
പതിനാലാം േകരള നിയമസഭ

ഏഴാം സേ�ളനം

2017 ഓഗ�്  08, െചാ�

ന��ചി�മിടാ� േചാദ���

[ആെക േചാദ���--336]

മ�പടി ന��� മ�ിമാ� േചാദ� ന��

ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി : 363 �ത� 520 വെര

വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ��മ�ി : 521 �ത� 589 വെര

ൈവദ�തി വ��മ�ി : 590 �ത� 644 വെര

സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��്

മ�ി
: 645 �ത� 698 വെര

സ��ാ� ജീവന�ാ��ം അ��ാപക��ം ഏ�െ���ിയ �തിയ െപ�ഷ� പ�തി

363. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ� ജീവന�ാ��ം അ��ാപക��ം ഏ�െ���ിയ �തിയ െപ�ഷ� പ�തി നി��ലാ�ി

പഴയ രീതിയായ �ാ���റി െപ�ഷ�  പ�തിയിേല�് മാ�വാ�  എെ��ി�ം നടപടിക�

സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) െപ�ഷ� �ായം ഉയ��ു�തിനായി എെ��ി�ം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

വാടക െക�ിട�ി� �വർ�ി�� സർ�ാർ ഓഫീ�കൾ

364. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഓേരാ സ��ാ� വ��ക�െട�ം എ� ഓഫീ�ക� വാടക െക�ിട�ി� �വ��ി��െ��്

ധനകാര� വ��് പരിേശാധി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഒ� സാ��ിക വ�ഷം എ� �ക വാടകയിന�ി� െചലവി��െ��് വിശദമാ�േമാ?

ആ�ി വികസനഫ�ി� നി�ം �ക വിനിേയാഗി�ാൻ നടപടി

365. �ീമതി �. �തിഭ ഹരി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

1 of 107



(എ) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ��ിെ� ഭാഗമായി ��കെള അ��േദശീയ

നിലവാര�ിേല�് ഉയ���തിനായി മികവിെ� േക�മാ�� പ�തിയി�  ഉ�െ���ി

വിദ�ാലയ�ളിെല ഭൗതികസാഹചര��� െമ�െ����തിന് സ��ാ� വകയി��ിയി��  5

േകാടി �പ�് �റേമ അധികമായി വ�� �ക എം.എൽ.എ.-�െട �െട ആ�ി വികസനഫ�ി�

നി�ം വിനിേയാഗി�ാൻ സാധി�േമാ എ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇതിെ� നടപടി�മ�� എെ�ാെ�യാണ് എ�് വ��മാ�ക?

ചി�� മ�ല�ി� ഭരണാ�മതി ലഭി�ാ�ത് �ലം ന�മായ പ�തിക�

366. �ീ.െക. �����ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2013-14  ,  2015-16  സാ��ിക വ�ഷ�ളി�  എം എ�  എ ഫ�് ഇന�ി�  ചി��

നിേയാജക മ�ല�ി�  വകയി��ിയ�ം സമയ�് ഭരണാ�മതി ലഭി�ാ�ത് �ലം

ന�മായ�മായ പ�തിക� ഏെതാെ�യാണ്  ;

(ബി) ഓേരാ പ�തി�െട�ം േപര്,  വകയി��ിയ �ക ഇവ എ�ിവ വ��മാ�ാേമാ;��ത

പ�തിക� നട�ിലാ�ാ� ഇനി�� േപാംവഴി എ�ാെണ� വ��മാ�ാേമാ?

ആ�ിവികസന പ�തിക��് ഭരണാ�മതി

367. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിേയാജകമ�ലം ആ�ിവികസന പ�തിയി� സമ��ി�� െ�ാേ�ാസ�ക��് ഭരണാ�മതി

ന���തിനായി ജി�ാ കളേ��കളി� ആവശ�മായ സ�ീകരണ�� ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� കാലതാമസം �ടാെത ഒ� േകാടി �പ വെര�ളള െ�ാേ�ാസ�ക��് ഭരണാ�മതി

ന�ാ�ം അ�ാ�വ െസ�േ�റിയ�ിേല�് േഫാ�േവഡ് െച�ാ�ം എെ��ാം സൗകര��ളാണ്

ഏ�െ���ിയി�ളളെത�് വിശദമാ�േമാ?

മാ��വി�� പാേ�ജ്

368. �ീ.െക.സി.േജാസഫ്

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

,, അനി� അ�ര

,, പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 2016-17  െല ബജ�ി�  �ഖ�ാപി� ര�ാമത് മാ��വി�� പാേ�ജിെ�  20,000  േകാടി

�പ�െട പ�തിയി�  ഇതിേനാടകം എ�േകാടി �പ�െട പ�തിക��് ഭരണാ�മതി

ന�കിെയ�ം അവ ഏെത�ാമാെണ�ം െവളിെ���േമാ
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(ബി) ഇതി� എ� പ�തിക��്െട�ഡ� വിളിെ��ം എ� പ�തിക� �വ��നം ആരംഭി�െവ�ം

െവളിെ���േമാ;

(സി) 2016-17  -സാ��ികവ�ഷ�ി�  ��ത മാ��വി�� പാേ�ജി�  എ� �ക

െചലവായി�െ��് വ��മാ�േമാ?

െക എസ് ഇ ബി �് ന��� സാ��ിക സഹായ��

369. േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക� / സം�ാന സ��ാ�ക� െക എസ് ഇ ബി � ന��� സാ��ിക സഹായ��

ഏെതാെ�െയ�് വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) ��ത ഇന�ി�  2011-12,  2012-13,  2013-14,  2014-15,  2015-16,  2016-17

എ�ീ സാ��ിക വ�ഷ�ളി� െചലവായ �ക എ�െയ�് സാ��ിക വ�ഷാടി�ാന�ി�

ലഭ�മാ�േമാ ;

(സി) െക എസ് ഇ ബി ജീവന�ാ�െട ശ�ള പരി�രണ�മായി ബ�െ��് ധനകാര�വ��്

എെ��ി�ം പഠനേമാ വിശകലനേമാ നട�ിയി�േ�ാ  ;  റിേ�ാ��് സമ��ി�ി�േ�ാ  ;ഏ�ി�

പക��് ലഭ�മാ�േമാ ;

(ഡി) സം�ാന ജീവന�ാ�െട�ം െക എസ് ഇ ബി ജീവന�ാ�െട�ം ശ�ള പരി�രണം ഒ�മി�്

നട�ിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ ; എ� �തലാണ് േവ�െപ��ി�� ശ�ള പരി�രണം

ആരംഭി�ത് ;

(ഇ) സം�ാന ജീവന�ാ�െട�ം െക എസ് ഇ ബി ജീവന�ാ�െട�ം ശ�ള പരി�രണം ഒ�മി�്

നട��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

ജി.എസ്.ടി -�ണ��ം േകാ���ം

370. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ജി.എസ്.ടി, �ാപ��ാനാധി�ിത നി�തി സ�ദായ േമഖലയിലായതിനാ� �ല�വ��ിത നി�തി

സ�ദായം �ട��വ�ി�� േകരള�ി� ഇത് നട�ാ�േ�ാ� എ� �ണ��ം േകാ���ം

ഉ�ാ�ം എ� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ജി.എസ്.ടി നട�ാ�ിയതി�േശഷം സം�ാന�ിന് നി�തി �മ�ാനാ�� േമഖലക�

ഏെത�ാം ;എ�് നടപടിക� ധനവ��് നാളി�വെര സ�ീകരി� ;വ��മാ�േമാ;

(സി) ജി.എസ്.ടി നട�ാ�ക �ലം സ��ാരി��ാ�� വ�മാന ലാഭം അെ��ി� ന�ടം എ� എ�

ധനകാര� വ�� പരിേശാധി�േവാ  ;  എ�ി�  ലാഭ��ാ��ത് എ� എ�ം

ന�മാ��ാ��െത�ി�  േക�സഹായം ന��ത് ജി.എസ്.ടി കൗ�സിലാേണാ

േക�സ��ാരാേണാ എ�ം ധനവ��ിെ�റ കാ�ച�ാട് എ�് എ�ം വ��മാ�േമാ;
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(ഡി) അ��  സം�ാന വിതരണ�ളി�  �മ�െ��� ഇ���് ടാ�് െ�ഡി�് ���ത നിയമ

�കാരം സം�ാന���് എ�ര�ി� വീതി� ന��െമ�് വ��മാ�േമാ?

ജി.എസ്.ടി �മായി ബ�െ�� അവ��തക�

371. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജി.എസ്.ടി.  �മായി ബ�െ�� അവ��തക� പരിഹരി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��െത� വിശദമാ�ാേമാ

(ബി) നിലവി�  െച�കിട ക�വട�ാ�െട �ംഭനാവ� പരിഹരി��തി�ളള നടപടിക�

സ�ീകരി�ി�േ�ാ ; വിശദമാ�ാേമാ

ജി.എസ്.ടി വ�തി�േശഷ�� വില�യ�ം

372. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ജി.എസ്.ടി നട�ിലാ�ിയതി�േശഷം ഉ�ായ വില�യ��ം ��ിമമായി

��ി�െ��� വില�യ��ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) പാ�് െച� ഉ���ളി� ജി.എസ്.ടി നിലവി� വ��തിന് ��� വില�ം േശഷ�� വില�ം

േരഖെ���ണെമ�് നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ;

(സി) ജി.എസ്.ടി �കാരം ഓേരാ ഉ�����ം നിലവി� വ� നി�തി, �റ� നി�തി, വിലവിവരം

ഇവ ക ൃത�മായി പരസ�െ����തിന് എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ജി.എസ്.ടി �കാരം വില �റ�� ഉ�����് വില��ി വി���തിെ� േപരി�

വ�ാപാരിക�െ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;എ�ി�  എ� വ�ാപാരിക�െ�തിെര നടപടി

സ�ീകരി�ി��്; ജി� തിരി�് വിശദാംശം ന��േമാ?

ജി.എസ്.ടി നട�ിലാ��തിനായി �പീകരി� ക�ി�ി�െട റിേ�ാ��്

373. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ജി.എസ്.ടി.  നട�ിലാ���മായി ബ�െ��് ��  എ�.ഡി.എഫ് സ��ാരിെ� കാല�്

അ�െ� ധനകാര� �ി�സി�� െസ��റി െചയ�മാനായി അ�ംഗ ക�ി�ി �പീകരി�ി�േ�ാ;

എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ��ത ക�ി�ി ത�ാറാ�ിയ റിേ�ാ��് സ��ാ�  േക� ഗവ�െമ�ിേല�് സമ��ി�ി�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ; ��ത റിേ�ാ��ിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത റിേ�ാ��ിേ�� േക� സ��ാ� സ�ീകരി� നിലപാട് വിശദമാ�ാേമാ?
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ജി.എസ്.ടി. നട�ാ�ക വഴി വിവിധ ഉ���ളിേ�ൽ �മ�െ��� നി�തി

374. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ജി.എസ്.ടി.  നട�ാ�ക വഴി ചര�ക�െട�ം േസവന��െട�ം ൈകമാ��ളി�  ഒേരസമയം

േക��ി�ം സം�ാന���ം നി�തി പിരി�ാ�� അധികാരം ലഭി��േ�ാ എ�ം എ�ി�

സം�ാനം എസ്.ജി.എസ്.ടി.�ം േക�ം സി.ജി.എസ്.ടി.�ം �മ�ാ�  ജി.എസ്.ടി.

കൗ�സി� അ�മതി ന�കിയി�േ�ാ എ�ം അതി��കാരം നി�തി �മ�ാ�� ഉ����െട

�ക�ം നി�തി നിര�ം വ�വ�ക�ം എെ�ാെ�യാെണ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ജി.എസ്.ടി നട�ാ�ിയ സാഹചര��ി�  വ�ാപാരിക�െട രജിേ�ഷ�, റിേ��  ഫയലിംഗ്,

ഇ-േപ�െമ�് �ട�ിയവ ഉറ� വ��വാ�ം ഒ�ം വ�ാപാരിക� ന�ായവിലയിലാണ് വിപണനം

നട��ത് എ�് ഉറ�വ��ാ�ം ജി.എസ്.ടി.  �െട േപരി� അമിത വില�യ�ം ��ി��

വ�ാപാര േമഖലെയ നിയ�ി�ാ�ം എ� നടപടിക� സ�ീകരി�ം എ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ജി.എസ്.ടി. നട�ാ�ക വഴി നി�തി വി��മാ�� ഉ���� ഏെത�ാം എ�� വിശദമായ

േ��്െമ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) കാ�ഷിക േമഖലയിെല െഡയറി ഫാർമിംഗ്,  പൗ��ി ഫാർമിംഗ്,  േ�ാ�് �ീഡിംഗ്,  പഴവ��

േശഖരണം,  െചടിക�െട വി�ന,  മ���ഷി�ം മ���� വിപണനം �ട�ിയവ ജി.എസ്.ടി.

�െട പരിധിയിൽ വ��േ�ാ; എ�ി� ഇവെയ ജി.എസ്.ടി.-യിൽ നി�ം ഒഴിവാ�ി കാ�ഷിക

േമഖലെയ സംര�ി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.െപ�ഷ�

375. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.യി�  െപ�ഷ�  �ത�മാ�ം ലഭ�മാ��തി�� നടപടി

സ�ീകരി�ാനാ�േമാ;വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി�െട െപ�ഷ�  ബാധ�ത സ��ാ�  ഏെ����തി�� എെ��ി�ം

നടപടി പരിഗണനയി�േ�ാ;വിശദമാ�ാേമാ ?

എം.എ�.എ.മാ�െട �ാേദശിക വികസന ഫ�്

376. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എം.എ�.എ.മാ�െട �ാേദശിക വികസന ഫ�് ���ിക�െട �േരാഗതി വിലയി���തിന്

നിലവി�� സംവിധാന�� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ജി�ാ കള�േറ�കളി� ഓേരാ മ�ല�ി�ം �േത�കമായി �ഷറി/ബാ�് അ�ൗ�ക�േ�ാ;
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(സി) ഇെ��ി�  മ�ലാടി�ാന�ി�  �ഷറി/ബാ�് അ�ൗ�ക�  ആരംഭി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

േകരള ബ�ജ�കളിെല ഘടനാപരമായ സമാനത

377. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

1957 �ത� ഇതഃപര���� േകരള ബ�ജ�ക� പരിേശാധി�ാ� അ��ളി� വ�� മാ�ം

അ�ാെത ഘടനാപരമായ മാ�ം ഉ�ാകാ�ത് എ�െകാ�ാെണ�് വിശദമാ�േമാ?

�തിയ വിഭവ സമാഹരണം

378. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിനക� നി�് �തിയ വിഭവ സമാഹരണ�ിന് എെ��ി�ം പ�തി

ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(ബി) േക� സ��ാരിെ� ഇ�േണാമിക് സ�േവ റിേ�ാ��് അ�സരി�് ഇ��� സം�ാന�ളി�

വ�മാന�ി�ം ഉപേഭാഗ�ി�ം ഏ��ം ��ത� അസമത�ം േകരള�ിനാേണാ; എ�ിൽ ഇതിെ�

കാരണം വിശദീകരി�ാേമാ ?

ആ�ി വികസന ഫ�്

379. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എം.എ�.എ.മാ�െട ആ�ി വികസന ഫ�ി�  നി�ം  2015-16  സാ��ിക വ�ഷേ��്

ശിപാ�ശ െച� പ�തിക�  ബ�െ�� വ��ക�  �ത�സമയ�് സമ��ി�ാ�� കാരണം

ഭരണാ�മതി ലഭ�മാകാതി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ വിഷയ�ി�  വ��തല�ി�  എെ��ി�ം വീ�േയാ,  അനാ�േയാ ഉ�ായതായി

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� ഉ�രവാദികളായ ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ആ�ി വികസന ഫ�് വിനിേയാഗം

380. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എം.എ�.എ.  ആ�ി വികസന ഫ�് വിനിേയാഗ�ിെല കാലതാമസം ഒഴിവാ�ാനായി

എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളത്; ഇതിെ� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

6 of 107



(ബി) ആ�ി വികസന ഫ�് വിനിേയാഗ�ിെല മാനദ��ളി�  എെ��ി�ം മാ���

വ��ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ ആയതിെ� വിവര�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

ആ�ി വികസന ഫ�് വിനിേയാഗം

381. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നാദാ�രം മ�ല�ി� 2016-17െല ആ�ി വികസന ഫ�് �ീമി� ഉ�െ���ി ഏെതാെ�

���ിക��ാണ് ഇ�വെര ധനകാര� വ��് അ�മതി ന�കിയെത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇവ�െട നി�മാണ �േരാഗതി വിശദീകരി�ാേമാ ?

േദശീയ �ര� നിവാരണ ഫ�്

382. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം േദശീയ �ര� നിവാരണ ഫ�ി� നി�ം എ�്

�ക ലഭ�മായി�െ��് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇൗ �ക ഏത് െഹഡ് ഓഫ് അ�ൗ�ിലാണ് വകയി��ിയി�ളളെത�് െവളിെ���േമാ;

(സി) സം�ാന�ിെ� എസ്.ഡി.ആ�.എഫ്.� നി�് ഇൗ സ��ാരിെ� കാലയളവി� എ� �ക

െചലവഴിെ��ം ഇനിെയ� മി��െ��ം വിശദീകരി�േമാ?

േകരളം ധനകാര� അ�ിരതയിലാെണ� സി ആ�് എജി �െട െവളിെ����

383. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരളം ധനകാര� അ�ിരതയിലാെണ� സി ആ�് എജി �െട െവളിെ���ലിേനാട്

���മാ�ം േയാജി��േ�ാ; ഇതിേ��� നിലപാട് വ��മാ�േമാ;

(ബി) 2016 മാ��്  31-െല കണ��സരി�് സം�ാന വ�മാന�ിെ� എ� ശതമാനമായി��

കടബാ��ത; ഇതിെ� േതാത് ഇേ�ാ� എ� ശതമാനമായി �റ�ക��ായി;

(സി) സം�ാന�ിെ� വ�മാന�ം കടബാ��ത�ം ത�ി�� േതാത് 2010-11 �ത� 2014-15

വെര�� വ�ഷ�ളി� എ� ശതമാനം വീതമായി��;

(ഡി) ധന ഉ�രവാദിത� നിയമ�കാരം കടബാ��തക� സം�ാന വ�മാന�ിെ� എ� ശതമാനം

വെരയാകാം;

(ഇ) സം�ാന�ിെ� കടഭാരം ഇേ�ാ� നിയ�ണവിേധയമാേണാ; വിശദമാ�േമാ?

റ�ർ കർഷകർ�� ധനസഹായം
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384. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റ�ർ ക�ഷക��് ഒ� കിേലാ റ�റിന് താ�വിലയായി ഇേ�ാ� ന��� �ക എ�െയ�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ �ക (താ�വില) വ��ി�ി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) ഉെ��ി� �തിയ താ�വില എ�െയ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) റ�ർ ക�ഷക�െട നിലനി��ിന് ��തായി എെ��ി�ം സഹായം ന�കാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

ഉെ��ി� ആയത് വിശദമാ�േമാ?

കി�ബി വഴി അ�മതി ന�കിയ േ�ാജ�ക�

385. �ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ� കാലയളവി� കി�ബി വഴി അ�മതി ന�കിയ േ�ാജ�ക� ഏെതാെ�യാെണ�ം

ഓരാ�ി�ം എ� �ക വീതമാണ് മാ�ിവ�െത�ം ഇനം തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) 2016-17  സാ��ിക വ�ഷ�ിെല ബജ�ി�  ഉ�െ���ിയ പാറ�ാല

നിേയാജകമ�ല�ിെല അമരവിള-ഒ�േശഖരമംഗലം േറാഡി�ം ��ി��കടവ്,  ��വീ�കടവ്,

ആയയി�  എ�ീ പാല���ം കി�ബി വഴി ഫ�് അ�വദി�ി�േ�ാ;  ടി ���ിക�െട

നിലവിെല �ിതി അറിയി�ാേമാ ?

കി�ബി വഴി നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�

386. �ീ.എ�. ഷം��ീ�

,, ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�

,, ടി. വി. ഇ�ാഹിം

,, പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള ഇ��ാ���  ഇ�െവ�്െമ�് േബാ�ഡ് വഴി നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�  ഏെത�ാം;

അവ�െട വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഇ�വെര എ� �ക ഈ പ�തിക��ായി െചലവഴി�ി��് എ�റിയി�ാേമാ?

കി�ബി വഴി നട�ിലാ�� പ�തിക�െട ത��ിതി

387. �ീ.െക.�രളീധര�

,, സ�ി േജാസഫ്

,, ൈഹബി ഈഡ�

,, ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

8 of 107



മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബി വഴി സം�ാന�് നട�ിലാ�� എ� പ�തിക��് ഇ�വെര ഭരണാ�മതി

ന�കിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതി� ഇതിനകം എ� േകാടി �പ�െട നി��ാണ �വ��ന���� കരാറി� ഒ�വ�ി��്;

ഏെത�ി�ം ���ിക�െട െട�ഡ� നടപടി ���ിയായി�േ�ാ;

(സി) നട�് സാ��ിക വ�ഷം ഏെതാെ� പ�തിക�  �ട�ാനാണ് പ�തി ഇ�ി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ബ�ജ�ി� കി�ബി വഴി നട�ിലാ�െമ�് �ഖ�ാപി�ി�� വ�കിട പ�തിക�െട പഠന റിേ�ാ��്

ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

(ഇ) പ�തിക�െട �വ��നം അവേലാകനം െച��തിന് ഏ�െ���ിയി�� സംവിധാനം

എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;  ഈ സംവിധാനം ��മ� രീതിയി�  �വ��ി��തി��

നിബ�നക� ഏ�െ���ിയി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ?

ചര�് േസവന നി�തി (ജി.എസ്.ടി.)

388. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചര�് േസവന നി�തി  (ജി.എസ്.ടി.)  നട�ാ��തി�  വാണിജ� േമഖലയി�  തിക�

ആശയ�ഴ�ം നിലനി���തായ ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഉ�പ��ളി�  അ�ടി�ിരി�� പഴയ നി�തി ഉ�െ��� പരമാവധി വി�പന വില

(എം.ആ�.പി.)�് േമ�  വീ�ം വ�ാപാരിക�  ജി.എസ്.ടി.  �മ�� സാഹചര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) എം.ആ�.പി.യി� ��ത� ഒ� കാരണവശാ�ം വില ഇൗടാ��െത� ച��ിന് വി��മാണ്

വ�ാപാരിക�െട ഇൗ നടപടി എ�് ക���േ�ാ;

(ഡി) �ടാെത നി�തി� േമ� നി�തി പാടിെ�� ജി.എസ്.ടി. �െട �ാഥമിക ല���ി�ം ഇ�രം

നടപടിക� വി��മാെണ�് ക���േ�ാ;

(ഇ) ഇൗ സാഹചര��ി� ജി.എസ്.ടി. �േഖന ജന���് ലഭ�മാേക� സാ��ിക ആ��ല���

ലഭ�മാ��തി�ം ചില വ�ാപാരിക� നട�� �ഷണ�ി� നി�് ജന�െള സംര�ി��തി�ം

എെ�ാെ� നടപടിക� െെകെ�ാള�െമ�് വിശദമാ�േമാ?

ചര� േസവന നി�തി �ല�� േന�ം

389. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി

,, പി.െക.അ� റ�്

,, െക.എം.ഷാജി

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

(എ) ചര� േസവന നി�തി നട�ിലാ�േ�ാ�  സം�ാന�ി��ാ�� േന��െള സംബ�ി�്

വിലയി��ിയി�േ�ാ;വിശദമാ�േമാ ?

(ബി) ഒ� സാ��ിക വ�ഷം എ� േകാടി�െട അധിക വ�മാനം ഉ�ാ�െമ�ാണ് �തീ�ി��ത്

എ�റിയി�ാേമാ?

ചര�് േസവന നി�തി �ടി�ിക

390. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വാ�് �ടി�ികയായി വ�ാപാരികളി� നി�ം എ� �ക ലഭി�ാ��്;

(ബി) ചര�് േസവന നി�തി  (ജി.എസ്.ടി)  �ടി�ിക പിഴ�ം പലിശ�ം ഒഴിവാ�ി പിരിെ���വാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ;വിശദാംശം െവളിെ���േമാ?

കി�ബി ഫ�്

391. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കി�ബി വഴി ഫ�് അ�വദി��തി�ളള നടപടി �മ�� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) കി�ബി �േഖന�� പ�തിക�  പരിേശാധി�ാ�  വിവിധ തല�ളി�  �പീകരിേ��

ഉേദ�ാഗ��മാ�െട ടീ�ക� ഏെത�ാമാണ് എ� വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ടീ�ക� നിലവി� �പീകരി� കഴിേ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?

കി�ബി ഫ�്

392. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കി�ബി ഫ�് ശരിയായ രീതിയി� വിനിേയാഗി�� എ�റ�് വ���തിനായി എെ��ാം

സംവിധാന�� ആണ് ഏ�െ���ിയി��ത്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) പാല �ാട് ജി�യിെല ഏെത�ാം പ�തിക��ാണ് കി�ബി ഫ�് അ�വദി�ി��ത്; വിശദാംശം

ലഭ�മാ�ാേമാ?

മ�ലം ആ�ി വികസന ഫ�്

393. �ീ.പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) കഴി� സാ��ിക വ�ഷ�ി�  ബജ�ി�  മ�ലം ആ�ി വികസന ഫ�ായി ഓേരാ

മ�ല�ി�ം എ� േകാടി �പവീതം അ�വദി�െമ�ാണ് �ഖ�ാപി�ി��ത്;

(ബി) ഈ ഫ�ി�  ഉ�െ���ിയി�� ���ിക��് കഴി� സാ��ിക വ�ഷ�ി�  എ�

�ക�െട ഭരണാ�മതി ന�കിയി��്;

(സി) ഇതി�  വാ��  അേതാറി�ി,  വിദ�ാഭ�ാസം,  െപാ�മരാമ�്,  ആേരാഗ�ം എ�ീ േമഖലകളി�

ഭരണാ�മതി ന�കിയതിെ� വിശദവിവര�� ലഭ�മാ�േമാ?

നിേയാജക മ�ല ആ�തി വികസന നിധി വിനിേയാഗി�� �ചിത�പരിപാലനം

394. �ീ.എം. �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) നിേയാജക മ�ല ആ�തി വികസന നിധിയി�  നി�ം �ക വിനിേയാഗി�് ���ിക�

നട�ിലാ��തിനായി �റെ��വി� �തിയ മാ�� നി�േ�ശ�ളി�  �ചിത� പരിപാലന�മായി

ബ�െ�� �ലധന സ�ഭാവ�� ആ�തിക�  ��ടി��തിന് വ�വ� െച�തി�െ��ി�ം

അ�വദനീയമായ ���ിക�  സംബ�ി� അ�ബ�ം-1�  ഇ�രം ���ിക�

ഉ�െ���ിയി�ിെ�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) സ��ാരിേ��ം തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��േട�ം അധീനതയി�� �മിയി�  �ചിത�

പരിപാലന�മായി ബ�െ��് മാലിന� സം��രണ�ിന് സഹായകരമാ�� െമ�ീരിയ�

റി�വറി െഫസിലി�ി  (എം.ആ�.എഫ്)  �ാ�ിക് െ�ഡിംഗ്  /  റീൈസ�ിംഗ്  /  െബ�ലിംഗ്

�ണി�ക�,ക��ണി�ി െലവ�  ബേയാഗ�ാസ് �ാ�്,ഇ�സിനേറ��,വാ���ീ�്െമ�്

�ാ�്,സ�ീേവജ് �ാ�് �ട�ിയവ നിേയാജക മ�ല ആ�തി വികസന നിധിയി� നി�ം �ക

വിനിേയാഗി�് നി��ി��തിന് സാധി�േമാ;  സാധി�ിെ��ി�  ���ത ���ിക�

അ�ബ�ം 1-� ഉ�െ����തിനാവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

കി�ബി �േഖന ന��� ഭരണാ�മതി

395. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബി �േഖന നാളി�വെര സം�ാന�്എ� േകാടി �പ�� �വർ�ിക�െട

ഭരണാ�മതിയാണ് ന�കിയി��ത്;

(ബി) ഭരണാ�മതി ന���തിനായി എ� േകാടി �പ�െട േ�ാജ�ക� കി�ബി ��ാെക��്;

(സി) കി�ബി�െട �വ��നം ��ത�  വി�ലമാ�വാ�  സ�ീകരി�വ�� നടപടികൾ സംബ�ി�

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

കി�ബി �േഖന നട�ിലാ��തിന് ഭരണാ�മതി ന�കിയ പ�തികൾ
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396. �ീ.െക.എം.മാണി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016-17,  2017-18  എ�ീ സാ��ിക വ�ഷ�ളിൽ കി�ബി �േഖന നട�ിലാ��തിന്

ഭരണാ�മതി ന�കിയ പ�തികളി� െട�� ���ിയാ�ിയവ�െട പ�ിക ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇവയി� എ� പ�തിക�െട നിർവഹണം ആരംഭി�െവ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇവയിൽ എ� പ�തിക�െട നിർവഹണം ���ീകരി�ി��്;  ഇെ��ി� കാലതാമസ�ി��

കാരണെമെ��് വ��മാ�േമാ?

ആേളാഹരി വ�മാനം

397. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

ഇ���  സം�ാന�ളി�  ഏ��ം വലിയ കട�ാരാണ് എ�് പറയെ��� േകരള�ി�,

ആേളാഹരി വ�മാനം വളെര ��തലായിരി��െത�െകാ�ാെണ�് വിശദീകരി�ാേമാ?

കി�ബി വഴി�� ���ിക�െട നി��ഹണം

398. �ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കി�ബിയി�െട ഭരണാ�മതി ന��� �വ��ിക�െട നി��ഹണം നട��തിന്

ഏജ�സികെള ലി�് െച�ി�േ�ാ? എ�ിൽ വിശദാംശ�� ന�കാേമാ?

(ബി) നി��ഹണ ഏജ�സികെള തിരെ����തി�� മാനദ���  എെ��ാമാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ?

നി�തി �ടി�ിക

399. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് പിരി�കി�ാ�� നി�തി �ടി�ിക നിലവി� എ� േകാടിയാണ്;

(ബി) ��ത �ക പിരിെ����തിന് സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�  എെ�ാെ�യാണ്;  വിശദാംശം

വ��മാ�േമാ?

ബാ�് വാ�ക�

400. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ബാ�് വാ�കളി� �തലിെ� െമാ�ം �ക�െടയ��ം പലിശ മാ�േമ ഇൗടാ�ാ� പാ�ള� എ�്

��ീംേകാടതി വ��മാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇൗ വ�വ� വിദ�ാഭ�ാസ വാ� എ��വ��് �ടി ബാധകമാ�േമാ?

കി�ബി പ�തിക�

401. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബിയി�െട 31.7.2017വെര എ� േകാടി �പ�െട ഭരണാ�മതിയാണ് ന�കിയി��ത്;

വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) േകാ�ാട് മ�ല�ിെല ഏെത�ാം േ�ാജ�കളാണ് നിലവി�  കി�ബി�െട പരിഗണന�്

ഭരണാ�മതി�ായി വ�ി��ത്; വിശദവിവരം ന��േമാ?

നട�് സാ��ിക വ�ഷെ� പ�തി അട��

402. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�വ�ര പ�തി�െട ഭാഗമായി നട�് സാ��ിക വ�ഷെ� പ�തി അട�� എ� േകാടി

�പ�േടതായി��;

(ബി) ഏ��െമാ�വി�  മ�ിസഭാേയാഗം അംഗീകരി�  2017-18െല വാ�ഷികപ�തി എ� േകാടി

�പ�േടതാണ്;

(സി) ഇതി� തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന���ളള വിഹിതെമ�;

(ഡി) 2015-16  വ�ഷെ� അട��ം അത് ��വ�ഷേ��ാ�  എ� ശതമാനം

വ��നേയാ��ടിയതാെണ��ം വ��് തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(ഇ) വാ�ഷിക പ�തിയി� അ�വദി� പണം ��വ�ഷ�ളി� പാഴാ�ിയതിെ� േപരി� ഏെത�ാം

വ��ക�െട 2016-17െല അട�ലി� എ� ശതമാനം വീതം �റവ് വ��ക��ായി;

(എഫ്) വിലവ��ന�ം മ�ം�ലം പ�തി നി��ഹണെ�ലവി�  ഉ�ാകാ�� സ�ാഭാവിക വ��ന �ടി

പരിഗണി�ാ� ഫല�ി� പ�തി അട�ലി� വ��ന ഉ�ാ��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

കഴി� സാ��ിക വ�ഷെ� �ലധനെ�ലവ്

403. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� സാ��ിക വ�ഷെ� �ലധനെ�ലവ് ��വ�ഷെ� അേപ�ി�് എ� ശതമാനം

��തലായിരി�ണം എ�ായി�� ബജ�ി� �തീ�ി�ി��ത്;

(ബി) കഴി� ഏഴ് സാ��ിക വ�ഷ�ളി� ഓേരാ വ�ഷ�ം സം�ാന�ിെ� ആെക െചലവിെ�
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എ� ശതമാനം �ക �ലധനെ�ല��ായി എ� വിശദമാ�േമാ?

സർ�ാർ ജീവന�ാ�െട ശ�ള പരി�രണ �ടി�ിക

404. �ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സർ�ാർ ജീവന�ാ�െട ശ�ള പരി�രണ �ടി�ിക എ� ഗ��ളായി

ന�കാനാണ് തീ�മാനി�ി��ത്;

(ബി) ഇതി� ആദ�ഗ� എ�് ന��ം; ഇ�വെര എ� ജീവന�ാ��് ആദ� ഗ� ന�കിയി��്;

(സി) ��ത �ടി�ിക പി.എഫ്.-� ലയി�ി�ാ� തീ�മാനെമ��ി�േ�ാ; എ�ി� അതി�� കാരണം

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) അവേശഷി�� ശ�ള പരി�രണ �ടി�ിക ഒ� ഗ�വായി പി.എഫ്.-� ലയി�ി�ാ� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

സം�ാന പ�തി അട��

405. �ീ.ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2015-16,  2016-17 എ�ീ സാ��ിക വ�ഷ�ളിെല സം�ാന പ�തി അട�� എ�

േകാടി �പ വീതമായി��; ഇതി� തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന���� വിഹിതം എ� േകാടി

ആയി��;

(ബി) 2015-16-െല പ�തിെ�ലവ് എ.ജി.�െട കണ��സരി�് എ� േകാടി ആയി��;

തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട യഥാ�� പ�തിെ�ലവ് എ�യായി�� എ�്

വ��മാ�േമാ?

സം�ാന പ�തി അട���ക

406. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സാ��ിക വ�ഷെ� ബജ�് അ�സരി�് സം�ാന പ�തിക��� അട���ക േക�

വിഹിത��െ�െട ആെക എ�യാണ്; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതി� എസ്.സി./എസ്.�ി. വിഭാഗ�ിനായി നീ�ിവ�ി��ത് എ� �കയാണ്;

(സി) ഇതി� തേ�ശഭരണ �ാപന���് നീ�ിവ�ി�� �ക എ�; വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) കഴി� സാ��ിക വ�ഷ�ി�  എസ്.സി./എസ്.�ി.  വിഭാഗ���് േവ�ി എ� �ക

െചലവഴി�െവ�ം ഇത് ആെക അ�വദി� �ക�െട എ� ശതമാനമാെണ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

14 of 107



കാ�ണ� െബനവല�് ഫ�് ��ത� സ�കാര� ആ�പ�ികളി� വ�ാപി�ി��തി�ളള നടപടിക�

407. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ണ� െബനവല�് ഫ�ി� നി�ം ധനസഹായം സ�ീകരി�് സ�ജറി അട��� മാരകേരാഗ

ചികി�ക�  നട�ിയി�� പല സ�കാര� ആ�പ�ിക�ം ��ത പ�തിയി�  നി�ം

പി�വാ�ിയ��ലം േരാഗിക���ായി�� ��ി��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) നിലവി��ായി�� �ധാന സ�കാര� ആ�പ�ികെള ��ത പ�തിയി� �ട��തി�ം, ��ത�

ആ�പ�ികളി�  കാ�ണ� െബനവല�് ഫ�് വഴി ചികി� ന���തി�ം ആവശ�മായ

അടിയ�ിര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

പ�ളിക് ഫിനാ�ഷ�� മാേനെ��റ് സി�ം

408. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക�ാവി�ത പ�തിക� �കാര�� ഫ�ം അവ�െട വിനിേയാഗ�ം നിരീ�ി��തിനാ�ളള

ഓ�ൈല� സംവിധാനമായ പ�ളിക് ഫിനാ�ഷ�� മാേനെ��റ് സി�ം (പി എഫ് എം എസ്)

സം�ാന�് നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) േക�ാവി�ത പ�തിക�െട േക�വിഹിതം യഥാസമയം ലഭ�മാ��തി�ം അവ

സമയബ�ിതമായി വിനിേയാഗി��തി�ം എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

വിശദമാ�ാേമാ?

സം�ാന ജീവന�ാ��ം അധ�ാപക��ം ആേരാഗ� ഇ��റ�സ്

409. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന ജീവന�ാ��ം അധ�ാപക��ം സ��ാ� �പികരി� ആേരാഗ� ഇ��റ�സ് എ�്

നട�ിലാ�വാ� കഴി�ം ;

(ബി) ഇതിെ� �ീമിയം എ�് �തലാണ് ജീവന�ാരി� നി�് ഈടാ�ക ;

(സി) പ�തി�െട ആ��ല��� വിശദമാ�ാേമാ ;

(ഡി) ഏെതാെ� ആ�പ�ികളി�െടയാണ് ചികി� ലഭ�മാ�കെയ�് വ��മാ�േമാ ;

(ഇ) അന�സം�ാനെ� ആ�പ�ികളി� ചികി� സൗകര�ം ഏ�െ���േമാ ?

െപാ�കടം
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410. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) അ�ൗ��് ജനറലിെ� കണ�ക� �കാരം �� എ�.ഡി.എഫ് സ��ാ� 31.03.2011 -�

അധികാരെമാഴി�േ�ാ�ളള െപാ�കടം എ� എ�ം േശഷം വ� �.ഡി.എഫ്.  സ��ാ�

അധികാരെമാഴി�േ�ാ� ഇത് എ� എ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) �ൻ സർ�ാർ കാലയളവി�  (2011-16)  എ� േകാടി �പ�െട െപാ�കട�ിെ�

വ��ന��ായി; �ക,ശതമാനം എ�ിവ ഉ�െ�െട വ��മാ�േമാ;

(സി) സം�ാന�ിെ�  2011-16  കാലെ� തന� നി�തി വ�മാനം എ� ശതമാനമായി��

എ�ം,  ആയത്  30.03.2011  വെര�ളള കാലഘ��ളി�  എ� ശതമാനം എ�ം ��ത

2011-16 കാലയളവി� വ� �റവ് എ� ശതമാനം എ�ം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) 2006-11 കാലയളവിെല എ�.ഡി.എഫ് സ��ാരിെ� കാല�് റവന� ക�ി�െട ശരാശരി

വ��നവ് എ�യായി�� എ�ം ആയത് 2011-16 കാലയളവി� �.ഡി.എഫ്.സ��ാരിെ�

കാല�് എ�യായി എ�ം വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ഇ��ല��ായ സം�ാന റവന� ക�ി, സം�ാന കടെമ��പരിധി ഉ�െ�െട��ാ�ിയ �ിതി

വിേശഷ�� എ�് എ� വ��മാ�േമാ;

(എഫ്) ഈ �ിതി വിേശഷം േനരി�് സം�ാന�ിെ� സാ��ികവള�� ഉറ� വ��ാ�ം െപാ�കടം

�റ�ാ�ം, നി�തി വ�മാനം ഉറ�വ��ാ�ം ഇൗ സ��ാ� എ� നടപടിക� സ�ീകരി�െമ�്

വ��മാ�േമാ?

േകാതമംഗലം - െപ�����് േറാഡ്

411. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016-17 ബ�ജ�ി� കി�ബിയി� ഉ�െ���ി േകാതമംഗലം - െപ�����് േറാഡിന് 15

േകാടി �പ�െട ഭരണാ�മതി ലഭ�മായി��തിെ� നിലവിെല അവ� എ�ാെണ�്

വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) ��ത �� admitte�ി േവഗ�ിലാ��തി� േവ�ി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

��ത� �ക വാ� എ��ാ�ളള അ�മതി

412. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിന് ��ത�  �ക വാ� എ��ാ�ളള അ�മതി േക�ം ന�കിയി�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െമാ�ം ആഭ��ര ഉ�പാദന�ിെ� എ� ശതമാനം വെര കടെമ��ാനാണ് അ�മതി

ന�കിയി�ളളത്; വിശദമാ�ാേമാ;
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(സി) എ�ി� ഇത�സരി�് േകരള�ിന് എ� �ക അധികമായി വാ� എ��ാ� സാധി�ം;

(ഡി) ഇ�കാരം അധികമായി എ��� വാ� �ക ഏെത�ാം കാര����ാണ് വിനിേയാഗി�ാ�

കഴി�ക എ�് േക�ം വ�വ� െച�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� അ� സംബ�ി� വിശദാംശം േമഖല

തിരി�് ന��േമാ?

നബാ�ഡ് ഫ�് ഉപേയാഗി�� പ�തിക�

413. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം വാമന�രം നിേയാജകമ�ല�ി�  നബാ�ഡ്

ഫ�് ഉപേയാഗി�� പ�തിക� അ�വദി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) നബാ�ഡ് ഫ�് ഉപേയാഗി�് വിവിധ പ�തിക�  നട�ിലാ��തി�� മാനദ���

എെ�ാെ�യാണ് ; നടപടി�മ�� എെ�ാെ�െയ�് വിശദീകരി�േമാ?

വാ�ഷിക പ�തി

414. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� സാ��ിക വ�ഷം വാ�ഷിക പ�തി�ായി എ�േകാടി �പയാണ് നീ�ിവ�െത�്

െവളിെ���േമാ;

(ബി) വാ�ഷിക പ�തി�െട ഭാഗമായി എ� േകാടി �പ വീതം ഓേരാ വ��ക�ം െചലവഴിെ��്

വിശദമാ�േമാ;

(സി) കഴി� സാ��ിക വ�ഷം വാ�ഷിക പ�തിയി�  എ� �ക െചലവിടണെമ�ാണ്

നി��ഷി�െത�് െവളിെ���േമാ;

(ഡി) വാ�ഷിക പ�തി�െട െചല� ��ാ� എെ��ി�ം �േത�ക ഉ�ര�ക� ഇറ�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ

��ത ഉ�ര�കളിെല �ധാന നി�േ�ശ��  വിശദമാ�ാേമാ;  ഉ�ര�ക�െട പക��ക�

ലഭ�മാ�ാേമാ ?

തലേ�രി നിേയാജക മ�ല�ിെല ���ിക�

415. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തലേ�രി നിേയാജക മ�ല�ിെല എെ��ാം ���ികളാണ് കി�ബിയി� ഉ�െ��ി��ത്

എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഓേരാ ���ി�ം എ�ാെണ�ം നിലവി� എെ��ാം നടപടി�മ�� ആണ് ഈ ���ി�െട

�േരാഗതി�ായി സ�ീകരി�ി��െത�ം വ��മാ�േമാ?
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ഒ�� നിേയാജക മ�ല�ി� നി�ം കി�ബിയി� ഉ�െ���ിയ ���ിക�

416. �ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഒ��  നിേയാജക മ�ല�ി�  നി�ം കി�ബിയി�  ഉ�െ���ിയ ���ിക�

ഏെതാെ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ിക�െട �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ ?

പതിനാലാം ധനകാര� ക�ീഷ�

417. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) പതിനാലാം ധനകാര� ക�ീഷ�  സം�ാന��െട നി�തി വിഹിതം വ��ി�ി�ക�ം പ�തി

ധനസഹായ�ി�  ആ�പാതികമായി �റവ് വ��ക�ം െച���ലം േക�ാവി�ത

പ�തികളി� വ� മാ��� എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) േക�ാവി�ത പ�തിക�െട ഏേകാപന�ിനായി െസ�േ�റിയ�ി�  �പീകരി�ി�� �േത�ക

െസ�ിെ� �വ��നഫലമായി എ� േകാടി �പ േനടിെയ��വാ� കഴി�ി�െ��് കണ�്

സഹിതം വ��മാ�ാേമാ ?

ബജ�ിെല ഡിമാ�് തിരി�� കണ�്

418. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 2016-17 സാ��ിക വ�ഷെ� ബജ�ി�ം സ�ിെമ�റി ഡിമാ�ി�ം വകയി��ിയ �ക എ�;

ഡിമാ�് തിരി�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ ഡിമാ�് െഹഡി�ം െചലവാ�ിയ �ക എ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) �ലധന െചലവിേല�് ബജ�ിെ� എ� ശതമാനം വകയി��ിെയ�ം എ� ശതമാനം

െചലവാ�ിെയ��� കണ�് ഡിമാ�് തിരി�് ന��േമാ?

സം�ാനം �തീ�ി� വ�മാനം

419. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� സാ��ിക വ�ഷം സം�ാനം �തീ�ി� വ�മാനം ഏെത�ാം േ�ാത�കളി�െട

എ� േകാടി �പ വീതമായി��;  േക� സ��ാ�, സം�ാന സ��ാ�  എ�ിവ വഴി��

വ�മാനം ഓേരാ ഇന�ം എ� വീതെമ�് വിശദമാ�ാേമാ;
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(ബി) �തീ�ി� വ�മാന�ി�  േക� സ��ാ�  വഴി�ം സം�ാന സ��ാ�  വഴി�ം കഴി�

സാ��ിക വ�ഷം വെര ലഭി� �ക ഓേരാ ഇന�ി�ം എ� വീതം ; വിശദമാ�ാേമാ?

��തായി നട�ാ�െമ�് �ഖ�ാപി� പ�തിക�

420. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016-17െല ബജ�് �സംഗ�ി� ��തായി നട�ാ�െമ�് �ഖ�ാപി� പ�തിക� ഏെത�ാം

എ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ഇതി� നാളി�വെര ഭരണാ�മതി ന�കിയി�ി�ാ� പ�തിക� ഏെത�ാം;

(സി) ഭരണാ�മതി�ം സാേ�തികാ�മതി�ം ന�കിയവ എ�;

(ഡി) ഭരണാ�മതി�ം സാേ�തികാ�മതി�ം ലഭി�ക�ം പ�തിനി��ഹണം ആരംഭി�ാതിരി�ക�ം

െച� പ�തിക� ഏെത�ാെമ�് വ��മാ�േമാ?

���ിയ കി�ബി പ�തി

421. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016 -17 െല ബ�ജ�ിൽ �ഖ�ാപി� ���ിയ കി�ബി പ�തിയി� ഇതിേനാടകം എ� േകാടി

�പ�െട �� �ിക��് ഭരണാ�മതി ന�കിെയ�ം അവ ഏെത�ാം േമഖലയി� ആെണ�ം

െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ഇതിെ� വിശദമായ പ�ിക േമശ�റ�് വ�േമാ;

(സി) ഈ കി�ബി പ�തിയി� ഇതിേനാടകം എ� േകാടി �പ െചലവഴി�ി�െ��് െവളിെ���ാേമാ?

ബജ�ി� അ�വദി� �ക�ം െചലവഴി� �ക�ം

422. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 2017-2018  സാ��ിക വ�ഷം ��  30  വെര ബജ�ി�  അ�വദി� �കാര�ളള എ�

ശതമാനം �ക െചലവഴി�ി��്; ഓേരാ ഡിമാ�ി�ം െചലവഴി� �ക വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �� വ�ഷെ� അേപ�ി�് ബജ�ിേല�് എ� �കയാണ് �റവ് വ�ത്;  ഓേരാ ഡിമാ�ിെ�

കണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ബജ�ിേല�് ലഭിേ��ിയി�� െപേ�ാളിയം െസ�്,  വാഹന നി�തി ഇന�ി� എ� േകാടി

�പ കി�ബി�് ന�കിയി��്; ഇനം തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ?

പഴയ�ാടി സ��ഷറി െക�ിടനി��ാണം
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423. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

27.01.2011�  ഭരണാ�മതി ലഭി��ം ഇ�െക�  ഉേപ�ി��മായ പഴയ�ാടി സ��ഷറി

െക�ിടനി��ാണം കി�ബി നിേ�പം ഉപേയാഗി�് വീ�ം ഇ�െക�  വഴി നി��ഹി�ാ�

തീ�മാനി�ി�േ�ാ;എ�ിൽ ��ത െക�ിട�ിെ� എ�ിേമ�് ഉ�െ��� േ�ാജ�് റിേ�ാ��ിന്

കി�ബി�െട അംഗീകാരം ലഭ�മായി�േ�ാ;വിശദാംശം ന��േമാ?

െപാ�േമഖലാ ബാ�ക�െട �ഷണം

424. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െപാ�േമഖലാ ബാ�ക�  അമിതമായി സ��ീസ് ചാ��് ഈടാ�ി ഇടപാ�കാെര �ഷണം

െച��ത് തടയാ� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ാ� കഴി�െമ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) െപാ�േമഖലാ ബാ�കെള നിയ�ി��തിന് സം�ാന സ��ാ�  േക� സ��ാരിേനാട്

ആവശ�െ��ി�േ�ാ; ഉെ��ി� അതിെ� വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) െപാ�േമഖലാ ബാ�ക�  നിര�രമായി ഇ�രം നടപടിക�  �ട��വ��ത് ശാശ�തമായി

പരിഹരി��തിന് എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�ാ�  കഴി�ം എ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ?

എല�� നിേയാജകമ�ല�ിെല ആ�ി വികസന പ�തിക�

425. �ീ.എ. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

എല��  നിേയാജകമ�ല�ിെല  2016-17  സാ��ിക വ�ഷെ� ആ�ി വികസന

പ�തികളി�  ന�കിയ േ�ാേ�ാസ�കളി�  ഏെതാെ� പ�തിക��ാണ് ധനകാര� വ��്

അ�മതി ന�കിയി��ത് എ�ം ഏെതാെ� പ�തിക��ാണ് ഇേത വെര അ�മതി

ലഭ�മാ�ാ�ത് എ�ം വ��മാ�ാേമാ?

ചി�� നിേയാജകമ�ല�ിെല കി�ബി അംഗീകാരം ന�ിയ പ�തിക�

426. �ീ.െക. �����ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

ചി��  നിേയാജകമ�ല�ി� ഏെതാെ� പ�തിക��ാണ് കി�ബി ഇ� വെര അംഗീകാരം

ന�കിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;ഏെതാെ� പ�തിക�െട െട�� നടപടിക� ���ീകരി�

എ�് വ��മാ�ാേമാ?
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ബജ�ി� �ഖ�ാപി�ി�� പ�തിക�

427. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

ഈ സ��ാരിെ� ര� ബജ�ി�മായി �ഖ�ാപി�ി�� പ�തിക�െട നിലവി�� അവ�

എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

ധനക�ി�ം നി�തി വ�മാന�ം

428. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2011  �ത�  2016  വെര�� വ�ഷ�ളിെല സം�ാന�ിെ� ധനക�ി സംബ�ി�

വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��  സ��ാ�  അധികാരെമാഴി�േ�ാ�  െപാ�കടം എ�യായി��;  2016  മാ��്  31  െല

കണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) സം�ാന�ിെ� സാ��ിക �ിതി െമ�െ����തിനായി ഈ സ��ാ�  എെ��ാം

നടപടിക� സ�ീകരി�; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) 2011  �ത�  2016  വെര�� വ�ഷ�ളിെല നി�തി വ�മാന�ിെ� കണ�്

വാ�ഷികാടി�ാന�ി� ഓേരാ നി�തി�ം ഇനം തിരി�് ന�കാേമാ?

നി�തിയിതര വ�മാനം

429. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സ��ാരിെ�  2016-17  സാ��ിക വ�ഷെ� നി�തിയിതര വ�മാനം

എ�യാണ്; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) 2016-17സാ��ിക വ�ഷ�ി� ല��മി� നി�തിയിതര വ�മാനം ���മാ�ം പിരിെ���ാ�

സാധി�ി�േ�ാ;

(സി) ഇെ��ി� അതി�ളള കാരണ�� വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) 2017-18  സാ��ിക വ�ഷം നി�തിയിതര വ�മാനം വ��ി�ി��തിന് എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ിരി��ത്; വിശദാംശം ന��േമാ?

പ�ാളി� െപ�ഷ�

430. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സ��ാ�  ജീവന�ാ�െട പ�ാളി� െപ�ഷ�  പ�തി �നരവേലാകനം െച�ത് തീ�മാനം

എ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) തീ�മാനം എ��ി�ിെ��ി� അതി�േവ�ി�� നടപടിക� ഏ�വെരയായി; വ��മാ�ാേമാ?

സാ��ിക �തിസ�ി

431. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

ഉയർ� മ�ഷ� വികസന �ചിക ഉ�് എ�് അവകാശെ��േ�ാ�ം േകരളം ��തരമായ

സാ��ിക �തിസ�ിയി� എ�ി നി���തിെ�റ കാരണ�� വിശദീകരി�ാേമാ ?

സാ��ിക �മേ�ട് േക�ക�

432. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി� േശഷം എ� സാ��ിക �മേ�ട് േക�ക�

ധനകാര� വ��ിെ� ��യി�െ��ക��ായി; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇൗ േക�കളി�  ഏതിെല�ാം ധനകാര� വ��് അേന�ഷണം നട�ിെയ�ം �മേ��ക��്

ഉ�രവാദികളായി�ളളവ�െ�തിെര എ�് നടപടി സ�ീകരി� എ�ം വിശദമാ�േമാ;

(സി) സാ��ിക �മേ��ക�  നട��വ�െ�തിെര സ��ാരിെ� നിലപാട് എ�ാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ;  �ാനമാന പരിഗണനക�  �ടാെത സാ��ിക ��വാളിക�െ�തിെര

നടപടിെയ��േമാ എ�് വ��മാ�േമാ?

സം�ാനെ� േകാഴി വില

433. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബ�.  ധനകാര�വ��് മ�ി സം�ാന�് കിേലാ�്  75/-  �പ നിര�ി�  േകാഴിെയ

ലഭി�െമ�് ��ാവന �റെ��വി�െവ�ി�ം ��ത വില�് േകാഴിെയ സം�ാനെ� ഒ�

കടയിൽ നി�ം ലഭി��ിെ��� വ�ത ��യി� െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിെനതിെര എെ�ാെ� നടപടി സ�ീകരി�ാ� കഴി�െമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇതിനായി എെ��ി�ം ഉ�രവ് �റെ��വി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) അധിക വില�് േകാഴികെള വി��� വ�ാപാരിക�െ�തിെര എെ�ാെ� നടപടി സ�ീകരി�ാ�

ഉേ�ശി��െവ� വിശദമാ�േമാ?

സം�ാനെ� േകാഴി വില
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434. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� േകാഴി വി�ന�ാ�  നട�ിയ സമരം ഒ�തീ��ത് എ�് വില�് േകാഴി

വി��ാം എ� ധാരണ�െട അടി�ാന�ിലാണ്;

(ബി) ��ത വില�് േകാഴി വി���െവ�് ഉറ�് വ��ിയി�േ�ാ;  േകാഴി ക�വട�ാ� ധനകാര�

വ��് മ�ി�് ന�കിയ ഉറ�് ലംഘി�് അന�ായ വില ഈടാ��െവ� വ�ത

��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  അമിത വില ഈടാ�ിയവ�െ�തിെര എെ��ി�ം നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) ജി.എസ്.�ി.  നിലവി�  വ�േതാെട െക�േകാ അതിെ� വിലയി�  14.5%  �റവ്

വ��ിയി�േ�ാ ?

വിദ�ാഭ�ാസ വാ� ഇളവ്

435. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  �ഖ�ാപി� വിദ�ാഭ�ാസ വാ� ഇളവ് പ�തിയി�, പിേ�ാ� വികസന

േകാ��േറഷ�  (KSBDC)  �േഖന വിദ�ാഭ�ാസ വാ� എ�� വിദ�ാ��ികെള �ടി

ഉ�െ���ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇെ��ി� വിദ�ാഭ�ാസ വാ� ഇളവ് പ�തിയി� പിേ�ാ� വികസന േകാ��േറഷനി� നി�്

വിദ�ാഭ�ാസ വാ� എ�� വിദ�ാ��ികെള �ടി ഉ�െ���� കാര�ം പരിഗണനയി� ഉേ�ാ ?

നിേയാജകമ�ല ആ�ി വികസന ഫ�്

436. �ീ.പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  കഴി� ബജ�ി� �ഖ�ാപി� നിേയാജകമ�ല ആ�ി വികസന ഫ�ി�

നി�േ�ശി�െ�� െ�ാേ�ാസ�ക��്ധനകാര� വ��ി�  നി�ം ഭരണാ�മതി ലഭി��തിന്

കാലതാമസം ഉ�ാ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ കാലതാമസം ഒഴിവാ�ാ� മതിയായ ഉേദ�ാഗ�െര നിയമി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ധനകാര� വ��ി�  ഇ�രം ഫയ�കളിേ��  പരമാവധി എ� ദിവസം െകാ�് തീ�മാനം

എ��െ���െവ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇതിനകം ധനകാര� വ��ിെല�ിയ എ�ാ െ�ാേ�ാസ�ക��ം അംഗീകാരം ന��െമ�് ഉറ�

വ��േമാ?

കി�ബിയി� അ�വദി� േകാ�ി മ�ല�ിെല ���ിക�

23 of 107



437. �ീ.അ�� �കാശ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ�ി മ�ല�ിെല ഏെത�ാം ���ിക��് കി�ബിയി� �ക അ�വദി�ി�െ��് ഇനം

തിരി�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഇതി�  ഏെത�ാം വ��ക�  ആരംഭി�െവ�ം ഇനി ഏെത�ാം ആരംഭി�ാ�െ��ം ഇനം

തിരി�ം വ��് തിരി�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇതിേല�് നാളി�വെര അ�വദി� �ക ഓേരാ�ി�ം എ� വീതെമ�ം ഇനി എ� �ക

അ�വദി�െമ�ം വ��മാ�േമാ?

കി�ബിയി� ഭരണാ�മതി ലഭി� ���ിക�

438. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബിയി� ഉ�െ���ി ഭരണാ�മതി ന�കിയ ���ിക�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) കി�ബിയി� ഉ�െ���ി ഭരണാ�മതി ലഭി��തി�ളള നടപടി�മ�� വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഭരണാ�മതി ലഭി� ���ിക� ഇേ�ാ� ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) നടപടി�മ��  ല�കരി��തി�ം പ�തിക�  കാലവിളംബം �ടാെത നട�ിലാ��തി�ം

നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

വിദ�ാഭ�ാസ വാ��� പലിശ

439. �ീ.െക.സി.േജാസഫ്

,, ൈഹബി ഈഡ�

,, വി.ടി.ബ�റാം

,, േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിദ�ാഭ�ാസ വാ��� പലിശ ���മാ�ം ഏെ���ാ� േക� ഗവ�െമ�് തീ�മാനി�ി��തായി

വിവരം ലഭി�ി�േ�ാ ?

(ബി) ഉെ��ി� വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ?

കി�ബിയി� ഉ�െ���ി അംഗീകാരം ന�ിയ പ�തിക�

440. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2017 �� 30 വെര കി�ബിയി� ഉ�െ���ി അംഗീകാരം ന�ിയ പ�തിക�െട വിശദവിവരം

ലഭ�മാ�േമാ;
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(ബി) എ� േകാടി �പ�െട ���ിക��ാണ് നാളി�വെര ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ�ിയി��ത്;

(സി) എ� േകാടി �പ�െട ഭരണാ�മതിയാണ് 2017-� ന��വാ� കി�ബി തീ�മാനി�ി��ത് ?

കി�ബിയി� ഉ�െ���ി േദവി�ളം നിേയാജകമ� ല�ി� നട�ിലാ�� പ�തിക�

441. �ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദവി�ളം നിേയാജകമ� ല�ി�  കി�ബിയി�  ഉ�െ���ി നട�ിലാ�� പ�തിക�

സംബ�ി� വിവര�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഈ ���ിക�  ആരംഭി�വാ�  തട���  എെ��ി�ം നിലനി���േ�ാെയ�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) ഉെ��ി� തട��� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ?

കി�ബിയി� ഉ�െ���ിയ വിവിധ പ�തിക�

442. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� ബജ�ി� കി�ബിയി� ഉ�െ���ിയ വിവിധ പ�തിക� നട�ാ���മായി ബ�െ��്

ഇതിനകം ൈകെ�ാ� നടപടിക� എെ��ാമാണ് ;

(ബി) കി�ബിയി�  ഉ�െ���ിയ,  ബജ�ി�  �ഖ�ാപി� ��വ�  പ�തിക��ം ഈ സാ��ിക

വ�ഷ�ി� �ട�ം �റി�േമാ;

(സി) എ�ി�  ഇ�മായി ബ�െ�� നടപടിക�  എെ�ാെ�;  പ�തിക�� ് ഇനി �േത�കം

ഭരണാ�മതി ലഭിേ���േ�ാ;

(ഡി) ഇെ��ി�  �ട�ം �റി�ാനാവാ� പ�തികളിേ��  എ�് നടപടി ൈകെ�ാ�ം;

വിശദാംശ�� ന��േമാ?

കി�ബിയി� ഉ�െ���ിയ നി��ാണ ���ിക�

443. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബി വഴി സം�ാന�് എ� േകാടി �പ�െട നി��ാണ ���ിക�� ഭരണാ�മതി

ന�കിയി�െ��് ജി� തിരി� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) കി�ബിയി� ഉ�െ���ിയ എ� ���ിക�െട െട�� നടപടിക� ���ിയായി�െ��് ജി�

തിരി� വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ജലവിഭവം,  െപാ�മരാമ�്,  ൈവദ�തി,  ഐ.ടി,  വിദ�ാഭ�ാസം,  ആേരാഗ�ം,  വനം,  �റിസം,

വ�വസായം,  േ�ാ��സ്,  മ��ബ�നം,  ഹാ�ബ�  എ�ിനീയറിംഗ്,  ഗതാഗതം എ�ീ
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വ��കളി�  കി�ബിയി�  ഉ�െ���ിയ ���ിക�  ഏെത�ാമാെണ�് ജി� തിരി�്

വ��മാ�ാേമാ?

സ��ാ� ജീവന�ാ��ം െപ�ഷ�കാ��ം ആേരാഗ� ഇ�ഷ�റ�സ് പ�തി

T 444.�ീ.േറാഷി അഗ�ി�

,, പി.െജ.േജാസഫ്

,, േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ാം ശ�ള പരി�രണ ക�ീഷെ�റ ശിപാ�ശയ�സരി�് സ��ാ�  ജീവന�ാ��ം

െപ�ഷ�കാ��ം േവ�ി നട�ിലാ�� ആേരാഗ� ഇ�ഷ�റ�സ് പ�തി ഇേ�ാ�

ഏ�ഘ��ിലാണ്; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി നട�ി� വ���തിന് എ� ഇ�ഷ�റ�സ് ക�നിക� �േ�ാ�് വ�ി�െ��്

അറിയി�േമാ;

(സി) സ��ാ�  ഉേദ�ാഗ��  ഇ�ഷ�റ�സ് ഫ�ിേല�് അട�� �ക വ��ി�ി�ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

നിേയാജകമ�ലം ആ�ി വികസന ഫ�്

445. �ീ.െക.�രളീധര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� സാ��ിക വ�ഷ�ി� നിേയാജകമ�ലം ആ�ി വികസന ഫ�ി� എ� േകാടി

�പ�് ഭരണാ�മതി ന�കിയി��്എ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) നിേയാജക മ�ലാടി�ാന�ി� ഇ� സംബ�ി� കണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) 2017  മാ��്  31-ന് ��പ് െചലവഴി�െ�ടാ� �ക അ�� സാ��ിക വ�ഷ�ി�

െചലവഴി��തിന് എെ��ി�ം തട��േ�ാ;

(ഡി) എം.എ�.എ.  മാ�  ഉേ�ശി� ���ിക�  ഭരണാ�മതി�ം സാേ�തികാ�മതി�ം ലഭ�മാ�ി

സമയബ�ിതമായി ���ിയാ�വാ�  സ�ീകരി�ി�� നടപടി എെ�ാെ�െയ�

വ��മാ�ാേമാ?

േകരള�ിെ� നി�തി വിഹിത�ി� �റ�ക�

446. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക� ഗവ�െമ�് അവതരി�ി�ി�ളള  2017-18െല ബജ�് കണ�ക�  അ�സരി�്

േകരള�ിെ� നി�തി വിഹിത�ി� �റവ് സംഭവി�ി�േ�ാ; എ�ി� ഏെത�ാം ഇന�ി� ഈ

വ�ഷം �റവ് അ�ഭവെ��െമ�് വ��മാ�േമാ;
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(ബി) ഏെത�ി�ം ഇന�ി� നി�തിക� ഈ വ�ഷം ��ത� �തീ�ി�ാേമാ; എ�ി� എ� വീതെമ�്

വ��മാ�േമാ?

ഇ��സീവ് േ�ാ�് സാധ�മാ��തിന് നടപടി

447. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

ഇ��സീവ് േ�ാ�്എ�ത് െകാ�് അ��മാ��ത്എ�ാെണ� വ��മാ�േമാ;

ഇ��സീവ് േ�ാ�് സാധ�മാ��തിന് എ�് നയപരിപാടികളാണ് സ�ീകരി�വാ�

ഉേ�ശി��െത�ം വിശദമാ�േമാ?

ക�നാഗ��ി നിേയാജക മ�ല�ി� ആ�ി വികസന ഫ�് വിനിേയാഗി�� വികസന പ�തിക�

448. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016-17 െല ആ�ി വികസന ഫ�് വിനിേയാഗി�് ക�നാഗ��ി നിേയാജക മ�ല�ി�

നട�ാ�  നി�േ�ശി�ി�� എ� പ�തിക��് ഭരണാ�മതി ന�കിയി��് എ�്

വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ��ത ���ിക� നട�ിലാ�� വ��ക�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഡി.പി.ആ�. സമ��ി� കഴി� പ�തിക��് ഭരണാ�മതി ന���തിന്

കാലതാമസ��ാ��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ആ�ി വികസന പ�തിയി�  ഉ�െ�� പ�തിക��് സമയബ�ിതമായി ഭരണാ�മതി�ം

സാേ�തികാ�മതി�ം ന�കി അവ േവഗ�ി� നട�ിലാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വ�ി��് നിേയാജകമ�ല�ിെല കി�ബി ���ിക�

449. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�ി��് നിേയാജകമ�ല�ി�െ���ം കി�ബിയി� ഉ�െ��േ���മായ ���ിക�െട

എ� �േ�ാസ�ക�  നാളി�വെര ലഭി�ി�െ��് െവളിെ���േമാ;  അവ�െട പക��ക�

ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ���ികെള സംബ�ി�് എെ��ി�ം പ�ിക ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;  എ�ിൽ പക��്

ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ��ത ���ിക�െട നിലവിെല �ിതി വിശദമാ�േമാ?

തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന���ായി ബജ�ി� വകയി��െ�� �ക
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450. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന���ായി 2014-15, 2015-16, 2016-17 എ�ീ സാ��ിക

വ�ഷ�ളി� ബജ�ി� വകയി��െ�� �ക�ം യഥാ���ി� െചലവഴി� �ക�ം സംബ�ി�

വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ;

(ബി) േമ��റ� ഓേരാ സാ��ിക വ�ഷ�ം പ�ായ�ക�, േ�ാ�ക�, ജി�ാ പ�ായ�ക�,

�നിസി�ാലി�ിക�, േകാ��േറഷ�ക�  എ�ിവ വഴി െചലവഴി�ാ�  ബജ�ി�  വകയി��െ��

�ക എ� വീതമായി��;

(സി) പ�തി നി��ഹണം നട�ി��തിെ� അടി�ാന�ി� ഇവ ഓേരാ�ം വഴി െചലവഴി� �ക

എ� വീതെമ�് വ��മാ�േമാ?

ജി എസ് ടി �െട മറവി� സാധന���് അധികവില

451. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജി എസ് ടി നട�ിലാ�ിയതിെ� മറവി�  ചില വ�ാപാരിക�  സാധന���് അധികവില

ഈടാ��ത് ��യി� െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�മായി ബ�െ��് വ�ാപാരിക�/വിതരണ�ാ� എ�ിവ�െ�തിെര എെ��ി�ം നടപടികേളാ

േക�കേളാ എ��ി�േ�ാ;

(സി) ഉെ��ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) ജി എസ് ടി നട�ിലാ�േ�ാ�  അവശ� സാധന��െട വില വ��ി�ാതിരി�ാ�  സ��ാ�

സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

കരാ�കാ��് സ��ാ� െകാ�� തീ��ാ�� �ടി�ിക

452. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� സാ��ിക വ�ഷ�ി�  ഇറിേഗഷ�, പി.ഡ�ള�  .ഡി �ട�ിയ വ��കളിെല

കരാ�കാ��് സ��ാ� െകാ�� തീ��ാ�� �ടി�ിക ഏ��ം ഒ�വിലെ� കണ��സരി�്

എ�യാെണ�് െവളിെ���േമാ ;

(ബി) ഈ �ടി�ിക െകാ�� തീ���തിന് എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ?

തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന���് വകയി��ിയി�� �ക

453. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) 2011-12 �ത� 2016-17 വെര തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന���് വകയി��ിയി�� �ക

,െചലവഴി� �ക , െചലവിെ� ശതമാനം എ�ിവ സംബ�ി� വിശദാംശം സാ��ിക വ�ഷം

തിരി�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) േമ��റ� ഓേരാ വ�ഷ�ം �ാമപ�ായ�ക�, േ�ാ� പ�ായ�ക�, ജി�ാ

പ�ായ�ക�, �നിസി�ാലി�ിക�, േകാ��േറഷ�ക� എ�ിവ�് അ�വദി� �ക, െചലവഴി�

�ക, െചലവിെ� ശതമാനം എ�ിവ �േത�കം �േത�കം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) േമ��റ� വ�ഷ�ളി�  ഏെത�ാം വ�ഷ�ളിലാണ് ��വ�ഷെ� �ക ക�ാരി ഓവ�

െച��തിന് തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന���് അ�മതി ന�കിയി��ത്;  ക�ാരി ഓവ�

െച��തിന് അ�മതി ന�കിയി�ി�ാ�ത് ഏെത�ാം വ�ഷ�ളിലാണ്;  വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ?

സം�ാന�ിെ� സാ��ിക �ിതി

454. �ീ.അ�� �കാശ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിെ� ഇേ�ാഴെ� സാ��ിക �ിതി െവളിെ���േമാ;

(ബി) കഴി� സാ��ിക വ�ഷം ഏെത�ാം ഇന�ളി� എ� �ക വീതം വര�ം െചല���ായി

എ�് അറിയി�േമാ;

(സി) കഴി� സാ��ിക വ�ഷം സം�ാന�ിെ� സമാ�ത വിഭവ�ളി� വികസന�ി�േവ�ി

െചലവഴി�ത് എ� േകാടി വീതമാണ്;

(ഡി) 2016-17 െല �ലധനെ�ലവ്, �തീ�ി�ത് എ�യാെണ�ം യഥാ���ി� ഇ�വെര ഉ�ായ

�ലധനെ�ലവ് എ�യാെണ�ം വ��മാ�േമാ?

സം�ാന�ിെ� സാ��ിക �ിതി

455. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിലവി� സം�ാന�ിെ� െപാ�കടം, ആേളാഹരി കടം എ�ിവ എ�െയ�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം എ� തവണ ഓവ� �ാ�് എ�േ��ി വ�െവ�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) െമാ�ം വ�മാന�ിെ� എ� ശതമാനമാണ് വികസന �വ��ന���ായി

വിനിേയാഗി��ത്;

(ഡി) ജി.എസ്.ടി നട�ിലാ�ിയതിന് േശഷം നി�തി വ�മാന�ി�  വ��നവ് ഉ�ായി�േ�ാ;

വിശദാംശം െവളിെ���േമാ?
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സം�ാന�ിെ� കടബാധ�ത

456. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിലവി� സം�ാന�ിെ� കടബാധ�ത എ� േകാടി �പയാണ്;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േ�ാ� കടബാധ�ത എ� േകാടി �പയായി��;

(സി) സം�ാന�ിെ� കടബാധ�ത �റ�െകാ� വ��തി� സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ�ാെ�യാണ്; വിശദമാ�ാേമാ?

സം�ാന�ിെ� �തിമാസ െചല�ം വര�ം

457. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിെ� �തിമാസ െചല�ം വര�ം കഴി� സാ��ിക വ�ഷ�ി� എ� വീതെമ�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) 2016-17  സാ��ിക വ�ഷം വാ�ഷിക പ�തി�േവ�ി വാ�ിയ വാ�ക�  ആവ��ന

െചല�ക� േനരിടാ� േവ�ി വകമാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ?

വാ�െയ���ം െചലവഴി��ം

458. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം കടപ���  വഴി�ം മ�ം എ� �ക

വാ�െയ��;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി� േശഷം വാ� എ�� �ക കടബാധ�തക�

തീ���തി�േവ�ി െചലവഴി�ക��ാേയാ;  എ�ി�  എ� �ക മ�ാവശ��ൾ�ായി

െചലവഴി�ക��ായി;

(സി) ഈ സ��ാ�  �റെ��വി� ധവളപ��ളി�  കടം എ�� �ക നിത�നിദാന െചല�ക��്

ഉപേയാഗി��തിെന വിമ�ശി�ി��ായി��േവാ; എ�ി� ��ത വിമ�ശന�� പി�വലി�ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

േക�ാവി�ത പ�തിക��ളള േ�ാജ�് റിേ�ാ��ക�

459. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:
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(എ) േക�ാവി�ത പ�തിക��ളള െ�ാജ�് റിേ�ാ��ക�ം,  എ�ിേമ�ം നിബ�നക��്

അ��തമായി,  സമയബ�ിതമായി സമ��ി��തിന് എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�

വ��െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഏെത�ി�ം േ�ാജ�ക� സമയ�് ലഭി�ാ� അവ� ഉ�ായി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

നട�സാ��ിക വ�ഷം കി�ബി �ഖാ�ര�� ���ിക�

460. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

2017-18 സാ��ിക വ�ഷ�ി� കി�ബി �ഖാ�ര�� ���ിക��് 31.7.2017 വെര

എ��ക അ�വദി�ി��് എ�് വ��മാ�ാേമാ; ഈ സാ ��ിക വ�ഷം ഇ�ര�ി� ആെക

എ� �ക െചലവഴി�ാനാ�ം എ�് കണ�ാ�ിയി�േ�ാ?

വിദ�ാഭ�ാസവാ� തിരി�ടവ് സഹായപ�തി

461. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വിദ�ാഭ�ാസ വാ�െയ��് കട�ണിയിലായവെര സഹായി��തിനായി

�ഖ�ാപി� വിദ�ാഭ�ാസവാ� തിരി�ടവ് സഹായപ�തി�െട വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഈ പ�തിയി�  അേപ� സ�ീകരി� �ട��െതേ�ാ�  �തലാെണ�ം എവിെടയാണ്

അേപ�ിേ��െത�ം വ��മാ�ാേമാ?

എ�ിേമ�ി� േകാ��ാ���� ലാഭം ഉൾെ���� നടപടി

462. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് വ��്, തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�� �തലായവ മരാമ�് പണിക� െട��

െച�് െകാ��േ�ാ� എ�ിേമ�ി� േകാ��ാ���� ലാഭം ഉ�െ���ാ�േ�ാ;

(ബി) എം.എ�.എ മാ�െട �ാേദശിക വികസന ഫ�ി�  നി�ം മരാമ� പണിക�  െട��  െച�

െകാ��േ�ാ�  എ�ിേമ�ി�  േകാ��ാ���� ലാഭം ഉ�െ��േ��ാെയ�്

നി�േ�ശി�ി�േ�ാ;  എ�ിൽ എ�െകാ�ാണ് ഇ�ര�ി�  നി�േ�ശി�ി��െത�്

വ��മാ�േമാ?

തേ�ശ�ാപന���ായി വാ�ഷിക പ�തിയിൽ നീ�ിവ� �ക

463. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) കഴി� സാ��ിക വ�ഷം ���ിയ വാ�ഷിക പ�തിയി� തേ�ശ�ാപന���ായി എ�

േകാടി �പയാണ് നീ�ിവ�ി� �െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതി�  എ� ശതമാനം െചലവഴി�െ�� എ�ം ഇത് പ�തി െചലവിനായി സ��ാ�

നി�യി�ി�� ല���ിെ� എ�േ�ാളം എ�ി എ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) സാ��ിക വ�ഷ�ിെ� അവസാനമാസ�ി� പണ�ിെ� �രിഭാഗ�ം തിര�ി�് െചലവാ��

രീതി,  പ�തി �വ��ന��െട �താര�ത�ം കാര��മത�ം ഇ�ാതാ��തായി

��യി�െ��ി�േ�ാ; ആയത് പരിഹരി�ാ�ളള മാ��നി�േ�ശ�� �റെ��വി�േമാ?

കി�ബി�െട 2016-17 സാ��ിക വ�ഷെ� ബാല�സ് ഷീ�്

464. �ീ.െക.എം.മാണി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബി�െട  2016-17  സാ��ിക വ�ഷെ� ബാല�സ് ഷീ�്,  േ�ാഫി�് ആ�് േലാസ്

അ�ൗ�് എ�ിവ ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) കി�ബി  2016-17  സാ��ിക വ�ഷ�ി�  എ� �പ വാ� എ�� എ�്

വ��മാ�ാേമാ;��ത വാ� െകാ�് ഏെത�ാം പ�തികളാണ് ���ീകരി�വാ�

ഉേ�ശി��ത് എ�് െവളിെ���ാേമാ?

2016 -17 സാ��ിക വർഷ�ിെല ബജ�് �ക െചലവഴി�ൽ

465. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

31.03.2017വെര�� കണ�ക� �കാരം  2016-17സാ��ിക വ�ഷം ഓേരാ വ��ി�ം

ധനാഭ�ർ�നയി�െട അ�വദി� �ക എ� വീതമായി�� എ�ം ഓേരാ വ��ം െചലവഴി� �ക

എ� വീതമാെണ�ം െചലവഴി� �ക വകയി��െ�� �ക�െട എ� ശതമാനമാെണ�ം

വിശദമാ�േമാ?

2016-17 െല ബജ�് നി�േ�ശ��

466. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

2016-17 സാ��ിക വ�ഷെ� ബജ�് നി�േ�ശ�ളി� നട�ിലാ�ാ� സാധി�ാതി��ത്

ഏെതാെ�യായി��െവ�ം ഇ�വെര നട�ിലാ�ിയവ ഏെതാെ�യാെണ�ം ഇനം തിരി�്

െവളിെ���േമാ;

േക� ബജ�് �കാരം േകരള�ിന് 2017-18� ലഭി�� �ക
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467. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2017-18  സാ��ികവ�ഷെ� േക� ബജ�് �കാരം േകരള�ിന്  2017-18  �

ലഭി�െമ�് ക�താ�� �ക ഓേരാ ഇന�ി�ം എ� വീതമാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) േക� നി�തിക�െട�ം �ാ�ക�െട�ം 2017-18 � �തീ�ി�� സം�ാന വിഹിതം ഓേരാ

ഇന�ി�ം എ� േകാടി �പ വീതമായിരി�െമ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) 2016-17  �  സം�ാനം േക��ി�  നി�ം �തീ�ി�ി�� �ക ഓേരാ ഇന�ി�ം

എ�യായി��;  അതി�  �റവ് വ�ത് ഏെത�ാം ഇന�ിലാെണ�ം വർ�ന വ�ത്

ഏെത�ാം ഇന�ിലാെണ�ം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) 2017-18  സാ��ികവ�ഷെ� േക� ബജ�ിെല വ�വ�കൾ���തമായി സം�ാനം

�തീ�ി�ി�� �ാ�കളി�ം നി�തികളി�ം �റവ് വ�� ഇന��  ഏെതാെ�യാെണ�ം

വ��ന ഉ�ാകാ� സാധ�ത�� ഇന�� ഏെതാെ�യാെണ�ം വിശദമാ�േമാ?

ജി എസ് ടി രജിേ�ഷ�

468. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ജി എസ് ടി നട�ിലാ��തിനായി എെ��ാം സംവിധാന�ളാണ്

ഒ��ിയി��െത�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) ജി എസ് ടി രജിേ�ഷ�  സംബ�ി�് വ�ാപാരികൾ��ാ�� സംശയ��ം സാേ�തിക

��ി��ക�ം പരിഹരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) ഓ�ൈല� േപാ��� �േഖന ജി എസ് ടി രജിേ�ഷ� നട�േ�ാ� ഉ�ാകാ�� സംശയ��ം

��ി��ക�ം പരിഹരി��തിന് വ�ാപാരിക��് വിദ�ധ�െട സഹായം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ജി എസ് ടി രജിേ�ഷ�  സംബ�ി�് എെ��ി�ം പരിശീലന സംവിധാന�േളാ

�സി�ീകരണ�േളാ ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദമാ�േമാ; പക��ക� ലഭ�മാ�േമാ?

ജി.എസ്.ടി. - സം�ാന വ�മാന�ി��ാ�ിയ മാ���

469. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ജി.എസ്.ടി.  നിലവി� വ�തിന് േശഷം നി�തി വ�മാന�ി��ായ മാ���

വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) �െ�ാ��മി�ാെത ജി.എസ്.ടി.  നട�ാ�ിയ� വഴി ജന����ായ �യാസ��ം

സാധന��െട �മാതീതമായ വിലവ�ധന�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� ജി.എസ്.ടി.  �െട േപരി� നട�� െകാളള അവസാനി�ി�വാ�ം ജന��െട ��ം

പരിഹരി��തി�ം എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് വിശദീകരി�ാേമാ;

33 of 107



(ഡി) ജി.എസ്.ടി. നട�ാ�ിയത് �ലം സം�ാന�ിെ� സ�ദ് വ�വ�യി� ഉ�ായി�ളള മാ���

വിശദീകരി�ാേമാ?

സം�ാന�ിെ� സ��ഘടനയി� ജി.എസ്.ടി.�െട സ�ാധീനം

470. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജി.എസ്.ടി.  ,സം�ാന�ിെ� സ��ഘടനെയ ഏെതാെ� രീതിയിലാണ് ബാധി��െത�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ജി.എസ്.ടി.  നട�ിലാ�ിയത് �ലം റവന� വ�മാന�ി�  �റവ് വ�േമാ എ�്

പരിേശാധി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ജി.എസ്.ടി. നട�ിലാ�ിയ� �ലം ഉ�ായ അവ��തക�ം ആശ�ക�ം മാ��തിന് എെ�ാെ�

നടപടികളാണ് സ�ീകരി� വ��െത�് വ��മാ�േമാ?

ജി എസ് ടി �ം വ�വസായ �ാപന��ം

471. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െപാ�േമഖലാ �ാപന��,അവ�െട അ�ബ��ാപന��, െച�കിട

വ�വസായ �ാപന��, �ടി�വ�വസായ�� ,ഫ�ണി�� നി��ാണം, കരകൗശല നി��ാണം

എ�ിവയിെല ഉ������് ജി.എസ്.ടി.  ഈടാ�ിയാ�  അവ�് വ�കിട ക�നിക�െട

ഉ�����മായി മ�രി�ാ�  കഴിയാ� അവ���ാ��ത് ��യി�െ��േവാെയ�ം

എ�ി�  ഈ േമഖലകളിെല നട�ി�കാേര�ം െതാഴിലാളികേള�ം �ാപന�േള�ം

സംര�ി�ാ� എ� നടപടിക� സ�ീകരി�ും എ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ജി.എസ്.ടി.  നട�ാ�േ�ാ�  െപാ�േമഖലാ �ാപന��, െച�കിട വ�വസായ �ണി�ക�

�ട�ിയവ�െട ഉ������ം സാധനസാമ�ിക��ം വീ�പകരണ���ം നി��ാണ

ഉ������ം �റ� നി�തി �മ��തിനായി സം�ാനനി�തി നട�ാ�വാ�

നിയമനി��ാണം നട�േമാ?

ജി.എസ്.ടി �ലം ഉ�ാ�� നി�തി വ��നവ്

472. �ീ.െക.സി.േജാസഫ്

,, അ�� �കാശ്

,, പി.ടി. േതാമസ്

,, വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ജി.എസ്.ടി നട�ിലാ�ിയതി� േശഷം സം�ാന�് ഉ����െട വില വ��ി� വ��െവ�

പരാതി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) നിലവി�  ഈടാ�ി വ�ി�� വ�ത��മായ നി�തിക��് �റെമ ജി.എസ്.ടി�ം

ഈടാ��െവ�തായ പരാതി പരിഹരി�ാ� നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) നട�് സാ��ിക വ�ഷം സം�ാന�ിന് ജി.എസ്.ടി �ലം ഉ�ാ�� നി�തി വ��നവ്

എ�യാെണ�് കണ�ാ�ിയി�േ�ാ എ�റിയി�േമാ?

ജി.എസ്.ടി �ലം നി�തി വ��നവ്

473. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ജി.  എസ്.  ടി.  നട�ിലാ�ിയേ�ാ�  പല സാധന���ം ഉപേഭാ�ാവ്

ന�കിയി�� നി�തി ഇര�ി�കേയാ ഗണ�മായി വ��ി�കേയാ െച�ി��ത് സ��ാരിെ�

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ടാേ�ഷ� സി�ററം മാറിയത് െകാ� മാ�ം നി�തി വ��നവ് ഉ�ായതിെന എ�െനയാണ്

നീതീകരി��ത്; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) നി�തി സ�ദായ�ിെല മാ�ം െകാ�് മാ�ം നി�തി വ��ി�ി� ഉ�പ���െട നികതി ��

സ�ദായ�ി�  ഉ�ായി��തിന് �ല�മായി നിലനി���തിെ� സാധ�തക�

പരിേശാധി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

ജി.എസ്.ടി �െട ഫലമായി വില�റവ്

474. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

ജി.എസ്.ടി നട�ിലാ�ിയതിെ� ഫലമായി സാധന���് ഉ�ാേക� വില�റവ്

ഉപേഭാ�ാവിന് ലഭി��തിന് എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  വിശദാംശ��

െവളിെ���ാേമാ?

ജി.എസ്.ടി കാരണ�ളള വില�യ�ം

475. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജി.എസ്.ടി നട�ിലാ�ിയതി�േശഷം െപാ� വിപണിയി�  അവശ�സാധന��െട ദൗ�ലഭ�ം

അ�ഭവെ���തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ; ഇത് ��ിെവ�ിന് കാരണമായി�േ�ാ;

(ബി) നി�തി ഘടനയി��ായ മാ�ം അന�ായമായ വില വ��നവിന് കാരണമായി�േ�ാ;

വിശദീകരി�േമാ;
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(സി) ജി.എസ്.ടി നട�ിലാ���മായി ബ�െ��് ഉ�ായി�� വില�യ�ം നിയ�ി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ; വിശദീകരി�േമാ?

ജി.എസ്.ടി നട�ിലാ�ിയ� വഴി അധിക റവന� വ�മാനം

476. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

ജി.എസ്.ടി നട�ിലാ�ിയേതാ��ടി ഈ സാ��ിക വ�ഷം എ� �പ അധിക റവന�

വ�മാനമായി വ�ം എ�് കണ�ാ�ിയി�േ�ാ;വിശദാംശം വ��മാ�ാേമാ?

ജി.എസ്.ടി. �ല�� �ാേയാഗിക ��ി��ക�

477. �ീമതി.വീണാ േജാ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക�സ��ാ�  �തിയതായി �പം ന�കിയ ജി.എസ്.ടി.  േകരള�ി�  നട�ിലാ�േ�ാ�

ഏെതാെ� േമഖലകളിലാണ് �ാേയാഗിക ��ി��ക� േനരി��� ��യി�െ��ി�ളളത്;

(ബി) ജി.എസ്.ടി നട�ിലാ�വാ�  ��ി��ളള േമഖലകെള ഒഴിവാ��തി�ം,  പകരം സംവിധാനം

ഏ�െ�����ം സംബ�ി�് േക� സ��ാ�മായി ച��ക� നട�ി പരിഹാരം കെ��േമാ ;

(സി) ജി.എസ്.ടി.  നട�ിലാ�ിയേ�ാ�  െപാ�വിപണികളി�  എം.ആ�.പി.  െയ�ാ�  ��ത�  വില

ഈടാ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇ� സംബ�ി�് ആ�െ�തിെരെയ�ി�ം നടപടിക�

സ�ീകരി�ി�േ�ാ?

ജി.എസ്.ടി. രജിേ�ഷ�

478. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വാ�് രജിേ�ഷ�  ഉ� എ� വ�ാപാരികളാണ്  2016-2017

സാ��ികവ�ഷ�ി� നിലവി��ായി��ത്;

(ബി) സം�ാന�് നിലവി�  ജി.എസ്.ടി.  രജിേ�ഷ�  നട�ിയ എ� വ�ാപാരിക�െ��്

വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇനി�ം ജി.എസ്.ടി.  രജിേ�ഷ�  എ��ി�ി�ാ�വ�ം എ�ാ�  ജി.എസ്.ടി.  രജിേ�ഷ�

പരിധിയി� ഉ�െ��വ�മായ എ� വ�ാപാരിക�െ��ാണ് കണ�ാ��ത്;

(ഡി) ഇ�രം �ാപന�െള�ം വ�ാപാരികെള�ം ജി.എസ്.ടി.  രജിേ�ഷ�  എ��ി��തിന് എ�

നടപടികളാണ് ൈകെ�ാ�ി��ത്?

ജി.എസ്.�ി. �ലം വാണിജ� നി�തി വ��ി� വ��ിയ മാ���
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479. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജി.എസ്.�ി. നിലവി� വ� സാഹചര��ി� സം�ാന വാണിജ� നി�തി വ��ി� വ��ിയ

മാ��� എെ��ാമാെണ�് വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ��ത മാ���  ��ത�  നി�തി സമാഹരി�വാ�ം,  നി�തി െവ�ി�് തട�വാ�ം

സഹായകരമാ�ം എ�് ക���േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

ജി.എസ്.�ി. �ല��ായ വില വ��നവ്

480. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജി.എസ്.�ി.  നി�തി സ�ദായം നിലവി�  വ�േ�ാ�  പല ഉ�പ����ം വില വ��നവ്

ഉ�ായി എ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;ഉെ��ി� ആയതിെ� കാരണം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ജി.എസ്.�ി.  നിലവി�  വ�തിെന �ട��് േഹാ��കളി�  വില വ��നവ് അ�ഭവെ��ത്

നിയ�ി�ാ� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ?

ചര�് േസവന നി�തി നിയമം

481. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചര�് േസവന നി�തി  (ജി.എസ്.�ി.)  നിയമം നട�ിലാ��ത് സംബ�ി�് േക� സ��ാ�

എെ��ാം നി�േ�ശ�ളാണ് �േ�ാ�് വ�ി��െത�ം ഇ�ാര��ി� സം�ാന സ��ാരിെ�

അഭി�ായം എ�ാെണ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) നിയമം നട�ാ����ലം സം�ാന�ി��ാ�� വ�മാന ന�ം നിക�ാ�  എെ��ി�ം

�േത�ക പാേ�ജ് നി�േ�ശി�ി�േ�ാ;

(സി) ജി.എസ്.�ി.യി�  ഒ� പ�് നി�യി�ാ�� സം�ാന സ��ാ�ക�െട അവകാശം

ഉറ�വ��ിയി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ?

ചര� േസവന നി�തി നിയമം സംബ�ി� ഓ�ഡിന�സ്

482. �ീ.അനി� അ�ര

,, വി.പി.സജീ��

,, തി�വ�� രാധാ���

,, വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചര�േസവന നി�തി സം�ാന�് നട�ിലാ�ിയത് നിരീ�ി��തി�ം ഇ� സംബ�ി�

പരാതി പരിഹരി��തി�ം ഏ�െ���ിയ സംവിധാനം എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;
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(ബി) ജി.എസ്.ടി.സം�ാന നിയമം ഇ��യിെല എ�ാ സം�ാന��ം ബി�ായി സഭയി� പാ�ാ�ി

നിയമമാ�ിയേ�ാ�  േകരള�ി�  ഓ�ഡിന�സ് വഴി നട�ിലാ�വാ�  ഉ�ായ

സാഹചര�െമ�ായി�� എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ ഓ�ഡിന�സിെ� അടി�ാന�ി�  �പീകരിേ�� ച���

�പീകരി�ി�േ�ാഎ�്അറിയി�ാേമാ;  ഇെ��ി�  അടിയ�രമായി ച���  �പീകരി�ാ�

നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) പരാതി പരിഹരി�വാ�� സമിതി ഇ�ാ�� �ല�� ആശയ�ഴ�ം �തെല��് പല

വ�ാപാരിക�ം ഉപേഭാ�ാ�െള �ഷണം െച�� അവ� സംജാതമായതായി

��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഇ�ാര��ി�  എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�വാ�

ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ?

ചര�് േസവന നി�തി വ�തിന് േശഷം െച�കിട വ�ാപാരേമഖലയി��ായി�� അനി�ിതത�ം

483. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ചര�് േസവന നി�തി വ�തിന് േശഷം െച�കിട വ�ാപാരേമഖലയി��ായി�� അനി�ിതത�ം

മാ�ിെയ���തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത് എ�് വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) ആയത് നട�ിലായ േശഷം നി�തി വ�മാന�ി��ായ മാ��� വിശദമാ�േമാ?

ചര�് േസവന നി�തി േന���

484. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചര�് േസവന നി�തി േകരള�ിന് �ണകരമാേണാ;  ഏെത�ാം േമഖലകളിലാണ് ഇത്

േകരള�ിന് �ണകരമാ��ത്;

(ബി) ചര�് േസവന നി�തി വ�തി�േശഷം േകരള�ിന് വ�ി�� േന��� എെ��ാമാണ്; ഇത്

ഭാവിയി� േകരള�ിെ� സ��ഘടനെയ എ�കാരമാണ് ബാധി�ക;വിശദവിവരം ന��േമാ;

(സി) ഏെത�ാം ഇന���ാണ് ഇ��ലം വില ����ം �റ���ം; വിശദവിവരം ന��േമാ?

ചര�് േസവന നി�തി �ല��ാ�� വ�മാന ന�ം

485. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചര�് േസവന നി�തി നിലവി�  വ�േ�ാൾ േകാഴി�് നിലവി��ായി��  14.5% നി�തി

ഇ�ാതായേതാ��ടി സം�ാന�ിന് �തിവ�ഷം എ� ല�ം �പ�െട വ�മാനം

നി�തിയിന�ി� ന�െ��െമ�് കണ�ാ�ിയി�േ�ാ;
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(ബി) ഈയിന�ി��ാ�� ന�ം േക� സ��ാ� നിക�േമാ;

(സി) ഇ��യി�  മെ�ാ� സം�ാന�ം ഇറ�ി േകാഴി�ം,  േകാഴി�����ം നി�തിയി�ാ�

സഹചര��ി� ഈ ന�ം േക�ം നിക�െമ�് ഉറ�് ന�കിയി�േ�ാ?

ചര� േസവന നി�തി നട�ാ��തിനായി പാ�ാ�ിയ നടപടി�മ��

486. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ചര� േസവന നി�തി നട�ാ��തിനായി പാ�ാ�ിയ 101-� ഭരണഘടനാ േഭദഗതി നിയമം,

ച���, നടപടി�മ��, ജി.എസ്.ടി കൗ�സി�  ശിപാ�ശക�  എ�ിവ�െട സം�ി�

വിവരണ�ം അേതാെടാ�ം പക��ം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഈ നിയമം നട�ാ�ിയതി� േശഷം േക�-സം�ാന സ��ാ�ക��് ജി.എസ്.ടി യിേ��ളള

അധികാര��  എെ��ാം എ�ം മ� നിയ�ണ അധികാര �ാന��  ഏെത�ാം എ�ം

വ��മാ�േമാ;

(സി) ജി.എസ്.ടി വഴി�� നി�തി പിരിവിന് ജി.എസ്.ടി കൗ�സി� ത�ാറാ�ിയ പ�ിക�ം നി�തി

നിര�ം എ�് എ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ജി.എസ്.ടി നട�ാ�ക വഴി സം�ാന സ��ാരി��ാ��ത് േന��ളാേണാ േകാ��ളാേണാ

ഏ�ം ധനവ��ിെ� കണ�ക�ം വിശദാംശ��ം എ�് എ�് വ��മാ�േമാ?

വാ�് നി�തി സ�ദായ�ം ജി. എസ്. ടി �ം

487. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വാ�് നി�തി സ�ദായം നിലവി��ായി��  2016  �ലായിെല  (  ഒ� മാസെ� മാ�ം)

സം�ാന�ിെ� ആെക നി�തി വ�മാനം എ� �പ ആയി��  ;  ജി.  എസ്.  ടി.

നട�ിലായതി� േശഷം 2017 �ലായ് മാസെ� ആെക നി�തി വ�മാനം എ� �പയാണ�ം

വ��മാ�േമാ ;

(ബി) 2016  �ലായ് മാസെ��ം  2017  �ലായ് മാസെ��ം നി�തി വ�മാനം താരതമ�ം

െ��േ�� അ�ഭവെ��� ഏ��റ�ി�കെള ധനകാര�വ��് വിലയി���െത�െനയാണ�ം

വിശദീകരി�േമാ ?

വാ�് നി�തി സ�ദായ�ി� േസവന നി�തിക�

488. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വാ�് നി�തി സ�ദായ�ി�, േസവന നി�തിക�  പിരിെ����തിന് സം�ാന വാണിജ�

നി�തി വ��ിേനാ മേ�െത�ി�ം സം�ാന ഗവ�െമ�് ഏജ�സിേ�ാ അധികാരം
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ഉ�ായി��േവാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) വാ�് നി�തി സ�ദായ�ി�  േസവന നി�തിക�  പിരിെ����തി�� അധികാരം ഏത്

ഏജ�സിയിലാണ് നി�ി�മായി��ത്;

(സി) ചര� േസവന നി�തി സ�ദായ�ി� േസവന നി�തിക� പിരിെ����തി�ം േസവന നി�തി

സംബ�മായ കണ�ക�  പരിേശാധി��തി�ം ഏെത�ാം ഏജ�സികെളയാണ്

�മതലെ���ിയി��ത്; �മതലാവിഭജനം എ�െനയാെണ�് വിശദീകരി�േമാ?

ചര�-േസവന നി�തി

489. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചര�-േസവന നി�തി നിലവി� വ�േതാെട സം�ാനെ� മരാമ�് പണിക� താ�മാറായി

എ� വാ��യി� വ�ത�േ�ാ;

(ബി) ജി.എസ്.ടി. കണ�ാ��തിെല അവ��തയാണ് �തിസ�ി�കാരണം എ�് ക���േ�ാ;

(സി) ���ീകരി� ���ിക�െട  300  േകാടിയിലധികം �പ�െട ബി�ക�  വ��മായ

നി�േ�ശ��െട അഭാവ�ി�  പാസാ�ാേനാ �ഷറികളി�  ന�കാേനാ കഴി��ി� എ�

കാര�ം��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) സ��ാ�  വ��കളിെല�ം തേ�ശസ�യംഭരണ�ാപന�ളിെല�ം ���ിക��് ��  30

വെര�� പഴയ നിര�ി� എ� ശതമാനമായി�� നി�തി എ�് അറിയി�േമാ;

(ഇ) ജി.എസ്.ടി. �കാരം ഈ നി�തി വ��ി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(എഫ്) ഏെതാെ� വിഭാഗം ���ിക��് ഏത് നിര�ി� ജി.എസ്.ടി. ഈടാ�ണെമ�തിെന�റി�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ജി) �� 30-ന് ��് ���ിയായ ���ിക�െട ബി�കളി� എ�െന നി�തി ഈടാ�ണെമ�

കാര��ി�  ആശയ�ഴ��േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;  �ലായ് ഒ�ി� ��് ���ിയായ

���ിക�െട ബി�ക� പഴയ നിര�ി� ന�കണെമ� കരാ��ാ�െട ആവശ�ം ഏത് രീതിയി�

പരിഗണി�വാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

വാണിജ� നി�തി പിരിെ���ൽ

490. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ജന�� ന��� വാണിജ� നി�തി സ��ാ� ഖജനാവി� �ത�മായി എ��ി� എ� ആേ�പം

��യി�േ�ാ  ;  എ�ി�  അ� സ��ാ�  ഖജനാവി�  എ�ി��തിനായി എെ��ാം

നടപടി�മ�� സ�ീകരി�വാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) മിഷ�  എറണാ�ളം  2016-17  പ�തി �കാരം എ� �കയാണ് ഖജനാവിേല�് പിരി�

കി�ിയെത� വ��മാ�ാേമാ;
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(സി) മിഷ�  എറണാ�ളം മാ�കയി�  സം�ാനെ� എ�ാ ജി�കളി�ം വാണിജ� നി�തി

ഖജനാവിേല�് എ�ി��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ?

ചര�േസവന നി�തി

491. �ീ.സ�ി േജാസഫ്

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

,, അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചര�േസവന നി�തി നിലവി�  വ�േ�ാ�  ��ിെയാ�് സാധന��െട വില �റ�ം എ�്

സ��ാ� �ഖ�ാപി�ി�േ�ാ;എ�ി� �ഖ�ാപന�ിന് അ��തമായി വില �റ�ക��ാേയാ;

(ബി) വില �റ�േ�� സാധന��െട വില േപാ�ം അമിതമായി വ��ി�ി�് ജന�െള

െകാളളയടി�� ഒ� വിഭാഗം ക�വട�ാ�െട നീ�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;  അത്

തട��തി�ളള സ��ാ�  സംവിധാനം ഫല�ദമാേണാ  ;ഇെ��ിൽ അതി�� കാരണ��

എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) അമിതവില ഈടാ�ിയാ�  ഇടെപ�െമ� ധനമ�ി�െട �ഖ�ാപന�ിെ� അടി�ാന�ി�,

എ� വ�ാപാര�ാപന�� പരിേശാധി�െവ�ം എ� േപ�െ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�െവ�ം

വ��മാ�േമാ?

ചര�േസവന നി�തി

492. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ൈല-1 �ത� രാജ��് നട�ി� വ��ിയ ചര� േസവന നി�തി �ലം സം�ാന�് ഉ�ായ

മാ��� എെ�ാെ�യാെണ� വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതിെല അവ��ത�ം ആശയ�ഴ��ം പരിഹരി��തിന് എെ��ാം നടപടിക�

സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) നിേത�ാപേയാഗ സാധന��, േഹാ��  ഭ�ണം എ�ിവ�െട വിലവ��ന�് ഇടയായ

സാഹചര��� വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇത് പരിഹരി��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

അന�സം�ാന േലാ�റിക� നിയ�ി�ാ� നടപടി

493. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജി.  എസ്.  �ി.  നട�ിലായതിെന �ട��് സം�ാന�് അന�സം�ാന േലാ�റിക�

ആരംഭി�ാ�� നടപടിക�  നിയ�ി�ാ�  എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�െവ�്
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വ��മാ�േമാ;

(ബി) 2016-17  സാ��ിക വ�ഷം േകരള േലാ�റിയി�  നി�ം ആെക വ�മാന�ം ലാഭ�ം

എ�െയ�് െവളിെ���േമാ;

(സി) 2016-17 സാ��ിക വ�ഷം കാ�ണ� ചികി�ാ പ�തിയി�െട എ�േകാടി �പ സഹായ

ധനമായി ന�ിെയ�റിയി�േമാ;

(ഡി) 2015-16  സാ��ിക വ�ഷം കാ�ണ� പ�തിയി�െട എ�യാണ് സാ��ിക സഹായം

ന�കിയത്?

ഇറ�ിേ�ാഴി�െട വിൽ�ന വില

494. �ീ.ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇറ�ിേ�ാഴി�� ജി.എസ്.�ി.  നി�തി  14.5  �  നി�ം  0  ശതമാനമായി �റെ��ി�ം

വ�ാപാരിക�  േകാഴി വില ��ി ഉപേഭാ�ാ�െള െകാ�യടി��തിെനതിെര എ�് നടപടി

സ�ീകരിെ�� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േകാഴിവില കിേലാ�് 87 �പയായി �റ�ണെമ� സ��ാ� നി�േ�ശം �ാവ��ികമാ��തിന്

സാധി�ി�േ�ാ;

(സി) ജി.എസ്.�ി നിലവി�  വ��തിന് ��് നിലവി��ായി�� നി�തി അട�ാ�തി�ം

അനധി�തമായി േകാഴി കട�ിയതി�ം ഈ വ�ഷം ഏെത�ി�ം േകാഴി വ�ാപാരിെ�തിെര േകസ്

രജി�� െച�ി�േ�ാ?

നി�തിയിന�ി� പിരിെ��� �ക

495. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016-17  സാ��ിക വ�ഷ�ി�  നി�തിയിന�ി�  പിരിെ��� �ക തരം തിരി�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത സാ��ിക വ�ഷം എ� േകാടി �പയാണ് പിരിെ���വാ�  ഉേ�ശി�ി��ത്;

വിശദമാ�േമാ;

(സി) നി�തി പിരിെ����തി� വീ� വ�തായി ക���േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) തമി�ാ�ി�  നി�ം നി�തി െവ�ി�് സാധന��  േകരള�ിേല�് െകാ�വ��തായി

��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� ഇത് തട�വാൻ എെ�ാെ� �മീകരണ�� ഏർെ���വാൻ

ഉേ�ശി��െവ�് വ��മാ�േമാ?

സ����ിെ��ം ൈവര��ക�െട�ം ജി.എസ്.�ി. നിര�്
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496. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജി.എസ്.�ി.യി�  സ����ിെ��ം ൈവര��ക�െട�ം നി�തി നിര�് എ�

ശതമാനമായി�ാണ് നിജെ���ിയി�ളളത്;

(ബി) വാ�് നി�തിയായി ഏ�െ���ിയി��  5%  നി�തി,  സ����ി�ം ൈവര��ക��ം

ജി.എസ്.�ി.  വ�േ�ാ�ം ഏ�െ���ണെമ�് സം�ാന സ��ാ� ജി.എസ്.�ി.  കൗ�സി�

��ാെക ആവശ�െ��ി�േ�ാ;

(സി) സം�ാന�ിെ� ഈ ആവശ�ം ജി.എസ്.�ി. കൗ�സി� ച�� െച�തി�േ�ാ;

(ഡി) സ����ിെ��ം ൈവര��ക�െട�ം നി�തി ജി.എസ്.�ി.യി� �റ���ലം അവ�െട വി�ന

വ��ി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

ആ�ി��വട�ിെ� തകർ�

497. �ീ.െക. �����ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജി എസ് ടി നിലവി�  വ�തി� േശഷം േകരള�ിെല ആ�ി��വടം ��ണമാ�ം

അവതാള�ിലായത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ആ�ി��വട�ി� ഏർെ���ിയ ഉയ�� ജി എസ് ടി പര�രാഗത മാലിന� നി��ാ�ജന

രംഗെ��ം െതാഴി�  രംഗെ��ം ബാധി�െമ�ത് േക�സർ�ാരിെ�

��യി�െ���ിയി�േ�ാ;

(സി) ഈ വിഷയ�ി�  എെ�ാെ� നിർേ�ശ�ളാണ് ജി എസ് ടി കൗൺസിലിൽ

പരിഗണന�െവ�വാൻ തീ�മാനി�ി��െത� വിശദമാ�ാേമാ?

േകാ�ി മ�ല�ിെല ചി�ാ� സബ് �ഷറി

498. �ീ.അ�� �കാശ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ�ി മ�ല�ിെല ചി�ാ� സബ് �ഷറി�െട നി��ാണം അരംഭി�ത് എ�ാണ്;ആയതിേല�്

നാളി�വെര എെ��ാം �ട�നടപടിക� ൈകെ�ാ�ി�െ��് ഇനം തിരി�് വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) നി��ാണ �വ��ന���് നിലവി�� തട�ം എെ��ാം  ;'വിശദീകരി�േമാ;  തട�ം

പരിഹരി��തിന് സ��ാ� ഭാഗ�നി�് ൈകെ�ാ�ി�� ഇടെപട�ക� എെ��ാം;

(സി) നി��ാണ �വ��ന�� എ�േ��് ���ീകരി�ാനാ�െമ�് െവളിെ���േമാ?

��ം സ��ഷറി മിനി സിവി� േ�ഷനിേല�് മാ��തിന് നടപടി
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499. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ം സ��ഷറി�െട �വർ�നം ��ം മിനി സിവി� േ�ഷനിേല�് മാ�വാെന�� തീ�മാനം

നട�ാ��തിൽ കാലതാമസം േനരി�െത�െകാ�ാെണ� വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ം സ��ഷറി മിനി സിവി� േ�ഷനിേല�് എ�േ��് മാ�ാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�േമാ;

ഇതിന് അടിയ�ിര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

പ��� �ഷറി ഓഫീസിന് �തിയ െക�ിടം

500. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) പ���  �ഷറി ഓഫീസി� �തിയ െക�ിടം നി��ി��തി�� നടപടി�മ��  ഏത് ഘ�ം

വെരയായി എ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത െക�ിടം നി��ി��തി�� ഭരണാ�മതി ന�കിയി�േ�ാ;

(സി) 'ഇ�െക�' സമ��ി� േ�ാജ�് റിേ�ാ��ിേ�� സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ?

വ�ാജ േലാ�റി ടി��ക�

501. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�ാജ േലാ�റി ടി��ക� തട��തിന് എെ��ി�ം �തിയ സംവിധാന�ിന് �പം ന��േമാ;

എ�ി� വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ബി) ടി��ക�െട കള�  േഫാേ�ാേകാ�ി,  �ാ�  െച� േകാ�ി,  വ�ാജ �ി�് എ�ിവ തടയാ�

എെ�ാെ� നടപടിക� െെകെ�ാ�വാനാണ് ഉേ�ശി��ത്;

(സി) െപാ�ജന���ം,  ഏജ�മാ��ം ടി��ിെ� സാ�ത േനരി�് പരിേശാധി�് ഉറ�വ��ാ�

�താര�മായ എെ�ാെ� നടപടിക� െെകെ�ാ�െമ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ഇ�രം ടി��ക�  എ��ത�  വിപണിയിെല�െമ�ം ഏ� ഏജ�സിെയയാണ് �തിയ

സംവിധാന��െട �മതല ഏ��ി�ി��ത�ം വ��മാ�േമാ?

ജി.എസ്.ടി.-യിൽ േലാ�റി�് �മ�� നി�തി

502. �ീ.സി. ദിവാകര�

,, ജി.എസ്.ജയലാ�

,, ആ�. രാമച��

,, എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ജി.എസ്.ടി.  നട�ാ��ത് സംബ�ി� ഓ�ഡിന�സി�  േലാ�റിെയ എ�െനയാണ്

നി��ചി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) േലാ�റി�് എ� ശതമാനം നി�തി �മ��തിനാണ് തീ�മാനി�ി��ത്;

(സി) നിലവി� ഇതര സം�ാന േലാ�റിക��� നിയ�ണം �ട�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

കാ�ണ� സഹായ പ�തി

503. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

പ�ാ�ിയി�  ��തായി ആരംഭി� േലാ�റി ഓഫീസി�  കാ�ണ� സഹായ പ�തി �കാര��

അേപ�കൾ സ�ീകരി��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

കാ�ണ� ഫ�്

504. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കാ�ണ� ഫ�് അ�വദി�ാ� കാലതാമസം േനരി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇത് പരിഹരി�ാ� ആവശ�മായ തീ�മാന�� പരിഗണനയി� ഉേ�ാ ?

േലാ�റി േമഖലയിൽ ജി.എസ്.ടി.�െട അന�ര ഫല�ൾ

505. �ീ.���ര ര�ാകര�

�ീമതി ഗീതാ േഗാപി

�ീ.ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

�ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജി.എസ്.ടി.  നിലവി�  വ�ത് സം�ാനെ� േലാ�റി േമഖലെയ ഏെതാെ� തര�ി�

ബാധി�െമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഒ� ഉ���േമാ േസവനേമാ ആയി അംഗീകരി�ി�ി�ാ� േലാ�റി ഏതടി�ാന�ിലാണ്

ജി.എസ്.ടി.യി� ഉ�െ���ിയെത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ജി.എസ്.ടി.�െട മറവി� സ�കാര� േലാ�റി മാഫിയക� തിരി�വ��ത് തട��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

കാ�ണ� ബനവല�് ഫ�്

506. �ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:
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(എ) ���  ജി�യി�  2016-17  സാ��ിക വ�ഷം കാ�ണ� ബനവല�് ഫ�ി�െട എ�

േരാഗിക��് എ� �പ വീതം അ�വദി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) കാ�ണ� ബനവല�് ഫ�ി�െട ചികി�ാ സൗകര�ം ലഭി�� ��� ജി�യിെല ആ�പ�ിക�െട

വിശദവിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ?

കാ�ണ� ചികി�ാ പ�തി

507. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം കാ�ണ� ചികി�ാ പ�തി �േഖന എ� �പ

അ�വദി�;  എ� ആ�ക��് ഇതിെ� �ണഫലം ലഭ�മായി;  ജി�ാ തിരി�� കണ�്

ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാനെ� ജന�� ചികി��ായി ആ�യി�� അയ� സം�ാന�ളിെല മംഗലാ�രം,

േകായ���  എ�ിവിട�ളിെല ആ�പ�ികെള �ടി പ�തിയി�  ഉ�െ���� കാര�ം

പരിഗണി��േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

കാ�ണ� ബനവല�റ് ഫ�്

508. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ണ� ബനവല�റ് ഫ�് �േഖന  2016-17  സാ��ിക വ�ഷം എ� േകാടി �പ�െട

ചികി�ാധനസഹായം അ�വദി�ന�കിയി��്;

(ബി) കാ�ണ� ബനവല�റ് ഫ�് �േഖന മാരകമായ അ�ഖ��െട ചികി��് അ�വദി��

പരമാവധി �ക എ�യാണ്;

(സി) ഏെത�ാം അ�ഖ���ാണ് കാ�ണ� ബനവല�റ് ഫ�് �േഖന ചികി�ാ ധനസഹായം

അ�വദി��ത്;  സം�ാനെ� ഏെതാെ� ഗവ�െമ�്/സ�കാര� ആ�പ�ികെളയാണ്

കാ�ണ� ബനവല�റ് ഫ�് �േഖന ചികി�ാ ധനസഹായം ന���തിനായി

െതര െ���ി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ?

സം�ാന േലാ�റി�ം ജി. എസ്. �ി. �ം

509. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ�

,, വി.എസ്.ശിവ�മാ�

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജി.എസ്.�ി.  നട�ിലാ�ിയത് �ലം സം�ാന േലാ�റി�െട ലാഭ�ി�  �റ�െ��്

കണ�ാ�ിയി�േ�ാ; എ�ി� എ� േകാടി �പ�െട ന�ം സംഭവി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ;
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(ബി) ലാഭ�ി� �റ��ാ�� കാരണ�ാ� േലാ�റി ഏജ�മാ��ം വി��ന�ാ���� വി��ന

ക�ീഷനി� �റവ് വ��ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ എ� ശതമാനം �റവാണ് വ��ിയത്;വിശദാംശം

ന��േമാ;

(സി) ജി.എസ്.�ി.  യി�െട േലാ�റി�് ഏ�െ���ിയ  12ശതമാനം നി�തി�െട പ�തി സം�ാന

സ��ാരിന് തിരിെക ലഭി�െമ�ിരിെ� വി�ന ക�ീഷനി�  വ��ിയ �റവ്

�ന:പരിേശാധി�േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

േദവി�ളം നിേയാജക മ�ല�ി� കാ�ണ� പ�തി �േഖന വിതരണം െച� �ക

510. �ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാരിെ� കാല�് കാ�ണ� പ�തിയി� നി�ം േദവി�ളം നിേയാജക മ�ല�ി�

എ� �കയാണ് വിതരണം െച�െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) കാ�ണ� പ�തിയി� നി�ം വിതരണം െച� �ക ലഭി�വ�െട േപ�വിവര�� ലഭ�മാ�േമാ?

അന�സം�ാന േലാ�റി വി�ന

511. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് അന�സം�ാന േലാ�റി ടി��ക�  വി���തിന് സ��ാ�  അ�മതി

ന�കിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇ��ലം സം�ാന സ��ാരിെ� േലാ�റി വി��നയി�ം വ�മാന�ി�ം ഇടിവ് സംഭവി��

കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഇ�ര�ി� അ�മതി ന�കിയതിെ� മാനദ�െമ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ?

അന�സം�ാന േലാ�റി�െട വി��ന

512. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അന�സം�ാന േലാ�റി�െട വി��ന േകരള�ി�  സജീവമായി നട��ത് സ��ാരിെ�

��യിൽെപ�ി�േ�ാ ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് എ� േക�ക� രജി�ർ െച�ി��് എ�് വിശദമാ�ാേമാ ?

സം�ാന�് അ�ടി�� േലാ�റി ടി��ക�െട വിതരണം

513. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സം�ാന�് അ�ടി�� േലാ�റി ടി��് സം�ാന�ിെ� എ�ാ ഭാഗ�ം വിതരണ�ിനായി

എ�ി��തിന് നിലവി� ഏ�െ���ിയി�ളള സംവിധാനെമ�ാണ്;

(ബി) വിതരണ �മതല�ളള വാഹന�െള നി�യി��തിെ� മാനദ�െമ�ാണ്  ;  ഇ�ര�ി�

െതരെ��� ഏെത�ി�ം വാഹന�െള ഒഴിവാ�ി മ�് വാഹന���് കരാ� ന�കിയി�േ�ാ

;

(സി) േലാ�റി ടി��ക� എ�ാ ജി�കളി�ം എ�ി��തിന് �റ� �ക�് കരാ� ന�കിയ വാഹന

ഏജ�സികെള ഒഴിവാ�ി ഉയ�� �ക�് വിതരണാവകാശം ന�കിയ� �ലം ന���ായി�േ�ാ

; എ�ി� ആയതിെനതിെര എെ��ാം നടപടി സ�ീകരി�ി��്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

െക എസ് എഫ് ഇ യിെല ത�ികക�

514. േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.എഫ്.ഇ. യി� ഏെത�ാം ത�ികക� നിലവി��്;

(ബി) അവ�െട സാ�ഷ�ഡ് െ��ത് ത�ിക തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഓേരാ ത�ികയി�ം താ�കാലിക/�ിരം അടി�ാന�ി� േജാലി െച��വ�െട എ�ം ഇനം

തിരി�് വിശദമാ�േമാ ?

െക.എസ്.എഫ്.ഇ.�െട എ�.ആ�.െഎ. ചി�ി

515. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.എഫ്.ഇ., എ�.ആ�.െഎ. ചി�ി ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) െക.എസ്.എഫ്.ഇ.�െട �വാസി ചി�ിയി� എ� േപെര േച��ാനാ�െമ�ം അ� വഴി എ�

�ക സമാഹരി�ാ� കഴി�െമ�ാണ് �തീ�ി��െത�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) എ�.ആ�.െഎ.  ചി�ി വഴി സമാഹരി�� �ക െചലവഴി��തി�� മാനദ���

എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ?

മ�ടയി� െക.എസ്.എഫ്.ഇ. ശാഖ

T 516.�ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ�ട നിേയാജക മ�ല�ി� മ�ട, ���നാട് എ�ീ പ�ായ�കളി� മ�ട, െകാള�� എ�ീ

�ല��  േക�മാ�ി െക.എസ്.എഫ്.ഇ �െട ശാഖ �ട��ത് സംബ�ി�് മല�റം

റീജണ� അസി��് ജനറ� മാേനജ�െട പഠന റിേ�ാ��് ലഭ�മായി�േ�ാ ; എ�ി� വിശദാംശം

ലഭ�മാ�ാേമാ;

48 of 107



(ബി) പഠന റിേ�ാ��ിെ� അടി�ാന�ി�  �തിയ ശാഖക�  ആരംഭി��തിന് നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ?

ആേരാഗ� ഇ�ഷ�റ�സ് പ�തി

517. �ീ.എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ� ജീവന�ാ��് ഏ�െ���ിയ ആേരാഗ� ഇ�ഷ�റ�സ് പ�തി�െട വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി �കാരം ജീവന�ാെര �ടാെത ആ�ിതരായ ആ�െ�ാെ�യാണ് പ�തി�െട

ആ��ല�ം ലഭി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത പ�തി �കാരം ജീവന�ാ��് ലഭി�� േന���  എെ�ാെ�യാെണ�ം അത്

എ��ത� നട�ി� വ�െമ�ം വ��മാ�ാേമാ?

കയ� േമഖലയിൽ േജാലി െച�� െതാഴിലാളികൾ

518. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കയ� േമഖലയി� നിലവി� എ� െതാഴിലാളിക� േജാലി െച�� ;വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) േകരള�ിെല കയ� വ�വസായം ഇതര സം�ാന�ളിേല�് േചേ��വാ�� കാരണെമ�ാണ്

;വിശദീകരി�ാേമാ ?

കയ� െഫഡിെ� ഓണ�ാലവിപണിക�

519. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2017-െല ഓണ�ാല�് കയ�  െഫഡ് എ� �പ�െട വി�വരവാണ് ല��മി��ത് എ�

വ��മാ�േമാ;  കയ�  െഫഡ് േനരി�് ഓണ�ാലവിപണിക�  ആരംഭി��തിന്

തീ�മാനി�ി�േ�ാ ;ഏ�ി� എവിെടെയ�ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഓണ�ാല�് കയ�  ഉ������് എ� ശതമാനം റിേബ�ാണ് അ�വദി�ി�ളളെത�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) കയ�െഫഡ് അ�വദി�� റിേബേ�ാ� �ടി സ�കാര� ഏജ�സിക��ം ഉ�പ��� വിപണനം

െച��തിന് നി�േ�ശ�േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ?

വടവ�� പ�ായ�ി�� െതാ�് സം�രണ �ണി�്
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520. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െന�ാറ നിേയാജക മ�ല�ിെല വടവ�� പ�ായ�ി�� െതാ�് സം�രണ �ണി�ിെ�

�വ��ന �േരാഗതി സ��ാ� വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) കഴി� സം�ാന ബ�ജ�ി�  �ഖ�ാപി� എെ��ാം �വ��ന�ളാണ് ഈ സം�രണ

�ണി�ി� നട�ിയി��ത് എ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇതിനായി എ� ഫ�ാണ് വകയി��ിയി��ത് എ�് വിശദമാ�േമാ?

വ�വസായ എേ��കളി� വ�വസായിക��് ന��� �മി

521. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�വസായ എേ��കളി� ��വ� �ക�ം ഇൗടാ�ി വ�വസായിക��് ന��� �മി വ�വസായ

ആവശ��ിന് ആെണ�ി� േപാ�ം െെകമാറാ� പാടി� എ� വ�വ� നിലവി� ഉേ�ാ;

(ബി) ��ത വ�വ� കാരണം ന��ിലാ�� വ�വസായ �ാപന�� ��ിേ�ാ�� അവ� യി�

മെ�ാ� വ�വസായി�് ഏെ���് �തിയ സംരംഭ��  �ട�ാ�  കഴിയാ� സാഹചര�ം

ഉ�ാ��േ�ാ;

(സി) ��ത അവ� പരിഹരി�വാ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

വ�വസായ നയം

522. �ീ.ൈഹബി ഈഡ�

,, അ�പ് േജ�ബ്

,, സ�ി േജാസഫ്

,, അ�� �കാശ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സ��ാരിെ� വ�വസായ നയം �ഖ�ാപി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) വ�ാവസായിക വളർ�യിൽ രാജ�െ� ആദ� പ�് സം�ാന�ളി�  ഒ�ായി േകരളെ�

ഉയ��ക എ� ല��േ�ാ��ടി എെ�ാെ� പ�തികളാണ് ആവി�രി�വാ� ഉേ�ശി��ത്;

(സി) സം�ാനെ� വ�വസായ സൗ�ദമാ��തിന് പ�തിക�  ആവി�രി�ി�േ�ാ;  ഇതിെ�

അടി�ാന�ി� അ�� നാല് വ�ഷ�ളി� എ� േകാടി �പ�െട നിേ�പ��ാ�വാനാണ്

ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ?

ലാഭ�ിലായ െപാ�േമഖലാ �ാപന��

523. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം വ�വസായ വ��ിെ� കീഴി�  ഉ� എ�

െപാ�േമഖലാ �ാപന��  ലാഭകരമായി�ീ�� എ�് െവളിെ���ാേമാ;  വിശദാംശ��

വ��മാ�േമാ?

േകാഴിേ�ാട് �� �ം കം െ�യിനിംഗ് െസ��

524. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള സി�േകാ�െട കീഴി�  േകാഴിേ�ാട് �വ��ി�� ��  �ം കം െ�യിനിംഗ് െസ��

ജീവന�ാ� വിവിധ ആവശ��� ഉ�യി�് സമ��ി� നിേവദന�ിേ�� 597/F2/2016/വ�വ.

തീയതി, 23.08.2016 ഫയലി� റിേ�ാ��് ആവശ�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) ഇ�ാര��ി� സ�ീകരി�വ�� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ ;

(സി) സി�േകാ�െട ജീവന�ാ��ളള ആ��ല��� �� �ം കം െ�യിനിംഗ് െസ�� ജീവന�ാ��്

�ടി ബാധകമാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

ജി.എസ്.ടി �ലം െച�കിട വ�വസായേമഖല േനരി�� �തിസ�ി

525. �ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

�ീ.ആ�. രാമച��

,, ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

,, �ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജി.എസ്.ടി നിലവി� വ�ത് െച�കിട വ�വസായേമഖലെയ ഏെതാെ� തര�ി� ബാധി�െമ�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) എ�് �ക �തൽ വാ�ഷിക വി�വര�ളള �ാപന�െളയാണ് ജി.എസ്.ടി യി�

ഉ�െ����െത�ം അതിന് ഏത് നിര�ി�ളള നി�തിയാണ് ഏ�െ����െത�ം

വ��മാ�േമാ;

(സി) ജി.എസ്.ടി �ലം െച�കിട വ�വസായ��  �തിസ�ിയി�  ആകാതിരി�ാ�  സം�ാന

സ��ാ� ഏെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി��ത് എ�് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ജി.എസ്.ടി �ല��ാ�� വില�യ�ം ഒഴിവാ��തിനായി ഉ�����െട  MRP  വില

�റ��തിനായി േക�സ��ാരിേനാട് ആവശ�െ��േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

�വ, വിദ�ാ��ി സംരംഭകെര േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി പ�തി

526. �ീ.എം. സ�രാജ്

�ീമതി �. �തിഭ ഹരി

�ീ.�. ആ�. �ദീപ്
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,, എം. നൗഷാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� �വ,  വിദ�ാ��ി സംരംഭകെര േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി എെ��ാം

പ�തികളാണ് നട�ിലാ�ിയി��ത്;

(ബി) ഇ�രം സംരംഭക�െട �തന ആശയ���ാവശ�മായ അടി�ാന സൗകര���

ലഭ�മാ��തിനായി ബിസിനസ് ഇ�ക�േബഷ� െസ��ക� ആരംഭി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) �വ സംരംഭക��ായി സംരംഭകത� അവേബാധ �ാ�ക�ം ശി�ശാലക�ം സംഘടി�ി�ി�േ�ാ;

വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) �വ സംരംഭക��് സാ��ിക സഹായം ന���തിനായി സീഡ് ക�ാ�ി�� അസി��സ്

�കീം ആവി��രി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ���ത പ�തി �കാരം എ� �ക സംരംഭക��്

ലഭ�മാ�ിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

വിവിധ വിഭവ േ�ാത�ക� ഉപേയാഗി�് �ല� വ��ിത ഉ����� ഉ��ാദി�ി��തിന് നടപടി

527. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

േകരള�ിെ�റ തനതായ വിഭവ േ�ാത�കളായ അ��വ േലാഹമണ�, �ഗ� �വ���,

ഔഷധെ�ടിക�, ��ജലം,  ജന��െട െമ�െ�� ബൗ�ിക സ��്,  വനസ��്,  മ��

സ��് എ�ിവ�െട�ം ഡിമാ�ിേ��ം അടി�ാന�ി�  �ല� വ��ിത ഉ�����

ഉ��ാദി�ി��തിന് േകരള�ിന് കഴിയാ�തിെ�റ കാരണം വിശദീകരി�ാേമാ ?

വനിതാ വ�വസായ സംരംഭകെര േ�ാ�ാഹി�ി��തി�� നടപടിക�

528. �ീമതി.വീണാ േജാ��്

�ീ.ആ�ണി േജാ�

,, പി.വി. അ�വ�

,, െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വനിതാ വ�വസായ സംരംഭകെര േ�ാ�ാഹി�ി��തി�ം ��ത� വനിതകെള

സംരംഭകത��ിേല�് ആക�ഷി��തി�ം എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിെ� ഭാഗമായി െക.എസ്.ഐ.ഡി.സി,  'വി മിഷ�  േകരള  '  പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;

എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) സ��മായി വ�വസായ സംരംഭ��� വനിതാ സംരംഭകെര അ�� തല�ിേല�്

എ�ി�ാ�ത�� എെ��ാം നടപടികളാണ് ഇതി�  ഉ�െ���ിയിരി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ;
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(ഡി) വ� നി��ാണ േമഖലയി�ം കയ�മതി രംഗ��� വനിതാ സംരംഭക��ായി 'വി േ�സ്' എ�

േപരി� പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

�തിയ െപാ�േമഖലാ �ാപന��

529. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എൽ.ഡി  .എഫ് സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം �തിയ െപാ�േമഖലാ �ാപന��

ആരംഭി�കേയാ, ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�കേയാ െച�ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദവിവരം

ന��േമാ;

(ബി) േകരള�ി� �വ��ി���ം എ�ാ� േക�സ��ാ� ഉടമ�തയി���മായ െപാ�േമഖലാ

�ാപനം,  േക� സ��ാരിെ� ഓഹരി വി�ന�മായി ബ�െ��് ഏെ����തിന് സ��ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ി� വിശദവിവരം ന��േമാ?

ഒളവ� �� �ം കം െ�യിനിങ് െസ��

530. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഒളവ� ��  �ം കം െ�യിനിങ് െസ�റി�  എ� െതാഴിലാളിക�  ഉെ��ം ��ത

െതാഴിലാളിക� എ� വ�ഷമായി േജാലി െച��വരാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത �ാപന�ി�  േജാലി െച�� െതാഴിലാളിക�െട െ�ാേബഷ�  വ�ഷ�ളായി

�ഖ�ാപി�ാതിരി���ം അ�ഹതെ�� വാ�ഷിക ഇ��ിെമ�ക�  ന�ാതിരി���ം

��യി�െപ�ി�േ�ാ;  അ� പരിഹരി�ാ�  നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ിൽ

സ�ീകരി�േമാ?

നിേ�പ സൗ�ദ സം�ാനം

531. �ീ.ആ�. രാേജഷ്

,, െക.വി.അ�� ഖാദ�

,, എ. എ�. ഷംസീ�

,, െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരളെ� നിേ�പ സൗ�ദ സം�ാനം ആ�ി തീ���തിന് ��തായി �ഖ�ാപി� കര�

വ�വസായ വാണിജ� നയം ഏ� തര�ി� ല��മി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െപാ� േമഖലയി�ം സ�കാര� േമഖലയി�ം വ�വസായ സംരംഭ�� േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി

നയ�ി� എെ�ാെ� കാര��� ഉൾെ���ിയി��്;

(സി) നവ സംരംഭ�� ആരംഭി��തി� േവ� അ�മതി ലഭ�മാ��തി�ം അനാവശ� കാലതാമസം
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ഒഴിവാ��തി�ം വ�വസായ സംരംഭ���് േവ� അടി�ാന സൗകര�ം ഒ���തി�ം

എെ�ാ� മാ���ളാണ് ഉേ�ശി��ത് എ�് വ��മാ�േമാ?

വ�വസായ �ഹത് േസാ�ക�

532. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016-17 െല ബ�ജ�് �സംഗ�ി� േകരള�ി� അ�് വ�വസായ �ഹത് േസാ�ക�

ആരംഭി�െമ� �ഖ�ാപന�ിെ� അടി�ാന�ി� വ�വസായിക വ��് സ�ീകരി� നടപടിക�

എ��ാം ;

(ബി) പ�തി �ഖ�ാപനം കഴി�് ഒ� വ�ഷം കഴി�ി�ം, മ�ടയി� �ഖ�ാപി� വ�വസായ േസാ�

സംബ�ി� നടപടിക� �േരാഗമി�ാ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഇ� സംബ�ി�് കി��ാ നട�ിയ �വ��ന��െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ ?

മാ�� �ാസിം ഫാ�റി

533. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാ��  �ാസിം ഫാ�റി�ായി സ��ാ�  എ� �ലമാണ് അക�യ�  െച� ന�കിയെത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ �ലം ഉപേയാഗെ���ി വ�വസായം ആരംഭി��തി�� തട�ം എ�ാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ �ലം നിയമനി��ാണം വഴി ഏെ����തിന് സ��ാ�  ആേലാചി��േ�ാ;

വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ഡി) ഈ സ��ാ� വ�തി�േശഷം ഇ�ാര��ി� സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ?

െച�കിട ഇട�രം വ�വസായ സംരംഭക��് ജി. എസ്. ടി. �ലം ഉ� ��ി��്

534. �ീ.വി.ഡി.സതീശ�

,, തി�വ�� രാധാ���

,, വി.പി.സജീ��

,, ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െച�കിട ഇട�രം വ�വസായ സംരംഭക��് ചര�് േസവന നി�തി നട�ിലാ�ിയത് �ലം ഉ�

��ി��് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഉ����െട വിതരണ�ി� ജി.  എസ്.  ടി.  �മ�െ��ക�ം ഇ���് െ�ഡി�് ലഭ�മാകാെത
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വ�ക�ം െച��ത് �ലം െച�കിട-  ഇട�രം വ�വസായ സംരംഭക�െട ഉ�����്

വിലവ��ന��ാ�� സാഹചര�ം ഉ�ായി�േ�ാ;

(സി) എ�ാ ചര�ക��ം േസവന���ം ഒേര നിര�ി�� നി�തി ജി.  എസ്.  ടി.  യി�

അടേ��തിനാ�  വ�കിട ക�നിക�മായി മ�രി�� െച�കിട ക�നിക��്

തിരി�ടിയാ�െമ� കാര�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇ�ാര��ി�  അവെര

സാഹായി�വാ� എ�് നടപടിയാണ് ൈകെ�ാ��ത് എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

വ�വസായ വ��ിെല ഒഴി�ക�

535. �ീ.പി.ബി. അ�� റ�ാ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േ�ാട് ജി�യി�  വ�വസായ വ��ി�� ഒഴി�ക�െട ത�ിക തിരി�� വിശദാംശം

അറിയി�േമാ;

(ബി) ഈ ഒഴി�ക� എേ�ാ� നിക�ാനാ�െമ�് വ��മാ�േമാ?

വ�വസായ സംരംഭ�െള േ�ാ�ാഹി�ി��തി�� നടപടിക�

536. �ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ�

,, �ി.വി.രാേജഷ്

െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�

�ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ��, െച�കിട, ഇട�രം വ�വസായ സംരംഭ�െള േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി

എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളത്;

(ബി) �വ സംരംഭക��് ��ത� �ാധാന�ം ന�കി അവ�െട �തനാശയ���് സാ�ാ�കാരം

ന�കിെ�ാ�ളള എെ��ാം നവീന പ�തികളാണ് ആവി�രി�ാ� ഉേ�ശി��ത്;

(സി) ��, േകാേളജ് വിദ�ാ��ികളി�  സംരംഭകത�ം േ�ാ�ാഹി�ി�ാ�  ജി�ക�  േതാ�ം ഇ.ഡി.

��ക��് �പം ന�കിയി�േ�ാ; എ�ി� ഇവ�െട �വ��നം വിശദമാ�ാേമാ?

വ�വസായ പാ��ക� ആരംഭി��തി�� മാനദ���

537. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��തായി വ�വസായ പാ��ക�  ആരംഭി��തി�� മാനദ���  എെ��ാം  ;

വ��മാ�േമാ;

(ബി) വ�വസായ പാ��ിന് േവ� ���ിയ വി�തി എ�െയ�്നി��ഷി�ി�േ�ാ ; വ��മാ�ാേമാ?
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വ�വസായ എേ��ക�

538. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നിലവി�� വ�വസായ എേ��ക�  വി�ലെ���ാ�  ആേലാചി��േ�ാ;

എ�ിൽ വിശദാംശം അറിയി�േമാ;

(ബി) എ�ാ ജി�കളി�ം വ�വസായ എേ��ക� നിലവി�േ�ാ; ഇെ��ി� എ�ാ ജി�കളി�ം വ�വസായ

എേ��ക� �ാപി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മ��ി േ�ാറീഡ് ഇ�ഡ�ിയ� ശാലക�

539. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് മ��ി േ�ാറീഡ് ഇ�ഡ�ിയ�  ശാലക�  ആരംഭി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശ�� അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�� ഇ�ഡ�ിയ�  ശാലക�  ആരംഭി��തി�െട ല��മി��െതെ��്

അറിയി�േമാ?

േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല റാേഡാ ടേയ�്

540. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല ഏക വ�വസായ �ാപനമായ സീയ�ിെ� ഉടമ�തയി��

റാേഡാ ടേയ�് �വ��നം നി��ിവ�ി���ം ��ത �ാപനം അട����തിെ� ഭാഗമായി

300-ഓളം െതാഴിലാളിക��് െതാഴി�  ന�െ��� അവ�യിേല�് മാേനെ��് നടപടി

സ�ീകരി�വ���ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) സ��ാ� ഈ ���ി� വിളി�േച�� അ�ര�ന ച��യി� എെ��ാം തീ�മാന�ളാണ്

ൈകെ�ാ�ി��ത്;

(സി) ��ത തീ�മാന�ളി� ഏെത�ാം നട�ിലാ�ിയി�െ��് വിശദീകരി�ാേമാ ?

തലേ�രി മ�ല�ിെല വികസന പ�തിക�

541. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം തലേ�രി നിേയാജക മ�ല�ി� എെ�ാെ�

വികസന പ�തിക� ആണ് വ�വസായ വ��് ൈകെ�ാ�ി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;
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(ബി) 2017-18  സാ��ിക വ�ഷ�ി�  വ�വസായ വ��ിെ� ഏെതാെ� ���ിക�  ആണ്

തലേ�രി നിേയാജക മ�ല�ി� ഉ�െ��ി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ; ഈ ���ിക�െട

നിലവി�� അവ� എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

പര�രാഗത െതാഴി� േമഖലെയ സംര�ി��തി�� പ�തി

542. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം പര�രാഗത െതാഴി� േമഖലെയ സംര�ി��തിന്

എെ��ാം പ�തികളാണ് ആവി�രി�് നട�ിലാ��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) പര�രാഗത െതാഴി�  േമഖലയിെല െതാഴിലാളിക�െട േവതനം വ��ി�ി�ാ�ം െതാഴി�

സംര�ി�ാ�ം എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരിെ��് വ��മാ�േമാ?

അന��രം വ�വസായ പാ��ി� വ�വസായ ആവശ��ിനായി �ലം

543. �ീ.പി.ബി. അ�� റ�ാ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േകാട് ജി�യിെല അന��രം വ�വസായ പാ��ി� വ�വസായ ആവശ��ിനായി എ�

ഏ�� �ല��് ;

(ബി) ��ത വ�വസായ പാ��ി� ഏെത�ാം വ�വസായ സംരംഭ�ളാണ് �വ��ി� വ��ത് എ�്

അറിയി�േമാ;

(സി) വ�വസായ സംരംഭ��  �ട��തിനായി അ�വദി� �മിയി�  ഇ�വെര വ�വസായം

�ട�ാ�ത് എ�െകാ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ഡി) ��ത വ�വസായ പാ��ിെ� അടി�ാന,  ഭൗതിക സൗകര���  െമ�െ����തിനായി

എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി� വ��ത് എ�് വിശദമാ�ാേമാ ?

െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളിെല ജീവന�ാ�െട െ�ാേബഷ�

544. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�വസായ വ��ിന് കീഴി� സം�ാന�് എ� െപാ�േമഖലാ �ാപന�� �വ��ി���്

;

(ബി) ഈ �ാപന�ളിേലാേരാ�ി��ളള �ിരം ജീവന�ാ�െട എ�ം ത�ിക തിരി�് വിശദമാ�േമാ

;

(സി) ഈ ജീവന�ാ�െട െ�ാേബഷ� കാലാവധി ത�ിക തിരി�് നിജെ���ിയി�േ�ാ ;

(ഡി) പല �ാപന�ളി�ം ജീവന�ാ�െട െ�ാേബഷ�  യഥാസമയം ഡി�യ�  െച��ി�ാെയ�
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ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ഇ) െ�ാേബഷ�  ഡി�യ�  െച�ാെത തെ� പല �ാപന�ളി�ം �മ�കാരമ�ാെത�ം ച�ം

ലംഘി�ം �േമാഷ�  ന��� എ� ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ  ;  എ�ി�  ഇ�രം

�േമാഷ�ക� �ന:പരിേശാധി�േമാ?

പാല�ാട്-��� വ�ാവസായിക ഇടനാഴി

545. �ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാല�ാട്-��� വ�ാവസായിക ഇടനാഴി പ�തി�െട �വ��ന �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) എെ��ാം മാ�� പ�തികളാണ് ഇതി�െട വിഭാവനം െച�ി��ത് ;

(സി) പ�തി എ�് ���ീകരി�ാനാ�െമ�ം ഇതിേല�ാവശ�മായ ക�� പ�തി ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ

എ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

ഇടെ�ാ�ി ��ിര വികസന പ�തി

546. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എറണാ�ളം ജി�യിെല ഇടെ�ാ�ിെയ ��ിര വികസന േമഖലയാ��തിനാ�� പ�തി

നട�ിലാ��തിനായി സമ��ി� നിേവദന�ിെ� അടി�ാ�ി�  വ�വസായ വ��ിെല

8/J2/2017 ഫയലി� ആവശ�െ�� റിേ�ാ��് ഇ�െക� സമ��ി�ി�േ�ാ ;

(ബി) എ�ി� ��ത റിേ�ാ��ിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ ;

(സി) ��ത പ�തി�െട റിേ�ാ��്  KSIDC  �െട�ം  KINFRA  �െട�ം അഭി�ായ�ിനായി

ന�കിയി�േ�ാ ;

(ഡി) എ�ി� ഇ� സംബ�ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ ?

ഒ��ാലം കി�� പാ��ിെ� വികസനം

547. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഒ��ാലം കി�� പാ��ിെ� വികസന�ിനായി എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി� ; വിശദാംശം

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഒ��ാലം കി�� പാ��ി� നിലവി� ഏെത�ാം �ാപന�� �വ��ി� വ��; വിശദാംശം

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) കി�� പാ��ി�  വ�വസായം ആരംഭി��തിനായി ഏെത�ാം �ാപന��  അേപ�

ന�കിയി��് ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?
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ലാഭ�ിലായ െപാ�േമഖലാ �ാപന��

548. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം  2017  �ൈല  1  വെര�� കണ�് �കാരം

േകരള�ി� ലാഭ�ിലായ െപാ�േമഖലാ �ാപന�� ഏെത�ാം; വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) എ�ാ െപാ�േമഖലാ �ാപന�െള�ം ലാഭ�ിലാ��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�വ��ത്;

(സി) മലബാ�  സിമ�്സിെ� സമ��േരാഗതി�ായി സ�ീകരി�വ�� നടപടിക�െട വിശദവിവരം

ന��േമാ?

േകാഴിേ�ാട് ഒളവ�യി�� �� �ം കം െ�യിനിംഗ് െസ��

549. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് ഒളവ�യി�� ��  �ം കം െ�യിനിംഗ് െസ��  നിലവി�  സി�േകാ�െട

കീഴിലാേണാ �വ��ി��ത്;  ഇെ��ി� സി�േകാ�െട കീഴി� നില നി���തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ ;

(ബി) �� �ം കം െ�യിനിംഗ് െസ�� സ�ത� ക�നിയാ�ാ� �� സ��ാരിെ� കാല�് നടപടി

സ�ീകരി�ത് ��യി� െപ�ി�േ�ാ; ��ത നടപടിക� റ� െച�േമാ ?

െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളിെല ജീവന�ാ��് തിരി�റിയ� കാ�ഡ്

550. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് എ� െപാ�േമഖലാ �ാപന�� നിലവി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളിെല ജീവന�ാ��് തിരി�റിയ�  കാ�ഡ് ഏ�െ����തി��

നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ജീവന�ാ�  ���ി സമയ�് തിരി�റിയ�  കാ�ഡ് നി�ബ�മാ�ം ധരി�ണം എ�

ഉേദ�ാഗ� ഭരണപരി�ാര വ��ിെ� ഉ�രവ് െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളിെല ജീവന�ാ��്

ബാധകമാ�ിയി�േ�ാ;

(ഡി) സി�േകായിെല ജീവന�ാ��് തിരി�റിയ� കാ�ഡ് ന��� നടപടി എ�് ���ിയാ�ാ�

കഴി�ം; വിശദമാ�േമാ?

ഗവ�െമ�് ��കെള മാ�കാ ��കളാ�ി മാ�� പ�തി
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551. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ���  നിേയാജക മ�ല�ിെല ഏഴ് ഗവ�െമ�് ��കെള ആ�ി വികസന

പ�തിയി�െ���ി മാ�കാ ��കളാ�ി മാ�� പ�തി നട�ിലാ�വാ�

െപാ�വിദ�ാഭ�ാസവ��ി�  നി�ം െക�േ�ാണിന് ലഭി� ഉ�രവിെ� അടി�ാന�ി�

സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) പ�തി സമയബ�ിതമായി ���ിയാ�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഇത് സംബ�ി�് െക�േ�ാ� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ?

റ���� നി��ാണ സാധ�തക�

552. േഡാ.എ�. ജയരാജ്

�ീ.പി.െജ.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് റ���� നി��ാണ സാധ�തക� എ�േ�ാള�െ��് പഠനം നട�ിയി�േ�ാ;

വിശദാംശ�� ന�േമാ;

(ബി) റ�� ഉ�� നി��ാണ�ി�ം �ണേമ� നി��യ�ി�ം ആവശ�മായ സാേ�തികവിദ� �ദാനം

െച��തി�ത�� വിധ�ി� സം�ാന� �വ��ി�� റ�� ഗേവഷണ േക��ി�െറ

േസവന�� �േയാജനെ���ാ� േബാധവ��രണ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ��തല�റ എ�ിനീയ�മാെര�ം ബിസിനസ് ബി�ദധാരികെള�ം റ��  ഉ��

നി��ാണേമഖലയിേല�് ആക�ഷി�� വിധ�ി�  നി��ാതാ��� േവ�ി ഇ��േബഷ�

െസ�റ� ആരംഭി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�ാവ��� -െകാ�ി� െകമി��സ് ലിമി�ഡ് േനരി�� �തിസ�ിക�

553. �ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

�ാവ���- െകാ�ി�  െകമി��സ് ലിമി� ഡ് േനരി�� �തിസ�ിക�  പരിഹരി�വാ�

സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ?

വ�വസായവ��ി� കീഴി�� െപാ�േമഖലാ �ാപന��

554. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വ�വസായവ��ി� കീഴി�  എ� െപാ�േമഖലാ �ാപന��

�വ��ി��െ��് വിശദമാ�േമാ;
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(ബി) ഇതി� എ� �ാപന�� ലാഭ�ി� �വ��ി��െ��് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം വ�വസായവ��ി��ായ േന���

എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�േമാ?

കാ�ഷികാധി�ിത വ�വസായ���് േ�ാ�ാഹനം

555. �ീ.േറാഷി അഗ�ി�

,, േമാ�സ് േജാസഫ്

,, സി.എഫ്.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിൽ സ��മായി ലഭി�� കാ�ഷിക വിഭവ�ളായ േത�,  ഏ��,  ൈകത��,

മാ�ഴം, പ�ായ �ട�ിയവയി� നി�ം �ല�വ��ിത ഉ���� ഉ�ാ��തി�� പരിശീലനം

സംരംഭക��് ജി�ാതല�ി� നൽ�വാൻ ഉേ�ശി��േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�രം കാ�ഷികാധി�ിത വ�വസായ��  �ട��തിന് �േത�ക േ�ാ�ാഹനപ�തിക�

നിലവി�േ�ാ;

(സി) ഈ സർ�ാർ അധികാരേമ�തി�േശഷം ��ത േമഖലയി�  ഇ�വെര എെ�ാെ�

�വ��ന�� നട�ിയി�െ��് വ��മാ�േമാ?

ന��ിലായി�� െപാ�േമഖലാ വ�വസായ �ാപന��

556. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േ�ാ�  എ� െപാ�േമഖലാ വ�വസായ �ാപന��

ന��ിലായി��െവ�ം അവ�െട വിശദാംശ��ം ന��േമാ;

(ബി) ഒ� വ�ഷം െകാ�് ഈ സ��ാ�  എ� െപാ�േമഖലാ വ�വസായ �ാപന�െള

ലാഭ�ിലാ�ിെയ�ം അവ�െട വിശദാംശ��ം ന��േമാ?

െഗയി� ��തി വാതക ൈപ�് ൈല�

557. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െഗയി� ��തി വാതക ൈപ�് ൈല� പ�തി�് േവ�ി �ലം ഏെ����

നടപടി ���ിയായി�േ�ാ ; ക�� ജി�യി� ഇ� �കാരം എ� �ലം ഏെ���ി��്;

(ബി) ക�� ജി�യി� ഏെതാെ� പ�ായ�കളി�െടയാണ് ൈപ�് ൈല� കട�േപാ��ത് ;

(സി) ൈപ�് ൈല�  നി��ി��തി�� െട��  നടപടി ക��  ജി�യി�  സ�ീകരി�ി�േ�ാ  ;

വിശദാംശം ന��േമാ ?
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അനധി�ത ക�ാറിക�െട �വ��നം

558. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ര�ാ മാനദ��� പാലി�ാെത�ം അനധി�തമാ�ം നിരവധി ക�ാറിക�

�വ��ി�� എ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി� ഇ�രം ക�ാറിക�െട �വ��ന��

പരിേശാധി�വാ� എെ��ാം സംവിധാന�ളാണ് ഏ�െ���ിയി��ത് എ�റിയി�േമാ;

(ബി) റവന� �മി ൈകേ�റി വ�േതാതി�  പാറ െപാ�ി��തായി കെ��ിയി�േ�ാ;  വിശദാംശം

ന��േമാ;

(സി) അനധി�ത ക�ാറിക�  സം�ാന�് എവിെടെയ�ാമാണ് �വ��ി��ത്;  അവ

അട���വാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; ജി� തിരി�� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ��തായി ക�ാറിക� അ�വദി��തി� പഴയ മാനദ��ളി� മാ�ം വ��ിയി�േ�ാ; എ�ി�

ആയത് എെ��ാമാെണ�ം അതി� �കാരം എ� ക�ാറിക��് അ�മതി ന�കിയി�െ��ം

വ��മാ�േമാ?

ക�ാറി ഉ����� ലഭ�മ�ാ� സാഹചര�ം

559. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ം ജി�യി� ക�ാറി ഉ����� ലഭ�മ�ാ� സാഹചര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) പരി�ിതി സംര�ണം ഉറ�വ��ിെ�ാ�് തെ� ജി�യി� ക�ാറിക� �വ��ി�ി��തിന്

തട��� എെ��ി��േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ക�ാറി ഉ����� ലഭ�മ�ാ�തിനാ� ജി�യിെല െപാ�മരാമ�് ���ിക� ഉ�െ�െട��

നി��ാണ ���ികൾ�് േനരി�� തട���  ഒഴിവാ�ാ�  എെ��ാം നടപടിക�

സ�ീകരി�െമ� വിശദമാ�േമാ?

പാറക�ാറികളി� ഖനനം

560. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാറക�ാറികളി� ഖനനം നട��തിനായി അ�മതി ലഭി��തിന് എെ��ാം മാനദ��ളാണ്

നി��ഷി�ി�ളളത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) അനധി�ത ഖനനം തട��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വ��ത്?

സൗജന� ൈക�റി �� �ണിേഫാം പ�തി
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561. �ീ.വി.ഡി.സതീശ�

,, െക.�രളീധര�

,, വി.പി.സജീ��

,, ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�വസായ വ��ിെ� േന�ത��ി�  നട�ിലാ�� സൗജന� ൈക�റി ��  �ണിേഫാം

പ�തി�െട ഇേ�ാഴെ� അവ� എ�ാെണ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) എ� �� ��ിക��് �ണിേഫാം സൗജന�മായി ന��ക��ായി, വിശദമാ�േമാ;

(സി) ൈക�റി െതാഴിലാളിക��് ഈ പ�തി�ലം എ� ദിവസെ� െതാഴി�  ലഭി�െവ�ം �ലി

നിര�ി� എെ��ാം െമ��� ഉ�ാെയ�ം വിശദീകരി�േമാ;

(ഡി) ഈ അ��യന വ�ഷം സൗജന� �ണിേഫാം വിതരണം െച�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

ൈമലാ�ി െട�്�യി� മി�സി� വ�വസായികാടി�ാന�ി� ഉ�പാദനം

562. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല ൈമലാ�ി െട�്�യി�  മി�സി�  വ�ാവസായികാടി�ാന�ി�

ഉ�പാദനം ആരംഭി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇെ��ി� �റ�് �വ��ി�ാതിരി�ാ�� കാരണം വിശദമാ�േമാ;

(സി) കാസ�േഗാഡ് ഡ വല�െമ�് പാേ�ജി� നി�് േമ� െട�്െ�യി� മി�സിെ� �വ��ന�ിന്

�ക അ�വദി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) തട��� പരിഹരി�് േമ� �ാപനം എ�് �റ�് �വ��ി�ാനാ�ം എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

���റ െട�്െ�യി�സ്

563. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ���റ െട�്െ�യി�സിെ� ഇേ�ാഴെ� ബാ��ത തി�െ���ിയി�േ�ാ;  ഇെ��ി�

തി�െ����തിെല കാലതാമസ�ിെ� കാരണം എ�ാെണ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത �ാപന�ിെ� ഇേ�ാഴെ� ബാ��ത ഒഴിവാ�ി �ാപനം ഏെ���വാ��

നടപടിക� ആരംഭി�ി�േ�ാ?

പ�ണ�ാട് സി��് റീലിംഗ് െസ��

564. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) പ�ണ�ാട് �ിതി െച�� സി��് റീലിംഗ് െസ�� ഇേ�ാ� ഏ� �ാപന�ി� കീഴിലാണ്

�വ��ി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ  ;  എ� �തലാണ് ഇൗ �ണി�് ടി �ാപന�ി�

കീഴിലായത് ;

(ബി) ഇൗ �ണി�ി�  യാെതാ� �വ��ന��ം നട�ാ�തിെന �ട��് െതാഴിലാളിക��്

കി�ിയി�� േവതനം �ടി�ികയായി�് എ�കാലമായി ;

(സി) ഇവിെട െതാഴിലാളിക��് എ� �പയാണ് മിനിമം �ലിയായി നി�യി�ി��ത് ;മിനിമം േവതനം

എ� തത��ിെ� ന�മായ ലംഘനമാണ് ഇവിെട നട��ത് എ� ആേ�പം

��യി�െ��ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ ;

(ഡി) �ാപന�ിെല െതാഴിലാളിക�  ആ�ഹത��െട വ�ിലാണ് എ� വിവരം

��യി�െ��ി�േ�ാ ; ഇത് സംബ�ി�് േച��ല,അ�� മ�ല�ളിെല ജന�തിനിധിക�

ഇടെപ�തിെന �ട��് എ�� തീ�മാന�� വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) �വ��നം നില�കിട�� ഇൗ െതാഴി�േക�ം �ന��രി��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�

വിശദമാ�ാേമാ;

(എഫ്) വ�വസായ വ��് യഥാസമയം  ESI  വിഹിതം അട�ാ�തിെന �ട��്  ESI  ക�ാ�യി�

M.B.B.S.  അ�ിഷന് ഇൗ �ാപന�ിെല െതാഴിലാളിക�െട മ���് തട�ം േനരി�ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ ; ഇത് പരിഹരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ ;

(ജി) െതാഴിലാളിക��് �ിരമായ േജാലി�ം അ�ഹമായ �ലി�ം ഉറ�് വ���തി�� നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ ; ഇൗ െതാഴിലാളിക�െട േജാലി �ിരത ഉറ� വ��േമാ ?

ൈക�റിേമഖലെയ സംര�ി��തിന് നടപടി

565. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈക�റിേമഖലെയ സംര�ി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്

വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ��ി�ിട�� ൈക�റി സഹകരണ സംഘ��  �റ�് �വർ�ി�ി��തിന് എെ��ാം

സഹായ�ളാണ് ന���െത�് വിശദീകരി�േമാ;

(സി) ഓണ�ാല�് ൈക�റി വ����് അ�വദി�ി�� റിേബ�്,  സംഘ���് ഗവ�െമ�്

േനരി� ന��േമാ; വിശദമാ�േമാ?

സം�ാന ഖാദി േബാ�ഡിെ� �വ��ന��

566. �ീ.സി.���

,, സി.െക. ഹരീ��

,, ഒ. ആ�. േക�

,, ��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം
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വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന ഖാദി േബാ�ഡിെ� �വ��ന�� ��ത� കാര��മമാ��തിന് എെ��ാം �തന

പ�തികളാണ് ആവി�രി�ി��ത്;

(ബി) ഇ�വണ ഓണം സീസണി�  ഖാദി�െട വിപണനേമള സംഘടി�ി�ാ�േ�ശി��േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഖാദി േബാ�ഡി�, വിപണന രംഗ�് ഓ�െെല� ബി�ിംഗ് നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;  വിശദാംശം

ന��േമാ?

പ�ാരിമംഗലം ഖാദി സൗഭാഗ��് �തിയ െക�ിടം

567. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�ര മ�ല�ി� പ�ാരിമംഗലം ഖാദി സൗഭാഗ��് �തിയ െക�ിടം നി��ി��തിനായി

എം.എ�.എ. ആ�ി വികസന പ�തിയി� ഉ�െ���ി 2013-14 വ�ഷം �ക അ�വദി�ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ���ി�് ഭരണാ�മതി ലഭ�മാെയ�ി�ം വ�വസായ വ��് �ക വകമാ�ി

െചലവഴി�തിനാ� ���ി ആരംഭി�ി�ി� എ� കാര��ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ��ത ���ി�് വ�വസായ വ��് ഒ� െ�ാജ�് ത�ാറാ�ി സമ��ി�ി�േ�ാെയ�്

വ��മാ�ാേമാ; എ�ിൽ ഫയ� ന�� അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ��ത ���ി�് �ക അ�വദി�േമാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ ?

െപാ�വിദ�ാലയ�ളി� സി��ിക് �ാ�്, മിനി േ�ഡിയം എ�ിവ നി��ി�ാ� പ�തിക�

568. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കായിക വ��ിന് കീഴി�, െപാ�വിദ�ാലയ�ളി�  സി��ിക് �ാ�്,  മിനി േ�ഡിയം എ�ിവ

നി��ി�വാ�� പ�തിക� നിലവി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) വിദ�ാ��ിക��് ഏെറ �േയാജനകരമായ ഇ�രം പ�തിക�  �ട�ാ�  ആവശ�മായ

നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ എ� വ��മാ�ാേമാ ?

പി.�. ചി�െയ ഇ��� ടീമി� നി�് ഒഴിവാ�ിയ നടപടി

569. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മലയാളിയായ ഇ��� അത് ല�ിക് താരം പി.�. ചി�െയ ല�നി� നട�� േലാക അത് ല�ിക്

മീ�ി� പെ���� ഇ��� ടീമി� നി�് ഒഴിവാ�ിയ സംഭവം ��യി�െ��ി�േ�ാ;
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(ബി) എ�ിൽ അതിെ� കാരണം സംബ�ി�് അറി�േ�ാ;വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഏഷ��  ചാ���  എ� നിലയി�  േലാക മീ�ി�  മ�രി�ാെമ�ിരിെ�,  മലയാളികളട�ിയ

െസല�� ക�ി�ിയാണ് പി.�.  ചി�െയ ഒഴിവാ�ാ� നടപടിക� സ�ീകരി�െത� ആേ�പം

��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഇതിെനതിെര എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി� എ�് വിശദമാ�േമാ?

കായിക നയം

570. �ീ.ഷാഫി പറ�ി�

,, േറാജി എം. േജാ�

,, വി.ടി.ബ�റാം

,, വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് കായിക നയം �ഖ�ാപി�ാ�േ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) കായികരംഗെ� �േരാഗതി�ം വള���ം എെ��ാം കാര��ളാണ് നയ�ി�

ഉ�െ���ാ�േ�ശി��െത�് െവളിെ���േമാ;

(സി) കായിക നയം എ� �ഖ�ാപി�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ?

സം�ാന കായിക നയം

571. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് കായിക രംഗ�ിെ� ഉയ���ായി കായിക നയം നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; എ�ി�

വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇെ��ി�  സം�ാനെ� ��ക�, തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��  എ�ിവ�മായി

സഹകരി�് കായിക സ��് വ��ി�ി��തി�ം, കായിക താര�െള േ�ാ�ാഹി�ി��തി�ം

ഊ��  ന�കി ഒ� സമ� കായികനയം �പവ��രി�് നട�ിലാ��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ ?

മാ�� േ�ാ��സ് േകാം��് നി��ാണം

572. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാ�� പ�ായ�ിെല െപാ�മരാമ�് വ��ിന് കീഴി�ളള റി.സ 52/3A, 54/2B യി� െപ�

7.8  ഏ��  �ല�് േ�ാ��സ് േകാം��് നി��ി��തിന് �ലപരിേശാധന

നട�ിയി�േ�ാ;
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(ബി) ��ത �ല�ിെ� െെകമാ��ിനായി െപാ�മരാമ�് വ��ിെന സമീപി�ി�േ�ാ;

(സി) ��ത �ല�് ഏ� രീതിയി�ളള �വ��നമാണ് േ�ാ��സ് കൗ�സി�

നട�ാ�േ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ?

തലേ�രി നിേയാജക മ�ല�ി� കായിക രംഗെ� �േരാഗതി

573. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം തലേ�രി നിേയാജക മ�ല�ി� കായിക രംഗെ�

�േരാഗതി ല��മി�് എെ�ാെ� പ�തികളാണ് ആവി�രി�ി��ത്;  ��ത പ�തിക�െട

നിലവി�� അവ� എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

പ�ാ�ി ഇ�േഡാ� േ�ഡിയം

574. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� ബജ�ി�  �ഖ�ാപി�ി�� പ�ാ�ി ഇ�േഡാ�  േ�ഡിയ�ിെ� �വ��ന��  ഏ�

ഘ��ിലാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) ��ത േ�ഡിയ�ിേനാട് േച��് ഒ� േ�ാ��സ് േഹാ�� ആരംഭി�വാ� സാധി�േമാ?

ചി�� ഗവെ��് േകാേളജിെല കായിക സ��യം

575. �ീ.െക. �����ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചി�� ഗവെ��് േകാേളജിേനാട�ബ�ി�് നി��ി�ാ� ഉേ�ശി�� കായിക സ��യ�ിെ�

മാ��  �ാ�  കായിക വ��് അംഗീകാരം ന�കി കി�ബിയിേല�് സമ��ി�ക��ാേയാ  ;

ഇതിെ� ഏ��ം �തിയ ഭരണാ�മതി�െട േകാ�ി ലഭ�മാ�ാേമാ ;

(ബി) ഈ �വ��ി�െട സാേ�തിക അ�മതി കായിക വ��് ന�ക��ാേയാ ; എ�ിൽ അതിെ�

േകാ�ി ലഭ�മാ�േമാ ;

(സി) ഈ പ�തി കി�ബി �െട അംഗീകാരേ�ാെട എ�് െട��  നടപടിക�  ���ീകരി�ാ�ം

�വ��നം �ട�ാ�ം കഴി�ം എ�ാണ് ക���െത�് വ��മാ�ാേമാ ?

��േബാ� താരം സി.െക.വിനീതിന് േജാലി

576. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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രാജ�ാ�ര ��േബാ�  താരം സി.െക.വിനീതിെന എ.ജി.ഓഫീസി�  നി�ം �റ�ാ�ിയതിെന

�ട��് േകരള സ��ാ�, േജാലി ന��െമ�് വാ�ാനം െച�ി�േ�ാ;  എ�ി�  അതിെ�

നടപടി�മ�� എവിെടവെരയായി എ�് വിശദീകരി�ാേമാ?

ഓ�േറഷ� ഒളി��ാ പ�തി

577. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നട�ിലാ�ാ� േപാ�� ഓ�േറഷ� ഒളി��ാ പ�തിയി� ഉ�െ��� കാര���

എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) ��ക�, േകാേള�ക� എ�ിവ േക�ീകരി�് േ�ാ��സ് വികസന�ിന് ��തായി എെ��ി�ം

പ�തിക� നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ ; ഉെ��ി� എെ��ാെമ�് വിശദീകരി�ാേമാ ;

(സി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം കായിക താര���് സ��ാ� സ��ീസി� േജാലി

ന�കിയി�േ�ാ  ;  ഉെ��ി�  ത�ിക,  വ��്എ�ിവ ഉ�െ�െട േജാലി ന�കിയ

കായികതാര��െട പ�ിക അറിയി�ാേമാ?

�വാ��ഴ പി.പി.എേ�ാസ് �ാരക �നിസി�� േ�ഡിയം

578. �ീ.എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �വാ��ഴ പി.പി.എേ�ാസ് �ാരക �നിസി��  േ�ഡിയം ആ�നിക സൗകര��േളാ��ടി

നവീകരി�ണെമ� ആവശ�ം പരിഗണനയി� ഉേ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ഇതിനായി എെ�ാെ� നടപടികളാണ് അടിയ�രമായി സ�ീകരി��െത�്

അറിയി�േമാ?

േ�ാ��സ് അേതാറി�ി ഓഫ് ഇ���െട കായിക പരിശീലന േക�ം

579. �ീ.എ. �ദീ��മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് ഇ�േഡാ�  േ�ഡിയ�ി�  �വ��ി�വ�� േ�ാ��സ് അേതാറി�ി ഓഫ്

ഇ���െട കായിക പരിശീലന േക�ം അവിെട നി�ം മാ�വാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� ��ത പരിശീലനേക�ം മാ��തി�� കാരണ�� വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഈ േക�ം അവിെടതെ� നിലനി���തിനാവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

േ�ാ��സ് ��ക�െട നിലവാരം
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580. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േ�ാ��സ് ��ക�െട നിലവാരം ഉയ���തിനായി ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം

എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി� ;

(ബി) ��ത ��കളിെല വിദ�ാർ�ികൾ�് കായിക പരിശീലന�ിേനാെടാ�ം െമ�െ�� വിദ�ാഭ�ാസം

�ടി ലഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) എ�ി� അവ�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ ?

സ��ാ� സ��ീസി� കായിക താര���് നിയമനം നൽ��തിന് നടപടി

581. �ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  സ��ീസി�  കായിക താര���് നിയമനം ന���തിനാ�� നടപടി�മ��

എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ��ി�േശഷം എ� കായികതാര���് േനരി�് നിയമനം

ന�കിയി��് എ�് അറിയി�േമാ?

േ�ാ��സ് ക�ാ�യി�� നിയമനം

582. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

കഴി� സ��ാരിെ� കാല�് നട�ാതി�� േ�ാ��സ് ക�ാ�യി�� നിയമന നടപടിക�

ഏ�വെരയായി എ�് വ��മാ�ാേമാ;എ� േപ��് നിയമനം ലഭ�മായി എ�് വ��മാ�ാേമാ?

��കളി� കായിക പരിശീലനം പഠന�ിെ� ഭാഗമാ��തിന് നടപടി

583. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

മിക� കായികതാര�െള ��ി��തിന് സഹായകമായ തര�ി� എ�ാ ��കളി�ം കായിക

പരിശീലനം,പഠന�ിെ� ഭാഗമാ��തിനായി സ��ാ�  നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;ഉെ��ി�

അവ�െട വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

പ�ായ�ി� ഒ� േ�ഡിയം

584. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) 2016-17  സാ��ിക വ�ഷം �ഖ�ാപി�  'പ�ായ�ി�  ഒ� േ�ഡിയം  '  എ� പ�തി

നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ ആയതിെ� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി �കാരം മ�ട നിേയാജകമ�ല�ിെല ഏെത�ി�ം പ�ായ�ി� േ�ഡിയം

�ട��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ നിലവിെല അവ� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇെ��ി�, മ�ട നിേയാജകമ�ലെ��ടി ��ത പ�തിയി�  ഉ�െ����തി��

നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

ചാല�ടിയി� അ�വദി� ഇ�േഡാ� േ�ഡിയം

585. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� ബ�ജ�ി�  ചാല�ടിയി�  അ�വദി� ഇ�േഡാ�  േ�ഡിയ�ിെ� നി��ാണം

ആരംഭി��തിനായി എെ��ി�ം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാണ് എ�് അറിയി�േമാ;

(സി) നി��ാണം ആരംഭി��തിനായി സത�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

ച�നാേ�രിയി� േ�ാ��സ് േകാം��്

586. �ീ.സി.എഫ്.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ച�നാേ�രിയി�  നി��ി�ാ�  ധനാ�മതി ലഭി�ി�� േ�ാ��സ് േകാം��ിെ� നി��ാണ

നടപടിക� ഇേ�ാ� ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) ഈ പ�തി�െട നി��ാണം ആരംഭി�വാ�� നടപടിക� ത�രിതെ���േമാ?

കായികതാര���് സ��ാ� സ��ീസി� നിയമനം

587. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി� േശഷം എ� കായികതാര���് സ��ാ�

സ��ീസി� നിയമനം ന�കിയി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഏെത�ാം വിഭാഗ�ി�� കായികതാര�െളയാണ് സ��ാ�  സ��ീസി�  േജാലി�ായി

പരിഗണി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) േദശീയ െഗയിംസി�  െമഡ�  േനടിയ എ� കായിക താര���ാണ് സ��ാ�  േജാലി

ന�കിയി��ത് എ�് വിശദമാ�േമാ?

േ�ാ��്�മായി ബ�െ�� �വ��ന��
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588. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േ�ാ��്�മായി ബ�െ�� �വ��ന��ം അതി�േവ�ി െചലവഴി� �ക�ം ജി� തിരി�

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��  സ��ാരിെ� കാല�് േ�ാ��്�മായി ബ�െ��് നട�ിയ �വ��ന��ം

അതി�േവ�ി െചലവഴി� �ക�ം ജി� തിരി� വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േ�ാ��്സ് വ��ി� േക�സഹായം ലഭി�ാ�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി� �� സ��ാരിെ� കാല�ം ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി� േശഷ�ം ലഭി�

ഫ�ിെ� വിശദാംശം ന�കാേമാ?

�വജനേ�മ�ിനായി നടപടിക�

589. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �വജനേ�മ�ിനായി ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം എെ��ാം നടപടിക�

സ�ീകരി� ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) �വജനേ�മ വ��ിെ� കീഴി� പാല�ാട് ജി�യി� എെ��ാം വികസന �വ��ന�� ഈ

സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം നട�ിലാ�ി എ�തിെ� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

സ��� െെവദ�തീകരണം

590. �ീ.പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകരളം സ��� െെവദ�തീകരണ സം�ാനമായി �ഖ�ാപി�െത�ാണ്;

(ബി) 2016 േമയ് 25ന് േശഷം സം�ാന�് ��തായി എ� വീ�കളി� െെവദ�തി എ�ി�ി��്;

ഇ�ാര��ിനായി എ� േകാടി �പ െചലവഴി�ി��്;

(സി) സ��� െെവദ�തീകരണ പ�തി�് േക� സഹായമായി എെ��ി�ം �ക ലഭി�ി�േ�ാ;

എ�ി� എ� �കയാണ് ലഭി�ത്;

(ഡി) 2011-16  കാലയളവി�  �.ഡി.എഫ്.  സ��ാ�  എ� �തിയ െെവദ�തി കണ��

ന�കിെയ�ം ഇതിനായി എ� േകാടി �പ �ട�ിെയ�ം െവളിെ���േമാ?

െക .എസ്. ഇ .ബി.യിെല പഠന റിേ�ാ��ക�

591. േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:
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(എ) െക എസ് ഇ ബി യിെല വിവിധ പരി�രണ��മായി ബ�െ��് ഏെതാെ� ഏജ�സിക� /

�ാപന�� പഠന�� നട�ിയി��്; അവ�െട റിേ�ാ��ക� സ��ാരിന് സമ��ി�ി�േ�ാ;

എ�ിൽ പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ റിേ�ാ��ിേ��ം എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി� എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഓേരാ പഠന റിേ�ാ��ിനാ�ം െചലവഴി� �ക പ�ിക തിരി�് കണ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ഈ പഠന റിേ�ാ��കളി�  ഏെത�ാം ത�ികക�െട എ�ം പരി�രി��തിന്

നി�േദശി�ി��െത�് പ�ിക തിരി�് വ��മാ�േമാ?

െക. എസ്. ഇ. ബി കാഷ�� ത�ികയിെല ഒഴി�ക�

592. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 12.01.2012 � േശഷം െക.  എസ്.  ഇ.  ബി കാഷ��  ത�ികയി� എ� �തിയ ഒഴി�ക�

പി.എസ്.സി �് റിേ�ാ��് െച�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;നിലവി� കാഷ�� ത�ികയി� എ�

ഒഴി�ക� പി.എസ്.സി �് റിേ�ാ��് െച�ാ��്;

(ബി) േമ�  ത�ികയി�  േജാലി െച�� ഇതര വിഭാഗം ജീവന�ാ�െട എ�ം ത�ിക തിരി�്

ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) െക.  എസ്.  ഇ.  ബി യി� ബി�ദധാരികെള ഒഴിവാ�� എ� പരാതി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

ഇ�ര�ി�  ബി�ദധാരികെള ഒഴിവാ��ത് ഭാവിയി�  െക.  എസ്.  ഇ.  ബി �െട

നിലവാര�ക���് കാരണമാ�ം എ�ത് പരിേശാധന�് വിേധയമാ�േമാ;

(ഡി) കാലാവധി അവസാനി�ാറായ റാ�് ലി�ി�  നി�്  (various  board  489/2011)

അടിയ�രനിയമന�ി�ം കാലാവധി ദീ�ഘി�ി��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െക.എസ്.ഇ.ബി സബ് എ�ിനീയ� (ഇല�ി��) ത�ിക

593. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ഇ.ബി യി�  എ� സബ് എ�ിനീയ�  (ഇല�ി��) ത�ിക നിലവി��്  ;  ടി

ത�ികയി� നിലവി� ഒഴി�േ�ാ ;

(ബി) ടി ത�ികയി� 30% പി.എസ്.സി ക�ാ�യി� നിലവി� േജാലി െച��വ�െട വിവരം ന��േമാ

;

(സി) ടി ത�ികയി� 10% പി.എസ്.സി ഇ�സ��ീസ് ക�ാ�യി� നിലവി� േജാലി െച��വ�െട

വിവരം ന��േമാ;

(ഡി) ടി ത�ികയി�  60%  െ�ാേമാഷ�  ക�ാ�ായി�  നിലവി�  േജാലി െച��വ�െട വിവരം

ന��േമാ;

(ഇ) ടി ത�ികയി� ആ�ിത/െ�ഷ�� നിയമന ക�ാ�ായി� നിലവി� േജാലി െച��വ�െട വിവരം
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ന��േമാ?

െക.എസ്.ഇ.ബി യിെല മ��� ത�ിക

594. �ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

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

(ബി) ��ത ഒവി�ക� നിക��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േവാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഉെ��ി� അതിെ� വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

െക.എസ്.ഇ.ബി യിെല �നിയ� അസി��്/കാഷ�� ത�ികകളിെല ഒഴി�ക�

595. േഡാ.എം. െക. �നീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ഇ.ബി യിെല �നിയ�അസി��്/കാഷ��  ത�ികയി��  560 ഒഴി�ക� ഇ�വെര

പി.എസ്.സി �് റിേ�ാ��് െച�ാ�തിെ� കാരണം വ��മാ�േമാ;

(ബി) കരാ�  അടി�ാന�ി�ം �വ��ന �മീകരണം വഴി�ം ��ത ത�ികയി�  ജീവന�ാെര

നിയമി�ി�േ�ാ;

(സി) 18.2.2017  -െല  1208777/എവിസി-വി(1)/2016/പി  &എആ�ഡി ന��  ക�് �കാരം

��ത ത�ികയി� നിയമനം നട��തിന് െക.എസ്.ഇ.ബി�് നി�േ�ശം ന�കിയി�ം നടപടി

സ�ീകരി�ി�ി� എ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ; സ��ാ� നി�േ�ശം അവഗണി� ഉേദ�ാഗ���്

എതിെര നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) െക.എസ്.ഇ.ബി യിെല �നിയ�  അസി��്/കാഷ��  ത�ികയി��  560

ഒഴി�കളിേല�്നിലവി�� പി.എസ്.സി റാ�് ലി�ി� നി�ം നിയമനം നട��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

െക.എസ്.ഇ.ബി യിെല സീനിയ� അസി��റ് ത�ികയിെല �ാന�യ�ം

596. േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ഇ.ബി യിെല സീനിയ� അസി��റ് ത�ികയിേല�് �ാന�യ�ം ന���തിന്

സ�ീകരി� നടപടിക�  വ��മാ�േമാ;  �ാന�യ�ം ന���തി�� ത�ികക�െട എ�ം

കണ�ാ�ിയി�േ�ാ; ഒഴി�ക� നിലവി� വ� തീയതി വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സീനിയ� അസി��റ് ത�ിക�െട അംഗീ�ത അംഗബലം എ�െയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) സീനിയ� അസി��റ് ത�ികയി� നിലവി� േജാലി െച��വ�െട എ�ം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത ത�ികകളിേല�് �ാന�യ�ം ന���തി�  എെ��ി�ം തടസ�േ�ാ;
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അവസാനമായി എ�ാണ് ��ത ത�ികയിേല�് �ാന�യ�ം ന�കിയത് എ�്

വ��മാ�േമാ; അവ�െട എ�ം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഇ) 2014 ഏ�ി� �ത� 2017 �� 30 വെര ഓേരാ ത�ികകളി�ം വിരമി� ജീവന�ാ�െട എ�ം

ത�ിക തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(എഫ്) 2014 ഏ�ി� �ത� 2017 �� 30 വെര ഓേരാ ത�ികകളി�ം പി.എസ്.സി ലി�ി� നി�ം

നിയമനം ലഭി�വ�െട എ�ം ത�ിക തിരി�് വ��മാ�േമാ;

െക.എസ്.ഇ.ബി. യിെല ഒഴി�ക�

597. �ീമതി.വീണാ േജാ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ഇ.ബി.  യി�  നിലവി�� അസി��്/കാഷ��  ത�ികയി�  എ� ഒഴി�കളാണ്

പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച�ി��ത്;

(ബി) ഇെ��ി� ആയതിന് തട�ം എ�ാണ്;

(സി) ഒഴി�ക� യഥാസമയം പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച��ത് സംബ�ി�് സ��ാ� ഏെത�ി�ം

ഉ�രവ് �റെ��വി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ഉ�രവ് നട�ാ�ാ�ത് സംബ�ി�് ഏെത�ി�ം ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര നടപടിക�

സ�ീകരി�ി�േ�ാ?

െക.എസ്.ഇ.ബി. �െട ആ�ിക� അന�ാധീനെ�� േപാ��തിെനതിെര നടപടി

598. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ഇ.ബി.  �െട ക�നിവ�കരണ�മായി ബ�െ��് േബാ�ഡിെ� വ�വകക�

സംര�ി��തിന് വ��മായ �പേരഖ ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇതിനായി

�മതലെ���ിയി�ളളത് ആെരയാണ്;  ഇതിെ� നടപടിക�  ഏത് ഘ��ിലാെണ�്

അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത നടപടിക�  ആരംഭി� േശഷ�ം േബാ�ഡിെ� വ�വകക�ം മ�് ആ�ിക�ം

അന�ാധീനെ��േപാ��താ�ളള പരാതികെളെ��ി�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി� ആയത്

തട��തിന് എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി�ളളത്;

(സി) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം േബാ�ഡിെ� എെ��ി�ം ആ�ിക� സഹകരണ

സംഘ��േ�ാ മ�് �ാപന��േ�ാ െെകമാറിയി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇതിെ� വിശദാംശം

ന��േമാ?

െക.എസ്.ഇ.ബി. ച�നാേ�രി ഡിവിഷണ� ഓഫീസിന് സ��മായി െക�ിടം
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599. �ീ.സി.എഫ്.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

െക.എസ്.ഇ.ബി.  ച�നാേ�രി ഡിവിഷണ�  ഓഫീസിന് സ��മായി െക�ിടം നി��ി�വാ�

നടപടിക� ആരംഭി�ി�േ�ാ; എ�ി� നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ ?

െക.എസ്.ഇ.ബി. ജീവന�ാ��് േകാടതിെയ സമീപി��തി�� നിയ�ണ��

600. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ഇ.ബി.  ജീവന�ാ��് സ��ീസ് സംബ�ി� �����ായി േകാടതിെയ

സമീപി��തിന് നിയ�ണ��  ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;  ഇത് സംബ�ി�് എെ��ി�ം

ഉ�ര�ക� �റെ��വി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ പകർ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) െക.എസ്.ഇ.ബി യി�  ജീവന�ാ�െട പരാതിക��് സമയബ�ിതമായി തീ��്

ക��ി��തിന് സംവിധാനം ഉേ�ാ; വിശദാംശം െവളിെ���േമാ;

(സി) േകാടതിയി�  ആേ�പം സമ��ി��തിന് നിയ�ണം ഏ�െ����ത് ഭരണഘടന ഉറ�്

ന��� അവകാശ��െട ലംഘനമാേണാെയ�് പരിേശാധി�േമാ?

െക.എസ്.ഇ.ബി.യി� ക�ാഷ് െഡേ�ാസി�് മിഷ��ക�

601. �ീ.േറാഷി അഗ�ി�

,, േമാ�സ് േജാസഫ്

,, സി.എഫ്.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം െക.എസ്.ഇ.ബി.യി�  ക�ാഷ് െഡേ�ാസി�്

മിഷ��ക� �ാപി�ി�േ�ാ;

(ബി) െക.എസ്.ഇ.ബി.  എെ�ാെ� ൈഹെട�് സൗകര��ളാണ് �തിയതായി നട�ി�

വ��ിയിരി��െത�് വ��മാ�േമാ?

എ�.ഇ.ഡി. ബ��ക�െട �ചാരണം

602. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േവാ�േ�ജ് �ാമം പരിഹരി��തിനായി സാധാരണ ബ��ക�െട വി��ന നിേരാധി�െകാ�്

എ�.ഇ.ഡി. ബ��ക� സാ�വ�ികമാ��തിന് എെ��ി�ം പ�തി പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� എ�.ഇ.ഡി. ബ��ക� സ�ിഡി നിര�ി� എ�ാവ��ം ലഭി��തി�� നടപടിക�

സ�ീകരി�ാേമാ?
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�തിയ ൈവദ�തി കണ��

603. �ീ.ബി.സത��

,, വി. െക. സി. മ�ത് േകായ

,, �രളി െപ�െന�ി

,, െക. െക. രാമച�� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ആയിരം ��യ�  ഫീ�ി�  �റവ് തറ വി�ീ���� വീ�ക��് വീ�ന�േരാ

ൈകവശ സ��ിഫി�േ�ാ ഇെ��ി�ം ൈവദ�തി കണ�� ന���തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) വീട് വയറിംഗ് നട��തിന് സാ��ിക േശഷി ഇ�ാ� ��ംബ��െട വയറിംഗ് േജാലിക�

ൈവദ�തി േബാ�ഡ് ഏെ���് നട�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ഇ�ാര��ി�  തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന��െട�ം സ�� സംഘടനക�െട�ം സഹായ

സഹകരണ�� ലഭ�മായി�േ�ാ എ�റിയി�േമാ;

(ഡി) ��തായി ൈവദ�തി കണ�ന് അേപ�ി��വ��് കാലതാമസം �ടാെത ൈവദ�തി

ലഭ�മാ��തിന് എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ ?

എളനാട് - േച� - ��ം�റം േമഖലയിെല േവാ�േ�ജ് �ാമം

604. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ��� ജി�യിെല േചല�ര നിേയാജക മ�ല�ിെല എളനാട് - േച� - ��ം�റം േമഖലകളി�

��മായ േവാ�േ�ജ് �ാമം നിലനി���ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ വിഷയ�ി� എളനാട്  -  േച�  -  ��ം�റം നിവാസിക�െട നിേവദന�ി� എ� നടപടി

െക.എസ്.ഇ.ബി. ഇ�വെര സ�ീകരി�ി��്; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

െത�വ് വിള�ക� എ�.ഇ.ഡി. ആ��തിന് നടപടി

605. �ീ.ൈഹബി ഈഡ�

,, അ�വ� സാദ�്

,, ഐ.സി.ബാല���

,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� എ�ാ െത�വ് വിള�ക�ം എ�.ഇ.ഡി. ആ��തി�ം ഓേ�ാേമ�ിക് നിയ�ണം

ഏ�െ����തി�ം പ�തി�േ�ാ;

(ബി) ഈ പ�തി�ായി എ�് �ക െചലവ് വ�െമ�ാണ് കണ�ാ�ിയി��ത്;  ഇതിേല�ായി

േക�സഹായം ലഭ�മാേണാ;  എ�ി�  ഏത് പ�തിയി�  കീഴിലാണ് േക�സഹായം
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ലഭി�കെയ�ം ഇതിനകം എ�് �ക ലഭി�െവ�ം െവളിെ���േമാ?

ഊ�� കിര� പ�തി

606. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ൈവദ�തി വ��് നട�ിലാ�� ഊ�� കിര�  പ�തി�െട വിശദാംശം

ന��േമാ;

(ബി) 2016-17-�  തി�വന��രം ജി�യി�  എവിെടെയാെ�യാണ് ഊ�� കിര�  പ�തി�െട

ഭാഗമായി േബാധവ��രണ പരിപാടിക� സംഘടി�ി�െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇതിനായി എ� �ക െചലവഴി�െവ�് വ��മാ�േമാ?

ൈവദ�ത കാ�ക� വാടക��് ന��� േക���

607. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ൈവദ�ത കാ�ക�  വാടക��് ന��� േക���  �ട�ാ�  ൈവദ�തി േബാ�ഡിന്

പ�തി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ; എ�ി� വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(ബി) എ� േക��� ആരംഭി�ാനാണ് പ�തി ആവി��രി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ േക��ളി�  െപാ�ജന���് ലഭ�മാ�� സൗകര���  എെ�ാെ�യാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത പ�തി�് സം�ാന സ��ാ�  എ� േകാടി �പയാണ് െചലവഴി�ക എ�്

വ��മാ�േമാ?

ൈവദ�ത പ�തിക�

608. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഇേ�ാ� നി��ാണ�ിലിരി�� ൈവദ�ത പ�തിക� ഏെതാെ�യാണ്;

(ബി) സം�ാനം ക�� ൈവദ�തി �തിസ�ിയിേല�് നീ�േ�ാ�ം നിർ�ാണ�ിലിരി�� ഇ�രം

പ�തിക�െട െമെ�േ�ാ�് സംബ�ി� റിേ�ാ��ക� പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി�  പ�തിക�െട നി��ാണ���ി ത�രിതെ����തി�ം സമയബ�ിതമായി

���ിയാ��തി�ം എെ�ാെ� നടപടിക� ൈകെ�ാ�ി��്;

(ഡി) ഓേരാ പ�തി�ം എ� െമഗാവാ�് ൈവദ�തി ഉ�പാദി�ി��തിനാ�� പ�തിയാെണ�ം അവ

ഓേരാ�ം എ�േ��് ���ിയാ�ാനാ�െമ�ം വ��മാ�േമാ?;
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�ഗ�ഭ േകബി�ക� വഴി ൈവദ�തി വിതരണം

609. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കാലാ��തമായി േറാ�ക�െട വീതി ���തിനാ� േറാഡിേനാട് േച��് നി��� ഇല�ിക് 

േപാ�ക�  പലേ�ാ�ം ഗതാഗത���ി�ം അപകട�ി�ം �േദശ�ിെ� വികസന�ി�ം

തട�ം നി���ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ ;

(ബി) �ഗ�ഭ േകബി�ക� വഴി ൈവദ�തി വിതരണം നട�വാ� സാധി�േമാ  ;ഉപേഭാ�ാവ് ഇതി�

േവ�ി വ�� െചലവ് വഹി�കയാെണ�ി� അ�ര�ി� കണ�� ന��വാ� കഴി�േമാ;

വ��മാ�ാേമാ?

ൈവദ�ത േബാ�ഡിെ� ക�മ� െകയ� െസ��

610. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇരി�ിളിയം �ാമപ�ായ�ി�  ൈവദ�തി േബാ�ഡിെ� ഒ� ക�മ�  െകയ�  െസ��

ആരംഭി�ണെമ� നിേവദന�ി� വ��് സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�േമാ;

(ബി) നിലവി� ൈവദ�തി േബാ�ഡിെ� െസ�� ഓഫീ�ക� ഇ�ാ� പ�ായ�കളി� െസ��

ഓഫീ�ക� ആരംഭി��ത് സംബ�ി�് എെ��ി�ം പഠനം നട�ിയി�േ�ാ;

(സി) ഇത് സംബ�ി�് മേ�രി െഡപ��ി ചീഫ് എ�ിനീയ�  സ�ീകരി� നടപടിക�െട വിശദാശം

ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ഇരി�ിളിയം �ാമപ�ായ�ി�  െസ��  ഓഫീസ് ആരംഭി��ത് സംബ�ി�് വിവരം

ലഭ�മാ�േമാ;  �തിയ െസ��  ഓഫീ�ക�  ആരംഭി��തിനായി ത�ാറാ�� ലി�ി�

ഇരി�ിളിയം �ാമപ�ായ�ിെന ഉ�െ���വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

അനധി�ത െക�ിട���് ൈവദ�തി കണ��

611. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) അനധി�തമായി നി��ി� വാസ�ഹ�ൾ�ം െകാേമ��� െക�ിട���ം ൈവദ�തി കണ��

ന�കാ� ൈവദ�തി േബാ�ഡ് എെ��ി�ം ഉ�രവിറ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) സം�ാന�് അനധി�തമായി വാസ�ഹ��ം െകാേമ���  െക�ിട��ം നിർ�ി�് ൈവദ�തി

ലഭി�ാെത ഉടമ�� ��ി��� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഉെ��ി�  ഇവെര സഹായി�ാ�  എെ��ി�ം അ��ല നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�്

വ��മാ�ാേമാ?
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�ടം�ളം ആണവ ൈവദ�ത നിലയ�ി� നി�ം ൈവദ�തി

612. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) �ടം�ളം ആണവ ൈവദ�ത നിലയ�ി�  നി�ം േകരള�ിേല�് ൈവദ�തി

എ�ി��തിേല�ായി നി��ി�� ൈവദ�ത ൈലനിെ� അൈല�െമ�് നി�യി�ി�േ�ാ;

(ബി) ജനവാസ േക��ളി�  �ടി�ളള ൈലനിെ� നി��ാണം സംബ�ി�് ആ��  കൗ�സി�ം

വ��ിക�ം ന�കിയ പരാതിക� ��യി�െപ�ി�േ�ാ; ഇത് പരിഹരി�ാ� എ� നടപടിയാണ്

സ�ീകരി�ിരി��ത്;

(സി) ഇതിെ� നി��ാണം എ�േ��് ���ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്;

(ഡി) വീ�ക� ന�െ���വ��് മാ���് വില ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ൈവദ�തി വിതരണ �ംഖല െമ�െ����തിന് പ�തിക�

613. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ�

,, ഐ.സി.ബാല���

,, വി.ടി.ബ�റാം

,, അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ൈവദ�തി വിതരണ �ംഖല െമ�െ����തിന് എെ��ാം പ�തികളാണ് ഈ

സർ�ാർ ആവി�രി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ പ�തിക��� �ക എ�െനയാണ് കെ��ാ� ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ പ�തിക� എ�േ��് ���ിയാ�വാനാണ് ല��മി�ി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

ൈവദ�തി �ാമം പരിഹരി��തിന് നടപടിക�

614. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) �തീ�ി� മഴ ലഭി�ാ�തിനാ�  േകരളം ൈവദ�തി �ാമ�ിേല�് എ� മാധ�മവാ��

��യി�െ��ി�േ�ാ എ�് അറിയി�േമാ ;

(ബി) ഈ വ�ഷെ� ൈവദ�തി ഉപേഭാഗം കണ�ിെല��് േകരള�ിെ� ഊ�� �തിസ�ി

പരിഹരി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ?

ൈവദ�തി ചാ�ജ് ഇന�ി� പിരി� കി�ാ�� �ക
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615. േഡാ.എം. െക. �നീ�

െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��

�ീ.പി.െക.ബഷീ�

,, പി.ബി. അ�� റ�ാ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ഇ.ബി.-�് ൈവദ�തി ചാ�ജ് ഇന�ി�  പിരി�കി�ാ�� �ക എ�യാെണ�്

കണ�ാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഏ��ം ��ത�  �ടി�ിക വ��ിയി�� െപാ�േമഖലാ �ാപന��ം വ��ിക�ം

ആെരാെ�യാണ്;

(സി) �ടി�ിക �ക �ത�മായി പിരിെ���ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

ൈവദ�തി കണ��

616. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വനം വ��മായി േക�് നട��തിനാൽ നിരവധി ��ംബ���് ൈവദ�തി

കണ�� ലഭി�ി�ി�ാെയ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) സ��� ൈവദ�തീകരണ പ�തി �ഖാ�രം ഇ�രം ��ംബ���് കരാ�  വ�വ�യി�

താ�കാലിക കണ�� െകാ��ാ� ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

തി�വ�ാടി മ�ല�ി� ൈവദ�തി കണ�� ലഭി�ാ�വ�

617. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സ��� ൈവദ�തീകരണ�ിെ� ഭാഗമായി അേപ� ന�കിയ തി�വ�ാടി മ�ല�ിെല

എ�േപ��് ഇനി�ം ൈവദ�തി ലഭി�ാ�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇവ��് ൈവദ�തി കണ�� ഇ�വെര ലഭി�ാ�ത് എ�െകാ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ?

ൈവദ�തി �ടി�ിക

618. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ��േ�ാ�  ൈവദ�തി �ടി�ികയിന�ി�  സ��ാ�, അ��

സ��ാ�, െപാ�േമഖല �ാപന��, സ�കാര� �ാപന�� എ�ിവിട�ളി� നി�ം എ�

�കയാണ് ലഭി�ാ��ായി��ത് എ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ�േശഷം നാളി�വെര ��ത �ാപന�ളി�  നി�ം എ� �ക
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ൈവദ�തി �ടി�ികയിന�ി� കി�ാ�െ��് വിശദമാ�േമാ?

ൈവദ�തി ഉ�പാദനം വ��ി�ി�ാ� സ�ീകരി� നടപടി

619. �ീ. എ� .എ.െന�ി��്

,, െക.എം.ഷാജി

,, പി.ഉൈബ��

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

(എ) സം�ാന�് ഉപേയാഗി�� ൈവദ�തി�െട എ� ശതമാനമാണ് ഇവിെട ഉ�പാദി�ി��ത്;

(ബി) ൈവദ�തി ഉ�പാദനം വ��ി�ി�ാ� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാമാണ്;

(സി) െചലവ് �റ��ം പരി�ിതി�് േദാഷം ത�ാ��മായ പ�തിക� ആവി�രി�് നട�ിലാ�ാ�

നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

ൈവദ�തി അപകട��

620. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) �ര�ാ �മീകരണ��െട അപര�ാ�ത �ലം സം�ാന�് ൈവദ�തി അപകട�� വ��ി�

വ��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) കഴി� ��് വ�ഷ�ളി�  ൈവദ�തി അപകട�ളി�െ��് മരണെ�� ജീവന�ാ�െട

കണ�ക� വിശദമാ�േമാ;

(സി) �ര�ാ �മീകരണ�� �ിയാ�കമായി നട�ിലാേ�� ആവശ�കത ��യി�െ��ി�േ�ാ;

ഇതിനായി എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ഡിവിഷ� തല�ി� മാസം േതാ�ം �ര� സംബ�ി� അവേലാകനേയാഗ�� േച�വാ�ം

അതി�� നി�േ�ശ�� ക�ശനമായി പാലി�വാ�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ ?

ൈവദ�തി �തിസ�ി

621. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

,, പി.ടി. േതാമസ്

,, ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കാലവ�ഷ�ിൽ മഴ�െട അളവ് �റ� സാഹചര��ി�  സം�ാനം ക�� ൈവദ�തി

�തിസ�ിയിേല�് നീ��െവ� റിേ�ാ��ക� പരിേശാധി�ി�േ�ാ ;

(ബി) �തിദിനം എ� ദശല�ം �ണി�് ൈവദ�തിയാണ് സം�ാനം ഇേ�ാ�  �റ�നി�ം
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വാ��ത്;

(സി) ഇ��ി ജലസംഭരണിയിെല ജലനിര�് �മാതീതമായി താ��ത് സം�ാനെ� ക�� ൈവദ�തി

�തിസ�ിയിലാ�െമ�തിനാ� ഈ സാഹചര�ം തരണം െച��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�

വിശദമാ�േമാ ?

ൈവദ�തി വിതരണ�ിന് �ഗ�ഭ േകബി�

622. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഓ�ിറ േ���ിെല ഇ�പെ��ാം ഓണമേഹാ�വേ�ാട�ബ�ി�� കാളെ��്

ഉ�വെ��ട��് ദിവസ�േളാളം ൈവദ�തി �ട��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത ��ി��് ഒഴിവാ��തി�േവ�ി ഒാ�ിറ െടൗ� �േദശെ� ൈവദ�തി വിതരണ�ിന്

�ഗ�ഭ േകബി� �ാപി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദീകരി�േമാ?

ൈവദ�തി െറ�േല�റി ക�ീഷ�

623. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ൈവദ�തി െറ�േല�റി ക�ീഷെ� െചയ�മാ� �മതലേയെ���ി�േ�ാ;

(ബി) അേ�ഹ�ിെ� സത��തി��് സമയം േതടി ചീഫ് െസ��റി രാ�ഭവന് ക�്

ന�കിയി�േ�ാ;

(സി) ഇതി� ��് ൈവദ�തി െറ�േല�റി ക�ീഷ�  െചയ�മാ�മാ�  സത��തി� െച�് �ാനം

ഏെ���ത് ആ�െട ��ിലാണ്;

(ഡി) �തിയ െചയ�മാെ� സത��തി��െട കാര��ി�  നടപടി �മ�ളി�  മാ�ം വ��വാ�

തീ�മാനി�ത് എ�െകാ�ാണ്;

(ഇ) ൈവദ�തി െറ�േല�റി ക�ീഷെ� െചയ�മാെന നിയമി�ി�് ര�് മാസ�ിലധികമാെയ�ി�ം

ഇേതവെര സത��തി� െച�ി�ാ� ഉേദ�ാഗ� നടപടി പരിേശാധി�േമാ?

ൈവദ�തി േബാ�ഡിെ� ഓഫീ�കളി� ജീവന�ാ�െട �റവ് നിക�വാ� നടപടി

624. �ീ.േറാഷി അഗ�ി�

,, േമാ�സ് േജാസഫ്

,, സി.എഫ്.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:
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(എ) ൈവദ�തി േബാ�ഡിെ� െസ��  ഓഫീ�കളി�  ആവശ��ിന് ജീവന�ാരി�ാ�തിനാ�

ഉപേഭാ�ാ�� അ�ഭവി�� ��ി��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ ഓഫീ�കളിെല വിവിധ ത�ികകളിെല ഒഴി�ക�  നിക�വാ�  ആവശ�മായ നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ?

ൈവദ�തി �സരണന�ം �റ��തി�� നടപടിക�

625. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ്

,, ഡി.െക. �രളി

,, പി.െക. ശശി

,, എം. �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈവദ�തി �സരണന�ം �റ��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതിെ� ഭാഗമായി �സരണ �ംഖല െമ�െ����തി�ം �സരണേശഷി ഉയ���തി�ം

സമ�മായ മാ�� �ാ� ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(സി) ��ത പ�തി�ായി േക�സഹായം ലഭ�മാേണാ;  പ�തി എ�േ��് ���ീകരി�ാ�

സാധി�െമ�ാണ് �തീ�ി��െത�് വ��മാ�േമാ?

ൈവദ�തി പാഴാ�ലിെനതിരായ േബാധവ��രണ പരിപാടിക�

626. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനം ക�� ൈവദ�തി ദൗ�ലഭ�ം േനരി�� പ�ാ�ല�ി�, ൈവദ�തി

പാഴാ�ലിെനതിരായ േബാധവ��രണ പരിപാടിക� വ��് നട��േ�ാ;

(ബി) എെ�ാെ� പ�തികളാണ് ഇ�മായി ബ�െ��് നട�ി� വ��വാ� തീ�മാനി�ി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��കളി� ഇ�മായി ബ�െ�� േബാധവ��രണ പരിപാടിക� സംഘടി�ി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി�

സംഘടി�ി�േമാ?

എല�� മ�ലം സ��� ൈവദ�തീകരണം.

627. �ീ.എ. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

a)  സ��� ൈവദ�തീകരണ�ിെ�റ ഭാഗമായി എല��  നിേയാജക മ�ല�ിെല എ�

വീ�ക�  ൈവദ�തീകരിെ��് പ�ായ�് തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;  b)  ഇതിനായി തേ�ശ

സ�യംഭരണ �ാപന��, എം.എ�.എ,  െക.എസ്.ഇ.ബി.  എ�ിവ�  എ� �ക വീതം

െചലവാ�ിെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

83 of 107



���ളം െസ�� ഓഫീസ്

628. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െകാേ�ാ�ി നിേയാജക മ�ല�ിെല നി��ി� ���ളം െസ�� ഓഫീസ് ആരംഭി��തിന്

േവ�ി�� നടപടിക� എെ��ാെമ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) നടപടിക�  ���ീകരി�് ഏത് തീയതിയി�  ���ളം െസ��  ഓഫീസിെ� �വ��നം

�ട�ാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

(സി) െകാേ�ാ�ി െസ�� വിഭജി�് െകാള��,എടവ��ാറ, ഐ�ര�ടി എ�ിവിട�� േക�ീകരി�്

�തിയ െസ�� ഓഫീസ് ആരംഭി�ാ� പ�തി�േ�ാ; ഉ��ി� വിശദാംശ�� എ��ാം ?

സ��ീസ് കാര��ളി� േകാടതിെയ സമീപി��തിന് ഏ�െ���ിയ വില�്

629. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ഇ.ബി.യി�  ജീവന�ാ�  സ��ീസ് കാര��ളി�  പരാതി പരിഹാര�ിനായി േനരി�്

േകാടതിെയ സമീപി��തിന് എെ��ി�ം വില�് േബാ�േഡാ സ��ാേരാ

ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  ഏത് സാഹചര��ിലാണ് ഇ�ര�ി�  ഉ�രവ്

ന�കിയത്എ�് അറി��േമാ;

(ബി) അവകാശ ലംഘന��െട അടി�ാന�ി�  േകാടതിെയ സമീപി�� ജീവന�ാ��ം

െതാഴിലാളിക��െമതിെര നടപടി സ�ീകരി��ത് ശരിയാെണ�് ക���േ�ാ;  എ�ി� ഈ

ഉ�രവിെനതിെര എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) ഭരണഘടന അ�ശാസി�� അവകാശ��  ലംഘി�� തര�ി�� ഇ�രം ഉ�ര�ക�

�റെ��വി��തിെനതിെര േകാടതി�െട എെ��ി�ം പരാമ�ശ��ായി�േ�ാ;  എ�ി�  ഈ

പരാമ�ശ�ിെ� അടി�ാന�ി�  ഇ�ര�ി�  ഉ�ര� �റെ��വി�വ�െ�തിെര എ�്

നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി��െത� വിശദമാ�േമാ?

പവ�ക�് ഒഴിവാ��തിന് സ�ീകരി� നടപടികൾ

630. �ീ.എസ്.ശർ�

,, സി. െക. ശശീ��

,, പി. ഉ�ി

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

(എ) ഈ വ�ഷം സം�ാന�് ജലസംഭരണികളി�  ലഭ�മായ െവ��ിെ� അളവ് ഗണ�മായ

േതാതി�  �റ� സാഹചര��ി�ം പവ�ക�്,  േലാഡ് െഷ�ിംഗ് എ�ിവ ഒഴിവാ��തിന്

എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�െത�് വ��മാ�ാേമാ;
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(ബി) ൈവദ�തി�െട മിതമായ ഉപേഭാഗം സംബ�ി�് െപാ�ജന���് അവേബാധം ന��തിന്

എെ��ാം മാ���ളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(സി) ൈവദ�തി േമാഷണ�ിെനതിെര�ം ൈവദ�തി �ക വ�േതാതി�  �ടി�ിക

വ���വ�െ�തിെര�ം എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

സംരംഭകരി� നി�ം ൈവദ�തി വാ��

631. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി� സ�കാര� ക�നികേളാ വ��ികേളാ ൈവദ�തി ഉ��ാദി�ി�് െക.എസ്.ഇ.ബി.�്

ന���േ�ാ; എ�ി� അ� സംബ�ി� വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ൈവദ�തി ഉ��ാദി�ി�� എ�ാ സംരംഭകരിൽനി�ം െക.എസ്.ഇ.ബി.  ൈവദ�തി

വാ��േ�ാ;  ഇവരി�  നി�ം എ�് വില�ാണ് ൈവദ�തി വാ��ത്;  ഈ ഇടപാടി�

െക.എസ്.ഇ.ബി.�് ന�ം ഉ�ാകാ�േ�ാ;

(സി) കരാ� ഉ�ാ�ിയേശഷം ൈവദ�തി ഉ��ാദി�ി�� ഏെത�ി�ം സംരംഭകരി� നി�ം ൈവദ�തി

വാ�ാ� കഴിയാ� അവ� നിലവി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇ�ര�ി�  ആെക ഉ�പാദി�ി�� എ� െമഗാവാ�് ൈവദ�തി െക.എസ്.ഇ.ബി.

ഏെ�����്; വ��മാ�േമാ?

കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല സൗേരാ�� പ�തിക�

632. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി�  സൗേരാ�� പ�തിക�  വഴി എ� െമഗാവാ�് ൈവദ�തിയാണ്

ഉ�ാദി�ി��െത�ം ഇ�മായി ബ�െ��് എ� �ാപന�ളാണ് �വ��ി��െത�ം

അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത �ാപന���് എ� െമഗാവാ�് �ാപിത േശഷിയാണ് ഉ�െത�് വ��മാ�േമാ?

സ��� ൈവദ�തീകരണ പ�തി

633. �ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സ��� ൈവദ�തീകരണ പ�തിയി� ഉ�െ���ി േദവി�ളം നിേയാജക മ�ല�ിെല എ�

വീ�കളി� ൈവദ�തീകരണം നട�ിെയ� വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�  സ��� ൈവദ�തീകരണ�ിന് ആെക എ� �കയാണ് െചലവാ�ിയെത�്

വ��മാ�േമാ?
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സ��� ൈവദ�തീകരണ പ�തി

634. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സ��� ൈവദ�തീകരണ പ�തിയി�  ഉ�െ���ി അ��  മ�ല�ിെല േച�ംപ�ി�റം

പ�ായ�ിെല മാേ��  ���ിേല�് ൈവദ�തി എ�ി��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) മാേ��  ���ിേല�് ൈവദ�തി എ�ി��തിന്,  അ��  എം.എ�.എ.�െട മ�ല ആ�ി

വികസന ഫ�ി�  നി�ം എ� �ക വകയി��ാനാണ് നി�േ�ശി�ി��ത് എ�്

വ��മാ�േമാ?

സ��� ൈവദ�തീകരണ സം�ാനം

635. �ീ.തി�വ�� രാധാ���

,, എ.പി. അനി� �മാ�

,, അ�പ് േജ�ബ്

,, ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� സ��� ൈവദ�തീകരണ സം�ാനമായി �ഖ�ാപി�ി�േ�ാ;

(ബി) സം�ാന�് എ� ശതമാനം വീ�കളിലാണ് ൈവദ�തി കണ�� നിലവി��ത്;

(സി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം സ��� ൈവദ�തീകരണം സാധ�മാ��തിന്

സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്; ഇതി� േവ�ി എ�് �ക െചലവഴി�;

(ഡി) �� സ��ാരിെ� കാലയളവി� (2011-16) എ� വീ�ക� ൈവദ�തീകരി�െവ�ം അതിനായി

എ�് �ക െചലവഴി�െവ�ം വ��മാ�േമാ?

സ��� ൈവദ�തീകരണം

636. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) നിേയാജകമ�ലം ആ�ി വികസന പ�തിയി�നി�ം സ��� ൈവദ�തീകരണ�ിന്

50%-� അധികം �ക�െട ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ�ിയ മ�ല�ളി� അധികമായി വ�� �ക

മ�ല�ിെല ൈവദ�തി വ��മായി ബ�െ�� മ� ���ിക��് വിനിേയാഗി��കാര�ം

പരിഗണി�േമാ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി�് ഏെത�ി�ം നിേവദനം ലഭി�ി�േ�ാ;  എ�ിൽ ഇ�ാര��ി�  സ�ീകരി�

നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?
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റിന�വബി� എന�ജി നയം

637. േഡാ.എം. െക. �നീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �തിയ റിന�വബി�  എന�ജി നയം നട�ി�  വ���തിന്

ഉേ�ശി��േ�ാ;വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ

(ബി) റിന�വബി� എന�ജി�െട പ�േ��സ് േറ�് നി��യി�് േകരള�ിെല െച�കിട ഉ�പാദകരി�

നി�ം െെവദ�തി വാ�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ;

(സി) അന��ി� എംപാന� െച�ാ� ക�നിക�െട പാന� �ാപി�ാ�ം �ണേമ��ളളതാെണ�ി�

അവ�ം സ�ിഡി ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

പാര�േര�തര ഊ�� േമഖലയി� നി�ം െെവദ�തിഉ�പാദനം

638. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) പാര�േര�തര ഊ�� േമഖലയി� നി�ം നിലവി� എ� െമഗാവാ�് െെവദ�തിയാണ് ലഭി��ത്

എ�് ഇനം തിരി�് വ��മാ�ാേമാ; കാ�്, തിരമാല എ�ിവയി� നി�ം അധികമായി െെവദ�തി

ഉ��ാദി�ി��തിന് എെ��ി�ം പ�തി ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) സൗേരാ���ി�  നി�ം െെവദ�തി ഉ��ാദി�ി��തിന് �േത�കമായി ഏെത�ി�ം പ�തി

ആവി�രി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) സ��ാ� ഓഫീ�ക�, െപാ�േമഖലാ �ാപന��, വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�� എ�ിവിട�ളി�

സൗേരാ�� പാന�ക�  �ാപി�് െെവദ�തി സ�യംപര�ാ�തയിേല�് എ��തിനായി

തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��  വഴി അവ�െട വാ�ഷിക പ�തിയി�  സ�ിഡി

അ�വദി�െകാ�് എെ��ി�ം പ�തി നട�ാ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; ഇെ��ി� ഇ�ര�ി�

െെവദ�തി ഉ�പാദനം നട��തിെന��ി പഠനം നട�േമാഎ�് വ��മാ�േമാ?

അതിര�ി�ി ജലൈവദ�ത പ�തി

639. �ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അതിര�ി�ി ജലൈവദ�ത പ�തി ഇേ�ാ� ഏ� ഘ��ിലാണ്;

(ബി) ഏെത�ാം സംഘടനക�െട പഠന�ിലാണ് ഈ പ�തി സം�ാന�ിന് �ണകരമാെണ�്

കെ��ിയത്;

(സി) ഈ പ�തി നട�ിലാ��� �ലം വന�മി��ാ�� നാശന�ം നിക�ാ�  എെ��ി�ം

നി�േ�ശ�� നിലവി�േ�ാ; എ�ി� അ�ാര��ി� എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ ?
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െപരി����് ഡാമിേനാട് േച��് ൈഹഡ� �റിസം

640. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ചാല�ടി മ�ല�ിെല െപരി����് ഡാമിേനാട് േച��് ൈഹഡ�

�റിസ�ിെ� ഭാഗമായി നട�ിലാ�ിവ�� േബാ�ിംഗ് സംവിധാനം നിർ�ി െവ�ിരി��ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� േബാ�ിംഗ് �നരാരംഭി�വാ� ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(സി) െപരി����ിൽ െക.എസ്.ഇ.ബി.�െട ഉപേയാഗ�ന�മായി�ിട�� ക�ാ�േ��ക�  ���ി

പണിത് വിേനാദസ�ാരികൾ�് സൗകര�െമാ��ാൻ നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ിൽ നടപടിക� ഏ� ഘ��ിലാണ് എ�് അറിയി�ാേമാ?

ൈവദ�േതാ��ാദനം

641. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ൈവദ�േതാ��ാദന�ിന് സ�ീകരി�ി�� മാ����  ഏെതാെ�യാെണ�ം

ഓേരാ മാ���ി�  നി�ം എ� െമഗാവാ�് ൈവദ�തി ഉ��ാദി�ി�� എ�് ഇനം തിരി�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് മഴ�െട �റവ് �ലം ൈവദ�േതാ��ാദന�ിന് ആവശ��ിന് െവ�ം

ലഭി�ാ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഈ സാഹചര��ി�  േവെറ ഏെതാെ� മാ���ളാണ് ൈവദ�േതാ��ാദന�ി� ��തായി

േത��െത� വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) സം�ാനെ� ഡാ�കളി�  േസാളാ�  പാന�ക�  �ാപി�് ൈവദ�േതാ��ാദനം നട�ാ�

ഏെത�ി�ം പ�തി ഉേ�ാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല ��ിേ�ാലി� 110 െക. വി. സബ് േ�ഷ�

642. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല ��ിേ�ാലി� 110 െക. വി. സബ് േ�ഷ� സഥാപി��തിന് �ലം

കെ��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�േമാ;

(ബി) ജി�ാ കള�േറ�ി�  നി��  (2/41457/2016/  തീയതി  23/6/17)  െല�ർ �കാരം,

�ല�ിനായി െക.എസ്.ഇ.ബി.  ���ിയ അേപ� ന�കിയി�േ�ാ;  വിശദാംശ��

അറിയി�േമാ?
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�ാ�സ് �ിഡ് 2.0 പ�തി

643. �ീ.ഐ.സി.ബാല���

,, വി.എസ്.ശിവ�മാ�

,, സ�ി േജാസഫ്

,, െക.�രളീധര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ാ�സ് �ിഡ് 2.0 എ� പ�തി�് �പം ന�കിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈ പ�തി�െട ഉേ�ശ� ല���� എെ��ാമാണ്; വിവരി�േമാ;

(സി) ഈ പ�തി�� മാ�� �ാ� ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� എെ��ാം;

(ഡി) ഈ പ�തി�് എെ��ാം ധനസഹായമാണ് ലഭി��െത�് വിശദമാ�േമാ?

കാ�ാ�ട 220 KV സബ് േ�ഷ� നി��ാണം

644. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കാ�ാ�ട  220  KV  സബ് േ�ഷെ� നി��ാണ �വ��ന��െട നിലവിെല �ിതി

വിശദമാ�ാേമാ?

(ബി) നിർ�ാണം എ�് �ർ�ീകരി�ാനാ�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

കാ�ഷിക ഇ��റ�സ് �ീമിയം �ക ഇ��റ�സ് ക�നികളിേല�് അട�ാ� സഹകരണ

സംഘ���് എതിെര നടപടി

645. �ീ.െക. �����ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016-17 സാ��ിക വ�ഷം ചി�� നിേയാജക മ�ല�ിെല ചില സഹകരണ സംഘ��

ക�ഷകരി�  നി�് കാ�ഷിക ഇ��റ�സ് �ീമിയം ഈടാ�ിയ േശഷം �ക ഇ��റ�സ്

ക�നികളിേല�് അട�ാ�� സംബ�ി�് സഹകരണ വ��ിന് ലഭി� പരാതിക�െട

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈയിന�ി�  ആെക എ� �പയാണ് ടി മ�ല�ിെല വിവിധ സഹകരണ സംഘ��

പിരിെ���ത്  ;ഇതി� ഏെതാെ� സഹകരണ സംഘ�� �ക ഇ��റ�സ് ക�നിക��്

അട� ; ഏെതാെ� സഹകരണ സംഘ�� �ക അട��തി� വീ� വ��ി ;

(സി) ഈയിന�ി� എ� �പ ക�ഷക��് ന� പരിഹാര ഇന�ി� ന�മായി ;ഈ ന� പരിഹാരം

ക�ഷക��് ലഭ�മാ�ാ� എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��ത്;ഇതി� �ത�വിേലാപം

വ��ിയ സഹകരണ സംഘ��െ�തിെര എ�് നടപടി സ�ീകരി�ാ�  ഉേ�ശി�� എ�്

വിശദമാ�േമാ ?
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�ാ��് �ാസ് �ം പ�തി - സഹകരണ സംഘ��െട ഫ�ിംഗ്

646. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സഹകരണവ��്,  സ��ാ�-എ�ഡഡ് ��കളി�  �ാ��് �ാസ് ��ക�  ന��� ഒ�

പ�തി� �പം ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) �ാസ് ��കളി� എെ��ാം സൗകര��ളാണ് ഈ പ�തിയി�െട ത�ാറാ��ത്;

(സി) ഇത് നി��ഹി��ത് ഏത് ഏജ�സി �േഖനയാണ്;

(ഡി) അ��  മ� ല�ി�  നി�ം എം.എ�.എ നി�േ�ശി� ��ക�  ഏെത�ാമാണ്;  അവെയ�ാം

പ�തിയി�  ഉ�െ���ിെകാ�� ഏെത�ി�ം ഉ�ര�ക�  ഉ�ായി�േ�ാ;  ഉെ��ി�

ആയതിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ഇ) ഇ� �കാര�� ���ിക� എ�േ��് ���ീകരി�ം എ�് വ��മാ�േമാ?

േകരള സഹകരണ ബാ�്

647. �ീ.ഷാഫി പറ�ി�

,, േറാജി എം. േജാ�

,, വി.ടി.ബ�റാം

,, തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േകരള േകാ-ഓ�േറ�ീവ് ബാ�് യാഥാ���മാ��തിന് എെ��ാം ക��

പരിപാടികളാണ് ആ��ണം െച�ിരി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ബാ�് �പീകരണ�ിനായി എെ��ാം �വ��ന���ാണ് �ട�മി�െത�് വിശദീകരി�േമാ;

(സി) ബാ�് എ�േ��് �വ��ന�മമാ�ാനാണ് ല��മി�ി�ളളെത�് വ��മാ�േമാ?

േകരള സഹകരണ ബാ�് �പീകരണം

648. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�

,, ഇ.െക.വിജയ�

�ീമതി ഗീതാ േഗാപി

�ീ.വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള സഹകരണ ബാ�് �പീകരണം സംബ�ി�് എെ�ാെ� നടപടിക�

സ�ീകരി�െവ�റിയി�േമാ;

(ബി) നി��ി� േകരള സഹകരണ ബാ�് ഒ� �തിയ സഹകരണ ബാ�ായിരി�േമാ;  അതിന്
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ൈലസ�സ് ലഭി�വാ� എെ�ാെ� മാനദ��� ���ീകരിേ����് എ�റിയി�േമാ;

സം�ാന സഹകരണ ബാ�ിെ� ൈലസ�സ് നിലനി��ി,  �തിയ ൈലസ�സ് എ�േ��

സാഹചര�ം ഒഴിവാ�േമാ;

(സി) േകരള സഹകരണ ബാ�ി�  ജി�ാ സഹകരണ ബാ�ക�  ലയി�ി��തി�� നടപടി�മം

വിശദമാ�േമാ?

േകരള ബാ�്

649. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള ബാ�് �പീകരണ�മായി ബ�െ��് സ�ീകരി�ി�ളള നടപടിക�  എെ��ാമാെണ�്

വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ഇ�മായി ബ�െ��് സ��ാ� നിേയാഗി� േഡാ.  എം.എസ്.  �ീറാം ക�ി�ി�െട റിേ�ാ��ി�

പറ�ിരി�� �ധാന വ�തക� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) േകരള ബാ�് �പീകരി�േ�ാ�  വിവിധ സഹകരണ ബാ�കളി�  ഉളവാ�� ����

സംബ�ി�് പഠനം നട�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

സഹകരണ ബാ�നിേ�പ�ളി� നി�്ആദായ നി�തി

650. �ീ.പി.െജ.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സഹകരണ ബാ�് നിേ�പ�ളി�  നി�് ആദായ നി�തി ഈടാ�ാ�� നടപടിയി�,

നിേ�പക�െട ആശ� പരിേശാധി�ാ� സ�ീകരി�വ�� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സഹകരണ ബാ�് നിേ�പ�ിന് ന�കി വ�� പലിശ നിര�് എ�യാണ്എ�റിയി�േമാ;

(സി) ആദായ നി�തി വ��് നി��ഷി� �കാരം നിേ�പക�െട െക.ൈവ.സി. വിവര�� ന�കാ�

സഹകരണ സംഘ���് നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) �മി വി� കി�ിയ �ക സഹകരണ സംഘ�ളി�  നിേ�പി�വ�  ആദായ നി�തി വ��ിെ�

പരിേശാധന�് വിേധയരാേക�ി വ�െമ� അവ� സഹകരണവ��് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

എ�ി� ആയത് എ�െന പരിഹരി�ം എ�റിയി�ാേമാ?

സഹകരണ സംഘ�ളിെല നിേ�പകർ�് ആദായനി�തി വ��ിെ� േനാ�ീസ്

651. �ീ.െക. �����ി

,, സി.െക.നാ�

,, േകാ�� ��േമാ�

,, എ. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സഹകരണ സംഘ�ളി� 2012 �ത� പണം നിേ�പി�വ��് ആദായനി�തി വ��് േനാ�ീസ്

ന�കിെയ� വാ�� ��യിൽെ��ി�േ�ാ;  ഈ വിഷയം സംബ�ി� വിശദാംശ�ൾ

ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) എ�രം നിേ�പ���� പലിശ�ാണ് നി�തി ന�േക�െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) െപ�ഷ� വാ��വെര�ം കാ�ഷിക വ�മാനം നിേ�പി�വെര�ം ഈ നടപടി �തി�ലമായി

ബാധി� വിവരം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ഈ വിഷയ�ി� സ�ീകരി�വാ�േ�ശി�� നടപടികൾ വിശദമാ�േമാ?

സഹകരണ ബാ�കളിെല സി�ം ���ൈവസ�, ഡാ� എ��ി ഓ�േറ�� ത�ികക�

652. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സഹകരണ ബാ�കളിെല സി�ം ���ൈവസ�, ഡാ� എ��ി ഓ�േറ��  എ� ത�ികക�

���ൈവസറി കാ�ഗറിയി� െപ��താേണാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ത�ികകളിെല നിയമന�ി�� വിദ�ാഭ�ാസ േയാഗ�ത സംബ�ി�് വ��മായ നി�ണയം

നട�ാ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

സഹകരണ ബാ�കളി� നി�് ആദായനി�തി ഈടാ�ാ�� നടപടി

653. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സഹകരണ ബാ�കളി�  നി�് ആദായനി�തി ഈടാ�ാ�� നടപടിയി�  നിേ�പക�

പരി�ാ�രാ�� സാഹചര�ം പരിേശാധി�ാ� സം�ാന സ��ാ� സ�ീകരി�വ�� നടപടിക�

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാനെ� സാധാരണ�ാരായ ആ�ക�െട നിേ�പ�ിന് സഹകരണ ബാ�കൾ

ന�കിവ�� പലിശ നിര�് എ�യാണ്;

(സി) ആദായ നി�തി വ��് നി��ഷി� നിേ�പക�െട െക.ൈവ.സി.  വിവര��  ന�കാ�

സഹകരണ സംഘ���് നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) പര�രാഗതമായി ലഭി��ം അ�ാ��മായ �മി വി� കി�ിയ �ക സഹകരണ സംഘ�ളി�

നിേ�പി�വ�ം ആദായ നി�തി വ��ിെ� �തിയ പരിേശാധനയി�  ���� അവ�

സഹകരണ വ��് എ�െന പരിഹരി�ം എ�റിയി�ാേമാ?

സഹകരണ �ാപന�ളിെല വാ��് ഇ�ഷ�റ�സ് പരിര�

654. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സഹകരണ �ാപന�ളി�  നി�ം വാ� എ���വ��് ഇേ�ാ�  ഇ�ഷ�റ�സ് പരിര�

ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇെ��ി� ആയത് ഏ�െ���� കാര�ം ആേലാചി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

അടാ�് ഫാ�േമ�് സ��ീസ് സഹകരണ ബാ�ി� നി�ം വാ��് പലിശ ഇളവ് േനടിയവ�

655. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

��രിെല അടാ�് ഫാ�േമ�് സ��ീസ് സഹകരണ ബാ�ി�  നി�ം  2005-2006  �ത�

2016-2017 വെര�� സാ��ിക വ�ഷ�ളി� സ��ാരിെ� വിവിധ ഉ�ര�ക� �കാരം

വാ��് പലിശ ഇളവ് ലഭി� വ��ിക�െട േപ�ം �ക�ം െവളിെ���േമാ?

��� സഹകരണ വ��് േജായി�് രജി�ാ�െട ഓഫീസിെല അതി�മം

656. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2017 ഏ�� 17-ന് രാ�ി ��� കള�േറ�ി� �വ��ി�� സഹകരണ വ��് േജായി�്

രജി�ാ�െട ഓഫീസി�  അതി�മി�് കയറി ഫയ�ക�ം േരഖക�ം നശി�ി�ാ�  �മി�

സംഭവ�മായി ബ�െ��് ���ാെര കെ���തിനായി സഹകരണ വ��് സ�ീകരി�

നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ���  െവ�് േപാലീസ് േ�ഷനി�  ൈ�ം  578/17  ആയി രജി��  െച�ി�� േകസിെ�

�േരാഗതി�െട വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

സഹകരണേമഖലെയ സംര�ി�ാൻ നട�ിയ �വ��ന��

657. �ീ.െക.�രളീധര�

,, വി.ഡി.സതീശ�

,, വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േനാ�് നിേരാധനെ� �ട��് സഹകരണേമഖലെയ ശ�ിെ���ാ�ം സംര�ി�ാ�ം

എെ��ാം �വ��ന�ളാണ് നട�ിയി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) സഹകരണ �ാപന�ളി�  നി�ം വാ� എ��വ��ം ജ�ി നടപടിക�  േനരി�വ��ം

എെ��ാം ആശ�ാസമാണ് ന�കിയെത�് വിവരി�േമാ;

(സി) വാ�ക�െട പരിധി ഉയ���തി�ം വാ�ക�  ന���തി�ം എെ��ാം നടപടികളാണ്

ൈകെ�ാ�െത�് വിശദീകരി�േമാ?
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ഓണ�ാല�് വില വ��ന തട�വാ� ക�സ�മ� െഫഡിെ� നടപടിക�

658. �ീ.അ�� �കാശ്

,, ഐ.സി.ബാല���

,, െക.�രളീധര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഓണ�ാല�് നിേത�ാപേയാഗ സാധന��െട വില വ��ന തട�വാ�  എെ��ാം

നടപടികളാണ് ക�സ�മ� െഫഡ് ൈകെ�ാ�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) വിപണിയി�  ഏെത�ാം തര�ി�� ഇടെപട�കളാണ് ക�സ�മ�  െഫഡ്

നട�ാ�േ�ശി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഓണ�ാല�്എ� �തിയ സംരംഭ�ളാണ് ക�സ�മ�  െഫഡ് ആരംഭി�ാ�േ�ശി��ത്  ;

വിവരി�േമാ?

��ാറി� സഹകരണ െമഡി�� േ�ാ�

659. �ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദവി�ളം നിേയാജക മ�ല�ിെല ��ാറി� സഹകരണ െമഡി�� േ�ാ� ആരംഭി�വാ�

ഉേ�ശി��േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഉെ��ി� ഇ� സംബ�ി�് എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ിരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇെ��ി� ആവശ�മായ നടപടി ഉട� സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

ക�സ�മ� െഫഡിെ� �വ��നലാഭം

660. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016-17  സാ��ിക വ�ഷം ക�സ�മ�  െഫഡിെ� �വ��നലാഭം എ�െയ�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ക�സ�മ� െഫഡ് ഈ അ��യന വ�ഷ�ി� എ� �ഡ�്സ് മാ���ക� ആരംഭി�െവ�ം

അവ എവിെടെയ�ാമാെണ�ം ജി� തിരി�് വ��മാ�േമാ?

ക�സ�മ�െഫഡ്

661. �ീ.െജയിംസ് മാത�

,, െക.വി.വിജയദാസ്

,, േജാ� െഫ�ണാ�സ്
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,, പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 400 േകാടിേയാളം �പ�െട സ�ിത ന��ിേല�് �� ��ിയി�� ക�സ�മ�െഫഡിെന

ലാഭകരമാ�ാ� എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�ഴി� സാ��ികവ�ഷം ക�സ�മ�  െഫഡ് എ� േകാടി �പ�െട �വ��ന

ലാഭ��ാ�ി എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ക�സ�മ�െഫഡ് �ന��രി�് ലാഭകരമാ�ാ�ളള നടപടിക�െട ഭാഗമായി അ�ിനിേ��ീവ്

ക�ി�ിെയ നിേയാഗി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(ഡി) നിേത�ാപേയാഗ സാധന��െട വില നിയ�ി��തിനായി ��ത�  നീതി േ�ാ�ക�

ആരംഭി��തി�ളള നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം ന�കാേമാ?

ക�സ�മ�െഫഡിെ� �വ��ന ലാഭം

662. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�സ�മ�െഫഡിെ� അവസാന അ� വ�ഷെ� �വ��ന ലാഭം,  അ�ലാഭം എ�ിവ

സംബ�ി� കണ�ക� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം ക�സ�മ� െഫഡിെ� ഏെത�ാം സംരംഭ�ളാണ്

ലാഭം േനടിയത്;  ന��ി�  �വ��ി�� സംരംഭ�� ഏെതാെ�യാണ്;  വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ക�സ�മ�  െഫഡിെ� �വ��നം വി�ലമാ��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��ത്;

(ഡി) �തിയതായി എ� സംരംഭ��  ആരംഭി�ി��്;  �തിയ സംരംഭ��  ആരംഭി�തി�  എ�

�ണി�കളാണ് ലാഭ�ി�  �വ��ി��ത്;  ന��ി�  �വ��ി��വ�െട എ�ം

എ�യാണ്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

ബി.ആ� ഡി.സി-�െട േന�ത��ി� ശി�ശാല

663. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം ബി.ആ�.ഡി.സി(േബ�� റിേസാ�് ഡവല�െമ�്

േകാ��േറഷ�)-  �െട േന����ി�  ശി�ശാല നട�ിയി�േ�ാ;  വിശദാംശ��

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത ശി�ശാല നട�ി�ിന് െചലവഴി� �ക�മായി ബ�െ��ളള പ� വാ��

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ��ത വാ���െട അടി�ാന�ി�  അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ;  വിശദാംശ��
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അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ��ത അേന�ഷണ�ി�  എെ�ാെ� �മേ��കളാണ് കെ��ിയി�ളളത്;  വിശദാംശ��

അറിയി�ാേമാ;

(ഇ) �മേ�ട് നട�ിയ ഉേദ�ാഗ�െനതിെര എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�

വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

ഉ�രവാദ �റിസം

664. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഉ�രവാദ �റിസം നട�ാ��തിനായി എെ��ി�ം തീ�മാനം എ��ി�േ�ാ;  ഈ

പ�തിെകാ�് സ��ാ� ല��മാ��ത് എ�ാണ്;വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ഏെതാെ� �ല�ളിലാണ് ��ത പ�തി നട�ാ�ാൻ തീ�മാനി�ി��ത്  ;  ഇ�െകാ�്

തേ�ശവാസിക���ാ�� �േയാജന�� എെ�ാെ�യാണ്;വിശദീകരി�ാേമാ ;

(സി) ��ത� �ല�ളിേല�് ഈ പ�തി വ�ാപി�ി�വാ�ം തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന��െട�ം

തേ�ശവാസിക�െട�ം സഹകരണം ഉറ�ാ�വാ�ം എെ�ാെ� നടപടിക�  സ�ീകരി�ാനാണ്

ഉേ�ശി��ത് ;വിശദമാ�ാേമാ ?

ചീഫ് മിനിേ��് േ�ാഫി�ളള ജേലാ�വം

665. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചീഫ് മിനിേ��് േ�ാഫി ജേലാ�വം നട�� ��� ജി�യിെല ക��ാംകടവി� �റിസം വ��്

നി��ി�ി�ളള �ിരം പവലിയേ��ം ചി���സ് പാ��ിേ��ം സംര�ണ�ി�ം

പരിപാലന�ി�മായി സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇൗ �ലം �റി�ക�െട ആക�ഷണ േക�മാ��തി�ളള ര�ാംഘ� �വ��ന���്

പ�തി ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

േഫാ�� െകാ�ിയി� ൈലഫ് ഗാ��ക��് െഷ���

666. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േഫാ�� െകാ�ിയി� �റിസം വ��ിന് കീഴി� ബീ�ി� �വ��ി�� ൈലഫ് ഗാ��ക��് ഒ�

െഷ��� ഇെ��� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) െഷ��� ഇ�ാ�തിനാ� ഇവ�െട ഉപേയാഗ�ി�� ൈലഫ് േബായ് അട��� ജീവ� ര�ാ

സാമ�ിക� േമാഷണം േപാ�� വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ;
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(സി) എ�ിൽ ഇവ�െട ആേരാഗ��ി�ം ഉപകരണ��െട �ര���മായി ഒ� െഷ��� നി��ി��

കാര�ം സജീവമായി പരിഗണി�ാനാ�േമാ;വിശദീകരി�ാേമാ ?

മംഗലം ഡാം �റിസം പ�തി

667. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മംഗലം ഡാം �റിസം പ�തി�് എ�േകാടി �പ�െട ഭരണാ�മതിയാണ് കി�ിയി��ത് എ�്

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) എെ��ാം ���ികളാണ് ഈ �റിസം പ�തിയി�  നട�ിലാ�ാ�  േപാ��െത�്

വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഈ പ�തി�െട ���ിക� നട��തിന് എെത�ി�ം ഏജ�സികെള �മതലെ���ിയി�േ�ാ

; വിശദാംശം ന��േമാ?

സമ� �റിസം വികസന പ�തി

668. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �റിസം വ��ിെല ജി�ാതലം �ത� താേഴ�� ഓഫീസ�മാ�െട�ം, ഭരണസംവിധാന�ിെ��ം

വിശദാംശം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സമ� �റിസം വികസന പ�തിയി�  ഉ�െ���ി നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�െട നിലവി��

�ിതി, വിവിധ ഏജ�സികളി� നി�ം, േക� സ��ാരി� നി�ം ലഭി� �ക ,െചലവഴി� �ക

എ�ിവ വിശദമാ�ാേമാ ?

െക.ടി.ഡി.സി. �െട പ�തികൾ

669. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വിേനാദ സ�ാര േമഖല�െട സമ� വികസന�ിനായി െക.ടി.ഡി.സി.

എെ��ാം പ�തികളാണ് ആവി�രി�് നട�ിലാ�ി വ��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) െക.ടി.ഡി.സി.�െട കീഴി�� �ാപന��  ഏെത�ാമാണ്;  അവ�െട �വ��നം ��ത�

കാര��മമാ�ാ� എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്; വ��മാ�േമാ;

(സി) സം�ാന�് െട�് എ േ��് പ�തി �കാര�� േക���  എവിെടെയ�ാമാണ്

�ട�ിയി��ത്; ��തായി എവിെടെയ�ാമാണ് �ട��ത്; വ��മാ�ാേമാ?

വിേനാദ സ�ാരവികസന പ�തിക�
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670. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി

�ീമതി �. �തിഭ ഹരി

�ീ.��ഷ� കട��ി

,, എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �തിവ�ഷം  27,  000  േകാടിേയാളം �പ �ത�� പേരാ� േമഖലകളിലായി വ�മാനം

േനടി��� വിേനാദ സ�ാരേമഖലയിെല �ണഫലം സാധാരണ�ാരായ �േദശവാസിക��്

��ത� �േയാജനം ലഭി��� വിധം ജനകീയമാ�ാ� എെ��ി�ം പ�തിക�േ�ാ;

(ബി) വിേനാദ സ�ാരേമഖലയി� �ാേദശിക സ�ലിത വികസനം ഉറ�ാ�� വിധ�ി� വട��

ജി�കളി� വിേനാദ സ�ാര േക��� വികസി�ി��തിന് �� പതി�ി�േമാ;

(സി) �റിസം രംഗ�് ര�് വ�ഷ�ി��ി�  80,000  െതാഴി�  ��ി�ാ�  ഉേ�ശി�െകാ�്

�ഖ�ാപി� പ�തികളി� �ധാനമായവ ഏെത�ാമാണ്;

(ഡി) വിേനാദ സ�ാര േക��ളിെല വികസനേ�ാെടാ�ം �ചീകരണ�ി�ം �ര��ം ഊ��

ന�കിെ�ാ�� പ�തിക� ആവി�രി�ാ�േ�ശി��േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

ജി�ാ �റിസം �േമാഷ� കൗ�സി�

671. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജി�ാ �റിസം �േമാഷ� കൗ�സലിെ� ഘടന, �വ��നം എ�ിവ ജി� തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ജി�ാ �റിസം �േമാഷ� കൗ�സി�ക�െട �വ��േനാേ�ശ��� എെ�ാെ�യാണ്; നിലവി�

എ�ാ ജി�കളി�ം �റിസം �േമാഷ� കൗ�സി�ക� �വ��ി�് വ��േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) ജി�ാ �റിസം �േമാഷ�  കൗ�സി�ക�െട �ധാന വ�മാന േ�ാത�ക�

എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�േമാ?

�റിസം അമിനി�ി െസ�റിെ� െക�ിടം

672. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

േഫാ��് െകാ�ിയിെല �റിസം അമിനി�ി െസ�റിെ� പഴയ െക�ിടം െമയി�ന�സ് െച�ത്

ഉപേയാഗ�ദമാ�ിയി�ം ഇേ�ാ�ം അമിനി�ി െസ�� ഒ� ഇ��ിയ �റിയി� �വ��ി�� കാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇ�ാര��ി�  െകാ�ി�  േകാ��േറഷ�മാ�ളള ത��ം പരിഹരി�്

അമിനി�ി െസ�� െമയി�ന�സ് െച�ത പഴയ െക�ിട�ിേല�് മാ�ി �വ�ി�ി�ാ� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

കായ� �റിസ�ിെ� ഭാഗമായി �വ��ി�� ഹൗസ് േബാ�ക�
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673. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കായ� �റിസ�ിെ� ഭാഗമായി സം�ാന�് �വ��ി�� ഹൗസ് േബാ�കെള സംബ�ി�്

സ��ാരിെ� പ�� കണ�ക�േ�ാ; ഇവ�് രജിേ�ഷ�േ�ാ;

(ബി) ഹൗസ് േബാ�ക�െട ബാ�ല�ം നിമി�ം കായ�കളി� മാലിന�ം വ��ി���ം മ��സ��ി�

വ�ി� �റവ് ഉ�ാ���മാ�� പ�വാ�� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഹൗസ് േബാ�ക��് നിയ�ണം ഏ�െ����തി�ം കായ�ക� മാലിന� വി��മാ��തി�ം

എെ��ി�ം പ�തി �റിസം വ��് നട��േ�ാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ ?

അ�� മ�ല�ിെല എ��� പ�ായ�ിെല കാ����് ബീ�്

674. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നാഷണ�  േജ�ാ�ഫിക് മാഗസി�  നട�ിയ സ�െ� �കാരം േലാക�് അത�ാവശ�ം

ക�ിരിേ�� �േദശ�ളി�  ഒ�ായി അ��  മ�ല�ിെല എ��� പ�ായ�ിെല

കാ����് ബീ�ിെന േരഖെ���ിയ�ം അ� സംബ�ി�് വാ��ാമാധ�മ�ളി�  വലിയ

�ാധാന�േ�ാെട റിേ�ാ��് വ��ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ആല�ഴ ജി�ാ െമഗാ സ�ക��് �റിസം േ�ാജ�ി�  ഉ�െ���ി അ��  എം.എ�.എ �െട

നി�േ�ശാ�സരണം എെ��ാം പ�തികളാണ് കാ����ി� വിഭാവനം െച�ി��ത്;

(സി) േക�സ��ാ�  സമ� പ�തിയി�  കാ����ി�  2.75  േകാടി�െട പ�തി

പരിഹരി�െ�ടാെത േപായത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) സ��ാ�  എെ��ാം പ�തികളാണ് അവിെട നട�ിലാ�ാ�  ഉേ�ശി��ത്,  അത്

നി��ഹി��തിന് ഏത് ഏജ�സിെയയാണ് �മതലെ����ത് എ�് വ��മാ�േമാ; എ�

നാ�ക���ി� ഈ പ�തി നട�ിലാ�െമ� വ��മാ�േമാ?

�റിസം േക��ി� �നാമി �നരധിവാസ പ�തി

675. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�കാരനഴി �റിസം േക��ി� �നാമി �നരധിവാസ പ�തിയി��െ���ി നി��ി� �റിസം

പ�തിക� തക��് കിട��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) അവിെട അവധി ദിവസ�ളി� ശരാശരി എ� നാട�ം മ�നാട�മായ സ �ാരിക�ം തേ�ശീയ�ം

എ��െ��് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) അവിെട�� േബാ�ിംഗ്,  ��്പാലം വാ�് േവ�െട �ന��ാരണം എ�്െ��ഷ� �തലായവ

ഏെ���് അ�കാരനഴിെയ ഒ� �ധാന വിേനാദ സ�ാരേക�മാ�ി

ഉയ��ിെ�ാ�വ��തിന് എെ��ാം പ�തിക� �റിസം വ��ിന് ഉെ��് വ��മാ�ാേമാ?
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ക�യം- െപ�വ�ാ�ഴി-ബാണാ�രസാഗ�- ൈഹഡൽ �റിസം

676. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�യം-  െപ�വ�ാ�ഴി-ബാണാ�രസാഗ�-ൈഹഡൽ �റിസ�ിെ� മാ��  �ാ�

സമ��ി�ി�േ�ാ;

(ബി) െെഹഡ� �റിസ�ിന് ഏെറ സാധ�ത�� ഇൗ പ�തി�െട മാ�� �ാ� ത�ാറാ��തി�

എ�ാണ് കാലതാമസെമ�റിയി�ാേമാ ;

(സി) പ�തി�െട മാ�� �ാ� സമ��ി��പ�ം 300 േകാടി �പ അ�വദി�ാെമ� ബ�. ധകാര�

വ�� മ�ി�െട �ഖ�ാപനം ��യിൽെ��ി�േ�ാ ?

മലബാ� �യിസ് �റിസം പ�തി

677. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

വട�� മലബാറിെ� വിേനാദസ�ാര വികസന�ി� വ� �തിേ��� മലബാ� �യിസ് �റിസം

പ�തി�െട�ം നദീതട �റിസം പ�തി�െട�ം വിശദാംശം ന�കാേമാ?

ആല�ഴ െമഗാ�റിസം പ�തി

678. �ീമതി �. �തിഭ ഹരി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ആല�ഴ െമഗാ�റിസം പ�തി�െട ഭാഗമായി�� കായം�ളം കായേലാര �റിസം പ�തി

���ീകരി�� �റ�് ഇവിെട അ ഡ���  �റിസം ആരംഭി��തിനാവശ�മായ നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

കായം�ളം കായേലാര �റിസം

679. �ീമതി �. �തിഭ ഹരി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആല�ഴ െമഗാ�റിസം പ�തി�െട ഭാഗമായി കായം�ളം കായേലാര �റിസം പ�തി

അവസാനഘ��ി� എ�ിനി��കയാണ് എ�� വ�ത ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  വിേനാദസ�ാരികൾ�ായി ��ത പ�തി �റ�െകാ��� സമയ�് ഇതിെ�

�വ��ന��  �ഗമമായി നട��തി�ം �ട��് ��ികരമായവിധ�ിൽ

�േദശസംര�ണ�ി�ം മതിയായ ജീവന�ാെര നിയമി��തി�� ആവശ�മായ നടപടികൾ

സ�ീകരി�േമാ?
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വട�� േകരള�ിെല വിേനാദസ�ാര വികസനം

680. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) രാജ�ാ�ര യാ�ാ �സി�ീകരണമായ േലാ�ലി �ാന�ിെ� വാ�ഷിക പ�ികയി�  ഏഷ�യിൽ

ക�ിരിേ�� പ�് �േദശ�ളി�  മേലഷ�െയ�ം സി��രിെന�ം പി��ി വട��  േകരളം

��ാം �ാനം കര�മാ�ിയ റിേ�ാ��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) സം�ാനെ� �റിസം �പട�ി�  േവ�� പരിഗണന ഇതിനകം ലഭി�ി�ി�ാ�

ഉ�രേകരള�ിന് ഇേതാെട രാജ�ാ�ര �� െെകവ� കാര�ം പരിേശാധി�േമാ;

(സി) എ�ി�  ഇവിെട �റിസം വികസന�ിനായി എെ�ാെ� നടപടിക�  െെകെ�ാ�െമ�്

വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഗതാഗതമട��� അടി�ാനസൗകര��ം സ�ാരിക��് �ര�ിതത��ം ഉറ�് വ��ാ�

എെ�ാെ� നടപടിക� െെകെ�ാ�ം; വിശദാംശ�� ന��േമാ?

ബാ�ക� നിർ�ലാ�ിയത് �ലം വിേനാദസ�ാര രംഗം േനരി� തിരി�ടി

681. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�

,, ജി.എസ്.ജയലാ�

,, െക. രാജ�

�ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബാ�ക� അട� �� സ��ാ� നടപടി �ലം വിേനാദസ�ാര രംഗം േനരി� തിരി�ടി�െട ആഴം

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത നടപടി�ലം വിേനാദസ�ാരിക�െട എ��ി�  എ�േ�ാളം �റ��ാെയ�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ സ��ാരിെ� മദ�നയം �ലം വിേനാദസ�ാര േമഖലയി� ഏെതാെ� തര�ി�� മാ�ം

�ശ�മാ�െമ�് അറിയി�േമാ?

ചീനവലക� സംര�ി��തിനായി തടിക�

682. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േഫാ��െകാ�ിയിെല ചരി� �ാധാന�മ�ഹി�� ചീനവലക�  സംര�ി��തിനായി  2014�

�റിസം വ��് ഭരണാ�മതി ന�ിയ ഒ�രേ�ാടി �പ�െട ���ി�ായി വനംവ��് തടിക�

ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാ ;

(ബി) ഇെ��ി� കാലതാമസ�ിന് കാരണെമെ��് വ��മാ�ാേമാ ;
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(സി) നി��ാണ�വ��ന�� എ�േ��് ആരംഭി�ാ� സാധി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ ?

പി��ിം �റിസം സ�ക��്

683. �ീമതി �. �തിഭ ഹരി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

കായം�ളം മ�ല�ിെല �സി��ളായ ആരാധനാലയ�െള േകാ��ിണ�ി പി��ിം �റിസം

സ�ക��് നട�ാ���മായി ബ�െ��് സമ��ി�ി�� േ�ാജ�ി�േമ�  സ��ാ�  എെ��ാം

നടപടിക� സ�ീകരി�ി��് എ�ം നിലവി� ഇതിെ� �േരാഗതി എെ��ം വ��മാ�േമാ?

�റി�് േമഖലയായ �ത�ാ�െക�ിൽ േബാ�് സ��ീസ്

684. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �റി�് േമഖലയായ �ത�ാ�െക�ിൽ വിേനാദസ�ാരിക��് േവ�ി എ� േബാ�് സ��ീസ്

നിലവി��് എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) �തിയ േബാ�് സ��ീസ് ആരംഭി��തിന് അ�മതി ന�കിയി�േ�ാ;  എ�ിൽ അതി��

നടപടി�മ�� ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വിശദമാ�േമാ?

കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� േബ�� സൗ�് ബീ�് പാ��്

685. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല േബ��  സൗ�് ബീ�് പാ��് നി��ാണ�ിന് എ� �ക

െചലവഴി�ി��്; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത പാ��ി�  നി�് നാളി�വെരയായി എ� �ക ബി.ആ�.ഡി.സി �് വ�മാനമായി

ലഭി�ി��്; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(സി) വ�മാനം ലഭി�ി�ിെ��ിൽ അതി�� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) അനാഥമായി കിട�� ��ത പാ��് �ന��രി��തിന് �ക അ�വദി�ി��േവാ; ;��ത

�ക അ�വദി�ി�് എ� മാസമായി; പണി ���ീകരി��തിന് ഈ സ��ാ� അധികാര�ി�

വ�തി� േശഷം എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�േമാ?

അഡ��� �റിസ�ിെ� സാധ�തക�

686. േഡാ.എ�. ജയരാജ്

�ീ.പി.െജ.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സം�ാന�് അഡ��� �റിസ�ിെ� സാധ�തക� �േയാജനെ���ാ� ഉത�� വിധ�ി�

ഈ ഗവ�െമ�റ് എെ��ാം കാര���  വിഭാവനം െച�െവ�ം നട�ിലാ�ിെയ�ം

വ��മാ�േമാ;

(ബി) നട�സാ��ിക വ�ഷം ഇ�മായി ബ�െ��് നട�ാ�ാ�  ഉേ�ശി�� കാര���

എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ?;

വിേനാദസ�ാര വ��ി� േഹാ�ി�ാലി�ി ക�സ���്

687. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �റിസം വ��ി� േഹാ�ി�ാലി�ി ക�സ���് എ� �തിയ ത�ിക ��ി�് സ��ീസി� നി�ം

വിരമി� ആെരെയ�ി�ം നിയമി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� ഇതിെ� വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ?

വിേനാദസ�ാര േമഖല�െട വികസനം

688. �ീ.െക.�േരഷ് ���്

�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി

�ീ.എ. �ദീ��മാ�

,, എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വിേനാദസ�ാര േമഖല�െട വികസന�ിനായി ഏെത�ാം �തന പ�തികളാണ്

ആവി�രി�ി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ

(ബി) ആഭ��ര വിേനാദ സ�ാരിക�െട എ��ി�  ��വ�ഷ�ളിേല�ാ�  വർ�നവ്

ഉ�ായി�േ�ാ; എ�ി� എ� ശതമാനമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) വിേദശ �റി�ക�െട വള��ാ നിര�ിെല �റവ് കെ��ി അത് പരിഹരി�ാ� പഠനം നട�ക�ം

അതിെ� അടി�ാന�ി� കാര��മമായ ആേഗാള മാ���ിംഗ് നട�ക�ം െച�ി�േ�ാ;

(ഡി) ഇതിെ� ഫലമായി വിേദശ വിേനാദ സ�ാരിക�െട എ��ിൽ എ� ശതമാനം വർ�നവ്

ഉ�ായി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

�വാ��ഴ നഗര�ിെല �ഴേയാര വിേനാദ സ�ാര വികസനം

689. �ീ.എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �വാ��ഴ നഗര�ിെല �ഴേയാര വിേനാദ സ�ാര വികസനം ���ിയാകാെത കിട��

സാഹചര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ ;
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(ബി) എ�ി� ആയത് പരിഹരി�് �വാ��ഴ പ�ണ�ി� �ഴേയാര വിേനാദ സ�ാരം നവീന രീതിയി�

നട�ിലാ��തി�ളള നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ ?

വിേനാദസ�ാര പ�തിക�

690. �ീ.പി.ടി. േതാമസ്

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

,, അ�വ� സാദ�്

,, വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� �റിസം പ�തിക�  േവഗ�ിലാ�വാ�  ജനസമിതിക�  �പീകരി�വാ�

തീ�മാനി�ി�േ�ാ;വിശദാംശം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) തേ�ശവാസിക��് �േയാജനെ��� ഉ�രവാദിത� �റിസ�ിന് �േത�ക മിഷ� �പീകരണം

ഏത് ഘ��ിലാണ്;

(സി) �റിസം േക��െള ഭി�േശഷി സൗ�ദമാ��തിന് പ�തിക�  ആവി�രി�ി�േ�ാ

എ�റിയി�ാേമാ?

െവ�ിട�് പ�ായ�ിെല ഏനാമാവ് െന� പാ��്

691. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��� ജി�യിെല െവ�ിട�് പ�ായ�ിെല ഏനാമാവ് െന� പാ��ിെ� �ന��ാരണ�ിന്

എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ എെ��ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇെ��ി� ��ത പാ��ിെ� നവീകരണ�ിന് ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ എ�്

അറിയി�ാേമാ?

അതിര�ി�ി �റി�് േമഖല�െട വികസനം

692. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അതിര�ി�ി �റി�് േമഖല�െട വികസന�ിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്

എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) അതിര�ി�ിയി�  യാ�ി നിവാസ്,  �റിസം െഫസിലിേ�ഷ�  െസ��  എ�ിവ�െട നി��ാണ

�വ��ന��ം ����ഴി �റിസം െസ�റിെ� വികസന �വ��ന��ം ഇേ�ാ�  ഏത്

ഘ��ിലാണ് എ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) അതിര�ി�ി ഉ��െട��  '  �റിസം സ�ക��്  'പ�തി നട�ാ��തിനായി സമ��ി�ി��

അേപ�യി�  എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത് എ�ം അവ ഏത് ഘ��ിലാണ്
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എ�ം വ��മാ�േമാ ?

െന�ിയാ�തി �റിസം പ�തി

693. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ിയാ�തിയിെല �റിസം സാധ�തകെള�റി�് പഠനം നട�ിയി�േ�ാ;

(ബി) കഴി� ബ�ജ�ി�  �ഖ�ാപി� െന�ിയാ�തി �റിസം പ�തി�െട �വ��ന��

ഏ�വെരയാെയ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇൗ പ�തി�് എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� എ� േകാടി �പ�െട എ�ിേമ�ാണ്

ത�ാറാ�ിയി�ളളത്;  ഇൗ പ�തി�മായി ബ�െ��് എെ��ാം നടപടികളാണ്

���ീകരി�ി�ളളത് എ�് വിശദമാ�േമാ?

െച�ി�ഴ�ടവ് �റിസം പ�തി

694. �ീ.സി.എഫ്.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ച�നാേ�രി നിേയാജകമ�ല�ി�  നി��ാണം ആരംഭി� െച�ി�ഴ�ടവ് �റിസം പ�തി

�ംഭനാവ�യിലാെണ�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത പ�തി ���ീകരി��തിന് അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വിേനാദസ�ാരേമഖലയിെല വികസന �വ��ന��

695. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം വിേനാദസ�ാര�മായി ബ�െ��് നട�ിയ

വികസന �വ��ന��ം അതിനായി െചലവഴി� �ക�ം ജി� തിരി� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) കഴി� സ��ാരിെ� കാല�് വിേനാദ സ�ാര വ��ിെ� കീഴി�  നട� വികസന

�വ��ന��ം െചലവഴി� �ക�ം ജി�തിരി� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) �റിസം വികസന�ിനായി േക�സ��ാരി� നി�് സഹായം ലഭി�ാ�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി� കഴി� സ��ാരിെ� കാല�ം ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷ�ം ലഭി�

ഫ�ിെന�റി�� വിശദാംശം ന�കാേമാ?

േബ�� റിേസാ��സ് ഡവല�െമ�് േകാ��േറഷ�

696. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) BRDC �്(േബ�� റിേസാ��സ് ഡവല�െമ�് േകാ��േറഷ�) കഴി� സാ��ിക വ�ഷം

എ� �കയാണ് വകയി��ിയി��ത്; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ ;

(ബി) ഈ �ക  BRDC  �് െചലവഴി�ാ�  സാധി�ി�േ�ാ  ;  എ�ി�  ബജ�് വിഹിതമായി ലഭി�

�കയി� എ� �ക െചലവഴി�ി��്; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ ;

(സി) ഇെ��ി� �ക െചലവഴി�ാ� സാധി�ാ�തിെ� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ ;

(ഡി) ബജ�ി� അ�വദി� �ക െചലവഴി�ാ� സാധി�ാെത ന�ം വ��ിയBRDC അധി�തേരാട്

വ��് തല�ി� വിശദീകരണം ആരാ�ി�േ�ാ ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ ?

േദവസ�ം േബാർഡ് ഉേദ�ാഗ��െ�തിരായ വിജില�സ് േക�ക�

697. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വിതാം��  േദവസ�ം േബാ�ഡി�  അഴിമതി നട�ിയ�മായി ബ�െ��് ഏെത�ാം

ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര വിജില�സ് േക�ക� നിലവി�െ�� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത േക�ക�െട നിലവിെല �ിതി എ�ാണ്;

(സി) ശബരിമല േ���ിേല�് പാ���  വാ�ിയ�മായി ബ�െ��് �മേ��ക�  നട�തായി

��യി�െ��ി�േ�ാ; ആയതി� സ�ീകരി� �ട�നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

കാടാ�ഴ �ീ ഭഗവതിേ��ം ശബരിമല�െട ഇട�ാവളമാ��

698. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ

സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാടാ�ഴ �ീ ഭഗവതി േ��ം ശബരിമല�െട ഇട�ാവളമാ���മായി ബ�െ��് നട�

�വ��ന�� എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) മാ��  �ാ�  ത�ാറാ��ത് സംബ�ി� നട� �വ��ന��െട വിശദമായ വിവരം

ലഭ�മാ�േമാ;  മാ��  �ാ�  സ��ാ�  അംഗീകരി�് അ�മതി ന��� നടപടിക�

എെ��ാമായി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(സി) കാടാ�ഴ േദവി േ�� �ന��ാരണ�ിന് സ��ാ� ധനസഹായം ലഭ�മാ��തി�� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

േകരള നിയമസഭാ െസ�േ�റിയ�് , വി. െക. ബാ��കാശ്,

തി�വന��രം, െസ��റി,

31-07-2017
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�േത�ക ���്: നിയമസഭാ േചാദ���െട മ�പടി അവ സഭയി� ഉ�യി��തി�െറ തേലദിവസം

ൈവ�േ�രം 5 മണി�് ��ായി ലഭ�മാേ��താണ് [ച�ം 47(1)].

"T" ഇ�േ��് മാ�ിവ� േചാദ�െ� �ചി�ി��.
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