
പതിനാലാം േകരള നിയമസഭ

അ�ാം സേ�ളനം

2017 െമയ്  18, വ�ാഴം

ന��ചി�മിടാ� േചാദ���

[ആെക േചാദ���--210]

മ�പടി ന��� മ�ിമാ� േചാദ� ന��

ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി : 4460 �ത� 4530 വെര

വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ��മ�ി : 4531 �ത� 4572 വെര

ൈവദ�തി വ��മ�ി : 4573 �ത� 4613 വെര

സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി : 4614 �ത� 4669 വെര

േകരളാ ബാ�്

4460. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

േകരളാ ബാ�് നിലവി�വ�േ�ാ�  സം�ാന സഹകരണബാ�് നിലവി��ാ�േമാെയ�ം

സം�ാന സഹകരണ ബാ�ിെ� �വ��നം ഏ� നിലയിലായിരി�െമ�ം വിശദീകരി�േമാ?

നി�തി വ�മാനം, നി�തി �ടി�ിക

4461. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 2006-11  െല�ം  2011-16  െല�ം സ��ാ�ക�  ഓേരാ വ�ഷ�ം ല��മി� തനത് നി�തി

വ�മാനം, ലഭി� വ�മാനം, ല���ി� വ� �റവ് എ�ിവ സംബ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) 2011-16  കാലയളവി�  സം�ാന�് വ��ി�വ� അഴിമതി�ം സ��ാ�  േ�ക�ം

�ല��ായി�� നി�തി �ടി�ിക എ�;  ഇത് നി�തി പിരിവിെന�ം ധന�ിതിെയ�ം എ�കാരം

ബാധി� െവ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) നി�തി േമഖലയിെല സാേ�തിക നവീകരണ�ിെ� അഭാവ�ം നി�തി വ��ിെല സ��റിെ� േശഷി

വ��ി�ി�ാ��ം നി�തി വ��ി� ക����വ��രണം നട�ിലാ�ിയ സമയ�� േസാ�് െവയ�

�ട��വ���ം നി�തി പിരിവിെല കാര��മതയി�ാ��ം  2011-2016 കാലയളവിെല നി�തി
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പിരിവിെന ബാധി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ഇ� സംബ�ി�് സി ആ�് എ.ജി.  ��ി�ാ�ിയ �ധാന അഭി�ായ��ം നി�േ�ശ��ം

എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ;

(ഇ) �� സ��ാരി� ലഭിേ�� വിവിധ നി�തിക�െട സമാഹരണ�ി� എ� േകാടി �പ�െട േ�

അ�വദി� എ�ം ��ത േ�ക�  ഒഴിവാ�ി സ��ാരി� ലഭിേ�� ��ത �ടി�ിക

പിരിെ���ാ�ം നി�തി പിരിവ് കാര��മമാ�ാ�ം ഈ സ��ാ�  എെ��ാം നടപടിക�

സ�ീകരി�െമ�ം വ��മാ�േമാ ?

താ� വ�മാന�ാ��� കടാശ�ാസ പ�തി

4462. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ധനകാര� വ��് േനാഡ�  ഏജ�സിയായി  ,  ജ�ി ഭീഷണി േനരി�� താ� വ�മാന�ാ��ായി

കടാശ�ാസ പ�തി �പീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) എെ��ാം ല���ളാണ് ��ത പ�തി �േഖന ൈകവരി�ാ� ഉേ�ശി�ി��ത്; വ��മാ�േമാ;

(സി) 2017 മാ��് 31 വെര ��ത പ�തി�െട ആ��ല�ം എ� ��ംബ���് ലഭി�; ജി� തിരി�്

��ണവിവരം ന��േമാ;

(ഡി) ഏെത�ാം വാ�കളാണ് ��ത പ�തിയി�  ഉ�െ���ിയി��ത്;  വിവരി�േമാ;  വാ�

എ��യാ�  മരണെ��ാ�  ��ത പ�തി �കാരം വാ� ��ണമാ�ം എ�തി ത�േമാ

;വ��മാ�േമാ?

സ�കാര� പണമിടപാട് �ാപന��

4463. �ീമതി.വീണാ േജാ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിയമവിേധയമ�ാെത �വ��ി�� സ�കാര� പണമിടപാട് �ാപന��  ഏെതാെ�യാെണ�്

പരിേശാധനക� നട�ി കെ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം അ�രം �ാപന��  കെ��ി നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ;എ�ി� ഏത് �ാപന�ിെനതിെരയാണ് നടപടി സ�ീകരി�ത്;

(സി) ഏത് തര�ി�� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ത്?

കി�ബിയി� ഉൾെ���ിയ പ�തികൾ
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4464. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േപരാ� മ�ല�ി� കി�ബിയി� എ� പ�തികളാണ് ഉ�െ���ിയി�ളളെത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഈ പ�തികളി� ഭരണാ�മതി ലഭി�വ ഏെതാെ�യാെണ�് വ��ക� തിരി�് അറിയി�ാേമാ?

കി�ബിയി� ഉ�െ���ിയ ���ിക�

4465. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ��� നിേയാജക മ�ല�ി� കി�ബിയി� ഉ�െ���ിയ ���ിക�െട വിശദമായ വിവരം

ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ധനകാര� വ��് ഇ� സംബ�ി�് ഭരണ വ��ിന് ന�കിയ നി�േ�ശ��  എെ��ാെമ�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) ധനകാര� വ��ി� ഫയ� നിലവി�ളള,  ക�ി�ര  -  �ടാ� െെബ�ാസ് േറാഡിെന കി�ബിയി�

ഉ�െ���ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

ജി.എസ്.ടി.

4466. �ീ.അ�� �കാശ്

,, േറാജി എം. േജാ�

,, അനി� അ�ര

,, ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജി.എസ്.ടി.  സം�ാന�് നട�ിലാ��തിെ� ഭാഗമായി വാണിജ� നി�തി ഉേദ�ാഗ���്

�േത�ക �ാ�ക� സംഘടി�ി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത നിയമം സംബ�ി�് ബ�െ�� വാണിജ� നി�തി ഉേദ�ാഗ���് പരീ� നട��േ�ാ;

വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ജി.എസ്.ടി. സംബ�ി�് ജീവന�ാ��് �ത�മായ അവേബാധം ഉ�ാ��തി�ം ജന���് ഇ�

സംബ�ി�് േബാധവ��രണം ന���തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ജി.എസ്.ടി.

4467. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:
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(എ) ജി.എസ്.ടി.സം�ാന�് നട�ിലാ�ിയതിെ� ഫലമാ�� േന���ം,  േകാ���ം എ�ാെണ�്

വിവരി�േമാ;

(ബി) ജി.എസ്.ടി.െയ സംബ�ി�് ജന�െള േബാധവാ�ാരാ�ാ�� നടപടികൾ എെ��്

വിവരി�േമാ;

(സി) ഇ� നട�ാ��േതാെട �തിവ�ഷം എ� േകാടി �പ�െട അധികവ�മാനം സം�ാന�ിന്

ലഭി�െമ�് കണ�ാ�ിയി�േ�ാ;വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി െയ ലാഭ�ിലാ��തിന് പ�തി

4468. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി െയ ലാഭ�ിലാ��തിന് ധനകാര� വ��ിെ� കീഴി� സമ�പ�തി�േ�ാ;

എ�ി� വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി നട�ിലാ��തിന് എെ��ി�ം തട��േ�ാ; എ�ി� വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ?

എസ്.ബി.ഐ. - എസ്.ബി.ടി. ബാ�ക�െട ലയനം

4469. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) എസ്.ബി.ഐ. - എസ്.ബി.ടി. ബാ�ക�െട ലയന�ിന് േശഷം ബാ�ിംഗ് േസവന���് കന�

സ�വീസ് ചാ�ജ് ഈടാ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇത് െപാ�ജന���് ��ി��ക� ഉ�ാ��ത് ��ി�ി�േ�ാ ;

(സി) ജന���് അ��ലമായി ��ത വിഷയ�ി� നിയമപരമായി എെ��ാം െച�ാ� കഴി�ം എ�ം

അ�കാരം എ�് നടപടിക� സ�ീകരി�ം എ�ം വ��മാ�ാേമാ?

എസ്.ബി.െഎ -സ��ീസ് ചാ��്

4470. �ീമതി ഗീതാ േഗാപി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എസ്.ബി.ടി-  എസ്.ബി.െഎ ലയനേ�ാെട ഉപേഭാ�ാ�ളി�  നി�ം സ��ീസ് ചാ��്

ഈടാ�� എ� വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�മായി ബ�െ��് സ��ാ� തല�ി� എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) �ഷറികളി� എ.ടി.എം െമഷീ� �ാപി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?
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എസ്.ബി.ടി-എസ്.ബി.ഐ ബാ�ക�െട ലയനം

4471. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

എസ്.ബി.ടി-എസ്.ബി.ഐ ബാ�ക�െട ലയനം സം�ാന�ിെ� സ�ദ് വ�വ�യി�

എെ��ി�ം മാ����് കാരണമാ�െമ� ക���േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശ�� വ��മാ�േമാ?

മാനവ വികസന നിലവാരം

4472. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാനവ വികസന നിലവാരം ഉയ���തി�േവ�ി സാ�ഹ�േസവന���� സം�ാന�ിെ�

റവന� െചലവ് മ�് സം�ാന��െട�മായി താരതമ�ം െച�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ േമഖല�് സം�ാന�ിെ� െചലവ് മ�് സം�ാന��െടതിെന�ാ�  �റവാെണ�

റിേ�ാ��ക�  ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഈ േമഖല�് അ�ഹമായ ��ഗണന

ന�കാതിരി��തിന് കാരണെമ�ാണ്;

(സി) സാ�ഹ�േസവന��െട െചലവ് വ��ി�ി��തി�ം അ�വഴി മാനവ വികസന നിലവാരം

ഉയ���തി�ം ആവശ�മായ ��ഗണന ന��േമാ;എ�ി�  ഇതിനായി എെ��ാം മാ�മാണ്

ഉേ�ശി��ത്?

ആ�.എസ്.ബി.ൈവ പ�തി കാര��മമായി നട��തിന് നടപടി

4473. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ദാരി��േരഖ�് താെഴ��വ�െട സൗജന�ചികി��ാ�ളള ആ�.എസ്.ബി.ൈവ പ�തിയി� നി�ം

ആ�പ�ിക� പി�വാ��തായ വാ�� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഏത് ഇ�ഷ�റ�സ് ക�നി�മായി േച��ാണ് ��ത പ�തി നട�ിലാ��ത് ; വ��മാ�േമാ;

(സി) ആ�.എസ്.ബി.ൈവ പ�തി കാര��മമായി നട��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;വ��മാ�േമാ?

ആ�ി വികസന ഫ�്

4474. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) എം.എ�.എ �െട ആ�ി വികസന ഫ�് എ�ഡഡ് ��കളിെല ഭൗതികസാഹചര�ം

െമ�െ����തി�ളള പ�തിക� നട�ിലാ�ാനായി ഉപേയാഗി�ാേമാ;

(ബി) എ�ഡഡ് ��കളിെല �ാ��് �ാ�് �ം,  േമാഡ�  ��  �ട�ിയ പ�തിക�  എ�.എ.സി-

എ.ഡി.എസ് � ഉ�െ���വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) നിലവി� ഭൗതികസാഹചര�ം ഇ�ാ� നിരവധി എ�ഡഡ് ��ക�െട �ിതി േശാചനീയമാെണ�

വ�ത ധനകാര� വ��് പരിേശാധി�േമാ;വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

സമ� ആേരാഗ� ഇ�ഷ�റ�സ് പ�തി

4475. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ശ�ളക�ീഷ�  �പാ�ശക�െട അടി�ാന�ി�  സം�ാന സ��ാ�  ജീവന�ാ��ം

അധ�ാപക��ം െപ�ഷ�കാ��ം സമ� ആേരാഗ� ഇ�ഷ�റ�സ് പ�തി ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ;

(ബി) എ�ി� ��ത പ�തി എ�െന നട�ിലാ��തിനാണ് ഉേ�ശി��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(സി) എ�ാവരി�  നി�ം ഒ� നി�ിത �ക വാ�ാെത ഓേരാ���െട�ം ചികി�

െചല�ക����തമായി�� കവേറജ് ലഭി�� തര�ി� ��ത� കവേറജ് േവ�വ��് ��ത�

�ീമിയം സ��മായി അട��തി�� ഒ� അവസരം �ടി ന��� തര�ി�  ടി പ�തി

നട�ിലാ��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

കാലടി സ��കലാശാലയി� �മവി�� �േമാഷ�ക�

4476. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കാലടി സം�തം സ��കലാശാലയി�  േഡാ.  �േചത നായ�  വി.സി.�െട �മതല വഹിചി��

കാല�് നട�ിയ �േമാഷ�ക�  �മവി��മാെണ� സം�ാന ധനകാര� വിഭാഗം റിേ�ാ��്

ന�കിയി�േ�ാ; ഈ റിേ�ാ��് സർ�ാരിൽ ലഭ�മാേണാ;

(ബി) ��  സ��ാരിെ� കാല�് ഈ റിേ�ാ��് ��ിെവ�ക�ം നടപടിക�  സ�ീകരി�ാതിരി�ക�ം

െച�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഈ വിഷയ�ി�  ഈ സ��ാ�  എ�് നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ�  ഉേ�ശി��ത് എ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) അനധി�ത �േമാഷ�ക� റ�് െച��തി�ം സ��ാരിന് വ� ബാധ�ത ബ�െ��വരി� നി�്

ഈടാ��തി�ം നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?
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കി�ബി -നിേ�പസമാഹരണം

4477. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) രാജ��് നിലവി�� മ�് നിേ�പ മാ���െള അേപ�ി�്  'കി�ബി'  യിെല നിേ�പം ഏത്

രീതിയി� ആക�ഷണീയം എ�ാണ് വിലയി��ിയി��ത് ;

(ബി) െക.എസ്.എഫ്.ഇ �ഖാ�ിര�� ചി�ി വഴിയ�ാെത �വാസിക��െ�െട��വ�െട നിേ�പം

സ��പി�ാ� എെ�ാെ� പ�തികളാണ് വിഭാവനം െച�ി��ത്?

ചര�് േസവന നി�തി

4478. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ചര�് േസവന നി�തി നട�ിലാ�േ�ാ� ഉ������് വില �റ�േമാ;

(ബി) ചര�് േസവന നി�തി നിലവി�  വ��തി� ��് സിമ�് ഉ��െട�� സാധനസാമ�ികൾ�

വില��ിയത് ��യി�െപ�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഇ�ര�ി�� വിലവ��നവിെനതിെര നടപടി

സ�ീകരി�േമാെയ� വിശദമാ�ാേമാ?

�ഷറി നവീകരണ നടപടിക�

4479. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഷറി �ിര നിേ�പ��  േ�ാ�ാഹി�ി��തി�ും,  ��ത�  ആക�ഷകമാ��തി�ം

ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) �ഷറികളി�  നിേ�പ സൗ�ദ അ�രീ�ം ��ി��തി�ം,  ��ികരമായ രീതിയി�

ഇടെപ��തി�ം നടപടിക�  ല�കരി��തി�ം ആവശ�മായ മാ��നി�േ�ശ��  ജീവന�ാ��്

ന��േമാ?

അ�� മ�ല�ിെല കി�ബി �ഖാ�ിരം ഉ� ���ിക�

4480. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ��  മ�ല�ി�  കി�ബി �ഖാ�ിരം നട�ിലാ��തിന് പരിഗണി�ി�ളള ���ിക�

ഏെത�ാെമ�് അറിയി�േമാ;
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(ബി) ��ത പ�തിക�  �ാവ��ികമാ��തിനായി നാളി�വെര സ�ീകരി�ി�ളള നടപടിക�െട

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) അ�ബ� പ�തിക� നട�ിലാ��തി��ായി�ളള കാലവിളംബ�ിെ� കാരണം വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) സമയബ�ിതമായി ��ത ���ിക� നട�ിലാ��തിന് േവ� സത�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ആേരാഗ� ഇ�ഷ�റ�സ് പ�തി

T 4481.�ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  ജീവന�ാ�, അ��ാപക�,െപ�ഷ�കാർ എ�ീ വിഭാഗ�ളി�  െമാ�ം എ�േപ��്

ആേരാഗ� ഇ�ഷ�റ�സ് പ�തി�െട ആ��ല�ം ലഭ�മാ�ം;

(ബി) ഇതിന് ജീവന�ാരി� നി�ം െപ�ഷ�കാരി� നി�ം എ� �പ വീതം ഇ�ഷ�റ�സ് �ീമിയമായി

ഈടാ�ം; വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(സി) പ�തിയി�െട ജീവന�ാ��ം െപ�ഷ�കാ��ം എെ�ാെ� സൗകര���ം ആ��ല���ം

ലഭ�മാ�ം; വിശദാംശ�� ന��േമാ?

േക� ബജ�് നി�േ�ശ�� �കാരം സം�ാന�ിന് ലഭ�മായ െമാ�ം സാ��ിക സഹായം

4482. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 2017-18  വ�ഷെ� േക� ബജ�് നി�േ�ശ��  �കാരം സം�ാന�ിന് ലഭ�മായ െമാ�ം

സാ��ിക സഹായം എ�െയ�ം ഏെത�ാം േമഖലക��ാണ് വികസന സഹായ�� ഉ�െ�െട

സാ��ിക സഹായം �ഖ�ാപി�ത് എ�ം േമഖലക� തിരി�് വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) 2016-17  വ�ഷം േക� സ��ാ�  �ഖ�ാപി� സാ��ിക സഹായ��ം ലഭ�മായ സഹായ�ം

േമഖലക� തിരി�് വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) സം�ാന�് നട�ാ�� േക�ാവി�ത പ�തിക�  ഏെത�ാം എ�ം  2016-17  വ�ഷെ�

പ�തിക� ഏെത�ാം എ�ം എ� േക� സഹായം ലഭി� എ�ം 2017-18 വ�ഷം ലഭ�മായ �തിയ

പ�തിക� ഉ�െ�െട�ളള പ�തിക� എെ��ാം എ�ം വ��മാ�േമാ?

സാ�ഹ� �ര�ാ െപ�ഷ�

4483. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:
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(എ) 2016  �  കഴി� സ��ാ�  അധികാരെമാഴി�േ�ാ�  ന�വാ��ായി�� സാ�ഹ��ര�ാ

െപ�ഷ� �ടി�ിക (ഇനം തിരി�്) എ� എ�ം, ഇലേ�ാണിക് െല�ജ� അ�ൗ�ിേല�് മാ�ിയത്

എ� എ�ം കരാ�കാ��ം ബി�  റീ ഡി�ൗ�ിംഗ് ഇന�ി�  ബാ�ക��ം

ന��വാ��ായി��ത് എ� എ�ം െവ�സ്  &  മീ�സ്,  �ഷറിക� എ� എ�ം വിവിധ

െപാ�േമഖലാ �ാപന��  /  േ�മനിധിക�  /  േബാ��ക�  �ട�ി സമാഹരി��ം അവ��

തിരിെക ന��വാ�ളള െമാ�ം �ക എ� എ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) കഴി� സ��ാ� ഇ�വഴി െകാ��ാ��ായി�� ബാധ�ത എ� എ�ം ആയ� ഉ�െ�െട��

െമാ� കടബാധ�ത എ� എ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) �ടി�ിക ന�വാനായി ധനകാര� വ��് എ� നടപടിക�  സ�ീകരി� വ�� എ�ം എ� �ക

നാളി�വെര ഏെത�ാം വിഭാഗ���് ന�ി എ�ം വ��മാ�േമാ?

കാ�ണ� ബനവല�് ഫ�്

4484. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2015-16,  2016-17  വ�ഷ�ി�  കാ�ണ� ബനവല�് ഫ�് വഴി സം�ാന�് സഹായം

അ�വദി�വ�െട വിവര�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) മല�റം ജി�യി�  നി�് എ� അേപ�ക�  ഉ�ായി��;  എ� �ക വിതരണം െച�;

വ��മാ�േമാ?

കാ�ണ� െബനവല�് ഫ�്

4485. �ീ.പി.ബി. അ�� റ�ാ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ണ� െബനവല�് ഫ�ി�  നി�് മംഗലാ�രെ� ആ�പ�ികളി�  ചികി�സ േത��വ��്

സഹായം ന���� സംബ�ി�് എ�� തീ�മാന�ിെ� വിശദാംശം അറിയി�േമാ;

(ബി) െക.ബി.എഫ്. - സം�ാനതല സമിതി തീ�മാന�കാരം ��ത സഹായ �കാര�ളള ചികി�സ�്

�േത�ക അ�മതി േതടണെമ�തിെ� വിശദാംശം അറിയി�േമാ;

(സി) മംഗലാ�ര�് ചികി�സ േത�� അ�ഹതെ�� ��വ�  േരാഗിക��ം ��ത ആ��ല�ം

ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

കാ�ണ� െബനവല�് ഫ�്
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4486. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ണ� െബനവല�് ഫ�് ൈകകാര�ം െച�� ജി�ാ ആഫീ�കളി�  എ� താ��ാലിക

ഒഴി�ക� നിക�െ�ടാ��്;

(ബി) ഏെത�ാം ജി�ാ ആഫീ�കളിലാണ് ഒഴി�ക� നിക�െ�ടാ��ത്;

(സി) ലഭി� അേപ�കളി�  നടപടിക�  േവഗ�ി�  സ�ീകരി��തിനായി അടിയ�രമായി ഒഴി�ക�

നിക��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; സ�ീകരി�െമ�ി� വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

കാ�ണ� െബനവല�് ഫ�്

4487. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കാ�ണ� െബനവല�് ഫ�് വിതരണ�ി� �� സ��ാരിെ� കാല�് �മേ��ക� നട�തായി

പറയെ��� മാധ�മ റിേ�ാ��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ വിഷയ�ി� ഒ� പരിേശാധന നട��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(സി) നിലവി� ഇത് സംബ�ി�് എെ��ി�ം അേന�ഷണ�� നട��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

�ീറാം ക�ി�ി�െട ശിപാ�ശക�

4488. �ീ.സി. ദിവാകര�

�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

�ീ.ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

,, വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരളാബാ�ിെന�റി�് പഠി�ാ� നിേയാഗി� �ീറാം ക�ി�ി�െട ശിപാ�ശക� ലഭ�മായി�േ�ാ;

(ബി) സാ��ിക കാര���  ൈകകാര�ം െച�� സഹകരണ �ാപന��െട നിയ�ണ�ിനായി

േകരള േ��് ഫിനാ�ഷ�� െറ�േലഷ� അേതാറി�ി �പീകരി�ണെമ� ശിപാ�ശ ലഭി�ി�േ�ാ;

(സി) ��ത അേതാറി�ി�െട കീഴി�  ഏെത�ാം �ാപന�െളയാണ് ഉ�െ����െത�്

വിശദമാ�േമാ?

�ലാ�ി ഇൻ�ി���് ഓഫ് ഫിനാൻസ് ആൻഡ് ടാേ�ഷൻ

4489. �ീ.െക.എം.മാണി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:
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(എ) �ലാ�ി ഇൻ�ി���് ഓഫ് ഫിനാൻസ് ആൻഡ് ടാേ�ഷൻ  (ഗി�്)  െ� നിയമാവലി,  സർവീസ്

നിയമ�ൾ �ട�ിയവയി� േഭദഗതി വ��വാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) ഗി�് ഡയറ��െട �ായപരിധി 65 വയ�ി� നി�് ഉയർ�വാൻ ആേലാചി��േ�ാ; ഉെ��ിൽ

വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഗേവർണിംഗ് േബാഡി�് ��തൽ അധികാര�ൾ നൽകി ഗി�ിെന സർ�ാർ നിയ�ണ�ിൽ

നി�ം മാ�വാൻ പ�തി�േ�ാ;

(ഡി) �ലാ�ി ഇൻ�ി���ിന് സ�ത� െചയർമാെന നിയമി�വാൻ ഉേ�ശ��േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?

േദവി�ളം നിേയാജകമ�ല�ി� കി�ബി ���ിക�

4490. �ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദവി�ളം നിേയാജകമ�ല�ി�  "കി�ബി"  അ�മതി ന�കിയ ���ിക�  ഏെത�ാെമ�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ���ിക� ഏത് മാസം ആരംഭി�ാ� സാധി�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത ���ിക� ആരംഭി�ാ� എെ��ി�ം തട��േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?

േ�മനിധി െപ�ഷ� വാ��വ��് ലഭി�� സാ�ഹ��ര�ാ െപ�ഷ�

4491. �ീ.എം. നൗഷാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

േ�മനിധി െപ�ഷ� വാ��വ��് ലഭി�� സാ�ഹ��ര�ാ െപ�ഷ� 600 �പയായി �റ�ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;  �തിസ�ി േനരി�� പര�രാഗത വ�വസായമായ ക�വ�ി േമഖലയിെല

െപ�ഷ�കാ�െട ന�ം പരിഹരി�വാ� എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

എല�� നിേയാജകമ�ല�ിെല കി�ബി �േഖന�� പ�തിക�

4492. �ീ.എ. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

എല�� നിേയാജകമ�ല�ി� കി�ബി �േഖന എ� പ�തിക��് അംഗീകാരം ന�ിയി�െ��ം

ഇതിനായി എ� �ക അ�വദി�ി���ം വ��മാ�ാേമാ?

പ�ാളി� െപ�ഷ� പ�തി

11 of 70



4493. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േക� സ��ാ�ം മ� സം�ാന സ��ാ�ക�ം പ�ാളി� െപ�ഷ�  പ�തിയി�  ഉ�െ��

ജീവന�ാ��് �ന:�ാപി� ന�കിയ ഡി.സി.ആ�.ജി., ��ംബ െപ�ഷ�, എ�്-േ�ഷ� െപ�ഷ�

�ട�ിയ ആ��ല��� േകരള�ിെല പ�ാളി� െപ�ഷ� പ�തിയി� ഉ�െ�� ജീവന�ാ��്

അേത രീതിയി�  അ�വദി�് ന�കിയി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  ആയതിെ� കാരണെമ�ാെണ�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ആ��ല���  �ന:�ാപി� ന��� കാര�ം അടിയ�രമായി പരിേശാധി�് നടപടി

സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) പ�ാളി� െപ�ഷ� പ�തി പി�വലി���മായി ബ�െ��് നാളി�വെര സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ��ാമാണ്; വിശദമാ�േമാ ?

പ�ാളി� െപ�ഷ� പ�തി

4494. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� പ�ാളി� െപ�ഷ� പ�തി ഗവ�െമ�് ജീവന�ാ��ം,അ��ാപക��ം എ�

�തലാണ് ആരംഭി�ി�ളളത്; ആ ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവി�  പ�ാളി� െപ�ഷ�  പ�തിയി�  എ� ഗവ�െമ�് ജീവന�ാ�ം,  അ��ാപക�ം

ഉ�െ��ി��്;വിശദാംശം വ��മാ�ാേമാ?

കി�ബി�െട ര�ാംഘ� പ�തികൾ

4495. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബി വഴി ര�ാം ഘ�മായി നട�ിലാ��തിന് നി�യി�ി�� പ�തിക�  ഏെത�ാെമ�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) കി�ബി�െട ഡയറ��  േബാ�ഡ് േയാഗം െമയ് മാസ�ി�  േച��േ�ാ;  ��ത േയാഗം

പരിഗണി�� പ�തിക�െട ലി�് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ക�നാഗ��ി നിേയാജക മ�ല�ിെല മാളിേക�� ലവ� േ�ാസി� ഓവ� �ി�ജ് നിർ�ി��

പ�തി കി�ബി�െട ഡയറ�� േബാ�ഡ് പരിഗണി�ി�േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ?

മാേവലി�ര മ�ല�ി� എ�.എ.സി-എ.ഡി.എസ് � ഉ�െ���ിയ ���ിക�
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4496. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

മാേവലി�ര മ�ല�ി�  എ�.എ.സി  -എ.ഡി.എസ് �  ഉ�െ���ിയ ���ികളി�

ഭരണാ�മതി ലഭി�ാ��വ�്  2017 െമയ്  30  � ��പായി ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ��തിനായി

സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ?

ആ�ിവികസന, �േത�ക വികസന ഫ�കളിെല ���ിക�

4497. �ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2012-16 � പാറ�ാല എം.എ�.എ �െട ആ�ിവികസന, �േത�ക വികസന ഫ�കളി� നി�ം

ഏെത�ാം ���ികളാണ് അ�വദി�ി��െത� വിവരം ന�കാേമാ;

(ബി) ��ത ���ികളി�  ഏെത�ാം ���ീകരി�  ;  ഏെത�ാം ���ികളാണ് ഇനി�ം

���ിയാ�ാ��ത്; അവ�െട നിലവിെല �ിതി ; എ�ിവ ഇനം തിരി�് വ��മാ�ാേമാ?

�ാ��് സ��റിെ� േശഷി�റവ്

4498. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

�ാ��് േസാ�്െവയറിെ� സ��റിെ� േശഷി�റവ് �ലം സ��ാ�  ജീവന�ാ�െട�ം

അ��ാപക�െട�ം ശ�ള �ടി�ിക ബി�ക�  ത�ാറാ��തിന് േനരി�� �യാസ��

��യി�െ��േവാ;��ത ��ം പരിഹരി��തിനായി സ�ീകരി�� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ?

സം�ാനെ� േ�മ െപ�ഷ�ക�

4499. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� േ�മ െപ�ഷ�ക�  �േലാം ���ം ഒ� വ��ി�െട അടി�ാനപരമായ

ആവശ��� േപാ�ം നിറേവ��തിന് പര�ാ��മ� എ� വ�ത ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) അടി�ാന െചല�ക�െ��ി�ം പര�ാ�മാ�� വിധ�ിൽ േ�മ െപ�ഷ�കെള

�ന�നി��യി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

സ��ാ� ജീവന�ാ�െട ഭവന വാ�
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4500. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�േമഖലാ ബാ�കളി� നി�ം എ�.െഎ.സി േപാ�ളള �ാപന�ളി� നി�ം ഉയ�� പലിശ

നിര�ി�  ഭവന നി��ാണവാ� എ��ി�ളള സ��ാ�  ജീവന�ാ�െട ഭവന വാ� സ��ാ�

എ�്.ബി.എ യിേല�് മാ��തിന് ഉ�ര�േ�ാ;

(ബി) ഇെ��ി� ആയതി�ളള നടപടിക� സ�ീകരി�േമാെയ�് വിശദമാ�േമാ?

കി�ബിയി� ഉ�െ���ി �ഖ�ാപി�ി�� ���ിക�

4501. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബിയി� ഉ�െ���ി �ഖ�ാപി�ി�� പ�തികളി� എ� �പ�് �കളി�� ���ിക��ാണ്

കി�ബി അ�മതി ന���ത്;

(ബി) 20  േകാടി �പ അ�വദി�തായി �ഖ�ാപി�ി�� പ�തിയി�  ഡി.പി.ആ�. �കാരം വ�ത�ാസം

വ�ാ� അ�രം �വ��ിക��് അ�മതി ന��േമാ;

(സി) �ഖ�ാപി� പ�തിേയാെടാ�ം സമാന സ�ഭാവ�� ���ിക�  ഉ�െ���ി നി�ിത �ക��

പ�തിക� സമ��ി�ാ� പരിഗണി�േമാ?

കി�ബിയി� ഉ�െ���ിയ പ�തിക�

4502. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 2016-17,  2017-18  ബജ�ി�  മാേവലി�ര മ�ല�ി�  കി�ബിയി�  ഉ�െ���ി �ക

വകയി��ിയ എ� പ�തിക��് കി�ബി േബാ�ഡ് അ�മതി ന�ിയി��്;

(ബി) മാേവലി�ര മ�ല�ിെല ഏെത�ാം ���ിക��് കി�ബി േബാ�ഡ് അ�മതി ന�ിയി�ി�

എ�ം ആയതിെ� കാരണെമെ��ം വിശദമാ�േമാ;

(സി) കി�ബിയി�  ഉ�െ���ിയ എ�ാ ���ിക��ം അ�മതി ലഭ�മാ�േമാ;  വിശദാംശ��

ന��േമാ?

കി�ബിയി� ഉ�െ���ിയി�� പ�തിക�െട നി��ഹണം

4503. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) നിേ�പെ� അടി�ാനമാ�ിയാേണാ ഈ വ�ഷെ� കി�ബിയി�  ഉ�െ���ിയി��

പ�തിക�െട നി��ഹണം വിഭാവനം െച�ി��ത്; എ�ി� ഏകേദശം എ� �പ�െട നിേ�പമാണ്

ഈ വ�ഷെ� പ�തി നി��ഹണ�ിനായി �തീ�ി��ത്;

(ബി) നാളി�വെര കി�ബിയിേല�് യാെതാ� �ക�ം നിേ�പമായി ലഭി�ി�ി�ാെയ� കാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇത് ഈ വ�ഷെ� കി�ബി �കാരം വിഭാവനം െച� പ�തി

നി��ഹണെ� �തി�ലമായി ബാധി�െമ�് ക���േ�ാ;

(സി) കി�ബിയി�  നിേ�പമായി ഈ വ�ഷം എ�് �ക സമാഹരി�ാ�  കഴി�ം  ;ഈ �ക ഏത്

തീയതിയി� ലഭി�െമ�ാണ് �തീ�ി��ത്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

നി�തിവ�മാനം വ��ി�ി��തി�ളള നടപടിക�

4504. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി�  5 വ�ഷ�ിനിടയി� ഏ��ം ��ത� നി�തിവ�മാനം ലഭി�ത് ഏത് വ�ഷമാണ്;  എ�

ശതമാനെമ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) നി�തിവ�മാന േചാ���െട കാരണ��  വിശദമാ�േമാ;  ആയത് പരിഹരി�് നി�തി വ�മാനം

വ��ി�ി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;  ഇതിെ� ഫലം ലഭി�ി�േ�ാ;

വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ?

സ��ാരിെ� െപാ� സാ��ിക �ിതി

4505. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) �� സ��ാ� അധികാരം ഒഴി�� സമയ�് െപാ�കടം,  റവന�ക�ി,  ആേളാഹരി കടം എ�ിവ

എ� വീതമായി�� എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) കഴി� അ�വ�ഷ�ളിെല സം�ാന�ിെ� ധനക�ി സംബ�ി� വിശദാംശം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സം�ാന�ിെ� സാ��ിക �ിതി വിശകലനം െച��തി�� ധനകാര� �ചക��

അ�സരി�്  2017  മാ��ി�  അവസാനി� സാ��ിക വ�ഷെ� സം�ാന�ിെ� െപാ�

സാ��ിക �ിതി എ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

അധികവിഭവസമാഹരണ മാ���ളി�െട�ളള വ�മാനം

4506. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:
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(എ) 2016-17 െല സം�ാന ബ�ജ�ി� അധികവിഭവസമാഹരണ മാ���ളി�െട ല��മി� വ�മാനം

എ�യായി��;

(ബി) ��ത ല��ം ഫല�ാ�ിയി� എ�ിേയാ എ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;വിശദമാ�േമാ;

വിദ�ാഭ�ാസവാ� തിരി�ടവ് സഹായ പ�തി

T 4507.�ീ.ൈഹബി ഈഡ�

,, ഷാഫി പറ�ി�

,, വി.ടി.ബ�റാം

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

ന��േമാ:

(എ) വിദ�ാഭ�ാസവാ� തിരി�ടവ് സഹായ പ�തി നട�ിലാ�വാ�  തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  വിശദാംശ��

ന��േമാ;

(ബി) വിദ�ാഭ�ാസ വാ� അ�വദി� ബാ�ക��് എ� �പ കി�ാ�ടമാ��്;

(സി) േദശസാ��ത ബാ�ക��ം സഹകരണ ബാ�ക��ം ലഭി�ാ�� �ക�െട വിശദാംശം

തരംതിരി�് ന��േമാ;

(ഡി) ��ത പ�തിയി�െട എ� വിദ�ാ��ിക��് ആ��ല�ം ലഭ�മാ�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(ഇ) തിരി�ടവ് പ�തി ത�ാറാ��തി�ളള നടപടിക�, വിവിധ വ��കെള ഏേകാപി�ി�് നട�ിലാ��

പ�തി ഏത് ഘ��ിലാണ്;  ഇതി�� നടപടിക�  ത�രിതെ���േമാ;  പ�തി എ�േ��്

�ാവ��ികമാ�ാ� കഴി�െമ�് വിശദമാ�േമാ ?

റബ� ക�വടം നട�ാ� കഴിയാ� സാഹചര�ം ഒഴിവാ�ാ� നടപടി

4508. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് രജി��  െച� വ�ാപാരികളി�  നിേ�ാ ക�ഷകരി�  നിേ�ാ റബ�  വാ�ി

അന�സം�ാന�ളിേല�് വി��ന നട��വ��് എസ്.ആ�.ഒ 804/2008, വാണിജ� നി�തി

ക�ീഷണ�െട  5/10/13  െല  17/2013  ന��  സ��ല�  എ�ിവ �ലം ക�വടം നട�ാ�

കഴിയാ� സാഹചര�ം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) 2008/2009  �ത�  േക� വി��ന നി�തി അട�് േഫാറം  'സി  '  ന�കിയ േശഷ�ം

േകാടി�ണ�ിന് �പ വീ�ം അട�ാ� ഡിമാ�് േനാ�ീസ് ന�കിയത് ഒഴിവാ�ാ� എെ��ി�ം

നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദീകരി�ാേമാ;
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െച�് േപാ�കളിെല വ�മാനം

4509. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 2016-17 -� െസയി�സ് ടാ�് െച�് േപാ�കളിെല വ�മാനം എ�െയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��  വ�ഷെ� അേപ�ി�് വ�മാന�ി�  വ��നവ് ഉ�ായി�േ�ാ;  എ�ി�  എ�െയ�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) വ�മാന�ി� �റവ് സംഭവി�ി�െ��ി� അതി�ളള കാരണം വ��മാ�േമാ?

വിൽ�ന നി�തി വ��് ആ�നികവൽ�രി��തി�� നടപടിക�

4510. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

വിൽ�ന നി�തി വ��് ആ�നികവൽ�രി��തി� എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�

വിശദമാ�േമാ?

�ഷറികളി� സംേയാജിത ധനകാര� മാേനെ��് സി�ം

4511. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഷറികളി� നട�ാ�ിയ സംേയാജിത ധനകാര� മാേനെ��് സി��ിന്  (ഐ.എഫ്.എം.എസ്)

എ� �പ െചലവായി എ�റിയി�ാേമാ

(ബി) സം�ാനെ� എ�ാ ജി�ാ�ഷറി /സ��ഷറികളി�ം ��ത സംവിധാനം ലഭ�മാേണാ;

(സി) �ഷറി േസവിം�സ് ബാ�് (ടി. എസ്.ബി) അ�ൗ�ളളവ��് �ഷറി / സ��ഷറികളി� എ.ടി.എം

േസവനം ന��� കാര��ി� സ��ാരിെ� ഭാഗ�് നി�് എെ��ി�ം നടപടി ഉ�ായി�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഐ.എഫ്.എം.എസ് നട�ാ��തിന് േവ�ി �തിയ ജീവന�ാെര നിയമി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

വ�ാജ േലാ�റി�െട വിപണനം

4512. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) വ�ാജ േലാ�റി�െട വിപണനം ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� ഇത് സം�ാന േലാ�റി നട�ി�ിെന

�തി�ലമായി ബാധി��െ�� കാര�ം ഗൗരവേ�ാെട കാ��േ�ാ;

(ബി) വ�ാജ േലാ�റി�െട വിപണനം തട��തി�ം സം�ാന േലാ�റി�െട �ര�ാ മാനദ���

ശ�ിെ����തി�ം എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്;

(സി) വ�ാജ േലാ�റി അ�ടി��മാെയാ വിപണനം നട�ിയ�മാെയാ ബ�െ��് എ� േക�ക� രജി��

െച�ി��്; എ� േപെര അറ� െച�ി��്; ഭാഗ��റി വ��് േനരി�് നട�ിയ പരിേശാധനകളി�

അ�രം എ� സംഭവ�� കെ��ിയി��്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

േലാ�റി വ��ിന് ��ത� ജനകീയ �ഖം ന���തിന് പ�തിക�

4513. �ീ.വി.പി.സജീ��

,, പി.ടി. േതാമസ്

,, എം. വി�െസ�്

,, െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �വ�� �ബിലി വ�ഷ�ി� േലാ�റി വ��ിന് ��ത� ജനകീയ �ഖം ന���തിന് എെ��ാം

പ�തികളാണ് ആവി�രി� നട�ാ�ിയെത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) േലാ�റി നട�ി�ി�െട�� വ�മാനം ഈ സ��ാരിെ� കാല�് വ��ി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ��

എെ��ാം?

ക�നാഗ��ിയി� േലാ�റി ഓഫീസ്

4514. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�നാഗ��ിയി� േലാ�റി ഓഫീസ് ആരംഭി�ി�േ�ാ; എ�ി� എ��തെല�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ഓഫീസി� നി�് െപാ�ജന���് എെ��ാം േസവന�� ലഭ�മാ�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇവിെട നി�് േലാ�റി ടി��് വിതരണം ആരംഭി�ി�േ�ാ ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഈ ഓഫീസി�  കാ�ണ� ബനവല�് ഫ�ി�  നി�� സഹായ�ിനായി അേപ�

സമ��ി��തിന് അവസരം ലഭി�േമാ;

(ഇ) ��ത ഓഫീസി� ഏെത�ാം വിഭാഗ�ി� എ� ജീവന�ാെര നിയമി�െവ�് വ��മാ�േമാ?

2016-17 കാലെ� േലാ�റി വ��ിെ� ലാഭം
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4515. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016-17 കാലയളവി� േലാ�റി വ��ിെ� ലാഭം എ� േകാടി �പയാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാറിെ� കാല�് േലാ�റി വ��ി�  നട�ിയി�� വികസന �വ��ന��

എെ��ാമാണ്;

(സി) നിലവി�  ഏെത�ാം േലാ�റിക�  �ചാര�ി��്;  വിശദവിവരം ന��േമാ;  ��ത�  േലാ�റി

ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

പ�നാ�രം മണ�ാല വിളയി� േഹാ�ി�ലിന് െക.എഫ്.സി ന�ിയ വാ�

4516. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ം ജി�യിെല പ�നാ�രം താ��് തല�� വിേ�ജിെല മണ�ാല വിളയി� േഹാ�ി�� എ�

�ാപനം േകരള ഫിനാ�ഷ��  േകാ��േറഷനി�  നി�ം വാ� എ��ി�േ�ാ;  എ�ി�

എ�ായി�� എ�ം �ക എ�യായി�� എ�ം വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത �ാപനം ഈ വാ��് ന�കിയത് ഈേടാ,  ജാമ�േമാ എ�ത് വ��മാ�ാേമാ;  ��ത

ജാമ��ിെ�േയാ ഈടിെ�േയാ �ല�ം എ�യായി��;

(സി) ��ത �ാപനം ഈ വാ�യിേ�� �തലിേല�ം പലിശയിേല�ം എ� �ക വീതം അട�ണെമ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത വാ� േകാം�ൈമസ് െസ�ിൽെമ�് പ�തി �കാരം തീ��ാ�ിേയാ;  ഇ��കാരം

െക.എഫ്.സി �് ലഭി� �ക എ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ഈ വാ��െട ജാമ� വ� റവന� റി�വറി നടപടി �മം �കാരം േലലം െച� േശഷം ക�ഫർേമഷൻ

െച�ി�േ�ാ;  ഈ ഇന�ി�  െക.എഫ്.സി �് ലഭി� �ക എ�െയ�് പറയാേമാ;  ��ത

�ാപന�ിെ� വാ�ാ തിരി�ടവ്, േകാം�ൈമസ് െസ�ിൽെമ�് അടവ്, ജാമ�വ� േലലം െച�്

ലഭി� �ക എ�ീ ഇന�ളിലായി െക.എഫ്.സി �് ലഭി� �ക എ�;

(എഫ്) േകാം�ൈമസ് െസ�ിൽെമ�് �ക ലഭി�തി�േശഷം ഈ വാ��് ��ത �ാപനം ന�കിയ

ഈടിെ� �മാണ�� െക.എഫ്.സി ഉടമ�് തിരിെക ന�ിയി�േ�ാ;  ഇെ��ിൽ ആയത് തിരിെക

ന�കാ�തിെ� കാരണ�� വിശദമാ�ാേമാ;

(ജി) ഈ വിഷയ�ി�  �ീമതി അനിത േബബി�െട  20.03.2017-െല നിേവദന�ി�  ധനകാര�

വ��ിെല  137/PV-A3/2016/FIN  എ� ഫയലി�  സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�െട വിശദാംശം

ലഭ�മാ�ാേമാ?

െക.എസ്.എഫ്.ഇ യിെല സ����ണയ വാ�
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4517. �ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 2014-15, 2015-16, 2016-17 എ�ീ സാ��ിക വ�ഷ�ളി� സ����ണയ വാ�യി�െട

െക.എസ്.എഫ്.ഇ �് ലഭി� ലാഭം എ�യാണ്;  ഓേരാ സാ��ിക വ�ഷ�ി�ം ലാഭ�ം

ഇടപാ�ക�ം �റ�ി�െ��ി�  ആയതിെ� യഥാ�� കാരണം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;  ആയത്

പരിഹരി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ബാ�കെള�ം സഹകരണ �ാപന�െള�ം േപാെല �ഷി�് സ�ിഡി നിര�ി�

സ����ണയവാ� സ��ാ� സഹായേ�ാ��ടി െക.എസ്.എഫ്.ഇ യി� നട�ിലാ�ാ� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(സി) �തിയ േസാ�് െവയ� (സി.എ.എസ്.ബി.എ) നട�ിലാ�ിയതിെ� ഭാഗമായി െക.എസ്.എഫ്.ഇ.

യി� സ����ണയ വാ��് കാലതാമസം വ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഉെ��ി� ആയത്

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

െക.എസ്.എഫ്.ഇ-െ�ഷ�� േഗാ�ഡ് േലാ� കൗ��

4518. �ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.എഫ്.ഇ.�െട െ�ഷ�� േഗാ�ഡ് േലാ� കൗ��കളിെല ഇടപാ�സമയം വ��മാ�േമാ

; എ�ാ �ാ�ക�ം ��ത സമയ�മം പാലി��തായി ഉറ�വ��ിയി�േ�ാ ; ഇെ��ി� കാരണം

വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) െക.എസ്.എഫ്.ഇ.�െട തി�വന��രം റീജിയണ�  ഓഫീസി� കീഴി�� ശാഖകളി�

സ����ണയ വാ� അ�വദി��ത് നി��ാഹെ����തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

ഉെ��ി� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) രാവിെല 10 �ത� ൈവകീ�് 4.30 വെര െ�ഷ�� േഗാ�ഡ് േലാ� കൗ��ക� �വ��ി�ണം

എ�ിരിെ�,  �തിയ േസാ�് െവയ� നട�ിലാ�ിയതിെ� മറവി� പല �ാ�ക�ം  2  മണിവെര

മാ�ം വാ� ന���ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഉെ��ി� ഇ�രം �ാ�ക�െ�തിെര നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

െക.എസ്.എഫ്.ഇ �െട �വർ�നം

4519. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.എഫ്.ഇ. �് ആെക എ� ശാഖക� ഉ�്; ഈ ശാഖക� �േഖന �തിവ�ഷം എ� േകാടി

�പ�െട ചി�ി�ം മ� ബിസിന�മാണ് നട�ി വ��ത്;
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(ബി) േനാ� നിേരാധനം െക.എസ്.എഫ്.ഇ െയ േദാഷകരമായി ബാധി�ി�േ�ാ;

(സി) െക.എസ്.എഫ്.ഇ �െട �വ��നം ��ത� ജനകീയ�ം ജേനാപകാര�ദ�മാ�വാൻ എെ��ാം

നടപടികൾ സ�ീകരി�ി��്; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

െക.എസ്.എഫ്.ഇ ചി�ികൾ

4520. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചി�ിപിടി�� ഏകേദശം എ� ശതമാനം േപരാണ് ഈ �ക െക.എസ്.എഫ്.ഇ യി�  തെ�

നിേ�പി��െത�ം എ� ശതമാനം േപരാണ് ചി�ിയി�  നി�ം വാ�െയ���െത�ം

അറിയി�േമാ;

(ബി) ഏകേദശം എ� ശതമാനം േപരാണ് ചി�ി �ിരമായി �ട�കേയാ ചി�ിയി� നി�ം പി�വലി�കേയാ

െച��ത്; വിശദമാ�ാേമാ?

െക.എസ്.എഫ്.ഇ. - �വാസി ചി�ി വ�വ�

4521. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

െക.എസ്.എഫ്.ഇ. �േഖന �വാസി ചി�ിക� ആരംഭി��തി�ളള നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ ; ചി�ി

സംബ�ി� വ�വ�ക� വിശദമാ�ാേമാ?

െക.എസ്.എഫ്.ഇ.യിെല സ�ർ� പണയ വാ�

4522. �ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സ���പണയ വാ��് �ാമിന് ഏകീ�ത വാ�ാ �ക െക.എസ്.എഫ്.ഇ �െട എ�ാ �ാ�കളി�ം

നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; ഇെ��ി� അതി�ളള നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) �ാമിന് മാ���് വില�െട  75%  വെര സ��� പണയ വാ� ന�കാം എ�ിരിെ�,  മി�

�ാ�ക�ം  50% �ത�  65% വെര മാ�ം വാ�ാ�ക അ�വദി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

ഉെ��ി� അ�രം �ാ�ക�െ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) റിസർവ് ബാ�ിെ� �തിയ പണവിനിമയ�ിെ� അടി�ാന�ി�, െക.എസ്.എഫ്.ഇ യിെല

സ����ണയവാ�ക�  �റ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇത് പരിഹരി��തിന് ആവശ�മായ

ഇള�ക� െക.എസ്.എഫ്.ഇ �് ന��വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?
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കി�ബി പ�തിക��േവ�ി�� ധനസമാഹരണം

4523. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബ�ജ�് �സംഗ�ി�  പറ� �കാരം െക എസ്.എഫ്.ഇ �വാസി ചി�ി ആരംഭി�ി�േ�ാ;

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ചി�ിയി�െട സമാഹരി�� ധനം കി�ബി�് ൈകമാ�േ�ാ�  െക എസ്.എഫ്.ഇ യിെല

ചി�ാള�ാ��് ചി�ിപണം തിരിെക ന���തിന് തട��� ഉ�ാ�വാ� സാ��ത�േ�ാ;

(സി) ��ത പ�തി �കാരം െക എസ്.എഫ്.ഇ യിെല ചി�ാള�ാ��്ഉ�ാകാ�� റി�ിന് എ�്

സംര�ണമാണ് ന��ക എ�് വ��മാ�േമാ?

െപ�ഷ� �ായം കഴി�ി�ം സ�വീസി�� െക.എസ്.എഫ്.ഇ. ജീവന�ാ�

4524. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

െക.എസ്.എഫ്.ഇ. യിെല െപ�ഷ� �ായം 58 ആയി നിജെ���ിയിരിെ�, സ��ാ� നയ�ിന്

വി��മായി നിരവധി ജീവന�ാ�  സ��ീസി�  �ട��ത് �ലം െക.എസ്.എഫ്.ഇ.  യിെല

ജീവന�ാരി�ം റാ�് ലി�ി�  ഉ�െ�� �വജന���ം ഉ�ാ�� ആശ� പരിഹരി��തിന്

അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

കയ� സഹകരണസംഘം െസ��റിമാ�െട ശ�ള പരി�രണം

4525. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കയ� സഹകരണസംഘം െസ��റിമാ�െട ശ�ള െ�യി� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇവ�െട ശ�ളം പരി�രി�ാ�  ആേലാചന ഉേ�ാ;  ഉെ��ി�  എ�യായി ഉയ��ാനാണ്

ഉേ�ശി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ശ�ള പരി�രണം എ�് �ത� നട�ിലാ�ാ� സാധി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

കയ� ഉ��ാദന�ം വിപണന�ം വ��ി�ി�ാ� നടപടി

4526. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:
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(എ) സം�ാന�് കയ� േമഖല�െട �േരാഗതി�് എെ��ാം പ�തികളാണ് നട�ിലാ�ിവ��െത�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം കയ�  ഉ��ാദന�ം വിപണന�ം വ��ി�ി�ാ�

എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) കയ� ഉ������് വിേദശ വിപണി കെ��ാ� എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�െത�്

വ��മാ�േമാ?

കയ� വ�വസായ�ിെല ���� പഠി�വാ� ഏജ�സി

4527. �ീ.എം. വി�െസ�്

,, സ�ി േജാസഫ്

,, എ�േദാസ് ���ി�ി

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കയ� വ�വസായ�ിെല ���� പഠി�വാ� ഏെത�ി�ം ഏജ�സികെള ഇൗ സ��ാ� ��തായി

നിയമി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� എെ��ാം ;

(ബി) ��ത ഏജ�സി പഠന റിേ�ാ��് സമ��ി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  റിേ�ാ��ിെല ശിപാ�ശക�

എെ�ാെ�യാണ്;

(സി) ഇവ നട�ാ��തിന് ��പ് ബ�െ��വ�മായി ച�� നട�േമാ; വിശദാംശ�� എെ��ാം?

കയ� ഉ����െട വില വ�തിയാന �ിരതാ ഫ�്

4528. �ീ.ബി.സത��

�ീമതി �. �തിഭ ഹരി

�ീ.വി. േജായി

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

ന��േമാ:

(എ) കയ�  ഉ����െട�ം ചകിരി�െട�ം വിലകളി��ാ�� വ�തിയാനം പരിഹരി��തിന് വില

വ�തിയാന �ിരതാ ഫ�് നിലവി�േ�ാ;

(ബി) ഉ����െട െചലവിന��തമായ വില�് സംഘ�ളി� നി�ം ഉ���� സംഭരി��തി�ം ഇവ

കേ�ാള വില�് വി�േ�ാ��ാ�� ന�ം പരിഹരി��തി�ം ഇതി��കാരം നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) കയ� സഹകരണ സംഘ��, െച�കിട ഉ�ാദക�, അ��് സംഘടനക� എ�ിവ�് എെ��ാം

�ത�� �ണ�ളാണ് ഇ��ലം ലഭ�മാ��ത്;
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(ഡി) എ�ാ കയ� െതാഴിലാളിക��ം നിയമാ��ത �ലി ഉറ�ാ�ിെ�ാ�് ��ത� െതാഴി� ദിന��

��ി�ാ� സാധ�മാ�േമാ?

െവ�ിട�് കയ� വ�വസായ സഹകരണ സംഘം

4529. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �യി� വ�� കയ�വ�വസായെ� �ന��ീവി�ി��തിന് എെ��ാം പ�തികളാണ്

നട�ിലാ�ി വ��ത്;

(ബി) ��� ജി�യിെല െവ�ിട�് കയ� വ�വസായ സഹകരണ സംഘ�ിെ� ഇേ�ാഴെ� �വ��നം

സംബ�ി� വിശദാംശ�� ന�കാേമാ;

(സി) ��ത സംഘ�ിെ� �ന��ാരണ�ി�ം വികസന�ി�മായി നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാ;

വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

കയ�േമഖലയിെല ഡിേ�ാ സ�ദായം

4530. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

കയ�േമഖലയി�  നിലനി��� ഡിേ�ാ സ�ദായം ഇ�ാതാ��തിന് നിയമം നി��ി�വാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

വ�ാവസായിക അ�രീ��ം ഏകജാലക �ിയറ�സ് സംവിധാന�ം

4531. �ീ.തി�വ�� രാധാ���

,, സ�ി േജാസഫ്

,, െക.സി.േജാസഫ്

,, വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �തിയ വ�വസായം �ട��തി�� അ�മതി�് ഏകജാലക �ിയറ�സ് സംവിധാനം

ഏ�െ����തിനായി ജി�ാ വ�വസായ േക��ളി�  പ�ിക് റിേലഷ�സ് െസ��ക�

�ാപി�േമാ;

(ബി) സം�ാന��ാ�� ഹ��ാ�ക�ം പണി�ട�ക�ം സം�ാനെ� വ�ാവസായിക

അ�രീ�െ� എ�കാരം ബാധി�െമ�് വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?
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െപാ�േമഖലാ �ാപന��െട �വ��ന മികവ് വിലയി��ാ� ഏ�െ���ിയി�ളള സംവിധാന��

4532. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�േമഖലാ �ാപന��െട �വ��ന മികവ് വിലയി��ാ�  ഏ�െ���ിയി�ളള

സംവിധാന�� എെത�ാമാെണ�് വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ഇ��ലം ��ത �ാപന��െട വള�� �� വ�ഷ�െള�ാ� എ� ശതമാനം വ��ി� എ�്

കെ��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ആഡി�് െച� കണ�ക�െട അടി�ാന�ി� 2016-2017 സാ��ിക വ�ഷ�ി� ഏെതാെ�

�ാപന��  ലാഭ�ി�  �വ��ി�  ;  ഏെതാെ� �ാപന�ൾ ന��ിൽ �വർ�ി�  ;

വ��മാ�േമാ?

േതയില േതാ�ം േമഖലയി� സി�േകാ�െട �ാപന��

4533. �ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദവി�ളം നിേയാജകമ�ല�ിെല േതയില േതാ�ം േമഖലയി�  സി�േകാ�െട �ാപന��

�വ��ി�ി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഉെ��ി�  ഈ �ാപന��  �നരാരംഭി��തിന് സ��ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാെയ�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇെ��ി� ഈ �ാപന�� �ട��തിനാവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

�തിയ വ�വസായ സംരംഭ�ൾ�ായി നിേ�പക സംഗമ��

4534. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി� േശഷം ഏെത�ാം ജി�കളി�  �തിയ വ�വസായ

സംരംഭ�ൾ േ�ാ�ാഹി�ി��തിേല�ായി നിേ�പക സംഗമ�� നട�ി എ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇതി�െട �തീ�ി�� നിേ�പം  ,  �ട�വാനാ�� വ�വസായ �ണിറ�ക�  ,  �ത��മാ�ം

പേരാ�മാ�ം േജാലി ലഭി�ാ� സാധ�ത�ളള�െട എ�ം എ�ിവ അറിയി�ാേമാ?

�� -െച�കിട -ഇട�രം വ�വസായ േമഖലയിെല അടി�ാന സൗകര� വികസനം
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4535. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ്

,, വി. െക. സി. മ�ത് േകായ

,, െക. ആ�സല�

,, ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� മ�് വ�വസായ േമഖലക�മായി താരതമ�ം െച�േ�ാ�  ഏ��ം ��ത�  വള��ാ

നിര�് േരഖെ���ിയിരി��ത് ��-  െച�കിട-  ഇട�രം വ�വസായ േമഖലയിലാെണ�ത്

��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ��-െച�കിട-ഇട�രം വ�വസായ േമഖലയി� �തിയ സംരംഭകെര േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി

ഈ േമഖലയിെല അടി�ാന സൗകര���  വികസി�ി��തിന് എെ��ാം പ�തികളാണ്

വിഭാവനം െച�ിരി��ത്;

(സി) ഇ�രം വ�വസായ�ളി�െട ഉ�പാദി�ി�� സാധന��െട �ണനിലവാരം െമ�െ����തിനായി

അവ�െട നിലവാര നി��യം,  േയാഗ�താ നി��യം എ�ിവ നട��തിന് എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

െച�കിട വ�വസായ രംഗ�് വനിതാ സംരംഭകെര േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് നടപടി

4536. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െച�കിട വ�വസായ രംഗ�് വനിതാ സംരംഭകെര കെ���തി�ം

േ�ാ�ാഹി�ി��തി�മായി നടപടി സ�ീകരി�് വ��േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� അവ�െട വിശദാംശം അറിയി�േമാ;

(സി) ഇൗ രംഗ�് ��ത� വനിതക��് അവസരം ലഭി��തിനായി ഏെത�ി�ം പ�തി നട�ിലാ�ാ�

ആേലാചി��േ�ാ;

(ഡി) ഉെ��ി� അവ�െട വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

െഗയി� ��തിവാതക ൈപ�് ൈല� പ�തി

4537. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

െഗയി�  ��തിവാതക ൈപ�് ൈല�  പ�തി�െട �േരാഗതി അറിയി�േമാ;  ക��  ജി�യി�

പ�തി�െട �ാരംഭനടപടിക� �ട�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?
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വ�വസായ �ാപന�ളിെല മലിനീകരണം

4538. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വ�വസായ �ാപന�ളിെല മലിനീകരണം നിയ�ി��തിന് മലിനീകരണ

നിയ�ണ േബാ��മായി േച��് എെ��ാം �വ��ന�� നട�ിവ�� എ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) വ�വസായ �ാപന��െട മലിനീകരണം നിയ�ി��തിേല�ായി �ത�മായ പരിേശാധനക�ം

നടപടിക�ം സ�ീകരി�േമാ;

(സി) നിയ�ണാതീതമായ മലിനീകരണം നട�� വ�വസായ �ാപന���്,  മലിനീകരണം

നിയ�ി��തിന്ആവശ�മായ സംവിധാന��  ഏ�െ�����ി�� സഹായ��

ലഭ�മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

��, െച�കിട വ�വസായ �ണി�ക��ായി സംരംഭക സഹായ പ�തി

4539. �ീ.െക.�േരഷ് ���്

,, പി.ടി.എ. റഹീം

,, െക. ദാസ�

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��, െച�കിട വ�വസായ �ണി�ക��് �ലധന പി�ണ ന���തിന് സംരംഭക സഹായ പ�തി

ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ��ത പ�തി�െട ല���� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��,  െച�കിട,  ഇട�രം സംരംഭ���് എെ��ാം സഹായ�ളാണ് ഈ പ�തി വഴി

ലഭ�മാ��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഈ പ�തി �കാരം ഒ� സംരംഭകന് ലഭ�മാ�� പരമാവധി സഹായം എ� �പയാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ��ത പ�തിയി�  വനിതാ സംരംഭക��് �ധാന�ം ന�കിയി�േ�ാ;എ�ി�  പ�തി�െട എ�

ശതമാനം വിഹിതമാണ് �ീ സംരംഭക��ായി നീ�ി െവ�ി�ളളെത�് വ��മാ�ാേമാ?

െപാ�േമഖല �ാപന�െള �ന�ജീവി�ി�ാ� നടപടിക�

4540. �ീ.പി.ബി. അ�� റ�ാ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) 2016-17  സാ��ിക വ�ഷം വ�വസായ വ��ിന് കീഴി�� ഏെതാെ� െപാ�േമഖല

�ാപന�ളാണ് ന��ി�  �വ��ി�ി��ത്;  ഓേരാ �ാപന�ിെ� േപ�ം �ക�ം

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ന��ി� �വ��ി�� െപാ�േമഖല �ാപന�െള �ന�ജീവി�ി�ാ� എെ�ാെ� നടപടിക�

സ�ീകരി�ി��്; ഇതിനായി നട�് ബജ�ി� എ� �ക വകയി��ിയി��്എ�് വ��മാ�േമാ?

വാമന�രം നിേയാജകമ�ല�ി� �തിയ വ�വസായ സംരംഭ��

4541. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വാമന�രം നിേയാജകമ�ല�ി�  �തിയ വ�വസായ സംരംഭ��  ആരംഭി�വാ�

ഉേ�ശി��േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇെ��ി� �തിയ സംരംഭ�� ആരംഭി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സംരംഭകത� സഹായ പ�തി

4542. �ീ.പി.െക. ശശി

,, എം. സ�രാജ്

,, െക. ആ�സല�

,, െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സംരംഭകത� സഹായ പ�തി�കാരം സംരംഭക��് എെ�ാെ� സൗകര���ം സൗജന���മാണ്

ന���െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) നവ സംരംഭക��് േവ� സഹായം ന�കാനായി ബിസിനസ് ഇ�ക�േബഷ� െസ��ക� എ�ാ

ജി�കളി�ം �ാപി�ി�േ�ാ;  ഇ�രം െസ��ക� ഏെത�ാം തര�ി�� സഹായമാണ് ന�കി

വ��ത്; �ാ��പ്, ഇ�െവ�്െമ�് സേ�ാ��് എ�ീ ആവശ����് ന�കി വ�� സഹായം

എെ��ാമാണ് എ�് വ��മാ�ാേമാ?

മ�പാ� നി��ാണ വ�വസായ േമഖലയിെല �തിസ�ി

4543. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെ� മ�പാ� നി��ാണ വ�വസായ േമഖല �തിസ�ിയിലാെണ� റിേ�ാ��ക�

��യി�െ��ി�േ�ാ;ഉെ��ിൽ �തിസ�ി പരിഹരി��തിനായി എെ�ാെ� നടപടികളാണ്
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സ�ീകരി�വാ� ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ?

(ബി) ഈ േമഖലെയ മാ�ം ആ�യി� കഴി�� ��ംബ��  �രിത�ിലാെണ� വ�ത

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) കളിമ�  ഖനന�മായി ബ�െ�� നിയ�ണ��  ഈ േമഖലെയ ബാധി�ി�േ�ാെയ�്

വ��മാ�േമാ;

പര�രാഗത വ�വസായ�െള കാര��മമാ�ാ�ം വി�ലീകരി��തി�ം നടപടിക�

4544. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� പര�രാഗത വ�വസായ��  ഏെത�ാെമ�ം അവ�െട നിലവിെല �ിതി

എ�ാണ് എ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇവ�െട �വ��നം കാര��മമാ�ാ�ം വി�ലീകരി��തി�ം നിലവിെല സ��ാ�  എ�

നടപടിക� സ�ീകരി�� എ� വ��മാ�േമാ;

(സി) പര�രാഗത വ�വസായേമഖലകളി�  ഓേരാ�ി�ം എ� െതാഴിലാളിക�  വീത��് എ�ം ഓേരാ

പര�രാഗതേമഖല�ം നിലവി� േനരി�� ���� എെ��ാെമ�ം, ഇവ പരിഹരി�വാനായി ഈ

സ��ാ� എ� നടപടിക� സ�ീകരി� വ�� എ�ം വ��മാ�േമാ?

ഇ�െക� റിേ�ാ��ിെ� അടി�ാന�ി� ഇടെ�ാ�ിയി� ��ിരവികസന പ�തി

4545. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഇ�െക�  ത�ാറാ�ിയി�� റിേ�ാ��ിെ� അടി�ാന�ി�  എറണാ�ളം ജി�യിെല

ഇടെ�ാ�ിയി�  ��ിരവികസന പ�തി നട�ിലാ��തിനായി �ലം എം എൽ എ

സമ��ി�ി�� നിേവദന�ി� സ�ീകരി�ി�� നടപടി എെ��് വിശദമാ�ാേമാ?

ലാഭ�ി� �വ��ി�� െപാ�േമഖലാ �ാപന��

4546. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ന��ി�  �വ��ി�� െപാ�േമഖലാ സംരംഭ�െള ലാഭ�ിലാ��തിനായി എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?
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ലാഭ�ി� �വ��ി�ി�� െപാ�േമഖലാ �ാപന�ൾ

4547. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

2011-16  കാല�് ലാഭ�ി�  �വ��ി�ി��,  വ�വസായവ��ിെ� കീഴി�� െപാ�േമഖലാ

�ാപന��െട ലി�് ലഭ�മാ�ാേമാ?

േകാ��� മ�ല�ി� ആ�ി വികസന ഫ�് ഉപേയാഗി�് െക�േ�ാ� വഴി പ�തിക�

4548. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എം.എ�.എ. ആ�ി വികസന ഫ�് ഉപേയാഗി�് േകാ��� നിേയാജക മ�ല�ിെല ��ക�െട

ര�് പ�തിക� െക�േ�ാ� വഴി നട�ിലാ�വാ� ഭരണാ�മതി ലഭി� വിഷയ�ി� സ�ീകരി�

നടപടിക� അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ വ��മായി �ടിയാേലാചനക� നട�ി അടിയ�രമായി പ�തി

നട�ിലാ�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

സി�േകാ�െട �മിയി� കേ��ം

4549. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സി�േകാ�െട �മിയി�  പലയിട�ളിലായി കേ��ം നട�ി��തായ ആേ�പ��

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) കേ���ളി�െട ന�െ�� �മി�െട കണ�് സി�േകാ�െട പ�� ഉേ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത അനധി�ത കേ���� ഒഴി�ി��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) സി�േകാ�െട �മി സംര�ി��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്

വ��മാ�േമാ?

ന��ിലായ െപാ�േമഖലാ �ാപന�െള ലാഭ�ി� എ�ി�ാ� നടപടി

4550. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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�ൻ സ��ാരിെ� കാല�് സം�ാനെ� എ� െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളാണ് ന��ി�

�വ��ി�ി��ത്; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

�ളവ�വസായം വികസി�ി��തിനായി പ�തി

4551. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി

,, േജാ�ജ് എം. േതാമസ്

,, െക.��ിരാമ�

,, സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ളവ�വസായം വികസി�ി��തിനായി പ�തി നിലവി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിെ� ഭാഗമായി ബാം� േകാ��േറഷ� ഏെ���ി�ളള �വ��ന�� എെ�ാ�യാണ്;

(സി) �ള ഉ�����െട വിപണനം വ��ി�ി��തിനായി ബാം� ഇ�േവഷ�  േക��ളി�െട

ൈവവിധ�മാ���ം �ല�വ��ിത�മായ �ള ഉ���� നി��ി��തിന് െതാഴിലാളിക��് വിദ�

പരിശീലനം ന���േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) അ��േദശീയ �ാതിനിധ�േ�ാെട േകരള ബാം� െഫ�് സംഘടി�ി�ാ�േ�ശി��േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ?

സർ�ാരിെ� േനരി�� നിയ�ണ�ി� വ�� വ�വസായ �ാപന��

4552. �ീമതി.വീണാ േജാ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള സർ�ാരിെ� േനരി�� നിയ�ണ�ി�  വ�� വ�വസായ �ാപന��

ഏെതാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സ��ാ� വ�വസായ �ാപന�� ഒ�ം ഇ�ാ� ജി�ക� ഏെതാെ�യാണ്;

(സി) വ�വസായ �ാപന�� ഇ�ാ� ജി�കളി� അവ ആരംഭി�വാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

��ാലയി� വ�വസായ പാ��്

4553. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ാല നിേയാജകമ�ല�ി�  വ�വസായ വ��ിെ��ം കിൻ��െട�ം േന�ത��ി�  ഒ�

വ�വസായ പാ��് ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

(ബി) ഇതിനായി കി�� നട�ിയ �ാരംഭ പഠനം ���ിയാേയാ;  ഉചിതമായ എ� �ല�ളാണ്
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പരിേശാധി�ി��ത് ;

(സി) ��ത പഠനറിേ�ാ��ിേ�� എെ��ാം �ട� നടപടികളാണ് ഉേ�ശി��ത് എ�റിയി�ാേമാ?

കി���െട ആഭി�ഖ��ി�� അടി�ാന സൗകര� വികസന പ�തിക�

4554. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�

,, ജി.എസ്.ജയലാ�

,, വി.ആ�. �നി� �മാ�

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് കി���െട ആഭി�ഖ��ി�  നട�� �തിയ അടി�ാന സൗകര� വികസന

പ�തിക� ഏെതാെ�യാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈ പ�തിക� വഴി എ� െതാഴിലവസര�ൾ ��ി�െമ�ാണ് �തീ�ി��ത്;

(സി) സം�ാന�് ഒ� െപേ�ാെകമി��  പാ��് �ാപി��തി�� അ�മതി ന�കിയി�േ�ാ;

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

(ഡി) കി�� വ�വസായ പാ��കളി� േജാലി െച�� �ീക��് െപാ� സൗകര��� ലഭ�മാ��തിന്

എെ�ാെ� പ�തികളാണ് നട�ാ��െത�് വ��മാ�േമാ?

മാേവലി�രയിൽ വ�വസായ പാ��്

4555. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

മാേവലി�ര നിയമസഭാ മ�ല�ി� വ�വസായ വ��ിെ� ഉടമ�തയി�� �ല�് വ�വസായ

പാ��് ആരംഭി��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

�ാ��് അപ് വിേ��ക�

4556. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വ�വസായ വ��് �േഖന �വ സംരംഭക��ായി �ാ��് അപ് വിേ��ക�

�വ��ി��േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� അവ�െട വിശദാംശം അറിയി�േമാ;

(സി) ഇവ ��ത� വി�ലെ����തിന് എെ��ാം പ�തികളാണ് നട�ിലാ�ാ� ആേലാചി��െത�് 

അറിയി�േമാ?
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ഭ��സം�രണ രംഗ�് വ�വസായ�� ആരംഭി��തിനായി നടപടിക�

4557. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�വസായവ��ിെ� ആഭി�ഖ��ിൽ ഭ��സം�രണ രംഗ�് വ�വസായ�� ആരംഭി��തിനായി

എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി� എ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇതി�െട എ� വ�വസായ�� �ാപിതമായി എ�് അറിയി�േമാ;

(സി) ഈ �ാപന��െട �വ��ന�� എെ��ാെമ�് അറിയി�േമാ?

ഇ�ഡ�ിയ� എേ��ക�െട േശാച�ാവ� പരിഹരി��തിന് പ�തിക�

4558. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ�ഡ�ിയ�  എേ��ക�െട േശാച�ാവ� പരിഹരി��തിന് നട�ിലാ�� പ�തിക�

എെ��ാെമ�് വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ഇ�ഡ�ിയ� എേ��കളിൽ വ�വസായസംരഭ�� നട��വ��് അവ�െട �ാപനം നി���

�ല�ിന് പ�യം ന���തിന് തീ�മാന�േ�ാ ; വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) ഇ�ഡ�ിയ� എേ��കളിൽ �ലം അ�വദി� �വ��ന�മമ�ാ� സംരംഭ�െള ഒഴിവാ�ി

�തിയ സംരംഭ�ൾ�് അ�മതി ന��േമാ ;വിശദീകരി�േമാ?

െട�്�യി� േകാ��േറഷൻ ജീവന�ാ�െട ശ�ള�ി� നി�ം പിടി� �ക

4559. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െട�്�യി� േകാ��േറഷൻ ജീവന�ാ�െട ശ�ള�ി� നി�ം പിടി� �ക േകാ�യം െട�്�യി�സ്

എംേ�ായീസ് സഹകരണ സംഘ�ിന് അട�ാ�� സംബ�ി� വിഷയ�ി�  ഈ �ക

തിരി�ട��തിന് സർ�ാർ ഭാഗ� നി�ം േകാ��േറഷന് നിർേ�ശം ന��� കാര�ം

പരിേശാധി�േമാ;

(ബി) െട�്�യി�  േകാ��േറഷ�  �ക അട�ാ���ലം സംഘ�ി�ം,  ജീവന�ാ��ം,  റി�യ�

െച�വ��ം പലിശയിന�ി� ഉ�ായിരി�� ബാധ�ത െട�്�യി� േകാ��േറഷ� ഏെ���േമാ;

ഇ�സംബ�ി�് വിശദീകരണം ന�കാേമാ;

(സി) ഇ�ര�ി�  െട�്�യി�  േകാ��േറഷ�  എ� ല�ം �പയാണ് സഹകരണ സംഘ�ിന്

അട�വാ��ത്;  ഈ �ക ��വ�  എേ��് അട�തീ��ം എ�റിയി�ാേമാ;  ജീവന�ാ�െട

33 of 70



ശ�ള�ി� നി�ം പിടിെ��� �ക എ�െന വിനിേയാഗി� എ�ം അറിയി�ാേമാ?

മല�റം ജി�യിെല ക�ാറിക�െട �വർ�നം

4560. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മല�റം ജി�യി�  �ര�ാ മാനദ��ൾ പാലി�ാെത�ളള ക�ാറിക�െട �വ��ന��

പരിേശാധി�വാ� എെ��ാം സംവിധാന�ളാണ് ഏ�െ���ിയി�ളളത്;

(ബി) ജി�യി�  ക�ാറി മാ�ിംഗ് ���ിയായി�േ�ാ;  എെ��ാം വിവര�ളാണ് ഇ�വഴി േശഖരി�ത്;

വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) റവന� �മി െെകേ�റി വ�േതാതി�  പാറ െപാ�ി��തായി കെ��ിയി�േ�ാ;  വിശദാംശം

ന��േമാ;

(ഡി) അനധി�ത ക�ാറിക�  �വ��ി��തായി ��യി�െപ�ി�േ�ാ;  എ�ി�  അവ അട���വാ�

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വാമന�രം നിേയാജകമ�ല�ിെല ൈക�റി െന�് സംഘ��

4561. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

വാമന�രം നിേയാജകമ�ല�ി�  എ� ൈക�റി െന�് സംഘ��െ��ം അവയി�

എ�െയ�ം �വ��ന�മമാെണ�ം വ��മാ�േമാ;��ി�ിട��വ ഉെ��ി�  അവെയ

�ന��ീവി�ി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

യ��റി വ�വസായ�ിെ� ആ�നികവ��രണ�ിന് പ�തിക�

4562. �ീ.െജയിംസ് മാത�

,, എ.എം. ആരിഫ്

,, ഡി.െക. �രളി

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് യ��റി വ�വസായ�ിെ� ആ�നികവ��രണ�ിന് എെ��ാം പ�തികളാണ്

നട�ിലാ�ിയി��ത്;

(ബി) യ��റി സഹകരണ സംഘ��െട ൈവവിധ�വ��രണ�ി�ം സാേ�തിക വിദ�

െമ�െ����തി�മായി വാ�ക� ന��� പ�തി നിലവി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;
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(സി) യ��റി േമഖലയിെല െതാഴിലാളിക��് ഇ�ഷ�റ�സ് പരിര� ന���തി�� പ�തി

ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി�  ��ത പ�തിക��ാ�� േക� സം�ാന വിഹിതം എ� വീതമാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ?

വാമന�രം നിേയാജക മ�ല�ി� ഖാദി േബാ�ഡി� കീഴി� വ�വസായ �ണി�ക�

4563. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വാമന�രം നിേയാജക മ�ല�ി�  ഖാദി േബാ�ഡി� കീഴി�  എ� വ�വസായ �ണി�ക�

�വ��ി���്; അവ എവിെടെയാെ�െയ�് വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) നി��ീവമായ �ണി�ക� ഉെ��ി� അവ ഏെത�ാം എ�് വ��മാ�േമാ ;

(സി) നി��ീവ �ണി�കെള �ന��ീവി�ി�ാ� എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��ത്

എ�റിയി�ാേമാ ?

ഖാദി�ാമ�� �ാപി��തി�� പ�തി

4564. �ീ.പി.ടി. േതാമസ്

,, വി.ടി.ബ�റാം

,, അ�� �കാശ്

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഖാദി�ാമ��  �ാപി��തി�� പ�തി ഇേ�ാ�  ഏത് ഘ��ിലാണ്;

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഏെതാെ� ജി�കളി� ഏെതാെ� �ല�ളി� ഇവ �ാപി�ി��്; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഇ�വഴി എ� െതാഴിലവസര�ളാണ് ഉ�ായെത�് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഖാദി �ാമ��  വഴി ഉ�പാദി�ി� ഉ������� വിപണി എ�െനയാണ് കെ��ിയത്;

വിശദമാ�േമാ?

നീ�� പരിശീലന േക���

4565. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) മാേവലി�ര നിയമസഭാ മ�ല�ിെല വിവിധ പ�ായ�കളിെല �ള��  നവീകരി�് നീ��

പരിശീലന�ിന് ഉപേയാഗി��തി�ളള നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) നീ�� പരിശീലന േക��� ആരംഭി��തിന് സ��ാ� നട�ാ�� പ�തിക�െട വിശദവിവരം

ലഭ�മാ�േമാ?

ഒ� പ�ായ�ി� ഒ� കളി�ലം

4566. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016-17െല ���ിയ ബ�ജ�ി� �ഖ�ാപി� ഒ� പ�ായ�ി� ഒ� കളി�ലം പ�തിയി�

മല�റം ജി�യി�  എവിെടെയ�ാം കളി�ല��  വികസി�ി�ാ�  പ�തിയാവി�രി�ി���ം

അവയി� ഏെത�ാം പ�തി�് ഭരണാ�മതി ന�കിയി�െ��ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഏറനാട് മ�ല�ി�െ��� ഏെത�ി�ം കളി�ലം ഈ പ�തിയി�  ഉ�െ���ിയി�േ�ാ;

ഇെ��ി� എ�ാണ് കാരണെമ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത പ�തിയി�  ഏറനാട് മ�ല�ിെല പ�ായ�കെള�ടി ഉ�െ���ാ�  അടിയ�ര

നടപടിക� സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

��� േ�ഡിയ�ി� സി��ിക് �ാ�്

4567. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കായിക താര���് ��ത�  സൗകര���  ഏ�െ����തിനായി ��രിെല േ�ഡിയ�ി�

സി��ിക് �ാ�് നി��ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിനായി െജ�സി േജാസ്,  ക�റ��, െകാടകര എ�യാൾ സമ��ി�ി�� അേപ�യി�േമ�

ആവശ�മായ അടിയ�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

േ�ാ��സ് - �വജനകാര� വ��് നട�ിലാ�� �തന പ�തിക�

4568. �ീ.പി.ബി. അ�� റ�ാ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േ�ാ��സ്-  �വജനകാര� വ��ിന് നട�് സാ��ിക വ�ഷം ബജ�ി�  എ� �ക

വകയി��ിയി��്;

(ബി) േ�ാ��സ് േമഖല െമ�െ����തിന് ഏെതാെ� പ�തികളാണ് നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി��ത്;

വിശദമാ�േമാ;
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(സി) ��ത വ��് നട�ിലാ�� �തന പ�തിക� ഏെതാെ�യാണ്;  ഇതിന് േക� സ��ാരിെ�

സാ��ിക സഹായം ലഭ�മാ�േമാ?

അ�� 17 േലാകക�് ��േബാ� മ�രേവദി

4569. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി�  നട�� അ��  17  േലാകക�് ��േബാ�  മ�രേവദി�െട നി��ാണ

�വ��ന�� ഏത് വെരയാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േ�ഡിയ�ിെ� നി��ാണ ���ി ���ീകരി� ന�േക� സമയ�ിനകം ���ിക�

���ീകരി�ാ� സാധി�േമാ;  ഈ കാര��� സ��ാരിെ� ��യി� വ�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�

സ��ാരിെ� ഇടെപട� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േ�ഡിയ�ിെ� നി��ാണ �വ��ന��  ഏത് ഏജ�സിയാണ് ഏെ���് നട��ത്

എ�റിയി�ാേമാ?

�ാമീണ േമഖലകളി� �വ��ി�� കലാ സാം�ാരിക സമിതിക��് സഹായ��

4570. �ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ാമീണ േമഖലകളി�  �വ��ി�� കലാ സാം�ാരിക സമിതിക��് സ��ാരി�  നി�ം

ഏെത�ി�ം തര�ി�� സഹായ�� ലഭ�മാ��േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� അവ ഏെതാെ�യാെണ�ം അതിനായി എവിെടയാണ് അേപ� സമ��ിേ��െത�ം

തരം തിരി�് വിവര�� ന�കാേമാ?

േദവി�ളം മ�ല�ി� �വജനേ�മ േബാ�ഡ് സംഘടി�ി� പരിപാടിക�

4571. �ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

േദവി�ളം നിേയാജക മ�ല�ി�  �വജന���് െതാഴി�  പരിശീലനം ന�ക�,

സ�യംസംരംഭകത�ം േ�ാ�ാഹി�ി��, സാ�ഹിക �വ��നം �ട�ിയവ�ായി സം�ാന

�വജനേ�മ േബാ�ഡ് 2016-17 � സംഘടി�ി� പരിപാടിക� ഏെത�ാെമ�് വ��മാ�േമാ;

�വജനേ�മ േബാ�ഡ് വഴി നട�ാ�� �ഖ�പരിപാടിക�
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4572. �ീ.ആ�ണി േജാ�

,, എ. �ദീ��മാ�

,, എം. �േകഷ്

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �വജനേ�മ േബാ�ഡ് വഴി നട�ാ�� �ഖ�പരിപാടിക�ം �വാ��െട �േരാഗതി ല��ം െവ�്

ആവി�രി�ി�ളള പ�തിക�ം എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േബാ�ഡ് സംഘടി�ി�� േകരേളാ�വ�ിെ� വിശദാംശ��ം അ�െകാ�് ല��മാ��

േന���ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) �വാ���് വിവിധ േമഖലകളിെല െതാഴി�  സാധ�തകെള�റി�് വിവരം ന���തി�ം വിവിധ

മ�രപരീ�കളി� �ാ�ി േന��തി�മായി, േബാ�ഡി� കീഴി� കരിയ� ൈഗഡ�സ് െസ��ക�

�ാപി�ാ�േ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

�ിരെ���ിയ െക.എസ്.ഇ.ബി. കരാ� െതാഴിലാളികൾ

4573. �ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) പാറ�ാല മ�ല�ിെല വിവിധ െക.എസ്.ഇ.ബി.െസ��ക�െട കീഴി�  എ� കരാ�

െതാഴിലാളിക�  േജാലി െച��െ��ം അവ�  എ�കാലമായി േജാലി െച�വരികയാെണ�ം

െസ�� തിരി�് വിവര�� ന�കാേമാ;

(ബി) അ�് വ�ഷം സ��ീസ് ���ിയാ�ിയ കരാ�  െതാഴിലാളികെള �ിരെ���� കാര�ം

പരിഗണനയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ സ��ാ�അധികാര�ി� വ� േശഷം െക.എസ്.ഇ.ബി.യി� എ� കരാ�  െതാഴിലാളികെള

�ിരെ���ി എ�തിെ� വിവരം ജി�തിരി�് വ��മാ�ാേമാ?

ൈഹഡ� �റിസം പ�തി ഉട�ടി

4574. �ീ.വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ൈവദ�തി േബാ�ഡിെ� ൈഹഡ� �റിസം പ�തി�മായി ബ�െ��് ഉട�ടി �കാരം അമ�െ��്

പാ��ക��് �ലം ൈകമാറിയി�േ�ാ; എ�ി� എവിെടെയ�ാമാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) എ� വ�ഷേ��ാണ് ��ത ഉട�ടിെയ�ം അതിെ� ലാഭം ഏത് അ�പാത�ിലാണ്

വീതി��െത�ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഈ തീ�മാന�ിന് ൈഹഡ�  �റിസ�ിെ� എ�ിക��ീവ്/ഗേവണിംഗ് ക�ി�ിക�െട
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അംഗീകാര�േ�ാ;

(ഡി) ഇ�മായി ബ�െ�� സ��ാ� ഉ�ര�ക�െട പക��ക� ലഭ�മാ�േമാ;

(ഇ) ൈവദ�തി േബാ�ഡ് സ��ം ചിലവി�, ൈഹഡ� �റിസം േമഖലയി� െക�ിട�� ���ിപണിത്

നട�ി�ിനായി ൈകമാറിയി�േ�ാ;  എ�ി� എ� വ�ഷേ�െ��ം ലാഭം വീതി�� അ�പാതം

എ�െയ�ം അറിയി�േമാ;

(എഫ്) അതീവ �ര�ാ േമഖലയി�  ഇ�ര�ി�  സ�കാര� വ��ിക��് ൈകമാ�വാ�

തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ജി) കഴി� സ��ാരിെ� കാല�് െട�ഡ� നടപടിക�ം എ�ിേമ�ം ഇ�ാെത ൈഹഡ� �റിസ�ി�

നട�ിലാ�ിയ ���ികെള�റി�് അേന�ഷണം നട�േമാ?

േകാ��� മ�ല�ിൽ ൈവദ�തി കണ�� ലഭി�ാ�വ�

4575. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഗാ�ഹിക ൈവദ�തി കണ�ന് അേപ�ിച് പലകാരണ��  െകാ�് കി�ാ�വ�െട ����

ഇേ�ാ�ം വ��ിെ� പരിഗണനയിലാേണാെയ� കാര�ം പരിേശാധി�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ജന��െട അടി�ാന ��മായ ൈവദ�തി�േവ�ി അേപ�ി�ി� ലഭി�ാ�വ�െട ��ം വ��്

അടിയ�ിര �ാധാന�േ�ാെട പരിഗണി�േമാ;

(സി) േകാ��� മ�ല�ിെല വിവിധ െക.എസ്.ഇ.ബി ഓഫീ�കളി� കണ��േവ�ി അേപ�ി�ി�്

ലഭി�ാ�വ�െട കണ�് എ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ?

ഉദയ് പ�തി �വർ�ന�ൾ� ലഭി� �ക

4576. �ീ.െക. �����ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േക�ാവി�ത പ�തിയായ ഉ��� ഡിേ�ാം അഷ�റ�സ് േയാജന (ഉദയ്) �െട നാളി�വെര�ളള

�വർ�ന�ൾ, ലഭി� �ക, വിനിേയാഗി� �ക എ�ിവ �െട വിശദാംശം ജി�ാ അടി�ാന�ിൽ

ലഭ�മാ�േമാ ;

(ബി) ഇ� �കാരം ഈ വർഷം സം�ാന�് നട�ിലാ�ാൻ േപാ�� പ�തിക� എെ��ാമാണ്; ഈ

വർഷെ� േക� -സം�ാന വിഹിതം എ�യാണ്?

ബി�ഡ് ഓ� ഓ�േറ�് �ാ��� അടി�ാന�ി� െച�കിട ജലൈവദ�ത പ�തിക�
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4577. �ീ.സ�ി േജാസഫ്

,, തി�വ�� രാധാ���

,, എ�േദാസ് ���ി�ി

,, ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ��  ഗവ�െമ�്  BOOT (ബി�ഡ് ഓ�  ഓ�േറ�് �ാ���)അടി�ാന�ി�

സ�ത� കാ��ീവ് സംരംഭക��് െച�കിട ജലൈവദ�ത പ�തിക�  അ�വദി�ി�േ�ാ;  എ�ിൽ

വിശദാംശം െവളിെ���േമാ ;

(ബി) ഏെത�ാം പ�തികളാണ് ഇത�സരി�് ക�ീഷ� െച�ത്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ ;

(സി) എ� െമഗാവാ�് ൈവദ�തിയാണ് ഈ പ�തികളി�െട ഉ�പാദി�ി��െത�് െവളിെ���േമാ ;

(ഡി) ഇ�ാര��ി�  ഈ സ��ാരിെ�റ നയെമ�ാണ്;  എെ��ാം കാര��ളാണ്

െച�ാ�േ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ ?

ഊ�� കിര� പ�തി

4578. �ീ.സി. ദിവാകര�

,, ഇ.െക.വിജയ�

,, എ�േദാ എ�ഹാം

�ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

ഊ�� സംര�ണെ��റി�് െപാ�ജന�െള േബാധവ��രി��തിനായി ഊ�� കിര�

എ� േപരി� പ�തി നട�ിലാ��േ�ാ? എ�ിൽ വിശദാംശം വ��മാ�േമാ ?

ൈവദ�ത േബാ�ഡിെ� �വ��ന കാര��മത വ��ി�ി��തിന് നടപടിക�

4579. �ീ.സി.���

,, പി.ടി.എ. റഹീം

,, െക.വി.വിജയദാസ്

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

(എ) േകരള സം�ാന ൈവദ�ത േബാ�ഡിെ� �വ��ന കാര��മത വ��ി�ി��തിന് എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ��യിെല മ� സം�ാന��മായി താരതമ�ം െച�േ�ാ�  ൈവദ�തി േബാ�ഡിെ�

കാര��മത�െട �ിതി എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ൈവദ�തി േമഖലെയ വിഭജി�ാ�ം സ�കാര�വ�കരി�ാ��� േക� സ��ാ�  നടപടിക�  ഈ
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രംഗ�് ക�� �തിസ�ി ��ി�തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ലാേഭ� എ�തി�പരി സാ�ഹ� വികസന�ി�� പ�ാ�ല സൗകര�മായി കണ�ാ�ി ൈവദ�തി

േബാ�ഡിെന ��ത�  കാര��മമായി �വ��ി�ി�ാ�  എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

ൈവദ�തി -ഉ�പാദന�ം ഉപേഭാഗ�ം ത�ി�� അ�രം

4580. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ൈവദ�തി ഉ�പാദന�ം ഉപേഭാഗ�ം ത�ി�� അ�രം എ�;

(ബി) ഉ�പാദന�ം ഉപേഭാഗ�ം ത�ി�� അ�രം �റ��തിനായി എെ��ാം നടപടിക�

സ�ീകരി�വ��; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

താമരേ�രി �ര�ിെല ഇല�ിഫിേ�ഷ�

4581. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) വയനാട് താമരേ�രി �ര�ി� ഇല�ിഫിേ�ഷ� ���ിയാകാ�തിനാ� അപകട�ൾ ഉ�ാ��

സാഹചര��ളി� ര�ാ�വ��ക��ം േപാലീസി���ാ�� ��ി��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഏത് വള�വെരയാണ് നിലവിൽ ഇല�ിഫിേ�ഷ� നട�ിയി��ത്;

(സി) �രം ���മാ�ം ൈവദ�തീകരി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സ��� ൈവദ�തീകരണ�ിെ� �ഖ�ാപനം

4582. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സ��� ൈവദ�തീകരണ�ിെ� ഭാഗമായി എ� നിേയാജകമ�ല��  സ���

ൈവദ�തീകരണമ��ളായി �ഖ�ാപി�ി��്;  സ��� ൈവദ�തീകരണ�ിെ� �ഖ�ാപനം

എേ�ാ� നട�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്?

മാന�വാടിയിൽ േഷാേ��് മരി� വിദ�ാ��ി�് ന�പരിഹാരം ന�കാ� നടപടി

4583. �ീ.ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാന�വാടി മ�ല�ിെല ശിവ� S/O നാരായണ�, േചേ�ാട് േകാളനി, തി�െനടി അ�ലം എ�

വിദ�ാ��ി െപാ�ി വീണ ൈവദ�തി ക�ിയി�  നി�ം േഷാേ��് മരി� സംഭവ�ി�  ൈവദ�തി

േബാ�ഡ് ന�പരിഹാര �ക െകാ��ാ�ത് ��യി�െപ�ി�േ�ാ;
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(ബി) എ�ി� ന�പരിഹാര �ക ലഭ�മാ��തി�� കാലതാമസ�ിെ� കാരണം എ�ാണ്?

ഡിേ�ാമ�ാർ�് അസി��് എ�ജിനീയ�മാരായി െ�ാേമാഷ� ന�കാ� നടപടി

4584. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ഇ.ബി ലിമി�ഡി�  സബ് എ�ജിനീയ�  ത�ികയി�  നി�ം അസി��് എ�ജിനീയ�

ത�ികയിേല�� �ാന�യ��ിന് നിലവി�� മാനദ��� എെ��ാമാണ്;

(ബി) ��ത �ാന�യ�ം നട��തിന് തട���  എെ��ി��േ�ാ;  എ�ിൽ വിശദാംശ��

ന��േമാ;

(സി) അസി��് എ�ജിനീയ� ത�ികയി� െ�ാേമാഷ� വഴി നിക�െ�േട� എ� ഒഴി�ക� ഉ�്;

(ഡി) �േമാഷ� ലഭി�ാെത 16 വ�ഷേ�ാളമായി സബ്എ�ജിനീയ� ത�ികയി� േജാലി െച� വ��

ഡിേ�ാമ േയാഗ�ത��വ��് അസി��് എ�ജിനീയ�മാരായി െ�ാേമാഷ�  ന�കാ�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

നി��ാണ�ിലിരി�� �ധാന ജലൈവദ�ത പ�തിക�

4585. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി� ഇേ�ാ� നി��ാണ�ിലിരി�� �ധാന ജലൈവദ�ത പ�തിക� എെത�ാമാണ്;

(ബി) ഇവ�െട �തീ�ി�� ���ീകരണ തീയതി എ�ാണ് ;

(സി) 2017-� ���ീകരി�െമ�് �തീ�ി�� ജലൈവദ�ത പ�തി ഏതാണ്;

(ഡി) പ�തി�െട േപര്,  �ാപിതശഷി,  ���ീകരി�െമ�് �തീ�ി�� മാസം എ�ിവ

വ��മാ�േമാ?

(ഇ) സം�ാന�ിെ� െമാ�ം ൈവദ�തി ഉപേയാഗ�ിെ� എ� ശതമാനമാണ് ജലൈവദ�ത

പ�തികളി� നി�് ഉ��ാദി�ി��ത്?

െക എസ് ഇ ബി യി� നിലവി�� ഒഴി�ക�

4586. �ീ.ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) പി.എസ്.സി. �െട റാ�് ലി�് നിലവി�ളള എ�ാ ത�ികക�െട�ം ഒഴി�ക� 10 ദിവസ�ിനകം

റിേ�ാ��് െച�ണെമ� ഉേദ�ാഗ� ഭരണ വ��ിെ� നി�േ�ശം െക.എസ്.ഇ.ബി. �് ബാധകമേ�;

(ബി) 18.10.2016  െല ന��ചി�മിടാ� േചാദ�ം ന��  3134  ന് ന�കിയ മ�പടിയി�
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െക.എസ്.ഇ.ബി. യി� �നിയ� അസി��്/ കാഷ�� ത�ികയി� 428 ഒഴി�ക�െ��് അറിയിച്

ആ�മാസം കഴി�ി�ം ഇൗ ഒഴി�ക� പി.എസ്.സി. �് റിേ�ാ��് െച�ാ�ത് എ�െകാ�ാെണ�്

െവളിെ���േമാ ?

െക എസ് ഇ ബി �് ��ത� �ക അട�ാ�ളള ആദ�െ� പ�േപ�െട വിവരം

4587. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക എസ് ഇ ബി �് സ�കാര� േമഖലയി�  നി�ം ൈവദ�തി ചാ��് ഇന�ി�  എ� �ക

കി�ാ��്;

(ബി) ഏ��ം ��ത� �ക അട�ാ�ളള ആദ�െ� പ�േപ�െട വിവര�� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഈ ആ��ാ�െട �ടി�ിക ഏ� വ�ഷം �തെല�ം വ��മാ�േമാ?

ദീ� ദയാ� ഉപാദ�ായ �ാമ േജ�ാതി ൈവദ�തി പ�തി�് െചലവഴി� �ക

4588. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ദീ�  ദയാ�  ഉപാദ�ായ �ാമ േജ�ാതി ൈവദ�തി പ�തി �കാരം  2017  മാ��്  31  വെര

േക�സ��ാ� എ� �ക അ�വദി�; അതി� എ� �ക വിനിേയാഗി�െവ�് െവളിെ���േമാ ?

�തിയ ൈവദ�തി കണ�ന് െചലവഴി� �ക

4589. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം �തിയ ൈവദ�തി കണ��ക�  ന�കിയ

ഇന�ി� എ� േകാടി �പ െചലവാ�ി;

�തിയ ൈവദ�തി കണ�� നൽകിയതിെ� കണ�്

4590. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി� േശഷം എ� വീ�കളി�  ൈവദ�തി കണ��

ന�കിയി�െ�� വിവരം ജി� തിരി�് ലഭ�മാ�േമാ ?

ആല�ഴ ജി�ാ െക.എ�്.ഇ.ബി മ��� റാ�് ലി�്

4591. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:
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(എ) ആല�ഴ ജി�യി� നിലവി��ായി�� െക.എ�്.ഇ.ബി മ��� റാ�് ലി�ി� നി�ം അൈഡ�സ്

െച� ��് മാസം കഴി�ി�ം നിയമനം നട�ിയി�ി� എ� വിവരം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) അൈഡ�സ് ലഭി� എ�ാവെര�ം നിയമി��തി�ളള നടപടിക� അടിയ�രമായി സ�ീകരി�േമാ?

െത�മല ഡാമി� നി�ം ൈവദ�തി

4592. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

െത�മല ഡാമി� നി�ം ൈവദ�തി ഉ�ാദി�ി��േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന�കാേമാ?

ഇ��ി അണെ��ിെല ജലനിര�ം �ലമ�ം പ��ഹൗസിെല ൈവദ�തി ഉ��ാദന�ം

4593. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഇ��ി അണെ��ിെല ജലനിര�് കഴി� ഇ�പത് വ�ഷ�ിനിടയി� ഏ��ം താ� നിലയിലാേണാ

ഇേ�ാ��ത്; എ�ി� ഇേ�ാഴെ� ജലനിര�് എ� അടിയാണ്;

(ബി) ��് ജലനിര�് ഇതി�ം താ�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഏത് വ�ഷ�ി�; അ�െ� ജലനിര�് എ�

അടിയായി��;

(സി) ജലനിര�് �മാതീതമായി �റ�ാ�  �ലമ�ം പ��ഹൗസിെല ൈവദ�തി ഉ��ാദനം

നി��ിെവേ��ി വ�േമാ;  എ�ി�  ജലനിര�് എ� അടി�ടി താ�ാലാണ് ഉ��ാദനം

നി�േ��ിവരിക ;

(ഡി) ഇതിെന മറികട�ാ�  ബദ�  സംവിധാനം െക.എസ്.ഇ.ബി.�െട ��ി�േ�ാ;  എ�ി�

വിശദാംശ�� ന��േമാ?

ൈവദ�തി �ടി�ിക

4594. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സഹകരണ �ാപന��െട�ം സ��ാ� െപാ�േമഖലാ �ാപന��െട�ം �ടി ൈവദ�തി ചാ��്

�ടി�ിക 225 േകാടി �പെയ�് കെ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഈ �ടി�ിക പിരിെ���ാ� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�െമ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) സഹകരണ �ാപന��െട ആെക �ടി�ിക എ�;  ഇവ ഏെത�ാം �ാപന�െള�്

െവളിെ���േമാ;

(ഡി) സ��ാ�  െപാ�േമഖലാ �ാപന��െട �ടി�ിക �ക എ�;  ഇവ ഏെത�ാം െപാ�േമഖലാ
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�ാപന�െള�് �ക സഹിതം വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ?

ൈവദ�തി നിയ�ണം

4595. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സം�ാന�് നിലവി�  ഏെത�ി�ം വിധ�ി�ളള ൈവദ�തി നിയ�ണം

ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;എ�ിൽ വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ?

കായം�ളം താപൈവദ�ത നിലയം െക.എസ്.ഇ.ബി. എെ����ത് സംബ�ി� നി�േ�ശം

4596. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കായം�ളം താപൈവദ�ത നിലയ�ിന് െക.എസ്.ഇ.ബി.  ന�കി വ�� ഫി�ഡ് ചാ��് എ�

�പയാണ്;  ഇത് വ��ി�ി�് ന���തിനായി എെ��ി�ം ആവശ�ം േബാ�ഡിന് ലഭി�ി�േ�ാ;

എ�ി� എ� �പയായി വ��ി�ി�് ന���തിനാണ് അേപ� ലഭി�ി��ത്;

(ബി) ഈ ൈവദ�തി നിലയം െക.എസ്.ഇ.ബി.  എെ����ത് സംബ�ി�് എെ��ി�ം നി�േ�ശം

റ�േല�റി ക�ീഷ�  േബാ�ഡിന് ന�കിയി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇതിെ� സാധ�തക�  േബാ�ഡ്

പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) ഈ ൈവദ�തനിലയ�ി� നി�ം ലാഭകരമായി ൈവദ�തി ലഭി�� തര�ി� ഈ വിഷയ�ി�

എ�് മാ�മാണ് േബാ��ം സ��ാ�ം പരിഗണി��ത്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

ൈവദ�തി റ�േല�റി ക�ീഷ� െചയ�മാ�

4597. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) നിലവി��ായി�� ൈവദ�തി റ�േല�റി ക�ീഷ� െചയ�മാ� വിരമി�ി�േ�ാ;

(ബി) �തിയ ക�ീഷ� െചയ�മാെന ഉടെന നിയമി�ാ� പ�തി�േ�ാ;

(സി) ൈവദ�തി റ�േല�റി ക�ീഷ�  െചയ�മാെന നിയമി�േ�ാ�  ൈവദ�തി വ��മായി ബ�െ��

െക.എസ്.ഇ.ബി.യിെല ആ�കളി� നി�ം െചയ�മാെന െതരെ���ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ൈവദ�തി േബാ�ഡിെ� നിലവി�� കടം

4598. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ൈവദ�തി േബാ�ഡിെ� നിലവി�� കടം എ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) 2011-12 സാ��ിക വ�ഷം �ത�� ഓേരാ വ�ഷേ��ം േബാ�ഡിെ� വാ�ക� സംബ�ി�

വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) കടം �റ�െകാ�വ��തിനായി എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി��തിനാണ് ഉേ�ശി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ?

മല�റം മ�ല�ിെല േവാ�േ�ജ് �ാമം

4599. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) മല�റം മ�ല�ിെല േവാ�േ�ജ് �ാമം പരിഹരി��തിനായി എ� �തിയ �ാ�േ�ാ�മ�ക�ം

ൈല� ക�േവ�ഷ�മാണ് �ാപി�ി��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഓേരാ�ം ഇേ�ാ� ഏ� ഘ��ിലാണ്;

(സി) �ാ�േ�ാ�മ�ക�  �ാപി��തിന് െമ�ീരിയ�സിെ� �ാമം അ�ഭവെ���ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� അവ പരിഹരി�വാ� സത�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഗാ�ഹിക ഉപേഭാ�ാ��െട എ��ി��ായ വ��നവ്

4600. �ീ.സി.���

,, വി. അ�റഹിമാ�

,, െക. ബാ�

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

(എ) സ��� ൈവദ�തീകരണ�ിെ� ഫലമായി ഗാ�ഹിക ഉപേഭാ�ാ��െട എ��ി��ായ

വ��നവ് �ലം ൈവദ�തി ഉപേഭാഗം എ�േ�ാളം വ��ി�െമ�ാണ് കണ�ാ�ിയി�ളളത്;

(ബി) ഗാ�ഹിക ഉപേഭാ�ാ�ളി� നി�ളള വ�മാനം ൈവദ�തിയി� നി��� െമാ�ം വ�മാന�ിെ�

എ� ശതമാനമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഊ�� �തിസ�ി േനരി��തിനായി ഗാ�ഹിക ഉപേഭാ�ാ���് കാര��മത�ളള എ�.ഇ.ഡി.

ബ��ക� ന��� ലാഭ �ഭ പ�തി നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;എ�ിൽ വിശദാംശം ന��േമാ?

െപ�ഷനായ െക.എസ്.ഇ.ബി. ജീവന�ാ�െട ആശ�ക�

4601. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:
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(എ) െക.എസ്.ഇ.ബി.  ക�നിയായി മാറിയേ�ാ�  ഇവിെട നി�ം െപ�ഷ�  പ�ിയ ജീവന�ാ�െട

ആശ�ക� �രീകരി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ജീവന�ാ�െട െപ�ഷ� വിതരണം �ഗമമാ�വാ� െപ�ഷ� ഫ�് �പീകരി�ി�േ�ാ;  എ�ി�

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ ;

(സി) നിലവിെല ജീവന�ാ�െട േസവന േവതന വ�വ�ക�  അംഗീകരി�ി�േ�ാ;  ഇ�സംബ�ി�

വിശദാംശം െവളിെ���േമാ ?

വീ�കളിെല മീ�� റീഡിംഗ് എ��ാ���ലം �ാ�കളി� വ�ത�ാസം

4602. �ീ.ഷാഫി പറ�ി�

,, എം. വി�െസ�്

,, േറാജി എം. േജാ�

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

(എ) ഇല�ിസി�ി േബാ�ഡ് എ�ാ മാസ�ം വീ�കളിെല മീ��  റീഡിംഗ് എ���ി� എ� കാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) മാസംേതാ�ം മീ��  റീഡിംഗ് എ��ാ���ലം ഉപേഭാ�ാ���് നി�യി�ി�� �ാ�കളി�

വ�ത�ാസം വ��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) �തിമാസ ഉപേഭാഗം കണ�ാ�ിയാേണാ ൈവദ�തി നിര�ിെ� �ാ�ക� നി�യി�ിരി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ര�് മാസ�ിെലാരി�� മീ�� റീഡിംഗ് എ�����ലം ഉയ�� �ാബ�സരി�് ഉപേഭാ�ാ��

��ത� �ക ന�േക�ിവ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ഇെതാഴിവാ�ാ� അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ൈവ�ി� നിേയാജകമ�ല�ി� �ഗ�ഭ േകബി� സംവിധാനം

4603. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈവദ�തി �സരണ ന�ം പരമാവധി ഒഴിവാ��തിന് ഉത�� �ഗ�ഭ േകബി�  സംവിധാനം

നട�ിലാ��തി�� സ��ാ� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ൈവ�ി�  നിേയാജകമ�ല�ി�  ഏെത�ാം �േദശ�ളി�  ഇ�ര�ി�  സംവിധാനം

ഏ�െ���ിയി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) നാളി�വെര എ� �ക ഇതിനായി െചലവഴി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ൈവ�ി� നിേയാജകമ�ല�ിെല ഏെത�ാം �േദശ�െളയാണ് അ��തായി �ഗ�ഭ േകബി�

സംവിധാന�ിലാ��തിന് നി�യി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;
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(ഇ) ൈവ�ി�  നിേയാജകമ�ല�ി�  ��ത�  �േദശ�െള �ഗ�ഭ േകബി�

സംവിധാന�ിലാ��തിന് സ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സൗേരാ�� ൈവദ�തി നിലയ��

4604. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് എവിെടെയ�ാമാണ് സൗേരാ�� ൈവദ�തി നിലയ��  �വ��ി��െത�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത�  �ല�ളി�  സൗേരാ�� ൈവദ�തി നിലയ��  �ാപി�� കാര�ം സ��ാരിെ�

പരിഗണനയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ?

തി�വ�ാടി മ�ല�ിെല മിനി ൈഹഡ� േ�ാജ�ക�

4605. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) തി�വ�ാടി മ�ല�ി�  നി��ാണ�ിലിരി���ം അ�മതി ലഭി��മായ മിനി ൈഹഡ�

േ�ാജ�ക�െട നിലവി�ളള അവ��െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) പ�തിക�  കാലവിളംബമി�ാെത നട�ാ��തിന് എ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�െത�

വ��മാ�േമാ;

(സി) വ��മ�ി�െട സാ�ിധ��ിൽ മ�ല�ിെല ���ിക�െട വിശദമായ അവേലാകനം

നട��തി�ം ക�� പരിപാടിക�  ത�ാറാ��തി�ം േയാഗം േച��തിന് നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ?

േകാഴിേ�ാട് െഎ.െഎ.എം. സമ��ി� റിേ�ാർ�്

4606. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ഇ.ബി �െട �വ��ന മികവിനായി ചില നി�േ�ശ��  അട�� ഒ� റിേ�ാ��്

േകാഴിേ�ാട് െഎ.െഎ.എം. േബാ�ഡിന് സമ��ി�ി�േ�ാ;

(ബി) േബാ�ഡി�  നിലവി�ളള  876  മീ��  റീഡ�  ത�ികയി�  നിയമനം നട��െത�് റിേ�ാ��ി�

നി�േ�ശ�േ�ാ;

(സി) റിേ�ാ��് െക.എസ്.ഇ.ബി പരിേശാധി�ി�േ�ാ;എ�ി�  പരിേശാധന�് േശഷം മെ�ാ� റിേ�ാ��്

െഎ.െഎ.എം � നി�് ആവശ�െ��ി�േ�ാ;
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(ഡി) ��ത റിേ�ാ��്ആെര�ാമായി ച�� െച�ം; വിശദാംശ�� ന��േമാ?

പാര�േര�തര ഊ�� മാ���ളി� നി�ം ൈവദ�തി

4607. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) പാര�േര�തര ഊ�� മാ���ളായ കാ�്, സൗേരാ��ം, തിരമാല എ�ിവയി� നി�ം ൈവദ�തി

ഉ�പാദി�ി�വാ� ��തായി ഏെത�ി�ം പ�തിക� ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം

ആരംഭി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) പാര�േര�തര േ�ാത�ി�  നി�ം  2015-16,  2016-17  വ�ഷ�ളി�  ലഭി� ൈവദ�തി

എ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ?

��വ�� ആ�ാനമായി �തിയ െസ�� ഓഫീസ്

4608. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െകാേ�ാ�ി നിേയാജകമ�ല�ി� ��വ�� ആ�ാനമായി �തിയ െക.എസ്.ഇ.ബി െസ��

ഓഫീസ് ആരംഭി�� കാര�ം സർ�ാരിെ� പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇ�മായി ബ�െ��് െച� കാര��� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) കഴി� സ��ാ�  ഇ�മായി ബ�െ��് എെ��ി�ം നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  എ�ി�

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

(ഡി) ഈ സ��ാ� വ�തിന് േശഷം എവിെടെയ�ി�ം �തിയ െസ�� ഓഫീ�ക� ആരംഭി�ി�േ�ാ;

എ�ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

പാര�േര�തര ഊ�േ�ാ�ാദന രംഗ�് അന��ിെ� േന���

4609. �ീമതി.വീണാ േജാ��്

�ീ.എസ്.രാേജ��

,, പി. ഉ�ി

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

(എ) പാര�േര�തര ഊ�േ�ാ�ാദന രംഗ�് അന��ിെ� �വ��ന��  എെ��ാമാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) പാര�േര�തര ഊ��സാധ�തക�  �ചരി�ി��തി�ം േബാധവ��രണ പരിപാടിക�

സംഘടി�ി��തി�ം അന��് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;
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(സി) അന��ിെ� 2016-17വ�ഷെ� മിക� േന��� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) സം�ാനം കന� ൈവദ�തി �തിസ�ി േനരി�� സാഹചര��ി�  അന��ിെ� സൗേരാ��

ൈവദ�േതാപകരണ�� ��ത� വ�ാപകമാ�വാ� നി�േ�ശം ന��േമാ?

ഇല�ി�� ഇ�െ��േറ�ിെ� �വ��ന��

4610. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ�

,, രാ� എ�ഹാം

,, ഐ.ബി. സതീഷ്

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

(എ) സം�ാന�് ഊ��േമഖലയി� �വ��ി�വ�� ഏജ�സിക� ഏെത�ാമാണ്;

(ബി) ഊ�േ�ാ�പാദന േമഖലയി� ഇല�ി�� ഇ�െ��േറ�ിെ� �വ��ന�� എെ��ാമാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) 2016-17 വ�ഷ�ി� ഇല�ി�� ഇ���േറ�് ൈകവരി� �ധാന േന��� എെ��ാമാണ്;

(ഡി) സം�ാന�് �ണനിലവാരമി�ാ� ഇല�ി��  ഉപകരണ��െട ഉ�പാദന�ം സംഭരണ�ം

വിതരണ�ം നിയ�ി��തിനായി ��ത �ാപനം എെ��ാം ഇടെപട�കളാണ് നട�ിവ��ത്;

(ഇ) സം�ാന�് ൈവദ�തി�മായി ബ�െ�� അപകട��  അേന�ഷി�് സ��ാരിന് റിേ�ാ��്

സമ��ി��തി�ം അപകട���് ഉ�രവാദിയായവ�െ�തിെര നടപടിക�  സ�ീകരി��തി�ം

എെ��ാം �വ��ന�ളാണ് വ��് നട��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

ഇടെ�ാ�ിയി� അ�വദി� െസ�� ഓഫീസ്

4611. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 10െസ�് �ലേമാ വാടകരഹിത െക�ിടേമാ ലഭ�മ�ാ�തിനാ� െക.എസ്.  ഇ.  ബി.  അ�വദി�

െസ��  ഓഫീ�ക�  ആരംഭി�ാ�  സാധി�ാ� സാഹചര��േ�ാ;  എ�ി�  എവിെടെയ�ാം  ;

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ ;

(ബി) ഇത് പരിഹരി��തിനായി സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ?

(സി) ഇടെ�ാ�ിയി�  അ�വദി� െസ��  ഓഫീസ് ആരംഭി��തിനായി ��ത ഉ�രവിെല

മാനദ��ളി� േഭദഗതി വ��� കാര�ം പരിഗണി�േമാ?

െപരി����് ൈഹഡ� �റിസം േബാ�ി�്
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4612. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) അതിര�ി�ി പ�ായ�ിെല െപരി����് ഡാമിേനാട് േച��് ൈഹഡ�  �റിസ�ിെ�

ഭാഗമായി നട�ിവ�ി�� േബാ�ിംഗ് നി��ിവ�ിരി��ത് സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) വിജയകരമായി സ��ീസ് നട�ിയി���ം �റ് കണ�ി� �റി�ക� �തിദിനം സ��ശി�ക�ം

െച�ി�� െപരി����ിെല േബാ�ിംഗ് �നരാരംഭി�വാ� ആവശ�മായ അടിയ�ര നടപടിക�

സ��ാ� സ�ീകരി�േമാ?

കാലവ�ഷ�റ��ലം ഉ�ായ ൈവദ�തി �ാമം

4613. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് കാലവ�ഷ�റ��ലം  2011  �ത�  ഏെത�ാം വ�ഷ�ളി�  ൈവദ�ത �ാമം

േനരിേട�ി വ� എ�ം അ�ാല�ളി�  നട�ാ�ിയ േലാ�െഷഡിംഗ്  ,പവ�ക�് എ�ിവ�െട

േതാത് എ� എ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) കാലവ�ഷ�റ��ലം ഉ�ായ ൈവദ�തി �ാമം ഓേരാ വ�ഷ�ി�ം എ�യായി�� എ�ം

റിസ�േവായ�കളി� അേ�ാ� ലഭ�മായ ജലം എ� എ�ം ഏെത�ാം �വ ഇ�ന നിലയ�െള�ം

മ� േ�ാത�കേള�ം അ�ാല�ളി� ആ�യി� എ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) 2012-13  കാലയളവി�  ൈവദ�തി �തിസ�ി പരിഹരി�ാനായി റ�േല�റി ക�ീഷ�

നി�യി�ി�� �ക എ�; ��ത� ചിലവാ�ിയ �ക എ� ; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) നിലവിെല ൈവദ�തി �ാമം പരിഹരി�ാ�ം പവ�ക�ം േലാ�െഷഡിം�ം ഉ�ാകാതിരി�ാ�ം

എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി� വ�� എ�് വ��മാ�േമാ?

റിസ�വ് ബാ�് നിയ�ണ�� �ാഥമിക സഹകരണ ബാ�കെള �തി�ലമായി ബാധി�ാതിരി�വാൻ നടപടി

4614. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക� സ��ാ�  നട�ിലാ�ിയ കറ�സി നിേരാധന നടപടിക�  സം�ാനെ� സഹകരണ

േമഖലയി� ഉ�ാ�ിയ �തിസ�ിക�ം �ത�ാഘാത��ം മറികട�വാ� ഗവ�െമ�് എെ��ാം

നടപടികളാണ് ൈകെ�ാ�െത� വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�മായി ബ�െ��് റിസ�വ് ബാ�് ഓഫ് ഇ�� �ാഥമിക സഹകരണ ബാ�ക�െട ധനപരമായ

ഇടപാ�കളി� എെ��ാം നിയ�ണ�� െകാ�വ�െവ�ം അ�രം നിയ�ണ�� �ാഥമിക

സഹകരണ ബാ�ക�െട നിലനി�ിെന �തി�ലമായി ബാധി�ാതിരി�വാ�ം അവിടെ�

ഇടപാ�കാ��് ��ി��ക� ഉ�ാകാതിരി�വാ�ം ൈകെ�ാ� നടപടിക� എെ��ാമാെണ�ം

വിശദമാ�േമാ ?
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സഹകരണ ഓഡി�് സംവിധാനം കാര��മമാ�ാ� നടപടി

4615. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഓഡി�് വിഭാഗ�ിെ� വീ��ലം സഹകരണ ബാ�കളി� നട�� �മേ��ക� കെ���തി�

തട��� േനരി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) സഹകരണ വ��ി� ഓഡി�് സംവിധാനം കാര��മമാ�ാ� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�െമ�്

െവളിെ���േമാ ?

സഹകരണ വ��ിെല േനാ� - ടീ�ിംഗ് �ാ�ക�െട നിയമനം

4616. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സഹകരണ വ��ിെ� കീഴി�� എ�ജിനീയറിംഗ് േകാേള�കളി�ം ആ�പ�ികളി�ം

േനാ�  -  ടീ�ിംഗ് �ാ�ക�െട നിയമന�ിന് ആവശ�മായ നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ത�ികകളിേല�് നിയമന�ിനാവശ�മായ റാ�് ലി�് നിലവി�േ�ാ;

(സി) ഈ റാ�് ലി�ി�  നി�ം നിയമന�ി�� നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  എ�ിൽ വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ ?

വാ��ക അട� തീ��ി�ം സഹകരണ സംഘ�� ആധാരം തിരിെക ന�കാ�തിന് കാരണം

4617. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭവനവാ� ���മാ�ം അട�തീ�� വാ��ാരെ� ആധാരം തട�വ�ാ� �ാഥമിക സഹകരണ

സംഘ��േ�ാ സഹകരണ ഹൗസി�് െഫഡേറഷേനാ അധികാരമിെ��് ൈഹേ�ാടതി വിധി

��ാവി�ി��തായി സർ�ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) വാ��ക അട� തീ��ി�ം സഹകരണ സംഘ�� ആധാരം തിരിെക ന�കാ�തിന് കാരണം

വ��മാ�േമാ ;

(സി) ആധാരം തിരിെക ന�കാ���ലം സാധാരണ�ാരായ ഇടപാ�കാർ��ാ�� ��ി��ക�

��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ഡി) ൈഹേ�ാടതി വിധി�െട അടി�ാന�ി�  ഇ�ാര��ി�  വ��മായ ഉ�രവ് �റെ��വി�േമാ

;എ�ിൽ വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ ?
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കൺസ�മർ െഫഡ് സഹകരണ ബാ�കളി� നി�് എ��ി�� വാ�

4618. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള േ��് േകാ-ഓ�േറ�ീവ് ക�സ�േമ�് െഫഡേറഷ� ലിമി�ഡ് സം�ാനെ� സഹകരണ

ബാ�കളി� നി�് വാ� എ��ി�േ�ാ ;

(ബി) ഉെ��ി� ഏെത�ാം ബാ�കളി� നി�് വാ� എ��ി�െ��ം ആയതിെ� �കക� എ�െയ�ം

വിശദീകരി�േമാ ;

(സി) ഈ വാ� എ��ി��ത് ഏെത�ാം ആവശ��ിനാണ്;  ഇതിന് ഈട് ന�കിയി�േ�ാ  ;  എ�ിൽ

ഏത് തര�ി�� ഈടാണ് ന�കിയി��െത�് വ��മാ�േമാ ;

(ഡി) ��ത വാ�ക�  ന��േ�ാ�  ആയതിന് സഹകരണ രജി�ാ�െട ����ി�� അംഗീകാരം

ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� ഉ�രവിെ� പക��ക� ലഭ�മാ�േമാ?

േദവി�ളം മ�ല�ി� ക�സ�മ�െഫഡിെ� �ാപന��

4619. �ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദവി�ളം നിേയാജക മ�ല�ി� ക�സ�മ�െഫഡിെ� �ാപന��െട എ�െമ�യാെണ�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത �ാപന�� ഏെതാെ� പ�ായ�ിലാെണ� വിവരം ലഭ�മാ�േമാ?

േക�ിെ� റാ�് ലി�ക� �ന:പരിേശാധി�ാ� എ�ിക��ീവ് ക�ി�ി തീ�മാനം

4620. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക�ിെ� കീഴി�  വ�� എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള�കളിെല ത�ികകളിേല�്  25/7/2015-െല

ഇ3/777/2014/േക�് ന�� വി�ഞാപന �കാരം അേപ� �ണി�് ത�ാറാ�ിയ റാ�് ലി�ക�

�ന:പരിേശാധി�ാ�  േക�ിെ� എ�ിക��ീവ് ക�ി�ി തീ�മാനെമ��ി�േ�ാ;  എ�ി�

�ന:പരിേശാധന നടപടി ���ിയായി�േ�ാ ;

(ബി) ���ിയാെയ�ി� റിേ�ാ��ിെല വിശദാംശ�� വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇെ��ിൽ കാരണം വ��മാ�േമാ?
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കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല കാ�ഷിക വാ�ാ നിര�്

4621. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി�  കഴി� സാ��ികവ�ഷം സഹകരണ �ാപന��  വഴി കാ�ഷിക

വാ��ം കാ�ഷിേകതര വാ��ം ന�കിയതിെ� ശതമാന നിര�് ബാ�് തിരി�് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) കാ�ഷിക വാ�ാ നിര�ി� �റവ് വ�ി�േ�ാ ; ഉെ��ി� എ� ശതമാനമാെണ�് വ��മാ�േമാ

?

കാ�ാ�ട േക�മായി സ�രി�� �ിേവണി േ�ാ� അ�വദി��തിന് നടപടി

T 4622.�ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ�രി�� �ിേവണി േ�ാ�  അ�വദി��തിനാവശ�മായ നടപടിക�  എെ�ാെ�യാെണ�്

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) കാ�ാ�ട േക�മായി ഒ� സ�രി�� �ിേവണി േ�ാ� അ�വദി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േകരള ബാ�് �പീകരണം

4623. �ീ.എ�േദാസ് ���ി�ി

,, അ�പ് േജ�ബ്

,, െക.സി.േജാസഫ്

,, അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജി�ാ സഹകരണബാ�കളിെല അംഗത�ം �ാഥമിക കാ�ഷിക സഹകരണ സംഘ���ം അ�ബ�

സഹകരണ ബാ�ക��മായി പരിമിതെ���ിയി�േ�ാ;  എ�ിൽ േകരള ബാ�് �പീകരണ�ിന്

�േ�ാടിയായി�ാേണാ ഈ നടപടി;

(ബി) േസവന���് അമിത നിര�് �മ�ാെത സാ��ിക ഉ�����് മാ�ം പലിശ

ഈടാ�ിെ�ാ�ായിരി�േമാ േകരള ബാ�് �പീകരണം;

(സി) റിസ�വ് ബാ�്,  നബാ�ഡ് എ�ിവ�െട അംഗീകാരം കി�വാ�  ഇതിനകം സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ��ാമാണ്;

(ഡി) േകരളബാ�ിന് ദീ�ഘകാല കടേമാ,�ാേ�ാ ആയി �ക അ�വദി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;  എ�ിൽ

വിശദാംശം ന��േമാ;
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(ഇ) േകരള ബാ�് യാഥാ���മാ�േ�ാ� നിലവി�ളള ജീവന�ാ�െട എ�ം �റ�േ��ിവ�േമാ; ഇ�

സംബ�ി�് സംഘടനക�മായി എെ��ി�ം ച�� നട�ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  അവ�െട

�തികരണം എ�ാണ്?

േകരള സഹകരണബാ�ിെ� ഓഹരി ഘടന

4624. �ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

�ീ.ജി.എസ്.ജയലാ�

�ീമതി ഗീതാ േഗാപി

�ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നിലവി�  വരാ�  േപാ�� േകരള സഹകരണബാ�ിെ� ഓഹരി ഘടന

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) േകരള സഹകരണ ബാ�ിന് നിലവി�ളള സഹകരണ ബാ�ക�െട പരിധി��റേ��്

വാണിജ�ബാ�ക�െട ഏെതാെ� തര�ി�ളള ബിസിന�ക�  ൈകകാര�ം െച�ാനാ�െമ�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) േകരള സഹകരണ ബാ�് റിസ�വ് ബാ�് നിയ�ണ�ി�ളള  'െഷഡ��ഡ് ബാ�്'  എ�

നാമപരിധിയി� ഉ�െ���േ�ാ ;

(ഡി) സം�ാന�ിെ� സാ��ിക േമഖലയി�  ഏെതാെ� തര�ി�ളള മാ����ാണ് േകരളാ

സഹകരണ ബാ�് �പീകരണം വഴിെതളി��െത�് വ��മാ�േമാ ?

എറവ്-പര�ാട് പര�ര സഹായ സഹകരണ സംഘ�ിെ� �വ��ന��

4625. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ���  ജി�യിെല അരി��  �ാമ പ�ായ�ിെല എറവ്-പര�ാട് പര�ര സഹായ സഹകരണ

സംഘ�ിെ� �വ��ന�� വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ��ത സംഘം ഏെ���് നട�� െകാടയാ�ി േകാ� പടവിെല ��വ� ക�ഷക��ം സംഘ�ി�

അംഗത�ം ന���ിെ�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) േകാ�പടവിെല എ�ാ ക�ഷക��ം അംഗത�ം ന�കി അവ�െട െപാ�േയാഗം വിളി�് േച��്

െന��ഷി നട��തിനാവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ ; എ�ിൽ വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ ?

സഹകരണ സംഘ�ളിെല അഴിമതി�മായി ബ�െ�� േക�ക�
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4626. �ീ.എ�. വിജയ� പി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സഹകരണ സംഘ��െട അഴിമതി�മായി ബ�െ�� േക�ക�  േവഗ�ി�  തീ��ാ��തിന്

നടപടി സ�ീകരി�േമാ ;

(ബി) ആഡി�ി�ം അേന�ഷണ�ി�ം �മേ�ട് കെ��ിയ സഹകരണ സംഘ�ളി� സ��ല� 11/79

�കാരം അേന�ഷണ�ിന് ൈകമാറിയ�ം അേന�ഷണം ���ീകരി��മായ എ� േക�ക�

േകാടതി�െട തീ��ിന് ന�കിയി�െ��് വ��മാ�േമാ ?

സഹകരണ ബാ�ക�െട �ലധനപര�ാ�താ മാനദ��ളി� ഇളവ്

4627. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ�

,, അ�വ� സാദ�്

,, വി.പി.സജീ��

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

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സഹകരണ ബാ�ക�െട �ലധനപര�ാ�താ മാനദ�ം 2016-17 � പാലി�വാ� സാധി�ി�േ�ാ;

ഇെ��ി� അതി�ളള കാരണ�� എ�ാണ്;

(ബി) ��ത മാനദ��ളി� ഇളവ് ആവശ�െ��് സർ�ാർ റിസ��് ബാ�ിെന സമീപി�ി�േ�ാ;

(സി) ഇ� സംബ�ി�് റിസ��് ബാ�് എെ��ി�ം ഉറ�് ന�കിയി�േ�ാ;  എ�ിൽ വിശദാംശം

െവളിെ���േമാ ?

ജി�ാ സഹകരണ ബാ�് ���്/കാഷ�� ത�ികയിൽ െകാ�ം ജി�യിെല ഒഴി�ക�

4628. �ീ.എം. നൗഷാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജി�ാ സഹകരണ ബാ�ി� ���്/കാഷ�� ത�ികയിേല�് 2017� നിലവി� വ� പി.എസ്.സി.

റാ�് ലി�ി� നി�് എ� േപ��് നിയമനം ന�കിെയ� ജി� തിരി�� വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) മെ��ാ ജി�കളി�ം ഒഴി�ക�  റിേ�ാ��് െച�ി�ം െകാ�ം ജി�യിെല ഒഴി�ക�  റിേ�ാ��്

െച�ാ�തിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) െകാ�ം ജി�യി�  ഒഴി�� ���്/കാഷ��  ത�ികകളി�  നിയമന��  നട�ാ�  േവ� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;എ�ിൽ വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ ;

(ഡി) േകരള ബാ�് �പീകരണ�ി� �േ�ാടിയായി ജി�ാ സഹകരണ ബാ�ക��് ഒ� പ�ായ�ി�

�റ�ത് ഒ� ശാഖെയ�ി�ം അ�വദി��തി�ം പി.എസ്.സി. റാ�് ലി�ി� നി�് ��ത� േപെര

നിയമി��തി�ം ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ ?
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ജി�ാ സഹകരണ ബാ�് �ാ��്/കാഷ�� ത�ികയിെല റാ�് ലി�്

4629. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജി�ാ സഹകരണ ബാ�് �ാ��്/കാഷ�� ത�ികയിേല�് നിലവി� റാ�് ലി�് ഉേ�ാ;ഉെ��ി�

എ� േപ��് ലി�ി� നി�ം നിയമനം ന�കിയി��്;ജി� തിരി�് കണ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) േകരള ബാ�് �പീകരി���മായി ബ�െ��് ഈ ലി�ി�  നി�ം നിയമനം താ�ാലികമായി

നി��ിവ�ി�േ�ാ;

(സി) എ�ിൽ അർഹരായവർ�് നിയമനം ലഭി��ി�ാെയ�� കാര�ം സർ�ാരിെ�

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ഉെ��ി�  റാ�് ലി�ി�  ഉ�െ��വെര അടിയ�രമായി നിയമന�ിനായി ശിപാ�ശ െച�വാൻ

നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

റി�് ഫ�് �കാര�� ആ��ല�ം

4630. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

റി�് ഫ�് സംബ�ി� വിശദാംശ�� േലാ� എ��� അവസര�ി��െ� ബ�െ��വേരാട്

നി�ബ�മാ�ം വിശദീകരി�ണെമ� നിബ�ന െവ��തി�ം അത് നട�ാ��തി�ം നടപടി

സ�ീകരി�േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

�റ� വില�് പഠനസാമ�ിക� ലഭ�മാ�ാ� നടപടി

4631. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ�

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

,, അ�പ് േജ�ബ്

,, വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �തിയ അ��യന വ�ഷ�ി�  വിദ�ാ��ിക��് പഠനസാമ�ിക� �റ� വില�് ലഭ�മാ�ാ�

ക�സ�മ�െഫഡ് സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാമാണ്;

(ബി) െപാ� വിപണിേയ�ാ� എ� ശതമാനം വില�റവിലാണ് പഠനസാമ�ിക� വി���ത്;

(സി) സം�ാനെ� എ�ാ നിേയാജകമ�ല�ളി�ം ഈ പ�തി നട�ിലാ�േമാ എ�് അറിയി�ാേമാ?
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േക�് എ�ജിനീയറിംഗ് േകാേള�കളിെല ത�ികളിൽ ഒഴിവ്

4632. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക�് എ�ജിനീയറിംഗ് േകാേള�കളി� ഓേരാ ഡി�ാ��െമ�ി�ം േ��സ് മാ�, േ��സ് ഇ����

ത�ികകളിലായി എ� വീതം ജീവന�ാ�  �ിരം/കരാ�/ദിവസ േവതന അടി�ാന�ി�

േജാലിെച�വ��െവ�് ഇനം തിരി� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത േകാേള�കളി�  േ��സ് മാ�, േ��സ് ഇ����, അസി���് േ�ഡ്  II,

ൈലേ�റിയ� എ�ീ ത�ികകളി� എ� േവ��സിക� നിലവി�െ��് അറിയി�േമാ?

ൈവ�ി� മ�ല�ിെല പ�ികജാതി സഹകരണ സംഘ��

4633. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ൈവ�ി� നിേയാജകമ�ല�ി� എ� പ�ികജാതി സഹകരണ സംഘ�� �വ��ി��െ��്

വ��മാ�ാേമാ; ഇവയി� ലാഭകരമായി �വ��ി��വ ഏെതാെ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ?

വില�യ�ം തട��തിന് സഹകരണ വ��് ആവി�രി� പ�തിക�

4634. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വില�യ�ം തട��തിന് സഹകരണ വ��് ആവി�രി� പ�തിക�  എെ��ാമാെണ�്

വിശദീകരി�േമാ ;

(ബി) നിേത�ാപേയാഗസാധന��  വിപണിേയ�ാ�  എ� ശതമാനം വില�റ�ാണ് �ിേവണി,  ന�

േ�ാ�കളി� വി���ത് ;

(സി) 2016-17 സാ��ിക വ�ഷം ��ത �ാപന�� വില�യ�ം നിയ�ി��തി�േവ�ി എ�

േകാടി �പ െചലവഴി�; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) സ�ിഡി ഇന�ി� വ��ിന് ടി വ�ഷം സ��ാ� എ� �പ അ�വദി�െവ�് വ��മാ�േമാ ?

െന�ി�ഴി പ�ായ�ി� ��ാരി�രി� നീതി െമഡി�� േ�ാ�

4635. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) േകാതമംഗലം സ��ീസ് സഹകരണ ബാ�ിെ� കീഴി� െന�ി�ഴി പ�ായ�ി� ��ാരി�രി� ഒ�

നീതി െമഡി��  േ�ാ�  �ട��തിന് സി.എസ്1/33236/12  �കാരം  27/2/13�  ഉ�രവ്

ലഭി�ി��ത് ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ാ� െവ�െ�ാ�ം �ലം ബാ�ിെ� െക�ിടം േശാചനീയ അവ�യിലാ�ക�ം ഇ��ലം നീതി

െമഡി�ൽ േ�ാ� ആരംഭി�ാ� കഴി�ി� എ� കാര��ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) െക�ിട�ിെ� െമ��ന�സ് ���ീയാ�ിയതിെന �ടർ�് നീതി െമഡി��  േ�ാ�

ആരംഭി��തിന് േവ�ി 10/8/2016-� ബാ�് ന�കിയ അേപ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ഇേ�ാ� ഈ നീതി െമഡി�� േ�ാ� ആരംഭി��തിന് എെ��ി�ം തട��േ�ാ; എ�ിൽ നീതി

െമഡി��  േ�ാ�  �ട��തിനാവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;  ഇ�സംബ�ി� ഫയലിെ�

നിലവിെല �ിതി എെ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) നീതി െമഡി�� േ�ാ� എ�േ��് �വ��നം ആരംഭി�വാ� കഴി�ം എ�് വ��മാ�ാേമാ?

അംഗസമാശ�ാസഫ�് വിനിേയാഗ�ിന് ച�ം നിർമി�ാൻ നടപടി

4636. �ീ.എ�. വിജയ� പി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള സഹകരണ സംഘം നിയമ�ിെല ച�ം  53  A  �കാരം �പീകരി�ി���ം സഹകരണ

സംഘ��െട അ�ലാഭ�ി� നി�് മാ�ിവ�െ����മായ അംഗസമാശ�ാസഫ�ിെ� വിനിേയാഗം

സംബ�ി� ച��� �ാബല��ി� വ�ി�േ�ാ;

(ബി) ച�ം �ാബല��ി� വ�ി�ിെ��ി� ച�ം നി��ി�േ�ാ� സഹകരണ സംഘ�ി� നി�ം വാ�

എ��് ��തരമായ അ�ഖം ബാധി� േരാഗിക�െട വാ�ക�  എ�തിത��തിന്

അംഗസമാശ�ാസഫ�് വിനിേയാഗി��തിന് ആവശ�മായ വ�വ�കൾ ഉൾെ���ി ച�ം

നി��ി�േമാ?

ക�സ�മ�െഫഡിെ� വിേദശമദ�വി��ന ശാലക�

4637. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2017 മാ��് 31 വെര സം�ാന�് ക�സ�മ� െഫഡിെ� എ� വിേദശ മദ� വി��ന ശാലക�

�വ��ി�ി��;

(ബി) ഇവ എവിെടെയാെ�യാെണ�് െക�ിട ഉടമ�െട േപര് വിവരം,  വി�ീ��ം,  വാടക എ�ിവ

വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇവയി�  േദശീയ  -  സം�ാന പാതേയാര�് �വ��ി�ി�� വിേദശമദ� വി��ന ശാലക�

ഏെതാെ�; ഓേരാ�ിെ��ം െക�ിട ഉടമ�െ� േപര്, വി�ീ��ം, വാടക, അഡ�ാ�സ് എ�ിവ
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വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ക�സ�മ�െഫഡിെ� വിേദശ മദ� വി��ന ശാലകളി� ��ി�ാ�� മദ��ിെ� അളവ് എ� ;

കടകൾ തിരി�് േ�ാ�് വ��മാ�േമാ;

(ഇ) അ�വദനീയമായ അളവിേന�ാ�  ��ത�  മദ�ം േ�ാ�് െച�ി��തായി സർ�ാരിെ�

��യി�െ��ി�േ�ാ?

ശം��ഖ�് വിേനാദസ�ാരിക�ം ൈലഫ് ഗാ��ക�ം അ�ഭവി�� �രിതം

4638. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം,  ശം��ഖ�് വിേനാദസ�ാരിക�ം ൈലഫ് ഗാ��ക�ം മ�ം അ�ഭവി��

�രിത�ിെന�റി�്  05.05.2016-െല മംഗളം പ��ിെല െപാ���ാ� േപജി�  വ�

വാ��ക�  സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;ഉെ��ി�  ഇതിെ� വിശദാംശ��  എെ��്

വിവരി�േമാ;

(ബി) ഈ വിഷയ�ിൽ എെ�ാെ� അടിയ�ര നടപടിക� സ�ീകരി�െമ�് വിശദമാ�േമാ?

മദ� നയം �ലം വിേദശ �റി�ക�െട എ��ി� വ� �റവ്

4639. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

��  സ��ാരിെ� മദ�നയ�ം േദശീയപാത�െട  500  മീ�റി�  മദ�ഷാ�ക�  പാടി� എ�

��ീംേകാടതി വിധി�ം േകരള�ിെല വിേനാദസ�ാര േമഖലെയ ഏത് രീതിയിലാണ് ബാധി�ത്;ഈ

നയ��  കാരണം വിേദശ �റി�ക�െട എ��ി�  �റവ് വ�ി�േ�ാ;വിശദമാ�േമാ;ഇതിെന

�റി�് ശാ�ീയമായ പഠനം എെ��ി�ം നട�ിയി�േ�ാ;ഉെ��ി� വിശദമാ�േമാ?

വിേനാദ സം�ാരികെള ആക�ഷി�ാൻ നടപടി

4640. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ്

,, െക.വി.അ�� ഖാദ�

,, സി. െക. ശശീ��

,, െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് എ�� വിേനാദ സ�ാരിക�െട എ��ി��ാ�� വ��നവിെ� േതാത് �റ�

വ��തിെ� കാരണ�� അവേലാകനം െച�ി�േ�ാ;എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

60 of 70



(ബി) വിേദശ വിേനാദ സം�ാരികെള,  വിേശഷി�് അറബ് രാജ��ളി�  നി��വെര ��തലായി

ആക�ഷി�ാനായി നട�ിയി�� �ചാരണ �വ��ന�� അറിയി�ാേമാ;

(സി) വിേനാദ സ�ാര േക���െട വികസന�ി�ം �ര�ിതത��ി�മായി കി�ബി വഴി നട�ാ��

പ�തിക�  ഏെത�ാെമ�ം ഇതിനായി േകരള �റിസം ഇ��ാ��്�  ലിമി� ഡ് നട��

�വ��ന�� എെ��ാെമ�ം അറിയി�ാേമാ?

അതിഥി മ�ിര��

4641. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ

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

(എ) നിലവി�  ഏെത�ാം സം�ാന�ളിലാണ് േകരള�ിെ� അതിഥി മ�ിര��  ഉ�ത്;

എവിെടെയ�ാം;

(ബി) അതിഥി മ�ിര�� ഇ�ാ� സം�ാന തല�ാന�ളി� �തിയ ഗ�് ഹൗസ് ആരംഭി�വാ�

നടപടി സ�ികരി�േമാ;

(സി) േകരള�ി�  പല വിേനാദസ�ാരേക��ളി�ം ഇേ�ാ�ം �റിസംവ��ിെ� അതിഥി മ�ിര��

ഇെ�� കാര�ം പരിേശാധി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

േട�് എ േ��് പ�തി

4642. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�

,, ഇ.െക.വിജയ�

,, വി.ആ�. �നി� �മാ�

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

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േട�് എ േ��് എ� േപരി� ഒ� പ�തി നട�ാ��േ�ാ;

(ബി) ��ത പ�തി നട�ാ��തിെ� ഉേ�ശ�ല���� വിശദമാ�േമാ;

(സി) പ�തി നട�ിലാ��തിനാവശ�മായ �ലം കെ���ത് എ�െനയാെണ�് വ��മാ�േമാ?

സാഹസിക വിേനാദ സ�ാരം

4643. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സാഹസിക വിേനാദ സ�ാരം േ�ാ�ാഹി�ി�ാ�ളള മാ��  �ാ�  സം�ാന�് ഇതിനകം

ത�ാറായി�േ�ാ;
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(ബി) എ�ി� മാ�� �ാ� ത�ാറാ�ാ�ളള �മതല ഏത് ഏജ�സിെയയാണ് ഏ�പി�ി�ളളത്;

(സി) മാ�� �ാ� ത�ാറാ��തിനായി എ� ല�ം �പ ചില� വ�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) സം�ാനെ� ഏെതാെ� ബീ�ക�  േക�ീകരി�ാണ് സാഹസിക �റിസ�ിെ� സാ��തക�

പഠന വിേധയമാ��ത്;വിശദാംശ�� വ��മാ�േമാ?

അ�� മ�ല�ിെല �റിസം പ�തിക�

4644. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�നംതി� ഡി.�ി.പി.സി.  �ഖാ�ിരം അ��  മ�ല�ിെ� പരിധിയി�െ�� ഏെത�ാം �റിസം

പ�തിക� ഭരണാ�മതി�േവ�ി സമ��ി�ി�െ��റിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തിക��് അംഗീകാരം ലഭ�മാ��തിന് നിലനി��� തട��െളെ��ാെമ�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) സമയബ�ിതമായി ��ത പ�തിക�  നട�ിലാ��തിന് സഹായകമായ ഭരണാ�മതി

ലഭ�മാ�േമാ?

കറ�സി നിേരാധന�ം �റിസം േമഖലയിെല �ത�ാഘാത��ം

4645. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കറ�സി നിേരാധന നടപടിക� സം�ാനെ� �റിസം േമഖലയി� ഉ�ാ�ിയ �ത�ാഘാത�െള

സംബ�ി�് വിലയി��ക��ാേയാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) �� സാ��ിക വ�ഷ�മായി താരതമ�ം െച�േ�ാ� 2016-17� വിേദശ �റി�ക�െട എ��ി�ം

സ�േദശി �റി�ക�െട എ��ി�ം ഉ�ായ വ�ത�ാസം സംബ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഇ�ാലയളവി� �റിസം േമഖലയി� നി�ം ലഭി� വ�മാന�ിെ� ഏ��റ�ക� വ��മാ�േമാ?

അഗ�� റിേസാ��ിേനാട�ബ�ി�� െക.�ി.ഡി.സി.�െട �ലം

4646. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ�

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

,, എം. വി�െസ�്

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

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) െന�ാ�  ഡാമിെല അഗ�� റിേസാ��ിേനാട�ബ�ി�� െക.�ി.ഡി.സി.�െട �ലം സ�കാര�

വ��ിക� ൈകേ�റിയി�േ�ാ ;

(ബി) എ�ാണ് ��ത �മിയിെല ൈകേ��ം കെ��ിയെത�ം,  അത് ഒഴി�ി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�ാതി��െത�െകാ�ാെണ�ം അറിയി�േമാ ;

(സി) �മി ൈകേ�റിയവ�െ�തിെര േകെസ��് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ ?

കായം�ളം കായേലാര �റിസം

4647. �ീമതി �. �തിഭ ഹരി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

�ീ�  കാ���് പ�തിയി�  ഉ�െ���ി,  കായം�ള�് കായേലാര �റിസ�മായി ബ�െ��്

നട�വാ� ഉേ�ശി�� ���ിക�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

നാദാ�രം മ�ല�ി� �റിസം പ�തിക�

4648. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നാദാ�രം മ�ല�ി� �റിസ�മായി ബ�െ�� നട�ിലാ�� പ�തിക� എെ�ാെ�യാണ് ;

(ബി) ��ത പ�തിക� സമയബ�ിതമായി ���ികരി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ ;

(സി) മാഹി �ത� തി��ി വഴി കേ�രി,  െപരി��� വെര ജലഗതാഗതം ആരംഭി��കാര�ം പഠനം

നട�വാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ ?

മല�റം മ�ല�ി� നട�ാ�ിയ �റിസം പ�തിക�

4649. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മല�റം മ�ല�ി�  �റിസം േമഖലയി�  ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം

നട�ാ�ിയ പ�തിക� വിശദീകരി�േമാ ;

(ബി) ശാ�ിതീരം റിവ�ൈസഡ് വാ�് െവ, േകാ���് �റിസം പ�തി എ�ിവ�് എ� �ക അ�വദി� ;

ഈ �ക പരി���മാ�ം െചലവഴി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ ;

(സി) മിനി ഊ�ിയി�  ഒ� �റിസം പ�തി വികസി�ി�വാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;  എ�ി�  മാ��  �ാ�

ത�ാറാ�വാ� വ��ിന് നി�േ�ശം ന��േമാ ?
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െച�ാനം �ാമപ�ായ�ിെല വിേനാദസ�ാര വികസന സാ��തക�

4650. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എറണാ�ളം ജി�യിെല െച�ാനം �ാമപ�ായ�ിെല വിേനാദസ�ാര വികസന സാ��തക�

കണ�ിെല��്, ഇത് സംബ�ി�് പഠനം നട�ി റിേ�ാ��് ത�ാറാ�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) എ�ി�, സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി�� നടപടി എെ��് വ��മാ�ാേമാ?

താമരേ�രി �രം േറാ�് േവ

4651. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട്-വയനാട് ജി�കെള ത�ി� ബ�ി�ി�് താമരേ�രി �ര�ി�െട �റിസം വികന�ിെ�

ഭാഗമായി േറാ�് േവ പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ ;

(ബി) പ�തി എ� ���ീകരി�ാ� കഴി�െമ�ം നിലവി�� അവ� എ�ാെണ�ം വിശദമാ�േമാ?

േകാഴിേ�ാട് ജി�യി� �റിസം പ�തികൾ

4652. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് ജി�യി�  �റിസം േമഖലയി�  ഈ സ��ാ�  അംഗീകാരം ന�കിയ പ�തിക�െട

(കി�ബി ഉ�െ�െട) ഭരണാ�മതി ഉ�ര�ക�െട പക��ക� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) േനരെ� വിജയകരമായി നട�ിയ കാ�ാട് ൈക�് െഫ�ിവ�  പരിഗണി�ാതിരി�ാനിടയായ

സാഹചര�ം വിശദമാ�േമാ;

(സി) മ�് പ�തിക�െട നിലവി�ളള അവ� വിശദമാ�േമാ?

മദ�വി�ന നിയ�ണ���ലം �റിസം േമഖലയി� �തിസ�ി

4653. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സം�ാന�് നിലവി�� മദ�വി�ന നിയ�ണ��  �റിസം േമഖലെയ �തിസ�ിയിേല�്

നയി��െവ�് വിലയി��െ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?
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�യം��ി, പീ�ിേമട് �േദശ�ളി� വിേനാദ സ�ാരിക��് �േവശനം

4654. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാതമംഗലം മ�ല�ി�  ���ഴ പ �ായ�ിെല �യം��ി,  പീ�ിേമട് �േദശ�ളിേല��

വിേനാദ സ�ാരിക�െട �േവശനം വനം വ��് തട�ിരി��തിനാ�, �റി�ക��് ��ത

�േദശ�� സ��ശി�വാ� കഴി��ി� എ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത �േദശ�ളി�  ആവശ�മായ �ര�ാ സംവിധാനം ഏ�െ���ി,  വിേനാദസ�ാരിക��്

�േവശനം ന���തി� േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ന�ി�ളം �റിസം പ�തി

4655. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ബാ�േ�രി മ�ല�ിെല ന�ി�ളം �റിസം പ�തി ഇേ�ാ�  ഏത് ഘ��ിലാെണ�്

അറിയി�ാേമാ?

േകരള�ിെ� �റിസം സാധ�ത

4656. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം

,, വി.ഡി.സതീശ�

,, എം. വി�െസ�്

,, എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �റിസം രംഗ�് �ീല���ായ �തി�് സം�ാന �റിസം േമഖലെയ ബാധി�ി�േ�ാ ; വിശദാംശം

ന��േമാ;

(ബി) �മരക�് എ�� വിേദശ�റി�ക�െട എ��ി�  2016-�  �റവ് വ�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�

കാരണ�� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ ;

(സി) �ബായി�  നട�ിയ അേറബ��  �ാവ�  മാ��ി�  േകരള�ിെ� �റിസം സാധ�ത സംബ�ി�്

വിേദശിക��് അറിവ് ന���തിന് �വ��ന��  നട�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  അതി�

നി��ായ േന�ം െവളിെ���േമാ ?

തി�വന��രം ജി�യി� അഡ��� �റിസം െസ��ക�
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4657. �ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ാ�  ഡാമിെല ലഭ�മായ സാധ�തക�  ഉപേയാഗി�് ഈ �ലെ� അഡ���  �റിസം

െസ�റായി വികസി�ി��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�ാേമാ;

(ബി) തി�വന��രം ജി�യി�  ��തായി അഡ���  �റിസം െസ��ക�  ആരംഭി�� കാര�ം

പരിഗണനയി�േ�ാ;

(സി) തി�വന��രം ജി�യി� അഡ��� �റിസ�ിന് അ�േയാജ�മായ േക��െള�റി�� വിവര��

േശഖരി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� ലഭ�മാ�ാേമാ?

െവ�ിയാ��് �റിസം വികസനം

4658. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിേനാദസ�ാര േക�മായ ��ാല െവ�ിയാ��ിെ� �ട�വികസന�ിനായി ഒ� സമ�

ക��പ�തി നട�ാ�േമാ?

(ബി) ഇതിനാവശ�മായ �ക �റിസം വ��് അ�വദി�േമാ?

(സി) െവ�ിയാ��് ജലസംഭരണിേയാട് േച��്  ജലേസചന വ��ിെ� കീഴി�� �ലം �റിസം

വികസന�ിനായി െപ��ിസീവ് സാ�ഷൻ ലഭി�ാ�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

(ഡി) െവ�ിയാ��് അട�ം പറയിെപ� പ�ി��ലം എ� ഐതിഹ��മായി ബ�െ�� ��ാല , പ�ാ�ി

മ�ല�ളിെല �ല��ം ഭാരത�ഴ�ം േച��് ഒ� സാം�ാരിക �റിസം െന�് വ��്

�പീകരി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;വ��മാ�േമാ?

ശബരിമല നട �റ��മായി ബ�െ�� വാ��

4659. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ശബരിമല സ�ിധാന�് ഉ�വ�ജക��ായി േനരെ� ന�യി�് തീ�മാനി� തിയതിയില�ാ�

ദിവസ�ളി�  ഇ�വണ നട �റ��മായി ബ�െ��് മാധ�മ�ളി�  വ� വാ��

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത വാ�� സംബ�ി�് ഏെത�ി�ം തര�ി�� അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ;

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഇ�രം സംഭവ��  ആവ��ി�ാതിരി�വാ�  എെ�ാെ� നടപടിക�  സ�ീകരി�ാനാണ്

ഉേ�ശി��െത�് വിശദമാ�േമാ?
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ശബരിമല േ���ിന് �തിയ േപര്

4660. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ശബരിമല േ���ിന് �തിയ േപര് ഇ�തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� േപര് മാ�ിയത് ഏത്

മാനദ��ിെ��ം ഉ�രവിെ��ം െവളി��ിലാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) നിലവി�  അേന�ഷണം േനരി�� േദവസ�ം െസ��റിെയ േദവസ�ം ക�ീഷണ�  ആ�ാ�

തീ�മാനി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ?

ശബരിമല തീ��ാടക��ായി ചിറ�രയി� ഇട�ാവളം

4661. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചാല�ടി മ�ല�ി�െ�� ചിറ�രയി�, െകാ�ി� േദവസ�ം േബാ�ഡ് വക �ല�് ശബരിമല

തീ��ാടക��ായി ഇട�ാവളം നി��ി��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാണ് എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) ഇട�ാവളം നി��ാണം എ�േ��് ആരംഭി�വാ� സാധി�ം എ�് വ��മാ�ാേമാ?

മലബാ� േദവസ�ം േബാ�ഡിെ� േ�����് ആശ�ാസ ധനസഹായ പ�തി

4662. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മലബാ� േദവസ�ം േബാ�ഡിെ� കീഴി�� വട�� ഭാഗെ� േ�����്ആശ�ാസ ധനസഹായ

പ�തി�െട ഭാഗമായി ന�ിവ�� സഹായ�കയി�  കഴി� �േറ വ�ഷ�ളായി വ��നവി�

എ� വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇത് വ��ി�ി��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(സി) എ� അേപ�കളാണ് ഈ ധനസഹായം ലഭി��തിനായി െക�ി�ിട��ത് എ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത ധനസഹായം അടിയ�രമായി ലഭ�മാ��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

മലബാ� േദവസ��ി� കീഴിെല േ�� ജീവന�ാ�െട േസവന-േവതന വ�വ�ക�
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4663. �ീ.െക.�രളീധര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മലബാ� േദവസ��ി� കീഴിെല േ�� ജീവന�ാ�െട േസവന-േവതന വ�വ�കെള സംബ�ി�

െക.ജയ�മാ� ക�ി�ി റിേ�ാ��് നട�ിലാ�േ�ാ� സ��ാരിന് എ�േ�ാളം അധിക സാ��ിക

ബാധ�ത വ�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) മലബാ� േദവസ��ിെ� വക േ���ളിെല വ�മാനം കണ�ാ�വാ� ഒ� ഏകീ�ത കണെ���

സ�ദായം ഏ�െ���ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഈ േദവസ��ി� കീഴി�� േ�� ജീവന�ാെര സംബ�ി�് പഠനം നട�ിയതി� േശഷം

അധിക�� ജീവന�ാെര �ന�വിന�സി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�ര�ാ പരിേശാധന�ളള പ�യിെല െക�ിട നി��ാണം

4664. �ീ.െക.�രളീധര�

,, വി.എസ്.ശിവ�മാ�

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

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

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ര�ാ പരിേശാധന�ാ�ളള,  പ�യിെല െക�ിട നി��ാണ�ിെ� നിലവിെല �ിതി

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�ാര��ി� െെഹ പവ� ക�ി�ി സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ?

െകാ�ി� േദവസ�ം േബാ�ഡിെ� കീഴി�� െപ�മല ശിവേ���ി� സമീപം താമസി��വർ

4665. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മണ�� മ�ല�ി� ��� പ�ായ�ിെല െകാ�ി� േദവസ�ം േബാ�ഡിെ� കീഴി�� െപ�മല

ശിവേ��ം �ിതിെച�� െപ�മല ��ി�ച�വിലായി പ�ികജാതി�ാരട�ം �േറാളം

��ംബ��  വ�ഷ�ളായി വീട് വ�് താമസി�് വ��ത് േദവസ��ിെ� വകയായി��

�ല�ാെണ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ��ംബ���് ഇ�വെര പ�യം കി�ിയി�ി�ാ�തിനാ�  സ��ാ�  സഹായം അട�ം

ആ��ല���  ലഭി�ാ�  ��ി���തിനാ�  ഇവ��് പ�യം ലഭി��തിന് േദവസ�ം േബാ�ഡ്

ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?
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േ����ം �ള��ം കാ�ക�ം നവീകരി�ാ� പ�തി

4666. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദവസ�ം േബാ�ഡിന് കീഴി�� േ����ം �ള��ം കാ�ക�ം നവീകരി�ാ�  പ�തിക�

നിലവി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഉെ��ി� പ�തി�െട വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ഇെ��ി� ഇതിന് പ�തി ത�ാറാ�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ എ�് വ��മാ�േമാ?

പ�നാഭസ�ാമി േ���ിന് അ�വദി� ഫ�് വിനിേയാഗം

4667. �ീ.െക.�രളീധര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�നാഭ സ�ാമി േ���ിെല കണെ���മാ�ം �ര�ാ സംവിധാനം ഏ�െ�����മാ�ം

ബ�െ��് സ��ാ� നാളി�വെര എ� �പ അ�വദി�ി��്;

(ബി) ��ത ഫ�് വിനിേയാഗെ� സംബ�ി�് ഓഡി�ിംഗ് നട�ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ആയത്

സംബ�ി� വിശദവിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഫ�് വിനിേയാഗം സംബ�ി�് ഓഡി�ിംഗ് നട��തിന് അ�ൗ��് ജനറലിെന

�മതലെ���ിയി�േ�ാ; ഇ�ാര��ി� സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ?

തി�വിതാം�� േദവസ�ം േബാ�ഡിെ� നിേ�പം

4668. �ീ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� പണം, നിലവി� ഏ� ബാ�ിൽ എ� കാലം �തൽ നിേ�പി�

വ�� എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�കാര�� �ക ഇതര ബാ�കളി�  നിേ�പി��േ�ാ;  ��ത നിേ�പ��  ആരംഭി�ത്

എ�ാെണ�ം ബാ�ിെ� വിശദാംശ��ം ന��േമാ?

േ���ള��െട �ന��ാരണ�ി�ം സംര�ണ�ി�മായി അ�വദി� �ക

4669. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) േ���ള��െട �ന��ാരണ�ി�ം സംര�ണ�ി�മായി ഈ സ��ാ�

അധികാര�ിെല�ിയതി�േശഷം അ�വദി� ആെക �ക എ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എറണാ�ളം ജി�യി�  അ�വദി� �ക മ�ലാടി�ാന�ി�  വിശദമാ�ാേമാ;  ൈവ�ി�

നിേയാജകമ�ല�ിെല ഏെത�ാം േ���ള��െട �ന��ാരണ�ിന് നാളി�വെര �ക

അ�വദി�െവ�് വിശദമാ�ാേമാ?

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

തി�വന��രം, െസ��റി,

09-05-2017

�േ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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