
പതിനാലാം േകരള നിയമസഭ
പതിെനാ�ാം സേ�ളനം

2018 �� 12, െചാ�

ന��ചി�മിടാ� േചാദ���

[ആെക േചാദ���--320]

മ�പടി ന��� മ�ിമാ� േചാദ� ന��

ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി : 2277 �ത� 2390 വെര

വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം
വ��മ�ി

: 2391 �ത� 2458 വെര

ൈവദ�തി വ��മ�ി : 2459 �ത� 2512 വെര

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

: 2513 �ത� 2596 വെര

സാ�ഹ� �ര�ാ െപ�ഷ�- അനർഹെര ഒഴിവാ�ാൻ നടപടി

2277. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സാ�ഹ� �ര�ാ െപ�ഷ�  െെക���വരി�  അന�ഹ�  ഉെ��്
സ��ാ�  കെ��ിയി�െ��ി�  അവെര ഒഴിവാ��തിനായി സ�ീകരി�
നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) നിലവി�  എ� േപ��ാണ് സാ�ഹ� �ര�ാ െപ�ഷ�  ന���ത്;
അതിനായി �തിമാസം എ� �കയാണ് െചലവഴി��ത്;

(സി) നിലവി� സാ�ഹ� �ര�ാ െപ�ഷനി� എ�മാസെ� �ടി�ിക��്;

(ഡി) ഒ�ി� ��ത� െപ�ഷ� ൈക���വെര ഒഴിവാ�െമ� �ഖ�ാപന�ിെ�
അടി�ാന�ി�  സ�ീകരി� നടപടിക�  എെ�ാെ�യാണ്:  എ� േപെര
ഒഴിവാ�ിെയ�് അറിയി�േമാ?

േനാ�് നിേരാധനം
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2278. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

േക� സ��ാരിെ� േനാ� നിേരാധനം �ലം എെ��ാം െക�തികളാണ്
സം�ാനം ഇേ�ാ�ം അ�ഭവി�െകാ�ിരി��ത് ; വിശദവിവരം ന��േമാ?

കാ�ണ� െബനവല�് ഫ�്

2279. �ീ.െ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
ജി�യിെല സ�കാര� ആ�പ�ിക� ഏെത�ാമാെണ�് അറിയി�ാേമാ?

െപാ�കടം ���തി� ധനകാര�ക�ീഷന് ആശ�

2280. �ീ.െക.�രളീധര�
,, ൈഹബി ഈഡ�
,, അ�വ� സാദ�്
,, വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സ��ാരിെ� െപാ�കടം ���തി� ധനകാര�ക�ീഷ� ആശ�
േരഖെ���ിയി�േ�ാ;

(ബി) 2018-19 വ�ഷം െപാ�വിപണിയി� നി�ം എ�് �ക വാ�െയ��വാനാണ്
ഉേ�ശി��ത്;

(സി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം ഇതിനകം എ� േകാടി �പ
വാ�െയ��െവ�് വ��മാ�േമാ;  വാ�െയ�� �ക
�ത��ാദനപരമ�ാ� പ�തികളി�  വിനിേയാഗിേ��
അവ���ായി�േ�ാ;

(ഡി) േലാക ബാ�ി�  നി�ം  2017-18  �  എ� േകാടി �പ ധനസഹായം
ലഭി�െവ�ം ഏെത�ാം പ�തികളിലാണ് നിലവി�  േലാകബാ�ിെ�
സഹായം ലഭി��െത�ം വ��മാ�േമാ;

(ഇ) സം�ാന സ��ാരിെ� കടബാധ�ത അനിയ�ിതമായി വ��ി��ത്
തട��തിന് എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�വാ�  ഉേ�ശി��െത�്
വ��മാ�േമാ?
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��� െചന�� ൈബപാസ് േറാഡ്

2281. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ���  െചന��  ൈബപാസ് േറാഡ ി�േവ�ി �ലം ഏെ���വാ��
െ�ാേ�ാസലി�  ധനകാര�വ��് സ�ീകരി� നടപടിക�  എെ��ാെമ�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) േറാഡ് നി��ാണ�ി�േവ�ി എ� �പ�െട െ�ാേ�ാസലാണ്
അ�വദി�ത്;

(സി) ഇ� സംബ�ി�് ധനകാര� വ��് സ�ീകരി� നടപടിക�െട വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ?

ക�െവയ�സ് ഇന�ി� �ക അ�വദി�ാ� നടപടി

2282. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�െവയ�സ് ഇന�ി�  �ക അ�വദി��ി�ാെയ� കാരണ�ാ�
ൈവ�ി� നിേയാജക മ�ല�ിെല എം.എ�.എ. ആ�ി വികസന �ീമീ�
ഉ�െ�� നിരവധി ���ിക�  ഏെ���് നട�ാ��തിന് കരാ�കാ�
ത�ാറാകാ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇ�ാര��ി� സ�ീകരി�ാ�േ�ശി�� നടപടി വിശദമാ�ാേമാ?

േകാ��ിബ��റി െപ�ഷ�

T 2283. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

2012-2013  അ��യന വ�ഷ�ി�  ലീവ് േവ��സിയി�  എയിഡഡ്
�ളി� സ�വീസി� �േവശി�ക�ം സ�വീസ് േ��് ഇ�ാെത �ട��യായി
സ�വീ��� ജീവന�ാ��് �ാ���റി െപ�ഷ� ആേണാ േകാ��ിബ��റി
െപ�ഷ� ആേണാ ബാധകമാ�ക എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

നവേകരള നിധി
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2284. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം
കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വിവിധ മിഷ�കെള ഏേകാപി�ി��തിന് നവേകരള നിധി
എ� േപരി� ഒ� െപാ�ഫ�് �പീകരി�് ഉ�രവായി�േ�ാ; എ�ി� ഈ
ഫ�് ഏത് രീതിയി� ഏെത�ാം �വ��ന���് വിനിേയാഗി�ാനാണ്
ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ ഫ�ിേല�് ഏെത�ാം തര�ിലാണ് �ക സമാഹരി�ാ�
ഉേ�ശി��ത്;  ഫ�ി�  നി�� ധനസഹായം അ�വദി�ന���തിന്
ആെരയാണ് �മതലെ���ിയി��െത�് അറിയി�േമാ;

(സി) നാളി�വെര ഫ�ിേല�് എ� �ക സമാഹരി�ാ�  കഴി�ി��്;
എവിെടനിെ��ാമാണ് �ക സമാഹരി�ി��ത്;  �കെയെ��ി�ം
െചലവഴി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

േദശീയ െപ�ഷ� പ�തി

2285. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നാളി�വെര സം�ാന�് എ� �ണിേവ�ി�ിക�, േബാ��ക�,
േകാ��േറഷ�ക�, തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��, െപാ�േമഖലാ
�ാപന�� എ�ിവ േദശീയ െപ�ഷ� പ�തിയി� രജി�� െച�ി��്
വ��മാ�ാേമാ;  ��ത �ാപന�ളിെല എ� ജീവന�ാ�  േദശീയ
െപ�ഷ�  പ�തിയി�  രജി��  െച�ി��്;  എ� �ക നിേ�പി�ി��്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത �ാപന�ളിെല േദശീയ െപ�ഷ�  പ�തി ന� രീതിയി�
നട�ിലാ�ിയതിന് സം�ാന സ��ാരിന് എെ��ി�ം േദശീയ
ബ�മതിക� ലഭി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദമാ�ാേമാ?

വാമന�രം നിേയാജകമ�ല�ി� നി�ം �േത�ക വികസന നിധി �കാരം
ശിപാ�ശ െച�െ�� ���ിക�

2286. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �േത�ക വികസന നിധി �കാരം  2016-17,  2017-18  സാ��ിക
വ�ഷ�ളി�  വാമന�രം നിേയാജകമ�ല�ി�  നി�ം ശിപാ�ശ
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െച�െ�� ���ിക� ഏെത�ാം;വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ശിപാ�ശ െച�െ�� ���ികളി�  ഇനി�ം ���ീകരി�ാ�ളളവ
ഏെത�ാം; അവ�െട �വ��ന�േരാഗതി വിശദമാ�േമാ?

പതി��ാം പ�വ�ര പ�തി�െട ഭാഗമായ ക�� സമിതിക�െട �വ��ന
�േരാഗതി

2287. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പതി��ാം പ�വ�ര പ�തി�െട ഭാഗമായി ആ��ണേബാ�ഡ് �പം
െകാ��  43  ക�� സമിതിക�െട �വ��ന �േരാഗതി
വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ിരമായ േന�ം ൈകവരി�ാ�ത�� എെ��ാം നടപടിക�
സ�ീകരി�ി��്; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) നാലാമത് േകരള െപാ�െചലവ് �ന:പരിേശാധന ക�ി�ി�െട
ശിപാ�ശ�കാരം െപാ�െചലവ് �റ��തിനായി എെ��ാം നടപടിക�
സ�ീകരി�ി��്; വിശദാംശം ന��േമാ?

ഒ��ാലം മ�ല�ിെല ആ�ി വികസന ഫ�് പ�തി

2288. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ�ി വികസന ഫ�് പ�തിയി��െ���ി ഒ��ാലം
നിേയാജകമ�ല�ിെല ഏെത�ാം ���ിക��ാണ് ഈ സ��ാ�
അംഗീകാരം നൽകി ഫ�് അ�വദി�ത് ;വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഭരണാ�മതി ലഭി�ി�� എ� ���ിക�െട നി��ാണം ���ീകരി�; ഇനി
���ീകരി�ാ��വ എ�; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

സം�ാന�ിെ� കടബാധ�ത

2289. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) �� സ��ാ� കാലയളവി� കട���� �േഖന�ം മ�് മാ���ളി�െട�ം
എ� �ക കടെമ�� എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) �� സ��ാ� കാലയളവി� �ഷറി നിയ�ണം എ� കാലം ഉ�ായി��
എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) നിലവിെല സ��ാരിെ� കാലയളവി� നാളി�വെര�� കടബാധ�ത എ�
എ�ം വ��മാ�േമാ?

ഇ-േവ ബി� സ�ദായം

2290. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�� സം�ാന ചര�ഗതാഗത�മായി ബ�െ��് നട�ിലാ�� ഇ-േവ
ബി�  സ�ദായം സം�ാന�് നട�ിലാ�ിയത് സംബ�ി�
വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ബി� ഇ�ാെത അ�� സം�ാന ചര�ഗതാഗതം നട�� വാഹന�െള
�ാ�് െച�പിടി��തിന് െെകെ�ാ�ി�ളള നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇ-േവ ബി� സ�ദായം നട�ിലാ�ിയതി�േശഷം സം�ാനെ� ഏെത�ാം
െച�്േപാ�കളി� ഇ�രം വാഹന�െള �ാ�് െച� പിടി�െവ�ം എ�
�ക�െട നി�തി െവ�ി�് കെ��വാ� കഴി�െവ�ം വ��മാ�േമാ?

റവന� വ�മാനം വ��ി�ി��തിന് നടപടി

2291. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തിന് േശഷം സം�ാന�ിെ� റവന�
വ�മാനം വ��ി�ി��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളത് ;
അതി�െട എ�് വ��നവ് ഉ�ാ�വാ� കഴി�ി��് ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) അനാവശ� െചല�ക� ഒഴിവാ��തിന് ഈ സ��ാ� സ�ീകരി� നടപടിക�
എെ�ാെ�യാണ്;  ഇ�െകാ�് െമ���ായി�േ�ാ;  ഈ നടപടികൾ
വിലയി��ിയി�േ�ാ?

പതിന�ാം ധനകാര� ക�ീഷൻ
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2292. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം
കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പതിന�ാം ധനകാര� ക�ീഷെ� ശിപാ�ശക�  േകരള�ിെ�
നി�തിവ�മാനെ� �തി�ലമായി ബാധി�െമ�� വാ��
��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഏെത�ാം േമഖലയി��
ശിപാ�ശകളായിരി�ം �തി�ലമാേയ�െമ�് വിലയി���ത്;
വ��മാ�േമാ;

(ബി) എ�ിൽ എ� േകാടി�പ�െട വ�മാന ന�മാണ് സം�ാന�ിന്
ഉ�ാ�ക;  ഇെതാഴിവാ�ാ�  എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ?

െപേ�ാ�-ഡീസ� വില വ��നവ്

2293. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018 െമയ് 31െല കണ��കാരം ഒ� ലി�� െപേ�ാളിെ��ം ഡീസലിെ��ം
വില തി�വന��ര�് എ� �പയാെണ�ം ഈ വിലയി�  സം�ാന
നി�തി�ം േക� നി�തി�ം എ� വീതമാെണ�ം െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�ി�� നി�തി വിഹിതകണ�ി� 2016  �� ഒ�ിന് േശഷം
എെ��ി�ം �റവ് വ��ിയി�േ�ാ എ�ം ഇനി �റവ് വ��ാ�
ഉേ�ശി��േ�ാെയ�ം അറിയി�േമാ;

(സി) 2016  ��  1�ം  2018  ��  ഒ�ി�ം െപേ�ാ�/ഡീസ�  വിലയി�
സം�ാന�ിന് എ� േകാടി �പ നി�തി വ�മാനം ലഭിെ��്
അറിയി�േമാ?

െപേ�ാളിയം വിലവ��നവ് �ലം അധിക നി�തി

2294. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം
കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ിൽ വ�േശഷം െപേ�ാളിയം
ക�നികൾ   ഡീസൽ,  െപേ�ാ� വിലകളിൽ എ� �പ�െട വ��നവാണ്
വ��ിയി��ത്;

(ബി) ഈ വില വ��നവ് �ലം സം�ാന�ിന് അധിക വി�ന നി�തിയിന�ിൽ
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എ�് �ക ഇ�വെര ലഭി�ി��്;

(സി) ഓേരാ �ാവശ��ം വ��നവ് വ��ിയേ�ാ�  സം�ാന�ിന് ലഭി�
അധിക വി�ന നി�തി എ�യായി��;വിശദമാ�േമാ?

െപേ�ാളിയം ഉ����െട വില വ��നവി�െട�� അധിക നി�തി വ�മാനം

2295. �ീ.േറാഷി അഗ�ി�
,, േമാ�സ് േജാസഫ്
,, സി.എഫ്.േതാമസ്
േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം െപേ�ാളിയം ഉ����െട
വില വ��നവ് െകാ�് സം�ാന�ിന് ലഭി� അധിക നി�തി വ�മാനം
എ�യാെണ�് കണ�ാ�ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�കാരം ലഭി� അധിക നി�തി എെത�ാം േമഖല�െട വികസന
�വ��ന���ാണ് വിനിേയാഗി�ാ� ഉേ�ശി��ത്; വ��മാ�േമാ;

(സി) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട അധീനതയി�� േറാ�ക�െട
അ����ണികൾ�േവ�ി ഈ അധികവ�മാന�ി�  നി�ം ഒ� നി�ിത
ശതമാനം �ക വിനിേയാഗി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

െപേ�ാളി�ം ഡീസലി�ം സം�ാന സ��ാ� ഇൗടാ�� നി�തി

2296. �ീ.െക.എം.ഷാജി
,, പാറ�� അ��
,, പി.ബി. അ�� റ�ാ�്
,, എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപേ�ാളി�ം ഡീസലി�ം സം�ാന സ��ാ�  ഇൗടാ�� നി�തി
എെ��ാമാെണ�ം അത് എ� ശതമാനം വീതമാെണ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�ന നി�തി ഇന�ി�  കഴി� സാ��ിക വ�ഷം ലഭി� �ക
എ�യാണ്;

(സി) ഈ സാ��ിക വ�ഷം �തീ�ി�� �ക എ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ?
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െപേ�ാളിെ��ം ഡീസലിെ��ം വില�റ� നടപടി

2297. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം
കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െപേ�ാളി�ം ഡീസലി�ം 2018 �� 1 �ത� 1 �പ �റ�്
ജന���് ആശ�ാസെമ�ി��തിനായി സ��ാ� സ�ീകരി� നടപടി�െട
ഭാഗമായി സം�ാന�ിന് �തിമാസം എ� േകാടി �പ�െട ന�മാണ്
വ�േച��ത്;

(ബി) സം�ാന സ��ാ� പീരിേയാഡി�ലായി വില നിലവാരം പരിഗണി��തിന്
�ിരം സംവിധാനം ഏ�െ����തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ;  എ�ി�
വിശദവിവരം ന��േമാ?

റവന� െചലവിൽ ധനകാര� ക�ീഷന് ആശ�

2298. �ീ.പി.ടി. േതാമസ്
,, അ�പ് േജ�ബ്
,, എം. വി�െസ�്
,, സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെ� വ��ി�വ�� പലിശബാധ�ത , ശ�ളം, െപ�ഷ�, എ�ിവ�്
റവന� വരവിെ� �ധാന ഭാഗം െചലവഴി��തിൽ 15 � ധനകാര� ക�ീഷ�
ആശ� േരഖെ���ിയി�േ�ാ;

(ബി) േമ�പറ� കാര����ായി സം�ാന റവന� വ�മാന�ിെ� എ�
ശതമാനം വീതമാണ് നിലവി� ചിലവഴി��ത്;

(സി) ഇ��ലം റവന� ക�ിയി��ാ�� വ��ന എ� ശതമാനമാണ്; റവന� ക�ി
3  ശതമാനമായി നിലനി��വാ�  സ��ാ�  സ�ീകരി� നടപടിക�
എെ�ാെ�യാണ്;

(ഡി) െക.എസ്.ഇ.ബി.,  െക.എസ്.ആ�.ടി.സി എ�ീ �ാപന���് പണം
ന���ത് സ��ാരിന് ��ത�  സാ��ിക ഭാരം ഉ�ാ��തായി
കെ��ിയി�േ�ാ;

(ഇ) വികസിത രാജ����് സമാനമായ മാനവവികസന േശഷി�ം വിേനാദ
സ�ാര സാധ�തക�ം പരമാവധി �േയാജനെ���ി സം�ാന വ�മാനം
വ��ി�ി�ണെമ� ധനകാര� ക�ീഷെ� അഭി�ായ�ിെ�
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അടി�ാന�ി� ഇതിന് ഉത�� പ�തിക� ആ��ണം െച�േമാ?

സാ��ിക �തിസ�ി

2299. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നിലവി�  സാ��ിക �തിസ�ി ഉേ�ാ;  വിശദാംശം
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) സാ��ിക ��ിരത ൈകവരി��തിനായി ഈ സ��ാ�  സ�ീകരി�
നടപടിക� വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) കഴി� സ��ാരിെ� കാല��ായി�� വിവിധ �ടി�ികക�
തീ���തിനായി ഈ സ��ാ� എ� �പ െചലവഴി�;  വിശദമായ േ��്
െമ�് ന��േമാ?

സം�ാന�ിെ� െപാ� ധനകാര��ിതി

2300. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിെ� െപാ� ധനകാര��ിതി എെ��് വിശദാംശം സഹിതം
െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി� േശഷം എ� ദിവസം �ഷറി
നിയ�ണം ഏ�െ���ിയി�� എ�് െവളിെ���േമാ;

(സി) സം�ാന�ിെ� വര�ം െചല�ം ത�ി�ളള നിലവിെല അ�രം എ�യാണ്;

(ഡി) സം�ാന�ിെ� �തിദിന െചലവ് എ�യാണ്;  വിശദാംശം
െവളിെ���േമാ;

(ഇ) ഭരണനി��ഹണ�ി�ളള െചല�ം വര�ം ത�ി�ളള നിലവിെല അ�പാതം
എ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ?

കി�ബി �േഖന�� ���ിക�

2301. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം
,, പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സം�ാന�് കി�ബി �േഖന ഇ�വെര എ� ���ിക��ാണ്
ഭരണാ�മതി ന�കിയെത�ം ഇവ�ായി േവ�ിവ�� ആെക �ക
എ�െയ�ം െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ഇതി�  എ� ���ിക�െട െട��  നടപടിക�  ���ിയാ�ിെയ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇതി�  എ� ���ിക�  ആരംഭി�െവ�ം എ�െയ�ം
���ീകരി�െവ�ം വ��മാ�ാേമാ?

കി�ബിയിെല ജീവന�ാ�

2302. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം
കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബിയി�  നിലവി�  എ� ജീവന�ാ�  േസവനം അ��ി���്;
ഇവ�െട നിയമനരീതി വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇൗ ജീവന�ാ�െട ത�ിക, ശ�ളം എ�ിവ തരം തിരി�് വ��മാ�േമാ?

കി�ബിയി� നി�ം േകാേള�ക��് ധനസഹായം

2303. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബി�െട ധനസഹായേ�ാെട സ��ാ�  േകാള�ക��് �ലം
വാ��തി�ം െക�ിടം നി��ി��തി�ം �ക അ�വദി�ി�േ�ാ;എ�ി�
ആയത് സംബ�ി� ഉ�രവ് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�ാവശ�മായ ഡി.പി.ആ�. ത�ാറാ��തിന് ഏത്
ഏജ�സിെയയാണ് �മതലെ���ിയി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) തഴവ ഗവ.േകാളജി�േവ�ി �ലം വാ�ി െക�ിടം നി��ി��തിന്
ഇ�ര�ി� ഉ�രവായി�േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ;

(ഡി) ഇതിെ� ഡി.പി.ആ�. കി�ബിയി� സമ��ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

കി�ബിയി� സമാഹരി� �ക

2304. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) കി�ബി ഫ�ി� നിലവി� എ�് �ക ലഭ�മാ�ിയി��് ;

(ബി) േമാേ�ാ� വാഹന നി�തി, െപേ�ാളിയം െസസ് ഇന�ളി� ഇ�വെര എ�്
�ക ��ത ഫ�ിേല�് ലഭി� ;

(സി) േമജ�  ഇ��ാ���  േ�ാജ�് എ� ശീ�ഷക�ി�  2015-16  �ത�
നി�ിയിരി��ായി�� �ക കി�ബി ഫ�ിേല�് മാ�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�
ഇൗയിന�ി� ഓേരാ വ�ഷ�ം ലഭി� �കെയ�യാണ് ;

(ഡി) നബാ�ഡി�  നി�ം എ� േകാടി �പ കി�ബി ഫ�ിേല�് വാ�യായി
എ��ി��്;

(ഇ) െക.എസ്.എഫ്.ഇ �െട �വാസി ചി�ിയി�െട ഇൗ പ�തിയിേല�് ഫ�്
സ�ീകരി��തി�� പ�തി �ാവ��ികമാ�ാ�ത് എ�െകാ�ാണ്;

(എഫ്) ജനറ�  ഒ�ിേഗഷ�  േബാ�്,  മസാല േബാ�് എ�ിവ വഴി എ�് �ക
ഇ�വെര സമാഹരി�?

കി�ബിയി�െട നട�ിലാ�� പ�തിക�

2305. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം
കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബിയി�െട എ� േകാടി �പ�െട,  എ� പ�തിക��ാണ് അ�മതി
ന�കിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;  ഈ പ�തിക�െട നിലവിെല
�േരാഗതി വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തിക�െട ���ീകരണ�ിനായി ഇേ�ാ� എ� േകാടി �പ�െട
ഫ�് നിലവി��്;

(സി) ഈ �ക ഏത് ബാ�്/�ഷറിയിലാണ് നിേ�പി�ിരി��െത�്
െവളിെ���േമാ;

(ഡി) ഈ �ക സ�കാര� ബാ�കളി�  നിേ�പി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  കാരണം
വ��മാ�േമാ?

മ�ട മ�ല�ി� കി�ബി �േഖന �ഖ�ാപി� പ�തിക�

2306. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം
കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016-17,  2017-18  എ�ീ സാ��ിക വ�ഷ�ളി�  മ�ട
നിേയാജകമ�ല�ി� കി�ബി �േഖന �ഖ�ാപി� പ�തിക�െട നിലവിെല
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അവ� വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) പ�തി�െട �ഖ�ാപന�ം ഇ�-�ി�സി�� എ.എസ്.  എ�ിവ ന�കിയി�ം
നാളി�വെര പ�തിക�െട ധനാ�മതി കി�ബി അ�വദി�ാ�ത്
എ�ാെണ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) ഇ�രം കാര���  പരിേശാധി��തിന് കി�ബി േബാ�ഡി�  എെ��ാം
മാ���ളാണ് സ�ീകരി� വ��ത്?

കി�ബി �േഖന േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല ���ികൾ

2307. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാതമംഗലം മ�ല�ി�  കി�ബി �േഖന നട�ിലാ�വാ�  േപാ��
���ിക�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതി� എ� ���ിക��് നിലവി� കി�ബി അംഗീകാരം/  ഭരണാ�മതി
ലഭ�മായി എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) കി�ബി അംഗീകാരം ലഭ�മായ ���ിക�െട നിലവിെല �ിതി
വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഓേരാ ���ി�ം എ� �ത� ആരംഭി�വാ� കഴി�െമ�് വിശദമാ�േമാ?

പാറ�ാല മ�ല�ിെല കി�ബി വഴി�� ���ിക�

2308. �ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാറ�ാല നിേയാജകമ�ല�ി�  കി�ബി വഴി അംഗീകാരം ന�കിയ
���ിക�  ഏെതാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;  അവ�െട നിലവിെല
അവ� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) പാറ�ാല മ�ല�മായി ബ�െ��് നിലവി�  ഏെത�ാം പ�തികളാണ്
കി�ബി�െട പരിഗണന�ായി സമ��ി�ി��ത്;  അവ�െട വിശദാംശ��
ന��േമാ?

കി�ബി�ം ആ�ി വികസനനിധി�ം
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2309. �ീ.എം. �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ��ിെ� ഭാഗമായി സ��ാ� തല�ി�
ഭരണാ�മതി ന�കി നട�ിലാ�� ��െക�ിട നി�മാണ���്
കി�ബിയി�  നി�ം അ�വദി�� �ക�് �റെമ അധികമായി �ക
ആവശ�മായി വ�േ�ാ�  ��ത �ക ആ�ി വികസന നിധിയി�  നി�ം
അ�വദി�കയാെണ�ി�  ആയതിന് ജി�കള�റി�  നി�ം വീ�ം
ഭരണാ�മതി ഉ�രവ് ലഭ�മാേ���േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) എ�ിൽ ആയതി�� എ�ിേമ�ം അ�ബ� േരഖക�ം എ�കാരമാണ്
സമ��ിേ��ത്;  സ��ാരി�  നി�� ഭരണാ�മതി ഉ�രവിെ�
അടി�ാന�ി�  �ട�  നടപടി സ�ീകരി�ാ�  കഴി�േമാ;  വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ?

േനമം മ�ല�ിെല ആ�ിവികസന പ�തിക�

2310. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2014-15,  2015-16,  2016-17,  2017-18  എ�ീ വ�ഷ�ളി�  േനമം
നിേയാജക മ�ല�ി�  എം.എ�.എ.-എസ്.ഡി.എഫ്.,  എ.ഡി.എഫ്.
�ീ�ക� �കാരം ഭരണാ�മതി ലഭി� പ�തിക�ം ഓേരാ പ�തി�െട �ക�ം
സംബ�ി� വിവര�� അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത വ�ഷ�ളി� ഭരണാ�മതി ലഭി� പ�തികളി� സാേ�തികാ�മതി
ലഭി�ാ�വ�െട�ം ഇ�വെര ക�ീഷ�  െച�ാ�വ�െട�ം
വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

എം എ� എ ആ�ി വികസന �ീമി� ഉ�െ�� ൈവ�ിനിെല ���ിക�

2311. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എം എ�  എ ആ�ി വികസന �ീമി�  ഉ�െ���ം െട��  െച��മായ
ൈവ�ി�  നിേയാജകമ�ല�ിെല എ� �വ ൃ�ികളാണ് ഇനി�ം
ഏെ���ാ� ബാ�ി�ളളെത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ിക�  നട�ാ��തിന് സ�ീകരി�ാ�േ�ശി�� നടപടി
വ��മാ�ാേമാ?
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എം. എ�. എ. ആ�ി വികസന �ീം

2312. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എം.  എ�. എ�. ആ�ി വികസന �ീമി�  ഉ�െ�� ���ികളി�
ഭരണാ�മതി ലഭി�കഴി� ���ി�് റിെെവ�ഡ് എ�ിേമ�്
സമ��ി��തിന് അ�മതി�േ�ാ;

(ബി) �ാമ പ�ായ�ക�െട അധീനതയി�� േറാഡ് ���ിക�െട ഡി.  പി.
ആ�. സമ��ി��തിന് ബ�െ�� തേ�ശ സ�യം ഭരണ വിഭാഗം
എ�ിനീയറിംഗ് വിഭാഗ�ിെന മാ�മാേണാ �മതലെ���ിയിരി��ത്;

(സി) അെ��ി� ഇതര ഏജ�സിക� ഏെതാെ�െയ�് െവളിെ���േമാ?

േനമം മ�ല�ിെല ആ�ി വികസന ഫ�് ���ികൾ

2313. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2012-13  �ത�  2016-17  വെര�� സാ��ിക വ�ഷ�ളി�  േനമം
നിേയാജകമ�ല�ി� ആ�ിവികസന ഫ�പേയാഗി�് നട�ാ� എ�
െ�ാേ�ാസ�ക�  ഉ�ായി��െവ�ം വ�ഷം തിരി�ം ���ിക�െട
േപ�ക�ം അ�വദി� �ക�ം സഹിതം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത െ�ാേ�ാസ�ക�െ��ാം ഭരണാ�മതി ന�കിയി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇെ��ി� ഭരണാ�മതി ലഭി�ാ� െ�ാേ�ാസ�ക� ഏെതാെ�യാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) േ�ാേ�ാസ�ക��് ഭരണാ�മതി ലഭി�ാെത േപായതിെ� കാരണ�ം ഇനി
ഇതിന് ഭരണാ�മതി ന��േമാ എ�ം വ��മാ�േമാ?

ആ�ി വികസന പ�തി�െട മാനദ��ളി� േഭദഗതി

2314. �ീ.െക.�രളീധര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിേയാജകമ�ല ആ�ി വികസന പ�തി�െട മാനദ��ളി�
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എ��ി�ം മാ�ം വ��വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) ൈലഫ് മിഷ�  പ�തി�െട കീഴി�  �രഹിത�ം ഭവനരഹിത�മായ
��ംബ���് ഭവന സ��യം നി��ി�് െകാ��� പ�തിയി�
സ��ാ�/തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട വിഹിതേ�ാെടാ�ം ആ�ി
വികസന ഫ�ി�  നി�ം �ക വിനിേയാഗി��തിന് സഹായകമാ��
വിധ�ി� മാനദ��ളി� േഭദഗതി വ���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മ�ട നിേയാജകമ�ല�ിെല ���ിക�

2315. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം
കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ�ട നിേയാജക മ�ല�ിെല  2017-18 െല ,എം.എ�.എ.�െട വികസന
ഫ�്(എ�.എ.സി. എ.ഡി.എഫ്, എസ്.ഡി.എഫ് എ�ിവ )�േഖന േചേ��
���ിക�െട �േരാഗതി വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഭരണാ�മതി ന�കിയ ���ിക�െട നിലവിെല അവ��ം ഭരണാ�മതി
ന�കിയി�ി�ാ� പ�തിക�െട അവ��ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) നാളി�വെര ഭരണാ�മതി ന�കാ� േമ�  �ീ�കളിെല പ�തിക��്
നി�ിത സമയ�ി��ി�  ഭരണാ�മതി�ം സാേ�തികാ�മതി�ം
ന���തിനാവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

വാമന�രം മ�ല�ിെല ആ�ി വികസന പ�തി

2316. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വാമന�രം നിേയാജകമ�ല�ി�  ആ�ി വികസന പ�തി �കാരം
2017-18 വ�ഷ�ി� ശിപാ�ശ െച�െ�� ���ിക� ഏെതാെ�;

(ബി) ഈ ���ികളി�  ഏെതാെ� നട�ിലാ�ി;  �േരാഗതി സംബ�ി�
വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

വാമന�രം മ�ല�ിെല ആ�ി വികസന പ�തി

2317. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) വാമന�രം നിേയാജകമ�ല�ിെല ആ�ി വികസന പ�തി �കാരം
2016-17  വ�ഷ�ി�  ശിപാ�ശ െച�െ�� ���ികളി�  ഇനി�ം
���ീകരി�ാ�വ ഏെതാ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ���ീകരി�ാ�വ ഉെ��ി� അവ�െട നിലവിെല �ിതി വിശദമാ�േമാ?

ഒ��ാലം നിേയാജകമ�ല�ിെല ആ�ി വികസന ഫ�്

2318. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഒ��ാലം നിേയാജകമ�ല�ിെല  2017-18  വ�ഷെ� ആ�ി വികസന
ഫ�ി�  നി�ം �ക അ�വദി�ാ�  േവ�ി�� െ�ാേ�ാസ�  എ�ാണ്
സ��ാരിന് ലഭി�ത്;

(ബി) ഏെത�ാം െ�ാേ�ാസ�ക��് ഭരണാ�മതി ന�ി; വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(സി) ഭരണാ�മതി ന�ിയ െ�ാേ�ാസ�ക�െട കാലിക�ിതി വിശദമാ�ാേമാ?

നിേയാജകമ�ല ആ�ി വികസന നിധി

2319. �ീ.എം. �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈലഫ് മിഷ�  പ�തിയി�  കീഴി�  �രഹിത-ഭവന രഹിത ��ംബ���്
ഭവന സ��യ��  നി��ി�ന��� പ�തിയി�  സ��ാരിേ��ം
തേ�ശ�ാപന��േട�ം വിഹിത�ിെനാ�ം എം.എ� എ ആ�ി വികസന
നിധിയി� നി�ം �ക വിനിേയാഗി��തിന് സാധി�േമാ;

(ബി) ഇെ��ി�  നിലവി�� ച��ളി�  ഇളവ് ന�കി ഉ�രവ് േഭദഗതി
െച��തിനാവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

സ��ാ� ��കളി� ഓ�� എയ� േ�ജ്

2320. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എം.എ�.എ  -  എസ്.ഡി.എഫ് ഉപേയാഗി�് സ��ാ� ��കളി� ഓ��
എയ� േ�ജ്, ��മതി� �ട�ിയവ അ�വദി�വാ� വ�വ��േ�ാ;

(ബി) ഇെ��ി� സ��ാ� ��കെള മികവിെ� േക��ളാ��തിെ� ഭാഗമായി
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ഇ�രം ���ികൾ�് എം.എ�.എ.  എസ്.ഡി.എഫ്
അ�വദി��തി�േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

നിയമന നിേരാധനം

2321. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം
കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അവശ� സ��ീസ് ഒഴിെക�� േമഖലകളി�  നിയമന നിേരാധനം
ഏ�െ���ണെമ� തര�ി�� റിേ�ാ��ക�  എെ��ി�ം നീതി
ആേയാഗി� നി�ം ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ഈ റിേ�ാ��ിെ� അടി�ാന�ി�  ഏെത�ി�ം േമഖലകളി�
നിയമന നിേരാധനേമ�െ����തിേനാ �റംകരാ�ക�ം െപാ�-സ�കാര�
പ�ാളി��ം േ�ാ�ാഹി�ി��തിേനാ സർ�ാർ ആേലാചി��േ�ാ;

എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

ധനകാര� ക�ീഷ� ��ിൽ സം�ാനം സമ��ി� നി�േ�ശ��

2322. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പതിന�ാം ധനകാര� ക�ീഷന് ��ിൽ സം�ാനം സമ��ി� �ധാന
നി�േ�ശ�� എെ��ാമാണ്;

(ബി) പതിനാലാം ധനകാര�ക�ീഷൻ ശിപാ�ശയ�സരി�് രാജ��ിന് ലഭിേ��
വ�മാന േ�ാത�ിൽ �തിയ തീ�മാന�� �ലം എെ��ാം �റ�കളാണ്
ഉ�ാ�കെയ�് വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(സി) ഇ�ാര��ിൽ ദ�ിേണ��ൻ ധനമ�ിമാ� ത�ിൽ െപാ�വായ എെ��ി�ം
ധാരണ ഉ�ായി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

സം�ാന��െട സാ��ികവിഭവ��ം നി�തി അധികാര��ം

2323. �ീ.സി. ദിവാകര�
,, ആ�. രാമച��
,, ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��
�ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

resource://app/res/html5.html

18 of 126 Friday 08 June 2018 02:07 PM



(എ) സം�ാന��െട സാ��ികവിഭവ��ം നി�തി അധികാര��ം
ഏെതാെ� മാ���ളി�െടയാണ് േക� സ��ാ� കവ�െ����െത�്
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന��െട ധനക�ി പരിധി ഗണ�മായി �റ�ണെമ�്
ധനഉ�രവാദിത� നിയമ അവേലാകന സമിതി ശിപാ�ശ െച�ി�േ�ാ;

എ�ി�  ഇത് സം�ാന താ�ര��െള എ�െന ബാധി�െമ�്
വ��മാ�േമാ;

(സി) സം�ാന���് േക�സ��ാ�  ന��� �ാ�കെള ഇ�െസ�ീവ്
ആ��തിന് േക�ം നീ�ം നട��േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ധനക�ീഷ�  എ� ഭരണഘടന �ാപനെ� േക�സ��ാരിെ�
വ�തിയി�  നി���തി�ളള �മ�െള ഏെതാെ� തര�ി�
�തിേരാധി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

സ��ാ� േകാേളജിേല�ാവശ�മായ ത�ികക�

2324. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�നാഗ��ി മ�ല�ിെല തഴവയി�  ആരംഭി�ി�� സ��ാ�
േകാേളജിേല�ാവശ�മായ അധ�ാപക അനധ�ാപക ത�ികക� നാളി�വെര
അ�വദി�ി�ിെ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) േകാേളജ് ആരംഭി�്  3  വ�ഷം ���ീകരി�ി�ം �ി�സി�ാളിെ� ത�ിക
അ�വദി�ി�ി�ാ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ;

(സി) എ��ം േവഗം ആവശ�മായ ത�ികക�  അ�വദി�് േകാേളജിെ�
�വ��നം �ഗമമാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദീകരി�േമാ?

�ാമബ� �ടി�ിക

2325. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം
കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന ജീവന�ാ�േട�ം അധ�ാപക�േട�ം �ാമബ� �ടി�ിക
ന��� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) ഇ��ലം സ��ാരിന് ഉ�ാ�� അധിക ബാ��ത എ�െയ�്
കണ�ാ�ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം അറിയി�േമാ?
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ചര�് േസവന നി�തി വ��ിെല േ��് ടാ�് ഓഫീസ� ത�ിക

2326. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന ചര�് േസവന നി�തി വ��ിെല േ��് ടാ�് ഓഫീസ�
ത�ികയിേല�� േനരി�� നിയമന�ി�ളള ക�ാ�യി�, ച�ം  17A

�കാര�ളള െ�ഷ�� റി��്െമ�് �േഖനേയാ ആ�ിത േസവനം �േഖനേയാ
േ�ാ��സ് ക�ാ� �േഖനേയാ നിയമനം ലഭി�വെര പരിഗണി�വാ�
തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�കാരം േനരി�ളള നിയമന�ി�ളള ക�ാ�യി� െ�ഷ�� റി��്െമ�് വഴി
നിയമനം ലഭി�വെര ഉ�െ���ാ�  കഴിയി� എ�് നി�തി വ��്
െസ��റി�െട  3.4.18-െല �ാ�സ്-ഡി3/4/2018  -� ന��  ക�ിേ��
സ�ീകരി� �ട�നടപടിക� അറിയി�ാേമാ?

േകാേളജ് അധ�ാപക�െട െപ�ഷ�

2327. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ീസി�  നി�ം വിരമി� േകാേളജ് അധ�ാപക�െട െപ�ഷ�
പരി�രി��തി� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) േകാേളജ് അധ�ാപക�െട ശ�ളം  2016  �ത�  �ാബല��ി�  �.ജി.സി.
പരി�രി� നടപടി�് പി��ട��യായി സ��ീസി� നി�ം വിരമി� േകാേളജ്
അധ�ാപക�െട െപ�ഷ�  പരി�രി�വാ�  നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വ��മാ�േമാ?

പ�ാളി� െപ�ഷ� പ�തി

2328. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ാളി� െപ�ഷ�  പ�തി �ന:പരിേശാധി�െമ� ഉറ�ിെ�
അടി�ാന�ി� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് പഠി�വാ�  നിേയാഗി� എ�്േപ��സ് ക�ി�ി�െട
ശിപാ�ശക� ലഭി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;
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(സി) 01.04.2013 �ത� സം�ാന സ��ാ� സ��ീസി� ��തായി �േവശി�
ജീവന�ാരി�  എ� േപരാണ് ��ത െപ�ഷ�  പ�തി�െട കീഴി�
വ��ത്;

(ഡി) ഇൗ പ�തിയിൽ അംഗ�ളായ ജീവന�ാ�െട വിഹിതമാ�ം സ��ാ�
വിഹിതമാ�ം ഇ�വെര എ� േകാടി �പ അട�ി�െ��് വ��മാ�േമാ?

ഇ�ഷ�റ�സ് വ��് വ��മായ കണ�് ��ി�ി�ിെ�� പരാതി

2329. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  ജീവന�ാ�െട എസ്.എ�. ഐ.,  ജി.ഐ.എസ്.  പ�തിക�െട
വ��മായ കണ�് വ��് ��ി�ി�ിെ�� പരാതി പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ഇ�ഷ�റ�സ് വ��ിെ� ഇ�ാര��ി�� േപാരാ� പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) ജീവന�ാ�െട െ�യിമി�േവ�ി ഓഫീ�ക� കയറിയിറേ�� അവ��്
പരിഹാരം ഉ�ാ�േമാ;

(ഡി) ജീവന�ാ�െട പാ�് ��ക� അ�േഡ�് െച�് ഏ��ി�വാ� നി�േ�ശം
ന�കിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ഇ�ഷ�റ�സ് വ��ിെല ജീവന�ാ�െട േജാലിെയ സംബ�ി�് വ��മായ
വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;  വ��ത ഇ�ാ� കണ�ക� ശരിയാ�വാ� േവ�ി
ഏെത�ി�ം ഏജ�സിെയ �മതലെ���ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(എഫ്) ഇതി� െചലവായ �ക എ�െയ�റിയി�േമാ?

വിദ�ാഭ�ാസ വാ� എ�തി���തി�� പ�തി

T 2330. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം
,, പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിദ�ാഭ�ാസ വാ� എ�തി���തി�� പ�തി �കാരം നാളി�വെര
അേപ�ി�വ�െട എ�ം എ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�വെര എ�േപ�െട വാ� എ�തി ത�ി എ�ം ഇതിനായി എ�േകാടി �പ
െചലവഴിെ��ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) അേപ�ി�വരി�  എ�േപ�െട അേപ� നിരസി�െവ�ം അതി��
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കാരണെമെ��ം വിശദമാ�ാേമാ?

വിദ�ാഭ�ാസ വാ� തിരി�ടവ് പ�തി

2331. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിദ�ാഭ�ാസ വാ� തിരി�ടവ് പ�തി �കാരം ഇതിനകം എ� അേപ�ക�
ലഭി�; എ� അേപ�ക��് ഇതിനകം ആ��ല�ം ന�കി;

(ബി) എസ്.  ബി.  �ി.  യി�  നി�ം വാ� എ��ി��വ���ായ ��ി��്
പരിഹരി�ി�േ�ാ ; ഈ ��ം എസ്.എ�.ബി.സി.യി� ഉ�യി�ക��ാേയാ
;  എ�ി�  എസ്.എ�.ബി.സി�െട തീ�മാനം എ�ായി��െവ�്
വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) എസ്.ബി.�ിയി� നി�ം വിദ�ാഭ�ാസ വാ�െയ�� എ�േപ��് ഇതിനകം
ഈ പ�തി �കാരം ആ��ല�ം ലഭ�മാ�ി എ�് അറിയി�േമാ ?

വിദ�ാഭ�ാസ വാ�ാ തിരി�ടവ് പ�തി

T 2332. �ീ.അനി� അ�ര
,, സ�ി േജാസഫ്
,, വി.ഡി.സതീശ�
,, വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിദ�ാഭ�ാസ വാ� എ��് കടെ�ണിയിലായവെര സംര�ി��തിന്
ആവി�രി� വിദ�ാഭ�ാസ വാ� തിരി�ടവ് പ�തി വാ� എ��വ��്
�ണകരമായി� എ� ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ��ത പ�തി
പരാജയെ��വാ��ായ കാരണം അറിയി�േമാ;

(ബി) നി�ിയ അ�ൗ�കളായി മാറിയി�ി�ാ� തിരി�ട�� �ാേ��ഡ്
അ�ൗ�് വിഭാഗ�ി�െ��വ��് എ�് ആ��ല�മാണ് �ഖ�ാപി�ത്;
ഇതിനകം എ� േപ��് ഇൗ ആ��ല�ം ന�കിെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) 31.03.2016-ന് ��് തിരി�ടവ് �ട�ി നി�ിയ അ�ൗ�കളായി മാറിയ
വിഭാഗ�ി�െ��വ�െട പലിശ ��വ�  എ�തി ത��തിന് ബാ�ക�
ത�ാറായി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) േ��് ബാ�് ഓഫ് �ാവ��റി� നി�ം വിദ�ാഭ�ാസ വാ� എ��വ��് ഇൗ
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പ�തി�െട ആ��ല�ം ലഭി�ി�ാെയ�ത് വ�തയാേണാ;

(ഇ) ഇൗ പ�തിയി� ആ��ല�ം ലഭി�വാ� ഒ��വണയായി േലാ� �ക�െട
40  ശതമാനം ���റായി അട�ണെമ� നിബ�ന വിദ�ാഭ�ാസ വാ�
എ��് കടെ�ണിയിലായി��വ��് �തിബ�ം ��ി�ി�േ�ാ;

(എഫ്) വിദ�ാഭ�ാസ വാ� എ�� വിദ�ാ��ി�് �ിരമായി മാനസികേമാ
ശാരീരികേമാ ആയ െെവകല�ം ബാധി�ാ�  ��വ�  �ക�ം സ��ാ�
അട�െമ� �ഖ�ാപന�ിെ� ആ��ല�ം ഇതിനകം എ� േപ��്
ലഭ�മായി�െ��് െവളിെ���േമാ?

വിദ�ാഭ�ാസ വാ�ാ തിരി�ടവി� �ടി�ിക�ളളവ��ായി സഹായനിധി

2333. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിദ�ാഭ�ാസ വാ�ാ തിരി�ടവി� �ടി�ിക�ളളവ��ായി സ��ാ� �ഖ�ാപി�
സഹായനിധിയിേല�് എ� �കയാണ് വകയി��ിയി�ളളെത�്
അറിയി�ാേമാ;

(ബി) േമ��റ� �കാരം എ�േപ�  അേപ� ന�ിെയ�ം എ�േപ��്
ആ��ല�ം ലഭി�െവ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�കാരം സഹായധനം ന�ിയത് �ടി�ിക വ��ിയവ�െട െ�ഡി�്
േ�ാറിെന ബാധി�േമാ എ�് അറിയി�ാേമാ?

വിദ�ാഭ�ാസ വാ�െയ��് കടെ�ണിയിലായവെര സഹായി��തിന് നടപടിക�

2334. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വിദ�ാഭ�ാസ വാ�െയ��് കടെ�ണിയി�  ആയവെര
സഹായി��തിന് നട�ിലാ�� പ�തി�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ ;

(ബി) ��ത പ�തിയി� എസ്. സി / എസ്.ടി വിദ�ാ��ിക� സം�ാന�ിന്
�റ�ം രാജ��ി� �റ�ം പഠി��തിനായി എ��ി�� വിദ�ാഭ�ാസ
വാ�കെള ഉ�െ���ിയി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�േമാ ;

(സി) ��ത പ�തിയി�  എ�േപ�  ഇ�വെര അേപ� ന�ിയി�െ��ം ഇൗ
അേപ�കളി� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ം വിശദമാ�ാേമാ ?
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പ�ിക് അ�ൗ�കളി� നി�് തിരിെ��� �ക

2335. �ീ.വി.ഡി.സതീശ�
,, സ�ി േജാസഫ്
,, എ.പി. അനി� �മാ�
,, അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിവിധ വ��ക�, െപാ�േമഖലാ �ാപന��, സ�യംഭരണ �ാപന�ൾ
ഇവ�െട പ�ിക് അ�ൗ�കളി�  പാ��് െച�ിരി�� �ക
സം�ാന�ിെ� ക�േസാളിേഡ� ഡ് ഫ�ിേല�്  14.12.2017-െല
ജി.ഒ(പി)  നം.  156/17  /  ഫി�  �കാരം തിരിെ���ി�േ�ാ;  എ�ി�  എ�
േകാടി �പ തിരിെ���; വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ബി) ഇ�കാരം തിരിെ��� �കയി� എ� േകാടി �പ  2018 െഫ�വരിയിെല
ഉപധനാഭ���ന വഴി വിവിധ വ��ക��് തിരി�് ന�കി;

(സി) 2017 ഡിസംബ� 14 -െല ഉ�രവിന് േശഷം 31.03.2018 വെര എ� േകാടി
�പ വിവിധ വ��കളി�  നി�ം െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളി�  നി�ം
സ�യംഭരണ �ാപന�ളി� നി�ം തിരിെ���; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) ഇ�കാരം തിരിെ��� �ക ബ�െ�� �ാപന���് തിരി�്
ന���തി�� നടപടി�മ�� എ�ാണ്;  2018-19 സാ��ിക വ�ഷം
ഇ�വെര എ� േകാടി �പ തിരിെക ന�കി;

(ഇ) തിരിെ��� �ക ലഭി�ാ�ത് �ലം പ�ികജാതി-പ�ികവ�� വ��് ഉ�െ�െട
വിവിധ വ��ക�െട �വ��നം �ംഭനാവ�യിലായത്
��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇ�ാര��ി�  എ�് നടപടിയാണ്
സ�ീകരി�വാ�േ�ശി��ത്?

ബജ�ിെല ��ഗണനാ�മം

2336. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എം.എ�.എ.മാ�െട ശിപാ�ശ �കാരം  2018-19  വ�ഷെ� ബജ�ി�
��ഗണനാ�മ�ി�  ഉ�െ���ിയി�ളള ���ിക��് ഭരണാ�മതി
ന���തിന് എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) മണ�� എം.എ�.എ.  2018-െല ബജ�ി� ഉ�െ����തിനായി ശിപാ�ശ
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െച�ി�ളള ഏെത�ി�ം ���ിക��് ഭരണാ�മതി ന�കിയി�േ�ാ;

വിശദാംശ�� ന�കാേമാ?

2017-18 െല ബജ�് �സംഗ�ി� �ഖ�ാപി� പ�തിക�

2337. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2017-18  െല ബജ�് �സംഗ�ി�  ��തായി നട�ാ�െമ�് �ഖ�ാപി�
പ�തിക� ഏെത�ാെമ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) അവയി�  നാളി�വെര ഭരണാ�മതി�ം സാേ�തികാ�മതി�ം ന�കിയ
പ�തിക�, ഭരണാ�മതി ന�കിയി�ി�ാ� പ�തിക�  ഇവ
ഏെത�ാമാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഭരണാ�മതി�ം സാേ�തികാ�മതി�ം ലഭി�ക�ം നി��ഹണം
ആരംഭി�ാതിരി�ക�ം െച� പ�തിക�  ഏെത�ാമാെണ�്
വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഓേരാ വ�ഷെ��ം ബജ�ി� �ഖ�ാപി�� പ�തിക� �ത�മായി നട�ി�
വ��� എ�് ഉറ�് വ��ാ�  സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�
എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ?

േകരള വീ�െചയ� ൈറ�്സ് െഫഡേറഷ� സമ��ി� നിേവദനം

2338. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം
കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018-2019  ബജ�ി�  േ�മെപ�ഷ�  വാ��തി�  നി�ം അന�ഹെര
ഒഴിവാ��തിനായി �ഖ�ാപി� മാനദ��� �ലം ഭി�േശഷി�ാരായവ�
േനരി�� ��ി��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി� ഓ� േകരള വീ�െചയ� ൈറ�്സ് െഫഡേറഷ� സമ��ി�
നിേവദന�ിൻ േമൽ സ�ീകരി� നടപടി എെ��് വ��മാ�േമാ?

വികസന േ�മ പരിപാടിക�

2339. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി
�ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി
,, പി.ടി.എ. റഹീം
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,, െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക� സ��ാരിെ� നയം െകാ�ം ��സ��ാരിെ� കാലെ� സാ��ിക
അരാജകത�ം െകാ�ം ഭ�മ�ാതായ സാ��ിക �ിതിയി�ം േകരളെ�
ദാരി��മി�ാ� സം�ാനമാ�ി മാ��തിന് വിഭാവനം െച�ി�ളള വികസന
േ�മ പരിപാടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സ��� സാ�ഹിക �ര� എ� ല��ം േനടാനാ�ളള �വ��ന��െട
�േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;

(സി) സ�വീസ് െപ�ഷേനാ രേ��റിലധികം �മിേയാ ഇ�ാ�വേരാ ആദായ
നി�തി പരിധിയി�െ�ടാ�വേരാ ആയ  60  വയ�് കഴി� എ�ാവ��ം
സാ�ഹ� �ര�ാ െപ�ഷ� അ�വദി�� പ�തി �കാരം എ� േപ��്
െപ�ഷ� ന�കി വ���് ;

(ഡി) ��ത പ�തിയി� അ�ഹത�ളള എ� േപ�െ��ാണ് മതി�കണ�്;

(ഇ) വ�ാജ െപ�ഷ�കാെര കെ��ി ഒഴിവാ�ാ�  സ�ീകരി� നടപടി
അറിയി�ാേമാ?

സാ�ഹ� �ര�ാ െപൻഷൻകാ�െട സാ��ിക �ിതി മന�ിലാ�ാൻ സ�േ�

2340. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം
കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സാ�ഹ� �ര�ാ െപൻഷൻ എ�ാവ�ഷ�ം �റ് �പ വ�് വ��ി�ി�െമ�
�ഖ�ാപനം �ാവ��ികമാ�ിയി�േ�ാ;  ഇെ��ിൽ എ�െകാ�്;
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ െപൻഷൻ വാ��വരിൽ 1500 ച�ര� അടി�് �കളിൽ വി�തി��
വീ�ിൽ താമസി��വെര�ം  1200  സി.സി.യിൽ ��തൽ യ�േശഷി��
വാഹനം ഉ�വെര�ം ആദായനി�തി നൽ��വേരാെടാ�ം
താമസി��വെര�ം ഒഴിവാ�െമ� �ഖ�ാപനം �ാവ��ികമാ�ിയി�േ�ാ;

ഉെ��ിൽ എ�േപെര ഇ�കാരം ഒഴിവാ�ി; അറിയി�േമാ;

(സി) സാ�ഹ� �ര�ാ െപൻഷൻ വാ��വ�െട സാ��ിക �ിതി
മന�ിലാ��തിനായി സ�േ� നട��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ിൽ ആെരയാണ് ��ത സ�േ��് നിേയാഗി�ി��െത�ം;  എ�ാണ്
അവ�െട കെ���കെള�ം വിശദമാ�േമാ?
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െചലവ് ���� നടപടികൾ

2341. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�� സാ��ിക �തിസ�ി�െട അടി�ാന�ി�  െചലവ്
����തിന് തീ�മാനെമ��ി�േ�ാ; എ�ി� അതിെ� അടി�ാന�ി�
സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) െചലവ് ����  നടപടി �ാവ��ികമാ�ിയേശഷം,  ഗവ�െമ�്
െസ��റിമാ��് െമാെെബ�  േഫാ�  വാ��തിന് നിലവി��ായി��
20000  �പ  30000  �പയാ�ി വ��ി�ി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  അതി�ളള
കാരണെമ�ാണ്?

േദശീയ െപ�ഷ� പ�തി

2342. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നാളി�വെര എ� ജീവന�ാ� േദശീയ െപ�ഷ� പ�തിയി�
രജി��  െച�ി�െ��ം എ� �ക ഇ�വെര െപ�ഷ�  പ�തിയി�
നിേ�പി�ി�െ��ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േദശീയ െപ�ഷ�  പ�തിയിെല ��ി ബാ�ായ ആ�ിസ് ബാ�ിെ�
കാലാവധി എ� വെരയാണ്; ആ�ിസ് ബാ�ിന് ��് ഏത് ബാ�ായി��
��ി ബാ�് ;വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േദശീയ െപ�ഷ�  പ�തിയിെല െപ�ഷ�  ഫ�് മാേനജ�മാരായ
െപാ�േമഖലാ �ാപന�� ഏെതാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) േദശീയ െപ�ഷ�  പ�തി�് േവ�ി േക�സ��ാ�  �റെ��വി�
ഇ�െവ�്െമ�് പാേ��  എ�ാെണ�് അറിയി�ാേമാ  ;  ��ത
ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ?

ചല�് ഫ�് മാ�� നി�േ�ശ��

2343. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) എ�ഡഡ് ��കളി� സ��ാ� ഫ�ം �� ഫ�ം ഉപേയാഗി�് ചല�്
ഫ�് എ� േപരി� പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇൗ പ�തി�ായി എം.എ�.എ. �െട അടി�ാന സൗകര� വികസന ഫ�്
വിനിേയാഗി�വാ� അ�മതി ന�കിയി�േ�ാ;

(സി) ചല�് ഫ�് പ�തി നട�ിലാ��തി�ളള മാ�� നി�േ�ശ��
�റെ��വി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

ധനകാര� വ��ിെല ഫയ� നീ�ം

2344. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം
കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െസ�േ�റിയ�ിെല ധനകാര� വ��ിെല എ� ഫയ�കളാണ്
തീ��ാ�ാനായി��ത്;  ഇതി�  ഒ� മാസ�ി�  ��ത�
കാലതാമസ��ായി�� എ� ഫയ�കളാ��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ കാലതാമസം പല പ�തിക�െട�ം നട�ി�ിന് തട�ം ��ി��തായ
കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഈ ��ം പരിഹരി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ?

വിശ�ാസ് േസാ�് െവയറിെ� �വ��നം

2345. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം
കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സ��ാ� ജീവന�ാ�െട എസ്.എ�.ഐ, ജി.ഐ.എസ് എ�ിവ
നിലവി�  ഓ�െെല�  സംവിധാന�ി�െട ഏകീകരി�ത് ���മാ�ം
നട�ിലാ�ാ� സാധി�ി�േ�ാ ;

(ബി) തേ�ശഭരണ �ാപന�ളിെല ജിവന�ാ�െട എസ്.എ�.ഐ,

ജി.ഐ.എസ് തിരി�ടവ് നട��തിന് വിശ�ാസ് േസാ�് െവയറിെ�
�വ��നം ��ികരമാേണാെയ�് െവളിെ���േമാ;

(സി) നിലവി� ജീവന�ാ� നാളി�വെര അട� �ീമിയം �ക സംബ�ി�് വിവരം
അറി��തിന് എെ��ാം സംവിധാന�� ഉെ��് വിശദമാ�ാേമാ?
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ൈഫനാ�സ് ഇ�െ��� മാേനെ��് സി�ം

2346. �ീ.അ�� �കാശ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ധനകാര� ഇ�െ���  വിംഗിെ� കാര��മത വ��ി�ി��തിനായി
ആരംഭി� ൈഫനാ�സ് ഇ�െ��� മാേനെ��് സി��ി� 31.5.2018

വെര എ� ഇ�െ��� റിേ�ാ��ക� തീ�മാനമാകാെത�െ��ം അവ
ഏെതാെ�യാെണ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ധനകാര� െസ��റി�െട പ��  എ� ഇ�െ���  റിേ�ാ��ക�
െപ�ിം��്;  ഏെത�ാം റിേ�ാ��ക�; എ��തലാണ് ഓേരാ റിേ�ാ��ക�ം
െപ�ിംഗ് ആയി��ത്;

(സി) റിേ�ാ��ക� െപ�ിംഗ് ആയതിെ� കാരണം വ��മാ�േമാ?

പ�ാളി� െപ�ഷ� പ�തി �കാര�ളള സ��ാ�വിഹിതം

2347. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

പ�ാളി� െപ�ഷ�  പ�തി �കാര�ളള സ��ാ�വിഹിതം യഥാസമയം
സ��ാ� ഒ���േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

െപാ�േമഖലാ �ാപന��െട അ�ഡിേ�ഷ�

2348. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം
കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�േമഖലാ �ാപന��െട �വ��ന േമഖലയിെല പരി�ാന�ം
��പരിചയ�ം കണ�ിെല��് അ�ഡിേ�ഷ�  ന��� സ�ദായം
പരിേശാധി�േമാ;

(ബി) നിലവി� ���ിക� െച�് വ�� െപാ�േമഖലാ �ാപന�െള അവ�െട
പരിചയ േമഖലയി� ഉ�െ���ാെത ഇറ�ിയ അ�ഡിേ�ഷ� സംബ�ി�
ഉ�ര�ക� �ലം �ാപന���് ���ിക� ഏെ���ാ� സാധി�ാെത
വ�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇ�രം �ാപന���്
േവ�ി ഉ�രവ് പരി�രി�േമാ?
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ആ��� ഇലേ�ാണിക് ഹാ�ഡ് െവയ� പാ��്

2349. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എറണാ�ളം ജി�യി�  ആ���  ഇലേ�ാണിക് ഹാ�ഡ് െവയ�
പാ��ിനായി �ലേമെ����തിനാ�� ഫ�് ജി�ാ കള���്
ലഭ�മാ��ത് സംബ�ി�് ധനകാര� എ�്െപ�ഡി�� എ-വ��ിലാരംഭി�
ഫയ� നടപടി ഏ� ഘ��ിലാെണ�റിയി�േമാ;

(ബി) ��ത ഫ�് എ��ം േവഗം ജി�ാ കള���് ലഭ�മാ��തിനായി നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

േദശീയ സ�ാദ� പ�തി ഏജ�മാ��് െപ�ഷ�

2350. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നിലവി� എ� േദശീയ സ�ാദ� പ�തി ഏജ�മാ�  ഉ�്;
ജി� തിരി�് എ�ം വിശദമാ�േമാ;

(ബി) േദശീയ സ�ാദ� പ�തി ഏജ�മാ��ളള െപ�ഷ�  പ�തി നിലവി�
വ�ി�േ�ാ ; എ�ി�വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(സി) േദശീയ സ�ാദ� പ�തി�െട കീഴി�  നിലവി�ളള �ീ�ക�
എെ�ാെ�യാണ്; ��ത �ീ�ക��് േക� സഹായം ലഭ�മാേണാ എ�ി�
വിശദമാ�േമാ?

സ��ാരിന് സാധന�ൾ ഓ�െെലനി� വാ��തിന് അംഗീകാരം

2351. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാരിന് ആവശ��� സാധന��ം േസവന��ം ഓ�െെലനി�
വാ��തിന് അംഗീകാരം ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ാര��ിനായി േ�ാ�  പ�േ��സ് മാ�വലി�  േവ� മാ���
വ��ിയി�േ�ാ;

(സി) േക�സ��ാരിെ� െജം എ� ഓ�െെല� �ാ�്േഫാമി�െട സാധന��
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വാ��തി�� അ�മതി ഉപേയാഗി�് സ�കാര� ഇ-െകാേമ�് െെസ�കളി�
നി�് സാധന�� വാ�ാ� സാധി�േമാ;

(ഡി) ക�േ�ഷേനാ െട�ഡേറാ �ണി��തിന് ഈ സംവിധാനം
ഉപേയാഗി�േ�ാ� സാധ�മാ�േമാ; വ��മാ�േമാ?

ജി.എസ്.ടി .രജിേ�ഷ�

2352. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന വാണിജ� നി�തി വ��ി� രജിേ�ഷ� ഉ� എ�ാ വ�ാപാരിക�ം
ജി.എസ്.ടി സംവിധാന�ിേല�് മാറിയി�േ�ാ;

(ബി) ജി.എസ്.ടി. രജിേ�ഷ� െച�ാ� വ�ാപാരിക�െടേമ� എെ��ി�ം നടപടി
സ�ീകരി�േമാ ;വിശദമാ�േമാ ?

ജി.എസ്.ടി നിലവി� വ�േശഷ�� വ�മാന വ��നവ്

2353. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജി.എസ്.ടി നിലവി�  വ�േശഷം സം�ാന�ിന് ലഭ�മായ വ�മാന
വ��നവ് എ�െയ�ം എെ��ി�ം വ�മാനേചാ�� ഏെത�ി�ം
വിഭാഗ�ി�  നി��ായി�െ��ി�  അവ സംബ�ി�് നാളി�വെര�ളള
സ��ാ� അവേലാകനം എ�ാെണ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന ധനകാര� വ��് കണ��കാരം ജി.എസ്.ടി രജിേ�ഷ�
എ�േ�� ക�വട�ാ�  എ�െയ�ം അവരി�  എ� േപ�  നാളി�വെര
രജിേ�ഷ�  േനടിെയ�ം അേപ�ക�  എ�െയ��� വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഇവരി�  േകാേ�ാസിഷൻ �ീമി�  ഉ�െ�� വ�ാപാരിക�  എ�;  അവ�
ഉപേഭാ�ാ�ളി� നി�ം നി�തി ഇൗടാ��ത് പരിേശാധി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ
എ�േപെര ഇ�കാരം കെ��ി നടപടിക�  സ�ീകരി� എ�്
വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ജി.എസ്.ടി.  നട�ാ�ിയേശഷം നാളി�വെര േക�സ��ാരി�  നി�ം
ലഭ�മാേക� �ക എ�െയ�് വ��മാ�േമാ?
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ജി.എസ്.ടി.

2354. �ീ.അ�� �കാശ്
,, വി.പി.സജീ��
,, അ�പ് േജ�ബ്
,, പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിലവിെല സാഹചര��ി� ജി.എസ്.ടി. സം�ാന�ിന് �ണകരമാെണ�്
വിലയി���േ�ാ;  എ�ി�  അതിന് ആധാരമായ വ�തക�
എെ�ാെ�യാെണ�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഇ-േവ ബി� നട�ിലാ�ിയേതാ� �ടി ചര�് നീ�വിവര�� ഓ�െെലനായി
റി�ാ�ഡ് െച��തി�ം നി�തി െവ�ി�് ���മായി തട��തി�ം
സാധി�ി�േ�ാ;  ജി.എസ്.ടി.  നട�ിലാ�ിയത് �ലം  2017-18-�
സം�ാന�ിന് അ�ഹതെ�� െെദ�മാസ �കയായി നി�യി�
ന�പരിഹാര �ക േക��ി� നി�ം �ത�മായി ലഭി�ി�േ�ാ;  വിശദാംശം
ന��േമാ;

(സി) ജി.എസ്.ടി.  െന�് വ��് ���േതാതി�  �വ��ന�മമായി�േ�ാ;

ഇെ��ി�  നിലവി�  ഇ��ലം റിേ��ക�  ���മാ�ം ഫയ�  െച�ാ�
സാഹചര���ായി�േ�ാ;

(ഡി) ഇ���് ടാ�ിെ� ��� ആ��ല�ം ഉപേഭാ�ാവിന് െെകമാറാ� അവ�
ജി.എസ്.ടി.  നട�ിലാ�ി ഒ� വ�ഷം കഴി�ി�ം നിലവി�േ�ാ;  ഉെ��ി�
��ത വ�ാപാരിക�െ�തിെര എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളത്;

(ഇ) സം�ാന�ിന് െഎ.ജി.എസ്.ടി.  െ�ഡി�ിെ� വിഹിതമായി േക��ി�
നി�ം ലഭിേ�� �ക ലഭ�മായി�േ�ാ; ഇൗയിന�ി� ഇ�വെര എ�് �ക
ലഭി�െവ�് വ��മാ�േമാ?

ജി.എസ്.ടി. െന�് വ��് േസാ�് െവയ�

2355. �ീ.െജയിംസ് മാത�
,, എം. രാജേഗാപാല�
,, എ. �ദീ��മാ�
,, പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ജി.എസ്.ടി.  ���മാ�ം ഓ�ൈല�  സംവിധാനമായതിനാ�  റിേ��
ഫയലിംഗി�ം അതിെ�യടി�ാന�ി�ളള �� പരിേശാധന�ം
ഏ�െ���ിയി�ളള ജി.എസ്.ടി.  െന�് വ��് എ� േസാ�് െവയ�
കാര��മമ�ാ�തിനാ�  37  ശതമാനേ�ാളം
വ�മാനേചാ����ാ��െവ� നിഗമന�ിെ�യടി�ാന�ി�
നട�ാ� നി�യി�ി�ളള പരി�ാര�� എെ��ാമാണ് ;

(ബി) നിലവി�  51  ശതമാനം സ�കാര� ക�നിക�െട ഉടമ�തയി��
ജി.എസ്.ടി.  െന�് വ��് ���മാ�ം സ��ാ�  സംരംഭമാ�ാ�
തീ�മാനി�ി�േ�ാ; അ�വഴി ല��മി�� േന�ം എ�ാണ്;

(സി) ഡിജി��  ഇടപാ�ക��് നി�തിയിളവ് ന�കാ�ം അേത സമയം
ഉ����െട േമ�  സം�ാന��മായി പ�വ�േ��തി�ാ� െസസ്
�മ�ാ��ളള േക� സ��ാ�  നി�േ�ശേ�ാ�ളള സം�ാന�ിെ�
നിലപാട് വ��മാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ?

ആ�ി േ�ാഫി�ീറിംഗ് ക�ി�ി

2356. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജി.എസ്.ടി.  നിലവി�  വ�തി�േശഷം ജി.എസ്.ടി.�െട േപരി�
അമിതവില�ം അമിത ലാഭ�ം ഇൗടാ�� വ�ാപാര �ാപന���ം
ക�നിക��െമതിെര നടപടി എ���തിനായി സം�ാന�് ആ�ി
േ�ാഫി�ീറിംഗ് ക�ി�ി �പീകരി�് �വ��നം ആരംഭി�ി�േ�ാ;

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ക�ി�ി�െട ഘടന�ം �വ��ന രീതി�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) അമിത വില�ം അമിത ലാഭ�ം സംബ�ി�് ഉപേഭാ�ാവി�� പരാതിക�
ആ�ി േ�ാഫി�ീറിംഗ് ക�ി�ിെയ ധരി�ി�വാ� വ�വ��േ�ാ; വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ?

ചര�് േസവന നി�തി

2357. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചര�് േസവന നി�തി നട�ാ�ിയ േശഷം േകരള�ിെല നി�തി
വ�മാന�ി��ായി�� വ��നവ് സം�ാനം �തീ�ി�ി��തിെന�ാ�ം
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�റവാേണാ ;

(ബി) എ�ി�  ഈ �റവി�� കാരണ��  എെ�ാെ�യാെണ�ാണ്
ക���ത്;

(സി) �െ�ാ���ളി�ാെത െച�േപാ�ക� ഇ�ാതാ�ിയത് നി�തി െവ�ി�ിന്
കാരണമാെയ�് ക���േ�ാ ;

(ഡി) െച�േപാ�ക��് പകര�� ഇ-േവ ബി�  സ�ദായം ��ത�
കാര��മമാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

ചര�് േസവന നി�തി

2358. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

,

ചര�് േസവന നി�തി (ജി.എസ്.ടി.)

2359. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചര�് േസവന നി�തി  (ജി.എസ്.ടി.)  നിലവി�  വ�േശഷം
േസവനേമഖലയി� നി�ം സം�ാന�ിന് ലഭി� നി�തി�െട വ��മായ
കണ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ജി.എസ്.ടി.  േകാ��േസഷ�  ആ�് �കാരം ��ത നി�തി
നട�ിലാ�േ�ാ�  ഉ�ാ�� വ�മാന ന�ം  2015-16  -െല നി�തി
പിരിവിെ� അടി�ാന�ി�  2016-17,  2017-18  എ�ീ വ�ഷ�ളി�
ന�പരിഹാരമായി ലഭി� �ക എ�യാെണ�് വിശദമാ�േമാ?

നി�തി േചാ��

2360. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി
,, െക.എ�.എ ഖാദ�
,, സി.മ��ി
േഡാ.എം. െക. �നീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ജി.എസ്.ടി.  നട�ിലാ�ിയതി�േശഷം നി�തി േചാ�� ഉ�ായതായി
വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) നി�തി േചാ�� തട��തിനായി നി�തി വ��ിെ� ഇ�ലിജൻസ് വിഭാഗെ�
കാര��മമാ�ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) എ�ിൽ വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

നി�തി �ടി�ിക

2361. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജി.എസ്.�ി സ�ദായം നിലവിൽ വ��തി���് നിലവി��ായി�� വാ�്
നി�തി സ�ദായ�ിൽ പലകാരണ�ളാൽ നി�തി �ടി�ിക വ��ിയ
വ�ാപാര �ാപന���് എ�െ���ിയ ആംന�ിയി�െട  2016-17,

2017-18  സാ��ിക വ�ഷ�ളിൽ എ� �ക പിരിെ���വാൻ
കഴി�ി�െ�� വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ആംന�ി�െട വ�വ�ക� എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത ആംന�ി �കാരം ഇള�ക� ലഭി��തിന് ഇേ�ാ� നൽകിയി��
കാലാവധി ഏ�വെരയാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) കാലാവധി ദീ�ഘി�ി�വാൻ ഉേ�ശി��േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?

െപേ�ാളി�ം ഡീസലി�ം �മ�െ��ി�� നി�തി

2362. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അയ�  സം�ാന�ളായ തമിഴ് നാ�ി�ം ക��ാടകയി�ം െപേ�ാളി�ം
ഡീസലി�ം സം�ാനേ��ാൾ നി�തി �റവാണ് എ� കാര�ം
��യി�െ�ടി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) 2017  െഫ�വരി,  മാ��്,  2018  ഏ�ി�, േമയ് എ�ീ മാസ�ളി�
െപേ�ാളിെ��ം ഡീസലിെ��ം നി�തിയിന�ി� സം�ാന�ിന് ലഭി�
വ�മാനം എ�െയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) േക�സ��ാ� എ� വില വ��ി�ി��ത�സരി�് േകരള�ിന് ലഭി��
അധികവ�മാനം േവെ��് െവ�് ജന�െള സഹായി�വാ�
ത�ാറാ�േമാ;  എ�ി�  െപേ�ാളിെന�ം ഡീസലിെന�ം ജി.എസ്.ടി.യി�
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ഉ�െ���വാ� ആവശ�െ��േമാ എ�റിയി�ാേമാ ?

(ഡി)

നി�തിയിന�ി� ലഭി� �ക

2363. �ീമതി �. �തിഭ ഹരി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��  സ��ാരിെ� കാലവളവി�  നി�തിയിന�ി�  ലഭി� �ക�െട
വിശദാംശ�� സാ��ിക വ�ഷം തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ിേലറിയ േശഷം നി�തി വ�മാന�ി��ായ
വ��ന�െട വിശദാംശ�� ന�കാേമാ?

സ��ാ� വ��ക�മായി ബ�െ�� േസവനനിര�കൾ

2364. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  വ��ക�മായി ബ�െ�� േസവനനിര�കളി�  വ��നവ്
വ��െമ�് 2018-19 െല ബജ�് �സംഗ�ി� വ��മാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) എ��തലാണ് വ��നവ് വ��ിയിരി��ത് എ�റിയി�േമാ;;

(സി) സ��ാ�  വ��ക�െട�ം െപാ�േമഖലാ �ാപന��െട�ം �ാ�് ഇ�
എ�ഡ് �ാപന��െട�ം ���ിയ േസവന നിര�ക� വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) േസവനനിര�കളി�  വ��നവ് വ��ിയ േശഷം ഇൗയിന�ി�
സ��ാരിന് കി�ിയ വ�മാനം ഇനം തിരി�് വ��മാ�േമാ?

�ഷറി േസവിം�സ് ബാ�് ഇടപാ�കാ��് എ.ടി.എം. കാ�ഡ്

2365. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ഷറി േസവിം�സ് ബാ�് �വ��ന��  ��ത�
െമ�െ���ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) �ഷറി േസവിം�സ് ബാ�് ഇടപാ�കാ��് എ.ടി.എം.  കാ�ഡ് ന���
കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ;
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(സി) എ�ിൽ എ.ടി.എം. കാ�ഡ് ന���തിന് അടിയ�ിര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

��മ�ിമാ�െട േപ�ണ� �ാഫിെ� െപ�ഷ� ആ��ല�ം

2366. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഷറികളി� െച�ം മ�് ബി�ക�ം സമ��ി�േ�ാ� സ��ാ� നിയ�ണം
ഇ�ാെത �ഷറി ഉേദ�ാഗ�� ബിൽ മട��േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�  അനൗേദ�ാഗിക നിയ�ണം ഏ�െ���വാ�  �ഷറി
ഉേ��ാഗ���് �ഷറി ഡയറ��  നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാെയ�്
അറിയി�േമാ;  ഇ�ാര�ം സ��ാ� പരിേശാധി�േമാ;  അനൗേദ�ാഗിക �ഷറി
നിയ�ണം സംബ�ി�് ധനകാര� വ��ിെ� വ��മായ അഭി�ായം
ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) �� മ�ിമാ�െട �ാ�ക�െട െപ�ഷ� സംബ�ി�് അവ��ത�െ��
കാരണ�ാ�  സ��ാരി�ം അ�ൗ��് ജനറലി�ം ഏെത�ി�ം �ഷറി
ഓഫീസ� കെ��തിയി�േ�ാ ;

(ഡി) ഏെത�ാം �ഷറികളിൽ ��മ�ിമാ�െട �ാഫിെ� െപ�ഷ�ം ക��േ�ഷ�ം
തട�വ�ി�െ��് �ഷറി തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ��മ�ിമാ�െട �ാഫിെ� െപ�ഷ�  സംബ�ി�് ഏെത�ി�ം �ഷറി
ഓഫീസ�  �ഷറി ഡയറ�േറാട് േരഖാ�ലേമാ അ�ാെതേയാ അഭി�ായം
ആരാ�ി�േ�ാ;  എ�ി�  �ഷറി ഡയറ��  ന�കിയ നി�േ�ശം
വ��മാ�േമാ;

(എഫ്) ��മ�ിമാ�െട േപ�ണ� �ാഫിെ� െപ�ഷ� ആ��ല�ം കാരണമി�ാെത
തട�െവ� ഉേദ�ാഗ��െട േപരി� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

പഴയ�ാടി �ഷറി�െട െക�ിടനി��ാണം

2367. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഷറി അടി�ാന സൗകര�വികസന പ�തിയിൽ ഉ�െ���ി ഇൻെകൽ
�േഖന െക�ിടം നി��ി��തിന്  16.07.2017ന് ഭരണാ�മതി ലഭി� ക��
ജി�യിെല പഴയ�ാടി �ഷറി�െട െക�ിട നി��ാണ�ിന് ന�നതക�
പരിഹരി�െകാ�� �തിയ എ�ിേമ�്,  ഇൻെകൽ ത�ാറാ�ി െട�ി�ൽ
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ക�ി�ി�െട അ�മതി�് സമ��ി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത �ഷറി�െട െക�ിടനി��ാണം എേ�ാ�  ആരംഭി�ാൻ കഴി�െമ�്
െവളിെ���േമാ?

�ഷറി നിേ�പം ആക�ഷകമാ�ാൻ നടപടി

2368. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം
കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ജീവന�ാ�ം െപ�ഷ�കാ�മ�ാെത ഏകേദശം എ�േപ��്
�ഷറി േസവിം�സ് അ�ൗ�് ഉളളതായാണ് കണ�ാ�ിയി�ളളെത�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െപാ�ജന�ളി� നി�ളള �ഷറി നിേ�പം േ�ാ�ാഹി�ി��തി�ം �ഷറി
നിേ�പം ��ത�  ആക�ഷകമാ��തി�ം ഇൗ സ��ാ�  എെ��ി�ം
ക��പ�തിക� ആരംഭി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) സം�ാനെ� െപാ�േമഖലാ ബാ�കൾ ഉപേഭാ�ാ�ളി� നി�ം വിവിധ
ഇടപാ�ക��് �തിയ ചാ��ക�  ഇൗടാ�ക�ം നിലവിെല നിര�ക�
വ��ി�ി�ക�ം െച�ത് �ലം പി�തിരി�� നിേ�പകെര�ം
െപാ�ജന�െള�ം ആക�ഷി��� വിധ�ി�  �ഷറി നിേ�പം
മാ��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

�ഷറി ക�വിേല� മാ�ിയ ബി�ക�

2369. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� സാ��ിക വ�ഷാവസാനം െകാ�� തീ��ാ� കഴിയാെത �ഷറി
ക�വിേല� മാ�ിയ ബി�ക�െട �ക വ��് തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതി�  നാളി�വെര െകാ�� തീ���ം ഇനി െകാ��ാ���മായ �ക
എ�യാണ്;

(സി) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളി� നീ�ിയി���ായ �ക തിരി�് പിടി�ത്
��വ� െകാ��് തീ��ി�േ�ാ; ആയതിെ� കണ�ക� ന�കാേമാ?

േകരള േലാ�റി ടി��ക�െട വിൽ�ന
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2370. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം
കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള േലാ�റി�െട സ�ാന��  ഈയ��കാല�് പരി�രി�ി�േ�ാ;

എ�ിൽ പരി�ാരം ഏത് വിധ�ിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സ�ാന��  പരി�രി� േശഷം േലാ�റി�െട വിൽ�നയിൽ ഇടിവാേണാ
വ��നവാേണാ ഉ�ായി��ത് ; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) െമാ�വ�ാപാര �ാപന�ളിൽ േലാ�റിക�  െക�ി�ിട�� എ��ം
ഏജ�മാ�  �ൻ��  പണം അട�വാ��തിനാ�ം വിൽ�നയിെല �റവ്
��യിൽ െപ��ി� എ�ത് വ�തയാേണാ;

(ഡി) അ�വദി� ക�ാ� ന�െ��െമ�തിനാൽ േലാ�റി ഓഫീ�കളിൽ നി�്
ടി��ക� �റെ���ാൻ എജ�മാ� ത�ാറാ��ി� എ�ം ത�കാലേ��്
ടി��ക�  �റ�ാൽ പി�ീട് അത് ��ണെമ�് ക�തിയാൽ
��ി��ാെണ�ം അതിനാൽ െക�കണ�ിന് ടി��ക�  ബാ�ിയായി�ം
െമാ�വിതരണ ഏജ�മാ� ന�ം സഹി�� എ�ത് വ�തയാേണാ ;

(ഇ) �ൻനിര സ�ാന��െട എ�ം �റ�ത് േലാ�റിവിൽ�ന ഗണ�മായി �റയാൻ
കാരണമായി�േ�ാ;

(എഫ്) എ�ിൽ വിൽ�ന വ��ി�ി�ാൻ എ�് നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാൻ
ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ?

വ�ാജ േലാ�റിക� തട��തിന് നടപടി

2371. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വ�ാജ േലാ�റിക� തട��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി�ളളെത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) അന�സം�ാന േലാ�റിക�  സം�ാന�് വി��ന�് എ��ത്
നിയ�ി�ാ�  എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളെത�്
വ��മാ�േമാ?

എ��് േലാ�റി ഇടപാട്

2372. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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സ��ാ� ഭാഗ��റി ഏജ�സിക� എ��് േലാ�റി ഇടപാട് നട�ിവ��
വിവരം േലാ�റി വ��ിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ  ;  ഇ�രം നടപടിക�
ക�ശനമായി തടയാ� എെ�ാെ� നടപടികളാണ് വ��് സ�ീകരി�െത�്
വ��മാ�ാേമാ?

േലാ�റി ടി��ക�െട സ�ാന�ളിെല പരി�ാര��

2373. �ീ.െക. �����ി
,, സി.െക.നാ�
,, േകാ�� ��േമാ�
,, െക.ബി.ഗേണഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം
കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േലാ�റി ടി��ക�െട സ�ാന�ളി�  നട�ാ�ിയ പരി�ാര���ലം
ടി��ക�െട വി�നയി�ം അ��ലം സ��ാരിെ� വ�മാന�ി�ം �റവ്
വ�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ��ലം ഏജ�മാ��് ന���ാ��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ിൽ
ഇത് പരിഹരി�വാ�  എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളെത�
വിശദമാ�ാേമാ?

കാ�ണ� െബനവല�് ഫ�് പ�തി

2374. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ണ� െബനവല�് ഫ�് പ�തിയി�  ഉ�െ���ിയി��
സം�ാനെ� സ��ാ� ആ�പ�ിക�െട പ�ിക ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി �േഖന ഓേരാ സ��ാ�,സ�കാര� ആ�പ�ിയി�ം ഏെതാെ�
േരാഗ���ാണ് ചികി�ാ സൗകര���  ലഭി��െത� വിശദാംശം
ആ�പ�ിക� തിരി�് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) പാവെ�� േരാഗിക��് ആശ�ാസകരമായ ഈ പ�തി കാര��മമായി
നട�ിലാ��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ?

കാ�ണ� െബനവല�് ഫ�് �ീം �കാര�� േസവനം ഉറ�ാ�ാ� നടപടി
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2375. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ണ� െബനവല�് ഫ�് പ�തിയി�  ഉ�െ�� ചില സ�കാര�
ആ�പ�ിക�  േരാഗിക��് ഈ പ�തി �കാര�� ചികി�
നിേഷധി��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഇ�രം
ആ�പ�ിക�െ�തിെര എ�് നിയമ നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളത് ;

(ബി) ചികി�യിന�ി� ആ�പ�ിക��് �ക െകാ��തീ��ാ�െ��ി� ��ം
പരിഹരി��തിനായി എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളത്;

(സി) കാ�ണ� െബനവല�് ഫ�് �ീമി� ഉ�െ��ി�ളള എ�ാ ആ�പ�ികളി�ം
ക�ശനമായി ഇതിെ� േസവനം ഉറ�ാ�ാ�  എെ�ാെ� നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

െക.എഫ്.സി.െയ മിക� ധനകാര� �ാപനമായി ഉയ��ിെ�ാ�വരാ� നടപടി

2376. �ീ.െക. �����ി
,, സി.െക.നാ�
,, േകാ�� ��േമാ�
,, െക.ബി.ഗേണഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം
കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എഫ്.സി.െയ േകരള�ിെല മിക� ധനകാര� �ാപനമായി
ഉയ��ിെ�ാ�വരാ�  സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�  എെ�ാെ�യാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െക.എഫ്.സി.  �ഖ�ാപി� �തിയ വാ�ാനയം സംബ�ി� വിശദാംശ��
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) �ാ��് അപ് സംരംഭ�െള േ�ാ�സാഹി�ി�ാ�  െക.എഫ്.സി.�െട
പ�തിക� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) െക.എഫ്.സി.െയ െച� ബാ�ായി ഉയ���തിന് സ�ീകരി�ാ�
ഉേ�ശി�� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ് എ�് വ��മാ�ാേമാ?

െക.എസ്.എഫ്.ഇ. ജീവന�ാ�െട െപ�ഷ� �ായം

2377. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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െക.എസ്.എഫ്.ഇ.  ജീവന�ാ�െട െപ�ഷ�  �ായം വ��ി�ി��ത്
സംബ�ി� നി�േ�ശം നിലവി�േ�ാ;  എ�ിൽ ഇ�ാര��ി� സ��ാരിെ�
നിലപാട് വ��മാ�ാേമാ?

െക.എസ്.എഫ്.ഇ �െട ലാഭം

2378. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം െക.എസ്.എഫ്.ഇ.�െട ലാഭം
വ��ി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;  ഉെ��ി�  ഓേരാ വ�ഷ�ം ലഭി�
വ�മാന�ം ലാഭ�ം എ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം െക.എസ്.എഫ്.ഇ.യി� എ�
േപ��് പി.എസ്.സി.  �ഖാ�ിരം നിയമനം ന�കിെയ�ം ഏെത�ാം
ത�ികയിെല�ം വ��മാ�േമാ?

ആേരാഗ� ഇ��റ�സ് പ�തി

2379. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  ജീവന�ാ��് ആേരാഗ� ഇ��റ�സ് പ�തി നട�ിലാ�വാ�
ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  േകരള േ��് ഇ��റ�സ് വ��് വഴിയാേണാ ഈ പ�തി
നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി��ത്;

(സി) ആേരാഗ� ഇ��റ�സ് പ�തിയി�  സ��ാ�  വിഹിതം ഉ�ാ�േമാ;

ഉെ��ി� എ�; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) ഇ�ഴി� ബ�ജ�ി� െമഡി�� റീ ഇേ��്െമ�്, പലിശ രഹിത ചികി�ാ
വാ�ാ പ�തി,  വിവിധ വ��കളിെല െമഡി��  അലവ�സ് എ�ീ
ഇന���് എ� വീതമാണ് പണം നീ�ിെവ�ി��ത്?

ആേരാഗ� ഇ��റ�സ് പ�തി

2380. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

resource://app/res/html5.html

42 of 126 Friday 08 June 2018 02:07 PM



(എ) സം�ാന സ��ാ� ജീവന�ാ��ം െപ�ഷ�കാ��ം െമ�െ�� ചികി�
ലഭ�മാ��തിന് ആവി�രി� ആേരാഗ� ഇ��റ�സ് പ�തി�െട
വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി എേ�ാ�  ആരംഭി�ാനാണ് സ��ാ�  ഉേ�ശി��െത�്
വ��മാ�ാേമാ ?

ആേരാഗ� ഇ�ഷ�റ�സ് പ�തി

2381. �ീ.െക.സി.േജാസഫ്
,, ഐ.സി.ബാല���
,, എ.പി. അനി� �മാ�
,, അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സ��ാ�  ജീവന�ാ��ം െപ�ഷ�കാ��ം ആേരാഗ�
ഇ�ഷ�റ�സ് നട�ിലാ��തിന് ആവി�രി� പ�തി ഇ�വെര
�ാവ��ികമാ�വാ� സാധി�ാെത വ�ത് എ�െകാ�ാണ്;

(ബി) ഇതിനായി െട�ഡ�  നടപടിക�  ���ിയായി�േ�ാ;  ഏത് ക�നി�ാണ്
െട�ഡ� ന�കിയത്; ഇതിനാ�� കരാറി� ഒ�് വ�ി�േ�ാ;

(സി) പ�തി അടിയ�രമായി നട�ിലാ�വാ�  നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വിശദമാ�േമാ?

സം�ാന ഇ�ഷ�റ�സ് വ��ിെ� ക����വ�കരണം

2382. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന ഇ�ഷ�റ�സ് വ��ിെ� ക����വ�കരണം,  േസാ�് െവയ�
നി��ി�� െക�േ�ാ�മാ�� ത��ം കാരണം തട�െ��ിരി�� കാര�ം
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) െക�േ�ാ�മായി ഉ�ാ�ിയ കരാ� �കാരം എ� കാലം െകാ�് േസാ�്
െവയ�  ത�ാറാ�ി ന�കണെമ�ം,  ഇതിേല�ായി എ� �ക
അ�വദി�െമ�ം,  അതിെ� വിതരണം എ� വീതം ഏെത�ാം ഘ��ി�
നട�െമ�മാണ് വ��മാ�ിയിരി��ത് എ�് അറിയി�േമാ;

(സി) എ�ാണ് െക�േ�ാ�മായി കരാറിേല�െ��െത�് അറിയി�േമാ;
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(ഡി) എ�ാണ് നിലവി�  ക����വ�കരണ�ിന് തട�ം വരാ��
കാരണെമ�് അറിയി�േമാ;

(ഇ) അടിയ�രമായി ക����വ�കരണം ���ീകരി��തിന് നടപടിക�
സ�ീകരി�േമാ?

റവന�/േകാ��്ഫീ �ാ�ക��് �ാമം

T 2383. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ�
,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം
കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് റവന�/േകാ��്ഫീ �ാ�ക��് ക�� �ാമം േനരി��ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�കാരം �ാമം േനരിടാ��ായ സാഹചര�ം വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഈ �ാമം �തെല��് ഓ�ൈല� വ�ാപാര ൈസ�കളി� ഇവ�് ��ിര�ി
അധിക വില ഈടാ�ി വി�ന നട�� സാഹചര��ി� റവന�, േകാ��് ഫീ
�ാ�ക�െട �ാമം േനരിടാ�  എെ�ാെ� നടപടിക�  സ�ീകരി�ി��്;
അറിയി�ാേമാ?

�ാ�് േപ��കൾ / ��പ��� ലഭ�മാ��തിന് നടപടി

2384. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ���  ജി�യിലട�ം സം�ാന�് വിവിധ �ല�ളി�  െചറിയ
�കക��ളള �ാ�് േപ��ക�  മാസ�ളായി ആവശ�ാ�സരണം
ലഭ�മ�ാ�ത് ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) 10,  50,  100  �ട�ിയ �കക��ളള ��പ���  മാസ�ളായി
ലഭ�മ�ാ�തിനാ�ളള ��ി��ക� അവസാനി�ി��തി�ം ആവശ��ിന്
��പ���  ലഭ�മാ��തി�ം ആവശ�മായ നടപടികൾ സർ�ാർ
സ�ീകരി�േമാ?

��പ����ം റവന� �ാ�ക���� �ാമം

2385. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) െചറിയ വില�െട ��പ����ം റവന� �ാ�ക��ം ക�� �ാമം
അ�ഭവെ���� �ലം ജനന-മരണ സ��ിഫി��ക�  �ത�  വിവിധ
ഉട�ടിക�വെര��വ�ായി സാധാരണ�ാ�  ��ി���ഭവി��ത്
��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ� പരിഹരി��തിനായി സ��ാ�  തല�ി�  നടപടികെളെ��ി�ം
സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ന��േമാ?

കയ� േമഖല�െട സമ� വികസനം

2386. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കയ�  േമഖല�െട സമ� വികസന�ിനായി െതാ�് സംഭരണം
ശ�മാ��തി�ം ���മാ�ം യ�വ��രണം നട�ിലാ�ി പരമാവധി
ചകിരി ഉ�പാദി�ി��തി��� �മ�� വിജയി�ി�േ�ാ;

(ബി) കയ�  സഹകരണ സംഘ��െട �ന��ാരണ�ിനായി സ�ീകരി�
നടപടിക�  അവേലാകനം െച�ി�േ�ാ;  അത് വിജയ�ദമാെണ�്
കെ��ിയി�േ�ാ;

(സി) 2017-18  സാ��ിക വ�ഷ�ി�  നട�ിലാ�െമ�് �ഖ�ാപി�
ഡീൈഫബേറഷ�  മി�ക�  �ാപി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

എ�ിൽ എ� മി�ക� �ാപി�;

(ഡി) കയ� േമഖലയി� നട�ിലാ�ിയ യ�വ��രണം ��ത േമഖല�് ഉണ�വ്
ന�കിയി�േ�ാ ; ഇ�രം നടപടിക� സ�ീകരി��തി��ായ കാലവിളംബം
ഈ േമഖല�െട വികസന�ിന് തട�മാെയ�് കെ��ിയി�േ�ാ?

കയ� െസാെെസ�ിക��് െമഷിനറിക�

2387. �ീ.അ�� �കാശ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കയ�  െസാെെസ�ിക��് ഓേ�ാമാ�ി�് �ി�ിംഗ് െമഷീ�ം ഇതര
െമഷീ�ക�ം ന�കാ�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഏെത�ാം �ാപന���് ഏെത�ാം െമഷീ�ക� ന�കിെയ�്
ഇനം തിരി�് െവളിെ���േമാ;

(സി) ഓേരാ �ാപന���ം ന�കിയ െമഷീ�ക�െട വില എ�െയ�്
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െവളിെ���േമാ?

പര�രാഗത കയ� വ�വസായം

2388. �ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം
കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പര�രാഗത കയ�  വ�വസായ�ിെ� വികസന�ിനായി സ�ീകരി�
നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) കയറിന് വിപണന സാ��ത വ��ി�ി�ാ�ം ഇൗ രംഗ�് െതാഴി�
െച��വ��് �ിര േജാലി�ം മാന�മായ േവതന�ം ലഭി��� രീതിയി�ം
ഇൗ വ�വസായം �ന:സംഘടി�ി�ാ� ത�ാറാ�േമാ?

െച�കിട കയ� ഉ�പാദക സഹകരണ സംഘ��െട �വ��നം

2389. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െച�കിട കയ�  ഉ�പാദക സഹകരണ സംഘ��െട �വ��നം
കാര��മമാ��തി�േവ�ി നട�ിലാ�ി വ�� പ�തിക� എെ��ാെമ�്
വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) സംഘ��  കയ�  െഫഡിന് ന��� കയറിെ� വില �ത�സമയ�്
വിതരണം െച��േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ;

(സി) കയ�  െതാഴിലാളിക��് ന�കി വ�� ഇ�കം സേ�ാ��് �ക
വ��ി�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദീകരി�േമാ?

കയ������െട വിപണനം

2390. �ീമതി �. �തിഭ ഹരി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

2011 �ത� നാളി�വെര എ�മാ�ം കയ������ േശഖരി�് വിപണനം
നട�ിയി��് എ�തിെ� ജി�തിരി�ം വ�ഷം തിരി��� വിശദാംശ��
ലഭ�മാ�േമാ?

വ�വസായ മി� പ�തി
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2391. �ീ.എം.ഉ��
,, പി.ബി. അ�� റ�ാ�്
,, പാറ�� അ��
,, െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം
�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തക�� േനരി�� െച�കിട വ�വസായ�െള ര�ി��തിനായി വ�വസായ
മി� എ� പ�തി നട�ിലാ��േ�ാ;

(ബി) എ�ി� വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

വ�വസായ വികസന�ിന് നട�ിലാ�ിയ പരിപാടിക�

2392. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ൻ സ��ാരിെ� കാല�് വ�വസായ വികസനം സാധ�മാ��തി�ം
നിേ�പ സാധ�തക�  ഉയ��ിെകാ�വ��തി�ം നട�ിലാ�ിയ
പരിപാടിക� എെ�ാെ�യായി��;

(ബി) എമ�ജിംഗ് േകരള 2012 -� എ� പ�തി നി�േ�ശ�� ലഭി�ി��െവ�ം
അതി�  എ� �ക�� പ�തിക�  ആരംഭി�വാ�  കഴി�െവ�ം
വ��മാ�േമാ;

(സി) �ൻ സ��ാരിെ� കാല�് വ�വസായ വ��ിെ� കീഴി�  ആരംഭി�
പ�തികളി�െട എ� േകാടി �പ�െട നിേ�പം െകാ�വ�വാ� സാധി�?

വ�വസായ �ാപന�ളിെല െതാഴിലാളിക�െട �ര�ാസംവിധാനം

2393. �ീ.ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�വസായ �ാപന�ളിെല െതാഴിലാളിക�െട �ര�ാസംവിധാനം
ഒ���തിന് എെ�ാെ� മാ��നി�േ�ശ�ളാണ് നിലവി��ത്;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം സം�ാന�് വ�വസായ
േമഖലയി�  അപകട��  ഉ�ായി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  അതി�  എ�
െതാഴിലാളിക��് ജീവഹാനി സംഭവി�െവ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) വ�വസായ �ാപന�ളിെല െതാഴിലാളിക��് മതിയായ �ര�
ഉറ�വ���തി�ം നിലവി�� നിയമ��  ക�ശനമായി
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നട�ിലാ��തി�ം �ര�ാ സംവിധാന��  കാലാകാല�ളി�
അവേലാകനം െച��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

താ��് വ�വസായ ഓഫീസ്

2394. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

കാ�ാ�ട താ��് േക�മാ�ി താ��് വ�വസായ ഓഫീസ് �ട��ത്
സംബ�ി�് വ�വസായ വ��് ഡയറ��െട റിേ�ാ��് ലഭ�മായി�േ�ാ;

ഉെ��ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

െപാ�േമഖല �ാപന��െട ലാഭ ന� കണ�ക�

2395. �ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

കഴി� സ��ാരിെ� കാലേ��ം ഇൗ സ��ാ�  നിലവി�  വ�തിന്
േശഷ���മായ േകരള�ിെല െപാ� േമഖല �ാപന��െട ലാഭ ന�
കണ�കെള സംബ�ി�� വിവര��  ലഭ�മായി�േ�ാ;  ഉെ��ി�
വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

സം�ാനെ� നിേ�പ സൗ�ദമാ�ാ� നടപടി

2396. �ീ.പി.ടി. േതാമസ്
,, വി.ടി.ബ�റാം
,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�
,, ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� നിേ�പ സൗ�ദമാ��തി�ം അ�വഴി െതാഴിലവസര�ം
വ�മാന�ം വ��ി�ി��തി�മായി ഒ� വ�ാവസായിക പാരി�ിതികാവ�
��ിേ��ത് അനിവാര�മാെണ�് േബാധ�മായത് ഏത്
സാഹചര��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) നിര�രം നട�� ഹ��ാ�ം െതാഴി� സമര��ം വ�ാവസായിക വള���്
വിഘാതമാെണ�ം അത് സം�ാന താ�പര����് എതിരാെണ�ം
കെ��ിയി�േ�ാ;
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(സി) നി�ാര കാര����് േപാ�ം െതാഴി�  സമരം ഉ�ാ�ക�ം ഉ�
വ�വസായ��  �ടി അട�് ���തിന് ഇടയാ�ക�ംെച� സാഹചര�ം
സം�ാന താ�പര����് എതിരാെണ�് കെ��ിയി�േ�ാ;

(ഡി) വ�വസായ നിേ�പ��  ആക�ഷി�വാനായി വ�വസായ പാ��കളി�ം
െക. എസ്. െഎ. ഡി. സി. , കി��ാ പാ��കളി�ം എെ�ാെ� അടി�ാന
സൗകര��ളാണ് ഒ��ിയി��െത�് വ��മാ�േമാ?

നിേ�പ സൗ�ദ സം�ാന പ�ിക

2397. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക� സ��ാരിെ� ഡി�ാ��്െമ�് ഓഫ് ഇൻഡ�ിയൽ േപാളിസി ആ�്
െ�ാേമാഷ�  ത�ാറാ�ിയ നിേ�പ സൗ�ദ സം�ാന പ�ികയി�
േകരള�ിെ� �ാനം നിലവി� എ�യാണ്;

(ബി) ഈ സ��ാരിെ� കാല�് െച�കിട വ�വസായ ആവശ��ിനായി �തിയ
വ�വസായ വികസന േ�ാ�ക�  ആരംഭി�ി�േ�ാ;  �മി ഏെ���്
വികസി�ി��തി�ം, �തിയ വ�വസായ ���ക� ആരംഭി��തി�ം എ�്
നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി��ത് ;

(സി) �� സ��ാരിെ� കാല�് വനിതാ സംരംഭകെര േ�ാ�ാഹി�ി��തിന്
ആവി�രി� പ�തിക� എെ��ാമായി�� ;

(ഡി) അ�ാല�് �പീകരി� ഇ�െവ�്െമ�് �േമാഷ�  കൗ�സി�,
ഇ�െവ�്െമ�് �ിയറ�സ് േബാ�ഡ് എ�ിവ�െട �പീകരണം
സം�ാന�് നിേ�പം േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് എ�് മാ�ം
സഹായകമായി എ�് വ��മാ�ാേമാ?

െച�കിട വ�വസായ പ�തിക�

2398. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി�  സ��മായി ലഭി�� കാ�ഷിക വിഭവ�ളി�  നി�ം
�ല�വ��ിത ഉ���� നിർ�ി��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) സംരംഭകർ� ജി�ാതല�ി�  പരിശീലനം ന�വാ�  വ�വസായ വ��്
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തീ�മാനി�ി�േ�ാ;വ��മാ�േമാ ;

(സി) െച�കിട വ�വസായ പ�തിക� വ�ാപി�ി��തിന് എെ��ാം നടപടിക�
സ�ീകരി�ി��്; വിശദമാ�േമാ?

ഇടെ�ാ�ി ��ിര വികസന േമഖല

2399. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എറണാ�ളം ജി�യിെല ഇടെ�ാ�ിെയ ��ിര വികസന
േമഖലയാ��തിനായി  2010  -�  ഇ�െക�  ത�ാറാ�ിയ പ�തി
നട�ിലാ��തിെ� ഭാഗമായി െക.എസ്.െഎ.ഡി.സി.  �ം കി���ം
സം��മായി നട�ി വ�� പഠനം എ�േ��് ���ീകരി�ാ�
സാധി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പഠനം ���ീകരി��തിെല കാലതാമസ�ിന് കാരണം
വ��മാ�ാേമാ?

വ�വസായരംഗെ� യ�വ�കരണം

2400. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�വസായരംഗെ� യ�വ�കരണം െതാഴി�  ന��ിന്
കാരണമാ��േ�ാ;വ��മാ�േമാ ;

(ബി) ഇ�ാര��ിൽ എെ��ി�ം പഠന��  നട�ിയി�േ�ാ;  വിശദാംശ��
ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) െച�കിട വ�വസായ രംഗെ� യ�വ�കരണം െതാഴി�  ന�െ�
എ�േ�ാളം സ�ാധീനി�ി�െ��് െവളിെ���േമാ?

െപാ�േമഖലാ �ാപന��

2401. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വ�വസായ വ��ിന് കീഴി�  എ� െപാ�േമഖലാ
�ാപന��െ��് വ��മാ�േമാ;
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(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േ�ാ� െപാ�േമഖലാ �ാപന��െട
ന�ം എ� േകാടി �പയായി��െവ�് അറിയി�ാേമാ?

െക.എം.എം.എ�. സി�േ�ാ� ഉ�ാദനം �റ� നടപടി

2402. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��
�ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം
,, ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�
,, എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈട�, സാനി�റി സാധന��  ,  കളിമ�പാ���  �ട�ിയവ�െട
നി��ാണ�ിന് ഉപേയാഗി�� സി�േ�ാണിെ� ഉ�ാദനം
െക.എം.എം.എ�. �റ�തായ വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇതിെ� കാരണ�� പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) േലാകമാ���ി�  സി�േ�ാണിെ� ആവശ�ം വ��ി� വ��
സാഹചര��ി� ഇതിെ� ഉ�പാദനം വർധി�ി��തിന് പകരം �റ� നടപടി
സ�കാര� േലാബിക��് �ണകരമാ�െമ�ത് പരിഗണി�് തീ�മാനം
അടിയ�രമായി �ന:പരിേശാധി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െപാ�േമഖലാ �ാപന��

2403. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��  സ��ാരിെ� കാല�് ന��ി�  �വ��ി� ഏെതാെ�
െപാ�േമഖലാ �ാപന��  ലാഭ�ിലാ�ാ�  ഈ സ��ാരിന്
കഴി�ി��്; വിശദമാ�ാേമാ?

(ബി) വ�വസായ വ��ിന് കീഴി�� എ� െപാ�േമഖലാ �ാപന�� ഇേ�ാ�
ലാഭ�ി� �വ��ി���്?

െപാ�േമഖലാ �ാപന��െട �ന��ാരണം

2404. �ീ.എസ്.ശർ�
,, വി. െക. സി. മ�ത് േകായ
,, എം. നൗഷാദ്
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,, െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം
�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��  സ��ാരിെ� കാല�് വ�ന��ിലായി�� െപാ�േമഖലാ
�ാപന�െള  2017-18  വ�ഷം  107  േകാടിേയാളം �പ ലാഭ�ിലാ�ാ�
സാധ�മാ�ം വിധം നട�ിയ ഇടെപട� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇേ�ാ�ം ന��ി�  �വ��ി�� െപാ�േമഖലാ �ാപന�െള �ടി
ലാഭ�ിലാ�ാ�  നട�ാ�ാ�േ�ശി�� �ന:സംഘടനാ-�ന��ാരണ
�വ��ന�� എെ��ാമാണ്;

(സി) കഴി� വ�ഷം െപാ�േമഖലാ �ാപന��െട �ന��ാരണ�ി�ം
നവീകരണ�ി�മായി വകയി��ിയി�� സാ��ിക സഹായം
എ�യായി�െ��് അറിയി�ാേമാ?

ലാഭ�ിലായ െപാ�േമഖലാ �ാപന��

2405. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സാ��ിക വ�ഷം എ� െപാ�േമഖലാ �ാപന�െള�ടി
ലാഭ�ിേല�് െകാ�വ��തിനാണ് സ��ാ�  ഉേ�ശി��ത്;  വിശദ
വിവരം ന��േമാ;

(ബി) ആെക െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളി�  നി�് നിലവി�  എ�
�ാപന�ളാണ് ലാഭ�ി� �വ��ി�വ��ത്; വിശദവിവരം ന��േമാ;

(സി) 2011-16  കാലയളവി�  ഈ �ാപന��െട േ�ാ�സ് റിേ�ാ��്
എ�ായി�� എ�് വിശദമാ�ാേമാ ;

(ഡി) േമ��റ� കാലയളവി� ഏെത�ി�ം �ാപനം അട����തിന് നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാ?

ന��ി� �വ��ി�ി�� െപാ�േമഖല �ാപന��

2406. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േ�ാ�  എ� െപാ�േമഖല വ�വസായ
�ാപന�ളാണ് ന��ി� �വ��ി� വ�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ
?
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ഇൗസ് ഓഫ് �യിംഗ് ബിസിന�് പ�തി

2407. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വ�വസായ സൗ�ദമാ��തിന് െകാ� വ� ഇൗസ് ഓഫ്
�യിംഗ് ബിസിന�് പ�തി�െട ഉേ�ശ� ല����  എെ��ാമാെണ�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി �കാരം സം�ാനെ� വ�വസായ സൗ�ദമാ�ാ�
ഇതിനകം എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) വ�വസായ രംഗ�് ��ത പ�തിെകാ�� േന��� എെ��ാമാെണ�്
വ��മാ�േമാ?

വ�വസായ രംഗ�് വിേദശനിേ�പം ആകർഷി��തിന് നടപടി

2408. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം വ�വസായ രംഗ�്
��തായി എ� നിേ�പം ഉ�ാെയ�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) വ�വസായ രംഗ�് വിേദശ നിേ�പ�� ആക�ഷി��തിന് എെ�ാെ�
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളെത�് െവളിെ���േമാ;

(സി) ��തായി ഉ�ായ നിേ�പ�ളി�െട എ� െതാഴിലവസര�� ��ി�െ��
എ�് െവളിെ���ാേമാ?

െച�കിട സംരംഭകെര േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് പ�തി

2409. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����്
വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) െച�കിട സംരംഭ�െള�ം സംരംഭകെര�ം േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് നിലവി�
വ�വസായ വ��ിന് കീഴി� നട�ിലാ�� പ�തിക� എെ�ാെ�യാെണ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി� േശഷം �തിയ പ�തിക�
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ആരംഭി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

െപാ�േമഖലാ വ�വസായ �ാപന��െട �വ��നം

2410. �ീ.���ര ര�ാകര�
,, ജി.എസ്.ജയലാ�
,, എ�േദാ എ�ഹാം
,, വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� നാല് വ�ഷ�ളിലായി േക�െപാ�േമഖലാ വ�വസായ
�ാപന�ളി�െട സം�ാന�് ലഭി� നിേ�പ�ിെ� വിശദാംശ��
ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാനെ� െപാ�േമഖലാ വ�വസായ �ാപന��െട �വ��നം
വിലയി��ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) ��വ�ഷ�ളി�  ന���ായ െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളി�  ഏെത�ി�ം
ഈ സ��ാ�  നിലവി�  വ�തി�േശഷം ലാഭ�ി�  എ�ിയി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ?

(ഡി) െപാ�േമഖലാ �ാപന��െട �വ��ന�ി�  കാലാ��തമായ
നവീകരണം,  ഉ��ൈവവി��വ�രണം,  മ�ര�മത എ�ീ േമഖലകളി�
കാര�മായ �േരാഗതി ൈകവരി��തിന് കഴി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

�ാ���് നയം

T 2411. �ീ.സി. ദിവാകര�
,, ജി.എസ്.ജയലാ�
,, �ഹ�ദ് �ഹസി� പി.
�ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �വാ�ളി�  സംരംഭകേശഷി വള���തിന് രാജ��ാദ�മായി സം�ാന
സ��ാ�  �ാ���് നയം �ഖ�ാപി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  വിശദാംശ��
ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) രാജ�െ� �ാ���് ഹ�ായി േകരളെ� വികസി�ി��തിന് നട�ിവ��
�മ�� വിശദമാ�േമാ;
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(സി) േകരള �ാ���് മിഷ�  നട�ിയ  'ഹഡി�  േകരള'  സേ�ളന�ിെ�
വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത സേ�ളന�ിെ� �ധാന നി�േ�ശ��ം തീ�മാന��ം
അറിയി�േമാ?

വയനാട് ജി�യി� �ഷി അധി�ിത വ�വസായ �ാപന��

2412. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

വയനാട് ജി�യി�  �ഷി അധി�ിത വ�വസായ �ാപന��
ആരംഭി��തിന് വ�വസായവ��് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വ�വസായ മി� പ�തി

2413. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�വസായ മി� പ�തി�െട വിശദ വിവരം നൽകാേമാ ;

(ബി) ��ത പ�തി �േഖന എെ��ാം ആ��ല��ളാണ് വ�വസായ
സംരംഭ���് ന���െത�് വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) സം�ാനെ� എ� വ�വസായ സംരംഭ�ളാണ് പ�തി�െട കീഴി�
വ��െത�് കണെ���് നട�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ ?

മണ�� മ�ല�ിെല വ�വസായ വ��ിെ� പ�തിക�

2414. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

2017 - 18 വ�ഷ�ി� വ�വസായ വ��ിെ� കീഴി� മണ�� മ�ല�ി�
നട�ിലാ�ിയ �ധാനെ�� പ�തിക�, ���ിക�  എെ��ാമാെണ�ത്
സംബ�ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

ചി�� �ഗ� ലിമി�ഡ്-െ� �ല�് ൈവ� ഫാ�റി
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2415. �ീ.െക. �����ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചി��  �ഗ�  ലിമി�ഡ്-െ� �ല�് ൈവ�  ഫാ�റി �ാപി��ത്
സംബ�ി�് ഇ�വെര സ�ീകരി� നടപടി വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് എെ��ി�ം ഫീസിബിലി�ി �ഡി നട�ക��ാേയാ;

ഉെ��ി� അതിെ� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

��നാട് മ�ല�ിെല സംരംഭക��് േ�ാ�ാഹനം

2416. �ീ.േതാമസ് ചാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

��നാട് മ�ല�ി�  �ഷിയധി�ിത വ�ാപാര/വ�വസായ സംരംഭ��
ആരംഭി�� സംരംഭക��് ആവശ�മായ േ�ാ�ാഹനം ന��വാ�
തീ�മാനി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� ഇതിെ� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

വ�വസായ മി� പ�തി

2417. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നിരവധി ��മ െച�കിട വ�വസായ സംരംഭ��
തക��െയ േനരി��െവ�ത് വ�തയാേണാ;  എ�ി�  അതി��
കാരണെമ�ാണ്;

(ബി) ��ത �ാപന�െള �ന:��രി�വാ�  വ�വസായ മി� എ� പ�തി
നട�ിലാ�വാ�  തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  എ�ിൽ ഈ പ�തി�െട വിശദാംശം
ന��േമാ;

(സി) എെ��ാം സഹായ�ളാണ് ഈ പ�തി വിഭാവനം െച��ത്; ആ��ല�ം
ലഭി��തിന് അേപ�ക��് േവ� അ�ഹത എെ�ാെ�യാണ്;

(ഡി) ഈ പ�തി�െട നട�ി�ിനായി ബ�ജ�ി�  എ�് �ക
വകയി��ിയി�െ��് വ��മാ�േമാ?

പീഡിത െച�കിട വ�വസായ �ാപന��െട �ന:��ാരണം
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2418. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം
�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പീഡിത െച�കിട വ�വസായ �ാപന��െട �ന:��ാരണ�ിനായി
സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ല��ം നിറേവ��തിനായി എം.എസ്.എം.ഇ.  �ന��ീവന ��്
ഫ�് �പീകരി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  അതിെ� �വ��ന �േരാഗതി
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) െച�കിട വ�വസായ േമഖലെയ പരിേപാഷി�ി��തിനായി  2017-18

വ�ഷെ� ബ�ജ�ി�  വകയി��ിയ �ക�െട എ� ശതമാനം
െചലവഴി�ാ� കഴി�ി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ?

�� െച�കിട അതി �� നാേനാ വ�വസായ��

2419. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിെ� �േത�ക സാഹചര�ം കണ�ിെല��് �� െച�കിട
വ�വസായ���ം അതി �� നാേനാ വ�വസായ���ം ഉ� �ാധാന�ം
മന�ിലാ�ി വിഭാവനം െച�ി�� പ�തിക�  എെ�ാെ�യാണ്;
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇ�രം പ�തിക��ായി വാ�െയ��� സംരംഭക��് വാ�ഷിക
പലിശയിൽ സ�ിഡി അ�വദി�ാ�േ�ാ;

(സി) വനിതക��ം പ�ികജാതി/പ�ികവ�� വിഭാഗ���ം എെ�ാെ�
ഇള�കളാണ് നൽ��ത്;

(ഡി) പരി�ിതി�് േദാഷകരമ�ാ� ഇ�രം ഗാ�ഹിക �ണി�കെള
തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട ൈലസൻസിംഗിൽ നി�ം
ഒഴിവാ�ിയി�േ�ാ;  എ�ിൽ അത് ഇ�രം �ാപന��െട വള��യിൽ
എ�് മാ�ം സഹായകമായി��് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ഈ പ�തിയിൻ കീഴിൽ നി��ി�� ഉ�����് േദശീയ, അ��േ�ശീയ
തല�ിൽ വിപണി കെ���തിന് ഇ-േപാ��ൽ �പീകരി�ി�േ�ാ;

വിശദാംശം നൽ�േമാ?

െച�കിട വ�വസായ സംരംഭകെര േ�ാ�ാഹി�ി�� നടപടിക�
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2420. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

െച�കിട വ�വസായ സംരംഭകെര േ�ാ�ാഹി�ി�� എെ��ാം
നടപടികളാണ് കഴി� ഒ� വ�ഷ�ി��ിൽ ഈ സ��ാ�
സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

വ�വസായ രംഗെ� പ�തിക�

2421. �ീ.എസ്.രാേജ��
,, സി. െക. ശശീ��
,, െക.വി.വിജയദാസ്
,, െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം
�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പര�രാഗത വ�വസായ��െട ഉ�മന�ിനായി എെ��ാം പ�തികളാണ്
ആവി�രി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിനായി ���ക�  �ാപി�ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാെയ�ം ഇവ�െട
�വ��ന�� എെ�ാെ� ആയിരി�െമ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സം�ാന�് സ�കാര� വ�വസായ പാ��ക�  �ാപി�ാൻ
ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ?

െെക�റി േമഖല

2422. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം
�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െെക�റി േമഖലെയ പരിേപാഷി�ി��തിനായി ഈ സ��ാ�
അധികാര�ി�  വ�േശഷം എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�ി��്;
വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) വ�വസായ വ��ി�കീഴി�  സം�ാന�് എ� െെക�റി െന�്
സഹകരണ സംഘ�� �വ��ി���്; ജി�ാടി�ാന�ി� വിശദാംശം
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) പാല�ാട് ജി�യി� �വ��ന�മമായ എ� െെക�റി െന�് സഹകരണ
സംഘ�� ഉ�്; താ��ടി�ാന�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) �വ��ന�മമ�ാ� െെക�റി െന� സഹകരണസംഘ�� പാല�ാട്
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ജി�യി� എ��െ��് താ��ടി�ാന�ി� വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) �വ��ന�മമ�ാ� െെക�റി െന� സഹകരണ സംഘ�െള
�വ��ന�മമാ��തിനായി എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�വാനാണ്
ല��മി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

െകാ�ി-പാല�ാട് വ�വസായ ഇടനാഴി

2423. �ീ.അ�വ� സാദ�്
,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�
,, ഐ.സി.ബാല���
,, ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ി-പാല�ാട് വ�വസായ ഇടനാഴി �ാവ��ികമാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത വ�വസായ ഇടനാഴി�ായി എറണാ�ളം,  ���  ജി�കളി�  �മി
ഏെ���� നടപടി ഏത് ഘ��ിലാണ്;

(സി) എ�.എ�്  47  െ� �ാ��േദശ�ളി�  െച��ം വ��മായ വ�വസായ
പാ��ക�െട�ം വ�വസായ ശാലക�െട�ം �ംഖല ��ി�െമ�് സ��ാ�
�ഖ�ാപി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ അതിെ� �വർ�നം ഏത് ഘ��ിലാണ്;

(ഡി) ഫാ�ിെ� അധീനതയി�ളള�ം ഉപേയാഗി�ാെത ��ി���മായ അധിക
�മി െക.എസ്.ഐ.ഡി.സി. ഏെ���ി�േ�ാ;

(ഇ) െപ��ാ��  �ാവ���  റേയാ�സിെ� �മി ഏെ���െമ�്
�ഖ�ാപി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ ആയത് നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ?

���-പാല�ാട് വ�വസായ ഇടനാഴി

2424. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ���-പാല�ാട് വ�വസായ ഇടനാഴി�െട �വ��ന �േരാഗതി
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈ പ�തി ഏെത�ാം തര�ി�  �ാവ��ികമാ��തിനാണ്
ഉേ�ശി��െത�് െവളിെ���േമാ;

(സി) ഈ പ�തി എ�് യാഥാ���മാ�െമ�് വ��മാ�േമാ;  ഈ പ�തി
നട�ിലാ����ലം എെ��ാം േന��ളാണ് സം�ാന�് വ�േച�ക
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എ�് വ��മാ�ാേമാ?

�ഹത് വിവിേധാേ�ശ വ�വസായ േസാ�ക�

2425. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016-17-െല ബജ�ി� �ഖ�ാപി� അ�് �ഹത് വിവിേധാേ�ശ വ�വസായ
േസാ�ക� �ാവ��ികമാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഈ പ�തി�ായി പ���-പനയ�പറ�ി�ം െതാ��ഴയി�ം മ�ടയി�ം
വിഴി��ം കാസ�േഗാ�ം �മി ഏെ���ി�േ�ാ;  വിശദാംശ��
ന��േമാ;

(സി) േമ�റ� പ�തികളി� ഏെത�ി�ം പ�തി ഉേപ�ി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�
അതിെ� കാരണെമ�ാണ്?

െെലഫ് സയ�സ് പാ��ിെ� �വ��നം

2426. �ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം ജി�യിെല േതാ��ലിെല െെലഫ് സയ�സ് പാ��ിെ�
�വ��നം ഇേ�ാ� ഏ� ഘ��ിലാണ്;വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) െെലഫ് സയ�സ് പാ��ിനായി �ലം വി� ന�കിയവ��് ന�കാ��
�ക ന�കിേയാ;വിശദമാ�ാേമാ ;

(സി) ��ത �ാപനം �വർ�നം ആരംഭി�േ�ാൾ എ� േപ��് െതാഴി�
ന�ാൻ കഴി�െമ�ാണ് �തീ�ി��ത്;വിശദാംശം െവളിെ���ാേമാ ?

ആ��� ഇലേ�ാണിക് ഹാ�ഡ് െവയ� പാ��്

2427. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എറണാ�ളം ജി�യി�  ആ���  ഇലേ�ാണിക് ഹാ�ഡ് െവയ�
പാ��ിനായി �ലേമെ����തിേല�് െക എസ് െഎ ഡി സി-�് �ാംപ്
ഡ��ി ഇളവ് അ�വദി��ത് സംബ�ി� ഫയ� മ�ിസഭാ േയാഗ�ിെ�
പരിഗണന�് വ�ി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;
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(ബി) ഇെ��ി�  ��ത വിഷയം സംബ�ി� ഫയ�  മ�ിസഭാേയാഗ�ിെ�
പരിഗണന�് സമ��ി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ� വ��മാ�േമാ?

െന�ി�ഴി ഫ�ണി�� പാ��് /ഹൗസ്

2428. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല െന�ി�ഴി �ാമ പ�ായ� �േദശ�് ഒ�
ഫ�ണി��  പാ��്  /ഹൗസ് �ാപി�െമ�  2016-17  െല ബ�ജ�
�സംഗ�ിെല �ഖ�ാപന�ിെ��ം ആയ� സംബ�ി� ന�ിയ
നിേവദന�ിെ��ം അടി�ാന�ി� ഫ�ണി�� ഹൗസ് �ാപി�വാ��
നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ആയത് സംബ�ി�് വ�വസായ വ��് നട�ിയ �ാഥമിക സ�േ� റിേ�ാ��്
ലഭ�മായി�േ�ാ;

(സി) െന�ി�ഴി ഫ�ണി�� പാ��്/ഹൗസ് �ാപി��തിെ� നിലവിെല �ിതി
വ��മാ�േമാ?

��ി�റം മാൽേകാെട�് �ി�ിംഗ് മി�ിെല എം.ഡി. നിയമനം

2429. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�വസായ വ��ിന് കീഴി�� സഹകരണ �ി�ിംഗ് മി�കളിൽ 01.01.2018

�തൽ മാേനജിംഗ് ഡയറ��  നിയമന�ിന് എ� േപരാണ് അേപ�
നൽകിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ി�റം മാൽേകാെട�് �ി�ിംഗ് മി�ിെല എം.ഡി. നിയമന�ിനായി ��ത
മി�ി�  േജാലിെച�� സീനിയറായ ഉേദ�ാഗ��  സമ��ി� അേപ�
പരിഗണി�ാെത ക��  സഹകരണ �ി�ിംഗ് മി�ിെല �നിയറായ
ഉേദ�ാഗ�ന് എം.ഡി.�െട അധിക �മതല നൽ�വാ��ായ കാരണം
വ��മാ�േമാ?

െഗയി� െെപ�് െെല� സമയബ�ിതമായി ���ീകരി�വാ� നടപടി

2430. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ�
,, അനി� അ�ര
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,, െക.�രളീധര�
,, ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െഗയിൽ െെപ�് െെലനിെനതിെര ചില �ല�ളി� ഉ�ായി�� എതി��്
മറി കട��തിന് ബ�െ��വ�മായി ച�� നട��തിന് ത�ാറായി�േ�ാ;

(ബി) ന�പരിഹാര �ക സംബ�ി�് ഉ�ായി�� ത����  രമ�മായി
പരിഹരി��തിന് സാധി�ി�േ�ാ;

(സി) ചില ത�ര ക�ിക� ഇൗ പ�തിെയ അ�ിമറി�വാ� നട�� �മ��
��യി�െപ�ി�േ�ാ;എ�ി�  ഇ�ാര��ി�  എ�് നടപടിയാണ്
സ�ീകരി�ത്;

(ഡി) പ�തി സമയബ�ിതമായി ���ീകരി�വാ�  സ��ാ�  തല�ി�
സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ?

തലേ�രി കി��ാ പാ��ിെ� വികസനം

2431. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018-19  വ�ഷെ� ബ�ജ�ി�  തലേ�രി കി��ാ പാ��ിെ�
വികസന�ിനായി  50  ല�ം �പ അ�വദി�തിെ� അടി�ാന�ിൽ
ഇതിനായി എെ��ി�ം നടപടി�മ�� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത� വ��മാ�േമാ?

ഒ��ാലം കി�� വ�വസായ പാർ�്

2432. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം
�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഒ��ാലം കി�� വ�വസായ പാ��ിേല�് വ�വസായ��
ആക�ഷി��തിെ� ഭാഗമായി എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�;

വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) ��ത വ�വസായ പാ��ി�  നിലവി�  എ� �ാപന��
�വ��ി���്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?
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കി���െട വ�വസായ പാ��ക�

2433. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016-17  െല ���ിയ ബ�ജ�ി�  �ഖ�ാപി� കി���െട വ�വസായ
പാ��ക� ഇതിനകം �ാവ��ികമാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) �ന��, മ���, ���, െതാ��ഴ,  കളമേ�രി,  കഴ��ം,െകാര�ി,  െകാ�ം,
ഒ��ാലം,  പാല�ാട്,  രാമനാ�കര എ�ീ വ�വസായ പാ��ക�
ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(സി) �ഖ�ാപി� ഏെത�ി�ം പ�തി ഉേപ�ി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  അതിെ�
കാരണെമ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ?

മാ�ജി� മണി േലാ�

2434. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����്
വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) െച�കിട സംരംഭക��് ന�കിെ�ാ�ി�� മാ�ജി�  മണി േലാ�
സ�ദായം ഇേ�ാ�  നിലവി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  അത് ഏ� വ�ഷം വെര
നിലവി��ായി��െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) മാ�ജി� മണി േലാ� എ��് സംരംഭ�� �ട�ി പി�ീട് ന��ിലായി
സംരംഭം നി��ിയവരി�  നി�ം �ക തിരി� പിടി��തിന് ഒ��വണ
തീ��ാ��  പ�തി െകാ�വരാ�  സ��ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഉെ��ി� വ�വസായം നട�ി ന�ം വ�് കട�ി� ആയി �രിതം േപ��
സംരംഭകന് പരമാവധി ആശ�ാസം ന���തി�ം സ��ാരിന്
�ട��തെല�ി�ം തിരിെക ലഭി��തി�ം ആവശ�മായ രീതിയി� നിലവി��
മാനദ��ളി�  മാ�ം വ��� കാര�ം പരിേശാധി�് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

���റ െട�്ൈ��സിെ� ബാ��ത
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2435. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല ���റ െട�്ൈ��സിെ� �മി�ം അ�ബ�
വ���ം അന�ാധീനെ�� േപാ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ���റ െട�്ൈ��സിെ� ഇേ�ാഴെ� ബാ��ത
കണ�ാ�ിയി�േ�ാ;ഇെ��ി� അതി�� നടപടിക� സ�ീകരി�ാേമാ;

(സി) വ�വസായ ആവശ��ിനായി ഈ �മി ഏെ����തിെന�റി�്
ആേലാചി�ി�േ�ാ;  ഇതി�� നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാെയ�്
വ��മാ�േമാ?

നാദാ�രം മ�ല�ി� �വ��ി�� ക�ാറികൾ

2436. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നാദാ�രം മ�ല�ി�  നിലവി�  �വ��ി�� ൈലസ���
ക�ാറിക�െട ലി�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) മ�ല�ി� അനധി�തമായി ഏെത�ി�ം ക�ാറികൾ �വ��ി��തായി
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഉെ��ി� അ�രം പാറമടക�െട ലി�് ലഭ�മാ�ാേമാ ?

നി��ാണ േമഖലയിെല ��ി��ക�

2437. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െച�കിട ക�ാറിക� അട� ��ിയ� കാരണം പാറ,  മണ�
എ�ിവ�് �ാമ�ം വിലവ��ന�ം േനരി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ� �ലം സ��ാരിെ� നി��ാണ �വ��ന��  ഉ�െ�െട��
പ�തിക� ���ിയാ�വാ��ാ�� കാലതാമസം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) ഇ�രം ��ി��ക�  ഒഴിവാ�വാ�  െച�കിട ക�ാറിക�  �റ�്
�വ��ി�ി�വാ�  ആവശ�മായ നടപടിക�  സ�ീകരി�വാ�
ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദവിവരം ന��േമാ?
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േകരള ൈമന� മിനറ� ക�സഷ� ച���

2438. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2015  െല േകരള ൈമന�  മിനറ�  ക�സഷ�  ച���  �കാരം �ീ.
എം.എസ്.  േമാഹന�, �ഴിേ�ാ�  പി.ഒ,  ക����ി സമ��ി�
161/A4/2016 /IND അ�ീ� െപ�ീഷനി� സ�ീകരി� നടപടി വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ പരാതി സംബ�ി�് ൈമനിംഗ്ആൻഡ് ജിേയാളജി വ��് ഡയറ��െട
റിേ�ാ��് ലഭി�ി�േ�ാ; ആയതിെ� േകാ�ി ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത പരാതി�ാരെ� പരാതി�്പരിഹാര��ാ�ാ� �മി�േമാ;

(ഡി) ��ത െപ�ീഷെ� അടി�ാന�ി� ഹീയറിംഗ് നട�ിയി�േ�ാ;  ��ത
ഹീയറിംഗിെ� �ട� നടപടി �ീ േമാഹനെന അറിയി�ി�േ�ാ; നിയമ�ിെ�
�ലാമാലകെള�റി�് അറിയാ� ആ െതാഴിലാളി�െട അറിവി�ാ� മാ�ാ�ി
�ട� നടപടികളി� നി�ം �ീ േമാഹനെന ഒഴിവാ��തിന് �മി�േമാ?

ൈക�റി �ാപന��െട ഉ�മന�ി�� പ�തിക�

2439. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിലവി� ൈക�റി �ാപന��െട ഉ�മന�ിന് എെ�ാെ� ആശ�ാസ
നടപടിക� ന�കി വ�� എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േകാഴിേ�ാട് ജി�യി�  മിക� രീതിയി�  �വ��ി�� ൈക�റി
�ാപന��െട ലി�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ േമഖല�െട വള���് എെ��ി�ം �തിയ പ�തിക�
ആേലാചനയി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദമാ�ാേമാ?

അ�ല�ി�കാല ഖാദി ഉ��ാദന േക�ം

2440. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

േകരള ഖാദി �ാമവ�വസായ േബാ�ഡിെ� കീഴി�  കാ�ാ�ട
അ�ല�ി�കാലയി� ഖാദി ഉ��ാദന േക��ി� �തിയ െക�ിട�ി�ം
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സി��്െന�് ആരംഭി��തി�ം േവ�ി എ�ിേമ�്
ത�ാറാ�െ��ി�േ�ാ;എ�ിൽ വിശദാംശ��  ലഭ�മാ�ാേമാ;  ഇതിനാ��
�ട� നടപടിക� േവഗ�ിലാ�േമാ?

ദ�ിണ െറയി�േവയി� േ�ാ��സ് ക�ാ�ാ നിയമനം

2441. �ീ.പി.ടി. േതാമസ്
,, വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം
�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ദ�ിണ െറയി�േവയി�  കഴി� അ�് വ�ഷമായി േ�ാ��സ് ക�ാ�ാ
നിയമനം നട�ാ���ലം േകരള�ിെല നിരവധി �വ കായിക താര���്
െറയി�േവയി�  േജാലി ലഭി��തി�� അവസരം ന�െ��� കാര�ം
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�  േജാലി ലഭി��തി�� അവസരം ന�െ���ത്
േകരള�ിെല േ�ാ��സ് വികസനെ� �തി�ലമായി ബാധി�ി�േ�ാ;

(സി) ദ�ിണ െറയി�േവ�മായി ബ�െ��് േകരള�ി�നി�ം പരമാവധി �വ
കായിക താര���് േ�ാ��സ് ക�ാ�ാ നിയമനം ലഭി��തിന് വ��്
അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േ�ാ��്സ് താര���് സ��ാ� േജാലി

2442. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം േ�ാ��്സ് താര���്
സ��ാ�  സ��ീസി�  േജാലി ന�കിയതിെ� ജി� തിരി�ളള കണ�്
വിശദമാ�ാേമാ?

േനമം മ�ല�ിെല �തിയ പ�തിക�

2443. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം േനമം
നിേയാജകമ�ല�ി� േ�ാ���മായി ബ�െ��് ��തായി നട�ാ�ിയ
പ�തിക� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?
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ഓ�േറഷ� ഒളി�ിയ

2444. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േ�ാ��്സ് കൗ�സിലിന് കീഴി� ഓ�േറഷ� ഒളി�ിയ എ�
പ�തി നിലവി�േ�ാ;

(ബി) ഈ പ�തി�ായി  2016-17,  2017-18  വർഷ�ളിെല ബജ�ി� എ� �ക
വകയി��ിയി��്; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഈ പ�തി�െട കീഴി�  നാളി�വെരയായി എ� കായിക താര���്
ഏെതാെ� ഇന�ി� പരിശീലനം ന�കിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

�തിയ കായികനയം

2445. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം
�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സം�ാന�് �തിയ കായിക നയം �പീകരി��തിന് എെ�ാെ�
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത് ; വിശദമാ�േമാ?

പാല�ാട് ജി�യിെല േകാ�മാർ

2446. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

പാല�ാട് ജി�യി�  േ�ാ��സ് കൗ�സിലിന് കീഴി�  എ� േകാ�മാ�ം
േഹാ��ക�ം �വ��ി��െ��് അറിയി�ാേമാ?

എറണാ�ളം പന��ി നഗറിെല േ�ാ��സ് ��

2447. �ീ.പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എറണാ�ളം പന��ി നഗറി�� േ�ാ��സ് �ളി� േവാളിേബാ� േകാ��് ,
ആ�നിക രീതിയി�� ആഡിേ�ാറിയം,  ൈഡനി�് ഹാ�  �ട�ിയ
അടി�ാന സൗകര���  ഇെ��� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

വ��മാ�ാേമാ;
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(ബി) ഇവ നി��ി��തി�ം ��ത�  െമ�െ�� പരിശീലന സൗകര���
ഏ�െ����തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

സ��ാ� ��കളി� ജിംേനഷ�ം

2448. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല എ�ാ സ��ാ�  ൈഹ��, ഹയ�െസ��റി ��
എ�ിവിട�ളി� ജിംേനഷ�ം ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ;

(ബി) െതരെ���െ��� വിദ�ാ��ിക��് സൗജന� നീ��  പരിശീലനം
ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ?

േ�ാ��സ് േഹാ��ക�

2449. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി�  എ� േ�ാ��സ് േഹാ��ക�െ��് ജി� തിരി�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ േഹാ�ലി��ളള അേ�വാസിക�െട എ�ം,  �ാഫിെ� എ�ം,  ഒ�
മാസം അവ�� േവ� െചലവ്,  ഇതിനകം അേ�വാസിക�  വിവിധ
േ�ാ��സ് േമഖലകളി�  െതളിയി� എ��പറയാ�� കഴി�ക�  എ�ിവ
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) 18 വയ�ി� താെഴ�ളളവെര മാ�ം പരിപാലി��തിന് എ� േ�ാ��സ്
േഹാ��ക� ഉെ��് ജി� തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഏെത�ി�ം േഹാ�ലി�  നി�ം ഭ��വിഷബാധേയ� വിദ�ാ��ികെള
ആ�പ�ിയി� �േവശി�ിേ��ിവ�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) എ�ി�  ഇേത�ട��് ബാലാവകാശ ക�ീഷ�  എെ��ി�ം നി�േ�ശം
ന�കിയി�േ�ാ എ�ം അതിന��തമായി �തിയ ഉ�ര�ക�
ഇറ�ിയി�േ�ാ എ�ം വ��മാ�ാേമാ?

െസ��െെല�ഡ് േ�ാ��സ് േഹാ��
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2450. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം
�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന േ�ാ��സ് കൗ�സിലിെ� കീഴി�  െസ��െെല�ഡ്
േ�ാ��സ് േഹാ�� പ��രി� �വ��ി��േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഏത് വ�ഷമാണ് ഇത് �ട�ിയെത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �തിയ അധ�യന വ�ഷം �ത� ��ികൾ�് �േവശനം നൽകാെത ��ത
േഹാ�� അട� ��ാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) എ�ി�  അ�കാരം തീ�മാനെമ��തി�� കാരണെമെ��
വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ��ത േഹാ�ലി�  എ� �ിരം/  താ�കാലിക ജീവന�ാ�  ഉെ��്
വ��മാ�ാേമാ ?

ചി�� ഗവ�െമ�് േകാേളജ് കായിക സ��യം

2451. �ീ.െക. �����ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചി��  ഗവ�െമ�് േകാേളജിേനാട�ബ�ി�് നി��ി�ാ�  ഉേ�ശി��
കായിക സ��യ�ിെ� മാ�� �ാ� കായിക വ��് അംഗീകാരം ന�കി
കി�ബിയിേല�് സമ��ി�ക��ാേയാ;  ഇതിെ� ഏ��ം �തിയ
ഭരണാ�മതി�െട േകാ�ി ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിെ� സാേ�തിക അ�മതി കായിക വ��് ന��ക��ാേയാ;

ഉെ��ി� അതിെ� േകാ�ി ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഈ പ�തി�് കി�ബി ഫ�് അ�വദി�ക��ാേയാ;  എ� �പയാണ്
അ�വദി�ി��ത്; ��ത ഉ�രവിെ� േകാ�ി ലഭ�മാ�ാേമാ; മാ�� �ാ�
അ�സരി�� ബാ�ി �ക എ�െന കെ��ാനാണ് സ��ാ�
ഉേദശി��ത്?

ൈഹ ആ��ി��ഡ് േ�ാ��സ് േകാ�ിംഗ് െസ��

2452. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വ�ാടി മ�ല�ിെല ക�ാടം െപായിലി�  ൈഹ ആ��ി��ഡ്
േ�ാ��സ് േകാ�ിംഗ് െസ��  അ�വദി�ണെമ� ആവശ�ം
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��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ��ത നി�േ�ശ�ിെ� നിലവി�ളള അവ� വ��മാ�േമാ?

െകാ�ം േഹാ�ി േ�ഡിയം

2453. �ീ.എം. �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം
�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

െകാ�ം േഹാ�ി േ�ഡിയ�ിെ� അടി�ാന സൗകര� വികസന�ിനായി
സ�ീകരി� വ�� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ് ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

�ലേശഖര�രം �ാമപ�ായ�ി� കളി�ലം

2454. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�നാഗ�ളളി നിേയാജകമ�ല�ിെല �ലേശഖര�രം �ാമപ�ായ�ി�
േദശീയ പാതേയാ� േച��ളള പ�ായ� കളി�ലം വിവിധ വ��ക�െട
�ാപന��  നി��ി��തിനായി വിനിേയാഗി��ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദാംശം അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത �ല�് ആ�നികസൗകര��േളാ��ടിയ ഇ�േഡാ�  േ�ഡിയം
നി��ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദീകരി�േമാ?

കായിക താര���് സ��ാ� സ��ീസി� നിയമനം

2455. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മിക� െതളിയി� കായിക താര���് സ��ാ�  സ��ീസി�  നിയമനം
ന ���തി�ം ��ത�  കായിക താര�െള െപാ�േമഖലാ
�ാപന�ളിലട�ം നിയമി�് കായിക രംഗ�് ഉണ�േ���തിന് നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ� കായിക താര���് സ��ാ� സ��ീസി� േജാലി ന���തിന് ഈ
സ��ാ� നടപടി സ�ീകരി� എ�് അറിയി�ാേമാ?

ആകാശപാത
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T 2456. �ീ.െക.�രളീധര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം നഗര�ി� ആകാശപാത പണി��തിന് നി�േ�ശ�േ�ാ;

എ�ിൽ വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ആെരയാണ് ��ത േ�ാജ�ിെ� ക�സ���ായി െതരെ���ി��ത്
എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത പ�തി�ായി എ� �ക ആവശ�മായി വ�െമ�ം ഇതിനായി ഫ�്
എ�കാരമാണ് കെ���െത�ം വിശദമാ�ാേമാ?

�വജന സംഘനടനാ ഭാരവാഹിക�െട േയാഗം

2457. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 15.05.2018-� തി�വന��രം െെത�ാട് ഗവ�െമ�് റ�് ഹൗസി� വ�്
നട�ിയ �വജന സംഘനടക�െട ഭാരവാഹിക�െട േയാഗ�ി�  എ�
സംഘടനക� പെ���; വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) ��ത േയാഗനടപടി�റി�ിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ ;

(സി) ��ത േയാഗ�ി�  എ�� തീ�മാന��  എ�് �ത�  സ��ാ�
നട�ിലാ�െമ�് വ��മാ�േമാ ;

(ഡി) �വജന േ�മ വ��ിെ� േന�ത��ി�  സം�ാന�് ഒ� അ�ാരാ�
/േദശീയ ��് പാ�ലെമ�് സംഘടി�ി��തിന് എെ��ി�ം തീ�മാനം
എ��ി��ാ ; എ�ി� വിശദമാ�േമാ?

�വജനേ�മ േബാ�ഡിെ� �വ��ന��

2458. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന �വജനേ�മ േബാ�ഡിെ� �വർ�ന�ൾ എെ�ാെ�യാണ്;
വിശദാംശം െവളിെ���േമാ ;

(ബി) ��ത േബാർഡിെ� �വർ�ന�ിന് ഒ� വ�ഷം എ� �പ െചലവ്
വ��െ�� െവളിെ���ാേമാ;

(സി) ��ത േബാ�ഡിെ� െചയ�മാൻ ഉ�െ�െട�� അംഗ��  കഴി�
സാ��ിക വ�ഷം ശ�ളം,  യാ�ാബ�  ,  മ�ിന�� എ�ിവയായി എ�
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�പ ൈക��ിയി�െ��് െവളിെ���ാേമാ?

പ�� ക�്, േലാഡ് െഷഡിംഗ്

2459. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം എ� �ണി�് െെവദ�തി
��തായി ഉ�പാദി�ി�;

(ബി) �ൻ സ��ാ� 5 വ�ഷം െകാ�് എ� �ണി�് െെവദ�തിയാണ് ��തായി
ഉ�പാദി�ി�ത് ;

(സി) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം േകരള�ി� പ�� ക�്, േലാഡ്
െഷഡിംഗ് എ�ിവ ഏ�െ���ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ന�കാേമാ;

(ഡി) �ൻ സ��ാരിെ� കാല�് േകരള�ി�  എ� തവണ പ��ക�്,  േലാഡ്
െഷഡിംഗ് എ�ിവ ഏ�െ���ി; വിശദാംശ�� ന�കാേമാ?

ഇടമൺ �തൽ െകാ�ിവെര�� ൈവദ�തി ൈല�

2460. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ടം�ളം ആണവ നിലയ�ിൽ നി�ം സം�ാന�ിന് വിഹിതമായി
ലഭിേ��ത് എ� െമഗാവാ�് ൈവദ�തിയാണ്;

(ബി) ഇത് െകാ�വ�� െകാ�ം ഇടമൺ �തൽ െകാ�ി വെര�� ൈവദ�തി
ൈലനിെ� നി��ാണ �വ��നം ഏത് ഘ��ിലാണ്;  ഈ പ�തി
എ�േ��് ���ിയാ�വാൻ കഴി�െമ�ാണ് �തീ�ി��ത്?

ൈവദ�തി ഉ�ാദന- ഉപേഭാഗ രംഗ�് ൈകവരി� േന���

2461. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിെ� ൈദനംദിന ൈവദ�തി ഉപേഭാഗം എ�െയ�ം ഉ�ാദനം
എ�െയ�ം വിതരണം െച�� ൈവദ�തി�് ഈടാ�� വില നിലവാരം
എ� എ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) �ൻ സ��ാ�  അധികാര�ിെല�േ�ാ�� ഇവ സംബ�ി� വിശദാംശം
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എ�് എ�ം എ� �ാവശ�ം എ� �ക�െട വ��നവ് നട�ി എ�ം
��ത സ��ാ�  അധികാരെമാഴി�േ�ാ�� ഇവ�െട അവ� എ�്
എ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ സ��ാ�  ൈവദ�തി ഉ�പാദന�ി�ം ൈവദ�തി ചാർജി�ം വ��ിയ
മാ���, ൈവദ�തി ഉ�ാദന രംഗെ� െമ�െ����ക�, ൈവദ�തി
ഉപേഭാഗ�ിന് ന��� ആ��ല���  എ�ിവ സംബ�ി�
വിശദാംശ�� നൽ�േമാ;

(ഡി) ഇവ�െട അടി�ാന�ി�  ൈവദ�തി ഉപേഭാഗരംഗ�ം ഉ�ാദനരംഗ�ം
ഈ സ��ാ� ൈകവരി� േന��� എ�് എ�ം വ��മാ�േമാ?

െെവദ�തി ഉ�ാദനം

2462. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വിവിധ േ�ാത�കളി� നി�ായി �തിദിനം എ� െമഗാവാ�്
െെവദ�തി ഉ�ാദി�ി��െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ േ�ാത�ി� നി��ളള കണ�ക� െവേ�െറ ലഭ�മാ�ാേമാ?

കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� ൈവദ�തി ���ിക��് തട�ം

2463. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െമ�ീരിയ�സിെ� അഭാവം �ലം കാസ�േഗാഡ് ജി�യി�  ഏെത�ി�ം
ൈവദ�തി ���ിക��് തട�ം േനരി�ി�േ�ാ;  വിശദാംശ��
അറിയി�ാേമാ;

(ബി) േവാ�േ�ജ് �ാമം പരിഹരി��തിന് എ� �ാ�േ�ാ�മ�കളാണ് ജി��്
ആവശ�മാ�ളളത്;  ഇത് അ�വദി�് നൽകിയി�േ�ാ;  വിശദാംശ��
ലഭ�മാ�േമാ?

േവാ�േ�ജ് �ാമം

2464. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ക�� േവാ�േ�ജ് �ാമ�ിേല�ാണ് കാസ�േഗാഡ് ജി� േപാ��െത�
കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ജി�യി�  ഉപേഭാഗ വ��നവ് അ�സരി�് ഉ�പാദന �സരണ വിതരണ
�ംഖല വി�ലെ���ാ�  സ�ീകരി� നടപടിക�  എെ�ാെ�യാെണ�്
വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) എേ�ാഴാണ് ജി�യി� മയിലാ�ി പ�തി വ�െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഈ പ�തി വ��തി� ��ം അതി�േശഷ�ം ജി�യിെല േവാ�േ�ജ് �ിതി
എ�െനയാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) േവാ�േ�ജ് �ാമം പരിഹരി��തിനായി  200  െമഗാവാ�് ഉ��ാദി�ി�ാ�
അ�ല�റിയി�  �ട�ിയ േസാളാ��ാ�ിെ� നിലവിെല അവ�
എെ��് വ��മാ�ാേമാ;

(എഫ്) എ� ഏ�� �ലമാണ് �ട��ി� ഈ പ�തി�ായി നീ�ിെവ�െത�ം
പ�തി �ട�ിയത് എ� ഏ�റിലാെണ�ം,  ബാ�ി �ലം എ�് െച�
എ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ജി) 150  െമഗാവാ�് ഉ��ാദി�ി��തിന് ൈപവളിഗയി�ം കിനാ��
കരി�ള�മായി �ട�ാ�  തീ�മാനി� േസാളാ�  �ാ�് ഇ�വെര
ആരംഭി�ാ�ത് എ�െകാ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ; 400 െക.വി.ൈല�
(പവ�  ൈഹേവ),  മയിലാ�ിയിെല  10  െമഗാവാ�് ഡീസ�  �ാ�് വീ�ം
�വ��നം ആരംഭി��  �ട�ിയ കാര��ളി�  എേ�ാ�  ഫല�ദമായ
നടപടിക� സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

െക. എസ്. ഇ. ബി. �ടി�ിക പിരിെ����തിന് നടപടി

2465. �ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ി� വ�തിന് േശഷം െക.  എസ്.  ഇ  .ബി.  �്
വിവിധ ഉപേഭാ�ാ�ളി�  നി�് പിരിെ��േ�� �ടി�ിക �ക
എ�യാെണ�് തി�െ���ിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ഇത് പിരിെ����തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�  എെ��ാെമ�്
വിശദമാ�േമാ;

(സി) െച�കിട ഗാ�ഹിക ഉപേഭാ�ാ�െള �ടി�ിക പിരിെ����തിെ� ഭാഗമായി
േവ�യാ��തിന് പകരം വ�കിട �ടി�ിക�ാരി� നി�് െക. എസ്. ഇ.ബി.
�് ലഭ�മാേക� �ക പിരിെ���വാൻ �േത�ക ൈ�വ് നട�േമാ?
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െക.എസ്.ഇ.ബി. ലാഭ ന� കണ�്

2466. �ീ.പി.െക.അ� റ�്
,, ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�
,, ടി. വി. ഇ�ാഹിം
,, പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2015-16  വ�ഷെ� വരവ് െചലവ് കണ�ക�  െക.എസ്.ഇ.ബി.
െറ�േല�റി ക�ീഷന് സമ��ി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത കണ�ക�  �കാരം േബാ�ഡ് ലാഭ�ിലാേണാ ന��ിലാേണാ
�വ��ി��െത�് െവളിെ���േമാ;

(സി) ന�മാെണ�ി� അ� നിക��തിനായി െെവദ�തി ചാ�ജ് വ��ി�ി�ാ�
ഉേ�ശി��േ�ാ;വിശദാംശം ന��േമാ?

െക.എസ്.ഇ.ബി. �െട �വ��ന�� കാര��മമാ�ാ� പ�തി

2467. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ്
,, എം. സ�രാജ്
,, �. ആ�. �ദീപ്
,, പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െക.എസ്.ഇ.ബി.  �െട �വ��ന��  ��ത�
കാര��മമാ�ാ�  എെ��ാം പ�തികളാണ് ആവി�രി�ി�ളളെത�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഉപേഭാ�ാ�െള െക.എസ്.ഇ.ബി.�മായി ബ�െ���� ഏകജാലക
സംവിധാനം എ� നിലയി�  ജി�ാ േക��ളി�  െെവദ�തി േസവന
േക��� ആരംഭി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) ഏെത�ാം ജി�കളിലാണ് ഇവ ആരംഭി�ാ�േ�ശി��െത�ം ഇവ�െട
�വ��ന�� എെ��ാമായിരി�െമ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) െക.എസ്.ഇ.ബി.�െട ഏെത�ാം േസവന�ളാണ് നിലവി� ഓ�െെലനായി
ലഭ�മാ��െത�് വ��മാ�ാേമാ?
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െക.എസ്.ഇ.ബി.�െട െചലവ് �റ��തിനായി നി�േ�ശം

2468. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ഇ.ബി.  ലിമി�ഡി�  നട�ിലാ�ിയി�ളള
ക����വ��രണ�ിെ��ം �തന സാേ�തികവിദ��െട�ം ഫലമായി
നിലവി�ളള ജീവന�ാ�െട എ��ം െചല�ം �റ��തിനായി േബാ�ഡിന്
േകരള േ��് ഇല�ിസി�ി റ�േല�റി ക�ീഷൻ നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് െഎ.െഎ.എം.  േകാഴിേ�ാടിെന സാധ�താ പഠന�ിനായി
നിേയാഗി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ��ത �ാപനം റിേ�ാ��്
ന�കിയി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത റിേ�ാ��ിെ� അടി�ാന�ി�  എെ��ാം �ട�നടപടിക�
സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ?

െക.എസ്.ഇ.ബി.യിെല ഉപേയാഗ �ന�മായ വ���െട വി��ന

2469. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ഇ.ബി  .യിെല ഉപേയാഗ �ന�മായ വ���  വി��ന
നട�ിവ��ത് എ�കാരമാണ് എ�തിെ� വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) കഴി� ��് വ�ഷ�ളിലായി വി��ന നട�ിയ �ാ�ിന് �തിവ�ഷം എ�
�ക വീതം ലഭി�ി��് എ�തിെ� വിശദാംശം ന��േമാ?

െക.എസ്.ഇ.ബി.�െട �വ��ന ന�ം

2470. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ഇ.ബി.�െട കഴി� വ�ഷെ� �വ��ന ന�ം എ�യാെണ�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ന�ം നിക��തിനായി സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�െട വിശദാംശ��
ന��േമാ;
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(സി) േകരള�ി� �ാപി�ി�� വിവിധ െെവദ�ത നിലയ�ളി� നി�ം ആെക
ഉ�ാദി�ി�ാ� കഴി�� െെവദ�തി�െട�ം അതി� ഇേ�ാ� ഉ�ാദി�ി��
െെവദ�തി�െട�ം വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) ഇേ�ാ�  ��ണേതാതി�  െെവദ�തി ഉ�ാദനം നട�ാ��ം,
അ���പണിക�  �ലം �വ��ി�ാ��ം,  നി��ാണ�ിലിരി���മായ
നിലയ��െട വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ഇ) ഇവ ��ണേതാതി�  �വ��ന�മമാ��തിന് ഒ� സമയ പരിധി
നി�യി�െകാ�് നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�് വ��മാ�േമാ?

ൈവദ�തി േബാ�ഡിെ�റ ലാഭന� കണ�ക�

2471. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈവദ�തി േബാ�ഡിെ� ലാഭന� കണ�ക� െറ�േല�റി ക�ീഷ� ��ാെക
സമ��ി�ി�േ�ാ;

(ബി) 2015-16�  ൈവദ�തി വാ��തി�ം ജീവന�ാ�െട ശ�ളം
ന���തി�മായി എ� �ക െചലവ് വ�;  ഈ കാലഘ��ിെല
വ�മാനെമ�യാണ്; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േബാ�ഡിെ� ന�ം നിക�വാ�  ൈവദ�തി ചാ��് വ��ി�ി�ണെമ�
ആവശ�ം െറ�േല�റി ക�ീഷെ� ��ാെക സമ��ി�ി�േ�ാ?

േകാ��ൽ ഇരി�ിളിയ�് ൈവദ�തി െസ�ൻ ഓഫീസ് ആരംഭി�ാൻ നടപടി

2472. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ��ൽ നിേയാജകമ�ല�ിെല ഇരി�ിളിയം പ�ായ�ിെല െവ���
പറ��് കാവ് ആ�ാനമാ�ി ൈവദ�തി �ാമം പരിഹരി�വാൻ ഒ�
�തിയ �ാൻേ�ാ�മ�  �ാപി�വാൻ േവ�ി �േദശവാസിക�  ൈവദ�തി
വ��് അധി�ത��് നൽകിയ നിേവദനം
പരിേശാധി�ി�േ�ാ;വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇരി�ിളിയം പ�ായ�ിെല ജന��  ഇേ�ാ�  നിരവധി വാഹനം
കയറിയിറ�ിയാണ് ൈവദ�തി േബാ��മായി ബ�െ�� കാര����്
വളാേ�രി െക.എസ്.ഇ.ബി.  ഓഫീസിേല�് േപാ��െത� കാര�ം
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പരിേശാധി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇരി�ിളിയം ആ�ാനമാ�ി ൈവദ�തി െസ�ൻ ഓഫീസ് ആരംഭി�വാൻ
�േദശവാസിക�  നൽകിയ നിേവദനം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;  െഡപ��ി ചീഫ്
എ�ിനീയ�െട�ം എ�ിക��ീവ് എ�ിനീയ�െട�ം പരിേശാധന റിേ�ാ��്
ലഭ�മാ�േമാ;വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇരി�ിളിയം ആ�ാനമാ�ി െസ�ൻ ഓഫീസ് ആരംഭി�വാൻ നടപടി
സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

േകാ��ടി ആ�ാനമായി െസ�� ആഫീസ്

2473. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല േകാ��ടി പ�ായ�ിെല  5000  � അധികം
ൈവദ�തി ഉപേഭാ�ാ��െട സൗകര�ാ��ം,  േകാ��ടി ആ�ാനമായി
െസ�� ആഫീസ് ആരംഭി�ണെമ� നിേവദനം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  �തിയ െസ��  �പീകരി��തി� േവ� നടപടിക�
സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) ഇ��ി� ആയതി�ളള നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മണ�ളളിയി� ൈവദ�തി തട��ം േവാ�േ�ജ് �ാമ�ം

2474. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�നാഗ�ളളി നിേയാജകമ�ല�ിെല മണ�ളളി േമഖലയി� നിര�രമായി
ഉ�ാ�� ൈവദ�തി തടസ�ം േവാ�േ�ജ് �ാമ�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ഇത് പരിഹരി��തിന് അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദീകരി�േമാ?

�ട�ി�ിട�� െെവദ�ത പ�തിക�

2475. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

resource://app/res/html5.html

78 of 126 Friday 08 June 2018 02:07 PM



(എ) സം�ാന�് �ട�ി കിട�� െെവദ�ത പ�തിക�  ഏെത�ാെമ�ം
ഇവ�െട നിലവിെല �ിതി എെ��ം വിശദമാ�േമാ;

(ബി) �ട�ി കിട�� െെവദ�ത പ�തിക� ���ീകരി��തിന് സ�ീകരി�ി��
നടപടിക� വിശദമാ�േമാ?

കാലവ�ഷെ��തികളി� ൈവദ�തി ��ക�െട നാശം

2476. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാലവ�ഷെ��തികളി�  ൈവദ�തി ��ക�  വ�ാപകമായി മറി�
വീ�കയാെണ�ി� ആയത് അടിയ�രമായി �ന:�ാപി�ാ� ആവശ�മായ
ൈവദ�തി ��ക�  സം�ാനെ� എ�ാ ഡിവിഷ�കളി�ം
സ �മാ�ിയി�േ�ാ ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) കാ�ി�ം മഴയി�ം തകരാറിലാ�� ൈവദ�തി ബ�ം �ന:�ാപി�ാ�
ആവശ�മായ �വ��ന��  െക.എസ്.ഇ.ബി.  ��ക�തലായി
നട�ിയി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) െകായിലാ�ി മ�ല പരിധിയി�  അപകടാവ�യിലാെണ�് പരാതി
കി�ിയ  /പരിേശാധനയി�  കെ��ിയ എ�ാ ൈവദ�തി ��ക�ം മാ�ി
�ാപി� കഴി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  എ�െയ�ം;  ഏെത�ി�ം
ബാ�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

േപാ��േകാട് - കാ�ാ�ട 220 െക. വി. െെല�

2477. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േപാ��േകാട്  -  കാ�ാ�ട  220  െക.  വി.  െെഹ �ാ��ിഷ� െെലനിെ�
സ�േ� നടപടിക�  എ�ാണ് ���ീകരി�െത�ം ��ത സ�േ�യി�
ഏെത�ാം സ��ാ�  വ��ക�  പെ���ി��െവ�ം അ�ിമ ��ിെന
സംബ�ി� വിശദാംശ��  ബ�െ�� റവന�,  തേ�ശ സ�യംഭരണ
�ാപന���് െെകമാറിയി�േ�ാെയ�ം അറിയി�േമാ;

െെകമാറിയി�െ��ി� ��ത േരഖ�െട പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ജനവാസ േക��െള�ം ബ�നില െക�ിട�െള�ം ഒഴിവാ�ിയാേണാ
��ത െെഹ �ാ��ിഷ� െെലനിെ� അ�ിമ ��് ത�ാറാ�ിയത്;
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(സി) തി�വന��രം താ��ി� േപാ��േകാട് സബ് ഡിവിഷനി� ഉഴിയഴ�റ
വിേ�ജി� സ�േ� ന�� 29/12 � ത�േ�� ന�� 21967 � വ�� 15.61

ആ� അള�� വ�വി� �ടി ��ത െെല� കട� േപാ��െ�� വിവരം
തി�വന��രം േകാ��േറഷ� അധികാരികെള അറിയി�ി��േവാ;

(ഡി) ��ത വ�വി�  220  െക.  വി.  െെഹ �ാ��ിഷ�  െെല�
കട�േപാ��തിെ� െെറ�് ഓഫ് േവയി�  നി��ി�ിരി�� ബ�നില
അ�ാ��്െമ�് സ��യ�ിെ� നി��ാണ �വ��നം െക. എസ്. ഇ. ബി.
�െട ��യി� വ�ത് എേ�ാഴാെണ�് തീയതി സഹിതം വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ഇ�കാര�� ബ�നില െക�ിട�� �ാ��ിഷ� െെലനിെ� െെറ�് ഓഫ്
േവയി�  പണി�യ��ിയത് അ�വദനീയമാേണാ;  അെ��ി�  ആയത്
തട��തി�� എെ��ി�ം നടപടി െക.  എസ്.  ഇ.  ബി.  സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(എഫ്) ��ത അ�ാ��്െമ�് �ിതി െച�� വ�വിന് കിഴ�് ഭാഗ�ം
പടി�ാറ് ഭാഗ�ം െക.  എസ്.  ഇ.  ബി.  നി��ി� ടവ�ക�െട നി��ാണ
�വ��നം എ�ാണ് ആരംഭി�െത�ം ���ീകരി�ത് എ�ാെണ�ം
ടവ�ക�  ത�ി�  േകബി�  �ഖാ�ിരം ബ�ി�ി�ത് എ�ാെണ�ം
അറിയി�േമാ?

േനമം മ�ല�ിെല ൈവദ�ത പ�തിക�

2478. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം േനമം നിേയാജക
മ�ല�ി�  അ�വദി�ി�ളള ൈവദ�തി�മായി ബ�െ�� പ�തിക�
ഏെതാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േനമം മ�ല�ി�  ��തായി ഏെത�ാം പ�തികളാണ്
പരിഗണനയി�ളളെത�് അറിയി�ാേമാ?

�ട�ി കിട�� ൈവദ�തി പ�തികൾ �ർ�ിയാ�ാൻ നടപടി

2479. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ൈവദ�തി ഉപേഭാഗം ദിനം�തി വ��ി�വ��
സാഹചര��ി�  തേ�ശീയമായി ഉ�ാദി�ി��തിന് ആവി�രി�
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പ�തിക�െട നിലവിെല അവ� വ��മാ�േമാ;

(ബി) മാ�ളം,  വില�ാട്,  ചി�ാ�, അ��േകാവി�  �ട�ിയ പ�തിക�
ദശാ����് ��് ഇ�െവ�ിേഗഷ�, ലാ�് അക�ിസിഷ�  �ട�ിയ
ഘ��ളിലായി �ട�ി�ിട�കയാെണ� വ�ത ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ��ത പ�തികളി�െട എ� െമഗാവാ�് ൈവദ�തി ഉ�ാദി�ി�വാനാണ്
ല��മി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) നി�ലാവ�യിലായ അ�രം പ�തിക�  ���ിയാ�വാ�  നിലവി�
എെ��ി�ം തട��േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�േമാ?

െെവദ�തി വിതരണ �ംഖല

2480. �ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െെവദ�തി വിതരണ �ംഖല െമ�െ����തിനായി ഇൗ സ��ാ�
കാലയളവി�  ആവി�രി�് നട�ിലാ�ി വ�� പ�തിക�
ഏെതാെ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് �തിദിനം എ� െെവദ�തി ഉ�പാദി�ി��െ��്
അറിയി�ാേമാ; ��ത ഉ�പാദന േശഷി വ��ി�ി��തിനായി ഏെത�ി�ം
�തിയ പ�തിക�  നട�ിലാ�ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;  വിശദാംശ��
ലഭ�മാ�ാേമാ?

െെവദ�തി ഉ�പാദനം വ��ി�ി��തിന് നടപടി

2481. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െെവദ�തി ഉപേഭാഗം വ��ി�വ�� സാഹചര��ി�
ഉ�പാദനം വ��ി�ി�ാ� സ�ീകരി�വ�� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം അധികമായി എ� െമഗാവാ�്
െെവദ�തിയാണ് ഉ�പാദി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ജലെെവദ�ത പ�തിക� ആരംഭി��തിെനതിെര പരി�ിതി സംഘടനക�
ഉയ��� എതി��ിെ� പ�ാ�ല�ി�  െെവദ�തി ഉ�പാദനം
വ��ി�ി��തിന് ബദ� മാ��ം േത��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?
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സ��� ൈവദ�തീകരണ പ�തി

2482. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�ം ൈവദ�തി വ��ം േച��് ല��മി��ം �ഖ�ാപി�
നട�ിലാ�ിവ���മായ സം�ാനമാെക�ളള സ��� ൈവദ�തീകരണ
പ�തി സംബ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി നട�ി�ിെ� ജി� തിരി�ളള വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ��ത പ�തി�െട ഭാഗമായി സം�ാന�് എ� വീ�ക�  ഉ�െ�െട
ൈവദ�തി എ�ി�ാ� കഴി�; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത പ�തി നട�ി�ിനായി എ� അള� ൈവദ�തി�െട അധിക
ആവശ�കത��ായി;ഇത് �ാവ��ികമാ��തിനാ�� ൈവദ�തി
ഏെത�ാം േ�ാത�ക� വഴി കെ��ി; ഇതിനായി എ� �ക െചലവായി;
വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

നി��ാണം �ട�ി�ിട�� ജലൈവദ�ത പ�തിക�

2483. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നി��ാണം �ട�ി�ിട�� ജലൈവദ�ത പ�തിക�
ഏെത�ാമാണ്;  അവ�െട നി��ാണം ആരംഭി�ത് എ�ാെണ�്
അറിയി�േമാ;

(ബി) �ട�ി�ിട�� ജലൈവദ�ത പ�തിക� ഖജനാവിന് എ� �ക�െട ന�ം
ഉ�ാ��െ��് വ��മാ�േമാ;

(സി) �ട�ി�ിട�� ��ത പ�തിക�  ���ീകരി�ാ�  കഴി��
അവ�യി�  ഉ�താേണാ;  ��ത പ�തിക�  ���ീകരി��തിന്
സ�ീകരി� വ�� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ?

പ�ിവാസൽ എ�്�ൻഷൻ �ീം പ�തി

2484. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) പ�ിവാസൽ എ�്�ൻഷൻ �ീം പ�തി�െട നി��ാണ �വ��ന��
ഏത് ഘ��ിലാെണ�ം എ� െമഗാവാ�് ൈവദ�തി ഉ�ാദി�ി�വാനാണ്
ല��മി�ി��െത�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട ടണൽ നി��ി�� പണി ആരംഭി�ി�േ�ാ;  �മി �ജ
കഴി�ി�ം ��ത നി��ാണ�വ��ന��  ആരംഭി�ാ�ത്
എ�െകാ�ാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഈ പ�തി�ായി ഇറ�മതി െച� ജനേറ��ക�ം അ�ബ� ഉപകരണ��ം
നശി�കയാെണ� റിേ�ാ��് ��യിൽെപ�ി�േ�ാ;

(ഡി) പ�തി�െട �വ��നം ഉൗ��ിതെ����തിന് അടിയ�ര നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

പവ�ക�ം െെവദ�തി ഉ�ാദന ക�ി�ം

2485. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��  സർ�ാർ കാലയളവിൽ നിര�ര��ായി�� പവ�ക�ം െെവദ�തി
ഉ�ാദനക�ി�ം സംബ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ആയത് തരണം െച�് ഉ�ാദന രംഗം �ശ�മാ�ാ�ം പവ�ക�്
ഒഴിവാ�ാ�മായി ഇൗ സ��ാ� നട�ി വ�� �വ��ന�� എെ��ാം;
വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ��  സ��ാ�  കാലയളവിെല െെദനംദിന ശരാശരി െെവദ�തി ഉ�ാദനം
എ�യായി�� എ�ം നിലവി�  ആയത് എ� എ��ളള വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) െെവദ�തി ഉ�ാദനം ��ാനായി ഇൗ സ��ാ�  ഉപേയാഗ�ദമാ�ിയ
�ംഖലക� ഏെത�ാം; ഓേരാ വിഭാഗം വഴി എ� അധിക െെവദ�തി ഉ�ാദനം
ല��മി�; എ� േനടി; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

�തിയ ൈവദ�ത പ�തിക�

2486. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിന് ��ത� ൈവദ�തി ലഭി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�വാ� ഉേ�ശി��ത്; വിശദവിവരം ന��േമാ;
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(ബി) എെ��ാം �തിയ ൈവദ�ത പ�തികളാണ് സ��ാരിെ� ��ി�ളളത്;
ഓേരാ പ�തി�ം എ�േ��് ക�ിഷ�  െച��തിനാണ്
ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ?

ജല െെവദ�ത പ�തിക�

2487. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�മതി ലഭി�േശഷം നി��ാണ ���ിക�  �ട�ി�ിട�� എ� ജല
െെവദ�ത പ�തിക�  സം�ാന��്;  ഇ�കാരം ���ിയാകാെത
കിട�� ജല െെവദ�ത പ�തിക��ായി ഇ�വെര സ��ാ�  െചലവഴി�
�കെയ�െയ�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) േകരള�ിെല ജല െെവദ�തി ഉ�പാദന േശഷി ഇേ�ാ� എ�യാണ്; കഴി�
20 വ�ഷ�ി��ി� ഇത് എ� മാ�ം വ��ി�ി�െ��് അറിയി�േമാ;

(സി) ജല െെവദ�തി ഉ�പാദന േശഷി വ��ി�ി�ാ�� നടപടിക�
സ�ീകരി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ?

�ഗ�ഭ ൈവദ�തി വിതരണ സംവിധാനം

2488. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി.
,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്
,, എ�. ഷം��ീ�
,, പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ഇ.ബി.�െട വിതരണ �ംഖല ആ�നികവ��രി��തിന്
എെ��ി�ം പ�തിക� ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(ബി) �ഗ�ഭ ൈവദ�തി വിതരണ സംവിധാനം സം�ാന�് എവിെടെയ�ാം
നട�ാ�ിയി�െ��് അറിയി�േമാ;

(സി) ഈ സംവിധാനം സം�ാനം ��വ�  നട�ിലാ��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

ൈവദ�തി �ട��ത് തടയാൻ നടപടി
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2489. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018  േമയ്  25  �ത�  31വെര�ളള ദിവസ�ളി�  24  മണി�റിലധികം
ൈവദ�തി �ട�ിയ ഏെത�ി�ം �േദശം േകരള�ി�േ�ാ എ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ�ി�  ഏെത�ാം ജി�കളി�  ഏെത�ാം െസ��കളിലാണ് ൈവദ�തി
തട�െ��െത�ം എ� മണി��  എ� ഉപേഭാ�ാ�ളാണ്
ഇ��ിലായെത�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇ��ം നീ� സമയം ൈവദ�തി�ട�ാ�ളള കാരണെമ�ായി��െവ�ം
ഇ�രം അവ� ഭാവിയി�  ഉ�ാകാതിരി�ാ�  എ�് നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��െത�ം വ��മാ�േമാ?

േനമം മ�ല�ി� ൈവദ�തി കണ�� ലഭി�ാ�� വീ�ക�

2490. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േനമം നിേയാജകമ�ല�ി�  ഏെത�ി�ം വീ�കളി�  ഇനി�ം ൈവദ�തി
കണ�� ലഭി�ാ��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ൈവദ�തി കണ�� ലഭി�ാ�� വീ�ക�െ��ി� എ�് കാരണ�ാലാണ്
അവിെട ൈവദ�തി എ�ി�ാ�  സാധി�ാ�െത�ം ൈവദ�തി
എ�ി��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�െത�ം
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േനമം നിേയാജകമ�ല�ി�  ൈവദ�തി കണ��  ലഭി�ാ�� വീ�ക�
എ�െയ�് വാർഡ് തിരി�ളള കണ�് ലഭ�മാ�േമാ?

വാമന�രം മ�ല�ിെല സ��� ൈവദ�തീകരണം

2491. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വാമന�രം നിേയാജകമ�ല�ിെല സ��� ൈവദ�തീകരണ�മായി
ബ�െ��്,  1980 -െല വനസംര�ണ നിയമ�കാരം അ�മതി ലഭിേ��
എ� അേപ�കളാണ് നിലവി�  ഉളളത് എ�ം അേപ��െട
വിശദാംശ��ം ന�കാേമാ;

resource://app/res/html5.html

85 of 126 Friday 08 June 2018 02:07 PM



(ബി) ��ത അേപ�ക�െട നിലവിെല �ിതി വിശദമാ�ാേമാ?

ഊ�� ഓഡി�ിംഗ്

2492. �ീ.�രളി െപ�െന�ി
�ീമതി.വീണാ േജാ��്
�ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ്
,, ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഊ�� ഓഡി�ിംഗ് നട��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സ��ാ�  �ാപന�ളി�ം വാണിജ� �ാപന�ളി�ം ൈവദ�തി�െട
ഉപേഭാഗം �റ��തിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്
വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) ഇ�രം �ാപന�ളി�  എന�ജി ഓഡി�ിംഗ്
നട�ാ�േ�ശി��േ�ാ;െവളിെ���േമാ ;

(ഡി) എന�ജി മാേന� െമ�് രംഗ�് �തിയ പഠന��ം ഗേവഷണ��ം
നട��തിന് എെ��ാം േ�ാ�ാഹന�ളാണ് ന�കി വ��െത�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ഊ�� ഉപേഭാഗം പരമാവധി �റ��� സംബ�ി�് പ�-�ശ� മാധ�മ��
�േഖന എെ��ാം അവേബാധ പരിപാടികളാണ് സംഘടി�ി�് വ��െത�്
വ��മാ�ാേമാ?

െെവദ�ത ബി� ഓ� ൈലനായി അട��തി�� പ�തി

2493. �ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ൈവദ�തി
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

െെവദ�ത ബി�  ഓ�  ൈലനായി അട��തിന് െക.എസ്.ഇ.ബി �തിയ
പ�തിക� ആ��ണം െച�ി�േ�ാ ;എ�ിൽ വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

ഉൗ�� സംര�ണ പ�തിക�
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2494. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ്
,, എസ്.രാേജ��
,, ബി.സത��
,, ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഒ� �ണി�് െെവദ�തി�െട ��പേയാഗം ഒഴിവാ��ത് ഒേ�കാ� �ണി�്
െെവദ�തി ഉ�ാദി�ി��തിന് �ല�മായതിനാ�  ഉൗ�� സംര�ണ
�വ��ന�ിന് ആവി�രി�ി�ളള പ�തിക� എെ��ാമാണ്;

(ബി) എ�ാ വീ�കളിെല�ം െപാ� നിര�കളിെല�ം ഫിലെമ�്,  സി.എഫ്.എ�.
ബ��ക�� പകരം എ�.ഇ.ഡി.  ബ��ക�  ന��� പ�തി�െട
�േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;

(സി) െെവദ�തി ��പേയാഗം �റ��തിനായി എന�ജി മാേനെ��് െസ��
നട�ിവ�� ഇടെപട�ക�  അറിയി�ാേമാ;  എ�.ഇ.ഡി ബ��കെള
ന�ാ�ി �ന�പേയാഗി�ാ� ഇ.എം.സി. പ�തി ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

(ഡി) െെവദ�തി ഉപേയാഗം സ�യം നിയ�ി�ാ� ഉപേയാ�ാ���് അവസരം
ന����ം െെവദ�തി േമാഷണം തടയാ�  പര�ാ��മായ �ാ��് മീ��
�ാപി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ?

േസാളാ� പവ� േ�ാ�ാഹനം

2495. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഉ�� സംര�ണ�ി�േവ�ി േസാളാ�  പവ�  േ�ാ�ാഹന�ിന്
അെന��് നട�� പരിപാടിക� ഏെതാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ഇതിനായി എെ�ാെ� സാ��ിക സഹായ��  ന�കി വ�� എ�് 
വിശദമാ�ാേമാ ?

േസാളാ� ൈവദ�തി ഉ�ാദനം

2496. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േസാളാ� ൈവദ�തി ഉ�ാദനം നിലവി� എ� െമഗാവാ�ാണ്;
��ത ഉ�ാദനം  500  െമഗാവാ�ായി വ��ി�ി��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ;
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എ�ി� അതിനായി ആവി�രി� പ�തിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) സ��ാ�  െക�ിട��െട�ം വീ�ക�െട�ം �കളി�  േസാളാ�  പാന�
�ാപി�െകാ�് ൈവദ�തി ഉ�ാദനം വ��ി�ി��തി�� നടപടി
���േതാതി� വിജയ�ദമാ�വാ� കഴിയാ�ത് എ�െകാ�ാണ്;

ചി�രി� െച�കിട േസാളാ� �ണി�ക�

2497. �ീ.െക. �����ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ൈവദ�തി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ചി��  നിേയാജക മ�ല�ിെല �ഷിയിട�ളി�  െച�കിട േസാളാ�
�ണി�ക�  �ാപി��തിെ� സാധ�താ പഠനം അെന��്
നട�ക��ാേയാ;  എ�ിൽ ഇത് സംബ�ി� വിശദാംശ��
ലഭ�മാ�ാേമാ?

സ��ാ� െക�ിട�ളി� സൗേരാ�ജ നിലയം

2498. �ീ.േതാമസ് ചാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  െക�ിട�ളി�  സൗേരാ�ജ നിലയം എ� പ�തി നട�ിലാ�ി
�ട�ിേയാ; ഉെ��ി� ആയതിെ� വിശദ വിവര�� ലഭ�മാ�ാേമാ ;

(ബി) ��നാട് മ�ല�ി�  ഏെത�ാം സ��ാ�  െക�ിട��  ��ത
പ�തി�േവ�ി െതരെ���ി�െ�� വിശദമാ�ാേമാ ?

പാര�േര�തര ഊ�� ഉ��ാദനം

2499. �ീ.പി.ടി. േതാമസ്
,, വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് പാര�േര�തര ഊ�� ഉ��ാദനം വ��ി�ി��ത്
സംബ�ി� മ�ിസഭാ തീ�മാന��  എെ��ി�ം നിലവി�േ�ാ;

ഉെ��ി� വിശദാംശം ന�കാേമാ?

(ബി) പാര�േര�തര ഊ�� ഉ��ാദന�ി�  ഉേ�ശി� �േരാഗതി േകരളം
ൈകവരി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;  ഇെ��ി�  കാരണം
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വ��മാ�ാേമാ;

(സി) പാര�േര�തര ഊ�� ഉ��ാദനം വ��ി�ി��തിന് സ�ീകരി�ാ�
ഉേ�ശി�� നടപടിക� എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ?

േകാ�� െക.എസ്.ഇ.ബി െസ�� ഓഫീസ്

2500. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ൈവദ�തി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല േകാ��  െക.എസ്.ഇ.ബി െസ��  ഓഫീസ്
�വ��ന സൗകര��ി�േവ�ി വിഭജി�ണെമ� നി�േ�ശം
പരിഗണനയി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇ�ാര��ി�  സ�ീകരി�വ�� നടപടിക�
വിശദമാ�േമാ?

അെന��ിെല ഉേദ�ാഗ��െട വിേദശയാ�

2501. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം അെന��ി�  എ�
ഉേദ�ാഗ�� വിേദശയാ� നട�ി; േപ�ം ത�ിക�ം സഹിതം വിശദവിവരം
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) വിേദശയാ�ാ അ�മതി�ായി സ��ാരിേല�് അെന��് ന�കിയ
ക�ിെ��ം അ�മതി ന�കിയ ക�ിെൻറ�ം പകർ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) അെന��് �പാ�ശ െച� േപ�കളി� എ� േപെര ഒഴിവാ�ിയി��്; എ�്
കാരണ�ാലാണ് ഇവെര ഒഴിവാ�ിയത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) വിേദശയാ��ായി ഓേരാ����ംേവ�ി എ�് �ക െചലവായി എ�ം
ആരാണ് �ക െചലവഴി�ത് എ�ം ഏത് ഫ�ി�  നി�ാെണ�ം
വിശദാംശ�ൾ വ��മാ�ാേമാ?

െക.എസ്.ഇ.ബി. യിെല ഒഴി�ക�

2502. �ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) െക.എസ്.ഇ.ബി. യി� മ���, ൈല�മാ�, സബ് എ�ിനീയ�, അസി��്
എ�ിനീയ�  എ�ീ ത�ികകളി� നിലവി� എ� ഒഴി�ക� വീത�െ��്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഒഴി�ക�  പി.എസ്.സി.  �് റിേ�ാ��് െച�ി�േ�ാെയ�്
അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഇെ��ി�  ഈ ഒഴി�ക�  അടിയ�രമായി പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��്
െച��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െക.എസ്.ഇ.ബി. മീ�� റീഡ�

2503. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ഇ.ബി.  യി�  മീ��  റീഡ�  ത�ിക നിലവി�േ�ാ;  ഉെ��ി�
പി.എസ്.സി �ഖാ�ിരം നിയമനം േനടിയവ� എ�; കരാ� അടി�ാന�ി�
എ� മീ�� റീഡ�മാ� നിലവി��്; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) മീ�� റീഡ� ത�ികയിേല�� പി.എസ്.സി�െട റാ�് ലി�് നിലവി�േ�ാ;

ഉെ��ി� ആയതി� നി�് എ� േപ��് നിയമനം ലഭ�മായി��്; നിയമനം
നട�ിയി�ിെ��ി� അതിെ� കാരണം എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

അസി��് എ�ിനീയ�മാ�െട ഒഴി�ക�

2504. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ഇ.ബി.  യി�  നിലവി�  എ� അസി��് എ�ിനീയ�മാ�െട
ഒഴി�െ��് ജി� തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഒഴി�ക�  പി.എസ്.സി.  ലി�ി�  നി�ം നിക��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

അന��ിെല നിയമന��

2505. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി� േശഷം അന��ി� എംേ�ാ�െമ�്
എ�്േച�് �ഖാ�ിരം അ�ാെത എ� താ��ാലിക നിയമനം
നട�ിയി��്; ഉ�രവിെ� പക��ക� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) എംേ�ാ�െമ�് ഡയറ�േറ�ി� നി�ം അന��ി� പരിേശാധന നട�ിയത്
എ�ാണ്; പരിേശാധന റിേ�ാ��് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) താ��ാലിക നിയമനം ലഭി�വ��് നൽകിയ ശ�ളയിന�ി�  ഇ�വെര
െചലവായ �ക വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) അന��ിെല എ� ഉേദ�ാഗ��  മ� �ാപന�ളി�  േജാലി െച���്;
േജാലി െച�� �ാപനം,  ത�ിക എ�ിവ സഹിതം വിശദവിവരം
ലഭ�മാ�േമാ;

(ഇ) 2016ന് േശഷം ഈ �ാപന�ിൽ എ� ആ�ിതനിയമനം നട�ിയി��്;
നിയമനം നട�ാ�  സ��ാ�  നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�
ആയതിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(എഫ്) താ��ാലിക നിയമന�� �ിരെ���ാ� നിയമ�കാരം അെന��ിെ�
എ�ിക��ീവ് ക�ി�ി തീ�മാനം എ��ി�േ�ാ;  സ��ാ�  നിയമ�ം
എ�ിക��ീവ് ക�ി�ി തീ�മാന�ം പാലി�ാേണാ നിയമന��  നട�ിയത്;
��ത വിഷയ�ി�  നട� എ�ിക��ീവ് ക��ി�െട േനാ�ിെ��ം,
മിനി�്സിെ��ം പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ?

ൈഹഡ� �റിസം

2506. �ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദവി�ളം മ�ല�ി�  ൈഹഡ�  �റിസം േമഖലയി�  നിലവി�  എ�
ജീവന�ാരാണ് േജാലിെച� വ��ത് എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇവ� േജാലിെച�വ��ത് ഏെതാെ� ത�ികയിലാെണ�് വ��മാ�േമാ;

ഇവ�െട വിദ�ാഭ�ാസ േയാഗ�തക� സംബ�ി� വിവര�� ന��േമാ;

(സി) ഇവിെട ൈഹഡ�  �റിസം നട�ിയ ��േമളയി�  എ�
ക�വട�ാപന�ളാണ് �വ��ി�ത് എ�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) അവ �വ��ി�ത് എ�് വ�വ�ക�െട അടി�ാന�ിലാെണ�്
വ��മാ�േമാ?
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േദവി�ളം ൈഹഡ� �റിസം പ�തി

2507. �ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദവി�ളം ൈഹഡ�  �റിസം പ�തിയിൽ കരാ�  അടി�ാന�ി�  എ�
ക�വട�ാപന�ളാണ് �വർ�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ആയത് എെ�ാെ� വ�വ��െട അടി�ാന�ിലാണ്
ന�കിയിരി��െത� വിശദമാ�ാേമാ ?

ബാ�േ�രി മ� ല�ിെല ക�യം െച�കിട ജലൈവദ�ത പ�തി

2508. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബാ�േ�രി മ� ല�ിെല ക�യം െച�കിട ജലൈവദ�ത പ�തി ഇേ�ാ�
ഏത് ഘ��ിലാെണ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) പ�തി�െട ഉ�ഘാടനം എേ�ാ�  നട�ാനാണ് സ��ാ�
ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ ?

മിനി ൈഹഡ� േ�ാജ�്

2509. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ൈവദ�േതാ�� ഉ�പാദന�ിനായി മിനി ൈഹഡ�
േ�ാജ�ക�  ആരംഭി��തിന് എെ��ാം പ�തിക�  ആവി�രി�്
നട�ിലാ�ിയി��്; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�� എ� പ�തിക� ഈ സ��ാ� നിലവി� വ�തിന് േശഷം
�ാപി�ി��് / ക�ീഷ� െച�ി��്;

(സി) ഇതിേനാടകം ഈ േമഖലയി�  എ� േകാടി �പ�െട പ�തിക��ാണ്
ഭരണാ�മതി ന�കിയത്;

(ഡി) േകാഴിേ�ാട് ജി�യി�  ഇ�ര�ി�� ഏെത�ാം മിനി ൈഹഡ�
പ�തികളാണ് നട�ിലാ��െത�് വ��മാ�ാേമാ?
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കരാ� െതാഴിലാളിക�െട ��ംബ�ൾ�് ധനസഹായം

2510. �ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� ര�് വ�ഷ�ിനിടയി�  ���  ജി�യി�  േജാലി�ിെട��ായ
അപകട�ളി�  എ� െക.എസ്.ഇ.ബി.  ജീവന�ാ�  മരണമട�ി�െ��്
വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) അപകട�ി�െ��് മരണമട�വ�െട ��ംബാംഗ���് എെ�ാ�
ആ��ല��ളാണ് െക.എസ്.ഇ.ബി. ന���െത�് വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) േജാലി�ിടയി� മരണമട�� കരാ� െതാഴിലാളിക�െട ��ംബ�ൾ�് എ�്
ധനസഹായമാണ് അ�വദി��െത�് വ��മാ�േമാ?

ഒ�� മ�ല�ിെല ഓഫീ�ക�

2511. �ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഒ��  നിേയാജക മ�ല�ി�  ൈവദ�തി വ��ിെ� എ� ഓഫീ�ക�
�വ��ി��െ��ം അതിെ� വിശദാംശ��ം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇതി�  എ� ഓഫീ�ക�  വാടകെ��ിട�ി�  �വ��ി��െ��്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) വാടകെക�ിട�ി�  �വ��ി�� ഓഫീ�ക��് സ��മായി െക�ിടം
നി��ി�� കാര�ം സ��ാരിെ� പരിഗണനയി�േ�ാ?

ക��ാടക�ി� നി�് െെവദ�തി

2512. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക��ാടക സം�ാന�് നി�് െെവദ�തി െകാ�വ�� ���ി�ായി
കാസ�േഗാഡ് പാേ�ജി� നി�് െക.എസ്.ഇ.ബി.�് എ� �പ അ�വദി�്
കി�ിയി��്;

(ബി) ഇൗ �ക ഉപേയാഗി�് െക.എസ്.ഇ.ബി.  എെ�ാെ� ���ികളാണ്
െച�ി�ളളത്; ആയത് ���ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;
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(സി) ഇൗ ���ിയി�െട ക��ാടക�ി�  നി�് െെവദ�തി ലഭ�മായി�േ�ാ;

ഇെ��ി� ലഭി�ാതിരി�ാ�ളള കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) തട���  നീ�ി െെവദ�തി ലഭി��തിന് വ��് എെ��ി�ം നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

സഹകരണ സംഘ�ളി�െട െനല്� സംഭരണം

2513. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െനല്� സംഭരണ�ിന് േവ�� �ാധാന�ം ലഭി�ാ�ത് െന� ക�ഷകെര
�രിത�ിലാ�� എ� വ�ത പരിഗണി�് ഇ�ാര��ി�  ഇടെപടാ�
സഹകരണ േമഖല തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) സഹകരണ സംഘം തെ� െനല്� സംഭരി�്,  സം�രി�് സ��ം �ാ�ി�
വി�ന നട��തിന് പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(സി) ഏെതാെ� ഔ�് ൈല�കളി�െടയാണ് ��ത അരി വി���തിന്
തീ�മാനി�ി��ത്; ഇ�കാരം വി��� അരി�് സ� സിഡി ന���തിന്
ആേലാചന�േ�ാ;

(ഡി) ക�ഷക��് െന�ിന് ന�ായമായ വില�ം ഉപേഭാ�ാവിന് �ണനിലവാര��
അരി�ം ഈ പ�തിയി�െട ലഭ�മാ�വാ�  സാധി�ം എ�്
�തീ�ി��േ�ാ?

സഹകരണ സംഘ���് ഏകീ�ത േസാ�് െവയ�

2514. �ീ.ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� �ാഥമിക കാ�ഷിക സഹകരണ സംഘ���് ഏകീ�ത
േസാ�് െവയ�  ഏ�െ����തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  എ� േകാടി
�പ�െട പ�തിയാണിത്; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത േസാ�് െവയ�  ത�ാറാ��തിന് ഏത് ക�നിെയയാണ്
�മതലെ���ിയി��ത്;

(സി) ക�നിെയ �മതലെ����തിന് സ�ീകരി� നടപടി�മ��
എെ�ാെ�യാണ്; ഇ�ാര��ിനായി െട�ഡ� �ണി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി�
എ�െകാ�്; അറിയി�േമാ;
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(ഡി) ഈ ക�നി�് ��ത േമഖലയി�� പരിചയം എ�ാെണ�് വിശദമാ�േമാ?

സഹകരണ ��ാനെ� ഊ��സ�ലമാ��തിന് സഹകരണ നയം

2515. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സർ�ാർ കരട് സഹകരണ നയം �പീകരി�ി�േ�ാ;  സഹകരണ
��ാനെ� ഊ��സ�ലമാ��തി�� എെ�ാെ� നി�േ�ശ�ളാണ്
��ത കരട് നയ�ി� ഉ�െ�ാ�ി�ി��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) എ�ാമത് സഹകരണ േകാ���ി� ൈകെ�ാ� �ധാന തീ�മാന��
സഹകരണ േമഖലെയ ശ�ിെ����തിന് എ�കാരം സഹായകമാണ് ;

(സി) സഹകരണ േമഖല ���മാ�ം അഴിമതി ��മാ��തി�� തീ�മാനം
എ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ��ത തീ�മാനം എ�� േശഷം സം�ാനെ� എ� സഹകരണ
ബാ�ക�/സംഘ�ളി�  െവ�ി�് കെ��ിയി��്;  അതി�  സി.പി.എം.
നിയ�ണ�ി�� എ� �ാപന��െ�� കണ�് ലഭ�മാേണാ;എ�ിൽ
എ�െയ�് അറിയി�േമാ?

�ാഥമിക കാ�ഷിക സഹകരണ സംഘ�ളി� ഏകീ�ത േസാ�് െവയ�

2516. �ീ.െക.�രളീധര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ
സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ��� െെഫനാ�ഷ�� െടേ�ാളജി ആ�് അെെലഡ് സ��ീസസ് എ�
ക�നി�് സം�ാനെ� �ാഥമിക കാ�ഷിക സഹകരണ സംഘ��െട
ഏകീ�ത േസാ�് െവയ� ഏ�െ����തി�ളള �മതല ന���തി�ളള
നി�േ�ശം പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ക�നി ന�കിയ െ�ാേ�ാസ�  പരിഗണി��തി�ം ആയത്
നട�ിലാ��ത് സംബ�ി�് തീ�മാനം എ���തി�ം ഉേദ�ാഗ�തല
സമിതിെയ നിേയാഗി�ി�േ�ാ;

(സി) ��ത ക�ി�ി െഎ.എഫ്.�ി.എ.എസ്.  സമ��ി� െ�ാേ�ാസ�
പരിഗണി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇതിേ�െല�� തീ�മാനം എ�ാെണ�്
വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇ���  െെഫനാ�ഷ��  െടേ�ാളജി ആ�് അെെലഡ് സ��ീസസ്
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ആ�.ബി.െഎ �െട ഉപക�നിയാേണാ;  സം�ാനെ� ഏെത�ി�ം ജി�ാ
സഹകരണ ബാ�ി�  ��ത ക�നി ത�ാറാ�ിയ േസാ�് െവയ�
ഉപേയാഗി��േ�ാ;  എ�ി�  അതിെ� കാര��മതെയ�റി�്
പരിേശാധി�ി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ?

കാ�ഷിക േമഖലയി� സഹകരണ ��ാന��െട ഇടെപട�

2517. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ
സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

കാ�ഷിക േമഖല�െട വികസന�ി�ം കാ�ഷിക ഉ����െട
വിപണന�ി�ം സഹായകരമാ�� വിധ�ി�ളള എെ��ാം
ഇടെപട�കളാണ് സഹകരണ ��ാന��  നട�ിവ��ത്;  ഇതിെ�
വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

േഷാളയാ� പ�ികവ�� സ��ീസ് സഹകരണ സംഘം

2518. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അതിര�ി�ി പ�ായ�ിെല േഷാളയാ� പ�ികവ�� സ��ീസ് സഹകരണ
സംഘം ഭരണസമിതി�െട ഘടന �നഃ�മീകരി��തി�� നടപടിക�
സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ���ിയ ഭരണസമിതി സംബ�ി� വിശദവിവരം വ��മാ�ാേമാ?

വില�യ�ം

2519. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ
സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വില�യ�ം തട��തിെ� ഭാഗമായി സഹകരണ വ��് �േഖന എെ��ാം
നടപടിക� സ�ീകരി�ി��് എ�് അറിയി�േമാ?

(ബി) ഇവ ��ത�  വി�ലീകരി��തിന് ആേലാചി��േ�ാ;ഉെ��ി�
വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

നവേകരളീയം പ�തി
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2520. �ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സഹകരണവ��് നട�ിലാ�ിയ നവേകരളീയം ഒ��വണ തീ��ാ��
പ�തിയി�െട �ടി�ികയായി�� എ� വാ�കളാണ് തിരി�ടവ് നട�ിയത്
എ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തിയി�െട പലിശയിന�ി�  എ� �പയാണ് ഇളവായി
ന�കിയത് എ�� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ��ത പ�തി�െട കാലാവധി നീ�ിയി�േ�ാ  ;ഉെ��ി� എ�വെരയാണ്
ഈ പ�തി �ാബല��ി��ത് എ�് വ��മാ�േമാ?

േകരള ബാ�്

2521. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള ബാ�് സഹകരണ േമഖലെയ ഏെത�ാം രീതിയിലാണ്
അഭി��ിെ����ത് ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി� �ീറാം ക�ി�ി റിേ�ാ��ിെല �ധാന നി�േ�ശ��
എെ�ാെ�യാണ് ;വിശദമാ�ാേമാ ?

േകരള ബാ�് �പീകരണം

2522. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജി�ാ സഹകരണ ബാ�കെള സം�ാന സഹകരണ ബാ�ി�  ലയി�ി�്
േകരള ബാ�് �പീകരി���മായി ബ�െ��് നബാ�ഡ് �േ�ാ� വ�
ഉപാധിക�  എെ�ാെ�െയ�ം ഇത് ���ിയാ�ാ�  എ� കാലം
േവണെമ�ം അറിയി�ാേമാ; ;

(ബി) ലയന�ി� േശഷം സം�ാന സഹകരണ ബാ�ി��ാകാ�� ന�ം
തി�െ���ിേയാ;  ഇത് മറികട�ാ�  എ� നടപടിയാണ്
സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ?

േകരള ബാ�് �പീകരണ�ം ഉപേഭാ�ാ��ം
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2523. �ീ.െക.സി.േജാസഫ്
,, സ�ി േജാസഫ്
,, തി�വ�� രാധാ���
,, വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള ബാ�് �പീകരി�െമ� �ഖ�ാപനം �ാവ��ികമാ��തിന്
സ�ീകരി�ി�ളള നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ് ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി� അേപ� ആ�.ബി.െഎ.�് സമ��ി�ി�േ�ാ;

(സി) നബാ�ഡ് ബാ�ിന് അ�മതി ന���തിന് എെ��ി�ം ഉപാധിക�
�േ�ാ�് വ�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ന��ിേലാ�� സം�ാന സഹകരണ ബാ�ം ലാഭ�ി� �വ��ി��
ജി� സഹകരണ ബാ�ം ലയി�േ�ാ�  ഉ�ാ�� ന�ം ഒഴിവാ�വാ�
അവ��് േനരി�് സ��ാ� ധനസഹായം ന�േക�ി വ�േമാ;

(ഇ) ജി� ബാ�ക�െട ഉപേഭാ�ാ�െള ലയന വിവരം േരഖാ�ലം അറിയി�ി�േ�ാ;

ലയന�ി�  എതി��ളള നിേ�പക��് പണം കാലാവധി�് ��്
പലിശയി� �റവ് വ��ാെത പി�വലി��തി�ളള അവസരം ഒ��വാൻ
നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േകരള ബാ�് �പീകരണ�ി�� നടപടി

2524. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള ബാ�് �പീകരണ�ി�� നടപടി �മ�� ഏ� ഘ��ിലാണ്;

(ബി) േകരള ബാ�് �പീകരണ�ിെ� ഉേ�ശല����ം നിേ�പക��് ലഭി��
�േയാജന��ം വിശദീകരി�േമാ;

(സി) നി��ി� േകരളബാ�് എ�േ��് �വ��നം ആരംഭി�ാ�  സാധി�ം
എ�ാണ് �തീ�ി��ത് ;െവളിെ���േമാ?

േകരള ബാ�് �ാപി��തിന് നബാ�ഡ് �േ�ാ�് വ�ി�� നിബ�നക�

2525. �ീ.െക. �����ി
,, സി.െക.നാ�
,, േകാ�� ��േമാ�
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,, െക.ബി.ഗേണഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള ബാ�് �ാപി��തിന് നാളി�വെര എെ��ാം നടപടിക�
സ�ീകരി�ി��്;

(ബി) േകരള ബാ�് �പീകരണ�ി� നബാ�ഡ് എെ�ാെ� നിബ�നകളാണ്
�േ�ാ�് െവ�ി��ത്  ;വിശദമാ�േമാ:

(സി) ഈ നിബ�നകെള മറികട�ാ�  സർ�ാർ എെ�ാെ� നടപടികൾ
സ�ീകരി�ാൻ ഉേ�ശി��;

(ഡി) ബാ�് �പീകരണ�ി� മെ�െ�ാെ� �തിബ��ളാണ് ��ി��െത�്
അറിയി�േമാ;

(ഇ) േകരള ബാ�ിെ� �ലധന സ��പണം,  ബാ�ിെന രജി��  െച�ാ��
നിയമപരമായ മ� നടപടിക�  എ�ിവ ഏത് നിലയിലാെണ�്
െവളിെ���േമാ?

േകരള ബാ�ി� േവ�ി നബാ�ഡിെ� ശിപാ�ശ

2526. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ
സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

േകരള ബാ�ിന് റിസ�വ് ബാ�ിെ� അ�മതി ലഭി��തി�േവ�ി
നബാ�ഡിെ� ശിപാ�ശ ലഭ�മായി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇതിെ� വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ?

താമര�ടി സ��ീസ് സഹകരണ ബാ�ിെല നിേ�പം

2527. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ം ജി�യിെല താമര�ടി സ��ീസ് സഹകരണ ബാ�ിെല നിേ�പക�
നിേ�പി� �ക�് �ര�ിതത�ം ഉറ�വ���തിന് നടപടിക�
സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ��ത വിഷയ�ി�  ആഡി�്,  പരിേശാധന േജാലികളി�  ഏ�െ��ി��
സഹകരണവ��് ജീവന�ാെര അേന�ഷണ�ിെ� പരിധിയി�
ഉ�െ���ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?
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ജി�ാ സഹകരണ ബാ�ക��് െഎ.എഫ്.എസ്.സി. േകാഡ്

2528. �ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ
സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഏെത�ാം ജി�ാ സഹകരണ ബാ�ക��ാണ് റിസ�വ്
ബാ�് ഓഫ് ഇ��യി�  നി�ം െഎ.എഫ്.എസ്.സി.  േകാഡ്
ലഭി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ജി�ാ സഹകരണ ബാ�ക��് െഎ.എഫ്.എസ്.സി. േകാഡ് ലഭി��തിന്
ആ�.ബി.െഎ.  നി��ഷി�� മാനദ���  എെ��ാെമ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) െഎ.എഫ്.എസ്.സി.  േകാഡ് ലഭി�ാ� ജി�ാ സഹകരണ ബാ�ക��്
ആയത് ലഭി��തിനാവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

സഹകരണബാ�കളി� �ിരനിേ�പ�ിന് കാലപരിധി

2529. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഏെത�ി�ം ജി�ാ സഹകരണബാ�കളി�
�ിരനിേ�പ�ിന് കാലാവധി പരിധി നി�യി�് ഉ�രവ് ന�കിയി�േ�ാ;

ആ�മാസ�ിലധികം കാലാവധി�ളള �ിരനിേ�പ��  സ�ീകരി�ാ�
പാടി�ാെയ� തര�ി�ളള എെ��ി�ം തീ�മാനം ൈകെ�ാ�ി�േ�ാ;

എ�ി� ഇതിെ� കാരണം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇടപാ�കാരി� നി�ം സ��ീസ് ചാ��് ഈടാ��തി� ഈ സ��ാ�
എെ��ി�ം �തിയ ഉ�ര�ക� ന�കിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ഇ�രം �തിയ നി�േ�ശ��, �തിസ�ി േനരി�� സഹകരണബാ�ക�െട
�വ��നെ� ��ത�  �തി�ലമായി ബാധി�െമ� കാര�ം
വിലയി��ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

സഹകരണ സംഘ�ിെല വാ��ാര� വാ�ാ കാലാവധി��ി� മരണമട��
സാഹചര�ം

2530. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സഹകരണ ബാ�ി� നി�ം വാ� എ��് വാ� തിരി�ട�ാ� കഴിയാെത
വ�ക�ം വാ��ാര� വാ�ാ കാലാവധി��ി� മരണമട�ക�ം െച��
സാഹചര��ി�  വാ� തിരി�ട�ാ�  എെ�ാെ� ആ��ല�ം ന�കി
വ��െ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�രം വാ� റി�് ഫ�ി� ഉ�െ���േമാ;

(സി) റി�് ഫ�ി�  ഉ�െ���വാ�  മരണെ��് ഇ� നാ�  എ�് കാലാവധി
നി�യി�ി�േ�ാ ?

െക. എസ്. ആ�. ടി. സി. െപ�ഷ� വിതരണം

2531. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.  എസ്.  ആ�. ടി.  സി.  െപ�ഷ�  വിതരണം സഹകരണ േമഖല�്
ഉ�രവാദി�േ�ാ� �ടി നട�ിലാ��തിന് സാധി�ി�േ�ാ;  വിശദാംശം
ന�കാേമാ;

(ബി) ഈ �മതല ഏെ���ത് �ലം സഹകരണ േമഖല�് ഉ�ായി��
േന�െമ�ാണ്;  പലിശയിന�ി�  എ�് �ക �തിമാസം
ലഭി�ം;വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) െക.  എസ്.  ആ�. ടി.  സി.  െപ�ഷ�  വിതരണം നിലവി�� ധാരണ
അ�സരി�് എ�വെരയാണ് സഹകരണ സംഘ��  വഴി വിതരണം
െച��ത്;  ��ത കാലയളവിന് േശഷ�ം ഈ െപ�ഷ�  പ�തി
സഹകരണ േമഖല വഴി �ട�വാ� ആേലാചന�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) സഹകരണ ബാ�ക�  ഇ�വെര െപ�ഷ�  ഇന�ി�  എ� �കയാണ്
വിതരണം െച�ത്;  ��ത �ക എ�േ��് മട�ി കി�െമ�ാണ്
�തീ�ി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ?

െവള�� സ��ീസ് സഹകരണ ബാ�ിെല �മേ�ട്

2532. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െെവ�ം െവള��  സ��ീസ് സഹകരണ ബാ�ി�  േകാടിക�െട ത�ി�്
നട�തായി കെ��ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  എ� േകാടി �പ�െട
തിരിമറിയാണ് കെ��ിയത്;
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(ബി) ഏെതാെ� തര�ി�ളള ത�ി�കളാണ് ��ത �ാപന�ി�
നട�ിയതായി കെ��ിയി�ളളത്;

(സി) ഇതിെ� അടി�ാന�ി�  േകസ് രജി��  െച�ി�േ�ാ;  എ�
ജീവന�ാ�െ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�;

(ഡി) ��ത സഹകരണ ബാ�ിെ� ഭരണസമിതി ഏത് രാ�ീയ പാ��ിയി�
െപ�വരാെണ�് െവളിെ���േമാ ?

െമാ� വ�ാപാര സഹകരണ േ�ാ�ക�െട �ന:��ാരണം

2533. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െമാ� വ�ാപാര സഹകരണ േ�ാ�ക�െട
േശാചനീയാവ� ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) െമാ� വ�ാപാര സഹകരണ േ�ാ�ക�െട �ന:��ാരണ�ിനായി എ�്
നടപടി സ�ീകരി�വാ� ഉേ�ശി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇവി�െ� ജീവന�ാ�െട �ഛമായ വ�മാനം കണ�ിെല��്
ശ�ളപരി�രണം നട�ിലാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) സ��ാ�  �ാപന�ളിേല�് െട�ഡ�  �ടാെത ജി� െമാ� വ�ാപാര
സഹകരണ േ�ാ�കളി�  നി�ം നിേത�ാപേയാഗ സാധന��
വാ��തിനായി  2009  -�  ഇറ�ിയി�� സ��ല�  ���ി ന�കാ�
നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  സ�ീകരി�ി�� നടപടി എെ��്
വിശദമാ�ാേമാ?

സഹകരണ സംഘ�� വഴി െനല്� സംഭരണം

2534. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഉ��ാദി�ി�� െനല്� സഹകരണ സംഘ��  വഴി
സംഭരണം നട��തിന് നടപടി സ�ീകരി�വാ� ഉേ�ശ�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� അതിെ� വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(സി) സഹകരണ സംഘ��  �േഖന െനല്� സംഭരണം നട��തി�െട
ക�ഷക��് എെ��ാം �ണ�ളാണ് ഉ�ാ�ക;  വിശദാംശം
വ��മാ�േമാ?
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സഹകരണ സംഘ�� വഴി െപ�ഷ� വിതരണം

2535. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം സാ�ഹ� �ര�
െപ�ഷ�ക�  സഹകരണ സംഘ��  വഴി �ണേഭാ�ാ��െട വീ�ി�
എ�ി�� പ�തി �കാരം ഇ�വെര എ� േകാടി �പ വിതരണം
െച�ി��്;

(ബി) പരാതികളി�ാെത സഹകരണസംഘ��  വഴി െപ�ഷ�ക�  വിതരണം
െച�ാ�  കഴി�ത് സഹകരണ േമഖല�െട ക��ം സ�ാധീന�ം
�ലമാെണ� വിലയി��� നട�ിയി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ?

�ിരമായ വിപണി ഇടെപട�

2536. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018-19 � ഒ� വ�ഷം നീ�നി��� �ിരമായ വിപണി ഇടെപടലിന്
ക�സ�മ�  െഫഡേറഷ�  പ�തി ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;  വിശദാംശം
ന��േമാ;

(ബി) െഫഡേറഷെ� കീഴി�� നീതി േ�ാ�ക�െട �വ��നം
വിലയി��ിയി�േ�ാ;  നീതി േ�ാ�കളി�  അവശ�സാധന��െട ലഭ�ത
ഉറ�വ��വാ�  എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്
അറിയി�േമാ;

(സി) വ�� ഓണ�ാല�് എെ��ാം തര�ി�� കേ�ാള ഇടെപട�കളാണ്
െഫഡേറഷന് കീഴി�� �ാപന��  നട�വാ�  ഉേ�ശി��െത�്
അറിയി�േമാ;

(ഡി) ക�സ�മ�  െഫഡേറഷെ� കീഴി�� �ാപന���് കേ�ാള
ഇടെപടലിന് േവ�ി കഴി� സാ��ിക വ�ഷം എ�് �കയാണ് സ��ാ�
അ�വദി�െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) �ിേവണി േ�ാ�ക��ം നീതി േ�ാ�ക��ം ശരിയായ രീതിയി� കേ�ാള
ഇടെപട� നട�വാ� സാധിെ��ി� നിേത�ാപേയാഗ സാധന��െട വില
െപാ�കേ�ാള�ി�  ��െന വ��ി�് സാധാരണ�ാരായ ആ�ക�
�രിത�ിലായത് എ�െകാെ��് വ��മാ�േമാ?
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വില�യ�ം തടയാ� സഹകരണ �ാപന��െട ഇടെപട�

2537. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം നിേത�ാപേയാഗ സാധന��െട
വില�യ�ം തട��തിെ� ഭാഗമായി എെ��ാം ഇടെപട�കളാണ്
സഹകരണ �ാപന�� �േഖന നട�ിയി�ളളത്;

(ബി) ഉ�വകാല�ളിെല വില�യ�ം തട��തിനായി കഴി� ര�്
വ�ഷ�ളി�  ��ത �ാപന��  �േഖന സ�ീകരി� നടപടിക�
എെ�ാെ�യായി��െവ� വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(സി) വ�� ഓണ�ാല�് ഉ�ാകാനിട�ളള വില�യ�ം തട��തിെ�
ഭാഗമായി എെ��ാം നടപടികളാണ് സഹകരണ �ാപന��  �േഖന
സ�ീകരി�വാ� ഉേ�ശി��ത്; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

ക�സ�മ� െഫഡിെ� �വ��നം

2538. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016 മാ��് 31-െല കണ�് �കാരം ക�സ�മ� െഫഡ്  -െ� ന�ം എ�
േകാടി �പ ആയി��;

(ബി) 2018-മാ��്  31-െല കണ�് �കാരം ക�സ�മ� െഫഡ് ലാഭ�ിലാേണാ
�വ��ി��ത്; എ�ി� എ� േകാടി �പ ലാഭം േനടിയി��്;

(സി) ��ത �ാപന�ി�  നിലനി�ി�� അഴിമതി�ം െക�കാര��ത�ം
അവസാനി�ി�വാ� കഴി�താണ് ഇതിെ� �വ��നം മിക��താകാ�
കാരണം എ� വിലയി��� നട�ിയി�േ�ാ;

(ഡി) ക�സ�മ�  െഫഡിെ� �വ��നം ��ത�  ജേനാപകാര�ദമാ��തിന്
എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വാ�  ഉേ�ശി��ത്;  വിശദാംശം
െവളിെ���േമാ?

സഹകരണ റി�് ഫ�് പ�തി

2539. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സഹകരണ റി�് ഫ�് പ�തി �കാരം  2017-18  സാ��ിക വ�ഷം
ആെക എ� േപ��് ധനസഹായം നൽകിെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഈ പ�തി �കാരം ��ത വ�ഷം ആെക എ� �കയാണ്
വിതരണ�ിനായി അ�വദി�ി��ത് ?

റി�് ഫ�്

2540. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള സഹകരണ വികസന േ�മനിധി േബാ�ഡ് നട�ിലാ�� റി�്
ഫ�ിെ� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ ;

(ബി) സഹകരണ സംഘ�ളി�  നി�ം വാ�െയ�� ആ�  കാലാവധി
���ിയാ��തിന് ��് മരണെ��കേയാ മാരക േരാഗ ബാധിതനാ�കേയാ
െച�� സാഹചര��ി�  എെ�ാ� ആശ�ാസ നടപടികളാണ്
സ�ീകരി��ത് ;

(സി) ഇൗ സ��ാ�  നിലവി�  വ�േശഷം ഇൗ പ�തിയി�െട എ� േപ��്
ആശ�ാസം ന��വാ�  കഴി�െവ�ം എ� �കയാണ് വിതരണം
െച�െത�ം വ��മാ�േമാ ;

(ഡി) സഹകരണ ജീവന�ാ��് േ�മ േബാ�ഡ് ന��� ആ��ല�ം
എെ�ാെ�യാണ്; കഴി� ര�് വ�ഷ�ി��ി� ഏെത�ി�ം ഇന�ി�
ന��� ധനസഹായ�ി� വ��നവ് വ��ിയി�േ�ാ ;വിശദമാ�േമാ?

സഹകരണ സ��ീസ് േബാ�ഡ് �ഖാ�ിര�� നിയമന��

2541. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ
സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി�  സഹകരണ സംഘ��  സഹകരണ സ��ീസ് േബാ�ഡ്
�ഖാ�ിരം നിയമനം നടേ�� �നിയ� �ാ��് �ത� �കളിേല�ളള എ�
ത�ികകളി� നിലവി� ഒഴി��് ;

(ബി) ��ത ഒഴി�കളി�  എ�െയ�ം പരീ�ാ േബാ�ഡിേല�് റിേ�ാ��്
െച�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(സി) പരീ�ാ േബാ�ഡിന് റിേ�ാ��് െച�ാെത മറ�െവ� ഒഴി�ക�
അടിയ�രമായി റിേ�ാ��് െച�ി�വാ�  ആവശ�മായ നടപടിക�
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സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) പരീ�ാ േബാ�ഡിന് റിേ�ാ��് െചേ�� ത�ികക� ഒ� വ�ഷം ആയി�ം
റിേ�ാ��് െച�ാ� സാഹചര��ി�  ത�ികക�െട അംഗീകാരം റ�്
െച��ത് ഉ�െ�െട�ളള നടപടിക�  സ�ീകരി�ാ�  പ�തി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ?

സഹകരണ പരീ�ാ േബാ�ഡിെ� �വ��നം

2542. �ീ.ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സഹകരണ പരീ�ാ േബാ�ഡിെ� �വ��നം �താര��ം കാര��മ�ം
ആ��തിന് സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�  എെ�ാെ�യാെണ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം ��ത േബാ�� വഴി എ�
നിയമന�� നട�ിെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) നിലവി�  സഹകരണ പരീ�ാ േബാ�ഡ് ഏെതാെ� വിഭാഗ�ി�െ��
സഹകരണ സംഘ�ളിെല നിയമനമാണ് നട��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) വാ�േപതര സഹകരണ സംഘ�ളിെല നിയമനം �ടി സഹകരണ പരീ�ാ
േബാ�ഡിെ� കീഴിലാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;  ഇ�ാര��ിൽ
സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ ?

സഹകരണ �ാപന���് െനല്� സംഭരണ�ി� പ�ാളി�ം

2543. �ീ.സി. ദിവാകര�
,, ചി�യം േഗാപ�മാ�
�ീമതി ഗീതാ േഗാപി
�ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സഹകരണ �ാപന�െള െനല്� സംഭരണ�ി�  പ�ാളികളാ��തിന്
നട�� �മ�� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) െനല്� അള� ഉട�  തെ� ക�ഷകന് പണം ന���തിന് സംവിധാനം
ഒ��േമാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ�െന സംഭരി�� െനല്� അരിയാ�ി എ�െന ഉപേഭാ�ാ��െട
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ക�ിെല�ി�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത െനല്� സംഭരണം ഏെത�ി�ം ജി�യി�  നട�ാ�ിയി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ?

സാ�ഹിക �ര� െപ�ഷ� വീ�ി� എ�ി�� പ�തി

2544. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ
സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം സാ�ഹിക �ര� െപ�ഷ�
സഹകരണ സംഘ��  �േഖന �ണേഭാ�ാ��െട വീ�ി�  എ�ി��
പ�തി �കാരം എ� �ക വിതരണം െച�െത�് ജി� തിരി�് വ��മാ�േമാ
;

(ബി) സാ�ഹിക �ര� െപ�ഷ�  വീ�ി�  എ�ി��തിന് സഹകരണ
സംഘ���് സ��ാ�  എെ��ാം നി�േ�ശ�ളാണ്
ന�കിയിരി��െത�് വ��മാ�േമാ ?

കാ�ഷിക േമഖലയി� സഹകരണ വ��ിെ� ഇടെപട�

2545. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ
സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തിന് േശഷം സം�ാനെ� കാ�ഷിക
േമഖലയി�  സഹകരണ വ��് എെ��ി�ം ഇടെപട�  നട�ിയി�േ�ാ;

എ�ി� വിശദാംശം അറിയി�േമാ;

(ബി) എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

നിപ ൈവറസ് ഭീതി

2546. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ
സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സം�ാനെ� നിപ െെവറസ് ഭീതി �റിസം േമഖലെയ ബാധി�ി�േ�ാ എ�്
വ��മാ�േമാ;  ഉെ��ി�  ഇൗ �തിസ�ി മറികട�ാ�  എെ��ാം
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ിരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?
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ഓഖി �ര��ം നിപ ൈവറസ് ബാധ�ം �റിസം േമഖലയി� ഉ�ാ�ിയ മരവി�്

2547. �ീ.എം. വി�െസ�്
,, അനി� അ�ര
,, ൈഹബി ഈഡ�
,, െക.�രളീധര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ
സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഉ�ായ ഓഖി �ര��ം,  നിപ ൈവറസ് ബാധ�ം �റിസം
േമഖലയി� എെ��ാം �ത�ാഘാത�ളാണ് ഉ�ാ�ിയി��ത്;

(ബി) നിപ ൈവറസ് ബാധ�െട സാഹചര��ി� വിേനാദ സ�ാരികളി� പല�ം
േകരള�ിേല�� യാ� റ�് െച�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�
വിേനാദസ�ാരിക�െട എ� ശതമാനം �റവാണ് ഈ സീസണി�
ഉ�ാ��െത�് കണ�ാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) ഈ േമഖലയി� ഉ�ായി�� മരവി�് മാ��തിന് േയാഗ അംബാസിഡ� ��
പ�തി സംഘടി�ി�വാ�  ആേലാചി��േ�ാ;  ആ�െടെയാെ�
സഹകരണേ�ാെടയാണ് ��ത പ�തി ആവി�രി�ി��ത്;

(ഡി) സം�ാനെ� �റിസം വികസന�ിന് ഉത�� രീതിയി�  ഈ പ�തി
ആവി�രി��തി�ം,  വിേദശ രാജ��ളി�  ഇതിന് േവ�� �ചരണം
ന���തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േകരള �റിസം സംരംഭകത� ഫ�്

2548. �ീ.വി.ഡി.സതീശ�
,, എം. വി�െസ�്
,, വി.എസ്.ശിവ�മാ�
,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) �റിസം രംഗ�് �തന ആശയ�� നട�ിലാ��തി�ം െതാഴിലവസര��
വ��ി�ി��തി�മായി േകരള �റിസം സംരംഭകത� ഫ�ിന് �പം
ന���തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) േകരള �റിസം �ാ�ിന് ഒ� �ാ�് അംബാസിഡെറ നിയമി�� കാര�ം
പരിഗണനയി�േ�ാ;
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(സി) �റിസം േക���  മാലിന���മാ��തി� സ�ീകരി�ി�ളള നടപടിക�
എെ�ാ�യാണ്;  �റിസം േമഖലയി�  �ീ�  േ�ാേ�ാേകാ�  സംവിധാനം
നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

(ഡി) �റിസം രംഗ�് ��ത� നിേ�പം േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി ഇ�വേ��്
മീ�് സംഘടി�ി��തിന് ല��മി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

വിേനാദ സ�ാര േമഖല ൈകവരി� േന���

2549. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

വിേനാദ സ�ാര േമഖല കഴി� ഒ� വ�ഷ�ി��ി�  ൈകവരി�
േന��� എെ��ാമാെണ�് ജി�ക� തിരി�് വ��മാ�ാേമാ?

�റിസം റ�േല�റി അേതാറി�ി

2550. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� �റിസം േക��ളിെല�� സ��ശക�  പലവിധ�ി��
�ഷണ���് വിേധയരാ��െവ� പരാതി ലഭി�ി�േ�ാ ;

(ബി) �റിസം റ�േല�റി അേതാറി�ി നിലവി� വ��േതാ��ടി �റിസം േമഖലയി�
എെ�ാ� മാ���  െകാ�വ�വാ�  കഴി�െമ�ാണ് �തീ�ി��ത്;
വ��മാ�ാേമാ ?

�റിസം െറ�േല�റി അേതാറി�ി�െട അധികാര��ം �മതലക�ം

2551. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ�
,, െക. ആ�സല�
,, എം. രാജേഗാപാല�
,, െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ
സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �തിയ �റിസം നയം �ഖ�ാപി�തിെ� അടി�ാന�ി�
നട�ിലാ�ാ�േ�ശി�� �ധാന പ�തിക�  എെ�ാെ�യാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ;
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(ബി) �റിസം േമഖല അഭി�ഖീകരി�� വിവിധ ���ളി�  ഫല�ദമായി
ഇടെപ��തിന് �റിസം െറ�േല�റി അേതാറി�ി�് എെ��ാം അധികാര��ം
�മതലക�ം ന��വാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ ?

(സി)

�റിസം േക��ളി� �ീ� േ�ാേ�ാേ�ാ�

2552. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ
സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� �റിസം േക��ളി�  �ീ�  േ�ാേ�ാേ�ാ�  നട�ിലാ�ാ�
നടപടി സ�ീകരി�വ��േ�ാ; വിശദാംശം അറിയി�േമാ;

(ബി) �റി�് േക��ളി�  �ചിത�ം ഉറ�ാ��തി�ം �ാ�ിക് ഒഴിവാ��തി�ം
ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; എ�ിൽ വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

മലബാ� -മലനാട് റിവ� �സ് �റിസം േ�ാജ�്

2553. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ
സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

കാസ�േഗാഡ്,ക��  ജി�കളിെല നദികെള�ം കായ�കെള�ം
ഉ�െ���ിെ�ാ�് േക� �റിസം മ�ാലയ�ിെ� അംഗീകാര�ിനായി
സമ��ി� മലബാ�  -മലനാട് റിവ�  �സ് �റിസം േ�ാജ�ിന് അംഗീകാരം
ലഭ�മായി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല പ�ി�ര പി.എ�്.സി നി��ാണം

2554. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� പ�ി�ര പി.എ�്.സി നി��ാണ�മായി ബ�െ��്
പ�ി�ര പ�ായ�ം ബി.ആ�.ഡി.സി-�ം അവരവ�െട ൈകവശ��
�ലം പര�രം ൈകമാ�ം െച�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) �മി ൈകമാ��മായി ബ�െ��് ഇറ�ിയ സ��ാ�  ഉ�രവ് �കാരം
നി��ാണ�ിന് ബി.ആ�.ഡി.സി,  പി.എ�്.സി-�് എ� �കയാണ്
ന�േക�ത്; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;
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(സി) ��ത നി��ാണം �ട�ിയ �ിതി�് ഈ �ക ബി.ആ�.ഡി.സി
ന�കിയി�േ�ാ; ഇെ��ി� ന�കാതിരി�ാ�� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ?

�ാ�് വിേ��ക�

2555. �ീ.എം. �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ
സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എ�ാ ജി�കളി�ം �ാ�് വിേ��ക� �ാപി��തി�ളള പ�തി �കാരം
െകാ�ം ജി�യി�  ആയതി�ളള �മി ലഭ�മായി�േ�ാ എ��തിെ�
വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) െകാ�ം നിേയാജക മ�ല�ി�  പനയം പ�ായ�ി�  െപ�മണി�
സ��ാ�  ഉടമ�തയി�  ലഭ�മായി�ളള  6  ഏ��  �മി കയ�  പാ��ിന്
ന�കിയി��ത്,  കയ�പാ��ിന് അ�േയാജ�മ�ാ� സാഹചര��ി�
��ത �മി സ��ാരിേല�് വിെ�ാഴി��തിന് എ�.സി.ആ�.എം.െഎ
അഭ���ി�ി�ളളതിനാ�  ��ത �മി �റിസം വ��് ഏെ���് നി��ി�
�ാ�് വിേ�ജ് �ാപി��തിനാവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ?

വിേനാദസ�ാര േമഖല�െട �േരാഗതി

2556. �ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�
�ീ.ജി.എസ്.ജയലാ�
,, ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��
�ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല വിേനാദസ�ാര േമഖല�െട �േരാഗതി വിലയി��ിയി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ;

(ബി) �ീ�കാ���് സംരംഭ�ിെന സംബ�ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) വിേനാദസ�ാര േമഖല�െട വികസന�ിനായി വിവരസാേ�തിക
വിദ�ാസംരംഭ�� ആരംഭി��ത് സംബ�ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) വിേനാദസ�ാര�മായി ബ�െ�� �വ��ന���് കഴി� ര�്
വ�ഷ�ിനിടയി�  േകരള�ിന് അവാ��ക�ം അംഗീകാര��ം
ലഭ�മായി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?
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വിേനാദസ�ാര േമഖലയി� ഉ�ായ മാ���

2557. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) വിേനാദസ�ാര നയം നട�ിലാ�ിയേതാെട സം�ാന�് വിേനാദസ�ാര
േമഖലയി� ഉ�ായ മാ��� എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) �റിസം േക��ളിെല അടി�ാന സൗകര���  െമ�െ����തിന്
സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(സി) വിേനാദസ�ാര നയം നട�ിലാ�ിയത് �ലം െതാഴിലവസര�� ��തലായി
ഒ���തിന് സാധി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) അതിഥിക��് സം�ാന�് നി�ഭയം സ�രി��തിന് ആ�നിക
�ര�ാ സംവിധാന�� ഒ��െമ� �ഖ�ാപന�ിെ� അടി�ാന�ി�
സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

�ഷാരഗിരിയിെല അടി�ാന സൗകര� വികസനം

2558. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിേനാദസ�ാര േക�മായ �ഷാരഗിരിയിെല അടി�ാന സൗകര�
വികസന�ിനായി ബജ�ി�  കി�ബി സഹായേ�ാെട നട�ാ�െമ�്
�ഖ�ാപി� പ�തി�െട നിലവി�� അവ��ം വിശദാംശ�ം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ���ി എ�് ആരംഭി�ാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

പീ�േമ�ി� വിേനാദസ�ാര േമഖല�മായി ബ�െ��് നട�ാ�� പ�തിക�

2559. �ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം പീ�േമട്
നിേയാജകമ�ല�ി�  വിേനാദസ�ാര േമഖല�മായി ബ�െ��്
നട�ാ�വാ� കഴി� പ�തിക�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;
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(ബി) ��ത മ�ല�ി�  നിലവി��ായി�� വിേനാദസ�ാര പ�തികളി�
നവീകരണ �വ��ന��  നട�വ��വ ഏെതാെ�െയ�്
വ��മാ�േമാ;

(സി) മ�ല�ിെല േതാ�ം േമഖല�െട വിേനാദസ�ാര സാ��തക�  �ടി
പരമാവധി �േയാജനെ���ാ�  കഴി�� പ�തിക�  വ��ിെ�
പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

മണ�� നിേയാജകമ�ല�ി� നട�ാ�ിയ പ�തിക�

2560. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2017-18  വ�ഷ�ി� വിേനാദസ�ാര വ��ിെ� ആഭി�ഖ��ി� മണ��
നിേയാജകമ�ല�ി�  നട�ിലാ�ിയ �ധാന പ�തിക�
ഏെത�ാമാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) 2018-19  െല ബ�ജ�ി�  ഉ�െ���ിയി��,  മണ��
നിേയാജകമ�ല�ിൽ നട�ാേ�� വിേനാദസ�ാര വ��ിെ�
പ�തിക��് ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ��ത് ഉ�െ�െട എെ��ാം നടപടിക�
സ�ീകരിെ��് അറിയി�േമാ?

�ീ നാരായണ സ�ക��് �റിസം പ�തി

2561. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ീ നാരായണ സ�ക��് �റിസം പ�തി�െട വിശദാംശ��
എെ�ാെ�യാണ്;  ഏെതാെ� േക��െളയാണ് ഈ പ�തിയി�
ഉ�െ���ിയി��ത്;

(ബി) ഈ പ�തി �ാവ��ികമാ��തിന് െ�ാേ�ാസ�  േക�സ��ാരിന്
സമ��ി�ി�േ�ാ; എ� േകാടി �പ�െട നി�േ�ശമാണ് സമ��ി�ി��ത്;

(സി) ��ത പ�തി�് അംഗീകാരം ലഭി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

മലേയാര തീരേദശ േമഖലയിെല �റിസം പ�തിക�

2562. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സം�ാന�് നട�ിലാ�ി വ�� മലേയാര �റിസം വികസന പ�തിക�
എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�േമാ;  ��ത പ�തിക��് േക�
സ��ാരിെ� ധനസഹായം ലഭ�മാേണാ;  എ�ി�  എ� �ക ലഭി� എ�്
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) തീരേദശ േമഖലയിെല �റിസം പ�തിക� എെ�ാെ�യാണ്; വിശദമാ�േമാ;

��ത പ�തിക��് േക�സ��ാരിെ� ധനസഹായം ലഭി�ി�െ��ി�
വിശദമാ�േമാ;

(സി) േക� �റിസം മ�ാലയ�ിെ� നി�േ�ശ�ിെ� അടി�ാന�ി�
സം�ാനെ� ഏെതാെ� െെപ�ക �ാരക�ളാണ് സ�കാര� േമഖല�്
െെകമാ��ത്; വിശദമാ�േമാ?

�ീ� കാ���് പ�തി

2563. �ീ.ബി.സത��
�ീമതി �. �തിഭ ഹരി
�ീ.എ. എ�. ഷംസീ�
,, വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �റി�് േക��ളി�  െമ�െ�� അടി�ാന സൗകര���ം
�ര�ിതത��ം �ചിത��ം ഉറ�വ���തിന് �ീ�  കാ���് പ�തി
ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത പ�തി ഏെത�ാം ഏജ�സിക�െട സഹകരണേ�ാെടയാണ്
നട�ാ�ി വ��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ സ��ാ� അധികാരേമ�േശഷം ഭരണാ�മതി ന�കിയ വിേനാദ സ�ാര
വികസന പ�തിക� ഏെത�ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

കണയംേ�ാട് �റിസം പ�തി

2564. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബാ�േ�രി മ�ല�ിെല �റിസം േകാറിേഡാറിെ� ഭാഗമായ കണയംേ�ാട്
�റിസം പ�തി�െട ഡി.പി.ആ� ത�ാറാ�ി സമ��ി�ി�േ�ാ;

(ബി) കണയംേ�ാട് �റിസം പ�തി�് േവഗ�ി�  ഭരണാ�മതി ലഭി�ാ��
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നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ?

സീെ�യി� പ�തി

2565. �ീ.എം. �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ
സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സീെ�യി�  പ�തി നട�ിലാ��തിെ� ഭാഗമായി
അ��ടിയി�ം ��മടയി�ം വാ��േ�ാ�ക�ം മ�് അ�ബ� സൗകര���ം
ഒ���തി� േവ�ി എ� �ക െചലവഴി�െവ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) സീെ�യി�  പ�തി നട�ിലാ��തിെ� ഭാഗമായി പര�രാഗത
മ��െ�ാഴിലാളിക��ിടയി�  ഉ�ായ ആശ�കെള�റി�് പഠി�ാ�
നിേയാഗി� ക�ി�ി,  ��ത പ�തി മ����െട ആവാസ വ�വ��്
േദാഷകരമെ�� റിേ�ാ��് സമ��ി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ��ത റിേ�ാ��ിെ� പ�ാ�ല�ി�  സീെ�യി�  പ�തി
നട�ിലാ��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ;  ഉെ��ി�  അതിനായി
സ�ീകരി�വ�� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

�ാമീണ �റിസം പ�തി

2566. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ിമെകാ�ിയിൽ കായ�ക�െട�ം �ഴക�െട�ം സാമീപ�ം െകാ�്
മേനാഹരമായ ചിറ��, കള�,  കരി,  �ട�ിയ �േദശ��െട
��തിരമണീയത�ം വിേനാദസ�ാരസാധ�ത�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ ;

(ബി) ��ത �േദശ�െള �ാമീണ �റിസം പ�തിയി�  ഉ�െ����തി�ം
�റിസം െഡ�ിേനഷ�  െസ��കളായി �ഖ�ാപി�ി��തി�ം നടപടി
സ�ീകരി�ാേമാ ?

പരി�ിതി സൗ�ദ �റിസം പ�തി

2567. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ
സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പരി�ിതി സൗ�ദ �റിസം പ�തി�് �ാധാന�ം ന���തിെ� ഭാഗമായി
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ആവി�രി�ി�� പ�തിക� ഏെത�ാം;വിശദമാ�േമാ;

(ബി) സം�ാനെ� �റിസം േക��� ത�ി� ബ�ി�ി�െകാ�് ഒ� �റിസം
സ�ക��് �ട��തിന് എെ�ാ� പ�തിക� ആവി�രി�ി��്; വിശദാംശം
ന��േമാ;

(സി) ഇൗ സ��ാ�  അധികാരേമ� േശഷം �റിസം രംഗ�് എെ��ാം �തിയ
പ�തികളാണ് നട�ിലാ�ിയത്; വിശദാംശം ജി� തിരി� െവളി���ാേമാ;

(ഡി) സം�ാന�ിെ� വിേനാദസ�ാര വികസന�ിനായി ഏെത�ാം
േക�പ�തികളാണ് നട�ാ�ിയി��െത�് വ��മാ�േമാ?

േകരള �റിസം െഡവല�്െമ�് േകാ��േറഷ�

2568. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള �റിസം െഡവല�്െമ�് േകാ��േറഷെ� �വ��നം
ലാഭ�ിലാേണാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) വിേനാദസ�ാരിക�െട എ�ം വ�ഷംേതാ�ം വ��ി� വ��െ��ി�ം
അതിന�സരി�ളള വള�� ഇൗ �ാപനം െെകവരി�ാ�ത്
എ�െകാെ��് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;  എ�ിൽ കാരണ��
െവളിെ���േമാ;

(സി) ഇൗ �ാപനം ലാഭ�ിലാ��തിനായി സ�ീകരി� നടപടിക�
അറിയി�ാേമാ?

െക. �ി .ഡി .സി

2569. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക .�ി .ഡി .സി �് സ��ാ� വ��കളി� നി�ം �ാവ� ഏജ�സികളി�
നി�ം ലഭി�ാ�ളള �ടി�ിക �ക�െട കണ�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) െക .�ി .ഡി .സി �െട നവീകരണ�ിനായി സ�ീകരി�വ�� നടപടി�മ��
വിശദമാ�േമാ?

െക.ടി.ഡി.സി �െട ന�ം
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2570. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� സാ��ികവർഷെ� െ�ാവിഷണ� ഓഡി�് റിേ�ാ��് �കാരം
െക.ടി.ഡി.സി �െട ന�ം എ�യാെണ�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഈ കാലയളവിൽ വിേനാദ സ �ാരിക�െട എ��ി��ായ വ��നവ്
എ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) െക.ടി.ഡി.സി.  ന��ിലായതി�� കാരണ�െളെ�ാെ�യാെണ�്
വ��മാ�േമാ;

(ഡി) എ�ി� ഇവ പരിഹരി��തിന് അടിയ�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാെയ�്
വ��മാ�ാേമാ?

െക.ടി.ഡി.സി.ന��ിേല�് േപാ��തിെ� കാരണം

2571. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ്
,, പി.െജ.േജാസഫ്
,, േറാഷി അഗ�ി�
േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിേനാദസ�ാരിക�െട എ�ം വ�ഷം േതാ�ം വർ�ി�േ�ാ�ം  2016 വെര
ലാഭ�ി� �വ��ി� െക.ടി.ഡി.സി.ന��ിേല�് േപാ��തിെ� കാരണം
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാനെ� വഴിേയാര വി�മ േക���ം മ��് േഹാ��ം ആ�നിക
രീതിയി�  �ന:സംഘടി�ി�വാ�ം വിേനാദസ�ാരിക�െട അഭി�ചി�്
അ�സരി�് �വ��ി�ി�വാ�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) മ��് േഹാ�ലിന് സ��ാ� വ��ക�ം �ാവ� ഏജ�സിക�ം ന��വാ��
�ടി�ിക പിരിെ����തി�  േകാ��േറഷ�  പരാജയെ��� എ� കാര�ം
പരിേശാധി�് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) സം�ാന�് എവിെടെയാെ�യാണ് െക.ടി.ഡി.സി. സൗേരാ�ജ �ാ�ക�
�ാപി�വാ� ഉേ�ശി��ത്; ഇതിെ� വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ?

െക.�ി.ഡി.സി.�െട ലാഭന��ണ�ക�
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2572. �ീ.െക.�രളീധര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ
സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.�ി.ഡി.സി.�െട  2015-16,  2016-17  എ�ീ വ�ഷ�ളിെല
ലാഭന��ണ�ക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) 2017-18  വ�ഷെ� െ�ാവിഷണ�  ഓഡി�് �കാരം ��ത വ�ഷം
െക.�ി.ഡി.സി.  ലാഭകരമാേണാ;  ഇെ��ി�  ന�ം സംഭവി�വാ��ായ
കാരണ�� എെ��ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) െക.�ി.ഡി.സി. ആരംഭി�െമ�് �ഖ�ാപി� സി�ി �� പ�തി�ം കന�ാ�മാരി,
െത�ല �� പ�തി�ം ആരംഭി�ി�േ�ാ ;

(ഡി) ��ത �� ലാഭകരമായി നട��തിന് െക.�ി.ഡി.സി.�് കഴി��േ�ാ?

വയനാട് �രം േകബി� കാ� പ�തി

2573. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വയനാട് �രം േകബി�  കാ�  പ�തി�െട നി��ാണ �വ��ന��
ആരംഭി�വാൻ എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്;

(ബി) പ�തി എ�ാണ് നിലവിൽ വരിക; വിശദാംശം െവളിെ���േമാ?

വയനാട് �ര�ിന് സമാ�രമായി േകബി� കാ�

2574. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിേനാദസ�ാര�ിന് �ാധാന�ം െകാ��് വയനാട് �ര�ിന്
സമാ�രമായി േകബി�  കാ�  ആരംഭി�� കാര�ം പരിഗണനയി�
ഉേ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഈ പ�തി �ാവ��ികമാ��തിന് അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഉ�രവാദ �റിസം പ�തി

2575. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ജനകീയ�ം ഉ�രവാദി�����ം ��ിര�മായ �റിസം വികസനം എ�
കാ��ാടി�  നാടിെന നയി��തി�  &#039;ഉ�രവാദ �റിസം
പ�തി&#039; എ� മാ�ം സഹായകമായി എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇൗ പ�തി�െട ഭാഗമായി െതാഴി�  ലഭ�ത ���തി�ളള �മ��
വിജയി�ി�േ�ാ;  ഏെതാെ� േമഖലകളിലാണ് െതാഴി�  ലഭ�മാ��തിന്
കഴി�ത്; അറിയി�േമാ;

(സി) ഉ�രവാദി����മായ �റിസം സം�ാരം വള��ിെ�ാ�വ��തിന്
�റിസം ��ക�െട സഹകരണം േതടിയി�േ�ാ;  എ�ി�  അത് എ�മാ�ം
വിജയ�ദമാണ്;

(ഡി) ഇൗ പ�തിയി�െട ഭി�േശഷി സൗ�ദ �റിസം േക�മായി സം�ാനെ�
മാ��തി�ം േഹാം േ� േ�ാ�ാഹി�ി��തി�ം ഉ�രവാദി� �റിസം
മിഷന് സാധി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

േഫാ��് ൈവ�് സൗ�ര�വ��രണം

2576. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

േഫാ��് ൈവ�ിെ� ഒ�ാംഘ� സൗ�ര�വ��രണ�ിനായി അ�വദി�
1.65  േകാടി �പ െചലവഴി�ി��ത് കണ�ിെല��് ര�ാംഘ��ിന്
അടിയ�രമായി �ക അ�വദി�ാ�  നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�്
വ��മാ�േമാ?

പാല�ാട് ജി�യിെല വിേനാദ സ�ാര വികസന സാ��തക�

2577. �ീ.െക. �����ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാല�ാട് ജി�യിെല വിേനാദ സ�ാര വികസന�ിന് എെ�ാെ�
പ�തികളാണ് നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �റിസം വികസന�ി�� േക�ാവി�ത പ�തിക��ായി കഴി� ��്
വ�ഷം ലഭി� േക� വിഹിതെ��ം സം�ാന വിഹിതെ��ം �റി�ളള
വിവര��  വാ�ഷികാടി�ാന�ി�  പ�തി തിരി� നൽകാേമാ;  ഓേരാ
പ�തിക��ം എ� �ക എ� ഗ�വായി ലഭി�ി��്;പ�തികൾ�് ഓേരാ
വ�ഷ�ം എ� �ക വീതം െചലവഴി�ി��്?
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അഡ��� �റിസം

2578. �ീമതി �. �തിഭ ഹരി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

കായം�ള�് അ�വദി�ി�ളള അഡ���  �റിസ�മായി ബ�െ��
പ�തിക�െട നിലവിെല �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ?

��ാറിെല നീല�റി�ി സീസ�

2579. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ��ാറി�  ഇൗ വ�ഷെ� നീല�റി�ി സീസ�മായി ബ�െ��്
എെ�ാെ� �മീകരണ�ളാണ് �റിസം വ��് ഏ�െ���ിയി��െത�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇൗ സീസണി�  ��ാറി�  ഉ�ാ�വാ�  സാ��ത�� �റി�ക�െട
വ�തിര�് െകാ�് ഉ�ാ�� ��ി��ക�  �റ�വാ�  എെ�ാെ�
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വാ� ഉേ�ശി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സം�ാന��ായ നിപ െെവറസ് ബാധ നീല�റി�ി സീസെണ
�തി�ലമായി ബാധി�വാ� സാ��ത�േ�ാ;എ�ി� ഇത് മറികട�വാ��
�ിയാ�കമായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

വിേനാദസ�ാര വ��് നട�ിലാ�� പ�തിക�

2580. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ
സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�ര നിയമസഭാ മ�ല�ി� വിേനാദസ�ാര വ��് നട�ിലാ��
പ�തിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തിക��് അ�വദി� �ക�െട�ം നിലവിെല
വിനിേയാഗ�ിെ��ം വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ��ത പ�തികെള ആല�ഴ െമഗാ �റിസം സ�ക��് േ�ാജ�ി�
ഉ�െ����തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?
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ആല�ഴയി� �റി�ക��് ഒ��ിയി�� സൗകര���

2581. �ീമതി �. �തിഭ ഹരി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2015-16,  2016-17,  2017-18  വർഷ�ളിൽ ആല�ഴയി�  എ�ിേ���
�റി�ക�െട എ�ം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ആല�ഴയി� �ീ�ാ� �ത� �കളിേലാ�� േഹാ��ക� എ�െയ�് ഇനം
തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ആല�ഴയി�  എ�ിേ��� �റി�ക��് സ��ാ�  ഒ��ിയി��
സൗകര���  എെ�ാെ�യാെണ�ം ഇനി�ം എെ��ാം സൗകര���
ഒ��വാനാണ് ഉേ�ശി��െത�ം വിശദമാ�േമാ?

കാസ�േകാടിെ� �റിസം വികസനം

2582. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �റിസം വികസന�ിന് സാധ�ത�� കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല
�േദശ�ളി�  എെ��ി�ം പ�തി െകാ�വരാ�  ആേലാചി��േ�ാ;

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) നീ� സ��തീര�ം ധാരാളം നദിക�ം �ഴക��ളള കാസ�േഗാഡിെ� �റിസം
വികസനസാധ�തകെള�റി� പഠി�ാ�  ഒ� വിദ�ധ സമിതിെയ
നിേയാഗി��തിെ� സാധ�ത പരിേശാധി�ാ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

േഹാം േ�കളി� വിേദശ വിേനാദസ�ാരിക�െട �ര�

2583. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ
സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിേദശ വിേനാദസ�ാരിയായ വനിത മരണെ�� സംഭവ�ി�
പ�ാ�ല�ി�  വിേദശിക��് ��ത�  �ര�ിതത�ം ഉറ�ാ��തിന്
േഹാം േ�കളി�  എെ��ാം സംവിധാന�ളാണ് നട�ിലാ�ാ�
ഉേ�ശി��െത�് അറിയി�േമാ;

(ബി) േഹാം േ�കളി�  താമസി�� വിേദശിക��് സി.  േഫാം രജിേ�ഷ�
നി�ബ�മാ�ിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശം ന��േമാ?
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�റിസം പ�തി

2584. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േചേല� �ലികടവ് േക�ീകരി�് �റിസം പ�തി ആരംഭി��തി� നിേവദനം
ലഭി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� അതി�േമ� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാെമ�
വ��മാ�േമാ;

(ബി) വ�ി��ി�  �റിസം പ�തി ആരംഭി�ാ�  നിേവദനം ലഭി�ി�േ�ാ;

ഉെ��ി�  ��ത നിേവദന�ി�േമ�  സ�ീകരി� നടപടിക�
എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) �റിസം പ�തി�ാ�� മാ��  �ാ�  ത�ാറാ��തിന് വ��്
ആർ�ിെട�മാ�െട േസവനം ഇേ�ാ� ലഭ�മാേണാ;

(ഡി) മല�റം ജി� �റിസം വ��ിെ� കീഴി�� ആർ�ിെട�മാ�െട വിവര��
വ��മാ�ാേമാ?

�റിസം രംഗ�് േകരള സംരംഭകത� ഫ�്

2585. �ീ.േതാമസ് ചാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ
സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

�റിസം രംഗ�് െതാഴിലവസര�� വ��ി�ി��തി�േവ�ി നട�ിലാ�ാ�
ഉേ�ശി�� േകരള സംരംഭകത� ഫ�് �പീകരിേ�ാ;  ഉെ��ി�
വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

ആല�ഴ ൈപ�ക സംര�ണ പ�തി

2586. �ീ.േതാമസ് ചാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ
സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

േക�സ��ാരിെ� അ�മതി�ായി സമ��ി� ആല�ഴ ൈപ�ക സംര�ണ
പ�തി�് അ�മതി ലഭിേ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;അ�മതി ലഭിെ��ി�
��ത പ�തി�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

േ���ളിൽ ആ��ാ�ിക പഠനേക��ൾ
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2587. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ
സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

േദവസ�ം േബാർഡിെ� കീഴി�� േ���ളിൽ ആ��ാ�ിക പഠന
േക��ൾ �ാപി��തിന് ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ
എ�റിയി�ാേമാ?

ശബരിമല മാ���ാനി� ഉ�െ���ിയി�ളള പ�തിക�

2588. �ീ.രാ� എ�ഹാം
,, ആ�. രാേജഷ്
,, എ�. വിജയ� പി�
,, എം. �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ
സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ശബരിമല മാ���ാനി� ഉ�െ���ി ഏെ���് നട�� കി�ബി ഫ�്
ഉപേയാഗി�ം അ�ാെത��ളള പ�തിക� ഏെത�ാമാണ്;  എ� �കയാണ്
വിനിേയാഗി��ത്;

(ബി) നില�ലി�  തീ��ാടക��് സൗകര�െമാ���തിനായി ഏ�െ���ാ�
ഉേ�ശി�� അധിക സൗകര��� എെ��ാമാണ്; ഇതിനായി എ� �ലം
േവ�ി വ�ം;

(സി) വനം വ��ി� നി�് �മി വി�കി�ിയി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) തീ��ാടക�� വി�മ�ി�ം വിരിവ��തി��� ഇട�ാവള സ��യ��
എവിെടെയ�ാമാണ് നിർ�ി�ാൻ ഉേ�ശി��െത�് െവളിെ���േമാ?

തി�വിതാം�� േദവസ�ം േബാ�ഡിെല താ�ാലിക ജീവന�ാ�

2589. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വിതാം�� േദവസ�ം േബാ�ഡിെ� വിവിധ േ���ളിൽ എ� താ�ാലിക
ജീവന�ാ� േസവനമ��ി��െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിൽ �ജാരിമാ�െട�ം അ�ാ�വ�െട�ം കണ�ക�  �േത�കം
ലഭ�മാ�േമാ?
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���ാട് �ീ�യംബേകശ�ര േ��ജീവന�ാ�

2590. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മലബാ� േദവസ�ം േബാ�ഡിന് കീഴി� വ�� േ���ളിെല ജീവന�ാ��്
ശ�ള പരി�രണം ഏത് വ�ഷ�ിലാണ് നട�ിലാ�ിയെത�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഏെത�ാം േ���ളിെല ജീവന�ാ��ാണ് ഇതിെ� ആ��ല�ം
ലഭി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല ���ാട് �ീ �യംബേകശ�ര േ��
ജീവന�ാ��ം ആയത് അ�വദി�് ന�കിയി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  കാരണം
വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ശ�ളം പരി�രണം ന���തി�� മാനദ�ം എ�കാരമാെണ�്
വിശദമാ�ാേമാ?

േദവസ�ം േബാ�ഡ് ��കളിെല നിയമനം

2591. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദവസ�ം േബാ�ഡ് �.പി. ��കളിെല അ��ാപക ഒഴി�കളിേല�് നിയമനം
നട��തിനായി എ��പരീ� നട�വാ�  കി�്േകാെയ
�മതലെ���ക�ം ൈഹേ�ാടതി ഉ�രവിെന �ട��് റി��്െമ�്
േബാ�ഡ് തെ� പരീ�ാ നട�ാ�  തീ�മാനി�ക�ം െച�
സാഹചര���ായി�േ�ാ;

(ബി) േദവസ�ം റി��്െമ�് േബാ�ഡിെ� �മതലകെളെ�ാെ�യാെണ�്
വ��മാ�േമാ;

(സി) ഉേദ�ാഗാ��ിക�െട �����ിക�ം റാ�് പ�ിക�ം ത�ാറാേ�െ��ം �ല�
നി��യം നട�ി മാ��ം ഉ�രകടലാ�ക�ം േദവസ�ം േബാ�ഡിന്
ൈകമാ�വാ�ം റി��്െമ�് േബാ�ഡിന് നി�േ�ശം ന��ക��ാേയാ;

(ഡി) ഇ�കാരം �����ികേയാ റാ�് പ�ികേയാ �സി�ീകരി�ാെത നിയമന
നടപടികളിേല�് നീ��ത് പിേ�ാ� സംവരണം അ�ിമറി��തി�ം മ�്
�മേ��ക��ം വഴിവ�െമ�് ക���േ�ാ;
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(ഇ) എ�ി�  േദവസ�ം നിയമന�ളി�  പിേ�ാ� സംവരണ�ം �താര�ത�ം
ഉറ�വ���തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

പി�ാ� വിഭാഗ�ി�െ�� ശാ�ി�ാ�

2592. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

തി�വിതാം��  േദവസ�ം േബാ�ഡിെ� കീഴിെല വിവിധ അ�ല�ളിലായി
എ� പി�ാ�,  ദളിത് വിഭാഗ�ി�െ��വ�  ശാ�ി�ാരായി നിലവി��്
എ�് വ��മാ�ാേമാ; ഇ�ര�ി�� േ����െട ലി�് ലഭ�മാ�ാേമാ?

െചറ�ര വി� േ��ം വക�ല�് ഇട�ാവളം

2593. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചാല�ടി മ�ല�ി�െ�� െചറ�ര വി� േ��ം വക�ല�്
ശബരിമല തീ��ാടക��ായി ഇട�ാവളം നി��ി��തി�� നടപടിക�
ഏ�ഘ��ിലാണ്;

(ബി) നി��ാണം ഉട�  ആരംഭി�വാ�  ആവശ�മായ നടപടിക�  സ��ാ�
അടിയ�രമായി സ�ീകരി�േമാ?

െകാര�ി െച�ാരി�� േ���ിെ� നവീകരണം

2594. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ി� േദവസ�ം േബാ�ഡി� കീഴി�� ചാല�ടി മ�ല�ിെല െകാര�ി
െച�ാരി�� േ���ിെ� നവീകരണ�ിനായി സമ��ി� അേപ�കളി�
എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത അേപ�ക�  പരിഗണി�് നവീകരണ�വ��ന��
നട��തിനാവശ�മായ അടിയ�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

സഹ� സേരാവരം പ�തി
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2595. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സഹ� സേരാവരം പ�തിയി� േ���ള�� നവീകരി�� പ�തി�െട
വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) േകാഴിേ�ാട് ജി�യി�  ഈ പ�തി �കാരം ഉ�െ���ിയി�ളള
േ����െട പ�ിക ലഭ�മാ�ാേമാ?

കാ�ക�, �ള��, ആ��റക� എ�ിവ സംര�ി��തിന് പ�തി

2596. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ
സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േ���േളാട�ബ�ി�� കാ�ക�,�ള��,ആ��റക�  എ�ിവ
സംര�ി��തിന് ഏെത�ി�ം പ�തി സ��ാ� നട�ിലാ�ി വ��േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇവ�െട വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

േകരള നിയമസഭാ
െസ�േ�റിയ�് ,

വി. െക. ബാ��കാശ്,

തി�വന��രം, െസ��റി,

04-06-2018

�േ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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