
പതിനാലാം േകരള നിയമസഭ

അ�ാം സേ�ളനം

2017 െമയ്  11, വ�ാഴം

ന��ചി�മിടാ� േചാദ���

[ആെക േചാദ���--243]

മ�പടി ന��� മ�ിമാ� േചാദ� ന��

ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി : 3176 �ത� 3264 വെര

വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ��മ�ി : 3265 �ത� 3315 വെര

ൈവദ�തി വ��മ�ി : 3316 �ത� 3356 വെര

സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി : 3357 �ത� 3418 വെര

തനത് വ�മാനം

3176. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 2016-17 സാ��ിക വ�ഷ�ിെല തനത് വ�മാനം എ�യായി��;�തീ�ി� വ�മാനം എ�;

(ബി) തനത് വ�മാനം വ��ധി�േവാ; എ�ി� എ�; വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(സി) 2016-17  വ�ഷ�ിെല സം�ാന�ിെ� നി�തിേയതര വ�മാനം �തീ�ി�ത് എ�;ലഭി�ത്

എ�;

(ഡി) േക� നി�തി വിഹിതം,  േക� ധനസഹായം എ�ിവയി�  �തീ�ി�െത�;  ലഭി�െത�;

വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) 2017-18  സാ��ിക വ�ഷ�ി�  സം�ാന�ിെ� തനത് വ�മാനം എ�യാ�ം എ�ാണ്

�തീ�ി��ത്;  തനത് വ�മാനം വർ�ി�ി��തിനായി സ�ീകരി�വാ� ഉേ�ശി�� നടപടിക�

വ��മാ�ാേമാ?

ആ�ി വികസന പ�തി �കാര�� ���ിക�െട ഭരണാ�മതി

3177. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) തലേ�രി നിേയാജക മ�ല�ിെല  2016-17 വ�ഷെ� ആ�ി വികസന പ�തി �കാര��

���ിക�െട ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ��തി�� നടപടിക�െട നിലവിെല അവ� എെ��

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതി� ഏെത�ാം ���ിക��് ഇ�വെര ഭരണാ�മതി ന�കിയി��്;ഭരണാ�മതി ലഭി�ാ��

���ിക� ഏെത�ം അതിെ� നിലവി�� അവ� എെ��ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇവ�് ഭരണാ�മതി ന���തി�� കാലതാമസ�ി� കാരണം എെ��്

വ��മാ�േമാ;അടിയ�രമായി ഈ ���ിക��് ഭരണാ�മതി ന���തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ ?

േനാ�് നിേരാധന�ി�േശഷം ര�ാമ�ം േനാ�് �ാമം ഉ�ാകാ�ളള കാരണ��

3178. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േനാ�് നിേരാധന�ി�േശഷം ര�ാമ�ം േനാ�് �ാമം ഉ�ായി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ;

(ബി) വീ�ം േനാ�് �ാമം ഉ�ാകാ�ളള കാരണ�� എെ�ാെ�െയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) േനാ�് �ാമം േപാ�ളളവ ��ി�� ��ിമ മാ���ി� നി�ം സം�ാന സ�ദ് വ�വ�െയ

സംര�ി��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളെത�് വ��മാ�േമാ?

സം�ാന പ�തിക��� േക�ധനസഹായം

3179. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക� സ��ാരി� നി�ം സം�ാന പ�തിക��� ധനസഹായം �റ�വ�� സാഹചര�ം

പ�തി നട�ി�ിെന �തി�ലമായി ബാധി�� �ിതിവിേശഷം ��ി�ി�േ�ാ; എ�ി� എ�ാണ്

ഈ ഇന�ിെല ധനസഹായം �റ��തിന് ഇടയാ�ിയി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന പ�തിക��� പരമാവധി ധനസഹായം േനടിെയ���തിന് ഈ സ��ാരിന്

കഴിയാ� സാഹചര�ം �േത�കമായി വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(സി) പ�തി റിേ�ാ��ക�  യഥാസമയം േക��ിന് സമ��ി�ാ�ത് കാരണം ഈ വിഹിത�ി�

�റ��ായി�േ�ാ; എ�ി� ഈ �റവ് ഏത് രീതിയി� നിക��തിന് കഴി�ി��്;

(ഡി) േക�ാവി�ത പ�തികളി�  നി�ം പരമാവധി �ക േനടിെയ��� തര�ി�  കാര��മമായ

നടപടിക� സ�ീകരി��തിന് �േത�ക �� ന��േമാ?
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�ടി�ിക നി�തി

3180. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് പിരി�കി�ാ�� �ടി�ിക നി�തി പിരിെ���ാ� എെ��ി�ം ഊർ�ിത �മം

നട��േ�ാ;

(ബി) �ടി�ിക നി�തി എ� േകാടി �പെയ�ാണ് നി�തി വ��് കണ�ാ�ിയി��ത്?

സാ��ിക �തിസ�ി പരിഹരി��തിനായി നടപടി

3181. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) �� സ��ാ� വാ�െയ�� �ക എ� ; എവിെട നി�്; ��വാ��ം പലിശ�ം ഉ�െ�െട തിരി�ട�

�ക എ�; നിത�നിദാന െചല�ക��് ഉപേയാഗി� �ക എ�;ഇതിനായി വാ�െയ�� �ക എ� ;

നി��ാണ �വ��ന���് ചിലവാ�ിയ �ക എ�;  �ലധന െചല�ക��് ഉപേയാഗി� �ക

എ� ;ഏെ��� വികസന ���ിക� എെത�ാം ;ഇതിനായി ചിലവാ�ിയ �ക എ� ;ഇവയി�

���ീകരി�വ എെത�ാം ;���ീകരി�ാ�വ എെത�ാം ;എ�ിവ വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇവ�ല��ായ സാ��ിക �തിസ�ി പരിേശാധി�േവാ; എ�ി� വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ�രം �തിസ�ിയി�  നി�ം ര� േനടാനായി ഈ സ��ാ�  നട�ിയ അധികവിഭവ

സമാഹരണം ഉ�െ�െട�ളള ധനസമാഹരണ സംവിധാന�� എെത�ാം എ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) �ഷറി �ംഖലയിെല േകാ�ബാ�ിംഗ് �വ��ന�ിെ� �േരാഗതി എെ��ാം എ�ം

ഇ�വഴി��ാ�� േന��� എെ��ാം എ�ം വ��മാ�േമാ?

െപ�ഷ� ആ��ല���ം �ടി�ികക�ം

3182. �ീ.െക. �����ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 1 1/7/2014 �ത� 31/12/2015 വെര െപ�ഷ� പ�ിയ ജീവന�ാ�െട െട�മിന� ലീവ് സറ��

ന�കിയി�േ�ാ; ഇെ��ി� കാരണം വ��മാ�ാേമാ; െമാ�ം എ� ജീവന�ാ��് എ� �പ ഈ

ഇന�ി� �ടി�ിക ഉെ�� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) 1/7/2014 �ത� 31/12/2015 വെര െപ�ഷ� പ�ിയ ജീവന�ാ�െട ശ�ള പരി�രണ അരിയ�

ന�കിയി�േ�ാ; ഇെ��ി� എ� �പ ഈ ഇന�ി� ന�കാ�െ�� വ��മാ�ാേമാ;

(സി) 1/7/2014  �ത�  31/12/2015  വെര െപ�ഷ�  പ�ിയ ജീവന�ാ�െട െപ�ഷ�  അരിയ�  ,
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�ാ�വി�ി അരിയ� ന�കിയി�േ�ാ; എ�ജീവന�ാ��് ഇ� ന�കാ��്;

(ഡി) ആ��ല��� ലഭി�ാെത െപ�ഷ� പ�ിയ ജീവന�ാ� ��ി���ത് പരിഹരി�ാ� ഗവെ��്

എെ�ാെ� നടപടികളാണ് െച�ാ�േ�ശി��ത്?

ഐ.എഫ്.എസ്. േകാഡ്

3183. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െപാ�േമഖലാ ബാ�ക�, എ�.െഎ.സി. �ട�ിയ ഇ�ഷ�റ�സ് �ാപന��, �ാ� െഹ��്,

ധനകാര� ഇ�ഷ�റ�സ് �ാപന��  �തലായവ സം�ാന �ഷറി ന�� െച�ക�

സ�ീകരി�ാെത വില�് ക�ി�ി�േ�ാ; എ�ി� കാരണം വ��മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന �ഷറിക�  �ട�ി സഹകരണ ധനകാര� �ാപന��  ഉ�െ�െട�ളള ധനകാര�

ഇടപാ��ാപന���് ഐ.എഫ്.എസ്. (IFS) േകാഡ് നിലവി�േ�ാ;

(സി) ധനകാര��ാപന�� ധനകാര� ഇടപാ�ക� നട�ണെമ�ി� േക� സ��ാ� ഐ.എഫ്.എസ്.

േകാഡ് നി�ബ�മാ�ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  സം�ാന സ��ാ�  നിയ�ണ�ി�ളള

ധനകാര��ാപന���് ഐ.എഫ്.എസ്.  േകാഡ് ലഭ�മാ�ാ�� അടിയ�ര നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ?

പണ ഇടപാ�ക� നട�ാ� അ�മതി�� ബാ�ക�

T 3184.െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സ��ാ� /െപാ�േമഖലാ �ാപന�� / �ണിേവ�ി�ിക� / സ�യംഭരണ �ാപന��

/ ക�ീഷ�ക� / മ�് സ��ാ� നിയ�ണ�� ക�നിക� / അ�ബ� �ാപന�� എ�ിവ�്

പണ ഇടപാ�ക� നട�ാ� അ�മതി�� ബാ�ക� ഏെത�ാം; വ��മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന�് േമ�റ� �ാപന��  േക� സ��ാരിെ��ം സം�ാന സ��ാരിെ��ം

േ�ാജ�ക�  നട�ിലാ�ക�ം അ�രം േ�ാജ�ക��് ലഭി�� േക� സഹായ�ം സം�ാന

സഹായ�ം ആയത് േദശസാ��ത  /  െഷഡ��ഡ് ബാ�കളി�  നിേ�പി�ക�ം െച� കാര�ം

സ��ാ� പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) ഇ�ര�ി�  1990  ജ�വരി �ത�  നാളി�വെരയായി നട�ിലാ�ിയ േ�ാജ�ക��് ലഭി�

സഹായം എ�; എ� ബാ�കളിലാണ് നിേ�പി�ത്; ഓേരാ ബാ�ി�ം എ� �ക നിേ�പി�; എ�

�ക പി�വലി�; ഓേരാ പ�തി�ം എ� �ക പി�വലി�ാെത ബാ�കളി� കിട��; ഇതി� പലിശ

ലഭി�ി�േ�ാ �ട�ിയ കാര���  പരിേശാധി�ാ�� സംവിധാനെമ�ാണ്;  ��ത സംവിധാനം

ഉപേയാഗി�� പരിേശാധന�െട ഫലം വിശദമാ�േമാ;

4 of 84



(ഡി) ഇതി� നി��ലാ�ിയ േ�ാജ�ക�െട ബാ�ി �ക േദശസാ��ത ബാ�കളി� ഇേ�ാ�ം കിട��

കാര�ം സ��ാ� പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ഇ) ഓേരാ വ��ിെല�ം ഇ�രം വിവര�� ലഭ�മാ�േമാ;

(എഫ്) സ��ാ�  തല�ി�  ഒ� �േത�ക വിഭാഗം �പീകരി�് േദശസാ��ത ബാ�കളി�  കിട��

സം�ാന സ��ാരിന് അ�ഹതെ�� പണം തി�െ���ി അ� തിരിെക െകാ�വ�വാ� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;  േദശസാ��ത ബാ�കളി�  ആെക എ� പണം ഇ�ര�ി�  കിട���്;  മ�്

ബാ�കളി� എ� പണം ഉ�്; വ��മായ വിവരം ലഭ�മാ�േമാ?

എം.എ�.എ. - എസ്.ഡി.എഫ് മാനദ���

3185. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എസ്.ഡി.എഫ് വിനിേയാഗി�് എം.എ�.എ.  നി��ഹി�� ���ിക��് എെ��ാം

മാനദ��� പാലി�ണെമ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) എ� ല�ം �പ വെര�� ���ികെളയാണ് ഇ-െട�� പരിധിയി� നി�് ഒഴിവാ�ിയി��ത്;

ഇത് സംബ�ി�് എെ��ി�ം ഉ�ര�ക� നിലവി�േ�ാ; ഉെ��ി� അവ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) 15 ല�ം �പ വെര�� �വ��ിക� �ണേഭാ� ക�ി�ിക��് ഏെ���് നി��ഹി��തിന്

എെ��ി�ം തട���േ�ാ; ഉെ��ി� ആയത് വ��മാ�ാേമാ?

എ�.എ.സി-എ.ഡി.എസ് �കാരം വാമന�രം നിേയാജകമ�ല�ി� ഭരണാ�മതി ലഭി� ���ിക�

3186. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 2016-17  സാ��ിക വ�ഷ�ി�  എ�.എ.സി-എ.ഡി.എസ് പ�തി �കാരം വാമന�രം

നിേയാജകമ�ല�ി� ഭരണാ�മതി ലഭി� ���ിക� ഏെത�ാം; വിശദവിവര�� ന��േമാ;

(ബി) ��ത ���ിക�െട �വ��ന �േരാഗതി വ��മാ�േമാ?

ആ�ി വികസന ഫ�്

3187. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 13-� േകരളാ നിയമസഭ�െട കാലപരിധിയി�  നിയമസഭാ സാമാജിക��് �തിവർഷം

അ�വദി�ി�� ആ�ി വികസന ഫ�ി�  (എൽ.എ.സി  -എ.ഡി.എസ്  )നി�ം നട�ാ�ാൻ

ഭരണാ�മതി ന�കിയ�ം എ�ാ�  സാേ�തിക കാരണ�ളാൽ നട�ിലാ�വാ�
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സാധ�മാകാതി���മായ പ�തിക�െട �ക മ� പ�തിക��് ന��വാ�  നിയമതട��േ�ാ;

വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി�് സ��ാ�  2016  �  �റെ��വി� സ��ല�  �നഃപരിേശാധി�് ഇ�രം

സാഹചര��ളി�  െചലവഴി�ാ�  സാധി�ാെതേപായ പ�തിക�� പകരം �ടിെവ�പ�തി

േപാ�� ജേനാപേയാഗ�ദമായ പ�തിക��് �ക ന��ംവിധം സ��ല�  പരി�രി��തിന്

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ആ�ി വികസന പ�തി

3188. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ആ�ി വികസന പ�തിയി� ഉ�െ���ി ൈഹമാ�്  /  മിനിമാ�് ൈല�ക� �ാപി��തിന്

െപാ�വായ െ�സിഫിേ�ഷ� �പീകരി�ി�േ�ാ; എ�ി� ആയതിെ� വിശദാംശം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത െ�സിഫിേ�ഷ�  2016-17  വ�ഷെ� െ�ാേ�ാസ�ക��് ബാധകമാ�വാ�

തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

ആ�ി വികസന ഫ�് വിനിേയാഗം

3189. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) നാദാ�രം മ�ല�ിെല  2016-2017െല ആ�ി വികസന ഫ�ി�  ഉ�െ���ി ഏെതാെ�

���ിക��ാണ് ഇ�വെര ധനകാര� വ��് ഭരണാ�മതി ന�കിയെത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഏെത�ാം ���ിക��ാണ് ഇനി അ�മതി ലഭി�ാ��ത്;

(സി) വിശദമായ എ�ിേമ�് ലഭി�വാ�� ���ിക� എെതാ�യാണ്; വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) എ�ിേമ�് സമ��ി�ാ� ഉ�ായ കാലതാമസം വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ഓേരാ ഫയ�ം ആ�െട േമശ�റ�ാണ് െപ�ിംഗ് എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ആ�ി വികസന പ�തികൾ

3190. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2011-15 കാലയളവി� എം.എ�.എ ആ�ി വികസന പ�തിയി� ഉ�െ���ി ഭരണാ�മതി ലഭി�

ആല�� നിേയാജക മ�ല�ിെല ���ിക� ഏെതാെ�യാണ്;

(ബി) ഈ ���ികളി�  ഇനി�ം ���ീകരി�ാ��ത് ഏെതാെ�യാണ്;  എ�ിെമ�് കാലാവധി
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കഴി� �വ��ിക�േ�ാ;

(സി) �ട�ി�ിട�� ���ിക�  ���ീകരി��തിന് എ�് നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ�

ഉേ�ശി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

േകരളാ ബാ�് �പീകരണം

3191. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരളാ ബാ�് �പീകരണം സംബ�ി�് പഠനം നട�ാ�  നിേയാഗി� സമിതി റിേ�ാ��്

സമ��ി�ി�േ�ാ;

(ബി) േകരളാ ബാ�ിെ� �പീകരണേ�ാെട സം�ാന�് നിലവി�� ജി�,  സം�ാന സഹകരണ

ബാ�ക��് ഒ�ം ലയി�ി�� മ�് ബാ�ക� ഏെത�ാം; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േകരളാ ബാ�ിെ� ഘടന�ം �വ��ന�ം സംബ�ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

സമ� ആേരാഗ� ഇ��റ�സ് പ�തി

3192. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന ജീവന�ാ��ം അധ�ാപക��ം െപ�ഷ�കാ��ം �ഖ�ാപി� സമ� ആേരാഗ�

ഇ��റ�സ് പ�തി�െട പരിധിയി� ആെര�ാം ഉ�െ���; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) �ീമിയം �ക ഓേരാ വ�ഷ�ം വ��ി�ി�േമാ  ;വ�ഷ�ി�  ഒ� തവണ അംഗ���് സൗജന�

െഹ��് െച��ി�� ആ��ല���ം ഉ�െ���േമാ;

(സി) പ�തിയി� ഒ.പി. വിഭാഗം േരാഗികെള�ം �ണേഭാ�ാ�ളായി ഉ�െ���േമാ;

(ഡി) അംഗ�ളായി േച�വാ�ം ആ��ല���  വിതരണം െച�വാ�ം �േത�ക േസാ�് െവയ�

സംവിധാന�� ഏ�െ���േമാ; വിശദമാ�േമാ?

വിവിധ വ��കളി� നി�ം േക� െപാ�േമഖലാ ബാ�കളി� നിേ�പി�ി�� �ക

3193. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സ��ാരിെ� വിവിധ വ��കളി�  നി�ം േക� െപാ�േമഖലാ ബാ�കളി�

നിേ�പി�ി�� �ക�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�  േക� െപാ�േമഖലാ ബാ�കളി�  നിേ�പി�ി�� �ക�െട വിശദാംശ��

വ��്/േബാ�ഡ്/േകാ��േറഷ�/ തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപനം,  ബാ�്,  �ക എ�ിവ�െട
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അടി�ാന�ി� വിശദീകരി�ാേമാ?

മ�ട നിേയാജകമ�ല�ിെല വികസന �വ��ന��

3194. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം മ�ട നിേയാജകമ�ല�ിെല വികസന

�വ��ന���േവ�ി  2016-17,  2017-18  വ�ഷെ� ബ�ജ�ി�  കി�ബിയി�  നി�ം

അ�വദി� �കക�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) 2016-17, 2017-18 വ�ഷെ� ബ�ജ�് �സംഗ�ി� �തിപാദി�ി���ം കി�ബി �ഖാ�ിരം

നട�ിലാ�ാ�  ഉേ�ശി���മായ �വ��ിക�െട വിശദാംശ��ം നിലവിെല അവ��ം

വിശദികരി�േമാ;

(സി) കി�ബി േബാ�ഡ് �ടിയ േയാഗ�ിെ� മിനി�്സിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ?

കി�ബി

3195. �ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബി �െട നിലവി�ളള ഘടന വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) കി�ബി�െട നാളി�വെര�ളള �വ��ന�� എെ�ാെ�യായി��െവ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) കി�ബി നാളി�വെര എ� �ക�ളള േ�ാജ�ക� ഏെ���െവ�് പറയാേമാ;

(ഡി) കി�ബി�െട �വ��നം വി�ലമാ�വാ� എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��ത്;

(ഇ) കി�ബിയി�  ഏെതാെ� ത�ികക�  ��ി�ി�െ��ം ഏെതാെ� ത�ികകളാണ്

��ി�ാ�േ�ശി��െത�ം പറയാേമാ;

(എഫ്) കി�ബിയിെല നിയമന രീതി വ��മാ�ാേമാ?

കി�ബി

3196. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

ചടയംമംഗലം നിേയാജകമ�ല�ിേല�്'  കി�ബി'  പ�തി �കാരം ബ�ജ�ി�  �ഖ�ാപി��ം

ഭരണാ�മതി ലഭി�ി�ി�ാ��മായ പ�തിക��് സത�രം ഭരണാ�മതി ന��� കാര�ം

പരിഗണി�േമാ; ഇത് എേ�ാ� ലഭ�മാ�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?
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കരാ� / ദിവസ േവതന / എംേ�ാ�െമ�് നിയമനം ലഭി�വ��് �ിരനിയമന�ാ��് ന��� േവതനം

ന�ാൻ നടപടി

3197. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് കരാ� / ദിവസ േവതന / എംേ�ാ�െമ�് നിയമനം ലഭി�വ��് അേത ത�ികയി�ളള

�ിരനിയമന�ാ��് ന��� േവതനം ന�കണെമ�് ബ�. സ�ീംേകാടതി�ം �� േപ റിവിഷ�

ക�ീഷ�ം ശിപാ�ശ െച�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) എ�ി� ആയതിെ� അടി�ാന�ി� ഏെത�ാം വ��കളി� ��ത നി�േ�ശാ�സരണം േവതനം

ന�കി വ���്; ഉ�രവിെ� പക��ട�ം വിശദാംശം ന��േമാ?

കി�ബി വഴി നട�ിലാ�� പ�തികളിേ�� വിജില�സ് പരിേശാധനക�

3198. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബി വഴി നട�ിലാ�� പ�തികളിേ�� വിജില�സ് സ�േമധയാ എെ��ി�ം പരിേശാധനക�

നട�ിയി�േ�ാ; ഏെത�ി�ം ഫയ�ക� വിജില�സ് സംഘം പിടിെ���ി�േ�ാ;

(ബി) പ�തിക�െട �ാരംഭ ഘ��ി�  തെ� ഇ�രം പരിേശാധനക�  നട��ത് പ�തിെയ

ഏെത�ി�ം തര�ി� �തി�ലമായി ബാധി�െമ�് ക���േ�ാ;

(സി) ഇ�രം പരിേശാധനക�  ഏജ�സികെള കെ���തി�ം കരാ�കാെര കെ���തി�ം ഉ�

നടപടി�മ�ളി� കാലതാമസ��ാ�ിയി�േ�ാ; ഇത് ഈ ഫ�ിേല�� നിേ�പെ� ഏെത�ി�ം

തര�ി� സ�ാധീനി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

പ�ാം ശ�ള പരി�രണെ��ട���ായ അേനാമലികളി� പരിഹാരം

3199. �ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ാം ശ�ള പരി�രണെ��ട���ായ അേനാമലികളി�  എ�െയ��ി�  ഇേതവെര

പരിഹാര��ാ�ിയി��്; അത് സംബ�ി� ഉ�ര�ക�െട പക��് ലഭ�മാ�േമാ; െവബ് ൈസ�ി�

�സി�െ���േമാ;

(ബി) ഇനി എ� അേനാമലിക�  പരിഹരി�ാ�െ��ം ഏെതാെ� വ��കെള സംബ�ിെ��ം

വ��മാ�േമാ;

(സി) അേനാമലി സംബ�ി�  229127/ARC1/2016 എ� ഫയലി� ബ�െ�� വ��ി� നി��
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�പാ�ശ ലഭി� േശഷ�ം തീ�മാനം ൈവ�� കാര�ം ��യി�  വ�ി�േ�ാ;  എ��ം േവഗം

തീ�മാനം ഉ�ാ�േമാ?

നി�തി വ�മാനം

3200. �ീ.േറാജി എം. േജാ�

,, വി.എസ്.ശിവ�മാ�

,, അ�വ� സാദ�്

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

ന��േമാ:

(എ) കഴി� പതിെനാ�് മാസെ� �വ��ന�� െകാ�് സം�ാനെ� നി�തി വ�മാന രംഗം

��ീകരി�വാ� കഴി�െവ�് അവകാശെ���േ�ാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േ�ാ�  നി�തിയിന�ി�  പിരി�കിേ�� �ക

എ�യായി��െവ�ം അതി� 31.3.17 വെര എ�് �ക പിരിെ���െവ�ം െവളിെ���േമാ;

(സി) �ടി�ിക �ക പിരിെ���വാ� നിലവി� എെ��ി�ം ��ി��േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദമാ�േമാ?

നി�തി വ�മാനം പ�വ�� േക�-സം�ാന നിര�ി� മാ�ം

3201. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നി�തി വ�മാനം പ�വ�� േക�-സം�ാന നിര�ി� മാ�ം വ�ി�േ�ാ; എ�ി� �തിയ േറേഷ�ാ

എ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ���ിയ നിര�് �കാരം സം�ാന വിഹിത�ി� �റവ് വ�േമാ;

(സി) ��ത �റവ് സം�ാന പ�തി നി��ഹണ�െള ബാധി�േമാ; എ�ി� എ�െന; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) േക� വിഹിത�ി�  നി�ളള �റവ് �ലം ഉ�ാകാ�� ����  എ�കാരമാണ് തരണം

െച�ാ�േ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ?

നി�തി �ടി�ിക പിരിെ����തി�� വീ� പരിഹരി�ാൻ നടപടി

3202. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നി�തി �ടി�ിക പിരിെ����തി�  ഉേദ�ാഗ� തല�ി�  വ��� വീ�ക�

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) വാണിജ� നി�തി �ടി�ിക വ���വ�െ�തിെര�ം നി�തി �ടി�ിക പിരിെ����തി�  വീ�
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വ��� ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര�ം ക�ശനമായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

കി�ബി പ�തിക�

3203. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2017-18  വ�ഷെ� ബ�ജ�ി�  എ� �ക�� പ�തിക��ാണ് കി�ബി അംഗീകാരം

ലഭ�മാ�ിയി�ളളത്; വ��മാ�േമാ;

(ബി) കി�ബി പ�തിക� നട�ിലാ��തിന് നി��ഹണ ഏജ�സികെള തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(സി) ഉെ��ി� ഏെത�ാം ഏജ�സികളാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

െച�് േപാ�ിെല അഴിമതി ഇ�ാതാ�ാ� ക�� പരിപാടിക�

3204. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

2006 െല എ�.ഡി.എഫ് ഗവ�െമ�് നട�ിലാ�ിയ അഴിമതി രഹിത വാളയാ� േപാെല െച�്

േപാ�ിെല അഴിമതി ഇ�ാതാ�ാ�  എെ��ി�ം ക�� പരിപാടിക�  നട�ിലാ�ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാെയ� വ��മാ�ാേമാ?

ആേരാഗ� ഇ�ഷ�റ�സ് പ�തി

3205. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

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

െപാ�േമഖലാ ഇ�ഷ�റ�സ് ക�നിക��് ��ഗണന ന��േമാ; വ��മാ�േമാ?

എ�ഡഡ് ��ക��് ഫ�്

3206. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എം.എ�.എ.മാ�െട �ാേദശിക വികസന ഫ�ി�  (എസ്.ഡി.എഫ്.)  നി�ം എ�ഡഡ്

��കളിെല ഏെത�ാം ���ിക��് ഫ�് വിനിേയാഗി�ാ��താെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) എ�ഡഡ് ��ക��് അ��ള നി��ാണ�ിന് ��ത ഫ�് വിനിേയാഗി�ാ� അ�മതി�േ�ാ?
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പ�തി നി��ഹണ�ി� ഉ�ാ�� കാലതാമസം

3207. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് പ�തി നി��ഹണ�ിെ� �രിഭാഗം ഫ�ം മാ��് മാസ�ിെല അവസാന

ദിവസ�ളിലാണ് െചലവഴി��ത് എ� വ�ത ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ��ലം പ�തിക��് േവ�� �ാധാന�ം ലഭി��േ�ാ എ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) പ�തി നിർവഹണ�ിൽ ഉ�ാ�� ഇ�രം കാലതാമസ�ിെ� യാഥാ�� കാരണ�െള

സംബ�ി�് പരിേശാധന നട��തി�ം േമലി�  ഇ�രം വീ�ക�  ഒഴിവാ��തി�ം നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

പ�തി നി��ഹണ�ിെ� േവഗത�ം കാര��മത�ം ���തിനായി നടപടി

3208. �ീ.സി. ദിവാകര�

,, ജി.എസ്.ജയലാ�

,, വി.ആ�. �നി� �മാ�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�തി നി��ഹണ�ിെ� േവഗത�ം കാര��മത�ം ���തിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�വ��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇതിനായി ത�ാറാ�� �ീ���ിെ� സവിേശഷതക� വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഏെത�ാം േമഖലകളി�ം ഇന�ളി��ളള പ�തികളാണ് �ീ�  ��ി�  ഉ�െ����െത�്

വ��മാ�േമാ?

കാ�ണ� ബനവല�് ഫ�്

3209. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

കാ�ണ� ബനവല�് ഫ�് വഴി�� ധനസഹായവിതരണ�ിൽ ഏെതാെ� േരാഗ�ൾ��

ധനസഹായമാണ് വ��ി�ി�ി��െത�് അറിയി�ാേമാ?

െന�ാറ ആ�ി വികസന പ�തി
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3210. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 2016-17  വ�ഷെ� ആ�ി വികസന പ�തിയി�  ഉ�െ���ിയ െന�ാറ

നിേയാജകമ�ല�ിെല ഏെത�ാം �വ��ിക��ാണ് ഭരണാ�മതി ലഭി�ി�ളളത് എ�്

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ആ�ി വികസന പ�തിക��് സമയബ�ിതമായി ഭരണാ�മതി ന���തിന് ആവശ�മായ

നടപടിക� നിലവി�േ�ാ; ഇെ��ി� വിശദാംശം ന��േമാ?

സം�ാന ബാ�് �പീകരണം

3211. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകരള സ��ാ�  �േമാ�റായി സം�ാന ബാ�് �പീകരി�ാ�ളള നടപടിക�  ഇേ�ാ�  ഏ�

ഘ��ിലാണ്;

(ബി) സം�ാന ബാ�് �പീകരികരി��ത് സംബ�ി�് പoനം നട�ാ�  ക�ി�ിെയ

�മതലെ���ിയി�േ�ാ;സമിതി അ���� ആരാണ് ; അംഗ�� ആെര�ാമാണ്;വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത സമിതി റിേ�ാ��് സമ��ി�ി�േ�ാ;ഉെ��ി� റിേ�ാ��ിെല വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ;

(ഡി) സം�ാന�് നിലവി�� �ാഥമിക, അ�ബ�, കാ�ഷിക സഹകരണ ബാ�കെള�ടി ഉ�െ���ി

വി�ലമായ ബാ�ിംഗ് സംവിധാനം ഏ�െ���ാ�  സാധി�കയിേ�;  ഇ� സംബ�ി�്

തീ�മാനെമ��ി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�േമാ;

െന�ാറ നിേയാജക മ�ല�ി� കി�ബിയി� ഉ�െ�� ���ിക�

3212. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െന�ാറ നിേയാജക മ�ല�ിെല ഏെത�ാം ���ികളാണ് കി�ബിയി�  ഉ�െ���ി ഇൗ

വ�ഷം നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത ���ിക�  �ട��തിന് എെ��ാം �വ��ന�ളാണ് നട�ിയി�ളളത് എ�്

വിശദമാ�േമാ?

േനാ�് നിേരാധനം �ലം റവന� വ�മാന�ി� �റവ്

3213. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) േനാ�് നിേരാധനം �ലം സം�ാന�ിെ� റവന� വ�മാന�ി�  �റവ് ഉ�ായി�േ�ാ;  എ�ി�

ഏെതാെ� േമഖലകളി� നി��ളള വ�മാന�ിലാണ് �റ��ായെത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) േനാ�് നിേരാധനം സം�ാനെ� ഏെത�ി�ം േമഖലയി� മാ��ം ��ി�ി�േ�ാ; ഇത് സംബ�ി�്

എെ��ി�ം പഠനം നട�ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) േനാ�് നിേരാധനം �ലം സം�ാന�് െതാഴി� ന��േ�ാ; ഉെ��ി� ഇത് പരിഹരി��തിനായി

എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളെത�് വ��മാ�േമാ?

വ�ാപാര േമഖലയിെല നി�തിനി�ണയം

3214. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�ാപാര േമഖലയിെല നി�തിനി�ണയ�മായി ബ�െ��് നട�ിലാ�ിയ പിയർ റിവ�

െമ�ാനിസ�ിെ� സവിേശഷതകൾ എെ��ാെമ� വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�െകാ�് വ�ാപാരിക��ം വാണിജ�നി�തി വ��ി�ം ഉ�ായ േന���  എെ��

വ��മാ�േമാ?

ധനകാര� ഇടപാ�ക� �ഷറിക� വഴി നട�വാ�ളള നടപടി

3215. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാരിെ� വിവിധ പ�തിക�െട�ം േ�ാജ�ക�െട�ം ധനകാര� ഇടപാ�ക�  �ഷറിക�  വഴി

നട�വാ� നി�േ�ശം ന��േമാ;

(ബി) വിവിധ വ��ക�െട നട�ിലായ�ം നട�െകാ�ിരി���മായ േ�ാജ�ക�െട േദശസാ��ത

ബാ�കളി�ം ന�ജനേറഷ�  ബാ�കളി�ം ഉ� അ�ൗ�ക�  �ഷറിയിേല�് മാ�വാ�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(സി) വിവിധ വ��ക�െട കീഴി�� േ�ാജ�ക�െട പി�വലി�ാ� പണം

എസ്.ബി.�ി,എസ്.ബി.ഐ,കാനറാ ബാ�്,  �ണിയ� ബാ�്,  ഇ��� ബാ�്,  െസ��� ബാ�്

�ട�ിയ േദശസാ��ത ബാ�ക�െട അ�ൗ�ി� �ിര നിേ�പമായി കിട�� കാര�ം ധനകാര�

വ��് പരിേശാധി�േമാ; ��ത പണം തിരി�് വാ�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) വിവിധ വ��് േമധാവിക��് നി�േ�ശം ന�കി ��ത പണം സ��ാരിെ� അ�ൗ�ിേല�്

െകാ�വ�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഇ) ഇ�ര�ി� ഓേരാ വ��ി�ം എ� �ക വീതം ഓേരാ ബാ�ി�ം ഉെ�� വിവരം ജി��ം വ��ം

തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(എഫ്) ��ത പണം തിരിെക �ഷറികളി� െകാ�വ�വാ� നയപരമായ തീ�മാനം എ��േമാ;
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(ജി) ഇ�കാരം പണം തിരിെക െകാ�വ�വാ�  സം�ാന തല�ി�  ഒ� േനാഡ�  ഓഫീസെറ

നിയമി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

സർ�ാർ �ാപന�ളിൽ നി�� വാ�ക�െട പലിശ നിര�് �റ�� നടപടി

3216. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

േകരള സം�ാന പിേ�ാ� വികസന േകാ��േറഷനിൽ  (െക.എസ്.ബി.സി.ഡി.സി  )നി�്

അ�വദി�� വിവിധ വാ�ക�െട�ം സം�ാന ജീവന�ാ�െട ഹൗസ് ബി�ഡിംഗ് അഡ�ാ�സ്

(എ�്.ബി.എ )െ��ം പലിശ നിര�ിൽ �റവ് വ��� കാര�ം പരിഗണനയി� ഉേ�ാ ?

ബിവേറജസ് റീെ�യി� ഔ�് െല�ക� ��ിയതിന് േശഷ�� വ�മാന ന�ം

3217. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

സം�ാന�് ൈഹേവകളിെല ബിവേറജസ് റീെ�യി�  ഔ�് െല�ക�  ��ിയതിന് േശഷം എ�

േകാടി �പ�െട വ�മാന ന�ം ഉ�ായി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

��മായ കറ�സി �ാമം

3218. �ീ.അ�� �കാശ്

,, സ�ി േജാസഫ്

,, പി.ടി. േതാമസ്

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2017  മാ��് മാസെ� ശ�ള�ം ഏ�ി�  മാസെ� െപ�ഷ�ം �ത�സമയ�് വിതരണം

െച�വാ� കഴിയാെത വ�ി�േ�ാ; എ�ി� കാരണെമ�ാണ്;

(ബി) എ� �ഷറികളിലാണ് ശ�ള�ം െപ�ഷ�ം തട�െ��ത്;

(സി) േനാ�് പി�വലി��  കാല�് േപാ�ം അ�ഭവെ�ടാ� ��മായ കറ�സി �ാമ�ിേല�്

സം�ാനം നീ�ിയതിെ� ഉ�രവാദി�ം ആ��ാണ്;

(ഡി) 2017 മാ��് 31 ന് �ഷറിയി� മി���ായി��ത് എ�് �കയാണ്;

(ഇ) ഏ�ി� മാസം സം�ാന ജീവന�ാ��ം െപ�ഷ�കാ��ം ശ�ള പരി�രണ�ിെ��ം െപ�ഷ�

പരി�രണ�ിെ��ം �ടി�ികയായി എ�് �ക ന�േക�ിവ�;

(എഫ്) സം�ാന ജീവന�ാ��് ശ�ള പരി�രണ�ിെ� �ടി�ിക പണമായി അ�വദി�ാതി��ത്
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എ�െകാ�ാണ്;  സാ��ിക വ�ഷ�ിെ� ആരംഭ�ി�  തെ� സ��ാരിെ� സാ��ിക

�ിതി േമാശമായതിനാലാേണാ �ടി�ിക പണമായി ന�കാതി��ത്;

(ജി) ഏ�ി�  മാസെ� ശ�ളം,  െപ�ഷ�  എ�ിവ ന���തിന് േവ�ി�� �ക എ�കാരം

സമാഹരി�വാനാണ് ല��മി��ത്?

തലേ�രി നിേയാജക മ�ല�ിെല ���ിക�

3219. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016 - 17 വ�ഷെ� ബജ�ി� തലേ�രി നിേയാജക മ�ല�ിെല എെ�ാെ� ���ികളാണ്

ഉ�ത്;

(ബി) ഇതി� ഏെത�ാം ���ികളി� ആണ് നി��ാണ ���ിക� ആരംഭി�ി��ത്;

(സി) ��ത ബജ�ി� ഉ�െ���ിയ തലേ�രി നിേയാജക മ�ല�ിെല ��വ� ���ിക�ം ഇേ�ാ�

ഏത് ഘ�ം വെര എ�ി എ�് തരം തിരി�് വ��മാ�േമാ?

വ��ല നിേയാജകമ�ല�ിെല കി�ബി ���ിക�

3220. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

വ��ല നിേയാജകമ�ല�ിെല ഏെത�ാം ���ിക�  കി�ബിയി�  ഉ�െ���ി

നി��ഹി�വാ� ഭരണാ�മതി ന�കിയി�െ��് വ��മാ�േമാ?

ആല�� മ�ല�ിെല എ.ഡി.എസ് പ�തിക�

3221. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആല��  മ�ല�ി�  എ.ഡി.എസ് പ�തിയി�  എ� ���ികൾ�ാണ് ഭരണാ�മതി

ന�കിയി�ളളത്;വ�ഷം, �ക എ�ിവ�െട �മ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇനി�ം ഭരണാ�മതി�ായി എ� ���ിക� പരിഗണനയി��്;വിശദമാ�േമാ?

അഴീേ�ാട്, നീ��ടവ് ഫിഷിംഗ് ഹാ�ബ� നി��ാണം

3222. �ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:
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(എ) അഴീേ�ാട്, നീ��ടവ് ഫിഷിംഗ് ഹാ�ബ� നി��ാണ�ിന് ബ�ജ�് �ഖ�ാപന�കാര�� ഫ�്

ലഭ�മാ��തി��  994307/2016/M(Fin&Coir)  ന��  ഫയലി�  അ�ിമ ഉ�രവ്

�റെ��വി�ി�േ�ാ;എ�ി� ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) നീ��ടവ് ഫിഷിംഗ് ഹാ�ബറിെ� �ാഥമിക നി��ാണ ���ിക��്  2  േകാടി �പ

അ�വദി��തി�� ഫയലിെ� നിലവിെല �ിതി വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത ���ി�ായി ഫ�് ലഭ�മാ��തിന് കാലതാമസം ഒഴിവാ�ി അ�ിമ ഉ�രവ് േവഗ�ി�

ലഭ�മാ��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ ?

ആ�ിവികസന �ീം

3223. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) എം.എ�.എ.  ആ�ിവികസന �ീമി�  ഉ�െ���ി നി��ാണം നട��തി�� ���ിക�

സംബ�ി� �േ�ാസ�ക��ളള വിശദമായ എ�ിേമ�് അതാത് ഭരണവ��ി�  നി�്

ധനകാര�വ��ി�  എ��തിന് കാലതാമസം ഉ�ാ��തായി ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

ആ�ിവികസന എ�ിേമ�ക� സമയബ�ിതമായി സമ��ി��തിന് ഭരണ വ��ക��് നി�േ�ശം

ന��േമാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഒ��ാലം നിേയാജകമ�ല�ിെല 2015-16 വ�ഷെ� ആ�ിവികസന �േ�ാസ�ക� എ�ാണ്

ധനകാര� വ��ി�  ലഭി�ത്;  അത് ഭരണവ��ക��് എ�് ൈകമാറി;  നാളി�വെര ഏെത�ാം

വ��ക� ഡി.പി.ആ� സമ��ി�;വിശദാംശം ന�കാേമാ?

കി�ബി�െട ആ�ി

3224. �ീ.സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കി�ബി�െട നാളി�വെര�� ആ�ി എ�െയ�് പറയാേമാ;എവിെട നിെ�ാെ�

ഫ�്/ഇ�െവ�്െമ�് ലഭ�മാ�വാ� സാധി�ി��്;

(ബി) ��തായി എവിെട നിെ�ാെ� നിേ�പ�� ലഭ�മാ�െമ�ാണ് ക���ത്;ഇതി�േവ�ി സ�ീകരി�

നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ?

വ�ി�� അഡീഷണ� സബ് �ഷറി മാ��തിെ� നടപടി�മ��

3225. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) തി�വന��രം വ�ി�� അഡീഷണ� സബ് �ഷറി ഇേ�ാ� �ിതിെച�� െക�ിട�ി� നി�ം

മാ�വാ�  ഉ�രവായി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  എവിേട�ാെണ�ം സബ് �ഷറി മാ��തിെ�

നടപടി�മ�� ഏ�വെരയായി എ�ം വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) പഴയ കള�േറ�് േകരളാ അ�ിനിേ��ീവ് ൈ��ണലിന് ൈകമാ�ം െച�േ�ാ�  സബ് �ഷറി

ഉ�െ�െട�� ഭാഗ�ം ൈകമാ�ം െച�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) സബ് �ഷറി മാ�ി �ാപി��ത് �തിയ െക�ിടം നി��ി�ാേണാ പഴയ െക�ിട�ിേല�ാേണാെയ�്

വ��മാ�േമാ?

െപാ�േമഖലാ ബാ�ക�െട അമിത ഫീസ്

3226. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �വ��ി�് വ�� െപാ�േമഖലാ ബാ�ക� േസവന���് അമിതമായ ഫീ�ക�

ഇൗടാ��െവ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ഏെത�ാം െപാ�േമഖലാ ബാ�കളാണ് അ�ര�ി�  േസവന���് അമിത ഫീ�ം

നി�ിത ശതമാനം ബാല�സ് ഇ�ാ�തിെ� േപരി� പിഴ�ം ഇൗടാ��ത്; വ��മാ�േമാ;

(സി) േക� സ��ാരിെ� േനാ�് നിേരാധന�ി�േശഷം ഡിജി�� ഇടപാ�ക� േ�ാ�ാഹി�ി��തിന്

നടപടി സ�ീകരി��തി�പകരം ഉപേഭാ�ാ�െള ബാ�് ഇടപാ�കളി� നി�ം അക�� ഇ�രം

�വണതക�െ�തിെര സ�ീകരി�ി�ളള നടപടിക� എെ��ാമാണ്; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) െപാ�േമഖലാ ബാ�ക�  ഇ�രം �വണതക�  �ട�കയാെണ�ി�  യാെതാ� ഫീ�ം ഇ�ാെത

േസവനം െച�� േപാ�് ഓഫീസ് അ�ൗ�കളി� ജീവന�ാ�െട സാലറി,  െപ�ഷ� �കക�

നിേ�പി��തിന് അ�മതി ന��േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

സം�ാനെ� ബാ�കളി� ഉ�ായ േനാ�് �ാമം

3227. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ശ�ള ദിന�േളാട�ബ�ി�് സം�ാനെ� ബാ�കളി�  ഉ�ായ േനാ�് �ാമം �ലം

സം�ാന�് ബാ�ക�  �േഖന�ം �ഷറിക�  �േഖന�ം ശ�ള�ം െപ�ഷ�ം വാ��

ല��ണ�ിന് ജീവന�ാർ�് പണം ലഭി��തിനായി വളെര ��ി�േ��ിവ� വിവരം

��യി�െ��ി�േ�ാ; ഈ �തിസ�ി എ�െന മറികട�ം;

(ബി) ശ�ള ദിനമാെണ�റി�ി�ം സം�ാനം ആവശ�െ��ി�ം ആവശ��ിന് പണം �ഷറികളി�ം

ബാ�കളി�ം എ�ി�ാതി��തിെ� ഉ�രവാദിത�ം ആ��ാണ്; ഒ� സം�ാനെ� ജന�േളാട്

മാ�ം റിസർവ് ബാ�് �രത കാ�� എ� ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;
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(സി) സം�ാനെ� ബാ�കളി�  നി�ം മതിയായ പണം ലഭി�ാ�തിനാ�, സ��ാ�  ,അ��

സ��ാ�  �ാപന��െട�ം,  െപാ� േമഖലാ �ാപന��െട�ം തേ�ശസ�യംഭരണ

�ാപന��െട�ം ബാ�് അ�ൗ�കളിെല പണം അ�� ശ�ള ദിന�ി� ��പായി സം�ാന

�ഷറികളിേല�് മാ�ാ�ം അ�വഴി അ��മാസെ� ശ�ള ദിവസ�ളി�  ജീവന�ാ��്

യഥാസമയം ശ�ളം �ഷറിയിൽ നി�് ലഭ�മാ�ാ�ം എെ�ാെ� നടപടിക�  സ�ീകരി�ാനാണ്

ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

�ാ��് സംവിധാന�ി�� കാലതാമസം

3228. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ���  േകരളവ�� േകാേളജി�  2014  ��  �ൈല മാസ�ളി�  നിയമനം ലഭി�ി��

അധ�ാപക�െട �ടി�ിക ബി�ക� മാ��തിന് �ാ��് സംവിധാന�ി� നിലവി�� കാലതാമസം

സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ സാേ�തിക ��ം പരിഹരി��തിന് സ��ാ� അടിയ�ിര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(സി) അരിയ�  ബി�ക�  മാറി ന���തി�� കാലതാമസം ഒഴിവാ��തിന് �ാ��് അധി�ത�

ഇ�വെര സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദീകരി�േമാ?

ബാ�കളി� േനാ��ാമം

3229. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല ബാ�കളി� േനാ��ാമം ഉ�ായതായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) േനാ��ാമം ഉ�ായതിെന �ട��് വ�മാന�ി� �റവ് വ��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ?

സ��ഘടനയിെല �രടി�് മാ��തിനായി നടപടി

3230. �ീ.വി.ഡി.സതീശ�

,, വി.പി.സജീ��

,, െക.�രളീധര�

,, പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സ��ഘടനയിെല �രടി�് മാ��തിനായി ഈ സ��ാ�  ൈകെ�ാ� നടപടിക�

എെ�ാെ�യാണ്;
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(ബി) ��ത �വ��ന��  �ലം േദശീയ ശരാശരിേയ�ാ�ം പി�ിലായി�� ന�െട സാ��ിക

വള��യി� എ� മാ�ം ഉ�ാ�വാ� കഴി� എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) കഴി� ഗവ�െമ�ിെ� കാലെ� സാ��ിക വള��ാ നിര�് എ�യായി��;  ഇേ�ാഴെ�

വള��ാ നിര�് എ�യായിരി�െമ�ാണ് കണ�ാ�ിയി��ത്?

മദ�വി�നയി�െട�� ആഭ��ര വ�മാനം

3231. �ീ.െക. �����ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സർ�ാരിെ� കഴി� വർഷെ� വ�മാന�ി� േകരള ബിവേറജസ് േകാർപേറഷൻ , േകാൺ�മർ

െഫഡ് മദ�വി�നശാലകൾ  ,  ബിയ�  ആ�ഡ് ൈവ�  പാ�ല�ക�, ക�് ഷാ�ക�, ബാ�ക�

എ�ിവയി� നി�് ലഭി� വ�മാനം എ�െയ� കണ� ലഭ�മാ�ാേമാ; ഇ� േകരള�ിെ� െമാ�ം

അഭ��ര വ�മാന�ിെ� എ� ശതമാനം വ�െമ�ാണ് കണ�ാ�ിയി��ത്;

(ബി) േദശീയ സം�ാന പാതകൾ� സമീപ�� മദ�വിൽ�നശാലകൾ അട���ണെമ� േകാടതി

ഉ�രവ് േകരള�ിെ� വ�മാന�ി� എ� �റവ് വ��െമ�് ക���;

(സി) 2016 ഏ�ി� മാസ�ി�ം 2017 ഏ�ി� മാസ�ി�ം മദ�വ�ാപാര �ാപന�ളിൽ നി�് ലഭി�

വ�മാനം എ�യായി��;

(ഡി) �തിയ നിയമ��  �റിസം വ�വസായ�ിൽനി�� വ�മാന�ിന് എ�േ�ാളം �റവ്

വ��െമ�് ക��� എ�് വ��മാ�ാേമാ?

2016 - 17 െല റവന� വ�മാനം

3232. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016  -  17  സാ��ിക വ�ഷെ� സം�ാനെ� ആെക റവന� വ�മാനം എ�െയ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതി� ഏ��മധികം വ�മാനം ലഭി�ത് ഏ� ഇന�ി� നി�ം ആയി��െവ�് കണ�ാ�ാേമാ;

(സി) മദ�ം, സ��� വി�പന, േലാ�റി എ�ീ േമഖലയി� നി�� വ�മാനം �േത�കം െവളിെ���ാേമാ?

2016-17 വാ�ഷിക പ�തിയിെല െചലവ്

3233. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) 2016-17  വാ�ഷിക പ�തിയിെല �ക�െട എ� ശതമാനം െചലവായി��്;  വിശദവിവരം

ന��േമാ;

(ബി) 2017 മാ��് 31 െല കണ�് ലഭ�മായി�േ�ാ; എ�ി� വിശദവിവരം ന��േമാ;

(സി) വ�ം വ�ഷ�ളി� ഭരണാ�മതി ന���തിന് മാ��് വെര കാ�ിരി��തിന് പകരം സാ��ിക

വ�ഷ�ിെ� �ട��ി�തെ� ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ഏ��ം �റവ് �ക െചലവായി��ത് ഏെത�ാം വ��കളിലാണ്; വിശദവിവരം ന��േമാ?

ടാ�് ആംന�ി പ�തി

3234. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

2016-17  െല ���ിയ ബജ�ി�  സം�ാനെ� വ�ാപാരിക��് ന�കിയ ടാ�് ആംന�ി

പ�തിയി�െട എ� �ക സമാഹരി�വാ�  കഴി�െവ�ം എ� വ�ാപാരികെള ��തായി

നി�തിയിേല�് െകാ�വ�വാ� കഴി�െവ�ം വ��മാ�ാേമാ?

ചര�േസവന നി�തി

3235. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചര�േസവന നി�തി ഏ�െ����� വഴി വാണിജ� നി�തി വ��ിെല ത�ികകളി�

�ന�നി��യം േവ�ിവ�െമ�് ക���േ�ാ;

(ബി) ഈ മാ��ിെ� അടി�ാന�ി� വ��ി� നി�ം മ�് വ��കളിേല�് ജീവന�ാ�െട വിന�ാസം

ആവശ�മായി വ�െമ�് ക���േ�ാ;

(സി) ചര�േസവന നി�തിയിേല�� മാ��ിെ� അടി�ാന�ി�  വാണിജ� നി�തി വ��ിെല

ഭരണതല�ി� നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി�� മാ��� എെ�ാെ�യാണ്;  ഇതിനായി എെ��ി�ം

പഠന�� നട�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

അനധി�തമായി ബ�കളി� ചര�് കട��തിെനതിെര നടപടി

T 3236.�ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ��  സം�ാന സ��ീസ് നട�� സ�കാര� െെഹെടക് േവാ�േവാ ബ�കളി�  ചര�്

കട��ത് കെ��ാ�  വാണിജ� നി�തി വ��ം ഇ�ലിജ�സ് ��ാ�ം കഴി� ഒ�

വ�ഷ�ി��ി� നട�ിയ പരിേശാധനയി� എ� േക�ക� പിടി�െ��െവ�ം എ�് �ക പിഴ
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ഇൗടാ�ിെയ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇൗ വക കട�് െക.  എസ്.  ആ�. ടി.  സി.  ബ�കളി�ം വ�ാപകമായി നട��തിനാ�  അവ

പരിേശാധനയി� നി�് ഒഴിവാ�ാതിരി�ാ� ക�ശന നി�േ�ശം ന��േമാ?

സ���ാഭരണ���് ഏ�െ���ിയ വാ�� നി�തി

3237. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ���ാഭരണ���് ഏ�െ���ിയ വാ�� നി�തി പി�വലി�വാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി�് സ��� വ�ാപാരിക� ന�കിയ നിേവദനം അ�ഭാവ�ർ�ം പരിഗണി�േമാ?

കാ�ഷിക വ�മാന�ിന് നി�തി ഏ�െ���െമ�� േക� സ��ാരിെ� നിലപാട്

3238. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കാ�ഷിക വ�മാന�ിന് നി�തി ഏ�െ���െമ�� േക� സ��ാരിെ� നടപടി

��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� ഇതിെ� വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ;

(ബി) കാ�ഷിക നി�തി ഏ�െ���� േക� സ��ാരിെ� അധികാരപരിധിയി� വ��ത� എ� വ�ത

��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ;

(സി) കാ�ഷിക വ�മാനം ക�ഷകെര സംര�ി�ാ��താെണ� വ�ത മന�ിലാ�ി കാ�ഷിക നി�തി

�മ�ാ�� േക� സ��ാരിെ� നീ�ം തട��തിനായി എെ�ാെ� നടപടിക�  ഇ�വെര

സ�ീകരി�; ഇനി എെ�ാെ� നടപടിക� ക�ഷകെര സഹായി�ാ� സ�ീകരി�െമ�് വിശദമാ�േമാ

?

കളമേ�രി സബ് �ഷറി�െട �വ��നം

3239. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

കളമേ�രിയിെല സബ് �ഷറി�െട �വ��നം കാര��മമായി നട�ാ�തിനാ�  േനരി��

��ി��ക�  ��യി�െ��ി�േ�ാ;ഇത് പരിഹരി�ാ�  നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;എ�ി�

സ�ീകരി�ി�� നടപടി എെ��് വിശദമാ�ാേമാ?

തേ�ശഭരണ �ാപന�� ന�കിയ ബി�ക� മാറി �ക അ�വദി��തി�� ��ി��്
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3240. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േനാ�്�ാമം �ലം തേ�ശഭരണ �ാപന��  ന�കിയ ബി�ക�  മാറി �ക അ�വദി��തിന്

�ഷറിയി� ��ി��് അ�ഭവി�ി��് എ� റിേ�ാ��് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി�  സം�ാന�് ഇ�ര�ി�  ഫ�് ലഭി�ാെത പ�തി �വ��നം താ�മാറായ

തേ�ശഭരണ�ാപന��െട േപര് വിവര�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) േനാ�് �ാമം �ലം നിലവി� �ഷറിക�െട �വ��ന�ി� ��ി��് േനരി��േ�ാ; ഉെ��ി� ഈ

��ം പരിഹരി��തിന് എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

െപ�ഷ� വാ��വ��് പാ�് ��് പതി� ന��വാ� നടപടി

3241. �ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം ജി�ാ �ഷറിയി� നി�ം െപ�ഷ� വാ��വ��് പാ�്��് പതി� ന���

സംവിധാനം പര�ാ�മെ��് കാണി�് �ഷറി വ��ിന് എെ��ി�ം പരാതി ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� പരാതി പരിഹരി�ാ� എ� നടപടി സ�ീകരി� എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �ായാധിക���വ�െട ��ത ��ി��ിന് പരിഹാര��ാ�ാനായി പണമിടപാ�� ഏ� കൗ�റി�

നി�ം പാസ് �� �ടി അ�േഡ�് െച� ന�കാ�  േവ� നി�േ�ശം ന��േമാെയ�്

വിശദമാ�േമാ ?

മാേവലി�ര സ��ഷറി ഓഫീസിെല ���് ത�ിക

3242. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�ര സ��ഷറി ഓഫീസി�  നിലവി��ായി�� ���് ത�ിക ���ളം

സ��ഷറിയിേല�് മാ�ിയത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) മാേവലി�ര സ��ഷറി�െട �വ��നെ� ഇത് സാരമായി ബാധി�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ��ത ���് ത�ിക �നഃ�ാപി��തി�� നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാ;  വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ?

കാസ�േകാട് ജി�യി� �തിയ സ��ഷറി

3243. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) കഴി� 5 വ�ഷ�ി�ളളി� സം�ാന�് എ� �തിയ സ��ഷറിക� �ാപി�ി�െ��് ജി�

തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) കാസ�േകാട് ജി�യി�  �തിയതായി സ��ഷറി �ട�ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;എ�ി�

എവിെടെയ�ാമാണ് �ാപി�ാ�േ�ശി��െത�ം ഇതിനായി ൈകെകാ� �ാരംഭ നടപടിക�

എെ��ാമാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ?

�ഷറിക� ആ�നികവ��രി�വാ� നടപടി

3244. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� �ഷറിക� ആ�നികവ��രി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;ഇതിനായി എെ��ി�ം

പ�തിക� ത�ാറാ�ിയി�േ�ാെയ� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇവെയ ഉപേഭാ� സൗ�ദ�ം വേയാജന സൗ�ദ�മാ�വാ�  നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

െപാ�ജന�െള ആക�ഷി�വാ�  പ�� തര�ി�  �ഷറികെള മാ�വാ�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;വ��മാ�േമാ;

(സി) ജീവന�ാ�െട മേനാഭാവം മാ�വാ� ആവശ�മായ പരിശീലനം ന��േമാ;

(ഡി) ൈവദ�തി ബി�, െവ��രം,  ��  ഫീസ് �ട�ിയവ അട�വാ�ം േസവന��  െമാൈബ�

േഫാ�  �േഖന ന��വാ�� സൗകര���ം േസവിം�സ് ബാ�് എ.ടി.എം.  സംവിധാന�ം

�ഷറിയി� ആരംഭി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ� വ��മാ�േമാ?

ച��ാ� സബ് �ഷറി

3245. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല ച��ാ� സബ് �ഷറി നിലവി� എവിെടയാണ് �വ��ി��ത്;

(ബി) ��ത �ാപന�ിന് സ��മായി െക�ിടം നി��ി��തിന് �ലം അ�വദി�ി�േ�ാ;  എ�ി�

�ലം അ�വദി�ി�് എ� വ�ഷമായി;

(സി) അ�വദി�ി�� �ല�് െക�ിടം നി��ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�േമാ ?

�ഷറിക�െട േകാ�ബാ�ിംഗ് സ�ദായം

3246. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) �ഷറിക�െട േകാ�ബാ�ിംഗ് സ�ദായം ���ിയായി�േ�ാ;േകാ�ബാ�ിംഗ് ���ിയാ�� �റ�്

എ.ടി.എം സൗകര�ം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) �ഷറി ഇടപാ�ക�െട വ��ന��സരി�് ജീവന�ാ�െട വ��നവ് വ�ി�േ�ാ;ഇടപാ�കാ��്

െമ�െ�� േസവനം െപെ��് ലഭ�മാ�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) �ഷറി ജീവന�ാ�െട മേനാഭാവം മാ�വാ� എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി� വ��ത്;

(ഡി) ജന���് �ത�മായ വിവര��  �ഷറികളി�  നി�ം ന��വാ�  ആവശ�മായ നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;ഇതിന് �ഷറി ജീവന�ാരി�  നി�ം െസല�് െച�് ജീവന�ാ��് പ�ിക്

റിേലഷ�സി� പരിശീലനം ന��വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േകാ��� �ഷറിെയ ജി�ാ �ഷറി�െട നിലവാര�ി� ഉയ��വാ� നടപടി

3247. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ���  �ഷറിെയ ജി�ാ �ഷറി�െട നിലവാര�ി�  ഉയ��വാ�  ധനകാര� വ��് സ�ീകരി�

നടപടികെള സംബ�ി� വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) േകാ���  �ഷറിയി�  ജീവന�ാ�  േനരി�� േജാലി ഭാരം പരിഗണി�് അധിക ത�ികക�

അ�വദി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ജി�യിെല നിരവധി സ��ാ�  ഓഫീ�ക�ം വ�വസായ �ാപന��ം ഇേ�ാ�ം �ഷറികെള

ആ�യി��തിനാ�  േകാ���  �ഷറിെയ അ�േ�ഡ് െച��തി� േവ�ി അടിയ�ര നടപടി

സ�ീകരി�േമാ; വിവരം ലഭ�മാ�േമാ?

വ�ാജ േലാ�റി സംബ�ി� അേന�ഷണം

3248. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�ാജ േലാ�റി സംബ�ി�് ധനകാര�വ��് അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ;വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) വ�ാജ േലാ�റി�മായി ബ�െ��് ഏജ�മാ�െട ഭാഗ�നി�് എെ��ി�ം ഇടെപട�ക�

ഉ�ായി�േ�ാ;വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ�രം ഇടെപട�കളി� േലാ�റി വ��ിെല ഉേദ�ാഗ��െട പ�് അേന�ഷി�േമാ;വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഏെത�ി�ം ഉേദ�ാഗ��െട േപരി� ഇ�ാര��ി� നടപടി എ��ി�േ�ാ;വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ��മ�രീതിയി� േകരള ഭാഗ��റി നട�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;ഭാഗ��റി വ��ി� വിജില�സ്

സംവിധാനം നിലവി�േ�ാ;എ�ി� ആയത് ശ�മാ�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;���ാ�െ�തിെര

ശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?
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േലാ�റി സംവിധാന�ിെല പരി�ാരം

3249. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഇതരസം�ാന േലാ�റിക�  സം�ാന�് വി��ി� എ�് ഉറ� വ��ാ�  സ�ീകരി�ി��

നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) നിലവി�� േലാ�റി സംവിധാന�ി�  എെ��ി�ം പരി�ാരം നട�ാ�വാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ  ;

വ��മാ�േമാ;

(സി) േലാ�റി ഏജ�മാ��ം വി�ന�ാ��ം ന�കി വ�� ക�ീഷ�  ഉയ��വാ�

ഉേ�ശി��േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?

േലാ�റി സ�ാനഘടനയി� മാ�ം

3250. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േനാ�് നിേരാധന�ിെ� പ�ാ�ല�ി�  േലാ�റിയി�  നി�� വ�മാന�ി�  �റവ്

സംഭവി�ി�േ�ാ എ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) േകരള സം�ാന േലാ�റി ടി��ക�െട വില �റ�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) േലാ�റി സ�ാനഘടനയി�  മാ�ം വ��ിയി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  ഈ കാര�ം സ��ാരിെ�

പരിഗണനയി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ?

േലാ�റി ടി��ക�െട വില ഏകീകരണം

3251. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േലാ�റി ടി��ക�െട വില ഏകീകരണ�ിന് ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ി� ഇത് വഴി എ�് മാ�മാണ്

�തീ�ി��ത്;

(ബി) സ�ാന ഘടന ��ത� ആക�ഷകമാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) വി�വരവിെ� എ� ശതമാനമാണ് നിലവി� സ�ാനമായി ന�കി വ��ത്;  ഇത് വ��ി�ി�ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ി� ഇത് എ� ശതമാനമായി വ��ി�ി�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്;

(ഡി) േലാ�റി ഏജ�മാ��് �തിയതായി എെ��ി�ം ആ��ല���  ഏ�െ���ാ�  ഉേ�ശി�ി�േ�ാ;

മെ�െ��ാം പരി�രണ�ളാണ് ഇൗ രംഗ�് നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി��െത�് അറിയി�േമാ?
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േദശീയ െഗയിംസ് സംബ�ി� അഴിമതി

3252. െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��  സ��ാരിെ� കാല�് നട� േദശീയ െഗയിംസ് സംബ�ി� അഴിമതി അേന�ഷി�ാ�

സം�ാന ഓഡി�് വ��ിെന �മതലെ���ിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഓഡി�് റിേ�ാ��് സ��ാരിന് സമ��ി�ി�േ�ാ;

(സി) ��ത റിേ�ാ��ി� എ� �പ�െട �മേ�ട് കെ��ിയി��്;

(ഡി) എെ��ാം �ട� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ?

െക.എസ്.എഫ്.ഇ ഇടപാ�ക��് ആധാ�

3253. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.എഫ്.ഇ ഇടപാ�ക��് ആധാ�  നി�ബ�മാ�ി ഉ�രവ് �റെ��വി�ി�േ�ാ;

വിശദവിവര�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) സ��ാ�മായി ബ�െ��� വിവിധ ആവശ����ായി ആധാ�  നി�ബ�മാ���മായി

ബ�െ��് നിലപാട് വ��മാ�േമാ?

െക.എസ്.എഫ്.ഇ. ഇടപാ�ക��് ആധാ�

3254. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.എഫ്.ഇ.  ഇടപാ�ക��് നിലവി�  ആധാ�  നി�ബ�മാേണാ;  എ�ി�  ചി�ി,  വാ�,

നിേ�പം എ�ിവെ��ാം ആധാ� നി�ബ�മാ�േമാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) എ��തലാണ് ��ത നിബ�ന നിലവി� വ��െത�് അറിയി�േമാ;

(സി) ആധാ�  ന��  േശഖരി��തിന് എെ�ാെ� നടപടിക�  െക.എസ്.എഫ്.ഇ ൈകെ�ാ�ം;

വിശദാംശ�� ന��േമാ?

െക.എസ്.എഫ്.ഇ.യിെല െപ�ഷ� �ായം

3255. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:
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(എ) െക.എസ്.എഫ്.യിെല െപ�ഷ� �ായം നി�യി�� നടപടി േകാടതി�െട ഇട�ാല ഉ�രവിെ�

അടി�ാന�ി� അനി�ിതമായി നീ�േപാ��ത് പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) എ�ി�  58  വയ�കഴി� എ� ജീവന�ാരാണ് െക.എസ്.എഫ്.ഇ.യി�  നിലവി�

േസവനമ��ി�വ��ത് എ�് വിശദമാ�ാേമാ; �ാ�് തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത അനി�ിതത�ം �ട����ലം ജീവന�ാ��് അ�ഹമായ �േമാഷ�  ഉ�െ�െട��

ആ��ല��� നിേഷധി�ാ� ഇടയായ സാഹചര�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇട�ാല ഉ�രവ് ആയതിനാ�  അനി�ിതത�ം ഒഴിവാ��തി�ം ജീവന�ാ��് അ�ഹമായ

�േമാഷ� ന���തി�ം നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ഇ) അതിെ� അടി�ാന�ി� എ��ി േകഡറി� വ�� ഒഴി�കളിേല�് അടിയ�രമായി നിയമനം

നട��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

േകരള േ��് ഫിനാ�ഷ�� എ��ൈ�സസിെല ഒഴി�ക� നിക�ാ� നടപടി

3256. �ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകരള േ��് ഫിനാ�ഷ��  എ��ൈ�സസി�  വിവിധ ത�ികകളിലായി എ� ഒഴി�കളാണ്

നിലവി� ഉ�ത് എ�ത് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ഒഴി�ക� നിക�ാ� ൈകെ�ാ� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ?

�തിയകാവി� െക.എസ്.എഫ്.ഇ ശാഖ �ാപി�� നടപടി

3257. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ലേശഖര�രം �ാമപ�ായ�ിെല �തിയകാവി�  െക.എസ്.എഫ്.ഇ ശാഖ �ാപി��ത്

സംബ�ി�് പരിേശാധന നട�ിയി�േ�ാ;  ��ത പരിേശാധന�െട റിേ�ാ��് ലഭ�മാ�േമാ;

വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് �ലം എം.എ�.എ, �ാമപ�ായ�് സമിതി�െട തീ�മാനം സഹിതം സമ��ി�

നിേവദന�ിേ�� സ�ീകരി� നടപടിക�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) �തിയകാവി� െക.എസ്.എഫ്.ഇ.ശാഖ �ാപി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദീകരി�േമാ?

െക.എസ്.എഫ്.ഇ ബിസിന�് റിേ�ാ��് 2017

3258. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) െക.എസ്.എഫ്.ഇ യി�  2017  മാ��് മാസം നട� ബിസിന�് റിേ�ാ��് �കാരം വിവിധ

ത�ികളിലായി എ� േപ� േവണെമ�് അറിയി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) െക.എസ്.എഫ്.ഇ യിെല െപ�ഷ� �ായം 58 ആയി നിജെ���ിയിരിെ� 58 വയ�് കഴി�

ജീവന�ാ�  നിലവി�  സ��ീസി�  �ട��� െകാ�് െക.എസ്.എഫ്.ഇ യിെല ജീവന�ാ��ം

റാ�് ലി�ി� ഉ�െ�� ഉേദ�ാഗാ��ിക��ം ഉ�ാ�� ആശ� പരിഹരി�േമാ;

(സി) െപ�ഷ�  �ായം കഴി�ി�ം സ��ീസി�  �ട�� ജീവന�ാ�െട ത�ികക�  ഒഴി�കളായി

കണ�ാ�ി ��ത ഒഴി�ക� പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച�ാ�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�� പ����് �ാമം

3259. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െചറിയ �ക�� ��പ����് �ാമം േനരി��തായി ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ഏ�ി� ഇത് പരിഹരി�വാ� സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ?

കയ� പിരി സംഘ��െട �വ��നം

3260. �ീമതി �. �തിഭ ഹരി

�ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ്

,, എം. രാജേഗാപാല�

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

ന��േമാ:

(എ) കയ�േമഖല �ന��ീവി�ി��തിെ� ഭാഗമായി,  ചകിരി�െട ലഭ�ത ഉറ� വ���തിനായി

എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി� വ��ത്;

(ബി) കയ�  പിരി സംഘ��െട �വ��നം കാര��മമാ��തിന് എെ��ാം പ�തികളാണ്

ആവി�രി�ി�ളളെത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) കയ� വ�വസായ േമഖലയി� നിലവി�ളള വില �ിരതാ പ�തി�െട വിശദാംശ�� ന��േമാ?

കയ� സഹകരണ സംഘ�െള�ം െച�കിട കയ� ഉ�പാദക �ണി�കെള�ം സംര�ി��തിന് നടപടി

3261. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െച�കിട കയ�  ഉ�പാദക�െട ഉ�പ���  സം�ാനെ� െപാ� േമഖലാ കയ�  വ�വസായ

ശാലക� ഏെ����തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ;
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(ബി) തക���െട വ�ിെല�ി നി��� കയ� സഹകരണ സംഘ�െള�ം െച�കിട കയ� ഉ�പാദക

�ണി�കെള�ം സംര�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വിശദീകരി�േമാ?

കയ� വ�വസായ �ന��ാരണം

3262. �ീ.െക. ദാസ�

,, എ.എം. ആരിഫ്

,, വി. േജായി

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

ന��േമാ:

(എ) ��തായി െതാഴിലാളിക�  കട� വരാ� കയ�  വ�വസായ േമഖലയി�  ഉ�ാദന �മതാ

വ��നവിന് യ�വ��രണം അനിവാര�മായതിനാൽ,  അത് വ�ാപകമാ��തിേനാെടാ�ം

നിലവി�� ആയിര�ണ�ിന് പര�രാഗത െതാഴിലാളികെള ��വ�  ഉ�െ�ാ�ാ�  േശഷി��

തര�ിലാേണാ യ�വ��രണം ആ��ണം െച�ിരി��െത�് പറയാേമാ;

(ബി) കയ�  വ�വസായ നവീകരണം േപാെലതെ�,  പര�രാഗത െതാഴി�  ശ�ി ആഗിരണ�ി�ം

�ാധാന�ം ന�കിെ�ാ�� പ�തിക� നട�ിലാ�ാ� ത�ാറാ�േമാ?

കയ� േമഖലയി��ായി�� �തിസ�ി�ം െതാഴിലി�ാ��ം

3263. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) മതിയായ ഓ�ഡ�ക�  ലഭി�ാ���ലം കയ�  േമഖലയി��ായി�� �തിസ�ിക�ം

െതാഴിലി�ാ��ം ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� അവ പരിഹരി��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) കടെ�ണിയിലായ കയ� െതാഴിലാളികെള സംര�ി�ാ� �� സ��ാ� ആരംഭി� ഇ�കം സേ�ാ��്

�ീം ഇേ�ാ�  നിലവി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  മെ�െ��ി�ം ആശ�ാസ നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ?

കയ�െഫഡിെ� ഉടമ�തയി� ഇടെ�ാ�ി േനാ��് പ�ിേ�ാടിന് സമീപ�ളള േഗാഡൗ�ക�

3264. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കയ�െഫഡിെ� ഉടമ�തയി�  പ���ി  -ഇടെ�ാ�ി േനാ��് ഭാഗ�് പ�ിേ�ാടിന്

സമീപ�ളള േഗാഡൗ�ക� ഇേ�ാ� �വ��ന�മമാേണാ;

(ബി) േഗാഡൗ� െക�ിട�� കാല�ഴ��ാ� ജീ��ി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;
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(സി) ��ത െക�ിട�� �ട��് ഏെത�ി�ം ആവശ����ായി ഉപേയാഗി�ാ� ഉേ�ശ�േ�ാെയ�്

വിശദമാ�ാേമാ?

ചവറ ഐ ആ� ഇ �െട േമാേണാൈസ�് േശഖര�ിെ� ഉപേയാഗം

3265. �ീ.െക. �����ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചവറ ഐ ആ� ഇ �െട േഗാഡൗണിെല േകാ��ീററ് അറകളിെല േമാേണാൈസ�് േശഖര�ിെല

ഒ�ല�ം ട� ഇേ�ാ� ഏതാവശ��ിനാണ് ഉപേയാഗി�് �ട�ിയെത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േക� സർ�ാരിെ� മിനറ�  ഡിവിഷ�, േമാേണാൈസ�ി�  നി�ം േതാറിയം േവ�തിരി��ത്

നി��ിയതാണ് ഈ േ�ാ�് വരാ�  കാരണെമ� വിവരം സത�മാേണാ;  ഇേ�ാ�  േകാടിക�

വില�� േതാറിയം ഉ�പാദി�ി�ാനാേണാ അേതാ മെ�െ��ി�ം ആവശ��ിനാേണാ േമാേണാ

ൈസ�് ഉപേയാഗി��ത് എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ചവറ ഐ ആ�  ഇ �െട േമാേണാൈസ�് േശഖരം കട�ിെകാ� േപാകാനാണ് ഇേ�ാ�

ഉപേയാഗി�് �ട�ിയെത� ആേ�പം അേന�ഷി�് റിേ�ാ��് ന�കാേമാ ;

(ഡി) േകരള�ി� നി�� അനധി�ത േമാേണാൈസ�് കട�� തടയാ�ം കരിമണ� കട� തടയാ�ം

സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ?

െമഗാ �ഡ് പാ��്

3266. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ��  മ�ല�ിെല േച�ം പ�ി�റം പ�ായ�ി�  �വ��നം ആരംഭി�� െമഗാ �ഡ്

പാ��് എേ���് ഉ�ഘാടനം െച�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്;

(ബി) ��ത പാ��ിെ� നി��ാണ�ിനായി േക� വ�വസായ/വാണിജ� മ�ാലയ�ി�  നി�ം

അ�വദി� �ക എ� ; ആയതി� െചലവായത് എ�; വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) സം�ാന സ��ാ� ഈ െമഗാ �ഡ് പാ��ിനായി എ� �കയാണ് �ട��ത്;അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) എെ��ാം സൗകര��ളാണ് പാ��ി� ഒ���ത്; െപാ� ഇ.ററി.പി �ം,എസ്.ററി.പി �ം ഇവിെട

നി��ി��േ�ാ; എ�ി� ആയതിെ� നി��ാണം ഇേ�ാ� ഏത് ഘ��ിലാണ്;അറിയി�ാേമാ;

(ഇ) അവിെട എ� �ലം എ� േപ��് ഇതിേനാടകം ന�കിയി�െ��ം ആ�െ�ാെ�െയ�ം

വ��മാ�േമാ;

(എഫ്) ഇനി�ം �ലം വ�വസായിക��് ന�ാ�േ�ാ; ഉെ��ി� ആയതിെ� നടപടി�മം വ��മാ�േമാ?
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െപാ� േമഖലാ �ാപന�ളി�ം സ��ാ� ക�നികളി�മായി�� സ��ാരിെ� നിേ�പം

3267. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2011-2016  കാലയളവി�  െപാ� േമഖലാ �ാപന�ളി�ം സ��ാ�  ക�നികളി�മായി��

സ��ാരിെ� നിേ�പം എ�യാണ്;

(ബി) ഇൗ നിേ�പ�ളി� നി�ം ലഭി�� ആദായം എ�യാണ് ;

(സി) സി.എ ജി റിേ�ാ��ിെ� അടി�ാന�ി�  ഇത് സംബ�ി�് എെ��ി�ം നയം �പീകരി�ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ?

വ�വസായ ശാലകളിെല മാലിന�ം സം�രി��തിന് ശാ�ീയമായ സംവിധാനം

3268. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�വസായശാലകളി� നി�ം മാലിന��� നദികളിേല�് ഒ��ി വി��താ�� മാധ�മ വാ��കളി�

ശരി�േ�ാ; ഇ�ാര�ം വ��് പഠി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) വ�വസായ ശാലകളിെല മാലിന�ം സം�രി��തിന് നിലവി� ശാ�ീയമായ സംവിധാന�� ഓേരാ

�ാപന�ി�ം ഉപേയാഗി��െ��് ഉറ�വ��േമാ;  ഇ�ാര��ി�  അടിയ�ര നടപടി

സ�ീകരി�് വിവരം പരസ�െ����തിന് ത�ാറാ�േമാ; എ�ി� വിശദവിവരം ന��േമാ?

ൈക�റി വ�വസായം സംര�ി��തിനായി നടപടിക�

3269. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല ൈക�റി വ�വസായം സംര�ി��തിനായി സർ�ാർ സ�ീകരി�ി�ളള നടപടിക�

വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) �തിസ�ിയിലായ ൈക�റി സഹകരണ സംഘ�െള സഹായി��തി�ം

�ന��ീവി�ി��തി�മായി എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(സി) ൈക�റി സഹകരണ സംഘ��െട ഉ�പ��� വിപണം നട��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ

വിശദീകരി�േമാ?

വ�വസായ നിേ�പം വ��ി�ി��തിന് പ�തി
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3270. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി� േശഷം ��തായി എ� �പ�െട വ�വസായ നിേ�പം

ഉ�ായി എ� വ��മാ�േമാ;

(ബി) �തിയ നിേ�പകെര ആക�ഷി��തിനായി എെ�ാെ� പ�തികളാണ് ആവി�രി�ി��െത�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) േനാ��ലി െതാഴി�  സം�ാരം േകരള�ിേല�് നിേ�പക�  കട�വ��തിന് തട�മാേണാ;

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) േകരള�ി�  സംരംഭക സൗ�ദ അ�രീ�ം ��ി��തിന് എെ��ി�ം നടപടിക�

സ�ീകരി�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വ��മാ�േമാ ?

അനധി�ത �ടിെവ� ക�വടം

T 3271.�ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ��ിെവ�ം ക�വടം നട�� �ാപന��  ഏെത�ാെമ�ം,  സം�ാന�്

�വ��ി��വ / മ� സം�ാന �ാപന��, മ� സ�കാര� �ാപന��, റയി�േവ �ട�ിയ

സ��ാ� അധീന�ാപന�� ഏെത�ാം; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇവ സം�ാന�് വിപണനം നട�േ�ാ�  അവ�െട �ണനിലവാര പരിേശാധന ആരാണ്

നട��ത് എ�ം, സം�ാന �ണനിലവാര പരിേശാധനാ സ��ിഫി��ി�ാ� �ടിെവ� വിതരണ

ക�നികെള പരിേശാധി�വാ�  നിലവിെല സംവിധാന��  എെ��ാം എ�ം,  ഇ�ര�ി�

പരിേശാധനകളി� കെ��ി േക�ക� രജി�� െച�വ ഏെത�ാം എ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) സം�ാന�് വിപണനം നട�� ��ിെവ�ം �ണനിലവാര���ം അവ�െട വിപണന�ിന്

ഈടാ�വാ�� വില നി�യി��ത് സ��ാ� നിയ�ണ�ിലാ�ാ�ം,  അനധി�ത �ടിെവ�

ക�വടം  (�ണനിലവാരമി�ാ� �ടിെവ�ം)  തട�വാ�ം ഈ സ��ാ�  എ� നടപടിക�

സ�ീകരി�െമ�ം വ��മാ�േമാ?

വ�വസായ അ�രീ�ം ��ത� വ�വസായ സൗഹ�ദമാ��തിന് നടപടിക�

3272. �ീ.തി�വ�� രാധാ���

,, അനി� അ�ര

,, ഐ.സി.ബാല���

,, എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സം�ാനെ� വ�വസായ അ�രീ�ം ��ത�  വ�വസായ സൗഹ�ദമാ��തിന് നടപടിക�

സ�ീകരി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) തേ�ശ ഭരണനിയമ�ളി�ം ച��ളി�ം തദ��തമായ േഭദഗതി വ���തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ;

വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ഈ നിയമേഭദഗതിയി�െട വ�വസായ���് ൈലസ�സ് ന���തി�ം റ�ാ��തി�ം

�ാേദശികഭരണ�ാപന���് നിലവി�� വിേവചനാധികാരം ഇ�ാതാ�േമാ;

(ഡി) �ീ�  ൈവ�് വിഭാഗ�ി�െ��� വ�വസായശാലക�  �ാപി��തിന് ����  അ�മതി

േവ�ാെയ�് തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

െതാഴി� സംരംഭ��

3273. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തിന് േശഷം േകരള�ി� എ� െതാഴി� സംരംഭ���് �ട�ം

�റി�ാ� വ�വസായവ��ിന് കഴി�ി��്;അത് എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

വ�കിട വ�വസായ�െള ആക�ഷി�ാ� നടപടി

3274. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വ�കിട വ�വസായ�െള ആക�ഷി�ാ�  നിലവി�� നിയമ�ളി�ം ച��ളി�ം

എെ��ാം ഇള�കളാണ് �ഖ�ാപി�ി��ത്;

(ബി) വിവിധ വ��കളി� നി�ം �ിയറ�സ് വാ�� സ�ദായം ���ണെമ� വ�വസായിക�െട�ം

�വസംരംഭക�െട�ം ആവശ�െ� സ��ാ� എ�െന േനാ�ി കാ��; വ��മാ�േമാ;

(സി) േകരള�ി�  വ�വസായം നട��ത് എ���ിലാ�ാ�  നിലവി�� �മ�െതാഴിലാളി നിയമം

ഉ�െ�െട േഭദഗതി വ��വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വ�വസായ പാ��കളി� ഏകജാലക �ിയറ�സ് േബാ�ഡ്

3275. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി�  വ�വസായ സംരംഭ��  ആരംഭി�വാ�  ആവശ�മായ വിവിധ ൈലസ��ക�ം

�ിയറ��ക�ം േവഗ�ി� ലഭ�മാ�ാ� വ�വസായ പാ��കളി� ഏകജാലക �ിയറ�സ് േബാ�ഡ്

�പീകരി�വാ�  ഉ�രവ് �റെ��വി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ആയതിെ� വിശദാംശ��
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െവളിെ���ാേമാ ; ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിെ� ആ�ാന�� എവിെടെയാ�യാണ്; ജി� തിരി�ളള വിശദാംശ�� െവളിെ���ാേമാ;

(സി) ഓേരാ ജി�യിെല�ം വ�വസായസംരഭക�  ഏത് വ�വസായ പാ��കളിലാണ് അേപ�

െകാ�േ��ത്; ��� വിവരം വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഏകജാലക �ിയറ�സ് േബാ�ഡിെല െമ��മാ�  ആെരാെ�യാണ്;  എെതാെ� വ��ക�

ഒ�േച��ാണ് േബാ�ഡിന് �പം നൽകിരി��ത്; വിശദാംശ�� െവളിെ���ാേമാ?

െച�കിട- ഇട�രം വ�വസായ�� ആരംഭി��തിന് നടപടി

3276. �ീ.ൈഹബി ഈഡ�

,, എ�േദാസ് ���ി�ി

,, വി.ഡി.സതീശ�

,, എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െച�കിട  -  ഇട�രം വ�വസായ��  �ട��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്

ൈകെ�ാ�ി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈ സർ�ാരിെ� കാല�് എ� �ണി�ക�  ഈ രംഗ�് ആരംഭി�വാ�  ല��മി� എ�ം

അവയി� എ� �ണി�ക� �ാവ��ികമാ�ി എ�ം െവളിെ���േമാ;

(സി) െച�കിട ഇട�രം വ�വസായ�� �ട��തി�ം അവെയ േ�ാ�ാഹി�ി��തി�ം ഈ സർ�ാർ

എെ��ാം പ�തികളാണ് ആവി�രി�് നട�ാ�ിയെത� വിവരി�േമാ?

െച�കിട/ഇട�രം വ�വസായ�� സംര�ി��തി�ം േ�ാ�ാഹി�ി�വാ�മായി നടപടിക�

3277. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ� േശഷം െച�കിട/ഇട�രം വ�വസായ��  സംര�ി��തി�ം

േ�ാ�ാഹി�ി�വാ�മായി എ� നടപടിക� സ�ീകരി�വ�� എ� വ��മാ�േമാ;

(ബി) െച�കിട/ഇട�രം വ�വസായ സംരംഭക��് എെ��ാം സഹായ��  ന�ിവ��;  വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ��ത സംരംഭ��  �ട�ാ�ം �വ��നം െമ�െ���വാ�ം എ� നടപടികളാണ് ��തായി

നട�ാ�ാ� ഉേ�ശി��ത് എ�ം വ��മാ�േമാ?

േദവി�ളം നിേയാജക മ�ല�ി� �തിയ വ�വസായ സംരംഭ��
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3278. �ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദവി�ളം നിേയാജക മ�ല�ി�  �തിയ വ�വസായ സംരംഭ��  ആരംഭി�ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഉെ��ി� അതിെ� നടപടി�മ�� എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇെ��ി� വ�വസായ സംരംഭ�� ആരംഭി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

െപാ�േമഖല വ�വസായ �ാപന��െട �വ��നം െമ�െ����തിന് നടപടിക�

3279. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി� േശഷം െപാ�േമഖല വ�വസായ �ാപന��െട

�വ��നം െമ�െ����തിന് എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി� എ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത നടപടികളി�െട എെ��ാം േന��� ൈകവരി�ാ� സാധി�ി��് എ�് അറിയി�േമാ?

മല�റം സ��ാ� വനിതാ േകാേളജിന് വ�വസായ വ��ിെ� �മി ൈകമാ��തിന് നടപടി

3280. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മല�റം സ��ാ� വനിതാ േകാേളജിന് െക�ിടം നി��ി��തിന് �� സ��ാ� അ�വദി� 5 ഏ��

�മി വിദ�ാഭ�ാസ വ��ി� ൈകമാ��തിന് വ�വസായ വ��് സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െക.എസ്.ഐ.ഡി.സി. �ം ഇ�െക�ം ത�ി�� പാ��രാ� ���ി നി�യി�ണെമ�ാവശ�െ��്

ലാ�് റവന� ക�ീഷണ�െട നി�േ�ശ �കാരം മല�റം ജി�ാ കള�� അയ� ക�ി� നാളി�വെര

സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) കാലതാമസം �ടാെത പാ��രാ�  ���ി വിവരം റവന� വ��ിെന അറിയി�വാ�ം േകാേളജ്

�ാപി�വാ� 5 ഏ�� �മി ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ വ��ി� ൈകമാ��തി�ം സത�ര നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ?

പരി�ിതി സൗ�ദ വ�വസായ�െള പരിേപാഷി�ി��തി�� നടപടി

3281. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് പരി�ിതി സൗഹാ��മായ വ�വസായ�െള പരിേപാഷി�ി��തിന് എെ��ാം

നടപടിക� സ�ീകരി� വ�� എ�് അറിയി�േമാ;
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(ബി) ഇ�രം വ�വസായ���് അ�മതി േവഗ�ി�  ലഭ�മാ��തി�ം ഇവ��് ��ത�  ഇള�ക�

അ�വദി��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) എ�ി� അവ�െട വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

�ടിെവ� വിതരണ ക�നിക��് െെലസ�സ്

T 3282.�ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ാെക ��ികളി�  �ടിെവ� വിതരണം നട�� ക�നിക��് െെലസ�സ്

ന���ത് ആരാണ്; മാനദ��� വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ��ിെവ� വിതരണ�ിന് െെലസ�സ് ന��േ�ാ� തെ� വിതരണ�ിെ� ഉറവിടം സംബ�ി�്

ഗവ�െമ�് അേന�ഷി�ാ�േ�ാ ;

(സി) എ�ി�  അതിെ� നടപടി�മം അറിയി�േമാ;  േബാ�ി�കളിലാ�ി വിതരണം നട�� െവ�ം

പരിേശാധി��തിന് ഉ� സംവിധാന�� എെ��ാം;

(ഡി) ഈ പരിേശാധന�് �റേമ േബാ�ിലിലാ�ി വി��� െവ��ിെ� േ�ാത��ടി

പരിേശാധി��തിന് വ�വ� ഉേ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) ഉെ��ി� അത് �ടി പരിേശാധനാ വിേധയമാ�േമാ; അതിനായി ��ാഡ് �പീകരി�േമാ?

ഇ��� െറയ� എ��ം കരിമണലിെ� ��പേയാഗ�ം

3283. �ീ.െക. �����ി

,, സി.െക.നാ�

,, എ. െക. ശശീ��

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

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആല�ഴ ഫിഷിംഗ് ഹാ�ബറിെ� ആഴം ���തിെ�റ ഭാഗമായി ഇ���  െറയ�  എ��് എ�

�ാപനം എ��മാ�ിയ ഏകേദശം  3  ല�ം ട�  കരി മ�് അല��മായി തീര�് തെ�

നിേ�പി�ി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;ധാ� മണലിെ� �റ��ലം �വ��ന േശഷി ��ണമായി

ഉപേയാഗി�ാ� െക.എം.എം.എ�. െ� �വ��ന�ിന് ഈ മ�് ഉടനടി ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) േതാ���ി ഭാഗ�ായി ��ിയി�ിരി�� ധാ�മണ�  വ�േതാതി�  ക��ട�ായി

െപാ�െ�ാ�ിരി��ത് ��യി�െപ�ി�േ�ാ  ;  ധാ�മണ�  കട� തടയാ�  ഉട�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാ; ക��ട�് തടയാ� ��ത ധാ� മണലിന് സംര�ണം എ�െ���േമാ;

(സി) സം�ാന�ിന് �ത���ാേവ� േകാടിക� വിലമതി�� മ�് വലിെ�റി�് ക��ട�ിന് ��

നി��� ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര എ�് നടപടി സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്?
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പര�രാഗത െതാഴി� േമഖലെയ സംര�ി��തി�� പ�തിക�

T 3284.�ീ.എസ്.ശർ�

,, സി.െക. ഹരീ��

,, വി. െക. സി. മ�ത് േകായ

,, പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� പര�രാഗത െതാഴി�  േമഖലെയ സംര�ി��തിന് എെ��ാം �തന

പ�തികളാണ് ആവി�രി�ി��ത്;

(ബി) പര�രാഗത െതാഴി�  േമഖലയി�  േജാലി െച��വ�െട വ�മാന�ം െതാഴി�  സംര�ണ�ം

ഉറ�വ��ിെ�ാ�് ഈ േമഖലകെള നവീകരി�ാ�  എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�ാ�

ഉേ�ശി��െവ�് വ��മാ�ാേമാ ?

കാസർേകാ�് �തിയ വ�വസായ വള�� േക�ം

3285. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

വ�വസായ പിേ�ാ� ജി�യായ കാസ�േഗാഡ് ഒ� വ�വസായ വള�� േക�ം െപാ�േമഖലയി�

ആരംഭി�വാ�  നടപടിക�  ഉ�ാ�േമാ;  ഇതിനാവശ�മായ �ല സൗകര���  ഏ�െ���ി

ന�കിയാ� ഈ �ാപനം അ�വദി�് ഉ�രവാ�േമാ; അറിയി�ാേമാ?

���ാടി നാളിേകര വികസന പാ��ി�േവ�ി ഏെ��� �ലം

3286. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നി��ി� ���ാടി നാളിേകര വികസന പാ��ി�േവ�ി ഏെ��� �ലം വികസി�ി�ാ�

െക.എസ്.െഎ.ഡി.സി സമ��ി� �പേരഖ അ�സരി�് സ��ാ�  ഇതിനകം ഭരണാ�മതി

ന��ക��ാേയാ;

(ബി) എ�ി�  എ� �പ അ�വദി�െകാ�ാണ് ഭരണാ�മതി ന�കിയത്;  ഭരണാ�മതി ഉ�രവിെ�

പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഏെ��� �മി�് ഉയ�� േകാ��േസഷ�േവ�ി �ലം ഉടമ േകാടതിെയ സമീപി�ക��ാേയാ;

േകാടതി ഉയ�� േകാ��േസഷ�  �ക അ�വദി�ക��ാേയാ;  എ�ി�  എ�ാണ് ഇത്

സംബ�മായ വിധി േകാടതി �ഖ�ാപി�ത്;
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(ഡി) ��ത വിധിെ�തിെര സ��ാ�ം െക.എസ്.െഎ.ഡി.സി.  �ം േകാടതിയി�  അ�ീ�  ഫയ�

െച�ി�േ�ാ; എ�ി� എ�ാണ് അ�ീ� സമ��ി�ത്;

(ഇ) േകസ് ഇേ�ാ� ഏ� ഘ��ിലാണ് ;

(എഫ്) േകസ് അന�മായി നീ�േപാ��ത് പ�തി �വ��ന�ിന് തട�ം ��ി�െമ� കാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  േകസ് അവസാനി�ി�് പ�തി �വ��നം എ��ം േവഗം

ആരംഭി�ാ� എെ�ാെ� നടപടിക� ൈകെ�ാ�െമ�് വിശദമാ�ാേമാ?

നി��ാണ േമഖലയി� നിലനി��� �തിസ�ി

3287. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നി��ാണ േമഖലയി� നിലനി��� �തിസ�ിക� പരിഹരി��തിന് ൈകെ�ാ� നടപടിക�

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സിമ�ിെ� വില നിയ�ണമി�ാെത വ��ി��ത് തട��തിന് സത�ര നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ;എ�ി� അറിയി�ാേമാ?

മാേവലി�ര താ��ി� വ�വസായ വ��ിെ� ഉടമ�തയി�� �ാപന�ൾ

3288. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�ര താ��ി� വ�വസായ വ��ിെ� ഉടമ�തയി� �വ��ി�� �ാപന��െട വിശദ

വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത വ��ിെ�റ ഉടമ�തയി�� �ല��െട വിശദവിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഇവയിൽ വ�വസായം സജീവമായി���ം സജീവമ�ാ��മായവ�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) നിലവി� ഉപേയാഗ�ന�മായി കിട�� �ല�ിെ� വിശദ വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഇ) ��ത �ല�് �തിയ വ�വസായം ആരംഭി��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�േമാ?

ൈഹമാ�് ൈല�ക�െട �ാപന�ം വിതരണ�ം നട�� െപാ�േമഖലാ �ാപന�ൾ

3289. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ൈഹമാ�് ൈല�ക� �ാപി��തി�ം വിതരണം െച��തി�ം അംഗീകാരം ഉ�

െപാ�േമഖലാ �ാപന��െട വിശദാംശ�� ന��േമാ;
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(ബി) സം�ാന�് ൈഹമാ�് ൈല�ക� നി��ി�� വ�വസായ േക��ൾ ഉെ��ി� വിശദാംശ��

ന��േമാ;

(സി) ൈഹമാ�് ൈല�ക�  വിതരണം െച��തി�ം �ാപി��തി�ം സ��ാ�  അ�മതി��

ഇതര�ാപന�� ഉെ��ി� വിശദാംശ�� ന��േമാ?

��തിവാതക ൈപ�് ൈല� �ാപി�� പ�തി

3290. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഗ�ാസ് അേതാറി�ി ഓഫ് ഇ��  (െഗയി�) ��തിവാതക ൈപ�് ൈല�  �ാപി��തി��

�വ��നം ഏത് ഘ��ിലാെണ�് ജി� തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െകാ�ിയി� നി�് മംഗ��വിേല�� ൈലനി� എ� കിേലാമീ�റാണ് കാസ�േഗാഡ് ജി�യി�െട

കട�േപാ��െത�ം ഇ�വെര എ� കിേലാമീ�� ൈപ�് �ാപി�കഴി�െവ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ ൈപ�് ൈല� എേ�ാ� ക�ീഷ� െച�ാനാ�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��തി വാതക ൈപ�് ൈല�ം സി�ി ഗ�ാസ് പ�തി�� ൈപ�് ൈല�ം ത�ി�� വ�ത�ാസം

വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) സി�ി ഗ�ാസ് പ�തി സാധാരണ ജന���് എ�െനയാണ് �േയാജന�ദമാ�ക എ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(എഫ്) ഈ പ�തി എേ�ാ� ക�ീഷ� െച�ാനാ�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ജി) ൈപ�് ൈല�  �ാപി��തിന് �ലേമെ���് ഏെത�ാം ഭാഗ�ളി�  ���ിയാെയ�് ജി�

തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;  �ല ഉടമക��് ന�പരിഹാരമായി ന��� �ക�െട കണ�്

വ��മാ�ാേമാ; �ലേമെ���ി�ം വിളക�െട ന�പരിഹാര�ി�ം മ�മായി എ� േകാടി �പയാണ്

േവ�ിവരിക; ഈ �ക�� ഫ�് എവിെട നി�ാണ് ലഭ�മാ�ക എ�് വ��മാ�േമാ?

വ��ലയിെല �ര� വ�വസായ േക�ം

3291. �ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല ആദ� �ര� വ�വസായ േക�മായ വ��ല റാ�� ഇ�ഡ�ിയ� (െ�ാഡ�� &

െസയി�സ്) െഷഡ��ഡ് കാ�് േകാ-ഓ�േറ�ീവ് െസാൈസ�ി�െട അേപ� വ�വസായ വ��ിന്

ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) �ര� വ�വസായെ� സംര�ി�ാ� വ��് തല�ി� പ�തി നിലവി�േ�ാ;

(സി) പര�രാഗത �ര�  െതാഴിലാളികളായ പ�ികജാതി സ�ദായ�ാരാണ് സംഘ�ിെല ��വ�
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അംഗ��ം എ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) പര�രാഗത െതാഴി� സംര�ണ ആ��ല��� സംഘ�ിന് ലഭ�മാ�േമാ?

ഒ��ാല�് െമഗാ �ഡ് പാ��്

3292. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നിലവി� എവിെടെയ�ാം െമഗാ �ഡ് പാ��ക� �വ��ി� വ���്; വിശദാംശം

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഒ��ാല�് െമഗാ �ഡ് പാ��് ആരംഭി��തിന് സ��ാ� തത��ി� തീ�മാനം എ��ി�േ�ാ;

എ�ി� അതിെ� �ാരംഭനടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

വ�വസായപാർ�കൾ

3293. �ീ.ബി.സത��

,, പി. ഉ�ി

,, രാ� എ�ഹാം

,, എം. നൗഷാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സ��ാ�  വ�വസായ നയം �ഖ�ാപി�ി�േ�ാ;  വ�വസായ വള���് നിേ�പം

ആക�ഷി��തിന് സ��ാ�  എെ�ാെ� പ�തികളാണ് നട�ാ�ാ�  ഉേ�ശി��ത് എ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) വിവിധ വ�വസായ പാ��കളിെല �ല�ിെ� ഉടമ�ാവകാശം ഇേ�ാ� എ� വ�ഷേ��ാണ്

ന�കിവ��ത്  ;  ��ി�ിട�� വ�വസായ �ാപന��െട �ലം ഏെ���് �തിയ

സംരംഭക��് ന���തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി� വ��ത് ;

(സി) വ�വസായ പാ��കളിേല�് വ�വസായ സംരംഭ�െള ആക�ഷി�് ��ത�  േപ��് െതാഴി�

ന�കാ� സാധ�മാ��തിനായി �മി പാ��ിന് ന��� വ�വ�കളി� ഏെത�ി�ം തര�ി��

മാ��� വ��ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ എ�റിയി�േമാ?

നവസംരംഭക��ായി പ�തിക�

3294. �ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) നവസംരംഭക��ായി ആവി�രി� പ�തിക�െട ആ��ല�ം ലഭി��തിന് കാലതാമസം

േനരി��േ�ാ;

(ബി) പ�തി സഹിതം അേപ� സമ��ി��വ��് സഹായം ലഭി�ാ� ശരാശരി എ� സമയം എ���

എ�ത് വ��തല�ി� വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(സി) വിവിധ വ��ക�െട ഏേകാപന�ി�െട കാലതാമസം മറികട�ാ� പ�തി നിലവി�േ�ാ;

(ഡി) േ�ാ�്, താ��്, ജി�ാ സമിതിക�െട �വ��നം കാര��മമാേണാ; വ��മാ�േമാ?

മാലിന��ാ�ക� ഇ�ാ� വ�വസായശാലക��് അ�മതി

3295. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാലിന��ാ�ക�  ഇ�ാ� വ�വസായശാലക��് അ�മതി ന�ക�െത� ��ീംേകാടതി വിധി

��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത ഉ�രവ് നട�ിലാ��തിനായി എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളെത�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത വിധി േകരള�ിെല വ�വസായ േമഖലയി�  എെ��ി�ം �തിസ�ി

��ി�ി�േ�ാ;വ��മാ�േമാ?

െപാ�േമഖലാ�ാപന��െട സാ��ിക �ര�ിതത��ിന് സ�ീകരി� നടപടിക�

3296. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െപാ�േമഖലാ�ാപന��െട സാ��ിക �ര�ിതത��ി� േവ�ി ഈ

സ��ാ� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ല��ം നിറേവ��തിനായി ഇ�കം ടാ�് ആ�് - 1961, െസ�� 40, േ�ാസ് (a) സബ്

േ�ാസ്  (iib)  ഒഴിവാ�ണം എ� ��  സ��ാരിെ� നയ�ി�  എെ��ി�ം മാ�ം വ��വാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ഇെ��ി� ��ത ആ�ിെല വ�വ� നീ�ം െച��തിന് േക� സ��ാരിേനാട് ആവശ�െ��േമാ;

വിശദമാ�ാേമാ?

നി��ാണ�വ��ന���� അസം�ത വ���െട വില

3297. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സം�ാന�് നി��ാണ�വ��ന���� അസം�ത വ��ളായ സിമ�്,  ക�ി,  മണ�

എ�ിവ�െട വില �തി�കയ�കയാെണ� വ�ത ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) േകരള�ി�  സിമ�് വി��ന നട�� അേത ക�നിക�െട സിമ�ിന് െതാ��� അയ�

സം�ാനമായ തമി�ാ�ി�  ചാെ�ാ�ിന് േകരള�ിെല വിലേയ�ാ�  100  �പയിലധികം

�റവാെണ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി�  ഇ�ര�ി�  േകരളീയെര െകാ�യടി�� സിമ�് നി��ാതാ��െട �വ��നം

നിയ�ി�് േകരള�ി�ം തമി�ാ�ിെല വിലയി�  വി��ി��തി�ം,  അെ��ി�  സ��ാ�

�ാപനമായ മലബാ� സിമ�്സി� ഉ��ാദനം വ��ി�ി�് വില �റ�് ന���തി�ം അടിയ�ര

നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

കരി�� ക�ാറിക�

3298. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കരി��  ക�ാറിക��് അ�മതി ന���തിെല നയം �ന:പരിേശാധി�ണെമ� ൈഹേ�ാടതി

നി�േ�ശം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) സം�ാനെ� ക�ാറികെള�റി�് പീ�ി വനഗേവഷണ േക�ം പഠനം നട�ക��ാേയാ;

(സി) എ�ി� സം�ാനെ�ാ�ാെക എ� ക�ാറികൾ ഉെ��ാണ് വ��മായി��ത്;

(ഡി) ഈ ക�ാറിക� എ� െഹ�� �ല�ാണ് �ിതി െച��ത്;

(ഇ) വട��  േകരളം,  െത��  േകരളം,  മ�� േകരളം എ�ിവിട�ളി�  യഥാ�മം എ� ക�ാറിക�

�വ��ി���്; വിശദാംശ�� ന��േമാ ?

അനധി�തമായി �വർ�ി�� ക�ാറിക�

3299. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് അധി�തമായി �വ��ി� വ�� ക�ാറിക�  എ� എ�ം അനധി�തമാ�ം

അ�മതിയി�ാെത�ം �വ��ി��വ എ� എ�ം സ��ാ�  പരിേശാധി�ി�േ�ാ;വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) പരിേശാധി�ി�ിെ��ി� ആയതി�ളള നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ��� �വ��ി�ി���ം ഇേ�ാ�  ഉപേയാഗ�ന��മായ ക�ാറിക�  എ�െയ�മാണ് എ�്

പരിേശാധി�ി�േ�ാ, വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ഇവ��ാ�� അപകട��ം പരി�ിതി ����ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;
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(ഇ) ഉപേയാഗ�ന�മായ ക�ാറികളിെല അപകട��  സംബ�ി�് പരിേശാധി� ബാലാവകാശക�ീഷ�

�റെ��വി� നി�േ�ശ�� എെ��ാം;വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(എഫ്) ഇവയി�  ഏെത�ി�ം നാളി�വെര പാലി�ി�േ�ാ;ഇെ��ിൽ ��ത നി�േ�ശ��  പാലി��ത്

അടിയ�രമായി പരിഗണി�േമാ?

ൈക�റി േമഖല�െട പരിര��ം ഉൽ����െട വിപണന�ം

3300. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ൈക�റി വ�വസായ േമഖലെയ പരിര�ി��തിന് എെ��ാം നടപടിക�

സ�ീകരി�വ��െവ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ൈക�റി ഉ�പ���െട വിപണന�ിന് സഹായകമാ�� തര�ി�  വിേനാദസ�ാര

േക��േളാട് േച��് വിപണന ശാലക� �ട��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ൈക�റി ഉ�പ����് വിപണി ലഭി��തിനായി എെ��ാം നടപടിക� സ��ാ� സ�ീകരി�

വ��െവ�് അറിയി�േമാ?

ൈക�റി േമഖല�െട �േരാഗതി�ായി നടപടിക�

3301. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം ൈക�റി േമഖല�െട �േരാഗതി�ായി എെ�ാെ�

നടപടിക� സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന�് എ� ൈക�റി െന�് സംഘ�ളാണ് ��ി�ിട��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ സ��ാ� അധികാരേമ� േശഷം ൈക�റി റിേബ�് �ടി�ിക വിതരണം െച�ി�േ�ാ; ഉെ��ി�

വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) 31.03.2017 വെര ൈക�റി റിേബ�് ഇന�ി� എ� �ക �ടി�ിക�െ��് വ��മാ�േമാ?

ൈക�റി വ�വസായം സംര�ി��തിന് സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�

3302. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല ൈക�റി വ�വസായം സംര�ി��തിന് സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�

എെ�ാെ�െയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) െന� െതാഴിലാളികെള സംര�ി��തിനായി നട�ാ�ിയ  'തനിമ'  പ�തി�െട �േയാജനം
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യഥാ�� െന�കാ��് ലഭി��ി� എ� ആേ�പം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

പര�രാഗത െന�് ശാലക�െട �ന��ാരണം

3303. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) താ�� നിേയാജകമ�ല�ിെല െന�് വ�വസായേക�മായി�� കാ�ില�ാടിയിെല പര�രാഗത

െതാഴി� ശാലക� നാേശാ�ഖമായിരി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഉ�പാദനം നില� ൈക�റി േമഖലയി�  �തിയ ഉ�പ���  ഉ�പാദി�ി�് െതാഴി�ശാലക�

നവീകരി��തിന് �േത�കം പ�തിക� നട�ാ�േമാ?

(സി) ഇ�ര�ി�� പര�രാഗത െന�് ശാലക� �ന��രി��തിനായി എെ��ാം സഹായ�ളാണ്

നട�ിവ��െത�് അറിയി�േമാ?

ഖാദി �ാമവ�വസായ �ണി�ക�

3304. �ീ.െജയിംസ് മാത�

,, െക. ആ�സല�

,, വി. െക. സി. മ�ത് േകായ

,, �രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് എ�ാ �ാമപ�ായ�കളി�ം �തിയ ഖാദി �ാമവ�വസായ �ണി�ക�

�ാപി��തിനായി �േത�ക െതാഴി�ദാന പ�തി നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) ഇ�കാരം �തിയ �ണി�ക� �ാപി�ാ� എെ��ാം ധനസഹായമാണ് ന�കാ�േ�ശി��ത്;

(സി) ��ത പ�തി �കാരം ഈ േമഖലയി�  എ� െതാഴിലവസര��  ��ി�െ��െമ�ാണ്

�തീ�ി��ത്;വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത പ�തി �കാരം സംരംഭക��് ആവശ�മായ സാേ�തികസഹായ�ം വിപണന സഹായ�ം

ന���തിന് ഖാദി �ാമവ�വസായ േബാ�ഡ് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ?

െകാ�നാട് ഖാദിഭവൻ

3305. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ൈക�റി വ�നി��ാണ േമഖലയി�  �വ��ി�� െകാ�നാട് ഖാദിഭവനി�  ഇേ�ാ�  എ�

ജീവന�ാരാണ് ഉ�ത്;

(ബി) പര�രാഗത വ�വസായം േ�ാ�ാഹി�ി��തിെ� ഭാഗമായി െകാ�നാട് ഖാദി ഭവനി�  ��ത�

ജീവന�ാെര നിേയാഗി��തി�ം ഉ��ാദനം വ��ി�ി��തി�ം എെ�ാെ� നടപടിക�

സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്?

െകായിലാ�ി നിേയാജകമ�ല�ിെല ഖാദി �ണി�ക�

3306. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകായിലാ�ി നിേയാജക മ�ല�ി� ഖാദി േബാ�ഡിെ� ഉടമ�തയി�ം െന�് സംഘ�ിെ�

ഉടമ�തയി�മായി എ� �ണി�ക�  �വ��ി���്;  ഇത് എവിെടെയ�ാമാണ്

�വ��ി��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇൗ �ണി�ക�െട/�ാപന��െട �ിതി വിലയി��ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�ാേമാ?

എ�ാ തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളി�ം േ�ഡിയം

3307. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� എ�ാ തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളി�ം �റ�ത് ഒ� േ�ഡിയ�ം ഒ�

ഇ�േഡാ�  േ�ഡിയ�ം നി��ി��തിനായി ഒ� പ�തി നട�ിലാ��തിന് സ��ാ�

ത�ാറാ�േമാ;

(ബി) എ�ി� ��ത പ�തി സമയബ�ിതമായി നട�ിലാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഇതിനായി ജന�തിനിധിക�െട േയാഗം വിളി� േച��േമാ?

സം�ാന േ�ാ��സ് കൗ�സിലിെ� �വ��ന��

3308. �ീ.എ. �ദീ��മാ�

,, എസ്.ശർ�

,, െക.�േരഷ് ���്

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

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന േ�ാ��സ് കൗ�സിലിെ� �വ��ന��  അവേലാകനം െച�ാ�േ�ാ;  ഇതിെ�

�ധാന �വ��ന�� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;
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(ബി) കായിക താര�െള അ�ാരാ� നിലവാര�ിേല�് ഉയ���തിന് േ�ാ��സ് കൗ�സിലിെ�

�വ��ന�� എ�േ�ാളം �ാ�മാ��െവ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) ഇതിന് അ�േയാജ�മായ രീതിയി�  േ�ാ��സ് കൗ�സിലിെ� �വ��നം ശ�ിെ���ാ�

നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) േ�ാ��സ് േഹാ��കളിെല കായിക താര��െട കഴിവ് െമ�െ����തിനായി േ�ാ��സ്

േഹാ��ക�െട �വ��നം കാര��മമാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െകായിലാ�ി േ�ഡിയ�ി� േ�ാ��സ് കൗ�സി� നട�ിയ വികസന �വ��ന��

3309. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േ�ാ��സ് കൗ�സി� ഏെ���തി�േശഷം െകായിലാ�ി േ�ഡിയ�ി� നാളി�വെര നട�ിയ

വികസന �വ��ന�� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െകായിലാ�ി േ�ഡിയ�ി� നി�ം അവിെട�� കട�റികളി� നി�മായി േ�ാ��സ് െകൗസിലിന്

കഴി� പ�് വ�ഷ�ി�  വാടകയിന�ി�ം മ�മായി ലഭി� വ�മാനെമ�;  വ�ഷം തിരി�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത വ�മാന�ി�നി�് േ�ാ��സ് െകൗ�സി�  െകായിലാ�ി േ�ഡിയ�ിെ�

വികസന�ിനായി കഴി� പ�് വ�ഷ�ാലം െചലവഴി� �ക എ�;  വ�ഷം തിരി�്

വിശദമാ�ാേമാ?

േ�ാ��സ് ��ക�ം േ�ാ��സ് �ണിേവ�ി�ി�ം

3310. �ീ.പി.ടി. േതാമസ്

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സ��ാ� അധീനതയി�� േ�ാ��സ് ��ക� ഏെത�ാെമ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) എ�ാ ജി�കളി�ം േ�ാ��സ് ��ക� ആരംഭി�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം

ന��േമാ;

(സി) ��ത�  മിക� കായിക താര�െള വള��ിെയ���തി�േവ�ി ഒ� േ�ാ��സ് �ണിേവ�ി�ി

ആരംഭി�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ?

കായികതാര���് െതാഴിലവസര��
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3311. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കായികതാര���് സം�ാനെ� െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളി�  േജാലി ന���ി� എ�

കായിക േമഖല�െട പരാതി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��േബാ�, േവാളിേബാ�, ബാ��് േബാ� �ട�ിയവ�െട വള���് ഏെറ സംഭാവനക� ന�കിയ

സം�ാന േപാലീസിെ� കായിക വിഭാഗ�ി� ഇേ�ാ� ഏ��ം മിക�വെര ലഭി�ാെത േപാ��ത്

ഈ േമഖലയി�� സ��ാരിെ� ഇടെപട�  ഇ�ാ�� �ലമാെണ� ആേ�പം

��യി�െ��ി�േ�ാ; ഇത് പരിഹരി�ാ� എെ��ി�ം പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത� കായിക താര���് സം�ാന സ��ീസിേലാ സ��ാ�/ െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളിേലാ

െതാഴിലവസര�� ലഭ�മാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

�ാമ�േദശ�ളി� േ�ാ��സ് വ�ാപന�ിന് നടപടി

3312. �ീ.െക.സി.േജാസഫ്

,, ൈഹബി ഈഡ�

,, സ�ി േജാസഫ്

,, ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ാമ�േദശ�ളി�  േ�ാ��സ് വ�ാപന�ിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സർ�ാർ

ൈകെ�ാ�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതിനായി എെ��ാം പ�തികളാണ് ആവി�രി�് നട�ാ�ാ� ഉേ�ശി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) പ�തിയ�സരി�് �ാമ�ളി�  േ�ാ��സ് വ�ാപന�ി�ം അതി�� അടി�ാന സൗകര���

ഒ���തി�ം എെ��ാം നടപടിക� എ��ി��്; വിവരി�േമാ?

അ�� 17 േലാകക�് ��േബാ� മ�ര��

3313. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ��  17  േലാകക�് ��േബാ�  മ�ര��  നട��തിേല�് െകാ�ിയിെല ക��

േ�ഡിയ�ിെല ഒ����െട നിലവിെല �ിതി അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇൗ ഒ�����് കാലതാമസം ഉ�ായി�േ�ാ; എ�ി� അത് എ�െകാ�ാെണ�് അറിയി�േമാ;

(സി) ഇൗ ഒ���� അടിയ�രമായി ���ിയാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) എ�േ��് ഇൗ നടപടിക� ���ീകരി�െമ�് അറിയി�േമാ?
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�വജനേ�മ േബാ�ഡിെ� പ�തിക�

3314. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള സം�ാന �വജനേ�മ േബാ�ഡ് ഈ സാ��ിക വ�ഷം നട�ിലാ�ാ�  ഉേ�ശി��

പ�തിക�െട വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന�് േ�ാ��സ് േഹാ��ക�  ആരംഭി��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  ഇതിനായി

കെ��ിയി�� �ല�ിെ� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

�വജനേ�മ േബാ�ഡിെ�റ �വ��ന��

3315. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന �വജനേ�മ േബാ�ഡിെ�റ �വ��ന�� എെ�ാ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �വജനേ�മ േബാ�ഡിെ�റ �വ��ന��  കാര��മമാ�ാ�  എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

േസാളാ� എന�ജിയി� നി�് ��തൽ ൈവദ�തി ഉ�പാദി�ി��തിന് നടപടി

3316. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാരിെ� കാല�് എ� മാ�ം അധികൈവദ�തി ഉ�ാദനമാണ് ല��മി��ത്; ഇതിനായി

എെ��ാം പ�തിക��ാണ് �പം ന�കിയി�ളളത്; വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) േസാളാ�  എന�ജിയി�  നി�്��തലായി ൈവദ�തി ഉ�പാദി�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

ഇതിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ് നിലവി� സ�ീകരി�വ��ത്; വിശദവിവരം ന��േമാ?

തി�വന��രം ജി�യിൽ േസാളാ� പാനൽ �ാപി�് ൈവദ�തി

3317. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സ��� ൈവദ�തീകരണ പ�തി �കാരം,  ൈവദ�തി ൈല�ക�  വിന�സി�വാ�  കഴിയാ�

തി�വന��രം ജി�യിെല ഏെത�ാം �ല�ളി�  േസാളാ�  പാന�ക�  �ാപി�് ൈവദ�തി

ന�കിയി�െ��് വിശദീകരി�ാേമാ?
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�ത�ാ�െക�ി� ൈവദ�തി ഉ�ാദനം

3318. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഇടമലയാ�  ൈഹേ�ാ ഇല�ിക് േ�ാജ�ിെ� അ�ബ�മായി �ത�ാ�െക�ി�  നട��

നി��ാണ �വ��ന��  ഇേ�ാ�  ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;  വിശദാംശം

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇവിെട നി�ം ൈവദ�തി ഉ�ാദനം എ�േ��് ആരംഭി�വാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

വാമന�രം മ�ല�ിൽ ൈവദ�തീകരി� വീ�ക�

3319. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��� ൈവദ�തീകരണ പ�തി �കാരം വാമന�രം നിേയാജകമ�ല�ി�  എ� വീ�ക�

ൈവദ�തീകരി�െവ�് പ�ായ�ടി�ാന�ി� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ം പ�തി�് ന�കിയ �ക�െട വിവര�� അറിയി�ാേമാ?

സ��ാ� �ാപന�ി� നി� വാ�� �ാ�േ�ാ�മ�ക��് ഇളവ്

3320. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഇല�ിസി�ി േബാ�ഡ് 100 െകവിഎ ,160 െകവിഎ ,250 െകവിഎ �ാ�േ�ാ�മ�ക� എെത�ാം

ക�നികളി� നി�ാണ് വാ��ത്; അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ ക�നി�ം ഓേരാ�ി�ം ഈടാ�� വിലക� എ�െയ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഏെത�ാം മാനദ���െട അടി�ാന�ിലാണ് ഇല�ിസി�ി േബാ�ഡ് �ാ�േ�ാ�മ�ക�

വാ��ത് എ� കാര��� അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) �ാ�േ�ാ�മ�ക� നി��ി��തിന് െക.എസ്.ഇ.ബി.�് സ��മായി എെ��ി�ം സംവിധാന��

നിലവി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദീകരി�ാേമാ;

(ഇ) സ��ാ�  �ാപന�ി�  നി� വാ��തിന് ഇള�കെള��ി�ം നിലവി�േ�ാ;  ഉെ��ി�

വിശദമാ�േമാ?

ഊ��കിര�, �ാ��് എന�ജി േ�ാ�ാം എ�ിവയി�െട ഊ��സംര�ണം
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3321. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ്

,, പി.െക. ശശി

�ീമതി.വീണാ േജാ��്

�ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഊ��സംര�ണ പ�തി�െട ഭാഗമായി സം�ാന�് നട�ിലാ�ി വ�� �ാ��് എന�ജി

േ�ാ�ാമിെ� �േരാഗതി വിലയി��ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഊ��സംര�ണ�ിെ� ആവശ�കതെയ��ി െപാ�ജന�ളി�  അവേബാധം ��ി��തിനായി

ഈ പ�തി�ം ഊ��കിര� പ�തി�ം എ�മാ�ം �േയാജന�ദമാെണ�് വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(സി) ഇ�രം പ�തിക�  ��ത�  വ�ാപി�ി�് ഊ��സംര�ണം സാധ�മാ��തിനായി നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

െക എസ് ഇ ബി ലിമി� ഡിെ� �വ��ന മികവ്

3322. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക എസ് ഇ ബി ലിമി� ഡിെ� �വ��ന മികവ് വ��ി�ി��ത് സംബ�ി�് േകാഴിേ�ാട് ഐ

ഐ എം സമ��ി� റിേ�ാ��ിേ�� െക എസ് ഇ ബി ഡയറ�� േബാ�ഡ് എെ��ി�ം തീ�മാനം

എ��ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) 01.01.2011-ന് േശഷം  31.03.2017  വെര എ� േപ��് ത�ിക മാ�ം വഴി �നിയ�

അസി��്/  കാഷ��ത�ികയിേല�് �േമാഷ�  ന�കി എ�് വ��മാ�ാേമാ;  ആയതിന്

ആ�പാതികമായി  31.03.2017  വെര എ� േപ��് പി എസ് സി വഴി നിയമനം

നടേ��താ��് എ�് വ��മാ�ാേമാ;  ഇതി�  എ� പി എസ് സി നിയമന��  നട�;

2014-15, 2015-16 വ�ഷ�ളിെല െക എസ് ഇ ബി �െട ലാഭം/ന�ം എ�യാണ് എ. ജി.�െട

കണ�് �കാരം െക എസ് ഇ ബി �െട  2014-15,  2015-16വ�ഷ�ളിെല ലാഭം/ന�ം

എ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

െക.എസ്.ഇ.ബി കരാ� ജീവന�ാ�െട �����് പരിഹാരം കാണാ� നടപടി

3323. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കരാ�  ജീവന�ാ��് േജാലി�ിടയി�  അപകടം സംഭവി�ാ�  അവ�െട സംര�ണ �മതല

െക.എസ്.ഇ.ബി. ഏെ���ാ�േ�ാ;

(ബി) ഇെ��ി� ഇ�കാരം അപകടം സംഭവി�് വ�ഷ�േളാളം കിട�ിലായ ഒേ�െറ േപ� ഉെ�� കാര�ം
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��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി�  കരാ�  ജീവന�ാ�െട �����് പരിഹാരം കാണാ�  തമി�ാട് മാ�കയി�  കരാ�

െതാഴിലാളി സംര�ണ നിയമം നട�ിലാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശ�� ന��േമാ?

െക.എസ്.ഇ.ബി. അസി��് എ�ിക��ീവ് എ�ജിനീയ�മാ�െട ത�ിക െറ�ലൈറസ് െച�ാൻ നടപടി

3324. �ീ.പി.ടി. േതാമസ്

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

(എ) േകരള േ��് ഇല�ിസി�ി േബാ�ഡ് ലിമി�ഡി�  താ��ാലികമായി അ�േ�ഡ് െച�

ത�ികയി��െ�െട  30.07.2015  �ത�  ഇ�വെര എ� അസി��് എ�ിക��ീവ്

എ�ജിനീയ�മാ�(ഇല�ി��) വിരമി�ി��് :

(ബി) അസി��് എ�ിക��ീവ് എ�ജിനീയ�(ഇല�ി��)മാ�െട എ� ത�ികക� ഇേ�ാ� െറ�ലൈറസ്

െച�ാ�െ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഈ ത�ികക�  െറ�ലൈറസ് െച�ാ�� കാലതാമസ�ിന് കാരണെമ�്;  ഈ ത�ികക�

െറ�ലൈറസ് െച�ാ�� അടിയ�ിര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െക.എസ്.ഇ.ബി.യിെല സബ് എ�ിനീയ� നിയമനം

3325. േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ഇ.ബി.യി�  സബ് എ�ിനീയ�മാ�െട എ� ത�ികകളാണ് അ�വദി�ി��ത്;

നിലവിെല സബ് എ�ിനീയ�മാരി� എ� �ിരം ജീവന�ാ�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ ത�ിയിേല�് പി.എസ്.സി. വഴി നിയമനം നട�ി�േ�ാ; കണ�് ലഭ�മാ�േമാ; പി.എസ്.സി.

റാ�് ലി�് നിലവി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) സബ് എ�ിനീയ�  ത�ികയിേല�് ത�ികമാ�ം വഴി ഏെത�ാം ത�ികകളി�  നി��വ��്

നിയമന�ിന് അ�ഹത��്; അ�പാതം വിശദമാ�േമാ?

െക.എസ്.ഇ.ബി.�് കി�ാ�� �ടി�ിക ഇനം തിരി� കണ�്

3326. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള േ��് ഇല�ിസി�ി േബാ�ഡിന് പിരി�കിേ�� �ടി�ിക �ക എ�െയ�ം  2017 മാ��്

മാസം വെര ഇത് എ� �ക വ�െമ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇവയി� വിവിധ സ��ാ� വ��ക�, വാ�� അേതാറി�ി, െപാ�േമഖലാ �ാപന��, തേ�ശ ഭരണ

�ാപന��, േക� സ��ാ�  വ��ക�ം െപാ�േമഖലാ �ാപന��ം,  �ണിേവ�ി�ിക�, മ�്
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�ാപന�� എ�ിവ ഓേരാ വിഭാഗ�ം അട�േ�� �ടി�ിക �ക എ� എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) സ�കാര� വ��ിക�, �ാപന��, വ�കിട െച�കിട വ�വസായ �ാപന��, �ാ�ക�, െക�ിട

സ��യ��, വ�കിട ക�വട �ാപന��  �ട�ി ൈഹ െട�ഷ�, േലാ െട�ഷ�  വിഭാഗം

അട�േ�� �ടി�ിക �ക എ�;  �ാപന��േദവി�ളം നിേയാജക മ�ല�ി� േപ��െ�െട

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) �ടി�ികയിന�ി�  എ� �ക�െട പിരിെ����മായി ബ�െ�� േകാടതികളി�  േക�ക�

നിലവി��്;

(ഇ) ��ത �ടി�ിക �ക അടിയ�രമായി പിരിെ���ാ�ം േ�ക� പി�വലി�ാ�ം േകാടതി േക�ക�

യഥാവിധി ൈകകാര�ം െച�് തീ���ാ�ാ�ം എ� നടപടിക�  സ�ീകരി�വ�� എ�ം

വ��മാ�േമാ;

(എഫ്) വ�കിട ഉപേഭാ�ാ�ളി�  നി�� �ടി�ിക പിരിെ���ാ�ം ൈവദ�തി ചാ�ജ് വ��ന

പി�വലി��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ ?

െക.എസ്.ഇ.ബി.യി�നി�ം െഡപ�േ�ഷനി� േജാലി െച�� ജീവന�ാരെ� �ട�ി�ിട�� �േമാഷ�ക�

3327. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) പതിനാലാം േകരള നിയമസഭ�െട ര�ാം സേ�ളന�ിെല ന�� ചി�മിടാ� േചാദ�ം ന��

5568-ന്  02.11.2016-� ന�കിയ മ�പടിയി� െക.എസ്.ഇ.ബി.യി�നി�ം െഡപ�േ�ഷനി�

േജാലി െച�� േതാമസ് േജാ��ിന് ലഭി�േ��ിയി�� �േമാഷ�ക�, 23.04.2016-� ലഭി�

െക.എസ്.ഇ.ബി.  വിജില�സ് റിേ�ാ��ിെ� കാലാവധി  6  മാസം കഴി�തിനാ�  ഒരി��  �ടി

െക.എസ്.ഇ.ബി. ചീഫ് വിജില�സ് ഓഫീസ�െട റിേ�ാ��് വാേ����് എ�ം ഇത് ലഭി�ാ�

ഉടെന ഡി.പി.സി.ക� �ടി (േലാവ�&ഹയ�) �േമാഷ�ക� ന���താെണ�ം െവളിെ���ിയത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) 23.04.2016�ം  01.11.2016�ം െക.എസ്.ഇ.ബി.  ചീഫ് വിജില�സ് ഓഫീസ�െട അ��ല

വിജില�സ് �ിയറ�സ് ലഭി�ി�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) 01.11.2016-െല �ിയറ�സ് �കാരം  20.12.2003-�  െകാ�േ�� സീനിയ�  ���്

�േമാഷ� ഉ�രവ് 22.11.2016-�ം, 31.08.2008-� െകാ�േ�� അസി��് അ�ൗ�്സ്

ഓഫീസ�  �േമാഷ�  ഉ�രവ്  24.12.2016-�ം ഇറ�ിയി���ം,  എ�ാ�  ഇതിന് േശഷം  4

മാസം കഴി�ി�ം 08/2014-� ലഭിേ�� അ�ൗ�്സ് ഓഫീസ� �േമാഷ� ഉ�രവ് ഡി.പി.സി.

�ടി ഇറ�ാതിരി���ം ��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ;

(ഡി) െക.എസ്.ഇ.ബി.യി� ഉ� മ�് �നിയ� ഉേദ�ാഗ��െട അ�ൗ�്സ് ഓഫീസ� �േേമാഷെ�

�െട ഇേ�ഹ�ിന്  2014-�  െകാ�േ�� അ�ൗ�്സ് ഓഫീസ�  �േമാഷ�  ഉ�െ���ി

കാലതാമസം ഒഴിവാ�ി �േത�കമായി ഡി.പി.സി.(ഹയ�)�ടി �ാന�യ�ം ന��വാ�  നടപടി
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സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ;

(ഇ) 17.05.2003-�  ഇറ�ിയ  01.01.2002  വെര�� സീനിയ�  അസി��മാ�െട േ�േഡഷ�

ലി�ി�  ജനന�ീയതി  06.02.1962  എ�തി�പകരം െത�ായി  15.11.1953  എ�്

േരഖെ���ിയ�െകാ�ാണ് �േമാഷ�ക�  െകാ��ാ�  കാലതാമസം വ�െത�ം

17.05.2003-െല സ��ല�  നം.EB/Gradation/2003-െല ലി�ി�  െത�കേളാ

വി�േപാക�കേളാ ഉ�ായി�െ��ി�  ആയത് പരിഹരി�ാ�  ഒ� മാസ�ിനകം ബ�െ��വെര

അറിയി�വാ� നി�േ�ശം ന�കിയി�� എ�ം േമ��റ� മ�പടിയി� പറ�ി����കാര��

നി�േ�ശ�ിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(എഫ്) 1999 �ത� െക.എസ്.ഇ.ബി.യി� നി�ം െഡപ�േ�ഷനി� എം.എ�.എ.�െട പി.എ. ആയി േജാലി

േനാ�� ടിയാെന േ�േഡഷ�  ലി�് ഇറ�ിയ വിവരം അറിയി�വാ�  െക.എസ്.ഇ.ബി.�്

കഴി�മായി��ിേ�; വിശദാംശം െവളിെ���േമാ;

(ജി) അ�ഹതെ�� �ാന�യ���  ന�കണെമ�ാവശ�െ��്  13.11.2001-�ം  01.09.2011-�ം

ടിയാ�  എം.എ�.എ�െട ശിപാ�ശ�േ�ാെട അേപ�ക�  െക.എസ്.ഇ.ബി.  അധികാരിക��്

ന�കിയതിെ� േകാ�ിക�  െ�ാേമാഷ�  ഫയലി�  ഉ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇതിെ�

പക��് ലഭ�മാ�േമാ;  12/2017-�  36വ�ഷം േസവനം ���ിയാ�� ടിയാന്  08/2014-�

െകാ�േ�� അ�ൗ�്സ് ഓഫീസ�  �േമാഷ�  എ��ം െപെ��് െകാ��വാ�  ഡി.പി.സി.

(ഹയ�) എ�േ��് ��െമ�ം �േമാഷ�  എ�േ��് ന�കാനാ�െമ�ം വിശദമാ�േമാ;

വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ?

സബ് എ�ിനീയ� (ഇല�ി��) ത�ികയിെല ജീവന�ാ�െട വിവര��

3328. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ഇ.ബി ലിമി�ഡിന് സം�ാന�് സബ് എ�ിനീയ� (ഇല�ി��) ത�ിക�� എ�

ഓഫീ�ക� ഉ�്;

(ബി) ഈ ഓഫീ�കളി� 30% പി.എസ്.സി ക�ാ�ായി� നിലവി� േജാലി െച�വ�� െറ�ല� സബ്

എ�ിനീയ�  (ഇല�ി��) മാ�െട േപര്,  ജനന തീയതി,  നിയമന തീയതി,  എംേ�ായ് േകാഡ്

എ�ിവ ന�കാേമാ;

(സി) ഈ ഓഫീ�കളി� 10% പി.എസ്.സി ഇ�സ��ീസ് ക�ാ�ായി� നിലവി� േജാലി െച�വ��

െറ�ല� സബ് എ�ിനീയ� (ഇല�ി��) മാ�െട േപര്, ജനന തീയതി, നിയമന തീയതി, എംേ�ായ്

േകാഡ് എ�ിവ ന�കാേമാ;

(ഡി) ഈ ഓഫീ�കളി� 60% െ�ാേമാഷ� ക�ാ�ായി� നിലവി� േജാലി െച�വ�� െറ�ല� സബ്

എ�ിനീയ�  (ഇല�ി��) മാ�െട േപര്,  ജനന തീയതി,  നിയമന തീയതി,  എംേ�ായ് േകാഡ്

എ�ിവ ന�കാേമാ;
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(ഇ) ഈ ഓഫീ�കളി� ആ�ിത /െ�ഷ�� നിയമന ക�ാ�ായി� നിലവി� േജാലി െച�വ�� െറ�ല�

സബ് എ�ിനീയ� (ഇല�ി��) മാ�െട േപര്, ജനന തീയതി, നിയമന തീയതി, എംേ�ായ് േകാഡ്

എ�ിവ ന�കാേമാ;

(എഫ്) ഈ ഓഫീ�കളി� 10% പി.എസ്.സി ഇ�സ��ീസ് ക�ാ�ായി� 2003 � നിയമിതരായ  254

ഉേദ�ാഗാ��ികെള നിലവി�  ഏ� ക�ാ�ായിലാണ് ഉ�െ���ിയി��ത് എ�ം ഇവ��്

�ാന�യ�ം ന�കിയി�േ�ാ എ�ം വ��മാ�േമാ?

ഉദയ് കരാ� �കാരം െക.എസ്.ഇ.ബി�് ഉ�ാ�� േന��ൾ

3329. �ീ.തി�വ�� രാധാ���

,, വി.ടി.ബ�റാം

,, അനി� അ�ര

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

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സ��ാ� േക� സ��ാ�മായി ഒ�വ� ഉദയ് കരാ� �കാരം എെ��ാം േന��ളാണ്

െക.എസ്.ഇ.ബി�് ഉ�ാ��ത്;

(ബി) സം�ാന�് നി�ിത കാലയളവ് വെര കറ�് ചാ��് വ��നവ് വ���െത�് േക�സ��ാ�

നി�േ�ശി�ി�േ�ാ;എ�ി� എ�വെര; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ ?

(സി) 2011 �ത� 2013 വെര�ളള സാ��ിക ബാധ�ത തീ��വാനായി�ാേണാ േക� നി�േ�ശ�ിന്

വി��മായി ൈവദ�തി ചാ��ി� വ��നവ് വ��വാ� റ�േല�റി ക�ീഷ� ഉ�രവായത്?

എ�.ഇ.ഡി ബ��ക�െട വിതരണം

3330. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ൈവദ�തി വ��ിെ� െസ��ക�  വഴി എ�.ഇ.ഡി ബ��ക�  വിതരണം

െച��േ�ാ ; എ�ി� ആ��ാണ് ഇതിെ� �മതല;

(ബി) ഇതിെ� വില നി�യി��ത് എ�െനയാണ്  ;  ഈ ബ��ക��് ഗ�ാര�ിേയാ വാറ�ിേയാ

ന�കിയി�േ�ാ;

(സി) ൈവദ�തി േബാ�ഡിന് ഇല�ിക് െമ�ീരിയ�ക�  വാ��തിന് പ�േ��് ക�ി�ി നിലവി�േ�ാ

;അംഗ�� ആെര�ാമാണ് ;പ�േ��് രീതി എ�െനെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) നിലവാര���ം ഈട് നി����മായ ഇല�ിക് െമ�ീരിയ� പ�േ��് െച�വാ� വ��് നി�േ�ശം

ന�കിയി�േ�ാ; നി�േ�ശം െക.എസ്.ഇ.ബി പാലി��േ�ാ ;വ��മാ�േമാ?
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എ�ാ ൈല�ക�ം അ���ൗ�് േകബി� വഴി ആ�വാ� നടപടി

3331. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിലാകമാന�ളള േകാേമ��, ഗാ�ഹിക ൈവദ�തി കണ��ക� ഉ��െട എ�ാ ൈല�ക�ം

അ���ൗ�് േകബി� വഴി െകാ��വാ� ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ഗാ�ഹികആവശ��ി� േകാേമ���  ആവശ��ി�ം മ�ം ൈവദ�തി കണ��  െകാ��േ�ാ�

േപാ�ി�  നി�ം കണ�ന് േവ�ി വലി�� സ��ീസ് ൈല�  അ��  �ൗ�് േകബി�  വഴി

ഉടമ�� ന��� അവ� ഇേ�ാ� നിലവി� ഉേ�ാ;

(സി) ഉെ��ി�  ഇതിേല�് വ�� േകബിളിെ� വില െക.എസ്.ഇ േബാ�ഡ് എ�െനയാണ്

ഈടാ��ത്;ഉടമ�ന് തെ� െക.എസ്.ഇ േബാ�ഡ് െ� നി�േ�ശ�കാരം േകബി�വാ�ി

ന��വാ� കഴി�േമാ;വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ;

(ഡി) വ�ംകാല�ളിെല വികസനം ��ി�ക�് എ�ാ ൈവദ�തി ൈല�ക�ം അ���ൗ�് േകബി� വഴി

ആ�വാ� ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െകാ�ം മ�ല�ിെല ഊ�� വ��ിെ� ���ിക�

3332. �ീ.എം. �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഈ സ��ാ�  നിലവി� വ� േശഷം െകാ�ം മ�ല�ി� ഊ�� വ��് �ഖാ�രം നട�ി�

വ��ിയ�ം ഭരണാ�മതി ലഭി�ി���ം ���ീകരി�ി���മായ ���ിക�െട വിശദവിവരം

ലഭ�മാ�ാേമാ?

ൈവദ�തി �സരണ �ംഖല െമ�െ����തിനായി നടപടിക�

3333. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ�

,, െക. െക. രാമച�� നായ�

,, ആ�ണി േജാ�

,, കാരാ�് റസാഖ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ൈവദ�തി �സരണ �ംഖല െമ�െ����തിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി�ളളത്;

(ബി) ൈവദ�തി �സരണേശഷി 400 െക.വി. ആയി ഉയ���തിന് �ാ�സ് �ിഡ് 2.0 എ� േപരി�

മാ�� �ാ� ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) ��ത പ�തി�് ആെക എ� േകാടി �പയാണ് െചലവ് �തീ�ി��െത�ം ഇതി� എ� േകാടി
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�പ കി�ബി �െട ധനസഹായം ലഭി�െമ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) �ാ�സ് �ിഡ് 2 പ�തി എ�് ���ീകരി�ാനാ�േ�ശി��െത�് അറിയി�ാേമാ?

ൈവദ�തി ചാ�ജ് വ��ന

3334. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം ൈവദ�തി ചാ�ജ് വ��ി�ി�് ഉ�രവിറ�ിയി�േ�ാ;

ഉെ��ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ��ത നിര�് വ��നയി�െട എ� േകാടി �പ �െട അധിക വ�മാനമാണ് െക.എസ്.ഇ.ബി.

�തീ�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത നിര�് വ��നയി�  നി�് ഏെത�ി�ം വിഭാഗ�െള ഒഴിവാ�ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�

വ��മാ�േമാ?

ൈവദ�തി ഉ�പാദന േമഖലയി� ��തായി ആവി�രി�ി�� പ�തിക�

3335. �ീ.വി.ഡി.സതീശ�

,, വി.പി.സജീ��

,, എം. വി�െസ�്

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

(എ) സം�ാന�് ൈവദ�തി ഉ�പാദന േമഖലയി�  ��തായി ആവി�രി�ി�� പ�തിക�

ഏെത�ാമാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈ പ�തിക� നട�ിലാ��� വഴി എ� െമഗാവാ�് ൈവദ�തി ഉ�ാദനമാണ് ല��മി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �തിയ�ം നി��ാണം നട�വ���ം നി��ാണം �ട�ി�ിട���മായ ജലൈവദ�തപ�തിക�

ഏെത�ാമാെണ�് െവളിെ���േമാ?

ൈവദ�തി േബാ�ഡിെല കരാ� െതാഴിലാളിക�

3336. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ൈവദ�തി േബാ�ഡി�  കരാ�  െതാഴിലാളികെള മ���  ത�ികയി�  നിയമി��തിന്

തീ�മാനി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� എ� േപെര നിയമി��തിനാണ് ഇേ�ാ� തീ�മാനി�ി�ളളത്;

(ബി) ഇ�ര�ി� നിയമി��തിന് എെ��ാം മാനദ��ളാണ് നി�േ�ശി�ി�ളളത്;
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(സി) കരാ�  ജീവന�ാെര നിയമി��തിന് �േത�ക അ�പാതം നി�യി�ി�േ�ാ;  എ�ിൽ

വിശദീകരി�േമാ?

െെവദ�ത േമഖലയി� നട�ിലാ�ാ�േ�ശി�� ഈ വർഷെ� പ�തിക�

3337. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം

,, ഷാഫി പറ�ി�

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

,, അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഇൗ വ�ഷം െെവദ�ത േമഖലയി�  ഏെത�ാം പ�തികളാണ് നട�ിലാ�ാ�േ�ശി��െത�്

വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ഏെത�ാം േമഖലകളിലാണ് പ�തി നട�ിലാ��െത�ം ഓേരാ േമഖലയി� നി�ം എ� െമഗാവാ�്

െെവദ�തിയാണ് ഉ�ാദി�ി�ാ� ല��മി�ി�ളളെത�ം വിവരി�േമാ;

(സി) പ�തിക�  നട�ിലാ��തിന് ഭരണതല�ി�  എെ��ാം നടപടിക�  െെകെ�ാ�ി�െ��്

വ��മാ�േമാ?

ൈവദ�തി �തിസ�ി

3338. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഈ വ�ഷം പവ�ക�ം േലാഡ് െഷ�ിം�ം ഉ�ാകാതിരി�ാ�  എെ��ാം

��ക�ത�കളാണ് എ��ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് ഈ വ�ഷം എ� �ണി�് ൈവദ�തി�െട �റ��ാെയ�ം �തിസ�ി ഒഴിവാ�ാ�

ആ��ണം െച� നടപടിക� എെ��ാമാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഡീപ് േലലം െകാ�് ഉേ�ശി��െത�ാണ്;

(ഡി) ഡീപ് േലലം വഴി നിര�രം ൈവദ�തി ലഭി�േമാ: എ�ിൽ അേത� റി�് വിശദീകരി�ാേമാ?

കായം�ളം താപൈവദ�ത നിലയ�ി� നി�് ഉ�പാദി�ി�� ൈവദ�തി

3339. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കായം�ളം താപൈവദ�ത നിലയ�ി� നി�് ഉ�പാദി�ി�� ൈവദ�തി സം�ാന�ിന് �റേ��്

വി�പന നട��േ�ാ;
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(ബി) ഉെ��ി� �ണി�് വില, വാ�� വ��ി / �ാപനം �ട�ിയ വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഇെ��ി� നി�ബ�ിതമായി എ�േ�� വില�ടിയ ൈവദ�തി�് മ�് ആവശ��ാ�േ�ാ എ� കാര�ം

അേന�ഷി�ി�േ�ാ;

(ഡി) കരാ�  �കാരം െവ�െത പണം ന���തി� പകരം ത�ല�മായ �ക�� ൈവദ�തി അവിെട

നിെ���ാ�� �മെമ�ി�ം പരീ�ണാടി�ാന�ി�  നട�ിയി�േ�ാ;  എ�ിൽ വിശദവിവരം

ന�കാേമാ?

ൈവദ�തി വിതരണ�ിന് ആ�. എം. �.,എസ്. സി.എ.ഡി.എ സംവിധാന��

3340. �ീ.എം. �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

കാര��മമായ ൈവദ�തി വിതരമ�ിനാ�� റിംഗ് െമയി� �ണി�് (ആ�.എം.�) ��� ൈവസറി

ക�േ�ാ�  ആ�് േഡ�ാ അക�സിഷ�  (എസ്.സി.എ.ഡി.എ)  എ�ീ സംവിധാന��

സം�ാന�് എവിെട�ാമാണ് ഏ�െ���ിയി��ത്: വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

ൈവദ�തി ചാ��ിന�ി� �ടി�ിക

3341. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ആല�ഴ ജി�യി� ൈവദ�തി ചാ��ിന�ി� �ടി�ിക ന�ാ�� �ാപന�� ഏെത�ാമാെണ�്

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) എ� �കയാണ് �ടി�ിക ഇന�ി� ലഭി�വാ��ത്;

(സി) ൈവദ�തി ചാ�ജിന�ി�  മാേവലി�ര മ�ല�ി�  �ടി�ിക�� �ാപന��െട വിശദവിവരം

ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ഇത് പിരിെ����തിന് സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ?

കായം�ളം താപൈവദ�തനിലയ�ിനാവശ�മായ ഇ�നം

3342. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കായം�ളം താപൈവദ�തനിലയ�ിനാവശ�മായ ഇ�നെമ�ി��തി�� എ�എ�ജി ൈപ�്

ൈല� �ാപി��തിെ� ഭാഗമായി എെ��ാം തട��ളാണ് നിലവി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) �തിവ�ഷം എ�ടിപിസി - �് െക.എസ്.ഇ.േബാ�ഡ് ലിമി�ഡ് എ� േകാടി �പയാണ് ന���ത്;

(സി) കായം�ളം ൈവദ�തി നിലയം സം�ാന സ��ാ�  ഏെ���ാ�  പ�തി�േ�ാ;  എ�ിൽ

വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ?
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ത�ലമ� സബ് േ�ഷെ� േശഷി ഉയ���

3343. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) തി�വ�ാടി മ�ല�ിെല ത�ലമ� െക.എസ്.ഇ.  ബി  33  െക വി സ�്േ�ഷെ� േശഷി

വ��ി�ി�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇതിന് സ�ീകരി� വ�� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ?

ക��രി ഉപേയാഗി�� ൈവദ�േതാ�പാദന പ�തി

3344. �ീ.േറാഷി അഗ�ി�

,, േമാ�സ് േജാസഫ്

,, സി.എഫ്.േതാമസ്

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

ന��േമാ:

(എ) ക��രി ഉപേയാഗി�് ൈവദ�തി ഉ�ാദി�ി�� പ�തി�് സർ�ാർ ല��മി��േ�ാ;  ഇ�മായി

ബ�െ��് േക�സ��ാ�മാേയാ ഇതരസം�ാന��മാേയാ എെ��ി�ം ധാരണാപ�ം

ഒ�െവ�ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ബി) ��ത പ�തിെയ�റി�് പഠനം നട�ിയി�േ�ാ; ഇത് എ�േ�ാളം ലാഭകരമാണ്; വിശദാംശ��

ന��േമാ?

പവ�ക�് ഇ�ാതാ�ാ� നടപടി

3345. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നിലവിെല േവന�ം മഴലഭ�തയി�ാ��ം കാരണം ഉ�ായ ജല ദൗ�ലഭ�ം

ൈവദ�േതാ�ാദനെ� ബാധി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇനി എ� ദിവസെ� ൈവദ�േതാ�ാദന�ി�� ജലലഭ�ത സം�ാനെ� ജല സംഭരണികളി�

ഉ�് എ� വ��മാ�േമാ;

(സി) സം�ാന�് നിലവി�� ജല ദൗ�ലഭ�ം പരിഗണി�് മേ�െത�ാം േമഖലകളി�  നി�് ൈവദ�തി

ലഭ�മാ�ി പവ�ക�് ഇ�ാതാ�ാ� നടപടിക� സ�ീകരി� വ�െ��് വ��മാ�േമാ?

��ാറി� െക.എസ്.ഇ.ബി.�െട ഉടമ�തയി�ളള �മി
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3346. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ��ാറി� െക.എസ്.ഇ.ബി.�െട ഉടമ�തയി� എ� ഏ�� �മി��്; ഇതിെ� വിശദാംശ��

ഏ�� തിരി�് �ലേ��ക� സഹിതം െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഇതി� ഏെത�ാം �ല�� ൈകേ��ം�ലം ന�െ��ി��്; ഇത് എവിെടെയ�ാമാെണ�ം എ�

ഏ�� �മിയാണ് ൈകേ�റിയെത�ം ൈകേ���ാ�െട വിശദാംശ�� സഹിതം െവളിെ���േമാ;

(സി) ��ാറി� െക.എസ്.ഇ.ബി.�െട ഉടമ�തയി�� �മി�െട േപരിൽ എ� േക�ക� ഏെത�ാം

േകാടതികളി�  നിലവി�െ��ം എ��തലാണ് േകസ് ഓേരാ�ം നട�ിവ��െത��ളള

വിവര�� െവളിെ���േമാ;

(ഡി) ഏെത�ി�ം �മി നാളി�വെര തിരി�് പിടി�ാ� സാധി�ി�േ�ാ; വിശാദംശ�� െവളിെ���േമാ;

(ഇ) ഏെത�ി�ം ��ഖ വ��ികേളാ രാ�ീയ േനതാ�േളാ െക.എസ്.ഇ.ബി.�െട �മി ൈകേ�റിയതായി

മന�ിലാ�ിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� ഇവ� ആരാെണ�ം മ��ളള വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ?

കാസ�േഗാഡ് ജി�യിൽ െെവദ�തി ��ക� ലഭി�ാൻ കാലതാമസം

3347. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� െെവദ�തി വിതരണ�ി�ളള ��ക� ലഭ�മാ��തി�ളള കാലതാമസം

കാരണം കണ�� ന�കാ� കാലതാമസം വ�� വിഷയം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ആയത് പരിഹരി��തിന് എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ;  വിശദാംശ��

അറിയി�ാേമാ?

െകായിലാ�ി നഗര�ിെല െെവദ�തി തട��ിന് പരിഹാരം

3348. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െെവദ�തി വ��് മ�ി വിളി� േച�� േകാഴിേ�ാട് െവ�് നട� േയാഗ�ി�  െകായിലാ�ി

മ�ല�ിെ� ആവശ��ളായി അവതരി�ി�െ��ത് എെ��ാം കാര��ളായി�� എ�ത്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇൗ ആവശ��ളി� സ�ീകരി� വ�� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) െകായിലാ�ി നഗര�ിെല െെവദ�തി തട��ിന് പരിഹാരമായി െകായിലാ�ിയി� 110 െകവി

സബ് േ�ഷ� ആരംഭി�ണെമ� ആവശ��ി� സ�ീകരി� നടപടി വിശദമാ�ാേമാ?

െകായിലാ�ി മ�ലെ� സ��� ൈവദ�തീകരണ മ�ലമായി �ഖ�ാപി��
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3349. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകായിലാ�ി മ�ലെ� സ��� ൈവദ�തീകരണ മ�ലമായി �ഖ�ാപി��തിനായി നട�

വ�� �വ��ന�� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിെ� ഭാഗമായി ഇ� വെര എ� അേപ�ക� െക.എസ്.ഇ.ബി.�െട വിവിധ െസ��കളി�

ലഭി�; എ� േപ��് ഇതിനകം കണ�� ന�കി; ഇനി എ� േപ�െട അേപ�കളി� കണ��

ന�കാ��്;

(സി) മ�ലെ� എ�് സ��� ൈവദ�തികരണ മ�ലമായി �ഖ�ാപി�ം; വിശദമാ�േമാ?

സ��� ൈവദ�തീകരണ സം�ാനം

3350. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകരളം സ��� ൈവദ�തീകരണ സം�ാനമായി എ�് മാ�െമ�ാണ് കണ�ാ��ത്;

(ബി) അതിന് േവ�ി എെ��ാം കാര��ളാണ് െച�ി�ളളത്?

പാര�േര�തര ഊ�� ഉ�ാദന രംഗ�് ൈകവരി� േന���

3351. �ീ.െക.��ിരാമ�

,, സി.���

,, ഡി.െക. �രളി

,, വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം പാര�േര�തര ഊ�� ഉ�ാദന രംഗ�് ൈകവരി�

േന��� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) കാസ�േഗാഡ്  200  െമഗാവാ�് േസാളാ�  പാ��ിെ� നി��ാണം ഏത് ഘ��ിലാെണ�്

അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഇവിെട എ� െമഗാവാ�ിെ� േസാളാ� ൈവദ�തി നിലയമാണ് ���ികരി�ി��ത്;

(ഡി) സം�ാന�ിന് അ�േയാജ�മായ മ�് പാര�േര�തര ഊ�� ഉ�ാദന മാ����

ഏെത�ാമാെണ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം വ��മാ�ാേമാ?

ൈഹേവാ�േ�ജ് ഡയറ�് കറ�് സംവിധാനം �ാപി��തിന് പ�തി

3352. �ീ.െക.സി.േജാസഫ്

,, ഷാഫി പറ�ി�
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,, എ.പി. അനി� �മാ�

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

(എ) മ�് സം�ാന�ളി� നി�ം വലിയ അളവി� ൈവദ�തി െകാ�വരാ� കഴി�� ൈഹേവാ�േ�ജ്

ഡയറ�് കറ�് �സരണ സംവിധാനം �ാപി��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി�  ��ത സംവിധാനം നട�ിലാ��തിന് ആെരയാണ് �മതലെ���ിയി��െത�ം

എ�േ��് പ�തി ���ിയാ�ാ� കഴി�െമ�ം അറിയി�േമാ?

സം�ാന�ിന് �റ�് നി�ം ��ത� ൈവദ�തി

3353. �ീ.െക.സി.േജാസഫ്

,, എ.പി. അനി� �മാ�

,, പി.ടി. േതാമസ്

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

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിന് �റ�് നി�ം ��ത�  ൈവദ�തി െകാ�വ�വാ�  സാധി�� വിധ�ി�

സം�ാനെ� ൈവദ�തി വിതരണ �ംഖല ശ�ിെ���വാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) �ാ�സ് �ിഡ് 2.0 െ� �വ��ന വിശദാംശം െവളിെ���േമാ;

(സി) എ�േ��് ഈ സംവിധാനം ���ിയാ�വാ� കഴി�െമ�ം അതിന് എ�് �ക ആവശ�മായി

വ�െമ�ം ഈ �ക എവിെട നി�ം കെ��വാനാണ് ആേലാചി��െത�ം െവളിെ���േമാ?

�ഷിയിട�ി� �മി�െട തരം േനാ�ാെത ൈവദ�തി

T 3354.�ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ന�ജാ,ഡാ�ബാ�് �ട�ിയവയി� ഉ�െ�� �ല�ളി� ൈവദ�തി ന�ാ� നിയമ തടസ��ത്

��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) �ഷിെയ േ�ാ�ഹി�ി�ാ� �ഷി ആവശ��ിേല�് �മി�െട തരം േനാ�ാെത ൈവദ�തി ന�കാ�

ആേലാചി�േമാ ?

േകാ��ാ�� ൈലസ�സ്

3355. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:
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(എ) വയ�മാ� ൈലസ�സ് ലഭി�് അ�് വ�ഷം ���ിയായവ��്,  േകാ��ാ�� ൈലസ�സിന്

അേപ�ി�ാ��താെണ�ം ഇ�െന�� അേപ�ക� 45 ദിവസ�ിനകം തീ��ാ�ണെമ���

വ�വ� നിലനി���േ�ാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�  അേപ� ന�കിയവ�െട കാര��ി�  തീ�മാനമാകാെത ദീ�ഘനാളായി

�ട�ി�ിട��ത് വ��ിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇ�ര�ി�� അേപ�ക�  പരിഗണി��തി�  �തിയ മാ�� നി�േ�ശ��  എെ��ി�ം

�റെ��വി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) നിലവി�� അേപ�ക�  എ��ം േവഗം തീ��ാ��തിന് നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാ;എ�ി�

വിശദമാ�േമാ?

േക��ളി�നി�് ലഭി�� ൈവദ�തിയിൽ �റവ്

3356. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േക��ളി�നി�് സം�ാന�ിന് ൈവദ�തി ലഭി�� �ട�ളം,  സിംഹാ�ി,  ൈവതരണി എ�ീ

ൈവദ�തനിലയ�ളിെല യ��കരാ� �ലം ഇട�ാല�് സം�ാന�ിന് ലഭി�� ൈവദ�തിയി�

300 െമഗാവാ�ിെ� �റവ് ഉേ�ാേയാ;

(ബി) ഇത് മറികട�ാ�  ആഭ��ര ഉ��ാദനം ര�ിര�ിയിലധികമായി ഉയ��ക��ാേയാ;  എ�ി�

ഏെത�ാം നിലയ�ളിെല ഉ��ാദനമാണ് വ��ി�ി�ത്; വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(സി) േവന�ശ�ിയാ�ജി�� ഈ ഘ��ി�  എ� ദശല�ം �ണി�് ൈവദ�തി ഉ�പാദി�ി�ാ��

െവ�ം സം�ാനെ� ഡാ�കളി��്; വിശദാംശ�� ന��േമാ?

േദവി�ളം മ�ല�ി� നീതി െമഡി�� േ�ാ� ആരംഭി�വാ� നടപടി

3357. �ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദവി�ളം നിേയാജക മ�ല�ി� നിരവധി േതാ�ം െതാഴിലാളിക�ം സാധാരണ ജന��ം തി�ി

പാ��� ��ാറി�  സഹകരണ വ��ിെ� കീഴി�  നീതി െമഡി��  േ�ാ�  ആരംഭി�വാ�

ഉേ�ശി��േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഉെ��ി� ആയതിെ� നടപടിക� എെ��ാമാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇെ��ി� അവ ആരംഭി�ാ� ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

േനാ�് നിേരാധന�ി�േശഷം സഹകരണബാ�് നിേ�പ�ളിൽ �റവ്
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3358. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േനാ�് നിേരാധനം സഹകരണ േമഖലകെള എ�മാ�ം ബാധി�െവ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) േനാ�് നിേരാധന�ി�േശഷം സഹകരണ ബാ�കളി� ലഭി�� നിേ�പ���് �റ��ായി എ�

കാര�ം സർ�ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഇത് പരിഹരി�വാ�  സഹകരണ േമഖലക��് സ��ാ�  എെ��ി�ം പരിഹാരനി�േ�ശം

ന�കിയി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം െവളിെ���േമാ ?

വർ�ലയിൽ സഹകരണ രജി�ാ� ഓഫീ�ക�

3359. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല എ� താ��കളി�  സഹകരണ വ��ിെ� അസി��് രജി�ാ�  (ജനറ�)  /

അസി��് രജി�ാ� (ആഡി��) ഓഫീ�ക� ഇ�ാെത��് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��തായി �പീകരി� വ��ല താ��ി�  ��ത ഓഫീ�ക�  ആരംഭി��തി�ളള നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

േഹാ����് സ��ീസ് സഹകരണ ബാ�് അധി�ത� സ�ീകരി� ക�� നടപടി

3360. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ഷിക കടാശ�ാസ ക�ീഷ�  �േഖന കടാശ�ാസം അ�വദി�ി�ം േഹാ����് സ��ീസ്

സഹകരണ ബാ�ി� നി�ം വാ� എ�� ക�ണാകര�, കനകദാസ്, അ�തരാജ് എ�ിവ�െട �മി

വി�് ന�കാ�ത് എ�െകാ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ബാ�് അധി�ത� ഇവ�െ�തിെര ക�� നടപടിക� സ�ീകരി�ാ� കാരണെമ�്; വ��മാ�േമാ?

േകരള ബാ�ിെന റാേബാ ബാ�ിെ� നിലവാര�ിേല�് ഉയ��ാ� ഉേ�ശ�ം

3361. �ീ.െക. �����ി

,, സി.െക.നാ�

,, എ. െക. ശശീ��

,, െക.ബി.ഗേണഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) േകരള ബാ�് �വ��ന�മമാ��േതാെട േകരള സം�ാന സഹകരണ ബാ�ിെ� �വ��നം

��ത ബാ�ി� ലയി�ി�േമാ; ജി�ാ സഹകരണ ബാ�ക� ഏ� രീതിയിലാണ് േകരള ബാ�മായി

ബ�ി�ി�ാ�േ�ശി��ത്;  നിലവി�  ബാ�് എ� നിലയി�  �വ��ി� വ�� സ�വീസ്

സഹകരണ ബാ�ക�െട െഷയ� േഹാ�ഡിംഗ് എ�െനയാെണ�് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) അ�ാരാ� തല�ി� �വ��ി�� സഹകരണ ബാ�ായ റാേബാ ബാ�ിെ� നിലവാര�ിേല�്

േകരള ബാ�ിെന ഉയ��ാ� എെ�ാെ�യാണ് െച�ാ�േ�ശി��ത്;

(സി) േകരള ബാ�ിെ� ബാ�ിംഗ് ൈലസ�സ് റിസ�വ് ബാ�ി� നി�് ലഭ�മാ�ാ�� �വ����

ഏ� രീതിയി� �േരാഗമി��െവ�് വ��മാ�േമാ?

േകാ� ബാ�ിംഗ് സംവിധാനം

3362. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

�ാഥമിക സഹകരണ ബാ�കളി�  േകാ�  ബാ�ിംഗ് സംവിധാനം നട�ിലാ�ാ�  സ�ീകരി�ി��

നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

തി�വന��രം ജി�ാ സഹകരണ ബാ�ി� �ാ��് / കാഷ�� നിയമനം

3363. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം ജി�ാ സഹകരണ ബാ�ി� �ാ��് / കാഷ�� ത�ികയിേല�് പി.എസ്.സി �േഖന

2017 മാ��് മാസം �സി�ീകരി� റാ�് ലി�ി� നി�� നിയമന�ിന് നിലവി� എെ��ി�ം

തട��േ�ാ ;

(ബി) തി�വന��രം ജി�ാ സഹകരണ ബാ�ി�  �തിയ ശാഖക�  ആരംഭി��തി�ം ��ത�

ജീവന�ാെര നിയമി��തി�ം �ാഫ് പാേ��  പരി�രി��തി�ം നിയ�ണം

ഏ�െ���ിയി�േ�ാ ; എ�ിൽ വിശദാംശ�� െവളിെ���ാേമാ?

േകരള സഹകരണ റി�് ഫ�് �ീം �കാരം ആ��ല�ം

3364. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള സഹകരണ "റി�് ഫ�് �ീം" സംബ�ി� ���വിവര�� ലഭ�മാ�േമാ ;

(ബി) 2016-17  സാ��ിക വ�ഷ�ി�  ഈ �ീം �കാരം എ� �ണേഭാ�ാ���് ആ��ല�ം

ന�കിയി��്;വിശദമാ�േമാ?
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േകരള ബാ�്

3365. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ�

,, ഐ.സി.ബാല���

,, േറാജി എം. േജാ�

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

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന  -  ജി�ാ സഹകരണ ബാ�കെള സംേയാജി�ി�് �പീകരി�� േകരള ബാ�ിെല

ജീവന�ാ�െട േസവന-േവതനവ�വ�ക� േദശസാ��ത ബാ�ക��് �ല�മാ�േമാ;

(ബി) േകരള ബാ�ി�െട എെ��ാം െമ�െ�� സൗകര��ളാണ് ഇടപാ�കാ��് ന�കാ�

ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ?

േകരള ബാ�് �പീകരണം

3366. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

േകരള ബാ�് �പീകരണ�ി� �േ�ാടിയായി ജി�ാ സഹകരണ ബാ�ക��് മിനിമം ഒ�

പ�ായ�ി� ഒ� ശാഖെയ�ി�ം ആരംഭി��തി�ളള നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

ജി�ാ സഹകരണ ബാ�കളിേല�് നിയമനം കാ� നി���വ�െട ആശ�

3367. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരളാ ബാ�് നിലവി�  വ��േതാെട ജി�ാ സഹകരണ ബാ�കളിേല� നിയമനം കാ�

നി���വ�െട ഭാവി ആശ�യിലാെണ�ത് ശരിയാേണാ;

(ബി) ഇ�െന നിയമനം കാ� നി��� എ� േപ�െ��ം േകരള ബാ�ി� ഇവെര എ�െന �ന�

വിന�സി�െമ�ം വ��മാ�േമാ?

സഹകരണ വ��് ആരംഭി� അരി�ടക�

3368. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അരിവില നിയ�ി�ാ�  സഹകരണ വ��് എവിെടെയ�ാമാണ് അരി�ടക�  ആരംഭി�െത�്

വ��മാ�േമാ;
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(ബി) ��ത അരി�ടകളി� നി�� വി�വരവ് എ�െയ�് കണ�ാ�ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

സഹകരണ അെപ�് �ാപന�ളിെല നിയമനം പി.എസ്.സി.�് വിടാ� നടപടി

3369. �ീ.െക. �����ി

,, സി.െക.നാ�

,, എ. െക. ശശീ��

,, െക.ബി.ഗേണഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് എ� സഹകരണ അെപ�് �ാപന���്;  ഇതിൽ എ� �ാപന�ളിെല

നിയമന�ളാണ് പി.എസ്.സി.�് വി�ി�ളളത്;  നിലവി�  നിയമനം പി.എസ്.സി.�് വി�

�ാപന��ം വിടാ� �ാപന��ം ഏെതാെ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;  നിയമന�ൾ

പി.എസ്.സി.�് വിടാ� �ാപന�ളിെല നിയമന��െട മാനദ�ം എ�ാണ്;  ഇത്

��യിൽെ�� േശഷം സ�ീകരി� നടപടികൾ എെ��ാമാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) അെപ�് സഹകരണ �ാപന�ളിെല എ�ാ ത�ികകളിെല�ം നിയമനം പി.എസ്.സി.�് വിടാ�

എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��ത് എ�് വ��മാ�േമാ ?

സഹകരണ വ��ി� കീഴി�� അരി�ടക�

3370. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സഹകരണ വ��ിന് കീഴി�  എ� അരി�ടകളാണ് ഈ സ��ാ�  ആരംഭി�ത്;

ഇതി�  എ�െയ�ം ��ിയി��്;  േശഷി��വ�െട എ�ം എ�യാണ്;  ��തായി എ�

അരി�ടക� ആരംഭി�ാ� ഉേ�ശി���്; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത കടക�  വഴി വിതരണം െച��തിന് ബംഗാളി�  നി�ം എ� അളവി�� അരിയാണ്

ആവശ�െ��ി��ത്;  ഇതി� എ� അളവ് അരി ഇതിേനാടകം ലഭി�ി��്;  ലഭി�തി� എ�യാണ്

വിതരണം നട�ിയി��ത്; വ��മാ�േമാ;

(സി) അരിവില നിയ�ി��തി� ഇ�രം അരി�ടക��് കഴിയാ� സാഹചര�ം വിലയി��ിയി�േ�ാ;

എ�ി� എ�ാണ് ഇതിന് കാരണെമ�് അറിയി�ാേമാ?

സഹകരണ ബാ�കളി� നി�� വിദ�ാഭ�ാസ വാ��് പലിശയിളവ്

3371. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സം�ാനെ� സഹകരണ ബാ�കളി�  നി�ം വിദ�ാഭ�ാസ വാ�െയ�� തിരി�ട�ാനാവാെത

കടെ�ണിയി� െപ�ി��വ��് പലിശയിളവ് ന�കി വാ� ഗ��ളായി തിരി�ട��തി�� പ�തി

ആവി�രി�േമാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�� നിേവദന��  എെ��ി�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ  ;  എ�ിൽ വിശദാംശം

വ��മാ�േമാ?

സഹകരണ �ാപന�ളിെല �ടി�ിക �റ��തിന് പ�തി

3372. �ീ.എ�േദാസ് ���ി�ി

,, എ.പി. അനി� �മാ�

,, അ�പ് േജ�ബ്

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാരിെ� കാല�് സഹകരണ �ാപന�ളിെല �ടി�ിക �റ��തിന് എെ��ാം

പ�തികളാണ് ആവി�രി� നട�ാ�ിയെത�് വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ഇത�സരി�്  2017  മാ��്  31  വെര എ� േകാടി �പയാണ് �ടി�ികയായി തിരി�ട�െത�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) �ടി�ിക തിരി�ട��വ��് എെ��ാം ഇ�െസ�ീ�കളാണ് ലഭ�മാ�ിയി��െത�് വിവരി�േമാ;

(ഡി) എ�വെരയാണ് പ�തി�െട ആ��ല�ം ലഭി��െത�് വിശദമാ�േമാ?

ജി�ാ സഹകരണ ബാ�കളിെല �ാ�് മാേനജ� ത�ികയിെല ഒഴി�ക�

3373. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജി�ാ സഹകരണ ബാ�കളി�  �ാ�് മാേനജ�  ത�ികയിേല�് എ� ഒഴി�ക�  നിലവി��്;

ഇ�വെര എ� നിയമന�� നട�ിയി��്; ജി� തിരി�് വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ��ത ലി�ിെ� കാലാവധി എ�് അവസാനി�ം;ഒഴി�ക�  പി.എസ്.സി �് റിേ�ാ��്

െച��തിന് സത�ര നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

ജി�ാ സഹകരണ ബാ�കളി� നിയമന നിേരാധനം

3374. േഡാ.എം. െക. �നീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സഹകരണ സംഘം രജി�ാ�െട 7/9/16 െല നം. സി. ബി.(1) 35314/18 ക�് �കാരം ജി�ാ

സഹകരണ ബാ�കളി� നിയമന നിേരാധനം ഏ�െ���ിയത് സർ�ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ക�് പി�വലി�് നിയമന നിേരാധനം റ�് െച��തി�ം,  �തിയ ശാഖക�

ആരംഭി��തി�ം സർ�ാർ ത�ാറാ�േമാ;

(സി) േകരള ബാ�് �പീകരി��തി� േവ�ിയാണ് നിയമന നിേരാധനം ഏ�െ���ിയിരി��ത് എ�

ആേ�പം ശരിയാേണാ; എ�ിൽ വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

േനാ�് നിേരാധനം വ�തി�െട സഹകരണ ബാ�ക��് ഉ�ായ സാ��ിക ബാധ�ത

3375. �ീമതി.വീണാ േജാ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േനാ�് നിേരാധനം വ�തി�െട സഹകരണ ബാ�ക��് എ� േകാടി �പ�െട സാ��ിക

ബാധ�ത ഉ�ായി��്;

(ബി) െപെ���ായ േനാ�് നിേരാധനം �ലം സഹകരണ ബാ�ക�  ഇടപാട് നട�ി ��ി�ി��

േനാ�കളി� എ� �പ ഇനി�ം മാറി�ി�വാ��്: വിശദാംശം െവളിെ���േമാ ?

സീനിയ� / �നിയ� േകാ-ഓ�േറ�ീവ് ഇ�െ��� / ആഡി�� ത�ികയിെല നിയമനം

3376. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സഹകരണ വ��ി� �നിയ� േകാ - ഓ�േറ�ീവ് ഇ�െ��� / ആഡി�� ത�ികയി�ം സീനിയ�

േകാ - ഓ�േറ�ീവ് ഇ�െ��� / ആഡി�� ത�ികയി�ം ഒഴി� കിട�� ത�ികക� എ�; ജി�

തിരി�് വിശദാംശം ന��േമാ;  ��ത ഒഴി�കളിേല�് നിയമനം ന���തിന് നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ?

�നിയ� േകാ-ഓ�േറ�ീവ് ഇ�െ��� / ആഡി�� ത�ിക

3377. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സഹകരണ വ��ി�  �നിയ�  േകാ-ഓ�േറ�ീവ് ഇ�െ���  /  ആഡി��  ത�ിക�െട ഒഴി�ക�

പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച��ത് സംബ�ി�് അ�ിനിേ��ീവ് ൈ�ബ�ണ� എെ��ി�ം വിധി

��ാവി�ി�േ�ാ;��ത വിധി നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം ന��േമാ ?

�ിേവണി േ�ാ�ക�െട�ം ന� േ�ാ�ക�െട�ം �വ��നം
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3378. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ിേവണി േ�ാ�ക�െട�ം,  ന� േ�ാ�ക�െട�ം �വ��ന�ിന് സ��ാ�  നി�േ�ശി�ിരി��

മാ�� നി�േ�ശ�� എെ��ാമാെണ�റിയി�േമാ;

(ബി) അവശ� സാധന��  ന�ായവില�ം,  സ�ിഡി നിര�ി�ം ലഭ�മാ�ാ�  എെ��ാം നടപടിക�

സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(സി) ക�സ�മ�  െഫഡിെന ��ത�  ജനകീയമാ��തി�ം േ�ാ�കളിെല വി�ന െമ�െ����തി�ം

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ക�സ�മ� െഫഡ് ��തായി വാടക�െ���ി�� െക�ിട��െട വാടക

3379. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയ  -  സം�ാന പാതേയാര�് നി�് മദ� വി��ന ശാലക�  500  മീ��  മാ�ി

�ാപി�ണെമ� ��ീം േകാടതി വിധി�െട അടി�ാന�ി�  ��തായി ക�സ�മ�  െഫഡ്

വാടക�െ���ി�� െക�ിട��െട വാടക,  വി�ീ��ം,  ഉടമ�െ� േപ� വിവരം �ട�ിയവ

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ക�സ�മ�  െഫഡ് കട�റിക�  വാടക�െ����തിന് നിലവി�� നടപടി�മ��

എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) കടക� വാടക�െ����തിന് നടപടി�മ�� ഉെ��ി� ��ത നടപടി�മ�� പാലി�ാേണാ

�തിയ കടക� വാടക�െ���ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ക�സ�മ�  െഫഡ് വാടക�െ���ി�� കടക��് വാടക നി�യി��ത് ഏത്

മാനദ��ിെ� അടി�ാന�ിലാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) ഇേ�ാ�  ക�സ�മ�  െഫഡ് വാടക�െ���ി�� കടക�െട വാടക,  കരാ�  �ട�ിയവ�്

സ��ാരിെ� അംഗീകാര�േ�ാ;  ഇത് സംബ�ി�് എെ��ി�ം പരാതി സർ�ാരിെ�

��യി�െ��ി�േ�ാ ?

ക�സ�മ� െഫഡിെ� ലാഭ ന�ം

3380. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� സ��ാരിെ� അവസാന കാല�് ക�സ�മ�  െഫഡ് എ� േകാടി �പ�െട

ന��ിലായി��െവ�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം ��ത �ാപനം ലാഭ�ിലായി�േ�ാ;
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വിശദാംശ�� അറിയി�േമാ?

ക�സ�മ� െഫഡിെ� ആഭി�ഖ��ി�� അരി�ടക�

3381. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

അരി വില നിയ�ി��തി� േവ�ി ക�സ�മ� െഫഡിെ� ആഭി�ഖ��ി� അരി�ടക� �ട��

സംവിധാനം ഉ�വ സീസണി�  മാ�ം നട�ിലാ��തി� പകരം �ിരമായി �ട�േമാ എ�്

വ��മാ�ാേമാ?

സഹകരണ േമഖലയി� നവേകരളീയം �ടി�ിക- 2017 പ�തി

3382. �ീ.ഐ.സി.ബാല���

,, തി�വ�� രാധാ���

,, ൈഹബി ഈഡ�

,, വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സഹകരണ േമഖലയി� നവേകരളീയം �ടി�ിക 2017 എ� പ�തി നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;എ�ിൽ

വിശദാംശം െവളിെ���േമാ ;

(ബി) പ�തി�െട ഉേ�ശ�ല���� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ ;

(സി) പ�തിയ�സരി�് എെ��ാം ആ��ല���ം ഇ�െസ�ീ�ക�മാണ് സഹകാരിക��്

ന���െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) പ�തി ല���ിെല�ാ� കഴി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശ�� എെ��ാം?

സീ െ�യി� പ�തിെയ �റി�് സി .എ .ജി റിേ�ാർ�ിെല പരാമർശം

3383. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഏത് വ�ഷ�ിലാണ് സീ െ�യി� പ�തി ഏെ���െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ പ�തിെയ�റി�് സി. എ. ജി. റിേ�ാ��് ന�കിയി�േ�ാ;

(സി) എ�ി�  എേ�ാഴാണ് റിേ�ാ��് ന�കിയെത�ം ��ത റിേ�ാ��ി�  പരാമ�ശി� കാര���

എ�ായി��െവ�ം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) സീ െ�യി� പ�തി ഉേപ�ി�ി�െ��ി� അതി�� കാരണെമ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി� േശഷം ഉേപ�ി� പ�തിയി�െ�� ഏെത�ി�ം േക���

72 of 84



�വ��ന സ�മാ�ിയി�േ�ാ;

(എഫ്) എ�ി� ��ത േക��� ഏെതാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ?

ഡി.�ി.പി.സി.കളി� േജാലി െച��വ�െട േസവന േവതന വ�വ�ക�

3384. �ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വിവിധ ഡി.�ി.പി.സി.കളി� േജാലി െച��വ�െട േസവന േവതന വ�വ�ക�

പരി�രി�ണെമ� അേപ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിേ�ൽ എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വിശദമാ�േമാ?

വിേനാദ സ�ാര േമഖല വികസി�ി��തിന് പ�തി

3385. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ�

,, െക.വി.അ�� ഖാദ�

�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി

�ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിേനാദ സ�ാര േമഖല വികസി�ി��തിെ� ഭാഗമായി സം�ാന�ിെ� ൈപ�കം, പരി�ിതി,

സം�ാരം എ�ിവ േ�ാ�ാഹി�ി��തി�ം സംര�ി��തി�മായി പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(ബി) പര�രാഗത ഉ�വ��, േമളക�, സാം�ാരിക പരിപാടിക� എ�ിവ േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി

ഈ പ�തിയി� എെ��ാം �വ��ന�ളാണ് ഉ�െ���ിയിരി��ത്;

(സി) വിേനാദ സ�ാര വികസന�ിനായി പര�രാഗത കലാ�പ�� ആവി�രി�െ��േ�ാ� അവ�്

കാതലായ മാ�ം വ��ാെത േകരള�നിമ നിലനി��ി അവതരി�ി��തിന് നി�േ�ശം ന��േമാ;

(ഡി) വിേനാദ സ�ാര േമഖല�െട വ�ാപന�ിെ� ഫലമായി ��തി വിഭവ��െട അമിത �ഷണ�ം

ആവാസ വ�വ��് നാശന��ം ഉ�ാകാതിരി�ാ�  എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��ത്;വ��മാ�േമാ?

വിേനാദ സ�ാര േമഖല�െട വികസനം

3386. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി

,, പി.വി. അ�വ�

,, സി.െക. ഹരീ��

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

(എ) വിേനാദ സ�ാര േമഖലെയ ആേഗാളതല�ിേല�് ഉയ��വാ�  എെ��ാം പ�തികളാണ്

ആവി�രി�ി��ത്;

(ബി) വിേനാദസ�ാര േമഖല�െട വികസന�ിന് സ�കാര� പ�ാളി�ം എ�േ�ാളമാണ്

�േയാജനെ���ിയി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) സം�ാന �റിസ�ിന് േദശീയ അ��േദശീയ തല�ി�  എെ��ാം �ര�ാര�ളാണ്

ലഭി�ി�ളളെത�് വിശദമാ�േമാ?

വിേനാദ സ�ാര േമഖലയി� ആവി�രി�ി�� പ�തിക�

3387. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി

,, എം. രാജേഗാപാല�

,, എസ്.രാേജ��

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

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിേനാദ സ�ാര േമഖലയി�  നാ� ല�ം േപ���ടി �ത�� െതാഴി�  ലഭ�മാ�െമ� ല��ം

നിറേവ�ാനായി ആവി�രി�ി�� പ�തിക�െട വിശദാംശം അറിയി�േമാ;

(ബി) �തിയ �റിസം െഡ�ിേനഷ�ക�  വികസി�ി��തിന് ജി�ാ �റിസം െ�ാേമാഷ�

കൗ�സി�ക��് സാധ�മായി�േ�ാ;

(സി) നിലവി�� വിേനാദ സ�ാര േക��ളിെല ഗതാഗത സൗകര���െ�െട�� അടി�ാന സൗകര�

വി�ലീകരണ�ിനായി നട�ാ�ിയ കാര��� വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ൈപ�ക �ാമ��  വികസി�ി�് വിേനാദ സ�ാരികെള ആക�ഷി�ാ�� പ�തി

ആരംഭി�ി�േ�ാ;എ�ി� �േരാഗതി അറിയി�േമാ?

വിേനാദ സ�ാരികെള ആക�ഷി��തി�� നടപടിക�

3388. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിേനാദ സ�ാരികെള ആക�ഷി��തിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ് ഭരണതല�ി�

എ��ി��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) വിേനാദ സ�ാരിക�െട എ��ി�� വ��നവ് സം�ാന�ിെ� വ�മാനം എ�േ�ാളം

വ��ി�ി�ി��്; വിശദാംശ�� ന��േമാ?
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�റിസം വികസനം

3389. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �റിസം വികസന�ി�േവ�ി രാജ��ിന് �റ�് 2016-17 വ�ഷ�ി� ഏെത�ി�ം േമളകളിേലാ

മേ�ാ സം�ാനം പെ���ി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ആവശ��ിനായി 2016-17 വ�ഷം വിേദശരാജ��� സ��ശി� മ�ിമാ�, ഉേദ�ാഗ��

എ�ിവ�െട േപ� വിവര�� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) 2016-17 വ�ഷ�ി� േകരള�ിേല�് ഏ��ം ��ത� �റി�ക� വ� രാജ��� ഏെത�ാെമ�്

കണ�ാ�ിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

ഇേ�ാ �റിസം പ�തിക�

3390. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ

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

(എ) േകരള�ി�  �റിസം വ��ിെ� നിയ�ണ�ിൽ എ� ഇേ�ാ �റിസം പ�തിക�  നിലവി��്;

ഏെതാെ�െയ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) �തിയ ഇേ�ാ �റിസം പ�തിക�  ആരംഭി��തിന് നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�േ�ാ  ;  ഇെ��ിൽ

സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

േകാവളം ബീ�ിെല േപാലീ��ാ�െട എ�ം

3391. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാവളം ബീ�ിെല �റിസം േപാലീ��ാ�െട എ�ം തീെര �റവാെണ� വ�ത

മന�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) രാ�ികാല�ളി�  േപാലിസ് അസാ�ിധ�ം �തെല��് ത�ി�കാ�ം സാ�ഹ�വി���ം തീരം

ൈകയട��െവ� ആേ�പം പ� വാ��കളി�  �ടി െവളിവായത്

��യി�െപ�ി�േ�ാ;ഉെ��ി� ഇതിെനതിെര അഭ��രവ��മായി േച��് എെ�ാ� നടപടിക�

സ�ീകരി�െമ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ആയിര�ണ�ിന് �റി�ക� വ�് മട�� ഹ�ാ, േ�ാ, ൈല�് ഹൗസ്, സ�� എ�ീ ബീ�കളി�

ആവശ��ിന് �റി�് ൈലഫ് ഗാ��ക� ഇെ���ത് പരിഗണി�് ��ത� ആ�കെള നിയമി�്

ഇവിെട എ�� �റി�ക��് �ര� ഉറ�ാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?
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�റിസം വ��ിംഗ് ��ിെ� പരിഗണന�ായി സമർ�ി� കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല െ�ാജ�കൾ

3392. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� നി�് കഴി� സാ��ിക വ�ഷെ� പ�തിയി� ഉ�െ���ി �റിസം

വ��ിംഗ് ��ിെ� പരിഗണന�ായി എ� െ�ാജ�ക�  സമ��ി�ി��;  വിശദാംശ�ൾ

അറിയി�േമാ;

(ബി) ഡി.�ി.പി.സി.�ം ബി.ആ�.ഡി.സി.�ം സമ��ി�ി�ളള േ�ാജ�ക� ഒാേരാ�ം വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഏെതാെ� േ�ാജ�ക��് അ�മതി ലഭി�ി��്; വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

കായം�ളം കായേലാര �റിസം

3393. �ീമതി �. �തിഭ ഹരി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ആല�ഴ െമഗാ�റിസം പ�തി�െട ഭാഗമായി കായം�ളം കായേലാര �റിസം പ�തിക�െട

���ീകരണം അവസാനഘ��ിലായിരിെ� ഇത് �ട��് സംര�ി��തി�ം

േമ�േനാ��ി�മായി �മതലെ����ത് ആെരയാെണ�ം , െസക�രി�ി, ഗാ�ഡന� അട�ം എ�

ജീവന�ാെരയാണ് നിയമി�വാ� ഉേ�ശി��െത�ം വിശദമാ�േമാ?

കായം�ളം കായേലാര �റിസം പ�തി

3394. �ീമതി �. �തിഭ ഹരി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

കായം�ളം കായേലാര �റിസം പ�തിയി�  �റി�കെള ആക�ഷി��� തര�ി�  അഡ���

�റിസം,  ഹൗസ് േബാ�ക�  എ�ിവ അട��� സൗകര���  ഒ���തിനാവശ�മായ നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

തലേ�രി നിേയാജക മ�ല�ിെല �റിസം വികസന ���ിക�

3395. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം തലേ�രി നിേയാജക മ�ല�ി�  �റിസം

േമഖലയി� എെ��ാം വികസന ���ിക� ആണ് െകാ�വ�ി�ളളത് എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ ���ിക� ഏെത�ാമാെണ�ം ഇതിെ� ഇേ�ാ�ളള അവ� എ�ാെണ�ം വ��മാ�േമാ;
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(സി) ഇതി� ഏെത�ാം ���ിക��് ഭരണാ�മതി ലഭ�മായി��്;

(ഡി) ഈ ���ിക� േവഗ�ി� ���ീകരി��തി�ളള നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

കായം�ളം ജേലാ�വം

3396. �ീമതി �. �തിഭ ഹരി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

കായം�ളം കായലി� കഴി� അ� വ�ഷമായി ഡി.  �ി.  പി.  സി.  �െട േന�ത��ി� നട�

വ�ി�� കായം�ളം ജേലാ�വം �ട��ം �റിസം വ��് ഏെ���് നട��തിനാവശ�മായ

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

കാ�ാട് ബീ�ിെ� നവീകരണം

3397. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ാട് ബീ�ിെ� നവീകരണ�ം �റിസം വികസന�മായി ബ�െ��് ഈ സ��ാ�  ��ാെക

ഇതിനകം എ� െ�ാേ�ാസ�ക� സമ��ി�ി��ായി��; െ�ാജ�ിെ� വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ പ�തികളി�  പരിഗണി�ത് ഏെത�ാം എ�ം അംഗീകരി�ത് ഏെത�ാം എ�ം

െവളിെ���ാേമാ?

അഡ��� �റിസം പ�തി

3398. �ീ.േറാഷി അഗ�ി�

,, സി.എഫ്.േതാമസ്

,, േമാ�സ് േജാസഫ്

േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അഡ���  �റിസം പ�തിക�  നട�ാ��തിന്  2017-2018  സാ��ിക വ�ഷം എ� �പ

ബജ�ി� വകയി��ിയി��്; വ��മാ�േമാ;

(ബി) നട�് സാ��ിക വ�ഷം �റിസം �ാ� ഫ�് എ�യാണ്;

(സി) ഇ��ി ജി�യി�  �ാമീണ േമഖലയി�  െതാഴി�  അവസര��  ഉ�ാ�� രീതിയി�  വിവിധ

അഡ���  �റിസം പ�തിക�  നട�ാ�ാ�  േവ� നി�േ�ശം ഡി.�ി.പി.സി  -�് ന��േമാ;

വ��മാ�േമാ;
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അഡ��� �റിസം േക���

3399. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അഡ��� �റിസം േക��� വികസി�ി�� കാര��ി� ഇൗ സ��ാ� എെ��ാം നടപടിക�

സ�ീകരി�ി�െ�� കാര�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇനി�ം വികസി�ിെ���ാ�� േക��െള�റി�് വിവര�� േശഖരി�ി�േ�ാ;

(സി) മലബാ� േമഖലയി� ഇ�രം േക��� എ�െയ�ം കെ��ിയി��്;

(ഡി) മല�റം േകാ���ിെന അഡ��� �റിസം േക�മാ�ി വികസി�ി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മദ�ശാലക�ം �റിസ�ം

3400. �ീ. എ� .എ.െന�ി��്

,, പി.െക.ബഷീ�

,, പി.ബി. അ�� റ�ാ�്

,, എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മദ�ശാലക�െട �റ�ം മേദ�ാപേയാഗ�ിെല നിയ�ണ��ം, �റിസം വ�വസായെ� �തി�ലമായി

ബാധി�െമ� അഭി�ായെ��റി�് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) എ�ി� അ�രെമാ� അഭി�ായ�പീകരണ�ിേല�് നയി� വ�തക� വിശദമാ�േമാ;

(സി) സ��� മദ�നിേരാധനേമ�െ���ിയ ബീഹാറി�  വിേനാദസ�ാരിക�െട എ�ം �ടിെയ�ം,

വ�മാനേചാ�� ഉ�ായിെ���� ടി സം�ാനെ� �ഖ�മ�ി�െട ��ാവന ��യി�

വ�ി�േ�ാ;  എ�ി�  െപാ�ജനതാ�ര�ാ��ം ബീഹാറി�  ഉ�ായ മാ��െള�റി�് പഠി�വാ�

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േദശിയപാതയി� �റിസം േക��ൾ�ായി ദിശാ�ചക േബാ��ക�

3401. �ീമതി �. �തിഭ ഹരി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

���രം സാം�ാരിക വിേനാദേക�ം,  ���രം െകാ�ാരം,  കായം�ളം കായേലാര �റിസം

പ�തിക�  എ�ിവ സ�ാരിക��് തിരി�റി��തി�േവ�ി േദശിയപാതയി�  ദിശാ�ചക

േബാ��ക� �ാപി��തിനാവശ�മായ നടപടിക� �റിസം വ��് സ�ീകരി�േമാ?
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െന�ിയാ�തി �റിസം പ�തി

3402. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2017-18  വ�ഷെ� സം�ാന ബ�ജ�ി�  �ഖ�ാപി� െന�ാറ നിേയാജകമ�ല�ിെല

െന�ിയാ�തി �റിസം പ�തി�െട �വ��നം ഏത് ഘ�ം വെരയാെയ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത �റിസം പ�തി ആരംഭി��തിന് സ��ാ�  തല�ി�  എെ��ാം �വ��ന�ളാണ്

���ിയാേ��ത് എ�് വിശദമാ�േമാ?

�ത�ാ�െക�് െഡ�ിേനഷ� മാേന�െമ�് കൗ�സി�

3403. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എറണാ�ളം ഡി.ററി.പി.സി �െട �മതലയിലായി�� �ത�ാ�െക�് �റിസം േമഖല, 2015 �ത�

�ത�ാ�െക�് െഡ�ിേനഷ�  മാേന�െമ�് കൗ�സി�  �പികരി�് �വ��ി�് വ��ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ഡി.എം.സി �െട �ഗമമായ �വ��ന�ിന് മതിയായ സാ��ിക സഹായം

ന���തി�ം , ആവശ�മായ ജീവന�ാെര നിയമി��തി�ം േവ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

േകരള�ിെല�� വിേനാദ സ�ാരിക�

3404. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിേല�� വിേനാദ സ�ാരിക�െട എ��ി�  �റവ് വ�ി�േ�ാ;  ഇ�കാരം �റവ്

വ��തിന് എെ��ി�ം �േത�ക കാരണ�� കെ��ാ� കഴി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദ വിവരം

ന��േമാ;

(ബി) ��ത� വിേനാദ സ�ാരികെള േകരള�ിേല�് ആക�ഷി��തിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ്

വ��് സ�ീകരി�വാ� ഉേ�ശി��ത്; വിശദ വിവരം ന��േമാ?

വിേനാദസ�ാരേമഖലയിെല സഹകരണ �ാപന��െട പ�ാളി�ം

3405. �ീ.േറാഷി അഗ�ി�

,, േമാ�സ് േജാസഫ്

,, സി.എഫ്.േതാമസ്
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േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സഹകരണ �ാപന�െള പ�ാളികളാ�ിെ�ാ�് വിേനാദസ �ാരം േ�ാ�ാഹി�ി��തിന്

പ�തി വിഭാവനം െച�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) വിേനാദസ�ാര രംഗ�് സഹകരണ �ാപന��െട സഹകരണം എ�കാരം ഉറ�ാ�ാനാണ്

ഉേ�ശി��ത്;

(സി) നട�സാ��ികവ�ഷം ഈ ഇന�ി� നീ�ിെവ�ി�� �കെയ�യാണ് എ�റിയി�ാേമാ?

ശബരിമല സ�ിധാനേ��� ചര�നീ�ം

3406. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ശബരിമല സ�ിധാനേ��് സാധന��ം മ�ം പ�യി�  നി�് എ�ി��തിന് എ�്

സംവിധാനമാണ് നിലവി��ത്; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ശബരിമല സീസണി� സ�ിധാനേ��ളള േറാഡി�െട ല��ണ�ിന് അ��ഭ���ിടയി�െട

സാധന��  കയ�ിയ വാഹന��  െകാ� േപാ��ത് അപകടകര�ം ഭ���് ��ി��്

��ി���മാെണ�ളളത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ആ�നിക യ�സംവിധാന�� ഉപേയാഗി�് ചര�നീ�ം സാധ�മാേണാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇതിനായി എെ��ി�ം പഠനം സ��ാേരാ േദവസ�ം േബാ�േഡാ ��ൈക എ��് നട�ിയി�േ�ാ;

എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

�സാദം പ�തി �കാര�� ���ിക�

3407. �ീ.െക.�രളീധര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��വാ�� േദവസ��ിന് '�സാദം പ�തി' �കാരം എ� �പയാണ് അ�വദി�ി�ളളത്;

(ബി) ��ത പ�തിയി�  ഏെതാെ� ���ികളാണ് ഉ�െ���ിയിരി��ത്;  ഇതിെ� നി��ഹണ

�മതല ആ��ാെണ�റിയി�േമാ ;

(സി) േദവസ��ിെ� അധീനതയി�ളള �ല�് െച�� ���ിക�െട �മതല േദവസ��ിന്

ൈകമാറാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േദവസ�ം േ���േളാട�ബ�ി�� �ള��, നീ��ട�� �ട�ിയവ സംര�ി��തിന് പ�തി

80 of 84



3408. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദവസ�ം േ���േളാട�ബ�ി�� �ള��, നീ��ട��  �ട�ിയവ �ചിയായി

സംര�ി��തിന് എെ��ാം പ�തികളാണ് നിലവി��ത് എ�് വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) േ���ള��  പരി�ിതി സൗ�ദമായി സംര�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;  ഇതിനായി

�േത�കം ഫ�് നീ�ി വ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) തി�വിതാം��  േദവസ�ം േബാ�ഡ് േ����െട �മതലയി�  എ� നീ��ട��ം

�ള���െ��� കണെ���ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

ശബരിമലയിെല വ�മാനം

3409. �ീ.െക.�രളീധര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016-17  മ�ല  -മകരവിള�് സമയെ� ശബരിമലയിെല വ�മാനം ഇനം തിരി�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) 2016-17 വ�ഷെ� മ�ല  -മകരവിള�് സമയെ� നട വ�മാനം എ�യാെണ�് �േത�കം

വ��മാ�ാേമാ?

അ�ല�ഴ �ീ��സ�ാമി േ���ിെല നവര��� പതി� പത�ം

3410. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�ല�ഴ �ീ��സ�ാമി േ���ിെല വി�ഹ�ി�  ചാ��� നവര���  പതി� പത�ം

ന�െ�� വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിേ�� അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ; ന�െ�� പത�ം ക�കി�ിയി�േ�ാ;

(സി) പത�ം ന�െ�ടാ� കാരണ�ാരായ ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര എ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�െത�്

വ��മാ�ാേമാ?

��വാ�� േദവസ�ം എംേ�ായീസ് െറ�േലഷ� േഭദഗതി

3411. �ീ.െക.�രളീധര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��വാ�� േദവസ�ം എംേ�ായീസ് െറ�േലഷ� േഭദഗതി 2015 സ��ാ� റ�ാ�ിയി�േ�ാ; എ�ി�

എെ��ാം കാരണ�ളാലാണ് ��ത േഭദഗതി റ�ാ�ിയി�ളളത്;
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(ബി) ��വാ��  േദവസ�ം എംേ�ായീസ് െറ�േലഷ�  േഭദഗതിയി�  ഉ�െ�ാളളി�ി�ളള ത�ികകളിെല

േയാഗ�ത,  സ��ാ�  �ാപന�ളിെല സമാനമായ ത�ിക�് ആ�പാതികമെ��ളള കാര�ം

പരിേശാധി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  നിലവി�  ഏെതാെ� ത�ികക��ളള േയാഗ�തകളാണ്

വ�ത�ാസെ��ിരി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ?

െകാ�ാര�ര േദവസ�ം അസി��് ക�ീഷണ�െട �മതലയി�� േ����

3412. �ീ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�, െകാ�ാര�ര അസി��് ക�ീഷണ�െട �മതലയി�  എ�

േ���� ഉ�്;

(ബി) ��ത േ���ളി�  സ�യംപര�ാ�മായ േ����െട േപ�ം േ��ം �തിമാസ ശരാശരി

വ�മാന�ം അവി�െ� ജീവന�ാ�െട എ��ം ത�ികക�ം െവളിെ���േമാ?

��വാ�� േദവസ��ിെല ക� േകാം��് നി��ാണം

3413. �ീ.െക.�രളീധര�

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

,, വി.ഡി.സതീശ�

,, അ�� �കാശ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��വാ��  േദവസ��ിെല ക� േകാം��് നി��ാണ�ിന് ചീഫ് ടൗ�  �ാന�െട അ�മതി

ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) ക� േകാം��് നി��ാണ�ിന് ��വാ�� േദവസ�ം ക�ീഷണ� അ�മതി ന�കിയി�േ�ാ; എ�ി�

ആയതിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ക� േകാം��് നി��ാണ�ിന് സ��ാ�  ധനസഹായം ന�കിയി�േ�ാ;  ഇെ��ി� ഏത് ഫ�്

ഉപേയാഗെ���ിയാണ് ക� േകാം��് നി��ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) േദവസ�ം ഫ�് ഉപേയാഗി�് നി��ാണ �വ��ന��  നട��തിന് സ��ാരിെ� അ�മതി

ആവശ��േ�ാ;  എ�ി�  ഏത് നിയമ�ിെ� അടി�ാന�ിലാണ് അ�മതി ന���െത�്

അറിയി�ാേമാ?

��വാ�� േദവസ��ിെല ക� േകാം��് നി��ാണം
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3414. �ീ.െക.�രളീധര�

,, വി.പി.സജീ��

,, എ.പി. അനി� �മാ�

,, വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��വാ�� േദവസ��ി� നി��ി�ാ� ഉേ�ശി�� ക� േകാം��ിന് സ��ാ� തല�ി� അ�മതി

ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത നി��ാണ�മായി ബ�െ��് നാളി�വെര സ��ാ�  തല�ി�  എ� േയാഗ��

നട�ിയി��്; േയാഗ��െട മിനി�സ് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത നി��ാണ�മായി ബ�െ��് േദവസ�ം െസ��റി േ���ിെ� പരിസര��

ക�വട�ാ�മാ�ം മ���്സ് അേസാസിേയഷ�മാ�ം ച�� നട�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇത്

സംബ�ി�് േദവസ�ം െസ��റി സ��ാരി� സമ��ി� റിേ�ാ��ിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ?

തി�വിതാം�� േദവസ�ം േബാ�ഡിെ� അധീനതയി�� േ�ാംഗ് ��കളിെല വ�വകക�

3415. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വിതാം��  േദവസ�ം േബാ�ഡിെ� അധീനതയി�  ഉ� േ�ാംഗ് ��കളിെല വ� വകക�െട

ശരിയായ വിവരം േദവസ�ം േബാ�ഡിെ� പ��േ�ാ;

(ബി) ��ത വ�വകകളി�  അ�ല�മായവ �േത�കമായി സംര�ി�് ��ി��തിന് നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഈ വ�വകക�  ശരിയായി പരിപാലി�ാ�തിനാ�  നാേശാ�ഖമാ�� സാഹചര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ; ആയത് പരിഹരി�ാ� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�െമ�റിയി�േമാ?

േ���ളിെല �ള��ം ��തിദ� ജലസംഭരണിക�ം

3416. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല വിവിധ േദവസ�ം േബാ��ക��് കീഴി�ളള�ം അ�ാ��മായ അ�ല�ളി�ം

കാ�കളി��ളള �ള��ം ��തിദ� ജലസംഭരണിക�ം,  അ����ണിക�  നട�ാ���ലം

നശി�േപാ�� �ിതി ��യി�െ��ി�േ�ാ; അറിയി�ാേമാ?

(ബി) ജല�ാമം ��മായ ഈ കാല�് ഇവ �ന��രി�് സംര�ി�ാ�  ആവശ�മായ എെ��ി�ം

പ�തിക� േദവസ�ം വ��ിെ� പരിഗണനയി� ഉേ�ാ; അറിയി�ാേമാ?
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പതിയാ��ള�ര �ീ അ���കാവ് േ���ളം നവീകരണം

3417. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

മണ�� മ�ല�ിെല, പതിയാ��ള�ര �ീ അ���കാവ് േ���ളം നവീകരണം സംബ�ി�്,

��ത േ�� സമിതി�െട �സിഡ�്,  െസ��റി എ�ിവ�  മണ��  എം.എ�.എ.  �ഖാ�രം

ന�കിയ നിേവദന�ിേ�� സ�ീകരി� നടപടി അറിയി�േമാ?

േ���ളിെല�ം കാ�കളിെല�ം ആചാര �ാനിക��ം േകാലധാരിക��ം സാ��ിക സഹായം

3418. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഉ�ര മലബാറിെല േ���ളിെല�ം കാ�കളിെല�ം ആചാര �ാനിക��ം േകാലധാരിക��ം

നിലവി� എ� �പയാണ് സാ��ിക സഹായം ന�കി വ��ത്; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി� േശഷം മ�് െപ�ഷ�ക� വ��ി�ി�� േപാെല, ��ത

ആ�ക�െട സാ��ിക സഹായ �ക വ��ി�ി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഇെ��ി� ��ത �ക വ��ി�ി�� വിഷയം പരിഗണി�േമാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ��ത സാ��ിക സഹായ പ�തിയി� ��ത� േപെര ഉ�െ���ണെമ� ആവശ�ം ഇ�വെര

പരിഗണി�െ��ി�ിെ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഇ) എ�ി�  ��ത�  േപെര ��ത സാ��ിക സഹായ പ�തിയി�  ഉ�െ���� വിഷയം

പരിഗണി�േമാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

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

തി�വന��രം, െസ��റി,

03-05-2017

�േത�ക ���്: നിയമസഭാ േചാദ���െട മ�പടി അവ സഭയി� ഉ�യി��തി�െറ തേലദിവസം

ൈവ�േ�രം 5 മണി�് ��ായി ലഭ�മാേ��താണ് [ച�ം 47(1)].

"T" ഇ�േ��് മാ�ിവ� േചാദ�െ� �ചി�ി��.
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