
പതി��ാം േകരള നിയമസഭ
പ��ാം സേ�ളനം

2014 ഡിസംബ� 2, െചാ�

ന��ചി�മിടാ� േചാദ���

[ആെക േചാദ���--367]

മ�പടി ന��� മ�ിമാ� േചാദ� ന��

ഊ�� വ��മ�ി : 341 �ത� 420 വെര
സഹകരണ�ം ഖാദി �ാമവ�വസായ�ം
വ��മ�ി

: 421 �ത� 460 വെര

ധനകാര��ം നിയമ�ം ഭവനനി�മാണ�ം
വ��മ�ി

: 461 �ത� 614 വെര

വ�വസായ�ം വിവരസാേ�തിക�ം
വ��മ�ി

: 615 �ത� 669 വെര

പ�ികവർ�േ�മ�ം �വജനകാര��ം
കാ�ബം�ാ�ക�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി

: 670 �ത� 707 വെര

ൈവദ�തി ചാ��്

341.�ീ.വി.എസ്.�നി� �മാ�
�ീമതി.ഗീതാ േഗാപി
�ീ.വി.ശശി
,, ചി�യം േഗാപ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഊ�� വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം എ� തവണ ൈവദ�തി ചാ��് വ��ി�ി�ി��്;
അവസാനമായി ൈവദ�തി ചാ��് വ��ി�ി�െത�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഗാ�ഹിക ഉപേഭാ�ാ���ം,  കാ�ഷിക വാണിജ� േമഖലകളി�ം ഈ സർ�ാർ അധികാര�ി�
വ��തി� ��് ഉ�ായി�� ൈവദ�തി നിര�ം ഇേ�ാഴെ� നിര�ം ത�ി� താരതമ�ം െച�േമാ;

(സി) ��ത കാലയളവി�  ഇ�രം നിര�് വ��നവി�െട എ�് �ക�െട അധിക
വ�മാന��ായി�െ��് െവളിെ���േമാ?

െത��വിള�ക�� മീ�� �ാപി�ാ� നടപടി

342.�ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഊ�� വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െത��വിള�ക��് മീ��  �ാപി��തിനായി �ാമപ�ായ�ക�  �ക അട�്,  2  വ�ഷം
പി�ി�ി�ം മീ��ക� �ാപി�ാ�ത് സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) മീ��ക�  അടിയ�ിരമായി �ാപി��തി�ം അ�വെര െഡേ�ാസി�ക��് പലിശ
അ�വദി��തി�ം സ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െക.എസ്.ഇ.ബി മ��� ത�ികക�

െലജിേ��ീവ് അ�ം�ി ഇ�റ�േപാേളഷ� സി�ം https://assurancekerala.gov.in/laiskerala/unStar...

1 of 106 Tuesday 25 November 2014 10:43 AM



343.�ീ.ബാ� എം. പാലിേ�രി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഊ�� വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െക.എസ്.ഇ.ബി.യി� നിലവി� എ� മ��� ത�ികകളാണ് ഒഴി�കിട��ത് ;
ഇതിെ� ജി� തിരി�� കണ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ൈവദ�തി വിതരണ-േസവന രംഗ�് അത��ാേപ�ിതമായ മ���  ത�ികക�  നിക��തിന്
സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാമാണ് ; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ ?

െക .എസ്.ഇ.ബി. മ��� / വ��� ത�ികയിെല നിയമനം

344.�ീ.ജി.�ധാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഊ�� വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആല�ഴ ജി�യി� െക.എസ്.ഇ.ബി. മ��� / വ��� ത�ികയി�, നിലവി�ളള പി.എസ്.സി. റാ�്
ലി�ി� നി�്, നാളി�വെര എ�േപ�� നിയമനം ന�കി;

(ബി) മ��� / വ��� ത�ികയി�ളളവ�െട �േമാഷ� ത�ികയിേല�� മാനദ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) മ��� /  വ��� ത�ികയി� േജാലി െച�� എ�േപ�� നിലവി� �േമാഷ� അ�ഹത��്,
അവ��് �േമാഷ� ന���തി�ളള തട�െമ�്, വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) അ�ഹരായ മ��� / വ���മാ��് �േമാഷ� ന�കാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

എ�.ഇ.ഡി. ബ��ക�െട ഉപേയാഗം വ��ി�ി��തിന് നടപടി

345.�ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഊ�� വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് എ�.ഇ.ഡി.  ബ��ക�െട ഉപേയാഗം വ��ി�ി��തിന് ൈവദ�തി വ��്
സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ�.ഇ.ഡി. ബ��ക�െട ഉപേയാഗം വ��ി�ി��തിെ� ഭാഗമായി ഇവ�െട നി�തിയി� ഇളവ്
അ�വദി��തിന് നടപടിക� ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(സി) െക.എസ്.ഇ.ബി.  വഴി എ�.ഇ.ഡി.  ബ��ക� �റ� നിര�ി� സാധാരണ�ാരന് വിതരണം
െച��തിന് പ�തി ആവി�രി�േമാ?

ൈവ�ം നിേയാജക മ�ല�ിെല ഊ�� വ��ിെ� പ�തിക�

346.�ീ.െക.അജിത് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഊ�� വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി� േശഷം ൈവ�ം നിേയാജക മ�ല പരിധിയി� ഊ��
വ��് വഴി ഏെത�ാം പ�തികളാണ് നട�ിലാ�ിയി��െത�ം ഇ�വഴി എ� �പ�െട വികസന
പ�തികളാണ് വ��് നട�ിലാ�ിയി��െത�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) േക� ഗവ�െമ�് സഹായേ�ാെട ൈവ�ം നിേയാജക മ�ല�ി�  ഈ സ��ാ�
അധികാരേമ�തി� േശഷം നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�  ഏെത�ം ഇതിെ� എെത�ി�ം
�ട�പ�തിക� േക� ഗവ�െമ�് സഹായേ�ാെട നട�ിലാ�വാ� സ��ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ
എ�ം വ��മാ�േമാ?

���ിയ ഇല�ിസി�ി സൈ�േകാഡ്

347.�ീ.എം.വി.േ�യാംസ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഊ�� വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:
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(എ) സം�ാന�് ���ിയ ഇല�ിസി�ി സൈ�േകാഡ് നിലവി� വ�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത സൈ�േകാഡി�  വീ�ന��  കി�ാ� വീ�ക��് ൈവദ�തി കണ��  ന���തിന്
വ�വ��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇെ��ി�  േനരെ���ായി�� ഈ വ�വ� ���ിയ സൈ�േകാഡി�  ഉ�െ����തിന്
നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സൗേരാ�� നയം

348.�ീ.ആ� . െസ�വരാജ്
,, അ�വ� സാദ�്
,, െബ�ി െബഹനാ�
,, പാേലാട് രവി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഊ�� വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സൗേരാ�� നയ�ിന് �പം ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത നയ�ിെ� ഉേ�ശ�ല���� എെ��ാമാണ്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) സൗേരാ���ി�  നി�് എ� െമഗാവാ�് ൈവദ�തി ഉ��ാദി�ി��തിനാണ് ല��മി�ി��ത്;
വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ��ത നയം നട�ാ��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��െത�്
വിശദമാ�േമാ?

*ൈവ�ം നിേയാജകമ�ല�ിെല ഇല�ി�് ൈല�ക�

349.�ീ.െക.അജിത് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഊ�� വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി� േശഷം ൈവ�ം നിേയാജക മ�ല�ിെല ഏെത�ാം
ഇല�ി�� െസ��ക�െട കീഴി� എ�െയാെ� വീതം സിംഗി� േഫസ് ൈല�ക� �ീേഫസ്
ൈല�ക�  ആ�ിയി�െ��ം,  ഏെത�ാം �ല�ളി�  ��തായി �ാ�േ�ാ�മ�ക�
�ാപി�ി�െ��ം െവളിെ���േമാ;

(ബി) ൈവ�ം നിേയാജക മ�ല�ി� കീഴി�  ഓേരാ ഇല�ി�് െസ��കളി�ം എ� വീതം തടി
േപാ�ക� മാ�ി േകാ��ീ�് േപാ�ക� ആ�ിയി�െ��ം ഇനി എ�േ�ാളം തടി േപാ�ക� ഈ
രീതിയി� മാ�ാ�െ��ം വ��മാ�േമാ?

െക.എസ്.ഇ.ബി �് പിരി�് കിേ�� �ടി�ിക �ക

350.�ീ.വി.എം.ഉ�� മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഊ�� വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ ഗവെ��് അധികാര�ി� വ�േ�ാ� KSEB�് വിവിധ വിഭാഗ�ി�� ഉപേഭാ�ാ�ളി�
നി�് പിരി�് കിേ�� �ക പ�ിക തിരി�് ന�കാേമാ;

(ബി) ��ത ഇന�ി� നിലവി� ഉ� �ക�െട വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഇതി�  ഗാ�ഹിേകതര ഉപേഭാ�ാ�ളി�  നി�് വ��ക പിരിെ���ാ�  സ�ീകരി� നടപടിക�
എെ��ാം;

(ഡി) ഈ ഗവെ��ിെ� കാലാവധി കഴി��തിന് ��തെ�  KSEB �് അതിെ� �ണേഭാ�ാ�ളി�
നി�് പിരി�് കിേ�� �ക ���മാ�ം പിരിെ���ാനാ�െമ�് ക���േ�ാ;

(ഇ) ഇെ��ി� ���മാ�ം �ടി�ിക പിരിെ����തിന് സാധ�മായ എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ം ;
വിശദവിവരം ന��േമാ?
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െക.എസ്.ഇ.ബി. േപാ�കളിെല പരസ���

351.�ീ.പി.�ി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഊ�� വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.  എസ്.  ഇ.ബി.  േപാ�കളി�  പരസ���  �ാപി��തിന് ഏെത�ി�ം ഏജ�സി�്
അ�വാദം ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇവരി� നി�് എ� �ക വീതമാണ് സ��ാരിന് ലഭി�കെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

െക.എസ്.ഇ.ബി.-�് െെവദ�തി ചാ��് �ടി�ികയിന�ി� ലഭി�ാ�� �ക

352.�ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഊ�� വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

െക.എസ്.ഇ.ബി. �െട കണ� �കാരം െെവദ�തി ചാ��് �ടി�ികയിന�ി� എ� �ക പിരി�
കി�ാ��് എ�് വ��മാ�ാേമാ  ;  ഇ� പിരിെ����തിന് എെ��ി�ം �േത�ക സംവിധാനം
ഏ�െ���ിയി�േ�ാ ?

�ഫ് േടാ�് േസാളാ� പവ� �ാ�്

353.�ീ.േജാസഫ് വാഴ�ൻ
,, �ി.എ�. �താപ�
,, ആ� . െസ�വരാജ്
,, േതറ�ി� രാമ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഊ�� വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഫ് േടാ�് േസാളാ� പവ� �ാ�് പ�തി�് �ട�ം �റി�ി�േ�ാ;വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇതിെ� ഉേ�ശ� ല���� വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത പ�തി�െട േനാഡ� ഏജ�സി ഏതാണ്; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) പ�തി നട�ാ�ാനായി ഏെത�ാം ക�നികെളയാണ് െതരെ���ിരി��ത്;  വിശദാംശ��
എെ��ാം;

(ഇ) എ�മാ�ം ൈവദ�തിയാണ് ��ത പ�തി �േഖന �ണേഭാ�ാവിന് ലാഭി�ാ��ത്;
വിശദമാ�േമാ?

ആ�.ജി.വി.െെവ പ�തി

354.�ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഊ�� വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക� പ�തിയായ ആ�.ജി.വി.െെവ പ�തി�െട കാലാവധി അവസാനിേ�ാ ;

(ബി) ��ത പ�തി �കാരം �ണേഭാ�ാ���്ഇനി�ം െെവദ�തി ന��വാൻ കഴി�േമാ;

(സി) ഇതിനകം സം�ാന�് എ� േകാടി �പ ഈ പ�തി വഴി െചലവഴി�ി��്; വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഈ പ�തി�െട �ണേഭാ�ാ���് ബി.പി.എ�, എ.പി.എ�  േവ�തിരിവ് ഒഴിവാ�ിെ�ാ�്
അ�ഹത നി�യി��തിനായി തേ�ശഭരണ �ാപന�ിെന �മതലെ����തി�ം തേ�ശ ഭരണ
�ാപനം �പാ�ശ െച�� �കാരം ��ത പ�തി നട�ിലാ��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

�തിയ ൈവദ�ത പ�തിക�

355.�ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഊ�� വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം എ� �ണി�് ൈവദ�തി അധികമായി ഉ�ാദി�ി�വാ�
കഴി�; വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) �തിയ എ� മിനി ൈഹേ�ാ ഇല�ിക് പവ�  േ�ഷ�ക�  ആരംഭി�വാ�  കഴി�;

വിശദവിവര�� ന��േമാ;

(സി) ആതിര��ി ൈവദ�ത പ�തി�് അ�മതി ലഭ�മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േകരളം സ���മായി ൈവദ�തീകരി� സം�ാനമാ�ി മാ��തിന് നടപടി

356.�ീ.എ.എ.അസീസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഊ�� വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��� ൈവദ�തീകരണം നട�ിലാ�ാ� എ� നിേയാജക മ�ല�ളാ��െത�് ജി� തിരി�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) േകരളം സ���മായി ൈവദ�തീകരി� സം�ാനമാ��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി��െത� വിശദമാ�േമാ ?

ഇടമ� - െകാ�ി ൈല� നി��ാണം

357.�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി
�ീ.രാ� എ�ഹാം
,, സി.െക സദാശിവ�
,, എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഊ�� വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇടമ� -  െകാ�ി ൈലനിെ� നി��ാണ ���ിക� �ട�ി�ിട��ത് �തിസ�ി ഘ��ളി�
അന�സം�ാന�ളി�  നി�് സം�ാനേ��് ൈവദ�തി എ�ി�ാ�� സാഹചര�ം
ഇ�ാതാ�ിെയ�ത് സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) സമയബ�ിതമായി ൈല�  നി��ാണ ���ിക�  ���ീകരി�ാ�  സാധി�ാ�ത്
അധികാരിക�െട അലസത �ലമാെണ� പരാതിയി� നിലപാട് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇടമ�  -  െകാ�ി ൈല�  നി��ാണം ���ീകരി�ാ�  തട�െമ�ാെണ�ം അവ
പരിഹരി��തിന് എ�് നടപടി സ�ീകരി�െവ�ം വ��മാ�േമാ?

ശബരിമല ൈവദ�ത ൈല�

358.�ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഊ�� വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ശബരിമല സ�ിധാന�ിേല�് പ�യി�  നി�ം ഇേ�ാ�  എ� ൈവദ�ത ൈല�ക�  ഉ�്;
നിലവി�ളള ൈവദ�ത ൈലനിന് തകരാ൪ സംഭവി�ാ�  എെ�ാെ� നടപടികളാണ് ഇേ�ാ�
സ�ീകരി�വ��ത്;

(ബി) പ�യി�  നി�ം ശബരിമലയിേല�് നിലവി�ളള ൈവദ�ത ൈലനിന് സമാ�രമായി ൈവദ�ത
ൈല൯ �ാപി�ാൻ പ�തി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  അതിെ� �വ൪�നം ഇേ�ാൾ ഏ�
ഘ��ിലാണ്;  പ�തി�ായി ആെക േവ�ിവ�� �ക എ�െയ�് വിശദമാ�േമാ;  സമാ�ര
ൈല൯ �ാപി�വാ�േ�ശി��ത് ഏ�വഴിയാെണ�് വിശദമാ�േമാ; ��ത പ�തി എ�േ��്
�൪�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്?

ബിനാനി സി�ിന് ഇല�ിസി�ി േബാ൪ഡ് ന�ിയിരി�� ഇള�ക�

359.�ീ.സാ� േപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഊ�� വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) െകാ�ിയിെല ബിനാനി സി�് എ� �ാപന�ിന് ഇല�ിസി�ി േബാ൪ഡ് ന�ിയിരി�� ഇള�ക�
എെ�ാെ�യാെണ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) േബാ൪ഡിന് ബിനാനി സി�് വ��ിയ �ടി�ിക �ക എ�; അത് ഈടാ��തിന് സ�ീകരി� നടപടി
എ�ാണ്; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ബിനാനി സി�് േബാ൪ഡിന് വ��ിയ �ടി�ിക ഒഴിവാ�ാ൯ സ൪�ാ൪ നി൪േ�ശി�ി�േ�ാ; എ�ി�
അത് സംബ�മായ വിശദാംശ�� െവളിെ���ാേമാ;

(ഡി) �ഖ�മ�ി�െട അ���തയി� േച൪� േയാഗതീ�മാനം എ�ായി�� ; വിശദമാ�ാേമാ ?

െപ�് േകാ�ി� നി�് ൈവദ�തി

360.�ീ.പാേലാട് രവി
,, എ.പി.അ����ി
,, ആ� . െസ�വരാജ്
,, സി.പി.�ഹ�ദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഊ�� വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപ�് േകാ�ി� നി�് ൈവദ�തി ഉ��ാദി�ി�� നിലയം �ാപി�ാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ� െമഗാവാ�് ൈവദ�തിയാണ് ഇത് വഴി ഉ��ാദി�ി�വാ�  ല��മി�ി��ത്;  വിശദാംശ��
എെ��ാം;

(സി) ��ത നിലയ�ി�� �ല�ം ധനസമാഹരണ�ം എ�െന കെ��ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�്
വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇ�കാര�� ൈവദ�തി ഉ��ാദനം യാഥാ���മാ��തിന് ഏെത�ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി��െത�് വിശദമാ�േമാ?

ഗ�ാസ് ഇൻ�െല�ഡ് സ�ി�് ഗീയാര് െ� നി��ാണ �വ��നം

361.�ീ.പി.െക.��ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഊ�� വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജി െഎ എ�ിെ� നി��ാണ �വ��നം സംബ�ി� ഇേ�ാഴെ� �ിതി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�ാവശ�മായ െചലവ് എ�െയ�റിയി�േമാ;  ഇതിനാവശ�മായ �ക
വകയി��ിയി�േ�ാെയ� വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) ��ത പ�തി ആരംഭി��ത് സംബ�ി� കാലതാമസം എ�ാെണ�് വിശദമാ�േമാ?

െവളിയം ഇല�ി�� െസ�� വിഭജനം

362.�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഊ�� വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) െകാ�ാര�ര നിേയാജക മ�ല�ിെല െവളിയം ഇല�ി�� െസ�െ� പരിധിയി� നിലവി� എ�
�ണേഭാ�ാ�� ഉ�്;

(ബി) െവളിയം ഇല�ി��  െസ��  വിഭജി�് �തിയ െസ��  ആഫീസ് െന�മ�കാവിേലാ,

ഓടനാവ�േ�ാ ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സം�ാന ൈവദ�തി പ�തിക�
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363.�ീ.െക.�ഹ���ി ഹാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഊ�� വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന ൈവദ�തി പ�തിക� സമയബ�ിതമായി �൪�ിയാ��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈ വ൪ഷം േലാഡ് െഷഡിംേ�ാ, പവ൪കേ�ാ ആവശ�മായി വ�േമാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) േകരള�ിനാവശ�മായ ഊ൪�ം ഉ�ാദി�ി��തിന് എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�െമ�്
വ��മാ�ാേമാ ?

ഇ��ി ജി�യിെല �ക�മാപിനിക�

364.�ീ.െക.െക.നാരായണ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഊ�� വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഇ��ി ജി�യി� ൈവദ�തി േബാ�ഡ് എവിെടെയ�ാമാണ് �ക�മാപിനിക� �ാപി�ി��ത് എ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇത് എേ�ാെഴാെ�യാണ് �ാപി�ി��ത് എ�ം ഓേരാ�ി�ം എ�് �ക െചലവായി��് എ�ം
ഇത് ഓേരാ�ം ഏെതാെ� ക�നികളാണ് �ാപി�ത് എ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇതി�  ഏെതാെ� ഇേ�ാ�  �വ��ി���് എ�ം മ��വ എേ�ാെഴാെ�യാണ്
തകരാറിലായത് എ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇതി� ൈവദ�തേബാ�ഡിന് എ� �പ�െട ന�ം സംഭവി�ി��് എ�ം ഈ �ക ഇത് �ാപി�
ക�നിയി�നി�് ഈടാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�ം അറിയി�േമാ;

(ഇ) ഉ�് എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

ഊ�� സംര�ണ�ിനായി ആവി�രി� �തിയ പ�തിക�

365.�ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഊ�� വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഊ�� സംര�ണ�ിനായി ഈ സ��ാ� ആവി�രി� �തിയ പ�തിക� ഏെത�ാമാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ പ�തിക�  �കാരം ഓേരാ വ�ഷ�ം എ� െമഗാവാ�് ൈവദ�തി ലാഭി�� എ�്
വ��മാ�ാേമാ?

ൈവദ�തി �തിസ�ി

366.�ീ.സി.ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഊ�� വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സം�ാനം ക�� ൈവദ�ത �തിസ�ിയിേല�് നീ�ാ�� കാരണ��  എെ��ാമാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ;  ഇത് പരിഹരി�ാ�  സ�ീകരി�� നടപടിക�  എെ��ാമാെണ�്
വിശദീകരി�ാേമാ?

ൈവദ�തി േബാ�ഡിെ� അധീനതയിെല �മിയി� നട�ിലാ�� പ�തി

367.�ീ.എ. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഊ�� വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല തല�ള��  �ാമപ�ായ�ി�  ൈവദ�തി േബാ�ഡിെ� അധീനതയി�
ഉ� �മിയി� േബാ�ഡിെ� പരിശീലന േക�േമാ �സരണ വിഭാഗ�ിെ� ഏെത�ി�ം പ�തിേയാ
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�തിയ ടി.എം.ആ� ഡിവിഷേനാ �ാപി�� കാര��ി� േബാ�ഡ് തീ�മാനം എ��ി�േ�ാ എ�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഉെ��ി� നട�ിലാ�ാ�േ�ശി�� പ�തി�െട വിശദവിവര�� ലഭ�മാ�േമാ?

�ടം�ളം ആണവ നിലയ�ി� നി�് ലഭിേ�� ൈവദ�തി

368.�ീ.േതറ�ി� രാമ���
,, സ�ി േജാസഫ്
,, �ഡി �യിസ്
,, എ.പി.അ����ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഊ�� വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ടം�ളം ആണവ നിലയ�ി� നി�് സം�ാന�ിന് ലഭിേ��ത് എ� െമഗാവാ�് ൈവദ�തി
ആണ്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി� കരാ� ഒ�് വ�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) �ടം�ളം ആണവ ൈവദ�ത നിലയ�ി� നി�് സം�ാന�ിെ� വിഹിതം ലഭി�ാ� സ�ീകരി�ി��
നടപടിക� വിശദമാ�േമാ ?

ൈവദ�തി േമാഷണം

369.�ീ.എം. ഹംസ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഊ�� വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈവദ�തി േമാഷണം ക�പിടി��തി�ം,  ൈവദ�തി ��പേയാഗം തട��തി�മായി എെ��ാം
സംവിധാന�� ആണ് നിലവി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) 01.07.2011 �ത� 31.10.2014 വെര എ� ൈവദ�തി േമാഷണ േക�ക� ക�പിടി�; എ�് �ക
പിഴ ഈടാ�ി; വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(സി) 01.07.2011  �ത� 31.10.2014  വെര പാല�ാട് ജി�യി� എ� ൈവദ�തി േമാഷണ േക�ക�
രജി�� െച�; ആ�െടെയാെ� േപ��ാണ് േകസ് എ��ത്; വിശദാംശം ന�കാേമാ?

ൈവദ�തി വിതരണ േമഖലയിെല സ�കാര�വ��രണം

370.�ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഊ�� വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈവദ�തി വിതരണ േമഖല സ�കാര�വ��രി�ാ�ം ൈവദ�തി നിര�് വ�ഷം േതാ�ം വ��ി�ി�ാ�ം
സ��മാെണ� േക� സ��ാരിെന അറിയി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(ബി) ��ത വിഷയം സംബ�ി�് േക� സ��ാരിെ� നിലപാട് അറിയി�ി�േ�ാ;

(സി) ഇ�ര�ി�� നീ�ം �ലം ജന����ാകാ�� ��ി��കെള�റി�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ഉെ��ി� റിേ�ാ��ിെല കെ���ക� വിശദമാ�ാേമാ?

ൈവദ�തി േചാ൪�

371.�ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഊ�� വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ൈവദ�തി േചാ൪� തട��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ിരി��െത�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ൪�ാ൪ അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം ��തായി എെ��ാം പ�തികളാണ്
നട�ിലാ�ിയി�ളളത്; വിശദ വിവരം ന�ാേമാ?
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ൈവദ�തി നിര�് വർ�ന�ം വ�മാന�ം

372.�ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഊ�� വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സം�ാനെ� ൈവദ�തി നിര�് ���ി നീ�യി�തി�െട ഇല�ിസി�ി േബാ�ഡിന് എ�
അധികവ�മാനമാണ് �തിമാസം ലഭി��ത് എ�് കണ�ാ�ിയി�േ�ാ;േബാ�ഡിെ�
വ�മാന�ി� കറ�് ചാ�ജ് �ടി�ികയിന�ി� 2014-15 സാ��ിക വ�ഷം ഇതിനകം എ�
�ക ലഭ�മായി എ�് വ��മാ�ാേമാ?

ൈവദ�തി നിര�് വ൪�ന

373.�ീ.െക.��ിരാമ� ഉ�മ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഊ�� വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) കഴി� സ൪�ാ൪ അധികാരെമാഴി�േ�ാ�  ഗാ൪ഹിക ഉപേഭാ�ാ��േട�ം വ൯കിട
ഉപേഭാ�ാ��േട�ം ൈവദ�തി നിര�് എ�യായി��; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ൪�ാ൪ അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം ൈവദ�തി നിര�് എ� �ാവശ�ം വ൪�ി�ി�  ;

വിശദാംശ�� ന�കാേമാ;

(സി) നിര�് വ൪�ന �ലം ഗാ൪ഹിക ഉപേഭാ�ാവി�ം വ൯കിട ഉപേഭാ�ാവി�ം വ�ി�ളള അധിക
സാ��ിക ബാധ�ത എ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇനി�ം ൈവദ�തി നിര�് വ൪�ി�ി�� വിഷയം പരിഗണനയി�േ�ാ  ;  വിശദാംശ��
അറിയി�ാേമാ ?

ൈവദ�തി ചാ�ജ് �ടി�ിക

374.�ീമതി.െക.എസ്.സലീഖ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഊ�� വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ൈവദ�തി ചാ�ജ് �ടി�ികയായി നിലവി� എ�് �ക പിരി�കി�ാ��്;
(ബി) ഇ�ര�ി�  �ടി�ിക �ക അട�േ�� േക�-സം�ാന-അ൪�സ൪�ാ൪-െപാ�േമഖല

�ാപന��, േബാ൪�ക� എ�ിവ ഏെത�ാം;  ��ത �ാപന�� ഒാേരാ�ം അട�േ��
�ടി�ിക �ക എ�െയ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ൈവദ�തി ചാ�ജ് �ടി�ികയായി എ�് �ക സ�കാര� �ാപന��ം വ��ിക�ം അട�വാ��്;
(ഡി) ഇ�ര�ി�  �ക അട�വാ�ളള �ാപന�ളി�  ഏെത�ി�ം �ാപന�ിെ� േപരി�

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

(ഇ) �ടി�ിക അട��തി�  എ�് �ക�െട ഒഴിവാ��/ഇള�ക�  ഈ സ൪�ാ൪ അ�വദി�ി��്;
വിശദമാ�േമാ;

(എഫ്) �ടി�ിക പിരിെ���ാെത ന��ിെ� േപരിൽ ൈവദ�തി ചാ൪ജ് ഉട൯ വ൪�ി�ി�വാ൯ േബാ൪ഡ്
�മി��തായി ��യി�െ��േവാ;  എ�ി�  ��ത നടപടി ഒഴിവാ�ാ൯ എ� നടപടി
സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

ൈവദ�തി ചാ�ജ് �ടി�ിക

375.�ീ.േകാലിയേ�ാട് എ�. ��� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഊ�� വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ൈവദ�തി ചാ�ജ് �ടി�ികയിന�ി� െക.എസ്.ഇ.ബി�് പിരി�കി�ാ�� �ക എ�യാെണ�്
അറിയി�േമാ;

(ബി) വ��ിക� ,സ��ാ� �ാപന��, െപാ�േമഖലാ�ാപന�� �ട�ി ഏെത�ാം വിഭാഗ�ളി�
നി�ാണ് �ടി�ിക പിരിെ���ാ��ത് ; ഇവ�െട വിശദമായ പ�ിക ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ��ത �ടി�ിക പിരിെ����തിന് എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

ൈവദ�തി ചാ�ജ് വ��ന�ം �ടി�ിക ന�കാ�� �ാപന��ം

376.�ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഊ�� വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 16.08.2014 �ത� ൈവദ�തി ചാ��് വ��ി�ി�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ; വ��ി�ി� നിര�ിെ�
വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ൈവദ�തി നിര�് വ��ി�ി�ാ��ായ സാഹചര�ം വിശദമാ�േമാ;

(സി) ൈവദ�തി ചാ��് �ടി�ിക ന�കാ�� സ��ാ�-അ��സ��ാ�  �ാപന��െട�ം ഉ�ത
സ�കാര� �ാപന��െട�ം വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ൈവദ�തി ചാ��് �ടി�ിക�� �ാപന�ളി� നി�ം �ടി�ിക ഈടാ��തി�� നടപടിക�
സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) �ടി�ികയായി�� �ാപന��െട�ം, വ��ിക�െട�ം കണ�് ജി� തിരി�് ലഭ�മാ�േമാ?

ൈവദ�തി രംഗ�് സ�യംപര�ാ�ത

377.�ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഊ�� വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം എ� തവണ ൈവദ�തി ചാ��് വ��ന
നട�ിലാ�ിയി��്;  ഓേരാ വിഭാഗ�ി�ം വ��ിയ വ��നവ് എ� എ�് ഇനം തിരി�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാനെ� �തിദിന ൈവദ�തി ഉപേഭാഗം സംബ�ി� കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ; സം�ാന�്
�തിദിനം എ� ൈവദ�തി ഉ�പാദി�ി��;  േക� �ളി�  നി�ം എ� ൈവദ�തി ലഭി��;

സം�ാന�ിന് അ�വദി�ി��ത് എ� വീതമാണ്;  അധികമായി ൈവദ�തി എ��േ�ാ� എ�
�കയാണ് െചലവഴിേ��ി വ��ത്;

(സി) ൈവദ�തി രംഗ�് സ�യംപര�ാ�ത േനടാ�  എ� െമഗാവാ�് ൈവദ�തി �ടി നാം
ഉ�പാദി�ിേ����് എ� വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ജലൈവദ�ത പ�തികളട�ം, ഊ�േ�ാ�ാദന�ിനായി പരിഗണി�� മ�് പ�തിക� ഏെതാെ�;

ഓേരാ പ�തി�െട�ം വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

�ടം�ളം ൈവദ�ത പ�തി

378.�ീ.എ.െക.ബാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഊ�� വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ടം�ള�് നി�ം േകരള�ിേല�് ൈവദ�തി എ�ി�ാ�� ഇടമ�-െകാ�ി ൈവദ�തി ൈല�
നി��ാണ�ിെ� നിലവിെല �ിതിെയെ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ൈലനിെ� ഏെത�ാം ഭാഗ�ളിെല പണി ���ിയായി; ഇത് ൈലനിെ� ആെക നീള�ിെ� എ�
ശതമാനം വ�ം;  ഇേ�ാ�  ൈലനിെ� ഏെത�ി�ം ഭാഗ�ളി�  പണി നട��േ�ാ;  ഉെ��ി�
വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ഈ േമഖലയിെല � ഉടമക��് സ��ാ�  ന�പരിഹാര പാേ�ജ് �ഖ�ാപി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�
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പാേ�ജിെ� വിശദാംശ�� വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ൈല�  കട� േപാ�� ഭാഗെ� എ� � ഉടമക��ാണ് ന�പരിഹാരം ന�േക�ത് എ�്
കെ��ിയി�േ�ാ; എ�േപ� ഇതിനകം ന�പരിഹാരം ൈക��ിയി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ഇ) എ� നാളായി ൈലനിെ� നി��ാണ �വ��ിക�  �ട�ികിട��;  ൈലനിെ� നി��ാണം
���ിയാ��തി�� നിലവിെല തട��� എെ�ാെ�യാണ്;

(എഫ്) നി��ാണം ���ിയാ�ാ�  എെ��ാം അടിയ�ിര നടപടികളാണ് സ��ാ�  ഇേ�ാ�
സ�ീകരി�െകാ�ിരി��െത�് വ��മാ�േമാ?

ൈവദ�തി കണ��

379.�ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഊ�� വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ൈവദ�തി കണ��  ലഭി��തി�േവ�ി എ� ഗാ�ഹിക അേപ�ക�
നിലവി�െ��് ജി� തിരി�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത അേപ�ക��് ൈവദ�തി ന�കാ� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) അേപ� ന�കി എ� ദിവസ�ി��ി� ൈവദ�തി ലഭ�മാ�ാ� സാധി�െമ�് അറിയി�ാേമാ?

ൈവദ�തി ചാ��് �ടി�ിക

380.�ീ.േകാടിേയരി ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഊ�� വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  വ��കളി�  നി�ം നാളി�വെര ൈവദ�തി ചാ��ിന�ി�  എ� �ക
പിരിെ���ാ�െ��് വ��് തിരി�് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) സ��ാ�  വ��ക�  എ.സി.ഡി ഇന�ി�  എ� �ക െകാ��ാ�െ��് വ��് തിരി�്
െവളിെ���ാേമാ;

(സി) സ�കാര� ക�നിക�ം, �ാപന��ം, വ��ിക�ം, ൈവദ�തി ചാ��ിന�ി� എ� �ക �ടി�ിക
വ��ിയി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ?

ൈവദ�തി ��പേയാഗം, േമാഷണം �ട�ിയവ കെ���തിന് നടപടി

381.�ീമതി.െക.എസ്.സലീഖ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഊ�� വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ൈവദ�തി ��പേയാഗം,  േമാഷണം �ട�ിയവ കെ���തിന് നിലവി�  സ൪�ാ൪ എെ��ാം
നടപടിക� സ�ീകരി�വ��െവ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇവ കെ��ാ൯ നിേയാഗി�ി�ളള ആ�ി പ�൪ െത�് ��ാഡ് നട�വ൪ഷം എ� ൈവദ�തി
േമാഷണ േക�ക� കെ��ി; അതി�െട എ�് �ക�െട ൈവദ�തി േമാഷണം കെ��ി; എ�്
�ക ൈഫ൯ ഇന�ി� ഈടാ�ി; വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(സി) ഒാേരാ ജി�യി�ം നട�വ൪ഷം കാ൪ഷികാവശ��ിന് �റ� നിര�ി�  ലഭി�� ൈവദ�തി
കണ�൯ എ�; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത ൈവദ�തി കണ�൯ വീ�ാവശ��ി�ം മ� വ൪�ക��ം ��പേയാഗം െച��തായി
ൈവദ�തി േബാ൪ഡ് കെ��ിയി�േ�ാ;

(ഇ) എ�ി� നിലവിെല പരിേശാധനാ വിഭാഗ�ിെ� പരിേശാധനയി� ഏെത�ി�ം ജന�തിനിധികേളാ;

�൯ജന�തിനിധികേളാ;  ൈവദ�തി വ��് ഉേദ�ാഗ�േരാ,  മ�് സ൪�ാ൪ വ��് ഉേദ�ാഗ�േരാ
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ൈവദ�തി േമാഷണേമാ,  ��പേയാഗേമാ,  സാരമായ ��പേയാഗേമാ നട�ിയതായി
കെ��ിയി�േ�ാ; എ�ി� അവ൪ ആെര�ാം; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(എഫ്) ഇ� വഴി എ�് �ക�െട ��പേയാഗം നട�വ൪ഷം നട�െവ�ം അതി�െട എ�് �ക ൈഫ൯
ആയി ഈടാ�ിെയ�ം വ��മാ�േമാ?

ൈവദ�തി �തിസ�ി

382.�ീ.െക.���ത് മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഊ�� വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാനം ഇേ�ാ� േനരി�� ൈവദ�തി �തിസ�ി�െട കാരണ�� എെ�ാെ�യാെെണ�ം
ഇത് പരിഹരി�ാ� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�ം വ��മാ�േമാ ;

(ബി) ഇേ�ാ� സം�ാനെ� �തിദിന ൈവദ�തി ഉ�ാദന�ം ഉപേഭാഗ�ം എ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ
;

(സി) ഇടമ�  -  െകാ�ി,  ൈമ��  -  അരീേ�ാട് ൈല�ക�  നട�ാ�ാ�  സ�ീകരി� നടപടിക�
വ��മാ�േമാ ?

ചാ��ർ ഇല�ി�� ഓഫി�കളിെല ഒഴി�കൾ നിക�ാൻ നടപടി

383.�ീ.ജി.എസ്.ജയലാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഊ�� വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചാ���  നിേയാജക മ�ല�ിെ� പരിധിയി�  ഉ�െ�� ഇല�ി��  െസ��  ഓഫീസ്,
ഡിവിഷ� ഓഫീസ് എ�ിവിട�ളിെല ഓേരാ വിഭാഗം ജീവന�ാ�െട�ം അ�വദനീയ ത�ികക�
ഏെതാെ�യാെണ�് ഓേരാ ഓഫീസിെ��ം �േത�കമായി അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത ഓഫീ�കളി�  ജീവന�ാെര നിയമി�ാെത ഒഴിവായി�ിട�� ത�ികക�
ഏെതാെ�യാണ്;

(സി) ഒഴിവായി�ിട�� ത�ികകളി�  എ��ം െപെ��് ജീവന�ാെര നിയമി�ാ�  നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

േകാതമംഗലം െന�ി�ഴിയി� െക.. എസ്. ഇ. ബി. െസ�� ഓഫീസ്

384.�ീ.�ി.�. ��വിള : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഊ�� വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാതമംഗലം െന�ി�ഴി ആ�ാനമായിെക..  എസ്.  ഇ.  ബി.  െസ�� ഓഫീസ് ആരംഭി��ത്
സംബ�ി�് സ�ീകരി�വ�� നടപടിക� വ��മാ�േമാ;

(ബി) �വി�തി�ം ഉപേഭാ�ാ��െട എ���ത�ം പരിഗണി�് ��ത െസ��  ഓഫീസിെ�
�വ��നം അടിയ�ിരമായി ആരംഭി��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(സി) െക.എസ്.ഇ.ബി.  �െട െസ��  ഓഫീ�കളി�  തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട
സഹകരണേ�ാെട ��ത� സൗകര��� ലഭ�മാ��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ ;

(ഡി) െക.എസ്.ഇ.ബി.  െസ��  ഓഫീ�കളി�  ആവശ��ിന് മ���, ൈല�മാ�  എ�ിവ�െട
േസവനം 24 മണി��ം ലഭ�മാ�േമാ?

ഗാ�ഹിക ഉപേഭാ�ാ���് സൗേരാ�� �ാ�ക�

385.�ീ.ബാ� എം. പാലിേ�രി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഊ�� വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:
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(എ) സം�ാന�് ൈവദ�തി ഉപേഭാഗം ദിനം�തി വ��ി� വ�� സാഹചര��ി�  ഗാ�ഹിക
ഉപേഭാ�ാ���് സൗേരാ�� �ാ�ക�  �ാപി� ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

ഉെ��ി� ഏെതാെ� �ാപന�െളയാണ് ഇതിനായി അധികാരെ���ിയി��ത്; വിശദ വിവരം
ന�േമാ;

(ബി) സൗേരാ�� �ാ�ക�  �ാപി��തിനായി ഗാ�ഹിക ഉപേഭാ�ാ���് ന�കി വ��
സ�സിഡി �ക എ� �പയാണ്; ഇ� സംബ�ി� വിശദാംശം വ��മാ�ാേമാ?

ൈവദ�തി ഉ�ാദനെ��റി�് പഠന�ൾ

386.�ീ.െക.എം.ഷാജി
,, സി.മ��ി
,, അ�റഹിമാ� ര��ാണി
,, പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഊ�� വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈവദ�തി ഉ�ാദന�ം ഉ�ാദന�മത�ം, വ��ി�ി�ാ�ത�� പ�തികെള�റി�് െക.എസ്.ഇ.ബി.
കഴി� പതി�ാ�ി� പഠന�െളെ��ി�ം നട�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� ��ത പഠന�ളിെല കെ���ക� എ��ാമായി�� എ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഈ കെ���കെള ആ�ദമാ�ി�� റിേ�ാ��കെളെ��ി�ം സ��ാരി�  ലഭി�ി�േ�ാ;

ഉെ��ി�  ��ത റിേ�ാ��ക�െട അടി�ാന�ി�  ഇേതവെര എെ�ാെ� നടപടിക�
സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ?

ചാല�ടി , െകാര�ി െക.എസ്.ഇ.ബി. െസ�� ഓഫീ�ക�െട വിഭജനം

387.�ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഊ�� വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചാല�ടി െക.എസ്.ഇ.ബി.  െസ�� ഓഫീസ് വിഭജി�് േപാ�യി�ം,  െകാര�ി െസ�� ഓഫീസ്
വിഭജി�് കാ���ിയി�ം �തിയ െസ��  ഓഫീ�ക�  അ�വദി��തിനായി എെ��ി�ം
നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത വിഷയ�ിൽ അടിയ�ിര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

��ം�ളം െക.എസ്.ഇ.ബി. ഡിവിഷ� ആഫീസി� കീഴി� നട�ിലാ�ിയ �വ��ിക�

388.�ീ.ബാ� എം. പാലിേ�രി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഊ�� വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി� േശഷം േവാ�േ�ജ് ഇം��െമ�് പ�തി�മായി ബ�െ��്
��ം�ളം െക.എസ്.ഇ.ബി. ഡിവിഷ�  ആഫീസി� കീഴി�  നട�ിലാ�ിയ �വ��ിക�
ഏെത�ാമാണ്; ഇ� സംബ�ി� വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ബി) ഏെത�ാം �േദശ�ാണ് ഇനി�ം േവാ�േ�ജ് �ാമം അ�ഭവെ���ത്;  ഇ� പരിഹരി��തിന്
സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാമാണ്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

ഒ��ാലം അസം�ി മ�ല�ി� സബ് േ�ഷ� നി��ി��തി�ളള നടപടി�മ��

389.�ീ.എം. ഹംസ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഊ�� വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഒ��ാലം അസം�ി മ�ല�ിെല കട�ഴി�റ�്  33 െക.വി. സബ് േ�ഷ� നി��ി��തി�ളള
നടപടി�മ��െട �േരാഗതി വ��മാ�ാേമാ;
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(ബി) ��ത വിഷയ�ിേ�� നാളി�വെര എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി� എ�് െവളിെ���േമാ;

(സി) ��ത സബ് േ�ഷ� എ�് യാഥാ���മാ�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

കാസ�േഗാഡ് താപനിലയം ആരംഭി�ാ� നടപടി

390.�ീ.െക.��ിരാമ� (��രി��) : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഊ�� വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

�വീ�ത ഇ�നം ഉപേയാഗി�് കാസ�േഗാഡ് ജി�യി�  താപനിലയം ആരംഭി�ാ�  നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� വ��മാ�ാേമാ?

കാസ�േഗാഡ് ൈമലാ�ി ഡീസ� പവ� �ാ�്

391.�ീ.െക.��ിരാമ� ഉ�മ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഊ�� വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് പവ�  േകാ��േറഷ�  ലിമി�ഡിെ� ൈമലാ�ിയി�� ഡീസ�  പവ�  �ാ�് അട�
��ാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) പവ� േകാ��േറഷ� ലിമി��മായി ൈവദ�തി േബാ�ഡി�� കരാ� റ�ാ�ിയതി�േശഷം ഈ �ാ�ം
ഇ� �ിതി െച�� �ല�ം എ�് െച�ാനാണ് േബാ�ഡ് ഉേ�ശി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) വ�ഷ�ളായി ഇവിെട േജാലി െച�� െതാഴിലാളികെള സംര�ി��തി�� നടപടി ൈവദ�തി
േബാ�ഡിെ� പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല മ��� ത�ികയി� റിേ�ാ��് െച�ാ�� ഒഴി�കൾ

392.�ീ.ഇ.ച�േശഖര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഊ�� വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി�  എ� മ���  ത�ികകളാ��ത്;  അവയി�  നിലവി�  എ�
ജീവന�ാ�െ��് പറയാേമാ?

(ബി) ��ത ത�ിക�െട എ� ഒഴി�കളാണ് ഇ�വെര റിേ�ാ��് െച�ി��െത� വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇനി�ം റിേ�ാ��് െച�ാ�� ഒഴി�കൾ എ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ��ത ഒഴി�ക� റിേ�ാ��് െച��തി�� കാലതാമസം എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

സൗേരാ�� പ�തിക�

393.�ീ.�ി.എ�. �താപ�
,, േജാസഫ് വാഴ�ൻ
,, ആ� . െസ�വരാജ്
,, െഡാമിനിക് �സ�േറഷ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഊ�� വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) വ�കിട സൗേരാ�� പ�തിക� ആരംഭി��തിന് െക.എസ്.ഇ.ബി പ�തി �പീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട ഘടക�� എെ�ാെ�യാണ്; വിശദാംശ�� എെ��ാം;
(സി) പ�തി�� സാ��ിക സഹായം എ�െനയാണ് കെ���ത്; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഇ� സംബ�ി�് ധാരണാപ�ം ഒ�ി�ി�േ�ാ? വിശദാംശ�� എെ��ാം?
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വീ�കളി� സൗേരാ�� ൈവദ�തി

394.�ീ.േകാലിയേ�ാട് എ�. ��� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഊ�� വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വീ�കളി�  സൗേരാ�� ൈവദ�തി ഉ�ാദി�ി�് ഉപേയാഗി��തിന് എെ��ാം
േ�ാ�ാഹന�ളാണ് ന�കി വ��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇ�ാര��ി� സം�ാന ഗവ�െമ�ം േക� ഗവ�െമ�ം ന��� സ�ിഡികെള സംബ�ി�
വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

ക�ിേ�ാട് വ�വസായ േമഖലയിെല ൈവദ�തി ഉപേയാഗം

395.�ീ.എം. ഹംസ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഊ�� വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാല�ാട് ജി�യിെല ക�ിേ�ാട് വ�വസായ േമഖലയിെല ഇ����് ഫാ�റിക� ഉ�െ�െട��
വ�വസായ �ാപന���് എ� കണ��ക� ന�കിയി��്? േലാ െട�ഷ�, ൈഹെട�ഷ�,
ഗാ�ഹികം എ�ിവ തരംതിരി�് വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ ക�നിക�ം ഓേരാ മാസ�ം ഉപേയാഗി�� ൈവദ�തി�െട അളവ് എ�െയ�് �േത�കം
പറയാേമാ;

(സി) ��ത വ�വസായ �ാപന��  ൈവദ�തി ചാ��് �ടി�ിക വ��ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�
ഏെത�ാം ക�നിക�; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) �ടി�ിക നാളി�വെര തിരി� പിടി�തിെ� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;  തിരി� പിടി�ിെ��ി�  എ�
െകാ�്; എ� �ടി�ിക പിരി�ാ��്; വിശദാംശം ന�കാേമാ?

സം�ാനെ� ൈവദ�തി ഉപേഭാഗം

396.�ീ.എ.െക.ബാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഊ�� വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േലാ�െഷ�ിംഗ് ഏ�െ��േ�� സാഹചര�ം നിലവി�േ�ാ;  ഉെ��ി�
ആയതിെ� വിശദാംശ�� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാനെ� ഇേ�ാഴെ� ശരാശരി �തിദിന ൈവദ�തി ഉപേയാഗം എ� ദശല�ം �ണി�ാണ്;
ഇതി� എ� �ണി�് KSEB മാ�ം ഉ��ാദി�ി��; എ� �ണി�് സം�ാനെ� �ാപന�ളി�
നി�ം വാ��;  എ� �ണി�് േക� �ളിൽ നി�ം ലഭി��;  ക�ി ഉെ��ി� എ� �ണി�ിെ�
ക�ിയാണ് നിലവി��ത്; ഈ ക�ി ഇേ�ാ� എ�െനയാണ് തി�െ����െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) സം�ാനെ� ഏെത�ാം �ാപന�ളി� നി�ം ഉയ�� നിര�ി�� ൈവദ�തി വാ���്;
�ാപന�ിെ� േപര്, വാ�� ൈവദ�തി�െട അളവ്, വില എ�ിവ വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഉയ�� നിര�ി�  ൈവദ�തി വാ��തിെ� േപരി�  ചാ�ജ് വ��ി�ി�ാേനാ,  സ�ചാ�ജ്
ഏ�െ���ാേനാ  KSEB റ�േല�റി ക�ീഷന് അേപ� ന�കിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി� ആയതിെ�
വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

സം�ാനെ� ൈവദ�തി നിയ�ണം

397.�ീ.െക.രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഊ�� വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഇേ�ാ� ൈവദ�തി നിയ�ണം ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� അ�കാരം ൈവദ�തി നിയ�ണ�ി�� സാഹചര��� വിശദമാ�ാേമാ;
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(സി) ൈവദ�തി നിയ�ണം എ�് ഒഴിവാ�ാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

അ�ഖ�ാപിത പവ�ക�ം േലാ�െഷ�ിം�ം ഒഴിവാ��തി� നടപടി

398.�ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഊ�� വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല ഡാ�കളിെല�ാം സ��മായി ജലം േശഖരി�െ��ി�ം ഇേ�ാ�ം സം�ാന�്
അ�ഖ�ാപിത പവ�ക�ം േലാ�െഷ�ിം�ം ഏ�െ����തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�
വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ��ത നടപടി അവസാനി�ി�ാ� സത�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

സ��� ൈവദ�തീകരണ പ�തി

399.�ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഊ�� വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ� േശഷം മാേവലി�ര മ�ല�ി�  നട�ിലാ�ിയ ൈവദ�തീകരണ
���ിക�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ� േശഷം സ��� ൈവദ�തീകരണ പ�തിയി�  ഉ�െ���ി
മാേവലി�ര മ�ല�ി� ���ീകരി� കണ��ക�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) മാേവലി�ര മ�ല�ി�  വ�ി��ം േക�മാ�ി �പീകരി�� െക.എസ്.ഇ.ബി.  െസ��
ഓഫീസിെ� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ; അതിനായി സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) താമര�ളം �ാമപ�ായ�ി� െവ�െഫയ� എ�.പി.എസ്-� സമീപം താ� കിട�� ൈവദ�തി
ൈല�ക�  ഉയ���തിന് എം.എ�.എ.  ന�കിയ ക�ിേ��  സ�ീകരി� നടപടി�െട
വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ഇ) ��ത ���ി അടിയ�രമായി െച��തി�� �ക അ�വദി�േമാ?

മീ��ക�െട �ാമം

400.�ീ.മാത� �ി.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഊ�� വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്. ഇ.ബി യി� മീ��ക�െട �ാമം �ലം േകടായ മീ��ക� മാ�ി െവ��ി� എ�� പരാതി
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ� പരിഹരി�വാ� എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി�ണെമ�് വിശദമാ�ാേമാ?

രാജീ�ഗാ�ി �ാമീണെെവദ�തീകര� േയാജന

401.�ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഊ�� വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) രാജീ�ഗാ�ി �ാമീണ െെവദ�തീകര�  േയാജന �കാരം ഏറനാട് മ�ല�ി�
എവിെടെയല �ാമാണ് െെവദ�തി കണ�� ന�കിയി��ത്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) മ�ല�ിെല ഇനി�ം െെവദ�തി എ�ിേ�രാ� ആദിവാസി േമഖലക� ഏെത�ാമാണ്;
(സി) ആ�.ജി.ജി.വി.െെവ പ�തിയി�  ഉ�െ���ി ��ത �േദശ��ം അടിയ�രമായി

െെവദ�തീകരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�ഴ�ാ�ിരി ൈവദ�തി െസ�� �പീകരണം
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402.�ീ.�ി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഊ�� വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) 5 പ�ായ�കളിലായി വ�ാപി�് കിട���ം, 25000 േ�ാളം ഉപേഭാ�ാ�� പരിധിയി���മായ
മ�രപറ�് ൈവദ�തി െസ��  വിഭജി�് �ഴ�ാ�ിരി െസ��  �പീകരി�ണെമ� ആവശ�ം
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി�  മ�രപറ�് ൈവദ�തി െസ��  വിഭജി�് �ഴ�ാ�ിരി െസ��  �പീകരി��തിന്
സത�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

അെന��ിെ� േസാളാ� പാന�ക�

403.�ീ.പി.തിേലാ�മ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഊ�� വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അെന��് �ാപി�� േസാളാ�  പാന�ക�  സ��ാ�  വ��ക�  നി��ാഹെ����തിന്
നി�േ�ശ�� ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) 2012-13  കാലയളവിെല ആ�ിവികസനഫ�ി�െ���ി േച��ല താ��് ആ�പ�ിയി�
അെന��ിെ� �മതലയി� േസാളാ� പാന� �ാപി�് ൈവദ�തീകരി��തി�� നിർേ�ശ�കാരം
ഭരണാ�മതി ലഭി� േജാലി�േവ�ി ഇനി�ം �ക ലഭി�ി�ി�ാ��ം േജാലി ആരംഭി�ി�ി�ാ��ം എ�
കാരണ�ാലാെണ�് വ��മാ�േമാ?

സ�കാര�േമഖലയിെല ൈവദ�തി ഉ�ാദകർ

404.�ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഊ�� വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാര�േര�തര ഊ�ജ േ�ാത�കളായ (i) കാ�്, (ii) �ര��കാശം, (iii) െച�കിട ജലപാതം (Small

Hydro)  എ�ിവ ഉപേയാഗി�് സം�ാന�് ൈവദ�തി ഉ�ാദി�ി�വ�� സ�കാര�േമഖലയിെല
ഏ��ം മിക� പ�് ഉ�ാദക�െട  (േമ��ചനാ ��് േ�ാത�ക�െട �േത�കമായി)വാ�ഷിക
ൈവദ�തി ഉ�ാദന ശരാശരി കണ� സഹിത�� വിശദാംശ�� അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇ�ര�ി� ൈവദ�തി ഉ�ാദി�ി�� സ�കാര� സംരംഭക��്ആയത് വിതരണം െച��തി�ം മ�ം
േകരളാ േ��് ഇല�ിസി�ി റ�േല�റി ക�ീഷ�  എെ��ാം നിബ�നകളാണ്
ബാധകമാ�ിയി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇ�ര�ി�� ൈവദ�തി ഉ�ാദനി�ിനായി �മി�� സ�കാര� േമഖലെയ
േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി നിലവി� എെ��ാം സഹായക നടപടിക� സ�ീകരി� എ�റിയി�േമാ?

�ാ�േ�ാമ�ക��് ��േവലി

405.�ീ.െക.എ�.എ.ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഊ�� വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ��േവലിയി�ാ��ം കാല�ഴ�ം െകാ�് ��േവലി നശി��മായ ൈവദ�ത
�ാ�േ�ാമ�ക� ഉെ�� വിവരം ��യി�െ��ി�ിേ�ാ;

(ബി) ഇ� പലേ�ാ�ം ��ിക��െ�െട��വർ�് അപകട�ിന് ഇടയാ��െ�� വിവരം
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) സം�ാനെ� എ�ാ �ാ�േ�ാമ�ക��ം �ര�ിതമായ ��േവലി �ാപി�് സംര�ണം
ഉറ�ാ��തിന് അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

അസി��്എ�ിക��ീവ് എ�ജിനീയ� ത�ികയി� ഡിേ�ാമ�ാ��് �േമാഷ�
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406.�ീ.മാത� �ി.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഊ�� വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.  എസ്.  ഇ.  ബി യി�  അസി��്എ�ിക��ീവ് എ�ജിനീയ�  ത�ികയി�  ഡിേ�ാമ�ാ��്
�േമാഷ� ലഭ�മാ�വാ� ഏെത�ി�ം തര�ി� സാേ�തിക തട�ം നിലനി���േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� ഇത് പരിഹരി�വാ� ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

ൈവദ�തി �തിസ�ി

407.�ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഊ�� വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അണെ��കളി�  േഭദെ�� നിലയി�  ജലേശഖര��ായി�ം േകരളം ക�� ൈവദ�തി
�തിസ�ിയിേല�് നീ��െവ�് ൈവദ�തി േബാ�ഡ് കെ��ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ിൽ
വിശദാംശ�� ന�േമാ ;

(ബി) സം�ാനെ� ൈവദ�തി �തിസ�ി�െട കാരണ�� വിശദമാ�ാേമാ ;

(സി) സം�ാന�ിെ� ൈദനംദിന ശരാശരി ൈവദ�തി ഉപേഭാഗം എ�യാണ്;  േക� ��, സം�ാന
വിഹിതം ,അയ� സം�ാന�ളി� നി�� വിഹിതം എ�ിവ�െട കണ�ക� വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) സം�ാന�ിെ� ൈവദ�തി �തിസ�ി�് ശാശ�ത പരിഹാരം കാ��തിന് എെ��ാം
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

കിനാ�� 110 െക.വി. േ�ഷ�

408.�ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഊ�� വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2012 �ൈല 1ന് ബാ�േ�രി അസം�ി മ�ലം സ��� ൈവദ�തീകരണ മ�ലമായി �ഖ�ാപി�
േവദിയി�  ബ�.  ഊ��വ��് മ�ി �ഖ�ാപി� കിനാ��  110  െക.വി.  േ�ഷെ�
നി��ാണ�േരാഗതി അറിയി�ാേമാ ;

(ബി) ��ത സ�് േ�ഷ� �ാപി��തിന് �മി ലഭ�മായി�േ�ാ ;

(സി) നി��ാണ �ക ലഭ�മാ�ാെമ�് KSIDC അറിയി�ി�േ�ാ ;

(ഡി) നി��ാണ�വ��ി ആരംഭി��തിെല തട�ം എ�ാെണ�് അറിയി�ാേമാ ;

(ഇ) ഇ� സംബ�ി�് ബ�െ��വ�െട ഒ� േയാഗം വിളി� േച��� കാര�ം പരിഗണി�േമാ ?

�തിയ 33 / 110 െക.വി. സബ് േ�ഷ�ക�

409.�ീ.ഇ.ച�േശഖര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഊ�� വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം എ� 110 െക.വി. സബ് േ�ഷ�ക�ം 33 െക.വി. സബ്
േ�ഷ�ക�ം അ�വദി�; ഏെത�ാം �ല�ളി� ആണ് അ�വദി�ത് എ�് വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) ��തായി ഏെത�ാം �ല�ളിലാണ്  33, 110 െക.വി.  സബ് േ�ഷ�ക� ആരംഭി��തിനായി
നടപടി സ�ീകരി� വ��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) രാജ�ര�് 110 െക.വി. സബ് േ�ഷ� അ�വദി��തി�� നടപടിക� ഏ� വെരയായി എ�്
പറയാേമാ?

�ടം�ളം 400 െക.വി. ൈവദ�തി ൈല൯

410.�ീ.സാ� േപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഊ�� വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) �ടം�ളം  400  െക.വി.  ൈവദ�തി ൈല൯ നി൪�ി� പാതയി�  �ടി വലി�ാ൯ ആ�൯
കൗ�സി�മായി സ൪�ാ൪ എ�ിയ ധാരണക�  എെ��ാമാണ്;  സ൪�ാ൪ അംഗീകരി�
വ�വ�ക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ധാരണക��് േശഷം ൈവദ�തി ൈല൯ വലി��തി��ായ �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) പവ൪�ിഡ് േകാ൪�േറഷ�ം സ൪�ാ�ം ന�പരിഹാര പാേ�ജ് നട�ിലാ��തിന് ഇതിനകം
സ�ീകരി� നടപടിക� എ�ാണ്;

(ഡി) ടവ൪  -  ൈല൯ നി൪�ാണം ഇ�െ� നിലയി�  ഏത് തീയതി�കം �൪�ീകരി�െമ�്
വ��മാ�ാേമാ?

മ�ട 66-KV സ�്േ�ഷെ� നി��ാണ �േരാഗതി

411.�ീ.�ി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഊ�� വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) മ�ട 66-KV സ�്േ�ഷെ� നി��ാണ �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ?

(ബി) മ�ട 66-KV സ�്േ�ഷ� എ�് ക�ീഷ� െച�ാ� സാധി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

മിഷ� 676 � ഉ�െ���ിയ ഉൗ�� പ�ധികൾ

412.�ീ.േകാടിേയരി ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഊ�� വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) മിഷ�  676  �  ഉ�െ���ിയ പ�തികളിൽ ഉൗ�� വ�� മ�ി�െട ഭരണ �മതലയി��
ഏെത�ാം വ��കളി� ഏെത�ാം ഇതിനകം ആരംഭി�ി��െത�് വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) ��ത പ�തികൾ ഏ� ഘ��ിലാെണ� വിശദമാ�േമാ ;

(സി) ഓേരാ പ�തി�ം എ� �ക നീ�ിെവെ��ം ഇതിനകം എ� �ക ചിലവഴിെ��ം വിശദമാ�േമാ ?

സ��� ൈവദ�തിവ�കരണം - മിഷ� 676

413.�ീ.െക.അ�ത�
,, എ.�ി.േജാ�ജ്
,, വി.ഡി.സതീശ�
,, എം.എ. വാഹീദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഊ�� വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� സ��� ൈവദ�തവ�കരി�വാ�  മിഷ�  676  �  ഏെത�ാം പ�തികളാണ്
ത�ാറാ�ിയി��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) എ� �തിയ സ��ീസ് ൈവദ�തി കണ��കളാണ് ഇത�സരി�് ന�കാ�  ല��മി�ി��ത്;
വിശദാംശ�� എെ��ാം;

(സി) ഏെത�ാം േക� പ�തികള�സരി�ാണ് ഈ ല��ം ൈകവരി�ാ�േ�ശി��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഇത് നട�ാ�ാ� ഭരണതല�ി� എെ��ാം സംവിധാന�ളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്; വിശദാംശ��
എെ��ാമാണ്;

മല�റം ജി�യി� KSEB മ��� ത�ികയിെല ഒഴി�കൾ

414.�ീ.പി.�ീരാമ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഊ�� വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) മല�റം ജി�യി�  KSEB  മ���  ത�ികയി�  എ� ഒഴി�കളാണ് നിലവി��ത് എ�്
അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഒഴി�കൾ PSCെയ അറിയി�ി�േ�ാ;

(സി) ��ത ത�ികകളിേല�് ഇേ�ാ� PSC റാ�് ലി�് നിലവി�േ�ാ;

(ഡി) ഒഴി�ക�െ��ി� അവ നിക��തിന് അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ശബരി െറയിലിെ� നി��ാണ �േരാഗതി

415.�ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഊ�� വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ശബരിമല തീ��ാടക��് ഏെറ �േയാജനം െച�� ശബരി െറയിലിെ� നി��ാണ
�വ��ന��െട �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) അ�മാലി �ത� എ�േമലി വെര�� പാത�െട അൈല�െമ�് നി�യി� കഴി�ി�േ�ാ; ഇവിെട
വെര ൈല�  എ�ി��തിന് എ� �മിയാണ് ഏെ��േ��ത്;  ഇതിനകം എ� �മി
ഏെ���ി��്;

(സി) എ�േമലി �ത�  �ന��  വെര ��ത ൈല�  ദീ�ഘി�ി��തിന് സാധ�താപഠനം
നട�ക��ാേയാ; ഇെ��ി� ഇതിനായി നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െകാ�ി െമേ�ാ െറയി� പ�തി�് േകാ�ക� നി��ി�ന��വാ�� െട��

416.�ീ.സാ� േപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഊ�� വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ി െമേ�ാ െറയി�  പ�തി�് േകാ�ക�  നി��ി�ന��വാ�� െട��  സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

ഉെ��ി� എേ�ാ� എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) െട�റി� ഏെത�ാം ക�നിക� പെ���ക��ായി;  േയാഗ�ത േനടിയ ക�നിക� ഏെതാെ�;

ഓേരാ ക�നി�ം ക�ാ�് െച� �ക എ� വീതമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) െട��  നടപടി�മ��  ���ിയായി�േ�ാ;  ഏത് ക�നി�െട എ� �ക�� െട�റാണ്
അംഗീകരി�െ��ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;  െട�റി�  ��ത�  മ�രം ഉ�ാ��തിനായി
സ�ീകരി� നടപടി എ�ായി��;

(ഡി) െസല�് െച� ക�നി ഇ��യി�  മേ�െത�ാം പ�തിക��് േകാ�ക�  സൈ� െച�വാ�
കരാറി�  ഏ�െ��ി�െ��് പരിേശാധി�ക��ാേയാ;  ഏെത�ാം പ�തിക��് എ�്
നിര�കളിലാണ് കരാറി�  ഏ�െ��ി��െത�റിയാേമാ;  ഇ� സംബ�ി�് താരതമ�പഠനം
നട�ിയി�േ�ാ?

റയി�േവ വികസന�ിന് നടപടി

417.�ീ.�ി.എ.അഹ�ദ് കബീ�
,, െക.എ�.എ.ഖാദ�
,, എ� .എ.െന�ി��്
,, സി.േമായി� ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഊ�� വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിെ� റയി�േവ വികസന�ിനായി േക� സ��ാരിെ� അടിയ�ിര
��പതി�ി��തിന് എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) വികസന�ാര��ി� ��ഗണന ന�േക� പ�തികെള സംബ�ി�് നിലപാട് സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

എ�ി� വിവരം വ��മാ�േമാ;
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(സി) �ല സൗകര�ം ലഭ�മായ േ�ഷ�ക�െട വികസന�ി� ��ഗണന ന�� കാര�ം
പരിേശാധി�േമാ?

െറയി�േവ വികസന�ിൽ േകരളം േനരി�� അവഗണന

418.�ീ.െക.�േരഷ് ���്
,, എ. �ദീ��മാ�
,, െക.��ിരാമ� ഉ�മ
,, സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഊ�� വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െറയി�േവ േമഖലയി�  അടി�ാന സൗകര�െമാ���തി�� േക��ിെ�
അവഗണന വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) പാതയിര�ി�ി��, ൈവദ�തീകരണം, സി�� നവീകരണം �ട�ി അടി�ാന വികസന�ി� മ�്
സം�ാന�ൾ�് ലഭി�� പരിഗണന േകരള�ിന് ലഭി�ാ�ത് എ�െകാ�ാെണ�് പഠന
വിേധയമാ�ിയി�േ�ാ ;

(സി) ഇ�ര�ി�  സം�ാന�് െറയി�േവ വികസന�ി� െച�കിേ�� പ�തിക�
േനടിെയ���തി�  സം�ാന സർ�ാർ വീ� വ���െവ� ആേ�പ�ി�  നിലപാട്
വ��മാ�ാേമാ?

െ�യി�കളി� വിതരണം െച�� ഭ�ണ സാധന��െട വില�ം അള�ം �ണേമ��ം ഉറ� വ��വാ�
നടപടി

419.�ീ.െക.അജിത് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഊ�� വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സ��ീസ് നട�� െ�യി�കളി�  വിതരണം െച�� ഭ�ണ സാധന��െട
�ണേമ� ഉറ� വ��വാ�  സം�ാന സ��ാ�  ഏ� രീതിയി�� ഇടെപട�കളാണ്
നട��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) െ�യി�കളി�  വിതരണം െച�� ഭ�ണ സാധന���് െറയി�േവ നി��ഷി�ി�� വില�ം
അള�ം എ�െയാെ� യാെണ�ം ഇ� സംബ�ി� പരാതിക� എവിെടയാണ് ഉ�യിേ��െത�ം
വ��മാ�േമാ?

���ീകരി�െ�ടാ�� െറയി�േവ പ�തിക�

420.�ീ.െക.എ�.എ.ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഊ�� വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ���ീകരി�െ�ടാ�� െറയി�േവ പ�തിക�  ഏെതാെ�യാെണ�്
അറിയി�േമാ?

(ബി) ഇ�രം പ�തികെള ���ീകരി�െ�ടാ�� െറയി�േവ പ�തിക�െട ��ഗണനാ പ�ികയി�
ഉ�െ����തിന് എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്;

(സി) ��ത പ�തിക�െട നട�ി�ിനായി �മിേയെ����  ആവശ���തായി വ�� സ�ർഭ�ളിൽ
യഥാസമയം �മി ഏെ���� നടപടിക� ���ിയാ��തിന് �േത�ക �� ന��േമാ;

(ഡി) ക�ിേ�ാട് റയി�േവേകാ�് ഫാ�റി നി��ാണ�മായി ബ�െ��് �മിേയെ����തിന്
ആവശ�മായ നടപടിക� ���ിയായി�േ�ാ;

(ഇ) ഇെ��ി� ഇത് അടിയ�രമായി ���ീകരി�് ��ത പ�തി ���ീകരി��തി� േവ� സത�ര
നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?
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റി�് ഫ�്പ�തി

421.�ീ.എം.വി.േ�യാംസ് �മാ�
േഡാ.എ�. ജയരാജ്
�ീ.േറാഷി അഗ�ി�
,, പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം ഖാദി �ാമവ�വസായ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സഹകരണ േമഖലയി�  റി�് ഫ�്പ�തി എ�ാണ് നിലവി�  വ�ത്;  ആയത് എ�േ�ാളം
വിജയകരമായി��; വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ബി) ��ത പ�തിെയ സംബ�ി�് വാ�ാ��ിക��് അവേബാധം ന���തിന് എെ��ാം
മാ���ളാണ് അവലംബി�ി��ത്;

(സി) വാ�െയ�� വ��ി മാരകേരാഗ���് അടിമയാെണ�ി�  കടാശ�ാസം ലഭി��തിന് റി�്
ഫ�ി� വ�വ��േ�ാ; ഇെ��ി� ആയത് വ�വ� െച�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സഹകരണ ബാ�് �തിസ�ി

422.�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം ഖാദി �ാമവ�വസായ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ാര�ര താ��ി�  ൈമലം �ാമപ�ായ�ി�  താമര�ടി സ��ീസ് സഹകരണബാ�ി�
നിേ�പക��് പണം തിരിെക ന�കാ� കഴിയാ� സാഹചര��ിൽ,  േലാ��കയി� �ടിശിക
ഇന�ി�� �ക തിരി� പിടി��തി�� നടപടിക��ായി  30.09.14 തീയതിയി� പി.  ആയിഷ
േപാ�ി എം. എൽ. എ, ബ�: സഹകരണ വ��് മ�ി�് ന�കിയ നിേവദന�ി� സ�ീകരി� �ട�
നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ബാ�ി� െസയി� ആഫീസ� നിയമനം നട��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) ബാ�ി� ആേരാപി�െ��� �മേ��ക�െ�തിെര അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ; ആയതി�േമ�
എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ�� വ��മാ�േമാ?

ജി�ാ സഹകരണ ബാ�കളി� അഫിലിേയ�് െച�െ�� അംഗ സംഘ��,

423.�ീ.സി.െക സദാശിവ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം ഖാദി �ാമവ�വസായ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� പതിനാല് ജി�ാ സഹകരണ ബാ�കളി�  ഓേരാ�ി�ം അഫിലിേയ�് െച�െ��
അംഗ സംഘ�� എ� വീതമാെണ�്, അവ�െട കാ�ഗറി തിരി�് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ ജി�ാ സഹകരണ ബാ�ി�ം അഫിലിേയ�് െച�െ�� വാ� സഹകരണ സംഘ�� എ�
വീതം; അ�ാ�വ എ� വീതം; അഫിലിേയ�ഡ് സംഘ�ളി� �വ��നം ഇ�ാ�വ എ� വീതം?

ജി�ാ സഹകരണ ബാ�കളിെല നിയമനം

424.�ീ.സി.െക സദാശിവ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം ഖാദി �ാമവ�വസായ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� പതി�ാല് ജി�ാ സഹകരണ ബാ�കളി� നിലവി�� ഭരണസമിതിക� അധികാരം
ഏെ���തിന് േശഷം പി.എസ്.സി വഴിയ�ാെത താ�കാലികേമാ,  �ിരേമാ,  മേ�െത�ി�ം
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അടി�ാന�ിേലാ നിയമി�െ��വ�  എ�യാെണ�ത് സംബ�ി� വിശദാംശ��  ജി�ാ
ബാ�ക�തിരി�് െവളിെ���ാേമാ ;

(ബി) ��ത കാലയളവി� ഓേരാ ജി�ാ ബാ�ി� നി�ം �ടരാ� അ�വദി�ാെത ഒഴിവാ�െ��വ� എ�
വീതമാെണ�് വിശദമാ�േമാ ?

ഫിഷറീസ് �ാഥമിക സഹകരണ സംഘ�ളി� അ�ിനിേ��� ഭരണം

425.�ീ.െക.വി.അ�ൽ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം ഖാദി �ാമവ�വസായ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ��െഫഡി� അഫിലിേയഷ�� ഫിഷറീസ് �ാഥമിക സഹകരണ സംഘ�ളി� അ�ിനിേ���
ഭരണം ഏ�െ���ിയി��ത് എ� സംഘ�ളിലാണ്; ജി� തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) മ��െഫഡ് ഭരണസമിതി െതരെ���് നടപടി�മ���് �ട�ം �റി�ത് ഏത്
തീയതിയിലാണ്;  ഈ തീയതി�് േശഷം മ��െഫഡിൽ അംഗത��� എ� �ാഥമിക സഹകരണ
സംഘ�ളി� അ�ിനിേ��ീവ് ഭരണം ഏ�െ���ക��ായി;വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) മ��െഫഡി�  ഭരണസമിതി െതരെ���ി�  േവാ�വകാശ�� അംഗസംഘ��  എ�;അതി�
ഇേ�ാ� അ�ിനിേ��ീവ് ഭരണ�ി��വ എ�;വിശദമാ�ാേമാ?

ക�സ�മ൪ െഫഡിെ� �വർ�നം

426.�ീ.െക.�ഹ���ി ഹാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം ഖാദി �ാമവ�വസായ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�സ�മ൪ െഫഡിെ� വിവിധ ഒൗ�് െല�്കളി�  ആവശ��ിന് സാധന���് എ�് ഉറ�്
വ���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) സ�ിഡി നിര�ി� ന��� സാധന�� ആവശ��ിന് േ�ാ�് ഉെ��് ഉറ�വ��േമാ;

(സി) ക�സ�മ൪ െഫഡിെ� നീതി െമഡി�� േ�ാ�കളി� ആവശ��ിന് മ��് എ�ി�വാ൯ നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

ക�സ�മ�െഫഡിെ� കീഴി� വിേദശമദ� ഔ�് െല�്

427.�ീ.എ.എ.അസീസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം ഖാദി �ാമവ�വസായ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�സ�മ�െഫഡിെ� കീഴി� സം�ാന�് എ�ത വിേദശമദ� ഔ�് െല�കളാണ് നിലവി��ത് ;
(ബി) ഇൗ വ�ഷം എ� ഔ�് െല�കളാണ് സ��ാരിെ�റ മദ�നയ�ിെ� ഭാഗമായി അട�് ��ിയത് ;
(സി) അട�് ��ിയ ഔ�് െല�കളിെല ജീവന�ാെര എ�കാരമാണ് �ന�വിന�സി�െത�് വ��മാ�േമാ

?

വില�യ�ംതട�വാൻ സഹകരണേമഖല�െട �വ��ന�ൾ

428.�ീ.സ�ി േജാസഫ്
,, എ.�ി.േജാ�ജ്
,, േജാസഫ് വാഴ�ൻ
,, പി.എ.മാധവ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം ഖാദി �ാമവ�വസായ�ം വ��മ�ി
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സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിേത�ാപേയാഗ സാധന��  വില�റ�് ന�കാനായി സഹകരണ േമഖലെയ
�േയാജനെ���ിയത് എ�കാരമാെണ�് വിശദമാ�ാ േമാ;

(ബി) ഇതിനായി സഹകരണ സംഘ��ം ക�സ�മ�  െഫ�ം നട�ിയി�� �വ��ന��െട
വിശദാംശം അറിയി�േമാ;

(സി) നിേത�ാപേയാഗ സാധന��  വില�റ�് ന���തിനായി ഏെത�ാം തര�ി�� േ�ാ�ക�
ആരംഭി�ി�െ�� വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) നിേത�ാപേയാഗ സാധന��െട വില�യ�ം പിടി�നി��ാ�  സഹകരണ േമഖല�െട
�വ��ന�ൾ എ�മാ�ം സഹായി�ി�െ�� വിശദമാ�ാേമാ?

സഹകരണബാ�ിെ� സ�ിതന�ം

429.�ീ.േകാലിയേ�ാട് എ�. ��� നായ�
,, െക.െക.നാരായണ�
,, െക.��ിരാമ� (��രി��)
,, െക.വി.അ�ൽ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം ഖാദി �ാമവ�വസായ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സഹകരണബാ�ിെ� സ�ിതന�ം �മാതീതമായി വ��ി�തായ റിേ�ാ��ക�
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇ�ര�ി� വ�വ��ന��ായതിെ� കാരണ�� വിലയി��ിയി�േ�ാ;  വിശദാംശം
വ��മാ�േമാ;

(സി) സം�ാന സഹകരണ ബാ�ിെ� സ�ിതന�ം വ��ി�ത് കാരണം നബാ�ഡ്  -െ� കാ�ഷിക
�ന�വാ� ലഭ�മാ��തിന് വിഘാതമായി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി� ഇത് കാ�ഷിക േമഖലയി� വാ� ന���തിന് �തി�ലമായി ബാധി��ത് തടയാ� എ�്
നടപടി സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ?

േകരള സഹകരണ റി�് ഫ�് പ�തി

430.�ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം ഖാദി �ാമവ�വസായ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള സഹകരണ റി�് ഫ�് പ�തി �കാരം ഈ സ��ാരിെ� ഭരണ കാലയളവി� േകാഴിേ�ാട്
ജി�യി�  എ� അേപ�ക�  ലഭി�ി��്  ;  ലഭി� അേപ�കളി�  എ�െയ�ം തീ��ാ�ി  ;

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ� �പ�െട ആ��ല�ം ഇ�വഴി ലഭ�മാ�ിെയ�് വിശദമാ�ാേമാ ?

ന� േ�ാ�ക�

431.�ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം ഖാദി �ാമവ�വസായ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�സ�മ� െഫഡിെ� കീഴി� കാേ�ാ�-ആല�ട�് പ�ായ�ി� ��യംെകാ�ലി� അ�വദി�
ന� േ�ാ�  എ�ാവിധ ഭൗതിക സാഹചര���ം ഒ��ിയി�ം �വ��നം ആരംഭി�ാ�തിെ�
കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;
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(ബി) ഭൗതിക സാഹചര���  ഒ��ിയി�ം അ�വദി�െ�� ന� േ�ാ�ക�  എവിെടെയാെ�യാണ്
�വ��നം ആരംഭി�ാ�െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത �ല�ളി�  ന� േ�ാ�  �വ��നം ആരംഭി�ാ�  നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ?

സഹകരണ ബാ� വാ�ക�

432.�ീ.പി.തിേലാ�മ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം ഖാദി �ാമവ�വസായ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സഹകരണ ബാ�ക�  ന��� വാ�ക�  സാ��ിക പരിഗണനക�  േനാ�ിയാേണാ എ�
വ��മാ�േമാ;  പാവെ�� ജന���് സഹകരണ ബാ�ക�  വായപ ന���തിന് വി�ഖത
കാണി�� എ� ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഈ വിഷയം പരിഹരി��തിന്
ൈകെ�ാ�ി�ളള നടപടിക� വ��മാ�േമാ;

(ബി) സ�കാര� നിയമവി�� ധനകാര��ാപന�െള നിയ�ി��തിെ� ഭാഗമായി സാധാരണ�ാെര
സഹായി�വാ� പാവെ��വ��് ന��� വാ�കളി� പലിശ ഇളവ് ന�കാ�ം ജ�ിനടപടിക�
ല�കരി�വാ�ം നടപടിക� ൈകെ�ാ�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

സഹകരണ േമഖല�ം നബാ��ം

433.�ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം ഖാദി �ാമവ�വസായ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സഹകരണ േമഖല�ം നബാ��ം സം��മായി സം�ാന�് നട�ിലാ�ി വ�� പ�തിക�
ഏെത�ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) നബാ�ഡ് ന��� ഫ�ിെ� ���മായ വിനിേയാഗം സഹകരണ േമഖലയി� സാധ�മാ��േ�ാ;

വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(സി) ��ത ഫ�് വിനിേയാഗ�ിെല േപാരാ�ക��ലം സഹകരണ േമഖല േനരി�� �തിസ�ി
വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) നബാഡ് ഫ�് ���മാ�ം വിനിേയാഗി��തിന് സഹകരണ േമഖല �തിയ ക�� പ�തിക�
ആവി�രി�് നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം ന�കാേമാ?

സഹകരണ േമഖലയിെല വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന��

434.�ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം ഖാദി �ാമവ�വസായ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സഹകരണ േമഖലയി�  എ� വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന��  �വ��ി��െ��
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഏെത�ാം േകാ�കളാണ് ഇവിെട നട�ി വ��ത് ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സഹകരണ േമഖലയിെല വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ളി�  പഠി�� ��ിക��് ന�കി വ��
ആ��ല��� എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

സഹകരണ സംഘ�� രജി�� െച��തി�� നടപടി �മ��
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435.�ീ.എ.എ.അസീസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം ഖാദി �ാമവ�വസായ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സഹകരണ വ��ി�  കീഴി�  സഹകരണ സംഘ��  രജി��  െച��തി�� നടപടി�മ��
എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) സഹകരണ സംഘ���് സ��ാരി�  നി�ം ലഭ�മാ�� സൗജന���ം ആ��ല���ം
എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ ;

(സി) ഇൗ സ��ാ�  അധികാരേമ�േശഷം ��തായി എ� സഹകരണ സംഘ��  രജി��
െച�ി�െ���തിെ� ജി� തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�േമാ?

സഹകരണ ആ�പ�ികൾ

436.�ീ.െക.�േരഷ് ���് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം ഖാദി �ാമവ�വസായ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സഹകരണ േമഖലയി� �വ��ി� വ�ി�� സഹകരണ ആ�പ�ികളി� എ�െയ�ം അട���ി
�വ��നം അവസാനി�ി�ക��ായി��്;

(ബി) നിലവി� �വ��ി�വ��വ എ�; അവയി� �റി� താെഴ കിട�കേളാട് �ടി �വ��ി��വ
എ�; �റി� ��ത� കിട�കേളാട് �ടി �വ��ി��വ എ�;

(സി) നിലവി�  ലാഭ�ി�  �വ��ി�� സഹകരണ ആ�പ�ി സംഘ��  എ�;  ന��ി�
�വ��ി��വ എ�;

(ഡി) ��ത ആ�പ�ിക�െട �വ��ന�ി�  സഹായകരമായ നിലയി�  നി�തി ഇള�കേളാ,

സ�ിഡികേളാ ന��േ�ാ; ഇെ��ി� അ�ാര�ം പരിഗണി�ാേമാ?

സഹകരണ സംഘ��െട ��ിര വള���ം കാര��മത�ം ക�� പ�തിക�

437.�ീ.�ഡി �യിസ്
,, �ി.എ�. �താപ�
,, വി.ഡി.സതീശ�
,, പാേലാട് രവി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം ഖാദി �ാമവ�വസായ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സഹകരണ സംഘ��െട ��ിര വള���ം കാര��മത�ം എെ��ാം ക�� പ�തികളാണ് ഈ
സ��ാ� അധികാരേമ� േശഷം ആവി�രി�് നട�ാ�ിയത്;

(ബി) സഹകരണ നിയമ�ി� എെ��ാം േഭദഗതികളാണ് വ��ിയെത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ� േശഷം സഹകരണ േമഖല�െട വള���് എെ��ാം അടി�ാന
സൗകര��ളാണ് ഏ�െ���ിയെത�് വിശദമാ�ാേമാ?

സഹകരണ �ാപന�ളിെല നിയമന��

438.�ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം ഖാദി �ാമവ�വസായ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� സഹകരണ �ാപന�ളി�  നിയമന��  നട�േ�ാ�  സംവരണ തത�ം
പാലി�ണെമ� നി�േ�ശം നിലവി�േ�ാ; ഉെ��ി� ഉ�രവി�െറ പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) സഹകരണ �ാപന�ളി� േലാവ� കാ�ഗറിയി� നിയമനം ന��ക�ം പി�ീട് �േമാ�് െച�്
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നിയമനം നട�ക�ം െച�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) സം�ാന അടി�ാന�ി� �വ��ി�� ക�സ�മ�െഫഡ്, സഹകരണ ബാ�് എ�ിവയിെല
നിയമന�ളി� യാെതാ� സംവരണ തത��ം പാലി��ി� എ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ിൽ വ�തി�േശഷം എ� നിയമന�� നട�ി;  സംവരണ �കാരം
എ�ത േപ��് നിയമനം ന�കി; വ��മാ�ാേമാ?

സഹകരണ �ാപന�ളിെല അ�ിനിേ��ീവ് ഭരണം

439.�ീമതി.െക.െക.ലതിക : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം ഖാദി �ാമവ�വസായ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം ഇേതവെര സം�ാനെ� എ� സഹകരണ
�ാപന�ളി�  അ�ിനിേ��ീവ് ഭരണം ഏ�െ���ിെ�ാ�് സഹകരണ രജി�ാ�  ഉ�രവ്
�റെ��വി�ക��ായി; വിവരം ലഭ�മാ�േമാ ;

(ബി) അ�കാരം അ�ിനിേ���  ഭരണ�ിലകെ�� സഹകരണ സംഘ�ളി�, ആ�മാസ
കാലയളവി�േശഷ�ം െതരെ���് നട�ാെത, അ�ിനിേ��� ഭരണം തെ� നട��വ എ�
എ�ം;

(സി) േകാടതി വിധി�െട അടി�ാന�ിൽ,  അ�ിനിേ���  ഭരണം ഏ�െ���ിെ�ാ�� എ�
ഉ�ര�ക�  റ�ായിേ�ാ�ക��ായി��്;  എ� സംഘ�ളി�  അ�ിനിേ���  ഭരണം
അവസാനി�ി�് പഴയ ഭരണ സമിതി�് തെ� അധികാരം തിരി� ന�േക�തായി വ�ി��്; വിശദ
വിവരം ലഭ�മാ�േമാ ?

ജി�ാ സഹകരണ ബാ�ക�െട �ാ���റി ലിക�ിഡി�ി േറേഷ�ാ സ��ാ� െസക�രി�ികളിേല�് മാ��തി�
നടപടി

440.�ീ.പി.െക.��ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം ഖാദി �ാമവ�വസായ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ജി�ാ സഹകരണ ബാ�ക�െട എസ്.എ�.ആ�(�ാ���റി ലിക�ിഡി�ി േറേഷ�ാ)

22.5%  ���മാ�ം സ��ാ�  െസക�രി�ികളിേല�് മാ�വാ�  റിസ�വ് ബാ�് നി�േ�ശം
ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) സം�ാന സഹകരണ ബാ�ിെ��ം ജി�ാ സഹകരണ ബാ�ക�െട�ം �വ��നെ� ��ത
നടപടി എ�കാരം ബാധി�െമ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സം�ാനെ� ജി�ാ സഹകരണ ബാ�ക�െട എസ്.എ�.ആ�  നിേ�പം ഏ��ം ഒ�വിലെ�
കണ�ക�  �കാരം ആെക എ� േകാടി �പയാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;  വിശദവിവര�ൾ
ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത ���ിൽ സ�ീകരി�ാ�േ�ശി�� നടപടി എ�ാണ്?

വയനാട് ജി�യി� നട�ാ�� ഇ�േ��ഡ് േകാ-ഓ�േറ�ീവ് െഡവല�െമ�് േ�ാജ�ിെ� ര�ാം ഘ�
�വ��ന��

441.�ീ.എം.വി.േ�യാംസ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം ഖാദി �ാമവ�വസായ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) വയനാട് ജി�യി� നട�ാ�� ഇ�േ��ഡ് േകാ-ഓ�േറ�ീവ് െഡവല�െമ�് േ�ാജ�ിെ� ര�ാം
ഘ� �വ��ന�� വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത േ�ാജ�് വഴി എെ��ാം �വ��ന�ളാണ് ജി�യി�  നട�ാ�ിയി��െത�്
വ��മാ�േമാ; താ��് തല വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ��ത പ�തിയി�െട എ� �ക ജി�യി�  െചലവഴി� എ�തിെ� താ��് തല വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ?

െമാൈബ� �ിേവണിക�

442.�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം ഖാദി �ാമവ�വസായ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�്എ� െമാൈബ� �ിേവണിക� സ��ീസ് നട�ിയി��;

(ബി) നിലവി� എ� െമാൈബ� �ിേവണിക� വഴി സാധനവിതരണം നട��;

(സി) െമാൈബ� �േവണികളിെല �തിദിന ശരാശരി വി�വരവ് എ� �പയാണ്?

�ാഥമിക സംഘ�ളിെല റി�് ഫ�് ,െവ�െഫയ� ഫ�് െപ�ഷ� വിഹിത�ൾ എ�ിവ�െട നിേ�പം

443.�ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം ഖാദി �ാമവ�വസായ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല �ാഥമിക സ��ീസ് സഹകരണ സംഘ�ളിൽ അംഗ�ളിൽ നി�ം വാ�� റി�്
ഫ�് വിഹിതം, ജീവന�ാരി� നി�് ഈടാ�� െവ�െഫയ� ഫ�് വിഹിതം, െപ�ഷ� വിഹിതം
�തലായവ യഥാസമയം ജി�ാ ബാ�കളിെല അ�ൗ�കളി�  നിേ�പി�ാ� വിവരം
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) പല സ��ീസ് സഹകരണ ബാ�് ഭരണ സമിതിക�ം ജീവന�ാ��് ന�േക� �ാ�വി�ി �ക,

പി.എഫ്.  വിഹിതം �തലായവ യഥാസമയം അട�ാ�തിെന �റി�് അേന�ഷി�ാേമാ;  ഇത്
പരിഹരി�വാ� ഒ� െപാ� നി�േ�ശം ന�കാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�ിേവണി - ന� േ�ാ�ക�

444.�ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം ഖാദി �ാമവ�വസായ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം സം�ാന�് എ� �ിേവണി  -  ന� േ�ാ�ക�
അ�വദി�ി��്; നിേയാജകമ�ലം തിരി�് വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഏറനാട് മ�ല�ി� എവിെടെയ�ാമാണ് ന� േ�ാ�ക� ആരംഭി�ി��ത്;
(സി) ഏറനാട് മ�ല�ിെല പ�ായ�കളി�  ആവശ�കത േനാ�ി �ിേവണി േ�ാ�ക�ം,  ന�

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

��� സഹകരണ ആ�പ�ി �വ��ന�� ശ�മാ�ാ� നടപടി

445.�ീ.ജി.�ധാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം ഖാദി �ാമവ�വസായ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ��� സഹകരണ ആ�പ�ി�് ശിലാ�ാപനം നട�ിയത് എ�്, ആര്, വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സഹകരണ ആ�പ�ി�െട �വ��നം എ�ാണ്ആരംഭി�ത് ആരാണ് ഉ�ഘാടനം െച�ത്,
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സഹകരണ ആ�പ�ി�് എ� �ലമാണ് നിലവി��ത്,  ഈ �ലം സഹകരണ ആ�പ�ി�്
ൈകമാറി�ി�ിയ നടപടി വിശദീകരി�േമാ;

(ഡി) ��ത �ല�ിന് കേ�ാളവില അ�സരി�് ഇേ�ാ� എ� വില വ�ം;
(ഇ) ഇേ�ാഴെ� സഹകരണ മ�ി അവിെട എ� തവണ സ��ശി�, എെ��ാം ചട�ക� നി��ഹി�;

വ��മാ�ാേമാ ;

(എഫ്) എം.എ�.എ ഫ�് ഉപേയാഗി�് നി��ി� വി�മ �റിക� �വ��ന �മമാേയാ; ഇെ��ി� എ�്
�വ��ന�മമാ�ം;

(ജി) ആ�പ�ിയിെല തിര�് ഒഴിവാ��തിന് 2010-� തീ�മാനി� �തിയ ബ�നില മ�ിരം നി��ി�ാ�
ഉേ�ശി��േ�ാ;  സഹകരണ വ��് മ�ി െചയ�മാ�ം �ലം എം.എ�.എ ൈവസ്
െചയ�മാനാ�ം ഒ� അൈഡ�സറി ക�ി�ി �പീകരി�േമാ;  ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�
വ�േശഷം ��� സഹകരണ ആ�പ�ി�െട അ�ിനിേ��ീവ് ക�ി�ി എ� തവണ േയാഗം
േച��;  �ധാന തീ�മാന��  എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ;  അ�ിനിേ��ീവ് ക�ി�ി
മാസ�ി� ര� തവണെയ�ി�ം േയാഗം േചരാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;  രാ�ീയ ല���േളാ�
�ടിയ വിവാദ�ളി� നി�ം ��� സഹകരണ ആ�പ�ിെയ ഒഴിവാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

��� സഹകരണ ആ�പ�ി�െട �വ��നം

446.�ീ.ജി.�ധാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം ഖാദി �ാമവ�വസായ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��� സഹകരണ ആ�പ�ിയി� ഏെത�ാം ചികി�ാവിഭാഗ�ളാണ് നിലവി�ളളത്;
(ബി) ��� സഹകരണ ആ�പ�ിയി�  �ദയ ശ��ിയാവിഭാഗം �വ��ി��േ�ാ;  �ദയ

ശ��ിയാ �ണി�് �ാപി�വാ�  തീ�മാനെമ��ത് എ�്;  യ���  എവിെടനി�ാണ്
വാ�ിയത്; �ണി�് ഉ�ഘാടനം നി��ഹി�ത് ആര്; എ�്; �ണി�് ഇേ�ാ� �വ��ി��േ�ാ;

ഇെ��ി� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) 2010 �ത� 2014 നവംബ� 30 വെര�ളള ഓേരാ വ�ഷ�ി�ം ആ�പ�ിയിെല വര�ം െചല�ം
എ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ;  സഹകരണ ആ�പ�ിയി�  നിലവി�  എ� �ിരം/  താ�ാലിക
ജീവന�ാ��്;ത�ിക തിരി�് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) 2010  �ത�  2014  നവംബ�  30  വെര ഓേരാ വ�ഷ�ം ആ�പ�ിയി�  ചികി��് എ�ിയ
േരാഗിക�െട എ�ം എ�;  ഇതി�  കിട�ി ചികി� ന�കിയ േരാഗിക�െട എ�ം എ�െയ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) 2010-11 � ��� സഹകരണ ആ�പ�ിയി� എ� േഡാ��മാ� ഉ�ായി��; അവ�െട േപ�ം
വ��ം വ��മാ�ാേമാ;  ��� സഹകരണ ആ�പ�ിയി� നിലവി� എ� േഡാ��മാ�  ഉ�്;
അവ�െട േപ�ം വ��ം വ��മാ�ാേമാ?

��� സഹകരണ ആ�പ�ിയിെല വികസന�വ��ന��

447.�ീ.ജി.�ധാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം ഖാദി �ാമവ�വസായ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ആല�ഴ ജി�യിെല ജന��  �തീ�േയാെട ഉ�േനാ�� ഒ� ചികി�ാേക�മാണ് ���
സഹകരണ ആ�പ�ി എ� കാര�ം സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ആ�പ�ിയിേല�� വിശാലമായ വീഥി ൈട�സ് പാകി ഭംഗിയാ�ിയി��ത് ഇേ�ാൾ
��ിഹീനമായി�ിട��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ; ഉെ��ി� വീഥി ഭംഗിയാ�ി ��ി�ാ� നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഈ ആ�പ�ി�െട അക�ം �റ��� ഭി�ികളിെല �വെര��ം േപാ��ക�ം മാ�ി ഭംഗിയാ�ി
��ി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) സഹകരണ �നാമി ഫ��ടി ഉപേയാഗി�് നി��ി� ആ�പ�ി എ� നിലയി�
മ��െതാഴിലാളിക��് ന�കിയി�� ചികി�ാ ഇള�ക� �നഃ�ാപി�േമാ;

(ഇ) �ീക��ം ��ിക��ം ചികി��് ന�കിയി�� ഇള�ക�  �ന�ാപി�േമാ;  വിശദവിവരം
ന�ാേമാ;

(എഫ്) േലാ�� പ�േ�സ് ഒഴിവാ�ി, െട�� പരസ�ം വഴി ഏ��ം വില�റ�് �ണനിലവാര�� മ��ക�ം
അ�ബ�ചികി�ാ ഉപകരണ��ം വാ�ാ�  ആദ�കാല� സ�ീകരി�ി�� നടപടി
�ന�ാപി�േമാ; വിശദാംശം ന�ാേമാ;

(ജി) 2010-�  �ാപി� ൈഹമാ�് ലാ�് �വ��ി��േ�ാ;  ഇെ��ി�  �വ��ന �മമാ�ാ�
നടപടി സ�ീകരി�േമാ;  ആ�പ�ി കാ�ീ�  ��മ�രീതിയി�  �വ��ി�ാ�  നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;വിശദവിവരം ന�ാേമാ ?

റിസ�വ് ബാ�് �റ�ിറ�ിയി�� മാ�� നി�േ�ശ��

448.�ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം ഖാദി �ാമവ�വസായ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� �ാഥമിക സഹകരണ ബാ�ക�െട അടി�റ ഇള�ംവിധം റിസ�വ് ബാ�്
�റ�ിറ�ിയി�� മാ�� നി�േ�ശ��  എെ�ാെ�യാെണ�ം ഇത് എ� �ത�
നട�ാ�ണെമ�ാണ് നി�േ�ശം ന�ിയി��െത�ം വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി�് സ��ാരിെ� നിലപാട് എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

��തായി രജി�� െച�െ�� സഹകരണ സംഘ��

449.�ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം ഖാദി �ാമവ�വസായ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തിന് േശഷം സഹകരണ വ��ി� കീഴി� എ� സഹകരണ
സംഘ�ളാണ് ��തായി രജി�� െച�ി��െത�് വ��മ�ാേമാ;

(ബി) ഏെത�ാം വിഭാഗ�ളി�  എ�വീതം സംഘ��  ��തായി രജി��  െച�ി��്;  ജി� തിരി�ളള
വിശദാംശ�� െവളിെ���ാേമാ;

(സി) ��തായി രജി�� െച�ാ� എ� സംഘ��െട അേപ�കളാണ് ഇേ�ാ� സഹകരണ വ��ിെ�
പരിഗണനയി��ത്; ജി� തിരി�� കണ�ക� െവളിെ���ാേമാ?

�വ�� േകരളം പ�തി

450.�ീ.സി.പി.�ഹ�ദ്
,, എ.പി.അ����ി
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,, െഡാമിനിക് �സ�േറഷ�
,, ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം ഖാദി �ാമവ�വസായ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �വ�� േകരളം പ�തിയി� ഉ�െ���ി േകരള�ിെല എ� സാ��ിക ഭ�ത�ളള സഹകരണ
സംഘ��  �േഖനയാണ് ആ�നിക �ഷിരീതിക�  േ�ാ�ാഹി�ി�വാ�ളള സാേ�തിക വിദ�
ൈകമാ�വാ� ഉേ�ശി��ത്;

(ബി) അ��ളേ�ാ� നി��ാണം ഉ�െ�െട ഏെത�ാം �ഷിരീതിക�ം ഉ��ാദേനാപാദിക�മാണ്
സഹകരണസംഘ�� �േഖന ൈകമാ�വാ� ഉേ�ശി��െത� വ��മാ�േമാ ?

�സ�കാല കാ�ഷിക വാ�ക�-പലിശരഹിത വാ�ാ പ�തി

451.�ീ.വി.ഡി.സതീശ�
,, പാേലാട് രവി
,, എ.പി.അ����ി
,, െഡാമിനിക് �സ�േറഷ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം ഖാദി �ാമവ�വസായ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സഹകരണ േമഖലയി�  �സ�കാല കാ�ഷിക വാ�ക�  �ത�മായി തിരി�ട�� ക�ഷക��്
പലിശരഹിത വാ�ാ പ�തി നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ ആയതിെ� ല���ൾ വിശദമാ�േമാ ;

(സി) പ�തിയ�സരി�് നൽ�� ആ��ല���െട�ം സഹായ��െട�ം വിശദാംശ�ൾ നൽ�േമാ ;

(ഡി) ഏെത�ാം തര�ി�� സഹകരണ സംഘ��ം സഹകരണ ബാ�ക�മാണ് ��ത പ�തി
നട�ിലാ�ിയെത�് വ��മാ�േമാ ?

സഹകരണറി�് ഫ�് പ�തി

452.�ീ.േകാടിേയരി ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം ഖാദി �ാമവ�വസായ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�്ബാ�ക�ം, സ��ാ�ം സഹകരണറി�് ഫ�് പ�തി നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ ;

(ബി) ��ത പ�തിക�െട ആ��ല�ം ലഭ�മാ��തി�� മാനദ��� വിശദീകരി�ാേമാ ;

(സി) ഇതിനകം റി�് ഫ�ിന�ി� എ� �ക ആ�െ�ാ� ന�കിയി�െ��് ജി� തിരി�� കണ�്
വിശദമാ�ാേമാ ?

സ�യംെതാഴി� കെ���തിന് വാ�

453.�ീ.േമാ�സ് േജാസഫ്
,, സി.എഫ്.േതാമസ്
,, �ി.�. ��വിള
,, േതാമസ് ഉ�ിയാട� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം ഖാദി �ാമവ�വസായ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

െതാഴി�രഹിതരായ �വജന���്സ�യംെതാഴി�  കെ���തിന് �റ� പലിശ നിര�ി�
ദീ�ഘകാല വാ�ക� സഹകരണ ബാ�കളി�െട ന���തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; എ�ി�
വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�േമാ?
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സ�രി�� �ിേവണി േ�ാ�

454.�ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം ഖാദി �ാമവ�വസായ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിലവി� സം�ാന�് സ�രി�� എ� �ിേവണി േ�ാ�ക��്; ജി�ാടി�ാന�ി�� വിവരം
ന�ാേമാ;

(ബി) നിലവിൽ ��ത േമഖലയി� േജാലിെച� വ�� ജീവന�ാ�െട�ം, താ�കാലിക ജീവന�ാ�െട�ം
ത�ിക തിരി�� കണ�കൾ ജി�ാടി�ാന�ി� ലഭ�മാ�ാേമാ ;

(സി) വാഹന��െട എ�ം,  ഇനം ഇവ��െ�െട സ�രി�� �ിേവണി േ�ാ�ക��ാ��
വാഹന��  വാ��തിേല�ായി  ,നാളി�വെര എ�് �ക െചലവി�െവ�് �ത�മായ കണ�്
ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) വാഹന��െട െമയി�ന�സിനായി എ�് �ക െചലവാ�ിെയ�് അറിയി�ാേമാ?

സഹകരണവ��ി� കീഴി� �വ��ി�� മി�ക�

455.�ീ.െക.എ�.എ.ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം ഖാദി �ാമവ�വസായ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സഹകരണവ��ി� കീഴി� �വ��ി�� മി�ക�െട നവീകരണ�ിന് സ��ാ�
എെ��ി�ം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ ; ഇെ��ി� സ�ീകരി�േമാ ;

(ബി) ��ത മി�ക�െട �വ��ന �ലധനം കെ���തി�ം സാ��ിക ബാധ�തക� തീ���തി�ം
സ��ാ� എെ��ി�ം സഹായ�� ന���േ�ാ ; ഇെ��ി� ആയതിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ ;

(സി) ഇ�രം മി�കളിെല െതാഴിലാളിക�െട ���ൾ പരിഹരി��തിന് സ��ാ�  �ിയാ�കമായി
ഇടെപ��ിെ�� പരാതിക� ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ഡി) ഇ�രം മി�കളിെല െതാഴിലാളിക�െട േസവന-േവതന വ�വ�കെള സംബ�ി�� പരാതികളി�
യഥാസമയം പരിഹാരം കാ��തിന് �േത�ക ��ന��േമാ ?

െകായിലാ�ിയിെല കർഷകർ�്അ�വദി� �ക

456.�ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം ഖാദി �ാമവ�വസായ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സഹകരണ കാ�ഷിക �ാമ വികസന ബാ�് �േഖന കാ�ഷിക വികസന
പ�തിക��ായി 2013-2014 സാ��ിക വ�ഷം െകായിലാ�ിയി� എ� ക�ഷക��് എ� �പ
വീതം അ�വദി� എ�ത് സംബ�ി� വിശദമായ റിേ�ാ��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത �ക ഏെത�ാം േമഖലകളിലാണ് അ�വദി�െത�് വ��മാ�ാേമാ?

സഹകരണബാ�ക�െട �ാസിഫിേ�ഷ�

457.�ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം ഖാദി �ാമവ�വസായ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സഹകരണ ബാ�കെള �ാസിൈഫ െച��തിന് സ�ീകരി�ി�� മാനദ��� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �ാസിഫിേ�ഷ�  നട��തിന് കാലപരിധി നി�യി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  അത് എ�വെരെയ�്
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വ��മാ�ാേമാ?

ക�സ�മ�െഫഡ്, ന�, നീതി, �ിേവണി േ�ാ�ക�െട തകർ�

458.�ീ.ജി.�ധാകര�
,, ബി.ഡി. േദവ�ി
,, ടി.വി.രാേജഷ്
�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം ഖാദി �ാമവ�വസായ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സഹകരണ വ��ിെ� കീഴി�� ക�സ�മ�െഫഡ്,  ന�,  നീതി,  �ിേവണി
േ�ാ�കൾ അവ�െട ഉേ�ശല���ിന�സരി�് �വ��ി�ി��തിന് ഈ സ��ാരിെ� കാല�്
സാധി��ി� എ� പരാതി വിലയി��ിയി�േ�ാ ;

(ബി) ഇ�രം �ാപന�െള അവ�െട ഉേ�ശല���ിന�സരി�് �വ��ന�മമാ�ാ�
സാധി�ിെ��ി� അതി�� കാരണം എ�ായി��െവ�് വ��മാ�േമാ ;

(സി) ��കാല�ളി�, െപാ�വിപണിയി�  വില�യ�ം പിടി� നി���തിന് �ഖ� പ�് വഹി�ി��
ഇ�രം �ാപന��  തക��യിേല�് നീ�ിെയ�ി�  ആയത് ��തര അനാ��ം
െക�കാര��ത�ം �ലമാെണ� ആേ�പ�ിേ��� നിലപാട് വ��മാ�േമാ?

മിഷ൯ 676 -പലിശരഹിത വാ��ം സഹകരണ േമഖലയിെല �തന പ�തിക�ം

459.�ീ.എ.�ി.േജാ�ജ്
,, പി.എ.മാധവ�
,, വ��ല കഹാ�
,, വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം ഖാദി �ാമവ�വസായ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മിഷ൯  676  � ഉ�െ���ി പലിശരഹിത വാ��ം സഹകരണ േമഖലയിെല �തന പ�തിക�ം
�ഖ�ാപി�ി�േ�ാ;

(ബി) എെ��ാം പ�തികളാണ് മിഷൻ  676  വഴി സഹകരണ വ��് നട�ാ�ാ൯ ഉേ�ശി��ത്;
വിശദാംശ�� എെ��ാം;

(സി) പ�തികെള സംബ�ി� �പേരഖ ത�ാറാ�ാ൯ എെ��ാം നടപടിക� എ��ി��്;
(ഡി) പ�തിക� സമയബ�ിതമായി നട�ാ�ാ൯ ഭരണതല�ി� എെ��ാം നടപടിക� എ��ി��്?

മ�ട രവിവ���് �ാരകം

460.�ീ.�ി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം ഖാദി �ാമവ�വസായ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�രി� �ശ� ചല�ി� ഛായാ�ാഹക�  മ�ട രവിവ���് ജ�നാ�ി�  �ാരകം
പണി��തിനായി, മ�ട വിേ�ജി� ഖാദി �ാമ വ�വസായ വ��ിെ� ഉടമ�തയി�� തരിശ് �മി
വി�് െകാ��ണെമ� ആവശ�ം സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി��മി വി�് െകാ���തിനായി ഇ� വെര സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ?

മദ� വ�മാനം
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461.�ീ.െക.��ിരാമ� (��രി��) : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം നിയമ�ം
ഭവനനി�മാണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിവിധ നിലയി�� മദ� വ�മാന മാ���ളി�െട  2013-2014  സാ��ിക വ�ഷം സം�ാന
ഖജനാവി� ലഭി� െമാ�ം �ക എ�യായി�� ; വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) ത�ാ�ി�  വ�മാനം എ�യായിരി�െമ�ാണ് ബ�ജ�ി�  കണ�ാ�ിയി��െത�്
വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) സ��ാ�  ഏ��ം ഒ�വി�  �ഖ�ാപി� അ�കാരി നയ�ിെ� പ�ാ�ല�ി�  ത�ാ�ിെല
വ�മാന�ി� �റവ് �തീ�ി��േ�ാ ; എ�ി� എ� ;

(ഡി) വ�മാന�ിെല �റവ് മേ�െത�ി�ം നിലയി� പരിഹരി�ാ� നടപടിക� സ�ീകരി�ി �േ�ാ; എ�ി�
വിശദമാ�േമാ ;

(ഇ) �ഖ�ാപിത ബ�ജ�ിെ� നട�ി�ി�  വ�മാന�ി��ാ�� �റവ് ഏെത�ാം നിലയി�
�തി�ലമായി ബാധി�െമ�് വിശദമാ�േമാ ?

നി�തി �ടി�ിക

462.�ീ.മാത� �ി.േതാമസ്
,, േജാസ് െത�യി�
�ീമതി.ജമീല �കാശം
�ീ.സി.െക.നാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം നിയമ�ം ഭവനനി�മാണ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് പിരി�കി�വാ�� നി�തി �ടി�ിക പിരിെ���വാ� എെ��ി�ം ഊ��ിത �മം
നട��േ�ാ;

(ബി) പിരി� കി�വാ�� നി�തി �ടി�ിക നി�തി വ��് കണ�ാ�ിയി��ത് എ� േകാടി �പയാണ് ;
(സി) നി�തി വ��ം സി. എ. ജി. �ം വ�ത�� തര�ി� നി�തി �ടി�ിക തി�െ���ിയതിെ� സാഹചര�ം

എെ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തിന് േശഷം എ� േകാടി �പ�െട നി�തി പിരിവിന് സ��ാ�
തല�ി� േ� െകാ��ി��്?

പ�തി �ക

463.�ീ.െജയിംസ് മാത� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം നിയമ�ം ഭവനനി�മാണ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2014-15 സാ��ിക വ�ഷെ� പ�തി നി�േ�ശ�� നട�ിലാ�ാ�, ബ�ജ�ി� വകയി��ിയ
�കേയ�ാ�  ഏെറ �ക,  (നാളി�വെര നട�ാ�ിയ പ�തി �വ��ന��െട കാര��ി�)
േവ�ിവ�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  2014-15  വ�ഷ�ിെ� ഒ�ം ര�ം ക�ാ���കളി�  നട�ായ പ�തികളി�  ഏെത�ാം
പ�തിക�െട കാര��ിലാണ് ബ�ജ�ി�  നി�േ�ശി�െ��തിേന�ാ�  ��ത�  െചലവ്
േനരി�ി��െത�് െവളിെ���ാേമാ;

(സി) ഇ�ര�ി�  ഉ�ായ അധിക െചലവ് സാ��ിക �തിസ�ി�് കാരണമായി�േ�ാ;  എ�ി�
വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഒ�ം ര�ം ക�ാ��റി�  െമാ�ം പ�തി �ക�െട എ� ശതമാനം �ക �ഷറിയി�  നി�ം
െചലവായി�ഴി�ി��്; വിശദമാ�ാേമാ?
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നി�തി ബാ��ത

464.�ീ.ജി.�ധാകര�
,, ബി.സത��
,, െക.���ത് മാ��
,, വി.െച�ാമരാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം നിയമ�ം ഭവനനി�മാണ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബജ�ി�  �ചി�ി�ാെത�ം നിയമസഭയി�  ച�� െച�ാെത�ം കന� നി�തി ഭാര�ം
ബാ��തക�ം ജന��െട േമ�  ഓ�ഡിന�സി�െട അടിേ���ി��ത് ഭരണഘടന വി���ം
കീ�വഴ�മി�ാ��മാെണ� ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇ�ാര��ി� നിലപാട് വ��മാ�േമാ;

(സി) ബജ�ി� �ഖ�ാപി� പ�തികൾ ���ീകരി�ാ� സാധി�ാ�േ�ാ�ം ഇ��ം ഉയ�� േതാതി�
സാ��ിക ഭാരം അടിേ���ി��തിന് ഇടയായ സാഹചര�ം െക�കാര��ത�ം അഴിമതി�ം
�ലമാെണ� ആേ�പ�ി�, നിലപാട് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) എ�െകാ�ാണ് ഇ�രെമാ� സാ��ിക �തിസ�ിയിേല�ം വികസന �രടി�ിേല�ം
സം�ാനം എ�ിേ���ി�േ�ാ എ�് പരിേശാധന നട�ിയി�േ�ാ; വിദാംശം വ��മാ�േമാ?

സാ��ിക �തിസ�ി

465.�ീ.െക.�ഹ���ി ഹാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം നിയമ�ം ഭവനനി�മാണ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സാ��ിക �തിസ�ി നിലനി���േ�ാ;

(ബി) ധനപരമായ ��ി��ി�� കാരണ�� എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ലഭി�ാ�ളള േക�വിഹിതം ലഭി�ാ�ത് ധനപരമായ ��ി��ിന് കാരണമായി�േ�ാ;  എ�ി�
േക� വിഹിതമായി എ�് �ക ലഭി�ാ�െ�� വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ധനപരമായ ��ി��ക� മറികട��തിന് എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ാ൯ ഉേ�ശി��െവ�്
വിശദമാ�ാേമാ?

ശ�ളപരി�രണം

466.�ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം നിയമ�ം ഭവനനി�മാണ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കീ�വഴ��ള�സരി�് സം�ാന സ��ാ�  ജീവന�ാ��ം അ��ാപക��ം ശ�ളം
പരി�രി�വാ�ളള തീയതി എ�ാണ്;  ആയതി�േവ�ി നാളി�വെര സ�ീകരി� നടപടിക�
എെ��ാെമ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ശ�ളപരി�രണം �ാബല��ി� വേര� തീയതി�ത��ാണ് ഇട�ാലാശ�ാസം ന�േക�ത് എ�്
ഏെത�ി�ം തര�ി�ളള കീ�വഴ�ം ഉേ�ാ;  20%  ഇട�ാലാശ�ാസം
അ�വദി�ണെമ�ാവശ�െ��െ�ാ�് ഏെത�ാം സംഘടനക�  നിലവി�  നിേവദനം
ന�കിയി�െ��റിയി�േമാ; ഇവ��് ന�കിയി�ളള മ�പടിക�െട പക��ക� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) വില�യ�ം�ലം ജീവിതെ�ലവ് അസാധാരണമായി വ��ി�െ�� സാഹചര��ി�
ശ�ളപരി�രണം നട�ിലാേ���തായ തീയതി�ത�  �ാബല��ി�  ഇട�ാലാശ�ാസം
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അ�വദി��തി�ളള നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സ�കാര� ധനകാര� �ാപന��

467.�ീ.േകാടിേയരി ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം നിയമ�ം ഭവനനി�മാണ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് എ� സ�കാര� ധനകാര� �ാപന�� �വ��ി��െ��് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ഈ സ�കാര� �ാപന�ളി�  എ�് �ക നിേ�പമായി�െ��ം,  എ�് �ക വാ�യായി
ന�കിയി�െ��ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) റിസ�വ് ബാ�ിെ� അ�മതിയി�ാെത �വ��ി�� എ� സ�കാര� ധനകാര� �ാപന��
നിലവി�െ��് െവളിെ���ാേമാ;

(ഡി) ഇ�രം ധനകാര� �ാപന��െ�തിെര സ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയിൽ ചിലവഴി� �ക

468.�ീ.വി.െച�ാമരാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം നിയമ�ം ഭവനനി�മാണ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2013-14 സാ��ിക വ�ഷം െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ േമഖല�് െചലവഴി� െമാ�ം �ക എ�െയ�ം
അതി� എ�ഡഡ് േമഖല�് േവ�ി മാ�ം െചലവഴി� �ക എ�െയ�ം വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) 2014-15  സാ��ിക വ�ഷ�ി�  െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ േമഖല�് �തീ�ി�� െമാ�ം െചലവ്
എ�െയ�ം ബ�ജ�ി� വകയി��ിയ �ക എ�െയ�ം വ��മാ�ാേമാ ;;

(സി) ബ�ജ�് അവതരി�ി�തി�േശഷം എ�ഡഡ് േമഖലയി�  എ�ഡഡ് ��ക�ം �� � ��ക�ം
ബാ�ക�ം മ�ം അ�വദി� ഇന�ിൽ �തീ�ി�� അധിക െചലവ് എ� േകാടിയാണ്;

(ഡി) സം�ാനെ� ൈഹ��തലം വെര�� സംര�ിത അ��ാപക��് ത�ാ�ി� എ� േകാടി �പ
െചലവ് വ�െമ��ത് കണ�ാ�ി വിവരം െവളിെ���ാേമാ?

സം�ാന�ിന് കി�� സാ��ിക സഹായം

469.�ീ.െക.െക.നാരായണ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം നിയമ�ം ഭവനനി�മാണ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2014-15  സാ��ിക വ�ഷം േക� ഫിനാ�സ് ക�ീഷ�  വഴി സം�ാന�ിന് കി��
സാ��ിക സഹായം എ� േകാടിയായിരി�ം;

(ബി) ഗാ�ഗി�-�ഖ�ജി േഫാ��ല �കാരം �ാനിംഗ് ക�ീഷ�  വഴി ലഭി�� സഹായം എ�
േകാടിയായിരി�ം;

(സി) െസ��� േ�ാ�േസ�ഡ് �ീമി� ലഭി�� സാ��ിക സഹായം എ�യായിരി�ം;
(ഡി) േമ��റ�വ ��ി�ം ഇതിനകം എ� �ക വീതം ലഭി�ി��്;
(ഇ) ഇവ ��ം ലഭി��തിേല�് സം�ാന ഗവ�െമ�് സ�ീകരി� നടപടിക�  എെ��ാമാണ്;

ഇതി��റേമ സം�ാനം �േത�കമായി എെ��ി�ം സഹായ�ിനായി അേപ�ി�ി�േ�ാ; എ�ി�
വിശദമാ�ാേമാ?

േസവന��െട ഫീ�വ��ന
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470.�ീ.വി.െച�ാമരാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം നിയമ�ം ഭവനനി�മാണ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിവിധ വ��ക��് കീഴി�  ന��� േസവന��െട �സ�  ചാ��ക�ം ഫീ�ക�ം
വ��ി�ി�ാ�തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) നിലവി�� ചാ��ക�െട എ� ശതമാനം വീതം വ��ി�ി�ി��്;  ��ത വ�ധന എ�് �ത�
നിലവി� വ�ക��ായി;

(സി) ത�ാ�ിെല ബ�ജ�ി�  റവന� റസീ�്സ്(െഹഡ് ഓഫ് എ�ൗ�്  0051  �ത�  1475  വെര)

�തീ�ി�ത് എ� േകാടി ആയി��;  റിവിഷേനാ��ടി ഇത് ത�ാ�ിന് എ� േകാടിയായി
വ��ി�ം;

(ഡി) 2015-16  സാ��ിക വ�ഷ�ി�  ���ിയ നിര�ി�  ലഭി�� റവന� റസീ�്സ് എ�
േകാടിയായിരി�ം;  2014-15�  �തീ�ി��തിേന�ാ�  എ� ശതമാനം  2015-16�
�തീ�ി�ാെമ� വിശദമാ�േമാ ?

�േമാഷ� ശ�ള നി��യ�ിെല അപാകത

471.�ീ.പി.എ.മാധവ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം നിയമ�ം ഭവനനി�മാണ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മണ�� നിേയാജക മ�ല�ിെല പാവറ�ി െസ�് േജാസഫ് എ�്.എസ്.എസ്.-െല അ��ാപക�
�ീ.  എ.  ടി.  �ീഫെ�  (റി�.എ�്.എം)  �േമാഷ�  ശ�ള നി��യ�ിെല അപാകത
പരിഹരി��തിനായി സമ��ി� അേപ�യി� (File  No.81925/എഡ�.എ3/13 ധനകാര� വ��്)
സ��ാ� തീ�മാനം എ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� ��ത ഉ�രവിെ� േകാ�ി ലഭ�മാ�േമാ?

�ഷറിയിെല നീ�ിയിരി�്

472.�ീ.െക.െക.ജയച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം നിയമ�ം ഭവനനി�മാണ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2010  �ത�  2014  വെര�� ഓേരാ വ�ഷ�ം മാ��് അവസാനം �ഷറിയി�  ഉ�ായി��
നീ�ിയിരി�് എ� േകാടി വീതമായി��;

(ബി) 2014 ഒേ�ാബ� 31�ം നവംബ� 30�ം �ഷറിയി� ഉ�ായി�� നീ�ിയിരി�് എ�യായി�� ?

ധവള പ�ം

473.േഡാ.ടി.എം.േതാമസ് ഐസക്
�ീ.എളമരം കരീം
,, സി.രവീ�നാഥ്
,, രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം നിയമ�ം ഭവനനി�മാണ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിെ� സാ��ിക �ിതി െവളിെ���ിെ�ാ�് ധവള പ�ം ഇറ�ാ�
ഉേ�ശി��േ�ാ ;

(ബി) സാ��ിക �തിസ�ി നില വി�േ�ാ ഇതി� ഇടയാ�ിയ വ�തക� എെ�ാെ�യാണ് ;
(സി) 2014-15  ബജ�് അവതരണ േവളയി�  ഇ�ാ� എെ��ാം ഘടക�ളാണിേ�ാ�  വ�
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േച��ി��ത് ;
(ഡി) ബജ�് േവളയില�ാെത ഓ�ഡിന�സി�െട അധികനി�തി �മ��േ�ാ ;

(ഇ) ബജ�ി�െട��ായി��തി� �റേമ,  ഓ�ഡിന��കളി�െട നി�തിക�ം േസവന നിര�ം
വ��ി�ി�ത് ജന�െള വീ�ം �തിസ�ിയിലാ�ിയിരി�കയാെണ�റിയാേമാ ;

(എഫ്) ബജ�ി�െട�� അധിക വിഭവ സമാഹരണല��ം എ�യായി��  ;  ഓ�ഡിന��ക�
�റെ��വി�ം എ�ിക��ീവ് ഉ�ര�ക�  �റെ��വി�െകാ�ം ഏെത�ാം നി�തിക�, സ��ീസ്
ചാ��ക� �ട�ിയ ഇന�ളി� എ� �ക വീതം അധികമായി സമാഹരി�ാ� തീ�മാനി�ി��്,
വിശദമാ�േമാ ?

അടിമാലി �ാമപ�ായ�ിെല ക���മാതാ െ�ഷ�� �� മ�ി�ാവിന് ആ�ി വിസനഫ�്

474.�ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം നിയമ�ം ഭവനനി�മാണ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അടിമാലി �ാമപ�ായ�ിെല ക���മാതാ െ�ഷ��  ��  മ�ി�ാവിന് എം.എ�.എ.-

എസ്.ഡി.എഫ്.  �  നി�ം �ക അ�വദി��തി� സാധി�ാ� �ിതിവിേശഷം
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) വികലാംഗരായി�� വിദ�ാ��ിക�  പഠി�� �ളായതിനാ�  ��ത െ�ഷ��  �ളിന്
എം.എ�.എ. �ാേദശിക വികസന ഫ�ി� നി�ം �ക അ�വദി��തി� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ബജ�ിെല �ാ� & േനാ�-�ാ� ഇന�ി� വകയി��ിയ �ക

475.�ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം നിയമ�ം ഭവനനി�മാണ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2014-15  വ�ഷെ� ബജ�ിെല �ാ�  &  േനാ�-�ാ�  ഇന�ി�  വകയി��ിയ �ക എ�;

30.11.2014  വെര�� െചലവ് എ�െയ��തിെ� വിശദ വിവരം ന��േമാ;  വ��് തിരി��
കണ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�ാര��ി� പ�തി വിഹിതം െവ�ി�റ�ി�േ�ാ; എ�ി� എ�െകാ�്; വിശദാംശം ന��േമാ?

സാ��ിക �ിതി

476.�ീമതി.െക.എസ്.സലീഖ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം നിയമ�ം ഭവനനി�മാണ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ൪�ാരിെ� നിലവിെല സാ��ിക �ിതി എ�ാണ് എ� വ��മാ�േമാ;

(ബി) സ൪�ാ൪ നട�സാ��ിക വ൪ഷം ഫിനാ൯സ് ബി�ി� ഉ�െ���ി നി�തി പിരിവ് നട�ി വരെവ
ഏെത�ാം നി�തി വ൪�നവ് ഒാ൪ഡിന൯�ക�  വഴി�ം മ�് സ൪�ാ൪ ഉ�ര�ക�  വഴി�ം
പിരിെ���വാ൯ നടപടിക� സ�ീകരി�; ഇനം തിരി�് വിശദാംശ�� വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ�രം ഒാ൪ഡിന൯�ക�  വഴി�ം,  മ� സ൪�ാ൪ ഉ�ര�ക�  വഴി�ം എ� േകാടി �പ�െട
അധിക നി�തി െപാ�ജന�ളി� നി�ം പിരിെ���വാനാണ് സ൪�ാ൪ ഉേ�ശി��ത്;

(ഡി) 2011മാ൪�ി� �ഷറികളിെല നീ�ി ഇ��് �ക എ� എ�ം 2012 മാ൪�് 31, 2013 മാ൪�് 31, 2014

മാ൪�് 31, 2014 ഒേ�ാബ൪ 31 എ�ീ ദിവസ�ളിെല നീ�ിയിരി�് �ക എ�െയ�ം വ��മാ�േമാ;

(ഇ) സാ��ിക �തിസ�ി മറികട�ാനായി �ഖ�മ�ി ഉ�െ�െട�ളള കാബിന�് റാ�ളളവ൪ എ� �ക
സ൪�ാരിന് തിരി� ന�കാ൯ തീ�മാനി�െവ�ം ആയ� �കാരം നാളി�വെര എ� �ക
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സ൪�ാരിന് ന�കിെയ�ം വ��മാ�േമാ;

(എഫ്) ��ത തീ�മാനം �ഖ�മ�ി ഉ�െ�െട�ളള കാബിന�് റാ�ളളവ൪ എ��തി�േശഷം ��ത
വ��ിക�  ഒാേരാ���ം വിേദശ യാ�,  �തിയ കാ�ക�, യാ��ടി,  വീ�ക�െട അ����ണി
എ�ിവ�ായി സം�ാന ഖജനാവി� നി�ം എ� �ക വീതം ൈക��ിെയ�് വ��മാ�േമാ?

സാ��ിക �തിസ�ി മറികട�ാ� നി�േ�ശ��

477.�ീ.സി.െക സദാശിവ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം നിയമ�ം ഭവനനി�മാണ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനം േനരി�� സാ��ിക �തിസ�ി മറികട�ാ�  എെ��ാം നി�േ�ശ��
മ�ിസഭാേയാഗ�ിെ� പരിഗണന�ായി വരിക��ായി;

(ബി) അതിേ�ൽ മ�ിസഭ എ�� തീ�മാന��ം അേത �ട��് �റെ��വി� ഉ�ര�ക�ം
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഓേരാ തീ�മാന�ിെ� ഫലമാ�ം ത�ാ�ിെല ബ�ജ�ി� കണ�ാ�െ��തിന് �റെമ��ാ��
അധിക വ�മാനം എ� േകാടി �പ വീതമാെ���ത് ഇനം തിരി�് വിശദമാ�ാേമാ?

ധന ഉ�രവാദിത� നിയമം

478.�ീ.െക.�േരഷ് ���് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം നിയമ�ം ഭവനനി�മാണ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ധന ഉ�രവാദിത� നിയമം സ��ാ� പാ�ാ�ിയത് ഏത് തീയതിയിലായി��;  അതിെല �ധാന
വ�വ�ക� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) നിയമ വ�വ�ക�ം സ��ാരിെ� ധന�ിതി�ം സംബ�ി� വിശദാംശ�� െവളിെ���ാേമാ;

(സി) 2011-12,  2012-13,  2013-14  എ�ീ വ�ഷ�ളിെല ധനക�ി,  റവന� ക�ി,  ബ�ജ�് ക�ി,
ബാധ�തക� �ട�ിയ വിശദാംശ�� െവളിെ���ാേമാ?

െക. എസ്. ആ�. ടി. സി. �� സാ��ിക പാേ�ജ്

479.�ീ.െക.��ിരാമ� ഉ�മ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം നിയമ�ം ഭവനനി�മാണ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക. എസ്. ആ�. ടി. സി. സമ��ി� സാ��ിക പാേ�ജിെ� ഭാഗമായി പണം അ�വദി��തിന്
ധനകാര�വ��് �േ�ാ�െവ� വ�വ�ക� എെ��ാമായി��;

(ബി) മ�ിസഭാ േയാഗ�ിെ� പരിഗണന� വ� ബ�െ�� ഫയലി� ധനകാര� വ��് ��ി�ാ�ിയ
കാര��� എെ��ാമായി��; മ�ിസഭ ഇ�ാര��ി� എ�� തീ�മാനം എ�ായി��;

(സി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  �് പണം അ�വദി�െകാ�് �റെ��വി� ഉ�രവിെ� പക��്
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഈ സാ��ിക വ�ഷം െമാ�ം എ� �ക െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. �് ന�കാ� ഉേ�ശി�� എ�്
അറിയി�ാേമാ ?

സി.എസ്.ടി. രജിേ�ഷ൯ ഉളള േകാ��ാ�൪മാ൪�് അ�വദി� നി�തിയിളവ്
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480.േഡാ.ടി.എം.േതാമസ് ഐസക് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം നിയമ�ം ഭവനനി�മാണ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നി൪�ാണ�ിേല൪െ�� സി.എസ്.ടി.  രജിേ�ഷ൯ ഉളള േകാ��ാ�൪മാ൪ അന�
സം�ാന�് നി�് നി൪�ാണ സാമ�ിക� വാ�ിയ ഇന�ി� ത�ാ�ി� സ൪�ാരിന് ലഭി�
നി�തി വ�മാനം സംബ�ി�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സി.എസ്.ടി.  രജിേ�ഷ൯ ഉളള എ� േകാ��ാ�൪മാ൪  25 േകാടി �പ�് �കളി� വിലമതി��
നി൪�ാണ സാമ�ിക� ഈ വ൪ഷം െകാ� വ�ക��ായി; അവ൪ ആെരാെ�; അവ൪ െകാ�വ�
സാമ�ിക��് ഏ൪െ���ിയ നി�തി നി൪േ�ശ�� എ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) നിലവി�ളള വ�വ�ക�, സം�ാന�ിന് �റ�് നി�് നി൪�ാണ സാമ�ിക� െകാ�വ��
േകാ��ാ�൪മാ൪�് നി�തിയി�  നി�ം ര�െ�ടാ൯ സഹായകമായി�ളളതാെണ നറിയാേമാ;

സം�ാന�് നി�് നി൪�ാണ സാമ�ിക�  വാ�ി നി൪�ാണ�ിേല൪െ��ിരി�� െച�കിട
േകാ��ാ�൪മാ൪�് ലഭി�ാ� സൗജന�ം വ൯കിട േകാ��ാ�൪മാ൪�് ലഭി�ത് വഴി
സർ�ാരി��ായ വ�മാനന�ം വകയി��ിയി�േ�ാ?

െക.എസ്.എഫ്.ഇ �നിയ� അസി��് നിയമനം

481.�ീ.എം.പി.വി�െസ�റ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം നിയമ�ം ഭവനനി�മാണ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  സ��ീസി���േപാെല,  െക.എസ്.എഫ്.ഇ.യിെല താ� വിഭാഗ�ി�� നി�ിത
ശതമാനം ജീവന�ാ��് �നിയ� അസി��് ആയി നിയമനം ന�കാ� തീ�മാനെമ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  �ാ�േവ�് ആയ താ�� വിഭാഗം ജീവന�ാ��് സീനിേയാറി�ി�െട അടി�ാന�ി�
�നിയ� അസി��് ആയി നിയമനം ന�കാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി നവീകരണ പാേ�ജ്

482.�ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം നിയമ�ം ഭവനനി�മാണ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി സമ��ി� നവീകരണ പാേ�ജ് ��ണേതാതി�  ധനകാര�വ��്
അംഗീകരി�ക��ായി�േ�ാ  ;  ഇെ��ി�  പാേ�ജിെല ഏെത�ാം ഘടക��
അംഗീകരി�ക��ായി�ിെ��് വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) നവീകരണ പാേ�ജിെ� ഏെത�ാം ഭാഗ�� അംഗീകരി�ക��ായി  ;  ഇ�കാരം സ��ാ� ഈ
വ�ഷം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. �് ഓേരാ മാസ�ം ന�ാ� തീ�മാനി� സഹായ�� എെ��ാമാണ്;
ഇതിനകം ന�ിയി��ത് എെ��ാമാണ്; വിശദമാ�േമാ ?

എം.എ�.എ. ഫ�ി� നി�ം��ക��് എ�.സി.ഡി. െ�ാജ��

483.�ീ.പി.�ി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം നിയമ�ം ഭവനനി�മാണ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ക��് എ�.സി.ഡി. െ�ാജ�� വാ�ാ� എം.എ�.എ. ഫ�ി� നി�ം അ�വദി�ാ�� �ക
എ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ �ക�് എ�.സി.ഡി.  െ�ാജ��  ലഭ�മാ�ാ�  ക�നിക�  ത�ാറാവാ�ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) എ�.സി.ഡി. െ�ാജ�റിന് അ�വദി�ാ�� �ക വ��ി�ി� ന�കാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?
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േകരള സം�ാന സംരംഭക മിഷ�

484.�ീ.ടി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം നിയമ�ം ഭവനനി�മാണ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

േകരള സം�ാന സംരംഭക മിഷെ� കീഴി� ഇ�വെരയായി എ� സംരംഭ�� ആരംഭി�ി�െ��ം
എ� �പ െചലവഴി�െവ�ം എ� േപ��് ഇതിെ� ആ��ല�ം കി�ിെയ�ം �തനമായ എെ�ാെ�
സംരംഭ�ളാണ് ഇ�വഴി �ട�വാ� കഴി�ി�ളളെത��� ജി�തിരി�ളള കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ?

മദ� വ�വസായ െതാഴിലാളികെള �നരധിവസി�ി�ാ�� െസസ്

485.�ീ.എളമരം കരീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം നിയമ�ം ഭവനനി�മാണ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മദ� വ�വസായ െതാഴിലാളികെള �നരധിവസി�ി�ാ�� െസസ് ഇന�ി�  വിേദശ മദ�
വി�നയി�െട നാളി�വെര സമാഹരി� �ക എ�യാണ്;

(ബി) ഇതി� എ�് �ക �നരധിവാസ�ിനായി െചലവഴി�;

(സി) ബാ�ക� അട� ��ിയതിന് േശഷം എ� മദ�വ�വസായ െതാഴിലാളിക� ആ�ഹത� െച�ി��തായി
അറിയാേമാ;

(ഡി) അ�കാരം ആ�ഹത� െച�വ�െട ��ംബ�ിെന �നരധിവാസ െസസ് ഇന�ി� സമാഹരി�
�കയി� നി�ം ന�ിയ സഹായം എ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

െപാ� സ�കാര� പ�ാളി� നയം

486.�ീ.വി.ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം നിയമ�ം ഭവനനി�മാണ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ� സ�കാര� പ�ാളി�ം സംബ�ി� നയം �പീകരി��തിന് ആ��ണ േബാ�ഡി� നി�ം
നി�േ�ശ�� ലഭി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത നി�േ�ശ�� അ�സരി�് സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(സി) സ��ാ�  സംവിധാനം �േഖന ന�ിവ�ി�� േസവന��  െപാ�സ�കാര� പ�ാളി��ിനായി
വി�ന��േ�ാ� ജന����ാകാ�� ��ി��കൾ സംബ�ി�് വിശകലനം നട�ിയി�േ�ാ;

ഉെ��ി� ��ത ��ി��് ഒഴിവാ�ാ� ഉ� നി�േ�ശ�� വ��മാ�േമാ?

െപാ� വിപണിയി� നി�ം സ��ാ� എ�� കടം

487.�ീ.എം.ച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം നിയമ�ം ഭവനനി�മാണ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2014 മാ��ി� േശഷം െപാ� വിപണിയി� നി�ം സ��ാ� കടെമ��ി�� �കെയ�യാെണ�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഓേരാ മാസ�ം എ�� �ക�െട കണ�് െവേ�െറ ന��േമാ;

(സി) എ� �ക വെര കടെമ���തി�� അ�മതിയാ� സ��ാരി��ത്;
(ഡി) കടെമ��ാ�� പരിധി�െട എ� ശതമാനമാണ് സ��ാ� ഇ�വെര ഉപേയാഗെ���ിയി��ത്;
(ഇ) കടെമ�� പരിധി ഉയ��തിെ� ഭാഗമായി സം�ാന�ിെ� വാ�ഷിക പ�തി നട�ി�്
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അവതാള�ിലായി�േ�ാ;

(എഫ്) ഉെ��ി�  അ� പരിഹരി��തിനായി എെ��ി�ം നടപടി സ��ാ�  സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ?

അധിക വ�മാന�ിനായി ആവി�രി� പ�തിക�

488.�ീ.വി.ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം നിയമ�ം ഭവനനി�മാണ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തിന് േശഷം അധിക വ�മാന ത�ികകൾ ��ി��തിനായി
എെ��ാം പ�തിക� ആവി�രി�  ; ഓേരാ പ�തി�ം വകയി��ിയ �ക�ം െചലവഴി� �ക�ം
എ�െയ� വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ഇവയി� ���ീകരി� പ�തിക� ഏെത�ാെമ�ം അവയി� ഓേരാ�ി� നി�ം ലഭി� അധിക
വ�മാനം എ�െയ�ം െവളിെ���േമാ ;

(സി) ���ീകരി�ാ� പ�തിക�െട �േരാഗതി വിവരി�ാേമാ?

ആ�ി വികസന പ�തി

489.�ീ.പി.�ി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം നിയമ�ം ഭവനനി�മാണ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ�ി വികസന പ�തിയി�  ഭരണാ�മതി ലഭി�� ���ിക�  ഏെ���ാ�  കരാ�കാ�
ത�ാറാവാ�ത് �യാസ�� ��ി��തായ വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എം.എ�.എ.മാ�െട �ാേദശിക വികസന ഫ�ിെ� മാ�കയി�  ആ�ി വികസന പ�തിയിെല
���ിക��� �ക�ം ലഭ�മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ആ�ി വികസന ഫ�്

490.�ീ.എം.പി.വി�െസ�റ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം നിയമ�ം ഭവനനി�മാണ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ�ി വികസന ഫ�ി�  നി�ം ഭരണാ�മതി ലഭി�� ���ിക�െട ഭരണാ�മതി ഉ�രവ്
അതാത് എം.എ�.എ.മാ��് ഇ-െമയിലി� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ആ�ി വികസന ഫ�് വഴി നട�ിലാ�� പ�തിക�െട കാലതാമസം ഒഴിവാ�വാ�
ജി�ാതല�ിേല�് ഫ�് ൈകമാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ആ�ി വികസന ഫ�്

491.�ീ.െജയിംസ് മാത� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം നിയമ�ം ഭവനനി�മാണ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിേയാജക മ�ലം ആ�ി വികസന ഫ�് വിനിേയാഗം സംബ�ി�് നാളി�വെര�� കണ�ക�
വാ�ഷികാടി�ാന�ി� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ പ�തി ആരംഭി�ത് ഏത് തീയതി �തലാണ്;  ഒ� അസം�ി നിേയാജക മ�ല�ി� ഒ�
വ�ഷം നട�ിലാേ��ിയി��ത് െമാ�ം എ�് �ക�� പ�തിയായി��;

(സി) 140  മ�ല�ളിലായി ഈ പ�തി നട�ിലാ�ിയ വ�ഷം �ത�  ഈ വ�ഷം വെര
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െചലവഴിേ��ിയി�� െമാ�ം �ക എ�യായി��; പ�തി ആരംഭി�് നാളി�വെര ഈ പ�തി
�കാരം ഖജനാവി� നി�ം െചലവഴി� െമാ�ം �ക എ�;

(ഡി) ഈ പ�തി �കാരം ഭരണാ�മതി ന�ിയ പ�തിക�െ��ാമായി �തീ�ി�� െചലവ് എ�;

(ഇ) ഈ പ�തി �കാരം ഭരണാ�മതി�ായി പരിഗണനയിലിരി�� പ�തിക� എ�;

ആ�ി വികസന ഫ�് വിനിേയാഗം

492.�ീ.എ. െക. ശശീ��
,, േതാമസ് ചാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം നിയമ�ം ഭവനനി�മാണ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ആ�ി വികസനഫ�ി� ഉ�െ���ിയ �വ��ിക��ായി നാളി�വെര എ� �പ
െചലവായി�െ��് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) എം.എ�.എ.  മാ�െട �ാേദശിക വികസനഫ�് വിനിേയാഗി�ാ�  ജി�ാ കള���് അധികാരം
ന�കിയിരി���േപാെല ആ�ി വികസനഫ�് ഉപേയാഗി�� �വ��ിക��ം ഫ�്
വിനിേയാഗി�ാ�  കള��മാ��് അധികാരം ന�കാ�  ഉത�ം വിധം നിലവി�� നിബ�നക�
പരി�രി�് ഉ�രവിറ�വാ� ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) അ�കാരം പരി�രി� രീതിയി� ആ�ി വികസന ഫ�ിെ� വിനിേയാഗം സംബ�ി�് നയപരമായ
തീ�മാനെമ��േമാ?

ആ�ി വികസന ഫ�ി� നി�ം ഭരണാ�മതി ലഭി� ���ികൾ

493.�ീ.േകാലിയേ�ാട് എ�. ��� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം നിയമ�ം
ഭവനനി�മാണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ�ി വികസന ഫ�ി�  നി�ം ഭരണാ�മതി ലഭി� ���ിക�  െട��  െച�േ�ാ�  ആ
���ിക�  ഏെ����തിന് കരാ�കാ�  ത�ാറാകാെത വീ�ം പലതവണ െട��  െച�ക�ം
ആ�ം ഏെ���ാതിരി�ക�ം െച�� സാഹചര��ി� ��ത ���ിക� നട�ിലാ��തിന്
മെ�െ��ാം മാ���� സ�ീകരി�ാ� സാധി�െമ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇ�രം ���ിക�െട ഭരണാ�മതി റ� െച�് പകരം ���ി നി�േ�ശി�ാ� അവ�് അ�മതി
ലഭി�േമാ;

(സി) കരാ�കാ�  ���ിക�  ഏെ���ാ�  ത�ാറാകാ� സാഹചര��ി�  ��ത ���ിക�
െബനിഫിഷ�റി ക�ി�ി �പീകരി�് ഏെ���് െച��തിന് വ�വ��േ�ാ; ഇെ��ി� അതി��
അ�മതി ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ശ�ള ക�ീഷ� റിേ�ാ��്

494.�ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം നിയമ�ം ഭവനനി�മാണ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ� ജീവന�ാ�െട ശ�ള�ം െപ�ഷ�ം പരി�രി��തിന് സ��ാ� നിേയാഗി� ക�ീഷ�
ഇട�ാല റിേ�ാ��് സമ��ി��തിന് എെ��ി�ം നി�േ�ശ�� ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) അ�ിമ റിേ�ാ��ിന് കാലതാമസം േനരി�� പ�ം ജീവന�ാ��് ഇട�ാലാശ�ാസം �ഖ�ാപി��
കാര�ം പരിഗണി�േമാ;

(സി) ശ�ള ക�ീഷ� റിേ�ാ��് എ�േ��് സമ��ി�െമ�ം �തിയ ശ�ളാ��ല��� ജീവന�ാ��്
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എ�് ന��െമ�ം വ��മാ�ാേമാ?

ഓവ� �ാ�് �ക

495.�ീ.െക.െക.ജയച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം നിയമ�ം ഭവനനി�മാണ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിന് എ��ാ�� പരമാവധി ഓവ��ാ�് �ക എ� േകാടിയാണ്;  ഏ��ം ഒ�വി�
എ�� ഓവ� �ാ�് �ക എ�യായി��;  ഈ സ��ാരിെ� കാല�് എ�� ഏ��ം �ടിയ
ഓവ��ാ�് �ക എ�യായി��;

(ബി) �തിയ ധനകാര� വ�ഷം ആരംഭി�േ�ാ� സം�ാന�ിെ� ഓവ� �ാ�് �ക എ� േകാടിയായി
ഉയരാ� സാധ�ത��തായി അ�മാനി��; വിശദമാ�ാേമാ?

നി�തി - നി�തിേയതര വ�മാനം വ��ി�ി��തി� സ�ീകരി� നടപടിക�

496.�ീ.വി.ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം നിയമ�ം ഭവനനി�മാണ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 28.4.2014-െല സ��ാ�  ഉ�രവ്  (പി)നം.151/14/ധന.  �കാരം നിയമി�െ�� സമിതി�െട
�പാ�ശക� എെ��ാമാണ് ;

(ബി) ��ത �പാ�ശക�െട അടി�ാന�ി� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദീകരി�േമാ;

(സി) ��ത നടപടിക�െട അടി�ാന�ി� , നി�തി-നി�തിേയതര വ�മാനം വ��ി�ി��തി� േവ�ി
നിര�കളി�ം മ�ം ഏ�െ���ിയ വ��നവിെ� അടി�ാന�ി� ജന��െട ജീവിത െചലവി�
ഉ�ാ�� വ��നവ് കണ�ാ�ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  അതിെ� വിശദാംശ��
െവളിെ���ാേമാ?

നി�തി / നി�തി ഇതര വ�മാന മാ����

497.�ീ.എ. �ദീ��മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം നിയമ�ം ഭവനനി�മാണ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സാ��ിക �തിസ�ി ��മായിരി��തിെന �ട��്,  ത�ാ�ി� ��ത� നി�തി  /  നി�തി
ഇതര വ�മാന മാ���� കെ��ാ� സ��ാ� തീ�മാനി�ക��ാേയാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സ��ാ�  കെ��ിയ നി�തി  /  നി�തി ഇതര വ�മാന മാ����  എെ�ാെ�യായി��;

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) കെ��ിയ നി�തി  /  നി�തി ഇതര മാ���ളി�  ഏെത�ാം നട�ിലാ�ക��ായി;  ഓേരാ
ഇന�ി�െട�ം ത�ാ�ി� �തീ�ി�� അധിക വ�മാനം എ� േകാടി വീതമാണ്; വിശദ വിവരം
ലഭ�മാ�േമാ ;

(ഡി) അ�� സാ��ിക വ�ഷം  (2015-16)  നി�തി  /  നി�തി ഇതര വ�മാന മാ���ളി�  ഓേരാ
ഇന�ി�ം �തീ�ി�� വ�മാനം എ� േകാടി �പ വീതമാണ്;

(ഇ) ഓ�ഡിന�സ് �റെ��വി�െകാ�് നട�ാ�ിയവ ഏെതാെ�യായി��;  ��തായി
നിയമനി��ാണം നട�ി നട�ാ�ാ�  ഉേ�ശി��വ ഏെതാെ�  ;  എ�ിക��ീവ് ഉ�രവ് വഴി
നട�ിലാ�ിയ വ�മാന വ��ന�� നടപടിക� എെ�ാെ�യായി��; വിശദ വിവരം ന�േമാ ?

മ�ലം ആ�ി വികസന പ�തി
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498.�ീ.പി.തിേലാ�മ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം നിയമ�ം ഭവനനി�മാണ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ�ലം ആ�ി വികസന പ�തി �കാരം എം.എ�.എ. മാ� നി�േ�ശ�� സമ��ി�ാ� ഫയ�ക�
യഥാസമയം തീ��ാകാതിരി��തായി ��യി� െപ�ി�േ�ാ;  എ�ി� കാരണം വ��മാ�േമാ;

ഫയ�ക��ം തപാ�ക��ം �മന��  ഉ�േ�ാ�  �മ�ം സമയപരിധി�ം െത�ി�് ഫയ�ക�
അകാരണമായി താമസി�ി���ം  ,ഫയലിെ� �േരാഗതി�ം,  എെ��ി�ം കാരണ�ാ��
തട���ം ബ�െ�� എം.എ�.എ.  മാെര അറിയി�ാ�  സംവിധാനമി�ാ��ം
എ�െകാ�ാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) മ�ലം ആ�ി വികസന പ�തി �കാര�� േജാലി നി�േ�ശ��  സംബ�ി�്
സമയബ�ിതമായി ഉ�ര�ക�  ഇറ�ാ�ം േജാലി ���ിയാ�ാ�ം എ�ാ വ��ക��ം
അടിയ�ിര നി�േ�ശം ന��േമാ?

വ�മാന നി�തി വ��് അധി�ത� കെ��ിയ ക��ണം

499.�ീമതി.െക.െക.ലതിക : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം നിയമ�ം ഭവനനി�മാണ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2013-14  സാ��ിക വ�ഷ�ി�  സം�ാന�് നി�് കെ��ിയ ക��ണം സംബ�ി�
വ�മാന നി�തി വ��് അധി�ത�െട കണ�ക� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) പരിേശാധനകളി�െട�ം സ�േവകളി�െട�ം വ�മാന നി�തി വ��് അധി�ത� േകരള�ി� നി�ം
കെ��ിയതായ നി�തി െവ�ി�ക�െട�ം ക��ണ�ിെ��ം സം�ാനാടി�ാന�ി��
വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

ബാ�കൾ വഴി�� വ�മാനം

500.�ീ.െക.വി.അ�ൽ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം നിയമ�ം ഭവനനി�മാണ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2014 ഏ�ി� മാസ�ി� ��് സം�ാന��ായി�� െമാ�ം ബാ�ക�െട എ�െമ� ;

(ബി) നിലവി�  ബാ�ക�  വഴി വി��� മദ��ിന് ഈടാ�ി വ�� നി�തി നിര�ക�, െസ�ക�,
െെലസ�സ് ഫീ�ക� എ�ിവ സംബ�ി�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ബാ�ക�  അട���ക വഴി സം�ാന സർ�ാറിെ� വ�മാന�ി��ായ ന�ം നിലവി�  എ�ത
േകാടിയാണ് ;

(ഡി) സർ�ാറിെ� വ�മാന�ി��ായ ന�ം സം�ാനെ� വ�ാജമദ�േലാബി�് േന�മായി�േ�ാ എ�
കാര�ം സ��ാ� പരിേശാധി�ി�േ�ാ?

കരാ� �ടി�ിക

501.�ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം നിയമ�ം ഭവനനി�മാണ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� കരാ�കാ��് എ� േകാടി �പ �ടി�ിക വ��ിയി��് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�ാരണ�ാൽ �തിയ ���ിക�  ഏെ���ാ�  കരാ�കാ�  വിസ�തി��തായി
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി�, ഈ അവ� പരിഹരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?
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നട�് സാ��ിക വർഷ�ിൽ സം�ാന�ി� ലഭി� നി�തി വ�മാനം

502.�ീ.െജയിംസ് മാത� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം നിയമ�ം ഭവനനി�മാണ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2014-15  സാ��ിക വ�ഷ�ിെ� ആദ� പ�തിയി� സം�ാനം �തീ�ി� നി�തി വ�മാനം
െമാ�ം എ� േകാടി�േടതായി��?  അത് ��വ�ഷേ�തിേന�ാ�  എ� ശതമാനം �ടിയ
നിലയിലായി��?

(ബി) ആദ� പ�തിയി� �തീ�ി� നി�തി വ�മാന�ി� എ� ശതമാനം �ക ലഭി�;

(സി) ഈ കാലയളവി� �തീ�ി� മ�് വ�മാന േ�ാത�ക� ഏെത�ാമായി��? ഓേരാ േ�ാത�ി�
നി�ം എ� േകാടി വീതമായി�� �തീ�ി�ി��ത്?  മ�് വ�മാന േ�ാത�ി�  നി�ം
�തീ�ി�തിെ� എ� ശതമാനം �ക പിരി�കി�ക��ായി? ഓേരാ േ�ാത�ി� നി�ം കി�ിയ
�ക െവളിെ���ാേമാ?

(ഡി) ഈ കാലയളവി�  ബ�ജ�ി�  �തീ�ി�തി�ം �റ�േപായ വ�മാന േ�ാത�ക�
ഏെതാെ�യാണ്? വിശദമാ�ാേമാ?

നട�് സാ��ിക വ�ഷെ� പ�തി െചലവ്

503.�ീ.ജി.�ധാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം നിയമ�ം ഭവനനി�മാണ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നട� സാ��ിക വ�ഷെ� ബ�ജ�ി�  വിവിധ വ��ക��ായി അ�വദി� �ക എ�  ;

വ��ടി�ാന�ി� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) നട� സാ��ിക വ�ഷ�ി�  നാളി�വെര�ളള പ�തിെചലവ് വ��ടി�ാന�ി�
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഓേരാ വ��ി�ം വകയി��െ�� �ക�െട എ�ശതമാനം ഇതിനകം െചലവഴി�;

(ഡി) നട� സാ��ിക വ�ഷം േക�സഹായ പ�തിക��ായി ഓേരാ വ��ി�ം വകയി��െ�� �ക
എ�യായി��;  ��ത �കയിൽ ഇ�വെര എ�് �ക െചലവായിെയ�് വ��ടി�ാന�ി�
വ��മാ�ാേമാ?

ഏറനാട് മ�ല�ിെല എ. ഡി . എസ്

504.�ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം നിയമ�ം ഭവനനി�മാണ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എ.  ഡി.  എസ് നിലവി�  വ�തി�േശഷം ധനകാര� വ��് എ� പ�തിക��ാണ് ഏറനാട്
മ�ല�ി� ഭരണാ�മതി ന�കിയി��ത്; വ�ഷം, �ക �മ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

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

നട�് സാ��ികവ�ഷം ബ�ജ�ി� �ഖ�ാപി� �തിയ പ�തിക�

505.�ീ.െക.െക.ജയച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം നിയമ�ം ഭവനനി�മാണ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നട�് സാ��ികവ�ഷം നട�ിലാ��തിനായി ബ�ജ�ി� �ഖ�ാപി� എ� �തിയ പ�തിക�
ഉ�ായി��െവ�് വ��മാ�ാേമാ ;
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(ബി) ഇവയി�  എ�െയ��ിന് ഇതിനകം ഭരണാ�മതി ന�ിയി�െ��ം ഭരണാ�മതി ന�കാ�
അവേശഷി��വ എ�തയാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��സാ��ികവ�ഷ�ളി�  �ഖ�ാപി� എ� പ�തികകളാണ് ഇേ�ാ�ം നട�ിലാ��തിനായി
പരിഗണനയിലിരി��െത�ം  ;  ഭരണാ�മതി ന�ാ�  ബാ�ി നി��വ എ�തയാെണ�ം
വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) എ� ഭരണാ�മതിക� �നഃപരിേശാധി�തിന് േശഷം റ�് െച�ക��ായി��്;
(ഇ) ത�ാ�ി� ന�ിയ ഭരണാ�മതി�കാര�� പ�തികളി� ഏെത�ി�ം നട�ിലാ�ക��ായി�േ�ാ ;

അവേശഷി��വ എ�തയാെണ�് വ��മാ�ാേമാ ?

നി�തി പിരിവി��ായി�� വീ� പരിഹരി��തിന് നടപടി

506.�ീമതി.െക.എസ്.സലീഖ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം നിയമ�ം ഭവനനി�മാണ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം ഓേരാ വ�ഷ�ം നി�തിയിന�ി� പിരിെ���വാ�
തീ�മാനി� �ക എ�െയ�ം പിരിെ��� �ക എ�െയ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) നട� സാ��ിക വ�ഷം എ� �ക നി�തിയിന�ി� പിരിെ���ാ� തീ�മാനി�; ആയതി� 2014

ഒേ�ാബ� 31 വെര എ� �ക പിരിെ���വാ� കഴി�; വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ സാ��ിക വ�ഷം നി�തി പിരിവി� വ� േചാ���ം െച�്േപാ�കളി� വ�ാപി� വ��
അഴിമതി�ം �ലം നി�തി പിരിവി� �ംഭനം വ�ി��� പരിഹരി�ാ� അടിയ�രമായി സ��ാ�
എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) എ�ി�  ഇതിെ� ഭാഗമായി ഏെത�ാം ഉേദ�ാഗ��െട വീ�ക�  സ��ാ�  കെ��ിെയ�
വ��മാ�േമാ; അവർെ�തിെര എ� നടപടിക� സ�ീകരി� എ�ം വ��മാ�േമാ;

(ഇ) നട� സാ��ിക വ�ഷം നി�തി പിരിവിെല ��തരമായ വീ�ക�  കെ��വാൻ �മതല��
ഉേദ�ാഗ��െട കെ���ക�  വഴി സ��ാരിന് എ� �ക നാളി�വെര ൈഫ�  ഇന�ി�
ലഭി�െവ�് വ��മാ�േമാ?

വാണിജ� നി�തി വ��ിെ� ആംന�ി പ�തി

507.�ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം നിയമ�ം ഭവനനി�മാണ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വാണിജ� നി�തി വ��് ആംന�ി പ�തി നട�ാ�ിയത് എേ�ാൾ �തലാണ് ;
(ബി) ആംന�ി പ�തി�െട ല��ം എ�ായി��െവ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഏ� കാലാവധി വെരയാണ് പ�തി നട�ിലാ�ിയത്;
(ഡി) ��ത പ�തി �കാരം എ� �ക�െട ഇള�കളാണ് വ�ാപാരിക�� ന�കിയെത�്

വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ��ത പ�തി �കാരം എ� �ക�െട �ടി�ിക പിരിെ���െവ�് വിശദമാ�േമാ?

ബ�ജററ് വ�മാനം

508.�ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം നിയമ�ം ഭവനനി�മാണ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) 2014-15 െല ബ�ജ�ി� �ഖ�ാപി� പ�തിക��ം പരിപാടിക��ം �റെമ എെത�ി�ം വ��ി�
��തായി എെ��ി�ം പ�തിേയാ,  പരിപാടിേയാ നട�ിലാ�ാ�  തീ�മാന��  എ��ി�േ�ാ;

എ�ി� അവ എെ�ാെ�യാെണ�ം അ� വഴി ഉ�ാ�� അധിക െചലവിന് �തീ�ി��ത് എ�
േകാടിയാെണ�ം െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) 2014-15 െല ബ�ജ�ി� �തീ�ി� റവന� വ�മാന�ി� പി�ീട് സ��ാ� എ�� നയപരമായ
തീ�മാന��െട ഭാഗമായി ഉ�ാകാ�� വ�മാന�ിെല �റവ് എ� േകാടിയായിരി�െമ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �ഖ�ാപിത ബ�ജ�ിന് �റ�� അധിക െചല�ം,  വ�മാന�ിെല �റ�ം ഏെത�ാം നിലയി�
പരിഹരി�ാ�േ�ശി��;  �ാ�  ക�് എ� ശതമാനമായിരി�െമ�ം �ഖ�ാപിത പ�തിക�
ഏെത�ാം ഒഴിവാ�െ��െമ�ം അറിയി�േമാ?

സം�ാന ബ�ജ�ി�െട െചലവഴി�ാ�� േക� പ�തിക�

509.�ീ.എം.എ.േബബി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം നിയമ�ം ഭവനനി�മാണ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഗവ�െമ�് ഓഫ് ഇ�� 2014-15െല സം�ാന ബ�ജ�ി�െട െചലവഴി�ാ�� നി�േ�ശേ�ാെട
ഏെത�ാം പ�തിക�െട എ� �ക വീതം സം�ാന�ിന് റിലീസ് െച�് ത�ി��്;
േക�പ�തി�ം �ക�ം സംബ�ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�കാരം ലഭി� െമാ�ം �കയി�  സം�ാന ഗവ�െമ�് ഇതിനകം െചലവഴി� �ക എ�;

അവേശഷി� �കഎ� ;

(സി) സം�ാന�ിന് റിലീസ് െച� ത�ി�� �കയി�  സം�ാനം നാളി�വെര ഒ�ം െചലവ്
െച�ി�ി�ാ� പ�തിക�ം �കക�ം സംബ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാമാ�േമാ;

(ഡി) സം�ാന ബജ�ി�െട അേത ഉേ�ശ�ിന് ത�ാ�ി� തെ� പണം െചലവഴി�ി�ിെ��ി� ആയത്
ലാ�ാ�േമാ;

(ഇ) േക�ം ന�കിയ പണം ബ�ജ�ി�  ഉ�െ���ിയതി�േശഷം വക മാ�ി
െചലവഴി�ക��ായി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

േക� ഗവ�െമ�ി� നി�ം നി�തിക�െട വിഹിതം

510.�ീ.എളമരം കരീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം നിയമ�ം ഭവനനി�മാണ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ി� േക� ഗവ�െമ�ി�  നി�ം നി�തിക�െട വിഹിതം,  �ാ�്സ് ഇ�  എ�ഡ്,
�ട�ി ഏെത�ാം ഇന�ളിലാണ് സാ��ിക സഹായം ലഭി�ാ�  അ�ഹത���  ;  അവ
ഓേരാ�ം സംബ�ി�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�ഴി� 5 സാ��ിക വ�ഷ�ി� ഏെത�ാം ഇന�ി� എ�് �ക വീതം േക� ഗവ�െമ�്
സം�ാന�ിന് ന�കിയി��്;  ഇനം തിരി�് വിശദമാ�ാേമാ;  ത�ാ�ി� ഇതിനകം ലഭി� �ക
ഏെത�ാം ഇന�ി� എ� വീതം;

(സി) േക�ം പിരിെ���� ഏെത�ി�ം നി�തി�െട വിഹിതം സം�ാന�ി� ന�കാതിരി��തായി
അറിയാേമാ; ഏ�ി� വിശദ വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ?

വ�മാനം വ��ി�ി��തിനാ�� പാേ��ക�
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511.�ീ.എം. ഹംസ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം നിയമ�ം ഭവനനി�മാണ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സ��ാരിെ� വ�മാനം വ��ി�ി��തിേല�ായി എെ��ാം പാേ��ക�  ആണ്
ആവി�രി� നട�ിലാ�ിയത്; വിശദവിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ ;

(ബി) ��ത �വ��ിക�െട ഫലമായി വ�മാന�ി� വ��ന ഉ�ാേയാ; വിശദവിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ ;

(സി) �നി�തി,  �രജിേ�ഷ�  എ�ിവയി�  നി�ം എ�് �കയാണ് വരവിന�ി�  ല��മി�ി��ത്;
2014 ഒേ�ാബ� 31വെര എ�് �ക പിരി�.; വിശദവിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ ;

(ഡി) 2014 ഏ�ി� 1 �ത� 2014 ഒേ�ാബ� 31 വെര എ�് �കയാണ് േക� സഹായമായി ലഭി�ത്;
എ�് �കയാണ് ലഭിേ��ിയി��ത്ഃ �റവ് വ�െവ�ി� എ�ത; വിശദവിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ ;

(ഇ) 2014 ഏ�ി� 1�ത� നാളി�വെര സം�ാനം ഏെത�ാം ഏജ�സികളി� നി�ം വാ� എ��;

വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(എഫ്) 2014 ഏ�പി� ഒ� �ത� ധനകാര� വ��ി� നി�ം എ�ത �ടി�ിക �ക അട��തി� നി�് േ�
ന�കി;  സ��ാരിേല�് വേര� നി�തി ഇന�ി�ം മ�ം എ� �ക�് േ� ന�കി;  വിശദാംശം
ന�കാേമാ;

(ജി) 1-4-14  �ത�  31-10-14  വെര വിവിധ െഹ�കളിലായി എ�ത �ക െചലവഴി�;  വിശദാംശം
ന�കാേമാ;  ശ�ളം,  െപ�ഷ�, േലാ�  തിരി�ടവ്,  കടം തിരി�ടവ്,.  വികസന �വ��ന��
എ�ിവ സംബ�ി�് െഹഡ് ഓഫ് അ�ൗ�് തിരി�� വിശദവിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ ?

അടി�ാന സൗകര� വികസന േമഖലയിെല വ�കിട പ�തിക��ായി വകയി��െ�� �ക�െട വിവരം

512.�ീ.െജയിംസ് മാത� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം നിയമ�ം ഭവനനി�മാണ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അടി�ാന സൗകര� വികസന േമഖലയിെല വ�കിട പ�തിക��ായി ത�ാ�ിെല ബ�ജ�ി�
വകയി��െ�� �ക എ�യാണ് ; അതി� നി�ം ഇതിനകം എ� �ക െചലവഴി�ി��്;

(ബി) ��ത പ�തിക� എ�ാം ���ീകരി��തിന് ഇനി�ം ആവശ�മായി��തായി കണ�ാ�െ��
െമാ�ം �ക എ�, വിശദമാ�ാേമാ?

ബാ�കളിെല നി�തി കണ�ാ�� േകാ�ൗ�ിംഗ് സ�ദായം

513.�ീ.െക.�േരഷ് ���് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം നിയമ�ം ഭവനനി�മാണ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2014-2015 സാ��ിക വ�ഷെ� ബ�ജ�് നി�േ�ശം അ�സരി�് � �ാ�ം അതിന് താെഴ���
ബാ�കളിെല നിലവിെല നി�തി കണ�ാ�� േകാ�ൗ�ിംഗ് സ�ദായ�ി� മാ�ം
വ��ിെ�ാ�് ഗവ�െമ�് ഉ�രവ് �റെ�ടിവി�ി�േ�ാ;  ഇത് വഴി �തീ�ി�� അധിക
വ�മാനം എ� േകാടിയാണ്;

(ബി) മാ�ം വ���തിന് ��� േകാ�ൗ�ിംഗ് സ�ദായമ�സരി�്  2013-14 വ�ഷം ലഭി� െമാ�
വ�മാനം എ� േകാടിയായി��;

(സി) 2014-15 വ�ഷ�ിെ� ആദ� പ�തിയി� ലഭി� വ�മാനം എ�യാണ്;
(ഡി) നിയമ�ിന് േഭദഗതി വ��ി െകാ�� ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ?

നീേലശ�രം ഇ.എം.എസ് േ�ഡിയം
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514.�ീ.െക.��ിരാമ� (��രി��) : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം നിയമ�ം
ഭവനനി�മാണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല നീേലശ�രം ഇ.എം.എസ് േ�ഡിയം നി��ാണ�ിന്  2014  വ�ഷ
ബ�ജ�് �സംഗ�ിെ� പരിസമാ�ിയി� ബ�.ധനകാര� മ�ി  5 േകാടി �പ അ�വദി�െകാ�്
ഉ�രവായി��െവ�ി�ം കഴി� സേ�ളന�ിെല സ�ിെമ�റി ഡിമാ�ിേലാ �ട�േ�ാ
ഇതിനാവശ�മായ �ക അ�വദി�് ഉ�രവായി�ി�ാ�തിനാ�  �വ��ി�് എ.എസ് ന�കാ�
കഴിയാെത വ�തിനാ� ഈ �ക എേ�ാ� അ�വദി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

ൈ�വ�് എ�ഡഡ് വിദ�ാഭ�ാസ േമഖല�് െചലവഴി�� �ക

515.�ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം നിയമ�ം ഭവനനി�മാണ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വിദ�ാഭ�ാസ േമഖല�് ശ�ളം ഇന�ി� െചലവഴി�� െമാ�ം �ക�െട എ�
ശതമാനം ഈ േമഖലയിെല ൈ�വ�് എ�ഡഡ് േമഖല�ായി െചലവാ��െ��്
െവളിെ���ാേമാ  ;  2013-14  വ�ഷെ� െചല�ക�െടയടി�ാന�ി�  കാ�ഗറി തിര��
കണ�ക� െവളിെ���ാേമാ ;

(ബി) സം�ാന�് ഇേ�ാ�� െമാ�ം അധ�ാപക അധ�ാപേകതര ജീവന�ാർ എ�െയ�ം അതി�
ൈ�വ�് എ�ഡഡ് േമഖലയി��വ എ� വീതെമ�ം  ;  അവയി� െ�ാ��ഡ് ആയി സ��ാ�
പരിഗണി�വ��ത് എ�െയ�ം അനാദായകരമായി ക��� ��കളിെല െമാ�ം �ാഫ്
എ�െയ�ം അവ�െട ശ�ള െചലവ് എ�െയ�ം െവളിെ���ാേമാ?

െപേ�ാ�, ഡീസ� വി��നയിെല നി�തി വ��നവ്

516.�ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം നിയമ�ം ഭവനനി�മാണ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സാ��ിക വ�ഷ�ി� െപേ�ാ�, ഡീസ� വി��നയിെല നി�തി വ��നവി�െട ഇതിനകം
എ� േകാടി �പ ലഭി� എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ� തവണ ഈ വ��നവ് വ��ിയി��് എ�് വ��മാ�ാേമാ?

െപേ�ാ�, ഡീസ�, മെ��, പാചകവാതകം എ�ിവ�െട വി�ന നി�തി

517.േഡാ.ടി.എം.േതാമസ് ഐസക് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം നിയമ�ം ഭവനനി�മാണ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േ�ാ� സം�ാന�് വി�ന നട�� െപേ�ാ�, ഡീസ�,
മെ��, പാചകവാതകം എ�ിവ�െട വി�ന നി�തി എ� ശതമാനമായി��; നിലവി��ത് എ�
ശതമാനം വീതമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) 2010-11 സാ��ിക വ�ഷം േമ�റ� വി�ന നി�തി ഇന�ി� സ��ാരിന് ലഭി� വ�മാനം
എ� േകാടി �പയായി��െവ� വ��മാ�േമാ;

(സി) 2013-14 സാ��ികവ�ഷം േമ�റ�വ�െട വി�ന നി�തി ഇന�ിൽ ലഭി� െമാ�ം വ�മാനം
എ� േകാടി �പയാണ്;  നട�് സാ��ികവ�ഷം നാളി�വെര ലഭി� വ�മാനം എ� േകാടി
�പയാെണ�ം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഈ സ��ാ� ഏ��ം ഒ�വി� എ� ശതമാനം വീതം വി�ന നി�തി വ��ി�ി�; ഇ�വഴി �തിവ�ഷം
�തീ�ി�� അധികവ�മാനം എ�േകാടി �പയാണ്?
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പ�ികജാതി -പ�ികവ�� േമഖലയി� പ�തി അട�� �ക

518.�ീ.െക.രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം നിയമ�ം ഭവനനി�മാണ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2014-15 വ�ഷെ� വാ�ഷിക പ�തി അട�� �ക എ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) 2014 ഒേ�ാബ� 31 വെര പ�തിക��ായി അ�വദി� �ക എ�യാെണ�ം അതി� എ�് �ക
െചലവഴി�െവ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) പ�ികജാതി  -പ�ികവ�� േമഖലയി�  ഈ സാ��ിക വ�ഷെ� പ�തി �ക എ�യാെണ�ം
അതി�  അ�വദി� �ക എ�യാെണ�ം ഇേതവെര െചലവഴി� �ക എ�യാെണ�ം
വ��മാ�ാേമാ;;

െമഡി�� െസസ് ഇന�ിെല �ക

519.�ീ.എ. �ദീ��മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം നിയമ�ം ഭവനനി�മാണ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നി��നരായ േരാഗിക��് സൗജന� മ�� വിതരണ�ിനായി ഏ�െ���ിയ മദ� െസ�്
ഇന�ി� നാളി�വെര ലഭി� െമാ�ം �ക എ�;

(ബി) ബിവേറജസ് േകാ��േറഷ� െമഡി�� െസസ് ഇന�ി� പിരിെ���് സ��ാ� ഖജനാവിേല�്
ഒ��ിയ �കയി�  നി�ം നാളി�വെര ��ത ആവശ��ിേല�് െചലവഴി� �ക
എ�െയ�റിയി�േമാ ?

�ാ�് ഡ��ി

520.�ീ.സാ� േപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം നിയമ�ം ഭവനനി�മാണ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2011-12  െല ബ�ജ�ി�െട ദാനാധാര��, ധനനി�യാധാര��, ഭാഗ ഉട�ടിക�
എ�ിവയിേ�� ഉ�ായി�� �ാ�് ഡ��ി ആയിരം �പയായി �റവ് െച�ാ��ായ സാഹചര�ം
എ�ായി��;

(ബി) ഇതിന് വി��മായി  2014  െല  24-� ന��  ഓ�ഡിന�സ് �റെ��വി�െകാ�് �ാ�് ഡ��ി
�ന:�ാപി�തിെ� കാരണം െവളിെ���ാേമാ;

(സി) �ാ�് ഡ��ി �റ��ം പി�ീട് �ന:�ാപി��ം എെ��ി�ം പഠന�ിെ�
അടി�ാന�ിലായി��േവാ; ഓ�ഡിന�സ് വഴി ഇേ�ാ� �തീ�ി�� അധിക വ�മാനം എ�
േകാടിയാണ്;

(ഡി) 2011�  �ാ�് ഡ��ി �റ�ത് വഴി നാളി�വെര എ� േകാടി �പ വ�മാന�ി�  �റവ്
വ�ക��ായി?

കടെമ��് പരിധി�ം െപാ�വിപണിയി� നി�� വാ��ം

521.�ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം നിയമ�ം ഭവനനി�മാണ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2011-12 സാ��ിക വ�ഷം േകരള�ിെ� കടെമ��് പരിധി എ�യായി��;

(ബി) 2011-12 സാ��ിക വ�ഷ�ി� െപാ�വിപണിയി� നി�ം എ� �ക വാ�െയ��;
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(സി) 2012-13 സാ��ിക വ�ഷ�ിെല കടെമ��് പരിധി എ�യായി��;

(ഡി) 2012-13 സാ��ിക വ�ഷ�ി� െപാ�വിപണിയി� നി�ം എ� �ക വാ�െയ��;

(ഇ) 2013-14 സാ��ിക വ�ഷ�ിെല കടെമ��് പരിധി എ�യായി��;

(എഫ്) 2013-14 � െപാ�വിപണിയി� നി�ം എ� �ക വാ�െയ��;

(ജി) 2014-15  �  േക� സ��ാ�  നി�യി�ന�കിയ കടെമ��പരിധി എ�
�ക��താണ്;നട�സാ��ിക വ�ഷം നാളി�വെര എ� �ക െപാ�വിപണിയി�  നി�ം
വാ�െയ��;  എ� തവണകളായി�ാണ് വാ�െയ��ത്;  കടെമ��് പരിധി ഉയ��ി
ന�കണെമ�് േക� ഗവ�െമ�ിേനാട് ആവശ�െ��ി�േ�ാ;കടെമ��് പരിധി എ� മട�് 
വ�ധി�ി�ണ െമ�ാണ് ആവശ�െ��ി��ത്;  സം�ാന�ിെ� ആവശ�േ�ാട് േക�
സ��ാരിെ� �തികരണം എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ?

പ�ാളി� െപ�ഷ� പ�തി

522.�ീ.െക.���ത് മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം നിയമ�ം ഭവനനി�മാണ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് എ� സ��ാ�  ജീവന�ാരാണ് പ�ാളി� െപ�ഷ�  പ�തിയി�
അംഗ�ളായി��ത്;  ഇവരി� നി�ം ഇ�വെര എ� �പ െപ�ഷ� ഫ�ിേല�� വിഹിതമായി
ലഭി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െപ�ഷ� ഫ�ിേല�് സ��ാ� വിഹിതമായി ഇ�വെര എ�് �കയാണ് ന�കിയി��ത്, ഈ �ക
എവിെടയാണ് നിേ�പി�ിരി��ത്;

(സി) സം�ാന�് �വ��ി�� അഖിേല��ാ സ��ീസിെല ഉേദ�ാഗ�രി�  നി�് പ�ാളി�
െപ�ഷ� വിഹിതമായി എ�് �ക ലഭി�ി��്, ഈ ഫ�ിേല�് സ��ാ� വിഹിതമായി എ�് �ക
ന�കിയി��്,വ��മാ�ാേമാ?

രാജ�ാ�ര വിപണിയിെല എ�വില വർ�ന

523.�ീമതി.െക.എസ്.സലീഖ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം നിയമ�ം ഭവനനി�മാണ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) രാജ�ാ�ര വിപണിയി�  എ�വില ഇടി�തിെ� ആശ�ാസം സം�ാനെ� ജന���്
ന�കാെത െപേ�ാ�, ഡീസ� വി��ന നി�തി സം�ാന�് നി�തി വ��് ��റിയി�ി�ാെത
18-11-2014 അ��രാ�ി �ത� വ��ി�ി�ത് ��യി�െ��േവാ;

(ബി) ��ത വ��നവ് വഴി െപാ�ജന�ളി�  നി�ം �തിമാസം എ� േകാടി �പ വീതം
സമാഹരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത വർ�നവി�െട ഒ� ലി��  െപേ�ാളി�ം,  ഡീസലി�ം എ� �പ�െട വില വ��നവാണ്
ഉ�ായി��ത്; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇ�ര�ിൽ ഇ�ന നി�തി വ��ി�ി�ത് �നഃപരിേശാധി�ാ�ം ��ത നി�തി വ��ന
പി�വലി�ാ�ം ത�ാറാ�േമാ ; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ ?

േ��് ടാ�ക�ം ഡ��ിക�ം

524.േഡാ.െക.ടി.ജലീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം നിയമ�ം ഭവനനി�മാണ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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2014-15  സാ��ിക വ�ഷ�ി�  ആദ�െ� ആറ് മാസം േ��് ടാ�ക�ം ഡ��ിക�ം
പിരി�കി�െമ�് �തീ�ി�ത് താെഴ�റ��വ�െട കാര��ി� എ� േകാടി വീതമായി��; അവ
ഓേരാ�ം ആ കാലയളവി� പിരി�് കി�ിയത് എ�േകാടി വീതമായി��;  വിശദമാ�ാേമാ;  (1)

ലാ�് റവന�  (2)  �ാം�് ആ�് രജിേ�ഷ� (3)  അദ� ടാ�സ് ഓ� േ�ാ���ി ടാ�സ് ഓ�
കേ�ാഡി�ീസ് ആ�് സ�വീസസ്  (1)  േ��് എൈ�സ്  (2)  െസയി�ടാ�് ആ�് വി.എ.ടി  (3)

ടാ�സ് ഓ� െവഹി�ി�സ്  (4)  ടാ�സ് ഓ� ��സ് ആ�് പാസേ��്  (5)  ടാ�സ് ഓ�
ഡ��ീസ്

നി��ാണ കരാ�കാരി� നി�ം ഈടാ�� നി�തിക�

525.�ീ.െക.വി.അ�ൽ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം നിയമ�ം ഭവനനി�മാണ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നി��ാണ കരാ�കാരി� നി�ം ഈടാ�ി വ�� നി�തിക� ഏെത�ാമാെണ�
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) 2011-'12, 2012-'13, 2013-'14 എ�ീ സാ��ിക വ�ഷ�ളി� ��ത നി�തിക� �േഖന ലഭി�
വ�മാനം സംബ�ി�ം ഈ സാ��ികവ�ഷം ��ത ഇന�ിൽ നാളി�വെര ലഭി� വ�മാനം
സംബ�ി��� വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ ;

(സി) ഈ വ�ഷം �റെ��വി� ഓ�ഡിന�സ് �േഖന നി�തിയിന�ിൽ േകാ��ാ��മാ��് ന�ിയ
ഇള�ക� എെ��ാെമ�ം അ�വഴി വ�മാന�ി��ാ�� �റവ് എ�യാെണ�ം വ��മാ�േമാ?

സാ��ിക �തിസ�ി�ം നിയമന നിേരാധന�ം

526.�ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം നിയമ�ം ഭവനനി�മാണ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സാ��ിക �തിസ�ി മറികട�ാ� സം�ാന�് വിവിധ ത�ികകളിലായി  30,000 ജീവന�ാ�
അധികമാെണ�് കെ��ിയി�േ�ാ;  ഇത് സംബ�ി�് ധനകാര� വ��് െസ��റി ഉ�രവ്
ഇറ�ിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� ഉ�രവിെ� പക��് ന�കാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് നിയമന നിേരാധനം നിലനി���േ�ാ; �തിയ ത�ികക� ��ിേ��തി� എ�്
തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  ഇത് സംബ�ി�് വ��് തലവ�മാെര ഏേകാപി�ി�്െകാ�് ഉ�രവ്
ഇറ�ിയി�േ�ാ?

മ�ിസഭാ ച���് ധനകാര�വ��് േമധാവി ന�ിയ �റി�്

527.�ീ.വി.ശിവ���ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം നിയമ�ം ഭവനനി�മാണ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിെ� െപാ� ധനകാര� �ിതി സംബ�ി�് മ�ിസഭാ ച���് ധനകാര�വ��്
േമധാവി േഡാ. െക.എം. അ�ഹാം ന�ിയ �റി�ിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ ;

(ബി) 2014 െസ��ംബ� 17 ന് നട� മ�ിസഭാ േയാഗ�ി� ��ത �റി�് ച��െച�തി�േശഷം ഈ
വിഷയ�ി� എ�� തീ�മാന�� എെ��ാമായി��  ; അതിെ� �ട��യായി പി�ീട് എ��
തീ�മാന��ം വിശദമാ�ാേമാ ?

�ഹ�യിെല ക��ണി�ിയിെല െഹ��് െസ��
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528.�ീ.പി.തിേലാ�മ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം നിയമ�ം ഭവനനി�മാണ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േച��ല �ഹ�യിെല ക��ണി�ി െഹ��് െസ�റി� അ�ിനിേ�ഷ� േ�ാ�് നി��ി��തിന്
ആ�ി വികസന ഫ�ി� നി�ം �ക അ�വദി�്  2013 ഏ�ി� മാസം ഭരണാ�മതി ലഭിെ��ി�ം
��ത ഫ�് സം�ാന നി��ിതി േക��ിന് ൈകമാ��തിന് കാലവിളംബം േനരി��ത് എ�
െകാ�ാെണ� പറയാേമാ;

(ബി) െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� െഹഡി� അ�വദി� ��ത ഫ�് ൈകമാ��തിന് ഉ�ായ സാേ�തിക
തട�ം ഒഴിവാ��തിന് െപാ�മരാമ�് െക�ിട വിഭാഗം ചീഫ് എ�ജിനീയ�  18.03.2014-�
FB4/1747/2014 ന�രായി ധനകാര� വ��് അഡീഷണ� ചീഫ് െസ��റി�് അയ� ക�് മ�പടി
ന�കാെത വ�്താമസി�ി�ത് എ�െകാ�ാെണ� പറയാേമാ; ഈ ഫയ� ഓേരാ സീ�ി�ം എ�
നാ� ഉ�ായി�� എ�് വിശദമാ�േമാ?

സ��ാ� കടം

529.�ീ.പി.�ീരാമ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം നിയമ�ം ഭവനനി�മാണ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2014  ഏ�ി�  ഒ� �ത�  നാളി�വെര എ� േകാടി �പയാണ് കടെമ��ിരി��ത് എ�്
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഏെതാെ� േ�ാത�കളി� നി�ാണ് കടെമ��ിരി��ത്;
(സി) ��ത �ക ആ�ി നി��ാണ രംഗേ�ാ വ�ാവസായിക/ഉ��ാദന രംഗേ�ാ

ഉപേയാഗെ���ിയി�േ�ാ; എ�ി� എ�് �ക ;ഏെതാെ� േമഖലയി�;
(ഡി) സ��ാരിെ� നിത�നിദാന െചല�ക��് ഇ�കാരം കടെമ�� �ക ഉപേയാഗി�ി�േ�ാ;  എ�ി�

എ�് �ക;

(ഇ) വീ�ം കടെമ��ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ി� എ�?

കരാ�കാ�െട �ടി�ിക �ക െകാ��തീ��ാ� സ�ീകരി� നടപടിക�

530.�ീ.ബാ� എം. പാലിേ�രി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം നിയമ�ം ഭവനനി�മാണ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം നാളി�വെര കരാ�കാ��് ന�കാ�� �ടി�ിക
�ക എ�െയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) കരാ�കാ�  പണി തീ��് സമ��ി�ി�� ബി�കളി�  ഏ� തീയതി വെര�� ബി�കളാണ്
അവസാനമായി െകാ�� തീ��ി��ത്;

(സി) യഥാസമയം തീ�� പണികളി�  പണം അ�വദി�ാ���ലം കരാ�കാ�  സാ��ിക
��ി��കളി�െ��് ���ി പാതിവഴിയി� ഉേപ�ി��താ�ം �തിയ ���ിക� ഏെ���ാ�
വി�ഖത കാണി��താ�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ഉെ��ി�  കരാ�കാ�െട �ടി�ിക �ക െകാ��തീ��ാ�  സ�ീകരി� നടപടിക�
എെ�ാെ�യാണ്; വിശദാംശം വ��മാ�ാേമാ?

കാ��ാട് മ�ല�ിെല ആ�ി വികസന പ�തികൾ
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531.�ീ.ഇ.ച�േശഖര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം നിയമ�ം ഭവനനി�മാണ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ��ാട് നിേയാജക മ�ല�ി� ആ�ി വികസന പ�തിയി� ഉ�െ���ിയ ഏെതാെ�
നി��ാണ ���ിക��ാണ് ഭരണാ�മതി ലഭി�ി��ത്;  ���ിക�െട േപ�ം �ക�ം
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതി� ഏെതാെ� നി��ാണ ���ികളാണ് െട�� െച�ി��ത്;  ഇനി�ം െട�� െച�ാ��
���ിക� ഏെതാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) െട�� െച� ഓേരാ ���ി�േട�ം നി��ാണ �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) നി�േ�ശി�െ�� ഏെതാെ� ���ിക��ാണ് ഇനി�ം ഭരണാ�മതിക�  ലഭി�ാ��െത�ം
ആയതിെ� നടപടിക� ഏ� ഘ��ിലാെയ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) കാ��ാട് നിേയാജക മ�ല�ി�  ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി� േശഷം
െപാ�മരാമ�് വ��ി� നി�ം ഭരണാ�മതി ന�കിയ ���ിക�െട േപ�ം,  അട�� �ക�ം
വിശദമാ�ാേമാ;

(എഫ്) ��ത ���ിക�െട �േരാഗതി വ��മാ�ാേമാ?

സ��ാ� ബാധ�തക�െട ഘടക��

532.�ീ.െജയിംസ് മാത� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം നിയമ�ം ഭവനനി�മാണ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

മാ���് േബാേറായിം�സ്.  േക� ഗവ�െമ�ി� നി�� േലാ�, എ�.എസ്.എസ്.എഫ്.  ഇഷ�
െച� െസക�രി�ീസ്,  ഫിനാ�ഷ��  ഇ��ി��ഷ�കളി�  നി�ം ബാ�കളി�  നി�ം എ��
വാ�ക�. റിസ�വ് ബാ�ി� നി�� W.M.A/OD., പി.എഫ്, �ാ� േസവിം�സ് ഫ�്സ്, റിസ�വ്
ഡിെ�ാസി�്സ്, മ�് ബാധ�തക� എ�ി�െന നിലവിൽ സർ�ാരി�� ബാധ�തക�െട ഘടക��
ലഭ�മാ�ാേമാ?

സ��ാ� സ�സിഡിക�

533.�ീ.േകാലിയേ�ാട് എ�. ��� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം നിയമ�ം
ഭവനനി�മാണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ� വിവധ േമഖലക� വഴി ന��� സ�സിഡികളി� നെ�ാ�ഭാഗം അഴിമതി�ം േചാ���ം
�ലം ന�മായിെ�ാ�ിരി��താ�� പ�ിക് എ�്പ�ീ�� റിവ� ക�ി�ി�െട  2011-12 െസ��്
റിേ�ാർ�ിൽ ���ാണി�ിരി��ത് പരിേശാധനാവിേധയമാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ഏെത�ാം ഇന�ി�� സ�സിഡി �കകളാണ് േചാ���ം അഴിമതി�ം �ലം
ന�െ���െത�് വ��മാ�ാേമാ;  േചാ���ം ന��ം ആവ��ി�ാതിരി�ാ�  സ�ീകരി�
നടപടിക� എെ��ാമാണ്;

(സി) മാ���് ഇ��െവ�ഷ�  സ�സിഡിക�  ഫല�ദമാ�ാ�ം കാലികമായി വ��ി�ി�ാ�ം
ത�ാറാ�േമാ;

(ഡി) സ�സിഡി േചാ��ിയതിെ��ം അഴിമതി നട�ിയതിെ��ം േപരി�  ആ�െടെയ�ി�ം േപരി�
നടപടി ൈകെ�ാ�ക��ായി�േ�ാ?

സ��ാ� സ��ീസിെല അധിക ജീവന�ാർ
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534.�ീ.എം.എ.േബബി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം നിയമ�ം ഭവനനി�മാണ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ധനവ��ി� പരിേശാധനയി�, സ��ാ� സ��ീസി� അധിക ജീവന�ാരായി കെ��െ��വ�
എ�യാണ്; വ��് തിരി�് വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഏത് മാനദ��ിെ�യടി�ാന�ിലാണ് ��ത അധിക ജീവന�ാെര കെ��ിയെത�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ല��ം ���ിയായതിനാ�ം പ�തി നി��ിയതിനാ�ം െതാഴി�  ഇ�ാതായവ�  എ�;

െഡപ�േ�ഷനി� ഉ�വ� എ�;

(ഡി) അധിക ത�ികകളി�  ഉ� ജീവന�ാെ�ട കാര��ി�  സ�ീകരി�ാ�േ�ശി�� നടപടിക�
എെ�ാെ�യാണ്?

സ��ാ� വ��ക�െട �ഷറി േസവിം�സ് അ�ൗ�കളി� നീ�ിയിരി�� �ക

535.�ീ.െക.�േരഷ് ���് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം നിയമ�ം ഭവനനി�മാണ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2013-14  സാ��ിക വ�ഷം വിവിധ വ��ക��് ൈകമാറിയതായ �കക�  സംബ�ി�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) 2014-15  സാ��ിക വ�ഷം ആരംഭി�േ�ാ�  സം�ാനെ� ഓേരാ ഡി�ാ��്െമ�ി�ം �ഷറി
േസവിം�സ് അ�ൗ�കളിലായി നീ�ിയി���ായി�� �ക എ� േകാടി വീതമായി��;

(സി) ഏ��ം ഒ�വിലെ� കണ�ക�  �കാരം ��വ�ഷ�ളിെല പ�തി�കക�െട ഇന�ി�  ഓേരാ
സ��ാ�  വ��ക�െട�ം �ഷറി േസവിം�സ് അ�ൗ�കളി� നീ�ിയിരി�� �ക എ� േകാടി
വീതമാണ്; വിശദമാ�ാേമാ?

നി��� െചേ��തായ ത�ികക�

536.�ീ.ടി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം നിയമ�ം ഭവനനി�മാണ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ധനകാര� വ��ിെ� ൈഹപവ�  ക�ി�ി കെ��ിയ നി���  െചേ��തായി�� ത�ികക�
എ�യാെണ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ഫിനാ�സ് എ�്പ�ഡി�� െസ��റി ഇത് സംബ�മായി സ��ാരിന് സമ��ി� ശിപാ�ശ�െട
ഒ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഏെത�ാം സ��ാ�  വ��കളി�  എ� വീതം ത�ികക�  ആവശ�മി�ാ�തായി ശിപാ�ശ
െച�ക��ായി; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ആവശ�മി�ാ�തായി കെ��ിയ ത�ികക��ായി �തിവ�ഷം െചലവാ�� �ക
എ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

േക�സഹായം

537.�ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം നിയമ�ം ഭവനനി�മാണ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നട�സാ��ികവ�ഷം സം�ാന�ിന് ലഭിേ�� േക�സഹായ�ം വിഹിത�ം യഥാസമയം
ലഭി�ി�േ�ാ;
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(ബി) ഇെ��ി� ഇ�ാര�ം േക��ിെ� ��യി�െ���ിയി�േ�ാ;

(സി) േക�സഹായ�ിെ� �റവ് സം�ാന�ിെ� സാ��ിക െഞ���ിന് കാരണമായി�േ�ാ;

(ഡി) േക�സഹായ�ിെ� �റവ് വികസനേ�മ�വ��ന�െള ബാധി�ാതിരി�ാ�  എെ��ാം
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്?

സർ�ാരിെ� കട ബാധ�ത

538.�ീ.ഇ.ച�േശഖര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം നിയമ�ം ഭവനനി�മാണ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം ആെക എ� േകാടി �പ കടെമ�� എ�് വ�ഷം
തിരി� കണ�ക� ലഭ�മാ�ാേമാ;  ��ത കണ�ക� എവിെട നിെ��ാമാണ് ലഭ�മായെത�ം,
ഏെത�ാം ആവശ����ാണ് ��ത �ക െചലവഴി�ത് എ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) അധികവിഭവ സമാഹരണ മാ���ളി� നി�ം എ� വ�മാനമാണ് ഉ�ാ�ിയത് എ�് വ�ഷം,
ഇനം തിരി� കണ�ക� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) സം�ാന�് നിലവി�  സാ��ിക �തിസ�ി ഉേ�ാ;  ഉെ��ി�  അതി�� കാരണ��
എെ��ാമാണ് എ�് വ��മാ�ാേമാ?

ഉപധനാഭ��ഥന വഴി ലഭി� �ക

539.േഡാ.ടി.എം.േതാമസ് ഐസക് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം നിയമ�ം ഭവനനി�മാണ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2014-15 സാ��ിക വ�ഷെ� ബ�ജ�ിെ� ഭാഗമാ�� ഉപധനാഭ��ഥനവഴി ഓേരാ വ��ി�ം
ലഭി� അധിക �ക എ�തയാെണ�ം അവ ഓേരാ�ി�ം ഇേ�ാ�ം െചലവഴി�ി�ി�ാ�വ
ഏെതാെ�െയാണ�ം, എ� �ക വീതം അവേശഷി�� എ�ം വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) ഉപധനാഭ��ഥന വഴി ലഭി� �കയി� ഒ� �പേപാ�ം െചലവഴി�ാ� കഴിയാതി��വ ഏെത�ാം
വ��ക�െട ഏെത�ാം നി�േ�ശ�ളാെണ�് െവളിെ���ാേമാ ?

ശ�ളപരി�രണ ക�ീഷ�

540.�ീ.എം.പി.വി�െസ�റ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം നിയമ�ം ഭവനനി�മാണ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല ശ�ളപരി�രണ ക�ീഷ� ��പാെക എ� നിേവദന�� ലഭി�ി��്;
(ബി) െസ�� ഓഫീസ�, തഹസി�ദാ� എ�ീ ത�ികകളി��വ�െട ശ�ള അേനാമലി സംബ�ി�

അേപ�ക� ലഭി�ി�േ�ാ?

ബ�ജ�ക�െട ഭാഗമായി�� അധികവിഭവ സമാഹരണ��

541.�ീ.എം.എ.േബബി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം നിയമ�ം ഭവനനി�മാണ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം അവതരി�ി� ബ�ജ�ക� ഓേരാ�ം എ� േകാടി
�പ വീത�� അധിക വിഭവ സമാഹരണം ല��മി�ക��ായി;  ഓേരാ വ�ഷ�ം അധിക വിഭവ
സമാഹരണ�ിെ� ല���ം േന��ം വിശദമാ�ാേമാ;
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(ബി) ബ�ജ�ക�െട ഭാഗമായി�� അധികവിഭവ സമാഹരണ�ള�ാെത അതിേന�ാ� �ടിയ �ക വരവ്
ല��ം വ�്െകാ�് ഓ�ഡിന�സ് വഴി എെ��ി�ം നി�തി ഏ�െ���ക��ായി�േ�ാ;

ഏെത�ി�ം കാലയളവി� അ�കാരം �തിയ നി�തി ഓ�ഡിന�സി�െട നട�ാ�ിയി�േ�ാ; എ�ി�
വിശദമാ�ാേമാ?

സാ�ഹ��ര�ാ െസ�്

542.�ീ.െക.വി.അ�ൽ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം നിയമ�ം ഭവനനി�മാണ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2012-13-െല ബ�ജ�ി�, വിേദശമദ��ിെ� നി�തിയി� സാ�ഹ��ര�ാ െസ�് എ�ത ശതമാനം
വ��ി�ി�ി��ായി��;  ഇത് വഴി സമാഹരി�� �ക ഏത് ആവശ��ിേല�് മാ�ം
വിനിേയാഗി�െമ�ായി�� �ഖ�ാപി�ി��ത്;

(ബി) സാ�ഹ��ര�ാ െസസ് ഇന�ി� വിേദശമദ��ിേ��� നി�തിയിന�ി� 2012-13, 2013-14,

2014-15 വർഷ�ളിൽ ലഭി� െമാ�ം വ�മാനം എ� േകാടിയാണ്;
(സി) വിേദശമദ��ിെ� െമഡി�� െസ�് ഇന�ി� ആയ� �ാവ��ികമാ�ിയതി�േശഷം ഇതിനകം

പിരിെ��� െമാ�ം �ക എ�ത േകാടിയാണ്; ഇതി� െമഡി�� സ��ീസസ് േകാ��േറഷന് എ�
േകാടി െെകമാറിെയ�റിയി�േമാ ?

സ��ാരിെ� ധന�ിതി

543.�ീ.എം.എ.േബബി
,, എ.െക.ബാല�
,, െക. ദാസ�
,, എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം നിയമ�ം ഭവനനി�മാണ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനം സാ��ിക �തിസ�ി േനരി��േ�ാ;  ധനസംബ�മായ സ��ാരിെ�
�ഖ�ാപന��ം യാഥാ�����ംത�ി�െപാ��േ��ക�േ�ാ:എ�ി�  ഇത് സംബ�ി�്
പരിേശാധന നട�ിയി�േ�ാ; ധന�ിതി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവിെല �.ഡി.എഫ് സ��ാ� അധികാരേമ�േശഷ�� ഓേരാ വ�ഷ�ം ബജ�കളി� �തീ�ി�
റവന� ക�ി�ം യാഥാ���ി�� റവന� ക�ി�ം ത�ി�  താരതമ�െ���ി വിശദമാ�ാേമാ;

വ�ധി� റവന� ക�ി�് കാരണം െവളിെ���ാേമാ;

(സി) ധനവ��് ഉേദ�ാഗ��ാ�െട ഏെത�ി�ം ��റിയി�ക� അവഗണി�ത് ഇേ�ാഴെ� അവ��്
കാരണമായി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ; റവന� വ�മാന�ിെ� �രടി�ിെ� കാരണ�� വ�നി�മായി
പരിേശാധി�ാ� ത�ാറാ�േമാ?

സം�ാന�ിെ� െപാ�കടം

544.�ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം നിയമ�ം ഭവനനി�മാണ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ഇേ�ാഴെ� െപാ�കടം എ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) 2011 മാ��ി� െപാ�കടം എ�യായി��െവ�് െവളിെ���ാേമാ?
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സം�ാന�ിെ� െപാ�കടം

545.�ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം നിയമ�ം ഭവനനി�മാണ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2011 െമയ് മാസ�ിെല �ഷറി നീ�ിയി��് എ� �ക��ായി��െവ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) 2011 െമയ് മാസ�ിെല സം�ാന�ിെ� െപാ�കടം എ�യായി��െവ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) 2006 െമയ് മാസ�ിെല സം�ാന�ിെ� െപാ�കടം എ� �കയായി��െവ�ം  2011 െമയ്
മാസം ആയേ�ാ�  െപാ�കട�ി�  എ� ശതമാനം വ��നവാണ് േരഖെ���ിയെത�ം
വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇേ�ാ� സം�ാന�ിെ� െപാ�കടം എ�യാണ്;
(ഇ) 2011 െമയ് മാസം �ത� നാളി�വെര െപാ�കട�ി� ആെക എ� �ക�െട വ��ന��ാെയ�ം

എ� ശതമാനം വ��നവ് േരഖെ���ിെയ�ം വ��മാ�േമാ?

കരാ�കാർ�� �ടി�ിക

546.�ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം നിയമ�ം ഭവനനി�മാണ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െപാ�മരാമ�്/  ജലേസചന വ��കളിെല നി��ാണ ���ിക�  ഏെ���
നട�� കരാ�കാ��് ആെക എ� �കയാണ് െകാ��തീ��ാ��െത� വ��മാ�േമാ;

(ബി) െപാ�മരാമ�്  (േറാ�ക�ം പാല��ം വിഭാഗം)  കരാ�കാ��് എ� �കയാണ്
�ടി�ിക��െത�ം ഏ� കാലാവധി �ത�� ബി�കളാണ് �ടി�ിക��െത�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) െപാ�മരാമ�് െക�ിട വിഭാഗം കരാ�കാ��് എ� �കയാണ് �ടി�ിക��െത�ം ഏ� �ത��
ബി�കളാണ് �ടി�ിക��െത�ം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ജലവിഭവ വ��ി� ഏെതാെ� കാലയളവിെല എ� �ക �ടി�ിക�െ��് വ��മാ�േമാ?

സം�ാന�ിെ� കടബാ��ത

547.�ീ.സി.െക സദാശിവ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം നിയമ�ം ഭവനനി�മാണ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കടബാ��ത സാ��ിക ആ�ി�െട എ� ശതമാന�ിലധികമാ�േ�ാഴാണ് ഒ� സം�ാനം
(debt stressed) കടബാ��തയാ� െഞ��െ��� സം�ാനമായി മാ�ക;

(ബി) സം�ാന�ിെ� കടബാ��ത ഇേ�ാ� എ�യാണ്; സാ��ിക ആ�ി എ�യാണ്;
(സി) നിലവിലെ� സാ��ിക ആ�ി�ം കടബാ��ത�ം പരിഗണി�ാ�  സം�ാനം ഇേ�ാ�

കടബാ��തയാ�  െഞ��െ���  (debt  stressed)  സം�ാനമായി�േ�ാ;  വിശദാംശ��
െവളിെ���ാേമാ?

സം�ാന�ിെ� സാ��ിക �ിതി

548.േഡാ.ടി.എം.േതാമസ് ഐസക്
,, െക.ടി.ജലീ�
െ�ാഫ.സി.രവീ�നാഥ്
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,, െജയിംസ് മാത� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം നിയമ�ം ഭവനനി�മാണ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന ബജ�ി�  �തീ�ി� വ�മാനം �റ�വാ��ായ കാരണ��  പരിേശാധി�ി�േ�ാ  ;

വിശദമാ�േമാ  ;  വ�മാന�ി�  �റ��ായി�ിെ��ി�, �ാ�  എ�്െപ�ഡീ��  നട�ാ�
സാഹചര��ി�ം സാ��ിക �തിസ�ി�് കാരണം എ�ായി�� ;

(ബി) െപാ�വിപണിയി�  നി�ം കടം എ���തി�� സം�ാന�ിെ� ആവശ�ം റിസ�� ബാ�്
നിരസി�ക��ാേയാ  ;  എെ��ാം വിശദീകരണ�ളാണ് റിസ�� ബാ�് സം�ാനേ�ാട്
േചാദി�ി��ത് ; ഈ സാ��ിക വ�ഷ�ിെ� പി�ി� ഓേരാ ക�ാ��റി�ം എ�� വാ�ക� എ�
വീതമായി�� ; പരിധിയി�ം ��ത� കടം എ��ക��ാേയാ ;

(സി) �ഷറിയി�  നി�ം സ��ാ�  ഉ�ര� �കാരം മാ�ിെ�ാ�േപായ െപാ�േമഖലാ �ാപന��
ഉ�െ�െട��വ�െട ഫ�് മട�ിെ�ാ�വരാ�� തീ�മാനം �ാേയാഗികമാ�ാ� സാ��മാേയാ
എ�് വ��മാ�േമാ?

സം�ാന�ിെ� നാളി�വെര�� െപാ� കടം

549.�ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം നിയമ�ം ഭവനനി�മാണ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിെ� നാളി�വെര�� െപാ� കടം എ�യാണ്;
(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം സം�ാനം ആെക എ� േകാടി �പ കടം വാ�ിയി��്;

ഏെത�ാം ഇന�ളിലാണ് കടം വാ�ിയി��ത്;  ആയത് ഏെത�ാം ഇന�ളിലാണ്
െചലവഴി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ?

കരാ��ാ��് ഓേരാ സാ��ിക വ�ഷ�ം ന�കിയ �ക

550.�ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം നിയമ�ം ഭവനനി�മാണ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം കരാ�കാ��് ഓേരാ സാ��ിക വ�ഷ�ം എ�്
�ക വീതം െകാ��് തീ��;  നട�് സാ��ിക വ�ഷം കരാ�കാ� നി��ാണ �വ��ന��
നി��ിെവ�ിരി�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) നട�് സാ��ിക വ�ഷം മരാമ�് പണിക�, ആ�ി വികസന ഫ�് ചിലവഴി�് െച��
നി��ാണപണിക�, എ�ിവ� ഭരണസാേ�തിക അ�മതി ന�കാെത േബാധ���ം കാലതാമസം
വ��ിയി�േ�ാ;

(സി) എം.എ�.എമാ�  നി�േ�ശി�് എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ി സമ��ി�� വ��ക��് ധനകാര� വ��്
�ീയറ�സ് ന�കാെത വ�� കാര�ം അറി�േമാ;എ�ി� അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ?

ഉപധനാഭ���നക� വഴി ലഭി� �ക ചിലവഴി�ാൻ സാധി�ാ� വ��കൾ

551.േഡാ.െക.ടി.ജലീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം നിയമ�ം ഭവനനി�മാണ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ിൽ വ�തിന് േശഷം ഓേരാ സാ��ിക വ�ഷ�ം നിയമസഭ
പാ�ാ�ിയ ഉപധനാഭ���നക� വഴി ഓേരാ വ��ി�ം ലഭി� �കയി� നാളി� വെര ചിലവഴി�ാൻ
കഴിയാെത േപായി��വ ഏെതാെ�യാെണ�തിെ� വിശദാംശ�� വ��് തിരി�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഉപധനാഭ���നക�  വഴി ഏെത�ി�ം വ��ിന് ലഭി� �ക,  അ�വദി�് കി�ിയ വ�ഷം തെ�
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ചിലവഴി�ാൻ സാധി�ാെത വ�ി�െ��ിൽ അവ ഏെതാെ�യാെണ�ം ചിലവഴി�ാതിരി�ാ�
കാരണം എ�ായി��െവ�ം വ��് തിരി�് വിശദമാ�ാേമാ?

വി�ഴി�െ��� െപേ�ാളിയം ഉ�����െട വാ�ഷിക കണ�ക�

552.�ീ.വി.ശിവ���ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം നിയമ�ം ഭവനനി�മാണ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വി�ഴി�െ��� ഡീസ�, െപേ�ാ�, മെ��, പാചകവാതകം എ�ിവ�െട ഏ��ം
ഒ�വിലെ� വാ�ഷിക കണ�ക� ധന വ��ിന് വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) ഇവ ഓേരാ�ിെ�റ�ം ഉപേഭാഗ�ി�  ശരാശരി എ� ശതമാനം വ�ധന ഓേരാ വ�ഷ�ം
സം�ാന��ാ��െ�� െവളിെ���ാേമാ ;

(സി) ഇവ ഓേരാ ഇന�ി�ം സം�ാന ഗവ�െമ�് ഏ�െ���ിയ നി�തി ഇന�ി�  ��വ�ഷം
(2013-14) ലഭി� വ�മാനം സംബ�ി�് വിശദമാ�ാേമാ ;

(ഡി) ഇവ ഓേരാ ഇന�ി�ം ത�ാ�ി� �തീ�ി�� നി�ുതി വ�മാനം വിശദമാ�ാേമാ ;

(ഇ) ഓേരാ�ിെ��ം നിലവി�� നി�തി നിര�ക� വിശദമാ�ാേമാ  ; ഇതി� സം�ാനം ഇൗടാ��
അധിക നി�തി നിരെ��യാെണ�് വിശദമാ�േമാ ?

േകാ��ാ��മാ��് �േത�കമായി നി�തിയിളവ്

553.�ീമതി.െക.െക.ലതിക : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം നിയമ�ം ഭവനനി�മാണ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നി��ാണ �വ��ന�ി�  ഏർെ��� േകാ��ാ��മാ��് നൽ��
നി�തിയിള�കൾ എെ��ാമാണ്;

(ബി) ഈ വ�ഷം െകാ�വ� ഓ�ഡിന�സ് വഴി േകാ��ാ��മാ��് ലഭി�� നി�തിയിള�കൾ
എെ��ാമാണ്; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സം�ാന�് സാ��ിക �തിസ�ി നിലനി�േ� േകാ��ാ��മാ��് �േത�കമായി
നി�തിയിള�കൾ ന�കിെ�ാ�് ഓ�ഡിന�സ് �റെ��വി�ാനിടയായ സാഹചര�ം
വിശദമാ�ാേമാ?

െകായിലാ�ി മ�ല�ിെല 2006-11 െല എം.എ�.എ. എസ്.ഡി.എഫ്

554.�ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം നിയമ�ം ഭവനനി�മാണ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2006-2011 � െകായിലാ�ി നിേയാജക മ�ല�ി� എം.എ�.എ �ാേദശിക വികസന ഫ�ി�
നി�ം ഏെത�ാം ��കളി� കംപ���ക� ന�കി ; വിശദവിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ ;

(ബി) 2006-2011  കാലയളവി�  എം.എ�.എ എസ്.ഡി.എഫി�  നി�ം െകായിലാ�ി മ�ല�ി�
ഏെത�ാം ��കളി� �ാ��് �ാ�് �ം നട�ിലാ�ിയി��് ; എ� �പ ഓേരാ �ളി�ം െചലവഴി� ;

വിശദവിവരം ന�ാേമാ ;

2014 െല �ല� വ൪�ിത നി�തി േഭദഗതി ഒാ൪ഡിന൯സ്

555.േഡാ.ടി.എം.േതാമസ് ഐസക് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം നിയമ�ം ഭവനനി�മാണ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) 2014  െല �ല� വ൪�ിത നി�തി േഭദഗതി ഒാ൪ഡിന൯സ് �റെ��വി�ാനിടയായ അടിയ�ിര
സാഹചര�ം എ�ായി��; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) 2014 െല ധനകാര�ബി�് പരിഗണി�ി�� ഘ��ി�, ഈ നി൪േ�ശം പരിഗണി�ാതി��ത് എ�
െകാ�ായി��;

(സി) ബ�ജ�ി�  വിഭാവനം െച�ി�� നി�തിക�  ഏെത�ി�ം പിരിെ���ാ൯ സാധി�ാ�ത്
െകാ�ാേണാ ഒാ൪ഡിന൯സ് �റെ��വി�ാനിടയായെത�് വ��മാ�േമാ?

2014 മാ��് അവസാനെ� കണ�ക� �കാരം സം�ാനെ� െമാ�ം ജീവന�ാ�

556.�ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം നിയമ�ം ഭവനനി�മാണ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2014  മാ��് അവസാനെ� കണ�ക�  �കാരം വ�ത�� കാ�ഗറികളിലായി സം�ാനെ�
െമാ�ം ജീവന�ാ� എ�യാണ്;

(ബി) േ��് ഗവ�െമ�് �ാഫ് എ�;  ക�േസാളിേഡ�ഡ് േപ വാ��വ�  എ�;  ആ�  ഇ��
സ��ീ�കാ�  എ�;  �.ജി.സി.�ാ�  എ�;  എ.ഐ.സി.ടി.�ാ�  എ�;  �ഡീഷ��
സ��ീ�കാ�എ�; അ�ാ�വ� എ�;

(സി) ഗവ�െമ�് വ��കളിെല െമാ�ം �ാ�ക�  എ�;  ൈ�വ�് എ�ഡഡ് വിദ�ാഭ�ാസ
�ാപന�ളിെല �ാഫ് എ�; വിശദമാ�േമാ ?

2014 -15 വ�ഷെ� ബ�ജ�് എ�ിേമ�് �ക

557.�ീ.െക.െക.ജയച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം നിയമ�ം ഭവനനി�മാണ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2014 -15 ബ�ജ�് എ�ിേമ�് �കാര�� െഡവല�്െമ�് എ�്െപ�ി��, േനാ� െഡവല�്െമ�്
എ�്െപ�ി��, െമാ�ം റവന� എ�്െപ�ി�� ഇവ എ� േകാടി �പ വീതമാണ് ; വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) സാ��ികവ�ഷ�ിെ� ആദ�പ�ുതി പി�ി�േ�ാ� യഥാ���ി� ഇവ ഓേരാ�ം എ�തേകാടി
�പ വീതമായി��് ; വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) 2014 -15 വ�ഷെ� ബ�ജ�് എ�ിേമ�് െച� റവന� എ�്െപ�ി�� �ക�െട എ� ശതമാനം �ക
ആദ� പ�തി വ�ഷം പി�ി�േ�ാ� െചലവായി�െ��് വിശദമാ�േമാ?

നാഷണ� േസവിം�സ് ഏജ�മാ�െട അധിക േജാലി

558.�ീ.പി.തിേലാ�മ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം നിയമ�ം ഭവനനി�മാണ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയ സ�ാദ� പ�തി�െട ഭാഗമായി നിയമി�െ��ി�� നാഷണ� േസവിം�സ് ഏജ�മാ��്
��ി���ാ�� വിധ�ി�  വാ��  അേതാറി�ി�െട മീ��  റീഡിംഗ് േജാലി�ടി അവ�െട
േജാലിെ�ാ�ം െച��തിന് ഉ�രവിറ�ിയത് എ�െകാ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഒ� വീ�ി� നി�ം മെ�ാ� വീ�ിെല�ാ� ചിലേ�ാ� കിേലാമീ��കേളാളം നട�േപായി കള��
എ���വരാണ് നാഷണ� േസവിം�സ് ഏജ�മാ� എ� കാര�ം േബാധ�െ��ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി�  വാ��  മീ��  റീഡിംഗ് എ��വാ�  �ീക�ം അബലകളായവ�മായ ഇവെര നിയമി�ാ�
കാരണെമെ�� അറിയി�േമാ;  ഇ�കാരം െച��തി�െട േദശീയ സ�ാദ�പ�തി തക��െ��ം
എ� ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ
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നി�തി ഇളവ്

559.�ീ.െക.െക.നാരായണ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം നിയമ�ം ഭവനനി�മാണ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം ഏെത�ാം നി�തി വിഭാഗ�ിലാണ് ഇളവ്
ന�കിയത് എ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ഒേരാ വിഭാഗ�ി�ം നി�തിയിളവ് ന���തിന് എ�ാണ് കാരണ��  എ�് ഇനം തിരി�
വിശദമാ�ാേമാ ;

(സി) ചില നി�ുതി ഇളവ് ന�കിയതി�ം സാ��ിക �മേ�ട് നട�തായി�� ആേരാപണം
��യി�െപ�ി�േ�ാ ;

(ഡി) ഉെ��ി� ഓേരാ�ി�ം എ�് നടപടി സ�ീകരി�ി��് എ�് വിശദമാ�ാേമാ ?

എ�്െപ�ീ�� ക��ി റിേ�ാ��്

560.�ീ.പി.�ീരാമ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം നിയമ�ം ഭവനനി�മാണ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നട�� നി�തി െവ�ി�് സംബ�ി�് എ�്െപ�ീ�� ക��ി ഏെത�ി�ം തര�ി��
റിേ�ാ��് സ��ാരിേനാ മ�് ഏജ�സിക�േ�ാ സമ��ി�ി�േ�ാ;

(ബി) വാണിജ� വ��ിെല അപര�ാ�തക�ം,  െച�്േപാ�കളിെല കാര��മമ�ാ� പരിേശാധനക�ം
സംബ�ി�് എെ�ാെ� കാര��ളാണ് ��ത റിേ�ാ��ി��ത്;

(സി) േമ�പറ� കാര��� പരിഹരി��തിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;
(ഡി) െച�് േപാ�ക�  വഴി നി�തി െവ�ി�് നട��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  അത് എ�

ശതമാനം വെരയാണ് എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ഇ�ന വില സം�ാന നി�തി നിര�ക�

561.�ീമതി.െക.െക.ലതിക : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം നിയമ�ം ഭവനനി�മാണ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ വ�ഷം ഒ�വി�  േക� സ��ാ�  ഇ�ന വിലയി�  ന�കിയ ഇള�ക�  സംബ�ി�്
വിശദമാ�ാേമാ; ഇ�ന വിലയി� ഇളവ് ലഭി�േ�ാ�, സം�ാന നി�തി ��ക��ാേയാ; എ�ി�
എ� ശതമാനം വ��ന ഏ�െ���ക��ായി;

(ബി) സം�ാന�് വിപണനം െച�� ഓേരാ ഇനം ഇ�ന�ി�ം സം�ാന സ��ാ�  ഇേ�ാ�
ഈടാ�� നി�തി നിര�ക� സംബ�ി�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േക� സ��ാ�  ഇ�ന വില നിയ�ണം എ��് കള� സമയ�് ഇറ�മതി നിര�്
�റ�േ�ാൾ, ഡീസ� വില ��ര �പേയാളം സം�ാന�് �റ�ക��ാേയാ; ഇതിന�സരി�്
നി�തി ഇളവ് ന�കാ� സം�ാന ഗവ�െമ�് തീ�മാനി�ക��ാേയാ; എ�ാൽ നി�തി നിര�്
�റ��തിന് പകരം സം�ാന�് നി�തി വ��ി�ി�ാ�  തീ�മാനി�ത് എ�െകാ�ാണ്;
വിശദമാ�ാേമാ?

നി�തി പിരി�ം നി�തി ഇള�ക�ം
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562.�ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം നിയമ�ം ഭവനനി�മാണ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം വിവിധ നി�തിയിന�ളിലായി എ� േകാടി �പ
പിരിെ���ി��്;  എ� േകാടി �പയായി�� പിരിെ��േ��ിയി��ത്;  ഇതി�  പിരി
െ���ാ��ത് എ�; വ�ഷം തിരി�� കണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) 2014-15  വ�ഷ�ി�  ബജ�് നി�േ�ശമി�ാെത എ� േകാടി �പയാണ്അധികമായി
(വിവിധയിന�ളി�) സം�ാന സ��ാ� നി�തി �മ�ിയത്; വിശദവിവരം ന��േമാ;

(സി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം വിവിധയിന�ളിലായി നി�തിയിള�ക�
ന�കിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ഡി) ഇ�കാരം ഇളവ് ന�കിയ ഇന��െട കഴി� �� വ�ഷ�ാലെ� നി�തി�െട േ��്െമ�്
ന��േമാ?

നി�തി �ടി�ിക

563.�ീ.വി.െച�ാമരാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം നിയമ�ം ഭവനനി�മാണ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന ഖജനാവിേല�് ന�േക� നി�തി �ടി�ികയാ�ിയവരി�, ഏ��ം ��ത�  �ക
ന�േക� ഇ�പ�ിയ�് േപ�െട േപ�വിവരം െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ഇവ� ഓേരാ���ം �ടി�ിക വ��ിയ നി�തി �ക എ� േകാടി �പ വീതമാണ്?

െച�് േപാ�കളിെല നി�തി

564.�ീ.സി.ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം നിയമ�ം ഭവനനി�മാണ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� വ�ഷെ��ാ� എ� ശതമാനം നി�തി വ��നവാണ് െച�് േപാ�കളി� ഉ�ായെത�
വ��മാ�േമാ;

(ബി) െച�് േപാ�ക�െട �വ��നം കാര��മമാ�ാ�  ഏ�െ���ിയ �തിയ സംവിധാന��
എെ��ാെമ� വ��മാ�േമാ ;

(സി) ഈ സാ��ിക വർഷ�ിൽ നി�തി െവ�ി�മായി ബ�െ��് െച�് േപാ�കളി�  എ�
േക�കളാണ് രജി�� െച�ി��െത�് വ��മാ�േമാ?

േക� �ല� വ��ിത നിയമം

565.�ീ.വി.െച�ാമരാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം നിയമ�ം ഭവനനി�മാണ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സം�ാനെ� നി��ാണ �വ��ന���് സം�ാന�ിന് �റ�നി�ം സാധന��
െകാ�വ�� േകാ��ാ��മാെര േക� �ല� വ��ിത നിയമം  6(2)�കാരം ഒഴിവാ�ിയി�േ�ാ;

ഉെ��ി�  അതി�� കാരണം െവളിെ���ാേമാ;  ഇത് വഴി എ� �ക�െട വ�മാന ന�ം
ഉ�ാ��െ��് വിലയി��ിയി�േ�ാ;വിശദമാ�ാേമാ?

സംേയാജിത െച�് േപാ�്
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566.�ീ.വി.ഡി.സതീശ�
,, സി.പി.�ഹ�ദ്
,, പാേലാട് രവി
,, േതറ�ി� രാമ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം നിയമ�ം ഭവനനി�മാണ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സംേയാജിത െച�് േപാ�ിെ� �വ൪�നം ആരംഭി�ി�േ�ാ;  എ�ിൽ
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) എെ��ാം ല���ളാണ് ഇത് വഴി ൈകവരി��േ�ശി��ത്; വ��മാ�േമാ;

(സി) ഏെത�ാം വ��ക�െട െച�് േപാ�കളാണ് സംേയാജിത െച�് േപാ�ി�  �വ൪�ി��ത്;
വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) സം�ാന�് എ�ായിട�ം സംേയാജിത െച�് േപാ�് ആരംഭി�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ;

വ��മാ�േമാ ?

െപേ�ാൾ / ഡീസൽ എ�ിവ�െട സം�ാന നി�തി

567.�ീ.എം.എ.േബബി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം നിയമ�ം ഭവനനി�മാണ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപേ�ാളി�ം ഡീസലി�ം വില ��ിയ ഏെത�ാം ഘ��ിലാണ് സം�ാന സർ�ാർ നി�തി
ഒഴിവാ�ിയത്;

(ബി) സം�ാനം വിവിധ ഘ��ളി�  ഒഴിവാ�ിയ നി�തി ഇേ�ാ�  പിരിെ���ാ�  തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

എ�ി� ��ത നി�തി ഇെ�ാ� എ�തയാണ്;  ��ത നി�തി പിരിെ����� വഴി ഒ� വ�ഷം
ശരാശരി എ�് �ക അധിക വ�മാനം �തീ�ി��;

(സി) േക�ം ഡീസലി�ം െപേ�ാളി�ം വില ��ിയേ�ാ� അത് സം�ാനം പിരിേ��തി��് തീ�മാനി�
സാഹചര�ം എ�ായി��;  ��ത സാഹചര�ം ഇേ�ാ� ഇ�ാതായി�േ�ാ;  ഇെ��ി� േവെ��്
െവ� നി�തി ���മാ�ം പിരിെ���ാനിേ�ാ�  തീ�മാനി�ത് എ�െകാെ�ാെണ�്
വിശദമാ�ാേമാ?

െപേ�ാ�, ഡീസ� വില വ൪�ന�ം നി�തി ഒഴിവാ��ം

568.�ീ.െക.�േരഷ് ���് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം നിയമ�ം ഭവനനി�മാണ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപേ�ാ�, ഡീസ�  വിലയി�  ഉ�ായ വ൪�ന�െട ഏെത�ാം ഘ��ിലായി�� സം�ാന
നി�തി ഒഴിവാ�ിെ�ാ��ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഒഴിവാ�ിയി�� ��ത നി�തി �ന:�ാപി�ി�േ�ാ; എ�ി� അത് സംബ�മായ വിശദാംശ��
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) സം�ാന�് ഇേ�ാ� വി�� െപേ�ാളി�ം, ഡീസലി�ം ഏെത�ാം നിര�കളി� എ� ശതമാനം
നി�തിക� ഈടാ�ി വ���്; സം�ാന നി�തി എ�യാണ്;

(ഡി) െപേ�ാ�, ഡീസ�, പാചക വാതകം,  മെ�� �ട�ിയവ�െട നി�തി ഇന�ി�  2011-12,

2012-13,  2013-14  �ം  2014 നാളി�വെര�ം സം�ാന�ിന് ലഭി� െമാ� നി�തി വ�മാനം
സംബ�ി� കണ�ക�  വിശദമാ�ാേമാ;  2014-15  സാ��ിക വ൪ഷം �തീ�ി�� നി�തി
വ�മാനം എ�യാണ്?
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െപേ�ാളിയം ഉ�പ����് േക� സം�ാന സർ�ാ�കൾ �മ�� നി�തി

569.�ീ.െക.അജിത് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം നിയമ�ം ഭവനനി�മാണ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േ�ാ� ഓേരാ െപേ�ാളിയം ഉ�പ���� േമ�ം സം�ാന
സ��ാരിെ� ഏെത�ാം നി�തികളാണ് �മ�ിയി��െത�ം ഓേരാ�ം എ� ശതമാനം
വീതമായി��െവ�ം അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം ഈ നി�തികളി�  വ��നവ്
വ��ിയി�േ�ാെയ�ം അധിക നി�തികേളാ െസേ�ാ �മ�ിയി�േ�ാ എ�ം െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� �മതല ഏ�തി� േശഷം െപേ�ാളിയം ഉ�����െട വില വ��നവിെന�ട��്
എ� തവണയാണ് നി�തി ഇള�ക� വ��ിയെത�ം, �ഖ�ാപി� നി�തി ഇള�ക� എേ�ാഴാണ്
�ന:�ാപി�െത�ം െവളിെ���േമാ;

(സി) ഇേ�ാ� സം�ാന�് വിതരണം െച�� െപേ�ാളിയം ഉ�����െട യഥാ�� വില�ം അതി�
േക� സം�ാന സ��ാ�ക� �മ�� നി�തി�ം ഇനം തിരി�് വ��മാ�േമാ?

ജ��റികളിെല സ��� സ�ാദ� പ�തി

570.�ീ.െക.എ�.എ.ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം നിയമ�ം ഭവനനി�മാണ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ജ��റിക�  െപാ�ജന�ളി�  നി�ം സ��� സ�ാദ� പ�തി എ� േപരി�
നിേ�പ�� സ�ീകരി��തായ വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�രം നിേ�പ പ�തിക�  ആരംഭി�് നിേ�പം സ�ീകരി��തിന് ജ��റിക��് അ�മതി
ന�കിയി�േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ;

(സി) ഇെ��ി�  എ�കാരമാണ് ജ��റിക�  ഇ�രം നിേ�പ പ�തിക�  നട�ിവ��െത�്
അറിയി�േമാ;

(ഡി) അ�മതി ഇ�ാെത നിേ�പ പ�തിക� നട�� ജ��റിക�െ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�ണി�ര�ളെട വി�വരവ്-േട�ഓവ� ടാ�്

571.�ീ.വി.ശിവ���ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം നിയമ�ം ഭവനനി�മാണ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ണി�ര�ളെട വി�വരവിേ�� ര�് ശതമാനം േട�ഓവ� ടാ�് ഏ�െ���ിയത് ഏ� തീയതി
�തലാെണ�ം ഇത് വഴി ത�ാ�ി�  എ� േകാടി �പ അധിക വ�മാനം �തീ�ി��െവ�ം
വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ഇൗ വ�ഷ�ിെ� ആദ�പ�തിയിൽ ഇൗ ഇന�ി�  ലഭി� അധികവ�മാനം എ�ത േകാടി
�പയാെണ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) ��ത േട�ഓവ�  ടാ�് വ�ാപാരിക�  അവ�െട ലാഭ�ി�  നി�ം ന�േക��േ�ാ  ;

ഉപേഭാ�ാ�ളി�നി�ം ഇത് ഇൗടാ�ിയതായി ��യി�െ��ി�േ�ാ ; എ�ി� അതിേ�ൽ എ�്
നടപടി സ�ീകരി� എ�് വ��മാ�ാേമാ ?

െച�േപാ�ക�െട നവീകരണം
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572.�ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം നിയമ�ം ഭവനനി�മാണ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െച�േപാ�ക� കാര��മമ�ാ�ത് നി�തി വ�മാന�ിെ� �റവിന് കാരണമായി�േ�ാ;

(ബി) െച�േപാ�ക�െട നവീകരണം സംബ�ി�് നിലപാട് വ��മാ�േമാ;

(സി) െച�േപാ�ക� കാര��മമാ��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�േമാ?

�ഷറി നവീകരണം

573.�ീ.എം.ച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം നിയമ�ം ഭവനനി�മാണ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� �ഷറി നവീകരണ�ിെ� ഭാഗമായി എ�ാ �ഷറികളി�ം എ.ടി.എം.  �ാപി��
നടപടി ഏ� ഘ��ിലാണ് ;

(ബി) ഈ സാ��ികവ�ഷം നടപടി ���ീകരി�വാ� സാധി�േമാ ;

(സി) സം�ാനെ� എ�ാ �ഷറികെള�ം ഓ�ൈല� വഴി ബ�ി�ി�� നടപടി ���ിയായി�േ�ാ ;

ഇ��ലം ഒ� �ഷറിയി�  ഇ��െകാ�് മ� �ഷറിക�മായി ഇടപാ�ക�  നട��തിന്
�ണേഭാ�ാ���് സാധി�േമാ ; വ��മാ�േമാ ?

�ഷറി േസവിം�സ് അ�ൗ�ിെല നിേ�പ��

574.േഡാ.െക.ടി.ജലീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം നിയമ�ം ഭവനനി�മാണ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഷറി േസവിം�സ് അ�ൗ�ി�  നിലവി�� നിേ�പം െമാ�ം എ� േകാടി �പ�േടതാണ്;
െപാ�േമഖലാ �ാപന��, േ�മനിധി േബാ��ക�, സഹകരണ �ാപന�� �ട�ി ഓേരാ
േമഖലയി� നി�� നിേ�പ�� എ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �ഷറി േസവിം�സ് അ�ൗ�ിെല നിേ�പ���് പലിശ ന���തിന് ��വ�ഷം എ� �ക
െചലവായി��്;  നിലവി�� നിേ�പ���് ത�ാ�ി�  ന�േക�ിവ�� പലിശ
എ�യായിരി�ം;

(സി) �ഷറിയി�  നിേ�പം നട��തിേല�ായി ന�കിയ നി�േ�ശ��  ഏെത�ാം
തീയതികളിലായി��; നി�േ�ശ��െട പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ?

സം�ാന �ഷറി േസവിം�സ് അെ�ൗ�ിെല നിേ�പ��

575.�ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം നിയമ�ം ഭവനനി�മാണ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2014  ഒേ�ാബ� 7ന് സം�ാന �ഷറി േസവിം�സ് അെ�ൗ�ി� ഉ�ായി�� നിേ�പ��
െമാ�ം എ� േകാടിയായി��;  ഇതി�  െപാ�േമഖലാ �ാപന��െട നിേ�പ��
എ�യായി��; വിശദ വിവരം ന�ാേമാ ;

(ബി) േബാ��ക�െട�ം േകാ��േറഷ�ക�െട�ം നിേ�പ�� ഇനം തിരി� വ��മാ�േമാ;

(സി) സഹകരണ �ാപന��െട നിേ�പ�� എ�യായി��; വിശദവിവരം ന�ാേമാ ;

(ഡി) �ഷറിയിെല െമാ�ം നീ�ിയി��് �ക എ�യായി��; വിശദവിവരം ന�ാേമാ ;

(ഇ) 2014 ഒേ�ാബ� മാസ�ി� ഏെത�ാം ദിവസ�ളി� �ഷറി ഓവ� �ാ�ിലായി��;  ഏെത�ാം
ദിവസ�ളി� എ� �ക വീതം ഓവ��ാ�ിലായി; വിശദവിവരം ന�ാേമാ ?
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ചാ��ർ സ��ഷറിെ��ിടം

576.�ീ.ജി.എസ്.ജയലാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം നിയമ�ം ഭവനനി�മാണ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചാ��രി� നിലവി�� സ��ഷറിെ��ിടം നാഷണ� ൈഹേവ�െട വീതി വ��ി�ി���മായി
ബ�െ��് െപാളി�മാ�െ��െമ�ം,  ഈ െക�ിടം കാല�ഴ�ംെകാ�ം അസൗകര����ല�ം മാ�ി
�ാപിേ��താെണ�ം േബാ���േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ചാ��രി� �ഷറി െക�ിടം നി��ി��തിേല�ായി സൗജന�മായി ലഭി� �മിയി� �തിയ
െക�ിടം നിർ�ി�വാൻ സ��ാ� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�േമാ;

പ�ാ�ി മ�ല�ിെല െകാ��് �ഷറി

577.�ീ.സി.പി.�ഹ�ദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം നിയമ�ം ഭവനനി�മാണ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

പാല�ാട് ജി�യിെല പ�ാ�ി മ�ല�ിെല െകാ��് ഒ� �ഷറി ആരംഭി�ണെമ�
ദീ�ഘകാലമാ�� ആവശ�ം സർ�ാരിെ� പരിഗണനയി�േ�ാ വിശദമാ�ാേമാ?

െപാ�േമഖലാ �ാപന��െട �ഷറി നിേ�പം

578.�ീ.െക.���ത് മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം നിയമ�ം ഭവനനി�മാണ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െപാ�േമഖലാ �ാപന��െട പണം �ഷറിയി�  നിേ�പി�ണെമ�്
ധനവ��ിെ� ഉ�ര��ായി�േ�ാ ; വ��മാ�േമാ ;

(ബി) ഇത�സരി�് എ� െപാ�േമഖലാ �ാപന��  �ഷറിയിേല�് നിേ�പം മാ�ിയി��് എ�ം
ഏെതാെ� �ാപന�� ഈ ഉ�രവ് അ�സരി�ി� എ�ം വ��മാ�േമാ ;

(സി) ധനഇടപാ�ക� നട��തിന് ���മാ�ം സ��ാരിെ� ഉടമ�തയി� ഒ� ബാ�് ആരംഭി�ാ�
ഉേ�ശി��േ�ാ ; വ��മാ�േമാ ?

��മംഗലം സബ് �ഷറി

579.�ീ.പി.�ി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം നിയമ�ം ഭവനനി�മാണ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��മംഗല�് ആരംഭി��തിന് ഭരണാ�മതി ന�കിയ സബ് �ഷറി  ,�വ��നമാരംഭി��തിന്
സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സബ് �ഷറി�െട �വ��നം എ�് ആരംഭി�ാ� സാധി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

�ഷറികളി� എ.ടി.എം. കൗ��

580.�ീ.എ.എ.അസീസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം നിയമ�ം ഭവനനി�മാണ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� �ഷറികളി� എ.ടി.എം.  കൗ��ക� �ാപി�ാ� തീ�മാനി�െകാ�് സ��ാ�
ഉ�രവിറ�ിയി�േ�ാ ;
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(ബി) ഉെ��ി� എ�ാണ് ഉ�രവ് ഇറ�ിയി��ത് ;
(സി) നാളി�വെര എ�ത എ.ടി.എം. കൗ��ക� �ാപി� ; എവിെടെയ�ാം ;
(ഡി) എ.ടി.എം. കൗ��ക� �ാപി��തി�� തട�ം എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ ?

സ��ഷറികളി� ��ി�ാ�� �ക �െട പരിധി

581.�ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം നിയമ�ം ഭവനനി�മാണ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സ��ഷറികളി�  ��ി�ാ�� �ക�െട പരിധി വ��ി�ിേ�� തിെ�
ആവശ�കത സംബ�ി�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഇ�ര�ി� ��ി�ാ�� �ക�െട പരിധി �റവായ� കാരണം ഇടപാ�കാ���ാ�� ��ി��്
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഉെ��ി� േകരളാ �ഷറി േകാഡ് കാേലാചിതമായി പരി�രി�് സ��ഷറികളി� ��ി�ാ��
�ക�െട പരിധി വ��ി�ി�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

കാ�ണ� ബനവല�് ഫ�്

582.�ീ.അ�റഹിമാ� ര��ാണി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം നിയമ�ം ഭവനനി�മാണ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ണ� ബനവല�് ഫ�ി� നി�ം ഇ�വെര എ�തേപ��് ധനസഹായം അ�വദി�െവ�് ജി�
തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി� കീഴി� ഓേരാ ജി�യി�ം എ�ത �ക അ�വദി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഏെത�ാം േരാഗം ബാധി�വ��ാണ് �ക അ�വദി�െത�ം ഓേരാ വിഭാഗ�ി�ം എ�ത �ക
അ�വദി�െവ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഈ പ�തി�െട ആ��ല��ിനായി അേപ�ി�് കാ�ിരി��വ�  ഓേരാ ജി�യി�ം എ�തേപ�
വീത�െ��ം ഇവ� ഏെത�ാം േരാഗബാധിതരാെണ�ം വിശദമാ�േമാ?

േലാ�റി മാഫിയക�

583.�ീ.െക.��ിരാമ� ഉ�മ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം നിയമ�ം ഭവനനി�മാണ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േലാ�റി മാഫിയക� സം�ാന�് നട�� നിയമലംഘന���് അ�തി വ��ാ�ം ശ�മായി
തട��തി�ം ഉ� അധികാരം ���മാ�ം സം�ാന സ��ാറി�േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇെ��ി�  അധികാരം നി�ി�മായിരി�� േക� ഗവ�െമ�ി�  അത് നിറേവ�ാ�  സം�ാന
സ��ാ� സ���ം െച��േമാ;

(സി) അന� സം�ാന േലാ�റി നിേരാധി�ണെമ�ി� സം�ാനം സ��ം േലാ�റി�ം നിേരാധി�ണെമ�
നിലപാട് ��  േക� ഗവ�െമ�് ��ീം േകാടതിയി�  സ�ീകരി�തിെന �ട���ായ ��ീം
േകാടതി�െട വിധി�ം അ��ാ�ിയ േലാ�റി മാഫിയക����ലമായ സാഹചര��ം മറികട�ാ�
സം�ാന ഗവ�െമ�് ത�ാറാ�േമാ;  ഇ�ാര��ി� േക� ഗവ�െമ�ിെ� �� �ണി�ാ�
സം�ാന ഗവ�െമ�് സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

കാ�ണ� പ�തി
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584.�ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം നിയമ�ം ഭവനനി�മാണ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ണ� പ�തിയി� ചികി�ാ ധനസഹായം ന���തി�� നടപടി�മ�ളിെല കാലതാമസം
�ലം േരാഗിക��് ഉ�ാ�� ��ി��് പരിഹരി��തിന് ��ത നടപടി�മ�ൾ
ല�കരി��തിനാവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) എ�ാ ആ�പ�ികെള�ം ��ത പ�തിയി� ഉ�െ����തിന് സഹായകരമായ നിയമനി��ാണം
നട��തി� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) കാ�ണ� ബനവല�് ഫ�ി� നി�ം ചികി�ാ ധനസഹായ�ി�� എ� അേപ�കൾ സം�ാന
ഓഫീസി� ഇനി�ം തീ�മാനമാകാെത ഉെ��് ജി� തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) അ�ഡിേ�ഷ�  ഇ�ാെത ആ�പ�ികളി�  ചികി� നട�ിയതിെ� േപരി�  ത�ി�ള�
അേപ�ക�  �ന:  പരിേശാധി�് ബി�ി�  ഉ� �കക�  േരാഗിക��് തെ� ന��� കാര�ം
പരിഗണി�േമാ?

േലാ�റി രംഗെ� �തന ക��പ�തികൾ

585.�ീ.സ�ി േജാസഫ്
,, അ�വ� സാദ�്
,, േതറ�ി� രാമ���
,, എ.പി.അ����ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം നിയമ�ം ഭവനനി�മാണ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േലാ�റി രംഗം കാര��മമാ��തി�ം വി�ലീകരി��തി�ം എെ��ാം ക��പ�തികളാണ്
ആ��ണം െച�ിരി��ത് ; വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) ��ത പ�തി�മായി ബ�െ�� വിഷയെ��റി�് പഠി�് റിേ�ാ��് െച��തിന് ക�ീഷെന
നിയമി�ി�േ�ാ ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ ;

(സി) ��ത ക�ീഷെ� അേന�ഷണ പരിധിയി�  എെ��ാം വിഷയ�ളാണ് ഉ�െ���ിയി��ത്  ;

വിശദമാ�േമാ ;

(ഡി) സ��ാരിെ� വ�മാനം വ��ി�ി��തി�ം സാ�ഹ�കാ�ണ� �വ��ന���് പണം
കെ���തി�ം ��ത�  േലാ�റിക�  ആരംഭി��തി��� നടപടി ക�ീഷെ� അേന�ഷണ
പരിധിയി� ഉ�െ���േമാ ;

(ഇ) ��ത ക�ീഷെ� റിേ�ാ��് എ�് ലഭ�മാ�ം; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ ?

കാ�ണ� ബനവല�് ഫ�്

586.�ീ.ബാ� എം. പാലിേ�രി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം നിയമ�ം ഭവനനി�മാണ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ണ� ബനവല�് ഫ�ിേല�് നാളി�വെര ഭാഗ��റി ടി��് വി��നയി�െട ലഭി� വ�മാനം
എ� േകാടി �പയാണ്; വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ ;

(ബി) എ� േരാഗിക��് ��ത �കയി�  നി�ം ചികി�ാ ധനസഹായം അ�വദി�;  വിശദവിവരം
ലഭ�മാ�േമാ ;

(സി) ആെക അ�വദി� �ക എ�യാണ്;
(ഡി) സം�ാനെ� ഓേരാ ആ�പ�ി�ം ഇ�വെര അ�വദി� �ക�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?
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കാ�ണ� ബനവല�് ഫ�് 

587.�ീ.െക.രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം നിയമ�ം ഭവനനി�മാണ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ണ� ബനവല�് ഫ�ി� നി�ം ഏെത�ാം അ�ഖ���േവ�ിയാണ് ചികി�ാ ധനസഹായം
ന���െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തിയി� നി�ം ഇേതവെര അ�വദി� ചികി�ാ സഹായ�ിെ� വിശദാംശ�� ജി�
തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േമജ� ശ��ിയക��ം ക�ാ�സ� േരാഗ ചികി�ക��ം അ�ാെത മെ�െ��ി�ം േരാഗ���്
ഈ പ�തിയി�  നി�ം ധനസഹായം അ�വദി��െ��ി�  അതിെ� വിശദാംശ��
വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) അ�ര�ി�� ചികി�ാ ധനസഹായ�ിന് അേപ� ന���തി�� വിശദാംശ��
ലഭ�മാ�ാേമാ?

കാ�ണ� െബനവല�് ഫ�് പ�തി

588.�ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം നിയമ�ം ഭവനനി�മാണ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ണ� െബനവല�് ഫ�് പ�തി�െട ആ��ല�ം സം�ാന�ി� �റ�� ആ�പ�ികളിെല
ചികി��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) എ�ിൽ,  അ�ഖ�ിെ��ം സാഹചര���െട�ം അടി�ാന�ി�  അന�സം�ാന�ളിെല
ചികി��് ���� അ�മതി ന��േമാ;

(സി) വിദ�ചികി��് ആവശ�മായ സംവിധാനേമാ,  സൗകര�േമാ,  ആ�പ�ികേളാ ഇ�ാ�
കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല േരാഗിക��് �േയാജന�ദമാ�� തര�ി� മംഗലാ�ര�് ചികി�ാ
സൗകര�ം അ�വദി�ണെമ� ആവശ�ം നിയമസഭയി� ഉ�യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ��ത വിഷയം സംബ�ി�് നിയമസഭ�് അകേ�ാ �റേ�ാ ഉറ�കൾ ന�കെ��ി�േ�ാ;

(ഇ) കാ�ണ� െബനവല�് ഫ�് പ�തി �കാരം ചികി�ാ സൗകര�െമാ��ാ�  മംഗലാ�രെ�
ഏെത�ാം ആ�പ�ികളാണ് അേപ� ന�കിയി��െത� വ��മാ�േമാ;

(എഫ്) ��ത വിഷയ�ിൽ എെ��ി�ം തീ�മാന�ൾ ൈകെ�ാ�ി�േ�ാ?

േപ�� േലാ�റിക�െട ന�െ���ിേ��� നി�തി

589.�ീമതി.െക.െക.ലതിക : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം നിയമ�ം ഭവനനി�മാണ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

േപ�� േലാ�റിക�െട ന�െ���ിേ��� നി�തി നിര�ി� ബ�ജ�് നി�േ�ശമ�സരി�് വ��ിയ
മാ�ം എ�ായി��; അത് വഴി ത�ാ�ി� �തീ�ി�� അധിക വ�മാനം എ� േകാടി �പയാണ്;
ത�ാ�ിെ� ആദ� പ�തിയി� ഈ ഇന�ി� ലഭി� വ�മാനം എ�?

ഓ�ൈല� േലാ�റി

590.�ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം നിയമ�ം ഭവനനി�മാണ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ഓ�ൈല�  േലാ�റി നിയ�ി�െകാ�� സ��ാ�  നടപടി േകരള ൈഹേ�ാടതി
ശരിെവ�തിെനതിെര ��ീംേകാടതിയി�  വ� ഹ�ജിക�  ഏെതാെ�യായി��െവ�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഹ�ജികളി� സം�ാന സ��ാ� സ�ീകരി� നിലപാട് എ�ായി��; ��ീംേകാടതി അ�ിമ വിധി
�റെ��വി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� െവളിെ���ാേമാ;

(സി) സം�ാന�് ഇേ�ാ�  ഓ�ൈല�  േലാ�റി നിേരാധനേമാ,  നിയ�ണേമാ ഉേ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ?

മാേവലി�ര മ�ല�ിെല കാ�ണ� ബനവല�് ഫ�് 

591.�ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം നിയമ�ം ഭവനനി�മാണ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�ര മ�ല�ി� 2011-12,  2012-13,  2013-14,  2014-15 കാലയളവി� നട�ിലാ�ിയ
പ�തിക�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ബ�ജ�ി� �ഖ�ാപി�ക�ം നട�ിലാ�ാ��മായ പ�തിക�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) കാ�ണ� ബനവല�് ഫ�ി�  നി�ം മാേവലി�ര താ��ി�  ധനസഹായം ലഭി� വ��ിക�െട
വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) കാ�ണ� ബനവല�് ഫ�ിെ� �വ��ന�ിനായി െല�സ�  ഓഫീസ�മാെര നിയമി�
മാനദ��ിെ� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ഇ) ഇവെര �ിരെ����തിന് വ��തല തീ�മാനെമ��ി�േ�ാ;ഉെ��ിൽ ആയതിെ� പക��്
ലഭ�മാ�േമാ?

അന�സം�ാന േലാ�റിനിയ�ണം

592.�ീ.എം.ച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം നിയമ�ം ഭവനനി�മാണ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േലാ�റി നിയ�ണ നിയമ�ിെല നാലാം വ��് �കാരം പാല�ാെ� വാണിജ� നി�തി അസി��്
ക�ീഷണ� 2006 ഒേ�ാബ� 27 ന് ന�ിയ േനാ�ീസിെനതിെര ബ�.ൈഹേ�ാടതിയി� നി��ായ
വിധി�െട വിശദാംശ�� െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ��ത വിധിെ�തിെര 2007 � ��ീംേകാടതിയി� സ��ാ� ന�ിയ ഹ�ജിയി� ഉ�ായ വിധി�െട
പക��് ലഭി�ി�േ�ാ; ആയതിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) അന�സം�ാന േലാ�റികെള നിയ�ി�ാ�, വിധിെയ �ട��് സ�ീകരി� നടപടി എ�ാണ്; ��ത
വിഷയ�ിൽ ഫല�ദമായ നടപടി സ�ീകരി�ാ�� അധികാരം നി�ി�മായിരി��ത്
എവിെടയാെണ�് െവളിെ���ാേമാ?

ജ�ീസ് േ�മച�� ക�ീഷ� റിേ�ാ��്

593.�ീ.ഇ.പി.ജയരാജ�
,, ��ഷ� കട��ി
,, എ.എം. ആരിഫ്
,, െക.െക.നാരായണ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം നിയമ�ം ഭവനനി�മാണ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ഭാഗ��റിേമഖലയിെല ���� പഠി��തിന് നി�യി� ജ�ീസ് േ�മച�� ക�ീഷ� റിേ�ാ��്
സമ��ി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇതിെല �ധാന നി�േ�ശ�� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത ക�ീഷ�  റിേ�ാ��ിെല നി�േ�ശ��  നട�ിലാ��തിന് എെ��ാം നടപടിക�
സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ക�ീഷ� റിേ�ാ��ിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ ?

മ�ടയി� െക.എസ്.എഫ്.ഇ �െട �ാ�്

594.�ീ.�ി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം നിയമ�ം ഭവനനി�മാണ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മല�റം ജി�യിെല മ�ടയി�  െക.എസ്.എഫ്.ഇ �െട �ാ�് ആരംഭി�ണെമ� ആവശ�ം
സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) മ�ടയി� െക.എസ്.എഫ്.ഇ �ാ�് ആരംഭി��തിന് സത�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ആം ആ�ി ഇ��റ�സ്

595.�ീ.സി.ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം നിയമ�ം ഭവനനി�മാണ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ആം ആ�ി ഇ��റ�സ് േകരള�ി� എ�െനയാണ് നട�ിലാ��ത്; ഇതിെ� �ണേഭാ�ാ��
ആെര�ാമാണ്; എെ��ാം ആ��ല��ളാണ് ഇ� വഴി ലഭി��ത്?

േകാഴിേ�ാട് ജി�യി� �ാ�് െവ��മാ�െട ഒഴി�ക�ം ��പ���െട ലഭ�ത�ം

596.�ീ.െക.���ത് മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം നിയമ�ം ഭവനനി�മാണ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് ജി�യി�  �ാ�് െവ��മാ�െട എ� ഒഴി�ക�െ��ം എവിെടെയാെ�യാണ്
ഒഴി�കെള�ം എ�േപ� അേപ� ന�കിയി�െ��ം വ��മാ�േമാ ;

(ബി) 10, 20, 50 �പ�െട ��പ��� കി�ാനി� എ� പര ാതി ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(സി) ��ത പരാതി പരിഹരി�ാ� എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ ; ഇെ��ി� സ�ീകരി�േമാ ?

ലീഗ� സ��ീസ് അേതാറി�ിക�െട �പവ��രണം

597.�ീ.എ.പി.അ����ി
,, ആ� . െസ�വരാജ്
,, േജാസഫ് വാഴ�ൻ
,, എ.�ി.േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം നിയമ�ം ഭവനനി�മാണ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ലീഗ� സ��ീസ് അേതാറി�ിക� �പവ��രി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത അേതാറി�ികളി�െട എെ��ാം ല���ളാണ് ൈകവരി�ാ�േ�ശി��ത്; വിശദാംശ��
ന�കാേമാ;

(സി) അേതാറി�ിക� നട�� അദാല�ക� വഴി േക�ക��് അ�ിമ തീ��് ക��ി�വാ� എെ��ാം
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കാര��ളാണ് ഇവ�െട �വ��ന�ളി� ഉ�െ���ിയി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഈ സ��ാ� അധികാരേമ� േശഷം എ� അദാല�ക� നട�ക�ം എ� േക�ക��് അ�ിമ
തീ��് ക�ി�ക�ം െച�ി�െ��് െവളിെ���ാേമാ?

നാഷണ� �ണിേവ�ി�ി േഫാ� അഡ�ാ��ഡ് ലീഗ� �ഡീസിസ്

598.�ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം നിയമ�ം ഭവനനി�മാണ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നാഷണ� �ണിേവ�ി�ി േഫാ� അഡ�ാ��ഡ് ലീഗ� �ഡീസിെ� (NUALS) ഏെത�ി�ം ൈവസ്
ചാ�സല�  െപ�ഷ�  �ക ശ�ള�ി�  �റ� െച�ാെത െമാ�മായി വാ�ിയി�േ�ാ;

ചാ�സല�െട നി�േ�ശ �കാരം അധിക ശ�ളം തിരി� പിടി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ി�
ഇ� സംബ�ി�് ഇേ�ാഴെ� അവ� എ�ാണ്;

(ബി) NUALS-െല ടീ�ിംഗ്,  േനാ�  ടീ�ിംഗ് �ാഫിെ� നിയമന രീതി എ�ാണ്;  സംവരണ തത�ം
പാലി�ാ�േ�ാ; ഇ�ാര��ി� ബാ�് േലാഗ് ഉേ�ാ;

(സി) ചാ�സല�െട നിയമന ഉ�രവിെല വ�വ� �കാരം ൈവസ് ചാ�സല��് അ�വദനീയമായ
അവകാശ അവധിക� ഏെത�ാം;

(ഡി) േഡാ. എ�. ബാ� ൈവസ് ചാ�സല� ആയിരിെ� എ� അവധിക� എ��ി��്; വിശദ വിവരം
ന�കാേമാ ?

സാഫല�ം ഭവന പ�തി

599.�ീ.ജി.എസ്.ജയലാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം നിയമ�ം ഭവനനി�മാണ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചാ��� �ാമപ�ായ�ി� നട�ിലാ�� സാഫല�ം ഭവന പ�തി�െട നി��ാണ �േരാഗതി
എ� ഘ��ിലാെണ�ം ��ത പ�തി എ�േ��് ���ീകരി�വാ�  കഴി�െമ�ം
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി �കാര�� �ണേഭാ�ാ��െട െതരെ���് ���ീകരി�േവാ;  വിശദാംശം
അറിയി�േമാ?

ഭവന വാ�

600.�ീ.സി.ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം നിയമ�ം ഭവനനി�മാണ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഒ� ല��ിന് താെഴ വ�മാന�ളളവ൪�്  4%  പലിശയി�  ഭവന വാ� ന��� പ�തി
�പീകരി�ി�േ�ാ; ��ത പ�തി �കാരം എ� �കയാണ് ന���ത്; ഏത് മാർ��ി�െടയാണ്
�ക കെ���ത്; എ� േപ൪�് ഈയിന�ി� �ക അ�വദി�ി��്?

ഭവന നി��ാണ വാ� എ�തി ത�ാ� സ�ീകരി� നടപടിക�

601.�ീ.െക.അജിത് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം നിയമ�ം ഭവനനി�മാണ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി� വ�േശഷം ഭവന നി��ാണ േബാ�� വഴി വാ�െയ�� എ�
േപ�െട എ� �പ വെര�� വാ�കളാണ് എ�തി ത�ിയെത�് വ��മാ�േമാ;
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(ബി) ഏ� വ�ഷം വെര�� വാ�കളാണ് സ��ാ� എ�തി ത�ിയി��െത�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ഭവന നി��ാണ േബാ�� വഴി വാ�െയ�� ��ബല വിഭാഗ�ി�െ��വ�െട വാ�ക� എ�തി
ത�ാ� സ��ാ� ത�ാറാ�േമാ എ�ം വ��മാ�േമാ?

ഭവന നി��ാണ േബാ�ഡിെ� വിഭവ സമാഹരണ�ി�� പ�തിക�

602.�ീ.അ�റഹിമാ� ര��ാണി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം നിയമ�ം ഭവനനി�മാണ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള സം�ാന ഭവന നി��ാണ േബാ�ഡ് വിഭവ സമാഹരണ�ിന് ഈ സാ��ികവ�ഷം
ആവി�രി�ി�� പ�തിക� എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതി� ഏെത�ാം പ�തിക� നട�ിലാ�ിെയ�ം, ഏെത�ാം ആരംഭി�െവ�ം വ��മാ�േമാ?

ൈമ�ി ഭവന പ�തിയി� ഉ�െ���ി എ�� വാ��െട �ടി�ിക എ�തി���തി�� നടപടി

603.�ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം നിയമ�ം ഭവനനി�മാണ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

�ീ. മജീദ് റഷീദ, വടയനാട്, പാണാവളളി, േച��ല എ�യാ� ൈമ�ി L.1.6 ഭവന പ�തിയി�
ഉ�െ���ി  CM/483/96-� ന��  �കാരം എ�� വാ��െട �ടിശിക,  ���ല പിേ�ാ�
വിഭാഗ��െട ഗണ�ി�െ���ി എ�തി�ളളണം എ�ളള അേപ�യിേ�� എ� നടപടിയാണ്
സ�ീകരി�ി�ളളത്;  അേപ�കെ� പിേ�ാ�ാവ� പരിഗണി�് ��ത േലാ�
എ�തി�ള��തി�ളള നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ?

സം�ാന ഭവന നി��ാണ േബാ�ഡ്

604.�ീ.എം. ഹംസ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം നിയമ�ം ഭവനനി�മാണ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന ഭവന നി��ാണ േബാ�ഡ് നിലവി�  നട�ിലാ�ിവ�� ഭവന പ�തിക�
ഏെതാെ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഭവന നി��ാണ േബാ�ഡ്  2013-14,  2014-15  വ�ഷ�ി�  എ� വീ�ക�  നി��ി� ന�കി;
േ�ാജ�് സംബ�ി� വിശദാംശ�� ജി� തിരി�് ന�കാേമാ;

(സി) 2013-14, 2014-15 വ�ഷ�ി� എ� േപ��് എ� �ക വീതം ആെക വാ� അ�വദി�; വിശദാംശം
ന�കാേമാ;

(ഡി) ഭവന നി��ാണ േബാ�ഡിെ� കീഴി�� ഉപേയാഗ�ന�മായി കിട�� �ല��െട വിശദാംശ�ൾ
ജി�ാടി�ാന�ി� വ��മാ�ാേമാ?

ഹൗസിംഗ് ഫിനാ൯സ് െഡവല�െമ�് േകാ൪പേറഷ൯

605.�ീ.പി.സി വി�നാഥ്
,, വ��ല കഹാ�
,, �ി.എ�. �താപ�
,, പി.എ.മാധവ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം നിയമ�ം ഭവനനി�മാണ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ഹൗസിംഗ് ഫിനാ൯സ് െഡവല�െമ�് േകാ൪പേറഷ൯ �പീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) എെ��ാം ല���ളാണ് ��ത േകാ൪പേറഷ൯ �പികരണ�ി�െട ൈകവരി�ാ�േ�ശി��ത്;
വിശദാംശ�� എെ��ാം;

(സി) പാ൪�ിട വികസന�ിന് സഹായകമാ�ം വിധം േകാ൪പേറഷെന എ�െന �േയാജനെ���ാനാണ്
ഉേ�ശി��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) േകാ൪പേറഷെ� �വ൪�ന�� എെ��ാമാണ്; വിശദാംശ�� അറിയി�േമാ?

�ഹ�ീ ഭവനപ�തി

606.�ീ.സ�ി േജാസഫ്
,, എം.എ. വാഹീദ്
,, എം.പി.വി�െസ�റ്
,, �ഡി �യിസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം നിയമ�ം ഭവനനി�മാണ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ദാരി��േരഖ�് താെഴ വ�മാന��വെര ഉേ�ശി�് നട�ിലാ�� �ഹ�ീ ഭവനപ�തിയി�
അ�വദി�� വീ�ക� നി��ി��തിനായി ആെരയാണ് ഏ�പി��ത്;

(ബി) തിരി�ടവ് ഇ�ാ� ��ത പ�തിയി� ഏെത�ാം സ��ാ� ഇതര സംഘടനകളാണ് ധനസഹായം
വാ�ാനം െച�ി��ത്;

(സി) ഇതി� സ��ാ� സ�സിഡി എ�യാണ്;
(ഡി) ��ത പ�തിയ�സരി�് നി��ി�� വീ�ക�  എ� വ�ഷേ��ാണ് ൈകമാ�ം െച�കേയാ

വി��കേയാ െച�ാ� പാടി� എ�് വ�വ� െച�ി��ത്?

സം�ാന ജീവന�ാ��് ഭവനനി��ാണ വാ� ന���തി�� �േത�ക പ�തിക�

607.�ീ.അ�റഹിമാ� ര��ാണി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം നിയമ�ം ഭവനനി�മാണ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന ജീവന�ാ��് ഭവനനി��ാണ വാ� ന���തി�� �േത�ക പ�തിക�  ഭവന
നി��ാണ േബാ�ഡ് നട�ിലാ��േ�ാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�രം ഏെത�ി�ം �തിയ പ�തിക� ��ത േബാ�ഡിെ� പരിഗണനയി�േ�ാ;

(സി) സം�ാന സ��ാ�  ജീവന�ാ��ായി �റ� പലിശ നിര�ി�  ഒ� ഭവന നി��ാണ പ�തി
നട�ിലാ��തിന് േബാ�ഡ് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വ�മാന ം �റ�വ��ാ�� ഭവനവാ�ാപ�തി

608.�ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം നിയമ�ം ഭവനനി�മാണ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�മാന ം �റ�വ�� ് �റ� ശതമാനം പലിശ നിര�ിൽ ഭവനവാ� ന��� പ�തി
സം�ാന�് ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ��ത പ�തി�െട വിശദാംശ�� ന��േമാ?

സം�ാനെ� വിവിധ ഭവന പ�തിക�
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609.�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം നിയമ�ം ഭവനനി�മാണ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സം�ാന സർ�ാരിെ� വിവിധ ഭവനപ�തികളായ  'സാഫല�ം',  '�ഹ�ീ',  'സേ�തം',
പ�ായ�ക�മായി േച���  'കാ�ണ�'  എ�ിവ �കാരം സം�ാന�്എ� ഭവന��െട
നി��ാണം ���ീകരി�ി�െ��ം എ� ഭവന��െട നി��ാണം �േരാഗമി��െ��ം,  എ�
ഭവന��െട നി��ാണം ആരംഭി�ാ�  �െ�ാ����  ���ിയായി എ��� വിവരം
അറിയി�േമാ;

സ��ാ� ഉേദ�ാഗ��െട ഭവന വാ�

610.�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം നിയമ�ം ഭവനനി�മാണ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ� ഉേദ�ാഗ�� സ��ാരിേല�് പണയെ���ിയ വ� ര�ാം േമാ��്േഗ�് െച��തി�ം
ആയത് സ�ീകരി�് അംഗീ�ത ധനകാര� �ാപന�� സ��ാ� ഉേദ�ാഗ���് അധിക ഭവന
നി��ാണ ����  �ക ന��തി�ം സ��ാ�  ഉ�രവ് നിലവി�  ഉേ�ാ;  വിശദാംശ��
െവളിെ���േമാ;

(ബി) SBI  ഉ�െ�െട�� സം�ാനെ� �ധാന ബാ�ക� ��ത ഉ�രവ് �കാരം ജീവന�ാ��്
വാ� ന���തി� വി�ഖത കാണി�� വിവരം സ��ാരിെ� ��യി� െപ�ി�േ�ാ;

(സി) ��ത ഉ�രവ് �കാര�� ആ��ല�ം ജീവന�ാ��് ലഭ�മാ�ാ� ധനകാര� �ാപന���്
ആവശ�മായ എെ��ാം നി�േ�ശ�� ന��ംഎ�് െവളിെ���ാേമാ ?

അേഫാ�ഡബി� ഹൗസിംഗ് �ീം

611.�ീ.െക.ശിവദാസ� നായ�
,, �ഡി �യിസ്
,, എം.എ. വാഹീദ്
,, സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം നിയമ�ം ഭവനനി�മാണ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അേഫാ�ഡബി� ഹൗസിംഗ് �ീമിന് �പം ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത �ീം വഴി എെ��ാം ല���ളാണ് ൈകവരി�ാ�േ�ശി��ത്;
(സി) എ�ാവ��ം �മി,  വീട് എ� �ഖ�ാപിത ല��ം സാ�ാ�കരി�ാ�  എെ��ാം കാര��ളാണ്

ഇതി� ഉ�െ���ിയിരി��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) �ീമിെ� �വ��ന���ായി എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�ി��്;  വിശദാംശ��
അറിയി�േമാ?

പഴയ�ാടിയിെല �ഷറി െക�ിട നി��ാണം

612.�ീ.ടി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം നിയമ�ം ഭവനനി�മാണ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക��  ജി�യിെല ക��ാേ�രി നിേയാജക മ�ല�ിെല പഴയ�ാടി �ഷറി െക�ിടനി��ാണം
ഇ�െക� ഉേപ�ി� സാഹചര��ി� ഏത് ഏജ�സിെയയാണ് െക�ിടനി��ാണം ഏ�ി�ി�ളളത്;
വിശദാംശം നൽ�േമാ ;

െലജിേ��ീവ് അ�ം�ി ഇ�റ�േപാേളഷ� സി�ം https://assurancekerala.gov.in/laiskerala/unStar...

77 of 106 Tuesday 25 November 2014 10:43 AM



(ബി) 27/1/2011  -ന് ഭരണാ�മതി ലഭിെ��ി�ം നാളി�വെര നി��ാണം നട�ാ� സാഹചര��ിൽ
എ��ം േവഗം െക�ിടം നി��ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

പാവെ��വ��് വീട് നി��ി��തിന് ഹൗസിംഗ് േബാ�ഡ് പ�തി

613.�ീ.െക.വി.അ�ൽ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം നിയമ�ം ഭവനനി�മാണ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാവെ��വ��് വീട് നി��ി�ാ� നാല് ശതമാനം പലിശ�് വാ� ന��തിന് ഹൗസിംഗ് േബാ�ഡ്
പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(ബി) പ�തി�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;  പ�തി �കാരം അേപ� �ണി�ക��ായി�േ�ാ;

ലഭി� അേപ�ക� എ�ത; എ�ത േപ��് വാ� ലഭ�മാ�ക��ായി;
(സി) ത�ാ�ി� എ�ത ല�ം ഭവന രഹിത��് ഈ പ�തി വഴി ഫ�് ലഭ�മാ�ാ�േ�ശി���്; ഭവന

നി��ാണേബാ�ഡ് ഇതിേല�് പണം സ��പി�ത് ഏെത�ാം നിലയിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) േലാകപാ��ിടദിനേ�ാട�ബ�ി�് ഭവന വ��മ�ി നട�ിയ �ഖ�ാപന�ിെ�യടി�ാന�ി�
സ�ീകരി� �ട� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

മിഷ� 676പ�തിക�

614.�ീ.വി.�ി.ബ�റാം
,, േതറ�ി� രാമ���
,, എ.�ി.േജാ�ജ്
,, എം.പി.വി�െസ�റ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം നിയമ�ം ഭവനനി�മാണ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് മിഷ� 676-� ഉ�െ���ി "എ�ാവ��ം വീട്" എ� പ�തി �ഖ�ാപി�ി�േ�ാ;

(ബി) എെ��ാം കാര��ളാണ് ഇ�മായി ബ�െ��് നട�ാ�ാ�േ�ശി��ത്;  വിശദാംശ��
എെ��ാം;

(സി) പ�തികെള സംബ�ി� �പേരഖ ത�ാറാ�ാ� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്;
(ഡി) പ�തിക�  സമയബ�ിതമായി നട�ാ�ാ�  ഭരണതല�ി�  എെ��ാം നടപടിക�

സ�ീകരി�ി��്?

ഫാ�ിെ� �തിസ�ി

615.�ീ.േകാടിേയരി ബാല���
,, െക.െക.ജയച��
,, െക.�േരഷ് ���്
,, എ. �ദീ��മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം വിവരസാേ�തിക�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ലാഭകരമായി �വ��ി�കയായി�� ഫാ�് േക�സ��ാരിെ� �ട��യാ��
നയൈവകല���  �ലം ഇേ�ാ�  വ�  ന��ി�ം �തിസ�ിയി�ം അകെ��ിരി�കയാെണ�
ആേ�പം സ��ാ� വിലയി��ിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഫാ�ിെ� �തിസ�ി പരിഹരി��തിന് പാേ�ജ് നട�ിലാ��തി� േക��ിെ� ഭാഗ�നി�ം
ഇേ�ാ�ം അനാ� �ട�കയാെണ�് സ��ാ� ക���േ�ാ;
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(സി) പാേ�ജ് അ�വദി��തിന് േക�ം എെ��ി�ം നിബ�നക�  വ��േ�ാ;  എ�ി�  അത്
എ�ാെണ�ം,  അതി�  സം�ാന�ിന് േദാഷകരമായി ബാധി�� തര�ി�� എെ��ി�ം
ഉ�െ��ി�േ�ാെയ�ം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഫാ�ിെന സംര�ി��തി�  േക�-സം�ാന സ��ാ�ക�  കാണി�� അനാ� ഫാ�ിെന
പീഢിത വ�വസായമായി �ഖ�ാപി�� തര�ിേല�് എ�ി�െമ� ആശ� സ��ാ�
പരിേശാധി�ി�േ�ാ?

എമ൪ജിംഗ് േകരള സംരംഭം

616.�ീ.െക.�ഹ���ി ഹാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം വിവരസാേ�തിക�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �വസംരംഭക൪�ായി സംഘടി�ി� എമ൪ജിംഗ് േകരള എ� മാ�ം വിജയമായി��;

(ബി) േകരള�ിെ� വികസന�ി� �തിയ െതാഴി� സംരംഭം കെ���തി� ഇതി�െട എ�േ�ാളം
സാധി�ി�െ�� വിശദമാ�ാേമാ ?

വ�വസായ വ��ി� ഒഴി�കിട�� ഒഴി�ക�

617.െ�ാഫ.സി.രവീ�നാഥ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം വിവരസാേ�തിക�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2014  േമയ് മാസം �ത�  വ�വസായ വ��ി�  ഏെതാെ� ത�ികകളി�  റി�യ�െമ�് �േഖന
ഒഴി�ക� ഉ�ായി��് ;

(ബി) ഏെതാെ� ത�ികകളി�  എ� ഒഴി�ക�  വീതം എ�് �ത�  ഒഴി�കിട��െവ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഒഴി�കിട�� ഒഴി�ക� വ��ിെ� �വ��ന�െള ബാധി�ി�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ഉെ��ി� ഇ�ാര��ിൽ എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�േമാ ?

വ�വസായ വികസന�ി�ം നിേ�പ സമാഹരണ�ി�ം േനരി�� െവ�വിളിക�

618.�ീ.േറാഷി അഗ�ി�
,, എം.വി.േ�യാംസ് �മാ�
േഡാ.എ�. ജയരാജ്
�ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം വിവരസാേ�തിക�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�വസായ വികസന�ി�ം നിേ�പ സമാഹരണ�ി�ം േനരി�� �ധാന െവ�വിളിക�
എെ��ാമാണ്;

(ബി) ഇ�കാര�� െവ�വിളികെള അതിജീവി�് വികസന പ�തിക�  നട�ിലാ��തി��
ക��പ�തിക��് �പം ന�കിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(സി) സ��ാ�  വിഭാവനം െച�ി�� വികസന േമഖല പ�തിക�  സമയബ�ിതമായി നട�ാ�ാ�
നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സി�േകായിെല ജീവന�ാ�െട ശ�ള പരി�രണ നടപടി
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619.�ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം വിവരസാേ�തിക�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 26-3-2013  െല ന�� ചി�മിടാ� േചാദ� ന��  2242  �ം  31-1-2014  െല  3968-� ന��
േചാദ��ി�ം ന�കിയ മ�പടിയി�  സി�േകായിെല ജീവന�ാ�െട ശ�ളപരി�രണം കഴിവ�ം
േവഗം നട�ിലാ�ാ�  നടപടി സ�ീകരി� വ��തായി മ�പടി ന�കിയി��.  എ�ാ�
വ�ഷെമാ�ാകാറായി�ം കഴി�  6  െകാ��ം ലാഭ�ിലായി�� സ��ാ�  െപാ�േമഖലാ
�ാപനമായ േകരള സി�േകായി� ശ�ള പരി�രണം എ� ന�ായമായ ആവശ�ം അ�വദി�ാ�
കഴിയാ�തിെ� സാേ�തിക തട�ം എെ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ശ�ളപരി�രണം അ�വദി�ാ�  എെ�ാെ� നടപടിക�  സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�്
വ��മാ�ാേമാ?

' െയസ് സംഗമം '

620.�ീ.ഇ.പി.ജയരാജ�
,, എസ്.ശർ�
,, ബി.സത��
,, െക.വി.അ�ൽ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം വിവരസാേ�തിക�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2003--�  കഴി� സ��ാ�  നട�ിയ േ�ാബ�  ഇ�െവ�്െമ�് മീ�ി�െട�ം ഈ സ��ാ�
നട�ിയ എമ�ജിംഗ് േകരളയി�െട�ം എ�് �ക�െട നിേ�പം ലഭ�മാ�ാനാണ് ഉേ�ശി�െത�്
വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ഈ ര�് പരിപാടികളി�െട എ� സംരംഭ��  സം�ാന�് നട�ിലാ�ാനായി എ�്
വിശദമാ�ാേമാ ;

(സി) ജിം,  എമ�ജിംഗ് േകരള �ട�ിയ സംരംഭ��  �ഹസനമാ��താ�ം അ�മായി ബ�െ��
ആേ�പ��  നിലനി�ക�ം െച�േവ,  ഇേ�ാ�  നട�ിയ െയസ് സംഗമ�ിെ�
ഗതിെയ�റി�യ�� ആശ� സംബ�ി� നിലപാട് വ��മാ�േമാ ;

(ഡി) െയസ് സംഗമം സംഘടി�ി��തിന് എ� �ക െചലവായി എ�് വിശദാംശം സഹിതം
വിശദമാ�േമാ ?

െക.എം..എം .എ�ിെല വാതകേചാ��

621.�ീ.എം.എ.േബബി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം വിവരസാേ�തിക�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എം.എം.  എ�ിെല വാതകേചാ��െയ�റി�� അേന�ഷണറിേ�ാ��ിെല �ധാന �പാ�ശക�
എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) വാതക േചാ��െയ�ട��് െക.എം.എം.  എ�ി��ായ ന�ം എ�യാെണ�്
കണ�ാ�ിയി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) വാതകേചാ���് കാരണമായ സംഗതിക� എെ��ാമാണ്; ആ�െടെയ�ാം ഭാഗ�് നി�് വീ�ക�
ഉ�ായി��്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഏെത�ി�ം നിലയി�� �ഡാേലാചന സംഭവ�ി� പി�ി�  നട�ക��ായി�േ�ാ;  ;

�ഡാേലാചന നട�ിയവെര കെ��ിയി�േ�ാ; �ഡാേലാചന എ�ായി��?
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െക.എസ്.സി.ഡി.സി,ക�ാെപ�് -െതാഴിലാളിക�െട �ാ�വി�ി �ടി�ിക.

622.�ീ.പി.െക.��ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം വിവരസാേ�തിക�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.സി.ഡി.സി,ക�ാെപ�്, എ�ീ �ാപന�� െതാഴിലാളിക��് െകാ��ാ�� �ാ�വി�ി
�ടി�ിക സംബ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) �ാ�വി�ി �ടി�ിക െകാ�� തീ��ാ� ആവശ�മായ �ക എ�െയ�റിയി�ാേമാ;

(സി) സ��ാ� അധികാര�ിൽ വ�തിന് േശഷം �ാ�വി�ി �ടി�ിക ഇന�ി� വിതരണം െച� �ക
എ�;വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) നട�് സാ��ിക വ�ഷം �ാ�വി�ി �ടി�ിക െകാ���തിന് േവ�ി വകയി��ിയ �ക
എ�െയ�റിയി�ാേമാ?

മിഷ൯ േഫാ൪ എ�൪ൈ�സസ് ആ�് എംേ�ാ�െമ�് ജനേറഷ൯

623.�ീ.സി.ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം വിവരസാേ�തിക�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

മിഷ൯ േഫാ൪ എ�൪ൈ�സസ് ആ�് എംേ�ാ�െമ�് ജനേറഷ൯ എ� ക�നി �ട�ണെമ� �വ
സംരംഭകത� നയ�ിെല �പാ൪ശ നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; ��ത ക�നി എ�േ��് ആരംഭി�ാ൯
കഴി�ം ; ഇതിെ� ല���� എെ��ാമാണ്?

െയസ് സംഗമം �േഖന �വസംരംഭകർ�് അവസരം

624.�ീ.എം. ഹംസ
,, െക.��ിരാമ� (��രി��)
,, ടി.വി.രാേജഷ്
,, ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം വിവരസാേ�തിക�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ഐ.ഡി.സി�െട ആഭി�ഖ��ി� നട�ിയ െയസ് സംഗമം, ഉേ�ശി� രീതിയി� നിേ�പ
നി�േ�ശ�� സമാഹരി��തി� സഹായകമായി�േ�ാെയ� വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) �വസംരംഭകരായി വ��വ�  െയസ് സംഗമ�ി�  എെ��ാം സഹായ�ളാണ്
അഭ���ി�െത�ം ഇതി� സ��ാ� നിലപാട് എ�ായി��െവ�ം വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) സ��ാരിെ� സഹായവാ�ാന�ിെ� ഭാഗമായി ഏെത�ാം േമഖലകളി� നിേ�പം നട��തിന്
ധാരണയായി�െ��ം ��ത നിേ�പസംരംഭ��മായി ബ�െ�� സം�ാന സ��ാ�
അടി�ാന വികസന�ിന് എെ��ി�ം വാ�ാനം ന�കിയി�േ�ാെയ�ം വ��മാ�േമാ ;

(ഡി) െയസ് സംഗമ�ി� സംരംഭക� ആവശ�െ�� അടി�ാന സൗകര��� എെ�ാെ�യായി��;

ഇവ ലഭ�മാ��തിന് എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്; ഇ�കാരം അടി�ാന സൗകര���
ഏർെ����തിെ� �ാേയാഗിക വശ�ൾ പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ ?

േകരള െടേ�ാെളജി ഇ�േവഷ� േസാ�

625.�ീ.പി.എ.മാധവ�
,, �ി.എ�. �താപ�
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,, പാേലാട് രവി
,, �ഡി �യിസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം വിവരസാേ�തിക�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ഐ  .ഡി.സി�െട േന�ത��ി�  േകരള െടേ�ാെളജി ഇ�േവഷ�  േസാണിന് �പം
ന�കിയി�േ�ാ; എ�ി� ഇതിെ� ഉേ�ശ�ല���� എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിനായി എെ��ാം സൗകര���ം സ�ീകരണ��മാണ് ഏ�െ���ിയി��െത�്
വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇതി�േവ�ി എെ��ാം സഹായ�ളാണ് െക.എസ്.ഐ .ഡി.സി ന���െത�് വിശദമാ�േമാ?

�തിയ �വ സംരംഭ�ൾ

626.�ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം വിവരസാേ�തിക�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് അഭ��വിദ�രായ �വജനതെയ േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് �തിയ
�വസംരംഭകത�നയം �ഖ�ാപി�ി�േ�ാ;എ�ിൽ ��ത നയ�ിെ� �ഖ� സവിേശഷതക�
എെ��ാെമ�് വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) ��ത നയം വഴി േസവന-വ�വസായ-െതാഴി� േമഖലകളി� എെ��ാം പരി�ാര�ളാണ് വിഭാവനം
െച��െത� വിശദമാ�ാേമാ?

കയ� സഹകരണ സംഘ�ൾ

627.�ീ.പി.തിേലാ�മ�
,, െക.അജിത്
,, വി.ശശി
,, ചി�യം േഗാപ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം വിവരസാേ�തിക�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ�ാ�ാെക എ� കയ�  സഹകരണ സംഘ���്  ;  ഇവയി�
�വ��ന�മമായവ�െട എ�ം എ�യാണ് ;

(ബി) ഉ�ാദന െചലവിന��തമായി കയറി�ം കയ������ം വില ലഭ�മാ��ിെ��� ആേ�പം
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) െതാഴിൽ ഉറ� പ�തി �കാരം േക� ഗവ�െമ�ി� നി�ം ഇ�വെര എ� �ക ലഭി�ി��് ; ഇതി�
കയ� െതാഴിലാളിക��് െതാഴി�ം �ലി�ം ഉറ�ാ��തിന് എ� �ക ഇ�വെര െചലവഴി�?

േകരളാ ദിേനശ് ബീഡി ആശ�ാസ െപ�ഷ� പ�തി

628.�ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം വിവരസാേ�തിക�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരളാ ദിേനശ് ബീഡി ആശ�ാസ െപ�ഷ�  പ�തി �കാരം പിരി�േപായ െതാഴിലാളിക��്
ഏ�മാസം വെര െപ�ഷ�  വിതരണം െച�ി�െ��ം എ� മാസെ� �ടി�ിക വിതരണം
െച�ാ�െ��ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി �കാരം െപ�ഷന് അ�ഹത�� എ� െതാഴിലാളിക�  ഉെ��ം �ടി�ിക
വിതരണം െച�ാ� എ� �ക ആവശ��െ��ം വിശദമാ�ാേമാ;
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(സി) ആശ�ാസ െപ�ഷ� പ�തി �കാരം �ടി�ിക വിതരണം െച�ാ� നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ?

അതിേവഗ െറയിൽേവ പ�തി

629.�ീ.എം.എ.േബബി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം വിവരസാേ�തിക�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം - മംഗലാ�രം അതിേവഗ റയി�േവ പ�തി ഉേപ�ി�ി�േ�ാ; ഇ�ാര��ി� എ��
തീ�മാനം എ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) പ�തി�് േവ�ി�� സ�േ� എ� ശതമാനം ���ിയാ�ിയി��ായി��;  ജനേരാഷം ഉ�ായ
ഏെത�ാം �ല�ിെല അൈല�െമ�ിലാണ് മാ�ം വ��ാ� ഉേ�ശി��ത്;

(സി) പ�തി�് േവ�ി നാളി�വെര എ� �ക െചലവായി��്;
(ഡി) പ�തി�െട അവേശഷി�� സ�േ� ���ിയാ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; പ�തി� േവ�ി ഇേ�ാ�

നട�വ�� �വ��ന�� എെ��ാമാണ്;
(ഇ) അതിേവഗ റയി�േവ നി��ാണ�ിന് �തീ�ി�� െചലവ് എ� േകാടിയാെണ�്

കണ�ാ�ിയി�േ�ാ?

െകാ�ി- മംഗലാ�രം ഗ�ാസ് ൈപ�് ൈല� പ�തി

630.�ീ.ടി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം വിവരസാേ�തിക�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ി -മംഗലാ�രം ഗ�ാസ് ൈപ�് ൈല� പ�തി�മായി ബ�െ��് എെ�ാെ� നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി��ത്;

(ബി) ക�� ജി�യി� ഇ�മായി ബ�െ��് എെ�ാെ� നടപടിക� എ��ി��്;
(സി) ഇ�മായി ബ�െ��് �മി ന�െ���വ��് എെ�ാെ� ന�പരിഹാര�ളാണ് ന��വാ�

ഉേ�ശി��ത്; വിശദാംശം ന��േമാ?

മാ�� �ാസിം വ�വസായം

631.േഡാ.െക.ടി.ജലീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം വിവരസാേ�തിക�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാ��  �ാസിം �മിയി�  ബി�ളാ ��ിെ� േന�ത��ി�  �തിയ വ�വസായം ആരംഭി�ാ��
എെ��ി�ം നടപടി ഉ�ായി��തായി വ�വസായ വ��ിെന അറിയി�ി�േ�ാ;  എ�ി�
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) മാ��  �ാസിം വ�വസായം അട���ിയതിന് േശഷം ഇ��ം കാലം �മി ൈകവശം െവ�്
സം�ാന�ിന് ന�ം വ��ിയ ��ിന് തെ�,  വ��മായ വ�വസായ പ�തി
നി�േ�ശ�െളാ�മി�ാെത,  �മി ൈകവശാവകാശം ന���ത്,  സം�ാന�ിെ� െപാ�വായ
താ�പര��ിന് വി��മാെണ�റിയാേമാ?

വ�വസായ രംഗ�് ��ത� േന��� ൈകവരി��തി�ളള ക��പ�തിക�

632.�ീ.സി.പി.�ഹ�ദ്
,, എ.�ി.േജാ�ജ്
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,, വി.ഡി.സതീശ�
,, േജാസഫ് വാഴ�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം വിവരസാേ�തിക�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�വസായ രംഗ�് ��ത�  േന���  െെകവരി��തിന് എെ��ാം ക��പ�തികളാണ്
ആ��ണം െച�ിരി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിനായി േക� െപാ�േമഖല�മായി സഹകരി�് പ�തിക�  ആവി�രി�ി�േ�ാ  ;  എ�ി�
വിശദാംശ��  ലഭ�മാ�േമാ  ;ഏെത�ാം േക� െപാ�േമഖലാ �ാപന��മായാണ്
സഹകരി�ാ�േ�ശി��െത� െവ��മാ�ാെമാ ;

(സി) ഈ സ��ാരിെ� കാല�് േക� െപാ�േമഖലാ �ാപന��മായി സഹകരി�തിൽ
വ�വസായരംഗം എ�ത ശതമാനം �േരാഗതി �ാപി�ി��് ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ ?

വര�� വ�വസായ പാ��്

633.�ീ.െക.രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം വിവരസാേ�തിക�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േചല�ര നിേയാജകമ�ല�ിെല വര��  വ�വസായ പാ��് �ാപി��തിന് സ�ീകരി�
നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) വ�വസായ പാ��് �ാപി��തിന് �േ�ാടിയായി നട�ിയി�� വികസന �വ��ന��
എെ��ാമാെണ�ം അവ ���ിയായി�േ�ാെയ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) വ�വസായ പാ��് സംബ�ി� വിശദമായ പ�തി റിേ�ാ��് ത�ാറാ�ിയി�േ�ാെയ�ം ഇേ�ാ�
അതിന് അംഗീകാരം ന���തി�� നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാെണ�ം പറയാേമാ?

വ�വസായ വ��് ഡയറ��മാ�െ�തിെര വിജില�സ് െമാഴി

634.�ീ.െക.െക.നാരായണ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം വിവരസാേ�തിക�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�വസായ വ��ി� േജാലിെച�ി�� ഏെത�ി�ം �� ഡയറ��മാ�െ�തിെര വിജില�സ് വ��ിന്
ആെര�ി�ം െമാഴി ന�കിയതായി സ��ാരിെ� ��യി�െപ�ി�േ�ാ ;

(ബി) ഉെ��ി�  ഏത് സംഭവം സംബ�ി�ാെണ�ം ഇതിെ� വിശദാംശ��ം വ�വസായ വ�ു�്
പരിേശാധി�ി�േ�ാ ;

(സി) ഉെ��ി� ഇതിെ� വിശദാംശം െവളിെ���ാേമാ ?

വ�വസായ വ��ിെല ക�യി�ഡ് സീനിേയാറി�ി ലി�്

635.െ�ാഫ.സി.രവീ�നാഥ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം വിവരസാേ�തിക�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�വസായ വ��ി� അസി:ഡയറ�� ത�ികയിേല�് െ�ാേമാഷ� നട��തി�േവ�ി ഉപജി�ാ
വ�വസായ ഓഫീസ�/അസി��റ് രജി�ാ�മാ�െട ക�യി�ഡ് സീനിേയാറി�ി ലി�്
നിലവി�േ�ാ;

(ബി) ഇെ��ി� ആയത് ത�ാറാ�ാ�തിെ� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സീനിേയാറി�ി ലി�് സമയബ�ിതമായി ത�ാറാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?
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വ�വസായ വ��ിെല ജീവന�ാ�െട സീനിേയാറി�ി ലി�്

636.െ�ാഫ.സി.രവീ�നാഥ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം വിവരസാേ�തിക�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�വസായ വ��ി�  ഓേരാ ത�ികയി�ം ജീവന�ാ�െട സീനിേയാറി�ി ലി�് ത�ാറാ��തിന്
�േത�ക വിഭാഗം നിലവി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി�, നിലവി�  ഏെതാെ� ത�ികക�െട സീനിേയാറി�ി ലി�് ത�ാറാ�ിയി��്;
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) വ��ി� �ത�മായി DPC ���തിന് ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�് യഥാസമയം െ�ാേമാഷ�
ലി�് �സി�ീകരി�ാ� നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ?

വ�വസായ വ��ി� െഎ ഇ ഒ, സീനിയ� േകാ- ഇ�െ���, �നിയ� ഇ�െ��� ത�ികകളിെല റിവ�ഷ�

637.െ�ാഫ.സി.രവീ�നാഥ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം വിവരസാേ�തിക�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�വസായ വ��ി� െഎ ഇ ഒ,  സീനിയ� േകാ-  ഇ�െ���, �നിയ� ഇ�െ��� ത�ികകളി�
റിവ�ഷ� ഉ�ായി�േ�ാെയ�് പറയാേമാ;

(ബി) എ�െകാ�ാണ് റിവ�ഷ�  ഉ�ാെയ�ം എ� േപ��ാണ് റിവ�ഷ�  ഉ�ാെയ�ം
വിശദമാ�ാേമാ?

ൈക�റി വ�വസായെ� വികസി�ി�ാ� പ�തിക�

638.�ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം വിവരസാേ�തിക�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തക��യിേല�് േപാ�� പര�രാഗത വ�വസായ േമഖലയി�െ��� ൈക�റി വ�വസായം
വികസി�ി�ാ� എെ��ാം പ�തിക��ാണ് �പം ന�കിയി�ളളത്;

(ബി) ഇൗ സ��ാ�  ��തായി എ� ൈക�റി വ�വസായസംരംഭ��  ആരംഭി�;  എ� വ�വസായ
�ാപന�� �ന��രി�; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ൈക�റി വ�വസായ �ന��ാരണ�ിന് േക�സ��ാരിെ� ഭാഗ�് നി�് ലഭ�മാ�ിയി�ളള
സാ��ിക സഹായ��  �േയാജനെ���� എ� പ�തിക�  സമ��ി�ി��;  എ�
പ�തിക��് അ�മതി കി�ിെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

മല�റം ജി�യിെല ഇ�ക� എഡ�സി�ി

639.േഡാ.െക.ടി.ജലീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം വിവരസാേ�തിക�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മല�റം ജി�യിെല ഇ�ക� എഡ� സി�ി െമാ�ം എ� ഏ�� �മി അക�യ� െച�ി��്;  എ�
സംരംഭ���് �മി അ�വദി�; ഏെത�ാം സംരംഭക��് ഏെത�ാം പ�തിക��ായി എ� ഏ��
�മി വീതം അ�വദി�ി��്;

(ബി) എഡ�േ�ഷ�  സി�ി�ം �മി അേലാ�് െച�് കി�ിയ സംരംഭ��ം ത�ി�� ബ�ം
വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) എഡ�േ�ഷ�  സി�ി� േവ�ി ഇ�കലിന് സ��ാ�  എെ��ാം സഹായ��  ലഭ�മാ�ിയി��്;
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വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) എഡ�േ�ഷ� സി�ി പ�തി�് ഇ�ക� ഇതിനകം െചലവഴി� �ക എ�;  ഇ�കലിന് സ��ാ�
ഷയ� എ�?

ക�വ�ി െതാഴിലാളിക�െട നിയമപരമായ അവകാശ��

640.�ീ.പി.െക.��ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം വിവരസാേ�തിക�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ�കാര� കാഷ� ഫാ�റി മാേന�െമ�്,  ക�വ�ി െതാഴിലാളിക�െട നിയമപരമായ അവകാശ��
നിേഷധി��തിെനതിെര എെ��ാം നടപടി സ�ീകരി� എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) കാഷ� െ�ഷ�� ഓഫീസ� കാഷ� ഫാ�റികളി� നട�� നിയമനിേഷധം സംബ�ി�് പരിേശാധന
നട�ാ�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) നിയമ നിേഷധം നട�� മാേന�െമ�ിെനതിെര േക�ക� എ��ി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ?

േതാ��ി ഇറ�മതി

641.�ീ.പി.െക.��ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം വിവരസാേ�തിക�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േതാ��ി ഇറ�മതി �റ�� എ� വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� ഇത് പരിഹരി��തിന്
സ�ീകരി� നടപടി വിശദമാ�േമാ;

(ബി) േതാ��ി ഇറ�മതി �റ��തിെ� കാരണം വിശദമാ�േമാ;

(സി) േതാ��ി�െട ആഭ��ര ഉ�ാദനം വ��ി�ി��തി� േവ�ി എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�
എ�റിയി�േമാ?

െപാ�േമഖലാ �ാപന��െട നിരീ�ണം

642.�ീ.അ�റഹിമാ� ര��ാണി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം വിവരസാേ�തിക�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�േമഖലാ �ാപന�െള�ം �ണി�കേള�ം േമാണി��  െച��തിന് എെ��ാം
സംവിധാന�ളാണ് നിലവി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളിെല ഉ�പാദനം,  മാ���ിംഗ് എ�ിവ ശ�ിെ����തിന്
സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ?

െപാ�േമഖലാ �ാപന�െള ലാഭകര�ം മികവിെ� േക��ം ആ��തിന് നടപടി

643.�ീ.സി.എഫ്.േതാമസ്
,, േമാ�സ് േജാസഫ്
,, �ി.�. ��വിള
,, േതാമസ് ഉ�ിയാട� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം വിവരസാേ�തിക�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) െക�േ�ാ�  ഉ�െ�െട�� േകരള�ിെല െപാ�േമഖല സംരംഭ�െള ലാഭകര�ം മികവിെ�
േക���ം ആ��തിന് ഈ ഗവ�െമ�് സ�ീകരി� വ�� നടപടിക� വ��മാ�േമാ ;

(ബി) ആ�നിക സ�ഹ�ിെ� ആവശ�കതക�  മന�ിലാ�ി ��ത�  ഉ�പാദന സംരംഭ��
ആരംഭി��തിന് നടപടിക� ഉ�ാ�േമാ ?

കാസ�േഗാഡ് - തി�വന��രം അതിേവഗ െറയി� പ�തി

644.�ീ.െക.���ത് മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം വിവരസാേ�തിക�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ്  -  തി�വന��രം അതിേവഗ െറയി�  പ�തി ഇേ�ാ�  സ��ാരിെ�
പരിഗണനയി�േ�ാ ;

(ബി) ഉെ��ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ ;

(സി) ഇതി�േവ�ി ഇ�വെര എെ�ാെ� കാര���  െച� എ�ം എ� �പ െചലവഴി�െവ�ം
വിശദമാ�േമാ?

എമ�ജിംഗ് േകരള സംഗമം

645.�ീ.എം.പി.വി�െസ�റ്
,, അ�വ� സാദ�്
,, െക.ശിവദാസ� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം വിവരസാേ�തിക�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാരിെ� കാല�് നട�ിയ എമ�ജിംഗ് േകരള സംഗമ�ിെ� ഇേ�ാഴെ� അവ�
എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത സംഗമ�ി�  വ� എ� പ�തിക�  നട�ാ�ിയി�െ��് വിശദാംശ��  സഹിതം
വ��മാ�േമാ;

(സി) എ� പ�തികളിലാണ് എം.ഒ.� ഒ�ി�ി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) സംഗമ�ി� വ��ം നട�ാ�ാ� തീ�മാനി��മായ പ�തിക� �ാവ��ികമാ�ാ� എെ��ാം
നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് വിശദമാ�േമാ?

േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല െപാ�േമഖലാ �ാപന�ൾ

646.�ീ.എ. �ദീ��മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം വിവരസാേ�തിക�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് ജി�യി�  വ�വസായ വ��ിന് കീഴി�  എ� െപാ�േമഖലാ �ാപന��െ��്
വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) ��ത �ാപന��െട കഴി� അ� വ�ഷെ� സാ��ിക �ിതി സംബ�ി�
വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ ?

മാേവലി�ര മ�ല�ി� വ�വസായ വ��് നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�

647.�ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം വിവരസാേ�തിക�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ഈ സ൪�ാ൪ അധികാരേമ�േശഷം മാേവലി�ര മ�ല�ി�  വ�വസായ വ��് നട�ിലാ�ിയ
പ�തിക�െട�ം �വ��ിക�െട�ം വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) മാേവലി�ര െകാ�ാ�ം�ട് ഇ൯ഡ�ിയ�  എേ��ി�  ��തായി വ�വസായം ആരംഭി��തിന്
അേപ�ി�വ�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഇ൯ഡ�ിയ�  എേ��ി�  വ�വസായ ആവശ��ിന് �ലം ആവശ�െ��െകാ�് ലഭി�
അേപ�കളിേ�� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) വ�വസായം ആരംഭി��തിന് �ലം അ�വദി�െ�� വ�വസായ സംരംഭക�െട വിശദാംശ��
ലഭ�മാ�േേമാ?

കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല ഖനനം

648.�ീ.െക.��ിരാമ� (��രി��) : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം വിവരസാേ�തിക�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല കിനാ��-കരി�ളം പ�ായ�ി� വിവിധ േമഖലകളി� നട�� ഖനനം
�ലം ജന���് ��ി��് േനരി��കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) ഖനനം നി��ലാ�ാ� എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ ?

സം�ാനെ� െപാ�േമഖലാ �ാപന��

649.�ീ.െക.െക.ജയച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം വിവരസാേ�തിക�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളി�  ലാഭ�ി�  �വ��ി��വ എ�  ;  ന��ി�
�വ��ി��വ എ� ;

(ബി) ലാഭ�ി� �വ��ി�� �ാപന��െട െമാ�ം ലാഭം എ� ;ന��ി� �വ��ി��വ�െട
െമാ�ം ന�ം എ� ;

(സി) അട���ിയ െപാ�േമഖലാ �ാപന�� ഏെതാെ�യാണ് ;
(ഡി) ഇൗ സ��ാരിെ� കാല�് ��തായി ആരംഭി� െപാ�േമഖലാ�ാപന��  എ� എ�ം

��സ��ാരിെ� കാല�് �വ��നം ആരംഭി� െപാ�േമഖലാ �ാപന��  എ�എ�ം
െവളിെ���ാേമാ ?

തി�വന��രം ജി�യിെല ൈക�റി സഹകരണ സംഘ��

650.�ീ.എളമരം കരീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം വിവരസാേ�തിക�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം ജി�യി�  എ� ൈക�റി സഹകരണ സംഘ��  ഉെ��ം അവ
ഏെതാെ�യാെണ�ം അറിയാേമാ;

(ബി) ��ത സഹകരണ സംഘ�ളിെല ജീവന�ാ�െട േപ�ം ഉേദ�ാഗേ��ം േമ�വിലാസ�ം സംഘം
തിരി�് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ��ത സഹകരണ സംഘ�ളിെല അവസാന ഭരണ സമിതി അംഗ��െട േപ�ം, േമ�വിലാസ�ം,
അംഗന��ം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത സഹകരണ സംഘ�ളി�  നി�ം േകരള സം�ാന ൈക�റി െന�� സഹകരണ
സംഘം ന�� എ�്.232 (ഹാ�െട�്)-െ�റ 19.11.2014 -� നട� വാ�ഷിക െപാ�േയാഗ�ി�
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ഓേരാ സംഘ�ളി� നി�ം �തിനിധികളായി പെ���വ�െട േപര്, േമ�വിലാസം, അംഗന��,
േയാഗ തീ�മാനെമ�� ഫയ� ന�� എ�ിവ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഇ) പെ��� അംഗ��െട വിവര�� േരഖെ���ിയ രജി�റിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ?

പാ��േകാ� വ�വസായ േമഖല

651.�ീ.�ി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം വിവരസാേ�തിക�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ�ട േ�ാ�് പ�ായ�് അധീനതയി�� പാ��േകാ� വ�വസായ േമഖലയായി �ഖ�ാപി�ണെമ�
ആവശ�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ?

(ബി) ഉെ��ി� പാ��േകാ� വ�വസായ േക�മായി �ഖ�ാപി��തിന് സത�ര നടപ ടി സ�ീകരി�േമാ?

മിഷ� 676-െക.എസ്.ഐ .ഡി.സി-�ാ��് അ�് വിേ�ജ്

652.�ീ.വ��ല കഹാ�
,, െക.�രളീധര�
,, െക.ശിവദാസ� നായ�
,, എം.എ. വാഹീദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം വിവരസാേ�തിക�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ഐ  .ഡി.സി�െട േന�ത��ി� �ാ��് അ�് വിേ�ജിന് �പം ന�കിയി�േ�ാെയ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട ഉേ�ശ�ല���� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) എെ��ാം െസൗകര���ം സ�ീകരണ��മാണ് ��ത പ�തിയി� ഏ�െ���ിയി��െത�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) െക.എസ്.െഎ.ഡി.സി എെ��ാം സഹായ�ളാണ് ന���ത്; വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ഇ) ��ത പ�തി സമയബ�ിതമായി ���ിയാ�ാ�  മിഷ�  676  �  എെ��ാം നിർേ�ശ�ൾ
ഉ�െ���ിയി��്?

മിഷ� 676-�ാ��് സി�ി

653.�ീ.െബ�ി െബഹനാ�
,, വി.പി.സജീ��
,, െഡാമിനിക് �സ�േറഷ�
,, ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം വിവരസാേ�തിക�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ാ��് സി�ി പ�തി യാഥാ���മാ��തി� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട മാ�� �ാ� അംഗീകരി��തിനായി എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്;
(സി) ��ത പ�തി നട�ി�ിനായി എ� �ക അ�വദി�ി��്;നി��ാണ �വ��ന�ളി� എ�മാ�ം

�േരാഗതി ൈകവരി�ി��്;
(ഡി) �ാ��് സി�ി�െട ��� േതാതി�� �വ��നം എ�േ��് ആരംഭി�ാ�  കഴി�െമ�ാണ്

�തീ�ി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) ��ത പ�തി സമയബ�ിതമായി ���ിയാ�ാ�  മിഷ�  676  -�  എെ��ാം നിർേ�ശ�ൾ
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ഉ�െ���ിയി�െ�� വ��മാ�േമാ ?

മിഷ� 676-�ാ���് വിേ�ജ്

654.�ീ.െബ�ി െബഹനാ�
,, എ.�ി.േജാ�ജ്
,, �ി.എ�. �താപ�
,, സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം വിവരസാേ�തിക�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ാ���് വിേ�ജ് ഉ�െ�െട�� സംരംഭക പ�തിക�െട �പീകരണ�ിന് മിഷ�  676�
എെ��ാം കാര��ളാണ് ഉ�െ���ിയി��െത� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിനായി എെ��ാം പ�തികളാണ് ആവി�രി�ാ� ഉേ�ശി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ ;

(സി) പ�തിക�  ആവി�രി��തി�ം നട�ാ��തി�ം ഭരണതല�ി�  എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

ധാ�മണ� േലലം

655.�ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം വിവരസാേ�തിക�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിെ� തീരേദശ�ളി�  എവിെടെയ�ി�ം ധാ�മണ�, �റ�ഖ വ��് േലലം െച�
ന�കിയതായി വ�വസായവ��ിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ  ;  ഈ സ��ാരിെ� കാല�് േലലം
െച�വി� ധാ�മണലിെന സംബ�ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) എ� ഘനമീ��  ധാ�മണലാണ് േലലംെച� വി���തിനായി ക�തിയി��െത�
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഏത് നിയമ �കാരമായി�� കരിമണ�േലലം നി��ിവ�െത� വ��മാ�ാേമാ; േലലം റ�ാ�ാ�
ഉേ�ശ�േ�ാ;  േകരള തീരെ� ധാ�മണ�  അ�ര�ി�  തെ� �േയാജനെ���ാ�
െപാ�േമഖലാ �ാപന�െള �ാ�മാ�ാേമാ?

പാറമടക�െട ഖനനാ�മതി

656.�ീ.ഇ.ച�േശഖര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം വിവരസാേ�തിക�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െവ�രി��്,  േഹാ����് താ��കളി�  ഖനനാ�മതി ഉ� പാറമടക�െട വിശദാംശ��
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) അ�മതി�് വി��മായി �വ��ി� പാറമടക�െ�തിെര ൈമനിംഗ്  & ജിേയാളജി വ��് എ��
നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) അ�വാദ�ിനായി എ� അേപ�കളാണ് ലഭി�ി��െത�ം അവ ഏെതാെ� �ല�ളി� ആണ്
എ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

തീര�ടലിെല മണ� നിേ�പ പഠന റിേ�ാർ�്

657.�ീ.വി.എസ്.�നി� �മാ�
,, പി.തിേലാ�മ�
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,, െക.അജിത്
,, ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം വിവരസാേ�തിക�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജിേയാളജി��  സ�േ� ഓഫ് ഇ���െട മൈറ�  ജിേയാളജി��  വി�ിെ� പഠന റിേ�ാ��്
ലഭി�ി�േ�ാ ; ഉെ��ി� ��ത റിേ�ാ��ിെല �ധാന കെ���ക� എെ��ാമായി��െവ�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) തീര�ടലിെല മണ�  നിേ�പെ��റി�് സം�ാനം പഠനം നട�ിയി�േ�ാ;  വിശദാംശ��
ന�േമാ?

െകാ�ം സഹകരണ �ി�ിംഗ് മി� നവീകരണം

658.�ീ.ജി.എസ്.ജയലാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം വിവരസാേ�തിക�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം ചാ��രി�  �വ��ി�� െകാ�ം സഹകരണ
�ി�ിംഗ് മി� നവീകരി��തിനായി എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(ബി) ��ത മി� ന��ിലാണ് �വ��ി��െത�ി� എ� �പ�െട ബാ��ത�െ��ം ആയത്
ഏെതാെ� �ാപന���ാെണ�ം ഓേരാ �ാപന�ി�ം ന��വാ�� �ക എ�െയ�ം
അറിയി�േമാ;

(സി) മി�  ആ�നിക രീതിയി�  നവീകരണം നട�ി ലാഭകരമായി �വ��ി�ി�വാ�  സ�ീകരി��
നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ?

ബാ�േ�രി ���റ െട�്�യി�സ് അട����തി�� നടപടിക�

659.�ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം വിവരസാേ�തിക�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബാ�േ�രി നിേയാജക മ�ല�ിെല ���റ െട�്�യി�സ് അട����തി�� നടപടിക� േ�
െച��തി�ം �തിയ വ�വസായ പാ��് ആരംഭി��തി�� അ�വാദം ലഭി��തി�ം ബ�.

ൈഹേ�ാടതിയി�  സത�വാ��ലം സമ��ി��തി�ം നടപടിക�  സ�ീകരി�ാ�  നി�േ�ശം
ന�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ �ടർ�് ൈകെ�ാ� നടപടിക�െട �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇ�ാര��ിൽ ബ�. ൈഹേ�ാടതി�െട അടിയ�ിര പരിഗണന ലഭി��തിന് എെ��ി�ം നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാ?

ഹാ�െട�് - ആഭ��ര ���ൾ

660.�ീ.എളമരം കരീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം വിവരസാേ�തിക�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഹാ�െട�ിെ� ൈബ േലായി�  സ��ാ�  ഉേദ�ാഗ�െന മാേനജിംഗ് ഡയറ�റായി
നിയമി�ണെമ�് വ�വ� െച�ി�േ�ാ;  എ�ാ�  പല തവണ ആേ�പ���് വിേധയരായ
ഹാ�െട�് ജീവന�ാരായ വ��ികെള നിയമി��തിന് ഭരണസമിതി �പാ�ശ െച�ി�േ�ാ;

(ബി) നിലിവി�� ഭരണസമിതി അധികാരേമ�േശഷം ഓേരാ വ�ഷ�ം അന�സം�ാന�ളി�  നി�ം
എ�് �ക�െട �ണി�ര��  സംഭരി�;  സംഭരണ�ിന് നിേയാഗി� ഉേദ�ാഗ�െ� േപര്,
ഔേദ�ാഗിക �ാനം എ�ിവ വ��മാ�ാേമാ;
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(സി) അന�സം�ാന�ളി� നി�ം സംഭരി� �ണി�ര�� ഹാ���ം ഹൗസ്,  എ�.എസ്.ഐ.സി
എ�ീ �ാപന��  വഴി സംഭരി�് പരിേേശാധന നി��ഹി� ഉേദ�ാഗ��
ആരാണ്;വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) അന�സം�ാന�ളി�  നി�ം സംഭരി�� �ണി�ര���് വില നി�യി��തി��
നടപടി�മ�� എ�ാണ്; വിശദീകരി�േമാ?

��തൽ അ�യ േക���

661.�ീ.െക.�ഹ���ി ഹാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം വിവരസാേ�തിക�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�യ േക���  �േഖന വിവിധ സ൪�ാ൪ േസവന��  ലഭ�മാ�� സാഹചര��ിൽ
പ�ായ�്/നഗര �േദശ�ളി�  ��ത�  അ�യ േക���  അ�വദി��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) അ�യ േക��ളി� ആവശ�മായ സൗകര��� ഏ൪െ����തിനായി േസവന���ളള ഫീസ്
ഏകീകരി��തി� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െടേ�ാ പാർ�് പ�തി

662.�ീ.വി.ശിവ���ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം വിവരസാേ�തിക�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം െടേ�ാപാ��ി�  അേമരി�യിെല േടാറസ് ഇ�െവ�്െമ�്സ് േഹാ�ഡിം�സ്
എ� �ാപനം ആരംഭി�� പ�തി�് സ��ാ�മായി കരാറി� ഏ�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) െടേ�ാപാ��ിെല എ� ഏ��  �ലം,  എ�് വില നി�യി�െകാ�ാണ്,  എ� കാലേ��്
അ�വദി�ിരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) െഎ.ടി,  െഎ.ടി  .ഇതര സംവിധാന���ായി എ� വ�ഷ�ി��ി�  �ലം
വിനിേയാഗി�ിരി�ണെമ�ാണ് വ�വ� െച�ിരി��ത്;  കരാറിെല �ധാന വ�വ�ക�
എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) എ� േകാടി �പ�െട നിേ�പമാണ് ലഭി��െത�ം ഏത് തീയതി�കം നിേ�പി�െമ�ാണ്
കരാറി� വ�വ� െച�ിരി��െത�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) ഫിനാ�ഷ�� ബിഡി� േടാറസ് ഉ�െ�െട എ� ക�നിക� പെ���ി��െവ�ം, മ�രാധി�ിത
െട��  ഇ�ാ�തിനാ�  വീ�ം െട��  െച�ണെമ� നി�േ�ശം സ��ാ�  അവഗണി�തി��
കാരണം എ�ാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(എഫ്) െട�� ഇവാല�േവ�് െച� ക�ി�ി�െട തീ�മാന�ിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ?

െകാ�ി �ാ��് സി�ി�് ന�കിയ �മി

663.�ീ.സാ� േപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം വിവരസാേ�തിക�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ി �ാ��് സി�ി�് സ��ാ� ന�കിയ �മി, ഏെത�ി�ം ഭാഗം മേ�െത�ി�ം ആവശ��ിേല�്
ടീേകാം മറി�് വി��കേയാ,  ലീസി� ന��കേയാ െച�ി�േ�ാ;  എ�ി�  അത് സംബ�മായ
വിശദാംശ�� െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) �ാ��് സി�ി� സ��ാ�  അ�വദി� �മിയി�  മേ�െത�ി�ം പ�തി� ടീേകാം �മി മറി�്
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ന�കിയി�േ�ാ;  ആ�െടെയ�ാം,  ഏെത�ാം നിലയി�ളള പ�തിക��ാണ് �മി
ആവശ�െ��്െകാ�് �ാ��് സി�ി ക�നിേ�ാ,  ടീേകാമിേനാ,  അേപ� ലഭി�ി�ളളത്;
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) നിലവി�ളള ഐ.ടി. െക�ിടം നി��ി��തിന് േവ�ി വ� െമാ�ം �ലം എ�െയ�റിയി�േമാ ?

ൈസബ� പാ��ിെ� നി��ാണം

664.�ീ.എ. �ദീ��മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം വിവരസാേ�തിക�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

േകാഴിേ�ാട് ഗവ�െമ�് ൈസബ�  പാ��ിെ� നി��ാണ �വ��ന��  ഇേ�ാ�  ഏ�
ഘ��ിലാെണ�് വിശദമാ�േമാ;  ൈസബ�  പാ��ിേല�ാവശ�മായ എെ��ാം അടി�ാന
�വ��ികളാണ് ഇേ�ാ� നട�വ��െത�് വിശദമാ�േമാ?

െകാര�ി ഇ�േഫാ പാ��ിെ� നവീകരണ �വ��ന��

665.�ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം വിവരസാേ�തിക�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാര�ി ഇ�േഫാ പാ��ിെ� നവീകരണ �വ��ന��  ഏ�ഘ��ിലാെണ�ം,  നി��ാണ
�വ��ന�� എ�േ��് ���ിയാ�വാ� സാധി�ം എ�ം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) െകാര�ി ഇ�േഫാ പ��ിന് ��ത� �മി ലഭ�മാ��തി�ം,  െസസ് പദവി ലഭി��തി�ം നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

ക�� ൈസബ� പാ��്

666.�ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം വിവരസാേ�തിക�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക��  ജി�യിെല എരമം-���  പ�ായ�ി�  ആരംഭി�� ക��  ൈസബ�  പാ��്
നി��ാണ�ിെ� നിലവി�ളള അവ� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ൈസബ� പാ��ി� െക�ിട നി��ാണം എേ�ാ� ആരംഭി�ാ� കഴി�െമ�് അറിയി�ാേമാ?

കാസ�േഗാഡ് െഎ.ടി. പാ��്

667.�ീ.െക.��ിരാമ� (��രി��) : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം വിവരസാേ�തിക�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

കാസ�േഗാഡ് ജി��് അ�വദി� െഎ.ടി.  പാ��ിെ� എെ�ാെ� �ാരംഭ �വ��ന�ളാണ്
ആരംഭി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ  ;  െഎ.ടി.  പാ��് എേ�ാ�  �വ��ന സ�മാ�ാ�
കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ ?

മിഷ� 676 -സ��� ഡിജി�� േകരള പ�തി

668.�ീ.അ�വ� സാദ�്
,, പി.എ.മാധവ�
,, െക.ശിവദാസ� നായ�
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,, �ഡി �യിസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം വിവരസാേ�തിക�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മിഷ� 676 � ഉ�െ���ി സ��� ഡിജി�� േകരള പ�തിക� �ഖ�ാപി�ി�േ�ാ;

(ബി) എെ��ാം പ�തികളാണ് ഇ�വഴി നട�ിലാ�ാ�േ�ശി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) പ�തികെള സംബ�ി� �പേരഖ ത�ാറാ�ാ� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാം;
(ഡി) പ�തിക� സമയബ�ിതമായി നട�ാ�ാ� ഭരണതല�ി� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാം?

IT പാ��കളി� �വ��ി� വ�� ക�നികൾ

669.�ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം വിവരസാേ�തിക�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നിലവി��  IT  പാ��കളി�  �വ��ി� വ�� ക�നിക�െട േപ�വിവരം
ജീവന�ാ�െട എ�ം സഹിതം �േത�കമായി ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പാ��കളി�  സ��ാരിെ� േനരി�� നിയ�ണ�ി�  എ� �ാപന��
�വ��ി��െ��് േപ�വിവരം സഹിതം അറിയി�േമാ;

(സി) സ��ാരിെ� േനരി�� നിയ�ണ�ി�  �ാപന��  IT  പാ��കളി�  ആരംഭി�വാ��
തീ�മാനം അടിയ�രമായി ൈകെ�ാ�േമാ;

(ഡി) IT  േമഖലെയ ��ത�  വിേക�ീ�തമാ��തിന് എ�ാ ജി�കളി�ം  IT  പാ��ക�െട ഹ�ക�
�ാപി��തിന് �മ��ാ�േമാ?

കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� ഹാംല�് പ�തി

670.�ീ.െക.��ിരാമ� ഉ�മ : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികവർ�േ�മ�ം �വജനകാര��ം
കാ�ബം�ാ�ക�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2014-15 ഹാംല�് പ�തിയി� ഉ�െ���ി കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� ഏെതാെ� േകാളനികളിലാണ്
വികസന ���ിക� നട�ിലാ��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഈ േകാളനികെള വികസന�ിനായി തിരെ���ത് ഏത് മാനദ��ിെ�
അടി�ാന�ിലാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േമ�  പ�തിയി�  കീഴി�  ��ത�  േകാളനികെള ഉ�െ���� വിഷയം പരിഗണനയി�േ�ാ;

വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

എസ്.ടി. െ�ാേമാ��മാ�െട നിയമനം

671.�ീ.എം.പി.വി�െസ�റ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികവർ�േ�മ�ം �വജനകാര��ം
കാ�ബം�ാ�ക�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എസ്.ടി. െ�ാേമാ�� നിയമന�ിന് �ായപരിധി നി�യി�ത് ഒഴിവാ�േമാ;

(ബി) എസ്.ടി. െ�ാേമാ��മാ��് ��ത� ആ��ല��� ന���ത് പരിഗണി�േമാ?

ജനനി - ജ�ര� ആേരാഗ�പ�തി

672.�ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികവർ�േ�മ�ം �വജനകാര��ം
കാ�ബം�ാ�ക�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) അ��ാടി ആദിവാസി േമഖലയിെല നവജാത ശി���െട മരണ�� കഴി� അ� വ൪ഷ�ളിേലത്
�േത�കമായി ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ജനനി  -  ജ�ര� ആേരാഗ�പ�തി �കാരം ഈ സ൪�ാറിെ� കാല�് എ� �ക ഇവിെട
വിനിേയാഗി�ി�െ��് വാ൪ഷികാടി�ാന�ി� അറിയി�േമാ;

(സി) ��ത േമഖലയി�  നവജാതശി���െട മരണനിര�് �റ���മായി ബ�െ��് നിലവി�
നട�ിവ�� �വ൪�ന��െട �േരാഗതി�െട വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

ജനനി ജ�ര�ാ പ�തി

673.�ീ.വി.പി.സജീ��
,, ഐ.സി.ബാല���
,, അ�വ� സാദ�്
,, സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികവർ�േ�മ�ം �വജനകാര��ം
കാ�ബം�ാ�ക�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജനനി ജ�ര�ാ പ�തി�് �ട�ം �റി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട ഉേ�ശല���� എെ�ാെ�യാണ്;വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) പ�ികവ���ാരായ ഗ�ഭിണിക��ം �ല��� അ�മാ��ം േപാഷകാഹാര�ിന് എെ��ാം
ധനസഹായ�� ന�കാനാണ് പ�ിതിയി�െട ല��മി��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) പ�തി�മായി ഏെത�ാം വ��കളാണ് സഹകരി��െത�് വിശദമാ�േമാ?

േഗാ� വ�� േ�മപ�തിക��ാ�� ഫ�്

674.�ീ.എ.െക.ബാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികവർ�േ�മ�ം �വജനകാര��ം
കാ�ബം�ാ�ക�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ാ�ന േഗാ� വ����െട േ�മ�ിനായി േക� സ��ാ�  അ�വദി� ഫ�് അ��ാടിയി�
എെ��ാം �വ��ന���ാണ് വിനിേയാഗി�ത്; എ� �ക അ��ാടിയി� മാ�ം െചലവഴി� ;

(ബി) ഈ ഫ�് ഉപേയാഗി�് ഇതിനകം നട�ാ�ിയ പ�തിക�  ഏെത�ാമാണ്;  അ�വദി� �ക�ം
െചലവഴി� �ക�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ ഫ�് ഉപേയാഗി�് നട�ിലാ�ിെ�ാ�ിരി�� പ�തിക� ഏെത�ാമാണ് ; അ�വദി� �ക�ം
ഇ�വെര െചലവഴി� �ക�ം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) വ��ിക�ം ��ംബ��ം േക�ീകരി�് നട�ാ�ിയ പ�തിക�ം,  അവ�ായി അ�വദി� �ക�ം  ,

െചലവഴി� �ക�ം �ണേഭാ�ാ��െട എ��ം വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) ഊ�ക�  േക�ീകരി�് നട�ാ�ിയ പ�തിക�ംഅ�വദി� �ക�ം െചലവഴി� �ക�ം പ�തി
നട�ാ�ിയ േകാളനിക�െട േപ�ം വിശദമാ�േമാ?

ആദിവാസി േമഖലയിെല ശി�മരണം

675.�ീ.വി.ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികവർ�േ�മ�ം �വജനകാര��ം കാ�ബം�ാ�ക�ം
�ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആദിവാസി േമഖലയി� ഇേ�ാ�ം ശി�മരണ�� സംഭവി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇത് തട��തിന് സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�  സംബ�ി� അവേലാകന�ിെ� വിശദവിവരം
െവളിെ���േമാ;
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(സി) ഈ േമഖലയിെല ശി�മരണം തട��തി�ം േരാഗ�തിേരാധം സാധ�മാ��തി�ം സ�ീകരി�
നടപടിക� ഫല�ദമായി�ിെ��ി� ആയതി�െറ കാരണം കെ��ിയി�േ�ാ;  ഈ കാരണ��
ഒഴിവാ�ാ� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദീകരി�ാേമാ?

ആദിവാസി ശി� മരണ റിേ�ാർ�് 

676.�ീ.േകാടിേയരി ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികവർ�േ�മ�ം �വജനകാര��ം
കാ�ബം�ാ�ക�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം നാളി�വെര സം�ാന�് ആെക എ�
ആദിവാസി ശി� മരണ�� റിേ�ാ��് െച�ി�െ��് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ഏ��ം ��ത�  ശി�മരണ��  ഏത് ആദിവാസി സേ�ത�ിലാ��ായെത�്
െവളിെ���ാേമാ;

(സി) അ�മാരി�ം ശി��ളി��� േപാഷകാഹാര�റ�ം,  ൈവദ� സഹായ�റ�ം �ലമാണ് ശി�മരണം
സംഭവി��െത� കാര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ഉെ��ി� വിശദാംശം െവളിെ���ാേമാ;

(ഇ) ആദിവാസി േമഖലയി� േപാഷകാഹാരം ന���തി�ം, ൈവദ� സഹായം ന���തി�ം 2014-15

വ�ഷ�ി� എ� �ക നീ�ി വെ��ം ഇതിനകം എ� �ക െചലവഴിെ��ം വിശദമാ�ാേമാ?

ആദിവാസി േമഖലകളിെല മാ�ശി� മരണ നിര�ം അ��ാടി പാേ��ം

677.�ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികവർ�േ�മ�ം �വജനകാര��ം
കാ�ബം�ാ�ക�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആദിവാസി േമഖലകളി� മാ�ശി� മരണ നിര�ക� വ��ി� വ��തിെ� കാരണ�െള�റി�്
പഠനം നട�ിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(ബി) അ��ാടി പാേ�ജി� ശി�മരണ നിര�് �റ��തി�ം േപാഷകാഹാര �റവ് പരിഹരി��തി�ം
എെ��ാം കാര��ളാണ് ഉ�െ���ിയി��ത്;

(സി) അ��ാടി പാേ�ജ് യഥാ�� �ണേഭാ�ാ���് ലഭ�മാ��തി� വിവിധ വ��ക�െട അനാ�
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ഉെ��ി�  കാരണ�ാരായ ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര എെ��ാം നടപടികളാണ്
ൈകെ�ാ�ി��ത്?

പരിയാരം െമഡി�� േകാേളജി� പ�ികവ��വിഭാഗ�ി�െ��വ�െട ചികി�

678.�ീ.ടി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികവർ�േ�മ�ം �വജനകാര��ം
കാ�ബം�ാ�ക�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പരിയാരം െമഡി��  േകാേളജി�  പ�ികവ�� വിഭാഗ�ി�െ�� േരാഗിക��് വിദ�ധ ചികി�
ലഭ�മാ��തിന് എെ�ാെ� മാ��നി�േദശ�ളാണ് നിലവി��ത്; പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) അടിയ�ര ചികി� േവ� േരാഗിക� ഈ മാ��നി�േ�ശ�� കാരണം ��ി���ത് സ��ാരിെ�
��യി�െ��ി�േ�ാ;  പാവെ�� േരാഗിക��് ��ി��ി�ാെത �ട��ം വിദ�ധ ചികി�
ലഭ�മാ�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) പ�ികവ�� വിഭാഗ�ി�െ�� േരാഗിക��് സൗജന�ചികി� ലഭ�മാ�ിയതി�െട പരിയാരം
െമഡി�� േകാേളജിന് എ� �പ ലഭി�ാ��്; �ടി�ിക ലഭ�മാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?
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ആദിവാസി ��ിക�െട �രിത��

679.�ീ.പി.�ീരാമ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികവർ�േ�മ�ം �വജനകാര��ം
കാ�ബം�ാ�ക�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ആദിവാസി സ�ഹ�ളിെല ��ിക�  േപാഷകാഹാര�റ�ം പ�ിണി�ം �ലം
�രിതമ�ഭവി��ത് സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ഇത് പരിഹരി��തിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ികരി�ി��ത് എ�്
വിശദമാ�േമാ;

(സി) അ��ാടി േമഖലയി� ഈ വ�ഷം  15 വയ�ി� താെഴ�� എ�ത ��ികളാണ് മരണെ��ി��ത്  ;
ഇത് എ�െകാ�ാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഇതി�  എ�ത േപ�  േപാഷകാഹാര�റ�െകാ�ം,  െെവദ�സഹായം ലഭ�മാകാ�ത് െകാ�ം
മരണെ��ി��്?

വാമന�രം മ�ല�ിെല പ�ികവ���ാ�

680.�ീ.േകാലിയേ�ാട് എ�. ��� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികവർ�േ�മ�ം
�വജനകാര��ം കാ�ബം�ാ�ക�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വാമന�രം നിേയാജകമ�ല�ിെല ഓേരാ പ�ായ�ിേല�ം പ�ികവ�� ജനസംഖ�
എ�യാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഓേരാ പ�ായ�ി�ം എ� പ�ികവ�� ��ംബ�ളാ��ത്  ;ഇവരി�  �രഹിതരായ എ�
പ�ികവ�� ��ംബ���്; ഭവനരഹിതരായ പ�ികവ�� ��ംബ�� ഏ� ;

(സി) ഇവ��് �മി�ം വീ�ം ന��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം വാമന�രം നിേയാജകമ�ല�ിെല എ�
പ�ികവ�� ��ംബ���് �മി�ം വീ�ം ന�കിയി�െ��് അറിയി�േമാ?

േകാതമംഗലം നിേയാജകമ�ല�ിെല ക��പാറയിെല ആദിവാസികെള �നരധിവസി�ി��തിന് നടപടി

681.�ീ.�ി.�. ��വിള : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികവർ�േ�മ�ം �വജനകാര��ം
കാ�ബം�ാ�ക�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാതമംഗലം നിേയാജകമ�ല�ിെല ക��പാറയി�  വലിയ ക�തയി�  ജീവി��
ആദിവാസികെള �നരധിവസി�ി��തിന് വ�� കാലതാമസം സ��ാരിെ�
��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി� ആയത് പരിഹരി�വാ� എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി�െമ�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ആദിവാസി ജനവിഭാഗ���് അടി�ാന സൗകര�ം ലഭ�മാ��തി� ഉ�െ�െട ഇവ�െട
േ�മ�ിന് സമയബ�ിതമായ ക��പരിപാടിക�  നട�ാ�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ;  എ�ി�
വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

ൈക�ാ�് പ�തി

682.�ീ.വി.പി.സജീ��
,, ഐ.സി.ബാല���
,, െബ�ി െബഹനാ�
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,, േതറ�ി� രാമ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികവർ�േ�മ�ം �വജനകാര��ം
കാ�ബം�ാ�ക�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആദിവാസിക�െട േ�മ�ിനായി ൈക�ാ�്എ� പ�തി�് �പം ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) പ�തി�െട ഉേ�ശ� ല���ൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) അനാഥരായ ആദിവാസി��ികെള സംര�ി�വാ� എെ��ാം നടപടികളാണ് ��ത പ�തിയി�
ഉ�െ���ിയിരി��െത� വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) പ�തിയ�സരി�് എെ��ാം സഹായ�ളാണ് ന���െത�് വ��മാ�ാേമാ?

അ��ാടി േമഖലയിെല ���ൾ

683.�ീ.എം.ച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികവർ�േ�മ�ം �വജനകാര��ം കാ�ബം�ാ�ക�ം
�ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ��ാടിയിെല ആദിവാസി വിഭാഗ�ിെല നവജാതശി���െട മരണ�മായി ബ�െ��്
മ�ഷ�ാവകാശ ക�ീഷ� േനാ�ീസ് ന�കിയി�േ�ാ ;

(ബി) ��ത േനാ�ീസിന് മ�പടി ന�കിയി�േ�ാ ;

(സി) അ��ാടി േമഖലയി� െതാഴി�റ�് പ�തി �കാരം ആദിവാസി െതാഴിലാളിക��് �ടി�ികയായി��
�ക എ�യാെണ� വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) സാ�ഹ� അ��ള നി��ലാ�വാ��ായ സാഹചര�ം വ��മാ�േമാ ;

(ഇ) �തിയ അ��ാടി പാേ�ജി� എെ��ാം കാര��ളാണ് ഉ�െ���യി��െത� വ��മാ�ാേമാ?

അ��ാടി േമഖലയി� ചിലവഴി� �ക

684.�ീ.െക.െക.നാരായണ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികവർ�േ�മ�ം �വജനകാര��ം
കാ�ബം�ാ�ക�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സർ�ാർ അധികാര�ി� വ�തിന് േശഷം പ�ികവ��വ��് അ��ാടി േമഖലയി� ചിലവഴി�
�ക എ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ചിലവഴി� �ക എ�ിെനാെ�യാെണ�ം ഇതിെ� ഉപേഭാ�ാ��  ആെരാെ�യാെണ�ം
�േത�കം വിശദമാ�ാേമാ ;

(സി) ചിലവഴി� �ക സംബ�ി�് പരിേശാധന നട�ിയി�േ�ാ;ഉെ��ിൽ ഇതിെ� വിശദാംശം
െവളിെ���ാേമാ ?

ആദിവാസിജനത േനരി�� വിദ�ാഭ�ാസ-ആേരാഗ� ���� പരിഹരി��തി�� നടപടി

685.�ീ.�ി.�. ��വിള : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികവർ�േ�മ�ം �വജനകാര��ം
കാ�ബം�ാ�ക�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആദിവാസിജനത േനരി�� വിദ�ാഭ�ാസ-ആേരാഗ� ����  പരിഹരി��തിന് സ�ീകരി�വ��
നടപടിക� വ��മാ�േമാ;

(ബി) ആദിവാസിക��് �മി�ം വീ�ം മ�് അടി�ാനസൗകര���ം സമയബ�ിതമായി ലഭ�മാ��തി�
�േത�ക പ�തി നട�ാ�േമാ; എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ആദിവാസിക�െട ഉ�മന�ിനായി ഈ സ��ാ�  നട�ാ�ിവ�� പ�തിക�  എെ��ാെമ�്
വ��മാ�േമാ?
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അ��ാടി െ�ഷ�� ഓഫീസ�

686.�ീ.െക.എ�.എ.ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികവർ�േ�മ�ം �വജനകാര��ം
കാ�ബം�ാ�ക�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ��ാടിയിെല ഗവ�െമ�് പ�തിക�െട ഏേകാപന�ിനായി നിയമി� െ�ഷ��  ഓഫീസ�െട
�മതലകെളെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) ഇത് ഒ� �ിരം സംവിധാനമാേണാ ; അെ��ി� അ�കാരമാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ ;

(സി) ഇൗ േമഖലയിെല ആദിവാസി ക�െട േ�മ�ിനായി െതാഴി�റ� പ�തി�െട മാ�കയിൽ �േത�ക
പ�തി ത�ാറാ�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ?

ആദിവാസിക� െസ�േ�റിേയ�ിന് ��ി� നട�� സമരം

687.�ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികവർ�േ�മ�ം �വജനകാര��ം
കാ�ബം�ാ�ക�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആദിവാസിക�  െസ�േ�റിേയ�ിന് ��ി�  നട�� സമര�മായി ബ�െ��് എെ��ാം
കാര��ളാണ് ആവശ�െ��ിരി��ത്;

(ബി) ��ത സമരം അസാനി�ി��തി�ം ആവശ��� അംഗീകരി���മായി ബ�െ��് എെ�ാെ�
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(സി) സമര സമിതി�മായി ഏെത�ി�ം തര�ി�� ച��ക� നട�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത ആവശ��� പരിഗണി�് സമരം അവസാനി�ി��തിനാവശ�മായ അടിയ�ിര നടപടിക�
സ�ീകരി�േമാ?

പ�ികേഗാ� വ�� വിദ�ാ��ിക�െട യാ�ാസൗകര�ം

688.�ീ.ഐ.സി.ബാല���
,, വി.പി.സജീ��
,, െബ�ി െബഹനാ�
,, വ��ല കഹാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികവർ�േ�മ�ം �വജനകാര��ം
കാ�ബം�ാ�ക�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ികേഗാ� വ�� വിദ�ാ��ിക��് യാ�ാസൗകര�ം ലഭ�മാ��തിന് പ�തി
�പീകരി�ാ�േ�ശി��േ�ാെയ� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) പ�തി�െട ഉേ�ശ�ല���� എെ�ാെ�യാണ്;
(സി) പ�തി �പീകരണ�ി�ം നട�ി�ി�ം എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് വിശദമാ�േമാ?

ആദിവാസിക�െട അവകാശ��

689.�ീ.െക.രാധാ���
,, എസ്.രാേജ��
,, െക.���ത് മാ��
,, െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികവർ�േ�മ�ം �വജനകാര��ം
കാ�ബം�ാ�ക�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) വനാവകാശ നിയമമ�സരി�� അവകാശ��  ആദിവാസിക��് ലഭ�മാ��തി�  പ�ികവ��
വ��് തിക� അനാ� കാണി��തായ വാ��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) വനാവകാശ നിയമ��  അ�സരി�് ത���് ലഭ�മാേക� അവകാശ��  സംബ�ി�
അവേബാധം േപാ�ം ആദിവാസിക��് ഇ�ാ� അവ�യാണി�് എ� കാര�ം അറിയാേമാ;

(സി) ത���് ലഭ�മാേക� അവകാശെ��റി�് േബാ��മി�ാ� ആദിവാസി സ�ഹം െകാടിയ
�ഷണ�ിന് വിേധയമാ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ആദിവാസിക��് ലഭ�മാേക� ആ��ല��� ആ വിഭാഗ�ിെ� അ�ത �തെല��് പല�ം
ത�ിെയ���തായ �ിതിവിേശഷം സംബ�ി�് അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ; ഇത് തട��തിന്
സ�ീകരി� നടപടിക� െവളിെ���ാേമാ?

പ�ികേഗാ� വ���ളിെല അ�മാ��ം �����ം േപാഷകാഹാരം ന���തി�� പ�തി

690.�ീ.ഐ.സി.ബാല���
,, വി.പി.സജീ��
,, വി.�ി.ബ�റാം
,, �ി.എ�. �താപ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികവർ�േ�മ�ം �വജനകാര��ം
കാ�ബം�ാ�ക�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ികേഗാ� വ���ളിെല അ�മാ��ം �����ം േപാഷകാഹാരം ന���തി�� പ�തി
�പീകരി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട ഉേ�ശ� ല���� എെ�ാ�യാണ്;
(സി) ��ത പ�തിയി�െട എെ��ാം ആ��ല���ം േസവന��മാണ് ലഭി��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ��ത പ�തി നട�ിലാ��തിന് എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് വിശദമാ�േമാ?

പ�ികവ�� ഉപപ�തി �കാരം ചാല�ടി േ�ാ�ി� നട�വ�� �വർ�ന�ൾ

691.�ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് പ�ികവർ�േ�മ�ം �വജനകാര��ം
കാ�ബം�ാ�ക�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

പ�ികവ�� വികസനവ��്,പ�ികവ�� ഉപപ�തിയി�  ഉ�െ���ി,  െതരെ��� പ�ികവ��
സേ�ത�ളിെല ജനവിഭാഗ��െട �ായിയായ സമ�വികസന പ�തി�കാരം ചാല�ടി
േ�ാ�ി� നട�ി വ�� �വർ�ന��െട വിശദവിവര�� വ��മാ�ാേമാ?

അ��ാടിയിെല സ�ഹ അ��ളക�

692.�ീ.എ.െക.ബാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികവർ�േ�മ�ം �വജനകാര��ം
കാ�ബം�ാ�ക�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ��ാടിയി� 2013 �ത� എ� സ�ഹ അ��ളക� (Community Kitchen) ആരംഭി�; നിലവി�
ഇേ�ാ� എ� അ��ളക� �വ��ി��;

(ബി) ��ത അ��ളകളി� എെ��ാം ഭ�ണ സാധന�ളാണ് ത�ാറാ��ത്;  ഈ അ��ളയി�െട
ശരാശരി എ� േപ��് ഒ� ദിവസം ഭ�ണം ന����്;

(സി) ഓേരാ അ��ള�ം �വ��ി�ി��തിന് എ� �പ വീതമാണ് അ�വദി�ി��ത്; എ� �പയാണ്
െചലവാ��ത്; ഒരാ��് എ� �പയാണ് നി�യി�ി��ത്;

(ഡി) ��ത പ�തി�ായി ഇ�വെര എ� �പ അ�വദി�ി��്; എേ�ാെഴാെ�യാണ് �ക അ�വദി�ത്;
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(ഇ) പ�തി നട�ാ��ത് ഏത് വ��ാണ്; ഏത് ഉേദ�ാഗ�നാണ് ഇതിന് േമ�േനാ�ം വഹി��ത്;
(എഫ്) ��ത പ�തിയിേല�് ഭ�ണ സാധന��  സംഭരി��ത് എ�കാരമാണ്;  സംഭരണ വില

എ�കാരമായി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ജി) പണം യഥാസമയം അ�വദി�ാ�തിനാ�  ഭ�ണ സാധന��  ലഭി�ാതി�� സഹചര�ം
ഉ�ായി�േ�ാ; ഉെ��ി� ആയതിെ� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ; ഭ�ണ സാധന�� വാ�ിയ
വകയി� ഏജ�സിക�േ�ാ, �ാപന��േ�ാ വ��ിക�േ�ാ പണം ന�കാ�േ�ാ; ഉെ��ി�
വിശദാംശ�� ന��േമാ?

അ��ാടിയിെല ശി�മരണ��

693.�ീ.െക.രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികവർ�േ�മ�ം �വജനകാര��ം
കാ�ബം�ാ�ക�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം ഇേതവെര അ��ാടിയി�  എ�ത ശി�മരണം
നട�ി�െ��് പറയാേമാ;

(ബി) ഈ േമഖലയി� അ�മാരി�ം ���ളി�മായി കെ��ിയ േപാഷകാഹാര�റ� കാരണമാണ്
ഇ�പകാരം �ട��യായി ശി�മരണം നട��െത�് കെ��ിയി�േ�ാ;

(സി) എ�ി�  ഇ� സംബ�ി�് സ��ാ�ം മ�് ഏജ�സിക�ം നട�ിയ പഠന റിേ�ാ��ക�െട
വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഈ േമഖലയിെല �ട��യായ ശി�മരണ��  തട��തിന് നടപടി സ�ീകരി�െമ�് കഴി�
നിയമസഭാ സേ�ളന�ി� സ��ാ� ഉറ�് ന�കിയി�േ�ാ;

(ഇ) എ�ി�  നിയമസഭയി�  ന�കിയ ഉറ�ക�  ഗൗരവമായി��് അവ പാലി��തി�ം
നട�ിലാ��തി�ം എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് പറയാേമാ;

(എഫ്) ശി�മരണം തട��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ�� ഉറ�് ന�കിയതി�േശഷം എ� ��ിക�
മരി�ി�െ��ം അതി�� കാരണ��  എെ��ാമാെണ�ം അതിെന �ട��് സ�ീകരി�
നടപടിക�ം വിശദമാ�ാേമാ?

അ��ാടിയിെല ഏേകാപന സമിതി

694.�ീ.വി.െച�ാമരാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികവർ�േ�മ�ം �വജനകാര��ം
കാ�ബം�ാ�ക�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ��ാടിയിെല സ��ാ� പ�തിക�െട ഏേകാപന�ിന് ജന�തിനിധിക� അട�� ഏേകാപന
സമിതി �പീകരി�ി�േ�ാ; എ�ി� ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഏേകാപനസമിതി�് എെ��ാം അധികാര�� ന�കിയി��്; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) അ��ാടി സ��ശി� മ�ിമാ�െട റിേ�ാ��് മ�ിസഭ ച�� െച�ക��ാേയാ; ഉെ��ിൽ അതിെന
�ട��് എ�� തീ�മാന��  എെ��ാമാണ്;  അവയി�  നട�ിലാ�ിയവ ഏെതാെ�;

നട�ിലാ�ിയി�ി�ാ�വ ഏെതാെ�;

(ഡി) അ��ാടിയിെല ഗിരിവ���ാ��് സാ��ിക ആ��ല��� അ�വദി��തി� �ഷറി നിയ�ണ
വ�വ�കളി� നി�ം ഒഴിവാ�ിെ�ാ�് ഗവ: ഉ�രവ് �റെ��വി�ി�േ�ാ?

അ��ാടിയിെല ആദിവാസി ജന��െട ആേരാഗ�സംര�ണം
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695.�ീ.എ.െക.ബാല�
�ീമതി.െക.എസ്.സലീഖ
,, െക.െക.ലതിക
�ീ.പി.�ീരാമ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികവർ�േ�മ�ം �വജനകാര��ം
കാ�ബം�ാ�ക�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ��ാടി ആദിവാസി േമഖലയി� ഇേ�ാ�� ഗ�ഭിണികളി� �രിപ��ം ��തരമായ വിള�� േരാഗം
ബാധി�വരാെണ�ം ഇ�ാരണ�ാ�  ഇനി�ം ശി�മരണ��  വ��ി�ാ�  ഇട�െ����
റിേ�ാ��കൾ ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ആദിവാസി േമഖലയിെല ഗ�ഭിണിക��ം ��ിക��ം ആേരാഗ�സംര�ണ�ിനായി
േപാഷകാഹാരം വിതരണം െച�വാ�േ�ശി�� പ�തികളിെല പണം ഇടനില�ാ�
ത�ിെയ���തായ ആേ�പം സംബ�ി�് അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ;

(സി) ശി���െട�ം ഗ�ഭ� ശി���െട�ം മരണ��  �ട��ത് �ലം അ��ാടി േമഖലയിെല
ആദിവാസിക� ഭീതിയിലാണ് കഴി��െത� വ�ത അറിയാേമാ;

(ഡി) പല പ�തിക�െട�ം �മതല വഹി�� ഉേദ�ാഗ���ിടയിെല നി�ഹകരണ�ം
പര�രധാരണയി�ാ��ം നിമി�ം ആദിവാസിക�െട ജീവിതം �രിത���മാ�കയാെണ�്
മന�ിലാ�ിയി�േ�ാ?

അ��ാടിയിെല നവജാതശി���െട മരണം

696.�ീ.എം.ച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികവർ�േ�മ�ം �വജനകാര��ം കാ�ബം�ാ�ക�ം
�ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ��ാടിയി� കഴി� വ�ഷം ഡിസംബ� മാസം വെര എ� നവജാതശി��ളാണ് മരി�ി��ത് ;
(ബി) 2014 ജ�വരി �ത� നവംബ� മാസം വെര എ� നവജാതശി��ളാണ് മരി�ി��ത് ;
(സി) മരി� ��ിക�െട ��ംബ�ിന് ഏെത�ി�ം തര�ി�� സാ��ിക സഹായം ന�കിയി�േ�ാ ;

(ഡി) ഭാവിയി�  ഇ�ര�ി�� മരണ��  ഒഴിവാ�വാ�  സ��ാ�  എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ?

ആദിവാസിക��് �മി

697.�ീ.വി.ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികവർ�േ�മ�ം �വജനകാര��ം കാ�ബം�ാ�ക�ം
�ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ആദിവാസിക��് �മി വിതരണം െച�ാ� ഏെത�ാം ജി�കളി� എ� ഏ�� �മി
കെ��ിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �മി വിതരണ�മായി ബ�െ��് േകാടതികളി�  േകസ് നിലവി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

ആല�ഴ ജി�യി� നിലവി��ായി�� േകസിെല വിധി�െട വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ വിധി�െട അടി�ാന�ി�  നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  ഇത് സംബ�ി� േരഖക�െട
പക��് ലഭ�മാ�േമാ?

ആദിവാസികൾ�ിടയിെല ശി�മരണ�ൾ

698.�ീ.ഇ.ച�േശഖര�
,, ���ര ര�ാകര�

െലജിേ��ീവ് അ�ം�ി ഇ�റ�േപാേളഷ� സി�ം https://assurancekerala.gov.in/laiskerala/unStar...

102 of 106 Tuesday 25 November 2014 10:43 AM



,, െക.രാ�
�ീമതി.ഇ.എസ്.ബിജിേമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികവർ�േ�മ�ം �വജനകാര��ം
കാ�ബം�ാ�ക�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� ��് വ�ഷ�ിനിടയി�  സം�ാന�് ആദിവാസികൾ�ിടയിൽ എ� ശി�
മരണ���ായി;

(ബി) ഈ ശി� മരണ��  സംഭവി�ാനിടയായ കാരണ��  വിലയി��ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�
എ�െകാ�ാെണ� വിശദമാ�േമാ;

(സി) ആദിവാസി വിഭാഗ�ളി�െ��� അ�മാ��ം �����ം േപാഷകാഹാര�റ��തായി
��യി�െ��ി�േ�ാ; ഉെ��ി� അത് പരിഹരി��തി�� നടപടികെള�റി�് വിശദമാ�േമാ?

മിഷ� 676 - പ�ികവ�� വിഭാഗ�ിന് സ��� ഭവന പ�തി

699.�ീ.വി.പി.സജീ��
,, ഐ.സി.ബാല���
,, േജാസഫ് വാഴ�ൻ
,, െക.�രളീധര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികവർ�േ�മ�ം �വജനകാര��ം
കാ�ബം�ാ�ക�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ികവ�� വിഭാഗ�ിന് മിഷ�  676  �  ഉ�െ���ി സ��� ഭവന പ�തി വിഭാവനം
െച�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇതിനായി എെ��ാം പ�തിക� ആവി�രി�ാ� ഉേ�ശി��; വിശദാംശ�� ന�ാേമാ;

(സി) എ�ത േപ��് വീട് ന�കാനാണ് പ�തിയിൽ ഉേ�ശി�ി��ത്;
(ഡി) പ�തിക�  ആവി�രി��തി�ം നട�ാ��തി�ം ഭരണതല�ി�  എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��െത�് വിശദമാ�േമാ ?

�വജന നയം

700.�ീ.ഷാഫി പറ�ി�
,, പി.സി വി�നാഥ്
,, വി.�ി.ബ�റാം
,, ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികവർ�േ�മ�ം �വജനകാര��ം
കാ�ബം�ാ�ക�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �വജന നയം �ഖ�ാപി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) �വജന��െട േ�മ�ിനായി ��ത നയ�ി� എെ��ാം കാര��ളാണ് ഉ�െ���ിയി��ത്;
വിശദമാ�േമാ;

(സി) �വജന നയം നട�ാ��തിന് ഭരണതല�ി�  സ�ീകരി� നടപടിക�  എെ��ാമാെണ�്
വ��മാ�േമാ?

�വജന നയ�ി� വിഭാവനം െച�ി�� ല����

701.�ീ.പി.സി വി�നാഥ്
,, വി.�ി.ബ�റാം
,, ൈഹബി ഈഡ�
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,, ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികവർ�േ�മ�ം �വജനകാര��ം
കാ�ബം�ാ�ക�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �വജന നയ�ി�  വിഭാവനം െച�ി�� ല����  യാഥാ���മാ��തിന് പ�തി
�പീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) പ�തി നട�ാ��തിന് എെ��ി�ം േക�സഹായം ലഭി��േ�ാ ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) പ�തി�മായി ആെരെയ�ാം സഹകരി�ി�ാനാ�േ�ശി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഇതിനായി എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ ?

��് റിേസാ�് െസ��ക�

702.�ീ.ൈഹബി ഈഡ�
,, ഷാഫി പറ�ി�
,, പി.സി വി�നാഥ്
,, വി.�ി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികവർ�േ�മ�ം �വജനകാര��ം കാ�ബം�ാ�ക�ം
�ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എ�ാ േ�ാ�കളി�ം ��് റിേസാ�് െസ��ക�  അരംഭി�വാ�  പ�തി �പീകരി�ി�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) പ�തി നട�ിലാ��തിന് ലഭി�� േക� സഹായം എെ��ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ആെര�ാമാണ് പ�തി�മായി സഹകരി�ാ�േ�ശി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇ�ാര��ി� സ�ീകരി� നടപടി�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

�വജനേ�മ �വ��ന��

703.�ീ.സി.െക സദാശിവ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികവർ�േ�മ�ം �വജനകാര��ം
കാ�ബം�ാ�ക�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �വജനേ�മ പരിപാടിക��ായി കഴി� ��് വ�ഷ�ളി�  ആല�ഴ ജി�യി�  െചലവഴി�
�ക�െട മ�ല അടി�ാന�ി�� വിവര�� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �വജനേ�മ �വ��ന���ായി ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം നട�ാ�ിയ
പരിപാടിക�  ഏെതാെ�യാെണ�ം ��തായി നട�ിലാ�ാ�  ഉേ�ശി�� പ�തിക�
എെ�ാെ�യാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ ?

�വജനേ�മേബാ�ഡ് നട�ിലാ�� പ�തിക�

704.�ീ.അ�റഹിമാ� ര��ാണി : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികവർ�േ�മ�ം �വജനകാര��ം
കാ�ബം�ാ�ക�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �വജന��െട സ��േതാ�ഖമായ വികസനം ല��മാ�ി �വജനേ�മേബാ�ഡ് നട�ിലാ��
പ�തിക� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) �വജന���് േജാലി ലഭ�മാ��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;
(സി) �വജന���ിടയി�  േസവന ത�പരത�ം ജീവകാ�ണ� �വ��ന��ം

വ�ാപകമാ��തിന്ആ��ണം െച� പരിപാടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) �വജന���ിടയി� ലഹരി വി�� �വ��ന�� നട�ിലാ��തിന് ൈകെ�ാ� പ�തിക�
എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ?
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മിഷ� 676 -ൽ ഉ� െപ��ിയ �വജന �േ�റ് �േ�� പ�തികൾ

705.�ീ.വി.�ി.ബ�റാം
,, ൈഹബി ഈഡ�
,, ഷാഫി പറ�ി�
,, പി.സി വി�നാഥ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികവർ�േ�മ�ം �വജനകാര��ം
കാ�ബം�ാ�ക�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �വജന �േ��ം ല��മാ�ി മിഷ� 676 � എെ��ാം കാര��ളാണ് ഉ�െ���ിയി�ളളെത�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിനായി എെ��ാം പ�തിക� ആവി�രി�ാ� ഉേ�ശി��; വിശദാംശ�� വ��മാ�ാേമാ;

(സി) പ�തിക�  ആവി�രി��തി�ം നട�ാ��തി�ം ഭരണതല�ി�  എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ?

�ഗശാലക�

706.�ീ.മാത� �ി.േതാമസ്
,, സി.െക.നാ�
,, േജാസ് െത�യി�
�ീമതി.ജമീല �കാശം : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികവർ�േ�മ�ം �വജനകാര��ം
കാ�ബം�ാ�ക�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി�  എ� �ഗശാലക�  ഇേ�ാ�  േക� ൈവ�ഡ് ൈലഫിെ� അംഗീകാരേ�ാെട
�വ��ി���്;

(ബി) ഈ �ഗശാലക�െട സംര�ണ�ിന് ആവശ�മായ വ�മാനം �േവശന ഫീ�് � േഖന
ലഭി��േ�ാ;  ഇെ��ി�  ��ത �ഗശാലക�െട �വ��ന�ിന് സാ��ിക സഹായം
ന���ത് ഏത് ഗവ�െമെ�ാണ്;

(സി) �ഗശാലക�  ഇ�ാ�ജി�കളി�  ഗവ�െമെ�ിെ� അംഗീകാരേ�ാ��ടി �ഗശാലക�
ആരംഭി��ത് സംബ�ി�് ആേലാചി��േ�ാ;  ഉെ��ി�  എവിെടെയ�ാമാെണ�്
വ��മാ�േമാ ?

തി�വന��രം �ഗശാലയിൽ മരചി�ക�െട ശാ�ീയമായ സം�രണം

707.�ീ.എം.വി.േ�യാംസ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികവർ�േ�മ�ം �വജനകാര��ം
കാ�ബം�ാ�ക�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം �ഗശാലയിെല �ഗ���് ന��� പ�ിലക�െട േവ�ായി മാ�� മര�ി�ക�
വീ�കളി� ക�ി�ാനായി ന���ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ� �ലം ജനവാസ േക��ളി�  വിവിധ തരം പനിക�  പട�� പിടി���
��യി�െ��ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ�ര�ി��ാ�� േവ�ക� ശാ�ീയമായി സം�രി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േകരള നിയമസഭാ െസ�േ�റിയ�് , പി.ഡി.ശാരംഗധര�,
തി�വന��രം, െസ��റി.
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�േ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)].
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