
പതിനാലാം േകരള നിയമസഭ
ര�ാം സേ�ളനം

2016 നവംബ� 2, �ധ�

ന��ചി�മിടാ� േചാദ���

[ആെക േചാദ���--178]

മ�പടി ന��� മ�ിമാ� േചാദ� ന��

ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി : 5461 �ത� 5526 വെര
ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി : 5527 �ത� 5578 വെര
സഹകരണ�ം വിേനാദസ�ാര�ം വ��മ�ി : 5579 �ത� 5638 വെര

ആ�ി വികസന ഫ�്

5461. �ീമതി.വീണാ േജാ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആറ��ള നിേയാജകമ�ല�ി�  2015-16  കാലയളവി�  എം.എ�.എ.�െട ആ�ി വികസന
ഫ�ി� നി�് എെ�ാെ� പ�തിക� നട�ിലാ�ിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ; ഓേരാ�ി�ം എ�
�ക െചലവഴി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ; ബാ�ി �ക േശഷി��േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) 2011  �ത�  അ�് വ�ഷകാലയളവി�, ഓേരാ വ�ഷ�ം എം.എ�.എ.�െട ആ�ി വികസന
ഫ�ി� നി�് െചലവഴി� �ക�െട�ം, പ�തിക�െട�ം വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാ� കഴി�േമാ?

േ�മ െപ�ഷ�ക��് അേപ�ി��തിന് നിയ�ണം

5462. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) േ�മനിധികളി�  അംഗ�ളായി വിഹിതം അട�ക�ം കാലാവധി എ�േ�ാ�  െപ�ഷ�
ലഭി�വരിക�ം െച��വ��് േ�മ െപ�ഷ�ക��് അേപ�ി��തിന് എെ��ി�ം നിയ�ണം
നിലവി�േ�ാ;വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഒേര സമയം ര�തരം െപ�ഷ�ക�  വാ��െത� വ�വ� ഇ�ര�ാ�െട കാര��ി�
നിലവി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

കി�ബി

5463. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

കി�ബി വഴി െെവ�ി�  നിേയാജകമ�ല�ി�  നട�ാ�ാ�  ഉേ�ശി�� പ�തിക�
ഏെതാെ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ;  ബ�ജ�ി�  േടാ��  െ�ാവിഷ�  ഉ� ���ിക�
കി�ബിയി� ഉ�െ����തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

�ാനിംഗ് േബാ�ഡ് വ��ിംഗ് ��് നട�ിയ പഠന��
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5464. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ൈമേ�ാ ഫിനാ�സ് �ാപന�െള �റി�് �ാനിംഗ് േബാ�ഡ് വ��ിംഗ് ��് നട�ിയ പഠന��
എെ��ാം;  സ��ാരിന് വ��ിംഗ് ��് റിേ�ാ��് സമ��ി�ി�േ�ാ;  റിേ�ാ��ിെല വിശദാംശ��
എെ��ാം;

(ബി) സം�ാന�് �വ��ി�� ൈമേ�ാ ഫിനാ�സ് �ാപന��െട എ�ം എ�  ;  ജി� തിരി�്
വ��മാ�ാേമാ?

ജി.എസ്.ഡി.പി വള��ാ നിര�്

5465. �ീ.െക.�േരഷ് ���്
,, െക.വി.അ�� ഖാദ�
,, രാ� എ�ഹാം
,, �ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ��  സ��ാരിെ� കാല�് ജി.എസ്.ഡി.പി വള��ാ നിര�് േദശീയ ശരാശരിെയ�ാ�
താെഴയായി��തിെ� കാരണ��  വിശകലനം െച�ി�േ�ാ;  എ�ി�  എെ��ാമാെണ�്
അറിയി�ാേമാ;

(ബി) വള��ാ നിര�് �റ��തിേനാെടാ�ം അറബ് രാജ��ളി�  നി�� �വാസി നിേ�പം
�റ�വ��ത് സം�ാന സ��ഘടനെയ �തിസ�ിയിലാ�ാതിരി�ാനായി എ� സാ��ിക
ത�മാണ് ആവി�രി�ിരി��ത്;

(സി) �വാസി നിേ�പം �ത���ാദനപരമായ േമഖലകളിേല�് വഴിതിരി� വി�് സാ��ിേകാ�മനം
സാധ�മാ��തിനായി േവ� മാ��നി�േ�ശ�� ന�കാ� ��മായ സംവിധാനം ��ി�േമാ?

എ�.എ.സി. - എ.ഡി.എസ്. ���ിക��് ഭരണാ�മതി

5466. �ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) എ�.എ.സി.  എ.ഡി.എസ്.�  ഉ�െ���ി ���ിക��് ഭരണാ�മതി ലഭി�ാ�  നിലവി�
ഏ�െ���ിയി�� നടപടി�മ�� ഏെറ ��ി���ാ��ത് ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) നടപടി�മ�� ല�കരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ആ�ി വികസന ഫ�്

5467. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2015-16  വ�ഷം ആ�ി വികസന ഫ�ി�  ഇരി��  നിേയാജകമ�ല�ി�  ഏെത�ാം
���ികളാണ് നി�േ�ശി�െ��െത�ം ഓേരാ�ി�ം അ�വദി� �ക എ�യാെണ�ം
െവളിെ���േമാ;

(ബി) 2012-13-� നി�േ�ശി� ആലേ�ാട് പ�ായ�ിെല രയേരാം-ബീം�ംകാട് േറാഡ് ���ി റ�െച�
കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഇതിന് പകരമായി ശിപാ�ശ െച� േത���ി-���ാനം േറാഡിന് എ� �പയാണ് അ�വദി�ത്;
(ഡി) 2015-16 � ശിപാ�ശ െച� ര�്െത�്-മിഡിലാ�യം േറാഡിന് ഭരണാ�മതി ന�കാ�തിെ�
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കാരണം വ��മാ�ാേമാ?

ആ�ി വികസന ഫ�്

5468. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2015-16 വ�ഷം ഇരി�� നിേയാജകമ�ല�ി� ആ�ി വികസന ഫ�ി� ഉ�െ���ി ഏെത�ാം
പ�തികളാണ് നി�േ�ശി�െത�ം, ഇതി� ഏെത�ാം �വ��ിക��് ഭരണാ�മതി ന�കിെയ�ം
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ക��് ബസ് വാ�ാ�  അ�വദി� ഫ�് െചലവാ�ാ�  കഴിയാ�തിെ�
കാരണെമ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ ?

ആ�ി വികസന ഫ�് �േഖന നട�ിലാ�� പ�തിക�

5469. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ബാ�േ�രി മണ ്ഡല�ി� 2015-16  വ�ഷ�ി� ആ�ി വികസന ഫ�് �േഖന നട�ിലാ��
ഏെത�ാം �വ��ിക��ാണ് ഭരണാ�മതി ലഭി�ി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഭരണാ�മതി ലഭി�ാ� �വ��ിക� ഏെത�ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇവ�് ഭരണാ�മതി ലഭി��തി�� തട��� അറിയി�ാേമാ?

കി�ബി വഴി നട�ിലാ�� പ�തിക�

5470. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പതിനാലാം േകരള നിയമസഭ�െട ഒ�ാം സേ�ളനേ�ാട�ബ�ി�് ബ�.  ധനകാര�മ�ി
നിയമസഭയി�  �ഖ�ാപി� വളാേ�രി റിംഗ് േറാഡ്,  േകാ���-േകാ��ടി േറാ�ക�  കി�ബി
�ഖാ�ിരം ഏെ���� പ�തിക�െട ���ി� ഉ�െ���ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇെ��ി� കി�ബി വഴി നട�ിലാ�� പ�തിക�െട ���ി� ഉ�െ���വാ� അടിയ�ര നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

ചര� േസവന നികതി

5471. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചര� േസവന നികതി ഏ�െ����േതാ��ടി േകരള�ി��ാ�� ന�ം എ�കാരം നിക�ാ�
കഴി�െമ�ാണ് േക� സ��ാ� ഉറ� ന���ത്; ഏ��ം ഒ�വി� േക� സ��ാ�ം സം�ാന
സ��ാ�ം ത�ി� നട� ച���െട അടി�ാന�ി�� ധാരണ�െട വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) ഈ വ�വ� േകരള�ിന് �ണകരമാ�െമ�് ക���േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ആയത് േദാഷകരെമ�ി�  ഏെത�ാം തര�ിലാണ് േകരളെ� ബാധി��ത്;  വിശദ വിവരം
ന��േമാ?

േകാവളം നിേയാജക മ�ല�ിെല െ�ഷ�� െഡവല�െമ�് ഫ�ം ആ�ി വികസനഫ�ം
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5472. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) 2011 �ത� 2016 വെര�� േകാവളം നിേയാജക മ�ല�ിെല െ�ഷ�� െഡവല�െമ�് ഫ�ം
ആ�ി വികസനഫ�ം െചലവഴി�തിെ� പ�തി തിരി�് �ക സഹിതം വിശദവിവരം ന�കാേമാ;

(ബി) ��ത കാലയളവി�  െ�ഷ��  െഡവല�െമ�് ഫ�ം ആ�ി വികസനഫ�ം ���മായി
െചലവഴി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

ഏറനാട് മ�ല�ിെല കി�ബി പ�തിക�

5473. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) 2016-17  ബ�ജ�് �കാരം ഏറനാട് മ�ല�ി�  ഏെത�ാം പ�തിക��ാണ് �ക
വകയി��ിയി��ത്; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ��ത ബ�ജ�ി�  �ഖ�ാപി� മ�ല�ിെല പ�തികളി�  'കി�ബി  'വഴി നി��ഹി��തിന്
ഉേ�ശി�ി�� പ�തിക� ഏെത�ാമാണ് ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇവ�െട ഭരണാ�മതി�� നടപടിക� ഇേ�ാ� ഏത് ഘ��ിലാണ് എ�് വ��മാ�േമാ?

കി�ബി ഏെ��ാ� ഉേ�ശി�� പ�തി

5474. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബി ആദ� വ�ഷം ഏെ��ാ� ഉേ�ശി�� പ�തിക�െട വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) േകാ�ാട് മ�ല�ി�  കി�ബി യിേല�് ഏെത�ി�ം പ�തി �പാ�ശ െച�ി�േ�ാ;  എ�ി�
വിശദാംശം ന��േമാ?

നിേയാജക മ�ലം ആ�ി വികസന പ�തി

5475. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) നിേയാജക മ�ലം ആ�ി വികസന പ�തികളിേല�് സമ��ി�� ���ിക�െട നി�േ�ശ��
ധനകാര� വ��ി�  േനരി�് ന��ക�ം ധനകാര� വ��് �േഖന എ�ിേമ�ക�  ത�ാറാ�ി
സമ��ി��തിന് അ�ിനിേ��ീവ് വ��കളിേല�് ന��ക�ം േവണെമ� വ�വ�
കാലതാമസ�ിനിടയാ��തായ പരാതി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ബ�െ�� വ��ക�െട താെഴ��ി�  നി�േ�ശ��  സ�ീകരി�ക�ം േരഖക�  സഹിതം
സ��ാറി�  ഭരണാ�മതി�ായി ലഭ�മാ�ക�ം െച�� രീതി അവലംബി�ാ�  സ��ാ�
സ��മാ�േമാ?

കാ�ണ� ബനവല�് �ീം

T 5476.�ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

മംഗലാ�രം,  േകായ���  �ട�ിയ �ല�ളിെല ആ�പ�ികളി�  ചികി� േത��
കാസ�േഗാഡ്, പാല�ാട് എ�ീ ജി�കളി� നി�ളള േരാഗിക��്, കാ�ണ� ബനവല�് �ീമിെ�
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ആ��ല�ം അ�വദി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� അതി�ളള നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

കാ�ണ� ചികി�ാ പ�തി

5477. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) കാ�ണ� ചികി�ാ പ�തി വി�ലീകരി��തിന് ആേലാചി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) വി�ലീകരണ�ി�െട എെ�ാെ� മാ��� വ��ാനാണ് ആേലാചി��ത്;
(സി) തിക�ം ലാേഭ�േയാ��ടി മാ�ം �വ��ി�� സ�കാര� ആ�പ�ിക� ��ത പ�തി ��പേയാഗം

െച��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) സ�കാര� ആ�പ�ികെള ��ത പ�തിയി� നി�ം ഒഴിവാ�ാ� ത�ാറാ�േമാ ?

കാ�ണ� െബനവല�റ് പ�തി

5478. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) കാ�ണ� ബനവല�റ് പ�തി ആരംഭി�തി� േശഷം നാളി�വെര എ� �ക വിതരണം െച� എ�്,
ജി� തിരി�്, വ��മാ�േമാ;

(ബി) െക.ബി.എഫി� നി�് ആല�ഴ ജി�യി� ധനസഹായം ലഭി�വ�െട വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ധനകാര� വ��ിെ�റ�ം െക.ബി.എഫ്.  േ��് െലവ� ക�ി�ി�െട�ം �േത�കാ�മതി ലഭി�ാെത
മാ�ിെവ�ി�� അേപ�കളിേ��  ഇൗ സ��ാ�  അധികാരേമ�േശഷം സ�ീകരി� നടപടിക�
വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) �േത�കാ�മതിയി�െട ചികി�ാ ധനസഹായ�ിന് അ�ഹരായവ�െട വിശദവിവരം, ജി� തിരി�്,
ലഭ�മാ�േമാ?

േചരമാ� ഫിനാ�ഷ�� സ��ീസസ്

5479. �ീ.എ�േദാസ് ���ി�ി
,, േറാജി എം. േജാ�
,, ഐ.സി.ബാല���
,, വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) േചരമാ� ഫിനാ�ഷ�� സ��ീസസിെ� �വ��നം ആരംഭി�ി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േചരമാ�  ഫിനാ�ഷ��  സ��ീസസിെ� ഓഹരി ഉടമ�ത നിലവി�  എ� േപ��െ��്
വിവരി�േമാ;

(സി) ഇതിെ� �വ��നം വി�ലീകരി�ാ� തീ�മാനി�ി�െ��ി� വിശദാംശം ന��േമാ?

താരേ�രി ��സിഫ് േകാടതിയി� ആവശ�മായ ത�ികക�

5480. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) താമരേ�രി ��സിഫ് േകാടതി�െട �ഗമമായ �വ��ിന് ആവശ�മായ ത�ികക� ��ി��
കാര�ം ധനകാര� വ��ിെ� പരിഗണനയി�േ�ാ;
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(ബി) എ�ി�, വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) അ�കാരം ആവശ��ിന് ത�ികക� ��ി��തിന് ധനകാര�വ��് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

പാല�ാട് ജി�യിെല അതി��ി െച�്േപാ�ക�െട നവീകരണം

5481. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) പാല�ാട് ജി�യിെല ഏെത�ാം അതി��ി െച�്േപാ�കളാണ് നവീകരി�ാ�  ഉേ�ശി��ത്
എ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) നവീകരണ �വ��ന��െട ഭാഗമായി നാളി�വെര നട�ിയ �വ��ന��  സംബ�ി�
വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ��ത �വ��ന�ിെ� ഭാഗമായി നട�ിലാ�ാ�  േപാ�� വികസനം എെ�ാെ�യാെണ�്
വിശദാമാ�േമാ ?

ഒ��ാലം നിേയാജക മ�ല�ി� കി�ബിയി� ഉ�െ���ിയ പ�തിക�

5482. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഭരണാ�മതി ഇ�ാ��ം എ�ാ�  ബ�ജ�ി�  േടാ��  െ�ാവിഷ�  ഉ��മായ ഏെത�ാം
���ിക��ാണ് കി�ബിയി� ഉ�െ���ി ഒ��ാലം നിേയാജക മ�ല�ി� ഫ�് അ�വദി�്
���ി ആരംഭി��തിന് ഭരണാ�മതി�ം, െ�ഷ�� സാ�ഷ�ം ന��വാ� ഉേ�ശി��െത�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) കി�ബി �ഖാ�ിരം നട�ിലാ�� പ�തിക�െട ���ീയാ��  സമയബ�ിതമാ��തിനായി
എെ��ാം മാ��നി�േ�ശ�� സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

���ാടി നിേയാജക മ�ല�ിെല ആ�ി വികസന പ�തി

5483. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) 2012 - 2013, 2013 - 14, 2014 - 2015, 2015 - 16 സാ��ിക വ�ഷ�ളി� ആ�ി വികസന
പ�തിയി� ���ാടി നിേയാജക മ�ല�ി� ഏെതാെ� �വ��ിക��ാണ് ധനകാര� വ��്
അ�മതി ന�കിയത്; വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ബി) ഇൗ വ�ഷ�ളി�  വിവിധ വ��കളി�  നി�് �പാ�ശക�  ലഭി�ി�ം ധനകാര� വ��് അ�മതി
ന�കാ� പ�തികളി� ���ാടി മ�ല�ി� നി�� ഏെത�ി��േ�ാ;

(സി) എ�ി� അ�മതി ന�കാനാകാ� സാഹചര�ം എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ?

പ�ാളി� െപ�ഷ� പ�തി

5484. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) മ� സ��ാ�  ജീവന�ാ��് ലഭി�വ�� ഡി.സി.ആ�.ജി.  ആ��ല�ം,  പ�ാളി� െപ�ഷ�
പ�തിയി� ഉ�െ�� ജീവന�ാ��ം ലഭി�ാ� അ�ഹത�േ�ാ; ഇെ��ി� ഇ�രം ജീവന�ാ��ം
ഡി.സി.ആ�.ജി. ലഭി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;
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(ബി) പ�ാളി� െപ�ഷ�  പ�തിയി�െ�� ജീവന�ാ�െട മരണേശഷം,  ആ�ിതനിയമനം
ലഭി���വെര,  ജീവന�ാര�  അവസാനം വാ�ിയ ശ�ളം സമാശ�ാസമായി ന��െമ� ��
സ��ാരിെ�  26-12-2012-െല ക�ാബിന�് തീ�മാനെ��ട��് ഉ�രവ് �റെ��വി�ി�േ�ാ;

�തിയ സ��ാ� ഈ തീ�മാന�ി� എെ��ി�ം മാ�ം വ��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) പ�ാളി� െപ�ഷ�കാ��് മിനിമം െപ�ഷ� ഉറ�ാ�േമാ?

പ�ാളി� െപ�ഷ� പ�തി

5485. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സ��ാ�  നിയമനം ലഭി��വ��് പ�ാളി� െപ�ഷ�  ഏ�െ���ിയത് എ�
�തലാണ്; പ�തി�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തിയി��െ��വ�െട വിരമി�� �ായം എ�യാണ്;
(സി) ഈ പ�തി�െട ഫ�് മാേനജരായി ഏത് �ാപനെ�യാണ് െതരെ���ി��ത്;  ഇതിെ�

മാനദ�െമ�ായി��െവ�് െവളിെ���േമാ;

(ഡി) സം�ാന �ഷറിെയ ഇതിനായി െതരെ���ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  എ�െകാെ��്
വ��മാ�േമാ;

(ഇ) പ�ാളി� െപ�ഷ� പ�തി �ന:പരിേശാധി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(എഫ്) ഈ പ�തി�െട ഫ�് മാേനജരായി സം�ാന �ഷറിെയ നി�യി�ാ� എെ�ാെ� നടപടിക�
സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് അറിയി�േമാ?

കി�ബി�െട �വ��ന �േരാഗതി

5486. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഇൗ വ�ഷെ� സം�ാന ബജ�ി� �ഖ�ാപി� കി�ബി�െട �വ��ന �േരാഗതി വിശദമാ�േമാ;

(ബി) കി�ബി വഴി നട�ിലാ�ാ�  ഉേ�ശി�� വികസന �വ��ന���� മാനദ���
സംബ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ?

നില�� മ� ല�ിെല പ�തിക�

5487. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) നില��  മ� ല�ി�  �ക വകയി��ിയി���ം എ�ാ�  ഇ�വെരയായി ആരംഭി�ാ�േതാ
���ിയാ�ാ�േതാ ആയ പ�തിക�െ��ി�  അവ ഏെത�ം എ�െകാെ��ം
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) നില��  മ�ല�ി�  നബാ�ഡ് പ�തി �കാരം അ�വദി� പ�തികളി�  ഇനി�ം
ആരംഭി�ാ�േതാ,  ��വനാ�ാ�േതാ ആയ പ�തിക�  ഉെ��ി�  അവ�െട വിശദവിവരം
ലഭ�മാ�ാേമാ?

വിദ�ാഭ�ാസ വാ� അ�വദി��ത് മാനദ�ം
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5488. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ബാ�കളി�  വിേദശ ഇ��ാ�ാരി�  നി��ത് ഉ�െ�െട�� നിേ�പം എ�
േകാടി �പയാണ്;  േകരള�ിെല ബാ�കളി�  നി�ം വാ�യായി അ�വദി�ി��ത് എ�
�പയാണ്; വാ�ാ-നിേ�പ അ�പാതം എ� ശതമാനമാണ്;

(ബി) സം�ാന�് െപാ�േമഖലയി�� ബാ�ക�  ഉ�െ�െട വിദ�ാഭ�ാസ വാ� അ�വദി��തി�
വി�ഖത കാണി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  വിദ�ാഭ�ാസ വാ� അ�വദി��ത് സംബ�ി�്
എെ��ി�ം മാനദ��േളാ മാ�� നി�േ�ശ�േളാ �റെ��വി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  അവ
എെ�ാെ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സം�ാനതല ബാ�ിംഗ് സമിതിയി�  വിദ�ാഭ�ാസവാ� അ�വദി���മായി ബ�െ��്
ഏെത�ി�ം തര�ി�� െപാ� മാനദ���  നി�യി�കേയാ തീ�മാനി�കേയാ
ഉ�ായി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) സം�ാനെ� പാവെ�� വിദ�ാ��ിക��് സം�ാന�ിന് അക�ം �റ�ം വിദ�ാഭ�ാസം
േന��തിനായി വാ� ലഭ�മാ��തിന് ഒ� െപാ� മാനദ�ം ഉ�ാ��തി�ം ആവശ��ാ��്
വാ� ലഭ�മാ��തി�ം എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�കെയ�് വ��മാ�േമാ ?

സം�ാന�് കാ�ണ� ചികി�ാ ധനസഹായ പ�തി

5489. �ീ.െക.സി.േജാസഫ്
,, എ.പി. അനി� �മാ�
,, തി�വ�� രാധാ���
,, ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് കാ�ണ� ചികി�ാ ധനസഹായ പ�തി വ�ാപി�ി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; ഉെ��ി�
എ�െനെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) പ�തി നട�ി�ി�� �ക എ�െനയാണ് സമാഹരി�ത്; വിശദമാ�േമാ?

സ��ാ� ജീവന�ാ�െട െമഡി�� അഡ�ാ�സ്

5490. �ീ.െക. െക. രാമച�� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  ജീവന�ാ�െട െമഡി��  അഡ�ാ�സ് ലഭി��തി�� അേപ�കളിേ��  നടപടി
സ�ീകരി�ാ� വ�� കാലതാമസം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ടി അേപ�കളി� േവഗ�ി� തീ�മാനം എ��� തര�ി� ഇട�� ത�ക� ഒഴിവാ�� കാര�ം
ആേലാചി�േമാ;

(സി) െമഡി�� അഡ�ാ�സി�� അേപ�ക� ഓ�ൈലനാ�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ?

േകാ��� നിേയാജകമ�ല�ിെല കി�ബി ���ിക�

5491. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ���  നിേയാജകമ�ല�ിെല ഏെത�ാം ���ികളാണ് കി�ബിയി�
ഉ�െ���ിയി��െത�് വിശദമാ�േമാ;
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(ബി) നിലവി�  നട�െകാ�ിരി�� ഏെത�ാം പ�തികളാണ് കി�ബിയി�  ഉ�െ���ിയെത�
ജി�തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) േകാ���  നിേയാജകമ�ല�ി�  കി�ബി�മായി ബ�െ�� �വ��ന��
ഏേകാപി�ി��തിന് മീ�ിംഗ് വിളി���ാ�  ഏെത�ി�ം സ��ാ�  �ാപന�േളാട്
നി��ഷി�ി�േ�ാ; എ�ി� ഏെത�ാം �ാപന�േളാട് എ�റിയി�േമാ;

(ഡി) കി�ബിയി�  ഇനി��െ���ാ�  േപാ��,  ��ത മ�ല�ിെല പ�തിക�  ഏെത�ാെമ�്
വ��മാ�േമാ?

സ��ാ� ജീവന�ാ��� ��് ആ�ിഡ�് േപ�ണ� ഇ�ഷ�റ�സ്

5492. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സ��ാ� ജീവന�ാ��� ��് ആ�ിഡ�് േപ�ണ� ഇ�ഷ�റ�സ് എ� �തലാണ് ആരംഭി�ത്;
(ബി) ഈ പ�തി �കാരം ജീവന�ാ��് ഏ� തര�ി�� അപകട���ാണ് ധനസഹായ�� ന�കി

വ��ത്; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ഇതിനകം ഈ പ�തിയി� നി�ം എ� ജീവന�ാ��് എ� �ക ധനസഹായം അ�വദി�ി��്;
(ഡി) ജീവന�ാരി� നി�ം ഇ�വെര എ� �ക ഇ��റ�സ് ഇന�ി� പിരി�ി��്;  ഏ� ഏജ�സി

വഴിയാണ് ഈ പ�തി നട�ാ��ത്; വിശദമാ�ാേമാ?

ആേഗാളവ��രണ നയ��െട ഫലമായി കാ�ഷിക േമഖലയി��ായ തിരി�ടി

5493. �ീ.െജയിംസ് മാത�
,, െക.വി.വിജയദാസ്
െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�
�ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ആേഗാളവ��രണ നയ��െട ഫലമായി കാ�ഷിക േമഖലയി��ായ തിരി�ടി സം�ാന
സ��ഘടനയി��ാ�ാനിട�� കന� ആഘാതം പരിഹരി�ാനായി ഏ� വിധ�ി��
ത��ളാണ് ആവി�രി�ാ� ഉേ�ശി��ത്;

(ബി) വള��ാ നിര�് ഉയ���േതാെടാ�ം സാ�ഹ� നീതി ഉറ�വ��ാനായി എ� മാ��മാണ്
ആേലാചി��ത്;

(സി) നവീന േസവന-വ�വസായ േമഖലക�െട വള���േവ� പ�തിക�  �പീകരി��തിേനാെടാ�ം
പാ�ശ�വ��രി�െ��് പര�രാഗത െതാഴി�  േമഖലെയ ആ�യി�ാ�  നി�ബ�ിതരായ
ഗണ�മായ ജനവിഭാഗ��െട �േരാഗതി�് ആവി�രി�ാ�േ�ശി�� വികസന ത��ിെ�
�പേരഖ അറിയി�ാേമാ?

ഇ�േ��ഡ് ഫിനാ�ഷ�� മാേനെ��് സി�ം

5494. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�
,, വി.ആ�. �നി� �മാ�
,, ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��
�ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ധനകാര� ഇടപാ�ക�  �മീ�ത�ം,  ആ��ിത�മാ��തി�� ഇ�േ��ഡ് ഫിനാ�ഷ��
മാേനെ��് സി�ം എ� സംവിധാന�ിെ� വിശദാംശ�� ന�ാേമാ;

(ബി) എ�ാ സാ��ിക ഇടപാ�ക�ം ഒ� �ട�ീഴി�  െകാ�വ�� തര�ി�� ��ത
സംവിധാന�ിെ� �േരാഗതി വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഐ.എഫ്.എം.എസ്. �ല�� േന��� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

ധനകാര�പരിേശാധന വിഭാഗ�ിെ�റ അധികാര��

5495. �ീ.േറാഷി അഗ�ി�
,, േമാ�സ് േജാസഫ്
,, സി.എഫ്.േതാമസ്
േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) െസ�േ�റിയ�ിെല ധനകാര�വ��് പരിേശാധനാവിഭാഗ�ിന് ഏെത�ാം ഓഫീ�കളി�
പരിേശാധന നട��തിനാണ് അധികാര��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) കഴി� സ��ാരിെ� കാല�് ടി വ��് �തിവ�ഷം എ� ഓഫീ�ക�  പരിേശാധന�്
വിേധയമാ�ിെയ�ം, എ�യിട�ളിെല സാ��ിക �മേ��ക� കെ��ി സ��ാരിന് റിേ�ാ��്
സമ��ി�െവ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) പരിേശാധനാേവളയി� േപാലീസ് വ��ിന് കീഴി�� ഓഫീ�കളിെല സീ��് ഫ�് ഉ�െ�െട��
വിഷയ�� ധനകാര�പരിേശാധന വിഭാഗ�ിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) േപാലീസ് വ��ിന് കീഴി�� ഓഫീ�കളി�  െപാ�ജന�ളി�  നി�് േനരി�ം അ�ാെത�ം
ഏെതാെ� രീതിയിലാണ് പണം ലഭ�മാ��െത�് ധനകാര�വ��ിന് അറി�േ�ാ;  ഉെ��ി�
വിശദമാ�ാേമാ?

(ഇ) േപാലീസ് വ��ിന് കീഴി�� ഇ�രം ഓഫീ�കളി� ലഭി�� പിഴ, െപ�ി, എ�ിവ ഉ�െ�െട��
എ�ാ റവന��ം �ത�മായി ഖജനാവിേല�് അട��േ�ാെയ�ം, അതിന് �ത�മായ അ�ൗ�ക�ം
,േരഖക�ം ��ി��േ�ാെയ�ം കെ��വാ�  ധനകാര�പരിേശാധനാവിഭാഗം ��ത�
കാര��മമായ നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;  ഈ വിഷയ�ി�  എെ��ാം
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

നി�തിയിന�ിെല േക� വിഹിതം

5496. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിന് ഇ�ഴി�  5  വ�ഷം േക�സ��ാ�  വിഹിതമായി നി�തിയിന�ി�  കി�ിയ
�ക�െട വിശദാംശ�� വ�ഷം തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ �ക ഏെതാെ� പ�തിക��ായാണ് െചലവഴി�െത�് വ��മാ�ാേമാ?

േക�ാവി�ത പ�തിക�

5497. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) നിലവി�ളള േക�ാവി�ത പ�തികളി� ഓേരാ�ി�ം എ� ശതമാനം വീതമാണ് േക� സ��ാ�
വിഹിതെമ�ം സം�ാന സ��ാ�  വിഹിതെമ�ം പ�തിക�െട േപ�സഹിതം ഇനം തിരി�്
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വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�ഴി�  5 വ�ഷം േമ��റ� ഓേരാ പ�തിക��മായി േക� സ��ാ� അ�വദി� �ക�ം
യഥാ���ി� സം�ാനം േനടിെയ�� �ക�ം എ� വീതെമ�് വ�ഷം തിരി�് ഇനം തിരി�്
വ��മാ�ാേമാ; ഇൗ �ക ഓേരാ പ�തി�ം അ�വദി� �ക�െട എ� ശതമാനം വീതമാണ് എ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സം�ാന സ��ാ�  വിഹിതം ന�കാതി��തിനാ�  നട�ിലാ�ാ�  കഴിയാെത േപായ േക�
സഹായ പ�തിക� ഏെതാെ� എ�ം ഇത് ഏെതാെ� വ�ഷ�ളിലാണ് ഉ�ായി�ളളെത�ം
ഇനം തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) േക�വിഹിതം ലഭി�ാെത േപായതിനാ�  ഏെത�ി�ം പ�തിക�  സം�ാന ബജ�ി�
ഉ�െ���ിയി�ം നട�ിലാ�ാ�  കഴിയാെത േപായി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  അവ ഏെതാെ� എ�്
വ�ഷം തിരി�് വ��മാ�ാേമാ?

എ�ിനീയ�മാ�െട ശ�ളെ�യി�കളിെല അപാകത

T 5498.�ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) പ�ാം ശ�ള��ീഷ�  റിേ�ാ��ി�  െപാ�മരാമ�്,  ജലേസചനം,  തേ�ശസ�യംഭരണം എ�ീ
വ��കളിെല എ�ിനീയ�മാ�െട ശ�ളെ�യി�ക� ഒ�താം ശ�ള പരി�രണ�ി��ായി��
സമാനത�ികകളി�െ�� ഉേദ�ാഗ��മാ�െടതിേന�ാ�  �റ� േപായതായി
��യി�െപ�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ആയത് പരിഹരി��തിന് ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

െച�്േപാ�ക� അഴിമതി രഹിതമാ�ാ� നടപടി

5499. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െച�്േപാ�ക� അഴിമതി രഹിതമാ�ാ� സ��ാ� ആേലാചി��േവാ;

(ബി) അഴിമതി രഹിതമാ�ാ� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ാനാണ് സ��ാ� ആേലാചി��ത്?

സ���പണി�ലി നിര�ക� ഏകീകരി��തിന് നടപടി

5500. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� സ����ടകളി�  ആഭരണ���് ഓേരാ�ി�ം സ����ിെ� വില �ടാെത
മെ�െ��ാം ചാ��കളാണ് ഇൗടാ�ാ� വ�വ���ത്;

(ബി) ഇ�ര�ി�  ഇൗടാ�� ചാ��ക��് ഏകീ�ത സ�ഭാവമി�ാ�ത് കാരണം പലേ�ാ�ം
ഉപേഭാ�ാ��  �ഷണം െച�െ���െ�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇ�രം
നിര�ക� ഏകീകരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) സ����ടകളി� പണി�ലി ഇന�ി� പരാമാവധി ഇൗടാ�ാ�� �ക നി�യി� ന�കിയി�േ�ാ;

ഇ�ര�ി� ഒ� മാനദ�ം ഇ�ാ�� കാരണം പല സ����ടക�ം അമിത �ക ഇൗടാ��
�ിതിവിേശഷം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇ�രം �വണതക�  അവസാനി�ി��തിന്
നടപടി സ�ീകരി�േമാ?
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2014-െല ധനകാര� നിയമ�ിെല മാ�ം

5501. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2014 � ധനകാര� നിയമ�ി� മാ�ം വ��ിയേ�ാ� വാ�� നി�തി സംബ�ി��ായ പിഴവ്
പരിഹരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) വാ�് നിയമ�ി�  നിര�രമാ�� േഭദഗതിക�ം സ��ാ�  നിലപാ�ക�ം �ലം സ���ാഭരണ
േമഖലയി� ഇ�് േനരി�� ���� പരിഹരി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ ;

(സി) േകരള�ി�  സ��� വ�ാപാരിക��് നി�തി സ�ദായം ലളിതമാ�ാനായി േകാ�ൗ�ിംഗ്
രീതിെകാ� വ�� കാര��ി� അഭി�ായം വ��മാ�ാേമാ;

സ��ാ� വാഹന���് ടയ� വാ��തിന് െചലവഴി� �ക

5502. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� സാ��ിക വ�ഷം സം�ാനെ� സ��ാ�  വാഹന���് ടയ� വാ��തിനായി
എ� �പ െചലവഴി�െവ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇത് ഏെത�ാം �ാപന�ളി� നി�ാണ് വാ�ിയെത� വിശദമാ�േമാ?

നി�തി ഒഴിവാ��തി� നടപടി

5503. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) 2016-17വ�ഷെ� ബ�ജ�ി�  ഖാദി ഉ���ിെ� ടാ�്  2%  ആയി ഉയ��ക��ായി.
പര�രാഗത വ�വസായം െകാ� ജീവി�� ��ംബ�െള �േത�കി�് െന� േമഖലെയ വളെര
�തി�ലമായി ബാധി�� ��ത തീ�മാനം പി�വലി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) േകരള�ി�  ഉ�ാദി�ി�� ൈക�റി �ണിക��് െച�്േപാ�ി�  ടാ�്
ഈടാ���്;പര�രാഗതമായ ��ത വ�വസായം അന�ംനി� േപാ��
അവ�യാ��ത്;േകരള�ിനക�് ഉ�ാദി�ി�� �ണി�ര���്  2%  നി�തി
ഒഴിവാ��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

ചര� േസവന നി�തി

5504. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ചര� േസവന നി�തി നട�ാ��തിന് ��ായി ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ���് പരിശീലനം
ന�േക�ത് ആവശ�മാെണ�് ക���േ�ാ;

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

(സി) ജി.എസ്.ടി നട�ാ�േ�ാ�  2016-17  വ�ഷ�ി�  ലഭി�െമ�് �തീ�ി�� നി�തി
വ�മാനെ��റി�് സ��ാ� കണ�ാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

അമരവിള െച�് േപാ�ി�� േവ �ി�ജ്
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5505. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഉേദ�ാഗ��െട അലംഭാവം�ലം അമരവിള െച�് േപാ�ി�� േവ �ി�ജ്
ന�ാ�ാെതയിരി��ത് സ��ാരിെ� ��യി�െപ�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  എ�െകാ�് ഉചിത
നടപടി സ�ീകരി��ി�;

(ബി) ഇ�വഴി ദിവസ�ം കട�േപാ�� ആയിര�ണ�ിന് ചര�് വ�ിക�െട ��ം കണ�ാ�ാ�
കഴിയാ���ലം നി�തിയിന�ി�  സ��ാരിന് ല���  ന�ം സംഭവി��ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ��ത കാരണ�ാ� ഇവിെട�� ഉേദ�ാഗ�� ൈക�ലി വാ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) കഴി� എ�.ഡി.എഫ്. സ��ാരിെ� കാല�് ( 6 വ�ഷം ��്) ഉേദ�ാഗ��െട േകാഴവാ��
നിരീ�ി�വാനായി 6 ക�ാമറക� ഇവിെട �ാപി�ി��ത് �വ��നരഹിതമായി വ�ഷ�ളായി�ം
മന:���ം ന�ാ�ാതിരി��ത് ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ഇ) അടിയ�രമായി ഇവിെട ക�ാമറക�  �വ��ി�ി�് ൈക�ലി വാ��ത് തടയാ�  നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

ചര�-േസവന നി�തി

5506. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ചര�-േസവന നി�തി നിലവി�  വ�േ�ാ�  എ� �ാ�കളിലായി നി�തി നിര�്
ഏ�െ���ാനാണ് തീ�മാനമായി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ� വഴി സാധാരണ�ാെര ബാധി�� ഏെതാെ� ഉ�����ാണ് വില �ടാനിട��െത�്
വ��മാ�േമാ;

(സി) �തിയ നി�തി നിര�് സംബ�ി�് എെ�ാെ� വിേയാജി�കളാണ് േക� ഉ�താധികാര
സമിതിയി� സമ��ി�ി��ത്; വിശദാംശം ന��േമാ?

വാണിജ� നി�തി �ടി�ിക

5507. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ��സ��ാരിെ� കാല�് വാണിജ� നി�തി �ടി�ികയിന�ി� എ� �ക�് േ� ന�കിയി�െ��്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��സ��ാരിെ� കാല�് േ� ന�കിയ ടി �ടി�ിക പിരി��തിനായി എെ��ാം നടപടിക�
സ�ീകരി�വ�� എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

വാണിജ� നി�തി വ�മാന�ി� വ��നവ്

5508. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി� േശഷം വാണിജ� നി�തി വ�മാന�ി�  എ�
ശതമാന�ിെ� വ��നവാണ് ഉ�ായി��ത് എ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) നി�തി േചാ�� തട��തി�ം നി�തി വ�മാനം വ��ി�ി��തി�മായി എെ��ാം പ�തികളാണ്
ഈ സ��ാ�  നട�ിലാ��െത�് വിശദമാ�േമാ;  നട�് വ�ഷ�ി�  ഓേരാ വാണിജ� നി�തി
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െച�് േപാ�കളി� നി�ം ലഭി� നി�തി വ�മാനം എ�യാണ്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) െച�് േപാ�കളിെല വ�മാന�ി� വ� �റവ് സംബ�ി�് പഠനം നട�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം
ന��േമാ;  എ�ാ െച�് േപാ�കളി�ം വാളയാ�  െച�് േപാ�് േമാഡ�  ഏ�െ���ി നി�തി
പിരിവ് ��ത� കാര��മമാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

ഓ�ൈല� വിപണന�ി� നി�് സ��ാരിന് നി�തി

5509. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നട�� ഓ�ൈല� വിപണന�ി� നി�് സ��ാരിന് നി�തി ലഭി��േ�ാ;

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇെ��ി�  ഓ�ൈല�  വിപണനം നി�തി�് വിേധയമാ�ാ�  നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�്
വ��മാ�േമാ?

വ�ാപാരിക��ായി ആ�നിക പരാതി പരിഹാര കാ� െസ��

5510. �ീ.സ�ി േജാസഫ്
,, വി.എസ്.ശിവ�മാ�
,, ൈഹബി ഈഡ�
,, അ�� �കാശ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) വ�ാപാരിക�െട പരാതിക�  അറിയി��തിന് നി�തി വ��ി� എെ��ാം സംവിധാന�ളാണ്
ഒ��ാ�േ�ശി��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇതിനായി ഒ� ആ�നിക പരാതി പരിഹാര കാ�  െസ��  �ട�� കാര�ം ആേലാചി�ി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(സി) പരാതിക� സ�ീകരി��തി�ം അതിന് പരിഹാരം കാ��തി�ം എെ��ാം സംവിധാന�ളാണ്
െസ�റി� ഒ��ാ� ഉേ�ശി�ി��ത്; വിശദാംശ�� എെ��ാം?

കാസ�േകാട് ജി�ാ �ഷറി ഓഫീസ്

5511. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േകാട് ജി�ാ �ഷറി ഓഫീസ് സ��ം െക�ിട�ിലാേണാ �വ��ി��െത�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇെ��ി�  ഇേ�ാ�  �വ��ി�� െക�ിട�ി� ന��� വാടക എ�യാണ്;  എ� കാലമായി
വാടക െക�ിട�ി� ജി�ാ �ഷറി �വ��ി� വ��;

(സി) േകരള�ി� എ�ാ ജി�കളി�ം �ഷറി ഓഫീ�ക��് സ��ം െക�ിട�േ�ാ;

(ഡി) ഇെ��ി�  സ��മായി െക�ിടം നി��ി��തിെന�റി� ആേലാചി��േ�ാ എ�്
വ��മാ�ാേമാ?

പ���ി സ��ഷറി
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5512. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ���ി സ��ഷറി �വ��ി��ത് േ�ാ�് െഡവല�്െമ�് ഓഫീസ് െക�ിടേ�ാട്
േച��ാെണ� വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത സ��ഷറി�് സ��മായി െക�ിടം നി��ി�ാ� തീ�മാനം എ��ി�േ�ാ;

(സി) പ���ി രാേമശ�രം വിേ�ജി� നി��ി�ാ� ഉേ�ശി�� റവന� ടവറിേനാെടാ�ം സ��ഷറി��
െക�ിട�ം നി��ി�േമാ?

�ഷറിക��് സ��മായി െക�ിടം

5513. �ീ.േറാഷി അഗ�ി�
,, േമാ�സ് േജാസഫ്
,, സി.എഫ്.േതാമസ്
േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� �ഷറികെള�ാം സ��ം െക�ിട�ിലാേണാ �വ��ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) വാടക െക�ിട�ി�  �വ��ി�� �ഷറിക��് സ��ം െക�ിടം നി��ി�ാ�േ�ശി��േ�ാ;

ഉെ��ി�  നട� സാ��ികവ�ഷം ഇതിേല�ായി എ� �ക വകയി��ിയി�െ��്
വ��മാ�േമാ;

(സി) സൗജന�മായി �ലം ലഭ�മാ�ിയി�� �ല�ളി�  അടിയ�രമായി �ഷറി െക�ിടം
നി��ി�വാ�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

കാ�ണ� ബനവല�് ഫ�് �ടി�ിക

5514. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) കാ�ണ� ബനവല�് ഫ�ി�  ഉ�െ���ി മാരകേരാഗ��െട ചികി��് ധനസഹായം
അ�വദി�തിെ� ഭാഗമായി ഏെത�ാം ആ�പ�ിക��് ധനസഹായം �ടി�ികയായി��്;

(ബി) ഓേരാ ആ�പ�ി�െട�ം �ടി�ികയായി�ളള �ക �േത�കം വ��മാ�േമാ;

(സി) �ടി�ിക�ക കഴിവ�ം േവഗ�ി�  െകാ��തീ���തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�
എെ�ാെ�യാണ്; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

താ��് േലാ�റി ഓഫീ�ക�

5515. �ീ.എം.എം. മണി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് താ��് തല�ി� േലാ�റി ഓഫീ�ക� �വ��ി��േ�ാ; എ� താ��് േലാ�റി
ഓഫീ�ക� �വ��ി���്;

(ബി) ഇ��ി ജി�യി� എ� താ��് േലാ�റി ഓഫീ�ക� നിലവി��്; വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(സി) �തിയതായി താ��് േലാ�റി ഓഫീ�ക� അ�വദി�ാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ഉ���േചാല താ��് േലാ�റി ഓഫീസ് ഇേ�ാ�  ഇ��ി താ��ിലായി മാറിയത്
��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഉ���േചാല ആ�ാനമായ െന�ംക��് താ��് േലാ�റി ഓഫീസ്
�വ��നം ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?
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ഭാഗ��റി വ��ി� കീഴിെല ഏജ�മാ�

5516. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന ഭാഗ��റി വ��ി� കീഴി� എ� ഏജ�മാ� �വ��ി���്; ഇതി� വ�കിട െച�കിട
ഏജ�മാ� എ� േപ� വീത��്;

(ബി) ഏജ�മാ��് െകാ��� ക�ീഷ� എ� ശതമാനമാണ്; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(സി) റീെ�യി�  ഏജ�മാ��് ക�വട�ിനായി ആവശ�ാ�സരണം ടി��് ലഭി��ി� എ� പരാതി
കണ�ിെല��് ഇവ��് ആവശ�ാ�സരണം ടി��് വി�പന�ായി ന���തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) സ�ീകരി�െമ�ി� വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

സാേ�തിക സ��കലാശാല�െട ഓഡി�്

5517. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സാേ�തിക സ��കലാശാല�െട ഓഡി�് നടപടിക�  ആരംഭി��തിേല�ായി ജി.ഓ.ന��
3750/2016 �കാരം സം�ാന ഓഡി�് വ��ിെന �മതലെ���ി ഉ�രവ് ഇറ�ിയതി�േശഷം
ഇതിെ� �ട� നടപടിക� ഏ�ഘ�ം വെരയായി എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഉ�ര� �കാരം എ� ത�ികക�  അ�വദി�ാ�  സ��ാ�  ആേലാചി��;  ഇവ
ഏെത�ാം; ഇതിെ� വിശദാംശ�� െവളിെ���ാേമാ?

െക.എസ്.എഫ്. ഇ. �െട ശാഖ ആരംഭി��തിന് നടപടിക�

5518. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) തഴ�ര �ാമപ�ായ�് �േദശ�് െക.എസ്.എഫ്.  ഇ.  �െട �ാ�് ഇ� എ�ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത പ�ായ�ി�  െക.എസ്.എഫ്.  ഇ.  �െട ഒ� ശാഖ ആരംഭി��തിന് നടപടിക�
സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

െക.എസ്.എഫ്.ഇ.യി� റി�യ�െമ�് �ായം

5519. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.എഫ്.ഇ.യി� നിലവിെല റി�യ�െമ�് �ായം എ�യാണ്;
(ബി) റി�യ� െച�ി�ം േകാടതിവിധി�െട അടി�ാന�ി� ആെര�ി�ം േജാലിയി� �ട��േ�ാ;

(സി) െക.എസ്.എഫ്.ഇ.യി� മാേനജ�, ഓഫീസ� ത�ികകളി�ം മ� ത�ികകളി�ം റി�യ� െച�വെര
കരാ� അടി�ാന�ി� നിയമി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ഉെ��ി� ഓേരാ വിഭാഗ�ി�ം എ� േപെര�് വ��മാ�ാേമാ?

��് േപ�ണ� ആ�ിഡ�് ഇ��റ�സ്
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5520. �ീ.എം.എം. മണി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ��് േപ�ണ�  ആ�ിഡ�് ഇ��റ�സ് പ�തി�െട വാ�ഷിക �ീമിയം എ�
�പയായി��െവ�ം ഈ വ�ഷം എ� �പയാണ് വ��ി�ി�െത�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവി�  ന�കി വ�� പരമാവധി ധനസഹായം എ� �പയായി��െവ�ം ഇേ�ാ�  ഇത്
വ��ി�ി�് ന�കിയി�േ�ാെയ�ം വിശദമാ�ാേമാ ;

(സി) അപകട�ി�െ��് ചലനേശഷി ന�െ��� ജീവന�ാ��് ന��� പരമാവധി ധനസഹായം എ�
�പയാണ്;

(ഡി) ധനസഹായം ലഭി��തിനായി എവിെടയാണ് അേപ� സമ��ിേ��ത്;  ഇതിനായി �േത�ക
ഫാറം ഉെ��ി� ഇതിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ?

കയ� േമഖല�െട �േരാഗതി

5521. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കയ�  േമഖല�െട �േരാഗതി�് തട�ം നി��� �ധാന ഘടക��  കെ��ാ�  പഠനം
നട�ിയി�േ�ാ;

(ബി) സംേയാജിത സമീപന�ിെ� അഭാവ�ി�  ആണ് ഇൗ േമഖല അവഗണി�െ���െത�
അഭി�ായം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഉെ��ി�  ആ രംഗ�് സ�ീകരി�ാ�  ഉേ�ശി�� നവീന�ം ഫല�ദ�മായ നടപടിക�
വ��മാ�േമാ?

കയ� േമഖല�െട സംര�ണം

5522. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) കയ� േമഖല�െട സംര�ണ�ിന് എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരിെ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) കയ�  െതാഴിലാളിക�െട െതാഴി�  ഉറ�ാ��തി�ം കയ�  ഉ�����  സംഭരി��തി�ം
എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരിെ��് വ��മാ�േമാ?

കയ� േമഖലയിെല �തിസ�ി പരിഹരി��തിന് നടപടി

5523. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� കയ� േമഖലയിെല �തിസ�ി പരിഹരി��തിന് ഈ സ��ാ� സ�ീകരി�വ��
നടപടിക� അറിയി�േമാ;

(ബി) പര�രാഗത കയ�  െതാഴിലാളികെള സംര�ി� െകാ�തെ�,  ഈ േമഖലയി�
ആ�നികവ��രണം നട��തി�ം ��ത�  വിപണി കെ���തി�ം നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

കയ� േകാ��േറഷെ��ം കയ�െഫഡിെ��ം േഗാഡൗ�ക�

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

17 of 50 Tuesday 25 October 2016 10:55 AM



5524. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എറണാ�ളം ജി�യിെല ഇടെ�ാ�ി വട�ഭാഗ�ായി കയ� േകാ��േറഷെ��ം കയ�െഫഡിെ��ം
േഗാഡൗ�ക� നിലവി�േ�ാ; ഇവ �വ��ന�മമാേണാ;

(ബി) ��ത േഗാഡൗ�കളി� എെ��ി�ം ���ിക� നട��േ�ാ;

(സി) േഗാഡൗ�ക�െട ഇേ�ാഴെ� അവ� എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ?

പാഴായി േപാ�� െതാ�് സംഭരി�് ചകിരിയാ�ാ� നടപടി

5525. �ീ.അ�� �കാശ്
,, വി.ടി.ബ�റാം
,, വി.പി.സജീ��
,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് പാഴായി േപാ�� െതാ�് സംഭരി�് ചകിരിയാ��തിന് നട�ാ�ിയി�ളള ക��
പ�തി വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തിയ�സരി�് െതാഴിലാളിക��് ലഭി�� ആ��ല���  എെ��ാെമ�്
വിശദമാ�േമാ;

(സി) കയ� സഹകരണ സംഘ���് ഇൗ പ�തിയ�സരി�് ലഭി�� സഹായ�� വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) പ�തിയ�സരി�് എെ��ാം കാര��ളാണ് ഇൗ സ��ാ�  െച�ാ�േ�ശി��െത�്
വിശദമാ�േമാ?

യ�വ��ത കയ� ഉ��ാദനം

5526. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് യ�വ��ത കയ� ഉ��ാദനം േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് തീ�മാനെമ��ി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത തീ�മാനം പര�രാഗത െതാഴിലാളിക��് ഇടയി�  ��ി�ി�ളള ആശ�ക�
പരിഹരി��തിന് എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്; വിശദാംശം െവളിെ���േമാ;

(സി) യ�വ��ത കയ� ഉ��ാദനം വ��ി�ി��തി�െട പര�രാഗത െതാഴിലാളിക��് ഏെത�ി�ം
തര�ി�ളള െതാഴി� ന�ം ഉ�ാകാ� ഇട�േ�ാെയ� കാര�ം വിശകലനം െച�ി�േ�ാ; എ�ി�
വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

സ�കാര� േമഖലയി� ഉ�പാദി�ി�� ൈവദ�തി

5527. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സ�കാര� േമഖലയി�  ൈവദ�തി ഉ�പാദി�ി�� പ�തിക�  ഏെതാെ�െയ�ം
അവ�െട �ാപിതേശഷി എ�യാെണ�ം വിശദമാ�േമാ;

(ബി) സ�കാര�േമഖലയി� നി�് െക.  എസ്.  ഇ.  ബി.  ൈവദ�തി വാ��േ�ാ;  എ�ി� അത് എവിെട
നിെ�ാെ�യാെണ�് െചല� സംബ�ി� വിശദാംശം സഹിതം വ��മാ�േമാ;

(സി) സം�ാന�ി��ി�  സ�കാര�േമഖലയി�  ഉ�പാദി�ി�� ൈവദ�തി വാ��തിന് ഏെത�ി�ം
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ക�നിക�മായി ധാരണയായി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

െക. എസ്. ഇ. ബി. യിെല കാഷ�� ത�ിക

5528. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.  എസ്.  ഇ.  ബി.  യി�  കാഷ��  ത�ികയി�  കരാ�/ദിവസ േവതന/താ��ാലിക
അടി�ാന�ി� ആെര�ി�ം േജാലി െച��േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി�  ഇവ�െട േപ�ം എ��ം അട�ിയ പ�ിക ഇല�ി��  സ��ി�  ഓഫീസ്
അടി�ാന�ി� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) െക. എസ്. ഇ. ബി. യി� ഉപേഭാ�ാ�ളി� നി�് പണം സ�ീകരി�� എ� െസ�� ഓഫീ�ക�
ഉെ��് വ��മാ�േമാ?

െക.എസ്.ഇ.ബി.

5529. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െക.എസ്.ഇ.ബി.�് എ� െസ�� ഓഫീ�ക� ഉെ��് വ��മാ�േമാ;  2012

�േശഷം �തിയതായി എ� െസ��  ഓഫീ�ക�  ആരംഭി�ി��്;  വ�ഷം തിരി�� കണ�്
ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) െക.എസ്.ഇ.ബി.യി�  ൈല�മാ�, മ���  ത�ികകളിെല ജീവന�ാ�െട േസവനം യഥാസമയം
ഉപേഭാ�ാ���് ലഭി��ിെ�� പരാതിക� ലഭി�ി�േ�ാ;

(സി) 09.09.2016-െല  T&P  -  EB(3b)/Gen/2016/SA/2016  ന��  ഉ�രവ് �കാരം സീനിയ�
അസി��മാെര ഏെതാെ� ത�ികയിലാണ് നിയമി�ിരി��െത� വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) കാഷ�� ത�ികയിെല ഒഴിവിേല�് മേ�െത�ി�ം ത�ികയിെല ജീവന�ാെര നിയമി�ി�േ�ാ; എ�ി�
എ� േപെര നിയമി�ി��്;

(ഇ) കാഷ��  ത�ികയി� എ� ഒഴി�ക� നിലവി��്;  ഇവ പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച�ി�േ�ാ;

ഇെ��ി�  റിേ�ാ��് െച�ാ� ഒഴി�ക�  എ�;  റിേ�ാ��് െച�ാ�തി�� കാരണം
വ��മാ�േമാ?

െക.എസ്.ഇ.ബി. ഡിവിഷണ� ഓഫീസിന് െക�ിടം

5530. �ീ.സി.എഫ്.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വാടക െക�ിട�ി� �വ��ി�� െക.എസ്.ഇ.ബി. ച�നാേ�രി ഡിവിഷണ� ഓഫീസി�േവ�ി
സ��മായി െക�ിടം പണി��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) െക.എസ്.ഇ.ബി.  ച�നാേ�രി െസ��  ഓഫീസ് �ിതി െച�� �ല�് ഡിവിഷണ�
ഓഫിസി� േവ�ി സ��ം െക�ിടം പണി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െക.എസ്.ഇ.ബി.യി� �തിയ െസ�� ഓഫീ�ക�

5531. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:
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(എ) െക.എസ്.ഇ.ബി.  ക�ാഷ��  ത�ിക�െട �ാഫ് പാേ��  1387ആയി നിജെ���ിയത് ഏത്
വ�ഷമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െക.എസ്.ഇ.ബി.യി� 2011 �ത� 30/09/2016വെര എ� �തിയ െസ�� ഓഫീ�ക� ആരംഭി�
എ�തിെ� വ�ഷം തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) േകരള�ി�  നിലവി�  െക.എസ്.ഇ.ബി.യി�  എ� െസ��  ഓഫീ�ക�  ആണ്
�വ��ി��ത്;  ഇതി�  ഉപേഭാ�ാ�ളി�  നി�് പണം സ�ീകരി�� എ� െസ��
ഓഫീ�ക� ഉെ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) േകരള�ി� ര�ി� ��ത� ക�ാഷ��മാ�� എ� െസ�� ഓഫീ�ക� ഉ�്;
(ഇ) െക.എസ്.ഇ.ബി.യി�  ക�ാഷ��  ത�ിക�െട �ാഫ് പാേ��  1387  ആയി നിജെ���ിയതി�

േശഷം എ� െസ��  ഓഫീ�ക�  �ട�ിയി��് എ�് വ��മാ�ാേമാ;  ഒ� െസ��
ഓഫീസി� ഒ�ി� ��ത� ക�ാഷ് കൗ�� ഉ� എ� െസ�� ഓഫീ�ക� ഉ�്; വിശദമാ�േമാ?

േകരള പവ� ഇ��െമ�് �ീം

5532. �ീ.െക.സി.േജാസഫ്
,, ഷാഫി പറ�ി�
,, െക.�രളീധര�
,, വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) േകരള പവ�  ഇ��െമ�് �ീം �കാരം ��സ��ാ�  എെ��ാം �വ��ന�ളാണ് ഉൗ��
രംഗ�് നട�ിയത്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇൗ പ�തിയ�സരി�് എെ��ാം ക�� പരിപാടികളാണ് ഇൗ ഗവ�െമ�് ആവി�രി�ി��ത്;
വിശദാംശ�� എെ��ാം;

(സി) ഇതിനായി ഭരണതല�ി� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്?

പവ� േ�ഷ�ക� ആരംഭി��തിന് നടപടി

5533. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഏെത�ാം ൈഹേ�ാ ഇല�ിക് പവ�  േ�ഷ�ക�െട�ം െത�മ�  പവ�  േ�ഷ�ക�െട�ം
െ�ാേ�ാസ�കളാണ് സ��ാരിെ� പരിഗണനയി��െത�് വ��മാ�േമാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഇവയി� ഏെത�ി�ം പവ� േ�ഷ�ക� ഉട� ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഓ�� അ�സ് സംവിധാനം

5534. �ീ.സി. ദിവാകര�
,, ജി.എസ്.ജയലാ�
,, ആ�. രാമച��
,, െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) 'ഓ�� അ�സ്'  സംവിധാനം എ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;  ഈ സംവിധാന�ി�െട െെവദ�തി
ലഭ�മാ�� എ� �ാപന�� േകരള�ി� നിലവി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െക.എസ്.ഇ.ബി.�െട െെല� ഉപേയാഗി�് ഏത് വിതരണ�ാരി� നി�ം �റ� �ക�് െെവദ�തി
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വാ�ാ�  കഴി�� ഇൗ സൗകര�ം ഉപേയാഗെ����വരി�  നി�് െക.എസ്.ഇ.ബി.�്
എെ��ി�ം വ�മാനം ലഭി��േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത വ�കിട ഉപേഭാ�ാ�ളി� നി�ം ��ത� �ക ഇൗടാ�ി, സാധാരണ ജന���് �റ�
നിര�ി� െെവദ�തി ന�ണെമ� വിഷയ�ി� (േ�ാസ് സ�ിഡി)  സ��ാ� സ�ീകരി� നിലപാട്
െെവദ�തി െറ�േല�റി ക�ീഷ� അംഗീകരി�ി�േ�ാ; ഇ�ാര��ി� അ�ിമ തീ�മാനം എ�ായി��
എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ഊ�ജിത ഊ�� വികസന പരി�രണ പ�തി

5535. �ീ.വി.ഡി.സതീശ�
,, അ�വ� സാദ�്
,, വി.എസ്.ശിവ�മാ�
,, േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഊ�ജിത ഊ�� വികസന പരി�രണ പ�തി നട�ാ�ി വ��േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) എെ��ാം �വ��ന�ളാണ് ഈ പ�തിയ�സരി�് നട�ാ�ിവ��െത�് വിവരി�േമാ;

(സി) ഈ പ�തിയ�സരി�് എെ��ാം വിവര സാേ�തികവിദ�ാധി�ിത ���ികളാണ് ��സ��ാ�
നട�ാ�ിയത്; വിശദാംശ�� എെ��ാം;

(ഡി) പ�തി�മായി ബ�െ��് എെ��ാം വിതരണ �ംഖല വികസന �വ��ന�ളാണ് ��സ��ാ�
നട�ാ�ിയെത�് വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) ഈ പ�തിയ�സരി�് നട�ാ�ാ� എെ��ാം �വ��ന�� ഈ സ��ാ� ആവി�രി�ി��്;
വിശദമാ�േമാ?

എന�ജി േസവിംഗ് േകാ�ഡിേനഷ� ടീം

5536. �ീ.അ�വ� സാദ�്
,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�
,, വി.ഡി.സതീശ�
,, പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) എന�ജി േസവിംഗ് േകാ�ഡിേനഷ� ടീം �� സ��ാരിെ� കാല�് എെ��ാം �വ��ന�ളാണ്
ഊ�� രംഗ�് നട�ിയെത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി അ�സരി�് എെ��ാ ക�� പരിപാടികളാണ് ഈ സ��ാ� ആവി�രി�ി�ളളത്;
വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(സി) ഇതിനായി ഭരണതല�ി� എെ��ാം നടപടിക� എ��ി�െ��് വ��മാ�േമാ?

െച�കിട ജലൈവദ�ത പ�തിക�െട നി��ാണം

5537. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നി��ാണം �േരാഗമി�� െച�കിട ജലൈവദ�ത പ�തിക� ഏെത�ാമാെണ�്
വ��മാ�േമാ;

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

21 of 50 Tuesday 25 October 2016 10:55 AM



(ബി) ��ത പ�തിക�െട നി��ാണം എ�േ��് ���ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�്
അറിയി�േമാ;

(സി) ഈ പ�തിക�െട ���ീകരണേ�ാെട എ� െമഗാവാ�് ൈവദ�തി അധികമായി
ഉ�പാദി�ി�ാനാ�െമ�് വിശദമാ�േമാ?

ഊ�� ഓഡി�ിംഗ്

5538. �ീ.േറാജി എം. േജാ�
,, െക.�രളീധര�
,, എ�േദാസ് ���ി�ി
,, ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഊ�� ഓഡി�ിംഗ് പ�തി �കാരം ��  ഗവ�െമ�് എെ��ാം
�വ��ന�ളാണ് ഉൗ�� രംഗ�് നട�ിയി�ളളെത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇൗ പ�തി അ�സരി�് എെ��ാം ക�� പരിപാടികളാണ് ഇൗ ഗവ�െമ�് ആവി�രി�ി�ളളത്;
വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(സി) ഇതിനായി ഭരണതല�ി� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് അറിയി�േമാ?

േസാളാ� ൈവദ�തി�െട ഉപേയാഗം

5539. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േസാളാ� ൈവദ�തി�െട ഉപേയാഗം വ��ി�ി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;  വിശദാംശം
ന��േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തിന് േശഷം എ� േസാളാ� പാന�ക�െട �വ��നമാണ്
���ീകരി�ി��ത് എ�ം അതി�  നി�ം എ� ൈവദ�തി ഉ�പാദി�ി�ാ�  കഴി� എ�ം
വിശദമാ�േമാ;

(സി) സ��ാ�  ഉടമ�തയി�� െക�ിട�ളി�  േസാളാ�  പാന�  �ാപി�ാ�  പ�തി�േ�ാ;

വിശദാംശം ന��േമാ?

ലാഭ�ഭ, േനാ േലാഡ് െഷ�ിംഗ് കാ�യി�

5540. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ�
,, വി.പി.സജീ��
,, വി.എസ്.ശിവ�മാ�
,, എ�േദാസ് ���ി�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ലാഭ�ഭ, േനാ േലാഡ് െഷ�ിംഗ് കാ�യി� എ�ിവയി�െട ��സ��ാ� എെ��ാം
�വ��ന�ളാണ് ഊ�� രംഗ�് നട�ിയെത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈ പ�തിയ�സരി�് ഈ സ��ാ�  ആവി�രി�ി�� ക�� പരിപാടിക�െട വിശദാംശ��
ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഇതിനായി ഭരണതല�ി� എെ��ാം നടപടിക� എ��ി�െ��് വ��മാ�േമാ?
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മല�റം �റ� ഇല�ിസി�ി ഡി�ി�ഷ� പ�തി

T 5541.�ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മല�റം ജി�യിെല �റ� ഇല�ിസി�ി ഡി�ി�ഷ� (REDB) പ�തി�് അംഗീകാരം ലഭി� തീ�തി,
കരാ� ���ി �ട�ിയ തീ�തി, ���ീകരി�ാ� ന�കിയ സമയം എ�ിവ വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) മല�റം ജി�യി� പ�തി�െട �വ��നം എവിെടെയ�ാമാണ് നട�വ��ത്;  എ� ശതമാനം
���ിയായി; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) പ�തി ക�ീഷ� െച��തിന് കാലതാമസം േനരി�േമാ; ഉെ��ി� കാരണം വ��മാ�ാേമാ?

ൈവദ�തി �സരണ-വിതരണ ന�ം �റ�ാ�� �ീം

5542. �ീ.എം. വി�െസ�്
,, വി.ഡി.സതീശ�
,, സ�ി േജാസഫ്
,, അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈവദ�തി �സരണ-വിതരണ ന�ം �റ�ാ�� �ീമി�  ��സ��ാ�  എെ��ാം
�വ��ന�ളാണ് നട�ിയെത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈ പ�തി അ�സരി�് എെ��ാം ക�� പരിപാടികളാണ് ഈ സ��ാ�  ആവി�രി�ി��ത്;
വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(സി) ഇതിനായി ഭരണതല�ി� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് അറിയി�േമാ?

ഡ��ി സമയ�് അപകട�ി�െ���വ��ളള ആ��ല���

5543. �ീ.െക. െക. രാമച�� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഡ��ി സമയ�്അപകട�ി�െ��് മരി�� െെവദ�തി േബാ�ഡ് ജീവന�ാ�, കരാ�
െതാഴിലാളിക� എ�ിവ��് അടിയ�ര സഹായം ലഭ�മാ�ാ�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഡ��ി സമയ�് അപകട�ി� മരി��വ��ം അപകട�ി�െ��് കിട�� െെവദ�തി േബാ�ഡ്
കരാ� ജീവന�ാ��ം എെ��ാം ആ��ല��ളാണ് േബാ�ഡ് ന���ത് എ�് വിശദീകരി�േമാ;

(സി) ഈ ജീവന�ാ�െട ��ംബ�ിെ� അനാഥത�ം പരിഹരി�് അവ�െട ��ംബ�ിന് ആശ�ാസം
ന��� തര�ി�� ഇ�ഷ�റ�സ് പരിര�, ആ�ിത��് േജാലി, അടിയ�ര സഹായം എ�ിവ
ന���തി�ളള നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ൈവദ�തി കണ�� ലഭി�ാ� ൈവദ�തി മീ�� സ��മായി വാ�ി ന�കണം എ� വ�വ�

5544. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈവദ�തി കണ�� ലഭി�ാ� എ.പി.എ� വിഭാഗ�ി�െ��വ� ൈവദ�തി മീ�� സ��മായി വാ�ി
ന�കണം എ� വ�വ� എ� �തലാണ് നിലവി� വ�െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) പല �ണേഭാ�ാ��ം മീ��  വി��ന േക��ിെല��തിന്  70  കിേലാമീ��  വെര
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സ�രിേ��ിവ�� എ� അവ��് പരിഹാരം കാ��തിന് എെ��ി�ം നടപടി
സ�ീകരി�വാ� ത�ാറാ�േമാ;

(സി) െക.എസ്.ഇ.ബി.  െസ��  ഓഫീ�കളി�  ആവശ��ി�� മീ��ക�  ���റായി േശഖരി�്
�ണേഭാ�ാ�ളി�  നി�ം വില ഇൗടാ�ി കണ��  ന���തി�ളള നിയമതട�ം തരണം
െച��തിന് എ�് നിലപാട് സ�ീകരി�െമ�റിയി�ാേമാ?

ൈവദ�തി കണ�� ലഭി��തിന് ഉപേഭാ�ാ�� ൈവദ�തി മീ�� വാ�ി ന�കണെമ� തീ�മാനം

5545. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈവദ�തി കണ��  ലഭി��തിന് ഉപേഭാ�ാ��  ൈവദ�തി മീ��  �റ�് നി�് വാ�ി
ന�കണെമ� ��സ��ാരിെ� തീ�മാന�ി� എെ��ി�ം മാ�ം വ��ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േകരള�ി�  ൈവദ�തി ബി�് �ടി�ിക തീ��ാ� ക�നിക�െട േപര് വിവര�ം അട�വാ��
�ക�ം അറിയി�േമാ;  �ടി�ിക പിരിെ����തിനാവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�്
വ��മാ�േമാ?

ൈവദ�തി കണ�� ന���തി�� നടപടി�മ��

5546. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

സം�ാന�് ൈവദ�തി കണ��� അേപ� ന�കിയാ� സാധാരണഗതിയി� എ� ദിവസം
െകാ�ാണ് �തിയ കണ�� ന���െത�് വ��മാ�േമാ;

ൈവദ�തി േബാ�ഡി� കാഷ�� ത�ിക

5547. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ൈവദ�തി േബാ�ഡി�  22-06-2012  �ത�  07-09-2016  വെര�� കാലയളവി�  കാഷ��
ത�ികയി�  ത�ികമാ�ം വഴി  153  േപെര നിയമി�േ�ാ�  80:20  എ� അ�പാതം
പാലി��തിനായി േനരി�� നിയമനം നട�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  അതിെ� വിശദാംശ��
ന�കാേമാ;

(ബി) ��ത നിയമന�ി�  േനരി�� നിയമന�ിനായി മാ�ിവ�െ�� ഒഴി�ക�  നിക�ിയി�േ�ാ;

ഉെ��ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ച��കാരം  80:20  അ�പാതം പാലി�ാെത നിയമനം നട�ിയത് ഏത് ഉ�രവിെ�
അടി�ാന�ിലാണ് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത അ�പാതം പാലി��തിനായി ത�ികമാ�ം വഴി നിക�ിയ ഒഴി�ക��് ആ�പാതികമായി
നിലവി�� റാ�് ലി�ി� നി�് നിയമനം നട�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ൈവദ�തി േബാ�ഡിെ� േകടായ മീ��ക�

5548. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ൈവദ�തി േബാ�ഡിെ� എ� മീ��ക� ഇേ�ാ� േകടായ അവ�യി��്;
(ബി) മീ�� േകടായ� കാരണം ചില ൈവദ�തി ഉപേഭാ�ാ�� ��ത� �ക�ം ചില� �റ� �ക�ം

ൈവദ�തി ചാ�ജായി അടേ��ി വ�� സാഹചര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) കണ�� ന���തിെല അപാകതയാണ് ഈ വിധം മീ��ക� േകടാകാ� കാരണെമ� വ�ത
പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി� ഈ മീ��ക� മാ�ി �ാപി�ാ� നടപടി എ��േമാ;  ഇത് കാരണം െക.എസ്.ഇ.ബി �്
സാ��ികന�ം വ�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ന��േമാ?

മ��� ത�ികയി� ഒഴി�ക�

5549. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ഇ.ബി.യി� മ��� ത�ികയി� നിലവി�ളള എ�ാ ഒഴി�ക�ം പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��്
െച�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) റിേ�ാ��് െച�ാ� ഒഴി�ക�  ഉെ��ി�  ആയത് റിേ�ാ��് െച�വാ�  അടിയ�ര നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

ഊ��ം ലാഭി��തിന് പ�തി

5550. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വീ�കളി�ം വ�ാപാര �ാപന�ളി�ം െത�വ് വിള�കളി�ം ഊ��ം ലാഭി��തിന് എെ�ാെ�
പ�തികളാണ് ആവി�രി� നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി��ത്;

(ബി) ഊ���മതയി�ാ� ഫാ�ക�ം പ�ക�ം ഗാ�ഹിേകാപകരണ��ം മാ�ി �ാപി��തി��
എെ��ി�ം �ീം ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

െെവദ�തി ബി�

5551. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഉപേഭാ�ാവി� ന��� െെവദ�തി ബി�ി�  ഉപേയാഗി� െെവദ�തി��ാെത മെ�െ��ി�ം
ഇന�ി� ചാ��് ഇൗടാ��േ�ാ;

(ബി) �തിയതായി കണ��  ന��േ�ാ�  ഏെത�ാം തര�ി�ളള ചാ��കളാണ് ഉപേഭാ�ാവി�
നി�് ഇൗടാ��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) കണ�� ന��േ�ാ� തെ� മീ�റിെ�റ വില ഉപേഭാ�ാവി� നി�് ഇൗടാ��െ��ി� പി�ീട്
ഓേരാ ബി�ി�ം മീ�� വാടക ഇന�ി� ചാ�ജ് ഇൗടാ��ത് ശരിയാേണാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

െെവദ�തി ലഭ�ത

5552. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െെവദ�തി ലഭ�ത�െട അവ� വിശദമാ�ാേമാ;  ഇൗ വ�ഷം േലാഡ് െഷഡിംേഗാ
പവ� കേ�ാ ആവശ�മായി വ�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;
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(ബി) സം�ാന�ിന് �റ�് നി�ം െെവദ�തി വാ��തിന് എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�
വ��െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ദ�ിണ �ിഡി� നി�ം െെവദ�തി വാ��തിന് എെ��ി�ം തട�ം ഉേ�ാെയ�ം സം�ാനെ�
�തിദിന ഉപേഭാഗം എ�െയ�ം വ��മാ�ാേമാ?

െെവദ�തി വിതരണം സംബ�ി� പരാതിക�

5553. �ീ.ൈഹബി ഈഡ�
,, സ�ി േജാസഫ്
,, ഐ.സി.ബാല���
,, ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െെവദ�തി ഉപേഭാ�ാ���് െെവദ�തി വിതരണം സംബ�ി� പരാതിക�
അറിയി�ാ� എെ��ാം സംവിധാനമാണ് നിലവി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) എെ��ാം ആ�നിക സാേ�തിക വിദ�കളാണ് ഇതി�േവ�ി �േയാജനെ����െത�
വ��മാ�േമാ;

(സി) ഏെത�ാം പ�തികളാണ് ഇതി�േവ�ി �േയാജനെ����ത്; വിശദാംശ�� എെ��ാം;
(ഡി) ഇൗ പ�തി നട�ാ�ാൻ എെ��ാം �വ��ന��  ഇൗ സ��ാ�  ആവി�രി�ി�െ��്

അറിയി�േമാ?

ഊ��ിത ഊ�� വികസന പ�തി

5554. �ീ.സി.എഫ്.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഊ��ിത ഊ�� വികസന പ�തി �കാരം ച�നാേ�രി ടൗണി� എെ�ാെ� േജാലികളാണ്
നട�ി��െത�ം ഇനി�ം േശഷി��െത�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത േജാലിക� എ�േ��് ���ിയാ�ാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

െെവദ�തി ചാ��് വ��നവ്

5555. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

��സ��ാരിെ� കാല�് െെവദ�തി ചാ��് എ� �ാവശ�ം ��ിയി�െ��ം ഈ ഇന�ി�
െെവദ�തി വ��ിന് എ� േകാടി �പ�െട അധിക വ�മാനം ഉ�ായി�െ��ം വ��മാ�ാേമാ?

െെവദ�തി �സരണ�ിെല അപാകതക� �ലം ഉ�ാ�� ന�ം

5556. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െെവദ�തി �സരണ�ിെല അപാകതക�  �ലം ഉ�ാ�� ന�ം എ�യാണ്;
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) െെവദ�തി �സരണ ന�ം �റ�വാ� എെ��ി�ം പ�തിക� നട�ാ�ാ� ആേലാചി��േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ?
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െെവദ�തി ലാഭി��തി�� �വ��ന��

5557. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാര��മമായ ഉപേയാഗ�ി�െട�ം �സരണ ന�ം ഒഴിവാ�ി�ം െെവദ�തി ലാഭി��തി��
എെ��ാം �മ�ളാണ് ഇേ�ാ� നട�ി വ��ത്;

(ബി) ഇ�രം പ�തിക�െട �ണഫലം ��ികരമാേണാ;  ഇെ��ി�  ��തായി ഏെത�ി�ം പ�തി
ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

െസൗേരാ�� ൈവദ�തി

5558. �ീ.െക. �����ി
,, സി.െക.നാ�
,, േതാമസ് ചാ�ി
,, േകാ�� ��േമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തമിഴ് നാട്,  ആ�ാ�േദശ്,  െത��ാന,  �ജറാ�് �ട�ിയ സം�ാന��  സൗേരാ��ം
ഉപേയാഗി�് വ�േതാതി� ൈവദ�തി ഉ�ാദി�ി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ മാ�കയി�  േകരള�ിെല ഡാ�ക�, കനാ�ക�, െവയി�  ലഭ�മാ�� െവളി�േദശ��,
ഓഫീസ് േമ��രക�  എ�ിവിട�ളി�  േസാളാ�  പാന�  �ാപി�് ൈവദ�തി ഉ�ാദി�ി�ാ�
ഏെത�ി�ം തര�ി�� പഠനേമാ മേ�ാ നട�ിയി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ; പഠന റിേ�ാ��ിെ�
പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ?

ജലെെവദ�ത പ�തിക�

5559. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് എ� ജലെെവദ�ത പ�തിക�  �വ��ി���്;  ഇവയി�െട ഓേരാ വ�ഷ�ം
ശരാശരി എ� െമഗാവാ�് െെവദ�തി ഉ��ാദി�ി���്;

(ബി) േവന��ാല�് ക�� വര�� അ�ഭവെ��ം എ� കാലാവ�ാ നിരീ�ക�െട അഭി�ായം
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) വര�� �ലം ജലെെവദ�ത പ�തികളി�  നി�ളള െെവദ�തി ഉ��ാദന�ി�  വ��റവ് വ�ം
എ�ത് ����ിക�് എെ��ാം ��ക�തലാണ് െെവദ�തി വ��് എ��ാ�  ഉേേ�ശി��ത്;
വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

െകായിലാ�ി നിേയാജകമ�ല�ിെല ൈവദ�തി േമഖലയി� അ�ഭവെ��� ����

5560. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) െകായിലാ�ി നിേയാജകമ�ല�ിലാെക ൈവദ�തി േമഖലയി�  നിലവി�  അ�ഭവെ���
���� എെ��ാെമ�് കെ��ിയി�േ�ാ;  ��ത ���� അപ�ഥി�ി�േ�ാ;  കെ��ിയ
���ളി�  വികസന��ാേവ� േമഖലക�/ഘടക��  എെ��് വിശദാംശ��  സഹിതം
വ��മാ�ാേമാ;
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(ബി) ��ത �����് എെ��ാമാണ് പരിഹാര നടപടിക�; ഇവ പരിഹരി�ാ�  ഘ�ം ഘ�മായി
എെ��ാം െച�വാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േകാഴിേ�ാട് കളേ��ി� ബ�.മ�ി ഈ വിഷയ�ി� �േത�കമായി വിളി� േച�� േയാഗ�ി�
എം.എ�.എ സമ��ി� വിവിധ ആവശ��� ഉ�െ�ാള�� നിേവദന�ി� എെ��ി�ം ച��കേളാ
പരിേശാധനേയാ നട�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത നിേവദന�ിെല �ധാന ആവശ��� എെ��ാമായി��; വിശദമാ�ാേമാ?

പ�ികജാതി വിഭാഗ�ി��വ��് ഗാ�ഹിക-വ�ാവസായിക കണ��

5561. �ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

പ�ികജാതി വിഭാഗ�ി��വ��് ഗാ�ഹിക-വ�ാവസായിക കണ��  ലഭ�മാ��തിന് ൈവദ�തി
വ��് ഏെത�ാം തര�ി�� സൗജന��ളാണ് ഏ�െ���ിയി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

ആശാരി�ടവ് ഇറിേഗഷ� പ�തി�െട ൈവദ�തി ചാ��് �ടി�ിക

5562. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇരി�ിളിയം പ�ായ�ിെല ആശാരി�ടവ് ഇറിേഗഷ� പ�തി�െട ൈവദ�തി ചാ��് �ടി�ിക
ഒഴിവാ��തി�� നിേവദനം ലഭി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത നിേവദന�ിേ�� ൈവദ�തി വ��് എ�� നടപടിക� എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ൈവദ�തി �ടി�ിക ഒഴിവാ�� കാര�ം വിശദമായി പരിേശാധി�് ഒ� �േത�ക േകസായി
പരിഗണി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സ��� ൈവദ�തീകരണം

5563. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

േകരള�ി�  സ��� ൈവദ�തീകരണം എേ�ാ�  നട�ിലാ�ാ�  കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;

എ� േകാടി �പ ഇതിനായി െചല�വ�ം ഇതിനാവശ�മായ �ക കെ��ാ�  എെ�ാെ�
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�െത�ം വ��മാ�ാേമാ?

സ��� ൈവദ�തീകരണം

5564. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��� ൈവദ�തീകരണം പ�തിയി�  ഏെത�ാം �വ��ന�ളാണ് അടിയ�രമായി
നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��  എ�.ഡി.എഫ് സ��ാരിെ� കാല�് സ��� ൈവദ�തീകരണം പ�തി
നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  വീ�ം സ��� ൈവദ�തീകരണം �ഖ�ാപി�ത് എ�ിെ�
അടി�ാന�ിലാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) സ��� ൈവദ�തീകണം പ�തിയി� േവാ�േ�ജ് �ാമം പരിഹരി��തി� േവ�ി�ളള പ�തിക�
ഉ�െ���ിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?
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ഇ�േ��ഡ് പവ� െഡവല�െമ�് �ീം

5565. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ�േ��ഡ് പവ� െഡവല�െമ�് �ീം അ�സരി�് േക� സ��ാരി� നി�് ക�� ജി��് എ�
േകാടി �പ�െട പ�തി�് അംഗീകാരം ലഭ�മായി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തിയ�സരി�് ഏെത�ാം ഘടക���ാണ് അംഗീകാരം ലഭി�ി�ളളത്;
(സി) പ�തി �വ��നം എേ�ാ�  ആരംഭി�ാ�  കഴി�െമ�ം എ�് ���ിയാ�ാനാ�െമ�ം

വിശദമാ�ാേമാ?

െകാഴി�ാ�ാറ, എ��ിയാ�തി �ാമപ�ായ�കളിെല േവാ�േ�ജ് �ാമം

5566. �ീ.െക. �����ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാല�ാട് ജി�യിെല െകാഴി�ാ�ാറ, എ��ിയാ�തി �ാമപ�ായ�കളിെല േവാ�േ�ജ് �ാമം
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇവിെട അഡീഷണലായി �ാ�േ�ാ�മ�ക�  അ�വദി��തിനായി എെ�ാെ� നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

ഇല�ി�� ഇ�െ��േറ�ിെ� �മതലക�

5567. �ീ.എ�. ഷം��ീ�
,, പി.െക.അ� റ�്
,, ടി. വി. ഇ�ാഹിം
,, അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന ഇല�ി�� ഇ�െ��േറ�ിെ� �മതലക� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) 2010-െല Central Electricity Authority (Measures relating to safety and Electric supply)

Regulations  �കാര�� ക��വ� നി��ഹണ�ി�  കഴി� ര� വ�ഷം എ�േ�ാളം
േന��ളാണ് ൈകവരി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ�ാലയളവി�  ൈവദ�തി േഷാ��് സ�ക��് �േഖന��ായ തീപിടി� സംഭവ�ളി�
എ�െയ��ി� ഇ�െ��േറ�ിെ� പരിേശാധന നട�ി��െവ�് വിശദമാ�േമാ?

െഡപ�േ�ഷനി� േജാലി െച�� �ീ. േതാമസ് േജാ�ജിന് െ�ാേമാഷ�

5568. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ഇ.ബി  -യി� 01.01.2002-� �സി�ീകരി� സീനിയ�  അസി��മാ�െട േ�േഡഷ�
ലി�ി� 626-� ന�രാ���ം െഡപ�േ�ഷനി� േജാലി െച���മായ �ീ.  േതാമസ് േജാ�ജിന്
വളെര നാ�കളായി കിേ�� അ�ഹതെ�� സീനിയ� ���്, അസി��് അ�ൗ�്സ് ഓഫീസ�,
അ�ൗ�്സ് ഓഫീസ� എ�ീ ��് െ�ാേമാഷ�ക� െകാ��ാതിരി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;
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(ബി) െക.എസ്.ഇ.ബി  -�െട േ�േഡഷ� ലി�ി� ശരിയായി േരഖെ��േ�� ടിയാെ� ജനനതീയതി
06.02.1962-ന് പകരം െത�ായി 15.11.1953 എ�് േരഖെ���ിയിരി��� െകാ�ാേണാ ��ത
െ�ാേമാഷ�ക�  ന�കാതി��ത്;  െക.എസ്.ഇ.ബി-�െട ഭാഗെ� െത�് െകാ�ാേണാ ഇത്
സംഭവി�ത്; വിശദമാ�േമാ;

(സി) െക.എസ്.ഇ.ബി-�െട  26.02.2016  െല  No.  EB/  Gr.1/SA/8/2016  -  ന��  െ�ാസീഡി�്സ്
�കാരം െത�ായി�� ജനനതീയതി  (15.11.1953)  മാ�ി ശരിയായ ജനന തീയതി  (06.02.1962)

��ത േ�േഡഷ� ലി�ി� േരഖെ���ിയി�േ�ാ ; വിശദമാ�േമാ ;

(ഡി) ��ത േ�േഡഷ� ലി�ി� �ീ. േതാമസ് േജാ�ജിന് െതാ����� 625-�ന��കാര�ം േശഷ��
627-�ന��കാര�ം ആെരാെ�യാെണ�ം അവ��് ഏത് തീയതികളിലാണ് സീനിയ� ���്,
അസി��് അ�ൗ�്സ് ഓഫീസ�, അ�ൗ�്സ് ഓഫീസ�  എ�ീ ത�ികകളിേല��
െ�ാേമാഷ�ക� െകാ��ിരി��ത്; ഉ�ര� ന�� സഹിതം വിവരി�േമാ; 25 െകാ�ം േസവനം
���ീകരി� �കാരം  2013 �ത� ടിയാ� അ�ൗ�്സ് ഓഫീസറിെ� േ�ഡിെല ശ�ളമാേണാ
വാ��ത് ; വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) നിയമാ�സരണം ലഭിേ�� �ാന�യ��ിനായി ടിയാ�  വീ�ം  01.04.2016-�  എ�ാ
നടപടിക�ം ���ിയാ�ി,  േമലധികാരിക�െട �പാ�ശേയാെട  CE  (HRM)-  ന് ന�കിയ
അേപ�യി�േമ� 09.05.2016 തിയതിയാ�� Director (Finance) െ� Direction അ��ലമായി
ഉ�തായി  CE  (HRM)  െ�  23-05-2016-  െല  EB3(9)/Accounts  Officer/Promotion/2016

ക�ിെല �ചന (1)-� േരഖെ���ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(എഫ്) െക.എസ്.ഇ.ബി  -�െട  Legal Adviser & Disciplinary Enquiry Officer, No. LA & DEO/Estt

/IV/2684/1999/Dt 05.05.2016 �കാരം ടിയാെ� �േമാഷ�ക�െട കാര��ിേല�് ന�കിയ നിയമ
ഉപേദശം അ��ലമേ�;  വിശദമാ�ാേമാ;  K.S.E.B  യി�  നി�ം െഡപ�േ�ഷനി�  17  വ�ഷമായി
എം.എ�.എ �െട പി.എ ആയി േജാലി ച�വ�� ടിയാന് േബാ�ഡി� യാെതാ�വിധ േക�കേളാ
ശി�ാ നടപടികേളാ ഇ�ാ�തിെ� െവളി��ി� K.S.E.Board-െ� Chief Vigilance Officer-�െട
23.04.2016-െല  VIG/B11/601/2016(42) 803 �കാരം െ�ാേമാഷന് േവ�ി അ��ല  Vigilance

Clearance ന�കിയിരി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ; വിവരി�േമാ;

(ജി) ഇനി െപ�ഷ�  പ�ാ�  െവ�ം  16  മാസ�ാലം മാ��� ടിയാന് അ�ഹതെ�� �േമാഷ�ക�
ന�കണെമ�പറ�്  CE  (HRM)-െ�  23.05.2016െല  EB3(9)/Account

Officer/Promotion/2016  ന��  �കാര�� േനാ�്  KSEB  Secretary  (Administration)-ന്
ന�കിയി�ം ടിയാന് �േമാഷ�  ന�കാതിരി��തിെ� കാരണം എെ��് വിശദമാ�ാേമാ  ;

സമയാസമയ�ളി� അ�ഹതെ�� �ാന�യ��� ന�കി സഹായി�ണെമ�് ആവശ�െ��്
13.11.2001  �ം  01.09.2011  �ം ബ� എം.  എ�. എ �െട �പാ�ശ�േ�ാെട  KSEB

അധികാരിക��് െകാ�� ക�ക�െട ശരിയായ േകാ�ിക�  25.02.2016-�  CE  (HRM)ന്
ന�കിയ അേപ��െട �െട ഉ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ; ടിയാന് നിയമാ�സരണം െകാ�േ��
�ാന�യ��� ന�കാ� അ��ല നടപടിക� ഉട� സ�ീകരി�േമാ?

ഉ�േര��യി� നി�് ൈവദ�തി

5569. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അണെ��കളിെല ജലനിര�് താ�് നി��� ഇേ�ാഴെ� സാഹചര��ി�  ജലൈവദ�ത
പ�തികളി� നി�ളള ൈവദ�തി ഉ��ാദന�ി� ഗണ�മായ �റവ് �തീ�ി��േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ഇതി� പരിഹാരമായി ഉ�േര��യി�  നി�് ൈവദ�തി സം�ാനെ��ി�ാ�
ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) ഇതിനായി ഊ�� ൈഹേവ �ാപി�ാ� േക�ാ�മതി ലഭി�ി�േ�ാ;
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(ഡി) എ�ി�  ��ത ഊ�� ൈഹേവ�െട നി��ാണ �മതല ആ��ാണ്;  എ� െമഗാ വാ�്
ൈവദ�തിയാണ് ഇ� വഴി സം�ാനെ��ി�ാ� ഉേ�ശി��ത്; വിശദാംശ�� ന��േമാ?

സ�കാര�േമഖലയിെല െച�കിട ജലൈവദ�ത പ�തിക�

5570. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി� സ�കാര�േമഖലയി� എ� െച�കിട ജലൈവദ�ത പ�തിക��്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ജലൈവദ�ത പ�തിക�െട ഉ�പാദന േശഷി എ�യാണ്; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�രം ജലൈവദ�ത പ�തികളി�  നി�് ൈവദ�തി വാ��ത് സംബ�ി�് സ��ാ�മായി
ഉ�ാ�ിയ ധാരണ എ�കാരമാണ്; വിശദീകരി�ാേമാ;

(ഡി) പരി�ിതി�് ആഘാതം ��ി�ാ� െച�കിട സ�കാര� ജലൈവദ�ത പ�തിക�  േകരള�ി�
നി��ാണ�ി�േ�ാ; ഇവെയ േ�ാ�ാഹി�ി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

ൈവദ�താഘാതേമ�് മരണെ���വ�

5571. �ീ.െക. െക. രാമച�� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ൈവദ�താഘാതേമ�് മരണെ���വ�െട എ�ം വ��ി��േ�ാ എ�്
വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) കഴി�  10  വ�ഷ�ി�ളളി�  ഗാ�ഹിക േമഖലയിൽ അ�കാരം മരണെ��വ�െട എ�ം
കണ�ാ�ിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ൈവദ�താഘാതേമ�ളള മരണ�� വ��ി�വാ�ളള കാരണം എെ��് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) അ�കാരം മരണം സംഭവി��വ��് അടിയ�ര സഹായം,  ഇ�ഷ�റ�സ് പരിര� എ�ിവ
ന��� കാര�ം ആേലാചി�േമാ;

(ഇ) ൈവദ�താഘാതേമ�� മരണ��  ഒഴിവാ�� തര�ി�ളള േബാധവ��രണം,  വയറിംഗ്
പരിേശാധന എ�ിവ ഏ�െ���� കാര�ം ആേലാചി�േമാ?

വഴിവിള�ക��് ൈവദ�തി മീ�� �ാപി��

5572. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന��, വഴിവിള�ക�െട ൈവദ�തി ചാ�ജ് ഇന�ി�
�തിമാസം ശരാശരി എ� �പയാണ് െക.എസ്.ഇ.ബി.യി�  അട�െകാ�ിരി��ത് എ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �വ��ന�മമ�ാ� വഴിവിള�ക��ം ൈവദ�തി ചാ��ിന�ി�  �ക അട�േ��ിവ��
എ� തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) വഴി വിള�ക��് മീ��  ഏ�െ���ിയാ�  ഇ�ര�ി�� ആേ�പ���് പരിഹാര��ാ�ം
എ�ിരിെ� വഴിവിള�ക��് ൈവദ�തി മീ�� ഘടി�ി��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�
എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) സം�ാന�് ഏെതാെ� പ�ായ�കളി�  വഴിവിള�ക��് ���മാ�ം ൈവദ�തി മീ��
ഘടി�ി�ി��് എ�ം ഏെതാെ� പ�ായ�കളി�  ഭാഗികമായി മീ��  �ാപി�ി��് എ�ം
വ��മാ�ാേമാ;
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(ഇ) ൈവദ�തി മീ��  �ാപി�തി�േശഷം ഈ തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന��െട ൈവദ�ത ചാ�ജ്
ഇന�ി� ഉ�ായ അ�രം െവളിെ���േമാ;

(എഫ്) സം�ാനെ� ��വ�  തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട�ം ഉടമ�തയി�� വഴി
വിള�ക��് ഇ�ര�ി� ൈവദ�തി മീ�� ഘടി�ി�ാ� എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി�ാനാ�ം
എ�് വ��മാ�ാേമാ?

വ��ി�വ�� െെവദ�തി ആവശ�കത

5573. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

വ��ി�വ�� െെവദ�തി ആവശ�കത നിറേവ�ാ�  എെ�ാെ� നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ?

ഉപേഭാ�ാ��� ന��� ൈവദ�തി ബി�

5574. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഉപേഭാ�ാ��� ൈവദ�തി ബി� ന��� രീതി എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േനരെ� ന�കിയി�� വിശദ വിവര�േളാ� �ടിയ വ���ി�� ബി�ി� പകരം ബസ് ടി��്
േപാെല�� �� കടലാസി�  ബി� ന��േ�ാ�  ഉപേഭാ�ാ����ാ�� �യാസം
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഇേ�ാ�  ന��� �� കടലാസി�  വിശദമായ വിവര��  ഇെ��് മാ�മ� അത് എ��ം
ന�െ�� േപാ�ക�ം െച�െമ�തിനാ�  ഇതിന് എ�് പരിഹാരമാണ് ഉേ�ശി��െത�്
വ��മാ�േമാ?

ൈവദ�തേപാ�ക� സൗജന�മായി ന�കാ� നടപടി

5575. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�സ�  േരാഗിക�, വികലാംഗ�, ൈസനിക�െട വീ�ക�, കാ�ഷികാവശ���  എ�ിവ�്
ൈവദ�തി കണ�� എ��േ�ാ� ൈവദ�ത േപാ�ക� സൗജന�മായി��ത് ഒഴിവാ�ിയ സ��ാ�
ഉ�രവ് എ�ാണ് നിലവി� വ�ത്;

(ബി) കഴി� സ��ാ�  േവെ��് െവ� ഇ�രം ആ��ല���  �ന:�ാപി�ാ�  നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(സി) േമ�  �ചി�ി�െ��വ��് കാലവിളംബമി�ാെത ൈവദ�തി കണ��  ലഭി��തി�� �േത�ക
ഉ�രവിറ�ാ� ത�ാറാ�േമാ?

ഓ�ിറ പര��േ�� പരിസര �ചീകരണം

5576. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ിേകാ�വേ�ാട�ബ�ി�് പതിനായിര�ണ�ിന് ജന��  എ�� ഓ�ിറ പര��
േ��പരിസര�് �ചീകരണ �വ��ന�ം മ�ം നട��തി� േ��/  േദവസ�ം അധികാരിക�
��ി��ി� എ� വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ;
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(ബി) ഈ േ��േ�ാട�ബ�ി�് തി�വിതാം�� േദവസ�ം േബാ�ഡിെ� അധീനതയി� �വ��ി��
േ���ളായ മഹാല�ിേ��ം,  ധ��ശാ�ാേ��ം എ�ിവ�െട േശാചനീയാവ�
��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇവിെട തീ��ാടക�െട സൗകര��ിനായി എെ��ാം നടപടിക�
സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഓ�ിറ പര��േ���ിെ� കാര��മമായ നട�ി�ി�ം തീ��ാടക�െട േ�മ�ി�മായി
അടിയ�ിരമായി ഇടെപ�േമാ; വിശദീകരി�േമാ?

തി�വിതാം�� േദവസ�ം േബാ�ഡിെല ഒഴി�ക�

5577. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വിതാം�� േദവസ�ം േബാ�ഡി� എ� ഒഴി�ക� നിക�ാ�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ുത ഒഴി�ക�െട വിവരം, ത�ിക തിരി�് െവളിെ���േമാ;

(സി) ��ത ഒഴി�ക� നിക�ാ� സ�ീകരി�വ�� നടപടി�മ�� വിശദമാ�േമാ?

�ീപ�നാഭസ�ാമി േ���ിെല അ�ല�നിധി

T 5578.�ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ീപ�നാഭസ�ാമി േ���ിെല അ�ല�നിധിേശഖരണ��ം , ര���ം കാണാതായതായി പരാതി
ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� എ� ല�ം �പ�െട നിധിേശഖരണമാണ് കാണാതായത്;
(സി) ഇ� സംബ�ി� അേന�ഷണം ഏ� ഘ��ിലാണ്; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

േകാഴിേ�ാട് ജി�യി� അന�ഹ��് കാ�ഷിക കടാശ�ാസം

5579. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദസ�ാര�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ഷിക കടാശ�ാസം അന�ഹ��് അ�വദി�് ഖജനാവിന് ന�ം വ��ിയ�മായി ബ�െ��്
േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല ഏെത�ി�ം സ�വീസ് സഹകരണ ബാ�് ��  െസ��റി�ം
�സിഡ�ി�െമതിെര വിജില�സ് േകസ് രജി�ർ െച�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

സഹകരണ വ��ിെ� സ��ിഫി��് േകാ�്

5580. �ീ.എം. സ�രാജ്
,, പി.വി. അ�വ�
,, െക.െജ. മാ�ി
,, �. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദസ�ാര�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സഹകരണ വ��് കാ�ഷിക സ��കലാശാല�മായി അഫിലിേയ�് െച�് സ��ിഫി��് േകാ�്
നട�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ��ത േകാ�ിെ� കാലാവധി,  സിലബസ് �ട�ിയവ സംബ�ി� വിശദാംശ��
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ന��േമാ;

(സി) ��ത േകാ�് എ�േ��് ആരംഭി�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

േകാഴിേ�ാട് ജി�ാ സഹകരണ ബാ�് ക�സൾ��സി േസവന���ായി െചലവഴി� �ക

5581. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദസ�ാര�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് ജി�ാ സഹകരണ ബാ�്  1.1.2012  �ത�  ഇത് വെര വിവിധ ക�സ���സി
േസവന���ായി എ� �പ െചലവഴി� ; ഓേരാ�ിെ��ം വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ക���� അ�ബ� ഉപകരണ�� വാ��തി�� ക�സ���മാ� ആെരാെ�യാണ്; ബാ�ി�
സി�ം അ�ിനിേ���  ത�ികയി�  ആ��ായി�ം ക�സ���സി േസവനം
ലഭ�മാ�ിയെത�ിെന�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സ�ഫാസി നടപടിക��ായി ഏെത�ാം ക�സ���സി േസവന�ളാണ്
ഉപേയാഗെ����െത�് വ��മാ�ാേമാ?

(ഡി) സ�ഫാസി ക�സ���സി നടപടി�ായി േഡാക�െമ�് ത�ാറാ�ിയേതാ നിയേമാപേദശം
ന�കിയേതാ ആയ ഏെത�ി�ം വ��ിെയ�ം �ാപന�െള�ം ഇേത സ�ഫാസി �ട�
നടപടിക��ായി നിയമി�ി�േ�ാ;  ഇത് സംബ�ി� പരാതി ലഭി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�
അറിയി�ാേമാ?

എസ്.സി.�.� േസാ�് െവയ� എ�ിനീയ� ത�ിക

5582. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദസ�ാര�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എസ്.സി.�.(State  Cooperative  Union)-�  േസാ�് െവയ�  എ�ിനീയ�  എെ�ാ� ത�ിക
നിലവി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  അതി�� അടി�ാനേയാഗ�ത എ�ാണ്;  ഈ ത�ിക
അ�വദി�െകാ�� സഹകരണ രജി�ാ�െട ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) േസാ�് െവയ� നി��ാണ�ി�െട  2015-16  സാ��ിക വ�ഷം എ�് �ക വ�മാന��ാ�ി;
േസാ�് െവയ� എ�ിനീയ��് ��ത കാലയളവി� ശ�ളയിന�ി��െ�െട ആെക എ�്�ക
െചലവാ�ി;

(സി) ഈ ത�ികയി�  കരാ�  അടി�ാന�ിലാണ് നിയമനം നട�ിയി��െത�ി�,
�ിരനിയമന�ിന് ഒഴിവ് പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച�േമാ?

േകരള േകാ-ഓ�േറ�ീവ് ബാ�് �പീകരണം

5583. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദസ�ാര�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള േകാ-ഓ�േറ�ീവ് ബാ�് �പീകരണം സംബ�ി� വിഷയം പഠി��തി�� വിദ�ധ സമിതി�്
�പം ന�കിയി�േ�ാ;  എ�ി�  സമിതി�െട ഘടന�ം അംഗ��  ആെര�ാമാെണ�ം
അറിയി�േമാ;

(ബി) ഏെത�ാം വിഷയ�ളാണ് ��ത സമിതി�െട പഠന�ി� ഉ�െ���ിയി��ത്;വ��മാ�േമാ;

(സി) സം�ാനെ� എ�ാ സഹകരണ ബാ�ക�െട�ം �തിനിധിക�െട�ം,  ജീവന�ാ�െട�ം
അഭി�ായം സ��പി��തിന് ��ത സമിതി�് ഉേ�ശ��േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?
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േകരള ബാ�് �പീകരണം

5584. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദസ�ാര�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള ബാ�് �പീകരി��തിന് എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരിെ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാനെ� എ�ാ സഹകരണ ബാ�കെള�ം സംേയാജി�ി�ാേണാ േകരള ബാ�്
�പീകരി��ത് എ�് വ��മാ�േമാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

സഹകരണ േജ�ണ�

5585. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദസ�ാര�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എസ്.സി.�  -വിെ� ഔേദ�ാഗിക �സി�ീകരണമായ സഹകരണ േജ�ണലിെ� �തിമാസ
സ��േലഷ� എ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ:

(ബി) 2015-16  േജ�ണ� �ി�് െച�് വിതരണം നട�ിയതിന് െമാ�ം എ�് �ക െചലവാെയ�ം
മാസിക വി�ന നട�ിയതി� നി�ം എ�് �ക ലഭി�െവ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േജ�ണലി�  ഏെതാെ� പരസ�ം ന�കിെയ�ം അതി�  നി�ളള വ�മാനം എ�െയ��ളള
കണ�് ലഭ�മാ�േമാ?

േകാ� ബാ�ിംഗ്

T 5586.�ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദസ�ാര�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സഹകരണ േമഖലയി� േകാ� ബാ�ിംഗ് സ�ദായം ഏ�െ����തിന് നടപടി സ�ീകരി�വാ�
ഉേ�ശി��േ�ാ ;എ�ി� വിശദാംശ�� ന��േമാ?

സഹകരണ േമഖലയി� ക�ഷക േസവന േക�ം പ�തി

5587. �ീ.ഐ.സി.ബാല���
,, ൈഹബി ഈഡ�
,, അ�വ� സാദ�്
,, എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദസ�ാര�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സഹകരണ േമഖലയി� ക�ഷക േസവന േക�ം പ�തി വി�ലെ���ാ� ഉേ�ശി��േ�ാെയ�്
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) പ�തിയി�െട കാ�ഷിേകാ�പാദനം വ��ി�ി��തിന് എെ��ാം പരിപാടികളാണ് ആ��ണം
െച�ിരി��െത�് വിവരി�േമാ;

(സി) ഈ പ�തി�് േവ�ി എ�േകാടി �പ െചലവിടാനാണ് ഉേ�ശി��ത്, വിശദാംശ�� എെ��ാം?

സഹകരണ ബാ�കളിൽ അ�ഹരായവർ�് അംഗത�ം നിേഷധി�� നടപടി

5588. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദസ�ാര�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സഹകരണ ബാ�ക�  അ�ഹരായ ആ�ക��് അംഗത�ം നിേഷധി�� കാര�ം
��യി�െപ�ി�േ�ാ; ഇ� സംബ�ി�് ഇൗ വ�ഷം എ� പരാതിക� ലഭി�ി��് എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) അ�ഹത�� ഒരാ��് സഹകരണ ബാ�ി� അംഗത�െമ��ാ�� മാനദ�ം വ��മാ�ാേമാ;

അംഗത�ം നിേഷധി�ാ� സ�ീകരിേ�� �ട� നടപടി വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �ാഥമിക സഹകരണ സംഘ�ളി�  ഇടപാ�ക�  നട�� എ�ാ ആ�ക��ം അംഗത�ം
നൽക�� രീതിയിൽ നിലവിെല നിയമ�ി� മാ�ം വ��വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വാ� എ��േശഷം മരണെ��േപായവ�െട വാ�ാ �ടി�ിക

5589. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദസ�ാര�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സഹകരണ �ാപന�ളി� നി�ം വാ� എ��േശഷം മരണെ��േപായവ�െട വാ�ാ �ടി�ിക
എ�തി��ാേനാ ഇള�ക� ന�കാേനാ എെ��ി�ം പ�തി നിലവി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) അ�രെമാ� പ�തി ഇ�ാെയ�ി� നട�ിലാ��തി�ളള നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

സഹകരണ ബാ�കളിെല അനധി�ത നിയമന��

5590. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദസ�ാര�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� സഹകരണ ബാ�കളി� അനധി�ത നിയമന�� വ�ാപകമാ� �െവ� വാ��
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) �ാ��് ത�ികയി�  കഴി� ഓഗ�ി�  �റെ��വി� വി�ാപന�കാരം ത�ാറാ�ിയ റാ�്
ലി�ി� 15 േപ� അേയാഗ�രാണ� വിവരാവകാശ േരഖ പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) വി�ാപന സമയ�് േയാഗ�താേകാ�് പഠി��വെര പരീ� എ�താ�  അ�വദി�� രീതി
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ഉെ��ി� ഇത് ��ീം േകാടതി വിധി�െട ലംഘനമാണ� കാര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ഇ) എ�ി� സഹകരണ ബാ�കളിെല നിയമനം �താര��ം അഴിമതിരഹിത�മാ��തിന് എെ�ാെ�
നടപടിക� ൈകെ�ാ�ം; വിശദാംശ�� ന��േമാ?

സഹകരണ വ��ിെ� ക�ഷക േസവന േക�ം പ�തി

5591. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ്
,, എസ്.രാേജ��
,, എം. രാജേഗാപാല�
,, പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദസ�ാര�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സഹകരണ വ��ിെ� ആഭി�ഖ��ിൽ സഹകരണ സംഘ��, സഹകരണ ബാ�ക� എ�ിവ വഴി
ക�ഷക േസവന േക�ം പ�തി നട�ിലാ�ി വ��േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇതിെ� ഉേ�ശ���ം ഇ�വഴി ൈകവരി�� േന���ം എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇതിനായി വകയി��ിയിരി�� �ക എ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത പ�തി വി�ലീകരി��തിെ��ം ശാ�ീകരി��തിെ��ം ഭാഗമായി മ�് ഗേവഷണ
ശാലക�ം ബേയാഫാ�മസിക�ം കാ�ഷിക ഔഷധ ന�റിക�ം �ാപി�ാ�േ�ശി��േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;
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(ഇ) ഈ പ�തി വഴി കാ�ഷിേകാ�ാദനം വ��ി�ി��തിനായി ൈഹെടക് �ഷിരീതിക�
വി�ലീകരി��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

സഹകരണ ബാ�ക�െട സംേയാജനം

5592. �ീ.പി.ടി. േതാമസ്
,, വി.ടി.ബ�റാം
,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�
,, അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദസ�ാര�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എ�ാ�രം സഹകരണ ബാ�കെള�ം സംേയാജി�ി�ാ�  തീ�മാനെമ��ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സംേയാജനം സം�ാന�ിെ� വികസന�ിന്എ�മാ�ം �ണകരമാ�െമ�ാണ് ക���ത്;
വിവരി�േമാ;

(സി) ��ത വിഷയം സംബ�ി�് എെ��ാം പഠനം നട�ിയി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ ;

(ഡി) സഹകരണ ബാ�ക�െട സംേയാജനം നട�ാ��തിനായി ബജ�ി�  �ക വകയി��ിയി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ?

റി�് ഫ�് �ീമി� േച��ി�ി�ാ� സഹകരണ �ാപന��

5593. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദസ�ാര�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സഹകരണ േമഖലയി�  റി�് ഫ�് �ീം ബാധകമായി�ം പ�തിയി�  േച��ി�ി�ാ� എ�
സഹകരണ �ാപന�ളാണ് േകാഴിേ�ാട് ജി�യി� �വ��ി��ത്;  അവ�െട േപ� വിവരം
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ �ാപന�െള ��ത �ീമി�  ഉ�െ���ാ�  സ�ീകരി� നടപടി വിശദമാ�ാേമാ;

നടപടികേളാട് ഈ �ാപന��െട �തികരണം/നിലപാട് എ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

നിയമപരമായി സ��ാരിന് െച�ാ� കഴി�� നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ?

ജി�ാ സഹകരണ ബാ�കളിെല താ�കാലിക നിയമനം

5594. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദസ�ാര�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജി�ാ സഹകരണ ബാ�കളി� പി.എസ്.സി �് വി� അംഗീ�ത ത�ികകളി�, പി.എസ്.സി നിയമനം
നട��ത് വെര താ�കാലിക നിയമനം നട��തി�� മാനദ�െമെ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഗവ�െമ�്/സഹകരണ രജി�ാ�  അംഗീകരി� ത�ികക��് �റെമ ജി�ാ സഹകരണ
ബാ�കളി�  കരാ�/താ�കാലിക നിയമന��  നട��തിന് എെ��ി�ം മാ��നി�േ�ശ��
നിലവി�േ�ാ;

(സി) അംഗീകാരമി�ാ� ത�ികകളി�ം,  പി.എസ്.സി�് വി� അംഗീ�ത ത�ികകളി�ം കരാ�,
താ�കാലിക നിയമന�� നട�ിയ ജി�ാ സഹകരണ ബാ�ക� ഏെതാെ�യാണ്;  ഏെത�ാം
ത�ികകളി� നിയമനം നട�ി;  എ�േപെര നിയമി�;  ഓേരാ ത�ിക�ം അ�വദി�� േവതനം,
ഓേരാ��െര�ം നിയമി� തീയതി,  ഇ�രം കരാ�, താ�കാലിക നിയമന��  ഓേരാ�ം
നട��തിന് പാലി� നടപടി �മ�� �ട�ിയ വിവര�� പ�ിക തിരി�് വിശദമാ�ാേമാ;
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(ഡി) കരാ�, താ�കാലിക നിയമന��  ഓേരാ�ി�ം അ�വദി�� േവതന വ��നവ് സ��ാ�
ഉ�ര�ക� �കാര�ം നിയമപര�മായി�ാേണാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) ജി�ാ സഹകരണ ബാ�കളി� അംഗീകാരമി�ാ� ത�ികകളി�ം,  പി.എസ്.സി�് വി� അംഗീ�ത
ത�ികകളി�ം �താര�മ�ാെത നട�ിയ താ�കാലിക,  കരാ�  നിയമന�ളിെല �മേ��ക�
പരിേശാധി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; �മരഹിത/നിയമവി�� നിയമന�� റ�് െച�ാ� നടപടി
സ�ീകരി�േമാ.

നിേ�പ/വാ�ാ പിരി�കാ�െട�ം അെെ�സ�മാ�െട�ം േസവന േവതന വ�വ�ക�

5595. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദസ�ാര�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� സഹകരണ �ാപന�ളി�  ക�ീഷ�  വ�വ�യി�  േസവനമ��ി��
നിേ�പ/വാ�ാ പിരി�കാ�െട�ം അെെ�സ�മാ�െട�ം േസവന േവതന വ�വ�ക� പരി�രി�്
ഉ�രവായി�െ��ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) സഹകരണ സംഘ�ളി�ം സമാനമായ ബാ�കളി�ം ശ�ള െ�യി�ം മ�് എ�ാവിധ ആ��ല���ം
വ�ത��മായി ന���ത് ��യി�െ��ി�െ��ി� ഇത് ഏകീകരി��തി�ം പരി�രി� േവതനം
ലഭ�മാ��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) സഹകരണ സംഘ�ളി�ം ബാ�കളി�ം ക�ീഷ� അടി�ാന�ി� അെെ�സ� ത�ികയി� 10

വ�ഷ�ി�  ��ത�  േജാലി െച� വ�� െജ.  ഡി.  സി/എ�്.  ഡി.  സി.  േയാഗ�ത��വെര
ജീവന�ാരായി ഉയ���തിന് എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം ന��േമാ ?

�ാഥമിക സഹകരണ സംഘ�ളിെല ഭരണ സമിതി�െട കാലാവധി

5596. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദസ�ാര�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ാഥമിക സഹകരണ സംഘ�ളിെല ഭരണ സമിതി�െട കാലാവധി അ�് വ�ഷ�ി� നി�് ��്
വ�ഷമായി ���ാ� ആേലാചി��േ�ാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത സംഘ��െട �േരാഗതി�് േവ�ി നട�ിലാ�ാ�  ഉേ�ശി�� �തിയ കാര���
എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ?

�ാഥമിക സഹകരണ ബാ�കളി� എ.�ി.എം. സംവിധാനം

5597. �ീ.���ര ര�ാകര�
�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�
�ീ.വി.ആ�. �നി� �മാ�
�ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദസ�ാര�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��� സാേ�തിക വിദ�ക� ഉപേയാഗെ���ി �ാഥമിക സഹകരണ ബാ�ക�െട �വ��നം
��ത� ജനകീയമാ��തിന് പ�തിക�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന�് �ാമീണേമഖലയി� ജന�� ഏ��ം ��ത� ആ�യി�� �ാഥമിക സഹകരണ
ബാ�കളി� എ.�ി.എം. സംവിധാനം നിലവി�േ�ാ; ��ത സംവിധാനം എ�ാ �ാഥമിക സഹകരണ
ബാ�കളി�ം െകാ�വ��തിന് അ�മതി ന�േമാ;

(സി) �ാഥമിക സഹകരണ ബാ�കളി�  എ.�ി.എം.  സംവിധാനം ഏ�െ����തിെ�
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�ണേദാഷ�െള�റി�് എെ��ി�ം പഠനം നട�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശ�� ന�േമാ?

ക�� ജി�യിെല സ�രി�� �ിേവണി േ�ാ�ക�

5598. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദസ�ാര�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�� ജി�യി� എ� സ�രി�� �ിേവണി േ�ാ�ക� അ�വദി�ി��; നിലവി� എ� എ�ം
�വ��ി���്; എ� �ക വാഹനം വാ��തിന് െചലവാ�ി; ഈ വഴി�� വി�ന വഴി ലാഭം
ഉ�ാകാ�േ�ാ;

(ബി) ക��ാേ�രി മ�ല�ി� സ�രി�� �ിേവണി േ�ാ� നിലവി� �വ��ി��േ�ാ; വിശദാംശം
ന��േമാ?

കടമ�ടി േകാരാ�ാടം സ��ീസ് സഹകരണ ബാ�് െക�ിട�ി� മാേവലി േ�ാ�

5599. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദസ�ാര�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കടമ�ടി േകാരാ�ാടം സ��ീസ് സഹകരണ ബാ�് െക�ിട�ി�  മാേവലി േ�ാ�
ആരംഭി��തി�� അ�വാദ�ിനായി അേപ� ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇ�ാര��ി� സ�ീകരി�ി�� �ട� നടപടി വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േകാരാ�ാടം സ�വീസ് സഹകരണ ബാ�് െക�ിട�ി�  മാേവലി േ�ാ�  ആരംഭി��തിന്
അ�വാദം നൽ��തിന് ഏെത�ി�ം തര�ി�� തട��� നിലവി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

േകാഴിേ�ാട് ജി�ാ സഹകരണ ബാ�ിൽ ക����ം മ�് അ�ബ� ഉപകരണ��ം വാ��തിന് െചലവഴി�
�ക

5600. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദസ�ാര�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് ജി�ാ സഹകരണ ബാ�ിൽ  13.02.12-� േശഷം ഇേ�വെര ക����, അ�ബ�
ഉപകരണ��, എ.  ടി.  എം.  ക�ാഷ് കൗ�ി�് െമഷീ�, മ�് സാേ�തിക ഉപകരണ�� എ�ിവ
വാ��തിന് എ� �പ െചലവഴി�ി��് എ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ ഇന�ം വാ�ി��തിന് ഭരണസമിതി തീ�മാനെമ�� തീയതി, വാ�ിയ തീയതി, വാ�ിയ
ഉപകരണ��, അവ�െട �ാ�്, ഓേരാ ഇന�ം വിതരണം െച� �ാപനം, ഓേരാ�ിേ��ം വില,

ഇവ ശാഖകളിേല�് വിതരണം െച�തിേ��ം,  നിലവിെല േ�ാ�് �ട�ിയവ�െട�ം വിവര��
പ�ിക തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ?

േകാഴിേ�ാട് ജി�ാ സഹകരണ ബാ�ിെല നിയമന��

5601. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദസ�ാര�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് ജി�ാ സഹകരണ ബാ�ി�  പി.എസ്.സി,  എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�് എ�ിവ
�േഖനയ�ാെത ബാ�് േനരി�് വിവിധ ത�ികകളി�  ദിവസ േവതനാടി�ാന�ി�ം കരാ�
വ�വ�യി�ം നിയമി�വ�െട േപ� വിവര��, ത�ിക, നിയമി� തീയതി, േവതനം എ�ിവ സഹിതം
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ബാ�ിെ� പി.ആ�.ഒ ത�ികയി�  �മരഹിത നിയമനമാണ് നട�ിയെത�് ഓഡി�്
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േജായി�് ഡയറ��  റിേ�ാ��് െച�ി�േ�ാ;  ബാ�ിെല വിവിധ ത�ികകളി�  എംേ�ാ�െമ�്
എ�്േച�് �േഖന നിയമനം നട�ിയതി�േശഷ�ം �മരഹിത നിയമനം ലഭി�വ� �ട��േ�ാ;

(സി) ആ�.ടി.ഒ േനാ�ീസ് ന�കിയതി�േശഷ�ം ബാ�ിെ� േപര് െവ�ാെത വാഹനം ഓ��ത്
സംബ�ി�് പരാതി ലഭി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ആയതിേ��  സ�ീകരി� നടപടിക�
എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

േലാെണ��് തിരി�ടവ് �ട�ിയി��വ�െട മരണം

5602. �ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദസ�ാര�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

സഹകരണ വ��ിെ� കീഴി�� �ാപന�ളി� നി�ം േലാെണ��് തിരി�ടവ് �ട�ിയി��വ�
മരണമട�ാ�  അവ�െട ��ംബ�ിന് തിരി�ട�മായി ബ�െ��് ഏെത�ാം തര�ി��
ആ��ല��� ലഭ�മാ�െമ�് ജനറ�/പ�ികജാതി വിഭാഗം തിരി�് വിശദമാ�ാേമാ?

നില�� മ�ല�ി� വിതരണം െച� േ�മെപ�ഷ�

5603. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദസ�ാര�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

നിലവിെല സ��ാ� വ�േശഷം സഹകരണ വ��് വഴി നില�� മ�ല�ി� വിതരണം െച�
േ�മെപ�ഷ� �ക എ�യാണ്എ�റിയി�േമാ?

�വ��ം േ�ാ�ക�

5604. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദസ�ാര�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �വ��ം േ�ാ�ക� ആരംഭി�ി�െ��ി� എവിെടെയ�ാം എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇെ��ി�  �വ��ം േ�ാ�ക�  ആരംഭി�ാ�  എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരിെ��്
വ��മാ�േമാ;

(സി) �വ��ം േ�ാ�കളി�െട ഏത് തരം ഉ���ളാണ് വിപണനം െച�ാ�  ഉേ�ശി��െത�്
വ��മാ�േമാ?

േകാഴിേ�ാട് ജി�ാ സഹകരണ ബാ�് വാടകെ��� െക�ിട��െട വിവര��

5605. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദസ�ാര�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് ജി�ാ സഹകരണ ബാ�്  2012  �ത�  �തിയ ശാഖക��ം നിലവി�� ശാഖക�
�തിയ ഓഫീസിേല�് മാ��തി�മായി വാടകെ��� �തിയ െക�ിട��െട വിവര��,
വി�ീ��ം,  �തിമാസ വാടക,  പലിശ രഹിത വാടക അഡ�ാ�സ്  ,  കരാ�  കാലാവധി എ�ിവ
സംബ�ി� വിവര�� �േത�കം �േത�കമായി ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) 01.01.2012  � േശഷം ശാഖാ െക�ിട���് ഓേരാ�ി�ം ���ി ന�കിയ വാടക,  കരാ�
കാലാവധി, ����തി� ���� വാടക എ�ിവ�െട വിവര�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) 01.01.2012  �ത�  ഇ�വെര �തിയ ശാഖക�  �ട��തി�ം പഴയ ശാഖക�  �തിയ
ഓഫീസിേല� മാ��തി�ം േവ�ി ഓേരാ ശാഖക��ം െചലവഴി� �ക�െട വിവരം പ�ിക തിരി�്
അറിയി�ാേമാ?
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സഹകരണേമഖലയി� ടയ� നി��ാണം

5606. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദസ�ാര�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിവിധ സഹകരണ �ാപന��െട വാഹന���ായി ടയ�  വാ��തിന് കഴി�
സാ��ികവ�ഷം എ� �പ െചലവഴി� എ� വ��മാ�േമാ;

(ബി) സഹകരണ �ാപന��  വഴി സം�ാന�് ടയ�  നി��ാണ�ണി�ക�  �വ��ി��േ�ാ;

എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) റ�േകാ മാ�കയി�  സഹകരണേമഖലയി�  ടയ�  നി��ാണം ആരംഭി��തിന് നടപടിക�
സ�ീകരി�േമാ?

േകാഴിേ�ാട് ജി�ാ സഹകരണ ബാ�ിെ� 100 എ.ടി.എം. �ാപി�വാ�� നടപടി

5607. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദസ�ാര�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള സഹകരണ ബാ�് �പീകരി�� പ�ാ�ല�ി� ജി�ാ സഹകരണ ബാ�ക� �തിയ
ശാഖക� ആരംഭി��� തട�െകാ�� സ��ാ� നി�േ�ശം നിലവി� വ�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� േകാഴിേ�ാട് ജി�ാ സഹകരണ ബാ�് 100 എ.ടി.എം. െസ��ക� �ട�വാ� പ��ളി�
െട�� പരസ�ം ന�കിയ�ം അതി� അഴിമതി�െ�� പ�വാ��ക�ം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(സി) എ.ടി.എം.  കൗ��ം അ�ബ� സൗകര���ം �ട��തിന് ഓേരാ�ി�ം എ� �കയാണ്
െചലവഴി�ാ� ഉേ�ശി��ത്;

(ഡി) േകരള സഹകരണ ബാ�് �ട�� പ�ാ�ല�ി� േകാഴിേ�ാട് ജി�ാ സഹകരണ ബാ�് �തി
പിടി�് 100 എ.ടി.എം. �ാപി��ത് സംബ�ി�് അേന�ഷി�് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സഹകരണ - �റിസം േമഖലയി� 5 ല�ം �തിയ െതാഴി� അവസര��

5608. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദസ�ാര�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  സഹകരണ  -  �റിസം േമഖലയി�  5  ല�ം �തിയ െതാഴി�  അവസര��
��ി�വാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ ;എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഏെത�ാം തര�ി� ൈവദ�����വ��ാണ് ഇ�കാരം െതാഴി� ലഭി�വാ� സാ��ത��ത്;
വിശദവിവരം ന��േമാ;

(സി) സമയബ�ിതമായി ഇ� നട�ിലാ��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�വാ�േ�ശി��ത്; വിശദവിവരം ന��േമാ ?

േകരള�ി� വിേനാദ സ�ാര സാധ�ത�� �േദശ��

5609. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദസ�ാര�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി�  വിേനാദ സ�ാര േക��ളായി വള��ിെയ��വാ�  സാധ�ത�ളള �േദശ�െള
സംബ�ി�ളള പഠന�� നട�ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ഇ�കാര�� �േദശ��െട വിേനാദ സ�ാര സാധ�തക� വ��ി�ി��തിന് എെ��ാം �തിയ
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പ�തികളാണ് സ��ാ� പരിഗണനയി�ളളത്;
(സി) വിേനാദ സ�ാര േക���െട �മിശാ�പരമായ െെവവിധ���െട അടി�ാന�ി�  ��ത�

സ�ാരികെള ആക�ഷി�വാ� സമ�മായ പഠന�ിന് ��െെകെ���േമാ;

(ഡി) മല�റം ജി�യിെല വിേനാദ സ�ാര സാധ�തകെള വി�ലെ����തിന് ��ഗണന
ന��േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

െക.�ി.ഡി.സി. �െട കീഴി�� മാ��് േഹാ��

5610. �ീ.എസ്.ശർ�
,, ഐ.ബി. സതീഷ്
,, േജാ� െഫ�ണാ�സ്
,, ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദസ�ാര�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.�ി.ഡി.സി.  �െട കീഴി�� മാ��് േഹാ��  ഒ� െഹറിേ�ജ് േഹാ��  ആയി �ാ�ഡ്
െച��തിന് എെ��ി�ം പ�തി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) �ൻ സ��ാരിെ� കാല�് മാ��് േഹാ�ലി�  �ടി�ികയായി വ��ക പിരിെ���ാ�െ��ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഏെതാെ� �ാപന��ം വ��ിക�മാണ് ഇ�കാരം �ക
നൽകാ��ത്; ഇതി� സ�കാര� �ാപന��േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) മാ��് േഹാ�ലി�  �ടി�ികയായി പിരിെ���ാ�� ��ത �ക സംബ�ി�് എ�് നടപടി
സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ?

മംഗലം ഡാം വിേനാദ സ�ാര പ�തി

5611. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദസ�ാര�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മംഗലം ഡാം വിേനാദ സ�ാര പ�തി നവീകരണ �വ��ന��  ഭാഗികമായി മാ�േമ
���ീകരി�ി�� എ� വ�ത ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) കാ�പിടി�് ��ിഹീനമായി കിട�� ��ത പ�തി�െട പരിചരണ�ിെ� േപരി�
താ��ാലികമായി നിയമി�െ�� വാ��മാ�െട എ�ം എ�;  ഇവ�െട നിയമനം നട�ിയത്
ആരാണ് എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) സാ�ഹ�വി���െട താവളമായി ��ത േക�ം മാ��തിന് കാരണ�ാരായി താ��ാലിക
നിയമനം ലഭി� വാ��മാരി� പല�ം �വ��ി�� എ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ; ഇ�രം
വാ��മാെര ഒഴിവാ��തിന് അടിയ�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

സാഹസിക �റിസം

5612. �ീ.വി. അ�റഹിമാ�
,, സി. െക. ശശീ��
,, െക. ബാ�
�ീമതി.വീണാ േജാ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദസ�ാര�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സാഹസിക �റിസ�ിെ� സാധ�തക� �േയാജനെ����തിന് എെ��ാം �തിയ പ�തികളാണ്
ആവി�രി�ാ� ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ;
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(ബി) വയനാ�ിെല ക�ലാട് േല�് �റിസം വികസന�ിന് എെ��ി�ം പ�തി അംഗീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� ആയ� സംബ�ി� വിശദാംശ�� ന��േമാ?

�റിസം വ��ിന് കീഴി�ളള �ാപന��

5613. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദസ�ാര�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �റിസം വ��ിന് കീഴി�ളള േബാ��ക�ം േകാ��േറഷ�ക�ം മ�് �ാപന��ം ഏെതാെ�െയ�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) �ൻ സ��ാരിെ� കാല�് ഇവ�െട േമധാവികളായി ആെരെയ�ാമാണ് നിയമി�ി��െത�ം
ഇവ�െട വിദ�ാഭ�ാസ േയാഗ�തക� എ�ായി��െവ�ം അറിയി�േമാ;

(സി) ഇവ��് ശ�ള�ം മ�് ആ��ല���മായി ബ�െ��്  2011-16  വ�ഷ�ാലേ��് എ� �ക
അ�വദി� എ�് �േത�കം �േത�കമായി അറിയി�േമാ?

ഏറനാട് മ�ല�ിെല �റിസം പ�തിക�

5614. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദസ�ാര�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഏറനാട് മ�ല�ി�  ഏെത�ാം പ�തിക��ാണ് �റിസം വ��് ഭരണാ�മതി ന�കിയത്;
വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഏറനാട് മ�ല�ിെല അന�മായ �റിസം സാധ�തക�  ��നി��ി ചാലിയാ�  �ഴെയ
ഉ�െ���ി ഒ� സമ� �റിസം പ�തി ആവി�രി�് നട�ിലാ��ത് പരിഗണനയി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ?

�റിസം വ��ിെ� െകാ�ം ജി�യിെല പ�തിക�

5615. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദസ�ാര�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��  സ��ാരിെ� കാലയളവി�  �റിസം വ��് െകാ�ം ജി�യി�  ഏെത�ാം പ�തിക��്
ഭരണാ�മതി ന�കിയി��െവ�് വ��മാ�േമാ  ;  അവ�െട അട��  �ക എ�െയ�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ���ിക�െട നിലവി�� �ിതി എ�ാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത ���ിക�െട നി��ഹണം നട�ിയി��ത് ആെര�ാമാെണ�ം,  നി��ാണ േമ�േനാ�
�മതല ആ��ായി��െവ�ം വിശദമാ�േമാ?

വിേനാദ സ�ാരേമഖലയിെല �തിയ പ�തിക�

5616. െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�
�ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ
�ീമതി �. �തിഭ ഹരി
�ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദസ�ാര�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം വിേനാദ സ�ാര േമഖലയി�  എെ��ി�ം �തിയ
പ�തിക� ആവി�രി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��തായി ആവി�രി� �റിസം പ�തിക��ായി എ� �കയാണ് വകയി��ിയിരി��ത്;  ഇൗ
പ�തിക�  സമയബ�ിതമായി ���ീകരി��തിന് എെ��ാം നടപടിക�
സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��െവ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇൗ കാലയളവി�  വിേനാദ സ�ാര വ��ിന് ഏെത�ി�ം അവാ��കേളാ �ര�ാര�േളാ
അംഗീകാര�േളാ ലഭി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

�റിസം െഡ�ിേനഷ� െസ��ക�

5617. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദസ�ാര�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വിേനാദസ�ാര േമഖലെയ �േയാജനെ���ി െതാഴിലവസര��
വ��ി�ി�വാ�  എെ��ാം പ�തികളാണ് വിേനാദസ�ാര വ��് ആ��ണം െച�്
നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി��ത്; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ���  ജി�യി�  എ� �റിസം െഡ�ിേനഷ�  െസ��ക��്;  അവ ഏെത�ാമാണ് വിശദാംശം
വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇവ�െട വികസന�ിനായി ഏെത�ി�ം �തിയ പ�തിക�  പരിഗണനയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�
വിശദമാ�േമാ?

�റിസം െഡ�ിേനഷ�ക�െട അടി�ാന സൗകര���

5618. �ീ.എ.എം. ആരിഫ്
,, ആ�ണി േജാ�
,, െക.��ിരാമ�
,, ��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദസ�ാര�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �റിസം െഡ�ിേനഷ�ക�െട അടി�ാന സൗകര��� വികസി�ി��തി�ം,  അവ ഫല�ദമായി
നട��തി�ം എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) �ാ�ിക് വി��മായ െചറിയ െഡ�ിേനഷ�ക� �ഖ�ാപി��തി�ം അ�വഴി �ീ� േ�ാേ�ാേ�ാ�
നട�ി� വ���തി�ം എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) സ��ാരിതര സംഘടനക�മാ�ം,  തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന��മാ�ം സഹകരി�െകാ�്
�റിസം െഡ�ിേനഷ�കളി�  ഖര,  �വ മാലിന� സം�രണം സാധ�മാ��തിന് എെ��ാം
നടപടിക� സ�ീകരി�ാ� സാധി�െമ�് വ��മാ�േമാ ?

െകാ�ി-�സരീസ് ബിനാെല

5619. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദസ�ാര�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ി-�സരീസ് ബിനാെല�െട നട�ി�ിനായി സ�ീകരി�വ�� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ബിനാെല�െട നട�ി�ിനായി ഏെത�ി�ം ഏജ�സിെയ �മതലെ���ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ബിനാെല�െട നട�ി�ിനായി എ� �പ നീ�ിവ�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ ?
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ആല�ഴ െമഗാ �റിസം സ�ക��് െ�ാജ�്

5620. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദസ�ാര�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�ര മ�ല�ിെല െവ�ിേകാട് ചാ�  നവീകരി�് വിേനാദസ�ാര േമഖലയാ��തിന്
ആല�ഴ െമഗാ �റിസം സ�ക��് െ�ാജ�ി� ഉ�െ����തി�ളള നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ഇതിനായി ത�ാറാ�ിയ േ�ാജ�ിെ� വിശദാംശ��ം പക��ം ലഭ�മാ�േമാ?

സം�ാന �റിസം വ��് �േഖന �� പാേ��ക�

5621. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദസ�ാര�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന �റിസം വ��് �േഖന നിലവി� �� പാേ��ക� നട�ിലാ��േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം
ന��േമാ;

(ബി) േദശീയ,  അ��േദശീയ തല�ി�� ��  പാേ��ക�  സംഘടി�ി�ാ�  �റിസം വ��്
ആേലാചി��േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശം ന��േമാ?

�ാമീണ േമഖലയി� �റിസം

5622. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദസ�ാര�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ാമീണ �റിസം േമഖലയി�  വികസന�ി� േവ�ി എെ��ാം �വ��ന�ളാണ് ഈ
ഗവ�െമ�ിെ� കാല�് നട�ിലാ�ിയി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) �ാമീണ �റിസം �വ��ന�ളി�  അതാ� പ�ായ�ക��� �ാതിനിധ�ം എെ��ാെമ�്
വിശദമാ�േമാ;

(സി) �ാമപ�ായ�ക��് �റിസം പ�തിക�  നട�ിലാ�ാ�  �റിസം വ��് എെ��ി�ം
നിയ�ണ�� ഏ�െ���ിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?

എറണാ�ളം ഡി.ടി.പി.സി. യി� താ��ാലികമാ�ം െഡപ�േ�ഷ� വ�വ�യി�ം േജാലി െച�� ജീവന�ാ�

5623. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദസ�ാര�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എറണാ�ളം ഡി.ടി.പി.സി.  യി�  താ��ാലികമാ�ം െഡപ�േ�ഷ�  വ�വ�യി�ം േജാലി െച�
വ�� ജീവന�ാ�െട േപ�വിവര�ം ത�ിക�ം സംബ�ി� വിവര�� വ��മാ�ാേമാ:

(ബി) താ��ാലിക വ�വ�യി�  േജാലി െച�വ��വ�  ഓേരാ���ം എ�കാലമായി
�ട��വ��െവ�് വിശദമാ�േമാ?

തലേ�രി െഹറിേ�ജ് പ�തി

5624. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ�
,, െക. ദാസ�
,, സി.���
,, �ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദസ�ാര�ം വ��മ�ി
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സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തലേ�രി െഹറിേ�ജ് പ�തി �ാേയാഗികമാ��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ�
ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തിയി� ഏെത�ാം �േദശ�െളയാണ് ഉ�െ����െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ പ�തി�് ഏത് വ�ഷമാണ് �ട�ം �റി�െത�ം ഇത് നട�ിലാ��തിന് കാലതാമസം
വ��െത�െകാ�ാെണ�ം വ��മാ�േമാ?

ഉ�രവാദി � �റിസം പ�തി�െട �ണഫല��

5625. �ീമതി.വീണാ േജാ��്
�ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ്
,, ഒ. ആ�. േക�
,, എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദസ�ാര�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഉ�രവാദി� �റിസം പ�തി�െട �ണഫല��  വിലയി��ിയി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി എ�ാ ജി�കളിേല�ം വ�ാപി�ി��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ;  എ�ി�  ഇതിനായി
എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) തേ�ശവാസിക�െട സഹകരണം ഉറ�ാ�ി  ,ഉ�രവാദി� �റിസ�ിെ� �ധാന�െ��ം
ആവശ�കതെയ�ം �റി�് േബാധവ��രണം നട��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി��െത�് വ��മാ�േമാ?

�ന�� ബീ�്

5626. �ീ.ഇ.ടി. ൈടസ� മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദസ�ാര�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

�സിരിസ് െെപ�ക പ�തിയി�െ���ം ഏകേദശം അ�പത് ഏ�റിേലെറ വി�തി���ം
��തിദ��ം മേനാഹര�മായ �ന��  ബീ�ിന് സ��ാ�  തല�ി�� �ചരണ�ിെ� �റ�
പരിഹരി��തിനായി െെഹേവകളി�  െെസ�  േബാ��ക�  �ാപി��തി�ം,  �റിസം മാ�ി�
ഉ�െ���ി വിേനാദസ�ാരികെള ആകർഷി��തി��� എെ��ി�ം പരിപാടിക�
ആവി�രി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദികരി�േമാ?

േവളിയി� അഡ��� �റിസം പാ��്

5627. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദസ�ാര�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �റിസം വ��ി� കീഴി�� ഏത് �ാപനം �േഖനയാണ് േവളിയി�  അഡ���  �റിസം പാ��്
നി��ാണം നട�ിയെത�റിയി�േമാ;

(ബി) ഈ നി��ാണ �വ��ന��െട നിലവിെല അവ� എെ��് അറിയി�േമാ;

(സി) ഇതിേല�ായി എ� �കയാണ് വകയി��ിയെത�ം എ� �ക െചലവഴി�െവ�ം അറിയി�േമാ;

(ഡി) ഈ പ�തി നട�ി�മായി ബ�െ��് എെ��ി�ം �മേ���തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

വിശദാംശം അറിയി�േമാ?
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അേറബ�� �റി�ക�

5628. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദസ�ാര�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ���  കാല�് േകരള�ിേല�് ഏ��ം ��ത�  ആക�ഷി�െ��ി��ത് അേറബ��
�റി�കളാെണ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) േകാരിെ�ാരി�� മഴ ആസ�ദി�ാ� കഴി� വ�ഷം എ�പതിനായിരേ�ാളം അേറബ�� �റി�ക�
േകരള�ിെല�ക��ാേയാ;

(സി) �തിയ വിസ നിയമ�കാരം േകരള�ിേല�� ഇവ�െട വരവ് ഗണ�മായി �റ�ി�േ�ാ;

(ഡി) ഈ �തിസ�ി മറികട�ാ� എെ�ാെ� നടപടിക� ൈകെ�ാ�ം; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ ?

�റിസരംഗം വികസി�ി��തിന് സഹകരണ േമഖല�െട ഇടെപട�

5629. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദസ�ാര�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �റിസരംഗം വികസി�ി��തി�ം അമിത ലാേഭ��വണതക� �റ��തി�ം സഹകരണ േമഖല�െട
��ത� ഇടെപട�ക� െകാ�വരാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) �റിസരംഗെ� �ഷണം അവസാനി�ി�ാ�  എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�ാ�  സാധി�ം;
വ��മാ�േമാ ?

െമഡി�� �റിസം

5630. �ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�
,, ഗീതാ േഗാപി
�ീ.എ�േദാ എ�ഹാം
,, െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദസ�ാര�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിെ�റ മിക� േവ�ാമയാന കണ�ിവി�ി  ,  താരതേമ�ന �റ� ചികി�ാ െചലവ്,
ആേരാഗ� രംഗെ� ഉ�ത ചികി�ാലയ��, നി�ണരായ േഡാ��മാ� , മിക� പരിശീലനം ലഭി�
പാരാെമഡി�� �ാഫ്,  കാലാവ� എ�ീ അ��ല ഘടക�� �തലാ�ി െമഡി�� �റിസം
േ�ാ�ാഹി�ി��തിന്എെ�ാെ� നടപടികളാണ് െെകെ�ാള��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) സം�ാനെ� എയ�േപാ��കളി�  േരാഗികെള സ�ീകരി��� �ത�  ആ�പ�ികളിെല�ി�്
േരാഗവി��ി െെകവരി�് എയ�േപാ��കളി�  തിരിെകെയ�ി��� വെര�ളള ഒ� സമ�
െമഡി�� �റിസം പാേ�ജ് െകാ�വ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) െമഡി��  �റിസ�ിനായി,  ഇ��റ�സ് ക�നിക�മായി േച��ളള ചികി�ാ പാേ��ക�
ത�ാറാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മീ�വ�ം �റിസം പ�തി

5631. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദസ�ാര�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) പാല�ാട് ജി�യിെല മീ�വ�ം �റിസം പ�തി നിലവി�  സ��ാരിെ� പരിഗണനയി�  ഉേ�ാ;

എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഭരണാ�മതി ലഭി�ി�ം വനം വ��ിേ��ം ഇേ�ാ-�റിസം വ��ിെ��ം തട�വാദ�� �ലം ��തി
രമണീയമായ ഈ പ�തി നട�ിലാ�ാ�  കഴിയാെത േപാ��ത് നാടിന് വലിയ ന�മായി
തീ��താെണ� വിവരം കണ�ിെല��് പ�തി ശാ�ീയമായി നട�ിലാ��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഈ പ�തി�െട നടപടി�മ��െട വ�താ വിവര�� ന��േമാ?

ഉ�നാട� ജലാശയ�� വിേനാദ സ�ാര േക��ളായി വികസി�ി�ാ� പഠന��

5632. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദസ�ാര�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിേനാദ സ�ാര േക��ളായി വികസി�ി�ാ�  സാധ�ത�� ഉ�നാട�  ജലാശയ�െള
സംബ�ി�് എെ��ി�ം പഠന��  ലഭ�മാേണാ;  ലഭ�െമ�ി�  ��ത പഠന റിേ�ാ��ക�െട
വിശദാംശം /പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) േകാഴിേ�ാട് ജി�യി� എവിെടെയ�ാമാണ് ഇൗ േമഖലയി� സാധ�ത കാ��ത്; വ��മാ�േമാ;

��ത �േദശ�െള നിേയാജക മ�ലം അടി�ാന�ി� അടയാളെ���ി വ��മാ�േമാ?

�റി�് േക��െള ജനകീയ പ�ാളി�േ�ാെട ആക�ഷകമാ�ാ� പ�തി

5633. �ീ.ഐ.സി.ബാല���
,, അ�� �കാശ്
,, ൈഹബി ഈഡ�
,, അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദസ�ാര�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� �റി�് േക��െള ജനകീയ പ�ാളി�േ�ാെട ആക�ഷകമാ�ാ�  പ�തി
�പീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) എെ��ാം അടി�ാന സൗകര��ളാണ് പ�തിയ�സരി�് വിേനാദ സ�ാരേക��ളി�
ഒ��ാ�േ�ശി��ത്; വിശദാംശ�� എെ��ാം;

(സി) ��ത പ�തി�് ആ�െടെയ�ാം സജീവ പ�ാളി�മാണ് �േയാജനെ����ത്; വിവരി�േമാ;

(ഡി) പ�തി�െട കാര��മത ഉറ� വ���തിന് ഭരണതല�ി�  എെ��ാം നടപടികളാണ്
ൈകെ�ാ�ാ�േ�ശി��ത്; വ��മാ�േമാ?

വിേനാദസ�ാര വികസനം

5634. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�
,, ഇ.െക.വിജയ�
,, വി.ആ�. �നി� �മാ�
,, �ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദസ�ാര�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വിേനാദസ�ാര വികസന�ിെ� േവഗം ���തിന്എെ�ാെ� നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��ത്;വ��മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാനെ� �ധാന �റി�് േക��ളിെല വിവിധ �ാപന�ളി�  േജാലി െച��വ��്
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തിരി�റിയ�  കാ��ക�, �ണിേഫാം എ�ിവ നി�ബ�ാ��തിന് തീ�മാനി�േമാ;വിശദാംശം
ന�േമാ;

(സി) വിേനാദ സ�ാരിക��് സഹായകമാ�� തര�ി�� വിവര�ളട�� �ദ�ശന േബാ��ക�
�ധാന �റി�് േക��ളി� �ാപി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േകാ��� ആ��േവദ ചികി�ാ �റിസം

5635. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം
വിേനാദസ�ാര�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ��േവദ�ിന് അ�ാരാ� �ാധാന�ം ലഭി�ി�ളള േകാ���  �േദശെ� ഒ� ആ��േവദ
ചികി�ാ �റിസം േക�മാ�ി വികസി�ി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) േക� വിേനാദ സ�ാര വ��ിെ�റ പ�തികളി� ഇൗ �േദശെ� ഉ�െ���ിയി�േ�ാെയ�ളള
വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) തേ�ശീയ�ം വിേദശീയ�മായി ആയിര�ണ�ിന് ആ�ക�  ആ��േവദ ചികി��് എ��
േകാ��ലിെന ഒ� അ��േദശീയ �റിസം േക�മാ�ി ഉയ��വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

തി�വന��രം ജി�യി� വിേനാദസ�ാര വ��് ���ിക�

5636. �ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദസ�ാര�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിേനാദസ�ാര വ��് ഫ�് വിനിേയാഗി�് 2016 ജ�വരി ഒ�ിന് േശഷം ഇ�വെര തി�വന��രം
ജി�യി�  ഏെത�ാം ���ിക�  നട�ിലാ�വാ�  ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ�ിയി�െ��ം ഓേരാ
���ി�ം എ�് �ക വീതമാണ് അ�വദി�ി�ളളെത�ം വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ആ�ി��  െകാ��ഴ അമിനി�ീസ് െസ��  നവീകരി��തി�ം ചി���സ് പാ��്
നി��ി��തി�മായി സമ��ി� അേപ�യിേ�� എ�് നടപടി സ�ീകരി�െവ�ം ��ത ഫയ�
ഏത് ഓഫീസിലാെണ�ം ഫയ� ന�� ഉ�െ�െട വിശദമാ�േമാ?

ജേലാ�വ�ി�� ധനസഹായം

5637. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദസ�ാര�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക��ാം കടവ് ജേലാ�വ�ിന് �റിസം വ��ി�  നി�ം ധനസഹായ�ി�� അടിയ�ര
റിേ�ാ��ിനായി  22.8.2016-െല  189/ബി2/16/  �റിസം ന�രായി �റിസം ഡയറ���് ന�കിയ
ക�ിേ�� ഡയറ�� സ�ീകരി� നടപടി വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇ�മായി ബ�െ��് �റിസം ഡയറ�േറ�ി� ഫയ� ആരംഭി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി� ഫയ� ന��
ന��േമാ;

(സി) ഇ�ാര��ിേ��  ആവശ�െ�� റിേ�ാ��് സ��ാരിന് ലഭി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  കാലതാമസം
േനരി��െത�െകാ�ാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) ��ത ഫയ� അടിയ�രമായി പരിഗണി�ാ� നി�േ�ശം ന��േമാ?

�ീ�കാ���് പ�തി

5638. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദസ�ാര�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) �ീ�കാ���് പ�തിയി�  െകാ�ം ജി�യിെല ഏെത�ാം വിേനാദസ�ാര േക��െളയാണ്
ഉ�െ���ിയി��്;

(ബി) ��ത പ�തിയി�െപ��ി എെ��ാം ക��പരിപാടികളാണ് ഈ വിേനാദസ�ാര േക��ളി�
നട�ിലാ��െത�് വിശദമാ�േമാ?

േകരള നിയമസഭാ െസ�േ�റിയ�് , വി. െക. ബാ��കാശ്,
തി�വന��രം, െസ��റി,
25-10-2016

�േ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)].

"T" ഇ�േ��് മാ�ിവ� േചാദ�െ� �ചി�ി��.
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