
പതിനാലാം േകരള നിയമസഭ

അ�ാം സേ�ളനം

2017 െമയ്  04, വ�ാഴം

ന��ചി�മിടാ� േചാദ���

[ആെക േചാദ���--257]

മ�പടി ന��� മ�ിമാ� േചാദ� ന��

ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി : 1764 �ത� 1858 വെര

വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ��മ�ി : 1859 �ത� 1911 വെര

ൈവദ�തി വ��മ�ി : 1912 �ത� 1959 വെര

സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി : 1960 �ത� 2020 വെര

എം.എ�.എ �െട ആ�ി വികസന പ�തി

1764. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ��  സ��ാരിെ� കാല�് എം.എ�.എ �െട ആ�ി വികസന പ�തിയി�  ഉ�െ���ി

ഭരണാ�മതി ലഭി� വാമന�രം നിേയാജക മ�ല�ിെല ���ിക� ഏെത�ാം; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ികളി� ���ീകരി�ാ��ത് ഏെത�ാം;

(സി) �ട�ി�ിട�� ���ിക� ഉെ��ി� അവ�െട വിശദവിവര�ം കാരണ�ം ലഭ�മാ�േമാ?

ആ�ി വികസന ഫ�്

1765. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) വ��ല നിേയാജകമ�ല�ി�  ആ�ി വികസന ഫ�ി�  ഉ�െ���ി ഭരണാ�മതി ന�കിയ

ഏെത�ാം ���ിക� നട�ിലാ�ാെത അവേശഷി�� എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) നട�ിലാ�വാ�� ���ിക��് ഭരണാ�മതി ന�കിയ ഉ�രവിെ� ന��ം, തീയതി�ം, ഓേരാ

���ി�് എ� �പ വീതമാണ് അ�വദി�ി��ത് എ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഭരണാ�മതി ന�ിയി��വയി� ഏെത�ി�ം ���ിക��് എ�ിെമ�് വ�ാെത�േ�ാ?
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കി�ബി അ�മതി ന�കിയ ���ിക�

1766. �ീമതി.വീണാ േജാ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആറ�ള നിേയാജക മ�ല�ി� "കി�ബി" അ�മതി ന�കിയ ���ിക�െട നി��ാണം ഏത്

മാസം ആരംഭി�ം;

(ബി) ആറ�ള നിേയാജക മ�ല�ി�  നി��ാണം �ട�ി കിട�� �വ ൃ�ിക�  ഏെത�ാമാണ്;

അതി�� സാേ�തിക തട��� എെ��ാമാണ്; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) �ട�ി�ിട�� �വ ൃ�ിക� ഏ�മാസ�ി� �നാരാരംഭി�വാ� സാധി�െമ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ആേരാഗ� ഇ�ഷ�റ�സ് പ�തി

1767. �ീ.പി.ടി. േതാമസ്

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

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന ജീവന�ാ��ം െപ�ഷ�കാ��ം �തിയ ആേരാഗ� ഇ�ഷ�റ�സ് പ�തി നട�ിലാ�ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) 2014-2015,  2015-16  സാ��ിക വ�ഷ�ളി�  സം�ാന ജീവന�ാ��് െമഡി��  റീ

ഇംേബ�്െമ�് ഇന�ി� വിതരണം െച� �ക എ�;

(സി) ഇേത കാലയളവിൽ സം�ാന െപ�ഷ�കാ��് െമഡി�� അലവ�സായി ന�കിയ �ക എ�;

(ഡി) ആേരാഗ� ഇ�ഷ�റ�സ് പ�തി �കാരം സം�ാന ജീവന�ാരി� നി�ം �തിവ�ഷം പിരിെ����

�ക എ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) �തിയ പ�തിെകാ�് സ��ാരി��ാ�� േന��� എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ?

സ�കാര� പണമിടപാ� �ാപന�െള നിയ�ി��

1768. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� സ�കാര� പണമിടപാ� �ാപന�െള നിയ�ി��തി�ം ഇടപാ�കാെര �ഷണം

െച��� തട�വാ�ം ഇവ�െട �വ��നം സം�ാന സ��ാ�

മാ��നി�േ�ശ�����തമാ�ാ�ം എെ��ി�ം നടപടി�മ�േളാ അധികാര�േളാ സം�ാന

സ��ാരി� നി�ി�മായി ഉേ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) േകരള മണി െലേ��് ആ�്  1958,  ഇതി� പര�ാ�മാേണാ എ�ം അെ��ിൽ സം�ാന�
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�വ��നം നട�� എ�ാ സ�കാര� പണമിടപാ� �ാപന�േള�ം നിയ�ണ�ി�

െകാ�വ�വാനായി 1958 െല ആ�് കാേലാചിതമായി പരി�രി��ത് പരിഗണി�േമാ;

(സി) കഴി�  5  വ�ഷ�ാലയളവി�  ജന�െള പ�ി�് അ�ത��മായ എ� സ�കാര� പണമിടപാ�

�ാപന�ൾ ഉ�്  ;  ഇവരിൽ എ��ാപന�ൾ െ�തിെര നടപടിക�  സ�ീകരി�ി��്  ;

വ��മാ�േമാ?

െക .എസ്. എഫ്.ഇ വഴി�� കി�ബിയിെല നിേ�പ സമാഹരണം

1769. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബിയിെല നിേ�പ സമാഹരണ�ിനായി െക. എസ്. എഫ്. ഇ. വഴി എെ��ാം സംരംഭ��

തീ�മാനി�ി��്;  ഇതി� നാളി�വെര ഏെത�ി�ം സംരംഭം ആരംഭി�ി�േ�ാ;  എ�ി� അത് വഴി

എെ��ി�ം �ക കി�ബിയിേല�് സമാഹരി�ാ� കഴി�ി�േ�ാ;

(ബി) കി�ബിയിെല നിേ�പ സമാഹരണ�ി� മാ�മായി െക. എസ്. എഫ്. ഇ. ചി�ി ആരംഭി��തിന്

തീ�മാനെമ��ി�േ�ാ;  ഏത് തല�ിലാണ് തീ�മാനം െെകെ�ാേ��ത്;  എ� േകാടി

�പയാണ് ചി�ി വഴി കി�ബിയിേല�് സ��പി�ാ� കഴി�െമ�് സ��ാ� �തീ�ി��ത്;

(സി) ചി�ിയി�  നിേ�പി�� �ക മെ�െ��ി�ം ആവശ��ിന് െചലവഴി��തി� നിലവിെല ചി�ി

നിയമ�ി� വ�വ� െച�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

എൽ.എ .സി - എ.ഡി.എസ് - പ�തിക��� ഭരണാ�മതി

1770. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) എൽ.എ  .സി  -  എ.ഡി.എസ്  -  പ�തിക��് ഭരണാ�മതി ന��തിനായി  22.7.15  െല

67/15/ധന സ��ലറിെല വ�വ�ക� പാലി�െ��ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എൽ.എ .സി - എ.ഡി.എസ് പ�തിക�െട ഭരണാ�മതി ന��തി� കാലതാമസം േനരി��തായി

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) കാലതാമസം േനരി��െവ�ി�  ആയത് പരിഹരി��തി�ളള നടപടി അടിയ�രമായി

സ�ീകരി�േമാ?

പി.എഫ് പലിശനിര�്

1771. �ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) േക� ഗവ�െമ�് ജീവന�ാ�െട പി.എഫ് പലിശ നിര�് എ� ശതമാനമാെണ�ം ഇത്

എ��ത� �ാബല��ി� വ� എ�ം അറിയാേമാ ?

(ബി) സം�ാന ഗവ�െമ�് ജീവന�ാ�െട പി.എഫ് പലിശ നിര�് എ� ശതമാനമാണ്;  ഇത്

എ��ത� �ാബല��ി� വ�;

(സി) േക� ഗവ�െമ�് ജീവന�ാ�െട പി.എഫ് പലിശ നിര�് ���ി നി�യി�തിെ�

അടി�ാന�ിലാേണാ സം�ാന ഗവ�െമ�് ജീവന�ാ�െട പി.എഫ് പലിശ നിര�്

നി�യി�െത�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) േക� ഗവ�െമ�് ��ത പലിശ നിര�് ���ി നി�യി� തീയതി �തലാേണാ സം�ാന�ം

പലിശ നിര�് ���ി ന�കിയെത�് വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) 2016-17 സാ��ിക വ�ഷാരംഭം �ത� പി.എഫ് പലിശ നിര�് �റ�ത് വഴി സം�ാന ഗവ.

ജീവന�ാ��് പലിശ ഇന�ി� ലഭിേ�� �കയി� �റവ് വ�ി�ളളത് ��ി�ി�േ�ാ;  ��ത

�റവ് പരിഹരി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

ജി.എസ്.ടി

1772. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജി.എസ്.ടി.  നട�ിലാ�േ�ാ�  േകരള�ി�  വി�ഴി�െ��� എ�ാ കേ�ാഡി�ിക�ം ആയതിെ�

പരിധിയി� വ�േമാ; ഇതിനായി േകരളം �േത�കം കേ�ാഡി�ി ലി�് ന�േക�തിെ� ആവശ�കത

വ��േ�ാ; എ�ി� വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) ��ത നടപടി േകരള�ിെ� നി�തി വ�മാന വ��നവിന് കാരണമാ�െമ�് ക���േ�ാ;

എ�ി� വിശദവിവരം ന��േമാ ?

എം.എ�.എ. �െട ആ�ിവികസന ഫ�്

T 1773.�ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആല��  എം.എ�.എ.  �െട ആ�ിവികസന ഫ�ി�  നി�ം കിഴ�േ�രി �ാമപ�ായ�്

ഓഡിേ�ാറിയം  -  75  ല�ം  ,  ആല��  GMLP ��  െക�ിട നി��ാണം  -45  ല�ം  (ജി�ാ

നി��ിതി േക�ം)എ�ീ നി��ാണ ���ിക��് നി��ിതി േക��ിേല�് ഡീെട��ഡ് േ�ാജ�്

റിേ�ാ��ിനായി അയ� ഫയ�ക�െട(File No. 11959104/NC.C2/2016/Fin 2016-2017,

File No. 9959074/NC.C2/2016/fin 2016-2017)നിലവിെല അവ� വിശദമാ�ാേമാ?

(ബി) ആല�� േദശീയ ൈമതാന�് ഓ�� ഓഡിേ�ാറിയം & േ�ജ് നി��ാണം - 20 ല�ം File No.

10959074/NC.C2/2016/fin  2016-2017  ഈ ഫയലിെല നിലവിെല �ിതി�ം
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വിശദമാ�ാേമാ?

എം.എ�.എ.മാ�െട ആ�ി വികസന ഫ�്

1774. �ീ.അനി� അ�ര

,, എ�േദാസ് ���ി�ി

,, അ�വ� സാദ�്

,, ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എം.എ�.എ.മാ�െട ആ�ി വികസന ഫ�് ഉപേയാഗി�് ൈഹമാ�്/മിനി മാ�് വിള�ക�

�ാപി��തിന് എെ��ി�ം �തിയ നിബ�ന ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത വിള�ക� �ാപി��തിന് ൈവദ�തിേബാ�ഡിെ� സ�തപ�ം ആവശ��േ�ാ;

(സി) ��ത വിള�ക�  ഇ-െട�ഡ�  �േഖനേയ �ാപി�ാ� എ�ം അവ�് ��് വ�ഷെ�

റീേ��െ��് വാറ�ി�ം �ട��് ��് വ�ഷെ� അ����ണി�രാ�ം ഉറ�ാ�ണെമ�ം

നി�േ�ശി�ി�േ�ാ?

േകരള അടി�ാന സൗകര� വികസന നിധി

1775. �ീ.തി�വ�� രാധാ���

,, വി.പി.സജീ��

,, െക.സി.േജാസഫ്

,, അ�� �കാശ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകരള അടി�ാന സൗകര� വികസന നിധി�െട കീഴി� 8041 േകാടി �പ�െട പ�തിക��്

അംഗീകാരം ന�കിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഒ�ാം ഘ��ി� അംഗീകരി� പ�തിക� ഇേ�ാ� ഏതവ�യിലാണ്;  ഏെത�ാം പ�തിക�െട

െട�ഡ� നടപടി ���ിയായി;

(സി) കി�ബിയി� ഇതിനകം എ� േകാടി �പ നിേ�പമായി ലഭി�െവ�ം അതി� എ� േകാടി �പ

ഡയറ�് ബനിഫി�് �ാ��� സംവിധാന�ി�െട കരാറകാ�െട�ം മ�ം ബാ�് അ�ൗ�കളിേല�്

ന�കിെയ�ം അറിയി�േമാ?

ക� സി��ി� ഉ�െ��ി�� ബി�ക�
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1776. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 2016-17 വ�ഷാവസാനം �ഷറികളി� സമ��ി�െ�� ബി�കളി� 31/3/2017 ന് പാ�ാ�ാ�

കഴിയാെത ക� സി��ിേല�് അപ് േലാഡ് െച�ിരി��തി� നടപടി തീ��ാ��തിന് നി�േ�ശം

ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) ക�സി��ി� വ� ബി�കളി� ഒേ�െറ സ��ാ� �ാപന�ളിെല ദിവസ േവതന ജീവന�ാ�െട

ബി�ക� ഉ�െ��ി��് എ�ം ഇത് വളെര താ� വ�മാന�� ഈ വിഭാഗ�െള ��ി��ിലാ��

എ��ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ആകയാ� ക�സി��ി�� ബി�ക� �ിയ� െച�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െപാ� കടം , നി�തി വ�മാന�ിെല േചാ��

1777. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 31.03.2011� സം�ാന െപാ� കടം എ�െയ�ം േലാകബാ�് ഉ�െ�െട�� വിവിധ ധനകാര�

�ാപന��� ന��വാ�� േലാ� �ടി�ിക എ� എ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) 31.03.2016�  ഇവ എ�യായി�� എ�ം ഇതി�  എ� ശതമാനം വ��ന��ായി എ�ം

വ��മാ�േമാ;

(സി) കഴി� 5വ�ഷമായി സം�ാന�ി��ായ െപാ�കട�ിെല വ��നവ്, നി�തി വ�മാന�ിെല

േചാ�� എ�ിവ എ� എ�ം ഇത് സം�ാന�ി��ാ�ിയ സാ��ിക �തിസ�ി എെ��ാം

എ�ം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇ� തരണം െച�വാനായി സ�ീകരി�വ�� നടപടിക� എെ��ാം എ�് വ��മാ�േമാ?

ആ�ി വികസന ഫ�് - ഡി പി ആർ അംഗീകാരം

1778. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016-17 െല മ�ട നിേയാജകമ�ല�ിെല ആ�ി വികസന ഫ�് ഉപേയാഗി�് നടേ��തായ

���ിക�െട വിവരം  2016  ഡിസംബ�  31-� തീയതിയിൽ ധനകാര�വ��ി�  ന�കിയി��.

ഇതി� എ� ���ികൾ�് ഭരണാ�മതി ന�കിയി��്; വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ിക� നട�� വ��ക�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഡി പി ആർ എ��് ന���തിന് ബ�െ�� വ��ക� കാലതാമസം ഉ�ാ�ിയി�േ�ാ;  ഇത്

സംബ�ി�് �റെ��വി�ി�� മാ�� നി�േ�ശ�കാര�� സമയ �ി�ത പാലി�ി�േ�ാ?
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ആ�ി വികസന ഫ�് ഉപേയാഗി�ളള ���ിക�െട നടപടി�മ��

1779. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എം.എ�.എ മാ�െട ആ�ി വികസന ഫ�് ഉപേയാഗി�ളള ���ിക��് നടപടി�മ��െട

സ�ീ��ത�ലം ഭരണാ�മതി ലഭി��തിന് കാലതാമസം േനരി�� കാര�ം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� നടപടി�മ�� ല�കരി�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ;

(സി) എം എൽ എ എസ് ഡി എഫ് േപാെല കല���് ഫ�് െെകമാറി, ജി�ാതല�ി� ഭരണാ�മതി

ന��� കാര�ം പരിഗണി�േമാ?

ആ�ി വികസന ഫ�ിന് അ�മതി

1780. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ�ി വികസന ഫ�ി� ഭരണാ�മതി ന��� നിലവിെല സ�ീ��മായ രീതി ല�കരി�ാ�

നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ഒ� േകാടി വെര�� നി��ാണ ���ിക��് ഭരണാ�മതി ന��വാ� ജി�ാ ഭരണ�ട�ിന്

അ�മതി ന���കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ;

(സി) അതാത് സാ��ിക വ�ഷം ഡിസംബർ  31-��ി�  തെ� എം.എൽ.എമാ�  െ�ാേപാസൽ

ധനകാര� വ��ി� ന�കിയാ�ം അ�� മാ��്  31-� തീയതി��ി� എ.എസ് ന���തിന്

��ി��് േനരി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഉെ��ിൽ ആയത് പരിഹരി�ാ�  എെ��ാം

നടപടിക� സ�ീകരി�ം?

ആ�ി വികസന പ�തിയി� ഭരണാ�മതി ലഭി�ാ� പ�തിക�

1781. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016-17 സാ��ിക വ�ഷം എം.എ�.എ. മാ�െട ആ�ി വികസന പ�തിയി� നി�� �ക

െചലവഴി�് വിവിധ പ�തിക�  നട�ിലാ��തിനായി യഥാസമയം െ�ാേ�ാസ�ക�

സമ��ി�ി�െ��ി�ം ഭരണാ�മതി ന�കാ�തായ കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) 2017  മാ��്  31-ന് ��് ഭരണാ�മതി ന�കാ�  കഴിയാ� സാഹചര��ി�, ദീ�ഘി�ി�്

ന�കിയ  2017  െമയ്  31-ന് �െ��ി�ം ഭരണാ�മതി ന��വാ�  സാധി�േമാെയ�്

വിശദമാ�േമാ;
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(സി) തി�വന��രം നിേയാജക മ�ല�ി�  ഭരണാ�മതി�ായി ന�കിയ െ�ാേ�ാസലിേ��

സ�ീകരി� നടപടിക� ഇനം തിരി�് വിശദമാ�ാേമാ?

പാ� കാ��ം ആധാ�ം ലി�് െച�� നടപടി

1782. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാ�കാ��ം ആധാ�കാ��ം ലി�് െച�ണെമ� േക� സ��ാ� നി�േ�ശം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) പാ�  കാ�ഡ് േഡ�യി�  ഇനിഷ�ലിെ� ��� �പം ന�കിയിരി��തിനാ�, േപരിെനാ�ം

ഇനിഷ��  േരഖെ���� േകരളീയ��് ആധാ�  കാ��ം പാ�  കാ��ം വിജയകരമായി ലി�്

െച�ാ� കഴി��ി� എ� വ�ത ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ��ത ��ം േക� സ��ാരിെ� ��യി�  െകാ�വ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�്

വ��മാ�േമാ?

കി�ബി

1783. �ീമതി �. �തിഭ ഹരി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

2017-18  സാ��ികവ�ഷെ� ബ�ജ�ി�  കി�ബിയി�  നി�് ജി�ാ,  താ��്,  ജനറ�

ആ�പ�ിക��്  2000  േകാടി �പ നിേ�പം ��തായി അ�വദി�ി��തി�  ഏെതാെ�

ആ�പ�ിക�െട ഭൗതിക സൗകര�ം െമ�െ����തിനാണ് അടിയ�ര ��ഗണന ന���ത്

എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ചര�് േസവന നി�തി

1784. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) �തിയ ചര�് േസവന നി�തി ഘടന േകരള�ി�  നട�ാ�േ�ാ�  എെ�ാെ� മാ��ളാണ്

െപാ�വായി നി�തി േമഖലയി�  ഉ�ാ��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;  ഇതിനായി എെ��ാം

നടപടികളാണ് സം�ാന�് ���ീകരിേ��തായി�ളളത്;

(ബി) ചര�് േസവന നി�തി നട�ാ�േ�ാ�  സം�ാനെ� കാ�ഷിക േമഖല�െട നി�തി ഘടന

എ�ിെനയായിരി�ം എ�� സംബ�ി�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) വ��ിപരമായി നട�� വിള ഉ��ാദനെ� മാ�േമ ജി.എസ്.ടി.  യി� നി�ം ഒഴിവാ�ിയി�ള�

എ�ത് ശരിയാേണാ;  അ�ിെനവ�ാ�  പാ��ഷി,  വിളക�  പ�െവ�ളള �ഷിരീതി �ട�ിയവ
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ജി.എസ്.ടി. പരിധിയി� ഉ�െ��േമാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഡയറി ഫാമിംഗ്,  പൗ��ി ഫാമിംഗ്,  േ�ാ�് �ീഡിംഗ്,  പഴ��െട േശഖരണം,  െെതെചടിക�െട

വി��ന �ട�ിയവ�് ��പ് നി�തിയി�ാതിരി�ക�ം,  ജി.എസ്.ടി.  നിയമ�ിെല �ഷി�െട

നി�വചന�ി� ഇവ ഉ�െ�ടാതിരി�ക�ം െച����ലം ,ഇൗ േമഖല�ം ജി.എസ്.ടി. �െട നി�തി

ഘടന� കീഴി�  ഉ�െ��കയിേ�;  വിശദാംശ��  സഹിതം വ��മാ�ാേമാ;  ഇവ�് ഇള�ക�

ന�കാ� എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്?

നി�തി യഥാസമയം പിരിെ���ാതി��ത് �ല��ായ സാ��ികബാധ�ത

1785. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കഴി� സ��ാരിെ� കാല�് സം�ാന�ി� ലഭിേ�� നി�തി യഥാസമയം

പിരിെ���ാതി���ം േ�ക�ം ഒഴിവാ��ക�ം നട�ിയ�ം അനാവശ� െചലവ് നിയ�ി�ാ��ം

�ല��ായ സാ��ികബാധ�ത�െട 24.05.16 വെര�� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

(ബി) ഇതി�  നി�ം സം�ാനെ� സംര�ി�ാ�ം സാ��ിക ഭരണനി��ഹണം

കാര��മമാ�ാ�മായി ഈ സ��ാ� വാണിജ� നി�തി , രജിേ�ഷ� , ലാ�് റവന� , എൈ�സ്

വ��്,  േമാേ�ാ�  വാഹനം എ�ീ വ��കളി�  സ�ീകരി� നടപടിക�  എെ��ാം;  വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ��ത വ��ക�െട �വ��നം കാര��മമാ��േതാെടാ�ം വ��കളിെല അഴിമതി�ം

ൈക�ലി�ം ഇ�ാതാ�ാ�  നാളി�വെര എ� നടപടിക�  സ�ീകരി� എ�ം എ�

ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര (വ��ക� തിരി�്) നടപടിക� സ�ീകരി�െവ�ം വ��മാ�േമാ?

കി�ബി ��ത� സാേ�തികവ�രി��തിന് നടപടി

1786. �ീ.െക. �����ി

,, സി.െക.നാ�

,, െക.ബി.ഗേണഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബി�െട ഉ�തതല�ി�  ഇേ�ാ�  ഐ.എ.എസ്.ഉേദ�ാഗ��  മാ�മാെണ�ം അവ��്

സാ��ിക രംഗ�മായി ബ�െ�� സാേ�തിക കാര��ളി�� പരിചയ�റവ് കി�ബി�െട

ധനസ�ാദനെ� ബാധി�ാ�  സാധ�ത��് എ��� ആ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ബാ�ിംഗ് രംഗ�് പരിചയ�� എ�് ബാ��മാ�, ഇ��റ�സ്/മ���ഫ�് രംഗ�് പരിചയ��

വ��ിക�, ഐ.ഐ.എം. ക��� , ഐ.ഐ.എം. ബാം�� എ�ിവിട�ളി� നി�� സാ��ിക
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വിദ�ധ�, ചാ�േ�ഡ് അ�ൗ��് ബി�ദധാരിക� �ട�ി വിവിധ സാ��ിക സാേ�തിക രംഗ�് 

�വ��ി��വെര ഉ�െ���ി സം�ാന�ിന് �ണകരമായ രീതിയി� കി�ബിയിെല ധനാഗമ

വിഭാഗം മാേനെ��് സംവിധാനം ശ�മാ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ:വ��മാ�േമാ ;

(സി) കി�ബിയി� ഇേ�ാ� എ� �ക�െ��ം െസ��ംബ� മാസേ�ാെട എ� �ക സമാഹരി�ാ�

കഴി�െമ�ം ചി�ി വഴി എ� �ക െസ��ംബ�  മാസേ�ാെട കി�െമ�ം കണ�ാ�ിയി�േ�ാ;

എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) കി�ബി െഷയ� മാ���ി� ഇറ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ?

െചറായി പ�ി�് ക��� �ാരകം

1787. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െചറായി പ�ി�് ക���  �ാരക�ിന് ബ�ജ�ി�  �ക വകയി��ിയി�േ�ാെയ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ �ക അ�വദി� കി��തിന് പ�ി�് ക���  �ാരക സമിതി അേപ� ന�കിയി�േ�ാ;

സ�ീകരി� �ട� നടപടി വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത �ക അ�വദി�് ന���തി�  ഏെത�ി�ം തര�ി�� തട���  ഉെ��ി�

വ��മാ�ാേമാ?

കി�ബി പ�തിക�

1788. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബി �േഖന ഏെ���� പ�തികളി�  ആദ�ഘ�മായി അ�മതി ലഭി� പ�തിക�െട ലി�്

ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) കി�ബി�െട അവസാനേയാഗം എ�് േച��െവ�ം ��ത േയാഗ�ി� ഏെത�ാം പ�തിക��്

അ�മതി ന�കിെയ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ക�നാഗ��ി നിേയാജകമ�ല�ിെല മാളിേയ�� ലവ�േ�ാസി� ഓവ� �ി�ജ് നി��ി��

പ�തി കി�ബി പരിഗണി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

നി�തി വ�മാന�ിെല വ��നവ്

1789. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

10 of 88



(എ) 2016  -17  സാ��ിക വ�ഷ�ിെല ബ�ജ�ി�  �തീ�ി� വള�� േനടാനാേയാ എ�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇെ��ി� അതി�� കാരണ�� എെ��ാെമ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ?;

കി�ബി േബാ�ഡിെ� �ന:സംഘടന

1790. �ീ.െക.എം.മാണി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 1999-�  അംഗ��െട േപ�വിവരം പറ�ാേണാ കി�ബി േബാ�ഡ് �ാപി�ത്;  ��ത

േനാ�ിഫിേ�ഷ� ഗസ�ി� �സി�ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ി� അതിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) 2016-�  കി�ബി നിയമം േഭദഗതി വ��ിയേ�ാ�  േബാ�ഡിന് വ� ഘടനയിെല മാ��ിന്

അ�സരി�് കി�ബി േബാ�ഡ് �നഃസംഘടി�ി�െകാ�് ഗസ�് വി�ാപനം നട�ിയി�േ�ാ;

1999-� കി�ബി േബാ�ഡ് �പീകരി� വി�ാപനെ� ���സീഡ് െച�െകാ�ാേണാ ��ത

വി�ാപനം ഇറ�ിയത്; ഇെ��ി� കാരണെമ�്;

(സി) നിലവി�� കി�ബി േബാ�ഡ് �നസംഘടി�ി�െകാ�� ഗസ�് വി�ാപന�ിെ�

എസ്.ആ�.ഓ. ന��ം ഗസ�് ന��ം ഏെത�ാമാണ്; അതിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ?

വാ�് പരിധിയി�� വ�ാപാരിക�

1791. �ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ�

,, സി.െക. ഹരീ��

,, കാരാ�് റസാഖ്

,, വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വാ�് പരിധിയി� ഉ�ായി�� എ� ശതമാനം വ�ാപാരിക� ഇ�വെര ചര�ിേ��ം

േസവന�ളിേ��ം ഉ� നി�തി രജിേ�ഷ� എ��ി�െ��് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ധാരണയി� നി�ം വിഭി�മായി െപേ�ാളിയം ഉ���െള ജി.എസ്.ടി.  പരിധിയി�െ���ാ�

േക� സ��ാരി� നി�ം നി�േ�ശം ഉ�ായി�േ�ാ; എ�ി� ഇത് സം�ാന�ിെ� ധന�ിതിെയ

ഏ� തര�ി� ബാധി�െമ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) സം�ാന�് ജി.എസ്.ടി.  സംവിധാനം നട�ിലാ�ാ�  േവ� ക����  അധി�ിത അടി�ാന

സൗകര��� ���മാ�ം ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;

(ഡി) ഒ�രേ�ാടിയിലധികം വി�വര�� വ�ാപാരിക�െട േമ�� നി�തി ഭരണം ഏ�വിധ�ിലാണ്

ഉേ�ശി��ത്?
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പ�തി െചല�ക��ായി നീ�ിവ� �ക

1792. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2011-12,  2012-13,  2013-14,  2014-15,  2015-16  സാ��ിക വ�ഷ�ളി�  പ�തി

െചല�ക��ായി നീ�ിവ� �ക എ� വീതമായി��െവ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഓേരാ വ�ഷ�ം പ�തി െചല�ക� എ� വീതമായി��െവ�് വ��മാ�േമാ;  എ� ശതമാനം

വീതം െചലവഴി�ക��ാെയ� വ��മാ�േമാ ?

കറ�സി �ാമം

1793. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി� വ�േതാതി� കറ�സി �ാമം േനരി��തായ വാ�� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) മ�് സം�ാന�ളി�  നി�് വിഭി�മായി േകരള�ി�  കറ�സി �ാമം ��മാ��തി��

കാരണ�െള�റി�് പഠനം നട�േമാ;

(സി) െക.എസ്.എഫ്.ഇ.  �െട�ം ബിവേറജസ് േകാ��േറഷെ��ം വ�മാനം േനരി�് �ഷറിയി�

നിേ�പി��� വഴി ഈ �����് പരിഹാരമാ�േമാെയ�് വിശദമാ�േമാ?

കാ�ണ� പ�തി

1794. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ണ� പ�തിയി� കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല ഏെതാെ� ആ�പ�ികളാ��ത്;

(ബി) ജി�യി�  െമഡി��  േകാേളജ് ഇ�ാ�തിനാ�ം അ�� �േദശം എ� നിലയി�ം ക��ാടക

സം�ാനെ� മംഗലാ�ര�് േമജ�  അ�ഖ���് ചികി� േത��വ��് കാ�ണ� പ�തി

�േഖന�� �ക ലഭി�ാ� വിഷയം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) കഴി� സ��ാരിെ� കാല�് മംഗലാ�രെ� ആ�പ�ികളി�  ചികി� േത��വ��ം ടി

പ�തിയി�  സഹായം ലഭ�മാ�ം എ�് പറ�ത�ാെത എെ��ി�ം നടപടി ഈ വിഷയ�ി�

എ��ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ഈ സ��ാ�  േമ�  വിഷയ�ി�  എെ��ി�ം �ട�  നടപടി സ�ീകരി�� കാര�ം

പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ ?
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േനാ� �ാമം

1795. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക� സ��ാ�  േനാ� നിേരാധനം നട�ിലാ�ിയതിെന �ട��് �ഷറികളി�  േനാ� �ാമം

അ�ഭവെ���േ�ാ;

(ബി) ഇ��ലം െെദനംദിന �വ��നം തട�െ��� �ിതി ഉ�ാ��േ�ാ;

(സി) ഇൗ സാഹചര�ം ഒഴിവാ�വാ� എെ��ി�ം നടപടിക� സ�ീകരി��േ�ാ?

വാണിജ� നി�തി വ��ിെല ഫയ�ക� സി & ഏ. ജി . �് ആഡി�് െച�ാ� ന�കാ� നടപടി

1796. �ീ.െക.എം.മാണി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) എറണാ�ളം ജി�യിെല വാണിജ� നി�തി അെ��്െമ�് ഫയ�ക�  ആ ഡി�് െച�ാ�

ആവശ�െ��ി�് ന���ിെ��് സി & എ.ജി. വാണിജ� നി�തി ക�ീഷണേറാട് പരാതിെ��തിെ�

അടി�ാന�ി�  ക�ീഷണ�ം സ��ാ�ം എെ��ാം നടപടിക�സ�ീകരി�ി�െ��്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എറണാ�ളം ജി�യിെല വാണിജ� നി�തി വ��ി� അെ��്െമ�് നട�വാ� റി�യ� െച� ര�

െഡപ��ി ക�ീഷണ�മാെര�ം ര�് അസി��് ക�ീഷണ�മാെര�ം നിയമി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�

അവ� ആെര�ാമാണ്; അവ�െട േസവന േവതന വ�വ�ക� എെ��ാം;

(സി) ഇവ�െട �ന�നിയമനം മ�ിസഭ അംഗീകരി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� കാരണം വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) എറണാ�ളം ജി�യിെല വാണിജ� നി�തി ഉേദ�ാഗ��ാ� അെ��്െമ�് നട�ാെത�ം സി  &

എ.ജി.�് ആഡി�ിന് ഫയ�  ന�കാെത�ം ഡീല�മാ�മായി ��േച��് ജി.എസ്.ടി.

നട�ിലാ�േ�ാ� വാ�ിെല നി�തി�് ആംെന�ി �ീം െകാ�് വ� നി�തിയിളവ് ന�കാെമ�്

�േലാഭി�ി� പിരി� നട�� വിവരം മാധ�മ��  റിേ�ാ��് െച�ത് സ��ാരിെ�

��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� എ�് നടപടി സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ ?

�റനാട് ��ട് േതാട്, പാലം

1797. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�ര മ�ല�ി�  �റനാട് ��ട് േതാട് പാലം നി��ി��തിന് എം.എൽ.എ  -എ.ഡി

.എസിൽ ഉ�െ���ി  70  ല�ം �പ�െട ഭരണാ�മതി  2014-15  �  ലഭ�മായത്
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��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ���ി ���ീകരി��തിന്  75  ല�ം �പ�ടി  2016-17  െല എ.ഡി  .എസിൽ

അ�വദി��തിന് എം.എ�.എ ന�ിയ ക�ിേ�� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(സി) 2014-15  -�  എൽ.എസ്.ജി.ഡി എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ി ഭരണാ�മതി ലഭി� ��ത ���ി

,പി.ഡ��.ഡി േറാ�സ്ആൻഡ് �ി�ജസ് വിഭാഗ�ിന് ന��തിന് എ.എ�.എ ന�ിയ ക�്

അ�സരി�് സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ; നാളി�വെര സ�ീകരി� നടപടിക�െട വിശദവിവരം

ലഭ�മാ�േമാ?

കാ�ണ� ചികി�ാ സഹായ നിധി

1798. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ണ�ാ ചികി�ാ സഹായ നിധി ��ത� ആ�പ�ികളിേല�് വ�ാപി�ി�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) എറണാ�ളം ജി�യി�  ഏെത�ാം ആ�പ�ികളിലാണ് കാ�ണ� ചികി�ാ പ�തി നട�ിലാ�ി

വ��ത്;

(സി) നിലവി�  കാ�ണ� ചികി�ാ പ�തിയി�ാ� മ�ല�ളി�  ഒ� ആ�പ�ിെയ�ി�ം

ഉ�െ���വാ�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

കറ�സി േനാ�ിെ� �ാമം

1799. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� കറ�സി േനാ�ിെ� �ാമം പരിഹരി��തിന് ധനവ��് ഇതിനകം

ൈകെ�ാ�ി�ളള നടപടിക� എെ�ാെ�;

(ബി) ആവശ�െ��� പണം ആ�.ബി.ഐ.,  എസ്.ബി.ഐ.  എ�ിവയി�  നി�് �ഷറിക��്

ലഭി��േ�ാ; വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(സി) �തിസ�ി മറികട�ാ� ചില വ��ക� ബാ�ി� അട�ി�� പണം �ഷറിയി� അട�ാ� സ��ാ�

നി�േ�ശി�ക��ാേയാ;

(ഡി) എ�ി�  ഏെതാെ� വ��കേളാടാണ് ഇ�കാരം നി�േ�ശി�ത്;  എ� �ക അവ�  ഇതിനകം

�ഷറിയി� നിേ�പിെ�� വ��മാ�േമാ;

(ഇ) �തിയ സംവിധാന�ി� �ഷറികളി� ഉ�ാേയ�ാ�� േജാലി�ിര�് ല�കരി�ാ� എെ�ാെ�

നടപടിക� സ�ീകരി�ം എ�് വ��മാ�േമാ?
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സം�ാന ഭാഗ��റി

1800. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന ഭാഗ��റി�െട വിശ�ാസ�ത തക��ാ�  അന�സം�ാന േലാ�റി മാഫിയ നട��

ആ��ിത നീ��� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇതിെന �തിേരാധി�ാ� എെ�ാെ� നടപടിക� ൈകെ�ാ�ം;

(സി) സം�ാന ഭാഗ��റി�െട സ�ാനഘടന പരി�രി�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ഡി) െചറിയ സ�ാന��െട എ�ം വ��ി�ി�േമാ;  ടി��് വിലയി�  �റവ് വ��േമാ;  എ�ി�

വിശദാംശ�� ന��േമാ?

േക� ഫ�കളി� നി�ം േകരള�ിെ� വിഹിതം

1801. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സമയബ�ിതമായി വരവ് െചലവ് കണ�ക�ം,നട�ി� റിേ�ാ��ം സമ��ി�ാ�തിനാ�

േക�ാവി�ത ഫ�കളി� നി�ം േകരള�ിെ� വിഹിതം ലഭി��തിന് തട��� ഉ�ാ�� എ�

പ�വാ��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ���� കാരണം എെത�ി�ം േക� ഫ�് തട�െ��ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) േക��ി�  നി�ം േകരള�ിന് അ�ഹമായ വിഹിതം േനടിെയ���തിന് എെ�ാെ�

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ?

വാമന�രം എം,എൽ,എ.�െട �േത�ക വികസന നിധി �കാരം ഭരണാ�മതി ലഭി� ���ിക�

1802. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കഴി� മ�ിസഭ�െട കാലയളവി�  വാമന�രം നിേയാജകമ�ല�ി�  എം എൽ എ �െട

�േത�ക വികസന നിധി �കാരം ഭരണാ�മതി ലഭി� ���ിക� ഏെതാെ�;

(ബി) ഈ �വ ൃ�ികളി� ���ീകരി�ാ��ത് ഏെതാെ�; വിശദമാ�ാേമാ?

വാ�ഷിക പ�തി
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1803. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� സാ��ിക വ�ഷം വാ�ഷിക പ�തിയി� െചലവഴി� �ക എ�െയ�് വ��മാ�േമാ;

ആെക വാ�ഷിക പ�തി എ�യായി��;

(ബി) വിവിധ സ��ാ� വ��ക�, തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��, േക�ാവി�ത പ�തിക� ഇവ�െട

വിഹിതം എ�യായി��; എ� െചലവാ�ി; ശതമാന�ണ�ി� വ��മാ�േമാ;

(സി) വിവിധ സ��ാ� വ��കളി� പ�തിക��് ഭരണാ�മതി ന��� കാര��ി�� െമെ�േ�ാ�്

�േത�കമായി പരിേശാധി�േമാ;

(ഡി) എം.എ�.എ.  ആ�ി വികസന ഫ�ക��� െ�ാേ�ാസ�ക� സ��ാരി� ലഭി�ി�ം ധനകാര�

വ��ിെന കാണി�് അംഗീകാരം വാ�ി ഭരണാ�മതി ന��� കാര��ി�  വീ� വ��ിയത്

പരിേശാധി�േമാ;

(ഇ) എം.എ�.എ.  ആ�ി വികസന ഫ�് ഉപേയാഗി�� പ�തിക��് ഭരണാ�മതി ലഭി�വാ��

കട�ക� പരിേശാധി�േമാ; ഭരണാ�മതി ലഭി�വാ� ആവശ�മായ നി�േ�ശ�� ബ�െ�� വ��്

അധികാരിക��് ന��േമാ; നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

കാ�ണ�ാ ചികി�ാ പ�തി

1804. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

,, അനി� അ�ര

,, വി.പി.സജീ��

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

ന��േമാ:

(എ) കാ�ണ�ാ ചികി�ാ പ�തി ശ�ിെ����തിെ� ഭാഗമായി സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാമാണ്;

(ബി) കാ�ണ� ബനവല�് ഫ�ി�  നി�ം ��േരാഗ ചികി��് ന��� പരമാവധി �ക

വ��ി�ി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ��ത വ��നവ് മ�് ചികി�ക��ം �ടി ബാധകമാ�� കാര�ം

പരിഗണി�േമാ?

(സി) കാ�ണ� ചികി�ാ സഹായ പ�തിയി� സ�കാര� ആ�പ�ിക��ം സ��ാ� ആ�പ�ിക��ം

എെ��ി�ം �ടി�ിക ന��വാ�േ�ാ; ഉെ��ി� ��ത �ടി�ിക അടിയ�രമായി ന���തിന്

നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

വാമന�രം നിേയാജകമ�ല�ിെല ���ിക�

1805. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:
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കി�ബിയി�  ഉ�െ���ി വാമന�രം നിേയാജകമ�ല�ിെല ഏെത�ാം ���ികളാണ്

2017-18 വ�ഷം നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി��െത�റിയി�ാേമാ?

അ�മാലി നിേയാജകമ�ല�ി� ഭരണാ�മതി ലഭി� ���ിക�

1806. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2012-13 �ത� 2015-16 വെര അ�മാലി നിേയാജകമ�ല�ി� ആ�ി വികസന ഫ�ി�

നി�ം ഭരണാ�മതി ലഭി� ���ിക�െട േപര്, �ക, ���ീകരി� തീയതി എ�ിവ ഇനം തിരി�്

വ��മാ�ാേമാ?

(ബി) 2016-17  സാ��ിക വ�ഷം അ�മാലി നിേയാജകമ�ല�ി�  ഭരണാ�മതി�ായി എ�

നി�േ�ശ�ളാണ് ലഭി�ത്; ഇതി� ഏെത�ാം ���ിക��് ഭരണാ�മതി ലഭിെ��് ഇനം തിരി�്

വ��മാ�ാേമാ?

ആല�� മ�ല�ിെല ഓ�� ഓഡിേ�ാറിയം ,േ�ജ് എ�ിവ�െട നിർമാണം

1807. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആല��  നിേയാജക മ�ല�ി�, ആല��  േദശീയ ൈമതാന�് ഓ��  ഓഡിേ�ാറിയ�ം

േ��ം നി��ി��തിന് ധനകാര�വ��ിെല  10959074/NC.C2/2016/Fin  2016-2017

ന�� ഫയലി� ഭരണാ�മതി ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) ഈ വിഷയ�ി� ഭരണാ�മതി ന�കിയി�ിെ��ി� ആയത് െപെ��് ലഭ�മാ�ാ�� നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ?

ആല�� മ�ല�ിെല ആ�ിവികസന ഫ�്

1808. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആല��  മ�ല�ിെല എം.എ�.എ.�െട ആ�ിവികസന ഫ�ി�  2016-17  വ�ഷ�ി�

നി�േ�ശി�െ�� ���ിക� ഏെത�ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതി� എ� ���ിക��് ഭരണാ�മതി ന�കിയി�െ��് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഭരണാ�മതി ലഭി�ാ� പ�തിക��� ഭരണാ�മതി െപെ��് ലഭ�മാ�ാ�� നടപടി

സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

17 of 88



െകാ�കടവ് -�ളനട , ഹരി�ാട്-പറയേ�രികടവ്, മാ�ാ�-വീയ�രം േറാ�ക�െട പണി

1809. �ീ.െക. െക. രാമച�� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016-17 ബ�ജ�ി� കി�ബിയി� ഉ�െ���ി ഡി.പി.ആ� ത�ാറാ�ി സമ��ി� െകാ�കടവ്

-�ളനട , ഹരി�ാട്-പറയേ�രികടവ് , മാ�ാ�-വീയ�രം എ�ീ േറാ�ക�െട പണി ആരംഭി�ാ�ളള

കാലതാമസ�ിെ� കാരണം വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ��ത േറാ�ക�െട പണി എ�് ആരംഭി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

േലാ�റിെയ ചര�േസവന നി�തിയി� നി�ം ഒഴിവാ�ാ�� നടപടി

1810. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി

,, െക.എം.ഷാജി

,, സി.മ��ി

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

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന േലാ�റിെയ ചര�േസവന നി�തിയി� നി�ം ഒഴിവാ�ി�ി�ാ� എെ�ാെ� നടപടിക�

സ�ീകരി� എ�ം ഫലം എ�ായി എ�ം വിശദമാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന സ��ാ�  േലാ�റി മാ�മാണ് സം�ാന�് വി�ന നട��െത�ം,  ലാഭം ��വ�

കാ�ണ� പ�തി േപാ�� േ�മ �വ��ന���ാണ് വിനിേയാഗി��െത�ം,  േക�െ�

േബാധ�െ���ാനാേയാ;  ഇെ��ി�  �തിയ നിയമ�കാരം സം�ാന�ി��ാകാ��

വ�മാനന�ം തി�െ���ിയി�േ�ാ;

(സി) ചര�േസവന നി�തി നിയമം നട�ാ�േ�ാ� അന� സം�ാന േലാ�റിക� സം�ാന�് വീ�ം

സജീവമാ�െമ�് ക���േ�ാ;  എ�ി�  അതിെനതിെര എ� നടപടി സ�ീകരി� എ�്

വ��മാ�േമാ?

ബജ�ി� വകയി��ിയ �ക

1811. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 2016-2017 സാ��ിക വ�ഷം വിവിധ വ��ക��ായി ബജ�ി� വകയി��ിയ �ക,  �ാ�,

േനാ� �ാ�, ഉപധനാഭ���ന ഉ�െ�െട വ��് തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) 2016-2017 സാ��ിക വ�ഷം വിവിധ പ�തിക��ായി ലഭി� േക� വിഹിതം എ�; അതി�

18 of 88



നി�ം വിവിധ പ�തിക��ായി എ� �ക െചലവഴി�; വിശദമാ�ാേമാ?

ഭരണാ�മതി ലഭി��തിനാ�� നടപടി�മ�� ല�കരി��തിന് നടപടി

1812. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എം.എൽ  .എ  -  എ  .ഡി.എസ്  -െ� ഭാഗമായി ഭരണാ�മതി ലഭി��തിനാ�� നടപടി�മ��

ല�കരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;  എ�ി�  വിശദ വിവരം ന��േമാ;  ഇെ��ി�

എ�െകാ�്;

(ബി) 10  ല�ം �പ�െട പ�തി ആെണ�ി�ം െ�ാേ�ാസ�ക�  സമ��ി�ാ�  മാസ��  നീ��

��ിയ�ം  72-േലെറ സീ�കളിെല പരിേശാധന�ം േവ�� അവ�യാണ് നിലവി�  ഓേരാ

ഭരണാ�മതി�ം ലഭി��തിനായി േവ�ി വ��ത്.  ധനകാര� വ��ിന് ��ത ഫ�് വിഹിതം

നിരീ�ി�ാ� ബി.ഐ.എം.എസ് , ബി.എ. എം.എസ് �ട�ി നിരവധി �തന സാേ�തിക രീതിക�

ഉ�ായി�ം വളെരേയെറ കാലതാമസം വ�� നടപടി ഒഴിവാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ജി�ാ കള���ം ജി�ാ ഫിനാ�സ് ഓഫീസ��ം ഇതി�� അധികാരം ന�കി േവഗ�ി�

പ�തിക� നട�ിലാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

ആ�ിവികസന ഫ�്

1813. �ീ.എ. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എല��  നിേയാജക മ�ല�ി�  2016-17  സാ��ിക വ�ഷം ആ�ി വികസന ഫ�ി�

ഉ�െ���ിയ ���ികളി� ഭരണാ�മതി ലഭി�വ എ�െയ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ഭരണാ�മതി ലഭി�ാ� ���ിക��് ആയത് ലഭി��തിന് േനരി�� കാലതാമസം എെ��്

വ��മാ�ാേമാ?

അധികവി�ന നി�തി

1814. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം െപേ�ാ�-ഡീസ�  വിലയി�  എ� �പ�െട

വ��നവാണ് ഉ�ായത്;

(ബി) ഈ വില വ��നവ് �ലം സം�ാന�ിന് അധിക വി�നനി�തിയിന�ി� എ�് �ക ഇ�വെര

ലഭി�;  ഓേരാ �ാവശ��ം വ��നവ് വ��ിയേ�ാ�  സം�ാന�ിന് ലഭി� അധിക നി�തി
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എ�യായി��;

(സി) ��ഗവ�െമ�ിെ� കാല�് ഇ�കാരം ലഭി� അധികവി�ന നി�തി േവെ��് വ�ി�േ�ാ; എ�ി�

ഇ��ലം സ��ാരിന് എ� േകാടി �പ�െട നി�തി ന���ായി;

(ഡി) വിലവ��നവിെ� ഭാരം �റ�വാ� �� �.ഡി.എഫ് സ��ാ� അധിക നികതി േവെ��് െവ�

മാ�കാപരമായ നടപടി ഈ സ��ാ�ം പി��ട�േമാ?

പ�ാളി� െപ�ഷ�

1815. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ാളി� െപ�ഷ� സംബ�ി�� സ��ാ� നിലപാെടെ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) പ�ാളി� െപ�ഷ� നി��ലാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ��ത പ�തി �കാര�� ജീവന�ാ�െട വിഹിതം സമാഹരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

പ�ാളി� െപ�ഷ�

1816. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നട�ിലാ�ിയ പ�ാളി� െപ�ഷ� പ�തി എ�ാ െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളി�ം

ബാധകമാ�ിയി�േ�ാ; ഈ പ�തിയി� ഉ�െ�ടാ� െപാ�േമഖലാ �ാപന��േ�ാ;

(ബി) െതാഴി�  ഉടമ�െട െപ�ഷ�  വിഹിതം എ�ാ �ാപന��ം �ത�മായി അട��േ�ാ;

വിശദീകരി�േമാ;

(സി) ഇതിെ� ഫ�് മാേനജർമാരായി നിയമി�ി�ളള �ാപന��െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ഈ �ക�െട മാേന�െമ�് സംബ�ി�് �േത�ക നി�േ�ശ�േളാ നിബ�നകേളാ ഫ�്

മാേനജർമാർ�് ന�കിയി�േ�ാ വിശദീകരി�േമാ?

കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല �ാ�് േപ�റിെ� ലഭ�ത�റവ്

1817. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി�  �ാ�് േപ�റിെ� ലഭ�ത�റവ് ��മായി അ�ഭവെ��� കാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ �ാമം െപാ�േവ സം�ാന�് െമാ���താേണാ അെ��ി�  കാസ�േഗാഡ് ജി�യി�

മാ�ം അ�ഭവെ���താേണാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;
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(സി) ഏത് �ല��ി�� �ാ�് േപ��കളാണ് ഇേ�ാ� കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� ��ലഭമായി��െത�

വ��മാ�ാേമാ?

ഗി�ിെല നിയമന��

1818. �ീ.െക.എം.മാണി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഗി�ിെല നിയമന��  നട��ത് ആരാണ്;  ഇത് സംബ�ി�് അേപ� �ണി�ാ�േ�ാ;

�ത�മായ മാനദ��� അ�സരി�് ഇ��വ� നട�ിയാേണാ തിരെ����ത്;

(ബി) ജീവന�ാ�െട െതരെ���് സംബ�ി�് ഗി�ിെല െറ�േലഷ�സിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ സ��ാ� ഗി�ി� എ�േേപെര നിയമി�ി�െ��ം അവ� ആെര�ാമാെണ�ം അവ� ഇേ�ാ�

ഏെത�ാം േജാലിയി� ഏ�െ��ിരി��െവ�ം വ��മാ�ാേമാ; ഇവ സംബ�ി�� ഉ�ര�ക�െട

പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ?

കി�ബി�െട �വ��ന �േരാഗതി

1819. �ീ.െജയിംസ് മാത�

,, എ.എം. ആരിഫ്

,, െക. ബാ�

,, വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കി�ബി�െട �വ��ന �േരാഗതി അവേലാകനം െച�ി�േ�ാ; വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) നിലവി�  എ� �ക�െട പ�തിക��ാണ് നി��ഹണാ�മതി ന�കിയെത�ം പ�തിക�െട

അംഗീകാര�ിനായി കണ�ിെല��� കാര��� എെ��ാെമ�ം അറിയി�േമാ;

(സി) ജി.  എസ്.  ടി.  �ാബല��ിലാ��ത് കി�ബി�െട അടി�ാന �ലധന�ി�  �ധാന ഇനമായ

െപേ�ാളിയം ഉ�പ��ളിേ��� െസ�ിെന എ�െന ബാധി�ാനിട��്?

�ഷറികളിെല �ിരനി�പം

1820. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

സം�ാനെ� �ഷറികളി� എ� �ക �ിരനി�പമായി��് എ�് വ��മാ�ാേമാ;  നി�പം

വ��ി�ി��തിന് എെ��ി�ം നടപടിക� �തിയതായി ആവി�രി�ി�േ�ാ?
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െപേ�ാളിന് െസ�്

1821. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപേ�ാളിന് െസ�് ഏ�െ���ിയത് �ലം  2016-17 �ത� 2020-21 വെര ഓേരാ വ�ഷ�ം

എ�് �ക ലഭി�െമ�ാണ് കണ�ാ�ിയി��ത്;

(ബി) േമാേ�ാ� വാഹന നി�തിയിന�ി� 2016-17 �ത� 2020-21 വെര ഓേരാ വ�ഷ�ം എ�് �ക

നി�തിയായി ലഭി�െമ�ാണ് കണ�ാ�ിയി��ത്?

�ഷറികളിെല േനാ�് �ാമം

1822. �ീ.എം. വി�െസ�്

,, ഐ.സി.ബാല���

,, അ�� �കാശ്

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� �ഷറികളിെല േനാ�് �ാമം പരിഹരി��തിന് ൈകെ�ാ� നടപടിക�

എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) ഏെതാെ� വ��ക�െട�ം �ാപന��േട�ം പണമാണ് �ഷറിയി� നിേ�പി��തിന് നി�േ�ശം

ന�കിയത്;

(സി) ഇ��കാരം  2017  ഏ�ി�  മാസ�ി�  മാ�ം വിവിധ വ��ക�ം �ാപന��ം എ�് �ക

�ഷറിയി� നിേ�പി�െവ�തിെ� കണ�് ലഭ�മാേണാ; എ�ി� വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) സ��ാ�  ആവശ�െ��ി�ം ആവശ��ിന് പണം ന�കാ� ബാ�കളി�  ഇനി പണം

നിേ�പി�കയി� എ� തീ�മാനം ൈകെ�ാ�ി�േ�ാ?

വിദ�ാഭ�ാസ അ�ബ� േസവന���് േസവന നി�തി

1823. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിദ�ാഭ�ാസ അ�ബ� േസവന���് ന�കിയി�� േസവന നി�തി ഒഴിവ്

പരിമിതെ����തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഏെത�ാം വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�െളയാണ്

േസവന നി�തി ന�േക� �ാപന�ളി� ഉ�െ���ിയി��ത്;

(ബി) ഏെത�ാം േസവന���ാണ് ഇൗ �ാപന��  േസവന നി�തി �തിയതായി ന�േക�ി
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വ��ത്; എ� ശതമാനമാണ് ഇൗയിന�ി� ഇൗടാ�ാ� ഉേ�ശി��ത്;

(സി) ചര� േസവന നി�തി ഉ�െ���േ�ാ�  ഇൗ േസവന നി�തിയി�  എ�് തരം മാ��ിനാണ്

സാ��ത �തീ�ി��ത്?

സ��ാ� വ��ിയ ബാധ�തക�

1824. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

2011-12 �ത� 2015-16 വെര�� സാ��ിക വ�ഷ�ളി� വിവിധ േമഖലകളി� സ��ാ�

വ��ിയ എ� �ക�െട ബാധ�തക�  2016-17  സാ��ിക വ�ഷം െകാ��

തീ��െവ�തിെ� ഇനം തിരി�� കണ�ക� വ��മാ�േമാ?

സ��ാ� ജീവന�ാ��ം െപ�ഷ�കാ��ം ആേരാഗ� ഇ��റ�സ് പ�തി

1825. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  ജീവന�ാ��ം െപ�ഷ�കാ��ം ആേരാഗ� ഇ��റ�സ് പ�തി നട�ിലാ�വാ�

തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത പ�തിയി� സം�ാനെ� എ� ജീവന�ാ� �ണേഭാ�ാ�ളാ�െമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

എ� െപ�ഷ�കാ��് ഈ പ�തി�െട �േയാജനം ലഭി�ം; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) പ�തി നട�ി�ിനായി ഏെത�ാം ഇ��റ�സ് ക�നികെളയാണ് പരിഗണി�ാ� ഉേ�ശി��ത്

എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) പ�തി�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

സ��ാ� ജീവന�ാ��ം െപ�ഷ�കാ��ം ആേരാഗ� ഇ��റ�സ് പ�തി

1826. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

സ��ാ�  ജീവന�ാ��ം െപ�ഷ�കാ��ം ആേരാഗ� ഇ��റ�സ് പ�തി എേ�ാ�  �ത�

�ാബല��ി� െകാ�വ��തിനാണ് ഉേ�ശി��ത്; വിശദാംശം ന��േമാ?

സാ�ഹ�േ�മ െപ�ഷ�
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1827. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം സാ�ഹ�േ�മ െപ�ഷ�കളി� വ��ിയ വ��നവ്

എ�യാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) േ�മനിധി െപ�ഷ� വാ��വ��് വ��ി� നിര�ി�� സാ�ഹ�േ�മ െപ�ഷ� ലഭ�മാ�േമാ;

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

�ഷറികളി� നട�ിലാ�ിയ ഐ.എഫ്.എം.എസ്

1828. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ഷറികളി�  നട�ിലാ�ിയ ഐ.എഫ്.എം.എസിെ� ഭാഗമായി �പംെകാ��

കംപ���  ആ�ിേ�ഷ�കളി�  വ�ി�ളള പിശ�ക�  കാരണം �ഷറിയി�  ഇടപാ�ളള

െപ�ഷ�കാ��ം ചലാ� ഇടപാ�ക��ായി എ�� െപാ�ജന�ി�ം വളെരേയെറ ��ി��ക�

അ�ഭവിേ��ി വ�� �ിതി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എൻ.ഐ.സി തല�ി� പരിേശാധി�് ഇത് പരിഹരി�ാ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

െചലവഴി�ാ� �ക

1829. �ീ.െക. �����ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 2016-2017 ബ�ജ�ിൽ വകയി��ക�ം എ�ാൽ െച ലവഴി�ാ��മായ �കകൾ എ�യാണ്;

െഹഡ് തിരി�് വിവിര�ൾ നൽ�േമാ;  ഇേത സാ��ിക വർഷ�ിൽ സ�ിെമ�റി �ാ�ായി

അഡീഷണൽ ഓതൈറേസഷൻ വഴി �ക ലഭ�മാ�ക�ം െചലവഴി�ാെത തിരിെക അട��മായ

�കക�െട�ം മ�ം വിവര�ൾ (എ�ാ വ��ക�െട�ം )നൽ�േമാ;

(ബി) 2016-2017സാ��ിക വർഷ�ിെല റവന� �ടി�ിക എ�യാണ്; �ടാെത ഒേരാ വ��ി�ം അ�

വർഷ�ിേലെറയായി പിരിെ���ാ�ളള �കകൾ എ�യാണ്;  വ��് തിരി�  (എ�ാ

വ��ക�െട�ം)നൽ�േമാ;

(സി) കഴി� സാ��ിക വർഷ�ിൽ ഏെത�ാം �ാപന�ൾ�് നി�തി അട�വാൻ സാവകാശം

ന�ിയി��്;  �ക സഹിതം വിവര�ൾ നൽ�േമാ;  �ടാെത വിവിധ വ��കൾ ക�പിടി� നി�തി

െവ�ി�കൾ എ�യാണ്;  ഇതിെനതിെര വ��കൾ  (എ�ാ വ��ക�ം)സ�ീകരി� നടപടിക�ം

ഈടാ�ിയ �കക�െട വിവര��ം നൽ�േമാ;

(ഡി) 2013-14 �ം  2014-2015 �ം േകാ�ൗ�ിംഗ് രീതി സ�ീകരി� വ�ാപാരികെള പരിേശാധി�തിൽ

വാ�ൽ നി�തി �മ�ാ��കാരണം നി�തി�മ�ിയതി��ായ  2,475.55േകാടി �പ�െട
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പലിശ�ൾ�െട�ളള �റവിൽ ഇ�വെര ഈടാ�ിയ �ക എ�യാണ്;ഇതി� േശഷ�ളള സാ��ിക

വർഷ�ളി�ം ഇ�ര�ി�ളള �റ�കൾ ഉ�ായി�േ�ാ;  ഉെ��ിൽ അതിെ� വിവര�ൾ

നൽ�േമാ?

സ��ാരിെ� ബാധ�തക�

1830. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ��സ��ാ� അധികാരെമാഴി�േ�ാ� ഉ� �ഷറി ബി� േഹാ�ഡിം�സ് എ�  ;  �ടി�ിക എ�;

2016-17 � േക� സ��ാ� സം�ാന�ിന് വാ�െയ��വാ� അ�മതി ന�ിയ �ക എ� ;ഇവ

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) 24.05.2016 -� ഏെത�ാം േ�മെപ�ഷ�കളി� �ടി�ിക ന��വാ��ായി�� എ�ം എ�

�ക ഇതിനായി േവ�ിയി�� എ�ം ഇതി� എ� �ക ഈ സ��ാ� ന�ി എ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ��സ��ാ� കരാ�കാ��് െകാ��വാ��ായി�� �ക എ� ;െപ�ഷ� �ടി�ിക എ� ;വിവിധ

വ��ക��് ന�ാ��ായി��ത് എ�;  െപാ�േമഖലാ�ാപന��/േ�മനിധിക�/േബാ��ക�

എ�ിവയി� നി�ം �ിരനിേ�പമായി സ�ീകരി�ി�� �ക എ� ; ഇവ വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇവ സ��ാരി��ാ�� ബാധ�തക�  എ�െയ�ം അതിെന എ�കാരം േനരിടാനാണ്

�മി��െത�ം വ��മാ�േമാ?

സം�ാന�ിെ� �ലധന െചല�ക�

1831. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2011-12,  2012-13,  2013-14,  2014-15,  2015-16  സാ��ിക വ�ഷ�ളി�

സം�ാന�ിെ� �ലധന െചല�ക��ായി വകയി��ിയ �ക എ� വീതമായി��െവ�

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഓേരാ വ�ഷ�ം �ലധന െചല�ക� എ� വീതമായി��െവ� വ��മാ�േമാ;  എ� ശതമാനം

വീതം െചലവഴി�െവ� വ��മാ�േമാ?

സം�ാന�ിെ� െപാ�കടം

1832. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:
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ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�� �തൽ 2017 മാ��് 31 വെര സം�ാന�ിെ� െപാ�കടം

എ� േകാടി �പയാണ് എ�ത് വ��മാ�േമാ?

േക�ാവി�ത പ�തിക�

1833. �ീ.സി. ദിവാകര�

�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

,, ഗീതാ േഗാപി

�ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക�ാവി�ത പ�തിക� ���മായി �േയാജനെ���ാ� സം�ാന�ിന് സാധി��ി� എ�

ആേ�പം പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) �ധാ�മ�ി �ഷി സി�ായ് േയാജന  (PMKSY),  �.എ�. പ�ാളി��� �ീ�  �ൈളമ�്

േ�ാജ�് എ�ിവയിേല�് സം�ാനം പ�തി നി�േ�ശ�� സമ��ി�ി�േ�ാ;

(സി) പ�തിക��� സം�ാന വിഹിതം ഇ�പ�ിയ�് ശതമാന�ി� നി�് അ�ത് ശതമാനമാ�ി

���ിയി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

െച�േപാ�ക� േക�ീകരി�� അഴിമതി

1834. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െച�േപാ�ക� േക�ീകരി�് വ�ാപകമായി അഴിമതി നട��െവ� ആേ�പ��

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) തി�വന��രെ� അമരവിള െച�േപാ�് അതിർ�ിയിെല ക�ഷകരി�  നി�ം ഉേദ�ാഗ��

പണ�ിരി� നട��തായ പ�വാ��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ; ഉെ��ി� ഇ�ാര��ി� എ�്

നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) സം�ാനെ� െച�്േപാ�ക�  അഴിമതി രഹിതമാ��തി�ം ക�ഷക സൗ�ദമാ��തി�ം

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മണ�� എം.എ�.എ 2015-16 � ശിപാ�ശ െച� ���ിക�

1835. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:
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2015-16 വ�ഷെ� ആ�ി വികസന പ�തിയി� ഉ�െ����തിനായി മണ�� എം.എ�.എ

ശിപാ�ശ െച� ���ിക�  ഏെത�ാമാെണ�ം,  എ�ാ ���ിക��ം ഭരണാ�മതി

ന�കിയി�േ�ാ എ��ളള വിവര�� ന�കാേമാ?

റി�യ� െച� വാണിജ� നി�തി ഉേദ�ാഗ��െട �ന� നിയമനം

1836. �ീ.െക.എം.മാണി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  വാണിജ� നി�തി വ��ി�  നി�് റി�യ�  െച� എ� ഉേദ�ാഗ���ാണ്

�ന�നിയമനം ന�കിയത്;

(ബി) അവ� ആെര�ാമാണ്; എെ��ാം േജാലികളാണ് െച��ത്;

(സി) ഇവ�െട �ന�നിയമനം മ�ിസഭ അംഗീകരി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� കാരണം വ��മാ�േമാ?

പ�ാളി� െപ�ഷ�

1837. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എൻ.എസ്.ഡി.എൽ  (നാഷണൽ െസക�രി�ീസ് െഡേ�ാസി�റി ലിമി�ഡ്  )  െസ��  റിേ�ാ�ഡ്

ഏജ�സി�െട റിേ�ാ��് �കാരം സം�ാന�് എ� ജീവന�ാ� പ�ാളി� െപ�ഷ� പ�തിയി�

രജി�� െച�ി��്;

(ബി) േദശീയ െപ�ഷ� പ�തിയി� ജീവന�ാ�െട വിഹിത�ം സ��ാ� വിഹിത�ം േച��് ആെക എ�

�പ�െട നിേ�പം ഉ�്; ഇതിന് എ� �ക േബാണസ് ആയി ലഭ�മായി��്;

(സി) ഫ�് മാേനജ�മാ� നിേ�പി� ഗവ�െമ�് െസക�രി�ിക�, േബാ�ക�, ക�നി െഷയ�ക�, േടം

ഡിേ�ാസി�ക�, ��ിേബാ�ക�, മണി മാ���് ഇ��െമ�ക� എ�ിവ�െട െ�ാഫി�് �ാ�ക�

പരിേശാധി�� സംവിധാനം എ�െനെയ�് വ��മാ�േമാ?

ഇ �ഷറി സംവിധാനം

1838. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� �ഷറികളി�  ഇ �ഷറി സംവിധാനം ഏ�െ���ിയി�ം െഡബി�്,  െ�ഡി�്

കാ��ക� വഴി പണെമാ���തിന് സംവിധാനെമാ��ിയി�ിെ�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) േനാ�് �ാമം �ട�� സാഹചര��ി� പി.ഒ.എസ്.സംവിധാനം �ഷറികളി� ഏ�െ���ാ�ത്

വളെരേയെറ ��ി���ാ���ം ഇ �ഷറി സംവിധാനെ� പരാജയെ�����മാെണ� കാര�ം
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ഗൗരവമായി കാ��േ�ാ;

(സി) സം�ാനെ� �ഷറി േസവന��  കാേലാചിതമായി പരി�രി�ാ�ത് �ലം

ഇടപാ�കാ���ാ�� ��ി��് യഥാസമയം പരിഹരി��തിന് പി.ഒ.എസ്. സംവിധാന��െ�െട

ഏ�െ����തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�ഷറി ഇടപാ�ക� െപാ�ജന സൗ�ദമാ�ാ� നടപടി

1839. �ീ.േറാഷി അഗ�ി�

,, േമാ�സ് േജാസഫ്

,, സി.എഫ്.േതാമസ്

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� �ഷറികളി� േകാ� ബാ�ിംഗ് സംവിധാനം ഏ�െ���ിയതി�േശഷം �ണപരമായ

എെ��ാം മാ��ളാണ് ഉ�ായി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) െപാ�േമഖല ബാ�ക� ഇടപാ�ക� നട��തി�ം മ�ം അമിത ചാ��ക� ഈടാ�� �വണത

�ട�� സാഹചര��ി�  �ഷറി േസവിംഗ് ബാ�് സംവിധാന�ിേല�് െപാ�ജന�െള

ആക�ഷി��തിന് ഉത��തര�ി�  ക��പ�തിക�  ആവി�രി�ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;

വ��മാ�േമാ;

(സി) സം�ാന സഹകരണ ബാ�ക�മായി സഹകരി�് സം�ാന�ടനീളം �ഷറി എ.ടി.എ�ക�

�ാപി�ാ� അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ� വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) �ഷറി സംവിധാനം വഴി ജന��െട ൈദനംദിന സാ��ിക ആവശ���  നിറേവ�ാ�

കഴി��വിധ�ി� െമാൈബ� േഫാ� ആ�ിേ�ഷ�ക�െട സാധ�ത ഉപേയാഗെ���ാ� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

െകാടകര മിനിസിവി� േ�ഷനി� സ��ഷറി

1840. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാടകര മിനിസിവി�  േ�ഷനി�  സ��ഷറി�ം �ാ�് െവ�െറ�ം അ�വദി��തിനായി

സമ��ി�ി�� അേപ�യി� എെ��ി�ം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിനായി അടിയ�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

േചല�ര സബ് �ഷറിയി� �നിയ� ���ിെ� ത�ിക
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1841. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േചല�ര സബ് �ഷറിയി� നിലവി� അ�വദനീയമായ ത�ികക� ഏെതാെ�യാണ്;

(ബി) ഇവയി� ഏെത�ാം ത�ിക ഒഴി�കിട���്;

(സി) േചല�ര സബ് �ഷറിയി� �നിയ� ���ിെ� ത�ിക അ�വദി�് ന�കിയി�ി�ാ��െകാ�്

സബ് �ഷറി ആഫീസ� ലീവി� േപാേക�തായ അവസര�ി� ഏത് ത�ികയി�െപ�യാ��ാണ്

പകരം ചാ�ജ് ന��ക;

(ഡി) �നിയ�  ���ിെ� ത�ിക ��ി�് േചല�ര സബ് �ഷറി�െട �വ��നം ��ത�

ജേനാപകാര�ദമാ�ാ�  ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;  സ�ീകരി�െമ�ി�  വിശദാംശം

വ��മാ�േമാ?

സ��മായി െക�ിടം ഇ�ാ� �ഷറിക�

1842. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് എ� �ഷറിക��ാണ് സ��മായി െക�ിടം ഇ�ാ�െത�ം അവ

ഏെതാെ�യാെണ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത �ഷറിക��് സ��മായി െക�ിടം നി��ി�ാ�  ഡി.പി.ആ�. തയാറാ�ി ന���തിന്

പി.ഡ��.ഡി. ചീഫ് എ�ിനീയ��് നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഏെത�ാം �ഷറിക��് െക�ിടം നി��ി�ാ�� ഡി.പി.ആ�. ആണ് പി.ഡ��.ഡി.  ചീഫ്

എ�ിനീയ�  ത�ാറാ�ി ന�കിയി��ത്;  ആയതി�  സ�ീകരി� നടപടിക�  എെ��ാമാെണ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഏറനാട് മ�ല�ിെല എടവ� സ��ഷറി�െട ഡി.പി.ആ�. ത�ാറാ�ി ന�കിയി�േ�ാ;

വ��മാ�ാേമാ?

െകായിലാ�ി സ��ഷറി�് �തിയെക�ിടം

1843. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െകായിലാ�ി സ��ഷറി �വ��ി�� െക�ിടം എ� വ�ഷെ� പഴ���താെണ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സ��ഷറി ഓഫീസിെല �ലപരിമിതി�ം അസൗകര���ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) സ��ഷറി�് �തിയ െക�ിടം നി��ി��തിനായി ഇറിേഗഷ�  വ��ിെ� അധീനതയി��
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െകായിലാ�ി മിനി സിവി�  േ�ഷ�  പരിസര�� �ലം കി��ത് സംബ�ി� വിഷയം

സ��ാരിെ� പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ഡി) ��ത വിഷയ�ി� ഇേ�ാ� നട� വ�� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;  ഇ�മായി ബ�െെ��

ഫയ� ഇേ�ാ� ഏത് ഓഫീസിലാ��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

�ഷറികളി� എ.ടി.എം. സംവിധാനം

1844. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

സം�ാനെ� �ഷറികളി� എ.ടി.എം. സംവിധാനം ഏ�െ����തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി�ളളത്;  എ�ാ സ��ാ�  ജീവന�ാ��ം �ഷറികളി�  േസവി�്സ് ബാ�് അ�ൗ�്

�ട��തി�ം �ഷറി വഴി ശ�ളം ന���തി�ം ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

ഭാഗ��റി�െട സ�ാന ഘടന

1845. �ീ.െക. ആ�സല�

,, െക.��ിരാമ�

,, �. ആ�. �ദീപ്

,, ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന ഭാഗ��റി�െട സ�ാന ഘടനയി� എെ��ി�ം മാ�ം വ��ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) ഭാഗ��റി ടി��ക�െട െമാ�ം വി�വരവിെ� ഒ� ശതമാനം േ�മനിധിയിേല�് അംശദായമായി

അട�ാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) എ�ി�  േ�മനിധി അംഗ��െട ഏെത�ാം കാര����ാണ് ��ത �ക വിനിേയാഗി�ാ�

ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ?

കാ�ണ� െബനവല�് ഫ�് �ീമി� കീഴി� േജാലി െച�ി��വർ

1846. �ീ.േറാഷി അഗ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� കാ�ണ� െബനവല�് ഫ�് �ീമി� കീഴി� ആ�ാന ഓഫീസി�ം ജി�ാ ഓഫീസി�ം

േജാലി െച�ി�� എ�േപെര ഒഴിവാ�ി; ഒഴിവാ�ിയവ�െട വിവര�� ജി�തിരി�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ജീവന�ാെര പിരി�വിടാ� ഇടയാ�ിയ സാഹചര�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത �ാപന�ി� ഇതിേനാടകം എ�േപെര �തിയതായി നിയമി�ി��്; വ��മാ�േമാ?
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കാ�ണ� െബനവല�് പ�തി

1847. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ണ� െബനവല�് പ�തി �കാരം ഒരി�� അ�വദി� �ക ചികി��് ഉപേയാഗി� തീ��

കഴി�ാ�, േരാഗി�െട �ട� ചികി��് �ക അ�വദി�ാ�േ�ാ;

(ബി) ഇെ��ി�  �ട�ചികി� അനിവാര�മായ േരാഗിക��് വീ�ം �ക ന���തിെന �റി�്

ആേലാചി�േമാ;

(സി) േറഷ�  കാ�ഡ്,  ആധാ�  കാ�ഡ്,  േവാ��  ഐ.ഡി.  �ട�ിയ േരഖക�  ഇ�ാ� ആ�ക�

മാരകമായ േരാഗം ബാധി�് ചികി� കാ�ിരി�േ�ാ� കാ�ണ� െബനവല�് �ീമിെ� ആ��ല�ം

അവ��് �ടി ലഭ�മാ�േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

േലാ�റി ടി��ക�െട സ�ാനഘടന

1848. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാരിെ� കാല�് ആരംഭി� �തിയ േലാ�റിക� ഏെത�ാമാണ്;

(ബി) ഏെത�ാം േലാ�റി ടി��ക�െട നിര�്,സ�ാനഘടന എ�ിവ പരി�രി�ക��ായി;വിശദാംശ��

അറിയി�ാേമാ;

(സി) നിലവി�� േലാ�റി ടി��ക�െട നിര�്,സ�ാന ഘടന എ�ിവ പരി�രി�വാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

വിശദാംശ�� എെ��ാമാണ്?

ഓഡി�് വ��ി� നി�് വിജില�സിന് ന�കിയ മ�ഷ�ദിന��

1849. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന ഓഡി�് വ��ി�  നി�്  2016-�  എ� മ�ഷ�ദിന��  സം�ാന വിജില�സിന്

ന�കിയി��്;

(ബി) വിജില�സിെ� �വ��ന�ി� സഹായി�ാനായി വിജില�സിേനാട�ബ�ി�് ഓഡി�് വ��ിെ�

ഓഫീസ് ആരംഭി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ?

ഓഡി�് ക�ീഷ�
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1850. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബ�ജ�ി� �ഖ�ാപി� ഓഡി�് ക�ീഷ� �പീകരി�ാ�� �വ��ന�� ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഓഡി�് ക�ീഷെ� ഘടന എ�കാരമാണ്;

(സി) സം�ാന ഓഡി�് വ��് നട�� എ�ാ ഓഡി�് �വ��ന�ം ഓഡി�് ക�ീഷനി�

ഉ�െ���േമാ;

(ഡി) ഓഡി�് ക�ീഷ� വ�േ�ാ� സം�ാന ഓഡി�് വ��ിെന ക�ീഷനി� ലയി�ി�േമാ?

െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളി�ം സർ�ാർ വ��കളി�ം ഓഡി�്

1851. �ീ.െക. �����ി

,, സി.െക.നാ�

,, െക.ബി.ഗേണഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളി�ം സർ�ാർ വ��കളി�ം ര�് വർഷ�ി��കളിൽ ഓഡി�്

�ർ�ീകരി�ാ�വ�െട വിവര�ൾ ന�േമാ; ഓഡി�് �ർ�ീകരി��തി�� �ധാന തട��ൾ

എെ��ാമാണ്;

(ബി) സാ��ിക �താര�ത�െട അള�േകാലായ ഓഡ ി�് �ത�മായി നട��തിെ� �ാധാന�ം എ�ാ

�ാപന േമധാവികേള�ം ഫിനാ�സ് വിഭാഗം തലവ�ാേര�ം േബാധ�െ���ാ�ം ഓഡി�്

ക�ശനമായി നട�ാ� േ�രി�ി�ാ�ം എെ�ാെ�യാണ് െച�ാ�േ�ശി��ത്;

(സി) ഓേരാ �ാപന�ി�ം അ� വ�ഷേ��� �ാ�ജിക് �ാ�  ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;  ഇെ��ി�

അത് ത�ാറാ�ാ�  ആവശ�െ��േമാ;  ഇത് പരിേശാധി�ാ�  േലാ��  ഫ�് ഓഡി�് വ��ിെന

�മതലെ���േമാ; സ��ാരിെ� കീഴി�� േബാ��ക�േട�ം േകാ�പേറഷ�ക�േട�ം സാ��ിക

�താര�ത�് മെ�െ�ാെ� െച�ാ�േ�ശി�� എ�് വ��മാ�ാേമാ?

േകരള ഫിനാ�ഷ�� േകാ��േറഷ�

1852. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016-17  വ�ഷെ� കാലയളവി�  േകരള ഫിനാ�ഷ��  േകാ��േറഷ�  എ�് വള��യാണ്

ൈകവരി�ി��ത്;

(ബി) എ� ശതമാനം പലിശ നിര�ി�  ആണ് ഈ �ാപനം വാ�ക�  ന���ത്;  ഏെത�ാം

േമഖലയിലാണ് ഈ �ാപന�ി� നി�് വാ�ക� അ�വദി��ത് എ�് വിശദീകരി�ാേമാ?
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െക.എസ്.എഫ്.ഇ ക�ാ�വാസിംങ്-കം-കള�� ഏജ�മാ�െട ക�ീഷൻ

1853. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.എഫ്.ഇ.യി�  ക�ാ�വാസിംങ്-കം-കള��  ഏജ�മാരായി േജാലി െച��വ��്

ന��� ക�ീഷ� എ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇത് എ�ാണ് നി�യി�െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇവ�െട േജാലിഭാര�ം നിേത�ാപേയാഗ സാധന��െട വിലവ��ന�ം കണ�ിെല��് ക�ീഷ�

വ��ി�ി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ി� വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) സഹകരണ ബാ�കളിെല കള��  ഏജ�മാ��് ന�കിവ�� ഇ��റ��ം ആ��ല���ം

ഇവ��ം ലഭ�മാ�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ?

െക.എസ്.എഫ്.ഇ. നവീകരണം

1854. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.എഫ്.ഇ. �െട നവീകരണ�ിനായി സ�ീകരി�വ�� നടപടി �മ�� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) െക എസ് എഫ് ഇ �തിയതായി ആരംഭി�ാ� ഉേ�ശി�� ചി�ിക� ഏെത�ാമാണ്;

(സി) �തിയ ചി�ിക� വഴി എ� േകാടി �പ സമാഹരി�ാനാണ് െക.എസ്.എഫ്.ഇ ല��മി��ത്?

സമ� ആേരാഗ� ഇ��റ�സ് പ�തി

T 1855.�ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സ��ാ�  ജീവന�ാ��ായി സമ� ആേരാഗ� ഇ��റ�സ് പ�തി  (Cashless

Treatment medical Assistant card) �പീകരി�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) െപ�ഷ�കാ���െ�െട ഇ�ര�ി� ആേരാഗ� ഇ��റ�സ് ന���തിെന��ി ആേലാചി�േമാ;

(സി) ഇ�ഡ�യി� മ�് സം�ാന�ളി� സം�ാന സ��ാ� ജീവന�ാ��് ഇ�ര�ി�� ആേരാഗ�

ഇ��റ�സ് പ�തി നിലവി�േ�ാ എ� കാര�ം അേന�ഷി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

ഇ �ാ�ിംഗ് സംവിധാനം
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1856. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ-�ാ�ിംഗ് സ�ദായം നട�ിലാ�ാ� ആേലാചന�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ-�ാ�ിംഗ് നട�ിലാ�കയാെണ�ി�  നിലവി�� �ാ�് െവ�ർമാ�െട ജീവിത ഉപാധിെയ

എ�െന ബാധി�െമ�് വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(സി) േകരള�ി� എ� �ാ�് െവ�ർമാ�െ�� വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇ-�ാ�ിംഗ് സ�ദായം വ��േതാ��ടി അവ��് േജാലി ന�െ�ടാ� സാധ�ത�െ��ി� ഏത്

തര�ി�� �നരധിവാസ നടപടികളാണ് ഉേ�ശി��ത്;

(ഇ) കാസ�േകാട് താ��ി�ം �നിസി�ാലി�ിയി�ം �ടി എ� �ാ�് െവ��മാ�െട അംഗീ�ത

ഏജ�സിക�  ഉ�്;  ഇതി�  എ�െയ�ം,  എ� കാലമായി ഒഴിവായി കിട��െ��ം ഇൗ

ഒഴി�ക� എേ�ാ� നിക�െ��െമ�ം വ��മാ�ാേമാ?

�ാ�് ഡ��ി ഒഴിവാ�ി കി��തിനായി നടപടി

1857. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

ചാല�ടി നഗരസഭയിെല 13-� വാ�ഡി� 52 �ര േകാളനിയി� നിലവി�� 19 വീ�കാ��് �ടി

�ാ�് ഡ��ി ഒഴിവാ�ി കി��തിനായി സമ��ി�ി��  (നി�തി  (ഇ)  വ��്)  അേപ�യി�

അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

കയ� ഉ�പ���െട േ�ാ�ാഹനം

1858. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തിന് േശഷം കയ� ഉ�പ���െട േ�ാ�ാഹന�ി� േവ�ി

െച� കാര��� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) കയ� ഉ�പ���െട കയ�മതി േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് േവ�ി ഇൗ സ��ാ� െച� കാര���

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇൗ േമഖലയിെല സംരംഭക��് ഏെത�ാം തര�ി�� സാ��ിക പി�ണയാണ് ന�കി

വ��െത�റിയി�ാേമാ;

(ഡി) ഇൗ േമഖലയിെല െതാഴിലാളിക��് ന�കി വ�� െപ�ഷ� �ീ�കെള�റി�് വിശദീകരി�ാേമാ?

വ�വസായ സംരംഭ�� ആരംഭി��തി�� ��ി��ക�
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1859. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി�  വ�വസായ സംരംഭ��  ആരംഭി��തിന്,  നിലവി�� പല ഉ�ര�ക�ം

ക��ശമായതിനാ�ം ഉേദ�ാഗ��െട അനാ� �ല�ം പല സംരംഭക��ം ��ി��ക�

േനരി��തിനാ� നിലവിെല പല ക��ശ ഉ�ര�ക�ം ല�കരി�് ജന�െള വിവിധ വ�വസായ

സംരംഭ�� �ട��തിേല�് ആക�ഷി�വാ� ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) പല ഡി�ാ��െമ�കളി�  നി�ം അ�മതി വാ�ി മാ�േമ ഇേ�ാ�  �തിയ വ�വസായ��

�ട�വാ�  സാധി�ക�� എ�ത് വ�വസായ സംരംഭക��് വളെര ��ി��ക�

ഉ�ാ��തിനാ�  ഇവ ഒഴിവാ�ി ഒ� �ാപന�ി�  നി�് തെ� എ�ാവിധ എ�.ഒ.സി.ക�ം

ലഭ�മാ�� സംവിധാനം ��ി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

"സി�ി ഗ�ാസ്" പ�തി

1860. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�

,, ഇ.െക.വിജയ�

,, വി.ആ�. �നി� �മാ�

�ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് എൽ. എൻ. ജി ൈപ�് ൈലൻ കട� െപാ�� ജി�കളി� "സി�ി ഗ�ാസ്" പ�തി

നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) ഏെതാെ� ജി�കളിലാണ് ��ത പ�തി നട�ിലാ��െത�് അറിയി�േമാ;

(സി) ��ത പ�തി നട�ിലാ��തിനായി എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�വ��െവ�്

വ��മാ�േമാ?

െപാ� േമഖലാ �ാപന��െട ലാഭ ന� കണ�ക�

1861. �ീമതി �. �തിഭ ഹരി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

േകരള�ിെല െപാ� േമഖലാ �ാപന��െട 2016 െമയ് 31 വെര�� ലാഭന�കണ�ക�േട�ം

ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം നിലവി�� ലാഭന�കണ�ക�േട�ം വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�ാേമാ?

െപാ� േമഖലയി� �തിയ വ�വസായ �ാപന��

35 of 88



1862. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ� േമഖലയി� �തിയ വ�വസായ �ാപന�� �ട�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) േകരള�ിെല ഫ��ീ�� വ�വസായ�ിെ� േക�മായ േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല െന�ി�ഴിയി�

ഒ� ഫ��ീ�� ഹബ് �ാപി��തി� േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�തിയ െപാ�േമഖലാ �ാപന�� ആരംഭി��തിന് നടപടി

1863. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം വ�വസായ വ��ിന് കീഴിൽ �തിയ െപാ�േമഖലാ

�ാപന�� ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദ വിവരം ന��േമാ ?

വനിതാ സംരംഭക��ായി പ�തിക�

1864. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വനിതാ സംരംഭക��ായി െക.എസ്.െഎ.ഡി.സി �േഖന എെ��ാം പ�തിക�

നട�ിലാ�ിവ�� എ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഈ പ�തികളി�െട വനിതാ സംരംഭക��്എെ��ാം ആ��ല���  ലഭ�മാ�െമ�ാണ്

�തീ�ി��ത്;

(സി) ഇ�ര�ി� ഭാവിയി� എെ��ാം പ�തിക� നട�ിലാ�ാ� ആേലാചി�� എ�് അറിയി�േമാ?

കരകൗശല വികസന േകാ��േറഷെ� �വ��ന�� കാര��മമാ�ാ� നടപടി

1865. �ീ.സി.െക. ഹരീ��

�ീമതി.വീണാ േജാ��്

�ീ.ആ�. രാേജഷ്

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കരകൗശല വികസന േകാ��േറഷെ� �വ��ന�� വിലയി��ിയി�േ�ാ;  എ�ി� വിശദാംശം

ന��േമാ;

(ബി) ഈ േമഖലയിെല െതാഴിലാളിക�െട േവതന�ം,  െതാഴി�  സാഹചര��ം പരിതാപകരമായതിനാ�

അ� പരിഹരി�ാ� പ�തി�േ�ാ;
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(സി) േദശീയ പിേ�ാ� വിഭാഗ ധനകാര� േകാ��േറഷെ� ധനസഹായേ�ാ��ടി കരകൗശല വികസന

േകാ��േറഷ� എെ��ാം ���ികളാണ് നട�ാ��െത�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) ��ത േകാ��േറഷെ� �വ��ന��  കാര��മമാ�ാ�  േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�്

വ��മാ�േമാ?

കരകൗശല വ�വസായ സംര�ണ�ിനായി പ�തിക�

1866. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� കരകൗശല വ�വസായ�ിെ� സംര�ണ�ിനായി എെ��ാം പ�തിക�

നട�ിലാ�ി വ�� എ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഈ പ�തിക�െട വിശദാംശം അറിയി�േമാ;

(സി) ഈ പ�തികളി�െട കരകൗശല െതാഴിലാളിക��് എെ��ാം ആ��ല���  ലഭ�മാ�െമ�്

അറിയി�േമാ?

�ംഭാര േകാളനികളിൽ വ�വസായ �ണി�് �ട�ാ� നടപടി

1867. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ�പാ�നി��ാണം പര�രാഗത െതാഴിലായി സ�ീകരി�വ�  താമസി�� േകാളനി  (�ംഭാര

േകാളനി) ക� നവീകരി�ാ� എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��ത്;ഇവിട�ളി�

�തിയ വ�വസായ �ണി�് �ട�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ��ത ഉ�����് വിപണി കെ��ാ� സ��ാ� തല�ി� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) �റിസ�മായി ബ�െ���ി �തിയ ഉ�� നി��ാണ�ിന് വിദ�ധ പരിശീലനം ലഭ�മാ�േമാ?

അ�� ഇ�ഡ�ിയ� എേ��്

1868. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ആല�ഴ ജി�യിെല അ�� ഇ�ഡ�ിയ� എേ��ി� വ�വസായ വ��ിെ� അധീനതയി� ആെക

എ� ഏ�� �ല��്; ഇതി� എ� ഏ�� �ലം വ�വസായിക��് ന�കിയി��്; ഈ �ലം

ഏെതാെ� വ�വസായിക��ാണ് ന�കിയി��ത്;  എ� െസ�് വ� വീതമാണ് ന�ിയി��ത്;

വിശദമാ�ാേമാ?
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സിൽ�് - െ� ആഭി�ഖ��ി� �വർ�ി�� ക�� െപാളി�� �ാപനം

1869. �ീ.���ര ര�ാകര�

,, ഇ.െക.വിജയ�

,, ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

�ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) യാെതാ� �ര�ാ മാനദ���ം പാലി�ാെത ക��  ജി�യിെല അഴീ�ലി�  സിൽ�്-െ�

ആഭി�ഖ��ി� ക�� െപാളി�� വ�വസായ �ാപനം �വർ�ി��േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത വ�വസായം െകാ�് സം�ാന�ിന് ഉ�ാ�� േന��� വിശദമാ�േമാ;

(സി) െപാളി�� ക��കളിെല മാരകമായ രാസവ���  പരി�ിതി�ം,  ജീവജാല���ം ��തര

���� ഉ�ാ��ത് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;വ��മാ�ാേമാ?

െഗയി� വാതക ൈപ�് ൈല� പ�തി

1870. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െഗയി�  "വാതക ൈപ�് ൈല�" പ�തി നട�ിലാ��തിന്

തീ�മാനെമ��ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി േകരള�ിെല ഏെത�ാം �േദശ�ളി�െടയാണ് കട�േപാ��ത്; വ��മാ�േമാ;

പ�തി നട�ിലാ�� �േദശെ� ജന��െട ആശ� ഒഴിവാ�ാ�  എെ��ാം നടപടികളാണ്

ൈകെ�ാ�ി��ത്; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ഏറനാട് മ�ല�ിെല ഏെത�ാം �േദശ�ളി�െടയാണ് ൈപ�് ൈല�  കട� േപാ��തിന്

അൈല�െമ�് ത�ാറാ�ിയി��ത്;  സ�േ� ന��, ഉടമ�ത എ�ീ വിവര�ൾ ഉ�െ�െട

വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) താരതേമ�ന ജനസാ�ത �ടിയ �േദശ��  ഒഴിവാ�ി ജനസാ�ത �റ� �േദശ�ളി�  �ടി

ൈപ�് ൈല�  �ാപി��തിന് അൈല�െമ�ി�  മാ�ം വ���തി�ം ഇ� വഴി ജന��െട

ആശ� അക��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വ�വസായ വികസനം േവഗ�ിലാ�ാ�� നടപടിക�

1871. �ീ.െക. �����ി

,, സി.െക.നാ�
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,, െക.ബി.ഗേണഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�വസായവികസനം േവഗ�ിലാ�ാനായി എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��െത�്

വ��മാ�േമാ ;

(ബി) വ�വസായ��  �ട�ാ�  തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന���് ന�കിയി�� ൈലസൻസിങ്

അധികാരം എ��കള�ത് തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന��െട വ�മാന ന��ിന്

കാരണമാ�െമ�് ക���േ�ാ;  ഈ വിധ�ി�  തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന���്

സംഭവി�� ന�ം പരിഹരി�ാ�  എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��െത�്

വ��മാ�േമാ ;

(സി) ജന��െട സ��ി�ം ജീവ�ം ഭീഷണിയാ�� വ�വസായ�� �ട�ാ� ഇ� കാരണമാ�ം എ�്

ക���േ�ാ;

(ഡി) ഒ� �േദശെ� ��തിവിഭവ��െട �ഷണ�ിനിടയാ�� വ�വസായ��  നിയ�ി�ാ�

എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ?

െകാ�ി കി��ാ പാർ�്

1872. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ി കി��ാ പാ��ിെ� നിലവിെല �ിതി എെ��് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇവിെട വ�വസായിക-ജലവിതരണ പ�തിക� ���ീകരി��തി�� നടപടിക� ഏ�വെരയായി

എ�് അറിയി�േമാ;

(സി) ഇതിേല�ായി എ� �ക ആവശ�മായി വ�െമ�ാണ് �തീ�ി��ത്;സമയബ�ിതമായി ��ത

���ിക� ���ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

മലബാ� സിമ�്സ്-െ� മാർ��ിംഗ് വ�ാപി�ി��തിന് നടപടി

1873. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മലബാ� സിമ�്സ്-െ� മാർ��ിംഗ് ��ത� വ�ാപി�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;  ഇതിനായി

എെ��ാം പ�തികളാണ് ആവി�രി�വാ� ഉേ�ശി�ി�ളളത്; വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) ഇതര സം�ാന�ളി�  നി��ളള സിമ�് �ാൻ�ക�  േകരള�ിൽ ന�ായി വിപണി

ക�ട�ക�ം എ�ാൽ മലബാ�  സിമ�്സ് പിറേകാ� േപാ�ക�ം െച�� �ിതിവിേശഷം

��യി�െപ�ി�േ�ാ;  എ�ി�  മലബാർ സിമ�്സ്  -െ� വിപണി ��ത�  വ�ാപി�ി��തിന്

അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?
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െച�കിട വ�വസായ�െള �ന��രി��തിനായി സ�ീകരി� നടപടിക�

1874. �ീ.എം. സ�രാജ്

,, വി. െക. സി. മ�ത് േകായ

,, എ. എ�. ഷംസീ�

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം െച�കിട വ�വസായ�െള �ന��രി��തിനായി

സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െച�കിട വ�വസായ �ാപന�ളി�  ഉ�പാദി�ി�� ഉ����െട വിപണന�ിന് എെ��ാം

സഹായ�ളാണ് ന�കിവ��ത്; വിശദമാ�ാേമാ ;

(സി) െച�കിട വ�വസായ�െള സംര�ി��തി�ം വിപണി െമ�െ����തി�ം എെ��ാം �തന

പ�തികളാണ് സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ?

വ�വസായ ���ക�

1875. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വ�വസായ ���ക� �പീകരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� അവ�െട ഉേ�ശ��ം ല���ം എെ��് അറിയി�േമാ;

(സി) ഇതി�െട സം�ാന�ിെ� വ�വസായിക വള���് എെ��ാം �േയാജന�� ഉ�ാ�െമ�ാണ്

�തീ�ി��ത്;

(ഡി) ഇ�രം ���ക�  ഉ�പാദി�ി�� ഉ�പ���െട �ണനിലവാരം പരിേശാധി��തി�ം ഒ�

െപാ�വായ �ാ�ഡി�  വിപണനം നട��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ;  എ�ി�  വിശദാംശം

വ��മാ�േമാ?

ബിസിന�് ഇ��േബഷ� േക���

1876. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ്

,, േജാ�ജ് എം. േതാമസ്

,, കാരാ�് റസാഖ്

,, െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സം�ാന�് സംരംഭകത� ആശയ�മായി �േ�ാ�് വ�� �തിയ സംരംഭകെര

േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി ബിസിന�് ഇ��േബഷ� േക��� ആരംഭി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) �തിയ സംരംഭക��് ആവശ�മായ സാേ�തിക,  അടി�ാന സൗകര���, െെവദ�� വികസനം

എ�ിവ�ായി എെ��ാം സൗകര��ളാണ് ��ത െസ��കളിൽ ലഭ�മാ��ത്;

(സി) വിജയം െെകവരി� സംരംഭക�െട�ം വിദ��െട�ം �വ��ന��  ഉ�െ���ി ബിസിന�്

ഇ��േബഷ� െസ��കെള ��ത� ഫല�ദമാ�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളി� സൗേരാ�� പ�തിക�

1877. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളി�  സൗേരാ�� പ�തിക�  ആരംഭി�വാ�ം ഇത്

വ�ാവസായിക ഉ�പാദന�ിന് ഉപേയാഗി�വാ�ം േവ�ി�� പ�തിക� �ാവ��ികമാ�വാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ി� വിശദവിവരം നൽകാേമാ ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് എെ��ി�ം പഠന�� നട�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

മാ�ജി� മണി വാ��െട �ടി�ിക അട�് തീ���തിന് പ�തിക�

1878. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െച�കിട വ�വസായ �ാപന���് അ�വദി�െ��ി�� മാ�ജി�  മണി

വാ��െട �ടി�ിക അട�് തീ���തിന് എെ��ാം പ�തിക�  നട�ിലാ�ി വ�� എ�്

അറിയി�േമാ;��ത പ�തിക�െട മാനദ��� അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തിക�െട ആ��ല�ം ലഭി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് വാ��ാ�

സ�ീകരിേ��ത് എ�് അറിയി�േമാ?

ഇ�ഡ�� േകാഫി േബാ�ഡ് െതാഴിലാളി സഹകരണ സംഘം പിരി�വി� നടപടി

1879. �ീ.ൈഹബി ഈഡ�

,, ഷാഫി പറ�ി�

,, ഐ.സി.ബാല���

,, അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ഇ�ഡ��  േകാഫി േബാ�ഡ് െതാഴിലാളി സഹകരണ സംഘം  (4227)  ഡയറ��  േബാ�ഡ്

പിരി�വി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� അതി�� സാഹചര�െമ�ായി��;

(ബി) െതരെ���ി�െട അധികാര�ി� വ� ��ത ഡയറ�� േബാ�ഡിെനതിെര ക�പരാതി�െട

അടി�ാന�ി�  നടപടിക�  സ�ീകരി�് അ�ിനിേ���  ഭരണം ഏ��ി�ത് സഹകരണ

ജനാധിപത��ിെന നശി�ി��തിന് േവ�ിയാെണ� ആേരാപണം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) സഹകരണ സംഘം െഹഡ് ഓഫീസ് ത�ിെ�ാളി�് ഓഫീസ് റി�ാ��ക�  ബലമായി

എ��െകാ�േപായവ�െ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

നി��ാണ േമഖല �തിസ�ി പരിഹരി��തിന് നടപടി

1880. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അയ� സം�ാന�െള അേപ�ി�് േകരള�ി� സിമ�് പാ��് ഒ�ിന് �� �പ ��തലാെണ�

കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) സിമ�് �ടാെത ക�ി,  മണ�  എ�ീ നി��ാണ സാമ�ിക�െട വില�ം വ��ി�േതാെട

സം�ാന�് നി��ാണ േമഖല �തിസ�ിയിലാെണ� കാര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി�  ��ത �തിസ�ി പരിഹരി�വാ�  സ��ാ�  ഇടെപ�േമാ;  സിമ�് നി��ാതാ��,

വ�ാപാരിക�, െക�ിട നി��ാതാ��  എ�ിവ�െട �തിനിധിക�മായി ച�� നട�േമാ;  എ�ി�

വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ഡി) സ��ാ�  �ാപനമായ മലബാ�  സിമ�്സി�  ഉ�പാദനം വ��ി�ി�് �തിസ�ി മറികട�ാ�

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഒ��ാലം കി�� പാ��ിെ� വികസനം

1881. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഒ��ാലം കി�� പാ��ിെ� വികസന�ിനായി ഇൗ സ��ാ� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�

എ�് വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) നിലവി�  ഏെത�ാം �ാപന��  ആണ് ഒ��ാലം കി�� പാ��ി�  �വ��ി� വ��ത്;

വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(സി) ഒ��ാലം കി��ാ പാ��ി�  ആരംഭി�� �തിേരാധ പാ��ിേല�് നിേ�പകെര

കെ���തിനായി എെ��ാം നടപടിക�  ആണ് നാളി�വെര സ�ീകരി�ത്;  വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ?
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േകാ��ലിൽ വ�വസായ പാ��് ആരംഭി�� നടപടി

1882. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ��� േക�ീകരി�് വ�വസായ പാ��് ആരംഭി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ജി�ാ വ�വസായ േക�ം ഇത് സംബ�ി�് പഠനം നട�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഐ.ടി േമഖല�മായി ബ�െ�� വ�വസായം ആരംഭി�വാ�  എെ��ി�ം �ാരംഭ നടപടിക�

സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

��ിെവ� -േസാ�് �ിം�സ് ക�നിക�െട എ�ം

T 1883.�ീ.ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് രജി�� െച� �വ��ി�� ��ിെവ�ക�നിക�ം, േസാ�് �ിം�സ് ക�നിക�ം

എ��െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) അതി�  അ��േദശീയ,  േദശീയ,  �ാേദശിക ക�നിക�  എ� വീതമാെണ�ം അവ

ഏെത�ാമാെണ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ക�നിക�  അ�വദനീയമായതി�ം ��ത�  ജലം േചാ���േവാെയ� പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

ഉെ��ി� അധിക ജല�ഷണ�ിെ� കഴി� അ�വ�ഷെ� കണ�് ലഭ�മാ�േമാ?

�ാ�ഡ് അപ് ഇ��ാ �ീം

1884. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വനിതകെള�ം എസ്.സി./എസ്.�ി.  വിഭാഗ�ാര�ം സഹായി��തിനായി േക� ഗവ�െമ�ിെ�

�ാ�ഡ് അപ് ഇ��ാ �ീം സം�ാന�് നട�ിലാ�ിവ�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി�

ഇതിെ� �ണേഭാ�ാവ് ആ��തിേല�് എെ�ാെ� കാര��� െച�ണെമ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈ �ീമി�  േലാൺ ലഭി��തിനായി ഡി�ാ��്െമ�് ഓഫ് ഇ�ഡ�ിയ�  േപാളിസി ആ�്

െ�ാേമാഷനി�(ഡി.ഐ.പി.പി)  േ�ാജ�് രജി��  െച�ണെമ� നിബ�ന ഉ�തിനാ�  ��ത

രജിേ�ഷെ� മാ����/സംവിധാനം എെ��് വിശദമായി െവളിെ���േമാ;

(സി) േകരള�ിെല ഏെതാെ� ബാ�കളാ��ാ�ഡ് അപ് ഇ��ാ �ീമി�  േലാ�  െകാ���െത�്

കെ��ിയി�േ�ാ;

(ഡി) േലാ� േവഗ�ി� ലഭി��തിന് ��ത േലാ� സംരംഭകെര സഹായി�വാ� വ�സായ വ��ിന്
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സാധി�േമാ; വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ?

റാ�ിയി� റ�� പാ��്�ാവ��ികമാ��തിന് നടപടി

1885. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റാ�ി�് �ഖ�ാപി� റ��  പാ��് �ാവ��ികമാകാ�ത് എ�െകാ�ാെണ�റിയി�ാേമാ  ;

ഇതി� േശഷം �ഖ�ാപി� പാ��ക�  േപാ�ം യഥാ���മായേ�ാ�  റ��  ഉ��ാദന േക�മായ

റാ�ിയിെല റ�� പാ��് ആരംഭി�ാ� കഴിയാ�തിെ� കാരണ�� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ആയിര�ണ�ിന് ആ�ക��് �ത��മാ�ം പേരാ�മാ�ം േജാലി ലഭി�ാ�� റ��  പാ��്

യാഥാ���മാ�ാ� എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്?

സം�ാനെ� കി�� പാ��കൾ

1886. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� കി�� പാ��ക�െട വ�വസായ/ജല വിതരണ പ�തിക� ���ീകരി��തിനായി

ഇൗ സാ��ിക വ�ഷം എ� �ക െചലവഴി��തിനാണ് ല��മി��ത്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) പാല�ാട് ജി�യിെല ഏെത�ാം കി�� പാ��കെള നവീകരി�വാനാണ് പ�തിക�

ത�ാറാ�ിയി��ത്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

സം�ാനെ� െപാ�േമഖലാ �ാപന��

1887. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഇേ�ാ�  വ�വസായ വ��ിന് കീഴി�  എ� െപാ�േമഖലാ �ാപന��

�വ��ി���്;

(ബി) �ൻ സ��ാരിെ� കാല�്  2015-16  വ�ഷ�ി�  എ� െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളാണ്

ലാഭ�ി�  �വ��ി�ി��ത്;  ഇേത കാലയളവി�  െപാ�േമഖലാ �ാപന��െട ന�ം എ�

�പയായി��;

(സി) ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ�തി� േശഷം എ� െപാ�േമഖലാ �ാപന��  ലാഭ�ി�

�വ��ി���്; അവ ഏെത�ാം;

(ഡി) 2016-17 വ�ഷ�ി� െപാ�േമഖലാ �ാപന��െട ന�ം എ� �പയാണ്;

(ഇ) ന��ി� �വ��ി�� െപാ�േമഖലാ �ാപന�� ലാഭ�ിലാ��തി�ം �തിയ വ�വസായ
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�ാപന�� െപാ�േമഖലയി� �ട��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

പ�നംതി� ജി�യി� ��ി�ിട�� വ�വസായ �ാപന��

1888. �ീമതി.വീണാ േജാ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�നംതി� ജി�യി� ��ി�ിട�� വ�വസായ �ാപന�� ഏെതാെ�യാണ്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ി�ിട�� �ാപന�� �റ� �വർ�ി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) �ാപന�� ��ിയ�കാരണം എ� േപ��് േജാലി ന�മായി��്;

(ഡി) ��ി�ിട�� �ാപന��  �റ� �വർ�ി�ി�വാ�  എ� �പ�െട സാ��ിക ബാധ�ത

ഉ�ാ�ം എ�റിയി�ാേമാ?

സി�േകാ�് വില�് ഏർെ���ിയ നടപടി

1889. �ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സി�േകാ�് വിവിധ സർ�ാർ വ��ക�മായി ബ�െ�� നി��ാണ ���ിക�ം കരാ�ക�ം

ന���തി�  എെ��ി�ം വില�് ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;എ�ി�  അതി�� കാരണം

വ��മാ�േമാ;

(ബി) സ�കാര� നി��ാണ ക�നിക�ം കരാ�കാ�ം ഇൗ അവസരം പരമാവധി �തെല��� കാര�ം

��യി� വ�ി�േ�ാ;എ�ി� വില�് നീ�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ?

ന��ിലായി�� െപാ�േമഖലാ വ�വസായ �ാപന��

1890. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം ��പ് ന��ിലായി�� ഏെത�ി�ം െപാ�േമഖലാ

വ�വസായ �ാപന�� ലാഭ�ിലാ�ിയി�െ��ിൽ ആയതിെ� കണ�കൾ വിശദമാ�േമാ ?

(ബി)

ഡി�ാ��്െമ�് ഓഫ് ഇ�ഡ�ിയ� േപാളിസി & �േമാഷ�

1891. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) േക� ഗവ�െമ�ിെ� കീഴീ� വനിതക�െട�ം എസ്.സി./എസ്.�ി.  വിഭാഗ��െട�ം ബിസിന�്

സംരംഭം േ�ാ�ാഹി�ി��തിെ� ഭാഗമായി േക�ഗവ�െമ�ിെ� ഡി�ാ��്െമ�് ഓഫ്

ഇ�ഡ�ിയ�  േപാളിസി  &  �േമാഷ�  (DIPP)  പ�തിയി�െ���ി വിവിധ ഡി�ി�്

ഇൻഡ�ിയൽ െസ�ർ വഴി നട�ാ�� �ാ�് അപ് ഇ�� പ�തി സം�ാന�� �ധാന

ബാ�ക� വഴി നട�ിലാ�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ പ�തി�് േവ�ി ബാ�ി� നി�ം െസക�രി�ി (വ�, മ�് വകക�) വാ��െത� നിബ�ന

ഉ�കാര�ം സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി�ം പല ബാ�കാ�ം, െസക�രി�ി േചാദി����ലം പല വനിതക�ം എസ്.സി./എസ്.�ി. വിഭാഗം

ആ��ാ�ം െസക�രി�ിയായി വ���ം മ�ം ബാ�ക��് െകാ��വാ� ഇ�ാ�തിനാ� പല ന�

സംരംഭ�ളി� നി�ം പി�തിരി�് േപാ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇതിെനതിെര എെ��ാം

നടപടിക� സ�ീകരി�് ഈ ��വ�വസായ സംരംഭകെര സഹായി�െമ�് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) �ാ�് അപ് ഇ�� പ�തി �കാരം എ� �പ വെരയാണ് േലാ� െകാ���െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) ഈ േലാണിെ� പലിശനിര�ം തിരി�ട�ം ഏത് രീതിയിെല�് വിശദമാ�േമാ;

(എഫ്) �ാ�് അപ് ഇ�� പ�തി േ�ാ�ാഹി�ി�വാ� എെ�ാെ� കാര��� അേപ�ക��് െച�

െകാ��വാ� വ�വസായ വ��ിന് സാധി�െമ�് വിശദമാ�േമാ?

വിദ�ാ��ികളി� സംരംഭകത�ം േ�ാ�ാഹി�ി�� നടപടി

1892. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിദ�ാ��ികളി�  സംരംഭകത�ം േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് എെ��ി�ം പ�തിക�  ആ��ണം

െച�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) വിദ�ാലയ�� സംരംഭക സൗ�ദമാ��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(സി) ഇ�ഫ�േമഷ� െടേ�ാളജി വ�വസായ രംഗ��െ�െട വിദ�ാ��ി സംരംഭക��് േ�ാ�ാഹന�ം

വ�വസായ സാഹചര��ം ��ി� ന���തിന് എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്;  െഎ.  ടി.

ക�ാ��ക� േക�ീകരി�് ഇതിനായി എെ��ി�ം പ�തിക� ത�ാറാ�േമാ?

�വ൪�നലാഭ��ാ�ിയ െപാ�േമഖലാ �ാപനങ�

1893. �ീ.പി.ടി. േതാമസ്

,, വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �� വ�ഷ�ളി� ന��ിലായി�� എ� െപാ�േമഖലാ �ാപനങ� കഴി� സാ��ിക വ�ഷം

�വ൪�നലാഭ��ാ�ിെയ�് വിശദമാ�േമാ ;
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(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം െപാ�േമഖലയി� എ� വ�വസായ സംരംഭ��

��തായി ആരംഭി�ി�െ�� വിശദമാ�േമാ ;

(സി) ��വ�ഷ�ളി� ലാഭ�ിലായി�� എ� െപാ�േമഖലാ �ാപനങ� കഴി� സാ��ിക വ�ഷം

�വ൪�ന ന���ാ�ിെയ�് വിശദമാ�േമാ?

ൈമനിങ് ആൻഡ് ജിേയാളജി വ��ിെല ജീവന�ാ�െട �തിദിന േവതനം

1894. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ധനകാര�വ��ിെ�റ ഉ�രവ് �കാരം  2016  �ത�  ദിവസേവതന�ാ��്  600  �പ �തിദിന

േവതനം ലഭി�േ�ാ� ൈമനിംഗ് &; ജിേയാളജി വ��ിെല താ�ാലിക�ാ��് േകവലം 250/ 300

�പ മാ�ം ലഭി��ത് എ�ടി�ാന�ിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഉ�രവ് ൈമനിംഗ്  &; ജിേയാളജി വ��ിെല ജീവന�ാ��ം ബാധകമാ�ാ� നടപടിക�

ഉ�ാ�േമാ?

ൈമനിംഗ് ആൻഡ് ജിേയാളജി വ��് നിയ�ണ��

1895. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വീ�നി��ാണ�മായി ബ�െ�� ൈമനിംഗ് ആൻഡ് ജിേയാളജി വ��് എെ��ാം നിയ�ണ��ം

നിബ�നക�മാണ് ഏർെ���ിയിരി��ത്;വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) സാധാരണ�ാ��്  10 െസ�ി� താെഴ�� വ�വി� വീട് നി��ാണ�മായി ബ�െ��് മ�്

നീ��തി�ം െച��് െവ�ിെയ���തി��� നിബ�നകളി�  ഇള� വ��� കാര�ം

പരിഗണനയി�േ�ാ;ഇെ��ിൽ ��ത ഇള�ക� വ��� കാര�ം പരിഗണി�േമാ?

ക�ാറിക�െട �വ��നം

1896. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ക�ാറിക�െട �വ��ന�ിന്,  വിവിധ സാധ�തകെള ഏേകാപി�ി�്

ദീ�ഘകാലാടി�ാന�ി�  െചേ��കാര���  സംബ�ി� ൈക��കം

ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;ഉെ��ി� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ക�ാറിക�െട �വ��ന�മായി ബ�െ��് �പീകരി� ക�ി�ി�െട മ�് ശിപാ�ശക�

എെ��ാമായി��; വിശദമാ�ാേമാ;
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(സി) ��ത ക�ി�ി�െട ശിപാ�ശക� നട�ിലാ�ാ� എെ��ാം നടപടികളാണ് നാളി�വെര സ�ീകരി�ത്

എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ഉ�മ �ി�ിംഗ് മി�സ് �റ�് �വ��ി�ി��തിന് നടപടി

1897. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല ഉ�മ �ി�ിംഗ് മി�സ് �റ�് �വ��ി�ി��തിന് നിലവി��

തട��� എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ തട��� ഒഴിവാ�ി മി�സ് �റ�് �വ��ി�ാ� എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

(സി) കാസ�േഗാഡ് പാേ�ജി� നി�ം മ�ം �ക അ�വദി�ി�� സാഹചര��ി� ഈ �ാപനം എ�്

�റ�് �വ��ി�ി�ാനാ�ം എ�് അറിയി�ാേമാ?

�� വിദ�ാ��ിക��് ൈക�റി �ണിേഫാം ന��� പ�തി

1898. �ീ.അ�വ� സാദ�്

,, ൈഹബി ഈഡ�

,, വി.ടി.ബ�റാം

,, വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ൈക�റി വ�വസായെ� ര�െ���വാ�  ഈ സ��ാ�  ആവി�രി�ി��

പ�തിക� എെ��ാമാണ്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) സം�ാനെ� ��കളിെല വിദ�ാ��ിക��് ൈക�റി �ണിേഫാം ന��� പ�തി�െട

അവ� ഇേ�ാ� ഏ� ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) പ�തിയ�സരി�് ഏെത�ാം ��ിക��ാണ് �ണിേഫാം ന�കാ�  ല��മി�ി��െത�്

വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഇത�സരി�് അ�� അ��യന വ�ഷം �ത�  എ�ാ വിദ�ാ��ിക��ം ��  �ണിേഫാം

ന���തിന് എെ��ി�ം നടപടി ൈകെ�ാ�ി�േ�ാ; വിവരി�േമാ?

െെക�റി േമഖലെയ ശ�ിെ����തിനായി നടപടിക�

1899. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സം�ാനെ� െെക�റി േമഖലെയ ശ�ിെ����തിനായി ഇൗ സ��ാ�  എെ��ാം

നടപടിക� സ�ീകരി� എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇൗ സ��ാ�  അധികാരേമെ���േ�ാ�  െെക�റി റിേബ�് �ടി�ിക എ� ഉ�ായി��;

31.03.2016-െല കണ�് വ��മാ�േമാ ;

(സി) സം�ാനെ� ��ി�ിട�� െെക�റി െന� സഹകരണ സംഘ��  �റ�്

�വ��ി��തിനായി സ�ീകരി� നടപടിക�  വിശദീകരി�ാേമാ;  എ� സംഘ��  �റ�്

�വ��ി�; വിശദാംശം ജി�ാടി�ാന�ി� ലഭ�മാ�ാേമാ?

ഖാദി േബാ�ഡിെ� �ലം െക�ി സംര�ി��തി�� നടപടി.

1900. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ചാല�ടി മ�ല�ിെല പരിയാരം വിേ�ജി�  െമയി�േറാഡിേനാട് േച�� കിട�� ഖാദി

േബാ�ഡിെ� ഉടമ�തയി�� �ലം െക�ി സംര�ി��തി�ം,  ��ത �ല�്

അ�േയാജ�മായ പ�തി നട�ാ��തി�ം ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

ആല�� നിേയാജക മ�ല�ി� ഖാദി േബാ�ഡിെ� ഉടമ�തയി�� �ണി�ക�

1901. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആല��  നിേയാജക മ�ല�ി�  ഖാദി േബാ�ഡിെ� ഉടമ�തയി�  ഏെത�ാം �ണി�ക�

�വ��ി��െ��� വിശദവിവര�� ന�കാേമാ;

(ബി) മ�ല�ി� �തിയ �ണി�ക� �ട�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

"ഓ�േറഷ� ഒളി��" പ�തി

1902. �ീ.വി.ഡി.സതീശ�

,, െക.�രളീധര�

,, അനി� അ�ര

,, അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഒളി�ി�ി�  രാജ��ിന് മിക� താര�െള സംഭാവനെച��തിന്  "ഓ�േറഷ�  ഒളി��"  എ�

േപരി� പ�തി ആ��ണം െച�ി�േ�ാ;

(ബി) ഏെതാെ� മ�ര ഇന�ളാണ് ��ത പ�തിയിൽ ഉൾെ���ിയിരി��ത്;
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(സി) േകരള�ിെല ഒളി���ാെര സം�ാനെ� േ�ാ��സ് കൗ�സിലിെ� പരിശീലകരായി

നിയമി�വാ�  തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  എ�േപെരയാണ് ഇ� �കാരം നിയമി�വാ�

തീ�മാനി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ?

ഇടവ �ാമപ�ായ�ിെല േ�ഡിയം നവീകരണം

1903. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

വ��ല മ�ല�ിെല ഇടവ �ാമപ�ായ�ി� േ�ാ��സ് കൗ�സിലി� കീഴി�� േ�ഡിയം

അ��േദശീയ തല�ി�� േ�ഡിയമായി ഉയ���തി�ം നവീകരി��തി�ം എ� �പ െചലവ്

വ�െമ� കണെ���ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?

എ�്.എ.�ി.സി �ൗ�ിെ� േശാചനീയാവ�

1904. �ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദവി�ളം നിേയാജക മ�ല�ിെല ��ാ�  എ�്.എ.�ി.സി �ൗ�ിെ� േശാചനീയാവ�

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ��ത േശാചനീയാവ� പരിഹരി�ാൻ എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ിരി��െത�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) നടപടി സ�ീകരി�ി�ിെ��ി� ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

മിക� േ�ാ��സ് താര�ൾ�് േജാലി ന��� പ�തി

1905. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മിക� േ�ാ��സ് താര�ൾ�് സർ�ാർ സ��ീസി� േജാലി ന��� പ�തി �കാരം ഏെത�ാം

വിഭാഗ�ി�െ�� കളി�ാെരയാണ് നിലവിൽ ഉ�െ���ി വ��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തിയി�െട െ�ഷ�� ഒളി�ി�ിൽ പെ���വ���ടി േജാലി ലഭ�മാ�ാ� നടപടിക�

സ�ീകരി�ാേമാ?

േ�ാ��സ് നയം

1906. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) േ�ാ��സ്  &  െഗയിംസി�  മികവ് െതളിയി�ി�� വിവിധ േ�ാ��സ് താര���് മികവിെ�

അടി�ാന�ി� േകരള�ിെല വിവിധ സ��ാ�, അ��സ��ാ�, െപാ�േമഖലാ �ാപന��

�ട�ിയവയി� േജാലി െകാ��വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) നിലവി�  േ�ാ��സ്  &  െഗയിംസ് താര���് െകാ��� വിവിധതരം േ�ാ�ാഹന��

പരിമിതമാണ് എ� പരാതിക�െട െവളി��ി� ഇവ��� േ�ാള�ഷി�ക�, കി�് അലവ��ക�

�ട�ിയവ വ��ി�ി��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

േ�ാർ�്സ് േകാ� നിയമന മാനദ�ം

1907. �ീ.എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ� സ��ീസി� േ�ാ�സ് േക�ാ�യിൽ നിയമനം ന���തിന് നിലവി�� മാനദ���

എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത നിയമന�ിനാ�� എ� അേപ�ക� നിലവി�െ��ം ഈ സ��ാ� അധികാര�ി�

വ� േശഷം എ� േപ��് നിയമനം ന�കിയി�െ��ം അറിയി�ാേമാ?

എള���ഴ സാ�ാ�സ് �ൗ�ി� മിനി േ�ഡിയം നിർമാണം

1908. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എള���ഴ സാ�ാ�സ് �ൗ�ി�  മിനി േ�ഡിയം നി��ി��തിനായി ഡി.പി.ആർ

ത�ാറാ��തിന് സ�ീകരി� നടപടി വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഡി.പി.ആർ ത�ാറാ��തി�ളള ഏജ�സിെയ നി�യി��തി�ളള നടപടി�മം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഏെത�ി�ം ഏജ�സിെയ �മതലെ���ിയി�െ��ി�  ഏത് ഏജ�സിെയ�ം,  ഏജ�സിെയ

നി�യി� തീയതി ഏെത�ം വ��മാ�ാേമാ?

അ�� 17 േലാകക�് ��േബാ� മ�രം

1909. �ീ.പി.ടി. േതാമസ്

,, ൈഹബി ഈഡ�

,, എ.പി. അനി� �മാ�

,, വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) അ��  17  േലാകക�് ��േബാ�  മ�ര�ിെ� െസമിൈഫന�  മ�ര��െട േവദിയാകാ�

േകരള�ിന് കഴിയാതി�� സാഹചര�ം എ�ാണ്;

(ബി) ഫിഫ �േ�ാ� വ� അ�ിമസമയ�മം സം�ാനം ഗൗരവേ�ാെട എ��ി�ാെയ�ം അ�� 17

േലാകക�ിെ� വ�ാ�ി�ം,  �ാധാന��ം തിരി�റിയാ� ഉേദ�ാഗ����ി�ം ഭരണാധികാരിക��ം

കഴിയാെതേപായി എ��� ആേ�പം ശരിയാേണാ;

(സി) ഭരണ സംവിധാന�ിെല അനാ�യാേണാ ഒ���ളിെല െമെ�േ�ാ�ിന് കാരണമായെത�്

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) െസമിൈഫന� മ�ര���് ��ളള മ�് മ�ര�െള�ി�ം സം�ാന�ിന് ലഭി�� തര�ി�

േമയ്  15  ന് ��് ഫിഫ നി��ഷി� വിധ�ി�  ഒ����  ���ിയാ��തിന് അടിയ�ര

നി�േ�ശം ന��േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

അ�� 17 േലാകക�ിെ� വിജയകരമായ നട�ി�ിനായി നടപടി

1910. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ��  17  േലാകക�ിെ� വിജയകരമായ നട�ി�ിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതി� ഭാഗമായി ഫിഫ നിലവാര�ിെല�ി�വാ� ഏെത�ാം �ൗ�കളാണ് പരിശീലന�ിനായി

െതരെ���ി��െത�ം എെ��ാം നടപടികളാണ് ഇതിനായി സ�ീകരി�ി��െത�ം

വ��മാ�േമാ?

�വജനേ�മ േബാ�ഡ് നട�ാ�� �ധാന പ�തിക�

1911. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �വജന���് െതാഴി� പരിശീലനം ന�ക�, സ�യം സംരംഭകത�ം േ�ാ�ാഹി�ി��, സാ�ഹിക

�വ��നം �ട�ിയവ�ായി സം�ാന �വജനേ�മ േബാ�ഡ്  2016-17-�  സംഘടി�ി�

പരിപാടിക� ഏെത�ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം �വജനേ�മ�ിനായി �തിയതായി നട�ിലാ�ിയ

�ധാന പ�തിക� എെ��ാമാെണ�് അറിയി�ാേമാ?

മറ�രി� സബ് േ�ഷ� ആരംഭി��തിന് നടപടി
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1912. �ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േദവി�ളം നിേയാജകമ�ല�ിെല മറ�രി�  സബ് േ�ഷ�  ആരംഭി��തിന് തട���

എെ��ി�ം നിലനി���േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഉെ��ി� അവ പരിഹരി�ാ� ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇെ��ി� സബ് േ�ഷ� ആരംഭി��തിെ� നടപടി�മ�� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ?

ഇരി�ിളിയം �ാമപ�ായ�ി� ക�മ� െകയ� െസ�� ആരംഭി�വാ� നടപടി

1913. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�മ�  െകയ�  െസ��  എ� ആശയം ൈവദ�തി േബാ�ഡി�  നട�ിലാ�വാ�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) േകാ���  നിേയാജക മ�ല�ിെല ഇരി�ിളിയം �ാമപ�ായ�ി�  ൈവദ�തി േബാ�ഡിെ�

േസവന���ം ൈവദ�തി ബി�് �ക അട��തി�ം ജന��  അ�ഭവി�� ��ി��്

പരിഹരി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഇതിനായി ഒ� ക�മ�  െകയ�  സംവിധാനം ഇരി�ിളിയം പ�ായ�ി�  ആരംഭി�വാ�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാ; ഇതി�� നടപടിക� എെ��ി�ം ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ഇ� സംബ�ി� എ�ിക��ീവ് എ�ിനീയ�  മല�റം,  െഡപ��ി ചീഫ് എ�ിനീയ�, മേ�രി

എ�ിവ�െട റിേ�ാ��് ലഭ�മായി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

ൈല� വ���മാെര �ിരെ���വാ� പാല�ാട് ഇ�ഡ�ിയ� ൈ�ബ�ണ� ഉ�രവ്

1914. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ഇ.ബി. ലിമി�ഡി� കരാ� ൈല� വ���മാെര �ിരെ���വാ� 2004� പാല�ാട്

ഇ�ഡ�ിയ� ൈ�ബ�ണ� ഉ�രവ് ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) ഈ ഉ�രവ് നട�ിലാ���മായി ബ�െ��് െക.എസ്.ഇ.ബി.  ലിമി�ഡ് സ�ീകരി�ി��

നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് വിശദീകരി�േമാ?

േസാളാ� എന�ജി�െട ഉപേയാഗം വ�ാപി�ി��തിന് നടപടി

1915. �ീ.എ.എം. ആരിഫ്

,, ആ�ണി േജാ�
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,, പി.വി. അ�വ�

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

(എ) സം�ാന�് ൈവദ�തി �തിസ�ി ��മായിെ�ാ�ിരി�� സാഹചര��ി�  വീ�കളി�

േസാളാ�  എന�ജി�െട ഉപേയാഗം േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�വ��ത്;

(ബി) ഗാ�ഹിക ആവശ��ൾ�് േസാളാ�  എന�ജി�െട ഉപേയാഗം വ�ാപി�ി��തിെ� ഭാഗമായി

സൗേരാ��ം ലഭ�മാ��തിന് ഏെത�ാം സ��ാ�  ഏജ�സിക�ം സ��ാ�  അംഗീ�ത

ഏജ�സിക�മാണ് �വ��ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) വീ�കളി� സൗേരാ�� സംവിധാന�� �ാപി��തിന് നിലവി� ഏെത�ാം ഇന�ി� എ�

�പ വെര സ�ിഡി ലഭി��െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) േസാളാ� �ണി�ക� �ാപി��തിന് വാ� ന���ത് സംബ�ി�് ബാ�് േമധാവിക�മായി ച��

നട�േമാ;

(ഇ) േസാളാ�  എന�ജി�െട ഉപേയാഗം വ�ാപി�ി��തിെ� ഭാഗമായി എം.പി.മാ�, എം.എ�.എ.മാ�

അട��� ജന�തിനിധിക�െട വീ�കളി�  ഇവ �ാപി�് മാ�ക കാ��തി�� നി�േ�ശം

ന��േമാ;

(എഫ്) ��ത പ�തിയി� സ��ാ� ജീവന�ാ� �ടി പ�ാളികളാകണെമ�് നി�േ�ശം ന�കാ� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ ?

മണ�� ��േ�രിയി� �തിയ �ാ�േ�ാ�മ�

1916. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

മണ��  മ�ല�ിെല ��േ�രിയിെല ൈവദ�തി സബ് േ�ഷെ� േശഷി വ��ി�ി��തിനായി

�തിയ �ാ�േ�ാ�മ� �ാപി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ന�കാേമാ?

ഗാ�ഹിക ഉപേഭാ�ാ���് ൈവദ�തി നിര�ി� വ��ിയ വ��നവ്

1917. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ�

,, ഷാഫി പറ�ി�

,, സ�ി േജാസഫ്

,, അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) നിലവി� േകരള�ി� എ� െമഗാവാ�് ൈവദ�തിയാണ് ഉ�ാദി�ി��ത്, േകരള�ിെല നിലവിെല

ൈവദ�തി ഉപേഭാഗം എ�യാണ്,  �റ� വ�� ൈവദ�തി വാ��തിന് നിലവി� ഒ� �ണി�ിന്
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എ� �പയാണ് െചലവ് വ��ത്;

(ബി) ഗാ�ഹിക ഉപേഭാ�ാ���് ൈവദ�തി നിര�ി� വ��ന വ��ിയി�േ�ാ,  എ� ൈപസ�െട

വ��നവാണ് വ��ിയത്;

(സി) 2019  വെര ഗാ�ഹിക ഉപേഭാ�ാ���� ൈവദ�തി നിര�ി�  വ��നവ് വ��ി�ാെയ�

രീതിയി�  േക� സ��ാ�മായി ഏെത�ി�ം കരാറി�  ഒ� വ�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇ�സംബ�ി�

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ ?

മ��� ത�ിക ഒഴി� നിക�ാ� നടപടി

1918. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െക. എസ്. ഇ. ബി. യി� മ��� ത�ിക എ� എ�ം ഒഴി�് കിട���്;

(ബി) ഈ ത�ികക� നിക��തിന് േബാ�ഡ് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) ഉെ��ി� അതിെ� വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

എല�� തല�ള�� സൗേരാ�� �ാ�്

1919. �ീ.എ. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല എല�� മ�ല�ിെല തല�ള�രി� �ിതി െച�� െക.എസ്.ഇ.ബി.

ലിമി�ഡിെ� അധീനതയി��  3 ഏ�� വി�തിയി� 650 കിേലാവാ�് േശഷി�� സൗേരാ��

�ാ�് എ�് ക�ീഷ� െച�െമ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) േബാ�ഡിെ� അധീനതയി�� േശഷി�� �ല�് െക.എസ്.ഇ.  ബി ലിമി�ഡിെ� െ�യിനിംഗ്

െസ�� �ട�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) ഉെ��ി� വിശദവിവരം വ��മാ�ാേമാ?

അതിര�ി�ി േതന�വി-ന��ദ, ചി�ായി എ�ീ ജലനിധിക��് ന�കിയ അധികബി�

1920. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ചാല�ടി മ�ല�ിെല അതിര�ി�ി �ാമപ�ായ�ിെല േതന�വി-ന��ദ,  ചി�ായി എ�ീ

ജലനിധിക��് െക.എസ്.ഇ.ബി.  ന�കിയ അധികബി� ഒഴിവാ��തിനായി ജലനിധി െസ��റി

സമ��ി� അേപ�യി� എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി��ത് എ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇെ��ി� ഇതിനായി അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?
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േകാഴിേ�ാട് ന�ളം താപൈവദ�തനിലയം

1921. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല ന�ളം താപൈവദ�തനിലയ�ിെ� ഉ�പാദനേശഷി എ�യാണ്;

(ബി) നിലവി� എ� െമഗാവാ�് ൈവദ�തി �തിദിനം ഉ�പാദി�ി���്;

(സി) ഇതിെ� ഉ�പാദനേശഷി ���തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ?

െെവദ�േതാ�പാദന രംഗ�് നട�ാ�ാ�േ�ശി�� പ�തിക�ം അവ�െട �േരാഗതി�ം

1922. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി

�ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ്

,, �. ആ�. �ദീപ്

,, െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) �ണേമ��� െെവദ�തി താ�ാ�� നിര�ി�  എ�ാവ��ം എ� സ��ാ�  നയം

�ാവ��ികമാ�ാനായി സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� എെ��ാെമ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) െെവദ�േതാ�പാദന രംഗ�് നട�ാ�ാ�േ�ശി�� പ�തിക�ം അവ�െട �േരാഗതി�ം

അറിയി�ാേമാ;

(സി) �സരണ രംഗം ശാ�ീകരി�ാനായി ആവി�രി�ി�� പ�തിക�െട വിശദാംശം ന��േമാ?

െക. എസ്. ഇ. ബി. യി� �നിയ� അസി��്/ക�ാഷ�� നിയമനം

1923. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക. എസ്. ഇ. ബി. യി� �നിയ� അസി��്/ക�ാഷ�� ത�ികയിേല�� പി. എസ്. സി. റാ�്

ലി�് നിലവി� വ�െതേ�ാ�; ലി�ി� നി�ം എ� ഉേദ�ാഗാ��ിക��് നിയമനം ന�ി; ലി�ിെ�

കാലാവധി എ�് അവസാനി�ം;

(ബി) ��തായി ആരംഭി� ൈവദ�തി െസ��  ഓഫീ�കളിൾ ഉ�െ�െട എ� ഒഴി�ക�  നിലവി��്;

��ത ഒഴി�ക� നിക��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; എ�ിൽ വിശദാംശം ന��േമാ?

െക.എസ്.ഇ.ബി േകരള�ിന് െവളിയി� നി�ം വാ�� ൈവദ�തി
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1924. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ഇ.ബി ലിമി�ഡ് േകരള�ിന് െവളിയി�  നി�ം ഒ� മാസം ശരാശരി എ� �ണി�്

ൈവദ�തി വാ���്;  ഇത് ഏെതാെ� �ാപന�ി�  നി�മാെണ�ം �ണി�ിന് എ�

�ക�ാെണ�ം വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ;

(ബി) ൈവദ�തി വാ�� ഇന�ി�  ഒ� മാസം െക.എസ്.ഇ.ബി ലിമി�ഡ് എ� േകാടി �പ

െചലവഴി���്;

(സി) േകരള�ി� െവളിയി�  നി�ം ൈവദ�തി വാ�ി േകരള�ിെല വിവിധ താരിഫി��

ഉപേഭാ�ാ���്  /വ�വസായിക��് ന���ത് �ലം ഉ�ാ��ത് ന�മാേണാ;  അേതാ

ലാഭമാേണാ; വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ?

െക.എസ്.ഇ.ബി ലിമി�ഡിെല ഒഴി�ക�

1925. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) നിലവി� െക.എസ്.ഇ.ബി ലിമി�ഡി� ഏെതാെ� ത�ികകളി� ഒഴി�െ��് കെ��ിയി�േ�ാ;

ഉെ��ി� ത�ിക തിരി�് ഇതിെ� വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഏെതാെ� ത�ികക�െട ഒഴി�ക�  പി.എസ്.സി �് റിേ�ാ��് െച�ി��്;  വിശദാംശ��

െവളിെ���േമാ;

(സി) ഇതിൽ ഏെത�ി�ം ത�ിക�െട പി.എസ്.സി റാ�് ലി�് നിലിവി�  ഉേ�ാ;  ഇതിെ�

വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ;

(ഡി) െക.എസ്.ഇ.ബി ലിമി�ഡി�  ഏെതാെ� ത�ികകളി�  കരാ�  ജീവന�ാ�  േജാലി െച���്  ;

ഇവ�െട എ��ം ത�ികക�ം വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�് വഴി െക.എസ്.ഇ.ബി ലിമി�ഡി�  ജീവന�ാ�  േജാലിെച��േ�ാ;

എ�ിൽ ഇതിെ� വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ;

(എഫ്) െക.എസ്.ഇ.ബി യി�  ഒഴി� കിട�� ത�ികകളി�  ജീവന�ാെര നിയമി�ാ�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാ; ഇതിന് എെ��ി�ം തട�ം ഉെ��ി� വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ?

െക.എസ്.ഇ.ബി. �് ൈവദ�തിചാ�ജ് �ടി�ിക

1926. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സഹകരണ �ാപന��െട ൈവദ�തിചാ�ജ് �ടി�ിക എ� േകാടി �പയാണ്;
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(ബി) ൈവദ�തിചാ�ജ് �ടി�ിക വ��ിയ ൈഹെട�ഷ�, എ�്�ാ ൈഹെട�ഷ�  ഉപേഭാ�ാ��െട

എ�ം എ�യാണ്; ഈ വിഭാഗ�� െക.എസ്.ഇ.ബി. �് ന�കാ�� �ക എ�?

(സി) �ക സമയബ�ിതമായി പിരിെ���ാ�  െക.എസ്.ഇ.ബി.  എ��ാം നടപടിക�  ൈകെ�ാ�ം?

വിശദാംശ�� ന��േമാ?

െക.എസ്.ഇ.ബി.യിെല കരാ� െതാഴിലാളിക�

1927. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ഇ.ബി.ലിമി�ഡി� വിവിധ വിഭാഗ�ളിലായി കരാറടി�ാന�ി� എ� െതാഴിലാളിക�

േജാലി െച���്;ഓേരാ വിഭാഗ�ിെല�ം എ�ം �േത�കമായി ന��േമാ;

(ബി) കരാ� െതാഴിലാളിക�െട േവതനം പരി�രി� െകാ�് ഉ�രവിറ�ിയി�േ�ാ;

(സി) ഇത് �കാര�� പരി�രി� േവതനം കരാ� െതാഴിലാളിക��് ന�കിയി�േ�ാ;

(ഡി) ന�കിയി�ിെ��ി� പരി�രി� േവതനം െകാ��ാ�തിെ� കാരണം എ�ാെണ�് വിശദമാ�േമാ?

െക.എസ്.ഇ.ബിയിെല �നിയ� അസി��്/ക�ാഷ�� ത�ികയിെല ഒഴി�കൾ

1928. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ഇ.ബിയി� �നിയ� അസി��്/ക�ാഷ�� ത�ികയി� നിലവി� എ� ഒഴി�ക��്;

(ബി) ��ത ഒഴി�ക� പി.എസ്.സി�് റിേ�ാ��് െച�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� കാരണെമ�ാണ്;

(സി) അ�ിനിേ��ീവ് വിജില�സ് വിഭാഗം നട�ിയ പരിേശാധനയി�  പി.എസ്.സി�് റിേ�ാ��്

െച�ാ� എ� ഒഴി�കളാണ് കെ��ിയത് ;

(ഡി) െക.എസ്.ഇ.ബിയി�  നിലവി�  നിയമനനിേരാധന�േ�ാ;  ഇെ��ി�  ��ത ഒഴി�ക�

അടിയ�ിരമായി പി.എസ്.സി�് റിേ�ാ��് െച��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െക.എസ്.ഇ.ബി�െട വ�മാനക�ി നിക��തിന് ൈവദ�തി നിര�് വർധനവ്

1929. �ീ.തി�വ�� രാധാ���

,, എ�േദാസ് ���ി�ി

,, പി.ടി. േതാമസ്

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

ന��േമാ:
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(എ) െക.എസ്.ഇ.ബി.ലിമി�ഡ് നിലവി�  ലാഭകരമായി�ാേണാ �വ��ി��ത് എ�ിൽ വിശദാംശം

ന��േമാ;

(ബി) േകരള േ��് ഇല�ിസി�ി േബാ�ഡിെ�  2013 നവംബ� ഒ�് വെര�� ബാധ�തക� സ��ാ�

ഏെ���ി�േ�ാ;

(സി) നിലവി� െക.എസ്.ഇ.ബി.�് വ�മാനം ക�ി�േ�ാ;എ�ി� എ�യാണ്;

(ഡി) ��ത ക�ി നിക��തിനായി�ാേണാ ൈവദ�തി നിര�് 2017 ഏ�ി� 18 �ത� വ��ി�ി�ത്?

സി.എഫ്.എ�.ക��ം ഫിലെമ�് ബ��ക��ം പകരം എ�.ഇ.ഡി. ബ��ക�ം �ാ��് മീ��ം

�ാപി��തി� പ�തി

1930. �ീ.ആ�. രാേജഷ്

,, എം. സ�രാജ്

,, െക. ആ�സല�

,, വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനം േനരി�� അതി��തരമായ ൈവദ�തി �ാമ�ിെ� പ�ാ�ല�ി�  െത�വ്

വിള�ക�ം വീ�കളി�  ഉപേയാഗി�� സി.എഫ്.എ�.ക�ം ഫിലെമ�് ബ��ക�ം മാ�ി പകരം

എ�.ഇ.ഡി.  ബ��ക�  �ാപി�ാ�� പ�തി നട�ിലാ��േ�ാ;  എ�ി�  �േരാഗതി

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) പ�തി�ായി എ� �ക നീ�ി വ�ി�െ��ം ഈ പ�തിയി�െട ൈവദ�തി ഉപേഭാഗ�ി� എ�

�റ��ാ�െമ�ാണ് �തീ�ി��െത�ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) �തിമാസ ൈവദ�തി ഉപേഭാഗം  200  �ണി�ിലധിക�� ഉപേഭാ�ാ���് �ാ��് മീ��

ഘടി�ി�ാ�� പ�തി വഴി ല��മാ�� േന�െമെ��് അറിയി�ാേമാ?

ഓ�ിറ സ�ഡിവിഷ� വിഭജി��തിന് നടപടി

1931. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഓ�ിറ ഇല�ി��  സ�ഡിവിഷ�  ഓഫീസിെല േജാലിഭാരം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇ��ലം

ജന����ാ�� ��ി��് പരിഹരി��തിനായി ഓ�ിറ ഇല�ി��  സ�ഡിവിഷെന

വിഭജി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ��ത ഡിവിഷെന വിഭജി�് വ�ി�ാവ് േക�മാ�ി സ�ഡിവിഷ�  ആരംഭി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?
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േക� �ളി� നി�ം സം�ാനം ആവശ�െ�� ൈവദ�തി

1932. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േക� �ളി� നി�ം സം�ാനം ആവശ�െ�� ൈവദ�തി ലഭ�മാ��േ�ാ; ഇതിന് േവ�ി എെ��ാം

കാര��ളാണ് സ��ാ� െച�ി��ത്;

(ബി) സം�ാന�് ഇേ�ാ��ായ ൈവദ�ത ചാ��് വ��നവിെ� കാരണെമെ��് വ��മാ�ാേമാ?

ആറ�ള നിേയാജക മ�ല�ി� സ��� െെവദ�തീകരണം

1933. �ീമതി.വീണാ േജാ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ആറ�ള നിേയാജക മ�ല�ി� സ��� െെവദ�തീകരണം പ�തിയി� ഉ�െ���ി നിലവി�

എ� വീ�ക� െെവദ�തീകരി�ി��്;

(ബി) പ�തിയി� ഉ�െ���ി െെവദ�തീകരണം െച�വാ� കഴിയാ� വീ�ക� ഇനി എ�െയ���്;

ഇൗ വീ�ക�  ഏത് പ�ായ�ി�; ഏത് വാ�ഡി�  ;  ആ�േടെതാെ�യാണ്;വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ലഭി� അേപ�യി� സ��മായി വയറിംഗ് െച�ത് എ�െയ�ം ; െച�ാ�ത് എ�െയ�െമ�ം

വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇ�വെര�� ���ിക��് എ� �പ െചലവായി��്?

േചല�ര മ�ല�ിെല േവാ�േ�ജ് �ാമം പരിഹരി��തിന് നടപടി

1934. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േചല�ര നിേയാജക മ�ല�ി�  േവാ�േ�ജ് �ാമം പരിഹരി��തിന് ഈ ഗവ�െമ�്

അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം എെ��ാം നടപടിക�  ൈകെ�ാ�ി��്;വിശദാംശം

വ��മാ�േമാ;

(ബി) േചല�ര മ�ല�ിെല ഏെത�ാം �േദശ�ളി�  നിലവി�  േവാ�േ�ജ് �ാമം

അ�ഭവെ���തായി�ാണ് െക.എസ്.ഇ.ബി. കെ��ിയി��ത്; ഇവിട�ളിെല േവാ�േ�ജ് �ാമം

പരിഹരി��തിന് ആവശ�മായ നടപടിക�  േവഗ�ി�  സ�ീകരി�േമാ;  വിശനടപടിദാംശം

വ��മാ�േമാ?
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ൈവദ�തി വിതരണ �ംഖല ശ�മാ�� പ�തി�് കി�ബിയി� നി�് സഹായം

1935. �ീ.സി. ദിവാകര�

,, ആ�. രാമച��

,, ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

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

(എ) സം�ാന�ിന് �റ�് നി�് ൈവദ�തി െകാ�വരാ�  സാധി��� തര�ി�  പതിനായിരം

േകാടി �പ െചലവഴി�് ൈവദ�തി വിതരണ �ംഖല ശ�മാ��തിന് നീ��േ�ാ;വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�് കി�ബിയി� നി�് സഹായം ലഭ�മാ��േ�ാ;വ��മാ�േമാ;

(സി) ൈവദ�തി േമഖലയിെല �സരണ ന�ം �റ��തിന് ��ത പ�തി സഹായകരമാ�േമാ;

(ഡി) പ�തി ���ിയാ��േതാെട മെ�െ�ാെ� േന��ളാണ് സം�ാന�ിന് ലഭ�മാ��ത് എ�്

വിശദമാ�േമാ?

ൈവദ�തി ഭവനിൽ അ� വർഷ�ിേലെറയായി �ലംമാ�മി�ാ� ജീവന�ാ൪

1936. �ീ.െക. �����ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ൈവദ�തി ഭവനിൽ അ� വർഷ�ിേലെറയായി �ലംമാ�മി�ാെത േജാലി െച�� ജീവന�ാ�െട

എ�ം എ�യാണ്;

(ബി) ഇ�െന �ലംമാ�മി�ാെത �ടർ�യായി �ടരാൻ അ�വദി��തിെ� മാനദ�ം

വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) ഈ ജീവന�ാെര െപാ�മാനദ��ിെ� അടി�ാന�ിൽ �ലംമാ�ാൻ സ ർ�ാർ

ഉേ�ശി��േ�ാ?

ൈവദ�തി നിര�് വ��നവി� നി�് ഒഴിവാ�ിയി�� വിഭാഗ�ൾ

1937. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ൈവദ�തി നിര�് വ��ി�ി�് െറ�േല�റി ക�ീഷ� ഉ�രവിറ�ിയി�േ�ാ; എ�ി�

നിര�് വ��ന�െട വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ബി) ഈ നിര�് വ��നവി�െട ൈവദ�തി േബാ�ഡിന് �തിവ�ഷം എ� േകാടി �പ അധിക വ�മാനം

ലഭി�ം;

(സി) നിര�് വ��നവി�  നി�് ഏെത�ി�ം വിഭാഗ�െള ൈവദ�തി േബാ�ഡ് ഒഴിവാ�ിയി�േ�ാ;
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എ�ി� ഏെതാെ� വിഭാഗ�െളയാണ് ഒഴിവാ�ിയി��ത്; വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ഡി) ഇതിന് ��് ഏ� വ�ഷമാണ് സം�ാന�് ൈവദ�തി നിര�് വ��ി�ി�് ഉ�രവിറ�ിയത്?

ൈവദ�തി ചാ��് �ടി�ിക പിരിെ����തി� േബാ�ഡ് വിേവചനം കാ��െവ� ആേരാപണം

1938. �ീ.എം. വി�െസ�്

,, വി.പി.സജീ��

,, എ�േദാസ് ���ി�ി

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

(എ) ൈവദ�തിചാ��് �ടി�ിക പിരിെ����തി�  േബാ�ഡ് വിേവചനം കാ��െവ� ആേരാപണം

��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) നാളി�വെര ൈവദ�തി �ടി�ികയിന�ി� എ�് �ക േബാ�ഡിന് പിരി�് കി�വാ��്;അതി�

10 ല��ിലധികം �ടി�ിക��വ� ആെര�ാമാണ്;

(സി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം എ�് �ടി�ിക പിരിെ���െവ�ം അതി�

റവന�റി�വറി നടപടികളി�െട പിരിെ��� �കെയ�െയ�ം െവളിെ���േമാ?

ൈവദ�തി േബാർ ഡ് ക�നിയാ�ി മാ�ിയ േശഷ��ായ േന��ം േകാ��ം

1939. �ീ.െക. �����ി

,, സി.െക.നാ�

,, െക.ബി.ഗേണഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ൈവദ�തി േബാർ ഡ് ക�നിയാ�ി മാ�ിയ േശഷ��ായ സാ��ിക�ം ഭൗതിക�മായ േന���ം

േകാ���ം വിശദീകരി�ാേമാ;  ൈവദ�തി േബാർ ഡിന് �ിരമായി ക�നി െസ��റി�േ�ാ;

ഉെ��ിൽ നിയമനരീതികൾ വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) ൈവദ�തി േബാർ ഡ് ക�നിയാ�ി മാ�ിയ േശഷം അതിെ� മാേന�െമ�് ഘടനയി�  എെ��ാം

മാ�ംവ��ി എ�് വ��മാ�ാേമാ; ഈ മാ�ം �ണകരമായി വിലയി��െ��ി�േ�ാ;

(സി) പര�രാഗത ഊ�ജ േ�ാത�കളി� നി�് ൈവദ�തി ഉ�പാദി�ി�ാ� എെ��ാം നടപടികളാണ്

വ��് ഇ�വെര സ�ീകരി�ി�� തി� െവളിെ���േമാ ?

ൈവദ�തി വ��മായി ബ�െ�� ആല�� മ�ല�ിെല ����

1940. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:
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(എ) ൈവദ�തി വ��മായി ബ�െ��് അതത് മ�ല�ളിെല ����  പരിഹരി��തിനായി

ൈവദ�തിമ�ി വിളി� േച�� എം.എ�.എ.  മാ�െട േയാഗ�ി�  ആല��

നിേയാജകമ�ല�ി� നി�ം ഉ�യി�െ�� വിഷയ�� എെ��ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�ാര��ളി� �ട� നടപടിക� സ�ീകരി� �ട�ിേയാ; എ�ിൽ വിശദമാ�േമാ?

സം�ാനം ഉ�പാദി�ി���ം �റ� നി� വാ���മായ ൈവദ�തി

1941. �ീ.െക. �����ി

,, സി.െക.നാ�

,, െക.ബി.ഗേണഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

സം�ാനം ഉ�പാദി�ി���ം �റ� നി� വാ���മായ ൈവദ�തി�െട കഴി� അ�

വർഷ�ളിെല കണ�കൾ ന�ാേമാ;  ൈവദ�തി ഉപേഭാഗം ദിനം�തി വർ�ി� വ��

സാഹചര��ിൽ ജലൈവദ�തി� �റെമ മ�് രീതിയിൽ ൈവദ�തി ഉ�പാദി�ി�വാൻ സർ�ാർ

ഉേ�ശി��േ�ാ; ഇെ��ിൽ വർ�ി� െകാ�ിരി�� ൈവദ�തി ഉപേഭാഗ�ം മാ�മി�ാെത �ട��

ഉ�പാദന�ം ത�ി�ളള അ�രം എ�െന നിക�ാനാ� ഉേ�ശി��ത്?

ൈവ�ി� സ��� ൈവദ�തീ�ത മ�ലമായി �ഖ�ാപി��തിന് െചലവഴി� �ക

1942. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈവ�ി� മ�ലെ� സ��� ൈവദ�തീ�ത മ�ലമായി �ഖ�ാപി��തിനായി എ� ൈവദ�തി

കണ��കളാണ് ��തായി ന�കിയെത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിേല�് ആെക എ� �കയാണ് െചലവി�െത�ം,  ഇതിനായി ഏെത�ാം ഫ�ക�

വിനിേയാഗി�െവ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) െമാ�മായി വയറിംഗ് െച�ാ�  നി��ിയി�ാ� എ� �ണേഭാ�ാ���് േ�ാ�സ�ഷി�്

�ഖാ�ിരം വയറിംഗ് േജാലിക�  ���ിയാ�ിെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;  ഇതിനായി ഏെത�ാം

ഏജ�സികളി� നി�ം എ� �ക ലഭി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ ?

േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല സ��� െെവദ�തീകരണം

1943. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല സ��� െെവദ�തീകരണ �വ��ന��െട നിലവിെല അവ�

എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;
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(ബി) മ�ലെ� സ��� െെവദ�തീകരണ മ�ലമായി എ�േ��് �ഖ�ാപി�വാ� കഴി�ം എ�്

വ��മാ�ാേമാ?

ൈവ�ി� മ�ല�ി� �തിയ െസ�� ഓഫീസ്

1944. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ജനസാ�തേയറിയ ൈവ�ി�  മ�ല�ി�  ��തായി െസ��  ഓഫീസ് ആരംഭി��തിനായി

സ��ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;  എ�ി�  ഇ�ാര��ി�  ഇ�വെര സ�ീകരി� നടപടിെയെ��്

വിശദമാ�ാേമാ ?

െെവദ�തി േബാ�ഡിെ� ന�ം

1945. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� സ��ാരിെ� കാല�് െെവദ�തി േബാ�ഡിന് വലിയ ന�ം സംഭവി� എ�ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ; ഉെ��ി� 2011-12, 2012-13 വ�ഷെ� കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന െെവദ�തി േബാ�ഡിെ� നിലവിെല ബാ��ത എ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;  ��ത

ബാ��ത പരിഹരി��തിനായി ഇൗ സ��ാ�  എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി� എ�്

വ��മാ�ാേമാ?

േകാഴിേ�ാട് ഐ.ഐ.എം. സമ��ി� റിേ�ാ��ിെല �പാ�ശകളിേ�ൽ സർ�ാർ തീ�മാനം

1946. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ഇ.ബി.�െട �വ��നം െമ�െ����ത് സംബ�ി�് േകാഴിേ�ാട് ഐ.ഐ.എം.

സമ��ി� റിേ�ാ��ിെല �പാ�ശക� സ��ാരിെ�േയാ േബാ�ഡിെ�േയാ പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) െക.എസ്.ഇ.ബി.�െട ഏെത�ാം ത�ികകളിെല എ� ഒഴി�കളിലാണ് നിയമനം നട��ത്

നി��ി വ�ാ� ഈ റിേ�ാ��് �പാ�ശ െച�ി��ത്;  ഏെത�ാം ത�ികക� െവ�ി�റ�ാനാണ്

�പാ�ശ��ത്;

(സി) ഈ റിേ�ാ��ിെല �പാ�ശക�  നട�ിലാ��ത് സംബ�ി�് െക.എസ്.ഇ.ബി.  ഏെത�ി�ം

തര�ി�� �ടിേയാേലാചനക�  നട�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  സ��ാ�  ഈ വിഷയ�ി�  എ�്

തീ�മാനമാണ് ൈകെ�ാ�ി��ത്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല ൈവദ�തി െസ�� ഓഫീ�ക�
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1947. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� എ� ൈവദ�തി െസ�� ഓഫീ�ക�െ��ം അവ ഏെതാെ�യാെണ�ം

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ ഓഫീസി�ം അ�വദി� ത�ികക� എ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഏെത�ി�ം ഓഫീസി� ത�ികക� ഒഴി�കിട�കയാെണ�ി� എ� കാലമായി ഒഴി�ക� �ട��

എ�ം എേ�ാ� നിക�െ��ം എ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഈ ഓഫീ�കളി� അ�വദി�െ�� വാഹന��െട കണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ഏെത�ി�ം ഓഫീസി� വാഹന�ിെ� �റവ് കാരണം �വ��നതട���ായി�േ�ാ?

കാസ�േഗാഡ് ജി��് ആവശ�മായ ൈവദ�തി ��ക�

1948. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി��് ആവശ�മായ ൈവദ�തി ��ക� എവിെടനി�ാണ് െകാ�വ��ത്;

(ബി) ��ത ��ക� ൈവദ�തി വ��് േനരി�് നി��ി��താേണാ അേതാ ഏെത�ി�ം ക�നിക��്

കരാ� ന�കയാേണാ; വ��മാ�േമാ ;

(സി) ഒ� വ�ഷം കാസ�േഗാഡ് ജി�യി�  എ� ൈവദ�തി ��ക�  ആവശ��െ��ം ഇതിന്

ആവശ�മായ �ക എ�െയ�ം വ��മാ�േമാ ;

(ഡി) ഇ��ം ��ക�  സ��മായി നിർ�ി��താേണാ കരാ�  ന���താേണാ ലാഭകരം  ;

വ��മാ�ാേമാ ?

���ാടി മ�ല�ിെല സ��� ൈവദ�തീകരണ പ�തി

1949. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ���ാടി നിേയാജകമ�ല�ിെല സ��� ൈവദ�തീകരണ പ�തി ഇേ�ാ� എ� ഘ��ിലാണ്;

(ബി) ���ാടി മ�ലെ� എ�േ��് സ��� ൈവദ�തീ�ത മ�ലമായി �ഖ�ാപി�ാ� കഴി�ം;

(സി) പ�തി�ായി ഇതിേനാടകം എ� �ക വിനിേയാഗി�;

(ഡി) ഈ �ക ഏെതാെ� ഇന�ളി� നി�് ലഭ�മായതാണ്;

(ഇ) മ�ല�ിെല എ� വീ�ക� ��തായി ൈവദ�തീകരി�;പ�ായ�് തല കണ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(എഫ്) ഈ പ�തി�മായി ബ�െ��് മ�ല�ി�  നട� �ധാന ���ിക�

എെ�ാെ�;വിശദാംശ�� ന��േമാ?
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ഇറി�ിളിയം ആശാരി�ടവ് ഇറിേഗഷ� പ�തി�െട ൈവദ�തി �ടി�ിക

1950. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 7.9.2016� ഇറി�ിളിയം �ാമപ�ായ�ിെല ആശാരി�ടവ് ഇറിേഗഷ� പ�തി�െട ൈവദ�തി

�ടി�ിക ഒഴിവാ�ണെമ�് കാണി�് ന�കിയ നിേവദന�ി� സ�ീകരി� നടപടികൾ സംബ�ി�

വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് െക.എസ്.ഇ.ബി.  അധിക ൃത�  സ�ീകരി� നടപടിക�  എെ��ാെമ�്

വ��മാ�േമാ?

െന�മ�ാട് മ�ല�ിെല വീ�ക�െട െെവദ�തീകരണം

1951. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സ��� െെവദ�തീകരണ�ിെ� ഭാഗമായി െന�മ�ാട് നിേയാജക മ�ല�ിെല എ� വീ�ക�

െെവദ�തികരിെ��് പ�ായ�് തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതിനായി തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�� എ� �ക െചലവാ�ിെയ�ം െക.എസ്.ഇ.ബി. എ�

�ക െചലവാ�ിെയ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) പ�തി നട�ി�ിനായി സ��സംഘടനക�െട സഹായം ലഭി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� എ� �കെയ�്

വ��മാ�േമാ;

കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല സ��� െെവദ�തീകരണം

1952. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി�  സ��� െെവദ�തീകരണ�മായി ബ�െ�� �വ��ന��

ഏ�വെരയാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇനി ഏെത�ാം മ�ല�ളിെല ഏെത�ാം �േദശ��  െെവദ�തീകരി�ാ��്;  വിശദാംശ��

അറിയി�ാേമാ?

സ��� ൈവദ�തീകരണ �വ��ന��

1953. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:
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(എ) സം�ാന�് സ��� ൈവദ�തീകരണ�ിെ� �വ��ന�� ���ിയായി�േ�ാ;

(ബി) മാ��്  31  ന് ��പ് അേപ� ന�കാ�  കഴിയാ�വ��് ഇനി അേപ�ി�ാ�  അവസരം

ന��േമാ;

(സി) ൈല�  വലി���മായി ബ�െ��് മ�് �ഉടമക�  അ�വാദം ന�കാ�തിനാ�

���ീകരി�ാനാകാ� ���ി ���ീകരി�ാ� �േത�ക നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സ��� ൈവദ�തീകരണം ���ീകരി�ാ�ളള നിേയാജക മ�ല��

1954. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സ��� ൈവദ�തീകരണം ���ിയായി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം െവളിെ���േമാ ;

(ബി) ഏെത�ി�ം നിേയാജക മ�ല�ളി�  ���ീകരി�ാ�  ബാ�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഏെത�ാം

മ�ല�ളി� ; അതിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇതിന് േവ�ി സം�ാന സ��ാ�, ഇല�ിസി�ി േബാ�ഡ്, എം.എ�.എ.മാ�, തേ�ശ സ�യംഭരണ

�ാപന�� എ�ിവ� െചലവി� �ക എ�െയ�് വിശദീകരി�ാേമാ ?

ആതിര�ി�ി പ�തി സംബ�ി�് പരി�ിതി ആഘാതപഠനം

1955. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആതിര�ി�ിയി�  ഒ� ജലൈവദ�ത പ�തി �ട��തിന് സ��ാ�  തീ�മാനെമ��ി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് പരി�ിതി ആഘാതപഠനം നട�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  റിേ�ാ��ിെ� പക��്

ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ആതിര�ി�ിയി�  ജലൈവദ�ത പ�തി ആരംഭി�കയാെണ�ി�  എ� െമഗാവാ�് ൈവദ�തി

ഉ�ാദി�ി�ാനാ�ം;  എ�ി�  ആയത് ഇേ�ാ�  സം�ാന�് ഉ�ാദി�ി�� ൈവദ�തി�െട എ�

ശതമാനമാണ്; വിശദംശം ന��േമാ;

(ഡി) ��ത പ�തി നട�ിലാ�ിയാ� എ� ഏ�� വന�മി െവ��ിനടിയിലാ�െമ�ം, പാരി�ിതിക

ആവാസ വ�വ��് എ�മാതം േകാ���ാ�െമ�ം മന�ിലാ�ിയി�േ�ാ;എ�ിൽ വിശദാംശം

വ��മാ�േമാ?

സൗര�ഹപ�തി �കാരം വീ�കളിൽ �ാപി� �ാ�്

1956. �ീ.എം. �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സം�ാന�് സൗര�ഹപ�തി നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ ;

(ബി) നാളി�വെരയായി എ� വീ�കളിലാണ് �ാ�് �ാപി�വാ�  കഴി�ി��ത്;  ഏെത�ാം

ഏജ�സികെളയാണ് �ാ�് �ാപി�വാ� ഏ��ി�െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�വഴി എ� െമഗാവാ�ിെ� ൈവദ�തി ഉ�പാദി�ി�വാ� കഴി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇതിനായി ഓേരാ സാ��ിക വ�ഷ�ം വകയി��ിയ �ക�ം െചലവഴി� �ക�ം വിശദമാ�ാേമാ?

േജാലി�ിെട േഷാേ��് മരണം

1957. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േജാലി�ിെട േഷാേ��് നിരവധി ജീവന�ാ� മരണെ���െവ� കാര�ം പരിേശാധി�േമാ;

(ബി) ഇതി�  അധിക�ം േകാ��ാ�് െതാഴിലാളികളാെണ� കാര�ം ൈവദ�തി േബാ�ഡ്

പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) േകാ��ാ�് െതാഴിലാളിക�  േജാലി�ിെട മരണമട�ാ�  അവ�െട ആ�ിത��് എെ��ി�ം

സഹായം ന���േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) 2016 ജ�വരി �ത� ഇ�കാരം േജാലി�ിെട മരണമട� ജീവന�ാ�െട  (േകാ��ാ�ം �ിരം

ജീവന�ാ�ം) വിശദമായ വിവര�ം ന�കിയ ആ��ല��ം വ��മാ�േമാ?

ൈമലാ�ിയി�� ഡീസ� പവ� �ാ�്

1958. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല ൈമലാ�ിയി�� ഡീസ�  പവ�  �ാ�് ഇേ�ാ�  �വ��ി��േ�ാ;

വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഈ പവ� �ാ�് എ� ഏ�� �ല�ാണ് �ിതി െച��ത്;

(സി) എ�.എ�്  66  േനാ� േച��് കിട�� ഈ �ലം �േയാജനെ���ി െക.എസ്.ഇ.ബി.

എെ��ി�ം െച�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

ൈവദ�തി��ി�് പരിഹാരം

1959. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഇനി എ� ദിവസെ� ൈവദ�േതാ��ാദന�ി�� െവ�ം േകരള�ിെല വിവിധ

ജലസംഭരണികളി� ഉെ��് ഇനം തിരി�് പറയാേമാ;
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(ബി) േകരള�ി� ഒ� ദിവസം ആെക എ� െമഗാവാ�് ൈവദ�തി�െട ഉപേഭാഗമാണ് ഇേ�ാ� (ഏ�ി�

1 �ത� ശരാശരി) ഉ�ത് ; ഇതി� ജലൈവദ�ത പ�തിയി� നി�ം ലഭി���ം മ� മാ����

ഉപേയാഗി�് ലഭി���ം എ� െമഗാവാ�് വീതമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േകരള�ിന് േക� �ളി� നി�ം ലഭിേ�� ൈവദ�തി�െട അളവ് എ� വീതമാണ്; ഇത് �ത�മായി

ലഭി��േ�ാ;

(ഡി) ൈവദ�തി��ി പരിഹരി��തി� െക.എസ്.ഇ.ബി. സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്;

ഇതിനായി െചലവഴിേ��ി വ��ത് �തിദിനം എ� �പയാെണ�് കണ�ാ�ിയി�േ�ാ;

വിശദാംശ�� വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ൈവദ�തി�ായി െചലവഴി�� അധികപണം എ�ിെന തിരി�പിടി�ാനാണ് െക.എസ്.ഇ.ബി.

ഉേ�ശി��ത്; ഇതിെ� വിശദാംശ�� സഹിതം വ��മാ�ാേമാ?

സഹകരണ ബാ�കളിെല റി�്ഫ�് �കാരം ലഭി�� ആ��ല�ം

1960. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സഹകരണ ബാ�കളി� നി�് േലാ� എ��് തിരി�ട�ാ� കഴിയാെത മരണമട�വ��് റി�്

ഫ�് �കാരം എ� �ക�െട ആ��ല�മാണ് ലഭി�ക;

(ബി) റി�് ഫ�് ആ��ല���  ലഭി��തിന് ഏ� �ാപന�ിലാണ് അേപ� സമ��ിേ��ത്

എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ജി�ാ സഹകരണ ബാ�ി� നി�ം സം�ാന സഹകരണ ബാ�ി� നി�ം േലാ� എ���വ��്

ഈ ആ��ല�ം ലഭി�േമാ ; എ�ിൽ വിശദാംശം െവളിെ���േമാ ?

ക�സ�മ�െഫഡ് േകാഴിേ�ാട് ജി�യി� നി��ലാ�ിയ േ�ാ�ക�

1961. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ക�സ�മ�  െഫഡിെ� കീഴി�� േ�ാ�ക�  േകാഴിേ�ാട് ജി�യി�  നി��ലാ�ിയതിെ�

കാരണമട��� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

സഹകരണ സംഘ��െട വ��ി�� േലാ� �ടി�ിക ശതമാനം

1962. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) വാ� എ�തിത��ം, െമാറേ�ാറിയം �ഖ�ാപി��ം �ലം സഹകരണ സംഘ��െട േലാ� �ടി�ിക

ശതമാനം വ��ി�ക�ം സംഘ��െട �ാസിഫിേ�ഷെന ബാധി�ക�ം െച�� വിവരം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ ��ത വിഭാഗ�ി�െ�� േലാ�ക�  �ടി�ിക കണ�ി�െ���ാെത �േത�കമായി

��ി��തി�� ഉ�രവ് ഉ�ാ�േമാ?

അടാ�് സ��ീസ് സഹകരണ ബാ�ി� നി�ം േകരള േ��് േകാ-ഓ�േറ�ീവ് ക�സ�േമ�് െഫഡേറഷ�

എ�� വാ�

1963. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��രിെല അടാ�് ഫാ�േമ�് സഹകരണ ബാ�ി� നി�ം േകരള േ��് േകാ-ഓ�േറ�ീവ് ക�സ�േമ�്

െഫഡേറഷ� ലിമി�ഡ് വാ� എ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി�  ഈ വാ� എ��ി��ത് ബാ�ിെ� നിയമാവലി� വിേധയമായി�ാേണാ;  അടാ�്

ഫാ�േമ�് സ��ീസ് സഹകരണ ബാ�ിെ� ഏത് വ��് അ�സരി�ാണ് ഈ വാ� എ��ി��ത്

എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) വാ� അ�വദി�ി��ത് അടാ�് ഫാ�േമ�് സ��ീസ് സഹകരണ ബാ�ിെ� ഏത് �ാ�ി�

നി�മാണ്; ��ത വാ� അ�വദി� മാേനജ�െട േപ�വിവരം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) േകരള േ��് േകാ-ഓ�േറ�ീവ് ക�സ�േമ�് െഫഡേറഷ� ലിമി�ഡ് ഏെത�ാം �ാഥമിക സഹകരണ

ബാ�കളി� നി�ം വാ� എ��ി��്; �ക�ം ബാ�ം വ��മാ�േമാ ?

വാമന�രം മ�ല�ി� സ�രി�� �ിേവണി േ�ാ�

1964. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വാമന�രം നിേയാജകമ�ല�ി�  �വ��ി�ി�� സ�രി�� �ിേവണി േ�ാ�

�ന��ീവി�ി�ാ� ആേലാചി��േ�ാ; അതി�ളള നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) േകരള�ി�  സ�രി�� �ിേവണി േ�ാ�  എവിെടെയാെ� �വ��ി��;വിശദവിവര��

ന��േമാ?

ഒ�� മ�ല�ിെല പ�ികജാതി സഹകരണ സംഘ��

1965. �ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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ഒ�� നിേയാജക മ�ല�ി� എ� പ�ികജാതി സഹകരണ സംഘ�� �വ��ി��െ��ം

അവ�െട വിശദാംശ��ം ലഭ�മാ�േമാ?

സ�േഫസി നിയമ�കാര�� ജ�ി നടപടിക�

1966. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സഹകരണ ബാ�കളിെല സ�േഫസി നിയമ�കാര�� ജ�ി നടപടിക�  ഒഴിവാ�ി ന��വാ�

സ��ാ� ഇടെപടാ�േ�ാ; ഇതി�� നടപടി�മ�� എെ�ാെ�യാെണ�് െവളിെ���േമാ ?

േകാ�ബാ�ിംഗ് ���ിയാ�ണെമ� രജി�ാ�െട നി�േ�ശം

1967. �ീ.െക.സി.േജാസഫ്

,, അ�� �കാശ്

,, ഐ.സി.ബാല���

,, പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ര�് ല��ിന് �കളി�  പണമായി ന�കാനാവിെ��ത് �ാഥമിക സഹകരണ ബാ�കെള

എ�കാരമാണ് ബാധി�ക എ�് കെ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) �ാഥമിക സഹകരണ ബാ�ക�, ജി�ാ സഹകരണ ബാ�ക�മായി േകാ�ബാ�ിംഗ്

���ിയാ�ണെമ� രജി�ാ�െട നി�േ�ശം ���മാ�ം പാലി�വാ� കഴി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി�

അതി�� കാരണെമ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) കാ�ഷിക വാ��് നബാ�ഡ് ന��� പലിശയിളവ് ക�ഷക��് ലഭി�ാ�

സാഹചര���ായി�േ�ാ; ഉെ��ി� അതി�� കാരണെമ�ാെണ�് അറിയി�േമാ?

ഇ.എം. എസ്. ഭവന നി��ാണ പ�തി

1968. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭവന നി��ാണ�ിന് ഗവ:ആ��ല�ം ന�േ�ാ�  �ണേഭാ�ാവ് ടിയാെ� �മാണം

12വ�ഷേ��് ൈകമാ�ം െച�ി� എ�് സബ് രജി��  ഓഫീസി�  രജി��  െച�്

െകാ�േ��തിനാ� സാധാരണ�ാരായ �ണേഭാ�ാ���് സഹകരണ ബാ�കളി� നി�് ഈ

�മാണ�� വ�് േലാ�ക� ലഭി��ി� എ� വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ.എം.എസ്.ഭവന നി��ാണ പ�തി നട�ിലാ�ിയേ�ാ� �ണേഭാ�ാ���് ഭവന നി��ാണം
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���ീകരി��തിനായി ഇ�രം �മാണ���് സഹകരണ സംഘ�ളി�  നി�് വാ�

അ�വദി��തിന് സഹകരണ വ��് ഇറ�ിയ സ��ല� എ�ാ സ��ാ� ഭവന പ�തിക��ം

ബാധകമാ��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

അരി വില �റ��തിന് ക�സ�മ�െഫഡ് നട�ിയ ഇടെപട�ക�

1969. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�വിപണിയിെല അരി വില �റ���തിന് ക�സ�മ�െഫഡ് നട�ിയ വിപണി ഇടെപട�ക�

എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ക�സ�മ�െഫഡ് വാ�� ഭ�� ഉ�����െട �ണേമ� ഉറ�വ��ാ�  സ�ീകരി��

നടപടിക� എെ��ാമാണ്?

നീതി േ�ാ�ക�

T 1970.�ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നീതി േ�ാ�ക�  ഇ�ാ� പ�ായ�കളി�  അവ �ട��തിന് എെ��ി�ം നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ി� എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ിരി��ത്;

(ബി) ഇെ��ി� ആവശ�മായ നടപടി ഉട� സ�ീകരി�േമാ?

വി�-ഇൗ�� മാർ��ിൽ ക�സ�മ� െഫഡ് നട�ിയ വി�പന

1971. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വി� ഇൗ��  ആേഘാഷ�േളാട�ബ�ി�് കേ�ാള ഇടെപടലിനായി കൺസ�മർെഫഡിന് �ക

അ�വദി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഏ�ി� മാസം വി�-ഇൗ�� മാ���കളി�ം ക�സ�മ� െഫഡ് �േഖന�ം എ� േകാടി �പ�െട

വി�പന നട�ിെയ�് വ��മാ�േമാ;

സഹകരണ േമഖലയിെല സാ��ിക �തിസ�ി പരിഹരി�ാൻ നടപടി

1972. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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േകരള�ിെല സഹകരണ േമഖലയിെല സാ��ിക �തിസ�ി പരിഹരി��തിന്എെ�ാെ�

കാര��ളാണ് സ��ാ� െച�ി�ളളത്?

സഹകരണ േമഖല�െട വികസന�ിന് ആവി�രി� പ�തിക�

1973. �ീ.വി.ഡി.സതീശ�

,, വി.ടി.ബ�റാം

,, തി�വ�� രാധാ���

,, ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സഹകരണ േമഖല�െട വികസന�ിന് എെ��ാം �തനപ�തികളാണ് ആവി�രി�്

നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ േമഖല�െട വികസന�ിന് ഇേ�ാ�  നട�വ�� പ�തിക�  എെ��ാമാെണ�്

വിശദീകരി�േമാ;

(സി) ഈ േമഖല�െട വികസന�ിനായി ��സ��ാ�  ഏെത�ാം പ�തികളാണ് നട�ിലാ�ിയെത�്

വിവരി�േമാ?

േനാ� ടീ�ിംഗ് ഇ����, േ���ാ� ത�ികകളിെല നിയമനം

1974. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) CAPE-� േനാ� ടീ�ിംഗ് ഇ����, േ���ാ� ത�ികകളിെല നിയമന�ിനായി ത�ാറാ�ിയ

റാ�് ലി�ി� നി�ം നാളി�വെര�ം ഒ� നിയമന�ം നട�ാ�തിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ ലി�ി�  ഉ�െ�� ഉേദ�ാഗാ��ിക��് മ�് േജാലിക��് അേപ�ി�ാ�� �ായപരിധി

കഴി�തിനാ� നിയമനം ത�രിതെ���ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സഹകരണ വ��ിെ� കീഴിെല അരി�ടക�

1975. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക� സ��ാ�  േറഷ�  വിഹിതം െവ�ി�റ�തിെന �ട��് േകരള�ി�  അരിവിലയി�  ഉ�ായ

ഉയ�� േനരി��തിനായി സഹകരണ വ��ിെ� കീഴി� എ� അരി�ടക� �ട�ിയി�� എ�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത അരി�ടക�  ആരംഭി� േശഷം അരിവില�യ�ം നിയ�ി�വാ�  കഴി�ി�േ�ാെയ�്
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വ��മാ�േമാ?

സഹകരണ സംഘ�ളി� നി�ം വാ�െയ���വർ റി�്ഫ�് പ�തിയി� അംഗം

1976. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സഹകരണ സംഘ�ളി�  നി�ം വാ�െയ���വെര സഹകരണ റി�് ഫ�് പ�തിയി�

അംഗമാ�ണെമ� എെ��ി�ം നി�േ�ശം സഹകരണ സംഘ���് ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ഇത് എ�ാ സഹകരണ സംഘ��ം പാലി��േ�ാെയ� കാര�ം

പരിേശാധി�ി�േ�ാ;വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത നി�േ�ശം പാലി�ാ� സഹകരണ ബാ�ക�െ�തിെര എെ��ി�ം നടപടിക�

സ�ീകരി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� നടപടി�് ക�ശന നി�േ�ശം ന�േമാ?

സഹകരണ �ാപന�� വഴി സിമ�് ലഭ�മാ�ാ� നടപടി

1977. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സഹകരണ �ാപന�� വഴി സിമ�് വിതരണം നട��തി�� സംവിധാനം ഏ�െ����തിന്

നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) നി��ാണ സാമ�ിക�  സാധാരണ�ാ��് �റ� വിലയി�  സഹകരണ �ാപന��  വഴി

ലഭ�മാ�ാ� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�െമ�് െവളിെ���േമാ ?

ജി�ാ സഹകരണ ബാ�് ഭരണസമിതിയിേല�് െതരെ���്

1978. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജി�ാ സഹകരണ ബാ�ിെ� ഭരണസമിതി പിരി�വിടെ�� സാഹചര��ി�  ഉട�  തിരെ���്

��ിയക� ആരംഭി�േമാ;അേതാ അ�ിനിേ��� ഭരണം �ട�േമാ;

(ബി) ഇ�ാര��ി� സ��ാ� തല�ി� നയപരമായ തീ�മാനം ൈകെ�ാ�ി�േ�ാ;എ�ി� വിശദവിവരം

ന��േമാ?

ജി�ാ സഹകരണ ബാ�ക�െട ഭരണസമിതിക� പിരി�് വിടാ� സ�ീകരി� മാനദ�ം
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1979. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� ജി�ാ സഹകരണ ബാ�ക�െട ഭരണ സമിതിക� പിരി�് വി�ത് ഏെത�ി�ം േകാടതി

ഉ�രവിെ� അടി�ാന�ിലാേണാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) അെ��ി� പിരി�് വിടാ� സ�ീകരി� മാനദ��� വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �ാഥമിക സഹകരണ സംഘ�െള ജി�ാ സഹകരണ ബാ�ക�െട അഫിലിേയഷനി�  നി�്

ഒഴിവാ�ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;  ഇ�മായി ബ�െ��് നട�ാ�ാ�  ഉേ�ശി�� കാര���

വിശദീകരി�ാേമാ?

ജി�ാ സഹകരണബാ�് അംഗത��ി� നി�് ഒഴിവാ�െ��വർ

1980. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജി�ാ സഹകരണ ബാ�കളി�  ഏെത�ാം സഹകരണ ബാ�ക��ാണ് അംഗത�ം ന�കാ�

സ��ാ� തീ�മാനി�ി��ത്;

(ബി) ഏെത�ി�ം തര�ി�� സഹകരണ ബാ�കെള അംഗത��ി� നി�ം ഒഴിവാ�ിയി�േ�ാ; എ�ി�

ഏെത�ാം വിഭാഗ�ി�� സഹകരണ ബാ�കെളയാണ് ഒഴിവാ�ിയി��ത്;

(സി) കാ�ഷിക �ാമ വികസന ബാ�കെള അംഗത�ം ന���തി� നി�ം ഒഴിവാ�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�

എ�ാണ് കാരണം;  ഇവെയ ഉ�െ����തിനായി ഏെത�ി�ം തര�ി�� നി�േ�ശം

സ��ാരിെ� പരിഗണനയി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

സംേയാജിത സഹകരണ വികസന പ�തി�െട ഉേ�ശ�ല����

1981. െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�

�ീ.സി.���

,, ഡി.െക. �രളി

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

മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സംേയാജിത സഹകരണ വികസന പ�തി (ഐ.സി.ഡി.പി) നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട ഉേ�ശ�ല���� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഏെത�ാം ജി�കളിലാണ് സംേയാജിത സഹകരണ വികസന പ�തി നട�ിലാ�ി വ��ത്;

(ഡി) ��ത പ�തിയി� കീഴി� മാനവേശഷി വികസനം, പരിശീലനം, േ�ാ�ാഹനം എ�ിവ�് സ�ിഡി

ന���േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ ?
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��� ജി�യിെല ��� സഹകരണബാ�ി� നട� �മേ�ട്

1982. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ���  ജി�യിെല ���  സഹകരണബാ�ി�  നട� �മേ��കെള�റി�് അേന�ഷണം

നട�ിയി��േവാ;  എ�ി�  എെ��ാം �മേ��കളാണ് കെ��ിയി��ത്;  വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) �മേ��ക� നട�ി�� സമയ�് േകാ���ിെ� േന�ത��ി�� ഭരണസമിതിയാേണാ ���

സഹകരണബാ�് ഭരി�ി��ത്;

(സി) ���  സഹകരണ ബാ�ിെല സഹകാരിക�െട നിേ�പ�ം താ�ര���ം സംര�ി��തി�ം

�മേ�� നട�ിയവെര നിയമ�ി� ��ി�  െകാ�വ��തി�ം എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��െത� െവളിെ���േമാ ?

അടാ�് ഫാ�േമ�് സ�വീസ് സഹകരണ ബാ�ി� അനി� അ�ര�െട വാ� എ�തിതളളി എ� പരാതി

1983. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��രിെല അടാ�് ഫാ�േമ�് സ�വീസ് സഹകരണ ബാ�ി� അനി� അ�ര�െട വാ� എ�തിതളളി

എ� പരാതിയി� സഹകരണ വ��് അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ;

(ബി) അേന�ഷണം നട�ിയി�െ��ി� നിയമസഭാംഗ�ിെനതിെര അേന�ഷണം നട��തി� ��ായി

നിയമസഭാ�ീ��െട അ�മതി വാ�ിയി�േ�ാ;അ�മതി ഉ�രവിെ� പക��ം അേന�ഷണം

നട�ിയ ഉേദ�ാഗ�െ� േപ�ം പദവി�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ��രിെല അടാ�് ഫാ�േമ�് സ�വീസ് സഹകരണ ബാ�ി� നി�ം �� നിയമസഭാ സാമാജികനായ

�ീ.ബാ� എം പാലിേ�രി എ� ശ�രനാരായണേനാ അെ��ി� ബാ�ിെല ജീവന�ാരിയായ ഭാര�

�ീമതി.  ഇ�ിരാ �ിയദ�ശിനിേയാ ഏെത�ി�ം വാ� എ��ി�േ�ാ;ഉെ��ി�  ഈ വാ��െട

വിശദാംശ�� വ��മാ�േമാ;

(ഡി) അനി� അ�ര�് ന�കിയി�ളള വാ��് സ��ാരിെ� വിവിധ ഉ�ര�ക� �കാരം പലിശ ഇളവ്

ന�കിയി�േ�ാ;ഉെ��ി�  ഈ പലിശ ഇളവ് നിയമാ��തമാേണാ;ഏത് �ാ�ി�  നി�മാണ്

പലിശ ഇളവ് ന�കിയി�ളളത്;ഈ �ാ�് മാേനജ�െട േപ� വിവരം വ��മാ�േമാ;

(ഇ) വാ� സംബ�ി� േക�കളി� സഹകരണ ആ�ബിേ�ഷ� േകാടതിവിധി പറ�തി� േശഷം വീ�ം

ആ �ക�് പലിശ ഈടാ��തി� നിയമ�േ�ാ;അടാ�് ഫാ�േമ�് സ�വീസ് സഹകരണ ബാ�ി�

ഇ�ര�ി� പലിശ ഏെത�ി�ം േക�ി� ഈടാ�ിയി�േ�ാ;ഉെ��ി� ആയതിെ� വിശദാംശ��ം

�ക ഈടാ�ിയ ജീവന�ാരെ� േപ�ം പദവി�ം വ��മാ�േമാ?
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അടാ�് ഫാ�േമ�് സ��ീസ് സഹകരണ ബാ�ി� നി�ം വാ�ാ പലിശയിളവ് ലഭി� വ��ികൾ

1984. �ീ.എ�േദാസ് ���ി�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��രിെല അടാ�് ഫാ�േമ�് സ��ീസ് സഹകരണ ബാ�ി� നി�ം 2005-2006 �ത� 2016-17

വെര�� സാ��ിക വ�ഷ�ളി� സ��ാരിെ� വിവിധ ഉ�ര�ക� �കാരം വാ��് പലിശ

ഇളവ് ലഭി� വ��ിക�െട േപ�ം �ക�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ ബാ�ി�  നി�ം േലാ�  എ��ി�� പേരതയായ െക.പി.  േമരി,  അ�രപ�ിേയ��  വീട്,

�റനാ�കര എ� ഓഹരി ഉടമ�്  2010  �  സഹകരണ ആ�ബിേ�ഷ�  വിധി അ�സരി�്

അട�േ��തായ ആെക �ക എ�െയ�് വ��മാ�േമാ:

(സി) ഈ േകസി� ആ�ബിേ�ഷ� േകാടതി വിധി പറ�ി��ത് വാ� എ��ി�� െക. പി. േമരി�െട

വാദം േക�ി�ാേണാ; എ�ിൽ ഈ വിധി�െട വിശദാംശ�� വ��മാ�േമാ?

േനാ�് അസാ�വാ�� ��ിയയി�െട സഹകരണേമഖല േനരി� ��ി��ക�

1985. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക� സ��ാരിെ� േനാ�് അസാ�വാ��  തീ�മാനം സഹകരണേമഖലെയ എ�കാരം

ബാധി�െവ�ം അ��ാ�ിയ �തിസ�ിക� എെ��ാെമ�ം ഇ��ലം സഹകരണ േമഖലയി�

വ� നിേ�പ�ിെ� �റ�ം നിേ�പം പി�വലി��ം ��ത േമഖലെയ എ�കാരം ബാധി�െവ�ം

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതി� നി�ം സഹകരണേമഖലെയ സംര�ി��കാ� എ� നടപടിക� സ�ീകരി�വ��െവ�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) സഹകരണേമഖല േനാ�് അസാ�വാ�� ��ിയയി�െട േനരി� ��ി��ക� എെ��ാെമ�ം ഇത്

ജന�െള എ�കാരം ��ി��ി�െവ�ം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) സഹകരണേമഖലയിെല നിേ�പ സമാഹരണം െമ�െ���ി ��ത േമഖലെയ സം��ീകരി�ാ�ം

അതി�െട െമ�െ�� �വ��നം ജന��� ന��വാ�ം എ� നടപടിക�  സ�ീകരി�െവ�്

വ��മാ�േമാ?

�ാഥമിക ജി�ാ സഹകരണ ബാ�ക� ത�ി� േകാ�ബാ�ിംഗ്

1986. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ്

,, െക. ദാസ�
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,, പി.െക. ശശി

,, െക. െക. രാമച�� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ

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

(എ) സം�ാനെ� �ാഥമിക,  ജി�ാ സഹകരണ ബാ�ക�  ത�ി�  2017  മാ��്  31-ന് ��ായി

േകാ�ബാ�ിംഗ് ���ിയാ�ണെമ�് േക� ഗവ�െമ�് നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇ� സംബ�ി�് സഹകരണസംഘം രജി�ാ� സ��ല� ഇറ�ിയി�േ�ാ;

(സി) ഈ നി�േ�ശം �ലം ��ത ബാ�ക�  കാ�ഷിക വാ�ക�  ന���ത് �ട�� സാഹചര�ം

ഉ�ായി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി� ഇ� പരിഹരി��തിനായി എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

ഒ�� വിവിേധാേ�ശ� സഹകരണ സംഘ��

1987. �ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഒ��  നിേയാജക മ�ല�ി�  ഏെത�ാം വിവിേധാേ�ശ� സഹകരണ സംഘ��

�വ��ി��െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതി� എെത�ാം സംഘ���ാണ് ഒ�ിലധികം ശാഖക��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ?

��� അടാ�് ഫാ�േമ�് സഹകരണ ബാ�് �മേ�ട്

1988. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ���  ജി�യിെല അടാ�് ഫാ�േമ�് സഹകരണബാ�് ഭരണസമിതിെയ സെ��ഡ് െച�്

�മതലകളി� നി�ം മാ�ി നി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� എ� മാസേ��ാണ് മാ�ി നി��ിയി�ളളത്;

(സി) ഭരണസമിതിെയ മാ�ി നി��ാ� എെ��ാം �മേ��ക� ബാ�ി� നട�തായി�ാണ് സഹകരണ

വ��് കെ��ിയി�ളളത്;വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) �മേ�� നട�ിയവ�െ�തിെര,  ക�ശന നടപടി സ�ീകരി�് ജന��െട നിേ�പം

സംര�ി��തി�ം ബാ�ിെന ജേനാപകാര�ദമാ�ി മാ��തി�ം ആവശ�മായ നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ;എ�ി� അതിെ� വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

��രിെല അടാ�് ഫാ�േമ�് സ��ീസ് സഹകരണ ബാ�്
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1989. �ീ.അനി� അ�ര

,, അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��രിെല അടാ�് ഫാ�േമ�് സ��ീസ് സഹകരണ ബാ�ിെന സഹകരണ നിയമം വ��് 32�കാരം

താ��ാലികമായി മാ�ി നി��ിയ ഉ�രവ് നട�ാ�ിയത് സഹകരണ നിയമം അ�സരി��

ച��� പാലി�ാേണാ;

(ബി) സഹകരണ നിയമം വ��് 32 �കാര�� ഉ�രവ് േജായി�് രജി�ാ� ആഫിസിലാേണാ ൈട�്

െച�ി��ത്  ;  ആെണ�ി�  ��ത ഉ�രവ് ൈട�് െച� ഉേദ�ാഗ�െ� േപ�ം പദവി�ം

വ��മാ�േമാ?

��രിെല അടാ�് ഫാ�േമ�് സ��ീസ് സഹകരണ ബാ�് ജീവന�ാർ

1990. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

��രിെല അടാ�് ഫാ�േമ�് സ��ീസ് സഹകരണ ബാ�ിെല �ിര ജീവന�ാരി�  ഏെത�ാം

ജീവന�ാ�െട നിയമനം സ��ാ� അംഗീകരി�ി�ി� എ�് േപ�ം പദവി�ം സഹിതം വ��മാ�േമാ?

���ാ� ബേ�രി സഹകരണ കാ�ഷിക �ാമവികസന ബാ�് �മേ��ക�

1991. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ���ാ�  ബേ�രി സഹകരണ കാ�ഷിക �ാമവികസന ബാ�മായി ബ�െ��് ഉയ��

വ�ി�� �മേ��ക� സംബ�ി� പരാതിക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� ആയത് സംബ�ി�് സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ?

ക�സ�മ�െഫഡിെ� ���മാ���ക�ം കട�ം ലാഭ�ം

1992. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ

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

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േ�ാ� ക�സ�മ� െഫഡിെ� കടം എ�യായി��;

(ബി) ഇേ�ാ� ക�സ�മ� െഫഡ് ലാഭ�ി� �വ��ി�ാ� �ട�ിയി�േ�ാ; നിലവി� കട�� ഉേ�ാ:

(സി) ക�സ�മ� െഫഡ് നിലവി� ��� മാ���ക� നട��േ�ാ; സം�ാന�് എ� എ�ം ഉ�്;

(ഡി) എ�ാ ജി�കളി�ം ക�സ�മ�  െഫഡിെ� ���  മാ���ക�  �ാപി��തിന് നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ?
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ൈപ�ക പരി�ിതി വിേനാദ സ�ാര േമഖലക�

T 1993.െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ

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

(എ) സം�ാനെ� ൈപ�ക പരി�ിതി വിേനാദസ�ാര േമഖലകെള വികസി�ി��തി�ം അ�വഴി

�റി�കെള ആക�ഷി��തി�ം എെ��ി�ം പ�തിക� നട�ിലാ�ിയി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) േകരള�ിെല ൈപ�ക പരി�ിതി വിേനാദ സ�ാരേമഖലക�െട വിശദമായ വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) േകരള�ിെല �ധാന �ഹാേ����ം ��ത േ���ളിൽ വിേനാദസ�ാരികെള

ആക�ഷി��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�ം വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ൈപ�ക പരി�ിതി വിേനാദ സ�ാര േമഖലകളി�  ആവശ��ിന് യാ�ാ സൗകര��ം

വിേനാദസ�ാരിക��് താമസി��തി�േവ� സൗകര���ം നട�ിലാ�േമാ;  ഇ� സംബ�ി�

വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ?

ബി.ആ�.ഡി.സി.�് ബജ�ി� വകയി��ിയ �ക

1994. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ�ഴി� സാ��ിക വ�ഷ�ി�  ബി.ആ�.ഡി.സി.�് ബജ�ി�  എ� �കയാണ്

വകയി��ിയി��ത്;

(ബി) ��ത �ക എ�ി�േവ�ി െചലവഴി�ാനായി�� ബജ�് നി�േ�ശം; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(സി) �ക ബജ�് പരാമ�ശ �കാരം െചലവഴി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ?

ഉ�ര േകരള�ിെല നദിക� ഉ�െ��� റിവ��യിസ് �റിസം സ�ക��്

1995. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

കാസ�േഗാഡ്,ക��  ജി�ക�  ഉ�െ�ാ�� ഉ�ര േകരള�ിെല നദിക�  ഉ�െ���

റിവ��യിസ് �റിസം സ�ക��് പ�തി�ായി എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ��ാ�

സ�ീകരി�ി��ത്;വിശദാംശം ന��േമാ?

�ാമീണ �റിസ�ിന് �ാധാന�ം ന�ക�
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1996. �ീ.േറാഷി അഗ�ി�

,, േമാ�സ് േജാസഫ്

,, സി.എഫ്.േതാമസ്

േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ാമീണ േമഖലകളിെല �റിസം സാധ�തക�  പരമാവധി �േയാജനെ���ാ�

ഉത��വിധ�ി�  �റിസം േമഖലയിൽ എെ��ാം ക��പ�തികളാണ് നിലവി�  വിഭാവനം

െച�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) നഗരേക�ീ�ത �റിസ�ി�  നി�് മാറി �ാമീണ ജീവിത�ിേല�� യാ�ക��് �ാധാന�ം

ന��� സ�ാരിക�െട അഭി�ചി കണ�ിെല��് അപരിചിത േദശ�ളിെല ഭ�ണം,

ആചാര��, �ഷി എ�ിവ അറിയാ�ം അ�ഭവി�ാ�ം കഴി�� വിധ�ി� �റിസം സംവിധാന��

ആക�ഷകമാ�ാ�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

�ീ� കാ�െപ�് പ�തി�മായി സംേയാജി�ി�് ഹൗസ് േബാ�് മാലിന� സം�രണം

1997. �ീ.െക.�േരഷ് ���്

�ീമതി �. �തിഭ ഹരി

�ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ്

,, എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� �ധാന �റി�് േക�മായ േവ�നാ�് കായലി�ം അ�ബ� കായ�കളി�ം

സ�രി�� വീ�വ�ിക�  (െഹൗസ് േബാ�്)  ശാ�ീയ മാലിന� സം�രണ രീതിക�

പാലി��െ��് ഉറ�വ��ാ� ഏ�െ���ിയി�� സംവിധാനം എ�ാണ്;

(ബി) ഇവയി� നി�� മാലിന�ം സം�രി��തിന് സ�ീേവജ് �ീ�്െമ�് �ാ�ക� �ാപി�ി�െ��ി�ം

അ� �േയാജനെ���� േബാ�ക�െട എ�ം �റവാെണ� വ�ത ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(സി) െഹൗസ് േബാ�കളി�  ബേയാേടാ�ല�് സംവിധാനം ഒ���തി�� നടപടിക�െട �േരാഗതി

വ��മാ�േമാ; �ീ� കാ�െപ�് പ�തി�മായി ഇതിെന സംേയാജി�ി��തിന് ആേലാചി��േ�ാ

എ�് വ��മാ�േമാ?

�ീ� കാ���് പ�തി

1998. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സം�ാന�് നട�ാ�ാ�  ആവി�രി�ി�� �ീ�  കാ���് പ�തി�െട വിശദവിവര��

ന�കാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി �കാരം വാമന�രം നിേയാജകമ�ല�ിെല െപാ��ടിയി�  എെ�ാെ�

പരി�രണ�ളാണ് നട�ാ�ിയത്;

(സി) ഇനി�ം എെ�ാെ� കാര��ൾ നട�ാ�ാ� ഉേ�ശി��െവ�് വിശദമാ�േമാ?

കായം�ളം ഡി.�ി.പി.സി. അമിനി�ി െസ�റി� നി�ം േബാ�് സ��ീസ്

T 1999.�ീമതി �. �തിഭ ഹരി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

കായം�ളം ഡി.�ി.പി.സി. അമിനി�ി െസ�റി� നി�ം േബാ�് സ��ീസ് ആരംഭി��തിനാവശ�മായ

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ആഭ��ര �റിസം

2000. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സം�ാന�് ആഭ��ര �റിസം ശ�ിെ����തിന് വിേനാദസ�ാര വ��് എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ?

മാ�ാ� ൈപ�ക�ാമ പ�തിയിൽ �റിസം വ��് �വ��ന��

2001. �ീ.െക. െക. രാമച�� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ

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

(എ) 2016-17 ബ�ജ�ി� �ഖ�ാപി�  ,ൈപ�ക�ാമ പ�തിയിൽ ഉ�െ���ിയ മാ�ാ� �േദശ�്

�റിസം വ��് എെ��ാം �വ��ന�ളാണ് നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) മാ�ാ� ൈപ�ക�ാമ പ�തി എ�് നട�ിലാ�െമ�് വിശദീകരി�േമാ?

പി��ിം �റിസം സ�ക��്

2002. �ീമതി �. �തിഭ ഹരി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

േകരള�ിെല തെ� ഏെറ �ശ�മായ ആരാധനാലയ�ളായ െച�ി�ള�ര,  ഓ�ിറ,  ഹരി�ാട്,

മ�ാറശാല,  മാേവലി�ര അട��� േ���െള ത�ി�  ബ��ി�� ഒ� പി��ിം �റിസം
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സ�ക��് നട�ാ��തിനാവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

െകായിലാ�ി മ�ല�ി� ഫിഷറീസ് �റിസം

2003. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകായിലാ�ി മ�ല�ി�  ഫിഷറീസ് െസ��മായി േച��് ആവി�രി�് നട�ിലാ�ാ�

സാധി�� ഫിഷറീസ് �റിസം പ�തി സ��ാരി� സമ��ി�ത് ഏത് നിലയി� പരിഗണി�് വ��

എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ പ�തിയിേ�� �റിസം വ��് സ�ീകരി� വ�� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

മാേവലി�ര െവ�ിേ�ാ�ചാ� �റിസം പ�തി

2004. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�ര െവ�ിേ�ാ�ചാ�  �റിസം പ�തിെയ ആല�ഴ െമഗാ�റിസം സ�ക��് െ�ാജ�ി�

ഉ�െ����തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇതിനാവശ�മായ എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;  അടിയ�രമായി എ�ിേമ�്

ത�ാറാ��തിനാവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ബാ�േ�രി-ക�യം �റിസം േകാറിേഡാ�

2005. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബാ�േ�രി മ�ല�ിെല ബാ�േ�രി-ക�യം �റിസം േകാറിേഡാറിെ� വിശദമായ എ�ിേമ�്

സ��ാറിന് ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത പ�തി�് ഭരണാ�മതി ലഭി��തിന് എ�ാണ് തട�െമ�ത് അറിയി�ാേമാ?

വിേനാദസ�ാര വ��ിെ� കീഴിെല വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന��

2006. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന വിേനാദസ�ാര വ��ിെ� �മതലയി� വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�� �വ��ി��േ�ാ;

��ത �ാപനം/�ാപന�� ഏെത�ാെമ�് വിശദീകരി�േമാ;
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(ബി) ��ത �ാപന��  നട�ിവ�� േകാ�ക�  ഏെത�ാെമ�് വിശദമാ�േമാ;ഈ േകാ�ക��്

അംഗീകാരം ലഭി�ി�േ�ാ;േകരളാ പി.എസ്.സി.  അംഗീകരി� േകാ�ക�  നട��േ�ാെയ�്

വ��മാ�േമാ?

ഉ�രമലബാ� �റിസം പ�തി

2007. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

കാസ�േഗാഡ്, ക�� ജി�യിെല �റിസം വികസന�മായി ബ�െ��് ഉ�രമലബാ� �റിസം പ�തി

വിഭാവനം െച�ി�േ�ാ;ഉെ��ി� ഈ പ�തി എ�ാരംഭി�ാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

ഉ�രവാദി� �റിസം പ�തി

2008. �ീ.���ര ര�ാകര�

,, ജി.എസ്.ജയലാ�

,, വി.ആ�. �നി� �മാ�

,, എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഉ�രവാദി� �റിസം പ�തി നട�ാ��േ�ാ ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഉ�രവാദി� �റിസ�ിന് കീഴി� �ാമീണ �റിസം പാേ��ക� നട�ാ��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഉ�രവാദി� �റിസം പ�തി േബാധവ��രണം നട��തിനായി എെ�ാെ� �മ�ളാണ്

നട�ിവ��ത് എ�റിയി�ാേമാ?

മ�ല-മകരവിള�് കാലെ� ശബരിമലയിെല കാണി�

2009. �ീ.െക.�രളീധര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016-17  മ�ല-മകരവിള�് സമയ�്,  ശബരിമലയി�  കാണി� എ�ി

തി�െ����തി���ായി, ഇതിന് നിേയാഗി� ജീവന�ാെര ��ത ഡ��ിയി� നി�ം പി�വലി�ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ� കാരണം യഥാസമയം കാണി� എ�ി തി�െ���ാ�  കഴി�ി� എ�� കാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� ഇതിന് ഉ�രവാദികളായവ�െ�തിെര എെ�ാെ� നടപടികളാണ്

സ��ാ� തല�ി� സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ?
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ശബരിമല ഭ�ാര �മതല�ം കാണി�െയ��ം

2010. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ശബരിമല ഭ�ാര �മതല�ം കാണി�െയ��ം സ�കാര� ഏജ�സിെയ ഏ��ി�വാ�

രഹസ�നീ�ം നട��െ�� വാ�� ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ആയത് തട��തിന്

എെ�ാെ� നടപടിക� ആണ് സ�ീകരി�ി��ത് എ�റിയി�ാേമാ?

ശബരിമല മാ�� �ാ�

2011. �ീ.െക.�രളീധര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ശബരിമല മാ�� �ാ� നട�ിലാ��തിന് സ��ാ� അ�വദി� �കെയ സംബ�ി�് അ�ൗ��്

ജനറ� ഓഡി�ിംഗ് നട�ിയി�േ�ാ; ഇെ��ി� ആയതിനാവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ശബരിമല മാ��  �ാ�  നട�ിലാ��തിന് നാളി�വെര എ� �പ അ�വദി�ി��്;  ഈ ഫ�്

ഉപേയാഗെ���ി ഏെതാെ� ���ികളാണ് ശബരിമലയി� നട�ിയി��ത്; വിശദമാ�േമാ?

ശബരിമല തീ��ാടക��് അടി�ാന സൗകര�ം ഒ��� പ�തിക�

2012. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ�

,, തി�വ�� രാധാ���

,, വി.ഡി.സതീശ�

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

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ശബരിമല തീ��ാടക��് അടി�ാന സൗകര�ം ഒ��� പ�തിക�െട മാ��  �ാനിന്

ഉ�താധികാരസമിതി അംഗീകാരം ന�കിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) സ�ിധാന�് ��ജല�ാമം പരിഹരി��തിന് എെ��ി�ം �തിയ പ�തി ആവ�രി�ി�േ�ാ;

(സി) അടി�ാന സൗകര���  ഒ���തിന് േക� സഹായം ലഭി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഏെതാെ�

പ�തിക��് എ�് �ക വീതം 2016- 2017 കാലയളവി� ലഭി�െവ�് വ��മാ�േമാ?

േദവസ�ം േബാർഡ് ജീവന�ാ�െട നിയമനം

2013. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ

സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) േകരള�ി� എ� േദവസ�ം േബാ��ക� ഉെ��ം അവ ഏെത�ാെമ�ം വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) േദവസ�ം േബാ��കളിെല ജീവന�ാ�െട നിയമനം ���മാ�ം പ�ിക് സ��ീസ് ക�ിഷെന

ഏ��ി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� അതി�� നടപടി സ�ികരി�േമാ?

�സാദം പ�തി

2014. �ീ.വി.ഡി.സതീശ�

,, എ.പി. അനി� �മാ�

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

,, വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക�സ��ാരിെ� �സാദം പ�തിയി� ��വാ�� േ��െ� ഉ�െ���ിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ഏെതാെ� പ�തിക��ാണ് �ക അ�വദി��െത�ം എ� േകാടി�െട വികസന

�വ��ന�ളാണ് ഈ പ�തിയി�െട നട�ിലാ��െത�ം അറിയി�േമാ?

മലബാ� േദവസ�ം േ�� ജീവന�ാ�െട �ാന�യ�ം

2015. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

മലബാ� േദവസ�ം േബാ�ഡിന് കീഴി�ളള േ���ളിെല ജീവന�ാരി� നി�ം ഉേദ�ാഗ�യ�ം വഴി

എ�ിക��ീവ് ഓഫീസ�മാരായി നിയമനം നട��തിനായി ത�ാറാ�ിയ റാ�് ലി�ി�  നി�ം

നിയമനം ത�രിതെ���ാ� നടപടിക� ഉ�ാ�േമാ?

വ��ല ജനാ��ന സ�ാമി േ���ള�ിെ� നവീകരണം

2016. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ��ല ജനാ��നസ�ാമി േ���ള�ിെ� നവീകരണ�ിനായി എെ��ാം നടപടിക�

സ�ീകരി�ി��് എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത േ���ള�ിെ� നവീകരണ�ിനായി ഇ�വെര എ� �പ െചലവഴി�ി��് എ�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ �ള�ിെ� പണി ���ിയാ��തിന് ആവശ�മായ ഫ�് അ�വദി�േമാ?
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ശബരിമലയിെല സ�ീേവജ് �ീ�്െമ�് �ാ�്

2017. �ീ.െക.�രളീധര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ശബരിമലയി�  23.3  േകാടി �പ െചലവഴി�് സ�ീകരി� സ�ീേവജ് �ീ�്െമ�് �ാ�്

�വ��ന�മമെ��� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത �ാ�് �വ��ന�മമാ�ാ� എെ�ാെ� നടപടികളാണ് നാളി�വെര സ�ീകരി�ി��ത്;

(സി) ��ത �ാ�് �വ��ന�മമെ��� ചീഫ് െട�ി��  എ�ാമിന�െട റിേ�ാ��ിെ�

അടി�ാന�ി� ആയത് ഉേപ�ി�ാ� എെ��ി�ം തീ�മാനെമ��ി�േ�ാ?

തി�വിതാം�� േദവസ�ം േബാ�ഡി� കരാ� ജീവന�ാ�

2018. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വിതാം�� േദവസ�ം േബാ�ഡി� കരാ� അടി�ാന�ി� ജീവന�ാെര നിയമി�ാ� തീ�മാനം

എട�ി�േ�ാ;

(ബി) ഏെത�ാം ത�ികകളിേല�� നിയമന�ളാണ് കരാ�  അടി�ാന�ി�  നട��തിന്

ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ?

േ���ള��ം കാ�ക�ം സംര�ി��തിന് പ�തി

2019. �ീമതി �. �തിഭ ഹരി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വിതാം�� േദവസ�ം േബാ�ഡിെ� കീഴി�� േ����ം കാ�ക�ം �ള��ം സംര�ി��തിന്

എെ��ി�ം പ�തിക� ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  കായം�ളം മ�ല�ി�  ഏെത�ാം േ���ള��ം കാ�ക�ം ഈ പ�തിയി�

ഉ�െ���ിയി��് എ�ം ഇതിെ� നടപടി�മ��െട �േരാഗതി എെ��ം വിശദമാ�ാേമാ?

േ���ള��െട �ന��ാരണം

2020. �ീ.എം. �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സം�ാനെ� േ���ള��െട �ന��ാരണം സംബ�ി�് പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ; എ�ി�

ഇതിെ� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇെ��ി� ഇതിനായി ഒ� പ�തി ആവി�രി� നട�ിലാ�േമാ?

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

തി�വന��രം, െസ��റി,

26-04-2017

�േ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)].

"T" ഇ�േ��് മാ�ിവ� േചാദ�െ� �ചി�ി��.
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