
പതിനാലാം േകരള നിയമസഭ
പ�ാം സേ�ളനം

2018 ഏ�ി� 02, തി��

ന��ചി�മിടാ� േചാദ���

[ആെക േചാദ���--270]

മ�പടി ന��� മ�ിമാ� േചാദ� ന��

ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി : 5986 �ത� 6077 വെര

വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം
വ��മ�ി

: 6078 �ത� 6132 വെര

ൈവദ�തി വ��മ�ി : 6133 �ത� 6183 വെര

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

: 6184 �ത� 6255 വെര

പണം അട��തിന് ഓ�െെല� സംവിധാനം

5986. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാരിെ� വിവിധ േസവന���് പണം അട��തിന് ഓ�െെല�
സംവിധാനം ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഏത് േപാ���  വഴിയാണ് പണം അട�േ��െത�ം ഏത് ബാ�മായി
സഹകരി�ാണ് പ�തി നട�ിലാ��െത�ം വ��മാ�േമാ?

ഓഡി�് മാന�� ത�ാറാ�ാനായി കരാർ നൽകിയ ക�നി

5987. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം
കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന ഓഡി�് ക�ിഷ� നിലവി� വ�െമ�റി�ി�ം ഓഡി�് മാന��
ത�ാറാ�ാനായി ഏെത�ി�ം ക�നിെയ ഏ��ി�ി�േ�ാ എ�്
വ��മാ�ാേമാ;
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(ബി) എ�ി�  ഏത് ക�നി�മായി  ;  എേ�ാഴാണ് ഇത് സംബ�ി� കരാറി�
ഒ�െവ�ി�ളളത് ;വ��മാ�ാേമാ;

(സി) എ� �പ�െട കരാറാെണ�ം ഏത് ഫ�ാണ് ഇതിനായി
ഉപേയാഗി��െത�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) െട��  വിളി�ാേണാ കരാ�  ന�കിയെത�ം എ� ക�നിക�  െട�റി�
പെ���െവ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) െട��  വിളി�ാെത ഒ� �േത�ക ക�നി�ാണ് കരാ�  ന�കിയെത�ി�
അതി�ളള കാരണ�ം മാനദ��ം എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

കാ�ണ� െബനവല�് പ�തിയിൽ ഉൾെ�� സ�കാര� ആ�പ�ിക�

5988. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

കാ�ണ� െബനവല�് ഫ�് പ�തിയി�  ഉ�െ���ിയി�ളള പാല�ാട്,
മല�റം,  േകാഴിേ�ാട് ജി�കളിെല സ�കാര� ആ�പ�ിക�െട പ�ിക
ലഭ�മാ�ാേമാ?

ഓഡി�് വ��ിെല ഉേദ�ാഗ���് സെ��ഷ�

5989. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന ഓഡി�് വ��ിെല െഡപ��ി ഡയറ�േറ�ം ഓഡി�് ഓഫീസേറ�ം
23.02.2018-ന് സ��ീസി� നി�ം സെ��ഡ് െച�ി��േവാ;

(ബി) ഏെത�ി�ം പരാതി�െട അടി�ാന�ിലാേണാ ഈ സെ��ഷ� നട�ി�
വ��ിയത്; എ�ി� ആയതിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) സെ��ഷന് ��ായി അേന�ഷണം നട�ിയി��േവാ; എ�ി� അേന�ഷണ
റിേ�ാ��് ലഭി�ി��േവാ;  ലഭിെ��ി�  ��ത റിേ�ാ��ിെ� പക��്
ലഭ�മാ�േമാ?

വ��കൾ�് അ�വദി� �ക�ം െചലവഴി� �ക�ം

5990. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) 2016-17,  2017-18  വ�ഷ�ി�  ഓേരാ വ��ി�ം എ� �ക വീതം
അ�വദി�ി��്;  ഇതി�  എ� �പ െചലവഴി� എ�തിെ� വിശദവിവരം
ന��േമാ;

(ബി) ��ത ബജ�കളി�  �ഖ�ാപി� പ�തിക�  ഏെത�ാമാണ്;  ഇവയി�
ഏെത�ാം നട�ിലാ�ിെയ�ം ഇനി�ം ആരംഭി�ി�ി�ാ� പ�തിക�
ഏെത�ാമാെണ���തിെ� വ��മായ വിവരം ന��േമാ?

വിേദശ സഹായേ�ാെട�ളള പ�തിക�

5991. �ീ.അ�� �കാശ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ� േശഷം  2016-17  കാലയളവി�  വിേദശ
സഹായേ�ാെട നട�ാ�ിയ പ�തികളി�  ���മാ�ം നട�ിലാ�വാ�
സാധി�ാെത വ�ത് ഏെതാെ� ആയി��െവ�് വിശദമാ�േമാ?

മ�ട നിേയാജകമ�ല�ിെല നി��ാണ �വ ൃ�ിക�

5992. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം
കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016-17,  2017-18  സാ��ിക വ�ഷെ� ബജ�് �സംഗ�ി�
കി�ബിയി�  ഉ�െ���ിയ മ�ട നിേയാജകമ�ല�ിെല നി��ാണ
�വ ൃ�ിക� ഏെത�ാമാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈ ���ികളി�  എ� എ��ിന് ഭരണാ�മതി
ന�കിയി�െ��റിയി�േമാ;

(സി) ��ത ഭരണാ�മതി�െട അടി�ാന�ി�  കി�ബി േബാ�ഡ് �ക
അ�വദി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ഇെ��ി�  കി�ബി േബാ�ഡ് അംഗീകാരം ന���തിന് ഉ�ായ
കാലതാമസം ഓേരാ ���ി തിരി�് വിശദീകരി�് ന�കാേമാ?

�ീ� ��് ���ിക� സമയബ�ിതമായി നട�ിലാ��തിന് ഭരണ വ��കളി�
ഏേകാപനം

5993. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) കഴി� ബജ�ിെനാ�ം സമ��ി�െ�� �ീ� ��ി� എ� പ�തിക��ായി
എ�േകാടി �പയാണ് നീ�ി െവ�ി��െത�ം ഇതി�  പ�നംതി�
ജി�യിെല പ�തിക� ഏെതാെ�െയ�ം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) 2017-18  െല �ീ�  ��ി��െ��ി�� പ�നംതി� ജി�യിെല എ�
���ിക�െട നി��ാണം ആരംഭി�ാ�  കഴി�ി�െ��റിയി�ാേമാ;

ബാ�ി��വ�െട നി��ാണം ആരംഭി�ാ� കഴിയാതി��തിെ� കാരണം
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ിയ പരിഗണന അ�ഹി���ം ഉട� നട�ിലാ�ാ���മായ പ�തിക�
എ�നിലയി�  �ീ�  ��ി��െ���െ�� ���ിക�  നട�ിലാ���
സംബ�ി�് ഭരണ വ��കളി�  ഏേകാപനം നട��ി� എ�ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ഇത് പരിഹരി��തി�ം സമയബ�ിതമായി പ�തിക�  അതാത്
സാ��ിക വ�ഷം തെ� ആരംഭി�� എ�് ഉറ�വ���തി�ം
എെ�ാെ� നടപടിക�  സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്;  ഇതിനായി
�േത�കം ൈടം െഷഡ��  ത�ാറാ�ി ന�കാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

കാ�ണ� ബനവല�് �ീമി� ഉ�െ���ിയി�� സ�കാര�, സഹകരണ
ആ�പ�ിക�

5994. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ണ� ബനവല�് �ീമി�  ഉ�െ���ിയി�� സ�കാര�,  സഹകരണ
ആ�പ�ിക� ഏെതാെ� എ�് ജി� തിരി�� പ�ിക ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത �ീമി� ഉ�െ��ി��് എ�് െവൈ��ി� കാണി�ി�� പല സ�കാര�
ആ�പ�ിക�ം ഇേ�ാ�  േരാഗിക��് ഈ പ�തി�കാര�� ചികി�
നിേഷധി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇത് പരിഹരി�ാ�  എ�് നടപടി
സ�ീകരി�;

(സി) ഈ �ീമിെല സ�കാര� ആ�പ�ിക��് ചികി�സ ന�കിയ ഇന�ി� �ക
�ടി�ികയായി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  എ� �ത�  �ടി�ിക��്;  എ� �ക;

ഏെതാെ� ആ�പ�ിക�; ഈ �ടി�ിക തീ���തിന് സ�ീകരി�ി��
നടപടിക� എെ�ാെ�;

(ഡി) കാ�ണ� െബനവല�് ഫ�് പ�തി�കാരം ഇേ�ാൾ അ�വദി��
പരമാവധി �ക എ�യാണ്; ഈ പരിധി വ��ി�ി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;
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(ഇ) കാ�ണ� പ�തി അ�വദി��തിന് ഇേ�ാ�  നി�യി�ി�� വാ�ഷിക
വ�മാനപരിധി എ�യാണ്;  ഇത് വ��ി�ി��തിന് സ��ാ�
ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(എഫ്) സം�ാനെ� ഇനി�ം അംഗമാകാ� സ�കാര� ആ�പ�ികെള ��തായി
ഈ പ�തിയി� ഉ�െ���ാ� സ��ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ?

െന�ാറ മ�ല�ി� കി�ബി �േഖന നട�ിലാ�� �വ��ിക�

5995. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ാറ നിേയാജക മ�ല�ി�  കി�ബി �േഖന നട�ിലാ��
�വ��ിക� സംബ�ി�് വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) നിലവി�  ഏെത�ാം പ�തിക��ാണ് ഭരണാ�മതി ലഭി�ി��ത് എ�ം
��ത പ�തിക� എ�് �ത� �ട�ാ� കഴി�െമ�ം വിശദമാ�േമാ?

നബാ�ഡ് ധനസഹായേ�ാെട നട�ാ�� പ�തിക�

5996. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം
കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം നബാ�ഡിെ�
ധനസഹായേ�ാ� �ടി ആരംഭി� പ�തിക�െട വിശദാംശ��
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ കാലയളവി�, നിേയാജക മ�ലാടി�ാന�ി�  നബാ�ഡ് വഴി
നട�ാ�ാ� ന�കിയ പ�തിക�െട േപര് വിവര�� ന��േമാ;

(സി) മ�ട നിേയാജകമ�ല�ി�  നബാ�ഡിെ� ധനസഹായേ�ാെട
നട�ിലാ�വാ�  പ�തിക�  അ�വദി�ി�േ�ാ;  എ�ിൽ വിശദാംശം
െവളിെ���േമാ ?

വാ�ഷിക പ�തിക�െട നി��ഹണം

5997. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സം�ാന�്  2017-18  സാ��ിക വ�ഷ�ി� ജ�വരി  31  വെര��
കണ�ക�  �കാരം വിവിധ വാ�ഷിക പ�തിക�െട പ�തി നി��ഹണം
എ� ശതമാനമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) കഴി� സാ��ിക വ�ഷ�ി�  ഇേത കാലയളവി�  ഇൗ പ�തിക�െട
പ�തി നി��ഹണം എ� ശതമാനമായി��;

(സി) േക�ം അംഗീകരി��ം േക� സഹായം ലഭ�മായ�മായ വിവിധ േക�ാവി�ത
പ�തിക�െട  2018  ജ�വരി  31  വെര�� പ�തി നി��ഹണം എ�
ശതമാനമാണ്;

(ഡി) േക�-സം�ാന പ�തിക�െട നട�ി�് ഇൗ സാ��ിക വ�ഷ�ി�
ശരാശരി എ� ശതമാനമായിരി�െമ�ാണ് വിലയി���െത�്
വ��മാ�േമാ?

വിവിധ സ��ിഫി��ക��ളള ഫീസിന�ി� സ��ാറി� ലഭി� �ക

5998. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� സാ��ികവ�ഷം സ��ാ�  �ാപന�ളി�  നി�ം വിവിധ
ആവശ����് ലഭിേ�� സ��ിഫി��ക��ളള  (സ��ാ�
േസവന��)ഫീസിന�ി� ലഭ�മായ �ക എ� േകാടി �പയാണ്;

(ബി) ഇ�രം സ��ാ�  േസവന���് ഫീസ് വ��ി�ി��തിന്
ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) എ�ി� എ� ശതമാനം വ��നവാണ് ഉേ�ശി��ത്; ഇ� വഴി എ� േകാടി
�പ�െട അധിക വ�മാനമാണ് �തീ�ി��ത്?

�തീ�ിത റവന� വ�മാനം

5999. �ീമതി �. �തിഭ ഹരി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2017-18  സാ��ിക വ�ഷെ� �തീ�ിത റവന� വ�മാനം
എ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതി� തന� നി�തി വ�മാനം എ�യാെണ�ം നി�തിേയതര വ�മാനം
എ�യാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ?
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ഓവ��ാ�ിന�ി� എ�� �ക

6000. �ീ.െക.�രളീധര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം ഓവ��ാ�ിന�ി� എ� �ക
കടെമ�� എ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��സ��ാരിെ� കാല�്  2011-16  കാലയളവി�  ഓവ��ാ�ിന�ി�
കടെമ��ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) റവന� ഇന�ി�  ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം എ� �ക
പിരിെ��� എ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) നി�തി/നി�തിേയതര ഇന�ി�  എ� േകാടി �പ നിലവി�
പിരിെ���വാ�െ��് അറിയി�ാേമാ ?

വിദ�ാഭ�ാസ വാ� തിരി�ടവ് സഹായ പ�തി

6001. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സ��ാ�  നട�ാ�� വിദ�ാഭ�ാസ വാ� തിരി�ടവ് സഹായ
പ�തി �കാരം വാ� എ��യാ�  എ� ശതമാനമാണ് ബാ�ി�
അടേ��ിവരിക;  പലിശ�ം പിഴ പലിശ���െ�െട ആെക വ��
�ടി�ിക�ക�െട നി�ിത ശതമാനം �കയാേണാ, അേതാ വാ� അ�വദി�
�ക�െടയാേണാ അടേ��ിവരിക എ�് വ��മാ�ാേമാ;  ഇതി�  എ�
ശതമാനം �കയാണ് സ��ാ� അട�ക;

(ബി) ഇേത സമയം ബാ�ക�  സമാ�രമായി വിദ�ാഭ�ാസ വാ� �ടി�ിക
വ��ിയവരി�  നി�ം സ��ാ�  പ�തിയാെണ�് പറ�് പലിശ�ം
പിഴപലിശ�ം വാ�ാ�ക�െട ബാ�ിനി��� �ക�ം ��ി അതിെ�  40%

�ക അട�ി�� വിവരം ��യി� െപ�ി�േ�ാ;

(സി) അേപ� സ�ീകരി��ത് സംബ�ി�് ബാ�ക�  ഉപേഭാ�ാ���്
ൈക��് രസീത് ന�കിയി�ി� എ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇ�രം
അേപ� ന�കിയി�� ��വ�  േപ��ം ൈക��് രസീത് ന�കാ�
ബാ�ക��് നി�േ�ശം ന��േമാ;

(ഡി) സ��ാ�  നി�േ�ശ�ിന് വി��മായി അധിക �ക ഈടാ�ിയി��
ബാ�ക�  ഉെ��ി�  അധിക �ക വാ��ാ��് തിരി�ന�കാ�
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എെ�ാെ� നടപടിക�  സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത് എ�്
വ��മാ�ാേമാ; �മേ�ട് നട�ിയി�� ബാ�് അധി�ത�െ�തിെര എ�്
നടപടി സ�ീകരി�ാനാണ് സ��ാ� ഉേ�ശി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ?

വിദ�ാഭ�ാസ വാ�ാതിരി�ടവ് സഹായ പ�തി

6002. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിദ�ാഭ�ാസ വാ�ാതിരി�ടവ് സഹായ പ�തി എ� �ത� നട�ാ�ാനാണ്
സ��ാ� തീ�മാനി�ി�ളളത്; പ�തി�െട ല��ം എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) ഏെതാെ� േകാ�് പഠി�വ��ാണ് ആ��ല�ം ലഭി�ക;  സം�ാന�ിന്
�റ�് പഠി�വ��് ഈ ആ��ല�ം ലഭി�േമാ;  ലഭി�െമ�ി� ഏെതാെ�
േകാ�് പഠി�വ��ാണ് ആ��ല�ം ലഭി�ക; അ�ഹെര കെ���തി�ളള
മാനദ���  എെ�ാെ�;  വാ�ഷിക വ�മാനം എ�യാണ്
നി�യി�ിരി��ത്;

(സി) ഏെതാെ� ധനകാര� �ാപന�ളി�  നി�ം വാ�െയ��വ��ാണ്
ഇതിെ� ആ��ല�ം ലഭി�ക;

(ഡി) സം�ാനെ� വിവിധ സ�ദായ���ാ�ളള വികസന േകാ��േറഷ�ക�
�േഖന വാ�െയ��വ��് ഈ പ�തി�െട ആ��ല�ം ലഭി��ി� എ�ത്
��യി� െപ�ി�േ�ാ; എ�ി� ഇ�രം േകാ��േറഷ� �േഖന വിദ�ാഭ�ാസ
വാ�െയ��ിരി�� ��വനാ�ക��ം പ�തി�െട ആ��ല�ം
ലഭി��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�കെയ�്
വ��മാ�േമാ?

സം�ാന�ിെ� െപാ�കടം

6003. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�� ��് വ�ഷ�ിനിടയി� െപാ�വിപണിയി� നി�് എ� േകാടി �പ
കടെമ��ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇേ�ാ� സം�ാന�ിെ� െപാ�കടം എ� േകാടി �പയാണ്; അ�� ��്
വ�ഷെ� കടബാധ�തക�  �ടി േച�േ�ാ�  2020-21�  െപാ�കടം
ഏകേദശം ��് ല�ം േകാടി �പയിെല�വാ�  സാധ�ത�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;
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(സി) കടബാധ�തക��� പലിശയായി േകരളം ഒ� വ�ഷം എ� േകാടി
�പയാണ് ന���ത്;  ഇത് അ�� ��് വ�ഷ�ി��ി�  എ�
�പയായി മാ�െമ�ാണ് �തീ�ി��ത്;

(ഡി) വ�ധി� േതാതി�� കടം വാ��  സം�ാന�ിന് വലിയ ധനക�ി
��ി�േമാ; വിശദാംശ�� ന��േമാ?

െമാ�വി�ന�ാ� നട�� അനധി�ത ചി�റ വ�ാപാരം

6004. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െമാ�വി�ന�ാ�  അനധി�തമായി ചി�റ വ�ാപാരം
നട�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�  െമാ� വ�ാപാരിക�  ചി�റ വ�ാപാരം െച�േ�ാ�  നി�തി
െവ�ി�് നട�െമ� കാര�ം പരിേശാധി�േമാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ�കാരം െമാ� വ�ാപാരിക� ചി�റ വ�ാപാരം നട�ിയ എ� േക�ക�
ധനകാര� വ��് കെ��ിയി�െ��ം കെ��ിയ �ാപന��െട
വിശദമായ വിവര��ം ലഭ�മാ�േമാ?

േനാ�നിേരാധനം : റവന� വ�മാന�ിെല �റവ്

6005. �ീമതി �. �തിഭ ഹരി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

േനാ�നിേരാധനം േകരള�ിെല വാണിജ� േമഖലയി�  ഉ�ാ�ിയ കന�
ആഘാതം �ലം സം�ാന�ിെ� റവന� വ�മാന�ി� �റ��ായി�േ�ാ;

എ�ി�  എ� േകാടി �പ ഈ ഇന�ി�  �റ��ായി�െ��ാണ്
വിലയി���ത്; വിശദമാ�ാേമാ?

സം�ാന�ിെ� ഓവ� �ാ�്

6006. �ീ.ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016-17,  2017-18 സാ��ിക വ�ഷ�ളി� സം�ാന സ��ാ� എ�
ദിവസം വീതം ഓവ� �ാ�ിലായി��െവ�് വ��മാ�േമാ;
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(ബി) എ� ദിവസം േവ�സ് ആ�് മീ�സ് അഡ�ാ�സ് എ��െവ�്
അറിയി�േമാ?

ബാ�കളി� നിേ�പി� കി�ബി�െട പണം

6007. �ീ.ഐ.സി.ബാല���
,, അ�പ് േജ�ബ്
,, വി.ടി.ബ�റാം
,, വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനം െപാ�വിപണിയി� നി�ം മ�് പല ധനകാര� �ാപന�ളി�
നി�ം പണം കടെമ���േ�ാ;എ�ി� എ� ശതമാനം നിര�ിലാണ് പലിശ
ന���ത്; ഇനം തിരി�� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) സം�ാന സ��ാ�  കി�ബി�് അ�വദി� �ക എ�ശതമാനം പലിശ
നിര�ിലാണ് ന�ജനേറഷ� ബാ�കളി� നിേ�പി�ി��ത്;വ��മാ�േമാ;

(സി) സം�ാനം ഉയ�� പലിശ നിര�ി�  കടെമ��ക�ം കി�ബി�്
അ�വദി�� �കക�  �റ� പലിശനിര�ി�  ബാ�കളി�
നിേ�പി�ക�ം െച��ത് കാരണം പലിശയിന�ി�  ന���ാ��ത്
��യി�െപ�ി�േ�ാ;വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) 2016-17�ം  2017-18  �ം ഇ�ര�ി�  �റ� നിര�ി�  ബാ�ി�
നിേ�പി�ത് കാരണം പലിശയിന�ി��ായ ന�ം എ�യാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ?

ന� ജനേറഷ� ബാ�കളി� കി�ബി ഫ�് നിേ�പം

6008. �ീ.വി.ഡി.സതീശ�
,, എം. വി�െസ�്
,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�
,, വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018  ജ�വരി  29  ന് കി�ബി�െട ഫ�് ഏെത�ി�ം ന� ജനേറഷ�
ബാ�കളി�  നിേ�പി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  എ� േകാടി �പ വീതം
ഏെതാെ� ബാ�കളി� എ�് വ��മാ�േമാ;
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(ബി) ��ത നിേ�പ���് ഓേരാ�ി�ം ലഭി�� പലിശ നിര�് എ�യാണ്;

(സി) വിവിധ പലിശ നിര�കളി�  ഒേര ദിവസം വിവിധ ബാ�കളി�  �ിര
നിേ�പം നട�വാ��ായ സാഹചര�െമ�ാണ്;

(ഡി) പലിശ നിര�ി�  വ�ത�ാസ�െ��ി�  അ��ലം കി�ബി��ാ�� ന�ം
എ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ?

കി�ബി ഫ�് നിേ�പി�ി�� സ�കാര� ബാ�്

6009. �ീ.അ�� �കാശ്
,, അ�വ� സാദ�്
,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�
,, വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബി ഫ�് ഏെത�ി�ം സ�കാര� ബാ�ി�  േസവിം�സ് ബാ�്
അ�ൗ�ി�  നിേ�പി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഏത് സ�കാര� ബാ�ിെല�ം
എ�് �കയാണ് ��ത അ�ൗ�ി��െത�ം, പലിശ നിര�് എ�െയ�ം
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത �ക സ��ാ�  �ഷറികളി�  േസവിം�സ് ബാ�് അ�ൗ�ി�
നിേ�പി�ാെത സ�കാര� ബാ�ി�  നിേ�പി�വാ��ായ സാഹചര�ം
വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത �ക �സ�കാല �ിരനിേ�പമായി നാഷണൈല�ഡ്
ബാ�്/സ��ാ�  �ഷറിയി�  ഇ��തിന് എെ��ി�ം തട��േ�ാ;

വ��മാ�േമാ?

കി�ബി �േഖന�� ���ിക�

6010. �ീമതി �. �തിഭ ഹരി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

മെ�ാ� പ�തിയി�  ഉ�െ���ി ഭരണാ�മതി ലഭി��ം എ�ാ�  അേത
���ി കി�ബിയി�  ഉ�െ��ി���മായ സാഹചര��ി�  ��ത
���ി�് പകരമായി അേത �കയി�� മെ�ാ� ���ി കി�ബിയിേല�്
നി�േ�ശി�ാ� കഴി�േമാ; എ�ിൽ വിശദമാ�ാേമാ?
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ഇ��ി ജി�യി� കി�ബിയി� ഉ�െ���ിയ ���ിക�

6011. �ീ.േറാഷി അഗ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം കി�ബിയി�  ഉ�െ���ി
ഇ��ി ജി�യിെല ഏെത�ാം ���ിക��് കി�ബി േബാ�ഡ്
�വ��നാ�മതി ന�കിെയ�റിയി�േമാ;

(ബി) ഓേരാ ���ി�ം എ� േകാടി �പയാണ് അ�വദി�ി��െത�ം ഏെത�ാം
���ിക�െട ഡി.പി.ആ�. ത�ാറാ�ിെയ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) 2016-17,  2017-18  വ�ഷ�ളി� കി�ബിയി� ഉ�െ���ാ� നി�യി�
ഏെത�ാം ���ിക��് ഭരണാ�മതി ലഭി�ാെത�െ��്
വ��മാ�േമാ?

ഇ��ി മ�ല�ി� കി�ബിയി� ഉ�െ���ിയി�� ���ിക�

6012. �ീ.േറാഷി അഗ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016-17,  2017-18  സാ��ിക വ�ഷ�ളി�  ഇ��ി
നിേയാജകമ�ല�ി�  കി�ബിയി�  ഉ�െ���ിയി�� ���ിക�
ഏെത�ാെമ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) കി�ബിയി�  ഉ�െ���ിയി�� ���ികളി�  ഭരണാ�മതി ലഭി�
പ�തിക�െട വിശദാംശ�� ന�കാേമാ;

(സി) ��ത പ�തിക�െട �വ��ന �േരാഗതി സംബ�ി� വിവര��
ലഭ�മാ�േമാ?

വ�� നിേയാജക മ�ല�ി� കി�ബി പ�തി

6013. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം
കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ��  നിേയാജക മ�ല�ി�  കി�ബി പ�തിയി�  ഉ�െ���ി
ഏെത�ാം ���ിക��ാണ് അംഗീകാരം ന�കിയി��ത് ; വിശദമാ�ാേമാ
;
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(ബി) ��ത ���ിക�  എേ�ാ�  ആരംഭി�വാ�  സാധി�െമ�്
വിശദമാ�ാേമാ ?

കായം�ളം �േ�� പാല�ിെ� നി��ാണം

6014. �ീമതി �. �തിഭ ഹരി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

കായം�ളം �േ��  പാല�ിെ� നി��ാണ�ിനായി എ�േകാടി�പയാണ്
കി�ബിയി�  ഉ�െ���ിയി��ത്;  ഇ�മായി ബ�െ�� നടപടിക�െട
�േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ?

േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല കി�ബി പ�തിക�

6015. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബിയി�  അംഗീകാരം െകാ��ി�� േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല
പ�തിക�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ബാ�േ�രി മ�ല�ി� ഏെതാെ� പ�തികളാണ് അംഗീകാര�ിനായി
ഇേ�ാ� കി�ബി�െട പരിഗണനയി��െത�് അറിയി�ാേമാ?

തി�വന��രം നിയമസഭാമ�ല�ിെല കി�ബി പ�തിക�

6016. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം
കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബി �ഖാ�ിരം നട�ിലാ�ിവ�� പ�തിക�െട �േരാഗതി
വിലയി��ിയി�േ�ാ;  എ� ���ിക��ാണ് നിലവി�  അ�വാദം
ന�കിയി�ളളെത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) തി�വന��രം നിയമസഭാ നിേയാജകമ�ല�ി�  നാളി�വെര കി�ബി
�േഖന എ� പ�തിക��ാണ് അ�വാദം ന�കിയി�ളളത്; വിശദമാ�േമാ?

ക�നാഗ��ി മ�ല�ിെല കി�ബി ഫ�് ഉപേയാഗി�� പ�തിക�

6017. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

u02-04-2018(5986-6255).html file:///home/likewise-open/NIYAMASABHA/cow...

13 of 113 Sunday 25 March 2018 06:56 PM



(എ) ക�നാഗ��ി നിേയാജകമ�ല�ിെല കി�ബി ഫ�് ഉപേയാഗി�്
നട�ിലാ�� പ�തിക�െട ലി�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഓേരാ ���ി�െട�ം നിലവിെല അവ� എ�ാെണ�് വിശദീകരി�േമാ;

(സി) ഈ മ�ല�ി�  മ��ബ�ന വ��് നി�േ�ശി�ി�� ���ിക�
കി�ബി പരിഗണി�ി�േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ?

താ�� മ�ല�ിെല ആ�ി വികസന ഫ�് പ�തിക�

6018. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ�ി വികസന ഫ�ിേല�് 2017-18 � താ�� നിേയാജകമ�ല�ി�
ശിപാ�ശ െച�ി�� പ�തിക�  ഏെതാെ�യാണ്;  ��ത പ�തികളി�
എ�െയ��ിന് ഇ�വെര ഭരണാ�മതി�ം സാേ�തികാ�മതി�ം
ന�കിയി��്; വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ശിപാ�ശ ന��� പ�തിക��് പലതി�ം ഭരണാ�മതി ന���തിന്
നി��ഷി� കാലയളവിേന�ാ� ൈവ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ആ�ി വികസന ഫ�ിെല പ�തിക��് ശിപാ�ശ ന�കി കഴി�ാ�
സമയബ�ിതമായി ഭരണാ�മതി�ം സാേ�തികാ�മതി�ം ഉ�െ�െട��
�ട� നടപടിക� ���ിയാ��തിന് ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ആ�ിവികസന ഫ�ിെല പ�തിക�, നടപടി�മ��  എ�ിവ
സമയബ�ിതമായി ���ിയാ��തി�  വീ�വ���
ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വാമന�രം മ�ല�ി� ഭരണാ�മതി ലഭി� ���ിക�

6019. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വാമന�രം മ�ല�ി�  ആ�ി വികസന പ�തി �കാരം  2016-17

വ�ഷ�ി�  നി�േ�ശി�െ���ം ഭരണാ�മതി ലഭി��മായ ���ികളി�
���ിയാകാ� ���ിക� ഏെതാെ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ���ിയാകാ� ���ിക� ഉെ��ി� എ�േ��് ഇവ ���ിയാ�ാ�
കഴി�െമ�് അറിയി�ാേമാ?
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�ാേദശിക വികസന ഫ�ി� നി�ം േ�ാ��സ് ഉപകരണ��

6020. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം
കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിലവിെല നിയമ��  അ�സരി�് മ�ല�ിെല സ��ാ�  ��കളി�
ആവശ�മായ േ�ാ��സ് ഉപകരണ�� അ�വദി�ാ� വ�വ��േ�ാ;

(ബി) േ�ാ���മായി ബ�െ��് സ��ാ� ��കളി� പ�ാ�ലസൗകര���
ഉ�ാ��തിന് �ാേദശിക ഫ�് അ�വദി�ാ� സാധി�േമാ;

(സി) ��ത ഫ�് അ�വദി�ാ�  വ�വ� ഇെ��ി�  അതി�� നടപടിക�
സ�ീകരി�േമാ എ�് വ��മാ�േമാ?

അ�ൗ�് െഹ�ക�ം ആ�ി വികസന ഫ�ം

6021. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ�ി വികസന ഫ�പേയാഗി�് വിവിധ വ��ക��് കീഴി�� വികസന
�വ��ന��  നട�ാ��തിന് എം.എ�.എ.മാ�  സമ��ി��
നി�േ�ശ�ളി�, ��ത ഫ�ിെ� വിനിേയാഗ�ിന് ചില  'അ�ൗ�്
െഹ�ക�' ഉ�െ�ടാ�ാതിനാ�, ധനകാര� വ��ിെ� അ�മതി
ലഭി��തിന് കാലതാമസം വ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) �ണിേവ�ി�ിക�  അട�ം �ധാനെ�� എ�ാ വ��ക�െട�ം അ�ൗ�്
െഹ�ക�  ആ�ി വികസന ഫ�ിെ� വിനിേയാഗ�ിന്
ഉ�െ����തിനാവശ�മായ അടിയ�ര നടപടിക� സ�ീകരി��േ�ാ?

നില�� മ�ല�ിെല ആ�ി വികസന പ�തി

6022. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നില�� നിേയാജക മ�ല�ി� 2012  �ത� 2017  വെര എം.എ�.എ.

ആ�ി വികസന പ�തി �കാരം സമ��ി�െ�� ���ിക�
ഏെതാെ�യാണ്;  അംഗീകാരം ലഭി�വ ഏെതാെ�യാണ്;  ഏെതാെ�
���ികളാണ് ���ിയായത്;  ഇനി�ം ���ീകരി�ാ�  ബാ�ി��
���ിക� ഏെത�ാമാണ് ; വിശദമാ�ാേമാ;
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(ബി) നില�� - ക�ളായി േറാഡിനായി പി. ഡ�ള�. ഡി വ��് �േഖന സമ��ി�
File  No.  704998  െ�ാേ�ാസലിന് ഫിനാ�സ് അ�മതി ലഭി�ി�േ�ാ  ;

വിശദമാ�ാേമാ ?

േക� സ��ാരി� നി�� ഫ�ക�െട െചലവഴി��

6023. �ീ.െക.�രളീധര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാനദ��� പാലി�ാ�തിനാ�ം �ക �ത�സമയ�് െചലവഴി�ാ�ത്
�ല�ം െചലവഴി� �ക�െട കണ�് �ത�സമയ�് ന�കാ�തിനാ�ം
2017-18  �  േക� സ��ാരി�  നി�� ഏെത�ാം ഫ�ക�
സം�ാന�ിന് ന�മായി;

(ബി) 2016-17 � േക�സ��ാരിെ� ഏെത�ാം പ�തി�കാര�� ഫ�കളാണ്
���മാ�ം െചലവഴി�വാ� സാധി�ാതി��ത്;  അത് എ�െകാെ��്
വിശദീകരി�േമാ?

േക��ി� നി�ം �േത�ക സാ��ിക സഹായം

6024. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ�േശഷം എെ��ാം കാര����് �േത�ക
സാ��ിക സഹായം അ�വദി�് കി��തിനാണ് േക�േ�ാട്
അഭ���ി�ി��ത്; എ� �ക അ�വദി�ണെമ�ാണ് അഭ���ി�ി��ത്;

(ബി) ആയതിെ� അടി�ാന�ി� 2016-17, 2017-18 വ�ഷ�ളി� എ� �ക
വീതം അ�വദി�് കി�ിെയ�് െവളിെ���േമാ?

േക�ാവി�ത പ�തിക�

6025. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

2016-17,2017-18  കാലയളവി�  സം�ാന�് നട�ാ�ി വ��
േക�ാവി�ത പ�തിക�െട �വ��നം സമയബ�ിതമായി
���ീകരി�ാനായി ഈ സ��ാ� എ�് നടപടിക� സ�ീകരി�വ�� എ�
വ��മാ�േമാ?
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സ��ാ� ജീവന�ാ��് ഭവന നി�മാമാണ വാ�

6026. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  ജീവന�ാ��് വീട് നി��ി��തിന് ഭവന നി��ാണ വാ�ാ
പ�തി �കാരം ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി� േശഷം ഓേരാ
വ�ഷ�ം എ� േപ��് ഭവന നി��ാണ വാ� അ�വദി�് ന�കിയി��്;
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത വാ� അ�വദി�് ന���തി�� മാനദ��� എെ��ാമാണ്;
വ��മാ�േമാ?

��ംബാേരാഗ� ഇ�ഷ�റ�സ്

6027. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സ��ാ�  ജീവന�ാ��ം െപ�ഷ�കാ��ം നട�ിലാ��
��ംബാേരാഗ� ഇ�ഷ�റ�സി�  ��തരമായ േരാഗ�ളളവ��ം അവയവ
മാ�ിവ�� ശ��ിയ നട��വ��ം ��ത� ഇ�ഷ�റ�സ് പരിര� ഉറ�്
വ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട �േയാജനം ലഭി�� രീതിയി�  സ��കലാശാല
ജീവന�ാെര�ം തേ�ശഭരണ �ാപന�ളിെല ജീവന�ാെര�ം �ടി
ഉ�െ�ാളളി��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ?

വിദ�ാഭ�ാസ വാ� ; വിദ�ാ��ിക��് വാ�ാലഭ�ത ഉറ�വ��ാ� നടപടി

6028. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിദ�ാഭ�ാസ വാ��െട തിരി�ടവിനായി ഈ സ��ാ�  �ഖ�ാപി�
സഹായപ�തിക� എെ��ാമാണ്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത സഹായ പ�തി വഴി എ� വിദ�ാ��ിക��് ബാ�ക�ം സ��ാ�ം
സഹായം ന�ി സഹായി� എ� വ��മാ�േമാ;

(സി) 2016-17, 2017-18 വ�ഷ�ളി� സം�ാന�് എ� ��ിക� വിദ�ാഭ�ാസ
വാ��് അേപ� ന�ി എ� വിവരം ബാ�ക� തിരി�് ലഭ�മാ�േമാ ; ഓേരാ
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ബാ�ക�ം എ� വിദ�ാ��ിക��് വാ� ന�ി  ;  എ� േപ�െട അേപ�
നിരസി� ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) എ� ��ിക�െട കാര��ി� ഈ വാ� ന�ാ�തി�ളള കാരണം ബാ�ക�
അറിയി� ;

(ഇ) ഒ� കാരണ�ം പറയാെത�ം സ��ാ�  നി�േ�ശം ലംഘി�ം വാ�ാേപ�
തള�� �വണത പല ബാ�ക�ം നട�� എ�ത് സർ�ാരിെ�
��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(എഫ്) എ�ി�  സ��ാ�  നി�േ�ശ�കാര�ളള മാനദ���  പാലി�്
അേപ�ി�� വിദ�ാ��ിക��് വാ�ാലഭ�ത ഉറ�വ��ാ�  എ�്
�ട�നടപടിക� സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

വിദ�ാഭ�ാസ വാ�: നി�ാര കാരണ�ളാ� അേപ� നിര�ി��തായ ആേ�പം

T 6029. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിദ�ാഭ�ാസ വാ�െയ�� വിദ�ാ��ിക��് സ��ാ�  �ഖ�ാപി�
സാ��ിക ആ��ല�ം ന�കാെത നി�ാര കാരണ�ളാ�  അേപ�
നിര�ി��താ�� ര�ിതാ��െട ആേ�പം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഉെ��ി� ��ത വിഷയം പരിേശാധി�ാ� േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

നിലവി� സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത ആ��ല�ം ന���തിനായി നിലവി�  എ� �ക സ��ാ�
ബാ�ക��് ൈകമാറിയി��്; വ��മാ�േമാ?

വിദ�ാഭ�ാസ വാ�ാ തിരി�ടവ് സഹായ പ�തി

6030. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിദ�ാഭ�ാസ വാ�ാ തിരി�ടവ് സഹായ പ�തിയി�  അേപ� ന�േക�
സമയപരിധി എ�വെരയായി��;  അേപ�േയാെടാ�ം എെ�ാെ�
േരഖകളായി�� സമ��ിേ��ിയി��ത്;  പ�തി എ�് �ത�
നട�ാ�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്;വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) പാ�കാ�ഡ് ഇ�ാ�തിനാ�ം വാ� �ക�െട 40% ���� അട�ണെമ�്
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ചില ബാ�ക�  നി�ബ�ം പിടി�� �ല�ം പല��ം വാ�ാ തിരി�ടവ്
പ�തിയി�  അേപ� ന�കാ�  കഴിയാെത വ� എ�ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇ�െന അേപ� സമയപരിധി�ളളി�
സമ��ി�ാ� സാധി�ാതി��വ�െട ���� പരിഹരി�ാ� എെ�ാെ�
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��ത്;വ��മാ�ാേമാ?

േറാ�സ് ആ�് �ി�ജസ് േകാ��േറഷ�ം േറാഡ് ഫ�് േബാ�ഡി�ം അ�വദി�
�ക

6031. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016-17  െല ���ിയ ബ�ജ�ി�  േറാ�സ് ആ�് �ി�ജസ്
േകാ��േറഷ�ം േറാഡ് ഫ�് േബാ�ഡി�ം നീ�ിവ� �ക�െട വിശദാംശം
ന��േമാ;

(ബി) 2017  മാ��്  31  നകം അതി� എ� �ക െചലവഴി�ാ� കഴി�െവ�്
വ��മാ�േമാ;

(സി) 2017-18  െല ബ�ജ�ി�  േമ�റ� �ാപന���്എ� �കയാണ്
നീ�ിവ�ത് ;അതി� ഇ�വെര എ�് �ക െചലവഴി�; വ��മാ�ാേമാ?

മ�ട മ�ല�ി��െ�� ���ിക�

6032. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം
കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018-19  സാ��ിക വ�ഷെ� ബജ�് ��ക�ി�  (ഭരണാ�മതി
ഇ�ാ� മരാമ�് പണിക�, വിശദമായ ബജ�് എ�ിേമ�ക�െട അ�ബ�ം
II,  വാല�ം  II)-�  മ�ട നിേയാജകമ�ല�ി�  ഉ�െ�� ���ിക�
ഏെത�ാമാണ്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇതി� ��ത മ�ല�ിെല എം.എ�.എ. ശിപാ�ശ െച� ���ിക��്
�റേമ മ�് ���ിക� ഉ�െ���ിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത ��ക�ി�  6708-� ന�റായി േരഖെ���ിയ ���ി ഈ
നിേയാജകമ�ല�ി� ഉ�െ��ി��താേണാ; അറിയി�േമാ;

(ഡി) ജി�ാ പ�ായ�് േറാ�ക� അട��� വിേ�ജ് േറാ�ക��് ബജ�ി�
�ക വകയി��ിയി�േ�ാ;
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(ഇ) 6708 ന�റായി േരഖെ���ിയ ���ിക� ജി�ാപ�ായ�് പരിധിയി�
വ�� േറാ�ക� ആെണ�ി� ഇ�ര�ി� മ�് െപാ�മരാമ�് വ��ിെ�
പരിധിയി� വരാ� േറാ�ക��് ഫ�് അ�വദി�േമാ  ;  വിശദാംശ�ൾ
അറിയി�േമാ?

ബ�ജ�ി� ഓേരാ വ��ി�ം വകയി��ിയ �ക

6033. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം
കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2017-18  െല ബ�ജ�ി�  ഓേരാ വ��ി�ം എ� �കയാണ്
വകയി��ിയി��ത്;

(ബി) വകയി��ിയ �കയി�  2018  െഫ�വരി  28  വെര എ� �ക
െചലവഴി�െവ�് വ��് തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഓേരാ വ��ി�ം വകയി��ിയ �ക�െട എ� ശതമാനമാണ്
െചലവഴി�െത�് െവളിെ���േമാ?

സ��ാരിെ� ആദ� വ�ഷെ� പ�തി �വ��നം

6034. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാരിെ� ആദ� വ�ഷെ� പ�തി �വ��നം  (2016-17)

അവേലാകനം നട�ിയി�േ�ാ;

(ബി) പ�തി അട��  എ� േകാടി �പയായി��;  െചലവഴി�ത് എ� േകാടി
�പയാണ് ; െചലവഴി�ാ� കഴിയാെത േപായത് എ� േകാടി �പയാണ്?

എൺപത് വയ�ി�ം �കളിൽ �ായ��വ��് നൽ�� വാർ�ക�കാല െപൻഷൻ

6035. �ീ.െക. �����ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എൺപത് വയ�ി�ം അതി� �കളി�ം �ായ��വർ�് സർ�ാർ
വാർ�ക�കാല െപൻഷൻ ആയി നി�യി�ി�� നിര�് എ�െയ�്
വ��മാ�ാേമാ;'

(ബി) എൺപത് വയ�ി�ം അതി� �കളി�ം �ായ��വർ�് പലർ�ം
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വാർ�ക�കാല െപൻഷൻ എ� നിലയിൽ  600 �പയാണ് ലഭി��െത�
കാര�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(സി) വിേവചന രഹിതമായി എ�ാവ��ം ലഭി�� െപൻഷൻ ഇ�ര�ാർ�്
ലഭ�മാ�ാനായി െച�ാ�േ�ശി�� നടപടികൾ വ��മാ�ാേമാ?

ജി.എസ്.ടി �േഖന��ായ �തിസ�ി�് പരിഹാരം

6036. �ീ.തി�വ�� രാധാ���
,, എ.പി. അനി� �മാ�
,, പി.ടി. േതാമസ്
,, അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ-േവ ബി�  നട�ാ�േ�ാ�  നി�തി െവ�ി�ി�� സാധ�ത �റ�െമ�്
ക���േ�ാ; ആയതിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(ബി) കഴി� ബജ�ി�  വിഭാവനം െച�  25  ശതമാനം നി�തി വ��നവ്
ൈകവരി�വാ�  സാധി�െമ�് ക���േ�ാ;  എ�ി�  അതിനായി
ആവി�രി�ി�� നടപടിക� എെ��ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) 2018-19-�  േകരള�ിന് അ�ഹതെ�� ൈദ�മാസ ന�പരിഹാര �ക
എ�യാെണ�ാണ് നി�യി�ി��ത്;

(ഡി) െച�കിട വ�ാപാരിക��് ജി.എസ്.ടി.  എെ��ി�ം ��ി��്
ഉ�ാ�ിയി�േ�ാ; എ�ി� അവെര സഹായി��തിന് സ��ാ� തല�ി�
ഏ�െ���ിയി�� സംവിധാന�� എ�ാണ്;

(ഇ) കയ�മതി േമഖലയി�  ജി.എസ്.ടി.  �േഖന��ായ �തിസ�ി�്
പരിഹാരമായി�േ�ാ  ;  ഇ���് െ�ഡി�് റീഫ�് ലഭി��തി��
കാലതാമസം ഒഴിവാ�വാ� സാധി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

െപാ� മരാമ�് കരാ�കാ��് െകാ�� തീ��വാ�� �ടി�ിക

6037. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018  െഫ�വരി  28  � തീയതിയിെല കണ��സരി�് പി.  ഡ��.  ഡി.
േകാ��ാ��മാ��് ന��വാ�� �ടി�ിക എ�യാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ;
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(ബി) 2017 -18 സാ��ിക വ�ഷ�ിൽ �ടി�ികയിന�ി� അവ��് എ� �ക
ന�കിെയ�് വ��മാ�േമാ?

�ാമീണ േറാ�ക� പരി�രി�ാ� നടപടി

6038. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സം�ാനെ� �ധാന �ാമീണ േറാ�ക�  പരി�രി�ാ�  നടപടിക�
സ�ീകരി�േമാ;  ജന�� വ�ഷ�ളായി ഉപേയാഗി�വ�� ഈ േറാ�ക�
ഒ�തവണെയ�ി�ം പരി�രി�ാ�  ബ�ജ�ിൽ ഫ�് അ�വദി�്
ഉ�രവാ�േമാ;എ�ിൽ വിശദാംശം വ��മാ�ാേമാ?

വിേ�ജ് ഓഫീസ�മാ�െട ത�ിക

6039. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിേ�ജ് ഓഫീസ�മാ�െട ത�ിക �നിയ�  ���് ത�ികയിേല�്
ഉയ��ണെമ� ശ�ള പരി�രണ ക�ിഷെ� �പാ�ശ നട�ിലാ�ിയി�ി�
എ� ആേ�പം സർ�ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി� ഫയലി� എ�് നടപടി സ�ീകരിെ��് വ��മാ�േമാ?

പ�ാളി� െപ�ഷ� പ�തി വിലയി���തിന് എ�. എസ്. ഡി. എ�.
�തിനിധിക�മായി ച��

6040. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� പ�ാളി� െപ�ഷ�  പ�തി�െട �േരാഗതി
വിലയി���തിനായി എ�. എസ്. ഡി. എ�. �തിനിധിക�മായി സ��ാ�
2017 ഡിസംബറി� �ടി�ാ� നട�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത മീ�ിംഗി� സം�ാനെ� �തിനിധീകരി�് പെ��� ഉേദ�ാഗ��
ആെര�ാെമ�ം എ�. എസ്.  ഡി.  എ�ിെന �തിനിധീകരി�് പെ���വ�
ആെര�ാെമ�ം അറിയി�േമാ;

(സി) ��ത മീ�ിംഗിെ� മിനി�സ് എ�. എസ്.  ഡി.  എ�. ത�ാറാ�ി
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സമ��ി�ി�േ�ാ; എ�ി� മിനി�സിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ?

പ�ികജാതി-പ�ികവ�� വ��ക�െട പ�തിയട��

6041. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം
കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ികജാതി പ�ികവ�� വ��ക�െട  2017-18  െല പ�തിയട��
എ�യായി��െവ�ം അതി� േക� സഹായ പ�തിക�െട അട�� �ക
എ�യാെണ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തിക�െട അട��  �കയി�നി�ം നാളി�വെര എ� �ക
െചലവഴി�െവ�് െവളിെ���േമാ?

പ��� സ��ഷറി െക�ിട നി��ാണ�ിന് ഭരണാ�മതി

6042. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ���  സ��ഷറി െക�ിട നി��ാണ�ിന് ഭരണാ�മതി ന���
നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇ�െക� ത�ാറാ�ിയ ഡി.പി.ആ�. അംഗീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) ��ത ഫയ� ഇേ�ാ� ഏത് വ��ി� ഏത് െസ�നിലാണ് ഉ�െത�ം
അതിെ� ഫയ� ന�� എ�െയ�ം വ��മാ�ാേമാ?

തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളിെല ജന�തിനിധിക��് െപ�ഷ�

6043. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളിെല ജന�തിനിധിക��് കാലാവധി
കഴി�് െമ���ാനം ന�െ��തിന് േശഷം ഏെത�ി�ം തര�ി�ളള
െപ�ഷ� ന�കിവ��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) അതാത് �േദശ�� ജന��മായി നിര�രം ബ�െ��ക�ം
പലവിധ�ി�ളള ��ി��് അ�ഭവി�ക�ം അവ�െട വിഷയ��
സ��ാരിെന�ം മ�് മ�ിമാെര�ം എം.എ�.എ മാേര�ം അറിയി�ക�ം
െച�� തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളിെല ജന�തിനിധിക��്
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അ�ഹമായ െപ�ഷ�  ന�വാ�  നടപടി സ�ീകരി�േമാ;  വിശദാംശ��
െവളിെ���േമാ;

(സി) ഇവ�െട െപ�ഷ�  സംബ�ി�് എെ��ി�ം ഫയ�  നിവി�േ�ാ;

വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ;

(ഡി) ഇതിേല�ായി ഒേരാ വ�ഷ�ം എ� േകാടി �പ�െട െചലവ് �തീ�ി��?

തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട പ�തിവിഹിതം സംബ�ി� ധനകാര�
വ��ിെ� ഉ�രവ്

6044. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം
കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട ബജ�ി�  പ�തിവിഹിതമായി
അ�വദി�� പണം അതാത് വ�ഷം തെ� െചലവഴി�ണെമ�്
ധനകാര�വ��് ഉ�രവ് �റെ��വി�ി�േ�ാ;

(ബി) �ി�  ഓവ�  അ�വദി�െമ�് ��ാവി� ധനകാര�മ�ി�െട നിലപാടിന്
വി��മാേണാ ഈ ഉ�രവ്; എ�ി� ഇ�രം ഒ� ഉ�രവ് ഇറ�ാ��ായ
സാഹചര�ം വ��മാ�േമാ?

സം�ാന�ിെ� കടബാധ�ത

6045. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം
കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  കാലയളവി�  സം�ാന�ിെ� കടബാധ�ത ഭീമമായി
വ��ി�തായ ആേ�പം വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ബജ�ി�  �ഖ�ാപി� �രിപ�ം പ�തിക�ം നട�ാ�ാ� സാഹചര��ി�
കടബാധ�ത വ��ി�് വ��തിെ� കാരണം വ��മാ�േമാ;

(സി) ധനകാര� മാേനെ��് കാര��മമാ��തി�ം അധിക
വിഭവസമാഹരണ�ി�ം ഉപേയാഗ�ദമാ�� എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

ജി.എസ്.ടി.
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6046. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം
കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജി.എസ്.ടി.  നിലവി�  വ�തി�േശഷം വി�പന നി�തി വിഭാഗ�ിെല
അ��്െമ�്,  ഇ�ലിജ�സ്,  അ�ീ�  വിം�ക�െട �വ��ന��
വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഈ വിം�കളിെല ഉേദ�ാഗ��  ജി.എസ്.ടി.  നിലവി�  വ�തി�േശഷം
�ധാനമാ�ം എ�് േജാലികളാണ് െച��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഉേദ�ാഗ���് ഓ�െെലനി�  േജാലിെച�ാ�� സംവിധാനം നിലവി�
വ�ി�ിെ��ത് ശരിയാേണാ ; വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ജി.എസ്.ടി.  െെസ�ി�  ഉേദ�ാഗ���് �വ��ി�ാ�� േമഖല
ഉ�ാ�െമ�് �ഖ�ാപി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ആയത് നട�ാ�ിയിയി�േ�ാ  ;

വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) വി��ന നി�തിയി�  അ�ീ�  െകാ��ാ�� സംവിധാനം
ഇ�ാ�തിനാലാേണാ ഇേ�ാ� പല�ം െെഹേ�ാടതിെയ സമീപി��ത്  ;
വ��മാ�ാേമാ?

ജി.എസ്.ടി. റിേ�� ഫയലിംഗ്

6047. �ീ.���ര ര�ാകര�
,, ജി.എസ്.ജയലാ�
,, വി.ആ�. �നി� �മാ�
,, എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ��  സം�ാന വ�ാപാര�ി�ളള ഐ.ജി.എസ്.ടി നി�തി േക�ം
സം�ാന�ിന് ന�ിയി�േ�ാ;ഇെ��ി� ആയത് പ�് വ�ാ�ത് എ�
െകാ�ാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ജി.എസ്.ടി.  റിേ��  ഫയലിംഗ് സ�ീ��മായ ��ിയയാേണാ;

വ��മാ�േമാ;

(സി) ജി.എസ്.ടി.  റിേ��  ഫയലിംഗ് ലളിതമാ��ത് സംബ�ി�് എെ��ി�ം
തീ�മാനം ജി.എസ്.ടി കൗ�സി� േയാഗ�ി� ഉ�ാേയാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) കയ�മതി�ാ��് ജി.എസ്.ടി.  യി�  നി�തി ആ��ല�ം ലഭ�മാ��േ�ാ;

വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ജി.എസ്.ടി.  സംവിധാന�ിെല സാേ�തിക തകരാ�ക� പരിഹരി�ി�േ�ാ;
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വ��മാ�േമാ?

ജി.എസ്.ടി. കൗ�സിലി� നട�ിയ ഇടെപട�ക�

6048. �ീ.േറാജി എം. േജാ�
,, ൈഹബി ഈഡ�
,, സ�ി േജാസഫ്
,, വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചര�് േസവന നി�തി ഏ�െ���ിയേ�ാ�  ജി.എസ്.ടി.  കൗ�സിലി�
ഇടെപ�െകാ�് സം�ാന താ�ര���  സംര�ി��തിനായി
തീ�മാന��  എ��ി��തിന് സ��ാരിന് എ�മാ�ം കഴി�ി��്;
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ജി.എസ്.ടി.യി� ലയി�ി� എൈ�സ്, സി.എസ്.ടി., വാ�്, സ��ീസ് ടാ�്
എ�ിവെയ�ാെമ��ാ�, ജി.എസ്.ടി. ഏ�െ����തിന് ��് ചര�ിേ��
ഉ�ായി�� ശരാശരി നി�തി നിര�ിേന�ാ� എ�് �റവാണ് ജി.എസ്.ടി.
ഏ�െ���ിയേശഷം ഉ�ാേക�െത�റിയി�ാേമാ;

(സി) അ�കാര�� �റവ് ഉ�ായി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  അതി��
കാരണെമ�ാണ്;വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

ജി.എസ്.ടി. നട�ാ�ിയേശഷ�� നി�തിേചാ��

6049. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജി.എസ്.ടി.  നട�ാ�ിയേശഷം െപാ�ഗതാഗതം വഴി�ളള ചര�നീ�ം
പരിേശാധി�ാ�ം നി�തിേചാ�� തട�വാ�മായി സ�ീകരി�വ��
�വ��ന�� എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന�് ഇ-േവ ബി� നട�ാ�ിയി�േ�ാ;  ഇ-േവ ബി� വ�വ�ക�
സംബ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) േറയി�-േവ�ാമ-  ജലഗതാഗത മാ����  �േഖന�ളള ചര�നീ��ിെല
നി�തിേചാ�� ��യി���ി�േ�ാ;എ�ി�  ഇത് തട�വാ�  ധനവ��്
എ�് നടപടി സ�ീകരി�വ��െവ�് വ��മാ�േമാ?
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ജി.എസ്.ടിെയ അധികരി�് േപാ�് �ാ�േവ�് ഡിേ�ാമ േകാ�്

6050. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം
കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജി.എസ്.ടിെയ അധികരി�് �ലാ�ി ഇ��ി���് േപാ�് �ാ�േവ�് ഡിേ�ാമ
േകാ�് നട�വാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� േകാ�് ആരംഭി��െതേ�ാഴാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) േകാ�് നട��തിന് ഏെത�ി�ം വ��ി,  �ാപനം,  െ�ാഫഷണ�
സംഘടക�, ഏജ�സിക� എ�ിവെയ സ��ാ� �മതലെ���ിയി�േ�ാ;

വിശദാംശം െവളിെ���ാേമാ?

വാണിജ� നി�തി വ��ിൽ ഘടനാപരമായ മാ�ം

6051. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സം�ാന�് ജി.എസ്.ടി.  നട�ിലാ�ിയതിെന �ട��് വാണിജ�/വി��ന
നി�തി വ��കളി�  ഘടനാപരമായ മാ�ം വ��ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�
അവ�െട വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

�ഷറി വഴി ശ�ളവിതരണം

6052. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ�
,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം
കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന ജീവന�ാ�െട ശ�ള�ം മ�ാ��ല���ം �ഷറി വഴി വിതരണം
നട��തിന് തീ�മാനമായി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  സം�ാന ജീവന�ാ�  ��വ�  �ഷറികളി�  ഹാജരായി പണം
പി�വലി��തി�� അസൗകര��ം �ഷറികളി�  ഉ�ാ�� തിര�ം
പരിഗണി�ി�േ�ാ;  ഇെതാഴിവാ�ാ�  എ�് നടപടികളാണ്
െെകെ�ാ��ത്;

(സി) ഓഫീസ് സമയ�ി� േശഷ�ം പണം േസവിം�സ് ബാ�് അ�ൗ�കളി�
നി�് പി�വലി�വാ�  എ�് സംവിധാനമാണ് �ഷറികളി�  ഉ�െത�്
അറിയി�ാേമാ?
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�റനാട് സ��ഷറി�് ��മതി� െക��തി�� �ക

6053. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �റനാട് സ��ഷറിയി�  ആവശ�മായ ത�ികകളി�  നിയമനം
നട��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) �റനാട് സ��ഷറി�െട �തിയ െക�ിട�ിന് ��മതി�  െക��തി��
�ക അ�വദി�് ഭരണാ�മതി അടിയ�രമായി ലഭ�മാ�േമാ; വ��മാ�േമാ?

�ഷറി �ിര നിേ�പ���് പലിശ നിര�്

6054. �ീ.േറാഷി അഗ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� �ഷറികളി�  �ിര നിേ�പ���് ന�ിവ�� പലിശ
നിര�ക�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

(ബി) �ഷറി �ിര നിേ�പ���് ന�ി വ�� പരമാവധി പലിശ നിര�്
എ�യാണ്; വ��മാ�േമാ;

(സി) �ഷറി �ിര നിേ�പ���് നിലവി�  ന�ി വ�� പലിശ നിര�്
േദശസാ��ത ബാ�ക�മായി താരതമ�െ���േ�ാ�  എ� ശതമാനം
ഉയ��താണ്; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) �ഷറി �ിര നിേ�പ���് പലിശ നിര�് ഇന�ി�  �തിമാസം
ന�ിവ�� �കെയ�യാണ്?

വിരമി� സ��ാ� ജീവന�ാ��് ഭാഗ��റിവ��ി� കരാ� നിയമനം

6055. �ീ.േറാഷി അഗ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള സം�ാന ഭാഗ��റിവ��ി�ം ��ത വ��ിെ� കീഴി�� അ�ബ�
�ാപന�ളി�ം വിരമി� സ��ാ� ജീവന�ാെര കരാ� അടി�ാന�ി�
നിയമി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�കാരം സ��ീസി� നി�് വിരമി�വെര നിയമി��ത് ഏത് മാനദ�ം
അ�സരി�ാണ്;
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(സി) ഇ�കാരം നിയമനം ലഭി�വ�െട നിലവിെല ഉേദ�ാഗേ�ര്, ന��� േവതനം,
ഇവ� േജാലി െച�� �ാപനം എ�ിവ വ��മാ�േമാ?

സം�ാന േലാ�റി�െട �വ�� �ബിലി ആേഘാഷ��െട ഭാഗമായി നവീന
പ�തികൾ

6056. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ്
,, െക.വി.അ�� ഖാദ�
,, �. ആ�. �ദീപ്
,, എ�. വിജയ� പി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  േലാ�റി വ��ിെ� നവീകരണ�ിനായി എെ��ാം
പ�തികളാണ് ആവി�രി�ി��ത്;വിശദമാ�േമാ;

(ബി) േലാ�റി ടി��ക�െട വില �റ�ം സ�ാനഘടനയി�  മാ�ം വ��ി�ം
സം�ാന ഭാഗ��റി ��ത� ആക�ഷകമാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� ഇതിെ� ഫലമായി വി�വരവി� ഗണ�മായ �േരാഗതി ഉ�ായി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) േലാ�റി ടി��ക�െട അ�ടി സംബ�ി� �ര�ാ �മീകരണ��
വ��ി�ി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഇ) സം�ാന േലാ�റി�െട �വ�� �ബിലി ആേഘാഷ��െട ഭാഗമായി
എെ��ാം നവീന പ�തികളാണ് നട�ിലാ�ാ�  ഉേ�ശി��െത�്
വിശദമാ�ാേമാ?

കാ�ണ� ചികി� പ�തി ലഭ�മാ�� എറണാ�ളം ജി�യിെല ആ�പ�ിക�

6057. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി� േശഷം േകാതമംഗലം മ�ല�ി�
എ� േരാഗിക��് കാ�ണ� െബനവല�് പ�തി വഴി ധനസഹായം
അ�വദി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) കാ�ണ� ചികി� പ�തി ലഭ�മാ�� എറണാ�ളം ജി�യിെല ആ�പ�ിക�
ഏെത�ാെമ�ം ഏെത�ാം അ�ഖ���ാണ് ��ത ആ�പ�ികളി�
സഹായം ലഭ�മാ��െത�ം വിശദീകരി�ാേമാ;

u02-04-2018(5986-6255).html file:///home/likewise-open/NIYAMASABHA/cow...

29 of 113 Sunday 25 March 2018 06:56 PM



(സി) കാ�ണ� ചികി� പ�തി ��ത�  ആ�പ�ികളിേല�് വ�ാപി�ി�േമാ;

വിശദമാ�ാേമാ?

േലാ�റി േമഖലയിെല പരി�ാര��

6058. �ീ.വി.ഡി.സതീശ�
,, െക.സി.േജാസഫ്
,, െക.�രളീധര�
,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േലാ�റി േമഖലയി�  ��ത�  പരി�ാര��  എെ��ി�ം നട�ിലാ�വാ�
ആേലാചി��േ�ാ;  കാ�ണ� േലാ�റി�െട ടി��് ഘടനയി�ം
സ�ാന�കയി�ം പരി�ാര�� വ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) േലാ�റി േമഖലയി� ഈ സ��ാ� വ��ിയ പരി�ാര���ലം സം�ാന
േലാ�റിയി�  നി�� വ�മാന�ി�  എ�് വ��നവാണ്
ഉ�ായി��െത�റിയി�ാേമാ;  അതിന് അ��തമായ ആ��ല���
േലാ�റി വി��ന�ാ��് ന���തിന് കഴി�ി�േ�ാെയ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േലാ�റി അ�ടിയിെല �ര��് സ�ീകരി�ി�� മാ����  സം�ാന
േലാ�റി�െട വിശ�ാസ�ത വ��ി�ി��തി�ം അ�വഴി വ�ാജ േലാ�റി�ാെര
ഒഴിവാ��തി�ം സഹായി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) 2017-18  �  വ�ാജേലാ�റി�മായി ബ�െ�� േക�ക�  രജി��
െച�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഇ) നി�മ� േലാ�റിയി� നി�ം  2017-18 വ�ഷം ലഭി� വ�മാനം എ�യാണ്;
��ത വ�മാനം എ�് കാര��ിനായാണ് വിനിേയാഗി��ത്  ;

�ചിത�മിഷന് ഇതി�  നി�� വ�മാന�ി�  നി�ം എെ��ി�ം
ധനസഹായം ന���േ�ാ?

കാ�ണ� െബനവല�് പ�തി ആ��ല�ം ലഭി�ാ�� മാനദ���

6059. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം
കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ണ� െബനവല�് പ�തി �കാരം ആ��ല���  ലഭി�ാ��
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മാനദ��� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) മാനദ���  ഏെത�ി�ം പാലി�ാ�തിെ� േപരി�  കാ�ണ�
െബനവല�് പ�തിയി�  ഇ�വെര എ� േപ��് ആ��ല���
നിേഷധി�െ��ി�െ��് ജി� തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സ��മായി വീടി�ാ�വ��ം േറഷ�  കാ�ഡി�ാ�വ��ം കാ�ണ�
െബനവല�് പ�തി �കാരം ആ��ല���  ലഭി�േമാ എ�ം ഇതിനകം
ഇ�െന�� എ� േപ��് ആ��ല��� ലഭി�ി��് എ�ം ജി� തിരി�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) മംഗലാ�രെ� ആ�പ�ികളി�  ചികി� േത��വ��് റീ ഇേ��്െമ�്
ഉ�ാ�െമ� �ഖ�ാപനം �ാബല��ി� വ�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ഇെ��ി�  �ാബല��ി�  വരാ�തിെ� കാരണെമ�ാെണ�ം എേ�ാ�
�ാബല��ി� വ�െമ�ം വ��മാ�ാേമാ?

ആല�രി� കാ�ണ� െബനവല�് പ�തിയി� നി�ം ധനസഹായം

6060. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം
കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം ആല��  നിേയാജക
മ�ല�ിെല എ� േരാഗിക��് കാ�ണ� െബനവല�് പ�തിയി� നി�ം
ധനസഹായം അ�വദി�ി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സഹായം ലഭി�വ�െട േമ�വിലാസം പ�ായ�ടി�ാന�ി�
ലഭ�മാ�ാേമാ?

സം�ാന േലാ�റി േനരി�� �തിസ�ി

6061. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന േലാ�റി �തിസ�ി േനരി��േ�ാ;വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ഓേരാ ന��ി�ം അ�ടി�� ടി��ിെ� എ�ം വ��ി�ക�ം
സ�ാന��െട എ�ം �റ�ക�ം െച�തിനാ�  സം�ാന േലാ�റിയി�
ജന���� താ�ര�ം �റ��തായ പ� വാ��ക�
��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ിൽ ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വ��മാ�ാേമാ;
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(സി) സം�ാന േലാ�റിയി�� താ�ര�ം �റ��തിനാ� വിവിധ �പ�ളി��
�താ��� വ��ി��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ?

ഓഡി�് വ��് ജീവന�ാെര സെ��് െച� നടപടി

6062. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആല�ഴ �നിസി�ാലി�ിയി�  പണി�ട�ി�  പെ���േശഷം ഹാജരി�
ഒ�വ� ജീവന�ാ��് അ�മതിയി�ാെത ശ�ളം ന�കിെയ� െചയ�മാെ�
പരാതി അേന�ഷി��തിന്  1996 െല േലാ�� ഫ�് ഓഡി�് ച�ം  8,8(2)

എ�ിവ �കാരം േരഖക�  ആവശ�െ�� സം�ാന ഓഡി�് വ��ിെല
ജീവന�ാെര സെ��് െച�വാ�ളള കാരണം വ��മാ�േമാ;

(ബി) 1997  െല േകരള �നിസി�ാലി�ി  (പരിേശാധനാരീതി�ം ഓഡി�്
സംവിധാന�ം)  ച��ളിെല ച�ം  13  അ�സരി�് �നിസി�ാലി�ി�െട
ഭരണകാര���  പരിേശാധി�് റിേ�ാ��് െച�ാ�  ഓഡി���്
അധികാര�െ��ിരിെ� സം�ാന ഓഡി�് ഡയറ��െട െത�ായ
റിേ�ാ��ിെ� അടി�ാന�ി�  ജീവന�ാെര സെ��് െച�ത് േമ�
ച���െട ലംഘനമാെണ�ത് പരിേശാധി�ി�േ�ാ; ഇ�ാര��ി� നിലപാട്
വിശദമാ�േമാ;

(സി) 1994 െല േലാ�� ഫ�് ഓഡി�് നിയമം വ��്  24 അ�സരി�് ��ത
നിയമെ� വിശ�ാസ�ിെല��് േജാലി െച�� ജീവന�ാ��് എ�ാ നിയമ
നടപടികളി�  നി�ം സംര�ണം ഉറ�് ന�കിയി�െ��ിരിെ� ഇൗ
നിയമ�ിെല വ�വ�ക�  പാലി�് മാ�ം േജാലി െച� ഓഡി�് വ��്
ജീവന�ാെര സെ��് െച�ത് നിയമം ഉറ�് ന�കിയി�ളള
സംര�ണ�ിെ� ലംഘനമാകിേ� എ�ത് പരിേശാധി�േമാ?

ഓഡി�് വിഭാഗം ഉേദ�ാഗ��െട സെ��ഷ�

6063. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആല�ഴ �നിസി�ാലി�ി ഓഡി�് വിഭാഗ�ിെല െഡപ��ി ഡയറ�� െക. പി.
മാത� േറായി,  ഓഡി�് ഓഫീസ� പി.  സാ� എ�ിവെര സ��ീസി� നി�ം
സെ��് െച�ത് തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��  അവ�െട ഓഡി�്
എ�ിവ�മായി ബ�െ�� ഏത് നിയമം/  ച�ം ലംഘി�തിനാെണ�്
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വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട ഭരണപരമായ കാര��� പരിേശാധി�്
റിേ�ാ��് െച�ാ� 1997-െല േകരള �നിസി�ാലി�ി  (പരിേശാധനാ രീതി�ം
ഓഡി�് സംവിധാന�ം)  ച��ളി�  അധികാര�െ��ിരിെ� ഓഡി�്
ജീവന�ാ�  ഭരണപരമായ കാര��ളി�  ഇടെപ�െവ�് സ��ാരിെന
െത�ി�രി�ി� സം�ാന ഓഡി�് വ��് ഡയറ��െ�തിെര നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

െക.എഫ്.സി.�െട വാ�ാനയം

6064. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എഫ്.സി.�െട വാ�ാനയം പരി�രി��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) വാ�ാനയം പരി�രി��തി�� തീ�മാന�ി�െട കി�ാ�ട��
�റ��തിന് ല��മി��േ�ാ;

(സി) െക.എഫ്.സി.�െട കി�ാ�ടം നിലവി�  എ� ശതമാനമാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ ;

(ഡി) െക.എഫ്.സി.  ഏ�െ���� പരി�ാര�� �ലം ലാഭ�ി� എ�് �റവ്
വ�െമ�ാണ് �തീ�ി��ത്;വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) കി�ാ�ട��  പിരിെ����തിന് വാ�ാ അദാല�് നട��തിന്
തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

െക.എസ്.എഫ്.ഇ �െട �തിയ പ�തിക�

6065. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം െക.എസ്.എഫ്.ഇ �േഖന
എെ��ാം �തിയ പ�തിക� നട�ിലാ�ി എ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇവ�െട വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

െക.എസ്.എഫ്.ഇ. �വാസി ചി�ി നട�ി�ിനായി േസാ�് െവയ�
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6066. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.എഫ്.  ഇ �െട �വാസി ചി�ി നട�ി�ിനായി �േത�ക
േസാ�് െവയ� ഉ�ാ�ിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� ഏത് ഏജ�സിയാണ് ��ത
േസാ�് െവയ� ഉ�ാ�ിയത്;

(ബി) എ� �കയാണ് ഇതിനായി െചലവഴി�ത്;  ��ത ഏജ�സിെയ െട�ഡ�
നടപടികളി�െടയാേണാ െതരെ���ത്;വ��മാ�േമാ;

(സി) എ� �ാപന��  ഇതിനായി െട�ഡ�  സമ��ി�ി��;  വിശദാംശം
ന��േമാ?

െക.എസ്.എഫ്.ഇ. �വാസി ചി�ി�െട �ചാരണം

6067. �ീ.പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.എഫ്.ഇ.  �വാസി ചി�ി�െട �ചാരണ�ിനായി ഉേദ�ാഗ��
വിേദശ രാജ��ളി� സ��ശനം നട�ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി� ഏെതാെ�
രാജ��ളിലാണ് സ��ശനം നട�ിയത്;

(ബി) ��ത ഉേദ�ാഗ��െട വിശദാംശം ന��േമാ;  ഇവ�െട യാ�ാെ�ലവ്
ഉ�െ�െട�� െചല�കൾ എ� എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഗ�ഫ് രാജ��ളി�  �വാസി ചി�ി�െട പരസ��ിനായി ഇതിനകം എ�്
�ക െചലവഴി�ി��്;

(ഡി) ��ത പരസ���െട ഭാഗമായി �വാസി ചി�ിയി�  എ� േപെര
േച���തിന് സാധി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ?

െക.എസ്.എഫ്.ഇ. േസാഷ�� റേ�ാ�സിബിലി�ി�െട ഭാഗമായി അ�വദി� �ക

6068. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.എഫ്.ഇ.  േകാ��േറ�് േസാഷ��  റേ�ാ�സിബിലി�ി�െട
ഭാഗമായി  2016-17,  17-18  സാ��ിക വ�ഷ�ളി�  അ�വദി� �ക
പ�തി തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േകാ��േറ�് േസാഷ��  റേ�ാ�സിബിലി�ി�െട ഭാഗമായി �ക
അ�വദി��തിന്  2016-17,  2017-18  സാ��ിക വ�ഷ�ളി�
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െക.എസ്.എഫ്.ഇ.�് ലഭ�മായ അേപ�ക�െട എ�ം എ�; അതി� �ക
അ�വദി� അേപ�ക�െട എ�ം എ�; തിര�രി� അേപ�ക�െട എ�ം
എ�; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�കാരം േകാ��േറ�് േസാഷ�� റേ�ാ�സിബിലി�ി�െട ഭാഗമായി �ക
അ�വദി��തി�� മാനദ�ം വ��മാ�ാേമാ?

ക�നാഗ��ിയിെല െക.എസ്.എഫ്.ഇ.�ാ�ക�

6069. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�നാഗ��ി താ��ി�  �ലേശഖര�രം �ാമപ�ായ�ി�
െക.എസ്.എഫ്.ഇ.�െട �ാ�് �വ��ി��േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ��ത �ാമപ�ായ�ിെല �തിയകാവി� െക.എസ്.എഫ്.ഇ.�െട �തിയ
�ാ�് ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;  എ�ി�  ആയതിന്
സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദീകരി�േമാ?

��് ഇ�ഷ�റ�സ് �ീമി� പണം അട�ാൻ �േത�ക അ�മതി

T 6070. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മല�റം വി.പി.എ.�.പി �ളിെല അറബിക് അ��ാപക� അ�ബ�� 1994

�ത�  2002  വെര�� കാലയളവി�  ��് ഇ�ഷ�റ�സ് �ീമി�  പണം
അട�ാ�തിെന �ട��് �േത�ക അ�മതി�ായി സമ��ി� അേപ�യി�
എ�� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് മല�റം ജി� ഇ�ഷ�റ�സ് ഓഫീസ�  24.11.2017-ന്
ധനകാര� വ��ിന് അയ� ക�ി�േമ�  സ�ീകരി� നടപടിക�
വ��മാ�േമാ?

എസ്.എ�.ഐ, ജി.ഐ.എസ് അേപ�ക��് പാസ് ��ക� ലഭ�മാ��ിെ��
പരാതി

T 6071. �ീ.വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം
കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) എസ്.എ�.ഐ,  ജി.ഐ.എസ് അേപ�ക�  സമ��ി�് വ�ഷ�ളായി�ം
അേപ�ക��് പാസ് ��ക�  ലഭ�മാ��ിെ�� വ�ാപകമായ പരാതി
��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ഏ�ി� ആയത് പരിഹരി��തിന് സത�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) എസ്.എ�.ഐ,  ജി.ഐ.എസ് പാസ് ��ക�  ഓ�ൈല�  ആയി
വിശ�ാസ് �േഖന അ�േ�ഡ് െച��തി��ാ�� സാേ�തിക ����
��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ഡി) ഉെ��ി�  ��ത ���ിന് പരിഹാരം കെ��വാ�  എെ�ാെ�
നടപടിക� സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

േമാേ�ാ� വാഹന��െട ഇ�ഷ�റ�സ്

6072. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�, അ�� സ��ാ�, െപാ�േമഖലാ �ാപന�� എ�ിവ�െട�ം
സ��ാരിെ� സാ��ിക സഹായ�ാ�  �വ��ി��
�ാപന��െട�ം ഉടമ�തയി�� േമാേ�ാ�  വാഹന��െട
ഇ�ഷ�റ��ക�  സം�ാന ഇ�ഷ�റ�സ് വ��് �ഖാ�രം തെ�
ഇ�ഷ�� െച�ണെമ�് നി��ഷി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇെ��ി� അതി�േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സ��ാർ ഉടമ�തയി� ഇ�ഷ�റ�സ് ക�നി

6073. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം
കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള സ��ാരിെ� ഉടമ�തയി�  ഇ�ഷ�റ�സ് ക�നി ആരംഭി�ാ�
നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) സ��ാ�  ജീവന�ാ�െട െമഡി��  റീഇംേ��്െമ�് െ�യി�ക�ം
ഇ�ഷ�റ�സ് േപാളിസി ഇടപാ�ക�ം സ��ാ�  തല�ി�  നട�ാ�
നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

കയ� ഉ�പാദന/വിപണന േമഖലക�
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6074. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തിന് േശഷം കയ� ഉ�പാദന/വിപണന
േമഖലകെള േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് എെ��ാം പ�തിക�  നട�ിലാ�ി
എ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇവ�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

െതാ�് സംഭരണം ശ�മാ��തിന് നടപടി

6075. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ംബ�ീ �ണി�ക�, ഫാ�േമ�് സ��ീസ് െസ��, അേ�ാ സ��ീസ്
െസ��  എ�ിവെയ ഉ�െ���ിെ�ാ�് െതാ�്സംഭരണം
ശ�മാ��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�  വിജയ�ദമായി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) കയ�േമഖലെയ സ�യം പര�ാ�മാ��തിന് ര�ാം �ന:സംഘടനയി�െട
എെ�ാെ� കാര��ളാണ് നട�ിലാ�വാ� തീ�മാനി�ി�ളളത്;

(സി) 2017-18  സാ��ികവ�ഷം പര�രാഗത കയ�െതാഴിലാളിക��്  200

ദിവസെ� െതാഴി�ം മിനിമം �ലി�ം ഉറ�് വ���തിന് കഴി�ി�േ�ാ;

ഇെ��ി� എ�െകാ�്;

(ഡി) കയ� സഹകരണസംഘ��െട �ന��ാരണ�ിന് സ�ീകരി� നടപടിക�
ഫല�ദമാേണാ;  ഇതിനായി എ�.സി.ഡി.സി.  സഹായം ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാ
എ�റിയി�േമാ?

കയ�േമഖല�െട ഉ�മന�ിനായി ചകിരിമി�ക�

6076. �ീ.ബി.സത��
�ീമതി �. �തിഭ ഹരി
�ീ.െക. ദാസ�
,, ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് കയ�േമഖല�െട ഉ�മന�ിനായി നട�� �ന��ാരണ
പാേ�ജിെ� ഭാഗമായി ചകിരിമി�ക� �ാപി��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;
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എ�ി� ഇതിനായി എ� �പയാണ് െചലവ് �തീ�ി��ത്;

(ബി) െതാ�് സം�രണ�ം കയ�പിരി�ം ആ�നികവ��രി��തിനായി
എെ��ാം �വ��ന�ളാണ് ആേലാചി��െത�് വ��മാ�േമാ?

കയ� െതാഴിലാളിേ�മ പ�തിക�

6077. �ീമതി �. �തിഭ ഹരി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഈ സ��ാ�  കാലയളവി�  കയ�  െതാഴിലാളിേ�മ�ിനായി
ആവി�രി�ി�� പ�തിക�  ഏെത�ാെമ�ം ഇതിനായി സ��ാ�
െചലവഴി� �ക എ�െയ�ം വ��മാ�ാേമാ?

വ�വസായ വികസന�ിനായി േക� ഫ�ക�

6078. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െച�കിട വ�വസായ ��� വികസന�ിനായി േക� വിഹിതമായി 2014-15

�ത� 2017-18 വെര എ� �കയാണ് ലഭി�ത്;എ� ���കളാണ് ഇതിെ�
ഭാഗമായി ആരംഭി�ത്; ആരംഭി� ���ക� എ�ാം ��ണമായി �വ��ന
�മമാേണാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േദശീയ ൈക�റി വികസന പ�തി�ായി േക� വിഹിതമായി  2014-15

�ത� 2017-18 വെര എ� �കയാണ് ലഭി�ത്; ലഭി� വിഹിത�ി� എ�
�ക വിനിേയാഗി�; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇട�ര�ം വ��ം ആയ വ�വസായ���് േക�ാവി�ത പ�തിയി�
നി�ം  2014-15  �ത�  2017-18  വെര എ� �ക ലഭി�െവ�്
വ��മാ�ാേമാ?

മാ�ജി�മണി ന���തി�� മാനദ���

6079. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�വസായ �ാപനം ആരംഭി��തിന് വ�വസായ േക�ം �േഖന
മാ�ജി�മണി ന���തി�� മാനദ��� വിശദമാ�ാേമാ;
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(ബി) േലാ� എ�� വ��ി മരണെ��ക�ം ബാ�ി� നിെ��� േലാ� �ക
തിരി�ട�് ജാമ�മായി െവ� േരഖക�  ൈക��ക�ം െച�വ��്,  മാ�ജി�
മണി ബാ��ത ഒ��വണ തീ��ാ�� പ�തി �കാരം അട�തീ���തിന്
പ�തി നിലവി�േ�ാ;

(സി) ഇെ��ി�  ഒ��വണ തീ��ാ��  പ�തി �ഖ�ാപി�ാ�  നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

�തിയ വ�വസായ �ാപന��

6080. �ീ.പി.െക.ബഷീ�
,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

�തിയ വ�വസായ �ാപന��  ആരംഭി��തി�� കാലതാമസം
ഒഴിവാ��തിന് എെ��ാം മാ���ളാണ് കരട് വ�വസായ നയ�ി�
ഉ�ത്; വിശദാംശം ന��േമാ?

സി�് �ണി�കളായി കണ�ാ�ിയി�� െപാ�േമഖലാ �ാപന�ൾ

6081. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വ�വസായ വ��ിന് കീഴി�� െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളി�
സി�് �ണി�കളായി കണ�ാ�ിയി��വ ഏെതാെ�യാണ്;
�ാപന�െള സംബ�ി�� വിശദാംശം ജി� തിരി�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഈ �ാപന�ളിെല ജീവന�ാ��ം െതാഴിലാളിക��ം ശ�ള�ം മ�്
ആ��ല���ം യഥാസമയം ലഭി�ാ� �ിതിവിേശഷം
��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി� ഇത് പരിഹരി��തിന് എെ��ാം നടപടി
സ�ീകരി�ി��്;

(സി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം സി�് �ണി�കളായി മാറിയ
ഏെത�ി�ം �ാപന��േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

േകരള േ��് ബാം� േകാ��േറഷ� �വ��നം

6082. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) 2011-2016  കാലഘ��ി�  േകരള േ��് ബാം� േകാ��േറഷ�
�വ��നം ലാഭ�ിലായി�േ�ാ ന��ിലായി�േ�ാ എ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ന��ിലായി�െ��ി� ഇതിന് കാരണെമെ��് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േകാ��േറഷെന ലാഭ�ിലാ��തിനായി സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�
എെ��ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ?

േകരള േ��് ബാം� േകാ��േറഷനിെല പന�് െന�് െതാഴിലാളിക��് ഡി.എ.

6083. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള േ��് ബാം� േകാ��േറഷനിെല പന�് െന�് െതാഴിലാളിക��്
ഡി.എ. ഇന�ി� എ� �പ െകാ��ാ��്;

(ബി) ഇത് എ�േ��് വിതരണം െച�ാൻ സാധി�െമ�ം ഇതിനായി
സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� എെ��ാെമ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

േകരള േ��് ബാം� േകാ��േറഷനിെല പന�് െന�കാ�

6084. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള േ��് ബാം� േകാ��േറഷനിെല പന�് െന�കാ��് പന�്
െന��തിന് ഈ� വിതരണം െച��ത് സ�ിഡി നിര�ിലാേണാ;

(ബി) സ�ിഡി നിര�ിലാെണ�ി�  േകാ��േറഷെ� ന�ം പരിഹരി��തിനായി
പര�രാഗത െതാഴിലാളികളായ ഇവെര ഇ�കം സേ�ാ��് �ീമി�
ഉ�െ���ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;വ��മാ�ാേമാ?

ബാം� േകാ��േറഷനിെല താൽ�ാലിക െതാഴിലാളികൾ

6085. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള േ��് ബാം� േകാ��േറഷനിെല െെഹെട�് ബാം� േ�ാറിംഗ്
െതാഴിലാളികെള നിയമി�ി�് എ�് വ�ഷം കഴി�ി��തിനാ�  ഇവെര
�ിരെ���ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;വ��മാ�ാേമാ;
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(ബി) ഇതിനായി നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  അവ എെ��്
വിശദമാ�ാേമാ?

�ടിെവ� വ�വസായ ക�നിക�

6086. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള സ��ാരിന് �ടിെവ� വ�വസായം ആരംഭി�ാ� ആേലാചന�േ�ാ;

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േകരള�ി� എ� ��ിെവ� വ�വസായ ക�നിക� നിലവി� ഉെ��ം
��ത ക�നിക�ം അവ�െട �ാ�ക�ം എവിെടെയ�ാമാെണ�ം
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ക�നികളിൽ വ�വസായ വ��ിെ� ൈലസ�സ് ഇ�ാെത
�വ��ി�� �ാപന�� ഉേ�ാ;

(ഡി) ഉെ��ി� അവ�െട േപരി� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ഇ) ഭ�� �ര� ഉറ�് വ��ാ� ��ി െവ� ക�നിക�െട േപരി� നടപടി
സ�ീകരി�ി�െ��ി� ഏെതാെ�യാണ് ക�നിക� എ�റിയി�ാേമാ?

െപാ�േമഖലാ �ാപന�െള ശാ�ീകരി��തിന് നടപടി

6087. �ീ.സി.���
,, കാരാ�് റസാഖ്
,, െക.ഡി. �േസന�
,, പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം
�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�വസായ വള�� ല��െവ�െകാ�് സം�ാന സ��ാ�  ന�കിയ
�മിയി�  �ാപി� േക�െപാ�േമഖലാ വ�വസായ��  വി��ല��
േക�സ��ാ�  നടപടി സം�ാനെ� വ�വസായിക വള��െയ
�തി�ലമായി ബാധി�െമ�തിനാ� ഇ�രം നീ��ി� നി�ം പി�മാറാ�
േക� സ��ാരിേനാട് ആവശ�െ��േമാ;

(ബി) േക� സ��ാരിെ� ജനവി�� നയ���് ബദലായി സം�ാനെ�
െപാ�േമഖലാ വ�വസായ �ാപന�െള ലാഭകരമായി മാ��തിന് നട��
�വ��ന�ൾ എ� മാ�ം ഫലം ക��ട�ിയി�െ��് െവളിെ���േമാ;
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(സി) സം�ാനെ� െപാ�േമഖലാ �ാപന�െള ശാ�ീകരി��തിന്
സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി�� നടപടിക� അറിയി�േമാ?

െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളിെല എം.ഡിമാ�െട നിയമനം

6088. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�വസായ വ��ിന് കീഴി�� െപാ�േമഖലാ �ാപന��െട എം.ഡി മാെര
നിയമി�ി��ത് 15.10.2016 -െല സ.ഉ. (പി) നം. 45/2016/ആ.സ.വ. എ�
ഉ�രവ�സരി�ാേണാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) എ�ി�  ��ത ഉ�രവ�സരി�് ഏെത�ാം �ാപന�ളിലാണ്
േയാഗ�ത�� എം.ഡി .മാെര നിയമി�ി��ത്;

(സി) ഈ ഉ�രവ് ബാധകമാ�ാെത ഏെത�ി�ം �ാപന�ളി� എം.ഡി. മാെര
നിയമി�ി�േ�ാ; എ�ി� ഏെത�ാം �ാപന�ളിലാെണ�� വിശദവിവരം
ന��േമാ;

(ഡി) വ�വസായ വ��ിെ�  2015  �ൈലയിെല എം.ഡി.  മാ�െട നിയമനം
സംബ�ി� വി�ാപന �കാരം അേപ�ി�ക�ം നിയമന ��ിയ�െട
ഭാഗമായി ഒഴിവാ�ക�ം െച�വെര ഏെത�ി�ം െപാ�േമഖലാ
�ാപന��െട എം.ഡി.മാരായി നിയമി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  അവ�
ആെര�ാമാെണ�ം ഏെത�ാം െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളിലാെണ���
വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ഇ) എ�ി�  ഇവെര നിയമി�ി��ത് എ�് മാനദ��കാരമാെണ�്
വ��മാ�േമാ?

െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളി� എം.ഡി / സി.ഇ.ഒ നിയമനം

6089. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�വസായ വ��ിെ� കീഴി�� െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളി� മാേനജിംഗ്
ഡയറ��, ചീഫ് എ�ിക��ീവ് ഓഫീസ� ത�ികകളിേല�ളള നിയമന�ിന്
മ�രപരീ��ം അഭി�ഖ�ം ഇനി �ത�  ഒഴിവാ�ാ�  സ��ാ�
തീ�മാനി�ി�േ�ാ ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ത�ികകളിേല�ളള നിയമന�ിന് റിയാബ് ത�ാറാ�ിയ സാധ�താ
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പ�ിക സ��ാ� റ�ാ�ക��ാേയാ എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) ഇതി�േശഷം നാ� �ാപന�ളി� സ��ാ� മാേനജിംഗ് ഡയറ��മാെര
നിയമി�ക�േ�ാേയാ;

(ഡി) ഇ�െന നിയമി�വരി�  ര�േപ�  വിജില�സ് അേന�ഷണം
േനരി��വരാേണാ; എ�ി� വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ഇ) ഏെതാെ� െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളി� എം.ഡി/സി.ഇ.ഒ നിയമനം ഇനി
നട�ാനാ��്;  അവിട�ളി�  എ�േ��് നിയമനം നട�ാനാണ്
ഉേ�ശി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ ?

െക�പാമി� �തിയ പ�തിക�

6090. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ാ�ി�കര നിേയാജകമ�ല�ി�  െകാ�ാമ�് �വ��ി��
െക�പാമിന് 2017-18-� സം�ാന ബ�ജ�ി� �ഖ�ാപി� ഒ� േകാടി �പ
ന���തിന് സ�ീകരി� നടപടി വ��മാ�ാേമാ;  െക�പാമി� നി�ം ഒ�
േകാടി �പ�െട ഡി.പി.ആ�  ലഭി�തിന് േശഷ�� നടപടിക�
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) 2017-18-� സം�ാന ബജ�ി� �ഖ�ാപി� ഒ� േകാടി �പ െക�പാമിന്
ന���തിന് നിലവി� ഉ� തട��� എ�ാണ് എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) െക�പാമി�  വ�വസായ വ��് നട�ി�  വ��� �തിയ പ�തിക�
ഏെതാെ� എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) 2017-18-െല ബജ�ി� അ�വദി� �ക  2018 െമയ് മാസ�ി� ന�കാ�
കഴി�േമാ; ഇെ��ി� കാരണം വ��മാ�ാേമാ?

െക�േ�ാണിെല കരാ� ജീവന�ാെര പിരി�വി�� നടപടി

6091. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക�േ�ാണി�  േജാലി�റവ് �ലം കരാ�  ജീവന�ാെര കരാ�  കാലാവധി
തീ�� �റ�് പിരി� വിടണെമ�് േവജ് റിവിഷ� ഓ�ഡ� �കാരം നി�േദശം
ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ഇ�ര�ി�  എ� കരാ�  ജീവന�ാെര പിരി�വി�ി��്;
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വ��മാ�േമാ;

(സി) േജാലി �റ�തിെ� േപരി�  വി.എസ്.എസ്.സി.  േവളി �ണി�ി�  നി�ം
പ��് െക�േ�ാ� കരാ� ജീവന�ാ��് കര�ളം �ണി�ിേല�് �ലം
മാ�ം ന�കിയി�േ�ാ;  എ�ി� ആയതി� എ� േപ� അവിെട േജാലിയിൽ
�േവശി�ി�െ��ം േജാലിയിൽ �േവശി�ാ�വ�  ആെര�ാമാെണ�ം
വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഈ പ��്േപരി� കര�ളം �ണി�ി� േജാലി െച�ാ�വ��് ശ�ള�ം മ�്
ആ��ല���ം ന�കിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

േകരള വ�വസായ നിേ�പ േ�ാ�ാഹന ബി�

6092. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വ�വസായ അ�രീ�ം �ഗമമാ��തി�� േകരള
വ�വസായ നിേ�പ േ�ാ�ാഹന ബി�  നട�ിലാ��തിെ� �വ��നം
ഏ� ഘ�ംവെരയായി എ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ഇതിെല �ധാന അ��ല ഘടക�� എെ��് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഏെതാ� െതാഴി�  ഉടമ�ം �ാപന�ി�ം ത���് ഇ���
െതാഴിലാളികെളെ�ാ�് സ��ാ�  തീ�മാനി�� മിനിമം േവതന�ി�
േജാലി െച�ി��തിന് ഈ ബി�ി�  വ�വ� ഉ�ാ�േമാെയ�്
വ��മാ�ാേമാ?

�തിയ സംരംഭ���് െക.എസ്.ഐ.ഡി.സി. ധനസഹായം

6093. �ീ.ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �വവ�വസായ സംരംഭക�െട �തന ആശയ��  നട�ിലാ��തിെ�
ഭാഗമായി �തിയ സംരംഭ��  ആരംഭി��തിന് ധനസഹായം ന���
പ�തി നിലവി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിനായി െക.എസ്.ഐ.ഡി.സി എെ��ി�ം പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ.

ഉെ��ി�  ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം എ�േപ��്
ധനസഹായം ന�കിെയ�ം എ�് �ക ഇ�കാരം ന�കിെയ�ം
െവളിെ���േമാ?
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വ�വസായ രംഗം െമ�െ����തിനായി നടപടി

6094. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  വ�േശഷം വ�വസായരംഗം െമ�െ����തിനായി  2018

െഫ�വരി 28 വെര എ� േകാടി �പ െചലവഴി�ി��്; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �തിയതായി എ� വ�വസായ�� സം�ാന�് ആരംഭി�വാ� സർ�ാർ
ഇടെപടലി�െട കഴി�ി��്;  ഇതിെ� ഫലമായി േകരള�ിെല
വ�വസായരംഗ�് വ�േച��ി�� മാ��� എെ��ാമാണ്;

(സി) എെ��ാം േമജർ വ�വസായ സംരംഭ�ളാണ് സ��ാരിന് ��ി��ത്;
വിശദവിവരം ന�കാേമാ?

�തനസാേ�തികവിദ�ാധി�ിത വ�വസായ��െട േ�ാ�ാഹനം

6095. �ീ.എം. സ�രാജ്
,, െക.�േരഷ് ���്
,, പി. ഉ�ി
,, എ�. വിജയ� പി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ൈവദ���� െതാഴിലാളിക�െട ലഭ�ത�ം
�ലലഭ�തയി�� പരിമിതി�ം കണ�ിെല��് ബേയാെടേ�ാളജി േപാെല
�തന സാേ�തിക വിദ�ാധി�ിത വ�വസായ��െട േ�ാ�ാഹന�ിനായി
നട�ി വ�� �വ��ന�� എെ��ാമാണ്;

(ബി) ഗേവഷണ�ം വ�വസായ�ം ഏേകാപി�ി�െകാ�� ൈലഫ് സയ�സ്
പാ��ിെന�റി�് വിശദമാ�ാേമാ;  പാ��ിെ� നി��ാണ ���ി
ഏ�ഘ��ിലാണ്;

(സി) സം�ാന ൈവേറാളജി ഇ��ി���്,  െമ�സ് പാ��് �ട�ിയവ
�ാപി�ാ�� �വ��ന�ൾ വിശദമാ�ാേമാ?

വ�വസായ�� ആരംഭി�ാ� സഹായപ�തി

6096. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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�വാസിക��ം ��ംബ�ീ �ണി�ക��ം െച�കിട
വ�വസായ���െ�െട�� വ�വസായ��  ആരംഭി�ാ�  �േത�ക
സഹായപ�തിക�  വിഭാവനം െച�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  എെ�ാെ�
പ�തികളാണ് �ഖ�ാപി�െത�് വ��മാ�േമാ?

മ�പാ� നി��ാണ�ിന് കളിമ�്

6097. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പര�രാഗതമായി മ�പാ� നി��ാണം നട�ി ഉപജീവനം നട��വ��്
അവ�െട െതാഴിലിന് േവ� അസം�ത വ�വായ കളിമ�്
േശഖരി��തിന് എെ��ി�ം നിയ�ണ�� ഏ�െ���ിയി�േ�ാ എ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) മ�പാ� നി��ാണ�ിനായി കളിമെ����തിന് ഏ�െ���ിയി��
നിബ�നക� എെ��ാമാണ്;

(സി) മണ��  മ�ല�ിെല ക�ാണേ�രി പ�ായ�ിെല ആ��  �ംഭാര
േകാളനിയി�  മ�പാ� നി��ാണം �ലെ�ാഴിലാ�ിയവ��് കളിമ�്
േശഖരി��തിന് തട�ം ഉ�ാ�ക�ം മ�് െകാ�് േപാ�� വാഹന��
തട�ി�ക�ം െച�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഉെ��ി� അതിന്
പരിഹാരം കാണാ� നടപടി എ��േമാ;

(ഡി) വ�വസായ വ��ിെ� കീഴി�  ഇൗ േകാളനിയി�  നിലവി�� �ല�്
മ�പാ� നി��ാണ�ിെ� വികസന�ിനാവശ�മായ വ��് െഷഡ്
നി��ി��തി�ം ആവശ�മായ യ� സാമ�ിക� �ാപി��തി�ം നടപടി
സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശ�� ന�കാേമാ?

െച�കിട വ�വസായ എേ��ക�

6098. �ീ.ജി.എസ്.ജയലാ�
,, ചി�യം േഗാപ�മാ�
,, െക. രാജ�
,, വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വ�വസായം �ാപി��തിന് �മി ലഭ�മാ��ി� എ�ത്
വ�വസായ വികസന�ിന് വലിയ �തിസ�ി ��ി��േ�ാ;
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വിശദമാ�േമാ;

(ബി) വ�വസായ വികസന�ി�ളള �മി ലഭ�ത�റവ് പരിഹരി��തിന്
സ�ീകരി�ാ�േ�ശി�� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(സി) �ാമീണ േമഖലയി��െ�െട വ�വസായ വികസനം ല��മി�് െച�കിട
വ�വസായ എേ��ക� ആരംഭി��തിന് പ�തി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) െച�കിട വ�വസായ എേ��ക�  �ട��തിന് ആ�െ�ാെ�യാണ്
അ�മതി ന���െത�് വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ഇവ �ട��തി�� നിബ�നക� അറിയി�േമാ;

(എഫ്) ��ത എേ��ക�െട വികസന�ി� സ��ാരിെ� പ�് വ��മാ�േമാ?

��തായി ആരംഭി� വ�വസായ പാ��ക�

6099. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ�  വ� േശഷം �തിയതായി എ� വ�വസായ പാ��ക�
ആരംഭി�ി��്; വിശദവിവരം ന�കാേമാ;

(ബി) കി���െട കീഴി�  വ�വസായ പാ��ക�  ആരംഭി��തിനായി
സ��ാരിന് എ� െ�ാേ�ാസ�കൾ ലഭി�ി��്; വിശദവിവരം ന�കാേമാ;

(സി) േകാ�ാട് മ�ല�ി�  നി�ം ലഭി� െ�ാേ�ാസലിേ��  സ�ീകരി�ി��
നടപടി�െട വിശദവിവര�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

�.എസ്.ടി. േ�ാബലിന് െക�േ�ാണിെ� �ലം ന�ക�

6100. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െക�േ�ാണിന് കീഴി� മ�വിളയി��  2.25 ഏ�� �മി�ം
പി.  സി.  ബി.  ഉ�പാദന േക�മായി �വ��ി�ി�� െക�ിട���െ�െട
�.എസ്.ടി.  േ�ാബ�  എ� ക�നി�് െെകമാ��തിന്
തീ�മാനെമ��ി�േ�ാ; എ�ി� ഏത് വ�വ� �കാരം എ�് കാര��ിന്
േവ�ി എ� നാളേ��ാണ് ന�കിയി��ത് എ�് വ��മാ�േമാ;

�.എസ്.ടി. േ�ാബ�മായി ഉ�ാ�ിയ കരാ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത െെകമാ��ി�െട സ��ാരി�ം െക�േ�ാണി�ം ഉ�ാ�� േന���
എെ��ാമാെണ�ം ഇതി� െക�േ�ാ�, �.എസ്.ടി.  േ�ാബ� ഇവ�െട
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വിഹിതം എ� ശതമാനം വീതമാെണ�ം വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഈ ക�നി�് എ� �ക�് എ� വ�ഷേ��ാണ് വ��ം അ�ബ�
െക�ിട��ം െെകമാ��ത്; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) നിലവി�  െെകമാ�� വ�വകക��് �േദശെ� മതി�് വില എ�
�പയാണ്; വ��മാ�േമാ?

ഓട്, ഇ�ിക നി��ാതാ�� േനരി�� �തിസ�ി

6101. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അസം�ത വ���െട ദൗ�ലഭ��ം സ��ാ�  നിയ�ണ��ം �ലം ഓട്,
ഇ�ിക നി��ാതാ��  േനരി�� �തിസ�ി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

��തി�് േദാഷകരമാകാ�വിധ�ി�  ഈ േമഖല�ാവശ�മായ വ���
ലഭ�മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ജലസംഭരണികളിലടി�� െചളി�ം മണ�ം ��തി�് േദാഷകരമാകാ�
രീതിയി� േശഖരി�് ആവശ��ാ��് ലഭ�മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ബാം� േകാ��േറഷ� ഉ����

6102. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബാം� േകാ��േറഷ�  ഉ���െള ജി.എസ്.ടി.യി�  നി�ം ���മായി
ഒഴിവാ�വാ�� നടപടി സ�ീകരി�വാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതിനായി സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ?

മാ�� ഗ�ാളിേയാ� റേയാ�സ് �മി

6103. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാ�� ഗ�ാളിേയാ� റേയാ�സ് �മി ഏെ����തിന് സ��ാ� എെ��ി�ം
നടപടിക� സ�ീകരി�വ��േ�ാ;

(ബി) േകാഴിേ�ാട് േകാം��് �മി ഏെ��� മാത�കയി�  മാ�രിെല �മി�ം
ഏെ����തിന് നിയമനി��ാണം നട�ാ�  സ��ാ�  സ��മാ�േമാ
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എ�് െവളിെ���ാേമാ?

അ�ബറാക് ൈഫനാ�ഷ�� സ��ീസ് ലിമി�ഡ് ക�നി

6104. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള േ��് ഇൻഡ�ിയൽ ഡവല�െമ�് േകാർപേറഷെ� ഓഹരി
പ�ാളി�േ�ാെട അ�ബറാക് ൈഫനാ�ഷ�� സ��ീസ് ലിമി�ഡ് എ�
ക�നി �പീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� എ��തലാണ് ഈ �ാപനം �വ��നം ആരംഭി�ി��ത്;

(സി) ഈ �ാപന�ിെ� �വ��ന ല��ം എെ��ാമാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) സം�ാന�ിെ� വിവിധ അടി�ാന സൗകര� വികസന പ�തികളി� ഈ
�ാപനം വഹി�� പ�് വ��മാ�ാേമാ?

എ�ജിനീയറിംഗ് വ��്േഷാ�ക�

6105. �ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എ�ജിനീയറിംഗ് വ��്േഷാ�കെള പര�രാഗത വ�വസായ
�ാപന�ളായി അംഗീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇെ��ി� ഇ�ാര�ം പരിഗണി�േമാ;

(സി) ��ത വ�വസായ�ിെ� നിലനി��ിനായി സ��ാ�  സ�ീകരി�ാ�
ഉേ�ശി�� നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് വിശദീകരി�േമാ;

(ഡി) ഈ േമഖലയിെല ���� പഠി��തിനായി ഒ� ക�ീഷെന നിയമി��
കാര�ം പരിഗണി�േമാ?

ഒളവ� ക�ി��ിെല െബ� െമ�� സ��ീസ് െസ��

6106. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഒളവ� �ാമപ�ായ�ിെല ക�ി��ി�  വ�വസായ വ��ിന് കീഴി��
െബ�  െമ��  സ��ീസ് െസ��  �മി�െട വി�ീ��ം എ�യാെണ�്
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വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) വ�വസായ േക�ം �ട��തി�േവ�ി ��ത �മി േകാഴിേ�ാട് േ�ാ�്
പ�ായ�ിന് ലീസിന് ന���തി�� അേപ� സ��ാരിന്
ലഭി�ി�േ�ാെയ�റിയി�ാേമാ;

(സി) എ�ി� ഇ�ാര��ി� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

�ന�� േപ�� മി�ിെ� നവീകരണം

6107. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ന�� േപ�� മി�ിെ� നവീകരണം ഇേ�ാ� ഏ�ഘ��ിലാണ്;

(ബി) േപ�� മി�ിേല�് ൈവദ�തി ൈല� ദീ�ഘി�ി�് ൈവദ�തി ലഭ�മാ��തി��
തട��� എ�ാെണ�് അറിയി�േമാ;

(സി) ��ത തട��� പരിഹരി�് മി�ിേല�് ൈവദ�തി എ�ി�ാ� എെ��ാം
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��ത്;

(ഡി) േപ�� മി�ി� ഉ��ാദന ��ിയ എ�േ��് ആരംഭി�ാ� കഴി�െമ�ാണ്
�തീ�ി��െത�് വ��മാ�േമാ?

കാ�േ�രി കി��യിേല�്െകാ�വ�� െവ�ം

6108. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മല�റം ജി�യിെല കാ�േ�രി കി��യിേല�് ഊ��ടവി�  നി�ം
െകാ�വ�� െവ�ം ��ീകരി�ാ�  എെ��ാം സൗകര��ളാണ്
ഏ�െ���ിയിരി��െത�് വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) ��ത ��ീകരണ �ാ�ി�  ഗാ�ഹികാവശ��ിന് ഉപേയാഗി�ാനായി
ജല��ീകരണം നട��േ�ാ;  ഉെ��ി�  ��ത ��ീകരണ
�വ��ന�െള�റി�് വിശദീകരി�ാേമാ?

പാറ ഉ����െട അമിതമായ വില

6109. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം
�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

u02-04-2018(5986-6255).html file:///home/likewise-open/NIYAMASABHA/cow...

50 of 113 Sunday 25 March 2018 06:56 PM



പാറ ഉ����െട അമിത വില തട��തിനായി പാറ ക�ാറിക� സ��ാ�
ഏെ���് മിതമായ വില�് ഉ����  വിതരണം െച��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

പാറഖനനം

T 6110. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി�  പലയിട�ം അ�മതിയി�ാെത അനധി�തമായ പാറഖനനം
നട��തി�� �മം നട��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) അനധി�ത പാറഖനന ഭീഷണിെ�തിെര സം�ാന�്
എവിെടെയാെ�യാണ് ജനകീയ സമര��  നട��ത് എ�്
വ��മാ�േമാ;

(സി) അനധി�ത പാറഖനനം നിയ�ി��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�വ��ത്; വിശദവിവര�� അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ചരി��ാധാന��� ഇട�ളിെല പാറഖനനം നിേരാധി��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(ഇ) ഖനന�ിന് ൈലസ�സ് ന���തി�� നടപടിക�  വളെര
ക�ശനമാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(എഫ്) വിഴി�ം പ�തി�െട േപരി�  അനധി�ത ഖനന�ി�� �മം
നട��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;ഇത് സംബ�ി�് പരാതിക� വ��ം
ലഭി�ി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ?

മല�റം ജി�യിെല ക�ാറിക�

6111. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മല�റം ജി�യിെല എ� ക�ാറിക�  പാരി�ിതിക അ�മതിേയാ��ടി
�വ��ി��െ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) കരി�� ക�ാറി ലീസിന് േവ�ി 2017 ജ�വരി �ത� 2018 മാ��് വെര എ�
അേപ�ക�  ലഭി�;  എ� അേപ�ക�  പരിേശാധി�് െല��  ഒഫ്
ഇ��ഡ്-ന് േവ�ി ഡയറ���് ന�കി;  എ� അേപ�കളാണ് ഇനി
തീ��് ക��ി�ാ��ത്;
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(സി) ജി�യി�  ക�ാറി ലീസിന് അേപ�ി�വരി�  നി�്  2017-18  മാ��് വെര
േറായ��ി ഇന�ി�� ൈഫ�  ആയി എ� �പ ഈടാ�ിയി��്;
വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) മല�റം ജി�യിെല ജിേയാളജി വിഭാഗ�ിന് ��തായി സബ് ഓഫീ�ക�
അ�വദി��തിന് നടപടി സ�ീകരി��േ�ാ;  എ�ി�  വിശദാംശം
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഇ) ജി�ാ ജിേയാളജി ഓഫീസിെ� അടി�ാന സൗകര���െട അപര�ാ�ത
��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഇതി�േമ�  സ�ീകരി� നടപടിക�
എെ��ാം എ�റിയി�ാേമാ?

വിേദശ�് നി�ം മണ� ഇറ�മതി െച��തിന് നടപടി

T 6112. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നി��ാണ േമഖലയിെല മണ�  �ാമം േനരി��തിന് വിേദശ�് നി�ം
മണ�  ഇറ�മതി െച��തിന് എെ��ാം നടപടി�മ�ളാണ്
സ�ീകരി�ാ��ത്; വ��മാ�േമാ;

(ബി) മണ�  ഇറ�മതി െച�� പ�തിയി�  നി�ം അയ�  സം�ാന�േളാ
നി��ാണ ക�നികേളാ പി�ാറാനിടയായ സാഹചര�ം സ��ാ�
വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(സി) വിേദശ മണലിെ� �ണനിലവാരം സംബ�ി�ം സം�ാന�ിന് ഇത്
സാ��ികമായി എ�മാ�ം �ണകരമാെണ�ത് സംബ�ി�ം നട�ിയ
പഠന��െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

ൈക�റി സഹകരണ സംഘ���ളള റിേബ�് �ടി�ിക

6113. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈക�റി സഹകരണ സംഘ��, ഹാ��്, ഹാൻവീവ് എ�ിവ�് റിേബ�്
�ടി�ികയായി വ� �ക െകാ��് തീ��വാ�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ��ത �ടി�ിക അടിയ�രമായി ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ൈക�റി �� �ണിേഫാം
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6114. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �� �ണിേഫാം ൈക�റി ഉ��മാ��തിന് കഴി� വ�ഷം  (2017-18)

തീ�മാനി�തിെ� ഭാഗമായി സ�ീകരി� നടപടിക�  എെ�ാെ�െയ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) എ�മാ�ം �ണി ൈക�റി േമഖലയി� ഉ�ാദി�ി�് �� �ണിേഫാമിനായി
വിതരണം െച� എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) ��  �ണിേഫാമിനായി എ�മാ�ം �ണി ആവശ�മായി��െവ�്
അറിയി�ാേമാ?

ൈക�റി േമഖലയി� േജാലി െച��വ�

6115. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈക�റി േമഖലയി�  േജാലി െച��വ��് ��ത�  െതാഴി�  ദിന��
ഉറ�ാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) പര�രാഗത െന�് െതാഴിലാളിക��് �ല�വ��ിത�ം
ൈവവി��േമറിയ�മായ ഉ����  നി��ി��തിന് ആവശ�മായ
പരിശീലനം ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;വിശദാംശം ന��േമാ?

ൈക�റി എ�േപരി� വ�ാജ �ണി�ര��

6116. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം സം�ാന�് ൈക�റി
േമഖല�െട ഉ�മന�ിനായി സ��ാ�  എെ��ാം നടപടിക�
സ�ീകരിെ��് വ��മാ�േമാ;  ഇതിനായി �തിയ പ�തിക�
ആവി�രി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ൈക�റി എ� േപരി�  വ�ാജ �ണി�ര��  വിപണനം നട��ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ; ഉെ��ി� ഇവ നിയ�ി�ാ� എെ��ാം നടപടിക�
സ�ീകരിെ��് വ��മാ�േമാ?

ൈക�റി വ�വസായ�ിന് ബജ�് വിഹിതം

u02-04-2018(5986-6255).html file:///home/likewise-open/NIYAMASABHA/cow...

53 of 113 Sunday 25 March 2018 06:56 PM



6117. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016-17സാ��ിക വ�ഷം ൈക�റി വ�വസായ�ിെ� ബജ�് വിഹിതം
എ�യാണ്;  ബജ�് വിഹിതം ��വ�  െചലവഴിേ�ാ;  ഇെ��ി�  എ� �പ
തിരിെക അട�; തിരി�ടവി�� കാരണെമ�ാണ്; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) 2017-18  സാ��ിക വ�ഷെ� ബജ�ി�  ൈക�റി വ�വസായ�ിന്
അ�വദി� �ക, െചലവാ�ിയ �ക എ�ിവ എ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) 2017-18 സാ��ിക വ�ഷ�ി� ൈക�റി വ�വസായ�ിന് അ�വദി�
�ക െട�്�യി� മി�ക��് വക മാ�ി ന�കിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� ��ത
�ക എ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ബജ�ി� ൈക�റി വ�വസായ�ിന് അ�വദി� �ക യഥാസമയം പ�തി�്
വിനിേയാഗി�ാെത വക മാ�ി െചലവഴി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

ഇ�ര�ി�  �ിരമായി വീ� വ���ത് എ�െകാ�ാെണ�്
വിശദമാ�ാേമാ?

വ�വസായ വ��ിന് കീഴി� �വ��ി�� സഹകരണ �ി�ിംഗ് മി�ക�

6118. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�വസായ വ��ിന് കീഴി� �വ��ി�� സഹകരണ �ി�ിംഗ് മി�ക�െട
ന�ം വ��ി�വാ�� കാരണം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  അവ
പരിഹരി��തി�� നടപടിക� വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� വ�തിന് േശഷം ഏെത�ാം സഹകരണ �ി�ിംഗ് മി�കളാണ്
അസം�ത പദാ����െട �റവ് �ലം അട��േ��ി വ�ി��ത്;

(സി) അസം�ത പദാ����െട �റവ് �ലം ഭാഗികമായി �വ��ി��
സം�ാനെ� �ി�ിംഗ് മി�ക� ഏെത�ാം; വിശദമാ�ാേമാ ?

�ി�ിംഗ് മി� ജീവന�ാ��് സഹകരണ നിയമ�ിെല ആ��ല���

6119. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി� വ�വസായ വ��ിന് കീഴിെല സഹകരണ �ി�ിംഗ് മി�കളിെല
ജീവന�ാെര സഹകരണ നിയമ�ിെല െസ��  80  �  ഉ�െ���ി
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ഉ�രവിറ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ിൽ ആയത് നട�ാ��തി�� കാലതാമസം എ�ാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സഹകരണ �ി�ിംഗ് മി�കളിെല ജീവന�ാെര െസഷ� 80 � ഉ�െ���ി
അത് �കാര�� �ാസിഫിേ�ഷ�, ഫീഡർ കാ�ഗറി,  ശ�ള െ�യി�
എ�ിവ �ത�മായി നട�ിലാ�വാ� അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െട�്�യി� മി� െതാഴിലാളിക�െട ശ�ള പരി�രണം

6120. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ്
,, പി.െജ.േജാസഫ്
,, േറാഷി അഗ�ി�
േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െട�്�യി�  മി�കളിെല െതാഴിലാളിക�െട �ട�ി�ിട�� ശ�ള
പരി�രണം അടിയ�രമായി നട�ാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) മി�കളിെല ബദലി കാഷ�� െതാഴിലാളിക��് �ല� േജാലി�് �ല� േവതനം
നട�ാ��തി�ം മിനിമം േവതനം നി�യി��തി��� നിലപാട്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) െട�്�യി�  മി�കളിെല ഒഴി�കളിേല�് ബദലി കരാ�  െതാഴിലാളികെള
പരിഗണി��തി�ം,  ഇ.എസ്.ഐ.  ചികി�സാ നിബ�നകൾ
ല�കരി��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) മി�കളിെല െതാഴിലാളിക�െട ശ�ളം, �ാ�വി�ി, പി.എഫ്. �ടി�ിക എ�ിവ
െകാ�� തീ���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഖാദി േമഖല�െട ആ�നികവ�കരണം

6121. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം
�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഖാദി േമഖലെയ നിലനി���തി�ം,  ആ�നികവ�കരി�്
െമ�െ����തി�ം ഈ സർ�ാർ സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാെമ�്
വിശദമാ�േമാ?
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ഖാദി, െെക�റി െസ��കളിെല വ��് െഷഡ് നവീകരണം

6122. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം
�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഖാദി,  െെക�റി െസ��കളിെല അടി�ാന സൗകര��ിെ� അഭാവം
കണ�ിെല��് അവിട�ളിെല വ��് െഷഡ് നവീകരി��തിനായി
ആവശ�മായ ഫ�് ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;  വിശദാംശം
ന�േമാ?

നില�� നിേയാജകമ�ല�ിെല േത� മ�സിയം

6123. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

നില��  നിേയാജകമ�ല�ിെല േത�  മ�സിയ�ിെ�  (ഹണി പാ��്)
നിലവിെല അവ�െയെ��് വിശദമാ�ാേമാ?

��, േകാേളജ് �ൗ�ക�െട നവീകരണം

6124. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സ��ാ�, എ�ഡഡ് ��, േകാേള�ക�  എ�ിവയിെല
�ൗ�ക�  നവീകരി��തി�ം സി��ിക് �ാ�ക�, ഇ�േഡാ�
േ�ഡിയ�� എ�ിവ നി��ി��തി�ം എെ��ി�ം പ�തിക� കായിക
വ��് ആവി�രി�് നട�ിലാ��േ�ാ;

(ബി) സം�ാനെ� കായിക രംഗ�ിന് ഉണ�േവ�� തര�ി�  ��ക�,
േകാേള�ക�  എ�ിവിട�ളിെല �ൗ�ക�, േ�ഡിയ��  എ�ിവ
നവീകരി��തിന് വ��് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഭി�േശഷി�ാരായ കായിക താര���് േ�ാ�ാഹന പ�തിക�

6125. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം
�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ഭി�േശഷി�ാരായ ��ിക�െട കായിക മികവ് വ��ി�ി��തി�ം
േ�ാ�ാഹി�ി��തി�ം ഈ സ��ാ� അധികാരേമ� േശഷം നട�ിലാ�ിയ
പ�തിക� എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഭി�േശഷി�ാരായ കായിക താര���് ന�കി വ�� േ�ാ�ാഹന
പ�തിക� എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഭി�േശഷി�ാരി�  നി�ം കായിക താര�െള വാ�െ����തിന്
െ�ഷ�� �� ആരംഭി��ത് സ��ാ� പരിഗണി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

കായിക വികസനം

6126. �ീ.പി.ടി. േതാമസ്
,, എം. വി�െസ�്
,, അ�പ് േജ�ബ്
,, വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കായിക വികസന�ിനായി ഈ സ��ാ�  ആവി�രി� പ�തിക�
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) കി�ബി വഴി നട�ിലാ�� ജി�ാ േ�ഡിയ��െട�ം മിനി
േ�ഡിയ��െട�ം നി��ാണ�ിെ� െട�ഡ� നടപടി ���ിയായി�േ�ാ;

(സി) െ�ഷ��  പ��സ് െവഹി�ിളായി ആെരയാണ് �മതലെ���ിയി��ത്;
��ത �ാപന�ിന് സമയബ�ിതമായി പ�തിക�
നട�ിലാ��തി�� ൈവദ���േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ?

ജി�ാ േ�ഡിയ��െട നി��ാണം

6127. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബജ�ി�  �ഖ�ാപി� ജി�ാ േ�ഡിയ��െട നി��ാണം എ�ാരംഭി�ാ�
കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത േ�ഡിയ�ളി�  എെ�ാെ� സൗകര��ളാണ് വിഭാവനം
െച�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?
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േവാളിേബാ� താര�ിന് സ��ാ� േജാലി ന���തിന് നടപടി

6128. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േവാളിേബാളി�  േകരള ��ഷ ടീം  2018  െഫ�വരി  18  �ത�  28  വെര
േകാഴിേ�ാട് വ� നട� നാഷണ� േവാളിേബാ� ചാ���ഷി�ി� ചാ���
പ�ം േനടിയതി� �റെമ ഇ�ഴി� മാ��്  11 �ത� 20 വെര ആ�യി�
വ�് നട� െഫഡേറഷ�  ക�് നാഷണ�  മ�ര�ി�ം ചാ���മാരായ
വാ�� ��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േകരള�ിന് ര�്േദശീയ കിരീടം േനടിെ�ാ�� ��ത േവാളിേബാ� ടീമി�ം
അേസാസിേയഷ�  ഭാരവാഹിക��ം ക�ാഷ് അവാ�ഡ് ന���തി�ം
അ�േമാദനചട�് സംഘടി�ി��തി�ം നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാ;

വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇൗ ര�്ചാ���ഷി�ി�ം വിജയികളായ േകരള ടീമി� കഴി� 8 വ�ഷമായി
കളി���ം ഇൗ െഫഡേറഷ� നാഷണ� മ�ര�ി� ഇ��യിെല ഒ�ാം
ന�� ലി�േറാ കളി�ാരനായി െതരെ��� േകാഴിേ�ാ�കാര�മായ �ീ.
സി.െക.രതീഷ് എ� കളി�ാര�  കായിക വ��് മ�ി�് േജാലി�ായി
അേപ� ന�കിയതി�  �കാരം ഇ�ാര��ി�  എ�് നടപടി
സ�ീകരി�ി�െ��് വിശദമാ�േമാ

(ഡി) േ�ാ��സി�  ഉ��ല േന���  െെകവരി� �ീ.സി.െക.രതീഷിന് േജാലി
ന���തിന് �േത�ക ഉ�രവ് �റെ��വി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

സിവി� സ��ീസസ് ��ണെമ�ി� േന�ം ൈകവരി��വ��� ആ��ല���

6129. �ീ.വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സിവി� സ��ീസസ് ��ണെമ�ി� േന�ം ൈകവരി��വ��് എെ��ാം
ആ��ല��ളാണ് ന���െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) മാേ��് അത് ല�ി�് മ�ര�ളി�  േന�ം ൈകവരി�� ജീവന�ാ��്
യാെതാ� അംഗീകാരേമാ ആ��ല�േമാ ന���ിെ�� കാര�ം
��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ആയത് ന���തി�� നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(സി) സ��ം െചലവിലാണ് ��ത മ�ര�ളി�  പെ����െത��
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പരിഗണി�്,  െ�യിനി�  നട�� േലാക മാേ��് അത് ല�ി�് മീ�ി�
ഇ��െയ �തിനിധീകരി�� സം�ാന സ��ാ�  ജീവന�ാ��്
െചല��െ�െട�� സാ��ികാ��ല�ം ന��േമാ;

(ഡി) സം�ാന-േദശീയ മ�ര�ളി�  േന�ം ൈകവരി�് േലാക മ�ര�ളി�
േയാഗ�ത േനടി ഇ��െയ �തിനിധീകരി�� ജീവന�ാ��്
സ��ീസാ��ല����െ�െട�� അംഗീകാരം ന���തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(ഇ) േലാക പ���ി മ�ര�ി� പെ���് േന�ം ൈകവരി� ജീവന�ാ��്
എെ��ി�ം സ�വീസ് ആ��ല���(�േമാഷ�, ഇ��ിെമ�റ്
ഉ�െ�െട��വ)ന���േ�ാ;  ഇെ��ി�  ന��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

മാേ��് അത് ല�ി�് മീ�ി� മിക� േന�ം െെകവരി��വ��് ആ��ല���

6130. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം
�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സിവി�  സ�വീസ് ��ണെമ�ി�  േന�ം െെകവരി�� ജീവന�ാ��്
എെ��ാം ആ��ല��ളാണ് ന�ി വ��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) േ�ാ��സ് ക�ാ�യില�ാെത,  സ��ീസി� വ�േശഷം േ�ാ��സ് രംഗ�്
േന�ം െെകവരി�� ജീവന�ാ��് ആ��ല��െളെ��ി�ം
ന�ിവ��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ; ഇെ��ി� ന�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ;

(സി) മാേ��് അത് ല�ി�് മീ�ി� സം�ാന േദശീയ മ�ര�ളി� മിക� േന�ം
െെകവരി�് അ��േദശീയ തല�ി�  േയാഗ�ത േന�ക�ം െച��വ��്
എെ��ി�ം ആ��ല���  ന�ാ�േ�ാ;  ഇെ��ി�  ന��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) സ��ം െചലവിലാണ് മ�ര�ളി�  പെ��േ��െത�ത്
പരിഗണി�്,സം�ാന-േദശീയ മ�ര�ളി� വ��ിഗത േന�ം െെകവരി�്
െ�യിനി�  വ� നട�� േലാക മാേ��് അത് ല�ി�ി�  ഇ��െയ
�തിനിധീകരി�� സം�ാന ജീവന�ാ��് അംഗീകാരെമ� നിലയി�
യാ�ാ െചല��െ�െട�ളള െചല�ക�  സ��ാ�  ന�േമാ;  ഇെ��ി�
അ�വദി��തിന് അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഇ) അ�കാരം േലാക മാേ��് അത് ല�ി�് മീ�ി� ഇ��െയ �തിനിധീകരി��
സം�ാന സ��ാ�  ജീവന�ാ��് അംഗീകാരെമ� നിലയി�ം
േ�ാ�ാഹനെമ� നിലയി�ം ഇ��ിെമ�്,  േസവനകാലം ദീ�ഘി�ി��
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ഉ�െ�െട�ളള സ�വീസാ��ല���  ന�േമാ;  ഇെ��ി�  ന��തി�ളള
നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വിശദമാ�േമാ?

�വജനേ�മ വ��്/േബാ�ഡ് നട�ിലാ�� പ�തിക�

6131. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �വജനേ�മ വ��്/േബാ�ഡ് സം�ാന�് നട�ിലാ�ിെ�ാ�ിരി��
പ�തിക� ഏെത�ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം േകാതമംഗലം നിേയാജക
മ�ല�ി�  �വജനേ�മ വ��്/േബാ�ഡിെ� കീഴി�  എെ��ാം
പ�തിക� നട�ിലാ�ിയി��് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േകാതമംഗലം മ�ല�ി�  �വജനേ�മ വ��്/േബാ�ഡ് �തിയ
പ�തിക� എെ��ി�ം നട�ിലാ�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;വിശദമാ�ാേമാ?

ആല�രി� �വജനേ�മേബാ�ഡിെ� പ�തിക�

6132. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം ആല��
നിേയാജകമ�ല�ി�  �വജനേ�മ േബാ�ഡിെ� കീഴി�  എെ��ി�ം
പ�തിക� നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി�  അവ ഏെതാെ�യാെണ�ം,  അതിനായി െചലവായ �ക
എ�യാെണ�ം അറിയി�ാേമാ?

േക� �ളി� നി�� ൈവദ�തി�െട അളവ്

6133. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക� �ളി� നി�ം സം�ാന�ിന് 2017 ഏ�ി� �ത� ഒാേരാ മാസ�ം
ലഭി�� ൈവദ�തി�െട കണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) േക� �ളി�  നി�� ൈവദ�തി�െട അളവി�  �റവ് വ��ിയി�േ�ാ;

അതി�� സാഹചര�െമ�ായി�� എ�് വ��മാ�ാേമാ;
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(സി) പരീ�ാകാല�് ��ത� ൈവദ�തി േക� �ളി� നി�് അ�വദി�ണെമ�്
ആവശ�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  അത് �കാരം ലഭ�മാ�� അധിക
ൈവദ�തി�െട അളവ് എ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ?

എന�ജി മാേന� െമ�് െസ�റിെ� �വ��നം

6134. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം എന�ജി മാേന� െമ�് െസ��
�ഖാ�രം നട�ിലാ�ിയ �വ��ന��െട വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഇതിനായി  2017-18  സാ��ിക വ�ഷം എ� �ക െചലവഴി� എ�്
ജി�തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(സി) എന�ജി മാേന� െമ�് െസ�റിെ� �വ��നം ��ത�  േമഖലകളിേല�്
വ�ാപി�ി�ാ� നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

ൈവദ�തി ആവശ�കത

6135. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക� ഇല�ിസി�ി അേതാറി�ി�െട പവ�  സ�െ� �കാരം  2017-18�
സം�ാന�ിെ� ൈവദ�തി ആവശ�കത എ�യായി��;

(ബി) ഈ ആവശ�കത ���മാ�ം സം�ാന സ��ാ�  നട�ിലാ�ിയ
പ�തികളി�െട നിറേവ��തിന് കഴി�ി�േ�ാ;വിശദാംശം ന��േമാ?

ൈവദ�തി ചാ��ിന�ി� േബാ�ഡിന് പിരി�് കി�വാ�� �ടി�ിക

6136. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈവദ�തി ചാ��ിന�ി�  2018  ജ�വരി വെര േബാ�ഡിന് പിരി�്
കി�വാ�� �ടി�ിക �ക എ�യാണ്;

(ബി) സം�ാന സ��ാ�, െപാ�േമഖലാ �ാപന��, സ�കാര� �ാപന��
എ�ിവ�െട �ടി�ിക �ക എ�യാണ്;

(സി) ഏ��ം ��ത� �ടി�ികവ��ിയി��ത് ഏത് �ാപനമാണ്;
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(ഡി) �ടി�ിക �ത�മായി പിരിെ���ാ� േബാ�ഡിെ� നിലവി�� സാ��ിക
�തിസ�ി മറി കട�വാ� സാധി�േമാ?

െെവദ�തി ചാ��് ഇന�ി�� �ടി�ിക

6137. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�
,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ഇ.ബി.-�് െെവദ�തി ചാ��് ഇന�ി�  െപാ�േമഖലാ
�ാപന��, സ��ാ� �ാപന��, തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��,
സ�കാര� വ�വസായ �ാപന��  �ട�ി ഓേരാ വിഭാഗ�ി�  നി�ം
പിരി�് കി�ാ�� െെവദ�തി ചാ��് എ� എ�് ഇനം തിരി�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം �ടി�ിക പിരിെ����തിനായി
സ�ീകരി� നടപടിക�െട ഫലമായി എ� �ക വീതം ഏെത�ാം വിഭാഗ�ളിെല
ഉപേഭാ�ാ�ളി� നി�് പിരി�് കി�ി; വിശദവിവരം ന��േമാ?

േജാലി�ിെട അപകട�ളി�െപ�് മരണമട� െക.എസ്.ഇ.ബി. ജീവന�ാ�

6138. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം േജാലി�ിെട��ായ
അപകട�ളി� എ� െക.എസ്.ഇ.ബി.ജീവന�ാ� മരണമട�;

(ബി) അപകട�ി�െപ�് മരണമട�വ�െട ��ംബാംഗ���് എെ�ാെ�
ധനസഹായ�ളാണ് െക.എസ്.ഇ.ബി. ന���ത്;

(സി) ഇ�കാരം േജാലി�ിടയി�  മരണമട�� കരാ�  െതാഴിലാളിക�െട
��ംബ���് എ�് ധനസഹായമാണ് അ�വദി��ത്?

െക.എസ്.ഇ.ബി �െട �തിയ െസ�� ഓഫീ�ക�

6139. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ഇ.ബി �െട �തിയ െസ�� ഓഫീ�ക� ആരംഭി��തി��
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മാനദ��� എെ��ാമാണ്;

(ബി) സം�ാന�്  2017  ജ�വരി �ത�  ��തായി ആരംഭി� െസ��
ആഫീ�ക�  ഏെത�ാം;  ഈ ഓഫീ�കളിെല ഉപേഭാ�ാ��െട
എ�െമ�യാണ്;

(സി) െസ��  ഓഫീ�ക�െട വിവര��ം ഉപേഭാ�ാ��െട എ��ം ജി�
തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) സം�ാന�് ഏ��ം �റവ് ഉപേഭാ�ാ��  ഉ� െസ��  ഓഫീ�ം
ഏ��ം ��ത� ഉപേഭാ�ാ��� െസ�� ഓഫീ�ം എെതാെ�െയ�്
വിശദമാ�ാേമാ?

ആ�നിക ൈവദ�തി േസവന േക���

6140. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഉപേഭാ�ാ���് െക.എസ്.ഇ.ബി.  ന��� േസവനം
െമ�െ����തിനായി സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�
എെ�ാെ�യാണ്;വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് ആരംഭി�െമ�് �ഖ�ാപി� ആ�നിക ൈവദ�തി േസവന
േക��� ആരംഭി�ി�േ�ാ. വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഈ േക��ളി�െട എെ�ാെ� േസവന�ളാണ് ഉപേഭാ�ാ���്
ലഭ�മാ��ത്;

(ഡി) ൈവദ�തി േമഖലയിെല �ാപന�ളായ അന��്,  ഇല�ി��
ഇ�െ��േറ�് എ�ിവ�മായി ബ�െ�� േസവന��ം ഈ േക��ളി�
�ടി ലഭ�മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

െെവദ�തി നിയമ േഭദഗതി ബി�

6141. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �തിയ െെവദ�തി നിയമ േഭദഗതി ബി�  െകാ�വരാ�  പ�തി
ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; ഇതിെ� വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ;

(ബി) െെവദ�തി വിതരണ േമഖല െയ തക��യിേല�് നയി�� വ�വ�ക�
ഉ�െ���ിയ ബി�ാണിെത� ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;
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വിശദമാ�േമാ;

(സി) ബി�ിെ� ഉേ�ശ��ം ല����ം എെ��് വിവരി�േമാ;

(ഡി) ഈ നിയമം എ�് �ാബല��ി� വ��ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്?

േവാ�േ�ജ് �ാമം പരിഹരി�ാ� നടപടി

6142. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േവാ�േ�ജ് �ാമം നിലവി�േ�ാ;  ആയത് പരിഹരി�ാ�
എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളത്;

(ബി) േവാ�േ�ജ് �റ� �േദശ�ളി� �തിയ �ാ�േ�ാ�മ� �ാപി��തിന്
എെ�ാെ� മാനദ��� ആണ് ഉളളെത�് വ��മാ�ാേമാ?

അെന��ിെ� �വ��നം

6143. �ീ.���ര ര�ാകര�
,, ആ�. രാമച��
,, �ഹ�ദ് �ഹസി� പി.
,, െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഏജ�സി േഫാ�  േനാ�  ക�െവ�ഷണ�  എന�ജി �റ�  െടേ�ാളജി
(അെന��്)�െട �വ��നം വിലയി��ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) �ര��കാശ�ി�  നി�ം കാ�ി�  നി�ം ഒ�മി�് ൈവദ�തി
ഉ�ാദി�ി��തി�� ൈഹ�ിഡ് പവ�  �ാ�് പ�തി അെന��്
നട�ാ��േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത പ�തി തേ�ശീയ സാേ�തിക വിദ��ം ഉപകരണ��ം
ഉപേയാഗെ���ി��താേണാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഏെതാെ� ഏജ�സി�െട സഹായേ�ാെടയാണ് പ�തി
നട�ിലാ��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ഇ) െപാ�ജന���് അെന��മായി ബ�െ��് സൗേരാ�� പ�തിയി�
അംഗ�ളാ��തിന് എെ�ാെ� നടപടി �മ�ളാണ് പാലിേ��ത് എ�
വിശദമാ�േമാ?
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അതിര��ി പ�തി

6144. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അതിര��ി പ�തി നട�ാ�ാനാവിെ���തിന് ൈവദ�തി വ��്
പ��റി�് എെ��ി�ം �റെ��വി�ി�േ�ാ;  വിശദാംശ��
െവളിെ���േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി നട�ിലാ�ാനാവിെ��് തീ�മാനി�ാ�� കാരണ��
എെ��ാെമ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത പ�തി ഉേപ�ി��� �ലം ൈവദ�തി വ��ിന് ഉ�ാ�� ന�ം
എ�െയ�് വിശദമാ�േമാ?

െക.എസ്.ഇ.ബി. േ�ാജ�് േമാണി�റിംഗ് ക�ി�ി�െട �വ��നം

6145. �ീ.െക.�രളീധര�
,, േറാജി എം. േജാ�
,, വി.പി.സജീ��
,, െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ഇ.ബി.�െട നിലവി�� സാ��ിക �തിസ�ി
നി��ാണ�ിലിരി�� വിവിധ പ�തിക�  ���ീകരി�് ഉ�ാദനരംഗം
ശാ�ീകരി��തിന് നട�� �മ���് �തിബ�ം ��ി��േ�ാ;

(ബി) പ�ിവാസ� എ�്��ഷ� �ീം,  ചാ�� േകാ�നട  II,  േതാ�ിയാ�  എ�ീ
ജലെെവദ�ത പ�തിക�െട നി��ാണം �നരാരംഭി��തി�� നടപടി ഏത്
ഘ��ിലാണ്;

(സി) ��ത പ�തിക�  ���ീകരി��തിന് എ�് �ക ആവശ�മായി വ�ം;
ഇതിന് എെ��ി�ം േക�സഹായം ലഭി��േ�ാ;

(ഡി) പ�തിക�െട �േരാഗതി വിലയി���തി�ം തട���
പരിഹരി��തി��� െക.എസ്.ഇ.ബി. േ�ാജ�് േമാണി�റിംഗ് ക�ി�ി�െട
�വ��നം വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ഇ) 2014-�  സ�കാര� ഇ.എം.സി.ക��് ��് അടി�ാന�ി�  അ�വദി�
െച�കിട ജലെെവദ�ത പ�തിക�  സമയബ�ിതമായി നട�ിലാ��തിന്

u02-04-2018(5986-6255).html file:///home/likewise-open/NIYAMASABHA/cow...

65 of 113 Sunday 25 March 2018 06:56 PM



സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(എഫ്) 2017-� എ� െച�കിട െെവദ�ത പ�തിക��ാണ് അ�മതി ന�കിയത്;
ആയതിെ� നി��ാണ�വ��നം ആരംഭി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ?

ഇ��ി ജലൈവദ�ത പ�തി

6146. �ീ.പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ��ി ജലൈവദ�ത പ�തിയി� നി�ം 2017-18 സാ��ിക വ�ഷം എ�
�ണി�് ൈവദ�തി ഉ�ാദി�ി�ി��്;

(ബി) ��ത ജലൈവദ�ത പ�തിയി�  നി�ം ഒ� �ണി�് ൈവദ�തി
ഉ�ാദി�ി��തിന് എ� �ക െചലവാ�ം;

(സി) ��ത ജലൈവദ�ത പ�തി�െട അ����ണി�ായി  2016-17,  2017-18

എ�ീ സാ��ിക വ�ഷ�ളി�  െചലവഴി� �ക�െട വിശദാംശം
ന��േമാ?

�ടം�ളം പ�തി�ം ആശ�ക�ം

6147. േഡാ.എ�. ജയരാജ്
�ീ.േറാഷി അഗ�ി�
,, േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ടം�ളം പ�തി�െട പവ�  ൈഹേവ കട�േപാ�� �േദശ�ളി�
�ലേമെ��േ��ി വ��േ�ാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;  ടവ� �ാപി��
�ല��  മാ�മാേണാ ഏെ����ത്;  അ�െനെയ�ി�  ഒ� ടവ�
�ാപി��തിന് എ� വീതം �ലം ആവശ���്;

(ബി) ഏ� നിയമ�കാരമാണ് �ലം ഏെ����ത്;  ഏ� തര�ി��
ന�പരിഹാരമാണ് ന���ത് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത പ�തി�് ന�പരിഹാരം ന���തിന് പാേ�ജ്
തയാറാ�ിയി�േ�ാ;  ആയതിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;  ന�പരിഹാരം
ന���തി�� വിലനി�ണയം നട�ാ�  �മതലെ�� ഉേദ�ാഗ��
ആെരാെ�യാണ് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) �മി ഏെ����തിന് ��പ് ന�പരിഹാര�ക ന���തിന് വ�വ�
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െച�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� വ�വ� െച�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഇ) ഇ�വെര ഏെതാെ� �േദശ�ളി� �മി ഏെ���െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

ഏെത�ി�ം ��ടമ���് ന� ടപരിഹാരം ഇ�വെര ന�കിയി�േ�ാ?

ജലൈവദ�ത പ�തിക�െട �ന��ാരണം

6148. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ിേലറിയ േശഷം ജലൈവദ�ത പ�തിക�െട
�ന��ാരണ ��ീയ നട�ി�േ�ാ;എ�ി� വിശദവിവര�� ന��േമാ;

(ബി) ഇതിെ� ഭാഗമായി �തിയതായി എ� െമഗാവാ�് ൈവദ�തി ഉ�ാദി�ി�വാ�
കഴി�ി��്;വിശദവിവരം ന��േമാ;

(സി) ��ത �ന��ാരണ നടപടിക�  �ടാെത മെ�െ��ാം നവീകരണ
�വ��ന�ളാണ് നട�വാ� ഉേ�ശി��ത്?

ഉൗ��സംര�ണ ഗേവഷണ പരിശീലന പരിപാടിക�

6149. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം
,, ആ�ണി േജാ�
,, െക. ബാ�
,, ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഉൗ��കാര��മത വ��ി�ി��തി�ം ഉൗ��സംര�ണം
ഉറ�ാ��തി�മായി  'എന�ജി മാേനെ��് െസ��'എെ��ാം ഗേവഷണ
പരിശീലന പരിപാടികളാണ് സംഘടി�ി�ി�ളളെത�റിയി�ാേമാ;

(ബി) വിദ�ാ��ികളി�  ഉൗ�� സംര�ണ അവേബാധം വള���തിനായി
ഇ.എം.സി '�ാ��് എന�ജി േ�ാ�ാം' എ� പരിപാടി നട�ി വ��േ�ാ;

(സി) ��ത േ�ാ�ാം ��ത�  ��കളിേല�ം േകാേള�കളിേല�ം സാേ�തിക
വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ളിേല�ം വ�ാപി�ി��തി�ം,  േബാധവ��രണ
പരിപാടിക�, മ�ര��  എ�ിവ� �റേമ,  ഗേവഷണ വികസന
�വ��ന���ളള സഹായം ന���തി�ം ഉേ�ശി��േ�ാ;

വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) സം�ാനെ� ആദിവാസി േമഖലകളി� ഇ.എം.സി.  �െട ആഭി�ഖ��ി�
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െെപേ�ാ ജലെെവദ�ത പ�തി,  സൗേരാ�� പ�തി,  കാ�ി�  നി�ളള
െെവദ�ത പ�തി എ�ിവ െെമേ�ാ �ിഡ് വഴി ബ�ി�ി�ളള െെവദ�തീകരണ
പ�തി നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

േകാ�പാട��െട കനാ� ബ�കളി� േസാളാ� പാന�ക�

6150. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��� ജി�യി� േകാ�പാട��െട കനാ� ബ�കളി� േസാളാ� പാന�ക�
�ാപി�് ൈവദ�തി ഉ�ാദി�ി��തിന് ആവശ�മായ എെ��ി�ം പ�തി
പരിഗണനയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇെ��ി� അതിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

അണെ��ക�െട നവീകരണ�ിന് ആവി�രി� പ�തിക�

6151. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െെവദ�തി അണെ��ക�െട നവീകരണ�ിന് േലാക ബാ�ിെ�
സഹായേ�ാെട ആവി�രി� പ�തിക�െട വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ��ത വാ�ാ തിരി�ടവ് കാലയളവ് എ�യാണ്;

(സി) േലാക ബാ�് വ�വ� �കാരം പ�തി ���ീകരിേ�� കാലാവധി
എ�ാണ്;  ��ത കാലാവധി��ി�  നവീകരണ �വ��ന��
���ീകരി��തിന് എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി��ത്?

�രിയാ���ി-കാര�ാറ മിനി ജലൈവദ�ത പ�തി

6152. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �രിയാ���ി-കാര�ാറ മിനി ജലൈവദ�ത പ�തി നിലവി�  സ��ാരിെ�
പരിഗണനയി� ഉേ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഈ പ�തി സംബ�ി�് എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി� എ�
േകാടി�െട എ�ിേമ�ാണ് ത�ാറാ�ിയി��ത് എ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഈ പ�തി �ട��തിന് ആവശ�മായ അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ;
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എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

െപാരി����്, േഷാളയാ� ഡാ�കളി� നി�ം ൈവദ�തി ഉ��ാദനം

6153. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചാല�ടി മ�ല�ി�െ�� ജലൈവദ�ത പ�തികളായ െപരി����്,
േഷാളയാ�  ഡാ�കളി�  നി�ം ൈവദ�തി ഉ��ാദി�ി��തിന് ഇേ�ാ�
എെ��ാം �മീകരണ�ളാണ് ഏ�െ���ിയി��ത്;വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തികളിെല എ�ാ ജനേറ��ക�ം
�വ��ന�മമാേണാെയ�റിയി�ാേമാ;

(സി) ചാല�ടി�ഴ�െട നീെരാ��് �റയാ� തര�ി�  പക�ം രാ�ി�മായി
ഉ�പാദനം �മീകരി�് െവ�ം �റ�വി��തിനാവശ�മായ നടപടിക�
അടിയ�രമായി സ�ീകരി�േമാ?

പേ�രി��്ക��ണി�ി ഇറിേഗഷ� പ�തി�െട െെവദ�തി കണ��

6154. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാ�� �ാമപ�ായ�ിെല പേ�രി��് ക��ണി�ി ഇറിേഗഷ� പ�തി�െട
െെവദ�തി കണ��  വിേഛദി��കാരണം �േദശ�് ��മായ
�ടിെവ��ാമം േനരി��തായ പരാതി ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത െെവദ�തി കണ�� ആ�െട േപരിലായി��െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �ടിെവ��ാമം ��മായ സാഹചര��ി�  െെവദ�തി കണ��
�നഃ�ാപി��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

ൈവദ�തി വിതരണ �ംഖല ശ�ിെ���� നടപടിക�

6155. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ൈവദ�തി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സം�ാന�ിന് �റ�് നി�ം ��ത�  ൈവദ�തി െകാ�വ�്
േകരള�ിെല ൈവദ�തി വിതരണ �ംഖല ശ�ിെ����തിന് നടപടിക�
സ�ീകരി��േ�ാ; എ�ി� എെ��ാം നടപടിക� ആണ് സ�ീകരി�ി��ത്
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എ�് വ��മാ�ാേമാ?

�രയിട�ളി�െട�ം വീടി� സമീപ� �ടി�ം െെവദ�തി െെല�ക� വലി���
�ല�� ��ി��ക�

6156. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സ�കാര�വ��ിക�െട ഉടമ�യി�� �രയിട�ളി�െട�ം
വീടി� സമീപ� �ടി�ം െെവദ�തി െെല�ക�  വലി��� �ലം ടി
വ��ിക��� ��ി��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�  െെവദ�തി െെല�ക�  ഉളള� കാരണം ഈ വ��ിക��്
പലേ�ാ�ം ഇ�രം �രയിട�ളി� വീേടാ മ�് നി��ാണേമാ നട��തിന്
കഴിയാ� സാഹചര�ം ഉ�ാ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) സ�കാര� വ��ിക�െട അ�മതിേയാട് �ടി ടി വ��ിക�െട �രയിട�ി�െട
െെവദ�തി ൈല�ക�  വലി�തിന് േശഷം �തിയതായി െപാ�വഴി �പം
െകാ�� പ�ം െെവദ�ത േപാ�ം െെവദ�തെെല�ം ഇ�രം വഴിയിേല�്
മാ��തിന് െക.എസ്.ഇ.ബി.  നടപടി സ�ീകരി�ാ�േ�ാ.  ഇെ��ി�
ആയതിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മ�ട മ�ല�ിെല സ��� െെവദ�തീകരണ പ�തി

6157. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�
,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��� െെവദ�തീകരണ പ�തിയി� മ�ട മ�ല�ിെല ഓേരാ തേ�ശ
സ�യംഭരണ �ാപന പരിധിയി�ം എ� വീ�കളാണ് െെവദ�തീകരി�െത�്
വിശദമാ�ാേമാ; ഇതിനായി ഓേരാ തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന��ം എ�
�ക വീതമാണ് പ�തി�് ന�കിയെത�് വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) പ�തി �ഖ�ാപന�ിന് േശഷ�ം െെവദ�തി ലഭി�ാ� വീ�ക�േ�ാ;

ഉെ��ി� പ�തി�െട ആ��ല�ം ലഭി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

ആദിവാസി േകാളനികളി� ൈവദ�തി എ�ി��തി�� പ�തി
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6158. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈവദ�തി എ�ാ� ആദിവാസി േകാളനികളി� ൈവദ�തി എ�ി��തിന്
എെ��ി�ം പ�തി�േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) പാല�ാട് ജി�യിെല ചാവടി�ാറ,  വരാ��തി എ�ീ ആദിവാസി
േകാളനികളി�  ൈവദ�തി എ�ി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  അതിനാ��
നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാണ്?

എന�ജി മാേന� െമ�് െസ��

6159. േഡാ.എം. െക. �നീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എന�ജി മാേന� െമ�് െസ�റിന് നിലവി� സ��ാരി� നി�ം ഏെതാെ�
ഫ�് ആണ് ലഭി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ.എം.സി.�് സ��ാരി�  നി��ാെത ഫ�് ലഭി��േ�ാ;  ഉെ��ി�
കഴി� ര�് വ�ഷമായി ഇ�ര�ി�  ലഭി� ഫ�ിെ� ഇനം തിരി��
വിശദവിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) നിലവി� സാ�ഷ�ഡ് േപാ�ക��് �ല�േമാ അതി� �കളിേലാ േ�ാജ�്
എ�ിനീയ�മാെര എന�ജി മാേന� െമ�് െസ�റി�  നിയമി�ി�േ�ാ;

ആവശ��ിന് �ാഫ് ഇ�ാ� കാര�ം ഇ.എം.സി.  സ��ാരിെന
അറിയി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

ൈവദ�തി സംര�ണ �വ��ന��

6160. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈവദ�തി സംര�ണ �വ��ന���ായി എെ��ാം നടപടികളാണ്
ൈവദ�തി േബാ�ഡ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(ബി) ഉപേയാഗി�� സമയ�ിന് അ�സരി�് ൈവദ�തി�് വില
നി�യി�ണെമ�് റ�േല�റി ക�ീഷ�  �പാ�ശ െച�ി�േ�ാ;  ��ത
�പാ�ശ നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) ഇ��ലം പീ�് ഔവറി�  ൈവദ�തി ഉപേയാഗം നിയ�ി��തിന്
സാധി�േമാ?
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മാലിന��ി� നി�ം ൈവദ�തി ഉ�ാദനം

6161. �ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�
�ീ.ഇ.െക.വിജയ�
,, ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��
,, �ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് മാലിന�നി��ാ��നം വലിയ �തിസ�ി ��ി��
സാഹചര��ി�, മാലിന��ി� നി�ം ൈവദ�തി ഉ�ാദി�ി��തിെന�റി�്
സ��ാ� ആേലാചി��േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) മ�ഷ�വിസ����ി�  നി�് ൈവദ�തി ഉ�ാദി�ി��തിെന��ി ശാ�ീയ
പഠനം നട�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) മ�ഷ�വിസ�����െ�െട�� മാലിന��ി�  നി�ം ഊ��ം
ഉ�ാദി�ി��തി�� സാേ�തിക വിദ� വികസി�ി�ാ�  അ� ന�െട
നിലനി��ി�ം,  �മി�െട ആേരാഗ�ം സംര�ി��തി�ം
സഹായകമാ�െമ�തിനാ� ആയത് ഗൗരവേ�ാെട പരിേശാധി�േമാ;

(ഡി) ശബരിമലയി�ം,  പ�യി�ം,  ��വാ�രി�ം മ�് തീ��ാടനേക��ളി�ം
മ�ഷ�വിസ���െ� ഫല�ദമായി ഉപേയാഗി�് ൈവദ�തി ഉ�ാദി�ി��ത്
�ലം മാലിന�നി��ാ��ന�ം,  പാരി�ിതിക ��ിതി�ം,  �ടിെവ�
േ�ാത�ക�െട സംര�ണ�ം സാധി�െമ�തിനാ�  ആയത്
പരിഗണി�േമാ;

(ഇ) െക.എസ്.ഇ.ബി.  തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��മായി േച��്
ഇ�ര�ി� പ�തി നട�ാ�േമാ?

ൈവദ�തി ൈല�ക�െട അ���പണിക��ിെട അപകടം

6162. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈവദ�തി ൈല�ക�െട അ���പണിക��ിെട അപകട�ി�
െപ��വ�െട എ�ം ദിനം�തി വ�ധി�വ��ത് ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�രം അപകട��െട കാരണെമ�ാെണ�് അേന�ഷണം
നട�ിയി�േ�ാ;  നി��മായ അേന�ഷണം നട��തിന് എെ��ാം
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;
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(സി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി� േശഷം ഇ�കാരം
അപകട�ി�െപ�് മരി�വ�െട ��ംബ���ം ��തരമായി
പരിേ��വ��ം ന�പരിഹാരമായി എ�് �കയാണ് െചലവഴി�ി��െത�്
വ��മാ�ാേമാ?

ൈവദ�താഘാതേമ�് മരണെ���വ�െട ��ംബ�ൾ�� സ��ാ� സഹായ��

6163. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��  സ��ാരിെ� കാലയളവി�  സം�ാന�് ൈവദ�താഘാതേമ�്
മരണെ�� ആ��ാ�, ൈവദ�തി േബാ�ഡ് �ിരം ജീവന�ാ�, കരാ�
െതാഴിലാളിക�  എ�ിവ�  എ� വീതെമ�് തരം തിരി�് വ��മാ�േമാ;

ഇ�കാരം മരണെ�� ��ംബ���് എെ��ാം സഹായ��  ന�കി;
വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  കാലയളവി�  ഇ�ര�ി�  നാളി�വെര എ� േപ�
മരണെ��;  തരംതിരി�് വ��മാ�േമാ;  ഈ സ��ാ�  എെ�ാെ�
സഹായ�ളാണ് ��ത ��ംബ���് ന�ിയത്; വിശദമാ�േമാ;

(സി) �� സ��ാ� കാലയളവി�ം ഈ സ��ാരിെ� കാലയളവി�ം വീ�കളി� വ�്
ൈവദ�താഘാതേമ�് എ� േപ�  മരണെ��െവ�ം മരണെ��വ�െട
��ംബ���് ൈവദ�തി േബാ�ഡ് എെ�ാെ� സഹായ��
ന�കിെയ�ം തരം തിരി�് വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇ�കാരം വീ�കളി� വ�് ൈവദ�താഘാതേമ�് മരണെ���തിെ� കാരണം
എെ��് ൈവദ�തി േബാ�ഡ് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;  എ�ി�
േബാധവ�കരണം ഉ�െ�െട�� നടപടിക� ന�കാ� ൈവദ�തി േബാ�ഡ്
ത�ാറാ�േമാ; വ��മാ�േമാ;

(ഇ) േജാലി�ിടയി� ൈവദ�താഘാതേമ�് മരണെ��� കരാ� െതാഴിലാളിക�െട
��ംബ���ം അപകടം സംഭവി�� െതാഴിലാളിക��ം നിലവി�
എെ��ാം സഹായ�ളാണ് നട�ിലാ�ി വ��ത്;  വിശദാംശം
വ��മാ�േമാ;

(എഫ്) ൈവദ�താഘാതേമ�് മരണമട�� കരാ�  െതാഴിലാളിക�െട ആ�ിത��്
1923-െല െതാഴിലാളി ന�പരിഹാര നിയമ�കാരം ആ�ിത നിയമന�ിന്
അ�ഹത�േ�ാ;എ�ി�  വ��മാ�േമാ;  ഇെ��ി�  കാലഹരണെ��
��ത നിയമം കാേലാചിതമായി പരി�രി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?
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ൈവദ�തി ഉപേഭാഗം �റ��തിന് എ�.ഇ.ഡി െത��വിള�ക�

6164. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ൈവദ�തി�െട ഉപേഭാഗം �റ��തിനായി ��വ�
െത��വിള�ക�ം എ�.ഇ.ഡി ആ�ി മാ��തിന് സ��ാ�
ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഏ��ം ��ത� ൈവദ�തി ഉപേഭാഗം വ�� ഏ�ി�, െമയ് മാസ�ളി�, ��
മാസ�ളിെല ൈവദ�തി ഉപേയാഗ�മായി താരതമ�െ���േ�ാ�  �റവ്
ൈവദ�തി ഉപേയാഗി� ഉപേഭാ�ാ���് എ�.ഇ.ഡി ബ�ബ് �റ�
വില�് ന��� ഏെത�ി�ം പ�തി നട�ിലാ�ാ�
ഉേ�ശി��േ�ാ;വിശദാംശം ന��േമാ?

െക.എസ്.ഇ.ബി െസഷ� ഓഫീസ്

6165. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േചേല� േക�ീകരി�് െക.എസ്.ഇ.ബി െസഷ� ഓഫീസ് ആരംഭി��തിന്
നിേവദനം ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� അതി�േമ� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാെമ�റിയി�േമാ;

(സി) േചേല� പ�ായ�ിെല െക.എസ്.ഇ.ബി ഉപേഭാ�ാ��  ഏെത�ാം
െസ��  ഓഫീ�കെളയാണ് വിവിധ േസവന���ായി സമീപി��ത്;
ഓേരാ െസ�നി�ം എ� ഉപേഭാ�ാ�� നിലവി��്;വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) െപ�വ��  പറ�ി�  പീടികയി�  െക.എസ്.ഇ.ബി െസ��  ഓഫീസ്
ആരംഭി��തിന് േവ�ി നിേവദനം ലഭി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  അതി�േമ�
സ�ീകരി� നടപടി എെ��ാെമ�് വിശദമാ�േമാ?

േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല െെവദ�തി വ��ിെ� ഓഫീ�ക�

6166. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാതമംഗലം മ�ല�ി�  െെവദ�തി വ��ിെ� എ� ഓഫീ�ക�
�വ��ി��െ��ം ഏെത�ാം ഓഫീ�കളാെണ�ം വിശദമാ�ാേമാ;
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(ബി) ഇതി�  എ� ഓഫീ�ക�  വാടക െക�ിട�ി�  �വ��ി���് എ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) വാടക െക�ിട�ി�  �വ��ി�� ഓഫീ�ക��് സ��മായി െക�ിടം
നി��ി�� കാര�ം സ��ാരിെ� പരിഗണനയി� ഉേ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

അസി��് എ�ജിനീയ� (ഇല�ി��) ത�ികയിെല പി.എസ്.സി. വഴി േനരി��
നിയമനം

6167. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ഇ.ബിയി� െസ��� ഇല�ിസി�ി അേതാറി�ി േസ�ി െറ�േലഷ�
2010-�  അ�ശാസി�ി�� േയാഗ�താ മാനദ���  നട�ിലാ�ാ��
േകരള േ��് ഇല�ിസി�ി െറ�േല�റി ക�ീഷ�  ന�കിയ നി�േ�ശം
നട�ിലാ�ി �ട�ിേയാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതിെ� ഭാഗമായി അസി��് എ�ജിനീയ�  (ഇല�ി��) ത�ികയിെല
പി.എസ്.സി.  വഴി�� േനരി�� നിയമനം  40  ശതമാന�ി�  നി�ം  60

ശതമാനമായി ഉയ��വാ�� നി�േ�ശം സി.ഇ.എ.  െറ�േലഷ�
ഇം�ിെമേ�ഷൻ ക�ി�ി േബാ�ഡിന് ��പാെക സമ��ി�ി��ത് എേ�ാ�
നട�ിലാ�ം എ�് െവളിെ���േമാ;

(സി) െക.എസ്.ഇ.ബി.  ലിമി�ഡിെ� �വ��ന മികവ് വ��ി�ി��ത്
സംബ�ി�് േകാഴിേ�ാട് െഎ.െഎ.  എം.  സമ��ി� പഠന റിേ�ാ��ി�
��ത ത�ിക�െട പി.എസ്.സി.  വഴി�� േനരി�� നിയമനം  40

ശതമാന�ി�  നി�ം  50  ശതമാനമായി ഉയ��വാ�� നി�േ�ശം
നട�ിലാ�വാ�  എെ��ാം നടപടി�മ�ളാണ് േബാ�ഡ് ഇ�വെര
എ��ത്;  അതിെ� �േരാഗതി�ം അത് എേ�ാ�  നട�ിലാ�ം എ��
വിവര�ം ന�കാേമാ?

െക.എസ്.ഇ.ബി. സബ് എ�ിനീയ� ത�ിക

6168. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ഇ.ബി.  സബ് എ�ിനീയ�  ത�ികയി�  നിലവി�  നിയമന
നിേരാധനം ഉേ�ാ;  ഇ�ാ എ�ി�  നിലവി�  എ� ഒഴി�ക�  ഉ�് എ�്
വ��മാ�ാേമാ; ജി� തിരി�് വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;
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(ബി) സബ് എ�ിനീയ�  ത�ികയി�  നി�ം അസി��് എ�ിനീയ�
ത�ികയിേല�് �േമാഷ�  ന���തിന് നിലവി�  എ� ഒഴി��് എ�്
വ��മാ�ാേമാ;  ഇതി�  പരിഗണി��തിന് െഎ.�ി.െഎ,ഡിേ�ാമ
,എ�ിനീയറിംഗ് എ�ീ വിഭാഗ�ി�  നി�ം �േത�ക ക�ാ�
നി�യി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സബ് എ�ിനീയ�  ത�ികയി�  നി�ം അസി��് എ�ിനീയറിേല�്
�േമാഷ�  ന���തി� �േത�ക േകാടതി വിധി നിലവി�  ഉേ�ാ എ�്
വ��മാ�ാേമാ;  എ�ി�  �േമാഷെ� ആ�പാതം എ� എ�്
വ��മാ�ാേമാ?

െക.എസ്.ഇ.ബി. യിെല ഒഴി�ക�

6169. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ഇ.ബി. യി� മ���, െെല�മാ�, സബ് എ�ിനീയ�, അസി��്
എ�ിനീയ�  ത�ികകളി�  നിലവി�  എ� ഒഴി�ക�  വീത��്;  ��ത
ഒഴി�ക� പി.എസ്.സി. �് റിേ�ാ��് െച�ി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇെ��ി�  ഇൗ ഒഴി�ക�  അടിയ�രമായി പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��്
െച��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െക.എസ്.ഇ.ബി. യിെല അസി��് എ�ിനീയ� (ഇല�ി��) ത�ിക

6170. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ഇ.ബി.  ലിമി�ഡിെല അസി��് എ�ിനീയ�  (ഇല�ി��)
ത�ികയിെല  20% ഐ.�ി.ഐ െ�ാേമാഷ� േക�ാ�യി� നിലിവി� േജാലി
െച��വരി� എ� േപ��് ഐ.�ി.ഐ., ഡിേ�ാമ എ�ീ ര�് വിദ�ാഭ�ാസ
േയാഗ�തക�  ഉ�് ഇ� സംബ�ി� കണ�ക�  ഏത് തീയതി
�കാരമാ��െത� അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത ത�ികയി� 20% ഐ.�ി.ഐ െ�ാേമാഷ� േക�ാ�യിെല നിലിവി�
േജാലി െച��വരി� ഐ.�ി.ഐ.  വിദ�ാഭ�ാസ േയാഗ�ത മാ�ം ഉ�വരി�
എ� േപരാണ് 2018, 2019, 2020 എ�ീ വ�ഷ�ളി� സ��ീസി� നി�ം
റി�യ� ആ��ത് എ�് െവളിെ���േമാ;

(സി) ഈ ത�ികയിെല  20%  ഐ.�ി.ഐ െ�ാേമാഷ�  േക�ാ�യി�  നിലിവി�
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േജാലി െച��വരി�  ഐ.�ി.ഐ.,  ഡിേ�ാമ എ�ീ ര�് വിദ�ാഭ�ാസ
േയാഗ�തക�ം ഉ�വരി�  എ� േപരാണ്  2018,  2019,  2020  എ�ീ
വ�ഷ�ളി� സ��ീസി� നി�ം റി�യ� ആ��ത് എ�് െവളിെ���േമാ;

(ഡി) െസ��� ഇല�ിസി�ി അേതാറി�ി േസ�ി െറ�േലഷ� 2010-� െറ�േലഷ�
ആറി�ം ഏഴി�ം നി��ഷി�ി�� േയാഗ�താ മാനദ�മായ ഡി�ിേയാ
ഡിേ�ാമേയാ ഇ�ാ�വ�  െക.എസ്.ഇ.ബി.  ലിമി�ഡിെല െജനേറഷ�,
�ാ��ിഷ�, ഡി�ിബ�ഷ�  വിഭാഗ�ളിെല അസി��് എ�ിനീയ�
(ഇല�ി��) ത�ികയി�  ഇ��െകാ�് ഓ�േറഷ�  േജാലിക�
െച���ം െമയിെ�ന�സ് േജാലിക�  ���ൈവസ് െച���ം
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഇ) ഉെ��ി�  ടി വിദ�ാഭ�ാസ േയാഗ�ത ഇ�ാ� എ� േപരാണ് അസി��്
എ�ിനീയ�  (ഇല�ി��) ത�ികയി�  ഇ��െകാ�് ഇ�കാരം ടി
വിഭാഗ�ളി� നിലവി� േജാലി െച��ത് എ�് െവളിെ���േമാ?

െക.എസ്.ഇ.ബി. മീ�� റീഡ� ത�ികയിെല ഒഴി�ക�

6171. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ഇ.ബി.യിെല മീ�� റീഡ� ത�ികയിെല ഒഴി�ക� നിക��തിന്
നിലവി�  റാ�് ലി�് ഉേ�ാ;  ഉെ��ി�  എ� േപ�െട റാ�് ലി�ാണ്
നിലവി� ഉ�ത്; റാ�് ലി�് �സി�ീകരി�ി�ിെ��ി� എ�ാണ് കാരണം;
വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) നിലവി�  െക.എസ്.ഇ.ബി.യി�  അവസാനമായി എ�ാണ് മീ��  റീഡ�
ത�ികയിേല�് നിയമനം നട�ത്;  നിലവി� മീ��  റീഡ� ത�ികയിേല�്
എ� ഒഴി�ക�  ഉ�ാ�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;  ഈ ഒഴി�ക�
നിക���ിനായി പി.എസ.സി-  � റിേ�ാ��്
െച�ി�േ�ാെയ�റിയി�ാേമാ; ഇെ��ി� ഇതി�� കാരണം എ�ാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത പി.എസ്.സി.  ത�ിക�് േവ�ി കാ�ഗറി ന��  557/14  �കാരം
പരീ� നട�ിയതി�, െക.എസ്.ഇ.ബി.  ഒഴി�ക�  റിേ�ാ��്
െച�ാ�തിനാ� റാ�് ലി�് �സി�ീകരി�ാ� കഴിയി�ാെയ� നിലപാട്
എ��ി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ; ഈ കാര��ി� ൈഹേ�ാടതി�െട വിധി
ഉ�ായി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിധിന�ായം എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) സം�ാന ൈവദ�ത േബാ�ഡി� മീ�� റീഡ� ത�ികയിെല  799 ഒഴി�ക�
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െവ�ി�റ�് െകാ�് തീ�മാനം എ�ാണ് ൈകെകാ�ത്;  ഈ
തീ�മാന�ി� �േ�യാേണാ പി.എസ്.സി.  റാ�് ലി�്
�സി�ീകരി�ി��ത്; വിശദാംശം വ��മാ�ാേമാ.

(ഇ) നിലവി� മീ�� റീഡ� ത�ികയിേല�് പി.എസ്.സി.  പരീ� നട�ി റാ�്
ലി�് ത�ാറാ��േ�ാെയ�റിയി�ാേമാ;  ഉെ��ി�  െക.എസ്.ഇ.ബി.
799  ത�ികക�  െവ�ി�റ�ത് �വജന���് െതാഴി�  അവസരം
നിേഷധി�ത് അേ�െയ�ം,  ഇത് സംബ�ി�് െക.എസ്.ഇ.ബി.
ൈഹേ�ാടതി ഡിവിഷ� ബ�ി� േക�് ന�കിയി�േ�ാ എ�ം വിശദാംശം
ന�കാേമാ?

അസി��് എ�ിനീയ� ത�ികയിേല�� �ാന�യ�ം

6172. �ീ.ജി.എസ്.ജയലാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സബ് എ�ിനീയ�  ത�ികയി�  നി�ം അസി��് എ�ിനീയ�
ത�ികയിേല�് �ാന�യ��ിന് േവ�ി എ� ശതമാനം ക�ാ�യാണ്
െെവദ�തി േബാ�ഡ് പരിഗണി�് വ��ത്; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇ�കാരം �ാന�യ�ം ന��� നടപടി േബാ�ഡി�  ഇേ�ാ�ം
നിലവി�േ�ാ;  അവസാനമായി എത് വ�ഷമാണ് െ�ാേമാഷ�
ന�കിയെത� വ��മാ�ാേമാ;

(സി) അസി��് എ�ിനീയ�  ത�ികയിേല�് �ാന�യ�ം ന�കണെമ�്
നി�േ�ശി�്  2015 � േകാടതി വിധി ഉ�ായി�േ�ാ;  എ�ി� അത് �കാരം
എ� േപ��് െ�ാേമാഷ� ന�കി എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) േകാടതി ഉ�രവ് �കാരം നിയമനം ന�കിയ ഉേദ�ാഗാ��ി�െട റാ�്
ന��  എ�യാെണ�ം ടിയാ�െട റാ�് ന�രിന് താെഴ എ�
ഉേദ�ാഗാ��ിക�  ഉ�ായി�� എ�ം ഇവ��് നിയമനം
ന�കാതി��തിെ� കാരണെമ�ാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ?

െക.എസ്.ഇ.ബി. യി� നിയമനം നി��ിെവ�താ�� നി�േ�ശം

6173. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിലവി� െക.എസ്.ഇ.ബി യിെല പി.എസ്.സി വഴി�� എ�ാ നിയമന��ം
നി��ിവ� െകാ�് എെ��ി�ം േബാ�ഡ് ഓ�ഡ�കേളാ സ��ല�കേളാ
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ഇറ�ിയി�േ�ാ എ� െവളിെ���േമാ?  ഉെ��ി�  അതിെ�
വിശദാംശ�� ന�േമാ?

(ബി) െക.എസ്.ഇ.ബി. യിെല ഏെതാെ� ത�ികകളിേല�� നിയമന നടപടിക�
നി��ിവ�വാ� ആണ് േകരള പി.എസ്.സി-� നി�േ�ശം ന�കിയത് എ�്
െവളിെ���േമാ;

(സി) നിയമന നടപടിക�  നി��ിവ�ത് േകാഴിേ�ാട് ഐ.ഐ.എം സമ��ി�
പഠന റിേ�ാ��ിെ�േയാ,  േകരള േ��് ഇല�ിസി�ി െറ�േല�റി ക�ീഷ�
െസ���  ഇല�ിസി�ി അേതാറി�ി േസ�ി െറ�േലഷ�  2010

െക.എസ്.ഇ.ബി.യി�  നട�ിലാ�വാ�  നി�േ�ശി�തിെ�
അടി�ാന�ിേലാ ആേണാ എ� െവളിെ���േമാ;  എ�ി�  അതിെ�
വിശദാംശ�� ന�േമാ?

െക.എസ്.ഇ.ബി. ലിമി�ഡി� നിയമന നിേരാധനം

6174. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ഇ.ബി. യി� ഏെത�ി�ം ത�ികയി� നിയമന നിേരാധനം ഉേ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഒഴി�ക�  റിേ�ാ��് െച��തി�ം,  നിയമനം ന���തി�ം,  െതാഴിലാളി
വി���വ��ന�ളാണ് േബാ�ഡ് ഇേ�ാ�
നട�ാ�ിെകാ�ിരി��െത� ആേ�പം സ��ാരിെ�
��യി�െപ�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) കാ�ഗറി ന��- 557/2014 പി.എസ്.സി റാ�് പ�ികയി� നി�ം 799 േപെര
നിയമി�ണെമ�് ബ�.  െെഹേ�ാടതി�െട സിംഗി�  ബ�ിെ� ഉ�രവ്
ഉ�ായതിന് പിറെക േബാ�ഡ് ഇൗ ത�ികക�  ��വ�  റ�ാ�ിയ
ഉ�രവിെ� േകാ�ി ലഭ�മാ�േമാ;  ഇ�െന ഉ�രവിറ�ിയത് എ�്
മാനദ��ിെ� അടി�ാന�ിലാെണ�് വിവരി�േമാ;

(ഡി) പി.എസ്.സി വഴി�ളള �ിരം നിയമനം തടയാ�ം,  പി�വാതിലി�െട
താ��ാലിക നിയമനം നട�ാ�മാണ് ത�ിക റ�ാ�ിയെത� െപാ�വായ
ആേരാപണം സ��ാരിെ� ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ഇ) ഇൗ ത�ികയി�  നിലവി�ളള  799  ഒഴി�ക�  ഏത് തീയതി�കം
പി.എസ്.സി-യി�  റിേ�ാ��് െച�ിരി�ണെമ�ായി�� ബ�.

െെഹേ�ാടതി�െട നി�േ�ശം എ�് വിശദമാ�േമാ?

u02-04-2018(5986-6255).html file:///home/likewise-open/NIYAMASABHA/cow...

79 of 113 Sunday 25 March 2018 06:56 PM



േകരള േ��് ഇല�ിസി�ി െറ�േല�റി ക�ീഷ�

6175. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സിവി�  അ�ീ�  7600/12  ന��  േകസി�  19/10/12  െല ബ�.  ��ീം
േകാടതി�െട വിധിെയ �ട��് േകരള േ��് ഇല�ിസി�ി െറ�േല�റി
ക�ീഷ� െമ��മാരായി �ടരാ� നിയമപരമായ യാെതാ� അവകാശ��ം
ഇ�ാ� േവ�േഗാപാ�, വി�മ�നായ�  എ�ിവെര �റ�ാ�ാ�
എെ��ി�ം നടപടിക� എ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത വിധി�കാരം െക.എസ്.ഇ.ബി.  ലിമി�ഡിെല ജീവന�ാ��് േകരള
േ��് ഇല�ിസി�ി െറ�േല�റി ക�ീഷനി�  േജാലിെച�ാ�  സാധി�ി�
എ�ിരിെ� എ�ടി�ാന�ിലാണ് േബാ�ഡ് ജീവന�ാരായ പി.
ശിവ�സാദ്,  െക.  �സീ��മാ�, െക.എസ്.  സവിത എ�ിവ��്
ഡപ�േ�ഷ�  കാലാവധി നീ�ിെകാ��്  26/2/18-�  െക.എസ്.ഇ.ബി.
ഉ�രവിറ�ിയത് വിശദമാ�േമാ?

െെഹഡ� �റിസം െസ��

6176. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െെഹഡ� �റിസം െസ�� എ� �ാപനെ� െക.എസ്.ഇ.ബി. ലിമിററഡ്
- െ� ഉപക�നിയാ�ിെ�ാ� ുളള ഉ�രവ് സ��ാേരാ, െക.എസ്.ഇ.ബി. -
േയാ �റെ��വി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി� െെഹഡ� �റിസം െസ�� എ� ഉപ
ക�നി�് െക.എസ്.ഇ.ബി.  �് ബാധകമായ േകരള പ�ിക് സ��ീസ്
ക�ീഷ�(അഡീഷണ�-ഫ�്ഷ�സ്)  ആ�്,  1963 ബാധകമാേണാ എ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െെഹഡ� �റിസം െസ�� എ� �ാപന�ി� 5/2016 �ത� എ� േപെര,

ഏെതാെ� വിദ�ാഭ�ാസ േയാഗ�ത�െട അടി�ാന�ി�, ഏെതാെ�
ത�ികകളി�, എ� �പ ശ�ള�ി�, ഏെതാെ� �ല�ളി�
നിയമി�ി��് എ�് അറിയി�ാേമാ;  ഇവ�െട േപ�ക�ം വിശദാംശ��ം
െവളിെ���ാേമാ;

(സി) െെഹഡ� �റിസം െസ�റി� 5/2016 �ത� േജാലി�് നിയമി�െ��വെര
േനാ�ിഫിേ�ഷനി�െട അേപ� �ണി�ി�ാേണാ നിയമി�െത�്

u02-04-2018(5986-6255).html file:///home/likewise-open/NIYAMASABHA/cow...

80 of 113 Sunday 25 March 2018 06:56 PM



വ��മാ�ാേമാ ;

(ഡി) ഡാ�ക�െട സൗ�ര�വ��രണ�ിന് അ�വദി� സംഖ� വകമാ�ി
െെഹഡ�  �റിസം െസ�റി� േവ�ി വാഹന��  വാ�ി� എ�
വിഷയ�ി�  അ�ൗ��് ജനറലിെനെകാ�് ഓഡി�് നട�ി�ണം
എ�ാവശ�െ��െകാ�് േകരള സം�ാന ഇല�ിസി�ി െറ�േല�റി ക�ീഷ�
14.02.2017  തീയതിയി� KSEB �് അയ� ക�ിേ�� േബാ�ഡ് എ�്
നടപടിയാണ് എ��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ഇ) ഡാ�ക�െട സൗ�ര�വ��രണ�ിന് അ�വദി�തി�  നി�് എ�
�കയാണ് വകമാ�ി െെഹഡ� �റിസം െസ�റിന് വാഹന�� വാ�ി�ാ�
ഉപേയാഗി�െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(എഫ്) ഇ�കാരം ഏെതാെ� ക�നിക�െട എ� വാഹന��  വാ�ിെയ�്
വ�ി�െട േമാഡ�,വ�ി ന�� എ�ിവ സഹിതം വ��മാ�ാേമാ?

അസി��്എ�ിനീയ�മാ�െട ഷി�് ഡ��ി

6177. �ീ.ജി.എസ്.ജയലാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ഇ.ബി യി� നിലവി� ൈവദ�തി വിതരണം നട�ിെ�ാ�ിരി��
ഇ.  എ�്.  ടി സബ് േ�ഷ�കളി�  ഷി�് ഓ�േറ�ിംഗ് ഡ��ിയി��
അസി��് എ�ിനീയ�  (ഇല�ി��) മാ�െട ഒ� ദിവസെ�  (24

മണി��) ഡ��ി എ� ഷി�ക�  ആയി�ാണ് േവ�തിരി�ിരി��ത്;  ഒ�
ഷി�ിെ� സമയൈദ�ഘ�ം എ�യാണ് എ�ിവ സംബ�ി� വിശദാംശ��
അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇ�കാരം ഷി�് ഓ�േറ�ിംഗ് ഡ��ിയി�� ഒ� അസി��് എ�ിനീയ�
(ഇല�ി��)�് 28, 30, 31 ദിവസ�� ഉ� മാസ�ളി� ഓേരാ മാസ�ം
എ� വീതം ഷി�് ഡ��ിക�  ആണ് െചേ��െത� വിവരം തരംതിരി�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത അസി��് എ�ിനീയ�  (ഇല�ി��) �് ഒ� മാസം ആെക
അ�വദി�ി�� ഷി�് ഡ��ിക�െട എ�ം ഒ� േപാെലയാേണാ എ�് 400KV

േമജ�,  220KV  ൈമന�,  220KV,  110KV,  66KV  സബ് േ�ഷ�ക�
തരംതിരി�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ടി അസി��് എ�ിനീയ�മാ�െട ഷി�് ഡ��ി �മീകരി��ത് ഏെത�ി�ം
െതാഴി�  നിയമ�ിെ�േയാ േബാ�ഡ് ഉ�രവിെ�േയാ
അടി�ാന�ിലാേണാ എ�ം;  ആെണ�ി�  ആയതിെ� വിശദാംശ��
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എെ��ാെമ�ം വ��മാ�ാേമാ?

െക. എസ്. ഇ. ബി. വാ�ിയ േക�പാ�ക� ഉ� ഇ��േല��ക�

6178. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ഏെത�ാം േക��ളി� നി�മാണ് െക.  എസ്.  ഇ.  ബി.
ഇ��േല�� വാ�ിയി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) വ�ാപകമായ േക�പാ�ക�  ഉ� ഇ��േല��ക�  ഇതര സം�ാന�്
നി�ം െക. എസ്. ഇ. ബി. വാ�ാ� ഇടയായ സാഹചര�ം വിശദമാ�േമാ;

(സി) േക�പാ�ക� ഉ� ഇ��േല��ക� െക.  എസ്.  ഇ.  ബി.  �് ലഭ�മാ�ിയ
�ാപനം ഏതാണ്;  അവ�െ�തിെര എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി��ത്?

ഊ�� സംര�ണ �വ��ന��

6179. �ീമതി.വീണാ േജാ��്
െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�
�ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ
,, എം. �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഊ�� സംര�ണ �വ��ന�� േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി സ�ീകരി�
വ�� നടപടിക� എെ��ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത �വ��ന��െട ഭാഗമായി സം�ാന�് ഊ�� സംര�ണ
അവാ�ഡ് ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;

(സി) ��ത അവാ�ഡ് പരിഗണന�� മാനദ���  എെ��ാെമ�ം
അവാ�ഡ് ന���ത് ഏെത�ാം വിഭാഗ�ളിലാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) അവാ�ഡിന് അ�ഹരാ��വ�  നട�� ഊ�� സംര�ണ
�വ��ന��  എെ��ാെമ�ം അവ�  എ� �ണി�് ൈവദ�തിയാണ്
ലാഭി�െത��� വിവര��  െപാ�ജന��െട അറിവിേല�ായി
�സി�െ���വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഇ) ��ത അവാ�ഡ് ചട�ിേല�് ��ത�  �ാപന�െള
ആക�ഷി��തി�ം,  അ� വഴി ഊ�� സംര�ണ �വ��ന��
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��ത�  കാര��മമാ��തി�ം എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

അെന��് �ശ�, മാധ�മ പരസ�ം ന��� ഏജ�സിക�

6180. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അെന��ിെ� 2018-2019 വ�ഷെ� പ�തിക� എെ�ാെ�യാണ്;ഓേരാ
പ�തി�െട�ം �ക, സ�ിഡി ഇവ വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം �ശ�,  മാധ�മ
പരസ����ായി അെന��് എ�് �ക െചലവാ�ി എ�് ഇനം തിരി�്
ലഭ�മാ�ാേമാ; ഏത് ഏജ�സി �േഖനയാണ് പരസ�ം നട��ത്;

(സി) പരസ�ം ന��� ഏജ�സി�െ�തിെര എ� �ക�െട വിജില�സ്
അേന�ഷണമാണ് നട��ത്?  വിജില�സ് അേന�ഷണം നട��
സാഹചര��ി�  ടി ക�നിെയ എ�െനയാണ് എംപാന�  ലി�ി�
ഉ�െ���ിയത് എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) സ��ാ� ഉ�രവ് �കാരം ഏെതാെ� ഏജ�സിക� വഴിയാണ് പരസ�ം
െചേ��ത് എ�് വ��മാ�േമാ ?

കാസ�േകാട് ജി�യിെല ൈവദ�തി കണ��ക�

6181. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േകാട് ജി�യി� എ� ൈവദ�തി കണ��ക� ഉെ��് െസ��
തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഏെത�ാം തര�ി�� താരിഫ് �കാരമാണ് ഈ കണ��കെള�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) കാസ�േകാട് ജി�യി� എ� േപ� ഇേ�ാ� കണ�� േവ�ി കാ�ിരി��
എ�് െസ�� തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഏെത�ാം തര�ി�� താരിഫ് �കാരമാണ് ഇവ�  കണ��േവ�ി
അേപ�ി�ി��െത�ം എ� കാലമായി കാ�ിരി� �ട��െവ�ം
വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ഇവ�� ഇ�വെര കണ��  ന�കാ�  കഴിയാ�തിെ�
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കാരണെമ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(എഫ്) സിംഗി� േഫസ്, �ീേഫസ് മീ��ക�ം മ� സാമ�ിക�ം ഇ�ാ�ത് കാരണം
എ� േപ��ാണ് കണ�� ന�കാ� കഴിയാ�െത�് െസ�� തിരി�്
വ��മാ�ാേമാ?

ഇരി�ിളിയം �ാമ പ�ായ�ി� ൈവദ�തിേബാ�ഡിെ� ക�മ� െകയ� െസ��

6182. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ���  നിേയാജകമ�ല�ിെല ഇരി�ിളിയം �ാമ പ�ായ�ി�
ൈവദ�തിേബാ�ഡിെ� ക�മ� െകയ� െസ�� ആരംഭി��തിന് സ�ീകരി�
നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി�് തി�� െഡപ��ി ചീഫ് എ�ിനീയ� സ�ീകരി� നടപടിക�
വിശദമാ�േമാ?

അെന��ിെല നിയമന�ൾ

6183. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അെന��ി�  സി.എം.ഡി.  എ� �ാപനം �േഖന എ� നിയമന��
നട�ിയി��്;  ഇതിനായി എ� �ക സി.എം.ഡി.  �് ന�കി;  ��ത
�ാപനം സ��ാ� നിയമന�� നട�� ഏജ�സിയാേണാ; എ�ി� ഇ�
സംബ�ി� ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) സി.എം.ഡി �േഖന നിയമനം ലഭി�വ�െട േപര്, േയാഗ�ത, ത�ിക, ശ�ളം
എ�ിവ സംബ�ി� വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ;  ഓേരാ ത�ിക�ം അെന��്
നി��ഷി� േയാഗ�തക� എെ�ാെ�യാണ്;

(സി) മ�് ഏെത�ാം േജാലിക� ആണ് അെന��് സി.എം.ഡി. �് ന�കിയെത�ം
ഇതിനായി ന�കിയ �ക എ�െയ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) സി.എം.ഡി.  �മായി ബ�െ��് അെന��ി�  ഏെത�ി�ം തര�ി�ളള
വിജില�സ് അേന�ഷണം നട��േ�ാ;  എ�ി�  ഏത് പരിപാടി�മായി
ബ�െ�െ��ം എ� �കെയ�റി�ളള അേന�ഷണമാണ് നട��െത�ം
വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) അെന��ിെ� എ�ിക��ീ�ക��ി തീ�മാന �കാരമാണ് േമ�  േജാലിക�
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ഏ��ിെ�െത�ി� വിജില�സ് അേന�ഷണം നട�� വിവരം എ�ിക��ീവ്
ക��ിയി� ധരി�ി�തിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ?

സഹകരണ �ാപന�ളി� സം�ാന സ��ാരിെ� െഷയ�

6184. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന തല�ി�  �വ��ി�� േ��് േകാ-ഓ�േറ�ീവ് ബാ�്,
െറ��േകാ,  െറ�േകാ എ�ീ സഹകരണ �ാപന�ളി�  ഓേരാ�ി�ം
സം�ാന സ��ാരിെ� എ� ശതമാനം െഷയറാണ് ഉ�െത�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േ��് േകാ-ഓ�േറ�ീവ് ബാ�്,  െറ��േകാ,  െറ�േകാ എ�ീ സഹകരണ
�ാപന�ളി�  ഏെത�ാം വ�ഷ�ിലാണ് െഷയ�  വ��ി�ി�െത�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) 75% ��ത� സ��ാ� െഷയ� ഉ� സം�ാനതല�ി� �വ��ി��
എ� സഹകരണ �ാപന��  ഉെ��് വ��മാ�ാേമാ;  അതിെ�
േപ�വിവരം വ��മാ�ാേമാ?

�ാഥമിക സഹകരണ സംഘ��െട ഡാ�

6185. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� �ാഥമിക സഹകരണ സംഘ��  ഡാ� ��ി��ത്
സ��ം െസ�വറി� ആേണാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �ാഥമിക സഹകരണ സംഘ�� ഡാ� ��ി��ത് �ൗഡിേല� മാ�ാ�
ഉേ�ശി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?

േകരള ബാ�് �പീകരണം

6186. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

േകരള ബാ�് �പീകരി��തിനായി ആ�.ബി.ഐ.,  നബാ�ഡ് �ട�ിയ
�ാപന�ളി� സ��ാ� അേപ� ന�കിയി�േ�ാ?
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ജി�ാ ബാ�ക� സം�ാന സഹകരണ ബാ�ി� ലയി�ി�� നടപടി

6187. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജി�ാ ബാ�ക� സം�ാന സഹകരണ ബാ�ി� ലയി�ി�ാ� നിലവിെല
സഹകരണ നിയമ�ിെല ചില വ�വ�ക� തട�മാെണ� റിേ�ാ��ക�
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇവ േഭദഗതി െച��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) സഹകരണ നിയമ�ിെല വ�വ�ക�  �കാരം ലയന�ിന് റിസ�വ്
ബാ�ിെ� ���� അ�മതി വാ�ണം എ� വ�വ��േ�ാ;

(ഡി) ജി�ാ ബാ�ക� ലയി�ി��തിെനതിെര ൈഹേ�ാടതിയി� നിലവി� എ�
ഹ�ജിക�  ഉ�്;  ഇതി��ാ�� തീ��് ബാ�് ലയന കാര��ി�
നി�ണായകമാ�േമാ ; എ�് വ��മാ�േമാ?

ജി�ാസഹകരണ ബാ�ക� സം�ാനസഹകരണ ബാ�ി� ലയി�ി�� നടപടി

6188. �ീ.പി.ഉൈബ��
,, െക.എം.ഷാജി
,, പി.ബി. അ�� റ�ാ�്
,, അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജി�ാസഹകരണ ബാ�ക�  സം�ാനസഹകരണ ബാ�ി�
ലയി�ി��തിന് എെ��ി�ം നിയമ തട�ം നിലവി�േ�ാെയ�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�ാര��ി� റിസ�വ് ബാ�ിെ� ���� അ�മതി ആവശ�മാേണാ; എ�ി�
സ��ാ� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദീകരി�േമാ?

സഹകരണ ബാ�് ജീവന�ാ� നട�ിയ �മേ��ക�

6189. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി� േശഷം പണാപഹരണ�ം
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�മേ��ക�ം നട�ിയ�മായി ബ�െ��്സഹകരണ ബാ�കളിെല എ�
ജീവന�ാ�െ�തിെര നടപടി എ��ി��്; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(ബി) സഹകരണ ബാ�ക�െട �വ��നം ��ത�  ജേനാപകാരമാ�ി
തീ���തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ�  ഉേ�ശി��ത്;
വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

സഹകരണ വ��ിെ� �ടി�ിക നിവാരണ പ�തി

6190. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ
സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സഹകരണ വ��് �ടി�ിക നിവാരണ പ�തി
�ഖ�ാപി�ി�േ�ാ;

(ബി) തിരി�ടവ് �ട�ിയവ��് �ടി�ിക തീ��ാ� എെ��ാം ആ��ല��ളാണ്
ന�കിവ��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േലാ� എ�� വ��ി മരണെ���പ�ം റി�് ഫ�ി� നി�് സഹായം
ലഭി��തിന് നി��ഷി�� മാനദ��� വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) േലാ�  എ�� വ��ി മരണെ�� തീയതി�േശഷം േലാണിേ��  പലിശ
ഇൗടാ��േ�ാ;

(ഇ) റി�് ഫ�ി�  നി�ം ധനസഹായ�ിന് അേപ� ന�കിയാ�
ആയതിേ��  തീ�മാന��ാ��തിന് കാലപരിധി നി�യി�ി�േ�ാ;  റി�്
ഫ�ി� നി�് ധനസഹായം ലഭി�ാ� കാലതാമസം വ��തായ പരാതി
സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ആയത് പരിഹരി�ാ�
സ�ീകരി�വ�� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

സഹകരണ ബാ�കളി� േസാ�് െവയ� ലഭ�മാ��തിന് ഇ�ാസ് ക�നി

6191. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ
സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� സഹകരണ ബാ�കളി� േസാ�് െവയ� ലഭ�മാ��തിന്
സ��ാരിെന സമീപി�ി�ളള ഇ�ാസ് ക�നി ഏത് ��്എ�ഡ്/ബാ�്
എ�ഡ് േസാ�് െവയ�ക�  ഉപേയാഗെ���ാനാണ്
തീ�മാനി�ിരി��ത്;

(ബി) ഇ�ാസ് ക�നി ഉപേയാഗി�ാ� തീ�മാനി�ിരി�� േസാ�് െവയ�, �ീ
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േസാ�് െവയ� ആേണാെയ�് െവളിെ���ാേമാ;

(സി) അെ��ി� േസാ�് െവയ� െെലസ�സ് ഫീസ് സ��ാ� വഹി�േമാെയ�്
െവളിെ���ാേമാ?

�ാഥമിക കാ�ഷിക സഹകരണ സംഘ�ളി� േകാ� ബാ�ിംഗ് സി�ം

6192. �ീ.വി.ഡി.സതീശ�
,, സ�ി േജാസഫ്
,, വി.ടി.ബ�റാം
,, തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സഹകരണ �ാപന��െട കീഴിെല �ാഥമിക കാ�ഷിക സഹകരണ
സംഘ�ളി� േകാ� ബാ�ിംഗ് സി�ം നട�ിലാ�വാ� IFTAS (ഇ�ഡ��
ഫിനാ�ഷ��  െടേ�ാളജി  &  അൈലഡ് സ��ീസ്)  െന
�മതലെ���ിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ഇൗ �ാപനം റിസ�വ് ബാ�ിെ� സ�ിഡിയറി
�ാപനമാേണാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത �ാപനം സ��മായി ഇൗ ആവശ��ിേല�ായി േസാ�് െവയ�
�പെ���ിയി�േ�ാ; എ�ി� അതിെ� േപര് െവളിെ���േമാ;

(ഡി) ഇതിന് ��് ഇൗ �ാപനം സം�ാന�് ഏെത�ി�ം സഹകരണ
�ാപന�ളി�  ��ത േസാ�് െവയ�  ഇ��ാ�
െച�ി�േ�ാെയ�റിയി�ാേമാ;

(ഇ) ��ത �ാപന�ളി� ഇ��ാ� െച� േസാ�് െവയറിെ� കാര��മത
പരിേശാധി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� എ�െകാെ��് വ��മാ�ാേമാ?

േകരളബാ�് �പീകരണം

6193. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജി�ാ സഹകരണ ബാ�കെള സം�ാന സഹകരണ ബാ�മായി
ലയി�ി�ാ�� അേപ� ആ�.ബി.െഎ. ��ാെക ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ഈ അേപ�യി�  �തിയ േകരള ബാ�് �പീകരണ�ിനാ��
നി�േ�ശ�ം ഉ�െ���ിയി�േ�ാ;
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(സി) ��ത അേപ��െട പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ?

ജി�ാസഹകരണ ബാ�കളിെല ഭവനവാ��െട പലിശ നിര�്

6194. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ജി�ാ സഹകരണ ബാ�കളി�  ഭവനവാ��െട പലിശ
നിര�് വളെര ��തലാെണ� കാര�ം ��ിയി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഉയ�� പലിശ നിര�് സാധാരണ�ാരായ സഹകാരിക��് വളെരേയെറ
��ി��് ��ി��െ�� കാര�ം ഗൗരവമായി കാ��േ�ാ;

(സി) ജി�ാ സഹകരണ ബാ�കളിെല പലിശ നിര�ക�  സഹകാരിക��്
ആക�ഷകമാ�� തര�ി�ം സാധാരണ�ാ��് താ�ാനാ�� തര�ി�ം
മാ�ം വ��� കാര��ി� തീ�മാനം ൈകെ�ാ�േമാ?

േകാ� ബാ�ിംഗ് നട�ാ�ാനായി തിരെ��� ക�നി

6195. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� �ാഥമിക കാ�ഷിക സഹകരണ ബാ�കളി�  േകാ�
ബാ�ിംഗ് നട�ിലാ��തിന് െട�ഡ� നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ഏെതാെ� ക�നികളാണ് െട�ഡ�  നടപടികളി�  പെ���ത്
എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഈ പ�തി�െട നട�ി�ിനായി െതരെ��� ക�നിെയ െട�ഡ�
നടപടികളി�െടയാേണാ െതരെ���െത�് െവളിെ���േമാ?

സഹകരണ ബാ�കളി� േകാ� ബാ�ിങ് നട�ിലാ�� ക�നി

6196. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ാഥമിക കാ�ഷിക സഹകരണ ബാ�കളി�  േകാ�  ബാ�ിങ്
നട�ിലാ��തിന് ഇ�ാസ് ക�നി�മായി ബ�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) സഹകരണ ബാ�കളി� േകാ� ബാ�ിങ് ഏ�െ���ാ�� േസാ�് െവയ�
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ഇ�ാസ് ക�നി വികസി�ിെ���ി�േ�ാ;

(സി) ഇെ��ി�  ��ത ക�നി ഏെതാെ� ക�നികളി�  നി�ാണ് േസാ�്
െവയ� ലഭ�മാ��ത് എ�് വിശദീകരി�ാേമാ?

സഹകരണ ബാ�് രജി�� നടപടിക�

6197. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ
സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സഹകരണ ബാ�് രജിേ�ഷ�  നടപടിക�  വിശദമാ�ാേമാ;��ത
ബാ�ക�  അ�വദി��തിന് എെ��ി�ം നിയ�ണ��
നിലവി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

സഹകരണ ബാ�കളിെല റി�് ഫ�്

6198. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ
സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സഹകരണ ബാ�കളിെല റി�് ഫ�് ആ��ല�ം വളെര �റവാെണ�്
ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  റി�് ഫ�് വ��ി�ി��
കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) സഹകരണ ബാ�കളി�  വാ� �ടി�ിക��വ��് വാ� തിരി�ടവി�
എെ��ാം ഇള�ക� അ�വദി�ാ� വ�വ���് എ�് വ��മാ�േമാ?

കാ�ഷിക സഹകരണ സംഘ�ളി� േകാ� ബാ�ിംഗ് സി�ം

6199. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� �ാഥമിക കാ�ഷിക സഹകരണ സംഘ�ളി�  േകാ�
ബാ�ിംഗ് സി�ം ഏ�െ����തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ആ�െട േന�ത��ി�  നട�ിയ േയാഗ�ിെ�
അടി�ാന�ിലാണ് ഇ�രെമാ� തീ�മാനം എ��െത�്
വ��മാ�ാേമാ; ��ത േയാഗ�ിെ� മിനി�്സിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ?

�ാഥമിക കാ�ഷിക സഹകരണ ബാ�കളി� േകാ� ബാ�ിംഗ് പ�തി
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6200. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� �ാഥമിക കാ�ഷിക സഹകരണ ബാ�കളി�  േകാ�
ബാ�ിംഗ് പ�തിെയ�റി�് പഠി�ാ�  ഐ.ടി.  വിദ�ധെന സ��ാ�
നിേയാഗി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത വിദ�ധ� റിേ�ാ��് സമ��ി�ി�േ�ാ; എ�ി� റിേ�ാ��ിെ� പക��്
ലഭ�മാ�േമാ?

�ാഥമിക കാ�ഷിക സഹകരണ ബാ�കളി� േകാ� ബാ�ിംഗ്

6201. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� �ാഥമിക കാ�ഷിക സഹകരണ ബാ�കളി�  േകാ�
ബാ�ിംഗ് പരീ�ണാടി�ാന�ി� നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഏത് ക�നിെയയാണ് ഇതിേല�ായി �മതലെ���ിയെത�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) പരീ�ണാടി�ാന�ി�  നട�ിലാ�ിയ േകാ�  ബാ�ിംഗ് േസാ�് െവയ�
പരാജയമായി��െവ�് കെ��ിയി�േ�ാ?

സഹകരണ സംഘ�ളിെല ബാ�ിങ് േസാ�് െവയ�

6202. �ീ.ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ഏെത�ി�ം �ാഥമിക കാ�ഷിക സഹകരണ സംഘ��
&#039; ഇ�ാസ് &#039;- � (ഇ��� ഫിനാ�ഷ�� െടേ�ാളജി ആ�ഡ്
അൈലഡ് സ�വീസസ്) നി�ം േനരി�് ബാ�ിങ് േസാ�് െവയ� േസവനം
ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ക�നി ബാ�ിങ് േസാ�് െവയ� േസാ�് േകാഡ് നി��ി�ാ�േ�ാ
എ�് അറിയാേമാ;

(സി) ��ത ക�നിെയ �റി�് പരാതിക� ഉയ��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

വ��മാ�ാേമാ ?
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�ാഥമിക കാ�ഷിക സഹകരണ സംഘ�ളിെല േസാ�് െവയ�

6203. �ീ.അ�� �കാശ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ
സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഏെത�ി�ം �ാഥമിക കാ�ഷിക സഹകരണ സംഘ�ളി�
ഇൻ�ി���് േഫാർ െഡവല�െമ�് ആൻഡ് റിസർ�് ഇൻ ബാ�് െടേ�ാളജി
വഴി ഏെത�ി�ം ഐ.ടി ക�നി�െട േസാ�് െവയ�  ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാ;

എ�ി� ഏ� ക�നിയി� നി�് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത േസാ�് െവയ�  ലഭ�മാ��തി�  ഇ�ാസിെ� സഹായം
ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാ;വ��മാ�േമാ?

കാ�ഷികസഹകരണസംഘ���് നബാഡിെ� സഹായം

6204. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� �ാഥമിക കാ�ഷിക സഹകരണസംഘ���് നബാഡിെ�
സഹായം ലഭി��േ�ാ; ഇെ��ി� എ�െകാെ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം എ� േകാടി �പയാണ് വിവിധ
പ�തികളിലായി ലഭി�ി��ത്; അറിയി�േമാ;

(സി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം സം�ാന കാ�ഷിക വികസന
ബാ�് എ� േകാടി �പ�െട കാ�ഷികവാ� ന�കിയി��്; എ� ശതമാനം
പലിശ�ാണ് വിവിധ വാ�ക� ന�കിവ��ത്; വ��മാ�േമാ?

ക�സ�മ� െഫഡിെല ഭരണ സമിതി�െട കാലാവധി

6205. �ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ
സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�സ�മ� െഫഡിെല നിലവിെല ഭരണ സമിതി�െട കാലാവധി എ� തവണ
ദീ�ഘി�ി�് ന�കിയി��്;

(ബി) ക�സ�മ� െഫഡി� സ��ാ� സെ��സ് െച� ഭരണസമിതി�് �മതല
തിരിെക ന���തിന് എ�ാണ് നിയമതട�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഭരണസമിതി തിരെ���് നട��ത് സംബ�ി�് േകാടതി
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വിധികെളെ��ി�ം ഉെ��ി� ആയത് വ��മാ�ാേമാ?

ക�സ�മ� െഫഡിെല ജീവന�ാ�െട ശ�ള പരി�രണം

6206. �ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ
സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�സ�മ�െഫഡിെല ജീവന�ാ�െട ശ�ളം പരി�രി��തിന് നിയമി�
ക�ീഷെ� കാലാവധി കഴിേ�ാ;റിേ�ാ��് ലഭി�ി�േ�ാ;വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ജീവന�ാ�െട �തിനിധിക�മായി ക�ീഷ� ച�� നട�ിയി�േ�ാ; എ�ി�
എ� തവണ;

(സി) ശ�ള പരി�രണം എ�േ��് നട�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ക�േസാളിേഡ�ഡ്/ദിവസേവതന/താ��ാലിക ജീവന�ാ�െട ശ�ള
പരി�രണ�ം ഈ ക�ീഷെ� പരിഗണനയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

ക�സ�മ� െഫഡിെ� ശാ�ീകരണം

6207. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�
,, ആ�. രാമച��
,, െക. രാജ�
�ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം ക�സ�മ�  െഫഡിെ�
�വ��നം �താര�മാ��തിന് നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ക�സ�മ� െഫഡിെ� ബിസിന�് വ��ി�ി��തിനാവശ�മായ ഏെതാെ�
ഇടെപട�കളാണ് നട�ിയെത�് വിശദമാ�േമാ?

(സി) �ിേവണി േ�ാ�ക�  ഓ�ൈല�  േ�ഡിംഗ് ആരംഭി�ി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ��  സ��ാരിെ� കാല�് ക�സ�മ�  െഫഡി�  നട� അഴിമതി
േക�കളി�േമ� സ�ീകരി� നടപടി വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ക�സ�മ�  െഫഡിെ� ശാ�ീകരണ�ിന് സ�ീകരി�� നടപടിക�
വിശദമാ�േമാ;
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(എഫ്) �ാഥമിക സഹകരണസംഘ��െട േന�ത��ി�  നീതി േ�ാ�ക�
ആരംഭി��േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ജി) ന� േ�ാ�ക�  നി��ലാ�ിയ സാഹചര�ം അറിയി�േമാ;  ��ത
േ�ാ�കളിെല ജീവന�ാെര �ന�വിന�സി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

ക�സ�മ� െഫഡിെ� േന�ത��ി� നടപടിക�

6208. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സം�ാനെ� അരി�െട �ാമം പരിഹരി��തി�ം െപാ�വിപണിയിെല
വി��ന വില പിടി�് നി���തി�ം ക�സ�മ� െഫഡിെ� േന�ത��ി�
എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

ക�സ�മ�െഫഡി� ക�േസാളിേഡ�ഡ് േപയി� േജാലി െച�� ജീവന�ാ�

6209. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�സ�മ�െഫഡി�  ക�േസാളിേഡ�ഡ് േപയി�  േജാലി െച��
ജീവന�ാെര �ിരെ����തിേനാ, ശ�ള െ�യി� അ�വദി��തിേനാ
ആേലാചന�േ�ാ;  ഉെ��ി�  എ� േപ��ാണ് ഇതിെ� �േയാജനം
ലഭി��ത്;  ഇ�സംബ�മായി ൈഹേ�ാടതിയി�  േക�ക�
നിലവി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  എ�;  ൈഹേ�ാടതിയിെല േക�ക��്
വിേധയമായി�ാേണാ ഇത് നട�ിലാ��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ക�സ�മ�െഫഡി� 2011 -� എ� േപ��ാണ് െസയി�സ് അസി��്
േ�ഡ്  I,  േ�ഡ്  II  ത�ികകളിേല�് െ�ാേമാഷ�  ന�കിയി��ത്;
മാനദ�ം വിശദമാ�േമാ;  െ�ാേമാഷ�  ലഭി�ാ� ജീവന�ാ�
എ�േപരാണ്; െ�ാേമാഷ� ന�കാ�തി�� കാരണം വിശദമാ�േമാ;

(സി) െ�ാേമാഷ�  ലഭി���മായി ബ�െ��് എ�േക�ക�
ൈഹേ�ാടതിയി�  നിലവി��്;  ഇേ�ാ�  ആ�െ��ി�ം െ�ാേമാഷ�
ന�കാ� ആേലാചന�േ�ാ; എ�ി� എ� േപ��്; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം ദിവസേവതന ജീവന�ാെര
പിരി�വി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  എ� േപെര;  പകരം ദിവസേവതന
അടി�ാന�ി� ആ�െ��ി�ം നിയമനം ന�കിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;
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(ഇ) ൈഹേ�ാടതിവിധിയ�സരി�് ക�സ�മ�െഫഡി�  �തിയ ഭരണസമിതി
�പീകരി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ?

േകാ-ഓ�േറ�ീവ് അ�ാദമി ഓഫ് െ�ാഫഷണ� എഡ�േ�ഷ� (CAPE) - െ�
�ാപന��

6210. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി
�ീ.വി. േജായി
,, ��ഷ� കട��ി
,, �ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ
സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� സഹകരണ വ��ിെ� കീഴി���ം
നിയ�ണ�ി���മായ വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന��െട�ം ആേരാഗ�
�ാപന��െട�ം �വ��ന�� വിലയി��ിയി�േ�ാ;വിശദമാ�േമാ;

(ബി) േകാ-ഓ�േറ�ീവ് അ�ാദമി ഓഫ് െ�ാഫഷണ� എഡ�േ�ഷ� (CAPE)- െ�
�ാപന�െള കാലാ��തമായി നവീകരി��തി�ം,  മികവിെ�
േക��ളാ�ി മാ��തി�ം എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�
വ��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ���-സാഗര സഹകരണ ആ�പ�ി�െട വികസന�ിനായി എെ��ാം
പ�തികളാണ് നട�ാ�ാ� തീ�മാനി�ി��ത്; വ��മാ�ാേമാ?

േക�്(CAPE)ന് കീഴി�� േകാേള�ക�

6211. �ീ.അ�� �കാശ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ
സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക�ിന് കീഴി�� േകാേള�കെള െസ��  ഓഫ് എ�ല�സ് ആ�ി
മാ��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) േക�ിന് കീഴി�� േകാേള�ക��് നാ�് അ�ഡിേ�ഷ�  ലഭി��തിന്
സ�ീകരി�ി�� നടപടി വിശദമാ�േമാ;  ഇതിനകം എ� �ാപന���്
നാ�് അ�ഡിേ�ഷ� ലഭി�;

(സി) േക�ിെ� സാ��ിക നില െമ�െ����തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�
വിജ യ�ദമായി�േ�ാ;  െചലവ് ���ലിെ� ഭാഗമായി എെ�ാെ�
കാര��ളാണ് നട�ിലാ�ിയത്;
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(ഡി) േക�ിന് സ��ാ�  ന��� ഫ�് വ��ി�ി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി� ആയത്
പരിഗണി�േമാ?

തല�ി�ി സഹകരണ കാ�ഷിക വികസന ബാ�്

6212. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ���  ജി�യിെല തല�ി�ി സഹകരണ കാ�ഷിക വികസന ബാ�ി�
നിലവി� എ� േപ��് വാ�ാ �ടി�ിക�െ��റിയി�ാേമാ;

(ബി) ആെക വാ�ാ�ടി�ിക എ� േകാടി �പ വ�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) വാ�ാ �ടി�ിക�െട ഭാഗമായി നിലവി�  എ� േപ�െട �രയിടം
ഉ�െ�െട�� പണയവ� േലല പരസ�ം െച�ി��്;

(ഡി) എ� വാ�ാ �ടി�ിക�ാ�െട �രയിടം ഉ�െ��� �ലം ബാ�്
േലല�ി�െട സ��മാ�ിയി��്;

(ഇ) വാ�ാ �ടി�ിക അട� തീ���തിന് ന��� ഇള�ക�
എെ�ാെ�യാെണ�ളള വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(എഫ്) 2016-17, 2017-18 സാ��ിക വ�ഷ�ളി� ഒ�തവണ തീ��ാ�ലി�െട
ഇള�ക� ന�കിയത് എ� േപ��ാെണ�റിയി�ാേമാ;

(ജി) ഒാേരാ���െട�ം �ടി�ിക �ക�ം,  ന�കിയ ഇള�ക�ം �േത�കം
വ��മാ�േമാ?

സഹകരണ സംഘം ജീവന�ാ��� ചികി�ാ ധനസഹായ�ം െപ�ഷ�ം

6213. �ീ.സി. ദിവാകര�
,, ഇ.െക.വിജയ�
,, ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��
�ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ�  സഹകരണ സംഘം ജീവന�ാ��� ചികി�ാ ധന
സഹായ�ം സഹകരണ ബാ�് ജീവന�ാ�െട െപ�ഷ�ം വ��ി�ി�ി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ചികി�ാ ധന സഹായം ഏെതാെ� േരാഗ���ാണ്
ലഭ�മാ�കെയ�ം ധന സഹായ�ിെ� നിര�ം വ��മാ�േമാ;
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(സി) െഡ�ി�നി,  എ�്1  എ�1,  എലി�നി എ�ീ ചികി�ക��ം െവരിേ�ാസ്
െവയി� ശ��ിയ�ം ചികി�ാ ആ��ല�ം ലഭ�മാേണാ;

(ഡി) ജീവന�ാ�െട ആ�ിത��് ന�ി വ�� ചികി�ാ ധന സഹായം
വ��ി�ി�ി�േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ;

(ഇ) െപ�ഷന�  മരി�ാ�  ആ�ിത��് ��വ�  െപ�ഷ�ം ന���തിെ�
വ�വ�ക� അറിയി�േമാ;

(എഫ്) െപ�ഷ�  നി��യ�ി�� േസവന കാലാവധി കണ�ാ�േ�ാ�
െ�ാേബഷ�  കാലയളവ് േസവന കാലയളവായി പരിഗണി�േമാ;

വ��മാ�േമാ;

(ജി) കായിക രംഗ�് മിക� വിജയം േന�� സഹകരണ സംഘം ജീവന�ാ�െട
മ���് എെ�ാെ� േ�ാ�ാഹന�ളാണ് ന�കി വ��ത്?

സഹകരണ ബാ�കളിെല �റി�� ത�ികയിേല�ളള �ാനകയ�ം

6214. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ
സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സഹകരണ ബാ�കളിെല �റി��  ത�ികയിേല�് നിലവി�ളള
ജീവന�ാ��് �ാനകയ�ം ന���തിന് നിലവി�ളള നിയമനവ�വ�
എ�ാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) �ാനകയ��ിന്  4:1  എ� അ�പാതം നട�ി�  വ��ിേയാ;  എ�ി�
എ�് �തലാണ് ഈ അ�പാതം നിലവി� വ�ത് എ�് വ��മാ�േമാ?

ജി�ാ സഹകരണ ബാ�കളിെല �ാ��് നിയമനം

6215. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജി�ാ സഹകരണ ബാ�കളിെല �ാ��് നിയമന�ിനായി
പി.എസ്.സി.�സി�ീകരി� റാ�് ലി�ി� നി�ം  (കാ�ഗറി  20 /2014 ,21

/2014) എ� നിയമനം നട�ി�െ��് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) 2018  ചി�ം ഒ�ിന് ആരംഭി�� േകരള ബാ�ി�  ജി�ാ സഹകരണ
ബാ�കെള ലയി�ി��ത് �ലം ��ത പ�ികയി�  നി��� നിയമനം
തട�മാ�േമാ;

(സി) ജി�ാ സഹകരണ ബാ�ക�െട �ാസിഫിേ�ഷ� പരി�രി�് ��ത ലി�ി�
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നി�ം പരമാവധി നിയമനം നട�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സഹകരണ ബാ�ിങ് േമഖലയി� ആ�നികവ��രണം

6216. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സഹകരണ ബാ�ിങ് േമഖലയി�  ആ�നികവ��രണം
െകാ�വരാ� ക�ി�ി �പീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ക�ി�ിയിെല അംഗ��െട വിവര�� ന�കാേമാ;

(സി) സം�ാനെ� �ാഥമിക കാ�ഷിക സഹകരണ ബാ�കളി� േകാ� ബാ�ിങ്
ഇ�ാസിന് ന�ാ� ��ത ക�ി�ി �പാ�ശ െച�ി�േ�ാ?

സഹകരണ ബാ�ക� വഴി െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. െപ�ഷ� വിതരണം

6217. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.യി� െപ�ഷ� വിതരണം െച��തിനായി ആല��
നിേയാജകമ�ല�ിെല ഏെത�ാം സഹകരണ ബാ�കെളയാണ്
�മതലെ���ിയി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ ബാ�ം എ� െപ�ഷ�കാ��് െപ�ഷ� ന��ക��ായി എ�ം
എ� �ക ന�കി എ��� വിശദാംശം ന�കാേമാ?

സഹകരണ ബാ�കളിെല സ���പണയ വാ� ത�ി�ക�

6218. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  വ�തി� േശഷം എ� സഹകരണ ബാ�കളി�
സ���പണയ വാ� ത�ി�ക�ം,  �മേ��ക�ം കെ��ിയി��്  ;  സ���
പണയ വാ� �മേ��ക�  കെ��ിയ സഹകരണ ബാ�ക�െട
േപ�വിവരം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ബാ�കളി� പണയവ�വായി ��ി�ി�� സ��� ഉ��ടിക� യഥാ��
സ���മാെണ�് ഉറ� വ���തിനായി പരിേശാധനക�  നട��തിന്
നടപടി സ�ീകരി�വാ�  ഉേ�ശ��േ�ാ;എ�ി�  അതിെ� വിശദാംശം

u02-04-2018(5986-6255).html file:///home/likewise-open/NIYAMASABHA/cow...

98 of 113 Sunday 25 March 2018 06:56 PM



വ��മാ�േമാ?

സഹകരണ ബാ�കളി� േകാ� ബാ�ിംഗ് സി�ം

6219. �ീ.സ�ി േജാസഫ്
,, വി.പി.സജീ��
,, െക.�രളീധര�
,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സഹകരണ ബാ�കളി� േകാ� ബാ�ിംഗ് സി�ം നിലവി�
വ�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) േകാ� ബാ�ിംഗ് സംവിധാനം ആരംഭി�ത്എ�ാെണ�ം, നിലവി� ഏെത�ാം
സഹകരണ �ാപന�ളിലാണ് ഇത് നട�ിലാേ��െത�ം
വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ ആവശ��ിേല�ായി �ഖ�മ�ിേയാ സഹകരണമ�ിേയാ
ബ�െ��വ�െട േയാഗം വിളി�് േച��ി�േ�ാ;

(ഡി) േകാ� ബാ�ിംഗ് സംബ�ി�് ഏെത�ി�ം ഏജ�സിക� സ��ാരിന് പ�തി
നി�േ�ശം സമ��ി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� ഏത് ഏജ�സിയി� നി�് സമ��ി�
പ�തി�കാരമാണ് നട�ാ��െത�ം ആെക എ� േകാടി �പ െചലവ്
വ�െമ�ം അറിയി�ാേമാ?

േസാ�് െവയ� �ര�ാ മാനദ���

6220. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ
സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സം�ാനെ� സഹകരണ ബാ�കളി�  േസാ�് െവയ�
ലഭ�മാ��തിനായി സ��ാരിെന സമീപി�ി�ളള ഇ�ാസ് ക�നി േസാ�്
െവയ�  �ര�ാ മാനദ���  പാലി��തായി ഉറ�വ��ിയി�േ�ാ
എ�് െവളിെ���ാേമാ?

കാര��് സ��ീസ് സഹകരണ ബാ�ിന് ധനസഹായം
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6221. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2017-18  സാ��ിക വ�ഷെ� പ�തി വിഹിത�ി�  ഉ�െ���ി
�ന��ാരണ�ി�ം വികസന�ി��� ധനസഹായ പ�തി �കാരം
മണ�� മ�ല�ിെല കാര��് സ��ീസ് സഹകരണ ബാ�് �ി�ം ന��
16-  െ� ധനസഹായ�ിനായി അേപ� ലഭി�ി�േ�ാ;  ��ത അേപ�
�കാരം ധനസഹായം അ�വദി�ി�േ�ാ എ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഈ പ�തി �കാരം എെ��ാം ���ിക��ാണ് ധനസഹായം
അ�വദി�ി��ത്;

(സി) ഇവ ���ീകരി��തിന് സമയപരിധി നി�യി�ി�േ�ാ; ���ിക� എ�്
���ീകരി�ാനാ�െമ�ാണ് �തീ�ി��ത്; വിശദാംശ�� ന�കാേമാ?

�റിസം േകാ�ക�

6222. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ
സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക� സ��ാരിെ� അംഗീകാര�ളള�ം സം�ാന�് വിവിധ �ാപന��
നട���മായ �റിസം േകാ�ക� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത േകാ�ക�  ഏെ���് നട��തിന് എെ��ാം മാനദ���
ബാധകമാെണ�് അറിയി�േമാ;

(സി) ഇ�രം േകാ�ക�  നട�� സ�കാര�,സഹകരണ �ാപന���്
സ��ാ� എെ��ാം സഹായമാണ് ന�ിവ��െത�് െവളിെ���േമാ?

�റിസം െറ�േല�റി അേതാറി�ി

6223. �ീ.െക.�രളീധര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ
സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

�റിസം െറ�േല�റി അേതാറി�ി �പീകരണ�ി�െട �റിസം രംഗ�്
എെ�ാെ� മാ���  െകാ�വരാനാണ് ഉേ�ശി��ത് എ�്
വ��മാ�േമാ?

��ിര �റിസം വികസനം
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6224. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ�
,, അ�� �കാശ്
,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�
,, േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ിര �റിസം വികസന�ിന് എെ�ാെ� ക��പ�തികളാണ്
ആവി�രി�ി�ളളത്;

(ബി) മാനവേശഷി വികസന�ം �റിസം സാ�രത�ം പാഠ�പ�തിയി�
ഉ�െ����തിന് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മായി ബ�െ��ി�േ�ാ;  വിശദാംശം
ന��േമാ?

മാലിന� രഹിതമായ വിേനാദസ�ാര േക���

6225. �ീ.രാ� എ�ഹാം
,, എ. എ�. ഷംസീ�
,, സി. െക. ശശീ��
,, വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിലവി� ഏെത�ാം �റിസം േക��െളയാണ് ഉ�രവാദി� �റിസം മിഷ�
മാലിന� രഹിത �റിസം േക��ളായി �ഖ�ാപി�ി��ത്;

(ബി) വിവിധ �റിസം സംരംഭക�മായി േച��് മാലിന� സം�രണ�ിനായി
സം�� പരിപാടിക�  സംഘടി�ി�ാ�  നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(സി) �റിസം േമഖലയി�  ��തി സൗ�ദ നി��ാണ �വ��ന��
േ�ാ�ാഹി�ി�ാ�  എെ��ാം പ�തികളാണ്
ആവി�രി�ാ�േ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

ആഭ��ര / വിേദശ വിേനാദ സ�ാരിക�

6226. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ
സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �റിസം േമഖലാവള���ായി �റിസം വ��് നട�ിവ�� �ധാന
�വ��ന��  എെ��ാം എ�ം ആയതിനായി  2016-17,  2017-18
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വ�ഷ�ളി�  എ� �ക�െട �വ��ന�ളാണ് നട�ിയെത�ം
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത വ�ഷ�ളി�  േകരള�ിെല�ിയ ആഭ��ര സ�ാരിക�  എ�
എ�ം വിേനാദസ�ാരിക� എ� എ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ആഭ��ര/വിേദശ സ�ാരികെള ആക�ഷി�ാ�ം അവ�െട എ�ം
വ��ി�ി�ാ�ം അതി�െട സം�ാന �റിസം േമഖലാ വള���ായി വ��്
നട�ാ�േ�ശി�� �ട� �വ��ന�� എെ��ാെമ�ം വ��മാ�േമാ?

(ഡി) 2016-17,  2017-18  വ�ഷ�ളി�  േകരള�ിെല�ിയ ആഭ��ര/വിേദശ
സ�ാരികളി�  നി�ം സം�ാന സ��ാരിന് ലഭി� �ക എ� എ�്
തരംതിരി�് വ��മാ�േമാ?

�റി�് േക��� ക�വട േലാബി�െട പിടിയി�െപ�� സാഹചര�ം

6227. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല �ധാന �റി�് േക���  ക�വട േലാബി�െട
പിടിയി�െപ�� സാഹചര�ം സ��ാരിെ� ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) �റിസം േക��ളി�  ഭ�ണ�ിെ��ം മ�് ക�വട സാധന��െട�ം
വി��നയി�  സ�ാരികെള �ഷണം െച��ത് തടയാ�  എെ��ാം
നടപടിക� സ�ീകരി�ം; വിശദമാ�േമാ;

(സി) �റിസം േക��ളി�  സ�ാരികെള അേലാസരെ���� തര�ി�ളള
ക�വട രീതിക�  അവസാനി�ി�ാ�  എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�ം
എ�് വ��മാ�ാേമാ?

തീ��ാടന �റിസം പ�തി

6228. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല വിവിധ മത��െട തീ��ാടന േക��െള�ം സമീപ��
വിേനാദ സ�ാര േക��െള�ം ബ�െ���ി തീ��ാടന �റിസം പ�തി
നട�ിലാ��തിന് പ�തി ത�ാറാ�േമാ; വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ഇതര സം�ാന�ാെര ആക�ഷി��തി�േവ�ി ഇ�കാര�� �റി�്
പാേ��ക� െവബ് ൈസ�ി� �സി�ീകരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;
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(സി) ജി�ാ �റിസം െ�ാേമാഷ�  കൗ�സി�ക�  ഓേരാ ജി�യിെല�ം ഇ�രം
പാേ��ക� രാജ�ാ�ര ��യി� െകാ�വ��തിന് ��ൈകെയ��ാ�
നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഉ�രവാദി� �റിസം മിഷ�

6229. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ
സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഉ�രവാദി� �റിസം മിഷെ� േന��ി�  നട�ിലാ��
�വ��ന�� എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം ��ത മിഷെ�
�വ��ന���ായി എ� �ക െചലവഴി�െവ�് വ��മാ�േമാ?

ഉ�രവാദി� �റിസം േമഖലയി� വിദ� െതാഴി� പരിശീലനം

6230. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ
സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഉ�രവാദി� �റിസം േമഖലയി�  വിദ� െതാഴി�  പരിശീലനം
ന���തിന് �റിസം വ��് ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

�റിസം സാധ�തകെള�റി�് പഠി��തിന് നട�ിയ സ��ശന��

6231. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ� വ�തി�േശഷം �റിസം സാധ�തകെള�റി�് പഠി��തി�ം
നിലവി�ളള �റിസം വികസി�ി��തി�മായി ഏെത�ാം
ഉേദ�ാഗ��,ഏെത�ാം ജി�കളി�  സ��ശനം നട�ിയി�െ��്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത സ��ശന��  �ലം ഉ�ായ മാ���ം �വ��ന��ം
എെ��ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സ��ശന���ായി എ� �ക െചലവായി ; വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത സ��ശന�െള�ട��് നട�ാ�ാ�  േപാ�� �തിയ �റിസം
പ�തിക� ഏെത�ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ?
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ആേരാഗ� വിേനാദ സ�ാര േമഖലയി� പ�തിക�

6232. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ആേരാഗ� വിേനാദ സ�ാര േമഖലയി� േകരളെ� �� നിരയിെല�ി�ാ�
എെ��ി�ം പ�തിക� ആവി�രി�ി�േ�ാ;എ�ി� ആയത് എ�ാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ?

മലബാ� േമഖലയിെല �റിസം വ�വസായം

6233. �ീ. എ� .എ.െന�ി��്
െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��
�ീ.മ�ളാം�ഴി അലി
,, പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ
സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മലബാ�  േമഖലയിെല �റിസം വ�വസായം ശ�ിെ���വാ�ം ��ത�
വിേനാദസ�ാരികെള ആക�ഷി�വാ�ം നട�ിലാ�ിവ�� പ�തിക�
എെ��ാമാണ്; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) േബ�ലിെ��ം സമീപ�േദശ�ളിേല�ം വിേനാദസ�ാര േക���
വികസി�ി�വാ�  ആവി�രി�് നട�ിലാ�� പ�തിക�െട വിശദാംശം
െവളിെ���േമാ?

�ീ� െഡ�ിേനഷ� കാ�യി�

6234. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ്
�ീമതി.വീണാ േജാ��്
�ീ.കാരാ�് റസാഖ്
,, സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നിലവി� എ� �റിസം െഡ�ിേനഷ�കളാണ് ഉളളെത�ം
ഒ� �േദശെ� �റിസം െഡ�ിേനഷനായി �ഖ�ാപി��തി�ളള
മാനദ��� എെ�ാെ�യാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �റിസം െഡ�ിേനഷ�ക�െട േമ�േനാ��ി�ം നട�ി�ി�മായി
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െഡ�ിേനഷ�  മാേന� െമ�് കൗ�സി�  �പീകരി�ി�േ�ാ;  എ�ി�
ഇതിെ� �മതലക� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �റിസം േക��ളിെല മാലിന� നിവാരണ�ി�ം �ചിത��ി�മായി �ീ�
െഡ�ിേനഷ�  കാ�യി�  എ� പ�തി നട�ാ�ിയി�േ�ാ;വിശദാംശം
ന��േമാ?

ഇേ�ാ�റിസം പ�തിക�

T 6235. �ീ.െക.സി.േജാസഫ്
,, ൈഹബി ഈഡ�
,, വി.ടി.ബ�റാം
,, അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വനേമഖലയിെല ഇേ�ാ�റിസം പ�തിക��ായി ഈ സ��ാ�
നട�ിലാ�� പ�തിക� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) പരി�ിതി വിദ�ാഭ�ാസ�ി�ം, സ��ശക�െട �ര��ം �േത�ക ഊ��
ന�കി പ�തിക� ആവി�രി�േമാ;വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) വനാ�ിത സ�ദായ�െള �േത�കി�് ആദിവാസി �വാ�െള ഇേ�ാ�റിസം
ൈഗ�കളായി പരിശീലി�ി�� പ�തി�െട നിലവിെല അവ�
വിശദീകരി�േമാ;

(ഡി) ഇേ�ാ �റിസ�ിെ� ഭാഗമായി വനേമഖലയിെല നിർ�ാണ �ന��ാരണ
�വർ�ന�ൾ െകാ�് പരി�ിതി��ാ�� ആഘാതെ��റി�്
ശാ�ീയ പഠനം നട�ിയി�േ�ാ;എ�ി�  ��ത പഠന�ിെല
കെ���ക�  എെ�ാെ�യായി��;  ��ത കെ���ക�െട
അടി�ാന�ി� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്;വിശദമാ�ാേമാ?

അതിര�ി�ി-വാഴ�ാ� ഇേ�ാ�റിസം ൈഗ�ക�െട േവതന വ��നവ്

T 6236. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അതിര�ി�ി-വാഴ�ാ� ഇേ�ാ �റിസം ൈഗ�ക�െട േവതന വ��നവിന്
നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� വ��ി�ി� േവതനം എ�യാെണ�ം വ��നവ് എ�് �തലാണ്
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�ാബല��ി� വ��െത�ം അറിയി�േമാ;

(സി) ഇേ�ാ �റിസം ൈഗ�ക�െട േവതന വ��നവ് സംബ�ി� �ത�മായ
മാ��നി�േ�ശം സം�ാനതല�ി� നട�ാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ��ത േമഖലയി�  ജി.എസ്.ടി.  നട�ിലാ��തിന് േക�ീ�ത നി�േ�ശം
ന�കിയി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ?

െക.ടി.ഡി.സി. േഹാ��കളി�നി�് പിരി�കി�ാ�� �ടി�ിക �ക

6237. �ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) െക.ടി.ഡി.സി. േഹാ��ക��് പിരി�കി�ാ�� �ടി�ിക �ക എ�െയ�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) മ��് േഹാ�ലിന് ലഭി�ാ�� �ടി�ികയായ  19637623  �പ
പിരിെ����തിന് എെ��ി�ം നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�േ�ാ  ;

വ��മാ�േമാ; ഇതിൽ പിരി�കി�ിയ �ക എ�െയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) മാനദ�വി��മായ ഇടെപട�കളി�െട െക.ടി.ഡി.സി.�െട �ടി�ിക �ക
വ��ി��തിന് കാരണ�ാരാ�� ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര നടപടി
സ�ീകരി�വാ� വ��് ത�ാറാ�േമാ?

(ഡി) െക.ടി.ഡി.സി.�െട �ടി�ിക �ക വ��ി��ത് തട�വാ� �േത�കം മാ��
നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

വയനാട് ജി��് മാ�മായി വിേനാദ സ�ാര മാ���ാ�

6238. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വയനാട് ജി��് മാ�മായി വിേനാദ സ�ാര മാ���ാ�
ത�ാറാ�േമാെയ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ആദിവാസിക�  െെപ�കമായി ആരാധി�വ�� കാ�ക�, െെപ�ക
ഭവന��  എ�ിവ �റിസ�ിെ� ഫ�് ഉപേയാഗി�് സംര�ി�ാ�
ത�ാറാ�േമാ;

(സി) ഡി.�ി.പി.സി  -�െട േന�ത��ി�  പ�് വ�ഷ�ി�  ��ത�
ദിവസ�ലിയടി�ാന�ി�  �റിസം െസ��കളി�  േജാലി െച��
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പ�ികവ���ാെര �ിരെ���ാ�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ
എ�റിയി�ാേമാ?

െന�ാറ മ�ല�ി� ഇേ�ാ �റിസം പ�തി

6239. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ
സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ാറ നിേയാജക മ�ല�ിെല ഇേ�ാ �റിസം പ�തി�െട �വ��നം
വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട ഭാഗമായി എെ��ാം കാര��ളാണ് നട�ിലാ�ാ�
തീ�മാനി�ി��ത് എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത പ�തി�മായി ബ�െ��് നിലവി� എെ��ാം �വ��ന�ളാണ്
നട�ിയി��ത് എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ആല�ഴ കനാ��രകളിെല ഹ�ക�ം കട�റിക�ം

6240. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഡി.ടി.പി.സി �െട നിയ�ണ�ി���ം ആല�ഴ കനാ��രകളി�
നി��ി�ി���മായ ഹ�ക�െട�ം കട�റിക�െട�ം നിലവി�� കരാ�
കാലാവധി എ�് അവസാനി�െമ�ം ഓേരാ �ാപന�ിെ� നിലവിെല
വാടക�ം അഡ�ാ�സ് �ക�ം എ� വീതെമ�ം �േത�കം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ജി�യിെല �റിസം സംഘ���് ��ത �ാപന��  ന���തിന്
എെ��ാം ഇള�കളാണ് അ�വദി��െത�് അറിയി�േമാ;

(സി) നി��ാണം ���ീകരി��ം വ�ഷ�ളായി അട�ി�ിരി���മായ �റി
ആവശ�െ��് �റിസം സഹകരണ സംഘം ന�കിയ അേപ�യി� (08-VIP

(Co-op  TSM  &  DEV)  2016)  എ� തീ�മാനം ൈകെ�ാെ��്
വ��മാ�േമാ;

(ഡി) �റിസം േമഖലയി� �വ��ി�� സഹകരണ സംഘ���് ഡി.ടി.പി.സി
�െട �ാപന�� �താര�മായ നിലയി� ഇള�കേളാ��ടി ന���തിന്
സ��ാ� നി�േ�ശം ന��േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

വള�കാട് ദ�ീപിെ� പരി�ിതി സൗ�ദ വിേനാദ സ�ാര സാധ�തക�
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6241. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ
സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ണി�റ മ�ല�ിെല വള�കാട് ദ�ീപിെ� പരി�ിതി സൗ�ദ വിേനാദ
സ�ാര സാധ�തക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ദ�ീപിെന ഒ� വിേനാദസ�ാര േക�മാ�ി മാ��തിന് പ�തി
നട�ിലാ�േമാ; എ�ി� അതിെ� വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

ആറാ��ഴ പ�ായ�ിെല നാ�മണി�ാ�് േ�ാജ�്

6242. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഹരി�ാട് മ�ല�ിെല ആറാ��ഴ പ�ായ�ി�  �റിസം വ��ിെ�
ആഭി�ഖ��ി�  നാ�മണി�ാ�് എ� േ�ാജ�് നട�ിലാ��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇ� സംബ�ി�് എെ��ി�ം ശിപാ�ശ/െ�ാേ�ാസ� ലഭി�ി�േ�ാ;

ഉെ��ി�  ��ത െ�ാേ�ാസലിെ� നിലവിെല അവ� എ�ാെണ�്
വ��മാ�േമാ?

അതിര�ി�ി-വാഴ�ാ�-����ഴി �റിസം െഡ�ിേനഷ� മാേനെ��് ക��ി

6243. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചാല�ടി മ�ല�ിെല അതിര�ി�ി-വാഴ�ാ�-����ഴി �റിസം
െഡ�ിേനഷ� മാേനെ��് ക��ി ���ി നി�യി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിനായി സമ��ി�ി�� നി�േ�ശ�ിന് അ�മതി ന���തിനാവശ�മായ
അടിയ�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

കാ�ക�ം �ള��ം സംര�ി��തി�ളള പ�തി

6244. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദവസ�ം വ��ിന് കാ�ക�ം �ള��ം സംര�ി��തിന് പ�തിക�
നിലവി�േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�ാേമാ;
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(ബി) േ�� �ള�� സംര�ി��തിന് േവ�ി 2017 ജ�വരി �ത� െചലവഴി�
ഫ�ക� ജി�തിരി�് വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) ഒ� േ���ളം സംര�ി��തിന് പരമാവധി എ� �പ
െചലവഴി�ാനാ�െമ�് െവളിെ���േമാ?

�ള��ം,കാ�ക�ം സംര�ി��തിന് േദവസ�ം വ��് �േഖന പ�തി

6245. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ
സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

േദവസ�ം േബാ�ഡിന് കീഴി�  വ�� അ�ല�ളിെല �ള��ം കാ�ക�ം
സംര�ി��തി�ം നവീകരി��തി�ം േദവസ�ം വ��് �േഖന എെ��ി�ം
പ�തിക�  നട�ിലാ��േ�ാ;  ഉെ��ി�  അതിെ� വിശദാംശ��
വ��മാ�ാേമാ?

ആചാര�ാനിക��ം േകാലധാരിക��ം ന��� സാ��ികസഹായം

6246. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഉ�രമലബാറിെല േ���ളിെല ആചാര�ാനിക��ം േകാലധാരിക��ം
ന��� �തിമാസ സാ��ികസഹായം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാനെ� മ�് േ�മെപ�ഷ�ക�  വ��ി�ി� സാഹചര��ി�
ഇവർ�� സാ��ികസഹായ�ം വ��ി�ി�് ന�കിയി�േ�ാ;

വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(സി) ആചാര �കാരം മ�് െതാഴി�ക��് േപാകാ�  സാധി�ാ� ഈ
വിഭാഗ�ി�ളളവ��് ന�കി വ�� സാ��ിക സഹായം മ�് േ�മ
െപ�ഷ�കെളേ�ാെല വ��ി�ി�ന��� കാര�ം പരിഗണി�േമാ;

വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

ശബരിമലെയ േദശീയ തീ��ാടന േക�മാ�ാ� നടപടി

6247. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ശബരിമല േദശീയ തീ��ാടന േക�മായി �ഖ�ാപി�ണെമ�് ��
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സ��ാരിെ� കാല�് േക�സ��ാരിേനാട്ആവശ�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�
അതിേ��� േക� �തികരണം എ�ായി��;

(ബി) േദശീയ തീ��ാടന േക�മായി �ഖ�ാപി�ാ�  ഉ�ാ�� േന���
എെ�ാെ�യാണ് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ശബരിമലയി�  അ��േ�ശീയ നിലവാര�ി�� എെ�ാെ�
സൗകര��ളാണ് ഏ�െ���വാ� ഉേ�ശി��ത്;

(ഡി) വ�ഷം േതാ�ം സം�ാന�ിന് �റ�് നി�ം ല��ണ�ിന് തീ��ാടക�
എ�� മ�ല  -  മകരവിള�് കാല�് അവ��് ആവശ�മായ സഹായം
ന���തിന് സം�ാനാതി��ിയി� ഇ�ഫ�േമഷ� കം െഫസിലിേ�ഷ�
െസ��ക� �റ�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

േമജ� പിര��േകാട് �ീ��സ�ാമി േ���ി� േ��കലാപീഠ�ിെ� സബ്
െസ��

6248. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ
സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വിതാം��  േദവസ�ം േബാ�ഡി�കീഴിെല േമജ�  പിര��േകാട്
�ീ��സ�ാമി േ���ി�  േ��കലാപീഠ�ിെ� സബ് െസ��
�വ��ി�ി��േവാെയ�റിയി�േമാ; വിശദവിവര�� ന�കാേമാ;

(ബി) നിലവി� ഈ സബ് െസ�� േ���ി� നി�് ഒഴിവാ�ാ�� കാരണം
വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) ഈ സബ് െസ��  േ���ി�  �നഃ�ാപി�ാ�  നടപടികൾ
സ�ീകരി�േമാ?

��വാ�� േദവസ��ിന് കീഴി�ളള േ����െട �ന��ാരണം

6249. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��വാ��  േദവസ��ിന് കീഴി�ളള േ����െട �ന��ാരണ�ി�ം
അ����ണിക��ം ധനസഹായം ലഭി��തി�ളള മാനദ���
എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) മണ��  മ�ല�ിെല േ�����്  2017-18  വ�ഷം ഇ�വെര എ�
ധനസഹായം ന�കി;  ഓേരാ േ���ി�ം അ�വദി� �ക എ�െയ�്
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േ����െട േപര് സഹിതം അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത േ���ളി�  എെ��ാം ���ിക�  െച�ി�െ��്
വിശദമാ�ാേമാ?

േദവസ�ം റി��്െമ�് േബാ�ഡിെ� �വ��നം

6250. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദവസ�ം റി��്െമ�് േബാ�ഡിെ� �വ��നം അവേലാകനം െച�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത േബാ�ഡ് �പീകരി�തി�േശഷം േദവസ�ം േബാ�ഡി�  നട�ിയ
നിയമന��െട വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ��ത റി��്െമ�് േബാ�ഡിെന അഴിമതി ��മാ��തിന് എെ��ി�ം
േമാണി�റിംഗ് സംവിധാനം ഏ�െ���ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

�ജാരിമാരായ അ�ാ�ണ�

6251. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

തി�വിതാം��  േദവസ�ം േബാ�ഡിന് കീഴി�� േ���ളി�  എ�
അ�ാ�ണ�  �ജാരിമാരായി േസവനം അ��ി���്;  വിശദാംശ��
െവളിെ���ാേമാ?

ആല�� മ�ല�ിെല േ�����് ധനസഹായം

6252. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാല�ാട് ജി�യി� എെത�ാം േ�����ാണ് േദവസ�ം േബാ�ഡ് �േഖന
ഈ സർ�ാർ ധനസഹായം അ�വദി�ി�ളളെത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ആല�� മ�ല�ിെല േ���� ഇതി� ഉ�െ���േ�ാ; ഉെ��ി�
ഏെത�ാം �വ ൃ�ിക��ാണ് ധനസഹായം
അ�വദി�ി�ളളെത�്അറിയി�ാേമാ?
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കാ�ി� േ���ിെ� നീരാ�കടവ്

6253. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ
സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വിതാം��  േദവസ��ിന് കീഴി�  വ��ല ��ി�െ�� കാ�ി�
ശിവേ���ിെ��ം ഭഗവതി േ���ിെ��ം നീരാ�കടവ് ഇടി�്
കിട�� വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ��ത കടവിെ� പടിക�  െക�ി
�ര�ിതമാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ശിവേ���ിെ� പടി�ാ�ം വട�ം യഥാ�മം  40,  41  മീ��  നീള�ി�ം
വീതിയി�ം �മര് നി��ി�വാ� 9.11.2006-� �ി.173/06-07 �കാരം െട��
നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ആയത് ���ിയാ�ിയി�േ�ാെയ�്
വിശദമാ�ാേമാ?

(സി) േദവസ�ം �ള�ം കാ�ം സംര�ി�� പ�തിയി�  ഉ�െ���ി കാ�ി�
േ���ള�ം കാ�ം സംര�ി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ ;

(ഡി) േ���ിെ� വട�ഭാഗം �റ�ായതിനാ�  മതി�  നി��ി��തിന്
എെ��ി�ം േകാടതി നി�േ�ശം ലഭി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ഇ) തി�വിതാം�� േദവസ�ം േബാ�ഡിെല ROC 2526/01/എം തീയതി 14.06.11

ന��  �കാരം െസ��റി ചീഫ് എ�ീനിയ��് ന�ിയ ക�ി�േമ�
സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ?

േ���ളിെല ആനക�െട േ�മ�ി�ം പരിപാലന�ി�ം നടപടി

6254. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വിതാം�� േദവസ�ം േബാ�ഡ്,  െകാ�ി� േദവസ�ം േബാ�ഡ്,  മലബാ�
േദവസ�ം േബാ�ഡ് എ�ിവ�് കീഴി�  ഉ� േ���ളി�  ആെക എ�
ആനക� ഉ�് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��വാ��  േദവസ�ം േബാ�ഡിന് കീഴിൽ എ� ആനക�  ഉെ��്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േ���ളിെല ആനക�െട േ�മ�ി�ം പരിപാലന�ി�ം മതിയായ
സൗകര��� ലഭ�മാേണാ എ�ത് പരിേശാധി�ി�േ�ാ; അതിന് എെ��ാം
സൗകര��ളാണ് േദവസ�ം വ��ി��ത്; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?
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പ�ികജാതി വിഭാഗ�ി�െ�� ശാ�ി�ാ�

6255. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� തി�വിതാം��  േദവസ�ം േബാ�ഡ്,  െകാ�ി�  േദവസ�ം
േബാ�ഡ്,  മലബാ� േദവസ�ം േബാ�ഡ് എ�ിവ�് കീഴി�� േ���ളി�
പ�ികജാതി വിഭാഗ�ി�െ�� ശാ�ി�ാ�  ആെക എ�േപ��് എ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േ����െട േപ�ം പ�ികജാതി വിഭാഗ�ി�െ�� ശാ�ി�ാ�െട േപ�ം
�േത�കം വ��മാ�ാേമാ?

േകരള നിയമസഭാ
െസ�േ�റിയ�് ,

വി. െക. ബാ��കാശ്,

തി�വന��രം, െസ��റി,

25-03-2018

�േ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�ി��.
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