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മ�പടി ന��� മ�ിമാ�

ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ��മ�ി

ൈവദ�തി വ��മ�ി

സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി

സ��� പണയ വാ� ത�ി�്

*181. �ീ.എം. വി�െസ�്

,, പി.ടി. േതാമസ്

,, അ�പ് േജ�ബ്

,, ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� സഹകരണ ബാ�കളി�ം സംഘ�ളി�ം വ�ാപകമായി സ��� പണയ വാ�

ത�ി�് നട�� കാര�ം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത �ാപന�ളി�  പണയ�ി�� സ���ാഭരണ��െട പരിേശാധന�് �േത�ക

സംവിധാനം ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;

(സി) ��് മാസം ��േ�ാ�  പരിേശാധനക�  നട�ി ത�ി�് തട��തി�ം,  ഇ�രം ത�ി�ി�

ജീവന�ാ��് പ�െ��ി�  രാ�ീയ പരിഗണന �ടാെത ക�ശനനടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വ��മാ�േമാ?

അ�� സം�ാന ചര�നീ��ി� നി�തിെവ�ി�്

*182. �ീ.പി.െക.അ� റ�്

,, ടി. വി. ഇ�ാഹിം

െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��

�ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:



(എ) അ��  സം�ാന ചര�നീ��ി�  മതിയായ പരിേശാധന ഇ�ാ�തിനാ�  വ�ാപകമായ

നി�തിെവ�ി�് നട��തായ വിവരം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇത് തട��തിന് സ�ീകരി�വ�� നടപടിക� എെ��ാെമ�് വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) ഇ-േവ ബി�  സംവിധാനം ഫല�ദമായി നട�ിലാ�ാ�  ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

നി��ാണ േമഖലയിെല �തിസ�ി

*183. േഡാ.എം. െക. �നീ�

�ീ.പാറ�� അ��

,, മ�ളാം�ഴി അലി

,, പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നി��ാണ സാമ�ിക�െട വിലവ�ധന �ലം സാധാരണ�ാ�െ�ാ�ം െക�ിട നി��ാണ

േമഖലയിെല നി��ാതാ��ം െതാഴിലാളിക�ം അകെ��ിരി�� �തിസ�ി�െട വ�ാ�ി

പരിേശാധി�ക��ാേയാ;

(ബി) സാ��ിക വ�ഷ�ി��ി�  പ�തിക�  ���ിയാ�ണെമ� ച��ിെ� മറവി�  വ�കിട

�ഷ� ഉടമക� അന�ായമായി വില വ��ി�ി�� സാഹചര��േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ സാഹചര�ം പരിേശാധി�് ��ത �തിസ�ി�് പരിഹാരം കാണാ�  ഇടെപ�േമാ;

വിശദമാ�ാേമാ?

വിദ�ാഭ�ാസ വാ� തിരി�ടവ് പ�തി

*184. െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�

�ീ.�ി.വി.രാേജഷ്

,, ആ�. രാേജഷ്

,, ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിദ�ാഭ�ാസ വാ�െയ��് കടെ�ണിയിലായവെര സംര�ി�ാ�  ഈ സ��ാ�  ആവി�രി�

വിദ�ാഭ�ാസ വാ� തിരി�ടവ് പ�തി�െട മാനദ��ം പ�തി നട�ിലാ��തിെല �േരാഗതി�ം

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) എസ്.ബി.ഐ യി�  നി�് വാ�െയ��് �ടി�ിക വ�വ�െട �ടി�ിക തിരിെക പിടി�ാ�

റിലയ�സിെന ഏ��ി�് ഈ പ�തിെയ അ�ിമറി�ാ�  നട�� നീ�ം അവസാനി�ി�ാ�

േവ� ഇടെപട� നട�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) മാേനജ് െമ�് സീ�ി�  �േവശനം േനടിയവ��് പ�തി�െട ആ��ല�ം ലഭ�മാ�ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ; വ��മാ�േമാ?



�ാ��് അ�് സംരംഭ��

*185. �ീ.എം. സ�രാജ്

,, എ.എം. ആരിഫ്

,, �. ആ�. �ദീപ്

,, ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വ�വസായ �േരാഗതി�് ചലനാ�കത ന�േക� �ാ��് അ�് സംരംഭ��,

�ത�മായ മാ�� നി�േ�ശ��െട അഭാവം െകാ�ം ഫ�ിെ� അപര�ാ�തെകാ�ം െകാഴി�

േപാ��ത് പരിഹരി�ാ� സ��ാ� ഏെത�ാം തര�ി� സഹായം ന�കാ� ഉേ�ശി�െ��്

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) സാേ�തിക വിദ�ാഭ�ാസം ���ിയാ�ിയിറ��വ�  െതാഴി�  േതടി അലേയ�ി വ��

സാഹചര��ിന് പകരം സ��മായി �തനാശയ��� സംരംഭ��  ആരംഭി��തിന്

െക.എസ്.ഐ.ഡി.സി. ന�കി വ�� പി�ണ എെ��ാമാണ്;

(സി) സം�ാന�ിെ� ഭാവി സാ��ിക വള��ാ േ�ാത�ായ ഇ�രം �തന സംരംഭ���്

ബജ�ി�  എ� �ക വകയി��ിയി��്;  ഇ�രം സംരംഭ���് ആവശ�മായ അടി�ാന

സൗകര� വികസന�ിനായി ആവി�രി�ി�� പ�തിക� എെ��ാമാണ് എ�് വ��മാ�ാേമാ?

�റി�ക�െട അഭി�ചി��സരി�് �റിസം േമഖലെയ പരിേപാഷി�ി��

*186. �ീ.െക. രാജ�

,, സി. ദിവാകര�

�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

�ീ.എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിേനാദസ�ാരിക�െട മാ�� അഭി�ചി��സരി�് �റിസം േമഖലെയ പരിേപാഷി�ി�് �തിയ

സാ��തക�  �േയാജനെ����തിന് വിേനാദസ�ാര വ��ിന് സാധി��േ�ാ;

വ��മാ�േമാ;

(ബി) റിേസാ��കളി�ം പ�ന�� േഹാ��കളി�ം താമസി�് കാ�ക�  ക�മട��തിന് പകരം,

ഓേരാ �േദശേ��ം ജന��മായി അ��ിടപഴകി നാ�സം�തിെയ�റി�റിയാനി�െ���

�റി�ക��് ആവശ�മായ സൗകര���  ഒ��ിെ�ാ���തിന് എെ��ാം നടപടിക�

സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േഹാം േ�ക�െട �വ��ന �േരാഗതി�ായി സ�ീകരി�ിരി�� േ�ാ�ാഹനനടപടിക�

എെ�ാെ�െയ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഫാം �റിസം വ�ാപകമാ��തിനായി ആവി�രി�് നട�ാ�� പ�തിക� എെ�ാെ�യാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ?



േദശീയതല�ി�� സാ��ിക �രടി�ിെ� �ത�ാഘാതം �റ�ാ� നടപടി

*187. �ീ.�രളി െപ�െന�ി

,, െജയിംസ് മാത�

,, പി. ഉ�ി

,, പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയതല�ി�� സാ��ിക �രടി�ിെ� �ത�ാഘാതമായി സം�ാനെ� �ാമസ�ദ്

വ�വ��െട വള��യി��ായ ഇടിവ് പരിഹരി�ാ�  ആവി�രി�ി�� വികസന ത�ം

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇതി�  കാ�ഷിക േമഖലയി�ം നി��ാണ േമഖലയി�ം സാ��ിക ഉേ�ജന�ിനാ��

പ�തിക� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) വിേദശ�ം ഇതര സം�ാന�ളി�ം െതാഴിെല���വരി�  നി�് സം�ാനേ���

പണവരവിെ� േതാത് �റയാനിട�� സാഹചര��ി�  കാ�ഷിക േമഖലയി�ം നി��ാണ

േമഖലയി�ം പണിെയ��� ഇതരസം�ാന െതാളിലാളികളി�െട സം�ാന�് നി�്

�റേ���ാ�� പണ�ിെ� �വാഹം സാ��ിക വള���് തട�മാകാതിരി�ാ�

എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

അെന��ിെ� �വ��ന��

*188. �ീ.സി. െക. ശശീ��

,, എസ്.ശർ�

,, വി. െക. സി. മ�ത് േകായ

,, െക.വി.അ�� ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഉൗ�� സംര�ണ�ി�ം �ന��പാദക േ�ാത�കളി� നി�� ഉൗ�േ�ാ�പാദന�ി�ം

അെന��് വഴി സം�ാന�് നട�ി വ�� �വ��ന�� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ മ�ല�ി�ം ഒെ�� േതാതി� അ�യ ഉൗ�� േസവന േക��� �ാപി�ാ��

പ�തി�െട �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;  ഇൗ േക���  ഉൗ�� സംര�ണ�ിൽ എ�െന

ഇടെപ�െമ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) അ�യ ഉൗ�� ഉപകരണ��െട പരിപാലന�ിന് േവ�ി വ�� െചലവ് അധികമായതിനാ�

പരിപാലന െചലവ് �റ� �തിയ സാേ�തിക വിദ� വ�ാപകമാ��തി� അെന��ിന് ഇടെപടാ�

കഴി��േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

കി�ബി പ�തിക��� ധനവിനിേയാഗം



*189. �ീ.വി.ഡി.സതീശ�

,, ഷാഫി പറ�ി�

,, വി.പി.സജീ��

,, േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബി പ�തിക��� ധനവിനിേയാഗം അ�വദി��തിനായി �പീകരി�

ധനകാര�വിഭാഗ�ിെ��ം പ�തിവിശദാംശ��െട �� പരിേശാധന��

അവേലാകനവിഭാഗ�ിെ��ം �വ��നം കാര��മമാേണാ;

(ബി) ഈ വിഭാഗ�ിെല ഉേദ�ാഗ��െട ഭാഗ�് നി�� വീ��ലമാണ് മലേയാര ൈഹേവ�െട

പ�തിക� സമയബ�ിതമായി നട�ിലാ�വാ� കഴിയാ�െത�് െപാ�മരാമ�് വ��് മ�ി

അഭി�ായെ��ത് ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(സി) കടെമ��� �ക �ലധനെചലവിനായി വിനിേയാഗി�് ആ�ി വ��ി�ി�് സാ��ിക വള��

ത�രിതെ���ക എ� ല��ം കി�ബിയി�െട �ാവ��ികമാ�വാ� സാധി�ി�േ�ാ;  കഴി�

വ�ഷം സാ��ിക വള��യി��ായ േന�ം എ�ായി��;

(ഡി) കി�ബി�് േവ�ി�� ഫ�ക�െട സമാഹരണം േവ�� �േരാഗതി ൈകവരി�വാ�

സാധി�ാ� സാഹചര��േ�ാ; ജനറ� ഒ�ളിേഗഷ� േബാ�ക� വഴി�ം, മസാല േബാ�ക�

വഴി�ം �ക സമാഹരി��തി�� പ�തി �ാവ��ികമാ�ിയി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  അതി��

നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാണ്; ആ�.ബി.ഐ.�െട അംഗീകാരം ഇ�ാര��ിന് ലഭി�ി�േ�ാ;

(ഇ) കി�ബി�െട ആഭി�ഖ��ി� അസ�് മാേനജ് െമ�് ക�നി �പീകരി�വാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

എ�ി� അതി�െട ല��മി��ത് എ�ാെണ�് െവളിെ���േമാ?

േകരള ബാ�ിെ� �പീകരണം

*190. �ീ.സ�ി േജാസഫ്

,, െക.സി.േജാസഫ്

,, അനി� അ�ര

,, അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള ബാ�ിെ� �പീകരണം സം�ാന�ിെ� അടി�ാന സൗകര�വികസന�ിന് എ�മാ�ം

സഹായകമാ�െമ�ാണ് കണ�ാ�ിയി��ത്; വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) നിലവി�  സം�ാന സഹകരണ ബാ�ിെ��ം,  ജി�ാ സഹകരണ ബാ�ക�െട�ം,  േനാ�

െപ�േഫാമിംഗ് അസ�് എ� ശതമാനം വീതമാണ്;

(സി) േകരള ബാ�് നിലവി� വ��േതാ��ടി നിലവിെല വാ�ാപലിശ നിര�് �റ�വാ� സാധി�േമാ;

ഇതി�� അടി�ാനെമ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

ധനകാര�-ബാ�ിംഗ് രംഗെ� െവ�വിളി േനരിടാ� േകരള ബാ�്



*191. �ീ.െക.െജ. മാ�ി

,, എ. �ദീ��മാ�

,, വി. അ�റഹിമാ�

,, എം. നൗഷാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�കിട ��ക ക�നിക��് ഈടി�ാെത േകാടി�ണ�ിന് �പ വാ� ന��ക�ം

കി�ാ�ടെമ� േപരി�  എ�തി��ക�ം െച���വഴി �തിസ�ിയിലാ�� ബാ�കെള

സംര�ിേ��ത് ഇടപാ�കാ�െട ബാധ�തയാ�ാ�  ഫിനാ�ഷ��  െറസ�ഷ�  ആ�്

െഡേ�ാസി�് ഇ�ഷ�റ�സ് നിയമം (എഫ്.ആ�.ഡി.െഎ.) െകാ�വ�് െച�സ�ാദ�ം മാ���

പാവെ��വെര േ�ാഹി�ാ� �മി�� േക� സ��ാ� നയ�േളാ�� �തിേരാധെമ� നിലയി�

സ��� േദശീയ ബദ� ബാ�ായി േകരള ബാ�് �പീകരി�് സം�ാനെ� പാവെ��വ�െട

താ�ര�ം സംര�ി�ാ�� �മ�ിെ� �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ന�ജനേറഷ� ബാ�കേളാട് കിടപിടി�� രീതിയി� േകരള ബാ�് �പീകരി�് ധനകാര�-ബാ�ിംഗ്

രംഗെ� െവ�വിളി േനരിടാ�  സഹകരണ �ാപന�െള �ാ�മാ�ാ�  േവ�ി നട��

�വ��ന�� എെ��ാമാണ്;

(സി) മിനിമം ബാല�സി�ാ�തിനാ�  പിഴ ഈടാ�ിെ�ാ�ം ഓേരാ േസവന���ം ചാ��്

ഈടാ�ിെ�ാ�ം െപാ� ബാ�ിംഗ് രംഗം പാവെ��വ��് അന�മാ�ി മാ�� നടപടി�് അ�തി

വ���േതാെടാ�ം സം�ാനെ� ജന��െട സ�ാദ�ം സം�ാന�് തെ�

നിേ�പമാ�ി�ീ��ാ�ം �തിയ േകരള ബാ�് വിഭാവനം െച��േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

സഹകരണ�ാപന�ളി� ��പ�ം പണയം വ�് ത�ി�്

*192. �ീ.പി.ഉൈബ��

,, എം.ഉ��

,, അ�� ഹമീദ് പി.

,, പി.ബി. അ�� റ�ാ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� സഹകരണ�ാപന�ളി�  ��പ�ം പണയം വ�് ത�ി�് നട��ത്

വ��ി�വ��തായ വാ��ക� ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇതിന് ��നി���വ�െ�തിെര എ�് നടപടി സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) സഹകരണ�ാപന��െട വിശ�ാസ�ത ന�െ���� ഇ�രം സംഭവ��

ആവ��ി�ാതിരി�ാ�  എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ�  ഉേ�ശി��െത�്

വിശദമാ�േമാ?

ൈക�റി വ�വസായ വികസനം



*193. �ീ.ആ�. രാേജഷ്

,, സി.���

,, �രളി െപ�െന�ി

,, സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� പര�രാഗത ൈക�റി വ�വസായ�ിെ� വികസന�ിനായി ഈ സ��ാ�

നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി�� പ�തിക� എെ��ാമാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) സ��ാ�  വിദ�ാലയ�ളിെല വിദ�ാ��ിക��് സൗജന� ൈക�റി �ണിേഫാം വിതരണം

െച��തിനാ�� �ാഥമിക നടപടിക� ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(സി) വിദ�ാഭ�ാസ വ��് ആവശ�െ��ി��� ൈക�റി ഉ�പ���െട േ�ാ�് നിലവി�േ�ാ;

ഇെ��ി� അവ സമയബ�ിതമായി ഉ�പാദി�ി��തിനാവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ��ത ആവശ��ിേല�ായി ൈക�റി ഉ�പ���  വിതരണം െച��തിനാവശ�മായ

ഉ�പാദനേശഷി സം�ാനെ� ൈക�റി സഹകരണ സംഘ���് നിലവി�േ�ാ;

ൈക�റി ഉ�പാദനം വ��ി�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വിേനാദസ�ാരെ� �ാമീണ വികസന�ി�� ഉപാധിയായി മാ��തിന് പ�തി

*194. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�

,, എ.പി. അനി� �മാ�

,, ഐ.സി.ബാല���

,, വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �റിസെ� വേരണ�വിഭാഗ�ിെ� മാ�ം �വ��നേമഖല എ�തി�  നി�് �ാമീണ

വികസന�ി�ം ദാരി�� ല�കരണ�ി��� ഉപാധിയായി മാ��തിന് സാധി�� രീതിയി�

നട�ിലാ�� പ�തിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) ഏെതാെ� േമഖലകളിലാണ് ഇ�രം �റിസം വികസനം നട�ിലാ�ിയി��ത്;  ഇവി�െ�

�ാമീണേമഖലയി� ജന���് ഉ�ായി�� േന��ം അവ�െട ജീവിത�ി��ായി�� മാ��ം

വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(സി) തേ�ശവാസിക�െട െതാഴി�  ൈവദ��പരിശീലനം ഉറ�വ���തിന് ഈ പ�തി

സഹായകമാേണാ; വിശദീകരി�േമാ;

(ഡി) ��ത പ�തി നട�ിലാ�ിയതിന് സം�ാന സ��ാരിന് അ��േദശീയ അംഗീകാരം

ലഭി�ി�േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ?

സഹകരണ േമഖലയിെല �തന പ�തിക�



*195. �ീ.േകാ�� ��േമാ�

,, െക. �����ി

,, സി.െക.നാ�

,, െക.ബി.ഗേണഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സഹകരണ േമഖലയി�  നട�ിലാ�ാ�േ�ശി�� �തന പ�തിക�  ഏെതാെ�യാെണ�്

അറിയി�േമാ;

(ബി) �വ��നരഹിതമായ സഹകരണ സംഘ�െള �ന��ീവി�ി��തിന് ഈ സ��ാരിെ�

കാല�് എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(സി) സഹകരണ സംഘ��െട വികസന�ി�ം �ന��ാരണ�ി�മായി എെ��ാം നടപടിക�

സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��;

(ഡി) െതാഴിലധി�ിത പരിപാടിക� നട�ിലാ�� സഹകരണ �ാപന���് ധനസഹായം ന���

പ�തി നിലവി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഇ) സം�ാന വനിതാ സഹകരണ സംഘ�െള െപാ�ധാരയി�  െകാ�വരാ�  സ��ാ�

എെ�ാെ� െച�ാ� ഉേ�ശി��െവ�് വ��മാ�ാേമാ?

വിദ�ാഭ�ാസ വാ� തിരി�ടവ് പ�തി

T *196.�ീ.എ.പി. അനി� �മാ�

,, അനി� അ�ര

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

,, വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) വിദ�ാഭ�ാസ വാ�െയ��് കടെ�ണിയിലായവേര�ം ജ�ി ഭീഷണി േനരി��വേര�ം

സംര�ി��തിന് േവ�ി ആവി�രി� വിദ�ാഭ�ാസ വാ� തിരി�ടവ് പ�തി�െട നിലവിെല

�ിതി വിശദമാ�േമാ;

(ബി) നി�ിയ അ�ൗ�കളായി മാറിയി�ി�ാ� തിരി�ട�� �ാേ��ഡ് അ�ൗ�കളി�

ഉ�െ���വ��് ഒ�ാം വ�ഷം സം�ാന സ��ാ� ന�േക� ആ��ല�ം ന�കിയി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(സി) തിരി�ടവ് �ട�ി 2016 മാ��് 31 ന് ��് നി�ിയ അ�ൗ�കളായി മാറിയ നാല് ല�ം �പ

വെര�� േലാ�ക�െട പലിശ എ�തി���തിന് ബാ�ക� ത�ാറായി�േ�ാ;

(ഡി) 2016  മാ��ിന് ��് നി�ിയ അ�ൗ�കളായി മാറിയ�ം നാല് ല��ി� �കളി�  ഒ�ത്

ല�ം വെര വാ�ാ �ക���മായ വാ�ക�  സംബ�ി�് ബാ�ക�  �േത�ക പാേ�ജ്

ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

(ഇ) എസ്.ബി.ടി.യി� നി�ം േനരെ� േലാ�ക� എ��ി�� വിദ�ാ��ിക��് ��ത ബാ�്

എസ്.ബി.ഐ.യായി മാറിയ സാഹചര��ി�  ഈ ആ��ല�ം ലഭി��ി�ാെയ� പരാതി



��യി�െ��ി�േ�ാ; ഇ�ാര��ി� എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�െത�് വ��മാ�േമാ;

(എഫ്) വിദ�ാഭ�ാസ വാ�െയ�� േശഷം �ിരമായ മാനസിക/ശാരീരിക ൈവകല�ം സംഭവി�

വിദ�ാ��ിക�െട വാ� �ക ��വനായി സ��ാ� അട��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  ഇതി�െട

എ�േപ��് ആ��ല�ം ന�കിയി�െ��് അറിയി�േമാ?

സാ��ിക അ�ട�ം പാലി��തി�� നടപടിക�

*197. �ീ.ഐ.സി.ബാല���

,, തി�വ�� രാധാ���

,, അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ���് ഒഴിവാ�ി സാ��ിക അ�ട�ം പാലി�ിെ��ി�  സം�ാനം ��തരമായ

�തിസ�ിയിേല�് നീ�െമ�് കെ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) സാ��ിക അ�ട�ം പാലി��തിന് നട�ിലാ�� കാര���  എെ�ാെ�യാെണ�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) �തിയ ത�ികക� ��ി��തിന് ക�ശന നിയ�ണം െകാ�വ�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി� ഇത്

നിയമനനിേരാധനം നട�ിലാ��തിെ� �ാരംഭമാേണാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) വ�മാനം വ��ി�ി��തിന് ആവി�രി�ി�� പ�തിക� എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ഇ) 2014-െല �നി�തി ഓ�ഡിന�സ് വഴി �� സ��ാരിെ� കാല�് �നി�തി വ��ി�ി�േ�ാ�

ശ�മായി എതി���ായതിെന �ട��് നി�തി വ��നവ് പി�വലി�ി�േ�ാെയ�്

അറിയി�േമാ;

(എഫ്) ��ത നി�തി നി�േ�ശം �ന:�ാപി�വാ�  തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  അതിന്

അടി�ാനമാ�ിയ വ�തക� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ജി) ഇ-ഗേവണ�സ് നട�ിലാ�ിയ സാഹചര��ി� പല വ��കളി�ം ജീവന�ാ� അധികമാെണ�്

വിലയി��ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ��ത ജീവന�ാെര �ന�വിന�സി�വാ�

ഉേ�ശി��േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?

ൈക�റി വ�വസായ�ിെ� �ന��ീവനം

*198. �ീ.പി.െക. ശശി

,, സി.���

,, ��ഷ� കട��ി

,, െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��  സ��ാറിെ� നയസമീപന�ിെ� ഭാഗമായി ൈക�റി വ�വസായം

�തിസ�ിയിലായി��ത് ��യിൽെ��ി��േവാ;  ഇത് ഈ സ��ാ�  എ�ിെനയാണ്



പരിഹരി�െത�് വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) േക� സ��ാ�  ന�കി വ�� റിേബ�് നി��ലാ�ിയ�ം മാ���ിംഗ് ഇ�െസ�ീവ്

പരിമിതെ���ിയ�ം ജി.എസ്.ടി ബാധകമാ�ിയ�ം ൈക�റി വ�വസായ�ി�  ഏ��ി�

ആഘാതം പരിഹരി��തിന് നട�� ഇടെപട�ക� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��  വിദ�ാ��ിക��് സൗജന� ൈക�റി �ണിേഫാം ന�കാ�� സ��ാ�  പ�തി ഈ

േമഖല�് പക�� ഉണ�വ് കണ�ിെല��്, �വാ�െള�ം ��ംബ�ീ �വ��കെര�ം െന�്

വ�വസായ�ിേല�് ആക�ഷി��തി�ം അ�വഴി ന�ായമായ േവതനം ഉറ�വ���തി�മായി

ആവി�രി� പരിപാടി�െട വിശദാംശം ന��േമാ?

നി�തി െവ�ി�് തട��തി�ം നി�തി വ�മാനം വ��ി�ി��തി�ം ഇ-േവ ബി�

*199. �ീ.അ�പ് േജ�ബ്

,, പി.ടി. േതാമസ്

,, വി.എസ്.ശിവ�മാ�

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െമ�െ�� ധനകാര� മാേനജ് െമ�് നട�ിലാ��തി�ം റവന� െചലവ് �റ��തി�ം റവന� ക�ി

നിയ�ണവിേധയമാ��തി�ം ഈ സ��ാ� ആവി�രി� പ�തിക� എ�മാ�ം ഫല�ദമായി

എ�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഇ��ലം സം�ാന�ിെ� സ�ദ് ഘടനയി�  കാതലായ മാ���  െകാ�വ�വാ�

കഴി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� എ�് െകാെ��് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ജി.എസ്.ടി.  നട�ിലാ�ിയ��ലം ഉ�ായ �യാസ��  ഇ-േവ ബി�  നട�ിലാ��േതാ� �ടി

പരിഹരി��തിന് സാധ�മാ�േമാ;  ഇതി�െട നി�തി െവ�ി�് തട��തി�ം നി�തി വ�മാനം

വ��ി�ി��തി�ം സാധ�മാ�േമാ;

(ഡി) �മി�െട ന�ായവില �റ�് കാണി� േക�ക�  തീ��ാ��തിന് സമ� പ�തി

ആവി�രി�ി�േ�ാ; എ�ാ ജി�കളി�ം ഇതിനായി െസ�ി�െമ�് ക�ീഷ� �പീകരി�� നടപടി

ഏത് ഘ��ിലാണ് എ�റിയി�ാേമാ?

ഉ�രവാദി� �റിസം

*200. �ീ.ആ�ണി േജാ�

,, ഇ.പി.ജയരാജ�

,, �. ആ�. �ദീപ്

,, പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ിര �റിസം വികസന പ�തി�െട ഭാഗമായി രാജ��് ആദ�മായി ഉ�രവാദി� �റിസം

നട�ാ�ിയ �മരകം പ�തി�് �.എ�.-െ� േവ�ഡ് �റിസം ഓ�ഗെെനേസഷ�  അവാ�ഡ്



ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) രാജ��ിനാെക മാ�കയായ�ം തേ�ശജനത�െട പ�ാളി����മായ ഉ�രവാദി� �റിസം

പ�തി വിജയകരമായി നട�ിലാ��തിനായി ഇൗ സ��ാ�  എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�െത�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) സം�ാന�് ഏെത�ാം �റിസം േക��െളയാണ് ഉ�രവാദി� �റിസം പ�തിയി�

ഉ�െ���ിയി��െത�് അറിയി�േമാ?

കയ� െതാഴിലാളിക�െട ജീവിത നിലവാരം െമ�െ����തിന് നടപടി

*201. �ീ.എം. �േകഷ്

,, േജാ� െഫ�ണാ�സ്

,, െക. ദാസ�

,, വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാരിെ� ഇടെപട�ക�  െകാ�് കയ�  വ�വസായ�ിന് �ന��ീവനം

സാധ�മായതിെ� �ട��യായി ഈ േമഖലയിെല െതാഴിലാളിക�െട ജീവിത നിലവാരം

െമ�െ����തിനായി നട�� �വ��ന�� അറിയി�ാേമാ; വ�മാന താ�� പ�തി�െട

വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) യ�വ��രണ�ിെ� ഭാഗമായി ഡീൈഫബറിംഗ് മി� �ാപി��തി�ം നവീകരി��തി�ം

ന�കിവ�� സഹായ�� എെ��ാമാണ്;

(സി) കയ�  ഉ�����െട വിപണി �ംഖല വി�ലീകരി�ാനായി ആവി�രി�ി�� പ�തിക�

അറിയി�ാേമാ?

െക.എസ്.ഇ.ബി �െട സാ��ിക �തിസ�ി

*202. �ീ.ആ�. രാമച��

,, സി. ദിവാകര�

�ീമതി ഗീതാ േഗാപി

�ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ഇ.ബി ഒ� സാ��ിക �തിസ�ി�െട വ�ിലാെണ�് സ��ാ�  ക���േ�ാ;

എ�ി� അതിെ� കാരണ�� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) െക.എസ്.ഇ.ബി �െട സാ��ിക �തിസ�ി മറികട��തിന് എെ�ാെ� മാ���ളാണ്

ആേലാചി�വ��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) േക�ക�  നീ�േപാ��ത് �ലം വ�മാനം ലഭ�മാകാ�ത് െകാ�് ൈവദ�തി േബാ�ഡിന്

ഉ�ാ�� ന�ം �റ��തിന് എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�േമാ?



ആ��ണ ��ിയ ജനകീയമാ��

*203. �ീ.എ�. വിജയ� പി�

,, ഇ.പി.ജയരാജ�

,, േജാ�ജ് എം. േതാമസ്

,, സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�വ�ര പ�തിക�  അവസാനി�ി�ക�ം,  ആ��ണ ക�ീഷെന പിരി� വി�ക�ം െച�

േക� സ��ാ� നയ�ി� നി�് വിഭി�മായി സം�ാന�് ആ��ണ ��ിയ ജനകീയമാ�ി

ശ�ിെ����തിെ� ഭാഗമായി സ�ീകരി�ി�� സമീപനം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ജി.എസ്.ടി.  വഴി�ം ധന ഉ�രവാദി��ം ബജ�് മാേന�െമ�ം(FRBM)  നിയമം വഴി�ം,

സം�ാന��െട ധനകാര� സ�ാത���ിന് വില�ി� സാഹചര��ി�ം,  ജനേ�മ

�വ��ന�ളി�െട സാ��ിക വള�� േനടിെയ��ാ�  സ�ീകരി�ി�� വികസന ത�ം

എെ��് അറിയി�ാേമാ;

(സി) പതി��ാം പ�വ�ര പ�തി�ാല�് നിേ�പം ഇര�ിയാ�ിെ�ാ�് സാ��ിക വള��

ത�രിതെ���ക എ� ല��േ�ാെട ആവി�രി�ി�� പരിപാടിക�  ഏെത�ാമാെണ�്

അറിയി�ാേമാ?

�ാ�സ് �ിഡ് പ�തി

*204. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി.

,, ചി�യം േഗാപ�മാ�

,, ഇ.െക.വിജയ�

,, വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) �ാ�സ് �ിഡ് പ�തി നട�ാ��ത് �ലം �സരണന�ം �റ�ാ�  സാധി�േമാെയ�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) �ാ�സ് �ിഡ് പ�തി�െട നിലവിെല അവ� എ�ാെണ�ം ആയത് എ�േ��്

���ീകരി�ാ� സാധി�െമ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) �ാ�സ് �ിഡ് പ�തി�െട നി��ാണ�മതല ഏത് ഏജ�സിെയയാണ് ഏ�ി�ിരി��െത�്

അറിയി�േമാ?

വിേനാദസ�ാര വികസന�ിന് സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�

*205. �ീ.െക. �����ി

,, സി.െക.നാ�



,, േകാ�� ��േമാ�

,, െക.ബി.ഗേണഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഏെത�ാം േമഖലകളി�  �റിസം വികസന�ിന് സാധ�ത�െ��്

വിലയി��ിയി�േ�ാ; എ�ി� അവ ഏെത�ാെമ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) വിേദശ �റി�കെള ആക�ഷി��തിന് �റിസം വ��് വിേദശ രാജ��ളി�  എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�് വ��െത�് െവളിെ���േമാ;

(സി) �റിസം േമഖല ഇേ�ാ�  േനരി�െകാ�ിരി�� െവ�വിളിക�  എെ��ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ;

അവ പരിഹരി�് സം�ാന�് �റിസം േമഖല െമ�െ����തിന് എെ��ാം പ�തികളാണ്

ആവി�രി�് നട�ാ�ാ� ഉേ�ശി��െത�് വിശദമാ�േമാ?

നില�ലി� േദവസ�ംേബാ�ഡിെ� െമഡി�� േകാേളജ്

*206. �ീ.െക.�രളീധര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ശബരിമല�െട െബ�സ് ക�ാ�ായി �ഖ�ാപി�ി�� നില�ലി� ശബരിമല തീ��ാടക��ായി

എെ�ാെ� അടി�ാന സൗകര��ളാണ്  2016-17,  2017-18  കാലയളവി�

ഏ�െ���ിയി��ത്;

(ബി) നില�ലി�  തി�വിതാം��  േദവസ�ം േബാ�ഡിെ� ഉടമ�തയി�  െമഡി��  േകാേളജ്

�ാപി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

തീ��ാടന �റിസ�ിെ� അന� സാധ�തക�

*207. �ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ�

,, �ി.വി.രാേജഷ്

,, രാ� എ�ഹാം

,, െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് തീ��ാടന �റിസ�ിെ� അന� സാധ�തക�  ��ി���് നട�ാ�ാ�

ഉേ�ശി�� പ�തിക� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് മാ�� �ാ� ത�ാറാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഏെത�ാം �േദശ�െളയാണ് ഇതി� ഉ�െ���ിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) തീ��ാടന േക���െട അടി�ാന സൗകര�ം െമ�െ����തി�ം �ചിത�ം പാലി��തി�ം

എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(ഇ) ��ത പ�തി�ായി േക� സ��ാ�  എെ��ാം സഹായ�ളാണ് ന�കിയി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ?



ൈവദ�ത അപകട�� �റ�െകാ� വ��തിന് പ�തി

*208. �ീ.എം.ഉ��

,, പി.ബി. അ�� റ�ാ�്

,, പി.ഉൈബ��

,, അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ൈവദ�ത അപകട�� വ��ി�വ��ത് ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) അപകട�ളി�  മരണമട��വ�െട ആ�ിത��ം അപകട�ളി�െ���വ��ം സാ��ിക

സഹായം ന���തി�ളള പ�തി നിലവി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ൈവദ�ത അപകട��  �റ�െകാ� വ��തിന് എെ��ി�ം പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;

എ�ി� വിശദാംശം െവളിെ���േമാ?

വിേനാദസ�ാര േമഖലയിെല �ര�ിതത�ം

*209. �ീ.ബി.സത��

,, എ.എം. ആരിഫ്

,, എം. രാജേഗാപാല�

�ീമതി.വീണാ േജാ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �റിസം വ�വസായം വി�ലമായതിെന �ട��് ഇൗ രംഗ�് �ഷണ�ം ത�ി�ക�ം മ�് �ഷ്

�വണതക�ം വള��് വ��ത് വിേനാദസ�ാര വ�വസായ�ിന് തെ�

ഭീഷണിയാ�െമ�തിനാ�  ഇ� തടയാനായി സ�ീകരി�ാ�േ�ശി�� നടപടിക�  എെ��്

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) കായ�  �റിസം േമഖലയി�  ഹൗസ് േബാ�് ഓടി��വരി�  വലിെയാ� പ�ി�ം

േയാഗ�തയിെ��ം,  േബാ�കളി�  �ര�ാ സ�ീകരണ��ം േബാ�ക��് ഇ��റ��ം

ഇെ���ളള കെ��ലിെ�യടി�ാന�ി�  �റിസം രംഗ�് �ര�ിതത�ം ഉറ�ാ��തി�

േവ�ി നട�ിയ �വ��ന�� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) �റിസം േക��ളി� �ീ� േ�ാേ�ാേ�ാ� നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശീ��േ�ാ; ഇതിനായി എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ിരി��ത്?

പാര�േര�തര ഉൗ�� പ�തിക�

*210. �ീ.േറാജി എം. േജാ�

,, െക.സി.േജാസഫ്

,, എ.പി. അനി� �മാ�



,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വ�കിട ജലെെവദ�ത പ�തിക��് സാധ�തയി�ാ� സാഹചര��ി� ��ത�

പാര�േര�തര ഉൗ��േ�ാത�ക�  ആവി�രി��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) മ�് ദ�ിേണ���  സം�ാന�െള അേപ�ി�് പാര�േര�തര ഉൗ�� പ�തിക�

ആവി�രി�� കാര��ി�  സം�ാനം വളെര �റകിലാെണ�ത് വ�തയാേണാ;  എ�ി�

ഇതി�ളള കാരണെമ�ാണ്;

(സി) സൗേരാ���ി� നി�ളള െെവദ�തി ഉ�ാദനം 2022 ആ�േ�ാ� 1870 െമഗാവാ�് േശഷി

െെകവരി��തിന് നട�ിലാ�ാ�േ�ശി�� പ�തിക� ഏെതാെ�യാണ്;

(ഡി) ജലാശയ��െട �ക�പര�ി�  സൗേരാ�� �ാ�് �ാപി�� പ�തി എവിെടെയാെ�

നട�ിലാ�ിയി��്;  വിശദാംശം ന��േമാ;  ��ത പ�തി വിജയ�ദമാേണാെയ�്

വ��മാ�േമാ?

േകരള നിയമസഭാ െസ�േ�റിയ�് , വി. െക. ബാ��കാശ്,

തി�വന��രം, െസ��റി,

27-02-2018

�േ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�ി��.


