
പതിനാലാം േകരള നിയമസഭ
ര�ാം സേ�ളനം

2016 നവംബ� 9, �ധ�

ന��ചി�മിടാ� േചാദ���

[ആെക േചാദ���--157]

മ�പടി ന��� മ�ിമാ� േചാദ� ന��

ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി : 6611 �ത� 6675 വെര
ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി : 6676 �ത� 6720 വെര
സഹകരണ�ം വിേനാദസ�ാര�ം വ��മ�ി : 6721 �ത� 6767 വെര

െക.എസ്.എഫ്. ഇ. �െട �തിയ ശാഖക�

6611. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

െന�ാ�ി�കര മ�ല�ിെല െപ�����, �ഴി��് എ�ീ �ല�ളി� െക.  എസ്.എഫ്.  ഇ.

�െട ശാഖക�െട �വ��നം എേ�ാ� ആരംഭി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

എം.ജി.പി.�െട നട�ി�ിെല �മേ��ക�

6612. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ്
,, െജയിംസ് മാത�
,, സി.െക. ഹരീ��
,, എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ��  �ഖ�മ�ി എ.െക.  ആ�ണി�െട കാല�് ആരംഭി� എം.ജി.പി.�െട  (Modernisation  in

Government  Programme)  നട�ി�ി�  വ�ാപകമായ �മേ��ക�  നട�തായ വാ��
��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഈ വിഷയം സ��ാ�  പരിേശാധി�ി�േ�ാ;  ഇ� സംബ�ി� ഓഡി�് റിേ�ാ��ിെ� വിശദാംശം
ന��േമാ;

(സി) ��ത വിഷയം പരിേശാധി�് ���ാരാെണ�് കെ���വ�െ�തിെര നിയമ നടപടിക�
സ�ീകരി�േമാ?

ജി.എസ്.ടി. െയ �റി�് പരിശീലനം

6613. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജി.എസ്.ടി െയ�റി�് സം�ാന�് നി�തി വ��് ജീവന�ാ��് എെ��ി�ം പരിശീലനം
ന�കിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ; ടാ�് �ാ�ീഷണ�മാ��് പരിശീലനം ന��േമാ;

(ബി) േക��ം സം�ാന�ം �മ�ിവ�� വിവിധ നി�തിക��് പകരമായി�ാേണാ ജി.എസ്.ടി.
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ഈടാ��ത്; സാധന��െട വില വി��നവിന് ഈ നി�തി കാരണമാ�േമാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ജി.എസ്.ടി കൗ�സിലി�  അധികമായി ആഢംബരനി�തി ഏ�െ���� വിഷയ�ി�  േകരളം
എ�� നിലപാട് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ജീവന�ാ��ം ടാ�് �ാ�ീഷണ�മാ��ം പരിശീലനം ന���ത് ആരാണ്;  വിശദമായ വിവരം
ലഭ�മാ�േമാ?

കടം വാ�� �ക�െട പരിധി

6614. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബി�് സ��ാ�  അ�മതിേയാ��ടി കടം വാ�� �ക�െട പരിധി  2000-െല  4-� ആ�്
�കാരം ഒ� �ക നി�യി�ാ� കഴി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�കാരം കടം വാ�� �ക �ഷറികളി�  നിേ�പി� സാധി�േമാ;  �ഷറിെയ ���മായി
ഒഴിവാ�ിയതിെ� കാരണം വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇേ�ാ�  കി�ബി�െട �വ��ന���് അ�വദി� �ക�ം മ�് ഫ�ക�ം ഏത് ബാ�ിംഗ്
�ാപന�ിലാണ് നിേ�പി�ിരി��ത്;  വിശദമാ�േമാ;  സം�ാന�് ഏെത�ാം ബാ�കെള
കി�ബി�െട ഇടപാ�ക��ായി ഉ�െ���ിയി��്; വ��മാ�േമാ?

േകരള ബാ�്

6615. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല  14 ജി�ാസഹകരണ ബാ�കെള�ം സം�ാന സഹകരണ ബാ�ിെന�ം ലയി�ി�്
േകരള ബാ�് �പീകരി��കാര�ം സ��ാരിെ� പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ലയനെ��റി�് പഠി�് വിശദമായ റിേ�ാ��് ന�കാ� ഒ� സമിതിെയ നിേയാഗി�ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� ആെരാെ�യാണ് ��ത സമിതിയിെല അംഗ�� എ� വ��മാ�േമാ;

(ഡി) എെ�ാെ� കാര��െള�റി�് പഠി�് റിേ�ാ��് സമ��ി�ാനാണ് സമതിേയാടാവശ�െ��ി��ത്;
വിശദാംശ�� ന��േമാ?

േകരള അടി�ാന സൗകര� നിേ�പ നിധി (േഭദഗതി) ബി�

6616. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016 െല േകരള അടി�ാന സൗകര� നിേ�പ നിധി  (േഭദഗതി) ബി�ി� േക� സ��ാരിെ��ം
സം�ാന സ��ാരിെ��ം െപാ�േമഖലകളി�� �പന�െള മാ�ം ക�െസഷ�  എ�
വിഭാഗ�ി� ഉ�െ���വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സ�കാര� േമഖലെയ�ം സ�കാര� വ��ികെള�ം ���മായി ഒഴിവാ�വാ�  നടപടി
സ�ീകരി�േമാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) െപാ� ഏജ�സികളായ �ാപന���് കി�ബിയി�  പരിഗണന ന��� തര�ി�  നിയമം
പരി�രി�േമാ;

(ഡി) കി�ബി 2016 െല അടി�ാന സൗകര� നിേ�പനിധി (േഭദഗതി) ബി�ി� പറ�ിരി�� സ�കാര�
േമഖല പ�ാളികെള നി�യി�ി�േ�ാെയ�ം ഏെത�ി�ം വിശേദശ ക�നിക�  സ��ാരിെന
സമീപി�ി�േ�ാെയ��ളള വിശദമായ വിവരം ലഭ�മാ�േമാ?
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�ലധന നിേ�പം വ��ി�ി��തിന് സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�

6617. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം േകരള�ി�  �ലധന നിേ�പം വ��ി�ി��തിന്
സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�െട വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) ഇ�ാര��ി�  നിലവി�  പരിഗണനയിലിരി�� പ�തിക�  എെ��ാമാണ്;  വിശദവിവരം
ന��േമാ?

മ�ട മ�ല�ിെല പ�തിക�

6618. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ�േശഷം നട�ിയ ബ�ജ�് �സംഗ�ി�  മ�ട മ�ല�ി�
ഏെത�ാം പ�തിക� നട�വാ� സ��ാ� ഉേ�ശി��െവ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത �വ��ിക�  ഏെ���് നട�വാ�  ആവശ�മായ �ാഥമിക �വ��ന��
നട�ിേയാെയ�് വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) േടാ��  െ�ാവിഷ�  ഉ� �വ��ിക�  നട��തിന് എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�
വ��െവ�് വ��മാ�ാേമാ?

ബജ�്

6619. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

സം�ാന സ��ാരിെ� സാ�ദായിക ലി�ി� എ�ാം പ�ികയി� ഉ�െ��� എ�പ�ി രേ�ാളം
വ�� െചറിയ സ�ഹ��െട സാ�ഹ� ഉ�മന�ിനായി സം�ാന ബജ�ി�  എെ��ാം
പ�തികളാണ് ആവി�രി�ി��ത്; ഇതിനായി എ� �ക വകയി��ിയി�െ��് വ��മാ�േമാ?

കി�ബി നിയമ േഭദഗതി

6620. �ീ.െക.എം.മാണി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) കി�ബി നിയമ�ിെ�  4-� വ���സരി�� കി�ബി േബാ�ഡ് �പീകരി�െകാ��
വി�ാപന�ിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) കി�ബി േഭദഗതി നിയമം അ�സരി�് േബാ�ഡ് �നഃസംഘടി�ി�് വി�ാപനം �റെ��വി�ി�േ�ാ;

ഉെ��ി� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) േഭദഗതി നിയമം അ�സരി�� േകരള നിേ�പനിധി പ�തി�ം നിധി�ം �പീകരി�ി�േ�ാ;

ഉെ��ി� അതിെ� വി�ാപന�ിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ?

നി�തി ഉപേദശക േസവന �ണി�ക�

6621. �ീ.എം. വി�െസ�്
,, ൈഹബി ഈഡ�
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,, വി.ടി.ബ�റാം
,, എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നി�തി ഉപേദശക േസവന �ണി�ക�  ആരംഭി�ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) എവിെടെയ�ാമാണ് ഇ�രം �ണി�ക� �ാപി�ാ� ഉേ�ശി��ത്; വിവരി�േമാ;

(സി) നി�തിെയ സംബ�ി�് എെ��ാം ഉപേദശക േസവന�ളാണ് ഇൗ �ണി�കളി�  നി�
ലഭി��ത്; വിശദമാ�േമാ?

കി�ബി േബാ�ഡ് അംഗീകരി� പ�തിക�

6622. �ീ.െക.എം.മാണി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) നട�് സാ��ിക വ�ഷം കി�ബി വഴി എ� േകാടി �പ�െട പ�തിക� കി�ബി േബാ�ഡ് �ടി
അംഗീകരി�ി��്; ഇെ��ി� അതിന് കാരണെമ�ാണ്;

(ബി) ലഭി� െ�ാേ�ാസ�കളി�  എ�െയ�ം കി�ബി േബാ�ഡ് അംഗീകരി�ി��്;  ഇെ��ി�
കാരണെമ�്;

(സി) കി�ബി േബാ�ഡിന് േവ�ി ആരാണ് സ��ാരിെ� േ�ാജ�ക�  സ�ീകരി��ത്;  ഇ�കാരം
സ�ീകരി��തിന് കി�ബി േബാ�ഡിെ� അ�മതി ഉേ�ാ;

(ഡി) അ�മതി ഇ�ാെത വാ��െവ�ി� കാരണെമ�് എ�് വ��മാ�േമാ?

െകാ�ം ജി�യിെല നബാ�ഡ് പ�തിക�

6623. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� സ��ാരിെ� കാല�് െകാ�ം ജി�യി�  നബാ�ഡ് പ�തി �കാരം ഭരണാ�മതി
ന�കിയ ���ിക�െട വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ബി) നബാ�ഡ് പ�തി �കാരം അ�വദി� പ�തികളി�  ഇനി�ം ആരംഭി�ാ�േതാ
���ീകരി�ാ�േതാ ആയ പ�തിക�െട വിശദാംശ�� ന��േമാ ?

െച�് േപാ�ിെല ജീവന�ാ�

6624. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല െച�് േപാ�കളി� ആവശ�മായ ജീവന�ാ� നിലവി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) എ� ഒഴി�ക� ഇവിട�ളി��്; വിശദവിവരം ന��േമാ;

(സി) ഒഴി�ക� നിക��തിന് അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ഇത് സംബ�ി� മാധ�മ വാ��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദവിവരം ന��േമാ?

ഗ�ഫ് മലയാളിക�െട പണം

6625. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:
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2015-16  സാ��ികവ�ഷ�ി�  സം�ാന�് �വാസിക�േടതായി എ� േകാടി �പ
ലഭ�മായി�െ��് വ��മാ�േമാ;  2014  -15  വ�ഷ�ി�  നി�ം എ� വ��നവാണ്
ഉ�ായി��ത് എ�് വിശദമാ�േമാ; ഇതി� ഗ�ഫ് മലയാളിക�െട പണ�ിെ� കണ�് �േത�കം
െവളിെ���േമാ?

ടാ�് േകാ�ണ�ക�

6626. �ീ.െക.�രളീധര�
,, തി�വ�� രാധാ���
,, അ�� �കാശ്
,, വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ടാ�് േകാ�ണ�ക� ആരംഭി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) സം�ാനെ� നി�തി ഭരണെ� സംബ�ി� വിവര�� ജന���് അറി��തിന് എെ��ാം
കാര��ളാണ് ഇതിെ� �വ��ന�ി� ഉ�െ���ിയിരി��ത്, വിശദമാ�േമാ;

(സി) എവിെടെയാെ�യാണ് ഇത് ആരംഭി��ത്, വിശദാംശ�� എെ��ാം?

കി�ബി സമാഹരി�� �ക

6627. �ീ.െക.എം.മാണി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) കി�ബി ആ�ിെല �തിയ  9-� വ��് അ�സരി�് കി�ബി സമാഹരി�� �ക�െട പലിശ�ം
�ത�ം ന���തിന് ഗ�ാര�ി ന��വാ�  വ�വ� കി�ബി സ��പി�� എ�ാ ഫ�ക��ം
ബാധകമാേണാ; ഇെ��ി� ഏെത�ാം ഫ�ക��് ബാധകമെ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) കി�ബി സ��പി�� എ�ാ ഫ�ക�െട�ം തിരി�ടവിന് സ��ാ�  ഗ�ാര�ി��ായിരിെ�
ഇതിേല�് സ��ാ� ഓേരാ വ�ഷ�ം തിരി�ടവിനായി ബജ�് വിഹിതം വ�േ�� ആവശ�െമ�്;

(സി) തിരി�ടവിന് ബജ�് വിഹിതമി�ാെത ഏെത�ാം പ�തിക� നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി��ത്?

ധനകാര� - ബ�ജ�് വിംഗിെല �ലപരിമിതി

6628. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ധനകാര�  -  ബ�ജ�് വിംഗി� എ� ഉേദ�ാഗ�� േജാലി െച�് വ���് എ� വിവരം ത�ിക
തിരി�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) നിലവി�� നിയമ�കാരം എ� ��യ� ഫീ�് �ലമാണ് അ�വദിേ��ത്;
(സി) ധനകാര� - ബ�ജ�് വിംഗ് എ� ��യ� ഫീ�് �ല�ാണ് �വ��ി��ത്;
(ഡി) െസ�േ�റിയ�് അന�്-2  �വ��ന സ�മായ സാഹചര��ി�  ധനകാര� വ��ിന് ഇ�വെര

എ� ��യ� ഫീ�് �ലം ലഭ�മാ�ിയി��്;
(ഇ) ധനകാര� വ��ിന് �ലം അ�വദി��തിന് നിലവി�  എ�ാണ് തട���ത്;  ഇൗ തട�ം

നീ�ാ� വ��് സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാം;
(എഫ്) �ലം അ�വദി�� കാര��ി�  എെ��ി�ം സമയബ�ിതമായ ഉറ�് ധനകാര�വ��ിന്

ലഭി�ി�േ�ാ; ഇവ എെ��് വിശദീകരി�േമാ?

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

5 of 42 Tuesday 01 November 2016 09:25 AM



റീഫ�് �ക

6629. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) കാ�ണ� െബനവല�് ഫ�ി�  നി�് ചികി�ാ ധനസഹായ�ിന് അേപ�ി�് എ�ാ�
ധനസഹായം ലഭി��തിന് ��് ഡി�ചാ��് െച�െ�� എ� േപ��് സം�ാനെ� വിവിധ
ആ�പ�ികളിലായി റീഫ�് �ക അ�വദി�ാ��്; ആ�പ�ി തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) പരിയാരം െമഡി��  േകാേളജ്/�ദയാലയയി�  മാ�ം എ�േപ��് ഈ ഇന�ി�  �ക
അ�വദി���്; ഇവ�െട േപ�ം �ക�ം എ�യാെണ�് അറിയി�േമാ;

(സി) റീഫ�് �ക ന��തിന് സ��ാ�  എ�് നടപടികളാണ് ഇ�വെര സ�ീകരി�ി��െത�്
വിശദമാ�ാേമാ?

അ�കാരി നി�തി �ടി�ിക

T 6630.�ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�കാരിക�  അ�കാരി നി�തിയിന�ി�  �ടി�ിക വ��ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  വിശാദംശം
ന��േമാ;

(ബി) ��ത �ടി�ിക ഈടാ��തിന് ഈ സ��ാ� സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�േമാ;

കാ�ണ� െബനവല�് �ീം

6631. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം കാസ�േകാട് ജി�യി�  കാ�ണ� െബനവല�്
�ീമി� നി�് എ� േപ�� സഹായം അ�വദി�ി�െ��് മ�ലം തിരി� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഏെത�ാം ആ�പ�ികളി�, ഏെത�ാം േരാഗം െകാ�് �യാസെ���വ��ാണ് ��ത സഹായം
അ�വദി�െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി� േശഷം,  കാസ�േകാട് ജി�യി�  നി�് കാ�ണ�
െബനവല�് �ീമി�  അേപ� ന�കിയ എ� േപ�� സഹായം നിരസി�ി�െ��്
വ��മാ�ാേമാ;സഹായം നിരസി�ാ�ളള കാരണ�� എ�ായി��െവ�് വ��മാ�ാേമാ?

(ഡി) ,undefined

നാഷണ� െപ�ഷ� പ�തിയി� ഉ�െ�� ജിവന�ാ��് വിരമി�� ആ��ല���

6632. �ീ.എ�േദാസ് ���ി�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

േക�സ��ാ�  05.05.20009  െല നം.38/41/06  പി  &  ഡ��  (എ),  26.08.2016-െല  7/5/12-

P&PW(F)/B  എ�ീ ഉ�ര�കളി�െട നാഷണ� െപ�ഷ� പ�തിയി� ഉ�െ�� ജിവന�ാ��്
ലഭ�മാ�ിെ�ാ�ിരി�� വിരമി�� ആ��ല��ളായ ഡി.സി.ആ�.ജി.,  Invalid Pension,  എ�്-
േ�ഷ�ാ െപ�ഷ�, ��ംബെപ�ഷ�  എ�ിവ സം�ാന സ��ീസിെല പ�ാളി� െപ�ഷ�
പ�തിയി� ഉ�െ�� ജീവന�ാ��ം അ�വദി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?
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േക� പ�തിക� നിരീ�ി��തിന് �മതലെ�� ഉേദ�ാഗ��

6633. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) േക� ധനസഹായം ലഭി��തി� �ക യഥാസമയം െചലവഴി�് ധനവിനിേയാഗ സാ��പ�ം
�ത�സമയ�് െകാ���തിന് ധനകാര� വ��ി�  ഏെത�ി�ം ഉേദ�ാഗ�ന് �മതല
ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) ഓേരാ സാ��ിക വ�ഷ�ം േക� സ��ാരി� നി�ം ആെക കിേ�� �ക എ�െയ�ം കി�ിയ
�ക എ�െയ�ം ബാ�ി നി��� �ക എ�െയ�ം ധനവിനിേയാഗ സാ��പ�ം ന�േക� �ക
എ�യാെണ�ം പരിേശാധി��തിന് �മതലെ�� ഉേ��ാഗ�� ആരാെണ�് വ��മാ�േമാ ?

െച�കിട വ�ാപാരിക��് െക.എസ്.എഫ്.ഇ. വഴി െ�ഡി�് സൗകര���

6634. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െച�കിട വ�ാപാരിക��് െക.എസ്.എഫ്.ഇ.  വഴി െ�ഡി�് സൗകര���
ഏ�െ���ിയി�േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ഇ�രം െ�ഡി�് േലാ�  ലഭി��തിന് നി�യി�ി�� നിബ�നക�  എെ��ാെമ�ം പലിശ
നിര�് എ�യാെണ�ം വിശദീകരി�േമാ;

(സി) വ�ാപാരികളി�  നി�് തവണ �ക േനരി�് അവ�െട �ാപന�ി�  െച�് സ�ീകരി��തിന്
ജീവന�ാെര നിയമി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

അടി�ാന വികസന േമഖലയി� �ട�� �ക

6635. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അടി�ാന വികസന േമഖലയി�  �േത�കി�് പി.ഡ�ളി�.ഡി.,  വാ��  റിേസാ�്,  ഹാ�ബ�
എ�ജിനീയറിംങ് എ�ിവ ഉ�െ�െട�� േമഖലകളി�  �ട�� �ക�െട ശരിയായ �േയാജനം
ദീ�ഘകാലേ��് ലഭ�മാ�ാ�ം ��മ�രീതിയി�� നി��ാണം ഉറ�ാ�ാ�ം പ�തി വിഭാവനം
െച�േമാ;

(ബി) നി��ാണ േമഖലയി� �േത�കി�് പി.ഡ�ളി�.ഡി. േറാ�ക�, പാല��, െക�ിട��, �ടിെവ�
പ�തി ഉ�െ�െട�� ജലേസചന ���ിക�, എ�. എസ്.  ജി.  ഡി.  �മായി ബ�െ��
���ിക� എ�ിവയിെല കാര��മത�ം �ണേമ��ം ഇ�ാ� അവ� പരിഹരി�് ഇവ തടയാ�
കിഫ്-ബി യി� നി�േ�ശ��ാ�േമാ; വിശദീകരി�ാേമാ?

സ�കാര� പണമിടപാട് �ാപന��

6636. �ീ.എം.എം. മണി
,, വി. അ�റഹിമാ�
,, േജാ� െഫ�ണാ�സ്
,, വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സം�ാനെ� െച��ം വ��മായ സ�കാര� പണമിടപാട് �ാപന��  നിയമവി��മായ
രീതിയി� ബിസിനസ് നട��താ�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇവെര നിയ�ി�ാനായി
എെ�ാെ� െച�ാ� സാധി�െമ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) സ���പണയമിടപാടി�െട താ� വ�മാന�ാെര �ഷണം െച��� അവസാനി�ി�ാ�
മാ���േ�ാ;വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇ�രം �ാപന��െട �ഷണം അവസാനി�ി�ാനായി െക.എസ്.എഫ്.ഇ.�െട �വ��ന
േമഖല വി�ലീകരി�ാ� സാധി�േമാ എ� കാര�ം പരിേശാധി�േമാ ?

േകാതമംഗലം മ�ല�ി� ഭരണാ�മതി ന�കിയ ���ിക�

6637. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) എം.എ�.എ.  ആ�ി വികസന ഫ�് �േഖന  2013-14,  2014-15  വ�ഷ�ളി�  േകാതമംഗലം
മ�ല�ി� ഭരണാ�മതി ന�കിയ ���ിക� ഏെത�ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഏെത�ാം ���ിക� ഇതി� ���ീകരി�ി��്;
(സി) ��ത �വ��ിക�െട ഇേ�ാഴെ� �ിതി വിശദമാ�ാേമാ?

കാസ�േകാട് അസം�ളി നിേയാജക മ�ല�ി� കി�ബിയി� ഉ�െ���ിയി�� പ�തിക�

6638. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േകാട് അസം�ളി നിേയാജക മ�ല�ി� കി�ബി യി� ഉ�െ���ിയി�� പ�തിക��്
ആവശ�മായി വ�� �ക എ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) എ� വ�ഷ�ിനകം ���ിയാ�ാ� പ�� പ�തികളാണിവെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

പ�ാളി� െപ�ഷ�

6639. �ീ.െക.�രളീധര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) പ�ാളി� െപ�ഷ�  പ�തിയി�  ഉ�െ�� േക�സ��ാ�  ജീവന�ാ��് ലഭി�� എ�ാ
ആ��ല���ം പ�ാളി� െപ�ഷ� പ�തിയി� ഉ�െ�� സം�ാന സ��ാ� ജീവന�ാ��്
ലഭി��േ�ാ; ഇെ��ി� ഇത് പരിഹരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) േക�സ��ാരിെ� പി.  എഫ്.  ആ�. ഡി.  എ.  �പാ�ശ അ�സരി�� ആ��ല��� പ�ാളി�
െപ�ഷ� പ�തിയി� ഉ�െ�� സം�ാന ജീവന�ാ��് ലഭ�മാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

പ�ാളി� െപ�ഷ� പ�തി

6640. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) 1-4-2013ന് േശഷം സം�ാന�് സ��ാ�  സ��ീസി�  �േവശി�,  പ�ാളി� െപ�ഷ�
പ�തിയി� ഉ�െ�� ജീവന�ാ��് ലഭി�� വിരമി�� ആ��ല��� എെ�ാെ�യാെണ�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) േക� സ��ാരി� പ�ാളി� െപ�ഷ� പ�തിയി� ഉ�െ�� ജീവന�ാ��്, �ാ���റി െപ�ഷ�
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പ�തിയിെല ജീവന�ാ�െട ആ�ിത��് ലഭി�� �കാര�ളള ��ംബ െപ�ഷ�ം മ�്
ആ��ല���ം ന�ാ� േക� സ��ാ� 5-5-2009-� നം.38/41/06/പി. & പി.ഡ��.(എ) ഉ�രവ്
�റെ��വി�ി�ളള സാഹചര��ി� സം�ാന�ം സമാന ഉ�രവ് �റെ��വി�ാ�� നടപടിക�
സ�ീകരി�േമാ?

പതി��ാം പ�തി�െട �പേരഖ

6641. �ീ.െജയിംസ് മാത�
,, െക.ഡി. �േസന�
,, ആ�. രാേജഷ്
,, പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) പതി��ാം പ�തി�െട �പേരഖ ത�ാറായി�െ��ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) വ��ക�ം തേ�ശ�ാപന��ം ത�ി�� ഏേകാപനം സാധ�മാ��തിനായി എ� മാ�ഗമാണ്
സ�ീകരി�ിരി��ത്; ഉേദ�ാഗ� േമ�ൈ� ഒഴിവാ�ാ� നടപടി��ാ�േമാ;

(സി) ജനകീയാ��ണം വീ�ം നട�ിലാ�ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;  എ�ി�  അത് ഏ�
തര�ിലായിരി�െമ�് അറിയി�ാേമാ ?

േകാഴിേ�ാട് ജി�യി� കാ�ണ� െബനവല�് ഫ�ി�നി�ം ആ��ല�ം

6642. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) കാ�ണ� െബനവല�് ഫ�ി�  നി�ം ആ��ല�ം ല��മാ��തിന് േകാഴിേ�ാട് ജി�യി�
നിലവി�  അംഗീകാര�� ആ�പ�ിക�ം ഏെത�ാം ചികി�ക��ാണ് ഇവിെട
അ�മതി��െത�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഒ� തവണ ധനസഹായം ലഭി�വ��് വീ�ം ധനസഹായം ലഭി��തിന് എെ��ി�ം
നിയ�ണ�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ലഭ�മാ�� അേപ�കളി�  �ക അ�വദി��തിന് അധികാരെ���ിയ സമിതി ഏതാെണ�ം
ജി�ാതല�ി� അംഗീകരി�ാ�� �ക എ� വീതമാെണ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

കി�ബിയി� ഉ�െ���വാ� ഉേ�ശി�� പ�തിക�

6643. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ക�നാഗ��ി നിേയാജകമ�ല�ി�  2016-17  െല ���ിയ ബ�ജ�ി�  ഉ�െ���ിയി��
ഏെത�ാം പ�തികളാണ് കി�ബിയി�  ഉ�െ���ി നി��ി��തിന് ഉേ�ശി��ത് എ�്
വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ബ�ജ�ിേ��� െപാ� ച���െട മ�പടി �സംഗ�ി� ഉ�െ���െ�� ക�നാഗ��ി േദശീയ
പാത�െട ൈബ�ാസ് നി��ാണം ��ത പ�തിയി� ഉ�െ���േമാ; വിശദീകരി�േമാ;

(സി) തീരേദശ വികസന�മായി ബ�െ�� വ�� പ�തിക�  കി�ബിയി�  ഉ�െ����തിന്
തീ�മാനി�ി�േ�ാ; ആയത് സംബ�ി�് വിശദാംശ�� ന��േമാ?

വിദ�ാഭ�ാസ വാ� ലഭി��തിനായി �േത�ക ഇൗട്
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6644. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) വിദ�ാഭ�ാസ വാ� ലഭി��തിന് ബാ�ക��് �േത�ക ഇൗട് ന�േക��േ�ാ;  വിശദാംശ��
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇൗ� ന�കാ� ത�ാറായി�ം വിദ�ാഭ�ാസ വാ� ന���തി� ബാ�ക� വി�ഖത കാണി��തായ
പരാതി സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ആയത് പരിഹരി�ാ�  സ�ീകരി��
നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

(സി) വിദ�ാഭ�ാസ വാ��െട പലിശ ഇന�ി�  സ��ാ�  എെ��ി�ം �ക ലഭ�മാ��േ�ാ;

വിശദവിവര�� ലഭ�മാ�േമാ?

ഇറ�ിേ�ാഴി ക�ഷക�

6645. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഇതരസം�ാന�ളി�  നി�് നി�തിെവ�ി�് െകാ�വ�� േകാഴി വിപണനം കാരണം
സം�ാനെ� ഇറ�ിേ�ാഴി ക�ഷക� �തിസ�ി േനരി��തായ പരാതി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇറ�ിേ�ാഴി ക�ഷക�െട െതാഴി� സംര�ി�ാ� സ�ീകരി�� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) �ഷിെ��േപാെല െച�കിട േകാഴി ക�ഷക��ം സ�ിഡി ഏ�െ����തി�ം, ടാ�് പരിധിയി�
നി�ം ഒഴിവാ��തി�ം,  േ�മനിധി ഏ�െ����തി�ം,  സ�ിഡി നിര�ി�  േകാഴി�ീ�
ലഭ�മാ��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ജനകീയാ��ണ പ�തി�െട ബ�ജ�് വിഹിതം

6646. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

ജനകീയാ��ണ പ�തി�െട ബ�ജ�് വിഹിതം വ��ി�ി�ാ�  പ�തി�േ�ാ എ�്
വ��മാ�േമാ?

വാ��ക�കാല െപ�ഷ�

6647. �ീ.എ�. വിജയ� പി� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

വാ��ക�കാല െപ�ഷ�  അ�വദി��തി�  എെ��ി�ം നിയ�ണ��
ഏ�െ���ിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

േജാലിയിലിരിെ� മരി�വ�െട ആ�ിത��� ധനസഹായം

6648. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) േജാലിയിലിരിെ� മരി�വ�െട ആ�ിത��� ധനസഹായം  70  ശതമാനം െവ�ി�റ�് ഉ�രവ്
ഇറ�ിയി�േ�ാ ; എ�ി� വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ബി) ഉ�രവ് എ��തലാണ് �ാബല��ി�  വരിക;  ഉ�രവിെ� അടി�ാന�ി�  2013  �ത�
ആ��ല�ം ലഭി�വ� �ക തിരി�ടേ��ിവ�േമാ;വിശദമാ�േമാ;
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(സി) ആ�ിത��് ഏ�വെരയാണ് ��ത സഹായം ലഭ�മാ�ക;  മരണെ�� വ��ി�െട
ആെരെയാെ�യാണ് ആ�ിതരായി കണ�ാ�ക ; വിശദാംശ�� ന��േമാ ?

സം�ാന�ിെ� െപാ�കടം

6649. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിെ� െപാ�കടം ഇേ�ാ� എ� േകാടി �പയാണ്;
(ബി) സം�ാനെ� ആേളാഹരി കടം എ� �പയാണ്;
(സി) വിേദശ വാ�ാ ഇന�ിെല കടബാധ�ത എ� േകാടി �പയാണ്;
(ഡി) ആേളാഹരി വിേദശ കടം എ� �പയാണ്; വിശദാംശ�� ന��േമാ?

േകാതമംഗലം മ�ല�ി� 2016-17 വ�ഷെ� സം�ാന ബജ�ി� �ക വകയി��ിയ ���ിക�

6650. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) േകാതമംഗലം മ�ല�ി� 2016-17 വ�ഷം ഭരണാ�മതി ലഭി� ���ിക�െട നിലവിെല �ിതി
വ��മാ�ാേമാ?

(ബി) ,undefined

േ�ാ� പ�െ��സ് വ��ിെ� �വ��നം

6651. �ീ.േറാഷി അഗ�ി�
,, േമാ�സ് േജാസഫ്
,, സി.എഫ്.േതാമസ്
േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) േ�ാ�  പ�െ��സ് വ��ിെ� �വ��ന��  എെ�ാെ�യാെണ�ളള വിശദാംശ��
ന��േമാ;

(ബി) ��ത വ��ി� ഉേദ�ാഗ��െട �� എ�കാരമാണ് �മീകരി�െ���െത�ം ഇതി� �േത�കം
മാനദ��� നി��ഷി�ി�േ�ാെയ��ളള വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഇ�കാരം �� േപാ�� ഉേദ�ാഗ�� യഥാസമയം റിേ�ാ��ക� സമ��ി�ാ�േ�ാെയ�ം ��ത
റിേ�ാ��ക� പരിേശാധന�് വിേധയമാ�ാ�േ�ാെയ��ളള വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത വ��ി� �റി�ം യാ�ാബ�യിന�ി�ം െചലവഴി�� �ക�െട കാര��ി� �താര�ത
ഉറ�വ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

െചറിയ െച�് േപാ�ക� വഴി വലിയ വാഹന��

6652. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

െന�ാ�ി�കര നിേയാജക മ�ല�ിെല വലിയ െച�് േപാ�ക� ആയ അമരവിള, മാവിള�ടവ്,
ആ��റം എ�ീ െച�് േപാ�ക� ഒഴിെക മ�് െചറിയ െച�് േപാ�ക� വഴി വലിയ വാഹന��
കട�ിവി��ത്  (50,000  �പയി�  അധികം വ�� സാധന��) അഴിമതി നട�ാ�
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േവ�ിയാെണ� കാര�ം സ��ാരിെ� ��യി�െപ�ി�േ�ാ;  ഇ� ഒഴിവാ��തിന് എെ��ി�ം
നി�േ�ശ��  ന�കിയി�േ�ാ;  എ�ി�  എ� �ത�  അവ നട�ി�  വ��ാ�  കഴി�െമ�്
വ��മാ�േമാ ?

ചര�് േസവന നി�തി

6653. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

ചര�് േസവന നി�തി നട�ാ�േ�ാ�  സം�ാനെ� െച�കിട വ�വസായ രംഗെ�
സംരംഭക��് ഉ�ാകാ�� �യാസ��  പരിേശാധി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ആയത് പരിഹരി�ാ�
സ�ീകരി�� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ?

നി�തി െവ�ി�്

6654. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) അയ�  സം�ാന� നി�ം വ�� പാസ��  െ�യി�, ബ�ക�, സ�കാര� കാ�ക�  എ�ീ
യാ�ാ വാഹന�ളി�െട നി�തി െവ�ി� നട�ി സം�ാനേ��് സാധന�� െകാ�വ���്
എ� മാ��മ വാ��ക� ധനകാര� വ��ിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�രം നി�തി െവ�ി�് തട��തിന് എ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;  വിശദാംശം
വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം ഇ�രം എ� േക�ക�  െറയി�കളി�െട�ം മ�ം
പിടി�ടിയി��്; ഇതി�െട എ� �പ പിഴ ഈടാ�ിയി��്;വിശദാംശം വ��മാ�ാേമാ?

നി�തി വ�മാന�ിെല വ��നവ്

6655. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എ�.ഡി.എഫ്.  സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം നി�തി വ�മാനം എ� ശതമാനം
വ��ി�ി�ി��്; വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം ��ത�  ഉ���െള നി�തി�െട പരിധിയിേല�്
െകാ�വ��തിന് കഴി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദവിവരം ന��േമാ;

(സി) ��ത�  ഉ���െള നി�തി�െട പരിധിയിേല�് െകാ�വ��തിന് �ട�  നടപടിക�
സ�ീകരി��േ�ാ; എ�ി� വിശദവിവരം ന��േമാ?

െച�് േപാ�കളി� നി�് ലഭി� വ�മാനം

6656. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വിവിധ െച�് േപാ�കളി� നി�് കഴി� സാ��ിക വ�ഷം ലഭി� വ�മാനം
എ�െയ�് ജി� തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ സാ��ിക വ�ഷം ഒേ�ാബ� 31 വെര എ� �ക ലഭി�െവ�് ജി� തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(സി) െച�് േപാ�കളിെല നി�തി േചാ�� തടയാ�  എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�െത�്
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വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇതിെ� ഫലമായി വ�മാന വ��നവ് ഉ�ായി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ?

വാണിജ� നി�തി

6657. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

സം�ാന�് അതി��ി െച�് േപാ�കളി�െട നട�് വ�ഷം ഇത് വെര വാണിജ� നി�തി
ഇന�ി� എ� �പ പിരിെ���ി��്; വിശദാംശം ന��േമാ;

വാണിജ� നി�തി വ��ിെല �താര�ത ഉറ� വ���തി�് നടപടി

6658. �ീ.ഐ.സി.ബാല���
,, വി.ഡി.സതീശ�
,, അനി� അ�ര
,, അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) വാണിജ� നി�തി വ��ിെല ഉേദ�ാഗ��ാ�െട കഴിവ് വ��ി�ി��തി�ം,�താര�ത ഉറ�
വ���തി�ം,വ�ാപാരിക��് േനരിേട�ി വ�� ��ി��ക�  �റ��തി�ം എെ��ി�ം
സംവിധാനം നിലവി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇതിനായി ഒ� �തിയ സംവിധാനം വ��ി� ഏ�െ����തിെന�റി�് ആേലാചനയി�േ�ാ ;

(സി) ഉെ��ി� �തിയ സംവിധാന�ിെ� �വ��ന�� എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദീകരി�േമാ?

ധന�ഢീകരണ�ിനായി നടപടിക�

6659. �ീ.എസ്.ശർ�
,, െക.വി.അ�� ഖാദ�
,, ആ�ണി േജാ�
,, പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ധന�ഢീകരണ�ിനായി ഈ സ��ാ� ൈകെ�ാ�ാ�േ�ശി�� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിനായി നി�തി ഭരണ�ി�  എെ�ാെ� മാ�ം വ��ാ�  ഉേ�ശി��;  ഡ�ഹി സ��ാ�
നട�ിലാ�ിയ മാ�കയി� േസാ�് െവയ� സഹായേ�ാെട നി�തി പിരിവ് സാധ�മാ�േമാ എ�
കാര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) ഉപേഭാ� സം�ാനെമ� നിലയി�  െച�േപാ�ക�  നവീകരി��ത് �ഖ� നി�തിയിനമായ
വാണിജ� നി�തിയിെല േചാ�� �റ�ാ� ഉപകരി�െമ�തിനാ� ഇ�ാര��ി� അടിയ�ിര ��
പതി�ി�േമാ?

എം.എ�.എ.മാ� �േഖന സമാഹരി�� �ഷറി നിേ�പ��

6660. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:
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കഴി� എ�.ഡി.എഫ്.  സ��ാരിെ� കാല�് നട�ാ�ിയി��  'എം.എ�.എ.മാ�  �േഖന
സമാഹരി�� �ഷറി നിേ�പ��� പകരമായി മ�ല�ി�  വികസന �വ��ന��
അ�വദി�� പ�തി' വീ�ം നട�ാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െപ�ഷ� �ഷറി

6661. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ഏെത�ാം ജി�കളി� െപ�ഷ� �ഷറി �വ��ി���്;
(ബി) ജി�ാ �ഷറിേയാട�ബ�ി�് െപ�ഷ�  �ഷറിക�  അ�വദി��തി�� മാനദ���

വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) ��ത�  ജനസംഖ��ം ഓഫീ�ക�ം വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന���� മല�റം ജി�ാ
�ഷറിേയാട�ബ�ി�് ഒ� െപ�ഷ� �ഷറി ആരംഭി�േമാ?

െപ�ഷ� �ഷറിയി� ജീവന�ാ�െട �റവ്

6662. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

െന�ാ�ി�കര െപ�ഷ�  �ഷറിയി�  എ�� ��രായ െപ�ഷ�കാ��് േസവന��
ന���തിന് ആവശ�മായ ജീവന�ാ�െട �റവ് പരിഹരി��തിന് നടപടി സ�ീകരിേ�ാെയ�്
വിശദമാ�ാേമാ ; ഇെ��ി� എ�് �ത� നട�ി� വ��ാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

െകാ�ാര�ര ജി�ാ �ഷറി

6663. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ാര�ര ജി�ാ �ഷറി എ� നാളായി വാടക െക�ിട�ി� �വ��ി� വ��;

(ബി) ��ത �ഷറി�് െക�ിടം നി��ി��തിനായി ജലവിഭവ വ��് വക �ലം ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) ��ത �ലം �േയാജനെ���ി �ഷറി�് െക�ിടം നി��ി�ാ�  നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

വിശദാംശ�� ന��േമാ?

ചാ��� സ�് �ഷറി

6664. �ീ.ജി.എസ്.ജയലാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

ചാ���  സ�് �ഷറി�് െക�ിടം നി��ി��തിേല�ായി ബ�െ�� വ��ിന് ചാ���
സിവി�  േ�ഷ�  േകാ�ൗ�ി�  സൗജന�മായി ലഭ�മാ�ിയ �മിയി�  െക�ിടം നി��ി�വാ��
നടപടിക�െട �േരാഗതി എ�ാെണ�് വിശദമാ�േമാ ?

ചാ��� സ�് �ഷറി�് െക�ിടം

6665. �ീ.ജി.എസ്.ജയലാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:
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ചാ���  സ�് �ഷറി�് െക�ിടം നി��ി��തിേല�ായി ബ�െ�� വ��ിന് ചാ���
സിവി� േ�ഷ� േകാ�ൗ�ി� സൗജന�മായി �മി ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാ;  ��ത �മിയി� െക�ിടം
നി��ി�വാ�� നടപടിക�  ഏ�വെരയാെയ�ം ആയതിെ� �േരാഗതി എ�ാെണ�ം
വിശദമാ�ാേമാ?

കാ�ണ� ബനവല�റ് പ�തി

6666. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ണ� ബനവല�റ് പ�തി�െട നട�ി�് രീതിയി�  മാ�ം വ��ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;

വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ബി) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം െക.ബി.എഫ്. -� നി�് െകാ�ം ജി�യി� ധനസഹായം
ലഭി�വ�െട വിശദവിവരം ന��േമാ?

കാ�ണ� പ�തി�െട അേപ�ക� സ�ീകരി�ാ� താ��് തല െഡ�ക�

6667. �ീ.ജി.എസ്.ജയലാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭാഗ��റി വ��് ആരംഭി� താ��് തല ഭാഗ��റി ഒൗ�് െല�കേളാട�ബ�ി�്,  ക�െ���
േരാഗിക�െട�ം അവ�െട ബ���െട�ം �യാസ��  പരിഗണി�് കാ�ണ� പ�തി�െട
അേപ�ക� സ�ീകരി�� െഡ�ുക� �ടി ആരംഭി�വാ� ത�ാറാ�േമാ;

(ബി) സ��ാരിന് �േത�കം സാ��ിക ബാ��ത ഉ�ാ�ാനിടയി�ാ�  'കാ�ണ� െഡ�ുക�'
സംബ�ി� വിശദാംശ��  �റെ��വി�ാ�  സ��ാ�  അടിയ�ിര നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാ;

ഇെ��ി� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) കാ�ണ� ബനവല�് ഫ�ി� കരാ� നിയമന���് പകരം �മാ�ഗതമായി �ിരം നിയമന��
ഗവ�െമ�് ആേലാചി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

�ചിത� �വ��ന���� ധനസമാഹരണ�ിന് �േത�ക േലാ�റിക�

6668. �ീ.സ�ി േജാസഫ്
,, അ�വ� സാദ�്
,, ൈഹബി ഈഡ�
,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ചിത� �വ��ന���� ധനസമാഹരണ�ിന് �േത�ക േലാ�റിക� �ട�ാ�
ഉേ�ശി��േ�ാെയ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) �തിയ േലാ�റിക�െട ഘടന സംബ�ി� വിശദാംശ�� എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) എ� വ�മാനമാണ് �തിയ േലാ�റിക� വഴി �തീ�ി��ത്; വിവരി�േമാ?

നി��� ഭാഗ��റി

6669. �ീ.ഷാഫി പറ�ി�
,, േറാജി എം. േജാ�
,, എ�േദാസ് ���ി�ി
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,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നി��� ഭാഗ��റി �ട�ിയി�േ�ാ, വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈ േലാ�റി�െട വില�ം സ�ാന �ക�ം ന�െ���ം സംബ�ി�� വിവര�� വിവരി�േമാ;

(സി) ഈ േലാ�റിയി�  നി�ം ലഭി�� വ�മാനം എ�െനയാണ് വിനിേയാഗി�ാ�േ�ശി��ത്,
വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) എ� �കയാണ് വ�ഷംേതാ�ം ഈ േലാ�റിയി�  നി�ം ഗവ�െമ�് �തീ�ി��െത�്
വ��മാ�േമാ?

െക.എസ്.എഫ്.ഇ.

6670. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.എഫ്.ഇ.-�  31.03.2016  ആധാരമാ�ി നട� ബിസിന�് �നരവേലാകന �കാരം
�നിയ�  അ�ി��്/കാഷ��  ത�ികയി�  കെ��ിയ  472  േവ��സിക�  പി.എസ്.സി.�്
റിേ�ാ��് െച�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  റിേ�ാ��് െച� തീയതി�ം എ��ം വ��മാ�ാേമാ;

പി.എസ്.സി.�് ന�കിയ ക�ിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) 31.03.2016-�േശഷം നട� ബിസിന�് �നരവേലാകന �കാരം നാളി�വെര ��ത ത�ികയി�
എ� ഒഴി�ക�  ആവശ�മാെണ�് കണ�ാ�ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ആയത് പി.എസ്.സി.�്
റിേ�ാ��് െച�തിെ� വിശദാംശ�� ക�ിെ� പക��് ഉ�െ�െട ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) റിേ�ാ��് െച�ി�ി�ാെയ�ി� ഒഴി�ക� റിേ�ാ��് െച��തിന് അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െക.എസ്.എഫ്.ഇ. �ാ�ക�

6671. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ��  സ��ാരിെ� കാല�് െക.എസ്.എഫ്.ഇ.  ��തായി എ� �ാ�ക�  ആരംഭി�ി��;

വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത �ാ�കളി�  കാസ�േഗാഡ് ജി�യി�  എ� എ�മാണ്ആരംഭി�ത്;  ഇവ ഓേരാ�ം
എവിെടയാണ് �വ��ി��െത�ം ആ�െടെയാെ� ബി�ഡി�കളിലാണ്
�വ��ി��െത�ം വാടകയിന�ി� ഓേരാ �ാ�ി�ം മാസം േതാ�ം എ� �പ െകാ�േ��ി
വ��െ��ം വിശദമാ�ാേമാ?

െക.എസ്.എഫ്.ഇ.യി� നി�് വാ�െയ��് �യാസെ���വ��് ആശ�ാസ നടപടിക�

6672. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ്
,, എ.എം. ആരിഫ്
,, ഡി.െക. �രളി
,, �രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.എഫ്.ഇ.യി�  നി�് വാ�െയ��് �ടി�ികയായി �യാസെ���വ��് എെ��ാം
ആശ�ാസ നടപടികളാണ് നിലവി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �തലിേന�ാ� ��ത� പലിശയട�വ�െട വാ� എ�തി��� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ;
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(സി) എ�ി� ആയതിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�ാ�് ഡ��ി എ�ംഷ�

6673. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എംേ�ായീസ് ഹൗസിംഗ് േകാ-ഓ�േറ�ീവ് െസാൈസ�ിക��് �ാ�് ഡ��ി എ�ംഷ�
ഉ�ായി��ത് എ��്കള�ി�� വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) GO (MS) 75/60 Agri. dt. 8.10.1960 �കാര�� ആ��ല�ം സഹകരണ വ��് പറ��െ��ി�ം
ടാ�സ് വ��് ആയത് റ�ാ�ിയി�� വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  അേതാ സഹകരണ നിയമം
ഇേ�ാ�ം ടി സംഘ���് ബാധകമാേണാ; വിശദ വിവരം ന��േമാ;

(സി) കഴി� �.ഡി.എഫ് സ��ാ� SRO No. 743/2012 dt. 20-10-2012 �കാരം ഗവ.െസ�േ�റിയ�്
�ാഫ് ഹൗസിംഗ് േകാ-ഓ�േറ�ീവ് െസാൈസ�ി ലിമി�ഡ് ന�� T 732-� മാ�മായി �ാ�് ഡ��ി
എ�ംഷ� ന�കിയ കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദ വിവരം ന��േമാ;

(ഡി) ��ത സാഹചര��ി�  ��ത എസ്.ആ�.ഒ  -�െട അടി�ാന�ി�  മ�് എംേ�ായീസ്
െസാൈസ�ിക��് �ടി ടി ആ��ല�ം ന��േമാ; എ�ി� വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ഇ) ഒ� എംേ�ായീസ് െസാൈസ�ി  -�് മാ�ം �ാ�് ഡ��ി ഇളവ് ന��ക�ം മ��വ�്
ന�കാതിരി�ക�ം െച��ത് വിേവചനമേ�;  എ�ി�  ആയത് പരിഹരി��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

ചവറയിെല നാ�റ� ൈഫബ� പാ��്

6674. �ീ.എ�. വിജയ� പി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചവറയി�  �ാപി�ി�� നാ�റ�  ൈഫബ�  പാ��് �വ��ി�ി�ാെത അട�ി�ിരി��ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത �ാപനം �റ�് �വ��ി�ി��തി�ം ��ത�  െതാഴി�  അവസര��
��ി��തി��� നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

ആഭ��രമായി ലഭി�� െതാ�് സം�രി�് ചകിരിയാ��തി�� നടപടി

6675. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ചകിരി�് േവ�ി അന�സം�ാന�െള അ�യി�� സാഹചര�ം നിലവി�േ�ാെയ�്
വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) സം�ാന�് ഉ�പാദി�ി�� നാളീേകര�ിെ� െതാ�് ���മാ�ം ചകിരി�േവ�ി
സം�രി��തിന് കഴിയാ� സാഹചര��ി�, ഓേരാ വീ�ി� നി�ം െതാ�് േശഖരി�്,  ഒ�മി�്
സം�രിെ����തി�� പ�തി �പീകരി�േമാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ആഭ��രമായി ലഭി�� െതാ�് സം�രി�് ചകിരിയാ�ി ഉപേയാഗെ����തിന്
സ�ീകരി�വ�� പ�തിക� വിശദീകരി�േമാ?

െക.എസ്.ഇ .ബി െല േകാ��ാ�് വിഭാഗം ജീവന�ാ�
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6676. �ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട്, ക�� ജി�കളി� സീനിയ� അസി��റ് ത�ികയി� േജാലി േനാ�� േകാ��ാ�്
വിഭാഗം ജീവന�ാ�െട വിശദവിവരം േപര്, േജാലി േനാ�� ഓഫീസ് എ� രീതിയി� ഇല�ി��
സ��ി� ഓഫീസ് തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത വിഭാഗം ജീവന�ാ��് െസ��ംബ�  മാസ�ി�  ന�കിയ ശ�ള�ിെ�റ വിശദവിവരം
ഇല�ി�� സ��ി� ഓഫീസ് തിരി�് വ��മാ�ാേമാ?

െക.എസ്.ഇ.ബി മീ��ക�െട �ണനിലവാരം

6677. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ഇ.ബി �േഖന ന�കി വ�� ഇലേ�ാണിക് മീ��ക�െട �ണനിലവാരം
പരിേശാധി��തിന് നിലവി�  എെ��ാം സംവിധാന�ളാണ് ഉപേയാഗി� വ��ത് എ�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) നിലവി� ന�കി വ�� മീ��ക� െപെ��് േകടാ��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) മീ��ക�െട �ണനിലവാരം ഉറ�ാ��തിന് അടിയ�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

െക.എസ്.ഇ.ബി. സബ് എ�ിനീയ� നിയമനം

6678. �ീ.ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിലവി�  െക.എസ്.ഇ.ബി.യി�  സബ് എ�ിനീയ�മാ�െട എ� ത�ികകളാണ് ഉ�െത�ം
ഇതി� ഒഴി�� ത�ികക� എ�െയ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) താ� ത�ികയി�  േജാലി െച�ി��വ��് താ��ാലിക �േമാഷ�  ന�കി സബ്
എ�ിനീയ�മാരായി നിയമനം ന�കിയി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇ�കാരം നിയമനം ലഭി�വ�  എ�
േപ�െ��് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇവെര സബ് എ�ിനീയ�  ത�ികയി�  �ിരെ���ാനാേണാ അേതാ പഴയ ത�ികയിേല�്
തരംതാ�ാനാേണാ ഉേ�ശി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഓ��/െക.പി.എസ്.സി.  റാ�് ലി�ി�  നി�് നിയമനം നടേ�� ഏെത�ി�ം ഒഴി�ക�
െക.പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച�ാ� ബാ�ി�േ�ാ; വിശദ വിവരം ന��േമാ?

െക.എസ്.ഇ.ബി. യിെല ഓൺൈലൻ െപ�െമ�്

6679. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ഇ.ബി.  യിൽ ഓൺൈലൻ വഴി പണം അട��വരിൽ നി�ം സർവീസ് ചാർജിെ�
േപരിേലാ കൺവീനിയൻസ് ചാർജിെ� േപരിേലാ അധിക �ക ഈടാ�� എ� പരാതി
ലഭി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) െക.എസ്.ഇ.ബി. യിൽ ക�ാഷ് െഡേ�ാസി�് െമഷീൻ വഴി ഓഗ�് മാസ�ിൽ പണം ഒ��ിയവ�െട
എ�ം എ�യാെണ�് വിശദമാ�േമാ?

െക.എസ്.ഇ.ബി. മീ�� റീഡ� ത�ിക
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6680. �ീ.െജയിംസ് മാത� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ഇ.ബി.യി�  മീ��  റീഡ�മാരായ �ിരം ജീവന�ാ�െട എ�ം ഡിവിഷ�  തിരി�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) മീ��  റീഡ�മാ�െട ഒഴി�ക�  റിേ�ാ��് െച��തിനായി േബാ�ഡിന് േവ�ിവ�� കാലയളവ്
എ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ?

െക.എസ്.ഇ.ബി. പ��� െസ��

6681. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ഇ.ബി. പ��� െസ�� കീഴി� നിലവി� എ� ഉപേഭാ�ാ���്;
(ബി) പ��� െസ�െ� വി�തി എ��െ��് വ��മാ�േമാ;

(സി) പ���  െസ��  വിഭജി��തിന് എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി� വ��േ�ാ;  ഇെ��ി�
പ��� െസ�� വിഭജി��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

െക.എസ്.ഇ.ബി.യിെല കാഷ�ർ ത�ിക

6682. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ഇ.ബി.യിൽ ഉപേഭാ�ാ�ളിൽ നി�് േനരി�് പണം സ�ീകരി�� എ�
ആഫീ�ക�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) േബാ�ഡിൽ കാഷ�ർ ത�ികയിൽ പി.എസ്.സി.  �േഖന�ം ത�ികമാ�ം വഴി�ം േജാലി
െച��വ�െട എ�ം തരം തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(സി) െക.എസ്.ഇ.ബി.യിൽ കാഷ��െട ഉ�രവാദി���ം ക��വ���ം വ��മാ��
സർ�ല�കേളാ ഉ�ര�കേളാ ഉെ��ിൽ പകർ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) െക.എസ് ഇ  .ബിയിൽ  18  /  3  /  88  ൽ �റെ��വി� ബി.ഒ ന�ർ  Estt  /111/2537/88  ന�ർ
ഉ�രവിെ� പകർ�് ലഭ�മാ�ാേമാ ?

െക.എസ്.ഇ.ബി.യിെല അസി��് ത�ികയി�� ഒഴി�ക� നിക�ാ� നടപടി

6683. �ീ.േറാഷി അഗ�ി�
,, േമാ�സ് േജാസഫ്
,, സി.എഫ്.േതാമസ്
േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ഇ.ബി.യി�  എ� അസി�ി�് ത�ികക�  (േകഡ�  ത�ിക)  ഉ�്;  ��സ��ാരിെ�
കാല�് ��ത ത�ികയിെല ഒഴി�കളി� എ� നിയമന�� നട�ി; വ��മാ�േമാ;

(ബി) െക.എസ്.ഇ.ബി-യി�  നിലവി�  എ� അസി��് ത�ിക�  ഒഴി�കിട��;  ഈ സ��ാ�
അധികാര�ി� വ�േശഷം എ� ഒഴി�ക� പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച�; വ��മാ�േമാ;

(സി) ��സ��ാരിെ� കാല�് െക.എസ്.ഇ.ബി.യി� എ� െസ��ക� ��തായി ആരംഭി�െവ�ം
��ത െസ��കളി� എ� അസി��് ത�ികക� ��ി�െവ�ം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത ത�ികയി�  നിലവി�� ഒഴി�കളിേല�് പി.എസ്.സി.  റാ�് ലി�ിെ� കാലാവധി
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അവസാനി��തി� ��് നിയമനം നട�ാ�  സ��ാ�  നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ;  ഇെ��ി�
നി�േ�ശം ന��േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

ഓേരാ വ�ഷ�ം ആവശ�മായി വ�� അധിക ൈവദ�തി

6684. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഓേരാ വ�ഷ�ം ആവശ�മായി വ�� ൈവദ�തിയി� എ� ശതമാനം വ��നവാണ്
കണ�ാ�ിയി��ത്;

(ബി) ��ത ആവശ�കത അ�സരി�് ആവശ�മായ അധിക ൈവദ�തി എ�െന ഉ�ാദി�ി�ാനാണ്
െക.എസ്.ഇ.ബി. ഉേ�ശി��െത�് വിശദമാ�േമാ?

�തിയ ജലെെവദ�തി പ�തിക� ആരംഭി�വാ� സ�േ�

6685. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �തിയ ജലെെവദ�തി പ�തിക� ആരംഭി�വാ� സ�േ� നട�ിയി�േ�ാ; എ�ി�
വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) നിലവി� ഏെത�ി�ം �തിയ പ�തിക�െട �വ��നം ആരംഭി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

വന�മി പരിസര�് ൈവദ�തി ലഭി�ാ� നടപടി

6686. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റിസ�വ് േഫാറ�് �മിയി�െട ൈവദ�തി ൈല�  വലി��തി�� നിയമതട���
എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) പതി�ാ�കളായി വന�മി പരിസര�് വീ�െവ�് താമസി�വ�� ��ംബ���് വനം വ��ിെ�
നിലപാട് �ലം ൈവദ�തി ലഭി�ാ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ആയത് പരിഹരി��തി�� അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ?

താരിഫ് വ��നയി� നി�ം ഒഴിവാ�ാ� നടപടി

6687. �ീ.എം.എം. മണി
,, വി. അ�റഹിമാ�
,, രാ� എ�ഹാം
,, ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �തിമാസം  120  �ണി�ി�  താെഴ ൈവദ�തി ഉപേഭാഗ�� ഗാ�ഹിക
ഉപേഭാ�ാ�െള�ം കാ�ഷിക ഉപേഭാ�ാ�െള�ം താരിഫ് വ��നയി�  നി�ം
ഒഴിവാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഈ ഇളവ് �ട��ം അ�വദി��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ;  ഈ ഇന�ി� 2016-17 വ�ഷ�ി�
എ� �ക വകയി��ിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �തിമാസം  20 �ണി�് വെര ൈവദ�തി ഉപേഭാഗ�� ഗാ�ഹിക ഉപേഭാ�ാ���് സൗജന�മായി
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ൈവദ�തി ന��� പ�തി നിലവി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി� ഇതിനായി എ� �ക വകയി��ിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

ഊ�� ൈഹേവ

6688. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല ൈവദ�തി�ാമം കണ�ിെല��് ഉ�േര��യിെല ൈവദ�തി നിലയ�ളി� നി�ം,
േകരള�ിേല�് ൈവദ�തി എ�ി��തിന്  'ഊ�� ൈഹേവ  '  �ാപി�വാ�
ഉേ�ശി��േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�വഴി സം�ാന�ിെ� ആവശ��ിന��തമായ ൈവദ�തി എ�ി�വാ� സാധി�േമാെയ�്
വ��മാ�ാേമാ;  സം�ാന�ിെ� ൈവദ�ത ഉപേഭാഗ�ിന് ഊ�� ൈഹേവ എ�െനെയ�ാം
സഹായകരമാ�െമ�് വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) നിലവി�� ടവ�  ൈല�ക�െട ൈവദ�തി വാഹക േശഷി വ��ി�ി�വാ�  േബാ�ഡ്
ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�ാേമാ?

ഊ�� സൗ�ദ് പ�തി

6689. �ീ.���ര ര�ാകര�
,, ജി.എസ്.ജയലാ�
,, ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��
,, െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) െക.  എസ്.  ഇ.  ബി.  'ഊ�� സൗ�ദ്'എ� േപരി� പ�തി നട�ാ��േ�ാ;  ഉെ��ി� എ�
�തലാണ് പ�തി നട�ാ��െത�് അറിയി�േമാ;

(ബി) 'ഊ�� സൗ�ദ്' പ�തി�െട ഉേ�ശ�ല���� വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത പ�തിയി� ഉപേഭാ�ാ�� രജി�� െച��തി�� മാ���� വിശദമാ�േമാ?

ഊ�� �ിനിക് പ�തി

6690. �ീ.സ�ി േജാസഫ്
,, വി.ടി.ബ�റാം
,, അനി� അ�ര
,, ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഊ�� �ിനിക് പ�തി �കാരം ��സ��ാ� എെ��ാം �വ��ന�ളാണ് ഊ�� രംഗ�്
നട�ിയെത�് വിശദമാ�േമാ;

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

(സി) ഇതിനായി ഭരണതല�ി� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ?

െച�കിട ജലൈവദ�ത പ�തിക�െട നി��ാണ�ിന് നടപടിക�
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6691. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം
,, സ�ി േജാസഫ്
,, അനി� അ�ര
,, പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െച�കിട ജലൈവദ�ത പ�തിക�െട നി��ാണ�ിന് എെ��ാം നടപടിക�
സ�ീകരി�ി��്;

(ബി) എ� നി��ി� െച�കിട ജലൈവദ�ത പ�തിക�െട �ലെമ��ം െട��  നടപടിക�ം
���ിയാ�ാ��്; വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(സി) ഇവ�െട നി��ാണം എ� �ട�ാനാ�െമ�ാണ് ഉേ�ശി��ത്; വിശദമാ�േമാ?

സൗേരാ�ജ നിലയ നി��ാണ ���ി

6692. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) പാല�ാട് ജി�യി� െകാ�േ�ാട് ഒ� െമഗാവാ�് േശഷി�� സൗേരാ�ജ നിലയ നി��ാണ ���ി
���ീകരി�േവാ; എ�ി� പാല�ാട് ജി�യിെല മ� േമഖലകളി� സൗേരാ�ജ നിലയ��ം കാ�ി�
നി�ം െെവദ�തി ലഭ�മാകാ�� നിലയ��ം �ാപി��ത് സംബ�ി�് പഠനം നട�വാ�
നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ��  സ��ാ�ക�  പാല�ാട് ജി�യി�  ഇ�രം പഠന��  നട�ിയി�േ�ാ;  വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) െഷാ���  നിേയാജകമ�ല�ി�  ഇ�രം െെവദ�തി നിലയ��  �ാപി�ാ�� സാധ�താ
പഠനം നട�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ?

ൈവദ�തി കണ�ൻ

6693. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആല�� മ�ല�ിെല കിഴ�േ�രി - ��പാറ േകാളനിയി� 40 വ�ഷ�ിലധികമായി താമസി�
വ�� ��ംബ���് ൈവദ�തി ലഭി�ാ� വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇത് പരിഹരി��തി�� അടിയ�ിര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

ൈവദ�തി ചാ�ജ് �ടി�ിക

6694. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) 01.10.2016-െല കണ�് �കാരം െക.എസ്.ഇ.ബി.�െട ൈവദ�തി ചാ�ജ് �ടി�ിക എ�യാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ൈവദ�തി ചാ�ജ് �ടി�ിക പിരിെ����തിനായി എെ��ാം ഉ��ിത നടപടിക�  ആണ്
സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം എ� �ടി�ിക �ക പിരിെ��� എ� കണ�്
ലഭ�മാ�ാേമാ ?
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ൈവദ�തി �ടി�ിക ഇന�ി� പിരി�കി�ാ�� �ക

6695. �ീ.വി. േജായി
,, കാരാ�് റസാഖ്
,, വി. െക. സി. മ�ത് േകായ
,, �രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള സം�ാന വിദ���ി േബാ�ഡിന് വിവിധ �ാപന�ളി�  നി�ം വ��ികളി�  നി�ം
ൈവദ�തി �ടി�ിക ഇന�ി�  പിരി�കി�ാ�� �ക എ�യാെണ�് കണ�ാ�ിയി�േ�ാ;

എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) േകരള വാ�� അേതാറി�ിയി� നി�് ലഭിേ�� ൈവദ�തി ചാ��് �ടി�ിക എ�തി��ിയി�േ�ാ;

എ�ി� എ� �പ�െട �ടി�ികയാണ് എ�തി��ിയെത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ�കാരം �ടി�ിക എ�തി��ിയത് �ല��ായ ന�ം പരിഹരി��തിനായി എ� �പയാണ്
ബ�ജ�ി� വകയി��ിയി��െത�് വ��മാ�േമാ?

െെവദ�ത അപകട��

6696. �ീ.ഷാഫി പറ�ി�
,, എ�േദാസ് ���ി�ി
,, അ�� �കാശ്
,, തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െെവദ�ത അപകട��ം അടിയ�ര സാഹചര���ം അറിയി��തിന് എെ��ാം
സംവിധാനമാണ് നിലവി��െത�് വ��മാ�േമാ;

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

(സി) ഏെത�ാം പ�തികളാണ് ഇതി�േവ�ി �േയാജനെ����ത്; വിശദാംശ�� എെ��ാം?

ൈവദ�തി �തിസ�ി പരിഹരി�ാ� ��ക�ത�ക�

6697. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനം വര��യിേവ�് േപാ�� എ� ��റിയി�് ലഭി� സാഹചര��ി�, ൈവദ�തി
ഉപേഭാഗ�ിെല വ�ധനവ് �ലം ഉ�ാേയ�ാ�� �തിസ�ി പരിഹരി�ാ�  എെ�ാെ�
��ക�ത�ക� സ�ീകരിെ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ൈവദ�തി ഉ��ാദനം വ��ി�ി��തിന് �തിയ പ�തിക�  എെ��ി�ം
പരിഗണനയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?

ൈവദ�തി േബാ�ഡിെ� കടം

6698. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സം�ാന ൈവദ�തി േബാ�ഡിെ� കടം വ��ി�വ��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ; കഴി� ��്
വ�ഷെ� കണ�ക� െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) കടം വ��ി�വ�േ�ാ�ം സ�കാര� ഉ�പാദകരി�  നി�ം ൈവദ�തി വാ�ാ�  േബാ�ഡ്
തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(സി) സ�കാര� േമഖലെയ ആ�യി��തി� പകരം മ� സം�ാന�ളി� നിേ�ാ േക� െപാ�േമഖലാ
�ാപന�ളി� നിേ�ാ ൈവദ�തി വാ�ാ� �മ�� നട�േമാ;

(ഡി) സ�കാര� ഉ�പാദകരി� നി�് ൈവദ�തി വാ�ി ��ത� കടെ�ണിയിേല�് നീ�� േബാ�ഡിെ�
തീ�മാനം �നഃപരിേശാധി�േമാ?

കാഷ�� ത�ികയി� േജാലി േനാ�� മീ�� റീഡ�, ഓഫീസ് അ��ഡ�് എ�ിവ�െട വിശദവിവരം

6699. �ീ.ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

െക.എസ്.ഇ.ബി. യി� ക�ാഷ�� ത�ികയി� േജാലി േനാ�� മീ�� റീഡ�, ഓഫീസ് അ��ഡ�്
എ�ീ വിഭാഗം ജീവന�ാ�െട േപര്, േജാലി േനാ�� ത�ിക, ഇല�ി�� െസ�� ഓഫീസിെ�
േപര് എ�ിവ ഉ�െ�െട�� വിശദവിവരം പ�ികയായി ലഭ�മാ�ാേമാ?

സീനിയ� അസി��് വിഭാഗം ജീവന�ാ�െട േജാലി ഭാരം

6700. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016-� നിലവി� വ� ജനറ� �ാ��� �കാരം സീനിയ� അസി��് വിഭാഗം ജീവന�ാ�െട
�ലംമാ��മായി ബ�െ��് പരാതിക� ലഭി�ി�േ�ാ;  ��ത പരാതിക� പരിഹരി��തി��
നടപടി സ�ീകരി�േമാ ;

(ബി) സീനിയ�  അസി��് വിഭാഗം ജീവന�ാെര ക�ാഷ��  ത�ികയി�  േജാലി െച�ി�ി��തിന്
എതിെര സംഘടന തല�ിേലാ അ�ാെതേയാ ഉ� പരാതി ലഭി�ി�േ�ാ;

(സി) നിരവധി ൈല�മാ�, മ���  ത�ികയിെല ജീവന�ാ�  ക�ാഷ��  ത�ികയി�  േജാലി
നി�വഹി����ലം സീനിയ�  അസി��് വിഭാഗം ജീവന�ാ��് അമിത േജാലി ഭാരേമാ,  മ�്
തര�ി�� ��ി��കേളാ ഉെ��ളള പരാതി സംഘടനാ തല�ിേലാ അ�ാെതേയാ ലഭി�ി�േ�ാ?

ൈവദ�തി ഉപേഭാ�ാ���് �ാ��് മീ��ക�

6701. �ീ.വി.ഡി.സതീശ�
,, എ�േദാസ് ���ി�ി
,, ഐ.സി.ബാല���
,, അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ൈവദ�തി ഉപേഭാ�ാ���് �ാ��് മീ��ക�  �ാപി�ാ�  പ�തി
�പീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഏെത�ാം ഉപേഭാ�ാ���ാണ് ഈ പ�തി ബാധകമായി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ പ�തി എ��ത� നട�ാ�ാനാണ് തീ�മാനി�ി��ത്; വിശദമാ�േമാ?

കേ�ാ�് - കാര��് �ടിെവ� പ�തി�് ൈവദ�ത കണ��
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6702. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മണ��  മ�ല�ിെല െവ�ിട�്,  മണ��  പ�ായ�ക��ാ�� കേ�ാ�്  -  കാര��്
�ടിെവ� പ�തി�െട േ�ാത�് ��� നഗര ��ജല വിതരണ പ�തി�െട ഭാഗമായ ഒളരിയിെല
നിലവി�� �തല ജലസംഭരണി ആയതിനാ� ഒളരി പ�് ഹൗസി� �ാ�േ�ാ�മ� �ാപി��,
എ�്.ടി.  കണ��  ലഭ�മാ��തി�� നടപടിക�  എ�ിവ ഏ� ഘ��ിലാെണ�്
വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) ഒളരി പ�് ഹൗസിെല ഇല�ി��  �ാ�ൈഡേസഷ�  ���ിക�  ���ീകരി�് ��ത
പ�തി�് അടിയ�രമായി ൈവദ�തി കണ��  ന��വാ�  നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�്
വ��മാ�േമാ ?

ആല�� നിേയാജക മ�ല�ിെല സ��� ൈവദ�തീകരണം

6703. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആല�� നിേയാജക മ�ല��െ��� �േദശെ� സ��� ൈവദ�തീകരണേമഖലയാ��തിന്
െക.എസ്.ഇ.ബി. എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ �േദശെ� എ� അേപ�ക��ാണ് ഇനി ൈവദ�ത കണ��  ന��വാ��െത�്
വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) ആല��  മ�ലെ� സ��� ൈവദ�തീകരണ മ�ലെമ�് �ഖ�ാപി�ാൻ നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

ഊ���ത് പ�തി

6704. �ീ.സി. ദിവാകര�
�ീമതി ഗീതാ േഗാപി
�ീ.വി.ആ�. �നി� �മാ�
�ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 'ഊ���ത്'  എ� പ�തി െക.എസ്.ഇ.ബി.  നട�ാ��േ�ാ;  ഉെ��ി�  എ��ത�
നട�ാ�െ��് അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട ഉേ�ശ�ല���� അറിയി�േമാ;

(സി) അടിയ�ര ഘ��ളി�  െെവദ�തി �ട�േ�ാ�  എസ്.എം.എസ്.  /  വാ�്സ് ആ�് വഴി ന��
പരാതിക�  സ�ീകരി�താ�ം നി�ിത സമയം വ��മാ�ി ആ സമയ�ി�ളളി�  പരാതി�്
പരിഹാരം കാ�െമ�ളള മ�പടി എസ്.എം.എസ്./ വാ�്സ് ആ�ി�െടേയാ തെ� ന��തി���
സംവിധാനം നട�ാ�േമാ?

സ��� ൈവദ�തീകരണം

6705. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) െഷാ���  നിേയാജക മ�ല�ിെല നിലവി�� േവാ�േ�ജ് �ാമം പരിഹരി��, സ���
ൈവദ�തീകരണം പ�തി എ�ിവ സംബ�ി� �വ��ന�� ഇേ�ാ� ഏ� ഘ��ിലാെണ�ളള
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വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(ബി) മ�ല�ിെല ൈവദ�തീകരണം സ���മാ�ാ�  നിലവി�  നട�ിവ�� �വ��ന��
എെ��ാം എ�ം എ�േ��് ���ീകരി�ാ� കഴി�ം എ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത �വ��ന���് േന�ത�ം ന�� ഉേദ�ാഗ�� ആെര�ാം എ�ം ഇവ�െട �വ��നം
വ��് വിലയി��ിയി�േ�ാെയ��ളള വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) �ത�നി��ഹണ�ി� വീ� വ��� ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര ക�ശന നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഇരി�ിളിയം �ാമപ�ായ�ി� ഇല�ി�് െസ�� ഓഫീസ്

6706. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മല�റം ജി�യിെല േകാ���  നിേയാജക മ�ല�ിെല ഇരി�ിളിയം �ാമപ�ായ�ി�  ഒ�
െസ��  ഓഫീസ് ആരംഭി�ണെമ� നിേവദന�ം അ�ബ� തീ�മാന��ം െവ�െകാ�്
നിലവിെല നിയമ�ി� മാ�ം വ��ി െസ�� ഓഫീസ് ആരംഭി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) സം�ാനെ� ഇല�ി�് െസ��  ഓഫീ�കളിെല ഉപേഭാ�ാ��െട എ��ം വി�ീ���ം
സംബ�ി� അ�പാതം വ��മാ�േമാ;

(സി) െസ�� ഓഫീസ് വിഭജന�ിെ� മാനദ��ളി� മാ�ം വ��ി ഏെത�ി�ം െസ�� ഓഫീസ്
ആരംഭി�ി�േ�ാ; വിശദമായ വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ഇരി�ിളിയം െസ��  ഓഫീസ് ആരംഭി�ണെമ� കാര��ി�  �േത�കം പരിഗണന
ന��േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

സ��� ൈവദ�തീകരണ�ിെ� ഭാഗമായി ചാല�ടി മ�ല�ിെല അേപ�ക�

6707. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��� ൈവദ�തീകരണ�ിെ� ഭാഗമായി ചാല�ടി മ�ല�ി�െ�� ഏഴ് പ�ായ�കളി�ം
ഒ� �നിസി�ാലി�ിയി�മായി ആെക എ� അേപ�കളാണ് ലഭി�ി��ത്;

(ബി) എ�ാ അേപ�ക��ം ൈവദ�തി ന��വാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

ജലസംഭരണികളിെല ജലനിര�്

6708. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െസ��ംബ�  30-ഓെട അവസാനി� ഇടവ�ാതി�ം ഒേ�ാബ�-നവംബ�  മാസ�ി�  ഉ�ാേക�
�ലാവ�ഷ�ം സം�ാന�് ���ലമാെണ�കാര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ പ�ാ�ല�ി� ജലസംഭരണികളിെല ജലനിര�് ഗണ�മായി താ�ക��ാേയാ;

(സി) എ�ി� ഇ��ി ജലസംഭരണിയിെല ജലനിര�് ഇേ�ാ� എ�യാണ്; ഇത് കഴി�വ�ഷേ�തിെന
അേപ�ി�് ��തലാേണാ;

(ഡി) �റവാെണ�ി� എ� അടി �റവാെണ�് വ��മാ�േമാ; ഇത് ൈവദ�തി ഉ�ാദനെ� എ�േ�ാളം
�തി�ലമായി ബാധി�ം; വിശദാംശ�� ന��േമാ?

എരെന�രി� േശഷി�ടിയ �തിയ �ാ�േ�ാ�മ�
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6709. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

മണ��  േകേ�രി െക.എസ്.ഇ.ബി.  െസ�ന് കീഴി�� എരെന��  �േദശെ� േവാ�േ�ജ്
�ാമ�ിന് പരിഹാരം കാണാ� നിലവി�� �ാ�േ�ാ�മ� മാ�ി േശഷി�ടിയ �തിയ �ാ�േ�ാ�മ�
�ാപി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േലാ�െഷ�ിംഗ്, പവ�ക�് എ�ിവ ഒഴിവാ��

6710. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം േലാ�െഷ�ിംഗ്,  പവ�ക�് എ�ിവ നട�ാേ��ി
വ�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇവ ഒഴിവാ�ാ� എ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്; വിശദമാ�േമാ?

മി�ംപടിയി� �തിയ �ാ�സ് േഫാ�മ�

6711. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

മണ��  മ�ല�ിെല �നം��ി െസ��  ഓഫീസി� കീഴി�� ���  മി�ംപടി �േദശെ�
േവാ�േ�ജ് �ാമ�ിന് പരിഹാരം കാണാ� ��� മി�ംപടിയി� ഒ� �തിയ �ാ�സ് േഫാ�മ�
�ാപി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ൈവദ�േതാ��ം സംര�ി��തി�ളള പ�തിക�

6712. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈവദ�േതാ��ം സംര�ി��തിന് േസാളാ�  ൈല�ക�, ൈവദ�തി ഉപേഭാഗം �റ��
എ�.ഇ.ഡി ൈല�ക�  എ�ിവ �ചരി�ി��തിനായി ആവി�രി�ി�� പ�തിക�
എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) എ�.ഇ.ഡി ൈല�ക� സൗജന� നിര�ി� ന���തിനായി പ�തിക� ആവി�രി�ി�േ�ാെയ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) 2015-16 കാലയളവി�, എ�.ഇ.ഡി ൈല�ക�െട ഉപേയാഗം �ലം എ�മാ�ം ൈവദ�തി ലാഭി�ാ�
കഴി�െവ�് കണ�ാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

ആചാര �ാനിക�െട �തിമാസ സഹായം വ��ി�ി�ാ� നടപടി

6713. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആചാര �ാനിക��ം െത�ം കലാകാര�ാ��ം േദവ ന��ക��ം ഉ�െ�െട ന��� �തിമാസ
സഹായം വ��ി�ി�ാ� നടപടിക� ഉ�ാ�േമാ;

(ബി) ഈ േമഖലയി� ജീവിതം സമ��ി�വ��് ��ത സഹായം �ിരമായി ലഭ�മാ�ാ�ം നടപടിക�
സ�ീകരി�േമാ?
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ശബരിമല മാലിന� നി��ാ�ജനം

6714. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

ശബരിമല തീ��ാടന�മായി ബ�െ��്,  വ�� സീസണിേല�് �ചീകരണ ���ിക��ം
മാലിന�നി��ാ�ജന�ി�മായി എെ��ാം പ�തികളാണ് ആവി�രി�ി��ത് എ�്
വ��മാ�ാേമാ?

ഏകീ�ത േദവസ�ം റി��്െമ�് േബാ�ഡ്

6715. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദവസ�ം നിയമന���ാ�� ഏകീ�ത േദവസ�ം റി��്െമ�് േബാ�ഡിെ� �പീകരണം നിലവി�
ഏ� ഘ��ിലാണ്; നിയമന നടപടിക� എ�േ��് ആരംഭി�ാ� സാധി�ം; വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) തി�വിതാം��  േദവസ�ം േബാ�ഡി�  ത�ിക മാ�ം ന�കി �തിയ നിയമന��  നട�ാ�
ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശ�� ന��േമാ?

േദവസ�ം വക സ����

6716. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േദവസ�ം വക സ���� എ�മാ�ം മ��വ� കേ�റിയി�െ��് വ��മാ�േമാ?

(ബി) അന�ാധീനെ�� �മിക�  തിരിെക പിടി��തിന് എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�െമ�്
അറിയി�േമാ?

േദവസ�ം �മി ൈകേ��ം

6717. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േദവസ�ം വക �മി എ�ാ ജി�കളി�ം കട�കയ��ം ൈകേ���ം െകാ�്
അന�ാധീനെ��ി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ; ജി� തിരി�് വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�രം �മി ൈകേ��ം സംബ�ി�് നിലവി�  വിവിധ േകാടതികളിലായി എ� േക�ക��്;
അവ�െട നിലവിെല �ിതി ജി� തിരി�് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ��ത ൈകേ�� �മി പിടിെ���വാ�  മ�ാസ് ഹി� മത ധ�� �ാപന നിയമം സമ�മായി
േഭദഗതി െചേ�� ആവശ�കത ��യി�െപ�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� ഇ�ാര�ം പരിേശാധി�ാ� േവ�
നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മലബാ� േദവസ�ം േബാ�ഡ്

6718. �ീ.സി.���
,, എം. രാജേഗാപാല�
,, പി.െക. ശശി
,, പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
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ന��േമാ:

(എ) മലബാ� േദവസ�ം േബാ�ഡിന് കീഴി�� ആചാര�ാനിക��ം േകാലധികാരിക��ം ന�കി വ��
ധനസഹായം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത �ക വ��ി�ി��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�രം ധനസഹായ�ിനായി �തിയ അേപ�ക�  ലഭി�ി�േ�ാ;ഉെ��ി�  ��ത
അേപ�കളിേ�� കാലതാമസം�ടാെത തീ�മാനെമ���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

േദവസ�ം േബാ�ഡ് �ാതിനിധ�ം

6719. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

സം�ാനെ� സാ�ദായിക ലി�ി�  എ�ാം പ�ികയി�  ഉ�െ���  82-ഓളം വ�� െചറിയ
സ�ഹ���് േദവസ�ം േബാ�ഡി�  �ാതിനിധ�മിെ�� പരാതി പരിഹരി��തിനായി
സ�ീകരി�ാ�േ�ശി�� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

പ���ി അഴകിയകാവ് േ�� �ന��ാരണം

6720. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ി േദവസ�ം േബാ�ഡി� കീഴി�� പ���ി അഴകിയകാവ് േ���ിെ� നവീകരണ
�വ��ന�� വിശദമാ�േമാ; ആയതിന് അ�വദി�ി�� �ക എ�;

(ബി) ഏെത�ാം ���ിക�  ഇനി�ം ���ീകരിേ��തായി��്;��ത ���ിക�  സംബ�ി�്
എെ��ി�ം പരാതിക� ഉയ��ി�േ�ാ?

വ��ല താ��് േക�ീകരി�് സഹകരണ വ��് ഓഫീ�ക�

6721. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദസ�ാര�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ��ല താ��് േക�ീകരി�് സഹകരണ വ��് അസി��് രജി�ാ�  (ജനറ�) ഓഫീസ്
ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി� വ��േ�ാ; ഇെ��ി� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) വ��ല താ��് േക�ീകരി�് സഹകരണ വ��് അസി��് ഡയറ��  (ഓഡി�്)  ഓഫീസ്
ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി� വ��േ�ാ; ഇെ��ി� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വാമന�രം നിേയാജകമ�ല�ി� �വ��ി�ി�� സ�രി�� �ിേവണി േ�ാ�

6722. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദസ�ാര�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വാമന�രം നിേയാജകമ�ല�ി�  �വ��ി�ി�� സ�രി�� �ിേവണി േ�ാ�  ഇേ�ാ�
�വ��ി��േ�ാ; ഇെ��ി� കാരണം െവളിെ���േമാ ;

(ബി) ��ത �ിേവണി േ�ാ� �ന��ീവി�ി�ാ� അടിയ�ിര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

സി.ഡാ�് എംേ�ായീസ് സഹകരണ സംഘം
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6723. �ീ.വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദസ�ാര�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സി.ഡാ�് എംേ�ായീസ് സഹകരണ സംഘം ന�� T. 1004-� 65-� വ��് അ�സരി�് നട�
എ�ക�യറി റിേ�ാ��ിെ� അടി�ാന�ി� ഇ�വെര സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാം;

(ബി) എ�� നടപടിക�െട വിശദ വിവരം ന��േമാ ?

േകരള േകാ-ഓ�േറ�ീവ് ബാ�് �പീകരണം

6724. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദസ�ാര�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള േകാ-ഓ�േറ�ീവ് ബാ�് �പീകരി�േ�ാ�  നിലവി�ളള ജി�ാ സഹകരണ ബാ�ക�െട
സംവിധാനം ഏ� രീതിയി� സംേയാജി�ി��തിനാണ് ഉേ�ശി��ത് എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ബാ�് �പീകരി�േ�ാ� �ാഥമിക സഹകരണ ബാ�കെള ഉ�െ���ി േകാ� ബാ�ിംഗ്
സ�ദായം ആരംഭി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ?

സഹകരണ േമഖല�െട �ാ�് ഐ.ടി. േപാളിസി

6725. �ീ.പി.ടി. േതാമസ്
,, സ�ി േജാസഫ്
,, േറാജി എം. േജാ�
,, അ�� �കാശ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദസ�ാര�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സഹകരണ േമഖല�െട �ാ�് ഐ.ടി.  േപാളിസി ത�ാറാ�ാ�േ�ശി��േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) സഹകരണ േമഖല�െട വള���് എെ��ാം കാര��ളാണ് േപാളിസിയി�
ഉ�െ���ിയിരി��ത്;

(സി) �ാ�് ഐ.ടി. േപാളിസി എ�േ��് �സി�ീകരി�ാനാ�ം എ�് വ��മാ�േമാ?

സഹകരണ േമഖലയിെല വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന��െട �വ��നം

6726. �ീ.സി. ദിവാകര�
�ീമതി ഗീതാ േഗാപി
,, സി.െക. ആശ
�ീ.എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദസ�ാര�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സഹകരണ േമഖലയിെല വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന��െട �വ��നം വിലയി��ിയി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ജാതിമത സാ�ദായിക ��ാന��  ക�ട�ി വ�ിരി��തായി ആേ�പ�� വിദ�ാഭ�ാസ
�ാപന���് ഒ� ബദലായി ജാതിമത സ�����് അതീതമായി ചി�ി�� ഒ� വിദ�ാ��ി
സ�ഹെ� വള��ിെയ���തി� സഹകരണ ��ാന�ിന് സാധി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയി�  സഹകരണ ��ാന��െട പ�ാളി�ം വ��ി�ി��തിന്
പ�തിക�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) സഹകരണ ��ാന�ളിെല അധിക നിേ�പം �ലധനമാ�ി  ,സാധാരണ�ാ��് �റ�
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നിര�ി�  െമ�െ�� വിദ�ാഭ�ാസം ന���തിന് വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന��  ആരംഭി��തിന്
ത�ാറാ�േമാ?

േ�മ െപ�ഷ� വിതരണം െച� ജീവന�ാ���ായ ��ി��ക�

6727. �ീ.എ�. വിജയ� പി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദസ�ാര�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സഹകരണ ബാ�ക�  വഴി േ�മ െപ�ഷ�  വിതരണം െച��മായി ബ�െ��് സംഘം
ജീവന�ാ���ായ ��ി��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) േ�മെപ�ഷന് അ�ഹരായവ�െട ലി�് നിലവി�� പ�ായ�് വാ�ഡിെ� അടി�ാന�ി�
�മെപ���തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) െപ�ഷ� വിതരണം െച� ജീവന�ാ��� ഇ�സ�ീവ് ���മാ�ം െകാ��വാ�� നടപടിക�
സ�ീകരി�ി�േ�ാ?

സഹകരണ ബാ�ക� വഴി വിതരണം െച� േ�മ െപ�ഷ�ക�

6728. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദസ�ാര�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സഹകരണ ബാ�ക� വഴി വിതരണം െച� േ�മ െപ�ഷ�ക� യഥാസമയം �ണേഭാ�ാ��െട
വീ�ി�  എ�ി��തി�  ഏെത�ി�ം സഹകരണ ബാ�് വീ�വ��ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  അവ
ഏെതാെ� ബാ�കളാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത സഹകരണ ബാ�ക�െ�തിെര എ�് നടപടി സ�ീകരി� എ�് വ��മാ�േമാ?

സഹകരണ �ണിയനി� അംഗത�ം

6729. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ്
,, ആ�. രാേജഷ്
,, സി. െക. ശശീ��
,, പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദസ�ാര�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2011-2016  കാലയളവി�  സം�ാന�് �പീകരി� വിവിധ സഹകരണ �ാപന���്
സഹകരണ �ണിയനി� അംഗത�ം ന�കിയി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത �ാപന���് ജി�ാ സഹകരണ ബാ�കളി� അഫിലിേയഷ� ന�കിയി�േ�ാെയ�്
അറിയി�േമാ;

(സി) ��ത കാലയളവി� �പീകരി� സഹകരണ �ാപന��െട ലി�് ലഭ�മാേണാ; എ�ി� ആയത്
ന��േമാ?

സഹകരണ ബാ�കളി� േകാ�ബാ�ിംഗ് സംവിധാനം

6730. �ീ.െക.സി.േജാസഫ്
,, അ�വ� സാദ�്
,, വി.എസ്.ശിവ�മാ�
,, എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദസ�ാര�ം വ��മ�ി
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സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഏെത�ാം സഹകരണ ബാ�കളിലാണ് േകാ�ബാ�ിംഗ് സംവിധാനം ഏ�െ����െത�്
വ��മാ�േമാ ;

(ബി) ഇതി�� ധനസമാഹരണം എ�െന കെ��ാനാണ് തീ�മാനി�ി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േകാ�ബാ�ിംഗ് സംവിധാനം എ��ത� നട�ാ�ാനാണ് തീ�മാനി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ?

െന� ക�ഷക��് സഹകരണ ബാ�കളി� നി�് പലിശരഹിത വാ�

6731. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദസ�ാര�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സഹകരണ ബാ�ക� ഉ�െ�െട�� സഹകരണ �ാപന�� െന� ക�ഷക��്
പലിശരഹിത വാ� ന���േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�  വിതരണം െച�� വാ�ക�  െന��ഷി�േവ�ി ഉപേയാഗി��േ�ാെയ�്
പരിേശാധി��തിന് നിലവി� എെ��ി�ം സംവിധാന�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) െന��ഷി�ായി വാ�െയ��� �ക മ�് �വ��ന���് വിനിേയാഗി�െവ�് കെ��ിയാ�
എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ംബ�ീ അയ������് ഇവിെട നി�ം െന��ഷി�് വാ� ന���തി��
പ�തി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

സഹകരണ �ാപന�ളിെല ഓഡി�്

6732. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�
,, ആ�. രാമച��
,, വി.ആ�. �നി� �മാ�
,, ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദസ�ാര�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പല സഹകരണ �ാപന�ളിെല�ം ഓഡി�് കാര��മമ�ാ�ത് �ലം �ാപന��െട
നട�ി�ി� വീ�ക�ം അപാകതക���തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) സഹകരണ �ാപന�ളിെല ഓഡി�് കാര��മമാ��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��െത�് അറിയി�േമാ?

സഹകരണ �ാപന�ളി� നി�ം എ�� വാ�ക�

6733. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദസ�ാര�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സഹകരണ �ാപന�ളി�  നി�ം �ഷി�ം മ� കാര����മായി േലാ�ക�  എ�� േശഷം
േരാഗബാധിതരായ� �ലം  (ക�ാ�സ�  �ട�ി മാരകേരാഗ��  ജീവ� ഹാനികരമായവ)  േലാ�
അട�ാ� കഴിയാ�വ��് നിലവി� എെ��ാം സഹായ�� െച� വ��െവ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇൗ സ��ാ�  കാലയളവി�  എ� അേപ�ക�  ഇ�ാരണ�ളാ�  ലഭി�;എ� േപ��്
സഹായ��  ന�ിെയ�ം എ� അേപ�ക�  തീ��ാ�ിെയ�ം ഇനി തീ��ാ�ാ�ളളവ
എ�െയ��� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഇ�ര�ി� െഷാ��� മ�ല�ി� നി�ം ലഭി� അേപ�ക� എ�;  എ� അേപ�ക��്
സഹായം ലഭ�മാ�ിെയ�ം എ� അേപ�യി� തീ�� ക�ി�െവ��� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?
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സഹകരണ �ാപന���് ധനസഹായം ന��� പ�തിക�

6734. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദസ�ാര�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െതാഴിലധി�ിത പ�തിക�  നട�ിലാ�ി ��ത�  െതാഴിലവസര��  ��ി��
സഹകരണ �ാപന���് ധനസഹായം ന��� പ�തിക� നിലവി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഏെത�ാംതര�ി�� സഹകരണ സംഘ���ാണ് ഇതിെ� ആ��ല�ം ലഭി�ക; ഇ�
സംബ�ി� വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;  2016-17  സാ��ിക വ�ഷം ഇതിനായി എ� �ക
വകയി��ി��്; വിശദാംശം ന��േമാ?

റി�് ഫ�ിന് പരിധി

6735. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദസ�ാര�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ാഥമിക സഹകരണ സംഘ�ളിെല വാ�ക��് ന��� റി�് ഫ�ിന് പരിധി നി�യി�ി�േ�ാ;

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) റി�് ഫ�ക�  വാ�െയ��യാളിേനാ/  ആ�ിത�േ�ാ ലഭി��തി�� നടപടി�മ��
അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഇത് ലഭി��തി�� സമയ�മം അറിയി�ാേമാ?

സം�ാന സഹകരണ ബാ�ിെ��ം ജി�ാ സഹകരണ ബാ�ക�െട�ം �ലധനപര�ാ�ത

6736. �ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ�
�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി
െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�
�ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദസ�ാര�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സഹകരണ ബാ�ിെ��ം ജി�ാ സഹകരണ ബാ�ക�െട�ം �ലധനപര�ാ�ത നി�ിത
ശതമാനം പാലി��തിനായി സ��ാ� ധനസഹായ �ക അ�വദി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ധനസഹായ �ക ലഭി��തിന് ത�ല�മായ നിേ�പം സഹകരണ ബാ�ക� �ഷറിയി�
നിേ�പി�ണെമ�് സ��ാ� നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) എ�ി� ഇൗ നി�േ�ശ�ിെ� അടി�ാന�ി�സം�ാന സഹകരണ ബാ�് എ� േകാടി �പ
�ഷറിയി� നിേ�പി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;ജി�ാ സഹകരണ ബാ�ക�െട കണ�് അറിയാേമാ
;

(ഡി) ഈ പ�തി �കാരം സം�ാന സഹകരണ ബാ�ി�ം ജി�ാ സഹകരണ ബാ�ക��ം എ� �പ
അ�വദി�ാ� ബാ�ി�െ��് കണ�ാ�ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

േക�ി� കീഴി� വ�� എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള�കളിെല നിയമനം

6737. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദസ�ാര�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സഹകരണ വ��ിെ� േകാ-ഓ�േറ�ീവ് അ�ാദമി ഓഫ് െ�ാഫഷണ�  എഡ�േ�ഷ�  (CAPE)

കീഴി�  വ�� എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള�കളിെല ഏെത�ി�ം ത�ികയിേല�് അേപ�
�ണി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(ബി) ഏെത�ാം ത�ികകളിേല�് എ� അേപ�ക� കി�ിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഏെത�ാം ത�ികയി� നിയമനം നട�െവ�് വ��മാ�ാേമാ?

(ഡി) ഇെ��ി� നിയമനം നട�ാ�ത് എ�െകാ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

�നിയ� േകാ-ഓ�േറ�ീവ് ഇ�െ��� ത�ികയിെല ഒഴി�ക�

6738. �ീ.വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദസ�ാര�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സഹകരണ വ��ി�  2015-െല �നിയ�  േകാ-ഓ�േറ�ീവ് ഇ�െ���  ത�ികയിേല�ളള റാ�്
ലി�് നിലവി� വ�ത് എ�ാെണ�് അറിയാേമാ ;വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ലി�ി� നി�് നാളി�വെര എ� നിയമന�� നട�െവ�ം ഇൗ സ��ാ� വ�തി�േശഷം
എ� േപെര നിയമി�െവ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) �നിയ� േകാ-ഓ�േറ�ീവ് ഇ�െ���മാ�െട എ� ഒഴി�കളാണ് നിലവി�ളളെത�് അറിയി�ാേമാ
;

(ഡി) ��ത ഒഴി�കളിേല�് അടിയ�രമായി നിയമനം നട��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ ?

കാേ�ാ� - ആല�റ�് പ�ായ�ി� ക�സ�മ�െഫഡിന് െക�ിടം

6739. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദസ�ാര�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക��  ജി�യിെല കാേ�ാ�  -  ആല�റ�് പ�ായ�ി�  മ�ി�  എ� �ല�്
ക�സ�മ�െഫഡിന് ഓഫീസ് െക�ിടം,  േഗാഡൗ�  എ�ിവ പണി��തി�� നടപടിക�
സ�ീകരി��േ�ാ;വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) എ�ിൽ അവ�െട നി��ാണം എ�് ���ീകരി�ാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

�വ��ം േ�ാ�

6740. �ീ.ഐ.സി.ബാല���
,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�
,, േറാജി എം. േജാ�
,, വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദസ�ാര�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സഹകരണ േമഖലയി� കാ�ഷിക ഉ�ാദന��െട വിപണി�ായി �വ�� േ�ാ�
ആരംഭി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) എവിെടെയാെ�യാണ് ഇ�രം േ�ാ�ക� ആരംഭി��ത്, വിവരി�േമാ;

(സി) േ�ാ�ക��ാവശ�മായ അടി�ാന സൗകര��� ഒ��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� എെ��ാം?

േയാഗ�ത�� പാ��്-ൈടം സ�ീ��മാ�െട �േമാഷ�
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6741. �ീ.േറാഷി അഗ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദസ�ാര�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ��ി ജി�ാ സഹകരണ ബാ�ി� പാ��്-ൈടം സ�ീ��മാരായി എ� േപ� എ� വ�ഷമായി േജാലി
െച��െവ�തിെ� ലി�് സീനിേയാരി�ി അ�സരി�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ദീ�ഘകാലെ� ���ിപരിചയം, �േമാഷ� ലഭി��തിനാവശ�മായ വിദ�ാഭ�ാസ േയാഗ�ത എ�ിവ
ആ��ി� എ�േപ�  ��ത ബാ�ി�  സ�ീ��മാരായി േസവനം അ��ി��െ��്
വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത ബാ�ി� 10 �ത� 25 വ�ഷം വെര േസവനമ��ി� പാ��്-ൈടം സ�ീ��മാ��് �േമാഷ�
ലഭി��തിന് നിലവി� തട��േ�ാ; ഉെ��ി� ആയ� പരിഹരി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) �േമാഷ� ലഭി��തിനാവശ�മായ വിദ�ാഭ�ാസ േയാഗ�തക� ആ��ി�വ�ം ദീ�ഘകാലം �വ��ി
പരിചയ��വ�മായ പാ��്-ൈടം സ�ീ��മാ�� �േമാഷ� ന�കാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഫാ�േമ�് സ��ീസ് െസ��ക�

6742. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ�
,, െക.സി.േജാസഫ്
,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�
,, വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദസ�ാര�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സഹകരണ േമഖലയി�  ഫാ�േമ�് സ��ീസ് െസ��ക�
ആരംഭി�ാ�േ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇതിനായി സഹകരണ സംഘ���് എെ��ാം സഹായ�ളാണ് ന���െത�് വിവരി�േമാ;

(സി) ഏ� പ�തി �േയാജനെ���ിയാണ് െസ��ക� ആരംഭി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) സം�ാന�് എവിെടെയാെ�യാണ് ഇവ �ാപി��െത�് വിശദമാ�േമാ?

ക�സ�മ� െഫഡിന് വാ� ന�കിയ സഹകരണ ബാ�ക�

6743. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�
,, ആ�. രാമച��
,, ഇ.െക.വിജയ�
,, വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദസ�ാര�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�സ�മ�  െഫഡ് അനിയ�ിതമായി േ�ാ�ക�  �റ�ക�ം,  ജീവന�ാെര നിയമി�ക�ം
സാ��ിക അ�ട�മി�ാെത �വ��ി�ക�ം െച���ലം �ാപനം ന��ിേല�്
����ിെയ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) 'ന� േ�ാ�ക�' ���തിനിടയാ�ിയ സാഹചര�ം വിശദമാ�േമാ;

(സി) ക�സ�മ�  െഫഡിന് വാ� ന�കിയ സഹകരണ ബാ�ക�  �തിസ�ിയിലായത്
വിലയി��ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

െച�ി�ഴ കടവിെല �റിസം വികസന പ�തി

6744. �ീ.സി.എഫ്.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദസ�ാര�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ച�നാേ�രി നിേയാജകമ�ല�ി� െച�ി�ഴ കടവി� ആരംഭി� �റിസം വികസന പ�തി�െട
നി��ാണ�ി��ായി�� കാലതാമസം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) നി��ാണ �വ��ന�� എ��ം േവഗം ���ീകരി��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

െക.ടി.ഡി.സി. �െട സ�ിത ന�ം �റ�വാൻ പ�തിക�

6745. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി
,, പി.ഉൈബ��
,, ടി. വി. ഇ�ാഹിം
,, പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദസ�ാര�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള വിേനാദ സ�ാര വികസന േകാ��േറഷെ� സ�ിത ന�ം �റ� െകാ� വ��ത് ല��മി�്
�തിയ പ�തിക� ആവി�രി�ി�േ�ാ; എ�ി� അ� സംബ�ി�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) െക.ടി.ഡി.സി.  �െട കീഴിെല ടാമറി�് േഹാ��ക�െട �വ��നം �േത�കമായി നിരീ�ി�ി�േ�ാ;

എ�ി� ഫലെമ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) െക.ടി.ഡി.സി �െട ആഭി�ഖ��ി�  നട�� പാ�േ�ജ് ��ക�  ഏെതാെ�യാണ്;  അവ
വി�ലമാ�ാ� ല���േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

േലാക െെപ�ക പ�ികയി� ഉ�െ���ിയ േകരള�ിെല വിേനാദ സ�ാര േക���

6746. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദസ�ാര�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

േകരള�ിെല വിേനാദ സ�ാര േക��ളി�  േലാക െെപ�ക പ�ികയി�  ഉ�െ���ിയവ
ഏെത�ാെമ�് വ��മാ�േമാ;  ഇതി� േവ�ി �.  എ�. സ�ീകരി�ി�� മാനദ���
അറിയാെമ�ിൽ വിശദമാ�േമാ?

വിേനാദ സ�ാരിക��് �ാഥമിക സൗകര���

6747. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം
വിേനാദസ�ാര�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി�  എ�� വിേനാദ സ�ാരിക��് �ധാന വിേനാദ സ�ാര േക��ളി�
ആവശ��ിന് �ാഥമിക സൗകര��� േപാ�ം ഇെ�� കാര�ം സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇവിട�ളി� വിേനാദസ�ാരികളി�  നി�ം പാ��ിംഗ് ഫീസ്,  എ��ി ഫീസ് എ�ി�െന
വിവിധയിനം ഫീ�ക�  പിരി��തായി സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;  അനധി�ത ഫീസ്
പിരിവ് നി��ലാ�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഡി.�ി.പി.സി �െട �മതലക� എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;  ഇതിെ� �മതല�ളള ഉേദ�ാഗ��
ആെര�് വ��മാ�േമാ?

േട�് എ േ��് പ�തി

6748. �ീ.എ.എം. ആരിഫ്
,, എം. സ�രാജ്
,, എം. നൗഷാദ്
,, െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദസ�ാര�ം വ��മ�ി
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സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് എ�ിേ��� വിേനാദസ�ാരിക�െട സൗകര��ിനായി േട�് എ േ��് പ�തി
നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) എെ��ാം ല���ളാണ് ഇ�വഴി ൈകവരി�ാ� ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഏെതാെ� വ��ക�െട സഹകരണേ�ാെടയാണ് ഈ പ�തി നി��ഹി��െത�്
വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത പ�തി �കാരം എ� ���ിക��് ഇ�വെര ഭരണാ�മതി ലഭി�െവ�ം ഏെത�ാം �റിസം
േക��ളി� പ�തി ���ീകരി�ി�െ��ം വ��മാ�േമാ?

�റിസം വികസനം

6749. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദസ�ാര�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016-�  ഓഗ�്  30  വെര സം�ാന�് എ�ിയ വിേദശ �റി�ക�െട�ം ആഭ��ര
�റി�ക�െട�ം എ�ം എ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;  ഇ��ലം സം�ാന�ിന് എ� �ക
വ�മാനമായി ലഭി�; വിേദശിക�, സ�േദശിക� തിരി�് കണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) 2016-�  ആഭ��ര വിേദശ �റി�ക�  ഏ��ം ��ത�  സ��ശി� �റി�് േക�ം ഏതാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ;  �റി�കെള ആക�ഷി�വാ�  ഈ സ��ാ�  എെ��ാം നടപടികളാണ്
െച�വാ�േ�ശി��ത് എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) �തിയ �റി�് േക���  കെ���തി�ം ഇവിട�ളിേല� �റി�കെള ആക�ഷി�വാ�ം
സ��ാ� സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി�� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ക����ി നിേയാജകമ�ല�ിെല ചിറ�ളം �റി�് പ�തി�െട ഇേ�ാഴെ� അവ�
വ��മാ�ാേമാ; ഈ �റി�് േക�ം പരിേപാഷി�ി�വാ� �റിസം വ��് സ�ീകരി�വാ� ഉേ�ശി��
നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ?

ജി�ാ �റിസം െ�ാേമാഷ� കൗ�സിലിെ� �വ��ന��

6750. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദസ�ാര�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജി�ാ �റിസം െ�ാേമാഷ� കൗ�സിലിെ� �വ��ന�� എെ�ാ�യാണ്;
(ബി) 14 ജി�കളിെല �റിസം െ�ാേമാഷ� കൗ�സി�ക��് സം�ാന സ��ാ� ന��� �ാ�് എ�

വീതെമ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) എറണാ�ളം ജി�ാ �റിസം െ�ാേമാഷ� കൗ�സിലിെ� കീഴി� ഏെത�ാം പ�തിക� ഉ�്;
(ഡി) 2016-2017  വ�ഷ�ി�  എറണാ�ളം ജി�ാ �റിസം െ�ാേമാഷ�  കൗ�സി�  ത�ാറാ�ി

ന�കിയിരി�� പ�തിക� ഏെത�ാെമ�് വിശദമാ�േമാ?

�റിസം േക��ളി� �തിയ സീസെണ വരേവ��ാ� നടപടിക�

6751. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ�
,, തി�വ�� രാധാ���
,, െക.�രളീധര�
,, എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദസ�ാര�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സം�ാനെ� �റിസം േക��ളി� �തിയ സീസെണ വരേവ��ാ� എെ��ാം നടപടികളാണ്
െെകെ�ാ�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) എെ��ാം പ�തികളാണ് ഇതി�േവ�ി ആവി�രി�് നട�ാ�ാ� ഉേ�ശി�ി��ത്; വിവരി�ാേമാ;

(സി) പ�തി നട�ി�ിനായി ഭരണതല�ി� എെ��ാം നടപടിക� െെകെ�ാ�ി��്; വിശദാംശ��
എെ��ാം?

മദ�നയം �ലം �റിസം േമഖല�് ഉ�ായ തള��

6752. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദസ�ാര�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �� സ��ാ� �ഖ�ാപി� മദ�നയം ഈ കഴി� ഒ�വ�ഷം �റിസം േമഖലെയ എ�െനെയാെ�
ബാധി�െവ�് വിേനാദസ�ാര വ��് വിലയി��ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  വിശദാംശ��
ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന�ിന് വ�മാനം ഉ�ാ�� �റിസം േമഖല�് ഉ�ായ തള�� പരിഹരി�ാ� സ��ാ�
തല�ി� എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

�ീ� കാ�പ�് പ�തി

6753. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദസ�ാര�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ീ�  കാ�പ�് പ�തി ആരംഭി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  എവിെടെയ�ാം എ�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇെ��ി� പ�തി നട�ാ��തിന് എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരിെ��് വ��മാ�േമാ;

േബ�� എയ� �ി�്

6754. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദസ�ാര�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േകാട് ജി�യി�  േബ��  എയ�  �ി�് �ാപി��തിന് �ാഥമികാ�മതി എ�ാണ്
ന�കിയി�ളളെത�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ��  സ��ാരിെ� കാല�് ഇ� സംബ�ി�് എെ��ി�ം �ട�  നടപടിക�
സ�ീകരി�ി��േവാെയ�ളള വിശദാംശ�� അറിയി�േമാ;

(സി) െപരിയയി� ഇതി�േവ�ി ഒ� േ�ാജ�് ഓഫീസ് ആരംഭി�ി��േവാെയ�ം ഈ ഓഫീസ് ഇേ�ാ�
�വ��ി��േ�ാെയ�ം ഇെ��ി�  ഒഴിവാ�ാ��ായ കാരണം എെ��ം വിശദമാ�േമാ;

ഇതിനായി എ�് �ക ബി.ആ�.ഡി.സി െചലവഴി�ി�െ��ം അറിയി�േമാ;

(ഡി) 2016-17 െല ബ�ജ�് �സംഗ�ി� ഈ പ�തി�് �ക അ�വദി�െമ�് പറ�ി�േ�ാ; എ�ി�
ഇ� സംബ�ി�് എെ��ി�ം �ട�  നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�ളള വിശദാംശ��
അറിയി�േമാ?

േബ�� പാ��്

6755. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദസ�ാര�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല േബ��  പാ��് �നാമി ഫ�ി�  ഉ�െ���ി വികസി�ി�്
െപാ�ജന���് �റ�് െകാ��ി�േ�ാ;  ഇൗ ���ി �ട�ിയത് എ�ാെണ�ം ഇ�വെര
���ീകരി�് െപാ�ജന���് �റ�് െകാ��ി�ിെ��ിൽ ആയതി� കാരണ�ം വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇൗ പാ��ിന് �നാമി ഫ��ാെത മേ�െത�ി�ം ഫ�് െചലവഴി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇ�െന
െചലവഴി�ാ��ായ കാരണം വിശദമാ�േമാ;

(സി) നാളി�വെരയായി ഇൗ പാ��ിന് എ� �പ െചലവഴി�ി�െ��ം ഇതിെ�റ അടി�ാന�ി�
ബി.ആ�.ഡി.സി.�് വ�മാനമായി എ� �പ ലഭി�ി�െ��ം വിശദമാ�േമാ?

േബ�� റിേസാർ�സ് ഡവല�െമ�് േകാ��േറഷെ� ഹൗസ് േബാ�ക�

6756. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദസ�ാര�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബി.ആ�.ഡി.സി �െട (േബ�� റിേസാർ�സ് ഡവല�െമ�് േകാ��േറഷ�)ൈകവശം എ� ഹൗസ്
േബാ�ക� ഉ�ായി��; വിശദാംശ�� അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇത് ഇേ�ാ�ം �റി�ക��ായി സ��ീസ് നട��േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�േമാ;

(സി) ഇെ��ി� സ��ീസ് നട�ാതിരി�ാ�� കാരണം വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) നാളി�വെരയായി ഹൗസ് േബാ�ക��് ബി.ആ�.ഡി.സി എ� �ക െചലവഴി�ി�െ��ം ഇതിെ�
അടി�ാന�ി� എ� �പ ബി.ആ�.ഡി.സി �് വ�മാനമായി ലഭി�ി�െ��ം വിശദമാ�േമാ?

േഹാ�� മാേനെ��് & കാ�റിംഗ് െടേ�ാളജി ഡി�ി േകാ�് പാസായവ�െട െതാഴിലവസരം

6757. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദസ�ാര�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� േഹാ�� മാേനെ��്  &  കാ�റിംഗ് െടേ�ാളജി ഡി�ി േകാ�് പാസായ െതാഴി�
രഹിത��് �റിസം േമഖലയി�  േജാലി ലഭി��തി�േവ�ി എെ��ി�ം നടപടിക�
സ�ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ി� എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�രം ബി�ദധാരിക��് േജാലി ലഭി��തി�േവ�ി �തിയ ത�ികക� ��ി�വാ� കഴി�േമാ
എ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) വി.എ�്.എസ്.ഇ.  േപാ�� പഠന സ�ദായ�ളി�  ഈ േകാ��ടി ഉ�െ����തി� േവ�ി
�റിസം ഡി�ാ��്െമ�് ��ൈകെയ��േമാ?

�ലാ�ി ഇ��ി���് ഓഫ് ഫിനാ�സ് & ടാേ�ഷ� നട�ിയ പഠനം

6758. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദസ�ാര�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �റിസം േമഖല�് ആവശ��� മാനവ വിഭവേശഷിെയ�റി�് �ലാ�ി ഇ��ി���് ഓഫ് ഫിനാ�സ്
& ടാേ�ഷ� എെ��ി�ം പഠനം നട�ിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� ഏത് വ�ഷമാണ്;

(ബി) ��ത പഠന റിേ�ാ��ിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ?

പ�ി�നി �ലം �റിസം േമഖല�് തിരി�ടി

6759. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�
�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�
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�ീ.ആ�. രാമച��
�ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദസ�ാര�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് കെ��ിയി�ളള പ�ി�നി �റിസം സാധ�തകെള ഏത് തര�ി� ബാധി�െമ�്
വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) താറാവ് ഇറ�ി �ഖ�ഭ�ണമായ കായ� �റിസെ� ഇെത�െന ബാധി�െമ�് അറിയി�േമാ;

(സി) ആല�ഴയിെല ഹൗസ് േബാ�ിംഗ് േമഖല�് പ�ി�നി തിരി�ടിയായി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� �റിസം വ��് �േഖന നി��ി� െക�ിട��

6760. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദസ�ാര�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� �റിസം വ��് �േഖന നി��ി� ആയി�ി േബാ�് െട�മിന�, ഇടയില�ാട്
�റിസം െഫസിലിേ�ഷ� െസ�� എ�ിവ കാര��മമായി ഉപേയാഗി�ാെത നാശ�ിലായ വിവരം
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ജി�യി�  �റിസ�മായി ബ�െ��് സ��ാ�  ഫ�ി�  നി��ി� പല െക�ിട��ം
കാര��മായി ഉപേയാഗി�ാ� കഴിയാെത വ��െത�െകാെ��് വിശദീകരി�േമാ?

��ള�ി പ�ായ�ിെല �റിസം വികസന പ�തിക�

6761. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദസ�ാര�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ഏക �ാമീണ �റിസം േക�മായ എറണാ�ളെ� ��ള�ി പ�ായ�ി� �റിസം
വികസന�ിനായി എെ��ാം കാര��� നട�ിലാ�ിെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�ായ�ിെ� �റിസം െ�ാേമാഷെ�റ �മതല ആ��ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) 2011ജ�വരി �ത� 2016 നാളി�വെര വെര ഈ പ�ായ�ിന് �റിസം േ�ാ�ാഹന�ിനായി
എ� േകാടി �പ�െട േക� സ��ാ� സഹായം ലഭി�െവ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) 2011ജ�വരി �ത�  2016  നാളി�വെര സം�ാന സ��ാ�  ഈ പ�ായ�ി�  എ� േകാടി
�പ�െട �റിസം പ�തിക� അ�വദി�; എ�െയ�ം നട�ിലാ�ി; വ��മാ�േമാ?

�റി�് ഇ�ഫ�േമഷ� െസ��ക�

6762. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദസ�ാര�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല�� സ�േദശീയ�ം വിേദശീയ�മായ സ�ാരിക��് �റി�് ഇ�ഫ�േമഷ�
ലഭി��തിന് നിലവി�� സംവിധാനം അപര�ാ�മാെണ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇത് പരിഹരി��തിനായി ഓേരാ ജി�യി�ം സഹകരണേമഖല�മായി ബ�ി�ി�് ഇ�ഫ�േമഷ�
െസ��ക� െമ�െ���ാ� �മി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

െവ�ിേനഴി കലാ�ാമ�ിനായി �റിസം വ��്നടപടിക�

6763. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദസ�ാര�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) പാല�ാട് ജി��െട �റിസം  -സാം�ാരിക �വ��ന��മായി ബ�െ�� കലാ സാം�ാരിക
ഉ�മന�ിെ� �ഖ� േക�മായ  'െവ�ിേനഴി കലാ�ാമം'സാം�ാരിക േക�മാ�വാ��
�വ��നം എ� �ട�ിെയ�ം, നിലവി� ഏ� ഘ��ിലാെണ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത കലാ�ാമ�ി� ���ിക��ായി �റിസം വ��് ത�ാറാ�ിയി�� എ�ിേമ�് �ക
എ�െയ�ം കഴി� സ��ാ� കാലയളവി� �റിസം വ��് എ� �ക അ�വദി�െവ�ം എ� �ക
ഇതിെ� ���ിക��് വിനിേയാഗി�െവ��ളള വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(സി) �� െഷാ��� എം.എ�.എ.�െട ആ�ി വികസന ഫ�ി� നി�ം അ�വദി� �ക എ�െയ�ം
എ� �ക നി��ാണ ���ിക��ായി നാളി�വെര ഉപേയാഗി� എ�ം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത കലാ�ാമ�ിെ� ���ീകരണ�ിനായി ഇേ�ാ�  �റിസം വ��് സ�ീകരി� വ��
നടപടിക� എെ��ാം എ�ം, എേ�ാ� കലാ�ാമം �വ��നം �ട�െമ�ം വ��മാ�േമാ?

ഇേ�ാ�റിസം േമഖലകളി� �തിയ േകാേ��ക�

6764. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദസ�ാര�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ഇേ�ാ�റിസം �ാധാന��� േമഖലകളി�  എ�� വിേനാദ സ�ാരിക��്
താമസി�വാ�  ആവശ�മായ േകാേ��ക�  നിലവി�  എവിെടെയ�ാമാണ് ഉ�ത് എ�്
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) �തിയ േകാേ��ക� �ാപി�ാ� പ�തി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ?

കാസ�േഗാഡ് ബീ�മായി ബ�െ�� �റിസം വ��് �വ��ന��

6765. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദസ�ാര�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഉ�സവ കാല�ളി�ം, അവധി ദിവസ�ളി�ം ധാരാളം സ��ശകെര�� കാസ�േഗാഡ് ബീ�ി�
�റിസം വ��് ഇ�വെര എെ��ാം �വ��ന�� നട�ിയി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) �റി�കെള�ം,  സ��ശകേര�ം ആക�ഷി�ാ�  അനിവാര�മായി�� േറാ�ക�  �റിസം വ��്
നി��ി�ാ�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) എ�ി�  കാസ�േഗാഡ് ബീ�ി�ം,  സമീപ �േദശ�ളി��� ഏെത�ി�ം േറാഡ് �റിസം വ��്
നി��ി�ി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) കാസ�േഗാഡ് ബീ�ി�ം,  �ാ� �േദശ�ളി��� ഏെത�ി�ം േറാഡ് �റിസം വ��്
ഏെ���േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

�റിസംരംഗ�് ഉപേദശക സമിതി�ം �� പരിേശാധനാ സമിതി�ം

6766. �ീ.എ. �ദീ��മാ�
,, എസ്.രാേജ��
�ീമതി.വീണാ േജാ��്
�ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദസ�ാര�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �റിസം വികസന വിപണന രംഗ�ളി� ആവശ�മായ ഉപേദശ�� ന���തിന് 'ഉപേദശക സമിതി
' �പീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  �റിസം രംഗെ� ഏെതാെ� ��ഖെരയാണ് ഉപേദശ സമിതിയി�
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ഉ�െ���ിയിരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �റിസം േക���െട�ം ഉ�����െട�ം വികസനം, വിപണനം, മാ���് റിേസ��്, മാനവേശഷി
വികസം എ�ിവ�ായി എെ��ാം കാര��ളാണ് ഈ സംവിധാന�ി� ഉ�െ���ിയിരി��ത്;

(ഡി) േകരളാ �റിസ�ിന് �തിയ മാന�ം ദിശ�ം �പീകരി��തിന് േവ� സഹായം ന���തിന്
�� പരിേശാധനാ സമിതി (Focus Group) �പീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

കാ����ിെ� �റിസം സാധ�തക�

6767. �ീ.ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദസ�ാര�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നാഷണ�  ജിേയാ�ാഫിക് മാസിക�െട േലാക സ�ാര പ�ികയി�  ആല�ഴ ജി�യിെല
കാ����് �ാനം പിടി� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി�  കാ����ിെ� �റിസം സാധ�തക�  വികസി�ി��തിന് അടിയ�ര നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

േകരള നിയമസഭാ െസ�േ�റിയ�് , വി. െക. ബാ��കാശ്,
തി�വന��രം, െസ��റി,
01-11-2016

�േ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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