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മ�പടി ന��� മ�ിമാ�

ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ��മ�ി

ൈവദ�തി വ��മ�ി

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

െക.എസ്.ഇ.ബി.�െട �വ��ന കാര��മത

*331.�ീ.സ�ി േജാസഫ്

,, ൈഹബി ഈഡ�

,, അ�വ� സാദ�്

,, വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ഇ.ബി.�െട �വ��ന കാര��മത വ��ി�ി��തി�ളള കരാറി� (ഉദയ്) സം�ാനം

ഒ�വ�ി�േ�ാ;

(ബി) െക.എസ്.ഇ.ബി.�െട സ�ിത ബാധ�ത സ��ാ�  ഏെ����തി�ളള കരാറിെല സാ��ിക

ഭാഗ�ി�ം സം�ാനം ഒ�വ�ി�േ�ാ;

(സി) മ�് �രിപ�ം സം�ാന��ം േക�സഹായേ�ാെട കടബാധ�തയി�ാതാ�� കരാറി� ഒ�വ�ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ഉെ��ി�  കടബാധ�ത ഏെ���് െക.എസ്.ഇ.ബി.െയ കടവി���ം,  കാര��മ�മാ��തിന്

ലഭി� അവസര�ി� നി�ം സം�ാനം വി�നി��ം അതിന് ലഭി�മായി�� േക� സഹായം

േവെ��് വ��ം എ�െകാെ��് െവളിെ���േമാ?

നി��ാണ േമഖലയിെല �തിസ�ി
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*332.�ീ.ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

,, ���ര ര�ാകര�

�ീമതി ഗീതാ േഗാപി

�ീ.എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് അയ�സം�ാന�െള അേപ�ി�് െക�ിടനി��ാണ സാമ�ിക�െട വില ���ത്

വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇ��ലം നി��ാണ േമഖല േനരി�� �തിസ�ി പരിഹരി��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�് വ��െത�് വ��മാ�േമാ?

ര�ാം മാ��വി�� പാേ�ജ്

*333.�ീ.മ�ളാം�ഴി അലി

,, എം.ഉ��

,, െക.എം.ഷാജി

,, പി.െക.അ� റ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ര�ാം മാ��വി�� പാേ�ജിെ� ല���� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) കി�ബി �േഖനയ�ാെത മാ��വി�� പാേ�ജി� എെ��ാം പ�തികളാണ് വിഭാവനം െച�ി��ത്;

അവ�െട വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഇതിെ� ഫലമായി സാ��ിക േമഖലയി�  എെ��ാം ചലനം ഉ�ാ�ാനാ�െമ�ാണ്

�തീ�ി��ത്; അത് എ� �ത� �കടമാ�െമ�് വിശദമാ�േമാ?

ഖാദി�െട�ം മ� �ാമവ�വസായ��െട�ം �േരാഗതി

*334.�ീ.പി.െക. ശശി

,, സി.���

,, സി.െക. ഹരീ��

,, ��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഖാദി�െട�ം മ� �ാമവ�വസായ��െട�ം �േരാഗതി�ാ�� പ�തിക� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഈ േമഖലയി�  െതാഴി�പകരണ��െട ആ�നികവ��രണ�ി�ം

സാേ�തികവിദ�ാവികസന�ി�ം �ണേമ�ാ വ��നവി�ം ഖാദി �ാമവ�വസായ േബാ�ഡ് �േഖന

െച�ാ�േ�ശി�� കാര��� എെ��ാമാണ്;
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(സി) കാലാ��തമായി അഭി�ചി��ാ�� മാ�����സരി�് ഖാദിവ���െട ഡിൈസനിംഗി�

മാ�ം വ��ി വിപണിയി�  �ാനം ഉറ�ി�ാനായി പരിശീലന പരിപാടി സംഘടി�ി�േമാ

എ�റിയി�ാേമാ?

കാ�ണ� ചികി�ാ പ�തി

*335.�ീ.ഇ.പി.ജയരാജ�

,, െക.��ിരാമ�

,, ഐ.ബി. സതീഷ്

,, ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ��സ��ാരിെ� കാല�് കാ�ണ� ചികി�ാ പ�തി�െട േപരി� വ�ാപക അഴിമതി നട� എ�

ആേരാപണെ��റി�് നട�ിയ അേന�ഷണ�ി�  കെ��ിയ �ധാന കാര���

എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) വിവിധ ആേരാഗ�പ�തിക� സംേയാജി�ി�് സൗജന� ചികി� ഉറ�വ��ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) ��ത പ�തി �ാവ��ികമാ���വെര കാ�ണ� പ�തി ��ത� േരാഗ���� ചികി�ക�

�ടി ഉ�െ���ി വി�ലീകരി�് ബജ�് പി�ണേയാെട ശാ�ീകരി�ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാെയ�്

വ��മാ�േമാ?

സൗേരാ�� നയം

*336.�ീ.എ�. വിജയ� പി�

,, െക.�േരഷ് ���്

,, പി.ടി.എ. റഹീം

,, േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സൗേരാ�� നയ�ിെ� കാത� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) വീ�ക�െട േമ��രയി�  േസാളാ�  പാന�  �ാപി�്  1000  െമഗാവാ�് ൈവദ�തി

ഉ�പാദി�ി�ാ�� പ�തി�െട �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;  സ��ാ�  ഓഫീസ് െക�ിട��െട

�കളി� സൗേരാ�� പാന� �ാപി�് െെവദ�തി ഉ�പാദനം സാധ�മായി�േ�ാ;

(സി) അ�യ േ�ാത�കളി�  നി�� ഉൗ�േ�ാ�പാദന�ി�  അെന��ിെ� പ�് എ�ാെണ�്

അറിയി�ാേമാ;  കഴി� ബജ�ി�  ഇൗ ആവശ��ിനായി അെന��ിന് നീ�ിവ� �ക

ഉപേയാഗി��ാ�ിയ േന��� വിശദീകരി�ാേമാ;

(ഡി) ഇൗ �ാപന�ിെ� �വ��നം സം�ാന�ിെ� ഉൗ��ാവശ�മ�സരി�് വി�ലീകരി�ാ�ം
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സാേ�തികവിദ� നവീകരി��തി�ം പരിപാടി�േ�ാ എ�് അറിയി�ാേമാ?

േകാ-ഓ�േറ�ീവ് െഫഡറലിസം

*337.�ീ.െക. െക. രാമച�� നായ�

,, എം. സ�രാജ്

,, െക.വി.വിജയദാസ്

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ-ഓ�േറ�ീവ് െഫഡറലിസം എ� ല���ാ�ി�ായി  14-� ധനകാര� ക�ീഷ�  ന�കിയ

നി�േ�ശ��ം ശിപാ�ശക�ം എെ��ാമാണ്  ;  ഇതി�േമ�ളള േക� സ��ാ�  നിലപാട്

വ��മാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ധന�ഢീകരണ�ിനായി നി�േ�ശി� മാ���� വിശദമാ�ാേമാ; ഇവേയാ�� സ��ാ� നിലപാട്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സ��ാരിെ� െപാ� െചല�ക�െട മാേന�െമ�് സംബ�ി� നി�േ�ശ��  എെ��ാമാെണ�്

വ��മാ�േമാ?

കായികരംഗെ� വികസന�ിനായി ആവി�രി�ി�ളള പ�തിക�

*338.�ീ.എ. എ�. ഷംസീ�

,, ബി.സത��

,, ആ�ണി േജാ�

,, വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയ-അ��േദശീയ തല�ളി�  സം�ാനെ� കായികതാര���് മിക� േന��തിനായി

ആവി�രി�ി�ളള പ�തിക� എെ��ാമാണ്;

(ബി) കായിക സ�വകലാശാല �പീകരി�ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;  ജി.വി.രാജ േ�ാ��സ് �ളിെന�ം

ക��  േ�ാ��സ് ഡിവിഷെന�ം കായിക വ��് ഏെ���� നടപടിക�െട നിലവിെല �ിതി

അറിയി�ാേമാ;

(സി) വിവിധ േ�ാ��സ് േഹാ��ക�െട നവീകരണ�ിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി�ളളത്;

(ഡി) വിവിധ കായിക മ�ര�ളി�  മിക� െതളിയി�� വിദ�ാ��ിക��് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മായി

േച��് �േത�ക പരിശീലനം ന�കി മിക�� താര�ളാ�ി മാ�ാ� പരിപാടി�േ�ാ എ�റിയി�േമാ?
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മാ��വി�� പാേ�ജ്

*339.�ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�

,, സി.മ��ി

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്

േഡാ.എം. െക. �നീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിെ� േമാശമായ സാ��ിക അ�രീ�ം െമ�െ����തിെ� ഭാഗമായി 2016-17

വ�ഷ�ി� �ഖ�ാപി� മാ��വി�� പാേ�ജ് �വ��ന�മമായി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� അതി��കാരം 2016-17 വ�ഷ�ി� ഏെ��� പ�തിക� സംബ�ി� വിശദവിവരം

ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ��ത �വ��നം �ലം സാ��ിക രംഗ�് എെ��ാം മാ�ം വ��ാ�  കഴി�െവ�്

വിശദമാ�േമാ?

�തിയ ൈവദ�തി കണ��ക�ം ഡിമാ�് മാേന�െമ�് സൈ� വ��ന പരിപാടിക�ം

*340.�ീ.പി.വി. അ�വ�

,, േജാ�ജ് എം. േതാമസ്

,, െക.വി.അ�� ഖാദ�

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

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ിെല�ിയതി� േശഷം ന�കിയ �തിയ ൈവദ�തി കണ��ക�

എ�െയ�ം അതിനായി ��തായി ��ി� വിതരണ സംവിധാന�ിെ� വിശദാംശ�ം ലഭ�മാേണാ;

(ബി) അതി��മായ േവനലിെ� ഫലമാ��ായ ഉ�ാദന�റ�ം ആവശ�കതയി�� വ��ന�ം

േനരി��തിനായി നട�ിലാ�ിയ ഡിമാ�് മാേന�െമ�് സൈ� വ��ന പരിപാടിക�

എെ��ാമാണ്;

(സി) ഉപേഭാ� േസവനം െമ�െ����തിനായി നട�ിലാ�ിയ �വ��ന�� എെ��ാമാണ്?

സ��� ൈവദ�തീകരണ പ�തി�െട ���ീകരണം

*341.�ീ.േമാ�സ് േജാസഫ്

,, േറാഷി അഗ�ി�

,, സി.എഫ്.േതാമസ്

േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സം�ാനെ� സ��� ൈവദ�തീകരണ പ�തി�െട ���ീകരണം ഏ� ഘ��ിലാണ്;

വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ പ�തി�െട �േയാജനം എ�വെര അേപ�ി�വ��ാണ് ലഭി�കെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത പ�തി�െട ���ീകരണ�ിന് എെ��ി�ം സാേ�തിക തട��� നിലവി�േ�ാ; എ�ിൽ

വിശദാംശ�� ന��േമാ?

േകരള ബാ�ിെ� �പീകരണം

*342.�ീ.അ�� ഹമീദ് പി.

,, എം.ഉ��

,, പി.ഉൈബ��

െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ

സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള ബാ�ിെ� �പീകരണം സംബ�ി� നടപടിക�  നിലവി�  ഏ� ഘ��ിലാണ്;

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത ബാ�ിെ� �പീകരണ�മായി ബ�െ��് നിയമി� സാധ�താപഠന ക�ി�ി�െട ഘടന

വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത ക�ി�ി റിേ�ാ��് സമ��ി�ി�െ��ി� പക��് ലഭ�മാ�േമാ?

സം�ാന�ിെ� േസാളാ� ൈവദ�തി ഉൽ�ാദനേശഷി

*343.�ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി.

,, ചി�യം േഗാപ�മാ�

,, ഇ.െക.വിജയ�

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

ന��േമാ:

(എ) േസാളാ� ൈവദ�തി സംബ�ി� നയം വ��മാ�േമാ;

(ബി) േവ�ഡ് ൈവ�ഡ് ൈലഫ് ഫ�്,  േവ�ഡ് ഇ��ി���് ഓഫ് സ�യിനബി�  എന�ജി എ�ീ

സംഘടനക�  നട�ിയ പഠന �കാരം േകരള�ിന്  44,456  െമഗാവാ�് േസാളാ�  ൈവദ�തി

ഉ�ാദി�ി��തി�ളള േശഷി�െ��് വ��മാ�ിെ�ാ�� റിേ�ാ��് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) സം�ാന�് േസാളാ� ൈവദ�തി പാ��് നിലവി�േ�ാ; ഉെ��ി� എ� �ണി�് ൈവദ�തിയാണ്

��ത നിലയ�ി� നി�ം ലഭി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?
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സി.എഫ്.എ�.ന് പകരം എ�.ഇ.ഡി. ബ��ക�

*344.�ീ.എം. സ�രാജ്

,, ��ഷ� കട��ി

,, എ�. വിജയ� പി�

,, െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഉപേയാഗ�ന�മായ സി.എഫ്.എ�. ബ��കളിെല െമ��റി പാരി�ിതിക �����ാ��ത്

തടയാ�  ഇവ സംഭരി�് ശാ�ീയമായി സം�രി��തിന് െക.എസ്.ഇ.ബി പ�തി ആ��ണം

െച�േമാ;

(ബി) സി.എഫ്.എ�.ന് പകരം എ�.ഇ.ഡി. ബ��ക� വിതരണം െച��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ൈവദ�തി േബാ�ഡിെ� എ�ാ �ാപന�ളി�ം നിലവി�� സി.എഫ്.എ�ക� മാ�ി എ�.ഇ.ഡി.

ബ��ക� �ാപി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ിൽ ഇ�ാര��ി�� �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ?

േകരള ബാ�് �പീകരി��തി�ളള �ട� നടപടിക�

*345.�ീ.െക. ആ�സല�

,, രാ� എ�ഹാം

�ീമതി.വീണാ േജാ��്

�ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള േകാ-ഓ�േറ�ീവ് ബാ�് �പീകരി��� സംബ�ി�് പഠനം നട��തിനായി �പീകരി�

വിദ� സമിതി�െട റിേ�ാ��ിെ� അടി�ാന�ി�  സമയബ�ിതമായി �ട�  നടപടിക�

സ�ീകരി��തിന് സമയേരഖ നി�യി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന, ജി�ാ സഹകരണ ബാ�കെള സംേയാജി�ി��േതാെടാ�ം നിലവി� ജി�ാ സഹകരണ

ബാ�ക�മായി ബ�ി�ി�് േകാ�  ബാ�ിംഗ് സംവിധാനം ഏ�െ���ാ�  നി�ബ�ിതമാ��

�ാഥമിക കാ�ഷിക സഹകരണ സംഘ��െട�ം മ�് വാ�ാ സംഘ��െട�ം ഘടനയിേലാ

�വ��ന�ിേലാ മാ�ം വ�േ��തായി വ�േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

ഊ�� സംര�ണ പ�തിക�

*346.�ീ.ഐ.ബി. സതീഷ്

,, എ.എം. ആരിഫ്

െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�

�ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ൈവദ�തി �തിസ�ി ��മായിരി�� സാഹചര��ി� ഊ�� സംര�ണ�ിനായി എെ��ാം

�തന പ�തികളാണ് ആവി�രി�ാ�േ�ശി��ത്;

(ബി) ഇതിെ� ഭാഗമായി ഉപേഭാ�ാ���് �റ� വില�് എ�.ഇ.ഡി. ബ��ക�ം കാര��മത�ളള

ൈവദ�േതാപകരണ��ം ലഭ�മാ��തി�ളള പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(സി) ��വ�  െത�വ് വിള�ക�ം എ�.ഇ.ഡി.  ആ�ി മാ��തി�ം അവ�് ഓേ�ാമാ�ിക്

നിയ�ണസംവിധാനം ഏ�െ����തി�ം ഉളള നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  വിശദാംശം

ന��േമാ?

വ�വസായ വികസനം സംബ�ി� െക.എസ്.ഐ.ഡി.സി. റിേ�ാർ�്

*347.�ീമതി ഗീതാ േഗാപി

�ീ.���ര ര�ാകര�

,, ചി�യം േഗാപ�മാ�

,, ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിെ� വ�വസായ വികസന�ി�� �ധാന തട���  എെ�ാെ�യാെണ�്

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) വ�കിട വ�വസായ�െള സം�ാനേ��് ആക�ഷി��ത് സംബ�ി�് െക.എസ്.ഐ.ഡി.സി.

സ��ാരിന് റിേ�ാ��് സമ��ി�ി�േ�ാ;

(സി) ��ത റിേ�ാ��ിെല �ധാന ശിപാ�ശക� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) വിവിധ വ��കളി�  നി�� �ിയറ�സ് സ��ിഫി��ക�െട കാലാവധി ���ണെമ�്

ശിപാ�ശ�േ�ാ;

(ഇ) നിയമം ��പേയാഗം െച�് വ�വസായ സംരംഭ�െള തക��� ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര നടപടി

സ�ീകരി�ണെമ�് റിേ�ാ��ി� ശിപാ�ശ�േ�ാ; ഇ�ാര��ി�� നിലപാട് വ��മാ�േമാ?

�ാഥമിക സഹകരണ സംഘ���് അ��് സംഘം �പീകരി�ാൻ പ�തി

*348.�ീ.എ�േദാ എ�ഹാം

�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

�ീ.ജി.എസ്.ജയലാ�

�ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വാ�ാ സംഘ��  ഒഴിെക�� �ാഥമിക സഹകരണ സംഘ���് അ��് സംഘം

�പീകരി��തിന് പ�തി�േ�ാ;
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(ബി) ഏെതാെ� വിഭാഗ�ളി�� സംഘ���ാണ് അ��് സംഘം �പീകരി��െത�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) അ��് സംഘം �പീകരി��തി�െട എെ��ാം േന����ാ�െമ�് വ��മാ�േമാ?

ഡീ�്-ഇ-ബി�ിംഗ് �കാരം വാ�� ൈവദ�തി

*349.�ീ.ഇ.െക.വിജയ�

,, സി. ദിവാകര�

,, ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

,, െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഡീ�്-ഇ-ബി�ിംഗ്  (Discovery  of  Efficient  Electricity  Price)  �കാരം സം�ാനം

ൈവദ�തി വാ��േ�ാ എ�റിയി�േമാ;

(ബി) ഈ സംവിധാനം �േഖന ൈവദ�തി വാ��ത് സം�ാന�ിന് എ�മാ�ം �ണകരമാണ് എ�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) ഡീ�്-ഇ-ബി�ിംഗ് �കാരം ഈ വ�ഷം എ� �ണി�് ൈവദ�തി വാ�ിെയ�ം ഇതിെ� ശരാശരി

നിര�് എ�യാെണ�ം വ��മാ�േമാ?

ൈവദ�തി േബാ�ഡിെല ഇ-സ��ീ�ക�

*350.�ീ.െക.വി.വിജയദാസ്

,, െക. ദാസ�

,, എസ്.രാേജ��

,, സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന ൈവദ�തി േബാ�ഡി�  ഉപേഭാ� േസവനം െമ�െ����തിെ� ഭാഗമായി

ഇ-സ��ീ�ക� ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) ൈവദ�തി �ട�ം,  ൈവദ�തി ബി�് എ�ിവ സംബ�ി� വിവര��  െമാൈബ�  േഫാണിേല�്

എസ്.എം.എസ്. വഴി അറിയി��തിന് സംവിധാനം ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;

(സി) ൈവദ�തി ബി� അട��തിന് െമാൈബ� വാല�് സൗകര�ം നിലവി�േ�ാ;

(ഡി) ൈവദ�തി കണ�ന് ഓ�ൈല� അേപ�ാ സംവിധാനം ഏ�െ���ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം

െവളിെ���േമാ?

വ�വസായ �തി�ി�� പ�തികൾ
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*351.�ീ.എസ്.ശർ�

,, എം. �േകഷ്

�ീമതി �. �തിഭ ഹരി

�ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള സം�ാന വ�വസായ വികസന േകാ��േറഷ� വഴി വ�വസായ വികസന�ിനായി സ��ാ�

നട�� ഇടെപട�ക� എെ�ാെ�െയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) വ�വസായ പാ��ക�െട�ം വ�വസായ ശാലക�െട�ം ���  �പീകരി�് വ�വസായ �തി�ിന്

ല��മി�� െകാ�ി-പാല�ാട് വ�വസായ ഇടനാഴി യാഥാ���മാ��തിനായി സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ��ാമാണ്;

(സി) ��തി�െട വരദാനമായ ധാ�മണ�  സം�ാനെ� വ�വസായ �േരാഗതി�് �തിേ���

വിധ�ി�, െപാ�േമഖലയി� ഇതിെ� ഖനന�ം �ല� വ��ന ഉ�� നി��ാണ�ം ഉേ�ശി��േ�ാ

എ�റിയി�ാേമാ?

വിേനാദസ�ാര േമഖലയിെല അടി�ാന സൗകര� വികസനം

*352.�ീ.ഒ. ആ�. േക�

,, വി. േജായി

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

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം വിേനാദസ�ാര േമഖലയിെല അടി�ാന സൗകര�

വികസന�ിനായി ഭരണാ�മതി നൽകിയ പ�തിക� ഏെതാെ�യാെണ�ം ഇവയിൽ ആരംഭി�

പ�തിക� ഏെതാെ�യാെണ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തിക� യഥാസമയം ���ിയാ��തിനായി നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) ഇതിെ� ഭാഗമായി ഓേരാ പ�തിെയ�ം �റി�� അവേലാകന േയാഗ��  യഥാസമയം

േച��തി�ം ഇ�മായി ബ�െ�� വ��ക�െട �വ��നം കാര��മമായി ഏേകാപി�ി��തി�ം

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സഹകരണ േമഖലയി� നിേ�പ സമാഹരണയ�ം

*353.�ീ.അ�പ് േജ�ബ്

,, പി.ടി. േതാമസ്

,, വി.എസ്.ശിവ�മാ�

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

(എ) ഈ സ��ാ�  കാലയളവി�  സഹകരണ േമഖലയി�  നിേ�പ സമാഹരണയ�ം

ന ട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(ബി) എ�േകാടി �പയാണ് സമാഹരി�ാ� ല��മി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ല��മി�ി�� �ക സമാഹരി�ാ�  കഴിേ�ാ എ�ം എ� േകാടി �പ സമാഹരി� എ�ം

വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) നിേ�പ സമാഹരണയ�ം പരാജയമാെണ�് അഭി�ായ�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദമാ�േമാ?

ആഴ�ട� മണ�ഖനന സാ��ത

*354.�ീ.െക.എം.ഷാജി

,, പാറ�� അ��

,, ടി. വി. ഇ�ാഹിം

,, സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ആഴ�ട� മണ�ഖനന സാ��തെയ�റി�് പഠനം നട�� കാര�ം സ��ാരിെ�

പരിഗണനയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ആഴ�ട�  മണ�ഖനനം ഉ�ാ�� പാരി�ിതിക ആഘാത�െള�ം ജനജീവിത�ി�ം കട�

ജീവിക�െട ആവാസവ�വ��ം ഉ�ാ�ാ�� �തി�ല സ�ാധീനെ��ം കണ�ിെല��ി�േ�ാ;

(സി) മണ� ഖനനേമഖലയി� �നാമിേപാ�ളള �തിഭാസ���ളള സാധ�തകെള�റി�് ഇ�രം ഖനന

�വ��നം നട�� രാജ��ളിെല �ിതി�മായി താരതമ�ം െച�് പരിേശാധി�േമാ?

െക.എസ്.എഫ്.ഇ. ചി�ിക��് ആധാ� നി�ബ�മാ�ിയ നടപടി

*355.�ീ.െക.ബി.ഗേണഷ് �മാ�

,, െക. �����ി

,, സി.െക.നാ�

,, എ. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.എഫ്.ഇ.  ചി�ിക��് ആധാ�  നി�ബ�മാ�ാ�� കാരണ��  എ�ാെണ�്

വ��മാ�േമാ; ഇത് സംബ�ി�് േക� നി�േ�ശ�േ�ാ; ആധാ� നി�ബ�മാ�ിയ�െകാ��ായ

േന��� വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ��ലം നിലവി�� ബിസിനസി� എെ��ി�ം തര�ി�� �റേവാ വർധനേവാ വരാനിട�േ�ാ;

(സി) െക.എസ്.എഫ്.ഇ.  �ട�ാനിരി�� �വാസി ചി�ിെയ ഇത് എ�െനെയാെ�യാണ് ബാധി�ക
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എ�് വ��മാ�േമാ; ഇേത��ി പഠനം നട�ിയി�േ�ാ; ഇെ��ി� പഠനം നട�േമാ;

(ഡി) സ��ാ� േസവന���് ആധാ� നി�ബ�മാ�ാ� പാടി� എ�� ��ീം േകാടതി വിധി�െട

ലംഘനമാണിെത�് ക���േ�ാ; ��ത തീ�മാനം �നപരിേശാധി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സാ��ിക �തിസ�ി മറികട��തിന് സ�ീകരി� ധനകാര� മാേന�െമ�്

*356.�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

�ീ.ആ�. രാമച��

,, െക. രാജ�

�ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േക� സ��ാ�  �ഖ�ാപി� േനാ�് നിേരാധന�ം മദ�ശാലക�  പാതേയാര�ളി�  നി�് മാ�ി

�ാപി�ണെമ� ബ�.��ീംേകാടതി വിധി �ലം ഉ�ായി�� �തിസ�ി�ം സം�ാന�ിെ�

സാ��ിക �ിതിെയ എ�കാരം ബാധി�െവ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇ�ര�ി� ����ി കാണാ� കഴിയാ� തര�ി� ഉ�ായ �തിസ�ികെള മറികട��തിന്

സ�ീകരി� ധനകാര� മാേന�െമ�് സംബ�ി�് വിശദമാ�േമാ?

�േപ കിസാ� െ�ഡി�് കാ��ക�

*357.െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�

�ീ.െക. ബാ�

,, കാരാ�് റസാഖ്

,, െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എ�ാ കിസാ�  െ�ഡി�് കാ��ക�ം �േപ കിസാ�  െ�ഡി�് കാ��കളാ�ി മാ�ണെമ�്

േക�സ��ാ�  നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ;  എ�ിൽ ��ത നി�േ�ശം �ാവ��ികമാ��തിന്

ൈകെ�ാ�ി�� നടപടിക� വ��മാ�േമാ;

(ബി) കാ�ഷിക വാ�ക�  �േപ െ�ഡി�് കാ��ക�  �േഖന മാ�േമ ന�കാ�  പാ�� എ�

വ�വ��േ�ാ;  എ�ിൽ ഈ നിബ�ന ക�ഷക��് ഉ�ാ�ാനിട�� ��ി��്

പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) ��ത നി�ബ�ിത പ�തി�് ഇ��െന�് ലഭ�തേയാ��ടിയ ക���� �ംഖല അധി�ിതമായ േകാ�

ബാ�ിംഗ് നട�ായി�േ�ാ;  ഇതിനായി �ര�ിതമായ േസാ� ് െവയ�  ഉ�െ�െട��

സംവിധാന�ിനായി െചലവാേ��ിവ� �ക �ാഥമിക സഹകരണ ബാ�ക��് സഹായധനമായി

ന��വാ� സാധി�േമാ എ�് വ��മാ�േമാ?
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�ീ� ��ിെല പ�തിക�

*358.�ീ.എ�േദാസ് ���ി�ി

,, വി.ഡി.സതീശ�

,, െക.�രളീധര�

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

ന��േമാ:

(എ) �ീ�  ��ി�  �ഖ�ാപി� എെത�ാം പ�തിക��ാണ് ഈ സാ��ിക വ�ഷം ഭരണാ�മതി

ന�കിയത്;

(ബി) സാ��ിക വ�ഷ�ിെ� ആദ� അ�ദിവസം െകാ�് ഭരണാ�മതി ന�കിയ മാ�ക,  പ�തി

നി��ഹണ കാര��ി�ം �ല���തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് ൈകെ�ാ�ി��ത്;

(സി) ബ�ജ�ി� �ഖ�ാപി� പ�തിക� സമയബ�ിതമായി ���ിയാ��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ?

ആവശ�ാ�സരണം െെവദ�തി ലഭ�മാ�ാനായി നട�ിലാ�ാ�േ�ശി�� �വ��ന��

*359.�ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ

,, െജയിംസ് മാത�

,, പി. ഉ�ി

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

(എ) രാജ��് ആദ�മായി സ��� െെവദ�തീകരണം നട�ിലാ�ിയ സം�ാന�് ആവശ�ാ�സരണം

െെവദ�തി ലഭ�മാ�ാനായി നട�ിലാ�ാ�േ�ശി�� �വ��ന�� എെ��ാെമ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) 1000 െമഗാവാ�് േസാളാ� െെവദ�തി ഉ�പാദി�െമ� �ഖ�ാപിത നയം �ാവ��ികമാ�ാനായി

നട�� �വ��ന�� എെ��ാമാണ്;

(സി) െെവദ�തി �മത�� ഉപകരണ��െട ഉപേയാഗ�ി�ം സം�ാനെ� ബ��കെള�ാം എ�.

ഇ. ഡി. യിേല�് മാ��തി�ം ജനകീയ കാ�യി� നട�ാ�േ�ശി��േ�ാ; അേതാെടാ�ം തെ�

െെവദ�തി �മത �റ� ഉപകരണ��െട�ം ഇ�െവ���ക�െട�ം വി��ന

താ��ാലികമാെയ�ി�ം നിയ�ി�ാ� സാധി�േമാ എ�് പരിേശാധി�േമാ?

െപാ�േമഖലാ�ാപന��െട �ന��ാരണം

*360.�ീ.എം. നൗഷാദ്

,, എ. �ദീ��മാ�

,, �രളി െപ�െന�ി
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,, െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെ� അഭിമാന �ാപനമായി�� െക�േ�ാ�  �ന��രി�് വി�ലീകരി��തിന്

ഉേ�ശി��െ��ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ��  സ��ാരിെ� കാല�് വ�  ന��ിലായി�� േകരള േ��് ��സ് ആ�്

ഫാ�മസ��ി��സിെന ലാഭകരമാ�ാ�  ഈ സ��ാ�  നട�ിയ ഇടെപട�ക�  അറിയി�ാേമാ;

ഇ�ര�ി� മ�് െപാ�േമഖലാ �ാപന�െള �ടി നവീകരി�് വി�ലീകരി�ാ� പ�തി�േ�ാ?

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

തി�വന��രം, െസ��റി,

02-05-2017

�േ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)].
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