
പതിനാലാം േകരള നിയമസഭ

അ�ാം സേ�ളനം

2017 െമയ്  25, വ�ാഴം

ന��ചി�മിടാ� േചാദ���

[ആെക േചാദ���--195]

മ�പടി ന��� മ�ിമാ� േചാദ� ന��

ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി : 5727 �ത� 5790 വെര

വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ��മ�ി : 5791 �ത� 5831 വെര

ൈവദ�തി വ��മ�ി : 5832 �ത� 5860 വെര

സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി : 5861 �ത� 5921 വെര

സാ��ിക നില െമ�െ����തിനായി സ�ീകരി�� നടപടികൾ

5727. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 31-3-2016� അവസാനി� സാ��ിക വ�ഷ�ി� സം�ാന�ിെ� ആേളാഹരി കടം എ�

�പയാണ്;

(ബി) ഈ കാലയളവിെല സം�ാന�ിെ� റവന� ക�ി എ� �പയാണ്;

(സി) സം�ാന�ിെ� സാ��ിക നില െമ�െ����തിനായി ഭാവിയി�  എെ�ാെ� നടപടിക�

ൈകെ�ാ��തിന് ഉേ�ശി��െ��് വ��മാ�േമാ?

എ.ടി.എം. ഇടപാ�ക��് സ��ീസ് ചാ�ജ്

5728. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബാ�ിംഗ് ഇടപാ�കാ��് �യാസം �ടാെത ഇടപാട് നട�ാ�  സഹായി�� സംവിധാനമായി

െകാ�വ� എ.ടി.എം.  സംവിധാനം അവെര പിഴിയാ�� മാ��മായി ബാ�ക�  ��പേയാഗം

െച��തായ ആേ�പം സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ.ടി.എം. ഇടപാ�ക��് സ��ീസ് ചാ��് ഈടാ�ാ�� എസ്.ബി.ഐ.�െട നീ��ിെനതിെര

വ�ാപകമായ �തിേഷധം ഉയ�� വ� സാഹചര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;
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(സി) േനാ�് നിേരാധനേ�ാെട എസ്.ബി.ഐ.�െട നി�ിയാ�ി വ��ി�താണ് േസവന നി�തി

നിര�ക� ��ാ� കാരണെമ�് ക���േ�ാ;

(ഡി) എ�ി� സാധാരണ�ാരായ ഇടപാ�കാെര ബാ�ക�െട ഇ�രം �ഷണ�ി� നി�് സംര�ി�ാ�

എെ�ാെ� നടപടിക� ൈകെ�ാ�െമ�് വിശദമാ�േമാ?

െക.എസ്.എഫ്.ഇ. �െട എ�.ആ�.ഐ. ചി�ി

5729. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.എഫ്.ഇ.�െട എ�.ആ�.ഐ.  ചി�ിയി� ഏകേദശം എ� വരി�ാെരയാണ് േച��ാ�

കഴി�െമ�് �തീ�ി��ത്;  ഇ�വഴി ഏകേദശം എ� �ക സ��പി�ാ�  കഴി�െമ�ാണ്

ക���ത്;

(ബി) ��ത വരി�ാരി�  നി�ം ലഭി�� �ക കി�ബിയി�  നിേ�പമായി സ��പി�ാനാേണാ

ഉേ�ശി��ത്; എ�ി� ഈ �ക അടി�ാനസൗകര� വികസന പ�തിക��ായി ഉപേയാഗി�ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) ചി�ി നട�ി�ിനാേയാ ചി�ിനട�ി�് വഴിേയാ സ��പി�� �ക മേ�െത�ി�ം ആവശ����്

വകമാ�ി െചലവഴി��തിന് നിലവിെല ചി�ി നിയമ�ി�  വ�വ��േ�ാ;  എ�ി�  ഈ �ക

അടി�ാന സൗകര�വികസന�ിന് ഉപേയാഗി�ാ�  നിയമ�ി�  വ�വ� െച�ി�േ�ാ;

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

െക.എസ്.എഫ്.ഇ. ചി�ി

5730. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.എഫ്.ഇ.  ചി�ി വഴി സമാഹരി�� �ക ഏെത�ാം ��ി െസക�രി�ികളിലാണ്

നിേ�പി��ത്;

(ബി) ഈ �ക നിലവി�  സ��ാരിെ� ഏെത�ി�ം തര�ി�� വികസന �വ��ന��േ�ാ

ൈദനംദിന െചല�ക�േ�ാ ഉപേയാഗി��േ�ാ;

(സി) ഇെ��ി� ഇ�ര�ി� ഉപേയാഗി��തിന് ഏെത�ി�ം തര�ി�� തട��� നിലവി�േ�ാ;

എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) െക.എസ്.എഫ്.ഇ.  ചി�ി വഴി സമാഹരി�� �ക വകമാ�ി െചലവഴി��ത് തട��തിന് േക�

ചി�ി നിയമ�ി� എെ��ാം വ�വ�കളാണ് നിലവി��ത്?
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എം.എ�.എ. ആ�ി വികസന ഫ�്

5731. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എം.എ�.എ. ആ�ി വികസന ഫ�് വിനിേയാഗി�� മാനദ��ളി� ഏെത�ി�ം തര�ി��

മാ��� വ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഏെതാെ� ���ിക��ാണ് ആ�ി വികസനഫ�് വിനിേയാഗി�ാ�  കഴി��ത്;

െപാ��ള��, ജലസംഭരണിക�  �ട�ിയവ നവീകരി��തിന് ആ�ി വികസനഫ�്

വിനിേയാഗി�ാ� സാധി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

(സി) ആ�ി വികസനഫ�് വിനിേയാഗി��തിെല കാല�ാമസം ഒഴിവാ�ാ�  എെ�ാെ�

നടപടികളാണ് സ��ാ� സ�ീകരി�ി��ത് അറിയി�ാേമാ?

എസ്.സി/എസ്.ടി വിഭാഗ�ി��വ�െട ഉ�മന�ിനാ�� ബജ�് വിഹിതം

5732. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എസ്.സി/എസ്.ടി വിഭാഗ�ി��വ�െട ഉ�മന�ിനായി കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല �ിതല

പ�ായ�ക��് ന��� ബജ�് വിഹിതം ഈ വിഭാഗ�ളിെല ജനസംഖ��

ആ�പാതികമായ�ാെയ� വിഷയം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ജി�യി�  എസ്.സി.വിഭാഗ�ി�  നി�് എസ്.ടി.  വിഭാഗ�ിേല�് ഒ� സ�ദായെ�

ഉ�െ���കവഴി ജനസംഖ�യി�  വ�ി�� വ��നവിെ� അടി�ാന�ില� �ക ബജ�ി�

വകയി���െത� വ�ഷ�ളാ�� പരാതി ഇ�വെര പരിഹരി�െ��ി�ി�ാെയ�ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� പരിഹരി�ാ�� അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

എസ്.ബി.െഎ ഈടാ�� അമിത സ��ീസ് ചാ��്

5733. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 2017 �� 1-� തീയതി �ത� എസ്.ബി.െഎ എ�ാ ബാ�ിങ് േസവന���ം കന� സ��ീസ്

ചാ��് ഈടാ�ം എ� വാ�� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇത് �ലം െപാ�ജന����ാ�� ��ി��ക�  പരിഹരി�വാ�  എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�െത�് വ��മാ�േമാ?
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വാഹന ഉപേയാഗം

5734. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഔേദ�ാഗിക ഉപേയാഗ�ിനായി വാഹന��  വാടക�െ���ാ�  അ�മതി ന�കിയി��

ഓഫീ�കളിെല വാഹന ഉപേയാഗം �മ�കാരമാേണാ നട��െത�് ധനകാര� ഇ�െ���

വിഭാഗം പരിേശാധി�ാ�േ�ാ;

(ബി) സ��ാ�  ഖജനാവി�  നി�് േകാടി�ണ�ിന് �പ േചാ��േപാ�� വാഹനവാടക �മേ�ട്

ഇ�െ��� വിഭാഗം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) �ഡ് േസ�ി വ��ിെ� വാഹന വാടക ഇടപാ�ക�  പരിേശാധി�ി�േ�ാ;  കെ���ക�

എെ��ാമാണ്; ഇെ��ി� പരിേശാധി�േമാ ?

േകരള സം�ാന സംരംഭക വികസന മിഷ�

5735. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകരള സം�ാന സംരംഭക വികസന മിഷെ� കീഴി� എ� സംരംഭ�� ആരംഭി�ി��്;  എ�

േപ��ാണ് ഇതിെ� ആ��ല�ം ലഭി�ി��ത്;  ഇ�വെര എ� �ക അ�വദി�;  ജി� തിരി�്

വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) േകരള സം�ാന സംരംഭക വികസന മിഷെ� �വ��നം �ന:പരിേശാധി�വാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

�ഡ് േസ�ി വ��് ഈടാ�ി �ഷറിയി� അട� �ക�െട വിശദാംശ�ൾ

5736. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 2015-16,  2016-17  വ�ഷ�ളി�  െപ�ിെവേ��ി�  നി�ം �ഡ് േസ�ി വ��് ൈഫ�

ഇന�ി� ഈടാ�ിയ എ� �ക ഖജനാവി� അട�ി��്;

(ബി) േകാ�ൗ�ിംഗ് ഇന�ി� ഈ സാ��ിക വ�ഷ�ളി� എ� �ക �ഷറിയി� അട�ി��്;

(സി) െപ�ിെവേ��് അ�ാ�വരി� നി�ം ഈ ഇന�ി� ൈഫ� ഈടാ�ിയി�േ�ാ; എ�ി� അതിെ�

വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) �ഡ് േസ�ി ഡി�ാ��െമ�ിന് ഏ� നിയവ�വ� �കാരമാണ് േകാ�ൗ�ിംഗ് നട�ാ� �മതല

ന�ിയി��െത�് വ��മാ�േമാ?
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ആ�ി വികസന ഫ�്

5737. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) പതി��ാം നിയമസഭയിെല അംഗ��  യഥാസമയം നി�േ�ശി��ം എ�ാ�  ഭരണാ�മതി

ലഭി�ാ��മായ ആ�ി വികസന ഫ�് ഉപേയാഗി�� ���ിക��് ഇേ�ാ�  ഭരണാ�മതി

ലഭി��തിന് സാേ�തിക ��ി��ക� വ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ���ിക��് ഭരണാ�മതി ന���തിന് തട��േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?

ആ�ി വികസന ഫ�്

5738. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016-17 െല എം.എ�.എ ആ�ി വികസന ഫ�ിെ� വിനിേയാഗ�ി�� ശിപാർശകൾ 2016

ഡിസംബ� 31 ന് ��പ് േനാഡ� ഓഫീസ��് ലഭ�മായി�േ�ാ;

(ബി) ധനകാര� വ��ിെ� അഭി�ായം ന�കാ� എ� ശിപാർശകളാണ് ഇേ�ാ��ത്;

കാലതാമസ�ിെ� കാരണം വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) സമ��ി� ശിപാർശകളിൽ ഇ�വെരയായി ഭരണാ�മതി ലഭ�മാകാ� എ� െ�ാേ�ാസ�കളാണ്

ഉ�ത്; കാലതാമസ�ി�� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) അവശ�മി�ാ� കാലതാമസം ഒഴിവാ��തിന് എ.ഡി.എസ് ഫ�് വിനിേയാഗ�ിന് �തിയ

രീതിക� ൈകെ�ാ��തിന് േവ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ഇ) എം.എ�.എ മാ�െട ആ�ി വികസന ഫ�് ഉപേയാഗി��തിന് ഇേ�ാ�� രീതി ശാ�ീയമ�

എ�ം കാലഹരണെ�� രീതിയാണ് ഇേ�ാ�ം പി�ട��ത് എ��� ആേ�പം

��യി�െപ�ി�േ�ാ; എ�ി� നവീനമായ രീതീ അവംലംബി��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

ആ�ി വികസന ഫ�് ഉപേയാഗി�ളള ���ിക�

5739. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 2016-17� െഷാ��� നിേയാജകമ�ല�ി� എം.എ�.എ�െട ആ�ി വികസന ഫ�് �േഖന

നട�ിലാ�ാ�ളള ഏെത�ാം ���ിക��ാണ് ഭരണാ�മതി ന�കിയി��ത്; വ��മാ�േമാ;

(ബി) അവേശഷി�� ���ിക��് ഭരണാ�മതി ന��വാ�  അടിയ�ര നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?
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സമ� ആേരാഗ� ഇ�ഷ�റ�സ് പ�തി

5740. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  ഉേദ�ാഗ���ം െപ�ഷ�കാ��മായി �തിയതായി ആരംഭി�ാ�  തീ�മാനി� സമ�

ആേരാഗ� ഇ�ഷ�റ�സ് പ�തിയി� ഏെത�ാം ആ�പ�ികെളയാണ് ഉ�െ���ിയിരി��ത്;

(ബി) ഏെത�ാം ഇ�ഷ�റ�സ് ക�നികെള ഉ�െ���ിയി��്;

(സി) നിലവി� ആേരാഗ� ഇ�ഷ�റ�സ് അട�െകാ�ിരി�� ജീവന�ാ�െട കാര�ം ഇ�മായി ബ�െ��്

പരിേശാധി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

കി�ബി

5741. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

കഴി� സാ��ിക വ�ഷം കി�ബി വഴി ഭരണാ�മതി ന�കിയ പ�തിക�െട ഇേ�ാഴെ�

അവ� എ�ാണ്; �വ��ി ആരംഭി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� എ�ാണ് തട�െമ�് വ��മാ�േമാ?

�ഷറി കാഷ് ബാല�സ്

5742. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016 ഒേ�ാബ� 30,31 നവംബ� 1,2,3 എ�ീ തീയതികളി� സം�ാന സ��ാരിെ� �ഷറി

ക�ാഷ് ബാല�സ് എ�യായി��;

(ബി) 2016 നവംബ� 29, 30 ഡിസംബ� 1, 2, 3 എ�ീ തീയതികളി� സം�ാന സ��ാരിെ� �ഷറി

ക�ാഷ് ബാല�സ് എ�യായി��;

(സി) സം�ാന ജീവന�ാ��ം അധ�ാപക��ം ശ�ളം,  െപ�ഷ� എ�ിവ വിതരണം െച� വകയി�

2016 നവംബ�, ഡിസംബ� ,2017 ജ�വരി എ�ീ മാസ�ളിെല ആദ�െ� 7 ദിവസം ദിനം�തി

െചലവായ �ക ഇനം തിരി� എ�െയ� വ��മാ�േമാ;

(ഡി) 2016 ഡിസംബ� 30, 31 ,2017 ജ�വരി 1, 2 എ�ീ തീയതികളി� സം�ാന സ��ാരിെ�

�ഷറി ക�ാഷ് ബാല�സ് എ�യായി��;

(ഇ) ��ത മാസ�ളി�  ശ�ളം,  െപ�ഷ�  ഇവ വിതരണം െച��തിന് റിസർവ് ബാ�ിേനാട്

ആവശ�െ�� �ക�ം അ�വദി� �ക�ം എ�യായി�� എ�് വ��മാ�േമാ ?
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മ�ലം ആ�ി വികസന പ�തി

5743. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) നിേയാജക മ�ലം ആ�ി വികസന പ�തി �കാരം ��  വ�ഷ�ളി�  നി�വഹി�ി��

���ിക�െട േസവിം�സ് �ക ഉപേയാഗെ���ി �തിയ ���ിക�െട നി��ഹണം

സാധ�മാേണാ;

(ബി) ഇ�കാരം ഹരി�ാട് മ�ല�ിെല ആ�ി വികസന പ�തിക�െട ��വ�ഷെ� േസവിം�സ് �ക

എ�യാണ്;

(സി) ��ത �ക ഉപേയാഗെ���ി �തിയ ���ിക� നി��ഹി��തി�� അ�മതി ന��� കാര�ം

പരിഗണി�േമാ?

നി�തി വ�മാനം

5744. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാരിെ� 2016-17 െല ���ിയ ബജ�് എ�ിേമ�് �കാരം �തീ�ി� നി�തി വ�മാന�ം

നി�തിേയതര വ�മാന�ം എ� ശതമാനെമ�ം വളർ�  /പിരിവ് എ� ശതമാനെമ�ം കറ�സി

പി�വലി�ലിന് ���ം േശഷ��� കണ�് എ�െയ�ം വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) കറ�സി പി�വലി�� �ലം സം�ാന�ിന് സംഭവി� നി�തി/നി�തിേയതര വ�മാന�റവ് എ�

എ�ം ഇത് േനരിടാ� എെ��ി�ം േക� സഹായം ലഭി�േവാ എ�ം ഇെ��ി� ഇ�ാര�ം േക�

സ��ാരിെ� ��യി�െ���ി സഹായം ലഭി�ാ�� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി� എ�ം

വ��മാ�േമാ;

(സി) കറ�സി നിേരാധനം നാളി�വെര കാ�ഷിക വ�വസായ സഹകരണ സംഘ��  ഉ�െ�െട��

സഹകരണ േമഖലെയ എ�ര�ി�  ബാധി� എ�ം അവ�െട �വ��നം കാര��മമാ�ി

സഹകരണ േമഖലെയ സംര�ി�ാ�  ധനവ��് എ�് നടപടിക�  സ�ീകരി�വ�� എ�ം

വ��മാ�േമാ;

�ഷറി േസവി�്സ് ബാ�് അ�ൗ�്

5745. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ഏെത�ാം വിഭാഗം ജീവന�ാ�െട ശ�ള�ം മ�് ആ��ല���മാ� �ഷറി
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േസവി�്സ് ബാ�് അ�ൗ�് വഴി വിതരണം െച��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ബാ�ി ജീവന�ാ�െട ശ�ള�ം മ� ആ��ല���ം �ഷറി േസവി�സ് ബാ�് അ�ൗ�് വഴി

വിതരണം െച�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) �ഷറി േസവി�്സ് ബാ�് അ�ൗ�് ഉളളവ�� എ.ടി.എം.വഴി പണം പി�വലി�ാ� സംവിധാനം

ഉേ�ാ;  ഉെ��ി�  എവിെടെയ�ാമാ� സംവിധാന�ളളെത�ം ഇെ��ി�  ഈ സംവിധാനം

ഏ�െ���ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�ം വ��മാ�ാേമാ?

കരാ� േജാലികളി� നിയമി�െ��വ��് ആ��ിതാവധി

5746. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) വിവിധ വ��കളി�ം െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളി�ം കരാ�  േജാലികളി�  നിയമി�െ��വ��്

ആ��ിതാവധി ന��� സംവിധാനം നിലവി�േ�ാ;

(ബി) കരാ� കാലാവധി തീ�േ�ാ� ��ത അവധി സറ�� െച�വാ� അവ��് അ�ഹത�േ�ാ;

(സി) സ�േമധയാ ഇട�വ�് കരാ� അവസാനി�ി�വ��ം ലീവ് ആ��ല�ം ലഭി�േമാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഇ� സംബ�ി� ഉ�ര�ക�െട പക��ക� ലഭ�മാ�േമാ?

നി�തി വ�മാന�ി� ഉ�ായ �റവ്

5747. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം തനത് നി�തി വ�മാന�ി�  ഗണ�മായ

�റ��ായി�െ�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ��  വ�ഷെ� അേപ�ി�് എ�

ശതമാനം �റവ് േരഖെ���ിയി��്;

(ബി) നി�തി വ�മാന�ി��ായ ഈ �റവ് സം�ാന�ിെ� സാ��ിക �ിതിെയ �തി�ലമായി

ബാധി�ി�െ�� കാര�ം ഗൗരവമായി കാ��േ�ാ;

(സി) തനത് നി�തി വ�മാന�ി��ായ ഇടി�ം േമാേ�ാ�വാഹന നി�തി,െപേ�ാളിയം െസസ്

എ�ിവ�െട വിഹിതം കി�ബിയിേല� �തൽ����ം സം�ാന�ിെ� പ�തി �വർ�ന�െള

�തി�ലമായി ബാധി�െമ�് ക���േ�ാ;  എ�ി�  ഇതിന് എെ��ാം പരിഹാര�ളാണ്

ആേലാചി��ത്?

േകാേളജ് അ��ാപക�െട െപ�ഷ� പരി�രണം
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5748. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിരമി� േകാേളജ് അ��ാപക�െട  2014 �ത�� െപ�ഷ� പരി�രി��ത് സംബ�ി�ലഭി�

നിേവദന�� പരിഗണനയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) 2014  �ത�� സ��ീസ് െപ�ഷ�കാ�െട െപ�ഷ�  പരി�രി�ി�േ�ാ;  ഇതി� സമാനമായി

േകാേളജ് അ��ാപക�െട�ം െപ�ഷ� പരി�രി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;വ��മാ�േമാ;

(സി) വിരമി� േകാേളജ് അ��ാപക�െട െപ�ഷ�  പരി�രി�ണെമ� നിേവദന�ളി�  അ��ല

തീ�മാനം എ��േമാ; വ��മാ�േമാ?

കാ�ണ� ബനവല�് ഫ�്

5749. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ണ� ബനവല�് ഫ�് വഴി നിലവി�  ഒ� േറഷ�  കാ�ഡി�  പരമാവധി എ� �കയാണ്

അ�വദി��ത്; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഒ� ��ംബ�ിെല ഒ�ിേലെറ േപ��് മാരക അ�ഖ�ൾ പിടിെപ�� സാഹചര��ി�

പാവെ��വ��് ഇത് ��ി��ായിരി�െമ� വിഷയം ��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

ഓഡി�് ക�ീഷ�

5750. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഓഡി�് ക�ീഷ� തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��� േവ�ി മാ�മാേണാ �പീകരി��ത്;

(ബി) സം�ാന ഓഡി�് വ��് ഓഡി�് െച�� സ��കലാശാലക�, േ�മനിധിക�, അനാഥാലയ��,

േദവസ�ംേബാ��ക�, �ട�ിയവ �തിയ ഓഡി�് ക�ീഷെ� പരിധിയി� വ�േമാ;

(സി) ഓഡി�് ക�ീഷ� �പീകരി�േ�ാ� സം�ാന ഓഡി�് വ��് നിലനി��േമാ; ഓഡി�് ക�ീഷെ�

ഘടന സംബ�ി�് വ��മായ നി�േ�ശ�േ�ാ;

(ഡി) ഓഡി�് ക�ീഷ�  നിലവി�  വ�േ�ാ�  സം�ാന ഓഡി�് വ��ിെല ജീവന�ാ��ളള േജാലി

സംബ�ി� ആശ�ക� പരിഹരി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

�വാസി മലയാളികളി� നി�� നിേ�പം

5751. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:
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2016-17  സാ��ിക വ�ഷ�ി�  �വാസി മലയാളികളി�  നി�ം എ� �പ�െട നിേ�പം

സം�ാന��ായി�െ�� കണ�ാ�ിേയാ; വിശദാംശ�� െവളിെ���ാേമാ?

ഒ�പതാം ശ�ള പരി�രണ ഉ�രവിെല അേനാമലി

5752. �ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഒ�പതാം ശ�ള പരി�രണ ഉ�രവിെല അേനാമലി സംബ�ി� എ� പരാതിക�  ധനകാര�

വ��ി� നിലവി� പരിേശാധനയി�െ��് പറയാേമാ;

(ബി) പ�ാം ശ�ള പരി�രണ�ം നട�ിലാ�ിയത് കണ�ിെല��് േമ� പരാതിക� സമയബ�ിതമായി

പരിഹരി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) പരാതിക� എ� സമയപരിധി��ി� പരിഹരി�ണെമ� നി�േ�ശമാണ് ന�കാ�േ�ശി��െത�്

പറയാേമാ?

വാ�ഷിക പ�തി

5753. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 2016-17 വ�ഷെ� വാ�ഷിക പ�തി നട�ി�ിനായി വകയി��ിയ ആെക �ക എ� എ�ം

േക� സ��ാറിെ� കറ�സി പി�വലി��ം �ട�നടപടിക�ം സം�ാന �ഷറിക�േട�ം സ��ാ�

അധീനതയി�� ധനകാര��ാപന��േട�ം �വ��ന�െള ബാധി���ലം ��ത �ക

െചലവാ��തി� േനരി� ���� എെ��ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത കാലയളവി� സം�ാന വ�മാന�ിെ� ഭാഗമായ േക� സ��ാ� വിഹിതം എ�െയ�ം

അതി� എ� ലഭി� എ��� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) കഴി� എ�.ഡി.എഫ്. സ��ാ� അധികാരെമാഴി�േ�ാ� ഉ� െപാ�കടം എ� എ�ം േശഷം

വ� �.ഡി.എഫ്. സ��ാരിെ� കടബാധ�ത എ� എ�ം ��കട ബാധ�ത തീ��ാനായി കഴി�

�.ഡി.എഫ്.  സ��ാ�  എ�് നടപടിക�  സ�ീകരി� എ�ം എ� െപാ�കടബാധ�ത

തീ��ക��ായി എ�ം വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

േ�ഡിന് �ല�മായ േനാ� േകഡ� �േമാഷ� ത�ിക നാമം

5754. �ീ.സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:
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(എ) വിവിധ വ��കളി�  �േമാഷ�  ലഭി�ാ� ജീവന�ാ��് ലഭി�� േ�ഡിന് �ല�മായ േനാ�

േകഡ� �േമാഷ� ത�ിക� നാമം അ�വദി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ��ത നടപടിയി�െട അധിക സാ��ിക ബാധ�ത വ��ിെ�� വ�ത കണ�ിെല��് ടി

വിഷയം അ�ഭാവ���ം പരിഗണി�േമാ;

(സി) ഇ� നട�ിലാ����ലം ജീവന�ാ�െട ആ�വിശ�ാസ�ം േജാലിേയാ�� ആ�ാ��ത�ം

വ��ി�െമ�ത് �ടി ഇ�ാര��ി� പരിഗണി�േമാ ?

േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല ���ിക�

5755. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

2016-17  വ�ഷെ� ബജ�ി�  കി�ബിയി�  ഉ�െ���ി േകാതമംഗലം മ�ല�ി�

അ�വദി�ി�� ���ിക�െട നി��ഹണം ഏെത�ാം ഏജ�സികെളയാണ് ഏ��ി�ിരി��ത്

എ�് വ��മാ�ാേമാ?

തലേ�രി മ�ല�ിെല ���ിക�

5756. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2017-18  വ�ഷെ� ബ�ജ�ി�  തലേ�രി നിേയാജകമ�ല�ിെല എെ��ാം ���ിക�

ആണ് ഉ�െ��ി��ത് എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ���ിക�  നട�ിലാ��തി� േവ�ി�� �ാരംഭഘ� �വ��ന��  �ട�ിേയാ;

എ�ി� ആയ� സംബ�ി�് വ��മാ�േമാ;

േദവി�ളം നിേയാജകമ�ല�ി� കാ�ണ� ചികി�ാ സഹായനിധിയി� നി�ം അ�വദി�ി�� �ക

5757. �ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  കാ�ണ� ചികി�ാ സഹായനിധിയി�  നി�ം േദവി�ളം നിേയാജകമ�ല�ി�

അ�വദി�ി�� �ക എ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ആയത് ഏെതാെ� പ�ായ�ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) സഹായനിധി ലഭി�വ�െട േപ�വിവര�� ലഭ�മാ�േമാ?
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ഭരണാ�മതി

5758. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016-17,  2017-18  വ�ഷ�ളി�  ഓേരാ വ��കളി�ം ഓേരാ വിഭാഗ�ി�ം എ� േകാടി

�പ�െട വീതം ഭരണാ�മതി ന�കിയി��്;

(ബി) ഇതിെ� വിശദവിവര�� െവളിെ���േമാ;

(സി) ഇതി� എ� േകാടി �പ�െട ���ിക��് െട�ഡ� വിളി�െവ�് അറിയി�േമാ?

െപ�ഷ� ഇന�ി� ഉ�ായ െചലവ്

5759. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17 എ�ീ വ�ഷ�ളി� സ��ാ� ജീവന�ാ�െട�ം

അ��ാപ�െട�ം െപ�ഷ� ഇന�ി� ഉ�ായ െചലവ് വാ�ഷിക�മ�ി� അറിയി�േമാ;

(ബി) പ�ാളി� െപ�ഷ� പ�തി �കാരം ��ത വ�ഷ�ളി� െപ�ഷ� ഫ�ി� നിേ�പി� �ക

വാ�ഷിക �മ�ി� അറിയി�ാേമാ;

(സി) 2013-14 �ത� 2016-17 വെര സ��ാരിെ� െപ�ഷ� െചലവി� ഓേരാ വ�ഷ�ം എ� �ക

�റ� വ�ി��് എ��സംബ�ി� വിവരം ലഭ�മാ�േമാ?

താമര�ളം - േവ���് േറാഡ് ���ി

5760. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� ബ�ജ�ി� �ഖ�ാപി� താമര�ളം- േവ���് േറാഡിന് കി�ബിയി� ഉ�െ���ി �ക

അ�വദി��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത േറാഡ് നി��ാണ�ിെ� എ�ിേമ�് �ക എ�െയ� വ��മാ�േമാ; എ�ിേമ�ിെ� പക��്

ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ��ത േറാഡ് ബ�ജ�ി�  �ഖ�ാപി� അേത നിലയി�  താമര�ളം �ത�  േവ���് വെര

കി�ബിയി�  ഉ�െ���ി നി��ാണം ���ീകരി��തിന് നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാ;

വിശദീകരി�േമാ;ഇ�വെര സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ?
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നിലവി�� വാണിജ� െച�് േപാ�ക�െട അവ�

5761. �ീ.അ�� �കാശ്

,, സ�ി േജാസഫ്

,, ഷാഫി പറ�ി�

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

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ജി.എസ്.ടി നിയമം നട�ാ�േ�ാ�  നിലവി�� വാണിജ� െച�് േപാ�ക�െട

അവ� എ�ായിരി�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ജി.എസ്.ടി നിയമം നട�ാ�ിയാ�ം വാണിജ� നി�തി െച�് േപാ�ക�  �ട�� കാര�ം

പരിഗണനയി�േ�ാ; വിവരി�േമാ;

(സി) ജി.എസ്.ടി നിയമം നട�ാ��തിന് �േ�ാടിയായി ഉേദ�ാഗ��ാ�െട പരിശീലനം

���ിയാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� എെ��ാം?

പ�ാളി� െപ�ഷ� പ�തി

5762. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ാളി� െപ�ഷ�  പ�തി�െട  'െപ�ഷ�  ഫ�്'  �ഷറിയി�  നിേ�പി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) �തിയതായി �പീകരി�െ��� േകരളാ ബാ�ി� ഈ ഫ�് നിേ�പി��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) നിലവി� അ�ബ� ഫ�് ഏെത�ാം ബാ�ിംഗ് �ാപന�ളിലാണ് നിേ�പി�ി��� എ�ത്

സംബ�ി� വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

പ�ാളി� െപ�ഷ� പ�തി

5763. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ാളി� െപ�ഷ� പ�തി�െട ഭാഗമായി ജീവന�ാരി� നി�ം സമാഹരി�� വിഹിത�ം മാ�ിങ്

�ാ�ം ഇേ�ാ� ഏെത�ാം േമഖലകളിലാണ് നിേ�പി�െ���ത്; ഈ അ�ൗ�ിൽ നിലിവി� എ�

�പ�െട നിേ�പ��്; വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) ഈ �ക േകരള�ിെ� �ഷറികളി� നിേ�പി��തിന് എെ��ി�ം നിയമതട��േ�ാ;  എ�ി�

വിശദവിവരം ന��േമാ?
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പ�ാളി� െപ�ഷ� പ�തി�െട �നരവേലാകനം

5764. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ാളി� െപ�ഷ� പ�തി �നരവേലാകനം െച��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) പ�ാളി� െപ�ഷ� പ�തി �നരവേലാകനം െച��� സംബ�ി�് പഠനം നട�ാ� സമിതിെയ

നിേയാഗി�ണം എ� സ��ാ�  �ഖ�ാപന�ിേ��  നാളി�വെര സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ� സംബ�ി�് ഏെത�ാം സ��ീസ് സംഘടനക� നിേവദനം സമ��ി�ി��് എ�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) സ��ീസ് സംഘടനക�െട ��ത നിേവദന�ളി� പരാമ�ശി�ി�� അഭി�ായ��െട സാരാംശം

ലഭ�മാ�േമാ?

കി�ബിയിെല ഉേദ�ാഗ��

5765. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബിയി� എ� ഉേദ�ാഗ���്;

(ബി) ഇവരി�  െഡപ�േ�ഷനി��വ�  എ�;  �ന�നിയമനം ലഭി�വ�  എ�  ;  കരാ�/ദിവസ േവതന

അടി�ാന�ി� േജാലി െച��വ� എ� ; ഇവ�െട ത�ിക തിരി�ി�� വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ;

ഇവ��് ന��� �തിവ�ഷ ശ�ളം എ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �ന� നിയമനം,  കരാ�/ദിവസ �ലി നിയമനം എ�ിവ സ��ാരിെ� െപാ�െവ�� നയ�ിെ�

ഭാഗമായാേണാ എ�് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഇവെര ഒഴിവാ�ി ഈ േമഖലയി� �ാവീണ���വെര െഡപ�േ�ഷ� വ�വ�യി� നിയമി�� കാര�ം

പരിഗണി�േമാ?

ക�ി�ര-�ടാ� ൈബ�ാസ് േറാഡ് നി��ാണം

5766. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ���  നിേയാജകമ�ല�ിെല �ിരം അപകടേമഖലയായ ക�ി�ര-�ടാ�  ൈബ�ാസ്

േറാഡിെ� �ലം ഏെ���വാ�ം േറാഡ് നി��ാണ�ി�ം േവ�ി ഭരണവ��് സമ��ി�

െ�ാേ�ാസ� ധനകാര�വ��് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതര സം�ാന�ളി�  നി�് വ�� നിരവധി വാഹന��  രാ�ികാല�്
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അപകട�ളി�െ����ം നിരവധി മരണ��  ഉ�ാ�ക�ം െച��തിെ� അടി�ാന�ി�

അടിയ�ര �ാധാന�ം ന�േക� ��ത പ�തി�െട ആവശ�കത ഭരണവ��്

��ി�ാണി�ി�േ�ാ;വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത പ�തി കി�ബി �േഖന ഏെ���് േറാഡ് പണി ���ിയാ�വാ�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;വ��മാ�േമാ?

ആറാ��ഴ, ����ഴ പ�ായ�കളിെല കടലാ�മണം തട��തി�� കി�ബി േ�ാജ�ക�

5767. �ീ.എ�േദാസ് ���ി�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആറാ��ഴ,  ����ഴ പ�ായ�കളി�  കടലാ�മണം തട��തിനായി എ� �പ�െട

േ�ാജ�കളാണ് േകരള ഇറിേഗഷ�  ഇ��ാ���  ഡവല�െമ�് േകാ��േറഷ�  �േഖന

കി�ബി�െട പരിഗണന�ായി സമ��ി�ത്;

(ബി) ഇതി� എ� േ�ാജ�ക��് അംഗീകാരം ന�കിെയ�് വിശദമാ�േമാ?

(സി) ഒ� േ�ാജ�ി�ം അംഗീകാരം ന�കിയി�ിെ��ി� അതി�� കാരണെമ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ?

അനധി�തമായി �വ��ി�� സ�കാര� പണിമിടപാട് �ാപന��

5768. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് അനധി�തമായി സ�കാര� പണമിടപാട് �ാപന��  �വ��ി��ത്

��യി�െപ�ി�േ�ാ;  എ�ി�  അവ�െ�തിെര എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരിെ��്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�രം �ാപന�െള നിയ�ി�ാ� എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�െത�് വ��മാ�േമാ?

െന�ാ�ിൻകര മ�ല�ിൽ െക.എസ്.എ�്.ഇ.�െട �തിയ �ാ�കൾ

5769. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ാ�ി�കര നിേയാജകമ�ല�ി�  െപ�����,�ഴി��് എ�ീ �ല�ളി�

െക.എസ്.എ�്.ഇ.�െട �തിയ �ാ�ക�  ആരംഭി��തി� ന�കിയ നിേവദന�ി�  എ�

നടപടി സ�ീകരി�;

(ബി) െപ�����,�ഴി��് എ�ീ �ല�ളി�  2017-18  സാ��ിക വ�ഷ�ി�

െക.എസ്.എ�്.ഇ.�െട �ാ�ക� ആരംഭി�ാ� കഴി�േമാ?
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െപരി��മ� -ൈഹമാ�് ൈല�ക� �ാപി�� ���ി

5770. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എം.എ�.എ മാ�െട �േത�കവികസന ഫ�ി�  നി�ം ൈഹമാ�് ൈല�ക�  �ാപി��

���ിക�െട നി�വഹണ�ിന് തട��� നിലവി�േ�ാ; എ�ി� ��ത ഫ�ി� നി�ം ഇ�രം

���ിക� നട��� സംബ�ി� ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) �േത�ക വികസനഫ�ി�  നി�ം െപരി��മ� നിേയാജകമ�ല�ി�െപ� �ല�ളി�

ൈഹമാ�് ൈല�് �ാപി��തിനായി �േത�ക അ�മതി ലഭി��തിന് സമ��ി� �പാ�ശ

നിരസി�ാനിടയായ സാഹചര�െമെ��് അറിയി�േമാ?

െച�്േപാ�് വഴി�ളള നി�തി െവ�ി�്

5771. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ�

,, വി.പി.സജീ��

,, എം. വി�െസ�്

,, അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) തമി�ാ�ി� നി�് സം�ാന�ിേല�് െച�്േപാ�് വഴി�ം അ�ാെത�ം നി�തി െവ�ി�് നട��

േകാഴി�ട�് തട�വാ� എെ��ാം നടപടികളാണ് ൈകെകാ�ി��ത്;

(ബി) വാഹനപരിേശാധന�ാ�� വാണിജ� നി�തി വ��ിെ� ��ാ�കളി�  ആവശ�മായ

ഇ�െ���മാെര�ം മ�ജീവന�ാെര�ം നിയമി�ാ�തിനാ� നി�തി െവ�ി�ിെനതിെര ശ�മായ

നടപടി സ�ീകരി�വാ� കഴി��ി� എ�ത് വ�തയാേണാ;വിശദമാ�േമാ;

(സി) �തിവ�ഷം എ� േകാടി�പ�െട നി�തി ന�മാണ് ഇ�ര�ി�  ഉ�ാ��െത�്

ക��ിയി�േ�ാ;

(ഡി) ��ത േമഖലയിെല നി�തി െവ�ി�് തട�വാ� ഓ�ൈല� ഡലിെവറി േനാ�് നി�ബ�മാ�വാ�

ക�ശനനടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െപാ��ലംമാ� മാനദ���

5772. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ഈ സ��ാറിെ� കാല�് ധനവ��ിെല ജീവന�ാെര മാനദ� �കാരമ�ാെത അടി�ടി �ലം

മാ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) 25.02.2017 െല 'െപാ��ലംമാ� മാനദ���'(ഉദ�ാഗ� ഭരണപരി�ാര വ��്) ധനകാര�

വ��ി� നട�ി� വ��ിയി�േ�ാ;

(സി) 25.05.2016  �ത�  24.04.2017  വെര ധനകാര� വ��ി�  രേ�ാ അതിലധികേമാ

�ലം/െസ�� മാ�ം ന�കെ�� ജീവന�ാ�െട േപര്,ത�ിക,എ�ം എ�ിവ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇ�ര�ി�  അടി�ടി ഉ�ാ�� �ലം മാ�ം ധനവ��ിെ� �വ��നെ� സാരമായി

ബാധി�ി�െ��ളളത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഇ) മാനദ� �കാരമ�ാ� �ലംമാ�ം ഒഴിവാ�ി ധനവ��ിെ� �വ��നം �ഗമമാ��തിനായി

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

9-� ശ�ളക�ീഷ� റിേ�ാ��ിെല അേനാമലി

5773. �ീ.ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 7777/പി.ആ�.സി-ഡി2/2012/ഫി� ന�� ഫയലിെല തീ�മാനം എ�ായി��;

(ബി) എ�് കാരണ�ാലാണ് ��ത ഫയലി�  ഡി�ാ��്െമ�ിെ� ശിപാ�ശ നിരാകരി�െത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) 7777/പി.ആ�.സി-ഡി2/2012/ഫി�  ന��  ഫയലി�  തീ�മാനം എ��േശഷം  9-�

ശ�ളക�ീഷ� റിേ�ാ��ിെല ഏെത�ി�ം അേനാമലിക� പരിഹരി�ി�േ�ാ ;ഉെ��ി� എ� എ�ം;

അവ പരിഹരി�വാ� ഉ�ായ സാഹചര�ം എ�ാണ്;

(ഡി) േമ�പറ��കാരം അേനാമലിക�  പരിഹരി�ി�െ��ി�  7777/പി.ആ�.സി-ഡി2/2012/ഫി�

ന�� ഫയലിെല തീ�മാനം �ന:പരിേശാധി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ജി.എസ്.ടി

5774. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�

,, ഇ.െക.വിജയ�

,, വി.ആ�. �നി� �മാ�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഏെതാെ� െപേ�ാളിയം ഉ�പ��െളയാണ് ജി.എസ്.ടി.യി�  ഉ�െ���ിയിരി��െത�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) െപേ�ാ�ം ഡീസ�ം ജി.എസ്.ടി.യി� ഉ�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� േകരള�ിെ� സാ��ിക നിലെയ
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ഇത് എ�കാരം ബാധി�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) െപേ�ാ�ം ഡീസ�ം ജി.എസ്.ടി.യി�  ഉ�െ����ത് കി�ബി വാ� തിരി�ടവിെന എ�കാരം

ബാധി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

വാണിജ�നി�തി വ��ി� ഓഫീസ് അ��ഡ�മാ�െട സീനിേയാറി�ി

5775. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വാണിജ�നി�തി വ��ി�  ഓഫീസ് അ��ഡ�മാ�െട സീനിേയാറി�ി സംബ�ി� ത����

യഥാസമയം പരിഹരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി��ിെ�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) നിലവി�  ഇത് സംബ�ി�് എ� ത���ളാണ് നിലവി��ത്;  എ�ാണ് ഈ ത����

യഥാസമയം പരിഹരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ാ�െത�് വ��മാ�േമാ?

െച�്േപാ�കളി�ം ഇ�ലിജ�സ് വിഭാഗ�ി�ം േജാലി െച�� ജീവന�ാ��് �ര�

5776. �ീ.േകാ�� ��േമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വാണിജ�നി�തി വ��ി�  െച�േപാ�കളി�ം ഇ�ലിജ�സ് ��ാ�കളി�ം േജാലി െച��

ഉേദ�ാഗ���്,  ആഫീ�കളി�  അേത ത�ികയി�  േജാലി െച�� ഉേദ�ാഗ�േര�ാ�

എെ��ി�ം അലവ�സ് ��തലായി ന���േ�ാ;

(ബി) െച�്േപാ�കളി�ം ഇ�ലിജ�സ് വിഭാഗ�ി�ം േജാലി െച�� ജീവന�ാ��് മതിയായ �ര�

ഉറ�വ���തി�േവ�ി�� നടപടിക� വ��് സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) �ീജീവന�ാ���ടി േജാലി െച�ാ�� വിധ�ി�  നിലവി�  ഏെത�ി�ം െച�്േപാ�കളി�

സൗകര��� ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;

(ഡി) വാണിജ�നി�തി വ��് െച�് േപാ�കളി�ം ഇ�ലിജ�സ് ��ാ�കളി�ം േജാലി െച��

ജീവന�ാ��് േജാലി സമയം നിജെ���ിയി�േ�ാ;  ഇ�ാ�പ�ം അധികമായിവ�� േജാലി�്

ഓഫ് അ�വദി�കേയാ �േത�ക അലവ�സ് ന��കേയാ െച��േ�ാ;

(ഇ) അന�ജി�കളി�  നി�് വ�ത�� െച�്േപാ�കളി�  േജാലി െച�� ജീവന�ാ��് സ��ാ�

െചലവി�  താമസ സൗകര���  ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  എവിെടെയ�ാെമ�്

വിശദമാ�േമാ?

കാ�ണ� െബനവല�് ഫ�്
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5777. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �� മാ�ി വ��  ശ��ിയ� വിേധയനായി ചികി�യി�  കഴി�� �ീ.  െസ�േമാ�

വ��ീസ്,മാളിേയ��വീട്,പരിയാരം പി.ഒ  ,���, കാ�ണ� െബനവല�് ഫ�ി�  നി�ം

ധനസഹായം ലഭി��തിനായി സമ��ി�ി�� അേപ�യി� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ��ത അേപ�യി�  അടിയ�ര നടപടിക�  സ�ികരി�് ധനസഹായം അ�വദി�വാ�

നടപടിക� സ�ീകരി�േമാെയ� വിശദമാ�ാേമാ?

കാ�ണ� െബനവല�റ് ഫ�്

5778. �ീ.േറാഷി അഗ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ണ� െബനവല�റ് ഫ�് ചികി�ാ പ�തിയി�  എെ��ി�ം മാ���  വ��വാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) കാ�ണ� െബനവല�റ് ഫ�ി� നി�ം സഹായം അ�വദി��തിനായി ഗവ�െമ�റ് െ�ഷ��

അ�മതി ന�കിയ അേപ�കൾ എ�;അ�വദി�ത് എ� �പ;  ആയതി�  എ� അേപ�കൾ

തീ��ാ�ാ��്;  അവ�െട �ക എ�യാണ്;  തീ��ാ�ാ�ളളവയി�  നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാ;

ബാ�ി�� െ�ഷ�� േക�കളി� എ�് നടപടിയാണ് ൈകെ�ാ�െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) കാ�ണ� െബനവല�റ് ഫ�ി� സ��ാ� ആ�പ�ികളി� നി�ം ലഭിേ�� ഉപേയാഗ പ��ം

സാ��പ��ം ലഭി��േ�ാ;  ലഭി�വ�െട�ം ലഭി�ാ��വ�െട�ം വിവര��ം ലഭി�വയി�

അ�േഡ�് െച�വ�െട�ം െച�ാ�വ�െട�ം വിവര��ം േഹാ�ി�� തിരി�് വ��മാ�ാേമാ?

സം�ാന ഭാഗ��റിക� �ര�ിതമാ��തിന് നടപടി

5779. �ീ.വി.ഡി.സതീശ�

,, അ�വ� സാദ�്

,, വി.ടി.ബ�റാം

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

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന ഭാഗ��റിക� ��ത� �ര�ിതമാ��തിന് എെ��ാം നടപടിക� ൈകെ�ാ�ി��്

;വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇതിനായി �തിയ �ര�ാ മാനദ���ം സാേ�തിക �മീകരണ��ം ഏ�െ���ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ; വിവരി�േമാ;

(സി) ഇ�മായി ബ�െ��് ഒ� സാേ�തിക ക�ി�ിെയ നിേയാഗി�ി�േ�ാ ; വിശദാംശ�� എെ��ാം?
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���ിയ നിര�ി�� േലാ�റി ടി��ക�

5780. �ീ.സി. ദിവാകര�

,, ഇ.െക.വിജയ�

,, വി.ആ�. �നി� �മാ�

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

ന��േമാ:

���ിയ നിര�ി�� േലാ�റി ടി��ക� എ� �ത� വി�നെ��െമ�് അറിയി�േമാ?

േലാ�റി�െട ഘടനയി� വ��� മാ���

5781. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േലാ�റി�െട വി�വരവിെ� എ� ശതമാനം സ�ാനമായി ന���തിനാണ് ഘടനാ മാ��ി�െട

ല��മി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) കാ�ണ� േലാ�റി�െട ഘടനയി�  എെ��ാം മാ���  വ���തിനാണ് ഉേ�ശി��ത്  ;

വിശദമാ�േമാ?

െഫ�ിവ� അലവ�സ് �ക ലഭ�മാ��തിന് നടപടി

5782. �ീ.േറാഷി അഗ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016 �െെല  4  വെര കാ�ണ� െബനവല�റ് ഫ�് �ീമി� കരാ�  അടി�ാന�ി� േജാലി

െച�ി�� �ീ അജിേമാ� പീ�റിന് 2015-16 സാ��ിക വ�ഷ�ി� െഫ�ിവ� അലവ�സ്

ഇന�ി� ലഭിേ��യി�� �ക ലഭി�ി�ി�ാെയ� വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�മായി ബ�െ��് ടാ�സ് ഡി�ാ��്െമ�റി��  1244653/17  ന��  ഫയലി�  3  മാസം

കഴി�ി�ം ടിയാന് അ�ഹതെ�� െഫ�ിവ�  അലവ�സ് ന���തിന് തീ�മാനമായി�ിെ��

വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) േജാലിയി�  നി�ം പിരി�വിടെ�� ടിയാന് കഴി� സാ��ിക വ�ഷ�ി�  ലഭിേ��ിയി��

െഫ�ിവ�  അലവ�സ് �ക ലഭി��തിന് �േത�ക അ�മതി ന�കി ഉ�രവിറ�േമാെയ�്

വ��മാ�േമാ?

േകരള ഫിനാ�ഷ�� േകാ��േറഷെ� �വ��നം
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5783. �ീ.അനി� അ�ര

,, േറാജി എം. േജാ�

,, എ.പി. അനി� �മാ�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള ഫിനാ�ഷ�� േകാ��േറഷെ� �വ��നം വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) 2016-17  കാലയളവി�  വാ� തിരി�ടവി�ം പലിശ വ�മാന�ി�ം വ��നവ് ഉ�ായി�േ�ാ;

വിശദാംശം ന��േമാ;  2015-16-െന അേപ�ി�് എ� ശതമാനം വ��നവാണ്

േരഖെ���ിയി��ത്;

(സി) �ാ���് സംരംഭ���ാ�� ഏെത�ി�ം �തിയ പ�തി േകരള ഫിനാ�ഷ��  േകാ��േറഷ�

ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

മാ�ാം�ഴിയി� െക.എസ്.എഫ്.ഇ ശാഖ

5784. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�ര നിയമസഭാ മ�ല�ിെല തഴ�ര �ാമപ�ായ�ിെല മാ�ാം�ഴിയി�

െക.എസ്.എഫ്.ഇ ശാഖ �ാപി��ത് സംബ�ി�് പഠനം നട�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  ��ത

പഠനറിേ�ാ��് ലഭ�മാ�േമാ:

(ബി) ��ത �േദശ�് െക.എസ്.എഫ്.ഇ ശാഖ �ാപി��തിന് നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാ;

വിശദീകരി�േമാ?

െക.എസ്.എഫ്.ഇ ജനകീയമാ�ാ�� നടപടികൾ

5785. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.എഫ്.ഇ. ��ത� ജനകീയമാ�ാ� എ�ാ പ�ായ�ി�ം �ാ�കൾ ആരംഭി�േമാ;

(ബി) ജാമ� വ�വ�ക� ��ത� ലളിതമാ�� കാര�ം ആേലാചി�േമാ;

(സി) ��ത� ക�ീഷ� ഏജ�്മാെര നിയമി�് െതാഴിൽ രഹിതരായ ��ത� േപർ�് െതാഴി� നൽ��

കാര�ം ആേലാചനയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?

കയ� സഹകരണ സംഘ��െട �ിതി
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5786. �ീമതി.വീണാ േജാ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കയ� സഹകരണ സംഘ��െട നിലവിെല �ിതി വിലയി��ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��  സ��ാരിെ� കാല�് കയ�  വ�വസായ േമഖലയി�  �പീകരി� കയ�  സഹകരണ

സംഘ��െട ഇേ�ാഴെ� അവ� അറിയി�േമാ;

(സി) ��ത കാലയളവി�  കയ�  സഹകരണ സംഘ���ായി കയ�  വ��് െചലവഴി� �ക�െട

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) കയ�  സഹകരണ സംഘ��െട �ന��ാരണ�ി�ം കയ�  വ�വസായ േമഖല�െട

�േരാഗതി�മായി ഈ സ��ാ�  എെ��ാം പ�തികളാണ് നട�ാ�ാ�േ�ശി��െത�്

വ��മാ�േമാ?

കയ� വ�വസായ േമഖലയി� �ാമീണ വനിതക��് സ�യം െതാഴി� സംരംഭ��

5787. �ീമതി �. �തിഭ ഹരി

�ീ.എസ്.ശർ�

,, േജാ� െഫ�ണാ�സ്

,, �രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കയ�  േമഖല�െട വികസന�ിനായി എെ��ാം േക�സഹായ�ളാണ് ലഭ�മാ��െത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) കയ�  വ�വസായ േമഖലയി�  �ാമീണ വനിതക��് സ�യം െതാഴി�  സംരംഭ��  �ദാനം

െച��തിനായി മഹിള കയ� േയാജന നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) ഈ പ�തി �കാരം ചകിരി ഉ�ാദന േമഖലയി�ം അ�ബ� േമഖലകളി�ം എെ��ാം

�വ��ന�ളാണ് നട�ിവ��ത്;

(ഡി) കയ�  വ�വസായ �ന��ാരണം,  നവീകരണം എ�ിവയി�െട കയ�  േമഖല�െട ��ിര

വികസന�ിനായി കയ� ഉദ�മി േയാജന നട�ാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) �ീക��ം �ാമീണേമഖലയിെല ��ബല വിഭാഗ���ം ��ത�  െതാഴിലവസര��

��ി��തിന് ഈ പ�തി �കാരം സാധ�മാ��േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

കയ� േമഖലയി� �വ��ി��വ��ളള സഹായ��

5788. �ീമതി �. �തിഭ ഹരി

�ീ.എം. നൗഷാദ്

,, ��ഷ� കട��ി

22 of 68



,, �രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കയ� സഹകരണ സംഘ���് ഓേ�ാമാ�ിക് �ി�ിംഗ് െമഷീ�ക� ലഭ�മാ��തി�ളള പ�തി

ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ േമഖലയിെല സ�കാര� നിേ�പകർ�് കയ� േബാ�ഡ് എെ��ാം സഹായ�ളാണ് ന�കി

വ��ത്;

(സി) ��ത സഹായ�ിന് �റേമ ഇവ��് സം�ാന സ��ാ� സ�ിഡി ന�കാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ഡി) േഫാം മാ�ിം�സിെ� കീഴി�  കയ�  േകാേ�ാസി�് ഫാ�റി ആരംഭി�ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;

വിശദാംശം ന��േമാ?

മിനിമം �ലി ഉറ�വ��ി കയ� ഉ���� സംഭരി�ാ� നടപടി

5789. �ീ.െക.�േരഷ് ���്

,, െക. െക. രാമച�� നായ�

,, േജാ� െഫ�ണാ�സ്

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കയ� വ�വസായ രംഗെ� സാേ�തിക നവീകരണം �ലം കയ� പിരി�ാ��ം െന�കാ��ം െതാഴി�

ന�ം ഉ�ാ��ി� എ�് ഉറ�് വ��ാ� എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��ത്;

(ബി) െതാഴിലാളിക��് മിനിമം �ലി ഉറ�വ��ി,  അവ�  ഉ�പാദി�ി�� ഉ����  വാ�ി

സംഭരി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) കയ� േകാ��േറഷ�, കയ�െഫഡ് �തലായ �ാപന�� വാ�ി സംഭരി�� കയ� ഉ����

വി�ഴി��തിന് സ�ിഡി ന�കാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ?

ചകിരിേ�ാറ് �ന�പേയാഗി�ാ�ളള പ�തിക�

5790. �ീ.േകാ�� ��േമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തീരേദശ�ളി�ം ചവറ െത�ംഭാഗം,  േതവല�ര എ�ീ �േദശ�ളി�ം ചകിരി-കയ�

വ�വസായ�മായി ബ�െ��് ചകിരിേ�ാറ് ���ടി ഉ�ാ�� മാലിന����� പരിഹരി��തിന്

സ�ീകരി�ി�� മാ���� െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഹരിതേകരളം പ�തി �കാരം ഈ ചകിരിേ�ാറ് �ന�പേയാഗി�ാ�ളള ക��പ�തിക��് �പം

ന��േമാ;

(സി) കരകൗശല വ��� ഉ�ാ��തിനായി ഇവ �േയാജനെ���� തര�ി� ഏെത�ി�ം പ�തി
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നിലവി�േ�ാ;

(ഡി) ഇ�ാ�പ�ം വിശദമായ പഠന�ി�േശഷം �തിയ പ�തിക� ആരംഭി�േമാ;

(ഇ) േറാഡ് നി��ാണ�ി� അസം�ത വ�വായി ചകിരിേ�ാറ് ഉപേയാഗി��തി�ളള സാേ�തികവിദ�

നിലവി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

െക.പി.പി ന��ാ� �ാരക മ�ുസിയം

5791. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക�േ�ാ�  �ാപക െചയ�മാ�ം മാേനജിംഗ് ഡയറ��മായി�� െക.പി.പി.ന��ാ�െട

�ാരകമായി െക.പി.പി ന��ാ�  �ാരക മ�സിയം നി��ാണം എേ�ാ�  ���ീകരി�വാ�

കഴി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

(ബി)

പി.എം.ഇ.ജി .പി പ�തി

5792. �ീ.എ�. വിജയ� പി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പി.എം.ഇ.ജി.  പി പ�തിയി� സംരംഭകെന െതരെ���ക�ം പരിശീലനം ന�കി ബാ�് വാ�

തരെ���ി െകാ���� വെര��� �വ��ന�� വ�വസായ വ��് ഏെ���േമാ; 2006-11

കാല��ായി�� ഹാൻഡ് േഹാ�ഡിംഗ് പ�തി നിലവി� �ട��വ��േ�ാ;

(ബി) പരിശീലനം കഴി�് സംരംഭക�  വാ��ായി ബാ�ിെന സമീപി�േ�ാ�  വാ� നിേഷധി��ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) െകാ�ം ജി�യി� ഇ�ര�ി�� േക�ക� നട�തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ?

എം.ആ�.ഹാ�റി എ� �ാപന�ിെനതിെര�� ജ�ി നടപടിക�

5793. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 23-6-1999 � േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല നാദാ�രം �ള��് �വ��നമാരംഭി� എം.ആ�.ഹാ�റി

എ� െച�കിട വ�വസായ �ാപനം ആ വ�ഷം തെ� സ�ിഡി�േപ�ിെ��ി�ം അ� ലഭി�ത്

2002 ലാെണ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) 6 1/2 വ�ഷം �വ��ി� േശഷം ന�ം േനരി�തിനാ� ��ത �ാപനം 6-12-2005 � അട�

��ക ഉ�ാേയാ;
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(സി) സ�ിഡി ലഭി� േശഷം അ�് വ�ഷം �വ��ി�ിെ�� കാരണ�ാ�  സ�ിഡി �ക പലിശ

സഹിതം തിരി�ട�ണെമ�് േകാഴിേ�ാട് ജി�ാ വ�വസായ േക�ം  P1-6013/2005/dtd.

2-5-2006  ന��  ക�ി�െട ��ത �ാപനേ�ാടാവശ�െ��ക��ാേയാ;  വിശദാംശ��

ന��േമാ;

(ഡി) എ�ി� ഇതി� ജ�ി നടപടിക� സ�ീകരി�ാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ഇ) സ�ിഡി�മായി ബ�െ��് 2004 � ഉ�ായ നിയമ േഭദഗതി �കാരം �ാപനം ആരംഭി� േശഷം

അ�് വ�ഷം �വ��ി�വരി� നി�് സ�ിഡി തിരി�പിടി��െത�് നി�േ�ശ�േ�ാ;

(എഫ്) എ�ി�  സ�ിഡി അ�വദി�തിെല കാലതാമസം സംരംഭകെര േദാഷകരമായി ബാധി�ത്

പരിഹരി�ാ� 2004 െല നിയമ േഭദഗതി�് ��കാല �ാബല�ം ന��� കാര�ം പരിഗണി�േമാ;

(ജി) എ�ി�  അ�വെര എം.ആ�.ഹാ�റി എ� �ാപന�ിെനതിെര�� ജ�ി നടപടിക�

നി��ിെവ�േമാ; വിശദാംശ�� ന��േമാ?

േകരള ആേ�ാെമാൈബ�സ് ലിമി�ഡിെ� �ന��ാരണം

5794. �ീ.എം. വി�െസ�്

,, വി.എസ്.ശിവ�മാ�

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള ആേ�ാെമാൈബ�സ് ലിമി�ഡിെ� �ന��ാരണ�ിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��ത്;

(ബി) �തിമാസം എ� ആേ�ാറി�ക� വീതം �റ�ിറ�വാനാണ് തീ�മാനി�ി��ത്;

(സി) നിലവി�  േകരള ആേ�ാെമാൈബ�സിന് എെ��ി�ം ഓ�ഡ�ക�  ലഭി�ി�േ�ാ;  വിശദാംശം

ന��േമാ;

(ഡി) �തിയ േമാഡ�ക�  �റ�ിറ�ി�ം കേ�ാള�ി�  മ�രി�ം,  േകരള ആേ�ാെമാൈബ�സിെന

അതിെ� �താപ കാലേ��് മട�ിെകാ�വ��തി�� നടപടിക� ൈകെ�ാ�േമാ?

കാ�േകാ വഴി പരിശീലനം

5795. �ീ.വി.ഡി.സതീശ�

,, െക.�രളീധര�

,, എ�േദാസ് ���ി�ി

,, അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) കാഡ് േകാ വഴി എ�ാവിധ വ��� ത�വാ�ം എേ�ായിഡറി െച�വാ�ം ഉ�െ�െട പരിശീലനം

ന��� പ�തി �പീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) പ�തി�െട ഉേ�ശ�ല���� എെ��ാമാണ്; വിവരി�േമാ;

(സി) പ�തി നട�ി�ി�� ധനാഗമ മാ��ം കെ��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

ര�ാം മാ�� വി�� പാേ�ജി� ഉൾെ���ിയ വ�വസായ വികസന പ�തികൾ

5796. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ര�ാം മാ�� വി�� പാേ�ജി�  ഉൾെ���ിയതായി ബ�.  ധനകാര� വ��് മ�ി �ഖ�ാപി�

20,000  േകാടി�െട വികസന പ�തികളിൽ വ�വസായ വികസന പ�തികെള�റി��

വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ;

(ബി) ��ത പ�തിക�െട േന��� എെ�ാെ�െയ�് വിശദമാ�േമാ?

ഏകജാലക �ിയറ�സ് േബാ�ഡ്

5797. �ീ.ൈഹബി ഈഡ�

,, ഷാഫി പറ�ി�

,, വി.എസ്.ശിവ�മാ�

,, തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സം�ാനെ� വ�വസായ പാ��കളിെല ഏകജാലക �ിയറ�സ് േബാ�ഡിെ� ഉേ�ശ�ല����

എെ��ാമാണ്; വിവരി�േമാ;

വ�വസായ നയം

5798. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നട�ിലാ�ിയി�� വ�വസായ നയ�ിെ� ഉേ�ശ�ല����  എ�ാെണ�്

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) �തിയ വ�വസായ�� �ട�ാ�ളള നടപടി�മ�� ഇേ�ാ� എ�െനയാണ്; ആയത് ല�കരി�്

നടപടി�മ�� േവഗ�ിലാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?
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സിമ�് �ാമം

5799. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി�  സിമ�്�ാമം േനരി��താ�� മാധ�മവാ��ക�  ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�

വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) ഈ �ിതിവിേശഷം പരിഹരി��തിന് സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� എെ��ാമാണ്;

െച�കിട സംരംഭകെര �േയാജനെ���� വ�വസായനയം

5800. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െച�കിട സംരംഭകെര �േയാജനെ���� രീതിയിൽ ആവി�രി�െമ�് ��ാവി� �കാര��

വ�വസായ നയെ� സംബ�ി�് വിവരി�േമാ;

(ബി) �ായേഭദമി�ാെത �ീ സംരഭക��് �േത�ക പരിഗണന ന�കി,  ഇവ� �േ�ാ� വ�� െച�കിട

സംരംഭ���് �േത�ക ഊ��  നൽകി ഇതിൽ ഉ�െ���ാ�  നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ?

വ�വസായ നിേ�പം വ��ി�ി��തിന് നടപടി

5801. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വ�വസായ നിേ�പം വ��ി�ി��തിന് ഈ സ��ാ� സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��  സ��ാ�  നിേ�പക സംഗമം നട��തി� േവ�ി എ� �ക െചലവഴി�ി�െ��്

കണ�ാ�ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

െകാ�ി-െബംഗ�� വ�വസായ ഇടനാഴി

5802. �ീ.സ�ി േജാസഫ്

,, പി.ടി. േതാമസ്

,, ഐ.സി.ബാല���

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) െകാ�ി-െബംഗ�� വ�വസായ ഇടനാഴി �പീകരണം ഏത് ഘ��ിലാണ്; ഇ� സംബ�ി�് േക�

സ��ാരിന് അേപ� സമ��ി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഏെതാെ� വ�വസായ�ളാണ് ��ത ൈഹെടക് ഇടനാഴിയി� ഉ�െ���ിയി�ളളത്;

(സി) ��ത ൈഹെടക് ഇടനാഴി �ാപി�വാ� എ� ഏ�� �ലം ആവശ�മായി വ�െമ�ം എ�

ഏ�� �മി ഏെ��േ��തായി�െ��ം അതിന് എ� േകാടി �പ െചലവാ�െമ�ം അറിയി�േമാ;

(ഡി) ��ത വ�വസായ ഇടനാഴി സം�ാനെ� വ�വസായരംഗെ� എ�കാരം േപാഷി�ി�വാ�

ഉത�െമ�് െവളിെ���േമാ?

െകാ�ി-െബംഗ�� വ�വസായ ഇടനാഴി

5803. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�്  'െകാ�ി-െബംഗ�� വ�വസായ ഇടനാഴി'  എ� സമ� പ�തി ആരംഭി�വാ�

എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� നൽ�േമാ ;

(ബി) ��ത പ�തി െകാ�ളള േന���ം േകാ���ം എെ�ാെ�െയ�് വിശദമാ�േമാ?

വാമന�രം നിേയാജക മ�ല�ിെല വ�വസായ വികസന �വ��ന��

5804. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം വാമന�രം നിേയാജക മ�ല�ി� വ�വസായ വ��്

നട�ിയ വികസന�വ��ന�� എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ പ�തി�ം േവ�ി െചലവഴി� �ക�െട കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) വാമന�രം നിേയാജകമ�ല�ി�  വ�വസായവ��ിന് കീഴി�  �വ��ി��

െപാ�േമഖലാ�ാപന�� ഉേ�ാ; എ�ി� വിശദവിവര�� ന�കാേമാ?

െപാ�േമഖലാ വ�വസായ �ാപ�ളിെല െക� കാര��ത

5805. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

െപാ�േമഖലാ വ�വസായ �ാപ�ളിെല െക�കാര��ത ഇ�ാതാ�ാ� എെ�ാെ� നടപടിക�

ആണ് സ�ീകരി�ത്എ�് വിശദമാ�ാേമാ ?
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െപാ�േമഖലാ �ാപന�� ന��ിലായതിെ� കാരണ��

5806. �ീ.ആ�. രാേജഷ്

,, എം. രാജേഗാപാല�

,, പി.ടി.എ. റഹീം

,, എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ൻ സ��ാരിെ� കാല�് സം�ാന�് െപാ�േമഖലാ �ാപന��  ന��ിലായതിെ�

കാരണ�� പരിേശാധി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�ാലയളവി� വ�വസായ വ��ി� കീഴി�� െപാ�േമഖലാ �ാപന��െട ന�ം എ� േകാടി

�പയായി��െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) െപാ�േമഖലാ �ാപന�െള സംബ�ി� േക�ഗവ�െമ�ിെ� െത�ായ നയ��  തി��ി

അവെയ ലാഭകരമാ��തി�ം ഉ�ാദന�മത വ��ി�ി��തി�ം െപാ�േമഖലയി�  ��ത�

െതാഴിലവസര�� ��ി��തി�ം നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ ; വിശദാംശം ന��േമാ?

ലാഭ�ിലായ െപാ�േമഖലാ �ാപന��

5807. �ീ.അ�വ� സാദ�്

,, എ�േദാസ് ���ി�ി

,, അനി� അ�ര

,, സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം ലാഭ�ിലായ െപാ�േമഖല �ാപന�െള

കെ���തിന് ആധാരമാ�ിയ പഠനം ഏതാണ്;ആ പഠന�ിെ� വിശദാംശ�� വ��മാ�േമാ;

(ബി) െപാ�േമഖലാ �ാപന��െട ലാഭന���  കണ�ാ��തിനാ�� �ാ���റി ഓഡി�ിംഗ് ഈ

സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം നട�ിയി��േവാ; ഉെ��ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഇെ��ി�  എ�ടി�ാന�ിലാണ് െപാ�േമഖല �ാപന��  ലാഭ�ിലായതായി സ��ാ�

െവളിെ���ിയത് എ�റിയി�ാേമാ?

മാേവലി�ര നിേയാജകമ�ല�ി� �തിയ വ�വസായ സംരംഭ��

5808. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) മാേവലി�ര നിേയാജകമ�ല�ി�  �തിയ വ�വസായ സംരംഭ��  ആരംഭി�വാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ ; ഉെ��ി� ആയതിെ� നടപടി�മ�� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇെ��ി� വ�വസായ സംരംഭ�� ആരംഭി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വിശദമാ�േമാ?

ൈമലാടിയി� െക.എസ്.�ി.സി �് �ലം

5809. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല ൈമലാടിയി�  െക.എസ്.�ി.സി �് എ� ഏ��  �ലം ഉ�്  ;

വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇതി� ഉ�മ �ി�ിങ് മി�സിനായി എ� ഏ�� �ലമാണ് ഉപേയാഗി��ത്;

(സി) ബാ�ി എ� ഏ�� �ലം ഉപേയാഗി�ാെത കിട��്; വിശദാംശ�� അറിയി�േമാ;

(ഡി) ഈ േകാ�ൗ�ി�� െസറിെഫഡിേ�താ�� െക�ിട��ം �ല��ം �േയാജനെ���ി ഈ

�ല�് ഒ� �തിയ വ�വസായ�ാപനം �ട��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശ��

അറിയി�ാേമാ?

ന��ിലായ െപാ�േമഖലാ വ�വസായ �ാപന��െട �ന��ാരണം

5810. �ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ�

,, എ.എം. ആരിഫ്

,, ഡി.െക. �രളി

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ൻ സ��ാരിെ� ഭരണകാല�് ന��ിലായ െപാ�േമഖലാ വ�വസായ �ാപന��

�ന��രി��തിനായി എെ��ാം പ�തികളാണ് ആവി�രി�ി��ത്;

(ബി) ഓേരാ െപാ�േമഖലാ �ാപന�ി�ം �ത�മായ ക��പ�തിക�  ത�ാറാ�ി �ിക�ി�രാ�

ഉ�ാ��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) ഓേരാ െപാ�േമഖലാ �ാപന�ം ലാഭകരമാ��തിന് സമയബ�ിതമായ പാേ��ക�

ത�ാറാ��തിന് പ�തി നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന�കാേമാ?

ക�ാറിക�െട �വ��നം

T 5811.�ീ.േകാ�� ��േമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ക�ാറിക�െട �വ��നം നില�തിനാ�  നി��ാണ രംഗ�് മാ��ം അ�ഭവെ���ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ക�ാറിക��് പരി�ിതി �ിയറ�സ് ന��ം ��് പരി�ിതി ആഘാത പഠനം കാര��മമായി

നട���് എ�റ�ാ�ാ� എ�് നടപടികളാണ് ൈകെകാ�ി��ത്എ�റിയി�ാേമാ?

ചാല�ടിയി� താ��് വ�വസായ േക�ം

5812. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ചാല�ടിയി�  താ��് അ�വദി�് �വ��നം ആരംഭി�് വ�ഷ��  പി�ി� സാഹചര��ി�

,ചാല�ടിയി�  താ��് അടി�ാന�ി�� വ�വസായ േക�ം �ാപി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

േ�ഡിയ���് ഭരണാ�മതി

5813. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2017-18  വ�ഷെ� ബജ�ി�ം ബജ�് �സംഗ�ി�ം �ഖ�ാപി�ി�� െച��ം വ��മായ എ�

േ�ഡിയ�ളാണ് ഉ�ത്; ഓേരാ�ിെ��ം �ക ഉ�െ�െട വിശദ വിവരം ന��േമാ;

(ബി) ��ത േ�ഡിയ���് ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ��തിന് വ��് തല�ി�  സ�ീകരി�വ��

നടപടി�മ��െട വിശദവിവരം ന��േമാ;

(സി) ��ത പ�തിക� സമയബ�ിതമായി ���ീകരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

അന�സം�ാന�നി�ം മണ� െകാ�വ��തിന് േരഖകൾ

5814. �ീ.സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭവന നി��ാണ�ിനായി അന�സം�ാന�നി�ം മണ�  െകാ�വ��തിന് എെ�ാെ�

േരഖകളാണ് ആവശ�മായി��ത്;

(ബി) ഇ� സംബ�ി� ��� വിവരം ബ�െ�� നിയമ വ�വ�ക�െട പക�� സഹിതം ലഭ�മാ�േമാ ?

ൈക�റി േമഖല�െട നവീകരണ�ി�� നടപടിക�
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5815. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ്

,, െക. ആ�സല�

�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈക�റി േമഖല�െട നവീകരണ�ി�ം ഉ����െട ൈവവിധ�വ��രണ�ി�ം എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളത്;

(ബി) ൈക�റി െന�കാ��് പര�രാഗതമായി ലഭി�വ�� വിവിധതരം ഇ�െസ�ീ�ക�ം

േ�മപ�തിക�ം വ�മാന ഉറ� പ�തി�ം �ട��തി� എ� �പയാണ്

വകയി��ിയിരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ൈക�റി ഉ�����് റിേബ�് ന�കിയ വകയി�ളള �ടി�ിക െകാ�� തീ���തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

ൈക�റി സംഘ��െട ഉ�ാദനേശഷി

5816. �ീ.സി.���

,, സി.െക. ഹരീ��

,, പി. ഉ�ി

െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

�ാഥമിക ൈക�റി സഹകരണ സംഘ���് െന�ി�� ൈന�ണ�ം െമ�െ����തി�ം

ഉ�ാദനേശഷി വ��ി�ി��തി�ം എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

��ക� വ�വസായ സഹകരണ സംഘ�ി� നട� അഴിമതി

5817. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ാ�ി�കര,  അമരവിളയി� ഖാദിേബാ�ഡിെ� കീഴിൽ �വ��ി�� െക.വി.ഐ.എൻ.ഡി  (�ി

)3 എ� ��ക� വ�വസായ സഹകരണ സംഘ�ി� നട� അഴിമതിെയ�റി�് ലഭി� പരാതിയി�

നടപടി സ�ീകരിേ�ാ;

(ബി) ��ത �മേ�ടിെന സംബ�ി�് ആഡി�് റിേ�ാ��ി� പരാമർശി�ി�േ�ാ  ;  അതിേ�� സംഘം

ഭാരവാഹികേളാട് വിശദീകരണം ആവശ�െ�േ�ാ;

(സി) ��ത �മേ��ക� സംബ�ി�് ജി�ാ, സം�ാന ഖാദിേബാ�ഡ് െസ��റിമാ��് പല�ാവശ�ം

പരാതി ന�കിയി�ം അേന�ഷണം നട�ാ� ത�ാറാകാ� സാഹചര��ി� ഏെത�ി�ം സ��ാ�
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ഏജ�സിെയ െകാ�് ��ത അേന�ഷണം നട�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

കായിക നയം

5818. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സർ�ാർ കായിക നയം �ഖ�ാപി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  വിശദാംശ��  ലഭ�മാ�ാേമാ;  ഇെ��ി�

അതി�� കാരണ�ൾ വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) കായിക സ��മായി�� േകരള�ിെ� ഇ�െലക�  ഇേ�ാ�  പിേ�ാ�ടി��ത്

��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(സി) കായികേമഖലെയ േ�ാ�ാഹി�ി�ാ� സ��ാ� ��ൈക എ��ാ���ലം �� േമളയി� േപാ�ം

േകരളം പി�ിലാ�ക�ം കായികതാര��  മ�് സം�ാന�ളിേല�് േചേ��ക�ം െച��ത്

��യി�െപ�ി�േ�ാ;  ഇവെര സം�ാന�തെ� പിടി� നി��ാ� എെ�ാെ� നടപടികളാണ്

സ�ീകരി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ?

മലയാള മേനാരമ സംഘടി�ി� ബാ�ി�� ��ണെമ�ിന് നൽകിയ ധനസഹായം

5819. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ൻ സർ�ാരിെ� ഭരണകാല�്, മലയാള മേനാരമ സംഘടി�ി� ബാ�ി�� ��ണെമ�ിന് ഓേരാ

സാ��ിക വ�ഷ�ം എ� �പ വീതം സ��ാ� ന�കി ;

(ബി) ആയതിെ� വരവ് െചലവ് േ��്െമ�് ബ�െ�� �ാപനം ന�കിയി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  �ക

തിരി�് പിടി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ ;

(സി) സമാനമായ രീതിയി�  മ�് മാധ�മ��  സംഘടി�ി�� ��ണെമ�ക��് ധനസഹായം

അ�വദി�േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

കായിക പരിശീലനം െമ�െ����തി�ളള പ�തിക�

5820. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിദ�ാ��ികളി� കായിക േന�ം ഉറ�ാ��തിനായി �തിയ പ�തിക� നട�ിലാ�വാ� കായിക

വ��് ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��കളി�  കായികപരിശീലനം െമ�െ����തിനായി നിലവി�  കായിക വ��ിെ� �ടി

ആഭി�ഖ��ി� നട� വ�� �വ��ന�� എെ�ാെ�യാണ്;
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(സി) പല ��കളി�ം ��ിക��് കളി�ല�� ലഭ�മെ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) വിദ�ാലയ�ളി�  കളി�ല��ം ഇ�േഡാ�  േ�ഡിയ�ം ഉ�െ�െട��വ നി��ി��തി�ം

െമ�െ����തി�ം നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ഇ) വിശാലമായ ൈമതാന�� ലഭ�മായ ��കളി� അവ അത�ാ�നികവ�കരി�ാ�ം വ�ത���ളായ

കായിക പരിശീലന���് സൗകര�േമ�െ���വാ�ം കായിക വ��് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

കായിക സ��കലാശാല�ം ൈഹ ആൾ�ി��ഡ് പരിശീലനേക���ം ആരംഭി�ാ� നടപടി

5821. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കായികരംഗ�് ഒേ�െറ േന��� ൈകവരി�ി�ം ഒേ�െറ ഒളി���മാെര ��ി�ി�ം േകരള�ി�മാ�ം

ഒ� കായിക സ��കലാശാല ഇെ��ളളത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) േലാേകാ�ര നിലവാര�ി�ളള ഒ� കായിക സ��കലാശാല േകരള�ി� ആരംഭി�ാ� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ൈഹ ആൾ�ി��ഡ് േമഖലയി�  �ിതി െച�� േലാകരാ��ളിെല പല േ�ഡിയ�ളി�ം

മ�സരി�േ�ാ� േകരള കായികതാര�� പി�തളളെ���ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ഇ��യി�  ൈഹ ആൾ�ി��ഡ് േമഖലയി�  പരിശീലനേക���  �റവാണ് എ�ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഇ) േകരള�ി� ��ാറിലട�ം ഇ�രം ൈഹ ആൾ�ി��ഡ് പരിശീലനേക��� ആരംഭി�ാ� സ��ാ�

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഒളി�ിക് ദിനാചരണം

5822. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഒളി�ിക് ദിനാചരണം സംഘടി�ി�വാ�  േ�ാ��സ് കൗ�സിലിെന �മതലെ���ി ഉ�രവ്

നിലനി�െ� തി�വന��രം ഒളി�ിക് അേസാസിേയഷന് ഒളി�ിക് ദിനാചരണം

സംഘടി�ി��തിന് കഴി� വ�ഷം ധനസഹായം ന�കിയത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ പരിപാടി നട�ിയതിെ� വരവ് െചലവ് കണ�ക� പരിേശാധി�ാ� ത�ാറാ�േമാ?

െപാഴി��-പ��ി�� േ�ഡിയം, െന�ാ�ി�കര നഗരസഭാ േ�ഡിയം എ�ിവ െമ�െ����തി�ളള

നടപടി
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5823. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ാ�ി�കര എം.എ�.എ.  2017  െഫ�വരി മാസം ന�കിയ നിേവദന�കാരം

(No.139/VIP/M  (ind  SBYA)/16  dtd.  22.02.2017  )  കായിക-�വജനകാര� വ��്

െസ��റി�് ന�കിയ നി�േ�ശം അ�സരി�് എെ�ാെ� നടപടിക�  സ�ീകരി�െവ�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) നിേവദന�ി�  ആവശ�െ��ി�ി�� �കാരം െപാഴി��-പ��ി��  േ�ഡിയം,  െന�ാ�ി�കര

നഗരസഭാ േ�ഡിയം എ�ിവ െമ�െ����തിന് േവ� ഫ�് അ�വദി��തിനായി ഡി.പി.ആ�.

ത�ാറാ�വാ�  േ�ാ��സ് �വജനകാര� വ��് ഏെത�ി�ം ഏജ�സിെയ ഏ�പി�ി�േ�ാ;

ഇെ��ി� നിേവദന�ിേ�� എ� നടപടി സ�ീകരി�െമ�് അറിയി�േമാ;

(സി) �യി�  പ�തി �കാരം അേപ� ന�കിയാ�  ��, െപാ��ല��  എ�ിവിട�ളി�

നീ���ള�� നി��ി�വാ� ഫ�് അ�വദി�ാ� സാധി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

കായിക�മതാ മിഷ�

5824. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് കായിക�മതാ മിഷ� �പം ന��വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇതി�െട എെ��ാം പ�തികളാണ് ല��ം വ��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇതിന് േവ�ി എെ��ി�ം �വ��ന�� ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ഇത് എ�് �ത� നട�ിലാ�ാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

േ�ാ��സ് കി�് വിതരണം

5825. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ക��് �തിയതായി േ�ാ��സ് കി�് വിതരണം െച�വാ�  കായിക വ��് പ�തി

ആവി�രി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) കിററി� എെ�ാെ� കായിക ഉപകരണ�ളാണ് ലഭ�മാ�കെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േ�ാ��സ് കി�് ലഭി��തിനായി വിദ�ാലയ���് മാനദ�ം നി�യി�ി�േ�ാ;  എ�ി� അവ

എെ�ാെ�െയ�് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) വലിയ �ക െചലവഴി�് േ�ാ��സ് കി�് വിതരണം െച�േ�ാ�  അവ മിക� രീതിയി�

ഉപേയാഗി��െ��ം ��ക� അവ സ��ം െെകകാര�ം െച��െ��ം പരിേശാധി�വാ�
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സംവിധാനം ഉറ�ാ�േമാ?

ചാല�ടിയിൽ ഇ�േഡാ� േ�ഡിയം നി��ാണം

5826. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��  ബ�ജ�ി�  �ഖ�ാപി�ി�� ഇ�േഡാ�  േ�ഡിയ��െട നി��ാണ�ിനായി സ��ാ�

നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ചാല�ടി �നിസി�ാലി�ിയി�  ഇ�േഡാ� േ�ഡിയം നി��ാണം ആരംഭി��തിനാവശ�മായ

നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

ആേ�ലിയ� സ��ാ�മായി േച��് കായിക രംഗ�് നട�ിയ �വ��ന��

5827. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കായിക വ��് ഡയറ�േറ�് ആേ�ലിയ�  സ��ാ�മായി േച��് കായിക രംഗെ�

ഉ�മന�ിനായി  2013-14,  2014-15,  2015-16  കാലഘ��ി�  എെ�ാെ� പരിപാടിക�

നട�ി;  ഇതിനായി ഏ� �പ�െട ഭരണാ�മതി ന�കി;  േമ�  കാലഘ��ി�  എ� �പ

െചലവഴി�;

(ബി) ഭരണാ�മതിേയ�ാ� ��ത� �ക െചലവഴി�െവ�ി� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഏെതാെ� ഇന�ളി� എ� �പ വീതമാണ് െചലവഴി�െത�് വ��മാ�േമാ?

പ�ായ�ക� േതാ�ം േ�ാ��സ് േകാം��ക� ആരംഭി��തി�� പ�തിക�

5828. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ായ�ക�  േതാ�ം േ�ാ��സ് േകാം��ക�  ആരംഭി��തി�� പ�തിക�

പരിഗണനയി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) എ�ി� ആയതിെ� വിശദാംശ�� വ��മാ�േമാ;

(സി) േ�ാ��സിെ� വികസന�ി� േവ�ി പ�ായ�കളി�  എെ��ാം പ�തികളാണ്

നട�ിലാ�ിയി��െത�് വ��മാ�േമാ?

േ�ഡിയ��െട േ�ാജ�് റിേ�ാ��്
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5829. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016-17  െല ���ിയ ബജ�ി�  വിവിധ നിേയാജക മ�ല�ളി�  �ാപി�െമ�്

�ഖ�ാപി�തി�  എ� േ�ഡിയ��െട േ�ാജ�് റിേ�ാ��് ത�ാറാ�ി ഭരണാ�മതി�ായി

സമ��ി�കഴി�െവ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതി� എ� േ�ാജ�ക��് ഇതിേനാടകം ഭരണാ�മതി ന�കിെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഏെത�ാം േ�ാജ�ക��ാണ് ഭരണാ�മതി ന�കി കഴി�െത�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത ഭരണാ�മതി�െട പക��് ലഭ�മാ�േമാ?

�വശ�ി പ�തി

5830. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ്

,, െക. ബാ�

,, എ. �ദീ��മാ�

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന �വജനേ�മ േബാ�ഡിെ� �വ��ന��  അവേലാകനം െച�ി�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �വജന���ായി '�വശ�ി' എ� പ�തി േബാ�ഡ് ആവി�രി�ി�േ�ാ;

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

(ഡി) ഈ പ�തി എ�ാ ജി�കളി�ം നട�ാ��തിനായി ആ�� �ാ� ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം

ന��േമാ;

(ഇ) വിവിധ തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ളി� �വജന �വ��ന�� ശാ�ീകരി��തിന് ഈ

േ�ാജ�് എ�കാരമാണ് സഹായി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

�വജനേ�മ വ��ിെ� �മതലയി� �വ��ന��

5831. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ികളി�ം �വാ�ളി��� കായികാഭി�ചി�ം സ��വാസന�ം പരിേപാഷി�ി��തിനായി

�വജനേ�മ വ��ിെ� �മതലയി� എെ��ാം �വ��ന�� നട�ിയി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഉ�ാസയാ�േയാട�ബ�ി�ം മ�ം െവ�െ��കളി�  വീണ് �വജന��ം ��ിക�ം മരി��

സഹചര��ി� ��ികെള നീ�� പഠി�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദീകരി�േമാ?
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വയനാട് ഇല�ിക് േപാ�് നി��ാണ �ണി�്

5832. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) വയനാട് ജി�യി�  ആരംഭി� ഇല�ിക് േപാ�് നി��ാണ �ണി�ിെ� നിലവിെല �ിതി

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) �ണി�് �വ��ന �മമാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഈ �ണി�് �വ��ന �മമായാ� �തിദിനം എ� േപാ�ക� നി��ി�വാ� സാധി�ം;

(ഡി) എ� െതാഴിലാളിക��് ഈ �ണി�ി� െതാഴി� ന�കാ� കഴി�ം?

എടേ�രി െക.എസ്.ഇ.ബി .ഓഫീ�ം െഹ��് ൈല� സംവിധാന�ം

5833. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സ�വീസ് സംബ�മായ ��ം ൈകകാര�ം െച�ാ� െക.എസ്.ഇ.ബി െഹ��് ൈല� സംവിധാനം

ഏ�െ���േമാ;

(ബി) ക�മ�  ഫീ�ബാ�് ലഭ�മാ�ി െക.എസ്.ഇ.ബി �െട �വ��നം െമ�െ��താ�ാ�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(സി) നാദാ�രം മ�ല�ിെല എടേ�രി െക.എസ്.ഇ.ബി .ഓഫീസ് �ലം മാ�ാ� ആേലാചനയി�േ�ാ

?

ൈവദ�തി ഉ�ാദനം

5834. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈവദ�തി�െട �സരണ ന�ം �റ��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ��ാ� സ�ീകരി�ി��ത്;

(ബി) കാ�ി� നി�് ൈവദ�തി ഉ�ാ�ാ� പ�തി ആവി�രി� നട�ിലാ�ാ� സ��ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

എ�ിൽ വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ക�� ജി�യിെല ബാരാേപാ� ൈവദ�തി ഉ�ാദന പ�തിയി� നി�ം �തിവ�ഷം എ� െമഗാവാ�്

ൈവദ�തി ഉ�ാദി�ി�ാ� കഴി�ം;

(ഡി) ഇവിെടനി�� ൈവദ�തി ഉ�ാദന േശഷി വ��ി�ി��തിന് സ��ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ിൽ

വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ ?
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സം�ാന�് ൈവദ�തി ഉപേഭാഗ�ി� ഉ�ായ വ��നവ്

5835. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സ��� ൈവദ�തീകരണ�ിെ� ഭാഗമായി േകരള�ി� ഗാ�ഹിക ഉപേഭാ�ാ��െട എ��ി�

ഉ�ായ വ��നവ് എ�െയ�് ജി� തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇത് �ലം സം�ാന�് ൈവദ�തി ഉപേഭാഗ�ി�  ഉ�ായ വ��നവ് എ�െയ�്

പരിേശാധി�ി�േ�ാ എ�ിൽ വിശദാംശം വ��മാ�േമാ ?

വഴിവിള�ക�െട ൈവദ�തി ബി� കണ�ാ��തിന് ൈവദ�തി മീ��

5836. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട വഴിവിള�ക�െട ൈവദ�തി ബി�  കണ�ാ��തിന് എ�

സംവിധാനമാണ് ഇേ�ാ� െക. എസ്. ഇ. ബി യി� ഉ�ത്; വഴി വിള�ക�െട യഥാ�� ൈവദ�ത

ഉപേഭാഗം അള��തിന് മീ�� സംവിധാനം ഏ�െ���ിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� എ� �ത�;

(ബി) എ� േകാ��േറഷ�, നഗരസഭ,  �ാമപ�ായ�കളി�  ൈവദ�തി മീ��  സംവിധാനം

ഏ�െ���ിയി�െ��് വ��മാ�േമാ;  ൈവദ�തി മീ��  ഏ�െ���ിയതി� േശഷം

തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�� അട�ി�� �കയി� �റവ് േരഖെ���ക��ാേയാ;

(സി) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളിെല എ�ാ �േദശ�ം ൈവദ�തി മീ��  �ാപി��തിന്

എെ��ി�ം തട��േ�ാ; വിശദാംശ�� വ��മാ�ാേമാ; എ�ാ �ല�ളി�ം സമയബ�ിതമായി

ൈവദ�ത മീ�� �ാപി�ാ� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്?

ഉൗ��വിതരണരംഗം ശ�ിെ���വാ� ക��പ�തി

5837. �ീ.െക.സി.േജാസഫ്

,, വി.ടി.ബ�റാം

,, തി�വ�� രാധാ���

,, വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഉൗ��വിതരണരംഗം ശ�ിെ���വാ�  എെ��ാം ക��പ�തികളാണ്

ത�ാറാ�ിയി�ളളെത�് വിവരി�േമാ;

(ബി) എ� �തിയ ൈവദ�തി കണ��കളാണ് ഒ� വ�ഷ�ാലയളവി�ളളി� ന�കാ�േ�ശി��ത്;
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(സി) ഉൗ��വിതരണരംഗം ശ�ിെ����തിനായി എെ��ാം വിതരണൈല�കളാണ് ക�ീഷ�

െച�ാ�േ�ശി��ത്; വിശദാംശ�� എെ��ാം;

(ഡി) ഈ രംഗ�് കഴി� �.ഡി.എഫ്.  സർ�ാർ എെ��ാം കാര��ളാണ് െച�െത�്

വിശദീകരി�േമാ?

െക.എസ്.ഇ.ബി യിെല െട�ി�� ത�ികളിെല ജീവന�ാ�െട േപ� വിവരം

5838. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ഇ.ബി ലിമി�ഡിന് ഇല�ി��  വിഭാഗ�ി�  അസി��് എ�ിനീയ�  ,  അസി��്

എ�ിക��ീവ് എ�ിനീയ�  ,  എ�ിക��ീവ് എ�ിനീയ�  ,  െഡപ��ി ചീഫ് എ�ിനീയ�  ,  ചീഫ്

എ�ിനീയ� ത�ികക� ഉ� എ� ഓഫീ�ക� നിലവി� ഉ�്;

(ബി) ഈ ഓഫീ�കളി� പി.എസ്.സി ക�ാ� (40%ഓ�� ക�ാ� & 10% ഇ� സ��ീസ് ക�ാ� ), 30%

ഡിേ�ാമ െ�ാേമാഷ�  ക�ാ� �േഖന ഇല�ി��  വിഭാഗ�ി�  അസി��് എ�ിനീയ�  ആയി

നിയമിതരാ�ക�ം �ട��് �ാന�യ�ം വഴി അസി��് എ�ിക��ീവ് എ�ിനീയ� , എ�ിക��ീവ്

എ�ിനീയ�, െഡപ��ി ചീഫ് എ�ിനീയ�, ചീഫ് എ�ിനീയ� (ഇല�ി��) വെര�� ത�ികകളി�

നിലവി� േജാലി െച���മായ ജീവന�ാ�െട േപര്, ജനന തീയതി, നിയമന തീയതി ,എംേ�ായ്

േകാഡ് എ�ീ വിവര�� ന�കാേമാ;

(സി) ഈ ഓഫി�കളി� ആ�ിത/െ�ഷ�� നിയമന ക�ാ�യി� നിലവി� ഇല�ി�� വിഭാഗ�ി� േജാലി

െച�� അസി��് എ�ിനീയ� �ത� ചീഫ് എ�ിനീയ� (ഇല�ി��) വെര��വ�െട േപര്,

ജനന തീയതി ,നിയമന തീയതി, എംേ�ായ് േകാഡ് എ�ീ വിവര�� ന�കാേമാ?

െക.എസ്.ഇ.ബി ലിമി�ഡിന് കീഴി�� സബ് േ�ഷ�ക�

5839. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ഇ.ബി ലിമി�ഡിന് കീഴി�  നിലവി�  ക�ീഷ�  െച�ാ��ം പണി നട�

െകാ�ിരി���മായ എ� 66 KV, 110 KV, 220 KV, 400 KV സബ് േ�ഷ�കളാണ് ടി.സി

സബ് ഡിവിഷന്  (�ാ��ിഷ� ക���� സബ് ഡിവിഷ�) കീഴി� നിലനി��ിയിരി��ത്;

ഇവ�െട എ�ം തരം തിരി�് ന��േമാ;

(ബി) െക.എസ്.ഇ.ബി ലിമി�ഡി� കീഴി�  കഴി�  5  വ�ഷ�ി��ി�  ക�ീഷ�  െച��ം

����മതയി� ൈവദ�തി വിതരണം െച���മായ എ� 66 KV, 110 KV, 220 KV, 400

KV സബ് േ�ഷ�ക� ആണ് ഉ�ത്; തരം തിരി�് ഉ� എ�ം ന��േമാ;

(സി) െക.എസ്.ഇ.ബി ലിമി�ഡി� കീഴി� നിലവി� ക�ീഷ� െച��ം െവദ�തി വിതരണ�ി� േശഷം 6
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മാസ�ി� ��ത� �ാ��ിഷ� ക���� കീഴി� നിലനി��ിയിരി���മായ എ� 66 KV,

110 KV, 220 KV, 400 KV സബ് േ�ഷ�ക� ആണ് ഉ�ത്; തരം തിരി�് എ�ം ന��േമാ?

െക.എസ്.ഇ.ബി ലിമി�ഡിെല ജീവന�ാ�െട വിവര��

5840. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ഇ.ബി ലിമി�ഡി�  ഇല�ി��  വിഭാഗ�ി�  അസി��് എ�ിനിയ�, അസി��്

എ�ിക��ീവ് എ�ിനിയ�  ,  എ�ിക��ീവ് എ�ിനിയ�, െഡപ��ി ചീഫ് എ�ിനിയ�  ,  ചീഫ്

എ�ിനിയ�  എ�ീ ത�ികകളി�  എ� എ�. ഡ�ള�.  എ ഒഴി�കളാണ് നിലവി��ത്;

ജീവന�ാ�െട േപര്,  ജനനതീയതി,  നിയമന തീയതി,  എംേ�ാ�െമ�് േകാഡ് എ�ീ വിവര��

ന�കാേമാ;

(ബി) അസി��് എ�ിനിയ�  (ഇല�ി��) ത�ികയി�  20%  െഎ.�ി.െഎ െ�ാേമാഷ�  ക�ാ�യി�

നിലവി�  േജാലി െച�� ജീവന�ാ�െട േപര്,  ജനനതീയതി,  നിയമന തീയതി,  എംേ�ാ�െമ�്

േകാഡ് എ�ീ വിവര�� ന�കാേമാ

(സി) െക.എസ്.ഇ.ബി ലിമി�ഡി� കീഴി� നിലവി� ഉ� 66 െക. വി, 110 െക. വി, 220 െക. വി, 400

െക.വി സബ് േ�ഷ�കളി� േജാലി െച�� അസി��് എ�ിനിയ� (ഇല�ി��) മാ�െട എ�ം

തരം തിരി�് ന��േമാ?

െക.എസ്.ഇ.ബി. ത�ികയിേല�� നിയമനരീതി

5841. േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ഇ.ബി. മ���മാ�െട അംഗീ�ത േകഡ� െ��ത് എ�െയ�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) മ��� ത�ികയിേല�� നിയമനരീതി ഏെത�ാം വിധ�ിലാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) 2011  ജ�വരി �ത�  2017  ഏ�ി�  30വെര പി.എസ്.സി.  �േഖന മ���  ത�ികയി�

േജാലിയി� �േവശി�വ�െട എ�ം ജി� തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) മ���  ത�ികയി�  നി�് ഏെത�ാം ത�ികകളിേല�് കാ�ഗറി മാ�ം സാധ�മാെണ�്

വിശദമാ�ാേമാ; അ�പാതം െവളിെ���േമാ?

രാജീവ് ഗാ�ി �ാമീണ െെവദ�തീകരണ േയാജന

5842. �ീ.പി.ടി. േതാമസ്

,, സ�ി േജാസഫ്
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,, ഷാഫി പറ�ി�

,, അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) രാജീവ് ഗാ�ി �ാമീണ െെവദ�തീകരണ േയാജന �കാരം ��  സ��ാ�  എെ��ാം

�വ��ന�ളാണ് നട�ിയത്; വിശദാംശം െവളിെ���േമാ ;

(ബി) സ��� െെവദ�തീകരണം ല��മി�� ഇൗ പ�തിയ�സരി�് എെ��ാം ക��പ�തികളാണ് ഇൗ

സ��ാ� ആവി�രി�ി�ളളത്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ ;

(സി) ഇതിനായി ഭരണതല�ി� എ��ി�� നടപടികൾ എെ��ാമാെണ�് െവളിെ���േമാ ?

സൗര�ഹ പ�തിയിൽ എൻ.ജി.ഒ.കെള�ം തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�െള�ം ഉ�െ���ാൻ നടപടി

5843. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സൗര�ഹ പ�തി�ായി ഉപേഭാ�ാ�െള കെ���തിെ� മാനദ��� എെ��ാമാണ്;

(ബി) സം�ാന�് നിലവി�  എ� പ�തിക�  ���ിയാ�ിയി��്;  അ�വഴി എ� െമഗാവാ�്

ഉ�ാദി�ി�ാ� കഴി�ി��്;

(സി) എ� െമഗാവാ�് ൈവദ�തിയാണ് സൗര�ഹ പ�തിയി�െട ല��ം വ��ത്;

(ഡി) ഉപേഭാ�ാ���് ഇതിനാ��ാ�� െചലവ് എ�യാണ്; എ� ശതമാനം സ�ിഡി ന����്;

(ഇ) ആരാണ് ��ത പ�തി�െട േനാഡ�  ഏജ�സിെയ�ം ആെരയാണ് ഇതിനായി

സമീപിേ��െത�ം അറിയി�േമാ;

(എഫ്) സൗര�ഹ പ�തി വ�ാപി�ി��തിനായി വിവിധ എൻ.ജി.ഒ.കെള�ം തേ�ശ സ�യംഭരണ

�ാപന�െള�ം ഉ�െ���ി പ�തി ജനകീയമാ�വാ� ത�ാറാ�േമാ?

േസാളാ� എന�ജിവഴി ൈവദ�തി ഉ�ാദനം

5844. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം �തിയതായി േസാളാ�  എന�ജിവഴി ൈവദ�തി

ഉ�ാദി�ി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� എ�യാണ് ഉ�ാദി�ി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതിനായി എ� �ക െചലവഴി�; വിശദവിവര�� ന��േമാ?

േദവി�ളം മ�ല�ിെല സ��� ൈവദ�തീകരണം

5845. �ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:
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(എ) സ��� ൈവദ�തീകരണ�ിെ� ഭാഗമായി േദവി�ളം നിേയാജക മ�ല�ിെല എ� വീ�ക�

ൈവദ�തീകരിെ��് പ�ായ�് തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതിനായി തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�� എ� �ക െചലവാ�ിെയ�ം െക.എസ്.ഇ.ബി. എ�

�ക െചലവാ�ിെയ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) പ�തി നട�ി�ിനായി സ�� സംഘടനക�െട സഹായം ലഭി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  എ�

�കെയ�് വ��മാ�േമാ?

ഡി�ിേയാ ഡിേ�ാമേയാ ഇ�ാ�വ��് സബ് എ�ിനീയ� ത�ികയിേല�് െ�ാേമാഷ�

5846. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ഇ.ബി.  ലിമി�ഡി�  െസ���  ഇല�ിസി�ി അേതാറി�ി േസ�ി െറ�േലഷ�  2010

നട�ിലാ�ാ�  സ��ാ�  നീ�ി ന�കിയ സമയപരിധി�് ��ായി അേതാറി�ി നി��ഷി��

േയാഗ�തയായ ഡി�ിേയാ ഡിേ�ാമേയാ ഇ�ാ� ജീവന�ാെര ഉ�െ���ി സബ് എ�ിനീയ�

ത�ികയിേല�് െ�ാേമാഷ�  ന�കിയതായ പരാതി ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�

ഇ�ാര��ി� സ�ീകരി� നടപടി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സബ് എ�ിനീയ�  ത�ികയിേല� അേതാറി�ി നി��ഷി�� േയാഗ�തയായ ഡി�ിേയാ

ഡിേ�ാമേയാ ഇ�ാ�വ��് ��ത ത�ികയിേല�് െ�ാേമാഷ�  ന���തിനായി േയാഗ�ത

എ�.സി.വി.�ി. സ��ിഫി��് എ�് മാ�ി ഉ�രവാ�ിയി�േ�ാ; ഐ.�ി.ഐ. േയാഗ�ത�� സബ്

എ�ിനീയ�മാ��് ലാ�റ�  എ��ി െ�യിനിംഗ് േകാ�് ന�കി ഡിേ�ാമ ന��വാ�

തീ�മാനി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം വ��മാ�േമാ ;

(സി) െക.എസ്.ഇ.ബി.  ലിമി�ഡി�  സി.ഇ.എ.  േസ�ി െറ�േലഷ�  2010  നട�ിലാ��തി��

സമയപരിധി അവസാനി� സാഹചര��ി�  ഇ�സംബ�ി� റിേ�ാ��് ഇല�ിസി�ി െറ�േല�റി

ക�ീഷന് സമ��ി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ നടപടി�മ�� വിശദമാ�ാേമാ?

പതിന�് ദിവസ�ിനകം ൈവദ�തി കണ�� ലഭി��തി�� ക�� പരിപാടി

5847. �ീ.ഐ.സി.ബാല���

,, എ.പി. അനി� �മാ�

,, അ�� �കാശ്

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

ന��േമാ:

(എ) അേപ� ന�കി പതിന�് ദിവസ�ിനകം ൈവദ�തി കണ��  ലഭി��തി��

ക��പരിപാടിക� ആവി�രി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ ;
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(ബി) ഇതിെ� ഭാഗമായി ൈവദ�തി കണ��  ന���തി�� നടപടി�മ��  ല�കരി��തിന്

ൈകെ�ാ�ി�� നടപടികൾ എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�േമാ ;

(സി) ഇതിനായി ഭരണതല�ി� എെ��ാം നടപടിക� ൈകെ�ാ�ി��്; വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�േമാ

?

�ടിെവ� പ�തിക��് ൈവദ�തി നിര�് ഏകീകരി�ാ� നടപടി

5848. �ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകരള വാ��  അേതാറി�ി�െട �ടിെവ� പ�തിക��് വ�ാവസായിക നിര�ി�ം േലാക ബാ�്

ധനസഹായേ�ാെട��� ജലനിധി �ടിെവ� പ�തിക��് ഗാ�ഹിക നിര�ി�ം ൈവദ�തി

ന���തിെ� കാരണം വ��മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാനെ� എ�ാ �ടിെവ� പ�തിക��ം ൈവദ�തി നിര�് ഏകീകരി�ാ�� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(സി) വാ�� അേതാറി�ി െക.എസ്.ഇ.ബി.�് എ� �ക �ടി�ിക ന�കാ��്; �ാമീണ പ�തിക�െട�ം

നഗരപ�തിക�െട�ം �ക േവ�തിരി�് വ��മാ�ാേമാ ?

മാേവലി�ര നിേയാജക മ�ല�ിെല ���ിക�

5849. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം ൈവദ�തിവ��ി� കീഴി�  മാേവലി�ര നിേയാജക

മ�ല�ി�  നട�ി�  വ��ിയ�ം ഭരണാ�മതി ലഭി�ി���ം ���ീകരി�ി���മായ

���ിക�െട വിശദ വിവരം ലഭ�മാ�േമാ?

ആതിര�ളളി ൈവദ�തപ�തി നട�ാ��തിേല�് െക.എസ്.ഇ.േബാ�ഡ് െചലവാ�ിയ �ക

5850. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ആതിര�ളളി ൈവദ�തപ�തി ഉേപ�ി�ാ� എെ��ി�ം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� എ�െകാ�ാണ് ഈ പ�തി ഉേപ�ി�ാ� േപാ��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഈ പ�തി സംബ�ി� �വ��നം െക.എസ്.ഇ.േബാ�ഡ് ലിമി�ഡ് ആരംഭി�ത് എ�ാണ്  ;

വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ?

(ഡി) ഈ പ�തി നട�ാ��തിേല�് െക.എസ്.ഇ.േബാ�ഡ് ലിമി�ഡ് എ� േകാടി �പാ

െചലവാ�ിയി��്; ഓേരാ സാ��ിക വ�ഷം തിരി�് �ക വിശദമാ�േമാ;
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കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� മ��� നിയമനം

5851. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� മ��� ത�ികയി� നിയമന�ിനായി അൈഡ�സ് െമേ�ാ അയ�് ��്

മാസം കഴി�ി�ം ഇ�വെര നിയമന ഉ�രവ് ന�കാ� വിഷയം ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ

വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) എ�ി� എ� േപ��് നിയമന ഉ�രവ് ന�കാ��്;

(സി) അൈഡ�സ് െമേ�ാ ലഭി�വർ�് നിയമന ഉ�രവ് ന���തി�ളള നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

എ�ിൽ വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

കാസ�േഗാഡ് ൈവദ�തിഭവന് സ��മായി െക�ിടം

5852. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ൈവദ�തിഭവ� വാടക െക�ിട�ിലാേണാ �വ��ി��ത്;എ�ിൽ വിശദാംശ��

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ൈവദ�തി ഭവന് സ��മായി െക�ിടം നി��ി��തി�ളള നടപടിയായി�േ�ാ;  എ�ിൽ

വിശദാംശ�� അറിയി�േമാ;

(സി) െക�ിടം പണി�ളള എ�ിേമ�് �ക എ�യാെണ�ം െട��  നടപടിക�  ���ിയാ�ിയി�േ�ാ

എ�ം എ� േപ�  െട�റി�  പെ���ി�െ��ം െട��  ഉറ�ി�് ന�കിയി�േ�ാ എ�ം

വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇെ��ി� െട�� ഉറ�ി��തി�ളള കാലതാമസ�ിന് കാരണം എ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ൈവദ�തി�െട മിത ഉപേയാഗ�ിന് േബാധവ��രണ പരിപാടിക�

5853. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഊ�� ഉപേയാഗ�ിന് ആവശ�മായ ക�ത�  സ�ീകരിേ��തിന് െപാ�ജന�ളിെല�േപാെല

വിദ�ാ��ികളി�ം അവേബാധം ��ി�ാ�  ൈവദ�തി വ��് എെ��ി�ം �തന പ�തിക�

ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(ബി) ൈവദ�തി�െട മിത ഉപേയാഗ�ിന് വ��് നട�� േബാധവ��രണ പരിപാടിക�  വിജയം

ക�തായി വിലയി��ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

45 of 68



��കളി� നട�ിലാ�ി വ�� �ാ��് എന�ജി േ�ാ�ാം

5854. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എന�ജി മാേനെ��് െസ�� നട�ിലാ�ി വ�� �ാ��് എന�ജി േ�ാ�ാം സം�ാന�് എ�

��കളി� നട�ിലാ�ി വ�� എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ പ�തി�െട വിശദാംശ��  ന�കാേമാ;  ഇതി�  അംഗമാ��തിന് എെ��ാം

മാനദ��ളാണ് നി��ഷി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ പ�തി �കാരം ��ക��് ലഭി�� േസവന�� എെ��ാമാണ്?

ഇ�േ��ഡ് പവ� ഡവല�്െമ�് �ീം �കാരം വിനിേയാഗി� �ക

5855. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഇ�േ��ഡ് പവ� ഡവല�്െമ�് �ീം അ�സരി�്  2016 ഏ�ി� �ത� 2017മാ��്31 വെര

േക� സ��ാ�  സം�ാന�ിന് എ� �ക അ�വദി�;  അതി�  എ� �ക വിനിേയാഗി�;

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ ?

ക�നാഗ��ി മ�ല�ിെല ൈവദ�തീകരി� വീ�ക�

5856. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സ��� ൈവദ�തീകരണ�മായി ബ�െ��് ക�നാഗ��ി നിേയാജക മ�ല�ി� എ� വീ�ക�

ൈവദ�തീകരി�ി�െ��് വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ��ത �േദശെ� സ��� ൈവദ�തീകരണ ���ിക�െട �േരാഗതി വിശദീകരി�േമാ;

(സി) സ��� ൈവദ�തീകരണ�മായി ബ�െ��് നി��ന�െട വീ�ക�  ൈവദ�തീകരി��തിന്

സ�� സംഘടനക� ���ി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ ;

(ഡി) ക�നാഗ��ി നിേയാജക മ�ല�ി� ഈ പ�തി�മായി ബ�െ��് വിനിേയാഗി�� �ക�െട

േ�ാതസ്, �ക എ�ിവ വിശദീകരി�േമാ ?

ഉപേഭാ�ാ���് എ�.ഇ.ഡി. ബ��ക�

5857. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഗാ�ഹിക ഉപേഭാ�ാ���് എ�.ഇ.ഡി. ബ��ക� ന���തിന് പ�തി ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� അ� സംബ�ി� വിശദ വിവര�� ന�കാേമാ?
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െന�ാ�ി�കര െതാ��ലി� 110 െക.വി സബ് േ�ഷ�

5858. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െന�ാ�ി�കര നഗരസഭാ �േദശമായ െതാ��ലി� �ിതിെച��  66  െക.വി സബ് േ�ഷ�

നവീകരി�് 110 െക. വി സബ് േ�ഷ� ആയി ഉയ���തിന് എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�;

(ബി) വളെര പഴ�ം െച� ഈ സബ് േ�ഷ�  പരിധിയി�  േവാ�േ���ാമം ��മായത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) 110 െക. വി സബ് േ�ഷ� ആയി ഉയ���തിെ� എ�ിേമ�് �ക അംഗീകരി�ി�േ�ാ; എ�ി�

�ക എ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) െന�ാ�ി�കര �േദശ�ിെ� േവാ�േ���ാമ�ിന് പരിഹാരം കാ�വാ� ഈ സബ് േ�ഷെന

110  െക.വി ആയി ഉയ��ാ�  വ�ഷ�ളായി നട�� �മം വിഫലമാ��തിന് കാരണം

വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) ഈ സബ് േ�ഷ� 110 െക വി ആയി ഉയ���തി�� പണിക� ഈ സ��ാരിെ� ഒ�ാം

വാ�ഷിക�ി� ആരംഭി�ാ� കഴി�േമാ എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

���റയി� 110KV സബ് േ�ഷ� നി��ാണം

5859. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം നിേയാജകമ�ല�ിെല ���റയി�  �ാപി��  110KV  സബ് േ�ഷെ�

നി��ാണ�വ��ന��െട �േരാഗതി വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇതിേല�ായി എ� േകാടി �പ�െട ഭരണാ�മതിയാണ് ന�കിയി��ത്;  പ�തി�ായി ആെക

എ� േകാടി �പയാണ് െചലവ് �തീ�ി��ത്;

(സി) ��ത ���ി എേ�ാൾ ���ീകരി�ാനാ�െമ�ാണ് ഉേ�ശി��ത് ?

2006-2011 െല സ��� ൈവദ�തീകരണം

5860. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സ��� ൈവദ�തീകരണം �ഖ�ാപി�ി�� മ�ല�ളി�  ചില വീ�കളി�  ഇേ�ാ�ം ൈവദ�തി

ലഭി�ി�ിെ�� വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� ആയതിെ� കാരണം വ��മാ�േമാ;
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(സി) 2006-2011  െല സ��ാരിെ� കാല�് സ��� ൈവദ�തീകരണം �ഖ�ാപി�തായി

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ഉെ��ി� ആയതിെ� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

സഹകരണ സംഘം ജീവന�ാ��ം ആേരാഗ� ഇ�ഷ�റ�സ്

5861. �ീ.എ�. വിജയ� പി� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

േകരള�ിെല സം�ാന ജീവന�ാ��ം അ��ാപക��ം ന��വാ�  ഉേ�ശി�� ആേരാഗ�

ഇ�ഷ�റ�സ് പ�തി േകരള�ിെല സഹകരണ സംഘം ജീവന�ാ��ം ബാധകമാ��തിന്

ഉേ�ശി��േ�ാ?

േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല നീതി െമഡി�� േ�ാ�

5862. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� വ�തി�േശഷം സഹകരണ േമഖലയി� ��തായി നീതി െമഡി�� േ�ാ�/നീതി

ലാ�ക� അ�വദി�ി�േ�ാ;

(ബി) േകാതമംഗലം മ�ല�ി�  സഹകരണ േമഖലയി�  നിലവി�  എ� നീതി െമഡി��

േ�ാ�/െമഡി�� ലാ�ക� �വ��ി��െ��് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇവ മ�ല�ിെല ഏെത�ാം �േദശ�ളി� ആെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) സഹകരണ േമഖലയി�  ��തായി നീതിെമഡി��/മാേവലി േ�ാ�ക�  ആരംഭി�വാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ?െമഡി�� േ�ാ�/നീതി ലാ�ക�

�മരം��� സ��ീസ് സഹകരണബാ�ിെ� അ�ിനിേ���െട ഭരണ കാലാവധി

5863. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാല�ാട് ജി�യിെല �മരം���  സ��ീസ് സഹകരണബാ�ിെ� അ�ിനിേ���െട ഭരണ

കാലാവധി ദീ�ഘി�ി��തിന് ഗസ�് �സി�ീകരിേ��തിെ� ആവശ�കതെയ സംബ�ി�്

ഇ-ഫയ�  നം.C3/43/17-�  സഹകരണ വ��് എ�് നടപടി നാളി�വെര സ�ീകരി�െവ�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ഫയലിേ��  നടപടി സ�ീകരി�് ഉ�രവ് �റെ��വി�വാ�ം ആയതിെ� േകാ�ി

ലഭ�മാ�വാ�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ;വ��മാ�േമാ?
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േകാ-ഓ�േറ�ീവ് ഇ�െ���/ആഡി�� ത�ിക

5864. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സഹകരണ വ��ി� 2016 ഒേ�ാബ� മാസം വെര �നിയ� േകാ-ഓ�േറ�ീവ് ഇ�െ���/ആഡി��

ത�ികയി�  െറ�ല�  ത�ികകളി�ം അ�ാെത�ം എ�േപ�  േജാലി െച�ി��ായി��െവ�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) 1.6.2015  �ത�  31.3.2017  വെര സഹകരണ വ��ി�  �നിയ�  േകാ-ഓ�േറ�ീവ്

ഇ�െ�ക��/ഓഡി�� ത�ികയി� െറ�ല� ത�ികകളില�ാ��ം �ട��ാ�മതി ലഭി�ാ��മായ

ത�ികക� എ�; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ ?

വി.ആ�.ജയരാജെന പ�� ത�ികയിൽ നിയമി�ാൻ നടപടി

5865. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ�ാ��ാട് �റ� സ��ീസ് സഹകരണ ബാ�ിെല െഡ�ലി കള�� ഏജ�് വി.ആ�.ജയരാജെന

ബാ�ി�  ഒഴി�ളള പ��  ത�ികയി�  നിയമി���മായി ബ�െ�� നം.9368/C3

/2015/സഹ.എ� ഫയലിേ�� എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ത്; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ഫയ� തീ��് ക��ി�് ടിയാെന നിയമി�െകാ�ളള ഉ�രവ് �റെ��വി�വാ�ം ആയതി�

പക��് ലഭ�മാ�വാ�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േകരള ഫിനാ�ഷ�� െറ�േല�റി അേതാറി�ി �പീകരി�ണെമ� ശിപാ�ശ

5866. �ീ.അനി� അ�ര

,, വി.ടി.ബ�റാം

,, അ�പ് േജ�ബ്

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള ഫിനാ�ഷ�� െറ�േല�റി അേതാറി�ി �പീകരി�ണെമ�് ശിപാ�ശക� ലഭി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ

വിശദാംശ�� എെ��ാം;

(ബി) ഇതിെ� ഉേ�ശ�ല���� എെ��ാമാണ്; വിശദാംശം െവളിെ���േമാ ;

(സി) സഹകരണ �ാപന��െട നിയ�ണ�ിന് എെ��ാം കാര��ളാണ് ഇതിൽ

ഉ�െ���ിയി��ത്;വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ ?
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സഹകരണ േമഖലെയ ആ�നികവ��രി��തിന് നടപടി

5867. �ീ.െക.സി.േജാസഫ്

,, ൈഹബി ഈഡ�

,, ഐ.സി.ബാല���

,, അ�� �കാശ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സഹകരണ േമഖലെയ ആ�നികവ��രി��തിന് ഈ ഗവ�െമ�് എെ��ാം നടപടികളാണ്

ൈകെ�ാ�ി��െത� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) എെ��ാം പ�തികളാണ് ഇതിനായി ഗവ�െമ�് ആവി�രി� നട�ാ�ിയെത� വ��മാ�േമാ;

(സി) ആ�െടെയ�ാം പ�ാളി��ം സഹകരണ�മാണ് ഇതി�േവ�ി

�േയാജനെ���ിയത്;വിശദാംശ�� എെ��ാം?

സഹകരണ വ��് �േഖന വാമന�രം മ�ല�ി� നട�ാ�ിയ വികസന പ�തിക�

5868. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം സഹകരണ േമഖലെയ ശ�ിെ���ാ�  എെ��ാം

നടപടിക� സ�ീകരി�െവ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സഹകരണ �ാപന�ളി� നി�ം വാ� എ�� വ��ി മരണെ��ാ� ��ംബ�ിന് എെ��ാം

ആശ�ാസ നടപടിക� ലഭി�െമ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം സഹകരണ വ��് �േഖന വാമന�രം മ�ല�ി�

നട�ാ�ിയ വികസന പ�തിക� ഏെതാെ�െയ�ം എ� �ക െചലവഴി�െവ�ം വ��മാ�േമാ?

സഹകരണ േമഖലയിെല ക�സ�മ� സംഘ��

5869. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� സഹകരണ േമഖലയി� എ� ക�സ�മ�  സംഘ��  �വ��ി���് എ�്

അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇവ�െട �വ��ന�� െമ�െ����തിന് എെ��ി�ം നടപടിക� സ�ീകരി��േ�ാ;

(സി) ഉെ��ി� അവ�െട വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

50 of 68



സഹകരണ േമഖലയിെല �ിതല സംവിധാനം

5870. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� സഹകരണ േമഖലയി�  നിലനി��� �ിതല സംവിധാനം മാ��തിന്

ആേലാചി��േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� അവ�െട വിശദാംശം െവളിെ���േമാ ?

സഹകരണ േജായി�് രജി�ാ�െട ഓഫീസി� അതി�മി�് കയറിയ സംഭവം

5871. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

���  ജി�ാ ക��േറ�ി�  �വ��ി�� സഹകരണ േജായി�് രജി�ാ�െട ഓഫീസി�

17.04.2017  ന് രാ�ി അതി�മി�് കയറി ഫയ�ക�  നശി�ി�ാ�ം േമാ�ി�ാ�ം �മി�

സംഭവ�മായി ബ�െ��് വ��തല നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�േ�ാ;ഉെ��ി�  അത് സംബ�ി�്

വിശദാംശം വ��മാ�ാേമാ?

സഹകരണ സംഘ�ളി� നട� �മേ�ട്

5872. �ീ.എ�. വിജയ� പി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി� സഹകരണ വ��ിെ� കീഴി� �വ��ി�� സഹകരണ സംഘ�ളി� 2015 �ം

2016  �ം ഇടയി�  ഒ� േകാടിയിലധികം �പ�െട �മേ�ട് നട�തായി ആഡി�ി�ം

അേന�ഷണ�ി�ം കെ��ിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� ഇതിൽ െപ� സംഘ�ൾ ഏെത�ാമാണ് ;

(ബി) ഇതി�  എ� സംഘ�ളി�  സ��ല�  ന��  11/79  �കാരം ഉളള റിേ�ാ��് േപാലീസ്

അേന�ഷണ�ിന് ൈകമാറിയി��്;

(സി) �മേ�ട് കെ��ിയ സഹകരണ സംഘ�ളി�  നിയമം  68  (1)  �കാര�ളള അേന�ഷണം

���ീകരി� എ� േക�കളി� സ�ചാ�ജ് ഉ�രവ് �റെ��വി�ി��്?

സഹകരണ ബാ�കളിെല ഓഡി�് സംവിധാനം െമ�െ����തിന് നടപടി

5873. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സം�ാനെ� സഹകരണ ബാ�കളിെല ഓഡി�് സംവിധാനം െമ�െ����തിന് നടപടി

സ�ീകരി�വ��േ�ാ;

(ബി) എ�ി� അവ�െട വിശദാംശം അറിയി�േമാ;

(സി) ഓഡി�ി�ി��ാ�� കാലതാമസം പരിഹരി��തി�ം ഓഡി�് �ടി�ിക പരിഹരി��തി�ം നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) എ�ി� അവ�െട വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

സഹകരണ സംഘ���് ഏകീ�ത േസാ�് െവയ�

5874. �ീ.എ�. വിജയ� പി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സഹകരണ സംഘ��  ക����കളി�  ഉപേയാഗി�െകാ�ിരി�� േസാ�് െവയ�  വിവിധ

ക�നിക�േടതാെണ�കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ാ സഹകരണ സംഘ���ം ഒ� േസാ�് െവയ�  അഥവാ ഏകീ�ത േസാ�് െവയ�

നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; ഉെ��ി� അതിെ� �േരാഗതി അറിയി�േമാ?

സഹകരണ ബാ�ക��് േകാ� ബാ�ിംഗ് േസാ�് െവയ�

5875. �ീ.���ര ര�ാകര�

,, ജി.എസ്.ജയലാ�

,, വി.ആ�. �നി� �മാ�

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

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സഹകരണ ബാ�ക��് െപാ�വായ ബാ�ിംഗ് േസാ�് െവയ� ഏ�െ����തിന്

ആേലാചി��േ�ാ ;

(ബി) ഇതിനായി എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) േകാ� ബാ�ിംഗ് േസാ�് െവയ� റിേ�ാ��ക� േമാണി�റിംഗ് ഏജ�സിക��് ലഭ�മാ�േമാ?

സഹകരണ സംഘ�ിെനതിേര�� പരാതി

5876. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള ഗവ�െമ�് െസ�േ�റിയ�് �ാഫ് ഹൗസിംഗ് സഹകരണ സംഘ�ിെനതിെര ��

അംഗമായി�� സി.രാജ� 4.1.2017-ന് സഹകരണ വ��് മ�ി�് സമ��ി� പരാതിയിേ��
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എ�് നടപടി സ�ീകരി� എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) നടപടി സ�ീകരി�ി�ിെ��ി� എ��ം േവഗം നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

സഹകരണ �ാപന���� നിയ�ണം

5877. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

േനാ�് നിേരാധന�ം അേത �ട��് േക� സ��ാ�  സഹകരണ �ാപന���് െകാ�വ�

നിയ�ണ�ം�ലം ��ി�െ�� �തിസ�ി മറികട�ാ� േകരള�ിെല സഹകരണ �ാപന���്

കഴി�ി�േ�ാ; ��ത വിഷയം സംബ�ി�് വിലയി��� നട�ിയി�െ��ി� വിശദമാ�േമാ?

ജി�ാ സഹകരണ ബാ�കളിെല നിയമനം

5878. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജി�ാ സഹകരണ ബാ�കളി� �ാ��്/കാഷ�� ത�ികകളി� 2017 ജ�വരിയി� �സി�ീകരി�

റാ�് പ�ികയിേല�ായി ഇേ�ാ� എ� ഒഴി�ക� ഉെ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �തിയ റാ�് പ�ികയി� നി�തെ� �ട��� നിയമന�ം നട�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ജി�ാ സഹകരണ ബാ�ക�െട ഇേ�ാഴെ� രീതി�് മാ�ം വ��ിയാ�ം �ട���ാ��

ഒഴി�കളിേല�ം ഇേ�ാ� നിലവി� വ� റാ�് പ�ികയി� നി�ം �ട��ം നിയമനം നട�േമാെയ�്

വ��മാ�ാേമാ?

െകാ�ം ജി�ാ സഹകരണ ബാ�ിെല �ാ��്/കാഷ�� ത�ിക

5879. �ീ.എ�. വിജയ� പി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ം ജി�ാ സഹകരണ ബാ�ിന് അ�വദി�് ന�കിയി�� �ാ��്/കാഷ�� ത�ികക�െട എ�ം

എ�യാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത ബാ�ിെല �ാ��്/കാഷ��  ത�ികകളി�  എ� �ിര ജീവന�ാ�ം എ� താ�ാലിക

ജീവന�ാ�ം േജാലിെച��െ��ം എ� ഒഴി�ക� നിലവി�െ��ം െവളിെ���േമാ;

(സി) ��ത ബാ�ിെല �ാ��്/കാഷ��  ത�ികകളിെല എ� ഒഴി�ക�  പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��്

െച�ി��്?
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േക�് എ�ജിനീയറിംഗ് േകാേളജിെല �ാഫ് നിയമനം

5880. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക�് എ�ജിനീയറിംഗ് േകാേളജിെല �ാഫ് നിയമന�മായി ബ�െ�� റാ�് ലി�ക��് എ�

വ�ഷെ� കാലാവധി ഉെ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) േക�് എ�ജിനീയറിംഗ് േകാേള�കളി�  വിവിധ ഡി�ാ��െമ�കളിലായി എ� വീതം അ��ീസ്

െ�യിനിക� ഉെ��് ഇനം തിരി�് വ��മാ�േമാ?

േക�് എ�ജിനിയറിംഗ് േകാേള�കളിെല �ാ�ക�െട �േമാഷ�ം ശ�ള പരി�രണ�ം

5881. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക�് എ�ജിനിയറിംഗ് േകാേള�കളിെല �ാ�ക�െട നിയമാ��തമായ �േമാഷ�ക�ം ശ�ള

പരി�രണ��ം യഥാസമയം നട�ാ�േ�ാ;  അവസാനമായി നട� ശ�ള പരി�രണ�ിെ��ം

�േമാഷ�ക�െട�ം വിവരം ഇനം തിരി�് ന��േമാ;

(ബി) 25/07/15  തീയതിയിെല ഇ3/777/2014/സിഎപിഇ ന��  േനാ�ിഫിേ�ഷ�  �കാരം നട�

പരീ�യിെല റാ�്ലി�മായി ബ�െ��് പരാതികേളാ േക�കേളാ നിലവി�േ�ാ;  ഉെ��ി�

വ��മാ�േമാ?

�ാഥമിക സഹകരണ സംഘ��െട �ന��ാരണ�ിന് നടപടി

5882. �ീ.തി�വ�� രാധാ���

,, പി.ടി. േതാമസ്

,, വി.ടി.ബ�റാം

,, വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ാഥമിക സഹകരണ സംഘ��െട �ന��ാരണ�ിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് ഈ സ��ാ�

ൈകെ�ാ�ി��െത� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) എെ��ാം പ�തികളാണ് ഇതി�േവ�ി ആവി�രി� നട�ാ�ിയെത� വിവരി�േമാ;

(സി) ഈ പ�തിക� അ�സരി�് എ� സഹകരണ സംഘ���ാണ് ഇതിെ� �േയാജനം ലഭി�ത്;

വിശദാംശം െവളിെ���േമാ ?
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കള�� ഏജ�മാ��് േജാലി �ര�ിതത�ം

5883. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� സഹകരണ ബാ�കളിെല കള�� ഏജ�മാ��് േജാലി �ര�ിതത�ം ഇ�ാ��

കാരണം അ�ഭവി�� �യാസ�� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇവ��് ന��� ക�ീഷ� �ക കാലാ��തമായി ഉയ��ിന���ത് പരിഗണനയി�േ�ാ;

(സി) ഇവ�െട േസവന േവതന വ�വ�ക� പരി�രി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ബംഗാളി� നി�ം ഇറ�മതി െച� അരി�െട �ണേമ�

5884. �ീ.എം.ഉ��

,, പി.ഉൈബ��

േഡാ.എം. െക. �നീ�

�ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് അരി�ാമം പരിഹരി��തിെ� ഭാഗമായി ക�സ�മ�െഫഡ് വഴി ബംഗാളി� നി�ം

ഇറ�മതി െച� അരി�െട �ണേമ� സംബ�ി� ആേ�പം സർ�ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ക�സ�മ�െഫഡ് അരി വാ��തിന് കരാറി� ഏ�െ���തിന് ��പ് അരി�െട �ണനിലവാരം

പരിേശാധി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം വ��മാ�േമാ ;

(സി) ഇ�ര�ി� �ണനിലവാരം �റ� അരി ഇറ�മതി െച���ലം സ��ാരി��ായ സാ��ിക

ന�ം കണ�ാ�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം െവളിെ���േമാ ?

ക�സ�മ� െഫഡിെ� നവീകരണം

5885. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം ക�സ�മ�െഫഡിെ� നവീകരണ�ി�ം

ക�സ�മ�െഫഡിെന ലാഭ�ിലാ��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

ചാല�ടിയി� �തിയ എ.ആ�. ഓഫീസ്അ�വദി��തിന് നടപടി
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5886. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ചാല�ടിയി�  ��തായി അ�വദി� താ��് �വ��നം ആരംഭി�് ര�് വ�ഷം പി�ി�

സാഹചര��ി�, ചാല�ടിയി� എ.ആ�. ഓഫീസ് അ�വദി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�്

വ��മാ�ാേമാ?

ക�സ�മ�െഫഡിെ� മാ�ി �ാപി� വിേദശ മദ�േഷാ�കൾ

5887. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ക�സ�മ�  െഫഡിെ� എ� വിേദശ മദ�േഷാ�കൾ �വ��ി��െ��്  ;

വിശദാംശം ജി� തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇവയി�  എ� മദ� േഷാ�കൾ േദശീയ-സം�ാന പാതേയാര�ളി�  �ിതി െച�� എ�്

െവളിെ���േമാ;

(സി) ഇവയി� എ�െയ�ം മാ�ി �ാപി� എ�് അറിയി�േമാ?

െക.ടി.ഡി.സി. ��തായി നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി�� പ�തിക�

5888. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ�

,, വി. േജായി

,, എം. �േകഷ്

,, ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വിേനാദ സ�ാര േമഖല�െട വികസന�ിനായി െക.ടി.ഡി.സി.  എെ��ാം

പ�തികളാണ് ആവി�രി�് നട�ിലാ�ി വ��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െക.ടി.ഡി.സി. ��തായി നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി�� പ�തിക� ഏെതാെ�യാണ്;

(സി) െക.ടി.ഡി.സി.�െട കീഴി�� േമാ��ക�െട�ം ടാമറി�് േഹാ��ക�െട�ം �വ��നം അവേലാകനം

െച�ി�േ�ാ; അവ�െട �വ��നം ��ത� കാര��മമാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) സം�ാന  -  േദശീയ പാതേയാര�ളിെല മദ�ശാലക�  ��ണെമ� ��ീം േകാടതി വിധി

െക.ടി.ഡി.സി.�െട ബിയ�  പാ�ല�ക�െട �വ��നെ� എ�കാരമാണ് ബാധി�ി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ ?

ബി.ആ�.ഡി.സി.�െട അധീനതയി�� �ാപന��
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5889. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാട് ജി�യി�  ബി.ആ�.ഡി.സി.�െട അധീനതയി�� എ� �ാപന��

ലീസ്/പാ�ം/വാടക ഇന�ി�  ന�കിയി�െ��ം ആ�െ�ാെ�യാെണ�് ന�കിയെത�ം

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ലീസ്/പാ�ം /വാടക കാലാവധി എ�െയ�ം ��ത �കയി� വാ�ഷിക വ��നവ് ഉ�ായി�േ�ാ

എ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) വ�ഷ�ളായി ഒേര �ാപന�ിന്/വ��ി�് മാ�ം ലീസ്/പാ�ം/വാടക�് ന��� �ാപന��

ഏെതാെ�െയ�ം എ�് �തലാണ് ന�കിവ��െത�ം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ബി.ആ�.ഡി.സി.യി�  2016-17  -�  എ� േകാടി �പ�െട നി��ാണ �വ��ന��

നട�ി�െ��ം ഏെതാെ� �ാപന�ളിലാണ് ഈ ���ി നട�ിയെത�ം,  ഓേരാ

�ാപന�ി�ം െചലവഴി� �ക എ�െയ�ം വ��മാ�േമാ?

ഫാം �റിസം

5890. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ഷിക േമഖലയി�  �റിസ�മായി ബ�െ���ി ഫാം �റിസ�ിെ� ആവശ�കത

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ഫാം �റിസം പ�തിയി�  ഏെത�ാം പ�തിക��ാണ് ഇതിനകം അംഗീകാരം

ന�കിയി��ത്;

(സി) ഈ പ�തിക��് ന�കിവ�� േ�ാ�ാഹന�� എെ�ാെ�യാണ്;

(ഡി) ഫാം �റിസം േ�ാജ�ക��േവ�ി ത�ാറാ�� ക�ഷക��് സ��ാ�  േ�ാജ�് റിേ�ാ��ക�

ത�ാറാ�ി ന��� കാര�ം പരിഗണി�േമാ;

(ഇ) ഫാം �റിസം െസ��ക� സ�ീകരി��തി�� മാ�� നി�േ�ശ�� �റിസം ഡി�ാ��്െമ�ിെ�

െവബ് ൈസ�ി� �സി�െ���േമാ; എ�ി� വിശദാംശ�� ന��േമാ?

േവളി �റി�് വിേ�ജിെ� �വ��നം കാര��മമാ��തിന് നടപടി

5891. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

തി�വന��രം ജി�യിെല േവളി �റി�് വിേ�ജിെ� �വ��നം കാര��മമാ��തിന് വ��ക�

ത�ി�ളള ഏേകാപനം സാധ�മാ��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��ത് ?
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ൈപ�ക �റിസം പ�തി

5892. �ീ.���ര ര�ാകര�

,, ചി�യം േഗാപ�മാ�

,, ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

,, എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈപ�ക �റിസം പ�തി എ�ത് എ�ാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) �രാതന ൈ�സ് ��് �ന��ാരണ�ി�� പ�തിയി� പ�ാളിയാ��ത് േകരളാ �റിസ�ിന്

ഏെതാെ� തര�ി� �ത� ��ാ�െമ�് വിശദമാ�േമാ?

തലേശരി നിേയാജക മ�ല�ിെല �റിസം ���ിക�

5893. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തലേശരി നിേയാജക മ�ല�ി� �റിസം േമഖല�മായി ബ�െ��് ഇനി എ� ���ിക��്

ഭരണാ�മതി ലഭ�മാകാ�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ ���ിക� ഏെത�ാമാെണ�ം ഇതിെ� നിലവി�� അവ� എ�ാെണ�ം തരം തിരി�്

വ��മാ�േമാ?

�റിസം മാ�� �ാ�കൾ

5894. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� �റി�് െഡ�ിേനഷ�ക�െട സമ��ം ��ിര�ം ��തി സൗ�ദ�മായ വികസന

ല��ം ൈകവരി��തിെ� ആദ� പടിയായി നട�ാ�� മാ��  �ാ�ക�െട �വ��നം

���ിയായി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി�  ഏെത�ാം െഡ�ിേനഷ�ക�െട മാ��  �ാനാണ് സ��ാരി�  സമ��ി�ി��െത�്

അറിയി�േമാ;

(സി) ��ത മാ�� �ാ�ക� വിലയി��ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശ�� ന��േമാ?

�റിസം വ��ിംഗ് ��ിെ� പരിഗണന�ാ�� െ�ാജ�ക�
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5895. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആല�ഴ ജി�യി�  നി�് കഴി� സാ��ിക വ�ഷെ� പ�തിയി�  ഉ�െ���ി �റിസം

വ��ിംഗ് ��ിെ� പരിഗണന�ായി എ� െ�ാജ�ക�  സമ��ി�ി��;വിശദാംശ��

അറിയി�േമാ;

(ബി) ഡി.�ി.പി.സി.�ം ബി.ആ�.ഡി.സി�ം സമ��ി�ി�� െ�ാജ�ക� ഓേരാ�ം വിശദമാ�േമാ

(സി) ഏെതാെ� െ�ാജ�ക��് അ�മതി ലഭി�ി��് വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

�ാമീണ �റിസം

5896. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ാമീണ �റിസം പ�തി�െട വി�ലീകരണ�ിനായി എെ��ാം പ�തികളാണ് ഈ സ��ാ�

�പീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ക;

(ബി) േകരള�ി� ബാ�ക�ം മദ� വി�പന േക���ം ��ിയതി� േശഷം �റി�ക�െട എ��ി� �റവ്

വ�ി�േ�ാ;

(സി) ഉെ��ി� ആയതിെ� വിശദമായ കണ�ക� ലഭ�മാ �േമാ?

ആല�ഴ െകാേമ��� കനാലിെ� കരയി�� െച�ഹ�ക�

5897. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആല�ഴ െകാേമ���  കനാലിന് ഇ�കരകളി�മായി നി��ി�െ��ി�� െച�ഹ�ക�

നി��ി��തിെ� �മതല ആ��ായി��െവ�ം ഇ�വെര എ�െയ�ം ���ീകരി�്

ഡി.ടി.പി.സി. -െയ ഏ��ി�ി�െ��ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) നി��ാണം ���ീകരി�ി�ം ഡി.ടി.പി.സി.  -�് ൈകമാറാ� എ� ഹ�കളാണ് കാല�ഴ�ം �ലം

നശി��െത�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) െകാ�വാ� ചാവടി�ാല�ിന് സമീപം നി��ി�ി�� ശൗചാലയം ശാ�ീയ രീതിയി� �വ��ന

സ�മാ�ാ� കഴി�േമാ;

(ഡി) ��ത �ല� നി��ി�ി���ം  (ആ�ി�വാ�  ഫാ�റി�െട എതി�വശം)  നി��ാണം

���ീകരി��മായ �ം ഡി.ടി.പി.സി-�് ൈകമാറിയി�േ�ാ;ഇെ��ി� അതി�� അടിയ�ര നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?
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ആഭ��ര �റിസം

5898. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േനാ�് നിേരാധനം വ�തി�േശഷം ആഭ��ര �റിസം രംഗ�് മാ��ം സംഭവി�ി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ;

(ബി) എ�ി� ആയത് പരിഹരി��തിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ആഭ��ര �റിസം േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി സം�ാനെ� �ധാന �റിസം േക��െള

ബ�െ���ി �റിസം പാേ��ക� നട�ിലാ��തിന് പ�തി�േ�ാ;

(ഡി) ഇെ��ി� യാ� െചലവ്, ഭ�ണം, താമസം, �ല�� കാണ� എ�ിവെയ�ാം ഉ�െ�െട��

�റിസം പാേ��ക�  നട�ിലാ��തി�ം ത��ാരാ ആഭ��ര �റിസം വ��ി�ി��തി�ം നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

മല�റം ജി�യി� വിേനാദ സ�ാര വ��് െചലവഴി� �ക

5899. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2015-16,  2016-17  സാ��ിക വ�ഷ�ളി�  മല�റം ജി�യി�  വിേനാദ സ�ാര വ��്

െചലവഴി� �ക�െട വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ബി) ഡി.�ി.പി.സി മല�റം വഴി ,എ� �പയാണ് െചലവഴി�െത�ം ഏെതാെ� േക��ളി� ഏെതാെ�

ഇന�ിലാണ് �ക െചലവഴി�െത�ം അറിയി�േമാ;

(സി) താ�� -ഒ�ം�റം വിേനാദ സ�ാര േക��ി� നി�ം ഡി.�ി.പി.സി�് േമ� �ചി�ി� വ�ഷ�ളി�

ലഭി� വ�മാനം എ� എ�റിയി�ാേമാ?

സം�ാനം സ��ശി� വിേനാദസ�ാരിക�െട എ�ം

5900. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016-17  സാ��ിക വ�ഷ�ി�  സം�ാനം സ��ശി� വിേദശ വിേനാദസ�ാരിക�െട

എ��ി�, ��വ�ഷെ� അേപ�ി�് എ� ശതമാനം വ��നവാണ് ഉ�ായി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത കാലയളവി�  അന� സം�ാന�ളി�  നി�� എ� �റി�ക�  സം�ാന�്

വ�ി�െ��ം ഇവരി� നി�ം സ��ാരിന് എ� േകാടി �പ�െട വ�മാന��ായി�െ����
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വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ?

�ത�ാ� െക�ി� േബാ�് സ��ീസ്

5901. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാതമംഗലെ� �റിസം �േദശമായ �ത�ാ�  െക�ി�  വിേനാദസ�ാരിക��േവ�ി േബാ�്

സ��ീസ് നിലവി�േ�ാ;

(ബി) എ� േബാ�കളാണ് നിലവി�  �ത�ാ�  െക�് റിസ�േ�ായറി�  സ��ീസ് നട��െത�്

െവളിെ���േമാ;

(സി) ��ത സ��ീസി� സ��ാരിെ��ം സ�കാര� വ��ിക�െട�ം േബാ�ക�െട എ�ം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) �ത�ാ�  െക�്,  തേ��ാട്,  �യം��ി,  േനര�മംഗലം �ട�ിയ �േദശ�ളിെല �റിസം സാധ�ത

ഉപേയാഗെ����തി�േവ�ി �ത�ാ�െക�് റിസ�േ�ായറി�േവ�ി ��തായി േബാ�് സ��ീസ്

ആരംഭി�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ ?

���ാടി മ�ല�ിെല �റിസം പ�തിക�

5902. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ���ാടി നിേയാജകമ�ല�ി�  �റിസം വ��ി� കീഴി�  നട�വ�� ���ിക�

ഏെതാെ�െയ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തിക�െട വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(സി) ഭരണാ�മതി�ായി ���ാടി മ�ല�ി�  നി�് ഇതിനകം സമ��ി��ം ഇേ�ാ�  സ��ാറിെ�

പരിഗണനയി���മായ പ�തിക� ഏെതാെ�െയ�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) മ�ല�ി�  �റിസം േമഖലയി�  ഏെറ സാധ�ത ഉ� ഏെത�ി�ം പ�തിക�

��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�േമാ?

മല�റെ� �തിയ വിേനാദസ�ാര േക���

5903. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ

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

(എ) മല�റം ജി�യി�  വിേനാദസ�ാര വ��് ��തായി കെ��ിയ വിേനാദ സ�ാര േക���

എെതാെ�യാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത േക���െട വികസന�ിനായി എെ��ി�ം പ�തിക� ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;
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(സി) ��ത േക����് ആവശ�മായ ഫ�് ലഭ�മാ�വാ�  നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�്

വ��മാ�ാേമാ?

വിേനാദസ�ാര വിപണന�ിനായി സ�ീകരി� നടപടിക�

5904. �ീ.എസ്.ശർ�

,, െക.�േരഷ് ���്

,, ബി.സത��

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

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിേനാദസ�ാര വിപണന�ിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) വിേനാദസ�ാര വിപണന�ി�� ഏ��ം ന� ഉപാധി വിേനാദ സ�ാരിക��് മിക� േസവന�ം

മാന�മായ െപ�മാ��ം വിേനാദസ�ാര േക��ളിെല �ചിത��ം ഗതാഗതസൗകര��ം ആയതിനാ�

ഇവ�് ����ം ന�കിെ�ാ�� �വ��ന���് �ാധാന�ം ന��േമാ;

(സി) െമ�െ�� വിേനാദ സ�ാര വിപണന�ിനായി �ചരണപരിപാടിക�  കാര��മമാ�ാ�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

വിേനാദസ�ാര േക��� മാലിന���മായി ��ി��തിന് സംവിധാന��

5905. �ീ.െജയിംസ് മാത�

,, േജാ�ജ് എം. േതാമസ്

,, െക. ബാ�

�ീമതി.വീണാ േജാ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിേനാദസ�ാര േക���  മാലിന���മായി ��ി��തിന് നിലവി�  എെ��ാം

സംവിധാന�ളാണ് ഉ�െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) വിേനാദസ�ാര േക��ളിെല �ചിത�മി�ാ��ം മാലിന� സം�രണ പ�തിക�െട അഭാവ�ം

േമഖലെയ �തി�ലമായി ബാധി�െമ�തിനാ� ഇത് പരിഹരി��തിനായി എെ��ാം നടപടിക�

സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ േമഖലയിെല മാലിന� സം�രണ�ിന് െപാ�ജന��െട�ം തേ�ശസ�യംഭരണ

�ാപന��െട�ം പ�ാളി�ം ഉറ� വ��വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?
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ഉ�രവാദി� �റിസം

5906. �ീ.രാ� എ�ഹാം

,, ഒ. ആ�. േക�

,, െക.െജ. മാ�ി

,, കാരാ�് റസാഖ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഉ�രവാദി� �റിസം േമഖലയി� മ�് സം�ാന�െള അേപ�ി�് ന�െട സം�ാനം ൈകവരി�

േന��� എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) ഉ�രവാദി� �റിസ�ിെ� ര�ാം ഘ� �വ��ന�ളി�െട �ാേദശിക സ�ഹ�ിന് ��ത�

വ�മാനം േനടിെ�ാ��വാ� എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ത്;

(സി) ഉ�രവാദി� �റിസം സംബ�ി�് െപാ�ജന���ം തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന���ം

േബാധവ��രണം, പരിശീലനം എ�ിവ നട��തിനായി നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ഉ�രവാദി� �റിസം ��ത�  ജി�കളിേല�് വ�ാപി�ി��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ;വിശദാംശം

ന�കാേമാ?

ആ�ിസിബി� �റിസം പ�തി

5907. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ആ�ിസിബി� �റിസം പ�തി നട�ാേ��തിെ� ആവശ�കത ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ഈ പ�തിയി�  ഉ�െ���ി സം�ാന�് ഇതിനകം നട�ാ�ിയി�� പ�തിക�

ഏെതാെ�;വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(സി) ഈ േമഖലയി�  ��ത�  പ�തിക�  നട�ിലാ�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ;എ�ി�

വിശദാംശ�� ന��േമാ?

ഉ�രവാദി� �റിസം പ�തി

5908. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ�

,, തി�വ�� രാധാ���

,, എ�േദാസ് ���ി�ി

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ഉ�രവാദി� �റിസം പ�തി നട�ാ��തിന് എെ��ാം ക�� പ�തിക� ൈകെ�ാ�ി��്;

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട നട�ി�് സംബ�ി�് എെ��ാം അംഗീകാര�� ലഭി�ി��്; വിശദമാ�േമാ;

(സി) നിലവി� എ� �റിസം േക��ളി� പ�തി നട�ിലാ�ി വ���്;വിവരി�േമാ?

അതിര�ി�ി �റിസം േമഖലയി� സൗകര���

5909. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അതിര�ി�ി �റിസം േമഖലയി� �റി�ക��ായി എെ��ാം സൗകര��ളാണ് ഏ�െ����തിന്

സ��ാ� തീ�മാനി�ി��ത് എ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) �റി�ക��് അടി�ാനസൗകര��ളായ േടാ�ല�്, പാ��ിംഗ് �ട�ിയവ ഒ���തിനാവശ�മായ

നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(സി) അതിര�ി�ി �റിസം േമഖലയി� ഉ�െ�� ����ഴിയി� �റി�ക��ായി എെ��ാം സൗകര���ം

വികസന �വ��ന��മാണ് നട�ക എ�് അറിയി�ാേമാ?

വാടാന��ി ബീ�ിെ� സൗ�ര�വ��രണം

5910. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ���  ജി�യിെല വാടാന��ി ബീ�ിെ� സൗ�ര� വ��രണ�ി�� നടപടി�ായി മണ��

എം.എ�.എ ന�കിയി�� ക�് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� ഇ�ാര��ി� സ�ീകരി� നടപടി എെ��ാമാെണ�് അറിയി�േമാ?

�റി�കെള ആക�ഷി�ാ� പ�തി

5911. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ�

,, ഐ.സി.ബാല���

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

,, സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

�റിസം േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് ഇൗ സ��ാ�  ആവി�രി�ി�� പ�തിക�െട നട�ി�വഴി,

വ�ംവ�ഷ�ളി�  സം�ാനേ��് എ� �റി�കെള ആക�ഷി�ാനാണ് ല��മി��െത�്

വ��മാ�േമാ?
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�റി�ക��ായി േഹാം േ�

5912. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സം�ാന�് �റി�ക��ായി േഹാം േ� ഏ�െ����തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ്

�ലവാസിക�  ഏ�െ��േ��െത�ം ഇ� സംബ�ി� നടപടിക�/അംഗീകാര��  എ�ിവ

എവിെട നി�ം േതടണെമ�ം വ��മാ�േമാ?

ശബരിമല മാ�� �ാനി� ഉ�െ���ിയ ���ിക�

5913. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ശബരിമല മാ��  �ാനി�  ഉ�െ���ി എെ�ാെ� ���ികളാണ് വിഭാവന െച�ി��െത�ം

ഇതി�  ഏെതാെ�യാണ് ഇേ�ാ�  നട�ിലാ�ിയി��െത�ം എ� േകാടി �പ ഇതിനായി

െചലവഴി�െവ�ം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) അ�� ശബരിമല സീസ���് എെ�ാെ� ���ികളാണ് ���ീകരി�ാ�  ഉേ�ശി��ത്;

ഇവ�െട നി��ാണ�േരാഗതി വിലയി��േമാ;

(സി) സമയബ�ിതമായി നി��ാണം ���ിയാ�ാ�  എെ��ി�ം തട�ം ഏെത�ി�ം പ�തി�്

േനരി��േ�ാ;  ഇത് പരിഹരി�ാ�  എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ിരി��ത്;

വിശദമാ�േമാ?

ശബരിമല ഇട�ാവള��

5914. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദവസ�ം േബാ�ഡ് ശബരിമലയിേല�� പാതയി� ��േ�ഴ് ഇട�ാവള�� �ഖ�ാപി� �കാരം

ഇവ ഏെതാെ� �ല�ളിലാണ് നി��ി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇട�ാവള��െട ഘടന വിശദമാ�േമാ?

മലബാ� േദവസ�ം േബാ�ഡ് േ�� ജീവന�ാ�െട ശ�ളം

5915. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) മലബാ�  േദവസ�ം േബാ�ഡിന് കീഴി�� േ���ളിെല ജീവന�ാരി�  ഏെതാെ� േ��ം

ജീവന�ാ��ാണ് ശ�ളം �ട�ിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) മാേന�െമ�് ഫ�മായി ബ�െ��് ഏെതാെ� ജീവന�ാ��ാണ് ശ�ളവ��നവ് ന�കാ�

കഴിയാെത വ�െത�് അറിയി�ാേമാ?

ശബരിമലയിൽ സ�ീേവജ് �ീ�്െമ�് �ാ�ിെ� നി��ാണ�മായി ബ�െ�� അഴിമതി

5916. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ശബരിമല മാ��  �ാനി�  ഉ�െ���ിയി�� സ�ീേവജ് �ീ�്െമ�് �ാ�ിെ� നി��ാണം

���ീകരി�ത് എ�ാണ്;  എ� �പയാണ് ഇതിനായി െചലവഴി�ത്;  ആ��ായി��

നി��ാണ�മതല;

(ബി) �ാ�ിെ� �ാപിത േശഷി എ�യാണ്;  ഇത് ഇേ�ാ�  �വ��ി��േ�ാ;  ഇതിെ�

നി��ാണ�മായി ബ�െ��് അഴിമതി നട�താ�� പ�വാ�� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) നി��ാണ�ി� എെ�ാെ� അപാകതകളാണ് സംഭവി�െത�് വ��മാ�േമാ ; ഇത് സംബ�ി�്

എെ��ി�ം േകസ് രജി��  െച�ി�േ�ാ;  ���ാ�െ�തിെര എെ�ാെ� നടപടിക�

സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ?

കാടാ�ഴ �ീ ഭഗവതി േ��ം ശബരിമല ഇട�ാവളമാ��തി�ളള നടപടി

5917. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ

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

(എ) േകാ���  നിേയാജകമ�ല�ിെല കാടാ�ഴ �ീ ഭഗവതി േ��ം ശബരിമല ഇട�ാവളം

ആ��ത് സംബ�ി�് േ��ം അധികാരിക�  േദവസ�ംവ��ിന് ന�കിയ െ�ാേ�ാസ�

പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) ആയിര�ണ�ിന് തീ��ാടക�െട ഇട�ാവളമായി മാറിെ�ാ�ിരി�� കാടാ�ഴ �ീ ഭഗവതി

േ���ിെല ഭൗതീക സാഹചര�ം െമ�െ���വാ� േവ�ി�ളള പ�തിക� പരിേശാധി�് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(സി) തീ��ാടന �റിസം വികസന�മായി ബ�െ�� പ�തികളി�  ഉ�െ���ി ഇവിെട അടി�ാന

സൗകര� വികസന�ിന് ഫ�് അ�വദി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ജി�ാ �റിസം െ�ാേമാഷ� കൗ�സിലിന് ഇത് സംബ�ി� െ�ാജ�് ത�ാറാ�വാ� ആവശ�മായ

നി�േ�ശം ന��വാ�  നടപടി സ�ീകരി�േമാ;  കാടാ�ഴ�െട �റിസം വികസന�ിനായി എ��

നടപടിക� വ��മാ�േമാ?
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തി�വിതാം�� േദവസ�ം േബാ�ഡ് െസ��റിെയ മാ� ണെമ� ആവശ�ം

5918. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വിതാം�� േദവസ�ം േബാ�ഡ് െസ��റിെയ നീ�ണെമ�് ആവശ�െ��് ബ�. േദവസ�ം മ�ി,

േദവസ�ം േബാ�ഡ് �സിഡ�ിന് ക�് െകാ��ി�േ�ാ; എ�ി� ക�ിെല ഉ�ട�ം വിവരി�േമാ;

(ബി) െസ��റിെയ മാ�ാ�� എെ��ി�ം �േത�ക കാരണ��  ഉേ�ാ;  വിശദാംശ��

െവളിെ���േമാ?

മാടായി�ാവിെല േ��കലാ അ�ാദമി

5919. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ക��  ജി�യിെല മാടായി�ാവിെല േ��കലാ അ�ാദമി�് ഫ�് ലഭ�മാ��തി�ം അവിെട

േകാ�ക� ആരംഭി��തി�ം എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്; വിശദാംശം ന��േമാ?

ആരാധനാലയ�ളി� മാ��ി�ം കായിക പരിശീലന�ം ഒഴിവാ�ാ� നടപടി

5920. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദവസ�ം േബാ��ക�െട കീഴി�ളള േ�� പരിസര�ളി�ം െെമതാന�ളി�ം മാ��ി�ം

കായികപരിശീലന�ം നട��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�, േദവസ�ം േ���ളി� ഇ�രം ���ിക� നട��തിെന നിയ�ി�െകാ�് േദവസ�ം

േബാ�ഡിന് നി�േ�ശം ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ ; വിശദീകരി�േമാ;

(സി) േ����  ആ�ീയ േക���ം ആരാധനാലയ��മായി മാ�ം നിലനി���തി�ം ആ�ധ

പരിശീലന��െ�െട�ളള �വ��ന�െള നിയ�ി��തി�മായി നിയമനി��ാണം നട��തിന്

നടപടി സ�ീകരി�േമാ; എ�ാ�രം ആരാധനാലയ�െള�ം ഇതിെ� പരിധിയി� െകാ�വ��തിന്

നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദീകരി�േമാ?

പ�തീ���ളം നവീകരണം

5921. �ീ.െക.�രളീധര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) പ�നാഭസ�ാമി േ�� പരിസര�� പ�തീ���ളം നവീകരണെ� സംബ�ി�് സ��ാ�

തല�ി� പഠനം നട�ിയി�േ�ാ; എ�ി� ആയത് സംബ�ി�് വിശദവിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) പ�തീ���ളം നവീകരണ�ിന് ഈ സ��ാ� നാളി�വെര എ� �പ അ�വദി�ി��്;  എ�

�പ െചലവാ�ി; നവീകരണ�ിന് ആെരയാണ് �മതലെ���ിയിരി��ത്;

(സി) പ�തീ���ളം നവീകരണം ���ീകരി�ാ�തിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ?

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

തി�വന��രം, െസ��റി,

17-05-2017

�േ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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