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മ�പടി ന��� മ�ിമാ� േചാദ� ന��

ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി : 5260 �ത� 5369 വെര

വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ�� മ�ി : 5370 �ത� 5446 വെര

ൈവദ�തി വ��മ�ി : 5447 �ത� 5496 വെര

സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��്

മ�ി
: 5497 �ത� 5587 വെര

�ളയ �ന�നി��ാണ �വ��ന��

5260. �ീ.േറാജി എം. േജാ�

,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�

,, വി.ടി.ബ�റാം

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ളയ �ന�നി��ാണ�ിനായി ഫ�് കെ��ാ�  ഏെതാെ� ഏജ�സികളി�  നി�മാണ്

സ��ാ� ഉപേദശ�� സ�ീകരി�െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) നവേകരള നി��ാണ�ിനായി ആരംഭി� റീ ബി�ഡ് േകരളം പ�തി ഫ�് േശഖരണ�ി�

മാ�മായി വിഭാവനം െച�താേണാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) നവേകരള,  കി�ബി ഓഫീ�ക�  േമാടിപിടി�ി��തിന് േകാടിക�  െചലവഴി�� സ��ാ�

നടപടി �ളയബാധിതേരാ�� അനീതിയാണ് എ� ആേ�പം പരിേശാധി�ി�േ�ാ?

�വാസി ചി�ിയി� ഐടി/െന�് വ��ിംഗ് സാേ�തിക ഉപേദശം

5261. �ീ.പി.െക.അ� റ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �വാസി ചി�ിയി� ഐ.�ി / െന�് വ��ിംഗ് സാേ�തിക ഉപേദശ���ായി ക�സ���ായിേ�ാ

ഉപേദശകരായിേ�ാ ഏെത�ി�ം വ��ിെയേയാ വ��ികെളേയാ നിയമി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� ഇ�കാരം നിയമനം ലഭി� വ��ിക�െട േപര്, ഇവർ ൈക��ിയ �തിഫലം എ�ിവ



സംബ�ി� വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഇവെര നിയമി�ിരി�� മാനദ�ം വ��മാ�േമാ?

ധനകാര� വ��ിെ� �ട��ാ�മതി ലഭി�െകാ� �വ��ി�� വ��ക�

5262. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ധനകാര� വ��ിെ� �ട��ാ�മതി ഓേരാ വ�ഷ�ം ���ി ലഭി�െകാ�

�വ��ി�� വ��ക� ഏെത�ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ��ത വ��കളിെല ഏെത�ാം ഓഫീ�ക��ം ത�ികക��ം ആണ് �ട��ാ�മതി നിലവി�

ന�കിയി��ത്; ലി�് ലഭ�മാ�ാേമാ ;

(സി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം ഏെത�ി�ം വ��കളി�  �ട��ാ�മതി

നിേഷധി�ി�േ�ാ ;

(ഡി) ഉെ��ി� ആയതിെ� ലി�് ലഭ�മാ�ാേമാ ?

ബ�ജ�റി/ബ�ജ�റിയിതര േബാേറായിം�സ്

5263. �ീ.പി.െക.അ� റ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നാളി�വെര�� സം�ാന�ിെ� െപാ�കടം എ�യാണ്;  ഇതി�  ബ�ജ�റി  /

ബ�ജ�റിയിതര േബാേറായിം�സ് എ� ;

(ബി) ബഡ്ജ�റി / ബ�ജ�റി ഇതര േബാേറായിം�സിന് ന��� ശരാശരി പലിശ എ� ;

(സി) നിലവിെല ബ�ജ�റി  /േനാ�ബ�ജ�റി േബാേറായിംഗിന് ഉ� പലിശ ആെക േച��ാ�

സം�ാനം കട��� ന��� പലിശ നിര�് എ� ശതമാനം എ�റിയി�േമാ ?

കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� എം. എ�. എ. ആ�ി വികസന ഫ�പേയാഗി� നട�ിയ ���ിക�

5264. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി� േശഷം കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� എം .എ�. എ. ആ�ി

വികസന ഫ�പേയാഗി� നട�ിയ ���ിക�  ഏെതാെ�യാെണ�് മ�ലം തിരി�

വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ഈ ���ികളി� ���ീകരി�വ ഏതാെണ�ം അവ�െട ബി�ക� ബ�െ�� കരാ�കാ��

െകാ��തീ�േ�ാ എ�ം വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) ���ി ���ീകരി�ി�ം കരാ�കാ��് പണം െകാ��ാ�െത�െകാ�ാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ  ;  പണം തീെര െകാ��ാ��ം �റ� മാ�ം െകാ�� ബാ�ി



െകാ��ാ���മായ ���ിക� ഏെത�ാമാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ ;

(ഡി) എം. എ�. എ. ആ�ി വികസന�മായി ബ�െ�� ���ിക�െട ബി�ക� എ�ിയാ� പ�്

ല��ി� ��ത� �ക കരാ�കാ�� ന�ക�െത�് �ഷറിക��് നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ

എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) എ�ി�  കാരണെമ�ാെണ�ം ഇെ��ി�  �ഷറികളി�നി�് ഇേ�ാ�  കരാ�കാ��് പ�്

ല��ിലധികം വ�� ബി�ക� മാറി�ി�ാ�ത് എ�െകാെ��ം വ��മാ�ാേമാ ?

െമഡി�� ഇ��റ�സ് പ�തി

5265. �ീ.സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന ജീവന�ാ��ം െപ�ഷ�കാ��ം േവ�ി�� െമഡി�� ഇ��റ�സ് പ�തിയി�

നി�ം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ജീവന�ാെര ഒഴിവാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) അപകട സാധ�ത�� േജാലിയി�  ഏ�െ��ിരി�� �ാ��േപാ��് േകാ��േറഷനിെല

ൈല�ഡ��ി വിഭാഗം ജീവന�ാെര�ം ഇ��റ�സ് പ�തിയി�  ഉ�െ���ാ�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാ എ�് അറിയി�േമാ?

അസി��സ് � േ��് �ം നാഷണ� ഡിസാ�ർ െറേ�ാ�സ് ഫ�്

5266. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018-19  സാ��ിക വ�ഷം  3563-അസി��സ് � േ��് �ം നാഷണ�  ഡിസാ�ർ

െറേ�ാ�സ് ഫ�് (NDRS) എ� െഹ�ി� േക�ം എ�് �കയാണ് അ�വദി�ത്; ��ത

�ക എെ�ാെ� കാര����ാണ് വിനിേയാഗി�ത്; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇത് െചലവഴി�ത് സംബ�ി� വിശദാംശം പി.എഫ്.എം.എസ്.  േപാ��ലി�  (ധനകാര�

മ�ാലയം o/o കൺേ�ാളർ ഓഫ് അ�ൗ�്സ് ) ന�ിയി�േ�ാ?

ജീവന�ാ��് െമാൈബ� േഫാ�

5267. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ജീവന�ാ��് െമാൈബ�  േഫാ�  വാ��തിന്ഏെത�ാം വ��ക�

ധനകാര�വ��ിേനാട് അ�വാദം േചാദി�ി��്;  2016  ജ�വരി �ത�  െമാൈബ�  േഫാ�

വാ�വാ� അ�വാദം ന�കിയ വ��ക�െട വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) നിലവി� എ�ാ ജീവന�ാ��ം സ��മായി േഫാ� ഉ�ായിരിെ� ജീവന�ാ��് േഫാ� വാ�ി

ന��വാ� വലിയ �ക െചലവാ��ത് നി��ലാ�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ജലവിഭവ വ��ിെല ജീവന�ാ��് േഫാ�  വാ��തിനായി ധനവ��് അ�വാദം



ന�കിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇത് സംബ�ി� ഫയലിെ� പക��ക� ലഭ�മാ�േമാ?

സം�ാന�ിെ� ധന��ി പരിധി നിര�്

5268. �ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

,, ഗീതാ േഗാപി

�ീ.ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

,, വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ധന ഉ�രവാദി� നിയമ�കാരം സം�ാന�ിെ��ം േക��ിെ��ം ധന��ി പരിധി

സംബ�ി� വിവര�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന�ിെ� ധന��ി പരിധി സംബ�ി� നിര�് �റ�ണെമ� േക� സമീപനം

ന�ായമാേണാെയ�് വ��മാ�േമാ ;

(സി) ��ത നിര�് താ��ത് സം�ാന�ിെ� കടെമ��് അവകാശം �റ��തിനാേണാെയ�ം

ആയത് സം�ാന�ിെ� ധന ആവശ��െള ഏത് തര�ി� ബാധി�െമ�ം വ��മാ�േമാ ;

(ഡി) ആഭ��ര െമാ� ഉ�ാദന�ിെ� എ� ശതമാനം വെര കടം,  പലിശബാധ�ത എ�ിവ

ആകാെമ�ാണ് ധനകാര�ക�ീഷ� വ��മാ�ിയിരി��െത�് അറിയി�േമാ;

(ഇ) സം�ാന�ിെ� നിലവിെല സാ��ിക നില�ം കടം,  പലിശബാധ�ത എ�ിവ�െട നിര�ം

വ��മാ�േമാ ;

(എഫ്) �ളയാന�ര േകരള�ിെ� �ിതി പരിഗണി�് വാ�ാപരിധി വ��ി�ി�ണെമ�് േക�േ�ാട്

ആവശ�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� ഇ�ാര��ി� േക� സ��ാ� സമീപനം അറിയി�േമാ?

ഇ��ി ജി��െട വികസന പാേ�ജ്

5269. �ീ.പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ��ി ജി��െട വികസന�ിനായി അ�ായിരം േകാടി �പ�െട പാേ�ജ് ബജ�ി�

�ഖ�ാപി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിനാ�� �ക എ�കാരം കെ��വാനാണ് ഉേ�ശി��ത്; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) 2019-20  സാ��ിക വ�ഷം ഈ പാേ�ജി�െട നട�ിലാ�� പ�തിക�

എെ�ാെ�യാണ്;വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) പരി�ിതിെയ പരിഗണി�െകാ�� പ�തിക� ആവി�രി��തിന് എെ��ാം നടപടിയാണ്

സ�ീകരി�ി��ത്; വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�േമാ?



ഇ��ി പാേ�ജിെ� �ട� നടപടിക�

5270. �ീ.േറാഷി അഗ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

സ��ാ� �ഖ�ാപി�ി�� അ�റ് േകാടി �പ�െട ഇ��ി പാേ�ജിെ� �ട� നടപടിക� ഏ�

ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ?

സ��തി മംഗല�സഹായ നിധി പ�തി

T 5271.�ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബജ�ിൽ �ഖ�ാപി�ി�� സ��തി മംഗല�സഹായനിധി പ�തിെയ സംബ�ി� വിശദാംശ�ൾ

ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�ായി വകയി��ിയി�� �ക എ�യാെണ�ം ഈ പ�തി നാളി�വെരയായി�ം

നട�ിലാ�ാ�തിെ� കാരണെമ�ാെണ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത പ�തി�് എ�് ഭരണാ�മതി നൽകാനാണ് ഉേ�ശി��ത്; അേപ�കൾ എ�് �തൽ

സ�ീകരി� �ട�ം; വിശദമാ�ാേമാ?

��ംബേ�മ സഹായ പ�തി

T 5272.�ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഹനാഥ�  അകാല�ി�  മരണെ��ാ�  ന��� ��ംബേ�മ സഹായ പ�തി  (ഫാമിലി

െബനിഫി�് �ീം) നിലവി� നട�ിലാ��േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഈ ഇന�ി� �ടി�ിക �കയായി ഓേരാ ജി�യി�ം എ� �ക ന�കാ��്;  വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഈ �ക ന���തിന് േക�സ��ാരി�  നി�ം എ�് �ക ലഭി�ാ��്;  വിശദാംശ��

അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ആയത് ലഭ�മാ��തിന് എെ��ി�ം �ട�നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  വിശദാംശ��

അറിയി�ാേമാ?

െഷാ��� മ�ല�ിെല എ.ഡി.എസ്. ���ിക�

5273. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



2018-19  സാ��ിക വ�ഷം െഷാ���  മ�ല�ിെല എ.ഡി.എസ്.  ���ിക�െട

നിലവിെല �ിതി�ം ഓേരാ ���ി�െട�ം കരാ� �ക�ം വ��മാ�േമാ ?

മദ�വ�വസായം, േലാ�റി എ�ിവയി� നി�� വ�മാനം

5274. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

2018-19  സാ��ിക വ�ഷം സം�ാന റവന� വ�മാന�ിെ� എ� ശതമാനമാണ്

മദ�വ�വസായം, േലാ�റി എ�ിവയി� നി�ം ലഭി�ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ?

സം�ാന�ിെ� കടം

5275. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം എ� �ക കടെമ��ക��ായി;  എ� �ാവശ�ം

കടെമ��ക��ായി; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഏെത�ാം ഏജ�സികളി� നി�മാണ് കടെമ��ത് എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

േലാ�റിയി� നി�� നി�തി വ�മാനം

5276. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന േലാ�റി വ��് നട�ിവ�� ഭാഗ��റി ന�െ���ി�െട  2018  ജ�വരി �ത�

ഡിസംബ� വെര നി�തിയിന�ി� എ��ക ലഭ�മായി�െ��് െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഇത് സം�ാന റവന� വ�മാന�ിെ� എ� ശതമാനം വ�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

മസാല േബാ�് ഇറ�ാ��ായ സാഹചര�ം

5277. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മസാല േബാ�ി�െട സ��ാ�  എ� �ക സ��പി�ി�െ��ം,  ഏെത�ാം �ാപന�ളാണ്

ഇതി� നിേ�പം നട�ിയി��െത�ം വ��മാ�േമാ, വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) തിരി�ടവ് കാലാവധി�് എ� �ക തിരി�ട�േ��ി വ�െമ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം

ന��േമാ?

മസാല േബാ�ക� വാ�ിയ ക�നിക�



5278. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ�

,, അ�വ� സാദ�്

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബി �റ�ിറ�ിയ മസാല േബാ�ക�  െെ�മറി െസ�ിംഗ് മാ���ി�  നി�ം വാ�ിയ

ക�നിക�െട വിവര�� െവളിെ���േമാ;

(ബി) എ� �ക�െട േബാ�കളാണ് ��ത ക�നിക�  വാ�ിയിരി��െത�് അറിയി�േമാ;

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത മസാല േബാ�ക�  വാ�ിയ ക�നികെള െതരെ���തി�ളള മാനദ���

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത ക�നിക�െട ഏെതാെ� �തിനിധികളാണ് േകരള�ിെല�ി സ��ാ�മായി ച��

നട�ിയി��ത്; ച�� നട�ിയി�ിെ��ി� അതിെ� കാരണം െവളിെ���േമാ;

(ഇ) കി�ബി�െട ന�സ് െല��കളി�  �തിപാദി�ിരി�� ആ��  ഇ�െവ��  ആരാെണ�്

െവളിെ���ാേമാ?

കി�ബി വഴി മ��െ�ാഴിലാളിക�െട ഉ�മന�ിനായി ധനസഹായം

5279. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബി�െട ധനസഹായേ�ാെട മ��െ�ാഴിലാളിക�െട ഉ�മന�ിനായി ഏെത�ാം

പ�തികളാണ് അംഗീകരി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) മാ���ക�െട നവീകരണ�ിനായി കി�ബി�െട ധനസഹായം ന���േ�ാ;  എ�ി�

ഏെത�ാം മാ���ക�  ഈ പ�തിയി�  ഉൾെ���ിയി�െ��ം ��ത പ�തിക��്

ഭരണാ�മതി ന�കിയി�േ�ാ എ�ം വിശദീകരി�േമാ;

(സി) കിഫ് ബി ധനസഹായം ഉപേയാഗി�് മ��െ�ാഴിലാളി �ാമ�ളിെല ��ക�െട അടി�ാന

സൗകര�ം െമ�െ����തിന് പ�തി ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  ഏെത�ാം ��ക�െട

നവീകരണ�ി�േവ�ി ഭരണാ�മതി ന�ിയി�െ��് വിശദീകരി�േമാ?

കി�ബി മസാല േബാ�ിെല ഏജ�മാ��ം ഡീല�മാ��ം ന�േക� വാർഷിക �ക

5280. �ീ.വി.ഡി.സതീശ�

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

,, ഷാഫി പറ�ി�

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

മ�പടി ന��േമാ:



(എ) കി�ബി മസാല േബാ�ിെല വിവിധ ഏജ�മാ��ം,  ഏജ�സിക��ം,  ഡീല�മാ��ം,  നിയമ

ഉപേദ�ാ�ൾ�മായി ന�േക� വാ�ഷിക �കക�  േച��് ഓേരാ വ�ഷ�ം ന�േക�

ഇഫ�ീവ് പലിശ നിര�് എ�യാെണ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) കി�ബി ഇറ�ിയ മസാല േബാ�കളി� ഇ��ം ��ത� ഏജ�മാ�, ഏജ�സിക� ഡീല�മാ�,

നിയമ ഉപേദ�ാ�� എ�ിവെര നിയമി�തിെ� കാരണം െവളിെ���ാേമാ;

(സി) ആഭ��ര േബാ�ക�െട വി�ന�ായി ഇ��ം ��ത� ഏജ�മാ�, ഏജ�സിക�,ഡീല�മാ�,നിയമ

ഉപേദ�ക� എ�ിവ�െട േസവനം ആവശ�മായി വ�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) മസാല േബാ�ക��് ഇം��ിെല നിയമ��  ബാധകമായ�െകാ�ാേണാ ഒ�ി�  ��ത�

നിയമ ഉപേദശകെര നിയമിേ�� സാഹചര���ായത്; വ��മാ�ാേമാ?

കി�ബി മസാല േബാ�കളി� സ��ാ� ന�കിയ ഗ�ാര�ി

5281. �ീ.െക.സി.േജാസഫ്

,, വി.എസ്.ശിവ�മാ�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബി മസാല േബാ�കളി�  സ��ാ�  ന�കിയ ഗ�ാര�ി ക�േസാളിേഡ�ഡ് ഫ�ിെ�

�കളിലാേണാ എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സ��ാരിെ� ക�േസാളിേഡ�ഡ് ഫ�ിെ� അടി�ാന�ി�  ന��� ഗ�ാര�ിക��്

പാലിേ�� നിബ�നക�  കി�ബി മസാല േബാ�ക�െട കാര��ി�  പാലി�ി�േ�ാ;

വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) കി�ബി മസാല േബാ�ക��് ആ�.ബി.ഐ.യി�  നി�ം കി�ബി േനരി�് അംഗീകാരം

ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാ;

(ഡി) കി�ബി മസാല േബാ�ക�� ക�േസാളിേഡ�ഡ് ഫ�ിെ� അടി�ാന�ി�  സ��ാ�

ന��� ഗ�ാര�ി�് ആ�.ബി.ഐ.�െട�ം േക� സ��ാരിെ��ം അംഗീകാരം

ലഭ�മാേ���േ�ാ; ഇെ��ി� അതിെ� കാരണ�� വ��മാ�ാേമാ?

കി�ബി മസാല േബാ�ക��് െഫമ നിയമ�കാര�� അംഗീകാരം

T 5282.�ീ.വി.ഡി.സതീശ�

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

,, േറാജി എം. േജാ�

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് കി�ബി �റ�ിറ�ിയ മസാല േബാ�ക��് ആ�.ബി.ഐ. യി� നി�ം െഫമ

നിയമ�കാര�� അംഗീകാരം മാ�ം ലഭ�മാ�ിയാ� മതിേയാ എ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;



(ബി) ആ�ിസ് ബാ�് എ� �ാപനം �േഖനയാണ് കി�ബി േബാ�ക��് െഫമ നിയമ�കാര��

അംഗീകാരം ലഭ�മാ�ിയിരി��ത് എ� വ�ത ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) സം�ാന സ��ാ� ഗ�ാര�ി ന�കി ലഭ�മാ�� വിേദശ വാ�ക��് ഒ� സ�കാര� ബാ�് വഴി

ആ�.ബി.ഐ. അംഗീകാരം ലഭ�മാ��തിെ� നിയമസാ�ത പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത േബാ�ക��് സം�ാന സ��ാ� ഗ�ാര�ി ന���തിന് ��പ് ആ�.ബി.ഐ. യി�

നിേ�ാ േക� സ��ാരി� നിേ�ാ അംഗീകാരം ലഭ�മാേ���േ�ാ;

(ഇ) ഇ��� ഭരണഘടന�െട 293 അ�േഛദം �കാരം ഒ� സം�ാന�ിന് അതിെ� സ�ിതനിധി

ഗ�ാര�ിയായി ലഭ�മാ�� വിേദശവാ�കളി�  േക� സ��ാരിെ� കൗ��  ഗ�ാര�ി

ലഭ�മാേ���േ�ാ; കി�ബി ഇത് ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാ എ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ?

കി�ബി പ�തി അവേലാകന േയാഗ��

5283. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കി�ബി പ�തി �ഖാ�ിരം അ�വദി�� ���ിക�െട �േരാഗതി വിലയി��ാനായി

അവേലാകന േയാഗ�� നട��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� ഏെത�ാം തല�ളിലാണ് േയാഗം നട��െത�് വിശദമാ�േമാ?

കി�ബി പ�തിക��് ഭരണാ�മതി

5284. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

കി�ബി �േഖന ആെക എ� പ�തിക��ാണ് ഭരണാ�മതി ന�കിയി��ത് എ�ം അതിനായി

എ� േകാടി �പ�െട അട�� �കയാണ് വകയി��ിയെത�ം സ��ാ� വിശദമാ�േമാ ?

കി�ബി �വ��നമാരംഭി�തി�േശഷം ധനകാര�വ��ിെ� േജാലി ഭാര�ി� ഉ�ായ മാ�ം

5285. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബി �വ��നമാരംഭി�തി�േശഷം സം�ാനെ� െപാ�മരാമ�് പണിക��െ�െട

ഉ�വ�് സാ��ികാ�മതി ന���തി�  ധനവ��ിെ� േജാലിയി�  എ� ശതമാനം

�റ��ായി��്;  ധനകാര� വ��് ൈകകാര�ം െച�� ഫയ�ക�െട എ��ി�

�റ��ായി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) കി�ബി �വ��നമാരംഭി�തി�േശഷം ധനകാര� വ��ിെ� േജാലി ഭാര�ി�  ഉ�ായ മാ�ം

പരിേശാധി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ി� ഇതിെ� അടി�ാന�ി� വ��് �ഡി

എെ��ി�ം നട�ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?



കി�ബി�െട ധനസമാഹരണം

5286. �ീ.എം.ഉ��

െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��

�ീ. എ� .എ.െന�ി��്

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബി �പീ�തമായതി�േശഷം ഏെത�ാം േ�ാത�കളി�  നി�ം ധനസമാഹരണം

നട�ിയി��്; വിശദമായ കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ���ിക��് അ�മതി ന��� കാര��ി�  കി�ബി ഏെത�ാം മാനദ��ളാണ്

സ�ീകരി�ിരി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) കി�ബി ഭരണാ�മതി ന�കിയ ���ികളി� ഇനി�ം ���ീകരി�ാ��വ�െട വിശദാംശം

ന��േമാ;

(ഡി) കി�ബിയി� നി�ം നാളി�വെര ���ിക� ���ീകരി�ാ� എ� �പ െചലവഴി�ി��്?

കി�ബി വഴി െന�ാ�ി�കര നിേയാജകമ�ല�ി� �ഖ�ാപി� പ�തിക�

5287. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബി വഴി െന�ാ�ി�കര നിേയാജകമ�ല�ി� �ഖ�ാപി� െപാഴി��-കാേരാട് �ടിെവ�

പ�തി,  അതിയ��  �ടിെവ� പ�തി,  ��റവിള-ആയയി�  പാലം നി��ാണം എ�ീ

���ിക��് ഭരണാ�മതി ന���തി�� നിലവിെല തട���  ഓേരാ�ായി

വ��മാ�േമാ;

(ബി) െപാഴി��-കാേരാട്, അതിയ�� എ�ീ �ടിെവ� പ�തി�് ആവശ�മായ ജലം െന�ാറി� ഇ�

എ�് െത�ി�രി�ി�� റിേ�ാ��് ലഭ�മായി�േ�ാ;  ഏത് ഏജ�സിയാണ് ഈ റിേ�ാ��്

ന�കിയത് എ�് വിശദീകരി�ാേമാ?

കി�ബി പ�തി

5288. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബി പ�തിയി� ഉ�െ���ി ��മംഗലം ൈബ�ാസ് നി��ാണ�ിന് ആ�.ബി.ഡി.സി.െക.

സ��ാരി� േ�ാജ�് റിേ�ാ��് സമ��ി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ� ഘ�മായാണ് പ�തി വിഭാവനം െച�ി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) പ�തി�് ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ�ാ� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?



വയനാട് ജി�യിെല കി�ബി പ�തിക�

5289. �ീ.ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബിയി� നി�ം വയനാട് ജി�യിെല വിവിധ പ�തിക��ായി ഇ�വെര എ� േകാടി �പ

െചലവഴി�ാ�� നടപടി�മ�ളാണ് ���ിയായി�ളളെത�് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തിക�  ഏെത�ാമാെണ�ം ഓേരാ പ�തി�ം അ�വദി�ിരി�� �ക

എ�യാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ?

വ�ർ നിേയാജകമ�ല�ിെല കിഫ് ബി പ�തികൾ

5290. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ��  നിേയാജകമ�ല�ി�  കി�ബിയി�  ഉ�െ���ി എ� ���ിക��് അ�മതി

ന�കിയി��്; വിശദാംശ�ൾ നൽ�േമാ;

(ബി) കി�ബി പ�തിയി� അ�വദി� േറാഡ് ���ിക��� മാനദ��ളി� എെ��ി�ം മാ�ം

വ��ിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� അവ എെ��ാമാണ്; വ��മാ�ാേമാ?

ഏറനാട് നിേയാജകമ�ല�ി� നട�ിലാ�� പ�തിക�

5291. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

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

ഏെതാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ��ത പ�തിക�  നിലവി�  ഏത് ഘ��ിലാെണ�ം അവ എേ�ാ�

���ിയാ�വാനാ�െമ�ം അറിയി�േമാ ?

േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല കി�ബി പ�തിയി� ഉ�െ���ിയി�� ���ിക�

5292. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാതമംഗലം മ�ല�ി�  നി�ം കി�ബി പ�തിയി�  ഉ�െ���ിയി�� ���ിക�

ഏെത�ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതി� എ� ���ിക��് കി�ബി അംഗീകാരം ലഭി�ി�െ��ം എ� ���ിക��് ഇനി�ം

അംഗീകാരം ലഭ�മാകാ�െ��ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) കി�ബി അംഗീകാരം ലഭ�മായി�� ഓേരാ ���ി�േട�ം നിലവിെല �ിതി വ��മാ�ാേമാ;



(ഡി) കി�ബി അംഗീകാരം ഇ�വെര ലഭ�മായി�ി�ാ� ���ിക��് േവഗ�ി�  അംഗീകാരം

ലഭ�മാ�ി ��വ�  ���ി�ം സമയബ�ിതമായി ���ീകരി�വാ�  നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വിശദമാ�ാേമാ?

ആല�� നിേയാജക മ�ല�ിെല കി�ബി �േഖന�ളള ���ിക�

5293. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

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

അ�വദി�ത്; വിശദാംശ�� ന�കാേമാ;

(ബി) ഓേരാ ���ി�േട�ം ഇേ�ാഴെ� അവ� സംബ�ി� വിശദാംശ�� ന�കാേമാ?

ആ�ി വികസന ഫ�ിെ� മാ��നി�േ�ശ�ൾ േഭദഗതി െച��തി�� നടപടികൾ

5294. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ആംേ�ാ-ഇ�ഡ��  മാേന�െമ�ക�െട കീഴി�� എ�ഡഡ് ��ക�െട േശാചനീയാവ��ം

സാ��ിക �തിസ�ി�ം കണ�ിെല��് അവ�െട �ന��ാരണ�ിനായി േനാമിേന� ഡ്

എം.എ�.എ.�െട �േത�ക വികസന നിധിയി� നി�ം ആ�ി വികസന ഫ�ിൽ നി�ം �ക

അ�വദി��തിനാവശ�മായ േഭദഗതിക�, ��ത പ�തിക�െട മാ��നി�േ�ശ�ളി�

വ���തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ എ�് അറിയി�ാേമാ?

ഏറനാട് നിേയാജകമ�ല�ിെല െട�� േസവിം�സ്

5295. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഏറനാട് നിേയാജകമ�ല�ിെല ആ�ി വികസന ഫ�ി�ം െ�ഷ��  െഡവല�െമ�്

ഫ�ി�മായി 2016-17, 2017-18, 2018-19 സാ��ിക വ�ഷ�ളി� െട�� േസവിം�സ്

ആയി എ� �ക�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത െട��  േസവിം�സ് വിനിേയാഗി��തി�ളള മാനദ���  എെ�ാെ�യാെണ�്

വിശദമാ�ാേമാ?

മണ�� മ�ല�ിെല ആ�ി വികസന പ�തിയിെല െട�� േസവിം�സ് �ക

5296. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:



മണ��  മ�ല�ിെല  2016-17  വ�ഷെ� ആ�ി വികസന പ�തിയിെല െട��

േസവിം�സ് �ക എ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ?

മേ�രി നിേയാജകമ�ല�ിെല വികസനം

5297. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) മേ�രി നിേയാജകമ�ല�ിെല വികസന �വ��ന���ായി ആ�ി വികസന പ�തി

ഉ�െ�െട, 01.07.2016 �ത� 31.03.2019 വെര അ�വദി� �ക�െട�ം പ�തി�െട�ം,

���ിക�േട�ം വിശദാംശം വ�ഷാടി�ാന�ി� ന��േമാ;

(ബി) ഓേരാ ���ി�െട�ം നിലവിെല �ിതി എെ��് വ��മാ�ാേമാ?

ആല�� നിേയാജകമ�ല�ി� ഭരണാ�മതി ന�കിയ ���ിക�

5298. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2011-2012 �ത� 2018-19 വെര കാലഘ��ളി� ആ�ിവികസന പ�തിയി� ഉ�െ���ി

ആല��  നിേയാജകമ�ല�ി�  ഭരണാ�മതി ന�കിയ ���ിക�  ഏെത�ാെമ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ിക�െട �ിതിവിവര�� ന�കാേമാ?

ഒ��ാലം അസം�ളി മ�ല�ിെല ആ�ിവികസന ഫ�ി� നി�ളള െട�� േസവിം�സ്

5299. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഒ��ാലം അസം�ളി മ�ല�ിെല ആ�ിവികസന ഫ�ി� നി�ം  2016-17,  2017-18,

2018-19  എ�ീ സാ��ിക വ�ഷ�ളി�  എ� �ക െട��  േസവിം�സ് ഉെ��്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െട��  േസവിം�സ് �ക�െട �േ�ാസ�ക�  അ�വദി��തിെല ധനകാര� വ��ിെ�

മാനദ�ം വ��മാ�ാേമാ?

വട�ാേ�രി മ�ല�ി� ആ�ിവികസന ഫ�് ഉപേയാഗി�� പ�തികൾ

5300. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം വട�ാേ�രി നിേയാജകമ�ല�ി�

ആ�ിവികസന ഫ�് ഉപേയാഗി�് നട�ിലാ�ിയ�ം ഇനി നട�ിലാ�ാ�േ�ശി���മായ



പ�തികൾ ഏെതാെ�യാെണ�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) ��ത പ�തിക�െട നിലവിെല �ിതി വിശദമാ�ാേമാ ?

െപാ� ൈല�റിക��് നിേയാജകമ�ലം ആ�ിപ�തിയി� നി�ം �ക

5301. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

ൈല�റി കൗ�സി�  അംഗീകാര�� െപാ�ൈല�റിക��് െക�ിടം നി��ി�ാ�

നിേയാജകമ�ലം ആ�ി വികസന പ�തിയി�  നി�ം �ക അ�വദി��തിന് സ��ാ�

അ�മതി ന�കിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

എം.എ�.എ. ആ�ിവികസന ഫ�് ഉപേയാഗി�് ��ക��് വാഹനം

5302. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എം.എ�.എ.  ആ�ിവികസന ഫ�് ഉപേയാഗി�് ��ക��് വാഹനം വാ��തിന്

െ�ാേ�ാസ� ന�കി വ�ഷ�� കഴി�ി�ം വാഹനം ലഭ�മാ�ാ� കഴിയാ�ത് സ��ാരിെ�

��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഇത് പരിഹരി�ാ�  സ��ാ�  െച� കാര���

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇൗ പ�തിയി�  ഉ�െ���ി െകാേ�ാ�ി മ�ല�ിെല വിവിധ ��ക��്  2017-18,

2018-19  വ�ഷ�ളി�  വാഹന���് ഫ�് നീ�ിെവ�് ഭരണാ�മതി ലഭി�ി�ം

നാളി�വെരയായി വാഹനം ലഭ�മാ�ാ� കഴിയാ�തിെ� കാരണം അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഇൗ ��ക��് വാഹനം എ�ാണ് ന�കാ� കഴി�കെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇ�ര�ി�  പ�തി നി��ഹണ�ി�  വീ� വ��� ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര സ��ാ�

ഏെത�ി�ം തര�ി�ളള അ�ട� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

എം.എ�.എ. ആ�ി വികസന ഫ�്

5303. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഒ� എം.എ�.എ.�് മ�ല�ി� ഒ� വ�ഷം അ�േകാടി �പ എ� സംവിധാനം നിലവി�

വ�തി�േശഷം എ�ാ മ�ല�ളി�ം ഈ ഫ�് വിനിേയാഗി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത സംവിധാനം നിലവി�  വ�തി�േശഷം �ക ��വ�  െചലവഴി�ാ� മ�ല��

ഏെതാെ�യാെണ�ം എ� �കയാണ് െചലവഴി�ാ� ബാ�ി��െത�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) എം.എ�.എ. മാ� ��വ� �ക�� ( 5േകാടി) ���ിക�െട െ�ാേ�ാസ�ക� ന�കാ�ത്

െകാ�ാേണാ അത� മ� സാേ�തിക കാരണ��  െകാ�ാേണാ ആ�ി വികസന ഫ�്

മ�ല�ളി� ��വനായി െചലവഴി�ാ� കഴിയാ�െത�് വ��മാ�ാേമാ;



(ഡി) േപായ വ�ഷ�ളി� ആ�ി വികസന ഫ�് ��വനാ�ം ഉപേയാഗി�ാ� എം.എ�.എ.മാ��്

ബാ�ി�� �ക�� ���ിക�െട െ�ാേ�ാസ�ക� ന�കാ� അവസരം ന��േമാെയ�്

വിശദമാ�േമാ?

ഉ�മ നിേയാജകമ�ല�ി� െട�� േസവി�സ്

5304. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

ഉ�മ നിേയാജക മ�ല�ിെല എ.ഡി.എസ്.-�  2017-18,  2018-19  സാ��ിക

വർഷ�ളിൽ െട�� േസവിം�സായി എ� �ക നീ�ിയിരി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ?

മണ�� മ�ല�ിെല ബസ് കാ�ി��് േക���

5305. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2017-18െല ആ�ി വികസന പ�തി �കാരം മണ��  മ�ല�ി�  ബസ് കാ�ി��്

േക��� �ാപി��തിന് ��� ജി�ാ കള��െട 24.5.2018- െല 6/2408/2017 �കാരം

ഭരണാ�മതിയാെയ�ി�ം ��ത ���ി ഇ�വെര ആരംഭി�ാനായി�ി� എ� കാര�ം ധനകാര�

വ��ിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ���ി �ട�ാ� കഴിയാ�തിെ� കാരണം എ�ാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) അ�ഡി�ഡ് ഏജ�സിക��് നി��ഹണ �മതല�ം െപാ�മരാമ�് വ��ിന് േമ�േനാ�

�മതല�ം ഉ� ���ിക� ഏത് അ�ൗ�് ശീ�ഷക�ി� നി�മാണ് വിനിേയാഗിേ��ത്;

(ഡി) േമ�  �ചി�ി� ���ി െപാ�മരാമ�ിെ� േമ�േന��ി�  നട��തിന് ��ത വ��ിെ�

െഡേ�ാസി�് െഹഡായ  8443-00-108 -PW Deposit എ� ശീ�ഷക�ി� െഡേ�ാസി�്

െചേ��താെണ�് ��� ജി�ാകള�െറ അറിയി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� ആയതിേ�� സ�ീകരി�

നടപടി സംബ�ി� വിശദാംശ�� ന�കാേമാ?

െട�� ബാല�സ്

5306. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) എം.എ�.എ. മാ�െട ആ�ി വികസന പ�തി, �ാേദശിക വികസന പ�തി എ�ിവയി� വ��

െട�� ബാല�സ് �ക ഉപേയാഗെ���ി �തിയ പ�തിക� സമ��ി�ാ� ഇേ�ാ� അ�മതി

ന���േ�ാ;

(ബി) പ���  മ�ല�ി�  2016-17,  2017-18,  2018-19  എ�ീ വ�ഷ�ളിെല െട��

ബാല�സായി എ� �കയാ��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) െട��  ബാല�സായി വ�� �ക�് �തിയ പ�തിക�  സമ��ി�ാ�  അ�മതി ന��േമാ;



വിശദമാ�ാേമാ?

െവ�വഴി സ��ാ� എ�.പി. �ളിന് ഓ�� േ�ജ് നി��ി�ാ� നടപടി

5307. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാതമംഗലം മ�ല�ി�  േകാതമംഗലം ��സി�ാലി�ിയി�  െവ�വഴി സ��ാ�  എ�.പി.

�ളിന് ഒ� ഓ�� േ�ജ് നി��ി�വാ� എം.എ�.എ. എസ്.ഡി.എഫ്.-� നി�ം 4.95 ല�ം

�പ�െട �േത�ക അ�മതി�േവ�ി ന�കിയി�� െ�ാേ�ാസ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത െ�ാേ�ാസലി� സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� എെ��ാമാണ് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സ��ാ�  ��കെള മികവിെ� േക��ളാ��തിെ� ഭാഗമായി നട�ിലാ�ി വ�� െപാ�

വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണയ�ം പരിപാടി�െട ഭാഗമായി േകാതമംഗലെ� സ��ാ�  എ�.പി.

�ളായ െവ�വഴി �ളിന് ഓ��  എയ�  േ�ഡിയം നി��ി�വാ�  എം.എ�.എ.

എസ്.ഡി.എഫ്.  � നി�ം �ക അ�വദി�വാ� �േത�ക അ�മതി ലഭ�മാ��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

ആ�ിവികസന ഫ�് വിനിേയാഗി�് േറാഡ് ���ിക�

5308. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തേ�ശ �ാപന��െട അധീനതയി�  വ�� േറാഡ് ���ിക�  ആ�ിവികസന ഫ�്

വിനിേയാഗി�് െപാ�മരാമ�് വ��് �ഖാ�ിരം ഡിേ�ാസി�് വ��ായി െചേ��

സാഹചര��ളി�  തേ�ശ വ��ി�  നി�ം ഡിേ�ാസി�് െചേ�� �ക തേ�ശ വ��് ചീഫ്

എ�ജിനീയ�െട ഓഫീസി�  നി�ം സമയബ�ിതമായി ഡിേ�ാസി�് െച�ാ���ലം

ഭരണാ�മതി ലഭി� ���ിക� ആരംഭി�ാ� കഴിയാെത �യാസം േനരി�� സാഹചര���

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഭരണാ�മതി ലഭി� ആ�ിവികസന ഫ�് ���ിക�െട �ക ബ�െ�� നി�വഹണ

ഏജ�സി�്  (വിശിഷ�ാ െപാ�മരാമ�് വ��ിന്)  തേ�ശ ഭരണ ചീഫ് എ�ജിനീയ�െട

ആഫീസി�  നി�ം ഫ�് ഇ� എ� കാരണം പറ �് സമയബ�ിതമായി ഡിേ�ാസി�്

െച�ാതിരി�� സാഹചര�ം സംബ�ി�് സമ�മായ അേന�ഷണം നട�േമാ; വിവരി�േമാ?

വട�ാേ�രി മ�ല�ിെല �ാേദശികവികസന ഫ�് ഉപേയാഗി�� വികസന ���ിക�

5309. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം വട�ാേ�രി നിേയാജകമ�ല�ി�

�ാേദശികവികസന ഫ�് ഉപേയാഗി�് നി��ാണം ���ീകരി��ം,നിർ�ാണം



���ീകരി�ാ��മായ �വ ൃ�ിക� ഏെതാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ���ീകരി�ാ� ���ിക�െട നിലവിെല �ിതി എ�ാെണ�ം ���ീകരി�ാ��ം

ആരംഭി�ാ��മായ പ�തിക�െട ���ി �ട��തിന് എെ��ി�ം തട���െ��ി�

ആയത് എ�ാെണ�ം വിശദീകരി�േമാ?

��ിൈലേസഷ� സ��ിഫി��്

5310. �ീ.എം.ഉ��

,, എ�. ഷം��ീ�

,, ടി. വി. ഇ�ാഹിം

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക�ാവി�ത പ�തിക��് യഥാസമയം ��ിൈലേസഷ� സ��ിഫി��് ന�കാ� കഴിയാ�

സാഹചര�ം നിലവി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം സമയപരിധി കഴി�ി�ം ��ിൈലേസഷ�

സ��ിഫി��് ന�കാ� കഴിയാ� എ� േക�ാവി�ത പ�തിക��്; ലി�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) െചലവാ�ിയ �ക�് അ�ൗ��് ജനറ� ഓഡി�് സ��ിഫി��് ന�കാ� വിസ�തി�ി�േ�ാ;

ഉെ��ി� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ?

േക�ാവി�ത പ�തിക�

5311. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് 2018-19 സാ��ിക വ�ഷ�ി� േക�ാവി�ത പ�തിക��ായി നീ�ിവ�ത്

എ� �കയാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��തയിന�ി� േക� വിഹിതമായി 2019 മാ��് 31 വെര എ� �ക ലഭി�; വിശദമാ�േമാ;

(സി) േക�ാവി�ത പ�തിക��് യഥാസമയ�് ��ിെെലേസഷ�  സ��ിഫി��്

സമ��ി�ാ�തിെ� േപരി�  േക�വിഹിതം ന�മായി�േ�ാ;  എ�ി�  എ� �കയാണ്

ന�മായെത�് െവളിെ���േമാ;

(ഡി) േക� സ��ാരിെ� മാ�� നി�േ�ശ��  മറികട�് ഫ�് െചലവഴി�ത് �ലം േക�ാവി�ത

പ�തിക�െട ഫ�് ഇൗ സ��ാ�  വ�തി�േശഷം ന�െ�� സാഹചര�ം ഉ�ായി�േ�ാ;

വിശദാംശം ന��േമാ?

ബിേവറജസ് േകാ��േറഷനി� ക���� േ�ാ�ാമ� കം ഓ�േറ��

5312. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ബിേവറജസ് േകാ��േറഷനി�  ക����  േ�ാ�ാമ�  കം ഓ�േറ��  ത�ികയിേല�് ��ത

�ാപന�ി�  മ�് ത�ികകളി�  േജാലി െച�� �ിരം ജീവന�ാ��് �േമാഷ�  ന�കി

നിയമി�വാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ ;

(ബി) ഇതിനായി ക����  േ�ാ�ാമ�  കം ഓ�േറ��  ത�ിക�െട േയാഗ�ത പരി�രി�വാ�

തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(സി) ഇ�ാര��ിനായി നി�തി വ��ി�  നി�ം പി.എസ്.സി.�െട ഉപേദശ�ിനായി ക�്

(എ3/6/2019/ടാ�സ്)  ന�കിയി�േ�ാ;  എ�ി�  പി.എസ്.സി.�െട

ഉപേദശെമ�ായി��െവ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത ത�ികയിേല�് പി.എസ്.സി. �����ിക �സി�ീകരി� സാഹചര��ി� ��ത റാ�്

ലി�ി� നി�ം നിയമനം നട�ാെത െ�ഷ�� ��സ് േഭദഗതി െച�് വ��തല �േമാഷ� വഴി

നിയമനം നട��ത് ഏത് സാഹചര��ിലാണ് ; അത് �ന:പരിേശാധി�േമാ ?

ആേരാഗ� ഇ��റ�സ് പ�തി

5313. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അടിയ�ര സാഹചര��ളി�  െമഡിെസപ് പ�തിയി�  ഉ�െ��ിരി��

ആ�പ�ികളി�െ�ടാ� ആ�പ�ിയി� ചികി�േത�� ജീവന�ാ��് ഈ പ�തി �കാര��

ചികി�ാ സഹായം ലഭ�മാ�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ;

(ബി) ഇെ��ി�  ഇ�രം സാഹചര��ി�  ചികി�ാ സഹായം ലഭ�മാ��തിന് എെ��ാം ബദ�

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ?

�ാർ�് േസാ�് െവയറിെ� േപാരാ�കൾ പരിഹരി��തി�� നടപടികൾ

5314. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ� ജീവന�ാ��് �ഖ�ാപി�� �ാമബ� ഉ�െ�െട�� ആ��ല��� �ാ��ി�

നി�ം യഥാസമയം ബി�  െ�ാസസ് െച�വാൻ കഴിയാ���ലം ൈവ�� സാഹചര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) �ാ��ിെ� േപാരാ�കൾ നിമി�ം ഏ��െമാ�വി�  �ഖ�ാപി� �ാമബ� വിതരണം

െച��തിന് ഏകേദശം എ� ദിവസെ� കാലതാമസ��ായി�െ��് വിശദമാ�േമാ;

(സി) �ാ��ിെ� േപാരാ�കൾ �ല�ം െന�് വ��് തകരാ��ല�ം,  സ��ാ�  �ഖ�പി��

ആ��ല��� യഥാസമയം വിതരണം െച�വാൻ കഴിയാ�ത് പരിഹരി��തിന് നടപടികൾ

സ�ീകരി�േമാ എ�് അറിയി�ാേമാ?

േ��് െെലഫ് ഇൻ�റൻസ് േപാളിസി



5315. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േ��് െെലഫ് ഇൻ�റൻസ് േപാളിസി എ��ി�� എ�ാ ജീവന�ാ��ം േപാളിസി

സ��ിഫി��ക�  സമയബ�ിതമായി ന�കാ� സാഹചര��ി�  േപാളിസി കാലാവധി

���ിയാ�േ�ാ�  �ക ലഭി�വാ�  േപാളിസിക�  ഓേരാ�ി�ം �േത�കം ��പ��ി�

സത�വാ��ലം ന�കണെമ� നിബ�ന ല�കരി�വാ�  നിലവി�� ച���  േഭദഗതി

വ��വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) സ��ീസി�  നി�ം വിരമി� ജീവന�ാ��് വരിസംഖ� േരഖക�  അടി�ാന േരഖയായി

പരിഗണി�് േപാളിസി കാലാവധി ���ിയാ�േ�ാ�  �ക ലഭ�മാ��തിന് ച���

പരി�രി�േമാ?

പ�ാളി� െപ�ഷ� പ�തി

5316. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സംസ് ഥാനെ� സിവി�  സ��ീസ് േമഖലയിൽ പ�ാളി� െപ�ഷ�  നട�ിലാ�ിയേശഷം

2019 െമയ് 31 വെര എ� പ�ാളി� െപ�ഷ�കാ� േജാലി െച���് എ�തിെ� വ��്

തിരി�� പ�ിക ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) പ�ാളി� െപ�ഷ�  പ�തി �ന:പരിേശാധി��തിന് സ��ാ�  �പീകരി� സമിതി�െട

�വ��നം വിലയി��ിയി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ?

പ�ാളി� െപ�ഷ� പ�തി �ന:പരിേശാധി�ാ�� ക�ി�ി

T 5317.�ീ.പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  -  െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളിെല ജീവന�ാ��് േവ�ി നട�ിലാ�ിയ പ�ാളി�

െപ�ഷ� പ�തി �നപരിേശാധി�െമ� �ഖ�ാപനം �ാവ��ികമാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) പ�ാളി� െപ�ഷ� പ�തി�െട �ന:പരിേശാധന സംബ�ി�് റിേ�ാ��് സമ��ി��തിനായി

നിേയാഗി� ക�ി�ിെയ എ�ാണ് നിയമി�ത്;  ��ത സമിതി ഇതിനകം േച�� േയാഗ��െട

നടപടി�റി�ിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഈ ക�ി�ി�െട കാലാവധി നീ��തിന് തീ�മാനെമ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  അതി��

കാരണെമ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

ഭവനവാ��െട പിഴ�ലിശ നിര�്

5318. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) സ��ാ� ജീവന�ാ��� ഭവന നി��ാണ വാ� എ��േശഷം �ക അതത് ആവശ����്

ഉപേയാഗി�ാെത ��പേയാഗം െച��വരി�  നി�് ഇൗടാ�� പിഴ�ലിശ നിര�്  2.5

ശതമാന�ി� നി�ം  18% ആയി വ��ി�ി�് ഉ�രവ് �റെ��വി�ി�േ�ാ;  എ�ി� പക��്

ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ഉ�രവ് �കാര�� പിഴ�ലിശയിെല വ��നവ് ഏത് തീയതി �ത���

വാ�ക��ാണ് ബാധകമാ��ത്;

(സി) ��ത സ��ാ�  ഉ�രവിെ� �ാബല��ീയതി� ��പ് വാ� എ��ക�ം നാളി�വെര

��ിെെലേസഷ� സ��ിഫി��് സമ��ി�ാതിരി�ക�ം െച� ജീവന�ാ��� പിഴ�ലിശനിര�്

എ�യാണ്; വിശദമാ�േമാ?

വിദ�ാഭ�ാസ വാ�ാ തിരി�ടവ് പ�തി

5319. �ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിദ�ാഭ�ാസ വാ� തിരി�ടവ് പ�തി�െട നിലവിെല �ിതി എ�ാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�ായി എ� അേപ�ക�  ലഭി�ി��്  ;അേപ�ക�െട ത��ിതി

എ�ാെണ�ത് സംബ�ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) പാറ�ാല നിേയാജകമ�ല�ി�  നി�ം ��ത പ�തി�ായി എ� അേപ�ക�

ലഭി�ി�െ��ം അയതിേ�� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ��ളള വിശദവിവര��

പ�ായ�ടി�ാന�ി� ലഭ�മാ�ാേമാ?

വിദ�ാഭ�ാസവാ�ാ തിരി�ടവ് സഹായ പ�തി

5320. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിദ�ാഭ�ാസവാ�ാ തിരി�ടവ് സഹായ പ�തി�് േവ�ി സ��ാ� എ� േകാടി �പ അ�വദി�;

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഏത് തീയതിവെര �ടി�ികയായ വാ�ക��ാണ് ഇ�ര�ി�  സഹായം ലഭി�ി��ത്;

ഇ�ര�ി� എ� ആ�ക��് സഹായം ലഭി�ക��ായി എ�തിെ� ജി� തിരി�� പ�ിക

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) വിദ�ാഭ�ാസവാ�ാ തിരി�ടവ് പ�തി �കാരം അ�വദി�െ�� �കയി�  നി�ം എ� േകാടി

�പ�െട സഹായം ഇതിനകം ലഭ�മാ�ി എ�തിെ� ജി�തിരി�ളള കണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) വിദ�ാഭ�ാസവാ� തിരി�ട�ാ�  കഴിയാെത �യാസം അ�ഭവി�� ഒ�നവധിേപ�  ഇ�ം

സം�ാന�് ഉ�് എ� കാര�ം സ��ാരിെ� ��യി� വ�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി� അവ��്

�ടി ഈ സഹായപ�തി ലഭ�മാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?



ഒ��ാലം അസം�ി മ�ല�ിെല ���ിക�

5321. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 2016-17,  2017-18,  2018-19  എ�ീ വ�ഷ�ളിെല ബ�ജ�ി�  ഉ�െ���ി ഒ��ാലം

അസം�ി മ�ല�ിെല ഏെത�ാം ���ിക��ാണ് ഫ�് അ�വദി�ത്;  വിശദാംശം

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ ���ി�െട�ം നിലവിെല �ിതി വിശദമാ�ാേമാ?

സഹകരണ ബാ�കളി� നി�്സമാഹരി� �ക

5322. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സാ�ഹ� �ര�ാ െപ�ഷ�, െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  െപ�ഷ�  എ�ിവ ന���തി�േവ�ി

സഹകരണ ബാ�കളി� നി�ം എ� �ക സമാഹരി�; വിശദാംശം ന��േമാ; ജി� തിരി�ളള

കണ�ക� െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഇതി� എ� �ക തിരി�ട�ി��്; ജി� തിരി�ളള കണ�ക� ന��േമാ;

(സി) ബാ�ി �ക എ�േ��് തിരി�ട�ാനാ�െമ�് െവളിെ���േമാ?

വിവിധ േ�മെപ�ഷ�ക�

5323. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം വിവിധ േ�മെപ�ഷ�ക�� േവ�ി എ� േകാടി

�പ ഇതിനകം െചലവഴി�ി��്; അറിയി�േമാ;

(ബി) �ണേഭാ�ാ��െട എ��ം വിതരണം െച� �ക�ം ജി� തിരി�് വ��മാ�ാേമാ?

സാ�ഹ� �ര�ാേ�മ െപ�ഷ�

5324. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വിവിധ സാ�ഹ� �ര�ാ േ�മ െപ�ഷ�  വാ�� എ� േപ�  ഉെ��്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം ��തായി എ� േപ��് വിവിധ േ�മ െപൻഷ�കൾ

അ�വദി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം വിവിധ സാ�ഹ�േ�മ െപൻഷ�കൾ എ� �പ വീതം



വ��ി�ി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

ഇ�ിരാഗാ�ി നാഷണ� വിേഡാ െപ�ഷ� �ീം

5325. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018-19 സാ��ിക വ�ഷം ഇ�ിരാഗാ�ി നാഷണ� വിേഡാ െപ�ഷ� �ീം, ഇ�ിരാഗാ�ി

നാഷണ�  ഡിെസബിലി�ി െപ�ഷ�  �ീം എ�ിവയി�െട േക� സ��ാ�  അ�വദി� �ക

എ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത �ക വിനിേയാഗി�ത് സംബ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ?

അഡീഷണ� ഓതെെറേസഷ�

5326. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് 2018-19 ൽ ഏെത�ാം വ��ക� അഡീഷണ� ഓതെെറേസഷ� വഴി ഫ�്

ആവശ�െ��ി��്; വ��മാ�േമാ;

(ബി) അഡീഷണ� ഓതെെറേസഷ� വഴി ന�കിയ �ക എ�; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) കഴി� വ�ഷം അഡീഷണ�  ഓതെെറേസഷ�  വഴി ന�കിയ �ക ബ�െ�� വ��ക�

െചലവഴി�ി�േ�ാ;  വ��മാ�േമാ;  ഇത് ധനകാര� വ��് പരിേശാധി�ി�േ�ാെയ�ം

അറിയി�േമാ?

ജീവന�ാ�െട ശ�ള പരി�രണം

5327. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2019-20 സാ��ിക വ�ഷം ജീവന�ാ�െട ശ�ളം, െപ�ഷ� എ�ിവ ന���തിന് േവ�ി

എ�് �ക േവ�ിവ�ം; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ജീവന�ാ�െട ശ�ള പരി�രണം നട�ിലാ�ിയാ�  ഇത് എ�യായി വ��ി�െമ�ാണ്

ധനകാര�വ��് ത�ാറാ�ിയ മ��കാല സാ��ിക നയ�ി� വ��മാ�ിയി��ത്;

(സി) 2020-21  �  തനത് നി�തി വ�മാനമായി ��ത നയ�ി�  എ� േകാടി �പയാണ്

�തീ�ി��ത് എ�് അറിയി�േമാ?

ഇ-േവ ബി� സ�ദായം

5328. �ീ.െജയിംസ് മാത�

,, ��ഷ� കട��ി



,, െക.��ിരാമ�

,, എ. �ദീ��മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് അ��  സം�ാന ചര�നീ�ം വീ�ി��തിന് ഇ-േവ ബി�  സ�ദായം

���മായ രീതിയി� നട�ിലാ�ി കഴി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഇ-േവ ബി�  സ�ദായം ���മായി നട�ിലാ��േതാെട അതി��ി െച�േപാ�ക�െട

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

(സി) ഏെത�ാം ചര�ക��ാണ് ഇ-േവ ബി� സ�ദായം ബാധകമ�ാ�െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) െച�് േപാ�ക� നി��ലാ�ിയ സാഹചര��ി� ഇ�കാര�ളള ചര�നീ�ം നിരീ�ി��തി�ം

േരഖെ����തി�ം എെ��ാം സംവിധാന�ളാണ് ഏ�െ���ിയി�ളളത്;

(ഇ) അ�� സം�ാന ചര�നീ��ിെ� �താര�ത ഉറ�വ���തിനായി ഓ�െെല� െസ�ഫ്

ഡി�േറഷ� സംവിധാനം നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

ജി.എസ്. ടി. നട�ിലാ�ിയേതാെട നി�തി േചാ��

5329. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജി.  എസ്.ടി.  നട�ിലാ�ിയേതാെട സ��� വ�ാപാര രംഗ�്  200 േകാടിയിലധികം �പ�െട

നി�തി ന�ം ഉ�ായതായി സ��ാരിെ�റ ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  എ�ാണ് ഇ��ം വലിയ നി�തി േചാ���് കാരണമായി സ��ാ�  കാ��

സാഹചര���; ഇത് പരിഹരി�ാ�  എെ�ാെ� അടിയ�ര നടപടിക�

െെകെ�ാ�െമ�റിയി�േമാ;

(സി) സം�ാനേ��� ഉ����ളി�  80  ശതമാന�ം ഇതര സം�ാന�ളി�  നി�്

വ��തിനാ�  അതി��ി െച�് േപാ�കളി�  പരിേശാധന ശ�മാ�ാ�  എെ�ാെ�

നടപടിക� സ�ീകരി�െവ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) കട പരിേശാധന,  വാ�ഷിക റിേ��  സമ��ണം എ�ിവ സമയബ�ിതമായി നട�ാ�ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശ�� ന��േമാ?

ജി.എസ്.ടി. വ�മാനം വർ�ി�ി�ാൻ സ�ീകരി� നടപടികൾ

5330. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� സാ��ിക വ�ഷം എ� േകാടി �പ�െട ജി.എസ്.ടി.വ�മാനമാണ് ല��മി�ി��ത്;

��ത ല��ം ൈകവരി�ാൻ സാധി�ാെത വ�ി�േ�ാ;  എ�ി�  അതി�� കാരണ�ൾ

എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത നി�തി പിരിെ���വാ�  സം�ാന സ��ാ�  എെ��ാം �വ��ന��



നട�ിെയ�റിയി�ാേമാ;

(സി) അതി��ിയി� ഇ-േവ ബി�ക�ം, വാഹന�ളിെല ചര�ം പരിേശാധി��തിന് �േത�ക നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ഡി) വാഹന��െട ന�� അടി�ാന�ി� ഇ-േവ ബി�ക� േമാണി�� െച��തി�� സംവിധാനം

�ാവ��ികമാ�ിയി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ വ��മാ�ാേമാ?

ജി.എസ്.ടി. ഇന�ി� േഹാ��കളി� നി�ം പിരി�കി�ിയ �ക

5331. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ജി.എസ്.ടി.  രജിേ�ഷനി� പിേ�ാ�ം നി���ത് േഹാ�� ആ�് െറ�റ�്

േമഖലയാണ് എ�ളള വ�ത ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) �തിവ�ഷം എ� ല��ി�  വി�വര�ളള േഹാ��കെളയാണ്

ജി.എസ്.ടി.രജിേ�ഷെന��ണെമ� നിബ�നയി� ഉ�െ���ിയി�ളളത്;

(സി) സം�ാന�് ജി.എസ്.ടി.  രജിേ�ഷ�  ബാധകമായ എ� േഹാ��ക�

�വ��ി��െ��ാണ് ധനവ��് കണ�ാ��ത്;

(ഡി) ഇതി�  ജി.എസ്.ടി.  രജിേ�ഷ�ളളവ എ�;  രജിേ�ഷ�  എ��തി�  എ�െയ�ം ആയത്

റ�ാ�ി; റ�ാ�ാ�ളള കാരണം എ�ിവ വ��മാ�േമാ;

(ഇ) 2018-19  സാ��ിക വ�ഷം ഇൗ േമഖലയി�  നി�ം ജി.എസ്.ടി.  ഇന�ി�  സ��ാരിന്

പിരി� കി�ിയ �ക എ�; വ��മാ�േമാ?

നി�തി െവ�ി�്

5332. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ജി.എസ്.ടി. നട�ിലാ�ിയതിെ� മറവി� വ�ാപകമായി നി�തി െവ�ി�് നട��ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഇ�ര�ി� നി�തി െവ�ി�് കെ��ിയതിെ� അടി�ാന�ി� എ� ക�വട�ാ�െ�തിെര

നടപടിെയ��; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇ-േവ ബി� ഏ�െ���ിയതി�േശഷം നി�തി പിരിവി� കാര��മത ഉ�ായി�േ�ാ; വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ?

നി�തി റിേ��ക�

5333. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം നി�തി റിേ��ക� അസസ് െച��തി� ഓേരാ

വ�ഷ�ം എ� േക�ക� �ടി�ികയായി��്; ജി.എസ്.ടി നട�ിലാ��തിന് ��ം േശഷ�ം എ�

വീതം േക�ക� �ടി�ികയായി��്; കണ�ക� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) അസ�െമ�് വഴി നാളി�വെര എ� �ക അധിക നി�തിയായി പിരി��തിനാണ്

ല��മി�ി��ത്; ഇതി� എ� �ക പിരി�ാൻ കഴി�ി��്;

(സി) വാ�് അസ�െമ�് �നരാരംഭി�ാെമ� ൈഹേ�ാടതി വിധി�െട അടി�ാന�ി�

അസ�െമ�് �നരാരംഭി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� എ�െകാ�്; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) നി�തി റിേ��  അസ�െമ�ക�  സമയബ�ിതമായി ���ിയാ�ാ�താണ് �തീ�ി�

തര�ി�� നി�തി വള�� ൈകവരി�ാ�തിന് കാരണെമ�്

വിലയി��ിയി�േ�ാ;വ��മാ�േമാ?

നി�തി റിേ��ക�

5334. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനം ക�� ധന�തിസ�ിയി�െട �േ�ാ�േപാ�േ�ാ�ം നി�തിവ��് കാര��മമായി

�വ��ി��ിെ�� കാര�ം പരിേശാധി�േമാ;

(ബി) നി�തി റിേ��ക�  50  ശതമാന�ി�ം താെഴ മാ�േമ പരിേശാധി��� എ� കാര�ം

പരിേശാധി�് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) െമാ�ം നി�തി വ�മാന�ിെ� 2ശതമാന�ി�ം താെഴ മാ�േമ പിരിെ����� എ� കാര�ം

പരിേശാധി�േമാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) 2014-15, 2015-16, 2016-17 വ�ഷ�ളിെല വാ�് വ�മാനം എ�; അധികമായി അസസ്

െമ�ി�െട കെ��ിയ �ക എ�; ഇതി� എ� പിരിെ���; വ��മാ�േമാ?

സ���ം വി�വരവ് ഇന�ി� ലഭി� നി�തി

5335. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�്  2018-19 സാ��ിക വ�ഷ�ി� സ���ം വി�വരവ് ഇന�ി� എ� �ക

നി�തിയായി ലഭി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇത് �� സാ��ിക വ�ഷേ��ാ� എ� വ�ത�ാസെ��ിരി��െവ�് െവളിെ���േമാ?

2016-17-െല വാ�് വ�മാനം

5336. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) 2016-17-െല കണ��സരി�് വാ�് വ�മാനം എ� �പയായി�� ;

(ബി) ടി കാലയളവിൽ നി�തി റിേ��  പരിേശാധനയി�െട വാ�് നി�തി എ� ലഭി�െമ�ാണ്

കണ�ാ�ിയത്; അതി� എ�് �ക പിരിെ��� ?

തി�വന��രം ജി�ാ �ഷറിയി� സമ��ി� ബി�ക�

5337. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ളയാന�ര അ���പണിക��ായി ജലവിഭവ വ��്  536.27  േകാടി �പ�െട ബി�ക�

തി�വന��രം ജി�ാ �ഷറിയി� 2019 ജ�വരി -െഫ�വരി മാസ�ി� സമ��ി�ി�േ�ാ ;

(ബി) ഇതി� എ�് �ക�� ബി�ാണ് പാ�ാ�ിയെത�് അറിയി�േമാ?

2018-19 സാ��ിക വ�ഷ�ിെല �ഷറി നിയ�ണം

5338. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിെ� സാ��ിക �ിതി േമാശമായ സാഹചര��ി�  2018-19  സാ��ിക

വ�ഷ�ിെ� അവസാന മാസ�ളി� �ഷറി നിയ�ണം െകാ�വ�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  എെ�ാെ� നിയ�ണ�ളാണ് ��ത കാല�് �ഷറി േപ�െമ�കളി�

ഏ�െ���ിയി��ത്;

(സി) �ഷറി ക� സി��ിേല�് കഴി� സാ��ിക വ�ഷം എ� േകാടി �പയാണ് മാ�ിയത്; �ാ�

ഫ�്/േനാ� �ാ� ഫ�് ഇനം തിരി�് ന��േമാ;

(ഡി) ഇ-ലാംസിേല�് എ� േകാടി �പ�െട ബി�കളാണ് മാ�ിയത്?

��രി�രി� സ��ഷറി ആരംഭി�ാ� നടപടി

5339. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��രി�രി�  നിലവി��ായി�� വ�മാ�  �ഷറി നി��ലാ�ി സ��ഷറി

ആരംഭി�െമ�റിയി�് വ�ഷ��  കഴി�ി�ം സ��ഷറി അ�വദി�ാ� നടപടി

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��രി�രി� സ��ഷറി ആരംഭി�ാ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

നില�� സബ് �ഷറി

5340. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:



(എ) നില��  സബ് �ഷറി�് സ��മായി െക�ിടം നി��ി��തി�� നടപടി�െട ഇേ�ാഴെ�

അവ� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�് �ക വകയി��ിയി�േ�ാ; എ�യാണ് െക�ിട നി��ാണ�ിന് �തീ�ി��

�ക;

(സി) നില��  �ഷറിെയ �റ�  ജി�ാ �ഷറിയായി ഉയ���തിന് എം.എ�.എ.  ന�കിയ

നിേവദന�ി� സ�ീകരി� നടപടി വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) നില��  േക�മാ�ി �റ�  ജി� �ഷറി അ�വദി�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ;

വ��മാ�ാേമാ?

കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല �ഷറി െക�ിടനിർ�ാണം

5341. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല ഏെത�ാം �ഷറിക��് െക�ിടം നി��ി�വാൻ കി�ബിയി� നി�്

�ക അ�വദി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ; വിശദാംശ�� നൽ�േമാ;

(ബി) ��ത ���ിക�െട െട�ഡ� നടപടി ���ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� നൽ�േമാ;

(സി) എ�ി�  ഓേരാ �ഷറി�േട�ം നിർ�ാണ���ിക�  ആെര�ാമാണ് ഏെ���ിരി��െത�ം

ഓേരാ ���ി�ം എ�് ആരംഭി�വാൻ സാധി�െമ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

�ഷറി െച�ിന് അധികം �ക ന�കാനിടയായ സാഹചര�ം

5342. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�� ജി�ാപ�ായ�് കരാ�കാരന് ക�� ജി�ാ �ഷറിയി� നി�ം ര�് ല�ം �പ�െട

െച�ിന് പകരം ഇ�പത് ല�ം �പ ന�കിയ വിഷയം ��യി�െപ�ി�േ�ാ ;

(ബി) 2018  ആഗ�് മാസ�ി�  ഉ�ായ ഇ�ാര��ി�  �ഷറി വ��് നട�ിയ

അേന�ഷണ�ിേ��ം ൈകെ�ാ� നടപടിക�െട�ം വിശദാംശ�� ന��േമാ ;

(സി) അനധി�തമായി ൈക��ിയ പ�ിര�ിപണം ഇതിനകം കരാ�കാരനി�  നി�് തിരി�്

പിടി�ക��ാേയാ ;

(ഡി) ചില േകാ�കളി� നി�� സ����ം ഇടെപട�ക�ം അേന�ഷണെ��ം പണം തിരി�പിടി��

നടപടിെയ�ം ���ലമാ��തായ റിേ�ാ��ക�  പരിേശാധി�ക��ാേയാ  ;  വിശദാംശ��

ന��േമാ ?

�ഷറി പണമിടപാടി�� സാേ�തിക തട����് പരിഹാരം



5343. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സാേ�തിക തട���  കാരണം �ഷറികളിെല വ��ിഗത അ�ൗ�കളി�  നി�ം

പണെമ��ാനാകാെത വ��ത് പരിേശാധി�േമാ;

(ബി) ഇ��െന�ിെ� േവഗത�റ�ം െസ�വറിെ� േശഷി�റ�ം സാേ�തിക സംവിധാന�ിെ�

പാളി�ക�മാണ് ഇ�ര�ി� സംഭവി�വാ� കാരണമാ��െത� കാര�ം പരിേശാധി�േമാ;

(സി) നിലവി�  �ഷറികളി�  നട�ിലാ�ിയി�� േസാ�്െവയ�  ���േതാതി�  ഉപേയാഗി�വാ�

കഴി��ിെ��കാര�ം പരിേശാധി�േമാ;

(ഡി) സബ് �ഷറികളി�  നി�ം ജി� �ഷറികളി�  നി�ം േസാ�്െവയ�  സംബ�ി�് ലഭി�

പരാതികെള�റി�് വ��മായ വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;  ഇത് പരിഹരി�വാ�  ധനകാര�വ��്

സ�ീകരി� നടപടിക� അറിയി�േമാ?

െകാ�ം ജി�യിെല കാ�ണ� ചികി�

T 5344.�ീ.എം. �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കാ�ണ�പ�തി �കാരം െകാ�ം ജി�യി� ഏെത�ാം സ�കാര� ആ�പ�ികളിലാണ് േരാഗിക��്

ചികി� ലഭി��ത്;

(ബി) ഏെത�ാം േരാഗ���ാണ് ഓേരാ ആ�പ�ിയി�ം ചികി� ന���ത്;  വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�േമാ?

കാ�ണ� െബനവല�് ഫ�്

5345. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം കാ�ണ� െബനവല�് ഫ�ായി എ� �പയാണ്

അ�വദി�ി��ത് എ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഓേരാ ജി�യി�ം അ�വദി� കണ�് ലഭ�മാ�േമാ?

കാ�ണ� െബനവല�് പ�തി

5346. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ണ� െബനവല�് പ�തി ഇേ�ാ� നിലവി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) കഴി� ��് മാസ�ളി� (ഏ�ി�, േമയ്, ��) കാ�ണ� െബനവല�് പ�തി �കാരം എ�

േപ��്, എ� �ക അ�വദി�ി�െ��് ജി� തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;



(സി) ഇെ��ി� ��പ് ��ത പ�തി �കാരം സഹായം കി�ിയി�� േരാഗിക��് കഴി� ��്

മാസ�ളി� (ഏ�ി�, േമയ്, ��) ഏത് പ�തി �കാരമാണ് സഹായം അ�വദി�െത�ം എ�

േപ�� എ� �കയാണ് ന�കിയെത�ം ജി�തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) കഴി� ��് മാസ�ളി�  (ഏ�ി�, േമയ്,  ��) മാരകമായ േരാഗം പിടിെപ�

ചികി�ാസഹായ�ിനായി അേപ�ി� ��വ�  ആ�ക��ം സഹായധനം അ�വദി�വാ�

കഴി�ി�േ�ാ എ�ം ഇെ��ി�  ഏെത�ി�ം അേപ� നിരസി�ി�െ��ി�

കാരണെമ�ാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ?

സ�കാര� ആ�പ�ിക��് കാ�ണ� െബനവല�് ഫ�്

T 5347.�ീ.ഇ.ടി. ൈടസ� മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ണ� െബനവല�് ഫ�് സ�കാര� േമഖലയിെല ആ�പ�ികളിൽ �േയാജനെ���ാെമ�ി�ം

ഒ�മി� സ�കാര� ആ�പ�ിക�ം ആയത് �േയാജനെ����തി�ം അേപ� സ�ീകരി�്

നടപടികൾ �ർ�ീകരി��തി�ം വി�ഖത കാണി����ലം സാധാരണ�ാരായ േരാഗിക�

��ി��് േനരി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ിൽ ഇൗ ��ം പരിഹരി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ിരി��ത്;വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) കാ�ണ� െബനവല�് ഫ�് സ��ാരി�  നി�ം സ�കാര� ആ�പ�ി�് ലഭി��തിന്

കാലതാമസം േനരി��േ�ാ;  ഉെ��ി�  ആയത് പരിഹരി�വാ�  എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ിരി��ത്; വ��മാ�ാേമാ?

�വാസി ചി�ി�െട �തിമാസ നട�ി�് െചലവ്

5348. �ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ�ഴി� മാ��്  31-െല വാ�ഷിക സാ��ിക േ��്െമ�ക�  �കാരം �വാസി ചി�ി

ലാഭ�ിലാേണാ ന��ിലാേണാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) �വാസി ചി�ി�െട ലാഭം/ന�ം എ� �പയാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) �വാസി ചി�ി�െട �തിമാസ നട�ി�് െചലവ് ശരാശരി എ� �പയാെണ�് പറയാേമാ?

െക.എസ്.എഫ്.ഇ. ചി�ി വീത�ലിശ

5349. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ളയകാല�് ചി�ി�ണം അട�വാ�  താമസി� എ� കാരണ�ാ�  െക.എസ്.എഫ്.ഇ.

വീത�ലിശ നിേഷധി�ി�േ�ാ;



(ബി) ഇ�ാര��ി�  അ�ഭാവ���മായ തീ�മാനം ൈകെ�ാ�്  2018  ആഗ�് മാസ�ി�

ചി�ി�ണം അട�വാ� താമസി�വ��് വീത�ലിശ ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�വാസി ചി�ി െസ�വ� മാേന�െമ�്

5350. �ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള േ��് ഇ�ഡ�ിയ�  എ��െെ�സസ് എ� �ാപന�ിന് �വാസി ചി�ി�െട

നട�ി�മായി ബ�െ�� എെ��ി�ം �മതലകേളാ �വ��ന�േളാ ഉേ�ാ എ�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) �വാസി ചി�ി�മായി ബ�െ�� െസ�വ�  മാേനജ് െച��തി�ം െമയി�ന�സ്

െച��തി��� �മതല ഏത് �ാപന�ിനാണ് ന�കിയി��ത്;

(സി) ഈ ഇന�ി� എ� �പ െചലവഴി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ?

െക.എസ്.എഫ്.ഇ.യിെല �മേ��ക�

5351. �ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.എഫ്.ഇ.യിെല �മേ��ക�  വ��ി�വ�� സാഹചര��ി�  ഓഡി�് ടീം �ടാെത

�േത�ക വിജില�സ് വിഭാഗം �പീകരി�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ;

(ബി) െക.എസ്.എഫ്.ഇ.യി� ��തായി �പീകരി� ബി.പി.ആർ.ഇ.ക�ി�ി ഏെത�ി�ം തര�ി��

റിേ�ാ��് സമർ�ി�ി�േ�ാ ; ഉെ��ി� അതിെ� പകർ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ��ത ക�ി�ിയംഗ��െട േസവന േവതന വ�വ�കൾ�ം മ�കാര����മായി ഇേ�വെര

എ� �പ െചലവഴി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ?

െക.എസ്.എഫ്.ഇ.�വ�� �ുബിലി പ�തിക�

5352. �ീ.പി.െക.അ� റ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.എഫ്.ഇ.�വ�� �ബിലി ആേഘാഷി�� ഈ വ�ഷ�ി�  എെ�ാെ� �തിയ

പ�തിക� ആണ് നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി��ത്;

(ബി) �വ�� �ബിലി ആേഘാഷ�മായി ബ�െ��് എെ��ി�ം മാ���ാ� ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

ഉെ��ി� വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(സി) കഴി� അ�ത് വ�ഷ�ാലം െക.എസ്.എഫ്.ഇ.െയ ലാഭ�ി� �വ��ി�ി�ാ� സഹായി�

�ാപന�ിെല ജീവന�ാ��് േവ�ി �വ�� �ൂബിലി�െട ഭാഗമായി എെ��ി�ം പ�തിക�

നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ?



െക.എസ്.എഫ്.ഇ. െഹഡ് ഓഫീസ് നവീകരണം

5353. �ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.എഫ്.ഇ. െഹഡ് ഓഫീസിെല നവീകരണ �വ��ന���് എ� �പ െചലവഴി�;

(ബി) എെ�ാെ� ആ�നിക സംവിധാന�ളാണ് ഇതി�െട െകാ�വ��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

െക.എസ്.എഫ്.ഇ. ശാഖക�െട ശീതീകരണം

5354. �ീ.സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.എഫ്.ഇ.�െട എ� ശാഖകളിൽ നാളി�വെര ആ�നിക രീതിയി�� ശീതീകരണ

സംവിധാന�ൾ ഏർെ���ിയി�െ��് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) ഇതിനായി എ� േകാടി �പ െചലവഴി�െവ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ സാ��ിക വ�ഷം �തിയതായി എ� �ാ�കളിൽ ശീതീകരണ സംവിധാന�ൾ

ഏർെ���വാൻ ഉേ�ശി��െ��് വ��മാ�േമാ?

െക.എസ്.എഫ്.ഇ.വാ��ം പലിശ�ം

5355. �ീ.സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം നാളി�വെര െക.എസ്.  എഫ്.  ഇ.യി�  നി�ം

സ��ാ�  എ� േകാടി �പ കടം എ��ി��്;  എ� ശതമാനം പലിശ�ാണ്

കടെമ��ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) എ� �പ പലിശയിന�ി� ന�കി എ�് അറിയി�േമാ?

െക.എസ്.എഫ്.ഇ.ഓഫീ�കെള ബ�ി�ി�� േസാ�് െവയ�

5356. �ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.എഫ്.ഇ.�െട െഹഡ് ഓഫീസ്, റീജിയണ� ഓഫീസ്, റവന� റി�വറി ഓഫീ�ക�

എ�ിവെയ ക� (CASBA) േസാ�് െവയ�മായി ബ�ി�ി�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) ഇതിനായി നി�യി�ിരി�� േസാ�് െവയ� െവ�� ആരാെണ�് പറയാേമാ;

(സി) ഇതിെ� �വ��നം ഏത് ഘ��ിലാെണ�ം ഇത് എേ��് ��� േതാതി�

�വ��ന�മമാ�െമ�ം അറിയി�ാേമാ?



നാദാ�രം ഇരി��രി� െക.എസ്.എഫ്.ഇ.�ാ�്

5357. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിലവി�  െക.എസ്.എഫ്.ഇ.�ാ�് ഇ�ാ� �ാമ പ�ായ�കളി�

െക.എസ്.എഫ്.ഇ.�ാ�് അ�വദി�ാ�  സ�ീകരി�� മാനദ���  എെ�ാെ� എ�്

വിശദമാ�ാേമാ?

(ബി) നാദാ�രം മ�ല�ിെല എടേ�രിയി�  ഇരി���  �േദശ�് െക.എസ്.എഫ്.ഇ.�ാ�്

അ�വദി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

െപ�����, �ാ��കട െക.എസ്.എഫ്.ഇ. ശാഖക�

5358. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018-2019  സാ��ിക വ�ഷ�ി�  തി�വന��രം ജി�യി�  െക.എസ്.എഫ്.ഇ.�െട

�തിയ ശാഖക� ആരംഭി��തിന് ഭരണാ�മതി ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) എ� ശാഖക�  ആരംഭി��തിന് ഭരണാ�മതി ന�കി എ�് വ��മാ�ാേമാ;  �തിയതായി

ആരംഭി�� ശാഖകൾ എവിെടെയ�ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) െന�ാ�ി�കര നിേയാജകമ�ല�ിെല െപ�����, �ാ��കട എ�ീ �ല�ളി�

െക.എസ്.എഫ്.ഇ.  ശാഖക�  ആരംഭി��തിനായി  2016-ൽ എം.എൽ.എ.  ന�കിയ

നിേവദന�ിേ��  നട�ിയ അേന�ഷണ�ിെ� അടി�ാന�ി�  എെ��ി�ം നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ഡി) െപ�����, �ാ��കട എ�ീ �ല�ളി�  2019-20  സാ��ിക വ�ഷ�ി�

െക.എസ്.എഫ്.ഇ. ശാഖക� ആരംഭി�വാൻ കഴി�േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

െകഎസ്എഫ്ഇ.നിയമനം

5359. �ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകഎസ്എഫ്.ഇ-യി�  ഈ സ��ാ�  അ�വദി� ഉ�ത മാേന�െമ�് ത�ികയിേല�്

ആെരെയ�ി�ം നിയമി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഏെത�ാം ത�ികയി�  നിയമനം നട�ിയി�െ��ം ഇെ��ി�  ഇതി�� കാരണ�ം

വ��മാ�േമാ?

ആേരാഗ� ഇ��റ�സ് പ�തി



5360. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സ��ാ� ജീവന�ാ��ം െപ�ഷ�കാ��ം നട�ിലാ�� ആേരാഗ� ഇ�ഷ�റ�സ്

പ�തി െെവ��തി�� കാരണം അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി എ�േ��് നട�ിലാ�ാ� സാധി�െമ�് അറിയി�േമാ;

(സി) ��ത പ�തി െെവ��ത് കാരണം ജീവന�ാ�ം െപ�ഷ�കാ�ം േനരി�� �യാസ��

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ഉെ��ി� ഇത് പരിഹരി��തിന് അടിയ�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

െമഡിെസപ് പ�തി�െട �ണേഭാ�ാ��

T 5361.�ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െമഡിെസപ് പ�തി�െട �ണേഭാ�ാ�� ആെര�ാം എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) െമഡിെസപ് ആരംഭി�േ�ാ�  നിലവി�� െമഡി��  റീ-ഇംേബ�്െമ�് സഹായം

നി��ലാ�േമാ; വ��മാ�േമാ?

െമഡിെസപ് പ�തിയി� െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളിെല ജീവന�ാ�

5362. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ� ജീവന�ാ��� ആേരാഗ� ഇ�ഷ�റ�സ് പ�തിയി� െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളിെല

ജീവന�ാെര�ടി ഉ�െ����തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ഈ പ�തിയി�  ��ത ജീവന�ാെര ഉ�െ����തി�� �ാേയാഗിക ��ി��്

വിശദീകരി�ാേമാ?

സം�ാന ഇ��റ�സ് വ��ിെ� �വ��നം

5363. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന ഇ��റ�സ് വ��ിെ� �വ��നം ��ത�  വി�ലീകരി��തിേല�ായി �തിയ

പ�തിക�  ഏെ����ത് സംബ�ി� െ�ാേ�ാസ�  പരിഗണനയി�േ�ാ;  വിശദാശം

അറിയി�േമാ;

(ബി) ഈ െ�ാേ�ാസ� അ�ഭാവ���ം പരിഗണി��തിന് ത�ാറാ�േമാ?

േസവനാവകാശ കാലാവധിയി� ഇ��റ�സ് വ��ിെല െ�യിം തീ��ാ��



5364. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന ഇ��റ�സ് വ��ി�  നിലവി�  െ�യിം തീ��ാ�ലിന് കാലതാമസം േനരി��ത്

സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) കാലതാമസം പരിഹരി��തി�ം ���മായ അേപ� ലഭി� തീയതി �ത�  േസവനാവകാശ

നിയമം വ��മാ�� സമയപരിധി��ി�  െ�യി�ക�  തീ��ാ��തി��� നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ;ഉെ��ി� വിശദാംശം അറിയി�േമാ ?

ഇ��റ�സ് വ��ിെ� റീജിയണ� ഓഫീ�ക�

5365. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

സം�ാന ഇ��റ�സ് വ��ിെ� �വ��നം കാര��മമാ��തിനായി റീജിയണ�

ഓഫീ�ക� �ാപി��ത് പരിഗണി�േമാ; എ�ി� വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

റി�ാ��ക� ��ി�ാ� ആ�നിക സംവിധാന��

5366. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന ഇ��റ�സ് വ��ിെ� �വ��ന��  ��ത�  കാര��മമാ��തിേല�ായി

റി�ാ��ക� ഡിജിൈ�സ് െച��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) റി�ാ��ക�  ��ി��തി�� ആ�നിക സംവിധാന��  ഏ�െ����തിന് നടപടി

സ�ീകരി�വ��േ�ാ:

(സി) എ�ി� വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

കയ� േമഖലയിെല ആ�നികവ��രണം

5367. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കയ� േമഖലയി� കാലാ��തമായ ആ�നികവ��രണം നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ ;

(ബി) ആയതിേല�് ഈ സ��ാ� എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� എെ��ാെമ�്

വ��മാ�ാേമാ?

കയറിെ� വിലവ��നവ്

5368. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം സഹകരണ സംഘ��  �േഖന�ം െച�കിട

ഉല് പാദക�ം ഉ�ാ���മായ കയറിന് വില വ��നവ് �ഖ�ാപി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� വിലവ��നവ് എ� �ത� നട�ിലാ�ിെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) കയ�  െതാഴിലാളിക��് വ��ി�ി� �ലി ന�കിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  എ� �ത�  എ�്

വ��മാ�ാേമാ ?

മ�് സംര�ണ�ിനായി കയ� �വ�ം

5369. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഏെത�ാം വ��ിെ� പ�തിക��ാണ് കയ� �വ�ം ഉപേയാഗി��ത്; ഇത് ദീ�ഘകാല മ�്

സംര�ണ�ിനായി �േയാജനെ��േമാ എ�് വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ഈ പ�തിയി�െട േതാ�ക�െട�ം �ള��െട�ം ദീ�ഘകാല സംര�ണം ഉറ�ാ��തിന്

കഴി�േമാ; വിശദീകരി�േമാ;

(സി) ഈ പ�തി നട�ിലാ�ിയത് �ലം കയ�  േമഖലയി�  ഉ�പാദന വ��ന��ായി�േ�ാ;

വിശദീകരി�േമാ?

സിമ�് വില നിയ�ി�ാ� നടപടി

5370. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സിമ�് വില �മാതീതമായി വ��ി��െവ� വ�ത ��യി�െ��ി�േ�ാ;

എ�ി�  കഴി� ആറ് മാസ�ിനിടയി�  സിമ�് വിലയി�  വ� വ��നവിെ� വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) �ളയാന�ര �ന�നി��ാണ �വ��ന���് സിമ�് വലിയ േതാതി� ആവശ�മായി വ��

സാഹചര��ി� സിമ�് വില നിയ�ി��തി�ം വിലയി� �റവ് വ���തി�ം സ��ാ� എ�

നടപടി സ�ീകരി�ം എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) �ളയബാധിത��� വീട് നി��ാണ�ിന് അ�പത് ശതമാനം വില�റവി�  സിമ�്

ലഭ�മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) മലബാ�  സിമ�്സിെ� ഉ�ാദനം വ��ി�ി�ാ�ം വിപണിയി�  ഇടെപ�് മിതമായ നിര�ി�

വിപണനം നട�ാ�ം വില�യ�ം പിടി�നി��ാ�ം എ� നടപടി സ�ീകരി�ം എ�്

വ��മാ�േമാ;

(ഇ) സം�ാന സ��ാ�  2016-�  മലബാ�  സിമ�്സിന് േവ�ി െകാ�ി �റ�ഖ�ിന് സമീപം

ഏെ���ി�� 6.93 ഏ�� �മിയി� നാളി�വെര യാെതാ�വിധ �വ��ന�ം നട�ിയി�ി�

എ�� വ�ത ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(എഫ്) എ�ി� �ഹ�ായ രീതിയി� ��ത പ�തി അടിയ�ിരമായി നട�ാ�ാനാവശ�മായ നടപടിക�



സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

വ�വസായ േമഖലയിെല ����

5371. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജി.എസ്.�ി.,  േനാ�് നിേരാധനം �ട�ിയ േക� സ��ാ�  നടപടിക�  �ലം േകരള�ിെല

വ�വസായ േമഖലയി�  വ� േച��ി�� പരിണതഫലം എെ��ാമാെണ�്

വിലയി��ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദവിവര�� ന��േമാ;

(ബി) ഇ�രം ���� മറികട��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത് എ�ം ഇതിെ�

ഫലമായി വ�ി�� മാ��� എെ��ാമാണ് എ�ം െവളിെ���ാേമാ?

വ�വസായ േ�ാ�ാഹന പ�തിക�

5372. �ീ.രാ� എ�ഹാം

,, എം. സ�രാജ്

,, എസ്.ശർ�

,, �ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�വസായ േ�ാ�ാഹന�ിനായി കി�� �േഖന നട�ാ�� �ധാന പ�തിക�

ഏെത�ാമാണ്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന�ിെ� �തിയ വ�വസായ നയ�ിന��തമായി �തിയ വ�വസായ വികസന

േമഖലക� �ാപി��തിന് പ�തി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) േക�സ��ാ� സഹായേ�ാെട എ�ിട�ളി� െച�കിട വ�വസായ പാ��ക� �പീകരി�ാ��

�വ��ന�ിെ� �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) വിവിധ േമഖലകളിെല ൈഹെടക് വ�വസായ വികസന�ിന് ഉേ�ശി�െകാ�� ൈഹെടക്

പാ��് �പീകരണ�ിെ� നിലവിെല �ിതി അറിയി�ാേമാ;

(ഇ) കയ�മതി േ�ാ�ാഹി�ി�കെയ� ല��േ�ാെട എറണാ�ള�് വികസി�ി�ാ�േ�ശി��

എ�്േപാ��് െ�ാേമാഷ� ഇ�ഡ�ിയ� പാ��ിെ� പണി ���ിയായി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

വ�വസായ �ണി�ക� വഴി �ാ�ിക് മാലിന� സം�രണ�ം �ന�പേയാഗ�ം

5373. �ീ.ഇ.ടി. ൈടസ� മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വൻേതാതി�� �ാ�ിക് മാലിന��ിെ� െവ�വിളി േനരിടാ� �ാ�ിക് േശഖരി�് ��ിയാ�ി

െപാടി�� വ�കിട വ�വസായ �ണി�ക� �ാപി��തിന് സ��ാ� തല�ി� എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;



(ബി) സ�കാര� േമഖലയി�  ആരംഭി�� ഇ�രം വ�വസായ സംരംഭം���് എെ��ാം

േ�ാ�ാഹനമാണ് ന�കി വ��ത്; ന��ിെ��ി� ഇനി�ത� സഹായ��ം േ�ാ�ാഹന�ം

ന��വാ� ത�ാറാ�േമാ;

(സി) �ാ�ിക് മാലിന�ം നി��ാ��നം െച��തി� േവ�ി ��ിയാ�ിയ �ാ�ിക് േശഖരി�്

െപാടി�� �ണി�ക�  ചില പ�ായ�ക�ം സ�കാര�വ��ിക�ം നിലവി�  ആരംഭി�ി��ത്

��യിൽെ��ി�േ�ാ; ഇ�രം െച�കിട വ�വസായ �ണി�ക��് എെ��ാം സഹായ�ളാണ്

െച� വ��ത്;  ഭാവിയി�  എെ��ാം സഹായ�ം േ�ാ�ാഹന�ം െച�െകാ��വാനാണ്

ഉേ�ശി��ത്;

(ഡി) പരി�ിതിെയ�ം ന�െട നിലനി��ിേന�ം േദാഷകരമായി ബാധി�� �ാ�ിക് കവ�ക�െട�ം

�ാ�ി�് ��ിക�െട�ം ഉ��ാദനം നിയ�ി�േമാ;

(ഇ) ഇത് ഉ�പാദി�ി��വരി�  നി�ം �േത�ക നി�തി ഈടാ�ി അ�പേയാഗി�് നിലവി��

�ാ�ി�് െപാടി�് േറാഡ് ടാറിംഗി�ം േ�ാ� ൈടലിംഗി�ം ഉപേയാഗി�� വ�വസായ �ണി�ക�

�ാപി�കേയാ അതി�� േ�ാ�ാഹനം ന��കേയാ െച�വാ�  നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വ��മാ�േമാ?

വ�വസായ സംരംഭക��് ആ��ല���

5374. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �തിയ വ�വസായ സംരംഭക��ായി എെ��ാം ആ��ല��ളാണ് ഈ സ��ാ�

ന�കിവ��ത്; വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) സം�ാന�് �തിയ വ�വസായ��  ആരംഭി��തി�� വ�വ�ക�  ഈ സ��ാ�

ല�കരി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദവിവരം ന��േമാ?

സിമ�ിെ�റ വില വ��നവ്

5375. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സിമ�ിെ�റ വില വ��നവ് ��മാ����ലം നി��ാണ േമഖലയി�

െതാഴിലി�ാ� ��മാ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) സിമ�ിെ�റ വില വ��നവ് �ളയാന�ര �ന�നി��ാണ �വ��ന�െള ബാധി�ി��തായി

വ�വസായ വ��ിെ� ��യിൽെ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) സം�ാനെ� െപാ�േമഖലാ സിമ�് ക�നിക�െട ഉ�പാദനം വ��ി�ി�് ന�ായവില�് സിമ�്

വിപണിയി� എ�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

വാണിജ�മിഷെ� �വ��നം



5376. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വാണിജ�േമഖല�െട ഉ�മനം ല��മാ�ിെ�ാ�് �പീകരി� വാണിജ�മിഷെ� �വ��ന��

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇതിെ� �വ��നം ഫല�ദമാെണ�് വിലയി��ിയി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  �വ��നം

ഊ��ിതമാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

വ�വസായസംരംഭക�െട എ��ി� ഉ�ായി�� വ��ന

5377. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

വ�വസായ�� �ട��തി�ളള നടപടി�മ�� ല�കരി�ക വഴി സംരംഭക�െട എ��ി�

എ� മാ�ം വ��ന ഉ�ായി��് എ�് വ��മാ�ാേമാ?

വിദ�ാ��ികളി� വ�വസായ അഭി�ചി വള���തിന് നടപടി

5378. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിദ�ാ��ികളി�  വ�വസായ അഭി�ചി വളർ��തിനായി എെ��ാം പ�തികളാണ്

ആവി�രി�ി��ത്;

(ബി) വിദ�ാ��ികളി� വ�വസായ അഭി�ചി വള���ത് വ�വസായ ഉ�മന�ിന് വ� സാധ�തക�

��ി�െമ�് പല പഠന��ം െതളിയി�ി��തിനാ�  സാേ�തിക വിദ�ാഭ�ാസ�ി�  ഇ�രം

േമഖലക�  �ടി സമന�യി�ി�് വിദ�ാഭ�ാസ സ�ദായ�ിൽ മാ�ം വ���തി�� നടപടി

വ�വസായ വ��ിന് സ�ീകരി�വാ� സാധി�േമാ എ�് വ��മാ�േമാ?

�റ�് �വ��ി�ി� വ�വസായ �ാപന��

5379. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

��സ��ാരിെ� കാല�് ��ി�ിട� എ� വ�വസായ �ാപന��  ഈ സ��ാ�

അധികാര�ി� വ�േശഷം �റ�് �വ��ി�ി�വാ� സാധി�; വിശദമാ�േമാ?

െപാ�േമഖലാ �ാപന�� ൈകവരി� േന���

5380. �ീ.വി. േജായി

,, വി. അ�റഹിമാ�

,, പി.െക. ശശി



,, െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ളയെ� �ട���ായ ക�ന���  അതിജീവി�് സം�ാനെ� െപാ�േമഖലാ

�ാപന�െള ചരി��ിെല ഏ��ം വലിയ �വ��ന ലാഭ�ിേല�് എ�ി��തി�

സ��ാ� നട�ിയ ഇടെപട�ക� എെ��ാമാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) �ൻ സ��ാരിെ� അവസാനവ�ഷം ��ത �ാപന��െട അവ� എ�ായി��െവ�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം കഴി� ഓേരാ വ�ഷ�ം െപാ�േമഖലാ

�ാപന�� ൈകവരി� േന��� �േത�കമായി പരിേശാധി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിവരി�േമാ;

(ഡി) 2018-19  െല ഏ��ം ��ത�  വി�വരവ് േനടിയ െപാ�േമഖലാ �ാപന��

ഏെത�ാമാെണ�ം അവ�െട വള��ാനിര�് എ�ശതമാനം ആെണ�ം അറിയി�ാേമാ?

െപാ�േമഖലാ �ാപന��െട ലാഭ ന��ൾ

5381. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2015-16  കാലഘ��ി�  ന��ി�  �വ��ി�ി�� വ�വസായ വ��ിെ� കീഴി��

െപാ�േമഖലാ �ാപന�െള നിലവി�  ലാഭ�ിലാ��തിന് കഴി�ി�േ�ാ;  എ�ി�

അതിനായി സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) ഈ നടപടികളി�െട ലാഭകരമായ �ാപന��െട വിശദാംശം ന��േമാ; ഇവ�െട 2018-19

െല ലാഭ�ിെ� വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) 2015-16  �  ലാഭ�ി�  �വ��ി�ി�� ഏെത�ി�ം െപാ�േമഖലാ �ാപനം നിലവി�

ന��ിലായി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) ��ത �ാപന�� ന��ിലാ��തി�� കാരണം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ഇ) ഏതാ�ം െപാ�േമഖലാ �ാപന��  ഒഴിെക െപാ�േമഖലയിെല �രിപ�ം �ാപന��ം

ന��ിേല�് ����� അവ� ഗൗരവമായി പരിഗണി�ി�േ�ാ; എ�ി� അതിന��തമായി

സ�ീകരി� തി��� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ് എ�റിയി�ാേമാ?

കി�്േകാെയ സ�കാര� ഏജ�സി ഏെ���ാ�� സി�ബി�െട തീ�മാനം

5382. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല െട�ി��  ക�സ���സി ഓർഗൈനേസഷനായ കി�്േകാെയ സ�കാര�

ഏജ�സി ഏെ����തിന് �ാൾ ഇൻഡ�ീസ് െഡവല�െമ�് ബാ�് ഒാഫ് ഇ�� (സി�ബി)

തീ�മാനി� വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഏെത�ാം േമഖലകളി�  കി�്േകാ�് നിലവി�  സ��ാ�  േ�ാജ�കൾ ന�കിയി��്



എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) ഓേരാ േമഖലയി�ം എ� �പ�െട കരാ�ക� നിലവി� ന�കിയി��് എ�റിയി�ാേമാ;

(ഡി) സി�ബി�െട തീ�മാനം നട�ാ�� പ�ം ��ത കരാ�ക�െട ഭാവി സംബ�ി�്

തീ�മാനെമ��ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

പ��� വ�വസായം

5383. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം പ���  വ�വസായെ� �ന��ീവി�ി��തിന്

എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ?

ൈറസ് പാ��്,റ�� പാ��് എ�ിവ ആരംഭി�ാൻ നടപടി

5384. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സം�ാന�്,  വ�വസായ വ��ിെ� കീഴി�  ൈറസ് പാ��്,റ��  പാ��് എ�ിവ

ആരംഭി�ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ?

തനത് ഉ����െട വ�ാവസായിക മാ���്

5385. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ��

മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിെ� തനത് ഉ�����് സ�േദശ�ം വിേദശ�ം വ�ാവസായികമായി മാ���്

കെ���തിനായി ഈ സ��ാ� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�; വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(ബി) വിവിധതരം െച�കിട വ�വസായ�െള ഒ� �ര�കീഴി�  െകാ�വ�് വ�വസായ വികസനം

സാധ�മാ��തിനായി എെ��ാം സംവിധാന�ളാണ് വ�വസായിക��ായി

ത�ാറാ�ിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

സംരംഭക സഹായ പ�തി

5386. �ീ.സി.���

,, സി.െക. ഹരീ��

,, െക. ദാസ�

,, എം. �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) സം�ാന�് ��, െച�കിട വ�വസായ�െള േ�ാ�ാഹി�ി��തി�ം �ന��രി��തി�ം

ഈ സ��ാ� എെ��ാം �തന പ�തികളാണ് ആവി�രി�ി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��, െച�കിട, ഇട�രം സംരംഭ���് �ലധന സഹായം ന���തി�ം ��ത� വി�വരവ്

സാധ�മാ��തി�മായി സംരംഭക സഹായ പ�തി നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) ഈ േമഖലയി�  ��ത�  െതാഴിലവസര��  ��ി��തിന് എെ��ാം കാര��ളാണ് ഈ

പ�തിയി� ഉ�െ���ിയിരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) സംരംഭക സഹായ പ�തി�െട നി�ിത ശതമാനം �ണേഭാ�ാ�� �ീക� ആയിരി�ണെമ�്

നി�േ�ശി�ി�േ�ാ; എ�ി� വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) സ��ാ� �ാപന��, ഏജ�സിക�, സ��ാ� ഇതര �ാപന�� എ�ിവ വഴി സംരംഭകെര

കെ��ി അവ�െട �വ��ന�� ഏേകാപി�ി��തിന് എെ��ാം സംവിധാന�ളാണ് ഈ

പ�തിയി� ഉ�െ���ിയിരി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

െച�കിട വ�വസായ സഹകരണ �ാപന��

5387. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െച�കിട വ�വസായ സഹകരണ �ാപന��  ആരംഭി�വാ�  സ�ീകരിേ�� നടപടിക�

എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ; ഇത് സംബ�ി� സ��ാ� ഉ�ര�ക�െട പക��ക�

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) െച�കിട വ�വസായ���് നിലവി�  എെ�ാെ� ആ��ല���  ന�കി വ��െ��്

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) വനിതാ സംരംഭക��് �േത�ക ആ��ല��� ന�കി വ��േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;

(ഡി) ഉെ��ി� അത് സംബ�ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

െച�കിട വ�വസായ സംരംഭ��

5388. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ാേദശിക വിഭവ��  പരമാവധി �േയാജനെ���ിെ�ാ�് �ാമ�േദശ�ളി�  െച�കിട

വ�വസായ സംരംഭ��  �ട��തി�ം അ�വഴി െതാഴിലവസര��  വ��ി�ി��തി�ം

വ�വസായവ��ിന് കീഴി� ഏെത�ി�ം പ�തി ഉേ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െച�കിട വ�വസായ േമഖലയി�  വനിത സംരംഭകെര ഉ�െ�െട േ�ാ�ാഹി�ി��തിന്

നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

െച�കിട വ�വസായ സംരംഭ��െട �ന��ാരണം



5389. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�

�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

�ീ.ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

,, വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ളയ�ി�  നാശം േനരി� സം�ാനെ� െച�കിട വ�വസായ സംരംഭ�െള

�ന��രി��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� അറിയി�േമാ;

(ബി) അസി��സ് � റീബി�ഡ് �ളഡ് അഫ�ഡ് M.S.M.Es എെ�ാ� പ�തി നട�ാ��േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ; പ�തി നട�ാ��ത് സംബ�ി� മാനദ��� അറിയി�േമാ;

(സി) നാശം സംഭവി� െക�ിട��, െമഷിനറിക�, ഉപകരണ�� എ�ിവ�െട �ന��ാരണ�ി��

നിേ�പ�ിനാേണാ ഈ സഹായം ലഭ�മാ��െത�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) ഈ പ�തി�� അേപ� സമ��ി���ം ആയതിെ� �ട�നടപടിക�ം സംബ�ി�

നടപടി�മ�� വ��മാ�േമാ;

(ഇ) �ീക�, �വസംരംഭക�, പ�കജാതി/പ�ികവർ�ം എ�ീ വിഭാഗ���് ഇ�െവ�്െമ�്

സേ�ാ��ി� �േത�ക സ�ിഡി ലഭ�മാ��േ�ാ;

(എഫ്) വ�വസായ വ��് �പാ�ശ െച� േ�ാജ�് റിേ�ാ��ിെല,  ധനകാര� �ാപന��  ന���

വാ��െട ഒ�ഭാഗം �ാ��്അ�് സേ�ാ��് എ� നിലയി�  സ�ിഡിയായി അ�വദി�േമാ;

വ��മാ�േമാ?

പര�രാഗത പീഡിത വ�വസായ��െട സംര�ണം

5390. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� പര�രാഗത പീഡിത വ�വസായ�ളായ മ�പാ� നി��ാണം,  കരകൗശല

വ���െട നി��ാണം, തഴ�ായ് വ�വസായം, സ���ം-െവ�ി ആഭരണ നി��ാണ വ�വസായം

�ട�ിയവ�െട ഉ�മന�ിനായി നട�ിലാ�ിവ�� പ�തിക�  എെ��ാമാെണ�്

വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) ഇ�ിക,  ഓട് നി��ാണ വ�വസായ�ൾ േനരി�� �തിസ�ി പരിഹരി��തിന് എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) പീഡിത വ�വസായ�െള സംര�ി��തിന് േവ�ി ഒ� �േത�ക വ��് �പീകരി��തിന്

നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

െഗയി� ��തിവാതക ൈപ�് ൈല�

5391. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) സം�ാന�് െഗയി� ��തി വാതക ൈപ�് ൈല� പ�തി�ായി എ� കിേലാമീ�� ൈപ�്

ൈലനാണ് ഇ�വെര �ാപി�ി�ളളത്;

(ബി) ക��  ജി�യി�  ഇ�മായി ബ�െ��് എെ�ാെ� ���ികളാണ് ഇ�വെര

നട�ിലാ�ിയി�ളളത്; വിശദാംശം ന��േമാ?

വ�വസായ വ��ിെ� കീഴി�� െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളിെല എം.ഡി. നിയമനം

5392. �ീ. എ� .എ.െന�ി��്

െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��

�ീ.പി.െക.അ� റ�്

,, സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ��

മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�വസായ വ��ിെ� കീഴി�� െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളിെല എം.ഡി.  മാ�െട

നിയമന�ിനായി േയാഗ�തക� നി�യി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ��ത �ാപന�ളിെല എം.ഡി.  മാ�െട നിയമനം പി.എസ്.സി.  നിയമന��  േപാെല

�താര�മാ��തി�ം ��ത ത�ികയിേല�് േയാഗ�ത�ം കഴി���വെര കെ���തി�ം

എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വ��െത�് വിശദമാ�േമാ?

െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളി� നി�ം വിരമി�വ��് �ന�നിയമനം

5393. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�വസായ വ��ിെ� കീഴി�� െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളിെല എ�ിക��ീവ് ത�ികയി� നി�ം

വിരമി�വ��് ഈ സ��ാ�  നിലവി�  വ�േശഷം അേത ത�ികയിേലാ മേ�െത�ി�ം

ത�ികയിേലാ കരാ� നിയമനേമാ മേ�െത�ി�ം തര�ി�� നിയമനേമാ ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഏെതാെ� �ാപന�ളി� ആ�െ��ാമാണ് നിയമനം ന�കിയെത�് ത�ികസഹിതം

വ��മാ�േമാ?

കി�� പാ��ക�

5394. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് കി�� പാ��ക� എവിെടെയാെ���്; ജി� തിരി�� വിവര�� ന�കാേമാ;

(ബി) ഓേരാ പാ��ി�ം എ� ച�ര� അടി വീതം വി�ീ���� െക�ിട��  നി��ി�ി��്;

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) നി��ി�വ ���മാ�ം വ�വസായ �ണി�ക��് അേലാ�് െച� ന�കിയി�േ�ാ;

വ��മാ�ാേമാ?



സിഡ് േകാ ഉേദ�ാഗ�ർെ�തിെര�� നടപടികൾ

T 5395.�ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സിഡ് േകായിൽ  2012 െഫ�വരി  22  �തൽ കരാർ അടി�ാന�ിൽ േജാലി േനാ�ി വ�

ആശ േലാറൻസിെ� കരാർ 31/08/2016 ൽ ���ി നൽകിയതി� േശഷം 01/12/2016 ൽ

ദിവസേവതന അടി�ാന�ിേല�് മാ�ിയത് എ�് കാരണ�ാലാണ്; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ആശ േലാറൻസ് 28/10/2018 ൽ �ഖ�മ�ി�് ന�ിയ പരാതിയിൽ പറ�� എതിർക�ികളായ

പ�,  ലി�ി,  ഷാഹിന,  ഷിബിന,  ഫയാസ് എ�ിവർെ�തിെര എ�� നടപടികൾ

എെ�ാെ�യാണ്;  ആശ േലാറൻസിന് യാ�ാബ� എ� കാലം ന�കിയി��്;  ടിയാ�

േസവനം അ��ി� കാലയളവി� എെ�ാെ� അലവ��കളാണ് ന�കിയി��ത്;  ന�കിയ

അലവ��ക�െട േരഖക�െട പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ; ഈ വ��ി�് 2018 �� 4 �ത� ടി.എ.

നി��ലാ�ിയത് ഏത് ഉ�രവിെ�റ അടി�ാന�ിലാണ്;  പകർ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;  ആശ

േലാറൻസിെന സി�േകായിൽ ദിവസേവതന അടി�ാന�ി�  േജാലി െച�വരേവ

പിരി�വിടാ��ായ കാരണം എെ��് വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) സി�േകായിൽ ഇേ�ാൾ ദിവസേവതന അടി�ാന�ിൽ േജാലി െച��വ�െട വിശദവിവരം

വ��മാ�ാേമാ;  ��ത ജീവന�ാർ ഏെതാെ� ഓഫീ�കളിൽ എ� നാളായി േജാലി

െച��െവ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ആശ േലാറൻസിെ� േപരി�  2016  േമയ്  21  വെര എെ��ി�ം പരാതി ഉ�ായി�േ�ാ;

ഉെ��ി� ആയതിെ�റ പക��് ന�കാേമാ; ടിയാളിെനതിരായി പരാതി ലഭി�ത് എേ�ാഴാണ്;

സി�േകായിെല അൺ�ി�ഡ് വർ�ർ ആയ പ�,  ആശ േലാറൻസിെനതിെര പരാതി

നൽകിയി�േ�ാ;  എ�ി� പരാതി�െട പകർ�ം അതിേ��� േപാലീസ് റിേ�ാർ�ിെ� പകർ�ം

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഇ) സി�േകാ എം.ഡി.  �ീ.ജയ�മാറിെനതിെര�ം മാർ��ിങ് െഹഡ് �ീ.എബിെനതിെര�ം

പാല�ാട് ടൗൺ േപാലീസ് േ�ഷനിൽ എഫ്.ഐ.ആർ.  രജി��  െച�ി��ത് ഏത്

പരാതിയിലാണ്; ടി േകസിെ�റ ഇേ�ാഴെ� �ിതി വ��മാ�ാേമാ;

(എഫ്) സി�േകായിെല അൺ�ി�ഡ് വർേ��് നിയമന�ിെനതിരായി ൈഹേ�ാടതിയി�� േകസി�

സ��ാരിെ�റ�ം സി�േകാ�െട�ം അഭി�ായം എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ജി) സി�േകാ �ൻ എം.ഡി. സജി ബഷീറിെന�ം �ൻ എ.ജി.എം. അനിൽ�മാറിെന�ം േ�ാസിക��്

െച�ാൻ അ�മതി നൽകിയ വിജിലൻസ് േകസിൽ �തികളായ മ� ഉേദ�ാഗ�ർ

ആെരാെ�യാണ്;  വിശദവിവരം നൽകാേമാ;  അവെര േ�ാസിക��് െച�ാ�� അ�മതി

ന�ാ�തി�� കാരണം വ��മാ�ാേമാ?

സി�േകായിെല നിയമന��



5396. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള സി�േകായി�  2012  െഫ�വരി �ത�  കരാ�  ജീവന�ാരിയായി�� ആശ

േലാറ�സിെന ദിവസേവതന വിഭാഗ�ിേല�് മാ�വാ�ളള കാരണെമെ��് അറിയി�േമാ;

(ബി) ആശ േലാറ�സിെന ��ത ദിവസേവതന േജാലിയി� നി�ം പിരി�വിടാ�ളള കാരണെമെ��്

വ��മാ�േമാ;

(സി) 2011  �ത�  2019  േമയ് വെര സി�േകായി�  എ� േപെര ദിവസേവതന/കരാ�

അടി�ാന�ി�  നിയമി�ി��്;  ഇതി�  എ� േപെര �ിരെ���ി;  അവ�

ആെരാെ�യാെണ�ം ഏെത�ാം ത�ികകളിലാെണ�ം �ിരെ���വാ�ളള മാനദ�ം

എ�ാെണ�ം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) സി�േകായിെല അഴിമതി�മായി ബ�െ��് 2011ന് േശഷം എ� േപ�െ�തിെര വിജില�സ്

അേന�ഷണം നട�െവ�ം അവ�  ആെരാെ�യാെണ�ം ഈ േക�ക�െട ഇേ�ാഴെ�

അവ�െയ�ാെണ�ം അറിയി�േമാ?

സിഡ് േകായിെല നിയമനം

5397. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സിഡ് േകാ ക�നി െസ��റിയായി�� ജയ�ീ ഏത് കാലയളവിലാണ് ഈ ത�ികയിൽ

േസവനമ��ി�ി��െത�ം എ�് കാരണം െകാ�ാണ് േജാലിയിൽനി�ം ഒഴി�െത�ം

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത വ��ി ഇേ�ാ�ം േബാർഡ് േയാഗ�ളിൽ പെ���ാ�േ�ാ,  ഉെ��ിൽ

എ�ടി�ാന�ിലാണ് ഇ�കാരം പെ����െത�് വ��മാ�ാേമാ;  കഴി� ര�്

വർഷെ� േബാർഡ് േയാഗ��െട മിനി�സിെ��ം അ�ൻഡൻസിെ��ം പകർ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) സിഡ് േകായിെല മാർ��ിങ് െഹഡ് ആയ എബിെ� നിയമനം എ�െനയായി��െവ�ം

ടിയാൻ േജാലിയിൽ �േവശി� തീയതി എ�ാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത ഉേദ�ാഗ�െ� േപരിൽ �ിമിനൽ േകസ് എെ��ി�ം നിലവി�േ�ാ; എ�ിൽ �ിമിനൽ

േകസ് നിലനിൽേ� െ�ാേബഷൻ ഡി�യർ െച�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ നൽ�േമാ;

(ഇ) സി�േകായിൽ അൺ�ിൽഡ് വർേ��ിെ� നിയമനം നട�ിയതിെ� റാ�് ലി�്, മാർ�് ലി�്

എ�ിവ�െട ��വൻ പകർ�ം ലഭ�മാ�ാേമാ?

�ാേ�ാ േകബി� ക�നിെ�ാഴിലാളിക�െട പി.എഫ്.വിഹിതം

5398. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) െപാ�േമഖല �ാപനമായ �ാേ�ാ േകബി� ക�നിയി� െതാഴിലാളിക�െട ശ�ള�ി� നി�ം

12%  �ക പി.എഫ്.-�  അട�െകാ�ി��ത്,  2019  ജ�വരി �ത�  ഉയ�� ശ�ളം

ലഭി��വ� ആെണ�ി�ം  15000/- �പ�െട  12% മാ�ം മാേനെ��് അട�ാ� മതിെയ�്

സ��ാ� ഉ�രവ് �റെ��വി�ി�േ�ാ;

(ബി) േമ�  ഉ�രവ് െതാഴിലാളി വി���ം െതാഴിലാളിക��് കന� സാ��ിക ന�ം

ഉ�ാ��താെണ�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഉ�രവ് േഭദഗതി െച�് ശ�ള പരിധി എ��് കള��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ

എ�റിയി�ാേമാ?

ടി.ടി.പി.എൽ. -� മലിനീകരണ നിവാരണ �ാ�്

5399. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം ടി.ടി.പി.എൽ. -� മലിനീകരണ നിവാരണ �ാ�് �വ��ന സ�മായി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�വഴി �തിദിനം എ� ട�  ൈട�ാനിയം ഡേയാൈ�ഡ് ഉ��ാദി�ി�വാ�  സാധി�ം;

മലിനീകരണ നിയ�ണ േബാ�ഡി�  നി�ം ഇതിന് അ�മതി ലഭി�ി�േ�ാ;  വിശദാംശം

ന��േമാ;

(സി) കഴി� ര�മാസമായി ഉ��ാദനം ഗണ�മായി �റ� സാഹചര�ം സ��ാ�

വിലയി��ിയി�േ�ാ; എ�ി� അതിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ?

കരകൗശല വികസന േകാ��േറഷ� എം.ഡി.െയ േ�ാസിക��് െച��തിന് അ�മതി

5400. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കരകൗശല വികസന േകാ��േറഷ�  മാേനജിംഗ് ഡയറ�റായി നിലവി�  േജാലി െച��

വ��ിെയ േ�ാസിക��് െച��തിന് അ�മതി േതടി എെ��ി�ം നിേവദനം ലഭി�ി�േ�ാ; എ�ി�

എ�ാണ് ലഭി�ത് എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത അ�മതി ന�കിയി�േ�ാ; ഇെ��ി� എ�െകാെ��് വിശദമാ�േമാ?

േകാ�യം ജി�യിെല റ�� അധി�ിത വ�വസായപാ��്

5401. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ�യം ജി�യി�  പാറേ�ാട് �ാമപ�ായ�ി�  ചി�ടി എ� �ല�് റ��  അധി�ിത

വ�വസായപാ��് �ാപി�ാ�േ�ശി�� �ലം ബി.ടി.ആർ.(േബസിക് ടാ�് രജി�ർ  )-�

േതാ�ം എ�് േരഖെ���ിയതിനാ�  വ�വസായപാ��ിെ� നി��ാണ�ിന് �ലം

ഉപേയാഗി�ാൻ കഴി��ി� എ� വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  വ�വസായ പാ��്



�ാപി��തിനായി ബി.ടി.ആർ.-ൽ ആവശ�മായ മാ�ം വ��ി സഹായി�ണെമ�്

ആവശ�െ��് ബ�. വ�വസായ വ��്മ�ി�് നൽകിയ 21.02.2019 െല MLA-PNJR/GP

/47/2019-20 ന�ർ ക�ിേ�� എ�് നടപടി സ�ീകരി�െവ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ക�ിെ� അടി�ാന�ിൽ,റവന� െറേ�ാർഡിൽ  (േബസിക് ടാ�് രജി�ർ)  ��ത

�ലം േതാ�ം എ�് േരഖെ���ിയിരി��ത് മാ�ാ� റവന� അധികാരിക��് േവ� നി�േ�ശം

ന�കിയി�േ�ാ;

(സി) ഇെ��ി�  ��ത സംരംഭം �ട��തിനാവശ�മായ അ��ല നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ

എ�റിയി�ാേമാ?

മേ�രി മ�ല�ിെല �തിയ വ�വസായ സംരംഭ��

5402. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ��

മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം മേ�രി നിേയാജകമ�ല�ി�  ��തായി എ�

െച�കിട വ�വസായ സംരംഭ��  ആരംഭി�ി�െ��ം അവ ഏെത�ാം േമഖലയിലാണ്

ആരംഭി�ി��െത�ം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത നിേയാജക മ�ല�ി� �തിയ വ�വസായ സംരംഭ�� ആരംഭി��തിന് എെ��ാം

സഹായ�� ന�കിയി��്; വിശദമാ�ാേമാ?

പ�ാ�ി മ�ല�ി� വ�വസായ പാ��് 

5403. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

പ�ാ�ി മ�ല�ി�  വ�വസായ പാ��ിനായി കി�� �േഖന �ലം ഏെ����തി��

എെ��ി�ം നടപടി ആരംഭി�ി�േ�ാ;  എ�ി� ഏത് പ�ായ�ിലാണ് �ലം ഏെ���വാ�

ഉേ�ശി��ത്; വിശദവിവര�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

ക��� മ�ല�ിെല സംരംഭക സഹായ പ�തി

5404. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം സംരംഭക സഹായ പ�തിയി�  ക���

മ�ല�ിെല എ� �ണി�ക��് എ� �പ വീതം അ�വദി�ി��്;  വ�ഷം തിരി��

കണ�ക� ലഭ�മാ�ാേമാ?

നില�രി� വ�വസായ പാ��്



5405. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നില�രി� വ�വസായ പാ��് ആരംഭി��ത് സംബ�ി�് റിയാബ് �തിനിധികെള�ം റവന�

വ��് ഉേദ�ാഗ�െര�ം പെ���ി�െകാ�� ഒ� േയാഗം  2016-�  നട�ി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത േയാഗ�ി�  വ�വസായ വ��് തെ� പണം ന�കി �ലം ഏെ���വാ�

സ��മാെണ�് അറിയി�ി�േ�ാ;

(സി) െെ�വ�് ഇ�ഡ�ിയ�  എേ��് പ�തി �കാരം സ�കാര� ഉടമ��  �മി ന�കാ�

ത�ാറായാ�  വില ന�കി �മി ഏെ���് വ�വസായ പാ��് �ാപി�� കാര�ം

പരിഗണി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

െകാ�ാര�ര മ�ല�ിെല വ�വസായ സാധ�തകൾ

5406. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ാര�ര നിേയാജകമ�ല�ിെ� പരിധിയി�െ��� തേ�ശ�ാപന�ളി�  മിനി

ഇ�ഡ�ിയ�  എേ��് �ാപി��ത് സംബ�ി�് സാധ�താപഠനം നട�ിയി�െ��ി�

വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ബി) സാധ�താപഠനം നട�ിയി�ിെ��ി� അടിയ�രമായി സാധ�താപഠനം നട��തി�ളള നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(സി) നിേയാജകമ�ല�ിെ� പരിധിയി�െ��� പ�ായ�കളി�  വിജയകരമായി നട�ാ�

കഴി�� െച�കിട വ�വസായ സംരംഭ�� ഏെത�ാമാണ് എ�ത് സംബ�ി�് െകാ�ം ജി�ാ

വ�വസായ േക�ം സാധ�താപഠനം നട�ിയി�െ��ി� അതിെ� വിശദാംശ�� ന��േമാ?

അ�മാലിയിെല വ�വസായേക��ളിെല േറാ�ക�

5407. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�മാലി നിേയാജകമ�ല�ിെല വ�വസായേക��ളിെല േറാ�കളി�  ഏെതാെ�

���ിക��് ഭരണാ�മതി ന�കിയി��്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) കഴി� �ളയ�ി�  അ�മാലി നിേയാജകമ�ല�ിെല വ�വസായ േക��ളി�  തക��

േറാ�ക� �ന��രി��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത നിേയാജകമ�ല�ിെല വ�വസായേക��ളിെല േറാഡ് നവീകരണ�ിനായി

11.04.2019-�  ബി  8/1953  ന�രായി എറണാ�ളം ജി�ാ വ�വസായ േക�ം മാേനജ�

ന�കിയ ശിപാർശയി� ഭരണാ�മതി ന��േമാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?



െഷാ��� മ�ല�ിെല വ�വസായ വികസനം

5408. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം വ�വസായ വ��് �േഖന െഷാ���

മ�ല�ി� നട�ിയി�� വികസന �വ��ന�� എെ��ാം എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

വ�ാപാരി വ�വസായിക��് സാ��ിക സഹായം

5409. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മഹാ�ളയ�ി�  ഏ��ം �രിതം അ�ഭവി� വ�ാപാരി വ�വസായിക�െട കാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) �ളയ�ി�  സ���ം ന�െ��് വ�ാപാര �ാപന��  ��ിയിേട�ി വ� വ�ാപാരി

വ�വസായിക��് സാ��ിക സഹായമായി എ� �പ വീതമാണ് അവ�െട അ�ൗ�ിേലാ

േനരിേ�ാ ന�കിയെത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) വീ�കളി� െവളളം കയറി വ�നാശന�ം ഉ�ായവ��്  10000/-  �പ അടിയ�ര സഹായം

ന�കിയ സ��ാ�  ജീവേനാപാധിക�  സ���ം ന�െ�� വ�ാപാരി വ�വസായിക��്

ആശ�ാസമായി സാ��ിക സഹായം ന�കാ�തിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) കടെ�ണിയി�  നി�ം ആ�ഹത�യിേല�് േപാ�� ഇവ��് ധനസഹായം ന���തിന്

നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

�ളയ�ി� ന�ം േനരി� വ�ാപാരിക��് വാ�

5410. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018 ആഗ�ി� ഉ�ായ മഹാ�ളയ�ി� കടക� ��ി നാശന�ം േനരി� വ�ാപാരിക��്

പലിശരഹിത വാ� ന���തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്; വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) എ� �പ വീതമാണ് ഓേരാ ക�വട�ാര�ം ന�കാ�  ഉേ�ശി��ത്;  വാ� ന���തിെല

വ�വ�ക� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�ര�ി�  വാ��ായി എ� ക�വട�ാ�  അേപ� ന�കി എ�് ജി� തിരി�� കണ�്

ലഭ�മാ�ാേമാ; ഇ�വെര എ� േപർ�് വാ� ന�കി എ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) വാ� ന���ത് ൈവ��തി�� കാരണം വ��മാ�ാേമാ; എ�േ��് ക�വട�ാ��് വാ�

ന�കാനാ�ം എ�് വിശദമാ�ാേമാ?



ജി�ാതല പാരി�ിതികാഘാത നിർ�യ അേതാറി�ി

5411. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ക�ാറിക�  �വ��ി��തിന് ജി�ാതല പാരി�ിതികാ�മതി ന�കാ�ളള

സംവിധാനം നിലവിലി�ാ��കാരണം ഉ�ായ ��ി��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) പാരി�ിതികാ�മതി ന�കാ�ളള ജി�ാതല പാരി�ിതികാഘാത നിർ�യ അേതാറി�ി

പിരി�വി���ലം ഇതിനാ�� അേപ�ക� െക�ി�ിട�ക�ം നി��ാണ ���ിക��് കരി��്

ലഭി�ാ��മായ ��തരമായ �ിതി വിേശഷം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  വിശദാംശ��

അറിയി�ാേമാ;

(സി) ജി�ാതല പാരി�ിതികാ�മതി ന�കാ�ളള അേതാറി�ി സംബ�ി�് േക� സ��ാ� അ��

കാല�് എെ��ി�ം േനാ�ിഫിേ�ഷ� �റെ��വി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ഇതിെ� അടി�ാന�ി�  സം�ാന സ��ാ�  ഈ സമിതി �ന:�ാപി��തിേല�ായി

എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

ഉ�മ െെമലാ�ി സി��് റീലിംഗ് �ണി�്

5412. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല െസറിെഫഡിെ� കീഴി�ളള ഉ�മ െെമലാ�ി സി��് റീലിംഗ് �ണി�ിെല

�ീ െതാഴിലാളിക��് എ� മാസെ� േവതനമാണ് �ടി�ികയായി�ളളത് എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത ജീവന�ാ�െട േജാലി സംര�ണം ഉറ�് വ���തി�ം അവ��് ശ�ള �ടി�ിക

ന���തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

�ണിമി�് വ�വസായം േനരി�� �തിസ�ി

5413. �ീ.െക.�േരഷ് ���്

,, വി. െക. സി. മ�ത് േകായ

,, എം. നൗഷാദ്

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

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� �.പി.എ.  സർ�ാർ ആസിയാ�  കരാ�  ഒ�െവ�തിെന�ട��് തീ�വയി�ാെത

�ല്,വ�ം �ട�ിയവ രാജ��് ഇറ�മതി െച����ലം സം�ാനെ� �ണിമി�ക�െട

�വ��ന�ി��ായ �തിസ�ി�ം ��ത േമഖലയി��ായ �ത�ാഘാത��ം

വിലയി��ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന�് �വ��ി�ി�� �ണിമി�കെള�റി�ം അവ�െട നിലവിെല അവ�െയ�റി�ം



വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) �ണിമി�് െതാഴിലാളിക�െട െതാഴി� �ര��ം �നരധിവാസ�ം ഉറ�ാ��തിനായി സ��ാ�

നട�ിവ�� ഇടെപട� എെ��ാമാണ് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) �ണിമി�കൾ കാലാ��തമായി നവീകരി��തി�ം ആ�നിക സാേ�തിക വിദ��െട

സഹായേ�ാെട ശാ�ീകരി��തി�ം േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

പ�വ� ഉ�ാദന�ിനായി െസറിെഫഡ് പ�തി

5414. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് പ�വ� ഉ�ാദന�ിനായി െസറിെഫഡ് പ�തി ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ

എ�റിയി�േമാ;

(ബി) ഉെ��ി� ��ത പ�തി�് േക� സം�ാന സ��ാ�ക�െട അ�മതി എ�് ലഭി�; േക�,

സം�ാന �ത��ട�് എ� ശതമാനം വീതമാണ്എ�് െവളിെ���ാേമാ;

(സി) േക� വിഹിതം ലഭി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� എ�് ലഭി�െവ�റിയി�േമാ;

(ഡി) സം�ാന വിഹിതം ലഭി�ാ� േകാടതി ഇടെപട� േവ�ിവരാ��ായ സാഹചര�ം എ�ാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ?

ഖാദി േബാ�ഡിെ�റ േത� സംഭരണം

5415. �ീ.പി.െക.അ� റ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� �ധാന േത�  സംഭരണ ഏജ�സിയായ ഖാദി േബാ�ഡ്,  േത�

സംഭരി�ാ�തിെന�ട��് വിപണി കെ��ാനാകാെത േതനീ� ക�ഷക�  �തിസ�ി

േനരി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഖാദി േബാ�ഡിെ� േത� സംഭരണ േക��� എവിെടെയ�ാമാണ് എ�് െവളിെ���ാേമാ;

(സി) ക�ഷക�മായി ച�� െച�് േത� വില നി�യി�ാ�ം സംഭരണം ഉറ�ാ�ാ�ം ആവശ�മായ

നി�േ�ശം േബാ�ഡിന് ന��േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

ക�ി�ഴി ഖാദി െന�് േക��ി� അടി�ാന സൗകര���

5416. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആല�ഴ ജി�യിെല ക�ി�ഴി ഖാദി െന�് േക��ി�  നിലവി�  എ� െതാഴിലാളികളാണ്

േജാലി െച��ത്;

(ബി) ��ത െതാഴിലാളിക��് �ടിെവ�ം അട��� അടി�ാന സൗകര��� ലഭ�മെ�� കാര�ം



��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ��ത �ാപന�ി�  െതാഴിലാളിക��് ആവശ�മായ അടി�ാന സൗകര���  ഉറ�്

വ���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�ാേദശിക േ�ാ��സ് ��ക��് പരിേപാഷണം

5417. �ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ാമീണ േമഖലയിെല കായിക മികവ് വ��ി�ി��തിന് എെ�ാെ� പ�തികളാണ്

നിലവി��ത്; അതിെല �ണേഭാ�ാ�െള എ�െനയാണ് െതരെ����ത്; വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��  വിദ�ാ��ികളായ കായിക താര���് പരിശീലനം ലഭ�മാ��തിന് എെ�ാെ�

നടപടികളാണ് കായിക വ��ി� കീഴി� സ�ീകരി� വ��ത്; വിശദാംശ�� ന�കാേമാ;

(സി) �ാേദശികമായി �വ��ി�� േ�ാ��സ് ��ക��് പരിേപാഷണം ന���തിനായി �േത�ക

പ�തിക� ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

കായിക�മത വ��ി�ി�ാ� നടപടി

5418. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജീവിതനിലവാര�ി�ം ജീവിതസൗകര��ളി�ം ഉ�ായ ഉയ���െട ഭാഗമായി ൈദനംദിന

ജീവിത�ിെല വ�ായാമമി�ാ� കാരണം ��ികളി�ം �വതീ�വാ�ളി�ം കായിക�മത�െട �റവ്

അ�ഭവെ����് എ� മാധ�മവാ��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി�  ഇ�ാര��ിൽ എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;  വിശദാംശം

വ��മാ�േമാ?

കായികരംഗ�് നട�ിലാ�ിയ പരി�ാര��

5419. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം കായികരംഗ�് നട�ിലാ�ിയ പരി�ാര��

എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പരി�ാര�ളി�െട എെ�ാെ� േസവന��  കായികതാര���് ലഭ�മാ�ി എ�്

വിശദമാ�ാേമാ?

കിേ�ാഫ് പ�തി നട�ിലാ�� േക��ൾ



5420. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കിേ�ാഫ് പ�തി നട�ിലാ��ത് എ� േക��ളിലാെണ�ം അവ എവിെടെയ�ാമാെണ�ം

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) മാ�ർ ഗവ�െമ�് ഹയ�െസ��റി �ളി�  ഈ പ�തി അ�വദി��തിന് സ�ീകരി�

നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

ഓ�േറഷ� ഒളി��

5421. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഓ�േറഷ� ഒളി�� പ�തി�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട നട�ി�ി�  ഏെത�ി�ം തര�ി�� വീ�ക�  ഉ�ായി�ളളതായി

��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  അത് പരിഹരി�വാനായി എെ�ാെ� നടപടിക�

സ�ീകരി�ി��്; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത പ�തിയിേല�് എ� കായികതാര�െള തിരെ���ി�െ��ം ഏെതാെ� കായിക

ഇന�ളി� ഏെതാെ� �ല�ളി� കായിക പരിശീലനം നട��െ��ം വിശദമാ�ാേമാ?

അഡ��� േ�ാ��സ് പ�തിക�

5422. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അഡ���  േ�ാ��സ് പ�തിക�  േ�ാ�സാഹി�ി��തിനായി ഈ സ��ാ�  നട�ിയ

�വർ�ന�ൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) നില��  നിേയാജകമ�ല�ിൽ അഡ���  േ�ാ��സ് പ�തി നട�ിലാ�� കാര�ം

പരിഗണി�േമാ;

(സി) ��ത പ�തി�ായി പരിഗണി��തിന് �േത�ക മാനദ���േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

��ൈമതാന നവീകരണ�ി�� നടപടി

5423. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ��

മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

�ാമ�േദശ�ളിെല ��  ��ിക�െട കായിക മികവ് പരിേപാഷി�ി��തിനായി ��കളിെല

ൈമതാന�� നവീകരി��തിന് കായിക വ��് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

തി�വന��രം ജി�യിെല ഓ�േറഷ� ഒളി�� പ�തി



5424. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഓ�േറഷ�  ഒളി�� പ�തി�െട ഭാഗമായി തി�വന��രം ജി�യി�  പരിശീലനം നട��

കായിക താര���് ലഭ�മാ�� ആഹാരം,  പരിശീലനം,  താമസം എ�ിവ സംബ�ി�

വിശദമായ മ�പടി ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത കായികതാര���് ആവശ�മായ കായിക ഉപകരണ��  എ�ാം ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാ;

എ�ി� ഇനം തിരി�ളള കണ�ക� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ��ത കായികതാര�െള െതരെ���തി�േശഷം അവർ�് അടി�ാന സൗകര���

ലഭ�മാ��തി� വീ� പ�ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഓ�േറഷ�  ഒളി��യി�  പരിശീലനം നട�� വിദ�ാ��ികളായ കായികതാര���്

നിബ�നകളി�  ഇള�വ��ി ��കളി�ം േകാേള�കളി�ം അ�േയാജ�മായ േകാ�ക�

പഠി��തി�േവ� അ�ിഷ� നടപടി�മ�� ���ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) ഓ�േറഷ�  ഒളി��യി�  പരിശീലനം നട�� കായികതാര��െട

മാതാപിതാ��െട/ര�ക��ാ��െട േയാഗം എ� �ാവശ�ം വിളി�ി��്; ��ത േയാഗ�ിെ�

മിനി�്സിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാെയ�് അറിയി�ാേമാ?

താ�െകാേ�ാ അേസാസിേയഷ� ഓഫ് േകരള�് േ�ാ��സ് കൗ�സി� അംഗീകാരം

5425. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന കായിക നിയമം അ�സരി�് ഒ� കായിക അേസാസിേയഷന് അഫിലിേയഷ�

ന���ത് േക� കായിക മ�ാലയ�ിെ��ം ഇ���  ഒളി�ിക് അേസാസിേയഷെ��ം

അംഗീകാരം ലഭി�ി�െ��ിലാേണാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) താ�െകാേ�ാ അേസാസിേയഷ�  ഓഫ് േകരള�് സം�ാന േ�ാ��സ് കൗ�സി�

അംഗീകാരം ന�കിയി�േ�ാ;

(സി) താ�െകാേ�ാ എ� കായിക ഇന�ിന് േക� കായിക മ�ാലയ�ിെ�േയാ ഇ��� ഒളി�ിക്

അേസാസിേയഷെ�േയാ അംഗീകാരം ലഭി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  സം�ാന േ�ാ��സ്

കൗ�സി� എ�കാരമാണ് ഇതിന് അംഗീകാരം ന�കിയെത�് വ��മാ�േമാ?

േ�ാ��സ് കൗ�സി� അംഗീകരി� അേസാസിേയഷ�ക�

5426. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള സം�ാന േ�ാ��സ് കൗ�സി� 2018-19 � അംഗീകാരം ന�കിയി�ളള കായിക

അേസാസിേയഷ�ക� ഏെത�ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത കായിക അേസാസിേയഷ�ക�െട �സിഡ�്,  െസ��റി,  �ഷറ�  എ�ിവ�െട



േപ�വിവര�� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) നിലവി�  അംഗീകാരം ന�കാ� കായിക അേസാസിേയഷ�ക�  ഏെതാെ� എ�്

വ��മാ�ാേമാ?

കായികരംഗ�് നട�ിലാ�ിയ പ�തികൾ

5427. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2020  ഒളി�ി�് ല��മാ�ി സം�ാന സ��ാ�  ഏെത�ി�ം കായിക ഇന�ിന് �േത�ക

പരിശീലനം ന�കി വ��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം കായികരംഗ�് നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�ം

�വ��ന��ം വിശദമാ�ാേമാ?

േ�ാ��സ് േഹാ��ക�

5428. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േ�ാ��സ് േഹാ��കളി�  െമസ് നട��തിന് േ�ാ��സ് കൗ�സി�  �േഖന �ക

അ�വദി��തിന് നിലവി�� നടപടി�മ�� വിശദമാ�േമാ; ഓേരാ വിദ�ാ��ി�ം �തിദിനം

എ� �പ നിര�ിലാണ് െമസ് െചലവ് അ�വദി��ത്; ഈ ഇന�ി� സ��ാരിെ� �തിമാസ

െചലവ് എ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ �ക അ�വദി��ത് ഇേ�ാ�  �ടി�ിക ആയി�േ�ാ;  എ�ി�  എ��തലാണ് �ടി�ിക

ആയെത�ം ഇതിന് കാരണെമെ��ം വ��മാ�േമാ;

(സി) കരാ�  ജീവന�ാെര നിേയാഗി�് ഭ�ണം ത�ാറാ�ി വിദ�ാ��ിക��് വിതരണം െചേ��

�മതല സീനിയ� േകാ�മാരി� നി�ി�മായിരിെ�, സ��ാ� �ക അ�വദി�ിെ��ി�ം മാ�ഷിക

പരിഗണനയി�  സ��ം നില�് വാ� വാ�ി�ം മ�ം ഇ��ം കാലം േഹാ��ക�

നട�ിെ�ാ�േപായത് കാരണം േകാ�മാ� കടെ�ണിയിലായ�ം േഹാ��ക� അട���ലിെ�

വ�ിെല�ിയ�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇത് അടിയ�രമായി പരിഹരി��തിന് േവ�

നടപടിക� സ�ീകരി�േമാെയ�് അറിയി�ാേമാ?

േ�ാ��സ് േഹാ��കളി� �വ��ി�� െമ�ക�

5429. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� േ�ാ��സ് േഹാ��കളി�  �വ��ി�� െമ�ക�  അട����

അവ�യിലാെണ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� ഇ�ാര��ിൽ സ�ീകരി� നടപടിക�

വിശദമാ�ാേമാ;



(ബി) േ�ാ��സ് േഹാ��ക�െട െമ�ിെ� നട�ി�് �മതല ഏത് ഏജ�സി�ാെണ�്

വിശദമാ�ാേമാ?

എ�ാ �ാമപ �ായ�കളി�ം േ�ഡ ിയം പ�തി

5430. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എ�ാ �ാമപ �ായ�കളി�ം ഒ� �ാമീണ േ�ഡ ിയം എ� പ�തി കായിക വ��ിന് കീഴി�

നട�ിലാ�ി വ��േ�ാ എ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ഉെ��ി�  േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല ഏെത�ാം േ�ഡിയ�െളയാണ് ഈ പ�തിയി�

ഉ�െ���ിയി��ത്;

(സി) �തിയ �ാമീണ േ�ഡിയ���ായി �ാ�ം എ�ിേമ�ം സഹിതം അേപ� സമ��ി�ാ� കായിക

വ��ി� നി�ം അംഗീകാരം ലഭ�മാ�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

ഭി�േശഷി കായികതാരം �ീജി��് േജാലി നൽ��തിന് നടപടി

5431. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2011  �ത�  �ട��യായി നാഷണ�  െഗയിംസി�ം  2015-�  തായ്വാനി�  നട� ഏഷ�ാ

പസഫിക് െ�ഷ�ൽ ഒളിംപി�ി�ം 2016-ൽ ബ�േഗറിയയിൽ നട� േവ�ഡ് െഡഫ് ഒളിംപി�ി�ം

പെ���് സ���ം ഉ�െ�െട�� നിരവധി െമഡ�ക�  കര�മാ�ിയ ���  ജി�യിെല

��േ�രി പ�ായ�ിെല െപ�വ��  കളാേ�രി വീ�ി�  �ീജി� എ� ഭി�േശഷി��

കായികതാര�ിന് സ��ാരി�  നി�ം േ�ാ��സ് കൗ�സിലി�  നി�ം എെ��ാം

ആ��ല��� ന�കിയി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ കായികതാര�ിന് സ��ാ� േജാലി ന���തിന് എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

ഇ�ാര�ം സംബ�ി�് സമ��ി� നിേവദന�ി�േമ�  സ�ീകരി� നടപടി�െട വിശദാംശം

ലഭ�മാ�ാേമാ?

േ�ാ��സ് ക�ാ�യിൽ േനരി�് നിയമനം

5432. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം േ�ാ��സ് േക�ാ�യി� എ� േപ��് േനരി�്

നിയമനം ന�കിയി��് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവി�  േ�ാ��സ് േക�ാ�യി�  േജാലി ന�കാ�  അേപ� സ�ീകരി�തിേ�ൽ നിയമന

നടപടിക�  ���ീകരി�ാ�  ബാ�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ആയത് സമയബ�ിതമായി

���ീകരി��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; ഈ തര�ി� എ� അേപ�ക� തീ��ാ�ാ�



ബാ�ി��് എ�് വ��മാ�ാേമാ?

കായികതാര�ൾ�് േ�ാ�ാഹന�ം നിയമന�ം

5433. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കായികതാര�െള േ�ാ�സാഹി�ി��തിന് ഈ സ��ാ�  െച�വ�� കാര���

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  വ�തിന് േശഷം എ� കായികതാര���് ഏെത�ാം ത�ികകളി�

�ിരനിയമനം ന�കിെയ�് അറിയി�ാേമാ; ഇതിെ� പ�ിക ന�കാേമാ;

(സി) സ��ാ� സ��ീസി� �ിരനിയമനം ന���തിന് കായിക താര��െട ലി�്/െവയി�ിങ് ലി�്

നിലവി�െ��ി� അതിെ� പക��് ന�കാേമാ;

(ഡി) ഈ സ��ാരിെ� കാല�് �ിരനിയമനം ലഭി� കായികതാര�ളി� ആെര�ി�ം േജാലിയി�

നി�് വി�ത� െച�് േപായി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

മാ�� വിേ�ജി� േ�ാ��സ് േകാം��് നി��ാണം

5434. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് താ��് മാ�� വിേ�ജി� െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� ൈകവശ�ി�� 7.8 ഏ��

�ലം േ�ാ��സ് േകാം��് നി��ാണ�ിന് വി�ന�കാ�  ��ത വ��ിേനാട്

ആവശ�െ��ി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇ�ാര��ി� െപാ�മരാമ�് വ��് എ�് മ�പടിയാണ് ന�കിയി��ത്;

(സി) അന�ാധീനെ��കിട�� ��ത �ലം ഉപേയാഗെ����തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�്

വ��മാ�ാേമാ?

േകാതമംഗലം എം.എ. േകാേളജി� േഖേലാ ഇ�� പ�തി

5435. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േഖേലാ ഇ�� പ�തി�െട കീഴി� കളി�ല�� നി��ി���മായി ബ�െ��് േകാതമംഗലം

എം.എ. േകാേളജ് സമ��ി� അേപ�യി� സീരിയ� ന�� 9 �കാരം ന�േക� വിവര�ളി�

പ�തി�മായി ബ�െ�� �ല�ിെ� െപാസഷ�  കായിക വ��ിന് ൈകമാറണെമ�

വ�വ��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േഖേലാ ഇ���മായി ബ�െ�� മാ��േരഖകളി� ഇ�കാരം �ല�ിെ� െപാസഷ� കായിക

വ��ിന് ൈകമാറണെമ� വ�വ� നിലവി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  വിശദമാ�ാേമാ;  ��ത

മാ��േരഖ�െട പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;



(സി) ഏെത�ാം എ�ഡഡ് േകാേള�കളിലാണ് ഇതി���പ് േഖേലാ ഇ�� പ�തി

നട�ിലാ�ിയി��െത�ം ഇവിെട ഈ പ�തി നട�ാ�ിയേ�ാ�  ഇ�ര�ി�  �ല�ിെ�

െപാസഷ� കായിക വ��ിന് ൈകമാറിയി�േ�ാ എ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) േഖേലാ ഇ�� ൈബേലാ �കാരം േകാേളജി�ം സ��ാരി�ം ബ�െ�� �ലം

ഉപേയാഗെ����തിേല�ായി ഒ� എം.ഒ.�.  ത�ാറാ�ി പ�തി നട�ിലാ�വാ�  കഴി�േമാ

എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) നിരവധി േദശീയ അ��േദശീയ ഒളി���  താര�െള ��ി�ി���ം ��  കായികേമളകളി�

�ട��യായി ��ിെല���മായ േകാതമംഗലെ� ��ക���െ�െട നിലവാര�� പരിശീലനം

ഒ���തിന് സഹായകരമാ�ം വിധം േകാതമംഗലം എം.എ േകാേളജി�, േകാേള�ം സ��ാ�ം

ത�ി� ധാരണ പ�ം (എം.ഒ.�.) ത�ാറാ�ി ഒ�് വ�്, േഖേലാ ഇ�� പ�തി നട�ിലാ��തിന്

േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

ചാല�ടി േസ��്ഹാ��് േകാേളജി� ഇ�േഡാ� േ�ഡിയം

5436. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചാല�ടി മ�ല�ി�െ�� േസ��്ഹാ��് േകാേളജി� േഖേലാ ഇ�� േ�ാജ�ിെ� ഭാഗമായി

ഇ�േഡാ� േ�ഡിയം നി��ി��തിനായി നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിനായി സമ��ി�ി�� അേപ�യി�  അ��ലമായ നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാെയ�്

അറിയി�ാേമാ?

മാന�വാടി സ��ാ� െവാേ�ഷണ� ഹയ� െസ��റി �� �ൗ�്

5437. �ീ.ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാന�വാടി സ��ാ�  െവാേ�ഷണ�  ഹയ�  െസ��റി �ളിെല �ൗ�് നവീകരണ�ിന്

എെ��ി�ം പ�തിക� കായിക വ��് ആവി�രി��േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� വിശദമാ�ാേമാ?

നില�� മിനിേ�ഡിയ�ി� സി��ിക് �ാ�്

5438. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നില�രി�  ���ി �േരാഗമി�െകാ�ിരി�� നില��  മിനി േ�ഡ ിയം േകാം��ി�  നാ�റ്

മീ��  സി��ിക് �ാ�് എ�് ൈല�കളാ�ി നി��ി�ണെമ�് അഭ���ി�െകാ�് ന�കിയ

നിേവദന�ിേ��  സ�ീകരി� നടപടി വിശദമാ�ാേമാ;  എ� ൈലേനാ��ടിയാണ് �ാ�്

നി��ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;



(ബി) ജി�ാതലം �ത�� മ�ര�� സംഘടി�ി��തിന് എ�് ൈല� �ാ�ക� േവണെമ�ിരിെ�,

നില��  മിനിേ�ഡിയ�ി�  സി��ിക് �ാ�് എ�് ൈലനായി നി��ി��തിന് േ�ാ��സ്

ഡയറ�േറ�ി�ം നി��ാണ �മതല�� കി�്േകാ-�ം നി�േ�ശം ന��േമാ;

(സി) മല�റം ജി�യി� നാ�റ് മീ�� സി��ിക് �ാേ�ാ��ടിയ എ� േ�ഡിയ�� ഉെ��ം അവ

ഏെതാെ�െയ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

പ��രിൽ നീ���ളം

5439. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എ�ാ നിേയാജകമ�ല�ളി�ം നീ���ളം നിർ�ി�വാൻ തീ�മാനം എ��ി�േ�ാ;

(ബി) പ���  നിേയാജകമ�ല�ി�  നീ���ളം നിർ�ി�വാൻ അ�േയാജ�മായ �ലം

ന�കിയാ�  ഫ�് അ�വദി�വാൻ ആവശ�മായ നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാ എ�്

അറിയി�ാേമാ?

�ള�രി� കിേ�ാഫ് പ�തി

5440. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ാ�ി�കര നിേയാജക മ�ല�ിെല �ള�രി�  അ�വദി� കിേ�ാഫ് പ�തിയി�

േകാ�ിംഗ് ക�ാ�് നട��തിന് �തിമാസം അ�വദി�� �ക എ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത െസ�റിെ� സാ��ിക ഇടപാട് നട��തിന് ആെരയാണ്

�മതലെ���ിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഓേരാ ��ി�ം �തിദിന െചലവ് എ� �പയാെണ�് വ��മാ�ാേമാ; എ� ��ിക��ാണ് �ക

വിനിേയാഗി��ത് എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

െകായിലാ�ിയിെല േ�ഡിയം നവീകരണം

5441. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകായിലാ�ി നഗര�ിൽ േ�ാ��്സ് കൗ�സിലിെ� ഉടമ�തയി�� േ�ഡിയ�ിെ�

നവീകരണ�ിനായി േ�ാ��്സ് കൗ�സി� എെ��ി�ം പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ ;

(ബി) ഉെ��ിൽ എ� �പ�െട പ�തിയാണ് ആവി�രി�െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) പ�തി നട�ിലാ��തിനായി നാളി�വെര സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

�വജന�ൾ�് വ�വസായ േ�ാ�ാഹനം



5442. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �വജന���് െച�കിട വ�വസായ സംരംഭ��  ആരംഭി��തിന് എെ��ാം

മാ��നി�േ�ശ�ളാണ് സർ�ാർ ന�കിവ��ത്; വിശദവിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) �വജന���് െച�കിടസംരംഭ��  ആരംഭി��തിന് എെ��ാം തര�ി�� വാ�ക�

സ��ാ� തല�ി� ന�ിവ���്; ഇ�രം വാ�ക��് സ�ിഡി ന�കി വ��േ�ാ; എ�ി�

വിശദവിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ?

�വജന���് െതാഴി�സംരംഭ��

5443. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �വജന���് െതാഴി�സംരംഭ��  ആരംഭി��തിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവി�� സംരഭ��  വി�ലീകരി��തിനായി എെ��ാം സഹായ��  ന�ിവ��െ��്

വിശദീകരി�ാേമാ?

�വജന ശാ�ീകരണ �വ��ന�ൾ

5444. �ീ.ആ�ണി േജാ�

,, ആ�. രാേജഷ്

,, െക. ബാ�

,, �. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �വജന ശാ�ീകരണ �വ��ന��  നട�ിലാ��തി�ം ഏേകാപി�ി��തി�മായി

�വജനേ�മ േബാ�ഡ് സ�ീകരി�വ�� നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �വജന��െട ഭൗതിക�ം സാം�ാരിക�ം സാഹിത�പര�ം കലാ-കായികപര�മായ

സ��േതാ�ഖ വികസന�ിനായി േബാ�ഡ് നട�ിലാ�ിവ�� പ�തിക� എെ��ാമാെണ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) �വജന��െട െതാഴി�പരമായ �����് പരിഹാരം കാ��തിനായി െതാഴി�രഹിതരായ

�വജന���് സ�യംെതാഴി�  സംരംഭ��  ആരംഭി��തിന് േബാ�ഡ് എെ��ാം

ധനസഹായ�ളാണ് ന�കിവ��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

കലാഭവ� മണി�െട ഓ���ായി നാട�പാ�് മ�രം

5445. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



അ�രി� അനശ�ര കലാകാര�  കലാഭവ�  മണി�െട ഓ���ായി സം�ാന �വജനേ�മ

േബാ�ഡിെ� േന�ത��ി�  സം�ാനതല നാട�പാ�് മ�രം ചാല�ടിയി�  ഈ വ�ഷ�ം

സംഘടി�ി��തിനാവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�വജന ക�ീഷ�

5446. �ീ.പി.െക.അ� റ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന �വജന ക�ീഷെ� �പവ��രണല��ം നിറേവ�െ���ി� എ�ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ക�ീഷന് സർ�ാർ അ�വദി� �ക�െട പ�തിേപാ�ം കഴി� വ�ഷം ഉപേയാഗെ���ിയി�

എ�ത് പരിേശാധി�േമാ;

(സി) ക�ീഷെ� �വ��നം �വജന���് �േയാജനെ�ട�� രീതിയി�  �മീകരി��തിന്

നി�േ�ശം ന��േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

െക.എസ്.ഇ.ബി. ലിമി�ഡ ിെ� ബാധ�ത

5447. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ഇ.ബി. ലിമി�ഡ ിെ� നിലവി�� ബാധ�ത എ�യാണ്;

(ബി) െചലവിന് ആ�പാതികമായി ൈവദ�തി ചാ��് വ��ന നട�ിലാ�ാ�താണ് ൈവദ�തി

േബാ�ഡിെ� ബാധ�ത���തിന് �ധാനകാരണം എ�് വിലയി���േ�ാ;  എ�ി�

ൈവദ�തി�െട വിലവ��നവിനായി െറ�േല�റി ക�ീഷെന േബാ�ഡ് സമീപി�ി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(സി) േകരള വാ�� അേതാറി�ി എ�് �കയാണ് നിലവി� ൈവദ�തി �ടി�ികയായി ന��വാ��ത്;

ഇത് ന���തിന് സ��ാ� ഉ�രവായി�േ�ാ; എ�ി� ഈ വ�ഷം എ�് �ക ലഭി�?

ഉൗ�� േകരള മിഷ�

5448. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഉൗ�� േകരള മിഷ� പ�തിയി� ഉ�െ���ി നട�ിലാ�� പ�തിക� എെ�ാെ�യാണ്;

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) േകരള േ��് ഇല�ിസി�ി െെലസ�സിംഗ് േബാ�ഡിനായി ഓ�െെല�  േസാ�് െവയ�

നട�ിലാ�വാ� പ�തി�േ�ാ; ഇതി�ളള നടപടി�മം ഏത് ഘ��ിലാണ്?



ൈവദ�തി ൈല� െപാ�ിവീണ് ഉ�ായ അപകട�ൾ

5449. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കഴി� ഒ� വ�ഷ�ിനിെട സം�ാന�് ൈവദ�തി ൈല�  െപാ�ിവീണ് േഷാേ��തിെന

�ട��് എ�േപ�  മരണമട�ക�ം എ�േപ��് പ�േ���ക�ം െച�ി�െ��്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ൈല� െപാ�ിവീ��തട�ം ൈവദ�തി അ�ബ� അപകട�� ഇ�ാതാ�ി ജന��െട ജീവ�ം

സ��ി�ം സംര�ണെമാ��ണെമ�് ൈഹേ�ാടതി േനരെ� ഉ�രവ്

�റെ��വി�ക��ാേയാ;

(സി) ഇ��� ൈവദ�തി നിയമം (1956) അ�ശാസി�� ��വ� �ര�ാനടപടിക�ം 6 മാസ�ിനകം

സ�ീകരി�െമ�് ഈ േകാടതി ഉ�രവിെ� അടി�ാന�ി�  െക.എസ്.ഇ.ബി.  ഉറ�്

ന��ക��ാേയാ;

(ഡി) ��ത ഉറ�ിെ� അടി�ാന�ിൽ ൈകെ�ാ� നടപടിക�  എെ�ാെ�;  വിശദാംശ��

ന��േമാ?

ൈവദ�തി ൈല� െപാ�ിയാ� തനിെയ ഓഫാ�� സംവിധാനം

5450. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ൈവദ�തി ൈല� െപാ�ിയാ� തനിെയ ഓഫാ�� സാേ�തിക സംവിധാനം  11 െക.വി.�ത�

�കളിേല�� ൈല�കളി� മാ�മാേണാ ഇേ�ാ��ത്;

(ബി) േലാെട�ഷ�  വിതരണ ൈല�കളി�  ഇ�രം സംവിധാനം ഏ�െ����തി��

സാേ�തികവിദ� സം�ാന�് ഇേ�ാ�േ�ാ;

(സി) ഇെ��ി� ൈല�കളി� ഇ��േലഷ�� ക�ിക� ഉപേയാഗി�ക, �ഗ�ഭ േകബിളിേല�് മാ�ക

എ�ിവയാേണാ ഇതി�� പരിഹാരം; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) എ�ി�  ഇ�മായി ബ�െ�� കാര���  ഇേ�ാ�  ഏ�ഘ��ിലാണ്;  ഇതിന് എ� ചിലവ്

വ�െമ�ാണ് �തീ�ി��ത്?

ൈവദ�തി ഉ�പാദനം വ��ി�ി�ാ� നടപടി

5451. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

സം�ാന�് ൈവദ�തി ഉ�പാദനം വ��ി�ി��തിന് ഈ സ��ാ�  എെ�ാെ�

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ?



മാലിന��ി� നി�് ൈവദ�തി ഉ�ാദി�ി�� പ�തി

5452. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) മാലിന��ി� നി�� ൈവദ�തി ഉ�ാദനം ല��മി�് ���ര�് ആരംഭി�� പ�തി�മായി

സഹകരി� അവിെടനി�ം ൈവദ�തി വാ�വാൻ െക.എസ്.ഇ.ബി.�ം സ�കാര� ക�നി�ം

ത�ി�  ധാരണാപ��ിൽ ഒ�ി�േവാ എ�് വ��മാ�േമാ;എ�ി�  ആയതിെ� വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത കരാ�  �കാരം െക.എസ്.ഇ.ബി.�് എ�് �ത�  ൈവദ�തി വാ�വാൻ

സാധി�െമ�ാണ് കണ�ാ��ത്;

(സി) സം�ാനെ� മാലിന���മാ��തിന് സഹായകരമാ�� ഇ�രം പ�തികെള

േ�ാ�ാഹി�ി�വാ�ം അ�രം പ�തികളി�  നി�ം ഉ�ാദി�ി�� ��വ�  ൈവദ�തി�ം

വാ��തി�ം െക.എസ്.ഇ.ബി. എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ം എ�് വ��മാ�ാേമാ?

െക. എസ്. ഇ. ബി. �െട സാ��ിക ഭ�ത

5453. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ്

,, സി.െക. ഹരീ��

,, എം. �േകഷ്

,, പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഉപേഭാ� സം��ി ��നി��ി െെവദ�തിവ��്ഏ�െ���ിയി�� �മീകരണ��ം

നടപടി�മ�ളിെല ല�കരണ�ം എെ��ാമാണ്;  തട�രഹിതമായി നി�ിത �വാഹ

േശഷിയി� െെവദ�തി ലഭ�മാ��െവ�് ഉറ�ാ�ാ� ഉേ�ശ�േ�ാ;

(ബി) െെവദ�തി െെലനി�  നി�ം ഉപകരണ�ളി�  നി�ം ഉ� േഷാ��ലം അപകടം �റ�ാനായി

െെവദ�തി േബാ�ഡ് നട�ിയ �വ��ന��  ഫലം ക�ി�േ�ാ;  സമീപ കാല��ായ

അപകട��െട പ�ാ�ല�ി� അപായ�െളാഴിവാ�ാ�� �വ��നം ��ത� ഫല�ദ�ം

ഉൗ��ിത�മാ�ാ� നടപടി��ാ�േമാ;

(സി) കാര��മമായ േസവനം ന���തിന് ആവശ�മായതിലധികം ജീവന�ാ� നിലവി�േ�ാ; എ�ി�

ഇവ�െട േസവനം ഫല�ദമായി വിനിേയാഗി�ാ�� രീതിയി�  �ന�മീകരി�ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ;  െക.  എസ്.  ഇ.  ബി.  എ�-െ� സാ��ിക ഭ�ത ഉറ�ാ��തിന്

ആവി�രി�ി�� പ�തിക� എെ��ാമാണ്;വ��മാ�േമാ?

െക.എസ്.ഇ.ബി. �് പിരി�് കി�ാ�� �ടി�ിക



5454. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

െക.എസ്.ഇ.ബി.  -�് പിരി�് കി�ാ�� �ടി�ിക �ക ഈടാ��തിന് സ�ീകരി�ി��

നടപടിക� വ��മാ�േമാ ?

സൗര പ�തി

5455. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

സം�ാന�് ൈവദ�തി വ��് ആവി�രി�് നട�ിലാ�� സൗര പ�തിയി�

ഉ�െ���തി�� മാനദ� ��ം നടപടി�മ��ം വ��മാ�േമാ?

ൈവദ�തി �ര�

5456. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഇല�ിക് ൈല�ക� െപാ�ി വീണ് അപകട�� ഉ�ാ��ത് തടയാ� ഇ��� ൈവദ�തി നിയമം

1956 � നി���ഷി�ിരി�� കാര��� എെ��ാെമ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത വ�വ�ക� സം�ാന�് നട�ാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) ഇവ നട�ാ�െമ�് കാണി�് സ��ാ�  ൈഹേ�ാടതിയി�  ഉറ�ന�കിയത് എ�ാെണ�്

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത �ര�ാ ���ിക�  സം�ാന�് നട�ാ��തി�  നിലവി�  െക.എസ്.ഇ.ബി.�്

എ�ാണ് തട�െമ�് വിശദീകരി�േമാ;  ജന��െട ജീവ�ം സ��ി�ം �ര�

ഉറ�ാ��തിനായി ഇവ അടിയ�രമായി നട�ിലാ�േമാ?

ൈവദ�തി വിതരണ േമഖലയിെല േന���

5457. �ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

�ീ.ആ�. രാമച��

�ീമതി ഗീതാ േഗാപി

�ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ�േശഷം േലാ�െഷ�ിേ�ാ പവ�കേ�ാ ഇ�ാെത �ണേമ���

ൈവദ�തി സം�ാനെ� ജന���് ലഭ�മാ��തിന് സാധി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��കാല�ളി�  േകരള�ിെല �ിരം കാ�യായി�� േലാ�െഷ�ിം�ം പവ�ക�ം

ഒഴിവാ�ിയതിന് പി�ിെല മാേനജ് െമ�് ൈവഭവം സംബ�ി� വിവര�� അറിയി�േമാ;

(സി) 2017�ം 2018�ം േദശീയ ഊ�� സംര�ണ അവാ�ഡിന് േകരളെ� െതരെ���തിെ�



കാരണ�� വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ആേഗാള നിലവാര�ി�  �ണേമ��� ൈവദ�തി �റ� െചലവി�  തട�രഹിതമാ�ം

�ര�ിതമാ�ം ലഭ�മാ�കെയ� ല���ിേല�് എെ�ാെ� �വട് വ�കളാണ് സ��ാ�

നട�ാ��െത�് അറിയി�േമാ;

(ഇ) �ളയെ��ട��് ൈവദ�തി തട�ം േനരി� ��വ� ഉപേഭാ�ാ���ം പ�ദിവസ�ിനകം

ൈവദ�തി �ന:�ാപി� ന�കിയത് എ�െനെയ�് വ��മാ�േമാ;

(എഫ്) വനേമഖലയിെല പ�ായ�ായ ഇടമല�ടിയി� ൈവദ�തി ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാ;  വിശദാംശ��

അറിയി�േമാ?

�ര�റ സൗരൈവദ�ത പ�തി

5458. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ര�റ ൈവദ�തി പ�തി�െട �േരാഗതി വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) നിലവി� എ� േപരാണ് രജി�� െച�ി��ത്;

(സി) �ാഥമിക പരിേശാധനയി� എ� േപെരയാണ് ഈ പ�തിയി� ഉ�െ���ാ� പ�ാ��തായി

കെ��ിയത്;

(ഡി) െക.എസ്.ഇ.ബി. േനരി�ാേണാ തെ�യാേണാ എ�ായിട�ം െച��ത്;

(ഇ) അന��് �ഖാ�രമാേണാ ��ത പ�തി നട�ിലാ��ത് എ�റിയി�ാേമാ ?

ൈവദ�തി ൈല�കളിേല�് നീ� നി��� മര�ി�ക� �ര�ിതമായി �റി�നീ��തിന് നടപടി

5459. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ഇ.ബി.  �െട ൈവദ�തി ൈല�കളിേല�് നീ� നി��� മര�ി�ക�  �റി��

സമയ�് മര�ി�ക� �ര�ിത �ാനേ��് മാ�ാെത ഉേപ�ി�് േപാ��തായ പരാതിക�

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ര�ി� ഉേപ�ി�േപാ�� മര�ി�ക� കാ�നട യാ��ാ��ം വാഹന ഗതാഗത�ി�ം

തട���ാ�െമ�തിനാ�  മരെ�ാ�ക�  �റി�ാ�ട�  നീ�ം െച��തിന് നി�േ�ശം

ന�കിയി�േ�ാ;

(സി) ൈവദ�തി ൈല�ക��് മീെത�� ശിഖര�� �റി�� ���ി ആെരയാണ് െക. എസ്. ഇ.

ബി. ഏ��ി�ിരി��ത്; ഇതിന് കരാ� ന�കിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ന�കാേമാ?

അ�മാലി നിേയാജകമ�ല�ിെല എള�� ച�യിെല �ാൻേ�ാർമർ മാ�ാൻ നടപടി

5460. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



അ�മാലി നിേയാജകമ�ല�ിെല പാറ�ടവ് പ�ായ�ിെല എള�� ച�യി� �ാ�േ�ാ�മ�

മാ�ി വ��തിന്  21.12.2018-�  ന�കിയ നിേവദന�ി�  െക.എസ്.ഇ.ബി.  സ�ീകരി�

നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

െെവദ�തി േബാ�ഡിെ� വ�മാന വ��നവ്

5461. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം െെവദ�തി േബാ�ഡിെ� വ�മാന�ി�  എ�

ശതമാന�ിെ� വ��നവ് വ�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) മഴ�ാല�ളി�  അധിക െെവദ�തി ഉ�ാദി�ി�ക വഴി വ�മാനം എ� ശതമാനം

വ��ി��െ��് വ��മാ�ാേമാ?

െഡാമ�ിക് എഫിഷ��് ൈല�ിഗ് േ�ാ�ാം

5462. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െഡാമ�ിക് എഫിഷ��് ൈല�ിംഗ് േ�ാ�ാമി� (DELP) ഉ�െ���ി ഇതിനകം എ� എ�. ഇ.

ഡി. ബ��ക� വിതരണം െച�;

(ബി) ഇതി�െട ഇതിനകം എ� �ണി�് ൈവദ�തി ലാഭി�വാ� സാധി� ;

(സി) ഈ പ�തി�് േക� സഹായം ലഭ�മാേണാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

പിലാ�റയി� െക.എസ്.ഇ.ബി. െസ�� ഓഫീസ്

5463. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

നിലവി�ളള െക.എസ്.ഇ.ബി െസ��  ഓഫീ�ക�  �ന�മീകരി�് ക��ാേ�രി

നിേയാജകമ�ല�ിെല പിലാ�റ േക�മാ�ി െസ�� ഓഫീസ് അ�വദി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

ഓ�ിജ� സിലി�റിെ� സഹായേ�ാെട ജീവി�� േരാഗിക�� ൈവദ�തി ഇളവ്

5464. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഇല�ിക് ഓ�ിജ� സിലി�റിെ� സഹായേ�ാെട ജീവി�� േരാഗിക��് �തിമാസം ഭീമമായ

�ക ൈവദ�തി ചാ��ിന�ി� അട�േ��തായി വ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) അ�രം േരാഗിക��് അവ�െട വ�മാന�ിെ� അടി�ാന�ി�  ൈവദ�തി �കയി�



ഇള�വ���തിന് നടപടി സ�ീകരി�ാേമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

അെന��ിെ� �വ��നം

5465. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ്

,, സി. െക. ശശീ��

,, എ. എ�. ഷംസീ�

,, പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ൈവദ�േതാ�പാദന�ി�ം ഊ��സംര�ണ േമഖലയി�ം അെന��ിെ�

�വ��നം �ല��ായി�ളള േന��� വിലയി��ിയി�േ�ാ;എ�ി� വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം അെന��് വഴി നട�ാ�� എ� �തിയ പ�തിക�

ആരംഭി�ി�െ��ം അവ�െട �േരാഗതിെയ�ാെണ�ം അറിയി�േമാ;

(സി) ഇേ�ാ� ആരംഭി�ി�ളള �ര�റ സൗേരാ�� പ�തി�െട �േരാഗതി വ��മാ�േമാ;

(ഡി) �ര�റ സൗേരാ�� പ�തി േപാെല �രയിട ൈവദ�േതാ�പാദന പ�തിെയ�റി�്

ആേലാചി�േമാ?

മേ�രി മ�ല�ി� ൈവദ�തി വ��ിെ� പ�തിക�

5466. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈവദ�തി വ��്  2019-20  സാ��ിക വ�ഷ�ി�  മേ�രി നിേയാജകമ�ല�ി�

നട�ിലാ�വാൻ തീ�മാനി�ി�� പ�തിക� ഏെത�ാമാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത മ�ല�ി� കഴി� സാ��ിക വ�ഷം ആരംഭി��ം നാളി�വെര ���ീകരി�വാൻ

കഴിയാ��മായ ���ിക�െട വിവരം തരംതിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ?

ഗാ�ഹിക കണ��ക�

5467. �ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സ��� ൈവദ�തീകരണ പ�തി�െട ഭാഗമായി പാറ�ാല നിേയാജകമ�ല�ിെല വിവിധ

പ�ായ�കളിലായി ൈവദ�തിവ��രി� വീ�ക�െട എ��ം അതിനായി െചലവഴി� �ക�ം

സംബ�ി� വിവര�� പ�ായ�ടി�ാന�ി� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഭി�േശഷി�ാ�, പ�ികജാതി,  പ�ികവ��ം,  ബി.പി.എൽ.  �ട�ിയ വിഭാഗ���് ഗാ�ഹിക

കണ��ക�  ലഭ�മാ��തിന് എെ�ാെ� �േത�ക പ�തികളാണ് നിലവി��ത്;

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) വീ�ന��  ലഭി�ാ� വീ�ക��് ൈവദ�തി കണ��  ലഭ�മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ാ�

കഴി�േമാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?



അെനർ�ിെല േലലം

5468. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) അെനർ�ിൽ കഴി� ര�വ�ഷ�ി��ിൽ എ� േമശ,കേസര,അലമാര,

(തടിയി��ത്,ഇ��്,�ാ�ിക്  )മ� ഉപേയാഗമി�ാ� സാധ�ൾ എ�ിവ േലലം

നട�ിയി��്;എ�് �ക�ാണ് േലലം നട�ിയത്;ഇവ�െട ലി�് ലഭ�മാ�ാേമാ ;

(ബി) ഈ േലല�ിന് ��പ് േലല സാധ��െട അെ��് വാല� നി�യി�ി�േ�ാ;എ�ി� ആയതിെ�

പകർ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) അെ��് വാല� നി�യി��തി�� ക��ി അംഗ�ൾ ആെരാെ�യാണ്;ക��ിെയ നി�യി�

ഉ�രവിെ� പകർ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) അെനർ�ിെ� ഈ േലല സാധന��െട കണ�കൾ ��ി�� േ�ാർ കീ�ർ ആരാണ്;

ടിയാെ� േപ�ം ത�ിക�ം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഇ) സർ�ാർ നിയമ�ൾ �ത�മായി പാലി�ാേണാ ടി േലലം നട�ിയി��ത് എ�്

വിശദീകരി�ാേമാ?

വയനാ�ിെല സൗേരാ�ജ പാന� പ�തി

5469. �ീ.ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) വീടി��കളി� സൗേരാ�ജ പാന�  �ാപി��തിന് വയനാട് ജി�യി� നി�ം ആെക എ�

അേപ�യാണ് ലഭി�ി�ളളെത�് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) വയനാട് ജി�യി� ഇൗ പ�തി നട�ാ��തിെ� വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(സി) പ�തി�െട വയനാട് ജി�യിെല നിലവിെല �ിതി അറിയി�ാേമാ?

ൈവദ�തി നിയ�ണ�ൾ

5470. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േവന�  മഴ�െട �റ�ം കാലവ�ഷം എ��തിന് താമസ�ം േനരി�

സാഹചര��ി� ൈവദ�തി ഉ�പാദന�ി� �റ��ായി�േ�ാ;  2019 �� 19 െല �ധാന

ജലൈവദ�ത അണെ��കളിെല ജലനിര�് വ��മാ�േമാ; വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ഈ നില �ട��ാ�  േലാഡ് െഷഡിംഗ് ഉ�െ�െട�� നിയ�ണ��  ഏ�െ���േമാ;

വിശദീകരി�േമാ;

(സി) േവന�കാല�് ൈവദ�തി ഉപേഭാഗ�ിന് നിയ�ണേമ�െ���ി പവ���് േപാ�� ക��



നടപടികളി� നി�് ഒഴിവാ�േമാ; വിശദീകരി�േമാ?

ൈവദ�തി നയം

5471. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) അടി�ാന സൗകര� േമഖലെയ ശ�ിെ���ി,സമ� േമഖലകെള�ം

വികസി�ി�വാനാവശ�മായ �ണേമ��� ൈവദ�തി ഉറ�് വ��ക എ� ല��ം ��നി��ി

ൈവദ�തി നയം �പീകരി�ി�േ�ാ;വിശദമാ�േമാ;

(ബി) �� സ��ാരിെ� കാല�് ഏ�െ�� ദീ�ഘകാല കരാ� വഴി നിര�് �റ� ൈവദ�തി ഇേ�ാ�

ലഭ�മാ��തിന് സാധി�ി�േ�ാ;വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഉപേഭാ�ാ���് താ�ാ�� നിര�ി� െചലവ് �റ��ം �ണേമ����മായ ൈവദ�തി

ഉറ�് വ���തിന് ആവശ�മായ നടപടി െക.എസ്.ഇ.ബി സ�ീകരി�േമാ?

മേ�രി - നില�� െെവദ�ത െെല� േശഷി വ��ന

5472. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) മേ�രി  -നില�� െെവദ�ത െെല� 110 െക.  വി.  ആയി േശഷി വ��ി�ി�� ���ി�െട

നിലവിെല അവ� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) നി��ി� നില�� െെബപാസ് േറാഡ് അെെല�െമ�മായി ബ�െ��്  110 െക.  വി.  െെല�

എ�െന �ാപി�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്;  ഇതി�� െചലെവ�െയ�ം �ക

വഹിേ��താെര�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) നില�ർ െെബപാസി�െട�� 110 െക. വി. െെല� േമാേണാേപാ� ആയി�ാേണാ �ാപി�ാ�

ഉേ�ശി��ത്; ഇതിെ� ൈറ�് ഓഫ് േവ ഇ� ഭാഗേ��ം എ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) നി��ി� നില�� െെബപാസ് േറാഡി�െട�� െെല� േശഷി വ��ി�ി���മായി ബ�െ��

തട���  നീ��തിന് െപാ�മരാമ�്,  െെവദ�തി വ��് തല�ി�� സം�� േയാഗം

േച��ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

ൈവദ�ത വിതരണ �ംഖല �ാ��് ആ�ാ� നടപടി

5473. �ീ.െക.എം.ഷാജി

,, പി.െക.അ� റ�്

,, പാറ�� അ��

,, െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) 11 െക.വി.ൈവദ�തൈല�കളിെല തകരാ� കെ��ി പരിഹരി��തിന് നിലവിെല സംവിധാനം

എ�മാ�ം പര�ാ�മാെണ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ സംവിധാനം െമ�െ���ി ൈവദ�ത വിതരണ �ംഖല �ാ��് ആ�ാ�  എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��ത്; വിശദമാ�േമാ?

ഗാ�ഹിക ഊ�� ന�ം

5474. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

ഗാ�ഹിക ഊ�� ന�ം �റ�െകാ�വ��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വ��ത്

;വിശദവിവരം ന��േമാ?

െക.എസ്.ഇ.ബി. �െട ഗാ�ഹിക െെവദ�തി നിര�്

5475. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് എ� ��ംബ���ാണ് നിലവി� െക.എസ്.ഇ.ബി. സൗജന�നിര�ി� െെവദ�തി

ന�കി വ��ത്;  ഉപേഭാഗം എ� �ണി�ി�  താെഴ ഉ�വ��ാണ് ഈ ആ��ല�ം

ലഭ�മാ��ത്;

(ബി) ഇ�വഴി െക.എസ്.ഇ.ബി.�് �തിവ�ഷം ശരാശരി എ� േകാടി �പ�െട ന�ം വ��;

വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(സി) സം�ാന�് നിലവി�  െെവദ�തി ലഭ�മായി�ി�ാ� എ� ��ംബ��  ഉെ��ാണ്

െക.എസ്.ഇ.ബി. വിലയി��ിയി��ത്;

(ഡി) ഇ�രം ��ംബ���് െെവദ�തി ലഭ�മാ�ാ� എ� നടപടിയാണ് സ��ാ�  സ�ീകരി�വാ�

ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ഇ) സം�ാനെ� ഗാ�ഹിക ഉപേഭാ�ാ�ളി� നി�ം ഇേ�ാ� ഈടാ�� െെവദ�തി നിര�ിെ�

വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(എഫ്) ��ത െെവദ�തി നിര�് പരി�രി�വാ�  െക.എസ്.ഇ.ബി.  തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�

വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

താരിഫ് െറ�േലഷ�

5476. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 2018-െല താരിഫ് െറ�േലഷ�  അ�സരി�്  2018-19,  2020-21  എ�ീ വ�ഷ�ളി�

ൈവദ�തി താരിഫ് പരി�രി��തിന് ൈവദ�തി െറ�േല�റി ക�ീഷന് ��ാെക െക.എസ്.ഇ.ബി.

അേപ� സമ��ി�ി�േ�ാ ;



(ബി) എ�ി� ഏത് തര�ി�� താരിഫ് പരി�രണമാണ് േബാ�ഡ് ആവശ�െ��ി��ത് ;

(സി) ഇതിേ�� െറ�േല�റി ക�ീഷെ� തീ�മാനം അറിയി�േമാ ?

ൈവദ�തി ചാ�ജ് �ടി�ിക

5477. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം വിവിധ ഉപേഭാ�ാ�ളി� നി�ം ലഭിേ�� ൈവദ�തി

ചാ�ജ് �ടി�ിക പിരിെ����തിന് എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) എ� �ക പിരിെ���െവ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) �ടി�ിക പിരിെ���ാ�  ഒ��വണ തീ��ാ��  പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�

വിശദവിവര�� ന�കാേമാ?

െെവദ�തി അപകടരഹിത േകരളം

5478. െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�

�ീ.ഒ. ആ�. േക�

,, േജാ�ജ് എം. േതാമസ്

,, എ�. വിജയ� പി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഗാ�ഹിക േമഖലകളി�  െെവദ�ത അപകട��  �റ��തിനായി എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െെവദ�തി �ര� ഉറ�് വ���തിനായി എെ��ാം കാ�യി�കളാണ് സ��ാ�  നട�ി

വ��ത്;

(സി) െെവദ�തി അപകടരഹിത േകരളം എ� ല��ം േന��തിനായി ഇ-േസഫ് പ�തി

ആവി�രി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ദാരി�� േരഖ�് താെഴ��വ�െട�ം പ�ികജാതി,  പ�ികവ���ി�െ��വ�െട�ം വീ�ക��്

�ര�ിതമായ �ന�  െെവദ�തീകരണം സൗജന�മായി നട��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

വിശദാംശം ന��േമാ?

ൈവദ�തി ബി� �ടി�ിക

5479. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 2019�  ഗാ�ഹിക ൈവദ�തി നിര�് വ��ി�ി�ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;  വിശദാംശ��

അറിയി�ാേമാ ;



(ബി) ൈവദ�തി റ�േല�റി ക�ീഷ�  2019�  സ��ാരിന് റിേ�ാ��് സമ��ി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�

അതിെ� ഉ�ട�ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) മതിയായ പഠന�� നട�ാെത ഗാ�ഹിക ൈവദ�തി നിര�് വ��ി�ി�ാ� അത് ��ംബ ബജ�്

താളം െത�ി�െമ�തിനാ�  നിര�് വ��നവി�  നി�് സ��ാ�  പി�തിരി�േമാ;

വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ൈവദ�തിബി�  �ടി�ിക ഇന�ി�  നാളി�വെരയായി പിരി�കി�ാ�� �ക എ�െയ�്

അറിയി�ാേമാ;  10 ല��ിന് �കളി� �ടി�ിക�� വ��ിക�/�ാപന�� എ�ിവ�െട

പ�ിക ന�കാേമാ ?

െക.എസ്.ഇ.ബി.�െട �ീ�് ൈല�ക�

5480. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ഇ.ബി.�െട �ീ�് ൈല�ക� നി�ിത സമയം �കാശി�ി��തിന് �ാപി�ിരി��

ൈടമ�ക�  �വ��ി�ാ���ലം  24  മണി��ം ൈല�ക�  ക��തിെ� ഭാഗമായി

െക.എസ്.ഇ.ബി.�് �തിവ�ഷം ഉ�ാ�� ശരാശരി ൈവദ�തി ന�ം എ� െമഗാവാ�ാെണ�്

വ��മാ�േമാ ;

(ബി) ഇ��ലം ശരാശരി എ� േകാടി �പ�െട ന�ം െക.എസ്.ഇ.ബി.�് വ��െവ�ാണ്

വിലയി��ിയി��ത്;  ഇത് പരിഹരി�വാ�  എെ�ാെ� നടപടിക�  സ�ീകരി�വ��െവ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ൈവദ�തി വിതരണരംഗ�് ഇേ�ാ�  ഉ��ാദി�ി�� ൈവദ�തി�െട എ� ശതമാനം

�സരണ�ി�െട ന�മാ��;  ആയത് എ� െമഗാവാ�്;  ഇ��ലം െക.എസ്.ഇ.ബി.�്

�തിവ�ഷം ശരാശരി എ� േകാടി �പ�െട ന�ം സംഭവി��; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഇത് തട��തിന് �ധാന നഗര�ളിെല�ി�ം �ഗ�ഭ േകബി�  സ�ദായം നട�ിലാ�ാ�

ഉേ�ശ�േ�ാ ;എ�ി� വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

േസാളാ� െെവദ�തി

5481. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��മായി െക�ിട സൗകര��� എ�ാ സ��ാ� �ാപന�ളി�ം േസാളാ� ൈവദ�തി പ�തി

നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തിക� നട�ിലാ�ാ� സ�കാര� വ��ിക��ം സംരംഭ���ം സ��ാരിെ� ഭാഗ�

നി�് എെ��ി�ം സഹായം ന���േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദവിവര�� ന�കാേമാ ?

വീ�കളി� േസാളാ� പാന� �ാപി��തിെ� �േരാഗതി



5482. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഉപേഭാ�ാവിെ� വീ�കളി� േസാളാ� പാന� �ാപി�� നടപടി�െട �വ��ന �േരാഗതി

വിശദമാ�ാേമാ;പ�തി നട�ിലാ�ാ� ഉേദശി��ത് എ�െന എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് എ� അേപ�ക� സ��ാരിന് ലഭി�ി��്; വ��മാ�ാേമാ ?

ൈവദ�തി ൈല� െപാ�ിവീണ് അപകട��

5483. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ൈവദ�തി ൈല� െപാ�ിവീണ് അപകട�� ഉ�ാ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) 2016-19  കാലയളവി�  എ� ആ�ക�  ൈല�  െപാ�ിവീണ് കിട�തി�  നി�ം േഷാേ��്

മരണെ��; ജി�തിരി�് വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ��ത ��ംബ���് ഓേരാ����ം എ� �പ ധനസഹായം ന�കിെയ�് വ��മാ�േമാ ;

(ഡി) വ�ഷകാല�് ശ�മായ കാ�ി�ം മ�ം ൈല�  െപാ�ിവീണ് ഇ�ര�ി�  ഉ�ാ��

അപകട��  ഒഴിവാ��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;  വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ;

(ഇ) ഇ�ാര��ി�  ൈഹേ�ാടതി എെ��ി�ം നി�േ�ശ��  ന�കിയി�േ�ാെയ�്

െവളിെ���േമാ?

ൈവദ�തി െസ�� ഓഫീ�ക�െട �ന :�മീകരണം

5484. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ണേഭാ�ാ��െട എ�ം അടി�ാനമാ�ി ൈവദ�തി െസ��ക� �ന�മീകരണം നട��

കാര�ം ആേലാചി��േ�ാ;

(ബി) ഇെ��ി� ഇ�ര�ിൽ �ന�മീകരണം നട�ാ� ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ എ�്

അറിയി�േമാ?

�തിയകാവ് െക.എസ്.ഇ.ബി. ഓഫീസിെ� �ലം വി�ന�കാ� നടപടി

5485. �ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ആ�ി��  നിേയാജകമ�ല�ിെല �തിയകാവ്-തകര�റ�് േറാഡിെ� നവീകരണ�ിനായി

�തിയകാവ് െക.എസ്.ഇ.ബി.  ഓഫീസിെ� �ലം വി�കി�ണെമ� അേപ� വ��ിന്

ലഭ�മായി�േ�ാ; എ�ി� അേപ�യി�േമ� സ�ീകരി� നടപടി വിശദമാ�േമാ?

കാസ�േകാട് ജി�യിെല െക.എസ്.ഇ.ബി. െസ�� ഓഫീ�ക�



5486. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കാസ�േകാട് ജി�യിെല െക.എസ്.ഇ.ബി. െസ�� ഓഫീ�ക�െട എ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത െസ�� ഓഫീ�കൾ�് കീഴി�� ഉപേഭാ�ാ��െട എ�ം െസ�� ഓഫീ�ക�

തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത െസ�� ഓഫീ�കളിെല ത�ികക� ഏെത�ാമാെണ�ം ഏെത�ാം ത�ികകളി� എ�

ഒഴി�ക�െ��ം െസ�� ഓഫീ�ക� തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) എ�കാലമായി ��ത ത�ികക�  ഒഴി�കിട��െവ�ം അവ എ�േ��്

നിക�െ��െമ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ഓേരാ െസ��  ഓഫീ�കളി�ം ആവശ�മായ വാഹന��  എ�യാെണ�ം നിലവി�  എ�

വാഹന�ൾ വീതമാ��െത�ം െസ�� ഓഫീ�ക� തിരി�് വ��മാ�േമാ?

വ�ിേ�ാട് െക.എസ്.ഇ.ബി. െസ�� ഓഫീസ് നി��ാണം

5487. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) വ�ിേ�ാട് െക.എസ്.ഇ.ബി.  െസ��  ഓഫീസ് നി��ാണ�ിനാവശ�മായ �ലം

ലഭ�മായി�േ�ാ ;ഉെ��ി� എ�ാണ് ലഭ�മായെത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) �ലം ലഭി�ി�് ഒ� വ�ഷ�ിലധികമായി�ം െസ��  ഓഫീസ് നി��ാണ�ി��

കാലതാമസ�ിെ� കാരണം വ��മാ�േമാ  ;  െസ��  ഓഫീസ് നി��ാണ�ിന് ഇ�വെര

സ�ീകരി�ിരി�� നടപടിക� വ��മാ�േമാ;

(സി) കാലതാമസം ഒഴിവാ�ി െസ�� ഓഫീസ് നി��ാണ�ിനാവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ

എ�് അറിയി�ാേമാ ?

ഇരി�ിയിെല മിനി ൈവദ�തി ഭവ� നിർ�ാണം

5488. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഇരി�ി ആ�ാനമായി മിനി ൈവദ�തി ഭവ�  നി��ി��തിന് വ��ിെ� ൈകവശം �ലം

ലഭ�മാേണാ എ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ൈവദ�തി ഭവ� നി��ി��തിന് സ�ീകരി�ിരി�� നടപടിക� വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത നി��ാണം എ�് ആരംഭി�ാ� സാധി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

��മതി�ാട് ആ�ാനമാ�ി െെവദ�തി െസ��



5489. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാരിെ� കാലയളവി�  െകാ�ാര�ര നിേയാജകമ�ല�ി�െ��� ഏെത�ാം

െക.എസ്.ഇ.ബി.  ഓഫീ�ക�െട അതി��ി �ന�നി�ണയി�് ഉ�രവായി�െ��്

വ��മാ�േമാ;വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ബി) അതി��ി �ന�നി�ണയം നട�ിയതിെ� മാനദ��� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത നിേയാജകമ�ല�ിെല ��മതി�ാട് ആ�ാനമാ�ി െെവദ�തി െസ��  ഓഫീസ്

ആരംഭി�വാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�് അറിയി�ാേമാ?

വിള�രി� സബ് േ�ഷ�

5490. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

വിള�രി� ഒ� ഇല�ി�� സബ് േ�ഷ� ആരംഭി��ത് പരിഗണനയി� ഉേ�ാ; ഉെ��ി�

അതി�� നടപടി �മ�� ആരംഭി�ി�േ�ാ;വിശദവിവര�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

െക.എസ്.ഇ.ബി. യിെല അസി��് എ�ജിനീയ�(ഇല�ി��)ത�ിക

5491. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) അസി��് എ�ജിനീയ� (ഇല�ി��) ത�ികയി� 16/6/2009 �ത� 15/12/2013 വെര

എ� ഒഴി�ക�  ഉ�ായി��്;  അതി�  എ� എ�ം പി.എസ്.സി�് റിേ�ാ��് െച�ി��്;

റിേ�ാ��് െച�ാ� ഒഴി�ക�  എ� എ�ം;  ഒഴി�ക�  റിേ�ാ��് െച�ാ�തി�� കാരണം

വിശദമാ�ാേമാ;  ��ത ഒഴി�ക� സംബ�ി�� ഫയ�ക�െട കറ�റ് ഫയലിെ�റ�ം േനാ�്

ഫയലിെ�റ�ം പക��ക� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) െക.എസ്.ഇ.ബി. യിെല 15/12/2013 െല അസി��് എ�ജിനീയ� (ഇല�ി��) ത�ിക�െട

േകഡ�  െ��്തിെ�  (അ��ഡ്)  വിശദാംശ��  ലഭ�മാ�േമാ;  ��ത തീയതിയിെല

(െ�ഷ��  ��  �കാരം)  ഓേരാ വിഭാഗ�ി�  നി�� ഉേദ�ാഗ��െട�ം കണ�ക�

ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) 16/6/20൦9 �ത� 15/12/2013 വെര 6 മാസ�ി� ��ത� ലീവ് എ�� ഉേദ�ാഗ��െട

എ�ം എ�;  ��ത ഒഴി�ക�  പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  എ�്

െകാ�്; വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) 16/6/2009  �ത�  15/12/2013  വെര ��ത ത�ികകയി�  എ� ഒഴി�ക�  ��തായി

��ി�ി��്;  എ� േപ�  െഡപ�േ�ഷനി�  േപായി��്;  ��ത ഒഴി�ക�  പി.എസ്.സി.�്

റിേ�ാ��് െച�ി�േ�ാ; എ�ി� ടി ഫയ�ക�െട പകർ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ഇ) ��ത ത�ിക�െട നിയമന�മായി ബ�െ��് സം�ാന വിവരാവകാശ ക�ീഷ� എെ�ാെ�



വിവര�� െക.എസ്.ഇ.ബി. േയാട് േചാദി�ി��്; ��ത േചാദ����് മ�പടി ന�കിയി�േ�ാ;

എ�ി� ��ത ഫയലിെ� പക��ക� ലഭ�മാ�േമാ?

െക.എസ്.ഇ.ബി ൈല�മാ�മാ�െട �ലംമാ�ം

5492. �ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ഇ.ബി �െട 01/06/2019-െല ഇ.ബി4(എ)/എ�.എം/ജി.�ി/2019 ന�� �കാര��

ൈല�മാ�മാ�െട �ലംമാ� ഉ�രവ�സരി�് ��ത ജീവന�ാ�  നിലവി�  േജാലിെച��

�ല�ളി�  നി�് വി�ത�  േനടി �തിയ �ല�ളി�  േജാലിയി�  �േവശി�� നടപടി

���ിയായി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  ഇതിന് കാലതാമസം േനരി��തിന് കാരണെമെ��്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) മല�റം ജി�യി�  നി�് വി�ത�  േനടി �തിയ �ല�ളി�  േജാലിയി�  �േവശി��തിന്

െക.എസ്.ഇ.ബി.  െചയ�മാ�  എെ��ി�ം നിയ�ണം ഏ�െ���ിയി�േ�ാ എ�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) �ലംമാ� ഉ�രവ് സംബ�ി�് ത��ാലം �ട�നടപടിക�  സ�ീകരിേ��തിെ��്

െക.എസ്.ഇ.ബി.  െചയ�മാ�  മേ�രി െഡപ��ി ചീഫ് എ�ിനീയ��് എെ��ി�ം നി�േ�ശം

ന�കിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� ആയതിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) മേ�രി െഡപ��ി ചീഫ് എ�ിനീയ� േബാധ���ം �ലംമാ� ഉ�രവ് നട�ിലാ��തിന് തട�ം

��ി���് എ� ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഇ) എ�ി� ആയത് പരിേശാധി�് എ��ം േവഗം ൈല�മാ� ത�ികയിെല ജീവന�ാെര വി�ത�

െച�് �തിയ ഓഫീ�കളി� േജാലിയി� �േവശി��തിന് നി�േ�ശം ന��േമാ; വ��മാ�േമാ?

െക.എസ്.ഇ.ബിയിെല അസിഃഎ�ിനീയ� ഒഴി�ക�

5493. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ഇ.ബിയി�  അസിഃഎ�ിനീയ�മാ��് അസിഃഎ�ിക��ീവ് എ�ിനീയ�മാരായി

�േമാഷ�  ന���തിന് വലിയ കാലതാമസം വ��താ�ളള ആേ�പം സ��ാരിെ�

��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) എ.ഇ.മാെര എ.എ�്.ഇ.മാരായി യഥാസമയം �േമാ� െച��തി�ം അ�വഴി ഒഴി� വ��

അസിഃഎ�ിനീയ�മാ�െട ഒഴി�ക� പി.എസ്.സി െയ അറിയി��തി�ം,  അടിയ�ര നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(സി) താ��ാലികമായി ന�കിയി�ളള �േമാഷ�ക�  െറ�ലെെറസ് െച��തി�ം,  ഒഴി�ക�

യഥാസമയം പി.എസ്.സി െയ അറിയി�് അസിഃഎ�ിനീയ�  ത�ികയി�  നിയമനം

നട��തി�ം ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?



അെനർ�ിെല താൽ�ാലിക നിയമന�ൾ

5494. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഊർ�വ��ിെ� കീഴിൽ �വർ�ി�� �ാപനമായ അെനർ�ിൽ എംേ�ായ് െമ�് എ�്േച�്

സംവിധാനെ� മറികട�് െസ�� േഫാർ മാേനജ് െമ�് െഡവല�െമ�് എ� �ാപനം വഴി

താൽ�ാലികനിയമന�ൾ നട�ിയി�േ�ാ;  എ�ിൽ ഇ�കാരം നിയമനം േനടിയവ�െട േപര്,

ത�ിക, ശ�ളം എ�ിവ സംബ�ി� വിശദംശ�ൾ നൽകാേമാ;

(ബി) ഇ�കാരം താൽ�ാലികനിയമനം േനടിയ എ�േപർ�് വാർഷിക ശ�ളവർ�നേവാ��ടി

േസവനകാലാവധി നീ�ി നൽകിയി��് എ�് േപര്,  ശ�ളവർ�നവ് എ�ിവ സഹിതം

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�രം നിയമനനടപടികൾ സർ�ാർ നയ�ി�ം നിയമ�ൾ�ം അ��തമാേണാ എ�്

െവളിെ���ാേമാ;

(ഡി) അെ��ിൽ ഇ�രം �മേ��കൾ തി��വാ�ം അെനർ�ിെല എ�ാ താൽ�ാലിക നിയമന��ം

എംേ�ായ് െമ�് എ�്േച�വഴി മാ�ം നട�� എ�് ഉറ�വ��വാ�ം സത�രനടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

െെഹഡ� �റിസ�ിെല ജീവന�ാ�

5495. �ീ.പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകരള െെഹഡ� �റിസ�ി� എ� ജീവന�ാ� ഇേ�ാ� ഉെ��ം ഇവരി� എ�േപ� �ിരം

ജീവന�ാെര�ം എ�േപ� താ��ാലിക ജീവന�ാെര�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇവ�െട േപ�വിവര�ം ത�ിക�ം വിശദമാ�ാേമാ;  ഇവ��് എ� �പയാണ് ശ�ളം

ന���െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ജീവന�ാരി�  കഴി� സ��ാറിെ� കാല�് നിയമി�െ��വ�  ആെര�ാെമ�് ജി�തിരി�്

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇവരി�  ഇൗ സ��ാരിെ� കാല�് നിയമി�െ��വ�  ആെര�ാെമ�് ജി� തിരി�്

വ��മാ�ാേമാ?

െക.എസ്.ഇ.ബി.�െട ഉടമ�തയി�� ഇ�െ��� ബം�ാ�ക�

5496. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

മല�റം,  പാല�ാട്,  ��� ജി�കളി� െക.എസ്.ഇ.ബി.�െട ഉടമ�തയി�� ഇ�െ���

ബം�ാ�കളി� താമസി�ാ�� അ�വാദ��ത് ആ�െ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�േമാ?



സഹകരണ ബാ�കളിെല സ�ാ�യ െപ�ഷ� പ�തി

5497. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന,ജി�ാ സഹകരണ ബാ�കളിെല ജീവന�ാ��് ന�കി വ�� സ�ാ�യ െപ�ഷ�

പ�തിയിെല അപാകതക� പരിഹരി�ണെമ� ആവശ�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ബ�.  െെഹേ�ാടതിയി�  േക�ക�  നിലനി��� സാഹചര��ി�  ഈ പ�തി�്

നിയമപരമായ സാ�ത ന�െ��ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ഇ.പി.എഫ്.  െപ�ഷ�  പ�തിേയ�ാ�  ജീവന�ാ��് �ണകരമാ�� സ�ാ�യ െപ�ഷ�

പ�തി�െട അപാകതക�  പരിഹരി��തി�ം �നഃസംവിധാനം െച�് നിലവി��

ജീവന�ാേര�ം േകസി� ഉ�െ�� ��വ� െപ�ഷ�കാേര�ം സ�ാ�യ െപ�ഷ� പ�തിയി�

തെ� നിലനി��വാ�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േകാ ഓ�േറ�ീവ് െമേ��് റിലീഫ് ഫ�്

5498. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സഹകരണ ആശ�ാസ ഫ�ിന്  (േകാ ഓ�േറ�ീവ് െമേ��് റിലീഫ് ഫ�്)  �പം ന�ിയത്

എ�ാണ് എ�് അറിയി�ാേമാ;  ഈ ഫ�് �പം ന�ിയതിെ� ഉേ�ശ�ല����

എെ��ാമായി�� എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ ഫ�ി�  നി�് നാളി�വെര സഹകാരിക��് എ� �ക സഹായധനമാ�ം മ�ം

അ�വദി�ി��് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �ളയ �രിതാശ�ാസ നിധിയിേല�് ഈ ഫ�ി� നി�് �ക വകയി��ിയി�േ�ാ; എ�ി� �ക

എ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ?

െജ.ഡി.സി., എ�്.ഡി.സി. േകാ�ക�

5499. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െജ.ഡി.സി.,എ�്.ഡി.സി.േകാ�ക�  എ�ാണ് നിലവി�  വ�െത�്

അറിയി�ാേമാ ;

(ബി) അവസാനമായി ഈ േകാ�ിെ� സിലബസ് പരിഷ് �രി�ത് എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

കാേലാചിതമായി ��ത േകാ�ക�െട സിലബസ് പരി�രി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സഹകരണ േമഖലയി� ആഭ��ര വിമാന സ��ീസ്



5500. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സം�ാനെ� സഹകരണ സംഘ��െട ��ാ�യി�  ആഭ��ര വിമാന സ��ീസ്

�ട��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

സഹകരണ വ��ിെല ആ�ബിേ�ഷ� േക�ക�

5501. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സഹകരണ വ��ി� ധനപര�ം അ�ാ��മായ േക�ക� െെകകാര�ം െച��തിന് നിലവി��

സംവിധാന�� എെ�ാെ�െയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ധനപരമ�ാ� േക�ക�  െെകകാര�ം െച��തിന് േവ�ി നിയമി�െ��വ��് സ��ാ�

എെ��ാം സൗകര��� ഒ��ിയി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(സി) ധനപരമായ ത����  െെകകാര�ം െച��തിന് നിയമി�െ��വ��് േക�ക�  െെകകാര�ം

െച��തിന് എെ��ാം സംവിധാന�� ഒ��ിയി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ആ�ബിേ�ഷ�  േക�ക�  െെകകാര�ം െച��തിന് മതിയായ സംവിധാന��  ഒ���തിന്

എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�െമ�് വിശദമാ�േമാ?

സഹകരണ ബാ�കളിെല സാ��ിക �മേ�ട്

5502. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ

സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് പല സഹകരണ ബാ�കളി�ം സാ��ിക �മേ�ട് നട��താ�ം അ��ലം

സഹകാരിക��് ക�ന��� സംഭവി���മായ റിേ�ാ��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം എ� സഹകരണ ബാ�കളിലാണ് ഇ�ര�ി��

�മേ�ട് കെ��ിയത്; എ� േകാടി �പ�െട �മേ�ടാണ് കെ��ിയത്;

(സി) ഇ�രം �മേ��ക� കെ���തിന് നിലവി�� സംവിധാനം പര�ാ�മാേണാ; ഇെ��ി� അത്

��ത� ശ�ിെ����തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ഇ�രം സാഹചര��ളി� സഹകാരിക�െട താ�ര�ം സംര�ി��തി�ം അവ�െട നിേ�പം

�ര�ിതമാെണ�് ഉറ�വ���തി�ം എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി��ത്?

സഹകരണ ജീവന�ാ�െട ശ�ള�ം ലീവ് സറ��ം

5503. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) പ��് മാസം �വ��ി�� ജീവന�ാ��് പതിനാല് മാസെ� ശ�ള�ം ഒ� മാസെ� ലീവ്

സറ��ം ന�കിയ ഏെത�ി�ം സഹകരണ �ാപനം നിലവി�േ�ാ;  എ�ി�  അത് ഏത്

�ാപനമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഏത് കാലയളവിലാണ് ഇ�ിെന ന�കിയി�ളളത്; വിശദമാ�ാേമാ?

ജവഹ� സഹകരണ ഭവനിെല �ാപന��

5504. �ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജവഹ�  സഹകരണ ഭവനി�  ഏെതാെ� �ാപന��  �വ��നം ആരംഭി�;

ബാ�ി��വ�െട �വ��നം എേ�ാ� ആരംഭി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഏെത�ി�ം �ാപന��  സഹകരണ ഭവനിേല�് മാ��തിന് താ�ര��റവ്

അറിയി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഏെത�ി�ം �ാപനം സഹകരണ ഭവനിേല�് മാറാതി��ാ�  അവ�  ന�കിയ സംഭാവന

തിരിെക ന��േമാ എ�് വ��മാ�േമാ?

കാ�ഷിക വാ� ന�കാ� സഹകരണ സംഘ��

5505. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  കാലയളവി�  സഹകരണ ബാ�ക�  കാ�ഷികവാ� ന�കിയതിെ� വിവരം

ശതമാന�ണ�ി� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത കാലയളവി�  കാസ�േഗാഡ് ജി�യി�  കാ�ഷിക വാ� ന�കാ� സഹകരണ

സംഘ�� ഏെതാെ� എ�് വ��മാ�ാേമാ?

ഗവെ��് െസ��റിേയ�് �ാഫ് ഹൗസിംഗ് േകാ-ഓ�േറ�ീവ് െസാെെസ�ി

5506. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഗവെ��് െസ��റിേയ�് �ാഫ് ഹൗസിംഗ് േകാ-ഓ�േറ�ീവ് െസാെെസ�ി�െട െെബേലാ�െട

പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത െസാെെസ�ിയിെല നിലവിെല ഭരണസമിതി അംഗ��  ആെര�ാമാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത അംഗ�െള സെ��ഡ് െച� ഉ�രവിെ� പക��ം സെ��ഷ�  പി�വലി�

ഉ�രവിെ� പക��ം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) കഴി� െസാെെസ�ി തിരെ���ി� എ� ജീവന�ാ� മ�രി�ി��െവ�് വ��മാ�േമാ;



അവ��് ഓേരാ����ം ലഭി� േവാ�ിെ� എ�ം അട��� വിശദാംശ�ൾ അട�ിയ

േരഖക�െട പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ?

െപാ�ന�മ ഫ�് നടപടിക�

5507. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ലാഭ�ി�  �വ��ി�� �ാഥമിക സഹകരണ ബാ�ക�  അവ�െട ലാഭ�ിെ� നി�ിത

വിഹിതം െപാ�ന� ഫ�ായി ഉപേയാഗി�� എ� കാര�ം ഉറ�വ���േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് �ാഥമിക സഹകരണ ബാ�ക� 2016, 2017, 2018 വ�ഷ�ളി� െചലവഴി�

െപാ�ന� ഫ�ക� എ�െയ�ം ഏെത�ാം പ�തിെ��ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സഹകരണ ബാ�ി� ഭരണസമിതിേയാഗം അംഗീകരി� െപാ�ന� ഫ�് പ�തിക� േജായി�്

രജി�ാ�  (ജനറ�)-�് അംഗീകാര�ിനായി ന�കിയി�് അ�മതി ലഭി�ാതി��ി�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) �ാഥമിക സഹകരണ ബാ�ക��് അസി��് രജി�ാ�/േജായി�് രജി�ാ�-മാ�െട അ�മതി

ഇ�ാെത െപാ�ന� ഫ�് െചലവഴി�ാ� സാധി�േമാ; നടപടി�മം വിശദമാ�ാേമാ?

േഹാ�െസയി� െസാൈസ�ിക�െട ലാഭന�ം

5508. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സം�ാന�് �വ��ി�വ�� ജി� േഹാ�െസയി�  െസാൈസ�ിക�െട ലാഭന�ം

സംബ�ി� കണ�് ജി� തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ?

സഹകരണ രംഗെ� �തിയ േസവനേമഖലക�

5509. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സഹകരണ േമഖലയി� ഓ�ൈല� ടാ�ി േസവനം ആരംഭി��ത് സംബ�ി�് എെ��ി�ം

നി�േ�ശ�� പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) സ�ഹ�ിെല േസവന രംഗ�ം മ�് േമഖലകളി���ായി�� മാ��ിന�സരി�് ഏെത�ാം

�തിയ രംഗ�ളിലാണ് സാധ�തേത��ത്;

(സി) ��ത�  �തിയ േമഖലകളിേല�് സഹകരണ രംഗെ� േസവനം ഉപേയാഗി��ത്

പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

സഹകരണ േമഖല�െട െകയ� േ�സ് പ�തി



5510. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ളയം �ലം �രിതബാധിതരായവ��് സഹകരണ േമഖല െകയ�  േ�സ് എ� പ�തി

ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(ബി) എെ�ാെ� കാര��ളാണ് ��ത പ�തിയി�െട നട�ിലാ�ിയത്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

സഹകരണ ബാ�ക� �േഖന ൈഹെടക് �ാസ് �റിക�

5511. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സഹകരണ ബാ�ക�െട സഹകരണേ�ാെട െപാ�വിദ�ാലയ�ളിെല �ാസ് �റിക� ൈഹെടക്

ആ�ി മാ��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� അതിനാ�� നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാണ് എ�് അറിയി�ാേമാ?

സഹകരണ വ��ിെ� �ാ��് �ാസ് �റി

5512. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സഹകരണ വ��ിെ� സഹായേ�ാെട സ��ാ�/എ�ഡഡ് ��കളി�  �ാ��് �ാസ് �റി,

ഊ���മത�� അ��് എ�ിവ �ാപി�� പ�തിയിേല�് േനാമിേന�ഡ് എം.എ�.എ.

നി�േ�ശി� ഏെത�ാം ��കെളയാണ് െതരെ���ി��ത്;

(ബി) ��ത ��കളി� പ�തി നട�ിലാ��തിന് സ�ീകരി�വ�� നടപടി�മ�� വിശദമാ�േമാ?

െകയ� േകരള�ായി സഹകരണ സംഘ��െട ലാഭവിഹിതം

5513. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സഹകരണ സംഘ��െട�ം ബാ�ക�െട�ം ഒ� വ�ഷെ� �വ��നലാഭ�ി� നി�് ഓഹരി

ഉടമക�െട ലാഭവിഹിതമായി നീ�ിവ�� �ക െകയ�  േകരള പ�തി�് മാ�ിവ�ണെമ�്

നി�േ�ശി�ി�േ�ാ;

(ബി) സഹകരണ �ാപന��  ഇ�കാരം ലാഭവിഹിതമായി ൈകമാറിയ �കെയ�യാെണ�്

െവളിെ���ാേമാ;

(സി) െകയ�  േകരള പ�തി�ായി സഹകരണ േമഖല ഇതിനകം �ട�ിയ �കെയ�യാെണ�്

അറിയി�ാേമാ?

നവേകരള നി��ാണ�ി� സഹകരണ േമഖല�െട പ�്



5514. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ളയാന�ര േകരള�ിെ� �ന�നി��ാണ�ിന് സഹകരണ േമഖല�െട സംഭാവനക�

എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതിെ� ഭാഗമായി സഹകരണ േമഖല ഏെ���ി�� പ�തിക� വിശദമാ�േമാ;

(സി) െകയ�  േഹാം പ�തി�ായി സഹകരണ �ാപന�ളി�  നി�ം എ�് �കയാണ്

സമാഹരി�െത�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) സ��ാ� ഭാഗ�് നി�ം ഇതിനായി എെ��ി�ം സഹായം ലഭി�ി�േ�ാ;

(ഇ) സഹകരണ േമഖല ലാഭവിഹിത വിതരണ�ിനായി നീ�ിെവ� �കയാേണാ ഇൗ പ�തി�ായി

വിനിേയാഗി��ത്;

(എഫ്) ര�ാം ഘ��ി�  െകയ�  േഹാം പ�തി �കാരം ��ത�  വീ�ക�  നി��ി�വാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ജി) ഇൗ വ�ഷെ� ലാഭവിഹിത�ം ഇ�ാര��ിനായി നീ�ിവ�വാ�  ഉേ�ശി��േ�ാെയ�്

വ��മാ�േമാ?

െകയ�േഹാം പ�തി�് സഹകരണസംഘ��െട സാ��ികസഹായം

5515. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സഹകരണ വ��് നട�ാ�ിയ െകയ�േഹാം പ�തി�ായി സം�ാനെ�

സഹകരണസംഘ��  സാ��ികസഹായം ന�കിയി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;

വിശദാംശ�ൾ നൽ�േമാ;

(ബി) സഹകരണ സംഘ�ളി� നി�ം ലഭി� സാ��ിക സഹായ�ിെ� ജി� തിരി�� കണ�്

ലഭ�മാ�േമാ?

േകരള ബാ�് �പീകരണ�ം ജീവന�ാ�െട �ന�വിന�ാസ�ം

5516. �ീ.സ�ി േജാസഫ്

,, െക.സി.േജാസഫ്

,, പി.ടി. േതാമസ്

,, അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള ബാ�് �പീകരണ�ിന് �േ�ാടിയായി സം�ാന/ജി�ാ സഹകരണ ബാ�കളിെല

നിലവി�� ജീവന�ാെര �ന�വിന�സി��ത് സംബ�ി�് ഹ�മൻ റിേസാ�് േപാളിസി റിേ�ാ��്

സമ��ി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ��ത റിേ�ാർ�ിെ� അടി�ാന�ിൽ ജീവന�ാ�മായി എെ��ി�ം ച�� നട�ിയി�േ�ാ;



��ത ച��യി� ജീവന�ാ��് ന�കിയ ഉറ�ക� വ��മാ�േമാ;

(സി) േകരള ബാ�് �പീകരണ�ിെ� ഭാഗമായി സം�ാന സഹകരണ ബാ�ി�ം ജി�ാ സഹകരണ

ബാ�കളി�ം നിയമനനിേരാധനം ഏ�െ���ിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?

സം�ാന സഹകരണ ബാ�ിെ� കി�ാ�ടം

5517. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ

സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സഹകരണ ബാ�ിെ� നിലവിെല സാ��ിക �ിതി വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ബാ�് ന�കിയി�� വാ�കളി� കി�ാ�ടം എ� ശതമാനം ആണ്; ഇത് എ� േകാടി

�പ വ�ം; െവളിെ���ാേമാ;

(സി) ��ത കി�ാ�ടം പിരിെ����തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്?

െക.എസ്.ആ�.ടിസി�െട െപ�ഷ� വിതരണ�ിന് �പീകരി� ക�േസാ�ഷ��ിെല സഹകരണ

ബാ�ക�

5518. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി�െട െപ�ഷ�  വിതരണ�ിന് �പീകരി� ക�േസാ�ഷ��ി�  എ�

സഹകരണ ബാ�ക�െ��ം ��ത സഹകരണ ബാ�ക�  ഇതിനകം എ� േകാടി �പ

െപ�ഷ� വിതരണ�ിനായി ന�കിെയ�ം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) സ��ാരി�  നി�ം ��ത സഹകരണ ബാ�ക��് പലിശ ലഭി�ാ�േ�ാ;  എ�ി�  ഓേരാ

ബാ�ി�ം ഇതിനകം പലിശയിന�ി� ലഭി� �ക എ�െയ�് വ��മാ�േമാ?

ജി�ാ സഹകരണ ബാ�കളിെല കി�ാ�ടം

5519. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ

സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� പതിനാല് ജി�ാ സഹകരണ ബാ�ക�െട നിലവിെല കി�ാ�ടം ഓേരാ ബാ�ി�ം

എ� ശതമാനമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) കി�ാ�ടം അ�് ശതമാന�ി� താെഴ െകാ�വരണെമ�് ആ�.ബി.െഎ.നി�േ�ശി�ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി�  ��ത കി�ാ�ടം പിരിെ����തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�  എെ�ാെ�യാണ്;

വ��മാ�ാേമാ?

വനിതാസഹകരണ സംരംഭ��



5520. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വനിതാസംരംഭക��് സഹകരണ �ാപന��  �ട�വാ�� മാനദ���

എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി� സ��ാ� ഉ�ര�ക�െട പക��ക� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) സഹകരണ �ാപനം ആരംഭി�വാ� വനിതക��് �േത�ക ആ��ല��� ഉേ�ാ; ഉെ��ി�

വിശദമാ�ാേമാ?

ആ�.സി.സി. എംേ�ായീസ് ക�സ�മ� സഹകരണ സംഘം

5521. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ�.സി.സി.  എംേ�ായീസ് ക�സ�മ�  സഹകരണ സംഘം ലിമി�ഡ് �ി  2080-� നിലവി�

എ� ജീവന�ാ� അംഗ�ളാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) അംഗ�� അ�ാ� ജീവന�ാ��് ��ത സംഘ�ി� അംഗത�ം ന���തിന് എെ��ി�ം

സാേ�തിക തട�ം ഉേ�ാ;

(സി) ഈ െസാൈസ�ി നട�ിവ�� സംരംഭ�� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ?

�റിസം േമഖലയിെല സഹകരണസംഘ��

5522. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം ജി�യി�  �റിസം േമഖലയി�  �വ��ി�വ�� സഹകരണസംഘ��

എെതാെ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം ��ത ജി�യിെല �റിസം േമഖലയി�  രജി��

െച�െ��ി�� സഹകരണസംഘ��  എ�െയ�ം അവ ഏെതാെ�യാെണ�ം

വിശദമാ�ാേമാ?

��� സഹകരണ സംഘം േജായി�് രജി�ാ� ജനറ� ആഫീസ് നവീകരണം

5523. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��� സഹകരണ സംഘം േജായി�് രജി�ാ� ജനറ� ആഫീസ് നവീകരി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി�

ആയതിെ� െചലവ് അട��� വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ബി) ആഫീസ് നവീകരണ�ിന് സ��ാ� അ�മതി ന�കിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� ��ത ഉ�രവിെ�

പക��് ലഭ�മാ�േമാ;



(സി) ആഫീസ് നവീകരണ�ിന് സഹകരണ �ാപന�ളി�  നി�് പണ�ിരിവ് നട�ിയി�േ�ാ;

ഉെ��ി� വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ഡി) ആഫീസ് നവീകരണ�മായി ബ�െ��് ഏെത�ി�ം പരാതി��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

ഉെ��ി� വിശദാംശ�� ന��േമാ?

ആല�രിെല െകയ�േഹാം പ�തി

5524. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകയ�േഹാം പ�തി �കാരം ആല��  നിേയാജകമ�ല�ി�  എ� വീ�ക�  നി��ി�

ന�കിയി�െ��ം അവ ആ�െ��ാമാണ് ന�കിയെത�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി �കാരം ആല�� നിേയാജകമ�ല�ി� നി��ാണ�ിലിരി�� വീ�ക�െട

എ��ം അവ ആ�െ��ാമാണ് ന���െത�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) വീട് നി��ി�് ന���തിന് ത�ാറായ സഹകരണ �ാപന�� ഏെത�ാമാെണ�ം ��ത

പ�തി�ായി ഓേരാ �ാപന�ം െചലവഴി� �ക�ം വിശദമാ�ാേമാ?

േകാഴിേ�ാട് സഹകരണ ഭവ� െക�ിടം

5525. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സഹകരണ വ��ിെ� േകാഴിേ�ാട് ജി�ാ ഒാഫീ�ക�  �വ��ി�വ�� സഹകരണ ഭവ�

െക�ിടം ഉപേയാഗ�ന�മായത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി�  ആയത് ഉപേയാഗ�ദമാ��തിന് എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�െമ�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത െക�ിടം ഉപേയാഗ�ന�മായതി�േശഷം ഓഫീ�ക�  �വ��ി��തിന്

ഏ�െ���ിയി�� പകരം സംവിധാന�� എെ�ാെ�െയ�് വ��മാ�േമാ?

�ളയബാധിത��് സഹകരണ സംഘ�� വഴി വാ�

5526. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ളയ�ി�  ഫ�ണി��ം വീ�പകരണ��ം ന�മായവെര സഹായി��തിനായി �ാഥമിക

സഹകരണ സംഘ��  വഴി വാ� ലഭ�മാ�� പ�തി നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;  വിശദാംശം

ന��േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി �കാരം ഇതിനകം എ� േപ��് വാ� അ�വദി�;  എ� േകാടി �പയാണ്

അ�വദി�ത്; വ��മാ�േമാ;



(സി) ��ത �ക പലിശ രഹിത വാ�യായി�ാേണാ ന�കിയത്;  അെ��ി�  എ� ശതമാനം

പലിശയാണ് ഇൗ വാ��് ഇൗടാ��ത്; വിശദമാ�േമാ?

െപാ�വിപണിയിെല വില�യ�ം പിടി�നി��വാ� ഇടെപട�

5527. �ീ.അ�പ് േജ�ബ്

,, അനി� അ�ര

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

,, ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�വിപണിയി� നിേത�ാപേയാഗ സാധന��െട വിലവ��ന പിടി�നി��വാ� സഹകരണ

വ��് നട�ിവ�� ഇടെപട� എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) ഇത് വിജയ�ദമാെണ�് വിലയി���േ�ാ; ഉെ��ി� എ�െകാെ��് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �ാഥമിക സഹകരണ സംഘ��െട േന�ത��ി�  ��ത�  നീതി േ�ാ�ക�  ആരംഭി�വാ�

ഉേ�ശി��േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) �ിേവണി മാ���ക� വഴി ലഭ�മാ�� െ�ാവിഷ� സാധന��െട �ണനിലവാരം േമാശമാെണ�

പരാതി പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ഇ) �ണനിലവാരം ഉറ�വ��വാ� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

െകാ�ാര�രയിെല ക�സ�മ� െഫഡിന് �ാപന��

5528. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ

സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ാര�ര നിേയാജക മ�ല�ിെ� പരിധിയി� ക�സ�മ� െഫഡിന് കീഴി� ആെക എ�

�ാപന�� ഉെ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത �ാപന��  ഏെത�ാമാണ്;  ഓേരാ �ാപന�ി��� �ിരം,  താ��ാലിക

ജീവന�ാ�െട ത�ികക�ം എ��ം സംബ�ി� വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(സി) ലാഭ�ില�ാെത �വ��ി�� �ാപന��  ഉെ��ി�  അവ�െട വിശദാംശ��

വ��മാ�ാേമാ?

സഹകരണ വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന��

5529. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സഹകരണ �ണിയെ� കീഴി�  എ� വിദ�ാഭ�ാസ പരിശീലന േക���

�വ��ി��െ��ം അവ ഏെത�ാമാെണ�ം വിശദമാ�ാേമാ;



(ബി) ഓേരാ �ാപന�ി�ം ഏെത�ാം േകാ�കൾ പഠി�ി��െ��് വിശദമാ�േമാ;

(സി) സഹകരണ നിയമ�കാരം രജി�� െച�് �വ��ി�വ�� എ� വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന��

സം�ാന�് നിലവി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇ�രം �ാപന��െട �വ��ന��  ഏേകാപി�ി��തിന് സഹകരണ �ണിേവ�ി�ി

ആരംഭി�� വിഷയം ആേലാചി�േമാ; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ ?

കാ�ാ�ട സഹകരണ പാരല� േകാേളജ്

5530. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ാ�ട പ�ായ�ി� �വ��ി�ി�� സഹകരണ പാരല� േകാേളജിെ� നിലവിെല �ിതി

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത �ാപന�ിന് സ��മാ�� �മി�െട വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത �മിയി� എെ��ി�ം ബാധ�തക� നിലവി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) സഹകരണ രംഗെ� വാടക െക�ിട�ി� �വ��ി�� ഓഫീ�ക� ��ത െക�ിട�ി� മാ�ി

�ാപി�ാ� കഴി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

അട���� ഭീഷണി േനരി�� േകാ-ഒാ�േറ�ിവ് േകാേള�ക�

5531. �ീ.ഇ.ടി. ൈടസ� മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ

സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സഹകരണ േമഖലയി�ളള േകാ-ഓ�േറ�ീവ് േകാേള�ക��് സ��ാ� ഏെത�ി�ം രീതിയി�ളള

സാ��ിക സഹായ�േളാ മ�് സഹായ�േളാ െച� വ��േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) വിവിധ �ണിേവ�ി�ികളിെല ഡി�ി,  പി.ജി േകാ�ക�െട െെ�വ�് രജിേ�ഷ�

അവസാനി�ി�തിനാ�ം ഹയ�െസ��റി ��ക�  വ�ാപകമായതിനാ�ം അട����  ഭീഷണി

േനരി�� േകാ-ഓ�േറ�ീവ് േകാേള�കെള സംര�ി��തി�േവ�ി എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�വാ� ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) സഹകരണേമഖലയി�ളള േകാ-ഒാ�േറ�ീവ് േകാേള�ക��് �തിയ േകാ�ക�

അ�വദി��തിനാവശ�മായ സഹായ�ം േ�ാ�ാഹന��ം ന��വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

സഹകരണ ആ�പ�ിക�െട �വ��നം

5532. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) സം�ാന�് എ� സഹകരണ ആ�പ�ിക�  �വ��ി�വ��െ��് വ��മാ�േമാ;

ഇവയി� എ�െയ�ം ലാഭ�ി� �വ��ി��െവ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) സഹകരണ ആ�പ�ിക� ന��ി� �വ��ി��തിെ� കാരണ�� വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(സി) സഹകരണ ആ�പ�ിക�െട ന�ം നിക�ി അവെയ ജേനാപകാര�ദമായ രീതിയി�

�വ��ി�ി��തിന് എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

േപരാ�� സഹകരണ ആ�പ�ി വി��ന

5533. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�� േപരാ�� സഹകരണ ആ�പ�ി സ�കാര� വ��ി�് വി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത വി��ന�മായി ബ�െ��് ഉയ��വ� ആേരാപണ�� അേന�ഷി�ി�േ�ാ;

(സി) അേന�ഷണ�ിെല കെ���ക� എെ�ാെ�യാണ്;  അതിെ� അടി�ാന�ി� സ�ീകരി�

നടപടിക� വ��മാ�േമാ?

�ഷി വ�ാപന�ിന് സഹകരണ ബാ�ക�െട പലിശരഹിത വാ�

5534. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജി�ാ സഹകരണ ബാ�ക�ം കീഴി�� അ�ബ� ബാ�ക�ം �േഖന പ��റി �ഷി

വ�ാപി�ി�ാ� പലിശരഹിത വാ� പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(ബി) നിലവി� ഏത് ജി�യിലാണ് ഈ പ�തി നട�ിലാ�ി വ��ത്;

(സി) ��ത� ജി�കളിേല�് പ�തി വ�ാപി�ി�് ��ത� ക�ഷക��് ആ��ല�ം എ�ി�ാ�ം പ��റി

�ഷി വി�ലെ���ാ�ം ആേലാചി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

സഹകരണ �ാപന��െട കടം

5535. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വാ� തിരി�ടവ് �ട�ി വ��ക �ടി�ികയായ സഹകരണ �ാപന��െട കടം സ��ാ�

ഏെ���വാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) റ�േകാ�് സം�ാന  /ജി� സഹകരണ ബാ�കളി�  എ�് �ക �ടി�ിക��്;  ഇത്

ഏെ���വാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(സി) ഇ�കാര�� കടം ഏെ���വാ� തീ�മാനി�ത് ഏത് സാഹചര��ിലാണ്; െവളിെ���ാേമാ?

സഹകരണ ബാ�് ജീവന�ാ�െട ശ�ള പരി�രണം



5536. �ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ാഥമിക സഹകരണ ബാ�കളിെല ജീവന�ാ�െട ശ�ള പരി�രണ ക�ീഷെന എ�േ��്

നിയമി�ം;

(ബി) ഇൗ ക�ീഷനി� ഏെതാെ� സംഘടനക��് �ാതിനിധ�ം ന��െമ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) അ�ബ�  സഹകരണ സംഘ�ളിെല ജീവന�ാ�െട ശ�ള പരി�രണ�ം ഇൗ ക�ീഷെ�

പരിധിയി� ഉ�െ���േമാ എ�് അറിയി�േമാ?

സഹകരണ ബാ�കളിെല ജീവന�ാ�െട എ�ം

5537. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന-ജി�ാ സഹകരണ ബാ�കളി� നിലവി�� ജീവന�ാ�െട എ�ം അധികമാെണ�്

ഇ�സംബ�ി�് പഠനം നട�ിയ ടാ�് േഫാ�് റിേ�ാ��് സമ��ി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� സം�ാന സഹകരണ ബാ�ി�ം പതിനാല് ജി�ാ സഹകരണ ബാ�കളി�ം നിലവി�

അധികമായി�� ജീവന�ാ�െട എ�ം എ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ?

സഹകരണ രജി�ാ�െട സ��ല�

5538. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സഹകരണ സംഘ�ളിെല ജീവന�ാ�െട ഒ�മാസെ� ശ�ളം �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ

നിധിയിേല�് ന�കണെമ�് നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിെ� അടി�ാന�ി� എ�് �കയാണ് ഇ�വെര ലഭി�െത�് അറിയി�േമാ;

(സി) ഇ� സംബ�ി�് 2018 െസ��ംബ� 17ന് സഹകരണ രജി�ാ� ഇറ�ിയ സ��ല� േകരള

െെഹേ�ാടതി റ�ാ�ിയി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി� അതിെ� കാരണെമ�ായി��െവ�് വ��മാ�േമാ?

വിരമി� സഹകരണ ജീവന�ാ�െട ആ��ല���

5539. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് ജി� സഹകരണ ബാ�് സ�വീസി�  നി�ം  1-4-2014  ന് േശഷം വിരമി�

ജീവന�ാ��് നിയമാ�സരണം ലഭിേ�� �ാ�ിവി�ി നിേഷധി�െ�� കാര�ം

��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) �ാ�ിവി�ി ഇന�ി�  എ�.ഐ.സി.യി�  നി�ം െ�യിം െച� വാ�ിയ ��വ�  �ക�ം



ജീവന�ാ��് ന�കണെമ� ൈഹേ�ാടതി വിധി�െട ഉ�രവ് WP(C) NO 33342/2017

നട�ിലാ�ാ� േകാഴിേ�ാട് ജി�ാ സഹകരണ ബാ�ിന് നി�േ�ശം ന��േമാ ?

സഹകരണ േമഖലയിെല നിയമന മാനദ���

5540. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സഹകരണ േമഖലയി� നിലവി�� നിയമന മാനദ��� എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സഹകരണ േമഖലയിെല ഒഴി� വ�� ത�ികക�  നിക��തിനായി സ�ീകരി� വ��

നടപടി�മ�െള സംബ�ി� പരാതിക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഇ� പരിഹരി�ാനായി നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

ജി�ാ സഹകരണ ബാ�കളിെല ഒഴി�ക�

5541. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജി�ാ സഹകരണ ബാ�കളി�  നിലവി�  �ാ��് കം കാഷ��  ത�ികയി�  ഒഴി�ക�േ�ാ;

ബാ�തിരി�� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) 2018  ജ�വരി�് േശഷം ��ത ത�ികകളി�  നിയമനം നട�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  ഓേരാ

ബാ�ി�ം എ� േപ��് നിയമനം ന�കിെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ജി�ാ സഹകരണ ബാ�കളിെല �ാ��് കം കാഷ��  ഒഴി�ക�  സമയബ�ിതമായി

പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച�ണെമ�് മ�ഷ�ാവകാശ ക�ീഷ� ഉ�രവായി�േ�ാ;

(ഡി) ��ത ഉ�രവ് നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; ഇെ��ി� എ�െകാെ��് െവളിെ���ാേമാ?

വീ�ക� നി��ി� ന��� സഹകരണ �ാപന��

5542. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകയ�  േഹാം പ�തിയി�  ഉ�െ���ി ഏെത�ാം ജി�കളിലാണ് വീ�ക�  നി��ി�

ന���െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഏെത�ാം സഹകരണ �ാപന�ളാണ് ��ത പ�തിയി�  പ�ാളികളായി��െത�്

അറിയി�േമാ?

�� പാേ��ക�

5543. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



�റിസം വ��് ��  പാേ��ക�  നട��േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഏെത�ാം വിേനാദസ�ാര

േക��ളിെല�് വിശദമാ�േമാ;

�റിസം രംഗ�് നിയമാ��ത ൈലസ�സ്

5544. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ

സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിയമാ��ത ൈലസ�സ് ഇ�ാെത �വ��ി�� �ാപന��ം വ��ിക�ം �റിസം രംഗ�്

��ി�� ����  ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇ�ാര��ി�  എ�് നടപടിയാണ്

ൈകെ�ാള��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �റിസം േമഖല�മായി ബ�െ�� പരാതിക�  പരിഹരി��തിന് നിലവി�ളള സംവിധാനം

എ�ാണ്; വിശദമാ�േമാ;

(സി) േസവനദാതാ��െട �ണനിലവാരം പരിേശാധി�് �റിസം േസവന���് നി�തി�ം നിയമവി��

�വ��ന���് പിഴ�ം നി�യി��തി�ളള �മതല �റിസം െറ�േല�റി അേതാറി�ി�്

ന��� കാര�ം പരിഗണി�േമാെയ�് അറിയി�ാേമാ?

�റിസം രംഗെ� അന�സാധ�തക� �േയാജനെ���ാൻ നടപടി

5545. �ീമതി.വീണാ േജാ��്

�ീ.െക. ആ�സല�

,, ബി.ഡി. േദവ�ി

,, എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകവലം വിേനാദസ�ാര�ിന�റം ഒ� ആേഗാള വ�വസായസംരംഭമായി �റിസം

വള��വ��ത് വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഈ േമഖലയി�� അന�മായ സാധ�തക�  �േയാജനെ����തിനായി എെ��ാം

പ�തികളാണ് സം�ാന�് ��തായി ആ��ണം െച�വ��െത�് അറിയി�േമാ;

(സി) വിേനാദസ�ാരേ�ാെടാ�ം ആേരാഗ�,  വിദ�ാഭ�ാസ,  ൈവ�ാനിക �റിസ�ം പഠനയാ�ക�ം

േ�ാ�ാഹി�ി�ക വഴി സീസ�കെള മാ�ം അ�യി��ത് ഒഴിവാ��തി�ം

�ിരവ�മാനദായകമാ��തി�ം കഴി�െമ� വ�ത വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ഡി) സം�ാന�് �വ��ി�� �റിസം സഹകരണസംഘ��  സീസ�കെള മാ�ം

ആ�യി�ാെത �ിരവ�മാനം ലഭി�� തര�ി�  വിദ�ാഭ�ാസ,  ആേരാഗ�,

ൈവ�ാനികേമഖലകളിെല �വ��ന�� �ടി ഏെ����ത് േ�ാ�ാഹി�ി�വാ� നടപടി

സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

�റിസം േമഖലയിൽ �ളയനാ�ര�� സാ��ിക�തിസ�ി



5546. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ളയ�ിന് േശഷം സം�ാനെ� �റിസം േമഖല ക�� സാ��ിക �തിസ�ി

േനരി��െവ�ത് വ�തയാേണാെയ�റിയി�േമാ;

(ബി) 2018 � വിേനാദസ�ാരേമഖലയിെല വ�മാന�ി� ഇടി��ായി�േ�ാ;വിശദമാ�േമാ;

(സി) വിേനാദസ�ാരേമഖലേയാട് അ�ബ�ി�് �വ��ി�� കരകൗശലവ�വസായം �ത� ഹൗസ്

േബാ�് വെര�� േമഖലകളി� െതാഴിലി�ാ� ��മാെണ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി�  ഈ േമഖലെയ ര�ി��തിന് സ��ാ�  എ�് ഇടെപടലാണ് നട��ത്;

വ��മാ�േമാ?

വിേനാദസ�ാര േക��� ഭി�േശഷി സൗ�ദമാ��തിന് നടപടി

5547. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �റിസം നയ�ിെ� ഭാഗമായി സം�ാനെ� വിേനാദസ�ാരേക���  ഭി�േശഷി

സൗ�ദമാ�ാൻ തീ�മാനി�ി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇതിെ� ഭാഗമായി ഇതിനകം സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) വിേനാദസ�ാരേക��ളി�  ഭി�േശഷി�ാ��ായി അടി�ാനസൗകര���  ഒ����വഴി

വിേദശ�നി�� ഭി�േശഷി�ാരായ വിേനാദസ�ാരികെള�ടി സം�ാനേ��്

ആക�ഷി��തിന് േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വിേനാദസ�ാരേമഖല പരി�ിതി സൗ�ദമാ�ാൻ നടപടി

5548. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വിേനാദസ�ാര േമഖല ��ത� പരി�ിതി സൗ�ദമാ��തിന് എെ�ാെ�

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളത്; വ��മാ�േമാ;

(ബി) �ീ�  സാനിേ�ഷ�  ക�ാ�യിൻ �േഖന വിേനാദസ�ാരേമഖലകളിൽ മാലിന�സം�രണ�ം

�ചീകരണ�വർ�ന��ം നട�ിലാ�ിവ��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) �റിസം നയ�ിെ� ഭാഗമായി ��ത േമഖലയി�  ഹരിത െപ�മാ���ം നട�ിലാ��തിന്

സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(ഡി) �ീ�  സ��ിഫിേ�ഷനി�  �റിസം േക��െള ഉ�െ����തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ?

വിേനാദസ�ാരേക��ളി� എ�� ഭി�േശഷി�ാ��് സ�ീകരണ��



5549. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വിേനാദസ�ാരേക��ളി�  എ�� ഭി�േശഷി�ാ��് ആവശ�മായ

സ�ീകരണ��  ഇ�ാ���ലം പലേ�ാ�ം ��ി��ക�  േനരിേട�ിവ��െ�� കാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) സം�ാനെ� �ധാന വിേനാദസ�ാരേക��� ഭി�േശഷി സൗ�ദമാ��തിന് എെ��ി�ം

പ�തി ആ��ണം െച�ി�േ�ാ;  എ�ി� എെ��ാം സൗകര��ളാണ് ഇവ��ായി ഇ�രം

േക��ളി� ഒ���തിന് ആേലാചി��െത�് വ��മാ�േമാ?

�റിസം രംഗ�് മാനവേശഷി വികസനം

5550. �ീ.���ര ര�ാകര�

,, ജി.എസ്.ജയലാ�

,, െക. രാജ�

,, എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �റിസം രംഗ�് മാനവേശഷി വികസനം ല��മി�് നട�ാ�� പ�തിക� വ��മാ�േമാ;

(ബി) ശിവഗിരി�ം സമീപ തീ��ാടനേക���ം ഉ�െ�ാ�ി�് തീ��ാടന �റിസം പ�തി

നട�ാ��േ�ാ;  വിശദവിവര��  ലഭ�മാ�േമാ;  ഈ പ�തി�് ആവശ�മായ േക�ാ�മതി

ലഭ�മായി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) െച�ഴ�ി �ീനാരായണ ���ല�ി� എെ�ാെ� �തിയ സൗകര��ളാണ് നട�ാ��െത�്

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) േവളി �റി�് വിേ�ജി�  നട�ാ�� വികസന�വ��ന��  സംബ�ി� വിവര��

ലഭ�മാ�േമാ;

(ഇ) വ��ല�െട സമ�വികസനം ല��മി�് നട�ാ�� മാ��  �ാ�  സംബ�ി� വിവര��

ലഭ�മാ�േമാ?

ഇേ�ാ �റിസം പ�തികൾ

T 5551.�ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ

സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പരി�ിതി �ാധാന��� ഇേ�ാ �റിസം േമഖലകളി�  ��തി�ം സ�ാഭാവിക

ൈജവൈവവിധ��ി�ം യാെതാ� േകാ��ം ത�ാെത �റിസം പ�തിക�  ആവി�രി��തിന്

നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േകരള�ിെല ഇേ�ാ �റിസം േക��ളിെല സ��ശക വാഹകേശഷി

കണ�ാ�ിയി�േ�ാ;ഇത�സരി�� സ��ശകെരയാേണാ ��ത േമഖലയി� സ�ർശന�ിന്



അ�വദി��ത്;വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�രം ഇേ�ാ �റിസം േമഖലകളി�  ����ി�� ഓ�ൈല�  ��ിംഗ് സംവിധാനം

ഏ�െ���ി നിയ�ിതമായി സ��ശകെര �േവശി�ി�� കാര�ം പരിേശാധി�േമാ;

(ഡി) ഇേ�ാ �റിസം േക��� ���മാ�ം �ാ�ിക് ��മാ��തിന് കഴി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�

ഇ�ാര��ി� ക�ശനനടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഇ) ഇേ�ാ �റിസം പ�തിക�  നട�ിലാ�േ�ാ�  പരി�ിതി�് അ�േയാജ�മായ രീതിയി�  അവ

ആ��ണം െച��തി�ം പരി�ിതിെയ േദാഷകരമായി ബാധി�� യാെതാ�വിധ

നി��ാണ�വ��ന��ം ഇ�രം േമഖലകളിൽ നട��ിെ��് ഉറ�് വ���തി�ം േവ�

നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

ഇേ�ാ �റിസം േമഖല�െട വികസനം

T 5552.�ീ.െക. ആ�സല�

െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�

�ീ.എ. എ�. ഷംസീ�

,, എ�. വിജയ� പി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് പരി�ിതി വിേനാദസ�ാര േമഖല�െട വികസന�ിനായി എെ��ാം

പ�തികളാണ് ആവി�രി�വ��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സ��ശക�  ധാരാളമായി എ�ിേ��� ഇേ�ാ �റിസം േക��ളിെല �റിസം സാ��തക�

വ��ി�ി��തി�ം അടി�ാനസൗകര���  വികസി�ി��തി�ം സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) വനേമഖലെയ ആ�യി�കഴി�� ജനവിഭാഗ��െട ഉപജീവനമാ���� െമ�െ���ാ� ഈ

പ�തിയി� എെ��ാം കാര��ളാണ് ഉ�െ���ിയി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇേ�ാ �റിസം ഉ����  വികസി�ി��തി�ം അവ�് ��ത�  വിപണന സാധ�തക�

കെ���തി�ം സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

െക.ടി.ഡി.സി. �െട നവീകരണം

5553. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.ടി.ഡി.സി.  സ�കാര�േമഖല�മായി മ�രി��തി�ം �റിസം രംഗ�് തനത് ��

പതി�ി��തി�മായി സ��ാ� സ�ീകരി�ി�ളള നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) മാ�� കാല�ി�ം �റി�ക�െട അഭി�ചി�ം അ��തമായി മാ��തിന് െക.ടി.ഡി.സി�്

സാധി��ി� എ� വിമ�ശനം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇ�ാര��ി�  എെ�ാെ�

ഇടെപട� നട�വാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വിവരി�ാേമാ;



(സി) െക.ടി.ഡി.സി.െയ ���മാ�ം നവീകരി��തിന് അടിയ�രനടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ഈ സ��ാ�  നിലവി�വ�േശഷം െക.ടി.ഡി.സി.യി�  ആവി�രി� �തിയ പ�തിക�

എെ�ാെ�യാണ്;  അതി�െട െക.ടി.ഡി.സി.�െട വ�മാനം വ��ി�ി�വാ� സാധി�ി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ?

േകാവളം-�വാർ �റിസം േകാറിേഡാർ

5554. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാവളം-�വാർ �റിസം േകാറിേഡാർ എ� േപരിൽ �റിസം മാ�ർ�ാൻ ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

എ�ിൽ വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ;

(ബി) ൈസല�് വാലി �റിസം പാർ�്,  േകാവളം-കരി�ൽ റിവർ ഓവർ �ി�ജ് എ�ിവ ��ത

മാ�ർ�ാനിൽ ഉൾെ��വയാേണാ;

(സി) ��ത പാർ�ിെ��ം �ി�ജിെ��ം അട�ൽ �ക എ�യാെണ�ം നിർ�ാണം

ആരംഭി�െത�ാെണ�ം എ�ിക��ീവ് എ�ിനീയർ ആരാെണ��� വിവര�ൾ ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ഇവ�െട നിർ�ാണം നിർ�ിവ�ാ��ായ കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ഇവ�െട നിർ�ാണ�ിന് ഇ�വെര എ� �ക െചലവാ�ിയി�െ��് െവളിെ���ാേമാ?

േബാ�് സ��ീ�ക� ആരംഭി��തിന് നടപടി

5555. �ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

പണയി��ടവ്,�േ�ാട്,അ�െത�്, കഠിനം�ളം,െപ�മാ�റ �േദശ�ളിെല �റിസം സാധ�ത

�േയാജനെ���ി ��ത �േദശ�് േബാ�് സ��ീ�ക�  ആരംഭി�� കാര�ം വ��ിെ�

പരിഗണനയി� ഉേ�ാ; ഇത് സംബ�ി�് പ�തി ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

ഇ��ി ഡാമിേനാട് േചർ�� �റിസം പ�തിക�

5556. �ീ.േറാഷി അഗ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �റിസം പ�തി�െട ഭാഗമായി ഇ��ി ആ��് ഡാമിേനാട് േച��് േലസ� േഷാ ആരംഭി��തിന്

സ��ാ�  പ�തി ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;എ�ിൽ ഇതിെ� ���ി ഏത് ഘ��ിലാെണ�് 

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സ�ാരികെള ആക�ഷി��തി�േവ�ി ഇ��ി ആ��് ഡാമിേനാട് േചർ�് അേക�റിയം

നി��ി�ാൻ പ�തി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;



മേ�രി മ�ല�ിെല �റിസം പ�തിക�

5557. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� �റിസം വ��് �േഖന മേ�രി നിേയാജകമ�ല�ി� എെ��ാം പ�തികളാണ്

നട�ിലാ�ിയി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �തിയ ഏെത�ാം പ�തികളാണ് മ�ല�ി� നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി��െത�് അറിയി�ാേമാ

?

പിറവെ� �റിസം വാ�്േവ നിർ�ാണം

5558. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പിറവം പ�ി�ാഴം �ത� ചാലാേ�രി കടവ് വെര�ം സബ�ബൻ മാ� �ത� ആ�തീരം പാ��്

വെര�ം �റിസം വാ�്േവ നി��ി��തിനായി എെ��ി�ം നി�േ�ശം സമ��ി�െ��ി�േ�ാ

എ�റിയി�േമാ;

(ബി) എ�ിൽ ��ത നി�േ�ശ�ിേ�� സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�േമാ?

ന�ി�ളം ഇേ�ാ �റിസം പ�തി

5559. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബാ�േ�രി �റിസം േകാറിേഡാറിെ� ഭാഗമായ ന�ി�ളം ഇേ�ാ �റിസം പ�തി�െട ���ി

ഏത് ഘ��ിലാെണ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) സമയബ�ിതമായി ഈ ���ി ���ീകരി��തിനായി സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�

വ��മാ�ാേമാ;  പ�തി എേ�ാ�  ���ിയാ�ാ�  കഴി�െമ�ാണ് ക���െത�്

അറിയി�ാേമാ?

അഴീേ�ാട് �ന�� �സരീസ് ബീ�്

5560. �ീ.ഇ.ടി. ൈടസ� മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ

സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല ഏ��ം വലിയ ബീ�കളിെലാ�ായ ക�മംഗലം നിേയാജക മ�ല�ിെല

അഴീേ�ാട്, �ന�� �സിരീസ് ബീ�ി� വിേനാദസ�ാര വികസന�മായി ബ�െ��് എെ��ാം

വികസന�വ��ന�� നട�വാനാണ് ഉേ�ശി��ത്; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഈ ബീ�ി�  കാണെ��� േഡാ�ഫി�കെള വിേനാദസ�ാരിക��് കാ�വാൻ സാധി��



രീതിയി�� ഏെത�ി�ം പ�തി നട�ിലാ�േമാ;

(സി) അ�പത് ഏ�േറാളം വി�തിയി� കിട�� ഈ ബീ�ിെ� വികസന�ിന് േവ�ി സം�ാന

വിേനാദസ�ാര വ��ിെ� േമ�േനാ��ി� ഭാവി വികസന�ിന് േവ�ി�� ഒ� മാ�� �ാ�

ത�ാറാ�വാ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

അന��മല ഇേ�ാ �റിസം പ�തി

5561. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

െഷാ��� മ�ല�ിെല അന��മല ഇേ�ാ �റിസം പ�തി�െട ര�ാംഘ� വികസന�ിന്

�റിസം വ��് എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��് എ�് വ��മാ�ാേമാ?

കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല �റിസം പ�തിക�

5562. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജി�ാഭരണ�ട�ിെ� കീഴി�  ഈ അ�� കാല�ായി കാസ�േഗാഡ് ജി�യി�  ഏെത�ി�ം

�റിസം പ�തി നട�ാ�ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(ബി) ജി�ാഭരണ�ടം �റിസ�മായി ബ�െ�� എ�ിേമ�കേളാ േ�ാജ�കേളാ ഇേ�ാ�  ത�ാറാ�ി

വ��േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(സി) �കളി�  പറ� ര�ിന���മായി �റിസം വ��് ജി�ാഭരണ�ട�ിന് അ�വദി� �ക�ം

അ�വദി�ാനിരി�� �ക�ം എ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) �റിസം വ��ിെ� കീഴി� കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� �വ��ി�� ഓഫീ�ക�ം ഉേദ�ാഗ��ാ�ം

അവ�െട ഒൗേദ�ാഗിക ഉ�രവാദി���ം സംബ�ി� വിശദാംശം ന�കാേമാ?

വിേനാദസ�ാര ക��ക��ായി �സ് െട�മിന�

5563. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ി �റ�ഖ�് വിേനാദസ�ാര ക��ക��ായി നി��ി�� �സ് െട�മിനലിെ�

�വ��ന�േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിനായി എ� �കയാണ് അ�വദി�ി��ത്; ഭരണാ�മതി�െട പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ?

പ��രിെല മലബാ� റിവ� �യിസ് �റിസം പ�തി

5564. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) മലബാ�  റിവ�  �യിസ് �റിസം പ�തി�െട ഭാഗമായി പ���  നിേയാജകമ�ല�ി�

നട�ിലാ�ിയ �വ��ന�� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട ഭാഗമായി പ��� നിേയാജകമ�ല�ിെല ഏെത�ാം പ�തികൾ�ാണ്

ഇനി ഭരണാ�മതി ലഭി�ാ�ളളെത�് വ��മാ�േമാ?

�ഷാരഗിരിയിെല �റിസം േകാേ��ക�

5565. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഷാരിഗിരിയിൽ ഡി.�ി.പി.സി.�െട അധീനതയി�� �റിസം േകാേ��ക�െട �വ��നം

ആരംഭി�ാ� വിഷയം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� അതി�� കാരണം വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത േകാേ��ക�  െക.�ി.ഡി.സി.െയെ�ാ�് ഏെ���ി�് അവ�െട

�വ��നമാരംഭി��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ എ�് അറിയി�ാേമാ?

വ�ി��് മ�ല�ിെല �ഴേയാര �റിസം പ�തി

5566. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�ി��് മ�ല�ിെല വ�ി��്,  േത�ി�ലം,  ��ി��, േചേല� ബ�െ���ിയി�

�ഴേയാര �റിസം പ�തി�മായി ബ�െ��്  2017-� വ��് ഉേദ�ാഗ�� �ലസ��ശനം

നട�ിയി��േവാ;

(ബി) ഇതിേ��  എെ��ി�ം �ട�നടപടിക�  സ�ീകരി�ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാെയ�്

െവളിെ���ാേമാ?

കരിയാ��പാറ �റി�് േക�ം

5567. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബാ�േ�രി �റിസം േകാറിേഡാറിെ� �ധാന െഡ�ിേനഷ�കളി�  ഒ�ായ കരിയാ��പാറ

�റി�് േക��ി� അടി�ാന സൗകര�വികസന�ിനായി പ�തി ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇെ��ി�  കരിയാ��പാറ �റിസം പ�തി ��ത�  സ�ാരികെള ആക�ഷി�� രീതിയി�

െമ�െ����തിനായി മാ�� �ാ� ത�ാറാ�ാ� സ��ാ� ത�ാറാ�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

കട�കാണി�ാറയി� �റിസം വ��ിെ� �മി



5568. �ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ�ി��  നിേയാജകമ�ല�ിെല �ളിമാ�് കട�കാണി�ാറയി�  എ� �മിയാണ് �റിസം

വ��ിെ� അധീനതയി� ഉ�ത് എ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ജി.ഒ(ആ�.�ി)896/2002/RD തീയതി 08.05.2002 ഉ�രവ് �കാരം റവന� വ��ി�നി�ം

ൈകമാറി ലഭി� �മി �റിസം വ��ിെ� ഉടമ�തയിേല�് മാ�ാ�  നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ

എ�റിയി�േമാ?

പ�ിമ െകാ�ിയിെല വാക്േവ�െട ഉടമ�ാവകാശം

5569. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ിമ െകാ�ിയി�  ബി.ഒ.�ി.  പാലം �ത�  ക��ാ�്-െവ�ിം�ട�  ഐല�് പാലം വെര

കായലിേനാട് േച��് നി��ി�ി�� വാക്േവ�െട ഉടമ�ാവകാശം ആ��ാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഏെത�ാം വ��ി� നി�� �ക വിനിേയാഗി�ാണ് ഇതിെ� നി��ാണം നട�ിയി��െത�ം

ഇതിെ� നട�ി�വകാശം ആ��ാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ?

േദവസ�ം നിയമന�ളിെല സംവരണം

5570. �ീ.ഇ.െക.വിജയ�

,, ചി�യം േഗാപ�മാ�

,, ജി.എസ്.ജയലാ�

�ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദവസ�ം നിയമന�ളി�  സംവരണം ലഭി�� വിഭാഗ���� സംവരണേതാതി�  ഈ

സ��ാ� വ��ിയ മാ��� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) േദവസ�ം റി��്െമ�് േബാ�ഡിെ� �വ��നം സംബ�ി� വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) േദവസ�ം റി��്െമ�് േബാ�ഡ് �േഖന തി�വിതാം��  േദവസ�ം േബാ�ഡി�  സംവരണതത�ം

പാലി�െകാ�് നാളി�വെര നട�ിയ നിയമന��െട വിശദവിവര�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) േദവസ�ം റി��്െമ�് േബാ�ഡ് �േഖന െകാ�ി�  േദവസ�ം േബാ�ഡി�  സംവരണതത�ം

പാലി�െകാ�് നാളി�വെര നട�ിയ പിേ�ാ�,  പ�ികജാതി,  പ�ികവ�� നിയമന��

സംബ�ി� വിശദാംശ�ൾ അറിയി�േമാ;

(ഇ) തി�വിതാം��  േദവസ�ം േബാ�ഡി�  അസി��് എ�ിനീയ�, ഓവ�സീയ�  �ട�ിയ ഉ�ത

ത�ികകളി� സംവരണതത�ം പാലി�െകാ�് നിയമന�� നട��േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(എഫ്) േദവസ�ം നിയമന�ളി�  �േ�ാ� വിഭാഗ�ളിെല സാ��ികമായി പിേ�ാ�ം നി��വ��്



പ�ശതമാനം സംവരണം അ�വദി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ആയത് നട�ാ��ത് സംബ�ി�

വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�േമാ?

േ���ൾ നവീകരി��തിന് ധനസഹായം

5571. �ീ.ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പഴ��ളള�ം നാേശാ�ഖമായി�ളള�മായ േ���െള നവീകരി��തിന് േദവസ�ം േബാ�ഡ്

സാ��ിക സഹായം ന�കാ�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� സാ��ിക സഹായം ന���തി�ളള മാനദ��� എെ��ാമാണ്;

(സി) മലബാ� േദവസ�ം േബാ�ഡിന് കീഴി� ഇ�ര�ി� ഏെത�ി�ം േ�����് ധനസഹായം

ലഭി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

ശബരിമല വികസന പ�തി�് �ക

5572. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ശബരിമല വികസനം ല��മി�് ഇ�വണെ� ബജ�ി� വകയി��ിയി�� �ക ഉപേയാഗി��

ഓേരാ വികസന പ�തി�ം െചലവാ�� �ക എ�െയ�് പറയാേമാ?

ശബരിമല വ�മാനം

5573. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018-� ശബരിമലയി� നി�ം േദവസ�ം േബാ�ഡിന് വിവിധയിന�ളി� ലഭി� ആെക വ�മാനം

എ�യായി��;

(ബി) ശബരിമലയിെല ഏെതാെ� വികസന �വ��ന���ാണ് ഈ വ�മാനം ഉപേയാഗി�െത�്

െവളിെ���േമാ;

(സി) 2018-� നടവരവ് ��വ�ഷെ� അേപ�ി�് �റ�� സാഹചര�ം ഉ�ായി�േ�ാ; അതി��

കാരണെമ�ാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) വരവ് �റ� സാഹചര��ി�  േദവസ�ം േബാ�ഡിന് സ��ാ�  �േത�ക ഫ�്

അ�വദി�ി�േ�ാ; എ�ി� എ�് �കയാണ് ഇ�കാരം അ�വദി�െത�് വ��മാ�േമാ?

ശബരിമലെയ േദശീയ തീ��ാടന േക�മാ�ാ� നടപടി

5574. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി

�ീ.രാ� എ�ഹാം



,, എസ്.ശർ�

,, എ�. വിജയ� പി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ശബരിമലെയ േദശീയ തീ��ാടന േക�മാ�ണെമ� സം�ാന ആവശ��ിേ�ൽ േക�

സ��ാ� നിലപാട് അറിയി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ല��ണ�ിന് വ�� തീ��ാടക�െട �ര��ം അവ��േവ� സൗകര���ം ഏ�െ���ി

ശബരിമലെയ േദശീയ നിലവാര�� തീ��ാടന േക�മായി ഉയ���തിന് പരിപാടി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(സി) മാ��  �ാ�  അ�സരി�� വ��ക�െട നി��ാണ �വ��ന��  കാര��മമായി

നി��ഹി��തിന് �േത�ക വികസന അേതാറി�ി �പീകരി�ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) മലബാ�  േദവസ�ം േബാ�ഡിെ� സാ��ിക ഭ�തയി�ാ� േബാ�ഡിെ� �വ��ന

കാര��മതെയ ബാധി�ാതിരി�വാനായി സ��ാ�  സഹായം ന�കി വ��േ�ാ;

വ��മാ�േമാ?

പ�യിെല വാഹനപാ��ിംഗ്

5575. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ശബരിമലയിെല�� തീ��ാടക��് നിലവി�  പ�യി�  പാ��ിംഗ് അ�വദി��േ�ാ;

നില�ലി� നി�് പ�യിേല�് സ�കാര�വാഹന�� അ�വദി��േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) നില��  പാ��ിംഗ് േക�മാ�ിയി�ം അവിെട തീ��ാടക��് േവ�� സൗകര���

ലഭ�മെ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ; തീ��ാടക�െട �രിതം പരിഹരി�വാ� അടിയ�ര നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(സി) പ�യി�  തീ��ാടക��് പാ��ിംഗ് അ�വദി�ണെമ�് ൈഹേ�ാടതി സ��ാരിേനാട്

നി��ശി�ി�േ�ാ; ഇതിെ� അടി�ാന�ി� നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ?

പ�യി� അടി��ടിയ മണ�

5576. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� ആഗ�ി��ായ മഹാ�ളയ�ി�  പ�യി�  അടി��ടിയ മണ�  േദവസ�ം

േബാ�ഡിെ� നി��ാണ �വ��ന���് ഉപേയാഗി�ാ� അ�മതി ലഭി�ി�േ�ാ; ആെക എ�

മണ� േശഖരമാണ് ഇവിെട നി�ം ലഭി�ത് എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇതി� എ� അളവ് മണലാണ് േദവസ�ം േബാ�ഡിന് ലഭി�ക; ഇത് ഉപേയാഗി�് എെ�ാെ�

നി��ാണ �വ��ന�ളാണ് നട�ാ�ക; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;



(സി) ഈ മണ� എെ����തി� വനംവ��് എെ��ി�ം തട�വാദം ഉ�യി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�

വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

ശബരിമല�െട �ര�

5577. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ളയ�ി�േശഷം ശബരിമല തീ��ാടന�മായി ബ�െ�� േക��ളി�

�ന��ാരണ�ി�േവ�ി സം�ാന സ��ാ� ഇതിേനാടകം എ� �പ െചലവഴി�ി��്;

(ബി) എ� േകാടി �പ�െട �ന�നി��ാണ �വ��ന���ാണ് സ��ാ�  അംഗീകാരം

ന�കിയെത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ശബരിമല�െട �ര� വ��ി�ി�ാ�  ഈ സ��ാ�  നിലവി�  വ�തി�േശഷം നട�ി�

വ��ിയ �വ��ന�� എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) �ര�ാ �മീകരണ��  വ��ി�ി�ാ�  ��തായി എെ��ാം �വ��ന�ളാണ് സ��ാ�

ആേലാചി� വ��െത�് വ��മാ�േമാ?

ശബരിമലയിെല നി��ാണ ���ിക�

5578. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ

സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�� ശബരിമല തീ��ാടനകാലം ആരംഭി��തിന് ��് സ�ിധാനം,  പ�,  നില��

എ�ിവിട�ളി� ���ീകരി�ാ� ഉേ�ശി�� നി��ാണ ���ിക� എെ��ാമാണ്;

(ബി) ��ത ���ിക�െട അ�ിമ �പേരഖ ത�ാറായി�േ�ാ;

(സി) സ�ിധാനെ� മാലിന� �ാ�് നിലവി�  ���മാ�ം �വ��ന�മമാേണാ;  വിശദാംശ��

ന��േമാ?

ശബരിമലയിെല �ണ�ദ�ശനം േകാം��്

5579. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ശബരിമല സ�ിധാന�് �റിസം വ��ിന് ഗ�് ഹൗസ് ഉേ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇവിെട നി��ി�ാ�  ഉേ�ശി� �ണ�ദ�ശനം േകാം��ിെ� നി��ാണ�ിനായി എ� േകാടി

�പയാണ് െചലവഴി�ക എ�് െവളിെ���ാേമാ;

(സി) ഇതിെ� നി��ാണം സംബ�ി�് എെ��ി�ം ത��ം നിലവി�േ�ാ;  വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�ാേമാ?



ൈപ�ക മ�ിരമായ ഭവാനി െകാ�ാരം

5580. �ീ.സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം േദവസ�ം േബാ�ഡ് ആ�ാനെ� ൈപ�ക മ�ിരമായ ഭവാനി െകാ�ാരം

െപാളി��തിെനതിെര �തിേഷധം ഉ�ായി�േ�ാ എ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ��� വ�ഷം പഴ����ം േത�ി�തടിെകാ� നി��ി��മായ ഈ െകാ�ാരം ൈപ�ക

മ�ിരമായി സംര�ി�ാ� ആവശ�മായ നി�േ�ശം ന��േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

േദവസ�ം േബാ�ഡ് ഫ�് വിനിേയാഗി�് നട�ിയ �വർ�ന�ൾ

5581. �ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദവസ�ം േബാ�ഡിെ� നിയ�ണ�ി�� േ����െട നവീകരണ�ി�ം അടി�ാന സൗകര�

വികസന�ി�മായി എെ�ാെ� പ�തികളാണ് നിലവി��ത്; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) പാറ�ാല നിേയാജക മ�ല�ി�  ഈ സ��ാരിെ� കാലയളവി�  േദവസ�ം േബാ�ഡിെ�

ഫ�് വിനിേയാഗി�് നട�ിയ �വ��ന��െട വിശദാംശ��  പ�ായ�ടി�ാന�ി�

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) പാറ�ാല �ീ മഹാേദവ� േ���ിെ� നവീകരണ�ി�ം അടി�ാന സൗകര� വികസന�ി�ം

ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

േദവസ�ം േബാ�ഡ് വക �മി തിരി�പിടി�ാ� നടപടി

5582. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വിതാം��, െകാ�ി, മലബാ� േദവസ�ം േബാ��ക��് എ� ഏ�� �മി��്;

(ബി) ��ത േദവസ�ം േബാ��ക��് കീഴി�ളള �ല��  തേ�ശവാസിക�

ൈകവശെ���ിയതായി ��യി� വ�ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� ആയത് തിരി�പിടി�ാ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) വയനാട് ജി�യി� ഇ�ര�ി� തിരി�പിടി�ാ�ളള �മി ഉേ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

തി�വിതാം�� േദവസ�ം േബാ�ഡിെല സാ��ിക �തിസ�ി

5583. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) �ളയ�ി�  തക�� േ����െട �ന�നി��ാണ�ം അ����ണിക�ം ത��ാലം

നി��ിവ�വാൻ തി�വിതാം�� േദവസ�ം േബാ�ഡ് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) സാ��ിക �തിസ�ിയാേണാ അതിന് കാരണെമ�് വ��മാ�േമാ;  എ�ി�  �തിയ

ത�ികകൾ ��ി���ം ത�ിക േഭദഗതി െച���ം ഇേതാെടാ�ം നി��ിവ�േമാ എ�്

അറിയി�ാേമാ;

(സി) കഴി� തീ��ാടനകാല�് ശബരിമലയി��ായ വ�മാനന�ം േ����െട നട�ി�്,

െെദനംദിന െചല�ക�, പരിപാലനം എ�ിവെയ �തി�ലമായി ബാധി�ക��ാേയാ;

(ഡി) ഇെ��ി� നിലവിെല സാ��ിക �തിസ�ി�� കാരണം വ��മാ�േമാ?

മലബാ� േദവസ�ം േബാ�ഡ് വഴി ആ��ല�ം ന�കി വ�� വിഭാഗ��

5584. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദവസ�ം േബാ�ഡിെ� കീഴി�  അ�ാ� മലബാറിെല മ�് േ���ളിെല �ജാരിക�,

േകാലധാരിക�, െവളി��ാ�ക�, േകാമര��  �ട�ിയ ഏെത�ി�ം വിഭാഗ�ിന് േദവസ�ം

േബാ�ഡ് വഴി ആ��ല�ം ന�കി വ��േ�ാ; ഉെ��ി� ഏെത�ാം വിഭാഗ���ാണ് എ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�ര�ി� അ�വദി�െ��� ആ��ല��� മലബാ� േദവസ�ം േബാ�ഡ് പരിധിയിെല എ�

േപ� ൈക����്; വ�ഷ�ി� ആെക എ� �പ�െട ആ��ല��ളാണ് ന�കി വ��ത്;

(സി) ഓേരാവിഭാഗ�ി�ം മാസ�ി�/വ�ഷ�ി�  ന�കി വ�� ആ��ല�ം എ�െയ�് വിഭാഗം

തിരി�് വ��മാ�ാേമാ?

��വാ�� േദവസ�ം വക ��സദനം ആരംഭി�ാൻ നടപടി

5585. �ീ.െക.ബി.ഗേണഷ് �മാ�

,, േകാ�� ��േമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��വാ��  േ��പരിസര�ളി�  മ�ളാ�  ഉേപ�ി�െ��് േ���ി�  നി�് ലഭി��

ആഹാരം കഴി�് േ��നടകളി�  കിട�റ�� ��ജന��െട �രിതജീവിതം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��വാ�� നഗരസഭ അവെര അവിെടനി�ം നീ�ം െച�� നിലവിെല സ് ഥിതി�് പകരമായി

��വാ�� േദവസ��ിെ� േമ�േനാ��ി� ഒ� ��സദന�ം ആ�രാലയ�ം �ാപി�് അവെര

സംര�ി��തിന് േദവസ��ിന് എെ��ി�ം പ�തിക�േ�ാ;

(സി) ഇെ��ി� േമൽ�ചി�ി� തര�ി�� �ാപന�ൾ അടിയ�രമായി ആരംഭി�വാ� ��വാ��

േദവസ��ിന് നി�േ�ശം ന���തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ എ�് അറിയി�ാേമാ?



പ�ികജാതി വിഭാഗ�ിൽെ�� �ജാരിമാ�െട വിവര�ൾ

5586. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദവസ�ം േബാ��ക�െട കീഴി�� േ���ളി�  േസവനം അ��ി�� പ�ികജാതി

വിഭാഗ�ിൽെ�� �ജാരിമാ�െട എ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) േദവസ�ം േബാ��ക�െട കീഴി�� േമജ�  േ���ളി�  േസവനം അ��ി�� പ�ികജാതി

വിഭാഗ�ിൽെ�� �ജാരിമാ�െട എ�ം വ��മാ�േമാ?

അ�മാലി മ�ല�ിെല േ��നവീകരണം

5587. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം അ�മാലി നിേയാജക മ�ല�ിെല ഏെത�ാം

േദവസ�ം േ����െട നവീകരണ �വ��ന���് എ� �ക വീതം അ�വദി� എ�്

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) അ�മാലി നിേയാജകമ�ല�ിെല എ�ാ േദവസ�ം േ����േട�ം നവീകരണ

�വ��ന���് ��ത� �ക അ�വദി�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

േകരള നിയമസഭാ െസ�േ�റിയ�് , സി.േജാസ്,

തി�വന��രം, െസ��റി-ഇ�-ചാ�ജ്,

23-06-2019

�േ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�ി��.


