
പതിനാലാം േകരള നിയമസഭ
ര�ാം സേ�ളനം

2016 ഒേ�ാബ� 18, െചാ�

ന��ചി�മിടാ� േചാദ���

[ആെക േചാദ���--294]

മ�പടി ന��� മ�ിമാ� േചാദ� ന��

ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി : 2976 �ത� 3065 വെര
വ�വസായ�ം േ�ാ���ം വ��മ�ി : 3066 �ത� 3126 വെര
ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി : 3127 �ത� 3207 വെര
സഹകരണ�ം വിേനാദസ�ാര�ം വ��മ�ി : 3208 �ത� 3269 വെര

ര� വ�ഷ�ിലധികം സ��ീ�� വികലാംഗ��് മിനിമം െപ�ഷ�

T 2976.�ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സ��ാരിെല ര� വ�ഷ�ിലധികം സ��ീ�� വികലാംഗ��് മിനിമം െപ�ഷ�
അ�വദി�് ഉ�രവ് �റെ��വി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� അതിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ?

താ��് ഓഫീസിെ� ഫ�ണിഷിംഗിന് ഫ�് അ�വദി�വാ� നടപടി

2977. �ീ.എം.എം. മണി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

ഉ���േചാല താ��് ഓഫീസിെ� �വ��നം താ��് ആ�ാനമായ െന�ംക��് പണി
കഴി�ി� സിവി� േ�ഷനിേല�് മാ��തിന് ആവശ�മായ ഫ�ണിഷിംഗിന് ഫ�് അ�വദി��തിന്
അ�മതി ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാ?

െപ�ഷ� പാ�് ��ിെ�റ േ�ാ�്

2978. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) തി�വന��ര�് േകാ��ക�് �വ��ി�� െപ�ഷ�  �ഷറിയി�  െപ�ഷ�  �ക പതി�്
ന��� പാ�് ��് േ�ാ�ി�ാതായി�് ര�് മാസം കഴി� എ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) അടിയ�ിരമായി പാ�്��് �ി�റ് െച�് ലഭ�മാ�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

പി. െക. കാള� ��ംബ പ�തി

2979. �ീ.ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:
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(എ) 2016 -  17 ബജ�ി� �ഖ�ാപി� പി.  െക.  കാള� ��ംബ പ�തിയി� എെ�ാെ� കാര��ളാണ്
നട�ാ�ാ� ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) േമ� പ�തി�മായി ബ�െ��് ഏെത�ി�ം തര�ി�� �വ��ന�� ആരംഭി�ി�േ�ാെയ�്
അറിയി�േമാ?

എം. എ�. എ. ആ�ി വികസന �ീമി� ഉ�െ���ി ഭരണാ�മതി ലഭി� കാസ�േഗാഡ് നിേയാജക
മ�ല�ിെല ���ിക�

2980. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2011 -  2015 കാലയളവി� എം.  എ�. എ.  ആ�ി വികസന �ീമി� ഉ�െ���ി ഭരണാ�മതി
ലഭി� കാസ�േഗാഡ് നിേയാജക മ�ല�ിെല ���ിക� ഏെതാെ� എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ���ികളി� ഇനി�ം ���ീകരി�ാ��ത് ഏെതാെ� എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) എ�ിെമ�് കാലാവധി കഴി� ���ിക�  ഉേ�ാ;  എ�ി�  ���ിക�  ഏെ���ിരി��
കരാ�കാ� ആെരാെ� എ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) കരാ� കാലാവധി കഴി�ി�ം കരാ�കാ� ���ിക� ���ിയാ�ാ�ത് എ�് െകാ�ാണ് എ�്
അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ; ഇെ��ി� അേന�ഷണം നട�ി നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഇ) �ട�ി കിട�� ���ിക�  ���ീകരി��തിന് എ�് നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ�
ഉേ�ശി��െത�് വിശദമാ�േമാ;  നിലവി�� കരാ�കാെര മാ�ി ബദ�  സംവിധാനം
ഉ�ാ�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

എം. എ�. എ. മാ�െട �ാേദശിക വികസന ഫ�ി� വ��നവ് വ��ാ� നടപടി

2981. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് നിര�കളി�  ഉ�െ�െട വ�വ��നവ് വ� സാഹചര��ി�  എം.  എ�. എ.

മാ�െട �ാേദശിക വികസന ഫ�ി� ആ�പാതികമായ വ��നവ് വ��ാ� സ��ാ� നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) എം.  എ�. എ.  ഫ�ി�  നി�് അംഗീ�ത ��ശാലക��് കംപ���, െടലിവിഷ�  എ�ിവ
ന���തി� നിയ�ണ�േ�ാ; എ�ി� ��ത നിയ�ണം നീ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ജി.എസ്.ടി നിയമം

2982. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ജി.എസ്.ടി നിയമം ഇ�ഡ�യി�  നട�ിലാ�െ��േ�ാ�  നി�തി പിരിവി� േവ�ി സം�ാന
ഗവ�െമ�് എെ��ാം നടപടികളാണ് �തിയതായി നട�ിലാേ�േ�ത് എ�് വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ഇത് നട�ിലാ�േ�ാ� സാധന��െട�ം േസവന��െട�ം വില വ��ി�വാ� സാ��ത�േ�ാ;

വിശദീകരി�േമാ;

(സി) നി�തി സ�ദായ�ി��ാ�� മാ�ം സം�ാന�് വില വ��ന��ാ�ാ� സാ��ത�േ�ാ;

വിശദീകരി�േമാ;

(ഡി) വിലവ��നവ് നിയ�ി�വാ�  ഗവ�െമ�് തല�ി�  എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി��ത്;വ��മാ�േമാ?
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െക.എസ്.എഫ്.ഇ �െട �വ��ന��

2983. �ീ.െജയിംസ് മാത�
,, െക.വി.അ�� ഖാദ�
�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി
�ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െക.എസ്.എഫ്.ഇ �െട �വ��ന�� ��ത� കാര��മമാ��തിന് എെ��ാം
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിെ� ഭാഗമായി െക.എസ്.എഫ്.ഇ യി�  സ��� േകാ�-ബാ�ിംഗ് സംവിധാനം
ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;

(സി) െക.എസ്.എഫ്.ഇ യി�  �വാസി ചി�ിക�  ആരംഭി�ി�േ�ാ;  ഇതിനായി �േത�ക െവ�ച��
�ാ�ക�  �പീകരി�ി�േ�ാ;  ഇ�വഴി എ� േകാടി �പ�െട സമാഹരണമാണ്
ല��മി�ിരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

െക.എസ്.എഫ്.ഇ.�െട �തിയ ശാഖക�

2984. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

െന�ാ�ി�കര നിയമസഭ മ�ല�ി�  െപ����രി�ം,  �ഴി��ി�ം െക.എസ്.എഫ്.ഇ.�െട
�തിയ ശാഖക� �ട��തി�� നടപടിക� എ�ാെയ�് വിശദമാ�േമാ?

േകരള അടി�ാന സൗകര� നിേ�പ നിധി േബാ�ഡ്

T 2985.�ീ.െക.എം.മാണി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) േകരള അടി�ാന സൗകര� നിേ�പ നിധി ആ�ിെല നാലാം വ��് അ�സരി�് േകരള അടി�ാന
സൗകര� നിേ�പ നിധി േബാ�ഡ് �പീകരി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  എ�ാണ് �പീകരി�െത�്
അറിയി�േമാ;

(ബി) ഈ േബാ�ഡി�  എ� വിദ�രായ അംഗ�െള നിയമി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ  ;  അവ�െട
േപ�വിവരം ന��േമാ;

(സി) ��ത നിേ�പ നിധി �േഖന സാ��ിക സഹായ�ിന് അ�ഹമായ ഏെത�ാം േ�ാജ�ക�
നാളി�വെര അംഗീകരി�ി��്; വിശദമാ�ാേമാ?

േകരള അടി�ാന സൗകര� നിേ�പനിധി

T 2986.�ീ.െക.എം.മാണി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) േകരള അടി�ാന സൗകര� നിേ�പനിധി ആ�ിെല  16-� വ���സരി�് േബാ�ഡിെ� കഴി�
വ�ഷെ� വാ�ഷിക റിേ�ാ��് ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� അതിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) കിഫ് േബാ�ഡിെ� കണ�ക� ആഡി�് െച�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി� എ� വെര��ത് ആഡി�്
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െച�ി��്;ആരാണ് ഓഡി�് െച�ത്;
(ഡി) േബാ�ഡിെ� കണ�ക�ം ആഡി�് റിേ�ാ��ിെ� പക��ക�ം ലഭ�മാ�ാേമാ?

േകരള അടി�ാന സൗകര� നിേ�പനിധി ആ�്

T 2987.�ീ.െക.എം.മാണി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) േകരള അടി�ാന സൗകര� നിേ�പനിധി ആ�്-1999  െല  3-� വ���സരി�് നിധി
�പീകരി��തിന് േവ�ി േകരള അടി�ാന സൗകര� നിേ�പനിധി പ�തി ഉ�ാ�ിയി�േ�ാ;

എ�ി� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തിയ�സരി�് നാളി�വെര നിധിയിേല�് എ� �ക ലഭ�മായി��്;
(സി) ഈ �ക ഏെത�ാം കാര����് വിനിേയാഗി�ി��്?

ആ�ി വികസന ഫ�ി� നി�ളള മരാമ�് പണിക��് ഭരണാ�മതി

2988. �ീ.എം.എം. മണി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ആ�ി വികസന ഫ�ി�  നി�ം മ�ല�ിെല വിവിധ മരാമ�് പണിക��് ഭരണാ�മതി
ലഭി��തിന് െ�ാേ�ാസ�ക�  എവിെടയാണ് സമ��ിേ��ത്;  എെ�ാെ� േരഖക�
ഇേതാെടാ�ം സമ��ി�ണം എ�� സംബ�ി� വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(ബി) ആ�ി വികസന ഫ�് ഉപേയാഗെ���ി ഭരണാ�മതി ലഭി�ാ�� പരമാവധി �വ��ിക�െട
എ�ം എ�യാണ്;  ഇ� സംബ�ി�് അവസാനമായി ഇറ�ിയി�ളള ഉ�രവിെ�റ പക��്
ലഭ�മാ�ാേമാ?

സഹകരണ ബാ� �േഖന ന�ിയ േ�മെപ�ഷ� വിതരണ�ിെല അപാകതക�

2989. �ീ.പി.െക.അ� റ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സഹകരണ ബാ� �േഖന ന�ിയ േ�മെപ�ഷ�  വിതരണ�ിെല അപാകതക�
��യി�െ��ി�േ�ാ; ഇ�ാര��ി� പരാതിക� ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) െപ�ഷ� വിതരണം െച��തിന് ബാ�് ജീവന�ാ� ക�ീഷ� വാ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) �ിരതാമസ�� പല�െട�ം െപ�ഷ�  �ല�ി� എ� പറ�് മട�ിയത്
തിരിെകലഭി�വാ�� നടപടി�മെമ�ാണ്;  െപ�ഷ� തിരിെക ന�ാ�� വ�വ�ാപിത നടപടി
സ�ീരി�േമാ;

(ഡി) ജിവി�ി�� കാല�് ലഭിേ��ിയി�� െപ�ഷ� െപ�ഷണ� മരി� േപായാ� അവകാശിക��്
ന�േമാ; എ�ി� അതി�� നടപടി�മം വിശദമാ�േമാ?

േകരളാ േ��് ഫിനാ�ഷ�� എ��ൈ�സസ്

2990. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരളാ േ��് ഫിനാ�ഷ��  എ��ൈ�സസിെ� ഇേ�ാഴെ� െമാ�ം ആ�ി ബാധ�തക�
കണ�ാ�ിയി�േ�ാ;
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(ബി) കഴി� സാ��ിക വ�ഷം ഈ �ാപനം എ� േകാടി �പ ലാഭം േനടിെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) െക.എസ്.എഫ്.ഇ �െട ലാഭ�ിെ� പ�് ഇടപാ�കാ�� �ടി �േയാജനെ��� വിധം
പരി�രി�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ ?

കി�ബി വഴി കാസ�േകാട് നിേയാജകമ�ല�ി� നട�ാ�ാ� ഉേ�ശി�� പ�തിക�

2991. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബി വഴി കാസ�േകാട് നിേയാജകമ�ല�ി�  നട�ാ�ാ�  ഉേ�ശി�� പ�തിക�
ഏെതാെ� എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ വ�ഷം ബ�ജ�ി�  �ഖ�ാപി� ഏെത�ാം ���ികളാണ് കി�ബിയി�  ഉ�െ���ി
കാസ�േകാട് നിേയാജക മ�ല�ി� െച�ാ� ഉേ�ശി��ത്;

(സി) ഭരണാ�മതി ഇ�ാ��ം ബ�ജ�ി�  േടാ��  െ�ാവിഷ�  ന�കിയ�മായ ഏെത�ാം
െപാ�മരാമ�് ���ികളാണ് കി�ബി� ഉ�െ���ി കാസ�േകാട് നിേയാജക മ�ല�ി�
െച�ാ� ഉേ�ശി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ?

കി�ബി നിയമ േഭദഗതി�് ��് വിഭാവന െച�ി�� പ�തിക�

2992. �ീ.െക.എം.മാണി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

കി�ബി നിയമ േഭദഗതി�് ��് സം�ാന�് ഏെത�ാം അടി�ാനസൗകര� പ�തികളാണ്
െച�ാ�  വിഭാവന െച�ി��ത്;  അതി�  ഏെത�ി�ം പ�തി കി�ബി വഴി ���ിയാ�ിേയാ;

ഇെ��ി� കാരണെമ�്?

ജി�ാ �ഖ� പ�ാ�ല വികസന പ�തി

2993. �ീ.ഇ.ടി. ൈടസ� മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

ജി� �ഖ� പ�ാ�ല വികസന പ�തിയി�  പണം കെ��ാ�  �വാസിക�െട�ം നാ�ി��
വ�വസായിക�െട�ം പ�് ഉറ�് വ��വാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;  ഇ�മായി ബ�െ��്
െച�ാ�േ�ശി�� കാര��� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ?

കി�ബി �േഖന ഏെ���� പ�തിക�െട മാനദ���

2994. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 'കി�ബി'  �ഖാ�ിരം ഏെ���� പ�തി�െട �ട��ം ���ീകരണ�ം ഒ� കല�� �പ�ി�
�സി�ീകരി�� തര�ി� ക��പരിപാടി�് �പം ന��േമാ;

(ബി) 'കി�ബി'  �േഖന ഒ� പ�തി ഏെ����തിെ� മാനദ��� എെ�ാെ�യാണ്;  വിശദവിവരം
ന��േമാ?

നി�തി പിരിവിെല അപാകതകൾ
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2995. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

നി�തി പിരിവിെല അപാകത�ം അഴിമതി�െമതിെര ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തിന് േശഷം
സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��് വിശദമാ�ാേമാ;

�ഷറി അ�ൗ�ി� കി�ബി�െട നിേ�പം

2996. �ീ.െക.എം.മാണി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) കി�ബി സമാഹരി�� പണം ഒ� കാരണവശാ�ം സ��ാ�  ഖജനാവി�  നിേ�പി�കേയാ
ഡി�ാ��്െമ�് വഴി െചലവഴി�കേയാ െച�ി�ാെയ� ധനകാര�വ��് മ�ി�െട ഉറ�് പാലി�വാ�
കി�ബി നിയമ�ി� എെ��ാം േഭദഗതികളാണ് വ��ിയത്;

(ബി) കി�ബി�െട പണം �ി�ി� േറ�ഡ് ആ�ികളി� ആയിരി�ം നിേ�പി�ക എ�് ധനകാര�മ�ി
ന�കിയ ഉറ�് പാലി�വാ� കി�ബി നിയമ�ി� എെ��ാം േഭദഗതിക� വ��ി;

(സി) സ��ാ�  �ാ�  ഫ�് കി�ബി� വക മാ�ിെകാ��ത് �ഷറിയി�  െ�ഷ��  ടി.എസ്.ബി.
അ�ൗ�ി�  നിേ�പി�വാ�  കാരണെമ�്;  ഇത് കി�ബി നിയമ�ിന് എതിരാെണ�്
ക���േ�ാ;  കി�ബി�െട ഏത് ഉേദ�ഗ�നാണ് ഈ അ�ൗ�് ഓ��  െച�ത്;  ഇേ�ാ�
ആരാണ് ഇത് ഓ�േറ�് െച��ത്?

കി�ബി നിയമമ�സരി�ളള ധനസഹായം

2997. �ീ.െക.എം.മാണി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) കി�ബി നിയമമ�സരി�് ഏെത�ാം സംരംഭ���് സഹായ�ി�ളള അ�ഹത��്;  സഹായം
ഏെത�ാം ആവശ����് ന�കാം;

(ബി) സഹായം ഏെത�ാം രീതിയി� ലഭി�ം;
(സി) ധനസഹായ�ി�ളള ഇൗട് എെ��ാമാണ്;
(ഡി) ധനസഹായ വിതരണ�ി�ളള നടപടി�മ��  എെ�ാെ�യാണ്;  ധനസഹായം തിരി�

പിടി��തി�ളള നടപടി�മ�� എെ��ാമാണ്;
(ഇ) ഇത് സംബ�ി�് ത�ാറാ�ിയ പ�തി�െട പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ?

ചി�ി ആരംഭി�േ�ാ�� െസക�രി�ി

2998. �ീ.െക.എം.മാണി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) േക� ചി�ിനിയമം അ�സരി�് ഒ� ചി�ിക�നി,  ഒ�ചി�ി ആരംഭി�േ�ാ�  െസക�രി�ിയായി
എെ��ാം ന�േക���്; ��ത െസക�രി�ി ആ�െട േപരിലാണ് ന�േക�ത്;

(ബി) െസക�രി�ി �ക�ം അതി�� പലിശ�ം ചി�ി��നി�് എേ�ാഴാണ് മട�ി കി��ത്; മട�ി കി�ാ�
ക�നി എെ��ാം വ�വ�ക� പാലിേ����്;

(സി) ഈ െസക�രി�ി �ക ഏെത�ാം ബാ�കളിലാണ് അട�േ��ത്; ഈ െസക�രി�ി �ക കി�ബി വഴി
േശഖരി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ?
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അടി�ാന സൗകര� നിേ�പ നിധി

T 2999.�ീ.െക.എം.മാണി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) േകരള അടി�ാന സൗകര� നിേ�പ നിധി ആ�് അ�സരി�് ഉ�ാ�� അടി�ാന സൗകര�
സംവിധാന�� ഉപേയാഗി�� ആ�ക� �സ� ചാ�േ�ാ മേ�െത�ി�ം �കേയാ ന���തിന്
വ�വ� െച�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� അതി�� വ�വ�ക� ഏെത�ാമാണ്;
(സി) �സ� െലവി െപാ�ജന���് ��ി��് ഉ�ാ�� കാര�മാെണ�് ക���േ�ാ; എ�ി� അത്

പി�വലി�ാ� ത�ാറാ�േമാ?

അടി�ാന സൗകര� നിേ�പ നിധി ആ�്

T 3000.�ീ.െക.എം.മാണി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) 1999-െല േകരള അടി�ാന സൗകര� നിേ�പ നിധി ആ�ിെല വ�വ�കള�സരി�് ഒ� െപാ�
സ�കാര� പ�ാളി��ിേല�െ��ി�� സ�കാര� േമഖലാ പ�ാളി�് സം�ാന സഹായം
ലഭ�മാ�വാ� വ�വ��േ�ാ? ഉെ��ി� എെ��ാം സം�ാന സഹായം ലഭി�ം;

(ബി) സം�ാന സഹായം ലഭി��തി�േവ�ി സ�കാര�േമഖലാ പ�ാളി എെ��ാം നടപടിക�
സ�ീകരിേ����്;

(സി) സം�ാന സഹായം േബാ�ഡ് �ഖാ�ിരമാേണാ ലഭ�മാ��ത്;  അെ��ി�  എ�കാരെമ�്
വിശദമാ�ാേമാ?

എറണാ�ളം േറായ� മാ���ിംഗ് & ഡി�ിബ�േ��ിെ�റ �വ��നം

3001. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) െകാ�ി�  േകാ��േറഷെ� പരിധിയി�  േറായ�  മാ���ിംഗ്  &  ഡി�ിബ�േ��്,  DCA  േഫാ�
റിലയ�സ് ഇ�ഡ�ിയ� ലിമി�ഡ് ഫ�് �േളാ�, െസബാ��� േറാഡ്, ക��, എറണാ�ളം എ�
�ാപനം �വ��ി�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത �ാപനം �വ��ി��തിന് ധനകാര�വ��ി�  നി�ം ഏെതാെ� ൈലസ��ക�
ആണ് ന�കിയിരി��ത് ; ആയതിെ� േകാ�ിക� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) എ�ാണ് ഈ �ാപനം �വ��നം �ട�ിയത്;  �ാപനം �ട�ിയ��ത�  നാളി�വെര
നി�തിയിന�ി� ഓേരാ സാ��ിക വ�ഷ�ം എ� �പ വീതം അട�ി��്; വിശദമാ�േമാ?

സ�കാര� നിേ�പം േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് ഒ��ിയി�� സംവിധാന��

3002. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ�
,, ൈഹബി ഈഡ�
,, വി.ഡി.സതീശ�
,, പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:
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(എ) സം�ാന�് സ�കാര� നിേ�പ�ിെ� വരവ് േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് ഒ��ിയി��
സംവിധാന�� വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ സാ��ിക വ�ഷം എ�േകാടി �പ�െട സ�കാര� നിേ�പം െകാ�വരാനാണ്
പ�തിയി�ി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ

(സി) ഈ ല��ം ൈകവരി��തിനായി കഴി� നാല് മാസ�ിനകം സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�
വിശദമാ�േമാ?

േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല പ�തിക�

3003. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) 2016-17വ�ഷെ� ബ�ജ�ി� േകാതമംഗലം മ�ല�ി� ഏെതാെ� ���ിക��് എ� �ക
വീതം നീ�ി വ�ി��്;

(ബി) ��ത പ�തിക�  ആരംഭി��തിനായി എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�ി��് എ�്
വ��മാ�ാേമാ?

അടി�ാന സൗകര�വികസന പ�തി

3004. �ീ.ഇ.ടി. ൈടസ� മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അടി�ാന സൗകര�വികസന പ�തി നട�ിലാ��തിന് ഏെത�ാം ഏജ�സികെളയാണ്
�മതലെ���ിയിരി��ത്;

(ബി) അടി�ാന സൗകര�വികസന�ിന് സ�കാര� േമഖല�െട പ�ാളി�ം ഏെതാെ� തര�ിലാണ്
നട�ാ�ാ� ഉേ�ശി��ത്;

(സി) േദശീയ അടി�ാന സൗകര�നിധിയി� നി�് കി�ബി യിേല�് ലഭ�മായ അ�ായിരം േകാടി �പ
ഏെതാെ� പ�തിക�െട ���ീകരണ�ിനായി ഉപേയാഗെ���െമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) �തിയ അടി�ാന സൗകര�വികസന പ�തിക��് �ലേമെ���് �തിസ�ി ��ി�ിരി��
സാഹചര��ി�  ഇതിനായി �ലേമെ����തിന് ഒ� ഫാ�് �ാ�് സംവിധാനം
�പീകരി��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

േകാ��് ഫീ പ���

3005. �ീ.ഇ.ടി. ൈടസ� മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

ഒ� ല�ം �പവെര�� ��പ��� �ാ�് െവ��മാ��് വി��ാെമ�്  2014ഡിസംബ� 14

ന് 3033-� ന�� ഗസ�് വി�ാപനം ഇറ�ിെയ�ി�ം അ�ായിരം �പ�് �കളി�� ��പ���
�ാ�് െവ��മാ��് വി�പന�ായി ന�കാ�ത് സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഈ
വി�ാപനം നട�ിലാ��തി�േവ�ി എെ��ാം നടപടികളാണ് സ��ാ�
സ�ീകരി�ിരി��ത്എ�് വ��മാ�േമാ?

പ�ാ�ല സൗകര� വികസന പ�തിക�

3006. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:
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(എ) പ�ാ�ല സൗകര�വികസന�ി�ം െപാ� ആേരാഗ�ം,  െപാ�വിദ�ാലയ��  എ�ിവ�െട
അടി�ാന സൗകര� വികസന�ി�ം എെ�ാെ� പ�തികളാണ് െകാ�വരാ�
ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിന് എ� േകാടി �പ�െട െചലവ് വ�െമ�ം ഇതിനായി �േത�ക പാേ�ജ് ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ
എ�ം വിശദമാ�േമാ?

കട��ം ഇറ�വാ� അ�മതി

3007. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ�
,, വി.പി.സജീ��
,, വി.ഡി.സതീശ�
,, ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ��സി�ാലി�ിക��ം േകാ��േറഷ�ക��ം സ��ാ�  ഗ�ാര�റിേയാ��ടി കട��ം ഇറ�വാ�
അ�മതി ന��വാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി�  ഏെതാെ� ��സി�ാലി�ികെള�ം േകാ��േറഷ�കെള�മാണ് ഇൗ പ�തിയി�
ഉ�െ���ിയി��ത്;

(സി) എ� േകാടി �പ�െട കട��ം ഇറ�വാനാണ് അവ��് അ�മതി ന�കിയിരി��ത്; വിശദാംശം
ന��േമാ?

�� ��ികളി� സ�ാദ�ശീലം

3008. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ��  ��ികളി�  സ�ാദ�ശീലം വള���തി�ം ഭാവിയി�  അതി�െട സാ��ിക�മത
ൈകവ���തി�ം എെ�ാെ� പ�തികളാണ് നിലവി��ത്;

(ബി) പ�തി ഉെ��ി� അതിെ� വിശദാംശ�� ന�കാേമാ;

(സി) പ�തി നിലവി� ഇ�ാെയ�ി� അേത�റി�് പരിഗണി�േമാ?

ഓ�ൈല� �ഖാ�ര�� വിപണനം

3009. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഓ�ൈല� �ഖാ�ര�� വിപണനം സം�ാന�് സജീവമായി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഓ�ൈല� വിപണനം �ലം നി�തി വ�മാന�ി� �റവ് വ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഓ�ൈല� വിപണനം നി�തി�് വിേധയമാ��തിന് എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ം?

െകായിലാ�ി നിേയാജക മ�ല�ിെല ആ�ി വികസന പ�തി

3010. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) നിേയാജക മ�ലം ആ�ി വികസന പ�തിയി��െ���ി  2011-2016  കാലയളവി�
െകായിലാ�ി മ�ല�ിെല ഏെത�ാം ���ിക��് ഭരണാ�മതി ലഭി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ;
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ടി ���ിക�െട വിശദമായ വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത കാലയളവി� ഫ�് ലഭ�മ�ാ�തിനാ� ഭരണാ�മതി ന�കാെത മാ�ിെവ� പ�തിക�
ഏെത�ാമായി��െവ�് വ��മാ�ാേമാ ; ഈ പ�തികെള 2016-2017 വ�ഷ�ി� ഉ�െ���ി
എ.എസ്. ന�കാ� നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ ?

െകായിലാ�ി സബ് �ഷറി ഓഫീസിന് �തിയ െക�ിടം

3011. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) െകായിലാ�ി സബ് �ഷറി നിലവി� �വ��ി��ത് പഴ����ം സൗകര��� പരിമിത�മായ
ഒ� െക�ിട�ിലാണ് എ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) െകായിലാ�ി സബ് �ഷറി ഓഫീസിന് �തിയ െക�ിടം നി��ി��ത് സംബ�ി�്  2006-2011

കാലയളവി� സ��ാരി� ഒ� അേപ� സമ��ി�ി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) �ഷറി ഓഫീസിന് �തിയ െക�ിടം നി��ി�ാ�  നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാ;  ഇ�ാര��ി��
ഫയ�ക�െട വിവര�� വിശദമാ�ാേമാ?

ആ�ിവികസന ഫ�ി� നി�ം ൈഹമാ�് ൈല�ക�ം േലാമാ�് ൈല�ക�ം �ാപി�ാ� അ�മതി

3012. �ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഒ��  നിേയാജക മ�ല�ി�  ��  എം.എ�.എ.�െട ആ�ി വികസന ഫ�ി�  നി�ം എ�
ൈഹമാ�് ൈല�ക�ം േലാമാ�് ൈല�ക�ം �ാപി�ാ�  അ�മതി ന�കിയി�െ��്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ി�െട നി��ഹണം ഏത് ഏജ�സി �േഖനയാണ് നട��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ആയതി�  എ� ൈല�ക�  എവിെടെയ�ാം �ാപി� െവ�ം ഇനി എ� ൈല�ക�
എവിെടെയാെ� �ാപി�ാ�െ��ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത ���ി ���ീകരി��തി�� തട�ം എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;  ആയത്
എ�േ��് ���ീകരി�െമ�് വിശദമാ�ാേമാ?

റ�റിെ� താ�വില

3013. �ീ.കാരാ�് റസാഖ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) റ�റിെ� താ�വില നിലനി��ാ�  കഴി� സ��ാ�  �ഖ�ാപി�  300  േകാടി �പ�െട വില
�ിരതാ ഫ�ിെ� �േയാജനം േകരള�ിെല �േത�കി�് മലബാ�  േമഖലയിെല ക�ഷക��്
ലഭി��ിെ�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) േകാ�യം നഗര�ളി�  റ�റി�� മാ���് വില മലബാ�  േമഖലയി�ം ലഭി�ാ�  എെ��ി�ം
നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) റ��  േബാ�ഡ് നി�യി�� വില ��വനാ�ം ക�ഷക��് ലഭി�ാ�  എ�് നടപടികളാണ്
െെകെ�ാ�ി��െത�് വ��മാ�േമാ?

പ�ാളി� െപ�ഷ� പ�തി
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3014. �ീ.എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് പ�ാളി� െപ�ഷ�  ഏ�െ���ിയ�വഴി സ��ാരിന് സാ��ിക േന�ം
ഉ�ായി�േ�ാ എ�ം ഉെ��ി�  എ� �ക�െട േന�ം ഉ�ാെയ�ം ആയത് ഏ�
തര�ിലാെണ�ം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) നിലവി�  പ�ാളി� െപ�ഷ�  പ�തി �കാരം ജീവന�ാ�െട വിഹിതം ഏ� വിധ�ിലാണ്
നിേ�പി��െത�ം ആയത് സ��ാ�  വിഹിതം �ടി േച��ാേണാ നിേ�പി��െത�ം
അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��  സ��ാ�  ��ത ഇന�ി�  സ��ാ�  വിഹിതമായി എ� �ക നിേ�പി�ി�െ��്
അറിയി�ാേമാ?

പ�ാളി� െപ�ഷ� പ�തി

3015. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ാളി� െപ�ഷ� പ�തിയി� നിലവി� എ� ജീവന�ാ�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തിയി�  സ��ാ�  നിേ�പി� �കെയ�െയ�ം നിേ�പിേ��ിയി��
�കെയ�െയ�ം െവളിെ���േമാ;

(സി) ഫ�് മാേനജ�മാരായി നിേയാഗി�വ��് �റേമ ഏെത�ി�ം ഏജ�സിക�  സ��ാരിെന
സമീപി�ി�േ�ാ; എ�ി� അവേയെതാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഫ�് മാേനജ�മാ��് ലഭി� �ക�െട വിശദ വിവരം ലഭ�മാ�േമാ?

പ�ാളി� െപ�ഷ� പ�തി

3016. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) പ�ാളി� െപ�ഷ�  പ�തിയി�  ഉ�െ�� േക�സ��ാ�  ജീവന�ാ�  സ��ീസിലി��്
മരി�കേ�ാ,  മ�് കാരണ�ളാ�  നി�ബ�ിത വിരമി�ലിന് വിേധയമാ�കേയാ െച��
സാഹചര��ി�  അവ�െട ആ�ിത��് പഴയ ജീവന�ാ�െട ആ�ിത��് ലഭി�� അേത
രീതിയി� തെ� ��ംബ െപ�ഷ� ന�കാ�  5-5-2009  � േക� സ��ാ�  ഉ�രവിറ�ിയത്
��യി�െ��ി�േ�ാ; പക��് ലഭ�മാ�േമാ?

(ബി) പി.എഫ്.ആ�.ഡി.എ. നി�േ�ശാ�സരണം എ�.പി.എസ് സം�ാന ജീവന�ാ��ം നട�ിലാ�ിയ
�ിതി�് േക� ഗവ�െമ�ിെ� ഉ�രവിേല�േപാെല സമാന വിഷയ�ി� സം�ാന സ��ാ�
ഉ�രവിറ�ിയി�േ�ാ; പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) സം�ാന സ��ാ�  ഉ�രവ് േക� സ��ാ�  ഉ�രവി�  നി�ം വ�ത��മാേണാ;  എ�ി�
എ�ാണ് കാരണെമ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) �ാ���റി െപ�ഷ�  സമയ�് ആ�ിത നിയമനം ന���േതാെടാ�ം െപ�ഷ�ം �ട��ം
ന�കിയി�േ�ാ; എ�ി� എ�.പി.എസ് നട�ിലാ�ിയതി� േശഷം ആ�ിത നിയമനം ന�കിയതി�
േശഷം ഫാമിലി െപ�ഷ� �ട��ം ന���േ�ാ; ഇെ��ി� കാരണം വ��മാ�േമാ?

പ�ാളി� െപ�ഷ� പ�തി
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3017. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) പ�ാളി� െപ�ഷ�  പ�തിയി�െട സ��ാ�  ജീവന�ാരി�  നി�് േശഖരി�� വിഹിതം
ഏെത�ി�ം െപാ� അ�ൗ�ി� നിേ�പി�െ���േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത �ക�െട മാേനെ��ി� േവ�ി �േത�ക സംവിധാനം ഏ�െ���ിയി�േ�ാെയ�്
െവളിെ���േമാ;

(സി) ��ത �ക �ഷറിയി�  തെ� കണ�ാ�െ��കയാേണാെയ�ം ഈ �ക
വികസന�വ��ന���് വിനിേയാഗി��തിന് പ�തി�േ�ാെയ�ം വ��മാ�േമാ?

വിദ�ാഭ�ാസ വാ�

3018. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) രാജ��ി� െവളിയി�  െ�ാഫഷണ�  േകാ�ക��് പഠി�� വിദ�ാ��ിക��് ചില ബാ�ക�
വിദ�ാഭ�ാസ വാ� ന�കാ� വി�ഖത കാണി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� ടി ബാ�ക�െ�തിെര എെ��ി�ം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) വിദ�ാഭ�ാസ വാ� ലഭ�ത ഒ� അവകാശമായി �ഖ�ാപി�േമാ; അതിനായി നിയമം െകാ�വ�േമാ ?

വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയി� നിയമന നിേരാധനം

3019. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നിയമന നിേരാധനം നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  എ��തലാെണ�്
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയി�, �േത�കി�് െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയി�  �തിയ ത�ികക�
അ�വദി�ിെ�� �ഖ�ാപനം നിയമന നിേരാധനമായി മാറിയത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) സം�ാനെ� െപാ� വിദ�ാഭ�ാസരംഗെ� സംര�ി�വാ� േവ�ി വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെന നിയമന
നിേരാധന�ി� നി�ം ഒഴിവാ�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മ�ഷ�ാവകാശ ക�ീഷ� ഉ�രവ്

3020. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െസ�േ�റിയ�ിെല ��ാം നിലയി� �വ��ി�� െപ�ഷ� വ��ക� മ�ഷ�ാവകാശ ക�ീഷ�
ഉ�രവ് �കാരം താഴെ� നിലയിേല�് മാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ാര��ി� മ�ഷ�ാവകാശ ക�ീഷ� ഉ�രവ് �റെ��വി�ത് എേ�ാഴാണ്;
(സി) െപ�ഷ�  വ��ക�  െസ�േ�റിയ�ിെല താഴെ� നിലയിേല�് �വ��നം മാ��തി�

കാലതാമസം േനരി�ി�േ�ാ;വ��മാ�േമാ?

സം�ാനെ� പണമിടപാ� �ാപന��

3021. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:
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(എ) സം�ാന�് ���് ഫിനാ�സ് �ട�ി എ� പണമിടപാ� �ാപന�� (മ� സം�ാന�ളി�
രജിേ�ഷ� േനടിയവ�ം, ശാഖക�ളളവ�ം ഉ�െ�െട) നിയമവിേധയമാ�ം അ�ാെത�ം �വ��നം
നട�ി വ�� എ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇവയി� സം�ാന  /േക� അേന�ഷണ ഉേദ�ാഗ��െട പരിേശാധനകളി� പണമിടപാ�കളിെല
അനധി�ത �വ��ന��ം ക��ണമിടപാ�ക�ം കെ��ിയ �ാപന�� ഏെത�ാം എ�ം
ഇവ�െട �വ��ന�ളി�  സം�ാന/േക� സ��ാ�ക�  വ��ിയി�� നിയ�ണ��
എെ��ാം എ�ം വ��മാ�േമാ?

(സി) ഇവയിേലാേരാ�ി�ം എ� ജീവന�ാ�  നിലവി��് എ�ം സം�ാന�ി��ി�
ഇവ�േ�ാേരാ�ി�ം എ� ശാഖക� �വ��ി��െ��ം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇവയിെല ജീവന�ാ��് േജാലി സമയം,  അവധി,  െ�ാേമാഷ�, �ലമാ�ം �ട�ിയ ന�ായമായ
അവകാശ���് എെ��ി�ം വ��ക� നിലവി�േ�ാ?

(ഇ) ഇെ��ി� സം�ാന�ാകമാനം അേനകായിരം ജീവന�ാ�� ��ത േമഖലയിെല ജീവന�ാ��്
മാന�മായ േസവന േവതന വ�വ�ക� ഏ�െ����തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

(എഫ്) ഇവ�െട �വ��ന�� നിയമവിേധയമായി നിയ�ി�ാ� എ� നടപടിക� സ�ീകരി�ം എ�്
വ��മാ�േമാ?

സം�ാന�് �ഷറികളി� േകാ�ബാ�ിംഗ് സംവിധാനം

3022. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം
,, പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ഷറികളി�  േകാ�ബാ�ിംഗ് സംവിധാനം ���മാ�ം നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(ബി) ഇെ��ി� ഇത് സമയബ�ിതമായി ���ീകരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) സം�ാനെ� �ഷറികളി�  എ.�ി.എം.  �ാപി��തി�ളള പ�തി നിലവി�േ�ാ;  വിശദാംശം
ന�കാേമാ;  ഇെ��ി�  എ.�ി.എം.  �ാപി��തി�ം ഇത് വഴി പണമിടപാട് കാര��മമായി
നട��തി��ളള നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�് വിശദമാ�േമാ?

കി�ബിയി� ഉ�െ���ി േകാഴിേ�ാട് ജി�യി� നട�ിലാ�� പ�തിക�

3023. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) കി�ബിയി�  ഉ�െ���ി േകാഴിേ�ാട് ജി�യി�  നട�ിലാ�� പ�തിക�  ഏെത�ാെമ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ബജ�ി�  േകാഴിേ�ാട് ജി��ായി �ഖ�ാപി� ഏെത�ാം ���ികെളയാണ് കി�ബിയി�
ഉ�െ���ി എ.എസ്.ന���തിന് ഈ വ�ഷം പരിഗണി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

െപ��ാ�� അശമ�� എം.വി.��മാര� ന�കിയ പരാതി

3024. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) എറണാ�ളം ജി�യി� െപ��ാ�� അശമ�� ��യംകര െമാടനാട� വീ�ി� എം.വി.��മാര�,
ടിയാ�െട ഭാര� െപാ�മരാമ�വ��് േറാ� വിഭാഗം ��പംപടി അസി.എ�ജിനീയ�
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സി.�ി.സലീലജ�െട സ��ീസ് സംബ�മായി ന�കിയ പരാതി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) 13.3.1989-� േ�ഡ് II �ാ�്�ാ� ആയി സ��ീസി� �േവശി� സി.�ി. സലീലജ�് ര�ം ��ം
ഹയ� േ��ക�ം ��ത ഹയ� േ��ക����തമായ അധിക ശ�ള�ം മ�് ആ��ല���ം
ന�കാ�തിെ� കാരണം വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത ഹയ� േ��ക�ം അ�ഹമായ ആ��ല���ം ന�കാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; ഇെ��ി�
കാരണം വ��മാ�േമാ?

കി�ബിയിേല�് ലഭി� നിേ�പ��

3025. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) അടി�ാന സൗകര� വികസന േമഖലയിെല വ�കിട പ�തിക��ായി പണം കെ��ാ�
സ��ാ� �പം ന�കിയ കി�ബിയിേല�് ഇതിേനാടകം ലഭി� നിേ�പ�� ഏെതാെ�;

(ബി) ലഭി� �ക�ം ഇവ ഏെതാെ� േമഖലയി� നി�ാണ് ലഭി�െത�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ലഭി� �ക ഏെതാെ� പ�തിക��ായി ചിലവഴി�ം;  ��ത പ�തിക� തിരെ����തിെ�
മാനദ�െമ�്; വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ഡി) പ�തിക�െട എ�ിേമ�് �ക�് പരിധി നി�യി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  പ�തി സമ��ണ�ിെ�
മാനദ��� എെ�ാെ�െയ�് വ��മാ�േമാ?

ധനകാര�വ��ിെ� കീഴി� ആ�ാനമ�ിരം

3026. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സ��മായ ആ�ാനമ�ിരം ഇ�ാ� വ��ക��ായി സം�ാന�് ധനകാര�വ��ിെ� കീഴി�
ഒ� െപാ� ആ�ാനമ�ിരം നി��ി��തിന് ആേലാചി��േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� അയതിെ�റ വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

േകാ��ിബ��റി െപ�ഷ�

T 3027.�ീ.സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) േകാ��ിബ��റി െപ�ഷ�  �ീമി�  േച�� സ��ാ�  ജീവന�ാ�െട �ടി�ിക �ക
അട��തി�നി�ം ജീവന�ാെര ഒഴിവാ�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) േകാ��ിബ��റി െപ�ഷ�  �ീമിെല �ക സ��ാ�  േമ�േനാ��ി�  �ഷറികളി�
നിേ�പി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) േകാ��ിബ��റി െപ�ഷ�കാ��് മിനിമം െപ�ഷ� ഏ�െ���േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

സ��ീസിലിരിെ� മരണെ��വ�െട ആ�ിത��് സ��ാ� ന�കി വ�� ധനസഹായം

3028. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സ��ീസിലിരിെ� മരണെ��വ�െട ആ�ിത��് സ��ാ�  ന�കി വ�� ധനസഹായം
െവ�ി�റ�െകാ�് ധനകാര� വ��് ഉ�രവിറ�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  അതിെ�റ പക��്
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ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഉ�ര� �കാരം േനരെ� ന�കിയി�� ആ��ല��ളി�  നി�് വ�ത��മായി എെ��ാം
�റ�കളാണ് വ��ിയി�ളളത്; ഇതി�ളള സാഹചര�ം വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഉ�രവി� എ� �ത�  �ാബല���്;  േനരെ� ലഭി� ആ��ല���  �തിയ ഉ�രവിെ�റ
അടി�ാന�ി� തിരി�ടേ��ി വ�േമാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) ഇൗ സാഹചര��ി� ���ിയ ഉ�രവ് �നഃപരിേശാധി�ാ� ത�ാറാ�േമാ?

2003െല േകരള ഗവ�െമ�് സീലിംഗ് ഓ� ഗവ�െമ�് ഗ�ാര�ീസ് ആ�് േഭദഗതി

3029. �ീ.സ�ി േജാസഫ്
,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�
,, േറാജി എം. േജാ�
,, എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2003െല േകരള ഗവ�െമ�് സീലിംഗ് ഓ� ഗവ�െമ�് ഗ�ാര�ീസ് ആ�് േഭദഗതി െച�വാ�
ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി�  ഗവ�െമ�് ഗ�ാര�ിക�െട െമാ�പരിധി എ�യായി ഉയ���തിനാണ്
നി�യി�ി��ത്;

(സി) ഗവ�െമ�് ഗ�ാര�ി ന���തിെ� പരിധി�് റിസ�വ് ബാേ�ാ,  േക� സ��ാേരാ പരമാവധി
പരിധി നി�യി�ി�േ�ാ;വിശദാംശം ന��േമാ?

2016-17 സാ��ിക വ�ഷെ� ബജ�ിെല അധിക വിഭവ സമാഹരണം

3030. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സ��ാരിെ�  2016-17 സാ��ിക വ�ഷെ� ബജ�ി� അവതരി�ി� അധിക വിഭവ
സമാഹരണ�ി�െട കഴി� ��് മാസം എ� �പ�െട വ�മാനം സം�ാന ഖജനാവി��ായി
എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഭാഗാധാര��െട നിര�് വ��നവ് �ലം ഈ കഴി� മാസം എ� �പ�െട അധിക
വിഭവസമാഹരണം െതാ�് ��വ�ഷെ� ��് മാസ�മായി താരതമ�ം െച�േ�ാ� ഉ�ായി എ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) 2016-17 സാ��ിക വ�ഷെ� ബ�ജ�് �സംഗ�ി� �ഖ�ാപി� എ� പ�തിക��് അ�മതി
ന�കിെയ�ം േശഷി�� �ഖ�ാപന�� ഇേ�ാ� ഏത് േ�ജി� ആെണ�ം വ��മാ�ാേമാ?

�തിയ നി�തി നി�േ�ശ��

3031. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാരേമ� േശഷം െകാ�വ� നി�തി നി�േ�ശ�കാരം നി�തിയിന�ി� ഒ�
വ�ഷം എ� �പയാണ് െപാ�ജന���് അധികബാധ�തയായി ഉ�ാ��െത�് അറിയി�േമാ;

(ബി) നി�തിയിന�ിെല വ��നവ് െപാ�ജന�ിെ� ൈദനംദിന ജീവിതെ�ല�കെള �തി�ലമായി
ബാധി�െമ� കാര�ം സ��ാ� പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) നി�തിയിന�ിെല വ��നവ് �ലം ൈദനംദിന ജീവിതെ�ലവ് വഹി�ാ�  കഴിയാ� എ�
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��ംബ�� ഉെ��തിെ� കണ�ക� േശഖരി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

നി�തി �ടി�ിക പിരിെ���ാ� നടപടി

3032. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) വാണിജ� നി�തി വ��ിെ� എറണാ�ളം സ��ിളി� മാ�ം എ� ല�ം �പ നി�തി �ടി�ികയായി
ലഭി�ാ�െ��് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) എറണാ�ളം െ�ഷ� സ��ി� ര�ി� നി�ം െ�ഷ� സ��ി� ��ി� നി�മായി യഥാ�മം
എ� ല�ം �പ വീതം നി�തി �ടി�ിക പിരി�കി�ാ�െ��് വ��മാ�േമാ;

(സി) ടി �കക� പിരിെ����തിന് എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) സം�ാനെ�ാ�ാെക നി�തി �ടി�ിക സമയബ�ിതമായി പിരിെ���ാ�  എെ��ി�ം �തിയ
സംവിധാനം നട�ാ�േമാ; എ�ി� വിശദാംശ�� ന��േമാ ?

ചര�് േസവന നി�തി നിയമം

3033. �ീ.���ര ര�ാകര�
�ീമതി ഗീതാ േഗാപി
�ീ.ഇ.െക.വിജയ�
,, എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ചര�് േസവന നി�തി നിയമം േകരള�ി�  നട�ി�  വ���തി�േവ� നടപടി�മ��
���ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ജി.എസ്.ടി.നട�ി� വ�േ�ാ� ഏെതാെ� േമഖലകളി� നി�് സം�ാന�ിന് അധികവ�മാനം
ലഭി�െമ�ം ഏെതാെ� േമഖലകളി�  നി�് നിലവി�  ലഭി�� വ�മാനം ഇ�ാതാ�െമ�ം
കണ�ാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) ചര�് േസവന നി�തി സ�ദായ�ി�, േകരള�ി�  നിലവി�� രജിേ��ഡ് വ�ാപാരിക�െട
എ��ി� �റവ് വ�േമാ എ�റിയി�േമാ;

(ഡി) ജി.എസ്.ടി. നിലവി� വ�േ�ാ� നി�തിദായക� ഒേര വിഷയ�ി� ര�് അധികാര േക��ളി�
കണ�് േബാധി�ിേ��ി വ�േമാ;  സം�ാന നി�തി വ��ിെ� അധികാര��  േക� നി�തി
വ��് കവ�െ���� സാഹചര�ം ഉ�ാ�േമാ; അതിന��തമായി സം�ാന നി�തി വ��ിെന
�നസംഘടി�ി�േമാ?

നി�തി പിരിവ് കാര��മമാ��തിന് നടപടി

3034. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം നി�തി പിരിവ് കാര��മമാ��തിനായി എ��
നടപടിക� എെ��ാെമ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) �� സ��ാ� നി�തി പിരിവി� വ��ിയ �ടി�ിക�െട വിശദാംശം ന��േമാ?

വാണിജ� നി�തി
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3035. �ീ.രാ� എ�ഹാം
,, എസ്.ശർ�
െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�
�ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് റവന� ക�ി ഇ�ാതാ��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ�
ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) വാണിജ� നി�തി വ�മാനം വ��ി�ി��തിന് എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്;
(സി) വാണിജ� നി�തി പിരിവ് ഊ��ിതമാ��തിന് എെ��ാം �തന പ�തികളാണ്

ആവി�രി�ിരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) വാണിജ� നി�തി വ��ിെല വിേശഷാ� േസവന���് േവ�ി �േത�ക െ�ഷ�ാലി�ി േകഡ�ക��്
�പം ന�കാ� ഉേ�ശി��േ�ാ?

വാണിജ� നി�തി വ��ി� ഉപേയാഗി�� േസാ�് െവയ�ക�

3036. �ീ.ൈഹബി ഈഡ�
,, അനി� അ�ര
,, അ�വ� സാദ�്
,, എ�േദാസ് ���ി�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വാണിജ� നി�തി വ��ി� ഉപേയാഗി�� േസാ�് െവയ�ക� കഴി� നാ� മാസ�ി��ി�
പരി�രി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത� സംഭരണേശഷി�� െസ�വ� �ാപി�� നടപടി ���ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) ൈസബ� േഫാറ�സിക് �ണി�് �ാപി�� പ�തി ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ?

വി�പന നി�തി �ാ�ീഷണ�മാ�

3037. േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) വി�പന നി�തി�മായി ബ�െ�� അ�ൗ�ക�  വ�ാപാര �ാപന���േവ�ി
തയാറാ��തിന് അംഗീ�ത േയാഗ�ത��വ�  ആെരെയാെ�യാണ്;  ഏ� ച� �കാരമാണ്
ഇവ��് അംഗീകാരം ന���ത്;

(ബി) ഇവ��് അംഗീകാരം ന���തിനായി വിദ�ാഭ�ാസ േയാഗ�ത,  ���ിപരിചയം എ�ിവ
സംബ�ി�� മാനദ���ം അവ��് രജിേ�ഷ�  സംവിധാനം നിലവി�േ�ാെയ�ം
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േക�സ��ാ�  അംഗീകരി� ജി.എസ്.ടി.  സംവിധാന�ി�  നിലവി�� രജിേ��ഡ്
�ാ�ീഷണ�മാ��് അ�ൗ�ക� തയാറാ�ാ� അംഗീകാര�േ�ാ;

(ഡി) ഇ�ാെയ�ി�  ഈ വിഷയം േക�സ��ാരിെ� ��യി�െ���ി അവെര�ം ഉ�െ���വാ�
നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

െപേ�ാ�, ഡീസ� വി�ന നി�തി
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3038. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2015-� സം�ാന�് വി�ന നട�ിയ െപേ�ാ�, ഡീസ� എ�ിവ�െട വി�ന നി�തിയിന�ി�
സം�ാന�ിന് എ�് �ക ലഭി�;

(ബി) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം എ���നിക� െപേ�ാളിെ��ം ഡീസലിെ��ം വില
വ��ി�ി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ��ത വില വ��ന �ലം സം�ാന�ിന് വി�ന നി�തിയിന�ി� േമയ് 25 �ത� െസ��ംബ�
30 വെര എ� �പ ലഭി�ക��ായി;

(ഡി) ഇൗ അധികനി�തി വ�മാനം ഉേപ�ി�് സം�ാന�് അ�ഭവെ��� നിേത�ാപേയാഗ
സാധന��െട വില വ��ന തട�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഇ) ��  സ��ാരിെ� കാല�് െപേ�ാളിെ��ം ഡീസലിെ��ം വില വ��ി� അവസര�ി�
സം�ാന�ിന് അതിേ�� ലഭി�ി�� അധിക വി�ന നി�തി ഉേപ�ി�ി�േ�ാ; എ�ി� അ��ലം
സം�ാന ഖജനാവിന് എ� േകാടി �പ ന�െ��?

ഇ-�ഷറി സംവിധാനം

3039. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ��വ� �ഷറികെള�ം ബ�ി�ി�് ഇ-�ഷറി സംവിധാനം നട�ി� വ���തിന്
നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

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

(സി) ��ത സംവിധാനം ���ിയാ��േതാ��ടി �ഷറിക�െട �വ��ന�ളി�  ഉ�ാ��
�േരാഗതിക� എെ�ാെ�െയ�് വ��മാ�േമാ?

�ഷറി േകാ�ബാ�ിംഗ് സി�ം

3040. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) �ഷറി േകാ�ബാ�ിംഗ് സി�ം നട�ിലാ�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ;  ഉെ��ി� വിശദാംശം
ന��േമാ;

(ബി) �ഷറി േകാ�ബാ�ിംഗ് സി�ം നട�ിലാ���െകാ�ളള േന���  എെ�ാെ�യാെണ�്
വ��മാ�േമാ?

െന�ാറയി� �ഷറി ആരംഭി�ാ� നടപടി

3041. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) െന�ാറയി�  ഒ� �ഷറി �ട��തിെ� ആവശ�കത സംബ�ി� വിഷയം സ��ാരിെ�
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ഒ� �തിയ �ഷറി െന�ാറയി�  അ�വദി�ാ�  ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

ഇതിനായി എെ��ാം �വ��ന�ളാണ് നട�ിയി�ളളെത�് വിശദമാ�േമാ?
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��മംഗല�് സ��ഷറി

3042. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ��മംഗല�് ഒ� സ��ഷറി അ�വദി�ണെമ� ആവശ�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ?

(ബി) ഉെ��ി� ഇ�ാര��ി� അ�ഭാവ���മായ തീ�മാനം ഉ�ാ�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

േലാ�റി ഓഫീസ്

3043. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ചാല�ടിയി� താ��് ഓഫീസ് �വ��നം ആരംഭി�് ര�വ�ഷം പി�ി� സാഹചര��ി�, ഇവിെട
��തായി േലാ�റി ഓഫീസ് അ�വദി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ഭാഗ��റിക�െട സ�ാന പ�തിക�  പരി�രി��തി�ം സാധാരണ�ാരായ അേപ�ക��്
��തായി േലാ�റി ഏജ�സി അ�വദി��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സാ�ഹ� േ�മ �വ��ന���് േലാ�റിയി� നി�് ധനസമാഹരണം

3044. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാരിെ� സാ�ഹ� േ�മ �വ��ന���്  'കാ�ണ�'  മാ�കയി�  േലാ�റിയി�  നി�്
ധനസമാഹരണം നട�� �തിയ പ�തികെളെ��ി�ം പരിഗണനയി�േ�ാ;  ഇതിനായി �തിയ
േലാ�റിക� ആരംഭി��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�രം �തിയ പ�തിക� വഴി �തിവ�ഷം എ�് �ക സമാഹരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്;
(സി) േലാ�റി വ��ിെ� �വ��നം വി�ലെ����തിന് ആേലാചി��േ�ാ;  ഇതിനായി �തിയ

ഓഫീ�ക� ആരംഭി�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

േലാ�റി േ�മനിധി േബാ�ഡിെ� �വ��നം

3045. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

േലാ�റി േ�മനിധി േബാ�ഡിെ� �വ��നം വി�ലീകരി��തി�ം ആ��ല���
വ��ി�ി��തി�ം ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ി� ആയതിെ� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

താ��് തല�ി�� േലാ�റി വിതരണം

3046. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാല�ാട് ജി�യി�  താ��് തല�ി�� േലാ�റി വിതരണ�ിന് സംവിധാനം
ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;

(ബി) ആല�രി� താ��് തല േലാ�റി ഓഫീസ് �ട��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�
അതി�� �വ��നം എ� �ത� �ട�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?
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പാല�ാട് ജി�ാ േലാ�റി ഓഫീസ്

3047. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

പാല�ാട് ജി�ാ േലാ�റി ഓഫീസ് �ിതി െച��ത് പാല�ാട് സിവി�  േ�ഷനിെല ��ാം
നിലയിലായതിനാ�  വികലാംഗ�ം,  ���മായ േലാ�റി വി��ന�ാ��് േലാ�റി ഓഫീസി�
എ�ിേ���തിന് �യാസമാെണ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ; ഇ� പരിഹരി��തിന് എെ��ി�ം
നടപടി സ�ീകരി��േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദമാ�ാേമാ ?

ആ�ി�� താ��് േലാ�റി ഓഫീസ്

3048. �ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ആ�ി�ലി� അ�വദി� താ��് േലാ�റി ഓഫീസിന് ആവശ�മായ ത�ിക അ�വദി���മായി
ബ�െ�� നടപടി�മ�� ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ; ഫയ� ന�� ഏതാെണ�ം
ഫയ� ഇേ�ാ� ഏത് െസ�നിലാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഓഫീസിേല�് പരിഗണി�െ��� �ാഫ് പാേ��  എ�െനയാെണ�ം ഓഫീസ്
എ��ത� �വ��ി�വാനാണ് തീ�മാനി�ി��െത�ം വ��മാ�ാേമാ?

െക. എസ്. എഫ്. ഇ. -യിേല�് സാധാരണ ജന�െള ആക�ഷി�ാ� നടപടി

3049. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െക.  എസ്.  എഫ്.  ഇ  -  �െട എ� ശാഖക�  �വ��ി���്;  �റിക�ം മ�
ബി�ിന�ക�ം ആയി ശരാശരി എ� േകാടി �പ�െട ബി�ിന�് െക.  എസ്.  എഫ്.  ഇ.  ഓേരാ
വ�ഷ�ം നട�ി വ��െ��് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) ഗ�� നാ�കളി�ം മ� വിേദശ രാജ��ളി�ം െക.  എസ്.  എഫ്.  ഇ.  �െട ശാഖക� ആരംഭി�ാ�
നടപടി സ�ീകരി�േമാ ; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(സി) ജാമ� വ�വ�ക�  ലളിതമാ�ി െച�കിട ക�വട�ാെര�ം മ� �ിര വ�മാന�ാരട���
സാധാരണ�ാെര�ം െക.  എസ്.  എഫ്.  ഇ.  യിേല�് ആക�ഷി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

െക.എസ്.എഫ്.ഇ വഴി പലിശരഹിത വാ�

3050. �ീ.പി.െക.ബഷീ�
,, എ� .എ.െന�ി��്
,, സി.മ��ി
,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നട�വ�ഷ ബജ�ി�  േറഷ�  കടക�െട നവീകരണ�ിന് െക.എസ്.എഫ്.ഇ വഴി പലിശരഹിത
വാ�ാ പ�തി �ഖ�ാപി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� പ�തി�െട �വ��ന �േരാഗതി വ��മാ�േമാ;

(സി) െക.എസ്.എഫ്.ഇ -�െട �വ��ന ച��ളിെല ഏത് വ�വ� �കാരമാണ് പലിശരഹിത വാ�
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ന���െത�് വ��മാ�േമാ?

െക.എസ്.എഫ്.ഇ. പാ��് ൈടം സ�ീ��മാ�െട ശ�ളപരി�രണം

3051. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.എഫ്.ഇ.  പാ��് ൈടം സ�ീ��മാ�െട ശ�ള പരി�രണ�മായി ബ�െ���ായ
അപാകത ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� ആയത് പരിഹരി��തിനായി എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്; വ��മാ�ാേമാ?

േകരളാ േ��് ഫിനാ�ഷ�� എ��ൈ�സസി� െപ�ഷ�

3052. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) േകരളാ േ��് ഫിനാ�ഷ�� എ��ൈ�സസി� െപ�ഷ� നിലവി�േ�ാ ;

(ബി) ഇ�ാെയ�ി� െപ�ഷ� സംവിധാനം ഏ�െ���� കാര�ം പരിഗണി�േമാ;

(സി) ഇ�ാര��ി� ഗവ�െമ�് നിലപാട് എ�ാണ് വിശദമാ�ാേമാ ?

�വാസിക��ായി �േത�ക െക.എസ്.എഫ്.ഇ. ചി�ി

3053. �ീ.വി.പി.സജീ��
,, ഷാഫി പറ�ി�
,, വി.എസ്.ശിവ�മാ�
,, എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) �വാസിക��ായി �േത�ക ചി�ി �ട�ാ� െക.എസ്.എഫ്.ഇ. തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) �വാസിക��ായി െക.എസ്.എഫ്.ഇ. ചി�ി നട�ാ� ഉ�ായി�� തട��� മാറിയി�േ�ാ;

(സി) സം�ാന�ിെ� വികസന�ിന് ചി�ി വഴി എ� േകാടി �പയാണ് സമാഹരി�ാ�
ല��മി�ി��ത്; വിശദീകരി�േമാ?

േ��് ഇ��റ�സ് വ��്

3054. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േ��് ഇ��റ�സ് വ��ി�  എ� �ിരം ജീവന�ാ�  നിലവി��്;  ഇവ�െട ത�ിക,  എ�ം
എ�ിവ ഇനം തിരി�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) േ��് ഇ��റ�സ് വ��ി� ഓഫീസ് ഓേ�ാേമഷ� ���ിയായി�േ�ാ;

(സി) േ��് ഇ��റ�സ് വ��ി�  എസ്.എ�.ഐ,  ജി.ഐ.എസ്.  േപാളിസിക�െട െസ�ി�െമ�ിന്
കാലതാമസം േനരി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇത് ഒഴിവാ�ാ�  എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�വ��ത്?

ജനന/മരണ സ��ിഫി��്
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3055. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

ജനന/മരണ സ��ിഫി��ിന്  50  �പാ ��പ��ി�  അേപ� ന�കണെമ�ാണ് വ�വ�.

എ�ാ� മതിയായ 50 �പാ ��പ��� ലഭ�മ�ാ��െകാ�് �രിഭാഗം അേപ�ക�ം 100 �പാ
��പ��� വാ�വാ� നി�ബ�ിതരാ�� എ� വിവരം ഗവ�െമ�ിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

എ�ി� മതിയായ 50 �പാ പ��� വിതരണം െച�വാ�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

കയ�മായി ബ�െ�� ക�നിക�െട കയ�മതി വിവര��

3056. �ീ.അ�� �കാശ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) കയ� േകാ��േറഷ�, കയ�െഫഡ്, േഫാം-മാ�ിം�സ് �ട�ിയ കയ�മായി ബ�െ�� ക�നിക�െട
2009-10  �ത� 2015-16  വെര�� വ�ഷ�ളിെല കയറിെ��ം അ�ബ� ഉ�പ���െട�ം
കയ�മതി വിവര�� ഇനം തിരി�ം വ�ഷം തിരി�ം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) കയ�  േകാ��േറഷ�, കയ�െഫഡ്,  േഫാം-മാ�ിം�സ് എ�ിവ�െട  2009-10  �ത�  2015-16

വെര�� ഓേരാ വ�ഷേ��ം വി�വര�ം ലാഭം/ന�ം എ�െയ�ം ഇനം തിരി�ം വ�ഷം തിരി�ം
വ��മാ�േമാ?

കയറിെ��ം, കയ�����െട�ം കയ�മതി

3057. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� സാ��ിക വ�ഷം കയറിെ��ം, കയ�����െട�ം കയ�മതിയി�െട ലഭി� വ�മാനം
�� വ�ഷെ��ാ� വ��ി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) കയറിെ��ം,  കയ�����െട�ം കയ�മതി േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�
വ��മാ�ാേമാ?

പി.വി.സി ട�ഡ് െമഷീ� ഫാ�റി

3058. �ീ.അ�� �കാശ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) കയ� േകാ��േറഷെ� അധീനതയി� ഏനാദിമംഗല�് �വ��ി�� പി.വി.സി  (PVC)  ട�ഡ്
െമഷീ�  ഫാ�റി�െട െമാ�ം വി�ീ��ം എ�യാണ്;  ഇതി�  എ� വി�ീ��ം  PVC  ട�ഡ്
ഫാ�റി�ായി ഉപേയാഗി� വ��െവ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതി�  േശഷി�� െക�ിട ഭാഗ��  േ�ാജ�് റിേ�ാ��് �കാരം എ�് ആവശ��ിേല�ാണ്
നി��ി�ി��െത�് ഇനം തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(സി) േ�ാജ�് റിേ�ാ��് �കാര�� േ�ാജ�ക�  ഉട�  തെ� നട�ിലാ�േമാ;  ഇതിന്ഏെത�ി�ം
തര�ി�� സാേ�തിക ��ി��ക�  നിലവി�േ�ാ;  എ�ി�  അവ എെ��ാെമ�്
വിശദീകരി�േമാ;

(ഡി) ഏനാദിമംഗല�് �ട�ാ�  ഉേ�ശി� െമ� ഫാ�റി അ�വദി��തി�� നടപടിക�
സ�ീകരി�േമാ;

(ഇ) ആയത് എ�േ��് ആരംഭി�ാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�േമാ?
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കയ� േകരള

3059. �ീ.അ�� �കാശ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) കയ� േകരള ഏ� വ�ഷമാണ് ആരംഭി�െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിേല�് ഏെത�ാം വ�ഷ�ളി�  േക� സ��ാരിെ� സാ��ിക സഹായം ലഭി�െവ�്
െവളിെ���േമാ;

(സി) എ�ി� ഓേരാ വ�ഷ�ം ലഭി�ി�� ധനസഹായം എ�െയ�് ഇനം തിരി�് വിശദീകരി�േമാ;

(ഡി) കയ� േകരള 2016-17 സാ��ിക വ�ഷം നട�വാ� ആേലാചി��േ�ാ; എ�ി� ആയതി��
�െ�ാ���� �ട�ിയി�േ�ാ ;

(ഇ) ഇതിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ് നാളി�വെര ൈകെ�ാ�ി��െത�് വിശദീകരി�േമാ;

(എഫ്) കയ� േകരള�െട �ട�ം �ത� ഓേരാ വ�ഷ�ം വ� വിേദശ ഉപേഭാ�ാ��െട രാജ�ം തിരി��
കണ�ക� ലഭ�മാ�േമാ?

കയ� വ�വസായ നയം

3060. �ീ.എ�. വിജയ� പി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചണവ�വസായ രംഗ�് പ�ിമ ബംഗാ�  സ��ാ�  ആവി�രി�് നട�ിലാ�ിയ േപാളിസി�്
സമാനമായ ഒ� കയ� വ�വസായ നയം േകരള�ി� �ഖ�ാപി�ാ� സ��ാ� ത�ാറാ�േമാ;

(ബി) േകരള�ിെല കയ�  വ�വസായ രംഗ�് �പീകരി�ി�ളള �ാഥമിക സഹകരണ സംഘ�ളി�,
�വ��ി�ാെത ��ികിട��വയിെല സമാന സ�ഭാവ�ളളവെയ സംേയാജി�ി�് ശ�ിെ���ാ�
സ��ാ� ത�ാറാ�േമാ;

(സി) എ�.സി.ആ�.എം. ഇ��ി���ിെ� �വ��നം കയ� േമഖല�് കാര�മായ �േയാജനം െച�ിെ��
ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഈ �ാപന�ിെ� തല�േ��് സാേ�തിക ൈവദ�ധ�ം
ഉളളവെര നിയമി�് �ാപനം ശ�ിെ���ിവാ� സ��ാ� ത�ാറാ�േമാ?

കയ� വ�വസായെ� സംര�ി��തിന് സ�ീകരി�ി�� നടപടികൾ

3061. �ീ.എ�േദാസ് ���ി�ി
,, അനി� അ�ര
,, അ�വ� സാദ�്
,, ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കയ�  വ�വസായെ��ം െതാഴിലാളികെള�ം സംര�ി��തിന് സ�ീകരി�ി�� നടപടികൾ
വ��മാ�േമാ;

(ബി) കയ�  േമഖലയി�  ആ�നികവൽ�രണ�ി�� എ�ാ നിയ�ണ��ം ഇ�ാതാ�ി
യ�വ��രണം േ�ാ�ാഹി�ി��തിെ� ഭാഗമായി നട�ിലാ�� പ�തിക� വിശദമാ�േമാ;

(സി) പര�രാഗത കയ� െതാഴിലാളിക�െട െതാഴിലിെന ബാധി�ാ� തര�ി� �തിയ നയം എ�കാരം
നട�ിലാ�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്;

(ഡി) കയ� സംഘ��െട �ന:സംഘടന�് തീ�മാനെമ��ി�േ�ാ; ഉെ��ി� അതി�� അധിക �ക
എവിെടനി�ം കെ��വാനാണ് ആേലാചി��ത്; ഇതിനകം എെ��ി�ം �ക ലഭ�മായി�േ�ാ?
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കയ� വ�വസായ�ിേല�് ��ത� േപെര ആക�ഷി��തിന് നടപടി

3062. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) കയ�ം കയ������ം കയ�ി അയ��തി�െട  2016-17 സാ��ികവ�ഷം കയ� േബാ�ഡ്
�തീ�ി�� വ�മാനം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഏെത�ാം വിേദശ രാജ��ളിേല�ാണ് കയ� േബാ�ഡ് കയ������ കയ�ി അയ��ത്;
(സി) കയ�  േമഖലയി�  ആ�നികവ��രണം നട�ിലാ�ി ഉ�����െട �ണേമ� ഉറ�ാ��തിന്

കയ� േബാ�ഡ് സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) കയ�  വ�വസായ�ിേല�് ��ത�  േപെര ആക�ഷി��തിന് കയ�  േബാ�ഡ് ന�കിവ��
സഹായ�� വിശദമാ�േമാ?

ചകിരി�െട ലഭ�തയി� സ�യം പര�ാ�ത

3063. �ീ.പി.െക.��ാലി��ി
,, പി.ഉൈബ��
,, പി.ബി. അ�� റ�ാ�്
,, പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) കയ������േവ� ചകിരി�െട ലഭ�തയി� സം�ാനെ� സ�യം പര�ാ�മാ�ാ� എെ�ാെ�
നടപടിക� സ�ീകരി�വ��െ�� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) അസം�ത വ�വിെ� കാര��ി�  അന� സം�ാന�െള ആ�യിേ��ിവ�� അവ�
വരാ�� കാരണ��  പരിേശാധി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  എെ�ാെ� പരിഹാര
നി�േ�ശ�ളാ��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) 2015-�  സം�ാനെ� ചകിരി ഉ�ാദനം എ�യായി�� എ�് കണ�ാ�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�
െവളിെ���േമാ?

ഏനാദിമംഗലം പി.വി.സി. ട�ഡ് െമഷീ� ഫാ�റി

3064. �ീ.അ�� �കാശ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) കയ� േകാ��േറഷെ� അധീനതയി� ഏനാദിമംഗല�് �വ��ി�� പി.വി.സി. ട�ഡ് െമഷീ�
ഫാ�റി�െട ഉ�പാദനം ഇേ�ാ� എ�യാണ്; ഇത് ഉ�പാദന�മത�െട എ� ശതമാനമാെണ�്
വ��മാ�േമാ; എ� ഉ�പാദനമാണ് ല��മി�ി��ത്;

(ബി) എ� ഷി�കളാണ് ഇേ�ാ� �വ��ി��ത്; ഈ ഫാ�റി�് എ� ഷി�് വെര �വ��ി�ാ��
ക�ാസി�ി�െ��് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇേ�ാ�  ഒ� ദിവസെ� ഒ� ഷി�ിെല ഉ�പാദനം എ�യാണ്;  ഒ� ഷി�ിെല ഇ��ാ�ഡ്
ക�ാസി�ി എ�െയ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) പി.വി.സി.  ട�ഡ് മാ�ക�െട വിപണിയി�� ഡിമാ�് അ�സരി�� ഉ�പാദനം ഇവിെട
നട��േ�ാ; ഇെ��ി� ആയത് വ��ി�ി��തി�� നടപടിക� ൈകെ�ാ�േമാ;

(ഇ) ഇവിെട ഉ�പാദി�ി�� ഉ����ളി�  buy  back  arrangements  വ��ം നട�ിയി�േ�ാ;

ഉെ��ി�  എ� ശതമാനമാണ്;  എ� �ക�ാണ്;  ഇതി�  എ� ശതമാനം കയ�മതി�ായി
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ഉപേയാഗി��െവ�് വ��മാ�േമാ?

ചാ��� നിേയാജകമ�ല�ിെല കയ� വ�വസായ സഹകരണ സംഘ��

3065. �ീ.ജി.എസ്.ജയലാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചാ���  നിേയാജകമ�ല�ി�� കയ�  വ�വസായ സഹകരണ സംഘ��െട എ�ം
എ�െയ�ം അവ ഏെതാെ�യാെണ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത സംഘ�ളി�  കയ�  വ�വസായം എ� സംഘ�ളി�  നട��െ��ം അവ
ഏെത�ാെമ�ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) കയ� വ�വസായ �ണി�ക� �വ��ി�ാെത ��ണമാ�ം �വ��നം നില� കയ� സംഘ��
എ�െയ�ം അവ ഏെത�ാെമ�ം അറിയി�ാേമാ;20.10.2016-േല�് മാ�ി

(ഡി) �വ��നം നില�േപായ കയ�  സംഘ��െട വ�വകകെള സംബ�ി�് വ��് വ��മായ
വിവര�� േശഖരി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� ആയത് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) ഇ�രം കയ�  സംഘ��െട വ�വകക�  കാ�കയറി�ം അന�ാധീനെ��ം നശി�ാെത ��ത
സംഘ�ളി� കയ� വ�വസായം �നരാരംഭി�വാ� നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  ആയത് ഫലം
ക�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(എഫ്) കയ�  വ�വസായം �നരാരംഭി�വാ�  കഴിയാ� വിധ�ി�  തക�� േനരി�ി�� സംഘ��െട
വ�വകക� ഉപേയാഗെ��േ��ത് എ�െനെയ�ത് സംബ�ി�് ഇൗ സ��ാരിെ� നിലപാട്
എ�ാണ്; വിശദമാ�േമാ?

വ�വസായ േസാ�ക�െട �പീകരണം

3066. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബജ�് �സംഗ�ി�  അ�് വിവിേധാേ�ശ വ�വസായ േസാ�ക�  ആരംഭി�െമ�്
�ചി�ി�ി��ത് സംബ�ി�് എെ��ാം നടപടിക� ആരംഭി�; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ആദ� ഘ��ി� എവിെടയാണ് ആരംഭി�ാ� ഉേ�ശി��ത്;
(സി) ഇതിനായി നാളി�വെര സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ചിറ�ര �ാമപ�ായ�ി� കി���െട േന�ത��ി� �മി ഏെ����

3067. �ീ.ജി.എസ്.ജയലാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ം ജി�യിെല ചിറ�ര �ാമപ�ായ�ി�  കി���െട േന�ത��ി�  �മി ഏെ����
നടപടിക� സംബ�ി� �േരാഗതി എ�േ�ാളമാെയ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം ��ത നടപടിയി�� �േരാഗതി എ�ാണ്;
(സി) 27-05-2013-�  �ാേദശിക നിരീ�ണ സമിതി�് കി�� ന�കിയ അേപ�യിേ��  തീ�മാനം

ലഭി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� ആയത് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) �മി ഏെ���� നടപടിക�മായി ��േപാ�് േപാ�വാ� ഈ സ��ാ� ഉേ�ശി��േവാ; ഇെ��ി�
കാരണെമ�ാെണ�് വിശദമാ�േമാ?
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ടി.സി.സി �െട നവീകരണ�ി�ം വള���മായി ല��മി�� പ�തിക�

3068. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എറണാ�ളം ജി�യിെല െപാ�േമഖലാ�ാപനമായ ടി.സി.സി.  �െട നവീകരണ�ി�ം
വള���മായി ല��മി�� പ�തിക� എെ��ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഏെത�ാം �ാ�കളാണ് �തിയതായി ആരംഭി�ാ� ഉേ�ശി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ടി.സി.സി �െട ൈവദ�ത ഉപേഭാഗെചലവ് �റ��തി�� നി�േ�ശ��  ലഭി�ി�േ�ാെയ�്
വ��മാ�ാേമാ ;

(ഡി) ഈ �ാപന�ിന് �റ �ചിലവി�  ൈവദ�തി കി��തി�േവ�ി �േ�ാ�വ�� നി�േ�ശ��
എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ?

െക.എസ്.ഐ.ഡി സി. �െട കീഴി� ഇ�ക�േബഷ� െസ��

3069. �ീ.തി�വ�� രാധാ���
,, പി.ടി. േതാമസ്
,, സ�ി േജാസഫ്
,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െക. എസ്. ഐ ഡി സി. �െട കീഴി� ഇ�ക�േബഷ� െസ�� �വ��ി��േ�ാ;

(ബി) എെ��ാം �വ��ന�ളാണ് ഈ െസ��കളി� നട��ത്; വിശദീകരി�േമാ;

(സി) ഇ�ക�േബഷ� െസ��ക� �ാ��് അ�ക��് എെ��ാം സഹായമാണ് ന���ത്;
(ഡി) ഈ െസ��ക��് �ാ��് അ�് ഇ���െട അംഗീകാര�� ലഭി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

േകരള ഓേ�ാെമാൈബൽസ് ലിമി�ഡ്

3070. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ാ�ി�കരയിെല െപാ�േമഖലാ �ാപനമായ േകരള ഓേ�ാെമാൈബൽസ് ലിമി�ഡിെല കഴി�
അ�് വ�ഷെ� �മേ��ം അഴിമതി�ം കെ� �ി ��വാളിക�െ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) േകരള ഓേ�ാെമാൈബൽസ് ലിമി�ഡ് െ� സാ��ിക ബാധ�ത പരിഹരി��തിന് ആവശ�മായ
സാ��ിക സഹായം ന��േമാ?

ജിേയാ വേനാല ബി�ി ക�നി

3071. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ���ിയി�  �വ��ി� വ�ി�� ജിേയാ വേനാല ബി�ി ക�നി  (െപ�  േ�ാ�് െെപ�്
നി��ാണം)  1988  എഫ്.എ.സി.�ി.�െട കീഴി�  FEWഎ� �ാപനം ഏെ��� േശഷം
�ാപന�ിെ� േശഷി ���മായി ഉപേയാഗെ���ിയി�േ�ാ;

(ബി) FEW വിെ� �ണിയ� എ� നിലയി� ഇേ�ാ� ബി�ി ക�നിയി� നട�വ�� ���ി എെ��്
വിശദമാ�ാേമാ;
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(സി) ഇവിെട എ� െതാഴിലാളിക� �വ��ി���് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇൗ �ാപന�ിെ� ��മായി ഉപേയാഗമി�ാെത കിട�� �മി മ� വ�വസായ�ി�ം െഎ.  ടി.
േമഖല�മായി മാ�ാ� ഉേ�ശ�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

ചാലിയം ഫിഷ് ലാ�ി�് െസ�� നി��ാണ നടപടി

3072. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചാലിയം ഫിഷ് ലാ�ി�് െസ�� നി��ാണ നടപടിക� എ�േ�ാളമായി എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ചാലിയം ഫിഷ് ലാ�ി�് െസ�റി�േവ�ി വനം വ��ി� നി�ം ഏെ���� �മി�് പകരം �മി
ൈകമാ��തി�� നടപടിക� എ�ായി എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഫി�ലാ�ി�് െസ�� എ�േ��് യാഥാ���മാ�വാ� കഴി�ം എ�് വ��മാ�ാേമാ?

അട� ��ിയി�� വ�വസായ �ാപന��

3073. �ീമതി �. �തിഭ ഹരി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അട���ിയി�� എ� വ�വസായ �ാപന�� ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം �റ�്
�വ��ി�ി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��  സ��ാരിെ� കാല�് അട���ിയി�� വ�വസായ �ാപന��, െപാ�േമഖലാ
�ാപന�� എ�ിവ �റ�് �വ��ി�ി��തിനാവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െച�കിട - ഇട�രം വ�വസായ�െള േ�ാ�ാഹി�ി�ാ� നയം

3074. �ീ.എ. �ദീ��മാ�
,, െക. ആ�സല�
,, െക.ഡി. �േസന�
,, ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�വസായ സംരംഭ�� �ട��തി�� അ�മതി�ായി അനാവശ�മായി ഉ�ാ�� കാലതാമസം
ഒഴിവാ�ാ� നടപടി ഉ�ാ�േമാ;

(ബി) പരി�ിതി മലിനീകരണം ഉ�ാ�ാ��ം �ലലഭ�ത കണ�ിെല��ം െച�കിട  -  ഇട�രം
വ�വസായ�െള േ�ാ�ാഹി�ി�ാ� സ��ാ� നയം �പീകരി�േമാ ?

െഗയി� വാതക ൈപ�് ൈല� പ�തി

3075. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െഗയി�  വാതക ൈപ�് ൈല�  പ�തി നട�ാ�ാ�  തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  വിശദാംശ��
ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) (b)  ��ത പ�തി േകരള�ിെല ഏെത�ാം �േദശ�ളി�െടയാണ് കട� േപാ��ത്;  പ�തി
നട�ാ����ലം �േദശെ� ജന�ളിെല ആശ� ഒഴിവാ�ാ�  എെ��ാം നടപടികളാണ്
ൈകെ�ാ�ാ�േ�ശി��ത്;
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(സി) ��ത പ�തി ഏകപ�ീയമായി നട�ാ�ാെത,  ജന��െട ഇടയിെല ആശ� �രീകരി�്,  തട�ം
നീ�ാ� ച�� നട�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദമാ�േമാ?

പാ�നം േകാട് എേ��്

3076. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രെ� പാ�നംേകാടി�� ഇ�ഡ�ിയ�  എേ��ിെ� േശാചനീയാവ�
പരിഹരി��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വാ� ഉേ�ശി��െത�് െവളിെ���േമാ
;

(ബി) പാ�നംേകാട് എേ��ിെല പല �ാപന��ം �വ��ന രഹിതമായി �ട��ത് തട��തി�ം
��ത േമഖലെയ വ�വസായ ഹ�ായി ഉയ���തി�ം നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശ��
ലഭ�മാ�േമാ ?

വ�വസായ ഇടനാഴി

3077. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി
,, എ� .എ.െന�ി��്
െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��
�ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വ�വസായ ഇടനാഴി എ� സ���ം ശ�ിെ���� രീതിയി� എെ��ി�ം മാ�ം
െകാ�വരാ� ഈ സ��ാരിന് കഴി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവി�  ഏെത�ാം �ല�ളാണ് വ�വസായ ഇടനാഴികളായി വള��വ��െത�്
വ��മാ�ാേമാ;  ഇവ�െട പ�ാ�ല വികസന�ിനായി എെ��ാം പ�തിക�  ആ��ണം
െച�ി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സം�ാന�് െച�കിട/ഇട�രം വ�വസായ സംരംഭ��  വള��തിന് സഹായകരമാ��
തര�ി� വ�വസായ ഇടനാഴിക� വികസി�ി��തിനാവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാെയ�്
വ��മാ�ാേമാ?

െച�കിട വ�വസായ േമഖലയിെല സംരംഭ��

3078. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െച�കിട വ�വസായ േമഖലയി� നിലവി� എ� സംരംഭ�� �വ��ി� വ���് ;
(ബി) �തിയ സംരംഭ�� ആരംഭി��തിന് എെ��ാം സഹായ��ം, സൗകര���ം ആണ് വ�വസായ

വ��് ന���ത് ;
(സി) െച�കിട വ�വസായ േമഖലയി� ഓേരാ വ�ഷ�ം ശരാശരി എ� െതാഴിലവസര�� ഉ�ാ���്

എ�ാണ് വ�വസായവ��് വിലയി��ിയി��ത്; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

തഴ�ായ െന�് വ�വസായം

T 3079.�ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) തഴ�ായ െന�് വ�വസായെ� പര�രാഗത വ�വസായ�ിെ� വിഭാഗ�ി�
ഉ�െ���ിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ക�നാഗ�ളളി താ��ി� �വ��ി�� തഴ�ായ െന�് സഹകരണസംഘ��െട �വ��നം
പരിേശാധി�ി�േ�ാ; ഇവ�െട ആ�ി ബാ��തക� സംബ�ി�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ സംഘ��െട ബാ��തക�  തീ���തിന് ധനസഹായം അ�വദി�േമാെയ�്
വിശദീകരി�േമാ;

(ഡി) തഴ�ായ നി��ാണ�ിന് ഉപേയാഗി�� അസം�ത വ��� ഉപേയാഗി�് െമ�െ�� കരകൗശല
ഉ�പ���  നി��ി�് ഈ േമഖലെയ സംര�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�്
വിശദമാ�േമാ?

വ�വസായ േസാ�ക� ആരംഭി��തി�� �ാരംഭ നടപടി

3080. �ീ.േറാഷി അഗ�ി�
,, േമാ�സ് േജാസഫ്
,, സി.എഫ്.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016-2017  -െല ���ിയ ബജ�ി�  �ഖ�ാപി� അ�് �ഹത് വിവിേധാേ�ശ വ�വസായ
േസാ�ക��് നട� സാ��ിക വ�ഷം എ� �കയാണ് നീ�ിവ�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത വ�വസായ േസാ�ക��ായി �ഖ�ാപി� �ല�ളി�  �മി ഏെ���� നടപടിക�
ഏ�ഘ��ിലാെണ�ം ആ�െട േമ�േനാ��ിലാണ് ലാ�ഡ് അക�സിഷ�  നട�ാ�കെയ�ം
വ��മാ�േമാ;

(സി) നട�സാ��ിക വ�ഷം തെ� ��ത പ�തി�� �മി ഏെ����  നടപടിക�
ആരംഭി�േമാെയ�ം ഇ� സംബ�ി�്സ��ാ�  ഉ�രവ് �റെ��വി�ി�േ�ാെയ�ം
വ��മാ�േമാ;

വ�വസായ പാ��്

3081. �ീ.എം. വി�െസ�്
,, ൈഹബി ഈഡ�
,, െക.�രളീധര�
,, വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എ�ാ നിേയാജകമ�ല�ളി�ം വ�വസായ പാ��് �ാപി��തി�� പ�തി നിലവി�േ�ാ;

ഉെ��ി� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിെ� ഭാഗമായി എ� നിേയാജകമ�ല�ളി�  വ�വസായ പാ��ക�  �ാപി�െവ�്
വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) �തിയ പാ��ിനായി ഏെതാെ� നിേയാജകമ�ല�ളി� �ലം കെ��ിയി��്;  വിശദാംശം
ന�കാേമാ?

ക�� മാ��ം മണ� ഇറ�മതി

3082. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ��  സ��ാരിെ�റ കാല�് സി�േകാ ഇതരസം�ാന�ളിൽ നി�ം ക��  മാ��ം മണ�
ഇറ�മതി െച��തിന് കരാ� ഉ�ാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിനായി സി�േകാ ���� പണം ന�കിയി�േ�ാ; എ�ി� എ� �കയാണ് ന�കിയത്;
(സി) ആ�മായാണ് ഇ�കാരം കരാ� ഉ�ാ�ിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ഡി) കരാ�  അ�സരി�് എ� മണ�  ഇറ�മതി െച�ി��്.  ഇറ�മതി െച�ി�ിെ��ി�  ഇതിെ�റ
കാരണം വ��മാ�ാേമാ;  ����  ന�കിയ സംഖ� തിരി� പിടി�ാ�  നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ
എ�റിയി�േമാ?

മാ�� ഗ�ാളിയ� റയ�സ് �മി

3083. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാ��  ഗ�ാളിയ�  റയ�സ് �മി ഏെ���  21.03.2006-െല സ.ഉ(സാധാ)നം.251/2016/ഐ.ഡി
ഉ�രവ് കഴി� 4.03.2016-ന് റ�് െച�ി�േ�ാ?

(ബി) ഇൗ റ�ാ�േലാെട േമ� ഉ�രവിെനതിെര െെഹേ�ാടതിയി� ബി�ല ��് ഫയ� െച� േകസിെ�
�ിതി എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ?

(സി) െപാ� െതരെ���് �ഖ�ാപി��തിന് ദിവസ��� ��് ഇ�രം ഒ� ഉ�രവ്
�റെ��വി�ാ��ായ സാഹചര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;വിശദമാ�േമാ?

മലബാ� സിമ�്സിെ� േച��ല �ണി�്

3084. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മലബാ�  സിമ�്സിെ� േച��ല �ണി�ി�  നി�� സിമ�്,  വിപണിയി�  ഇറ��തിന്
കഴിയാ� സാഹചര�ം നിലവി�േ�ാ; എ�ി� ഇ� �ലം ഉ�ായി�� ന�ം തി�െ���ിയി�േ�ാ;

എ�ി� എ�യാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) സിമ�് വിപണിയി�  ആവശ�കത വ��ി�ിരി�� നിലവിെല സാഹചര�ം അ��ലമായി
ഉപേയാഗി��തിന് ഇൗ �ണി�ിന് കഴിയാ�ത് സ�കാര� സിമ�് ക�നികെള പേരാ�മായി
സഹായി�� നടപടിയാെണ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഇൗ �ണി�ി�  നി�� സിമ�് അടിയ�രമായി വിപണിയി�  എ�ി��തി�ം വിപണിയിെല
അ��ല സാഹചര�ം �തെല���തി�ം സഹായി�� തര�ി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

വ�വസായ പാ��ക� �ട��തിനായി അ�വദി� �മി

3085. �ീ.െക.��ിരാമ�
,, കാരാ�് റസാഖ്
,, എം. നൗഷാദ്
,, െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വ�വസായ പാ��ക�  �ട��തിനായി അ�വദി� എ�ാ �മിയി�ം വ�വസായം
�ട�ിയി�ി� എ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� ആെര�ാമാണ് വ�വസായം ആരംഭി�ാ�െത�ം ഇവ�െട ൈകവശം എ� ഏ�� �മി
െവ�െത കിട��െവ�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ വ��മാ�ാേമാ;
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(സി) വ�വസായം �ട�ാ�വരി�  നി�ം �മി തിരിെ���് വ�വസായം �ട��തിന്
സ��ത��വ��് ന���തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ബിസിനസ് ഇ�ക�േബഷ� േക���

3086. �ീ.���ര ര�ാകര�
,, ആ�. രാമച��
,, ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��
,, �ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �തിയ സംരംഭ��  �ട��തിനായി �േ�ാ� വ��വ��് എെ�ാെ�
സഹായ�ളാണ് ന���െത�് വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) സം�ാന�് ബിസിനസ് ഇ�ക�േബഷ� േക��� നിലവി�േ�ാ;വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇവ�െട ഉേ�ശ�ല���� എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�േമാ ?

കി�� �േഖന�� പ�തിക�ം അവ�െട ഓഫീ�ക�ം

3087. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് കി�� �േഖന ഏെത�ാം പ�തിക� നട�ിലാ�ിയി�െ��ം, ഏെത�ാം നിലവി�
നട� വ��െവ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിനായി എ� ഓഫീ�ക�  നിലവി�െ��ം,  അവ എവിെടെയ�ാമാെണ�ം േമ�വിലാസം
സഹിതം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇവയി� ഏെത�ാമാണ് വാടക�് എ��െത�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ഡി) നവീകരണ�ി�ം  ,ആഡംബര സൗകര���  ഒ���തി�മായി ഈ ഓേരാെക�ിട�ി�ം
നാളി�വെര എ� �ക വിനിേയാഗി�െവ�് വിശദമാ�ാേമാ ;

(ഇ) വാടക ന�കിയി�ം ഇതി�  ഏെത�ി�ം െക�ിടം ഉപേയാഗി�ാെത കിട��േ�ാെയ�്
വ��മാ�ാേമാ; ഉെ��ി� വിശദമാ�ാേമാ?

കി�� യിെല ഉേദ�ാഗ���ായി വാഹന��

3088. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�� യിെല ഉേദ�ാഗ���ായി എ� വാഹന�ളാണ് അ�വദി�െ��ി��ത് എ�്
അറിയി�േമാ;

(ബി) എ� വാഹന�ളാണ് കി�� കരാറടി�ാന�ി� ഏ�െ���ിയി��ത് എ�് അറിയി�േമാ;

ഇവ�െട വിശദാംശ�� അറിയി�േമാ;

(സി) 2011-16  വ�ഷ�ാല�് എ� �കയാണ് വാഹന���ായി ന�കിയെത�് വ�ഷം തിരി�്
അറിയി�േമാ;

(ഡി) ഈ വാഹന��  ഏെത�ാം ത�ികയിെല ഉേദ�ാഗ�രാണ് ഉപേയാഗി��ത് എ�്
വ��മാ�ാേമാ?
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പാറേ�ാട് വ�വസായ പാ��്നി��ാണം

3089. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� സ��ാരിെ� കാല�് ബജ�ി� �ഖ�ാപി� േകാ�യം ജി�യിെല കാ�ിര��ി താ��ി�
പാറേ�ാട് വ�വസായ പാ��ിെ� നി��ാണ�ിനായി എെ��ി�ം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) കി��െയ ഇതിനായി നിേയാഗി�ി�െ��ി� ഇതിെ� വിശദാംശം െവളിെ���േമാ;

(സി) ഈ വ�വസായ പാ��് �ാപി��� �ലം നിരവധി െതാഴിലവസര��  ഉ�ാകാ�  സാധ�ത
ഉ�തിനാ� റ�� എേ��കളി� നി�ം �ലം ഏെ���് ഈ പ�തി നട�ിലാ�ാ� നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

നില�രിൽ വ�വസായ പ�തിക�

3090. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

നില��  മ�ല�ി�  വ�വസായ പ�തിക�  ആവി�രി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വിശദമാ�ാേമാ?

െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളിെല �ാ�് വ� ത�ികക�

3091. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ�
,, അ�വ� സാദ�്
,, വി.പി.സജീ��
,, അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�വസായ വ��ിെ� കീഴി�� െപാ�േമഖലാ �ാപന��  ഉ�െ�ട�� �ാപന�ളി�
മാേനജിംഗ് ഡയറ��, ചീഫ് എ�ിക��ീവ് എ�ി�െന സമാനമായ �ാ�് വ� ത�ികകളി� 2016

�� ഒ�ി� േശഷം ആെരെയ�ാം നിയമി�െവ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഓേരാ ത�ികക�ം ��ത ത�ികകളി� നിയമി� ആ�ക�െട േപ� വിവര�ം ശ�ള െ�യി�,
വിദ�ാഭ�ാസ േയാഗ�ത എ�ിവ�ംെവളിെ���േമാ;

(സി) േമ��റ�വ�െട നിയമനരീതി എ�െനയായി��െവ�ം അേപ�ക�  �ണി�് ഇ��വ�
നട�ിയാേണാ നിയമി�െത�ം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) നിയമി�െ��വരി�  സ��ാ�  സ��ീസി�  േജാലി െച��വ�  ആെര�ാമാെണ�്
െവളിെ���േമാ;

(ഇ) നിയമിതരാ��തിന് ��് ഓേരാ���ം എവിെടയാണ് േജാലി െച�ി��െത�ം ��ുത
േജാലിയി� വാ�ിയി�� ശ�ളം എ�ായി��െവ�ം വ��മാ�േമാ?

െപാ�േമഖലാ �ാപന��െട കാര��മത വ��ി�ി�ാ� നടപടി

3092. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) െപാ�േമഖലാ �ാപന��െട കാര��മത വ��ി�ി�ാ� എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരിെ��്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ലാഭ�ി� �വ��ി�� െപാ�േമഖലാ �ാപന�� ഏെതാെ�െയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ന��ി�  �വ��ി�� െപാ�േമഖലാ �ാപന��െട കാര��മത വ��ി�ി�ാ��
നടപടിക� പരിഗണനയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

ച��ാ� വ�വസായ േക��ി� �ലം അ�വദി�് ന�കാ� നടപടി

3093. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�വസായ വ��ിെ� ച��ാ�  വ�വസായ േക��ി�  �ി.  േതാമസ്,  െെമലാ�ി എ�യാ��്
�ലം അ�വദി�് ന�കി ഉ�രവ് ന�കിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) �ലം ഇ�വെര വ�വസായം �ട��തിന് വി�ന�കിയി�ി�ാ എ� പരാതി �ലം എം.എ�.എ.

വഴി വ�വസായ വ��ിന് ന�കിയി�േ�ാ;  വിശദാംശ��  അറിയി�ാേമാ;  ഇ� സംബ�ി�്
എെ��ി�ം നടപടി എ��ി�േ�ാ;

(സി) �ലം അ�വദി� ഉ�രവിെ� അടി�ാന�ി�  വ�വസായം �ട��തി�� നടപടിക�
സ�ീകരി� �ി. േതാമ�ിന് �ലം ഇ�വെര ന�കാ��കാരണം ഉ�ായ സാ��ിക ന��ിന്
ആര് ഉ�രവാദി�ം വഹി�ം എ�് അറിയി�ാേമാ?

പ�നംതി� ജി�യി� �തിയ റ�� പാ��്

3094. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബ�ജ�് �ഖ�ാപന �കാരം പ�നംതി� ജി�യി� �തിയ റ�� പാ��് ആരംഭി�ാ� എെ��ി�ം
നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  എെ�ാെ� നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ിരി��ത് എ�്
വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) റ��  പാ��് ആരംഭി��തിന് ഏെത�ി�ം �ലം കെ��ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�
എവിെടയാെണ�ം,  �ലം ഏെ���ലിനായി എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�ം
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ജി�യിെല ഏ��ം വലിയ റ�� ഉ��ാദന േക�മായ റാ�ി ആ�ാനമായി പാ��് ആരംഭി�വാ�
എെ��ി�ം നീ�ം നട��േ�ാ;  ഉെ��ി�  എെ�ാെ�;  ഇതിനായി ഏെത�ി�ം �ലം
കെ��ിയി�േ�ാ;

(ഡി) െപ�നാട് പ�ായ�ിെല എ.വി.�ി എേ��ിെ� �ലം ഇതിന് അ�േയാജ�മാെണ�ിരിെ� �ലം
ഏെ���ാ�  എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  നിരവധി ആ�ക��് െതാഴി�
ലഭി�� റ�� പാ��് മണിയാ� എ.വി.�ി എേ��ി� ആരംഭി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�്
വ��മാ�ാേമാ?

ലിക�ിേഡഷ� േനരി�� വ�വസായ സഹകരണ സംഘ��

3095. �ീ.െക. െക. രാമച�� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െച��� താ��ി� വ�വസായ വ��ിെ� കീഴി���ം ലിക�ിേഡഷ� േനരി���മായ വ�വസായ
സഹകരണ സംഘ�� ഏെത�ാെമ�് വ��മാ�േമാ;
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(ബി) ലിക�ിേഡഷ�  േനരി�� വ�വസായ സഹകരണ സംഘ��െട ആ�ിബാധ�തക�
തി�െ���ിയി�േ�ാ;

(സി) ലിക�ിേഡഷ�  േനരി�� വ�വസായ സഹകരണ സംഘ��െട ബാധ�തക�  പരിഹരി�്
ഏെ����തിന് െച���  േ�ാ�് പ�ായ�് ത�ാറായാ�  സംഘ��
വി�െകാ���തിെന��ി വ�വസായ വ��ിെ� നിലപാട് വിശദീകരി�േമാ?

ൈമലാ�ിയിെല �ി�ി�് മി�

3096. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസർേഗാഡ് ജി�യിെല ൈമലാ�ിയി� �ിതി െച�� �ി�ി�് മി� എ� ഏ�� �ല�ാണ്
�ിതി െച��ത്; അവിെട എ� ഏ�� �മിയാണ് െക.എസ്..ടി.സി. �െട ൈകവശം ഉളളെത�്
അറി�േമാ;

(ബി) ഇവിെട ബാ�ി�ളള �ലം െവ�െത കിട�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� NH -  66 േനാട് േച��് കിട�� ��ത �ല�് എെ��ി�ം വ�വസായം �ട��
വിഷയം പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

�ാ�ിക് സം�രണ�ിന് വ�ാവസായിക പ�തിക�

3097. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വ��ി�വ�� �ാ�ിക് മാലിന���െട അളവ് �റ��തിതി� േവ�ി സർ�ാർ
ഉടമ�തയി�  �ാ�ിക് സം�രണ േക���  �ാപി��തിന് പ�തി ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) �ാ�ിക് സം�രണ�ി�ം �ന�പേയാഗ�ി�മായി വ�ാവസായിക തല�ി�  നട�ിലാ�ാ�
കഴി�� പ�തിക� സർ�ാരിെ� പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ;

(സി) ഈ േമഖലയി� �വ സംരംഭക��് അവസരം ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�ാ��് അപ് സംരംഭ��

3098. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �വസംരംഭകെര സഹായി��തി�ം െതാഴിലി�ാ� പരിഹരിേ��തി�മായി �ാ��് അപ്
സംരംഭ�െള�റി�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി �േഖന എെ��ാം സഹായ�ളാണ് ഇവ�� ന�കാ�  ഉേ�ശി��െത�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �ാ��് അപ് വിേ��ക� ആരംഭി��തിന് എെ��ാം നടപടി �മ�� ���ീകരിേ���െ��്
വിശദമാ�േമാ?

ഔഷധനി��ാണ ക�നിക�

3099. �ീ.അ�വ� സാദ�്
,, ഐ.സി.ബാല���
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,, േറാജി എം. േജാ�
,, അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഔഷധനി��ാണ ക�നിക�  ഔഷധ സസ�േശഖരണ�ി�  അ�ഭവി�� ��ി��ക�
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) കി���െട ആഭി�ഖ��ി�  ഔഷധ വ�വസായ പാ��ക�  ആരംഭി��േ�ാ;  ഇെ��ി�
ഇതിനായി നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഔഷധ വ�വസായ പാ��ക�െട നി��ാണം �ലം ഔഷധ നി��ാണ വ�വസായ രംഗ�്
�തീ�ി�� േന��� എെ�ാെ�െയ�് വിശദീകരി�േമാ?

സീതാംേഗാളിയി� �വ��ി�� ഹി��ാ� ഏേറാേനാ�ി��സ് ലിമി�ഡ്

3100. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല സീതാംേഗാളിയി�  �വ��ി�� ഹി��ാ�  ഏേറാേനാ�ി��സ്
ലിമി�ഡ് എ� െപാ�േമഖലാ �ാപന�ിെ� ഇേ�ാഴെ� അവ� എ�ാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ; ഈ �ാപനം ബാലാരി�ത പി�ിടാ�തിെ� കാരണെമെ��് അറിയി�ാേമാ?

പര�രാഗത െന� െതാഴിലാളിക�െട േ�മ�ിനാ�� പ�തിക�

3101. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

ക�� ജി�യിെല അസംഘടിത േമഖലയിെല പര�രാഗത െന� െതാഴിലാളിക�െട േ�മ�ിനായി
എെ��ാം പ�തികളാണ് ഇേ�ാ� നട�ിലാ�ിവ��ത്; വിശദാംശം ന��േമാ?

��ാ��ിയിെല ൈക�റി െന�് േ�ാ�ാഹി�ി�ാ� നടപടി

3102. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േചല�ര നിേയാജക മ�ല�ിെല ��ാ��ി �േദശം തറികളി�  െന��ാ��
ൈക�റി�ണിക��് �ശ�മായ �േദശമാണ് എ�ത് വ�വസായവ��ിെ�
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� ��ാ��ിയി� എ� േപ� ൈക�റി െന�മായി ബ�െ��് െതാഴി� െച���്;
ഒ� വ�ഷം എ� േകാടി �പ�െട ൈക�റി�ണിക�  ഇവിെട ഉ�പാദി�ി���്;  ഒ�
െതാഴിലാളി�് ലഭി�� ശരാശരി ദിവസ േവതനം എ� �പയാണ്  ;  വ�വസായ വ��്
ഇ�സംബ�ി�് വിലയി���ക� നട�ിയി�േ�ാ;

(സി) ��ാ��ി ൈക�റി �ണിക��് മിക� േമ���ായി�ം വ��ി� ഉ�പാദന െചല� �ലം േമ�
�റ��ം വില�റ��മായ യ��റി �ണികേളാട് കേ�ാള�ി�  മ�രി�ാ�  കഴിയാെത
വ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ��ാ��ിയിെല ൈക�റി െന�കാെര വ�വസായവ��ിെ� ഇടെപടലി�െട ഏേകാപി�ി�്
സം�ാനെ� ടൗ�കളി�ം വിേനാദസ�ാരേമഖലകളി�ം �ാ�ക�  അ�വദി�ാ�ം
�ണേമ�േയറിയ �ണി�ര��െട വി�ന ത�രിതെ���ാ�ം അതി�െട െതാഴിലാളിക��് മിക�
േവതനം ഉറ�വ��ാ�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ; എ�ി� അതിെ� വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?
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േകരള ഖാദി �ാമ വ�വസായ േബാ�ഡി� ഓഡി�ിംഗ്

3103. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) േകരള ഖാദി �ാമ വ�വസായ േബാ�ഡി�  ഏെതാെ� തര�ി�� ഓഡി�ിംഗാണ് നട��ത്
എ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) േകരള ഖാദി വ�വസായ േബാ�ഡിെ�റ െഹഡ് ഓഫീസി�  ക�ാഷ് രസീത് �േഖന ഏെതാെ�
ഇന�ി�� �കകളാണ് സ�ീകരി��ത് എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) േകരള ഖാദി വ�വസായ േബാ�ഡി�  1.04.2004  �ത�  31.03.2011  വെര�� കാലയളവി�
ഓഡി�ിംഗി�  ഏെത�ി�ം രസീ� �കാര�� �കക�  തിരിമറി നട�ിയതായി റിേ�ാ��്
െച�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി� ഏെതാെ� വ�ഷെ� ഓഡി�് റിേ�ാ��കളി� എ� �ക വീതം എ�്
വ��മാ�േമാ;

(ഡി) േകരള ഖാദി �ാമ വ�വസായ േബാ�ഡിെ� െഹഡാഫീസി� പാേ�� സി.ബി.സി എ�ിവ�െട ബാ�്
അ�ൗ�കളി�  1.04.2001  �ത�  31.03.2011  വെര െ�ഡി�് വ� �കകളി�  അ�
�ാസിെെഫഡായി ഉ�െ���ിയ �കക� ഏെതാെ�യാെണ�് വിശദമാ�േമാ?

ഖാദി െതാഴിലാളിക��് െ�ാഡ�� ഇ�െസ�ീവ്

3104. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഖാദി െതാഴിലാളിക��്െ�ാഡ�� ഇ�െസ�ീവ് ഏ� വെര അ�വദി�ി��്;
(ബി) ഇൗ ഇന�ി� �ടി�ിക�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) �ടി�ിക �ക എ�് ന�ാ� സാധി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

ക��ബ ഖാദി സഹകരണ സംഘം

3105. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െച�ാനം പ�ായ�ിെല െചറിയ കടവ് ഭാഗ�് �വ��ി�ി�� ക��ബാ ഖാദി സഹകരണ
സംഘം ഇേ�ാ� �വ��ി��േ�ാ;

(ബി) ��ത ഖാദി സഹകരണ സംഘ�ിെ� �വ��നം �നരാരംഭി�വാ� ഉേ�ശ�േ�ാ;

(സി) ��ത ഖാദി സഹകരണ സംഘം അട���ി �ലം ൈകമാറാ� ഉേ�ശ�േ�ാ;

(ഡി) ��ത ഖാദി സഹകരണ സംഘം �ന��രി�വാ� ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െകാ�നാട് ഖാദി േക�ം

3106. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റാ�ി നിേയാജക മ�ല�ിെല െകാ�നാട് �ാമപ�ായ�ിെല െകാ�നാട് ഖാദി േക�ം എ�ാണ്
�ാപി�ത്;  എ� ജീവന�ാരാണ് ഇവിെട��ത്;  ഖാദി േക��ിന് സ��മായി എ�
�ലമാ��ത്; ഇവിെട എെ�ാെ� ഉപകരണ�ളാ��ത്;

(ബി) ഇവി�െ� തറിക�ം,  �ി�ിംഗ് െമഷീ�ം മ�ം കാല�ഴ�ം �ലം ഉപേയാഗ �മമ�ാതായത്
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��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഈ േക��ിെ� നവീകരണ�ി�ം ആധനികവ��രണ�ി�ം നടപടി
സ�ീകരി�ണെമ�ാവശ�െ��് എം.എ�.എ.  ന�കിയ ക�് �കാരം എെ�ാെ� നടപടിക�
സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��  വിദ�ാ��ിക��് �ണിേഫാം ന��� പ�തി �കാരം ജി�യിെല വിദ�ാ��ിക��്
ആവശ�മായി വ�� �ണിേഫാം �ണിക�െട ഒ� ഭാഗംഅടി�ാന സൗകര���
ഏ�െ���ിയാ�  ഇവിെട ഉ�പാദി�ി�ാ�  കഴി�ം എ� കാര�ം സ��ാരിെ�
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഇ) ഇതിനായി എെ�ാെ� നടപടിക� ൈകെ�ാ�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ?

ചാല�ടി മ�ല�ിെല ഖാദി േബാ�ഡ് �ണി�ക�

3107. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചാല�ടി മ�ല�ി� ഖാദി േബാ�ഡിെ� ഉടമ�തയി� എ� �ണി�ക� നിലവി��്;
(ബി) ഇവയി�  ഏെത�ാം �ണി�ക�  കാര��മമായി �വ��ി��െ��ം ഏെത�ാം �ണി�ക�

�വ��ന�മമ� എ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �വ��ന�മമ�ാ� �ണി�ക� നവീകരി�് കാര��മമാ�ി മാ��തിന് ആവശ�മായ നടപടിക�
സ�ീകരി�േമാ?

വ��ാമം പ�തി

3108. �ീ.െക.സി.േജാസഫ്
,, അനി� അ�ര
,, ൈഹബി ഈഡ�
,, േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വ��ാമം പ�തി�് �ട�ം �റി�ി�േ�ാ;

(ബി) പര�രാഗത വ�വസായ േമഖലയി�  ���ണ�വ് ��ി�ാ�  എെ��ാം കാര��ളാണ്
പ�തിയി� ഉ�െ���ിയി�ളളെത�് വിശദീകരി�ാേമാ ;

(സി) പ�തിയി�െട ഏെത�ാം ജി�കളി�  െതാഴി�  േക�ം �ട�ാ�ം എെ��ാം പരിശീലന��
ന�കാ�മാണ് ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ?

��ാ� ജി.വി.രാജാ േ�ാ��സ് േകാം��്

3109. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ാ�, ജി.വി.രാജാ േ�ാ��സ് േകാം��ിെ�റ േ�ാ��സ് േ�ാറിംഗിനായി  G.O.  (Rt)  No.

35/16/S&;YA/Dt. 04.02.2016 �കാരം എ.എസ് ലഭി�ി�ം ��ത േജാലി െച��തിേല�് െട��
നടപടിക� 8 മാസമായി�ം സ�ീകരി�ാ�ത് ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� േമഖലയിെല േ�ാ��സിെ�റ ഉ�മന�ിനായി ��ത പണിക� നട�ി, േ�ാ��സ് &
െഗയിംസ് പരിശീലന�ിനായി േ�ഡിയം സ�മാ�ാ�ളള നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?
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കായിക രംഗെ� സമ� �േരാഗതി

3110. �ീ.വി. അ�റഹിമാ�
,, സി.െക. ഹരീ��
,, എം. �േകഷ്
,, �. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കായിക രംഗെ� സമ� �േരാഗതി�് എെ��ാം �തന പ�തികളാണ് നട�ിലാ�ാ�
ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) എ�ാ ജി�കളി�ം മ��ി പ��സ് േ�ഡിയ��, മിനി േ�ഡിയ��  എ�ിവ നി��ി�ാ�
ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ി� ഇതിനായി എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ?

േദശീയ ഗയിംസിെ� ഭാഗമായി ��ി�െ�� േ�ഡിയ��ം കായിക േക���ം

3111. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി�  നട� േദശീയ ഗയിംസിെ� ഭാഗമായി ഏെത�ാം �തിയ േ�ഡിയ��ം കായിക
േക���ം ��ി�െ��െവ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത േക���െട പരിപാലനം ഇേ�ാ� ആ�െട �മതലയി� ആെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത േക��� കായിക താര���് ഉപ��മാ�ം വിധം �േയാജനെ����തിന് എെ��ാം
നടപടിക� സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

േദശീയ അ��േദശീയ കായിക ഇന�ളി� െമഡ� േനടിയ കായിക താര��

3112. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയ അ��േദശീയ കായിക ഇന�ളി�  െമഡ�  േനടിയ സം�ാന കായിക താര���്
സ��ാ� വാ�ാനം െച� സ�ാന �ക ന�കാ��ത് ആ�െ��ാമാണ്; �ക�െട വിശദാംശ��
ന��േമാ;

(ബി) സ�ാന�ക വാ�ാനം െച�ത് എ�ാെണ�ം നാളി�വെര �ക ന�കാതി��തിെ� കാരണ��ം
വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത �ക വിതരണം െച�ാ� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ം; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

കായിക താര���് േ�മ നിധി

3113. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� കായിക താര���് േ�മ നിധി �പീകരി�ി�േ�ാ  ;  ഉെ��ി�  അവ�െട
വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(ബി) േദശിയ തല�ി�  െമഡ�ക�  േനടിയ കായിക താര���് എെ��ാം ആ��ല��ളാണ്
ന���െത�് വ��മാ�േമാ?
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��കലം കളരി സംഘം നട�� �വ��ന��

3114. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെ� തനത് ആേയാധനകലയായ കളരി�യ�ിെ� �ചരണ�ിനായി കഴി�
ആ�വ�ഷമായി മണ�� മ�ല�ിെല എളവളളി പ�ായ�ി� �വ��ി�� �ീ���ലം കളരി
സംഘം  (Govt  Reg.No.458/10)  നട�� �വ��ന��  ��യി�െ��ി�േ�ാെയ�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) �ീ���ലം കളരി സംഘ�ിന് കളരി�യ�് പരിശീലനസ��യം �ട�വാ� ആവശ�മായ സഹായം
ന�കാ� നടപടിക� എ��േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

�� വിദ�ാ��ിക�െട കായിക�മത ഉയ��ാ� ക�� പ�തി

3115. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �� വിദ�ാർ�ിക�െട കായിക �മത �റ�വ��താ�� റിേ�ാ��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��  വിദ�ാ��ിക�െട കായിക �മത ഉയ��ാ�  ഏെത�ി�ം ക�� പ�തി�് �പം
ന�കിയി�േ�ാ;

(സി) സ��ാരിെ� പരിഗണനയി�� ക��പ�തി വിശദീകരി�േമാ;

(ഡി) തേ�ശ സ�യം ഭരണ �ാപന�� �ഖാ�രം ഏെത�ി�ം േ�ാജ�് നട�ിലാ�ാ� കായിക വ��്
ധനസഹായം ന��േമാ?

കായികനയം

3116. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് കായികനയം നിലവി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  എ�െകാ�ാണ് നാളി�വെരയായി
ഇ�ര�ിെലാ� നയം ആവി�രി�് നട�ിലാ�ാ� കഴിയാ�ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവി�  ഇ�രെമാ� നയമി�ാ�ത് കായികരംഗെ� േദാഷകരമായി ബാധി�ി�െ��്
ക���േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) സം�ാന�് കായിക സം�ാരം വള��ിെയ��� തര�ി�� അടി�ാന സൗകര���ം
കായികതാര���് അ�ഹമായ പി�ണ�ം ന���േ�ാ;

(ഡി) െചറിയ �ായ�ി� തെ� ��ികളിെല കായികാഭി�ചി കെ��ി പരിേപാഷി�ി�� തര�ി��
കായിക ന�റിക� സം�ാന�് നിലവി�േ�ാ; ഇെ��ി� ��ത ന�റിക� ആരംഭി�� കാര�ം
ആേലാചി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

മ��ി പ��സ് ഇ�േഡാ� േ�ഡിയം പ�തി

3117. �ീ.എം. �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� എ�ാ ജി�കളി�ം മ��ി പ��സ് ഇ�േഡാ� േ�ഡിയം �ാപി��തി�� പ�തി
സ��ാരിെ� പരിഗണനയി�േ�ാ; പ�തി �പേരഖ ത�ാറായി�േ�ാ; ഇതിനായി എ� �ലമാണ്
ആവശ�മായി വരിക; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

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

39 of 81 Monday 10 October 2016 11:49 AM



(ബി) െകാ�ം നിേയാജക മ�ല�ി�  ഇ�ര�ി�  മ��ി പ��സ് ഇ�േഡാ�  േ�ഡിയം
നി��ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

അ�ബ� േ�ാ��സ് ഇ��ാ��� �ീം

3118. �ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) അ�ബ�  േ�ാ��സ് ഇ��ാ���  �ീം  (�.  എസ്.െഎ.എസ്.)  �കാരം അ��േദശീയ
നിലവാര�ി��  400  മീ��  സി��ിക് �ാ�് േകരള�ി�  എവിെടെയ�ി�ം നി��ി�ി�േ�ാ;

ആയതിെ� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) മ��ി െവ�ിനറി േകാേളജ് �ൗ�ി� ��ത പ�തി �കാരം സി��ിക് �ാ�് നി��ി��തിന്
നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

��ാ� ജി.വി.രാജ േ�ാ��സ് േകാം��ി�� ഫ�്

3119. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നാഷണ�  െഗയിംസ് െസ�േ�റിയ�ം േകരള േ�ാ��സ് കൗ�സി�ം സം��മായി പണി
ആരംഭി� ��ാ� ജി.വി.രാജ േ�ാ��സ് േകാം��ിെ� പണി ഫ�ിെ� അപര�ാ�തയാ� 75%

മാ�ം ���ിയായേശഷം ���ി നില�ിരി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇത്
�നരാരംഭി�ാ� എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി�െവ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇതിേനാെടാ�ം പണി �ട�ിയ ഇ��ി,  പാലാ �തലായ �ലെ� േ�ാ���മായി ബ�െ��
���ിക��് അഡീഷണ�  ഫ�് ന�കിയേ�ാ�  ജി.വി.  രാജ േ�ാ��സ് േകാം��്
നി��ാണ�ിന് മാ�ം ഫ�് അ�വദി�ാ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇൗ വിേവചന�ിെ�
കാരണം വിശദമാ�േമാ;

(സി) ജി.ഒ.RT 67/12/SSAY 19.03.2012 �കാരം ഭരണാ�മതി ലഭി� ���ി ഇേ�ാ� ഫ�ിെ� അഭാവം
�ലം നില�ിരി��തിനാ�  ��ാ�  എസ്.  എ�. വി.  എ�്.  എസ്.  �ളിെല  1500  ഓളം
വിദ�ാ��ിക��ം ജി.വി.രാജ െമേ�ാറിയ� േ�ാ��സ് ��്,  എ.�ി.എം.  െെല�റി,  ഗവ�െമ�്
എ�.പി.��  എ�ിവ ഉ�െ�െട നിരവധി �ാപന�ളിെല കായികതാര���ം
കായികവിേനാദ�ളി� ഏ�െ��വാ� കഴിയാ� സാഹചര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി� ഇൗ
���ി ���ീകരി�ാ� ആവശ�മായ ഫ�് അടിയ�ിരമായി ലഭ�മാ�േമാ; വിശദീകരി�േമാ?

േ�ാ��സ് േഹാ��ക�െട അടി�ാന സൗകര���

3120. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� േ�ാ��സ് ��കളിെല േഹാ��ക�െട അടി�ാന സൗകര���
വ��ി�ി��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത േഹാ��കളിെല വിദ�ാ��ിക��് ഭ�ണ�ിനായി എ� �പ വീതമാണ്
അ�വദി�ിരി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഇവ��് ന��� ഭ�ണ�ിെ� നിലവാര�ം േപാഷക�ല��ം ഉയ���തിന് നടപടിക�
സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശ�� അറിയി�േമാ?
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േ�ാ��സ് േഹാ��കളിെല വിദ�ാ��ിക�െട �സ് വ� �േവശനം

3121. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� േ�ാ��സ് േഹാ��കളി�  അ�ിഷ�  ലഭി� വിദ�ാ��ിക��് ഇേ�ാ�ം �സ്
വ� �േവശനം ലഭി�ി�ിെ�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഓേരാ ജി�യി�ം എ� വിദ�ാ��ികളാണ് േഹാ��കളി�  അ�ിഷ�  േനടിയെത�ം അവ��്
എ�േ��് �സ് വ� �േവശനം ന�കാ� സാധി�െമ�ം െവളിെ���ാേമാ?

കായികേമഖല�െട സമ�മായ വള���് പ�തിക�

3122. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� കായികേമഖല�െട സമ�മായ വള���് എെ��ാം പ�തിക�  നട�ിലാ�ി
വ�� എ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) കായിക രംഗെ� ��ത�  പരിേപാഷി�ി��തിന് ��  തല�ളി�  നി�് തെ� പരിശീലനം
ന���തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ��കളി�  കായിക പരിശീലനം കരി�ല�ിെ� ഭാഗമാ�ിയി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  അതിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

വിദ�ാലയ�ളിെല േ�ാ��സ് അടി�ാന സൗകര� വികസന�ിനാ�� പ�തിക�

3123. �ീ.എം. �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിദ�ാലയ�ളി� േ�ാ��സ് അടി�ാന സൗകര� വികസന�ിനായി എെ��ാം പ�തികളാണ്
നിലവി��ത്; ആയത് നട�ിലാ��ത് എ�കാരമാണ്;

(ബി) െകാ�ം മ�ല�ിെല ��കളി�  േ�ാ��സ് അടി�ാന സൗകര� വികസന�ിനായി പ�തി
ത�ാറാ�ാ� ജി�ാ േ�ാ��സ് കൗ�സിലിന് നി�േ�ശം ന��േമാ?

കായികതാര���് അ�ഹമായ പരിഗണന

3124. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയ-അ��േദശീയ മ�ര�ളി�  േകരള�ിെ� യശ�് ഉയ��ി�ിടി� കായികതാര��
സം�ാന ടീമിെ� േജ�ി േപാ�ം ഇ�ാെത വളെര തരം താണ നിലയി� മ�ര�ളി� പെ��േ��ി
വ�� സാഹചര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇ� പരിഹരി�ാ�  എെ��ാം നടപടിക�
സ�ീകരി�ാനാ�േ�ശി��ത്;

(ബി) വിവിധതരം മ�ര�ളി� പെ���ാനായി കായികതാര�� �ര�ല�ളിേല�് െ�യിനി�ം മ�ം
റിസ�േവഷനി�ാെത�ം �ര�ിതത�മി�ാെത�ം യാ� െചേ��ിവ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ:

(സി) യഥാസമയം െ�യിനി�  ബ��ക�  ��് െച�് കായികതാര��െട യാ�ാ സൗകര�ം
�മീകരി��തി�ം അവ��് സം�ാന�ിെ� ന� േജ�ി ന���തി�ം മ��ളള കാര����ായി
ഒ� ക�ി�ിെയ െതരെ���് നിേയാഗി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?
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��േബാ� അ�ാദമി

3125. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അഖിേല��ാ ��േബാ�  െഫഡേറഷെ�  (എ  .ഐ.എഫ്.എഫ്.)  ഒ� ��േബാ�  അ�ാദമി
േകരള�ി� ആരംഭി��േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ ;

(ബി) എ�ി� അ�ാദമി�െട �വ��നം എവിെട ആരംഭി�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �ാസ് ��് ��േബാ�  വികസനം ല��മി�� ഈ അ�ാദമി�െട �വ��നം േകാഴിേ�ാ�്
ആരംഭി�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി�  ഏെറ ഭൗതിക സൗകര��� കാലി��് സ��കലാശാല ഇതിനായി പരിഗണി�േമാ;

വിശദാംശ�� ന��േമാ?

പനമര�് ��് ഭവ� നി��ാണം

3126. �ീ.ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� സ��ാരിെ� കാല�് പനമര�് ��് ഭവ�  നി��ാണ�ിന് അ�മതി
ന�കിയി�േ�ാ; ഇൗ ���ി�െട അട�� എ� �പയാണ്;

(ബി) �വജനേ�മേബാ�ഡിെ� കീഴി�� ��് ഭവന് അ�മതി ന�കിയ കാലയളവി� ഏത് മ�ി�െട
കീഴിലാണ് �വ��ി�ി��ത്;

(സി) ��് ഭവ� നി��ാണ�ി�േവ�ി സ��ാ� എ� �പ അ�വദി� എ�് െവളിെ���േമാ;

(ഡി) സി�േകാെയ ഏ��ി� ഇൗ ���ി ഏത് കരാ�കാരെനയാണ് ഏ��ി�ത്;  ��് ഭവ�
നി��ാണം ���ികരി�ി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ ;

(ഇ) കരാ� ഉട�ടി�കാരം ഏത് തീയതിയിലാണ് െക�ിടം ���ീകരിേ��ത്;
(എഫ്) ഇ�വെര കരാ�കാരന് ��് ഭവ� നി��ാണ�ിന് എ� �പ അ�വദി� എ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ജി) പനമരം �ാമപ�ായ�് ��് ഭവന് അ�വദി� �ലം നി��ാണ�ിന് അ�േയാജ�മാേണാ;

��് ഭവ� നി��ാണ�ിെല പരാതിക� സംബ�ി�് വിജില�സ് അേന�ഷണം നട�േമാ?

െക.എസ്.ഇ.ബി.യിെല മീ�� റീഡ�/േ�ാ�് ബി�� ത�ിക

3127. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ഇ.ബി.യി� പി.എസ്.സി.�െട റാ�് ലി�ി� നി�ം മീ��  റീഡ�/േ�ാ�് ബി�� എ�
ത�ികയിേല�് എ�ാണ് ഏ��െമാ�വി�  നിയമനം നട�ിയത്;  ��ത കാ�ഗറിയിെല
ഒഴി�ക�െട എ�ം ഡിവിഷ�  തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;  ഈ ത�ികകളി�  താ��ാലിക/കരാ�
നിയമന�� നട�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത കാ�ഗറി�ായി പി.എസ്.സി.  റാ�് ലി�് ഇേ�ാ� നിലവി�േ�ാെയ�ം,  ഈ റാ�് ലി�്
എ�ാണ് �സി�ീകരി�െത�ം, ഈ ലി�ി� നി�ം ഇേതവെര എ� േപ��് നിയമനം ലഭി�ി��്
എ�ം അറിയി�ാേമാ; നിയമനം ന�കിയി�ിെ��ി� അതിെ� കാരണം എെ��് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) െക.എസ്.ഇ.ബി.യിെല ഒഴി�ക� പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച�ാെത, കരാ� അടി�ാന�ിേലാ,

മ�് സ�കാര� ഏജ�സിക� �േഖനേയാ നട�ിലാ�ാ� േബാ�ഡ് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;വിശദാംശ��
ലഭ�മാ�ാേമാ;
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(ഡി) െക.എസ്.ഇ.ബി.യിെല മീ��  റീഡ�  ഉ�െ�െട�� ഒഴി� സംബ�ി�ം അവ നിക���
സംബ�ി�ം പഠനം നട�ി റിേ�ാ��് െച��തിന് ഏെത�ി�ം ഏജ�സിെയ
�മതലെ���ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  ആെരയാണ് �മതലെ���ിയത്;  ഇവ�  പഠനം
നട��തിനായി എ� �കയാണ് െചലവഴി�ത്; വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ��ത റിേ�ാ��് സമ��ിേ�ാ; എ�ി� റിേ�ാ��് നട�ാ�ാ� െക.എസ്.ഇ.ബി. തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

ഇെ��ി� ൈവ��തിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;  ടി റിേ�ാ��് സംബ�ി�് പഠനം നട�ാ�
ആെരെയ�ി�ം �മതലെ���ിയി�േ�ാ; ഇവ��് കാലാവധി നി�യി� ന�കിയി�േ�ാ;

(എഫ്) േബാ�ഡി�� ഒഴി�ക� യഥാസമയം പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച��തി�ം പി.എസ്.സി. റാ�്
ലി�് നിലവി��േ�ാ�  ആ കാ�ഗറിയി�  റാ�് ലി�ി�  നി� മാ�ം നിയമനം നട��തി�ം
കരാ�  െതാഴിലാളികെള ഒഴിവാ��തി�ം എ� നടപടി സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത് എ�്
വ��മാ�ാേമാ ?

ൈവദ�തി കണ�� േവഗ�ി� ലഭി��തി�� ക�� പരിപാടിക�

3128. �ീ.എം. വി�െസ�്
,, അ�വ� സാദ�്
,, എ�േദാസ് ���ി�ി
,, ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ൈവദ�തി കണ��� അേപ� ന�കി നി�ിത ദിവസ�ിനകം ൈവദ�തി
ലഭി��തി�� ക�� പരിപാടിക� ആവി�രി�ി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇതിെ� ഭാഗമായി ൈവദ�തി കണ��  ന���തി�� നടപടി�മ��  ല�കരി��തിന്
എെ��ാം നടപടികളാണ് ൈകെ�ാ�ി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇതിനായി ഭരണതല�ി� എെ��ാം നടപടിക� ൈകെ�ാ�ി�െ��് വിവരി�േമാ?

െക. എസ്. ഇ. ബി. യി� കരാറടി�ാന�ി� േജാലി െച�� മീ�� റീഡ�മാർ

3129. �ീ.എം. നൗഷാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.  എസ്.  ഇ.  ബി.  യി�  മീ��  റീഡ�മാരായി കരാറടി�ാന�ി�  േജാലി െച��വെര
�ിരെ���ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; ഉെ��ി� എ� േപെര �ിരെ���ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്;

(ബി) ഇെ��ി�  ഇൗ കരാ�  ജീവന�ാെര പിരി� വി�േമാ;  എ�ി�  പിരി� വിടാ�േ�ശി�� കരാ�
ജീവന�ാ�െട എ�ം ഡിവിഷ� തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(സി) മീ�� റീഡിംഗ് േജാലി ഒൗ�്േസാ�് െച�ണെമ� നി�േ�ശം െക. എസ്. ഇ. ബി. സ��ാരിന് ��ാെക
സമ��ി�ി�േ�ാ?

െക.എസ്.ഇ.ബി കരാ� െതാഴിലാളിക�െട േവതനം

3130. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ഇ.ബി യി� കരാ� െതാഴിലാളിക�െട േവതനം പരി�രി�ി�േ�ാ;

(ബി) െക.എസ്.ഇ.ബി യിെല �ിരം ജീവന�ാ�െട�ം സബ് േ�ഷ�  ഷി�് അസി��ായി േജാലി
െച�� താ��ാലിക ജീവന�ാ�െട�ം േവതനം ത�ി�  എ�േ�ാളം അ�ര�െ��്
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വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ���ിയ േവതനം കരാ� െതാഴിലാളിക��് ന�കി �ട�ിേയാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

െക.എസ്.ഇ.ബി െസ��കളി� ത�ികക�

3131. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ഇ.ബി യി� ��തായി ആരംഭി� 30 െസ��കളി� എ� ത�ികക� ��ി�ി��്; അവ
ത�ിക,എ�ം തിരി�് അറിയി�േമാ;

(ബി) െക.എസ്.ഇ.ബി യി�  എ� െസ��കളി�  8  മണി��  ഡ��ി ഷി�് സം�ദായം
നട�ിലാ�ിയി��്; ഇത് സം�ാനതല�ി� വ�ാപി�ി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െക.എസ്.ഇ.ബി. മീ�� റീഡ� ഒഴി�ക�

3132. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ഇ.ബി.യി�  നിലവി�� മീ��  റീഡ�മാരി�  കരാ�  ജീവന�ാ�  ഉേ�ാ;  ഉെ��ി�
വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) െക.എസ്.ഇ.ബി.യി� നിലവി�� ഒഴി�ക� പി.എസ്.സി.  �് റിേ�ാ��് െച�ാെത,  ഏെത�ി�ം
സ�കാര� ഏജ�സിക�  �േഖനേയാ,  കരാ�  അടി�ാന�ിേലാ നിയമനം നട�ി �േ�ാ�്
േപാ�വാ� േബാ�ഡിെ� ഭാഗ�് നി�് തീ�മാനം ഉേ�ാ; ഉെ��ി� വിശദീകരി�ാേമാ?

െക.എസ്.ഇ.ബി. െസ�� ഓഫീ�ക�

3133. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

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

(ബി) 2013-� േശഷം നാളി�വെര ��തായി ആരംഭി� െസ��  ഓഫീ�ക�െട വ�ഷം തിരി��
കണ�ക� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ��തായി ആരംഭി�� െസ�� ഓഫീ�കളി� ഏെത�ാം കാ�ഗറിയി�െ�� ജീവന�ാെരയാണ്
ആവശ�െമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഏെതാെ� െസ��  ഓഫീ�കളി�  ഷി�് ഡ��ി സ�ദായം ഏ�െ���ിയി�െ��്
അറിയി�േമാ;

(ഇ) ഷി�് ഡ��ി ഏ�െ���ിയ െസ�� ഓഫീസിെല ജീവന�ാ�െട േപ�ം ത�ിക�ം അറിയി�ാേമാ?

െക.എസ്.ഇ.ബി.യിെല കാഷ�� ത�ിക

3134. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ഇ.ബി.യി�  കാഷ��  ത�ികയി�  ഇേ�ാ�  എ� ഒഴി�ക�  നിലവി�െ��ം ഇൗ
ഒഴി�ക�  പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച�ാ�  നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�ം ഉെ��ി�
എേ�ാ� റിേ�ാ��് െച�ാ� കഴി�െമ�ം വ��മാ�േമാ;
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(ബി) മീ�� റീഡ�/െെല�മാ�/മ��� എ�ിവെരെ�ാ�് കാഷ�� ത�ികയിെല േജാലിക� െച�ി��
വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഏത് ഉ�രവ് �കാരമാണ് ഇ�കാരം േജാലി
െച�ി��െത�് വ��മാ�േമാ?

െക.എസ്.ഇ.ബി.മീ��റീഡ� ത�ികയിെല ഒഴി�ക�

3135. േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ഇ.ബി.യി� മീ��റീഡ� ത�ികയി� നിലവി� എ� ഒഴി�ക�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ഒഴി�ക� പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി� അടിയ�രമായി റിേ�ാ��്
െച�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

രാജീവ് ഗാ�ി �ാമീണ ൈവദ�തീകരണ പ�തി

3136. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��
�ീ.മ�ളാം�ഴി അലി
,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്
,, സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) രാജീവ് ഗാ�ി �ാമീണ ൈവദ�തീകരണ പ�തി നട�ി�് അവേലാകനം െച�ി�േ�ാെയ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി �കാരം ൈകവരി�ാനായ ഫിസി�� ടാ�ജ�ിെ� വിശദവിവരം ന�കാേമാ;

(സി) പ�തി ���ീകരി�ാ� നിലവി�� തട�െമ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ചിറ�ര െക.എസ്.ഇ.ബി. ഓവ�സിയ� ആഫീസ്

3137. �ീ.ജി.എസ്.ജയലാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചാ���  ഇല�ി��  ഡിവിഷെ� പരിധിയി�െ�� ചിറ�ര െക.എസ്.ഇ.ബി.  ഓവ�സിയ�
ആഫീസ് സബ് എ�ിനീയ�െട ഓഫീസായി ഉയ��ാ�  ജന�തിനിധി �േഖന നിേവദനം
ന�കിയി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� ആയതിേ�� എ�് നടപടി സ�ീകരി� എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ൈവദ�തിചാ�ജ് സ�ീകരി��തിനായി ബാ�കെള�ം ��്സ് ജനേസവന േക��െള�ം അ�യ
െസ��കെള�ം ഉപേയാഗെ���ാ� ആേലാചി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) സ��� ൈവദ�തീകരണം നട�ിലാ�േ�ാ�, വീ�കളിേല�് �ത�മായ വഴി�ം മ�ം ഇ�ാ�വ��്
ൈവദ�തി േപാ�് �ാപി�് അവ��് ൈവദ�തി േവഗ�ി�  ലഭ�മാ�വാ�  എെ��ാം
നടപടികളാണ് സ�ീകരി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

െപാ�ി വീണ െെവദ�തി ക�ിയി� നി�് േഷാേ��് മരണം

T 3138.�ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ഇ�ഴി� ആഗ�് മാസ�ി� കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല പാ�ം ചര� കടവിെല പടി�ാ�യി�
സി.  നാരായണ� നായ�, െപാ�ി വീണ െെവദ�തി ക�ിയി� നി�് േഷാേ��് മരണെ�� വിഷയം
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ടിയാെ� ��ംബ�ിന് െെവദ�തി വ��് എെ��ി�ം സഹായം അ�വദി�ി�േ�ാ;  എ�ി�
വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഇെ��ി�  എ��ം േവഗം സഹായം അ�വദി�� വിഷയം പരിഗണി�േമാ;  വിശദാംശ��
അറിയി�േമാ?

ഇ��ി പവ� ഹൗസ് നവീകരണ പ�തി

3139. �ീ.വി.പി.സജീ��
,, എ�േദാസ് ���ി�ി
,, വി.ഡി.സതീശ�
,, വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ��ി പവ� ഹൗസ് നവീകരി�വാ� പ�തി�േ�ാ; ഉെ��ി� എ� ജനേറ��കളാണ് നവീകരണ
പ�തിയി� ഉ�െ���ിയി��ത്;

(ബി) ഈ നവീകരണ പ�തി�െട അട�� �ക എ� േകാടി �പയാെണ�ം ഏത് ക�നി�ാണ് കരാ�
ന�കിയി��െത�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) നവീകരണ�ിെ� ഭാഗമായി ജനേറ��ക�െട �വ��നം നി��ിെവ�േ�ാ� ഉ�ാ�� ൈവദ�തി
�തിസ�ി പരിഹരി�വാ� എെ�ാെ� ��ക�ത�കളാണ് സ�ീകരി��െത�് വ��മാ�േമാ?

അ�� �ൗ�് േകബി�

3140. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

�ധാനെ�� ടൗ�കളി� െക.എസ്.ഇ.ബി.�െട അ�� �ൗ�് േകബി�ക� �ാപി�� പ�തി
ഇേ�ാ� നിലവി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

െച�കിട ജലൈവദ�ത പ�തിക�

3141. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല ഓേരാ നദിയി�ം �ാപി�ാ� കഴി�� െച�കിട ജലൈവദ�ത പ�തികെള��ി പഠനം
നട�ിയി�േ�ാ; എ�ി� അതിനായി ഒ� മാ�� �ാ� ത�ാറാ�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ;

(ബി) ഊ�� �തിസ�ി േനരി�� നിലവിെല സാഹചര��ി�,െപാ� - സ�കാര� പ�ാളി�േ�ാ� �ടി
െച�കിട ജല ൈവദ�ത പ�തിക� വികസി�ി�വാ� സത�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െച�കിട ജലൈവദ�ത പ�തിക�

3142. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:
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ഈ ഗവ�െമ�് അധികാര�ി�  വ�േശഷം എ� െച�കിട ജലൈവദ�ത പ�തിക�െട
�ലെമ��ം െട�� നടപടിക�ം ���ിയായി�െ��ം അവ ഏെതാെ�െയ�ം വ��മാ�ാേമാ?

അടയമ� േക�മായി െക.എസ്.ഇ.ബി. ഓവ�സിയ� ഓഫീസ്

3143. �ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

പഴയ��േ��  �ാമപ�ായ�ിെല അടയമ�  േക�മായി െക.എസ്.ഇ.ബി.  ഓവ�സിയ�
ഓഫീസ് അ�വദി�ണെമ�ാവശ�െ��് സമ��ി�ി�� നിേവദന�ിേ��  എെ��ാം നടപടി
സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

മീ�� റീഡ� ത�ികയിെല ഒഴി�ക�

3144. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ഇ.ബി.യിെല മീ�� റീഡ� ത�ികയി� നിലവി� എ� കരാ� െതാഴിലാളിക��്;
(ബി) നിലവി�� �ിരം ഒഴി�കളി�  നിയമനം നട�ാെത ഏെത�ി�ം സ�കാര� ഏജ�സി വഴിേയാ,

കരാ�  അടി�ാന�ിേലാ നിയമനം നട��തി�� തീ�മാനം െക.എസ്.ഇ.ബി.
ൈകെ�ാ�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന�കാേമാ?

ൈവദ�തി വിതരണം സംബ�ി� പരാതിക�

3145. �ീ.എം.എം. മണി
,, െക.വി.വിജയദാസ്
,, എം. സ�രാജ്
,, ഒ. ആ�. േക� : 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�ാ� നിലവി� എെ��ാം സംവിധാന�ളാ��ത്; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് എവിെട നി�ം പരാതി േരഖെ����തി�� േടാ�  �ീ ന��  നിലവി�േ�ാ;

ഉെ��ി� ആയത് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ൈവദ�ത അപകട��ം മ�് അടിയ�ര സാഹചര���ം അറിയി��തിന്  24  മണി��ം
�വ��ി�� േഹാ�് ൈല�  െഹ��് െഡ�് നിലവി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  അതിെ� ന��
എ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ൈവദ�തി വിതരണം സംബ�ി� പരാതിക�  എ��ം േവഗം പരിഹരി��തിന് എെ��ാം
നടപടിക� സ�ീകരി�ാ� സാധി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

�ടം�ളം ൈവദ�തി ൈല�

3146. േഡാ.എ�. ജയരാജ്
�ീ.േറാഷി അഗ�ി�
,, േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) �ടം�ള�നി�ം ൈവദ�തി എ�� പവ�  ൈഹേവ ൈല�  സം�ാന�് എ� കിേലാമീ��
നീള�ിലാണ് കട�േപാ��ത്;  ഇതിനായി എ� �ലം ഏെ��േ��ി വ�െമ�്
കണ�ാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) എ� വീ�ക� ഏെ��േ��ി വ�െമ�് കണെ���ി�േ�ാ;  എ�ി� ന�പരിഹാരം സംബ�ി�
ധാരണയിെല�ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ആയത് സംബ�ി�് ഉ�രവ് �റെ��വി�ി�േ�ാ
എ�റിയി�േമാ;

(സി) നി��ി� പ�തി �േദശെ� ക�ഷക�െട �ഷി�ം വീ�ം ന�െ����മായി ബ�െ��് നട��
�േ�ാഭ�� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ��ത പ�തി�് ബദലായി ആ��  ക�ി�ിക�ം സ��ാ�ം സമ��ി� നി�േ�ശം
�ാേയാഗികമെ�� പവ��ിഡ് േകാ��േറഷെ� വാദം സംബ�ി�് ഒ� വിദ� സമിതിെയെ�ാ�്
പഠനം നട�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�തിദിന ൈവദ�തി ഉ�പാദന�ിെ� അളവ്

3147. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വിവിധ ജലൈവദ�ത പ�തികളി�െട�ം,  മ�് താപ,ഡീസ�  നിലയ�ളി�െട�ം
ഉ�പാദി�ി�� �തിദിന ൈവദ�തി�െട അളവ് എ� വീതെമ�് ഇനം തിരി�് വ��മാ�ാേമാ; ഈ
ഉ�പാദനം ഇവ�െട ഓേരാ�ിെ��ം േശഷി�െട എ� ശതമാനം വീതമാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) സം�ാനെ� �തിദിന ൈവദ�ത ഉപേഭാഗ�ം,  ഉ�പാദന�ം ഉപേഭാഗ�ം ത�ി�� വ�ത�ാസ�ം
എ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;  എ�ിെനയാണ് ഈ അ�രം പരിഹരി��ത്;  സം�ാന�ിന്
�റ�് നി�് വാ�� ൈവദ�തി�ായി �തിദിനം എ� �ക െചലവഴി��െവ�് വ��മാ�േമാ ;

(സി) സം�ാനെ� റിസ�േവായ�കളി� ഇേ�ാഴെ� �ിതിയി� എ� ദിവസേ��� ൈവദ�തി
ഉ�പാദന�ി�� െവ�മാണ് േശഷി��െത�് ഇനം തിരി� വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) സം�ാന�് മഴ�െട ലഭ�ത ��  വ�ഷ�െള അേപ�ി�് എ�മാ�ം �റവാ��െത�്
പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഇ) ഈ സാഹചര��ി� പവ�ക�് ഉ�െ�െട�� ക�� ൈവദ�തി നിയ�ണ�ിന് സാ��ത�േ�ാ;

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

ൈവദ�തി കണ�� ലഭി��തി�� കാലതാമസം

3148. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ�
,, െക.സി.േജാസഫ്
,, എം. വി�െസ�്
,, അ�� �കാശ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ൈവദ�തി കണ��  ലഭി��തി�� കാലതാമസം ഒഴിവാ�ാ�  അേലാചി��േ�ാ;  എ�ി�
വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഇതി�� നടപടി�മ�� ല�കരി�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) തീരേദശ�ം �റേ�ാ�ി�ം താമസി��വ��് ഉടമ�ാവകാശ േരഖയി�ാെത ൈവദ�തി കണ��
ലഭ�മാ�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) അേപ�ക�ം ഫീ�ം ഓ�ൈലനി� സ�ീകരി�വാ� നടപടി ൈകെ�ാ�േമാ?
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ൈവദ�തി �ടി�ിക �ക അട�വാ�ളള െപാ�േമഖലാ �ാപന��

3149. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി� ൈവദ�തി ചാ��് ഇന�ി� ഏ��ം ��ത� �ടി�ിക (03/2016-െല കണ�് �കാരം
125,21,49,113  �പ)  വ��ിയ �ാവ���  െകാ�ി�  െകമി��സി�  നി�് �ടി�ിക �ക
പിരി�ാ� േബാ�ഡ് നാളി�വെര എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇ��ം ഭീമമായ �ക �ടി�ിക വ��ിയി�ം എ�് മാനദ� �കാരമാണ് നാളി�വെര ൈവദ�തി
വിേ�ദി�ാതി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) എ� കാലെ� �ടി�ികയാണ് ഇെത�് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ��ത �ടി�ിക പിരിെ����തി�  െക.എസ്.ഇ.ബി ഉേദ�ാഗ��  അനാ� കാണി�ി�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) േകരളാ വാ��  അേതാറി�ി �തലായ വിവിധ െപാ�േമഖലാ �ാപന��  ൈവദ�തി ചാ��്
ഇന�ി�  അട�ാ�ളള ഭീമമായ �ടി�ിക പിരിെ����തിന് േബാ�ഡ് എെ��ാം നടപടിക�
സ�ീകരി�ി�െ��് വിശദമാ�േമാ?

ൈവദ�തി ഉ�ാദന�ം ഉപേഭാഗ�ം ത�ി�� വ�ത�ാസം

3150. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

േകരള�ി� ൈവദ�തി ഉ�ാദന�ം ഉപേഭാഗ�ം ത�ി�� വ�ത�ാസം വിശദമാ�ാേമാ?

േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല ആദിവാസി േകാളനിക�െട ൈവദ�തീകരണം

3151. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാതമംഗലം മ�ല�ി� ൈവദ�തീകരണം ���ിയാകാ� എ� ആദിവാസി േകാളനിക��്;
(ബി) ൈവദ�തീകരണം ���ീകരി� എ� ആദിവാസി േകാളനിക��്;
(സി) ൈവദ�തീകരി��ം, ൈവദ�തീകരി�ാ��മായ േകാളനിക�െട േപര് വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) സ��� ൈവദ�തീകരണ�ിെ� ഭാഗമായി മ�ല�ിെല ��വ�  ആദിവാസി േകാളനിക�ം
ൈവദ�തീകരി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മീ�� റീഡ�മാ�െട ഒഴി�ക�

3152. �ീ.എ�േദാസ് ���ി�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ൈവദ�തി േബാ�ഡി� മീ��  റീഡ� ത�ികയിെല എ� ഒഴി�ക� ഇതിനകം പി.  എസ്.  സി.  �്
റിേ�ാ��് െച�ി��്;  േശഷി�� ഒഴി�ക�  റിേ�ാ��് െച��തിന് അടിയ�ര നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

അ�മാലി ഇല�ി�� ഡിവിഷ� ഓഫീസിെ� േശാച�ാവ�
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3153. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�മാലി നിേയാജക മ�ല�ി�  ��തായി ആരംഭി� ഇല�ി��  ഡിവിഷ�  ഓഫീസിെ�
േശാച�ാവ� ��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവി�  ഡിവിഷ�  ഓഫീസി� േവ�� ക����, അ�ബ� ഉപകരണ��  �തലായവ�െട
�റ�ം,ജീവന�ാ��ം �ണേഭാ�ാ���ം ഇരി�വാേനാ തട�ം �ടാെത �ത�നി��ഹണം
നട��തിേനാ കഴിയാ� കാര��ം ��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത വിഷയം പരിഹരി��തിന് സ�ീകരി�� നടപടിക� എെ��ാമാണ്; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) നിലവി�  ��ത ഡിവിഷെ� കീഴി�  എ� െസ��ക�  ഉെ��ം ഓേരാ െസ�നി�ം എ�
�ണേഭാ�ാ�� ഉെ��ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) അ�മാലി മ�ല�ി�  ൈവദ�തി കണ��  ലഭി��തിന് എ� അേപ�കരാണ് നിലവി�
അവേശഷി��െത�ം ഇവ��് കണ��  ലഭി��തി�� കാലതാമസ�ിെ� കാരണ�ം
വിശദമാ�ാേമാ ?

വാമന�രം നിേയാജകമ�ല�ി� സ��� െെവദ�തീകരണ പ�തി

3154. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��� െെവദ�തീകരണ പ�തി �കാരം വാമന�രം നിേയാജകമ�ല�ി�  എ�
അേപ�കളാണ് ലഭി�ി��ത് എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) െെവദ�തി െെല�  വലി�വാ�  കഴിയാ� ഉ��േദശ�ളി�  ഏ� രീതിയി�  െെവദ�തി
എ�ി�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ?

പ�ാവാലി േമഖല േക�ീകരി�് ഇല�ി�� െസ�നാഫീസ്

3155. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപ�നാട് പ�ായ�ിെ� കിഴ�� േമഖലയായ നാറാണംേതാട്,  കി�മം,  പ�ാവാലി,�ലാ�ളളി,
അറയാ�ിലിമ�് �ട�ിയ �േദശ�ളിെല ജന��  ൈവദ�തി സംബ�മായ എ�ാ
കാര����ം ആ�യി��ത് എ�േമലിയിെല ഇല�ി��  െസ�നാഫിസിെനയാെണ�ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) വി�തിേയറിയ പരിധി�� എ�േമലി െസ�നാഫീസിെ� കിഴ��  േമഖലയിെല
ഉപേഭാ�ാ���് �േയാജനം െച�ംവിധം പ�ാവാലിേയാ കണമലേയാ േക�ീകരി�് ഒ� �തിയ
ഇല�ി�� െസ�നാഫീസ് ആരംഭി�ാ� ജന�� ഇേ�ാ� അ�ഭവി�വ�� ഒേ�െറ �����്
പരിഹാരമാ�െമ� വ�ത ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി�  എ�േമലി െസ�െ� പ�ാവാലി േമഖലയി�  വ�� ഉപേഭാ�ാ���് �േയാജനം
െച�ംവിധം ഒ� �തിയ ഇല�ി�� െസ�നാഫീസ് ആരംഭി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

കാ�ി� നി�ം ൈവദ�തി

3156. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സം�ാന�് കാ�ി�  നി�ം ൈവദ�തി ഉ�ാദനം നട��ത് സംബ�ി�് എെ��ി�ം പഠനം
നട�ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(ബി) നിലവി�  കാ�ി�  നി�ം എ� �ണി�് ൈവദ�തിയാണ് സം�ാന�് ഉ�ാദി�ി��െത�്
വ��മാ�േമാ;

(സി) കാ�ി� നി�ം ��ത� ൈവദ�തി ഉ�ാദി�ി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�േമാ?

�ടിെവ� സൗകര�ം ഏ�െ����തിന് ൈവദ�തി വ��ിന് കീഴി� വ�� �ലം ലഭ�മാ�ാ� നടപടി

3157. �ീ.എം.എം. മണി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഉ���േചാല മ�ല�ിെല രാജാ�ാട്,  പാ�ാ�ംപാറ എ�ീ പ�ായ�കളി�  ജലനിധി
പ�തിയി�െ���ി �ടിെവ� സൗകര�ം ഏ�െ����തിന് ൈവദ�തി വ��ിന് കീഴി� വ��
�ലം അ�വദി�് ന�ണെമ�് ആവശ�െ��് നിേവദനം ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� �മി വി�ന���തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(സി) ഇ�മായി ബ�െ��് നാളി�വെര സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദീകരി�ാേമാ?

പാല�ാട് ജി�യി� െക.എസ്.ഇ.ബി. െസ�� ഓഫീ�ക�

3158. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) പാല�ാട് ജി�യി� 1-7-2011 �ത� 31-3-2016 വെര�� കാലയളവി� എ� െക.എസ്.ഇ.ബി.
െസ�� ഓഫീ�ക� അ�വദി�ി�െ��ം അവ ഏെത�ാമാെണ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) അതി� എ� എ�ം ഉ�ഘാടനം െച�െ��ി�െ��ം അവ ഏെത�ാമാെണ�ം അറിയി�േമാ;

(സി) ല�ിടി  -േപ�� െസ�� ഓഫീസ് �വ��നം ആരംഭി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി� എ�് �വ��നം
�ട�െമ�് വ��മാ�േമാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

പാല�ാട് ജി�യി� നി�� ൈവദ�തി �ടി�ിക

3159. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) പാല�ാട് ജി�യിെല വിവിധ സ��ാ�, െപാ�േമഖല,  സ�കാര� േമഖല �ാപന�ളി�  നി�ം
െക.എസ്.ഇ.ബി.�് ൈവദ�തി �ടി�ികയിന�ി� പിരി�് കി�ാ�� �ക സംബ�ി� വിശദാംശം
ന��േമാ;

(ബി) ഈ �ാപന��  ഏത് വ�ഷം വെര�� �ടി�ികയാണ് അട�തീ��ാ��ത് എ�്
വിശദമാ�േമാ?

സ��ീസ് വയ� ഉപേയാഗി�് കണ�� െകാ��ാ�� പരമാവധി �രപരിധി

3160. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നിലവി�� നിയമ�കാരം സ��ീസ് വയ� ഉപേയാഗി�് കണ�� െകാ��ാ��
പരമാവധി �രപരിധി എ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) നിയമപരമായ �രപരിധി ലംഘി�െകാ�് സ��ീസ് വയ� ഉപേയാഗി�് കണ�� െകാ��� കാര�ം
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��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഉെ��ി�  അപകടകരമാം വിധം ��ക�  �ാപി�് കണ��  ന�കിയിരി�� ഇ�രം
േക�കളി� എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല �വ��ന�മമ�ാ� അ�ർ�ൗ�് േകബിളിങ്

3161. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് കള�േറ�് േകാ�ഫറ�സ് ഹാളി�  സ��ണ െെവദ�തീകരണ �വ��ന��
അവേലാകനം െച�ാ�  വിളി� േച�� േയാഗ�ി�  ബ�.മ�ി�െട
��യി�െ���ിയ,കാസ�േഗാഡ് �നിസി�ാലി�ി �േദശ�് വ�ഷ�����് നട�ിയ
അ�ർ�ൗ�് േകബിളിങ് ഇ�വെര ചാ�ജ് െച�ാ� വിഷയ�ി�േമ�  സ�ീകരി� നടപടിക�
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� �വ��ന�മമ�ാ� അ�ർ�ൗ�് േകബിളിങ് എവിെടെയാെ�യാണ്
ഉളളെത�് വ��മാ�ാേമാ?

ഇല�ിക് േപാ�ക�െട അപകടാവ�

3162. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േറാ�കളി�  നി��� ഇല�ിക് േപാ�ക�  പലേ�ാ�ം അപകടകരമാ�ക�ം
ജന��െട ജീവ�ം സ��ി�ം ഭിഷണിയാ�ക�ം െച�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) അപകട��ാ�േ�ാ�  മാ�ം അേന�ഷണം നട�ക�ം പരിഹരി�ക�ം െച��തിന് പകരം
�ിരമായി ഇല�ിക് േപാ�കളി� അ��� പണിക� നട�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) അപകടാവ�യി�ളള േപാ�ക�െട വിവരം െപാ�ജന സഹകരണേ�ാെട േശഖരി�ാ�ം േക�പാട്
പരിഹരി�വാ�ം എെ��ി�ം സംവിധാനം ഇേ�ാ� നിലവി�േ�ാ;

(ഡി) സം�ാന�് ൈവദ�തി േപാ�കളിെല�ം ൈല�കളിേല�ം അ����ണിക�  �ിരമായി
പരിേശാധി�വാ� ഒ� സംവിധാനം െകാ�വ�േമാ; വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ?

കാസ�േഗാഡ് നിേയാജകമ�ല�ിെല െസ�� ഓഫീ�ക�

3163. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് അസം�ി നിേയാജകമ�ല�ി�  എ� െസ��  ഓഫീ�ക�
�വ��ി��െ��ം ഓേരാ െസ��  ഓഫീ�ക�െട�ം കീഴി�� ക�സ�മ�മാ�െട എ�ം
എ�യാെണ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) �തിയ െസ�� ഓഫീ�ക� �ട��തിെ� മാനദ�ം എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) കാസ�േഗാഡ് മ�ല�ി� േവ�� െസ�� ഓഫീ�ക� ഇ�ാ�തിനാ� �രദി�കളി�നി�്
പല ആവശ����ായി െസ��  ഓഫീസി�  എ�� ജന��  അ�ഭവി�� ��ി��ക�
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) െസ��  ഓഫീ�കളി�  എ�ിേ�രാ�� ക�സ�മ�മാ�െട �യാസം �രീകരി��തിന് ഒ�
പ�ായ�ി�  ഒ� െസ��  ഓഫീസ് എ� മാനദ�ം ഈ കാര��ി�  പാലി�ി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ?
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��ാ�ര നിേയാജകമ�ല�ി� �ഗ�ഭ െെവദ�ത േകബി�

3164. �ീ.പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ാ�ര നിേയാജകമ�ല�ിെല ഏെതാെ� �േദശ�ളിലാണ് �ഗ�ഭ െെവദ�ത േകബി�
�ാപി��തി�� �വ��നം ���ിയായി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ാ�ര നിേയാജകമ�ല�ി�  ���മാ�ം �ഗ�ഭ േകബി�  �ാപി��തി�� നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(സി) ഇെ��ി� മ�ല�ി� ���മാ�ം �ഗ�ഭ േകബി� ഇ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വ�ി��ം െക.എസ്.ഇ.ബി. െസ�� ആഫീസ്

3165. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�ര വ�ി���് ആരംഭി� െക.എസ്.ഇ.ബി.  െസ��  ആഫീസി�  ജീവന�ാ�െട
�റ��് എ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;എ�ി�  ഇത് പരിഹരി��തിനാവശ�മായ അടിയ�ര
നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) സ��� ൈവദ�തീകരണ പ�തിയി�  ഉ�െ��� ആല�ഴ ജി�യിെല �ണേഭാ�ാ��െട
നിേയാജക മ�ലാടി�ാന�ി�� എ�ം ലഭ�മാ�േമാ; ജി�യിെല ഏെതാെ� പ�ായ�ക�
ഇതിനായി �ക നീ�ി വ�ി��്; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

നിലംേപ�� ഭാഗ�് സബ് േ�ഷ�

3166. �ീ.േതാമസ് ചാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��നാ�ിെല കായ� നില�ളി� ൈവദ�തി �ട�ം പതിവാ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത �ലെ� ൈവദ�തി �ാമം പരിഹരി��തിന് ��നാ�ിെ� വട�� േമഖലകളി� സബ്
േ�ഷ� നി��ി��തിന് പ�തി നിലവി�േ�ാ;

(സി) കാവാലം അെ��ി� നിലംേപ�� ഭാഗ�് സബ് േ�ഷ� നി��ി��തിന് അടിയ�ര നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

സം�ാനെ� ൈദനംദിന ൈവദ�തി ഉ�ാദന�ം ഉപേയാഗ�ം

3167. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ൈദനംദിന ൈവദ�തി ഉ�ാദന�ം ഉപേയാഗ�ം എ�െയ�ം ഏെത�ാം േമഖലകളി�
ഉ�ാദനം നട��െവ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) േക��ി�  നി�ം മ� സം�ാന�ളി�  നി�ം എ� �ണി�് ൈവദ�തി ലഭി��െ��ം
ഇവ�േ�ാേരാ�ി�ം ന�േക�ി വ�� എന�ജി താരിഫ് �ക എ�െയ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ജലൈവദ�ത പ�തി വഴി എ� �ണി�് ൈവദ�തി ഉ�ാദി�ി��െ��ം �ണി�ി� വ��
ഉ�ാദനെ�ലവ് എ�െയ�ം ഇത് വിതരണം െച��ത് എ� നിര�ിലാെണ�ം അറിയി�േമാ;

(ഡി) മ� േ�ാത�കളി� നി�് ഉ�ാദി�ി�� ൈവദ�തി�െട അള�ം �ണി�ി� വ�� ഉ�ാദനെ�ല�ം
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എ�െയ�് വ��മാ�േമാ;

(ഇ) െഗയി�  പ�തി �ാവ��ികമായാ�  ���രം,  ��ൈവ�്,  ചീേമനി,  കായം�ളം എ�ീ
നിലയ�ളി�  ഗ�ാസ് ഉപേയാഗി�ളള ൈവദ�തി ഉ�ാദനം യാഥാ���മാ�ി എ� െമഗാവാ�്
ൈവദ�തി ഉ�ാദി�ി�ാ�  കഴി�െമ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ��ത പ�തിക�
സമയബ�ിതമായി ���ീകരി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല െക.എസ്.ഇ.ബി. ത�ികക�

3168. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� െക.എസ്.ഇ.ബി.യി� എ� ത�ികക� ��ി�െ��ി�െ��ം ഇതി�
എ� �ിരം ജീവന�ാ� ഉെ��ം ത�ിക തിരി�ം �ാപനം തിരി�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ത�ിക ��ി�വയി�  താ�ാലികമാ�ം ദിവസ േവതന �കാര�ം,  കരാറടി�ാന�ി�ം
�വ��ി��വ�  എ��െ��ം ഇവ�  എ� നാളായി േജാലി െച�വ��െ��ം
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �ിരം ത�ികക� നിക�ാ� കഴിയാെത വ�തിെ� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ത�ിക ��ി�ാെത താ�ാലികമാ�ം/കരാ�  /ദിവസേവതന �കാര�ം എ� േപ�  േജാലി
െച�വ��െ��ം അവ� എ� �ത� േജാലി െച�വ��െവ�ം ഏെത�ാം ത�ികയിലാണ്
േജാലി െച��െത�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) റി�യ� െച� ജീവന�ാരി� എ� േപ� താ�ാലികമാ�ം ദിവസ േവതനാടി�ാന�ി�ം േജാലി െച�
വ��െ��് വ��മാ�ാേമാ?

��േ�രി െെവദ�തി സബ് േ�ഷ�

3169. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

മണ�� മ�ല�ിെല ��േ�രി െെവദ�തി സബ് േ�ഷെ� നവീകരണ�ി�ം േശഷി വ��നവി�ം
േവ�ി എെ��ി�ം പ�തിക� ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദവിവര�� ന��േമാ?

ദീ�ദയാ� ഉപാ��ായ �ാമീണ േജ�ാതി േയാജന

3170. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക�ാവി�ത പ�തിയായ ദീ�ദയാ�  ഉപാ��ായ �ാമീണ േജ�ാതി േയാജന പ�തിയ�സരി�്
േക� സ��ാരി�  നി�് ക��  ജി��് എ� േകാടി �പ�െട പ�തി�� അംഗീകാരമാണ്
ലഭ�മായി��ത്;

(ബി) ��ത പ�തിയ�സരി�് ഏെത�ാം ഘടക���ാണ് അംഗീകാരം ലഭി�ി��ത്;
(സി) പ�തി �വ��നം എേ�ാ�  ആരംഭി�ാ�  കഴി�ം;  പ�തി ���ിയാ�ാ�  അംഗീകരി�

ഡി.പി.ആ� �കാരം എ� കാലയളവ് േവ�ിവ�ം; വ��മാ�ാേമാ?

സ��� ൈവദ�തീ�ത സം�ാനം
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3171. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി.
േഡാ.എം. െക. �നീ�
�ീ.എ�. ഷം��ീ�
,, എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം േകരളെ� സ��� ൈവദ�തീ�ത സം�ാനമാ�ി
മാ��തിന് എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ വ�ഷം ആരംഭ�ി� എ� വീ�ക� ൈവദ�തീകരി�ാെത േശഷി�ി�� എ�� സംബ�ി�
വിവരം െവളിെ���േമാ;

സ��� ൈവദ�തീകരണം

3172. േഡാ.എ�. ജയരാജ്
�ീ.േറാഷി അഗ�ി�
,, േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��� ൈവദ�തീകരണ പ�തിയി� വീ�ക� മാ�മാേണാ ഉ�െ���ിയി��ത്;
(ബി) അംഗ�വാടിക�, െപാ� �ാപന�� എ�ിവെയ�ടി ��ത പ�തിയി� ഉ�െ���േമാ എ�്

വ��മാ�േമാ?

സ��� ൈവദ�തീകരണം

3173. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��� ൈവദ�തീകരണ പ�തി നട�ിലാ�ാ�, ൈവദ�തി�െട ഉ�പാദനം ���തിനായി
എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വാ� ഉേ�ശി��ത്; വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) ൈവദ�തി ചാ��് വ��ി�ി�ാെത ഉ�പാദന�ിനായി ��ത�  ൈവദ�ത പ�തിക�
നട�ിലാ��തിന് പര�രാഗത മാ���ള�ാെത മെ�െ��ാം മാ�����ാണ് ����ം
ന��ക; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ഇ�രം പ�തിക�  സമയബ�ിതമായി ���ീകരി��തിന് എെ��ാം �ാ�ജികളാണ്
സ��ാരിെ� പരിഗണനയി��ത്; വിശദവിവരം ന��േമാ?

സ��� ൈവദ�തീകരണ�ി�� ഫ�്

3174. �ീ.പി.ടി. േതാമസ്
,, വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

സം�ാന�് സ��� ൈവദ�തീകരണം നട�ിലാ��തിന് എ�ാ ഉപേഭാ�ാ���ം ൈവദ�തി
കണ�� ന���തി�ളള ഫ�് ���മാ�ം സ��ാ� വഹി�േമാ; വിശദാംശം ന�കാേമാ?

സം�ാന�് ഉ��ാദി�ി�� ൈവദ�തി
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3175. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

സം�ാന�് ജലം, കാ�്, സൗേരാ��ം എ�ീ ഉ�ാദന േ�ാത�കളി� നി�ം എ� െമഗാവാ�്
ൈവദ�തിയാണ് �തിവ�ഷം ഉ��ാദി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;  ഓേരാ�ം �േത�കം
െവളിെ���ാേമാ?

അതിര�ി�ി ജലൈവദ�ത പ�തി

3176. േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �തിയ ജലൈവദ�ത പ�തിക� ആരംഭി�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) അതിര�ി�ി ജലൈവദ�ത പ�തി നട�ിലാ�ാ�  എെ��ി�ം നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

ഉെ��ി� ആയതിെ� ഇേ�ാ�� അവ� എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

�ളാ�ഷി�് പ�തി

3177. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) എ�ാവ��ം ൈവദ�തി എ� സ��ാരിെ� �ളാ�ഷി�് പ�തി�െട �വ��നം ഇേ�ാ� ഏ�
ഘ��ിലാണ് എ�ം,  ഓേരാ ജി�യി�ം ഇതിനായി നാളി�വെര നട�ിയ �വ��ന��
എെ��ാം എ�ം,  ഓേരാ ജി�യി�ം ഇ� ���ീകരി�ാ� ഉേ�ശി�� കാലപരിധി എ� എ�ം
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതിെ� ഭാഗമായി സ��ാ�  �റെ��വി� നി�േ�ശ��, അഭി�ായ��, ഉ�ര�ക�  എ�ിവ
സംബ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഇവയി�േമ� ൈവദ�തി റ�േല�റി ക�ീഷ� സ�ീകരി� നിലപാ�ക� എെ��ാം;
(ഡി) വീ� ന��  ലഭി�ാ� കാരണ�ാ�, അേപ� സമ��ി�ി�ം നാളി�വെര ൈവദ�തി കണ��

ലഭി�ാ�,  1500  ച�ര� അടി വെര വി�ീ���� വീ�ക��് ൈവദ�തി ലഭ�മാ�ാ� വ��്
സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

ൈവദ�തി�െട �തിമാസ ആവശ��ം ഉ�ാദന�ം

3178. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

സം�ാന�് ൈവദ�തി�െട �തിമാസ ആവശ�ം എ�െയ�ം, �തിമാസ ഉ�ാദനം എ�െയ�ം,
�തിമാസം എ� �ണി�് ൈവദ�തി ഇതരസം�ാന�ളി�  നി�് ലഭ�മാ��െവ�ം
അറിയി�േമാ?

ക����ി നിേയാജക മ�ല�ിെല സ��� ൈവദ�തീകരണ പ�തി

3179. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാരിെ� സ��� ൈവദ�തീകരണ പ�തി �കാരം ക����ി നിേയാജക മ�ല�ി�
നി�ം എ� അേപ�ക�  ലഭി�െവ�് വ��മാ�േമാ;  ഇവയി�  എ� േപ��് കണ��
ലഭ�മാ�ിെയ�ം ഇനി എ� േപ��് കണ��  കി�ാ�െ��ം വ��മാ�േമാ;  ഇവ�െട
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അേപ�കളി� എ��ം േവഗം തീ��ക��ി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) സ��� ൈവദ�തീകരണ�ിെ� ഭാഗമായി ബ�.ൈവദ�തി വ��് മ�ി�െട ഓഫീസി�
ക����ി നിേയാജക മ�ല�ി�  നി�ം ന�കിയിരി�� അേപ�ക�  എ�;  അവ
ഏെത�ാം;  ഇവയി�  ആ�െ�ാെ� ൈവദ�തി കണ��  ന�കി എ�് െവളിെ���ാേമാ;  ഈ
അേപ�കളിെല �ട�നടപടി�െട �േരാഗതി വ��മാ�ാേമാ?

സം�ാന�ിന് �റ�നി�ം ��ത� െെവദ�തി

3180. �ീ.ഐ.സി.ബാല���
,, വി.ഡി.സതീശ�
,, അ�വ� സാദ�്
,, എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

സം�ാന�ിന് �റ�നി�ം ��ത�  െെവദ�തി വാ��തിന് െെവദ�തി േബാ�ഡ് തീ�മാനം
എ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  െെവദ�തി െറ�േല�റി ക�ീഷ�  ഇ�ാര��ി�  എ�് നിലപാടാണ്
സ�ീകരി�െത�് വ��മാ�േമാ?

�െ�ാള�� േക�മാ�ി െക.എസ്.ഇ.ബി.�െട �തിയ െസ�� ഓഫീസ്

3181. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മേ�രി േനാ��്,  കിഴിേ�രി,  വ�വ�ം സബ് ഡിവിഷ�ക� വിഭജി�് �െ�ാള�� േക�മാ�ി
മല�റം മ�ല�ി�  െക.എസ്.ഇ.ബി.�െട �തിയ െസ��  ഓഫീസ് ആരംഭി�ണെമ�
ആവശ�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ാര��ി� നാളി�വെര സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) �തിയ െസ�� ഓഫീ�ക� ആരംഭി��ത് സംബ�ി� നയം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) മല�റം മ�ല�ിെല �െ�ാള�� േക�മാ�ി �തിയ െസ�� ഓഫീസ് ആരംഭി�വാ� സത�ര
നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

അ���ൗ�് േകബി� സംവിധാനം

T 3182.�ീ.പി.െക.��ാലി��ി
,, പി.ഉൈബ��
,, പി.െക.ബഷീ�
,, എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈവദ�തി വിതരണ�ിന് അ���ൗ�് േകബി�  �ാപി�� പ�തി ൈവദ�തി േബാ�ഡ്
നട�ാ��േ�ാ;

(ബി) എ�ി� പ�തി നട�ി�് ഏ� ഘ��ിലാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ൈവദ�തിവിതരണം അ��  �ൗ�് േകബി�  �േഖനയാ���െകാ�് �തീ�ി�� േന���
വ��മാ�േമാ?
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കട�ഴി�റ�് സബ് േ�ഷ�

3183. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഒ��ാലം നിേയാജക മ�ല�ിെല കട�ഴി�റ�് െക.എസ്.ഇ.ബി.  33 െക.വി സബ് േ�ഷ�,
110  െക.വി സ�്േ�ഷ�  എ�ിവ ആരംഭി�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�
ആയതി�േമ� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�െവ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത സബ് േ�ഷെ� �വ��ന�ിനാവശ�മായ �മി ൈകമാ�ം െച�െ��് േബാ�ഡിന്
ലഭി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

േജാലി�ിടയി� അപകടം സംഭവി� ജീവന�ാരെ� ആ��ല���

3184. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ഇ.ബി. േച��ല ഡിവിഷനിെല എസ്.എ�. �രം െസ�നി� െെവദ�തി െെലനി� േജാലി
െച��തിനിടയി�  േഷാേ��് കഴി� അ�് വ�ഷേ�ാളമായി േബാധരഹിതനായി കിട��
െെല�മാ�  �ീ.  െകാ���ന് ശ�ളേമാ,  െപ�ഷേനാ മ�് ആ��ല��േളാ ലഭി�ാ� കാര�ം
��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇേ�ഹ�ിന് ഏത് തീയതി വെര ശ�ളം ലഭി��തി�ം ഏ� തീയതി �ത�  െപ�ഷ�
ലഭി��തി�ം അ�ഹത��്;

(സി) െപ�ഷ� അ�വദി��തി�ളള തട��� എെ�ാെ�യാണ്;
(ഡി) ഇേ�ഹ�ിെ�റ ആ�ിത��് െക.എസ്.ഇ.ബി. യി� േജാലി ലഭി�ാ� അ�ഹത�േ�ാ; ഉെ��ി�

ആയതിന് എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

അംഗനവാടിക��് സൗജന� ൈവദ�തി

3185. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

സ��� ൈവദ�തീകരണ പ�തി�െട ഭാഗമായി അംഗനവാടിക��് സൗജന�മായി ൈവദ�തി
കണ�� ന�കാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മിനി�ീരിയ� ഓഫീസ�മാ�െട �േമാഷ�

3186. �ീ.േ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�  മിനി�ീരിയ�  ഓഫീസ�മാ��് ഒ� ത�ികയി�  നി�് അ��
ത�ികയിേല�് �േമാഷ� ലഭി��തിന് നിലവി� നി�യി�ി�� മാനദ��� എെ��ാമാണ്;
ഇത് സംബ�ി�് ഇറ�ിയ ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) �േമാഷ� നി�യി�ി�� ��ത മാനദ���  �ലം �േമാഷ�  ത�ിക ഒഴി� കിട�ി�ം
�േമാഷ� ലഭി�ാ� എ� മിനി �ീരിയ� ഓഫീസ�മാ� ഉെ��് വ��മാ�േമാ;
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(സി) മിനി�ീരിയ� ഓഫീസ�മാരി� വിരമി�ാ� ര�വ�ഷ�ി� താെഴ��വ� എ�േപ��്; ഇവ��്
നിലവി�� മാനദ� �ളി� ഇളവ് ന�കി ഒഴി� കിട�� �േമാഷ� ത�ികയി� നിയമനം
ന�കാ� സത�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െപാ��ാപന�ളി� േസാളാ� പാന�ക�

3187. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  ഓഫീ�ക�, ��ക�, മ� െപാ��ാപന��  എ�ിവയി�  േസാളാ�  പാന�ക�
�ാപി��തി�� പ�തിക� നിലവി�േ�ാ; എ�ി� ഇവ �ാപി��തി�� നടപടി�മ��
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െക.എസ്.ഇ.ബി.  �െട െക�ിട�ളി�  �ിഡ് കണ�ഡ് േസാളാ�  �ാ�് �ാപി��  പ�തി
നട�ിലാ�ാ�  തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഏെത�ാം െക�ിട�ളിലാണ് ഇ�ര�ി�� �ാ�്
�ാപി�ി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

െപാരി����ിെല െക. എസ്. ഇ. ബി. ക�ാ�േ��ക�

3188. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചാല�ടി മ�ല�ി�െ�� െപാരി����ിെല െക.  എസ്.  ഇ.  ബി.  വക ഉപേയാഗ�ന�മായ
ക�ാ�േ��ക� നവീകരി�് �റി�ക��് താമസ സൗകര�െമാ���തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി�, ��ത നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാെണ�് അറിയി�േമാ;

(സി) െപാരി�ലി�  േനരേ���ായി�� ൈഹഡ�  �റിസ�ിെ� ഭാഗമാ�� േബാ�ിംഗ്
�നരാരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

പറ�ളം േക�ീകരി�് 33 െക.വി സബ് േ�ഷ�

3189. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ാല നിേയാജകമ�ല�ി�  പറ�ളം േക�ീകരി�്  33  െക.വി.സബ് േ�ഷ�
ആരംഭി�ണെമ� ആവശ�ം പരിഗണി�േമാ; എ�ി� വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി� െ�ാേ�ാസ� െക.എസ്.ഇ.ബി യി� നി�ം സ��ാരിന് ലഭി�ി�േ�ാ; എ�ി�
വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

മേ�രി - നില�� 66 െക.വി. സബ് േ�ഷ� 110 െക.വി. സബ് േ�ഷ� ആയി അ�േ�ഡ് െച��

3190. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മേ�രി  -  നില�� 66  െക.വി.  സബ് േ�ഷ� 110  െക.വി.  സബ് േ�ഷ� ആ�ി അ�േ�ഡ്
െച�� േജാലി,  നില�രി� നി�ം എട�രയിേല�് നിലവി�� ൈല� ഡബി� സ�ക��ാ��
േജാലി എ�ിവ ആറ് മാസ�ി��ി� ���ീകരി�വാ�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; അതി�േവ�
സാധന സാമ�ിക� ലഭ�മാ��തിനാവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) 66  െക.വി.  സബ് േ�ഷ�  110  െക.വി.  സബ് േ�ഷ�  ആയി അ�േ�ഡ് െച�� േജാലി
���ീകരി��തിനിടയി�  വരാ�  സാധ�ത�� പവ�ക�് ഒഴിവാ��തിന് ബദ�  മാ��ം
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സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

െന�ാ�ി�കര 66 െക.വി സബ് േ�ഷ� 110 െക.വി ആ�ി ഉയ���തി�� നടപടി

3191. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ാ�ി�കരയി�  40  വ�ഷം ��പ് �ാപി�  66  െക.വി സബ് േ�ഷ�  110  െക.വി ആ�ി
ഉയ���തി�� നടപടി അടിയ�രമായി ���ീകരി�േമാ;  ഇത് എ�് ക�ീഷൻ െച�െമ�്
െവളിെ���േമാ;

(ബി) െന�ാ�ി�കര ജനറ�  ആ�പ�ിയി�  എ�്.  �ി.  കണ��  ന��� േജാലി ���ിയാ�ാ�
നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) െന�ാ�ി�കര നഗര�ി� �ാപി�ി�� �. ജി. േകബി�ക� ഉട� �വ��ന�മമാ�േമാ;

(ഡി) െന�ാ�ി�കര മ�ല�ി�  അപകടകരമായി �ിതി െച�� �ാ�േ�ാമ�ക�  മാ�ി
�ാപി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േകളകം 66 KV സബ് േ�ഷ�

3192. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകളക�് അ�വദി�  66  KV  സബ് േ�ഷെ� ���ി എ�് ആരംഭി�വാ�  സാധി�െമ�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ൈല�  മാ�ി വലി�വാ�� ���ിയ എ�ിേമ�് �ക ഭരണാ�മതി ന�കിയ �കെയ�ാ�
�റവായതിനാ� സബ് േ�ഷന് ൈവദ�തി േബാ�ഡ് ന�േക� �തിയ എ�ിേമ�ി�� അ�മതി
ന�കിയി�േ�ാ;

(സി) ��ത സബ് േ�ഷെ� നി��ാണം സമയബ�ിതമായി ���ീകരി�് �വ��നം
ആരംഭി��തി�ം അ�വഴി േകളകം, കണിയാ�, െകാ�ി��, േപരാ�� പ�ായ�കളിെല േവാ�േ�ജ്
�ാമം പരിഹരി��തി��� അടിയ�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

േദവസ�ം േബാ��ക��് കീഴി�� േ����

3193. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) തി�വിതാം��, െകാ�ി�, മലബാ� േദവസ�ം േബാ��ക��് കീഴി� എ� േ���� ഉെ��്
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത േ���ളി� 2011-16 കാലയളവി� എ� േപ��് നിയമനം ന�കിെയ�് വിശദമാ�േമാ?

േവ�ാട് േഗാ�ലം സംര�ണം

3194. �ീ.െക.�രളീധര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��വാ�� േദവസ��ിെ� കീഴി�� േവ�ാട് േഗാ�ലം സംര�ി�ാ� എെ�ാെ� നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി��ത്എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) േവ�ാട് േഗാ�ല�ിെ� അധീനതയി���ം അന�ാധീനെ���മായ �മി തിരി� പിടി�ാ� നടപടി
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സ�ീകരി�േമാ;

(സി) േവ�ാട് േഗാ�ലം ��മതി� െക�ി സംര�ി��തിന് േദവസ�ം എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി�
എ�് വിശദമാ�േമാ; ഇതിെ� പണി എ�േ��് തീ��ാനാണ് േദവസ�ം ല��മി�ിരി��ത്എ�്
വിശദമാ�േമാ?

ഏകീ�ത േദവസ�ം സംവിധാനം

3195. േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഏകീ�ത േദവസ�ം സംവിധാനം നട�ാ�ാ�േ�ശി��േ�ാ;  എ�ി�  എേ�ാ�
നട�ാ�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്;

(ബി) ഇതി�� നടപടിക� എ� ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ?

ശബരിമല സ�ീേവജ് �ീ�്െമ�് �ാ�്

3196. �ീ.െക.�രളീധര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2015  �  ശബരിമലയി�  25  േകാടി �പ െചലവഴി�് നി��ി� സ�ീേവജ് �ീ�്െമ�് �ാ�്
�വ��ന�മമ� എ�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ിൽ അത്
�വ��ന�മമാ��തി�� എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(ബി) ശബരിമലയി�  �ാപി� സ�ീേവജ് �ീ�്െമ�് �ാ�് �വ��ന�മമെ��� െട�ി��
എ�ാമിന�െട റിേ�ാ��് സഭ�െട േമശ�റ� വ�ാേമാ;

(സി) ഇ�ാര��ി�  വീ� വ��ിയ േദവസ�ം േബാ�ഡിെല മരാമ�് വിഭാഗ�ിെല
ജീവന�ാ�െ�തിെര�ം സ�ീേവജ് �ീ�്െമ�് �ാ�് �ാപി��തിന് േമ�േനാ�ം വഹി� ൈഹപവ�
ക�ി�ിെ�തിെര�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ശബരിമല തീ��ാടന പ�തിക�

3197. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ�
,, വി.പി.സജീ��
,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�
,, വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ശബരിമല തീ��ാടന പ�തിക��് േക� ഗവ�െമ�് അംഗീകാരം
ന�കിയി�േ�ാ;വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇത�സരി�് എവിെടെയാെ�യാണ് തീ��ാടക��് ��ത� സൗകര�ം ലഭി��ത്;
(സി) ഇതിനായി എ� േകാടി �പ�െട േക� സഹായമാണ് ലഭി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) സം�ാന സ��ാ� ഈ പ�തി നട�ാ�ാ� എെ��ാം നടപടികളാണ് ൈകെ�ാ�ി��െത�്
വ��മാ�ാേമാ?

മലബാ� േദവസ�ം േബാ�ഡി� ജീവന�ാ��് �ാന�യ�ം
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3198. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) മലബാ�  േദവസ�ം േബാ�ഡി� കീഴി�  വ�� ജീവന�ാ��് �ാന�യ�ം വഴി എ�ിക��ീവ്
ഓഫീസറായി നിയമി�െ���തി�� റാ�് ലി�് നിലവി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി�  ��ത ലി�ി�  നി�് ഇ�വെര എ� േപ��് നിയമന ഉ�രവ് ന�കിയി��്;
വിശദമാ�ാേമാ?

എളവ�ി �ീ���ാ ഭഗവതി േ���ിറ

3199. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മലബാ�  േദവസ�ം േബാ�ഡിെ� ��വാ��  ഡിവിഷ� കീഴി���ം മണ��
മ�ല�ി��െ���മായ ��ര ഏ�േറാളം വി�തി�� എളവ�ി �ീ���ാ ഭഗവതി േ���ിറ
മതിയായ സംര�ണം ലഭി�ാെത പായ�ം െചളി�ം നിറ� മലിനമായി കിട�കയാെണ� കാര�ം
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇൗ ജലേ�ാത�ിെ� സംര�ണ�ി�ം നവീകരണ�ി�മായി അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

കാ�ക�ം �ള��ം സംര�ി��തിന് പ�തി

3200. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ക�ം �ള��ം സംര�ി��തിനായി പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ജലേ�ാത�ക�  സംര�ി��തിെ� ഭാഗമായി,  േദവാലയ�േളാട് അ�ബ�ി�� �ള��
സംര�ി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

തി�വ�ം പര�രാമ േ���ിെല �ാ�ത��ണം

3201. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഹി�വിെ� േഷാഡശ ക���ി�  പറ�ി�� �ാ��ിനായി ദിവസ�ം ആയിര�ണ�ിന്
ഭ�ജന�� എ�ിേ��� തി�വ�ം പര�രാമ േ���ി� �ാ� ത��ണം െച��തി��
േതാടിെ� ദയനീയ �ിതി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) �ാ� ത��ണം െച��തി�� ഈ േതാ�ി�  ച�ചവ�ക�ം മാലിന���ം നിേ�പി��ത്
തട��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ��ത േതാട് എ�ാ ദിവസ�ം ��ിയാ�വാ�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ഈ േതാടി� സമീപം കിഴ�മാറി ഒ��� കരമനയാ�ി�  പി�ത��ണം െച�ാ�� സൗകര�ം
ഒ��േമാ;

(ഇ) പാ�വതി ��നാറി�  നി�� മലിനജലം േ�� സ�ിധിയി�� ബലി�ടവി�  എ��ത്
തട��തിനായി ഇടയാ� പാല�ി� ഷ�� നി��ി��തിനാവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

സ��മായി ആനക�ളള േദവസ�ം േ����
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3202. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ആനക� സ��മാ�ളള േദവസ�ം േ���� ഏെത�ാെമ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇവിട�ളിെല ആനക� െചരി�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�േമാ;

(സി) ആനകെള പരിചരി��തി�ം അവ�് �ത�മായി മ��ം ആഹാര�ം ന���തി��ളള നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) െവ�റിനറി സ�ജ�മാ�െട േമ�േനാ�ം ഇ�ാര��ി�  ഉ�ാ�വാ�  ആവശ�മായ നി�േ�ശം
ബ�െ��വ��് ന��േമാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) �റിസ�മായി ബ�െ���ി ആനകെള സംര�ി��തിന് പ�തി നിലവി�േ�ാ?

��വാ�� �ീ�� സ�ാമി േ���ിെല ക� േകാം��് നി��ാണം

3203. �ീ.െക.�രളീധര�
,, വി.ഡി.സതീശ�
,, അനി� അ�ര
,, എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��വാ�� േ���ിെല തിര�് നിയ�ി��തിെ� ഭാഗമായി ക� േകാം��് നി��ി�� നടപടി
ഏ� ഘ�ം വെരയായി;

(ബി) ക� േകാം��് നി��ാണ�ിന് സ��ാ� ന�കിയ അ�മതി റ�ാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) തിര�് നിയ�ി��തിന് ക� േകാം��് നി��ാണ�ിന് പകരമായി എ� സംവിധാനം
ഒ��ാനാണ് സ��ാ� തീ�മാനി�ി��ത്;

(ഡി) ക� േകാം��് നി��ാണ�ിെ� �ാ�ം എ�ിേമ�ം ചീഫ് െട�ി��  എ�ാമിനെറെ�ാ�്
പരിേശാധി�ി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� ഇത് സംബ�ി� വിശദമായ റിേ�ാ��് ന�കാേമാ ?

േകായി�� െകാ�ാര�ി� ത�ശാ� പഠന േക�ം

3204. �ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ആ�ി�� േകായി�� െകാ�ാര�ി� ത�ശാ� പഠന േക�ം �ട��തി�ളള നടപടി�മ��
ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ത�ശാ� പഠന േക��ിെ�റ ഘടന�ം �ാഫ് പാേ��ം സംബ�ി�ളള വിവര��
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഇൗ േക�ം എ�േ��് �വ��നം ആരംഭി�വാനാണ് തീ�മാനി�ി�ളളെത�് വ��മാ�ാേമാ?

കാ�ക�െട�ം �ള��െട�ം സംര�ണം

T 3205.�ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�
,, െക.എം.ഷാജി
,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്
േഡാ.എം. െക. �നീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സം�ാനെ� കാ�ക�ം അ�ബ� �ള��ം സംര�ി��തി�ം നവീകരി��തി���
പ�തി�െട നട�ി�് വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� അ� സംബ�മായ വിശദവിവരം െവളിെ���േമാ;

(സി) ഇതിനായി എെ�ാെ� സഹായ�ളാണ് സ��ാരിെ� ഭാഗ�നി�ം ലഭ�മാ��ത് എ��
സംബ�ി� വിശദവിവരം ന��േമാ?

�ട�മാണിക�ം േദവസ�ം

3206. �ീ.െക.�രളീധര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ട�മാണിക�ം േദവസ�ം ആ�് അ�സരി�് േദവസ��ിെ� ബ�ജ�ി�ം ബ�ജ�് എ�ിേമ�ി�ം
േദവസ�ം ക�ീഷണ�െട അ�മതി വാ�ാ�േ�ാ;  ഏത് കാലയളവ് വെരയാണ് ബ�ജ�ി�ം
ബ�ജ�് എ�ിേമ�ി�ം േദവസ�ം ക�ീഷണ�െട അ�മതി വാ�ിയി��ത്;

(ബി) േദവസ�ം ബ�ജ�ി�ം ബ�ജ�് എ�ിേമ�ി�ം അത� വ�ഷ�ളി�  ക�ീഷണ�െട അ�മതി
വാ�ാതി��തി�� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�ാര��ി� വീ� വ��ിയ ബ�െ�� േദവസ�ം ജീവന�ാ�െ�തിെര എെ�ാെ� നടപടികളാണ്
സ�ീകരി��ത്?

�ട�മാണിക�ം േദവസ��ിെ� ഭരണ റിേ�ാ��്

3207. �ീ.െക.�രളീധര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ട�മാണിക�ം േദവസ��ിെ� ഏത് കാലയളവ് വെര�� ഭരണ റിേ�ാ��ാണ് നിയമസഭ�െട
േമശ�റ�് വ�ാനായി സമ��ി�ി��ത് എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഭരണ റിേ�ാ��് നിയമസഭ�െട േമശ�റ�് െവ��തിന് കാലതാമസം േനരി�ി�െ��ി�
ആയതി�� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഭരണ റിേ�ാ��് യഥാസമയം നിയമസഭ�െട േമശ�റ�് വ��തിേല�ായി ക�ീഷണ�െട
അ�മതി വാ��തി�ം �ട��് സ��ാരിന് സമ��ി��തി�ം വീ� വ��ിയ േദവസ�ം
ജിവന�ാ��് എതിെര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േഷാളയാ� പ�ിക വ�� സ��ീസ് സഹകരണ സംഘം

3208. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദസ�ാര�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചാല�ടി മ�ല�ിെല മല��ാറ േക�മാ�ി �വ��ി� വ�� േഷാളയാ�  പ�ിക വ��
സ��ീസ് സഹകരണ സംഘം  (R-332)  ഭരണ സമിതി�െട നിലവി�� ഘടന മാ��തിനായി
സമ��ി�ി�� അേപ�യി� സ��ാ� അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ��ത സംഘ�ിെ� �വ��നം കാര��മമാ��തിനായി,  സംഘം വക �ല�് �റിസം
േമഖലയിലട��� പ�തിക�  നട�ാ��തി�ളള സാ��ിക സഹായം അ�വദി��തിന്
നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

��� േ�ഡി� ഉ�െ���� സഹകരണ �ാപന��
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3209. �ീ.ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദസ�ാര�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എ� �പ �വ��ന�ലധന�ം നിേ�പ�ം ഉ� സഹകരണ �ാപന�െളയാണ് ���
േ�ഡി� ഉ�െ����ത് എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��� േ�ഡി�� �ാഥമിക സഹകരണ �റ� ബാ�ിെല ജീവന�ാ�െട ശ�ളം അതിന�സരി�്
വ��ി�ി�് ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ന� േ�ാ�ക�

T 3210.�ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദസ�ാര�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം എ� ന� േ�ാ�ക�  അട���ിെയ�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) 2015-െല�ം 2016 െല�ം ഓണ�ാല�് ന� േ�ാ�കളി� നി�് മാ�മായി എ� �പ�െട വീതം
ക�വടമാണ് നട�ി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) 2015-െല�ം  2016 െല�ം ഓണ�ാല�് �ടിയ വില�� സാധന�� വാ�ി �റ� വില�്
വി��ാ� ക�സ�മ�െഫഡിന് എ� �പ വീതം സ�ിഡി ന�കിെയ� വിശദമാ�േമാ?

സഹകരണ േമഖലയിൽ �വ��ം േ�ാ�ക�

3211. �ീ.സി.���
,, െക. ആ�സല�
,, െക. ബാ�
,, േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദസ�ാര�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സഹകരണ േമഖല�െട ആ�നികവ��രണ�ിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതിെ� ഭാഗമായി എ�ാ താ��കളി�ം'�വ��ം'  േ�ാ�ക�  ആരംഭി��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാ; ഇതിെ� �േത�കതക� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) വിവിധ തര�ി� ഉ�ാദി�ി�� എ�ാ�രം കാ�ഷിക ഉ�പ���െട�ം �ിരം വിപണി എ�
നിലയി�  �വ��ം േ�ാ�ക��ാവശ�മായ അടി�ാന സൗകര���  ഒ��വാ�  നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

സഹകരണ വ��ിന് കീഴിെല വിവിധ േബാ��കളിെല ജീവന�ാ�െട െപ�ഷ� പ�തി

3212. �ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദസ�ാര�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സഹകരണ വ��ിന് കീഴി� �വ��ി�� െപ�ഷ� േബാ�ഡ്, േ�മനിധി േബാ�ഡ്, വികസന
േ�മനിധി േബാ�ഡ്,  പരീ�ാ േബാ�ഡ്,  െഡേ�ാസി�് ഗ�ാര�റി ഫ�് േബാ�ഡ് എ�ിവയിെല
ജീവന�ാ��് 2014-� . സ��ാ� �ഖ�ാപി� െപ�ഷ� പ�തി ,പതി��ാം സഭ�െട പതിെനാ�ാം
സേ�ളന�ി� അവതരി�ി�് 2014 �� 24 ന് നിയമമായത് �കാരം നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ എ�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇൗ പ�തി ഇ�വെര�ം നട�ിലാ�ിയി�ിെ��ി� ആയത് എ�േ��് നട�ിലാ�ാ� കഴി�െമ�്
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വ��മാ�േമാ;

(സി) കാലതാമസം ഒഴിവാ�ി ഇൗ െപ�ഷ�  പ�തി അടിയ�ര �ാധാന�േ�ാെട
നട�ിലാ��തിനാവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

സഹകരണ വ��ി� �ാ�് മാേനജ� ത�ിക

3213. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദസ�ാര�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സഹകരണ വ��ി� ആല�ഴ ജി�യി� �ാ�് മാേനജ� ത�ികയി� നിലവിെല റാ�് ലി�ി�
നി�ം ശിപാ�ശ െച� ആദ� റാ�കാ� 'Not Joining Duty' ആെണ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ; ഈ
എ�.െജ.ഡി ഒഴി�ക� നിക��തി�� നടപടിക� ൈവ��തിെ� കാരണം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഒഴി�ക� അടിയ�രമായി നിക��തിനാവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) പി.എസ്.സി റാ�് ലി�ി� നി�ം ഈ ത�ികയി� നിയമന നടപടിക� ���ീകരി�് ഒഴി�ക�
നിക�ിയതിെ� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

സഹകരണ ബാ�കളിെല വാ� �ടി�ിക

3214. �ീ.എം. �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദസ�ാര�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സഹകരണ ബാ�കളിെല വാ� �ടി�ികകളി�  പലിശ,  പിഴ�ലിശ എ�ിവ ഒഴിവാ��തിേനാ
കടാശ�ാസം ന���തിേനാ നിലവി�  പ�തിക�േ�ാ;  ഇെ��ി�  അ�രെമാ� പ�തി
ആവി�രി� നട�ിലാ�േമാ?

സഹകരണ സംഘ�ളി� െമാ� ശ�ള�ി� േജാലി െച�� ജീവന�ാ�

3215. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദസ�ാര�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സഹകരണ സംഘ�ളി� െമാ� ശ�ള�ി� ത�ികക� സഹകരണ വ��് അ�വദി�ാ�േ�ാ;

ഉെ��ി�  ഏെത�ാം �ാപന�ളിലാണ് അ�വദി�ി�ളളെത�് വ��മാ�േമാ;  ഉ�രവിെ�
പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) മിനിമം േവജസ് ആ�ി�ം സഹകരണ നിയമ�ി�ം വി��മായി െമാ�ശ�ള�ി�  എ�
ജീവന�ാ� േജാലി െച�വ���്;

(സി) ഇ�െന അ�വദി� ത�ികക�െട�ം, ജീവന�ാ�െട�ം ത�ിക തിരി�ളള എ�ം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഈ ജീവന�ാ��് സഹകരണ നിയമ�കാര�ളള െ�യിലി� ശ�ളം അ�വദി��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

സഹകരണ വ��ിെ� േകാഴിേ�ാട് ഓഫീ�ക�

3216. �ീ.എ. �ദീ��മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദസ�ാര�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സഹകരണ വ��ിെ� േകാഴിേ�ാട് ജി�ാ ഓഫീ�ം മ�് ഓഫീ�ക�ം �ിതി െച�� താ��ാലിക
െക�ിടം സൗകര��ദമ� എ� കാര�ം സ��ാരി� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� �തിയ െക�ിടം നി��ി��തിനാവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?
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സഹകരണ സംഘ�ളിെല�ം ബാ�കളിെല�ം വാ� �ടി�ിക

3217. �ീ.െക.സി.േജാസഫ്
,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�
,, എ�േദാസ് ���ി�ി
,, വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദസ�ാര�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� സഹകരണ സംഘ�ളിെല�ം ബാ�കളിെല�ം വാ� �ടി�ിക �റ��തി�ം
�ടി�ിക�ാ��് ആശ�ാസം ന���തി�ം എെ��ാം കാര��ളാണ് നട�ാ�ി വ��െത�്
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) എെ��ാം പ�തികളാണ് ഇത�സരി�് ആവി�രി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇൗ പ�തികളി�െട എ�് �ക പിരിെ���ി�െ��് െവളിെ���േമാ;

(ഡി) എ� േകാടി �പ�� ആ��ല��ളാണ് വാ��ാ��് ന�കിയെത�് അറിയി�േമാ?

ജി�ാ സഹകരണ ബാ�ിെ� ഒൗേദ�ാഗിക വാഹനം ഉപേയാഗി��തിെ�റ മാനദ���

3218. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദസ�ാര�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജി�ാ സഹകരണ ബാ�് �സിഡ�മാ��ം ജനറ�  മാേനജ�മാ��ം ഒൗേദ�ാഗിക വാഹനം
ഉപേയാഗി��തിെ�റ മാനദ��� എെ�ാെ�യാണ് എ�ത് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഒൗേദ�ാഗിക വാഹനം സ�കാര� ആവശ��ിന്  8  കിേലാമീ��  �റേ��് ഉപേയാഗി��തി�ം  8

കിേലാമീ��  ��ത�  �ര�ളള സ��ം വസതിയി�  േപായി വ��തി�ം ജി�ാ ബാ�് ജനറ�
മാേനജ��് അ�മതി ന�കിയി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഒൗേദ�ാഗിക വാഹന��െട ഉപേയാഗം സംബ�ി�ളള സ��ാ�  നിയമം മറികട�വാനായി
േകാഴിേ�ാട് ജി�ാ സഹകരണ ബാ�് ത�ാറാ�ിയ െവഹി�ി� ��, ഭരണസമിതി തീ�മാന �കാരം
സഹകരണ സംഘം രജി�ാ�  അംഗീകരി� ന�കിയത് സ��ാ�  നിയമ വ�വ� �കാരം
നിലനി���താേണാ എ� കാര�ം പരിേശാധി�േമാ;  നിയമവി��െമ�ി�  ഇൗ വിഷയ�ി�
സ��ാ� അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

റി�് ഫ�്

3219. �ീ.എം.എം. മണി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദസ�ാര�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സഹകരണ �ാപന�ളി� നി�ം വാ� എ��േ�ാ� റി�് ഫ�് പിടി�ാ�േ�ാ;  റി�് ഫ�്
പിടി��തിെ� ഉേ�ശ�ല���� വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) റി�് ഫ�് �േയാജനെ���ി, ഏെതാെ� മാരക േരാഗ�� ബാധി�വ�െട �ടി�ികയാണ് ഇളവ്
െച� ന���ത്;

(സി) സഹകരണ �ാപന�ളി� നി�ം വാ� എ��ി��തി�േശഷം മാരകേരാഗ�� ബാധി�ക�ം
വാ� �ടി�ിക ആ�ക�ം െച�ി��വെര കെ��ി ഇവ�െട �ടി�ിക റി�് ഫ�്
�േയാജനെ���ി ഒഴിവാ�ി ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�ാ�  സഹകരണ ബാ�ക��്
നി�േ�ശം ന��േമാ;

(ഡി) റി�് ഫ�ിെ� ആ��ല�ം അ�ഹതെ�� പല വാ��ാ�ം അറിവി�ാ� കാരണം
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�േയാജനെ����ി� എ� വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഇ) അ�ഹതെ��വെര കെ��വാ�ം �ടി�ിക ഒഴിവാ�ി ന��വാ�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ആശ�ാസ് പ�തി

3220. �ീ.ഷാഫി പറ�ി�
,, േറാജി എം. േജാ�
,, സ�ി േജാസഫ്
,, തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദസ�ാര�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സഹകരണ േമഖലയി� ആശ�ാസ് പ�തി നട�ാ�ിയി�േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) എെ��ാം പരിപാടികളാണ് ഈ പ�തിയി�െട നട�ാ�ിയത്;
(സി) ��ത പ�തി വഴി സം�ാന സഹകരണ സംഘ��, ബാ�ക� എ�ിവ�െട �ടി�ിക ഇന�ി�

എ� േകാടി �പ പിരിെ���ക��ാെയ�് െവളിെ���േമാ;

(ഡി) എ� േകാടി �പ�െട ആ��ല��ളാണ് വാ�ക��് നല ്കിയെത�് വ��മാ�േമാ?

�ാമീണ ഹൗസിംഗ് സഹകരണ സംഘ��

3221. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദസ�ാര�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �തിസ�ിയിലായ �ാമീണ ഹൗസിംഗ് സഹകരണ സംഘ�� ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇവ�െട
ആ�ി-  ബാ��തക�  സംബ�ി�് പരിേശാധനക�  കാലാ��തമായി
നട�ാ�േ�ാ;വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�� എ� സംഘ�� സം�ാന�് ജ�ി നടപടികെള േനരി��െവ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) �ാമീണ ഹൗസിംഗ് സഹകരണ സംഘ�െള സഹായി��തി�ം അവ�െട �വ��നം
െമ�െ����തി�മായി നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�നിയ� േകാ-ഓ�േറ�ീവ് ഇ�െ���/ആഡി��

3222. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദസ�ാര�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

സഹകരണ വ��ി� �നിയ� േകാ-ഓ�േറ�ീവ് ഇ�െ���/ആഡി�� ത�ികയി�� ഒഴി�ക�െട
ജി�ാടി�ാന�ി�� വിവരം ലഭ�മാ�േമാ?

�ാഥമിക സഹകരണ ബാ�ക�െട പ�തിക�

3223. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദസ�ാര�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ാഥമിക സഹകരണ ബാ�ക� വഴി കാ�ഷിക വാ��ം, വിദ�ാഭ�ാസ വാ��ം വിതരണം െച�ാ�
എ� ല�ം �പ വെരയാണ് അ�വദി��ത് എ�് വ��മാ�േമാ;  ഇതിെ� പലിശ എ�
ശതമാനമാെണ�ം, എെ��ാം ഈടാണ് ബാ�ക� നി�േ�ശി��ത് എ�ം അറിയി�േമാ;

(ബി) േകരള�ിെല ഇട�രം െച�കിട ക�ഷകെര ല��മി�് �ാഥമിക സഹകരണ ബാ�ക� എെ��ാം
�തിയ പ�തികളാണ് ഏെ���ാ� ഉേ�ശി��ത് എ�റിയി�േമാ?
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തി�വ� ഈ�് േകാ-ഓ�േറ�ീവ് ബാ�് ഭരണസമിതി

3224. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദസ�ാര�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വ� ഈ�് േകാ-ഓ�േറ�ീവ് ബാ�് ലിമി�ഡ്  3260െ� നിലവി�� ഭരണസമിതി�െട
കാലാവധി എ�വെരയാണ്എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ബാ�ിെ� ഭരണ സമിതി െതരെ���ിന് വി�ാപനം �റെ��വി�ി�േ�ാ എ�്
വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ െതരെ���് സംബ�ി�് ൈഹേ�ാടതി വിധി �റെ��വി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� ഉ�രവിെ�
പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ഈ ഉ�രവ് �കാരം സഹകരണ ഇല��  ക�ീഷ�  നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ ഉെ��ി�
വിശദമാ�േമാ?

സീനിയ� ഓഡി�� �ീ. എം.എ�. സദാന�െ� സ��ീസ് ആ��ല���

3225. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദസ�ാര�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇരി�ാല�ടയിെല സഹകരണ ഓഡി�് അസി��് ഡയറ��െട ഓഫീസി�  സീനിയ�
ഓഡി�റായി േജാലിയിലിരിെ� കാണാതായ �ീ. എം.എ�. സദാന�െ� സ��ീസ് ആ��ല���
അ�വദി� കി��തിനായി ടിയാെ� ഭാര� �ീമതി സി. വി. സരള സമ��ി� അേപ�യി� എെ��ാം
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്; ��ത നടപടിക� ഇേ�ാൾ ഏ� ഘ��ിലാണ്;

(ബി) ��ത അേപ�യി� അടിയ�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

���-സഹകരണ എൻജിനീയറിങ് േകാേളജിെ��ം ആ�പ�ി�െട�ം �വ��ന��

3226. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദസ�ാര�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക�ിന് കീഴി� �വ��ി�� ��� സഹകരണ എൻജിനീയറിങ് േകാേളജിെ� �വ��ന��
സ��ാ� അവേലാകനം െച�ാ�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) നിലവി�� പ�ാ�ല സൗകര���  �േയാജനെ���ി ൈവവി��മാ�� േകാ�ക�  �ടി
ആരംഭി�ാ� കഴി�െമ�ത് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) ഇവിെട �വ��ി�ി�� ഫിനിഷിങ് േകാേളജിെ� ഇേ�ാഴെ� അവ� എ�ാെണ�്
അറിയി�േമാ;

(ഡി) ഇവിെട �വ��ി�� സഹകരണ ആ�പ�ി�െട �വ��നം സാഹചര��ിന�സരി�്
ഉയ��വ��ി�ാെയ� പരാതി ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ആ�പ�ിയിെല നിലവിെല സൗകര���
എെ��ാമാണ്;

(ഇ) ആ�പ�യിെല േഡാ��മാ�, പാരാെമഡി�� �ാഫ്,  അ�ബ� ജീവന�ാ�, ഓഫീസ് �ാഫ്
,ദിവസ േവതന�ാ�  എ�ിവ�  എ�വീതമാണ്;  ആ�പ�ി�െട വികസന�ിനായി എെ��ാം
കാര��ളാണ് സ��ാ� െച�ാ�േ�ശി��ത്;  ദീ�ഘനാളായി അട�കിട�� ക�ാ�ീ� �റ�
�വ��ി�ി��തിന് അടിയ�ിര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

പാല�ാട് ജി�യി� രജി�� െച� സഹകരണ �ാപന��
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3227. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദസ�ാര�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2011  �ത�  2015  വെര പാല�ാട് ജി�യി�  എ� സഹകരണ �ാപന��  രജി��
െച�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) രജി�� െച� സഹകരണ �ാപന��െട േപര്, േമ�വിലാസം എ�ിവ വ��മാ�േമാ?

കാസ�േകാഡ് ജി�ാ സഹകരണ ബാ�ി� സി.െക. �കാശന് ലഭിേ�� നിയമനം

3228. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദസ�ാര�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�്  16-8-99  �ത� 31-12-2003വെര�� കാലയളവി� എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�്
�േഖന താ��ാലിക നിയമനം ലഭി� അംഗപരിമിതെര �ിരെ���ിെ�ാ�് ഇറ�ിയ ഉ�രവി�
കാസ�േകാഡ് ജി�ാ സഹകരണ ബാ�ി�  നിയമനം ലഭിേ�� സി.െക.  �കാശന് ഇ� വെര
നിയമനം ന�കിയി�ി�ാ� വിഷയം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) സ��ാ�  ഉ�രവിെനതിെര എ�് കാരണം േബാധി�ി�ാണ് ബാ�് േക�ിന് േപായി��ത്;
വിശദാംശ�� അറിയി�േമാ;

(സി) സാ�ഹ�നീതി വ��് 7-8-2013ന് ഇറ�ിയ (സ.ഉ.(പി) 63/13/സാ.നീ.വ) ഉ�രവിന് േശഷം ബാ�്
ആ�െ��ി�ം നിയമനം ന�കിയി�േ�ാ;  ഈ നിയമന�ിന് േജായി�് രജി�ാ�  അംഗീകാരം
ന�കിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�േമാ;

(ഡി) സ��ാ�  ഉ�രവ് പരിഗണി�ാെത േക�ിന് േപായി�� ബാ�ിെനതിെര എെ��ി�ം നടപടി
എ��� വിഷയം പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�േമാ?

താമര�ടി സ��ീസ് സഹകരണ ബാ�്

3229. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദസ�ാര�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) താമര�ടി സ��ീസ് സഹകരണ ബാ�ിെല നിേ�പക��് എ� �ക മട�ി ന�കാ�െ��്
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത �ക മട�ി ന���തിന് സ�ീകരി�വ�� നടപടി�മ��  എെ�ാെ�യാെണ�്
വിശദമാ�േമാ;

(സി) �ക ഈടാ��തിനായി എ� േക�ക�  ഫയ�  െച�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;  ��ത
േക�ക�െട നിലവിെല �ിതി എ�ാെണ�് വിശദമാ�േമാ?

സാ��ിക വികസന�ിന് സഹകരണ േമഖലെയ �ാ�മാ�ാ� നടപടി

3230. �ീ.എ. �ദീ��മാ�
�ീമതി.വീണാ േജാ��്
�ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി
,, ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദസ�ാര�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിെ� സാ��ിക വികസന�ിന് �തിേ�കാ�  ഉത�� തര�ി�  സഹകരണ
േമഖലെയ �ാ�മാ�ാ� നടപടി ഉ�ാ�േമാ; എ�ി� അതിെ� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) സഹകരണ �ാപന�െള �േയാജനെ���ി വ�േതാതി�  െതാഴിലവസരം ��ി�ാ�
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ആേലാചന�േ�ാ;എ�ി� അത് ഏത് തര�ിെല�് അറിയി�േമാ;

(സി) കാ�ഷിക വാ�ക�  �ത�മായി തിരി�ട��വ��ളള പലിശ സ�ിഡി കാലവിളംബം �ടാെത
സഹകരണ സംഘ���് ന�കാ�ം നി��ാണ േമഖലയി�  ന��� വാ��് �ടി പലിശ
സ�ിഡി ന�കാ�ം ത�ാറാ�േമാ?

സാ�ഹ�േ�മ െപ�ഷ�ക� വിതരണം െച��തി� വീ� വ��ിയ സഹകരണ ബാ�ക�

3231. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദസ�ാര�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� ഓണ�ാല�് വിവിധ സാ�ഹ�േ�മ െപ�ഷ�ക�  വിതരണം െച��തി�� ഒ�
ഏജ�സിയായി സഹകരണ ബാ�കെള ഏ�െ���ിയി��തി� ഏെത�ി�ം സഹകരണ ബാ�്
െപ�ഷ� വിതരണ�ി� വീ� വ��ിയതായി കെ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� എ�് വീ�യാണ് വ��ിയത്;അതി� എ�് നടപടി സ�ീകരി�;

(സി) വീ� വ��ിയ ബാ�കെള ഒഴിവാ�ി പകരം എെ��ി�ം സംവിധാനം ആേലാചി��േ�ാ?

സഹകരണേമഖലയിെല ആ�പ�ിക�െട നവീകരണം

3232. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദസ�ാര�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സഹകരണ േമഖലയി� എ� ആ�പ�ിക� �വ��ി���്;
(ബി) ഡയറ�� േബാ�ഡിെ� അഴിമതിെകാ�ം െക�കാര��ത െകാ�ം �വ��നം താ�മാറായ എ�

ആ�പ�ിക��്; അവ�െട േപ�വിവരം വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത ആ�പ�ികെള �ന��ീവി�ി��തിന് ആവശ�മായ നടപടിക�  സ�ീകരി�ാ�
ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ഡി) വിദ�ധ ചികി� ലഭി�� സ�കാര� ആ�പ�ികളിെല ചികി�ാ െചലവ് സാധാരണ�ാരന്
താ�ാ�  കഴിയാ�വിധം ഉയ��നി���തിനാ�  സഹകരണ േമഖലയി�  വിദ�ധ ചികി�ാ
സൗകര��ളള ��ത�  ആ�പ�ിക�  ആരംഭി��തിന് ആവശ�മായ നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാ;

എ�ി� അതിെ� വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

��ിേ�ാ� സഹകരണ ബാ�ിെ� അ�ൗ�ി� നി�് പണാപഹരണം

3233. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദസ�ാര�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല ��ിേ�ാ� സഹകരണ ബാ�ിെ� ജി�ാ ബാ�് അ�ൗ�ി� നി�് പണം
ത�ിെയ���മായി ബ�െ�� വിഷയം ��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി�് അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  ആെര�ാമാണ് ���ാെര�ം
ഇവ�െ�തിെര എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ��ളള വിശദാംശ�� അറിയി�േമാ;

(സി) ഇേത ബാ�ി� തെ� ��പ�ം പണയം വ�്  25 ല�ം �പ ത�ിെയ�� വിഷയ�ം അേന�ഷണ
വിേധയമാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�േമാ?

ക�ഷക��് പലിശരഹിത വാ�
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3234. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദസ�ാര�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന���ഷക��് എ� �പ വെര സഹകരണ സംഘ�� പലിശ രഹിത വാ� അ�വദി���്;
1.7.2011 �ത� 31.5.2016 വെര എ� �പ വാ� അ�വദി�; എ� െന��ഷി�ാ��് ഇതിെ�
�ണം ലഭി�; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) നിലവി�  ഏെത�ാം �ഷിക�  െച��തിനാണ് സഹകരണ സംഘ��  പലിശ രഹിത വാ�
അ�വദി��ത്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) "ൈജവ പ��റി സ�യംപര�ാ� സം�ാനം"  എ� ല��ം ൈകവരി��തിനായി പ��റി �ഷി
െച��വ��് സഹകരണ സംഘ��  വഴി പലിശ രഹിത വാ� അ�വദി�� കാര�ം
പരിഗണി�േമാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ ?

േകാ��ലി� ��തായി �ിേവണി േ�ാ�ക�

3235. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം
വിേനാദസ�ാര�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ിേവണി േ�ാ�ക�  ഇ�ാ� �ല�ളി�  ��തായി ആരംഭി�വാ�  നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) േകാ���  നിേയാജക മ�ല�ി�  ��തായി �ിേവണി േ�ാ�ക�  ആരഭി�വാ�  നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(സി) േകാ���  മ�ല�ി�  സ�രി�� �ിേവണി േ�ാ�ക�െട �വ��നം ലഭി�വാ�  നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

ക�സ�മ�െഫഡ് അഴിമതിേ�സ്

3236. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദസ�ാര�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �� സ��ാ� കാലയളവിെല സഹകരണ വ��മ�ി ഉ�െ�� ക�സ�മ�െഫഡ് അഴിമതിേ�സ്
ഇേ�ാ� ഏ� ഘ��ിലാണ്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ക�സ�മ�െഫഡ് അഴിമതി�മായി ബ�െ�� മ�േദ�ാഗ�� ആെര�ാം; ഇവ�െട േപരി�
സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാം; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ��സ��ാ�  കാലയളവി�  ക�സ�മ�െഫഡ് വിേദശ മദ�ം വാ�ിയതി�  ഓേരാ വ�ഷ�ം
ലഭിേ�� ഇ�െസ�ീവ് �ക എ�െയ�ം എ� �കയാണ് ക�സ�മ�െഫഡിന് ലഭി�െത�ം
വ��മാ�േമാ?

കടെ�ണിയിലാ� സഹകരണ ബാ�ക�

3237. �ീ.എം.എം. മണി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദസ�ാര�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കടെ�ണിയിലാ� സഹകരണ ബാ�കെള സഹായി��തിന് എെ��ി�ം പ�തി നിലവി�േ�ാ;

(ബി) ഇൗ പ�തി�െട േപര് എ�ാണ്എ�റിയി�ാേമാ ;

(സി) ബാ�കെള ഇൗ പ�തിയി� ഉ�െ����തിെ� മാനദ��� വിശദീകരി�േമാ?
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ക�സ�മ�െഫഡിന് വിേദശമദ�ക�നികളി� നി�ം ലഭി� ഇ�െസ�ീവ്

3238. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദസ�ാര�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �� സ��ാ�  കാലയളവി� ക�സ�മ�െഫഡ് ഏെത�ാം വിേദശമദ� ക�നികളി� നി�ം മദ�ം
വാ�ിയി�െ��ം ഓേരാ മദ���നിക�ം ന�കിയ ഇ�െസ�ീവ് �ക എ�െയ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ക�സ�മ�െഫഡിന്  2001-02-�  ലഭി� ഇ�െസ�ീവ് എ�െയ�ം വാ�ിയ മദ�ം എ�െയ�ം
വിശദമാ�േമാ; ആയത് 2014-15 കാലയളവി� എ�െയ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) 2014-15 കാലഘ ��ി� മദ� വി��നയി� വ� വ��ന എ�െയ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) �� സ��ാ� ഭരണ�ാല�് െമാൈബ� �ിേവണി േ�ാ�ക��ായി എ� വാഹന�� വാ�ി
എ�ം ഇവ എവിെട നിർ�ി� വാഹന�ൾ ആെണ�ം എ� �ക ഇവ�് െചലവായി എ�ം
െവളിെ���ാേമാ  ;  ഇ�മായി ബ�െ�� അഴിമതി സംബ�ി� പരാതി നിലവി�േ�ാ;  ഇതിേ�ൽ
എ� നടപടി നാളി�വെര സ�ീകരി�െവ�് വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) ��  സഹകരണ വ��മ�ി,  ക�സ�മ�െഫഡ് ��  െചയ�മാ�  ,  സഹകരണവ��് ��
അഡീ.രജി�ാ�, ക�സ�മ�െഫഡ് ��  എം.ഡി.,  ��  ചീഫ് മാേനജ�, വിേദശമദ� വിഭാഗം ��
മാേനജ�  �ട�ി അഴിമതിേ�സി�  ഉ�െ��വ�  ആെര�ാം എ�ം ഓേരാ���െട�ം േപരിെല
അേന�ഷണം ഇേ�ാ� ഏ� ഘ��ിലാെണ�ം,  ഈ സ��ാ� ഇവ�െ�തിെര എ� നടപടിക�
സ�ീകരി� എ�ം വ��മാ�േമാ?

' �സാദ് 'പ�തി

3239. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ�
,, അനി� അ�ര
,, ഐ.സി.ബാല���
,, തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദസ�ാര�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��വാ�രിെന േക� �റിസം മ�ാലയ�ിെ� "�സാദ്" പ�തിയി� ഉ�െ���ിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇ��ലം ��വാ�രിന് ലഭ�മാ�� വികസന പ�തിക�െട വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(സി) എ� േകാടി �പയാണ് ഈ പ�തിയി� കീഴി� സം�ാന�ിന് േക�ം അ�വദി��ത്;
(ഡി) േലാക തീ��ാടന �പട�ി� ��വാ�രിന് നി��ായക �ാനം ഉറ�വ��വാ�ളള അടിയ�ര

നടപടി ഈ പ�തിയി�െട നട�ാ�േമാെയ�് െവളിെ���ാേമാ?

ഡി.�ി.പി.സി ജീവന�ാ��് േവതനം

3240. �ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദസ�ാര�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വിവിധ ഡി.�ി.പി.സി. കളിലായി േജാലി െച�� ജീവന�ാ��് ന�ായമായ േവതന�ം
പി.എഫ് ഉ�െ�െട�� ആ��ല���ം ലഭ�മാ�ാ�  എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�െ��്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇവ�െട േസവന വ�വ� നി�യി��തിന് എെ��ാം നടപടി സ�ീകരി�ി�െ��്
വ��മാ�േമാ?
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െക.�ി.ഡി.സി.�െട �വ��നം െമ�െ����തിന് പ�തി

3241. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ്
,, െക.െജ. മാ�ി
,, എം. �േകഷ്
,, ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദസ�ാര�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.�ി.ഡി.സി.യി�നി�ം ലഭി�� േസവന�ം അവ�െട െചല�ം വിേനാദസ�ാരിക��് സ�കാര�
സംരംഭകെര അേപ�ി�്മ�രാധി�ിതമാേണാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) െക.�ി.ഡി.സി.�െട �വ��നം െമ�െ����തിന് �തിയ ഭരണസമിതി�ം സ��ാ�ം
ത�ാറാ�ിയ പ�തിക� എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�േമാ;

(സി) െക.�ി.ഡി.സി.�െട �വ��നം െമ�െ����തി�ം െപാ��ണേമ� വ��ി�ി��തി�ം േവ�
പഠനം നട�ാ�  ഏ��ി� ഇ��ി���് ഓഫ് മാേനജ് െമ�് ഇ�  േകരള പഠന റിേ�ാ��്
സമ��ി�ി�േ�ാ; �ധാന നി�േ�ശ�� എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�േമാ?

� സിഡ�സ് േ�ാഫി വളളംകളി �റിസം കല�റി� ഉ�െ����തി� നടപടി

3242. �ീ.എം. �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദസ�ാര�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ം ജി�യിെല അ��ടി കായലി� േകരള പിറവി ദിന�ി� നട�� � സിഡ�്സ് േ�ാഫി
വളളംകളി�െട �ചാരണ�ി�ം വികസന�ി�മായി എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വാ�
ഉേ�ശി��ത്;

(ബി) �സിഡ�്സ് േ�ാഫി വളളംകളിയിേല�് ആഭ��ര - വിേദശ �റി�കെള ആക�ഷി��തിേല�ായി
��ത വളളംകളിെയ �റിസം കല�റി� ഉ�െ����തിനാവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വിേനാദ സ�ാര വ��ി� കീഴി�ളള പാതേയാര വി�മേക���

3243. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദസ�ാര�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വിേനാദ സ�ാര വ��ി� കീഴി� �തിയ എ� പാതേയാര വി�മേക��ളാണ്
ആരംഭി�വാ� ഉേ�ശി��ത്;

(ബി) ഇ�രം വി�മ േക���െട നട�ി�ം സംര�ണ�ം ഏത് രീതിയിലാണ് നട�ി വ��ത്;
(സി) പലേ�ാ�ം ഇൗ വി�മേക���  സാ�ഹ� വി���  ക�ട�� �വണത സ��ാരിെ�റ

��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� ഇതിെനതിെര എ�് നടപടി സ�ീകരി� വ��;

(ഡി) ഇ�രം േക���  സാ�ഹ�വി���  കേ���ത് തട��തി�ം യാ��ാ��ം മ�്
െപാ�ജന���ം ഉപകാര�ദമായി നിലനി���തി�ം ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�റിസം സംബ�ി�് �തിയ നയം

3244. �ീ.അ�� �കാശ്
,, വി.എസ്.ശിവ�മാ�
,, തി�വ�� രാധാ���
,, സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദസ�ാര�ം വ��മ�ി
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സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �റിസം സംബ�ി�് �തിയ നയം നട�ിലാ�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) ഭാരതീയ സം�ാര�ി�ം പരി�ിതി�ം േകാ�ം ത�ാെത �റിസം േ�ാ�ാഹി�ി��തി�ം
�ചരി�ി��തി�ം ഇൗ സ��ാ� നട�ിലാ�� പ�തിക�െട വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) കഴി� വ�ഷം സം�ാനം സ��ശി� വിേദശ �റി�ക�െട എ��ി� വ��നവ് ഉ�ായി�േ�ാ;

ഉെ��ി� എ� ശതമാനം വ��നവാണ് േരഖെ���ിയത് എ�റിയി�േമാ;

(ഡി) കഴി� വ�ഷം വിേദശ �റി�ക�െട വരവി�െട എ� േകാടി �പ�െട വ�മാനം ഉ�ായി��് എ�്
കണ�ാ�ിയി�േ�ാ ?

�റിസം വികസന�മായി ബ�െ��് കാസ�േകാട് മ�ല�ി� നട�ാ�� പ�തിക�

3245. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദസ�ാര�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േകാട് അസം�ി നിേയാജകമ�ലം ധാരാളം �റിസവികസന�ിന് സാധ�ത��
േമഖലയാണ് എ�� കാര�ം സ��ാരിെ� പരിഗണനയി� ഉേ�ാ;

(ബി) �റിസവികസന�മായി ബ�െ��് കാസ�േകാട് നിേയാജകമ�ല�ി� കഴി� അ�് വ�ഷം
നട�ിലാ�ിയ പ�തിക� ഏെതാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) മ�ല�ി� ഏെത�ി�ം �റിസം പ�തിക� പരിഗണനയി� ഉേ�ാ;എ�ി� ��ത പ�തിക�
���ീകരി��തിന് എ�് നടപടികളാണ് സ�ീകരി��ത് എ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) �റിസം വികസന�ിെ� ഭാഗമായി കാസ�േകാട് ബീ�് േറാഡി�  ൈല�ക�  �ാപി��തിന്
കഴി� സ��ാരിെ� കാല�് �േ�ാസ� ഉ�ായി�േ�ാ;എ�ി� �േ�ാസ� �കാരം പ�തി
നട�ിലാ�ാ�ത് എ�െകാ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ഇെ��ി� �തിയ �േ�ാസ� ത�ാറാ�ി കാസ�േകാട് ജി�യിെല �ധാനെ�� ബീ�ിേല�� പാത
�ഭാ�രിതമാ�ാ� സ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�റിസം സ�ക��ി� നട�ിലാ�� പ�തിക�

3246. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദസ�ാര�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മല�റം ജി�യി� �റിസം സ�ക��ി�  നട�ിലാ�� പ�തിക� ഏെത�ാം;ഇവ�െട നിലവി��
അവ� വ��മാ�േമാ;

(ബി) െകാേ�ാ�ി നിേയാജകമ�ല�ിെല ഏെത�ി�ം ���ിക� ഈ പ�തിയി� ഉ�െ���േ�ാ;

ഉെ��ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

ആല�ഴ �റിസം സ�ക��് പ�തി

3247. �ീ.േതാമസ് ചാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദസ�ാര�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ആല�ഴ �റിസം സ�ക��് പ�തിയിൽെ�� വ��ായ�  ഹൗസ് േബാ�് െട�മിന�  നി��ാണ
���ി സംബ�ി� വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

ആല�ഴ െമഗാ�റിസം സ�ക��് െ�ാജ�ി� ഉ�െ���ി െവ�ിേ�ാട് ചാ� നവീകരണം
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3248. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദസ�ാര�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�ര മ�ല�ിെല െവ�ിേ�ാട് ചാ� നവീകരണ പ�തി, ആല�ഴ െമഗാ�റിസം സ�ക��്
െ�ാജ�ി�  ഉ�െ���ി നവീകരി��തിനായി സ�ീകരി� നടപടിക�െട വിശദാംശ��
ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�് ആവശ�മായ �ക അ�വദി��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�െയ�്
വ��മാ�േമാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

േബ�� �റിസം പ�തി

3249. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദസ�ാര�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േബ�� �റിസം പ�തിക�െട ഭാഗമായി പ�ി�ര ബീ�ി� നി��ാണം നട�ിയ പല �ടി�കളി�ം
വ�ാപകമായി േചാ�� ഉ�െ�െട�� അപാകതക�െ�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ നി��ാണ�മായി ബ�െ��് എ� േകാടി �പ െചലവഴി�ി�െ�� വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത അപാകതക�  സംബ�ി� അഴിമതി അേന�ഷി�ാ�  ഉ�രവി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�
വ��മാ�േമാ?

അ��ടി കായലിെല സീ െ�യി� പ�തി

3250. �ീ.എം. �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദസ�ാര�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സീ െ�യി� സ��ീസ് നട�ി വ��േ�ാ;

(ബി) അ��ടി കായലിെല സീ െ�യി�  പ�തി�മായി ബ�െ��് മ�� െതാഴിലാളിക���ായ
ആശ�െയ��ി പഠി��തിനായി ഒ� വിദ� സമിതിെയ നിേയാഗി�ി�േ�ാ; എ�ി� സമിതി പഠന
റിേ�ാ��് സമ��ി�ി�േ�ാ;

(സി) മ�� െതാഴിലാളിക���ായ ആശ�യക�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;വിശദമാ�േമാ?

��� വ���െട �ന��ാരണ�ിന് ഫ�്

3251. �ീ.േതാമസ് ചാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദസ�ാര�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��� വ���െട �ന��ാരണ�ിന് ഫ�് അ�വദി��തിെ� വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��  സ��ാരിെ� കാല�് ഹരി�ാട് നിേയാജക മ�ല�ി�െ�� ���  വ���െട
�ന��ാരണ�ിന് ഫ�് അ�വദി�തിെ� വിശദാംശ�ം അത് സംബ�ി� ഉ�രവിെ� പക��ം
ലഭ�മാ�േമാ?

മല�റം േകാ���് �റിസം പാ��്

3252. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദസ�ാര�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മല�റം േകാ���് �റിസം പാ��ി� �തിയ പ�തിക� ആവി�രി� നട�ാ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) അഡ���  �റിസം േമഖലയിെല ഏെത�ി�ം ൈറ�ക�  േകാ���ി�  െകാ�വരാ�
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ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) േനരെ� പരിഗണനയി��ായി�� േറാ�് േവ യാഥാ���മാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

പാല�ാട് ജി�യിെല സ�ക��് �റിസം

3253. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദസ�ാര�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാല�ാട് ജി�യിെല മീ�െവ�ം,  ശി�വാണി,  കാ�ിര�ഴ �ട�ിയ േമഖലകെള ബ�െ���ി
സ�ക��് �റിസം എ� പ�തി നട�ിലാ��തി�� സാ��ത കെ��ിയി�േ�ാ;  എ�ി�
വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഇെ��ി� ��ത പ�തി നട�ിലാ��തിന് അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

പാല�ാട് ജി�യി� മ� വ��ക�മായിേ�ർ�� �റിസം പ�തി

3254. �ീ.െക. �����ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദസ�ാര�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജലവിഭവം, സാം�ാരികം എ�ീ വ��ക�മായി സഹകരി�്പാല�ാട് ജി�യി� എെ��ി�ം �റിസം
പ�തികെള�റി�് ആേലാചി��േ�ാ;വ��മാ�േമാ;

(ബി) ചി�� നിേയാജക മ�ല�ി� �ല�റ ഡാം േക�ീകരി�് �റിസം പ�തിക�, ഇ��നാഷണ�
ക�വ�ഷ�  െസ��  �ട�ിയവ �ാപി��തിന് ജലവിഭവം,  സാം�ാരികം എ�ീ വ��ക�
നട�� നീ��� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഇ� സംബ�ി�് ജലവിഭവ വ��് നട�ിയ പഠന��ം ച��ക�ം �റിസം വ��ിെ�
��യി�െ��ി�േ�ാ;ഇതിേ�� എ�് നടപടി സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്;

(ഡി) െന�ിയാ�തി കാ�ഷിക ഫാം,  എ��ിയാ�തി കാ�ഷിക ഫാം എ�ിവെയ ബ�െ���ി
�ഷിവ��മായി േച��് ഒ� അ�ി-എേ�ാ �റിസം പ�തി�െട സാ��ത ��യി�െ��ി�േ�ാ;

ഇ�മായി ബ�െ��് എെ��ി�ം പഠന�� നട�ിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� അതിെ� വിശദാംശ��
െവളിെ���േമാ?

ശാ�ാംപാറ �റി�് േക�ം

3255. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദസ�ാര�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

കാ�ാ�ട മ�ല�ിെല ശാ�ാംപാറ �റി�് േക��ിെ� സാധ�തക� വി�ലെ����തി��
പ�തിക� പരിഗണനയി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദമാ�േമാ?

�റി�് േക��ളിൽ ഭി�േശഷി�ാ��് സൗകര���

3256. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദസ�ാര�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭി�േശഷി�ാ��് എ�ാ സൗകര���ം ഉറ�ാ�� വിധ�ി� േകരള�ിെല �റി�് േക��െള
മാ�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  �റി�് േക��ളി�  ഇ� സംബ�ി�് എെ�ാെ� �തിയ സംവിധാന��
ഏ�െ���െമ�് വിശദമാ�േമാ;
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(സി) േഫാ��് െകാ�ി േക�മായി ഭി�േശഷി സൗ�ദ വിേനാദ സ�ാരേക��� ആരംഭി�� കാര�ം
പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി�  ഇ�രം പരി�ാര��  എ� �ത�  നട�ാ�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്;  വിശദവിവരം
ലഭ�മാ�േമാ?

െമഡി�� �റിസ�ിെ� സാധ�ത

3257. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ�
,, െക.സി.േജാസഫ്
,, പി.ടി. േതാമസ്
,, എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദസ�ാര�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െമഡി�� �റിസ�ിെ� സാധ�ത വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) 2011-16  കാലയളവി�  ഓേരാ വ�ഷ�ം എ�േപ�  െമഡി��  �റിസ�ിെ� ഭാഗമായി േകരളം
സ��ശി�ി��്;

(സി) െമഡി�� �റിസം വി�ലീകരി��തിെ� ഭാഗമായി എെ��ാം ക��പ�തികളാണ് ആവി�രി�്
നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി��ത്?

താമര�ളം വ�ാ�ര�ിറ �റിസം പ�തി

3258. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദസ�ാര�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�ര മ�ല�ിെല താമര�ളം വ�ാ�ര�ിറ �റിസം പ�തിെയ ആല�ഴ െമഗാ�റിസം
പ�തി�െട ഭാഗമായി ���ീകരി��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈ പ�തി ���ീകരി��തിനായി ആെക െചലവഴിേ�� �ക എ�; എെ�ാെ� പ�തികളാണ്
ഇതി�  വിഭാവനം െച�ി��ത്;  ഏെതാെ� പ�തികളാണ് ���ീകരി�ി��ത്;  വിശദാംശം
െവളിെ���ാേമാ?

നില�രിെന ഒ� �റിസം ഹ�ാ��തി�� പ�തിക�

3259. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദസ�ാര�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �റിസ�ിന് വലിയ സാ��ത�� നില�രിെന ഒ� �റിസം ഹ�ാ�ി മാ��തിനാവശ�മായ
സമ�മായ പ�തിക� സ��ാരിെ� പരിഗണനയി� ഉേ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ടാ�ാ ക�സ���സി സ��ീസസ് എ� ഏജ�സി നില�� �റിസം മാ�� �ാ� സ��ാരിന്
സമ��ി�ി�േ�ാ; അത് അംഗീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

വാഗമ�ി� േറാപ് േവ

3260. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദസ�ാര�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വാഗമ�ി�  േറാപ് േവ�ായി നാ�്പാ�ിെനെ�ാ�്  (NATPAC)  സാധ�താ പഠനം നട�ാ�
2015-� �റിസം വ��ി� നി�ം 15 ല�ം �പ അ�വദി�ി�േ�ാ; എ�ി� ഇതിെ� ഇേ�ാഴെ�
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�ിതി എെ��് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) സാധ�താപഠനറിേ�ാ��് നാ�്പാ�് ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� ഇതിെ� േകാ�ി ലഭ�മാ�േമാ;

വിശദീകരി�േമാ;

(സി) ഇെ��ി� ��ത േറാപ്-േവ നട�ിലാ��തിനാവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

വിേനാദസ�ാര േമഖലകളിൽ തിരമാലയി�െ��� മരണ��

3261. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദസ�ാര�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

േകാവളം,  വിഴി�ം,  ആഴിമല,  ��ാ�  െപാഴി�ര �ട�ിയ വിേനാദസ�ാരിക�  എ��
�ല�ളി�  തിരമാലയി�െ��് മ�ഷ�ജീവ�  ന�െ���ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ��ത
�ല�ളി�  �േത�ക �ര� ഏ�െ����തിനായി ഏെത�ി�ം പ�തിക�
നട�ിലാ�േമാ;വിശദാംശം െവളിെ���േമാ?

കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല ബി.ആർ.ഡി.സി വിഹിതം

3262. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദസ�ാര�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി�  ബി.ആർ.ഡി.സി.  �് കഴി� സാ��ിക വ�ഷ�ി�  ബ�ജ�്
വിഹിതമായി എ� �പയാണ് അ�വദി�് കി�ിയി��ത്; ഇൗ �ക എ�ിെനാെ� േവ�ി െചലവഴി�;

വിശദാംശ�� അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇൗ സാ��ിക വ�ഷം എ� �പ ബ�ജ�് വിഹിതമായി ഉ�്;  ഇത് എ�് െച�ാനാണ്
ഉേ�ശി��ത് എ�് അറിയി�േമാ;

(സി) റിേസാ��കളി�  നി�ം പാ��കളി�  നി�മായി ലഭി� വ�മാന�ി�  ബി.ആർ.ഡി.സി.  �െട
െെകവശം എ� �ക നീ�ിയിരി�െ��് അറിയി�േമാ?

വിേനാദസ�ാര വ��ി� കീഴിെല വഴിേയാര വി�മേക���

3263. �ീ.െക.എം.ഷാജി
,, പി.െക.അ� റ�്
,, ടി. വി. ഇ�ാഹിം
,, ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദസ�ാര�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിേനാദസ�ാര വ��ി� കീഴി� വഴിേയാര വി�മേക��� ആരംഭി�ാൻ പ�തി�േ�ാ; എ�ി�
അ� സംബ�ി� വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�  ആരംഭി�� വി�മേക��ളി�  എെ�ാെ� സൗകര��ളാണ് ഏ�െ����ത്
എ�് െവളിെ���ാേമാ ;

(സി) ഇവ�െട സംര�ണ -നട�ി� �മതലക� ഏ� വിധ�ിലാെണ�് വിശദമാ�േമാ?

ഉ�രവാദി� �റിസം

3264. �ീ.എസ്.രാേജ��
,, േജാ� െഫ�ണാ�സ്
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,, സി. െക. ശശീ��
,, ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദസ�ാര�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഉ�രവാദി� �റിസം എ�ാ ജി�കളിേല�ം വ�ാപി�ി��തിെ� ഭാഗമായി �േത�ക മിഷ�
�പീകരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഹൗസ് േബാ�ക�, ആ��േ�ദ െസ��ക�, േഹാം േ�ക�, േഹാ��ക�, െറേ�ാറ�ക�
�ട�ിയവ�് ഉ�രവാദി� �റിസ�ി��ിയ �ാസിഫിേ�ഷ�  സി�ം ഏ�െ����തിന്
ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) സം�ാനെ� �ധാന �റിസം േക��െള ഭി�േശഷി സൗ�ദമാ��തിന് എെ��ാം
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ?

ആദി�ന�� ചിറ �റിസം പ�തി

3265. �ീ.ജി.എസ്.ജയലാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദസ�ാര�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചാ���  നിേയാജകമ�ല�ി�െ�� ആദി�ന��  ചിറ �റിസം പ�തി നി��ഹണം ഏത്
ഘ��ിലാണ്; നി��ാണ �േരാഗതി വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇടവാ-നടയറ�ായലിെ��ം പര�� കായലിെ��ം െത�ംഭാഗം-കാ�ി� ബീ�ിെ��ം വി�ലമായ
�റിസം സാധ�തക� സ��ാ� പരിഗണി�ി�േ�ാ;

(സി) ഉെ��ി�  ഈ �േദശ�് സ��ാ�  തല�ി�  വി�ല�ം �ര�ിത�ം ആസ�ാദ��മായ
വിേനാദസ�ാര പ�തിക��ായി സ��ാ�  �തിയ േ�ാജ�ക��് �പം ന�ിയി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ?

െഡ�ിേനഷ� �റിസം െഡവല�്െമ�ിനായി ആവി�രി�� പ�തിക�

3266. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദസ�ാര�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െഡ�ിേനഷ� �റിസം െഡവല�്െമ�ിനായി ആവി�രി�� പ�തിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) േക� സഹായേ�ാെട ഈ േമഖലയി�  നട�ിലാ�ാ�േ�ശി�� പ�തിക�  എെ��ാം;
വിശദമാ�േമാ;

(സി) െഡ�ിേനഷ�  �റിസം െഡവല�്െമ�മായി ബ�െ��് മലബാ�  േമഖലയി�  ക��,
കാസ�േഗാഡ്,  േകാഴിേ�ാട്,  വയനാട് ജി�കളി�  നി�ായി സ��ാരിെ� ��പി�  എ�
പ�തിക� സമ��ി�ി��്; ��ത പ�തിക� ഓേരാ�ിെ��ം ര����ം വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) കി�ബിയി�  പരിഗണി�് �റിസം േമഖലയി�  സ��ാ�  ഈ വ�ഷം നട�ിലാ�� പ�തിക�
വിശദമാ�േമാ?

െന�ാ�ി�കര ഈരാ�ി��റം വികസി�ി��തിന് പ�തി

3267. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദസ�ാര�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ാ�ി�കര നഗരസഭയിെല ഈരാ�ി��റം ��േദശം �റിസം േക�മായി വികസി�ി��തിന്
ന�കിയി�� േ�ാജ�് അ�സരി�് പ�തി �ട��തിന് അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ ;

(ബി) െച�� പ�ായ�ിെല വലിയ�ളം �റിസം പ�തിയി� ഉ�െ���ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?
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വിേനാദസ�ാരിക�െട സംര�ണം

3268. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദസ�ാര�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

വിേനാദസ�ാരിക�െട സംര�ണ�ിന് എെ�ാെ� സംവിധാന�ളാണ് നിലവി��െത�്
വ��മാ�േമാ?

േക�സ��ാ� സഹായേ�ാെട�� �റിസം പ�തിക�

3269. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദസ�ാര�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക�സ��ാ�  സഹായേ�ാെട നട�ിലാ�ിവ�� �റിസം പ�തിക�െട വിശദാംശ��
ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അവതരി�ി� ബജ�ി�  �റിസം വ��ിന് കീഴി�  അ�വദി� �ക ഇനം തിരി�്
വ��മാ�േമാ ?

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

�േ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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