പതിനാലാം േകരള നിയമസഭ
പതിെനാ�ാം സേ�ളനം
2018 �� 21, വ�ാഴം
ന��ചി�മിടാ� േചാദ���
[ആെക േചാദ���--274]
മ�പടി ന��� മ�ിമാ�

േചാദ� ന��

ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

: 3695 �ത� 3790 വെര

വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ��മ�ി

: 3791 �ത� 3852 വെര

ൈവദ�തി വ��മ�ി

: 3853 �ത� 3891 വെര

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

: 3892 �ത� 3968 വെര

െച��� �േത�ക വികസന പ�തി
3695.

�ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െച��� നിേയാജക മ�ല�ി� 2016-17 വ�ഷ�ിെല �േത�ക വികസന പ�തി �കാരം
നി�േ�ശി�ി�� ���ിക� ഇനി�ം ���ീകരി�വാ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;
(ബി) 2016-17 വ�ഷ�ി� �േത�ക വികസന പ�തി �കാരം ���ീകരി�വാ�� ���ിക�
ഏെത�ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ;
(സി) ��ത ���ിക� ���ീകരി��തിന് ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?
സി.ആ�് എ.ജി.റിേ�ാ��കളിേ��� പരിഹാര നടപടികൾ
3696.

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

(എ) സി. ആ�് എ.ജി. റിേ�ാ��ക� നിയമസഭയി� സമ��ി�് കഴി�ാ� ര�് മാസ�ി��ി�
പരിഹാര നടപടിക� എ��് അത് സംബ�ി� റിേ�ാ��ക� പ�ിക് അ�ൗ�്സ് ക�ി�ി�്
സമ��ി�ണെമ� നി�േ�ശം പല വ��ക�ം പാലി��ി�െയ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;
(ബി) ��ത നടപടി റിേ�ാ��ക� സമയബ�ിതമായി ന�കാ�ത് �ലം സി. ആ�്. എ.ജി. �െട
കെ���ക�
സ�ീകരി��തി�ം

പരിേശാധി��തി�ം
വളെരയധികം

���ാരായ

കാലതാമസം

ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര
ഉ�ാ�ക�ം

അതിനാ�

നടപടി
തെ�

���ാ�െ�തിെര ക�ശന നടപടി സ�ീകരി�വാ� കഴിയാ� അവ� സംജാതമായി���ം

ഗൗരവമായി പരിഗണി�േമാ;
(സി) എ�ി� റിേ�ാ��ക� സമ��ി�് കഴി�് ര�് മാസ�ിനകം തെ� പരിഹാര നടപടി സ�ീകരി�്
റിേ�ാ��് പി.എ.സി. �് സമ��ി��തിന് ക�ശന നി�േ�ശം ന��േമാ; ഇ�കാരം നടപടി
സ�ീകരി�ാ� വ��് േമധാവിക�െട േപരി� അ�ട� നടപടി ൈകെ�ാ�േമാ?
ഭരണ-സാേ�തിക അ�മതിക��� സാ��ിക പരിധി
3697.

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

(എ) സം�ാനെ� െപാ�മരാമ�്, ജല വിഭവം, ഹാ�ബ� എന്എ�ിനീയറിംഗ്, തേ�ശ സ�യം
ഭരണം എ�ീ വ��കളിെല ചീഫ് എ��ിനീയ�, ���ിംഗ് എ��ിനീയ�, എ�ിക��ീവ്
എ�ിനീയ�, അസി��് എ�ിക��ീവ് എ�ിനീയ� എ�ിവ��് വിവിധ �വ��ിക�െട
എ�ിേമ�ക��്

ഭരണാ�മതി�ം

സാേ�തിക

അ�മതി�ം

ന���തിന്

നിലവി��

സാ��ിക പരിധി വ��് തിരി�് വ��മാ�േമാ;
(ബി) േമ�

വ��കളിെല

ന���തി��

സമാന

സാ��ിക

ത�ികയി��വ��്
പരിധി

��യി�െ��ി�േ�ാ;

ഉെ��ി�

ആവശ�മായ

സ�ീകരി�േമാ;

നടപടി

ഭരണാ�മതി�ം

വ�ത��മായി

അത്

നിലനി���ത്

ഏകീകരി��തി�ം

ഇത്

സാേ�തികാ�മതി�ം

സംബ�ി�

പരിധി

സ��ാരിെ�
ഉയ���തി�ം

െ�ാേ�ാസ�

സ��ാരിെ�

പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;
(സി) ���ിക��് ഭരണാ�മതി ലഭ�മായാ� ��ത എ�ിേമ�ിന് സാേ�തികാ�മതി ന���തിന്
വലിയേതാതി�

കാലതാമസം

േനരി��ത്

�ലം

വികസന

�വ��ന��

യഥാസമയം

ആരംഭി��തിന് കഴിയാ� സാഹചര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ; ഉെ��ി� ��ത കാലതാമസം
ഒഴിവാ��തിന് എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;
(ഡി) സാേ�തികാ�മതി ന���തിന് സമയ പരിധി നി�യി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;
വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?
നി�തി വ��് ഉേദ�ാഗ��െട നിയമപരമായ �വ��ന��
3698.

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

(എ) ജി.എസ്.ടി.നിലവി� വ�തി�േശഷം സം�ാന നി�തി വ��് ഉേദ�ാഗ��െട�ം �േത�കി�്
അതി��ി െചക് േപാ�് ഉേദ�ാഗ��െട�ം നിയമപരമായ �വ��ന�� എെ��ാമാണ്;
(ബി) അതി��ി

�േദശ��

വഴി

സം�ാന�ിനക�ം

�റ�ം

ഉ���ട�്

നട��ത്

തട�വാ�ം പിഴ ഇൗടാ�ാ�ം ഇവ��് എ�് നി�േ�ശ�ളാണ് ന�കിയി��ത് എ�ം ഇ�വഴി
ഇ�ാലയളവി� ലഭി� നി�തി/െെഫ� �ക എ�െയ�ം വ��മാ�േമാ;
(സി) ജി.എസ്.ടി.നിലവി� വ�േശഷം ചില വ�ാപാരിക� വില ��ി വി���ം ഉ����െട വില
�ദ�ശി�ി�ാ��ം വഴി അമിത ലാഭം ഇൗടാ�ക�ം നി�തി സ��ാരിന് ന�കാതിരി���ം

നി�തി വ��് പരിേശാധി�േവാ; എ�ിൽ എ�് നടപടിക� സ�ീകരി�; വ��മാ�േമാ?
ബജ�് േരഖക�െട �ത�തയി�ാ�െയ�റി�് സി.ആ�്.എ.ജി. റിേ�ാ��്
3699.

�ീ.അ�പ് േജ�ബ്
,, േറാജി എം. േജാ�
,, വി.പി.സജീ��
,, ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ബജ�് േരഖക�െട �ത�തയി�ാ�െയ�റി�് സി.ആ�്.എ.ജി. റിേ�ാ��ി�
അ��ി േരഖെ���ിയി�േ�ാ;
(ബി) �� കാല�െള അേപ�ി�് ബ�ജ�് എ�ിേമ�ം യഥാ�� വരവ് െചല�ക�ം ത�ി�ളള അ�രം
�ടിവ��തായി സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;
(സി) ബജ�്

�സംഗ�ി�

അവതരി�ി�

�തിയ

പ�തിക�

കാര��മമായി

നട�ിലാ�ാ�

സാധി�ാ�തിെന സി.ആ�്.എ.ജി. . റിേ�ാ��ി� വിമ�ശി��ിേ�;
(ഡി) ബ�ജ�ിന് �റെമ മെ�ാ� കി�ബി ബ�ജ�് അവതരി�ി�� �ിതിവിേശഷേ�ാ�ളള
സി.ആ�്.എ.ജി. �െട വിമ�ശനമായേ� ഇതിെന കണ�ാേ��ത് എ�് വ��മാ�േമാ?
സം�ാന ജി.എസ്.ടി.വ��് ജീവന�ാ�
3700.

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

(എ) സം�ാന ജി.എസ്.ടി.വ��ി� എ� ജീവന�ാ� ഉ�്; ഗസ�ഡ് ജീവന�ാ� എ�, േനാ�
ഗസ�ഡ് ജീവന�ാ� എ�, ജി� തിരി�ളള കണ�ക� വ��മാ�ാേമാ;
(ബി) ജി.എസ്.ടി.നട�ിലാ�ിയ േശഷം സം�ാന�് നിലവി� ഇേ�ാ� എ� െച�് േപാ�ക�
ഉ�്; അവ ഏെതാെ� എ�് വിശദമാ�ാേമാ;
(സി) ജി.എസ്.ടി.വ��ി� നിലവി� ജീവന�ാ� അധികം ഉേ�ാ; എ�ി� അവെര �ന�വിന�സി�ാ�
എെ��ി�ം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?
ബ�ജ�ി� �ഖ�ാപി� മതിലകം റവന� ടവ�
3701.

�ീ.ഇ.ടി. ൈടസ� മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�മംഗലം നിേയാജകമ�ല�ിെല മതിലകം േ�ാ�് പ�ായ�് പരിസര�് നി��ി�ാ�
ഉേ�ശി���ം 2016-2017 ബ�ജ�ി� �ഖ�ാപി��മായ മതിലകം റവന� ടവറിന് ഭരണാ�മതി
ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) റവന� ടവറിെ� നി��ാണം �തഗതിയി� ആ��തി� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാെമ�്
വ��മാ�േമാ?
െച��� മ�ല�ിെല ���ിക��് ഭരണാ�മതി
3702.

�ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െച��� നിേയാജക മ�ല�ി� 2017-18 വ�ഷ�ി� ആ�ി വികസന പ�തി �കാരം
നി�േ�ശി�ി��

���ിക��്

ഭരണാ�മതി

ന���

കാര�ം

ൈവ��ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;
(ബി) 2017-18 വ�ഷ�ി� ആ�ി വികസന പ�തി �കാരം നി�േ�ശി�ി�� ���ികളിൽ
ഭരണാ�മതി ലഭി�ാ�ത് ഏെത�ാെമ�് വ��മാ�േമാ;
(സി) ��ത ���ിക��് ഭരണാ�മതി ലഭി�ാ�തിെ� കാരണം വിശദീകരി�േമാ?
�ാ��ിെല ജീവന�ാ�െട നിയമനം
3703.

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

(എ) ധനകാര� വ��ിന് കീഴിെല �ാ��ി� താ�ാലികാടി�ാന�ി� എ� ജീവന�ാ� േജാലി
െച��െ��് വ��മാ�ാേമാ;
(ബി) സം�ാനെ� ��വ� വ��കളിേല�ം ജീവന�ാ�െട ഹാജ�നില �ാ��മായി ബ�ി�ി�ാ�
സ�ീകരി�ിരി�� സാഹചര��ി� �ാ��ിെല ജീവന�ാ�െട എ�ം വ��ി�ി��തി��
നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;
(സി) താ�ാലികാടി�ാന�ി� േജാലി െച� വ�� �ാ��ിെല ജീവന�ാെര �ിരെ���ാ�
ഉേ�ശി��േ�ാ;
(ഡി) �ാ��ിെല

ജീവന�ാ�െട

നിയമനം

പി.എസ്.സി

�േഖന��

മ�രപരീ�ക�െട

അടി�ാന�ിലാ��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?
ജീവന�ാ��് ഭവന നി��ാണ വാ�
T 3704. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:
(എ) നിലവി� സം�ാന സ��ാ� ജീവന�ാ��് ലഭി�� ഭവന നി��ാണ വാ� സംബ�ി�
വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;
(ബി) ഇത് സംബ�ി�് സീനിേയാറി�ി�െട വിശദാംശ�� വ��് തരം തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ?

ധന�ിതി സംബ�ി�് സി.ആ�്.എ.ജി. �െട റിേ�ാ��്
3705.

�ീ.സി. ദിവാകര�
�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�
,, ഗീതാ േഗാപി
�ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിെ�

ധന�ിതി

സംബ�ി�്

സി.ആ�്.എ.ജി.

സ��ാരിെ�

സാ��ിക�ിതി

�െട

റിേ�ാ��്

വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;
(ബി) എെ�ാെ�

കാരണ�ളാലാണ്

��വ�ഷേ��ാ�

േമാശമായെത�് സി.ആ�്.എ.ജി. .�െട റിേ�ാ��ി� വിലയി��ിയിരി��ത്;
(സി) സം�ാന�ിെ�

തന�വ�മാനം

�റ��ത്

ആശ�ാജനകമായ

േതാതിലാേണാ;

വിശദമാ�േമാ;
(ഡി) േക�പ�തിക�െട

വിഹിതം

ഗണ�മായി

െവ�ി�റ�ത്

സം�ാനെ�

േദാഷകരമായി

ബാധി�ി�േ�ാെയ�റിയി�േമാ;
(ഇ) ശ�ളം-െപ�ഷ� െചല�ക� സം�ാന�ിെ� വ�മാനേ��ാ� അധികരി��ത് ആശ�
ഉ�ാ��േ�ാ; വ��മാ�േമാ?
ജി.എസ്.ടി.െന�് വ��്
3706.

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

(എ) വ��ിക�െട വാഹന�� ഉപേയാഗി�് നട�� ചര�് ഇടപാ�ക�, ഒ�ിേലെറ ഉ����
ഒ�മി�് വി�� മി�ഡ് സെെ� അഥവാ േകാംേബാ സെെ�, ജീവന�ാെര െകാ�വ��തി�ം
മ�മായി ഉപേയാഗി�� വാഹന��, േലാഡിംഗ് അ�േലാഡിംഗ് ചാ��ക�, അഡ�ാ�സ്
േപ�െമ�് നട�� സാഹചര��� �ട�ിയവ�് ജി.എസ്.ടി.ബാധകമാേണാ; വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ;
(ബി) രാജ��് ���മായി ജി.എസ്.ടി.െന�് വ��് നട�ാ�ിയി�േ�ാ; ഇേ�ാ� എ� ശതമാനം
���ിയായി;

സം�ാന�ിെ�

അവ�

എ�ാണ്

എ�ം

േക�സ��ാ�

ജി.എസ്.ടി.നട�ാ�ാനായി 17 � ��ത� വി�ാപന�ളിറ�ിെയ�ി�ം നി�തിദായക��ം
ഉപേഭാ�ാ���ം വ��ത വ��ാ� കഴി�ി�േ�ാ; എ�ി� ഇവ സംബ�ി� വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ?
നി�തി വ�മാന�ി��ായ ഇടിവ്

3707.

�ീ.തി�വ�� രാധാ���
,, പി.ടി. േതാമസ്
,, വി.പി.സജീ��
,, െക.�രളീധര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �� സ��ാരിെ� കാലഘ��ിെല നി�തി പിരിവിെല കാര��മതെയ വിമ�ശി�െകാ�്
അധികാര�ിേലറിയ ഈ സ��ാരിെ� ആദ�വ�ഷം (2016-17) നി�തി വള�� ഗണ�മായി
�റ�െവ�ത് വ�താപരമാേണാ;
(ബി) 2015-16 സാ��ിക വ�ഷ�ി� 10.68 ശതമാന�ി� വള�� തന� വ�മാനം 2016-17
സാ��ിക

വ�ഷ�ി�

8.16

ശതമാനമായി

�റ�ത്

ധനവ��ിെ�

പരാജയെ�

�ചി�ി��തായി വിലയി���േ�ാ;
(സി) 2015-16 സാ��ിക വ�ഷെ� അേപ�ി� 2016-17 വ�ഷെ� വി�ന വ�ാപാര നി�തി
വള�� നിര�് �റ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ; ഇതിെ� കാരണ�� വിശദമാ�ാേമാ?
വ�മാനം വ��ി�ി��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�
3708.

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

(എ) നി�തി േചാ�� തട�ം നി�തി പിരിവ് ഊ��ിതെ���ി�ം വ�മാനം വ��ി�ി��തിന്
സ�ീകരി� നടപടിക� വിജയ�ദമാെണ�് വിലയി���േ�ാ;
(ബി) യാെതാ� നിയ�ണ�മി�ാെത ആ�ഭാട�ി�ം ഉ�ഘാടനചട�ക��ം വൻ �ക പല വ��ക�ം
െചലവാ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;എ�ി� ഇതിെനെ��ി�ം നിയ�ണം െകാ�വ�വാ�
ഉേ�ശി��േ�ാ;
(സി) േകരള �ല�വ��ിത നി�തി �ടി�ിക തീ��ാ��തിന് 2017-18 െല ബ�ജ�ി� �ഖ�ാപി�
ആംെന�ി �ീമിെ� കാലാവധി നീ�ിയതി�െട അധികവ�മാനം ലഭി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം
ന��േമാ;
(ഡി) അന�സം�ാന�് രജി�� െച� േകരള�ി� ഉപേയാഗി�� വാഹന���് �ഖ�ാപി�
ആംെന�ി �ീം ല��മി� �ക സമാഹരി�വാ� സാധി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� എ�െകാ�ാെണ�്
െവളിെ���േമാ?
സ��ാ� േസവന���ളള ഫീസ് വ��നവ്
3709.

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

(എ) സം�ാന�് വിവിധ സ��ാ� േസവന���ളള ഫീസ് വ��ി�ി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി�
ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;
(ബി) സ��ാ� േസവന���ളള ഫീസ് വ��ി�ി�തി�െട സ��ാരിെ� വ�മാന വ��നവ്
എ�െയ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ?
െമാ� ആഭ��ര ഉ�പാദന വള��ാ നിര�്
3710.

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

(എ) സം�ാന�ിെ� െമാ� ആഭ��ര ഉ�പാദന വള��ാ നിര�് (ജി.എസ്.ഡി.പി.) ��
വ�ഷ�െള അേപ�ി�് 2016-17 സാ��ിക വ�ഷ�ി� �റ�തായി സി. ആ�് എ.ജി.
റിേ�ാ��് സാ��െ����േ�ാ;
(ബി) സ�ദ് വ�വ��െട �ധാന �ചികയായ വള��ാ നിര�് �റ��ത് ആശ�ാജനകമായ
കാര�മേ�; ഇത് സ��ാരിെ� നയ�ളി�� വീ�യായി വിലയി��ാേമാ;
(സി) ജന��െട ജീവിത നിലവാരെ� �ചി�ി�� ജി.എസ്.ഡി.പി. �റ�ത് സ��ാരിെ�
പരാജയമാേണാെയ�് വ��മാ�േമാ?
നി�തി ഭരണ�ിെല അനാവശ� ഇടെപട�ം അഴിമതി�ം ഒഴിവാ�വാ� സ�ീകരി� നടപടി
3711.

�ീ.ഷാഫി പറ�ി�
,, വി.ഡി.സതീശ�
,, വി.എസ്.ശിവ�മാ�
,, അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിെ� നിലവിെല സാ��ിക �ിതി ��ിരമാേണാ; അെ��ി� സാ��ിക
�ിതിയി� ��ിരത ഉറ�വ���തിന് ഇനി എ� കാലം �ടി േവ�ിവ�െമ�ാണ്
കണ�ാ��ത്;
(ബി) �തിവ�ഷം 18 ശതമാനം വെര വള�� കാണി� നി�തി വ�മാനം കഴി� ര�് വ�ഷമായി 10
ശതമാന�ിേല�് താ�ത് ഏത് സാഹചര��ിലാണ്; വിശദമാ�േമാ;
(സി) നി�തി ഭരണ�ിെല അനാവശ� ഇടെപട�ം അഴിമതി�ം ഒഴിവാ�വാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;
ഉെ��ി� അ��ല��ായ മാ��� എെ�ാെ�യാണ്;
(ഡി) നിലവിെല റവന� ക�ി എ�യാണ്; 2015-16� 1.4 ശതമാനം ആയി�� റവന� ക�ി
��െന ഉയ��തി�� സാഹചര�ം വ��മാ�േമാ?

ജീവന�ാ�െട ഇൻ�റൻസ് േപാളിസി
3712.

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

(എ) സം�ാന സ��ാ� ജീവന�ാ�െട എസ്. എ�. െഎ., ജി. െഎ. എസ്. എ�ിവ �ർണമാ�ം
ഡിജിെെ�സ് െച�വാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;
(ബി) ജീവന�ാ��് എസ്. എ�. െഎ., ജി. െഎ. എസ്. േപാളിസി �ീമിയം �കക� അട�തിെ�
വിശദാംശ�� ലഭി��തിന് സാധി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ;
(സി) �ാമ പ�ായ�കളി� േജാലി െച�� പ�ായ�് വ��ിെല ജീവന�ാ��ം ��ത
േസവനമാേണാ ലഭി��ത് ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?
സം�ാന�ിെ� ധന��ി�ം റവന� ക�ി�ം
3713.

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

(എ) സം�ാന�ിെ� സാ��ിക�ിതി ��ികരമെ��് കംേ�ാള� ആ�ഡ് ആഡി�� ജനറ�
റിേ�ാ��് െച�ക��ാേയാ;
(ബി) സം�ാന�ിെ�

കഴി�വ�ഷെ�

ധന��ി,

റവന�

ക�ി

എ�ിവ

എ�യാെണ�്

വ��മാ�േമാ;
(സി) ഇത് ആഭ��ര വ�മാന�ിെ� �� ശതമാന�ി� താെഴ എ�ളള അംഗീ�ത നിര�ി�
��തലാേണാ; എ�ി� എ�;
(ഡി) എ�ി� ഇത് സം�ാന�ിെ� കടെമ��് പരിധി, കടെമ��് േശഷി, പലിശ �റ� വാ�ക�
കി�ാ�ളള സാധ�ത �ട�ിയവെയ �തി�ലമായി ബാധി�േമാ;
(ഇ) എ�ി� ധന��ി�ം റവന� ക�ി�ം �റ�ാ�ളള നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?
കി�ബി േബാ�ഡ് അംഗീകാരം ന�കിയ പ�തിക�
3714.

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

(എ) കി�ബി േബാ�ഡ് ഈ വ�ഷം എ� പ�തിക��ാണ് അംഗീകാരം ന�കിയത്; വിശദാംശം
ന��േമാ; എ� േകാടി �പ�െട പ�തിക��ാണ് അംഗീകാരം ന�കിയെത�് വ��മാ�േമാ;
(ബി) സം�ാനെ� �ധാന േറാ�ക�െട അടി�ാന സൗകര� വികസന�ിന് എെ��ി�ം പ�തി
കി�ബി വഴി ആവി�രി�ി�േ�ാ;
(സി) എ�ി� ഇതിനാ�ളള വിശദമായ േ�ാജ�് റിേ�ാ��് സമ��ി�വാ� ബ�െ�� എസ്.പി.വി.�്

നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ;
(ഡി) കി�ബി പ�തിക�െട �ണനിലവാര�ം സാേ�തിക മിക�ം എ�കാരമാണ് പരിേശാധി��ത്;
അതിനായി ഏ�െ���ിയി�ളള സംവിധാനം എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ?
സ�ിത നിധിയിേല�് �ത����തിന് കി�ബി �ക
3715.

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

(എ) കി�ബിയി�

സ��പി��

ഏെത�ി�ം

�ക

സം�ാന�ിെ�

സ�ിത

നിധിയിേല�്

�ത����തിന് കി�ബി നിയമ�ി� വ�വ��േ�ാ; എ�ി� നിയമ�ി� ഏെത�ാം
വ��ിലാണ് ഇത് സംബ�ി�് വ�വ� െച�ി��ത്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;
(ബി) കി�ബി�െട അ�ൗ�ി��ായി�� �ക 14.12.17 െല ജി.ഒ(പി) നം:156/2017/ധന.
ഉ�രവ് �കാരം സ�ിത നിധിയിേല�് തിരി�് പിടി�ത് കി�ബി നിയമ�ിെല വ�വ�ക�
അ�ശാസി�ം �കാരമാേണാ; അെ��ി� ഈ വ�വ�ക� ലംഘി�ാനിടയായ സാഹചര�ം
വ��മാ�േമാ;
(സി) ഇ�കാരം തിരി�പിടി� �ക തിരിെക കി�ബി�് ന�കിയത് ഏത് സാഹചര��ിലാണ്;
വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?
േമാേ�ാ� വാഹന നി�തിയി� നി�ം കി�ബി�് ന�കിയ �ക
3716.

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

(എ) സം�ാന സ��ാ� സമാഹരി� േമാേ�ാ� വാഹന നി�തിയി� നാളി�വെര എ� �പ
കി�ബി�് ന�കി;
(ബി) കി�ബി ഈ �ക എവിെടയാണ് നിേ�പി�ിരി��ത്; ഇതിന് എ� �പ പലിശ കി�ബി�്
ലഭി�ം;പലിശ എ� ശതമാനം;പ�ിക തിരി�് വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ;
(സി) കി�ബിയിെല ജീവന�ാ��ം ഉേദ�ാഗ���ം അംഗ��െട�ം ശ�ളയിന�ി� നാളിത് വെര
എ� �പ ന�കി;
(ഡി) കി�ബിയിെല േബാ�ഡംഗ���് േവ�ി നാളി�വെര കി�ബി എ� വാഹന�� വാ�ിെയ�ം
എ� �പ െചലവായിെയ�ം അറിയി�േമാ?
കി�ബിയി� ഉ�െ���ിയ പ�തിക�
3717.

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

(എ) 2016-17,

2017-18

വ�ഷ�ളി� കി�ബിയി� ഉ�െ���ിയ

സാേ�തികാ�മതി ന�കിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

എ�

പ�തിക��്

(ബി) ഇ�കാരം

അ�മതി

ലഭി�

പ�തിക� ���ിയാ��തിന്

ആവശ�മായി

വ��

�ക

എ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;
(സി) അ�മതി ലഭി� പ�തികളി� എ� പ�തിക�െട െട�ഡ� നടപടി ���ിയാ�ി നി��ാണ
�വ��നം ആരംഭി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ;
(ഡി) നി��ാണ �വ��നം ആരംഭി� എ� പ�തിക� ���ിയാ�ിെയ�് അറിയി�േമാ?
മല�റം മ�ല�ിെല കി�ബി പ�തിക�
3718.

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

(എ) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തിന് േശഷം കി�ബി വഴി മല�റം മ�ല�ി� ഏെത�ാം
പ�തിക��് ഭരണാ�മതി ന�കിെയ�ം അ�വദി� �കെയ� എ�ം െവളിെ���േമാ;
(ബി) ഓേരാ�ിെ��ം ഇേ�ാഴെ� �േരാഗതി വിശദീകരി�ാേമാ?
സാ��ികാ�മതി നൽകിയ കി�ബി ���ികൾ
3719.

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

(എ) പാല�ാട്

ജി�യി�

കി�ബി

എ�

���ികൾ�്

സാ��ികാ�മതി

(എഫ്.എസ്)

ന�കിയി�െ��് െവളിെ���േമാ;
(ബി) ��ത ���ിക�െട േപ�ം �ക�ം േവർതിരി� വിശദമാ�ാേമാ?
ആ�ിവികസന ഫ�ിേ��ം �േത�ക വികസന നിധി�േട�ം വിനിേയാഗം
3720.

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

(എ) എം.എ�.എ.മാ�െട
ഏെതാെ�െയ�്

ആ�ിവികസന
വിശദമാ�േമാ;

ഫ�പേയാഗെ���ി

ആയതിന്

ആധാരമായ

െച�ാ��

���ിക�

ഉ�ര�ക�െട

പക��ക�

ന�കാേമാ;
(ബി) കഴി� അ� വർഷ�ി��ിൽ �േത�കാ�മതി േതടിയേശഷം ആ�ിവികസന ഫ� �േഖന
െച� ���ിക�െട ലി�ം ആധാരമായ ഉ�ര�ക�െട പക��ം ന�കാേമാ;
(സി) എം.എ�.എ.മാ�െട �േത�ക വികസന നിധി ഉപേയാഗി�് െച�ാ�� ���ിക�ം കഴി�
അ� വർഷം �തൽ നാളി�വെര �േത�കാ�മതി േതടി െച� ���ിക�ം ഏെതാെ�; അവ�െട
സ��ാ� ഉ�ര�ക�െട പക��ക� ന�കാേമാ?
ആ�ി വികസന ഫ�ി� �� ബ�് വാ�ാ� കാലതാമസം

3721.

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

(എ) എം.എ�.എ. �െട മ�ലം ആ�ി വികസന ഫ�പേയാഗി�് �� ബ�ക� വാ�ി
ന���തിന്

ഭരണാ�മതി

ലഭി�തിന്

േശഷം

കാലതാമസം

േനരി��തായി

��യി�െ��ി�േ�ാ;
(ബി) ഇ�രം ഫ�ി� നി�് �� ബ�് വാ�ി ന���തി�� കാലതാമസം �റ��തിന് േവ�ി
ഇ�മായി ബ�െ�� നടപടി �മം ല�കരി��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശ��
ലഭ�മാ�ാേമാ;
(സി) നീ� കാലതാമസം �ലം വാഹന���് വില വ�ത�ാസം വ�ക�ം ത��ലം ��ക��്
അവ�േ�ശി� വാഹനം ലഭി�ാതിരി�ക�ം െച����ല��ായ �യാസ�� പരിഹരി�ാ�
ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ: വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ?
ആ�ി വികസന �ീമിെല പ�തിക�
3722.

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

(എ) ആ�ി വികസന �ീമി� ഉ�െ���ി നട�ാ��തിനായി എം.എ�.എ - മാ� സമ��ി��
േ�ാജ�കളി�

കാലതാമസം

�ടാെത

അ�മതി

ന���തിനാവശ�മായ

നടപടിക�

സ�ീകരി�ി�േ�ാ ;
(ബി) സ��ാ� ��ക��് വാഹനം അ�വദി��തിനായി സമ��ി�� അേപ�കളി� അ�മതി�ം
െല�� ഓഫ് �ഡി�് ഇഷ� െച��തട��� നടപടിക�ം െപാ�മരാമ�് വ��് ചീഫ്
എ�ിനീയ�െട ഓഫീസ് വഴി െചേ��ിവ����ല�� കാലതാമസം ഒഴിവാ��തിനായി
ഇ�രം പ�േ��സ് അട��� പ�തിക��് �ക അ�വദി��തിന് എ.ഡി.സി (ജനറ�)
െയേയാ,

ബ�െ��

വ��കെളേയാ

അ�വദി��തി�ം

ഇതിനായി

അ�ൗ�്

െഹഡ്

അ�വദി��തി�ം അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?
എറിയാട് േകരളവ�� ഹയ�െസ��ഡറി �ളിന് ലാബ് െക�ിടം
3723.

�ീ.ഇ.ടി. ൈടസ� മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എറിയാട് േകരളവ�� സ��ാ� ഹയ�െസ��ഡറി �ളിന് ആ�നിക ലാബ് െക�ിടം
നി��ി��തിന് 2016 - 2017-െല ആ�ി വികസന ഫ�ി� നി�് ഫ�് വകയി��ി
ക�മംഗലം

എം.എ�.എ.

,ഇ.ടി.ൈടസ�

മാ��

ധനകാര�വ��്

അഡീഷണ�

ചീഫ്

െസ��റി�് ക�് ന�കിയത് എ�ാണ് ;
(ബി) ഈ പ�തി�് ഭരണാ�മതി ലഭി�ി�േ�ാ; എം.എ�.എ �െട ക�് ലഭി�ാ� ഭരണാ�മതി
ന���തിന് എ� സമയമാണ് എ���ത്;
(സി) ഭരണാ�മതി ന���തിന് ഏെത�ാം േരഖകളാണ് പരിേശാധി�െ���ത്; നി��ി� പ�തി�്

ഭരണാ�മതി ലഭി��തിന് കാലതാമസം േനരി�വാ��ായ കാരണ�� എെ�ാെ�യാണ്;
(ഡി) ��ത

പ�തി�്

ഭരണാ�മതി

ലഭി��തിന്

കാലതാമസം

ഉ�ാ�ിയത്

ഏെത�ാം

ഉേദ�ാഗ�രാണ്; എ�ിൽ ഇവ�െ�തിെര നടപടിെയ�േ��ത് ഏത് ഉേദ�ാഗ�നാണ്?
തലേ�രി മ�ല�ിെല ആ�ി വികസന പ�തിക�
3724.

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

(എ) തലേ�രി നിേയാജക മ�ലം എം.എ�.എ.�െട 2016-17 വ�ഷെ� ആ�ി വികസന ഫ�്
ഉപേയാഗി�് നട�� പ�തികളി� ഇനി ഏെതാെ� പ�തിക� നി��ാണ ���ിക�
ആരംഭി�ാ���് വ��മാ�േമാ;
(ബി) ഓേരാ

���ി�ം

ഏതാെണ�ം

ഇ�വെര�ം

നി��ാണ

���ി

ആരംഭി�ാ�തിെ�

കാരണ�� എ�ാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;
(സി) ഈ പ�തിക�െട നി��ാണ ���ി എ�് ആരംഭി�ാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�േമാ?
ഹരി�ാട് മ�ല�ി� ആ�ി വികസന പ�തി
3725.

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

(എ) ഹരി�ാട് നിേയാജകമ�ല�ി� 2017-18 സാ��ിക വ�ഷ�ി� ആ�ി വികസന പ�തി
�കാരം ഭരണാ�മതി ന�കിയി�ളള ���ിക�െട വിശദാംശം ന��േമാ;
(ബി) ഈ ���ികളി� ഏെത�ാം വ��ക� ഇതിനകം െട�ഡ� െച�ി��്; ഇതി� ഏെത�ാം
���ിക�െട നി��ഹണം ആരംഭി�െവ�് െവളിെ���േമാ?
െ�ഷ�� ��ക��� വാഹനംവാ��
3726.

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

(എ) ആ�ിവികസന ഫ�ി� നി�ം മാനസിക െവ�വിളി േനരി��വ��ളള െ�ഷ�� ��ക��്
വാഹനം വാ��തിന് ഫ�് അ�വദി�വാ� എെ��ി�ം സാേ�തിക തട��േ�ാ;
(ബി) ഇ�കാരം ഏെത�ി�ം ��ക��് ��ത പ�തിയി� ഉ�െ���ി വാഹനം വാ��തിന് ഫ�്
അ�വദി�ി�േ�ാ;എ�ി� അതിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;
(സി) ഇെ��ി� ��ത മാ��നി�േ�ശ�ളി� ഈ ഘടകം �ടി ഉ�െ���� കാര�ം സർ�ാർ
പരിഗണി�േമാ?
െച��� മ�ല�ിെല ആ�ി വികസന ഫ�ി� ഉ�െ���ിയ �വ��ിക�

�ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

3727.

മ�പടി ന��േമാ:
(എ) െച���

നിേയാജകമ�ല�ി�

2016-17

വ�ഷെ�

ആ�ി

വികസന

ഫ�ി�

ഉ�െ���ി നി�േ�ശി�ി�� ���ിക� ഇനി�ം ���ീകരി�വാ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ
;
(ബി) 2016-17

വ�ഷ�ി�

ആ�ി

വികസന

ഫ�്

�കാരം

നി�േ�ശി�ി��

ഏെത�ാം

���ികളാണ് ഇനി�ം ���ീകരി�ാ��ത് എ�് വ��മാ�േമാ;
(സി) ��ത ���ിക� ���ീകരി�ാ�തിെ� കാരണം വിശദീകരി�േമാ?
ആ�ി വികസന ഫ�പേയാഗി�് അേരാളി ഹയ� െസ��റി �� െക�ിട നി��ാണം
3728.

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

(എ) 2014-2015 ആ�ി വികസന ഫ�പേയാഗി�് അഴീേ�ാട് േന�ിംഗ് േഹാ�� നി��ി��തിന്
ന�കിയ ശിപാ�ശ�് പകരമായി അേരാളി സ��ാ� ഹയ� െസ��റി �� െക�ിട
നി��ാണ�ിന്

അ�മതി

ന�കണെമ�ാവശ�െ��്

എം.എ�.എ.

ന�കിയ

ക�ിന്

28.02.2018 ന് 01/KM/2018 ന�റായി ധനകാര� (േനാഡ�) വ��്, അഡീഷണ� ചീഫ്
െസ��റി�് ന�കിയ ക�ി� നാളി�വെര എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��് എ�്
വ��മാ�ാേമാ;
(ബി) ഈ വിഷയ�ി� നാളി�വെര യാെതാ� വിധ മ�പടി�ം ലഭ�മാ�ാ�തി�� കാരണം
വ��മാ�േമാ;
(സി) ഈ ക�ിേ�� െസ�േ�റിയ�ി� ആരംഭി�ി�� ഫയലിെ� ന��ം മ�പടി ന�കിയി�െ��ി�
ആയതിെ� പക��ം ലഭ�മാ�േമാ?
േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല എം. എ�. എ. െ�ഷ�� െഡവല�െമ�് ഫ�്
3729.

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

(എ) എം. എ�. എ. െ�ഷ�� െഡവല�െമ�് ഫ�് (എസ്.ഡി.എഫ്.) �കാരം 2016-17,
2017-18 വ�ഷ�ളി� േകാതമംഗലം മ�ല�ി� നി�് ശിപാ�ശ െച�ി�� ���ിക�
ഏെത�ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ;
(ബി) ശിപാ�ശ െച�ി�� എ� ���ിക��് ഭരണാ�മതി ലഭ�മായി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;
ഭരണാ�മതി ലഭി� ���ികളി� എ� എ�ം ���ീകരി� എ�് വ��മാ�ാേമാ;
(സി) ഇനി�ം

���ീകരി�ാ�

���ിക�

ഏെത�ം

അവ�െട

നിലവിെല

അവ��ം

വ��മാ�ാേമാ;
(ഡി) ഇനി�ം

ഭരണാ�മതി

ലഭ�മാകാ�

���ിക�

ഉെ��ി�

എ�ാണ്

കാരണെമ�്

വ��മാ�ാേമാ;
(ഇ) ഭരണാ�മതി

ലഭ�മാകാ�

���ിക��്

എ��ംേവഗം

ഭരണാ�മതി

ലഭ�മാ��തിന്

ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?
ചീേ�ാട് മിനിേ�ഡിയം നവീകരണം
3730.

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

(എ) െകാേ�ാ�ി നിേയാജകമ�ല�ി� �� എം.എ�.എ.മ�ലം ആ�ി വികസന ഫ�ി�
ഉ�െ���ി ചീേ�ാട് മിനിേ�ഡിയം നവീകരണ�ിന് �ക വകയി��ിയി�ം ഇ�വെരയായി
േമ� ���ി നട�ി�ി� എ� കാര�ം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;
(ബി) േമ� ���ി തട�െ��് കിട�ാ��ായ കാരണം വ��മാ�ാേമാ ;
(സി) ചീേ�ാട് മിനി േ�ഡിയം ���ി േമ� ഫ�പേയാഗി�് ���ിയാ��തിന് ഇനി സ�ീകരിേ��
നടപടി�മം വിശദമാ�ാേമാ;
(ഡി) അന�മായി ഇ�രം ���ിക� നീ�േപാ��ത് ഒഴിവാ��തിന് സർ�ാർ സ�ീകരി�ാൻ
ഉേ�ശി�� കാര��� വിശദമാ�ാേമാ?
ൈഹമാ�് ൈല�ക� �ാപി�വാ� ഭരണാ�മതി
3731.

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

(എ) 2017-18 വ�ഷ�ിെല എം.എൽ.എ.ആ�ി വികസന ഫ�പേയാഗി�് ൈഹമാ�് ൈല�ക�
�ാപി�വാ�ളള

െ�ാേ�ാസ�ക�

ഭരണാ�മതി

ലഭി�ാെത

ജി�

കള�േറ�കളി�

�ട�ി�ിട��� ��യിൽെ��ി�േ�ാ ;
(ബി) എ�ി� ഇതിെ� കാരണം പരിേശാധി�് എ��ം െപെ��് ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ�വാ�ളള
നി�േ�ശം ബ�െ��വ��് ന��വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;വിശദവിവരം ന��േമാ?
ൈല�റിക��് െക�ിടം നി��ി�ാ� അ�മതി
3732.

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

(എ) ൈല�റി കൗ�സി� അംഗീകാര�ളള ൈല�റിക��് എം.എ�.എ.മാ�െട നിേയാജകമ�ലം
ആ�ി

വികസന

പ�തിയി�

നി�ം

െക�ിടം

നി��ി�ാ�

�ക

അ�വദി��തിന്

അ�മതി��ായി��ത് 2017-18 വ�ഷം �ത� അവസാനി�ി�ാ� തീ�മാനി�ാ��ായ
സാഹചര�ം വ��മാ�ാേമാ;
(ബി) ��ത പ�തിയി� നി�ം ൈല�റിക��് െക�ിടം നി��ി�ാ� അ�മതി ന��� കാര�ം
പരിഗണി�േമാ?

േക�ാവി�ത പ�തിക�
3733.

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

(എ) സം�ാന�് നിലവി� നട�ാ�ി വ�� േക�ാവി�ത പ�തിക� ഏെത�ാമാെണ�് ;
െവളിെ���േമാ;
(ബി) 2016-17, 2017-18 എ�ീ സാ��ിക വ�ഷ�ളി� ��ത പ�തികളി� ഓേരാ�ി��ളള
േക� വിഹിതം എ� എ�ം എ� ലഭി� എ�ം എ� ചിലവഴി� എ�ം ഓേരാ പ�തി�െട�ം
നിലവിെല �ിതി എ�് എ�ം വ��മാ�േമാ;
(സി) ��ത പ�തിക�െട �വ��നം സമയബ�ിതമായി ���ീകരി�ാനായി ഇൗ സ��ാ� എ�്
നടപടിക� സ�ീകരി�വ�� എ�ം വ��മാ�േമാ?
ഫിനാ�സ് ക�ീഷെ� േടംസ് ഓഫ് റഫറ�സ്
3734.

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

(എ) പതിന�ാമത് �ണിയ� ഫിനാ�സ് ക�ീഷെ� േടംസ് ഓഫ് റഫറ�സ് സം�ാനെ�
തേ�ശസ�യംഭരണ

�ാപന���ളള

ഫ�ി� കാര�മായ

�റവ്

ഉ�ാ�െമ�

കാര�ം

പരിേശാധി�ി�േ�ാ;
(ബി) പതിനാലാം ധനകാര� ക�ീഷ� 2011-െല െസ�സസ് അവലംബി�ത് േപാെല പതിന�ാം
ധനകാര� ക�ീഷ�ം 2011 െല െസ�സസ് അവലംബി�ാ� സം�ാനെ� േസവന
േമഖലകളി� കാര�മായ �റവ് വ�െമ� കാര�ം േക� സ��ാരിെന അറിയി�ി�േ�ാ;
വ��മാ�േമാ;
(സി) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�െള കാര�മായി ബാധി�� ഈ കാര�ം പരിേശാധി�് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?
സ��ാ� േകാേള�കളി� ത�ികക� ��ി��തി�ളള നി�േ�ശം
3735.

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

(എ) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ വ��ിന് കീഴിെല സ��ാ�
േകാേള�കളി� ത�ികക� ��ി��തി�ളള നി�േ�ശം ധനകാര� വ��ിന് ലഭി�ി�േ�ാ;
എ�ി� േകാേള�ക�ം െ�ാേ�ാസ� ലഭി� ത�ികക�ം െവളിെ���േമാ;
(ബി) ��തായി അ�വദി� േകാേള�കളി� പഠനം ആരംഭി��തിന് ��് തെ� ത�ികക� ��ി�്
ഉ�രവിറ�ിയി�േ�ാ;എ�ി� ഏെത�ാം േകേള�കളി� എ� ത�ികക� വീതം ��ി�െവ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ധനകാര� വ��ി� പരിഗണനയി�ളള മല�റം സ��ാ� വനിത േകാേളജി� �ി�സി�� ത�ിക
ഉ��െട�� ത�ികക� ��ി��തി�ളള ഫയലി� നാളി�വെര സ�ീകരി� നടപടിക�
വിശദീകരി�ാേമാ;
(ഡി) 2015-16

വ�ഷം

പഠനം

ആരംഭി�ി�ം

ആവശ�മായ

ത�ികക�

��ി�ാ���ലം

�യാസെ��� സാഹചര��ി� എ��ം േവഗം ആവശ�മായ ത�ികക� ��ി�വാൻ നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?
എ�ഡഡ് �� �ാ��മാ�െട ശ�ള െ�യി�
3736.

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

(എ) െട�് േയാഗ�ത േനടിയ എ�ഡഡ് �� �ാ��മാ��് സമയ ബ�ിത േ�ഡിന് സ��ാ�
�� �ാ��മാ�േടതിന് സമാനമായ ശ�ള െ�യി� ന�കിയി�േ�ാ;
(ബി) ഇത് സംബ�ി�് ധനകാര� വ��് എെ��ി�ം തട�വാദം ഉ�യി�ി�േ�ാ; എ�ി� കാരണം
എ�ാണ്;
(സി) ഇത് �നഃ�ാപി�� കാര�ം അ�ഭാവ���ം പരിഗണി�േമാ?
മല�റം മ�ല�ിെല നബാ�ഡ് പ�തിക�
3737.

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

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി� േശഷം മല�റം നിേയാജകമ�ല�ി� ഏെത�ാം
���ികളാണ് നബാ�ഡ് പ�തിയി� ഉ�െ���ിയി��ത്;
(ബി) ഓേരാ�ി�ം അ�വദി� �ക�ം ഇേ�ാഴെ� �േരാഗതി�ം െവളിെ���േമാ?
ഹൗസ് ബി�ഡിംഗ് അഡ�ാ�സ്
3738.

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

(എ) സ��ാ� ജീവന�ാ��് അ�വദി�� ഹൗസ് ബി�ഡിംഗ് അഡ�ാ�സിെ� പലിശ എ�യാണ്;
(ബി) ��ത പലിശ സ��ാരിന് ലാഭകരമാേണാ; 2018-19 സാ��ിക വ�ഷ�ി� ഹൗസ്
ബി�ഡിംഗ് അഡ�ാ�സ് നി��ലാ�ിയി�േ�ാ;
(സി) 2017-18 സാ��ിക വ�ഷ�ി� ഹൗസ് ബി�ഡിംഗ് അഡ�ാ�സ് ഇന�ി� എ� േകാടി
�പ സം�ാന ബ�ജ�ി� അ�വദി�ി��; അതി� എ�േകാടി �പ െചലവഴി� ; േശഷി� �ക
എ�യാണ് ; ��ത �ക എ�്െകാ�ാണ് വിനിേയാഗി�ാതി��ത്;
(ഡി) 2017-18

സാ��ിക

വ�ഷ�ി�

സ��ാ�

ജീവന�ാ�െട

ഹൗസ്

ബി�ഡിംഗ്

അഡ�ാ�സിനായി തയാറാ�ിയ ��ഗണന പ�ികയി� എ� േപ� ഉ�െ��ി��; അതി�
എ�േപ��് �ക അ�വദി�; ഇനി എ�േപ��് �ക അ�വദി�ാ��്;
(ഇ) ��ഗണന

പ�ികയി�

ഉ�െ��

ബ��രിപ�ം

ജീവന�ാ�ം

പണം

ലഭി�ാെത

ഒ�

വ�ഷ�ാലമായി ��ി��് അ�ഭവി���ം ഇവ�െട വ�സംബ�മായ ആധാരം ഉ�െ�െട
പതിെനാേ�ാളം അസ� �മാണം സ��ാ�/ വ��് േമധാവിക�െട ൈകവശമാെണ��ം
��യി�െപ�ി�േ�ാ?
പാചക െതാഴിലാളിക�െട അവധി�ാല േവതനം
3739.

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

(എ) �� േവനലവധികാല�് കഴി� സാ��ിക വ�ഷം സ��ാ� പാചകെതാഴിലാളിക��്
ന�കിയ

അവധി�ാല

േവതനം

(ഏ�ി�,

െമയ്

മാസ�ളി�)

ഈവ�ഷം

ഇ�വെര

ന�കിയി�ി�ാെയ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;
(ബി) ��ത

േവതനം

ന�കാ��

നടപടിക�

സ�ീകരി�വ��േ�ാ;

ന���കാര�ം

പരിഗണനയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;
(സി) �� പാചകെ�ാഴിലാളിക�െട േവതന�ിെ� കാര��ി� ഈ സ��ാ� അധികാരേമ�േശഷം
നട�ി� വ��ിയ കാര��� വിശദമാ�േമാ?
ശ�ള പരി�രണ ക�ീഷെന നിയമി�ാ� നടപടി
3740.

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

(എ) സം�ാന ജീവന�ാ��ം അധ�ാപക��ം 2019 �ലായ് 1 �ത� �ാബല��ി� വേര� 11
-� ശ�ള പരി�രണ�ിനായി ശിപാ�ശക� സമ��ി�ാ� ശ�ള പരി�രണ ക�ീഷെന
നിയമി�ാ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;
(ബി) സം�ാന

ജീവന�ാ��ം

അ��ാപക��ം

ന�കാ�

എ�

ഗ�

�ാമ

ബ�ക�

�ടി�ികയായി��്;
(സി) �ടി�ികയായ �ാമബ�ക� ന�കാ� തീ�മാനമായി�േ�ാ; വിശദാംശം െവളിെ���േമാ ?
�ാ�് ഇ� എ�ഡ് �ാപന�ളിെല �ാ�വി�ി പരിധി
3741.

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

(എ) �ാ�് ഇ� എ�ഡ് �ാപന�ളിെല ജീവന�ാ��് വിരമി�േ�ാ� ന��� �ാ�വി�ി�െട
പരിധി സംബ�ി� നിബ�ന�ം പരിധി�ം വ��മാ�ാേമാ;
(ബി) പരിധി നി�യി�ാ� �ാ�് ഇ� എ�ഡ് �ാപന�� ഏെതാെ�െയ�് കെ��ിയി�േ�ാ;

ഇ�ാെയ�ി� പരിേശാധന നട�ാ� തയാറാ�േമാ;
(സി) പരിധിയി�ാെത �ാ�വി�ി ന���ത് േക�സ��ാരിെ� ച����് വി��മാേണാെയ�്
പരിേശാധി�േമാ;
(ഡി) ച����് വി��െമ�ി� ഖജനാവിന് ന�ം വ��� ഈ �വണത ഇ�ാതാ�ാ� നടപടി
സ�ീകരി�േമാ; സ��ാ� �ാ�് ന��� എ�ാ �ാപന��ം ഇ.പി.എഫ് നിയമ�ിെ�
പരിധിയി� െകാ�വരാ� നിയമനി�മാണം നട�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?
�ാ�് ഇ� എ�ഡ് �ാപന��െട െ�ാവിഡ�് ഫ�് പരിധി
3742.

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

(എ) േകരള സ��ാ� �ാ�് ഇ� എ�ഡ് �ാപന�ളായി �വ��ി��വ�െട വിശദാംശം
ലഭ�മാ�ാേമാ;
(ബി) ��ത �ാപന�ളിെല ജീവന�ാ� ഇ.പി.എഫ് വിഹിതമായി അട�� �ക നി�യി��ത്
ഏ� മാനദ�മ�സരി�ാണ്; പരിധി നി�യി�ി�േ�ാ; �റ�ത് എ� ശതമാനമാണ്
നിേ�പി�ാ��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;
(സി) ജീവന�ാ�െട

പി.എഫ്

നിേ�പ�ിന്

ആ�പാതികമായി

സ��ാ�

നിേ�പം

നട��േ�ാ;എ�ി� അതിെ� േതാത് െവളിെ���േമാ;
(ഡി) ��ത �ാപന�ളിെല ഏെത�ി�ം ജീവന�ാ� പരിധിയി�ാെത ഇ.പി.എഫ്. വിഹിതം
അട��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ; അതിന് ധനകാര�വ��ിെ� അ�മതി�േ�ാ; അ�മതി�െട
പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;
(ഇ) പരിധിയി�ാെത അട�� �ക�് ആ�പാതികമായി സ��ാ� വിഹിതം അട�േ��ിവ��ത്
ഖജനാവിന് ന���ാ��തായി കെ��ിയി�േ�ാ; ഇെ��ി� ഇ�സംബ�ി� പരിേശാധന
നട�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?
�ാമബ� �ടി�ിക
3743.

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

(എ) സം�ാന ജീവന�ാ�െട�ം െപ�ഷ�കാ�െട�ം �ാമബ� ഈ സ��ാ� വ�േശഷം എ�
തവണ �ടി�ിക ആയി�െ��് വ��മാ�േമാ;
(ബി) ഈ �ടി�ിക ന��വാ� എ� �ക ആവശ�മാണ്; �ടി�ിക എ�േ��് ന��വാ�
സാധി�െമ�് വ��മാ�േമാ;
(സി) ജീവന�ാ��ം
േതാതി�മാേണാ

െപ�ഷ�കാ��ം
ഇേ�ാ�

കാലാകാല�ളി� േക�സ��ാ� ന���

�ാമബ�

ന���ത്;

�ാമബ�ന��വാ� ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ?

അെ��ി�

ഏത്

രീതിയി�ം

രീതിയിലാണ്

പ�ാളി� െപ�ഷ� പ�തി
3744.

�ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:
േകരള സ��ാ� സ��ീസി� എ��ത� േജാലിയി� �േവശി�വരാണ് പ�ാളി� െപ�ഷ�
പ�തിയി� ഉ�െ��ി��െത�് വ��മാ�േമാ?
സ��ാ� ജീവന�ാ�െട ഡി. എ. �ടി�ിക

3745.

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

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം സ��ാ� ജീവന�ാ��് എ� തവണ ഡി. എ.
അ�വദി� എ�് വ��മാ�ാേമാ;
(ബി) സം�ാനെ� സ��ാ� ജീവന�ാ��് ന�കാ�� ഡി. എ. �ടി�ിക എ�െയ�ം ഡി. എ.
�ടി�ിക ന��� കാര�ം സ��ാരിെ� പരിഗണനയി�േ�ാ എ�ം വ��മാ�േമാ?
ധനകാര� വ��് വിവിധ വ��കളി� കെ��ിയ �മേ��ക�
3746.

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

(എ) സം�ാന�് കഴി� സാ��ിക വ�ഷം ധനകാര� വ��് പരിേശാധന നട�ിയതി� എ�
ഓഫീ�കളിെല �മേ��ക� കെ��ി നടപടിക� സ�ീകരി� എ�് വ��മാ�ാേമാ;
(ബി) ��ത വിഷയ�ി� ���ാരായ ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര ഭരണ വ��ക� സ�ീകരി� നടപടിക�
എെ�ാെ�െയ�് ധനകാര� പരിേശാധനാ വ��ിെന അറിയി�ി�േ�ാ; എ�ി� വ��മാ�ാേമാ;
(സി) സ��ാ� വാഹന��െട പരിേശാധന സംബ�ി�് ധനകാര� വ��് ഏ��ം �തിയതായി
�റെ��വി� ഉ�രവ് ഏതാണ്; ��ത ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ?
വിദ�ാഭ�ാസ വാ� തിരി�ടവ് പ�തി
3747.

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

(എ) എ�.ഡി.എഫ്.സ��ാ� നട�ിലാ�ിയ വിദ�ാഭ�ാസ വാ� തിരി�ടവ് പ�തിയി� അേപ�
ന�കിയവരി� നി�ം േയാഗ�രായവ�െട ലി�് �സി�ീകരി�ി�േ�ാ;
(ബി) ഇെ��ി� �സി�ീകരി�ാ� ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;
(സി) ബാ�കളി� ഇേ�ാ�ം അവ��ത �ട�� സാഹചര��ി� േയാഗ�രായ വിദ�ാ��ിക�െട ലി�ം
ഓേരാ വ�ഷ�ം സ��ാ�ം വിദ�ാ��ി�ം അടേ�� �ക�ം അട�ം അതാത് ബാ�ക��്

ന�കാ� ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?
എ�േ�ഷ� േലാ� റീെപ�െമ�് സി�ം
3748.

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

(എ) എ�േ�ഷ� േലാ� റീെപ�െമ�് സി�ം �കാരം എ� അേപ�ക� ലഭി�െവ�ം ഇതി�
അ�ഹമായത് എ� പരിഗണി�െവ�ം വ��മാ�േമാ; അ�ഹരായ അേപ�ക��് സ��ാ�
സഹായം ലഭി��തിന് കാലതാമസം േനരി��ത് എ�െകാ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;
(ബി) ഇത് പരിഹരി��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?
ബാ�ധി�ത� �ണേഭാ�ാ�െള ��ി��ി��തായ പരാതി
3749.

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

(എ) സം�ാന

സ��ാരിെ�

ന���തി�

വിദ�ാഭ�ാസവാ�

വിവിധ

തിരി�ടവ്

ബാ�ധി�ത�

സഹായ

പ�തി�െട

�ണേഭാ�ാ�െള

ആ��ല�ം

��ി��ി��തായി

��യി�െ��ി�േ�ാ;
(ബി) േകാതമംഗലം േ��് ബാ�് ഓഫ് ഇ�ഡ� �ാ�ി� നി�ം വാ� എ��ി�ളള ഇരമ��
ചിറ�റ�് വീ�ി� അശ�തി.സി.� എ�യാ�െട പരാതി ��യി�െ��ി�േ�ാ;
(സി) ഉെ��ി� പരാതിയിേ�� സ�ീകരി� നടപടി വ��മാ�ാേമാ?
േനമം മ�ല�ിെല ഭരണാ�മതി�� പ�തികൾ
3750.

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

മ�ല�ി�

പ�തികളി�െ��

2017-18

���ിക�

സാ��ിക

�ട�ാ��

വ�ഷെ�

തീ�മാനം

ബജ�ി�

ഭരണാ�മതി��

ൈകെ�ാ�ി�േ�ാ;

ഉെ��ി�

അതി�� നി�േ�ശ�� സംബ�ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?
തലേ�രി മ�ല�ിൽ അ�വദി� ���ിക�
3751.

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

(എ) 2015-16, 2016-17 സാ��ിക വ�ഷെ� സം�ാന ബ�ജ�് �കാരം തലേ�രി
നിേയാജകമ�ല�ി�

അ�വദി�

���ിക�

ഏെത�ാമാെണ�ം

���ിക�െട�ം നിലവി�ളള അവ� എ�ാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

ഇൗ

��വ�

(ബി) ഇതിൽ ���ിയാകാ� ���ിക� ���ീകരി��തിന് ഇനി എെ��ാം നടപടി�മ�ളാണ്
േശഷി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?
ഒൗ�്കം ബ�ജ�ിംഗ് സ�ദായം
3752.

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

(എ) സം�ാനം

ഒൗ�്കം

ബ�ജ�ിംഗ്

സ�ദായ�ിേല�്

മാ�െമ�

�ഖ�ാപനം

�ാവ��ികമാ��തിന് സാധി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;
(ബി) ഓേരാ പ�തിയി�ം പണം െചലവഴി�തിെ� ഭാഗമായി ഉ�ായ ഭൗതിക േന��� എെ��ം
അവ�െട �ത�ാഘാത�� എെ��ം �ട��യായി പരിേശാധി��തി�� സംവിധാനം
ഏ�െ���േമാ?
േ�മ െപ�ഷ�ക� വാ�� അന�ഹ�
3753.

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

(എ) സം�ാനെ� േ�മ െപ�ഷ�ക� വാ��വരി� അന�ഹരായവെര കെ��വാ�ളള
നടപടിക� ആരംഭി�ി�േ�ാ;
(ബി) അന�ഹ� േ�മെപ�ഷ� വാ��ത് �ലം ഖജനാവിന് എ�് ന�ം വ��െവ�ാണ്
കണ�ാ�ിയി�ളളത്;
(സി) 2011 െല െസ�സസ് �കാരം സം�ാന�് 60 വയ�ിന് �കളി�ളളവ� എ�യാെണ�ം
നിലവി� േ�മെപ�ഷ� വാ��വ� എ�യാെണ�ം അറിയി�േമാ;
(ഡി) ��തായി േ�മെപ�ഷന് അേപ� ന�കിയവരി� എ�േപ�െട അേപ� തീ�മാനമാകാെത
േശഷി��െവ�് വ��മാ�ാേമാ;
(ഇ) പ�ികയി� നി�ം അന�ഹെര ഒഴിവാ�ി അ�ഹരായ �തിയ അേപ�ക��് െപ�ഷ�
അ�വദി��തിന് അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?
സാ�ഹ� �ര� െപ�ഷ�
3754.

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

(എ) സം�ാന�് നിലവി� എ� േപ��ാണ് സാ�ഹ� �ര�ാ െപ�ഷ� ന���ത്; അതിനായി
�തിമാസം എ� �കയാണ് സ��ാ� െചലവഴി��ത്; ഓേരാ വിഭാഗ�ി�ം െപ�ഷനായി എ�
�ക വീതമാണ് ന�ി വ��ത്;
(ബി) സാ�ഹ� �ര�ാ െപ�ഷ� ൈക���വരി� അന�ഹ� കട� �ടിയി�േ�ാ; എ�ി� അവെര
ഒഴിവാ��തിനായി സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്; അവരി� നി�ം അന�ഹമായി

വാ�ിയ െപ�ഷ� �ക തിരി� പിടി�ി�േ�ാ. വിശദമാ�േമാ;
(സി) നിലവി� സാ�ഹ� �ര�ാ െപ�ഷനി� എ�മാസെ� �ടി�ിക��്; ആയത് എേ�ാ�
ന��െമ�് വ��മാ�േമാ;
(ഡി) ഒ�ി� ��ത� െപ�ഷ� ൈക���വെര ഒഴിവാ�െമ� �ഖ�ാപന�ിെ� അടി�ാന�ി�
നാളി�വെര സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്; എ� േപെര ഇ�കാരം ഒഴിവാ�ിെയ�്
അറിയി�ാേമാ?
എ.�ി.എം. കൗ��കളിെല പണ�ാമം
3755.

�ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ�

എ.�ി.എം.

കൗ��കളി�

പണ�ാമം

ഉ�ാ��ത്

വ��ിെ�

��യി�െ��ി�േ�ാ;
(ബി) �വ��നരഹിതമായ എ.�ി.എം.കെള സംബ�ി�് ഉപേഭാ�ാ���് അറിവ് ന�കാ�
ബാ�ക�െ�തിെര

നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

ഇ�രം

എ�

നടപടിക�

നാളി�വെര

സ�ീകരി�ി��്; വ��മാ�േമാ;
(സി) നിേ�പക��് �ത��ം ��ികര�മായ എ.�ി.എം േസവനം ന�കാ� ബാ�ക�െ�തിെര
നടപടി െെകെ�ാളളാ� ധനവ��ി� സംവിധാനം ഏ�െ���ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?
ലീഗ� െമേ�ാളജി ��സി� ഉ�െ���ാ� ജീവന�ാ�
3756.

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

(എ) ലീഗ� െമേ�ാളജി ��സി� ഉ�െ���ാ� ജീവന�ാെര ലീഗ� െമേ�ാളജി ഇ�െ��റായി
െ�ാേമാഷ� ന�കിയ�വഴി സ��ാരിന് സാ��ിക ന�ം ഉ�ായി�േ�ാ എ� കാര�ം
ധനകാര� വ��് പരിേശാധി�ി�േ�ാ; എ�ി� വ��മാ�േമാ;
(ബി) ഇ�കാരം

െ�ാേമാഷ�

ല��ണ�ിന്

�പ

ന�കിയവ��്
െചലവി�ത്

റാ�ിയി�

സംബ�ി�

െ�യിനിംഗ്
വിവര��

ന���തി�േവ�ി
ധനകാര�

വ��ിെ�

��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� വ��മാ�േമാ;
(സി) ലീഗ� െമേ�ാളജി വ��ി� നട�� ഇ�ര�ി�� വീ�ക� അേന�ഷി�വാ� ധനകാര�
പരിേശാധനാ വിഭാഗ�ിന് നി�േ�ശം ന��േമാ; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?
റ�� പാ� േശഖരി�� �ാ�ി�് ചിര��് നി�തി
3757.

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

(എ) റ��പാ� േശഖരി�� �ാ�ി�് ചിര�� േകരള�ി� നി�തി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;
(ബി) ജി.എസ്.ടി. നിലവി� വ�തി� േശഷം ഉ�ായ മാ�ം എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;
(സി) �ാ�ി�് ചിര�� 18% ജി.എസ്.ടി. �മ�ാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;
(ഡി) എ�ി� സ�ാഭാവിക ചിര�ക�� വില��ക�ം ആവശ��ി� കി�ാതാ�ക�ം െച�േ�ാ� �ാ�ി�
ചിര�ക� ഉപേയാഗി�ാ� �ട�ിയ റ�� ക�ഷക�� ഇൗ തീ�മാനം തിരി�ടിയാെണ� കാര�ം
േബാ��െ��ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;
(ഇ) ജി.എസ്.ടി.

നിബ�നകളി�

കാ�ഷിേകാപകരണ�ളായ

�ാ�ി�്ക�ക�െട

നി�തി

�ചി�ി�ി��ിെ���ം

��,മ�െവ�ി,ക��ാര,െെകേ�ാ�്,കര�ി

�ട�ിയ

വിവിധ

സാധന�െള നി�തിയി� നി�് ഒഴിവാ�ിയ�ം ശരിയാേണാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;
(എഫ്) റ��പാ� േശഖരി�� �ാ�ി�ചിര�ക� ഇതി� ഉ�െ�ടാ�ത് എ�്െകാ�ാെണ�ം ഇനി
ഉ�െ���ാ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ എ�ം വ��മാ�ാേമാ?
േലാ�റി വ��ി� ജീവന�ാര�ം ജി�ാ ഓഫീ�കളിേല�് മാ�ിയ നടപടി
3758.

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

(എ) േലാ�റി വ��ി� താ��് തല�ി�ളള ഏെത�ാം േലാ�റി സബ്ഓഫീ�കളി� ൈകകാര�ം
െച�ി��

(എ�ാ�ി�െമ�്)

ജീവന�ാര�ം

ജി�ാ

ഓഫീ�കളിേല�്

മാ�ിയി��്;

വിശദമാ�േമാ;
(ബി) എ�ാ�ി�െമ�് ജി�ാ ഓഫീ�കളിേല�് മാ�ിയത് �ലം �ാ��് വഴി�ളള േസവന���്
ജീവന�ാ���ായ ��ി��് ��യി�െ��ി�േ�ാ;
(സി) ഇത് സംബ�ി�് ആ�െടെയ�ാം പരാതിക� ലഭി�ി�െ��് െവളിെ���േമാ;
(ഡി) ഇവി�െ�

ജീവന�ാ�െട

ശ�ളപരി�രണ

�ടി�ിക

�ാ��്

�േഖന

പി.എഫി�

നിേ�പി��തിന് തട�ം േനരി�തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;എ�ി� ഇത് പരിഹരി�ാ�
എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ;
(ഇ) ഇ�ാലയളവി� െപ�ഷ� പ�ിയവ��് ശ�ളപരി�രണ �ടി�ിക പി.എഫ് വഴി ലഭി�ാ�
സാഹചര��ി� ഇതിേ�� അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?
സ�കാര� പണമിടപാ�കാെര നിയ�ി�ാ� നടപടി
3759.

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

(എ) സം�ാന�്

സ�കാര�

പണമിടപാ�കാെര

നിയ�ി��തിന്

��മ��ം,

ക�ശന�മായ

രജിേ�ഷ� സ�ദായം സ�ീകരി��തിന് കഴി�ി�േ�ാ;
(ബി) ബാ�് പലിശ�് �കളി� പരമാവധി ��് ശതമാനം അധികം മാ�െമ സ�കാര� പണമിടപാ�കാ�
സ�ീകരി�ാ�

എ�ം

അ�കാരം

പലിശ

നിര�്

നിജെ���െമ�

�ഖ�ാപനം

�ാവ��ികമാ�ിയി�േ�ാ; ഇെ��ി� അതിനായി സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�ം
വിശദമാ�ാേമാ ;
(സി) െകാ�പലിശ�ാ�െ�തിെര ഓേരാ ജി�യി�ം ഒ� �ഡീഷ�� ഓഫീസ�െട േന�ത��ി� ഒ�
പരാതി പരിഹാര േഫാറം ഉ�ാ�വാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?
പ�ാളി� െപ�ഷ� പ�തിയി� ഉ�െ��വ��് ഡി.സി.ആ�.ജി
3760.

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

(എ) സം�ാന�് മാ�ം പ�ാളി� െപ�ഷ� പ�തിയി� ഉ�െ�� ജീവന�ാ��് ഡി.സി.ആ�.ജി
അ�വദിേ��തി�

എ�്

േകരള

സ��ാ�

തീ�മാനി�ത്

എ�്

െകാ�ാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ;
(ബി) സം�ാന�് മാ�മായി നിേഷധി�ിരി�� ആ��ല��� �ന:�ാപി�ണെമ�ാവശ�െ��്
ഏെത�ി�ം സ��ീസ് സംഘടനകളി� നി�ം നിേവദനം ലഭി�ി�േ�ാ;
(സി) പ�ാളി�

െപ�ഷ�

പ�തിയിെല

വിവിധ

അപാകതക�

പരിഹരി�ണെമ�ാവശ�െ��്

െസ�േ�റിയ�ിെല സ��ീസ് സംഘടനകൾ ന�ിയ നിേവദന�� സ��ാ� പരിേശാധി�്
വ��േ�ാ;
(ഡി) ഉെ��ി� ��ത ഫയ� തീ��ാ�ാനാകാ�ത് എ� െകാ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;
��ത

ഫയ�

നീ��ിെ�

വിശദാംശ��

സംബ�ി�്

ഫയ�

��െമ�്

ഹി�റി

ലഭ�മാ�ാേമാ?
�ാ�് െവ��മാ�
3761.

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

(എ) കാസ�േഗാഡ് താ��ി� എ� �ാ� െവ��മാ�െ��് വ��മാ�േമാ; ഇവ�െട േസവനം
ജന���് ഇേ�ാ� ലഭ�മാേണാ എ�് വ��മാ�േമാ; ഇെ��ി� അതി�ളള കാരണം
എ�ാെണ�് െവളിെ���േമാ;
(ബി) കാസ�േഗാഡ് താ��ി� �ാ� െവ���ായി �തിയ അേപ�ക� ലഭി�ി�േ�ാ; എ�ി� എ�
അേപ�ക� ഉെ��ം അ��ല തീ�മാനം എേ�ാ� ഉ�ാ�െമ�ം വ��മാ�േമാ?
െപേ�ാ�, ഡീസ� വിലയിെല അധിക വ�മാന നി�തി
3762.

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

(എ) �� ഒ�് �ത� സം�ാന�ിന് െപേ�ാ�,ഡീസ� എ�ിവ�െട വി�പനയി�െട ലഭി��
അധിക

വ�മാന

നി�തി�െട

ഒ�

ഭാഗം

ഉേപ�ി�വാ�

സ��ാ�

തീ�മാനി�ി�േ�ാ;വിശദമാ�േമാ;
(ബി) ഇതി�െട സം�ാന സ��ാരിന് �തിവ�ഷം എ� േകാടി �പ�െട വ�മാന ന�ം
ഉ�ാ�െമ�് െവളിെ���േമാ;
(സി) ഏ�ി� ഒ�് �ത� െപേ�ാ�,ഡീസ� എ�ിവ�െട വില വ��ി�ി�തി�െട അധിക വി�പന
നി�തിയിന�ി� ലഭി� വ�മാനം എ�യാണ്;
(ഡി) ഇൗ അധിക വി�പന നി�തി വ�മാനം ���മാ�ം ഉേപ�ി�ാെത ഒ� നി�ിത ശതമാനം മാ�ം
�റ�ാ��ായ സാഹചര�ം എ�ാണ്; �� �. ഡി. എഫ്. സ��ാ� ഇ�കാരം ലഭി� അധിക
വ�മാനം ���മാ�ം േവെ��് വ�ി��േവാെയ�് വ��മാ�േമാ?
സ��ിെ� സ�ലിതമായ വിതരണം ഉറ�് വ��� സമ�വികസനം
3763.

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

(എ) സ��ിെ� സ�ലിതമായ വിതരണം ഉറ�് വ��� സമ� വികസന�ി�െട ഒ� നവ േകരളം
��ി�െമ� �ഖ�ാപന�ിെ� അടി�ാന�ി� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�്
അറിയി�േമാ;
(ബി) ഉ�ാദനപരമായ േമഖലകളായ �ഷി ,�ഗസംര�ണം, മ��ബ�നം �ട�ിയവ�് ആവശ�മായ
�ക വാ�ഷിക പ�തികളി� ഉ�െ����തിന് സാധി�ി�േ�ാ; കഴി� ര�് വ�ഷം ഈ
േമഖലകളി� എെ�ാെ� ഇടെപട�ക� നട�വാ� കഴി�െവ�് അറിയി�േമാ;
(സി) ആേഗാള സ��് ഘടനയി� ഉ�ാ�� വില വ�തിയാന�� നാണ�വിളകെള േദാഷകരമായി
ബാധി� സാഹചര��ി� നാണ�വിള ക�ഷകെര സഹായി��തിനായി എെ��ി�ം �േത�ക
പാേ��ക� ആവി�രി�വാ� സാധി�ി�േ�ാ?
ഇ-േവ ബി� സ�ദായം
3764.

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

(എ) സം�ാന�് ഇ-േവ ബി� നട�ിലാ�ിയതിന് േശഷം നി�തി വ�മാനം വ��ി�ി�േ�ാ എ�്
പരിേശാധി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;
(ബി) ഇ-േവ ബി� സംവിധാനം ഏ�െ���ിയ േശഷ�ം നി�തി െവ�ി�് നട��തായി സ��ാരിെ�
��യി�െ��ി�േ�ാ;

ഉെ��ി�

ഇത്

തട��തിനായി

എെ��ാം

നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ിരി��െത�് വ��മാ�േമാ?
ഇ-േവ ബി� സ�ദായം
3765.

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

േകരള�ിനക�്

ഇ-േവ

ബി�

സ�ദായം

നട�ാ��തിന്

സ��ാ�

എെ�ാെ�

നിബ�നകളാണ് ഉ�െ���ിയി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?
ജി.എസ്.ടി . പരിധിയി� വരാ� ഉ���ൾ
3766.

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

(എ) േകരള�ി�

വി�ഴി�െ���

എ�ാ

ഉ���െള�ം

ജി.എസ്.ടി.-�െട

പരിധിയി�

െകാ�വ�ി�േ�ാ;
(ബി) ജി.എസ്.ടി.�െട

പരിധിയി�

വരാ�

ഉ���ൾ

ഉ�തായി

സ��ാരിെ�

��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദവിവരം ന��േമാ?
ജി.എസ്.ടി. യി� ഉ�െ�ടാ� ഉ�����
3767.

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

(എ) ജി.എസ്.ടി. യി� ഉ�െ�ടാ� ഏെതാെ� ഉ������ാണ് സം�ാന സ��ാരിന് സ��ം
നില�് നി�തി �മ��തി�� അവകാശ��ത്;
(ബി) നിലവി� െപേ�ാ� ഉ������ം മദ� ഉ������ം സം�ാനം �മ�ി വ�� നി�തി
എ� ശതമാനമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?
ആ�ി േ�ാഫി�ീറിംഗ് ക�ി�ി
3768.

�ീ.മ�ളാം�ഴി അലി
,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജി.എസ്.ടി

നിലവി�

വ�േശഷം

നി�തി

നിര�ിെല

�റവിന�സരി�്

സാധന��െട

വില�റ�ാ� ത�ാറാകാ� ക�നിക��ം വ�ാപാരിക��െമതിെര നടപടി സ�ീകരി��തിന്
ആ�ി േ�ാഫി�ീറിംഗ് ക�ി�ി �പീകരി�ി�േ�ാ; എ�ി� ഇതിെ� അടി�ാന�ി� കഴി�
വ�ഷം എ� േക�കളി� നടപടി സ�ീകരി�ി��്;
(ബി) സ��ാ� നടപടി ആരംഭി� േശഷം ഇ�ര�ി�� പരാതികളി� കാര�മായ മാ���ായി�േ�ാ;
എ�ി� ജി.എസ്.ടി. നട�ിലാ�ിയ�വഴി ഉപേഭാ�ാ���് ലഭിേ�� എ�ാ ആ��ല���ം
ലഭി��െ��് ഉറ�വ���തിന് നടപടിക� ശ�മാ�േമാ?
അ�� സം�ാന ജി.എസ്.ടി. വിഹിതം

3769.

�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:
അ�� സം�ാന ജി.എസ്.ടി. ഇന�ി� േക�ം േകരള�ിന് ന�കാ�� വിഹിതം
എ�െയ�് അറിയി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?
വ�ാപാരേമഖലെയ നിയ�ി�ാനായി സ�ീകരി� നടപടിക�

3770.

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

(എ) ജി.എസ്.ടി.നട�ാ�ിയ സാഹചര��ി� വ�ാപാരിക�െട രജിേ�ഷ�, റിേ�� ഫയലിംഗ്,
ഇ-േപ�െമ�് �ട�ിയവ സമയബ�ിതമായി നട�ാ�ാ�ം വ�ാപാരിക� ന�ായവില�് വിപണം
നട��

എ�ം

�ദ�ശി�ി�വാ�ം

ഉറ�വ��ാ�ം
അമിത

വില�യ�ം

വിപണന

ഉ����െട

��ി��

വിലവിവരം

വ�ാപാരേമഖലെയ

കടകളി�

നിയ�ി�ാ�മായി

സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാം; വ��മാ�േമാ;
(ബി) െച�കിട വ�വസായ േമഖല, െെകെതാഴി� ഉ��േമഖല, കാ�ഷിക േമഖലയിെല െഡയറി
ഫാമിംഗ്, പൗ��ി ഫാമിംഗ്, േ�ാ�് �ീഡിംഗ്, പഴവ��േശഖരണം, െചടിക�െട വി�ന,
മ���ഷി�ം മ������ം വിപണനം, ആ��ിസാ�സ് / ഹാ�ി�ാ�്സ് ഉ����
എ�ിവെയ

ജി.എസ്.ടി.യി�

ഉ�െ���ിയി�േ�ാ;

ഉെ��ിൽ

െച�കിട

കാ�ഷിക

ആ��ിസാ�സ് േമഖലെയ സംര�ി�ാ� ജി.എസ്.ടി. യി� നി�് ഇവെയ ഒഴിവാ�ാേനാ
�റ� നി�തി നിര�് ഏ�െ���ാേനാ േവ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ?
നി�തി വ��ിെല െെ�വ� ത�ിക
3771.

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

(എ) േകരള�ിെല നി�തി വ��ിന് സ��മായി എ� ൈല�് വാഹന�� ഉെ��ം എ� ൈല�്
െവഹി�ി� െെ�വ� ത�ിക ഉെ��ം െവളിെ���േമാ;
(ബി) ഈ വ��ിെ� കീഴി� എ� �ിരം ൈല�് െവഹി�ി� െെ�വ�മാ�ം താ��ാലിക ൈല�്
െവഹി�ി� െെ�വ�മാ�ം േജാലി െച�വ��െ��് വ��മാ�ാേമാ;
(സി) ഒ�

വാഹനം

അ�വദി�േ�ാ�

െെ�വ�

ത�ിക

അ�വദി�ാ�ത്

എ�െകാ�്;

വ��മാ�േമാ;
(ഡി) ഒ� വാഹനം അ�വദി�േ�ാ� ഒ� െെ�വ� ത�ിക അ�വദി�ണെമ� സ��ാ� ഉ�രവ്
G.O. (MS) No/42/88/P&ARD നിലവി�� സാഹചര��ി� ദിവസേവതനാടി�ാന�ി�
േജാലി െച��വെര ഒഴിവാ�ി നിലവി�� പി.എസ്.സി ലി�ി� നി�് നിയമനം നട�ാ�
ത�ാറാ�േമാ?

േലാ�റി ടി��ക�െട �ര� മാനദ��െള�റി�് റിേ�ാർ�്
3772.

�ീ.എ. �ദീ��മാ�
�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി
�ീ.ഐ.ബി. സതീഷ്
,, എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) േലാ�റി

ടി��ക�െട

�ര�

മാനദ��െള�റി�ം

സാേ�തിക

നവീകരണെ��റി�ം

പഠി��തിനായി നിേയാഗി� ക�ി�ി സ��ാരിന് സമ��ി� ഇട�ാല റിേ�ാ��ിെല നി�േ�ശ��
നട�ിലാ��തി�� നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;
(ബി) ടി��ക�െട വില �റ�ം സ�ാന�� വ��ി�ി�ം ��ത� ആക�ഷകമാ�ിയതിെ� ഫലമായി
േലാ�റി വി�വരവി� ഗണ�മായ വ��നവ് ഉ�ായി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?
കാ�ണ� പ�തി�െട �താര��ം കാര��മ�മായ നട�ി�ിന് നടപടി
3773.

�ീ.െക.�േരഷ് ���്
,, സി. െക. ശശീ��
,, സജി െചറിയാ�
,, െജയിംസ് മാത� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ണ� പ�തി�െട �താര��ം കാര��മ�മായ നട�ി�ിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി�ളളത്;
(ബി) ഇതിനായി നട�ിലാ�ിയ �തിയ േസാ�് െവയ� സംവിധാന�ിെ� വിശദാംശം ന��േമാ;
(സി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം കാ�ണ� ചികി�ാ പ�തി�ായി എ� േകാടി �പ
െചലവഴി�;
(ഡി) ��ത

പ�തി

�കാരം

��

സംബ�മായ

േരാഗ���ളള

ചികി�ാ

സഹായം

വ��ി�ി�ി�േ�ാ;
(ഇ) കാ�ണ� പ�തി�െട �ണഫലം ��ത� േപ��് ലഭ�മാ��തി�ളള നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?
െബനവല�് ഫ�ിെ� �വ��നം
3774.

�ീ.തി�വ�� രാധാ���
,, െക.�രളീധര�
,, വി.ടി.ബ�റാം
,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �� സ��ാരിെ� കാല�് സാധാരണ�ാ�െട അ�ാണിയായി�� കാ�ണ� െബനവല�്
ഫ�ിെ� �വ��നം കാര��മമ�ാെയ� ആേ�പം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;
(ബി) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം കാ�ണ� പ�തിയി� എ� �ക അ�വദി�;
(സി) സ�കാര� ആ�പ�ിക��് ഇൗ പ�തിയി�കീഴി� �ടി�ിക�േ�ാ; കാ�ണ� േലാ�റിയി� നി�ം
േകാടി�ണ�ിന് �പ ലാഭം ലഭി�� സാഹചര��ി� സ�കാര� ആ�പ�ിക��ളള �ടി�ിക
ന���തി� കാലവിളംബം ഉ�ാ��ത് എ�െകാ�ാെണ�് െവളിെ���േമാ?
കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല ആ�പ�ി�് ന�കാ�� �ക
3775.

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

(എ) കാ�ണ�െബനവല�്

�ീമി�

ഉ�െ��

കാസ�േഗാഡ്

ജി�യിെല

ആ�പ�ിക�

ഏെത�ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;
(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തിന് േശഷം ഏെത�ാം േരാഗ���് കാ�ണ� പ�തി
�കാരം ഈ ആ�പ�ികളി� നി�് ചികി� ന�കിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;
(സി) അ�വഴി സ��ാ� ഈ ആ�പ�ി�് ന�കാ�� �ക എ�യാെണ�ം ��വ� �ക�ം ന�കി
കഴിേ�ാ എ�ം വ��മാ�ാേമാ;
(ഡി) ഇെ��ി� എ� �ക ബാ�ി�െ��ം എേ�ാ� ന��െമ�ം വ��മാ�ാേമാ?
േലാ�റി
3776.

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

(എ) സം�ാന�്

ഇേ�ാ�

ഇതരസം�ാന

േലാ�റിക�

�വ��ി��േ�ാ;ഇവെയ

നിയ�ി��തിനായി ച��� �പീകരി�ി�േ�ാ;വ��മാ�േമാ;
(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം േകരള സം�ാന േലാ�റി വ�ാപാര�ി� വ��നവ്
ഉ�ായി�േ�ാ;കണ�ക� സഹിതം വ��മാ�ാേമാ?
െക.എസ്.എഫ്.ഇ �വാസി ചി�ി
3777.

�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.എഫ്.ഇ �വാസി ചി�ി�െട ഉേ�ശ�ല���� വിവരി�േമാ;
(ബി) ��ത പ�തിയി�െട സമാഹരി�� �ക എ�് ആവശ����് വിനിേയാഗി��തിനാണ്
ഉേ�ശി��ത്;
(സി) ��ത പ�തി എ�േ��് ആരംഭി�ാനാണ് ല��മി��െത�് വ��മാ�േമാ?

െക.എസ്.എഫ്.ഇ �െട �വാസി ചി�ി
3778.

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

(എ) �വാസി ചി�ി �ട�ാ� െക.എസ്.എഫ്.ഇ �വാസിക��് എെ��ാം ആ��ല��ളാണ്
�ഖ�ാപി�ി��ത്; ഇത് സംബ�ി�് െക.എസ്.എഫ് .ഇ �റെ��വി�ി�� വരിേയാല�െട�ം മ�്
�ഖ�ാപന��െട�ം പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;
(ബി) �വാസി ചി�ി �ട�േ�ാ� െക.എസ്.എഫ്.ഇ. രജി�ാ�െട േപരി� അട�േ�� െസക�രി�ി
�ക �വാസികളി� നി�് േശഖരി� േശഷമാേണാ െസക�രി�ി ന���െത�് വ��മാ�േമാ;
(സി) ചി�ി �ക െഡേ�ാസി�ായി സ�ീകരി�വാ� െക.എസ്.എഫ്. ഇ.�് ആ�.ബി.ഐ. അ�മതി
ന�കിയി�േ�ാ;
(ഡി) െക.എസ്.എഫ്.ഇ.യി� നി�� ചി�ി �ക കി�ബിയിേല�് ന��വാ� ആ�.ബി.ഐ. അ�മതി
ന�കിയി�േ�ാ?
െക.എസ്.എഫ്.ഇ. �വാസി ചി�ി
3779.

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

(എ) �വാസി ചി�ി�മായി ബ�െ��് െക.എസ്.എഫ്.ഇ. െചയ�മാ� ഉ�െ�െട�� സംഘം ഗ�ഫ്
രാജ��ളി� പര�ടനം നട�ിയി�േ�ാ; ഏെതാെ� രാജ��ളിലാണ് പര�ടനം നട�ിയത്;
(ബി) ��ത സംഘ�ി� ആെരാെ�യാണ് ഉ�ായി��ത് ; വിശദാംശം ന��േമാ;
(സി) ��ത സംഘ�ിെ� യാ��ം ഗ�ഫിെല താമസ�ി�ം മ�മായി എ� ല�ം �പ െചലവഴി�;
(ഡി) �വാസി ചി�ി�െട പരസ�ം ഗ�ഫ് രാജ��ളിെല എഫ്. എം. േറഡിേയായി� ന�കിയി�േ�ാ;
എ�ി� ഇതിനായി എ� �ക െചലവഴി�;
(ഇ) ഇൗ ചി�ിയി�െട എ� േകാടി കി�ബിയിേല�് സമാഹരി�ാെമ�ാണ് �തീ�ി��ത്?
കാ�ാ�ടയി� െക.എസ്.എഫ്.ഇ ഇൗവനിംഗ് ശാഖ
3780.

�ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.എഫ്.ഇ �തിയ ഇൗവനിംഗ് ശാഖക� ആരംഭി��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാെയ�്
െവളിെ���േമാ;
(ബി) കാ�ാ�ടയി�
വ��മാ�േമാ?

ഒ�

ഇൗവനിംഗ്

ശാഖ

ആരംഭി��തിന്

നടപടി

സ�ീകരി�േമാെയ�്

എസ്.എ�.ഐ േപാളിസി വിവര�� അ�േഡ�് െച�� നടപടി
3781.

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

(എ) സം�ാന ഇ��റ�സ് വ��ിെ� ക���� വ�കരണ നടപടിക�െട ഭാഗമായി എസ്.എ�.ഐ
േപാളിസിക�െട വിവര�� �ായി�് ആ�് ഡിേ��ി�് ഓഫീസ�മാ� �േഖന േസാ�്
െവയറിേല�് അ�േഡ�് െച�� നടപടിക�െട നിലവിെല �ിതി എെ��് അറിയി�േമാ;
(ബി) എ� േപാളിസിക�െട വിവര�� ഇ�െന ലഭ�മായി എ�് അറിയി�േമാ;
(സി) ഇനി എ� േപാളിസിക�െട വിവര�ളാണ് ലഭ�മാകാ��ത് എ�് അറിയി�േമാ;
(ഡി) ഇതിേല�ായി

സമയം

അ�വദി��തിന്

നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;എ�ി�

വിശദാംശം

അറിയി�േമാ?
തീ��ാ�ാെത െക�ി�ിട�� എസ്.എ�.ഐ െ�യി�ക�
3782.

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

(എ) സ��ാ� ജീവന�ാ�െട േ��് ൈലഫ് ഇ��റ�സ് പ�തി �കാരം കാലാവധി ���ിയാ�ിയ
നിരവധി

അേപ�ക�

ജി�

ഇ��റ�സ്

ഓഫീ�കളി�

െക�ി�ിട��കാര�ം

��യി�െപ�ി�േ�ാ;
(ബി) ഉെ��ി� ഓേരാ ജി�യി�ം 2018 െമയ് 31 വെര എ� എസ്.എ�.ഐ െ�യി�ക�
തീ��ാ�ാെത െക�ി�ിട��െ��് അറിയി�ാേമാ;
(സി) ഇേ�ാ�

ലഭി�

െ�യി�ക�

സമയബ�ിതമായി

തീ��ാ�ാ�

എെ��ാം

നടപടിക�

സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്?
�� പ����് �ാമം
3783.

�ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �� പ��ിന് �ാമം േനരി��േ�ാ ;
(ബി) ഇത് സംബ�ി�് പരാതി ലഭി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം െവളിെ���േമാ?
കയ� പിരി സംഘ��െട വാ� എ�തി�ള�െമ� �ഖ�ാപനം
3784.

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

(എ) ഇൗ സ��ാ� നിലവി� വ� േശഷം കയ� പിരി സംഘ��െട �വ��ന�ളി� സ�ലമായ
എെ��ി�ം മാ��� വ��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;
(ബി) ��ബലമായ

സംഘ�െള

സംേയാജി�ി��തി�ം

�ന��ീവി�ി�വാ�

കഴിയാ�വെയ

നി��� െച��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ;
(സി) ��ത

സംഘ��െട

വാ�

എ�തി�ള�െമ�

�ഖ�ാപനം

�ാവ��ികമാ�വാ�

സാധി�ി�േ�ാ; എ�ി� എ� േകാടി �പയാണ് ഇ�കാരം എ�തി�ളളിയത്;
(ഡി) കയ�േമഖലയി� മിനിമം �ലി�ം വില�ം ഉറ�ാ�ി സംഭരണം നട�വാ� പ�േ��് െെ�സ്
എ�േഫാ�്െമ�് �ീം നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; ഇ��ല��ായ േന�ം എ�ാണ്;
(ഇ) കയ� കയ�മതി�ാ��ം ആഭ��ര വി�ന�ാ��ം കയ� ഉ���� വി��േ�ാ� ഉ�ാ��
ന�ം സ��ാ� വഹി�� പ�തി �ാവ��ികമാ�ിയി�േ�ാ?
കയ� േ�ാജ�ിന് കീഴി� �വ��ി�� പര�രാഗത സഹകരണ സംഘ�ൾ
3785.

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

(എ) കയ�

േ�ാജ�ിന്

കീഴി�

�വ��ി��

പര�രാഗത

സഹകരണ

സംഘ�ളിെല

െതാഴിലാളിക��് ലഭി�് െകാ�ി�� െഎ.എസ്.എസ്.(interest subvention scheme)
ആ��ല��� നി��� െച�ി�േ�ാ; എ�ി� എേ�ാ� നി��ലാ�ിെയ�് വ��മാ�ാേമാ;
(ബി) ഇത് �ലം സംഘ�� തക��യിലാ�ക�ം 100 �പ േപാ�ം ദിവസേവതനം െതാഴിലാളി�്
ലഭ�മാകാെത വ��മായ �തിസ�ി പരിഹരി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?
കയ� ഉ����െട വില�ിരത ഉറ�ാ��തിന് ഫ�്
3786.

�ീ.ജി.എസ്.ജയലാ�
,, �ഹ�ദ് �ഹസി� പി.
,, വി.ആ�. �നി� �മാ�
�ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കയ�

ഉ����െട

�ചരണ�ി�ം

കയ�

േമഖലയിെല

വിപണന

�വ��ന��

ശ�ിെ����തി�ം ഇൗ സ��ാ� സ�ീകരി�� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;
(ബി) കയ�, ചകിരിനാര്, കയ� ഉ���� എ�ിവ�െട വില�ിരത ഉറ�ാ��തിന് ഫ�്
നിലവി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;
(സി) കയ� �വ� വികസന�ിനാ�ം കയ� �വ�െ� ഒ� �ാ�േഡ�ഡ് നി��ാണ ഉ��മാ�ം
മാ��തിന് സ�ീകരി�� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;
(ഡി) കയ�, കയ����� എ�ിവ�െട കയ�മതി സംബ�ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

ചകിരി�െട ഉറ�വ���തിനായി ആവി�രി�ി�� പ�തിക�
3787.

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

(എ) സം�ാന�് നിലവി� ലഭ�മാ�� െതാ�ിെ� എ� ശതമാനം േശഖരി��തി�ം സം�രി�്
ചകിരിയാ��തി�ം

സാധി��െ��

പരിേശാധന

നട�ിയി�േ�ാ

;

ഉെ��ി�

വ��മാ�ാേമാ ;
(ബി) ഇൗ സ��ാ� അധികാരേമ�േശഷം െതാ� സംഭരണ�ി�ം സം�രണ�ി�ം നട�ിയ
ഇടെപട� �ലം ��കാല�െള�ാ� എ� മാ�ം �േരാഗതി െെകവരി�വാ� കഴി�ി�െ��്
വിശദമാ�േമാ ;
(സി) സം�ാന�് ഉ�ാദി�ി�� ചകിരി ���മാ�ം കയ�ം കയ�����മാ�ി മാ��തി�്
സാധി��േ�ാ ;
(ഡി) കയ� വ�വസായ േമഖല�െട അടി�ാന ���ളി� ഒ�ായ ചകിരി�െട�ം കയറിെ��ം ലഭ�ത
ഉറ�വ���തിനായി ആവി�രി�ി�� പ�തിക� എെ��ാമാെണ�ം അതിെ� നിലവിെല
അവ�െയ�ാെണ�ം െവളിെ���േമാ ;
(ഇ) ��ത േമഖലയിേല�് വ�� നവസംരംഭകെര ആക�ഷി��തി�ം സഹായി��തി�ം പ�തി
ആ��ണം െച�് നട�ിലാ�േമാ; വിശദമാ�േമാ?
കയ� േമഖലയിെല �തിസ�ി
3788.

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

(എ) പ�െ�ാ�ിെ� ലഭ�ത�റവ് �ലം കയ� നി��ാണേമഖല �തിസ�ിയിലാെണ� റിേ�ാ��്
പരിേശാധി�ി�ി�േ�ാ;
(ബി) േകരള�ി� ലഭ�മായ പ�െതാ�് �ടിയ വില�് േശഖരി�് തമിഴ് നാ�ിേല�് കട�ി
െകാ�േപാ�� സാഹചര�ം പരിേശാധി�േമാ;
(സി) �ല�വ��ിത കയ� ഉ�പ���െട നി��ാണ പരിശീലന�ം അവ�െട വിപണന�ം ഉ��െട ഇൗ
േമഖലയിെല

െതാഴിലാളിക��്

വ�മാന

വ��ന��ാ��

തര�ി�ളള

പ�തിക�

ആവി�രി�ാ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?
കയ� െതാഴിലാളിക�െട �ലി പരി�രണം
3789.

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

(എ) േകരള�ി� കയ� െതാഴിലാളിക�െട �ലി പരി�രി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ;വിശദാംശം
െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) യ�വ�കരണം വഴി ഉ�ാദനം വ��ി�േ�ാ� ഉയ�� �ലി നട�ാ��തിന് ത�ാറാ�േമാ;
വിശദവിവരം ന�കാേമാ?
ചകിരി�ാമം പരിഹരി��തിന് നടപടി
3790.

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

(എ) ചകിരി�ാമം പരിഹരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;
(ബി) കയ�െഫഡ് വഴി സം�ാന�ി�ളളിെല സംഘ�ളി�നി�ം കയ� സംഭരി�േമാ;
(സി) ചകിരി വാ��മായി ബ�െ��് സം�ാനെ� കയ� സഹകരണ സംഘ��െട നടപടിക�
�താര�മാ�േമാ?
വ�വസായ ശാലകളിെല മലിനീകരണ േതാത്
3791.

�ീ.ജി.എസ്.ജയലാ�
�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�
�ീ.െക. രാജ�
,, വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം
�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�വസായ ശാലകളി� നി�ളള മലിനീകരണ�ിെ� കാഠിന��ം േതാ�ം അ�സരി�് വ�വസായ
�ാപന�െള തരംതിരി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;
(ബി) മലിനീകരണ

സാധ�ത�െട

അടി�ാന�ി�

സം�ാനെ�

വ�വസായ��

ഏേതത്

വിഭാഗ�ിലാണ് വ��െത�് വ��മാ�േമാ;
(സി) സം�ാനെ� 72 വ�വസായ ശാലക� �ടി മലിനീകരണ സാധ�ത�െട അടി�ാന�ി�
മലിനീകരണനിയ�ണ േബാ�ഡിെ� പരിധിയി� ഉ�െ���ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;
(ഡി) വ�വസായ ശാലക� �ട��തിന് ��പ് മലിനീകരണ നിയ�ണ േബാ�ഡി� നി�് എെ��ാം
അ�മതികളാണ് ലഭ�മാേ��െത�് അറിയി�േമാ;
(ഇ) ആയതി�ളള മാനദ��� എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�േമാ?
െക�േ�ാ� ജീവന�ാ�െട േവജ് റിവിഷ�
3792.

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

(എ) െക�േ�ാ� ജീവന�ാ�െട േവജ് റിവിഷ� സംബ�ി�് �റെ��വി� G.O(എം.എസ്) ന��
105/17/ID തീയതി 28.10.2017 ��ണമാ�ം നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;
ഇതിെ� അടി�ാന�ി� ജീവന�ാ��് �ടിശിക ന�കിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ഉ�രവിെനതിെര എെ��ി�ം േകസ് നിലി���േ�ാ;എ�ി� വിശദമാ�േമാ;
(സി) േകാടതി�െട പരിഗണനയി� ഉ� വിഷയ�ി� അതിന് വി��മായി എെ��ി�ം നി�േ�ശ��
ജി.എം.(എ�് ആ�) ഇ-െമയി� സേ�ശം �േഖന നി�കിയി�േ�ാ;വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?
�വാസിക��ായി വ�വസായ സംരംഭ��
3793.

�ീ.മ�ളാം�ഴി അലി
,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം
�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിേദശ� നി�ം മട�ിെയ�� െതാഴി� ൈന�ണ��� �വാസിക��് മാ�മായി വ�വസായ
സംരംഭ�� ആരംഭി��തിന് ഈ സ��ാ� എെ��ി�ം പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ; എ�ി�
വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;
(ബി) �േത�ക പ�തിക� ഒ�ം ആവി�രി�ി�ിെ��ി� േലാക േകരള സഭയിെല ഏെത�ി�ം
തീ�മാന�ിെ�

അടി�ാന�ി�

ഇ�രം

പ�തിക�

ആവി�രി�വാ�

എെ��ി�ം

ആേലാചനക� നട��േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?
'െകയ� േകരളം' ക�നി ഏെ���ാ� നടപടി
3794.

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

(എ) െകാര�ി കി�� പാ��ി� �വ��ി�വ�� 'െകയ� േകരളം' ക�നി സാ��ിക �തിസ�ി
�ലം �േ�ാ�േപാകാ� കഴിയാ�വിധം ��ി��ിലായിരി��ത് ��യി�െപ�ി�േ�ാ;
(ബി) ��ത

ക�നി

�ട��ം

�വ��ി��തി�ം

െപാ�േമഖലയി� ഉ�െ���ി

സ��ാ�

ഏെ����തി�മട��ളള നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;
(സി) ആേരാഗ� േമഖലയി� ഉ�െ��� �ധാന �ാപന�ളി� ഒ�ായ ��ത ക�നിെയ
ഏെ����തിന്

ആേരാഗ�

വ��മായി

േച��്

ആവശ�മായ

നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ

എ�റിയി�ാേമാ?
വ�ാവസായിക വികസനം വഴി െതാഴിലി�ാ� പരിഹരി�ാ� നടപടി
3795.

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

(എ) സം�ാന�് വ�ാവസായിക വികസനം സാധ�മാ�ാ�ം അ�വഴി െതാഴിലി�ാ� പരിഹരി�ാ�ം
എ�് നടപടിക� സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി�� എ�് വ��മാ�േമാ;
(ബി) ഇതിനായി െപാ�-സ�കാര� നിേ�പ�� േ�ാ�ാഹി�ി�� വിഷയ�ി� ഇൗ സ��ാരിെ�
നയം എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;
(സി) എ�ി�

ഇതിനായി

നാളി�വെര

എെ�ാെ�

നടപടിക�

സ�ീകരി�െവ�ം

എെ�ാെ�

�ട�നടപടിക� സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��െവ�ം വ��മാ�േമാ;
(ഡി) െപാ�-സ�കാര�

നിേ�പ�ളി�െട��

വ�ാവസായിക

വികസനം

വഴി

സം�ാന�്

െതാഴിലി�ാ� പരിഹരി��തി�െട സ��ാ� കണ�ാ�� െതാഴി� സാ��ത എ�യാെണ�്
വ��മാ�േമാ?
�ാ���് സംരംഭ��െട വള��
3796.

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

(എ) സം�ാനെ�

�ാ���്

സംരംഭ��െട

വള���ായി

എെ�ാെ�

സഹായ�ളാണ്

ന�കിവ��ത്;
(ബി) �� ശാ�േമളകളി�ം മ�ം �� േന�� �തിയ �വർ�ന മാ�കക�ം ആശയ��ം
�ാേയാഗികതല�ി�

എ�ി��തിന്

വ�വസായ

വ��്

എെ��ി�ം

നടപടിക�

സ�ീകരി��േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ?
േക� െപാ�േമഖല �ാപന��െട സ�കാര�വ��രണം
3797.

�ീ.പി.ടി. േതാമസ്
,, തി�വ�� രാധാ���
,, ഷാഫി പറ�ി�
,, വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം
�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� േക� െപാ�േമഖല �ാപന�െള േക� സ��ാ� സ�കാര�വ��രി��തി�ം
വി�ഴി��തി�ം

�മി�േ�ാ�

അതി�

ഇടെപ�വാ�

സം�ാന

സ��ാരിന്

കഴി�ി�േ�ാ;വിശദമാ�േമാ;
(ബി) ഹി��ാ� ന�സ് �ി�് ഫാ�റി സ�കാര�വ��രി�വാ� നട�� �മ�� ��യി�
െപ�ി�േ�ാ;��ത ഫാ�റി സം�ാന സ��ാരിെ� ഉടമ�തയി� ആ��തിന് എെ��ി�ം
നി�േ�ശം പരിഗണനയി�േ�ാ;
(സി) പാല�ാട് ഇ��െമേ�ഷ� ലിമി�ഡ് ഏെ���� നടപടി ���ിയാേയാ;എ� േകാടി �പ�െട
ബാധ�തയാണ് സ��ാരിന് ഇതി�െട ഉ�ാ��ത്;
(ഡി) ��ത �ാപന�ിെല െതാഴിലാളിക��് 2007 �ത� നട�ിലാേ�� ശ�ളപരി�രണ�ിെല
�ടി�ിക

േക�സ��ാ�

നൽ��ിെ��ി�

ന���തിന്

��ത

ബാധ�ത�ടി

ത�ാറായി��തായി
സം�ാന

സാഹചര��േ�ാെയ�റിയി�ാേമാ?
ചവറയി� വ�വസായ േകാം��്

അറി�േ�ാ
സ��ാ�

;�ടി�ിക

ഏെ��േ��

3798.

�ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം
�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചവറയി�

ധാ�മണ�

ഉ����

ഉപേയാഗെ���ി

നി��ി��തിന്

േവ�ി

ൈട�ാനിയം

വ�വസായ

െമ��

േകാം��്

വെര�ളള

�ാപി�െമ�

�ല�വ��ിത
�ഖ�ാപനം

�ാവ��ികമാ�ിയി�േ�ാ;
(ബി) ഇത് സംബ�ി�് പഠി��തിനായി നിേയാഗി� ക�ി�ി�െട റിേ�ാ��് ലഭി�ി�േ�ാ;ഉെ��ി�
അതിേ�� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ് എ�റിയി�ാേമാ?
െപാ�േമഖലാ �ാപന��െട എം.ഡി.മാ�െട നിയമന�ി� സംവരണം
3799.

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

(എ) െപാ�േമഖലാ

�ാപന��െട

എം.ഡി.മാ�െട

നിയമനം

സംവരണതത�ം

പാലി�ാേണാ

നട�ിലാ�ിയി��ത്; വിശദാംശം ന��േമാ;
(ബി) സംവരണതത�ം പാലി�ി�ി� എ�ി� ഇനി�� നിയമന�ളിെല�ി�ം സംവരണതത�ം പാലി�
െകാ�്

നിയമനം

നട�വാ�

ആവശ�മായ

നടപടി

സ�ീകരി�വാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ;

വിശദവിവരം ന��േമാ?
െപാ�േമഖല �ാപന��െട ലാഭ-ന� കണ�്
3800.

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

(എ) �� സ��ാ� അധികാരെമാഴി�േ�ാ� സം�ാന�് ന��ിലായി�� ഓേരാ െപാ�േമഖല
�ാപന��െട�ം ന�ം എ�യായി��; വ��മാ�ാേമാ ;
(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം ലാഭ�ി� ആയ െപാ�േമഖല �ാപന��
ഓേരാ�ം െെകവരി� ലാഭെമ�; വ��മാ�ാേമാ?
െപാ�േമഖല �ാപന��െട വികസന�ിന് മ�് വ��ക�െട സഹകരണം
3801.

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

(എ) സം�ാനെ� െപാ�േമഖല �ാപന��െട വികസന�ി�ം വള���ം ആവശ�മായ രീതിയി�
മ�് വ��ക�െട സഹകരണം ഉറ�ാ�ിെകാ�് എെ�ാെ� കാര��ളാണ് നട�ിലാ�വാ�
തീ�മാനി�ി�ളളത്;
(ബി) അതിെ� അടി�ാന�ി� ഇതിനകം എ� െപാ�േമഖല �ാപന�� സംര�ി�വാ�
കഴി�;
(സി) �ൈണ�ഡ് ഇല�ി�� ഇൻഡ�ീസ് ലിമി�ഡി�നി�് മീ��ക� വാ��തിന് െക.എസ്.ഇ.ബി

�മായി ധാരണ ഉ�ാ�ിയി�േ�ാ;�ാ��് മീ�� ഉ�ാ��തി�ളള ഓ�ഡ� ��ത മീ��
ക�നി�് ലഭി�ി�േ�ാ;വിശദാംശം ന��േമാ?
കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല വ�വസായ �ാപന��
3802.

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

(എ) കാസ�േഗാഡ്

ജി�യി�

െപാ�േമഖലയി�ം

സ�കാര�

േമഖലയി�മായി

എ�

വ�വസായ

�ാപന�� �വ��ി��െ��് വ��മാ�ാേമാ;
(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം എ� െച�കിട വ�വസായ �ാപന�� രജി��
െച�ി�െ��ം ഇവ�ായി എ� �പ�െട സാ��ിക സഹായം പലിശ സ�ിഡി ഉ�െ�െട
സ��ാ� ന�കിയി�െ��ം �ാപന�� തിരി�് വ��മാ�ാേമാ?
ഓേ�ാകാ�ിെല െപ�ഷ� ആ��ല�ം
3803.

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

(എ) െപാ�േമഖല �ാപനമായ ഓേ�ാകാ�ി� നി�ം െപ�ഷ� പ�ിയ െതാഴിലാളിക��് െപ�ഷ�
ആ��ല�ം ന���ി�ാെയ� പരാതി ��യി�െപ�ി�േ�ാ;
(ബി) നിലവി� എ�േപ��ാണ് െപ�ഷ� ആ��ല�ം െകാ�േ��ത്; അതിന് േവ�ി എ� േകാടി
�പ േവ�ിവ�ം;
(സി) െപ�ഷ� ആ��ല�ം െതാഴിലാളിക��് ന�കാ�തിെ� കാരണെമ�ാണ്;
(ഡി) െപ�ഷ� ആ��ല�ം അടിയ�രമായി ന��� കാര�ം പരിഗണി�േമാ?
പര�രാഗത വ�വസായേമഖല�െട ഉ�മനം
3804.

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

(എ) േനാ�നിേരാധന�ം ജി.എസ്.ടി.�ം പര�രാഗത വ�വസായ േമഖലെയ എ�കാരം ബാധി�െവ�്
വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;
(ബി) സാ��ിക മാ��ം �ലം �തിസ�ിയിലായ ഈ േമഖല�െട ഉ�മന�ിന് അടിയ�ര
നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?
�ാർ�്-അ�ക��ാ�ളള സംവിധാന��
3805.

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

(എ) �ാർ�്-അ�കൾ�ാ�� സംവിധാന�� വി�ലെ���േമാ ;
(ബി) �ാർ�് -അ�കൾ�ായി നിലവി� എെ��ാം സംവിധാന�ളാണ് സ��ാ� െച�ി�ളളത്;
വിശദവിവരം ന��േമാ;
(സി) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം എ� �ാർ�്-അ�കൾ ആരംഭി�വാ� കഴി�ി��്;
ഇതി� എ�െയ�ം സ�യം പര�ാ�മായി �വ��ി���്;
(ഡി) ഇവെയ േമാണി�� െച��തി�ളള സംവിധാനം സ��ാ� ഏ�െ���ിയി�േ�ാ; എ�ി�
വിശദവിവരം ന��േമാ?
റ�� ഉ�പ���മായി ബ�െ��് സിയാ� േമാഡ� ക�നി
3806.

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

(എ) റ�� ഉ�പ���മായി ബ�െ��് സിയാ� േമാഡലി� ഒ� ക�നി �പീകരി�വാ� �മം
ആരംഭി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ; ഇത് സംബ�ി� േ�ാജ�് റിേ�ാ��് ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;
വിശദാംശം ന��േമാ;
(ബി) ��ത പ�തി എ�േ��് ആരംഭി�വാ� കഴി�െമ�ാണ് ക���ത് എ�റിയി�ാേമാ?
തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട െെകവശ�� �ല�് വ�വസായ��
3807.

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

(എ) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട െെകവശ�� �ലം ഉപേയാഗെ���ി അവ��് �ടി
പ�ാളി���

പി.പി.പി.

േമാഡ�

പ�തിക�

ആവി�രി�വാ�

വ�വസായ

വ��്

ആേലാചി��േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;
(ബി) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട െെകവശം ഉപേയാഗി�ാെത കിട�� �ലം ഉ�തായി
കെ��ിയി�േ�ാ;എ� ഏ�� �ല�െ��ാണ് വ�വസായ വ��ിന് അറി��ത് ;
(സി) ��ത �ല�് ഏെതാെ� തര�ി�� വ�വസായ�� ആരംഭി��തിനാണ് ഉേ�ശി��ത്;
അതി�� നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാണ് എ�റിയി�ാേമാ?
എം.എസ്.എം.ഇ. േമഖലയിെല സംരംഭക�െട സംര�ണം
3808.

�ീ.എ. �ദീ��മാ�
,, എം. രാജേഗാപാല�
,, എ.എം. ആരിഫ്
,, വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തക��യിലായി�� േകരള�ിെല വ�വസായ േമഖലയി� ��, െച�കിട, ഇട�രം വ�വസായ
സംരംഭ��െട വള�� സാധ�മാ��തിനായി നട�ിയ �വ��ന�� വിശദമാ�ാേമാ;
(ബി) എം. എസ്. എം. ഇ. േമഖല�െട സമ� വികസന�ിന് ഇൗ സ��ാ� �ാവ��ികമാ�ിയ
വ�വസായ ജാലകം പ�തി എ� �േയാജനമാ��െവ�് അറിയി�ാേമാ;
(സി) എം.എസ്.എം.ഇ. േമഖലയിെല സംരംഭക�െട സംര�ണ�ിനായി ആവി�രി�ി�� സാ�ഹ�
�ര� പ�തി,�തിസ�ി േനരി�� �� -െച�കിട- ഇട�രം സംരംഭ���് �ന��ീവന�നരധിവാസ പ�തി എ�ിവെയ�റി�് വിശദമാ�ാേമാ;
(ഡി) നിേ�പ സൗ�ദ നടപടിക�െട ഫലമായി ആക�ഷി�ാ� കഴി� നിേ�പം എ�െയ�്
കണ�ാ�ിയി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ?
അേ�ാ ഇ�ഡ�ീസ് പാ��്
3809.

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

(എ) അതിര�ിളളി പ�ായ�ിെല െവ�ില�ാറ എ�്സ��ീസ് െമ� േകാളനി സംഘം വക �ല�്
ഒ� അേ�ാ ഇ�ഡ�ീസ് പാ��് ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;
(ബി) ഇെ��ി� ഇതിനായി നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?
ആ��� ഇലേ�ാണി�് പാ��്
3810.

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

(എ) ആ��� ഇലേ�ാണി�് പാ��ി� േവ�ി �ലം ഏെ���� നടപടിക�െട നിലവിെല �ിതി
അറിയി�േമാ;
(ബി) �ലം ന�കിയവ��് �ല�ിെ� വില ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാ;
(സി) ഇെ��ി� എ�െകാെ��് അറിയി�േമാ;
(ഡി) ഇവ��് �ക അ�വദി��തിന് അടിയ�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;എ�ി� എ�േ��് �ക
അ�വദി�െമ�് അറിയി�േമാ?
സഹകരണ �ി�ിംഗ് മി�ിെല ജീവന�ാ�
3811.

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

(എ) േകരള�ി� വ�വസായ വ��ിന് കീഴി� �വ��ി�� സഹകരണ �ി�ിംഗ് മി�കളിെല
ജീവന�ാെര സഹകരണ നിയമ�ിെല വ��് 80� ഉ�െ���� നടപടി ഇേ�ാ� ഏത്
ഘ��ിലാണ്;

(ബി) ഇ�ാര��ി� സ��ാ� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;
(സി) സഹകരണ നിയമ�ിെല വ��് 80� ഉ�െ���വാ�ം നിയമ�കാര�� ശ�ള�ം മ�്
ആ��ല���ം സഹകരണ �ി�ിംഗ് മി�ിെല ജീവന�ാ��് ലഭ�മാ�വാ�ം നടപടിക�
സ�ീകരി�േമാ?
െകാ�ം സഹകരണ �ി�ിംഗ് മി�ിെ� നവീകരണം
3812.

�ീ.ജി.എസ്.ജയലാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം
�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ം സഹകരണ �ി�ിംഗ് മി�ിെ� നവീകരണ �വ��ന���് േവ�ി ഈ സ��ാ� ഇത്
വെര സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ;
(ബി) ��ത നവീകരണ �വ��ന��െകാ�് എെ��ാം േന��ളാണ് �തീ�ി��െത�്
വിശദമാ�ാേമാ;
(സി) നവീകരണ �വ��ന�� സമയബ�ിതമായി ���ീകരി��തിന് േശഷി�� നടപടിക�
എെ��ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ;
(ഡി) െകാ�ം സഹകരണ �ി�ിംഗ് മി�ി� നി�ം പിരി� െതാഴിലാളിക��് �ാ�വി�ി �ടി�ിക
ന���ത് സംബ�ി� വിശദാംശ�� വ��മാ�ാേമാ;
(ഇ) വിരമി� െതാഴിലാളിക��് �ാ�വി�ി �ടി�ിക ന���തിന് ഇതിനകം സ�ീകരി� നടപടിക�
വ��മാ�ാേമാ?
െഗയി� െെപ�് െെല� നി��ാണ പ�തി
T 3813. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം
�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
(എ) െഗയി� െെപ�് െെല� നി��ാണ പ�തി�െട നിലവിെല അവ� വിശദമാ�േമാ; ഇനി എ�
കി.മി. െെപ�് െെല� പണി ���ിയാ�വാ��്;
(ബി) ഇൗ പ�തി�ായി �ലെമ��് സംബ�ി�് നിലവി� എെ��ി�ം ���േ�ാ; ഉെ��ി�
എവിെടെയാെ�; വ��മാ�േമാ;
(സി) �� സ��ാരിെ� കാല�് െഗയി� വി�� സമരസമിതി ഇൗ പ�തിെയ എതി��ി�േ�ാ;
(ഡി) ��ത കാല�് ര�ായിരം േകാടി �പ �ട�ി ��തി വാതക �ഖല �ാപി�വാ� െക.എസ്.
െഎ.ഡി.സി. �ം െഗയി� ഗ�ാസ് ലിമി��ം ത�ി� കരാ� ഒ�് വ�ി�േ�ാ;
(ഇ) കരാ� �കാരം

ഏെതാെ�

െെപ�്

െെല�ക�െട

കരാ� ആണ്

അറിയി�േമാ?
വ�വസായ വ��ിെല െെ�വ� നിയമനം

ഉ�ാ�ിയത്

എ�്

3814.

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

(എ) വ�വസായ വ��ിന് സ��മായി എ� വാഹനം (എ�.ഡി.വി.)ഉ�് ; എ� െെ�വ�
(എ�.ഡി.വി.)ത�ിക ഉ�്;
(ബി) ��ത വ��ിന് കീഴി� എ� �ിരം എ�.ഡി.വി. െെ�വ�മാ� േജാലി െച��; എ�
താ�കാലിക എ�.ഡി.വി.െെ�വ�മാ� േജാലി െച�� ;
(സി) ഒ�

വാഹനം

അ�വദി�േ�ാ� ഒ�

െെ�വ� ത�ിക

അ�വദി�ണെമ�

സ��ാ�

ഉ�രവ്(G.O. (MS) No/42/88/P&ARD ) �കാരം, ദിവസേവതന അടി�ാന�ി�
േജാലി െച��വെര ഒഴിവാ�ി നിലവി�� പി.എസ്.സി ലി�ി��വർ�് േജാലി ന�കാ�
ത�ാറാ�േമാ;
(ഡി) ഒ�

വാഹനം

അ�വദി�േ�ാ�

െെ�വ�

ത�ിക

അ�വദി�ാ�ത്

എ�െകാെ��റിയി�േമാ?
േകരള സി�േകാ
3815.

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

(എ) േകരള സി�േകായി� നി�ം 2016 െമയ് 31 വെര ഏെത�ാം �ാപന��ം വ��ിക�മാണ്
സാധന��ം

േസവന��ം

ലഭ�മാ��തിന്

േവ�ി

അഡ�ാ�സ്

ഇന�ി�

�ക

െെക��ിയി�ളളത്; വ��മാ�േമാ;
(ബി) 2016 െമയ് 31 വെര ഓേരാ �ാപന���ം വ��ിക��ം ഇൗ ഇന�ി� ന�കിയി�ളള
�ക�െട വിശദവിവരം ഓേരാ �ാപന�ി�ം വ��ിക��ം �ക അ�വദി�െകാ�് സി�േകാ
ഇറ�ിയ ഉ�ര�ക�െട പക��് സഹിതം ലഭ�മാ�േമാ;
(സി) ഇ�ര�ി� �ക അ�വദി�ക�ം എ�ാ� സാധന��ം േസവന��ം ലഭ�മാ�ാതിരി�ക�ം
െച�� �ാപന���ം വ��ിക��െമതിെര നാളി�വെര എ�് നടപടി സ�ീകരി� എ�്
വ��മാ�േമാ;
(ഡി) ഈ രീതിയി� �ക അ�വദി�ത് �ല��ായ സാ��ിക ന�ം ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ�രി�
നി�ം ഇൗടാ��തി�ളള നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?
െപ�ഡ് ലീവ് മാനദ�ം
3816.

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

(എ) വ�വസായ വ��ിന് കീഴി� സം�ാന�് എ� െപാ�േമഖല �ാപന�� �വ��ി���്;
വിശദമാ�േമാ;
(ബി) ഇതി� ഏെത�ാം �ാപന�ളിെല വ��� വിഭാഗം ജീവന�ാ��ാണ് െപ�ഡ് ലീവ്

അ�വദി��ത്;ഇതിെ� മാനദ�ം എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;
(സി) േകരള സി�േകായി� 2015-� സ��ാ� നിയമി� വ��� ത�ികയിെല ജീവന�ാ��്
അ�ഹമായ െപ�ഡ് ലീവ് അ�വദിേ�� എ�് ഏെത�ി�ം േകാടതി വിധിേയാ സ��ാ�
ഉ�രേവാ എ.ജി.�െട നി�േ�ശേമാ വിജില�സിെ� നി�േ�ശേമാ നിലവി�േ�ാ; പക��്
ലഭ�മാ�േമാ;
(ഡി) േകരള സി�േകായി� 2015 � ��പ് നിയമി� വ��� ത�ികയിെല ജീവന�ാ��് െപ�ഡ്
ലീവ് അട��� ആ��ല��� ന��േ�ാ� 2015-� സ��ാ� നിയമി� വ���മാ��്
അ�ഹമായ

ആ��ല���

അന�ായമായി

തട�വ��

ജീവന�ാ�െ�തിെര

നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;വിശദമാ�േമാ?
സി�േകാ ജീവന�ാ�െട െപ�ഡ് ലീവ്
3817.

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

(എ) സം�ാനെ�

ഏെത�ാം

െപാ�േമഖല

�ാപന�ളിലാണ്

വ���

ത�ികയിെല

ജീവന�ാ��് െപ�ഡ് ലീവ് അ�വദി��ത്; അതിെ� മാനദ�െമ�ാണ്;
(ബി) േകരള സി�േകായി� 2015 � നിയമി� വ��� ത�ികയിെല ജീവന�ാ��് അ�ഹമായ
െപ�ഡ് ലീവ് അ�വദി�വാ� പാടി�ാെയ�് ഏെത�ി�ം േകാടതി വിധിേയാ എ.ജി.�െട
നി�േ�ശേമാ സ��ാ� ഉ�രേവാ നിലവി�േ�ാ;അതിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;
(സി) ഇെ��ി� േകരള സി�േകായിെല വ��� ത�ികയി�ളളവ��് അ�ഹമായ െപ�ഡ് ലീവ്
അ�വദി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?
അ�� മ�ല�ിെല വ�വസായ വികസനം
3818.

�ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം വ�വസായ വ��് അ�� മ�ല�ി�
നട�ിലാ�ിയ വികസന �വ��ന�� വിശദമാ�ാേമാ?
േകാഴിേ�ാട് േകാം-��ിെ� െക�ിട�ം �ല�ം

3819.

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

(എ) േകാഴിേ�ാട് േകാം-��ിെ� െക�ിട�ം �ല�ം ഏെ�����മായി ബ�െ��് സ�ീകരി�
നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;
(ബി) േകാം-��ിെ� െക�ിട�ം �ല�ം ഏെ���തിന് േശഷം ഇവിെട എെ��ി�ം പ�തിക�
ആവി�രി�് നട�ിലാ��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ; ഉെ��ി� ആയതിെ� വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�േമാ?
ഒ��ാലം ഡിഫ�സ് പാ��്
3820.

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

(എ) വ�വസായ വ��ിെ� കീഴി�� ഒ��ാലം കി�� വ�വസായ പാ��ി� ആരംഭി�വാ�
ഉേ�ശി�� ഡിഫ�സ് പാ��ിെ� നി��ാണ �വ��ന�� ആരംഭി�ി�േ�ാ; എ�ി� എ�്
���ീകരി�വാ� കഴി�ം;
(ബി) ഡിഫ�സ്

പാ��ിനായി

എെ��ാം

സംവിധാന�ളാണ്

ഒ��ിയി��ത്;

വിശദാംശം

ലഭ�മാ�ാേമാ;
(സി) ��ത

ഡിഫ�സ്

പാ��ിെ�

നി��ാണ�ിനായി

എ�

�ക

േവ�ിവ�െമ�ാണ്

കണ�ാ�ിയി��ത്; എ� �കയാണ് േക� വിഹിതമായി ലഭി�ക; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?
��റയിെല സിറാമിക് ലിമി�ഡ് ക�നി
3821.

�ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം
�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��റയിെല സിറാമിക് ലിമി�ഡ് ക�നി�െട �ാ�് നവീകരണ �വ��ന�� ആരംഭി�ി�േ�ാ;
(ബി) െപയി�്

നി��ാതാ���്

ആവശ��ളള

നിലവാരം

�ടിയ

േ�

��ത

ഫാ�റിയി�

ഉ�ാദി�ി��തി�ളള നടപടിക� ആരംഭി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;
(സി) ��ത ഫാ�റി�െട �വ��ന ഇ�നം ��തി വാതകമാ��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ; ��തി
വാതകം

ഉപേയാഗി����ലം

ഇ�നെചലവി�

എ�്

വ�ത�ാസം

ഉ�ാ�െമ�ാണ്

കണ�ാ��ത്;
(ഡി) �ാ�ിന്

ആവശ�മായ

കളിമ�്

ലഭ�മാ��തിന്

ൈമനിംഗ്

നട��തി�ളള

�ലം

കെ��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?
പ�നംതി�യിെല ക�ാറികൾ
3822.

�ീമതി.വീണാ േജാ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം
�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�നംതി� ജി�യി� വ��ം െച��മായ എ� ക�ാറിക� �വ��ി���്;അവ ഏെത�ാം;
(ബി) സ��ാ� പാറ�റേ�ാ�് എവിെടെയ�ാം ഖനന�ിനായി ലീസിന് െകാ��ി��്;അതിെ�
വി�തി എ�യാണ്;
(സി) സ�കാര� വ��ിക�െട ഉടമ�തയി�ളള പാറ എ� വി�തിയി� ഖനനം നട�� എ�തിെ�
വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ഡി) ലീസിന�ി�ം പിഴയിന�ി�ം പ�നംതി�യിെല ക�ാറികളി� നി�ം �ടി�ിക ഇന�ി�
സ��ാരിന്

ലഭി�ാ�ളള

�ക

എ�യാണ്;

ഏെത�ാം

ക�ാറികളാണ്

ന�കാ�ളളത്;വ��മാ�ാേമാ?
െമ��സ്, മിനറ�സ് എ�ിവ�െട ഉടമ�ാവകാശം
T 3823. �ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�
�ീ.ആ�. രാമച��
,, എ�േദാ എ�ഹാം
,, വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം
�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
(എ) തി�വിതാം�� �േദശെ� സബ് േസായിലി� ഉ� െമ��സ്, മിനറ�സ് എ�ിവ�െട
ഉടമ�ാവകാശം സംബ�ി�് വ��മാ�േമാ;
(ബി) മലബാ�

�േദശെ�

സബ്

േസായിലി�

ഉ�

െമ��സ്,

മിനറ�സ്

എ�ിവ�െട

ഉടമ�ാവകാശം വിശദമാ�േമാ;
(സി) േകരളം ��വ�� സബ് േസായിലിെല െമ��സ്, മിനറ�സ് എ�ിവ�െട ഉടമ�ാവകാശം
സ��ാരി� നി�ി�മാ��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;
(ഡി) ആയതിന് നിയമ നി��ാണം നട�േമാ എ�് വ��മാ�േമാ?
ൈക�റി ആ�് െട�്ൈ�� വ��് പ�തിക�
3824.

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

(എ) ൈക�റി

ആ�്

െട�്ൈ��

വ��്

നവീകരി��തി�ം

സം�ാന�്

ൈക�റി

�ണി�ര��െട ഉ�ാദന�ം വിപണന�ം ഉപേയാഗ�ം വ��ി�ി��തി�മായി ഈ സ��ാ�
അധികാര�ി� വ�േശഷം സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദീകരി�ാേമാ;
(ബി) ൈക�റി �ണി�ര��െട ഉപേയാഗം വ��ി�ി��തിനായി ൈക�റി & െട�്ൈ�� വ��്
2017-18 വ�ഷ�ി� എ� �ാവശ�ം ഹാ�്�ം എ�്േപാ സംഘടി�ി�ക��ായി;വിശദാംശം
ലഭ�മാ�ാേമാ;
(സി) ൈക�റി & െട�്ൈ�� വ��ി� റിൈവവ�,റീ��റിംഗ് & റീേഫാം പാേ�ജ് എ�
പ�തി�ായി 2017-18 വ�ഷ�ി� എ� �കയാണ് അ�വദി�ത്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?
ൈക�റി േമഖലയിെല ഇടെപട�ക�
3825.

�ീ.സി.���
,, സി. െക. ശശീ��
,, പി.െക. ശശി

,, സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം
�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
(എ) േകരള�ിെല പര�രാഗത വ�വസായ�ളി� ��ഖ �ാന��ായി�� ൈക�റി വ�വസായം
ഈ സ��ാ� അധികാര�ിെല�േ�ാ� തക��യിലായി��ത് �ന��രി�ാനായി നട�ിയ
�വ��ന�� വിശദമാ�ാേമാ;
(ബി) ൈക�റി െതാഴിലാളിക�െട േ�മ�ി�ം സഹകരണസംഘ��െട�ം മ�് �ാപന��െട�ം
ശാ�ീകരണ�ിനാ�ം നട�ിയ ഇടെപട�ക� എെ��ാമാണ്;
(സി) ഏഴാം �ാ�വെര�ളള വിദ�ാ��ിക��് സൗജന�മായി ൈക�റി �ണിേഫാം ന�കാ�ളള
പരിപാടി ൈക�റി േമഖലയി� ഉ�ാ�ിയ െതാഴി� ദിന�� എ�െയ�് കണ�ാ�ിയി�േ�ാ;
ആവശ��ിന് േവ� �ണി��വ�ം െന� ന�കാ� സാധ�മാേയാ എ�റിയി�ാേമാ?
ൈക�റി േമഖല�െട�ം പ��� വ�വസായ�ിെ��ം �േരാഗതി
3826.

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

(എ) സം�ാന ൈക�റി േമഖല�െട�ം പ��� വ�വസായ�ിെ��ം �േരാഗതി�ായി എെ��ാം
നടപടിക� സ�ീകരി�ി��് ;
(ബി) പ��� സം�രണ േക��� ��തലായി �പീകരി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;
(സി) ഇ�മായി ബ�െ��് മ�ബറി �ഷി േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;
ഉെ��ി� ആയതിെ� വിശദാംശ�� ന��േമാ?
െെക�റി േമഖലയി� ആ�.ആ�.ആ�. പാേ�ജ്
3827.

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

(എ) കഴി� �.പി.എ. സ��ാ� െെക�റി േമഖലയി� നട�ിലാ�ിയ ആ�.ആ�.ആ�. പാേ�ജ്
(Revival, Reform and Restructuring Package for Hand loom Sector) �കാരം
േകരള�ി� എ�പ�ിരേ�ാളം െെക�റി സഹകരണ സംഘ���് ഇനി�ം പാേ�ജിെ�
�േയാജനം ലഭി�ാ�െ�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� ആയത് ലഭ�മാ�ാ�
നാളി�വെര എ�് നടപടി സ�ീകരി�െവ�് അറിയി�േമാ;
(ബി) ആ�.ആ�.ആ�. പാേ�ജിെ� നിബ�നക� �കാരം സഹകരണ വ��് നട�ിയ െ�ഷ��
ആഡി�ി� ഈ പാേ�ജിെ� ആ��ല�ം ലഭി�ാ� അ�ഹത�� പല സംഘ���ം ഇനി�ം
പാേ�ജ് ലഭ�മായി�ി� എ�് കെ��ിയി�േ�ാ; എ�ി� അ�രം സംഘ���് പാേ�ജ്
ലഭ�മാ�ാ� ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ;
(സി) ആ�.ആ�.ആ�. പാേ�ജ് േകരള�ിെല ��വ� െെക�റി സംഘ�ളി�ം നട�ിലാ�ാ�
കഴി�ി�ി�ാ�തിനാ� അത് സാ��മാ�ാ� േക� സ��ാരിേനാട് ആവശ�െ��ി�േ�ാ;

എ�ി� ലഭി� മ�പടി വിശദമാ�ാേമാ?
സഹകരണ �ി�ിംഗ് മി�കളിെല ഭരണസമിതി െതരെ���്
3828.

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

(എ) സഹകരണ നിയമം അ�സരി�് രജി�� െച� ക��, മല�റം ��ി�റം മാ�േ�ാെട�്, ���,
ആല�ഴ, െകാ�ം എ�ീ സഹകരണ �ി�ിംഗ് മി�കളി� ഭരണ സമിതി െതരെ���്
നട�ിയി�േ�ാ;ഇെ��ി� അതിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;
(ബി) സഹകരണ നിയമ�കാരം രജി�� െച� ��ത മി�കളി� സ��ാ� േനാമിേന�ഡ് ഭരണസമിതി
വ�ഷ�ളായി

�ട��തിന്

നിയമസാ�ത�േ�ാ;ഇ�

സംബ�ി�്

ഓ�ഡിന�സ്

നിലവി�േ�ാ;എ�ി� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;
(സി) സഹകരണനിയമ�ി� ഏ� വ��ിെ� അടി�ാന�ിലാണ് ഭരണസമിതി അന�മായി
�ടരാ� അ�മതി ന�കിയത്;േനാമിേന�ഡ് ഭരണസമിതി�െട കാലാവധി എ�യാണ്;
(ഡി) സഹകരണനിയമ �കാരം ഇ�രം സംഘ�ളി� സ��ാരിന് പരമാവധി ��് അംഗ�െള
മാ�േമ േനാമിേന�് െച�വാ� പാ�� എ� വ�വ� മറികട�് ��ത� േപെര േനാമിേന�്
െച�ി�േ�ാ;ഉെ��ി� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;
(ഇ) നിയമമ�സരി�് ഇ�രം സംഘ�ളി� മിനിമം 7 അംഗ�� ഉ�ാവണെമ� വ�വ�
പാലി�ാ�, ഭരണസമിതി െതരെ���് നട�ി ജനാധിപത�ം �നഃ�ാപി�േമാ; ഇ�ാര��ി�
സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദീകരി�ാേമാ?
േകാ�യം െടക് ൈ�ൽസിെല സീനിേയാറി�ി ��ം
3829.

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

(എ) േകാ�യം

െടക്

ൈ�ൽസിൽ

കാല�ളായി

േജാലി

െച��

�യിനി

ജീവന�ാെര

�ിരെ���ിയേ�ാ� അവ��് ന�േക� സീനിേയാറി�ി ന�െ��ക�ം എ�ാ� കാഷ��
േജാലിയി� �േവശി� ജീവന�ാ�െട സീനിേയാറി�ി േജായിനിംഗ് േഡ�് കണ�ാ�ി ന��ക�ം
െച�

��ം

പരിഹരി��തിന്

മാേന�െമ�ം

സ��ാ�ം

സ�ീകരി�ിരി��

നിലപാട്

വ��മാ�ാേമാ;
(ബി) ഇ� സംബ�ി�് േകാടതി വ�വഹാര�� നിലനി���േ�ാ;ഇതി� മാേനെ��് നിലപാട്
വ��മാ�ാേമാ; േകാടതി നി�േ�ശ�� മാേനെ��് അംഗീകരി�ി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;
(സി) സീനിേയാറി�ി വിഷയം വ�വസായ ത�� േകാടതി�െട ��ി� എ�ിയേ�ാ� ഉ�ായ പരിഹാര
നി�േ�ശം സ��ാ� അംഗീകരി�ി�േ�ാ; ആയ� സംബ�ി�് പരിഹാരം ഉ�ാ��തിനായി
എറണാ�ളം േജായി�് േലബ� ക�ീഷണെറ �മതലെ���ിയി�േ�ാ; ക�ീഷണ� സ��ാരിന്
റിേ�ാ��് ന�കിയി�േ�ാ; ഇത് സംബ�ി�് സ��ാ� ഉ�രവ് ഇറ�ിയി�േ�ാ; ഉെ��ി�
ആയതിെ� േകാ�ി ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത വിഷയ�ി� െട�്�യി� േകാ��േറഷേനാ േകാ�യം െട�്�യി�സിേനാ സ��ാ�
എെ��ി�ം നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� ആയതിെ� േകാ�ി ലഭ�മാ�ാേമാ?
െട�്ൈ�ൽ വ�വസായം േനരി�� �തിസ�ി
3830.

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

(എ) സം�ാന�് െട�്ൈ�ൽ വ�വസായം േനരി�� �തിസ�ി ��യി�െപ�ി�േ�ാ;
(ബി) ��ത േമഖലയിെല ���� പഠി��തിന് നിേയാഗി� ക�ി�ി�െട റിേ�ാ��് ലഭി�ി�േ�ാ;
എ�ി� അതിേ�� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാമാണ്;
(സി) ��റാം മി�സ്, മലബാ� �ി�ിംഗ് ആ�് വീവിംഗ് മി�സ്, േകാമള�രം �ി�ിംഗ് മി�സ്
എ�ിവ �ന��രി��തിന് നട�ിലാ�ിയ പ�തിക� എെ�ാെ�യാണ്;
(ഡി) ഈ

സ��ാ�

നിലവി�

വ�േശഷം

അട�കിട�

എ�

�ണി

മി�ക�

�റ�്

�വ��ി�ി�വാ� കഴി�െവ�് വ��മാ�േമാ?
പ�ി�� ഇട�േ�ാട് ഖാദി േബാ�ഡിെ� ഉടമ�തയി�� �ലം
3831.

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

(എ) കാ�ാ�ട മ�ല�ിെല പ�ി�� ഇട�േ�ാട് ഖാദി േബാ�ഡിെ� ഉടമ�തയി�� �ലം
കേ��ം ഒഴി�ി�് േബാ�ഡിെ� അധീനതയിലാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ��
ലഭ�മാ�ാേമാ;
(ബി) ��ത �േദശ�് നിലവി� കേ��ം ഇ�ാ� �മിയി� േകാമൺ െഫസിലി�ി െസ�ർ േഫാർ
ഹാൻവീവ് ആൻഡ് െഡ�േറഷൻസ് എ� പ�തി ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ;
ഇതിനായി നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ?
ഖാദിവ�വസായ േമഖലെയ സംര�ി��തി�� നടപടിക�
3832.

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

(എ) സം�ാനെ� ഖാദിവ�വസായ േമഖലെയ സംര�ി��തി�ം അട� ��ിയ ഖാദി �ണി�ക�
�നരാരംഭി��തി�ം എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ��ാ� സ�ീകരി�ി��ത്; വിശദാംശ��
ലഭ�മാ�ാേമാ;
(ബി) ഈ േമഖലയിേല�് കട�വ�� �തിയ വ�വസായ സംരംഭക��് എെ�ാെ� സഹായ�ളാണ്
വ�വസായ വ��് ന�കിവ��ത്;
(സി) �തിയ �ണി�ക�െട �വ��ന�ിനാവശ�മായ അ�മതിക� ലഭ�മാ��തിന് ഏകജാലക
സംവിധാനം ഏ�െ���ാനായി എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�്

വിശദമാ�ാേമാ?
ൈക�റി േമഖല�െട വികസനം
3833.

�ീ.ഇ.പി.ജയരാജ�
,, െക.��ിരാമ�
,, ��ഷ� കട��ി
,, എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം ൈക�റി േമഖല�െട �ന��ാരണ�ിനായി
ആവി�രി�ി�� പ�തിക� ഏെതാെ�യാണ് ;
(ബി) ൈക�റി െതാഴിലാളിക��ായി നട�ാ�ിവ�� വിവിധ േ�മ പ�തിക� എെ�ാെ�യാണ്;
(സി) ൈക�റി

ഉ����െട

വിപണനം

വ��ി�ി��തി�ം

ഉ����െട

ൈവവി��വ��രണ�ി�മായി സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;
(ഡി) ൈക�റി

േമഖലയി�

സ�യം

െതാഴി�

സംരംഭ��

ആരംഭി��തിന്

എെ��ാം

ധനസഹായമാണ് ന�കി വ��െത�് വ��മാ�ാേമാ?
കായിക േമഖല�െട �േരാഗതി�ായി പ�തിക�
3834.

�ീ.എം.ഉ��
,, അ�� ഹമീദ് പി.
,, എ�. ഷം��ീ�
,, ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം കായിക േമഖല�െട �േരാഗതി�ായി എെ��ാം
�തിയ പ�തിക� ആവി�രി�് നട�ിലാ�ിയി��്; വിശദമാ�ാേമാ;
(ബി) കായിക നയം �പീകരി��തിെ� ഭാഗമായി സംഘടി�ി� ശി�പശാലകളി� എെ��ാം
ആശയ�ളാണ് െപാ�െവ അംഗീകരി�െ��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;
(സി) �തിയ കായിക നയ �പീകരണ�ിനായി ഇൗ ശി�പശാലക� എ� മാ�ം സഹായകരമായി
എ�ത് സംബ�ി�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?
േഖേലാ ഇ�� �ീം
3835.

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

(എ) േക�

സ��ാരിെ�

േഖേലാ

ഇ��

�ീം

വികസന�ിനായി ധനസഹായം ലഭ�മായി�േ�ാ;

�കാരം

സം�ാന�്

കായിക

രംഗെ�

(ബി) േഖേലാ ഇ�� �ീമി� ഉ�െ���ി ഇ�േഡാ� േ�ഡിയം നി��ാണ�ിനായി ചാല�ടി േസ��്
േഹ��് േകാേളജിെ� അേപ�യി� സം�ാന സ��ാരിെ� ശിപാ�ശേയാെട േമ�നടപടിക�
സ�ീകരി��തിന് അടിയ�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?
കായിക വികസന പ�തികൾ
3836.

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

(എ) സം�ാന�് അ��േദശീയ േ�ാ��സ് മ�ര�� നട�വാ� ഉത�� രീതിയി��
സൗകര��� ഒ���തിന് പ�തിക� ആവി�രി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�േമാ;
(ബി) െപാ�ജനാേരാഗ� സംര�ണ�ിനായി കായികരംഗെ� ഉപേയാഗി�� പ�തി�് �പം
ന�കിയി�േ�ാ;
(സി) േകരള കായിക �മതാ മിഷ� �പീകരി�െമ� �ഖ�ാപനം �ാവ��ികമാ�ിയി�േ�ാ; എ�ി�
ഇതിനകം സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;
(ഡി) പ�ിക് സ��ീസ് ക�ീഷ� �േഖന നട�� നിയമന�ളി� കായിക താര���് സംവരണം
ഏ�െ���വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ി� എ� ശതമാനം സംവരണമാണ് ഏ�െ���വാ�
ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ?
േ�ാ�സ് കൗ�സിലിന് കീഴിെല കായിക അേസാസിേയഷ�ക�
3837.

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

(എ) സം�ാന�്

േ�ാ�സ്

കൗ�സിലിെ�

കീഴി�

രജി��

െച�ി��

എ�

കായിക

അേസാസിേയഷ�ക� നിലവി� ഉ�്;ജി� തിരി�� കണ�ക� വ��മാ�ാേമാ;
(ബി) ��ത

അേസാസിേയഷ�ക��്

കഴി�

2

വ�ഷം

എ�

�കവീതം

�ാ�്

ആയി

അ�വദി�ി��്;വ�ഷം തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;
(സി) ��ത അേസാസിേയഷ�ക� എ�ാം തെ� വാ�ഷിക കണ�ക� േ�ാ�സ് കൗ�സിലിന്
സമ��ി�ാ�േ�ാ;എ�ി� സമ��ി�ാ� അേസാസിേയഷ�ക��് എതിെര എ�് നടപടി
സ�ീകരി�;വ��മാ�േമാ?
േ�ാ��സ് കൗ�സിലിെല നിയമന��
3838.

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

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം േ�ാ��സ് കൗ�സിലി� എ� നിയമന��
ഏെതാെ� ത�ികകളിലാണ് നട�ിയെത�് വ��ാമാ�േമാ;
(ബി) േ�ാ��സ് കൗ�സിലി� നട�ിയ നിയമന�ളി� കായിക താര�� ഉ�െ��ി�േ�ാ;

(സി) േ�ാ��സ് കൗ�സിലി� നട�� താ��ാലിക നിയമന�ളി� േ�ാ��സ് താര���്
പരിഗണന ന�കാ�േ�ാ.;ഇെ��ി� എ�െകാെ��് വ��മാ�േമാ?
േചലാട് അ�ാരാ� േ�ാ��സ് േകാം��്
3839.

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

(എ) 2016-17

െല

ബജ�്

�സംഗ�ി�

കി�ബി

പ�തി

�കാരം

10

േകാടി

�പ

വകയി��ിയി�ളള േചലാട് അ�ാരാ� േ�ാ��സ് േകാം��ിെ� നി��ാണ�മായി ബ�െ��
�വ��ന�� വിലയി��ിയി�േ�ാ;
(ബി) ��ത �ല�് െപാ�മരാമ�് വ��് നട�ിവ�ി�� �വ��ന�� അവസാനി�ി�്
േകാ��ാ�െറ വി�ൗ�് റി�് ആ�് േകാ�ി� ഒഴിവാ�ിയത് ��യി� െപ�ി�േ�ാ;
(സി) ��ത �ലം കായിക വ��ിന് െെകമാ��തിന് േവ� നടപടി ഏത് ഘ��ിലാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ;ഇതി�േവ�ി സ�ീകരി� നടപടി വിശദീകരി�േമാ;
(ഡി) േ�ഡിയ�ിെ�

നി��ാണ�വ��നം

എ�േ��്

ആരംഭി�വാ�

കഴി�ം

എ�്

വ��മാ�ാേമാ?
േനമം മ�ല�ിെല �തിയ േ�ഡിയം
3840.

�ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
േനമം നിേയാജക മ�ല�ിെല എേ��് വാ�ഡി� സത�� നഗ� �േദശ�് ആ�നിക
സംവിധാനേ�ാട് �ടി�� ഒ� േ�ഡിയം നി��ി��തിന് സ��ാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ ;
എ�ി� ��ത ���ി എ�േ��് �ട�ാ� കഴി�െമ�് വിശദമാ�ാേമാ?
�ാമ പ�ായ�കളി� േ�ഡിയം

3841.

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

(എ) തി�വന��രം

ജി�യിെല

�ാമ

പ�ായ�കളി�

എ�

േ�ഡിയ��

ഉെ��്

വ��മാ�ാേമാ;
(ബി) ഏെതാെ� പ�ായ�കളി� േ�ഡിയം ഇ� എ�ത് വ��മാ�ാേമാ;
(സി) േ�ഡിയം ഇ�ാ� പ�ായ�കളി� േ�ഡിയം നി��ി�ാ� സ��ാരിന് എെ��ി�ം പ�തി
ഉേ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?
കാ�ാ�ട മ�ല�ിെല േ�ഡിയ��

3842.

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

(എ) കാ�ാ�ട മ�ല�ിെല മാറന��,കാ�ാ�ട,പ�ി�� എ�ിവിട�ളിെല �ാമപ�ായ�്
േ�ഡിയ�� നവീകരി��ത് സംബ�ി� നി�േ�ശം പരിഗണനയി�േ�ാ;വിശദാംശ��
ലഭ�മാ�ാേമാ;
(ബി) വിവിേധാേ�ശ� വിേനാദ���ാ�� കളി�ല�� നവീകരി�� പ�തിയി� ഉ�െ���ി
��ത േ�ഡിയ�� നവീകരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?
തി�വ�ാടി േ�ഡിയം
3843.

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

(എ) കി�ബി സഹായേ�ാെട നി��ി�ാ�േ�ശി�� തി�വ�ാടി േ�ഡിയ�ിെ� നിലവി�ളള
അവ� വിശദമാ�േമാ;
(ബി) ���ി�െട ഭരണാ�മതി എ�് ന�കാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�േമാ?
കി�ബിയി� ഉ�െ���ിയി�ളള േ�ഡിയ��
3844.

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

(എ) കി�ബിയി�െട അ�മതി ലഭി� എ� േ�ഡിയ��െട നി��ാണ�വ��നം ആരംഭി�വാനാണ്
ഉേ�ശി��ത്; വിശദവിവരം ന��േമാ;
(ബി) കി�ബിയി� ഉ�െ���ിയി�ളള േ�ഡിയ��െട ആെക എ�െമ�; വിശദവിവരം ന��േമാ;
ഇതി� എ� എ��ിന് ഭരണാ�മതി ന�കിയി��്; വിശദവിവരം ന��േമാ?
ഇ�േഡാ�േ�ഡിയം
3845.

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

(എ) സം�ാന ബജ�ി� വിഭാവനം െച� എ�ാ ജി�കളി�ം ഒ� ഇ�േഡാ� േ�ഡിയം എ�
�ഖ�ാപന�കാരം

എ�

ജി�കളി�

ഇതിെ�

നി��ാണം

ആരംഭി�ി�െ��ത്

ജി�,

നിേയാജകമ�ലം എ�ിവ തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;
(ബി) മ� ജി�കളി� ഇവ�െട നി��ാണം സംബ�ി�് എെ�ാെ� നടപടികളാണ് എ��ി��െത�്
വിശദമാ�ാേമാ?
േ�ാ��സ് �ണിേവ�ി�ി െസ��

3846.

�ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം
�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക� സ��ാ� �ാപി�വാ� ഉേ�ശി�� േ�ാ��സ് �ണിേവ�ി�ി�െട ഒ� െസ��
സം�ാന�് �ാപി��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;
(ബി) എ�ി� ഇതിനാ�� നടപടി�മ�� ഏത് ഘ��ിലാണ്; എ� ഏ�� �ലമാണ് ഇതിനായി
ഏെ���ി��ത്; വിശദാംശം ന��േമാ;
(സി) നിലവി�� കായിക വിദ�ാഭ�ാസ പാഠ�പ�തി �ന:�മീകരി��തി�ം കായിക പഠന നിലവാരം
ഉയ���തി�ം

ഉേ�ശി��േ�ാ;

എ�ി�

അതിനായി

സ�ീകരി�

നടപടിക�

എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ?
��ശാലകേളാട�ബ�ി�� േ�ാ��സ് ��ക��് ആ��ല���
3847.

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

(എ) മ�്

േ�ാ��സ്

അഫിലിേയഷ��

��ക��്

നൽ��ത്

േപാെല

��ശാലകേളാട�ബ�ി�്

സം�ാന

�വ��ി��

ൈല�റി

കൗ�സി�

േ�ാ��സ്

��ക��ം

�വ��ന സഹായ��ം ഉപകരണ��ം ന��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;
(ബി) േ�ാ��സ് വ��ിന്, ��ശാലകേളാട് അ�ബ�ി�് �വ��ി�� േ�ാ��സ് ��ക��്
ആ��ല��� ന���തിന് നിലവി� വ�വ�ക�േ�ാ;
(സി) ��ശാലകേളാട് അ�ബ�ി�് �തിയ േ�ാ��സ് ��ക� ആരംഭി��തി�ം അവ�്
ആ��ല���

കി��തി�ം

സ�ീകരിേ��

മാനദ���

എെ�ാെ�യാെണ�്

അറിയി�േമാ?
�ീ� ��് എ� േപരി� സ�� �വ��കർ
3848.

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

(എ) സം�ാന

�വജന��ീഷ�

�ീ�

��്

എ�

േപരി�

സ��

�വ��കെര

െതരെ����േ�ാ;
(ബി) എെ�ാെ� �വ��ന���ാണ് �വജന�െള െതരെ����ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;
(സി) ഈ സ�� �വർ�കർ�് എെ�ാെ� പരിശീലനമാണ് ന���ത്;ഇവ��് അ�വദി��
ഓണേററിയ�ിെ� വിശദാംശം ന��േമാ?
പാല�ാട് �വജനേ�മ േബാ�ഡ് നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�
3849.

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

ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം പാല�ാട് ജി�യി� �വജനേ�മ േബാ�ഡ്
എെ�ാെ� പ�തിക� നട�ിലാ�ിെയ�് മ�ലാടി�ാന�ി� െചലവായ �ക സഹിതം
വ��മാ�ാേമാ?
�വജനേ�മം
3850.

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

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം �വജനേ�മ�ിനായി നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�
എെ�ാെ�യാണ്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;
(ബി) �വജന��െട െതാഴി� സാധ�ത�ം േ�മ�ി�മായി ഭാവിയി� എെ�ാെ� പ�തികളാണ്
നട�ിലാ�ാ�േ�ശി��ത്; വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ?
�വജനേ�മ േബാ�ഡ് �വ��ന��
3851.

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

(എ) േകരള

സം�ാന

�വജനേ�മ

േബാ�ഡ്

കഴി�

വ�ഷ�ി�

നട�ിയ

�ധാന

�വ��ന�� വിശദമാ�ാേമാ;
(ബി) �വജനേ�മ�ിനായി ത�ാറാ�െ�� �ധാന പ�തികളി� അംഗീകാരം ലഭി��ം ഭരണാ�മതി
ന�കെ���മായവ ഇേ�ാ� ഏത് ഘ��ിലാണ്; അ�വദി� ഫ�് ��വ� െചലവഴി�ി�േ�ാ;
വിശദമാ�േമാ;
(സി) ഈ വ�ഷം സം�ാന �വജനേ�മ േബാ�ഡ് നട�ാ�േ�ശി�� �ധാന പ�തിക�
ഏെതാെ�; വിശദമാ�േമാ?
േ�ാ��സ്-�വജനകാര�വ��് വഴി നട�ിലാ�� പ�തിക�
3852.

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

(എ) എറണാ�ളം

ജി�യി�

േ�ാ��സ്-�വജനകാര�വ��്

വഴി

നട�ിലാ��

പ�തിക�

ഏെത�ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ;
(ബി) ��ത പ�തിക� നട�ിലാ��തിനായി സ�ീകരി�ി�ളള നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?
ഊ��േസവന േക�ം
3853.

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

അ�യ

ഊ��േസവന

േക���

ആരംഭി�ാ�

തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

ഉെ��ി�

എവിെടെയ�ാെമ�് വ��മാ�േമാ;
മഴ�ാലെ� ൈവദ�തി തട�ം
3854.

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

(എ) കാ�ം മഴ�ം ഉ�ായതിെന�ട��് േമയ്, �� മാസ�ളി� ഒ�ി� ��ത� മണി�� ൈവദ�തി
തട���ായ �േദശ�� ഏെത�ാമാെണ�് െസ�� തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;
(ബി) കാ�ി�ം മഴയി�ം ൈവദ�തി ��ക� കട�ഴകി വീ�ം മരം വീ�ം ക�ിക� െപാ�ി�മാണ്
ൈവദ�തി തട���ാ��ത് എ�തിനാ� കാല�ളായി അ�ഭവെ��� ഈ ���ിന്
ശാശ�തപരിഹാരമായി എ�് നടപടികളാണ് ��ി� കാ��െത�് വ��മാ�ാേമാ ;
(സി) അ�� �ൗ�് േക�ളിംഗ് ഉ� �േദശ�ളി�ം മഴ�ാല�് ൈവദ�തി തട���ാകാ�േ�ാ
എ�് വ��മാ�ാേമാ;
(ഡി) കാസ�േഗാഡ് നഗര�ി� എവിെടെയ�ാമാണ് അ�� �ൗ�് േക�ളിംഗ് ഉ�െത�ം
അവിട�ളി� ഇ�വണ ൈവദ�തി തട�ം ഉ�ായി�േ�ാ എ�ം വ��മാ�ാേമാ?
െസ��� ഇല�ിസി�ി അേതാറി�ി േസ�ി െറ�േലഷ� ന��� േയാഗ�താ സ��ിഫി��്
3855.

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

(എ) BO(CMD)

No.1387/2018(CSC/Safety/2018-19)

തി�വന��രം,

തീയതി

30-05-2018 എ� േബാ�ഡ് ഉ�രവ് �കാരം െസ��� ഇല�ിസി�ി അേതാറി�ി േസ�ി
െറ�േലഷ� 2010െല െറ�േലഷ� 6 ആ�് 7 അ�സരി�ളള േയാഗ�താ മാനദ�മായ
ഡി�ിേയാ ഡിേ�ാമേയാ ഇ�ാ� 153 അസി��് എ�ിനീയ� (ഇല�ി��)മാ��ം 353
സബ് എ�ിനീയ� (ഇല�ി��)മാ��ം സി.ഇ.എ. അംഗീ�ത െ�യിനിംഗ് െസ��കളി� ��ത
െറ�േലഷനി� പറ�ിരി�� സിലബസ് �കാര�ളള െ�യിനിം�ക� ന�കി അ� വഴി
അവ��്

��ത

െറ�േലഷ�

അ�ശാസി��

േയാഗ�താ

സ��ിഫി��്

ന��വാ�

സ��ാരിേനാട് അ�വാദം േചാദി�ി�േ�ാ;സ��ാ� ഇതിന് അ�മതി ന�കിയി�േ�ാ;
(ബി) ഇ�കാരം ന��� േയാഗ�താ സ��ിഫി��് ��ത െറ�േലഷ� അ�സരി�ളള േയാഗ�ത�്
�ല�മാെണ�് െസ��� ഇല�ിസി�ി അേതാറി�ി�െട അ�മതി കി�ിയി�േ�ാ;
(സി) ��ത െറ�േലഷ� അ�ശാസി�� േയാഗ�താ മാനദ��ളി� ഇളവ് വ��വാ�ളള
അധികാരം സം�ാന സ��ാരി�േ�ാ;
(ഡി) ��ത േബാ�ഡ് ഉ�രവ്,െറ�േലഷ� അ�സരി�ളള േയാഗ�ത ഇ�ാ� 153 അസി��്
എ�ിനീയ� (ഇല�ി��)മാ��ം 353 സബ് എ�ിനീയ� (ഇല�ി��)മാ��ം മാ�മായി�്
പരിമിതെ���ിയി�േ�ാ;
വ��േമാ;

ഇെ��ി�

േബാ�ഡ്

ഉ�രവി�

ആവശ�മായ

തി���ക�

(ഇ) ഇ�കാരം അടി�ാന ഡി�ിേയാ,ഡിേ�ാമേയാ ഇ�ാെത േയാഗ�താ സ��ിഫി��് േന��
അസി��് എ�ിനീയ� (ഇല�ി��)മാെര�ം സബ് എ�ിനീയ� (ഇല�ി��)മാെര�ം
ഉയ�� ത�ികകളിേല�ളള െ�ാേമാഷന് പരിഗണി�േമാ; ��ത െറ�േലഷ� അ�ശാസി��
േയാഗ�താ മാനദ��� ഇ�ാ� അസി��് എ�ിനീയ� (ഇല�ി��) മാ��ം സബ്
എ�ിനീയ� (ഇല�ി��)മാ��ം ��ത േയാഗ�താ സ��ിഫി��് േന���വെര ഫീ�ഡിെല
േജാലിക� െച�വാ� സ��ാ� അ�മതി ന�കിയി�േ�ാ?
സം�ാന�ിെ� വികസന�ി� െക.എസ്.ഇ.ബി.�െട പ�്
3856.

�ീ.���ര ര�ാകര�
�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�
�ീ.ഇ.െക.വിജയ�
,, എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിെ� വികസന�ി� െെവദ�തി േബാ�ഡിെ� പ�് വിലയി��ിയി�േ�ാ ;
വിശദമാ�േമാ ;
(ബി) സം�ാന�ിെ�

ഉൗ��

ആവശ�ം

നിറേവ��തിന്

എെ�ാെ�

സ�ീകരണ��ം

സംവിധാന��മാണ് െക.എസ്.ഇ.ബി.യി� നിലവി��ത് എ�് അറിയി�േമാ ;
(സി) സം�ാന�ിെ� അ�� 10 വ�ഷേ��് �തീ�ി�ാ�� െെവദ�ത ഉപേയാഗം സംബ�ി�
എെ��ി�ം

പഠന��

നട�ിയി�േ�ാ;

എ�ി�

ആയത്

േനരി��തിന്

സ�ീകരി��

മാ���� വിശദമാ�േമാ;
(ഡി) നി��ാണം �േരാഗമി�� സം�ാനെ� ജലെെവദ�ത പ�തിക�െട വിവര�� അറിയി�േമാ?
െക.എസ്.ഇ.ബി. ജീവന�ാ�െട �ന�വിന�ാസം
3857.

�ീ.െക.�രളീധര�
,, അ�� �കാശ്
,, വി.ടി.ബ�റാം
,, അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ഇ.ബി. ��തരമായ സാ��ിക �തിസ�ിയിലാെണ�ത് വ�തയാേണാ; എ�ി�
അതി�� കാരണ�� എെ�ാെ�യാണ്;
(ബി) െക.എസ്.ഇ.ബി.യി�

െപ�ഷ�

ന���തിനായി

മാ��

��ിെ�

�പീകരണം

���ിയാ�ണെമ�ം ��ത ��ിേല�� പലിശ വ�മാനം മാസം േതാ�ം െ�ഡി�്
െച�ണെമ�ം െെവദ�തി െറ�േല�റി ക�ീഷ� ആവശ�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� ഇത�സരി��
നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� എ�െകാ�്;
(സി) ഇ��� ഇ��ി���് ഓഫ് മാേനെ��്, േകാഴിേ�ാട് സമ��ി� പഠന റിേ�ാ��ി� എെ�ാെ�

പരി�ാര�� െക.എസ്.ഇ.ബി. ഏ�െ���ണെമ�ാണ് നി�േ�ശി�ത്;
(ഡി) ��ത റിേ�ാ��ിെ� അടി�ാന�ി� വിവിധ കാ�ഗറിയി�� ജീവന�ാ�െട എ��ം േജാലി
ഭാര�ം അവേലാകനം െച�് �ന�വിന�ാസം നട�വാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി�
എ�െകാ�്;
(ഇ) െെവദ�തി

ചാ��്

�ടി�ിക

പരമാവധി

പിരിെ���്

േബാ�ഡിെ�

സാ��ിക

നില

െമ�െ���വാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; 2017-18 സാ��ിക വ�ഷം എ� �ടി�ിക
പിരിെ���വാ� കഴി�?
െക.എസ്.ഇ.ബി.യിെല െപാ� �ലംമാ�ം
3858.

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

(എ) െക.എസ്.ഇ.ബി.യി�

െപാ�

�ലംമാ��ിനായി

നി�യി�ി�ളള

മാനദ���

എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�േമാ;
(ബി) 2018 - െല െപാ� �ലംമാ��മായി ബ�െ��് �റ�ിറ�ിയ ഉ�രവി� �മേ��ക�
നട�ി�െ��ളള ആേരാപണെ��ട��് ഉ�രവ് മരവി�ി�ക��ാേയാ;
(സി) മഴ�ാലം

ആരംഭി�ിരി��

�ലംമാ���

േബാ�ഡിെ�

സാഹചര��ി�
മഴ�ാല

മാനദ���

�വ��ന�െള

പാലി�ാെത

േദാഷകരമായി

നട��

ബാധി�െമ�്

ക���േ�ാ;
(ഡി) എ�ി� മാനദ��� ���മാ�ം പാലി�െകാ�് െപാ� �ലമാ�ം നട��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?
െക.എസ്.ഇ.ബി.�് ൈവദ�തി �ടി�ിക ഇന�ി� പിരി�കി�വാ�� �ക
3859.

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

(എ) െക.എസ്.ഇ.ബി.�് ൈവദ�തി �ടി�ിക ഇന�ി� 2016-17, 2017-18 എ�ീ വ�ഷ�ളി�
പിരി�കി�വാ��ായി�� �ക�െട കണ�് വ�ഷംതിരി�് വിശദീകരി�േമാ;
(ബി) ഇ�െന �ടി�ിക വ��ിയി�� �കയി� നി�ം നാളി�വെര പിരിെ��� �ക�െട വിശദാംശം
ന��േമാ;
(സി) �ിരമായി

�ടി�ിക

വ���

വ�കിട

ഉപേഭാ�ാ��െ�തിെര

െക.എസ്.ഇ.ബി.

സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� എെ��ാമാെണ�തിെ� വിശദാംശം ന��േമാ;
ൈവദ�തി േബാ�ഡിെ� വ�മാനം
3860.

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

(എ) ൈവദ�തി

േബാ�ഡിെ�

2017-18

സാ��ിക

വ�ഷെ�

വ�മാനം

എ�

േകാടി

�പയാെണ�് അറിയി�ാേമാ;
(ബി) ജലൈവദ�തി പ�തികളി� മഴ�ാല�് അധികമായി ഉ�ാദി�ി�െ��� ൈവദ�തി വി��ന
നട�ാ�േ�ാ ;
(സി) ഈ ഇന�ി� �തിദിനം എ� �പയാണ് സം�ാന�ിന് ലഭി��ത്; 2018 േമയ് 31
വെര�ളള കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;
(ഡി) േബാ�ഡിെ� വര�ം െചല�ം ത�ി�ളള അ�രം എ� �കയാണ് ;വിശദമാ�ാേമാ;
(ഇ) അധിക

ഉ��ാദന

ൈവദ�തി

വി���ത്

വഴി

ലഭി��

വ�മാന�ിെ�

വിഹിതം

ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് ൈവദ�തി ബി�ി� �റവ് വ��ി ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;
ഇെ��ി� എ�െകാെ��് വ��മാ�േമാ ?
ശ�ള�ം ആ��ല���ം ലഭി�ാ� െക.എസ്.ഇ.ബി. ജീവന�ാ�
3861.

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

(എ) െക.എസ്.ഇ.ബി. ലിമി�ഡിെല ���ി�വായിരേ�ാളം ജീവന�ാരി� 27,175 ജീവന�ാ�െട
ശ�ള�ം

ആ��ല���ം

ന�കാ�ളള

സാ��ിക

അ�മതി

മാ�മാേണാ

ഇല�ിസി�ി

െറ�േല�റി ക�ീഷ� ന�കിയി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;
(ബി) എ�ി�, ശ�ള�ം ആ��ല���ം ന�കാ� സാ��ികാ�മതി ലഭ�മായി�ി�ാ� 5825
ജീവന�ാരി� എ� േപ� െട�ി�� �ാ�ം എ� േപ� േനാ� െട�ി��-മിനി�ീരിയ�എ�ാ�ിെ��് �ാ�മാണ് എ�് തരംതിരി�് ന��േമാ; ഈ ജീവന�ാ� േജാലി െച��
ത�ികക�െട േപ�ം ത�ികകളി� ഓേരാ�ി�ം എ� വീതം ജീവന�ാ� േജാലി െച�� എ�ം
തരംതിരി�് ന��േമാ;
(സി) സാ��ിക ന��ിെ� േപരി�, പി.എസ്.സി. റാ�് ലി�് നിലനി��� ത�ികകളായ
അസി��്

എ�ിനീയ�

(ഇല�ി��),

സബ്

എ�ിനീയ�

(ഇല�ി��)

എ�ീ

ത�ികകളിേല�� നിയമന�� നി��ിെവ�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശ��
െവളിെ���േമാ?
(ഡി) 2017-2018 സാ��ിക വ�ഷെ� െക.എസ്.ഇ.ബി. ലിമി�ഡിെ� സാ��ിക ന�ം എ�
ആെണ� െവളിെ���േമാ; െെവദ�ത ചാ�ജ് അട�േ�� ഇന�ി� ഏ��ം ��ത� �ടി�ിക
വ��ിയ സ��ാ�-െപാ�േമഖല �ാപന�� ഏെതാെ�യാെണ�് െവളിെ���േമാ;
െെവദ�തി നിര�് �ടി�ിക
3862.

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

(എ) സം�ാന�് വിവിധ വിഭാഗ�ളിലായി െെവദ�തി നിര�് �ടി�ിക ഇന�ി� െെവദ�തി
േബാ�ഡിന് എ� �ക പിരി� കി�ാ�െ��് വ��മാ�േമാ;
(ബി) ഏെതാെ�

വിഭാഗ�ളി� നി�്

പിരിെ����തിന്

േബാ�ഡ്

എ�

ഇതിനകം

�പ

വീതമാണ്

സ�ീകരി�

പിരി�

നടപടിക�

കി�ാ�ളളത്;

ഇത്

എെ�ാെ�യാെണ�്

വ��മാ�േമാ;
(സി) �ടി�ിക

സംബ�ി�്

എ�

�ക

േകാടതി

വ�വഹാര�ളി�െ��്

�ട�ിയി�െ��്

വ��മാ�േമാ?
െക.എസ്.ഇ.ബി. അ�� �ൗ�് േകബി�
3863.

�ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ഇ.ബി. �െട 11 െക.വി. ൈഹ െട�ഷ� ൈല�ക� അ�� �ൗ�് േകബി�
(�.ജി.സി.)ആ��ത് ഏെത�ാം ഭാഗ�ളിലാണ് �ാവ��ികമാ�ിയി��ത്; വിശദവിവര��
ന�കാേമാ;
(ബി) വാമന�രം

നിേയാജകമ�ല�ിെല

ഏെത�ി�ം

ഭാഗ�ളി� അ�� �ൗ�്

േകബി�

(�.ജി.സി.) ആ��തിന് ആേലാചി��േ�ാ; വിശദവിവര�� ന�കാേമാ?
അ�� മ�ല�ി� നട�ിലാ�ിയ വികസന �വ��ന��
3864.

�ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:
ഇൗ സ��ാ� അധികാരേമ� േശഷം െെവദ�തി വ��് അ�� മ�ല�ി� നട�ിലാ�ിയ
വികസന �വ��ന�� വിശദമാ�ാേമാ?
വാമന�രം നിേയാജകമ�ല�ിെല ൈവദ�ത പ�തിക�

3865.

�ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാരേമ�േശഷം വാമന�രം നിേയാജകമ�ല�ി� അ�വദി� ൈവദ�ത
പ�തിക� ഏെതാെ�; വിശദീകരി�േമാ;
(ബി) നിേയാജകമ�ല�ി�

നട�ിലാ�ാ�േ�ശി��

വിശദവിവര�� ന��േമാ?
േജ�ാതി�് പ�തി

�തിയ

പ�തിക�

ഏെതാെ�;

3866.

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

(എ) അന��ിെ� േജ�ാതി�് പ�തിെയ�റി�് വിശദവിവരം ന�കാേമാ; ഇൗ പ�തി� േവ�ി പരസ�ം
െച� പ��ിെ� പക��ം െചലവായ �ക�െട ബി�ിെ� പക��ം ലഭ�മാ�ാേമാ;
(ബി) േജ�ാതി�് പ�തിെയ സം�ാന സ��ാേരാ േക� സ��ാേരാ അംഗീകരി� ഉ�ര�ക�െട
പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;
(സി) േമ� പ�തി�മായി ബ�െ�� കറേ�ാ��സ് ഫയലിെ��ം േനാ�്ഫയലിെ��ം പക��്
ലഭ�മാ�ാേമാ;
(ഡി) ഇൗ

പ�തി�മായി

ബ�െ��്

അേപ�ക� ന�കിയ

�ാപന��െട

ലി�ം

ഓേരാ

�ാപന�ം ക�ാ�് െച� കിേലാ വാ�ം വ��മാ�ാേമാ;
(ഇ) ��ത പ�തി�െട േസാളാ� �ണി�് നിര�് എ�യാണ്;ഇൗ നിര�് േക� സ��ാരാേണാ
സം�ാന സ��ാരാേണാ നി�യി�ത്; നിര�് നി�യി� ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ?
തി�വ�ാടി മ�ല�ിെല ജലൈവദ�ത പ�തിക�
3867.

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

(എ) തി�വ�ാടി മ�ല�ി� നിലവി���ം വിഭാവനം െച���മായ െച�കിട ജല ൈവദ�ത
പ�തിക�െട നിലവിെല അവ� വ��മാ�േമാ;
(ബി) ഈ പ�തിക� ക�ീഷ� െച�ാ� കഴി�� വ�ഷം വ��മാ�േമാ?
�ാ�സ് �ിഡ് 2.0 പ�തി
3868.

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

(എ) െക.എസ്.ഇ.ബി.�െട �സരണ േമഖല െമ�െ����തിന് ആവി�രി� �ാ�സ് �ിഡ് 2.0
പ�തി�െട ഒ�ാം ഘ� �വ��ന�� ആരംഭി�ി�േ�ാ; എെ�ാെ� കാര��ളാണ് ഇതി�െട
നട�ിലാ�വാ� ഉേ�ശി��ത്;
(ബി) ഈ പ�തി�ായി കി�ബിയി� നി�ം സാ��ിക സഹായം �തീ�ി��േ�ാ; വിശദാംശം
ന��േമാ;
(സി) 2020ന് േശഷം ���ിയാ�വാ� ഉേ�ശി�� ജലൈവദ�ത പ�തിക� ഏെതാെ�യാണ്;
അവ�െട �ലെമ��്, െട�ഡ� നടപടിക�, ഇ�െവ�ിേഗഷ� എ�ിവ ഏത് ഘ��ളിലാണ്;
(ഡി) ഊ��സംര�ണ�ിനായി

ഉപേഭാ�ാ�െള

ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

േബാധവ��രി��തിന്

പ�തി

െക.എസ്.ഇ.ബി. സ�കാര� േമഖലയി� നി�ം വാ�� ൈവദ�തി
3869.

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

(എ) െക.എസ്.ഇ.ബി. സ�കാര� േമഖലയി� നി�ം ൈവദ�തി വാ��േ�ാ; ഉെ��ി� എ�
െമഗാവാ�് ൈവദ�തിയാണ് �തിവ�ഷം വാ�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;
(ബി) ഈ േമഖലയി� നി�ം വാ�� ൈവദ�തി�െട �ണി�് പ�േ�സിങ് �ക എ�െയ�ം ഈ
�ാപന��മായി സ��ാ� ഉട�ടി നിലവി�േ�ാ എ�ം വ��മാ�ാേമാ ?
ഊ�� സംര�ണം
3870.

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

(എ) ഊ�� സംര�ണ�ി�� വിവിധ ആശയ�� ��തലായി ജന�ളി� എ�ി��തി�ം
�േയാഗി��തി�ം സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;
(ബി) എ�ാ ഭവന�ളി�ം പാര�േര�തര ഊ�� േ�ാത�ക� (ബേയാ-മാസ്, െചലവ് �റ�
േസാളാ� ലാ�് എ�ിവ)സ�മാ��തിന് എെ�ാെ� നടപടി സ�ീകരി�വ�� എ�്
വ��മാ�ാേമാ ?
ൈവദ�തി�െട ��വ�യം
3871.

�ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്
,, പി.െക.അ� റ�്
,, െക.എം.ഷാജി
േഡാ.എം. െക. �നീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ൈവദ�തി�െട ��വ�യം �റ��തിന് എെ��ി�ം പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;
(ബി) ഇതിനാവശ�മായ

പ�തിക�

ത�ാറാ��തിന്

ഏത്

ഏജ�സിെയയാണ്

�മതലെ���ിയിരി��ത്; വിശദാംശം വ��മാ�ാേമാ?
സൗരൈവദ�തി ഉ��ാദനം
3872.

�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:
സൗരൈവദ�തി

ഉ��ാദനം

വ��ി�ി��തിന്ഊ��േകരള

പ�തിക�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

മിഷ�

വഴി

നട�ിലാ��

സൗേരാ���ാ�് �ാപി�ാ� ത�ാറാ��വെര േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് നടപടി
3873.

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

(എ) സ�കാര�

വ��ിക�െട

െക�ിട��െട�ം

വീ�ക�െട�ം

േമൽ�ര

വാടക�െ���്

സൗേരാ���ി� നി�ം ൈവദ�തി ഉ�പാദി�ി��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;
(ബി) നിലവി� �ാ�് �ാപി�ി��വരി� നി�ം,�ിഡിേല�് ൈവദ�തി സ�ീകരി��തിന് ൈവദ�തി
േബാ�ഡിന് താ�പര��റ�െ��ം,േബാ�ഡ് ഇ�ര�ാെര നി��ാഹെ���ക�മാെണ�
റിേ�ാ��ക� പരിേശാധി�ക��ാേയാ;
(സി) എ�ി� �ാ�് �ാപി�ാ� ത�ാറാ��വെര പരമാവധി േ�ാ�ാഹി�ി��തി�ം,പ�തി
�താര�മായി നട��തി�ം സ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?
പാര�േര�തര ഊ�േ�ാ�പാദനം
3874.

�ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഈ

സ��ാ�

അധികാര�ി�

വ�േ�ാ�

പാര�േര�തര

ഊ�േ�ാ�പാദനം

എ�യായി��െവ�ം ര�് വ�ഷ�ി� േശഷം ൈകവരി� �േരാഗതിെയെ��ാമാെണ�ം
വിവരി�േമാ;
(ബി) സ��ാ�

െക�ിട�െള

പരിഹരി��തി��

സൗേരാ��

�വ��ന��

നിലയ�ളാ�ക

വഴി

േവഗ�ിലാ��തിന്

ൈവദ�തി

എെ��ാം

ദൗ�ലഭ�ം

നടപടികളാണ്

സ�ീകരി� വ��ത്;
(സി) സൗേരാ�� ഉ�പാദന സാ��മായ സ��ാ� �� - േകാേളജ് െക�ിട�െള പരമാവധി
ഉപേയാഗെ����തിെന�റി�് ആേലാചന നട�േമാ?
ഖരമാലിന��� സം�രി�് െെവദ�തി
3875.

�ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) െപാ�ജന��െട

സഹകരണേ�ാെട

ഖരമാലിന���

സം�രി�്

െെവദ�തി

ഉ�പാദി�ി��തിനായി ആ�നിക സം�രണ �ാ��ക� �ാപി��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;
(ബി) ഏെത�ാം

�ാപന��മായി

സഹകരി�ാണ്

നട�ാ�ാ�േ�ശി��ത്;എവിെടെയ�ാം

ഇതിനാവശ�മായ

��ത
�മി

പ�തി

കെ��ിയി��്

;

വിശദമാ�ാേമാ;
(സി) െെവദ�തി

ഉ�പാദനേ�ാെടാ�ം

സം�രി�

മാലിന�ം

ഉപേയാഗി�്

നി��ി��തിനായി പ�തി വിഭാവനം െച��േ�ാ;എ�ി� എെ��ാമാണ് ;

ഉേപാ�പ���

(ഡി) പ�തി ��ത� നഗര�ളിേല�് വ�ാപി�ി��തിന് ആേലാചി�േമാ?
�ീ�് െെല�ക�
3876.

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

(എ) �ീ�്

െെല�ക�

യഥാസമയം

�വ��ി�ി��തിനായി

�ാപി�ിരി��

െെടമ�ക�

േകടാ��ത് �ലം സം�ാന�ിെ� വിവിധ �ല�ളി� �ീ�് െെല�ക� 24 മണി��ം
�വ��ി�് െെവദ�തി ന�ം ഇര�ിേയാളമാ�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;
(ബി) േകടായ െെടമ�ക�െട തകരാ� പരിഹരി�ാ� എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി��ത്;
വിശദമാ�േമാ;
(സി) വാറ�ി പിരീഡിന് േശഷം െെടമ�ക� േകടായാ� അവ മാ�ി �ാപി�വാ�ം, രാ�ി കാല�ളി�
മാ�മാണ് �ീ�് െെല�ക� �വ��ി��ത് എ�് ഉറ�ാ�ാ�ം ബ�െ��വ��് നി�േ�ശം
ന��േമാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ ?
െക.എസ്.ഇ.ബി.െസ�� ഓഫീ�ക�െട �ന:�മീകരണം
3877.

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

(എ) ഇ�പതിനായിര�ി� ��ത� ഉപേഭാ�ാ�� ഉളള െക.എസ്.ഇ.ബി.െസ�� ഓഫീ�ക�
വിഭജി�് �തിയ െസ�� ഓഫീ�ക� �പീകരി�� നയം പരിഗണനയി� ഉേ�ാ;
(ബി) ഇെ��ി� ഉപേഭാ�ാ�� ��ത� ഉളള െസ��കളി� നി�് ഉപേഭാ�ാ�� �റ�ളള
െസ��കളിേല�് മാ�ി �ന:�മീകരി�ാ� ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?
�തിയ െക.എസ്.ഇ.ബി. �ണി�് ആരംഭി��ത് സംബ�ി�്
3878.

�ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:
േനമം മ�ല�ിെല �ജ�ര െക.എസ്.ഇ.ബി. ഡിവിഷനി� നി�ം 15000 േ�ാളം
ഉപേഭാ�ാ�െള ഉ�െ���ി �തിയ ഒ� െക.എസ്.ഇ.ബി. �ണി�് പാ�നംേകാട് �ട��തിന്
തീ�മാനമായത് ��യി�െ��ി�േ�ാ; ഈ തീ�മാന�ിെ� നിലവിെല �ിതി എ�ാെണ�്
അറിയി�ാേമാ?
പിലാ�റയി� െെവദ�തി െസ�� ഓഫീസ്

3879.

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

(എ) ക�� ജി�യി� എ� െെവദ�തി െസ�� ഓഫീ�ക� നിലവി��്; ഓേരാ െസ��
ഓഫീസി�ം എ� ഉപേഭാ�ാ���്;
(ബി) ക�� ജി�യിെല പിലാ�റയി� ഒ� െെവദ�തി െസ�� ഓഫീസ് ആരംഭി��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?
���ാ�ിരി െക. എസ്. ഇ. ബി. െസ�� ഓഫിസ്
3880.

�ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ�ട നിേയാജക മ�ല�ി� ��തായി ആരംഭി� ���ാ�ിരി െക.എസ്.ഇ.ബി. െസ��
ഓഫീസി� ആവശ��ിന് ജീവന�ാെര നിയമി�ി�േ�ാ;
(ബി) ��ത വിഷയം സംബ�ി�് ന�കിയ ക�ിെ� അടി�ാന�ി� െക.എസ്.ഇ.ബി.ലിമി�ഡ്
ഡയറ�� (ജി .സി. & എച്.ആർ. എം.) സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ?
ഇരി�ിളിയ�് ൈവദ�തി േബാ�ഡിെ�റ െസ�� ഓഫീസ്
3881.

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

(എ) ഇരി�ിളിയം േക�മാ�ി ൈവദ�തി േബാ�ഡിെ�റ ഒ� െസ�� ഓഫീസ് ആരംഭി��ത്
സംബ�ി�് ൈവദ�തി േബാ�ഡ് സ�ീകരി� നടപടിക� ലഭ�മാ�േമാ;
(ബി) ഇത് സംബ�ി�് വിവിധ ഓഫീ�കളിെല ഫയ�ക�െട പക��് ലഭ�മാ�േമാ;
(സി) ��ത െസ�� ഓഫീസ് ആരംഭി�വാ� നി�േ�ശം ന��േമാ;വ��മാ�േമാ?
െക.എസ്.ഇ.ബി.�െട കീഴിെല സബ് േ�ഷ�ക�
3882.

�ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ഇ.ബി.ലിമി�ഡിെല തി�വന��രം, ക�� �ാ��ിഷ� സ��ി�ക�െട കീഴി�
നിലവി� ക�ീഷ� െച��ം െെവദ�തി വിതരണം െച���മായ സബ് േ�ഷ�ക� തരം തിരി�്
േപ� വിവര�� സഹിതം വ��മാ�േമാ;ഇവ ക�ീഷ� െച�് �വ��നം ആരംഭി� തീയതി�ം
വിശദമാ�േമാ;
(ബി) ഏെത�ാം 400 െക. വി, 220 െക. വി., 110 െക. വി, 66 െക. വി. സബ് േ�ഷ�കളിലാണ്
അസി��് എ�ിനീയ� (ഇല�ി��) നി��ഹി�� ഷി�് ഓ�േറ�� എ� േജാലി വ��്
േകാ��ാ�്

വ�വ�യി�

ഇല�ി��

എ�ിനീയറിംഗ്

ബി�ദധാരികെള

ഉപേയാഗി�്

നി��ഹി��െത�് �ാ��ിഷ� സ��ി� തല�ി� തരം തിരി�് വ��മാ�േമാ;
(സി) ഓേരാ സബ് േ�ഷനിെല�ം അസി��് എ�ിനീയ� (ഇല�ി��) നി��ഹി�� ഷി�്
ഓ�േറ�� എ� േജാലി വ��് േകാ��ാ�് വ�വ�യി� കരാ� എ�� കരാ�കാര�,

കരാ�കാ�െട േപര്,കരാറടി�ാന�ി� എ� ഡ��ികളാണ് െച�ത്,എ� �കയാണ് കരാ�
�ക ഇന�ി� െചലവാ�ിയത് �ട�ിയവ�െട 2017 ജ�വരി �ത� നാളി�വെര��
കണ�ക�ം വിവര��ം വിശദമാ�ാേമാ?
വ��് േകാ��ാ�ിന് പകരം എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�് വഴി നിയമനം
3883.

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

(എ) 220 െക.വി.േവാ��തയി� ഉളള കാ�ാ�ട, അ�ല�റ,��റ,ഇടമ�, ഇടേ�ാ� സബ്
േ�ഷ�ക� ,110 െക.വി.േവാ��തയി� ഉളള ജി.െഎ.എസ്. െകാ�ം, ��ം, മറയടി, േനാ��്
പറ��, െച��ളേ�രി, പ�ിരി�ാല, െകാ�ംേ�ാട് , ജി.െഎ.എസ്. ഗാ�ി േറാഡ്, കിനാ��
സബ് േ�ഷ�ക�, 66 െക.വി. േവാ��തയി� ഉളള ബാലരാമ�രം, ഓട�ാലി, പാല�ാട്
െമഡി��

േകാേളജ്,

�തിയറ,

െെസബ�

പാ��്,

�ള�കാട്

സബ്

േ�ഷ�ക�

എ�ിവിട�ളി� ഷി�്, െമയി�റന�സ്, േ�ഷ� ചാ�ജ് എ�ീ വിഭാഗ�ളി� നിലവി� േജാലി
െച�� െപ�മെന�് അസി��് എ�ിനീയ� (ഇല�ി��)മാ�െട എ�ം ഓേരാ സബ്
േ�ഷ�ക� തരംതിരി�് ന��േമാ;
(ബി) ��ത സബ് േ�ഷ�കളി� അസി��് എ�ിനീയ� (ഇല�ി��)നി��ഹി�� ഷി�്
ഓ�േറ�� എ� േജാലി വ��് േകാ��ാ�് ന�കാ�േ�ാ; ഉെ��ി� അ�വദി�െ��ി�ളള എ�
അസി��്

എ�ിനീയ�

(ഇല�ി��)മാ�െട

േജാലികളാണ്

ഇ�ര�ി�

ബി.െടക്

ബി�ദധാരികെള െകാ�് െച�ി�ി�് വ��െത�് ഓേരാ സബ് േ�ഷ�ക� തരംതിരി�്
ന��േമാ;
(സി) വ��് േകാ��ാ�ിന് പകരം എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�് വഴി ഇൗ ഒഴി�ക� നിക��തിന്
നടപടി സ�ീകരി�േമാ; അതിെ� വിശദാംശ�� ന��േമാ?
ഇടെ�ാ�ിയിെല ��മായ െെവദ�തി ��ം
3884.

�ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ിമ െകാ�ിയിെല ഇടെ�ാ�ി �േദശ�് അ�ഭവെ��� ��മായ െെവദ�തി ��ം
��യി�െപ�ി�േ�ാ;
(ബി) ��ത വിഷയം പരിഹരി��തിനായി സ�ീകരി�ി�� നടപടികെളെ��ാെമ�് വിശദമാ�േമാ;
(സി) ഇടെ�ാ�ിയി� ഒ� സബ് േ�ഷ� �ാപി�ണെമ� ആവശ��ിേ�� സ�ീകരി�ി��
നടപടികെളെ��ാെമ�് വിശദമാ�േമാ?
േകളക�് അ�വദി� 66െക.വി.സബ് േ�ഷ�

3885.

�ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:
േകളക�് അ�വദി�ി�� 66 െക.വി. സബ് േ�ഷെ� നി��ാണ �വ��ന��െട �േരാഗതി
വിശദമാ�േമാ; സബ് േ�ഷെ� ���ി എ�് ���ീകരി�ാ� സാധി�െമ�് അറിയി�ാേമാ?
െക.എസ്.ഇ.ബി യിെല ജീവന�ാര�ം

3886.

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

(എ) െക.എസ്.ഇ.ബി ലിമി�ഡിെല വിവിധ ത�ികകളിേല�� നിയമനരീതിക�, േയാഗ�തക�,
െ�ാേമാഷന് േവ� മാനദ��� എ�ിവ ത�ാറാ��ത് െക.എസ്.ഇ.ബി ലിമി��ം
അംഗീ�ത

േ�ഡ്

�ണിയ�ക�ം

ഓഫീസ�മാ�െട

സംഘടനക�ം

ത�ി� ഏ�െ��ി��

ദീ�ഘകാല ഉട�ടി �കാരമാേണാ; അതിെ� വിശദാംശ�� െവളിെ���ാേമാ;
(ബി) ഇ�കാരം െക.എസ്.ഇ.ബി ലിമി��ം അംഗീ�ത േ�ഡ് �ണിയ�ക�ം ഓഫീസ�മാ�െട
സംഘടനക�ം ത�ി� ഏ��ം അവസാനമായി ദീ�ഘകാല ഉട�ടിയി� ഏ�െ�� തീയതി�ം
��ത ഉട�ടി നിലവി� വ� തീയതി�ം ��ത ഉട�ടി�െട കാലാവധി�ം െവളിെ���േമാ;
(സി) ഇ�കാരം െക.എസ്.ഇ.ബി ലിമി��ം അംഗീ�ത േ�ഡ് �ണിയ�ക�ം ഓഫീസ�മാ�െട
സംഘടനക�ം ത�ി� ഏ��ം അവസാനമായി ഏ�െ�� ദീ�ഘകാല ഉട�ടി�െട കാലാവധി
അവസാനി�� തീയതി ന��േമാ;അതി�േശഷം �തിയ ഉട�ടി എ�േ��് നിലവി�
വ�െമ�ം

അതി�

എെ��ാം

പരി�ാര�ളാണ്

െകാ�വരാ�

ഉേ�ശി��ത്

എ�ം

െവളിെ���േമാ;
(ഡി) ഇ�കാരം െക.എസ്.ഇ.ബി ലിമി�ഡിെല എ��ി േകഡ� ത�ികയായ അസി��് എ�ിനീയ�
(ഇല�ി��) ത�ിക�െട ഇേ�ാ� നിലനി��� ദീ�ഘകാല ഉട�ടി നിലവി� വ� തീയതി�ം
��ത ഉട�ടി അവസാനി�� തീയതി�ം ന��േമാ;
(ഇ) ഇേ�ാ� നിലനി��� ദീ�ഘകാല ഉട�ടി അവസാനി� േശഷം െകാ� വരാ� േപാ�� �തിയ
ഉട�ടിയി� സി.ഇ.എ േസ�ി െറ�േലഷ� (2010) െല െറ�േലഷ� 6 & 7 അ�സരി�്
എെ��ാം

മാ��ളാണ്

െകാ�വരാ�

ഉേ�ശി��ത്;

അതിെ�

വിശദാംശ��

െവളിെ���േമാ?
െക.എസ്.ഇ.ബി. ലിമി�ഡിെല അസി��് എ�ിനീയ� (ഇല�ി��)ത�ിക
3887.

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

(എ) െക.എസ്.ഇ.ബി ലിമി�ഡിെല അസി��് എ�ിനീയ� (ഇല�ി��) ത�ികയിെല 20%
െഎ.�ി.െഎ

െ�ാേമാഷ�

േക�ാ�യി�

നിലവി�

േജാലി

െച��വരി�

എ�േപ��ാണ്

െഎ.�ി.െഎ വിദ�ാഭ�ാസ േയാഗ�ത മാ�ം ഉളളെത�് െവളിെ���േമാ;
(ബി) ��ത അസി��് എ�ിനീയ� (ഇല�ി��)മാരി� എ� േപ� െറ�ല� െഎ.�ി.െഎ , എ� േപ�

ൈ�വ�് െഎ.�ി.െഎ േയാഗ�ത ഉളളവ� ആെണ�് തരംതിരി�് ന��േമാ;
(സി) െക.എസ്.ഇ.ബി ലിമി�ഡിെല അസി��് എ�ിനീയ� (ഇല�ി��) ത�ികയിെല 20%
െഎ.�ി.െഎ െ�ാേമാഷ� േക�ാ�യി� നിലവി� ഉളള ഒഴി�ക� എ�യാെണ�ം അവയി�
എ�െയ�മാണ്, െഎ.�ി.െഎ വിദ�ാഭ�ാസ േയാഗ�ത മാ�ം ഉളളവ� സ��ീസി� നി�ം റി�യ�
ആയ��ലേമാ സ��ീസി� ഇരിെ� മരണെ��ത് �ലേമാ ഉ�ായവ എ��� വിവരം തരംതിരി�്
ന��േമാ;
(ഡി) െസ��� ഇല�ിസി�ി അേതാറി�ി േസ�ി െറ�േലഷ� 2010 െല െറ�േലഷ� 6 ആ�് 7 �
നി��ഷി�ി�ളള േയാഗ�താ മാനദ�മായ ഡി�ിേയാ ഡിേ�ാമേയാ ഇ�ാ� എ� േപരാണ്
െക.എസ്.ഇ.ബി ലിമി�ഡിെല അസി��് എ�ിനീയ� (ഇല�ി��) ത�ികയി� ഇ��െകാ�്
െജനേറഷ�,

�ാ��ിഷ�,ഡി�ിബ�ഷ�

എ�ീ

െമയി�ന�സ്

േജാലിക�

െച��െത�ം

വിഭാഗ�ളിെല

ഓ�േറഷ�

���ൈവസ്

േജാലിക�

െച��െത�ം

െവളിെ���േമാ;��ത കണ�ക� ഏത് തീയതി �കാരം ഉളളതാെണ�ം െവളിെ���േമാ;?
െക.എസ്.ഇ.ബി.യി� നിയമനം നി��ിെവ� നടപടി
3888.

േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ഇ.ബി.യി�

നിലവി�

ജീവന�ാ�െട

എ�ം

ആവശ��ിലധികമാെണ�്

ക���േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;
(ബി) കരാ�,ദിവസ േവതന അടി�ാന�ി�ം എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�് �േഖന താ�കാലിക
അടി�ാന�ി�ം

േജാലി

െച��വ�

എ�േപ�

െക.എസ്.ഇ.ബി.യി�

ഉെ��്

വ��മാ�ാേമാ;
(സി) െക.എസ്.ഇ.ബി.യിെല

ത�ികകളി�

നിയമന�ിനായി

വി�ാപനം

�റെ��വി��ത്

വില�ിെ�ാ�് പി.എസ്.സി.�് ക�് ന�കിയി�േ�ാ; പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;അ�രെമാ�
ക�് അയ�ാ��ായ സാഹചര�ം എെ��് െവളിെ���േമാ;
(ഡി) ഒഴി��

ത�ികകളിേല�്

�ിരം

നിയമനം

പി.എസ്.സി.വഴി

നട��തിന്

നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?
െക.എസ്.ഇ.ബി.ജീവന�ാ�െട െപ�ഷ� �ായം
3889.

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

(എ) െക.എസ്.ഇ.ബി. ലിമി�ഡിെല ഓഫീസർമാ�െട�ം ജീവന�ാ�െട�ം െപ�ഷ� �ായം 56�
നി�് 58 ആ�ി ഉയ���തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;
(ബി) ഇ�മായി ബ�െ��് ബ�.െെഹേ�ാടതി ഉ�ര�കേളാ നി�േ�ശ�േളാ �റെ��വി�ി�േ�ാ
എ�റിയി�േമാ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) െക.എസ്.ഇ.ബി. ലിമി�ഡി� അസി��് എ�ിക��ീവ് എ�ജിനീയ� �ത� ഡയറ�� വെര
ഇല�ി�� വിഭാഗ�ി� എ� ത�ികക� അ�വദി�ി��് എ�് തരം തിരി�് ന��േമാ; ഇൗ
ത�ികകളി� 2018 �ത� 2021 വെര ഓേരാ മാസ�ം എ� റി�യ�െമ�് ഒഴി�ക� ഉ�ാ��
എ�് തരംതിരി� വിവരം ലഭ�മാ�േമാ?
അസി��് എ�ിനീയ�മാ�െട (ഇല�ി��) ഇ�ഡ�� െ�യിനിംഗ്
3890.

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

(എ) െക.എസ്.ഇ.ബി. ലിമി�ഡി� 2017 മാ��് മാസ�ി� േശഷം പി.എസ്.സി. വഴി ��തായി
നിയമനം ന��� അസി��് എ�ിനീയ� മാ��്(ഇല�ി��), െസ��� ഇല�ിസി�ി
അേതാറി�ി േസ�ി െറ�േലഷനി� (2010) നി��ഷി�ി�� സിലബസ് �കാര�� ഇ�ഡ��
െ�യിനിംഗാേണാ ന���െത�് െവളിെ���േമാ;
(ബി) ��ത െ�യിനിംഗിെ� വിശദാംശ��ം കാലാവധി�ം വ��മാ�േമാ;
(സി) ഒേര സമയം എ� േപ��ാണ് ഈ െ�യിനിംഗ് ന�കിവ��െത�് െവളിെ���േമാ?
മീ���ി ൈഹഡ� �റിസം
3891.

�ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:
വാമന�രം

നിേയാജകമ�ല�ിെല

വി�ലീകരി��തിനായി

�തിയ

ന�ിേയാട്

മീ���ി

ൈഹഡ�

പ�തിക� ആവി�രി�ി�േ�ാ;

�റിസം

എ�ി� വിശദവിവര��

ന��േമാ?
സ�ചാ�ജജ് നടപടി�െട ഭാഗമായി റവന� റി�വറി
3892.

�ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം
േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള സഹകരണ നിയമം വ��് 86 അ�സരി�് സഹകരണ സംഘം ഭാരവാഹികളി�
സ�ചാ��് നടപടി�െട ഭാഗമായി എ� േപ��് എതിെര റവന� റി�വറി ആ�് അ�സരി�്
നടപടിക� സ�ീകരി� എ�ം അവ�െട േപ�വിവര�ം വ��മാ�ാേമാ;
(ബി) 2016 �ത� 2018 ഏ�ി� മാസം വെര േമ��റ� �കാരം എ� േപ��് എതിെര റവന�
റി�വറി നടപടി സ�ീകരി� എ�് വ��മാ�ാേമാ;
(സി) േജായി�് രജി�ാ��് സ��ാ� അ�മതി ഇ�ാെത സ�ചാ��് നടപടി�െട ഭാഗമായി റവന�
റി�വറി നട��തിന് കഴി�േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;
(ഡി) ഓഡി�്

���ീകരി�തി�േശഷം

നട�ിയി�േ�ാ;എ�ി�

ഏെത�ി�ം

���ീകരി�

ഓഡി�്

�മേ��ക�
സ��ിഫി��്

കെ��ി
റ�്

റീ-

െച�ാ�

ഓഡി�്
നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ; എ� �ല�ളി� എ� ഓഡി�് റിേ�ാ��് റ�്
െച�ി��്;
(ഇ) അതി� തി�വന��രം ജി�യി� അ�രം ഓഡി�് സ��ിഫി��് റ�് െച� സഹകരണ
�ാപന�� ഏെതാെ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ?
നവ േകരളീയം പ�തി
3893.

�ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം
േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സഹകരണ ബാ�ക�െട വാ� �ടി�ികക� തിരി� പിടി��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി��െത�് െവളിെ���േമാ;
(ബി) നവ

േകരളീയം

പ�തിയി�െട

എ�

�പ�െട

വാ�

�ടി�ിക

തിരി�

പിടി�

എ�്

െവളിെ���േമാ;
(സി) ��ത പ�തി �നരവതരി�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?
സഹകരണ േമഖലയി� �തിയ സംരഭം
3894.

�ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം
േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം സഹകരണ േമഖലയി� ഏെത�ി�ം �തിയ
സംരഭം ആരംഭി�ി�േ�ാ;
(ബി) ഉെ��ി� വിശദാംശം അറിയി�േമാ?
സഹകരണ വ��ി� െ�ാഫഷണലിസം
3895.

�ീ.സ�ി േജാസഫ്
,, െക.സി.േജാസഫ്
,, അ�� �കാശ്
,, എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം
േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സ��ാരിെ� സഹകരണ നയം �ഖ�ാപി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ;
(ബി) കാല�ിന��തമായി സഹകരണ വ��ി� െ�ാഫഷണലിസം നട�ിലാ��തിന് പ�തിക�
ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;
(സി) സഹകരണ സംഘ�ളി�െട െെജവ�ഷി േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ്
സ�ികരി�ി�ളളത്;
(ഡി) േകരള ബാ�് �പീകരണേ�ാെട സം�ാന സഹകരണ ബാ�കെള/ജി�ാ സഹകരണ

ബാ�കെള ന� ജനേറഷ� ബാ�ക�െട െ�ാഫഷണ� നിലവാര�ിേല�ാ�വാ� സാധി�െമ�്
ക���േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?
േനാ�് നിേരാധനം സഹകരണ േമഖലയി� വ��ിയ ആഘാത��
3896.

�ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം
േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േനാ�് നിേരാധനം േകരള�ിെല സഹകരണ േമഖല�് വ��ി െവ�ി�ളള ആഘാത��
എെ�ാെ�യാണ് ; വിശദവിവരം ന��േമാ;
(ബി) ഇൗ സാഹചര��ി� വ�േച�� �തിസ�ിക� തരണം െച��തിന് സഹകരണ േമഖല�്
കഴി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദവിവരം ന��േമാ; ഇെ��ി� എ�െകാ�് ?
സഹകരണവ��ിെന �ന:സംഘടി�ി��തിന് നടപടി
3897.

�ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം
േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി�

1982�

േശഷം

സഹകരണസംഘ��െട

എ��ി�ം

നിേ�പം,

വാ�

എ�ിവയി���ായ വ��നവ് എ� മട�ാണ് എ�് വ��മാ�ാേമാ;
(ബി) സഹകരണ സംഘ��െട പരിേശാധന നട��തിന് 1982 -� സഹകരണ വ��ി�
ഉ�ായി�� �ണി�് ഇ�െ���മാ�െട എ�ം എ�യായി��െവ�ം നിലവി��ത് എ�
േപെര�ം വ��മാ�ാേമാ;
(സി) സഹകരണ

േമഖല�െട

വള�����തമായി

സഹകരണവ��്

�ന:സംഘടി�ി��തിന്

ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?
ഭവന നി��ാണ�ിനായി സഹകരണ വ��് ആവി�രി�് വ�� പ�തിക�
3898.

�ീ.എസ്.ശർ�
,, എ. എ�. ഷംസീ�
,, എം. നൗഷാദ്
,, വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം
േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭവന

നി��ാണ�ിനായി

സഹകരണ

വ��്

ആവി�രി�്

വ��

പ�തിക�

ഏെതാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;
(ബി) ഏെത�ാം സഹകരണ �ാപന��െട സഹായേ�ാെടയാണ് ��ത പ�തി നട�ാ�ി
വ��െത�് വ��മാ�േമാ;
(സി) ഈ രംഗ�് േകരള സം�ാന സഹകരണ ഭവന നി��ാണ െഫഡേറഷെ� �വ��ന��
എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത പ�തി�ായി നട� സാ��ിക വ�ഷം എ� �ക ബജ�ി� വകയി��ിയി�െ��്
വ��മാ�ാേമാ?
സഹകരണ �ാപന��െട സഹായേ�ാെട�� �ാ��് �ാ�് ��ക�
3899.

�ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം
േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
സഹകരണ

�ാപന��െട

സഹായേ�ാെട

വിദ�ാലയ�ളി� �ാ��്

�ാസ്

��ക�

�ാപി��തിന് അടിയ�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?
നവേകരളീയം പ�തി
3900.

�ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം
േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സഹകരണ വ��് നട�ിലാ�� നവേകരളീയം പ�തി�െട വിശദാംശം ന��േമാ;
(ബി) തി�വന��രം ജി�യി� നവേകരളീയം പ�തിയി�െട എ�േപ� വാ�ാ �ടി�ിക തീ��െവ�്
വ��മാ�േമാ;
(സി) ��ത പ�തിയി�െട നാളി�വെരയായി എ� േകാടി �പ വാ�ാ �ടി�ിക പിരിെ���െവ�്
ജി� തിരി�് വ��മാ�േമാ?
േകരളാ ബാ�് �പീകരണം-ടാ�് േഫാ�്
3901.

�ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം
േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
േകരളാ

ബാ�്

�പീകരണ�മായി

ബ�െ��്

�പീകരി�

ടാ�്

േഫാ�ിെ�

ഘടന�ം

സൗകര���ം എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?
ജി�ാ സഹകരണ ബാ�ക�െട നി�ിയ ആ�ി
3902.

െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��
�ീ.സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജി�ാ സഹകരണ ബാ�ക�െട നി�ിയ ആ�ി വ��ി� കാര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;
(ബി) നി�ിയ

ആ�ി

അ�

ശതമാന�ി�

താെഴയായിരി�ണെമ�

നി�േ�ശം

നിലവി�േ�ാ;വ��മാ�േമാ;
(സി) നിലവി� റിസ�വ് ബാ�് അ�ശാസി�� നി�ിയ ആ�ി�� ബാ�ക� ഏെത�ാം;
വ��മാ�േമാ?

തി�വന��രം ജി�ാ സഹകരണ ബാ�്
3903.

�ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം
േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം ജി�ാ സഹകരണ ബാ�ി� 01.01.2016 �ത� 31.05.2018 വെര ഓേരാ
മാസ�ം എ� േപ� വിരമി�;ത�ിക തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;
(ബി) തി�വന��രം ഡി.സി.ബി.യി� 2018 �ണി� േജാലി േനാ�� ഉേദ�ാഗ��െട ത�ിക
തിരി�� കണ�് വ��മാ�ാേമാ;
(സി) പ��/ഓഫീസ് അ��ഡ�മാ��് �േമാഷ� ന�കി �ാ��്/കാഷ�� ത�ികയി� നിയമനം
ന�കിയത് എ�ാണ്;��ത �ാന�യ�ം ന�കിയതിന് സഹകരണ സംഘം രജി�ാ�െട
അംഗീകാരം ലഭി�ി�േ�ാ;ഉെ��ി� ആയതിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;
(ഡി) തി�വന��രം ജി�ാ സഹകരണ ബാ�ി� �ാ��്/കാഷ�� ത�ികയി� നിലവി� േജാലി
െച��വ� എ�;അതി� പ��/ഓഫീസ് അ��ഡ�് ത�ികയി� നി�ം �ാന�യ�ം
കി�ിയവ� എ�;
(ഇ) ജി�ാ

സഹകരണ

ബാ�ിെ�

�ാസിഫിേ�ഷ�

അവസാനമായി

നട�ത്

എ�ാണ്;

�ാസിഫിേ�ഷ� നട��തിന് ഏെത�ി�ം തര�ി�� തട��� നിലവി�േ�ാ; തട���
ഉെ��ി� അവ ഏെതാെ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ?
സഹകരണ ബാ�കളി� സ��ാ� ജീവന�ാ�െട ജാമ�വ�വ�
3904.

�ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ�

സഹകരണ

ബാ�കളി�

നി�ം

വാ�

ന���തിനായി,

സ��ാ�

ജീവന�ാ�െട ജാമ�വ�വ�യി� പരി�രണം ഏ�െ����ത് പരിഗണനയി�േ�ാ;
(ബി) ഒ� മാസെ� അടി�ാന ശ�ള�ി� �ല�മായ വാ� േപാ�ം ന�കാ� സഹകരണ
ബാ�ക�െട നടപടി ��യി�െ��ി�േ�ാ;
(സി) ഇതി� െപാ�മാനദ�ം ഏ�െ���ാ� സാധി�േമാ; സാ��ത പരിേശാധി�േമാ?
�വ�� സ��ീസ് സഹകരണ ബാ�് ജീവന�ാ�
3905.

�ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ
സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം ജി�യിെല �വ�� സ��ീസ് സഹകരണ ബാ�ി� 2005 �ത� 2011 വെര
എ� ജീവന�ാ� ഏെതാെ� ത�ികകളി� േജാലിെച�ി��; അവ�െട േപ�ം വിലാസ�ം
െതളിയി�� ലി�ിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;
(ബി) ഒ� വ�ഷം �ട��യായി ക�ാഷ് കൗ�റി� േജാലി െച�ി��വ�െട േപ�ം എ�് �ത�

എ�വെര േജാലി െച� എ�് െതളിയി�� േരഖക�ം ലഭ�മാ�ാേമാ;
(സി) ��ത കാലയളവി� െതാഴി� പരിചയ സ��ിഫി��് ഇഷ� െച�വ�െട േപ�ം േമ�വിലാസ�ം
െവളിെ���ാേമാ?
സഹകരണേമഖല ശ�ിെ���ാൻ നടപടികൾ
3906.

�ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം
േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േനാ�നിേരാധന�ി� േശഷം �തിസ�ിയിലായ സഹകരണ േമഖലെയ �തിസ�ിയി� നി�ം
ര�ിെ���ാ� എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ത്; വിശദാംശം ന��േമാ;
(ബി) േകരള�ിെല സാ��ിക േമഖലയിെല ഏ��ം നി��ായകമായ സഹകരണ ��ാനെ�
ശ�ിെ����തിന് ഭാവിയി� എെ�ാെ� നടപടികളാണ് നട�ിലാ�ാ�േ�ശി��െത�്
വ��മാ�േമാ;
(സി) സഹകരണേമഖലയി�

നിേ�പം

േ�ാ�ാഹി�ി��തിന്

എെ�ാെ�

നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ ?
െപാ�വിള സ��ീസ് സഹകരണബാ�്
3907.

�ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം
േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ാ�ി�കര നിേയാജകമ�ല�ിെല െപാ�വിള സ��ീസ് സഹകരണ ബാ�ി� നട�ി�ളള
�മേ��ക� സംബ�ി� അേന�ഷണം ���ീകരി�ി�േ�ാ;
(ബി) സഹകരണ രജി�ാ� നട�ിയ അേന�ഷണ�ി� �മേ�ട് കെ��ിയി�േ�ാ;
(സി) െപാ�വിള സ��ീസ് സഹകരണ ബാ�ിെല അഴിമതി�മായി ബ�െ��് എ� പരാതിക�
ലഭി�ി��് എ�് വ��മാ�ാേമാ;
(ഡി) െപാ�വിള സ��ീസ് സഹകരണ ബാ�ി� പണം നിേ�പി�വ��് നിേ�പി� പണം മട�ി
ന���തിന് ബാ�ിന് നിലവി� സാ��ിക ��ി��് ഉേ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ; ഇ�മായി
ബ�െ��് നിേ�പകരി� നി�ം പരാതിക� എെ��ി�ം ലഭി�ി�േ�ാ?
പ�ികജാതി സഹകരണ സംഘ��
3908.

�ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം
േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�്

എ�

വിവിേധാേ�ശ�

പ�ികജാതി

സഹകരണ

സംഘ�ളാണ്

രജി��

െച�ി�ളളെത�് ജി� തിരി�ളള കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;
(ബി) ഇവയി� ഇേ�ാ�ം

�വ��ി��വ

എ�;�വ��ി�ാ�വ

എ�

എ�്

ജി�

തിരി�്

വ��മാ�ാേമാ;
(സി) വ�മാനമി�ാ���ലം �തിസ�ിയിലായ ഇ�രം സഹകരണ സംഘ��െട െസ��റിമാരായി
�വ��ി��വ��്

നിലവി�

എെ��ി�ം

സാ��ിക

സഹായം

ന��വാ�

കഴി�േമാ;വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;
(ഡി) വാ�

ന�കിയത്

തിരി�

പിടി�ാ�

കഴിയാ�തിെന�ട��്

��ിേപാ�കേയാ

�തിസ�ിയിലാ�കേയാ െച�ി�ളള സംഘ��െട �ന��ാരണ�ിന് എെ��ി�ം �േത�ക
പ�തി നട�ാ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?
െസ�േ�റിയ�് ഹൗസിംഗ് സഹകരണ സംഘം
3909.

�ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം
േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െസ�േ�റിയ�ിെല ഹൗസിംഗ് സഹകരണ സംഘ�ിെല �� ഭരണസമിതി അംഗ�ളായ 10
േപെര സെ��ഡ് െച�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� എ�് ���ിെ� അടി�ാന�ിലായി��
സെ��ഡ് െച�െത�് െവളിെ���േമാ;
(ബി) സെ��ഡ് െച�െ��വ� വിവരാവകാശ നിയമ�കാരം ബ�െ�� ഫയലിെ� പക��ക�
ആവശ�െ��ി�േ�ാ എ�് െവളിെ���േമാ;
(സി) ��ത വിവരാവകാശ അേപ�യിേ�� എ�് നടപടി സ�ീകരി� എ�് െവളിെ���േമാ ?
അടാ�് ഫാ�േമ�് സ��ീസ് സഹകരണ ബാ�ി� നി�ം ക�സ�മ� െഫഡ് എ�� വാ�
3910.

�ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം
േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��� അടാ�് ഫാ�േമ�് സ��ീസ് സഹകരണ ബാ�ി� നി�് േകരള േ��് ക�സ�മ� െഫഡ്
നാളി�വെരയായി എ� �പ വാ� എ��ി�െ��് െവളിെ���േമാ;
(ബി) വാ��െട കാലാവധി എ�വെരയാെണ�് വ��മാ�േമാ;
(സി) നിലവി� പലിശയിന�ി� ലഭി�ാ�� �ടി�ിക�ം �ത�ം ക�സ�മ� െഫഡി� നി�് തിരി�
പിടി��തിന് സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� വിശദീകരി�േമാ; ഇെ��ി� അതിെ� കാരണം
വ��മാ�േമാ?
ക�സ�മ� െഫഡിെ� �വ��നം
3911.

�ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം
േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തിന് േശഷം �ാഥമിക സംഘ��െട േന�ത��ി� ആരംഭി�
നീതി ഒൗ�് െല�്ക�ം, നീതി െമഡി�� േ�ാ�ക�ം എ� വീതെമ�ം അവ�െട നിലവിെല
�വ��ന �േരാഗതി�ം െവളിെ���േമാ;

(ബി) �ാഥമിക സഹകരണ സംഘ���് ��ത �ാപന�� അ�വദി��തിന് സ�ീകരി�
മാനദ��� എെ��ാമായി��െവ�് അറിയി�േമാ;
(സി) നീതി

െമഡി��

േ�ാ�ക�ം

പലവക-സഹകരണ

ഒൗ�്

സംഘ���്

െല�ക�ം

അവസരം

ആരംഭി��തിനായി

ന�കിയാ�

��ത

�േ�ാ�വ��
�വ��ന��

വ�ാപി�ി��തി�ം അ�വഴി െച�കിട സംഘ��െട വള���ം സഹായകരമാ�െമ� കാര�ം
പരിേശാധി�ി�േ�ാ;
(ഡി) ന��ിലായി��

ക�സ�മ�

െഫഡിെന

ലാഭകരമാ��തിനായി

നട�ിലാ�ിയ

�വ��ന�� എെ��ാമായി��െവ�് വ��മാ�േമാ;
(ഇ) ക�സ�മ�

െഫഡിെ�

�വ��ന��

�താര��ം

�ഗമ�മാ��തിനായി

എെ��ാം

പ�തി�ം ��ക�ത�മാണ് വ��് െെകെ�ാ�വ��െത�ം വ��മാ�േമാ?
ക�സ�മ�െഫഡിെന ലാഭ�ിലാ�വാ� നടപടി
3912.

െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�
�ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ
,, ഡി.െക. �രളി
,, �. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം
േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �� സ��ാരിെ� കാല�് അഴിമതി�ം െക�കാര��ത�ം �ലം വ�ന��ിലായി��
ക�സ�മ�െഫഡിെന

ലാഭ�ിലാ�വാ�

എെ��ാം

നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ;
(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േ�ാ� ക�സ�മ�െഫഡിെ� സ�ിത ന�ം എ� േകാടി
�പ ആയി��;
(സി) അഴിമതി ഇ�ാതാ�ി �താര�ത ഉറ�ാ��തിെ� ഭാഗമായി ഇ-െട�ഡ� നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ
എ�ം പ�േ�സ് ക�ി�ി �ാഥമിക സഹകരണ സംഘ�ളിെല �തിനിധികെള ഉ�െ���ി
വി�ലീകരി�ി�േ�ാ എ�ം വ��മാ�ാേമാ;
(ഡി) ക�സ�മ�െഫഡിെ� �വ��ന�� ��ത� വി�ലീകരി�ാ� എെ��ാം പ�തികളാണ്
ആവി�രി�ാ� ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?
സഹകരണ ബാ�ക�െട സഹായേ�ാെട െെഹെട�് �ാസ് �റിക�
3913.

�ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം
േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സഹകരണ ബാ�ക�െട സഹായേ�ാെട സം�ാന�് �ാസ് �റിക� െെഹെട�് ആ��
പ�തി നട�ാ��േ�ാ;
(ബി) ഇതിനാ�� നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാണ് എ�റിയി�ാേമാ?

കാ�ഷിക വാ�
3914.

�ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം
േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� സഹകരണ ബാ�കളി� നി�ം കാ�ഷിക വാ� എ��� ക�ഷക��് നിലവി�
എ� �പ വെരയാണ് ന�കി വ��ത്; വാ��് ഇൗടായി മിനിമം എ� െസ�് �മിയാണ്
വാ��ാരന് ഉ�ാേവ�ത് ;
(ബി) വാ�ാ തിരി�ടവി� വീ� വ��� ക�ഷക��് െെക�ാ�് ന���തിനായി ഇവ�െട
വാ�ക� എ�തി ത�ാ�േ�ാ ; കാ�ഷിക വാ� എ�തി���തിെ� മാനദ��ം നടപടി
�മ��ം വിശദമാ�ാേമാ ;
(സി) തിരി�ടവി�

വീ�

വ���വ��്

സഹായം

ന���ത്

േപാെല

�ത�മായി

വാ�

തിരി�ട��വ��് പലിശയിന�ിേലാ സ�ിഡി ഇന�ിേലാ ആ��ല�ം ന�ാ� നടപടി
സ�ീകരി�േമാ ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ ?
സഹകരണ സംഘ�ളിെല നിയമന��
3915.

�ീ.സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വിവിധ സഹകരണ സംഘ�ളിലായി �നിയ� �ാ��് �ത� �കളിേലാ��
ത�ികകളി� എ� ഒഴി�ക� നിലവി��്;
(ബി) അതി� എ� ഒഴി�കളാണ് സഹകരണ സ��ീസ് േബാ�ഡി� റിേ�ാ��് െച�ിരി��ത് ;
(സി) റിേ�ാ��് െച�ാെത മാ�ി െവ� ഒഴി�ക� റിേ�ാ��് െച�ാ� അടിയ�ര നി�േ�ശം ന��േമാ;
(ഡി) ഒ� വ�ഷ�ിലധികമായി റിേ�ാ��് െച�ാ� ത�ികക�െട അംഗീകാരം റ�് െച�വാ� നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;
(ഇ) സ��ിഫി��ക�െട പരിേശാധന നട�ാ�തിനാ� അന�ഹരായവ� േബാ�ഡിെ� റാ�്
ലി�ി� ഉ�െ���തായ പരാതി ലഭി�ി�േ�ാ;
(എഫ്) റാ�് ലി�് �സി�ീകരി��തിന് ��ായി സ��ിഫി��ക�െട അ�� പരിേശാധി��തിന്
നടപടി സ�ീകരി�േമാ?
സഹകരണ ആ�ബിേ�ഷ� േകാടതിക�
3916.

�ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം
േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി�

സഹകരണ

ആ�ബിേ�ഷ�

എവിെടെയാെ�െയ�ം വിശദീകരി�ാേമാ;

േകാടതിക�

എ�െയ��െ��ം

(ബി) ��ത േകാടതികളി� ദീ�ഘകാലമായി െക�ി�ിട�� േക�ക�െട എ�ം സംബ�ി�
വിശദമായ പ�ിക ലഭ�മാ�ാേമാ;
(സി) ഇ�െന

െക�ി�ിട��

േക�ക�

സമയബ�ിതമായി

തീ��ാ��തിന്

എെ�ാെ�

നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?
ആല�ഴ സഹകരണ �ി�ിംഗ് മി�
3917.

�ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം
േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആല�ഴ സഹകരണ �ി�ിംഗ് മി�ിെല െതാഴിലാളിക�െട േസവന േവതന കരാ� എ�ാണ്
അവസാനി�െത�് െവളിെ���േമാ;
(ബി) ��ത കരാ� ����തി�� നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാണ്;
(സി) കരാ� ����തിന് െട�്�യി� ഐ.ആ�.സി യി� തീ�മാനം എ���തിന് അടിയ�ര
നടപടി

സ�ീകരി�്

െതാഴിലാളിക�െട

ദയനീയാവ��്

അ�തി

വ��വാ�

നടപടി

സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?
േകരള �റിസെ� അ�ാരാ� തല�ി� െ�ാേമാ�് െച�ാ�� നടപടിക�
3918.

�ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം
േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള �റിസെ� അ�ാരാ� തല�ി� െ�ാേമാ�് െച�വാനായി �റിസം വ��് സ�ീകരി�ി�ളള
നടപടിക� എെ��ാമാണ്; ഇതി�േവ�ി 2016-17, 2017-18 എ�ീ വ�ഷ�ളി� െചലവഴി�
�ക�െട വിശദാംശം ന��േമാ;
(ബി) �റിസം വ��് സ�ീകരി�ി�ളള നടപടിക� �ലം േകരള �റിസം രംഗ�് അ�ാരാ� തല�ി�
നി�ം ഉ�ായി�ളള �തികരണ�� എെ��ാമാെണ�് വിശദീകരി�േമാ?
നി� ൈവറസ് �ലം �റിസം േമഖലയി�ളള �തിസ�ി
3919.

�ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം
േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നി� ൈവറസ് ബാധ സം�ാനെ� െമാ�ം വിേനാദസ�ാരിക�െട വരവി� എ� ശതമാനം
ഇടി��ാ�ിെയ�ാണ് കണ�ാ��ത്;
(ബി) നി�

ൈവറസ്

ബാധ�െട

പ�ാ�ല�ി�

വിേദശ

രാജ���ം

മ�്

സം�ാന��ം

േകരള�ിേല�� സ�ാരിക��് ജാ�ത നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ;
(സി) �റിസം േമഖലയിെല ഈ �തിസ�ി �ല��ായ ന�ം എ�െയ�ാണ് കണ�ാ��ത്
എ�റിയി�ാേമാ?

മ��� �റിസം
3920.

�ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം
േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് മ��� �റിസ�ിെ� ഭാഗമായി എെ�ാെ� �െ�ാ���ളാണ് നട�ിയത്;
(ബി) കഴി� വ�ഷം മ��� �റിസം സീസണി� സം�ാന�ിന് എ� േകാടി �പ�െട വിേദശ
നാണ�ം ലഭി�െവ�് െവളിെ���േമാ;
(സി) മ��� കാലയളവി� ഏെതാെ� വിേദശ രാജ��ളി� നി�ാണ് �റി�ക� സം�ാന�്
എ��ത്എ�് അറിയി�േമാ;
(ഡി) ഈ വ�ഷെ� മ��� �റിസെ� നിപ ബാധ �തിസ�ിയിലാ�ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിേദശ
�റി�ക�െട ആശ�ക� അക�വാ� എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ��ാ� ഭാഗ�നി�ം
ൈകെ�ാ�ി��ത് എ�റിയി�ാേമാ?
വിേനാദസ�ാര സാധ�തക� വ��ി�ി��തിന് നടപടി
3921.

�ീ.ആ�. രാമച��
,, ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��
�ീമതി ഗീതാ േഗാപി
�ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �േത�ക സീസണി� മാ�ം ഒ��ിനി�� േകരള വിേനാദസ�ാരെ� വ�ഷം ��വനാ�ം
വ�ാപി�� ഒ�ാ�ി മാ��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ;
(ബി) സം�ാന�ിെ�

വിേനാദസ�ാര

സാധ�തക�

വി�ലെ����തി�ം

വിേനാദസ�ാര

�ചരണ�ി�ം സ��ാ� സ�ീകരി�� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;
(സി) കട��ീരം, ചരി�ം, ൈപ�കം, സാം�ാരികം, വനം, പരി�ിതി വിഭവ��, െമഡി�� �ട�ി
േകരള�ിെല

വിേനാദസ�ാരസാധ�തക�

���മാ�ം

ഉപേയാഗെ����തിന്

കഴി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;
(ഡി) പാര�ര�വിേനാദസ�ാര

േക����പരി

���

വിേനാദസ�ാരേമഖലക�

�റെ����തിന് �മം നട�േമാ; വിശദമാ�േമാ?
വിേനാദസ�ാര േക��ളിെല �ീ� േ�ാേ�ാേ�ാ�
3922.

�ീ.മ�ളാം�ഴി അലി
,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ
സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� എ�ാ വിേനാദസ�ാര േക��ളി�ം �ീ� േ�ാേ�ാേ�ാ� ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;
വിേനാദസ�ാര

േക��ളിെല

�ാ�ിക്

മാലിന�ം

ഒഴിവാ��തിന്

�ീ�േ�ാേ�ാേ�ാ�

ഏ�െ����ത് അത��ാേപ�ിതമാെണ� കാര�ം ഗൗരവമായി കാ��േ�ാ;
(ബി) �ീ�േ�ാേ�ാേ�ാ� ഏ�െ���ിയി�ി�ാ� വിേനാദസ�ാരേക��ളി� ഇത് അടിയ�രമായി
നട�ിലാ�േമാ;
(സി) വിേനാദസ�ാര േമഖലകളിെല മാലിന�നിേ�പ�ം �ാ�ി�ിെ� ഉപേയാഗ�ം തട��തിന്
�ിരം നിരീ�ണ സംവിധാന�� ഏ�െ���േമാ എ�റിയി�ാേമാ?
�റിസം വ��ിന് കീഴി�� േക� പ�തിക�
3923.

�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ
സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന �റിസം വ��ിന് കീഴി�� േക� പ�തിക� ഏെത�ാമാണ്;
(ബി) സ�േദശി ദ�ശ� പ�തിയി�ം �സാദ് പ�തിയി�ം ഉൾെ���ി നട�� ���ിക�ം
അതിനായി സം�ാന സ��ാ� െചലവഴി�� �ക�െട�ം വിശദാംശ�� ന��േമാ?
�ീം സീസ� പ�തി
3924.

�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ
സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �റിസം

വ��ിെ�

�ീം

സീസ�

പ�തി�ായി

ഇ�വണ

െചലവഴി�

�ക

എ�യാണ്;വിശദമാ�േമാ;
(ബി) മഴ�ാല സ�ാരികെള േകരള�ിേല�് ആക�ഷി�ാ� ആവി�രി�് നട�ിലാ�� പരിപാടിക�
വിശദമാ�േമാ?
�റിസം വ��് ആവി�രി� പ�തിക�
3925.

�ീ.െക.�രളീധര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം
േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �തിയ

കാല�ിന്

സാധ�തക�

അ��തമായി

�റിസം

�േയാജനെ����തി�ം,

േമഖലെയ
�റിസം

പരിേപാഷി�ി��തി�ം

വ��്

ആവി�രി�

അതിെ�
പ�തിക�

എെ�ാെ�യാണ്;
(ബി) വിേ�ജ് �റിസം പ�തി, വിേ�ജ് ൈലഫ് എ�്പീരിയ�സ് പാേ��ക� എ�ിവ�് വിേദശ
�റി�കളി� നി�ം ലഭി�� �തികരണം േ�ാ�ാഹനജനകമാേണാ; വിശദീകരി�േമാ;
(സി) ഉ�രവാദി� �റിസം മിഷ� �േഖന തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന��െട സഹകരണേ�ാെട
ആവി�രി�� പ�തിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(ഡി) ഫാം �റിസം േ�ാ�ാഹി�ി�� പ�തി നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; ഏെത�ി�ം ഫാ�േമ�് ��ിെ�
സഹകരണം ഇ�ാര��ി� ഉറ�ാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?
വിേനാദസ�ാര വികസനം
3926.

�ീ.എസ്.ശർ�
,, സജി െചറിയാ�
,, ബി.ഡി. േദവ�ി
,, ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം
േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വിേനാദസ�ാര േക��െള ബ�ി�ി�ാ� �തിയ േറാ�ക� നി��ി�ക�ം
നിലവി��വ ���ക�ം െച�് വിേനാദസ�ാര വികസന�ിന് �തി�ചാ���ാ�ാനാ��
പ�തിക�െട േമ�േനാ��ിന് മ�ിതലസമിതി �പീകരി�ി�േ�ാ; എ�ി� ഉേ�ശി�� േന���
എെ��ാമാണ്;
(ബി) ഓേരാ 25 കിേലാമീ�റി�ം വിേനാദസ�ാര േക��� വികസി�ി�് വ��തി�ിന് ല��മി��
സാഹചര��ി�

നിലവി��

പ�തിക�

സമയബ�ിതമായി

���ിയാകാ�

��ം

പരിഹരി�ാനായി ��പതി�ി�േമാ;
(സി) വിേനാദസ�ാര

േക���െട

അടി�ാന

സൗകര�

വികസന�ിനായി

മാ���ാ�

ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; �ീ� കാ���് പ�തി�െട �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ?
വിേനാദസ�ാര േമഖല�െട വികസനം
3927.

�ീ.െക.�േരഷ് ���്
,, െക. ആ�സല�
�ീമതി �. �തിഭ ഹരി
�ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിേനാദസ�ാര േമഖലയിെല െതാഴി� സാധ�ത കണ�ിെല��് ഈ േമഖലയിെല പരിശീലന
പരിപാടിക� വി�ലീകരി�ാ�ം പരിശീലന�ിെ� കരി�ലം നി�യി�ാ�ം ഉേ�ശി��േ�ാ;
�റിസം

വ�വസായ

രംഗ�്

അനധി�തമായി

ൈഗ�ക�ാ�ം

സഹായികളാ�ം

�വ��ി��വെര നിയ�ി�ാ� നടപടിെയ��േമാ;
(ബി) �റിസം വികസന രംഗ�് െക.�ി.ഡി.സി.�െട �വ��നം വിശദമാ�ാേമാ; �വ��നം ��ത�
കാര��മമാ�ാ�ം വി�ലീകരി�ാ�ം പ�തി�േ�ാ;
(സി) വിേനാദസ�ാര ഉ���� വിപണന�ിനായി നട�ാ� ഉേ�ശി�� �ാവ�മാ��് 2018 െ�
വിവര�� ന�കാേമാ;
(ഡി) അ�ാരാ�

�റിസം

െച�ാനായി�േ�ാ;

േമഖലകളി�

സം�ാന�ിെ�

മാ���ിംഗ്

വി�ലീകരി�ാ�

ഉ����

േവ��

ആവി�രി�ി��

മാ���്
പ�തിക�

എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?
ഇേ�ാ �റിസം
T 3928. �ീ.െക.സി.േജാസഫ്
,, എ.പി. അനി� �മാ�
,, അ�� �കാശ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം
േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
(എ) ഇേ�ാ �റിസം േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് ഈ സ��ാ� നിലവി� വ�േശഷം നട�ിലാ�ിയ
പ�തിക� എെ�ാെ�യാണ്;
(ബി) ഇേ�ാ

�റിസം

േമഖലയിെല��

��യി�െപ�ി�േ�ാ;

എ�ി�

സ��ശക�

എ�ാ

ഇേ�ാ

അപകട�ി�െപ��തായ
�റിസം

േക��ളി�ം

റിേ�ാ��ക�

േസ�ി

ആഡി�്

നട��തി�ം തദ��തമായ �ര�ാ നടപടിക� ഏ�െ����തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ;
(സി) ഇ�രം േക��ളി� സ��ശക�െട ബാ�ല�ം �റ��തി�ം പരി�ിതി സംര�ണ�ി�മായി
എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളത്;
(ഡി) ��ത

�റി�്

െസ��കളി� �ാ�ി�്

���മാ�ം

ഒഴിവാ��തിന്

ക�ശന

നടപടി

സ�ീകരി�േമാ എ�് വ��മാ�േമാ?
െക.ടി.ഡി.സി.�െട പ�തിക�
3929.

�ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി
,, െക.വി.അ�� ഖാദ�
,, െക. ബാ�
,, െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം
േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ�

വിേനാദസ�ാരേമഖല�െട

സമ�വികസനം

ല��മാ�ി

െക.ടി.ഡി.സി.

ആവി�രി�് നട�ാ�� പ�തിക� എെ�ാെ�യാണ്;
(ബി) െക.ടി.ഡി.സി.

2018-19

വ�ഷ�ി�

നട�ാ�ാ�

ഉേ�ശി��

വികസനപ�തിക�

ഏെതാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;
(സി) െക.ടി.ഡി.സി.�െട കീഴി�� േഹാ��ക�െട �വ��നം ��ത� െമ�െ���ാ� എെ�ാെ�
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;
(ഡി) ജി.എസ്.ടി. നട�ിലാ�ിയത് െക.ടി.ഡി.സി.�െട റേ�ാറ�് ബിസിന�ിെന �തി�ലമായി
ബാധി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?
െപരിയാ� ൈടഗ� റിസ�വി� ഗ�് ഹൗസ്

3930.

�ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം
േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപരിയാ� ൈടഗ� റിസ�വി� ഉ�െ�� ശബരിമലയി� സം�ാന �റിസം വ��് ഗ�് ഹൗസ്
പണി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;
(ബി) ഗ�് ഹൗസ് പണി��തിന് വനം വ��ി� നിേ�ാ മേ�െത�ി�ം വ��ി� നിേ�ാ അ�വാദം
ലഭി�ി�േ�ാ;ഉെ��ി� ആയതിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;
(സി) ഗ�് ഹൗസ് പണിയാ� ഉേ�ശി�� �ലം വനം വ��് ഏെത�ി�ം ഡി�ാ��്െമ�ിന് ലീസിേനാ
സബ് ലീസിേനാ ന�കിയതാേണാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ; ഇ�രം �ല�് െക�ിട��
പണി��തിന് അ�മതി�േ�ാ;
(ഡി) ��ത �ല�് െക�ിട�� പണി��തിനായി േക� വനം പരി�ിതി മ�ാലയ�ിെ�
അ�മതി ആവശ��േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;
(ഇ) വന�മിയിേലാ േക� വന നിയമ�ിെ� പരിധിയി� വ�� �ല�് വാടക�േ�ാ മേ�െത�ി�ം
സ��ീസ് ചാ��് ഈടാ�ിേയാ േകാം��് പണി��തിന് വന ഇതര വ��ിന് നിലവിെല
ച��� �കാരം അ�വാദം ഉേ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?
േകരള ഇ��ി���് ഓഫ് �റിസം ആ�് �ാവ� �ഡീസിെല ജീവന�ാ�
3931.

�ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം
േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള ഇ��ി���് ഓഫ് �റിസം ആ�് �ാവ� �ഡീസി� (കി�്സ് ) നിലവി� എ�
ജീവന�ാരാണ്

േസവനം

അ��ി�വ��ത്;

ഇതി�

�ിരം

/കരാ�

/

ദിവസേവതനാടി�ാന�ി� േജാലി െച��വ�െട വിവരം ത�ിക തിരി�് വിശദമാ�ാേമാ;
(ബി) 2016 മാ��ി� എ� �ിരം /കരാ� / ദിവസേവതന ജീവന�ാ� േസവനം അ��ി�ി��;
(സി) 2018

ഏ�ി�

മാസ�ി�

�ിരം

/െഡപ�േ�ഷ�

വ�വ�യി�

േജാലി

െച��

ജീവന�ാ��ായി ശ�ളയിന�ി� എ� �കയാണ് െചലവഴി�ത്;
(ഡി) 2018 ഏ�ി� മാസ�ി� ദിവസേവതന / കരാ�വ�വ�യി� േജാലിെച�വ��വ��ായി
ശ�ളയിന�ി� എ� �കയാണ് െചലവഴി�ത്;
(ഇ) കി�്സി�

നിലവി�

�ിരം

ജീവന�ാ�െട

ത�ികയി�

എ�

ഒഴി�കളാ��ത്

എ�റിയി�ാേമാ?
വിേനാദ സ�ാര വ��ിെല െെ�വ� നിയമനം
3932.

�ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം
േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല വിേനാദ സ�ാര വ��ിന് സ��മായി എ� വാഹന�� (എ�.ഡി.വി) ഉ�്;
എ� െെ�വ� (എ�.ഡി.വി) ത�ിക ഉ�്;

(ബി) ��ത വ��ിന് കീഴി� എ� �ിരം െെ�വ�മാ� (എ�.ഡി.വി) േജാലി െച��;
(സി) എ� താ�കാലിക െെ�വ�മാ� (എ�.ഡി.വി) േജാലി െച��;
(ഡി) ഒ�

വാഹനം

അ�വദി�േ�ാ�

െെ�വ�

ത�ിക

അ�വദി�ാ�ത്

എ�െകാ�്

എ�റിയി�ാേമാ;
(ഇ) ഒ� വാഹനം അ�വദി�േ�ാ� ഒ� െെ�വ� ത�ിക അ�വദി�ണെമ�് സ��ാ� ഉ�രവ്
നിലവി��േ�ാ�(ജി.ഒ

.(എം.എസ്)

നം/42/88/പി

ആ�്എആ�ഡി)

ദിവസേവതന

അടി�ാന�ി� േജാലി െച��വെര ഒഴിവാ�ി പി.എസ്.സി. ലി�ി��വർ�് േജാലി
ന�കാ� സ��ാ� ത�ാറാ�േമാ?
മംഗലം ഡാം �റിസം പ�തി
3933.

�ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം
േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആല�� നിേയാജകമ�ല�ിെല മംഗലം ഡാം �റിസം പ�തി�െട ���ിക� ഏ�ഘ�ം
വെരയായി എ�് വിശദമാ�ാേമാ;
(ബി) ഈ പ�തി എ�് ���ീകരി�ാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?
വിേനാദ സ�ാര േക�മായ ശം��ഖം ബീ�് സംര�ി��തിന് നടപടി
T 3934. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം
േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
(എ) തി�വന��രം നഗര�ിെല �ധാന വിേനാദ സ�ാര േക�മായ ശം��ഖം ബീ�് ശ�മായ
കടലാ�മണ�ി� തക��ടി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;
(ബി) ശം��ഖെ�

ശ�മായ

തിരമാലക� െച���തി�ം

ബീ�്

സംര�ി��തി�ം

എ�്

സംവിധാനമാണ് ഏ�െ���വാ� ഉേ�ശി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;
(സി) ഇതിനായി എ� േകാടി �പ�െട െചലവ് �തീ�ി��െവ�ം അടിയ�രമായി ബീ�്
സംര�ണ�ിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�ം വ��മാ�േമാ?
മലനാട്-േനാ��് മലബാ� റിവ� �യിസ് �റിസം
3935.

�ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം
േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �റിസം വ��് മലനാട്-േനാ��് മലബാ� റിവ� �യിസ് �റിസ�ിെ� ഭാഗമായി തലേ�രി
നിേയാജക മ�ല�ിെല േബാ�് െജ�ി നി��ാണ�ിന് ഭരണാ�മതി ലഭി� 3 ���ികളായ
പ�ി�� േബാ�് െജ�ി നി��ാണം (1,750000, െചാ�ി �ാമപ�ായ�്),ക�ടവ് േബാ�്
െജ�ി നി��ാണം (3,0300000 െചാ�ി �ാമപ�ായ�്),ന�മാഹി േബാ�് െജ�ി (ന�മാഹി
�ാമപ�ായ�്) എ�ീ ���ിക�െട നിലവി�� അവ� എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ ���ികൾ�് ഇ�വെര�ം സാേ�ാതികാ�മതി ലഭ�മാകാ�തിെ� കാരണം എ�ാെണ�ം
ഈ ���ി�് എേ�ാ� സാേ�തികാ�മതി ലഭി�ം എ�ം വ��മാ�ാേമാ?
മലബാ� �റിസം �യിസ്
3936.

�ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം
േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല ആയി�ിയി�ം ഇടയില�ാ�ം �റിസം വ��് പണിത ഹൗസ് േബാ�്
െട�മിന�ം െഫസിലിേ�ഷ� െസ��ം നി�ാരമായ വാടക�് ബി.ആ�.ഡി.സി.�് ന�കിയ
നടപടി �നഃപരിേശാധി�േമാ;
(ബി) മലബാ� �റിസം �യിസിെ� േക�ബി�വായ ഇവിെട ക�ായി കായലിെല ജലയാ��് ഏ��ം
സൗകര��ദമായ ഇൗ െട�മിന� േഹാ�� ആ�ി മാ�ാെത നിരവധി േബാ�ക��് ലാ�്
െച�ാ�� തര�ി� വിഭാവനം െച�േമാ;
(സി) ��മായ വാടക�് ബി.ആ�.ഡി.സി. �െട അധീനതയി���ം �റിസം വ��് ഏ�പി��മായ
െക�ിട�� വാടക�് ന��� �വണത അവസാനി�ി�് ഏെറ സൗകര��� ഉ� ഇവിെട
ഹൗസ് േബാ�് െട�മിന� ഉ�െ�െട വ��് അധീനതയി��െ� നട�ാ� നടപടിക�
ഉ�ാ�േമാ?
മലബാ� �യിസ് �റിസം പ�തി
3937.

�ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മലബാ� �യിസ് �റിസം പ�തി�െട ഭാഗമായി േക��ി� സമ��ി� നി�േ�ശ�ളി� എ�
േകാടി �പ�െട നി�േ�ശ���ാണ് േക�സ��ാരിെ� അ�മതി ആയി��ത്;
(ബി) േക� സ��ാ� അംഗീകരി�വ� പ�തിക� ഏെത�ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ;
(സി) േക��ി� നി�് അംഗീകരി�് വ� നി�േ�ശ�ളി� പ��� നിേയാജകമ�ല�ിെല
ഏെത�ാം പ�തിക� ഉ�്;വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?
ക�� ജി�യിൽ പി��ിം �റിസം പ�തി
3938.

�ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം
േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
ക�� ജി�യിെല �ധാനെ�� ആരാധനാലയ�� ഉ�െ���ിെ�ാ�് പി��ിം �റിസം പ�തി
നട�ിലാ��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?
എറണാ�ളം ജി�യിെല �റിസം പ�തിക�

3939.

�ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം
േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എറണാ�ളം

ജി�യി�

�റിസം

വ��്

നട�ിലാ�ിെ�ാ�ിരി���ം

നട�ിലാ�ാ�

ഉേ�ശി���മായ പ�തിക� ഏെത�ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ;
(ബി) ��ത പ�തിക��ായി അ�വദി�ി�� �ക എ�െയ�ം നിലവിെല �ിതി എെ��ം,
വ��മാ�ാേമാ;
(സി) ��ത പ�തിക��് ഭരണാ�മതി ന�കിയതിെ� പക��ക� ലഭ�മാ�ാേമാ?
മല�റം ജി�യിെല �റിസം പ�തിക�
3940.

�ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം
േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� വ�തിന് േശഷം മല�റം ജി�യി� സ��ാ� ഏെ��� �റിസം പ�തിക�
ഏെതാെ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ;
(ബി) ��ത ജി�യിെല �റിസം പ�തിക��് േവ�ി �� സ��ാരിെ� കാല�് എ� �പ
,ഏെത�ാം പ�തിക��് െചലവഴി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ;
(സി) ഈ സ��ാ� വ�തിന് േശഷം മല�റം ജി�യിെല �റിസം പ�തിക��് േവ�ി എ� �പ
നീ�ിവ�െവ�് അറിയി�ാേമാ;
(ഡി) മല�റം ജി�യിെല മിനി ഊ�ി േക�ീകരി�് �റിസം പ�തി ആരംഭി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; പ�തി
�പ േരഖ ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?
വാമന�രം മ�ല�ിെല �റിസം പ�തിക�
3941.

�ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം
േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷ�� ര� വ�ഷ�ാലയളവി� വാമന�രം നിേയാജക
മ�ല�ി� �റിസം

രംഗ�്

നട�ിലാ�ിയ

പ�തിക� ഏെതാെ�;

വിശദവിവര��

വ��മാ�ാേമാ?
പായി�ട-വലിയകട ൈപ�ക വ�ാപാരേക�ം
3942.

�ീ.എം. �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
'ൈപ�ക സംര�ണ�ി�െട �റിസം വികസനം' എ� �റിസം നയ�ിെ� ഭാഗമായി
േകാഴിേ�ാട്

മിഠായിെത�വ്

മാ�കയി�

െകാ�െ�

��ാ�ക�െട

പഴ���

�കയിലപ�കശാല�ം അ�ബ� പായി�ട-വലിയകട വ�ാപാര േമഖല�ം ഉ�െ���ി ൈപ�ക
വ�ാപാര േക�മായി വികസി�ി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

മ�ടയിെല �ഡ് �ാ�് ഇ��ി���്
3943.

�ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം
േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ�ട നിേയാജക മ�ല�ി� �വ��ി��, �റിസം വ��ിന് കീഴി�� �ഡ് �ാ�്
ഇൻ�ി���ിന്

സ��മായി

െക�ിടം

നി��ി���മായി

ബ�െ��്

വ��്

നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ;
(ബി) നിലവി� �ാപനം �വ��ി�� വാടകെ��ിട�മായി ബ�െ��് േനരി�� ����
��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� ഇത് പരിഹരി�ാ� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്
എ�റിയി�ാേമാ?
മീ�വ�ം �റിസം പ�തി
3944.

�ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം
േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബിയി�െട

എ�

വ�കിട

�റിസം

പ�തികളാണ്

സം�ാന�്

ആരംഭി�വാ�

ഉേ�ശി��ത്; വിശദവിവരം ന��േമാ;
(ബി) വനം വ��ിെ� തട��� ഒഴിവാ�ി േകാ�ാട് മ�ല�ിെല മീ�വ�ം �റിസം പ�തി ഇൗ
വ�ഷം തെ� ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?
വള�കാട് ദ�ീപി� പരി�ിതി സൗഹാ�� വിേനാദസ�ാര പ�തി
3945.

�ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം
േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ണി�റ

മ�ല�ിെല

വള�കാട്

ദ�ീപിെ�

വിേനാദസ�ാര

സാധ�ത

��യി�െ��ി�േ�ാ;
(ബി) ഇവിെട പരി�ിതി സൗഹാ�� വിേനാദസ�ാര പ�തി നട�ിലാ�ണെമ�് അഭ�ർ�ി�്
സർ�ാരിന് ആെര�ി�ം നിേവദനം ന�കിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം അറിയി�േമാ;
(സി) വള�കാട് ദ�ീപിെ� സാധ�ത �േയാജനെ���ി ഒ� പരി�ിതി സൗഹാർ� വിേനാദസ�ാര
പ�തി നട�ിലാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; എ�ി� വിശദാംശം അറിയി�േമാ?
പന�റ�ര തീരം �റി�് േക�മാ��തി�ളള നടപടിക�
3946.

�ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം
േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

േനമം നിേയാജക മ�ല�ിെല െവ�ാ� വാ�ഡി� പന�റ�ര തീരം ഒ� �റി�് േക�മായി
വികസി�ി��തിന് ഏെത�ി�ം നടപടികൾ സ��ാ� തല�ി� സ�ീകരി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി�
വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?
വാടാന��ി ബീ�ിെല �റിസം പ�തി
3947.

�ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം
േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
���

ടൗണിേനാട്

േച��കിട��

വാടാന��ി

ബീ�ി�

�റി�ക��്

സൗകര���

ഒ���തി�ം ബീ�ിെ� സൗ�ര�വ�കരണ�ി�മായി 2018-19െല ബജ�ി� ശിപാ�ശ െച�
പ�തി �ാവ��ികമാ��തിനായി എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ?
പാറ��ചിറ �റിസം പ�തി
3948.

�ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം
േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
മണ�� മ�ല�ിെല ��� പ�ായ�ി� പാറ��ചിറ �റിസം പ�തി�ായി എെ��ാം
നടപടി സ�ീകരി�ി�െ��് അറിയി�ാേമാ?
��ണി�റ നഗരെ� സൗ�ര�വ�കരി��തി�� നടപടി

3949.

�ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം
േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എറണാ�ളം

ജി�യിെല

സാം�ാരിക

േക�മായ

��ണി�റ

നഗര�ിെല

�ധാനെ��

േക��ളിെല സ��ാരിെ�േയാ �നിസി�ാലി�ി�െടേയാ േദവസ��ിെ�േയാ ഉടമ�തയി�ളള
മതി�ക�, തി�വന��രം നഗര�ി� െച�ി�ളള�േപാെല അ�േയാജ�മായ ചി��� വര�്
മേനാഹരമാ�ി സംര�ി��തിന് സ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?
(ബി) എ�ി� വിശദാംശം അറിയി�േമാ?
െന���മല �റിസം വികസനം
3950.

�ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം
േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�� നിേയാജക മ�ല�ിെല ഏറ�് പ�ായ�ി�� െന���്മലയി� �റിസം പ�തി
നട�ാ��ത്

സംബ�ി�്

നാളി�വെര

സ�ീകരി�ി��

നടപടിക�െട

വിശദാംശം

െവളിെ���േമാ;
(ബി) ഏെറ �റിസം സാധ�ത�� ഇൗ പ�തി നട�ിലാ��തിന് നിലനി��� തട���

എെ��ാെമ�് അറിയി�ാേമാ;
(സി) സമയബ�ിതമായി ��ത �റിസം പ�തി നട�ിലാ��തിന് േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ
എ�റിയി�ാേമാ?
ഭാരത�ഴ�മായി ബ�െ�� �റിസം പ�തി
3951.

െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ
സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭാരത�ഴ�മായി

ബ�െ��്

എ�

പ�തിക�

വിേനാദ

സ�ാരവ��്

ത�ാറാ�ിയി��്;വ��മാ�േമാ;
(ബി) മല�റം ജി�ാ �റിസം െ�ാേമാഷ� കൗ�സി� ഭാരത�ഴ�മായി ബ�െ��് ത�ാറാ�ിയ
പ�തി വിേനാദ സ�ാരവ��് പരിേശാധി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;
(സി) വിേദശികളായ

സ�ാരികെള

ആക�ഷി��തി��

പ�തിക�

ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;വിേദശികളായ വിേനാദ സ�ാരികെള ആക�ഷി�വാ� നിള�െട തീര�്
�േത�ക പ�തിക� ആവി�രി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;
(ഡി) ധാരാളം പണം െചലവഴി�� വിേനാദ സ�ാരിക� േകരള�ിേല�് വ��തി� �റവ് വ�
കാര�ം പരിേശാധി�േമാ;വ��മാ�േമാ?
നിപ ൈവറസ് ബാധെയ�ടർ�് �റിസം രംഗെ� �ര�
3952.

�ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം
േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിപ ൈവറസ് ബാധ�െട പ�ാ�ല�ി� േകരള�ിെല വട�� ജി�കളിെല �റി�്
േക��ളിെല ജീവന�ാ� ക�� ഭീതിയിലാെണ� റിേ�ാ��ക� പരിേശാധി�ക��ാേയാ;
(ബി) ൈവറസ് ബാധ�െട പ�ാ�ല�ി� �റി�് േക��ളിെല ജീവന�ാ��് ഒ��ിയി��
�ര�ാ�മീകരണ�െള��ി വിശദീകരി�ാേമാ;
(സി) ഇേ�ാ�

ഒ��ിയി��

�മീകരണ��

ൈവറസ്

ബാധെയ

�തിേരാധി��തിന്

മതിയായവയാെണ�് ക���േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;
(ഡി) ജീവന�ാ�െട�ം സ�ാരിക�െട�ം �ര� ഉറ� വ���തിന് സ��ാ� ��ത� �ര�ാ
സംവിധാന�� ഏ�െ���േമാ; എ�ി� വിശദമാ�ാേമാ?
േദവസ�ം േബാ��ക�
3953.

�ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം
േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് എ� േദവസ�ം േബാ��ക� ഉ�്;ഇവ എ��ത� �വ��നം ആരംഭി�;
വിശദമാ�ാേമാ;
(ബി) ��ത

േദവസ�ം

േബാ��ക�െട

കീഴി�

എ�

��ക�,േകാേള�ക�

�വ��നം

ആരംഭി�ി��്;എ��ത� എ�് വ��മാ�ാേമാ;
(സി) തി�വിതാം��

േദവസ�ം

േബാ�ഡ്

ആ�ാന�ം

അതിന്

കീഴി��

ഓഫീ�കളി�ം

േകാേള�കളി�ം ��കളി�ം ജീവന�ാരായി എ� �േ�ാ��ാ�, പിേ�ാ��ാ�, പ�ിക ജാതി,
പ�ിക വ���ാ� ഉ�് എ�് �ാപന�� തിരി�് വ��മാ�േമാ;
(ഡി) ��വാ�� േദവസ�ം േബാ�ഡ് ആ�ാന�ം അതിന് കീഴി�� ഓഫീ�കളി�ം േകാേള�കളി�ം
��കളി�ം ജീവന�ാരായി എ� �േ�ാ��ാ�, പിേ�ാ��ാ�,പ�ിക ജാതി,പ�ിക വ���ാ�
ഉ�് എ�് �ാപന�� തിരി�് ഉ� എ�ം വിശദമാ�ാേമാ;
(ഇ) െകാ�ി� േദവസ�ം േബാ�ഡ് ആ�ാന�ം അതിന് കീഴി�� ഒാഫീ�കളി�ം േകാേള�കളി�ം
��കളി�ം ജീവന�ാരായി എ� �േ�ാ��ാ�, പിേ�ാ��ാ�,പ�ിക ജാതി,പ�ിക വ���ാ�
ഉ�് എ�് �ാപന�� തിരി�് ഉ� എ�ം വിശദമാ�ാേമാ?
േ�� സ����െട സംര�ണം
3954.

�ീ.�ി.വി.രാേജഷ്
,, എം. �േകഷ്
,, എം. സ�രാജ്
,, െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് അന�ാധീനെ�� േ�� �മി തിരി� പിടി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി�ളളെത�് വ��മാ�ാേമാ;
(ബി) ഇതിനായി �േത�ക േദവസ�ം �ിബ�ണ� �പീകരി��തി�ളള നടപടി െെകെ�ാ�ി�േ�ാ;
വിശദാംശം ന��േമാ;
(സി) േ���േളാട�ബ�ി�ളള

കാ�ക�െട�ം

�ള��െട�ം

ആ��റക�െട�ം

സംര�ണ�ിനായി �േത�ക ധനസഹായ പ�തി നട�ാ�ി വ��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;
(ഡി) പ�നാഭസ�ാമി േ���ിെല നിധിേശഖര�ിെ� കണെ���് മാ�കയി� തി�വിതാം��
േദവസ�ം േബാ�ഡിന് കീഴി�ളള േ���ളിെല സ���ം, െവളളി �ട�ിയ ഉ��ടിക�െട
ഇ�െവ�റി ത�ാറാ��തിന് നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?
േ����െട സമ�വികസനം
3955.

�ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�
,, ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��
,, െക. രാജ�
�ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
(എ) �ീ പ�നാഭസ�ാമി േ��ം, ��വാ�� എ�ീ േ����െട സമ�വികസന�ിന് സ�ീകരി�
നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;
(ബി) സ�േദശി ദ�ശ�, �സാദ്

എ�ീ

േക� പ�തിക� �േഖന

സം�ാന�്

ഏെത�ാം

േ���ളിലാണ് വികസന �വ��ന�� നട��െത�് വ��മാ�േമാ;
(സി) ��ത

പ�തികളി�

ഉ�െ����തിന്

സം�ാനം

േക��ിന്

സമ��ി�

�ധാന

നി�േ�ശ�� എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�േമാ;
(ഡി) േദവസ�ം നിയമന�� �താര�മാ��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ?
ശബരിമല ഇട�ാവള നി��ാണം
3956.

െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ
സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ശബരിമല�െട

ഇട�ാവള��

നി��ി��

പ�തി

സംബ�ി�്

വ��മായ

വിവരം

ലഭ�മാ�േമാ;
(ബി) േകാ��� നിേയാജകമ�ല�ിെല കാടാ�ഴ ഭഗവതി േ���ിേനാട�ബ�ി�് ഇട�ാവളം
നി��ാണ�ിന് ത�ാറായ െപാ�േമഖല �ാപന�മായി കരാ� ഒ�ി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;
(സി) ��ത �ാപനം �േ�ാ�വ�� നി�േ�ശ�� സംബ�ി�് േദവസ�ം േബാ�ഡ് സ��ാ�മായി
ആശയവിനിമയം നട�ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;
(ഡി) ഇട�ാവളം എ�േ��് ���ിയാ�വാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�േമാ; വിശദമായ വിവരം
ലഭ�മാ�േമാ?
ശബരിമല തീ��ാടക��ായി ഇട�ാവള സ��യ��
3957.

�ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം
േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ

സ��ാ�

അധികാര�ി�

വ�തിന്

േശഷം

ശബരിമല

തീ��ാടനം

�ഗമമായി

നട��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�േമാ;
(ബി) തീ��ാടക��് വി�മി��തി�ം വിരിെവ��തി�മായി ആ�നിക സൗകര��േളാ� �ടിയ
ഇട�ാവള�� നി��ി��തി��

നടപടിക� എവിെടെയ�ാമാണ്

ആരംഭി�ി��െത�്

അറിയി�േമാ;
(സി) ഇട�ാവള സ��യ�� ഏെത�ാം േ���ളിലാണ് നി��ി��തിന് പ�തിയി�ി��ത്;
അതിനായി എ� �ക െചലവ് �തീ�ി��െ��് െവളിെ���േമാ?
മണ�� മ�ല�ിെല ഇട�ാവളനി��ാണം

3958.

�ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം
േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മണ�� മ�ല�ിെല വാടാന��ി പ�ായ�ിെല ���രി� ശബരിമല തീ��ാടക��ായി
ഇട�ാവളം നി��ി���മായി ബ�െ��് ലീവ് ആ�് െെലസ�സ് എ�ിെമ�് നിലവി�േ�ാ ;
(ബി) ��ത ഇട�ാവളം നി��ി���മായി ബ�െ�� ���ിക�െട �േരാഗതി സംബ�ി�
വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?
തി�വിതാം�� േദവസ�ം േബാ�ഡിെല �ാന�യ�ം
3959.

�ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം
േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വിതാം��

േദവസ�ം

േബാ�ഡി�

അ�ിനിേ��ീവ്

ഓഫീസ�മാ�െട

�ാന�യ�ം

നട�ിയി�േ�ാ; എ�ി� എ�േപ��ാണ് �ാന�യ�ം ന�കിയത്;
(ബി) അതി� പിേ�ാ�വിഭാഗ�ി�െപ� എ� േപ��്;
(സി) ��ത ത�ികയി� നിയമി�െ��വ�െട ���ി� വിജില�സ് അേന�ഷണം േനരി��വ�ം
�ധാന ത�ികകളി� നിയമനം ന�ക�െത�് വിജില�സ് വിഭാഗം ശിപാ�ശ െച�വ�ം
ഉ�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� അതി�ളള കാരണം എ�ാണ് എ�് െവളിെ���ാേമാ?
തി�വിതാം�� േദവസ�ം േബാ�ഡിെല അസി��് എ�ിനീയ� നിയമനം
3960.

�ീ.അ�� �കാശ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം
േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വിതാം�� േദവസ�ം േബാ�ഡി� അസി��് എ�ിനീയ� ത�ികയിേല�് നിയമനം
നട��തിന് േദവസ�ം റി��്െമ�് േബാ�ഡ് എ��് പരീ� നട�ിയി�േ�ാ;
(ബി) ��ത ത�ികയി� എ� ഒഴി�കളാണ് നിലവി�ളളത്;
(സി) നിയമനം നട��തിന് റി��്െമ�് േബാ�ഡിന് റഫ� െച� ത�ികയിേല�് േദവസ�ം േബാ�ഡ്
ആെരെയ�ി�ം �േമാഷ� ന�കി നിയമി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� ആെരയാെണ�ം അതി�ളള
കാരണെമ�ാെണ�ം അറിയി�േമാ;
(ഡി) ഇ�സംബ�ി�് എെ��ി�ം പരാതി ലഭി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� അനധി�തമായി നിയമനം
ന�കിയത് �ന:പരിേശാധി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?
െന�ാ�ി�കര �ീ��സ�ാമി േ��ം
3961.

�ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം
േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ാ�ി�കര �ീ��സ�ാമി േ���ി� �റിസം വ��ി� സമ��ി��തിനായി േ��കടവി�ം
അ�ബ��ല�ളി�ം ഒ� േകാടി �പ�െട നി��ാണ �വ��ന�ിെ� ഡി.പി.ആ�.
ത�ാറാ��തിന് േവ�ി െന�ാ�ി�കര േദവസ�ം എ.സി.�് എം.എ�.എ. ന�കിയ ക�ിെ�
അടി�ാന�ി�

തി�വിതാം��

േദവസ�ം

േബാ�ഡ്

എ�്

നടപടി

സ�ീകരി�

എ�്

വ��മാ�ാേമാ;
(ബി) ഡി.പി.ആ� ത�ാറാ�ാൻ കാലതാമസം വ���തിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;
(സി) 2017 ഏ�ി� മാസം �ത� 2018 മാ��് 31 വെര െന�ാ�ി�കര നിേയാജകമ�ല�ിെല
ഓേരാ േ���ളി� നി�ം തി�വിതാം�� േദവസ�ം േബാ�ഡിന് ലഭി� വ�മാനം എ�െയ�്
വ��മാ�േമാ?
മലബാ� േദവസ�ം േബാ�ഡ് ജീവന�ാ�െട േവതനാ��ല���
3962.

�ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം
േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മലബാ� േദവസ�ം േബാ�ഡിന് കീഴി�� ജീവന�ാ�െട ശ�ളം ഉ�െ�െട�� ആ��ല���
തട�െ�� വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ;
(ബി) മാേനജീരിയ� ഫ�മായി ബ�െ��് ശ�ളം തട�െ��ത് പരിഹരി�ാ�ം േ�� ജീവന�ാ�െട
േവതനാ��ല��� സമയബ�ിതമായി ലഭി�ാ�ം നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?
മലബാ� േദവസ�ം േബാ�ഡ് ജീവന�ാ�െട േസവനേവതന വ�വ�ക�
3963.

�ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം
േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മലബാ� േദവസ�ം േബാ�ഡിെല ജീവന�ാ�െട േസവനേവതന വ�വ�ക� �ാവ���/െകാ�ി�
േദവസ�ം േബാ��കളിേല�േപാെല ഏകീ�തമാേണാ; വിശദമാ�ാേമാ;
(ബി) ��ത ജീവന�ാ��് േവതനം ���ി നി�യി�ി�േ�ാ; ഇവ��് അ�ഹതെ�� േവതനം
�ടി�ിക�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;
(സി) കഴി� പ� വ�ഷമായി േവതന പരി�രണം നട�ാതി��ി�ം ��വ� േവതന�ം ലഭി�ാെത
�ടി�ികയായി�ം അവധിദിന�� േപാ�ം ബാധകമാ�ാെത േജാലി െച�� മലബാ� േദവസ�ം
േബാ�ഡിെല ജീവന�ാ�െട േസവന േവതന വ�വ�ക� പരി�രി�ാ�ം ഏകീകരി�ാ�ം
സത�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?
ജീവന�ാരെ� തട�െവ� ആ��ല���
3964.

�ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം
േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മലബാ� േദവസ�ം േബാ�ഡിന് കീഴി�� േ���ളിെല ജീവന�ാ��് സ��ീസി� നി�ം
വിരമി�േ�ാ� ന��� പരാമാവധി �ാ�വി�ി �ക എ�യാണ്;
(ബി) േബാ�ഡിന് കീഴി� �വ��ി�� ഉളി�� �ാമ പ�ായ�ിെല വയ�� കാലിയാ�
േ���ി� നി�ം വിരമി� െക.േമാഹ�ദാസിെ� �ാ�വി�ി�ം ലീവ് സറ�� ആ��ല���ം
ന�കാെത തട�െവ�ത് എ�് കാരണ�ാലാണ്;
(സി) തട�െവ� ആ��ല��� എ��ം െപെ��് വിതരണം െച�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?
തി�വ�ം േ���ി� ഭ���് സൗകര���
3965.

�ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം
േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വ��് �ീ പര�രാമ േ���ി� ബലി ത��ണ�ിന് വ�� ഭ���് സൗകര���
ഒ���തിന്

ആവശ�മായ

നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ;ഉെ��ി�

എ�

നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;
(ബി) എ�േ��് ��ത ���ിക� ആരംഭി�വാ� സാധി�ം എ�് വിശദമാ�ാേമാ?
കാസ�േകാട് ജി�യി� േദവസ�ം വ��ിെ� നിയ�ണ�ി�ളള േ����
3966.

�ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം
േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േകാട് ജി�യി� േദവസ�ം വ��ിെ� കീഴി� എ� േ���� ഉെ��ം കഴി� ഏഴ്
വ�ഷം എെ��ാം സഹായ��ം ആ��ല���ം ഇൗ േ�����് ന�കിയി�െ��ം വ�ഷം
തിരി�് വ��മാ�ാേമാ ;
(ബി) ജി�യി�

േബാ�ഡിെ�

കീഴി�

വരാ�

േ����

എ�

ഉെ��ം

ഇ�രം

ആരാധനാലയ���് സഹായം ന�കാ�േ�ാ എ�ം വ��മാ�ാേമാ ;
(സി) േ��ം

�ാനിക�മാ��്

സാഹചര��ി�

ഇേ�ാ�

ജീവിതെ�ല�മായി

ന���

േവതനം

എ�യാെണ�ം

െപാ��െ�ടാ�താണ്

ഇൗ

ഇ�െ�

േവതനെമ�ം

േബാ��െ��ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ ;
(ഡി) എ�ി� േവതനം വ��ി�ി�ാ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?
തളി ത�ികയിെല നിയമന��
3967.

�ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം
േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദവസ�ം റി��്െമ�് േബാ�ഡ് നട�ിയ തളി ത�ികയിെല നിയമന�ിനായി�� പരീ�യിെല
റാ�് ലി�ി� നി�ം ഇ�വെര നട�ിയ നിയമന�� എ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) തളി ത�ികയി� എ� ഒഴി�ക� റിേ�ാ��് െച�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;
(സി) നിലവി�� ഒഴി�കളി� കരാറടി�ാന�ി� േജാലി െച��വ�െട എ�ം എ�യാണ്;
വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;
(ഡി) റാ�് ലി�ി� നി�ം ഒഴി�� ത�ികയിേല�് നിയമനം നട��തിനാവശ�മായ നടപടി
സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?
ആ�കാ� ടൗ�ഷി�്
3968.

�ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം
േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ�കാ� േദവീ േ���ം പരിസര �േദശ��ം ഉ�െ���ി �ട�ാ� ഉേ�ശി�� ആ�കാ�
ടൗ�ഷി�ിെ� ഇേ�ാഴെ� �ിതി എ�ാെണ�് െവളിെ���േമാ;
(ബി) സമീപകാല�് ഈ പ�തി നട�ിലാ��തിന് തീ�മാനം ഉ�ാ�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

േകരള നിയമസഭാ െസ�േ�റിയ�്,

വി. െക. ബാ��കാശ്,

തി�വന��രം,

െസ��റി,

13-06-2018

�േ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�ി��.

