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ന��ചി�മിടാ� േചാദ���

[ആെക േചാദ���--383]

മ�പടി ന��� മ�ിമാ� േചാദ� ന��

ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി : 445 �ത� 603 വെര

വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ��മ�ി : 604 �ത� 677 വെര

ൈവദ�തി വ��മ�ി : 678 �ത� 740 വെര

സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��്

മ�ി
: 741 �ത� 827 വെര

ധനകാര� ഇ�െ��� വിഭാഗ�ിെ� പരിേശാധന

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ധനകാര� ഇ�െ��� വിഭാഗം പരിേശാധനയി� കെ��ിയ അപാകതക�

പരിഹരി�വാ� ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�ാ�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) 2017 ജ�വരി �ത�, പരിേശാധനയി�  അപാകതക�  കെ��ിയ വ��ക�ം ഓഫീ�ക�ം

ഏെത�ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ധനവിനിേയാഗ�ിന് മാ��നി�േ�ശ��  പാലി�ാ� �ാപന��  എെ��ാമാെണ�ം

��ത �ാപന��െ�തിെര സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) സാ��ിക തിരിമറി നട�ിയ �ാപന��  ഏെത�ാം;തിരിമറി നട�ിയ �ക എ�െയ�്

കെ��ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

പ�ാളി� െപ�ഷ� പ�തി

446. �ീ.എ�. ഷം��ീ�

േഡാ.എം. െക. �നീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  ജീവന�ാ�െട പ�ാളി� െപ�ഷ�  പ�തി ഉേപ�ി�വാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;

ഇതിനായി എെ��ി�ം നടപടി�മ�� ധനകാര� വ��ിെ� ഭാഗ� നി�ം ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഏെത�ാം നടപടി�മ�ളാണ് ആരംഭി�ി��െത�തിെ� വിശദവിവരം ന��േമാ?



െപാ�േമഖലയിെല പ�തിക� �ട�� സാഹചര�ം ഒഴിവാ�വാ� നടപടി

447. �ീ.േറാഷി അഗ�ി�

,, േമാ�സ് േജാസഫ്

,, സി.എഫ്.േതാമസ്

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�േമഖലാ �ാപന��േടതായ �ഷറി േസവിം�സ് അ�ൗ�കളി� നിേ�പി�ി�� പണം

��വ�  മാ��്  31-ന് ��് സ��ാ�  പി�വലി�ത് കാരണം െപാ�േമഖലയിെല പ�തിക�

�ട�� സാഹചര�ം ഒഴിവാ�വാ� സ�ീകരി� നടപടികെള�റി�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െപാ�േമഖലാ �ാപന���് ആ�േതാ�ം പി�വലി�ാ�� �ക�െട പരിധി

�റ�െകാ�ിരി��ത് കാരണം െപാ�േമഖലാ �ാപന��െട ധനകാര� �ിതി േമാശമാ��

അവ��് പരിഹാരം കാ��തിന് ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ;

(സി) െപാ�േമഖലാ �ാപന��െട ഫ�ി�േവ�ി പലതവണ െസ�േ�റിയ�ി� ധനകാര�വ��ിെ�

ഓഫീസി�  കയറി ഇറ�� അവ��് പരിഹാരം കാ��തിന് ആവശ�മായ നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ��ത നയം കാരണം പ�തിക� പാെട നില�തായി പറയെ��� അവ� പരിഹരി�ാ� എ�

നടപടി സ�ീകരി�െവ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ധനവ��ിെ� അംഗീകാര�ളള അ�ഡി�ഡ് ഏജ�സികൾ

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ധനവ��ിെ� അംഗീകാര�ളള അ�ഡി�ഡ് ഏജ�സിക� ഏെതാെ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത അ�ഡി�ഡ് ഏജ�സിക��് ഏെതാെ� ���ിക�  നി��ഹി��തി�ളള

അംഗീകാരമാണ് ന�കിയി�ളളെത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം ഏെതാെ� അ�ഡി�ഡ് ഏജ�സിക�െട

അംഗീകാരം റ�െച�ി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ?

തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട �ഷറി നിേ�പം തിരിെക ഈടാ�ിയ നടപടി

449. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി

േഡാ.എം. െക. �നീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിവിധ വ��ക�/െപാ�േമഖലാ �ാപന��  കാലാകാല�ളി�  യഥാ�� െചലവ്

നി��ഹി�ാെത �ഷറിയി� നിേ�പി�ി�� �ക പി�വലി�് സം�ാന�ിെ� കണ�ിേല�്



തിരിെക െകാ�വരാ� തീ�മാനി�തിെ� അടി�ാന�ി� തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട

ഏെത�ി�ം �കക� തിരിെക ഈടാ�ിയി�േ�ാ;  എ�ി� തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളി�

നി�ം ഈടാ�ിയ �ക�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�ര�ി� തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളി� നി�് ഈടാ�ിയ ഏെത�ി�ം �ക തിരിെക

ന�കാ�  ഉ�രവായി�േ�ാ;  എ�ി�  എ� �ക തിരിെക ന�കിയി��്;  വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളി�  നി�ം �ക തിരിെക ഈടാ�ിയ� കാരണം

തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട ഏെത�ി�ം തര�ി�� �വ��ന�െള �തി�ലമായി

ബാധി�ി�േ�ാെയ�് ധനകാര�വ��് പരിേശാധി�ി�േ�ാ; എ�ി� വ��മാ�േമാ?

2017-18 സാ��ിക വ�ഷം സം�ാനം �തീ�ി� വ�മാനം

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2017-18 സാ��ിക വ�ഷം സം�ാനം �തീ�ി� വ�മാനം, ഏെത�ാം േ�ാത�കളി�െട

എ� േകാടി �പ വീതമായി��െവ�ം ഇതി� േക� ഗവ�െമ�് വഴി�ളളവ, സം�ാന�്

നി�ളളവ , ഇനം തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) �തീ�ി� വ�മാന�ി�  േക� ഗവ�െമ�് വഴി�ം സം�ാന ഗവ�െമ�് വഴി�ം

31-03-2018 വെര ലഭി� �ക, ഓേരാ ഇന�ി�ം എ� വീതെമ�് വിശദമാ�ാേമാ?

സാ�ഹ� �ര� െപ�ഷ�

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

ന��േമാ:

(എ) ��  സ��ാ�  അധികാരെമാഴി�േ�ാ�  സാ�ഹ� �ര� െപ�ഷ�കാ��് എ� �പ�െട

െപ�ഷ�  �ടി�ിക��ായി��;  എ� �പയായി�� െപ�ഷ�; എ� േപ��് െപ�ഷ�

ന�ിയി��്;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി� േശഷം സാ�ഹ� �ര� െപ�ഷ� ഇന�ി� എ�

�പ ന�ിയി��്;  എ� �പയായി െപൻഷൻ വ��ി�ി�ി��്;  എ�േപ��് ന�ി;  വിശദാംശം

ലഭ�മാ�ാേമാ?

സാ�ഹ� �ര�ാ െപ�ഷൻ

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

ന��േമാ:

(എ) ��സ��ാ� കാലയളവി� നിലവി��ായി�� സാ�ഹ� �ര�ാ െപ�ഷ�ക� ഏെത�ാമാണ്

;  അവ ഓേരാ വിഭാഗ�ി�ം എ� േപ��് ന�ിയി�െ��ം ന�ിയി�� �ക എ�െയ�ം



ന�വാ��ായി�� �ടി�ിക എ�യായി�െ��ം വിഭാഗം തിരി�് വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  കാലയളവി�  നാളി�വെര സാ�ഹ� �ര�ാ െപ�ഷ�  (വിഭാഗം തിരി�്)

വാ��വ� എ�െയ�ം  ,  ഇതി� അനധി�തമായി ഒഴിവാ�െ��വ� എ�െയ�ം  ,��തായി

എ� േപ��് െപ�ഷ�  അ�വദിെ��ം  ,  ഓേരാ വിഭാഗ�ി�ം എ� �ക�െട വ��ന�

നൽകിെയ�ം വിഭാഗം തിരി�് വിശദവിവരം ന��േമാ;

(സി) സാ�ഹ� �ര�ാ െപ�ഷ� ന��തി�� മാനദ��� ഉ�െ�ാ� ഉ�ര�ക�െട (വിഭാഗം

തിരി�്) പക��ക� ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ചില അന�ഹ� സാ�ഹ� �ര�ാ െപ�ഷ� അനധി�തമായി വാ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ

;എ�ി� ഇവെര കെ��ാനായി എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�െവ�് വിശദമാ�ാേമാ ?

പ�ാളി� െപ�ഷ� പ�തി

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ാളി� െപ�ഷ� പ�തിയി� 2018 മാ��് 31-െല കണ��കാരം ജീവന�ാരി� നി�ം

എ� �ക േശഖരി�ി��്;  സ��ാ�  എ� �പ മാ�ി�് �ാ�് ആയി അട�ി�െ��്

അറിയി�േമാ;

(ബി) ഏ� ബാ�ിലാണ് �ക ഒ���െത�് അറിയി�േമാ;

(സി) എ� ജീവന�ാ� നിലവി� എ� പി എസ് അംഗ�ളായി�െ��ം ഇതി� സ��ാ� ജിവന�ാ�

എ�െയ�ം വ��മാ�േമാ?

സം�ാനെ� േക�ാവി�ത പ�തിക�െട ഫ�് വിനിേയാഗം

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2017-2018  സാ��ിക വ�ഷ�ളി�  സം�ാന�് നട�ിലാ�ിയ േക�ാവി�ത

പ�തികൾ�ായി വകയി��ിയിരി�� സം�ാന സ��ാരിെ��ം േക� സ��ാരിെ��ം

വിഹിത�� പ�തി തിരി�് ന�കാേമാ;

(ബി) 2018-2019  സാ��ിക വ�ഷ�ളി�  നട�ിലാ�ാ�േ�ശി�� േക�ാവി�ത പ�തിക�

ഏെതാെ�യാെണ�ം ഓേരാ പ�തി�ം സ��ാ� ത�ാറാ�ി സമ��ി� േ�ാജ�ക�െട �ക

എ�യാെണ�ം അതി� ഓേരാ�ി�ം സം�ാന വിഹിതം എ�യാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ ?

റവന� വ�മാനം

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

മ�പടി ന��േമാ:



(എ) 2016-17,  2017-18  സാ��ിക വ�ഷ�ളി�  സം�ാനെ� ആെക റവന� വ�മാനം

എ�െയ�ം ഏ��മധികം വ�മാനം ഏത് േമഖലയി�  നി�ാണ് ലഭ�മായെത�ം

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ വ�ഷേ��ം കണ�് െവേ�െറ െവളിെ���ാേമാ?

കഴി� സാ��ിക വ�ഷ�ിെല ബജ�് വിഹിത�ം െചല�ം

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018-മാ��് 31-ന് അവസാനി� സാ��ിക വ�ഷ�ിെല കണ��കാരം �ാ�, േനാ� �ാ�

ഇന�ളി� ബജ�് വിഹിതമായി അ�വദി� �ക�ം െചലവഴി� �ക�ം ഉ�െ���ിയ വിശദമായ

േ��്െമ�് വ��് തിരി�് ന��േമാ;

(ബി) ഏെത�ി�ം വ��് �ി.എസ്.ബി.  അ�ൗ�കളിേലാ �ി.എസ്.പി.  അ�ൗ�കളിേലാ �ക

വകമാ�ിയി�് എ�്െപ�ഡീ��  േരഖെ���ിയതായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇ�കാരം

െച��തിന് ധനകാര� വ��് അ�മതി നൽകിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

നി�തി-നി�തിേയതര വ�മാനം വ��ി�ി��തിന് നടപടി

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

ന��േമാ:

(എ) 2017-18  സാ��ിക വ�ഷ�ി�  സം�ാന�ിെ� നി�തി-നി�തിേയതര വ�മാനം

എ�യായി��െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) 2018-2019 സാ��ിക വ�ഷ�ി� നി�തി-നി�തിേയതര വ�മാനം വ��ി�ി��തിനായി

എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി��തിനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സം�ാന�ിെ� ധന�ിതി സംബ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) സം�ാന�് ഏെത�ി�ം തര�ി�� െചല�ക��് നിയ�ണം ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;

ഉെ��ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

െപ�ഷന് െചലവഴി�� �ക

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ജീവന�ാ�െട െപ�ഷന് മാസംേതാ�ം എ� �ക െചലവഴി���് എ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് വിവിധ േ�മ െപ�ഷ�ക��ായി മാസംേതാ�ം എ� �ക െചലവഴി���്

എ�് വ��മാ�ാേമാ?



െപാ�കടം

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

മ�പടി ന��േമാ:

േകരള�ിെല െപാ�കടം എ�െയ�് െവളിെ���ാേമാ?

ധനക�ി, റവന� ക�ി സംബ�ി� വിശദാംശം

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2011-12 �ത� 2017-18 വെര�ളള സാ��ിക വ�ഷ�ളിെല സം�ാന�ിെ� ധനക�ി,

റവന� ക�ി എ�ിവ സംബ�ി� വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��  സ��ാ�  അധികാരെമാഴി�േ�ാ�  സ��ാരിെ� െപാ�കടം എ�യായി��;  2018

ജ�വരി 31-െല െപാ�കടം എ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

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

സ�ീകരി�;വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) 2011  �ത�  2017  വെര�ളള വ�ഷ�ളിെല നി�തി വ�മാന�ിെ��ം നി�തിേയതര

വ�മാന�ിെ��ം കണ�് വാ�ഷികാടി�ാന�ി�  ഓേരാ നി�തി�ം ഇനം തിരി�്

ന�കാേമാ?

നി�തി വ�മാനം

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

ന��േമാ:

(എ) 2017-18സാ��ിക വ�ഷം സം�ാന�ി� ലഭി��ം കണ�ാ�ിയി���മായ നി�തി

വ�മാനം ,അതി� വ�ി�� �റവ് എ�ിവ സംബ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ജി.എസ്.ടി നട�ാ�ിയേശഷം 2016-17, 2017-18 വ�ഷ�ളി� ലഭിേ�� േക� സഹായം

എ�െയ�ം എ� �ക ലഭി�െവ��ളള വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) നി�തിെവ�ി� തട��തി�ം നി�തി വ�മാനം വ��ി�ി�ാ�മായി എ� നടപടിക�

സ�ീകരി�െവ� വ��മാ�േമാ;

(ഡി) സം�ാന� എ� വ�ാപാരിക�െ��ം അതി�  എ� ശതമാനം േപ�  രജിേ�ഷ�

എ��െവ�ം എ� വ�ാപാരിക� ഉപേഭാ�ാ���് ബി�ക� ന�ാ�െ��ം വ��മാ�ാേമാ ;

(ഇ) ബി�ക�  ന�കാ� വ�ാപാരികേള�ം ജി.എസ്.ടി രജിേ�ഷ�  എ��ാ�വേര�ം കെ��ി

��ത േമഖലയിെല അഴിമതി അവസാനി�ി�ാ�ം നി�തി വ�മാനം വ��ി�ി�ാ�മായി എ�

നടപടിക� സ�ീകരി� വ��െവ� വ��മാ�േമാ?



െപേ�ാ�, ഡീസ� നി�തിയിന�ി� സ��ാരിന് ലഭി� വ�മാനം

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപേ�ാ�, ഡീസ�  വില �മാതീതമായി വ��ി��ത് �ലം െപാ�ജന��  ��ി���കാര�ം

സർ�ാരിെ� ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) അ�കാരം ഇ�ന വിലയി�  വ��ന��ാ�േ�ാ�  സം�ാന നി�തിയി�  നിയ�ണം

വ��ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(സി) 2017-18 സാ��ിക വ�ഷം െപേ�ാ�, ഡീസ� എ�ിവ�െട നി�തിയിന�ി� സ��ാരിന്

ലഭി� വ�മാനം എ�െയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�വ� േശഷം െപേ�ാ�, ഡീസ�  എ�ിവ�െട നി�തിയി�

ഏെത�ി�ം തര�ി�� മാ��� വ��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

സം�ാന�ിെ� നി�തി വ�മാനം

463. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ�

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഇ-േവ ബി�  സ�ദായം നട�ിലാ�ിയതിെന �ട��് നി�തി വ�മാന�ി�

വ��നവ് ഉ�ായി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) കഴി� സാ��ിക വ�ഷ�ിെ� �ട��ി�  നി�ം വ�ത��മായി ഈ സാ��ിക

വ�ഷ�ിെ� �ട��ി�  സം�ാനെ� നി�തി വ�മാനം എ�മാ�ം

വ�ത�ാസെ��ിരി��െവ�് കണ�ക� സഹിതം അറിയി�ാേമാ;

(സി) നി�തി വ�മാന�ി�  ഗണ�മായ �റവ് വ�ി�േ�ാ;  ഇ�കാരണം സാ��ിക നിയ�ണം

ഏ�െ���ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

വാ�ഷിക പ�തി�േവ�ി വാ�ിയ വാ�ക�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിലവി� സം�ാന�ിെ� �തിമാസ വര�ം െചല�ം എ� വീതെമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) 2017-18  സാ��ിക വ�ഷം വാ�ഷിക പ�തി�േവ�ി വാ�ിയ വാ�ക�  ആവ��ന

െചല�ക��ായി വകമാേ��ി വ�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശ�� െവളിെ���ാേമാ?

സാ��ിക �ിതി ഭ�മാ��തി�� നി�േ�ശ��



465. �ീ.വി.ഡി.സതീശ�

,, അനി� അ�ര

,, അ�വ� സാദ�്

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

ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  ക�� സാ��ിക �തിസ�ി േനരി��െവ�ത് വ�തയാേണാ;അതിെ�

അടി�ാന�ി�  സാ��ിക �ിതി ഭ�മാ��തി�� നി�േ�ശ��  അട�ിയ ഉ�രവ്

�റെ��വി�ി�േ�ാ;  ��ത ഉ�രവിെല �ധാന നി�േ�ശ��  എെ�ാെ�യാണ്;

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സ��ാ� വ��കളി� �തിയ ത�ികക� ��ി��തിന് നിയ�ണം ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;

(സി) സർ�ാരിെ� ര�ാം വാ�ഷിക�ിെ� ഭാഗമാ�� ആേഘാഷപരിപാടിക��ായി എ�

�കയാണ് അ�വദി�ി��ത് എ�റിയി�ാേമാ ;

(ഡി) എ�ാതല�ി�ം സാ��ിക അ�ട�ം െകാ�വ��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ;  അതിെ�

ഭാഗമായി നിയമനനിേരാധനം ഏ�െ���വാ� ഉേ�ശി��േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ ?

�വാസി ചി�ി

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബി�് ധനസമാഹരണ�ിനായി �വാസി ചി�ി ആരംഭി��തി�� സ��ാ�  തീ�മാനം

�ാവ��ികമാ��തിന് നിലവിെലെ��ി�ം തട�ം ഉേ�ാ;

(ബി) �വാസി ചി�ി�് േക� ചി�ി ആ�ിെല 73-� വ��ി� നി�് ഇളവ് ന�കണെമ�് സം�ാനം

ആ�.ബി.ഐേയാട് ആവശ�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� ഇ� സംബ�ി�് ആ�.ബി.ഐ�െട നിലപാട്

വ��മാ�േമാ;

(സി) ചി�ി നിയമ�ിെല �ര�ിതത�ം, പണം നിേ�പി��തി�� േ�ാത�ിെ� �താര�ത എ�ിവ

വിലയി���തിന് റിസ�വ് ബാ�ിന് അധികാരം ന��� വ�വ�യി�  �വാസി ചി�ി�െട

കാര��ി�  ഇള�ന�കണെമ�് സം�ാന സ��ാ�  ആവശ�െ��വാ�� സാഹചര�ം

എ�ാണ്; വ��മാ�ാേമാ?

േനമം മ�ല�ിെല നി��ാണ ���ിക�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016-17,  2017-18 വ�ഷെ� ബജ�് �സംഗ�ി� കി�ബി യി� ഉ�െ���ിയ േനമം

നിേയാജകമ�ല�ിെല നി��ാണ ���ിക� ഏെത�ാമാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈ ���ികളി� എ� എ��ിന് ഭരണാ�മതി ലഭ�മായി�െ��് വ��മാ�േമാ;



(സി) ഭരണാ�മതി�െട അടി�ാന�ി�  കി�ബി �ക അ�വദി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  അതിന്

കാലതാമസം േനരി��ത് എ�് െകാ�ാെണ�് വിശദമാ�േമാ?

വികസന പ�തിക��ായി വിേദശ മലയാളികളി� നി�് ധനസമാഹരണം

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

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ഏെതാെ� േറാഡ് വികസന പ�തിക��ാണ് വിേദശ മലയാളികളി� നി�്

പണം സമാഹരി�ാ� സം�ാന സ��ാ� ഉേ�ശി��ത്;  ഏെതാെ� രീതിയി�; എ� �ക

വെരയാണ് ആെക ഈ രീതിയി� സ��പി�ാ� ഉേ�ശി��ത് എ�് അറിയി�ാേമാ ;

(ബി) ഇവ സമാഹരി�േ�ാ�  ��ത �ക തിരി�് ന��� രീതിെയ സംബ�ി�് സ�ീക��ാവ്

ദാതാ�മായി ധാരണ ഉ�ാ�ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദവിവരം ന�കാേമാ;

(സി) പണം സ�ീകരി��ത് േറാഡ് ഉ�െ�െട�� മ�് എെ��ാം വികസന പ�തിക��് �ടി

വിനിേയാഗി�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ?

കി�ബി വഴി നട�ാ�� �വ��ന��

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

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  കി�ബി വഴി നട�ാ�� �വ��ന��  എെ��ാം എ�ം അതിനായി

കി�ബിയിേല�് എ�കാരം നിേ�പം സമാഹരി�വ�� എ�ം എ� �ക�െട നിേ�പം

ഉറ�ാ�ി എ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) 2017-18 സാ��ികവ�ഷം കി�ബി വഴി നട�ിയ �ധാന ���ിക� ഏെത�ാം; ഇവ�ായി

എ� �ക വകയി��ി; ���ീകരി�വ ഏെത�ാം;വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) കി�ബി നട�ാ�ാനായി �മതലെ���ിയ ഉേദ�ാഗ�െര സംബ�ി� വിശദാംശം ഇവ�െട

�വ��ന�� ഇവ��ായി  2017-18 വ�ഷം നട�ിയ െചല�ക� ജീവന�ാ�െട എ��ം

ത�ിക�ം വിഭാഗ�ം സംബ�ി� വിശദാംശ��ം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) കി�ബി വഴി െഷാ���  നിേയാജക മ�ല�ിേല�് നാളി�വെര അ�വദി� ���ിക�,

അവ�െട നിലവിെല �ിതി,  അ�മതി�ായി അേപ� ലഭ�മായ ���ിക�  എ�ിവ

സംബ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

കി�ബി വഴി സ��പി�� �ക

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബി വഴി സ��പി�� ഏെത�ി�ം �ക സം�ാന �ഷറിയി� നിേ�പി��തിന് കി�ബി

നിയമ�ി� വ�വ� െച�ി�േ�ാ; എ�ി� നിയമ�ി� ഏത് വ��ിലാണ് ഇ�കാരം വ�വ�



െച�ി��ത്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) സ��ാ�  ന��� �ാേ�ാ ����  �കകേളാ �ഷറിയി�  നിേ�പി�ാെമ�് നിയമ�ി�

വ�വ��േ�ാ;  എ�ി� ബ�െ�� വ��ി� ഇത് എ�കാരമാണ് വ�വ� െച�ി��െത�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) നിലവി� കി�ബിയിെല �കക� �ഷറി നിേ�പമായി ��ി�ി�േ�ാ; എ�ി� നാളി�വെര എ�

�ക ഇ�ര�ി� ��ി�ി��്;

(ഡി) ഇത് നിയമം വ�വ� െച�� �കാരമാേണാെയ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;  എ�ി� വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ?

കി�ബി ഫ�് സമാഹരണം

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബി�് ഫ�് സമാഹരി��തിന് േബാ�ക�  ഇറ��തി�ളള തീ�മാനം

�ാവ��ികമാ�ിയി�േ�ാ; ഇ�വഴി എ� �ക സമാഹരി�;

(ബി) േബാ�ക� വഴി പണം സമാഹരി��തിന് റിസ�വ് ബാ�ിെ� അ�മതി ലഭ�മായി�േ�ാ;

(സി) �വാസി ചി�ി വഴി കി�ബി ഫ�് സമാഹരി��തി�ളള പ�തി ഏത് ഘ��ിലാണ്;  ചി�ി

എ�േ��് ആരംഭി�വാ� കഴി�ം;

(ഡി) �വാസി ചി�ി ആരംഭി��തിന് റിസ�വ് ബാ�ിെ� അംഗീകാരം ആവശ��േ�ാ;  ഉെ��ി�

ആയത് ലഭ�മായി�േ�ാ?

കി�ബി നിേ�പം

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബി�െട അ�ൗ�ി� 2018 േമയ് 31 വെര�� നീ�ിയി��് എ� േകാടി �പയാണ്;

(ബി) ഇതി� വിവിധ ബാ�കളിേല�� നിേ�പം എ�യാണ്; ഓേരാ ബാ�ി�ം ഉ� നിേ�പം തരം

തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത നിേ�പ�ിന് എ� ശതമാനം പലിശയാണ് ലഭി��ത്?

കി�ബി പ�തിക�

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

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഇ�വെരയായി കി�ബി വഴി എ� േകാടി �പ�െട പ�തിക��ാണ് അംഗീകാരം

ന�ിയി��ത്; അവ�െട വ��തിരി�� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;



(ബി) എ�േകാടി �പ�െട െട�� നടപടിക� ���ിയായി��് എ�് അറിയി�േമാ;

(സി) എ�േകാടി �പ�െട  ,എ� ���ിക�െട എ�ിെമ�ാണ് ഇ�വെര ഒ�െവ�ി��ത്;

വിശദമാ�ാേമാ?

കി�ബി അ�ൗ�ിെല നിേ�പം

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിലവി� കി�ബി�െട അ�ൗ�ി� എ� േകാടി �പ നീ�ിയിരി�െ��് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) 01.04.2018-ന് േശഷം കി�ബി�െട അ�ൗ�ി�ളള �ക ഏെത�ി�ം

സ�കാര�/നാഷണെെല�ഡ് ബാ�കളി�  �ിരനിേ�പമായി ഇ�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഓേരാ

ബാ�ി�ം നിേ�പി�ി�ളള �ക എ�െയ�ം, അതിന് ലഭി�� പലിശ എ� ശതമാനമാെണ�ം

വ��മാ�േമാ?

കി�ബി എ�ിക��ീവ് ക�ി�ി േയാഗ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബി�െട എ�ിക��ീവ് ക�ി�ി നാളി�വെര എ� േയാഗ��  േച��െവ�ം എ�

���ിക��് അ�മതി ന�കിെയ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) കി�ബി�െട ഏെത�ാം ���ിക�  ഇതിേനാടകം െട�ഡ�  െച� ആരംഭി�െവ�്

െവളിെ���ാേമാ?

�വാസി ചി�ി വഴി കി�ബി ഫ�് സമാഹരണം

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.എഫ്.ഇ.�െട �വാസി ചി�ിയി�െട കി�ബിയിേല�് ഫ�് സമാഹരി�ാ�

കഴി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) എ�ി� എ� �ക സമാഹരി� എ�ളളതിെ� ജി� തിരി�ളള കണ�് ന�കാേമാ?

േകാ�ക് മേഹ� ബാ�ി� കി�ബി നിേ�പി� �ക

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

ന��േമാ:

(എ) കി�ബി�െട അ�ൗ�ി�� �കയി� നി�് 22.01.2018 -� എ� േകാടി �പയാണ് േകാ�ക്

മേഹ� ബാ�ി� േസവിം�സ് ബാ�് അ�ൗ�ി� നിേ�പി�െത�ം അതിെ� പലിശ നിര�്



എ� ശതമാനമാെണ�ം അറിയി�േമാ;

(ബി) ക�േ�ഷ�/െട�ഡ� വിളി�ാേണാ ��ത �ക ഈ ബാ�ി� നിേ�പി�െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) എ�ി� ഏെതാെ� ബാ�കളാണ് ക�േ�ഷനി� പെ���െത�് അറിയി�േമാ ;

(ഡി) വിവിധ ബാ�ക� ഓഫ� െച�ി�� പലിശ നിര�് എ� ശതമാനമാണ്?

െന�ാറ മ�ല�ിെല കി�ബി പ�തിക�

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

ന��േമാ:

(എ) െന�ാറ നിേയാജകമ�ല�ിെല ഏെത�ാം �വ��ികളാണ് കി�ബിയി�

ഉ�െ���ിയി�ളളത് എ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇതി� എ� പ�തിക��ാണ് ഭരണാ�മതി ലഭി�ി�ളളത് എ�് അറിയി�േമാ;

(സി) മ� പ�തിക��് ഭരണാ�മതി എ�് ലഭി�െമ�് വിശദമാ�േമാ?

കി�ബി�െട �ിര നിേ�പം

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബി�െട അ�ൗ�ി��ായി�� എ�് �കയാണ്  29.1.2018�  ഇ�ഡസ്ഇ�ഡ്

ബാ�ി� �ിരനിേ�പം നട�ിയെത�ം എ� ശതമാനം പലിശ�ാണ് �ക നിേ�പി�െത�ം

െവളിെ���േമാ;

(ബി) ബാ�കളി�  നി�ം ക�േ�ഷ�  സ�ീകരി�ാേണാ ഈ �ക നിേ�പി�ിരി��െത�്

വ��മാ�േമാ;എ�ി� ഏെതാെ� ബാ�കളാണ് ക�േ�ഷ� ന�കിയത്;

(സി) ക�േ�ഷനി� പെ��� ബാ�ക� ഓഫ� െച� പലിശനിര�ക� എെ�ാെ�യായി��െവ�്

വ��മാ�േമാ?

കി�ബി�െട �വ��നം

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

ന��േമാ:

(എ) 14.2.2017െല  GO(MS)No.77/17/Fin  �കാരം കി�ബിയി�  ��ി� ത�ികക�

എ�യാണ്; ഇ��കാരം എ� ആ�കെള കി�ബിയി� നിയമി�; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) കി�ബിയിെല േ�ാജ�് അൈ�സ� ഡിവിഷേ��ം ഇ�െ��� വിഭാഗ�ിെ��ം �മതലക�

എെ��ാമാണ്;

(സി) േ�ാജ�് അൈ�സ�  ഡിവിഷെ� കീഴി�ളള ചീഫ് ജനറ�  മാേനജ�, ജനറ�  മാേനജ�

(അൈ�സ�) എ�ിവ�െട �മതലക� എെ�ാെ�യാണ്;



(ഡി) േ�ാജ�് അൈ�സ� ഡിവിഷെ� 2018 ഏ�ി� 30 വെര�ളള എ�ാ�ി�െമ�് െചല�ക�

എ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ?

കി�ബി�െട അ�ൗ�ി� നി�ം ബാ�കളി� നിേ�പി� �ക

481. �ീ.േറാജി എം. േജാ�

,, െക.സി.േജാസഫ്

,, വി.ഡി.സതീശ�

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബി�െട അ�ൗ�ി� നി�ം 29.1.2018� വിവിധ ബാ�കളി� ഫി�ഡ് ഡിേ�ാസി�ായി

നിേ�പി� �ക എ�യാണ്; ഏെത�ാം ബാ�കളിലാണ് �ക നിേ�പി�െത�ം അതിെ� പലിശ

നിര�് എ�െയ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) വിവിധ ബാ�കളി�  വ�ത�� പലിശ നിര�ിലാേണാ  29.1.2018  �  �ക നിേ�പി�ത്;

ഇതി�� കാരണെമ�ാണ്;

(സി) �റ� പലിശ�് �ക നിേ�പി�ത് �ലം ഉ�ായ ന�ം എ�െയ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) 29.1.2018 � കി�ബി�െട അ�ൗ�ിെല �ക വ�ത�� ബാ�കളി� നിേ�പി�ത് ക�േ�ഷ�

സ�ീകരി�ാേണാ; എ�ി� ക�േ�ഷനിെല വിശദാംശ�� ന��േമാ?

േകാ��� മ�ല�ിെല ���ികൾ�് കി�ബി അംഗീകാരം

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ���  നിേയാജകമ�ല�ിെല എട��  ഇരി�ിളിയം �ടിവ� പ�തി,  ��ി�റം  -

കാ��ടവ് റ�േല��  കം �ി�ജ് എ�ിവ�െട എ�ിേമ�ക�ം െ�ാേ�ാസ�ക�ം കി�ബി

അംഗീകരി�് ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) ഈ ര�് െ�ാേ�ാസ�ക�ം കി�ബി�െട അംഗീകാര�ിനായി സമ��ി�ി�േ�ാ;  ആയതിന്

അംഗീകാരം ലഭി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

െചാ�ര ജി.എ�്.എസിെ� വികസന�ിനായി കി�ബി തീ�മാനം

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2017-2018 ബ�ജ�് �സംഗ�ി� െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണയ��ിെ� ഭാഗമാ��

അ�് േകാടി �പ�െട ഒ�ാമെ� �ീമി�  ഉ�െ���ിയി�� എറണാ�ളം ജി�യിെല

െച�ാനം ���േതാട് ഗവ.  എ�്.എസ്.എസ്.,  ��് േകാടി �പ�െട ര�ാമെ� �ീമി�ം

ഉ�െ��തിനാ�  ��ത �ളിന് പകരമായി െചാ�ര ജി.എ�്.എസിെ� േപര്



ഉ�െ����തിനാ�� നടപടി�മം എ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െചാ�ര ജി.എ�്.എ�ിെന ഉ�െ����തിനായി  7.3.2017ന് ധനകാര� വ��മ�ി�്

സമ��ി� ക�ിെ� അടി�ാന�ി� ധനകാര� വ��ിെല  489789/എഡ�.എ3/2017/ധന.

എ� ഫയലി� �ട�നടപടി സ�ീകരി�് ഇേ�ാ� കി�ബിയി� പരിഗണനയിലിരി�� ഫയലി�

നാളി�വെര തീ�മാനെമ���തി� കാലതാമസം േനരി��തിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത െത�് തി��ി എ�േ��് െചാ�ര ജി.എ�്.എസിെന ��് േകാടി �പ�െട �ീമി�

ഉ�െ���ാ� സാധി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

കി�ബി വഴി അ�മതി ന�കിയ കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല ���ിക�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� കി�ബി എ� ���ിക��് സാ��ികാ�മതി ന�കിയി�െ��്

െവളിെ���േമാ?

(ബി) ��ത ���ിക�െട േപ�ം �ക�ം �േത�കം �േത�കം വിശദമാ�ാേമാ?

കി�ബി �േഖന നട�ിലാ�� ���ിക�

485. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) വ��ല മ�ല�ി�  കി�ബി �േഖന നട�ിലാ�� ���ികളി�  ഭരണാ�മതി

ന�ിയി��വയി� സാേ�തികാ�മതി ന�കി െട�� നടപടി ���ിയാ�ിയി�� ���ിക�

ഏെത�ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) അവയി� ഉ�െ��ി�� ��ക� ഏെത�ാം; അവ�െട െട�� നടപടി വിശദമാ�ാേമാ?

ആല�ഴ ജി�യിെല കി�ബി പ�തിക�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആല�ഴ ജി�യി� കി�ബിയി� ഉ�െ���ി അ�മതി ന�കിയ പ�തിക� ഏെതാെ�െയ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ിക� നട�ിലാ��തിന് എസ്.പി.വി. െയ �മതലെ���ിയി�േ�ാ; ഉെ��ി�

ഓേരാ ���ി�ം �മതലെ���ിയി�� എസ്.പി.വി. ഏതാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

കി�ബി പ�തിയി�� ക�� ജി�യിെല േറാ�കൾ



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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബി പ�തിയി� ഉ�െ���ി ക�� ജി�യിെല ഏെത�ാം േറാ�കളാണ് നവീകരി�വാ�

ഉേ�ശി��െത�ം ഓേരാ�ി�ം നീ�ി െവ� �ക എ�യാെണ�ം െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഇതി�  ഏെത�ാം േറാഡിെ� ���ിയാണ് ഇതിേനാടകം െട��  െച�് ആരംഭി�െത�്

െവളിെ���േമാ;

(സി) ക��  ജി�യി�  കി�ബിയി�  ഉ�െ���ിയ ആലേ�ാട് േകാളനി  -  കാ�ിമല

േറാഡ്,കണയാ�വയ�  -  തി��  -  ഉളി��  േറാഡ്,�ീക��രം  -  െച�െ�ാടി  -  ന�വാ�

േറാഡ്,ആലേ�ാട്  -  പാണ�പാറ  -  കനക��് േറാഡ്,മണ�ടവ്  -  �റി�ടവ്  -  കാ�ിമല  -

ആലേ�ാട് േറാഡ് േറാ�കളി� ഓേരാ�ിെ��ം ���ി ഏ� ഘ��ിലാെണ�ം ഓേരാ�ി�ം

അ�വദി�ത് എ� �കയാെണ�ം െവളിെ���േമാ;

ഒ�� നിേയാജക മ�ല�ിെല കി�ബി പ�തിക�

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

ന��േമാ:

(എ) ഒ�� നിേയാജക മ�ല�ി� കി�ബി �േഖന നട�ിലാ�� പ�തിക�െട ലി�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഓേരാ ���ി�േട�ം നിലവിെല അവ� എ�ാെണ�് വിശദീകരി�ാേമാ?

നാദാ�രം മ�ല�ിെല കി�ബി പ�തിക�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നാദാ�രം നിേയാജകമ�ല�ി�  കി�ബി വഴി എ� േകാടി �പ�െട പ�തിക��ാണ്

അംഗീകാരം ന�കിയി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ പ�തിക��ം എ� �കയാണ് അ�വദി�ിരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) അംഗീകാരം ന�കിയ പ�തിക�െട െട�� നടപടിക� ���ികരി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� കാരണം

വ��മാ�ാേമാ ?

കാ��ട മ�ല�ിെല കി�ബി ���ിക�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബിയി�  ഉ�െ����തിനായി കാ�ാ�ട മ�ല�ി�  നി�ം െതരെ���ി��

���ിക� ഏെത�ാമാണ്;

(ബി) ഇവയി� വിവിധ വ��ക� വഴി സമ��ി�െ�� കി�ബി�െട അംഗീകാരം ലഭി� ���ിക�െട



വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

പ�ാ�ി മ�ല�ി� കി�ബി വഴി അ�വദി�ി�� പ�തിക�

491. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി� േശഷം കി�ബി വഴി പ�ാ�ി മ�ല�ിന്

അ�വദി�ി�� പ�തിക� ഏെതാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ പ�തിക�െട ഇേ�ാഴെ� �ിതി എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

ഒ��ാലം നിേയാജക മ�ല�ി� കി�ബി വഴി�� ���ിക�

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

ന��േമാ:

(എ) ഒ��ാലം നിേയാജക മ�ല�ി�  ഏെത�ാം ���ിക��ാണ് കി�ബി വഴി ഫ�്

അ�വദി�ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ ���ി�േട�ം കാലിക �ിതി വ��മാ�ാേമാ?

േകാഴിേ�ാട് ജി�യി� കി�ബി വഴി�� െപാ�മരാമ�് ���ിക�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് ജി�യി�  കി�ബിയി�െട നാളി�വെര എ� േകാടി �പ�െട െപാ�മരാമ�്

���ിക��ാണ് അ�മതി ന�കിയി��ത് എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ��പ് ഉ�െ�ടാെത േപായ�ം എ�ാ�  �ധാനെ���മായ െപാ�മരാമ�് ���ിക��്

കി�ബിയി� അ�മതി ന���തിന് എെ��ി�ം തട��േ�ാ;

(സി) �തിയ ���ിക� കി�ബിയി�െട നട�ിലാ��തി�� നടപടി�മ�� അറിയി�ാേമാ?

മാേവലി�ര മ�ല�ിെല കി�ബി പ�തിക�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�ര നിയമസഭാ മ�ല�ി�  ഏെത�ാം പ�തികളാണ് കി�ബി �ഖാ�ിരം

നട�ിലാ�വാ� നി�േ�ശി�െ��ി��ത് എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഏെത�ാം ���ിക��് നിലവി� അ�വാദം ന�ി കഴി�; ��ത ���ിക�െട നി��ഹണ

ഏജ�സിക�, എസ്.പി.വി എ�ിവ ഏെത�് വിശദമാ�േമാ;



(സി) അ�മതി ലഭി�ാ�� ���ിക� ഏ� ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ?

കി�ബിയി� ഉ�െ���ിയ കായം�ളം മ�ല�ിെല ���ിക�

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

മ�പടി ന��േമാ:

കി�ബിയി� ഉ�െ���ിയി�ളള കായം�ളം മ�ല�ിെല ���ിക�െട�ം അവ ഓേരാ�ിെ�

�േരാഗതി�െട�ം വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

തലേ�രിയിെല കി�ബി ���ിക�

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

മ�പടി ന��േമാ:

2017-18െല ബ�ജ�ി�  തലേ�രി നിേയാജകമ�ല�ിനായി കി�ബിയി�  ഉ�െ���ിയ

���ിക� ഏെതാെ�െയ�ം അവ�െട നിലവിെല അവ� എെ��ം വ��മാ�ാേമാ?

തി�വന��രം ജി�യിെല കി�ബി പ�തിക�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം 2018 െമയ് 31 വെര കി�ബിയി�െട എ� േകാടി

�പ�െട പ�തിക��ാണ് അ�മതി ന�കിയെത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) തി�വന��രം ജി�യി�  ഏെത�ാം പ�തിക��ാണ് കി�ബി അ�മതി ന�കിയെത�്

വ��മാ�േമാ; ഓേരാ പ�തി�െട േപ�ം അ�വദി� �ക�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) തി�വന��രം ജി�യി�  ഏെത�ാം പ�തികളാണ് അ�മതി ന�കാനായി കി�ബി�െട

പരിഗണനയി� ഉ�െത�് വ��മാ�േമാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

ആ�ി വികസന ഫ�്

498. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� സാ��ിക വ�ഷെ� ബ�ജ�ി�  മ�ലം ആ�ി വികസന ഫ�ായി ഓേരാ

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

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

�ക�െട ഭരണാ�മതി ന�കിയി��്;

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

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



പിറവം നിേയാജകമ�ല�ിെല ആ�ിവികസന പ�തിക�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2014-15, 2015-16 വ�ഷ�ളി� പിറവം നിേയാജക മ�ല�ി� എം.എ�.എ.ഡി.എഫ്.,

എ.ഡി.എഫ്.  �ീ�ക�  �കാരം ഭരണാ�മതി ലഭി� പ�തിക�ം ഓേരാ പ�തി�െട �ക�ം

സംബ�ി� വിവര�� അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത വ�ഷ�ളി� ഭരണാ�മതി ലഭി� പ�തികളി� സാേ�തികാ�മതി ലഭി�ാ�വ�െട�ം

ഇ�വെര ക�ീഷ� െച�ാ�വ�െട�ം വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

െപയി� ആ�് പാലിേയ�ീവ് �ണി�ക��് എം.എ�.എ. ഫ�്

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

മ�പടി ന��േമാ:

െപയി� ആ�് പാലിേയ�ീവ് �ണി�ക��് ഡയാലിസിസ് �ണി�്, ആം�ല�സ്, മ�് ചികി�ാ

സഹായ��  എ�ിവ�് േവ�ി എം.എ�.എ.  ഫ�് വിനിേയാഗി��തിന് ആയതിെ�

മാനദ��ി�ം മാ��നി�േ�ശ�ളി�ം ആവശ�മായ േഭദഗതികേളാ ��ിേ����കേളാ

വ��വാൻ ഉേ�ശി��േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?

�റനാട് ��ാട് പാലം നി��ാണം

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ�ലം ആ�ി വികസന പ�തിയി�  ഉ�െ���ി നി�േ�ശി�ി�� �റനാട് ��ാട്

പാല�ിെ� ഭരണാ�മതി�ം െപാ�മരാമ�് വ��ിന് ��ത ���ി ൈകമാ��തി�ം

സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) െപാ�മരാമ�് വ��് േറാ�സ് ആ�് �ി�ജസ് വിഭാഗം ത�ാറാ�ി ന�ിയ എ�ിേമ�ിേ��

സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ?

മണ�� മ�ല�ിെല ആ�ി വികസന പ�തിക�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2017-2018  വ�ഷെ� എം.എ�.എ.മാ�െട ആ�ി വികസന പ�തിയിേല�് മണ��

എം.എ�.എ. ശിപാ�ശ െച� ���ികളി� ഏെത�ാം ���ിക��് ഇ�വെര ഭരണാ�മതി

ന�കി; വിശദാംശ�� എെ��ാം;



(ബി) അവേശഷി�� ���ിക��് സമയബ�ിതമായി ഭരണാ�മതി ന�കാ�  എെ��ാം

നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

വ��ല മ�ല�ിെല ആ�ി വികസന ഫ�് ���ികൾ

503. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) വ��ല നിേയാജകമ�ല�ി� 2016-17, 2017-18 വ�ഷ�ളി� ആ�ി വികസന ഫ�ി�

ഉ�െ���ി ഭരണാ�മതി ന�ിയി�� എ� ���ികളി�  െട��  നടപടിക�

���ിയാ�വാ�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഭരണാ�മതി �റെ��വി�് െട�� നടപടിക� ���ിയാ��തിന് കാലയളവ് നി�യി�ി�േ�ാ;

എ�ിൽ വിശദാംശം വ��മാ�ാേമാ?

തലേ�രി മ�ല�ിെല ആ�ി വികസന ���ിക�

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

മ�പടി ന��േമാ:

2017-18  വ�ഷേ��് തലേ�രി നിേയാജകമ�ലം എം.എ�.എ.�െട ആ�ി വികസന

ഫ�ി� നി�് നട�ിലാ�� ���ിക� ഏത�ാമാെണ�ം ഓേരാ ���ി�െട�ം നിലവി��

അവ� എ�ാെണ�ം ആയതിന് ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ��തിന് ഇനി എെ��ാം

നടപടി�മ�� ആണ് ഉ�െത�ം വ��മാ�ാേമാ?

കാസ�േകാട് നിേയാജകമ�ല�ിെ� ആ�ി വികസന ഫ�പേയാഗം

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2012-13  �ത�  2016-17  വെര�� സാ��ിക വ�ഷ�ളി�  കാസ�േകാട് അസം�ി

നിേയാജകമ�ല�ി�  ആ�ിവികസന ഫ�പേയാഗി�് നട�ാ�  എ� െ�ാേ�ാസ�ക�

ഉ�ായി�� എ�് വ�ഷം തിരി�ം ���ിക�െട േപ�ക�ം അ�വദി� �ക�ം സഹിതം

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത െ�ാേ�ാസ�ക�െ��ാം ഭരണാ�മതി ന�കിയി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇെ��ി� ഭരണാ�മതി ലഭി�ാ� െ�ാേ�ാസ�ക� ഏെതാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) േ�ാേ�ാസ�ക��് ഭരണാ�മതി ലഭി�ാെത േപായതിെ� കാരണ�ം ഇനി ഭരണാ�മതി

ന��േമാ എ�ം വ��മാ�ാേമാ?

ആ�ിവികസന ഫ�ി� നി�ം �� ബസ് വാ��തി�ളള നടപടി�മം



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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എം എ�.എ �െട ആ�ിവികസന ഫ�ി� ഉ�െ���ി �� ബസ് വാ��തിന് െട�ഡ�

നടപടി ആവശ��േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �� ബസ് വാ�േ�ാ� െട�ഡ� നടപടി ആവശ�മാണ് എ�തിന് സ��ാ� ഉ�രവ് നിലവി�

ഉേ�ാ; എ�ി� ഉ�രവ് ഏത് വ�ഷ�ിലാണ് ന�കിയത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ബസ് വാ��തിന് െട�ഡ�  നടപടി ആവശ�മി� എ�ി�  ബ�െ�� ജി�ാ വിദ�ാഭ�ാസ

ഓഫീസ�മാ��് നി�േ�ശം ന�കാ� കഴി�േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) �� ബസ് വാ���മായി ബ�െ��് എ� പരാതിക� ലഭി�ി��് എ�് വ��മാ�ാേമാ?

എം.എ�.എ.മാ�െട �േത�ക വികസന പ�തി

507. �ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) എം.എ�.എ.മാ�െട �േത�ക വികസന പ�തി �കാരം അ�് ല�ം �പയി� താെഴ അട��

�ക വ���ം �ണേഭാ� ക�ി�ിക� നി��ഹി���മായ ���ികളി� ക�ി�ി ക�വീന��്

ജി.എസ്.ടി. രജിേ�ഷ� ആവശ��േ�ാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി� വ��മായ ഉ�ര�ക�  ലഭ�മ� എ� കാരണ�ാ�  �ണേഭാ�

ക�ി�ിക��് �ക ലഭി�ാ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഇ�ാര��ി�  വ��് തല�ി�  പരിഹാര നടപടിക�  െെകെ�ാ�ി�േ�ാ;  എ�ി�

വ��മാ�േമാ?

േനമം നിേയാജകമ�ല�ി� ഭരണാ�മതി ലഭി� �വ��ിക�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േനമം മ�ല�ി� ആ�ി വികസന പ�തി �കാരം 2016-17 വ�ഷ�ി� നി�േ�ശി�െ���ം

ഭരണാ�മതി ലഭി��മായ �വ��ികളി�  ���ിയാകാ� �വ��ിക�

ഏെതാെ�യാെണ�ം അവ എ�േ��് ���ിയാ�ാ� കഴി�െമ�ം വിശദമാ�േമാ?

(ബി)

മ�ട നിേയാജകമ�ല�ിെല ഫ�് വിനിേയാഗം

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) 2017-18 സാ��ിക വ�ഷെ� എം.  എൽ.  എ.  ,  എൽ എ സി  /  എ ഡി എസ് ഫ�്

വിനിേയാഗ�മായി ബ�െ��് മ�ട നിേയാജകമ�ല�ി� നി�ം ന�കിയ ശിപാ�ശക�െട

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഭരണാ�മതി ന�കിയ ���ിക�  ആരംഭി��തി�േവ� നടപടിക�  ബ�െ�� വ��ക�

സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) എൽ.എ.സി./എ.ഡി.എസ്.ഫ�് വിനിേയാഗം നിലവി�  സ��ാ�  തല�ി�  േമാണി�൪

െച��േ�ാ;  എ�ി�  ��ത േമാണി�റിംഗ് റിേ�ാ��് അതാത് എം.എൽ.എ.മാ��് �ടി

ന���തി�േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മണ�� മ�ല�ിെല എസ്.ഡി.എഫ്. പ�തിക�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മണ�� എം.എ�.എ.�െട  2017-18 വ�ഷെ� �േത�ക വികസന നിധി  (എസ്.ഡി.എഫ്.)

പ�തിയി� സമ��ി�ി�� ���ിക� ഏെത�ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഓേരാ ���ി�െട�ം നിലവിെല �ിതി എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

ഒ��ാലം മ�ല�ിേല�് അ�വദി� ഫ�്

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

ന��േമാ:

(എ) 2017-18  സാ��ിക വ�ഷ�ി�  ഒ��ാലം അസം�ി മ�ല�ിെല ഏെത�ാം

���ിക��ാണ് ഫ�് അ�വദി�ത്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഒ��ാലം അസം�ി മ�ല�ി�െപ� ഏെത�ാം ���ിക��ാണ്  2016-17  സാ��ിക

വ�ഷ�ി� ഫ�് അ�വദി�ി��ത്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

നി�തി വിഹിതം

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നി�തി വിഹിതം ന���ത് ൈവകി�ി�് സം�ാന�െള സാ��ികമായി െഞ���തി�ളള

േക�നീ��ിെനതിെര എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) േക� ധനകാര� ക�ീഷ�  സം�ാന���� വിഹിതം നി�യി��തി�ളള മാനദ�ം

1971  -െല െസ�സസിന് പകരം  2011  -െല െസ�സസ് അ�സരി�ാ�വാ�ളള നീ�ം

സം�ാന താ�ര��െള എ�കാരം േദാഷകരമായി ബാധി�െമ�് െവളിെ���േമാ;

(സി) എ�ി�  ഇതിെനതിെര ദ�ിേണ��യിെല ധനകാര� മ�ിമാ�െട േന�ത��ി�  രാ�പതി�്

നിേവദനം ന�കിയി�േ�ാ;വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?



പതിന�ാം േക� ധനകാര� ക�ീഷെ� പരിഗണനാവിഷയ��

513. �ീ.സി. ദിവാകര�

,, ആ�. രാമച��

,, ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പതിന�ാം േക� ധനകാര� ക�ീഷെ� പരിഗണനാവിഷയ��  മാ��തിന് സം�ാനം

നിേവദനം സമ��ി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന��െട വാ� എ��ാ�� അവകാശ�ി� േക�ം എെ��ി�ം �തിയ നിബ�നക�

ഏ�െ���ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) ധനക�ീഷ�ക�െട അടി�ാന മാനദ�ം  2011  െല െസ�സസ് ആ��ത്

സം�ാന�ിെന ഏെതാെ� തര�ി� േദാഷകരമായി ബാധി�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ധനവിന�ാസ�ി�  സം�ാന��െട വിഹിതം െവ�ി�റ��തിെനതിെര എെ�ാെ�

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വ��ത് എ�് വ��മാ�േമാ?

പതിന�ാം ധനകാര� ക�ീഷ�

514. �ീ.അ�� �കാശ്

,, എ.പി. അനി� �മാ�

,, അ�പ് േജ�ബ്

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പതിന�ാം ധനകാര� ക�ീഷന് സമ��ി�വാ�� നിേവദന�ിന് മ�ിസഭ അംഗീകാരം

ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) ഏെതാെ� ആവശ��ളാണ് ധനകാര� ക�ീഷ� ��ാെക സമ��ി��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(സി) നി�തി വിഭജനം  2011  െല െസ�സസ് അടി�ാനമാ�ി നട�ണെമ�� നി�േ�ശം

സം�ാന�ിന് േദാഷകരമാേണാ;  എ�ി� 1971െല െസ�സസ് �കാരം നി�തി വിഭജനം

നട�ണെമ�് സം�ാനം േരഖാ�ലം ആവശ�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) സം�ാന�ിെ� റവന� ക�ി നിക��തിന് �ാ�് ന���തി�� വ�വ�

�ന:പരിേശാധി�ണെമ� നി�േ�ശം സം�ാനെ� എ�കാരമാണ് ബാധി�കെയ�്

വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ധന��ി  1.7ശതമാനമായി നിജെ���വാ�� നി�േ�ശം സം�ാനെ� എ�കാരം

ബാധി�െമ�ം അതിെനതിെര എ�് നടപടി സ�ീകരി�െവ�ം വിശദമാ�േമാ?



പതിന�ാം ധനകാര�ക�ീഷ� �പാ�ശക�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പതിന�ാം ധനകാര�ക�ീഷൻ ശിപാ�ശക� േകരളെ� എെ��ാം തര�ിലാണ് �തി�ലമായി

ബാധി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) നിലവി�  ലഭി�െകാ�ിരി�� േക� വിഹിത�ി�  നി�ം എ� ശതമാനം വെരയാണ്

േകരള�ിന് വ�മാന ന�ം സംഭവി�ക എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ശിപാ�ശക� സ��ാരിയ ക�ീഷൻ ശിപാ�ശക��് എതിരാേണാ; എ�ി� വിശദവിവരം

ന��േമാ;

(ഡി) ഈ �തിസ�ി മറികട��തിന് സ��ാ� എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വ��ത് എ�്

വിശദമാ�ാേമാ ?

െപേ�ാളിെ��ം ഡീസലിെ��ം വിലനിയ�ണം

516. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ�

െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�

�ീ.എ�. വിജയ� പി�

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

ന��േമാ:

(എ) എ� �തലാണ് അമിത വില�യ��ിന് ഇടയാ�െമ� രാ�ീയ പാ��ിക�െട എതി��ിെന

അവഗണി�് േക� സ��ാ�  െപേ�ാളിെ��ം ഡീസലിെ��ം വിലനിയ�ണം നീ�ിയത്;

അതിെ�റ �ത�ാഘാതം വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) 2014 െമയ് മാസം സം�ാന�് െപേ�ാളിെ��ം ഡീസലിെ��ം വിലെയ�യായി�െ��ം

അ�ാരാ� വിപണിയി� �ഡ് ഓയിലിെ� വിലെയ�യായി�െ��ം അറിയി�ാേമാ; നിലവിെല

വില �ഡ് ഓയി� വില�മായി താരതമ�െ���ി അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ�േശഷം െപേ�ാളിെ��ം ഡീസലിെ��ംേമ�ളള വി�ന നി�തി

നിര�ി� വ��നവ് വ��ിയി�േ�ാ;

(ഡി) അ�ാരാ� വിപണിയി�  �ഡ് ഓയിലിെ� വില വ��ി�െകാ�ി��േ�ാ�ം  2018  ഏ�ി�

മാസ�ിെ� ര�ാം പ�തിയി�ം െമയ് മാസ�ിെ� ആദ� പ�തിയി�ം ക�നിക�  വില

വ��ി�ി�ാതി��� േപാെല �ട��ം വില വ��നവ് ഒഴിവാ�ാ� എ� ക�നിക��് േവ�

നി�േ�ശം ന�കാ� േക� സ��ാരിേനാട് ആവശ�െ��േമാ?

നബാ�ഡ് സഹായേ�ാെട�� ��രിെല പ�തിക�



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

ന��േമാ:

ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം ���  ജി�യി�  നബാ�ഡിെ�

ധനസഹായേ�ാെട നട�ിലാ�ാ� അ�വദി�ി�� പ�തിക�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

നബാ�ഡിെ� ധനസഹായേ�ാ��ടി ആരംഭി� പ�തി

518. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം നബാ�ഡിെ� ധനസഹായേ�ാ��ടി ആരംഭി�

പ�തികളി�  മ�ട നിേയാജകമ�ല�ി�  നി�ം ഏെത�ി�ം പ�തി

ഉ�െ��ി�േ�ാ;വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

ഡി.എ �ടി�ിക

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സ��ാ�  ജീവന�ാ��ം െപ�ഷ�കാ��ം ഡി.എ അവസാനമായി അ�വദി�ത്

എ�ാണ്; നിലവി� എ� ശതമാനം ഡി.എ �ടി�ിക��്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഡി.എ �ടി�ിക ന�കാ�തിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;  �ടി�ിക അടിയ�ിരമായി

ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ദീപ.പി.എസിന് അവശതാ അവധി അ�വദി�ാ� നടപടി

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ം ജി�യിെല വിള�ടി �ാഥമികാേരാഗ�േക��ി� �ാഫ് ന�് ആയി േസവനം േനാ��

�ീമതി ദീപ.പി.എസ്,  2014  ആഗ�്  26ന് െകാ�ാര�ര താ��് ആ�പ�ിയിെല

േസവനകാല�് എ�്.ഐ.വി.  ബാധിതനായ ഒരാ�െട ശ��ിയ�് സഹായി��തിനിെട

ഓ�േറഷ�  തീയ�റി�  വ�് ക�ി�ളളി�ം ശരീര�ി�ം എ�്.ഐ.വി.  ബാധിതെ� ര�ം

െതറി�വീണ് േരാഗിയായി മാറിയതിെന�ട���ായ അവശതക�െട ചികി�ാ കാലഘ�ം

അവശതാ അവധിയായി പരിഗണി�് ഉ�ര��ാകണെമ�ാവശ�െ��് ആേരാഗ� വ��് �േഖന

ധനകാര� വ��് ��സ് വിഭാഗ�ിന് സമ��ി� ഫയ�  606451/17  ഫയലിേ��

ൈകെ�ാ� നടപടി വ��മാ�േമാ;

(ബി) െക.എസ്.ആ�. ച�ം  98െ� പരിധിയി�  ഇ�രം ചികി�ക�  ഉ�െ���ിയി�ിെ��ി�ം

വിഷയ�ിെ� ഗൗരവം പരിഗണി�ം മാ�ഷിക പരിഗണന ന�കി�ം ദീപ�് അവശതാ അവധി

അ�വദി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;



(സി) അപകടകരമായ സാഹചര��ളി�  െതാഴിെല��ക�ം അതിെ� ഫലമാ��ായ

േരാഗബാധെയ�ട��് Post Exposure Prophylaxis Treatment-ന് വിേധയയാ�ക�ം

െച� ദീപ�െട അേപ��െട െവളി��ി�  അവ��് അവശതാ അവധി

അ�വദി��േതാെടാ�ം ഇ�രം േക�ക� �ടി ഉ�െ���ി െക.എസ്.ആ�. ച�ം 98 േഭദഗതി

െച�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

പ�ാളി� െപ�ഷ�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ാളി� െപ�ഷ� സംബ�ി� സ��ാ� നയെമ�ാണ്; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത െപ�ഷ�  പ�തിയി�  സ��ാ�  വിഹിതമായി അടേ�� �ക നീ�ി െവ�ി�േ�ാ;

വിശദാംശം െവളിെ���േമാ;

(സി) ��ത െപ�ഷ� പ�തി�െട ഫ�് മാേനജരായി ആെരയാണ് നിയമി�ി�ളളെത� വിശദാംശം

െവളിെ���േമാ?

പ�ാളി� െപ�ഷ� പ�തി

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ാളി� െപ�ഷ� പ�തി പി�വലി��ത് സംബ�ി�് നാളി�വെര സ�ീകരി� നടപടിക�

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി� സ��ാ� നയം വ��മാ�ാേമാ?

പ�ാളി� െപ�ഷ� പ�തി

523. �ീ.തി�വ�� രാധാ���

,, പി.ടി. േതാമസ്

,, സ�ി േജാസഫ്

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന ജീവന�ാ��ം,  അ��ാപക��ം ഏ�െ���ിയ പ�ാളി� െപ�ഷ�  പ�തി

�ന:പരിേശാധി�െമ� െതരെ���് വാ�ാനം പാലി�ി�േ�ാ;ഇെ��ി�  എ�െകാെ��്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) സ��ാ�  �ാപന���് �റെമ െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളി�ം ഇൗ പ�തി

�ാവ��ികമാ�ിയി�േ�ാെയ�് െവളിെ���േമാ;

(സി) ഇൗ സ��ാ�  നിലവി�  വ�േശഷം ഏെത�ി�ം േമഖലകളി�  പ�ാളി� െപ�ഷ�  പ�തി



നട�ിലാ�ിയി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) സ��ാ� ജീവന�ാ�െട വിഹിതമായി ഇൗ പ�തിയി� ഇ�വെര എ� �ക നിേ�പി�െവ�ം

സ��ാ� വിഹിതമായി ഇൗ പ�തിയിേല�് അട�േ�� മാസവിഹിതം എ�യാെണ�ം പ�തി

ആരംഭി� 2013 - � �തിമാസം അട�േ��ിയി�� സ��ാ� വിഹിതം എ�യായി��െവ�ം

വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) പ�തിെയ സംബ�ി�് പഠി��തിനായി ഏെത�ി�ം സമിതിെയ നിേയാഗി�ി�േ�ാ;  എ�ി�

അവ��് ന�കിയി�ളള പരിഗണനാവിഷയ�� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ?

�ാ��് സംവിധാനം

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ാ��് സംവിധാനം വഴി ശ�ളം വാ�� എ� സ��ാ�  ജീവന�ാ��്;

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന�് �ാ��് �േഖന ഓ�ൈല�  �ാ���  സംവിധാനം എ� വ��കളി�

നട�ിലാ�ിയി��്; വിശദമാ�േമാ;

(സി) െപാ��ലം മാ��ിന് േവ�ി �ാ��്-� യഥാസമയം അേപ� ന��വാ� സാധി�ി�ിെ��ി�

ഫിസി�� േകാ�ി/ഹാ�ഡ് േകാ�ി വ��് േമധാവി�് അയ� െകാ��ാ� ��ത അേപ� �ടി

ഓ�ൈല� സംവിധാന�ി� പരിഗണി�േമാ എ�് വ��മാ�േമാ?

സ��ാ� ജീവന�ാ�െട ഭവന വാ�

525. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സ��ാ�  ജീവന�ാ��് ന�കി വ�ി�� ഭവന വാ�  (HBA)  പ�തി�്

അേപ�ി��തിന് ഈ വ�ഷം സ��ല�  �റെ��വി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  കാരണം

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) കഴി� വ�ഷം ഭവന വാ� അ�വദി� എ�ാ ജീവന�ാ��ം �ക വിതരണം െച�ി�േ�ാ;

ഇെ��ി�  എ� േപ��് വിതരണം െച�െവ�ം ഇനിെയ� വിതരണം െച�ാ�െ��ം

അറിയി�ാേമാ; ഇത് എ�േ��് വിതരണം നട�ാനാ�െമ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) സ��ാ�  ജീവന�ാ��� ഭവന വാ�ാ പ�തി നിലവി�� സംവിധാന�ി�  നി�ം

വ�ത��മായി മെ�െ��ി�ം രീതിയി� ഫ�് കെ��ി നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;എ�ിൽ

വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

സ��ാ� ജീവന�ാ�െട ഭവനവാ� പ�തി



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

ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  ജീവന�ാ��ളള ഭവനവാ� പ�തി�കാരം ഇൗ വ�ഷം എ� േപ��് വാ�

ന�കിയി��് ;

(ബി) ഇൗ വ�ഷം ഈ പ�തി �കാരം എ� േപ��് �ടി വാ�ാവിതരണം നട�ാ�  കഴി�െമ�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) ��വ�ഷ�െള അേപ�ി�് �ണേഭാ�ാ��െട എ��ി� �റ��ായതിന് കാരണെമ�ാണ്;

(ഡി) പ�തി കാര��മമ�ാ�ത് �ലം ജീവന�ാ���ായി�ളള ��ി��ക� പരിഹരി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

�ാ��് സംവിധാന�ിെല സാേ�തിക പിഴവ് പരിഹരി��തിന് നടപടി

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� �ഷറികളി�  േമയ് മാസം ര�ാം തീയതി സാേ�തിക തകരാ�  കാരണം

െപ�ഷ�, ശ�ളം എ�ിവ ഏെറേനരം �ട�ിയതായി ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) കഴി� �േറ മാസ�ളായി ശ�ള�ം െപ�ഷ�ം ന��� ദിവസം �ഷറി ഇടപാ�ക� പതിവായി

തട�െ���െവ�ളളത് ജീവന�ാെര�ം െപ�ഷ�  വാ�വാ�  എ�� വേയാധികെര�ം

��ി��ിലാ�� എ� വ�ത ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) െസ�വ�ക�െട േശഷി�റ�ം ജീവന�ാ�െട ശ�ളവിവരം അപ് േലാഡ് െച�� �ാ��്

സംവിധാന�ിെല സാേ�തിക പിഴ�ം പരിഹരി��തിന് അടിയ�ിര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സ��ാ� ജീവന�ാ��് ആേരാഗ� ഇ��റ�സ് പ�തി

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

ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  ജീവന�ാ��ം െപ�ഷ�കാ��മായി നട�ിലാ�ാ�  ഉേ�ശി�� ആേരാഗ�

ഇ��റ�സ് പ�തി എെത�ാം ഇ��റ�സ് ക�നിക�  വഴിയാണ് നട�ിലാ��െത�ം

എ�െനയാണ് നട�ിലാ��െത�ം എേ�ാ�  �ത�  നട�ിലാ�െമ�ം എ�ാണ്

നട�ിലാ��തിെല കാലതാമസ�ി�ളള കാരണെമ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) േകരള�ിനക�ം �റ��ളള ഏെത�ാം സ��ാ�  ആ�പ�ികെള�ം സ�കാര�

ആ�പ�ികെള�മാണ് ��ത ഇ��റ�സ് പ�തിയി�  ഉ�െ���ിയി�ളളത് എ�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത പ�തി �കാരം ഏെത�ാം േരാഗ�െളയാണ് ഇ��റ�സ് പരിര� ന��� പ�ികയി�

ഉ�െ���ിയിരി��ത്;  ഇ��റ�സ് പരിര� ലഭി�ാ� േരാഗ��  ഉെ��ി�  അവ

ഏെത�ം ഒ.പി. ചികി��് ഇ��റ�സ് പരിര� ലഭി�േമാ എ�ം വിശദമാ�ാേമാ;



(ഡി) ��ത പ�തി�ായി ഓേരാ തല�ി��ളള ഉേദ�ാഗ�രി� നി�ം െപ�ഷ�കാരി� നി�ം എ�

�ക വീതമാണ് പിടി��െത�ം ഒ� വ�ഷ�ി�  ചികി��ളള ഇ��റ�സ് പരിധി

എ�യാെണ�ം െവളിെ���േമാ?

വിദ�ാഭ�ാസ വാ�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ആെക എ� േപ��ാണ് വിദ�ാഭ�ാസ വാ� ലഭ�മായി�ളളെത�ം ഇത് എ� േകാടി

�പയാെണ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സ��ാ�  �ഖ�ാപി� വിദ�ാഭ�ാസ വാ�ാ ആ��ല�ം എ� േപ��ാണ് നാളി�വെര

ലഭ�മായി�ളളെത�് അറിയി�ാേമാ ;

(സി) വിദ�ാഭ�ാസ വാ� തിരി�ടവ് ആ��ല�ം ലഭ�മാ��തി�ളള മാനദ��� വിശദമാ�ാേമാ?

വിദ�ാഭ�ാസ വാ� തിരി�ടവ് പ�തി

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിദ�ാഭ�ാസ വാ� തിരി�ടവ് പ�തി �കാരം പാല�ാട് ജി�യി�  നി�ം ഇ�വെര എ�

അേപ�ക� ലഭി�ി�െ��് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ലഭി� അേപ�ക�െട നിലവി�ളള അവ� എ�ാെണ�് ബാ�ക�  തിരി�ളള കണ�്

വ��മാ�േമാ?

എഡ�േ�ഷ� േലാ� റീേപ�െമ�് സേ�ാ��് �ീം

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2012 ഏ�ി� 1-ന് ��പ് തിരി�ടവ് �ട�ിയ എ�.പി.എ. അ�ാ� വിദ�ാഭ�ാസ േലാ�ക��്

എഡ�േ�ഷ� േലാ� റീേപ�െമ�് സേ�ാ��് �ീം ബാധകമാേണാ;

(ബി) ബാധകമാെണ�ി� പല ബാ�ക�ം ഇ�രം അേപ�ക� നിരസി��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(സി) 2012  ഏ�ി�  1-ന് ��പ് തിരി�ടവ് �ട�ിയ എ�.പി.എ.  ആയി�� േലാ�ക��് �ടി

എഡ�േ�ഷ�  േലാ�  റീേപ�െമ�് സേ�ാ��് �ീമിെ� ആ��ല�ം ന�ാ�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

േനമം മ�ല�ി��െ�� ���ിക�



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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018-19  സാ��ിക വ�ഷെ� ബജ�് ��ക�ി�  (ഭരണാ�മതി ഇ�ാ� മരാമ�്

പണിക�, വിശദമായ ബജ�് എ�ിേമ�ക�െട അ�ബ�ം  II,  വാല�ം  II)  േനമം

നിേയാജകമ�ല�ി� ഉ�െ�� ���ിക� ഏെത�ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതി�  ��ത മ�ല�ിെല എം.എ�.എ.  ശിപാ�ശ െച� ���ിക��് �റേമ മ�്

���ിക� ഉ�െ���ിയി�െ��ി� ആയതിെ� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

അഡിഷണ� ആതൈറേസഷ� െ�ാേ�ാസ�

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിദ�ാഭ�ാസ വ��ി�  നി�്  2016-17,  2017-18എ�ീ വ�ഷ�ളി�  അഡിഷണ�

ആതൈറേസഷ� േവ�ി സമ��ി� െ�ാേ�ാസ�ക�  ഏെത�ാം;  െ�ാേ�ാസ�  സമ��ി�ത്

എ�്; വ��മാ�േമാ;

(ബി) അഡിഷണ� ആതൈറേസഷ� െ�ാേ�ാസലിെ� അടി�ാന�ി� ഫ�് അ�വദി�ി�േ�ാ;

എ�ാണ് അ�വദി�െത�ം ഏെത�ാം വിഭാഗ�ി� േവ�ിയാെണ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) അ�വദി� ഫ�് െചലവഴി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) 2017-2018 ബ�ജ�ി� വകയി��ക�ം എ�ാ� െചലവഴി�ാ��മായ �ക എ�െയ�്

െഹഡ് തിരി�് വ��മാ�േമാ?

ഭരണാ�മതി ന�കിയ ���ിക�

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018-19  വ�ഷെ� ബജ�് �കാരം സം�ാന�് എ� പ�തിക��് നാളി�വെര

ഭരണാ�മതി ന�കിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;  നിേയാജകമ�ലാടി�ാന�ി�  വ��്

തിരി�് ഭരണാ�മതി ന�കിയ ���ിക�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) മ�ട നിേയാജക മ�ല�ി� നി�ം സമ��ി� പ�ികയി� നി�ം ഭരണാ�മതി ന��വാ�

ഉേ�ശി�� ���ിക� ഏെത�ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ബ�ജ�ി� �ഖ�ാപി� �തിയ പ�തിക�

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

ന��േമാ:

(എ) 2016-2017െല ���ിയ ബ�ജ�് �സംഗ�ി�ം 2017-2018 െല ബ�ജ�് �സംഗ�ി�ം

�ഖ�ാപി�ി�� �തിയ പ�തിക� ഏെതാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;



(ബി) ��ത പ�തികളിൽ ഭരണാ�മതി ന�കിയത്,  ഭരണാ�മതി ന�ാ��ത്,  ���ീകരി�ത്

എ�ി�െന ഇനം തിരി� വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �ഖ�ാപി� എ�ാ പ�തിക��ം ഭരണാ�മതി ന�കിയി�ിെ��ിൽ കാലതാമസ�ിന്

കാരണെമ�ാെണ�് അറിയി�േമാ;  ഇനി എേ�ാ�  ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ�െമ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) 2016-2017  െല�ം  2017-2018  െല�ം ബ�ജ�് �സംഗ�ി�  �ഖ�ാപി� പ�തിക�

നട�ിലാ��ത് സംബ�ി�് �ത�മായ േമാനി�റിംഗ് നട�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  വിശദാംശം

വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ബ�ജ�ി�  �ഖ�ാപി�� പ�തിക�  നട�ിലാ��ത് സംബ�ി�് ഈ സ��ാരിെ� നയം

എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ?

തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന���ായി ബജ�ി� വകയി��ിയ �ക

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന���ായി  2014-15,  2015-16,  2016-17,  2017-18

സാ��ിക വ�ഷ�ി� ബജ�ി� വകയി��െ�� �ക�ം യഥാ���ി� െചലവഴി� �ക�ം

സംബ�ി� വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ;

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

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

എ� വീതമായി��;  പ�തി നി��ഹണം നട�ി��തിെ� അടി�ാന�ി� ഇവ ഓേരാ�ം

വഴി െചലവഴി� �ക എ� വീതമാെണ�് െവളിെ���േമാ ?

തേ�ശസ�യംഭരണവ��ിന് ബജ�ി� വകയി��ിയ �ക

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തേ�ശസ�യംഭരണവ��ിന്  2016-17,2017-18  ബജ�ി�  വകയി��ിയ �ക�ം

െചലവഴി�ാ� �ക�ം എ�െയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) അഡീഷണ� ഓതെെറസഷ� വഴി എ� �പ�െട െ�ാേ�ാസ� ലഭി�ി��്; എ�ാണ് ലഭി�ത്;

എ� �ക ന�കിയി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(സി) ലഭി� �കയി�  എ� �ക െചലവാ�ി എ�ം എ� �ക െചലവാ�ിയി�ി� എ�ം

വ��മാ�േ�ാ;

(ഡി) സ�ിെമ�റി �ാ�ായി എ� �ക�െട െ�ാേ�ാസ� ലഭി�ി��; എ� �ക ന�കി; എ� �ക

െചലവഴി�; വിശദമാ�േമാ?



2017-18 സാ��ിക വ�ഷം തിരി�ട� �ക

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2017-18  സാ��ിക വ�ഷെ� ബ�ജ�ി�  വിവിധ െഹ�കളിലായി വകയി��ക�ം

എ�ാ� െചലവഴി�ാ��മായ �ക എ�െയ�് െഹ�് തിരി�� വിവര�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) 2017-18 സാ��ിക വ�ഷ�ി� സ�ിെമ�റി �ാ�്, അഡീഷണ� ഓതൈറേസഷ� എ�ിവ

വഴി �ക ലഭ�മാ�ക�ം എ�ാ�  െചലവഴി�ാെത വിവിധ വ��ക�  തിരിെക അട��മായ

�കക�െട വിവര�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

േ�മ െപ�ഷ�ക�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി� ഇേ�ാ� ന�കി വ�� േ�മ െപ�ഷ�ക� ഏെത�ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േ�മ െപ�ഷ�ക�െട അേപ� ഇേ�ാ� തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�� സ�ീകരി��ി�

എ� പരാതി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) �തിയ അേപ�ക� എ�് സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ ?

ഇ�ാമിക് ബാ�ിംഗ് സംവിധാനം

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

ന��േമാ:

(എ) ഈ ഗവ�െമ�് പലിശരഹിത ഇ�ാമിക് ബാ�ിംഗ് സംവിധാന�ിന് �വ��നാ�മതി

േനടിെയ��ാ�  എെ��ി�ം ���ിക�  നട�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  എെ��ാം;  ഈ പ�തി

നട�ിലാ��തിന് ഉേ�ശ��േ�ാ ; എ�ി� അതിനായി �മം നട�േമാ;

(ബി) പലിശരഹിത ഇ�ാമിക് ബാ�ിംഗ് സംവിധാനം പല വിേദശ സ�� രാ��ളി�  േപാ�ം

വിജയകരമായി �വ��ി�േ�ാ� േകരള�ിന് അത് അന�മാ��ത് നീതി��മാേണാ എ�്

വ��മാ�േമാ?

െമയി�ന�സ് �ാ�്

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ാ�  െതേ��ര �ാമപ�ായ�ിന് അ�ഹമായ െമയി�ന�സ് �ാ�്

അ�വദി��തിനാവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;



(ബി) ��ത �ാ�് ലഭ�മാ��തിന് ധനവ��് തല�ി� എ�് തീ�മാനം ആണ് എ��ി��െത�്

വിശദമാ�ാേമാ?

ഫയലി� അനാവശ� കാലതാമസം വ���ത് ഒഴിവാ��തിന് നടപടി

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ധനവ��ി�  ഫയ�ക�  െക�ി�ിട���ം അനാവശ� അഭി�ായം ഫയലി�  എ����ം

ഫയ�കളി�  കാലതാമസം വ����ം സംബ�ി� പരാതി പരിഹരി��തിന് സ�ീകരി�

നടപടികെള�റി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സാ��ിക വീ�ണേകാണി�  നി��ാെത,  മ�് അഭി�ായ��  ഫയലി�  േരഖെ���ി

അനാവശ� കാലതാമസം വ��� നടപടി ഒഴിവാ��തിന് ആവശ�മായ നി�േ�ശം

ജീവന�ാ��് ന�കാേമാ;

(സി) പല െസ��കളി�ം 15 ദിവസം �ത� ഒ�മാസം വെര ഫയ�കളിൽ നടപടി സ�ീകരി�ാെത�ം

എെ��ി�ം റിമാ��് എ�തി ഫയ�  മട���മായ പരാതി പരിഹരി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

േക� ധനകാര� ക�ീഷ�

543. �ീ.എസ്.ശർ�

,, ഐ.ബി. സതീഷ്

,, എ. എ�. ഷംസീ�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ളി� നി�് േക� സ��ാ� സമാഹരി�� നി�തി ഭരണഘടനാ��തം െഫഡറ�

തത�ം പാലി�െകാ�് നി��മായി വിതരണം െച��തി�ം ധനസഹായം അ�വദി��തി�

േവ� തത���  ശിപാ�ശ െച��തി��� ധനകാര� ക�ീഷെന േക��ിെ� നയ��ം

താ�പര���ം നട�ാ�ാ�� ഏജ�സിയാ�ി മാ�� രീതിയി� ഏകപ�ീയമായി പരിഗണനാ

വിഷയ��  തീ�മാനി�തിെനതിെര സം�ാനം ഉയ��ിയ �തിേഷധെ� �ട��് േക�

സ��ാ� നിലപാട് വ��മാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) വിഭവ വിതരണ�ി�� മാനദ��ി�  വ��ിയ മാ�ം വഴി അ�ഹതെ�� പ�ി�  എ�

�റ��ാകാനിട�െ��് കണ�ാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) ഇേതാെടാ�ം യാ�ികമാ�ം അശാ�ീയമാ�ം ധനക�ി �റ�ാ�� നി�േ�ശം സം�ാന�ിെ�

ധന�ിതിെയ താ�മാറാ�ാതിരി�ാനായി സ�ീകരി�വാ�  സാ��മാ�� നടപടിക�

വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) സം�ാനം സ��ശി� ധനകാര� ക�ീഷന് ന�കിയ നി�േ�ശ��െട വിശദാംശം

അറിയി�ാേമാ?



പ�ാളി� െപ�ഷ�

544. �ീ.പി.ഉൈബ��

,, െക.എ�.എ ഖാദ�

െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ� ജീവന�ാ�െട പ�ാളി� െപ�ഷ� പ�തിയി� സ��ാ� വിഹിതം നീ�ിെവ�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇെ��ി� പ�ാളി� െപ�ഷനിെല സ��ാ� വിഹിതം വ��ി�വ��ത് നിലവിെല സാ��ിക

�തിസ�ി ��മാ��തിന് കാരണമാ�േമാ;

(സി) പ�ാളി� െപ�ഷ� പ�തി �ന:പരിേശാധി�ാ� സ��ാ� ആേലാചി��േ�ാ;

(ഡി) ഇ� സംബ�ി�് പഠി�ാ� സമിതി �പീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

സ��ാ� ജീവന�ാ�െട ഭവനനി��ാണ വാ�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സ��ാ� ജീവന�ാരി� നി�ം അ��ാപകരി� നി�ം ഈ വ�ഷം ഭവനനി��ാണ

വാ��് അേപ� സ�ീകരിേ�െ�� തീ�മാനം എ��ി�േ�ാ;

(ബി) കഴി� വ�ഷം ഭവന നി��ാണ വാ��് എ� അേപ�ക�  ലഭി�ി��െവ�ം അതിെല�

േപ��് �ക അ�വദി�െവ�ം െവളിെ���േമാ;

(സി) സ��ാ� േനരി�� ക�� സാ��ിക �തിസ�ിയാേണാ ഭവന നി��ാണ വാ��് അേപ�

സ�ീകരിേ�െ�� തീ�മാനം ൈകെ�ാ��തിന് ഇടയാ�ിയി��ത്?

സാധന��െട�ം േസവന��െട�ം ഓ�െെല� വാ��

546. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാരിന് ആവശ��� സാധന��ം േസവന��ം ഓ�െെലനായി വാ��തിന് ധനകാര�

വ��് അ�മതി ന�കിയി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇതിന��തമായി േ�ാ�് പ�േ�സ് ച���

പരി�രി�ി�േ�ാ; ആയതിെ� പക��് ന��േമാ;

(ബി) ക�േ�ഷേനാ െട�ഡേറാ �ണി�ാെത സാധന��  വാ��തിെല അഴിമതി തടയാ�  എ�

സംവിധാനമാണ് ഇൗ ഓ�െെല� സംവിധാന�ി� ഉ�ത്; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സാധന��  ഓ�െെലനി�െട വാ�േണാ അേതാ പഴയ രീതി പി�ടരേണാ എ�്

നി�യി�വാ� വ��ക��് അധികാരം െകാ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?



ജി .എസ്. ടി .നട�ിലാ�ിയത് �ലം സം�ാന സാ��ിക രംഗ��ായ മാ���

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക�സ��ാ�  പാസാ�ിയ ജി  .എസ്.  ടി നിയമം നട�ിലാ�ിയത് സം�ാന വ�മാനെ�

എ�െനയാണ് ബാധി�ി��െത�് വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) ജി.എസ്.ടി നട�ിലാ�ിയത് �ലം ഏെതാെ� േമഖലകളിലാണ് സ��ാരിന് ന�ം

സംഭവി�ി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ജി.എസ്.ടി നട�ി� വ��ിയതി� േശഷം നട� വിവിധ ജി.എസ്.ടി കൗ�സി�കളി� േകരള

സ��ാ� �േ�ാ�് വ� നി�േ�ശ�� േ�ാഡീകരി� ന�കാേമാ;

(ഡി) ��ത നി�േ�ശ�ളി� ജി.എസ്.ടി കൗ�സി� സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ?

ജി.എസ്.ടി േകാ��േസഷ� ആ�്

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജി.എസ്.ടി നട�ിലാ�േ�ാ� ഉപേഭാ� സം�ാനമായ േകരള�ിെ� നി�തി വ�മാന�ി�

ഗണ�മായ വ��നവ് ഉ�ാ�െമ� �തീ� അ�ാന�ായി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  അതി��

കാരണം എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ജി.എസ്.ടി നട�ിലാ�ിയേ�ാ�  സം�ാന�ിന് ഏെത�ി�ം തര�ി�  വ�മാനന�ം

ഉ�ായി�േ�ാ;  എ�ി�  ജി.എസ്.ടി േകാ��േസഷ�  ആ�് അ�സരി�് അത്

നിക��തി�� വ�വ� �കാരം േക� സ��ാ�  നി�തി വ�മാന�ി��ായ ന�ം

നിക�ിയി�േ�ാ; ഇ�വെര ��ത ഇന�ി� സം�ാന�ിന് എ�് �ക ലഭി�;

(സി) ബാ�ിംഗ്, െടലിേകാം, ഇ�ഷ�റ�സ് �ട�ിയ സ��ീസ് േമഖലയി� നി�തി ഈടാ��തി��

അധികാരം സം�ാന�ിന് ജി.എസ്.ടി നിയമം �ലം ലഭി� സാഹചര��ി� ഏ��ം ��ത�

വള���� ��ത േമഖലയി�നി�� അധിക വ�മാനം സം�ാന�ിന് എ�േ�ാളം

േന���ാ�ിെയ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ഡി) ഇ-േകാേമ�് വ�ാപാരം, സ��ം ആവശ��ി�� അ�� സം�ാന വ�ാപാരം എ�ിവ �കാരം

സം�ാന�ിന് നിലവി� നി�തി ലഭി�� സാഹചര��േ�ാ;  അത് സം�ാന�ിന് എ�്

വ�മാനം ലഭ�മാ�ം;വ��മാ�േമാ?

ജി.എസ്.ടി - സം�ാന നി�തി വ�മാന�ി� വ�ി�� ഏ��റ�ി�ക�

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

ന��േമാ:



(എ) ജി.എസ്.ടി.  നട�ാ�ിയ േശഷം സം�ാന നി�തി വ�മാന�ി� വ�ി�� ഏ��റ�ി�ക�

സംബ�ി� വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ജി.എസ്.ടി. നട�ാ�ിയേ�ാ��ായി�� ഉ����െട നി�തി (ഉ���� തിരി�്) എ� എ�ം

ജി.എസ്.ടി. കൗ�സി� ഏെത�ാം ഉ����െട നി�തി �റ�/വ��ി�ി� എ�ത് സംബ�ി�

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) സം�ാന�് റിയ� എേ��് േമഖലയി� നി�ം  2017-18 വ�ഷം ലഭി� നി�തിവ�മാനം

എ� എ�ം ��ത േമഖലെയ ജി.എസ്.ടി.  പരിധിയി� ഉ�െ���ിയി�േ�ാ എ�ം ഇതിെല

സ��ാ� നയം എ�് എ�ം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) െപേ�ാ�  ഡീസ�  എ�ിവെയ ജി.എസ്.ടി.യി�  ഉ�െ���ാ� േക� സ��ാ�  നയം

ജി.എസ്.ടി. കൗ�സി� ച�� െച�േവാ; എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഇ) ഇതിെല സം�ാന സ��ാ� നയം എ�് എ�ം വ��മാ�േമാ?

ജി.എസ്.ടി. ന�പരിഹാര വ�മാനം

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജി.എസ്.ടി.  നട�ിലാ�ിയേശഷം േകരള�ിന് ലഭിേ��ിയി�� േകാംപ�േസഷ�  ഇ�കം

���മായി ലഭി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) ജി.എസ്.ടി.  നട�ിലാ�ിയ േശഷം നി�തി ഇന�ി�  സം�ാന�ിന് ന�ം ഉ�ായി�േ�ാ;

എ�ി� വിശദവിവരം ന��േമാ?

ജി.എസ്.ടി. �െട അന�ര ഫല�ൾ

551. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�

,, ജി.എസ്.ജയലാ�

,, വി.ആ�. �നി� �മാ�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജി.എസ്.ടി. നട�ിലാ�ിയതിന് േശഷം സം�ാന�ിെ� സ�ദ് വ�വ�യി� വ� കാതലായ

മാ��� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന നി�തി വ�വ�േയ�ം ഭരണ സംവിധാനെ��ം ജി.എസ്.ടി.  എ�കാരം

ബാധി�െവ�് അറിയി�േമാ;

(സി) ജി.എസ്.ടി.  നിലവി�  വ�തി�േശഷം അ��സം�ാന ചര� നീ��ി�  വ� മാ���

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) അ��സം�ാന ചര� നീ�ം വീ�ി��തി�� ഇ-േവ ബി�  സ�ദായം ���മാ�ം

നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;



(ഇ) നിലവി� സം�ാനേ��് കട� വ�� ��വ� ചര�ക�ം നി�തി വ��ിെ� പരിേശാധന

പരിധിയി� വ�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

ജി.എസ്.ടി. വ��ിെ� ഇ�ലിജ�സ് വിഭാഗ�ിെ� �വ��നം

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചര�് ഗതാഗെ� �ാ�് െച��തി�� ഇ-േവ ബി�  സ�ദായം സം�ാന�് ���

േതാതി� �ാവ��ികമാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത സ�ദായം �ാവ��ികമാ�ിയേതാ��ടി നി�തി െവ�ി�് ഗണ�മായി �റ��തിന്

സാധി�ി�േ�ാ;

(സി) ജി.എസ്.ടി. വ��ിെ� ഇ�ലിജ�സ് വിഭാഗ�ിെ� �വ��നം വിലയി��ിയി�േ�ാ; എ�ി�

അവ� നട�� പരിേശാധന നി�തി െവ�ി�് തട��തിന് എ�മാ�ം സഹായകമായി എ�്

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) രജിേ�ഷ� നി�ബ�മ�ാ� ഇ�പത് ല�ം �പയിൽ താെഴ വി�് വരവ് ഉ� വ�ാപാരിക�ം

നി�തി േകാ�ൗ�ിംഗ് പ�തി �േയാജനെ���ിയി�� വ�ാപാരിക�ം ഉപേഭാ�ാ�ളി� നി�ം

നി�തി പിരി��ി�ാെയ�് ഉറ�് വ��ിയി�േ�ാ;  ഇതി�� സംവിധാനെമ�ാെണ�്

വ��മാ�േമാ;

(ഇ) സ����ിന് നിലവി�� ജി.എസ്.ടി.  നിര�് എ�യാണ്;  സ��� വ�ാപാരിക�  �ത�മായി

നി�തി പിരി�് അട��െ��് പരിേശാധി��തിന് എെ��ി�ം �േത�ക സംവിധാനം

ഏ�െ���ിയി�േ�ാ?

ജി.എസ്.ടി. നട�ിലാ�ിയതി� േശഷം ഉ�ായ വ�മാന ന�ം

553. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജി.എസ്.ടി. നട�ിലാ�ിയതി� േശഷം സം�ാന�ിന് ഉ�ായ വ�മാന ന�ം എ�യാെണ�്

തി�െ���ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ജി.എസ്.ടി.  നട�ിലാ�ിയതി�േശഷം സം�ാന ഖജനാവി��ായ ന�ം നിക��തിന്

എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളത്;

(സി) വ�മാന ന�ം പരിഹരി��തിനായി എെ�ാെ� പ�തികളാണ് ��തായി നട�ിലാ�ാ�

ഉേ�ശി��ത്; വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ?

ജി.എസ്.ടി.�ം മ�് നി�തി �ടി�ികക�ം

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

മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ജി.എസ്.ടി. നിലവി� വ���ലം വാ�് നി�തി �ടി�ിക ���മാ�ം പിരിെ���ാ� കഴിയാ�

�ിതിവിേശഷം നിലവി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇത് �ലം സം�ാന�ിന് ഏകേദശം എ� �പ

ന�മാ�െമ�ാണ് കണ�ാ�ിയി�ളളത് ;

(ബി) ജി.എസ്.ടി.യിേല�ളള പരിവ��നകാലെ�,  മ�് നി�തി നിയമ��  �കാര�ളള നി�തി

�ടി�ികക� പിരിെ����തിന് ഏെത�ി�ം തര�ി�ളള തട��� ജി.എസ്.ടി. നിയമ�ി�

നിലവി�േ�ാ;  ഇ�ാെയ�ി�  എ�െകാ�ാണ് നി�തി �ടി�ികക�  യഥാസമയം

പിരിെ����തിന് േനാ�ീസ് ന�കാ�െത�് വ��മാ�േമാ ;

(സി) ജി.എസ്.ടി.  നിയമം നട�ാ�ിയതിെല അപാകത കാരണം അ�ഹമായ നി�തി വ�മാനം

സം�ാന�ിന് ന�മായതായ സാഹചര�ം വിലയി��ിയി�േ�ാ?

ജി.എസ്.ടി.�ം വില�യ��ം

555. �ീ.വി.ഡി.സതീശ�

,, എം. വി�െസ�്

,, ഐ.സി.ബാല���

,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചര�് േസവന നി�തി നട�ിലാ�ിയേതാെട ചര�ക��് വില�റ��ാ�െമ� �ഖ�ാപനം

പാഴാ�ക�ം സം�ാനെ� എ�ാ നിേത�ാപേയാഗ സാധന��െട�ം വിലയി�  വ�ി�

വ��നവ് ഉ�ാ�ക�ം െച�തിനാ�ം ഇൗ നി�തി സംവിധാനം നട�ി�  വ�േശഷം ഒ�

വ�ഷമാ�� സാഹചര��ി�ം സ��ാ�  ഇ�സംബ�ി�് എെ��ി�ം വിലയി���

നട�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) നി�തി ���മാ�ം ഒഴിവാ�ിയ േകാഴി�് കിേലാ�് 87 �പ ന�കണെമ� സ��ാ� നി�േ�ശം

പാലി�ാെത �മാതീതമായി വില വ��ി�ി��ത് തടയാൻ സ��ാ�  തല�ി�  എ�്

നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി�ളളത് എ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) ജി.എസ്.ടി.യി�െട ലഭി�� നി�തി നിര�് �റ�ം ഇ���് ടാ�ിെ� ആ��ല��ം

ഉപേഭാ�ാ���് െെകമാറണെമ� നി�േ�ശം വ�ാപാരിക�  അ�സരി��േ�ാ;  ഇെ��ി�

ഇ�രം വ�ാപാരിക�െ�തിെര എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�വാ� ഉേ�ശി��ത് ;

(ഡി) ആ�ി േ�ാഫി�റി പരിേശാധി��തി�ളള �ാ�ഡിംഗ് ക�ി�ിക�ം സം�ാനതല�ി�

�വ��ി�� �ീനിംഗ് ക�ി�ിക�ം ഇതിനകം ഏെത�ി�ം വ�ാപാരിക�െ�തിെര നടപടി

സ�ീകരി��തിന് ആ�ീ േ�ാഫി�ിംഗ് അേതാറി�ി�് റിേ�ാ��് ന�കിയി�േ�ാ;  വിശദാംശം

ന��േമാ;

(ഇ) അമിതവില ഇൗടാ�ിയ ഏെത�ി�ം വ�ാപാര �ാപന���് പിഴ �മ�കേയാ ജി.എസ്.ടി.

രജിേ�ഷ� റ�ാ�കേയാ െച�ി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ?

ജി.എസ്.ടി.അവേലാകനം



556. �ീ.െക.സി.േജാസഫ്

,, േറാജി എം. േജാ�

,, െക.�രളീധര�

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ജി.എസ്.ടി നട�ിലാ�ിയേശഷം ഏകേദശം ഒ� വ�ഷം ���ിയാ��

സാഹചര��ി� ഇത് സംബ�ി�് അവേലാകനം നട�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ജി.എസ്.ടി നട�ിലാ�ിയേ�ാ� �തീ�ി� രീതിയി�ളള നി�തി പിരിവ് വ��നവ് ഉ�ാകാ�ത്

എ�െകാ�ാെണ�് വിലയി��ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) ജി.എസ്.ടി.  േകാ��േസഷ�  ആ�ിെ� അടി�ാന�ി�  സം�ാന�ിന് ലഭിേ��

ന�പരിഹാരം �ത�മായി ലഭി��േ�ാ;  എ�ി�  എ�് �കയാണ് ഈയിന�ി�  ഇ�വെര

ലഭി�െത�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) ജി.എസ്.ടി. നട�ിലാ�ിയ േശഷം സം�ാനെ� നി�തി പിരിവ് സംവിധാന�ി� എെ��ി�ം

മാ�ം വ��ിയി�േ�ാ; ഈ മാ��ി�െട സം�ാനം വിഭാവനം െച� രീതിയി� 25 ശതമാനം

നി�തി വ��നവ് േന�വാ�  കഴിയാ�ത് എ�െകാ�ാെണ�് കെ��ിയി�േ�ാ  ;

വ��മാ�േമാ?

അമിത വില ഈടാ��ത് തടയാ� നടപടി

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജി.എസ്.ടി.  നട�ിലാ�ിയ േശഷം അമിത വില ഈടാ�ിയതിേനാ നി�തി �റ�ി�ം

വില�റ�ാതി��തിേനാ ഏെത�ി�ം �ാപന��െ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�സംബ�ി� പരാതിക�  േക� അേതാറി�ി�് ന�കിയി�േ�ാ;  എ�ിൽ എ�

�ാപന��െ�തിെര പരാതി ന�കിയി��്; വിശദാംശം ന��േമാ?

വ�ാജ ജി.എസ്.ടി ബി�ക�

558. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിനക�് വ�ാജ ജി.എസ്.ടി ബി�ക�  വഴി വ�ാപകമായേതാതി�  ചര�്

കട��കാര�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) െറയി�െവവഴി�ം മ�ം ജി.എസ്.ടി െവ�ി�് ചര�ക� കട��� �ലം സ��ാരിന് 2017-18

വ�ഷ�ി� എ� �പ�െട നി�തി ന���ായി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

ചര�് േസവന നി�തി



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

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ചര�് േസവന നി�തി �ംഖല�ം,  ഇ-േവ ബി�  സ�ദായ�ം ���മാ�ം

സ�മായി�േ�ാ;  നിലവി�  എ� ശതമാനം വ�ാപാരിക�  രജിേ�ഷ�  െച�ി��് എ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ജി.എസ്.ടി.  നട�ിലാ�ിയ ഇന�ി�  േകരള�ിന് ന�പരിഹാരമായി എ� �ക

നാളി�വെരയായി ലഭി�; ഓേരാ മാസെ��ം വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) േകാ�ൗ�ിംഗ് വ�വ�യി�  നി�തി അട��വ�  ജി.എസ്.ടി.  പിരി�വാ�  പാടി�ാെയ�

വ�വ��ം േകാ�ൗ�ിംഗ് വ�ാപാരിയാെണ�് െനയിം േബാ�ഡ് �ദ�ശി�ി�ണെമ�

വ�വ��ം പല വ�ാപാരിക�ം പാലി��ിെ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� ഇ�ാര��ി�

എ�് നടപടി സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) െച�് േപാ�ക�െട �വ��നം പരിമിതെ���ിയ സാഹചര��ി�  നി�തി െവ�ി�്

കെ���തി�ം തട��തി��� മാ���� എെ��ാമാെണ�് വിശദീകരി�േമാ?

ചര�് േസവന നി�തി വ�മാനം

560. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചര�് േസവന നി�തി നട�ിലാ�ിയ ആദ�െ� പ�് മാസ�ിനിട�് സം�ാന�ിെ� നി�തി

വ�മാന�ി� വ��നവ് ഉ�ായി�േ�ാ; ഇെ��ി� അതി�� കാരണ�� എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) 2016  -  17  �  ഇേത കാലയളവി�  വാ�് നി�തിയായി ലഭി� വ�മാന�മായി

താരതമ�െ���േ�ാ� എ�് �റവാണ് സംഭവി�ി��ത്;

(സി) ഇൗ കാലയളവി� ന�പരിഹാരമായി േക� സ��ാരി� നി�ം എ�് �കയാണ് ലഭി�ത്;

(ഡി) വ�ാപാരിക�  നി�തി കണ�് ന���തി�  നിലവി�  എെ��ി�ം അനി�ിതത�ം

നിലനി���േ�ാ; എ�ി� അത് �രീകരി��തിന് എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(ഇ) റിേ��  സമ��ി��തി�� േഫാറം ജി.  എസ്.  ടി.  കൗ�സി�  ലളിതമാ�ിയത്

സം�ാന�ിെ� നി�തി വ�മാന�ി� വ��നവ് ഉ�ാ�െമ�് �തീ�ി��േ�ാ?

നി�തി വ�മാനം

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജി.എസ്.ടി.  നട�ിലാ�ിയ േശഷം സം�ാന�ിെ� നി�തി വ�മാനം വ��ി�ി�േ�ാ;

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) നി�തിവ�മാന�ി�  ��കാലേ��ാ�  �റവ് ഉ�ായി�െ��ി�  ആയത് നിക��തിന്

േക��ി� നി�ം ധനസഹായം ലഭി��തിന് വ�വ��േ�ാ; വ��മാ�േമാ;



(സി) ��ത വ�വ� �കാരം ധനസഹായം ലഭി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

വാ�് നി�തി�െട േപരി� വ�ാപാരിക��് േനാ�ീസ്

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാലഹരണെ�� വാ�് നി�തി�െട േപരി�  േകരള ജി.എസ്.ടി.  വ��് വ�ാപാരികെള

സ����ിലാ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) വാ�് നി�തി നിലവി��ായി�� കാല�് സമ��ി� റിേ�ണി�  പിശ�െ��് കാണി�്

എ�േപ��് േനാ�ീസ് അയ�ി�െ��് ജി� തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ജി.എസ്.ടി. �ഗ�ി� വാ�് പിരി��ത് െെഹേ�ാടതി േ� െച�ി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി�  വാ�ിെ� േപരി�� േനാ�ീസയ��  �ട��ത് നിയമാ��തമാേണാ എ�്

അറിയി�േമാ;

(ഇ) ജി.എസ്.ടി.  നട�ാ�ിയേതാെട വാ�് ഇ�ാതാ��െവ� വ�വ� ��ി�ാ�ി ന�കിയ

ഹ�ജിയി� അധിക വാ�് നി�തി പിരിെ���ാ�� നീ�ം െെഹേ�ാടതി േ� െച�ി�േ�ാ എ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(എഫ്) എ�ി� ഇതിെന േകാടതിയി� േചാദ�ം െച�ാ� ജി.എസ്.ടി.  വ��് ഒ���െ�� വാ��

ശരിയാേണാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ജി) േ� ഓ�ഡ�  ഇ�ാതാ�ാ�  ഏത് അഭിഭാഷകെര നിേയാഗി�ാനാണ് തീ�മാനി�ി��െത�്

അറിയി�ാേമാ?

സം�ാന സ�ദ് വ�വ�യി� ജി.എസ്.ടി.�െട �തിഫലനം

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

ന��േമാ:

(എ) ജി.എസ്.ടി. നട�ാ�ിയ��ലം സം�ാന�ിെ� സ�ദ് വ�വ���ായ േന���ം േകാ���ം

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ജി.എസ്.ടി.  നട�ാ�ിയ േശഷം സം�ാന�ിന് നി�തി വ�മാനം ലഭ�മാേക� വ�മാന

േ�ാത�ക�  ഏെത�ാമാെണ�് ഇനം തിരി�് വ��മാ�േമാ;  ��ത വ�മാന

േ�ാത�കളി�  നി�ം ധനകാര� വ��് പിരിെ���ാ�  ഉേ�ശി� �ക�ം ലഭ�മായ �ക�ം

സംബ�ി� വിശദാംശം ഇനം തിരി�് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ജി.എസ്.ടി. നട�ാ�ിയ േശഷം ജി.എസ്.ടി. കൗ�സി� എ� തവണ േയാഗം േച��െവ�ം

അതി�  സം�ാന ധനകാര�വ��് എെ��ാം ആവശ���  ഉ�യി�െവ�ം അവയി�

കൗ�സി� അംഗീകരി�വ ഏെത�ാെമ�ം വ��മാ�േമാ?

ഇ�നവില വ��നവ്



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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക�സ��ാ�  അ�ാരാ� വിപണിയിെല വിലവ��നവ് പറ�് രാജ�െ� ജന�െള

സാ��ികമായി ��ി��ി�െകാ�് ഇ�നവില ദിനം�തി ര�ിലധികം തവണ വ��ി�ി��ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) േക�ഗവ�െമ�് ഇ�ര�ി�  െപേ�ാളി�ം ഡീസലി�ം വില വ��ി�ി�േ�ാ�  സം�ാന

ഗവെ��ിെ� ടാ�ിന�ി�  ഉ� വ�മാന�ി�  വ�  വ��നവ് ഉ�ാ��േ�ാ;

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) എ�ി� ഒ� ലി�� െപേ�ാൾ / ഡീസ� ഉപേഭാ�ാവിന് വി��േ�ാ� നി�തിയിന�ിൽ എ�

�പയാണ് സം�ാന ഗവ�െമ�ിന് ലഭി��ത്;  ജന���് ആശ�ാസേമകാ�

നി�തിയിന�ിൽ എ� ശതമാനം �റവ് വ��ാനാണ് ഉേ�ശി��ത് ; എ�ി� എ�് �ത�

എ�റിയി�ാേമാ ?

െപേ�ാ�, ഡീസ� നി�തി വ�മാനം

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െപേ�ാ�, ഡീസ�  വി�നയിെല നി�തിയിന�ി�  ഒ� ലി�റിന് സം�ാന

സ��ാരിന് ലഭി�� �ക എ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈയിന�ി�  2018  ഏ�ി�  മാസെ� അേപ�ി�് േമയ് മാസ�ി�  ലഭി� അധിക �ക

എ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സം�ാന സ��ാരി� ലഭി�� നി�തി വിഹിതം �റ�് ജന��െട േമ�� അധിക ഭാരം

ല�കരി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െപേ�ാ� ഡീസ� വില വ��നവി�െട ലഭി�� അധിക നി�തി

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ� അധികാരേമ�തി� േശഷം െപേ�ാ� ഡീസ� വില വ��നവി�െട ലഭി� അധിക

നി�തി വ�മാനം എ�യാണ്;

(ബി) ഇ�കാരം ലഭി�� അധിക നി�തി വ�മാനം ഒഴിവാ�� കാര�ം സർ�ാരിെ�

പരിഗണനയി�േ�ാ;

(സി) സം�ാനം നി�തി ഒഴിവാ�കയാെണ�ി�  േക�ം ഇൗടാ�� നി�തിക�െട  60  ശതമാനം

സം�ാന�ിന് തിരിെക ന�കാെമ�് േക� സ��ാ� ഉറ�് ന�കിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ ;

(ഡി) െപേ�ാ�  ഉ�പ���െട വില വ��ി��ത് നിേത�ാപേയാഗ സാധന��െട വില

�തി�യ��തിന് ഇടയാ�െമ�് സർ�ാർ ക���േ�ാ?



െപേ�ാ�, ഡീസ� എ�ിവ�െട നി�തിയി� നി�� വ�മാനം

567. �ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

�ീ.ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

,, െക. രാജ�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപേ�ാ�, ഡീസ�  എ�ിവയി�  നി�് ലഭി�� വ�മാനം സം�ാന�ിെ� നി�തി

വ�മാന�ി� ഗണ�മായ പ�് വഹി��േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) േക�സ��ാ�  െപേ�ാ�, ഡീസ�  എ�ിവെയ ജി.എസ്.ടി.�െട പരിധിയി�  െകാ�വ�ാ�

സം�ാന സ��ാരിെന അത് ഏ� തര�ി� ബാധി�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) െപേ�ാ�, ഡീസ�  എ�ിവെയ ജി.എസ്.ടി.�െട പരിധിയി�  ഉ�െ���ിയാ�  ��ത

ജി.എസ്.ടി.  നിര�ി��റെമ അധിക നി�തി �മ��തി�ളള അധികാരം സം�ാന�ിന്

ലഭി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

െപേ�ാളിെ��ം ഡീസലിെ��ം നി�തി

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിലവി�  െപേ�ാളി�ം ഡീസലി�ം സം�ാന സ��ാ�  �മ�� നി�തി എ�

ശതമാനമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;  ഈയിന�ി�  എ� േകാടി �പയാണ്  2016-17,

2017-18 കാലയളവി� ലഭി�ി��ത് ;വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന നി�തി ഒഴിവാ�ിയാ�, എ� �പ�ാണ് സം�ാന�ിന് െപേ�ാ�/ഡീസ�

ലഭി��ത് ;

(സി) കഴി� സ��ാരിെ� കാല�് എ� തവണയാണ് സം�ാന സ��ാ� ഈയിന�ി� നി�തി

�റവ് വ��ിയത്;.ഇ��ലം എ� േകാടി �പ�െട �റവാണ് ഉ�ായെത�് അറിയി�ാേമാ ;

െപേ�ാ�/ഡീസ� വില വ��ന

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം എ� തവണ േക� ഗവ�െമ�് െപേ�ാ�/ഡീസ�

വില വ��ി�ി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) 2016-�� ഒ�ിന് െപേ�ാ�/ഡീസ� വില ലി�റിന് എ� �പയായി��െവ�ം 2018 െമയ്

21-ന് എ� �പയായി��െവ�ം െവളിെ���ാേമാ;

(സി) 2016 �� ഒ�ിന് െപേ�ാ�/ഡീസ� നി�തിയി� നി�ം സം�ാന ഗവ�െമ�ിന് എ� �പ



വ�മാനം കി�ിെയ�ം  2018  െമയ്  21-ന് ഈ വ�മാനം എ�യായി വ��ി�െവ�ം

വിശദമാ�ാേമാ?

െപേ�ാളിയം ഉ����ളിേ��ളള േക� സ��ാ� നി�തി

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപേ�ാളിയം ഉ�����െട േമ�  േക� സ��ാ�  എെ��ാം നി�തികളാണ്

�മ�ിയി��െത�ം ഓേരാ�ം എ� ശതമാനം വീതമാെണ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈയിന�ി� േകരള�ി� നി�ം �തിവ�ഷം എ� �ക േക� സ��ാ� സ��പി��െവ�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) 2018  ഏ�ി�  �ത�  െപേ�ാളിയം ഉ�����െട േമ�  േക� സ��ാ�  േറാഡ് െസ�്

ഇന�ി� എ� �ക അധികം ഈടാ��െ��് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഈയിന�ി� �തിവ�ഷം േകരള�ി� നി�ം എ� �ക േക� സ��ാ� സ��പി��െവ�്

വ��മാ�േമാ?

�ഷറി നിയ�ണം

571. �ീ.െക.സി.േജാസഫ്

,, ഷാഫി പറ�ി�

,, വി.എസ്.ശിവ�മാ�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാരിെ� ക�� സാ��ിക �തിസ�ി �ലം �ഷറിയി� നി�ം പണം പി�വലി��തിന്

ഇൗ സാ��ിക വ�ഷാരംഭ�ി�  എെ��ി�ം നിയ�ണം ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) വിവിധ സ��ാ�  വ��ക�െട�ം െപാ� േമഖല �ാപന��െട�ം ഫ�് സാ��ിക

�തിസ�ി മറികട�വാ� സ��ാ� �ഷറികളിേല�് മാ�ിയി�േ�ാ; എ�ി� എ�് �കയാണ്

ഇ�കാരം മാ�ിയെത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ�കാരം �ഷറിയിേല�് മാ�ിയ �ക ��ത �ാപന���് തിരിെക ന���തിന് നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ഡി) േകാ��ാ��മാ�െട ബി�ക�  മാ�ി ന���തിന് നിലവി�  എെ��ി�ം നിയ�ണം

ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;  ��ത നിയ�ണം മാ�ാ�ത് നി��ാണ �വ��ന�െള

േദാഷകരമായി ബാധി�െമ�ത് പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

സാ��ിക �തിസ�ി േനരി�� �ഷറി



572. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�� സാ��ിക �തിസ�ി േനരി����ലം �ഷറി നിയ�ണം ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;

എ�ി� ഇതിെ� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) �ഷറി നിയ�ണം �ലം കരാ�കാ�െട ബി�ക�  പാ�ാകാ�തിനാ�  വികസന

�വ��ന���് തട�ം േനരി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ?

��മംഗല�് സ��ഷറി

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 18-08-2014  തീയതിയിെല സ.ഉ.(എം.എസ്)  നം.343/14/ധന ഉ�രവ് �കാരം

��മംഗല�് ആരംഭി��തിന് അ�മതി ലഭി� സ��ഷറി�ായി െക�ിട സൗകര��ം വയറിംഗ്

ഉ�െ�െട�ളള ���ിക�ം ���ീകരി�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) േകരള�ിെല ഏക സബ് താ��ായ ��മംഗല�് സ��ഷറി എേ�ാ� ആരംഭി�ാ� സാധി�ം

എ�് വ��മാ�ാേമാ?

മലയി�കീഴ് �ഷറി

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ാ�ട മ�ല�ിെല മലയി�കീഴ് �ഷറി�ായി �തിയ െക�ിടം നി�മി��തിന്  GO(Rt)

No.  8959/2016/fin  �കാരം ഭരണാ�മതി ലഭ�മായി�� പ�തി�െട നിലവിെല �ിതി

എ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �ട� നടപടിക� ൈവ��തിെ� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) അടിയ�ര �ധാന�േ�ാെട നി��ാണ�വ��ന�� ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

പ���, െച��ഴ എ�ീ സ�് �ഷറിക��് �തിയ െക�ിടം

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

ന��േമാ:

(എ) പ���  മ�ല�ിെല പ���, െച��ഴ എ�ീ സ�് �ഷറിക��് �തിയ െക�ിടം

പണി��തിന് ഭരണാ�മതി ന��� നടപടിക� ഏത് വെരയായി എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) നടപടിക� ���ീകരി�് എേ�ാ� ഭരണാ�മതി നൽകാനാ�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

േലാ�റി ടി��് അ�ടിയി� ഉ�ാ�� അപാകതക�



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

ന��േമാ:

(എ) േലാ�റി ടി��് അ�ടിയി� ഉ�ാ�� അപാകതക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

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

(സി) േലാ�റി ടി��് വി��� ഏജ�മാ��് നിലവി�  ലഭി�� ക�ീഷെ� വിശദവിവര��

ന�കാേമാ;

(ഡി) ക�ീഷ�  പരി�രി��ത് സംബ�ി�് ആേലാചി��േ�ാ;  എ�ി�  വിശദവിവര��

ന�കാേമാ?

േകരള സം�ാന ഭാഗ��റി

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള സം�ാന ഭാഗ��റി�െട 2015-16 ,2016-17 ,2017-18 സാ��ിക വ�ഷ�ളിെല

ആെക വി�വരവ് എ� �ക വീതമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േകരള സം�ാന ഭാഗ��റി വി��നയി�  നി�ം �തിവ�ഷം എ� �ക അ�ലാഭം

ലഭി��െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സം�ാന ഭാഗ��റിയി�  നി�� വ�മാനം ��ണമാ�ം സാ�ഹ�േ�മ �വ��ന���്

വിനിേയാഗി�വാ�  ധനവ��് ൈകെ�ാ�ി�� തീ�മാനം നട�ിലാ�ി �ട�ിേയാെയ�്

വിശദീകരി�ാേമാ?

േകരള സം�ാന േലാ�റി�െട സംര�ണം

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള സം�ാന േലാ�റിെയ സംര�ി��തി�ം അന� സം�ാന േലാ�റി ന�െട

സം�ാനേ��് കട�വരാതിരി�വാ�ം േവ�ി എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(ബി) മിേസാറാം േലാ�റി േകസി�  േകരള�ിന് അന�സം�ാന േലാ�റികെള നിയ�ി��തിന്

അധികാരമി�ാെയ�് വിധി��ായി�േ�ാ; എ�ി� ��ത വിധി േകരള സം�ാന േലാ�റിെയ

എ�കാരം ബാധി�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) അന�സം�ാന േലാ�റിക��്  28  ശതമാനം ജി.എസ്.ടി ഏ�െ���ിയത് അന�സം�ാന

േലാ�റിക�െട കട�വരവിെന നിയ�ി��തിന് സഹായകമായി�േ�ാ;  ഈ നിയ�ണം

മറികട�വാ�  അന�സം�ാന േലാ�റി മാഫിയ നട�� �മ��  ��യി�െ��ി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ?

കാ�ണ� െബനവല�് ഫ�് �ടി�ിക



579. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ണ� െബനവല�് ഫ�് പ�തിയി�  ഉ�െ���ിയി�� സം�ാനെ� സ�കാര�

ആ�പ�ിക�െട പ�ിക ജി� തിരി�് ലഭ�മാ�േമാ ;

(ബി) ��ത പ�തി �കാരം സ�കാര� ആ�പ�ിക��് െകാ��വാ�� �ടി�ിക ജി�/ആ�പ�ി

തിരി�് വ��മാ�േമാ ;

(സി) ��ത �ടി�ിക അടിയ�രമായി െകാ��് തീ��വാ�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

കാ�ണ� െബനവല�് ഫ�്

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് കാ�ണ� െബനവല�് ഫ�ി� നി�ം 2017-18 സാ��ിക വ�ഷ�ി� എ�

�ക െചലവഴി�; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) കാ�ണ� െബനവല�് ഫ�് ജന���് ലഭി�വാ�  േവ�ി എെ��ാം നടപടി�മ��

പാലിേ����്; വ��മാ�േമാ?

കാ�ണ� െബനവല�് �ീം-അേപ�ാ മാനദ��ളി� ഇളവ്

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ണ� െബനവല�് ഫ�ി�  നി�ം ചികി� സഹായം ലഭി��തിന്,  അേപ�ക��്

സ��മായി േറഷ� കാ�ഡ് േവണെമ� നിബ�ന നിലവി�േ�ാ;

(ബി) േറഷ�കാ�ഡ്,  താ�കാലിക േറഷ�കാ�ഡ് ആയതിനാ�  അേപ� സ�ീകരി�ാൻ

കഴിയാ�തായ വിഷയം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� ഈ മാനദ��ി� ഇളവ് അ�വദി�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ?

േകരള േലാ�റിയി� നി�� വ�മാനം

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2010-11 കാലയളവി� േകരള േലാ�റിയി� നി�ം സം�ാന�ിന് ലഭി� വാ�ഷിക വ�മാനം

എ� േകാടി �പയായി��;

(ബി) �� സ��ാരിെ� കാല�് 2015-16� ഇൗ വ�മാനം എ�യായി വ��ി�ക��ായി?

േകരള ഫിനാ�ഷ�� േകാ��േറഷ�



583. �ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ�

�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി

�ീ.പി.വി. അ�വ�

െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള ഫിനാ�ഷ��  േകാ��േറഷെന �തിസ�ിയി�  നി�ം ര�ി��തിന് എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(ബി) വ�ഷ�ളായി െക�ി�ിട�� കി�ാ�ട�� ഉദാരമായി തീ��ാ�ാ� െക.എഫ്.സി. ഒ��വണ

തീ��ാ�� പ�തി നട�ാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ഇതിനായി �േത�ക അദാല�് നട�ിയി�േ�ാ;

(ഡി) സം�ാന�ിെ� വ�ാവസായിക വികസന�ിെ� �ധാന ചാലക ശ�ിയായി

െക.എഫ്.സി.െയ മാ�ിെയ���തിന് എെ��ാം �തന പ�തികളാണ് ആവി�രി�ി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ?

ധനകാര� �ാപന�ളി� ഒ��വണ തീ��ാ�� പ�തി

584. �ീ.ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.എഫ്.ഇ , െക.എഫ്.സി. േപാ�ളള ധനകാര� �ാപന�ളി� നി�് വാ� എ��്

തിരി�ട�ാ� കഴിയാ� നി�ധനരായ ആ�ക��് പലിശയിളവ് ന��� കാര�ം പരിഗണി�േമാ;

(ബി) വാ� �ടി�ിക ആയവ��് ഒ��വണ തീ��ാ��  പ�തിയി�െട വാ� �ക

തിരി�ട��തി�ളള നടപടി സ�ീകരി�ാ� ആേലാചന�േ�ാ;വ��മാ�ാേമാ?

�ാ���ക��് േകരള ഫിനാ�ഷ�� േകാ��േറഷ� വാ�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ാ���ക��് േ�ാ�ാഹനം ന���തിന് േകരള ഫിനാ�ഷ��  േകാ��േറഷ�  ലളിതമായ

വ�വ�യി�, �റ� പലിശ നിര�ി�  വാ�ക�  അ�വദി�വാ�  തീ�മാനി�ി�േ�ാെയ�്

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) െക.എഫ്.സി.�െട വാ�ാ പലിശ നിര�ി�  എെ�ാെ� മാ���  വ��വാനാണ്

ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) വാ� അേപ�യി�  തീ�മാനം എ���തിന് നിലവി�  കാലതാമസം ഉ�ാ��തായി

കെ��ിയി�േ�ാ;എ�ി� ��ത കാലതാമസം �റ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െക.എസ്.എഫ്.ഇ �െട �വാസി ചി�ി



T 586.�ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.എഫ്.ഇ �െട �വാസി ചി�ി നട�ി�മായി ബ�െ��് പരസ����ം

�ചരണ���മായി നാളി�വെര എ� �ക െചലവഴി�ി��്;  വിേദശയാ�ക��ായി മാ�ം

എ� �ക െചലവഴി�ി��്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) �വാസി ചി�ി ആരംഭി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� എ� �വാസിക� ചി�ിയി� േച��ി��്; ഇെ��ി�

ഏത് രീതിയി� ഇത് ആരംഭി�ാ� കഴി�െമ�ാണ് ക���ത് എ�് വ��മാ�േമാ?

െക.എസ്.എഫ്.ഇ. �വാസി ചി�ി

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബി�െട ധനസമാഹരണ�ിനായി െക.എസ്.എഫ്.ഇ.  �ട�െമ�് �ഖ�ാപി�ി��

�വാസി ചി�ി ആരംഭി��തി�� നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാണ്;

(ബി) ഇതിനകം എ�േപ�  ചി�ിയി�  േച��തിന് സ��ത അറിയി�ി��്;  ചി�ിയി�

േച��വ��ാവശ�മായ ഏെത�ി�ം െമാൈബ� ആപ് �റ�ിറ�ിയി�േ�ാ;

(സി) �വാസി ചി�ി�് ആ�.ബി.ഐ.�െട അ�മതി ആവശ�മാേണാ;  എ�ി�  ��ത അ�മതി

ലഭ�മായി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ?

െക.എസ്.എഫ്.ഇ-യിെല െപ�ഷ� പ�തി

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.എഫ്.ഇ യിെല ജീവന�ാ��് ഇേ�ാ� ഏ�തരം െപ�ഷനാണ് ന�കി വ��െത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ജീവന�ാ��് �േത�ക െപ�ഷ� പ�തി ഏ�െ����ത് സംബ�ി�് ഏെത�ി�ം േകാടതി

വിധി നിലവി�േ�ാ;എ�ി� ഇ�ാര��ി� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േകാടതി വിധി �കാരം എ�ാ ജീവന�ാ��ം െപ�ഷ� ന���ത് സംബ�ി� െ�ാേ�ാസ�

നിലവി�േ�ാ;

(ഡി) ഏതാ�ം ജീവന�ാ��് മാ�മായി ഉയ�� നിര�ി� െപ�ഷ� ലഭി��േ�ാ; എ�ി� ��ത

സാഹചര�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) ��വ� ജീവന�ാ��ം ഉയ�� നിര�ി� െപ�ഷ� ലഭ�മാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േകരളാ േ��് ഫിനാ�ഷ�� എ��ൈ�സസിെല െപൻഷൻ

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

ന��േമാ:



(എ) േകരളാ േ��് ഫിനാ�ഷ��  എ��ൈ�സസി�  നിലവി�ളള ഇ പി എസ്  -95  �കാര�ളള

െപ�ഷെ� വിശദവിവര�� ന�കാേമാ;

(ബി) ��ത�  െമ�െ�� െപ�ഷ�  സംവിധാനം നട�ിലാ��തിന്

ആേലാചി��േ�ാ;വിശദവിവര�� ന�കാേമാ?

െക.എസ്.എഫ്.ഇ വാ�യിൽ ആശ�ാസ നടപടി

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

മ�പടി ന��േമാ:

െക.എസ്.എഫ്.ഇ യി� നി�് വാ� എ��് തിരിെക അട�ാ� യാെതാ� നി��ി�മി�ാ�

നിരാലംബെര സഹായി��തി�േവ�ി എെ��ി�ം ആശ�ാസ നടപടികൾ സ��ാ�

സ�ീകരി�ി�േ�ാ ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ ?

െക.എസ്.എഫ്.ഇ. �െട �തിയ ശാഖക�

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

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം െക.എസ്.എഫ്.ഇ.  �െട �തിയ ശാഖക�

എവിെടെയ�ി�ം ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� അവ എവിെടെയാെ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) െക.എസ്.എഫ്.ഇ.  �തിയ ശാഖക�  ആരംഭി��തിന് എെ��ി�ം മാനദ���

നി�യി�ി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി� അവ എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

േകരളാ ഫിനാ�ഷ�� എ��െെ�സസിന് �തിയ �ാ�്

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരളാ ഫിനാ�ഷ��  എ��െെ�സസിന് ഇൗ സാ��ിക വ�ഷ�ി�  �തിയ �ാ�ക�

ആരംഭി��തിന് പ�തി�േ�ാ ;

(ബി) �തിയ �ാ�ക�  �ാപി��ത് പരിഗണനയി�േ�ാ;  എ�ിൽ ഇവ�െട പ�ിക

ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ ;

(സി) �ലേശഖര�രം �ാമ പ�ായ�ിെല �തിയകാവി�  �ാ�് ആരംഭി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ; എ�ി� വിശദീകരി�േമാ?

ആേരാഗ� ഇ��റ�സ് പ�തി



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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സ��ാ�  ജീവന�ാ��ം െപ�ഷ�കാ��മായി നട�ിലാ�വാ�  ഉേ�ശി��

ആേരാഗ� ഇ��റ�സ് പ�തി എ�് നിലവി� വ�ം എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�മായി ബ�െ��് നാളി�വെര നട�ിയ �വ��ന�� വിശദമാ�ാേമാ?

റവന� �ാ�ിെ��ം �� പ���െട�ം �ാമം

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

ന��േമാ:

(എ) റവന� �ാ�ിെ��ം �� പ���െട�ം �ാമം ��യി�െ��ി�േ�ാ:  എ�ി�  അതി��

കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ആയത് അടിയ�രമായി പരിഹരി��തിന് സ�ീകരി�ാ�  ഉേ�ശി�� നടപടിക�

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) റവന� �ാ�ം �� പ���ം വില��ി കരി��യി� വി��� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

എ�ി� ആയത് നിയ�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

��പ����് �ാമം

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �റ� വില�� ��പ����് �ാമം അ�ഭവെ���ത് ��യി�

െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) അ�ാഡമിക് വ�ഷം ആരംഭി�� സമയ�്,  ��പ���െട �ാമം �ലം,  വിവിധ

സ��ിഫി��ക�ം മ�ം ലഭി�വാ��ാ�� ��ി��ക� പരിഹരി�വാൻ നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ

എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) െചറിയ വില�� ��പ����് �ാമം േനരിടാ� ഉ�ായ സാഹചര�ം വ��മാ�ാേമാ; ഇത്

പരിഹരി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

കയ� േമഖല�െട സമ� വികസനം

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

ന��േമാ:

(എ) കയ�  േമഖല�െട സമ� വികസന�ിനായി ആവി�രി� ര�ാം �ന:സംഘടന പ�തിയി�

നാളി�വെര നട�ിലാ�ിയ കാര��� എെ��ാെമ�് വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) കയ�  േമഖലയി�  സ��� യ�വ��രണം നട�ിലാ�േ�ാ�  പര�രാഗത േമഖലയി�



�ട�� െതാഴിലാളിക��് െതാഴി�ം അംഗീ�ത �ലി�ം ഉറ�ാ�ികി��തിന് എെ��ാം

പ�തിക� ആവി�രി�ി�െ��ം അവയി� ഏെത�ാം നട�ിലാ�ിയി�െ��ം വ��മാ�േമാ;

(സി) കയ�  േമഖലയി�  നിലവി�  എെ��ാം �തിസ�ികളാ��െത�ം അവ പരിഹരി��തിന്

എെ��ാം �ട� നടപടിക� ൈകെ�ാ�ി�െ��ംവിശദീകരി�േമാ?

ചകിരി ഉ��ാദന�ം െതാഴിലാളി േ�മ�ം

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

ന��േമാ:

(എ) െതാ�് സംഭരണ�ം ചകിരി ഉ��ാദന�ം പ�തിയി�  ഇൗ സ��ാ�  നാളി�വെര േശഖരി�

െതാ�ക� ഏെത�ാം ആവശ����ായി വിനിേയാഗി�െവ�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) ��ത പ�തിെകാ�് എെ��ാം �േയാജന��  കയ�  േമഖലയി�ളള െതാഴിലാളിക��്

ലഭി��െവ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇൗ പ�തിെകാ�് െതാഴിലാളിക�� നാളി�വെര എെ��ാം ആ��ല���  ന�കിെയ�്

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇൗ പ�തി �കാരം ഇനി എെ��ാം ആ��ല���  കയ�  േമഖലയിെല െതാഴിലാളിക��്

ലഭി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

കയ� േകരള 2017

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

ന��േമാ:

(എ) കയ� േകരള 2017 � 100 േകാടി �പ�െട വിേദശ വിപണി �തീ�ി�ി��തി� നാളി�വെര

എ� �പ ലഭി�െവ�ം ഏെത�ാം വിഭാഗ�ിെല�ം െവളിെ���േമാ;

(ബി) െഡാമ�ിക് മാ���ിെല െതാഴി�റ�് പ�തി �കാരം 120 േകാടി �പ�െട ധാരണാപ�ം ഒ�്

െവ�ത�സരി�് നാളി�വെര എ� കയ�  �വ�ം നി��ി� ന�കിെയ�ം അവ

എവിെടെയ�ാമാണ് നി��ി�െത�ം െവളിെ���േമാ;

(സി) കയ�  േകരള�് സ��ാ�  3.57  േകാടി �പ അ�വദി�ത് ഏെത�ാം തല�ളി�  ഏെത�ാം

ആവശ����ായാണ് വിനിേയാഗി�െത�് ഇനം തിരി�് െവളിെ���േമാ;

(ഡി) കയ� േകരളയി� ലഭി�ത് ഏെത�ാം ഓ�ഡ�കളാണ്;  അവയി� ഓേരാ�ിെ��ം നിലവിെല

�ിതി വിശദീകരി�േമാ?

നാളിേകര ഉ�പാദനം

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

ന��േമാ:



(എ) േകരള�ിെ� നാളിേകര ഉ�പാദന�ിെ� 5 ശതമാനം മാ�മാണ് ചകിരി േവ�തിരി��തിനായി

ഉപേയാഗി��െത� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;ചകിരി ഇറ�മതി െചേ��ിവ��ത്

ഇ�ാര�ം�ലമാേണാ എ�ത് പരിേശാധി�ി�േ�ാെയ�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഗാ�ഹിക െതാ�് സംഭരണ�ിന് എെ��ി�ം �ിരം സംവിധാനം നിലവി�േ�ാ;എ�ി�

എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ?

െതാ�് സംഭരണപ�തി

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

ന��േമാ:

(എ) ��ംബ�ീ�െട സഹായേ�ാെട െതാ�് സംഭരി�� പ�തി ഏ� ഘ��ിലാണ്;നാളി�വെര

എ� െതാ�് സംഭരി�െവ�ം ഏെത�ാം �ണി�് വഴിെയ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) �വ��നരഹിതമായി കിട�� ചകിരിമി�ക��് പകരം േശഷി�ടിയ�ം കാര��മത ഉളള�മായ

1000 ഡി.എഫ്.  മി�ക�(ഡിൈഫബറിംഗ് മി�)�ാപി�� പ�തി ഏ� ഘ��ിലാെണ�്

വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) പി.പി.എസ്.എസ് വഴി കയ�  ഉ����  സംഭരി�ാ�േ�ാ;എ�ി�  ഈ സ��ാ�

അധികാര�ി�  വ�തി� േശഷം ഏെത�ാം �ല� നി�ം എ� ഉ��ം സംഭരി�െവ�്

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇ�െന സംഭരി� ഉ���� എവിെടെയ�ാം വിപണനം നട�ിെയ�് വ��മാ�േമാ?

കയ� സഹകരണ െസാെെസ�ിക�

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കയ�െഫഡി� അഫിലിേയഷ� ഉ� എറണാ�ളം ജി�യിെല കയ� സഹകരണ െസാെെസ�ിക�

ഏെത�ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�രം െസാെെസ�ിക�െട േപരി�� �ാവര ജംഗമ സ���ൾ എവിെടെയ�ാമാണ്

ഉ�െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) കയ�  സഹകരണ െസാെെസ�ിക�െട േപരി�  വാ�ിയ വ�വകകൾ ഇേ�ാൾ ആ�െട

െെകവശമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

കയ� �വ� വിപണനം

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം കയ� �വ�വിപണനം വഴി കയ� േബാ�ഡിന് എ�

�പ�െട വി�വരവ് ഉ�ായി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ;



(ബി) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന���് കയ� �വ��� വിപണനം നട�ിയ�വഴി എ� �പ�െട

വി�വരവ് ഉ�ായി��്;

(സി) മ��വ��് വിപണനം നട�ിയ�വഴി എ� �പ�െട വി�വരവ് ഉ�ായി��്;

(ഡി) ഇതി� കയ�മതി വഴി എ� �പ�െട വി�വരവ് ഉ�ായി�െ�്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഇ) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന���്കയ� �വ� വിപണനം നട�ിയത് വഴി കയ� േബാ�ഡിന്

ആെക വി�വരവിെ� എ� ശതമാനം സ��പി�ാ�  കഴി�ി�െ��ം മ�ിന�ളി�  എ�

ശതമാനം വീതം വി�വരവ് ഉ�ായി�െ���� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

കയ� വ��ിെ� �ാപന��

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

ന��േമാ:

(എ) വാമന�രം നിേയാജകമ�ല�ി�  കയ�  വ��ിെ� ഏെത�ി�ം �ാപന��  നിലവി�

�വ��ി��േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� ഏെത�ാെമ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇെ��ിൽ �ാപനം ആരംഭി��തിന് എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ;  വിശദവിവര��

ന�കാേമാ?

വീ�ം �റ� വ�വസായ �ാപന��

T 604.�ീമതി �. �തിഭ ഹരി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഈ സ��ാ�  അധികാര�ിേലറിയ േശഷം അട���ിയി�� എ� വ�വസായ �ാപന��

�റ�് �വ��ി�ി�െവ�് വിശദമാ�ാേമാ?

െമ�സ് പാ��്

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് 'െമ�സ് പാ��് ' �ാപി��തിന് സ��ാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� െമ�സ് പാ��് �ാപി��ത് എവിെടെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇൗ പ�തിയി�െട സ��ാ� ല��മി��ത് എെ��് അറിയി�േമാ ?

െകാര�ിയിെല ൈവൈഗ ��സ് ക�നി�് സ��ാ� പാ��ിന് ന�കിയ �ലം

606. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) െകാര�ിയിെല ൈവൈഗ ��സ് ക�നി�് സ��ാ�  പാ��ിന് ന�കിയ �ലം ക�നി

�വ��നം അവസാനി�ി� സാഹചര��ി�  സ��ാ�  അത്ഏെ���് അ�േയാജ�മായ

വികസന പ�തിക�  നട�ാ��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്

എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) വ�വസായവ��ിെ� ഭാഗ�് നി�ം ആവശ�മായ അടിയ�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

വ�വസായി�െട ആ�ഹത��് ഉ�രവാദികളായവർെ�തിെര നടപടി

607. �ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�വസായ വ��ിെല ഉേദ�ാഗ��െട പീഡനം �ലം തി�വന��രം േവളി വ�വസായ എേ��ിെല

വ�വസായിയായി�� �േരഷ് ആ�ഹത� െച� സംഭവം സർ�ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ആ�ഹത��് ഉ�വാദികളായവ�െട േപരി� സ�ീകരി� വ��തല നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ ;

(സി) ഇ�രം സംഭവ��  ആവ��ി�ാതിരി�ാ�  എെ��ാം നടപടികളാണ് വ�വസായ വ��്

സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��െത� വ��മാ�ാേമാ ?

മാ�ർ ഗ�ാളിയ� റയൺസ് ക�നി

608. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാ�രി�  ഗ�ാളിയ�  റയൺസ് ക�നി �വ��നം അവസാനി�ി�ത് ഏ� വ�ഷമാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ക�നി�െട ൈകവശം നിലവി�� ആെക �മി�െട വി�ീ��ം എ�;വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ �മിയി� പരി�ിതി സൗ�ദ വ�വസായ സംരംഭം ആരംഭി�ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ഡി) 2017-18 വ�ഷ ബ�ജ�് �സംഗ�ി� മാ�രി� ജ�ാനീസ് െകാറിയ� വ�വസായ ���

ആരംഭി�െമ�് �ഖ�ാപനം നട�ിയി��േവാ;  എ�ി� അ�ാര��ി� സ�ീകരി� നടപടിക�

വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) �േത�ക നിയമനി��ാണം നട�ി േകാം��് മാ�കയി� മാ�രിെല �മി എെ���ാ� സർ�ാർ

നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം െവളിെ���ാേമാ ?

വ�വസായ സൗ�ദ സം�ാനം

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വ�വസായ സൗ�ദ അ�രീ�ം െമ�െ����തി�ം വ�ാവസായിക വള��

ത�രിതെ����തി�മായി നിലവി��ായി�� നിയമ��ം ച���ം ഈ സ��ാ�



അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം േഭദഗതി െച�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� അവ�െട വിശദാംശം അറിയി�േമാ;

(സി) ഇതി�െട എ�് മാ�മാണ് ഈ േമഖലയി� �തീ�ി��െത�് അറിയി�േമാ?

വ�വസായ സൗ�ദമാ��തി�ളള പ�തിക�

610. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വ�വസായ സൗ�ദമാ��തിന് സ��ാ�  ത�ാറാ�ിയ പ�തി�െട

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) വ�വസായ വള��യി�െട െതാഴിലവസര��  ��ി��തിന് ആവി�രി�ി�� പ�തിക�

എെ�ാെ�െയ�് വിശദമാ�േമാ?

വ�വസായരംഗ�് വികസനം ല��മാ�ി�� നടപടികൾ

611. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം സം�ാന�് വ�വസായരംഗ�് വികസനം

ല��മാ�ി എെ��ാം നടപടികളാണ് ആവി�രി�് നട�ിലാ�ി െകാ�ിരി��ത്;  വിശദാംശം

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ പ�തികളി�െട�ം നടപടികളി�െട�ം സം�ാനെ� വ�വസായരംഗ�് ��� ഉണ��്

ഉ�ായി��് എ� വിലയി���ക�  വ�വസായ വ��് നട�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  അതിെ�

വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

േകരള േസാ�ിെ� സാ��ിക �ിതി

612. �ീ.എ. �ദീ��മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

േകാഴിേ�ാട് ജി�യിൽ �വ��ി�� െപാ�േമഖലാ �ാപനമായ േകരള േസാ�ിെ� കഴി� 5

വ�ഷെ� സാ��ിക �ിതി വിശദമാ�േമാ?

േകരള േസാ�ിെ� �വ��നം വി�ലീകരി��തിന് പ�തിക�

613. �ീ.എ. �ദീ��മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

േകാഴിേ�ാട് �വ��ി�� േകരള േസാ�ിെ� �വ��നം വി�ലീകരി��തിന് എെ��ി�ം

പ�തിക� ആവി�രി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദമാ�േമാ?



േകരള ഓേ�ാെമാൈബ�സ്

614. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ാ�ി�കര േകരള ഓേ�ാെമാൈബ�സി�  �തിയതായി ആരംഭി�� പ�തിക�

ഏെതാെ�യാണ് എ�് വിശദമാ�ാേമാ;  ഇതിന് എ� േകാടി �പയാണ് െചലവ്

�തീ�ി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േകരള ഓേ�ാെമാൈബ�സി� 2018 ജ�വരി �ത� 2018 ഏ�ി� മാസം വെര ഓേരാ മാസ�ം

ലഭി� വ�മാനം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േകരള ഓേ�ാെമാൈബ�സി� 2018 ജ�വരി �ത� 2018 ഏ�ി� മാസം വെര ഓേരാ മാസ�ം

ൈവദ�തി,  െവളളം,  െതാഴിലാളിക�െട േവതനം എ�ീ ഇന�ളി�  എ� �കയാണ് െചലവ്

വ�ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) േകരള ഓേ�ാെമാൈബ�സിെ� വ�മാനം വ��ി�ി�ാ�  മാേന�െമ�് എ�് നടപടിയാണ്

സ�ീകരി�ാ� േപാ��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

വ�വസായ േമഖല�െട ശാ�ീകരണം

615. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�ാവസായിക േമഖല�െട ശാ�ീകരണ�ിനായി ഈ സ��ാ�  നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�

എെ�ാെ�യാണ്;  ഇതി�െട വ�വസായ രംഗ�് എെ�ാെ� മാ���  െകാ�വ�വാ�

കഴി�െവ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളി�  ൈവദ����വെര മാേനജിംഗ് ഡയറ��മാരായി

നിയമി��തിനായി റിയാബ് ത�ാറാ�ിയ ലി�് നിലവി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  ��ത

�ാപന�ളി�  ഉയ�� ത�ികകളിേല�് നിയമനം നട��ത് എ�കാരമാെണ�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) സം�ാനെ� െപാ�േമഖലാ �ാപന��െട ആെക ലാഭം എ� േകാടി �പയാണ്; അതി�

െക.എം.എം.എ�, �ി.�ി.പി., �ി.സി.സി. എ�ിവ�െട പ�് എ�യാണ്;

(ഡി) സം�ാന�് ന��ിൽ �വർ�ി�� െപാ�േമഖലാ �ാപന��െട സ�ിത ന�ം

വ��ി�ി�േ�ാ; �� വ�ഷെ� അേപ�ി�് ഇ�ാര��ി� എ�് വ��നവ് ഉ�ായി�െ��്

വ��മാ�േമാ?

��തായി ആരംഭി� വ�വസായ സംരംഭ��

616. �ീ.ൈഹബി ഈഡ�

,, ഐ.സി.ബാല���



,, അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി� വ�േശഷം െപാ�േമഖലയി� ഏെത�ി�ം വ�കിട വ�വസായ

സംരംഭ�� ��തായി ആരംഭി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) േകരള സം�ാന വ�വസായ വികസന േകാ��േറഷെ� വ�വസായ പാ��കളി� കഴി� ര�്

വ�ഷ�ി��ി� ��തായി എ� വ�വസായ സംരംഭ�� ആരംഭി�ി��്; അതി�െട എ� േകാടി

�പ�െട നിേ�പം ഉ�ായി�െ��് വ��മാ�േമാ ;

(സി) ��ത വ�വസായ പാ��കളി� നിലനി�ി�� ഏെത�ി�ം വ�വസായ �ാപന�� കഴി�

ര� വ�ഷ�ി��ി�  അട�് ��ിയി�േ�ാ;  വിശദാംശം ന��േമാ;  എ� െതാഴിലാളിക��്

ഇ��ലം െതാഴി� ന�മാെയ�് വിശദമാ�േമാ?

െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളിെല എം.ഡി. നിയമനം

617. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�േമഖലാ �ാപന��െട എം.ഡി.  മാ�െട നിയമനം സംബ�ി� വ�വസായ വ��ിെ�

2016-െല വി�ാപന �കാരം ആെര�ാം അേപ� സമ��ി�ി��്;  അേപ�ക�െട

വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ബി) ��ത വി�ാപന �കാരം അേപ�ി�ക�ം നിയമന ��ിയ�െട ഭാഗമായി ഒഴിവാ�ക�ം

െച�വെര ഏെത�ി�ം െപാ�േമഖലാ �ാപന��െട എം.ഡി.മാരായി നിയമി�ി�േ�ാ;

ഉെ��ി�  അവ�  ആെര�ാമാെണ�ം ഏെത�ാം െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളിലാെണ���

വിവരം ന��േമാ?

െപാ�േമഖല �ാപന��െട വിലയി���

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം ഏെത�ാം െപാ�േമഖല �ാപന�� ലാഭ�ിലാ�ി

എ�് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) ഏെത�ാം െപാ�േമഖല �ാപന�ളാണ് ഇേ�ാ�ം ന��ി�  �വ��ി��െത�്

വ��മാ�േമാ ;

(സി) ��ത �ാപന��െട ന�ം നിക��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ിരി��െത�്

വ��മാ�േമാ ?

ലാഭ�ിലായ െപാ�േമഖലാ �ാപന��



619. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2017-18 സാ��ിക വ�ഷ�ി� ലാഭ�ിലായ എ� െപാ�േമഖലാ �ാപന�� സം�ാന

സ��ാരിെ� കീഴി�െ��് ഇനം തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) 2017-18 സാ��ിക വ�ഷ�ി� ന��ിലായ എ� െപാ�േമഖലാ �ാപന�� ഉെ��്

ഇനം തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(സി) സം�ാന സ��ാരിെ� കീഴി�� െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളി�  ഏെത�ാം വിധ�ി��

െപ�ഷ� പ�തിക� ആണ് നിലവി��ത് ; വിശദമാ�േമാ?

ലാഭ�ിലായ െപാ�േമഖലാ �ാപന��

620. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��സ��ാരിെ� കാല�് ന��ി�  �വ��ി� െപാ�േമഖലാ �ാപന��െട പ�ിക

ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) െപാ�േമഖലാ �ാപന�� ലാഭ�ിലാ�ാ�ം സംര�ി��തി�മായി ഈ സ��ാ� സ�ീകരി�

നടപടിക� എെ��ാമാെണ�റിയി�ാേമാ;

(സി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം ലാഭ�ിലായ െപാ�േമഖലാ �ാപന��െട പ�ിക

ലഭ�മാ�ാേമാ?

ലാഭ�ിലായ െപാ�േമഖല �ാപന��

621. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം എ� െപാ� േമഖല �ാപന�� കാര��മമായ

ഇടെപടലി�െട ലാഭ�ി� �വ��ി�ി�ാ� കഴി�ി��് എ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ലാഭ�ി� �വ��ി�ി�ാ� കഴി� �ാപന��െട േപ�വിവരം വ��മാ�ാേമാ?

വ�വസായ സംരംഭ��

622. �ീ.െക.�രളീധര�

,, സ�ി േജാസഫ്

,, വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) രാജ�െ� ആദ� പ�് നിേ�പക സൗ�ദ സം�ാന�ളി� ഒ�ായി േകരളെ� മാ�ക എ�

വീ�ണ�ിെ� അടി�ാന�ിൽ ഇതിനകം സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്;



(ബി) പരി�ിതി സൗ�ദ�ം മലിനീകരണം പരമാവധി �റ��മായ വ�വസായ സംരംഭ�െള

േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(സി) പര�രാഗത െതാഴിലാളിക��ായി സംരംഭ��  ആരംഭി��തിന് അസി��സ് �ീം േഫാ�

ഹാ�ി�ാ�്സ് ആ�ടിസാ�സ് (ASHA)പ�തി നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) ��  ��ിക��ായി ൈക�റി �ണിേഫാം നട�ിലാ�ിയത് �ലം പര�രാഗത ൈക�റി

േമഖലയി� ഉ�ായി�� മാ��� എെ�ാെ�യാണ്;

(ഇ) ഈ േമഖലയി� വിദ� െതാഴിലാളിക�െട �ാമം പരിഹരി��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ്

ൈകെ�ാ�ി��ത്?

മാന�വാടി ബാം� േകാ��േറഷ� �ണി�്

623. �ീ.ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാന�വാടി ബാം� േകാ��േറഷ�  ലാഭ�ിലാ��തി�ം െെവവിധ�വ�കരി��തി�ം

എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�് വ��േ�ാ;

(ബി) �ള ഉ�പ��� നി��ി�് മാന�വാടി �ണി�ി� തെ� വിപണനം െച�ാ� കഴി�� കാര�ം

പരിഗണി�ാേമാ;

(സി) �ാപനെ� ലാഭ�ിലാ�ാ�ം െതാഴിലാളിക��് െമ�െ�� േസവന - േവതനം ലഭി��തി�ം

�തിയ പ�തിക� നട�ാ�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ?

ഇേ�ാ ��് ലി േയാഗ മാ�് നി��ാണം

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

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള �ാ�് ഇേ�ാ ��് ലി േയാഗ മാ�് ആല�ഴയിെല ഫാം മാ�ിം�സ് �റ�ിറ�ിയി�േ�ാ;

എ�ി� അതിെ� വിപണനം േ�ാ�ാഹനജനകമാേണാ ;

(ബി) ഏത് �ാ�ിലാണ് ��ത േയാഗ മാ�് �റ�ിറ�ിയി��െത�്അറിയി�േമാ ;

(സി) വിേദശ�ളി� േപാ�ം േയാഗ�് �ാധാന�ം കി�� സാഹചര��ി� പരി�ിതി സൗ�ദ വ���

ഉപേയാഗി�് േയാഗ മാ�ക� നി��ി��തി�ം ��ത� വിേദശ വിപണി കെ���തി�ം നടപടി

സ�ീകരി�േമാ എ�് െവളിെ���ാേമാ?

വ�വസായ സൗ�ദ സം�ാനം

625. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി� േശഷം സം�ാനെ� വ�വസായം

െമ�െ����തിനായി നട�ിലാ�ിയ പ�തിക� എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��സംരംഭക��് വ�വസായം ആരംഭി��തി�ളള നടപടി�മ��  �താര��ം

േവഗ�ി�മാ�ാ� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േകരളം വ�വസായ സൗ�ദ സം�ാനമാ��തിന് നട�ിലാ�ാ�  ഉേ�ശി�� പ�തിക�

സംബ�ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) വാ��  അേതാറി�ി�ം ൈവദ�തി വ��ം വ�വസായസംരംഭക��് ന�േക� സൗകര���

സമയബ�ിതമായി ന���തിന് �േത�ക നി�േ�ശം ന��േമാ?

വ�വസായ വ��ി� കീഴി� �വ��ി���ം നട�ാ�ാ� ഉേ�ശി���മായ പ�തിക�

626. �ീ.േറാഷി അഗ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ��ി നിേയാജകമ�ല�ി� വ�വസായ വ��ി� കീഴി� നിലവി� �വ��ി���ം,  ഇനി

നട�ാ�ാ� ഉേ�ശി���മായ പ�തിക� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ�ിെ��ം വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

ഗാ�ഹിക സംരംഭ�െള േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് പ�തിക�

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം ഗാ�ഹിക സംരംഭ�െള േ�ാ�ാഹി�ി��തിന്

എെ��ാം പ�തിക� നട�ിലാ�ി വ�� എ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത� പ�തിക� ഇൗ േമഖലയി� നട�ിലാ��ത് പരിഗണനയി�േ�ാ;ഉെ��ി� വിശദാംശം

അറിയി�േമാ?

െച�കിട വ�വസായ േമഖലെയ സംര�ി��തിന് നടപടി

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

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം സം�ാനെ� െച�കിട വ�വസായ േമഖലെയ

സംര�ി��തിന് എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ േമഖലയി�  ��ത�  സംരംഭ��  �ട��തിനായി �വാ���് പരിശീലനം

ന���െ��ി� ആയതിെ� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

െതാഴി�ദാന സാധ�ത �ടിയ സംരംഭ�ൾ േ�ാ�ാഹി�ി�ാ� പ�തി



629. �ീ.എ. �ദീ��മാ�

,, പി.വി. അ�വ�

,, ആ�. രാേജഷ്

,, െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പരി�ിതി ആഘാതം �റ��ം െചറിയ �ത��ട���ം എ�ാ�  െതാഴി�ദാന സാ��ത

�ടിയ�മായ ��,  െച�കിട,  ഇട�രം സംരംഭ�െള േ�ാ�ാഹി�ി�ാ�  പ�തി

ത�ാറാ�ിയി�െ��ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) നവ സംരംഭക�� േവ� സാേ�തിക സാ��ിക സഹായ�ിനായി ഏ�െ���ിയി��

സംവിധാനം എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഗാ�ഹിക സംരംഭ�ളായ നാേനാ സംരംഭ��  േ�ാ�ാഹി�ി�ാ�  നട�ിവ��

�വ��ന�� എെ��ാമാെണ�് അറിയി�ാേമാ?

െതെ��ര പ�ാരിമംഗലം ഖാദിസൗഭാഗ�

630. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െതെ��ര പ�ാരിമംഗലം ഖാദിസൗഭാഗ��് �തിയ െക�ിടം നി��ി��തിന് വ�വസായ വ��്

ത�ാറാ�ിയ പ�തി�െട�ം എ�ിേമ�ിെ��ം വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട ഭരണ-സാേ�തികാ�മതി�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

പര�രാഗത വ�വസായ��

631. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈക�റി േമഖലയി�  േജാലി െച��വ��് ��ത�  െതാഴി�  ദിന��  ഉറ�ാ��തിന്

സ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) പര�രാഗത വ�വസായ േമഖലയായ ൈക�റി വ�വസായെ� സംര�ി��തി�ം

േ�ാ�ാഹി�ി��തി�ം വ�വസായ വ��ം വിദ�ാഭ�ാസ വ��ം േയാജി�െകാ�് �� ��ിക��്

�ണിേഫാം വിതരണം െച�� പ�തി�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

റാ�ി വ�വസായ പാ��്

632. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റാ�ി മ�ല�ിന് അ�വദി� വ�വസായ പാ��ിനായി �ലം ഏെ����  നടപടിക�

ആരംഭി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� എ�െകാെ��് വ��മാ�ാേമാ ;



(ബി) വ�വസായ പാ��ിനായി നി�േ�ശി�െ�� െപ�നാട് പ�ായ�ിെല �ല��  സംബ�ി�

സ�േ� നടപടിക� ആരംഭി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� എ�െകാെ��് വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) അടിയ�രമായി �ലം ഏെ����തിനായി എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�ാനാണ്

ഉേ�ശി��െത� വ��മാ�ാേമാ ?

റ�� അധി�ിത വ�വസായ പാ��്

633. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സർ�ാരിെ� ആദ� ബജ�ി� �ഖ�ാപി� റ�� അധി�ിതമായ വ�വസായ പാ��് ��ാ�

നിേയാജക മ�ല�ിെല പാറേ�ാ�ി� �ാപി�ാനാവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ��ത പാ��് �ാപി��ത് സംബ�ി�് എെ��ി�ം സാധ�താ പഠനം നട�ിയി�േ�ാ

;എ�ി� ഏത് ഏജ�സിയാണ് പഠനം നട�ിയെത�് വ��മാ�േമാ ?

െപേ�ാ െകമി�� പാ��്

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െപേ�ാ െകമി�� പാ��് �ാപി�വാ� ആേലാചി��േ�ാ;

(ബി) എ�ി� എവിെടെയ�് അറിയി�േമാ;

(സി) ഇതി�െട സ��ാ� �തീ�ി��െതെ��് വ��മാ�േമാ?

തി�വ�ാടി മ�ല�ിെല വ�വസായ പാ��്

635. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വ�ാടി മ�ല�ി� വ�വസായ പാ��് ആരംഭി��തി�� നടപടിക� ഇേ�ാ� ഏത്

ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) ഒ� ഇ�ഡ�ിയ� എേ��് വിഭാവനം െച�� പ�തിക� വിശദമാ�േമാ ;

(സി) തി�വ�ാടി മ�ല�ിെല വ�വസായ പാ��് എ�് ആരംഭി�ാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�േമാ ?

പ��� മ�ല�ിെല വ�വസായ പാ��്

636. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



പ��� മ�ല�ിെല എരമം-��പാറയി� �ഖ�ാപി� ക�� ൈസബ� പാ��് �തിയ െഎ.ടി.

നയ�ിെ� ഭാഗമായി ഉേപ�ി�ക�ം ��ത �ലം കി�� ഏെ���് വ�വസായ പാ��്

ആരംഭി�ം എ�് നിയമസഭയി�  മ�പടി ലഭ�മാ�ക�ം െച� �കാരം ഇതിേ�ൽ സ�ീകരി�

നടപടിക� ഏ� ഘ��ിലാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

സഹകരണ �ി�ിംഗ് മി�കളിെല മാേനജിംഗ് ഡയറ�� നിയമനം

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചീഫ് എ�ിക��ീവ് ഓഫീസ�/മാേനജിംഗ് ഡയറ��  നിയമന���് വിജില�സ് �ിയറ�സ്

ആവശ�മാെണ� 2017-െല ഉ�രവ് ഇറ�ിയതി�േശഷം േകരള�ിെല സഹകരണ �ി�ിംഗ്

മി�കളി�  വിജില�സ് �ിയറ�സ് ഇ�ാെത ആെരെയ�ി�ം േമ�പറ� ത�ികകളി�

�ിരമാേയാ അധിക �മതലയിേലാ നിയമി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� ഇ�കാരം നിയമനം ന�കിയത്

ഏത് ച� �കാരമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) േകരള�ിെല സഹകരണ �ി�ിംഗ് മി�കളി� മാേനജിംഗ് ഡയറ��െട അധിക �മതലയി�

നിലവി�  ആെരെയ�ാമാണ് നിയമി�ിരി��ത്;  ഇവ�െട വിദ�ാഭ�ാസ േയാഗ�ത�ം എ�

കാലയളവിേല�ാണ് അധിക �മതലയി� നിയമനം ന�കിയിരി��െത���ം വ��മാ�േമാ;

അധിക �മതല/ഇ�-ചാ��് എ�ിവ ��് മാസ�ി�  അധികരി��െത� സ��ീസ്

ച�ം/സഹകരണ ച�ം നിലവി�േ�ാ;

(സി) വിജില�സ് അേന�ഷണം േനരി�� ആെരയ�ി�ം 2018 ഏ�ി� മാസം മാേനജിംഗ് ഡയറ��െട

അധിക �മതലയി�  സഹകരണ �ി�ിംഗ് മി�കളി�  നിയമി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഇ�രം

നിയമനം ന��വാ��ായ കാരണം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) �ി�ിംഗ് മി�കളി�  നിലവി�  എം.ഡി/എം.ഡി.�െട അധിക �മതല  /ചീഫ് എ�ിക��ീവ്

ഓഫീസ� ത�ികയി�� ഉേദ�ാഗ�രി� അഴിമതി ആേരാപണ�ി� വിജില�സ് /വ��് തല

അേന�ഷണം േനരി��വ� ആെര�ാമാെണ�ം ഇവ�െട േപരി� ആേരാപി�െ�� അഴിമതിക�

എെ��ാമാെണ�ം വ��മാ�േമാ;

(ഇ) റിയാബ് �ഖാ�രം േയാഗ�ത�ളള എം.ഡി.മാെര നിയമി��തിന് �തിയ േനാ�ിഫിേ�ഷ�

�റ�ിറ�േമാ;  എം.ഡി.  നിയമന�ി� േവ� േയാഗ�ത,  �വ��ന പരിചയം,  �ായപരിധി

എ�ിവ വ��മാ�േമാ ?

കളിമ� വ�വസായ േമഖല

638. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� കളിമ�  വ�വസായ േമഖല �തിസ�ിയിലാെണ� റിേ�ാ��ക�

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) വാ�ാ സഹായം, വാ�ാ സ�ിഡി, ആ�നിക ഉപകരണ��ം യ�സാമ�ിക�ം ഉപേയാഗി�ളള



പരിശീലനം,  അസം�ത വ�വായ കളിമ�ിെ� ലഭ�ത �ട�ിയവ ഉറ�ാ��തി�െട ഈ

വ�വസായെ� സംര�ി�ാനാ�െമ�് ക���േ�ാ;

(സി) എ�ി� ഇവ ഉറ�ാ��തി�ളള സത�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

ഗയിൽ ��തി വാതകൈപ�് ൈലൻ

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഗയിൽ ��തി വാതക ൈപ�് ൈലൻ �ാപി�� പ�തി ഇേ�ാ�  ഏ�

ഘ��ിലാണ്; വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(ബി) ഏെതാെ� ജി�കളിൽ ഇതിനകം പ�തി�ാ�� �ലം ഏെ���� നടപടി ���ിയായി; ഇനി

ഏെതാെ� ജി�കളി� �ലേമെ���� ���ിയാ�ാ��്;

(സി) എ� �ക ഇതിനകം ന�പരിഹാരമായി വിതരണം െച�; ഇനി എ� �ക വിതരണം െച�ാനായി

ബാ�ി��്;

(ഡി) പ�തി�് �ലം ഏെ����തി�ം ന�പരിഹാരം ന���തി��� മാനദ���

എെ��ാമാെണ�് െവളിെ���േമാ;

(ഇ) മല�റം ജി�യി� ��ത ൈപ�് ൈല� കട�േപാ�� �േദശ�� ഏെത�ാമാണ്; ആയതിെ�

അൈല�െമ�ിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(എഫ്) പ�തിെ�തിെര സം�ാന�ിെ� പല ഭാഗ�ം ഉയ�� വ�� ശ�മായ ജനേരാഷം

��യി�െ��ി�േ�ാ;എ�ി�  ഇത് കട� േപാ�� �േദശ�ളിെല ജന��െട ആശ�ക�

അക��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

െഗയി� ��തി വാതക ൈപ�് ൈല� പ�തി

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െഗയി� ��തി വാതക ൈപ�് ൈല� പ�തി�ായി നാളി�വെര എ� �ലം

ഏെ���ി�െ��ം എ� കിേലാമീ�� �രം ൈപ�് ൈല� �ാപി�ി�െ��ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) മല�റം ജി�യി� ഇ�മായി ബ�െ��് നാളി�വെര സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) പ�തി�ായി �ലം ഏെ����വ��് ന�പരിഹാരമായി എ� �ക ന��വാനാണ്

തീ�മാനി�ി��ത്;

(ഡി) ഇ�ിെന എ� ��ടമക��് ന�പരിഹാരം വിതരണം െച�;

(ഇ) �ലം ഏെ���� നടപടിക�  �താര�മാ��തി�ം ജനവാസേമഖലകെള ഒഴിവാ�ി

െപാ�ജന��െട ആശ� പരിഹരി�വാ�ം സത�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?



റാ�ി കി�� അ�ാര� പാ��ി�� �ലം

641. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�� അ�ാര� പാ��ിനായി റാ�ി ഉതി��ി� എ�ാണ് �ലം വി�കി�ിയെത�ം ഇവിെട

എ� വ�വസായ സംരംഭം ആരംഭി�ാനാണ് ഉേ�ശി�ി��െത�ം ആയത്

ആരംഭി�ി�േ�ാെയ�ം ഇെ��ി�  ആരംഭി�ാ�  കഴിയാതി��തിെ� കാരണെമ�ാെണ�ം

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത �മി�ായി �തിവ�ഷം എ� �പയാണ് പാ��കയായി കി�� അട��െത�ം �മി

അ�വദി� കി�ിയ വ�ഷം �ത� പാ��ക അട��തി� വീ� വ��ിയി�േ�ാെയ�ം ഉെ��ി�

എ� �തലാണ് അട�ാതി��െത�ം ഇൗയിന�ി�  എ� �പയാണ് അട�ാ��െത�ം

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) കി�� അ�ാര�  പാ��് �ട�ാ�  കഴിയാ� സാഹചര��ി�  മേ�െത�ി�ം വ�വസായം

ഇവിെട ആരംഭി�ാ�  സ��ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാെയ�ം ഉെ��ി�  എ�് വ�വസായം

ആരംഭി�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�ം ഇതിനായി എെ�ാെ� നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി�ളളെത�ം വിശദമാ�ാേമാ?

വ�വസായ സൗ�ദ അ�രീ�ം

642. �ീ.സ�ി േജാസഫ്

,, ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�വസായ വികസന േകാ��േറഷെ� കീഴി�� വ�വസായ പാ��കളി�ം ബ�നില െക�ിട

സ��യ�ളി�ം �ല�ം സൗകര��ം ഒഴി�് കിട�� കാര�ം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ��ത �ല സൗകര�ം ഉപേയാഗെ����തിന് വ�വസായ സംരംഭക�  �േ�ാ�്

വരാ�തിെ� കാരണെമ�ാെണ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) സം�ാന�് വ�വസായ സൗ�ദ അ�രീ�ം ��ി��തി�ം വ�വസായ സംരംഭക���

സൗകര���  ന���തി��� നിയമനി��ാണം നട�ിയതിെ� അടി�ാന�ി�

സം�ാനേ��് ��തായി ��ത�  വ�വസായ സംരംഭകെര ആക�ഷി��തിന്

കഴി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) നിലവി�� ഏകജാലക �ീയറ�സ് സംവിധാന�ിെ� മിക� �വ��ന�ിന്

ഐ.പി.എഫ്.സി. ശ�ിെ����തി�� നടപടിക� ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(ഇ) വ�വസായ സംരംഭ��െട �വ��ന�ിന് ആവശ�മായ �ീയറ�സ് േവഗ�ി� ന���തിന്

േവ�ി നിലവി�ളള ഏെത�ി�ം ച��ളി�  മാ�ം വ�േ���േ�ാ;  എ�ി�  അതി��

നടപടി�മ�� ഏത് ഘ��ിലാണ്?



െക.പി.പി.ന��ാ� �ാരക മ�സിയം

643. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

െക.പി.പി.ന��ാ�  �ാരക മ�സിയം �ാപി��തിന് െക�േ�ാൺ സമ��ി� േ�ാജ�്

നട�ിലാ�ാ� കാലതാമസെമ���ത് എ�െകാെ��് വിശദീകരി�േമാ?

റാ�ി റ�� പാ��്

644. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബജ�ി�  �ഖ�ാപി� റാ�ി റ��  പാ��് �ാപി��തിനായി ഏെ��േ�� �ല�ിെ�

സ�േ� നടപടിക� ഇേ�ാ� ഏത് ഘ�ം വെരയായി;  സ�േ� നടപടിക� സമയബ�ിതമായി

���ീകരി��തിന് എെ��ി�ം തട��� ഉേ�ാ; ഉെ��ി� എ�ാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് വ�വസായ മ�ി�െട േചംബറി� 2017 ഓഗ�്  22-  ന് വിളി�് േച��

േയാഗ�ിെ� തീ�മാനം എെ�ാെ�യാണ്;  ഈ തീ�മാനം അ�സരി�� നടപടിക�

സ�ീകരി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� എ�െകാ�്; വ��മാ�േമാ;

(സി) അടിയ�രമായി ഇതിെ� സ�േ� നടപടിക� ���ീകരി��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�വാ� ഉേ�ശി��െത�് അറിയി�േമാ?

വ��ല താ��് വ�വസായ ഓഫീസ്

645. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

വ��ല താ��് വ�വസായ ഓഫീസ് ആരംഭി��തിന്എെ��ി�ം നടപടിക�

സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

ഇലേ�ാണിക് വ�വസായ വികസനം

646. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ�

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഇലേ�ാണിക് വ�വസായം വികസി�ി��തിെന�റി�് എെ��ി�ം പഠന��

ഇൗ സ��ാ� നട�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത പഠന�ിെ� അടി�ാന�ി�  സം�ാന�് ഇലേ�ാണിക് വ�വസായം

വികസി�ി��തിനായി ഇൗ സ��ാ� സ�ീകരി� വ�� �വ��ന�� വിശദീകരി�ാേമാ;



(സി) ഇ�കാര�ളള �വ��ന���് എ� �കയാണ് �ത��ട�് �തീ�ി��െത�ം ഇത്

എ�െനയാണ് ലഭ�മാ�ാ�േ�ശി��െത�ം അറിയി�ാേമാ?

െപ�ഷ� ആ��ല��� ന���തിെല കാലതാമസം

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള േ��് െട�്�യി�സ് േകാ��േറഷെ� കീഴി�  െച��രി�  �വ��ി�� ��റാം

മി�സി� നി�ം 2017 േമയ് മാസ�ി� വിരമി� �ീ. വി. ബാല��� ഉ�െ�െട പേ�ാളം

േപ��് െപ�ഷ� ആ��ല��� നാളി�വെര ന�കിയി�ിെ�� വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

ഇതി�� കാലതാമസം എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇവ�െട ആ��ല��� എ�് ന��വാ� സാധി�െമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) 2017-18 -  � േല ഓഫിന് േശഷം ക�നി എ�ാണ് �വ��നം ആരംഭി�െത�ം അതി�

േശഷം ശ�ളം �ത�മായി ന���േ�ാെയ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

കാ�ാ�ട താ��് വ�വസായ ഓഫീസ്

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

കാ�ാ�ട താ��് േക�മായി താ��് വ�വസായ ഓഫീസ് ആരംഭി��തി�� നി�േ�ശം

പരിഗണനയി�േ�ാ;  ഇ� സംബ�ി� വ�വസായ ഡയറ��െട റിേ�ാ��് ലഭ�മായി�േ�ാ;

ഇെ��ി�  കാ�ാ�ട േക�മായി താ��് വ�വസായ ഓഫീസ് ആരംഭി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല വ�വസായ��

649. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി� പിറ�തി�േശഷം െപാ�  -സ�കാര� േമഖലകളി�  എ� വ�വസായ

�ാപന�� ആരംഭി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ഏത് സ��ാരിെ� കാല�ാണ് ഇൗ �ാപന�� ആരംഭി�െത�് വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) ഇൗ �ാപന�െള�ാം ഇേ�ാ�  �വ��ി��േ�ാ എ�ം ഓേരാ �ാപന�ി�ം എ�

െതാഴിലാളിക� േജാലി െച��െ��ം വ��മാ�ാേമാ ;

(ഡി) ഏെത�ി�ം �ാപനം ��ിയി�െ��ി�  അതി�� കാരണം എ�ായി��െവ�ം അവിെട

േജാലി െച�ി�� െതാഴിലാളികെള �നരധിവസി�ി�ാ�  െച� കാര���

എെ�ാെ�യായി��െവ�ം വ��മാ�ാേമാ ;

(ഇ) ��ിയ �ാപന�ളി�  മേ�െത�ി�ം വ�വസായം �ട�ാ�  ആേലാചന�േ�ാ എ�്



വ��മാ�ാേമാ?

ആ�ി�ലിെല �ീ� �ാ�്

650. �ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ആ�ി�ലി� �വ��ി�ി�� �ീ� �ാ�് �റ�് �വ��ി�ി��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�െട

�േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ?

ഉടമ�ാവകാശം ൈകമാ�ം െച�� �മി�െട െഫയ� വാല�

651. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വാണിജ�ാവശ����ായി ഉടമ�ാവകാശം ൈകമാ�ം െച�� �മി�് വ�വസായ വ��് െഫയ�

വാല� നി�യി��തിെ� രീതി അറിയി�ാേമാ;

(ബി) വ�ഷ�����് െചറിയ �കയി� വാണിജ�ാവശ��ിന് ഉടമാ�ാവകാശം ന�കിയ �മിയി�

വ�വസായ��  �ട�ിയ േശഷം ഉടമ�ാവകാശം മാ�ാ�  അേപ� ലഭി�േ�ാ�  വ��ക

െഫയ�വാല� നി�യി��� കാരണം സംരംഭക�  േനരി�� �യാസ��  ��യി�

െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഇ� പരിഹരി�ാ� എെ��ി�ം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ?

ഐ.ആ�.ഇ.�േവ�ി അയ�ിേവലി�ള�രയിൽ ഖനനം

652. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�നാഗ��ി താ��ിെല അയ�ിേവലി�ള�ര വിേ�ജി�െ�� �ലം ഐ.ആ�.ഇ.�േവ�ി

ഖനനം നട��തിനായി ഏെ���ി�േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) എ� െഹ��  �ലം ഇതിനായി ഏെ���െവ�് അറിയി�േമാ;  ��ടമക�െട

അ�മതിേയാെടയാേണാ �ലം ഏെ���െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഏെ��� �ല�് താമസി��വ�െട �നരധിവാസ�ിന് ഏെത�ി�ം തര�ി�� പാേ�ജ്

നി�യി�ി�േ�ാ ; വിശദീകരി�േമാ?

മണ� ഖനനം

653. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ആല�ാ�് വിേ�ജിെല െവ�നാ���ി� നട�� മണ� ഖനനം സംബ�ി� ശാ�ീയ പഠനം

നട�ിയി�േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ��ത വിേ�ജി� ഏെത�ാം �േദശ�ളിലാണ് മണ� ഖനനം നട��െത�് വിശദീകരി�േമാ?

പര�രാഗത വ�വസായ��

654. �ീ.അ�� �കാശ്

,, വി.ടി.ബ�റാം

,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�

,, അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� പര�രാഗത വ�വസായ�� ക�� �തിസ�ിയിലാെണ�ത് വ�തയാേണാ;

എ�ി� �തിസ�ി പരിഹരി��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത നടപടികളി�െട ഖാദി, െെക�റി േമഖലകളി� ഉ�ാ�ിയി�� മാ��� എെ��ാമാണ്;

(സി) ഖാദി േമഖലയി�  ആ�നികവ��രണം െകാ�വ��തിന് സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�

വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) അട�കിട�� െട�്�യി�  മി�ക�  �റ�് �വ��ി�ി�െമ� �ഖ�ാപനം

�ാവ��ികമാ�ിയി�േ�ാ; ഇെ��ി� ഇ�ാര��ി��ായി�� �തിബ��� വിശദമാ�േമാ?

ഓ�േറഷ� ഒളി�ിയ പ�തി

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഓ�േറഷ�  ഒളി�ിയ പ�തി �കാരം ഏെത�ാം കായിക ഇന�ളിലാണ്

പരിശീലനം ന���ത് എ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇൗ പ�തി �കാരം എ� കായിക താര���് പരിശീലനം ന�കി വ�� എ�് അറിയി�േമാ;

(സി) എെ��ാം സൗകര��ളാണ് ഇൗ കായിക താര���് ലഭ�മാ��െത�് അറിയി�േമാ?

ഓ�േറഷ� ഒളി�ിയ പ�തി

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കായിക താര���് മിക� പരിശീലനം ന�കാ� സം�ാന�് ഓ�േറഷ� ഒളി�ിയ പ�തി

ആരംഭി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഓ�േറഷ� ഒളി�ിയ പ�തിയി� ഉ�െ���ി ഏെത�ാം കായിക ഇന�ളിലാണ് പരിശീലനം

ന���െത�ം പ�തിയി�െട എ� കായിക താര�െളയാണ് പരിശീലി�ി��െത�ം



വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഓ�േറഷ�  ഒളി�ിയ പ�തി നട�ി�ിനായി എ� േകാടി �പ െചലവ് വ�െമ�ാണ്

�തീ�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

ഓ�േറഷ� ഒളി�ിയ പ�തി

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

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഓ�േറഷ� ഒളി�ിയ പ�തി�െട ഉേ�ശ�ല���� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) പ�തി�െട ഭാഗമാ�ളള കായികതാര��െട തിരെ���് നടപടി�മ��  ���ീകരിേ�ാ;

തിരെ���െ���തിന് നി�യി�ി�� മാനദ���െട വിശദാംശ�� ന��േമാ?

പ�ായ�ിൽ ഒ� കളി�ളം പ�തി

658. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എ�ാ പ�ായ�ി�ം ഒ� കളി�ളം എ� പ�തിയിേല�് ��തായി ഡി.പി.ആ�. ത�ാറാ�ി

സമ��ി�ാേമാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) പ�തിയിേല�് െെമതാന��  നി�േ�ശി��തിെ� മാനദ���  എെ�ാെ�യാെണ�്

െവളിെ���േമാ;

(സി) ഇൗ പ�തി നി��ിെവ�ി�െ��ി�  ആയതിെ� കാരണം

വിശദമാ�ാേമാ;നി��ിെവ�ി�െ��ി� �നരാരംഭി�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ;വിശദമാ�ാേമാ?

േവാളീേബാ� േ�ാ�ാഹി�ി��തി�ളള പ�തിക�

659. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018 െല േദശീയ േവാളിേബാ� ചാ���മാരായ േകരള ടീമിെല അംഗ���ളള �ക ഒ�ര

ല�ം �പയിൽ നി�് വ��ി�ി�് ര�് ല�ം �പ ആ��തി�ളള എെ��ി�ം നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ; എ�ി� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) േദശീയ േവാളീേബാ�  ചാ���മാരായ േകരള ടീം അംഗ���് സ��ാ�  േജാലി

ലഭ�മാ��തി�ളള എെ��ി�ം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ി� വ��മാ�േമാ;

(സി) േവാളിേബാ�  എ� കായിക ഇനെ� ശ�ിെ����തിന് എെ��ാം പ�തിക�

ത�ാറാ�ിയി��്; വിശദമാ�േമാ?

കായിക �മതാ പ�തിക�



660. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ�ിെ� ഭാഗമായി വിദ�ാഭ�ാസ വ��മായി േച��് ��ിക�െട

കായിക �മത പരിേശാധന�് പ�തിക�  ആവി�രി�് നട�ിലാ�ാ�  േ�ാ��്സ് വ��്

തീ�മാനി�ി�േ�ാ ;

(ബി) കായിക �മത വ��ി�ി��തി�ം ജീവിത െെശലി േരാഗ�െള െച���തി�ം സമയ

ബ�ിതമായി എെ��ാം പരിപാടികളാണ് ���ീകരി�ാ�േ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) കായിക �മത ഉറ�വ��ാ�  ഒ� കായിക�മതാ മിഷ�  �പീകരി�വാ�  സ��ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ ; എ�ിൽ വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ ?

ഇ��ി മ�ല�ി� േ�ാ���മായി ബ�െ�� �തിയ പ�തിക�

661. �ീ.േറാഷി അഗ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ ഗവ�െമ�റ് അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം ഇ��ി നിേയാജകമ�ല�ി�

േ�ാ���മായി ബ�െ��് ��തായി നട�ാ�ിയ പ�തിക�  എെ��ാമാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) നട� സാ��ികവ�ഷം കായികവ��് ഇ��ി നിേയാജകമ�ല�ി�  െച�ാ�േ�ശി��

പ�തിക� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

ഒളി�ി�ി� െമഡ� ല��മാ�ി കായിക താര���് പരിശീലനം ന���തിന് പ�തി

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

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മിക� കായിക താര�െള കെ���തി�ം വിദ� പരിശീലനം ന���തി�ം േകരള േ��്

േ�ാ��സ് കൗ�സി� ആവി�രി�ി�� പ�തിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) 2020, 2024 വ�ഷ�ളിെല ഒളി�ി�ി� െമഡ� േന��തി�ളള േകരള താര��െട സാധ�ത

വ��ി�ി�ക എ� ല��ം ��നി��ി േകരള�ിെല കായിക താര���് അ��േദശീയ

നിലവാര�ി�ളള പരിശീലനം ന���തി�ളള പ�തി ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(സി) ഏെതാെ� മ�ര�ളിലാണ് �േത�ക പരിശീലന പ�തി നട�ിലാ��ത്;  ഇതിനായി എ�

കായിക താര�െള ഇതിനകം െതരെ���ി��്;  ഇവെര വിേദശ രാജ��ളി�  അയ�്

പരിശീലി�ി��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) േ�ാ��സ്, െഗയിംസ് ഇന�ി� മികവ് കാണി�� കായികതാര���് സ��ാ� സ�വീസി�

നിയമനം ന��� പ�തി �കാരം ഈ സ��ാ� നിലവി� വ�േശഷം എ� േപ��് നിയമനം

ന�കി;വ��മാ�ാേമാ?



കായിക പരിശീലന േക�ം

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കായിക പരിശീലന�ി�ം േ�ാ�സാഹന�ി�ം േവ�ി �തിയ കായിക പരിശീലന

േക���/അ�ാദമിക� �ട�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) കായിക പരിശീലന േക���/അ�ാദമിക�  �ട�ാ�  ഉേ�ശി��െ��ി�  അവ

എവിെടെയ�ാമാെണ�് തീ�മാനി�ി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) െപാ� േ�ഡിയ��  നിലവിലി�ാ� നിേയാജകമ�ല�ളി�  േ�ഡിയം നി��ി��തിന്

ഉേ�ശി��േ�ാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ?

��ാ� ൈഹ ആ��ി��ഡ് േ�ഡിയം

664. �ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദവി�ളം മ�ല�ിെല ��ാ� ൈഹ ആ��ി��ഡ് േ�ഡിയ�ിെ� േശാച�ാവ� േ�ാ��സ്

വ��ിെ� ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ��ത േ�ഡിയം നവീകരി��തിന് എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�വാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

പാല�ാട് ജി�യിെല നി��ി� മ��ി പ��സ് ഇ�േഡാ� േ�ഡിയം

665. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാരിെ� ആദ� ബ�ജ�ി�  �ഖ�ാപി� ഓേരാ ജി�യി�ം മ��ി പ��സ് ഇ�േഡാ�

േ�ഡിയ��  നി��ി�� പ�തിയി�  ഉ�െ���ി പാല�ാട് ജി�യി�  എവിെട േ�ഡിയം

നി��ി�വാനാണ് പ�തിയി�ിരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) പാല�ാട് ജി�യിെല നി��ി� മ��ി പ��സ് ഇ�േഡാ�  േ�ഡിയം ഒ��ാല�്

നി��ി��തിനാവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

േ�ഡിയം നി��ാണം

666. �ീ.സി.മ��ി

,, മ�ളാം�ഴി അലി

,, ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�

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



വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എ�ാ പ�ായ�കളി�ം നിലവാര�� േ�ഡിയ�� നി��ി�ാ� പ�തി�േ�ാ;

(ബി) ഈ പ�തിയി� എ� േ�ഡിയ��െട പണി ���ിയായി��്;

(സി) നി��ാണ�ിലിരി�� േ�ഡിയ��െട വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

േ�ഡിയം നവീകരി�ാ� നടപടി

667. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം േകരള�ി� ��തായി എ� േ�ഡിയ��െട

നി��ാണമാണ് �ട�ാ� കഴി�െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഏെതാെ� േ�ഡിയ�ളാണ് നവീകരി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ സ��ാരിെ� ര�ാം വാ�ഷിക�ി� േശഷം നിർ�ാണം ആരംഭി�ാ�  ഉേ�ശി��

േ�ഡിയ�� സംബ�ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

പ�ായ�് േ�ഡിയ��െട നവീകരണം

668. �ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ായ�് ഉടമ�തയി�ളള േ�ഡിയ��  നവീകരി��തിന് ഏെതാെ� പ�തികളാണ്

നിലവി�ളളത് എ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ���കാ� �ാമപ�ായ�ിെ� ഉടമ�തയി� ഉളള ���കാ� പ�ായ�് േ�ഡിയം

നവീകരി�് ��േബാൾ േകാ��് പണി��തി�ളള നടപടിക� സ�ീകരി�ാേമാ?

െകായിലാ�ി േ�ഡിയം നവീകരണം

669. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് ജി�ാ േ�ാ��്സ് കൗ�സിലിന് പാ��ിന് ന�കിയ െകായിലാ�ി

േ�ഡിയേ�ാട�ബ�ി�� കട�റികളി�  നി�് കൗ�സിലിന് എ� �പ വാടക

ലഭി��െ��് അറിയി�േമാ ;

(ബി) േ�ഡിയം നവീകരണ�ിന് േവ�ി കൗ�സി� ഇ�വെര െചലവഴി� �ക എ� എ�് ഇനം

തിരി�് വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) േ�ഡിയം നവീകരണ�മായി ബ�െ��് �തിയ ഏെത�ി�ം പ�തിക� േ�ാ��്സ് കൗ�സി�

ത�ാറാ��േ�ാ ; എ�ിൽ വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?



ഇടെ�ാ�ി �ി��് േ�ഡിയം

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

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എറണാ�ളം ജി�യിെല െകാ�ി താ��ി�, ഇടെ�ാ�ി വിേ�ജി�  2007  �  േകരള �ി��്

അേസാസിേയഷെ� എ�ാ സൗകര��േളാ�ം �ടിയ �ി��് േ�ഡിയം നി��ി��തിനായി

വില�വാ�ിയ 24 ഏ�� �ല�് ��ത േ�ഡിയം നി��ി��തിെല തട��� എെ��്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇൗ �മി േവെറെ��ി�ം പ�തിക��ായി വിനിേയാഗി�ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;  ഉെ��ി�

എെ��് വിശദമാ�ാേമാ?

വ��ലയിെല ഇടവ േ�ഡിയം

671. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

വ��ല മ�ല�ിെല ഇടവ േ�ഡിയം ജി�ാ േ�ഡിയമായി ഉയ���തിനായി സ�ീകരി�ി��

നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ?

ചാല�ടിയിെല ഇ�േഡാ� േ�ഡിയം

672. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചാല�ടി നഗരസഭ�െട ഉടമ�തയി�� �ല�് ഇ�േഡാ� േ�ഡിയം നി��ി��തി��

നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) എ�ിേമ�് �കാരം േ�ഡിയം നി��ാണ�ിനാവശ�മായ ��വ�  �ക�ം അ�വദി��തി�ം

നി��ാണം ഉട� ആരംഭി��തി�ം സ��ാ� അടിയ�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

എള���ഴ സാ�ാ�സ് �ൗ�് േ�ഡിയം പ�തി

673. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2017  സം�ാന ബജ�ി�  �ഖ�ാപി�ി�� എള���ഴ സാ�ാ�സ് �ൗ�് േ�ഡിയം

പ�തിയി� ഇ�വെര സ�ീകരി� �ട�നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി എ�േ��് ആരംഭി�ാനാ�െമ�് അറിയി�ാേമാ?

മ��ിപ��സ് ഇ�േഡാ� േ�ഡിയ��



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

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016-17 ബ�ജ�ിെല �ധാന നി�േ�ശ�ളി� ഒ�ായ മ��ിപ��സ് ഇ�േഡാ� േ�ഡിയ��

നി��ി��തി�� പ�തിക� ഏത് ഘ��ിലാണ്;ജി� തിരി�� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) വയനാട് ജി�യി�  ഇ�ര�ി�  നി��ി�� േ�ഡിയം എ�് നിലവി�  വ�ം;  ആയതിെ�

എ�ിേമ�് �കെയ�; ആയതിന് ഭരണാ�മതി ലഭി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

�വജന േ�മ പ�തിക�

675. �ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �വജന േ�മ വ��്  /േബാ�ഡ് സം�ാന�് നട�ിലാ�� പ�തിക� ഏെത�ാമാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം ഒ�� നിേയാജക മ�ല�ിൽ �വജനേ�മ

േബാ�ഡിെ� കീഴി�  എെ��ി�ം പ�തിക�  നട�ാ�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�ാേമാ;

േനമം മ�ല�ിെല �വജനേ�മ േബാ�ഡിെ� പ�തിക�

676. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം േനമം നിേയാജകമ�ല�ി�  �വജനേ�മ

േബാ�ഡ് എെ�ാെ� പ�തികളാണ് നട�ിലാ�ിയെത�ം ഓേരാ പ�തി�ം െചലവായ

�കെയ�െയ�ം വിശദമാ�േമാ?

�വജനേ�മ േബാ�ഡിെ� �വ��ന��

677. �ീമതി �. �തിഭ ഹരി

�ീ.എം. രാജേഗാപാല�

,, െക. ബാ�

,, എം. നൗഷാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള സം�ാന �വജനേ�മ േബാ�ഡിെ� �വ��ന�� അവേലാകനം െച�ാ�േ�ാ;

(ബി) �വജന േ�മ േബാ�ഡ് 'കീ സ�ി�് 2018' എ� േപരി� ശി�ശാല സംഘടി�ി�ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� ��ത ശി�ശാല�െട വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ഡി) പതിനാല് ജി�കളിലായി �പീകരി�െ�� �വ��ക�െട �വർ�ന�ൾ എെ��ാമാെണ�്

വിശദമാ�ാേമാ;



(ഇ) െതാഴിലേന�ഷകരായ �വജന���് ഉപകാര�ദമായ രീതിയി�  പി.എസ്.സി.  പരിശീലന

പരിപാടി സംഘടി�ി�വാ� ��ക��് ധനസഹായം അ�വദി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

ൈവദ�തി കണ�� ലഭി��തി�� ച���

678. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഗാ�ഹിക ൈവദ�തി കണ�� ലഭി��തി�� ച��� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) വിവിധ കാരണ�ളാ� വീ�് ന�� ലഭി�ാ��ം എ�ാ� ആ�താമസ�ളള�മായ വീ�ക��്

ൈവദ�തി കണ�� ന���തിന് തട��� ഉേ�ാ;

(സി) വീട് നി��ി�ാ� കഴിയാ�, താ��ാലിക െഷ�ി� താമസി��വ��് ൈവദ�തി ന�കാ�

തട��� ഉേ�ാ;

(ഡി) ഇ�രം താമസ�ാ��് ൈവദ�തി ലഭി�ാ� നിലവി�� പ�തിക� വിശദമാ�ാേമാ ?

��തായി ഉ�പാദി�ി� ൈവദ�തി �ണി�്

679. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

ഈ സ��ാ� അധികാരേമ� േശഷം സ��ാ�, സ�കാര� ൈവദ�ത പ�തികളിലായി എ� �ണീ�്

ൈവദ�തി ��തായി ഉ�പാദി�ി�ി��്;വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

േവന��ാല�് പവ���് ഒഴിവാ�ാ� സ�ീകരി� നടപടിക�

680. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

ജലസംഭരണികളി�  ജല ലഭ�ത�റവ്,  ൈവദ�തി ഉപേയാഗ�ിെല വ��നവ് എ�ീ �തി�ല

സാഹചര��� ഉ�ായി�ം  2018-െല േവന��ാല�് പവ���ം േലാ�െഷഡി�ം ഇ�ാെത

�ഗമമായി ൈവദ�തി ലഭ�മാ��തിന് െക.എസ്.ഇ.ബി.�ം ൈവദ�തി വ��ം സ�ീകരി�

നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

ൈവദ�തി േമഖല േനരി�� �തിസ�ികെള��ി പഠനം

681. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകരളെ� ൈവദ�ത മി� സം�ാനമാ��തിനായി ആവി�രി�ി�� പ�തിക�

എെ��ാമാണ്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) േകരള�ിെല ൈവദ�തി േമഖല േനരി�� �തിസ�ിക�ം െവ�വിളിക�ം എെ��ാമാെണ�്



പഠനം നട�ിയി�േ�ാ; ഇ� സംബ�ി� വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ൈവദ�തി വ��ി�  ജന��െട സൗകര��ിനായി നട�ിലാ�ാ�  ഉേ�ശി�� പ�തിക�

എെ��ാമാണ്;

(ഡി) ഓഫീ�ക�  ആ�നികവ��രി�ാ�  സ�ീകരി� വ�� നടപടിക�  എെ��ാമാെണ�്

വ��മാ�േമാ?

െക.എസ്. ഇ. ബി. ഉ�ാദി�ി� ൈവദ�തി�െട അളവ്

682. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 2017-2018  വ�ഷം െക.എസ്.  ഇ.  ബി.  ഉ�ാദി�ി� ൈവദ�തി�െട അളവ് എ�

;വിശദവിവര�� ന�കാേമാ;

(ബി) 2017-2018 വ�ഷം �റേമ നി�ം എ� അളവ് ൈവദ�തി വാ�ി എ�ം അതിനായി എ� �പ

െചലവായി എ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത കാലയളവി�  എവിെട നിെ��ാമാണ് ൈവദ�തി വാ�ിയി��ത്;  വിശദവിവര��

ന�കാേമാ?

െക.എസ്.ഇ.ബി.�െട കടബാ��ത

683. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) നിലവി� െക.എസ്.ഇ.ബി.�െട കടബാ��ത എ�േകാടി �പയാണ്;

(ബി) കടബാ��ത �റ�െകാ�വ��തിന് െക.എസ്.ഇ.ബി.  സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ�ാെ�യാണ്; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

േകബി� െന�് വ��കളി� നി�് െക.എസ്.ഇ.ബി.�് കി�ാ�� �ക

684. �ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െക.എസ്.ഇ.ബി.�െട ൈവദ�ത േപാ�ക�  േകബി�  ടി.വി.  �ാ��ിഷനായി

ഉപേയാഗി�� സ�കാര� േകബി�  െന�് വ��കളി�  നി�് െക.എസ്ഇ.ബി.  ഏെത�ാം

കാര����് എ� വീതം ചാ��ക� ഈടാ�ി വ��െ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) തല�ാന നഗരിയിെല ചില സ�കാര� േകബി� ക�നിക� ഇല�ി�് േപാ�ക� ധാരാളമായി

ഉപേയാഗി��െ��ി�ം അതിനാ�പാതികമായ �ക െക.എസ്.ഇ.ബി.�് അട�ാ�ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇത് �തിവ�ഷം െക.എസ്.ഇ.ബി.  �് കിേ�� വ�മാന�ി�  എ�്

�റവാണ് ഉ�ാ��െത�് കണ�ാ�ിയി�േ�ാ;



(സി) ഇ�ര�ി� �വർ�ി�� എ�് പറയെ��� ഡിൈവ� േകബി� െന�് വ��് കഴി� 2

വ�ഷം ൈവദ�ത േപാ�് ഉപേയാഗ�മായി ബ�െ��്എ� �ക,ഏെത�ാം ഇന�ി�

െക.എസ്ഇ.ബി.�് അട�ി�െ��ം ആയത് വിവിധ സൗകര���പേയാഗി��തിന് ��ത

ക�നിയി�  നി�് ലഭിേ�� �ക ആ��േ�ാെയ�ം ഇെ��ി�  ഇ�ര�ി�  വ�മാന

േചാ�� ഉ�ാ��ത് കെ��ി ��ത ന�ം ഒഴിവാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ാൻ

ഉേദ�ാഗ���് നി�േ�ശം ന�ാേമാ?

കായം�ളം താപനിലയ�ിൽ നി�� െെവദ�തി

685. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കായം�ളം താപനിലയ�ിെ� നട�ി�ിന് സം�ാന സ��ാ� എ�.ടി.പി.സി.�് ന�േക�

ഫി�ഡ് േകാ�് ���ി നി�യി�ി�േ�ാ;എ�ി� എ� േകാടി �പയാണ് ���ിയ ഫി�ഡ്

േകാ�് എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) 2017� ഇൗയിന�ി� െെവദ�തി േബാ�ഡ് എ�.ടി.പി.സി.�് എ� �ക ന�കി;

(സി) ��ത താപനിലയ�ി�  നി�ം  2017�  െെവദ�തി േബാ�ഡ് എ� െമഗാ വാ�് െെവദ�തി

വാ�ി; �ണി�ിന് എ� �പ നിര�ിലാണ് െെവദ�തി വാ�ിയത്;

(ഡി) കായം�ളം താപനിലയ�ി�  സൗേരാ�� െെവദ�തി ഉ�ാദി�ി��തി�ളള പ�തി

ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(ഇ) സൗേരാ�� െെവദ�തി വാ��തിന് എ�.ടി.പി.സി.  �മായി െക.എസ്.ഇ.ബി.  ധാരണയി�

എ�ിയി�േ�ാ;വിശദാംശ�� ന��േമാ?

െെവദ�തി േബാ�ഡ് ആവി�രി�ി�ളള പ�തിക�

686. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) �ണേമ��ളള െെവദ�തി ലഭ�മാ��തിന് െെവദ�തി േബാ�ഡ് ആവി�രി�ി�ളള പ�തിക�

എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) േക�ാവി�ത പ�തിയായ ദീനദയാ�  ഉപാധ�ായ �ാമ േജ�ാതി േയാജനയി�  ഉ�െ���ി

നട�ിലാ�� പ�തിക�  ഏെതാെ�യാെണ�� വിശദാംശം ന��േമാ;ഇതിനായി എ�്

�കയാണ് േക�സ��ാ� അ�വദി�ി�ളളത്;  ഇൗ പ�തിക� എ�േ��് ���ിയാ�വാ�

കഴി�െമ�് െവളിെ���േമാ;

(സി) നഗര�േദശ�ളി�  �ണേമ��ളള െെവദ�തി ലഭ�മാ��തിന് എ�് പ�തിയാണ്

ആവി�രി�ി�ളളത്;ഇൗ പ�തി�െട കീഴി�  എെ�ാെ� കാര��ളാണ് നട�ിലാ��െത�ം

ഇതിനായി എ� �കയാണ് അ�വദി�ി�ളളെത�ം വ��മാ�േമാ?



�ാ��് മീ��ക�

687. �ീ.എ�. ഷം��ീ�

,, എ� .എ.െന�ി��്

,, െക.എ�.എ ഖാദ�

,, പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഉപേഭാ�ാ��െട ൈവദ�തി ഉപേഭാഗം അള��തിനായി �ാ��് മീ��ക�  �ാപി�ാ�

ൈവദ�തിേബാ�ഡ് ഉേ�ശി��േ�ാെയ�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) �ാ��് മീ��ക�  ഘടി�ി��തിനായി ഏെത�ാം ക�നികെളയാണ്

െതരെ���ിരി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ മീ��ക� �ാപി��തി�െട ൈവദ�തി േബാ�ഡി��ാ�� േന��� എെ��ാമാെണ�

വിശദീകരി�േമാ?

സം�ാന�ിന് ആവശ��� ൈവദ�തി

688. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിന് ആവശ��� ൈവദ�തി�െട  18 ശതമാനം മാ�മാണ് ഉ�ാദി�ി��ത് എ�

സാഹചര��ി� ൈവദ�തി എവിെടനി�മാണ് േബാ�ഡ് വാ��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) �� സ��ാരിെ� കാല�് ൈവദ�തി വാ��തിന് ഏ�െ�� ദീ�ഘകാല കരാ� ൈവദ�തി ക�ി

പരിഹരി��തിന് എ�മാ�ം സഹായകമായി എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ വ�ഷം �റ�് നി�� ൈവദ�തി�െട ലഭ�തയി� �റ��ായി�േ�ാ; എ�ി� ��ത �റവ്

നിക��തിന് കായം�ളം താപ ൈവദ�തി നിലയ�ി�  നി�ം ൈവദ�തി വാ�ിയി�േ�ാ;

എ�ി� അതിെ� വിശദാംശ�ം വില�ം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) െക.എസ്.ഇ.ബി.�െട അധീനതയി�  നി��ാണം നട�വ�� ജലൈവദ�ത പ�തിക�െട

നി��ാണം ���ിയാ��തിന് എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(ഇ) എന�ജി മാേനെ��് െസ�റിെ� അധീനതയി�� ജലൈവദ�ത പ�തിക� ���ിയായി�േ�ാ;

എ� െമഗാവാ�് ൈവദ�തിയാണ് ��ത പ�തികളി� നി�ം ലഭി��ത്?

ൈവദ�തി വിതരണ േമഖലയിെല തട��� പരിഹരി�ാ� പ�തി

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

(എ) ഇ�പതിനായിര�ി� ��ത� ഉപേഭാ�ാ�� ഉളള ൈവദ�തി െസ��ക� വിഭജി�് �തിയ

െസ�� �പീകരി�ാ� ഉേ�ശി�േ�ാെയ� വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ൈവദ�തി വിതരണ േമഖലയി�  അടി�ടി ഉ�ാ�� തട���  പരിഹരി�ാ�  ആവശ�മായ



പ�തിക� ആവി�രി�ാ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

ക��ണി�ി ഇറിേഗഷ� പ�തി

690. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) മാ�� �ാമപ�ായ�ിെല പേ�രി��് ക��ണി�ി ഇറിേഗഷ� പ�തി�െട ൈവദ�തി കണ��

�ന;�ാപി��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�ാര��ിൽ േയാഗം വിളി���ി നടപടി സ�ീകരി��തിന് ജി�ാ കല���് നി�േ�ശം

ന�കിയി�േ�ാ;വിശദാംശം െവളിെ���ാേമാ ?

ഉദയ് പ�തി

691. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ഇ.ബിയി�  േക�ാവി�ത പ�തിയായ ഉദയ് നട�ിലാ�വാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;

ഉെ��ി� അത് ഏ�ഘ��ിലാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഉദയ് പ�തി�െട വിശദ വിവര�� ലഭ�മാ�േമാ?

അ�യ ഊ��േസവനേക���

692. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) നിേയാജകമ�ല��  േതാ�ം അ�യ ഊ��േസവന േക���  ആരംഭി�ാ�

തീ�മാനി�തിെ� ഉേ�ശ�ല���ൾ വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത അ�യ ഊ��േസവനേക��� നി�യി��തിെ� നടപടി�മ�� ���ീകരിേ�ാ;

െകാ�ം ജി�യി� നി�യി�െ�� േസവന േക���െട വിശദാംശ�� ന��േമാ?

ൈഹഡ� �റിസം

693. �ീ.സി. ദിവാകര�

�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

,, ഗീതാ േഗാപി

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

(എ) സം�ാന�് ൈഹഡ� �റിസം നട�ാ��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇ��ി ആ��് ഡാം േക�മാ�ി �റിസം ഹ�് �പെ����തിന് പ�തി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ;



(സി) ഇ��ി അണെ��് േക�ീകരി�് അമ�െ��് പാ��ക�  �ാപി��തിന് നീ��േ�ാ;

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇ��ിയി� �ലിപ് ഉദ�ാനം �ാപി��തിന് നീ��േ�ാ;വിശദമാ�ാേമാ?

െച�കിട ജലൈവദ�ത പ�തിക�

694. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാരേമ�േശഷം എ� െച�കിട ജലൈവദ�ത പ�തിക� ആരംഭി�; ഇവ�െട

നി��ാണ�വ��നം ഏ� ഘ��ിലാണ്;

(ബി) ഇ�വെര എ� പ�തിക�  ���ീകരി�െവ�ം ഇതി�  നി�ം എ� �ണി�് ൈവദ�തി

ഉ��ാദി�ി�ി�െ��ം അതി�  നി�ം െക.എസ്.ഇ.ബി.�് ലഭി� വ�മാനം എ�െയ�ം

വ��മാ�ാേമാ?

െച�കിട ജലൈവദ�തപ�തികെള �ന��ീവി�ി��തിന് നടപടി

695. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നി��ാണം �ട�ി�ിട�� അ�പേതാളം െച�കിട ജലൈവദ�തപ�തികെള

�ന��ീവി�ി��തിന് എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ പ�തികെള �ന��ീവി�ി��തി�െട അ�റ് െമഗാവാേ�ാളം ൈവദ�തി അധികമായി

ഉ�ാദി�ി�വാ� കഴി�െമ� വ�ത ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ��ത പ�തിക� എ�േ��് ���ീകരി�ാ� സാധി�െമ�് െവളിെ���േമാ;

(ഡി) ��ത പ�തിക� കി�ബി �േഖന നട�ിലാ�ാ� ��ൈകെ���േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

പാറ�ാല മ�ല�ിെല ൈവദ�തി പ�തിക�

696. �ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം പാറ�ാല നിേയാജക മ�ല�ി�

അ�വദി�ി�ളള ൈവദ�തി�മായി ബ�െ�� പ�തിക� ഏെതാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) പാറ�ാല മ�ല�ി�  ��തായി ഏെത�ാം പ�തികളാണ് പരിഗണനയി�ളളെത�്

അറിയി�ാേമാ?

സ�കാര� േമഖലയി� െച�കിട െെവദ�ത പ�തിക� ആരംഭി��തിന് അ�മതി



697. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ�  നിലവി�  വ�േശഷം ��തായി സ�കാര� േമഖലയി�  െച�കിട െെവദ�ത

പ�തിക� ആരംഭി��തിന് അ�മതി ന�കിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ ;

(ബി) ��� േകാ��േറഷന് െച�കിട െെവദ�ത പ�തി ആവി�രി��തിന് അ�മതി ന�കിയി�േ�ാ;

(സി) സ�കാര� െെവദ�ത ഉ�ാദകരി�  നി�് വാ�� െെവദ�തി�് െക.എസ്.ഇ.ബി.ഏകീ�ത

വിലയാേണാ ന���ത്;  അെ��ി�  ഇതിെ� വില ന���ത് േകരള േ��് െെവദ�ത

െറ�േല�റി ക�ീഷ� നി�യി�� നിര�ിലാേണാ; വ��മാ�േമാ ;

(ഡി) നിലവി� സ�കാര� െച�കിട ഉ�ാദകരി� നി�ം െക.എസ്.ഇ.ബി വില�് വാ�� െെവദ�തി�്

ന�� വില എ�െയ�് വ��മാ�േമാ ?

െെവദ�തി രംഗെ� പരി�ാര��

698. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ്

,, ഡി.െക. �രളി

,, �. ആ�. �ദീപ്

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

(എ) സം�ാന�് സ��� െെവദ�തീകരണം നട�ിലാ�ിയേ�ാ�  എ� �തിയ െെവദ�തി

കണ��കളാണ് ന�േക�ിവ�െത� കണ�് ലഭ�മാേണാ ;

(ബി) ഇ�കാരം െെവദ�തി�െട ഉപേഭാഗം വ��ി�േ�ാ�ം ക�� വര��െയ േനരി�േ�ാ�ം േലാഡ്

െഷഡിം�ം പവ�ക�ം ഏ�െ���ാെത െെവദ�തി ന��വാ�  എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�െത�് വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) �ണേമ��� െെവദ�തി�െട നിര�ര ലഭ�ത ഉറ�ാ��തിന് �റേമ െെവദ�തി വിതരണ ന�ം

ഗണ�മായി �റ��തിന് എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ ?

ജലൈവദ�ത പ�തിക�

699. �ീ.െക. �����ി

,, സി.െക.നാ�

,, േകാ�� ��േമാ�

,, െക.ബി.ഗേണഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല നദികളി�  ലഭ�മായതി�  എ� ടി.എം.സി.  ജലം ഇേ�ാ�  ജലൈവദ�ത

പ�തിക��ായി ഉപേയാഗി���്;

(ബി) പാഴായിേ�ാ�� ജലം ഉപേയാഗി�് േകരള�ി�  െമാ�ം എ� �തിയ ജലൈവദ�ത

പ�തിക��� സാധ�തക�  ൈവദ�തി വ��് കെ��ിയി��്;  ഇതി�  എ�െയ��ിന്



ഡി.പി.ആ�. ത�ാറാ�ിയി��്;  എ� പ�തിക�  േക� പാരി�ിതികാ�മതി ലഭ�മാ�ാ�

സമ��ി�ി��്;

(സി) കാ�ീ� േപാെല�� ഉ�േര��� സം�ാന�ളി� വ�കിട ജലൈവദ�ത പ�തിക��് േക�

സ��ാ�  പാരി�ിതിക അ�മതി ന���ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇതിെ�

അടി�ാന�ി�, നിലവി�  അ�മതി നിേഷധി�െ�� പ�തിക�  �ന:സമ��ണ�ിന്

ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ഡി) ജലൈവദ�ത പ�തിക� സംബ�ി�് നിലപാട് വ��മാ�ാേമാ?

�ഗ�ഭ േകബി�ക�ം ഏരിയ� ബ �്ഡ് േകബി�ക�ം

700. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ഗ�ഭ േകബി�ക�ം ഏരിയ�  ബ �്ഡ് േകബി�ക�ം �ാപി�വാ�

േക�ാവി�ത പ�തികളി�  നി�ം സഹായം ലഭ�മായി�േ�ാെയ�ം ഉെ��ി�  ആയത്

ഏെത�ാം പ�തികളി� നി�ം എ� േകാടി �പ വീതമാെണ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തികള�സരി�് ഇ�വെര എ� കിേലാമീ�� �ഗ�ഭ േകബി�ക�ം ഏരിയ� ബ �്ഡ്

േകബി�ക�ം �ാപി�ി�െ��� വിശദവിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ?

ൈവദ�തി വിതരണ രംഗെ� േന���

701. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ്

,, െക. ദാസ�

,, െക.��ിരാമ�

,, ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഉ�ാദന�റവി�ം ഉപേഭാഗ വ��നവി�ം ഇടയാ�ിയ ��മായ വര��യി�ം കഴി� ര�

വ�ഷം േലാ�െഷഡിംേഗാ പവ�കേ�ാ ഇ�ാെത ൈവദ�തി വിതരണം സാധ�മാ�ി �ശംസനീയ

േന�ം ൈകവരി�ാ� നട�ിയ �വ��ന�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) �സരണ വിതരണ േമഖലകളി�  ഉ�ാ�� ന�ം �റ�ാനായി ൈകെ�ാ� നടപടിക�

എെ��ാമാണ്;

(സി) ൈവദ�തി വിതരണ രംഗം ആ�നികവ��രി�ാ�  ത�ാറാ�ിയി�� പ�തി�െട വിശദാംശം

ന��േമാ?

ൈവദ�തി ഉ�പാദന�ം ഉപേഭാഗ�ം

702. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം ൈവദ�തി ഉ�പാദനം വ��ി�ി�ാ�  എെ��ാം

നടപടിക� സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന�് സ��� ൈവദ�തീകരണം നട�ിലാ�ിയേതാെട ൈവദ�തി ഉപേഭാഗ�ി�

വ��നവ് ഉ�ായി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഉപേഭാഗ�ിെല വ��നവ് �ലം അധിക ൈവദ�തി ഉ�പാദി�ിേ��േതാ അന�

സം�ാന�ളി� നി�് വാേ��േതാ ആയ അവ� ഉ�ായി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ ;

വിശദാംശം ന��േമാ?

െെവദ�തി വിതരണ�ിന് സ�ീകരി� നടപടിക�

703. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി

,, കാരാ�് റസാഖ്

,, എസ്.രാേജ��

,, �രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) രാജ�െ� ആദ�െ� സ��� െെവദ�തീ�ത സം�ാനെമ� നിലയി�

ഉപേഭാ�ാ��െ��ാം �ണനിലവാര�ളള െെവദ�തി തട�രഹിതമായി ലഭ�മാ�ാനായി

ആവി�രി�ി�ളള പ�തിക� എെ��ാമാണ്;

(ബി) െെവദ�തി കണ��ളള നടപടി�മ��  ല�കരി�െകാ�ം കാലതാമസ�ം കണ��

ലഭി�ാ�ളള െചല�ം �റ�െകാ�ം സ��� അ���ി� എ�ാവ��ം െെവദ�തി ലഭ�മാ�ാ�

നട�ിയ പരി�ാര�� എെ��ാമാണ് ;

(സി) ��സ��ാരിെ� കാല�് ൈവദ�േതാ�ാദന�ി�  േകവലം  35  െമഗാവാ�ിെ� മാ�ം

വ��ന��ാ�ക�ം എ�.ഡി.എഫ്.  സ��ാ�  �ട�ി വ� പളളിവാസ�  എ�്��ഷ�

ഉ�െ�െട�ളള പ�തിക� �ട�ക�ം െച�തി� നി�് വിഭി�മായി,  പണി ���ിയാകാ�

പ�തിക� സമയബ�ിതമായി ���ിയാ�ാ� സ�ീകരി�ി�ളള നടപടിക� അറിയി�ാേമാ?

ജലെെവദ�ത പ�തികളി� നി�� ഉ�ാദന വ��നവ്

704. �ീ.െക.�രളീധര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ന� േവന�  മഴ ലഭി�ത് സം�ാനെ� െെവദ�തി �തിസ�ി ഒഴിവാ��തിന്

സഹായകമായതായി വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) െെവദ�തി േബാ�ഡിെ� വിവിധ ഡാ�കളി�  നിലവി�  എ� ദിവസെ� െെവദ�തി

ഉ�ാദന�ി�� ജലമാണ് അവേശഷി��ത്;  കഴി� വ�ഷെ� അേപ�ി�് എ�മാ�ം

വ�ത�ാസം ഉ�ായി��്;

(സി) േക� വിഹിതമായി സം�ാന�ിന് എ�് െെവദ�തിയാണ് ലഭി��ത്;  ഇത് �ത�മാ�ം

ലഭി��േ�ാ ;



(ഡി) നിലവിെല ജലെെവദ�ത പ�തികളി� നി�� ദിവസ ഉ�ാദനം എ� �ണി�ാണ്; വില�റ�

ജലെെവദ�തി�െട ഉ�ാദനം ���തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ഇ) വില �റ� ജലെെവദ�തി�െട ഉ�ാദനം വ��ി�ി��ത് േബാ�ഡിെ� സാ��ിക നില

െമ�െ����തിന് സഹായകമാേണാ;  എ�ി�  ഈയിന�ി�  േബാ�ഡി��ാകാ��

സാ��ികേന�ം വിശദമാ�ാേമാ?

ൈവദ�തി�െട �സരണ ന�ം �റ��തി�� നടപടിക�

705. �ീ.േറാഷി അഗ�ി�

,, േമാ�സ് േജാസഫ്

,, സി.എഫ്.േതാമസ്

േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ൈവദ�തി�െട �സരണ ന�ം �റ��തിന് സം�ാന ൈവദ�തി േബാ�ഡ് ൈകെ�ാ�ി��

നടപടിക� എെ��ാമാണ്; വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ബി) ഇ�വഴി �സരണ ന�ം �റ�ി�േ�ാ എ�് പഠനം നട�ിയി�േ�ാ;

(സി) �സരണ ന�ം �റ�ി�െ��ി�  അ�വഴി െക.എസ്.ഇ.ബി.�് ഉ�ായി�� ലാഭം

ഉപേഭാ�ാ���് ലഭി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

��മംഗലം മ�ല�ി� സ��� െെവദ�തീകരണ പ�തി

706. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ��മംഗലം നിേയാജക മ�ല�ി� സ��� െെവദ�തീകരണ പ�തി�് എം.എ�.എ.�െട

നിേയാജകമ�ലം ആ�ി വികസന പ�തിയി� നി�ം എ� �കയാണ് അ�വദി�ി��െത�ം

ഇതി� എ� �കയാണ് െചലവഴി�ി��െത�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇൗ ഇന�ി�  ബാ�ി വ� �ക ഉപേയാഗെ���ി മ�ല�ി�  �ഗമമായ െെവദ�തി

ലഭ�മാ��തിന് ഇല�ിസി�ി േബാ�ഡ് ത�ാറാ�ിയ പ�തി സർ�ാരിന് ലഭി�ി�േ�ാ;

ഇ�ാര��ി� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത പ�തി�് അ�മതി ന�കാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മാന�വാടി നിേയാജകമ�ല�ി� ൈവദ�തി കണ�� ലഭി�ാ�� വീ�ക�

707. �ീ.ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) മാന�വാടി നിേയാജകമ�ല�ി�  ഏെത�ി�ം വീ�കളി�  ഇനി�ം ൈവദ�തി കണ��

ലഭി�ാ��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;



(ബി) ൈവദ�തി കണ�� ലഭി�ാ�� വീ�ക�െ��ി� എ�് കാരണ�ാലാണ് അവിെട ൈവദ�തി

എ�ി�ാ�  സാധി�ാ�െത�ം ൈവദ�തി എ�ി��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�െത�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) മാന�വാടി നിേയാജകമ�ല�ി�  ൈവദ�തി കണ��  ലഭി�ാ�� വീ�ക�  എ�െയ�്

പ�ായ�് തിരി�ളള കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ?

ൈവദ�തി ഉപേഭാഗം

708. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ േവന��ാല�് സം�ാന�് ൈവദ�തി�െട ആെക ഉപേഭാഗം എ�യായി��െവ�ം

ഇേത കാലയളവി�  വിവിധ മാ���ളി�െട നട�ിയ ൈവദ�േതാ�പാദനം

എ�യായി��െവ�ം ഇനം തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ൈവദ�േതാ�പാദനം �റ� കാലയളവി� പവ�ക�് ഒഴിവാ�ാ� കഴി�ത് എ�െനെയ�ം

ഇതിനായി എവിെട നിെ�ാെ�യാണ് അധികമായി ൈവദ�തി ലഭി�െത�ം �ണി�ിന് എ� �പ

നിര�ിലാണ് ൈവദ�തി ലഭി�െത�ം വ��മാ�ാേമാ?

െെവദ�തി ചാ��് �ടി�ിക ഒഴിവാ��തിന് നടപടി

709. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) അതിര��ി �ാമ പ�ായ�ിെല ജലനിധി� കീഴി�� ചി�ായി,  ന��ദ �ടിെവ�

പ�തികളി�  െെവദ�തി ചാ��് �ടി�ിക ഒഴിവാ��തിനായി സമ��ി� അേപ�കളി�

സ��ാ� അ��ല നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) നിലവി�  �ത�മായി െെവദ�തി ചാ��് അട� വ�� ��ത �ടിെവ� പ�തികളി�

��കാലെ� ചാ��് �ടി�ികയായിരി��ത് അട��തിന് സാധി�ാ� സാഹചര��ി�

പ�ിക ജാതി,  പ�ിക വ�� വിഭാഗ�ി�െ�� പാവെ�� ജനവിഭാഗ��  �ധാനമാ�ം

ആ�യി�� ഇൗ �ടിെവ� പ�തിക�  �ട�� െകാ� േപാ��തിന് സഹായകരമായ

നിലപാട് െെവദ�തി വ��് സ�ീകരി�േമാ?

ൈവദ�തനയം

710. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ൈവദ�തനയം �ഖ�ാപി�ി�േ�ാെയ�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാരിെ� കാലയളവി�  സൗേരാ�� പ�തികളി�  നി�ം എ� െമഗാവാ�്

ൈവദ�തിയാണ് ഉ�പാദി�ി�ാ� ല��മി��െത�് വ��മാ�േമാ;



(സി) പാര�േര�തര േ�ാത�കളി� നി�ം ൈവദ�തി ഉ�പാദന�ിനായി എെ�ാെ� പ�തികളാണ്

ആവി�രി�ി�ളളെത�് വ��മാ�േമാ?

സൗേരാ�� ഉൽപാദനം

711. �ീ.എം. സ�രാജ്

,, സി.െക. ഹരീ��

,, ��ഷ� കട��ി

,, എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ര� വ�ഷ�ി�ളളി�  1000  െമഗാവാ�് സൗേരാ��ം ഉ�ാദി�ി�െമ� �ഖ�ാപന�ിെ�

അടി�ാന�ി� ആവി�രി�ി�ളള പ�തി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സൗേരാ�േ�ാ�ാദന�ിന് സ�കാര� വ��ിക��് എെ��ാം സഹായ�� ന�കി വ���്;

(സി) �ംഖലാബ�ിതമ�ാ� സൗേരാ�േ�ാ�ാദനം ബാ�റി ഏെറ�ാലം നി��ാ��െകാ�ം

ഉയ�� െചലവ് െകാ�ം വിജയകരമ�ാ�തിനാ�  ഇതിനായി ഉേ�ശി�� പരിഹാരം

എ�ാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) സൗേരാ�� �ാ�ക�  �ാപി��തിന് എ�.ടി.പി.സി.�മാ��ാ�ിയ ധാരണാപ��ിെല

വ�വ�ക� അറിയി�ാേമാ?

സൗേരാ�� െെവദ�തി

712. �ീ.െക.�രളീധര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സൗേരാ�� ൈവദ�തി ഉ�ാദനം വ��ി�ി��തിന് െെവദ�തി േബാ�ഡ്

ആവി�രി�ി�� പ�തിക�െട വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(ബി) റിേവ�് ബി�ി�െട സം�ാന�് ഉ�ാദി�ി�� സൗേരാ�� െെവദ�തി വാ��തി��

നടപടിക�  ഏത് ഘ��ിലാണ്;  എ�.ടി.പി.സി.യി�  നി�ം സൗേരാ�� െെവദ�തി

വാ��തി�� ഉട�ടി ഒ�വ�ി�േ�ാ;  എ�ി�  എ� െമഗാവാ�് െെവദ�തിയാണ് ഇ�കാരം

വാ��ത്എ�റിയി�ാേമാ ;

(സി) സം�ാന�് േസാളാ�  െെവദ�തി ഉ�ാദനം വ��ി�ി��തിന് അന��് ആവി�രി�ി��

പ�തികളി�  േവ�� �േരാഗതി െെകവരി�ാ�ത് എ�െകാ�ാണ്;  ദ�ിേണ���

സം�ാന��(േകരളം ഒഴിെക)  ഇ�ാര��ി�  ബ��രം ��ിലാെണ� വ�ത

��യി�െ��ി�േ�ാ; ഇ�ാര��ി� സം�ാനെ� ��പ�ിയി� എ�ി��തിന് പ�തിക�

ആവി�രി�േമാ?

കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല േസാളാ� ൈവദ�ത നിലയ��



713. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല േസാളാ� ൈവദ�ത നിലയ�ളി� നി�ം നിലവി� എ� െമഗാവാ�്

ൈവദ�തിയാണ് ഉ�ാദി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇവിെട�ളള േസാളാ� നിലയ��െട ഉടമ�ാവകാശം സ��ാരി� നി�ി�മാേണാ;

(സി) ഈ േസാളാ� നിലയ�� �ാപി�ാ� എ� േകാടി �പ ചില� വ�ി�െ��് അറിയി�ാേമാ?

സൗേരാ�� െെവദ�തി നിലയ��

714. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െെവദ�തി ഉ�പാദനം വ��ി�ി��തിെ� ഭാഗമായി സൗേരാ�� െെവദ�തി നിലയ��

�ാപി��തിനായി സ�ീകരി� വ�� നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) സൗേരാ�� െെവദ�തി ഉ�പാദന�ിനായി ഏെതാെ� രീതിയി�� സാ��ിക സഹായമാണ്

സ��ാ� ന�കി വ��ത്;

(സി) ഉൗ�� മി� േക��� വഴി ഇതി� േവ� സാേ�തിക സഹായം ന���തി�� നടപടിക�

സ�ീകരി�ി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ?

അെന��ിെ� ശാ�ീകരണം

715. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) അെന��ിെ� ശാ�ീകരണ�ിനായി ഈ സ��ാ� സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� എെ��ാമാണ്;

(ബി) േനാ�-ക�െവ�ഷണ� എന�ജി ��തലായി ഉ�ാദി�ി��തിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) അെന��് �േഖന എെ��ാം സബ്സിഡികളാണ് ന�കിവ��ത്; വ��മാ�ാേമാ?

ൈവദ�തി േമാഷണം

716. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ൈവദ�തി േമാഷണം തട��തിന് വ��് സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) 2016-17,  2017-18  വ�ഷ�ളി�  ൈവദ�തി േമാഷണ�ിന് എ� േപ�െ�തിെര നടപടി

എ�� എ�് വ��മാ�ാേമാ; ഈ ഇന�ി� എ� �പ പിഴ ഈടാ�ി എ�് വ��മാ�ാേമാ?

െക.എസ്.ഇ.ബി. ൈലനി�നി�ം േഷാേ��് മരണം



717. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം ഇല�ിക് ൈലനി�നി�ം േഷാേ��്

മരണെ���മായി ബ�െ��് എ� േപ�െട ��ംബ�ിന് ആശ�ാസ ധനസഹായം

െക.എസ്.ഇ.ബി. ന�കി��്;

(ബി) നിലവി� എ� അേപ� ഇ�മായി ബ�െ��് തീ��ക�ി�ാ��്; ഇത് തീ�� ക�ി��തിന്

ഊ��ിത നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഇല�ിക് ൈലനി�നി�ം േഷാേ��് മരണെ��ാ� ന��� ധനസഹായം എ�യാണ്;

(ഡി) ഇല�ിക് ൈലനി�നി�് േഷാേ��� മരണം ഉ�ാകാതിരി��തിന് െക.എസ്.ഇ.ബി.

സ�ീകരി�വ�� ��ക�ത�ക� എെ�ാെ�യാണ്; വ��മാ�േമാ?

അപകടകരമാംവിധം �ാപി�ി�� േ� ക�ി മാ�ി �ാപി��തിന് നടപടി

718. �ീ.േറാഷി അഗ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം വ��ാറ ഇല�ി�� സബ് േ�ഷെ� പരിധിയി� വ�� ഉപേഭാ�ാവ് ചി��

േതാമസ്  (ക�സ�മ� ന�� 1146785007749) െ� ഭവന�ിേല�� ഏകവഴിയായ ��്

െ��ി� ��െക �ാപി�ി�� േ� ക�ി അപകട സാധ�ത��താെണ� കാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത െ��ി� ��െക �ാപി�ി�� േ� ക�ിയി� ��ിക� പിടി�കയ���ം ഇറ���ം

കണ�ിെല��്,  അപകട സാധ�ത പരമാവധി �റ�� വിധ�ി�  േ� ക�ി മാ�ി

�ാപി��തിന്, മഴ�ാലം ആരംഭി��തിന് ��പായി അടിയ�ിര നി�േ�ശം ന��േമാ?

െക.എസ്.ഇ ബി ച�നാേ�രി ഡിവിഷണ� ഓഫീസിന് െക�ിടം

719. �ീ.സി.എഫ്.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഇേ�ാ� വാടക െക�ിട�ി� �വ��ി�� സം�ാന ൈവദ�തി േബാ�ഡിെ� ച�നാേ�രി

ഡിവിഷണ� ഓഫീസി� േവ�ി സ��മായി െക�ിടം നി��ി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� ഈ കാര��ി� എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ?

�തിയ ൈവദ�തി െസ�� ഓഫീ�ക�

720. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം �തിയ ൈവദ�തി െസ��  ഓഫീ�ക�

ആരംഭി�ി�െ��ി� വിശദാംശ�� ന�കാേമാ;



(ബി) െകാ�ം ജി�യി� �ഴിമതി�ാട് ആ�ാനമാ�ി �തിയ ൈവദ�തി െസ�� ആരംഭി��തിന്

ഉചിതമാർേഗന�� െ�ാേ�ാസ�  സ��ാരിന് ലഭി�ി�േ�ാ;  അതിേ�ൽ �ട�നടപടിക�

സ�ീകരി�ി�െ��ി� വിശദാംശ�� ന�കാേമാ?

ല�ിടി െക.എസ്.ഇ.ബി. െസ�� ഓഫീസ്

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

(എ) ഒ��ാലം അസം�ിമ�ല�ിെല ല�ിടിയി�  െക.എസ്.ഇ.ബി.  െസ��  ഓഫീസ്

ആരംഭി��തിന് എ�ാണ് ഉ�രവ് ന�കിയെത�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) െക.എസ്.ഇ.ബി.  െസ��  ഓഫീസ് �റ� �വ��ി��തിനായി എെ��ാം നടപടിക�

ആണ് സ�ീകരി�ത് എ�് വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) െസ�� ഓഫീസ് �വ��നം എ�് ആരംഭി�വാ� കഴി�ം എ�് വ��മാ�ാേമാ?

െന�ാറ നിേയാജക മ�ല�ി� െക.എസ്.ഇ.ബി. െസ�� ഓഫീസ്

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

(എ) െന�ാറ നിേയാജക മ�ല�ി�  ഏെത�ാം പ �ായ�കളിലാണ് െക.എസ്.ഇ.ബി  -  �്

നിലവി� െസ�� ഓഫീ�ക� ഇ�ാ�െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��തായി െസ��  ഓഫീ�ക�  ആരംഭി��തി�ളള നടപടി �മ��  എ�ാെണ�്

വിശദമാ�േമാ;

(സി) നിലവി� െസ�� ഓഫീസ് ഇ�ാ� പ�ായ�കളി� െസ�� ഓഫീസ് �ട��തി�ളള

അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ആലംേകാട് േക�മാ�ി �തിയ െക.എസ്.ഇ.ബി. െസ��

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

ആ�ി��  നഗരസഭയിെല ആലംേകാട് േക�മാ�ി െെവദ�തി വ��ിെ� െസ��  ഓഫീസ്

ആരംഭി�ണെമ� നിേവദനം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി� ഇതിനായി സ�ീകരി� നടപടിക�

വിശദമാ�േമാ?

കായം�ളം ഇല�ി�� സ�ഡിവിഷന് �തിയ െക�ിട സ��യം

724. �ീമതി �. �തിഭ ഹരി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

കായം�ളം ഇല�ി�� സ�ഡിവിഷന് �തിയ െക�ിട സ��യം നി��ി���മായി ബ�െ��

നടപടിക�െട നിലവിെല �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ?



വിള�രി� െക.എസ്.ഇ.ബി െസ�� ഓഫീസ്

725. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) പ�ാ�ി മ�ല�ിെല വിള�രി�  െക.എസ്.ഇ.ബി െസ��  ഓഫീസ് ആരംഭി��തി��

നടപടിക�െട ഇേ�ാഴെ� �ിതി വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െക.എസ്.ഇ.ബി െസ��  ഓഫീസി�  നി�് െപാ�ജന���് ലഭി�� േസവന��

എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

���ളം െക.എസ്.ഇ.ബി. െസ�� ഓഫീസ്

726. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) മല�റം ജി�യിെല ���ള�് ��തായി അ�വദി� െക.എസ്.ഇ.ബി.  െസ��  ഓഫീസ്

ഇ�വെര �വ��നം ആരംഭി�ാ� സാധി�ാ�ത് സർ�ാരിെ� ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) െക�ിട സൗകര�ം ലഭ�മായി�ം �വ��നം �ട�ാെത നീ�ിെ�ാ�േപാ��ത് �ലം �േദശെ�

ജന����ാ�� ��ി��് ��യി�േ�ാ;

(സി) ��ത ഓഫീസ് �വ��നം �ട�ാ� സാധി�ാ�തിെ� കാരണ�� വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇൗ കാരണ��  പരിഹരി�് എ�് ഇതിെ� �വ��നം ആരംഭി�വാൻ കഴി�െമ�്

െവളിെ���േമാ ?

െവ��മണ� സബ് എ�ിനീയ� ഓഫീസ്

727. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ക�നാഗ�ളളി േനാ��് ഇല�ി�� െസ�െ� കീഴി� �വ��ി�ി�� െവ��മണ� സബ്

എ�ിനീയ�  ഓഫീസ് ഇേ�ാ�  �വ��ി��േ�ാ;  നിലവി�  ഏെത�ാം വിഭാഗ�ി�ളള

ഉേദ�ാഗ�രാണ് ഇവിെട േജാലി െച��െത�ം ഇൗ ഓഫീസ് വഴി എെ��ാം േസവന��

ജന���് ലഭി��െവ�ം വിശദമാ�േമാ;

(ബി) 17000  ഉപേഭാ�ാ��ളള ഇൗ �േദശം ഉ�െ���ി ഇല�ി��  െസ��  ഓഫീസ്

ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

അടിവാര�് സബ് േ�ഷ�

728. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) തട�മി�ാെത ൈവദ�തി ലഭി��തി�ം േവാ�േ�ജ് �ാമം പരിഹരി��തി�ം തി�വ�ാടി

മ�ല�ിൽ അടിവാര�്  110  െക.  വി.  സബ് േ�ഷ�  �ാപി�ണെമ� ആവശ�ം

��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ��ത നി�േ�ശ�ിെ� നിലവി�� അവ� വിശദമാ�േമാ ;

(സി) ഈ പ�തി എ�് ആരംഭി�വാൻ കഴി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

െെവദ�തി െെല� 110 െക .വി ആ�ി മാ�� ���ി

729. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) മല�റം-നില��  െെവദ�തി െെല�  110  െക  .വി  .  ആ�ി മാ�� ���ി�െട �േരാഗതി

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) നില�� സബ് േ�ഷെ� നിലവി�� േശഷി 110 െക .വി. ആ�ി വ��ി�ി�� നടപടി�െട

വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) േമ� ���ിക� എ�േ��് തീർ�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

െചറായി 110 െക. വി. സബ് േ�ഷ�

730. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െചറായി 110 െക. വി. സബ് േ�ഷ� നി��ാണ �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി എ�േ��് ക�ീഷ� െച�ാനാ�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

െതാ��� 110 െക.വി. സ�േ�ഷെ� നി��ാണം

731. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െന�ാ�ി�കര നിേയാജകമ�ല�ിെല െതാ���  110  െക.വി.  സ�േ�ഷെ� നി��ാണ

�വ��ന��െട നിലവിെല �ിതിെയ�ാെണ�് വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) 110 െക.വി ആയി ഉയ��� െതാ��� സബ്േ�ഷ� പരിധിയി� ഉ� ടവ�കളി� ൈല�

മാ�ി �ാപി�� പണിക� എേ�ാ� ആരംഭി�ാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ സബ്േ�ഷെ� �വ��നം ���േതാതി�  എേ�ാ�  ���ീകരി�ാ�  കഴി�െമ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഈ പ�തി�ായി െക.എസ്.ഇ.ബി.എ�േകാടി �പ െചലവാ��െവ�് വ��മാ�ാേമാ?

െെവദ�തി േബാ�ഡിെല അധിക ജീവന�ാ�



732. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) റ�േല�റി ക�ീഷ� അ�വദി�തിേന�ാ� പതിനായിര�ിലധികം ജീവന�ാ� ഇേ�ാ� െെവദ�തി

േബാ�ഡി� േജാലി െച��െ�� റിേ�ാ��ക� പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) അധിക ജീവന�ാെര മാ�ി നിയമി�ണെമ�് റ�േല�റി ക�ീഷ� ആവശ�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഇ� സംബ�ി�് ഒൗേദ�ാഗിക പഠന റിേ�ാ��കേളെത�ി�ം ലഭി�ി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി�  ഇതിെ� അടി�ാന�ി�  േബാ�ഡ് ഇതിേനാടകം െെകെ�ാ� നടപടിക�

എെ�ാെ�യാണ്;

(ഇ) അധിക ജീവന�ാ�െട �ന� വിന�ാസം എ�േ��് നട�ാ�ാനാ�ം എ�് വ��മാ�േമാ?

ഇടമലയാ� െെഹഡ� �റിസം പ�തി

733. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഇടമലയാ�  െെഹഡ�  �റിസം പ�തി�െട അംഗീകാരം സംബ�ി�് നിലവിെല �ിതി

വ��മാ�േമാ;

(ബി) സ��ാരിെ� ര�ാം വാ�ഷിക പ�തിേയാട�ബ�ി�് സം�ാന�് ഇ��ി ഉ�െ�െട��

പേ�ാളം െ�ാജ�് േമഖലയി� െെഹഡ� �റിസം പ�തി നട�ിലാ�ാ� തീ�മാനി�ി��തിെ�

ഭാഗമായി ഇടമലയാ� െെഹഡ� �റിസം പ�തി�ം �ാവർ�ികമാ�േമാ;

(സി) ഇടമലയാ�  ,�ത�ാ�െക�് േമഖലയി�  �� കണ�ിന് �റി�ക�  �തിദിനം

സ��ശി��തിനാ� ഇവ��് ഇടമലയാ� െ�ാജ�് േമഖലയി� �േവശി��തിന് നിലവി��

നിയ�ണം ഒഴിവാ�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

ൈവദ�തി തട�ം സത�രമായി പരിഹരി��തിന് സംവിധാനം

734. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ലഭി�� ശ�മായ േവന� മഴ�ലം വ�ാപകമായി ൈവദ�തി തട�ം ഉ�ാ��ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) ൈവദ�തി തട�ം സത�രമായി പരിഹരി��തിന് എ�് സംവിധാനമാണ് േബാ�ഡ്

ഒ��ിയി��െത� വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) മഴ�ാല�ിന് �േ�ാടിയായി ൈലനി�  അ����ണി ���ിയാ��തിന് നി�േ�ശം

ന�കിയി�േ�ാ;  ഇതിനായി ഏ�െ���ിയി�� �േത�ക സംവിധാനം എ�ാെണ�്

വ��മാ�േമാ ?



മല�റം മ�ല�ിെല േവാ�േ�ജ് ഇം��െമ�് പ�തി

735. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) മല�റം മ�ല�ി� നട�ാ�ി വ�� േവാ�േ�ജ് ഇം��െമ�് പ�തിക�െട �േരാഗതിക�

വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) െെല�  ക�േവ�ഷ�, �തിയ �ാ�േ�ാ�മ�  �ാപി��  എ�ിവ�െട ഭാഗമായി വിവിധ

െസ��കളി� നട�ിയ �വ��ന�� വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) േവാ�േ�ജ് ഇം��െമ�് പ�തിക�  സമയബ�ിതമായി ���ീകരി�േമാ;വിശദാംശം

െവളിെ���േമാ ?

ആല�� മ�ല�ി�ഗാ�ഹിക െെവദ�തി കണ��

736. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ആല��  നിേയാജക മ�ല�ി�  െെവദ�തിയി�ാ� വീ�ക�  ഉളളതായി

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഗാ�ഹിക െെവദ�തി കണ��  ലഭി��തിനായി ആല��  മ�ല�ി�  നി�ം ഏെത�ി�ം

അേപ� ലഭി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി� െെവദ�തി കണ�� ന���തി�ളള തട�െമ�ാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ?

കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല ��മായ േവാ�േ�ജ് �ാമം

737. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

കാസ�േഗാഡ് ജി�യി�  പിലീേ�ാട് െസ�നി�ം ക��, നേ�ാം�ഴ െസ��കളി�ംെപ��

�ാമ�ളി�  അ�ഭവെ��� ��മായ േവാ�േ�ജ് �ാമം പരിഹരി�ാ�  നടപടിക�

സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

േകാഴിേ�ാട് മ�ല�ിെല ൈവദ�ത പ�തിക�

738. �ീ.എ. �ദീ��മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് േനാ��് മ�ല�ി�  ൈവദ�തി വ��് ഏെത�ാം പ�തികളാണ്

നട�ിലാ��ത് എ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഓേരാ പ�തിക�െട�ം നിലവിെല അവ��ം അ�വദി� �ക�ം വ��മാ�േമാ?



കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� ��തായി �ാപി� �ാ�േ�ാ�മ�ക�

739. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം കാസ�േകാട് ജി�യി�  �തിയതായി എ�

�ാ�േ�ാ�മ�ക� �ാപി�ി�െ��് െസ�� തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �തിയതായി അ�വദി��ം എ�ാ� �ാപി�ി�ി�ാ�േതാ �ാപി�ി�ം ചാ��് െച�ാ�േതാ

ആയ �ാ�േ�ാ�മ�ക�െട എ�ം െസ�� തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) അ�വദി�ി�ം �ാ�േ�ാ�മ�  �ാപി�ാ�  കഴിയാ�ത് സാമ�ിക�െട ലഭ�ത�റവ്

�ലമാേണാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) െ�ാേ�ാസ�ക�  ലഭി�തിെ� അടി�ാന�ി�  �തിയതായി എ� �ാ�േ�ാ�മ�ക�

അ�വദി�ാ�െ��് െസ�� തിരി�് വ��മാ�ാേമാ?

കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� െെവദ�തി വിതരണ�ി��ായ തട�ം

740. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� 2017 ജ�വരി �ത� 2018 േമയ് 15 വെര എ� തവണ െെവദ�തി

വിതരണം നില�ി�െ��ം, തട�ം ഓേരാ തവണ�ം എ� സമയം നീ�നി�െവ�ം െസ��

തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െെവദ�തി തട��ി�ളള കാരണം ��ി�ാ�� ഇ�െ���  റിേ�ാ��ിെ� പക��്

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) അപാകത പരിഹരി� റിേ�ാ��ിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ?

സഹകരണ െപ�ഷ� പ�തി പരി�രി�വാ� നടപടി

741. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സ��ാ�  ജീവന�ാ��് ലഭി�� െപ�ഷന് �ല�മായ െപ�ഷ�  സഹകരണ

ജീവന�ാ��് ലഭി��ിെ�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  സമയബ�ിതമായി സഹകരണ െപ�ഷ�  പ�തി പരി�രി�വാ�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(സി) സഹകരണ െപ�ഷ�കാ��് ലഭി�ാ�ളള ഡി.എ.  ഉ�െ�െട�ളള ആ��ല���

ലഭ�മാ�വാ� സത�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?



സഹകരണ �ാപന�െള കാര��മമാ��തി�� �വ��ന��

742. �ീ.െജയിംസ് മാത�

,, െക.വി.അ�� ഖാദ�

,, െക. ബാ�

,, എം. നൗഷാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക� സ��ാ�  നയ��െട�ം നിലപാ�ക�െട�ം ഫലമായി നവലിബറ�  നയ��െട

�േയാ�ാ�ളായി മാറിയ േദശസാ��ത ബാ�ക�  ക�ഷക��ം മ� സാധാരണ�ാ��ം

േസവനം ന���തിന് വി�ഖത കാണി�ക�ം േസവന നിര�് എ� േപരി�  വ��ക

വ�ലാ�ക�ം െച�� സാഹചര��ി�, സാധാരണ�ാ�െട ബാ�ിംഗ് ആവശ���

നിറേവ�വാ�  സഹകരണ �ാപന�െള �ാ�രാ��തിന് നട�ി വ�� ആ�നീകരണ

�വ��ന�� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) നവലിബറ�  നയ�െള െച��ാ�  പര�ാ�മായ േകരള ബാ�് യാഥാ���മാ�വാ�

നട�ിവ�� �വ��ന��െട �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;

(സി) സഹകരണ സംഘ�െള അഴിമതിരഹിതമാ��തി�� സംവിധാനം ��ത� കാര��മമാ�ാ�

നട�� ഇടെപട�ക� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ?

�ിര നിേ�പ�� സംബ�ി� ഉ�രവ്

743. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജി�ാ സഹകരണ ബാ�ി�  179  ദിവസ�ിലധികം കാലാവധി�� �ിര നിേ�പ��

സ�ീകരി��െത� സഹകരണസംഘം രജി�ാ�െട ഉ�രവ് �ാഥമിക സഹകര സംഘ�െള�ം

ജി�ാ സഹകരണ ബാ�ിെന�ം തക���താെണ� റിേ�ാ��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇത് കാ�ഷിക േമഖലയിെല പിേ�ാ�ാവ��ം സാ��ിക െഞ���ം കാരണം �തിസ�ി

േനരി�� സംഘ��െട തക���് കാരണമാ�േമാ;വ��മാ�േമാ;

(സി) എ�ി� ഇത് പരിഹരി��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

േനമം മ�ല�ിെല �ാ��് �ാസ് �ം സ�ീകരണം

744. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ യ�ഞ�ിെ� ഭാഗമായി വിദ�ാലയ�ളി�  �ാ��് �ാസ് �ം

സ�ീകരി��തിന് സഹകരണ വ��് നട�ാ�ിവ�� പ�തിക�െട വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ��ത പ�തിയി� േനമം നിേയാജകമ�ല�ിെല ഏെത�ാം ��കളാണ് ഉ�െ��ി��െത�്



വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത മ�ല�ിെല വിദ�ാലയ�ളി�  �ാ��് �ാസ് �ം സ�ീകരി��തിന് സഹകരണ

വ��് നാളി�വെര സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദീകരി�േമാ?

സഹകരണ വ��ിെ� േന�ത��ി� �ാ��് �ാ�് �റിക�

745. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സഹകരണ വ��ിെ� േന�ത��ി� സ��ാ� ��കളി� �ാ��് �ാ�് �റിക� �ാപി��

പ�തി�െട നിലവിെല അവ� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് എവിെടെയ�ി�ം ഇ�ര�ി�  �ാ��് �ാ�് �റിക�  സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

ഉെ��ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) മല�റം ജി�യിെല െകാേ�ാ�ി നിേയാജകമ�ല�ി�  ��ത പ�തിയി�  ഉ�െ���ിയ

��ക�  ഏെത�ാെമ�ം ��ത ��കളി�  നട�ിയ �വ��ന��  എെ��ാെമ�ം

അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ��ത പ�തി�് എെ��ി�ം തട��� നിലവി�െ��ി� വിശദീകരി�ാേമാ?

േകരള ബാ�് �പീകരണം

746. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള ബാ�് �ട���മായി ബ�െ�� �വ��ന��  ഏത് ഘ�ം വെരയായി എ�്

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) നടപടി�മ�� ���ീകരി�് േകരള ബാ�് എ�് �ട�ാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

േകരളബാ�് �പീകരണ�ി�� നടപടികൾ

747. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരളബാ�് �പീകരണ�ി�� നടപടിക�െട നിലവിെല �ിതി വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േകരളബാ�് എേ�ാ� നിലവി� വ�െമ�ാണ് �തീ�ി��ത് ; വ��മാ�ാേമാ?

ജി�ാ സഹകരണ ബാ�് ഭരണം

748. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) സം�ാന�് �വ��ി�� ജി�ാ സഹകരണ ബാ�് ഭരണ സമിതികെള പിരി�് വി�്

അ�ിനിേ���  ഭരണം ഏ�െ���ി ഉ�രവായി�േ�ാ;  എ�ി�  അ�ിനിേ���  ഭരണം

ഏ�െ���ിയതിെ� സാഹചര�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) അ�ിനിേ��� ഭരണം എ� കാലേ��ാണ് ഏ�െ���ിയെത�് അറിയി�േമാ?

ജി�ാ സഹകരണ ബാ�കളിെല �ിരം നിേ�പ��

749. �ീ.പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജി�ാ സഹകരണ ബാ�കളി� 179 ദിവസ�ിലധികം കാലാവധി�� �ിരം നിേ�പ��

സ�ീകരി��െത�് സഹകരണ സംഘം രജി�ാ� ഉ�രവിറ�ിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� അതി��

കാരണെമ�ാണ്;

(ബി) മാസം പ�ി� ��ത� ഇടപാ�ക� നട�� ഇടപാ�കാരി� നി�ം സ��ീസ് ഫീ ഈടാ�വാ�

തീ�മാനം എ��ി�േ�ാ;

(സി) എസ്.ബി.ഐ. ഇ�രം നിലപാട് സ�ീകരി�േ�ാ� അതിെന ശ�ിയായി എതി��ക�ം പക�

െകാ�യാെണ�് സ��ാ�  അഭി�ായെ��ക��ാേയാ;  എ�ിൽ ഇ�ാര��ിൽ അേത

നടപടി�് �തി��ത് ഏത് സാഹചര��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ജി�ാ സഹകരണബാ�കെള തക��� ��ത നടപടി പി�വലി��തിന് നി�േ�ശം

െകാ��േമാ?

കാ�ഷിക വാ��് പലിശയിളവി�� മാനദ���

750. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സ��ീസ് സഹകരണ ബാ�കളി�നി�ം കാ�ഷിക വാ� എ���വ��്

പലിശയിളവ് ലഭി��തി�� മാനദ��� എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �ടി�ികയായ വാ�ക� ഒ��വണയായി തിരി�ട�� സഹകാരിക��് എെ��ാം ഇള�ക�

ആണ് ലഭി�കെയ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ത�മംഗലം സ��ീസ് സഹകരണ ബാ�ിെല അഴിമതി

751. �ീ.െക. �����ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ത�മംഗലം സ��ീസ് സഹകരണ ബാ�ി�  എെ�ാെ� �മേ��കളാണ് വ��തല

അേന�ഷണെ� �ട��് കെ��ിയത്; ഇത് സംബ�ി� േരഖക� ന�കാേമാ;

(ബി) ഇതിേ�� എെ�ാെ� വ��തല നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്; ഇത് സംബ�ി� േരഖക�

ലഭ�മാ�േമാ?



താമര�ടി സ��ീസ് സഹകരണ ബാ�്

752. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ം ജി�യിെല താമര�ടി സ��ീസ് സഹകരണ ബാ�ിെ� �ന��രണ�ിനായി സമ��ി�

പാേ�ജി� സ�ീകരി� �ട� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) വാ�ാ�ുടി�ിക ഇന�ി� നിലവി� ബാ�ിന് ലഭി�ാ�� �ക�െട വിശദാംശ�� ന��േമാ ;

(സി) �ടി�ിക സമാഹരണ�ിനായി െെകെ�ാ�വ�� നിയമനടപടിക�െട വിശദാംശ��

ന��േമാ?

മാരായ��ം സ��ീസ് സഹകരണ ബാ�ിെല �മേ�ട്

753. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാരായ��ം സ��ീസ് സഹകരണ ബാ�ി�  ഭരണസമിതി നട�ിയ �മേ�ട്

��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഈ �മേ��മായി ബ�െ��് എ� പരാതിക�  സഹകരണസംഘം

രജി�ാ��് ലഭി�ി��്;

(ബി) മാരായ��ം സ��ീസ് സഹകരണ ബാ�ി� നട�ി�� സാ��ിക തിരിമറിയി� വ�ാജേരഖക�

ചമ�് തി�വന��രം ജി�ാ സഹകരണ ബാ�ി� നി�ം എ� േകാടി �പയാണ് വാ� എ��ത്

എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) മാരായ��ം സ��ീസ് സഹകരണ ബാ�ി�  നട� �മേ�ടി�  സഹകരണ രജി�ാറിെ�  (A

R,െന�ാ�ി�കര)  അേന�ഷണ�ി�  ഏെതാെ� തര�ി�  ഉ� അഴിമതികളാണ്

കെ��ിയെത�് വിശദീകരി�ാേമാ;

(ഡി) മാരായ��ം സ��ീസ് സഹകരണ ബാ�് നട�� �ാപന�� ഏെതാെ�യാണ്  ;  ഇതി�

സഹകരണ വ��് എ� �ാപന���് അംഗീകാരം ന�കിയി��്  ;  ഈ �ാപന�ളി�

ജീവന�ാെര നിയമി�ാ� സഹകരണ സംഘം രജി�ാ� അ�മതി ന�കിയി�േ�ാ; എ�ി� എ�

േപെര നിയമി�ാനാണ് അംഗീകാരം ന�കിയെത�ം ഏ�വ�ഷ�ി�  ആെണ�ം

വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) മാരായ��ം സ��ീസ് സഹകരണ ബാ�ി� പണം നിേ�പി�വ��് യഥാസമയം നിേ�പം മട�ി

ന���ി�െയ� പരാതി ലഭി�ി�േ�ാ;

(എഫ്) �മേ�� കെ��ിയ മാരായ��ം സ��ീസ് സഹകരണ ബാ�ിെ� ഭരണസമിതി�െ�തിെര

സഹകരണ വ��് നടപടി സ�ീകരി�വാ� ൈവ�� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ജി) മാരായ��ം സ��ീസ് സഹകരണ ബാ�ിെല നിേ�പക��് യഥാസമയം നിേ�പം മട�ി

ന�കാ� സഹകരണ വ��് എ�് നടപടി സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?



സഹകരണ സംഘ�ളിെല �മേ��ക�

754. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം സം�ാന�് സഹകരണ വ��ിെ� കീഴി�

�വ��ി�� ഏെത�ാം സഹകരണ സംഘ�ളി�  സാ��ിക �മേ��ക�

കെ��ിയി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) �മേ��ക�  കെ��ിയ സഹകരണ സംഘ��െ�തിെര എെ��ാം നടപടിക�

സ�ീകരിെ��് വ��മാ�േമാ?

േഷാളയാ� പ�ികവ�� സഹകരണ സംഘം

755. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േഷാളയാ�  പ�ികവ�� സഹകരണ സംഘം വക �ല�് അംഗ��െട ജീവിതനിലവാരം

െമ�െ����തിനായി �ഷി,  വനം,  �റിസം വ��കെള സംേയാജി�ി�െകാ�് ഒ� പ�തി

ആവി�രി��തിന് സ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ ��ത പ�തി�െട നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േഷാളയാ�  പ�ികവ�� സഹകരണ സംഘം ഭരണസമിതി�െട ഘടന �ന:�മീകരി��

നടപടിക�  ഏത് ഘ��ിലാണ്  ;  ഇതിനാ�� ഉ�രവ് അടിയ�രമായി ഇറ��തിന്

സർ�ാർ നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

സ��ാ� ഓഹരി�� സഹകരണ �ാപന��

756. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിെ� വിവിധ ജി�കളി� ശാഖക� ഉ� സം�ാന സഹകരണ ബാ�ി� സം�ാന

സ��ാരിെ� എ� ശതമാനം ഓഹരി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ക�� ആ�ാനമായി �വ��ി�� േകരള�ിെ� വിവിധ ജി�കളി� ശാഖക�� െറ��േകാ

േകരള ലിമി�ഡ് എ� സഹകരണ �ാപന�ി� സം�ാന സ��ാരിെ� എ� ശതമാനം

ഓഹരി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സം�ാന�ിനക�് അ�ത് ശതമാന�ി�  ��ത�  സ��ാ�  ഓഹരി ഉ� സഹകരണ

�ാപന��  ഏെതാെ�യാെണ�ം അവയി�  ഇേ�ാ�  എ� ശതമാനം ഓഹരി�െ��ം

വിശദീകരി�ാേമാ?



വില�യ�ം തട��തിന് സഹകരണ �ാപന�� എ�� നടപടിക�

757. �ീ.ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിേത�ാപേയാഗ സാധന��െട വിലയി��ായി�� വ��നവ് തട��തി�� ഇടെപട�

നട��തിന് ക�സ�മ�െഫഡ് േപാ�� സഹകരണ �ാപന���് കഴി��േ�ാ;

ഇെ��ി� അതി�� കാരണെമ�ാണ്;

(ബി) അരിവില �തി�കയ�� സാഹചര��ി� സഹകരണ �ാപന��െട േന�ത��ി� ആരംഭി�

അരി�ടക� പരാജയെ��വാ��ായ കാരണം വിശദമാ�േമാ;

(സി) �ാഥമിക സഹകരണസംഘ��െട േന�ത��ി�  ക�സ�മ�  െഫഡ് ��ൈക എ��്

ര�ായിരം നീതി േ�ാ�ക�ം ആയിര�ി അ�റ് നീതി െമഡി��  േ�ാ�ക�ം

ആരംഭി��തി�� പ�തി �ാവ��ികമാ�ിയി�േ�ാ;

(ഡി) ഈ അ��യന വ�ഷ�ി�  വിദ�ാ��ിക��് ആവശ�മായ സാധന��  ന���തിന്

�ഡ�്സ് മാ���ക�  ആരംഭി�ി�േ�ാ;  മാ���് വിലെയ�ാ�  എ� ശതമാനം �റ�

വില�ാണ് �ഡ�്സ് മാ���കളി� സാധന�� വി�ന നട��െത�് അറിയി�േമാ;

(ഇ) ��ംബ�ീ ഉ�ാദി�ി�� ��  ബാഗ്,  �ട എ�ിവ �ഡ�്സ് മാ���ി�  �ടി വി�ന

നട�ിയി�േ�ാ; എ�ി� എ�് �ക�� വി�നയാണ് നട�ിയെത�് വ��മാ�േമാ?

കൺസ�മ�െഫഡിെ� �വ��ന��

758. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം കൺസ�മ�െഫഡ് െപാ�വിപണിയി�  ഇടെപ�്

വില�യ�ം നിയ�ി��തിനായി എെ��ാം �വ��ന�� നട�ിയി�െ��് അറിയി�േമാ;

(ബി) കൺസ�മ�െഫഡിെ� േ�ാ�ക� എ�ാ പ�ായ�ി�ം ആരംഭി�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ എ�്

വ��മാ�േമാ?

നീതി െമഡി�� േ�ാ�

759. �ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സാധാരണ�ാരായ േതാ�ം െതാഴിലാളിക� തി�ി�ാ��� േദവി�ളം മ�ല�ിെല ��ാറി�

സഹകരണ വ��ിന് കീഴി�  നീതി െമഡി��  േ�ാ�  ആരംഭി��തി�� നടപടി

സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?



സഹകരണ ആ�പ�ികളിെല േന�മാ�െട മിനിമം േവതനം

760. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േന�മാ��് ഗവ�െമ�് �ഖ�ാപി� മിനിമം േവതനം നിലവി�  സഹകരണ ആ�പ�ികളിെല

േന�മാ��് ലഭി��േ�ാ;

(ബി) ഇെ��ി�  ആയത് ലഭ�മാ�ാൻ ആവശ�മായ ഇടെപട�  ഗവ�െമ�ിെ� ഭാഗ�് നി�്

ഉ�ാ�േമാ എ�് അറിയി�േമാ ?

േകാഴിേ�ാട് ജി�യി� റി�് ഫ�് അ�വദി�ാ� നടപടി

761. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റി�് ഫ�് അ�വദി��തി� അപാകതക� വ��ത് സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) 2016  മാ��് �ത�  2018  മാ��് വെര േകാഴിേ�ാട് ജി�യി�  നി�ം റി�് ഫ�്

അ�വദി�ാ� എ� അേപ�ക� കി�ിയി��്;

(സി) ഇനി എ� അേപ�കളി� തീ�മാനം എ�േ����് എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

സഹകരണ ജീവന�ാ��ായി പി.എഫ്. ��്

762. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സഹകരണ വ��ിെല ജീവന�ാ��ായി പി.എഫ്.  ��് �പീകരി�ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;

ഉെ��ി� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ പ�തി�മായി ബ�െ��് ജീവന�ാ�െട എതി��് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�

ഇ�ാര��ി� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ?

വ��ിന് ബ�ജ�ി� നീ�ി വ� �ക

763. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ

സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സഹകരണം, വിേനാദസ�ാരം, േദവസ�ം വ��ക��് 2016-17, 2017-18 ബ�ജ�ി� എ�

�ക നീ�ിെവ�െവ�ം എ� �ക െചലവഴി�െവ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) അഡീഷണ� ഓതൈറേസഷൻ വഴി എ� �ക ആവശ�െ��െവ�് െവളിെ���േമാ;എ� �ക

ലഭി�െവ�ം അതി�എ� �ക െചലവഴി�െവ�ം വിശദമാ�േമാ;

(സി) സ�ളിെമ�റി �ാ�ായി എ� �ക ആവശ�െ��െവ�ം എ� �ക ലഭി�െവ�ം വ��മാ�േമാ?



േനമം മ�ല�ിെല �റിസം പ�തിക�

764. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� സ��ാരിെ� കാല�് �റിസം വ��് �േഖന േനമം നിേയാജകമ�ല�ി�

നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�  ഏെത�ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;  ഇതി�  എ� പ�തിക�

���ീകരി�െവ�ം ���ിയാകാ�വ എ�േ��് ���ീകരി�ാനാ�െമ�ം

വ��മാ�ാേമാ?

(ബി) നട�ിലാ�ിയ ഓേരാ പ�തി�ം എ� �ക വീതം െചലവാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

വിേനാദ സ�ാര േമഖല�െട വികസനം

765. �ീ.എസ്.ശർ�

,, െക.��ിരാമ�

,, െക.ഡി. �േസന�

,, ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിേനാദസ�ാര േമഖലെയ കാര��മ�ം �ഷണരഹിത�മാ��തിനായി എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(ബി) ��ത ല��ം സാ�ാ��രി��തിനായി േകരള �റിസം െറ�േല�റി അേതാറി�ി

�പീകരി��തി�� �ാഥമിക നടപടി ആരംഭി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) �റിസം രംഗ�് �തന ആശയ��  നട�ാ�ാ�ം െതാഴിലവസര��  വ��ി�ി�ാ�മായി

േകരള �റിസം സംരംഭകത� ഫ�് �പീകരി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ��തല�റ സംരംഭകെര ഈ േമഖലയിേല�് ആക�ഷി��തിന് എെ��ാം പ�തികളാണ്

�റിസം നയ�ി� ഉ�െ���ിയിരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

വിേനാദ സ�ാര േക��� മാലിന���മാ�ാ� നടപടി

766. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ

സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല വിേനാദ സ�ാര േക��� മാലിന���മായി സംര�ി��തിന് ആവശ�മായ

നടപടിക�ം േബാധവ�കരണ �വ��ന��ം െച��തിന് ആെരെയ�ി�ം

�മതലെ���ിയി�േ�ാ;  എെ�ാെ� നടപടികളാണ് ഈ േമഖലയി�  സ�ീകരി�െത�്

അറിയി�േമാ;

(ബി) വിേനാദ സ�ാര േക��ളി�  ��ിെവ�ം ഉ�െ�െട�� �ാ�ിക് നിേരാധനം

െകാ�വ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�് പകരം സൗകര���  ഏ�െ���േമാ എ�്



വ��മാ�ാേമാ?

�റിസം േമഖല ആക�ഷകമാ�ാ� നടപടി

767. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പക��പനിക�, സാം�മിക േരാഗ��, െത�വ് നാ��െട ശല�ം,  വിേദശിക��് എതിരായ

ആ�മണ��  എ�ിവ വിേദശ �റി�ക�െട വരവിെന �തി�ലമായി ബാധി�ി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈ സാഹചര�ം �ലം വിേദശ വിേനാദ സ�ാരികളി�നി�� വ�മാനം �റ�ി�േ�ാ;

വിശദാംശം െവളിെ���ാേമാ;

(സി) േകരള�ിെ� �റിസം േമഖല ആക�ഷകമാ��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

�റിസം േമഖലെയ ഹ��ാലി� നി�ം ഒഴിവാ�ാ� നടപടി

768. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി� അടി�ടി��ാ�� ഹ��ാ�ക� �റിസം േമഖലെയ സാരമായി ബാധി��തായ

റിേ�ാ��ക� പരിേശാധി�ക��ാേയാ;

(ബി) എ�ി� �റിസം േമഖലെയ ഹ��ാലി� നി�ം ഒഴിവാ�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ;

(സി) ഇതിനായി നിയമനി��ാണം നട��തി�ം രാ�ീയപാ��ിക�െട�ം സംഘടനക�െട�ം

അഭി�ായസമന�യം ഉ�ാ��തി�ം ��ൈക എ��േമാ?

�റിസം േമഖല�െട സമ� വികസനം

769. �ീ.തി�വ�� രാധാ���

,, വി.പി.സജീ��

,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�

,, ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �റിസം േമഖല�െട സമ� വികസനം ല��മാ�ി �തിയ �റിസം നയ�ിന് �പം

ന�കിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) െപാ� സ�കാര� പ�ാളി��ം നിേ�പ�ം �റിസം േമഖല�െട വികസന�ിന് പരമാവധി

�േയാജനെ����തിന് തീ�മാനി�തിെ� അടി�ാന�ി�  സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�

എെ�ാെ�യാണ് എ�റിയി�ാേമാ;



(സി) വിേനാദ സ�ാര േക��ളിെല �ചിത� �വ��ന���് ����ം ന�കിയി�േ�ാ; വികസന

�വ��ന�� ആവി�രി�േ�ാ� �ചിത��ിന് ����ം ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) സം�ാനെ� �ധാന �റിസം േക��� �േത�കി�് കടേലാര കായേലാര േക��� മാലിന�

നിേ�പ േക��ളായി മാറിയി�� സാഹചര��ി�  �ചിത�ം നിലനി���തിന് ��ംബ�ീ

�വ��ക�െട േസവനം ഉപേയാഗെ���േമാ;

(ഇ) വിേനാദ സ�ാരിക�െട �ര�ിതത��ം സംര�ണ�ം ഉറ�് വ��� കാര��ി� എെ��ി�ം

വീ� വ�തായി കെ��ിയി�േ�ാ;

(എഫ്) േകാവള�് വിേദശ വനിത െകാലെച�െ�� സംഭവം സ��ാരിെ� ഭാഗ�് നി�് വ�

��തരമായ വീ�യായി പരിഗണി��േ�ാ;

(ജി) േകാവളം േപാ�� �ശ� �റിസം േക��ളി�  േപാ�ം മയ�് മ��് മാഫിയക�െട�ം

��ക�െട�ം താവളമാ��ത് �റിസം േമഖല�െട നിലനി��ിന് ഭീഷണിയാ�� കാര�ം

സ��ാ� ഗൗരവ���ം പരിഗണി�േമാ; ഇ�ാര��ി� അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�റിസം േക��ളിെല �ര�

770. �ീ.���ര ര�ാകര�

,, ഇ.െക.വിജയ�

,, എ�േദാ എ�ഹാം

,, �ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാവള�് വിേദശ വനിത�െട െകാലപാതകെ� �ട��് �റിസം േക��ളിൽ വിേനാദ

സ�ാര വ��് സ�ീകരി�ാ�േ�ശി�� �ര�ാ നടപടിക� വ��മാ�േമാ;

(ബി) �റിസം േമഖലയിേല�് �േത�ക േപാലീസ് േസനെയ നിേയാഗി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വിശദമാ�േമാ;

(സി) �ധാനെ�� �റി�് േക��ളി� െഡ�ിേനഷ� ക��ി �പീകരി��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ;

��ത ക��ി�െട വിശദാംശ�� അറിയി�േമാ;

(ഡി) �റിസം േക��ളിെല ക�വട�ാെര�ം െെഗ�കേള�ം തിരി�റി��തി�ം നിരീ�ി��തി��ളള

സംവിധാനം ഒ��േമാ;

(ഇ) വിേദശ വനിത�െട െകാലപാതകെ� �ട��് വിേദശ�ളി� േകരളാ �റിസ�ി��ായ �ാ�്

മാ��് മാ��തിന് സ�ീകരി�� നടപടിക� വ��മാ�േമാ?

സം�ാനം സ��ശി� വിേദശ, ആഭ��ര �റി�ക�

771. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ഈ വ�ഷം ജ�വരി  1  �ത�  ഏ�ി�  30  വെര�ളള കാലയളവി�  ഓേരാ മാസ�ി�ം

സം�ാനം സ��ശി� വിേദശ, ആഭ��ര �റി�ക� എ�െയ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ലിഗെയ� ലിേത�നിയ� �റി�ിെ� െകാലപാതകം വിേദശ �റി�ക�െട വരവിെന ബാധി�ി�േ�ാ

എ�് വ��മാ�േമാ?

കാരാ�ഴ �റിസം െഡ�ിേനഷ� പ�തി

772. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2017-2018 െല ബ�ജ�് നി�േ�ശ�കാരം കാരാ�ഴ ഉൾെ�െട 6 �റിസം െഡ�ിേനഷ�ക�െട

പ�ാ�ല വികസന�ിനായി  400  േകാടി �പ കി�ബി വഴി അ�വദി�ക�ം ആയതിെ�

അടി�ാന�ി� കാരാ�ഴ �റിസം െഡ�ിേനഷ� പ�തി�െട ഡി.പി.ആ�. സമ��ി��തിന്

ഹാബി�ാ�് ��ിെന �മതലെ���ിയ�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട ഡി.പി.ആ�. സമ��ി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  ആയത് ലഭ�മാ��തി��

നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

പ�ാ�ി മ�ല�ി� വിേനാദസ�ാര വ��് നട�ിവ�� പ�തിക�

773. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ാ�ി മ�ല�ി� വിേനാദസ�ാര വ��് നട�ിവ�� പ�തിക� ഏെതാെ�യാെണ�്

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) പ�ാ�ി ടൗണി�  ഭാരത�ഴ�െട കരകളി�  സൗ�ര�വ�രണം നട�ാ�� എെ��ി�ം

പ�തിക� വ��ിെ� പരിഗണനയി�േ�ാ; ഉെ��ി� വ��മാ�േമാ;

(സി) ഭാരത�ഴ�െട കരകളി�  സൗ�ര�വ�രണം നട��ത് വഴി �ഴെയ ര�ി�വാ�ം

�ടിെവ�മായി ഉപേയാഗി�� ഭാരത�ഴയിെല െവ��ിെല മലിനീകരണേ�ാത് �റ�ാ�

സഹായി���മായ എെ��ി�ം പ�തിക� വ��ിന് ആ��ണം െച�ാ� സാധി�േമാ?

െച�ി�ള�ര െട�ി� പി��ിം �റിസം േ�ാ��്

774. �ീമതി �. �തിഭ ഹരി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

തീ��ാടന �റിസം വികസന�ിനാ�� േക� �റിസം മ�ാലയ�ിെ� �സാദ് �ീമി�

ഉ�െ����തി� േവ�ി സമ��ി� െച�ി�ള�ര െട�ി�  പി��ിം �റിസം േ�ാജ�ിെ�

നിലവി�� �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ?



ഹ��ാ�കളി�നി�ം �റിസം േമഖലെയ ഒഴിവാ�വാ� നടപടി

775. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ട��യാ��ാ�� ഹ��ാ� �റിസം േമഖലെയ ബാധി��െ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

ത��ലം �റിസം േമഖലയി�ം മ���ാ�� ന�ം സംബ�ി�് പഠനം നട�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഹ��ാ�കളി�നി�ം �റിസം േമഖലെയ ഒഴിവാ�വാ�ം ഹ��ാ�  �റിസം േമഖലെയ

ബാധി�ാതിരി�വാ��� സംവിധാന��  ഏ�െ���വാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;  എ�ി�

ആയതിെ� വിശദാംശം ന��േമാ?

ഉ�രവാദി� �റിസം പ�തി

776. �ീ.െക.�േരഷ് ���്

,, വി. േജായി

,, സി. െക. ശശീ��

,, �രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഉ�രവാദി� �റിസം പ�തി�െട �വ��ന �േരാഗതി വിശകലനം

െച�ി�േ�ാ;

(ബി) നിലവി� ഏെത�ാം േക��ളിലാണ് ഉ�രവാദി� �റിസം �വ��ന�� നട�വ��െത�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത �വ��ന�� സം�ാന�ാെക വ�ാപി�ി��തിനായി ഉ�രവാദി� �റിസം മിഷ�

�പീകരി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ഡി) എ�ി� മിഷെ� �വ��ന�� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ഫാം �റിസം

777. �ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഫാം �റിസം േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി നിലവിെല ച��ളി�  ഇള�ക�  അ�വദി��തിന്

ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) �ഷി, �ഗസംര�ണം എ�ീ വ��ക�െട കീഴി�� ഫാ�കളി� �റിസം വ��് �േഖന ഫാം �റിസം

പ�തി ആരംഭി�വാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ?

�തിയ �റിസം പ�തിക�



778. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തിന് േശഷം എ� �റിസം പ�തികളാണ് അ�വദി�ി��ത്

എ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന�് എ� �റിസം പ�തികളാണ് നിലവി�  ���ീകരി�ാ��ത്;  അവ എ�്

���ീകരി�ാ� കഴി�െമ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) �റിസം പ�തിക�  സമയബ�ിതമായി ���ീകരി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��ത് എ�് വിശദമാ�േമാ?

�റിസം േമഖലയിെല �തന പ�തിക�

779. �ീ.എ. �ദീ��മാ�

,, െജയിംസ് മാത�

,, സി.െക. ഹരീ��

,, കാരാ�് റസാഖ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �റിസം േമഖല�െട സമ� വികസന�ിനായി നട�ാ�ി വ�� �തന പ�തിക�

എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �റിസം േമഖലയി�  �ത��ട�ാ�  താ�പര��ളള �വാസികെള സഹായി��തിനായി

'ഇ�െവ�്െമ�് െെഗഡ�സ് െസ�' �പീകരി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ഇൗ േമഖലയിെല �വസംരംഭക��് �തന ആശയ�� അവതരി�ി�ാ� 'ന� െഎഡിയ മീ�്',

നിേ�പക�� ആക�ഷി�ാ� 'ഇ�െവേ��് മീ�്' എ�ിവ സംഘടി�ി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

വിശദാംശം ന��േമാ?

കി�ബി അംഗീകരി� �റിസം പ�തിക�

780. �ീ.ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന വിേനാദ സ�ാര േമഖലയി� േക� �റിസം മ�ാലയ�ിെ� സഹകരണേ�ാെട

നട�ിലാ�� പ�തിക�  എെ�ാെ�യാെണ�ം ��ത പ�തിക�െട നിലവിെല

അവ�െയ�ാെണ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാനെ� �ധാന �റിസം േക���െട�ം സ�ക��ക�െട�ം വികസന�ിനായി

ഏെത�ി�ം െ�ാേ�ാസ�ക�  കി�ബി�െട പരിഗണന�ായി സമ��ി�ി�േ�ാ;  എ�ി�

വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ��ത പ�തികളി� കി�ബി�െട അംഗീകാരം ലഭി�വ ഏെതാെ�യാെണ�ം ഇതിനകം എ�്

�ക അ�വദി�െവ�ം വ��മാ�േമാ?



സ�േദശ് ദ�ശ�, �സാദ് പ�തിക�

781. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �റിസം േക���െട �ഖ�ായ മാ�ിെയ��വാ�ളള േക� പ�തികളായ സ�േദശ് ദ�ശ�, �സാദ്

എ�ീ പ�തികളി�  സം�ാന�� ഏെതാെ� ആ�ീയ േക��െളയാണ്

ഉ�െ���ിയി�ളളത്;

(ബി) ഈ പ�തി �കാരം ഓേരാ േമഖല�ം എ�് ധനസഹായമാണ് ലഭി��ത്;

(സി) സ�േദശ് ദ�ശെ� ഭാഗമായി സം�ാന�ിന് അ�വദി� പ�നംതി�-ഗവി-വാഗമ�-േത�ടി

പ�തി ���ിയായി�േ�ാ;

(ഡി) ഈ പ�തി�് അ�വദി� �ക ���മാ�ം െചലവഴി��തിന് കഴി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� എ�

�കയാണ് പാഴായി�ളളെത�ം അതിെ� കാരണെമെ��ം വ��മാ�േമാ?

ജടാ�പാറ �റിസം പ�തി

782. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �റിസം പ�തിക� സമയബ�ിതമായി നട�ിലാ��തി�ം ���ിയാ��തി�ം �ണനിലവാരം

ഉയ���തി�മായി എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(ബി) െകാ�ം ജി�യിെല ചടയമംഗല�ളള ജടാ�പാറ �റിസം പ�തി ���ിയായി�േ�ാ; എെ�ാെ�

സൗകര��ളാണ് ��ത �ല�് ഏ�െ���ിയി��ത്; ��ത �റിസം േക��ിന് േദശീയ

തല�ി� �� ലഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േകാഴിേ�ാട് മ�ല�ിെല വിേനാദസ�ാര വ��് പ�തിക�

783. �ീ.എ. �ദീ��മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് േനാ��് നിേയാജകമ�ല�ി�  വിേനാദസ�ാര വ��് എെ��ാം

പ�തികളാണ് ഏെ���് നട��ത് എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഓേരാ പ�തിക�േട�ം നിലവിെല �ിതി�ം അ�വദി� �ക�ം എ�െയ�ം വ��മാ�േമാ?

കായം�ളം കായേലാര �റിസം പ�തിക�

T 784.�ീമതി �. �തിഭ ഹരി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ആല�ഴ െമഗാ�റിസം പ�തി�െട ഭാഗമായി കായം�ളം കായേലാര�റിസം പ�തിക�

അവസാനഘ��ിലായി�ം െെവദ�തി കണ��  ലഭി�ി�ി� എ�ളള വ�ത

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ഇതിെ� കാരണം എ�ാെണ� വ��മാ�ാേമാ;  െെവദ�തി കണ��  അട��ളള

സംവിധാന�� ഒ��ി കായേലാര�റിസം പ�തി നാടി� സമ��ി��തിനാവശ�മായ നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

'അേഡാ�് എ െഹറിേ�ജ് 'പ�തി

785. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) രാജ�െ� ചരി� �ാധാന��� �ാരക�േള�ം െെപ�ക �ാപന�േള�ം  'അേഡാ�് എ

െഹറിേ�ജ്'  പ�തിയി��െ���ി പരിപാലി��തിന് സ�കാര� ഏജ�സികെള ഏ��ി�വാ�

േക� സ��ാ� തീ�മാനി�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) െകാ�ിയിെല മ�ാേ�രി ഡ�് െകാ�ാരം ഉ�െ�െട�� െെപ�ക �ാരക�െള ഇ�ര�ി�

സ�കാര� ഏജ�സിക��് െെകമാറാ�� നീ��ിൽ സം�ാന�ിെ� എതി��് േക�

സ��ാരിെന അറിയി�ി�േ�ാ;

(സി) േകരള�ിെല ഏെത�ാം െെപ�ക �ാരക�െളയാണ്  'അേഡാ�് എ െഹറിേ�ജ്'

പ�തിയി��െ���ി പരിപാലി��തിന് സ�കാര� ഏജ�സിക��്

െെകമാറാ�േ�ശി��െത�റിയാേമാ; വിശദമാ�േമാ?

�റിസം വ�മാന�ി� ജി.എസ്.ടി വ��ിയ ഇടിവ്

786. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ജി.എസ്.ടി നട�ിലാ�ക വഴി േകരള�ിെല �റിസം േമഖലയിെല വ�മാന�ി�

ഇടി��ായി�േ�ാ;  ഇത് നിലവി�  വ�േതാെട �റിസം േമഖലയിെല വള��യി�

എ�ശതമാന�ിെ� ഇടി��ായി�െ��ം വ��മാ�ാേമാ?

ചര�് േസവന നി�തി �ലം വിേനാദ സ�ാരേമഖലയി��ായ �തിസ�ി

787. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചര�് േസവന നി�തി വിേനാദ സ�ാരേമഖലയി�  എെ��ി�ം �തിസ�ി ��ി�ി�േ�ാ;

വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഇ��ലം സം�ാന�് എ�� വിേനാദ സ�ാരിക�െട എ��ി�  എെ��ി�ം

�റ��ായതായി കെ��ിയി�േ�ാ;



(സി) ചര�് േസവന നി�തി സംബ�ി�ളള വിേനാദ സ�ാരേമഖലയിെല ആശ�ക�

േക�സ��ാരിെ� ��യി�െപ��ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  ആശ� പരിഹരി��തിന് േക�

സ��ാ� ഇതിനകം സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ ?

താ�ാലിക ൈലഫ് ഗാ�ഡ്

788. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ

സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �റിസം വ��ിന് കീഴി� ൈലഫ് ഗാ�ഡായി താ�ാലിക അടി�ാന�ി� േജാലി െച�� എ�

ആ�ക�െ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) വ�ഷ�ളായി വലിയ ��ി��ക� സഹി�് േജാലി െച�� ഈ ജീവന�ാ��് �ിരനിയമനം

ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ?

െന� പാ��ിെ� നവീകരണം

789. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം മണ�� മ�ല�ിെല െവ�ിട�് പ�ായ�ിെല

വിേനാദസ�ാര വ��ിെ� അധീനതയി�� ഏനാമാവ് െന� പാ��ിെ� നവീകരണ�മായി

ബ�െ��് എെ��ാം ���ിക� െച�ക��ായി എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ പാ��ിെ� എ��ി ഏരിയ, എ���സ് േഗ�്, എ���സ് �ാസ, േടായ് െല�്, പവലിയ�,

കഫേ�രിയ, സീ�ിംഗ് അേറ�്െമ�്, �ീ �ാസ, െസ��� �ാസ എ�ീ ���ികളി� ഏെത�ാം

���ീകരി�െവ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) അവേശഷി�� ���ിക�  അടിയ�രമായി ���ീകരി�ാ�  എെ��ാം നടപടിക�

സ�ീകരി�ി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ?

വയനാട് ജി��ായി �ഖ�ാപി� �റിസം െ�ാജ�ക�

790. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം വയനാട് ജി��ായി �ഖ�ാപി� �റിസം െ�ാജ�ക�

ഏെതാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ െ�ാജ�കളി�  എ� എ�ം ആരംഭി�ാനായി;അവ�െട നിലവിെല അവ�

വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) ഇ�വെര ആരംഭി�ാ� പ�തിക� ഉട� ആരംഭി��തി�ം ���ീകരി��തി�ം സ�ീകരി��

നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ;



മലബാ� റിവ� െഫ�്

791. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സാഹസിക വിേനാദസ�ാരം േ�ാ�ാഹി�ി��തിെ� ഭാഗമായി നട�� മലബാ�  റിവ�

െഫ�ിവ� 2018-െ� ഈ വ�ഷെ� പരിപാടിക�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) റിവ� െഫ�് നട��തിന് �റിസം വ��് എ� �കയാണ് െചലവഴി�ാ� ഉേ�ശി��െത�്

വ��മാ�േമാ ;

(സി) മലബാ� റിവ�  െഫ�ിന് ആവശ�മായ ഫ�് അ�വദി��തി�ം ഈ െഫ�് �റിസം വ��്

േനരി�് നട��തി�ം നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

ആ�ളം �റി�് വിേ�ജിെല വികസന പ�തി

792. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ�ളം �റി�് വിേ�ജിെ� നിലവിെല േശാച�ാവ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ആ�ളം �റി�് വിേ�ജി�  2016  -�  4.92  േകാടി �പ�െട വികസന പ�തിക��്

ഭരണാ�മതി ന�കിയി�േ�ാ; ��ത �ക വിനിേയാഗി�് ആ�ള�് നട�ിലാ�ിയ വികസന

പ�തിക� എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�േമാ;

(സി) ജി�ാ �റിസം �േമാഷ�  കൗ�സി�  ആ�ള�ിനായി ആവി�രി� പ�തിക�െട നിലവിെല

�ിതി വിശദമാ�േമാ?

ഇ��ി നിേയാജകമ�ല�ിെല �റിസം പ�തിക�

793. �ീ.േറാഷി അഗ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ��ി നിേയാജകമ�ല�ി�  വിേനാദസ�ാരവ��് നട�ിലാ�ിയ�ം നട�ിലാ���മായ

പ�തിക� ഏെത�ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തിക� ഓേരാ�ിേ�റ�ം വിശദ വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ?

ചടയമംഗലം ജടാ� �റിസം പ�തി

794. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ചടയമംഗലം ജടാ� �റിസം പ�തി�് ഇ�വെര സ��ാ�  എ� �ക െചലവഴി�െവ�്

വ��മാ�ാേമാ;  ജടാ� �റിസം പ�തി�െട ആരംഭം �ത�  സ��ാ�  ഇേതാട�ബ�ി�്



അ�വദി�ി�� �ക�െട വിശദാംശ�� വ�ഷ�� േരഖെ���ി ലഭ�മാ�ാേമാ?

മണിയാ� �റിസം പ�തി

795. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മണിയാ�  ഡാം േക�ീകരി�് നട�ാ�� �തിയ �റിസം പ�തി�െട വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട നട�ി�ിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ് ആരംഭി�െത�ം ഇനി എെ��ാം

നടപടികളാണ് ���ീകരി�ാ�ളളത് എ�ം വിശദമാ�ാേമാ ;

(സി) നടപടിക� ���ീകരി�് നി��ാണ �വർ�ന�ൾ എ�് ആരംഭി�ാനാ�െമ� അറിയി�ാേമാ

;

(ഡി) ��ത പ�തി�ായി സർ�ാർ െചലവഴി�� �ക എ� എ�് അറിയി�ാേമാ?

േബ�� സൗ�് ബീ�് പാ��് നവീകരണം

796. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� ബി.ആ�.ഡി.സി.  നട�ിലാ�� േബ�� സൗ�് ബീ�് പാ��ിെ�

നവീകരണ ���ിക� ���ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഈ പാ��ിന് നാളി�വെരയായി എ� �പ െചലവഴി�ി��്; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഈ പാ��ി�  നി�് ബി.ആ�.ഡി.സി.�് എ� �പ വ�മാനം ലഭി�ി��്;  വിശദാംശ��

അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) 2017  നവംബ�  മാസ�ി�  �റിസം െസ��റി�െട സാ�ി���ി�  കാസ�േഗാഡ് ജി�ാ

കള��െട േച�റി�  ബി.ആ�.ഡി.സി.�െട �വ��ന�മായി ബ�െ�� േയാഗ�ിെല

തീ�മാന�കാരം ഈ പാ��ിെ� പണി എ�് ���ീകരി�െമ�ാണ് തീ�മാനം;

(ഇ) ഈ തീ�മാനം പാലി�ാ�  ബി.ആ�.ഡി.സി.�് സാധി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  കാരണം

വിശദമാ�േമാ?

മല�റം ജി�യിെല �റിസം പ�തിക�

797. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാരേമ�േശഷം മല�റം ജി�യി�  �തിയ �റിസം പ�തിക�

ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) െകാേ�ാ�ി മ�ല�ി�  െനടിയി��് സ��പം �റിസം പ�തി നട�ാ�� കാര�ം



പരിഗണനയി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� ഇതിന് േവ�ി െച� കാര��� വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) മല�റം ജി�ാ പ�തിയി�  ഉ�െ�� �റിസം പ�തിക�  ഏെത�ാമാണ്  ;  ഇവ�െട �ട�

�വ��നം വിശദമാ�ാേമാ?

േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല �റിസം സാധ�ത

798. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാതമംഗലം മ�ല�ി�  �റിസം സാധ�ത�� �േദശ�ളായ �യം��ി,  പീ�ിേമട്

െവ��ാ�ം �ട�ിയ �േദശ�ളിേല�് സ�ാരിക��് സ��ശനാ�മതി ലഭി��ി� എ�

കാര�ം സ��ാരിെ� ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ാൽ ��ത �ല�ളി� സിനിമ ��ി�ക��് അ�മതി ന��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(സി) ഈ �േദശ�� സ��ശി�വാ� വിേനാദസ�ാരിക��് ആവശ�മായ �ര� സംവിധാന��

ഒ��ി വനം വ��മായി �ടിയാേലാചി�് സ��ശനാ�മതി ന���തിന് േവ� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ എ�് വ��മാ�േമാ?

േബ�� റിേസാ��് െഡവല�െമ�് േകാ��േറഷെ� ഓഫീസ്

799. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� േബ�� റിേസാ��് െഡവല�െമ�് േകാ��േറഷെ� (ബി.ആ� ഡി.സി)

ഓഫീസ് നിലവി� എവിെടയാണ് �വ��ി��ത്; വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഭാരി� �ക വാടകയിന�ി�  െകാ���ത് ഒഴിവാ��തിനായി ബി,ആ�  ഡി.സി �െട

അധീനതയി�� തണ�  വി�മ േക��ിേല�് ��ത ഓഫീസ് മാ�ി�ാപി�ണെമ�

ബ�െ��വ�െട നി�േ�ശം പാലി�െ��ി�േ�ാ; വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ?

ക��ാം കടവ് �റിസം പ�തി

800. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മണ��  മ�ല�ിെല ക��ാം കടവ് ജേലാ�വം നട�� കേനാലി കനാ�ം പരിസര

�േദശ��ം �റി�ക�െട ആക�ഷണേക�മാെണ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ജേലാ�വം നട�� �ലെ� പവലിയെ� നി��ാണ�മായി ബ�െ��് �റിസം

വ��് എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഇൗ �ലം ��ത�  ആക�ഷകമാ��തി�ം �റി�ക��് അടി�ാന സൗകര���



ഒ���തി�ം ഏെത�ി�ം പ�തിക� ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ന�കാേമാ?

ൈവ�ി� ബീ�കളിെല അടി�ാന സൗകര�ം

801. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈവ�ി� �ത� �ന�ം വെര�ളള ഒ�പത് ബീ�കളി� അടി�ാന സൗകര��� ഒ��� 450

ല�ം �പ�െട ���ിക�െട �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ���ിക� എ�േ��് ആരംഭി�ാനാ�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ���ി നട�ാ��തി� ഏെത�ി�ം തര�ി�� തട���േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല �ത�ാ� െക�ിൽ �റിസം വികസനം

802. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല �റിസം േക�മായ �ത�ാ� െക�ിൽ �റിസം വ��് ആവി�രി�്

നട�ിലാ�ിയി�� �വ��ന�� എെ��ാെമ�് വിശദീകരി�ാേമാ ;

(ബി) ഇൗ േമഖലയിെല �റിസം വികസന�മായി ബ�െ��് എെ��ി�ം �തിയ പ�തിക�

നട�ിലാ�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

ശാ�ാംപാറ �റിസം പ�തി

803. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ശാ�ാംപാറ �റിസം പ�തി�ായി �തിയ േ�ാജ�് നി�േ�ശ��  പരിഗണനയി�േ�ാെയ�ം

എ�ി� ആയതിെ� നിലവിെല �ിതിെയ�ാെണ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ശാ�ാംപാറ �റിസം പ�തി�ായി പി.പി.പി.  (പ�ിക് ൈ�വ�് പാ��ിസിേ�ഷ�) മാ�ക

സ�ീകരി�ാനാ�േമാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ശാ�ാംപാറ �റിസം പ�തി�െട േമ�േനാ��ിനായി േകരള �റിസം ഇ��ാ��� ലിമി�ഡിെന

�മതലെ���ിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

ആ�ി�� യാ�ി നിവാസ്

804. �ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ�ി��  യാ�ി നിവാസിേനാട�ബ�ി�് �റിസം പരിശീലന�ിനായി ഇ��ി���്

ആരംഭി�ണെമ� നിേവദനം ലഭ�മായി�േ�ാ;



(ബി) എ�ി� ��ത നിേവദന�ി�േമ� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ?

േപാ��ി �റിസം പ�തി

805. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ാറ നിേയാജകമ�ല�ിെല േപാ��ി �റിസം പ�തി�െട ���ിക�  ഏത്

ഘ�ംവെരയായി എ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈ പ�തി എ�് ���ീകരി�ാനാണ് സ��ാ�  നി�േ�ശം ന�കിയി�ളളത് എ�്

അറിയി�േമാ?

കാ�ാടിെ� വിേനാദ സ�ാര വികസന�ിന് പ�തിക�

806. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ാട് കട��ീരെ� ��ാഗ് അ�ഡിേ�ഷ�േവ�ി പരിഗണി� സാഹചര��ി�

അ�ഡിേ�ഷ�  ലഭ�മാ��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് െെകെ�ാ�ി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് ��ാഗ് അ�ഡിേ�ഷ�േവ�ി പരിഗണി� ഏക കട��ീരെമ� നിലയി�

കാ�ാടിെ� വിേനാദ സ�ാര വികസന�ിന് എെ��ാം �തിയ പ�തികളാണ് ആവി�രി�്

നട�ിലാ�കെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) കാ�ാട് വിേനാദ സ�ാര വികസന�ി�  െക.ടി.ഡി.സി.  ��തായി എെ��ാം

�വ��ന�ളാണ് ആവി�രി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ?

ക�നാഗ��ി കേ��ി കായലിെല �റിസം േജീാനീ��പഗേകാത

807. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ീനാരായണ േ�ാഫി ജേലാ�വം നട�� ക�നാഗ��ി കേ��ി കായലിെല �റിസം

കൗ�സിലിെ� പവലിയനി� എെ��ാം വികസന �വ��ന�ളാണ് നട�ിലാ�ിയി��െത�്

വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ഇവി�െ� �റിസം സാ��തക�  പരമാവധി �േയാജനെ����തി�േവ�ി അടി�ാന

സൗകര��� െമ�െ����തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദീകരി�േമാ;

(സി) ഈ കായേലാര��ടി നട�ാത നി��ി��തിന് �റിസം വ��് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വിശദീകരി�േമാ?



കട�കാണി�ാറ �റിസം പ�തി

808. �ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ�ി��  മ�ല�ിെല �ളിമാ�് പ�ായ�ി�  ഉ�െ�� കട�കാണി�ാറയി�  �റിസം

പ�തി ആരംഭി�ാ� സ�ീകരി� നടപടി വിശദമാ�േമാ;

(ബി) നിരവധി �ാേദശിക വിേനാദ സ�ാരിക�  �തിദിനം എ�� കട�കാണി�ാറയി�

ഏ�െ���ിയി�� �ാഥമിക സൗകര����� േക�ം  (അമിനി�ീസ് െസ��) �വ��ന

േയാഗ�മാേണാ; വിശദമാ�േമാ?

����ഴി വിേനാദ സ�ാര േക�ം

809. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജലവിഭവ വ��ിെ� ഉടമ�തയി�� ����ഴി ഗാ�ഡനി� �റിസം വ��് അ�വദി� 5 േകാടി

�പ�െട വികസന പ�തിക� നട�ാ��തിന് എെ��ി�ം തട��� നിലനി���േ�ാ;

(ബി) അതിര�ി�ി �റിസം േമഖലയിെല �ധാന �റിസം െസ��കളിെലാ�ായ ����ഴിയി�

ആവശ�മായ അടി�ാന സൗകര���ം വികസന പ�തിക�ം അടിയ�രമായി നട�ാ��തിന്

ആവശ�മായ ഇടെപട�ക� സ��ാ� സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഇവി�െ� വികസന �വ��ന�� ഏത് ഘ��ിലാണ് എ�് അറിയി�േമാ?

അ�വി�റെ� �റിസം പ�തിക�

810. �ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നേവാ�ാന േക�മായ അ�വി�റെ� അടി�ാന സൗകര� വികസന�ിനായി �റിസം വ��്

ആവി�രി�ി�ളള പ�തിക� എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) അ�വി�റെ� െകാടി��ിമലയിെല അടി�ാന സൗകര���  വികസി�ി�് �റി�് അമിനി�ി

െസ�� നി��ി��തി�ളള നടപടിക� സ�ീകരി�ാേമാ?

�റിസം േമഖല �ര�ിതമാ�ാ�� നടപടിക�

811. �ീ.െക.�രളീധര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വിേദശീയ�  ഉ�െ�െട�� വിേനാദസ�ാരിക�െ�തിരായി

അ�മ�വ��ന�� വ��ി�വ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;



(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തിന് േശഷം �റിസം േമഖല �ര�ിതമാ�ാ� എെ�ാെ�

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വിശദമാ�േമാ?

�റിസം വ��ിെ� ട�ീ�്

812. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക��ാടക െതരെ���് ഫലം �റ�് വ�േ�ാ� അവി�െ� എം.എ�.എ.മാെര േകരള�ിെല

റിേസാർ�കളിേല�് �ണി�് േകരള �റിസം വ��ിെ� ഔേദ�ാഗിക ട�ി��  േപജി�  ട�ീ�്

െച�ി��േവാ;

(ബി) പി�ീട് ��ത ട�ീ�് നീ�ം െച�ി��േവാ;  എ�ി�  അതി�� കാരണം എ�ാണ്എ�്

െവളിെ���ാേമാ?

മലബാ� �സ് �റിസം പ�തി

813. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മലബാ� �സ് �റിസം പ�തി�െട ഭാഗമായി എെ��ാം �വ��ന�ളാണ് ഇ�വെര നട�ത്

എ�് വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) ��ത പ�തി എേ�ാ� ���ീകരി�ാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

തലേ�രി െെപ�കം �റിസം പ�തി

814. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

��ാ�ക�  പഴ��� തലേ�രി േകാടതിെയ �ടി തലേ�രി െെപ�കം �റിസം പ�തിയി�

ഉ�െ���ണം എ�ത് സംബ�ി� ഫയലിെ� നിലവി�� അവ� എ�ാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ?

കായം�ളം ജേലാ�വം

815. �ീമതി �. �തിഭ ഹരി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആല�ഴ ജി�ാ �റിസം �േമാഷ� കൗ�സിലിെ� േന�ത��ി� െന�േ�ാഫി�് സമാനമായി

നട�ി�� കായം�ളം ജേലാ�വം ക�� സാ��ിക �തിസ�ി�ലം �ട��് നട�ാ�

കഴിയാ� സാഹചര�മാണ് എ�� വ�ത ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ആല�ഴ െമഗാ �റിസം േ�ാജ�ിെ� ഭാഗമായി കായം�ളം കായേലാര �റിസം പ�തിക�



അവസാന ഘ��ി� എ�ിനി��േവ വിേനാദസ�ാര േമഖല�് ഏെറ �ത���ായ കായം�ളം

ജേലാ�വം സ��ാ� ഏെ���് നട��തിനാവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

െച�ി�ഴ കടവ് �റിസം വികസന പ�തി

816. �ീ.സി.എഫ്.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ച�നാേ�രി െച�ി�ഴ കടവ് �റിസം വികസന പ�തി�ായി എ� �കയാണ്

അ�വദി�ിരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ��ത പ�തി�കാരം എെ�ാെ� േജാലിക�  െച�ാനാണ് െട��  �ണി�ി��െത�്

വിശദീകരി�ാേമാ ;

(സി) ��ത േജാലിക�  എ�ാണ് ആരംഭി�െത�ം നിലവി�  ഏെതാെ� ���ീകരി�ി�െ��ം

ഏെതാെ� ���ീകരി�ാ�െ��ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത നി��ാണ േജാലിക�  എേ�ാ�  ���ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�്

െവളിെ���േമാ?

വിേനാദസ�ാര േമഖലകളി� മതിയായ �ര�

817. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ� േശഷം വിേദശ വിേനാദസ�ാരി െകാ�െ����െ�െട��

അപകട�� വിേനാദസ�ാര േമഖലയി��ായി�� കാര�ം ഗൗരവമായി കാ��േ�ാ;

(ബി) മതിയായ �ര� ഒ���തിന് വീ� വ���താണ് ഇ�രം അപകട���്

ഇടയാ��െത� കാര�ം ഗൗരവമായി കാ��േ�ാ;

(സി) വിേനാദസ�ാര േമഖലകളിെല �ര�ിതത�മി�ാ� വിേനാദസ�ാരിക�  സം�ാനേ��്

വ��തിെന നി��ാഹെ����െ�� കാര�ം ഗൗരവമായി കാ��േ�ാ;

(ഡി) എ�ി�  മതിയായ �ര�െയാ��ിയി�െ�� കാര�ം സ �ാരികെള േബാ��െ����തിന്

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

ഉ�രവാദി� �റിസം മിഷ�

818. �ീ.വി.പി.സജീ��

,, സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഉ�രവാദി� �റിസം മിഷ� �പീകരി�് �വ��നം ആരംഭി�ത് �റിസം േമഖലയി� എെ��ാം

മാ����് വഴി െതളിെ��് വിശദമാ�ാേമാ ;



(ബി) അ� വ�ഷം െകാ�് ഒ� ല�ം േപ��് വിവിധ േമഖലകളി� െതാഴി� ലഭ�മാ�വാ� ഇൗ

പ�തിെകാ�് ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ി� ഏെതാെ� േമഖലകളിലാണ് െതാഴി� ലഭ�മാ��ത് ;

(സി) ഉ�രവാദി� �റിസം മിഷെ� േന�ത��ി�  െ�ഷ��  �റിസം �ാമസഭക�

സംഘടി�ി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ��ത �ാമസഭകളി�  ഉയ��വ� �ധാന നി�േ�ശ��

എെ�ാെ�യാണ് ; അവ �ാവ��ികമാ�ിയി�േ�ാ;

(ഡി) ഇൗ പ�തി നട�ിലാ��തി�െട വനിതക�, പ�ികജാതി വിഭാഗ��, ഭി�േശഷി�ാ�

എ�ിവ�െട ജീവിത�ി� എെ��ാം മാ��� ഉ�ാ�വാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ ?

ശബരിമല വികസനം

819. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ�

,, തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ശബരിമലെയ േദശീയ തീ��ാടനേക�മായി �ഖ�ാപി�ണെമ�് സം�ാന സ��ാ�

േക�േ�ാട് ആവശ�െ��ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഇതിേ��� േക�സ��ാരിെ� �തികരണം

എ�ാണ്;

(ബി) മ�് സം�ാന�ളി�നി�് ല��ണ�ിന് തീ��ാടക� ദ�ശന�ിന് എ�� ശബരിമലയി�

തി�മല െവ�േടശ�ര േ���ി�  നട�� രീതിയി�� �ചീകരണ �വ��ന��

�ാവ��ികമാ��തിെന�റി�് ആേലാചി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) തീ��ാടക��ായി അ�� സീസണിന് ��് അ��േദശീയ നിലവാര�ി�� സൗകര���

ശബരിമലയി�  ഒ���തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ;  ഇ�ാര��ിനായി ��ത�  വന�മി

വി�തരണെമ� ആവശ��ിേ��  േക� വനം-പരി�ിതി മ�ാലയ�ിെ� �തികരണം

എ�ാണ്; വിശദമാ�ാേമാ?

ശബരിമലയിെല അ�ം, അരവണ നി��ാണം

820. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ശബരിമലയിെല അ�ം,  അരവണ നി��ാണം േക� ഭ�� സാേ�തിക ഗേവഷണ േക�െ�

ഏ��ി�വാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാെയ�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഈ �ാപനെ� ��ത േജാലി ഏ��ി��േതാ��ടി അ�ം,അരവണ എ�ിവ�െട നി��ാണ

െചലവ് ഗണ�മായി �റ�വാ� കഴി�ം എ�് ക���േ�ാ;

(സി) എ�ി�  അതിെ� അടി�ാന�ി�  �സാദ�ിെ� വിലയി�  �റവ് വ��വാ�  േദവസ�ം

േബാ�ഡിേനാട് ആവശ�െ��േമാ;

(ഡി) േദവസ�ം േബാ�ഡിന് കീഴി�� �ധാന േ���ളിെല �സാദ നി��ാണ�ം േക� ഭ��

സാേ�തിക ഗേവഷണ േക�െ� ഏ�ി�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?



തി�വിതാം�� േദവസ�ം േബാ�ഡ്

821. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വിതാം��  േദവസ�ം േബാ�ഡിെ� അധീനതയി�ളള േ���ളിെല �സാദം വഴിപാ�ക�

േദവസ�ം േബാ�ഡ് േനരിേ�െ���് നട��തിന് നി�യി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ?

മലബാ� േദവസ�ം േബാ�ഡ്

822. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മലബാ�  േദവസ�ം േബാ�ഡിന് കീഴി�  നില��  നിേയാജക മ�ല�ിെല ഏെത�ാം

േ����െ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) കാ�ക�െട സംര�ണ�ിനായി േദവസ�ം വ��ി�  ഏെത�ാം പ�തിയാ��െത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േ���ളിെല �ള��ം കട�ക�ം സംര�ി��തി�ം അഭി��ിെ����തി�ം

പ�തിക�േ�ാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ?

മാടായി�ാവിെല േ��കലാ അ�ാദമി

823. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മലബാ�  േദവസ��ി� കീഴി�  �വ��ി�� മാടായി�ാവിെല േ��കലാ അ�ാദമിയി�

ഏെതാെ� േകാ�കളാണ് നട�ിവ��ത്; ഈ േകാ�കളി� എ� ��ിക� പഠി���്;

(ബി) േ��കലാ അ�ാദമി�െട �ഗമമായ നട�ി�ി�ം േകാ�് നട�ി�ി�ം ��ത�  ഫ�്

ലഭ�മാ��തിനാവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ;

ആല�� നിേയാജകമ�ല�ിെല േദവസ�ം േ���ളിെല നവീകരണ �വ��ന��

824. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആല�� നിേയാജകമ�ല�ി� േദവസ�ം വ��ിന് കീഴി� വ�� േ����ം �ാപന��ം

ഏെതാെ�യാെണ�് പ�ായ�് അടി�ാന�ി�ളള വിവര�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) േമ�  വിവരി� ഏെത�ി�ം േ���ളി�  നവീകരണ �വ��ന��ം മ�് വികസന

�വ��ന��ം നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ എ�് വിശദീകരി�ാേമാ ?



തി�െന�ി േ���ിെ� വികസനം

825. �ീ.ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�െന�ി േ���ിെ� വികസന�മായി ബ�െ��് എെ��ാം പ�തിക� നട�ാ�ാനാണ്

ഉേ�ശി��ത്;

(ബി) ഇതിനായി എ� �പ നീ�ിെവ�ി��്;

(സി) �റിസം വ��മായി ബ�െ��് തി�െന�ിയി�ം പരിസര�ളി�ം ��ത� പ�തിക� നട�ാ��

കാര�ം പരിഗണി�േമാ?

പ�തീ���ള�ിെ� നവീകരണം

826. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ീപ�നാഭസ�ാമി േ���ിെല പ�തീ���ള�ിെ� നവീകരണ�ിനായി നാളി�വെര എ�

�പ െചലവഴി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) പ�തീ���ള നവീകരണം നാളി�വെര ഏെതാെ� ഏജ�സികെളയാണ് ഏ��ി�ി��ത്

എ�ം ഓേരാ ഏജ�സി�ം അ�വദി�് ന�കിയ �ക�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) നവീകരണ�മായി ബ�െ��് േക� സ��ാ�  അ�വദി� ഫ�് സംബ�ി�് ഓഡി�്

നട�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം വ��മാ�ാേമാ?

കാ�ക�ം �ള��ം സംര�ി��തിന് സഹായം

827. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

കാ�ക�ം �ള��ം സംര�ി��തിന് േദവസ�ം വ��് വഴി സഹായ�� ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാ;

എ�ി� ��രി�� മ�ല�ി� ഇതിനായി അ�വദി� സഹായധനം എ�െയ�ം ഏെതാെ�

കാ�ക��ം �ള���മാണ് അ�വദി�െത�ം വ��മാ�ാേമാ?

േകരള നിയമസഭാ െസ�േ�റിയ�് , വി. െക. ബാ��കാശ്,

തി�വന��രം, െസ��റി,

28-05-2018



�േ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�ി��.


