
പതിനാലാം േകരള നിയമസഭ
ര�ാം സേ�ളനം

2016 നവംബ� 9, �ധ�

ന��ചി�മി� േചാദ���

[ആെക േചാദ���--30]

മ�പടി ന��� മ�ിമാ�

ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി
സഹകരണ�ം വിേനാദസ�ാര�ം വ��മ�ി

�ാഥമിക കാ�ഷിക സഹകരണ ബാ�ക�െട ആ�നികവ��രണം

*781.�ീ.സി.െക. ഹരീ��
,, �. ആ�. �ദീപ്
,, സി.���
,, ��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദസ�ാര�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� �ാഥമിക കാ�ഷിക സഹകരണ ബാ�ക�െട ആ�നികവ��രണ�ിന്
സഹകരണ വ��് എെ��ാം സാ��ിക സഹായ�ളാണ് ന�കി വ��ത്; ഇ� സംബ�ി�്
വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഏെത�ാം ആ�നിക സൗകര��� ഏ�െ���ാനാണ് ധനസഹായം അ�വദി��ത്;
(സി) ��ത പ�തി �കാരം എ� �ാഥമിക കാ�ഷിക സഹകരണ ബാ�ക��് �േയാജനം

ലഭി�ി�െ��് അറിയി�േമാ?

ൈവദ�തി ഉപേഭാ�ാ���് പണമട�ാ� ക�ാഷ് ഡിേ�ാസി�് െമഷീ�

*782.�ീ.െക.�രളീധര�
,, വി.പി.സജീ��
,, ൈഹബി ഈഡ�
,, എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ൈവദ�തി ഉപേഭാ�ാ���് പണമട�ാ�  ക�ാഷ് ഡിേ�ാസി�് െമഷീ�
�ാപി�ാ�േ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) എവിെടെയാെ�യാണ് ഇ�രം െമഷീ�ക� �ാപി�ാ�േ�ശി��ത്; വിവരി�േമാ;

(സി) ഇതി�� ധനം എ�െന സ��പി�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്?

����നിര�്
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*783.�ീ.എ�േദാ എ�ഹാം
,, ���ര ര�ാകര�
,, ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��
,, െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ��ംബാംഗ��  ത�ി�� ഭാഗപ�ം,  ഒഴി�റി,  ദാനം,  ധനനി�യം എ�ീ ആധാര��െട
����നിര�് �റ��തിന് ആേലാചി��േ�ാ?

(ബി) ����നിര�ിെല �റവ് നി�ിതപരിധി�് താെഴ�� ഇടപാ�കാ��് മാ�മായി
പരിമിതെ���േമാ; എ�ി� പരിധി എ�യാെണ�് അറിയി�േമാ?

(സി) ��ംബാംഗ��  ത�ി�� ഭാഗപ��ിെ� ����നിര�് ഉയ��ിയ കാലയളവി�, കാര�മായ
�േരാഗതി ��ത ഇന�ിെല വ�മാന�ി� ഉ�ായി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

ശബരിമല തീ��ാടനം �ഗമമാ��തി�� �മീകരണ��

*784.�ീ.എം. �േകഷ്
,, രാ� എ�ഹാം
,, െക. െക. രാമച�� നായ�
,, ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഈ ഉ�വകാല�് ശബരിമല തീ��ാടനം �ഗമമാ�ാനായി ഏ�െ���ിയി�� �മീകരണ��
എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) ശബരിമലയി� ��ിെവ� നിേരാധനം ഏ�െ���ിയി�േ�ാ; എ�ി� ദാഹജലം ആവശ�ാ�സരണം
ന�കാനായി ബദ� സംവിധാനം ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;

(സി) തിര�് �മീകരി�ാ�ം മലിനീകരണം ഇ�ാതാ�ാ�മായി എെ�ാെ� സംവിധാന��
ഏ�െ���ിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

വിേനാദസ�ാര വിപണനം

*785.�ീ.എ. എ�. ഷംസീ�
�ീമതി �. �തിഭ ഹരി
�ീ.എം. സ�രാജ്
,, െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദസ�ാര�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിേനാദസ�ാര േക��ളി�  അടി�ടി��ാ�� അപകട��  ഒഴിവാ��തിന് �റിസം
ഗാ��കെള നിേയാഗി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) കായ�ക�ം ജലാശയ��ം െവ��ാ��ം ആസ�ദി��തിേനാെടാ�ം �ര�ിതത�ം ഉറ�ാേ���ം
വിേനാദസ�ാര വികസന�ിന് അനിവാര�മായതിനാ� ഇതിനാവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) വിേനാദസ�ാര വിപണന�ി�� ഏ��ം ന� ഉപാധി ഇവിെടെയ�� വിേനാദ സ�ാരിക��്
മിക� േസവന�ം മാന�മായ െപ�മാ��ം ലഭി���ം വിേനാദസ�ാര േക���  �ചിയായി
പരിപാലി���ം ഗതാഗത സൗകര���  ഒ����മായതിനാ�  ��ത �വ��ന���്
����ം ന���തിന് നടപടിെയ��േമാ?
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�ാഥമിക സഹകരണ സംഘ���് ധനസഹായം

*786.�ീ.െക. െക. രാമച�� നായ�
,, പി.വി. അ�വ�
,, ഡി.െക. �രളി
,, െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദസ�ാര�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� �ാഥമിക സഹകരണ സംഘ���് സംഭരണശാലക� നി��ി��തി�ം ക�ഷക
േസവന േക��� ആരംഭി��തി�ം ധനസഹായം ന�കി വ��േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) എ�ി� ��ത ധനസഹായ പ�തിയി�െട ക�ഷക��് ലഭ�മാ�� േസവന��ം �േയാജന��ം
എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�േമാ?

പ�േ�സ് ബി�ക� േഫ�സ് ��് വഴി േപാ�െച�� സംവിധാനം

*787.�ീ.പി.െക.ബഷീ�
,, എ�. ഷം��ീ�
,, ടി. വി. ഇ�ാഹിം
,, ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നി�തി പിരിവ് ഊ��ിതമാ�ാ�  േഫ�സ് ��് വഴി പ�േ�സ് ബി�ക�  േപാ� െച�ാ�
വാണിജ� നി�തി വ��് സംവിധാനം ഏ�െ���ിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട �േരാഗതി വ��മാ�ാേമാ;

(സി) പ�തി�െട �ട��വ��നം വിശദമാ�ാേമാ?

വിേനാദസ�ാര േക��െള ഉ�െ���ി മാ�� �ാ�ക�

*788.�ീ.ബി.സത��
,, െക.�േരഷ് ���്
,, �ി.വി.രാേജഷ്
,, ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദസ�ാര�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� �ധാനെ�� വിേനാദസ�ാര േക��െള ഉ�െ���ി മാ��  �ാ�ക�
ത�ാറാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഏെത�ാം �റി�് േക��െളയാണ് ��ത മാ�� �ാനി� ഉ�െ����ത്;
(സി) ഇ�കാരം മാ�� �ാ�ക� ത�ാറാ��തിന് ആെരയാണ് �മതലെ���ിയിരി��ത്;
(ഡി) വിേനാദസ�ാര േമഖല�െട സമ�മായ വികസന�ിന് ഇത് എ�െനെയ�ാം

�േയാജനെ��െമ�ാണ് ക���െത�് വ��മാ�േമാ?

േക� സ��ാരിെ� അ�മതി ലഭി� �റിസം പ�തികൾ

*789.�ീ.��ഷ� കട��ി
,, എ. �ദീ��മാ�
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,, സി. െക. ശശീ��
,, വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദസ�ാര�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി� േശഷം ഏെത�ാം �റിസം പ�തിക�െട അ�മതി�ാണ്
േക�സ��ാരിേനാട് ആവശ�െ��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതി� ഏെത�ാം �റിസം പ�തിക��ാണ് േക� സ��ാരിെ� അ�മതി ലഭി�െത�ം അവ�്
ഓേരാ�ി�ം എ� �ക�െട അ�മതിയാണ് ലഭി�െത�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) േക� �റിസം മ�ാലയ�ി�  നി�ം ഉറ�് ലഭി� �റിസം പ�തിക�  ഏെതാെ�യാെണ�്
വിശദമാ�േമാ?

�ഷറി നവീകരണ�ിനായി സ�ീകരി�ാ�േ�ശി�� നടപടിക�

*790.�ീ.എം. നൗഷാദ്
,, െക.�േരഷ് ���്
,, ബി.ഡി. േദവ�ി
,, െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) �ഷറി നവീകരണ�ിനായി സ�ീകരി�ാ�േ�ശി�� നടപടിക�  അറിയി�ാേമാ;  േകാ�  ബാ�ിംഗ്
സംവിധാനേ�ാെടാ�ം എ.ടി.എം. സംവിധാനം �ടി ഏ�െ���േമാ;

(ബി) �ഷറികളി�  �ിരനിേ�പം േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി സ��ാ�  എെ��ി�ം നടപടിക�
സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) നിലവി� �ഷറികളി� എ�� നിേ�പകേരാട് സൗഹാ��പരമായ സമീപനമ� ഉേദ�ാഗ�രി�
നി��ാ��ത് എ� പരാതിക�  ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഉേദ�ാഗ� തല�ി�
െ�ാഫഷണലിസം െകാ�വ��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ഡി) നിേ�പകേരാട് സൗഹാ��പരമായ സമീപനം സ�ീകരി��തി�ം നിേ�പം ആക�ഷകമാ�ാ�
േവ� പ�തിക� ആവി�രി��തി�ം ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

�ാഥമിക സഹകരണ സംഘ��െട �ന��ാരണ�ിന് ക��പ�തിക�

*791.�ീ.ഐ.സി.ബാല���
,, എ�േദാസ് ���ി�ി
,, െക.സി.േജാസഫ്
,, അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദസ�ാര�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ാഥമിക സഹകരണ സംഘ��െട �ന��ാരണ�ിന് എെ��ാം
ക��പ�തിക� ആവി�രി�ി��്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) എ� സഹകരണ സംഘ���ാണ് പ�തി�െട �േയാജനം ലഭ�മാ��ത്; വിവരി�േമാ;

(സി) പ�തി നട�ി�ിനായി എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്; വിശദാംശം െവളിെ���േമാ?

ഇ��ി അണെ��ിൽ നി�� ൈവദ�തി ഉൽ�ാദനം

*792.�ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി.
�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

െലജിേ��ീവ് അ�ം�ി ഇ�റ�േപാേളഷ� സി�ം https://103.251.43.205/laiskerala/starQstnBklet...

4 of 11 Tuesday 01 November 2016 08:06 AM



�ീ.ജി.എസ്.ജയലാ�
,, ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െമാ�ം ൈവദ�തി ഉൽ�ാദന�ിെ� എ� ശതമാനമാണ് ഇ��ി അണെ��ി�
നി�ം ഉൽ�ാദി�ി��ത്;

(ബി) ��ി �േദശ�ളി�  മഴയി�ാ�തിെന�ട��് ഇ��ി അണെ��ിെല ജലനിര�് ഗണ�മായി
�റ�ി�േ�ാ;  വ��മാ�േമാ;  സംഭരണ േശഷി�െട എ� ശതമാനം െവളളമാണ് ഇേ�ാ�
ഉളളെത�് അറിയി�േമാ;

(സി) �ലമ�ം പവ�ഹൗസിെല ൈവദ�തി ഉൽ�ാദനം �റ�് ജലം ക�ത� േശഖരമായി ��ി��േ�ാ;

വ��മാ�േമാ?

കയ� േമഖല�െട വികസന�ിന് ദ�ി�ഖത�ം

*793.�ീ.േറാജി എം. േജാ�
,, പി.ടി. േതാമസ്
,, എ.പി. അനി� �മാ�
,, അ�� �കാശ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) കയ� േമഖല�െട വികസന�ിന് 'ദ�ി�ഖത�ം' �േയാഗി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) കയ� േമഖല�െട വ�ാവസായിക�േരാഗതി�് ആ�നികവ��രണ�ം യ�വ��രണ�ം എ�െന
�േയാജനെ���ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്; വിശദാംശ�� എെ��ാം;

(സി) ഇതിനായി എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്; വിവരി�േമാ?

ൈവദ�തി കണ�� നടപടി�മ�� ല�കരി�ാ� നടപടി

*794.�ീ.പാറ�� അ��
,, എ� .എ.െന�ി��്
,, സി.മ��ി
,, പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഉപേഭാ�ാ���് ൈവദ�തി കണ��  ന��തി�� നടപടി�മ��
ല�കരി��തിനായി േകരള ഇല�ിസി�ി സൈ� േകാഡ് േഭദഗതി െച��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) കണ�� ന��തി��ാ�� കാലതാമസം ല�കരി�ാ�� െ�ാേ�ാസ� ��ത േഭദഗതിയി�
ഉ�െ���േമാ?

താ�ാലിക ജീവന�ാ��് �ിരം ജീവന�ാ�െട േവതനം ന�കാ� നടപടി

*795.�ീ.സി.എഫ്.േതാമസ്
,, േറാഷി അഗ�ി�
,, േമാ�സ് േജാസഫ്
േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:
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(എ) താ�ാലിക ജീവന�ാ��് �ിരം ജീവന�ാ�െട േവതനം ന�കണെമ� ��ീംേകാടതി വിധി
��യി�െ��ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) �ല� േജാലി�് �ല�േവതനതത�ം കരാ�  അടി�ാന�ി�� താ�ാലിക ജീവന�ാ��ം
ബാധകമാെണ� വിധി�െട അടി�ാന�ി�, താ�ാലികമായി നിയമി�ി�� ജീവന�ാ��് �ിരം
ജീവന�ാ�െട േവതനം നട�ാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ീം േകാടതി വിധി�െട പക��് ലഭ�മാ�ി ഇ�ാര��ി� അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�്
െവളിെ���േമാ?

െക.എസ്.എഫ്.ഇ.യി� സ��� േകാ� ബാ�ിംഗ് സംവിധാനം

*796.�ീ.എ.പി. അനി� �മാ�
,, പി.ടി. േതാമസ്
,, െക.സി.േജാസഫ്
,, വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.എഫ്.ഇ.യി� സ��� േകാ� ബാ�ിംഗ് സംവിധാനം ഏ�െ���ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) എെ��ാം �േയാജന�ളാണ് ഇടപാ�കാ��് ഇ�വഴി ലഭി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) എ�് �തലാണ് ഇൗ സംവിധാനം നട�ിലാ�ാ�േ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

സഹകരണ ആ�പ�ിക�െട �വ��നം

*797.�ീ.ഇ.െക.വിജയ�
�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�
�ീ.ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��
,, �ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദസ�ാര�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സഹകരണ ആ�പ�ിക�െട �വ��നം വിലയി��ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ആേരാഗ�രംഗ�്
ഇവ�െട പ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ആ�പ�ിക�െട �വ��നം വി�ലെ����തി�ം �തന ചികി�ാ സൗകര���
ഏ�െ����തി�ം സ��ാരി� നി�് നി�തിയിളേവാ മെ�െ��ി�ം ആ��ല��േളാ ന���ത്
പരിഗണി�േമാ?

കാ�ഷികാദായ നി�തി

*798.�ീ.െക.ബി.ഗേണഷ് �മാ�
,, െക. �����ി
,, സി.െക.നാ�
,, േകാ�� ��േമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് കാ�ഷികാദായ നി�തി ഇേ�ാ� നിലവി�േ�ാ; ഏ�തരം ക�ഷക��ാണ് ഇ�രം
നി�തി ഏ�െ���ിയി��ത്;

(ബി) ഇെ��ി� കാ�ഷികാദായ നി�തി ഏ�െ���ാ� ഉേ�ശ��േ�ാ;
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(സി) ഈ നി�തി ഏ�െ���ാ�േ�ശി�� വ�മാന പരിധി, നി�തി ഘടന ഇവ വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഏ�തരം ക�ഷക��ാണ് ഇ�രം നി�തി ഏ�െ���ാ�േ�ശി��ത് എ�് വ��മാ�േമാ?

വഴിേയാര വി�മേക���െട �വ��നം

*799.�ീ.പി.ബി. അ�� റ�ാ�്
,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്
,, എം.ഉ��
,, അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദസ�ാര�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േടക് എ േ��് പ�തിയി�െ���ി നി��ാണം ���ിയായ വഴിേയാര വി�മേക���െട
�വ��നം വിലയി��ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇവ�െട പരിപാലന �മതല ഏ�വിധ�ിലാണ് ഏ�ി� െകാ��ി�ളളെത�തിെ� വിശദവിവരം
ന�ാേമാ;

(സി) ഇൗ പ�തി �കാരം ഇനി�ം വി�മേക��� ���ിയാ�ാ�േ�ാ; എ�ി� എ��ം േവഗം ഇവ
���ിയാ�ി �റ� െകാ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േദവസ�ം േബാ�ഡ് േ���ളി� സമ��ി�� കാണി�

*800.�ീ.എം. രാജേഗാപാല�
�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി
�ീ.ഐ.ബി. സതീഷ്
,, െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദവസ�ം േബാ��ക��് കീഴി�� േ���ളി�  ഭ��  സമ��ി�� കാണി�യി�  പണം
ഒഴിെക�� േന�� ഉ��ടിക� ��ി��തിന് അവലംബി�� മാ���� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത ഉ��ടിക�  േ���ളി�  ��ി��ത് ആ�െട ഉ�രവാദിത��ിലാെണ�്
വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത ഉ��ടിക� ഉ�െ���ി അതത് േ���ളി� േ�ാ�് രജി��ക� ��ി�ാ�േ�ാ;

(ഡി) ��ത േന�� ഉ��ടിക�  പല േ���ളി�  നി�ം അന�ാധീനെ��� വിവരം
��യി�െ��ി�േ�ാ?

മലബാ� േദവസ�ം േബാ�ഡ് ജീവന�ാ�െട ശ�ളപരി�രണം

*801.�ീ.ഒ. ആ�. േക�
,, െക.��ിരാമ�
,, െക. ദാസ�
,, െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മലബാ� േദവസ�ം േബാ�ഡിന് കീഴി�� െച�കിട േ���ളിെല �വായിരേ�ാളം ജീവന�ാ��്
ര�വ�ഷമായി ശ�ളം ലഭി��ിെ�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇത് അടിയ�രമായി
പരിഹരി�ാ� േദവസ�ം േബാ�ഡിേനാട് ആവശ�െ��േമാ;

(ബി) മലബാ�  േദവസ�ം േബാ�ഡിന് കീഴി�� ജീവന�ാ�െട ശ�ളം അവസാനമായി എ�ാണ്
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പരി�രി�ത്; േസവനേവതന പരി�രണം നട�ാ�ാതിരി�ാ� കാരണെമ�ാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) േ�����് വ�മാനം ഉ�ാ�ാനായി ൈഹേ�ാടതി �േ�ാ�വ� നി�േ�ശ��
എെ�ാെ�യായി��;  ഇവയി�  ഏെത�ി�ം അംഗീകരി�് �ാവ��ികമാ�ിേയാ;  ഇെ��ി�
പകരം എ�മാ��മാണ് ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

െെവദ�തി റ�േല�റി ക�ീഷെ� നിലപാ�ക�

*802.�ീ.പി. ഉ�ി
െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�
�ീ.െക. ആ�സല�
,, കാരാ�് റസാഖ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െെവദ�തി റ�േല�റി ക�ീഷെ� നിലപാ�ക�  പല�ം ജനേ�ാഹപര�ം െെവദ�തി
േബാ�ഡിെ� �വ��ന�ിന് വിഘാതം ��ി���മാെണ� പരാതി ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) െച�കിട ഗാ�ഹിക ഉപേഭാ�ാ���� േ�ാസ് സ�ിഡി ഒഴിവാ�ാ�  െറ�േല�റി ക�ീഷ�
നി�േ�ശി�ി�േ�ാ;

(സി) െെവദ�തി േബാ�ഡ് ലിമി�ഡി�ം �ാപന�ിെല ജീവന�ാ��ം �തി�ലമായ നിലപാ�
സ�ീകരി�� െെവദ�തി റ�േല�റി ക�ീഷന് സ��ാ�  നയപരമായ നി�േ�ശം ന�കാ�
ത�ാറാ�േമാ?

അ�് വ�ഷ�ി��ി� എ�ാവ��ം േലാേകാ�ര നിലവാര�ി� ൈവദ�തി

*803.�ീ.എസ്.രാേജ��
,, �ി.വി.രാേജഷ്
,, പി.വി. അ�വ�
�ീമതി.വീണാ േജാ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�് വ�ഷ�ി��ി�  എ�ാവ��ം േലാേകാ�ര നിലവാര�ി�  ൈവദ�തി ലഭ�മാ�െമ�
�ഖ�ാപനം നട�ിലാ�ാനായി ആവി�രി�ാ�േ�ശി�� പ�തിക�  എെ�ാെ�യാെണ�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതിനായി ഉ�ാദനരംഗ�് എെ�ാെ� �വ��ന��  ഏെ���ാ�േ�ശി��െവ�്
അറിയി�ാേമാ?

െമഗാ താപനിലയ�ിന് �പം ന�ക�

*804.�ീ.വി.പി.സജീ��
,, എം. വി�െസ�്
,, വി.ടി.ബ�റാം
,, ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഒ� െമഗാ താപനിലയ�ിന് �പം ന�കാ�േ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) വ��ി�വ�� ൈവദ�ത ആവശ�കത നിറേവ�ാ� ഇത് എ�മാ�ം ഉപകരി�െമ�ാണ് ക���ത്;
(സി) സം�ാന�് എവിെടയാണ് ��ത താപനിലയം �ാപി�ാ� ഉേ�ശി��ത്;

െലജിേ��ീവ് അ�ം�ി ഇ�റ�േപാേളഷ� സി�ം https://103.251.43.205/laiskerala/starQstnBklet...

8 of 11 Tuesday 01 November 2016 08:06 AM



(ഡി) ഇതിെ� ഉടമ�ാവകാശം സംബ�ി� വിശദാംശ�� എെ��ാം?

ചര�് േസവന നി�തി നിയമം

*805.�ീ.ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��
,, ���ര ര�ാകര�
�ീമതി ഗീതാ േഗാപി
�ീ.എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ചര�് േസവന നി�തി നിയമം നട�ാ�േ�ാ� സം�ാന���് നി�തി നിയമനി��ാണ�ിന്
ജി.എസ്.ടി. കൗ�സി� എ� സംവിധാന�ിെ� അ�മതി ആവശ�മാേണാ;

(ബി) ജി.എസ്.ടി.  കൗ�സിലിെ� അ�മതി േവണെമ�� വ�വ� സം�ാന��െട
അധികാര�ിേ��� കട� കയ�മാേണാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) െഫഡറ�  സംവിധാനെ� ജി.എസ്.ടി.  നിയമം ഏെതാെ� തര�ി�  ബാധി�െമ�്
വ��മാ�േമാ?

െകാ�് യ�ം വാ��തിന് ധനസഹായം

*806.�ീ.�. ആ�. �ദീപ്
�ീമതി �. �തിഭ ഹരി
�ീ.എസ്.ശർ�
,, െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദസ�ാര�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�ഷക��് െകാ�് യ�ം വാ��തി�� വാ� നൽ��തിനായി �ാഥമിക സഹകരണ
സംഘ���് എെ��ാം സാ��ിക സഹായ�ളാണ് സഹകരണ വ��് �േഖന
ന�കിവ��ത്; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ��ത ധനസഹായം ലഭി��തി�� മാനദ��� വ��മാ�ാേമാ;

(സി) 2016-17  വ�ഷ�ി�  ഇതിനായി �ക വകയി��ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  എ�െയ�്
വ��മാ�ാേമാ?

ജലൈവദ�തി ഉ�ാദനം

*807.േഡാ.എം. െക. �നീ�
�ീ.െക.എം.ഷാജി
,, എ� .എ.െന�ി��്
െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാലവ�ഷ�ി��ായ താള�ിഴ ജലൈവദ�തി ഉ�ാദന�ി��ാ�ാ�� �റവ് പരിഹരി�ാ�
��ക�ത�ക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) �തിസ�ി ഘ��ി�  േക��ി�  നി�ം അധിക വിഹിതം �തീ�ി��േ�ാ;  എ�ി�
വിശദമാ�േമാ;

(സി) �റ� നി�ം അധിക ൈവദ�തി �ടിയ വില�് വാേ��ി വ�േ�ാ��ാ�� അധികെ�ലവ്
േനരിടാ� സ�ീകരിേ�� മാ���െള�റി�് ആേലാചി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?
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െെവദ�തി ഉ�ാദന�ിെല �തിസ�ി

*808.�ീ.െക. രാജ�
,, സി. ദിവാകര�
,, ജി.എസ്.ജയലാ�
,, �ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ലഭി�� മഴ�െട അളവി�  സാരമായ �റവ് ഉ�ായതിെന�ട��് െെവദ�തി
ഉ�ാദന�ി� ��തരമായ �തിസ�ി േനരി��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) മഴലഭ�ത�റവ് �ട��ാ�  േവന��ാല�് �റ�നി�ം അധികവില�് െെവദ�തി വാ��
സാഹചര�ം ഉ�ാ�േമാ;

(സി) �ലാവ�ഷം �തീ���സരി�് ലഭി�ാതി��ാ�  പവ���ം േലാ�െഷ�ിം�ം ഉ�െ�െട��
നടപടിക� േവ�ിവ�േമാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഈ സാഹചര�ം ����ി��് ��ത �തിസ�ി തരണം െച�ാ�  എെ��ാം നടപടി
സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

ബജ�് അവതരണ�ം നടപടി�മ��ം േനരേ� ആ��തിന് നടപടി

*809.�ീ.േമാ�സ് േജാസഫ്
,, േറാഷി അഗ�ി�
,, സി.എഫ്.േതാമസ്
േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ�  2017-18  സാ��ിക വ�ഷേ��� ബജ�ിെ� അവതരണ�ം അതിേ���
നടപടി�മ��ം േനരേ� ആ��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�കാരം നി��ഹി�െ�����ലം സം�ാന�് പ�തി വിഭാവനം െച�� കാര��ി�ം
നി��ഹണ�ി�ം �ണപരമായ മാ��� ഉ�ാ�െമ�് ക���േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) േക�സ��ാ�  ഇ�ര�ി�  ആേലാചി��തായ വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാെയ�്
അറിയി�േമാ?

വിേനാദസ�ാര േക��ളി� ഭി�േശഷി�ാ��് അധികസൗകര���

*810.�ീ.പി.െക.��ാലി��ി
,, മ�ളാം�ഴി അലി
െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��
�ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദസ�ാര�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭി�േശഷി�ാരായ വിേനാദസ�ാരിക�� �ടി സൗകര��ദമായ വിധ�ി�  സം�ാനെ�
വിേനാദസ�ാര േക��െള മാ�ിെയ���തി�� ക��പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ഏെതാെ� രീതിയി�� സൗകര��ളാണ് ഏ�െ���ാ�  ഉേ�ശി��െത�്
വ��മാ�േമാ;

(സി) വിേദശികളായ വിേനാദസ�ാരികെള�ടി ആക�ഷി���വിധം പരി�ത സൗകര��െള�റി�്
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ആവശ�മായ �ചരണം ന��േമാ?

േകരള നിയമസഭാ െസ�േ�റിയ�് , വി. െക. ബാ��കാശ്,
തി�വന��രം, െസ��റി,
31-10-2016

�േ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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