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ന��ചി�മി� േചാദ���

[ആെക േചാദ���--30]

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�ി

വിേനാദസ�ാര േക����് നി�യി�ി�� മാനദ���

*31.�ീ.പി.െക.അ� റ�്

,, പി.ബി. അ�� റ�ാ�്

,, എം.ഉ��

,, സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��്

മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �. എ�. േവ�ഡ് �റിസം ഓ�ഗൈനേസഷ� വിേനാദസ�ാര േക����് േവ� മാനദ���

നി�യി�ി��തായി അറി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� മാനദ��� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) സം�ാനെ� െച�കിട വിേനാദസ�ാര േക����് ഈ മാനദ���െട അടി�ാന�ി�

സാ��പ�ം ന�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

കായം�ളം താപനിലയ�ിെ� �വ��ന�മായി ബ�െ�� കരാ� വ�വ�ക�

*32.�ീമതി �. �തിഭ ഹരി

�ീ.ഇ.പി.ജയരാജ�

,, വി. േജായി

,, എം. നൗഷാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) എ�.ടി.പി.സി.�െട ഉടമ�തയി�� കായം�ളം താപനിലയ�ിെ� �വ��ന�മായി ബ�െ��്

ഉ�ാ�ിയി�ളള കരാറിെല �ധാന വ�വ�ക� എെ��ാമാണ്;

(ബി) സം�ാനം ക�� ൈവദ�തി �തിസ�ി േനരി�� സാഹചര��ി� േപാ�ം ഈ ൈവദ�േതാ�ാദന

�ാപനം സം�ാന�ിന് �േയാജന�ദമാകാെത േപായതിെ� കാരണ�� എ�ാണ്; ൈവദ�തി

വാ�ാ� സാഹചര��ി�ം നൽേക� �ിരം െചലവ് എ�യാണ്; ഈ താപ ൈവദ�േതാ�ാദന

നിലയം സൗേരാ�േ�ാ�ാദന�ി� താ�ര�ം �കടി�ി�ി�േ�ാ;  എ�ി� ക�നി �േ�ാ� വ�ി��

വ�വ�ക�ം നി�േ�ശ��ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) െക.എസ്.ഇ.ബി. ലിമി�ഡിെ� അധീനതയി�� ജലസംഭരണികളി� സൗേരാ�� �ാ�് �ാപി�്

ൈവദ�േതാ�ാദന�ി�� �ാേയാഗിക സാധ�തക� പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

എസ്.ബി.ടി.െയ എസ്.ബി.ഐ. യി� ലയി�ി�തിെന�ട��് സാ��ിക േമഖലയിെല മാ���

*33.�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

�ീ.ഇ.െക.വിജയ�

,, ആ�. രാമച��

,, എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േ��് ബാ�് ഓഫ് �ാവ���  എസ്.ബി.ഐ.  യി�  ലയി�ി�തിെന�ട��് സം�ാന�്

സാ��ിക േമഖലയി� എെ�ാെ� മാ��ളാണ് വ�െത�് വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) േകരള�ിെ� �ാമീണ േമഖലെയ താ�ി നി��ിയി�� എസ്.ബി.ടി. �െട വാ�ാ ��ഗണന�ം,

േകാ��േറ�് വാ�ക��് �ാ�ഖ�ം ന��� എസ്.ബി.ഐ.�െട വാ�ാ ��ഗണന�ം

പരിഗണി�േ�ാ�  സം�ാന�ിെ� വാ�ാ േമഖലയി�  �േത�കി�ം െച�കിട വാ�ക�െട

േമഖലയി� എെ��ാം മാ��ളാണ് �തിയ സംവിധാന�ി� �തീ�ി��ത്;

(സി) എസ്.ബി.ടി.  ലയി��േതാ��ടി സം�ാന�് ബാ�ിംഗ് േമഖലയി�  എ�മാ�ം െതാഴി�

ന���ാ�െമ�് വിലയി��ിയി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ?

നി�തി ഭരണം കാര��മമാ�ാൻ നടപടി

*34.�ീ.െക. ദാസ�

,, െക.വി.അ�� ഖാദ�

,, സി.െക. ഹരീ��

,, കാരാ�് റസാഖ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:
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(എ) �� സ��ാരിെ� കാല�് നി�തി പിരിെ����തിെല അഴിമതി�ം െക�കാര��ത�ം െകാ�്

പ�തി അട�ലിെ� ��ിെലാ� മാ�ം െചലവഴി�ാ�  സാധ�മാ�ക�ം അ�വഴി വികസന

�രടി�ിനിടയാ�ക�ം െച� സാഹചര�ം തി��ി,  നി�തി ഭരണം കാര��മമാ�ാനായി ഈ

സ��ാ� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാമാണ്;

(ബി) സം�ാനം േനരി�� സാ��ിക �രടി�ി�  നി�് കരകയ�വാനായി എ�� നടപടിക�

എെ�ാെ�യാണ്;

(സി) വികസന പ�തിക��� �ലധന െചലവ് നി�ിത രീതിയി�  സാധ�മാ��േ�ാ എ�്

അറിയി�ാേമാ?

സഹകരണ സംഘ�െള തക��ാ�� �മ��െ�തിെര നടപടി

*35.�ീ.�രളി െപ�െന�ി

,, െജയിംസ് മാത�

,, െക.വി.വിജയദാസ്

,, പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെ� �ാമീണ സ�ദ് വ�വ�യി� നി��ായക പ�് വഹി�� സഹകരണ സംഘ�െള

തക��ാ�� �മ�െള അതിജീവി�വാനായി സ�ീകരി�ാൻ ഉേ�ശി�� നടപടിക�

എെ��ാമാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇതിനായി സാേ�തിക, �വ��ന േമഖലകളി� ആവശ�മായ നവീകരണ�� എെ��ാമാണ്;

(സി) േകാ�  ബാ�ിംഗ്,  െന�് വ��് ബാ�ിംഗ് �ട�ിയ സംവിധാന�ളി� ഐക�പ���ാ��തിന്

മാ��നി�േ�ശം ന�കാ�േ�ശി��േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ?

നി�തി പിരിവിന് േവ�ിവ�� െചലവ്

*36.�ീ. എ� .എ.െന�ി��്

,, മ�ളാം�ഴി അലി

,, പി.ഉൈബ��

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

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നി�തി പിരിവിന് േവ�ിവ�� െചലവ് അഖിേല��ാ ശരാശരി�മായി താരതമ�ം

െച�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) രജിേ�ഷ�  ഫീസ്,  സം�ാന എൈ�സ് നി�തി എ�ിവ�െട പിരിവി�� െചല�ക�

�ടിവരികയാെണ� റിേ�ാ��ക� ��യി� വ�ി�േ�ാ; എ�ി� ഇതി�� കാരണം എ�ാെണ�്
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വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ചര�് േസവന നി�തി നിയമം �ാബല��ിലാ�േ�ാ� ഇ�ാര��ി� എെ�ാെ� മാ�ം വ�െമ�ം

അ��ലം നി�തി പിരിവ് െചലവി� വരാ�� മാ�ം സം�ാന വികസന�ിന് ഉപ��മാ�ാ�

വ�േ�� പരി�ാര�െള�ം �റി�് പരിേശാധി�േമാ?

സം�ാനം േനരി�� ൈവദ�തി �തിസ�ി

*37.�ീമതി സി.െക. ആശ

�ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�

�ീമതി ഗീതാ േഗാപി

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

ന��േമാ:

(എ) വര�� ��മായ സാഹചര��ി�  സം�ാനം േനരി�� ൈവദ�തി �തിസ�ി�െട ചി�ം

വ��മാ�േമാ;

(ബി) േവന��ാല�് ൈവദ�തി ലഭ�തയിൽ �കടമാ�� �റവ് പരിഹരി��തിനായി എെ�ാെ�

നടപടികളാണ് ആേലാചി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ൈവദ�തി ഉപേഭാഗം േവന��ാല�് വ��ി�െമ�ത് കണ�ിെല��്,  ൈവദ�തി നിര�്

വ��ി�ി�വാ� ആേലാചി��േ�ാ;

(ഡി) സം�ാന�് പവ���ം,  േലാ�െഷഡിം�ം ഏ�െ��േ�� സാഹചര�ം ഉ�ാ�േമാ;  എ�ിൽ

വിശദാംശം െവളിെ���േമാ?

അ�� -17 ��േബാ� േലാകക�ിെ� െസമി ൈഫന� മ�രം ന�െ�� സാഹചര�ം

*38.�ീ.���ര ര�ാകര�

,, ഇ.െക.വിജയ�

,, എ�േദാ എ�ഹാം

,, വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ��  -17  ��േബാ�  േലാകക�ിെ� െസമി ൈഫന�  മ�രം േകരള�ിന് ന�െ��ത്

പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) ത�ാെറ��കളിെല െമെ�േ�ാ�് നയം �ലമാേണാ ��ത മ�രം േകരള�ിന് ന�മായത് എ�ത്

വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത ��േബാ� േമള�െട ഒ���ളി� ആ�െടെയാെ� ഭാഗ�് നി�ാണ് വീ���ായെത�ം

��ത വീ� വ��ിയവ�െ�തിെര നടപടി സ�ീകരി��തിന് ത�ാറാ�േമാെയ�ം വിശദമാ�േമാ?
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തി�വിതാം�� േദവസ�ം േബാ�ഡിെ� അധികാര��ം ക��വ���ം

*39.�ീ.ആ�. രാേജഷ്

,, എസ്.രാേജ��

,, െക.െജ. മാ�ി

,, സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വിതാം�� േദവസ�ം േബാ�ഡിെ� അധികാര��ം �ഖ� ക��വ���ം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) െപാ��ലേമ�ി� േ��ം നി��ി�െമ� േബാ�ഡ് �സിഡ�ിെ� ��ാവന�ം അതിനായി േക�

വനം-പരി�ിതി മ�ാലയെ� േനരി� സമീപി��ം നിയമാ��ത അധികാര �േയാഗമാേണാ;

(സി) �ത�മായി മത പാഠശാലകളി� േപാ��വ��് മാ�േമ േ�� ഭരണസമിതി അംഗത�ം ന��ക��

എ� േദവസ�ം േബാ�ഡ് �സിഡ�ിെ� ��ാവന ��യി� വ�ി�േ�ാ ;

(ഡി) േദവസ�ം േബാ�ഡ് �സിഡ�ിെ� നിലപാ�ക�  പല�ം ധി�ാര��വ�ം നിയമവി���ം

ആെണ�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;എ�ിൽ തി�വിതാം��  േദവസ�ം േബാ�ഡിെന മ� േദവസ�ം

േബാ��കെളേ�ാെല വി�ലെ���ി ജനാധിപത�വ��രി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സാ��ിക മാ��ം മറികട�ാ�� �മ��

*40.�ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ്

,, ഇ.പി.ജയരാജ�

െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�

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

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിെ� വികസന ആവശ��േളാ�� േക� അവഗണന�ം, േക� സ��ാരിെ� നിലപാ�

�ലം സം�ാന എൈ�സ് നി�തിയി�ം തൽഫലമായി വി�ന നി�തിയി�ം ഉ�ാ��

അ�തീ�ിതമായ വ�  ഇടി�ം െപാ�െചലവ് വ��ി�ി�് സാ��ിക മാ��ം മറികട�ാ��

സ��ാരിെ� �മ�െള എ�െന ബാധി�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) േമ� �ചി�ി� �കാര��ാ�� നി�തി ന�ം പരിഹരി�ാ� േക� സ��ാരിെന സമീപി�ി�േ�ാ;

(സി) േ�മ പ�തികേള�ം വികസന പ�തികേള�ം നി�തി േശാഷണം ഏ�തര�ി�

ബാധി�ാനിട�െ��് വിശദമാ�േമാ?

െച�കിട, ഇട�രം ��വ�വസായ�െള സംര�ി�ാ�ം േ�ാ�ാഹി�ി�ാ�ം പ�തിക�
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*41.�ീ.സി.���

,, എസ്.ശർ�

,, വി. െക. സി. മ�ത് േകായ

�ീമതി.വീണാ േജാ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ��േറ�് വ��രണെ� േ�ാ�ാഹി�ി�� േക� നയ�ിെ� െക�തികളി�  നി�്

സം�ാനെ� െച�കിട,  ഇട�രം ��വ�വസായ�െള സംര�ി�ാ�ം അവെയ

േ�ാ�ാഹി�ി�ാ�മായി ആവി�രി�ി�� പ�തിക� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സംരംഭക സൗകര�  (ഈസ് ഓഫ് �യി�് ബിസിന�്)  �ചികയി� ഏെറ പി�ി� നി���

നിലവിെല അവ� മാ�ിെയ��ാനായി സ�ീകരി�ാൻ ഉേ�ശി�� നടപടിക� എെ��ാമാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) െതാഴി�ദാന �മത ഏറിയ�ം പരി�ിതി നാശ�ം �വിനിേയാഗ�ം �റ��മായ പര�രാഗത

േമഖലെയ നവീകരി�് മ�ര �ാ�ി ഉയ��ാനായി പ�തി�േ�ാ; വിശദാംശം വ��മാ�ാേമാ?

അതിര�ി�ി ജലൈവദ�ത പ�തി�് ബദൽ

*42.�ീ.സി.മ��ി

,, എ�. ഷം��ീ�

,, െക.എം.ഷാജി

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

(എ) അതിര�ി�ി ജലൈവദ�ത പ�തി�മായി �േ�ാ� േപാകാ�  സ��ാ�  ഉേ�ശി��െ��ി�

അ�മായി ബ�െ��് സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈ പ�തി�് ബദലായി െചലവ് �റ��ം പരി�ിതി സൗ�ദ�മായ മേ�െത�ി�ം പ�തി െക.

എസ്. ഇ. ബി ഉ�െ�െട ഏെത�ി�ം ഏജ�സി സ��ാരിെ� പരിഗണനയി� െകാ�വ�ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി�  ആ ബദ�  പ�തി�െട വിശദവിവര��  വിലയി��ിയി�േ�ാ;  നിഗമന��

എെ�ാെ�െയ�് െവളിെ���േമാ?

കായിക നയം

*43.�ീ.വി.ടി.ബ�റാം

,, െക.�രളീധര�

,, എം. വി�െസ�്

,, അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സം�ാന�് കായിക നയം �ഖ�ാപി�ാ�േ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) കായിക രംഗെ� വള���ം �േരാഗതി�ം എെ��ാം കാര��ളാണ് ��ത നയ�ി�

ഉ�െ����െത� വിശദമാ�േമാ;

(സി) കായിക നയം എ�േ��് �ഖ�ാപി�ാനാണ് ല��മി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ?

ൈവദ�തി �തിസ�ി പരിഹരി��തിന് നടപടി

*44.�ീ.േറാഷി അഗ�ി�

,, േമാ�സ് േജാസഫ്

,, സി.എഫ്.േതാമസ്

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

(എ) ൈവദ�തി �തിസ�ി പരിഹരി��തിനായി പാര�േര�തര ഉൗ�� േ�ാത�ക�

ഉപേയാഗെ����തിന് സ�ീകരി�വ�� നടപടിക� എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) നിലവി�� ഊ�� പ�തിക�െട നവീകരണം സമയബ�ിതമായി നട�ിലാ��തിന്

സ�ീകരി�വ�� നടപടിക� വ��മാ�േമാ?

സഹകരണ രംഗ�് ഘടനാപരമായ മാ�ം

*45.�ീ.ഡി.െക. �രളി

,, ബി.സത��

,, ആ�ണി േജാ�

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

മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിെ� ഏകക�മായ ആവശ�െ� അവഗണി�െകാ�് എസ്.ബി.�ി െയ

ഇ�ാതാ�ിയതിെ��ം േനാ� നിേരാധന�ിെ� മറവി�  സഹകരണേമഖലെയ തക��ാ�  �മം

നട�ിെയ� ആേ�പ�ിെ��ം പ�ാ�ല�ി�  സം�ാനെ� സഹകരണ രംഗ�്

ഘടനാപരമായ മാ��ിന് സ��ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം അറിയി�േമാ;

(ബി) േകരളാ ബാ�് �പീകരി�് സം�ാന�ിെ� സ��ം ബാ�ാ�ി മാ�ാ�� �മ�ിെ� �േരാഗതി

അറിയി�േമാ;

(സി) �ാഥമിക സംഘ��െട നവീകരണ�ിനായി ആവി�രി�ി�� പ�തിക� എെ��ാമാണ്?

സ��� വിനിമയ�ി�ം പണം ൈകമാ��തി�ം വ��ിയ അശാ�ീയമായ നിയ�ണ��

7 of 14



*46.�ീ.എ. എ�. ഷംസീ�

,, െക.�േരഷ് ���്

,, ഐ.ബി. സതീഷ്

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��� വിനിമയ�ി�ം പണം ൈകമാ��തി�ം േക� സ��ാ� വ��ിയി�� അശാ�ീയമായ

നിയ�ണ�� സം�ാനെ� സ��ഘടനെയ ഏത് വിധ�ി� ബാധി��െവ�് വിശകലനം

െച�ി�േ�ാ;

(ബി) ബാ�ിംഗ് ഇടപാ�ക�  നി�ബ�മാ�ിയ േക� സ��ാ�  നയ��െട ഫലമായി ഇ�രം

ഇടപാ�കളിേല�് തിരി� സാധാരണ ജന�െള ബാ�ക�  േസവന നിര�് ഈടാ�ി �ഷണം

െച��ത് അവസാനി�ി�ാ�  േവ� നടപടിെയ��ണെമ�് േക� സ��ാരിേനാട്

ആവശ�െ��േമാ;

(സി) േനാ�് നിേരാധന�ിെ� വിപരീത ഫലം േനരിടാ�  േവ� ധനസഹായം േക� സ��ാരിേനാട്

ആവശ�െ��േമാ?

െപാ�േമഖലാ ബാ�കളിെല ഉപേഭാ� സൗ�ദമ�ാ� നടപടിക�

*47.�ീ.പാറ�� അ��

,, മ�ളാം�ഴി അലി

,, ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�

െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �വ��ി�� ��ഖ െപാ�േമഖലാ ബാ�കളി� പല�ം ഉപേഭാ� സൗ�ദമ�ാ�

നടപടിക� സ�ീകരി�വ��തായ റിേ�ാ��ക� ��യി� വ�ി�േ�ാ;

(ബി) േനാ�നിേരാധന നടപടിക��േശഷം അമിതഫീസ് ഈടാ�ക, വിവിധതരം പിഴക� ഏ�െ���ക,

ഇടപാ�കളി�  നിയ�ണേമ�െ���ക �ട�ിയ ബാ�ക�െട ജനവി�� നയ��െ�തിെര

സ��ാ� തല�ി� എെ��ി�ം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത വിഷയ�ി�  െപാ�ജന��  േനരി�� ��ി��ക�  പരിഹരി�കി��തിന് സ��ാ�

ഇടെപട� ഉ�ാ�േമാ?

ൈവദ�തി ഉ�ാദന വ��നവിനായി ആവി�രി�ി�� പ�തിക�

*48.�ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി

,, വി. അ�റഹിമാ�
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,, ഒ. ആ�. േക�

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

(എ) സം�ാന�് ആവശ���തിെ�  30 ശതമാനം ൈവദ�തി മാ�ം ഉ�ാദി�ി�� സാഹചര��ിൽ

ഉ�ാദന വ��നവിനായി ആവി�രി�ി�� പ�തിക� എെ��ാമാണ്;

(ബി) പാര�േര�തര േ�ാത�കളി� നി�� ൈവദ�തി ഉ�ാദന പ�തിക�െട വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) വീ�ക�െട�ം സ��ാ� �ാപന��െട�ം േമ��രകളി� േസാളാ�പാന� �ാപി�് ബാ�റിക�

�ടാെത േനരി�് വിതരണ�ംഖലയിേല�് ൈവദ�തി ഉ�ാദി�ി� വിതരണം െച�� പ�തി

അവേലാകനം െച�ി�െ��ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) �ട�ി�ിട�� ജലൈവദ�ത പ�തിക�  ഏെതാെ�െയ�ം അവ സമയബ�ിതമായി

���ീകരി�ാ� സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�ം െവളിെ���ാേമാ?

െക.എസ്.എഫ്.ഇ.�െട �വാസി ചി�ി

*49.�ീ.െക.എം.മാണി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) �വാസി ചി�ി നട�വാ� െക.എസ്.എഫ്.ഇ.�് റിസ�വ് ബാ�് അ�മതി ന�കിയത് എ�ാണ്;

അത് സംബ�ി�് റിസ�വ് ബാ�് ന�കിയ ഉ�രവിെ�റ പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) 1980  െല േക� ചി�ി നിയമ�ം അതി�കീഴി�  ഉ�ാ�ിയ ച���െട വ�വ�ക�ം

അ�സരി�ാേണാ െക.എസ്.എഫ്.ഇ.  �വാസി ചി�ി നട��ത്;  ഇെ��ി�  ഏെത�ാം

വ�വ�ക��് റിസ�വ് ബാ�് ഇളവ് അ�വദി�ി��്;

(സി) െക.എസ്.എഫ്.ഇ.  �് �വാസി ചി�ിക�  നട��തിന് സ��ാ�  അ�മതി ന�കിയി�േ�ാ;

ഇെ��ി� കാരണെമ�്; �വാസി ചി�ി നട��തിന് െക.എസ്.എഫ്.ഇ. എെ��ാം പരസ���

നാളി�വെര �സി�ീകരി�ി��്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) െക.എസ്.എഫ്.ഇ. ചി�ി നട��തി�ളള െസക�രി�ി �ക�ം ചി�ാള�ാരായ �വാസികളി� നി�്

പിരി�� ചി�ി �കക�ം കി�ബി�െട നിധിയി� നിേ�പി��തിേല�ായി സ��ാ� നാളി�വെര

എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�;

(ഇ) ഇതിേല�് േക�സ��ാരിെ��ം റിസ�വ് ബാ�ിെ��ം അ�മതി ലഭി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�

കാരണെമ�്?

�റിസം നയം

*50.�ീ.ഐ.സി.ബാല���

,, സ�ി േജാസഫ്

,, തി�വ�� രാധാ���
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,, എ�േദാസ് ���ി�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �തിയ �റിസം നയം ആവി�രി�ാ�േ�ശി��േ�ാ;

(ബി) �റിസം േമഖല�െട വള���ം വികസന�ി�ം എെ��ാം കാര��ളാണ് ��ത നയ�ി�

ഉ�െ���ാ�േ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത നയം എ�േ��് �ഖ�ാപി�ാനാ�ം എ�ാണ് �തീ�ി��ത്?

സം�ാനെ� േനാ��ാമം

*51.�ീ.പി.ടി.എ. റഹീം

,, രാ� എ�ഹാം

,, െക.��ിരാമ�

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

(എ) സം�ാനെ� മി� �ഷറികളി�ം പണം ഇ�ാെത െപ�ഷ�കാ�  ��ി��ിലായതിെ� കാരണം

അറിയി�ാേമാ;  േക� സ��ാരിെ� നയ ൈവകല��� കാരണം ബാ�ക�െട എ.ടി.എ�കളി�

കറ�സി േനാ�ി�ാെത ജന�� �രിത�ിലായതായ ആേ�പം േക� സ��ാരിെ��ം റിസ�വ്

ബാ�ിെ��ം ��യി�െ���ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഉ�വകാല��ായ േനാ��ാമം െപാ�ജന�െള �രിത�ിലാ�ിയതിേനാെടാ�ം സ��ാരിെ�

നി�തി വരവിെന �തി�ലമായി ബാധി�ാനിട�േ�ാ;

(സി) മദ� വിപണനശാല നിേരാധന�ം കറ�സി �ാമ�ം സം�ാന സ�ദ് വ�വ�യി� ഉ�ാ�ിയ

ആഘാത�ിന് േക� സ��ാരി�  നി�് ന�പരിഹാരം േനടിെയ��ാ�  നട�ിയ �മ��

അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) കറ�സി ന�കാെത ജന�െള നി�ബ�ിതമായി ഡിജി��  ഇടപാടിന് േ�രി�ി�ക�ം

അേതാെടാ�ം ഇ�രം ഇടപാ�ക��് ധനകാര� �ാപന�� സ�വീസ് ചാ��് വ��ി�ി�ക�ം

െച�് ജന�െള െകാ�യടി�ാ� അ�വാദം ന���തായി ആേ�പ�� േക� സ��ാ� നയം

അടിയ�രമായി തി��ാ� ആവശ�െ��േമാ?

പര�രാഗത വ�വസായേമഖല�െട സംര�ണം

*52.�ീ.േമാ�സ് േജാസഫ്

,, േറാഷി അഗ�ി�

,, സി.എഫ്.േതാമസ്

േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) പര�രാഗത വ�വസായേമഖലയി�  �ത�  �ട�ിയി��വ�ം െതാഴിലാളിക�ം േനരി��

�തിസ�ിെയ�റി�് ഈ സ��ാ� പഠനം നട�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത േമഖല�െട തക�� ഇ�െ� നിലയി�  �ട��ാ�  വ�  സാ��ിക �ര��ിന്

ഇടയാ�െമ�കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� വ��മാ�േമാ;

(സി) സം�ാന�് പര�രാഗത േമഖലയിെല വ�വസായ��െട�ം െതാഴിലാളിക�െട�ം

സംര�ണ�ിന് എെ��ി�ം പാേ�ജ് ആവി�രി��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  എ�ി�

വിശദാംശ�� വ��മാ�േമാ?

േക� �റിസം മ�ാലയ�ിെ� അ�മതി ലഭി� �റിസം പ�തിക�

*53.�ീ.െക.��ിരാമ�

,, െക.െജ. മാ�ി

,, വി. അ�റഹിമാ�

,, ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം ഏെത�ാം �റിസം െ�ാേ�ാസ�കളാണ്

േക�സ��ാരിെ� അ�മതി�ായി സമ��ി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതി� ഏെത�ാം പ�തിക��ാണ് േക� �റിസം മ�ാലയ�ിെ� അ�മതി ലഭി�െത�ം അവ�്

ഓേരാ�ി�ം എ� �ക�െട അ�മതിയാണ് ലഭി�െത�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േക� �റിസം മ�ാലയ�ി�  നി�ം ഉറ�് ലഭി� പ�തിക�  ഏെതാെ�യാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ?

ഉദയ് പ�തി

*54.�ീ.എ. �ദീ��മാ�

,, �. ആ�. �ദീപ്

,, െക.ഡി. �േസന�

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

ന��േമാ:

(എ) ഊ�� വിതരണ ക�നിക�െട സാ��ിക ഭ�ത ഉറ�ാ�ാനാ�� ഉദയ് പ�തി�് സം�ാന

സ��ാ� അംഗീകാരം ന�കിയി�േ�ാ ;

(ബി) ഉദയ് പ�തി �കാരം ൈവദ�തി വിതരണ ക�നിക�െട നട�ി�ി�ം ധനകാര� ഭ�ത�ാ�ം

സം�ാന സ��ാ�  നടേ�� �വ��ന��  എെ��ാെമ�ം അതിനായി നി�യി�ി��

സമയേരഖ�ം വ��മാ�ാേമാ;
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(സി) പാദ വാ�ഷികാടി�ാന�ി� നിര�് പരി�രണം േവണെമ�ം ൈവദ�തി ഉ�ാദന വിതരണ�ിെ�

െചലവ് ���മാ�ം ലഭി��� രീതിയി� വില ഈടാ�ണെമ��� േക� സ��ാ� വ�വ��്

മാ�ം വ��ിയി�േ�ാ?

വ�വസായ നിേ�പം േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് നിയമനി��ാണം

*55.�ീ.െക. രാജ�

,, ചി�യം േഗാപ�മാ�

�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

,, ഗീതാ േഗാപി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േകരള ഇൻെവ�്െമ�് െ�ാേമാഷൻ ആൻഡ് െഫസിലിേ�ഷൻ ആ�് എ� േപരി�

വ�വസായ നിേ�പം േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് നിയമനി��ാണം നട�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) ��ത നിയമനി��ാണ�ിെ� ഉേ�ശ�ല���� വിശദമാ�േമാ;

(സി) വ�വസായ �ാപന���് എൻ.ഒ.സി.�ം േ�ാ�് െമേ�ാ�ം ന���തി�ളള തേ�ശസ�യംഭരണ

�ാപന��െട അധികാരം ഇ�ാതാ��തിന് ��ത നിയമ�ി�  വ�വ��േ�ാ;

വ��മാ�േമാ?

ൈവദ�തി �ാമം പരിഹരി��തിന് �ൻക�തൽ

*56.�ീ.െക.�രളീധര�

,, േറാജി എം. േജാ�

,, സ�ി േജാസഫ്

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

(എ) സം�ാനം േനരി�� ൈവദ�തി �ാമം പരിഹരി��തിന് എെ��ാം ��ക�തലാണ്

ൈകെ�ാ�ി��െത� വ��മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന�ിന് �റ�നി�ം ൈവദ�തി െകാ�വ�വാ�ം ൈല�ക�െട േശഷി വ��ി�ി�വാ�ം

എെ��ാം നടപടിക� സ�ീക രി�ി�െ��് വിശദമാ�േമാ;

(സി) േക� വിഹിതമായി ലഭിേ�� ൈവദ�തി എ�യാെണ�ം അധികൈവദ�തി ലഭി��തിന് എെ��ാം

നടപടിക� സം�ാനം ൈകെ�ാ�ി�െ��ം വ��മാ�േമാ?

�ടം�ളം - െകാ�ി - ഇടമ� പവ� ൈഹേവ പ�തി
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*57.�ീ.സി.എഫ്.േതാമസ്

േഡാ.എ�. ജയരാജ്

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

(എ) �ടം�ളം  -  െകാ�ി  -  ഇടമ�  പവ�  ൈഹേവ പ�തി �േഖന േകരള�ിന് ലഭി�� ൈവദ�തി

എ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ലഭി�� ൈവദ�തി�െട അള�ം െചലവാ�� �ക�ം താരതമ�ം െച�ി�േ�ാ; ഏെ���� �മി�്

ന�പരിഹാരം കണ�ാ�ിയി�േ�ാ; എ�ി� �ക എ�െയ�് അറിയി�േമാ;

(സി) ൈല�  കട�േപാ�� �േദശെ� ��നാശ�ം �ഷിനാശ�ം കണ�ാ�ിയി�േ�ാെയ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ലാഭകരമായ ബദ�  മാ�ഗ��  ഏെത�ി�ം പരിഗണി�ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;  ഇെ��ി�

എ�െകാെ��് വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ഈ പ�തി�മായി ബ�െ��് ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം പ�തി�േദശെ�

ജന��മാേയാ ആ��കൗ�സി�  �തിനിധിക�മാേയാ ച��ക�  നട�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�

മിനി�സിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ?

വ�വസായ നയം

*58.�ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്

,, എം.ഉ��

,, പി.െക.ബഷീ�

,, ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാരിെ� വ�വസായ നയം വ��മാ�േമാ;

(ബി) 'ഈസ് ഓഫ് �യിംഗ് ബിസിനസ്'  �ചികയി� സം�ാന�ിെ� �ാനം എ�യാണ്;  അത്

െമ�െ����തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�േമാ;

(സി) 1999-െല സിംഗി�  വി�േഡാ �ിയറ�സ് നിയമ�ി�  മാ�ം ആവശ�മാെണ� ക���േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ?

എ�ാ വീ�ി�ം ൈവദ�തിെയ� പ�തി

*59.�ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

,, എ.പി. അനി� �മാ�

,, േറാജി എം. േജാ�

,, വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) എ�ാ വീ�ി�ം ൈവദ�തിെയ� പ�തി ഫല�ദമാ�ാ�  ൈകെ�ാ�ി�� നടപടിക�

എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ പ�തി�െട ഭാഗമായി �ണേഭാ�ാ�െള കെ��ിയി�േ�ാ;  എ�ിൽ വിശദാംശ��

എെ��ാം;

(സി) "എ�ാ വീ�കളി�ം ൈവദ�തി എ�� ആദ�െ� സം�ാനമാ�ം േകരളം" എ� �ഖ�ാപനം എ�

നട�ിലാ�ാ� കഴി�െമ�ാണ് ക���ത്;

(ഡി) ��മായ ൈവദ�തി �ാമം േനരി�� സാഹചര��ി� ��ത പ�തി നട�ി�ി�� ൈവദ�തി

എ�െന കെ��ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്?

സം�ാന�ിെ� വാ�ാ പരിധി

*60.�ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിെ� വാ�ാ പരിധി ഉയ��� കാര��ി� എെ��ാം നടപടികളാണ് ഈ സ��ാ�

സ�ീകരി�ിരി��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇ�ാര��ി� േക� സ��ാരി� നി�ം അ��ലമായ മ�പടി ലഭി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ഇ�ാര��ി� േക�ം അ��ല നിലപാട് സ�ീകരി�ിെ��ി� അത് കി�ബി�െട �വ��നെ�

ബാധി�െമ�് ക���േ�ാ:  ഉെ��ി�  ��ത �തിസ�ി പരിഹരി��തിന് എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ?

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

തി�വന��രം, െസ��റി,

18-04-2017

�േ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)].

14 of 14


