
പതിനാലാം േകരള നിയമസഭ

ഏഴാം സേ�ളനം

2017 ഓഗ�്  16, �ധ�

ന��ചി�മിടാ� േചാദ���

[ആെക േചാദ���--303]

മ�പടി ന��� മ�ിമാ� േചാദ� ന��

ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി : 2000 �ത� 2112 വെര

വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ��മ�ി : 2113 �ത� 2182 വെര

ൈവദ�തി വ��മ�ി : 2183 �ത� 2231 വെര

സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��്

മ�ി
: 2232 �ത� 2302 വെര

കി�ബി �േഖന�� ഭരണാ�മതി

2000. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

നട�് സാ��ിക വ�ഷം ചടയമംഗലം മ�ല�ി�  കി�ബി �േഖന�� ഏെത�ി�ം

���ിക��് ഭരണാ�മതി ന�ിയി�േ�ാ ; വിശദാംശം ന��ുേമാ?

ബി�ക� മാ��തി�� ഫ�്

2001. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016-17 സാ��ിക വ�ഷം �ഷറിയി� സമ��ി��ം ക� സി��ി� നിലനി����മായ

ബി�ക�  മാ��തി�� ഫ�് അ�വദി�േ�ാ�  അ��  മ�ല�ിെല േച�ംപ�ി�റം  ,

അ���ി എ�ീ പ�ായ�കെള ഉ�െ���ിയി� എ� വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

ആയതിെ� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ �ായ�ക��് അടിയ�ിരമായി ��ത ബി�ക� മാ��തി�� ഫ�് അ�വദി�്

ഉ�രവാ�േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

ബാ�ക�െട ലയനം
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2002. �ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെ� തനത് നാഷണൈല�ഡ് ബാ�ായ എസ്.ബി.ടി-െയ എസ്.ബി.െഎ-യി�

ലയി�ി�തി� �റേമ െഷഡ��ഡ് ബാ�ായ കാ�ലിക് സിറിയ�  ബാ�്,ധനല�ി,  സൗ�്

ഇ���, െഫഡറ�  ബാ�കെള�ം ലയി�ി��താ�� വിഷയ��  സ��ാരിന് എ�

െച�ാനാ�ം;

(ബി) സം�ാനെ� ജന�െള ബാ�ിംഗ് േമഖല�മായി അ��ി� നി��� ��ത ബാ�ക�െട

ലയനെ� െച��് ത��ല��ാ�� സാ�ഹികാഘാതം തട��തി�� നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ ?

നവ ഉദാര പരി�ാര��

2003. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നവ ഉദാര പരി�ാര��െട ഭാഗമായി േക�സ��ാ�  നട�ാ�ിയ ജി.എസ്.�ി

,േകാ��േറ�ക��് അ��ലമായി മാ�� എ� ആേ�പം ��യി�െ��േവാ;  വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ജി.എസ്.�ി നട�ിലാ�ക വഴി നി�തി നിര�് �റ� േമഖലക�  ഏെത�ാെമ�ം ത��ലം

ഉപേഭാ�ാവിന് �േയാജനം ലഭി��േവാ എ�ം സ��ാ�  പരിേശാധി�േവാ;  വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഭി�േശഷി�ളളവ� ഉപേയാഗി�� ഉപകരണ��, സാനി�റി നാ�കി�, ക�ടക�, റേ�ാറ�്

ഭ�ണം, ജീവ� ര�ാ ഔഷധ��, െച�കിട വ�ാപാര ഉ�����, േകാഴിയിറ�ി, ഭ�� എ� ,

പ�സാര,േതയില,ധാന����  �ട�ി നിേത�ാപേയാഗ സാധന���് വിപണിയി�  വില

��തലാേണാ �റവാേണാ നാളി�വെര അ�ഭവെ���ത് എ�് സ��ാ�  പരിേശാധി�േവാ;

എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ജി.എസ്.�ി നട�ിലാ�ിയതി�േശഷം ���ിയ എം.ആ�.പി വിലയി�് സം�ാന�് വിപണനം

നട�� േമഖലക�ം ഉ�����ം ഏെത�ാം എ�ം വ��മാ�േമാ?

ജി എസ് ടി �കാര�� വില

2004. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജി എസ് ടി നട�ാ�ിയതി�േശഷം സം�ാന�ി� ലഭി� നി�തി വ�മാനം എ�; ; നി�തി

വ�മാന�ി�  എ� �റ� വ�ി�െ��ി�  അ� തരണം െച�വാനായി സ�ീകരി� വ��

നടപടിക� എെ��ാം ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) നട� സാ��ിക വ�ഷം വ�ാപാരിക�  കണ�ക�  സമ��ിേ��� കാലാവധി

നി�യി�ി�േ�ാ ; ജി എസ് ടി നട�ാ��തി� ���ം പി���� കണ�ക� എ�കാരമാണ്
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സമ��ിേ��ത്  ;ഇതിനായി ���ിയ ബി� മാ�ക ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ  ;എ�ി� മാ�ക�െട

പക�� സഹിതം വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ജി എസ് ടി നട�ാ�ിയ േശഷം ഇതര സം�ാന� നി�െമ�� ഉ�����് ജി എസ് ടി

�കാര�� വില താരതമ�െ���ിയി�േ�ാ, എ�ി� ഏെത�ാം ഉ�����് എ�ം ജി എസ് ടി

വിലയി�  മാ�ം ഉ����െട ��� വിപണനം എേ�ാ�  ���ീകരി�ാ�  കഴി�ം എ�ം

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ജി എസ് ടി നട�ാ�ിയതിേ�ശഷം ക�വട�ാ� ഉ�����് �തിമ �ാമ�ം അമിത വില�ം

ഈടാ�� പരാതി സ��ാ� പരിേശാധി�േവാ, വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(ഇ) സ��ാരിെ� �തിയ ബി� േഫാ�േമ�് (ജി എസ് ടി �കാര��ത്) �കാരം വ�ാപാരശാലകളി�

ബി�  ന�വാ�ം ആയ� പരിേശാധി�ാ�  നി�തി വ�� ജീവന�ാെര പരിശീലി�ി�ാ�ം

സ��ാ�  നട�� �വ��ന��  എെ��ാം എ�ം ഇത് ��മ� രീതിയി�  എേ�ാ�

നട�ാ�ാ� കഴി�ം എ�ം വ��മാ�േമാ;

(എഫ്) േകാഴിയിറ�ി ഉ�െ�െട പല ഉപേഭാ� ഉ�����ം വ�ാപാരിക� വില �ദ�ശി�ി�ാെത പല

വില� വി��� തട�വാ� എ�ാ വ�ാപാരിക�ം അവ� വിപണനം നട�� സാധന��െട ജി

എസ് ടി �കാര�� വില �ദ�ശി�ി�വാ� എ� നടപടിക� സ�ീകരി�ം എ�് വ��മാ�േമാ?

എം. എൽ.എ. മാ�െട ആ�ി വികസന ഫ�ിന് ഭരണാ�മതി നൽ��തിന് ജി�ാ േക��ളിെല

�മീകരണ�ൾ

2005. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എം. എൽ.എ. മാ�െട ആ�ി വികസന ഫ�് സംബ�ി�� ഭരണാ�മതി ന���തിന് ജി�ാ

കള��മാെര അധികാരെ���ി ഉ�രവായി�േ�ാ;എ�ിൽ വിശദാംശ�� അറിയി�േമാ;

(ബി) ജി�ാ േക��ളി�  ഇ�മായി ബ�െ�� ���ിക�  െെകകാര�ം െച��തിന് എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്; വിശദാംശ�� അറിയി�േമാ;

(സി) ഇൗ പ�തി �കാരം ഭരണാ�മതി ന�കാ� �മതലെ���ിയി�� ഓഫീ�കളി� ആവശ��ിന്

ക����ക�ം േ�ഷനറി സാധന��ം ലഭ�മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�

ആയത് ലഭ�മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ജി.എസ്.ടി �കാരം വില �റ�� സാധന��െട പ�ിക

2006. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജി.എസ്.ടി �കാരം വില �റ�� സാധന��െട പ�ിക സ��ാ� �റ�ിറ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഏെത�ാം സാധന�ളാ�് ��ത പ�ികയി�ളളത്;

(സി) ��ത പ�ികയി� ഉളള എ�ാ സാധന���ം ജി.എസ്.ടി.  നിലവി� വ�തി� േശഷം വില
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�റ�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) േകാഴിയിറ�ി എ� �പ� വി��ാനാ�് സ��ാ� നി�േ�ശം ന�കിയത് വ��മാ�ാേമാ?

ജി.എസ്.ടി നട�ിലാ��തിന് ��പ് നി�തി

2007. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ജി.എസ്.ടി നട�ിലാ��തിന് ��പ്  20  ല�ം �പ മാസ വ�മാന�� േഹാ��ക��്

ഏെത�ി�ം തര�ി�� നി�തി ഉ�ായി�േ�ാ;എ�ിൽ ഏത് നി�തിയായി��;  അത് എ�

ശതമാനം എ� െവളിെ���േമാ;

(ബി) ജി.എസ്.ടി നട�ിലാ�േ�ാ�  േഹാ��കളി�നി�ം ജി.എസ്.ടി ന��  അട��� ബി�്

�ണേഭാ�ാ���് ന�കാ� ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ജി.എസ്.ടി.

2008. �ീ.െക. െക. രാമച�� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െച�കിട-വ�കിട േഹാ��ക�ം മ�് �ാപന��ം ബി�ി�  ജി.എസ്.ടി.  �മ�ി

ഉപേഭാ�ാ�ളി�  നി�ം ഈടാ�ിയ �കക�  സ��ാരി�  അട��െ��് എ�െന

ഉറ�വ��വാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത �ാപന�ൾ ജി.എസ്.ടി.  �െട േപരി�  ഈടാ�� �ക അേതപടി സ��ാരി�

അട�� എ�് എ�െന ഉറ�ാ�ാ� കഴി�െമ�് വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) ഉപേഭാ�ാവ് ജി.എസ്.ടി. ഇന�ി� �ാപന���് ന�കിയ �ക സ��ാരി� അട�െവ�്

എ�െന പരിേശാധി�വാ� കഴി�െമ�് വിശദീകരി�ാേമാ?

ജി.എസ്.ടി. കാരണം പര�രാഗത വ�വസായ��െട തക��

2009. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജി.എസ്.ടി.  നട�ിലാ�ിയേ�ാ�  ഉ��ാദനം നട�� സം�ാന�ളി�  നി�് ��ത�

സാധന��  േകരള�ിേല� വ��ത് ഒ� ക�സ�മ�  േ��് എ� നിലയി�  േകരളെ�

സാ��ികമായി എ�െന ബാധി�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഉയ�� ഉ��ാദനെ�ലവ് കാരണം േകരള�ി� മ� സം�ാന�ളി�  നി�് വ��

ഉ�����മായി മ�രി� േകരള�ിെല വിപണിേപാ�ം പിടി� നി��ാ�  സാധി�ാെത

തക��യിേല� നീ�ാ� സാധ�ത�െ��് പറ��ത് ശരിയാേണാ;

(സി) എ�ി� ന�െട കാ�ഷിക േമഖല ഉ�െ�െട�� പര�രാഗത വ�വസായ�� എ�ാം തെ�

4 of 97



തകരാ� ഇടയിേ��;

(ഡി) എ�ി� ഇത് തടയാ� എെ��ാം നടപടിക� എ��ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ ?

ജി.എസ്.ടി. നട�ിലാ�ിയത് �ലം അധിക നി�തി

2010. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�

,, ഇ.െക.വിജയ�

,, ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജി.എസ്.ടി.  നട�ിലാ�ിയത് �ലം ഏെത�ാം േമഖലകളിലാണ് നി�തി ��തലാെണ� പരാതി

ലഭി�ി��ത്;

(ബി) മീൻ പി���ി�� പല ഉപകരണ���ം,  ഹൗസ് േബാ�ക��ം ഉയ�� നി�തി

ഈടാ�ിയത് അതാത് േമഖലകെള സാരമായി ബാധി�ി�െ��് പരാതി ലഭി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ

അത് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) ��ത പരാതിക�  ജി.എസ്.ടി.  കൗ�സിലിെന അറിയി�ി�േ�ാ;  കൗ�സിലിെ� സമീപനം

എ�ായി�െ��് വ��മാ�േമാ?

ജി.എസ്.ടി. നട�ിലാ�ിയതി�േശഷം േഹാ�� ഭ�ണ�ിെ� വില വ��ന

2011. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ജി.എസ്.ടി.  നട�ിലാ�ിയതി�േശഷം േഹാ�� ഭ�ണ�ിന് അമിതമായി വില

വ��ി�ി�ളളതായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ാ വിഭാഗം േഹാ��കളി�ം എ�ാതരം ഭ��വ���െട വില വ��ി�ി��തിേനാെടാ�ം

സി.ജി.എസ്.�ി. �ം എസ്.ജി.എസ്.�ി. �ം ഇൗടാ���ം ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� ഇത്

നിയ�ി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളെത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േഹാ��  ഭ�ണ�ിെ� വില നിയ�ി�് ജന����ാ�� ��ി��ക�  പരിഹരി��തിന്

അടിയ�ിരമായി ഇടെപ�േമാ; വിശദീകരി�േമാ?

ജി.എസ്.ടി.�െട മറവി� ഉ�����് ��ിമ�ാമം

2012. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ജി.എസ്.ടി.�െട മറവി�  ഉ�����് ��ിമ�ാമം ��ി��ത്

പരിേശാധി�േവാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;
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(ബി) ജി.എസ്.ടി.�െട മറവി�  എം.അ�.പി.യി�  ��ത�  വില ഈടാ��� തട�വാ�  എ�

നടപടിക� സ�ീകരി� വ�� എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) പഴയ നി�തിയട��� വി�ന വിലയിേ��  ജി.എസ്.ടി.  �മ��േ�ാ;  വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ജി.എസ്.ടി.  നിര�ക�  പഴയ േക�-സം�ാന നി�തിേയ�ാ�  ��തലാേണാ,  �റവാേണാ

എ�ം ഉ����ം േസവന��ം സംബ�ി� ജി.എസ്.ടി.  നിലവാരം എ�് എ�ം

വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ജി.എസ്.ടി.  നട�ാ�ിയ� വഴി േഹാ��  ഭ�ണ നി�തിയിെല ആശയ�ഴ�ം  ,േപാലീസ്

ക�ാ�ീ�ക�  നട�ാനാവാ� അവ�,  െക�ിട നി��ാണ സാധന��/സിമ�് വിലയിെല

മാ�ം വില�റേയ�  101  ഉ���ളി�  വില�റയാ�ത്  ,േകാഴിയിറ�ി �ട�ി ഇറ�ിക��്

അമിത വില ഈടാ��ത്,  േകാഫീ ഹൗ�ക�െട �വ��നം,  റയി�െവ േ�ഷ�കളിെല

പാ��ിംഗ് ഫീസ്,  േസവന ഉപനി�തി�ം നാ� വ�ഷെ� ��കാല �ാബല�ം എ�ിവ

സ��ാരിെ� ��യി�െ��േവാ;  എ�ി�  എെ��ാം എ�ം ഇവ പരിേശാധി�് ��ത

േമഖലയിെല നിലവിെല അവ� തരണം െച�വാ�  എ� നടപടിക�  സ�ീകരി�ം എ�ം

വ��മാ�േമാ?

ജി.എസ്.ടി�െട േന�ം

2013. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജി.എസ്.ടി നട�ിലാ�ിയതി� േശഷം നി�തിയി� നി�ം ഒഴിവാ�െ�� പല ഉ�പ����ം

വില �റ�ി�ി� എ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ; ഉെ��ി� ഇ�ാര��ി� എ�് നടപടിയാണ്

സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ജി.എസ്.ടി�െട േന�ം െപാ�ജന�ളിൽ എ�ി��തി� േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ജി.എസ്.ടി�െട മറവി� വ�ാപാരിക�െട �ഷണം

2014. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജി.എസ്.ടി നട�ിലാ��� �ലം സം�ാന�് വില �റയാ�  സാധ�ത���ം വില

വ��ി�ാ� സാധ�ത���മായ സാധന േസവന��െട വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ജി.എസ്.ടി �െട മറവി�  ഉപേഭാ�ാവിെന വ�ാപാരിക�  �ഷണം െച��ിെ��്

ഉറ�വ��ാ�ം ഇതിന് േമ�േനാ�ം വഹി�ാ�മായി സം�ാന�് ഏെത�ി�ം �േത�ക സമിതി

ധനവ�േ�ാ സ��ാേരാ �പീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) ജി.എസ്.ടി �മായി ബ�െ�� പരാതിക� പരിഹരി�ാ� നിലവി� എ�് സംവിധാനമാ��ത്

എ�് വ��മാ�ാേമാ?
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എം.എ�.എ ഫ�്

2015. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2006-07 �ത� 2015-16 വെര�� സാ��ിക വ�ഷ�ി� എം.എ�.എ ഫ�് ഇന�ി�

േനമം നിേയാജക മ�ല�ി� വകയി��ിയി�� പ�തിക� ഏെത�ാമാണ് ;

(ബി) ഓേരാ പ�തി�െട േപര്  ,  വകയി��ിയി�� �ക എ�ിവ വിശദമാ�ാേമാ  ;  ഇതി�

���ീകരി�ാ� പ�തിക� ഏെതാെ�യാണ് ?

േകരള ൈഫബ� ഒ��ിക് െന�് വ��് സംവിധാനം

2016. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2017-18 ബജ�ി� 1000 േകാടി �പ വകയി��ിയ േകരള ൈഫബ� ഒ��ിക് െന�് വ��്

സംവിധാനം നട�ിലാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ഈ പ�തി�െട ഉേ�ശ�ല����  എെ��ാമാെണ�ം എേ�ാ�  �വ��നം

ആരംഭി�െമ�ം വ��മാ�േമാ?

േനമം നിേയാജക മ�ല�ി� കി�ബിയി� ഉ�െ���ിയി�� പ�തിക�

2017. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േനമം നിേയാജക മ�ല�ിെല ഏെത�ാം ���ികളാണ് കി�ബിയി� ഉ�െ���ിയി��ത്

എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ പ�തിക�  സമയ ബ�ിതമായി ���ീകരി��തിന് എ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��ത്;വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) കി�ബിയി� ഉ�െ���ിയ പ�തിക� സമയബ�ിതമായി ���ീകരി��തിന് എെ�ാെ�

നടപടികളാണ് സ�ീകരിേ��ത് എ�റിയി�ാേമാ ?

ആ�ി വികസന പ�തി

2018. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ആ�ി വികസന പ�തി �കാര�� പ�തിക� നട�ിലാ��തിന് �തിയ മാ��നി�േ�ശ��

�റെ��വി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശ�ൾ ന�കാേമാ;

(ബി) ആ�ി വികസന പ�തി �കാരം ഭരണാ�മതി ലഭി� ���ിക�  സമയബ�ിതമായി
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���ീകരി�ാ�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; ഇതിനായി നിലവി� എെ��ാം സംവിധാന�ളാണ്

ഉ�െത�് വിശദമാ�േമാ ?

ആ�ി വികസന പ�തി

2019. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ�ി വികസന പ�തി�െട മാ��നി�േ�ശ�ളി�  മാ�ം വ��ിയി�േ�ാ;  എ�ിൽ ഇത്

സംബ�ി� വിശദാംശ�ൾ ന�കാേമാ;

(ബി) ആ�ി വികസന പ�തി�െട �ക വ��ി�ി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; ഉെ��ി� എ�യാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ?

ആ�ി വികസന പ�തി�ം ജി.എസ്.ടി �ം

2020. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എം.എ�.എ �െട ആ�ി വികസന പ�തി �കാരം ഭരണാ�മതിയായ ���ിക��്

ജി.എസ്.ടി �മായി ബ�െ���ി സാേ�തികാ�മതി ന�കാെത�ം പ�തിക�

നട�ിലാ�ാെത�ം ൈവകി�ി��േ�ാ എ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) മണ�� എം.എ�.എ �െട  2016-17-െല ആ�ി വികസന പ�തി �കാരം ശിപാ�ശ െച�

���ികളി�  എ�െയ��ിന് ഇ�വെര സാേ�തികാ�മതി ന�കിെയ� കാര�ം

അറിയി�ാേമാ;

(സി) ജി.എസ്.ടി �െട േപരി�  പ�തിക�  നട�ിലാ�ാതിരി�� സാഹചര�ം ഇ�ാതാ�ാ�

ആവശ�മായ നി�േ�ശം ന��േമാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

ആ�ി വികസന ഫ�്പ�തിക��്ഭരണാ�മതി

2021. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എം.എ�.എ മാ�െട ആ�ി വികസന ഫ�ി� ഉ�െ���ി 2015-16 സാ��ിക വ�ഷ�ി�

സമ��ി� പ�തിക� പലതി�ം �ത�മായി ഭരണാ�മതി ലഭ�ി�ാെയ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ� കാരണം ��ത സാ��ിക വ�ഷം എം.എ�.എ മാ�  സമ��ി� പല പ�തിക�ം

നട�ിലാകാെത േപാ�� അവ� പരിഹരി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ആ�ി വികസന ഫ�്�വ��ന���ായി സൗകര���
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2022. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എം.എ�.എ.മാ�െട വികസന ഫ�് ഉപേയാഗി� െച�� �വ��ന��  ജി�ാ

കള�േറ�കളി� എ.ഡി.സി.(അസി��് ഡവല�െമ�് ക�ീഷണ� ജനറ�) �െട�ം ഫിനാ�സ്

ഓഫീസ�െട�ം കാര�ാലയ��  �േഖന നട��തിനാ�  ഈ ഓഫീ�കളി�  ഇതിനായി

ഇേ�ാ�� സൗകര��� പര�ാ�മാേണാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ആ�ി വികസന ഫ�് �ടി കള�േറ�കളിേല� മാ�ാ� തീ�മാനി�േതാെട ഈ ഓഫീ�ക�െട

അധിക േജാലിഭാരം പരിഗണി�് അതിന�സരി�� അടി�ാന പ�ാ�ല സൗകര���

വ��ി�ി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) പല എ.ഡി.സി.-ഫിനാ�സ് ഓഫീ�കളി�ം േവ�� ജീവന�ാ�ം വാഹന��ം ഇ�ാ�തിനാ�

എസ് ഡി എഫ് �വ��ന�� മ�ഗതിയിലാെണ��ം ആ�ി വികസന ഫ�് ���ിക�

െചേ��ി വ���ം പരിഗണി�് ഇ�രം ന�നതക� വളെര െപെ��് പരിഹരി��തിന് എ�്

നടപടിക� സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) എം.പി. ഫ�പേയാഗി� നട�� വികസന �വ��ന���്അ�വദി�ി�ളള ര�് ശതമാനം

അ�ിനിേ��ീവ് േകാ�് എം.എ�.എ.  ഫ�പേയാഗി� നട�� �വ��ന���ം

അ�വദി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വിവിധ േമഖലകളിൽ ജി.എസ്.ടി. ഏർെ���ിയതിെ� പരിണിതഫലം

2023. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജി.എസ്.ടി.  രാജ�െ� ജന��െട േമ�  അധികഭാരം അടിേ���ി�് ജനജീവിതം

�രിത���മാ�ി മാ�ിയതായ ആേ�പം പരിേശാധി�േവാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) സാധാരണ ജന��, െച�കിട സംരംഭ��, വ�ാപാരിക�, അസംഘടിത േമഖല,  കരകൗശല

േമഖല ഉ�െ�� ആ��ിസാ�സ് േമഖല �ട�ി സകല വിഭാഗം ജന���ം ജി.എസ്.ടി.

നട�ാ�ക വഴി��ായ േദാഷഫല��ം �ണഫല��ം എെ��ാമാെണ�് പരിേശാധി�േവാ;

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) െട�്െെ��, ബീഡി,  ഒൗഷധം,  ���, തീെ��ി,  പട�ം,  െച�കിട വ�വസായം,  കാ�ഷികം,

കാ�ഷിക അ�ബ� േമഖല,  െച�കിട നി��ാണം ഉൾെ�െട�� നി��ാണേമഖല �ട�ിയ

േമഖലക��് ജി.എസ്.ടി.  നട�ാ�ക വഴി��ായ േകാ���ം േന���ം വിലയി��ിേയാ;

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ജി.എസ്.ടി.  നട�ാ�ിയതി�േശഷം ജന���് നാളി�വെര ലഭി� ആ��ല���

എെ��ാെമ�ം േദാഷഫല�� എെ��ാെമ�ം വ��മാ�േമാ?

േദശീയ െപ�ഷ� പ�തി
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2024. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

േദശീയ െപ�ഷ�  പ�തിയി�  അംഗ�ളായിരി�� േക�സ��ാ�  ജീവന�ാ��്

ഡി.സി.ആ�.ജി,  ��ംബ െപ�ഷ�  എ�ീ ആ��ല���  �ന:�ാപി�് േക�ം ഉ�രവ്

�റെ��വി� സാഹചര��ി� ��ത ആ��ല��� പ�ാളി� െപ�ഷ� പ�തിയി� ഉ�െ��

സം�ാനെ� ജീവന�ാ��് �ന:�ാപി� ന��� കാര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

കി�ബി

2025. �ീ.പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബിയി�  നാളി�വെര എവിെടനിെ��ാമായി ആെക എ� �ക സ��പി�ി�െ��

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) കി�ബി�െട കീഴി�� എ� ���ിക�  ഇ�വെര ആരംഭി�ാ�  കഴി�ി�െ��ം ഈ

���ിക��ായി ഇ�വെര എ� �ക ന�കിയി�െ��ം വ��മാ�ാേമാ?

കി�ബി വഴി ഭരണാ�മതി ന�കിയ പ�തിക�

2026. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈവ�ി� മ�ല�ി� 2016-17, 2017-18 സാ��ിക വ�ഷ�ളി� കി�ബി വഴി എ�

പ�തിക��് ഭരണാ�മതി ന�കിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഭരണാ�മതി ലഭി� പ�തിക��ായി എ� �ക െചലവഴി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

ചര�് േസവന നി�തി

2027. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േക� സ��ാ�  ഈയിെട നട�ിലാ�ിയ ചര�് േസവന നി�തി സം�ാന താ��ര��െള

ഏെത�ി�ം തര�ി� േദാഷകരമായി ബാധി�ം എ�് ക���േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ജി.എസ്.ടി.  നട�ിലാ�ിയതി�െട സം�ാന�ി��ായതായി ക�തെ��� ൈവഷമ���

ല�കരി��തിനായി എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�വാനാണ് സ��ാ� ഉേ��ശി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ?

റാ�ി നിേയാജക മ�ല�ിെല കി�ബി േ�ാജ�ക�
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2028. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റാ�ി നിേയാജക മ�ല�ിെല എ� േ�ാജ�കളാണ് ഇതിേനാടകം കി�ബിയി�

എ�ിയി��ത്;  ഇവയി�  അ�മതി ന�കിയി��വ ഏെതാെ�;  അ�മതി ൈവ��തിെ�

കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) 2016-17  ബജ�ിെല ഇനി�ം എ� പ�തിക��ാണ് കി�ബി വഴി അംഗീകാരം ന�കാ�

ഉേ�ശി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �ീ�  ��ി��െ���ിയ ���ിക�െട പ�ിക ധനകാര�വ��ി�  ലഭ�മായി�േ�ാ;  ഇവ�െട

പ�ിക �സി�ീകരി�ാേമാ?

കി�ബി നിേ�പം

2029. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബിയി� നി�ം ജി�, താ��് ജനറ� ആ�പ�ിക��ായി അ�വദി�ം എ�് �ഖ�ാപി�

ര�ായിരം േകാടി �പ�െട നിേ�പം നട��തി�� നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാണ്;

(ബി) േമ�റ� ആ�പ�ികളി�  ഏെതാെ� തര�ി�� ഭൗതീക സൗകര��ൾ

െമ�െ����തിനാണ് ��ത �ക അ�വദി��തി��ത് ; വിശദാംശം ന��േമാ?

വാ�ാ �കെയ�ാ� ��ത� പലിശ

2030. �ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) വിവിധ ഗവ�െമ�് ഏജ�സികളി� നി�ം ബാ�കളി� നി�ം വാ� എ���വരി� നി�ം

വാ�ാ �കെയ�ാ� ��ത� �ക പലിശയായി തിരി�ടവി� വാ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) വാ�ാ �കെയ�ാ�  ��ത�  �ക പലിശയായി വാ��െത� റിസ�വ് ബാ�് നി�േ�ശം

ധനകാര� �ാപന��െട ��യി�െ���ിയി�േ�ാ;

(സി) ഇതി� േബാധ���മായ ലംഘനം, ധനകാര� �ാപന�� നട��േ�ാ എ�് അറിയി�േമാ?

ആേരാഗ� ഇ�ഷ�റ�സ് പ�തി

2031. �ീ.എ�. വിജയ� പി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സ��ാ�  ജീവന�ാ��ായി നട�ിലാ�� �തിയ ആേരാഗ� ഇ�ഷ�റ�സ്

പ�തിയി� സം�ാനെ� എ�ാ െെ�വ�് ആ�പ�ികേള�ം ഉ�െ���േമാ;

(ബി) എ�ാ െെ�വ�് ആ�പ�ികേള�ം ഉ�െ���ാെത �േത�ക ലി�് ത�ാറാ�കയാെണ�ി� ടി
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ആ�പ�ികെള പ�തിയി� ഉ�െ���തിനായി മാനദ��� ഏ�െ���േമാ?

എംഎ�എ ആ�ി വികസന ഫ�് ���ിക��ളള ഭരണാ�മതി

2032. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എംഎ�എ ആ�ി വികസന ഫ�് ഉപേയാഗെ���ി�ളള �വ��ിക��് ഭരണാ�മതി

ന���തി�ളള അധികാരം ജി�ാ കല��മാ��് ന���തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാെയ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ�ി� ���ിയ നടപടി�മം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇതിനായി കളേ��കളി� ഒ��ിയി�ളള സംവിധാന�� എെ�ാെ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ?

സം�ാന േലാ�റി

2033. �ീ.വി.ഡി.സതീശ�

,, എ.പി. അനി� �മാ�

,, െക.സി.േജാസഫ്

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചര�് േസവന നി�തിയി� സം�ാന സ��ാ�ക�െട േലാ�റി�് 12 ശതമാന�ം സ��ാ�

അംഗീ�ത സ�കാര� േലാ�റിക��്  28  ശതമാന�ം എ� നിര�ിൽ നി�തി

ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇത് സം�ാന േലാ�റി�് ഏ�കാരം സഹായകരമാ�െമ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതര സം�ാന��െട അട�ം,  മ�് േലാ�റിക� വി���വ��് ഇനി േകരള േലാ�റി�െട

ഏജ�സി ന�േക�തി� എ�് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(സി) സ�ാന ഘടന പരി�കരി�് സം�ാന േലാ�റിെയ ��ത�  സ�ീകാര�മാ��തിന്

തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ന�കാേമാ?

സം�ാന ബജ�ി� ഉ�െ��ി�� ���ിക�

2034. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2017-18 വ�ഷെ� സം�ാന ബജ�ി� ഉ�െ��ി�� ���ികളി� എ� �വ ൃ�ിക��്

ഇ�വെര ഭരണാ�മതി ന��വാ�  സാധി�ി��്  ;  മ�ലാടി�ാന�ി�  വിവര��

ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ബജ�ി�  േടാ��  െ�ാവിഷ�  ഉ�െ���ിയ ���ികളി�  മ�ട നിേയാജകമ�ല�ി�

അ�വദി� ���ിക�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;
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(സി) ബജ�് �സംഗ�ി�  പരാമ�ശി�ി�� ���ിക��� ഭരണാ�മതി സംബ�ി� വിവരം

േമാണി��  െച��തിന് ധനകാര� വ��ി�  നിലവി�  സംവിധാനം ഉേ�ാ;  ഉെ��ി�

വിശദീകരി�ാേമാ?

കാ�ണ� െബനവെല�് ഫ�്

2035. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ണ� െബനവെല�് ഫ�് �േഖന കാ�സ�,തലേ�ാ�, ��,  കര�  ,�ദയം എ�ിവ

സംബ�മായ േരാഗ���� ചികി�ാ ധനസഹായം ര�് ല�ം �പയി�  നി�ം

വ��ി�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; ഒ� ��ംബ�ിന് ന��� പരമാവധി ധനസഹായം

എ�യാണ്;

(ബി) പരിയാരം െമഡി�� േകാേളജി� കാ�ണ� െബനവെല�് ഫ�് പ�തി വഴി�� ചികി��്

എ� �പ �ടി�ിക��് ;�ടി�ിക തീ���തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

കാ�ണ� െബനവെല�് �ീമി� ��ത� ആ�പ�ികെള ഉ�െ����തിന് നടപടി

2036. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ണ� െബനവെല�് �ീമി� ചികി� ലഭ�മാ�ിയി�� സ�കാര� ആ�പ�ിക� പ�തിയി�

നി�് പി�മാറിയി�േ�ാ; എ�ി� ഏെത�ാം ആ�പ�ികളാണ് എ�് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) സ�കാര� ആ�പ�ിക�  പ�തിയി�  നി�് പി�മാറാ�� സാഹചര�ം എ�ാെണ�്

സ��ാ�പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ ?

ആേരാഗ� ഇ��റ�സ് പ�തി

2037. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സ��ാ� ജീവന�ാ��ം െപ�ഷ�കാ��ം ഏ�െ���ിയ ആേരാഗ� ഇ��റ�സ്

പ�തി�ായി ഇ��റ�സ് ക�നികെള�ം ആ�പ�ികെള�ം എം പാന�  െച�� നടപടി

���ീകരി�ി�േ�ാ;വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇെ��ി�  എ�ാണ് കാലതാമസ�ി�ളള കാരണം  ;എ��ം േവഗം നടപടി�മ��

���ിയാ�ി പ�തി നട�ി�  വ���തി�� അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�്

വ��മാ�േമാ?

ആേരാഗ� ഇ�ഷ�റ�സ് പ�തി

13 of 97



2038. �ീ.െക.�േരഷ് ���് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

സം�ാന ജീവന�ാ��ം െപ�ഷ�കാ��ം േവ�ി ഉേ�ശി�� ആേരാഗ� ഇ�ഷ�റ�സ്

പ�തി കാലവിളംബം �ടാെത നട�ിലാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വ��ല നിേയാജക മ�ല�ിെല ആ�ി വികസന പ�തി

2039. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) വ��ല നിേയാജകമ�ല�ി�  ആ�ി വികസന പ�തിയി�  ഉ�െ���ി ഭരണാ�മതി

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

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

ഓേരാ ���ി�ം എ�് �ക�� അ�മതിയാണ് നൽകിയെത�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ഭരണാ�മതി ന�കിയി��വയി�  എ�ിെമ�് വ�ാ� ഏെത�ി�ം ���ിക�േ�ാെയ�്

വ��മാ�േമാ?

ഹരി�ാട് നിേയാജക മ�ല�ിെല ആ�ി വികസന പ�തിക�

2040. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഹരി�ാട് നിേയാജക മ�ല�ി� 2016-17 സാ��ിക വ�ഷെ� ആ�ി വികസന പ�തി

�കാരം ഭരണാ�മതി ലഭി� എ� പ�തിക� ഇതിനകം െട�ഡ� െച� കഴി�;

(ബി) ���ിക� ഒ�ം െട�ഡ� െച�ി�ിെ��ി� അതി�ളള കാരണം വ��മാ�േമാ ;

(സി) ആ�ി വികസന പ�തി �കാരം ഭരണാ�മതി ലഭി� ���ിക� സമയബ�ിതമായി െട�ഡ�

െച��തിന് �േത�ക �മീകരണം ഏ�െ���േമാ;  ഇ�സംബ�ി� മാ��നി�േ�ശം

�റെ��വി�േമാ?

പാല�ാട് ജി�യി� കി�ബി പ�തിക��ളള ഭരണാ�മതി

2041. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

പാല�ാട് ജി�യി�  കി�ബി �േഖന നട�ിലാ�� എെത�ാം പ�തിക��് ഭരണാ�മതി

ന�കിയി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ?

മാ�ാ� സ��ഷറി�് െക�ിടം
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2042. �ീ.െക. െക. രാമച�� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െച��� നിേയാജക മ�ല�ിെല മാ�ാ� സബ് �ഷറി�് െക�ിടം നി��ി��തിന് �ക

അ�വദി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത സബ് �ഷറി�െട െക�ിടനി��ാണം ഏെത�ി�ം ഏജ�സിെയ ഏ��ി�ി�േ�ാ എ�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത സബ് �ഷറി�െട െക�ിടനി��ാണ േജാലികൾ എ�് ആരംഭി�വാ�  കഴി�െമ�്

വിശദീകരി�േമാ?

ഹരി�ാട് നിേയാജകമ�ല�ിെല വികസന �വ��ന��

2043. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എം.എ�.എ.�െട �ാേദശിക വികസന ഫ�് ഉപേയാഗെ���ി ഹരി�ാട്

നിേയാജകമ�ല�ി�  2014  �ത�  നട�വ�� വിവിധ വികസന �വ��ന��െട

വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ബി) ഭരണാ�മതി ലഭി� ���ിക�  കാലതാമസം �ടാെത ���ീകരി�വാ�  അടിയ�രനടപടി

സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

കരാ�കാ� ന�േക� ജി.എസ്.ടി.

2044. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജി.എസ്.ടി.  നട�ിലാ�ിയേതാെട വിവിധ വ��കളിെല ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ�ിയ ���ിക�

ഏെ����തി�  കരാ�കാ�  വി�ഖത കാണി��തായ വിഷയം സ��ാരിെ� ��യി�

െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ാര�ം പരിഹരി��തിന് സ�ീകരി�വ�� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) കരാ�കാ� ന�േക� ജി.എസ്.ടി. എ� ശതമാനമാണ്;

(ഡി) െമ�ീരിയ�സിെ� നി�തിക� േനരേ�തെ� അട� സാഹചര��ി� സ��ീസിന് മാ�മാേണാ

ജി.എസ്.ടി.  ബാധകമാ�ക;അട�� ജി.എസ്.ടി.  കരാ�കാ��് തീരിെക ന�കാ�

വ�വ��േ�ാ;?

റ�റിെ� വില�ിരതാ പ�തി �കാര�ളള സ�ിഡി

T 2045.�ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) റ�റിെ� വില�ിരതാ പ�തി �കാരം ഒ� കിേലാ റ�റിന്  150  �പ എ� കണ�ി�

ന�കിവ�� �ക വ��ി�ി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) ��ത പ�തി �കാരം ഏ� തീയതി വെര സ�ിഡി ന�കിയി�െ��ം 2017 �ൈല ഒ�വെര

എ� �ക �ടി�ിക�െ��ം വ��മാ�ാേമാ?

ഇതരസം�ാന േലാ�റിക�

2046. �ീ.വി.ഡി.സതീശ�

,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�

,, അ�വ� സാദ�്

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇതരസം�ാന േലാ�റിക� നിേരാധനം ലംഘി�് സം�ാന�് വി���േ�ാ;  ഉെ��ി�

ഏെതാെ� സം�ാന��െട േലാ�റികളാണ് ഇ�കാരം വി���െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതരസം�ാന േലാ�റി�െട കട�് വരവിെ� ഭാഗമായി  28.07.2017-�  പ��ി�

മിേസാറാം േലാ�റി�െട പരസ�ം �സി�ീകരി�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) സം�ാന േലാ�റി ഏജ�മാ� ഇതരസം�ാന േലാ�റിക� വി���തായി കെ��ിയി�േ�ാ;

ഉെ��ി� അവ�െ�തിെര എ�് നടപടി സ�ീകരി�വാനാണ് ഉേ�ശി��ത്; ഇതരസം�ാന

േലാ�റി�െട വരവ് സം�ാന േലാ�റി�െട വ�മാനെ� എ�കാരം ബാധി�െമ�്

കണ�ാ�ിയി�േ�ാ;

(ഡി) മിേസാറാം േലാ�റി നിേരാധി�ണെമ�് ആവശ�െ��് േക��ിന് ക�് ന�കിയി�േ�ാ;

ഉെ��ി� ഇതിേ��� �തികരണെമ�ാെണ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ഇ) 1998  െല േലാ�റി നിയ�ണച��കാരം ഈ സർ�ാരിെ� കാലയളവിൽ ഏെത�ി�ം

ഇതരസം�ാന േലാ�റി ഏജ�മാ�െ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  വിശദാംശ�ൾ

ന�കാേമാ?

വിദ�ാഭ�ാസ വാ� എ��് കടെ�ണിയിലായ വിദ�ാ��ിക��് സഹായം നൽ��തിന് പ�തി,

2047. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിദ�ാഭ�ാസ വാ� എ��് കടെ�ണിയിലായ വിദ�ാ��ിക��് സഹായം നൽ��തിനായി

ആവി�രി� പ�തി,  സ��ാ�  െമരി�് സീ�ി�  പഠി� വിദ�ാ��ിക��് മാ�മാേണാ

ബാധകെമ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) വിദ�ാഭ�ാസ വാ� എ��് മാേനെ��റ് സീ�ി� പഠി�വ��ം ഈ ആ��ല�ം ലഭ�മാ�േമാ?

വിദ�ാഭ�ാസ വാ� �ടി�ിക സഹായ പ�തി
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T 2048.�ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വിദ�ാഭ�ാസ വാ� �ടി�ിക സഹായ പ�തി നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത അേപ� ന�േക�തിെ� മാനദ��� സംബ�ി�് വിശദാംശം െപാ�സ�ഹ�ിന്

ന���തിന് സ��ാ� എെ��ാം മാ���ളാണ് സ�ീകരി�ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) എ�ി�  നാളി�വെര എ� അേപ�കളാണ് സ�ീകരി�ത്;  അതി�  എ�െയ��ിന് തീ��്

ന�കിയി��്; ആയതി�േവ�ി സ��ാ� എ� �ക െചലവാ�ിയി��്; വിശദമാ�ാേമാ ?

വിദ�ാഭ�ാസ വാ� തിരി�ടവ് ആ��ല�ം

2049. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിദ�ാഭ�ാസ വാ� എ��് കടെ�ണിയിലായവെര സഹായി��തിനായി  16.05.2017െല

ജി.ഒ.(പി) 65/2017/ഫി� എ� ഉ�രവിെ� ആ��ല�ം 2015 � പഠനം ���ിയാ�ി 2016

� തിരി�ടവ് �ട�ിയവ��് മാ�മാേണാ ബാധകെമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ�ി� 2016 � പഠനം ���ിയാ�ി 2017� തിരി�ടവ് �ട�ിയി�ളള വിദ�ാ��ിക��് �ടി

ഈ ആ��ല�ം ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വിദ�ാഭ�ാസ വാ��െട തിരി�ടവ് �ട�ി കടെ�ണിയിലായവെര സഹായി�വാ� പ�തി

2050. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം

,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�

,, സ�ി േജാസഫ്

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിദ�ാഭ�ാസ വാ��െട തിരി�ടവ് �ട�ി കടെ�ണിയിലായവെര സഹായി�വാ�  �ഖ�ാപി�

പ�തി�െട മാ��നി�േ�ശ�ളി� എെ��ി�ം േഭദഗതി വ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇൗ പ�തി�ലം എ� ��ിക��് ആ��ല�ം ലഭി�െവ�ം എ� േകാടി �പ സ��ാരിന്

ഇ��ലം ബാധ�ത��ായിെയ�ം െവളിെ���േമാ;

(സി) ഇൗ ആ��ല�ം ലഭി��തിന് നി�യി�ി�ളള ��ംബ വാ�ഷിക വ�മാനപരിധി

വ��ി�ി�ണെമ� ആവശ�ം ��യി�െപ�ി�േ�ാ; ഇ�ാര��ി�ളള നിലപാട് വ��മാ�േമാ

?

ആല�രി� കി�ബിയി� ഉ�െ���ി നട�ിലാ�� പ�തിക�
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2051. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആല��  നിേയാജക മ�ല�ി�  കി�ബിയി�  ഉ�െ���ി നട�ിലാ�� പ�തിക�

സംബ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഏെത�ാം പ�തിക��ാണ് നിലവി� ഭരണാ�മതി ലഭി�ി�ളളത് എ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഭരണാ�മതി ലഭി�ി�ളള പ�തിക�  സമയബ�ിതമായി ���ീകരി�ാ�  എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ��ാ� സ�ീകരി�ി�ളളത് എ�് വിശദമാ�േമാ?

കി�ബിയി� ഉ�െ���ിയ ���ിക�

2052. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് ജി�യി�  കി�ബിയി�  ഉ�െ���ി ഇേ�ാ�  നട�െകാ�ിരി�� ���ിക�

ഏെതാെ�യാെണ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) 2016-17  വ�ഷെ� ബജ�ി�  ഉ�െ���ിയ ഏെത�ാം ���ിക��ാണ് േകാഴിേ�ാട്

ജി�യി� കി�ബി േബാ�ഡ് അംഗീകാരം ന�കിയി�ളളെത�റിയി�ാേമാ?

വിദ�ാഭ�ാസ വാ�യിേ��� ജ�ി നടപടിക� ഒഴിവാ��തി�ം വാ� എ�തി�ള��തി�ം നടപടി

T 2053.�ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിദ�ാഭ�ാസ വാ� എ��് ജ�ി നടപടിക�  േനരി�� വിദ�ാ��ിക��് ആശ�ാസമായി ജ�ി

നടപടിക�  ഒഴിവാ��തി�ം വാ� എ�തി�ള��തി�മായി സ�ീകരി� നടപടിക�

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) വിദ�ാഭ�ാസ വാ� എ�തി�ള���മായി ബ�െ��് ഉ�രവ് �റ�ിറ�ിയതി� േശഷം

ലഭ�മായ ആെക അേപ�ക�  എ�യാണ്;  ജി� തിരി�ളള കണ�് ലഭ�മാ�േമാ;  ഇൗ

അേപ�കളിേ�� സ�ീകരി� നടപടിക�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

ബാലസാ��നം പ�തി

2054. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2014 ഡിസംബ� 23-� തീയതിയിെല ജി.ഒ.(പി)  നം.  575/2014 ധനം ഉ�രവ് �കാരം

ഏ�െ���ിയ ബാലസാ��നം 2014 പ�തി�് എ�് �ക സംഭാവനയായി ലഭി�;

(ബി) ��ത �ക ഏെത�ാം കാര����ാണ് ഇതിനകം വിനിേയാഗി�ത്  ;ഇതിനകം എ� �ക

െചലവഴി�െവ�ം ��ത ഫ�ി� നീ�ിയിരി�് എ��െ��ം അറിയി�േമാ?
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െച��� നിേയാജക മ�ല�ിെല കി�ബി �േഖന�ളള ���ിക�

2055. �ീ.െക. െക. രാമച�� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബി�െട േയാഗ�ളി�  വികസന�വ��ന��െട ��ഗണന നി�യി��തി�ളള

മാനദ��� എെ��ാമാെണ�് വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) െച��� നിേയാജക മ�ല�ിെല ഡി.പി.ആ� സമ��ി�ി�� െകാ��ടവ്-�ളനട, ഹരി�ാട്

-ഇല�ിേമ�, മാ�ാ� - വീയ�രം േറാ�ക�െട നി��ാണം സംബ�ി�് കി�ബി േയാഗ�ി�

എ�് തീ�മാനം എ�� എ�് വിശദീകരി�േമാ;

(സി) ഈ േറാ�ക�െട നി��ാണം എ�് ആരംഭി�വാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

െപാ�മരാമ�് പണിക��് ജി.എസ്.ടി ബാധകമാ�ൽ

2056. �ീ.േറാഷി അഗ�ി�

,, പി.െജ.േജാസഫ്

,, േമാ�സ് േജാസഫ്

,, സി.എഫ്.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ജി.എസ്.ടി �ാബല��ി�  വ�തി�േശഷം െപാ�മരാമ�് പണിക��ം

ജി.എസ്.ടി. നട�ിലായി�േ�ാ; എ�ിൽ എ� ശതമാനമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െപാ�മരാമ�് പണിക��് ��കാല�ാബല�േ�ാെടയാേണാ ജി.എസ്.ടി.  നട�ി�

വ��ിയിരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) എ�ിെമ�് വ�് നട� െകാ�ിരി�� ���ിക��ം ���ിയായ ���ിക��ം ജി.എസ്.ടി

ബാധകമാേണാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

ക�നാഗ��ി നിേയാജക മ�ല�ി� കി�ബി �േഖന നട�ിലാ�� പ�തിക�

2057. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�നാഗ��ി നിേയാജകമ�ല�ി�  കി�ബി �േഖന നട�ിലാ��തിന് തീ�മാനി�ി��

പ�തിക�െട ഡി.പി.ആ�. ത�ാറാ��തിന് ഏെത�ാം ഏജ�സികെളയാണ്

�മതലെ���ിയി��െത�് വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തിക�െട �ാ�ം സമീപനേരഖക�ം ഓ�ൈലനായി �സി�ീകരി�േമാ;

വിശദീകരി�േമാ;

(സി) ക�നാഗ��ി മാളിേയ��  െലവ�േ�ാസി�  നി��ി�� േമൽ�ാല�ിെ� �പേരഖ

�സി�ീകരി�ി�േ�ാ; ആയത് ലഭ�മാ�േമാ ?
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വിേ�ജാഫീസ� ത�ിക ഉയ��ാ� നടപടി

2058. �ീമതി ഗീതാ േഗാപി

�ീ.ജി.എസ്.ജയലാ�

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

ന��േമാ:

(എ) വിേ�ജാഫീസ�മാ�െട േജാലിഭാര�ം ഉ�രവാദി��ം സംബ�ി�് വിശദമായ പഠനം നട�ി

10-� ശ�ള പരി�രണ ക�ീഷ� അവ�െട ത�ികെയ �നിയ� ���ിെ� ത�ികയിേല�്

ഉയ��ാ� നി�േ�ശ�� ന�കിയി�െ��ി�ം ��ത ത�ിക�് �നിയ� ���ി�ം െഹഡ്

�ാ��ി�ം ഇടയി�� ഒ� ശ�ളെ�യി� നി�യി�് ഉ�രവിറ�ിയത് എ�െകാ�ാെണ�്

അറിയി�േമാ;

(ബി) മ� വ��കളി�ം െസ�േ�റിയ�ി�ം ശ�ളപരി�രണ ക�ീഷ�  നി�േ�ശ��  സ��ാ�

ഉ�രവി�െട നട�ിലാ�ിയേ�ാ�  റവന� വ��ി�ം അ�കാരം ശ�ളപരി�രണ ക�ീഷ�

നി�േ�ശ�� നട�ിലാ�ാ� സാധി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) വിേ�ജാഫീസ�മാ�െട സമാന ത�ികകളായി�� പ�ായ�് െസ��റി,  സബ് രജി�ാ�,

സബ് ഇ�െ���  ത�ിക�  ഗസ��ം അതിന് െതാ��� െ�യി�കളി�ം എ�ിെയ�ി�ം

നിയമ��  ൈകകാര�ം െച�� ഉ�രവാദി�െ�� േജാലിഭാരം േപ�� വിേ�ജാഫീസ�െട

ത�ികയി�  മാ�ം ഉയ�� ഉ�ാകാ�ത് ന�െട സംവിധാനെ��െ� േദാഷകരമായി

ബാധി���് എ�തിനാ�  വിേ�ജാഫീസ�  ത�ിക ശ�ള��ീഷ�  ശിപാ�ശ �കാരം

ഉയ���തിനാവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

കി�ബിയിേല�് സ��പി� ഫ�്

2059. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബി യിേല�് നാളി�വെര സ��പി� �ക എ�െയ�ം ഇത് ഏെതാെ� േ�ാത�ിൽ

നി�മാണ് ലഭ�മായെത�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) കി�ബി ഇ�വെര അംഗീകാരം നൽകിയ പ�തികൾ�് േവ�ി വ�� ആെക �ക എ�;

(സി) ഇ�െന കി�ബി അംഗീകാരം നൽകിയതിൽ െട�ർ െച� ���ിക�െട വിവരം നൽകാേമാ?

(ഡി) ഇ�വെര കി�ബി നിർവഹണ ഏജൻസികൾ�് ൈകമാറിയ �ക പ�തി തിരി�്

വ��മാ�ാേമാ?

ശ�ളപരി�രണ അേനാമലി

2060. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ജലേസചന വ��ിെല എ�ിനീയറിംഗ് വിഭാഗം ജീവന�ാ�െട ശ�ളപരി�രണ അേനാമലി

പരിഹരി�ണെമ�് ആവശ�െ��് നിേവദനം ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� അതിേ�� എ�് നടപടി സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

േക�ാവി�ത പ�തിക�

2061. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2017-18  സാ��ിക വ�ഷം,  േക�സ��ാ�  േക�ാവി�ത പ�തിക��ായി

സം�ാന�ിന് എ� �കയാണ് വകയി��ിയി��ത്;

(ബി) ഇതി� 2017 �ലായ് വെര എ� �ക ലഭി�െവ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) സമയബ�ിതമായി വരവ് െചലവ് കണ�ക�ം,  നട�ി�് റിേ�ാ��ം സമ��ി�ാ�തിനാൽ

േക�ാവി�ത പ�തിക�െട �ക ലഭി�ാ� സാഹചര�ം സം�ാന�് ഉ�ായി�േ�ാ; വ��്

തിരി� വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ഡി) ഇ�കാരം ഏെതാെ� പ�തിക��� �കയാണ് ലഭി�ാ��െത�് െവളിെ���േമാ;

(ഇ)

വിദ�ാഭ�ാസവാ� എ�തിതള�� പ�തി

T 2062.�ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം വിദ�ാഭ�ാസ വാ� എ�തി തള���മായി

ബ�െ��് എെ��ി�ം പ�തി ആവി�രി�് നട�ിലാ��തിന് ഉ�രവ് �റെ��വി�ി�േ�ാ;

വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) എ�ി�  ഈ ഉ�രവിെ� അടി�ാന�ി�  എെ��ി�ം �ട�  നടപടിക�  എ��ി�േ�ാ;

വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

വിദ�ാഭ�ാസവാ� തിരി�ടവിന് സ��ാ� �ഖ�ാപി� മാ�ഗനി�േ�ശ��

2063. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിദ�ാഭ�ാസവാ� തിരി�ടവിന് സ��ാ�  �ഖ�ാപി� മാ�ഗനി�േ�ശ�ളി�  �തിയ മാ�ം

വ��ിയി�േ�ാ;വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ:

(ബി) പലബാ�ക�ം സ��ാരിെ� ഉദ�മെ� നി��ാഹെ�����ം വി�ഖത കാണി�� കാര��ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;ഇെതാഴിവാ�ാ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?
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വിദ�ാഭ�ാസവാ�പ തിരി�ടവ് - ഇള�ക��� മാനദ���

T 2064.�ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) വിദ�ാഭ�ാസവാ�പ തിരി�ട�ാ�� ഇള�ക��േവ�ി�� മാ��നി�േ�ശ�� എെ��ാമാണ്;

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ���ത മാനദ��� പല�ം അ�ാേയാഗികമാെണ� വ��ത ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഇെ��ി�  വിേ�ജ് ഓഫീസ��് അേപ�കെര പരിചയം േവണെമ� നിബ�ന അവ��്

��ി���ാ��െവ� കാര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി� ��ത മാനദ��ളി� ഇള� വ���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െച�്േപാ�കളി� അധികമായ ജീവന�ാ�െട �ന�വിന�ാസ നടപടി

2065. �ീ.തി�വ�� രാധാ���

,, അ�� �കാശ്

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െച�്േപാ�ക�െട �മതല എൈ�സ് വ��ിന് ൈകമാറിയി�േ�ാ;

(ബി) ജി.എസ്.ടി.  നട�ിലാ�ിയത് �ലം െച�്േപാ�കളി�  അധികമായിവ�� ജീവന�ാ�െട

�ന�വിന�ാസ നടപടി ഏത് ഘ��ിലാണ്;

(സി) െച�്േപാ�കളി� േഡ�ാ കള�� ആ�് െഫസിലിേ�ഷ� െസ�റ�ക� �ാപി��തി��

തീ�മാനം ഏത് ഘ��ിലാണ്;  ഇതിനായി എ�് �കയാണ് വകയി��ി��െത�്

വ��മാ�േമാ?

അസി�ററ� ് എ�ിനീയർമാർ�ം �ഷി ഓഫീസർമാർ�ം ശ�ള വ�ത�ാസം

2066. �ീ.െക. �����ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

സം�ാന സർ�ീസിൽ ഒേര ശ�ള െ�യിലിൽ േജാലിയിൽ �േവശി�� അസി�ററൻഡ്

എ�ിനീയർമാർ�ം �ഷി ഓഫീസർമാർ�ം  15  വർഷം �ർ�ിയാ���റ�് ന�� ഹയർ

േ�ഡിൽ എ� �പ�െട വ�ത�ാസമാ�ളളത്;  ഈ വ�ത�ാസം പരിഹരി�ാൻ സർ�ാർ

ഉേ�ശി��േ�ാ?

ജി.എസ്.ടി �ലം വ�വസായേമഖലയി��ായ �തിസ�ി

22 of 97



2067. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജി.എസ്.ടി �ലം സം�ാനെ� പല വ�വസായ��ം �തിസ�ിയിേല�് നീ��തായ

റിേ�ാ��ക� പരിേശാധി�ി�േ�ാ ;

(ബി) ൈ��ഡ്, ഹൗസ് േബാ�ക�, േക�റിംഗ്, കാ�ഷിക േമഖല, തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട

നി��ാണ�വ��ന�� �ട�ിയവെയ�ാം ജി.എസ്.ടി �േഖന ഉ�ായ നി�തി വ��നവി�

വഴി��ി നി��� സാഹചര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി�  ഇ�രം േമഖലകളിെല �തിസ�ി മറികട�ാ�  സ��ാ�  എ��ാം നടപടിക�

സ�ീകരി�ം;

(ഡി) ജി.എസ്.ടി �േഖന േകരള�ിെ� ധന�ിതി െമ�െ���തിന് പകരം വില�യ��ം നി�തി

േചാ���ം വ�േച��തായ സാഹചര�ം പരിേശാധി�േമാ;

(ഇ) വില�റ�ം നി�തി ഇള�ം ജന���് ലഭ�മാ�ാ�  സ��ാ�  എ��ാം നടപടിക�

ൈകെ�ാ�ം; വിശദാംശ�� ന��േമാ?

ജി.എസ്.ടി നട�ിലാ�ിയ േശഷ�� വില�യ�ം

2068. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ജി.എസ്.ടി നട�ിലാ�ിയ േശഷ�� വില�യ�ം തട��തിന് എെ��ാം

നടപടിക� സ�ീകരി� എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന സ��ാ� വില�റ�െമ�് �ഖ�ാപി� 100-ഓളം ഉ����ളി� എ�െയ��ിന്

വില�റ� എ�റിയി�ാേമാ; ഇവ�െ�ാ�ം വില�റയാ�തി�െറ കാരണം അറിയി�ാേമാ;

(സി) േകരള�ിന് മ� സം�ാന�ളി� നി�� ഒ�നവധി ഉ�പ���മായി മ�രി�് വിപണിയി�

പിടി� നി��ാ� കഴിയാ� സാഹചര�ം ഉേ�ാ എ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;ഇത് മറികട�ാനായി

സ�ീകരി�വ�� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ.?

ജി.എസ്.ടി. �ലം വിലവ��ന

2069. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജി.എസ്.ടി.യി�  �ഖ�ാപി� നി�തി നിര�ക�  ഉ�പ���െട നിലവി�� വില�െട �െട

അധികമായി ��� �വണത ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇറ�ിേ�ാഴി�െട വാ�ി�  14.5  ശതമാനം �റ��ായ സാഹചര��ി�  കിേലാ�്  87  �പ

നിര�ി�  വി��ണെമ� സ��ാ�  നി�േ�ശം സം�ാന�് ഒരിട�ം പാലി�െ��ിെ��

കാര�ം പരിേശാധി�ക ഉ�ാേയാ;

(സി) ജി.എസ്.ടി.യി�  നി�് സ��ാ�  അധിക നി�തിയാണ് �തീ�ി�െത�ി�ം ആദ�െ� ഒ�
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മാസം അത് ഗണ�മായി �റ�കയാ��ായെത� റിേ�ാ��ക� ��യി�െ��ക ഉ�ാേയാ;

വിശദാംശ�� ന��േമാ?

ജി.എസ്.�ി �ലം നി�തി മാ��ം

2070. �ീ.െക.സി.േജാസഫ്

,, വി.എസ്.ശിവ�മാ�

,, േറാജി എം. േജാ�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജി.എസ്.�ി.  �ംഖല ���േതാതി�  �വ��ന�മമായി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  അത് നി�തി

വ�മാനെ� േദാഷകരമായി ബാധി�േമാ;

(ബി) �ൈല മാസ�ിെല താ��ാലിക റിേ��ക� വ�ാപാരിക� സമ��ിേ��ത് എ�ാണ്;

(സി) ജി.എസ്.�ി.  നട�ിലാ�ിയതിെന �ട��് നി�തി പിരിവി��ാ�� മാ��ം മറികട�വാ�

കടപ�മിറ�വാ� ആേലാചന�േ�ാ; എ�ിൽ എ� �പ�െട കടപ�മാണ് ഇറ��ത്?

ചര�് േസവന നി�തി ഈടാ��തിന് ഏകീ�ത േഫാ�മാ�്

2071. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ചര�് േസവന നി�തി നിയമം നട�ിലാ�ിയതി�േശഷം സാധന��

വാ�േ�ാ�  ന��� ബി�ി�  നി�തി ഈടാ��ത് സാധാരണ�ാരായ ജന���്

മന�ിലാകാ� രീതിയിലാണ് എ� ആേ�പം പരിഹരി��തിന് ഏകീ�തമായ േഫാ�മാ�്

ത�ാറാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ഇേ�ാ�  വ�പാരിക�  ന��� ബി�ി�  നി�തി ഐ�ം തിരി�് കാണി�ാ�തിനാ�  ഏത്

സാധന�ിനാണ് നി�തി ഏ�െ���ിയിരി��ത് എ�് അറിയാ�  കഴിയാ�

അവ��െ��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ; ഇത് പരിഹരി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ചര�് േസവന നി�തിയി� ��് ശതമാനം അധിക സ�വീസ് ചാ�ജ്

2072. �ീ.സി. ദിവാകര�

,, ആ�. രാമച��

,, വി.ആ�. �നി� �മാ�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചര�് േസവന നി�തിയി�  ��് ശതമാനം സ�വീസ് ചാ�ജ് �ടിയത് േസവനേമഖല�്

�ാ�ഖ��� സം�ാന സ�ദ് വ�വ�െയ എ�കാരം ബാധി�െമ�് വിശദമാ�േമാ;
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(ബി) ഏെതാെ� േസവന�െളയാണ് ��ത വ��നവ് േദാഷകരമായി ബാധി��െത�്

അറിയി�േമാ;

(സി) വിവിധ തല�ി�� �േവശന പരീ�ാ പരിശീലന �ാ�കെള ��ത വ��നവ് എ�കാരം

ബാധി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

െസയി�സ് ടാ�് ജീവന�ാ�

2073. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) പാല�ാട് ജി�യിെല അതി��ി െച�് േപാ�കളി�  എ� െസയി�സ് ടാ�് ജീവന�ാ�

നിലവി� േജാലി െച���്; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) നിലവി� െച�് േപാ�കളിെല േജാലി സംബ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ ?

വ�ാപാരിക� നി�തി െവ�ി��ത് തടയാ� നടപടി

2074. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജി.എസ്.ടി നട�ിലാ�ിയതി� േശഷം വാ�്-�  നി�ം വ�ത��മായി ഏെത�ാം േമഖലകളി�

നി�മാണ് സം�ാന�് ��തായി നി�തി വ�മാനം ലഭി��ത്;

(ബി) വ�ാപാരിക� നി�തി െവ�ി��ത് തടയാ� എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) ഉപേഭാ�ാ��  ബി�് േചാദി� വാ��ത് േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി ��പ് നട�ിലാ�ിയ

ല�ിവാ�് േപാ�ളള എെ��ി�ം പ�തി നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;വിശദമാ�ാേമാ?

േകാ��� �ഷറിെയ ജി�ാ �ഷറി�െട തല�ിേല�് ഉയ���തിന് നടപടി

2075. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ���  �ഷറിെയ ജി�ാ �ഷറിയായി ഉയ���ത് സംബ�ി�് എെ��ി�ം റിേ�ാ��്

ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത �ഷറി ജി�ാതല�ിേല�് ഉയ��� കാര�ം ഗൗരവമായി പരിഗണി�േമാ?

ഇതര സം�ാന േലാ�റിക�

2076. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) നിയമപരമായ വ�വ�ക�  ലംഘി�് സം�ാന�് ഇതര സം�ാന േലാ�റിക�

വി���േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

25 of 97



(ബി) ഇ�ര�ി�� വി��ന നിേരാധി��തിനായി എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�വാനാണ്

ഉേ�ശി��ത്: വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) നിയമപരമായ വ�വ�ക�  പാലി�് സം�ാന�് ഏെത�ാം േലാ�റിക�  വി����്;

അതി�െട സം�ാന�ിന് എ� �ക�െട വ�മാനം ലഭി���്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

ഇതര സം�ാന േലാ�റിക�

2077. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഇതര സം�ാന േലാ�റിക�  വിപണനം �നരാരംഭി�ി�� റിേ�ാ��ക�

��യി�െ��ി�േ�ാ; ഉെ��ി� ഏെത�ാം േലാ�റികളാണ് വിപണനം �നരാരംഭി�ി��െത�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതര സം�ാന േലാ�റിക�െട സം�ാന�ി��ിെല വിപണനം തട��തിന് സ��ാരിന്

നിയമപരമായ എെ��ി�ം തട���  നിലവി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ��ത തട���

അറിയി�േമാ;

(സി) ഇതര സം�ാന േലാ�റിക�െട വിപണനം തട��തിന് സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�

ഫല�ദമ�ാതാ��തിെ� കാരണം വിശദമാ�േമാ?

ഇതര സം�ാന േലാ�റിക�െട കട�വരവ്

2078. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്

,, െക.എം.ഷാജി

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സർ�ാരിെ� അ�മതി ഇ�ാെത ഇതര സം�ാന േലാ�റിക�  സം�ാന�്

വിതരണം നട��േ�ാ;

(ബി) ഇതര സം�ാന േലാ�റിക�െട കട�വരവ് �ലം സം�ാന�ി��ാ�� സാ��ിക ന�ം

കണ�ാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

ഇതര സം�ാന ഭാഗ��റിക�െട വി��ന നിേരാധി��തിന് നടപടി

2079. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജി.എസ്.�ി. �കാര�� നി�തി ഘടന നിലവി� വ�തിെന�ട��് അ�മതിയി�ാെത ഇതര

സം�ാന ഭാഗ��റിക� സം�ാന�് യേഥ�ം വി��ന നട�വാ� സാധി�� എെ��ി�ം

വ�വ�ക� നിലവി�േ�ാ;
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(ബി) അ�രെമാ� വ�വ� നിലവിലിെ��ിൽ,  ഇതരസം�ാന ഭാഗ��റിക�െട വി��ന�ം

വിതരണ�ം ക�ശനമായി നിേരാധി��തിന് സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� വ��മാ�േമാ?

�ീ ശ�ി ഭാഗ��റി

2080. �ീ.അ�� �കാശ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ീശാ�ീകരണ വനിതാ േ�മ �വ��ന���ായി ആരംഭി� �ീ ശ�ി ഭാഗ��റിയി�

നി�ം ഇ�വെര എ�് ലാഭം ലഭി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത �ക സാ�ഹ� �ര�ാ മിഷെ� അ�ൗ�ിേല�് ന�കിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

ഉെ��ി�  ഈ �ക ഉപേയാഗി�് നട�ിയ �ീശാ�ീകരണ േ�മ �വ��ന��

എെ��ാമാെണ�് അറിയി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

േലാ�റി സ�ാന ഘടനയി� മാ�ം

2081. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇതര സം�ാന േലാ�റിക�  എ��േതാെട േകരള േലാ�റിക�െട വി��നെയ

ബാധി�െമ��ത് കണ�ിെല��് വി��ന വ��ി�ി�ാ�  എെ�ാെ� നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ിരി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതിനായി സ�ാന ഘടനയി� മാ�ം വ��ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ?

കാ�ണ� േലാ�റി

2082. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ണ� േലാ�റിയി�െട ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം എ� �ക

സമാഹരി�ി��്; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇതി� എ� �ക നി�ധനരായ േരാഗിക��് ന�കിയി�െ��ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഒ� േറഷ� കാ�ഡി� പരമാവധി എ� �കയാണ് നിലവി� ന���ത്;

(ഡി) ഈ �ക വ��ി�ി� ന��� വിഷയം പരിഗണനയി�േ�ാ?

മിേസാറാം േലാ�റി

2083. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

27 of 97



(എ) ചര�് േസവന നി�തി�െട മറവി� സം�ാന�് മിേസാറം േലാ�റി വി�ന നട��േ�ാ;

(ബി) ന�െട സം�ാന�� അനധി�ത േലാ�റിക�െ�തിെര എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��ത് എ�് വിശദമാ�േമാ?

കാ�ണ� ചികി�ാ സഹായ നിധി

2084. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാല�ാട്  ,  എറണാ�ളം,  േകാഴിേ�ാട് എ�ീ ജി�കളി�  ഏെത�ാം ആ�പ�ികളിലാണ്

കാ�ണ� ചികി�ാ പ�തി നട�ിലാ�ി വ��ത് എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) കാ�ണ�ാ ചികി�ാ സഹായ നിധി ��ത�  ആ�പ�ികളിേല�് വ�ാപി�ി�വാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ?

േലാ�റി വ��ിെ� നവീകരണം

2085. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇതര സം�ാന േലാ�റിക�െട നിയ�ണ�ിനായി സ�ീകരി�വ�� നടപടി�മ��

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) േലാ�റി വ��ിെ� നവീകരണ�ിനായി ൈകെ�ാ� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ?

സം�ാന േലാ�റി�െട േ�ാ�ാഹന�ിന് നടപടി

2086. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന േലാ�റി�െട േ�ാ�ാഹന�ിന് േവ�ി െച� കാര��� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതര സം�ാന േലാ�റികെള േ�ാ�ാഹി�ി�ക എ�ത് സ��ാരിെ� നയമാേണാ

എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) ഇതരസം�ാന േലാ�റിക��് സം�ാന�് ഏെത�ി�ം തര�ി�� നിയ�ണേമാ

നിേരാധനേമാ നിലവി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) സം�ാന�് ഇതരസം�ാന േലാ�റിക�  നിയ�ി��തിേനാ നിേരാധി��തിേനാ

എെ��ി�ം നടപടിക� ൈകെ�ാ�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

സം�ാന ഭാഗ��റി�െട വി�വരവ്

2087. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) 2016-2017 െല സം�ാന ഭാഗ��റി�െട ആെക വി�വരവ് എ�െയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) 2016-2017-� വിവിധ ഭാഗ��റികളി� ന�കിയ സ�ാന�ക എ�െയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) 2016-2017-� സം�ാന ഭാഗ��റി വ��ിെ� അ� ലാഭം എ�െയ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) 2017-2018-െല �തീ�ിത വി�വരവ് എ�െയ�് വ��മാ�േമാ?

േലാ�റി ടി��ക��് �ര�ാസംവിധാനം

2088. �ീ.അ�� �കാശ്

,, എ.പി. അനി� �മാ�

,, ഐ.സി.ബാല���

,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന േലാ�റി�െട വ�ാജടി��ക�  ഹാജരാ�ി സ�ാന�ക കര�മാ��ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) വ�ാജ േലാ�റിടി��ക�  തട��തിന് �ര�ാസംവിധാനം ശ�മാ�ിയി�േ�ാ;  ഏെതാെ�

�തിയ സംവിധാന�ളാണ് ഭാഗ��റി ടി��കളി� ഉ�െ�ാ�ി�ി��ത്?

സ�കാര� ആ�പ�ിക െള കാ�ണ� െബനവല�് പ�തിയി� ഉ�െ����തിന് നടപടി

2089. �ീ.എ�. വിജയ� പി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ണ� െബനവല�് പ�തി �കാരം ആ��ല�ം ലഭി��തിനായി സം�ാനെ� എ�ാ

സ�കാര� ആ�പ�ികേള�ം ഉ�െ����തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) �� മാ�ിവ��  ശ��ിയക�  ഉ�െ�െട നട�� സ�കാര� ആ�പ�ികളി�  ചികി�

േത��വ��ം ഓ�േറഷന് വിേധയരാ��വ��ം ��ത ആ�പ�ി പ�ികയി�  ഉ�െ���ി�

എ� കാരണ�ാ� ആ��ല�ം നിേഷധി��തായ ���ിന് പരിഹാരം കാ�േമാ?

ഇതരസം�ാന േലാ�റി വി�ന�് നിയ�ണം

2090. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ജി.എസ്.ടി.  നിലവി� വ� സാഹചര��ി�, ഇതരസം�ാന േലാ�റികെള നിയ�ി��തിന്

സം�ാന സ��ാരിന് അധികാരം ന���േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതരസം�ാന േലാ�റി വി�ന�് നിയ�ണേമ�െ���ി വി�ാപനം �റെ��വി�ത് ഏത്

ച��ിെ� അടി�ാന�ിലാണ്; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇതരസം�ാന േലാ�റിക�  സം�ാന�് അ�വദി��തി�െട എെ��ാം സാ��ിക
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�ത�ാഘാത�ളാണ് സം�ാനം േനരി��ത്;  ഇ� സംബ�ി�് വിശദമായ പഠനം

നട�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

ഇതരസം�ാന േലാ�റിക�െട വ�ാജ വി��ന

2091. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

സം�ാന�് ഇതരസം�ാന േലാ�റിക�  വ�ാജമായി വി�ഴി��ത് തട��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� വ��മാ�ാേമാ?

ഭാഗ��റി േമഖലെയ കരകയ�ാനാ�� പരി�ാര��

2092. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ�

,, പി.വി. അ�വ�

,, പി. ഉ�ി

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േനാ�നിേരാധനം തക��യിലാ�ിയ ഭാഗ��റി േമഖലെയ കരകയ�ാനായി നട�ിയ

പരി�ാര�� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ചര� േസവന നി�തി ഓ�ഡിന�സ് �കാരം 2005-െല േകരള ടാ�് ഓ� േപ�� േലാ�റീസ്

ആ�് റ�ായതിനാ�  ഇതരസം�ാന ഭാഗ��റികെള നിയ�ി�ാനായി ��തായി നിയമ

നി��ാണം നട�േമാ; സം�ാന�് അനധി�തമായി �വ��നം ആരംഭി� മിേസാറാം േലാ�റി

നിേരാധി�ാ� എ�് മാ��മാണ് സ�ീകരി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഒ� ന��  േലാ�റികെള�ം വ�ാജ േലാ�റികെള�ം തട��തിനായി സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�

വ��മാ�ാേമാ?

ഭാഗ��റി വി��ന രംഗ�് ഉ�ായ മാ���

2093. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജി.എസ്.�ി.  നട�ിലാ�ിയ�മായി ബ�െ��് േകരള സം�ാന ഭാഗ��റിവി��ന രംഗ�്

ഉ�ായ കാതലായ മാ��� വ��മാ�േമാ;

(ബി) ജി.എസ്.�ി. ഭാഗ��റിവി��ന രംഗ��ാ�ിയ �ണേദാഷഫല�� വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) വാ�് നി�തി ഘടനയിെല�ം ജി.എസ്.�ി. നി�തി ഘടനയിെല�ം േകരള സം�ാന ഭാഗ��റി

വി��നരംഗെ� താരതമ�ം വിശദീകരി�േമാ?
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വ�ാജേലാ�റി

2094. �ീ.െക.�രളീധര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള സ��ാ�  േലാ�റിക�െട വ�ാജടി��് ഇതര സം�ാന�ളി�  വി���താ�ളള

റിേ�ാ��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) േകരള സ��ാ� േലാ�റിക�െട വ�ാജ ടി��് വി��ന തട��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി�ളളെത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) വ�ാജ ടി��് വി��ന �ലം ഉ�ാ�� റവന� ന�ം എ�യാെണ�് കണ�ാ�െ��ി�േ�ാ;

ഉെ��ി� എ�യാെണ�് െവളിെ���ാേമാ?

വ�ാജേലാ�റി ടി��്

2095. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

സം�ാന�് വ�ാജേലാ�റി ടി��ക�  വി�ഴി��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇത്

സംബ�ി�് എ� േക�ക� രജി�� െച�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

ഇേ�ണ� ഓഡി�്

2096. �ീ.പി.െക.അ� റ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  വ��കളി�ം,  െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളി�ം ഇേ�ണ�  ഓഡി�് നട�ണെമ�

വ�വ� നിലവി�േ�ാ;

(ബി) ഇ� �കാരം �ത�മായി ഇേ�ണ� ഓഡി�് വ�ഷാവ�ഷം നട�� �ാപന��/വ��ക�

ഏെതാെ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇല�� വ��ി� ഇേ�ണ� ഓഡി�് ഏത് വ�ഷം വെര �ത�മായി നട�ിയി��്;  ��ത

വ��ി�  ഇത് �ത�മായി നട�ാ�ത് സംബ�ി�് അ�ൗ��് ജനറ�  എെ��ി�ം

പരാമ�ശം നട�ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദവിവരം നൽ�േമാ;

(ഡി) ��ത വ��ി�  ഏെതാ� താ��കെള ഓഡി�ിംഗിന് വിേധയമാ�ിയി��്;  വിശദവിവരം

ലഭ�മാ�േമാ;

(ഇ) ഓഡി�ിംഗ് �ത�മായി നട�ാതിരി��തി�� കാരണം വ��മാ�േമാ;  സമയബ�ിതമായി

ഓഡി�ിംഗ് നട�വാൻ േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േദശീയ െഗയിംസിെല �മേ��ക�
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2097. െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നട� േദശീയ െഗയിംസിെല �മേ��കെള�റി�് ഓഡി�് വ��് ത�ാറാ�ിയ

റിേ�ാ��ിേ�� �ടരേന�ഷണം നട�ക��ാേയാ;

(ബി) എ�ി� എ� �പ�െട �മേ�ട് കെ��ിയി�െ��് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഏെതാെ� ഉേദ�ാഗ�രിലാണ് ബാധ�ത �മ�ിയി��െത�ം എ� �ക വീതമാണ്

�മ�ിയി��െത�ം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഏെതാെ� ഇന�ളി�  �മേ��ക�  കെ��ിയി��്;  �മേ��കെള�റി�് വിശദമായി

അേന�ഷി�ാ�  വിജില�സിെനേയാ മേ�െത�ി�ം ഏജ�സിെയേയാ �മതലെ���ാ�

ആേലാചി��േ�ാ?

െക. എസ്. എഫ്. ഇ ��തായി ആരംഭി� ശാഖക�

2098. േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2014 �ത� െക. എസ്. എഫ്. ഇ ��തായി ആരംഭി� ശാഖക�െട എ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ശാഖകളി� ��തായി ��ി� ത�ികക� ഇനം തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(സി) �തിയ ശാഖക� ആരംഭി�് വി�ലെ���ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ി� എവിെടെയാെ�െയ�്

വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) �തിയ ശാഖക� അ�വദി��തിെല മാനദ�ം വ��മാ�ാേമാ; ഓേരാ പ�ായ�ി�ം ഓേരാ

ശാഖ ആരംഭി�് �വ��നം വി�ലമാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െക.എസ്.എഫ്.ഇ. യിെല ഒഴി�ക�

2099. േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.എഫ്.ഇ.യി� ഏെത�ാം ത�ികകളി� എ� ഒഴി�ക�െ��് വിശദമാ�േമാ; ��ത

ഒഴി�ക� നിലവി� വ� തീയതി വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  ഏെത�ാം ത�ികകളി�  എ� നിയമനം നട�ിയി��്;  ത�ിക തിരി�്

ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ആ�ിത നിയമന വ�വ�യി� 2014 ഏ�ി� ഒ�് �ത� നിയമനം േനടിയവ�െട കണ�്

ത�ിക തിരി�് ലഭ�മാ�േമാ;  എ� ശതമാനം ഒഴി�കളാണ് ഇ�ര�ി� നിക�െ���തിന്

വ�വ���ത്; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) ഏെതാ� ത�ികകളി� എ� േപ� കരാ� അടി�ാന�ി� േജാലി െച��െ��് ത�ിക

തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(ഇ) 2014 ഏ�ി� �ത� 2017 �� 30 വെര ഓേരാ ത�ികയി�ം പി.എസ്. സി. ലി�ി� നി�ം
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നിയമനം ലഭി�വ�െട എ��ം വിരമി� ജീവന�ാ�െട എ��ം ത�ിക തിരി�് വ��മാ�േമാ?

െക.എസ്.എഫ്.ഇ. യിെല ഒഴി�ക� പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച�ാ� നടപടി

2100. േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.എഫ്.ഇ.  ജീവന�ാ�െട െപ�ഷ�  �ായം വ�ധി�ി� നടപടി സ��ാ�

അംഗീകരി�ി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി�് േകാടതി നി�േദശം നിലവി�േ�ാ;  എ�ി�  എ� നടപടി സ�ീകരി�െവ�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) േകാടതി ഉ�രവ് �കാരം പിരി�വി� ജീവന�ാ�െട എ�ാ ഒഴി�ക�ം അതത് റാ�് ലി�്

കാലാവധി��ി� പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) �തീ�ിത ഒഴി�ക�  റിേ�ാ��് െച�ണെമ� സ��ാ�  നി�േദശം െക.എസ്.എഫ്.ഇ.  യി�

പാലി�െ��ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ഏെത�ാം ത�ികകളി�  എ�വെര�� �തീ�ിത ഒഴി�ക�  റിേ�ാ��് െച�െവ�്

വിശദമാ�േമാ?

െക.എസ്.എഫ്.ഇ. യി� �നിയ� അസി��് ത�ിക

2101. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.എഫ്.ഇ.  യി�, �നിയ�  അസി��് ത�ികയിെല ഒഴി�ക�  എ�യാെണ�്

െവളിെ���േമാ;

(ബി) ��ത ഒഴി�ക�  പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച�ാ�  നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

വിശദാംശ�� ന��േമാ?

െക.എസ്.എഫ്.ഇ. �വാസി ചി�ി

2102. �ീ.തി�വ�� രാധാ���

,, െക.സി.േജാസഫ്

,, വി.എസ്.ശിവ�മാ�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വികസന പ�തിക��് ധനസഹായ�ിനായി �പം ന�കിയ കി�ബി�് പണം

കെ���തിന്,  െക.എസ്.എഫ്.ഇ.  �വാസി ചി�ി ആരംഭി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  എ�േപ�

ഇതിനകം ചി�ിയി� അംഗ�ളായി;
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(ബി) സം�ാനെ� െക.എസ്.എഫ്.ഇ.�െട എ� �ാ�കളിലാണ് �വാസി ചി�ി ആരംഭി��ത്;

(സി) ��ത ചി�ിയി� േച��വ�െ��ാം ഇ�ഷ�റ��ം, െപ�ഷ�ം ന��വാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ?

െക.എസ്.എഫ്.ഇ. �വാസി ചി�ിക�

2103. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ്

,, വി. അ�റഹിമാ�

െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�

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

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.എഫ്.ഇ. �െട �വ��ന�� അവേലാകനം െച�ാ�േ�ാ;

(ബി) െക.എസ്.എഫ്.ഇ., �വാസിക��ായി ചി�ിക� �ട�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ി� ആയത്

എ�േ��് നട�ിലാ�ാ� സാധി�െമ�് അറിയി�േമാ;

(സി) �വാസി ചി�ിയി�  നി�� വ�മാനം ഏെത�ാം കാര����് വിനിേയാഗി�ാനാണ്

ല��മി��െത�് വ��മാ�േമാ;  �വാസി ചി�ിക�  ആരംഭി��തിന് �േ�ാടിയാ��

േസാ�്െവയർ �പകൽ�ന�ം മ�് അ�ബ� �വ��ന��ം ���ിയായി�േ�ാ;

(ഡി) �വാസി ചി�ികളി�  േച��വ��് ഇ��റ�സ് പരിര��ം െപ�ഷ�  പ�തി�ം

ഏ�െ���ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

െക.എസ്.എഫ്.ഇ.�െട എ�.ആ�.ഐ ചി�ി

2104. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ�

,, തി�വ�� രാധാ���

,, ഷാഫി പറ�ി�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.എഫ്.ഇ.�െട എ�.ആ�.ഐ ചി�ിയി�  ആദ�വ�ഷം ഒ� ല�ം �വാസിക�

േച�െമ� �ഖ�ാപനം നട�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇതിനകം എ�േപ�  േച��െവ�്

അറിയി�േമാ;

(ബി) പതിനായിരം േകാടി�െട തീരേദശ,  മലേയാര ൈഹേവ�് േവ�ി�� േബാ�ക� ���മാ�ം

�വാസി ചി�ി വഴി സമാഹരി��തി�� നടപടിക� സഫലമാ�െമ�് �തീ�ി��േ�ാെയ�്

വ��മാ�േമാ?

െക.എസ്.എഫ്.ഇ.യി� വിവിധ ത�ികകളിെല ഒഴി�ക�
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2105. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.എഫ്.ഇ.യി�  �നിയ�  അസി��്/ക�ാഷ��/�ാ��്/എ�.ഡി.�ാ��്/ൈടംകീ��

എ�ീ ത�ികകളി� എ� ഒഴി�ക� നിലവി��് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഒഴി�ക� നിലവി�െ��ി� ആയവ പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച��തിന് എെ��ി�ം തട�ം

നിലവി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഒഴി�ക� യഥാസമയം റിേ�ാ��് െച��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

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

2106. �ീ.െക.സി.േജാസഫ്

,, അ�വ� സാദ�്

,, അ�പ് േജ�ബ്

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  ജീവന�ാ��ം െപ�ഷ�കാ��ം �ഖ�ാപി� സമ� ആേരാഗ� ഇ��റ�സ്

പ�തി�ായി മ�രാധി�ിത െട�ഡ� �ണി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇെ��ി� ഇത് സംബ�ി� ഉ�രവിറ�ി �� മാസം കഴി�ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ാ�തിെ�

കാരണം വ��മാ�േമാ;

(സി) നടപടി�മ�� േവഗ�ിലാ�ി സമ� ആേരാഗ� ഇ��റ�സ് പ�തി�െട ആ��ല�ം സ��ാ�

ജീവന�ാ��ം, െപ�ഷ�കാ��ം കാലതാമസം �ടാെത ലഭ�മാ�േമാ?

കയ� വ�വസായ �ന��ാരണ പ�തിക�

2107. �ീ.എസ്.ശർ�

�ീമതി �. �തിഭ ഹരി

�ീ.എ�. വിജയ� പി�

,, േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തക��യിലായി�� കയ�  വ�വസായെ� �ന��രി�ാനായി നട�ിലാ�� പ�തിക�

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) സ��� ആ�നീകരണ�ിെ� ഭാഗമാ�� യ�വ��രണം ഏെതാെ� േമഖലകളിലാണ്

നട�ിലാ��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഒ� ല��ിലധികം വ�� പര�രാഗത െതാഴിലാളിക�െട ജീവേനാപാധി എ� നിലയി�,

��ത രംഗ�� െതാഴിലാളിക�െട ര�ാമാ��മാ�ി മാ�ാ�  േവ� തര�ിലാേണാ കയ�

വ�വസായ �ന��ാരണ�ിനാ�� നവീകരണം നട�ിലാ��െത�് വ��മാ�ാേമാ; എ�ി�
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ഇതിനായി ൈകെ�ാ�ി�� ഉപാധിക� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

കയ� േമഖല�െട ഉ�മനം

2108. േഡാ.എം. െക. �നീ�

�ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�

,, സി.മ��ി

,, പി.െക.അ� റ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ�നിക സാേ�തിക വിദ� ഉപേയാഗെ���ി കയ�  േമഖല �ന:സംഘടി�ി�്

ആ�നികവ��രി�ാ� തീ�മാനെമ��ി�േ�ാ; വിശദാംശം െവളിെ���േമാ;

(ബി) പര�രാഗതമായി ഈ േമഖലയി� െതാഴി� െച��വ�െട െതാഴി� ഉറ�ാ��തി�ം അവ�െട

ജീവിത നിലവാരം െമ�െ����തി�ം സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ േമഖല�െട �േരാഗതി�ായി ഇനി�ം െച�വാ� ഉേ�ശി�� കാര��� വ��മാ�ാേമാ?

കയ� വ�വസായം ആ�നികവ��രി��തിന് പ�തിക�

2109. �ീ.എ.എം. ആരിഫ്

,, എ�. വിജയ� പി�

,, െക. ദാസ�

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

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� കയ� വ�വസായെ� ��ത� ശ�ിെ���ക എ� ല��േ�ാെട ആവി�രി�

പ�തിക� ഏെതാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതീനായി ആവി�രി�് നട�ാ�ിെ�ാ�ിരി�� ദ�ി�ഖ ത�ം സംബ�ി� വിശദാംശ��

ന�കാേമാ;

(സി) കയ�േമഖലയി�  പര�രാഗതമായി േജാലി െച��വ�െട െതാഴി�  ലഭ�തെയ �തി�ലമായി

ബാധി�ാ�വിധം ഈ േമഖലെയ ആ�നികവ��രി��തിന് എെ��ാം മാ��മാണ്

അവലംബി�ിരി��ത്;

(ഡി) പര�രാഗതമായി കയ�േമഖലയി�  െതാഴിെല���വ��് �ിരമായി േജാലി�ം

ഉ������് ന�ായമായ വില�ം ലഭ�മാ��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

ചകിരി സം��രണ �ണി�ക� ആരംഭി��തിന് നടപടി

2110. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�

�ീമതി ഗീതാ േഗാപി
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�ീ.വി.ആ�. �നി� �മാ�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കയ�  വ��ിെ� ആഭി�ഖ��ി�  ആയിരം ചകിരി സം�കരണ �ണി�ക�  ആരംഭി��തിന്

ഉേ�ശി��േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ�ി�  ഏെതാെ� ഏജ�സിക�െട സഹായ�ാലാണ് ഈ പ�തി നട�ാ�ക

എ�റിയി�േമാ;

(സി) ചകിരി സം�കരണ �ണി�ക�െട �വ��ന രീതി�ം സവിേശഷതക�ം വ��മാ�േമാ?

െതാ�ത�� യ��� �ാപി��തിന് നടപടി

2111. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ്

,, െക.�േരഷ് ���്

,, എം. രാജേഗാപാല�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് കയ�  വ�വസായ�ിനാവശ�മായ ചകിരി�് �ാമം േനരി��തായി

��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ഇത് പരിഹരി��തിനായി ചകിരി മി�ക�  �ാപി��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ;

വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ��ംബ�ീ�െട െതാഴി�റ�് പ�തി �േഖന െതാ�ത�� യ��� �ാപി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) കയ� െമ�, കയ� കേ�ാ�് �ട�ിയവ നി��ി��തി�ളള �തിയ ഫാ�റിക� ആരംഭി�ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദവിവരം ന��േമാ?

കയ����� �ചരി�ി�ാ� നടപടി

2112. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഓണ�ാലെ� വിപണനം ല��മാ�ി കയ������് �േത�ക വില�ിഴിവ് �ഖ�ാപി�ി�േ�ാ;

(ബി) കയ�ം കയ�����ം �ചരി�ി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത് എ�്

വ��മാ�ാേമാ?

പ�ാ�ി മ�ല�ി� നട�ാ�ാ�േ�ശി�� �തിയ പ�തിക�

2113. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) വ�വസായ വ��ിന് കീഴി� പ�ാ�ി മ�ല�ി� ഉപേയാഗി�ാെത കിട�� �ല��േ�ാ

എ�റിയി�ാേമാ;ഉെ��ി� അതിെ�റ വിശദാംശ�� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) വ�വസായ വ��ിന് കീഴി� ��ത മ�ല�ി� എെ��ി�ം �തിയ പ�തിക� നട�ിലാ�ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ;എ�ി� വിശദമാ�ാേമാ?

െപാ�േമഖലാ �ാപന��െട �വർ�നം

2114. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െപാ�േമഖലാ �ാപന�െള എ േ�ഡ് �ത� ഡി േ�ഡ് വെര ഇനം തിരി�്

ഏെത�ാെമ�ം  ,  ഓേരാ വിഭാഗ�ി�ം ലാഭ�ി�  �വ��ി��വ ന��ി��വ

ഏെത�ാെമ�ം ഇനം തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ലാഭ�ി� �വ��ി�� െപാ�േമഖലാ �ാപന��െട േ�ഡ് നില വ��ി�ി�് ന��വാ�

�ല��� മാനദ��� എെ��ാം എ�ം ആയതിന് േയാഗ�ത�� �ാപന�� ഏെത�ാം

എ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) നിലവി� ലാഭ�ി� �വ��ി��വെയ ��ത� ലാഭ�ിെല�ി�വാ�ം ന��ി��വ�െട

�വ��നം െമ�െ���ി ലാഭകരമാ�ാ�ം സ��ാ� എ� നടപടി സ�ീകരി� വ�� എ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇതിനായി ഈ സർ�ാർ ബ�ജ�കൾ വഴി ഏെത�ാം െപാ�േമഖലാ �ാപന���്

എെ��ാം ധനസഹായം �ഖ�ാപി�;

(ഇ) ഇതിൽ ഏെത�ാം �ാപന���് സഹായധനം ലഭ�മാ�ിെയ�ം , ഇനി�ം ലഭ�മാ�ാ��വ

ഏെത�ാെമ�ം ആയത് എേ�ാ� ലഭ�മാ�ം എ�ം വ��മാ�േമാ ?

ഈസ് ഓഫ് �യിംഗ് ബിസിനസ്

2115. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ്

,, വി. െക. സി. മ�ത് േകായ

�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി

�ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വ�വസായ സൗ�ദമാ��തി�ം നടപടി �മ��െട ല�കരണ�ി�മായി

"ഈസ് ഓഫ് �യിംഗ് ബിസിനസി''നായി നിയമനി��ാണം ഉ�െ�െട�� നടപടിക�

സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��േ�ാ;

(ബി) സംരംഭകത�ം േ�ാ�ാഹി�ി��തി�ം നിലവി�� സംരംഭക�െട കാര��മത

വ��ി�ി��തി�ം വിവിധ സംരംഭകത� പരിശീലന പരിപാടിക� സംഘടി�ി�ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� ഇതിനായി എ� �ക വകയി��ിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;
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(ഡി) ��,െച�കിട,ഇട�രം സംരംഭ���് സഹായം ന���തി�� സംരംഭക സഹായ പ�തി

ആവി�രി�ി�േ�ാ;വിശദാംശം ന��േമാ?

േകരള കരകൗശല വികസന േകാ��േറഷന് അ�വദി� �ക

2116. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള കരകൗശലവികസന േകാ��േറഷന് േക� കരകൗശല വികസന ക�ീഷണേറ�ി� നി�ം

1996  �ത�  2017-വെര�� കാലയളവി�  ഓേരാ വ�ഷ�ം അ�വദി� �കെയ�െയ�്

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈ കാലയളവി�  എ� ല�ം �പ�െട പ�തിക��ാണ് ഓേരാ വ�ഷ�ം അ�മതി

ന�കിയെത�ം ഓേരാ വ�ഷ�ം വിനിേയാഗി� �ക എ�െയ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത കാലയള�കളി� ഓേരാ വ�ഷ�ം എ� �ക�� ധനവിനിേയാഗ സ��ിഫി��് ന�കി

എ�് വിശദീകരി�േമാ?

ൈവൈഗ ��സ് ക�നി

2117. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ� പാ��ി� ന�കിയ �ല�് �വ��ി�ി���ം േനരെ� മ�രാ േകാ�സ് എ�

േപരി�ം പി�ീട് ൈവൈഗ ��സ് എ� േപരി�ം അറിയെ��ി���മായ ക�നി അതിെ�

�വ��നം ���മാ�ം അവസാനി�ി� സാഹചര��ി� ��ത �ലം തിരിെ����തി�ം

അ�േയാജ�മായ വികസന �വ��ന���ായി �േയാജനെ����തി�ം നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ��ത ക�നിയിെല െതാഴി�  ന�െ�� െതാഴിലാളിക��് ��ത�  ന�പരിഹാരം

ന���തി�ം െതാഴിലാളിക�െട ����  പരിഹരി��തി�ം ആവശ�മായ നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ?

സി�േകാ �� �ം- കം- െ�യിനിംഗ് െസ��

2118. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് ഒളവ� സി�േകാ ��  �ം കം െ�യിനിംഗ് െസ��  ജീവന�ാ�െട ആ��ല�ം

തട�െവ�ത് സംബ�ി�് സി�േകാ എം.ഡി.േയാട് സ��ാ�  റിേ�ാ��്

ആവശ�െ��ി��േവാ;

(ബി) എ�ി�  ആയത് ലഭി�ി�േ�ാ;എ�് നടപടികളാണ് ഇ�ാര��ി�  സ�ീകരി�ി��െത�്

വിശദമാ�ാേമാ?
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കരകൗശല വികസന േകാ��േറഷന് അ�വദി� �ക

2119. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കരകൗശല വികസന േകാ��േറഷന് കഴി� സ��ാ�  18.02.2016-� തീയതിയിെല

G.O(Rt)No.180/2016/ID ഉ�രവ് �കാരം അ�വദി� 2.86 േകാടി �പ eLAMS-� (

ഇലേ�ാണിക് െല�ജർ അ�ൗ�് േമാണി�റിങ് സി�ം ) േപാ�് െച�് വിനിേയാഗി�ത് വഴി

എ� കരകൗശല െതാഴിലാളിക��് ഏെതാെ� രീതിയി�� �േയാജനം ലഭി�െവ�്

വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ഇെ��ി�  കരകൗശല െതാഴിലാളിക��് �േയാജനകരമാേക�ിയി�� ഈ പ�തി

എ�െകാ�് നട�ാ�ിയി� എ�തി�� കാരണം വ��മാ�േമാ?

സി�ി ഗ�ാസ് പ�തി

2120. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സി�ി ഗ�ാസ് പ�തിയി� എറണാ�ളം ജി�യിെല ഏെത�ാം �േദശ�ളാണ് ഉ�െ��ി��െത�്

വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) ��ത പ�തി �കാരം ഗാ�ഹികാവശ����� കണ��ക�  പരിഗണി��േ�ാെയ�്

വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) ഇതിനായി അേപ�ക� സ�ീകരി��േ�ാ ; നടപടി�മം വിശദമാ�ാേമാ ;

(ഡി) സി�ി ഗ�ാസ് പ�തി�് �ട�ം �റി�� എള���ഴ �ാമപ�ായ�ിെന ��ത പ�തിയി�

ഉ�െ���ിയി�േ�ാ ; ഇെ��ി� എ�െകാ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ ?

ഏകജാലക �ിയറ�സ് സംവിധാനം

2121. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി�  െച�കിട വ�വസായ സംരംഭക��ായി ഏകജാലക �ിയറ�സ് സംവിധാനം

നിലവി�േ�ാ;

(ബി) ഇെ��ി�, ��ത സംവിധാനം െകാ�വ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

അ�� ഇ�ഡ�ിയ� എേ��്

2122. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) അ��  ഇ�ഡ�ിയ�  എേ��ിെ� സമ�മായ വികസന�ിനായി സമ��ി� േ�ാജ�്

േക�സം�ാന സ��ാരിെ� സം�� സഹായേ�ാെട നട�ാ��തി�ളള അ�മതി

ലഭ�മാേയാ ;

(ബി) എ� േകാടി �പ�െട േ�ാജ�ിനാണ് അംഗീകാരം ന�കിയി�ളളത്;

(സി) ആയതിെ� നി��ഹണ�ി�ളള നടപടി �മ��  എ�കാരമാണ് �ാവർ�ികമാ�ാൻ

ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ?

െഗ�� ൈപ�് ൈല� പ�തി

T 2123.�ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െഗ��  ൈപ�് ൈല�  സം�ാന�് എ� ജി�കളി�െടയാണ് കട�േപാ��െത�ം

േകരള�ിെല അതിെ� ൈദ�ഘ�ം എ�യാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െഗ��  ൈപ�് ൈല�  പ�തി�ായി ആെക എ� �മി�െട ൈകവശാവകാശം ഗ�ാസ്

അേതാറി�ി ഓഫ് ഇ���് വി� ന�കിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ടമകളി�  നി�ം ഇതിനായി ഏെ���ി�� �മി�െട അെ��ി�  െഗ��  ൈപ�് ൈല�

�ാപി��തിനായി നി�േ�ശി�െ�� �മി�െട �ർ�മാ�ം �ിരമാ�ം ഉ� ൈകവശാവകാശം

ഗ�ാസ് അേതാറി�ി ഓഫ് ഇ���് ന�കിയി�േ�ാ;

(ഡി) ഇെ��ി� എ�കാരമാണ് െഗ�� ൈപ�് ൈല� �ാപി� �മിയി� ഗ�ാസ് അേതാറി�ി ഓഫ്

ഇ���ം ��ടമക��ം അവകാശം നി�ി�മായി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) പ�തി എേ�ാ� ���ീകരി�െ��െമ�ാണ് �തീ�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

വ�വസായ വ��ി� കീഴി� പാറ�ാല മ�ല�ി� പ�തിക�

2124. �ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�വസായ വ��ി� കീഴി�  പാറ�ാല മ�ല�ി�  ഏെത�ി�ം തര�ി�� പ�തിക�

ആവി�രി�് നട�ിലാ�ി വ��േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) തിക�ം മലേയാര േമഖലയായ പാറ�ാലയി� ഏ��ം ��ത� ലഭ�മാ�� റ�� ഉ�പ���

സംഭരി�് വിപണനം െച��തിനായി ഒ� റ�� സംഭരണ വിപണന േക�ം ആരംഭി��തിന്

നടപടി സ�ീകരി�േമാ; റ�� ഉ���� ഉപേയാഗി�് ഒ� വ�വസായ �ണി�് ആരംഭി��തിെ�

സാ��ത പരിേശാധി�േമാ?

െകാര�ി കി���െട വികസനം

2125. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) െകാര�ി കി���െട വികസന�ിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) അട� ���  ഭീഷണി േനരി�� േക� ഗവ�െമ�ിെ� ഉടമ�തയി�� ഗവ.  ഓഫ് ഇ��ാ

��ിെ� ഉപേയാഗ �ന�മായ �ലം െകാര�ി കി���് വി�കി��തിനാവശ�മായ

ഇടെപട�ക�ം നടപടിക�ം സ�ീകരി�േമാ?

െപാ�േമഖലാ ജീവന�ാ�െട ശ�ളം

2126. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ഏെതാെ� െപാ�േമഖലാ വ�വസായ �ാപന�ളിെല ജീവന�ാ��് ഇേ�ാ�

ശ�ളം ലഭി��ിെ�� വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) െട�്ൈ�� േമഖലയിെല ഏെതാെ� െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളിെല ജീവന�ാ��് ഇേ�ാ�

ശ�ളം ലഭി��ിെ�� വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ജീവന�ാർ�് എ�മാസമായി ശ�ളം ലഭി��ി�ാെയ�ം എ�േ��് ശ�ളം ലഭ�മാ�വാ�

കഴി�െമ�ം വ��മാ�ാേമാ?

ഇ��� േകാഫി ഹൗ�കളിെല േസാ��്െവയറി� മാ�ം വ��വാ�� നടപടി

2127. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ��ാ േകാഫി േബാ�ഡ് േകാ-ഓ�േറ�ീവ് െസാൈസ�ി അ�ിനിേ���  ഭരണ�ിലായി��

കാലയളവി�  ഇ���  േകാഫി ഹൗ�കളി�  ചര�് േസവന നി�തി സംവിധാനം

ഏ�െ����തിന് േവ�ി േസാ��്െവയറി� മാ�ം വ��വാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ എ�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത മാ�ം വ��ാ�ത് �ലം �ൈല  1  ന് േശഷം േകാഫി ഹൗ�കളി�  വി�

ഭ�ണസാധന���്  12  ശതമാനം ജി.എസ്.�ി �ാപനം േനരി�് അട�േ��തായി

വ�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഇ��ലം ��ത െസാൈസ�ി�് എ� േകാടി�െട ബാധ�തയാണ്

ഉ�ായെത�് വിശദമാ�േമാ?

പരി�ിതി സൗ�ദ വ�വസായ പാ��ക�

2128. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് പരി�ിതി സൗ�ദ വ�വസായ പാ��ക� �ാപി��ത് പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) ഏെത�ാം വ�വസായ�ളാണ് ഇ�രം പാ��കളി� ആരംഭി�കെയ�് അറിയി�േമാ?
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പര�രാഗത വ�വസായ േമഖല േനരി�� �തിസ�ി

2129. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പര�രാഗത വ�വസായ േമഖലയി�  െതാഴിലാളിക�  േനരി�� �തിസ�ിെയ�റി�് പഠനം

നട�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) എ�ിൽ ആയതിെ� അടി�ാന�ി�  െതാഴിലാളിക�െട സംര�ണ�ിനായി എെ��ാം

പ�തികളാണ് ആവി�രി�് നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഓേരാ പര�രാഗത േമഖലയി��ളള വ�വസായ�ളിെല െതാഴിലാളിക�െട �യ�ം �േത�കമായി

പഠി�് അടിയ�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

െപാ�േമഖലാ വ�വസായ �ാപന��െട വികസനം

2130. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�വസായ വ��ിന് കീഴി�  �വർ�ി�വ�� െപാ�േമഖലാ വ�വസായ �ാപന��െട

�ന��ാരണ�ി�ം നവീകരണ �വ��ന�ി�ം മ�മായി എ� �ക െചലവഴി�; വിശദാംശം

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) െപാ�േമഖലാ വ�വസായ �ാപന��െട വികസന�ിനായി നട�ിലാ�വാ�  ഉേ�ശി��

പ�തിക�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

പാല�ാട് ജി�യിെല െകാ�വാ�� �ാമപ�ായ�ിെല മിനി ഇ�ഡ�ി

2131. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാല�ാട് ജി�യിെല െകാ�വാ��  �ാമപ�ായ�ി�  വ�വസായ വ��ിെ� കീഴി�� മിനി

ഇ�ഡ�ി ഏെത�ി�ം സ�കാര� വ��ി�് ലീസിന് െകാ��ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;

എ�ി� എ�ാണ് ലീസിന് െകാ��െത�ം എ� വ�ഷേ��ാണ് എ�ം വിശദമാ�േമാ;

(ബി) എ� ഏ��  �മിയാണ് നിലവി�  അവിെട��െത�ം എ� �കയാണ് ലീസായി

ലഭി��െത�ം വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത �ാപന�ി� നിലവി� എെ��ാം �വ��ന�ളാണ് നട��െത�് വിശദമാ�േമാ?

െപാ�േമഖലാ �ാപന��െട എം.ഡി. നിയമനം

2132. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�േശഷം വ�വസായവ��ിന് കീഴി�� െപാ�േമഖലാ

�ാപന��െട എം.ഡി.  നിയമന�ിന് റിയാബ് ത�ാറാ�ിയ േയാഗ�രായ ആ�ക�െട

പ�ികയി�നി�ം എ�േപെര എെത�ാം �ാപന�ളി� നിയമി�െവ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�ികയി� ഉ�െ�ടാ� ആെരെയ�ി�ം െപാ�േമഖലാ �ാപന��െട എം.ഡി.മാരായി

നിയമി�ി�േ�ാ;  ഇവ�  ആെരാെ�യാെണ�ം,  ഏെത�ാം �ാപന�ളിലാെണ�ം

വ��മാ�േമാ;

(സി) അ�കാരം നിയമനം ലഭി�വ�  പ�ികയി�  ഉ�െ��ി�ിെ��ി�  ഇവെര ഒഴിവാ�ി പ�ികയി�

ഉ�െ��വ��് നിയമനം ന��േമാ;

(ഡി) പ�ികയി� ഉ�െ�ടാ�വെര െപാ�േമഖലാ �ാപന��െട എം.ഡി.മാരായി നിയമി��തി�ം,

ഉ�െ��വെര നിയമി�ാതിരി�വാ�ം ഉ� കാരണം വിശദമാ�േമാ?

പര�രാഗത വ�വസായ�� േനരി�� തകർ�

2133. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല പര�രാഗത വ�വസായ��  തകർ� േനരി�കയാെണ��ത്

��യിൽെ��ി�േ�ാ;തകർ��െട കാരണം വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) കയ�, ക�വ�ി, ൈക�റി, ഈ�, ബീഡി, മ�പാ�ം എ�ീ േമഖലകളി� െതാഴി� െച��

െതാഴിലാളിക�െട ജിവിത നിലവാരെ���ി നാളി�വെര എെ��ി�ം പഠനം നട�ിയി�േ�ാ;

ഈ േമഖലകളി� ഇേ�ാ� എ� െതാഴിലാളികളാണ് െതാഴി� െച��ത് എ�ത് സംബ�ി�

വിശദമായ കണ�ക� ലഭ�മാ�േമാ?

സി�േകായിെല ശ�ള പരി�രണം

2134. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�േമഖലാ �ാപനമായ േകരള സി�േകായി� വ��� കാ�ഗറിയിെല ജീവന�ാ�െട ശ�ള

പരി�രണ നടപടിക� എ�് ���ിയാ�ം; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) േമ� �ാപന�ിെല �ാഫ് കാ�ഗറി�ാ��് ലഭി�� �ാമബ� അട��� ആ��ല���

വ��� ത�ികയിെല ജീവന�ാ��് ന�േക�തി� എ� മാേനജിംഗ് ഡയറ��െട ഉ�രവ്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ��ത ഉ�രവ് റ�ാ�ി ഉ�ാദക �ണി�കളി�ം മാ���ിംഗ് വിഭാഗ�ളി�മട�ം പണിെയ���

െതാഴിലാളിക��് �ാമബ� അട��� അലവ��ക�ം,  പരി�രി� ശ�ള�ം യഥാസമയം

ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല ഓട് ക�നിക� േനരി�� �തിസ�ി
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2135. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല െഫേറാ�്,  ക�ായി എ�ീ േമഖലകളിെല ഓട് ക�നിക�  കളിമ�്

ലഭി�ാ���ലം േനരി�� �തിസ�ി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ �തിസ�ി പരിഹരി��തി�ം െതാഴിലാളിക�െട ��ം പരിഹരി��തി�ം എ�്

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വാ� ഉേ�ശി��ത് എ�റിയി�ാേമാ ?

ലാഭ�ിലായ െപാ�േമഖലാ �ാപന��

2136. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സർ�ാർ അധികാരേമ� സമയ�് േകരള�ിെല ഏെതാെ�

െപാ�േമഖലാ�ാപന�ളാണ് ലാഭ�ിലായി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ സർ�ാർ വ�തി�േശഷം �തിയതായി എ� െപാ�േമഖലാ�ാപന�ളാണ്

ലാഭ�ിലായത്; അവ�െട േപ�ം ലാഭ�ിെ� കണ�ം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) േകരള�ിെല ന��ിലായി�� െപാ�േമഖലാ �ാപന�� ലാഭ�ിലാ�ാ� ഈ സർ�ാർ

വ�തി�േശഷം വ�വസായ വ��് എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ത് എ�്

വ��മാ�േമാ?

െപാ�േമഖലാ �ാപന�� ആദായ നി�തി അട��തിൽ വ��ിയ വീ�

T 2137.�ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�േമഖലാ �ാപന�� നിയമാ��തം ആദായനി�തി അട�ാ�തിനാ� വ��ക പലിശ

ഇന�ി�  ന�േക�ി വ�� അവ� പരിഹരി��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�  വീ� വ���തി�� കാരണം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇതിന്

കാരണ�ാരായവ�െ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ?

െപാ�േമഖലാ �ാപന��െട എം ഡി നിയമന�ിന് സാ�ദായിക സംവരണം

2138. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം വ�വസായ വ��ിന് കീഴി�ളള െപാ�േമഖലാ

�ാപന��െട എം ഡി നിയമന�ിന് കഴി� സ��ാരിെ� കാല�് �റെ��വി� ജി ഒ

(ആ�.ടി)നം  942/2012/ID  തീയതി  23.6.12,  ജി ഒ  (ആ�.ടി)നം  31/2013/ID  തീയതി

05/1/2013  എ�ീ ഉ�ര�ക�  �കാരം നി�ബ�മാ�ിയ സാ�ദായിക സംവരണം
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പാലി�ി�േ�ാ;

(ബി) െപാ�േമഖലാ �ാപന��െട എം ഡി നിയമന�ിന് റിയാബ് ത�ാറാ�ിയ വി�ാപനം േമഖല

തിരി�്  (Sector  wise)  ആെണ�തിനാ�ം,  ഒ� േമഖലയി�  ഒ�ിലധികം �ാപന��

ഉ�െ���തിനാ�ം,  റിയാബ് ത�ാറാ�ിയ േയാഗ�രായവ�െട പ�ികയിെല ദളിത്,  ��ിം

വിഭാഗ�ളി� നി�ം എ� േപെര ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം എം ഡി മാരായി

നിയമി�ി��്;

(സി) അവ� ആെരാെ�യാെണ�ം, ഏെതാെ� �ാപന�ളിലാെണ�ം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) നിയമനം ന�കിയി�ിെ��ി�  എ�െകാ�ാെണ�ം കഴി� സ��ാരിെ� േമ�പറ�

ഉ�ര�ക�  �കാര�ളള സാ�ദായിക സംവരണം പാലി��തി� േവ�ി�ളള നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാെയ�ം വിശദമാ�േമാ?

റാ�ിയി� റ�� പാ��്

2139. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റാ�ിയി� റ�� പാ��് �ാപി���മായി ബ�െ��് ഉ�തതലേയാഗം േച��ത് എ�ാണ്

എ�റിയി�േമാ

(ബി) ഉ�തതലേയാഗതീ�മാന�കാരം റ�ർ പാ��് �ാപി��തിനായി കെ��ിയി�ളള

മണിയാ� എേ��ിൽ സ�േ� നട��തി�ളള നടപടിക� സ�ീകരിേ��ത് ആരാണ്;സ�േ�

നടപടിക� ആരംഭി�ി�േ�ാ;ഇെ��ി� ൈവ��തിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) എ� നാ�ക� െകാ�് സ�േ� ���ികരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്;ഒ� സമയ�മം നി�യി�്

നടപടിക�െട �േരാഗതി വിലയി��ാനായി എെ��ി�ം സർ�ാർ െച�ാൻ

ഉേ�ശി��േ�ാ;വിശദമാ�ാേമാ?

റാ�ിയി� കി���് അ�വദി� �മിയിൽ വ�വസായ സംരംഭം

2140. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റാ�ിയി�  കി���് അ�വദി� �മിയി�  വ�നി��ാണ �ണി�് ആരംഭിേ��തി� എ�്

കി�� അ�ിമമായി തീ�മാനം എ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിന് പകരം എ�് വ�വസായ സംരംഭമാണ് ഇവിെട ആരംഭി�ാ� ഉേ�ശി��ത്; ഇതിനായി

എെ��ി�ം നടപടിക�  ഇതിേനാടകം സ�ീകരി�ി�േ�ാ  ;  വിശദാംശ��  സഹിതം

വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ �മി�െട പാ��ക എ�യാണ്;  എ��ത� ഇതിന് പാ��ക അട���്;  ഏെത�ി�ം

വ�ഷം പാ��ക അട�ാതി��ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ;

(ഡി) വ�വസായം ആരംഭി�ാ� സാഹചര��ി� പാ��രാ� കാലഹരണെ��ക വഴി �മി കി���്
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ന�െ��െമ� �ിതി �ടി പരിഗണി�് അടിയ�രമായി എെ��ി�ം വ�വസായ സംരംഭം ഇവിെട

ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

ഫ�ണി�� ഹ�്

2141. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� ബ�ജ�ി�  എറണാ�ളം ���  ജി�കെള ബ�ി�ി�് ഒ� ഫ�ണി��  ഹ�്

�ഖ�ാപി�ി��ത് ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ ഫ�ണി��  ഹ�് ഏ��ം ��ത�  ഫ�ണി��  വ�ാപാര �ാപന��� േകാതമംഗലം

മ�ല�ിെല െന�ി�ഴിയി� �പീകരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഫ�ണി��  ഹ�ിനായി ഏെത�ി�ം തര�ി�� �വ��ന�ൾ ആരംഭി�ി�േ�ാ എ�്

വ��മാ�ാേമാ?

െപാ�േമഖലയി� ��തായി ആരംഭി� വ�വസായ �ാപന��

2142. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം െപാ�േമഖലയി�  ��തായി വ�വസായ

�ാപന��  ആരംഭി�കേയാ ആരംഭി�ാ�� നടപടി സ�ീകരി�കേയാ െച�ി�േ�ാ എ�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) എ�ിൽ എവിെടെയ�ാം എ�് വ��മാ�േമാ?

ക��ാേ�രി െക�േ�ാ� കംേപാണ�് േകാം��ി� െക.പി.പി. ന��ാ� �ാരക മ�സിയം

2143. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016-17  വ�ഷെ� ���ിയ ബ�ജ�ി�  ഒ� േകാടി �പ വകയി��ിയ െക�േ�ാ�

�ാപക െചയ�മാ�ം മാേനജിംഗ് ഡയറ��മായി�� െക.പി.പി. ന��ാ�െട �ാരക മ�സിയം

ക��ാേ�രി െക�േ�ാ� കംേപാണ�് േകാം��ി� ആരംഭി��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി�ളളത്;

(ബി) ഇ�മായി ബ�െ��് െക.പി.പി.  ന��ാ�  ഫൗേ�ഷ�  �പീകരി��തിനായി െക�േ�ാ�

എെ��ി�ം പ�തി ത�ാറാ�ി സമ��ി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

െതാഴിലി�ാ� പരിഹരി��തി�ത�� വ�വസായ��
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2144. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സം�ാനെ� െതാഴിലി��ാ� പരിഹരി��തി�ത�� വ�വസായ��  ഏെതാെ� എ�്

വിലയി��ിയി�േ�ാ ; ഉെ��ി� വിശദമാ�ാേമാ ?

ഇലേ�ാണി�് സ��ീസ് ഏജ�സിക�െട അമിത ഫീസ്

2145. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിവിധ ക�നിക�െട ഇലേ�ാണി�് ഉപകരണ��  വാ�� ഉപേഭാ�ാ�െള ക�നിക�

പലതര�ി� വ�ി�ക�ം ചതി�ക�ം െച�� കാര�ം പരിേശാധി�േമാ;

(ബി) െടലിവിഷ�, �ി�ജ്,  എ.സി.,  വാഷിംഗ് െമഷീൻ �ട�ിയ സാധന��  വാ��

ഉപേഭാ�ാ��  സൗജന�സ��ീ�ം െമയി�ന��ം ആവശ���േ�ാ�  ബ�െ�� അംഗീ�ത

സ��ീസ് ഏജ�സികെള വിളി�ാ� അവ� അമിതമായി ഫീസ് ഈടാ��തിെന സംബ�ി�്

പരിേശാധി�േമാ;

(സി) സ��ീസ് െസ��കെള രജി��  െച�വാ�  നിലവി�  ആ��ാണ് അധികാരെമ�്

വ��മാ�ാേമാ; ഇവെയ വ�വസായവ��ിെ� കീഴി� രജി�� െച�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

ഓേരാ ജി�യി�ം ഇ�ര�ി� �വ��ി�� ഇലേ�ാണി�് െസ��ക�െട വിവരം േശഖരി�്

��ി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െപരി��മ� നിേയാജകമ�ല�ി� �തിയ വ�വസായ സംരംഭ��

2146. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപരി��മ� നിേയാജകമ�ല�ി�  �തിയ വ�വസായ സംരംഭ��  ആരംഭി��തിന്

ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ി� ഇതിെ� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇെ��ി� �തിയ വ�വസായ സംരംഭ�� ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഇ�ഡ�ിയ� േകാറിേഡാ� �ാപി�ാ� നടപടി

2147. �ീ.പി.ടി. േതാമസ്

,, അനി� അ�ര

,, ൈഹബി ഈഡ�

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഇ�ഡ�ിയ�  േകാറിേഡാ�  �ാപി��തിന് എെ��ാം നടപടിക�

ൈകെ�ാ�ി��്; വിശദമാ�േമാ;
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(ബി) ഇതി�� �മി ഏെ����തിന് എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്;

(സി) േകാറിേഡാ�  �ാപി��തിന് എ�െന ധനസമാഹരണം നട�വാനാണ്

തീ�മാനി�ി��െത�് വിശദമാ�േമാ?

കായികതാര���് സ��ാ�േജാലി

2148. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കായികരംഗ�ളി�  മികവ് െതളി�വ��് സ��ാ�  സ��ീസി�  േജാലി ന���തിന്

നിലവി�� മാനദ��� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ കായിക ഇന�ി�ം �േത�കമായാേണാ േജാലി�� അേപ�ക� സ�ീകരി��ത്;

(സി) കായികതാര���് സ��ാ�േജാലി ന���തിന് ഏ��െമാ�വി�  എ�ാണ് അേപ�

�ണി�ത്;

(ഡി) ഇ� �കാരം ലഭി� അേപ�കളി� എ�് നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത് എ�റിയി�ാേമാ;

(ഇ) കായികതാര���് സ��ാ�േജാലി ന���തി�� റാ�് ലി�് ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

ഇെ��ി� കാലതാമസ�ി�� കാരണം വ��മാ�ാേമാ?

കാസ�േഗാഡ്, ക�� ജി�കളിെല അനധി�ത ഖനന��

T 2149.�ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ്, ക�� ജി�കളി� റവന�,പ�ായ�്,ജിേയാളജി വ��് അധി�ത�െട അ�മതി

ഇ�ാെത ഖനന�� നട��െതവിെടെയാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�  ഖനനം നട��വ�െ�തിെര ക�� ശി�ാ നടപടിക�  സ�ീകരി�ാ�

വ�വ��േ�ാ ; എ�ിൽ ആവശ�മായ നടപടിക� ഉ�ാ�േമാ എ�് വ��മാ�േമാ;

ക�ാറിക��് േറാഡ ്, േതാട്, നദിക�, വീ�ക� �ട�ിയവയി� നി�� �രപരിധി

2150. �ീ.പി.ടി. േതാമസ്

,, സ�ി േജാസഫ്

,, ഷാഫി പറ�ി�

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ക�ാറിക��് േറാഡ ്,  േതാട്,  നദിക�, വീ�ക�  �ട�ിയവയി�  നി�ം

ഏ�െ���ിയി�� �രപരിധി  50 മീ�റായി �റ�െകാ�്  2015 െല േകരള ൈമന� മിനറ�

ക�സഷ� ച��ളി� േഭദഗതി വ��ിയി�േ�ാ;
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(ബി) ��  സ��ാരിെ� കാല�് േറാഡ ്,  േതാട്,  നദിക�, വീ�ക�  �ട�ിയവയി�  നി�ം

ക�ാറികളിേല�് നിജെ���ിയി�� �രപരിധി എ�യായി��;

(സി) ��ത �രപരിധി �റ�വാ�ം ക�ാറി െപ�മി�ിെ� കാലാവധി വ��ി�ി�വാ���

സാഹചര�െമ�ായി��െവ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) �രപരിധിയി�  മാ�ം വ��ിയേശഷം നി��ാണ സാമ�ിക�െട വിലയി�  �റ��ായി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) �രപരിധി �റ�ത് സം�ാന�ിെ� പരി�ിതി�് ക�� ആഘാതം ��ി�െമ�ആേ�പം

കണ�ിെല��് ��ത േഭദഗതിയി� മാ�ം വ��വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഖനനനിർ�ാണേമഖലയിെല ���ൾ

2151. �ീ.പി.ടി. േതാമസ്

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ബ�മാനെ�� �ഖ�മ�ി�െട അ���തയി�  സം�ാനെ� ഖനനനിർ�ാണേമഖലയിെല

���ൾ ചർ� െച��തിന് േവ�ി 28.12.2016-� േച�� േയാഗ�ി�െറ തീ�മാന�ളി�

ഐ�ം ന��  iii,v,vi,vii  എ�ിവയിേ�ൽ ൈമനിംഗ് ആ�ഡ് ജിേയാളജി വ��് ഇ�വെര

എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ?

ൈക�റി േമഖലയിെല വികസന പ�തികൾ

2152. �ീ.ൈഹബി ഈഡ�

,, ഷാഫി പറ�ി�

,, വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��  ��ിക��് സൗജന�മായി �ണിേഫാം ന��� പ�തി �കാരം ൈക�റി �ണി

ന��വാ� ൈക�റി സംഘ���് സാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) സം�ാനെ� എ�ാ �� ��ിക��ം സൗജന�മായി �ണിേഫാം ന���തിന് എ� മീ��

�ണി ആവശ���്;��ത �ണി െന�് ന���തി�� തറിക�  ഈ സഹകരണ

സംഘ���് നിലവി�േ�ാ ;

(സി) ��തായി ൈക�റി േമഖലയിേല�് കട��വ��് തറിക�  ഇ�െകാ��� പ�തി

ആരംഭി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ എ� തറിക� ഇതിനകം ന�കിയി�െ��് അറിയി�ാേമാ ?

ൈക�റി േമഖലെയ സംര�ി��തി�� നടപടിക�

2153. �ീ.സി.���

,, െക. ആ�സല�
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,, െക.ഡി. �േസന�

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ൈക�റി േമഖലെയ സംര�ി��തി�ം ശ�ിെ����തി�മായി എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(ബി) ൈക�റി ഉ�പ���െട �ല�വ��നവി�ം ൈവവിധ� വ��രണ�ി�മായി എെ��ാം

പ�തികളാണ് നട�ാ�ിയി��ത്;

(സി) ൈക�റി ഉ�പ����് വിപണി ലഭി��തി�േവ�ി സം�ാന,േദശീയ,  അ��േദശീയ

തല�ളി�� വിവിധ എ�്േപാകളി� പെ����തിന് അവസരം ഒ��ിയി�േ�ാ;

(ഡി) േകരള�ിെല ൈക�റി ഉ�പ����് ഒ� െപാ�വായ �ണേമ�ാ മാനദ�ം

ഉ�ാ��തി�ം അവെയ ഒ� െപാ� �ാ�ിെ� കീഴി�  െകാ�വ��തി�ം നടപടിക�

ആരംഭി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

ൈക�റി േമഖലയിെല പ�തിക�

2154. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഓണ�മായി ബ�െ��് ൈക�റി േമഖല�ായി എെ��ാം പ�തികളാണ് ആവി�രി�്

നട�ിലാ�ിയിരി��ത് എ�റിയി�േമാ;

(ബി) ��ത േമഖല�െട വികസന�ിനായി ��  സ��ാരി�  നി�ം വ�ത��മായി എെ��ാം

നടപടിക� ഈ സ��ാ� സ�ീകരി�ി��്;വിശദമാ�ാേമാ ;

(സി) ൈക�റി ഉ����െട വിപണന�ം സംര�ണ�ം ��നി��ി ജന���് ��ത� ഉ����

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

ൈക�റി ഉൽപ���െട നിർ�ാണ�ം വിപണന�ം

2155. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ൈക�റി വ�വസായം െമ�െ����തി�ം സംര�ി��തി�ം സ��ാ�

സ�ീകരി�വ�� നടപടിക� വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ൈക�റി സഹകരണ സംഘ���് ആവശ�മായ അസം�ത വ����  ലഭി��തിന്

നട�ിലാ�ി വ�� പ�തിക� വിശദീകരി�േമാ;

(സി) ഉ�പ���െട വിപണന�ിന് ഗവ�െമ�് ന��� സഹായ��  എെ��ാെമ�്

വിശദീകരി�േമാ;

(ഡി) ഉ�വ കാല�് ഗവ�െമ�് �ഖ�ാപി�� റിേബ�് അ�വദി�� സംഘ���് സഹായ ധനം

ലഭി��തിന് സ�ീകരി�വ�� നടപടിക� വിശദീകരി�േമാ ?
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െപാ�േമഖലാ �ി�ിംഗ് മി�ക�െട �വ��നം

2156. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�

,, വി.എസ്.ശിവ�മാ�

,, ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െപാ�േമഖലയിെല �ി�ിംഗ് മി�ക�െട �വ��നം വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) െപാ�േമഖലയിേല�ം സഹകരണേമഖലയിേല�ം �ി�ിംഗ് മി�ക�െട �വ��ന േശഷി 95%

ആ�ി ഉയ��ണെമ�് �ീ. ന��മാ� െചയ�മാനായ വിദ�സമിതി �പാ�ശ െച�ി�േ�ാ;

��ത സമിതി�െട മ�് �ധാന നി�േ�ശ�� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ശിപാ�ശകളിേ�� നിലപാട് എ��ി�േ�ാ; ഇെ��ി� ഈ വിഷയ�ിൽ എ��ം േവഗം നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) വിദ� സമിതി�െട നി�േ�ശം നട�ിലാ�ാ� ഈ േമഖലയി� അധികമായി എ� �ക �ടേ��ി

വ�െമ�് അറിയി�േമാ?

�� ��ിക��് �ണിേഫാം വിതരണം െച�തി�� വ�മാനം

2157. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2017-18 അ��യന വ�ഷ�ി� സം�ാനെ� �� ��ിക��� �ണിേഫാ�ക� ഖാദി

ആ�് വിേ�ജ് ഇ�ഡ�ീസ് വ��ി� നി�ാേണാ വിതരണം െച�െത� കാര�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ�ി� എ� �പ�� എ� മീ�� �ണി ഈയിന�ി� ന�കിയി��് എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) ഈയിന�ി� വ��ിന് ലഭി� വ�മാനം എ�െയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തിന് േശഷം ഖാദി വ��� േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് േവ�ി

െച� കാര��� വിശദമാ�ാേമാ?

പി.�. ചി��് േലാക മീ�ി� പെ���വാ� കഴിയാെത േപായതിെ� കാരണ��

2158. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയ കായിക െഫഡേറഷെ� ഇടെപട�ക�  പി.�.  ചി��് എതിരായി വ�തിെ�

കാരണ�� പരിേശാധി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) ഇ�ാര��ി� എെ��ാം അനഭിലഷണീയമായ �വ��ന�ളാണ് നട�ി��െത�ം ഇതി�

പി�ി� ഏെത�ി�ം വ��ിക� �വ��ി�ി�േ�ാ എ�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;
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(സി) സ��ാ�  ഇ�ാര��ി�  എ��ി�� മാ�കാപരമായ സമീപനം �ട��ം അവഗണി�െ���

താര���ം ന���തി� ജാ�ത �ല��േമാ?

േലാക അത് ല�ിക് മീ�ിൽ നി�ം പി.�.ചി�െയ ഒഴിവാ�ിയ സംഭവം

2159. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േലാക അത് ല�ിക് മീ�ി�� ഇ�ഡ�� ടീമിെന തിരെ��� രീതിെയ നിശിതമായി വിമ�ശി�

െസല�� ക�ി�ി െചയ�മാ� ജി.എസ്. ര�ധാെവ�െട പരാമ�ശ�� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഏഷ�� ചാ���ഷി�ി� സ���ം േനടിയ പി.�.ചി�െയ േലാക അത് ല�ിക് മീ�ി�� ഇ�ഡ��

ടീമിെ� അ�ിമ പ�ികയി�  നി�് സാേ�തിക കാരണ��  പറ�് േദശീയ അത് ല�ിക്

െഫഡേറഷ� തഴ�താണ�് സ��ാ� ക���േ�ാ;

(സി) എ�ി�  ഭാവിയി�  ഇ�രം സംഭവ��  ആവ��ി�ാതിരി�ാ�  എെ�ാെ� നടപടിക�

ൈകെ�ാ�ം; വിശദാംശ�� ന��േമാ?

േനമം മ�ല�ി� േ�ാ���മായി ബ�െ�� �വ��ന��

2160. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഈ സ��ാ�  േനമം നിേയാജക മ�ല�ി�  േ�ാ���മായി ബ�െ��് എെ�ാെ�

�വ��ന�ളാണ് നട�ിയി��ത്; വിശദമാ�േമാ?

മികവ് െതളിയി� കായികതാര���്േ�ാ�ാഹനം

2161. �ീ.സി.മ��ി

,, പി.ഉൈബ��

െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��

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

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കായിക രംഗ�് മികവ് െതളിയി� താര�െള േ�ാ�ാഹി�ി�� കാര��ി� സ��ാ� നയം

വ��മാ�േമാ;

(ബി) അവ�െട മികവ് െമ�െ����തിന് എെ��ാം സഹായ�� ന�കാനാണ് ഉേ�ശി��ത്;

വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇതിനായി ഇതിനകം സ�ീകരി� നടപടിക� െവളിെ���േമാ?

േദശീയ െഗയിംസിനായി �പീകരി� െസ�േ�റിയ�്
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2162. �ീ.െക.�േരഷ് ���് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േദശീയ െഗയിംസ് സംഘടി�ി�വാ� �പീകരി� െസ�േ�റിയ�് നിലവി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� എ� ജീവന�ാ� ��ത െസ�േ�റിയ�ി� േജാലി െച��; അവ�െട നിലവിെല േജാലി

എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ?

കായിക വിദ�ാഭ�ാസം േ�ാ�സാഹി�ി�വാ� നടപടി

2163. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം കായിക വ��് െപാ�വിദ�ാലയ�ളി�  കായിക

വിദ�ാഭ�ാസം േ�ാ�സാഹി�ി��തിെ� ഭാഗമായി എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��കളി� �ൗ�്, സി��ിക് �ാ�്, സ�ി�ിംഗ് ��ക�, േ�ഡിയ�ൾ ഇവ നി��ി��തിന്

എെ��ി�ം �േത�ക പ�തിക� നിലവി�േ�ാ;

(സി) എ�ി�  ��ത ���ി�െട ഉേ�ശ�ല����, െതരെ���് മാനദ���, മ�്

നടപടി�മ�� എ�ിവ എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ?

കായിക മ�ര�ളി� പെ���� ��ിക��് ഡി.എ.

2164. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

കായിക മ�ര�ളി� പെ���� ��ിക��് ന��� ഡി.എ. വളെര പരിമിതമാെണ��ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;  അത് വ��ി�ി�ാ�� നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാ എ�്

െവളിെ���ാേമാ?

എ�ാ പ�ായ�കളി�ം ഒ� കളി�ളം

2165. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് എ�ാ പ�ായ�കളി�ം ഒ� കളി�ളം ത�ാറാ�� പ�തി നിലവി�േ�ാ;

എ�ി� എ� �കയാണ് ഓേരാ പ�ായ�ി�ം അ�വദി�ി��ത്;

(ബി) ഈ പ�തിയി�  ഉ�െ���ിയി�ി�ാ� പ�ായ�കെള ഇതിനായി പരിഗണി��തി�േവ�

മാനദ��� �റെ��വി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശ�ം നടപടി�മ�ം ലഭ�മാ�േമാ?

സം�ാന േ�ാ൪�സ് കൗ�സിലിെ� �വ��നം
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2166. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന േ�ാ൪�സ് കൗൺസിലിെ� �വ��നം �ഗമമാ�ാ� സ�ീകരി�ിരി�� നടപടിക�

വ��മാ�ാേമാ; ഇേ�ാ� എ� അംഗ�ളാണ് കൗ�സിലി� ഉ�ത്; ഇവ� ആെരാെ�യാണ്;

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േക�സ��ാ�  സം�ാന�ിന്അ�വദി�  'ൈപ�'  ഫ�് പാഴാ�ിയത് സംബ�ി�

അേന�ഷണ�ിെ� �േരാഗതി വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി� േശഷം എ� താ��ാലിക നിയമനം നട�ി; ഇവ�

ആെര�ാമാണ്;  എ� േപെര �ിരെ���ി;  ഇനി എ� ഒഴി�ക�  ഏെത�ാം ത�ികകളി�

ഉെ��് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) കായിക പരിശീല��ിടയി�� രാ�ീയം വിദ�ാ��ിക�െട െസല�െന�ം പരിശീലനെ��ം

ബാധി��താ�� ആേ�പം പരിേശാധി�് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഇ) സം�ാന�് േ�ാ൪�സ് കൗ�സി�  സ��ാ�  സഹായേ�ാെട ഈ വ�ഷം

എവിെടെയ�ാമാണ് േ�ഡിയ�� നി��ി�ാ� ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

േദവി�ളം മ�ല�ി� കായിക വ��ിെ� �തിയ പ�തിക�

2167. �ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദവി�ളം നിേയാജകമ�ല�ി�  കായിക വ��് �തിയ പ�തിക�  നട�ിലാ�ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� അതിനായി എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ിരി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇെ��ി� ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

കായികരംഗം പരിേപാഷി�ി��തിനായി പ�തിക�

2168. �ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ�

,, എം. സ�രാജ്

,, �. ആ�. �ദീപ്

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് കായികരംഗം പരിേപാഷി�ി��തിനായി എെ��ാം �തന പ�തികളാണ്

ആവി�രി�ി�ളളത്;

(ബി) കായികതാര�െള ഒളി�ി�ി�  െമഡ�  േന�വാ�  �ാ�രാ�� തര�ി�  ഫല�ദ�ം

ശാ�ീയ�മായ പരിശീലനം ന���തിന് ' ഓ�േറഷ� ഒളി�� ' പ�തി നട�ാ�ി വ��േ�ാ;

വിശദാംശം ന��േമാ;
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(സി) ഏെത�ാം കായിക ഇന�െളയാണ് ��ത പ�തിയി�  ഉ�െ���ിയിരി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) വിേദശ േകാ�മാെര�ം വിദ�രായ േദശീയ േകാ�മാെര�ം ഇതിനായി െതരെ���ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശ�� ന��േമാ?

ഓ�േറഷ� ഒളി�� പ�തി

2169. �ീ.േറാജി എം. േജാ�

,, അനി� അ�ര

,, ൈഹബി ഈഡ�

,, ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് 'ഓ�േറഷ� ഒളി��' പ�തി�് �ട�ം �റി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

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

(സി) പ�തിയ�സരി�് പരിശീലനം ന�കാ�� കായികതാര�െള കെ��ാ�  എെ��ാം

നടപടിക� ൈകെ�ാ�ി��്; വിശദമാ�േമാ?

കാ�ാ�ട മ�ല�ിെല േ�ഡിയ��െട നവീകരണം

2170. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ാ�ട മ�ല�ിെല ��് േ�ഡിയ�� നവീകരി��ത് സംബ�ി�് ന�കിയ 266/VIP

/M/17-� ന�� അേപ�യി�േ�� എ�് നടപടി സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ആയതിേ��  േ�ഡിയ��  നവീകരി��തിനായി സ�ീകരിേ�� �ട�നടപടിക�

എെ�ാെ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ന�വ�� േവാളിേബാ� അ�ാദമി

2171. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല ന�വ�രി�  �വ��ി�െകാ�ിരി�� ന�വ��  േവാളിേബാ�

അ�ാദമി�െട മാ�� �ാ� സ��ാരിന് സമ��ി�ി�േ�ാ;

(ബി) അ�ാദമി�െട േ�ഡിയം ഉ�െ�െട�ളള നി��ാണ ���ിക�  കി�ബിയി�  ഉ�െ���ി

നി��ഹി�ാനാേണാ ഉേ�ശി��ത്;

(സി) േവാളിേബാ� അ�ാദമി�െട മാ�� �ാ� നട�ിലാ��തിനായി ഏെത�ി�ം ക�സൾ��സിെയ

�മതലെ���ിയി�േ�ാ; എ�ി� ആയതിെ� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?
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ആ�ി�� േ�ാ��സ് േഹാ��

2172. �ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ�ി��  �ീപാദം േ�ഡിയേ�ാട�ബ�ി�് �വ��ി�� േ�ാ��സ് േഹാ�ലി�  എ�

കായികതാര���് താമസി�ാ�� സൗകര�മാണ് ഒ��ിയി��ത്;

(ബി) നിലവി� എ� കായികതാര�ളാണ് േഹാ�ലി� ഉ�ത്;

(സി) കായികതാര��െട എ�ം അധികരി���ല�� േഹാ�ലിെല ��ി��ക�

��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� പരിഹാര നടപടിക� ൈകെ�ാ�േമാ?

പ��� െസ��ൈല�ഡ് േ�ാ��സ് േഹാ��

2173. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ���  മ�ല�ിെല പ���  േ�ാ��സ് കൗ�സിലി� കീഴി�  െസ��ൈല�ഡ്

േ�ാ��സ് േഹാ�� �വ��ി��േ�ാെയ�ം എ�ി� എവിെടെയ�ം അറിയി�േമാ;

(ബി) വ�ഷ�ി� എ� ��ിക��ാണ് അവിെട �േവശനം ന���ത്;

(സി) ഈ അ�ാദമിക് വ�ഷം എ� ��ിക��ാണ് �േവശനം ന�കിയത്;  �േവശനം

നൽകിയിെ��ിൽ എ�െകാെ��് വ��മാ�ാേമാ?

��രാംപാറ േ�ാ��സ് േകാം��് നി��ാണം

2174. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാരിെ� ആദ� ബജ�ി� �ഖ�ാപി� ��രാംപാറ േ�ാ��സ് േകാം��് നി��ാണ�ിെ�

നിലവി�� അവ� വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതിനായി േച�� േയാഗ�ിെ� തീ�മാന�� വിശദമാ�േമാ;

(സി) േകാം��് നി��ാണം യാഥാ���മാ��തിന് അടിയ�ര നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാെയ�്

വ��മാ�േമാ?

കളി�ല�� നവീകരി�ാ� ധനസഹായം

2175. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ാേദശികതല�ി�  മിക� രീതിയി�  �വ��ി�വ�� ��ക��് �ൗ�ക�ം അടി�ാന

സൗകര���ം വികസി�ി��തിന് ധനസഹായം ന�കാ� പ�തിക� നിലവി�േ�ാ;
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(ബി) ��ക�െട കളി�ല�� നവീകരി�ാ� ധനസഹായം ലഭ�മാ��േ�ാ

(സി) എ�ിൽ കഴി� അ�് വ�ഷ�ാല�ി��ി� ഈ ഇന�ി� േകാഴിേ�ാട് ജി�യി� ഏെത�ാം

��ക��ാണ് ധനസഹായം ന�കിയി��െത�് വിശദമാ�േമാ?

ഭി�േശഷി�� �ീജി� എ� അ�ല�ിന് സർ�ാർ ആ��ല���

2176. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2011  �ത�  �ട��യായി നാഷണ�  ഡഫ് െഗയിംസ്,  2015-�  ത�വാനി�  ഏഷ�ാ

പസഫിക് ഒളി�ി�്,  2016-�  ബ�േഗറിയയിെല ഡഫ് േവ�ഡ് ഒളി�ി�് �ട�ിയവയി�

പെ���് സ���ം ഉ�െ�െട നിരവധി െമഡ�ക�  കര�മാ�ിയി�� ���  ജി�യിെല

��േ�രി പ�ായ�ിെല �ീജി� എ� ഭി�േശഷി�� അ�ല�ിന് സ��ാരി�  നി��

ആ��ല����ായി മണ�� എം.എ�.എ. വഴി സമ��ി� നിേവദനം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി�  ��ത നിേവദന�ി�േമ�  സ�ീകരി� നടപടിക�  എെ��ാമാെണ�്

അറിയി�ാേമാ?

�ീ�ഫീ�ഡ് േ�ഡിയം

2177. �ീ.പി.െക.അ� റ�്

,, എ� .എ.െന�ി��്

,, പാറ�� അ��

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��ര�് കാര�വ��� �ീ�ഫീ�ഡ് േ�ഡിയം േകരള �ി��് അേസാസിേയഷന്

ൈകമാറിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി� കരാ� വ�വ�ക� വ��മാ�ാേമാ;

(സി) അ�ാരാ� മ�ര���ാവശ�മായ അടി�ാന സൗകര���  ഈ േ�ഡിയ�ി�

ഏ�െ���ിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?

എള���ഴ സാ�ാ�സ് മിനി േ�ഡിയം

2178. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എള���ഴ സാ�ാ�സ് മിനി േ�ഡിയം നി��ി��തിനായി സ��ാ�  അംഗീ�ത

ഏജ�സികളി� നി�ം എസ്.പി.വി. െയ കെ��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ആവശ��ിനായി കായിക �വജനകാര�ാലയ എ�ിനീയറിംഗ് വിംഗ് �ഖാ�ിരം

ഡി.പി.ആ� ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

58 of 97



(സി) ��ത ���ി എ�േ��് ആരംഭി�ാനാ�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

മ��ിപ��സ് ഇ�േഡാ� േ�ഡിയ��

2179. �ീ.എം. �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബിയി�  നി�ം �ക വിനിേയാഗി�് എ�ാ ജി�കളി�ം മ��ിപ��സ് ഇ�േഡാ�

േ�ഡിയ�� നി��ി��തി�� െ�ാേ�ാസ� ഇേ�ാ� ഏത് ഘ��ിലാണ്;

(ബി) ഡി.പി.ആ�  ത�ാറാ�� നടപടിക�  ആരംഭി�ി�േ�ാ;  ഇതിനായി ഏത് ഏജ�സിെയയാണ്

�മതലെ���ിയി��ത്;

(സി) എ� �മിയാണ് ഇതിനായി ആവശ�മായി വ��ത്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) െകാ�ം ജി�യി�  ഒളി���  �േര�ബാ�വിെ� �രണാ��ം �ഖ�ാപി�െ��ി�� മ��ി

പ��സ് ഇ�േഡാ� േ�ഡിയം ഇതിനായി �റെ��വി� ഭരണാ�മതി ഉ�രവി� ഉ�െ�ടാെത

േപായതിെ� കാരണംഎ�ാണ്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

കായികതാര���് ഇ��റ�സ് പരിര�

2180. �ീ.വി.പി.സജീ��

,, േറാജി എം. േജാ�

,, അ�പ് േജ�ബ്

,, അ�� �കാശ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സം�ാനെ� ��വ�  കായികതാര���ം ഇ�ഷ�റ�സ് പരിര� ഏ�െ����തി��

പ�തി ഏത് ഘ��ിലാണ്;  എ�േ��് ഇത് നട�ിലാ�വാനാണ് ഉേ�ശി��ത്

എ�റിയി�ാേമാ?

�വജനേ�മ േബാ�ഡ് �േഖന�� പ�തിക�

2181. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �വജനേ�മ േബാ�ഡ് വഴി എെ��ാം പ�തികളാണ് നിലവി�  നട�ാ�ി

വ��ത് എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) �വാ��െട സ��േശഷി�ം െതാഴി�  സംരംഭകത��ം വ��ി�ി�ംവിധം സ��േതാ�ഖമായ

വികസന�ിനാവശ�മായ പ�തിക�  ആവി�രി�് നട�ാ��തി�� നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ?
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മാന�വാടിയി� നട�ിയ അ�ിെഫ�്

2182. �ീ.ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��സ��ാരിെ� കാല�് �വജനകാര� വ��് മാന�വാടിയി� അ�ിെഫ�് എ� പരിപാടി

നട�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഈ പരിപാടി�െട ല���� എെ�ാെ�യായി��;

(സി) ഈ പരിപാടി�െട വര�െചലവ് കണ�ക� വ��് �ത�മായി ��ി�ി�േ�ാ;

(ഡി) എ� �പയാണ് ഈ പരിപാടി�ായി വ��് െചലവഴി�ി��ത്;

(ഇ) എെ��ാം കാര����ാണ് ഈ �ക െചലവഴി�ി��ത്;

(എഫ്) ഈ പരിപാടി�മായി ബ�െ��് ഏെത�ി�ം തര�ി�� അേന�ഷണം നട��േ�ാ;

വ��മാ�േമാ?

േലാഡ് െഷഡിംഗ്

2183. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േലാഡ് െഷ�ിംഗ് ഏ�െ���ിെ�ാ�് ഉ�രവ് �റെ��വി�ി�േ�ാ;  എ�ിൽ

അത് നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) േലാഡ് െഷ�ിംഗ് ഏ�െ���ിയത് ഏെത�ാം കാരണ��െട അടി�ാന�ിലാണ് ;

(സി) ��ത ഉ�രവ് എ�്�ാ ൈഹെട�ഷ�  ഉപേഭാ�ാ���് നി�ബ�മാ�ിയി�േ�ാെയ�്

വ��മാ�ാേമാ ;

(ഡി) എ�്�ാ ൈഹെട�ഷ� ഉപേഭാ�ാ���് �റ� നിര�ി� ൈവദ�തി ന���തിെ� കാരണം

വിശദമാ�ാേമാ ?

സൗേരാ�� പ�തി വ�ാപി�ി�വാ� നടപടി

2184. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സൗേരാ�� പ�തി�് പരസ���  ന��വാ�ം പ�തി വ�ാപി�ി�വാ�ം നടപടി

സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) െക�ിടനി��ാണ ച���  പരി�രി�േ�ാ�  സൗേരാ�� പാന�ക�  �ാപി��ത്

സംബ�ി�് ��ത ച��ളി� �േത�ക വ��് ഉ�െ���േമാ;

(സി) 2016-17  വ�ഷ�ി�  സൗേരാ�� സ�ിഡി ന��വാ�  േക� സ��ാ�  എ� �ക

അ�വദി� ; എ� �ക വിതരണം െച� ; ജി� തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�േമാ ;

(ഡി) േസാളാ�  എന�ജി പാ��ക�  ആരംഭി�വാ�  സ�ീകരി� നടപടിക�  എെ��ാെമ�
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വ��മാ�ാേമാ ;

(ഇ) േകാ��� മ�ല�ി� ഇ�ര�ി� േസാളാ�  എന�ജി പാ��ക� �ാപി�വാ� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ ?

��തായി ��ി� മ��� ത�ികക�

2185. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം െക.എസ്.ഇ.ബി.എ� െസ��ക�  ��തായി

�പീകരി�ി��്; ജി� തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) �തിയ െസ��ക�  �പീകരി�തിെ� അടി�ാന�ി�  മ���  (  ഇല�ിസി�ി വ���)

ത�ികയി� എ� �തിയ ത�ികകളാണ് ആവശ���ത്; ഇതി� എ� ത�ികക� ��ി�ി��്;

ഇ�ര�ി� തി�വന��രം, മല�റം ജി�കളി� എ� ത�ികക� വീതം ��ി�ി��്;

(സി) തി�വന��രം,  മല�റം ജി�കളിെല ഈ ഒഴി�ക�  എ�ാം പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��്

െച�ി�േ�ാ;  എ�ി� ഏത് തീയതിലാണ് ഇവ യഥാ�മം റിേ�ാ��് െച�ി��ത്;  കാലാവധി

കഴി�,  മ���  ത�ികയിെല റാ�് ലി�ി�  നി�ം ഈ ഒഴി�കളിേല�് നിയമന ശിപാ�ശ

ലഭി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഈ ജി�കളിെല എ� േപ��് ഇ�കാര�� നിയമന ശിപാ�ശക�

ലഭി�ി��്;

(ഡി) ��തായി ��ി�െ�� ഏെത�ി�ം ഒഴിവ് യഥാസമയം പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��്

െച�ാതി��ി�േ�ാ; എ�ി� കാലാവധി കഴി�, മ��� ത�ികയിെല റാ�് ലി�ി� ഉ�െ��

എ�േപ��് ഇ�ര�ി� അവസരം ന�െ��ി��്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

െക എസ് ഇ ബി യി� റ�േല�റി ക�ീഷെ� ഇടെപട�ക�

2186. േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക എസ് ഇ ബി യി� റ�േല�റി ക�ീഷ� ഇടെപട� സാധ�മായ േമഖലക� ഏെതാെ�െയ�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) േബാർഡിെ� െചല� ����മായി ബ�െ��് എെ��ാം നി�േദശ��ം പഠന റിേ�ാ��ക�ം

ക�ീഷ� അവതരി�ി�ി��്; പക��ക� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) െക എസ് ഇ ബി യി� ഏെത�ി�ം ത�ികക� െവ�ി�റ��തിേനാ ഏെത�ി�ം ത�ികകളി�

നിയമന നിേരാധനം ഏ�െ����തിേനാ ക�ീഷ�  ആവശ�െ��ി�േ�ാ;  വിശദാംശ��

ന��േമാ;

(ഡി) റ�േല�റി ക�ീഷ�, േബാ�ഡ് ജീവന�ാ�െട ശ�ളം സം�ാന സ��ാ� ജീവന�ാ�േട�മായി

താരതമ�ം െച�് പഠനം നട�ിയി�േ�ാ; എ�് നിഗമന�ിലാണ് ക�ീഷ� എ�ിേ���െത�്

വിശദമാ�േമാ?
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െക എസ് ഇ ബി ജീവന�ാ�െട ശ�ള ആ��ല���

2187. േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക എസ് ഇ ബി ജീവന�ാ�െട ശ�ളം കണ�ാ��ത് മാ��  െ�യി�

അടി�ാനെ���ിയാേണാെയ�് വ��മാ�ാേമാ; നിലവി�� ശ�ള പരി�രണ ഉ�രവിെ�

പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവി�� ത�ികക�ം അവ�െട ശ�ള െ�യി�ം അ�വദനീയമായ �ാമബ��ം

എ�യാണ് എ�് പ�ിക തിരി� കണ� വിശദമാ�ാേമാ ;

(സി) സബ് എ�ിനീയ�  ത�ികയി�  �േവശി�� ജീവന�ാരന് �ട��ിൽ ലഭി�� ശ�ളം

എ�യാെണ�് ഇനം തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഒേര ത�ികയി�� �ിരം ജീവന�ാ�ം കരാ� ജീവന�ാ�ം വാ�� ശ�ള�ിെ� അ�രം

വ��മാ�േമാ; താ��ാലിക/കരാ� ജീവന�ാെര നിയമി�േ�ാ� േബാ�ഡിന് ഉ�ാ�� ലാഭം

കണ�ാ�ിയി�േ�ാ;

(ഇ) �ിരം ജീവന�ാ��ം താ��ാലിക/കരാർ ജീവന�ാ��ം ശ�ള�ിനാ�ം മ�് സാ��ിക

ആ��ല����ാ�ം �തിവ�ഷം െചലവാ�� �ക എ�െയ�് വ��മാ�േമാ;  ��ത

ഇന�ി�  2011-12,  2012-13,  2013-14,  2014-15,  2015-16,  2016-17  എ�ീ

സാ��ിക വ�ഷ�ളി�  െചലവായ �ക എ�െയ�് സാ��ിക വ�ഷാടി�ാന�ി�

ലഭ�മാ�േമാ?

െക. എസ്. ഇ. ബി �നിയ� അസി��്/കാഷ�� ത�ികയിെല ഒഴി�ക�

2188. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.  എസ്.  ഇ.  ബി യി� �നിയ� അസി��്/കാഷ�� ത�ികയി� നിലവി�� ഒഴി�ക�െട

വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഒഴി�ക� പി. എസ്. സി �് റിേ�ാ��് െച�ണെമ� സ��ാ� നി�േ�ശ�ിേ�� സ�ീകരി�ി��

നടപടിക� എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ?

െക.എസ്.ഇ. ബി യിെല മീ�� റീഡ� ത�ിക

2189. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.  എസ്.  ഇ.  ബി യി�  മീ��  റീഡ�  ത�ികയി�  നിലവി�  എ� ഒഴി�ക�െ��്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതി� എ� ഒഴി�ക� പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;
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(സി) നിലവി�� എ�ാ ഒഴി�ക�ം അടിയ�ിരമായി പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച�േമാ?

െക.എസ്.ഇ.ബി െസ�� ഓഫീ�ക� വിഭജി�് �വ��നം കാര��മമാ��തിന് നടപടി

2190. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ഇ.ബി െസ��  ഓഫീ�ക�  വിഭജി�് �വ��നം കാര��മമാ��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ചാല�ടി െക.എസ്.ഇ.ബി െസ�� ഓഫീസ് വിഭജി�് േപാ�യി�ം, െകാര�ി െസ�� ഓഫീസ്

വിഭജി�് കാ���ിയി�ം �തിയ െസ�� ഓഫീ�ക� അ�വദി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

െക.എസ്.ഇ.ബി. യിെല ഒഴി�ക�

2191. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ഇ.ബി. യി� വിവിധ ത�ികകളി� നിലവി� എ� ഒഴി�ക� ഉ�്;

(ബി) ��ത ഒഴി�ക� പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച�ി�േ�ാ;

(സി) എ�ിൽ എ�ാണ് അവസാനമായി റിേ�ാ��് െച�ി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) െക.എസ്.ഇ.ബി.  യി�  വിവിധ ത�ികകളി�  േജാലി െച�� താ�ാലിക ജീവന�ാ�െട�ം

കരാ� ജീവന�ാ�െട�ം എ�ം വ��മാ�ാേമാ;

െക.എസ്.ഇ.ബി. യി� നട�ിലാ�ിയ പരി�ാര��

2192. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ�

,, ഷാഫി പറ�ി�

,, വി.ടി.ബ�റാം

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

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ഇ.ബി.  യി�  നട�ിലാ�ിയ എസ്.എം.  എസ്.  അല��്,  ഓ�ൈല�  േപ�െമ�്,

വാ�സ് ആപ് െഹ��്ൈല�, െമാൈബ�  ആപ് എ�ിവ കാര��മമ�ാെയ� കാര�ം

��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ബി�ട�വാ� 24 മണി��ം സൗകര�െമ� നിലയി� �ാപി� ഓേ�ാമാ�ിക് ക�ാഷ് ഡിേ�ാസി�്

െമഷീ�ക� �വ��നരഹിതമാെണ�് കെ��ിയി�േ�ാ;

(സി) റീ�േ��ഡ് ആ�ിലേറ�ഡ് പവ�  െഡവല�െമ�് റിേഫാംസ് േ�ാ�ാം

(ആ�.എ.പി.ഡി.ആ�.പി.) എ� പ�തി �കാരം നട�ിലാ�ിയ ഈ പ�തി�് എ�് �കയാണ്

േക��ി� നി�ം ലഭി�ത്;
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(ഡി) ��ത പ�തി എ�േ��് ���ിയാ�ാനാണ് ഉേ�ശി�ത്;  ���ിയാ�ാനായി�ിെ��ി�

അതി�ളള കാരണം വ��മാ�േമാ ?

െക.എസ്.ഇ.ബി. �നിയ� അസി��് ത�ികയിെല ഒഴി�ക�

2193. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക. എസ്. ഇ. ബി. യി� �നിയ� അസി��് ത�ികയി� എ� ഒഴി�ക� നിലവി��്;

(ബി) െക.  എ�. ഇ.  ബി.  യി� കാഷ��/�ാ��്/എ�.ഡി.  �ാ��്/  ൈടംകീ�� ത�ികയി� എ�

ഒഴി�ക� നിലവി��്;

(സി) ��ത ഒഴി�ക� നിക��തി�� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

െക.എസ്.ഇ.ബി.യി� �നിയ� അസി��്/കാഷ�� ത�ിക

2194. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ഇ.ബി. യി� �നിയ� അസി��്/കാഷ�� ത�ികയി� നിലവി� എ� ഒഴി�കളാണ്

ഉളളത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇൗ ഒഴി�ക� പി.എസ്.സി �് റിേ�ാ��് െച�ി�േ�ാ എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) �നിയ�  അസി��്/കാഷ��  ത�ികയി�  2015-16,  2016-17  വ�ഷ�ളി�  എ�

ഒഴി�കളാണ് പി.എസ്.സി �് റിേ�ാ��് െച�ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഒഴി�ളള ത�ികകളിേല�് അടിയ�രമായി നിയമനം നട��തി�ളള നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ?

സബ് എ�ിനീയ� (ഇല�ി��) ത�ികയിെല ഒഴി�ക�

2195. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ഇ.ബി.യി�  സബ് എ�ിനീയ�  (ഇല�ി��) ത�ികയി�  നിലവി�  എ�

ഒഴി�ക��്;

(ബി) ��ത ഒഴി�ക� പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� അടിയ�രമായി റിേ�ാ��്

െച��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�് അറിയി�ാേമാ?

െെഹ േവാ�േ�ജ് ഡയറ�് കറ�് �വ��ന സംവിധാനം

2196. �ീ.വി.പി.സജീ��

,, േറാജി എം. േജാ�

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

ന��േമാ:

(എ) മ�് സം�ാന�ളി�  നി�ം വലിയ അളവി�  െെവദ�തി െകാ�വരാ�  െെഹ േവാ�േ�ജ്

ഡയറ�് കറ�് �വ��ന സംവിധാനം �ാപി��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത സംവിധാനം നട�ിലാ��തിന് ആെരയാണ് �മതലെ���ിയി�ളളെത�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇൗ പ�തി�ളള ധനസമാഹരണം എ�കാരമാണ് നട ��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) പ�തി എ�േ��് ���ിയാ�ാനാണ് ല��മി�ി�ളളെത�് വ��മാ�േമാ?

േനമം നിേയാജക മ�ല�ിെല സ��ണ ൈവദ�തീകരണം

2197. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സ��ണ ൈവദ�തീകരണ�ിെ� ഭാഗമായി േനമം നിേയാജക മ�ല�ിെല എ� വീ�കളാണ്

ൈവദ�തീകരി�െത�് വാ�ഡ് അടി�ാന�ി�� വിശദമായ വിവരം ന��േമാ;

(ബി) ഇതിനായി തേ�ശ സ�യം ഭരണ �ാപന��ം െക.എസ്.ഇ.ബി �ം എ� �ക വീതം ചിലവാ�ി;

എം.എ�.എ ഫ�ിൽ നി�് എ� �ക ചിലവാ�ി; വിശദമാ�ാേമാ ?

േലാഡ് െഷഡിംഗ്

2198. േഡാ.എ�. ജയരാജ്

�ീ.പി.െജ.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േലാഡ് െഷഡിംഗ് ഏ�െ���ിയി�േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) േക� �ളി�നി�ം അ�ഹമായ വിഹിതം �ത�മായി ലഭി��േ�ാ; വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(സി) ജലൈവദ�ത പ�തിക� തട�ം �ടാെത �വ��ി�ി�െകാ�േപാ��തി�� ജലം ഇേ�ാ�

ജലസംഭരണികളി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

�ഷി ആവശ��ി�� ൈവദ�തി

2199. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) �ഷി ആവശ��ിന് ൈവദ�തി ലഭി�വാ�� നടപടി �മ�� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത നടപടി �മ�� �താര�മാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?
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ദീ� ദയാ� ഉപാധ�ായ �ാമ േജ�ാതി േയാജന

2200. �ീ.തി�വ�� രാധാ���

,, പി.ടി. േതാമസ്

,, സ�ി േജാസഫ്

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക� സ��ാരിെ� ദീ�  ദയാ�  ഉപാധ�ായ �ാമ േജ�ാതി േയാജന �കാരം സം�ാന�്

ൈവദ�തീകരണ�ിനായി എ� േകാടി �പ അ�വദി�; അതി� എ� േകാടി �പ െചലവഴി�;

വ��മാ�േമാ;

(ബി) �ാമീണ ൈവദ�തീകരണ�ിനായി േക��ി� നി�ം എെ��ി�ം ധനസഹായം ലഭി��േ�ാ;

എ�ി� എ� േകാടി �പ ലഭി�; അതി� എ�് �ക െചലവഴി�; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഈ സ��ാ�  നിലവി�  വ� േശഷം സ��� ൈവദ�ത പ�തി�ായി െചലവഴി� �ക

എ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ ?

േകടായ ൈവദ�തി മീ��ക�

2201. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഉപേഭാ�ാ��െട േകടായ ൈവദ�തി മീ��ക� സമയബ�ിതമായി മാ�ാ�തിനാ� േബാ�ഡിന്

�തിമാസം എ�േകാടി �പ�െട ന�ം ഉ�ാ��തായി�ാണ് കണ�ാ�ിയി��ത്;

(ബി) േകടായ മീ��ക� മാ�ണെമ� ൈവദ�തി െറ�േല�റി ക�ീഷെ� ശിപാ�ശ നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

എ�ി�  2017  ജ�വരി�േശഷം േകടായ എ� മീ��ക�  മാ�ി �തിയവ �ാപി�െവ�്

വ��മാ�േമാ?

ൈഹഡ� �റിസം െ�ാജ�്

2202. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല ഇടമലയാറി�  ആരംഭി�വാ�േ�ശി�� ൈഹഡ�  �റിസം

െ�ാജ�് ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത േ�ാജ�് നട�ിലാ��തിന് നിലവി�  എെ��ാം നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�െ��ം

എ�േ��് നട�ിലാ�ാ� കഴി�െമ�ം വ��മാ�ാേമാ?

വയനാട് ജി��െട സ��� ൈവദ�തീകരണം
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2203. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സ��� ൈവദ�തീകരണം നട�ിലാ��തിെ� ഭാഗമായി വയനാട് ജി�യി�  എ� വീ�ക�

ൈവദ�തീകരി�ക��ായി;

(ബി) ഇതിനായി എ�് �ക ചിലവഴി�;  എം.എ�.എ.മാ�െട ആ�ിവികസന ഫ�ി�  നി�ം

പ�ികവ�� വികസന ഫ�ി� നി�ം വിവിധ തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളി� നി�ം ലഭി�

�ക�െട വിശദാംശം �േത�കം ന��േമാ;

(സി) ഇ�ാര��ിനായി േക��ിെ� ദീ� ദയാ� ഉപാധ�ായ �ാമേജ�ാതി േയാജനയി� നി�ം �ക

ലഭി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

െത�വ് വിള�ക� എ�.ഇ.ഡി ആ�� പ�തി

2204. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

വട�ാേ�രി നിേയാജകമ�ല�ി� 2016-2017 സാ��ിക വ�ഷെ� ആ�ി വികസന

ഫ�് ഉപേയാഗി�് െത�വ് വിള�ക�  എ�.ഇ.ഡി ആ�� പ�തി�െട നടപടിക�  ഏ�

ഘ��ിലാണ്?

െച�കിട ജലൈവദ�തപ�തിക�െട നി��ാണ�ിന് കാലതാമസം

2205. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട്,  മല�റം ജി�കളി�  െച�കിട ജലൈവദ�ത പ�തിക�െട നി��ാണ�ിന്

കാലതാമസം േനരി�� കാര�ം ��യി�െപ�ി�േ�ാ ;

(ബി) എ�ി� അതിെ� കാരണം വിശദമാ�േമാ ;

(സി) ��ത വിഷയം ��കാലാടി�ാന�ി� പരിഹരി��തിന് വ�� മ�ി�െട സാ�ിധ��ി�

േയാഗം േച��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

ൈവദ�തി വിതരണ രംഗെ� ����

2206. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ�

,, ഡി.െക. �രളി

,, രാ� എ�ഹാം

,, ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ൈവദ�തി വിതരണ രംഗെ� ����  പരിഹരി��തിന് എെ�ാെ�

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;
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(ബി) ൈവദ�തി �ട�ിയാ�  കാലതാമസം �ടാെത �ന:�ാപി��തിന് ക�ശന നി�േ�ശം

ന�കിയി�േ�ാ;

(സി) ഇ� സംബ�ി� പരാതിക� പരിഹരി��തിന് േക�ീ�ത സംവിധാനം ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;

(ഡി) ഇ�രം പരാതിക� രജി�� െച��തിന് േടാ��ീ ന�� നിലവി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ

?

ൈവദ�തി വ��് പാ��ിന് ന�കിയ �മി

2207. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ൈവദ�തി വ��ിെ� ഉടമ�തയി�� ഏെത�ി�ം �ലം വ��ിക�േ�ാ/�ാപന��േ�ാ

/ഏജ�സിക�േ�ാ പാ��ിന് ന�കിയി�േ�ാ ;

(ബി) എ�ി� ഇ�കാരം നൽകിയ �മി�െട വിശദാംശ��ം, ആ��്, എ� വ�ഷേ��്, പാ� സംഖ�

�ട�ിയ വിവര��ം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�െന പാ��ിന് ന�കിയി�െ��ി� അതിന് സ�ീകരി� മാനദ��� വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) പാ��ാലവധി കഴി�തി� േശഷ�ം വ��ിന് തിരി�് ന�കാ� �മി�േ�ാ;

(ഇ) എ�ി� അതിെ� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ ?

ൈവദ�തി േബാ�ഡിെല നിയമന നിേരാധനം

2208. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ൈവദ�തി േബാ�ഡി� നിയമന നിേരാധന�േ�ാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം ൈവദ�തി േബാ�ഡി� പി.എസ്.സി. വഴി നിയമനം

ഉ�ായി�േ�ാ;  എ�ി�  ഏെതാെ� ത�ികകളി�  എ� േപെര നിയമി�െവ�് ഇനം തിരി�്

ഉേദ�ാ��ിക�െട േപര് സഹിതം വിശദമാ�േമാ;

(സി) ൈവദ�തി േബാ�ഡി�  നിലവി�  ഏെതാെ� ത�ികകളി�  ഒഴി��്;  ത�ിക തിരി�് എ�ം

വിശദമാ�േമാ ;

(ഡി) ��ത ഒഴി�ക� പി.എസ്.സി.െയ അറിയി�ി�േ�ാ; എ�ി� എ�ാണ് അറിയി�ി��ത്; ഇ�

സംബ�ി� േരഖക�െട പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ഇ) ആ�ിത നിയമനം ൈവദ�തി േബാ�ഡി� നട�വ��േ�ാ;എ�ി� കഴി� അ� വ�ഷെ�

വിശദാംശ�ൾ െവളിെ���േമാ; എ� ആ�ിത നിയമന�� െപ�ിംഗി��് ; വിശദാംശ��

െവളിെ���േമാ ?

ൈവദ�തി േബാ�ഡിെല ജീവന�ാ�െട എ�ം നിയ�ി�ണെമ� നി�േ�ശം
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2209. �ീ.െക.സി.േജാസഫ്

,, വി.ടി.ബ�റാം

,, അ�വ� സാദ�്

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

ന��േമാ:

(എ) ൈവദ�തി േബാ�ഡിെല ജിവന�ാ�െട എ�ം നിയ�ി�ണെമ�ം വിരമി��വ�െട ഒഴിവി�

�തിയ ആ�കെള നിയമി��െത�ം ൈവദ�തി െറ�േല�റി ക�ീഷ� ആവശ�െ��ി�േ�ാ; എ�ി�

ഇ�ാര��ി�� സ��ാ� നിലപാട് വ��മാ�േമാ;

(ബി) േബാ�ഡിെല ഓഫീ�കളി� പല േമഖലകളി�ം ആ�നിക സാേ�തിക വിദ� നിലവി� വ�തിനാ�

ജീവന�ാ�െട േജാലിഭാരം �റ �തായി െറ�േല�റി ക�ീഷ� ��ി�ാണി�ി�േ�ാ;

(സി) േബാ�ഡിെ� �വ��നെ� �റി�് പഠി� േകാഴിേ�ാട് ഐ.ഐ.എം. ന�കിയ റിേ�ാ��ിെ�

അടി�ാന�ി�  േബാ�ഡിെല ജീവന�ാ�െട �ന�വിന�ാസം,  സിവി�  വിഭാഗ�ിെ�

�ന:സംഘടന, പരിശീലന�ി�െട ജീവന�ാ�െട കാര��മത വ��ി�ി�� എ�ിവയി� എ�്

തീ�മാനം എ��െവ�് വ��മാ�േമാ?

സ�കാര� വ�വി�െട കട� േപാ�� ഇല�ിക് ൈല�ക� മാ�ി �ാപി���ി�� െചലവ്

2210. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സ��ം വ�വി�െട കട� േപായി�� ഇല�ിക് ൈല�ക� അപകടസാധ�തകണ�ിെല��ം

�തിയ �ഹ നി��ാണ�ിന് തട�മാ�േ�ാ�ം മാ�ി �ാപി��തിന് വ�� ഭീമമായ �ക

ഉപേഭാ�ാവ് തെ� വഹി�ണെമ�� നിയമം നിലവി� ഉേ�ാ ;

(ബി) എ�ിൽ അതിന് വ�� െചലവ് ��വനാേയാ അെ��ി� ഭാഗികമാേയാ വഹി�ാ� സ��ാരിന്

കഴി�േമാ ?

പാറ�ാല മ�ല�ി� �തിയ ഇല�ി�� െസ�� ആഫീസ്

2211. �ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) പാറ�ാല മ�ല�ിെല ആര��േകാട് േക�ീകരി�് ഒ� ഇല�ി��  െസ��  ആഫീസ്

ആരംഭി��തിനായി സമ��ി�ി�� നിേവദന�ിേ��  �ട�  നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

എ�ി� വിശദാംശ�� ന�കാേമാ;

(ബി) ��ത നിേവദനം അടിയ�രമായി പരിഗണി�് െസ�� ആഫീസ് ആരംഭി��തി�� േമ�

നടപടിക� ൈകെ�ാ�ാേമാ;

(സി) �റി�് േക�മായ െന�ാ�ഡാ�ം ആദിവാസി േമഖല�ം ഉൾെ�െട വി�തമായ ക�ി�ാട്

പ �ായ�് ഒ�േശഖരമംഗലം,  ആര�നാട് െസ��ക�െട പരിധിയി�  വ��തിനാ�

ഇവി��കാ��് െക.എസ്.ഇ.ബി.  േസവന���ായി �െരയാ� േവ�ിവ��തി�
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പരിഹാരെമേ�ാണം ഇവിടം േക�ീകരി�് ഒ� െസ��  ആഫീസ് ആരംഭി��തി��

നടപടിക� സ�ീകരി�ാേമാ?

ൈവദ�തി ഉ�പാദന�ി� സ�യം പര�ാ�ത

2212. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േലാഡ് െഷഡിംഗ് നിലവി�േ�ാ; വിശദാംശം െവളിെ���േമാ;

(ബി) ൈവദ�തി ഉ�പാദന�ി�  സ�യം പര�ാ�ത േന��തിനായി എെ��ി�ം പ�തിക�

ആവി�രി�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ?

ൈവദ�തി ബി�ിേനാെടാ�ം ഈടാ�� അധിക �ക

2213. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വ�  ൈവദ�തി ത�ി�് നട��ത് ��ി�വാ�  �േത�ക സംവിധാനം

ഉ�ാ�േമാ;  ൈവദ�തി ത�ി� �ലം െക.എസ്.ഇ.ബി.�് വ�ഷം േതാ�ം ശരാശരി എ� �ക

ന�െ����്; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഗാ�ഹിക ഉപേഭാ�ാ���് ൈവദ�തി ബി�ിേനാെടാ�ം അധികമായി ഈടാ�� �ക തിരിെക

ന���േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) ബി�ിെ� �െട അധിക �ക ഈടാ�വാ� ൈവദ�തി േബാ�ഡ് നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ;

(ഡി) അനാവശ�മായി അധിക �ക ഈടാ�� െസ��കളിെല ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര നടപടി

സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

െെവദ�തി സബ് ഡിവിഷ�ക�െട �ന�വിഭജനം

2214. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െെവദ�തി സബ് ഡിവിഷ�ക�  ഉപേഭാ�ാ��െട എ��ിെ�

അടി�ാന�ി�  �ന�വിഭജി��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ആയതിെ�

മാനദ�െമ�ാെണ�് വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ക�നാഗ�ളളി ഇല�ി�� ഡിവിഷനി� െവ��മണ� േക�മാ�ി�ം വളളി�ാവ് േക�മാ�ി�ം

സബ് ഡിവിഷ�ക� �പീകരി��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ, വിശദീകരി�േമാ?

െെവദ�തി നിയ�ണം

2215. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സം�ാന�് െെവദ�തി നിയ�ണം ഏ�െ��േ�� സാഹചര�ം നിലവി�േ�ാ;

(ബി) േക� വിഹിത�ി� ഉ�ായ �റവ് മാ�മാേണാ ഇ�ര�ി� ഒ� സാഹചര�ം ��ി�ത് എ�്

ക���േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഈ �റവ് പരിഹരി��തിന് �തിയ പ�തിക� ക�ീഷ� െച�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ഡി) െെവദ�തി �സരണ വിതരണ ന�ം തട��തി�െട ഇ�ര�ി�  ഉ�ാ�� െെവദ�ത

നിയ�ണം ഒഴിവാ�ാ� സാധി�െമ�് ക���േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

െെവദ�തി ഉപേഭാഗ�ിെല വ��ന

2216. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സ��� െെവദ�തീകരണം നട�ിലാ�ിയ സാഹചര��ി�  െെവദ�തി

ഉപേഭാഗ�ി� വ��ന��ായി�േ�ാ; ഉെ��ി� എ� ശതമാനം എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െെവദ�തി ഉപേഭാഗം നിയ�ി�ാ�  എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ിരി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) െെല�  �ാപി�് െെവദ�തി എ�ി�ാ�  സാധി�ാ� �ല�ളി�  െെവദ�തി എ�ി�ാ�

എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരിെ��് വ��മാ�ാേമാ?

സ��ണ ൈവദ�തീകരണ�ിന് േക� ധന സഹായം

2217. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

േകരളം സ��ണ ൈവദ�തീകരണ സം�ാനമാ��തിന് േക� ധന സഹായം ലഭി�ി�േ�ാ ;

ഉെ��ി� എ� �കയാണ് ഇതിേല�ായി േക�ം ന�കിയി��ത് ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ

?

ക�മ� െകയ� െസ�റ�

2218. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ഇ.ബി യി�  സ�വീസ് സംബ�മായ പരാതിക��് െഹ��് ൈല�  സൗകര�ം

ഏ�െ���ിയി�േ�ാ; ഇ��ി� ഏ�െ���േമാ;

(ബി) ക�മ�ഫീ�ബാ�് ലഭ�മാ�ി ക�നി�െട �വ��നം െമ�െ���ാ�  ആേലാചന

ഉെ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?

വയനാ�ിെല ആദിവാസി േകാളനികളിൽ ൈവദ�തി എ�ി��തിന് നടപടി
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2219. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) വയനാ�ിെല െചട�ാല��, ���, മണി��, ഞ��െകാ�ി, ഹ�� െകാ�ി എ�ിവിട�ളിെല

ആദിവാസി േകാളനികളിെല  244  ��ംബ���് ഇേ�ാ�ം ൈവദ�തി ലഭി�ി�ിെ�� വ�ത

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) സ��� ൈവദ�തീകരണ സം�ാനമായി �ഖ�ാപനം നട�ിയ സാഹചര��ി�  ഈ

േകാളനികളി� അടിയ�രമായി ൈവദ�തി എ�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�ത�ാ� െക�ിൽ വഴിവിള�്�ാപി��തിന് നടപടി

2220. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകാതമംഗലം മ�ല�ി�  �ത�ാ�  െക�് �ത�  വടാ�പാറ മീരാ�  സി�ി വെര ൈവദ�തി

ൈല� വലി�് വഴിവിള�് �ാപി��തിന് എം.എ�.എ.�െട ആ�ി വികസന ഫ�ി� നി�ം

25 ല�ം �പ�െട ഭരണാ�മതി ലഭ�മായി��ത് ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� എ�് �ട�നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) വന��ഗ��െട ശല��� ഈ �േദശ�് വഴിവിള�് �ാപി��തി�� �വ��നം

അടിയ�ിരമായി ���ീകരി��തി� േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മാന�വാടി ഇല�ി�� ഡിവിഷ൯

2221. �ീ.ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) മാന�വാടി ഇല�ി��  ഡിവിഷന് കീഴി�  എ� െസ��ക�  ഉെ��ം ഓേരാ െസ�ന്

കീഴി�ം എ� ഉപേഭാ�ാ�ൾ ഉെ��ം വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) ഓേരാ െസ�ന് കീഴി�ം എ� ജീവന�ാ� ഉ�്; ത�ിക തിരി� കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത� കണ��ക�� െസ��ക� വിഭജി�� കാര�ം സ��ാ� പരിഗണനയി� ഉേ�ാ;

(ഡി) മാന�വാടി െസ�� കീഴി� ഉപേഭാ�ാ�ൾ ��ത�ളള കാര�ം ��യി�െപ�ി�േ�ാ?

��മംഗലം ഇല�ിസി�ി െസ�� ഓഫീസ്

2222. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ��മംഗലം ഇല�ിസി�ി െസ��  ഓഫീസിന് സ��ം െക�ിടം നിർ�ി�വാനായി

തറ��ി�ി��േവാ;

(ബി) എ�ി� ആയതിെ� ശിലാ�ാപനം ആര്,എ�് നി��ഹി�െവ� വ��മാ�ാേമാ;
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(സി) ��ത െക�ിട നി��ാണ�ിന് എ� �പ�െട ഭരണാ�മതിയാണ് ലഭ�മാ�ിയി��ത് എ�്

വ��മാ�ാേമാ; ഭരണാ�മതി ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) െക�ിട നിർ�ാണം ആരംഭി��തി�� കാലതാമസ�ിെ� കാരണെമ�ാെണ�്

വിശദമാ�ാേമാ?

സം�ാനെ� ൈവദ�ത �തിസ�ി

2223. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) മഴ �റ�േതാെട സം�ാനം ക�� ൈവദ�ത �തിസ�ിയിേല�് നീ�കയാേണാ;

(ബി) കഴി� ദിവസ�ളി� അ�സമയേ�െ��ി�ം േലാഡ് െഷഡിംഗ് ഏ�െ���ക��ാേയാ;

(സി) പവ�  എ�്േച�ി�  നി�ം ദിവേസന �ടിയ വില�് ൈവദ�തി വാ�ിയാേണാ ഇേ�ാഴെ�

�തിസ�ി മറികട��ത്; അെ��ി� വിശദാംശ�� വ��മാ�േമാ;

(ഡി) േക� �ളി� നി�് ലഭി�� ൈവദ�തിയി� �റ��ായി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ന�കാേമാ;

(ഇ) മഴ �റ�േതാെട േവനലിന് സമാനമായി ൈവദ�തി ഉപേഭാഗം വ��ി�ക��ാേയാ; എ�ി�

ഇ�ഴി� �ൈല മാസ�ിെല �തിദിന ഉപേഭാഗം എ� �ണി�ാണ്;  വിശദാംശ��

ന��േമാ;

(എഫ്) ഈ നില �ട��ാ�  േലാഡ് െഷ�ിംഗ്,  പവ�ക�് എ�ിവ ഏ�െ��േ��ിവ�േമാ;

വിശദാംശ�� ന��േമാ ?

സ��� ൈവദ�തീകരണം

2224. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സ��� ൈവദ�തീകരണ സം�ാനമായി േകരളെ� �ഖ�ാപി� സാഹചര��ിൽ നിലവിൽ

ഇവിെട ൈവദ�തീകരി�ാ� ഒ� വീ�ം ഇ� എ�ത് ശരിയാേണാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) വീ�കളില�ാെത വാടക ക�ാ�േ���കളി�ം മ�ം ൈവദ�തി െവളി�മി�ാെത ഏെത�ി�ം ആ�ക�

താമസി��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  അ�രം �ല�ളി�  �ടി ൈവദ�തി

എ�ി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ൈവദ�തീകരി�ാ� വീ�ക� േകരള�ിൽ ഇനി�ം ഉെ���ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ി�

േശഷി�� വീ�കളിൽ�ടി ൈവ�തി എ�ി��തി� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സ��� ൈവദ�തീകരണം പ�തി

2225. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:
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(എ) സ��� ൈവദ�തീകരണം പ�തി�െട �വ��നം ഏ� ഘ�ം വെരയായി എ�്

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം എ� �തിയ ഗാ�ഹിക ൈവദ�തി കണ��

ന�കിയി��്; ഓേരാ ഇല�ിക് സ��ി� തിരി�് വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ;

(സി) ഗാ�ഹികാവശ��ിനായി �തിയ ൈവദ�തി കണ��  െമയി�  േപാ�ി�  നി�് േപാ�് വഴി

സ��ീസ് വയ�  വലി�് െകാ��േ�ാ�  ഉ�ാ�� ��ി��് ഒഴിവാ�ാ�  ഉപേഭാ�ാവിെ�

െചലവി�  െമയി�  േപാ�ി�  നി�് അ��  �ൗ�് േകബി�  വഴി ൈവദ�തി കണ��

െകാ���തിന് എെ��ി�ം ��ി�േ�ാ നിയമതട�േമാ ഉേ�ാ; വിശദാംശം െവളിെ���േമാ;

ഇത് സംബ�ി� ഉ�രവ് നിലവി�േ�ാ;

(ഡി) ഉപേഭാ�ാവ് െചലവ് വഹി�വാ�  ത�ാറാണ് എ�ി�  �ഗ�ഭേകബി�  വഴി ൈവദ�തി

െകാ��ാ�  നടപടി സ�ീകരി�േമാ;  ഇതിന് �തിയ ഉ�രവ് ഇറ�വാ�  ത�ാറാ�േമാ;

വിശദാംശ�� വിവരി�േമാ?

സ��ാ� �ാപന�ളി� േസാളാ� െെവദ�തി

2226. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ� �ാപന�െള േസാളാ� െെവദ�തി�െട കാര��ി� സ�യംപര�ാ�മാ�ാ�� സമ�

പ�തി പരിഗണനയി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�ാര��ി� സിയാ� മാ�ക സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) ഇതി� �േ�ാടിയായി സ��ാ�  �ാപന��െട െെവദ�തി ഉപേയാഗം സംബ�ി� വിവര

േശഖരണം നട�ാ� നി�േ�ശം ന��േമാ; വ��മാ�േമാ?

െന�ാ�ഡാമിെല ൈവദ�തി കണ�� ക�്െച� നടപടി

2227. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ൈവദ�തി �ടി�ിക അ�രല�ം വ��ിയതിെ� േപരി�  21.07.17-ന് െന�ാ�  ഡാമിെല

ൈവദ�തി ഫ�സ് ഊരി അധി�ത� ൈവദ�തി വിേ�ദി�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�് മാനദ��ിെ� േപരിലാണ് ഉ��് ഫ�സ്ഉ�ക�ം ൈവകി�് ൈവദ�തി കണ��

�ന:�ാപി�് നൽ�ക�ം െച�ത്; വിശദമാ�േമാ ;

(സി) ��ത �ടി�ിക �ക ഇറിേഗഷ� വ��് അടേ�ാ;  ഇെ��ി� �ടി�ിക അട�ാെത ൈവദ�തി

കണ�� െകാ��വാ� ആരാണ് ഉ�രവി�ത്; ഇതിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ ;

(ഡി) ഒ� ഗാ�ഹിക ഉപേഭാ�ാവിെ� ��മായ ൈവദ�തി ബി�  �ടി�ികയായാ�  ഫ�സ് ഊ��

െക.എസ്.ഇ.ബി,  ഇ�കാരം �ടി�ിക അട�ാെത ഇറിേഗഷ� വ��ിന് ൈവദ�തി ന�കിയത്

നിയമാ��തമാേണാ; വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ;
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(ഇ) ഇ�ാര��ിൽ ���ാ�െ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

ധനേശഷിയി�ാ� ��ംബ��െട വയറിംഗ് േജാലിക�

2228. �ീ.ഐ.സി.ബാല���

,, ൈഹബി ഈഡ�

,, എ.പി. അനി� �മാ�

,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വീട് വയറിംഗിന് ധനേശഷിയി�ാ� ��ംബ��െട വയറിംഗ് േജാലിക�

ൈവദ�തി േബാ�ഡ് േനരി�് ഏെ���ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;  വിശദമാ�േമാ;  എ� വീ�ക�െട

വയറിംഗ് േജാലികൾ ആണ് ഏെ���ാ� ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതി�� �ണേഭാ�ാ�െള എ�െനയാണ് കെ���ത്;

(സി) ഇത് നട�ാ��തിന് ആ�െടെയ�ാം പ�ാളി�മാണ് �േയാജനെ���ാ�േ�ശി��െത�്

വിശദമാ�ാേമാ?

സൗേരാ���ി� നി�് ൈവദ�തി

2229. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സൗേരാ���ി�  നി�് എ� െമഗാവാ�് ൈവദ�തി ഉ��ാദി�ി�ാനാണ്

ല��മി�ിരി��ത്എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി�  നി�് ഈ പ�തിയി�  എ� െമഗാവാ�് ൈവദ�തിയാണ്

ഉ��ാദി�ി�ാ� ല��മി�ിരി��ത്; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

ൈവദ�േതാ�പാദന�ി�� െവ�ം

2230. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) �ധാന ൈവദ�േതാ�പാദന േക��ളിെല സംഭരണികളി�  ഇേ�ാ�� െവ��ിെ� അളവ്

വ��മാ�ാേമാ;  നിലവി�  എ� ദിവസെ� ൈവദ�േതാ��ാദന�ി�� െവ�മാണ്

ഡാ�കളി� സംഭരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) കഴി� 5 വ�ഷ�ാലം ഇേത കാലയളവി� ��ത സംഭരണികളി� എ� െവ�ം ഉ�ായി��

എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േകരള�ി� മഴ�െട ദൗ�ലഭ�ം ൈവദ�േതാ��ാദനെ� �തി�ലമായി ബാധി�ി�േ�ാ; എ�ി�

ഇ� പരിഹരി�വാ� എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്;
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(ഡി) ൈവദ�േതാ�പാദന�ിന് േസാളാ�  ഉ�െ�െട�� �തന മാ����  സ�ീകരി�േമാ;

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

േകളക�് 33 KV സബ് േ�ഷ�

2231. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

ക�� ജി�യിെല േകളക�് അ�വദി�  33 KV സബ് േ�ഷെ� നി��ാണ ���ി ഏത്

ഘ��ിലാണ്;  സബ് േ�ഷ�  നി��ാണ�ിന് എ� �ക�െട ഭരണാ�മതിയാണ്

ന�കിയി�ളളത്; ���ി �ട��തി�ളള തട�ം എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ?

ആഡി�് േനാംസിെല േഭദഗതി�് നടപടി

2232. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േനാ�് നിേരാധനെ��ട��് കഴി� സാ��ിക വ�ഷം സഹകരണ േമഖലയിെല വാ�ാ

തിരി�ടവ് �റ �ക�ം പല സംഘ��െട�ം ലാഭ�ി� ഗണ�മായ �റ��ാ�ക�ം െച���ലം

ആഡി�് �കാരം ന��ിലാ�േ�ാ�  സംഘ��െട �ാസിഫിേ�ഷെന അത്

ബാധി�െമ�തിനാ� ആഡി�് േനാംസി� േഭദഗതി വ��ാ� സ��ാ� ആേലാചി��േ�ാ;

(ബി) ��ത �തിസ�ി പരിഹരി��തിന് ആഡി�് േനാംസി� എെ��ി�ം േഭദഗതി�് നി�േ�ശം

ന�കിയി�േ�ാ ?

സ�ീ��മാ��് പ�� ത�ികയിേല�് െ�ാേമാഷ�

2233. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജി�ാ സഹകരണ ബാ�കളി� അ�ഹത�ളള സ�ീ��മാ��് പ�� ത�ികയിേല�് െ�ാേമാഷ�

ന���ി� എ� വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) വിദ�ാഭ�ാസ േയാഗ�ത�ം സ��ീ��ളള സ�ീ��മാ��് പ�ണായി െ�ാേമാഷ� ന���തി�ളള

നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

േകരള ബാ�് �പീകരണം

2234. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േകരള ബാ�് �പീകരണ�മായി ബ�െ�� �പാർശകൾ സമർ�ി��തിന്

�പീകരി� െ�ാ.എം.എസ്.�ീറാം ക�ി�ി ഇത് സംബ�ി�് എെ��ി�ം റിേ�ാർ�് സർ�ാരിന്
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സമർ�ി�ി�േ�ാ?എ�ിൽ വിശദാംശം നൽകാേമാ?

(ബി) േകരള ബാ�് �പീകരണ�മായി ബ�െ��് റിസർ�് ബാ�ിെ� അ�മതി ലഭ�മായി�േ�ാ;

എ�ിൽ വിശദാംശം നൽകാേമാ;

(സി) േകരള ബാ�് �പീകരണം സഹകരണ േമഖലെയ എ�െന ബാധി�െമ�്

െ�ാ.എം.എസ്.�ീറാം ക�ി�ി വിലയി��ിയി�േ�ാ? എ�ിൽ വിശദാംശം നൽകാേമാ?

േകരള ബാ�് �പീകരണം

2235. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള ബാ�് �പീകരണം ഏത് ആ�് �കാരമാണ് നട�ിലാ�കെയ�ം ഇതിനായി ��തായി

നിയമ നി��ാണം േവ�ി വ�േമാെയ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ബാ�് �പീകരി�േ�ാ� പ�ികജാതി / പ�ികവ�� വിഭാഗ��, മ�് പി�ാ� വിഭാഗ��

എ�ിവ�െട �ാതിനിധ�ം ഉറ�് വ���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േകരളാ ബാ�് �പീകരണം സംബ�ി� പഠനം

2236. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരളാ ബാ�ിെ� ഘടന�ം, �വ��ന�ം സംബ�ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

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

സമ��ി�ി�േ�ാ;

(സി) േകരളാ ബാ�ിെ� �പീകരണേ�ാെട സം�ാന�് നിലവി�� ജി�ാ/സം�ാന സഹകരണ

ബാ�ക�െ�ാ�ം ലയി�� മ�് സം�ാന ബാ�ക� എെത�ാമാണ്; വിശദമാ�ാേമാ?

സഹകരണ ബാ�കൾ �േഖന വിദ�ാഭ�ാസ വാ� നൽ��തിന് നടപടി

2237. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ

സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല വിദ�ാ��ിക��് വിദ�ാഭ�ാസ വാ� ലഭ�മാ�� പ�തിയി�  സഹകരണ

ബാ�കെള ഉ�െ���ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇെ��ി� ഈ പ�തിയി� സഹകരണ ബാ�കെള ഉ�െ����തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സഹകരണ േമഖല�െട ഉ�മനം

2238. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സഹകരണ േമഖല�െട ഉ�മന�ിനായി ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം

എെ�ാെ� കാര��� ആണ് െച�ി�ളളത്എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി� േശഷം ��ത േമഖലയിെല ജീവന�ാ�െട

ആ��ല��� വ��ി�ി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദീകരി�ാേമാ?

സഹകരണ സംഘ�� �േഖന ഓണ��ക�

2239. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സഹകരണ സംഘ��  �േഖന ഓണ��ക�  ആരംഭി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� അവ�െട വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

സഹകരണ േമഖലയി� ഏകീ�ത േസാ�് െവയ� സ�ദായം

2240. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സഹകരണ േമഖലയി� ഏകീ�ത േസാ�് െവയ� സ�ദായം ഏ�െ����തിന് ഉേ�ശ�േ�ാ;

വിശദാംശം െവളിെ���േമാ;

(ബി) ബാ�ിംഗ് രംഗ��ായ സാേ�തിക �േ��ം സഹകരണ ബാ�കളി�ം �േയാജനെ����തിന്

എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) സഹകരണ ബാ�കളി�  നിലനി��� കാലഹരണെ�� ഓഡി�ി�് സ�ദായം

കാേലാചിതമായി പരി�രി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സഹകരണ വ��ിെ� �ാ��് �ാസ് �ം േ�ാജ�്

2241. �ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സഹകരണ വ��് അന��മായി സഹകരി� െകാ�് സ��ാ�/എ�ഡഡ് ��കളി� �ാ��്

�ാസ് ��ക�ം സൗേരാ�� അ��ക�ം വിതരണം െച��തി�� േ�ാജ�ിന് �പം

ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� ഇതിെ� �ട�നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) പാറ�ാല നിേയാജകമ�ല�ി� നി�ം ��ത േ�ാജ�ിേല�ായി നി�േ�ശി�െ�� ��ക�

ഏെതാെ�യാെണ�ം ഈ നി�േ�ശ�ി�േമ�  സ�ീകരി� നടപടിക�  എെ��ാമാെണ�ം

അറിയി�ാേമാ?
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സഹകരണ ബാ�കളി� സി�ം ���ൈവസ�, ഡാ�ാ എ��ി ഓ�േറ�� ത�ികകളിെല ഒഴി�ക�

2242. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സഹകരണ ബാ�കളി� സി�ം ���ൈവസ�, ഡാ�ാ എ��ി ഓ�േറ�� എ�ീ ത�ികകളി�

എ� ഒഴി�ക� നിലവി��്;

(ബി) ��ത ഒഴി�കളിേല�് സഹകരണ പരീ�ാ േബാ�ഡിന് ഉേദ�ാഗാ��ികെള െതരെ���വാ�

കഴിയാ� സാഹചര��േ�ാ; ഉെ��ി� അതിന് കാരണെമ�ാണ്;

(സി) ഇ� സംബ�ി� ഉ�രവി�  എെ��ി�ം അപാകത�േ�ാ;  എ�ി�  ഉ�രവിെല അപാകത

നീ�ി�ം ത�ിക�െട േയാഗ�ത വ��മാ�ി�ം ഒഴി�കളിേല�് സഹകരണ പരീ�ാ േബാ�ഡ്

�ഖാ�ിരം നിയമനം നട��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സഹകരണ ആ�പ�ികളിെല േന�മാ�െട േവതനം

2243. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സഹകരണവ��ിന് കീഴി�  വ�� ആ�പ�ികളി�  േന�മാ��് മിനിമം േവതനം

നട�ിലാ�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� എ�യാണ് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സഹകരണ ആ�പ�ികളിെല േന�മാ�െട േവതനം അവസാനമായി പരി�രി�ത് എ�ാണ്;

(സി) സഹകരണ ആ�പ�ികളിെല േന�മാ�െട ഡ��ി സമയം എ�യാെണ�റിയി�ാേമാ?

സഹകരണ �ാപന�ളിെല നിേ�പ���് വ�മാന നി�തി

2244. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2012  �ത�  സഹകരണ �ാപന�ളി�  പണം നിേ�പി�വ��ം പി�വലി�വ��ം

ആദായനി�തി വ��ിെ� േനാ�ീസ് ലഭി�ി�� കാര�ം ��യി� െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) സഹകരണ സംഘ�ളിെല �ിര നിേ�പ���� പലിശ വ�മാന���് �ി.ഡി.എസ്

പിടി��തിന് നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ;

(സി) സഹകരണ സംഘ�െള ആദായനി�തി പരിധിയി�  െകാ�വ��ത് നിേ�പക�െട

എ��ി� �റ��ാ��തി�ം അ� വഴി സഹകരണ സംഘ��െട തക���ം ഇടയാ�േമാ;

വിശദീകരി�േമാ?

സഹകരണ റി��്െമ�് േബാ�ഡ് �േഖന�ളള നിയമന നടപടി�മം
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2245. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ാഥമിക സഹകരണ സംഘ�ളി�  ജീവന�ാെര നിയമി��തി�ളള മാനദ���

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �ാഥമിക സഹകരണ സംഘ�ിെ� ഭരണസമിതി�് േനരി�് നിയമനം നട�ാ�� ത�ികക�

ഏെത�ാെമ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഈ നിയമന�ിന് ഏെത�ി�ം തര�ി�� സംവരണ തത��� പാലിേ���േ�ാ;  എ�ി�

വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ഡി) ജീവന�ാ��് �േമാഷ�  ന�കാ�  �ാഥമിക സഹകരണ സംഘം ഭരണ സമിതി�്

അ�ഹത�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദീകരി�ാേമാ;

(ഇ) സഹകരണ റി��്െമ�് േബാ�ഡ് �േഖന�ളള നിയമന�ിന് സ�ീകരി�� നടപടി�മം,

സംവരണ തത�ം �ട�ിയ കാര��� വ��മാ�ാേമാ?

റി�് ഫ�്

2246. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം ജി�യിെല റി�് ഫ�് ബാധകമായ സഹകരണ സംഘ�ളി�, റി�് ഫ�്

പ�തിയി� േചരാ�വ എ�െയ�ം ഏെതാെ�െയ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തിയി�  േചരാ� സംഘ��െ�തിെര എ� നടപടിയാണ് സ�ീകരി�െത�്

വ��മാ�ാേമാ?

ജി�ാ സഹകരണ ബാ�കളിെല �ാ�് മാേനജ� ത�ികയിെല ഒഴി�ക�

2247. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജി�ാ സഹകരണ ബാ�കളിെല �ാ�് മാേനജ�  ത�ികകളിേല�� പി.എസ്.സി.  റാ�്

ലി�ി� നി�ം ഇ�വെരയായി എ� നിയമന�� നട�ിയി��്; എ� ഒഴി�ക� നിലവി��്;

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ക�� ജി�യി� �ാ�് മാേനജ� ത�ികയിേല�് 15 ഒഴി�ക� നിലവി��ായി�ം പി.എസ്.സി.

നിയമനശിപാ�ശ ന�കാ�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;  ഒഴി�� ത�ികക�  നിക��തിന്

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

റി�് ഫ�് ആ��ല�ം

2248. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

80 of 97



(എ) സം�ാന�് സഹകരണ ബാ�ി� നി�് േലാെണ��ക�ം പി�ീട് മരണെ��ക�ം �ട��്

തിരി�ടവ് സാധി�ാെത േപാ�ക�ം െച�വ�െട ബാ��ത ഒഴിവാ��തിന് റി�് ഫ�്

സംവിധാനം നിലവി�േ�ാ; എ�ി� ഈ പ�തി എ� നിലവി� വ�െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) റി�് ഫ�് ആ��ല�ം ലഭി��തിന് എെ��ാം നിബ�നകളാണ് നിലവി�ളളെത�്

വിശദീകരി�േമാ;

(സി) റി�് ഫ�് ആ��ല�ം ലഭി��തി�ളള അേപ� േഫാറം എവിെട നി�് ലഭി�െമ�ം അേപ�

സമ��ിേ��ത് എവിെടയാെണ�ം വിശദീകരി�േമാ;

ജി�ാ സഹകരണ ബാ�കളിെല �ാ��്/കാഷ�� ത�ിക

2249. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ

സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജി�ാ സഹകരണ ബാ�കളി� �ാ��്/കാഷ�� ത�ികകളി� നിലവി�� ഒഴി�ക�െട എ�ം

ജി�തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ത�ികയിേല�� നിയമന�ിന് റാ�് ലി�് നിലവി�േ�ാ;  എ�ി�  റാ�് ലി�്

നിലവി� വ�െത�ാണ്;

(സി) ��ത റാ�് ലി�ി� നി�ം എ� േപ��് നിയമനം ന�കിയി��് എ�് വ��മാ�േമാ?

ജി�ാ സഹകരണ ബാ�ക�െട സംേയാജനം

2250. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� 14 ജി�ാ സഹകരണ ബാ�കേള�ം സംേയാജി�ി�െകാ�് സം�ാനതല�ി�

�തിയ ബാ�് �പീകരി��തിന് ഈ സ��ാ�  നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  വിശദാംശ��

അറിയി�േമാ;

(ബി) എ�ി� ഇ� സംബ�ി� നടപടി�മ�� ഏ�വെരയാെയ�് വിശദമാ�േമാ?

ജി�ാ സഹകരണ ബാ�കളിെല ���് / കാഷ�� നിയമനം

2251. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വിവിധ ജി�ാ സഹകരണ ബാ�കളിെല ���്  /  കാഷ��  നിയമന�ി�ളള

പി.എസ്. സി റാ�് ലി�് നിലവി�േ�ാ;

(ബി) ഓേരാ ജി�യി�ം ഇ�വെര എ�േപ��് നിയമനം ന�കിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േകരളാ ബാ�ിെ� �പീകരണതീ�മാന�ിെ� അടി�ാന�ി�  നിലവി�� ത�ികകളി�

നിയമനം നടേ�െ��് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;
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(ഡി) ഇെ��ി�  ഒഴി�ക�  പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച�് നിയമനം നട��തി�ളള നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

േനാ�് നിേരാധനം �ലം സഹകരണ േമഖലയി� ഉ�ായ �തിസ�ി

2252. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േനാ�് നിേരാധനം �ലം സഹകരണ േമഖലയി� ഉ�ായ �തിസ�ി�ം ത�ലം ഉ�ായ ന��ം

വിലയി��ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിവര�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത �തിസ�ി മറികട�ാ�  സഹകരണ േമഖലയിൽ �േത�ക പ�തി എെ��ി�ം

ആവി�രി�ി�േ�ാ; ഇതിനായി നട�ിയ �വ��ന�� സംബ�ി�് വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) േനാ�് നിേരാധനം ��ി� �തിസ�ി മറി കട�ാ�  േകരള�ിെല സഹകരണ േമഖല�്

കഴി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ?

മണ�� മ�ല�ിെല �മാ��് �ാ�്�ം പ�തി

2253. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സഹകരണ വ�� �േഖന എ�.പി, �.പി ���കളി� �മാ��് �ാ�്�ം, ഊ���മത��

അ��ള എ�ീ പ�തിക�െട ഭാഗമായി മണ�� മ�ല�ിെല ഏെത�ാം ��കളിലാണ് ��ത

പ�തിക� നട�ിലാ��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) പ�തി എ�് �ാവ��ികമാ�ം എ�് വ��മാ�േമാ?

�ിേവണി േ�ാ�ക�ം ���മാ���ക�ം ശ�ിെ����തി�� പ�തിക�

2254. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�സ�മ�െഫഡിെ� �ിേവണി േ�ാ�ക�ം ���മാ���ക�ം ശ�ിെ����തിന് എെ��ാം

പ�തികളാണ് നട�ിലാ��ത് എ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ക�സ�മ�െഫഡ് �േഖന നട�ിലാ�� �തിയ സംരംഭ�� ഏെത�ാെമ�് വിശദമാ�േമാ?

നിേ�പം സ�ീകരി��തിന് നിയ�ണ��

2255. �ീ.അ�� �കാശ്

,, െക.സി.േജാസഫ്

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

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സം�ാനെ� �ാഥമിക സഹകരണ സംഘ���് അംഗ��  അ�ാ�വരി�  നിേ�ാ,

അേസാസിേയ�് അംഗ�ളി� നിേ�ാ നിേ�പം സ�ീകരി��തിന് റിസ�വ് ബാ�് എെ��ി�ം

നിയ�ണം ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;

(ബി) േവാ�വകാശമി�ാ� ബി,  സി �ാ�് അംഗ�ളി�  നി�ം നിേ�പം സ�ീകരി��തിന്

ഏ�െ���ിയ നിയ�ണ��  സഹകരണ േമഖലെയ എ�കാരം ബാധി�ം എ�്

െവളിെ���േമാ;

(സി) ഇ� സംബ�ി�് റിസ�വ് ബാ�ിന് സ��ാ� തല�ി� ക�യ�ി�േ�ാ; എ�ി� അതി�ളള

�തികരണം എ�ായി��?

സഹകരണേമഖല അഴിമതി ��മാ�ാനായി നടപടിക�

2256. �ീ.ആ�. രാേജഷ്

,, എം. രാജേഗാപാല�

,, വി. അ�റഹിമാ�

,, എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാരേമ�േശഷം സഹകരണേമഖലെയ അഴിമതി ��മാ�ാനായി സ�ീകരി�

നടപടിക� എെ��ാമാണ് ;

(ബി) േകരള സം�ാന കാ�ഷിക �ാമ വികസന ബാ�ി�  അഴിമതി�ം �മേ��ം നട�താ��

റിേ�ാ��ിേ�� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സഹകരണവ��് ��ത�  ജനസൗ�ദമാ��തി�ം നടപടി�മ��  ല�കരി��തി�ം

�വ��ന�� കാര��മമാ��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?

േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല കാരേ�രി പ�ായ�ി� ഒേര േപരിെല വനിതാ സഹകരണ സംഘ��

2257. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല കാരേ�രി പ�ായ�് വനിതാ സഹകരണ സംഘ�ിെ� േപ�ം

�വ��ന��ം തട�െ���ം വിധം അേത േപരി�ം ഉേ�ശ��ി�ം �വ��ി�� മെ�ാ�

സംഘ�ിെനതിെര�� പരാതി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ പരാതിയി� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(സി) േപരി� സാമ�ത�� ��തായി �പീകരി� സംഘ�ിെ� ആ�ാനം മാ��തിന് നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ?

�ി�ിംഗ് സഹകരണ സംഘ��െട �ാ�ിഫിേ�ഷ�ം �ാഫ് പാേ��ം ���ി നി�യി�ാൻ നടപടി
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2258. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല �ി�ിംഗ് സഹകരണ സംഘ��െട �ാ�ിഫിേ�ഷ�ം �ാഫ് പാേ��ം ���ി

നി�യി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) ഈ സംഘ��െട �ാ�ിഫിേ�ഷ�ം �ാഫ് പാേ��ം നി�യി�ാ��കാരണം ജീവന�ാ�െട

േസവന േവതന വ�വ�ക�  ഒ�ംതെ� �മീകരി�വാ�  കഴി��ിെ��� വിവരം

��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� ഇ�ാര��ി� സത�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) 21.6.2013-െല സ.ഉ.(സാധാ) നം. 401/13 �കാരം സഹകരണ വ��് േജായി�് െസ��റി

അ���നായി നിയമി� ക�ി�ി റിേ�ാ��് സമ��ി�ി�േ�ാ; ആയതിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

ഇ�ാര��ി� സ�ീകരി� നടപടിക�െട വിശദവിവര�� ന��േമാ? ഇ�ാര��ി�� നിലപാട്

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഈ സംഘ��െട �ാ�ിഫിേ�ഷ�ം �ാഫ് പാേ��ം ���ി നി�യി�� നടപടി അ��

ആ�മാസ�ി��ി�  �ർ�ിയാ�ി ഇ�ാര��ി�  ആവശ�മായ ഉ�രവ് �റെ��വി�േമാ;

ഇെ��ി� എ�െകാെ��് വ��മാ�േമാ; വിശദവിവരം ന��േമാ?

ക�സ�മ� െഫഡ് ശ�ിെ����തി�� നടപടിക�

2259. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി� േശഷം ക�സ�മ�  െഫഡിെ� �വ��ന�െള

ശ�ിെ����തിന് എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി� എ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) �ിേവണി േ�ാ�ക�െട എ�ം വ��ി�ി��ത് സ��ാരിെ� പരിഗണനയി�േ�ാ?

േകാ��� സഹകരണ ആ�പ�ി െക�ിട നി��ാണം

T 2260.െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ

സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ���  സഹകരണ ആ�പ�ി െക�ിട നി��ാണ�ിന് േവ�ി െചയ�മാ�  ന�കിയ

നിേവദനം �തിയ ഉ�രവിെ� അടി�ാന�ി� പരിേശാധി�േമാ;

(ബി) െപാ� ആവശ�ം എ� ഗണ�ി�െ���ി അ�മതി ന��� കാര�ം അ��ലമായി

പരിഗണി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

സഹകരണേമഖലയിെല നിേ�പം

2261. �ീ.തി�വ�� രാധാ���

,, ഷാഫി പറ�ി�

,, െക.�രളീധര�
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,, വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സഹകരണേമഖലയിെല നിേ�പം വ��ി�ി��തിന് എെ��ാം

ക��പ�തികളാണ് ആവി�രി�് നട�ാ�ാ�േ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) എെ��ാം �തിയ പ�തികളാണ് ഇതിനായി ഈ സ��ാ� �ഖ�ാപി�ി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഈ പ�തിക� നട�ിലാ�ാ� എെ��ാം നടപടിക� ൈകെ�ാ�ി�െ��് വ��മാ�േമാ?

തി�വന��രം ജി�യി� രജി�� െച� സഹകരണ �ാപന��

2262. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��  സ��ാരിെ� കാല�് തി�വന��രം ജി�യി�  സഹകരണ വ��്എ� സഹകരണ

�ാപന�� രജി�� െച�ി��്; അവ�െട േപര്, േമ�വിലാസം എ�ിവ വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം  31.07.2017  വെര തി�വന��രം ജി�യി�

രജി��  െച� സഹകരണ �ാപാന��  എ�;  അവ�െട േപര്,  േമ�വിലാസം എ�ിവ

ന�കാേമാ?

അെ��് േകാ-ഓ�േറ�ീവ് െസാൈസ�ികളി� െ�േനാ ൈട�ി�് േ�ഡ്-2 നിയമനം

2263. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 25/5/2016  ന് �സി�ീകരി� അെ��് േകാ-ഓ�േറ�ീവ് െസ��കളി�  െ�േനാൈട�ി�്

േ�ഡ്-2 ത�ികകളി� പി.എസ്.സി. റാ�് ലി�ി� നി�ം ഇ�വെര എ� ഉേദ�ാഗാ��ിക��്

നിയമനം ന�ിയി��്; എ� ഒഴി�ക� നിലവി��്;

(ബി) ഏെതാെ� അെ��് െസാൈസ�ികളിലാണ് െ�േനാൈട�ി�് േ�ഡ്-2  ത�ികകളി�

നിലവി� ഒഴി�ക��ത്; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ഒഴി�ക�  യഥാസമയം റിേ�ാ��് െച��തി�ം ��ത�  ഉേദ�ാഗാ��ിക��് നിയമനം

ന��തി�ം സ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

തലേ�രി �റിസം േമഖലാ വികസനം

2264. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തലേ�രി നിേയാജക മ�ല�ിെല �റിസം േമഖല�െട വികസന�ിനാ�� പ�തിയി� ഇനി

എ� പ�തിക� ആണ് ���ിയാ�ാ�ളളത് എ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തിക�  ഏെതാെ�യാെണ�ം ഓേരാ പ�തി�െട�ം നിലവി�ളള അവ�
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എ�ാെണ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇൗ പ�തി എ� ���ീകരി�ാ�  സാധി�ം  ;  അതി�ളള നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാ

എ�റിയി�ാേമാ ?

ഡി. �ി. പി. സി. �െട കീഴി�� �ാപന��

2265. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം ജി�യി� ഡി.  �ി.  പി.  സി.  �െട കീഴി�� �ാപന�� ഏെതാെ�െയ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ �ാപന�ി�  നി�ം വിേനാദസ�ാരിക��ം െപാ�ജന���ം ലഭി��

േസവന�� എെ�ാെ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) തി�വന��രം ജി�യി�  ഡി.  �ി.  പി.  സി �െട കീഴി�� �ാപന�ളി�

�വർ�നരഹിതമായവ�േ�ാ ;എ�ി� അവ�െട വിവര�� ന�കാേമാ?

െക.ടി.ഡി.സി �െട �വ��ന�� വി�ലെ����തിന് നടപടി

2266. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.ടി.ഡി.സി �െട �വ��ന�� വി�ലെ����തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;ഉെ��ി�

അവ�െട വിശദാംശം അറിയി�കേമാ;

(ബി) �ധാന വിേനാദ സ�ാര േക��ളി� െക.ടി.ഡി.സി �െട സാ�ി��ം ഉറ� വ���തിന്

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െക.ടി.ഡി.സി. �െട �തിയ പ�തികൾ

2267. �ീ.െക.സി.േജാസഫ്

,, ഐ.സി.ബാല���

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

,, എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള �റിസം െഡവല�െമ�് േകാ��േറഷ�  കാല�ിന��തമായ വിപണന ത�ം

ആവി�രി��തി�ം ലാഭകരമാ��തി�ം പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;  വിശദവിവരം

െവളിെ���േമാ;

(ബി) ക��  വിമാന�ാവളം ഉട�  �വ��ന�മമാ�� സാഹചര��ി�  വട��  േകരള�ിെല

വിേനാദ സ�ാര വികസന�ിന് എെ�ാെ� �തിയ പ�തികളാണ് െക.ടി.ഡി.സി.

ആവി�രി�ി��ത്;
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(സി) സാധാരണ�ാ��് �ടി �റ� െചലവി�  താമസി�വാ�  കഴി��തര�ി�� ബ�ജ�്

േഹാ��ക�  �റിസം േക��ളി�ം തീ��ാടനേക��ളി�ം ആരംഭി��തിന് െക.ടി.ഡി.സി.

നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

ബി.ആ�.ഡി.സി �െട െെകവശ�ളള റിേസാ��ക�

2268. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബി.ആ�.ഡി.സി(േബ�� റിേസാ��സ് ഡവല�െമ�് േകാ��േറഷ�) �െട െെകവശം നിലവി�

എ� റിേസാ��കളാ�ളളത്;

(ബി) ഇൗ റിേസാ��ക�  ആ�െ�ാെ�യാണ് പാ��ി� ന�കിയി�ളളെത�ം പാ��ക

എ�യാെണ�ം തരംതിരി�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) നിലവി�  എ� റിേസാ��ക�െട പണി ���ീകരി�് �വ��നം �ട�ിയി��്എ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ബാ�ി�ളളവ നി��ാണ ���ിക� ���ീകരി�് �വ��നം �ട�ാതിരി�ാ�ളള കാരണം

പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ഇ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം ലീസ് ഇന�ി�  ബി.ആ�.ഡി.സി �്

ലഭി�ാ�ളള �ടി�ിക പിരിെ����തിന് എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ��

അറിയി�ാേമാ?

ഉ�ര േകരള�ി� നട�ാ�ാ�േ�ശി�� �റിസം പ�തി

2269. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�ാരാ� യാ�ാ �സി�ീകരണമായ  'േലാ�ലി �ാന�്'  ത�ാറാ�ിയ വാ�ഷിക പ�ികയി�

വട�� േകരളം ��ാം �ാനം േനടിയ സാഹചര��ി� �ഹ�ായ �റിസം പ�തിക� അവിെട

നട�ാ��തിന് ഇൗ േലാേകാ�ര ബ�മതി സഹായകമാ�േമാ;

(ബി) എ�ി�  ���ാടി നിേയാജക മ�ല�ി�  ഒേ�െറ �റിസം സാധ�ത ഉളള  'പഴം��ി മല'  ,

'േലാകനാ�കാവ്'  എ�ീ ര�് �റിസം പ�തിക�  ��ത പ�തികളി�  ഉ�െ���േമാ  ;

വിശദാംശ�� ന��േമാ ;

(സി) നിലവി�  ഉ�ര േകരള�ി�  നട�ാ�ാ�േ�ശി�� �റിസം പ�തി�െട വിശദാംശ��

വ��മാ�േമാ ?

െകാ�ി ബിനാെല

T 2270.�ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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െകാ�ി ബിനാെല�െട �ിരം േവദി�ായി ബജ�ി�  2  േകാടി അ�വദി�ി�ളള േഫാ��്

െകാ�ിയിെല ആ�ി�വാ�  സ��യ�ം ക�ാ�യാ��ം അട�ം  5  ഏ��  �ലം

ഏെ����തിനായി നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�േ�ാ;എ�ിൽ സ�ീകരി�ി�ളള നടപടിക�

എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ?

�റിസം േമഖലെയ ശ�ിെ���ാ� നടപടി

2271. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം �റിസം േമഖലെയ ശ�ിെ����തിന്

സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) എെ�ാെ� �തിയ പ�തികളാണ് �റിസം രംഗ�് ആവി�രി�ാ� ഉേ�ശി��ത്;

(സി) �റിസം രംഗെ� സാധ�തക�  �തെല���തിന് സ�കാര� സംരംഭകെര �ടി

ഉ�െ���ിെകാ�� പ�തിക� ആവി�രി��തിന് സ��ാ�  ത�ാറാ�േമാ എ�്

വ��മാ�ാേമാ?

�റിസം വ��ിന് കീഴി� അ�വദി� പ�തിക�

2272. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി� വ�േശഷം �റിസം വ��ിന് കീഴി�  അ�വദി� പ�തിക�

എെ��ാമാെണ�് ജി� തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തിക��് അ�വദി� �ക�ം ഇ�വെര െചലവഴി� �ക�ം എ�യാണ് എ�് ജി�

തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േകരള�ി� കഴി�  5  വ�ഷ�ാല�ിനിടയി� വിവിധ രാജ��ളി� നി�ം എ� �റി�ക�

വ� എ�ം അവ� ഏെതാെ� ജി�ക� സ��ശി� എ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) േകരള�ി� ഏ��ം ��തൽ �റിസം സാധ�തക� ഉ� ജി� ഏതാെണ�് വ��മാ�ാേമാ; ഈ

ജി�യിൽ �റി�കെള ആക�ഷി��തിന് നട�ിലാ�ാ�  ഉേ�ശി�� പ�തിക�

എെ�ാെ�യാണ് എ�് വ��മാ�ാേമാ?

ഓണെ� വരേവ�ാ� പരിപാടിക�

2273. �ീ.���ര ര�ാകര�

,, ഇ.െക.വിജയ�

�ീമതി ഗീതാ േഗാപി

�ീ.എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ഓണെ� വരേവ�ാ�  �റിസം വ��ിെ� കീഴിൽ എെ�ാെ� പരിപാടികളാണ്

ആവി�രി�ിരി��ത്;

(ബി) െക.ടി.ഡി.സി.�െട ആഭി�ഖ��ി�  പായസേമള നട��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ;

(സി) െക.ടി.ഡി.സി.  �ാ�ഡി�  ഓണസദ��ാവശ�മായ വിഭവ��  വിപണിയിെല�ി�േമാെയ�്

െവളിെ���ാേമാ?

പാപനാശം കട��ീരെ� ��ക�

2274. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ��ലയിെല പാപനാശം കട��ീരെ� ��ക� ഇടി� േപാകാതിരി��തി�ം അവെയ

സംര�ി��തി�മായി എെ��ി�ം പ�തി ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) വ��ലയിെല വിേനാദസ �ാര േമഖലയിെല അടി�ാന സൗകര�ം വ��ി�ി��തിന്

എെ��ി�ം പ�തി ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; ഇെ��ി� ആയതിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മണിയാ� ഡാം �റിസം പ�തി

2275. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റാ�ിയിെല മണിയാ�  ഡാം േക�ീകരി�് എെ��ി�ം �റിസം പ�തി പരിഗണനയി�േ�ാ;

എ�ിൽ എെ�ാെ� ���ികളാണ് ഇവിേട�് വിഭാവനം െച�ിരി��ത്;  ഇത് സംബ�ി�്

എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) ��ത പ�തി�് വിശദമായ േ�ാജ�് റിേ�ാ��് ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;  ആ��ാണ് ഇതിെ�

�മതല; ഇത് ഇേ�ാ� ആ�െട പ�ലാ��ത്;

(സി) പ�തി�ായി എ�് �ക െചല�വ�ം എ�് അറിയി�ാേമാ  ;  പ�തി�െട നി��ാണ

�വ��ന�� എ�് ആരംഭി�ാനാ�ുെമ�് വിശദമാ�ാേമാ?

��� വ���െട നവീകരണം

2276. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ���  വ���െട നവീകരണ�മായി ബ�െ��് ഹരി�ാട് മ�ല�ി�  �റിസം വ��്

നട�ിലാ�ിയ േ�ാജ�ിെ� ഭാഗമായി ഇനി എ� �പ�െട ആ��ല�മാണ് വിതരണം െച�വാ�

േശഷി�ി��ത്;

(ബി) ഏെത�ാം വ����ാണ് �ക ലഭ�മാ�വാ��ത്;
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(സി) അടിയ�രമായി ��ത �ക വിതരണം െച��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േകാ�ാട് മ�ല�ിെല മീ�വ�ം പ�തി

2277. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ�ാട് മ�ല�ിെല മീ�വ�ം പ�തി ഈ വ�ഷം ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ഈ പ�തി�് വനം വ��് അനാവശ� തട��� ഉ�യി��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ?

എറണാ�ളം നിേയാജകമ�ല�ിെല �റിസം പ�തികൾ

2278. �ീ.ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

�റിസം വ��ി�  നി�ം എറണാ�ളം നിേയാജകമ�ല�ിന് അ�വദി�ി���ം ���ി

നട�ിലാ�ിെ�ാ�ിരി���മായ പ�തികൾ ഏെതാെ�െയ�് വിശദീകരി�ാേമാ?

മാ�ാ� ൈപ�ക �ാമ പ�തി

2279. �ീ.െക. െക. രാമച�� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ

സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈപ�ക �ാമ പ�തിയി�  ഉ�െ��ി�� മാ�ാറിൽ ��ത പ�തി�മായി ബ�െ��്

എെ��ാം �ാരംഭ �വ��ന�ളാണ് ആരംഭി�ി��െത�് വിശദീകരി�േമാ ;

(ബി) എെ��ാം �വ��ന�ളാണ് മാ�ാ� ൈപ�ക �ാമ പ�തിയി� ഉ�െ���ിയി��െത�്

വ��മാ�േമാ ;

(സി) ��ത പ�തി�െട സം�ി� റിേ�ാ��് സമ��ി�വാനായി �റിസം വ��് നിേയാഗി� വിദ�ർ

അവിടം സ�ർശി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ ;

(ഡി) ഇെ��ിൽ എ�് സ�ർശനം നട�െമ�് വിശദീകരി�േമാ ?

ഇട��ി േതാ�മായി ബ�െ���ി �റിസം വികസനം

2280. �ീ.പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എറണാ�ളം ജി�യിെല മലീമസമായ ഇട��ി േതാട് �ന��ാരണം നട�ി �റിസം

വികസന�ിനായി ഉപേയാഗെ����തിന് സ��ാ� അടിയ�ിര നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ഇ�മായി ബ�െ��് ഏെത�ി�ം െ�ാേ�ാസ�  ഇേ�ാ�  സ��ാരിെ� പരിഗണനയി�േ�ാ;

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;
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(സി) ഇെ��ി� േതാട് ��ിയാ��തി�ം �റിസ�മായി ബ�െ���ി വ�ിയാ�, പാ��് �ട�ിയ

സൗകര��� ഏ൪െ����തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

പ�ാ�ി മ�ല�ിെല വിേനാദ സ�ാരപ�തിക�

2281. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ാ�ി മ�ല�ിൽ നട�ിലാ�� വിേനാദ സ�ാരപ�തിക�  ഏെതാെ�യാെണ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) പ�ാ�ിയി� ഭാരത�ഴേയാര�് വിേനാദ സ�ാരപ�തിക�െട സാ��തക� പരിേശാധി�േമാ?

ബാ�േ�രി മ�ല�ിെല �റിസം പ�തിക�

2282. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം ബാ�േ�രി മ�ല�ി�  ഏെത�ാം �റിസം

പ�തിക��ാണ് അ�മതി ലഭി�ി��ത്;

(ബി) ബാ�േ�രി �റിസം േകാറിേഡാറിെ� ഭാഗമായ കണയേ�ാട് �റിസം ഹ�് ഭരണാ�മതി ലഭി�ി�ം

���ി ആരംഭി��തിെല കാലതാമസം ��യി���ി�േ�ാ;

(സി) ��ത ���ി ആരംഭി��തി� എ�ാണ് തട�െമ�റിയി�ാേമാ?

മാന�വാടി മ�ല�ിെല �റിസം ���ികൾ

2283. �ീ.ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാന�വാടി മ�ല�ി� നിലവി� നട�വ�� �റിസം ���ിക� എെ�ാെ�യാെണ�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത മ�ല�ി�  ��തായി ഏെ���� ���ിക�  ഏെതാെ�യാണ് എ�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) �റിസം േക��ളിേല�� േറാഡ് നി��ാണം നട�ാ��േ�ാ;

(ഡി) മാന�വാടി �ിയദ�ശിനി എേ��ി�  �റിസം പ�തി നട�ാ�� �ലേ��� േറാഡിെ�

േശാച�ാവ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഇ) ��ത �ലേ��് േറാഡ് നി��ി��തിന് �റിസം വ��് ഫ�് അ�വദി�േമാ?

വിേനാദസ�ാര േമഖലയിെല പ�തിക�
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2284. �ീ.എ. �ദീ��മാ�

,, എസ്.രാേജ��

,, ഒ. ആ�. േക�

,, വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം ഏെത�ാം �റിസം പ�തിക��് ഭരണാ�മതി

ന�കിെയ�ം എ� േകാടി �പ�െട ഭരണാ�മതിയാണ് ന�കിയെത�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാനെ� �റിസം േക��ളി�  �ീ�  കാ���് പ�തി നട�ാ�ിയി�േ�ാ;  വിശദാംശം

ന�കാേമാ;

വിേനാദസ�ാര രംഗ�് �ായിയായ വികസനം

2285. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി

,, സി. െക. ശശീ��

�ീമതി.വീണാ േജാ��്

�ീ.കാരാ�് റസാഖ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിേനാദസ�ാര േമഖലയിൽ മദ� നിേരാധനം, േനാ�നിേരാധനം, ജി.എസ്.ടി �ട�ിയ �തി�ല

ഘടക��  നിലനി�െ��െ� വള�� േനടാ�  കഴി�ം വിധം കഴി� ഒ� വ�ഷം

നട�ിലാ�ിയ പ�തിക� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) വിേനാദസ�ാര രംഗെ� വികസനം ല��മാ�ി സ��ാ�  നട�ിലാ�� �ീ�  കാ�െ��്

പ�തി�െട വിശദാംശ�ം �േരാഗതി�ം അറിയി�േമാ;

(സി) വിേനാദസ�ാര രംഗ�് �ായിയായ വികസനം സാധ�മാ��തിനായി ആ��േവദ ചികി�

േപാെല�� േസവന��െട വിപണന�ിന് �ാധാന�ം ന�കിെ�ാ�� പ�തികൾ

ത�ാറാ�േമാ?

േദശീയപാതക�െട സമീപം വി�മേക��� ആരംഭി��തിന് നടപടി

2286. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സം�ാനെ� േദശീയപാതക�െട സമീപം െക.ടി.ഡി.സി �െട േന�ത��ി� �വ��ി��

വി�മേക���  ��ത�  �ല�ളി�  ആരംഭി��തിന് നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാ;എ�ി�

അതിെ�റ വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

െകാടി��ിമല വിേനാദസ�ാര വികസനം
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2287. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപരി���� നിേയാജകമ�ല�ിെല െകാടി��ിമല �േദശ�് വിേനാദസ�ാര

വികസന�ിനായി ത�ാറാ�ിയി�� പ�തി�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇേ�ാ �റിസം പ�തിക��് സം�ാന സ��ാ� എെ��ാം സഹായമാണ് ന�കിവ��ത്;

ഇ�രം �തിയ േക���െട വികസന�ിനായി എെ��ാം പ�തികളാണ് നിലവി��ത്;

(സി) െകാടി��ിമല �േദശ�ിെ� വിേനാദസ�ാര സാധ�തക�  പരമാവധി �േയാജനെ����

തര�ി� പ�തി നട�ിലാ��തിനാവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

െപാ��ടി�െട വികസന�ിനായി പ�തിക�

2288. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വാമന�രം നിേയാജകമ�ല�ിെല െപരി�മല പ �ായ�ി�  �ിതി െച�� �റി�്

േക�മായ െപാ��ടി�മായി ബ�െ��് ഈ സ��ാ� 2016-17, 2017-18 ബ �ജ�കളി�

�ഖ�ാപി� പ�തിക� ഏെതാെ�; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തിക�െട �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഈ പ�തിക��േവ�ി ഇേതവെര എ�് �ക െചലവഴി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ?

വിേനാദസ�ാരിക�െട എ�ം വ��ി�ി�ാ� പ�തി

2289. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ�

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

,, ഷാഫി പറ�ി�

,, ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് എ�� വിേനാദസ�ാരിക�െട എ�ം വ��ി�ി��തിന് ഈ സ��ാ�

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

(ബി) വിേനാദ സ�ാരിക�െട വരവ് എ�േ�ാളം വ��ി�ി�ാനാണ് ല��മി�ി��െത�്

വിശദീകരി�േമാ;

(സി) ഇതിനായി ഒ� ക�� പ�തി ത�ാറാ�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

െച�വ�ി എേ��ിെല �മിയിേ�ൽ തി�വിതാം�� േദവസ�ം േബാ�ഡിെ� അവകാശവാദം

2290. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ശബരിമല വിമാന�ാവള�ിനായി നി�േ�ശി�െ��ി�� െച�വ�ി എേ��ിെല 100 ഏ�� �മി

തി�വിതാം��  േദവസ�ം േബാ�ഡിേ�താെണ�് േബാ�ഡ് �സിഡ�് അവകാശെ��താ��

22-7-2017  െല പ�വാ�� ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ിൽ ഇതിെ� വിശദാംശം

െവളിെ���േമാ;

(ബി) ��ത �ല�ിെ� അവകാശം സംബ�ി�് േദവസ�ം േബാ��ൾെ�� എെ��ി�ം േകസ്

നിലവി� ഉേ�ാ;

(സി) ഇെ��ി�, നിയമാ��തമ�ാ� കാര���  ഉ�യി�് വിമാന�ാവളം വ��ത് ഇ�ാ�

െച�ാ�  നട�� അനാവശ� ��ാവനയാേണാ ഇെത�് പരിേശാധി�ാ�  സർ�ാർ

ത�ാറാ�േമാ എ�് െവളിെ���ാേമാ?

മ�ല മകരവിള�് മേഹാ�വേ�ാട�ബ�ി�� �െ�ാ���ൾ

2291. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ

സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�� മ�ല മകരവിള�് മേഹാ�വ�ിെ� ത�ാെറ��ിനായി ൈകെ�ാ�വ��

�െ�ാ�� �വ��ന�� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ശബരിമലയി�  നിർ�ാണ�ിലിരി�� ആ�പ�ി സ��യം സംബ�ി� വിശദാംശ��

ന��േമാ;

(സി) സ�ിധാനെ� മാലിന��ാ�് ���മാ�ം �വ��ന�മമാേണാ;  വിശദാംശ��

വ��മാ�ാേമാ?

ശബരിമല തീ��ാടക��ായി ഇട�ാവള��

2292. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ശബരിമല തീ��ാടക��ായി വിവിധ േക��ളി� ഇട�ാവള�� നി��ി��തിനായി നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ചാല�ടി മ�ല�ിെല ചിറ�രയി�  െകാ�ി�  േദവസ�ം േബാ�ഡിെ� ഉടമ�തയി��

�ല�് വി�ലമായ സൗകര��േളാെട ശബരിമല തീ��ാടക��ായി ഇട�ാവളം

നി��ി��തി�� നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാണ് എ�് അറിയി�ാേമാ?

ശബരിമല തീ��ാടക��ായി പാണേ�രിയി� ഇട�ാവളം

2293. �ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

േദശീയപാതേയാട് േച��്ഒ��  നിേയാജക മ�ല�ിെല പാണേ�രിയി�  ശബരിമല

തീ��ാടക��ായി ഇട�ാവളം നി��ി��തിന് ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?
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േദവസ�ം േബാ�ഡിന് ൈകമാറി�ി�ിയ ചരി� �ാരക��

2294. �ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ചരി� ൈപ�ക��െ�ാ�� ആ�ി��  െകാ�ാര�ിേനാട�ബ�ി�് േദവസ�ം േബാ�ഡിന്

ൈകമാറി�ി�ിയചരി� �ാരക��  സംര�ി�ാ�  പ�തി ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�

വിശദമാ�േമാ?

േദവസ�ം വ��മായി ബ�െ�� അഴിമതിേ��കൾ

2295. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2011-16  കാലയളവി�  േദവസ�ം വ��മായി ബ�െ��് എെ��ാം അഴിമതിയാണ്

നട�ി��ത്എ�റിയാേമാ; വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) ഇതി� എ� േകസ് രജി�� െച�െ��ി��്; �തിക� ആെര�ാം; വിശദവിവരം ന��േമാ?

എ�േമലിയി� െമഡി�� േകാേളജ് �ാപി�ാ� നടപടി

2296. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ�യം ജി�യി�  ��ാ�  നിേയാജകമ�ല�ിെല എ�േമലിയി�  െമഡി��  േകാേളജ്

�ാപി�ാ� േദവസ�ംേബാ�ഡ് നടപടി �ട�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി� വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ;

(സി) എ��ം േവഗം െമഡി�� േകേളജിെ� പണി ആരംഭി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മി�ാന��രം �ളം നവീകരണം

2297. �ീ.െക.�രളീധര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബ� ��ീംേകാടതി ഉ�രവ് അ�സരി�് മി�ാന��രം �ളം നവീകരണ�ിനായി ഈ

സ��ാ� എ� �ക അ�വദി�ി��്;

(ബി) 2011-16 കാലയളവി� സ��ാ� ഫേ�ാ തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളി� നി�� ഫേ�ാ

െചലവഴി�് മി�ാന��രം �ളം നവീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

തി�വിതാം�� േദവസ�ം േബാർഡ് ഭരണസമിതി നിലപാ�കൾ
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2298. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വിതാം��  േദവസ�ം േബാർഡ് ഭരണസമിതി സ��ാരിെ� �തിഛായ�് മ�േല�ി��

രീതിയി� �വ��ി��െവ� വാ��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഈ ഭരണസമിതി ഇ�കാരം ഏകപ�ീയമായ നിലപാട് സ�ീകരി��േ�ാ;  വിശദവിവരം

ന��േമാ?

തി�വിതാം�� േദവസ�ം േബാ�ഡ് ജീവന�ാർ

2299. �ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

,, ഗീതാ േഗാപി

�ീ.ആ�. രാമച��

,, �ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വിതാം�� േദവസ�ം േബാ�ഡി� ജീവന�ാ�െട ശ�ള�ി�ം െപ�ഷ�മായി മാ�ിവ�ി��

�ക മരാമ�് പണിക��് വകമാ�ിയതാ�� ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) േദവസ�ം േബാ�ഡ് ജീവന�ാ��് ശ�ള�ം െപ�ഷ�ം ന��തിനായി ശബരിമല വ�മാന�ി�

നി�് നി�ിത �ക ഓേരാ വ�ഷ�ം നീ�ിവ�ാ�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ചില േദവസ�ം േബാ�ഡ് ഉേദ�ാഗ��ം കരാ�കാ�മാ���തായി പറയെ��� അവിഹിത

ബ�െ��റി�് അേന�ഷണം നട�ി നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

തി�വിതാം�� േദവസ�ം േബാ�ഡിന് കീഴി�� േ���ളിെല വ�മാനം

2300. �ീ.െക.�രളീധര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വിതാം��  േദവസ�ം േബാ�ഡിന് കീഴി�� വ�മാനം ��ത�� േ���ൾ

ഏെതാെ�യാണ്;  2015-16,  2016-17  വ�ഷ�ളിെല േബാ�ഡിെ� ആെക വ�മാനം

എ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േ���ളിെല വ�മാന�ി�  സംഭവി� �റവ് നിക��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) തി�വിതാം�� േദവസ�ം േബാ�ഡി� േ���ളി� നി�� വ�മാന�ം കാരണം ജീവന�ാ��്

ശ�ള�ം മ�് ആ��ല���ം ന�കാ�  കഴി��ി� എ�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

ഉെ��ി� ഇ�ാര��ി� എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

േ���ളിെല കാ�ക�ം �ള��ം സംര�ി��തി�� പ�തി
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2301. �ീ.േറാഷി അഗ�ി�

,, േമാ�സ് േജാസഫ്

,, സി.എഫ്.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േ���ളിെല കാ�ക�ം �ള��ം സംര�ി��തി�� പ�തിക� ഇേ�ാ�ം �ട��േ�ാ;

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സാ��ിക വ�ഷ�ം ഈ പ�തി നട�ിലാ��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ;  ആയതിന് �ക

വകയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

�ീപ�നാഭസ�ാമി േ��ം സ��ാ� ഏെ���� നടപടി

2302. �ീ.െക.�രളീധര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ീപ�നാഭസ�ാമി േ��ം സ��ാ�  ഏെ�����മായി ബ�െ��് ഏെത�ി�ം

േനാ�ിഫിേ�ഷ� �റെ��വി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� അതിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) �ീപ�നാഭസ�ാമി േ��ം ഏെ���ാ� സ��ത അറിയി�െകാ�് ബ�.��ീംേകാടതിയി�

സത�വാ��ലം ന�കിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

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

തി�വന��രം, െസ��റി,

08-08-2017

�േ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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