
പതിനാലാം േകരള നിയമസഭ

ഏഴാം സേ�ളനം

2017 ഓഗ�്  23, �ധ�

ന��ചി�മിടാ� േചാദ���

[ആെക േചാദ���--257]

മ�പടി ന��� മ�ിമാ� േചാദ� ന��

ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി : 3621 �ത� 3696 വെര

വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ��മ�ി : 3697 �ത� 3764 വെര

ൈവദ�തി വ��മ�ി : 3765 �ത� 3821 വെര

സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��്

മ�ി
: 3822 �ത� 3877 വെര

ആേരാഗ� ഇ��റ�സ് പ�തിയി� സഹകരണ ആ�പ�ികെള�ം ഉ�െ���� നടപടി

3621. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  സ��ീസി�ളളവ��ം,  െപ�ഷ�കാ��ം ഏ�െ���� ആേരാഗ� ഇ��റ�സ്

പ�തിയി� സഹകരണ ആ�പ�ികെള�ം ഉ�െ���ണെമ�് ആവശ�െ��െകാ�് നിേവദനം

ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇൗ നിേവദന�ിന് �ട�നടപടി സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ?

ജി.എസ്.ടി �കാരം വില�റ�� സാധന��

3622. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജി.എസ്.ടി. �കാരം വില �റ�� സാധന��െട പ�ിക�െട പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) പ�ിക �കാരം വില �റ�ം എ�് �തീ�ി� പല സാധന��െട�ം വില �റയാ�ത്

��യി�യി�െ��ി�േ�ാ;എ�ിൽ ഇത് നിയ�ി�ാ�  സ��ാ�  എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�െത�് വ��മാ�േമാ?

െക.എസ്.എഫ്.ഇ �െട ആ�നികവ��രണം

1 of 85



3623. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം

,, െക.സി.േജാസഫ്

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.എഫ്.ഇ�െട �വ��നം കാര��മമാ��തിന് എെ��ാം ക�� പ�തികളാണ്

ആ��ണം െച�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) െക.എസ്.എഫ്.ഇ-യി�  െ�ാഫഷണ�  േബാ�ഡ് �പീകരി�ി�േ�ാ,  എ�ിൽ വിശദാംശ��

എെ��ാം;

(സി) ��ത �ാപന�ി� സ��� േകാ�ബാ�ിംഗ് സി�ം ഏ�െ���ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) െക.എസ്.എഫ്.ഇ �െട ആ�നികവ��രണ�ിന് ഈ സംവിധാന��  എ� മാ�ം

�േയാജനെ��ി��്; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

െക.എസ്.എഫ്.ഇ. �വാസി ചി�ി വഴി�� നിേ�പം �േഖന അടി�ാന സൗകര� വികസനം

3624. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.എഫ്.ഇ.�െട �വാസി ചി�ി എ� �ത� ആരംഭി�ാനാണ് തീ�മാനെമ��ി��ത്

ഏ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഈ ചി�ി വഴി�� നിേ�പം കി�ബി �േഖന�� അടി�ാന സൗകര��ിന്

ഉപേയാഗി��തിന് ല��മി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇത് ഇനി�ം ആരംഭി�ാ�ത് കി�ബി

�േഖന�� വികസന �വ��ന�െള �തി�ലമായി ബാധി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� ഇതി� നി�ം

�തീ�ി� നിേ�പ�ിെല �റവ് ഏത് രീതിയിലാണ് നിക�ാ� കഴി�ി��ത് ?

ജി.എസ്.�ി.വ�േശഷ�� നി�തിയിന�ിെല വ��നവ്

3625. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

സം�ാന�് ജി.എസ്.�ി.  നിലവി�  വ� സാഹചര��ി�  നി�തിയിന�ി�  വ�ം

വ�ഷ�ളി�  എ� �ക അധികം ലഭി�െമ�് കണ�ാ�ിയി�േ�ാ;  വിശദാംശം

െവളിെ���ാേമാ?

എം.എ�.എ.�െട െ�ഷ�� െഡവല�്െമ�്ഫ�്

3626. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എം.എ�.എ.�െട െ�ഷ�� െഡവല�്െമ�് ഫ�ി� നി�ം സ��ാ� ആ�പ�ിക��് വീ�

െചയ�, േ�ാളി എ�ിവ വാ��തിന് ഏെത�ി�ം തര�ി�� തട�ം ഉേ�ാ;  ഉെ��ി�
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വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) തട�മിെ��ി�, േരാഗിക��ായി മാ�ം ഉപേയാഗി�� വീ�െചയ�, േ�ാളി എ�ിവ സ��ാ�

നിയ�ണ�ി�� െമഡി�� സ��ീസ് േകാ��േറഷ�, ഹി��ാ� ൈലഫ് െകയ� എ�ീ

�ാപന�ളി� നി�് ��ത ഫ�പേയാഗി�് െട�ഡ� നടപടി ഇ�ാെത േനരി�് വാ��തിന്

തട�ം ഉേ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

േകരള ബാ�്

3627. �ീ.സി.എഫ്.േതാമസ്

,, പി.െജ.േജാസഫ്

,, േറാഷി അഗ�ി�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള ബാ�് �പീകരി��തി�� സാധ�തക� പഠി� വിദ� സമിതി�െട റിേ�ാ��് എ�ാണ്

സ��ാരിന് ലഭി�ത്;

(ബി) വിദ� സമിതി�െട റിേ�ാ��ിെ� അടി�ാന�ി� േകരള ബാ�് എ� �ഖ�ാപിത ല���ി�

നി�് പി�ിരിയാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) കാലവിളംബം �ടാെത േകരള ബാ�് യാഥാ���മാ�ാ�  നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�്

വ��മാ�േമാ?

ഉ�മ നിേയാജക മ�ല�ിെല കി�ബി ���ിക�

3628. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഉ�മ നിേയാജക മ�ല�ിെല ഏെത�ാം ���ികൾ�് കി�ബിയി� �ക അ�വദി�ി�െ��്

ഇനം തിരി�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇതി� ഏെത�ാം ���ിക��് അ�മതി ന�കിയി�െ��ം , ഈ ���ിക�െട െട���

നടപടിക� നട�ിലാ��ത് ഏത് ഏജ�സി �േഖന യാെണ�ം ഇനം തിരി�ം വ��് തിരി�ം

വിശദമാ�േമാ?

തന� വ�മാന വള���് ക��പ�തിക�

3629. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

,, സ�ി േജാസഫ്

,, തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) തന� വ�മാന വള�� വ��ി�ി��തിന് എെ��ാം ക��പ�തികളാണ്

ആവി�രി�ി�ളളെത� വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതി�െട എെ��ാം ല���ൾ ൈകവരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇതിനായി എെ��ാം ആ��ണ �വ��ന�ളാണ് നട�ിലാ�ാ�േ�ശി��െത�്

െവളിെ���േമാ;

(ഡി) േനാ� നിേരാധന�ിെ� മാ���ി�ം തന� നി�തി വ�മാന�ി� വ��നവ് ഉ�ായി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ?

ആ�ി വികസന ഫ�് �േഖന നട�ിലാ�� ���ിക�െട ഭരണാ�മതി

3630. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നട�് സാ��ിക വ�ഷം �ത� നിേയാജക മ�ലം ആ�ി വികസന ഫ�ി� ഉ�െ���ി

നട�ിലാ�� ���ിക��് ഭരണാ�മതി ന���തിനായി എെ��ാം സ�ീകരണ�ളാണ്

ഏ�െ���ിയി��ത് എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ആ�ി വികസന പ�തിയി�  ഉ�െ���ി നട�ാ�ാ�� ���ിക�െട വിശദവിവരം

ലഭ�മാ�േമാ?

ആ�ി വികസന ഫ�് പ�തി ���ിക�

3631. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ�ി വികസന ഫ�് പ�തി�െട �തിയ മാ��നി�േ�ശ�കാരം 2017-18 �ത���ം ഒ�

േകാടി �പ െചല�� 2017-18 �ത���മയ പ�തി നട�ി�മായി ബ�െ�� ഫയ�ക�

ൈകകാര�ം െച��തിന് എ�് സംവിധാനമാണ് കളേ��കളി� ഏ�െ���ിയി��ത് എ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എം.എ�.എ.മാ�െട �േത�ക വികസന ഫ�് പ�തിക�െട നട�ി�് നിലവി�  ജി�കളിെല

അസി��് ഡവല�െമ�് ക�ീഷണ� (ജനറ�) �േഖനയാണ് നട��ത്; ADF പ�തിക�െട

�മതല�ം ��ത ഓഫീസ് �േഖന നട�ാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ആ�ി വികസന ഫ�് ���ിക�െട മാ�ം

3632. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എം.എ�.എ.മാ�െട ആ�ി വികസന ഫ�് ഉപേയാഗി�� ���ിക��് ഭരണാ�മതി�ം

സാേ�തികാ�മതി�ം ലഭി�േശഷം ഈ ���ിക�  നട�ിലാ�ാ�  കഴിയാെതേപായ

സാഹചര��ി� ��ത �ക മെ�ാ� ���ി�ായി മാ�വാ� സാധി�േമാ;
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(ബി) 2014-15  സാ��ിക വ�ഷം ഭരണാ�മതി ന�കിയ�ം �ട��് സാേ�തികാ�മതി

ന�കിയ�മായ ഒ� ���ി�പകരം അേത �ക�് മെ�ാ� �ല�് ��ത ���ി

െച��തിന് ഭരണാ�മതി ന��േമാ;

(സി) ഇ�ര�ി� ���ിയ ഭരണാ�മതി ന�കിയിെ��ി� വകയി��ിയ �ക ന�െ��� കാര�ം

പരിഗണി�് നിലവി�� ഉ�രവി� േഭദഗതി വ��േമാ?

ആ�ി വികസന പ�തിയി� ഉ�െ���ി ഭരണാ�മതി ന�കിയ ���ിക�

3633. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2011-16  കാലഘ��ി�  േനാമിേന�ഡ് എം.എ�.എ.  വഴി ആ�ി വികസന പ�തിയി�

ഉ�െ���ി ഭരണാ�മതി ന�കിയ ���ിക� ഏെത�ാം; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ിക�െട നിജ�ിതി വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) എറണാ�ളം ജി�യിെല െച�ാനം �ാമപ�ായ�ിെല  15-� വാ�ഡിെല മാളിക�റ�്

ക�വ�ടിെ� �ന��ാരണ�ിനായി ആ�ി വികസന പ�തിയി� നി�ം  50 ല�ം �പ�്

23.07.2016-� ഭരണാ�മതി ന�കിയ വിവരം ബ�െ�� വ��കെള അറിയി�ാ�� �ലം

സംഭവി�ി�ളള കാലതാമസം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ഡി) ഇ�രം സംഭവ�� ആവ��ി�ാതിരി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

കയ� െതാഴിലാളിക�െട േ�മ�ിനായി ക�� പ�തി

3634. �ീ.അ�� �കാശ്

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� കയ�  െതാഴിലാളിക�െട േ�മ�ിന് എെ��ാം ക�� പ�തികളാണ്

ആ��ണം െച�ി��െത�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) പര�രാഗത െതാഴിലാളിക� ഉ�ാദി�ി�� കയ����� േശഖരി�ാ�ം അവ വി�ഴി�വാ�ം

എെ��ാം നടപടികളാണ് ൈകെ�ാ�ി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇ�സംബ�ി�് മ� സം�ാന സ��ാ�ക�മായി ഉട�ടി ഉ�ാ�ിയി�േ�ാ;  ഉട�ടി

സംബ�ി� വിശദാംശ�� വ��മാ�േമാ ?

വികസന �വ��ന���ായി കടം വാ�ിയ �ക

3635. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:
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(എ) സം�ാന�ിെ� വികസന �വ��ന���ായി  2016-17  വ�ഷ�ി�  എ� �കയാണ്

കടമായി വാ��തിന് അ�മതി ഉ�ായി��ത്; എ� �ക കടം വാ�ക��ായി ; ഏെത�ാം

ഏജ�സികളി� നി�ാണ് കടം വാ�ിയത്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ ;

(ബി) കടം വാ�ിയ �കയി�  എ� ശതമാനം വികസന �വ��ന���ായി വിനിേയാഗി�  ;

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

(സി) എ� ശതമാനം �ക ശ�ള�ം െപ�ഷ�ം ന���തിനായി െചലവഴി�  ;  വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ?

കി�ബി ഫ�് ലഭ�മാ�ി പ�തിക�

3636. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബി ഫ�് ലഭ�മാ�ി ഇതിേനാടകം ആെക എ� �ക�െട പ�തിക��് അ�മതി

ന�കിയി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) കി�ബി ഫ�് �േഖന വിവിധ വ��കളി� നട�ിലാ�� പ�തിക��ായി ഓേരാ വ��ി�ം എ�

�ക�െട വീതം പ�തിക��് അ�മതി ലഭ�മാ�ിെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) അ�കാരം അ�മതി ലഭി� എ� �ക�െട പ�തിക� ഓേരാ വ��ം െട�ഡ� െച�െവ�ം

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഓേരാ വ��ി�ം അ�മതി ലഭി� എ� �ക�െട വീതം പ�തിക�  �വ��നം

ആരംഭി�ി�െ��ം വ��മാ�േമാ?

െകാ�ം ജി�യിെല കാ�ണ� ചികി�ാ സഹായ പ�തിക�

3637. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ം ജി�യി�  ഏെത�ാം ആ�പ�ികളിലാണ് കാ�ണ� ചികി�ാ സഹായ പ�തി

നട�ിലാ�ിയി��െത�് വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ജി�യിെല ��ത�  ആ�പ�ികളിേല�് ഈ ചികി�ാ പ�തി വ�ാപി�ി��തിന്

ഉേ�ശി��േ�ാ വിശദീകരി�േമാ;

(സി) െമ�െ�� നിലവാരം �ല��� സ�കാര� ആ�പ�ികെള ഈ പ�തിയി� ഉ�െ����തിന്

നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദീകരി�േമാ?

വയനാട് െമഡി�� േകാേളജിെ� ആ��ിെട�റ� ഡിൈസ� സംബ�ി�് ഫിനാ�സ് വ��ിെ�

സി.�ി.ഇ. �് പരാതി

3638. �ീ.േറാഷി അഗ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) വയനാട് െമഡി�� േകാേളജിെ� ആ��ിെട�റ� ഡിൈസ� ത�ാറാ���മായി ബ�െ��്

ഫിനാ�സ് വ��ിെ� ചീഫ് െട�ി�� എ�ാമിന� (സി.�ി.ഇ.) �് പരാതിേയാ വിശദീകരണേമാ

ഏെത�ി�ം ഏജ�സികളി�  നിേ�ാ വ��കളി�  നിേ�ാ ലഭി�ി�േ�ാ;  വിശദാംശ��

ന��േമാ;

(ബി) എ�ി�  ��ത പരാതിയി�  ഉ�യി�ിരി�� �ധാന വിഷയ��  എെ��ാെമ�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത പരാതി�െട/വിശദീകരണ�ിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ഇ�സംബ�ി�് അേന�ഷണം നട�ി റിേ�ാ��് സമ��ി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

നി�തി നി��യം സംബ�ി�് �ീ. സി.ജി. േവ�േഗാപാ� സമ��ി� പരാതി

3639. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നി�തി നി��യം സംബ�ി�് �ീ. സി.ജി. േവ�േഗാപാ� സമ��ി� പരാതിയി�േമ� ബ�.

ധനകാര� മ�ി�െട  5.4.2017  െല  1356515/2017  ന��  നി�േ�ശ �കാരം വാണിജ�

നി�തി വ��് ക�ീഷണ� സ�ീകരി� �ട�നടപടി സംബ�ി� വിശദാംശ�� ന�കാേമാ;

(ബി) ��ത പരാതിയി�േമ� എറണാ�ളം െഡപ��ി ക�ീഷണറി� (ഇ�ലിജ�സ്) നി�ം റിേ�ാ��്

ലഭി�ി�േ�ാ;

(സി) ��ത പരാതി തീ��ാ�ിയി�േ�ാ ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ ?

ആേരാഗ� ഇ��റ�സ് പ�തി

3640. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

സം�ാന സ��ാ� ജീവന�ാ�െട�ം െപ�ഷ�കാ�െട�ം ആേരാഗ� ഇ��റ�സ് പ�തി

�വ��നം ആരംഭി�ി�േ�ാ  ;ചികി� സൗകര�ം ന��� ഇ�ഷ�റ�സ് �ാപന��െട�ം

ആ�പ�ിക�െട�ം പ�ിക സ��ാ� ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ?

ആേരാഗ� ഇ�ഷ�റ�സ് പ�തി

T 3641.�ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ� ജീവന�ാ��േവ�ി നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി�� ആേരാഗ� ഇ�ഷ�റ�സ് പ�തി�െട

ഭാഗമായി,  ഇ�ഷ�റ�സ് ക�നികെള െതരെ����തി�� എ�്െ�ഷ�  ഓഫ്

ഇ�റ�്(EOI) �ണി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) സം�ാന/തേ�ശസ�യംഭരണ/അ�� സ��ാ�  �ട�ിയ �ാപന�ളിെല ജീവന�ാ��്
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��ത പ�തി നട�ിലാ�� രീതി വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) ഇതിനായി ഓേരാ ജീവന�ാര�ം �േത�ക ഐ .ഡി. കാ�ഡ്,െപാ�േസാ�്െറ�യ� സംവിധാനം

എ�ിവ നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ?

ആേരാഗ� ഇ�ഷ�റ�സ് പ�തി

3642. �ീ.സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

സ��ാ�  ജീവന�ാ��ം അധ�ാപക��ം ആേരാഗ� ഇ�ഷ�റ�സ് പ�തി നട�ിലാ�ാ�

സ��ാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

കാ�ണ� െബനവല�് പ�തി

3643. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ണ� െബനവല�്പ�തി ��ത�  കാര��മമാ��തിന് ഈ സ��ാ�  സ�ീകരി�ി��

നടപടിക� എെ��ാം ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഏറനാട് മ�ല�ി�  നി�ം �േത�ക അ�മതി�ായി ലഭി� അേപ�കളി�  എ�

അേപ�കളി�  ധനസഹായം അ�വദി�ി��്;  അേപ� ലഭി� തീയതി,  �ക ഉ�െ�െട

വിശദാംശം ന��േമാ?

സം�ാന സ��ാ� ജീവന�ാ��ായി �തിയ ആേരാഗ� ഇ�ഷ�റ�സ് പ�തി

3644. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സ��ാ�  ജീവന�ാ��ായി �തിയ ആേരാഗ� ഇ�ഷ�റ�സ് പ�തി നട�ാ�ാ�

സ��ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) ഈ പ�തി�െട �ീമിയം �ക എ�വീതമാണ്; എ� �ക�െട ഇ�ഷ�റ�സ് പരിര�വെരയാണ്

ഒ� വ�ഷം ജീവന�ാ��് ലഭി�ക; ജീവന�ാ�െട ��ംബാംഗ��െട ചികി��് പ�തിയി�

നി�ം ആ��ല�ം ലഭി�േമാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�ഷ�റ�സ് പ�തിയി�  ഉ�െ���ിയി�� സ��ാ�-സ�കാര� ആ�പ�ിക�െട പ�ിക

ലഭ�മാ�േമാ;  സ�കാര� ആ�പ�ികെള െതരെ���തിന് എ�് മാനദ�മാണ്

ഏ�െ���ിയത്;

(ഡി) ഓേരാ ആ�പ�ിയി�ം ഏ�തരം ചികി�യാണ് അംഗീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

അേതാ പ�ികയിെല ഏതാ�പ�ിയി�ം ഏ� ചികി�േവണെമ�ി�ം േനടാ�  കഴി�േമാ;

വിശദാംശ�� വ��മാ�ാേമാ?
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റ�� ക�ഷക��് വില�ിരത ഫ�് �ടി�ിക

T 3645.�ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റ�� ക�ഷക��് ന���തി�� വില�ിരത ഫ�് സ�ിഡി അട�ം 150 �പ നിര�ി�

സം�ാനസ��ാ� എ� മാസെ� �ടി�ികയാണ് െകാ��തീ��വാ��ത്;

(ബി) േകരള�ി�  എ� ക�ഷക��ാണ് ഇതിെ� �േയാജനം ലഭി��ത്;  സ�ിഡി�ക അതത്

മാസം തെ� െകാ��തീ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) സ�ിഡി ന��� വില�ിരത പ�തിയി�  എ� േകാടി �പ�െട �ടി�ികയാണ് ഇേ�ാ�

ഉ�ത് എ�റിയി�ാേമാ;  ഈ വ�ഷം ഇ�വെര ഒ� ക�ഷകന് േപാ�ം ഈ പ�തി�െട

�േയാജനം ലഭി�ി�ി� എ� പരാതി ഗൗരവമായി പരിേശാധി�േമാ;  ഇ� പരിഹരി�വാ�

ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ജി.എസ്.ടി നട�ാ�ിയതി� േശഷം േസാ�് െവയറി�  മാ�ം വ��ിയി�േ�ാ;  ആയത്

���ീകരി�ി�േ�ാ;  ഇേ�ാ�  പ�തി�് േനരി�� കാലതാമസ�ിന് ഫ�ിെ�

അപര�ാ�ത�േ�ാെയ�റിയി�ാേമാ; ആയ� പരിഹരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

തലേ�രി നിേയാജക മ�ല�ിെല കി�ബി പ�തിക�

3646. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തലേ�രി നിേയാജക മ�ല�ിെല  2017-18  വ�ഷെ� കി�ബി ഫ�ി�  ഉ�െ��

പ�തിക� ഏെത�ാമാെണ�് വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) മേ�ാടി-മലബാ�  ക�ാ�സ�  െസ��-പ���  േറാഡ്  2017-18  വ�ഷെ� കി�ബിയി�

ഉ�െ���ിയ പ�തി ആേണാ; ആെണ�ി� െപാ�മരാമ�് വ��ിന് അ�ബ� നടപടിക�

സ�ീകരി�ാ�� നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ;

(സി) തലേ�രി നിേയാജക മ�ല�ിെല െചാ�ി പ�ായ�ി� െറ�േല��  കം �ി�ജ്  (RCB)

കി�ബിയി�  ഉ�െ�� പ�തി ആേണാ;  ആെണ�ി�  ബ�െ�� വ��ിന് അ�ബ�

നടപടിക� സ�ീകരി�ാ�� നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ?

പതിനാലാം ധനകാര� ക�ീഷ�

3647. �ീ.െക. �����ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പതിനാലാം ധനകാര� ക�ീഷെ� �പാർശ �കാരം െസൻ�ൽ ടാ�ിെ�  42  ശതമാനം

2016-2017ൽ സം�ാന�ൾ�് ൈകമാറിയതിൽ േകരള�ിന് ലഭി� �ക എ�യാെണ�്

അറിയി�ാേമാ ;ഇത് എ� ഗ��� ആയാണ് ന�കിയെത�് വ��മാ�ാേമാ ;
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(ബി) 2016-2017ൽ െസൻ�ൽ ടാ�ിെ� 42 ശതമാനം, േക�ാവി�ത പ�തിക�െട വിഹിതം ഇവ

േച��് െമാ�ം േക��ി� നി�് ലഭി� �ക എ�െയ� വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) 2014-2015 , 2015-2016 വ�ഷ�ളി� േക�ാവി�ത പ�തിക�െട വിഹിതം , െസൻ�ൽ

ടാ�ിെ� വിഹിതം ഇവ േച��് െമാ�ം േക��ി�  നി�് ലഭി� �ക എ�െയ�

വ��മാ�ാേമാ ?

േഹാ�� ഭ�ണ�ിന് ജി.എസ്.ടി.

T 3648.�ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എ.സി. റേ�ാറ�കളി� വിള�� ഭ�ണ�ിന് സം�ാന ബ�ജ�ി� ഏ�െ���ിയ നി�തി

ജി.എസ്.ടി. ഏ�െ���ിയേ�ാ� ഒഴിവാ�ിയി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േഹാ��  ഭ�ണ�ിന് പല നിര�ി�  ടാ�് ഈടാ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇത്

ഏകീകരി�ാ� എ�് നടപടി സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്;

(സി) േഹാ��  ഭ�ണ�ിന് �ത�മായി ന�േക� നി�തി എ�െയ�് ജന���്

േബാ��മാക��വിധം �ദ�ശി�ി��തിന് എ�് നടപടി സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ?

േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല എം.എ�.എ. ആ�ി വികസന ഫ�ിെ� വിനിേയാഗം

3649. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016-17  വ�ഷെ� എം.എ�.എ.  ആ�ി വികസന ഫ�് ഉപേയാഗി�് േകാതമംഗലം

മ�ല�ി� ഏെത�ാം ���ിക��ാണ് ഭരണാ�മതി ലഭ�മായെത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഭരണാ�മതി ലഭ�മായ ���ിക�െട ഇേ�ാഴെ� �ിതി വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഭരണാ�മതി ലഭി� എ� ���ിക� TS നടപടിക�ം െട�� നടപടിക�ം ���ീകരി�് വ��്

ആരംഭി�ി��് എ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഭരണാ�മതി ലഭി� ���ികളി� �ട� നടപടി ൈവ��തിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ?

തലേ�രി മ�ല�ിെല മ��ം പളളി േറാഡ് ഇ��േലാ�് �വ��ി�ളള ഭരണാ�മതി

3650. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

കഴി�  3  മാസമായി ധനകാര� വ��ിെ� സാേ�തിക പരിേശാധനാ വിഭാഗ�ിെ�

പരിഗണനയി�ളള തലേ�രി നിേയാജക മ�ല�ിെല 'തലേ�രി ���� ജം�ഷ� മ��ം പളളി

േറാഡ് ഇ��േലാ�്'  ���ി�് ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ��തി�ളള അടിയ�ര നടപടി

10 of 85



സ�ീകരി�േമാ?

എറണാ�ളം െമഡി��േകാേളജിെല വികസന �വ��ന��

3651. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എറണാ�ളം െമഡി��  േകാേളജിെല വികസന �വ��ന���് കി�ബി അംഗീകാരം

ന�കിയി�േ�ാ;എ�ി�  എ� �ക�െട ���ിക��ാണ് അംഗീകാരം ന�കിയി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ിക� ഏെത�ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

വാ�ി� നി�ം ജി.എസ്.�ി.യിേല�് മാ�േ�ാ� ഉ�ാ�� �തിസ�ിക�

3652. �ീ.എം.ഉ��

െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��

�ീ. എ� .എ.െന�ി��്

,, ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സ�ദ് വ�വ�യി� 2017-18 സാ��ിക വ�ഷ�ിെ� ആദ� പാദ�ി� വാ�്

നി�തി�ം �ട��് ജി.എസ്.�ി.�ം നട�ിലാ�േ�ാ� എെ��ാം �ാേയാഗിക വിഷമതകളാണ്

േനരി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ �ിതി വിേശഷം സാ��ിക നിലവാര�ി� �േ�യമായ മാ�ം വ��െമ�് സ��ാ�

ക���േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) വാ�ി�  നി�ം ജി.എസ്.�ി.യിേല�് മാ�േ�ാ�  ഉ�ാ�� �തിസ�ിക�  പരിഹരി�ാ�

നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ?

ഒ��ാലം നിേയാജക മ�ല�ിെല ആ�ി വികസന പ�തിക�

3653. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

2016-17  സാ��ിക വ�ഷ�ി�  ആ�ി വികസന പ�തിയി�  ഉ�െ���ി ഒ��ാലം

നിേയാജക മ�ല�ിെല ഏെത�ാം പ�തിക��ാണ് ധനകാര� വ��് അ�മതി ന�ി ഫ�്

അ�വദി�ത്;  ഓേരാ ���ി�േട�ം വിശദാംശ�ം അ�വദി� �ക�ം �േത�കം �േത�കം

പറയാേമാ?

പ�ാളി� െപ�ഷ� പ�തി �ന:പരിേശാധി�ാ� ഉപസമിതി
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T 3654.�ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം പ�ാളി� െപ�ഷ� പ�തി �ന:പരിേശാധി�ാ�

ഉപസമിതിെയ നിയമി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  ഇതി�� നടപടിക�  ഏത് ഘ��ിലാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) പ�ാളി� െപ�ഷ�  പ�തി �കാരം ജീവന�ാരി�  നി�് ഈടാ�� വിഹിത�ം സ��ാ�

വിഹിത�ം �ഷറിയി�  നിേ�പി�ാ�  നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  വിശദാംശം

ന��േമാ?

പ�ികജാതി വിഭാഗ�ാർ�് വാ� അ�വദി��തി�ം �ടി�ിക എ�തി���തി�ം ബാ�കൾ കാ��

വി�ഖത

3655. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ികജാതി വിഭാഗ�ി�െ���വ�െട വാ�ാ �ടി�ിക എ�തി���ത് സാ��ിക ബാധ�ത

ഉ�ാ�െമ� കാരണ�ാൽ,  ��ത വാ� ന�കിയി�� ധനകാര� �ാപന��, �ടി�ിക

എ�തി���തി�� നടപടിക� സ�ീകരി��തി�ം ��ത വിഭാഗ�ൾ�് �തിയ വാ�കൾ

ന���തി�ം വി�ഖത കാണി��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ� പരിഹരി��തിന് ആവശ�മായ �ക ഓേരാ വ�ഷെ��ം ബ�ജ�ി� നീ�ി വ��തിന്

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സ��ീസ് െപ�ഷ�കാ��� ശ�ളപരി�രണ�ടി�ിക.

3656. �ീ.എ�. വിജയ� പി� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

1.7.2014  �ാബല��ി�  സം�ാന�് നട�ിലാ�ിയ ശ�ളപരി�രണ�ടി�ിക�െട

ബാ�ി�� �� ഗ��� സ��ീസ് െപ�ഷ�കാ��് ഒ�മി�് ലഭി��തി�� നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ?

െ�ാവിഡ�് ഫ�് പലിശനിര�്

3657. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന ജീവന�ാ�െട�ം മ�് ജീവന�ാ�െട�ം വിവിധ െ�ാവിഡ�് ഫ�കളിെല പലിശ

നി�യി��ത് ഏത് മാനദ��കാരമാണ് ;

(ബി) െ�ാവിഡ�് ഫ�കളിെല പലിശ ഈ വ�ഷം ���ി നി�യി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ ?
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വിദ�ാഭ�ാസ വാ�ാ തിരി�ടവ്

3658. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�

,, ഇ.െക.വിജയ�

,, െക. രാജ�

,, ഇ.ടി. ൈടസ� മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിദ�ാഭ�ാസ വാ�െയ��് കടെ�ണിയിലായവ��� സം�ാന സ��ാരിെ� വാ�ാ

തിരി�ടവ് പ�തി എ�് നിലവി� വ�െവ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) പഠനകാലയളവിേലാ വാ�ാകാലയളവിേലാ അപകടം,  അ�ഖം എ�ിവ�ലം �ിരൈവകല�ം

വരികേയാ മരണം സംഭവി�കേയാ െച�ാ�  ��ത വാ� സ��ാ�  ഏെ���േമാ;

വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത വാ�ാ സഹായ പ�തി�് അേപ�ി��തി�� നടപടി�മം വിശദമാ�േമാ?

(ഡി) വാ�ാ സഹായ പ�തി�് അ�ഹതയി�ാ� വിഭാഗ�� ഏെതാെ�െയ�് വ��മാ�േമാ;

(ഇ) വാ�ാ തിരി�ടവ് സഹായ പ�തി�െട കാലാവധി എ� വ�ഷമാണ് എ�് അറിയി�േമാ; ഈ

കാലയളവിെല തിരി�ടവിെ� എ� ശതമാനമാണ് സ��ാ� വഹി��െത�് വ��മാ�േമാ?

സം�ാനെ� െപാ�കടം

3659. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

സം�ാനെ� െപാ�കടം എ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;  2011-2012  സാ��ിക വ�ഷം

�ത� 2016 മാ��് 31 വെര�� െപാ�കടം, വ�ഷം തിരി�് വ��മാ�ാേമാ?

സ��ാ� ജീവന�ാ�െട ശ�ള�ം െപ�ഷ�ം �ഷറിവഴിയാ�� പ�തി

3660. �ീ.വി.പി.സജീ��

,, വി.ഡി.സതീശ�

,, ൈഹബി ഈഡ�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  ജീവന�ാ�െട ശ�ള�ം െപ�ഷ�ം ���മാ�ം �ഷറിവഴിയാ�� പ�തി

നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;  എ�ിൽ ശ�ള�ം െപ�ഷ�ം �ഗമമായി വിതരണം നട�വാ��

സംവിധാനം �ഷറികളി� ഒ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ബാ�് വഴി ശ�ള�ം െപ�ഷ�ം വാ�ിെ�ാ�ി��വ��് �തിയ സംവിധാന�ി�

ശ�ളം/െപ�ഷ� ലഭി��തിന് എ�് �മീകരണമാണ് ഏ�െ���ിയി��ത്;
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(സി) ഈ പ�തി നട�ിലാ��േതാ��ടി �തിമാസം ശ�ളം/െപ�ഷ�  ഇന�ി�  എ�് �ക

�ഷറിയി� നീ�ിയിരി�് ഉ�ാ�ം എ�ാണ് �തീ�ി��ത്;

(ഡി) സ��ാ�  േനരി�� സാ��ിക �തിസ�ി പരിഹരി��തിന് ഈ പരി�ാരം എ�മാ�ം

സഹായകമാ�െമ�് െവളിെ���േമാ?

ച��ാ� സ��ഷറി�് സ��മായി െക�ിടം

3661. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല ച��ാ�  സ��ഷറി�് സ��മായി െക�ിടം നി��ി��തിന്

െത�ി� വിേ�ജി� �ലം അ�വദി�് ന�കിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഈ �ലം എ�ാണ് അ�വദി�് ന�കിയി��െത�ം ഇവിെട െക�ിടം നി��ി��തിന് വ��്

എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി�ളളെത�ം വിശദമാ�ാേമാ?

ജീവന�ാ�െട പി.എഫ്. പലിശ നിര�് ���ി നി�യി��

3662. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക� സ��ാ�  ജീവന�ാ�െട പി.എഫ്.  പലിശ നിര�് ���ി നി�യി�തിെ�

അടി�ാന�ിലാേണാ സം�ാന സ��ാ�  ജീവന�ാ�െട�ം പി.എഫ്.  പലിശ നിര�്

നി�യി�ിരി��െത�് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) സം�ാന സ��ാ� ജീവന�ാ�െട പി.എഫ്. പലിശ നിര�് 1.4.2016 �ത� 30.9.2016

വെര എ�യായി�� എ�് വ��മാ�േമാ ;

(സി) 2016-17 സാ��ിക വ�ഷം �ത� സം�ാന സ��ാ� പി.എഫ്. പലിശ നിര�് �റ�ത്

വഴി ജീവന�ാ��് പലിശ ഇന�ി�  ലഭിേ�� �കയി�  ഗണ�മായ �റവ് വ�ി��ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ഡി) എ�ി� േക� സ��ാ� ജീവന�ാ��് പി.എഫ്.  പലിശ  1.10.2016 വെര പഴയ നിര�ി�

ന�കിയ�േപാെല സം�ാന ജീവന�ാ��ം 30.9.16 വെര പഴയ നിര�ി� പി.എഫ്. പലിശ

ന�കാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�ഷറികളി� ഇ�േ��ഡ് ഫിനാ�ഷ�� മാേനെ��് സി�ം നട�ിലാ�� നടപടി

3663. �ീ.െക.സി.േജാസഫ്

,, എ.പി. അനി� �മാ�

,, ഐ.സി.ബാല���

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

മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സം�ാനെ� �ഷറികളി� ഇ�േ��ഡ് ഫിനാ�ഷ�� മാേനെ��് സി�ം നട�ാ�ിയി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) എെ��ാം േസവന�ളാണ് ഈ സി�ം വഴി ലഭി��െത�് വിവരി�േമാ;

(സി) എ� �ഷറികളി� ഈ സംവിധാനം ഉപേയാഗെ���ി വ���്; ഇനി എ� �ഷറികളി� ഈ

സംവിധാനം നട�ിലാ�ാ��്; വിശദാംശ�� എെ��ാം?

കി�ബിയി�െട നട�ിലാ�� വികസന പ�തിക�

3664. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഏെതാെ� വികസന പ�തികളാണ് �ധാനമാ�ം കി�ബിയി�െട നട�ിലാ�വ� ഉേ�ശി��ത്

എ�റിയി�േമാ;

(ബി) കി�ബിയി�െട നട�ിലാ�ാ� കഴി�� വികസന പ�തിക��് എെ��ാം മാനദ��ളാണ്

�ധാനമാ�ം പരിഗണി�െ���ത്;

(സി) ഇത് വെര കി�ബിയി�െട ഏെതാെ� ���ിക��ാണ് ഭരണാ�മതി ന�കിയി��ത്;

ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ?

െഡപ�േ�ഷ� നിയമനം ന���തിന് നിയ�ണം

3665. �ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഉയ�� ശ�ള െ�യി�  ഉളളവ��് താ� ത�ികകളിേല�് െഡപ�േ�ഷ�  വ�വ�യി�

നിയമനം ന���തിന് നിയ�ണം ഏ�െ���ിെ�ാ�് ധനകാര�വ��് സ��ല�

�റെ��വി�ി�േ�ാ;

(ബി) ജി� പ�ായ�കളിെല നിലവി�ളള േകാ�ഫിഡ�ഷ�� അസി��് േ�ഡ്II  ത�ികകളിെല

നിയമനം െഡപ�േ�ഷ� വ�വ��കാരമാണ് നട��ത് എ� വ�ത ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ��ത സ��ല�  �ലം ജി� പ�ായ�കളിെല േ�ഡ്II  സി.എ ത�ികകളിെല ഒഴി�കളി�

ആവശ�മായ ജീവന�ാെര െഡപ�േ�ഷ�  വ�വ�യി�  ലഭി��ിെ�� വ�ത

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി� ഇത് പരിഹരി��തിനായി േമ��റ� സ��ലറിെല വ�വ�ക� ഇള� െച�് ജി�

പ�ായ�കളിെല േ�ഡ്II  സി.എ.  ത�ികകളിെല നിയമന�ിന് ഉയ�� േ�ഡി�ളള

സി.എ.മാ��് െഡപ�േ�ഷ� വ�വ�യി� നിയമനം ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സം�ാന�ിെ� െപാ�കടം �റ��തി�� നടപടിക�

3666. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:
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(എ) 31-3-2017 െല കണ�് �കാരം സം�ാന�ിെ� െപാ�കടം എ�െയ�് പറയാേമാ;

(ബി) 31-3-2017 � അവസാനി� സാ��ിക വ�ഷ�ി� െപാ�കടം പലിശ ഉ�െ�െട അട�

തീ���തിനായി വിനിേയാഗി� �ക എ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ?

(സി)

േക�ാവി�ത പ�തികളിെല ഫ�് ൈകമാ�ം

3667. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിവിധ േക�ാവി�ത പ�തിക��് േക� സ��ാ�  അ�വദി�� ഫ�് നി��ഹണ

ഏജ�സിക��് ൈകമാ��തിന് നിലവി��ായി�� നടപടി�മ�ളി� മാ�ം വ��ിയി�േ�ാ;

എ�ിൽ വിശദാംശം അറിയി�േമാ;

(ബി) നടപടി�മ�ളിെല മാ�ം �ലം നി��ഹണ ഏജ�സിക��് ഫ�് ലഭി��തി� കാലതാമസം

ഉ�ാ�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ിൽ ആയത് പരിഹരി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

േക�ാവി�ത പ�തിക�െട നട�ി�്

T 3668.�ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േക�ാവി�ത പ�തിക�െട നട�ി�ി�ം നിരീ�ണ�ി�മായി �േത�കം േമാണി�റിംഗ്

സംവിധാനം ഏ�െ���� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഉെ��ി� അതിെ� ഘടന, �വ��നം എ�ിവ സംബ�ി�് വിശദമാ�ാേമാ?

കട���ി�െട ധനസമാഹരണം

3669. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഓണ�ാലെചല�ക��ാ�� പണം കെ��ാ�  സ��ാ�  ആറായിരം േകാടി �പ

െപാ�വിപണിയി�  നി�് റിസ�വ് ബാ�് വഴി കട���ി�െട സമാഹരി�ാ�

തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഓണ�ിന് ശ�ളം, െപ�ഷ�, േ�മെപ�ഷ�, ഉ�വബ� എ�ിവ ന�കാ� എ�

േകാടി �പ�െട െചലവാണ് �തീ�ി��െത�് വ��മാ�േമാ?

ജി എസ് ടി �ലം െച�് േപാ�്  / ഉേദ�ാഗ� സംവിധാന�ി� വ� മാ���

16 of 85



3670. �ീ.െക. �����ി

,, എ. െക. ശശീ��

,, േകാ�� ��േമാ�

,, െക.ബി.ഗേണഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വാണിജ� െച�് േപാ�റ�കൾ നി��ലാ�ിയ സാഹചര��ിൽ മ�് അനധി�ത ഉ�പ��ൾ

കട��ത് തടയാൻ സ�ീകരി� മാർഗ�ൾഎെ��ാം; വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) െസയി�സ് ടാ�് വ��ിെല ഉേദ�ാഗ�െര ജി എസ് ടി നിലവി� വ� സാഹചര��ി� ഏ�

രീതിയി�  �ന�  വിന�സി�ാ�  ഉേ�ശി��;  ഇ� സംബ�ി�് സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�െട

വിശദവിവര�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ജി എസ് ടി നട�ാ��തി�  േക� സം�ാന വ��ക�  ഏെതാെ� കാര��ളിലാണ്

സംേയാജിത �വ��ന��  നട�ാ�  േപാ��ത് എ�ം േക��ിെ��ം

സം�ാന�ിെ��ം �മതലക�  സംബ�ി� വിഷയ�ളി�  എെ�ാെ� തീ�മാനെമ��

എ�ം വ��മാ�ാേമാ?

ജി.എസ് ടി �ലം കരാ�കാ���ാ�� ന�ം പരിഹരി�ാ� നടപടി

3671. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 1/7/2017  ന് ��പ് എ�ിെമ�റ് വ� ���ിക��്  4% വാ�് ഉ�ായി��ത് ഇേ�ാ�

12%മായി വ��ി���ലം പാ��് ബി�് സമ��ി�� കരാ�കാ���ാ�� 8% �ക�െട ന�ം

പരിഹരി�ാ� സ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;  ഈ ��ം പരിഹരി��തിന് ഇ�വെര എ�്

നടപടി സ�ീകരി� എ��ടി വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) 1/7/2017 ന് ��പ് വാ�ിയി�� ��ജല വിതരണൈപ�ക��് േക� എൈ�സ് ഡ��ി

ഒഴിവാ�ി െസ��� െസയി�ടാ�് 2% മാ�ം ഈടാ�ിയി�� സാഹചര��ി� ഇേ�ാ� 18%

ജിഎസ് ടി ഈടാ��� �ലം സം�ാനെ���ജല വിതരണകരാ�പണിക� ��വ�ം നി��ി

വ�േ�� അവ� സംജാതമായിരി��ത് പരിഹരി�ാ�  എ� നടപടി സ�ീകരി� എ�്

വ��മാ�ാേമാ?

അയ� സം�ാന�ളി� നി�ം നി�തി െവ�ി�് ചര�ക� കട��തി�� സാധ�ത

3672. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ�

,, ബി.സത��

,, സി.െക. ഹരീ��

,, കാരാ�് റസാഖ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സം�ാന�് ജി.എസ്.ടി.  �ാബല��ി�  വ��േതാ� �ടി അ��  സം�ാന വ�ാപാര

േമഖലയി� എെ��ാം മാ��ളാണ് ഉ�ാ��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) അ��  സം�ാന വ�ാപാരം സംബ�ി� വ�വ�കളി�  മാ�ം വ��േതാെട െച�്

േപാ�ക�െട �വ��നം മ�ീഭവി�ാ� ഇട��തായി ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(സി) ഈ സാഹചര�ം ��പേയാഗം െച�് അയ� സം�ാന�ളി� നി�ം നി�തി െവ�ി�് ചര�ക�

കട��തി�� സാധ�ത നിലനി���േ�ാ;

(ഡി) എ�ി� ഇ� തട��തിനായി അതി��ി �േദശ�ളിെല എ�ാ �ധാന േറാ�കളി�ം നിരീ�ണ

ക�ാമറക� �ാപി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

െച�് േപാ�ക�െട �വ��നം

T 3673.�ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചര�് േസവന നി�തി  (GST)  വ�േശഷം േകരള�ിെല െച�് േപാ�ക�

�വ��ന�മമെ�� പ�മാധ�മ�ളിെല�ം �ശ� മാധ�മ�ളിെല�ം വാ��

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) െച�് േപാ�കളിെല വാണിജ� നി�തി വ��് ജീവന�ാെര �ന�  വിന�ാസ�ി�െട മ�്

േജാലിക� ഏ��ി�ി�േ�ാ;

(സി) GST  നട�ിലാ�ിയതി�േശഷം സം�ാനെ� റവന� വ�മാനം വ��ി�ി�േ�ാ;  വിശദാംശം

നൽ�േമാ ?

േഹാ�� ഭ�ണ�ിന് അമിത വില

3674. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന� ജി.എസ്.ടി. വ��തിന് ��് േഹാ�� ഭ�ണ�ിന് ഉ�ായി�� നി�തി ഘടന

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ജി.എസ്.ടി വ�തി�േശഷം ജന�ളിൽ നി�് ഈടാ�� നി�തി എ� വീതമാണ്;

(സി) ജി.എസ്.ടി ഇന�ി�  ന�േക� ��വ�  നി�തി �ക�ം ഉപേഭാ�ാവ് തെ�യാേണാ

ന�േക�ത് എ�റിയി�ാേമാ?

േകരള�ിെ� നി�തി വ�മാനം

3675. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ജി.എസ്.ടി.  േകരള�ിെ� നി�തി വ�മാനെ� എ�െനയാണ് ബാധി�ി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഏെത�ാം തര�ി�ാണ് േകരള�ിെ� നി�തി ��ക�ം �റ�ക�ം െച�െത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േകരള�ിേല�് വ�� ഉ������ം േകരള�ി�  നി�് �റേ��് േപാ��

ഉ��ന���ം ജി.എസ്.ടി.  ബാധകമായതിെന�ട��് േകരള�ിെ� നി�തി വ�മാനം

വ��ി�ാേനാ �റയാേനാ ഇടവ��ിയി�േ�ാ എ�് ഉ�����  തരം തിരി�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ജി.എസ്.ടി വ�തിന് േശഷം േകരള�ിെല െച�് േപാ�ക� ഇ�ാതായി�േ�ാ;

(ഇ) എ�ി� അവിെട�� േജാലി�ാെര എവിെട �ന�വിന�സി�ി�ം എ�് വ��മാ�ാേമാ?

േനാ�നിേരാധന�ം ജി.എസ്.ടി സ�ദായ�ം സം�ാന�ിെ� വ�മാന�ി� വ��ിയ മാ���

3676. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക� സ��ാ� കറ�സി പി�വലി� 2016 നവംബ� 8 -ന് േശഷം, സം�ാന�ിന് ലഭിേ��

നി�തി/നി�തിേയതര വ�മാന ഇന�ി�  �തീ�ി� �ക,  ലഭി� �ക,�തീ�ി�തിെല

�റവ്/��ത� എ�ിവ എ�െയ�് വ��മാ�േമാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) േക�സ��ാ�  ജി.എസ്.ടി സ�ദായം �ഖ�ാപി� േശഷം നാളി�വെര സം�ാന�ിന്

ലഭിേ�� നി�തി/  നി�തിേയതരയിന�ി�  �തീ�ി� വ�മാനം,ലഭി� വ�മാനം എ�ിവ

എ�െയ�റിയി�ാേമാ;  ഭാവിയി�  ഇത് സം�ാന�ി��ാ�� �ണ��/േദാഷ��

എെ��ാം എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) കറ�സി പി�വലി�ലി�െട സം�ാന�ിെ�റ നി�തി/നി�തിേയതര വ�മാന�ി�  ന�ം

വ�ി�േ�ാ; ഉ�് എ�ി� എ� എ�ം ഇ� പരിഹരി�ാ� എ�് നടപടിക� സ�ീകരി�വ��

എ�ം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) േക� സ��ാ�  ജി.എസ്.ടി.  �ഖ�ാപി�േതാെട േക� സ��ാ�  �ാപന�ളായ റയി�േവ

(പാ��ി�്ഫീസ് ഉ�െ�െട)  ഉ�െ�െട ഇതര �ാപന��  സം�ാന� നി�ം

പിരിെ���� അധിക നി�തിക� സംബ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഇ) േനാ�് പി�വലി�ലി�െട സം�ാന�ി��ായ വ�മാന�റ�ക� ഉ�െ�� ന��ം ജി.എസ്.ടി

നട�ാ�ക വഴി റയി�േവ �ട�ി േക� �ാപന�� നട�� അധിക നി�തി ഈടാ��ം

േക�സ��ാരിെ�റ ��യി�െ���ി അധികനി�തി പിരിവ് ഒഴിവാ�ാ�ം,  സം�ാന

സ��ാരി��ായ വ�മാന ന��ിന് സഹായം ആവശ�െ���തി�ം എ�് നടപടി സ�ീകരി�ം

എ�് വ��മാ�േമാ?

ഇ-�ഷറി േപ�െമ�്
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3677. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വിേ�ജ് ആഫീ�കളി�  വിവിധയിന�ളി�  അട�െ��� �ക യഥാസമയം

�ഷറിയി�  അട��തിനായി ഇ-�ഷറി േപ�െമ�ി� നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ;

വിശദവിവര�� ന�കാേമാ;

(ബി) ഇ�രം േപ�െമ�ക� സ�ീകരി�ാ� എസ്.ബി.ഐ േപാ�ളള ബാ�ക� മടി കാണി��തായി

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഇതി� പരിഹാരമായി സഹകരണ ബാ�ക�  വഴി ഇ-�ഷറി േപ�െമ�ിന്

സംവിധാനെമാ��വാ� ആേലാചി�േമാ?

സബ് �ഷറികളി� േകാ�ബാ�ിംഗ് സംവിധാനം

3678. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ആെക എ� സ��ഷറികളാ��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാനെ� സ��ഷറികളട��� വിവിധ തല�ി�� �ഷറികെള സംേയാജി�ി�െകാ�്

േകാ�ബാ�ിംഗ് സംവിധാനം ���മാ�ം നിലവി� വ�കഴിേ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) �ഷറി േസവിം�സ് ബാ�് അ�ൗ�് േഹാ�ഡ�മാ��് ത��െട ബാ�് അ�ൗ�കളിേല�്

മണി �ാ��ഫ� നട��തി�� സംവിധാനം എ�ാ �ഷറികളി�ം നട�ിലാ��തി�� നടപടി

ഏ� ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ?

േകാ�ാട് മ�ല�ി� സബ് �ഷറി

3679. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ�ാട് മ�ല�ി�  ഒ� സബ് �ഷറി അ�വദി�് ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

ഇെ��ി� കാരണം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് ധനകാര� വ��ി� നിലവി�� ഫയലിെല �േരാഗതി അറിയി�േമാ?

�ഷറികളി� നിേ�പക സൗ�ദ അ�രീ��ിന് നടപടി

3680. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� �ഷറിക�  പരി�രി�് എ.ടി.എം.  സൗകര�മട��� സംവിധാന��

ഏ�െ����തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) �ഷറി നിേ�പ�� ആക�ഷകമാ��തിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;
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(സി) �ഷറികളി�  നിേ�പക സൗ�ദ അ�രീ�ം ഉ�ാ��തിനാവശ�മായ നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

ചാ��രി� സ��ഷറി�ായി െക�ിടം

3681. �ീ.ജി.എസ്.ജയലാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചാ��രി� സ��ഷറി നി��ി��തിന് സിവി� േ�ഷ� േകാ�ൗ�ി� സൗജന�മായി �മി

ലഭ�മാ�ിയി�ളള കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത �മിയി�  സ��ഷറി�ായി െക�ിടം നി��ി�വാ�ളള നടപടിക�െട നാളി�വെര�ളള

�േരാഗതി വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത �മി സംബ�ി�് എെ��ി�ം നിയമ���� ഉളളതായി ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി�

വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) നാഷണ�  ൈഹേവ വീതി ����മായി ബ�െ��് നിലവിെല �ഷറി െക�ിടം െപാളി��

സാഹചര��ളളതിനാ�, സ��ഷറി�ാ�ളള െക�ിടം നി��ി��തിന് ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ�വാ�

ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േലാ�റി വി�ന വഴി�� വ�മാനം

3682. �ീ.വി.ഡി.സതീശ�

,, സ�ി േജാസഫ്

,, തി�വ�� രാധാ���

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭാഗ��റി വ��് ഏെത�ാം �തിയ േലാ�റികളാണ് ആരംഭി�ി��െത�ം ഇതിെ� വി�ന

വഴി�� വ�മാനം ഏെത�ാം ഉേ�ശ����ാണ് വിനിേയാഗി��െത�ം െവളിെ���േമാ;

(ബി) േലാ�റിക�െട സ�ാന ഘടനയി�ം വി�നയി�ം എെ��ാം മാ��ളാണ് വ��ിയി��െത�്

വിശദമാ�േമാ?

കാ�ണ� െബനവല�് ഫ�് അ�വദി�� സ�കാര� ആ�പ�ിക�

3683. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ണ� െബനവല�് ഫ�ി� നി�ം ധനസഹായം അ�വദി�� ആ�പ�ിക�െട പ�ികയി�

�തിയതായി സ�കാര� ആ�പ�ിക� ഉ�െ����തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഏെതാെ� ആ�പ�ികളാണ് �തിയതായി ഉ�െ���ിയി�ളളെത�് വ��മാ�ാേമാ?
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േലാ�റി ടി��ക�െട പരി�രണം

3684. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന േലാ�റി ടി��ക�െട പരി�രണ�ിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ടി��് വില,  ക�ീഷ�, സ�ാന�ക എ�ിവ�െട പരി�രണ�ിന് എ�് നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��ത്;

(സി) സ�ാന�ക കാലതാമസം �ടാെത വിതരണം െച��തി�ം �തിയതായി ഭാഗ��റി ഏജ�സി

അ�വദി��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� ഇതിനായി നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഓഡി�ി� കെ��ിയ ന�ം

3685. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 1994െല േകരള േലാ�� ഫ�് ഓഡി�് നിയമം വ��് 16 �കാരം ഓഡി�ി� കെ��ിയ

ന�ം ഉ�രവാദെ��വരി� നി�ം ഈടാ�ിയതി� ചാ�ജ്, സ�ചാ�ജ് ഇന�ി� ഈ സ��ാ�

അധികാര�ി� വ�തിന് േശഷം ഈടാ�ിയ �ക എ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ?

(ബി) പ�ാം ശ�ള ക�ീഷ�  റിേ�ാ��ിെ� ശിപാ�ശ�െട അടി�ാന�ി�  േകരള സം�ാന

േലാ�റി വ��ിെ� ആഭ��ര പരിേശാധന േകരള സം�ാന ഓഡി�് വ��ിന് ന�കി

ഉ�രവായി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?

േകരള ഫിനാ�ഷ�� േകാ��േറഷനിെല നിയമന��

3686. േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള ഫിനാ�ഷ��  േകാ��േറഷനിെല ഏെത�ാം ത�ികകളി�  ഒഴി�ക�െ��്

വിശദമാ�േമാ; ��ത ഒഴി�ക� നിലവി� വ� തീയതി വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ�േശഷം േകാ��േറഷനിെല ഏെത�ാം ത�ികകളി�  എ�

നിയമന�� നട�ിയി�െ��് ത�ിക തിരി�് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) താ��ാലിക  /  കരാ�  അടി�ാന�ി�  ഏെതാ� ത�ികകളി�  എ�േപ�  േജാലി

െച��െ��് ത�ിക തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ആ�ിത നിയമന വ�വ�യി� 2014 ഏ�ി� ഒ�് �ത� നിയമനം േനടിയവ�െട കണ�്

ത�ിക തിരി�് ലഭ�മാ�േമാ;  എ� ശതമാനം ഒഴി�കളാണ് ഇ�ര�ി� നിക�െ���തിന്

വ�വ���ത്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഇ) 2014  ഏ�ി�  �ത�  2017  ��  30  വെര ഓേരാ ത�ികയി�ം,  വിരമി�േതാ
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പിരി�േപായേതാ ആയ ജീവന�ാ�െട എ�ം ത�ിക തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(എഫ്) 2014 ഏ�ി� �ത� 2017 �� 30 വെര ഓേരാ ത�ികയി�ം പി.എസ്.സി. റാ�് ലി�ി�

നി�ം നിയമനം ലഭി�വ�െട എ�ം ത�ിക തിരി�് വ��മാ�േമാ?

െക.എസ്.എഫ്.ഇ �വാസി ചി�ിക�

3687. �ീ.സി.എഫ്.േതാമസ്

,, പി.െജ.േജാസഫ്

,, േറാഷി അഗ�ി�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.എഫ്.ഇ-�് �വാസിചി�ി നട��തിന് അ�മതി ന�കി ഉ�രവായത്

എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�കാരം ഒ� ചി�ി വിഭാവനം െച�തിന് പി�ി�� ഉേ�ശ�ല����  എെ��ാമായി��;

വ��മാ�േമാ;

(സി) �വാസി ചി�ി നട��തിനായി െക.എസ്.എഫ്.ഇ.�്.  റിസ�വ് ബാ�് അ�മതി

ന�കിയത്എ�ാെണ�റിയി�േമാ;

(ഡി) �വാസി ചി�ി സമയബ�ിതമായി നട�ാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െക.എസ്.എഫ്.ഇ.യി� ഈടായി െവ�� വ�വിെ� �ല�നി��യം

3688. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.എഫ്.ഇ.യി�  ഈ�  െവ�� വ�വിന് �ല�നി��യം നട�� കാലയളവിെല

സാഹചര���  കണ�ിെല��് നി�യി�� വില,  പരി�ിതി സംബ�മായി സ��ാ�

ഭാഗ�നി��ാ�� നയം മാ�ം കാരണം പി�ീട് വ�ത�ാസെ���തിന് ഉേദ�ാഗ��

ഉ�രവാദികളാ�േമാെയ�് പരിേശാധി�േമാ;

(ബി) െക.എസ്.എഫ്.ഇ.  ഈ�ാ�ഴ �ാ�ി�  നി�് റി�യ�  െച� സീനിയ�  മാേനജ�  സി.

�ീധരെ� �ാ�വി�ി ഉ�െ�െട�� റി�യ�െമ�് ആ��ല��� തട�െവ�ി�േ�ാ;  എ�ി�

കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) അേ�ഹം വില നി�യി� വ�വിന്, റവന� അധികാരിക� ന�കിയ േരഖയി� വ��വിേല��

േറാഡ് അടയാളെ���ിയി�േ�ാ;

(ഡി) അേ�ഹ�ിെ� സഹകരണേ�ാെട,  ഈ വ�� വി�പന നട�ി വ� ൈടം െസ�ി�െമ�്

പ�തി �കാര�� ഇള�കേളാെട,  െക.എസ്.എഫ്.ഇ.�് ലഭി�ാ�� �ക

ഈടാ��തിെന�റി�് തീ�മാനി�േമാ;

(ഇ) എ�ി�  ഇ�ാര��ി�  െഹഡ് ഓഫീസ് തല�ി�  അേ�ഹെ� വിളി�വ��ി
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തീ�മാന��ാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െന�ാ�ി�കരയി� െക.എസ്.എഫ്.ഇ.�െട �തിയ ശാഖക�

3689. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ാ�ി�കര നിേയാജക മ�ല�ിെല െപ�����, �ാ���ട എ�ീ �ല�ളി�

െക.എസ്.എഫ്.ഇ.�െട �തിയ ശാഖക�  ആരംഭി��തിെ� ഭാഗമായി ഈ �ല�ളിെല

ബിസിനസ് സാധ�തകെള�റി�് റിേ�ാ��് ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി�, െക.എസ്.എഫ്.ഇ.�െട ��ത �തിയ ശാഖക�  2017-18  സാ��ിക

വ�ഷ�ി��െ� ആരംഭി�ാ� കഴി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത ശാഖക� �ട��തിന് കാലതാമസ�ി�� കാരണം വ��മാ�േമാ?

കയ������െട സംഭരണം

3690. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െച�കിട കയ� ഉ��ാദക�ം കയ� സഹകരണ സംഘ��ം ഉ�പാദി�ി��

കയ�ം കയ������ം ഏെത�ാം െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളാണ് സംഭരി��െത�്

വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) 2016-17 സാ��ിക വ�ഷ�ി� ഓേരാ െപാ�േമഖലാ �ാപന�ം േശഖരി� കയറിെ��ം

കയ� ഉ�����െട�ം അളവ് വ��മാ�േമാ; വിശദീകരി�േമാ;

(സി) സം�ാന�് കയ�  ഉ�പാദനേമഖലയി�  ചകിരി �ാമം നിലനി���േ�ാെയ�്

വിശദീകരി�േമാ;  അന�സം�ാന�ളി�  നി�് ചകിരി ഇറ�മതി െച��േ�ാ;  എ�ിൽ

ഏെത�ാം സം�ാന�ളി� നി�ാെണ�് വ��മാ�േമാ?

കയ� ജിേയാ െട�് സംവിധാനം

3691. �ീ.അ�� �കാശ്

,, െക.�രളീധര�

,, അ�വ� സാദ�്

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് കയ� ജിേയാ െട�് സംവിധാനം �ചരി�ി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഏെത�ാം കാര����ാണ് ഇൗ സംവിധാനം �േയാജനെ����െത�് വിവരി�ാേമാ;

(സി) ഏെത�ാം േമഖലകളിലാണ് ഇത് നട�ിലാ�ാ�േ�ശി��െത�ം �ചരണ�ിനായി എെ��ാം
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നടപടിക� െെകെ�ാ�ി�െ��ം അറിയി�േമാ?

കയ� വ�വസായ രംഗെ� സഹകരണ സംഘ��

3692. �ീ.എ.എം. ആരിഫ്

,, വി. േജായി

,, എ�. വിജയ� പി�

,, െക. െക. രാമച�� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കയ�  വ�വസായ രംഗെ� സഹകരണ സംഘ��െട �വ��ന��  അവേലാകനം

െച�ാ�േ�ാ;

(ബി) ��ത സഹകരണ സംഘ��െട �ന:സംഘടന�ം ആ�നീകരണ�ി�മായി സമ� പ�തി

ത�ാറാ�ി എ�.സി.ഡി.സി.യി� വാ��ായി സമ��ി��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) എ�ി� ഇ�സംബ�ി� പ�തി േരഖ ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

(ഡി) കയ�  സഹകരണ സംഘ���� മാേനജീരിയ�  സ�ിഡി,  �വ��ന �ലധന സഹായം

എ�ിവ യഥാസമയം വിതരണം െച��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ചകിരി സം�രണ �ണി�ക�

3693. �ീ.അ�� �കാശ്

,, തി�വ�� രാധാ���

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

,, ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കയ�  വ��ിെ��ം ��ംബ�ീ�െട�ം ആഭി�ഖ��ി�  ചകിരി സം�രണ �ണി�ക�

ആരംഭി��തിന് പ�തി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഇൗ പ�തിയി�െട െതാഴിലാളിക��് എ� �പയാണ് �റ� േവതനമായി ലഭി��െത�്

വ��മാ�േമാ

(സി) െതാ�്ത�് രംഗ�് �ീെതാഴിലാളികെള തിരിെക എ�ി��തി�ം െമ�െ�� �ലി

ഉറ�ാ��തി�ം ഇൗ സംരംഭം എ�കാരമാണ് സഹായകരമാ�കെയ�് വിശദമാ�േമാ?

കയ� േമഖലയി� മാലിന�����

3694. �ീ.േകാ�� ��േമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചകിരി വ�വസായ�മായി ബ�െ��് ചകിരിേ�ാ�  ���ടി മാലിന�����  ഉ�ാ��ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� അവ പരിഹരി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;
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(ബി) കയ� നി��ാണ�ി�േശഷം ഉ�ാ�� ചകിരിേ�ാ� മേ�െത�ി�ം ഉ����ിെ� അസം�ത

വ�വായി ഉപേയാഗി���വിധം പ�തിക� നിലവി�േ�ാ;

(സി) ഹരിത േകരളം പ�തി �കാരം ഈ ചകിരിേ�ാ�  �ന�പേയാഗി�ാ�� പ�തി�് �പം

ന��േമാ;

(ഡി) േറാഡ് നി��ാണ�ിെ� അസം�ത വ�വായി ചകിരിേ�ാ� ഉപേയാഗി�� സാേ�തിക വിദ�

നിലവി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

െപ�മ� കയ� പാ��ിെ� �വ��നം

3695. �ീ.എം. �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ം മ�ല�ി�  പനയം പ�ായ�ിെല െപ�മണി�  എ�.സി.ആ�.എം.െഎ.�െട

ആഭി�ഖ��ി�  �ാപി� കയ�  പാ��ിെ� �വ��നം വിലയി��ിയി�േ�ാ;  പാ��ിെ�

�വ��നം നില�ാ��ായ കാരണ�� എെ��ാമാണ്; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) കയ�  പാ��ി�  �ാപി�ി�� യ�സാമ�ിക�ം മ�ം നശി�� സാഹചര��ി�

കയ�പാ��ിെ� നവീകരണ�ിേനാ അെ��ി�  കയ�േമഖല�െട വികസന�ിന്

സഹായകരമാ�� മേ�െത�ി�ം സംരംഭ��  ആരംഭി��തിേനാ ഉ� പ�തി

പരിഗണനയി�േ�ാ;

(സി) ഇെ��ി�  അ�കാരം പ�തിക�  ആവി�രി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;  വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ?

കയ�േമഖലെയ �ന��രി��തിനായി �തന പ�തിക�

3696. �ീ.െക.�േരഷ് ���്

,, എം. �േകഷ്

,, �രളി െപ�െന�ി

,, എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കയ�േമഖലെയ �ന��രി��തിനായി നട�ിലാ�ിയ �തന പ�തിക� വ��മാ�േമാ;

(ബി) കയ� ഉ������് �തിയ ഉപേയാഗ സാധ�തക� കെ���തി�ം അവ�െട ആഭ��ര

മാ���് വ��ി�ി��തി�മായി എെ��ാം പ�തികളാണ് ആവി�രി�ാ�േ�ശി��ത്;

(സി) കയ� �വ���െട ഉപേയാഗം ഏെത�ാം േമഖലകളി� വ�ാപി�ി�വാനാണ് ഉേ�ശി��ത്;

(ഡി) കയ�  �വ� നി��ാണെ� െതാഴി�റ� പ�തിയി�  ഉ�െ����തിന് നടപടിക�

സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

െസറിെഫഡ്
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3697. �ീ.പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇേ�ാ� െസറിെഫഡ് �വ��ന�മമാേണാ; വിശദാംശം ന��േമാ ;

(ബി) �വ��ന�മമെ��ി� അട���വാ��ായ സാഹചര�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) െസറിെഫഡിെ� ബാ��തക�  െകാ�� തീ��വാ�ളള ഉ�രവാദി�ം ആ��ാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ ;

(ഡി) െസറിെഫഡിെ� തി�വന��രെ� െഹഡ് ഓഫീസ് �വ��ി��േ�ാ;  ഇെ��ി� എ�

�തലാണ് അട� ��ിയത്;വ��മാ�ാേമാ ;

(ഇ) െഹഡ് ഓഫീസ് �വ��ി� െക�ിട�ിെ� വാടക എ� �തലാണ് �ടി�ിക�ളളത്  ;  എ�

�പയാണ് �ടി�ിക�ളളത്; ഇത് എ�് െകാ��െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

വിദ�ാ��ിക� ൈകവരി� സംരംഭകത�േശഷി

3698. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം

,, േറാജി എം. േജാ�

,, അനി� അ�ര

,, ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിദ�ാ��ികളി� സംരംഭകത�ം വള���തിന് എെ��ാം ക��പ�തികളാണ് വ�വസായവ��്

ആ��ണം െച�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) വിദ�ാഭ�ാസ�ാപന�ളി�  ഇതിനായി എെ��ാം സൗകര���  ഒ��ിെ�ാ��ി��്;

വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇതി�െട വിദ�ാ��ിക�  ൈകവരി� സംരംഭകത�േശഷിെയ�റി�് അവേലാകനം

നട�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ന�കാേമാ?

െക എം എം ലിമി�ഡിെല ഒഴി�ക�

3699. േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക എം എം ലിമി�ഡിെല ഏെത�ാം ത�ികക�  ഒഴി�കിട��െവ�് വിശദമാ�േമാ;

ഒഴി�ക� നിലവി� വ� തീയതി വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ�േശഷം ഇവിെട ഏെത�ാം ത�ികകളി�  എ� നിയമനം

നട�ിയി�െ��് പ�ിക തിരി�് കണ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ��ത സഥാപന�ി�  താ�കാലിക അടി�ാന�ി�ം കരാ�  അടി�ാന�ി�ം ഏെതാ�

ത�ികകളി� എ�േപ� േജാലി െച��െ��് പ�ിക തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇവിെട ആ�ിത നിയമന വ�വ�യി� 2014 ഏ�ി� ഒ�് �ത� നിയമനം േനടിയവ�െട
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കണ�് ത�ിക തിരി�് ലഭ�മാ�േമാ;  എ� ശതമാനം ഒഴി�കളാണ് ഇ�ര�ി�

നിക�െ���തിന് വ�വ���ത്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഇ) ��ത സഥാപന�ി� 2014 ഏ�ി� �ത� 2017 �� 30 വെര ഓേരാ ത�ികകളി�ം

വിരമി� അഥവാ പിരി�േപായ ജീവന�ാ�െട എ�ം ത�ിക തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(എഫ്) ഇവിെട 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.ഐ.ഡി.സി. �െട �മി മല�റം സ��ാ� വനിതാ േകാേളജിന് വി�് ന��വാ� നടപടി

3700. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മല�റം സ��ാ�  വനിതാ േകാേളജ് �ാപി��തിന് പാണ�ാട് വിേ�ജിെല

െക.എസ്.ഐ.ഡി.സി.  �െട ഉടമ�തയി�ളള അ�് ഏ��  �മി സറ��  െച�വാ�

എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) െക.എസ്.ഐ.ഡി.സി.  �ം  INKID  ഉം േച��ളള പാ��രാ�  ���ി നി�യി�ി�േ�ാ;

ഇ�ാര��ി� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) െക.എസ്.ഐ.ഡി.സി.  പാ��രാ�  ���ാ�  െെവ�� പ�ം �മി�െട െെകവശാവകാശം

ന�കി േകാേളജിന് �ലം വി�് ന��വാ� സാേ�തിക തട���േ�ാ;

(ഡി) ഇെ��ി� േകാേളജ് �ാപി�വാ� എ��ം േവഗം �ലം വി�് ന��േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

െക.എസ്.ഡി.പി.�െട �വ��നം

T 3701.�ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന െപാ�േമഖലാ മ��നി��ാണ �ാപനമായ െക.എസ്.ഡി.പി.�െട �വ��നം

െമ�െ���ാ�ം ജനറിക് മര�ക��് �റേമ �ാ�ഡഡ് മ��ം വിപണിയിെല�ി�ാ�ം

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

(ബി) െക.എസ്.ഡി.പി. ഉ�ാദി�ി�� മ��ക��് �ാ�ഡ് നാമം ലഭി�ാനായി േക�സ��ാരിെന

സമീപി�േവാ;  എ�ി�  നാളി�വെര ഇത് േനടിെയ��ാ�  േവ�ിെച� �വ��ന��

എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) സ�കാര� ക�നിക�  വ�  ലാഭം െകാ�� ക�ാ�സ�  ചികി�ാ മ��ക�ം

�േമഹേരാഗിക��� ഇ��ലി�ം െക.എസ്.ഡി.പി. വഴി നി��ാണം നട�ി �റ� വില�്

ലഭ�മാ��തി�� തീ�മാന�ിേ�� എ� നടപടിക� നാളി�വെര സ�ീകരി� ;

(ഡി) േരാഗിക��് ൈക�ാ�ാ�� ��ത തീ�മാന�കാരം െക.എസ്.ഡി.പി. വഴി എ�േ��്

��ത മ��ക� �റ� വില�് ലഭ�മാ�ാ� കഴി�ം; വ��മാ�േമാ?
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െപാ� േമഖലാ �ാപന�ൾ സംബ�ി� പഠനം

3702. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി

,, േജാ�ജ് എം. േതാമസ്

,, എം. നൗഷാദ്

,, ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�േമഖലാ �ാപന��െട വി�വരവ് വ��ി�ി�ാ�  എെ��ാം പ�തികളാണ്

ത�ാറാ�ിയി��ത് ;

(ബി) ഇതിെ� ഭാഗമായി െപാ�േമഖലാ �ാപന��െട ��കാല �വ��ന��ം ഇേ�ാഴെ�

അവ��ം സംബ�ി�് വിശദമായ പഠനം നട�ിയി�േ�ാ;

(സി) എ�ി�  ഈ പഠനം ആധാരമാ�ി ഉ�പാദന സംവിധാന��െട�ം സാേ�തിക വിദ��െട�ം

കാലാ��തമായ നവീകരണം,  ഉ�പ���െട ൈവവിധ�വ��രണം,  കാര��മമായ

മാേന�െമ�് സംവിധാനം, െപാ�േമഖലാ �ാപന��ം വിവിധ വ��ക�ം ത�ി�� ഏേകാപനം

എ�ിവ��ായി നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േകരള േസാ�ിെന സ�ത� �ാപനമാ�ി മാ�ാ�� പ�തി

3703. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള േസാ�് എ� �ാപനം െക.എസ്.ഐ.ഇ �്  (േകരള േ�ററ് ഇ�ഡ�ിയ�

എ��ൈ�സസ്) കീഴിലാേണാ �വ��ി��ത് എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) േകരള േസാ�ിെന െക.എസ്.ഐ.ഇ യി� നി�ം േവ�െപ��ി സ�ത� �ാപനമാ�ി മാ�ാ�

പ�തി�േ�ാ; എ�ി� അതിെ� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) സ�ത� �ാപനമാ�ി മാ��െ��ി�  ഏെത�ി�ം പഠന�ിെ�േയാ,  ശിപാ�ശക�െടേയാ

അടി�ാന�ിലാേണാ എ�റിയി�ാേമാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) േകരള േസാ�ിെ� കഴി�  5  സാ��ിക വ�ഷ�ളിെല അ�ാദായം വ�ഷം തിരി�്

ലഭ�മാ�ാേമാ?

േകരള ആേ�ാെമാൈബ�സിെ� �തിസ�ി

3704. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള ആേ�ാെമാൈബ�സ് ക�� �തിസ�ിയിലാെണ�ം, ജീവന�ാ��് നാല് മാസെ�

ശ�ളം �ടി�ികയാെണ��ം വ�തയാേണാ എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത �ാപന�ിെ� �തിസ�ി�� കാരണ�� എെ�ാെ�യാണ്;അവ പരിഹരി�വാ�
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എ�് നടപടിയാണ് ൈകെ�ാ�ക എ�റിയി�േമാ?

െെലഫ് സയ�സസ് പാ��ി� േവ�ി ഏെ��� �മി

3705. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െെലഫ് സയ�സസ് പാ��ി� േവ�ി േതാ��ലി� എ� ഏ�� �മിയാണ് ഏെ���ത്;

എ�ാണ് ��ത �മി ഏെ���ത്;

(ബി) ��ത �മി വി� ന�കിയ �ഉടമകളി� ഇനി�ം എ� േപ��് �മി�െട വില ന��വാ��്;

(സി) �മി വി�ന�കിയവ��് അടിയ�രമായി �മി�െട വില ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െകാ�ം ജി�യിെല വ�വസായ �ാപന��

3706. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ം ജി�യി� ��ി�ിട�� വ�വസായ �ാപന�� ഏെതാെ�യാണ് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ി�ിട�� ഈ �ാപന��  �റ�് �വ��ി�ി�വാ�  എ� �പ�െട സാ��ിക

ബാധ�ത ഉ�ാ�ം എ�റിയി�േമാ;

(സി) ആയതി�  ഏെത�ാം �ാപന��  �റ�് �വ��ി�ി��തിനാണ് നടപടിക�  സ�ീകരി�

വ��ത് എ�് വിശദമാ�േമാ?

സി�േകാ േബാ�ഡ് ഓഫ് ഡയറേ��ിെ� അധികാര��

3707. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�വസായ വ��ി� നാളി�വെര ലഭ�മായ േരഖക� �കാരം സി�േകാ�െട േബാ�ഡ് ഓഫ്

ഡയറേ��ിെ� അധികാര�� എെ��ാമാണ്;

(ബി) എ� �പ വെര�ളള പ�തിക��്  /  േ�ാജ�ക��് ഉളള സാ��ിക അധികാര��

സി�േകാ ഡയറേ��ിന് നി�വഹി�ാെമ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) സ��മായി പ�തിക�  ആവി�രി�ാ�ം നട�ിലാ�ാ�ം േബാ�ഡ് ഓഫ് ഡയറേ��ിന്

അധികാരം ഉേ�ാ;

(ഡി) ഇ�ാര��ി� വ��ക�ം െപാ�േമഖലാ �ാപന��ം ത�ി�ളള വ�ത�ാസം എെ��ാമാണ്;

(ഇ) കി�ബി �േഖന�ളള ഏെത�ി�ം തര�ി�ളള പ�തിക�  /  ���ിക�  സി�േകാ വഴി

നട�ാ��തിന് സ��ാ� അ��ല നടപടി സ�ീകരി�േമാ?
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െഗയി� വാതക െെപ�് െെല�

3708. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െഗയി�  വാതക െെപ�് െെല�  �ാപി���മായി ബ�െ�� �ലം

ഏെ���� നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാണ്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഏെ��� �ല�ളി� � ഉടമക��് എ�ടി�ാന�ിലാണ് ന�പരിഹാരം ന�കിയി�ളളത്;

വിശദാംശം െവളിെ���േമാ;

(സി) ഇനി�ം ��ത പ�തി�് �ലം ഏെ����തിന് ബാ�ി�ളള �േദശ�� ഏെത�ാമാണ്;

ജി� തിരി�് വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) ജന���് ഇ�ാര��ി�ളള ആശ� ���മാ�ം �രീകരി��തി�ം,  കഴി���ം ജനവാസ

േമഖലക�  ഒഴിവാ��തി�ം �ല�ടമക��് അവ�െട ന��ി� വ�ാ�ി അ�സരി�്

ന�പരിഹാ�ം ന���തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

വ�വസായ വ��ിന് കീഴി�� �ാപന�ളിെല ഒഴി�ക� റിേ�ാ��് െച��തിന് നടപടി

3709. �ീ.പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�വസായ വ��ിന് കീഴി�� േബാ�ഡ്  /  ക�നി  /  േകാ��േറഷ�കളി�  നാളി�വെര

നിലവി�� എ�ാ ഒഴി�ക�ം പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) വ�വസായ വ��ിന് കീഴി�� �ാപന�ളി�  ഒഴി�ക�  നിലവി��ായി�ം റിേ�ാ��്

െച�ാ�തിെ� േപരി� എ� ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര ഇ�വെര നടപടി സ�ീകരി�ി��്;

(സി) േബാ�ഡ്  /  ക�നി  /  േകാ��േറഷനി�  നിയമന�ിനായി നിലവി�� റാ�് ലി�ക�െട

കാലാവധി അവസാനി�ാറായ സാഹചര��ി�  എ�ാ ഒഴി�ക�ം പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��്

െച�് പരമാവധി േപ��് നിയമനം ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

െഗയി� ��തിവാതക ൈപ�് ൈലനിന് ഏെ���� �മി�് ന�പരിഹാരം

T 3710.�ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഗ�ാസ് അേതാറി�ി ഓഫ് ഇ�� ��തിവാതക ൈപ�് ൈല�  �ാപി�േ�ാ�  �മി

ന�െ���വ��് േനരെ� നി�യി�ി��തിേന�ാ� 25 ശതമാനം അധികം ന�പരിഹാരം

ന���തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഏെ���� �മി�് ഏത് വ�ഷെ� ന�ായവില അടി�ാനമാ�ിയാണ് ന�പരിഹാരം

ന���ത്;  നിലവി�  ന�പരിഹാരം ലഭി�വ��് ��കാല�ാബല�േ�ാെട നിര�് ���ി

ന��േമാ;
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(സി) ഏെ���� �ല�� കാ�ഷിക വിളക��് ന�പരിഹാരം ഏത് നിര�ിലാണ് ന���ത്

എ�റിയി�ാേമാ?

െച�കിട വ�വസായ�െള േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് പ�തിക�

3711. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സം�ാനെ� െച�കിട വ�വസായ�െള സംര�ി��തി�ം േ�ാ�ാഹി�ി��തി�മായി

എെ��ാം പ�തിക�  സ�ീകരി� വ��െ��ം ��ത�  േ�ാ�ാഹന��

ന���തിേല�ായി ഇനി എെ��ാം പ�തിക� നട�ിലാ�െമ�ം അറിയി�േമാ;

വ�വസായ വികസന�ി�ളള നടപടിക�

3712. �ീ.െക.�േരഷ് ���്

,, വി. െക. സി. മ�ത് േകായ

,, െക.െജ. മാ�ി

,, എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�വസായ പ�ാ�ല വികസന�ി�ം ബ�നില വ�വസായ സ��യ��െട

നി��ാണ�ിനാ�ം നട�ാ�േ�ശി�� �വ��ന��െട വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ��,  െച�കിട,  ഇട�രം സംരംഭ�െള േ�ാ�ാഹി�ി�ാനാ�ളള സംരംഭക സഹായക

പ�തി�െട �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;

(സി) ബിസിനസ് ഇ��േബഷ�  െസ��ക�  നട�ിയ �വ��ന��  എെ��ാമാണ്എ�്

െവളിെ���ാേമാ?

��-െച�കിട-ഇട�രം സംരംഭകെര േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് നടപടി

3713. �ീ.വി.ഡി.സതീശ�

,, അ�� �കാശ്

,, എ.പി. അനി� �മാ�

,, െക.�രളീധര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം ��-െച�കിട-ഇട�രം സംരംഭകെര

േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് ൈകെ�ാ�ി��െത�് വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാരിെ�റകാല�് ��തായി എ� സംരംഭ�ൾ ആരംഭി�ക��ാെയ�്

െവളിെ���േമാ;

(സി) ��ത സംരംഭക�െട ഉ�����് േദശീയ  -അ��േ�ശീയ തല�ി�  വിപണി
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കെ���തിന് എെ��ാം നടപടിക� ൈകെ�ാ�ി��്; വിശദാംശ�� ന�ാേമാ?

െപാ�േമഖല ശാ�ീകരണ നടപടിക�

3714. �ീ.സ�ി േജാസഫ്

,, േറാജി എം. േജാ�

,, അ�പ് േജ�ബ്

,, ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െപാ�േമഖലെയ ശ�ിെ���ാ�  എെ��ാം നടപടികളാണ്

െകാെ�ാ�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം എെ��ാം പ�തികളാണ് ഇതിനായി ആ��ണം

െച�ി�ളളെത�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) െപാ�േമഖലാ �ാപന��െട വി�ലീകരണ�ി�ം ഉ�ാദന ൈവവി��വ�രണ�ി�ം

എെ��ാം നടപടികളാണ് െകാെ�ാ�ാ�േ�ശി��ത്; വിശദാംശ�� വ��മാ�േമാ?

േകാ�ാട് കി�� പാ��്

3715. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ�ാട് ഒ� കി�� പാ��് ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ഇ�ാര��ി� വ�വസായ വ��ിെല ബ�െ�� ഫയലിെ� �േരാഗതി വിവരം ന��േമാ?

കാംേകായിെല ഒഴി�ക�

3716. േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാംേകായി� ഏെത�ാം ത�ികക� ഒഴി�കിട��െവ�് വിശദമാ�േമാ; ഒഴി�ക� നിലവി�

വ� തീയതി വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ�േശഷം ��ത �ാപന�ി�  ഏെത�ാം ത�ികകളി�  എ�

നിയമനം നട�ിയി�െ��് പ�ിക തിരി�് കണ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഇവിെട താ�കാലിക അടി�ാന�ി�ം കരാ�  അടി�ാന�ി�ം എെതാെ� ത�ികകളി�

എ�േപ� േജാലി െച��െ��് പ�ിക തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത �ാപന�ി� ആ�ിത നിയമന വ�വ�യി� 2014 ഏ�ി� ഒ�് �ത� നിയമനം

േനടിയവ�െട കണ�് ത�ിക തിരി�് ലഭ�മാ�േമാ; എ� ശതമാനം ഒഴി�കളാണ് ഇ�ര�ി�

നിക�െ���തിന് വ�വ���ത്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;
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(ഇ) ഇവിെട  2014 ഏ�ി� �ത� 2017 �� 30 വെര ഓേരാ ത�ികകളി�ം വിരമി� അഥവാ

പിരി�േപായ ജീവന�ാ�െട എ�ം ത�ിക തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(എഫ്) ��ത �ാപന�ി� 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?

െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളിെല നിയമനം

3717. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളി� �ൻ സ��ാ� കാലയളവിൽ എ� ജീവന�ാെര

നിയമി�;  അതി�  പി.എസ്.സി.  വഴി നട�ിയ നിയമന��  ,  േനരി��

നിയമനം,എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�് വഴി നട�ിയ നിയമന��, ദിവസേവതന നിയമന��

എ�ിവ എ� വീതെമ� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ ?

(ബി) െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളി�  േനരി�� നിയമന�ിന് കഴി� സ��ാ�  െപാ�െവ

അവലംബി�ി�� മാനദ���/നിയമനടപടിക�  എെ��ാം;  ദിവസേവതന�ാെര എ�

മാനദ��കാരമാണ് നിയമി�ത്; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) കഴി� സ��ാ� േനരി�� നിയമനം നട�ിയത് ഏെത�ാം ത�ികകളിലാണ് എ�ം ഇവരി�

എ� േപെര ��ത കാലയളവി� �ിരെ���ി എ�ം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഈ സ��ാ� നാളി�വെര വിവിധ ഇന�ളിലായി എ� േപ��് നിയമനം ന�കി ; ഇനം തിരി�്

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

പാല�ാട് ഇ��െമേ�ഷ� ലിമി�ഡ്

3718. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

േക� െപാ�േമാഖലാ �ാപനമായ ഇ��െമേ�ഷ�  ലിമി�ഡ്-  പാല�ാടിെന സം�ാന

സ��ാ� ഏെ����തിനാവശ�മായ നടപടികെള�റി�� വിശദാംശ�� വ��മാ�ാേമാ?

ലാഭ�ിലായ വ�വസായ �ാപന��

3719. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം എ� വ�വസായ �ാപന�� ലാഭ�ിലായിെയ�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) അവ ഏെത�ാം �ാപന�ളാെണ�് വ��മാ�േമാ ?
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േകരള�ിെല െപാ�േമഖലാ �ാപന��

3720. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

േകരള�ിെല െപാ�േമഖലാ �ാപന�� ഏെതാെ�; വിശദമാ�ാേമാ;

ക�ിേ�ാട് േകാ�് ഫാ�റി

T 3721.�ീ.ഷാഫി പറ�ി�

,, എ.പി. അനി� �മാ�

,, സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാല�ാട് ക�ിേ�ാ�് ആരംഭി�െമ�് 2008െല േക� െറയി� ബ�ജ�ി� �ഖ�ാപി� േകാ�്

ഫാ�റി യാഥാ���മാ��തിന് ഇതിനകം സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) പ�തി�െട �പേരഖയി� എെ��ി�ം മാ�ം വ��വാ� േക�സ��ാ� തീ�മാനി� വിവരം

��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഏത് െപാ�േമഖലാ �ാപന�ിെ� സഹായേ�ാെടയാണ്

പ�തി �ാവ��ികമാ��ത്;

(സി) ഹരിയാനയിെല േസാനിപ�ി�  �ാപി�� േകാ�് ഫാ�റി ക�ിേ�ാ�് �ഖ�ാപി� േകാ�്

ഫാ�റി�് ഭീഷണിയാ�െമ�് ക���േ�ാ;

(ഡി) �ധാനമ�ി�്  17.05.2017  �  ന�കിയ െമേ�ാറാ��ി�  േകാ�് ഫാ�റി

യാഥാ���മാ�ണെമ�് ആവശ�െ��ി�േ�ാ; ഇെ��ി� എ�െകാെ��് വ��മാ�ാേമാ?

സി�േകായി� �ാഫ് പാേ��

3722. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�േമഖലാ �ാപനമായ േകരള സി�േകായി�  2015-�  �ാഫ് പാേ��  ���ി

നി�യി�ി�േ�ാ; ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത �ാഫ് പാേ�� അംഗീകരി�് മാേന�െമ�് സ��ാരിേല�് അയ� ക�ിെ� പക��്

ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ��ത �ാഫ് പാേ�� �കാരം ഇേ�ാ� ഏെത�ാം ത�ികയി� എ� ഒഴി�ക� വീതം ഉെ��്

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഈ ഒഴി�� ത�ികകളിെല നിയമനം എ�കാരം നട�ാനാണ് സി�േകാ

തീ�മാനി�ി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?
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ആ��� ഇലേ�ാണിക് ഹാ�ഡ് െവയ� പാ��്

3723. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ���  ഇലേ�ാണിക് ഹാ�ഡ് െവയ�  പാ��് നട�ിലാ��തിനായി എെ��ാം

നടപടികളാണ് ഇ�വെര ���ീകരി�ി��ത്;  ഇനി ���ീകരിേ��തായി�� നടപടിക�

എെ��ാമാണ്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) എ� ഏ�� �ലമാണ് ഇതിനായി ഏെ���ാ� ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇതിന് �ലം വാ��തിനായി �ക അ�വദി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  എ� �പയാണ്

അ�വദി�ി��െത�ം ഈ �ക എ�േ��് ലഭ�മാ�ാ� സാധി�െമ�ം വ��മാ�ാേമാ?

ന��ി� �വ��ി�� െപാ�േമഖലാ �ാപന��

3724. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

കഴി� സ��ാറിെ� കാല�് സം�ാനെ� എ� െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളാണ്

ന��ി� �വ��ി�ി��ത്; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

ന��ി� �വ��ി�� െപാ�േമഖലാ�ാപന��

3725. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ന��ി�  �വ��ി�് വ�� െപാ�േമഖലാ�ാപന�ൾ ഏെത�ാമാണ്;

അവ�െട സ�ിതന�ം എ� �പയാണ്;

(ബി) ന��ി�  �വ��ി�് വ�� െപാ�േമഖല �ാപന�െള ലാഭ�ിലാ�ാ�  സ�ീകരി�ി�ളള

നടപടിക�െട അടി�ാന�ി� ഉ�ായി�ളള �േരാഗതി എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ?

െക�േ�ാണിെല പി എസ് സി വഴി�� നിയമനം

3726. �ീ.േകാ�� ��േമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ� അംഗീ�ത �ാപനമായ െക�േ�ാണി� പി എസ് സി വഴി�� നിയമന�ിനായി

അംഗീകരി� �നിയ�  അസി��റ്  /കാഷ��  /അസി��റ് േ�ഡ്  2/�ാ�ക് േ�ഡ്  1/ൈടം

കീ�� േ�ഡ് 2/സീനിയ� അസി��റ് /അസി��റ് /�നിയ� �ാ�ക് ത�ികക� എ�യാണ്

;

(ബി) ഇേ�ാ� ഈ ത�ികകളി� എ� േപ� �ിര നിയമന�ി� േജാലി െച� വ��;
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(സി) നിലവി� അംഗീകരി� �ാഫ് പാേ�� വ��മാ�ാേമാ;

െക�േ�ാ� േവതന പരി�രണം

3727. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 31/07/2017  ന് ചീഫ് െസ��റി�െട അ���തയി�  പ�ിക് െസ��  അ��േട�ിംഗ്

േബാ�ഡ്, െക�േ�ാ� േവജ് റിവിഷ� സംബ�ി�് മീ�ിംഗ് �ടിയി�േ�ാ; എ�ി� ആയതിെ�

മിനി�്സിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) 01/04/2012  �ത�  നിലവി�  വേര�ിയി�� പരി�രണം കഴി� സ��ാ�  അംഗീകാരം

ന�കിയി�േ�ാ; വിശദാംശം െവളിെ���േമാ;

(സി) ഇ�ാര��ി�  ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ;  േവജ് റിവിഷ�ളള  5  വ�ഷ കാലാവധി ���ിയായ

സാഹചര��ി�  ഇട�ാലാശ�ാസം  2100 �പയി�  നി�് വ��ി�ി�് ന���തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) െക�േ�ാ� �ാപന�ളി� ര�് തരം ഡി.എ. സ�ദായം നിലവി�േ�ാ; എ�ി� ആയതിെ�

കാരണെമ�ാെണ�് വിശദീകരി�േമാ;  ഡി.എ.  ഏകീകരി��തി�ം,  േവജ് റിവിഷ�

നട�ിലാ��തി�ം എെ��ി�ം തടസ��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) േവജ് റിവിഷ�ം,  ഡി.എ.  ഏകീകരണ�ം അടിയ�ിരമായി നട�ിലാ��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

�ാവ��� ൈട�ാനിയം േ�ാഡ�്സ് ലിമി�ഡിെല ഒഴി�ക�

3728. േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ാവ���  ൈട�ാനിയം േ�ാഡ�്സ് ലിമി�ഡി�  ഏെത�ാം ത�ികകളി�  ഒഴി�ക�

നിലവി�െ��് വിശദമാ�േമാ; ��ത ഒഴി�ക� നിലവി� വ� തീയതി വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാരേമ�േശഷം ഏെത�ാം ത�ികകളി� എ� നിയമനം നട�ിയി��്;പ�ിക

തിരി�് കണ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) താ�കാലിക/കരാ�  അടി�ാന�ി�  ഏെതാ� ത�ികകളി�  എ�േപ�  േജാലി

െച��െ��് പ�ിക തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ആ�ിത നിയമന വ�വ�യി� 2014 ഏ�ി� ഒ�് �ത� നിയമനം േനടിയവ�െട കണ�്

ത�ിക തിരി�് ലഭ�മാ�േമാ;  എ� ശതമാനം ഒഴി�കളാണ് ഇ�ര�ി� നിക�െ���തിന്

വ�വ���ത്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഇ) 2014 ഏ�ി� �ത� 2017 �� 30 വെര ഓേരാ ത�ികകളി�ം വിരമി�  /പിരി�േപായ

ജീവന�ാ�െട എ�ം ത�ിക തിരി�് വ��മാ�േമാ;
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(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?

േകാ��� േക�മാ�ി ഇ�ഡ�ിയ� എേ��് �പീകരണം

3729. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ���  േക�മാ�ി ഇ�ഡ�ിയ�  എേ��് �പീകരി�വാ�  എെ��ി�ം നടപടിക�

ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇവി�െ� വ�വസായ വികസന�മായി ബ�െ��് ജി�ാ വ�വസായ േക�ം എെ��ി�ം

പ�തിക� ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) േകാ��� നഗരസഭ െചയ�മാ� എെ��ി�ം പ�തിക� സമ��ി�ി�േ�ാ; എ�ി� അതിേ��

സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) വ�വസായ വികസന�ി�േവ�ി സമ�മായ പ�തി ത�ാറാ�വാ�  വ��ിന് നി�േ�ശം

ന���തി�ളള നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

ക�നി�റ�ിൽ വികസന �വ��ന��

3730. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ാ�ി മ�ല�ി� വ�വസായവ��ിന് കീഴി�� ക�നി�റ�് എ� �ല�ിെ� വി�തി

വ��മാ�ാേമാ; ��ത �ല�് ��തായി ൈകേയ�ം നട�ി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത �മി മ� വികസന �വ��ന���ായി ഉപേയാഗി�ാ�  സാധി�േമാെയ�്

വ��മാ�ാേമാ?

െക�േ�ാണിെ� �വ��ന�� െമ�െ����തിന് പ�തിക�

3731. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക�േ�ാണിെ� �വ��ന��  െമ�െ����തിേല�് എെ��ി�ം പ�തിക�  സ��ാ�

നട�ിലാ�ാ� ആേലാചി��േ�ാ;

(ബി) എ�ി� അവ�െട വിശദാംശം അറിയി�േമാ;

(സി) ��ത�  േമഖലകളിേല�് െക�േ�ാണിെ� തനത് �വ��നം വ�ാപി�ി�െകാ�്

�ാപന�ിെ� വള�� ൈകവരി��തി�ളള നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

വ�വസായവ��ിെല�ം െപാ�േമഖല �ാപന�ളിെല�ം ജീവന�ാ�െട എ�ം
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3732. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േ�ാ�  വ�വസായവ��ിെ� കീഴി�ം െപാ�േമഖല

�ാപന�ളി�ം േജാലി െച�ി�� ജീവന�ാ�െട എ�ം എ�യായി�� എ�് ജി� തിരി�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവി�  ജീവന�ാ�െട എ�ം �ടിയി�െ��ി�  അതിന് കാരണം �തിയ വ�വസായ

�ാപന�� �ട�ിയതാേണാെയ�് െവളിെ���േമാ;

(സി) എ�ി�  ��തായി �ട�ിയ വ�വസായ സംരംഭ��  ഏെതാെ�യാെണ�് ജി� തിരി�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) നിലവി�  ജീവന�ാ�െട എ�ം �റ�ി�െ��ി�  എ� �റവാണ് ഉ�ായി��െത�് ജി�

തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;ജീവന�ാ�  �റ�ി�െ��ി�  അതി�� കാരണെമ�ാെണ�്

അറിയി�േമാ?

അന�സം�ാന�ളി� നി�� മണ� വിതരണം

3733. �ീ.പി.െക.അ� റ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ� സം�ാന�ളി�  നി�ം മണ�  െകാ�് വ�് ഡീല�മാ�  വഴി േകരള�ി�  വിതരണം

െച���ിനായി സി�േകാ ആവി�രി� പ�തി�െട നിലവിെല അവ� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ പ�തി �കാരം എറണാ�ളം ���്നാട് താ��ിെല മണ� വിതരണ�ി�� ഡീല�ഷി�്

ന�കിയ സജീദ് പി.എ ,ര�് വ�ഷമായി�ം സി�േകാ മണ� ലഭ�മാ�ാ�തിനാ� അ ഡ�ാ�സ്

�കയായി 18.04.2014 � ന�കിയ പ� ല�ം �പ പലിശ സഹിതം (ബാ�് നിര�ി��)

തിരി� ന�കണെമ�ാവശ�െ��് 10.04.2016, 29.10.2016 എ�ീ തീയതികളി� ന�കിയ

നിേവദന�� ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� അതിേ�� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ടിയാ� അഡ�ാ�സായി ന�കിയ പ� ല�ം �പ തിരി� ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

��സംരംഭക��ായി പ�തിക�

3734. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ��സംരംഭക��ായി വ�വസായ വ��് �േഖന എെ��ാം പ�തിക�

നട�ിലാ�ിവ�� എ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത� ��സംരംഭകെര കെ���തി�ം അവ��് വിദ�ധപരിശീലനം ന���തി�ം നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;എ�ി� അവ�െട വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

�വസംരംഭക��ാ�� �ാ��്-അപ് പ�തി
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3735. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �വസംരംഭക��ായി സം�ാന�് ആരംഭി� �ാ��്-അപ് പ�തി�െട വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം �വസംരംഭകെര േ�ാ�ാഹി�ി�ാ� എെ��ാം

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

െഭൽ (BHEL) �ന��ീവി�ി��തിന് നടപടി

3736. �ീ.���ര ര�ാകര�

�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

�ീ.ആ�. രാമച��

�ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�വസായ വികസന�ിന് ഏെറ �തീ� ന�കി ആരംഭി� കാസ�േഗാഡ് BHEL ഇല�ി��

െമഷീ�സ് ലിമി�ഡ്,  സം�ാന സ��ാ�  ഏെ���ണെമ�് േക� സ��ാ�

നി�േ�ശി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) െപാ�േമഖലാ �ാപനമായി�� െകൽ ഏെ���്, BHEL ഇല�ി�� െമഷീ�സ് ലിമി�ഡ്

എ� സം�� സംരംഭമായേതാെട വികസന�ിെ� ���ഗം �തീ�ി� �ാന�്, BHEL

ഇ.എം.എ�. ന��ിലാെണ�് പറ��തിെ� കാരണം വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഈ �ാപനം �ന��ീവി�ി��തി�ം ലാഭകരമാ��തി�ം എെ�ാെ� നടപടികളാണ്

സം�ാന സ��ാ� സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��ത് എ�് െവളിെ���ാേമാ?

ച�വി��മായി �വ��ി�� ക�ാറിക�

3737. �ീ.പി.ബി. അ�� റ�ാ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �വ��ി�� ക�ാറികളി�  �രിപ��ം ച�വി��മായി

�വ��ി��വയാെണ�് സി.എ.ജി. കെ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ക�ാറിക�  ഖനനേശഷം ��� �ിതിയിലാ�ണെമ� വ�വ� നട�ാ��ി� എ� കാര�ം

സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� എ� നടപടി സ�ീകരി�;

(സി) പാരി�ിതിക ����  ��ി�� ക�ാറിക��ളള അ�മതി അടിയ�രമായി റ� െച�ാ�

സ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ൈക�റിേമഖല�് േ�ാ�ാഹനം

3738. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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ൈക�റി േമഖലെയ േ�ാ�ാഹി�ി��തി�ം െതാഴിലാളിക��് േവതന വ��ന

ലഭി��തി�ം ൈക�റി ഉ�പ����് വിപണി കെ���തി�ം എെ��ാം നടപടിക�

സ�ീകരി�വ�� എ�് അറിയി�േമാ?

ആല�ഴ ജി�യി� പി.എം.ഇ.ജി.പി. പ�തി�കാരം സ�സിഡി

3739. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആല�ഴ ജി�യി� പി.എം.ഇ.ജി.പി. പ�തി�കാരം എ� �പ�െട സ�സിഡിയാണ് വിതരണം

െച�ാ��ത്;

(ബി) ഈ സ�ിഡി�ക വിതരണം െച��തി�� കാലതാമസ�ിെ� കാരണം എ�ാണ്;

ഉേദ�ാഗ�തല�ി� എെ��ി�ം വീ� സംഭവി�ി��തായി ക���േ�ാ;

(സി) ��ത സ�ിഡി�ക അടിയ�രമായി വിതരണം െച��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വ��മാ�ാേമാ?

പ�ി�� പ�ായ�ി� ഖാദി�ാമവ�വസായ വ��ിെ� �മി

3740. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

കാ�ാ�ട നിേയാജകമ�ല�ിെല പ�ി�� പ�ായ�ി� റീസ�േ� ന�� 151/2 (പഴയ

സ�േ� ന�� 191/312,  313,  �േളാ�് ന�� പ�യം ന�� 1204-17.20 ആ�)-  െ�

ഉടമ�ാവകാശം ഖാദി �ാമവ�വസായ വ��ിനാേണാ; ��ത �മിയി� ഏെത�ി�ം തര�ി��

ൈകേ���� നിലവി�േ�ാ; എ�ി� ൈകേ��ം ഒഴി�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

കളി�ല��െട വികസന�ിന് ധനസഹായം

3741. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� സ��ാ� ��കളി�ം മ�് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ളി�ം കളി�ല��െട

വികസന�ി�ം കായിക പരിശീലന ഉപകരണ�� വാ��തി�ം ധനസഹായം അ�വദി��

ഏെത�ി�ം പ�തിക� കായികവ��് നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി�  ഒ� അ��യനവ�ഷ�ി�  എ� �പ വെര ധനസഹായം അ�വദി��െ��്

അറിയി�േമാ?

പി. �. ചി��് േലാക അത് ല�ിക് ചാ���ഷി�ി� അവസരം നിേഷധി� സംഭവം
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3742. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെ� അഭിമാനമായ പി.�.ചി��് ല�നി�  നട�� േലാക അത് ല�ിക്

ചാ���ഷി�ി� പെ���ാ� അവസരം നിേഷധി� സാഹചര��ി� ൈവ�ഡ് കാ�ഡ് എ��ി

ന�കണെമ�് ആവശ�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) 1500  മീ��  ഓ��ി�  ഏഷ��  ചാ��നായ പി.�.ചി�െയ െസല��  ക�ി�ി

ഒഴിവാ�ിയതി�� അ��ി അത് ല�ിക് െഫഡേറഷ� ഓഫ് ഇ��െയ അറിയി�ി�േ�ാ;

േലാക അത് ല�ിക് മീ�ിന് േകരളതാര��െട സാ�ി��ം

3743. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

േകരള�ി� നി�� കായിക താര�� േലാക അത് ല�ിക് മീ�ി�� ഇ��ൻ ടീമിൽ ടീമി�

ഉ�െ��� എ�് ഉറ� വ���തിന് സർ�ാർ നടപടി സ�ീകരി�ി��േവാ;  വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ?

പറളി േ�ഡിയം

3744. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2017-18െല ബ�ജ�ിൽ �ഖ�ാപി�ി�ളള പറളി േ�ഡിയ�ിെ� നി��ാണ �വ��നം

ആരംഭി��തി�ളള നടപടിക�െട �േരാഗതി അറിയി�േമാ;

(ബി) ഈ സാ��ിക വ�ഷം തെ� പണി ���ീകരി��തി�ളള നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േദശീയ �� കായികേമളയിെല േജതാ���ളള പാരിേതാഷികം

3745. �ീ.ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയ ��  കായികേമളയി�  സ���ം,  െവളളി,  െവ�ല െമഡ�ക�  േന�� സം�ാന

േജതാ���് കായികവ��് പാരിേതാഷികം �ഖ�ാപി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  എ�് �കയാണ്

�ഖ�ാപി�ി��ത്;

(ബി) �� വ�ഷ�ളി� നട� േദശീയ �� കായിക മ�ര�ളിെല വിജയിക��് �ഖ�ാപി� �ക

���മാ�ം ന�കിയി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  �ടി�ിക അടിയ�ിരമായി ന���തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

ൈ�� പ�തി
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3746. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��സ��ാ� കായികരംഗ�് ൈ��(SMILE) എ� േപരി� പ�തി നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത പ�തി എ�മാ�ം �ാവ��ികമായി�� എ�് അവേലാകനം െച�ി�േ�ാ;  എ�ി�

വിശദാംശ�� ന�കാേമാ;

(സി) പ�തി ഇേ�ാ�ം നിലവി�േ�ാ എ�് അറിയി�േമാ?

േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല േചലാട് േ�ാ��സ് േകാം��്

3747. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല േചലാട് േ�ാ��സ് േകാം��ിെ� നി��ാണ �വ��നം നില�

കിട��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ േ�ാ��സ് േകാം��ിെ� നി��ാണ �വ��നം തട�െ��ിരി��തിെ� കാരണം

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) തട���  ഒഴിവാ�ി ��ത േകാം��് നി��ാണം ആരംഭി��തി�േവ�ി എെ��ാം

നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത േകാം��് നി��ാണം ഉട� �നരാരംഭി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല മാതിര�ിളളി വി.എ�്.എസ് �ളി� േ�ാ��സ് േഹാ��

3748. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജി�ാ,  സം�ാന കായിക േമളകളി�  മിക� �കടനം കാ� വ�� സ��ാ�  വിദ�ാലയമായ

േകാതമംഗലം മാതിര�ിളളി വി. എ�്. എസ്. �ളി� േ�ാ��സ് േഹാ�� �ട��തിന് േവ�

നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� എെ��ാമാെണ�് വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) ഇ�ാെയ�ി�  ��ത �ളി�  േ�ാ��സ് േഹാ��  ആരംഭി��തി� േവ� നടപടി

സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

േകാതമംഗലം മ�ല�ി� കായികേമഖലയിെല �തിയ പ�തിക�

3749. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാതമംഗലം മ�ല�ി�, കായികേമഖലെയ േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് എെ��ി�ം �തിയ

പ�തിക� നട�ിലാ�ിവ��േ�ാ;
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(ബി) ഉെ��ി� എെ��ാമാെണ�് വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) ഇെ��ി� ഇതിനായി �തിയ പ�തിക� ആവി�രി��തി�േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�്

അറിയി�ാേമാ?

െകാ�െ� ആേ�ാ ട�ഫ് േഹാ�ി േ�ഡിയം

3750. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�െ� ആേ�ാ ട�ഫ് േഹാ�ി േ�ഡിയ�ിെ� പരിപാലന �മതല ആ��ാണ്; േ�ഡിയം

നി��ാണ�ിന് െചലവായ �ക എ�യാണ്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ ;

(ബി) ��ത േ�ഡിയ�ിെ� പരിപാലന�ിന് ആവശ�മായ െവളളം ലഭ�മാകാ� സാഹചര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;  ��ത ��ം പരിഹരി�ാ�  എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�െമ�്

വ��മാ�ാേമാ?

േ�ാ��സ് ക�ാ� നിയമനം

3751. �ീ.രാ� എ�ഹാം

,, പി. ഉ�ി

,, ��ഷ� കട��ി

,, ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം സം�ാന�ി�േവ�ി അഭിമാനകരമായ േന���

ൈകവരി� കായികതാര�െള േ�ാ�ാഹി�ി��തി�ം അവെര സംര�ി��തി�ം എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി� വ��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��സ��ാരിെ� കാല�് േ�ാ��സ് ക�ാ�യി� നിയമനം നട��തി��ായ അനാ��ലം

2009ന് േശഷം േദശീയ-അ��േദശീയ േമഖലയി� വിജയികളായ കായികതാര��െട നിയമനം

ഇ�വെര നട�ി�ിെ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) 2015  ഡിസംബറി�  സീനിയ�  നാഷണ�-ഇ��നാഷണ�  താര��െട േ�ാ��സ് ക�ാ�

നിയമന�ിനായി അേപ� �ണി�ി�് നിയമനം ൈവ����ലം കായിക താര��  വ��്

മ�ി�് ന�കിയ അേപ�യിേ�� ഇ�വെര സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�േമാ;

(ഡി) േ�ാ��സ് ക�ാ� നിയമനം അടിയ�ിരമായി നട��തിന് നി�േ�ശം ന��േമാ?

��ികളിെല കായിക�മത വള��ാ�ത�� തര�ി�� നയപരിപാടിക�

3752. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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��ികളിെല കായിക�മത �റ� വ�� സാഹചര��ി�, എ�.പി., �.പി. �ാ�കളി� നി�്

കായിക�മത�� ��ികെള കെ��ി അവ��് ആവശ�മായ പരിശീലനം ന�കി രാജ�ാ�ര

മ�ര�ളി�  പെ���ാൻ വിധം ദീ�ഘവീ�ണേ�ാെട�� നയ പരിപാടിക�  കായിക

വ��ിെ� പരിഗണനയി� ഉേ�ാ; എ�ി� അതിെ� വിശദാംശ�� വ��മാ�ാേമാ?

കായികരംഗെ� വികസന�ിന് നടപടി

3753. �ീ.ഷാഫി പറ�ി�

,, െക.�രളീധര�

,, ഐ.സി.ബാല���

,, അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം കായികരംഗെ� വികസന�ിനായി ജി�ാ

ആ�ാന�ളി�ം പ�ായ�കളി�ം എെ��ാം നടപടികളാണ് ൈകെ�ാ�ി��െത�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ജി�ാ ആ�ാന�ളി�ം പ�ായ�കളി�ം നട�� േ�ഡിയം നി��ാണ ���ിക�െട

�േരാഗതി വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

െപാ�കളി�ളം ഇ�ാ� പ�ായ�ക�ം �നിസി�ാലി�ിക�ം

3754. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എ�ാ പ�ായ�കളി�ം �നിസി�ാലി�ികളി�ം ���ിയത് ഒ� െപാ�കളി�ളം എ�ി�ം

ഉ�ാ�ക എ�ത് സ��ാരിെ� നയമാേണാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�  െപാ�കളി�ളം ഇ�ാ� പ�ായ�ക�െട�ം �നിസി�ാലി�ിക�െട�ം പ�ിക

ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) മല�റം ജി�യി� െപാ�കളി�ളം ഇ�ാ� പ�ായ�ക�ം �നിസി�ാലി�ിക�ം ഏെത�ാെമ�്

അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) െപാ�കളി�ളം നിലവിലി�ാ� �ല�ളി� അ��ാ��തിന് സ�ീകരി�േതാ സ�ീകരി�ാ�

ഉേ�ശി��േതാ ആയ പ�തിക� എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ?

കായികതാര��െട െസല�� മാനദ���

3755. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കായികതാര���് ജി�കെള�ം സം�ാനെ��ം �തിനിധീകരി�് വിവിധ മ�ര�ളി�

പെ����തിന് െസല�� ലഭി�ാ� നിലവി�ളള മാനദ��� വിശദമാ�ാേമാ;
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(ബി) െസല��  സമിതികളിെല അംഗ��െട താ�പര��റവ് കാരണം കായികതാര��

െസല�നി� അവഗണി�െ���തായ വാ��ക�െട അടി�ാന�ി�, ഇ�രം സംഭവ��

സം�ാന തല�ി� ഉ�ാവാതിരി�ാ� സ�ീകരി� വ�� ��ക�ത�ക� വിശദമാ�ാേമാ?

േ�ാ��സി�െട ആേരാഗ�ം

3756. �ീ.എസ്.രാേജ��

,, എം. സ�രാജ്

�ീമതി.വീണാ േജാ��്

�ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് എ�ാവ��ം േ�ാ��സി�െട ആേരാഗ�ം എ� ല��ം െെകവരി��തിനായി

എെ��ാം പ�തികളാണ് ആവി�രി�ി�ളളത്;

(ബി) ഏെത�ാം വ��ക�െട �വ��നം ഏേകാപി�ി�െകാ�ാണ് ഈ പ�തി നട�ാ��െത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇതിെ� വിജയകരമായ നട�ി�ിനായി തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട�ം

െപാ�ജന��െട�ം പ�ാളി�ം ഉറ� വ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�് അറിയി�േമാ?

േ�ഡിയ�ളിെല അടി�ാന സൗകര���

3757. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� േ�ഡിയ�ളിെല അടി�ാന സൗകര���  െമ�െ����തിന്

ആേലാചി��േ�ാ; ഉെ��ി� അവ�െട വിശദാംശ�� അറിയി�േമാ;

(ബി) േ�ഡിയ��  ന�രീതിയി�  സംര�ി��തിന് നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാെയ�്

വ��മാ�േമാ?

കായികവികസന�ിന് േ�ാ��്സ് കി�്

3758. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േകരള േ��് േ�ാ��സ് കൗ�സിലി� കീഴി�ളള ��ക��ം

കായികവികസന�മായി ബ�െ��് �വ��ി�� ��ക��ം മാ�േമ കായിക ഉപകരണ��

ഉ�െ�� േ�ാ��്സ് കി�് ലഭി��ള�െവ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) സം�ാനെ� ഇതര െപാ�വിദ�ാലയ�ളി�  കായികരംഗെ� അഭി��ിെ����തി�ം

വിദ�ാ��ികളി�  കായിക അഭി�ചി വ��ി�ി��തി��ളള കായികവ��ിെ� �വ��നം

എെ�ാെ�യാണ്; ഇ�രം ��കളി� ഈ വ��് കായികവികസന�ിന് മതിയായ പരിഗണന

46 of 85



ന���ിെ�� കാര�ം വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(സി) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ��ിെ� ഭാഗമായി െപാ�വിദ�ാലയ�ളി� കായികവ��ിന്

നട�ിലാ�ാ�  കഴി�� എെ��ി�ം പ�തി�െട നി�േ�ശം വിദ�ാഭ�ാസവ��ിന്

സമ��ി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണയ��ി�  കായികരംഗെ��ടി

അഭി��ിെ���� പ�തിക�, വിദ�ാഭ�ാസ വ��മായി സഹകരി�്,  ഉ�െ�ാളളി��തിന്

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െന�ാ�ി�കരയിെല േ�ഡിയ��െട നി��ാണം

3759. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ാ�ി�കര നിേയാജകമ�ല�ിെല െപാഴി��, െന�ാ�ി�കര നഗരസഭ എ�ീ

േ�ഡിയ��െട നി��ാണ�ി�� ഡി.പി.ആ�. ത�ാറാ��തിന് നിേവദനം ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ഡി.പി.ആ�. ത�ാറാ�ി ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) െപാഴി��  േ�ഡിയം,  െന�ാ�ി�കര നഗരസഭ േ�ഡിയം എ�ിവ�െട ഡി.പി.ആ�.

ലഭി�ി�ിെ��ി� ആയത് അടിയ�രമായി ലഭ�മാ�ാ�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�വജന ക�ീഷെ� �വ��ന��

3760. �ീ.െക.�രളീധര�

,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�

,, ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ലഹരി ഉപേയാഗ�ിെനതിെര�ം ൈസബ�  ���ത���  തട��തി�ം �വജന ക�ീഷ�

എെ��ാം നടപടികളാണ് ൈകെ�ാ�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതിനായി എെ��ാം പരിപാടികളാണ് സംഘടി�ി�ി��െത�് വിശദീകരി�േമാ;

(സി) �വജന ക�ീഷെ� ഇതിനാ�� േബാധവ��രണ പരിപാടിക�െട �വ��നം

വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� വ��മാ�േമാ?

നാഷണ� അഡ��� അ�ാഡമിയിെല �മേ��ക�

3761. �ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദവി�ളം നിേയാജക മ�ല�ി�  �വ��ി�� നാഷണ�  അഡ���  അ�ാഡമിയി�

വ�ാപക �മേ��ക� നട��തായ ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി�, ഇതിെനതിെര എ� നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ിരി��ത് എ�് വ��മാ�േമാ;
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(സി) ഇെ��ി� ആവശ�മായ നടപടി ഉട� സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

�വജനേ�മ േബാ�ഡ് �േഖന�� പ�തിക�

3762. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �വജനേ�മ േബാ�ഡ് എ�ാ �ാമ പ�ായ�കളി�മാേയാ നിേയാജകമ�ല

അടി�ാന�ിേലാ നട�ിലാ�ി വ�� പ�തിക� എെ��ാമാണ്;  ഇതിെ� മാനദ���ം

മ�് വിശദാംശ��ം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) േബാ�ഡിെ� േന�ത��ി�  െപരി��മ� നിേയാജകമ�ല�ി�  നട�ിലാ�ി വ��

�വ��ന��  എെ��ാമാണ്;  ഈ വ�ഷം ഇവിെട നട�ിലാ�ാ�  ഉേ�ശി�� മ�്

�വ��ന��െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

േകരേളാ�വ�ി� ഭി�േശഷി�ാ��ായി �േത�ക പ�ാളി�ം

3763. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരേളാ�വ�ി�  ഭി�േശഷി�ാ��ായി �േത�ക പ�ാളി�ം ന�കണെമ� ആവശ�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഭി�േശഷി�ാ�െട വിവിധ സംഘടനക�െട നിേവദന�ിെ� അടി�ാന�ി�  സ��ാ�ം

�വജനേ�മ േബാ��ം ഇ�ാര��ി�  എെ��ി�ം നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) കലാ-കായിക രംഗ�ളി�  മികവ് �ല��� ഭി�േശഷി�ാെര�ടി േകരേളാ�വ�ി�

പെ���ി�വാ� അ��ല നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

�വജന���ായി മ�രപരീ�ാ പരിശീലനം

3764. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

�വജന���ായി ജി�ക�േതാ�ം വിവിധ മ�ര പരീ�ക��� പരിശീലന പരിപാടിക�

സംഘടി�ി�� പ�തിക� പരിഗണനയി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ?

സം�ാനെ� ൈവദ�േതാ�ാദനം

3765. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ഓേരാ പ�തികളി�  നി�ം ഉ�ാദി�ി�� ൈവദ�തി സംബ�ി� വിശദാശം

ലഭ�മാ�ാേമാ;
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(ബി) സം�ാന�് ഉ�ാദി�ി�� ൈവദ�തി�െട ഉ�ാദന െചലവ് ഒ� �ണി�ിന് നിലവി�  എ�

�പയാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) സം�ാന�് ഉപേയാഗി�െ��� ൈവദ�തി�െട എ� ശതമാനമാണ് �റ� നി�ം

വാ��ത്;  അ�ര�ി�  ഒ� �ണി�് ൈവദ�തി�് എ� �പയാണ് ന���ത്എ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) �റ� െചലവി�  ൈവദ�തി ഉ�ാദി�ി��തിനായി ഈ സ��ാ�  എെ��ാം നടപടിക�

സ�ീകരി�വാനാണ് ല��മി��ത്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

െക.എസ്.ഇ.ബി മീ�� റീഡ� ത�ിക

3766. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

െക.എസ്.ഇ.ബിയി� മീ�� റീഡ� ത�ികയി� നിലവി�� ഒഴി�ക� പി.എസ്.സി�് റിേ�ാ��്

െച�ി�ി�ാെയ�ി� ആയതി�� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ?

പ�ാവാലിയിൽ �തിയ ഇല�ി�� െസ�� ഓഫീസ്

3767. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െപ�നാട് പ�ായ�ിെ� കിഴ��  േമഖലയായ പ�ാവാലി�ം,  എ�േമലി പ�ായ�ിെ�

കിഴ�� േമഖലയായ ���തറ,  ���ലം,  എ��� വാലി �േദശ����െ���ി ഒ� �തിയ

ഇല�ി��  െസ��  ഓഫീസ് ആരംഭി��� സംബ�ി�് ഏെത�ി�ം തര�ി�ളള പഠനം

നട�ിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�േമലി ഇല�ി��  െസ��  പരിധി വളെര വിശാലമായ� കാരണ�ം ജീവന�ാ�െട

അപര�ാ�ത �ല�ം മലേയാര േമഖലയിെല ജന���് െെവദ�തി �ട�ം അട��ളള വിഷയ��

സമയബ�ിതമായി പരിഹരി� കി��തി� കാലതാമസം വ��ത് ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(സി) ഈ ���ൾ�് പരിഹാരമാ�ംവിധം പ�ാവാലി േക�ീകരി�് ഒ� �തിയ ഇല�ി�� െസ��

ഓഫീസ് ആരംഭി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

വിദ���ി സ�യം പര�ാ�ത

3768. �ീ.േകാ�� ��േമാ�

,, െക. �����ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെ� െമാ�ം വിദ���ി ആവശ�കത എ�യാണ്;  ഇതി�  എ�യാണ് സം�ാനം

സ��മായി ഉ�പാദി�ി��ത്; എ�യാണ് മ� സം�ാന�ളി� നി�ം വാ��ത്;

(ബി) സം�ാന�ിെ� വിദ���ി സ�യം പര�ാ�ത സംബ�ി�് എെ�ാെ� കാര��ളാണ് 
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സ��ാ� െച�ാ� ഉേ�ശി��ത്;

(സി) പര�രാഗത ഊ��േ�ാത�കളി�  നി�് എ� വിദ���ി ലഭ�മാ�ാനാണ് സ��ാ�

ല��മി��ത്?

ഇല�ിസി�ി വ���/മ��� ത�ികകളിെല ഒഴി�കൾ

3769. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈവദ�തി േബാ�ഡി�  തി�വന��രം ജി�യി�  ഇല�ിസി�ി വ���/മ���  ത�ികയിേല�്

പി.എസ്.സി. എ� േപ��ാണ് അൈഡ�സ് െമേ�ാ ന�കിയത്, വിശദമാ�േമാ;

(ബി) അൈഡ�സ് െച� എ�ാവെര�ം നിയമി�ാ� താമസി��തിെ� കാരണം എ�ാണ്; നിലവി�

എെ��ി�ം തട���േ�ാ,വിശദാംശ�� എെ��ാം;

(സി) അൈഡ�സ് ന�കിയതി� എ� േപെര നിയമി�ി��്;  ബാ�ി�� ��വ� േപ��ം നിയമനം

ന�കാ� അടിയ�ര നടപടി ൈകെ�ാള�േമാ?

െക.എസ്.ഇ.ബി. യിെല �നിയ� അസി��്/കാഷ�� ത�ികക�

3770. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സർ�ാരിെ� െപാ� ഉ�ര��ായി�ം െക.എസ്.ഇ.ബി യിെല �നിയ�  അസി��്/കാഷ��

ത�ികകളിെല ഒഴി�ക� പി.എസ്.സി.� റിേ�ാ��് െച�ാ�െത�െകാെ�� വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ഒഴി�കൾ അടിയതിരമായി റിേ�ാർ�് െച��തിന് നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ  ;

വിശദമാ�ാേമാ?

െക.എസ്.ഇ.ബി. ജീവന�ാ�െട െത�ായ നടപടിക�

3771. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഏെത�ി�ം �േദശ�് ൈവദ�തി ബ�ം നില�� സാഹചര��ി�  �േത�കി�ം

രാ�ികാല�ളി�  ബ�െ�� െക.എസ്.ഇ.ബി.  ഓഫീ�കളിെല േഫാ�  വിേ�ദി�കേയാ

എൻേഗ�ഡ് ആ�ി വ�ുകേയാ െച�� ജീവന�ാ�െട നടപടി ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി�

വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) ഇ�ാര�ം പരിേശാധി�് ഉചിതമായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െക.എസ്.ഇ.ബി. അസി��് എ�ിനീയ� (ഇല�ി��) - എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�് വഴി��

നിയമനം
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3772. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ഇ.ബി.  ലിമി�ഡി� കീഴി�� ഇ.എ�്.�ി.  സബ് േ�ഷ�കളിെല അസി��്

എ�ിനീയ�  (ഇല�ി��) ത�ികയി�  (ഷി�് ഓ�േറ��) എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�് വഴി

നിയമനം ന�കി വ��േ�ാ; എ�ിൽ ��ത നിയമന��െട നടപടി�മ�� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത ത�ികയിൽ താ��ാലിക നിയമന��/വ��് േകാ��ാ�് ന�കാ�േ�ാ;  ഇ�െന

വ��് േകാ��ാ�് െകാ���ത് നിലവി� �ാബല��ി� ഉളള ഏെത�ി�ം നിയമം/േബാ�ഡ്

ഓ�ഡ� വഴി ആേണാ; എ�ിൽ ആ നിയമം/േബാ�ഡ് ഓ�ഡറിെ� വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(സി) എ� ഇ.എ�്.�ി.  സബ് േ�ഷ�കളിലാണ് ��ത ത�ികയിൽ താ��ാലിക

നിയമന��/വ��് േകാ��ാ�് ന�കാ�ളളത്; 400 K.V. ,േമജ� 220 K.V., െെമന� 220

K.V., 110 K.V., 66 K.V., എ�ി�െന തരംതിരി�ളള എ�ം ന�കാേമാ?

െക.എസ്.ഇ.ബി.യിെല �നിയ� അസി��്/കാഷ�� ത�ികയിെല ഒഴി�ക�

3773. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ഇ.ബി.യി�  �നിയ�  അസി��്/കാഷ��  ത�ികയിെല എ� ഒഴി�ക�

പി.എസ്.സി�് റിേ�ാ��് െച�ാ�െ��് വ��മാ�േമാ; ��ത ഒഴി�ക� റിേ�ാ��് െച�ാ�

കാലതാമസം ഉ�ാ��തിെ� കാരണം പരിേശാധി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) ��ത ഒഴി�കളി� വ��ിെല താ� ത�ികയി�� ഉേദ�ാഗ�െര നിേയാഗി�ി�േ�ാ;  എ�ിൽ

എ� േപെര ഏെതാെ� ത�ികളിൽ നി�ാണ് നിേയാഗി�ി��ത് എ�് വ��മാ�േമാ?

െക.എസ്.ഇ.ബി.യി� അസി��് എ�ിക��ീവ് എ�ജിനീയ� (ഇല�ി��) ത�തികക�

3774. �ീ.പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ഇ.ബി.യിെല വിവിധ െ�ാേമാഷ� ത�തികകളിേലതട��ളള ഒഴി�ക� െറ�ലൈറസ്

െച��തിന് ഇ�വെര സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാം;

(ബി) െക.എസ്.ഇ.ബി ലിമി�ഡി�  എ� അസി��് എ�ിക��ീവ് എ�ജിനീയ�  (ഇല�ി��)

ത�തികക�  െറ�ലൈറസ് െച�വാ��് എ�ം ഇതി�� കാലതാമസ�ിന് കാരണ�ം

വിശദമാ�േമാ;

(സി) അസി��് എ�ിക��ീവ് എ�ജിനീയ�  (ഇല�ി��) ത�തികകളി�  ഇേ�ാ�  ഒഴി�ക�

നിലവി�േ�ാ; വിശദ വിവരം ന��േമാ;

(ഡി) െക.എസ്.ഇ.ബി ലിമി�ഡി�  പി.എസ്.സി വഴി നിയമനം നട��തി�� എ� അസി��്

എ�ജിനീയ� (ഇല�ി��) ഒഴി�ക� ഉ�്; ഇത് പി.എസ്.സി�് റിേ�ാ��് െച�ി�േ�ാ; വിശദ

വിവരം ന��േമാ?
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�തിയ ൈവദ�തി െസ�� ഓഫീ�ക�

3775. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാരിെ� കാലയളവി�  �തിയതായി ആരംഭി� ൈവദ�തി െസ��  ഓഫീ�ക�

ഏെത�ാം; വ��മാ�ാേമാ ?

(ബി) െകാ�ം ജി�യി�  �ഴിമതി�ാട് േക�മാ�ി �തിയ െസ��  ഓഫീസ് ആരംഭി��തി��

ശിപാ�ശ ൈവദ�തി േബാ�ഡിെ� പരിഗണനയി� ഉേ�ാ; വിശദാംശ�� ന��േമാ?

േകടായ ഇല�ിക് മീ��ക�

3776. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഇല�ിക് മീ��  ശരിയായി �വർ�ി�ാ�ത് �ലം റീഡീംഗ് �ത�മായി േരഖെ���ാതിനാൽ

KSEB  �് സാ��ിക ന�ം ഉ�ാ�� സാഹചര��ി�  ഇ�രം മീ��ക��് പകരം

�ണേമ��ളള മീ��ക� വില ഈടാ�ിെ�ാ�് െക.എസ്.ഇ.ബി തെ� മാ�ിെകാ��� രീതി

നട�ിലാ�ാ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

ക�യം - ബാണാ�രസാഗ� - െപ�വ�ാ�ഴി െെഹഡ� �റിസം പ�തി

3777. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ക�യം - ബാണാ�രസാഗ� - െപ�വ�ാ�ഴി െെഹഡ� �റിസം വികസന�ിന് 300 േകാടി

�പ ധനമ�ി �ഖ�ാപി�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട ഡി.പി.ആ�. ത�ാറാ��തി�  കാലതാമസം േനരി�ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഏത് ഏജ�സിെയയാണ് ഇതിനായി �മതലെ���ിയെത�് അറിയി�ാേമാ?

ൈഹഡ� �റിസം

3778. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ�

,, േറാജി എം. േജാ�

,, അ�പ് േജ�ബ്

,, വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ൈഹഡ�  �റിസ�ിെ� സാധ�തക�  ഉപേയാഗെ����തിനായി നട�ിലാ�ിയി�� �തിയ

പ�തിക� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;
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(ബി) ൈഹഡ�  �റിസം െസ��കെള ൈവദ�തി േബാ�ഡിെ� ഒ� സ�ിഡിയറി ക�നിയായി

�നഃസംഘടി�ി�ി�േ�ാ എ�് അറിയി�േമാ?

ഊ�� സംര�ണം

3779. �ീ.പി.െക. ശശി

,, പി.ടി.എ. റഹീം

,, പി.വി. അ�വ�

,, വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ൈവദ�തി�െട ഉപേഭാഗം പരമാവധി �റ� െകാ�� ഊ�� സംര�ണ�ിന്

എെ��ാം �തന പ�തികളാണ് ആവി��രി�ി��ത്;

(ബി) ഉപേഭാ�ാ���് കാര��മത�� ൈവദ�േതാപകരണ��, എ�.ഇ.ഡി  -  ബ��ക�

എ�ിവ �റ� വില��് ലഭ�മാ��തി�� നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ?

േസാളാ� വാ�� ഹീ��ക� വ�ാപകമാ�ാ� നടപടി

3780. �ീ.േറാഷി അഗ�ി�

,, പി.െജ.േജാസഫ്

,, േമാ�സ് േജാസഫ്

േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് അെന��് �േഖന സ�ിഡിേയാ��ടി േസാളാ�  വാ��  ഹീ��ക�  �ാപി�

ന��� പ�തി ഏത് ഘ�ം വെരയാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി നിലവി�  വ�െത�ാണ് എ�റിയി�േമാ;  ഇത് ഫല�ദമായി

�ാവ��ികമാ�ാ� കഴി��േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത പ�തിയി�െട ൈവദ�തി ഉപേഭാഗ�ി� ഏകേദശം എ� �ണി�് ൈവദ�തി ലാഭി�ാ�

സാധി�െമ�ാണ് �തീ�ി��ത്;  ഈ പ�തി നട�ിലാ�ിയ ഇട�ളി�  ൈവദ�തി

ഉപേഭാഗ�ി� �റ��ായി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) സ��ാ�  അതിഥി മ�ിര�ളി�ം സ�കാര� പാ��ിട സ��യ�ളി�ം േഹാ��കളി�ം േസാളാ�

വാ��  ഹീ��ക�  �ാപി��തി�� േ�ാ�ാഹനം ഊ��ിതെ���ാ�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

ൈവദ�ത േബാ�ഡി� മ��� ത�ികയിെല നിയമനം

53 of 85



3781. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന ൈവദ�ത േബാ�ഡിെല മ��� ത�ികയിെല നിയമന�ിനായി നിലവി� റാ�് ലി�്

ഉേ�ാ; എ�ിൽ ��ത ലി�ിൽ നി�ം എ� േപ��് നിയമനം ന�കിയി��്; എ�േപർ�ാണ്

അവസാനമായി നിയമന ശിപാ�ശ ന�ിയി��െത�ം എ�ാണ് ന�കിയി�ളളെത�ം

അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത ലി�ിൽ നി�ം അവസാനം നിയമന ശിപാ�ശ ന�കിയി�ളളവ��് ഇ�വെര�ം നിയമനം

ലഭി�ി�ിെ��ളള കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇതി�ളള കാരണം വ��മാ�േമാ ;

(സി) പി.എസ്.സി.  യി� നി�ം നിയമന ശിപാ�ശ ലഭി�തിന് േശഷം എ� സമയ പരിധി�ളളി�

നിയമനം ന�കണെമ�ളളതാണ് നിയമം എ� വ��മാ�ാേമാ?

േസാളാ� എന�ജി�െട സാധ�തക�

3782. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േസാളാ� എന�ജി ഉപേയാഗി�് ലാഭകരമായി �വ��ി�� ഏെത�ി�ം സംരംഭം േകരള�ി�

�വ��ി��േ�ാ; എ�ിൽ അതിെ� വിശദവിവര�� ന�കാേമാ;

(ബി) ബേയാേവ�് ഉപേയാഗി�് ൈവദ�തി ഉ��ാദി�ി�� എെ��ി�ം സംരംഭം േകരള�ി�

�വ��ി��േ�ാ; അതിെ� സാധ�തക� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ?

സംേയാജിത ഊ��വികസന പ�തി

3783. �ീ.എ. �ദീ��മാ�

,, െക.ഡി. �േസന�

�ീമതി �. �തിഭ ഹരി

�ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നഗര�േദശ�ളിെല ൈവദ�തി വിതരണ സൗകര�ം െമ�െ����തിന്

സംേയാജിത ഊ��വികസന പ�തി (ഐ.പി.ഡി.എസ്) നട�ിലാ�ിവ��േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ഏെത�ാം ���ികളാണ് ��ത പ�തിയി�  ഉ�െ���ിയിരി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ പ�തി�ായി എ� �പ അ�വദി�ി�െ��ം അതി�  േക�-സം�ാന വിഹിതം എ�

വീതമാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ?

ൈവദ�തി ഉപേയാഗം
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3784. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �തിദിന ൈവദ�തി ഉപേയാഗം എ�യാണ്;

(ബി) സം�ാന�് നി�ം �തിദിനം എ� �ണി�് ൈവദ�തി ഉ�ാദി�ി���്;

(സി) േവാ�േ�ജ് �റ� �േദശ�ളി� �തിയ �ാ�േ�ാമ� �ാപി��തിന് ഏെത�ി�ം �േത�ക

പ�തി നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

ൈവദ�തി ചാ�ജ് �ടി�ിക പിരിെ���ാ� നടപടി

3785. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

െക.എസ്.ഇ.ബി.�് ൈവദ�തി ചാ�ജ് ഇന�ി�  ലഭി�ാ�� �ടി�ിക പിരിെ���ാ�

ആവശ�മായ നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാ;  എ�ി�  എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ�

ഉേ�ശി��ത് എ�് വ��മാ�േമാ?

ൈവദ�തി കാ�ക�

3786. �ീ.ൈഹബി ഈഡ�

,, േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ൈവദ�തി കാ�ക�  വാടക�് ന���തി�ം െപാ�ജന��െട ൈവദ�തി കാ�ക�  ചാ��്

െച��തി��� പ�തി ൈവദ�തി േബാ�ഡ് നട�ിലാ��േ�ാ;

(ബി) ഈ പ�തി�ായി സം�ാന സ��ാരിെ� എ�് ധനസഹായം ലഭി�ം;  ഈ പ�തി�ായി

താ�ര�പ�ം �ണി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ന��േമാ?

ൈവദ�തി േബാ�ഡിെല അസി��് എ�ിനീയ� ത�ികയിെല ഒഴി�ക�

3787. �ീ.െക. െക. രാമച�� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന ൈവദ�തി േബാ�ഡി� അസി��് എ�ിനീയ� ത�ികയി� ഒഴി�ക� നിലവി�േ�ാ

എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) അസി��് എ�ിനീയ�െട പി.എസ്.സി. റാ�് ലി�് നിലവി� വ�തി� േശഷം എ� ഒഴി�ക�

റിേ�ാ��് െച� എ�് വിശദീകരി�േമാ;

(സി) അസി��് എ�ിനീയ� റാ�് ലി�ിെ� കാലാവധി തീ�ം ��് പരമാവധി ഒഴി�ക� റിേ�ാ��്

െച�് ലി�ി� ഉ�െ��വ��് നിയമനം ലഭി�വാ�� നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ എ�റിയി�േമാ ?

ൈവദ�തി േബാ�ഡിെല െപാ��ലംമാ�ം
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3788. �ീ.വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈവദ�തി േബാ�ഡിെല ഈ വ�ഷെ� െപാ��ലംമാ��ിന് ഓഫീസ�  കാ�ഗറിയിെല

ഉേദ�ാഗ� വിഭാഗ�ിന് ബാധകമായ വ�വ�ക� മ�് ജീവന�ാ�േടതി� നി�് വ�ത��മാണ്

എ� പരാതി പരിേശാധി�േമാ;

(ബി) വിവിധ ഓഫീ�കളിെല ത�ികക�  േപാ�ിംഗ് െ��ത് എ� േപരി�  െവ�ി�റ��ത്

വ�ാപകമായ ഉേദ�ാഗ� �ലംമാ��ിന് കാരണമാ�ം എ� ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

ഇ�രം െവ�ി�റ��ക� നട��ത് മിക� േസവനം �ാപന�ിന് ലഭി��തിന് വിഘാതം

��ി�ം എ�തിനാ�  അ�വദനീയ ത�ികകളി�  ��വ�  ഉേദ�ാഗ�െര നിയമി�വാ�

അധികാരിക��് നി�േ�ശം ന��േമാ;

(സി) നിലനി�ി�� വ�വ�ക�  അ�ിമറി�് �തിയതായി ഒ� ��വാക�ം ഇതിനായി ��ി�ത്

ഉേദ�ാഗ� വിഭാഗം ജീവന�ാരി�  വലിയ അളവി�  പരി�ാ�ി�ം അസ��ത�ം

ഉ�ാ�ിയി��് എ� പരാതി പരിേശാധി�േമാ;

(ഡി) �ിര അംഗൈവകല�ം ബാധി�വ�, വിധവക�  �ട�ിയ പരിഗണന അ�ഹി��

വിഭാഗ�ളി�െ��� ഉേദ�ാഗ���് ലഭി�ി�� �ലംമാ��ി�  നി��� സംര�ണം

അേതപടി �ട�വാ�� നി�േ�ശ��  േബാ�ഡ് അധികാരിക��് ന��േമാെയ�്

വ��മാ�േമാ?

ൈവദ�തി അപകട��

3789. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് കഴി� ഒ� വ�ഷ�ിനിടയി� ൈവദ�തി അപകട�� �ലം മരണമട�വ�െട

കണ�് െപാ�ജന��, ൈവദ�തിേബാ�ഡ് ജീവന�ാ�, കരാ�കാ� എ�ി�െന തരം തിരി�്

ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�  മരണമട�� ഓേരാ���ം എെ��ാം സഹായ�ളാണ് േബാ�ഡ്

ന�കിവ��ത്;

(സി) േജാലി�ിടയി�  ൈവദ�താഘാതേമ�് മരണമട�� കരാ�  ജീവന�ാ�െട ബ����്

അ�ഹമായ സഹായം പലേ�ാ�ം ലഭി��ി��കാര�ം ഗൗരവമായി കാ��േ�ാ;  എ�ി�

ഇ�ര�ി� മരണമട��വ��് ന�കിവ�� സഹായ�� വ��ി�ി�േമാ; വ��മാ�േമാ ;

(ഡി) വ��ി�വ�� ൈവദ�തി അപകട�� �റ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ൈവദ�തി ക�ിയി� ത�ി മരണമട�യാൾ� സാ��ിക സഹായം

3790. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:
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ക��  ജി�യിെല പ�ാ��  പ�ായ�ിെല ൈപസ�രിയി�  സതീശ് �മാ�  എ�യാ�

ൈബ�ി�  യാ� െച�െവ  ,െപാ�ി വീ� കിട� ൈവദ�തി ക�ിയി�  ത�ി മരണമട�

സാഹചര��ി�  സതീശ് �മാറിെ� നിരാലംബമായ ��ംബ�ിന് സാ��ിക സഹായം

ന�കാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ൈവദ�തി േബാ�ഡി� ത�ികക� െവ�ി�റ�ാ� നീ�ം

3791. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ൈവദ�തി േബാ�ഡി�  ത�ികക�  െവ�ി�റ�ാ�  നീ�ം നട��താ�� വാ��

��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ;

(ബി) ൈവദ�തി േബാ�ഡിെല ജീവന�ാ�െട ആവശ���  അംഗീകരി�് �ലംമാ�ം നട�ാ�

ൈവദ�തി വ��് മ�ി നി�േ�ശി�ി�ം മാേന�െമ�ിെല ചില�െട നി�ി� താ�ര�ം കാരണം ഇത്

അ�ിമറി��തായി�� വാ�� ��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ;

(സി) ഇതിെനതിെര സി.ഐ.ടി.�, എ.ഐ .ടി.� .സി സംഘടനക� സമരം നട�ാ� േപാ�� കാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ;

ൈവദ�തി ലഭ�മാകാ� വീ�ക�

3792. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ൈവദ�തി ലഭ�മാകാ� എ� വീ�ക� ഇനി�ം സം�ാന�് ബാ�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന�് സ��� ൈവദ�തീകരണം ല�� �ാ�ിയി�  എ�ിയി�േ�ാ;  വിശദാംശം

െവളിെ���േമാ;

(സി) സം�ാന�് ഇനി�ം ൈവദ�തി ലഭ�മാകാ� വീ�കളിേല�് ച��ളിൽ ഇള�നൽകി ൈവദ�തി

എ�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

ൈവദ�തി േബാ�ഡിെ� ഉപേഭാ� േസവനം െമ�െ���ാ� ക�� പ�തിക�

3793. �ീ.തി�വ�� രാധാ���

,, െക.സി.േജാസഫ്

,, ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ൈവദ�തി േബാ�ഡിെ� ഉപേഭാ� േസവനം െമ�െ���ാ� എെ��ാം ക�� പ�തികളാണ്

ആവി�രി�് നട�ാ�ിയി��ത് ;

(ബി) ഇതിനായി എെ��ാം േസവന-സ��ീ�കളാണ് നട�ാ�ിയെത�് വിശദീകരി�േമാ;
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(സി) ഏെത�ാം പ�തികളാണ് ഇതി�േവ�ി �േയാജനെ���ിയെത�് വിശദമാ�േമാ?

ൈവദ�തി വാ��തിന് ദീ�ഘകാല കരാ�

3794. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കഴി� സ��ാരിെ� കാല�് സം�ാന�ിന് �റ�് നി�് ൈവദ�തി വാ��തിന്

എെ��ി�ം ദീ�ഘകാല കാരാറി� ഏ�െ��ി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ; എ�ി� എ� െമഗാവാ�്

ൈവദ�തി വാ��തി�� കരാറിലാണ് ഏ�െ��ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�ര�ി� ഒ� �ണി�ിന് എ�് നിര�ി� ൈവദ�തി വാ��തിനാണ് െട�ഡറി�െട കരാ�

ഉ�ായി��ത് എ�് വ��മാ�േമാ?

ൈവദ�തി വാ��തി�� കരാ�ക�

3795. �ീ.ജി.എസ്.ജയലാ�

�ീമതി ഗീതാ േഗാപി

�ീ.െക. രാജ�

�ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിന് �റ�്നി�ം ൈവദ�തി വാ��തിനായി ദീ�ഘകാലാടി�ാന�ി� ഏ�െ��ി��

കരാ�ക�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) േകരള�ി��ി� നി��� ൈവദ�തി വാ�� കരാ�ക�െട വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(സി) കായം�ളം താപനിലയ�ി� നി�് ൈവദ�തി വാ��േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ൈവദ�ത കേ�ാള�ി�  വില �റ�� സമയ�ളി�  ൈവദ�തി വാ��തിന് എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി� വ��െത�റിയി�ാേമാ?

കാ�ി� നി�ം ൈവദ�തി ഉ�ാദനം

3796. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് കാ�ി�  നി�ം ൈവദ�തി ഉ�ാദി�ി��േ�ാ  ;  എ�ി�  എ� െമഗാവാ�്

ഉ�പാദി�ി���് ;

(ബി) അ�കാരം ൈവദ�തി ഉ�ാദി�ി�വാ�  േശഷി�� േക���  കെ��ിയി�േ�ാ;  എ�ി�

ഏെത�ാം;

(സി) തമി�ാട് അ�രം സംരംഭകെര േ�ാ�ാഹി�ി���േപാെല േകരള�ി�ം സംരംഭകെര

േ�ാ�ാഹി�ി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?
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�ട�ളം പവ�ൈഹെവ ൈവദ�തി ൈല� ടവ� നി��ാണം

3797. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ൈഹേ�ാടതി�െട േ� ഉ�രവ് അവഗണി�് �ട�ളം പവ�ൈഹെവ ൈവദ�തി ൈല�

�ാപി���മായി ബ�െ��� ടവ�  നി��ാണം �ട��തായ റിേ�ാ��ക�

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇേ�ാ�  ൈവദ�തി ൈല�  വലി��ത് ജനവാസേക��ി�െട ആയതിനാ�  ഒ�ം

ജനവാസമി�ാ� സമാ�ര േക��ി�െട ൈല� വലി�ാ�ളള സാധ�ത പരിേശാധി�് റിേ�ാ��്

ന�കാ� ൈഹേ�ാടതി കള�െറ �മതലെ���ിയി�േ�ാ;

(സി) അ�വെര 400 െക.വി. പവ�ൈല� നി��ാണ�മായി ബ�െ�� ���ിക� നി��ിവ�ാ�

േകാടതി നി�േ�ശ�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി� ഇേ�ാ� നട�� ���ി േകാടതിയല�� നടപടിയായി കാേണ�ിവ�േമാ; അെ��ി�

വിശദാശ�� വ��മാ�േമാ?

പാല�ാട് ജി�യിെല െവ��രയി� ഗ�ാസ് ഇ��േല�ഡ് സ�േ�ഷ�

3798. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

പാല�ാട് ജി�യിെല െവ��രയി� നിലവി��  110െകവി സ�േ�ഷ� പകരം  110െകവി

ഗ�ാസ് ഇ��േല�ഡ് സ�േ�ഷ� നി��ി��ത് സംബ�ി�് സ�ീകരി� വ�� നടപടിക�

എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

െെവദ�തി വിതരണരംഗം ശ�ിെ���ാ� ക��പ�തിക�

3799. �ീ.വി.ഡി.സതീശ�

,, ൈഹബി ഈഡ�

,, അ�വ� സാദ�്

,, അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െെവദ�തി വിതരണരംഗം ശ�ിെ���ാ�  എെ��ാം ക�� പ�തികളാണ്

ആ��ണം െച�ിരി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) എെ��ാം പ�തികളാണ് ഇൗ രംഗ�് നട�ാ�ാ�േ�ശി��െത�ം അവ�് െറ�േല�റി

ക�ീഷ� അ�മതി ന�കിയി�േ�ാെയ�ം വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഈ പ�തിക��� ധനസമാഹരണം എ�െനെയ�് െവളിെ���േമാ?
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െെവദ�തി െെല�കളി� നി�ം അപകട�ി�െ��� മരണം

3800. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കഴി� സ��ാ�  കാലയളവി�  െെവദ�തി െെല�കളി�  നി�ം െെവദ�താഘാതേമ�ം

വീ�കളി�വ�് െെവദ�താഘാതേമ�ം എ� േപ�  അപകട�ി�െ�� എ�ം മരണെ��െവ�ം

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇവരി�  എ� േപ��്/ആ�ിത��്കഴി� സ��ാ�  "സ��ാ�  സഹായം,"  "േബാ�ഡിെ�

കീഴി� െതാഴി�" എ�ിവ ന�കി എ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം െെവദ�താഘാതേമ�്

അപകട���ിരയായവ�െട കണ�് ലഭ�മാ�േമാ; അവർ�് എെ��ാം സഹായ�� ന�കി

എ�ം എ� േപ��് െതാഴി� ന�കി എ�ം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇൗ സ��ാ� അധികാരേമ�തി�േശഷം നാളി�വെര എ� േപ� െെവദ�താഘാതേമ�് മരണെ��;

മരണെ��വ�െട ��ംബ���് എെ�ാെ� സഹായ��  ന�കി;  എ� ആ�ിത��്

െതാഴി� ന�കി എ�ം വ��മാ�േമാ?

ഡാ�കളിെല ജലദൗ�ലഭ�ം

3801. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� കാലവ�ഷ�റ�ം ഡാ�കളിെല ജലദൗ�ലഭ��ം നട�വ�ഷെ� ൈവദ�തി

ഉ�പാദനെ� ഏ� രീതിയി�  ബാധി�ം എ�് വിലയി��ിയി�േ�ാ  ;  എ�ി�  വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാനെ� ഡാ�കളി� എ� ദിവസേ��� ൈവദ�തി ഉ�പാദി�ി��തിന് ആവശ�മായ

ജലം േശഷി���്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) സം�ാന�് ഒ� ദിവസം ആവശ�മായി വ�� ശരാശരി ൈവദ�തി എ� �ണിെ��ം,

ആയതി�  എ� �ണി�് സം�ാന�് ഉ�പാദി�ി��െവ�ം േശഷി��ത് ഏെത�ാം

േ�ാത�കളി� നി�് സംഭരി��െവ�ം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) സം�ാനെ� ജലേ�ാത�കളി�  നി�ം എ� ദിവസെ� ൈവദ�തി  (എ� �ണി�്)

ഉ�പാദി�ി�ാ� കഴി�െമ�ം കാലവ�ഷ�റ��ല��ായ നിലവിെല അവ� തരണം െച�ാ�ം

പവ�ക�് ഒഴിവാ�ാ�മായി എ� നടപടിക� സ�ീകരി� വ�� എ�ം വ��മാ�േമാ?

പ�ാ�ി മ�ല�ി� �തിയ െസ�� ഓഫീ�ം സബ് േ�ഷ�ം

3802. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:
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പ�ാ�ി മ�ല�ി� ��തായി ആരംഭി�ാ� ഉേ�ശി�� വിള�� െസ�� ഓഫീസ്, വ��ഴ

സബ് േ�ഷ�, എ�ിവ�െട �വ��ന�� ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വിശദീകരി�ാേമാ; ഇവ

ആരംഭി��തിന് എെ��ി�ം തട���േ�ാ; എ�ി� വ��മാ�ാേമാ?

േതാ�ംപടി െക.എസ്.ഇ.ബി. െസ�� ഓഫീസ്

3803. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 11.12.2015 � 80 ല�ം �പ�െട നി��ാണ ���ിക��ായി ഭരണാ�മതി ലഭി� െകാ�ി

മ�ല�ിെല േതാ�ംപടി െക.എസ്.ഇ.ബി.  െസ��  ഓഫീസ് നി��ാണ ���ിക�

എ�േ��് ആരംഭി�ാ� സാധി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഭരണാ�മതി ലഭി� �ക െക.എസ്.ഇ.ബി. �് ലഭ�മായി�േ�ാ;

(സി) ��ത നി��ാണ ���ിക� ആരംഭി��തിനായി സ�ീകരി�ി�ളള നടപടിക� എെ��ാെമ�്

വിശദമാ�ാേമാ ?

കാ�ാ�ട മിനി ൈവദ�തി ഭവ�

3804. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

കാ�ാ�ട മ�ല�ിെല കാ�ാ�ട പ�ായ�ി�  െക.എസ്.ഇ.ബി.  െസ��  ഓഫീസ്

�വ��ി��ിട�് മിനി ൈവദ�തി ഭവ�  നി��ി��ത് സംബ�ി�് എെ��ി�ം നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ി� ആയതിെ� നടപടി�മ�� എ�ാെയ�് വിശദീകരി�േമാ?

ജലെെവദ�ത പ�തിക�

3805. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െവളള�വ�, പന�യം, െപ�േ�ന�വി ജലെെവദ�ത പ�തിക� എ�ാണ് ക�ീഷ� െച�ത്;

ഓേരാ പ�തി�െട�ം �വ��നം ആരംഭി�െത�ാണ്;

(ബി) ��ത പ�തിക� ഓേരാ�ി�െട�ം എ� െമഗാവാ�് െെവദ�തി ആണ് ഉ�ാദി�ി��ത് എ�്

വ��മാ�േമാ?

ൈപേറാലിസിസ് സംവിധാന�ി�� �ാ�ക�

3806. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാലിന� സം�രണ�ി�ം ൈവദ�തി ഉ�ാദന�ി�മായി ൈപേറാലിസിസ് സംവിധാന�ി��

�ാ�ക�  �ാപി�ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;  എ�ി�  ഏെതാെ� ക�നിക�മായി�ാണ്
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ധാരണാപ�ം ഒ�ി�ിരി��ത് എ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ധാരണാപ��ിെല വ�വ�ക� എെ��ാെമ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ൈപേറാലിസിസ് സാേ�തിക വിദ� ഉപേയാഗം �ല��ാ�� വിഷവാതകം നിമി�ം അപകടം

ഉ�ാകാതിരി�ാ� എെ��ാം ��ക�ത� സ�ീകരി�ി��്; വിശദാംശം ന��േമാ?

�ാ��് മീ��

3807. �ീ.ൈഹബി ഈഡ�

,, വി.പി.സജീ��

,, സ�ി േജാസഫ്

,, െക.�രളീധര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) മാസം അ�റ് �ണി�ി� ��ത� ൈവദ�തി ഉപേയാഗി�� ഉപേഭാ�ാ���് �ാ��് മീ��

നട�ിലാ�ണെമ�് ൈവദ�തി െറ�േല�റി ക�ീഷ� ശിപാ�ശ െച�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഈ ശിപാ�ശ നട�ിലാ��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(സി) �ാ��് മീ�� ഘടി�ി���െകാ�� �േയാജന�� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ?

കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല െെവദ�തി െസ�� ഓഫീ�ക�

3808. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� എ� െെവദ�തി െസ�� ഓഫീ�ക� ഉ�്;

(ബി) ഇൗ ഓഫീ�കളി� അ�വദി� ത�ികക�െട എ�ം എ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇൗ ത�ികകളി� ഒഴി�് കിട��വ ഏതാെണ�ം എ� കാലമായി ഒഴി� കിട�� എ�ം

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത ഒഴി�ക� എേ�ാ� നിക�െമ�് വിശദമാ�ാേമാ ?

സ��� ൈവദ�തീകരണ പ�തി

3809. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സ��� ൈവദ�തീകരണ പ�തിയി� എം.എ�.എ മാ�െട ആ�ിവികസന ഫ�് ഉപേയാഗി�്

ഏെത�ാം ���ികളാണ് നട�ിലാ��ത് എ�് വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ഓേരാ മ�ല�ളി�ം ഇ�ര�ി�  നട�� ���ിക�  സംബ�ി� വിശദാംശ��ം മ�ം

എം.എ�.എ. മാെര അറിയി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദീകരി�േമാ;

(സി) തേ�ശസ�യംഭരണ�ാപന��െട പ�തി വിഹിതം ഉപേയാഗി�് നട�ിലാ�� ���ികെള
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സംബ�ി�� വിശദാംശ��  അതാത് തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�െള അറിയി��തിന്

നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദീകരി�േമാ?

സ��� ൈവദ�തീകരണം

3810. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��� ൈവദ�തീകരണ�മായി ബ�െ��് ൈവദ�തി േബാ�ഡ് സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ��ാം എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) സ��� ൈവദ�തീകരണ�ിനായി എം.എ�.എ.  ഫ�് ലഭ�മായി�േ�ാ;  ഭരണാ�മതി ലഭി�

പ�തികളിൽ നട�ിയ �വ��ന�� എെ��ാം; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) എം.എ�.എ.ഫ�് ലഭ�മായവയിൽ സ��� ൈവദ�തീകരണം എേ�ാൾ

���ിയാ�ം;വിശദമാ�ാേമാ?

പ�ിവാസ� എ�്��ഷ�, േതാ�ിയാ� ജലൈവദ�ത പ�തിക�

3811. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ിവാസ�  എ�്��ഷ�, േതാ�ിയാ�  ജലൈവദ�ത പ�തിക�െട നി��ാണം

�നരാരംഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ� െമഗാവാ�് ൈവദ�തിയാണ് ��ത പ�തികളി� നി�് �തീ�ി��െത�ം പ�തിക�

എ�േ��് ���ിയാ�ി ക�ീഷ� െച�വാ� സാധി�െമ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ��സ��ാരിെ� കാല�് ഏെത�ാം ജലൈവദ�ത പ�തിക�െട പണി ���ിയാ�ിെയ�ം

എ� െമഗാവാ�് ൈവദ�തി അധികമായി ഉ�ാദി�ി�െവ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

അതിരി�ിളളി പ�തി

3812. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) അതിരി�ിളളി പ�തി നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ ;

(ബി) ��ത പ�തിെ�തിെര �ചരണം നട�� സംഘടനക�െട �വ��നം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) പരി�ിതി വിഷയം അജ�യാ�ി �വ��ി�� ചില സംഘടനക��് ലഭി��

ഫ�ിംഗിെന�റി�ളള ആേ�പ�� ��യി�െ��ി�േ�ാ?

അതിര�ി�ി ജലൈവദ�ത പ�തി
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3813. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

അതിര�ി�ി ജലൈവദ�ത പ�തി�െട നി��ാണ �വ��ന�� ആരംഭി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി�

എെ��ാം ���ികളാണ് ഏെ���ി�ളളത് എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ൈവദ�തിൈല� അപകട�� ഒഴിവാ�ാ� നടപടി

3814. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാരിെ� കാല�് നാളി�വെര ൈവദ�തിൈല� അപകട�ളി�െ��് േഷാേ��് മരി�

ആ�ക�െട എ�ം എ�െയ�് കണ�ാ�ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ;

(ബി) ൈവദ�തിൈല�  െപാ�ിവീണ് ഉ�ാ�� അപകട�ളി�  നി�ം ര�േനടാ�  ഇവ െപാ�ി

വീണാ�ട�  തെ� ൈവദ�തി നില�� എെ��ി�ം സംവിധാനം ഏർെ���വാൻ

നടപടി�േ�ാ;

(സി) ൈവദ�താഘാതം വഴി�� മരണ�� ഒഴിവാ�ാ� എെ�ാെ� നടപടിക� ൈവദ�തിേബാ�ഡിന്

സ�ീകരി�വാ� കഴി�െമ�് വിശദമാ�േമാ?

സൗരൈവദ�തി�െട വ�ാപനം

3815. �ീ.വി.ഡി.സതീശ�

,, തി�വ�� രാധാ���

,, വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� സൗരൈവദ�തി�െട വ�ാപനം സംബ�ി�് പഠനം നട�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) നിലവി� സം�ാന�് സൗേരാ��ം ഉ�ാദി�ി�� േ�ാത�ക�ം അവ�െട ഉപേഭാ�ാ��ം

ഏെതാെ�യാെണ�് െവളിെ���േമാ;

(സി) സൗരൈവദ�തി�െട വ�ാപനം സംബ�ി�് ൈവദ�തിേബാ�ഡ് സ�േ� നട�ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�േമാ?

േവന��ാലെ� ൈവദ�തി ഉപേഭാഗം

3816. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) എ�.ഇ.ഡി ബ��ക�െട ഉപേയാഗ�ി�  ഉ�ായ വ�വ��നവ് ൈവദ�തി ഉപേഭാഗം

�റ�വാ� കാരണമായി�േ�ാ;

64 of 85



(ബി) ഇ�ഴി� േവന��ാലെ� ൈവദ�തി ഉപേഭാഗം കഴി� വ�ഷ�മായി താരതമ�െ���േ�ാ�

�റവായി��െവ� റിേ�ാ��ക� വ�താപരമാേണാ;

(സി) എ�ിൽ ൈവദ�തി ഉപേഭാഗ�ി� വ� �റവ് എ�െയ�് വ��മാ�േമാ?

ൈവദ�േതാ�ാദനം വ��ി�ി��തിന് പ�തിക�

3817. �ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

�ീ.ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

,, വി.ആ�. �നി� �മാ�

,, എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ൈവദ�േതാ�ാദനം വ��ി�ി��തിനായി സ�ീകരി�ിരി�� മാ����െട�ം

പ�തിക�െട�ം വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ബി) ൈവദ�തി �സരണ ന�ം �റ��തിനായി എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ�

ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഭാവിയിെല ഊ��േ�ാത�് എ� നിലയി� സൗേരാ���ിെ� �ാധാന�ം കണ�ിെല��്

െക.എസ്.ഇ.ബി നട�ാ�� പ�തിക� വ��മാ�േമാ?

സം�ാന�ി�� േക� ൈവദ�തി വിഹിതം

3818. �ീ.പാറ�� അ��

േഡാ.എം. െക. �നീ�

�ീ.െക.എം.ഷാജി

,, പി.ബി. അ�� റ�ാ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനം ക�� ൈവദ�തി �തിസ�ി േനരി�െകാ�ിരി�േ�ാ�  കായം�ളം താപനിലയം

അട�കിട��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  കായം�ളം നിലയ�ിെ� ഉ��ാദനേശഷി എ�

െമഗാവാ�ാണ് എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇേ�ാ� സം�ാന�ി�� േക� ൈവദ�തി വിഹിത�ി� എ� െമഗാവാ�ിെ� �റ��്;

(സി) കായം�ളം താപനിലയ�ി�  നി�് ൈവദ�തി വാ��ത് ഏത് സാഹചര��ിലാണ്

െക.എസ്.ഇ.ബി. നി��ലാ�ിയെത�് െവളിെ���േമാ;

(ഡി) നാ�യാേണാ കായം�ള�് ഇ�നമായി ഉപേയാഗി��ത്; സമീപകാലെ� ഏ��ം �റ�

വില�ാണ് ഇേ�ാൾ നാ� ലഭി��െത� കാര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ഇ) ഈ സാഹചര��ി� കായം�ളം നിലയ�ി� നി�� ൈവദ�തി�് വില �റയിേ�  ;എ�ി�

കായം�ളം നിലയ�ി�  നി�് ൈവദ�തി വാ�� കാര�ം ൈവദ�തി േബാ�ഡ്

�നഃപരിേശാധി�േമാ?
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ൈവദ�താഘാതേമ� മരണെ�� വന��ഗ��

3819. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കഴി� പ� വർഷ�ാലയവിൽ സം�ാനെ� വനേമഖലയി�ം പരിസര�േദശ�ളി�മായി

ആനക� ഉ�െ�െട എ� �ഗ�� ൈവദ�താഘാതേമ�് മരണെ��ക��ായി;

(ബി) അപകട��ായാ� ഉടെന തെ� ൈവദ�തി ബ�ം വിേ�ദി�െ��� സംവിധാനം സം�ാന�

നിലവി�േ�ാ; എ�ിൽ എവിെടെയ�ാമാണ്;

(സി) ൈവദ�തി േബാ�ഡ ് ൈവദ�തി വിതരണേമഖലയി�  നട�ിയി�� �ര�ാ സംവിധാന��

എെ��ാമാണ്;  ഈ സംവിധാന��  �വ��ന�മമാേണാ എ�് യഥാസമയം

പരിേശാധി�ാ�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) നിലവിെല സംവിധാനം �ര��് പര�ാ�മാേണാ എ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ; അെ��ിൽ ഇ�രം

അപകട�� �റ�ാ� പര�ാ�മായ സംവിധാനം ഏ�െ���േമാ;

(ഇ) ൈവദ�തിവിതരണ�ി�പേയാഗി�� ൈവദ�ത ക�ികളി� �ണേമ� ഇ�ാ��ം കാല�ഴ�ം

വ�വ�ം മാ�ി �ാപി�ാ� എ� നടപടിക� സ�ീകരി�െമ� വ��മാ�േമാ?

പ�ാ�ിയി� 110 െക.വി. സബ് േ�ഷ�

3820. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) പ�ാ�ിയി�  110  െക.വി.  സബ് േ�ഷ�  വളെര അത�ാവശ�മാെണ��ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇത് �ാപി�ാ�� നടപടി�മ��  ആരംഭി�ി�േ�ാ;

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി ആരംഭി��തിന് എെ��ി�ം തട���േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

�ള�� 66 െക.വി. സബ് േ�ഷ�

3821. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െന�ാ�ി�കര മ�ല�ിെല �ള��  പ�ായ�ി�  66  െക.വി.  സബ് േ�ഷ�

ആരംഭി��തി� േവ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഏ� വ�ഷ�ിലാണ് ��ത സബ് േ�ഷ� ആരംഭി��തിന് �ട�ം �റി�ത്;

(സി) �ള�� സബ് േ�ഷ� നി��ാണ�ിന് ആവശ�മായ �ലം ലഭി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ��ത സബ് േ�ഷ� �ാപി��തിന് എ� േകാടി �പയാണ് വകയി��ിയി��ത്;

(ഇ) 2017-18  സാ��ിക വ�ഷ�ി�  �ള��  സബ് േ�ഷെ� നി��ാണ �വ��ന��
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ആരംഭി�ാ� കഴി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ ?

വാ�പ �ടി�ിക അട�തീ��യാ��് േഡാക�െമ�ക� തിരി� െകാ���തിന് നടപടി

3822. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ���  ജി� സഹകരണ ബാ�ിെ� െച����ി ശാഖയി�  നി�ം വാ�പ ന��

10700827452 �കാരം ഉ� �ീ. �ഹ�ദ് െഷറീഫിെ� വാ�പ �ടി�ിക �ക�് അദാല�്

തീ�മാന �കാരം ഇളവ് അ�വദി�ി��േവാ; എ�ി� എ� �പയാണ് ഇളവ് അ�വദി�ത്;

(ബി) ടിയാെ� വാ�പ �ടി�ിക ഏ� �പയായി��െവ�ം അദാല�ിെല തീ�മാന �കാരം ഉ�

�ക ടിയാ� അട�തീ��േവാെയ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) എ�ി�  ടിയാെ� ആധാരം അട��� േഡാക�െമ�ക�  ടിയാന് തിരി� െകാ���തിന്

എ�ാണ് നിയമ തട�െമ�് വിശദമാ�േമാ?

േ�മവികസന പ�തികളി� അംഗമാകാ� സഹകരണ സംഘ��െ�തിെര സ�ീകരി� നടപടിക�

3823. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സഹകരണസംഘം രജി�ാ�െട നിയ�ണ�ി�  �വ��ി�� സം�ാനെ� എ�ാ

സഹകരണ സംഘ��ം േ�മവികസന പ�തിയി� അംഗ�ളാകണെമ�് നി�േ�ശി�െകാ�്

സഹകരണസംഘം രജി�ാ� �റെ��വി� 12 /2009, 1/2012 എ�ീ ന�� സ��ല�കളിെല

നി�േ�ശം പാലി�ാ� സംഘ��െട േപരി� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��് വ��മാ�േമാ?

േകാ ഓ�േറ�ീവ് അ�ാദമി ഓഫ് െ�ാഫഷണ� എജ�േ�ഷ�

3824. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ ഓ�േറ�ീവ് അ�ാദമി ഓഫ് െ�ാഫഷണ�  എജ�േ�ഷെ�  (േക�്)  �വ��ന��

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േക�ി� കീഴി� നിലവി� എ� �ാപന�ളാണ് �വ��ി��ത്;

(സി) േക�ി� കീഴി�  വ�� �ാപന��െട ഫീസ് ഘടന നി�യി��ത് എ�െനയാെണ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത �ാപന�ളിൽ �േവശനം ലഭി� വിദ�ാ��ിക��് മ�് �ാപന�ളി�

േച��തിനായി േ�ാ�് അ�ിഷനിൽ പെ���ാൻ എ�.ഒ.സി ന���തിന് നിലവി�

നിയ�ണ��േ�ാ?
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േകരള സഹകരണ വികസന േ�മനിധി േബാ�ഡ്

3825. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

1969-െല േകരള സഹകരണ നിയമം വ��്  57എ �കാരം രജി�� െച�് �വ��ി��

േകരള സഹകരണ വികസന േ�മനിധി േബാ�ഡിെ� േ�മവികസന പ�തിയി�

സം�ാനെ� എ� സംഘ�� അംഗത�ം എ��ി�െ��് ജി� തിരി�് വ��മാ�ാേമാ?

സഹകരണ വ��് �േഖന ��കളി� �ാ��് �ാസ് �ം

3826. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സഹകരണ വ��് �േഖന സം�ാനെ� ��കളി�  �ാ��് �ാ��ം,  ഉ���മത�ളള

അ��ക� എ�ിവ നി��ി�് ന��� പ�തി�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇത് �കാരം മ�ട മ�ല�ി�  നി�ം ശിപാ�ശ െച� ��കളി�  ��ത �വ��ിക�

ആരംഭി��തി�ളള നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) ഇെ��ി�  ശിപാ�ശ െച� ��കളി�  ��ത പ�തിക�  എേ�ാ�  നട�ിലാ�വാ�

സാധി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

സഹകരണ േമഖലയിെല െതാഴി� വികസന പ�തി

3827. �ീ.പി.ടി. േതാമസ്

,, െക.സി.േജാസഫ്

,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�

,, അ�� �കാശ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  സഹകരണ േമഖലയി�  െതാഴിലവസര��  ലഭ�മാ��തിനായി വികസന

പ�തിക�  ആവി�കരി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഏെത�ാം േമഖലകളാണ് ഇതിനായി

െതരെ���ി��ത്;വിവരി�േമാ;

(ബി) വ�ഷ�ി�  എ� െതാഴിലവസര��  ലഭ�മാ��തിനാണ് ല��മി�ി��െത�്

െവളിെ���േമാ;

(സി) ഈ പ�തിക�  നട�ിലാ�ാ�  ഭരണതല�ി�  എെ��ാം നടപടിക�  ൈകെ�ാ�ി��്;

വിശദമാ�േമാ?

സഹകരണ േമഖലയിെല ആ�പ�ിക�
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3828. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സഹകരണ േമഖലയി� എ� ആ�പ�ിക� �വ��ി�വ���് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇവ�െട ജി� തിരി�ളള എ��ം �ാപന��െട േപ�ം ലഭ�മാ�ാേമാ?

അ�യ ഊ��വികസന സഹകരണ സംഘ��

3829. �ീ.െക.സി.േജാസഫ്

,, വി.ഡി.സതീശ�

,, സ�ി േജാസഫ്

,, വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് അ�യ ഊ��വികസന സഹകരണ സംഘ��  �പീകരി�� തിന്

തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇതിെ� ഉേ�ശ�ല���� എെ��ാം; വിവരി�േമാ;

(സി) പരി�ിതി സംര�ി��തി�ം െതാഴി�  ��ി��തി�മായി എെ��ാം കാര��ളാണ്

പ�തിയി� ഉ�െ���ിയി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) പ�തി�െട �പേരഖ ത�ാറായി�േ�ാ; വിശദാംശ�� എെ��ാം?

ജി�ാ സഹകരണ ബാ�ി� �ാ��്-കാഷ�� ത�ികയിെല നിയമനം

3830. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജി�ാ സഹകരണ ബാ�ി� �ാ��്-കാഷ�� ത�ിക�െട റാ�് ലി�ി� ഉ�െ��വ��് നിയമനം

ന�കാ� എെ��ി�ം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) േകരള ബാ�് �പീകരണേ�ാെട ഇൗ റാ�് ലി�ിെല ഉേദ�ാഗാ��ിക�െട നിയമനസാ��ത

അനി�ിതത��ിലാ�േമാ;

(സി) േകരള ബാ�് �പീകരണേ�ാെട �റ�േപാ�� നിലവി�� ജീവന�ാെര സംര�ി�ാ�

എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്?

െകാ�ം ജി�ാ സഹകരണബാ�ിെല �ാ��് കം ക�ാഷ�� നിയമനം

3831. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ

സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ം ജി�ാ സഹകരണബാ�ിെല �ാ��് കം ക�ാഷ��  റാ�് ലി�ി�  നി�ം ഇ�വെര

എ�േപ��് നിയമനം ന�കി;  ഇ�വെര നിയമനം ന�കിയിെ��ി�  അതി�ളള
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കാരണെമ�ാണ്;

(ബി) ��ത റാ�് ലി�ി� നി�ം അടിയ�ിരമായി നിയമനം ന��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഹൗസിംഗ് േകാ-ഓ�േറ�ീവ് െസാൈസ�ിക��് �ാംപ് ഡ��ി എ�ം�ഷ� ബാധകമാ��തിന് നടപടി

3832. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  ജീവന�ാ�െട ഹൗസിംഗ് േകാ-ഓ�േറ�ീവ് െസാൈസ�ിക��് �ാംപ് ഡ��ി

എ�ം�ഷ� നിലവി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ; ഇെ��ി� എ�െകാ�്;

(ബി) സഹകരണ നിയമ�ി� ഇ�ാര��ി� േഭദഗതി വ��ിയി�േ�ാ;

(സി) എ�ാ ഹൗസിംഗ് സഹകരണ സംഘ���ം എ�ം�ഷ�  ഇ�ാതായി�േ�ാ;  വിശദവിവരം

ന��േമാ;

(ഡി) ഏെത�ി�ം ഹൗസിംഗ് സഹകരണ സംഘ���് ഇേ�ാ�ം �ാംപ് ഡ��ി എ�ം�ഷ�േ�ാ;

വിശദ വിവരം ന��േമാ;

(ഇ) എ�ാ ഹൗസിംഗ് സഹകരണ സംഘ���ം �ാംപ് ഡ��ി എ�ം�ഷ�  ബാധകമാ��തിന്

നി�തി വ��മായി ആേലാചി�് നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

അടാ�് സ��ീസ് സഹകരണ ബാ�ിെല താ��ാലിക/കരാ� നിയമന��

3833. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��രിെല അടാ�് ഫാ�േമ�് സ��ീസ് സഹകരണ ബാ�ി�  2017  ഏ�ി�  12  ന്

അ�ിനിേ��ീവ് ക�ി�ി നിലവി� വ�തി� േശഷം താ��ാലിക  /  കരാ� അടി�ാന�ി�

നിയമനം നട�ിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഏ� മാനദ��� �കാരമാണ് ��ത നിയമന�� നട�ിയി��െത�ം ��ത

നിയമന���് സഹകരണ േജായി�് രജി�ാ�െട അംഗീകാര�േ�ാെയ�ം അറിയി�േമാ;

(സി) നിയമന��  നട�ിയി�െ��ി�  അത് ഏെതാെ� ത�ികയിെല�ം അ�കാരം നിയമനം

ലഭി�വ�െട േപ�ം വിലാസ�ം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത ജീവന�ാ��് നാളി�വെരയായി ന�കിയി�� േവതനം സംബ�ി� വിവര��

െവളിെ���േമാ?

അടാ�് സ��ീസ് സഹകരണ ബാ�ിെല േവാ�വകാശ�� ഓഹരി ഉടമക�

3834. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ��രിെല അടാ�് ഫാ�േമ�് സ��ീസ് സഹകരണ ബാ�ി�  2017  ഏ�ി�  12  വെര��

േവാ�വകാശ�� ഓഹരി ഉടമക�െട ആെക എ�ം എ�െയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ഓഹരി ഉടമക�െട െഷയ�  സ��ിഫി��് �മ ന��  സഹിത�� േപ�ം വിലാസ�ം

വിശദമാ�േമാ;

(സി) 2017  ഏ�ി�  12  �ത�  ��തായി േവാ�വകാശ�� ഓഹരി എ��ി��വ�െട എ�ം

എ�െയ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത ഓഹരി ഉടമക�െട െഷയ� ന�� സഹിത�� േപ�ം വിലാസ�ം വിശദമാ�േമാ?

അടാ�് ഫാ�േമ�് സ��ീസ് സഹകരണ ബാ�് അ�ിനിേ��ീവ് ക�ി�ി

3835. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��രിെല അടാ�് ഫാ�േമ�് സ��ീസ് സഹകരണ ബാ�ി� അ�ിനിേ��ീവ് ക�ി�ി നിലവി�

വ�തി� േശഷം ക�ി�ി�െട �വ��ന���് ബാ�ി� നി�ം െചലവഴി� �ക�െട കണ�്

ഇനം തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ക�ി�ി േകസ് നട�ി�ിനായി സ�കാര� അഭിഭാഷകെന നിയമി�ി�േ�ാ; എ�ി� േകസ്

സംബ�ി�് അഭിഭാഷകന് ഫീസ് ഇന�ി� ന�കിയ �ക�െട കണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) സ��ാ� മാനദ����് വിേധയമായി�ാേണാ അഭിഭാഷകന് ഫീസ് �ക ന�കിയി��ത്;

(ഡി) ��ത ക�ി�ി നിലവി�  വ�തി� േശഷം പരസ�ം,  സംഭാവന �ട�ിയ ഇന�ളി�  പണം

ന�കിയി�േ�ാ; എ�ി� ആയതിെ� കണ�് വ��മാ�േമാ?

�നിയ� േകാ-ഓ�േറ�ീവ് ഇ�െ���/ആഡി��

3836. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സഹകരണ വ��ി�  �നിയ�  േകാ-ഓ�േറ�ീവ് ഇ�െ���/ആഡി��  ത�ികയിേല��

പി.എസ്.സി.�െട റാ�് ലി�ി�  നി�ം ഇ�വെര എ�േപ��് നിയമനം ന�ിയി��്;  എ�

ഒഴി�ക� നിലവി��്;

(ബി) �നിയ�  േകാ-ഓ�േറ�ീവ് ഇ�െ���/ആഡി��, സീനിയ�  േകാ-ഓ�േറ�ീവ്

ഇ�െ���/ആഡി�� ത�ികയി� റ�ല� (�ണി�്) വിഭാഗ�ി� 30/6/2017വെര എ� േപ�

േജാലി െച�ി��്; ജി�തിരി�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സഹകരണ വ��ി�  2015  ��  �ത�  2016  ഒേ�ാബ�  മാസം വെര�ളള കാലയളവി�

�നിയ� േകാ-ഓ�േറ�ീവ് ഇ�െ���/ആഡി�� ത�ികയി� ��തായി അ�വദി� ത�ികക�

എ�യാണ്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) നിലവി� സഹകരണ വ��ി� ത�ികമാ�ം വഴി �നിയ� േകാ-ഓ�േറ�ീവ് ഇ�െ���/ആഡി��

നിയമന�ിന് േയാഗ�രായ �.ഡി.�ാ��്/�.ഡി.ൈട�ി�മാ�െട എ�ം എ�െയ�്
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വ��മാ�ാേമാ;

�ാഥമിക സഹകരണ ബാ�ക�െട ആ�നികവ��രണ�ിന് നടപടി

3837. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശസാ��ത ബാ�ക�  സ��ീസ് ചാ��ക�  ��ിയത് ജന���് ��ി��് ഉ�ാ��

സാഹചര��ി�  �ഥമിക സഹകരണ ബാ�കെള ആ�നികവ��രി�് എ.ടി.എം,  െന�ററ്,

ആ�.ടി.ജി.എസ്,ഓ�ൈല�  ബാ�ിംഗ്,  െമാൈബ�  ബാ�ിംഗ് �ട�ിയ ���  തല�റ

ബാ�ിംഗ് േസവന��  ലഭ�മാ�ി മ�രാധി�ിതമാ��തി�ം ജന�െള ��ത�

ആക�ഷി��തി�ം ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) എ�ി� ഇതിന് ആവശ�മായ പ�തിക� ആവി�രി�േമാ?

�ാഥമിക സഹകരണ �ാപന��

3838. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ാഥമിക സഹകരണ �ാപന��െട ലാഭവിഹിത�ി�  നി�ം നി�ിത ശതമാനം �ക

നി���മാ�ം ജീവകാ�ണ�  /  െപാ�ജനേസവന �വ��ന���് േവ�ി

നീ�ിെവേ���േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ഉെ��ി� അതിെ� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) �ാഥമിക സഹകരണ സംഘം / ബാ�ക��് ഭരണ സമിതി േയാഗ തീ�മാന �കാരം ഏെത�ാം

കാര����ാണ് ഫ�് അ�വദി�ാ� സാധി�കെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ഇ�രം �ാപന�ളി� ഭരണസമിതി േയാഗ തീ�മാനമി�ാെത, �സിഡ�ിേനാ െസ��റിേ�ാ

ഫ�് അ�വദി�ാ� കഴി�േമാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

ഹരി�ാട് നിേയാജക മ�ല�ി� �ാ��് �ാസ് ��ക� �ാപി��തിന് നടപടി

T 3839.�ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ

സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഹരി�ാട് നിേയാജക മ�ല�ി�  സഹകരണ വ��് �േഖന �ാ��് �ാസ് ��ക�

�ാപി��തിന് സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ; ഇതിന്

ആവശ�മായ െ�ാജ�് റിേ�ാ��് ത�ാറായി�േ�ാ എ�റിയി�േമാ?

തല�ി�ി സഹകരണ കാ�ഷിക �ാമ വികസന ബാ�ിെല വാ�ാ �ടി�ിക

72 of 85



3840. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��� ജി�യിെല തല�ി�ി സഹകരണ കാ�ഷിക �ാമവികസന ബാ�്, വട�ാേ�രി ഏെത�ാം

ആവശ����ാണ് അംഗ���് വാ� ന���ത്;

(ബി) 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16 സാ��ിക വ�ഷ�ളി� ബാ�്

എ� േകാടി �പ വാ� ന�കിയി��്;

(സി) ഇതി� എ� േകാടി �പ വാ� �ടി�ികയായി��്; ഓേരാ വ�ഷെ��ം �ടി�ിക�ക �േത�കം

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) മതിയായ െസക�രി�ി�ം തിരി�ടവ് േശഷി�ം ഇ�ാെതയാണ് പല��ം ബാ�് വാ�

ന�കിയി��ത് എ� ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  എ� നടപടിയാണ്

ഇ�ാര��ി� സ�ീകരി�ി��ത്;

(ഇ) ബാ�ി�  അവസാനമായി ഓഡി�ി�് നട�ത് എ�ാണ്;  ഓഡി�് റിേ�ാ��ിെ� പക��്

ലഭ�മാ�േമാ?

മ�ാേ�രി പ�ികജാതി-പ�ികവ�� സ�വീസ് സഹകരണ സംഘം

3841. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ

സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വാ�പ�് പലിശ സ�സിഡി ന��� പ�തി സ��ാ� നി��ലാ�ിയ വിവരം അറിയാെത ,

മ�ാേ�രി പ�ികജാതി-പ�ികവ�� സ�വീസ് സഹകരണ സംഘം  R-131,  ഇതിനാ��

െ�ാേ�ാസ� പരിേശാധി�് ശിപാ�ശ െച�തിെ� അടി�ാന�ി� ഈ സംഘ�ിെ� േപരി�

8,78,587/- �പ �ടി�ികയായി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) സാധാരണ�ാ� മാ�ം അംഗ�ളായി�� ��ത സംഘ�ി� ത��േടത�ാ� കാരണ�ാ�

ഉ�ായി�� ��ത �ടി�ിക �ക അ�വദി�് ന�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

ഓണ�ാല�് നിേത�ാപേയാഗസാധന��െട വില വ��നവ് തട��തി�� നടപടിക�

3842. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഓണ�ാല�് നിേത�ാപേയാഗസാധന��െട വില വ��നവ് തട��തി�േവ�ി

സം�ാനെ� സഹകരണ�ാപന��  എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്

വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) എ�ാ േകാ-ഓ�േറ�ീവ് െസാൈസ�ികേളാ�ം അ�ബ�ി�് ഓണ��ക�  നട��തിന്

തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ;

(സി) സഹകരണ �ാപന���് ആഭ��ര വിപണിയി� ഇടെപ��തി�േവ�ി സ��ാ� എ� �ക

നീ�ിവ�ി�െ��് വ��മാ�േമാ; വിശദീകരി�േമാ?
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ചാല�ടിയി� അസി��് രജി�ാ� ഓഫീസ് അ�വദി��തിന് നടപടി

3843. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ചാല�ടിയി�  താ��് ഓഫീസ് അ�വദി�് �വ��നം ആരംഭി�് ര�് വ�ഷം പി�ി�

സാഹചര��ി�, സഹകരണ വ��ിന് കീഴി�� അസി��് രജി�ാ�  ഓഫീസ്

അ�വദി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ബി.ആ�.ഡി.സി �െട േന�ത��ി� നട�ിയ ശി�ശാല

3844. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016 ഡിസംബ� 15, 16 തീയതികളി� േബ�� �ബ് നീേലശ�ര�് െവ�് ബി.ആ�.ഡി.സി

�െട  (േബ��  റിേസാ��സ് ഡവല�െമ�് േകാ��േറഷ�) േന�ത��ി�  നട�ിയ

ശി�ശാലയി� എ� �കയാണ് െചലവഴി�ി�ളളെത�് ഇനം തിരി�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ശി�ശാലയി�  െചലവഴി� �ക സംബ�ി�് വ�ി�ളള പ�വാ���െട അടി�ാന�ി�

�റിസം വ��ി� ഫിനാ�സ് വിഭാഗം അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ;

(സി) ഇൗ അേന�ഷണ വിഭാഗം എെ�ാെ� �മേ��കളാണ് കെ��ിയി�ളളത്;  വിശദാംശ��

അറിയി�ാേമാ?

നിള �റിസം െഹറിേ�ജ് േ�ാജ�ിെ� ഒ� ഭാഗം �ാമപ�ായ�ിെന ഏ��ി�ാ� നടപടി

3845. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

�റിസം വ��ിന് കീഴി�ളള നിള �റിസം െഹറിേ�ജ് േ�ാജ�ിെ� ഭാഗമായ, െച����ി െക�ിടം

സംര�ണ�ം പരിപാലന�ം വളളേ�ാ�  നഗ�  �ാമപ�ായ�ിെന ഏ��ി�ാ�  നടപടി

സ�ീകരി�ണെമ�ാവശ�െ��് വളളേ�ാ�  നഗ�  �ാമപ�ായ�് �സിഡ�് ന�കിയ

നിേവദന�ിേ��  എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�ി��്  ;ഇ� സംബ�ി� വിശദാംശം

ലഭ�മാ�ാേമാ?

�ഡ് �ാ�് ഇ��ി���ക� ആരംഭി�ാ�� നടപടിക�

3846. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഡ് �ാ�് ഇ��ി���ക� ഇ�ാ� ജി�ക� ഏെത�ാമാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഈ ജി�കളി�  �ഡ് �ാ�് ഇ��ി���ക�  �ട�ാ�� നടപടിക�  ആരംഭി�ി�േ�ാ;
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നടപടിക� ഇേ�ാ� ഏ� ഘ��ിലാണ്;

(സി) ��ത ഇ��ി���കളിെല അധ�ാപക ത�ികക�െട േയാഗ�തക� നി��യി�ാ�� അധികാരം

ആ��ാെണ�് വ��മാ�േമാ ;

(ഡി) ഈ ഇ��ി���കളിെല നിയമന�� പി.എസ്.സി �േഖന നട�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ?

വയനാട് ജി�യിെല �റിസം പ�തിക�

3847. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാരിെ� കാല�് വയനാട് ജി�യിെല വിവിധ �റിസം പ�തിക��ായി എ� �ക

അ�വദി� എ�തിെ� പ�ിക ന�കാേമാ;

(ബി) വയനാട് ജി�യിെല വിവിധ �റി�് േക��� വികസി�ി��തിനായി എെ��ാം പ�തികളാണ്

പരിഗണനയി��ത്;

(സി) ��ത ജി�യി�  വിവിധ വ��ക�െട കിഴി�  �വ��ി�െകാ�ിരി�� �റിസം പ�തികെള

സംേയാജി�ി�് �റിസം വികസി�ി��തിനായി േകാ-ഓ�ഡിേനഷ�  ക�ി�ിക�  �പീകരി��

കാര�ം ആേലാചി�േമാ?

�റിസം േക��െള ഭി�േശഷി സൗ�ദമാ�ാ� പ�തി

3848. �ീ.തി�വ�� രാധാ���

,, വി.എസ്.ശിവ�മാ�

,, പി.ടി. േതാമസ്

,, വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� �ധാന �റിസം േക��െള ഭി�േശഷി സൗ�ദമാ��തി�� പ�തി

നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) പ�തി�െട ഉേ�ശ�ല���� എെ��ാം; വിവരി�േമാ;

(സി) ഏെത�ാം �റിസം േക��ളി� ��ത പ�തി നട�ിലാ�ിയി��്; വിശദാംശ�� എെ��ാം;

(ഡി) എെ��ാം അടി�ാന സൗകര��ളാണ് ഇത�സരി�് �റിസം േക��ളി� ഒ��ിയി��ത്;

വിവരി�േമാ?

ആല�ഴ െമഗാ �റിസം പ�തി

3849. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

75 of 85



(എ) ആല�ഴ െമഗാ �റിസം പ�തിയി� ഏെത�ാം �േദശ�െളയാണ് ഉ�െ���ിയി��ത് എ�്

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈ പ�തി�െട �വ��ന �േരാഗതി വിലയി��ിയി�േ�ാ;  ഏെത�ാം �േദശ�ളിെല

�വ��ന�ളാണ് ���ീകരി�ി��ത് എ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത പ�തിയി� ടി.എസ്.കനാലിെന ഉ�െ���ിയി�േ�ാ;

(ഡി) ആല�ഴ െമഗാ �റിസം പ�തിയി� അഡ��� �റിസം ഉ�െ���േ�ാ ; വിശദീകരി�േമാ?

മലബാ� �റിസം വികസന�ിനായി പ�തിക�

3850. �ീ.എം.ഉ��

,, ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�

െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��

�ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മലബാ�  �റിസം വികസന�ിനായി എെ��ാം പ�തികളാണ് നട�ിലാ�ാ�  ഉേ�ശി��ത്;

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിനായി അ��റ് േകാടി �പ �ത��ട�ി നട�ിലാ�� പ�തി�് �പേരഖ

ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� ആയതിെ� വിശദാംശം എെ��ാെമ�് അറിയി�ാേമാ?

സം�ാന വികസന�ി� വിേനാദസ�ാരേമഖല�െട സംഭാവന

3851. �ീ.എസ്.ശർ�

,, െക. ദാസ�

,, ഒ. ആ�. േക�

,, െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിെ� സാ��ിക വള�� അഭി��ിെ����തി�ം ��ത� െതാഴിലവസര��

��ി��തി�ം വിേദശനാണ�ം േനടി���തി�ം പര�രാഗത വ�വസായ��

േ�ാ�ാഹി�ി��തി�ം വിേനാദസ�ാരേമഖല എ�കാരെമ�ാം സഹായകമാ�� എ�്

വ��മാ�േമാ?

(ബി) സം�ാന�് വിേനാദസ�ാരേമഖലയി�  നി�� െമാ�ം വ�മാന�ി�  കഴി�

വ�ഷേ��ാ� വ��ന ഉ�ായി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) നട�് സാ��ിക വ�ഷം േക�സ��ാ�  സം�ാനെ� വിേനാദസ�ാര സ�ക��ക�െട

പ�ാ�ല സൗകര�വികസന�ിനായി എ� �ക അ�വദി�ി�െ��ം ഏെത�ാം പ�തിക�െട

വികസന�ിനായാണ് �ക അ�വദി�ി��െത�ം വ��മാ�േമാ?
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െന�ാറ നിേയാജകമ�ല�ി� ഇേ�ാ -�റിസം പ�തി

T 3852.�ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ാറ നിേയാജകമ�ല�ി�  ഇേ�ാ-�റിസം പ�തി നട�ിലാ�ാ�  പ�തി

ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ഏെത�ാം േമഖലകളിലാെണ�ം എ� േകാടി �പ�െട പ�തിയാണ്

ത�ാറാ�ിയി�ളളെത�ം വിശദമാ�േമാ?

ക�� ജി� �റിസം പ�തി

3853. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം �റിസം വ��് ക��  ജി�യിെല വിവിധ

നിേയാജക മ�ല�ളിെല ഏെത�ാം പ�തിക��്,എ� �ക�െട വീതം ഭരണാ�മതി

ന�കിെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഭരണാ�മതി ന�കിയ ഓേരാ പ�തി�െട�ം നിലവിെല �ിതി എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ?

മല�റം ജി�യിെല കട��ി നഗരം �േദശെ� �റിസം സാധ�തക�

3854. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശാടന��ിക�െട �ിരം സേ�തമായ കട��ി നഗരം(മല�റം ജി�)  �േദശെ� �റിസം

സാധ�തകെള�റി�് പഠനം നട�ിയി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  പഠനം നട��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ��ത �േദശെ� ഒ� �റി�് െസ�റാ�ി മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�ഷാരഗിരി �റിസം വികസന പ�തി

3855. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ�ഴി� ബജ�ി�  �ഖ�ാപി� �ഷാരഗിരി വിേനാദസ�ാര േക��ി�  കി�ബി വഴി

നട��ാ�േ�ശി�� പ�തിക�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട ഡി.പി.ആ�  ത�ാറാ��തിന് ഏത് ഏജ�സിെയയാണ്

�മതലെ���ിയെത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) പ�തി�െട ���ി എ�േ��് ആരംഭി�ാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�േമാ?
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��� ജി�യിെല ��� പ�ായ�ിെല പാറ�� ചിറ�െട വികസനം

3856. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിരവധി സ�ാരികെള ആക�ഷി�� ���  ജി�യിെല ���  പ�ായ�ിെല പാറ��

ചിറ�െട സൗ�ര�വ��രണ�ി�ം വികസന�ി�ം എെ��ി�ം പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ  ;

വിശദാംശ�� ന�കാേമാ ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട വികസന�ിന് ആവശ�മായ �മി സ�കാര� വ��ി ൈകേ�റിയതായി

��യി�െ��ി�േ�ാ  ;  എ�ി�  ഇ�ാര��ി�  സ�ീകരി� നടപടിക�  എെ��ാമാെണ�്

വിശദമാ�ാേമാ ?

ഉ��പാറ �റിസം െഡ�ിേനഷ�

3857. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല �ടര�ി �ാമപ�ായ�ിെല േമട�ാറ,  ഉ��പാറ �േദശ�ളിെല

വിേനാദസ�ാര സാധ�തക�  �േയാജനെ����തിന് അടി�ാന സൗകര���

ഒ��ണെമ� ആവശ�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� അടി�ാന സൗകര��� ഒ���തിെ� നിലവിെല അവ� വ��മാ�േമാ?

ഉ�രവാദി� �റിസം വ�ാപി�ി��തിന് �േത�ക മിഷ�

3858. �ീ.വി.ഡി.സതീശ�

,, േറാജി എം. േജാ�

,, ൈഹബി ഈഡ�

,, െക.�രളീധര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഉ�രവാദി� �റിസം എ�ാ ജി�കളിേല�ം വ�ാപി�ി��തിന് എെ��ാം നടപടിക�

ൈകെ�ാ�ി��്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇതി�േവ�ി ഒ� �േത�ക മിഷ� �പീകരി��േ�ാ; വിവരി�േമാ;

(സി) ��ത മിഷെ� �വ��ന�� എെ��ാമാണ്; വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ;

(ഡി) മിഷെ� �പീകരണ�ിന് എെ��ാം നടപടിക� ൈകെ�ാ�ി��്; വിവരി�േമാ?

�ീ���രം ബാ�ജി ചി���സ് പാ��ിെ� സമ� വികസനം
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3859. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിേനാദ സ�ാര വ��ിന് കീഴി� �വ��ി�� �ീ���രം ബാ�ജി ചി���സ് പാ��ിെ�

സമ� വികസന�ിനായി ഇൗ സ��ാ�  എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�;  വിശദാംശം

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പാ��ിെ� സ��േതാ�ഖമായ വികസന�ിനായി നട�ിലാ�വാ� ഉേ�ശി�� വികസന

�വ��ന��െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

തി�വന��രം നഗര�ിെല �മ�ചി���

3860. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള �റിസം ഡി�ാ��്െമ�് തി�വന��രം ഡി.�ി.പി.സി �േഖന തി�വന��രം നഗര�ിെ�

�ധാന വീഥികളി� വര�ിരി�� �മ�ചി���  (ആ��് ഏര�)  ജി�യിെല മ�് �ല�ളി�ം

വ�ാപി�ി�വാ� കഴി�േമാ;

(ബി) തി�വന��രം ഡി.�ി.പി.സി �് അേപ� ന�കിയാ�  �മ�ചി���  െന�ാ�ി�കര

നഗര�ിെല �ധാന വീഥികളി� വര��ത് പരിഗണി�ാ� കഴി�േമാ?

േകാ��� േക�മാ�ി വിേനാദ സ�ാര പ�തിക�

3861. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ

സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ���  നിേയാജക മ�ല�ി�  വിേനാദസ�ാര�ിന് േവ�ി�� �ല��

കെ��ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ബ�െ�� ജി�ാ �റിസം �േമാഷ�  കൗ�സി�  ഇ� സംബ�ി�് എെ��ി�ം പഠനം

നട�ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) േകാ��� േക�മാ�ി വിേനാദ സ�ാര�ി�േവ�ി സമ�മായ ഒ� മാ�� �ാ� ത�ാറാ�ാ�

നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

െപരി��മ� നിേയാജകമ�ല�ി� വിേനാദസ�ാര പ�തിക�

3862. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപരി��മ� നിേയാജകമ�ല�ി�  വിേനാദസ�ാര വ��ിന് കീഴി�  നട� വ��

���ിക�ം പ�തിക�ം എെതാെ�യാണ്;അവ�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഈ മ�ല�ി� നട�ിലാ��തിനായി പരിഗണനയി�ളള പ�തിക� ഏെതാെ�യാണ്;
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(സി) ഈ മ�ല�ി� വിേനാദസ�ാര േമഖലയി� ഏെറ സാധ�ത�ളളതായി ��യി�െ��ി�ളള

പ�തിക� ഏെതാെ�യാണ്;ഇതിെ� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

ശബരിമല മ�ല മകരവിള�് ഉ�വ �െ�ാ����

3863. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ശബരിമല മ�ല മകരവിള�് ഉ�വേ�ാട�ബ�ി�് നട�ിയി�� �െ�ാ����

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ശബരിമല മാ�� �ാനി� ഉ�െ���ിയി�� എെ�ാെ� നി��ാണ ���ികളാണ് ഇേ�ാ�

നട�വ��ത്; ഇവ�െട �േരാഗതി വ��മാ�േമാ;

(സി) മതിയായ േടായ് ല�് സൗകര��� പ�യി�ം സ�ിധാന�ം ഉറ�വ���തിന് സ�ീകരി�ി��

നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(ഡി) മഴ �റ� സാഹചര��ി�  ��വ�  സമയ�ം ��ജലം എ�ി��തി�ം േടായ് ല�്

മാലിന���  �ണ�ാ�  വഴി പ�യി�  എ��ത് തട��തി�ം എെ�ാെ�

സംവിധാന�ളാണ് ഏ�െ���ിയി��ത്;

(ഇ) സ�ിധാനെ� മാലിന� �ാ�ിെ� �വ��നം ���മാ�ം �വ��ന�മമാ��തിന്

സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� എെ�ാെ� എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(എഫ്) ആേരാഗ� സംവിധാന��െട�ം കിട�ി ചികി� ഉ��െട��വ�െട�ം കാര��ി�

എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ?

േദവസ�ം �മി തിരി� പിടി�ാ� നടപടി

3864. �ീ.തി�വ�� രാധാ���

,, എ.പി. അനി� �മാ�

,, വി.പി.സജീ��

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ

സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അന�ാധീനെ�� േദവസ�ം �മി തിരി�പിടി�ാ� ആ�� �ാ� ത�ാറാ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇതിനായി േദവസ�ം ൈ��ണ� �പീകരി��തിന് നടപടിക� എ��ി�േ�ാ; വിവരി�േമാ;

(സി) ൈ��ണ�  �പീകരണ�മായി ബ�െ�� നിയമനി��ാണ ��ിയ ഏ� ഘ��ിലാണ്;

െവളിെ���േമാ?

േ�� നിയമന�ളിെല ജാതി വിേവചനം
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3865. �ീ.ആ�. രാേജഷ്

,, എ�. വിജയ� പി�

,, െക.വി.വിജയദാസ്

,, െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദവസ�ം േബാ�ഡ് മാേവലി�ര സബ് ��ിന് കീഴി�� െച�ി�ള�ര േ���ി�  ജാതി

വിേവചനം �ലം �തി�മാ� എ�യാ��് േ�� ജീവന�ാരനായി നിയമനം നിേഷധി� കാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) േ�� നിയമന�ളി� ജാതി വിേവചനം പാടിെ�� ��ീംേകാടതി വിധി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

എ�ി�  ഇതിെ�യടി�ാന�ി�  ��ത സംഭവ�ിൽ േദവസ�ം ഭാരവാഹിക�െ�തിെര

നിയമനടപടി സ�ീകരി�ാ� ത�ാറാ�േമാ;

(സി) വിവിധ േദവസ�ം േബാ��ക��് കീഴി�� േ���ളി�  ആചാരെമ� വ�ാേജന നട��

അയി�ാചരണം ക�ശനമായി അവസാനി�ി�്, േ�� ജീവന�ാ�െട നിയമന�ി�ം േദവസ�ം

േബാ��ക�െട കീഴി�� വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ളിെല ത�ികകളി�ം പിേ�ാ� ജാതി�ാ��്

അവസരസമത�ം ഉറ�ാ�ാ� നടപടി��ാ�േമാ?

േദവസ�ം േബാ�ഡിെ� �ലെ� ഫയ�േ�ഷ�

3866. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ശബരിമല മ�ല-മകരവിള�് കാല�ം മ�ം എ�േമലിയി� േദവസ�ം േബാ�ഡിെ� �ല�്

താ��ാലികമായി ഫയ�േ�ഷ� �വ��ി�് വ�� വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എം.എ�.എ.  ആ�ി വികസന ഫ�ി�  നി�ം എ�േമലിയി�  �തിയ ഫയ�േ�ഷ�

പണി��തിനായി  40  ല�ം �പ അ�വദി�ാ�  ധനകാര� വ��ിന് ��ാ�

എം.എ�.എ.ക�് ന�കിയ �കാരം,  �ിരമായ ഫയ�േ�ഷ� നി��ി��തിനായി ��ത

�ലം വി�ന��വാ� അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മലബാ� േദവസ��ിന് കീഴി�� േ�� ജീവന�ാ�െട ശ�ളപരി�രണം

3867. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മലബാ�  േദവസ�ം േബാ�ഡിന് കീഴി�� േ�� ജീവന�ാ�െട ശ�ളപരി�രണം

അവസാനമായി നട�ിലാ�ിയത് എ�ാണ്;

(ബി) മലബാ� േദവസ�ം േബാ�ഡ് ഭരണവിഭാഗം ജീവന�ാ��ം ഇതര േദവസ�ം ജീവന�ാ��ം ര�ാം

ശ�ള പരി�രണ�ിെ� ആ��ല�ം ലഭ�മാ�ിയേ�ാ� മലബാ� േദവസ�ം േബാ�ഡിന് കീഴി��

േ�� ജീവന�ാ�െട ശ�ളപരി�രണം നട�ിലാ�ാ�ത് എ�െകാ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ

;
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(സി) െെഹേ�ാടതി ഉ�രവിെ� അടി�ാന�ി� �പീകരി� െക.  ജയ�മാറിെ� േന�ത��ി��

ക�ി�ി സമ��ി� റിേ�ാ��് �കാരം മലബാ� േ�� ജീവന�ാ��് ��വ� ശ�ള�ം മലബാ�

േദവസ�ം േബാ�ഡ് ഫ�ി� നി�ം ന�കണെമ�് ശിപാ�ശ െച�ി�േ�ാ;

(ഡി) ഉെ��ി�  ഭരണവിഭാഗം ജീവന�ാ��് ന�കിയ ശാ�ീയമായ ശ�ളപരി�രണം മലബാ�

േദവസ��ിന് കീഴി�� േ�� ജീവന�ാ��ം നട�ിലാ�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

വ��ല ജനാ��നസ�ാമി േ���ള�ിെ� നവീകരണം

3868. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ��ല ജനാ��നസ�ാമി േ���ള�ിെ� നവീകരണ�ിനായി എ� �പ െചലവഴി�ി�െ��്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േ���ളം നവീകരണ ���ി ���ിയാ��തിന് ഇനി�ം എ� �ക �ടി േവ�ിവ�െമ�്

കണ�ാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) ഇതിന് ആവശ�മായ ഫ�് അ�വദി�േമാെയ�് അറിയി�േമാ?

ശബരിമലയിെല സ���െ�ാടിമര�ിെ� പ�വ���റ വി�തമാ�ിയ സംഭവം

3869. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ

സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ശബരിമലയിെല �തിയ സ���െ�ാടിമര�ിെ� പ�വ���റയി�  െമ��റി ഒഴി�്

വി�തമാ�ിയ േകസിെ� അേന�ഷണം ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സംഭവ�ി�  ��ഹതയിെ��ം ആ�യിെല ആചാരമ�സരി�് െച�താെണ���

നിഗമന�ി�  എ�ിേ���ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  അതിെ� സാഹചര�െമ�ായി��െവ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ സംഭവ�ിെ� പ�ാ�ല�ി�  സ�ിധാനെ� �ര�ാ�മീകരണ��  ��ത�

ശ�ിെ���വാ� അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േകാഴിേ�ാട്, താമരേ�രി താ��കളിെല േ������ സഹായം

3870. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

കഴി� വ�ഷം േകാഴിേ�ാട്,  താമരേ�രി താ��കളിെല േ�����് മലബാ�  േദവസ�ം

േബാ�ഡി� നി�ം ന�കിയി�� സഹായ�ിെ� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

െകാ�ാര�ര �ീമഹാഗണപതി േ��ം
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3871. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ

സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ാര�ര പി.ഡി.  മണികേണ്ഠശ�രം  (�ീ മഹാഗണപതി േ��ം)  േദവസ�ം േ���ി�

എെ��ാം വികസന �വ��ന�� നട��തിനാണ് േദവസ�ം േബാ�ഡ് ആേലാചി�ി��ത്

എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ���ത പ�തിക�െട നിലവി�� �ിതി സംബ�ി� വിശദാംശ�� ന��േമാ?

മാടായി�ാവ് േ��കലാ അ�ാദമി

3872. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�ൂ�  ജി�യിെല മാടായി�ാവിെല േ��കലാ അ�ാദമിയി�  ഏെതാെ� േകാ�ക�

ആരംഭി�വാനാണ് തീ�മാനി�ി��ത്; േകാ�ക� എേ�ാ� ആരംഭി�വാൻ കഴി�ം;

(ബി) േ��കലാ അ�ാദമി�് ഫ�് ലഭ�മാ��തി�ം സ��മായി െക�ിടം നി��ി��തി�ം

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

വാടാന��ി പ�ായ�ിെല ���രി� ഇട�ാവളം

3873. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

മണ�� മ�ല�ിെല വാടാന��ി പ�ായ�ിെല ���രി� ഭ�ജന���ായി അ�വദി�

ഇട�ാവള�ിെ� നിലവിെല �ിതി വിശദമാ�ാേമാ?

തി�വിതാം�� േദവസ�ം േബാ�ഡി� ആ�ിത നിയമനം

3874. �ീ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� �ാ��് / സബ് ��് ആഫീസ� ആ�ിത നിയമന�ി��

സീനിേയാറി�ി ലി�് നിലവി�േ�ാ;

(ബി) ഈ ലി�ിെ� വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(സി) സീനിേയാറി�ി മറികട�് ���ത ലി�ി�  നി�ം ആ�െ��ി�ം നിയമനം ന�കിയി�േ�ാ;

എ�ി� കാരണ�� വ��മാ�േമാ?

േ����െട �ന��ാരണ�ി�ം നവീകരണ����� നടപടിക�

3875. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി�  േദവസ�ം േബാ�ഡി� കീഴി�  എ� േ����  ഉെ��്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ േ����െട �ന��ാരണ�ി�ം നവീകരണ�ി�ം കഴി� സ��ാ�  എ� �ക

വിനിേയാഗി� എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം ��ത ജി�യിെല േദവസ�ം േബാ�ഡി�

കീഴി�� േ���ളിെല �ന��ാരണ�ി�ം നവീകരണ�ി�മായി എ� �ക വിനിേയാഗി�

എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി�  േദവസ�ം വ��ി�  രജി��  െച��ം അ�ാ��മായ േ����

എ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) േകരള�ിെല േ����െട �ന��ാരണ�ി�ം നവീകരണ���ം ��ത�  ഫ�്

അ�വദി�ാ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(എഫ്) േകരള�ിെല എ�ാ േ�����ം സ��ാ�  ഫ�് അ�വദി�ാ�േ�ാ;  വ�മാനമി�ാ�

േ�����് ��ത� ഫ�് അ�വദി�ാ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

േ���ാനിക�െട േവതനം

3876. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി� എ� േ���ാനിക�െ��് ജി� തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത �ാനിക��് ഇേ�ാ� ന��� േവതനം എ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) എ�കാലമായി�ാണ് ഇേത േവതനം ന�കിവ��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഈ േവതനം �ാനിക�െട നിത�െ�ലവി�േ�ാ�ം മതിയാകി� എ� കാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഇ) എ�ി� േവതനം വ��ി�ി�ാ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(എഫ്) േ���ാനികരായി അംഗീകാരം ലഭി��തിനായി അേപ� ന�കിയ എ� േപ�െ��് ജി�

തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ജി) ഈ അേപ�കളിേ�� എേ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

േ���ള�� നവീകരി��തിന് പ�തി

3877. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േ���ള�� നവീകരി��തിന് എെ��ി�ം പ�തി ആവി�രി�് നട�ിലാ��േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇ�സംബ�ി� വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?
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േകരള നിയമസഭാ െസ�േ�റിയ�് , വി. െക. ബാ��കാശ്,

തി�വന��രം, െസ��റി,

15-08-2017

�േ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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