
പതിനാലാം േകരള നിയമസഭ
പതിന�ാം സേ�ളനം

2019 �� 14, െവ�ി

ന��ചി�മിടാ� േചാദ���

[ആെക േചാദ���--318]

മ�പടി ന��� മ�ിമാ� േചാദ� ന��

ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി : 2213 �ത� 2344 വെര

വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം
വ�� മ�ി

: 2345 �ത� 2405 വെര

ൈവദ�തി വ��മ�ി : 2406 �ത� 2458 വെര

സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം
േദവസ��ം വ��് മ�ി

: 2459 �ത� 2530 വെര

ജി.ഡി.പി.വള�� �റയാ��ായ കാരണ��

2213. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം
കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ിസി�  (CRISIL  )  എ� ഏജ�സി  2019  ജ�വരിയി�  �റ�ിറ�ിയ
േ��്സ് ഓഫ് േ�ാ�്  2.0  എ� റിേ�ാ��ി�  ജി.ഡി.പി.  വള��,

പണെ���ം,  സാ��ിക ആേരാഗ�ം എ�ിവ�െട അടി�ാന�ി�
സം�ാന�ിെ� �ാനം പതിേനഴാമതാണ് എ�് േരഖെ���ിയി��ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) 2017-  �  പ��ാം �ാന�് നി� േകരളം  2018-�  പതിേനഴാം
�ാന�്ആയതി�� കാരണ�� വ��മാ�േമാ;

(സി) 2017-�  ജി.ഡി.പി.�െട വള��  7.4  ആയി��ത്  2018-�  5.9  ആയി
�റ�തി�� കാരണം വ��മാ�േമാ?

മസാല േബാ�വഴി വഴി �ക സമാഹരി��തിന് ആ�.ബി.െഎ. അ�മതി
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2214. �ീ.ഷാഫി പറ�ി�
,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�
,, വി.ഡി.സതീശ�
,, അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബി�െട ധനസമാഹരണ�ിെ� ഭാഗമായി മസാല േബാ�വഴി
വിേദശ�് നി�ം എ� േകാടി �പ സമാഹരി�വാനാണ് ആ�.ബി.െഎ.

യി� നി�ം അ�മതി ലഭി�ത്;

(ബി) ല��  േ�ാ�് എ�്േച�ി�  ലി�് െച�് അ�വഴിയാേണാ മസാല
േബാ�ക�െട വി�ന നട�ിയെത�റിയി�േമാ;

(സി) ഇതിെ� ഭാഗമായി േമയ് മാസ�ി� ല�� േ�ാ�് എ�്േച�ി� നട�
പരിപാടിയി�  �ഖ�മ�ി പെ���ത് കി�ബി�െട െചയ�േപ��  എ�
നിലയിലാേണാ; വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ;?

�ളയ െസസ്

2215. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ളയാന�ര �ന�നി��ാണ�ിന് പണം കെ��ാ�  �ളയ െസസ്
പിരി��കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ ;

(ബി) എ�ി�  എ� �ത�  ഇത് പിരി� �ട�ം  ;  എ� �പയാണ് ഇതി�െട
കെ��ാ� ഉേ�ശി��ത് ;

(സി) അ�് ശതമാന�ി� �കളി�  നി�തി ബാധകമായ എ�ാ ഇന���ം
െസസ് �മ�േമാ  ;  ഇതിന് ജി.എസ്.ടി.  കൗ�സിലിെ� അംഗീകാരം
ലഭി�ി�േ�ാ ;

(ഡി) ഇത് വില�യ��ിന് കാരണമാ�െമ� ആശ� ��യി�െ��ി�േ�ാ  ;

ഇെ��ി� വിശദാംശം ന��േമാ ?

ധനകാര� പരിേശാധന വിഭാഗം കെ��ിയ സാ��ിക �മേ��ക�

2216. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

resource://app/res/html5.html

2 of 121 Thursday 06 June 2019 05:28 PM



(എ) സം�ാന�് 2016-17, 2017-18, 2018-19 എ�ീ വ�ഷ�ളി� ധനകാര�
വ��ിെ� പരിേശാധന വിഭാഗം നട�ിയ പരിേശാധനയി�  എ�
ഓഫീ�കളി�  സാ��ിക �മേ�ട് കെ��ിയി��്;  ആയത് എ�
േകാടി �പ�േടെത�ളള വിശദവിവരം ന�േമാ;

(ബി) അതി�േമ� എ�് നടപടി നാളി�വെര സ�ീകരി�; വിശദമാ�േമാ;

(സി) �മേ�ട് കെ��ിയ വകയി�  എ� �ക നാളി�വെര സ��ാരിേല�്
ലഭി�െവ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇ�മായി ബ�െ�� �മേ��ക��് ഉ�രവാദികളായി�� എ� േപ��്
എതിെര നടപടി സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�േമാ?

ധനകാര� ഇ�െ��� വിഭാഗം

2217. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം
കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ധനകാര� ഇ�െ��� വിഭാഗം അഡീഷണ� െസ��റി 2019 െഫ�വരി ,
മാ��്, ഏ�ി� മാസ�ളി� ഏെത�ി�ം ഓഫീ�കളി� േനരി�് പരിേശാധന
നട�ിയി�േ�ാ ;

(ബി) ഉെ��ി�  ഏെതാെ� തീയതികളി�  ,  ഏെത�ാം ഓഫീ�കളിലാണ്
പരിേശാധന നട�ിയെത�് െവളിെ���േമാ;

(സി) ��ത ഉേദ�ാഗ��  േമ�  �ചി�ി� മാസ�ളി�  എ� േബാ�ഡ്
മീ�ിം�കളി�  ഏെതാെ� തീയതികളി�  പെ���ി��് എ�തിെ�
വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല വികസന �വ��ന��

2218. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാതമംഗലം മ�ല�ി�  വിവിധ വികസന �വ��ന���ായി ഈ
സ��ാ� എ� �ക െചലവഴി�ി�െ��ം ഏെത�ാം ���ിക��ാണ് �ക
െചലവഴി�െത�ം ഇനം തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) 2016-17,  2017-18,  2018-19  വാ�ഷിക ബ�ജ�കളി�  അ�വദി�ി��
���ിക�െട വിശദാംശ�ം അ�വദി�െ��ി�ളള �ക�ം എ�െയ�്
വ��മാ�ാേമാ?
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ഹീേമാഫീലിയ േരാഗബാധിത��് ജീവ�ര�ാ മ��ക�

2219. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം
കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േരാഗബാധിത��് വ�മാനപരിധിയി�ാെത ജീവ�ര�ാ മ��ക� കാ�ണ�
ബനവല�് ഫ�് �േഖന സൗജന�മായി ന�കിവ�� പ�തി നിലവി�േ�ാ;

ഉെ��ിൽ എ� േരാഗിക��് ഈ ധനഹായം അ�വദി��െ��് 
അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇവ��് േഫാേ�ാ പതി�ി� ഐഡ�ി�ി കാ�ഡ് അ�വദി�ി�േ�ാ;

ഉെ��ി� ഇത് അ�വദി��തിന് േഡാ�� സ��ിഫി��്, സ��ം വീടിെ�
പ�ാ�ല�ി�� ��ംബേഫാേ�ാ,  േഫാേ�ാ പതി�ി� അേപ�ാേഫാറം
�ട�ിയ േരഖക�  �ണേഭാ�ാ��  സമർ�ി�ി�േ�ാെയ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �ണേഭാ�ാ��  സമർ�ി�� ��ത േരഖക�  കാ�ണ� േനാഡ�
ഓഫീസർമാർ ��ി�ാതിരി�ക�ം നശി�ി�ക�ം െച�താ�� പരാതി
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) നിര�രമായ ര��ാവ�ം േവദന�ം അ�ഭവി�� ഹീേമാഫീലിയ
േരാഗബാധിത�  ഒരി�ൽ സമ��ി� േരഖക�  വീ�ം സമർ�ി�ാൻ
ആവശ�െ��� ഉേദ�ാഗ��െട നടപടി പരിേശാധി�േമാ;

(ഇ) ഈ സാഹചര��ി� 14.05.2019 -� കാ�ണ� േനാഡ� ഓഫീസ� ഇ�രം
േരാഗിക��് അയ� ക�ിൽ ഐഡി�ി�ി കാ��� േരാഗികൾ�്
സൗജന� മ��വിതരണം അ�വദി��ത�ാെയ� പരാമ�ശം
��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇ�കാരം മ�ഷത� രഹിതമായ നിലപാട് സ�ീകരി�
ഉേദ�ാഗ��െട നടപടി അേന�ഷി�േമാ?

ഒ��ാലം മ�ല�ിെല വികസന�വ��ന��

2220. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഒ��ാലം നിേയാജകമ�ല�ിെല വികസന�വ��ന���ായി
1.7.2016 �ത� 31.3.2019 വെര അ�വദി� �ക�െട�ം പ�തിക�െട�ം
വിശദാംശം വർഷാടി�ാന�ി� ന�കാേമാ;

(ബി) ഓേരാ ���ി�െട�ം നിലവിെല �ിതി എെ��് വ��മാ�ാേമാ?
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ല�� േ�ാ�് എ�്േച�ി� ഓഹരി ലി�് െച� നടപടി

2221. �ീ.അ�പ് േജ�ബ്
,, േറാജി എം. േജാ�
,, വി.ടി.ബ�റാം
,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം
കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ല��  േ�ാ�് എ�്േച�ി�  കി�ബി ഓഹരി ലി�് െച�ത്
അഭിമാനാ�ഹമായ കാര�മാെണ�് വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) കി�ബി�െട ധനസമാഹരണ�ിനായി ല��  േ�ാ�് എ�്േച�ി�
ഓഹരി ലി�് െച� നടപടി ഈ സ��ാരിെ� നയ�ളിൽ വ� മാ��ിെ�
ഭാഗമാേണാ എ�റിയി�ാേമാ?

അ�ഡി�ഡ് ഏജ�സിക�

2222. �ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ധനകാര�വ��ിെ� അംഗീകാര�� അ�ഡി�ഡ് ഏജ�സിക�
ഏെതാെ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത അ�ഡി�ഡ് ഏജ�സിക��് ഏെതാെ� ���ിക�
നി��ഹി��തി�� അംഗീകാരമാണ് ന�കിയി��െത�്
വിശദമാ�ാേമാ?

സ��ാ� േലാ�റിക��് ജി.എസ്.ടി

2223. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  േലാ�റിക��ം സ�കാര� േലാ�റിക��ം ഒേരേപാെല പതിെന�്
ശതമാനം ജി.എസ്.ടി നിര�് മതിെയ� ജി.  എസ്.ടി.  കൗ�സി�
ഉപസമിതി റിേ�ാ��് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ റിേ�ാ��് ജി.എസ്.ടി കൗ�സിലി� പാ�ാ�ിയി�േ�ാ; അത് സ�കാര�
േലാ�റിക��് ഏെറ സഹായകര�ം സം�ാന േലാ�റിക��്
�തിബ��ം ഉ�ാ�െമ�ത് വ�തയേ�;
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(സി) എ�ി�  ഈ നീ��ിെനതിെര ശ�മായ നിലപാട് ജി.എസ്.ടി
കൗ�സിലി�  സ�ീകരി�് സം�ാന േലാ�റിെയ ര�ി��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

െച��� നിേയാജകമ�ല�ിെല ശാർ��ാവ് പാലം നി��ാണ�ിന്
അ�മതി

2224. �ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

െച��� നിേയാജകമ�ല�ിെല ശാർ��ാവ് പാലം നി��ാണ�ിന്
അ�മതി ലഭി��തിന് ധനകാര� വ��് �ി�സി��  െസ��റി�്
അയ�ി�� 6/11/18-െല 2970223/18 ന�� അേപ�യി�േമ� സ�ീകരി�
നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ?

സം�ാന�ിെ� ആേളാഹരി കടം

2225. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 31.03.2016-�  സം�ാന�ിെ� ആേളാഹരി കടം എ�യായി��;

നിലവി� ആേളാഹരി കടം എ�യാണ്;

(ബി) ആേളാഹരി കട�ിെ� �മാതീതമായ വ��നവിെ� കാരണം
വ��മാ�േമാ?

െസ��റിേയ�് ഓഫീസ് മാന� � ബാധകമ�ാ� ധനകാര� േനാഡ� സി െസ��

2226. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െസ��റിേയ�് ഓഫീസ് മാന� �  ഖ�ിക  151,152,218,10  എ�ീ
വ�വ�ക�ം,  24.02.2003  െല സ.ഉ.(എം.എസ്)  നം  3/2003/ഉ.ഭ.പ.വ,

03.06.2017 െല സ.ഉ. (എം.എസ്.)നം.14/2017/ഉ.ഭ.പ.വ., 24.07.2018-െല
��സ്2/94/2018/ഉ.ഭ.പ.വ ന��  സ��ല�  ഉ�െ�െട��വ ധനകാര�
േനാഡ� സി െസ�ന് ബാധകമാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

(ബി) ഉെ��ി� ധനകാര� േനാഡ� സി െസ�നി� ലഭി� ഒ� ഫയ� (കം����
ന�� 379064 െഎ.ഡി.  ന�� 550)  ദീ�ഘകാലം നടപടി സ�ീകരി�ാെത
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ൈകവശം വ�തിെ� കാരണ�� വിശദമാ�ാേമാ?

(സി) ��ത ഫയ�  തീ��ാ�� കാര��ി�  േമ�  �ചി�ി� മാന�ലിെല
വ��ക�ം കാലാകാല�ളി�  സ��ാ�  �റെ��വി� ഉ�ര�ക�ം
ബാധകമ�ാെയ�് ക���േ�ാ;  എ�ി�  ഏത് വ�വ� �കാരമാണ്
��ത െസ�� �വ��ി��െത�റിയി�ാേമാ?

(ഡി) ��ത ഫയലിേ��  കാലതാമസം വ��ിയ ജീവന�ാരി�  നി�ം
വിശദീകരണം േതടിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഇ) േമലി�  ഇ�രം വീ�ക�  ആവ��ി�ാതിരി�ാ�  വ��തല�ി�
എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(എഫ്) നടപടി�മ�� ���ീകരി�് ��ത ഫയ� എ�േ��് ഭരണവ��ിന്
ന��വാ� സാധി�െമ�റിയി�ാേമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

�ളയാന�ര �ന�നി��ാണ�ിന് പണം കെ���

2227. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം
കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ളയാന�ര �ന�നി��ാണ�ിന് പണം കെ��ാ�  എെ��ാം
വഴികളാണ് സ�ീകരി�െത�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ഇതി�െട എ� �പയാണ് കെ��വാ�േ�ശി��െത�ം ഇതിനകം
കെ��ിയ �ക എ�യാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) ഈയാവശ��ിനായി കഴി� ബജ�ി�  എെ��ാം നി�േ�ശ�ളാണ്
ഉ�ായി��െത�ം അ��കാരം പണം കെ��ാ�  �ട�ിേയാെയ�ം
വ��മാ�ാേമാ ;

(ഡി) �ളയാന�ര �ന�നി��ാണ�ിന് എ� �ക ലഭി�െമ�ാണ്
�തീ�ി��ത്;  െമാ�ം േവ�ിവ�� �ക എ�യാണ്;  ഈ �ക
എ�കാരം കെ��വാനാ�േ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ ?

അ�ായിരം േകാടി �പ�െട പാേ�ജ്

2228. �ീ.പി.െജ.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ��ി ജി��ായി അ�ായിരം േകാടി �പ�െട പാേ�ജ് �ഖ�ാപി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി�  ഏെതാെ� േമഖലക��ാണ് �ക വിനിേയാഗി��ത്;
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വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

കാ�ണ� ചികി� ധനസഹായ പ�തി

2229. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം
കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ണ� ചികി� ധനസഹായ പ�തി�െട നിലവിെല അവ�
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം അ�വദി�
ചികി�ാധനസഹായം എ� �ണേഭാ�ാ���് എെത�ാം ഇന�ി�
അ�വദി� എ�തിെ� ജി�ാടി�ാന�ി�� കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം മ�ട നിേയാജകമ�ല�ി�
നി�ം ചികി�ാസഹായ�ിനായി എ� അേപ�ക�  ലഭി�ി��്;
വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

പ�തി െചലവ്

2230. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം
കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2019  െഫ�വരി  28  വെര ആെക�ളള പ�തി െചലവ് എ�
ശതമാനമായി��െവ�് വ��മാ�േമാ;  ഇത്  2018,2017,2016,2015

എ�ീ വ�ഷ�ളി� എ� ശതമാനമായി��െവ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) 2019  മാ��്  31  വെര ആെക�ളള പ�തി െചലവ് എ�
ശതമാനമായി��െവ�് വ��മാ�േമാ;  ഇത്  2018,2017,2016,2015

എ�ീ വ�ഷ�ളി� എ� ശതമാനമായി��െവ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) സാ��ികവ�ഷ�ിെ� അവസാന മാസ�ി�  െചലവ്
നിയ�ി��തിനായി പ�തിവിഹിതം േനരെ� വിനിേയാഗി�ാ�
മാ��നി�േ�ശ��  ന�കിയി�േ�ാ;  എ�ി�  വിശദമാ�േമാ;  ആയത്
നട�ിലായിെ��ി� കാരണം വ��മാ�േമാ?

വാ�ഷിക പ�തിയി� െവ�ി�റവ്

2231. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം
കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) വിവിധ േക�ാവി�ത പ�തിക��് േക� വിഹിതമായി േനരി�ം
സം�ാന�ിെ�റ ക�േസാളിേഡ�ഡ് ഫ�് വഴി�ം  2017-18, 2018-19

സാ��ിക വ�ഷം എ�് �ക ലഭി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) 2018-19 വാ�ഷിക പ�തിയി� നാളി�വെര എ� േകാടി �പ ഓേരാ വ��ം
െചലവഴി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ; ഏ��ം ��ത�ം �റ�ം �ക െചലവാ�ിയ
വ��കേളെത�റിയി�ാേമാ; വ��ക�െട െപ�േഫാമ�സ് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �ളയാന�ര േകരളം െക�ി����തിന് ഈ വ�ഷെ� പ�തി െചലവി�
െവ�ി�റവ് വ��ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  എ� ശതമാനമാണ് �റവ്
വ��ിയത്;

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

(ഇ) ഈ സാ��ിക വ�ഷെ� നി�തി പിരിവിെ� ഇ�വെര�� �േരാഗതി
അറിയി�ാേമാ?

അ��ാടി മി��് വിേ�ജ് പ�തി

2232. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ��ാടി മി��് വിേ�ജ് പ�തി�മായി ബ�െ��് എെ��ി�ം പരാതി
ധനകാര� ഇ�െ��� വിംഗിന് ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� ഈ പരാതി സംബ�ി�് പരിേശാധി�വാ� ധനകാര� വ��ിന്
എ�ാണ് നി�േ�ശം ലഭി�ത്;  ഇതിേ��� അേന�ഷണം
ആരംഭി�ി�േ�ാ;പരാതി�െട പക��് ലഭ�മാ�േമാ?

വിശ�രഹിത േകരളം പ�തി

2233. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം
കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018-19 സാ��ിക വ�ഷ�ി� വിശ�രഹിത േകരളം പ�തി�ായി എ�
�കയായി�� വകയി��ിയി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതി�  എ� �കയാണ്  2018-19  സാ��ിക വ�ഷം വിനിേയാഗി�ത്;
��വ� �ക�ം വിനിേയാഗി�ാ� കഴി�ി�ാെയ�ി� ആയതിെ� കാരണം
വിശദമാ�ാേമാ?
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സാ�ഹ��ര�ാ െപ�ഷ� മാനദ���

2234. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��സ��ാ�  അധികാരം ഒഴി�േ�ാ�  എ� �പ�െട
സാ�ഹ��ര�ാെപ�ഷ�  �ടി�ിക ന�ാ��ായി��;  എ� േപ��്
ന�കിയി�� ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  വ�തി�േശഷം എ� �പ സാ�ഹ��ര�ാ െപ�ഷ�
ന�കിയി��് ; എ� േപ��് ന�ി വ���് ;

(സി) സാ�ഹ��ര�ാ െപ�ഷ�  ന���തി�� െപാ�മാനദ���
എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�േമാ ?

കാ�ണ�ചികി� ധനസഹായപ�തി

2235. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ� ആ�പ�ിക� ഒഴിെക കാ�ണ�ചികി� ധനസഹായപ�തിയി�
ഇേ�ാ�ം ഉ�െ��ി�� ആ�പ�ിക�െട ജി�തിരി�� ലി�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) അത�ാ�നിക ചികി�ാസൗകര���� സ�കാര� ആ�പ�ികളി�  പല�ം
കാ�ണ� �ീമി� ഉ�െ�ടാ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) അത�ാ�നിക ചികി�ാസൗകര���� സ�കാര� ആ�പ�ികെള
നി�ബ�മാ�ം കാ�ണ�ചികി�ാ സഹായപ�തിയി�  ഉ�െ���ാ�
നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) കാ�ണ� �ീമി�  ഉ�െ�� ചില സ�കാര� ആ�പ�ിക�  േരാഗിക�െട
യഥാ�� ചികി�ാെ�ലവിെ� പലമട�് �റവ് മാ�ം �ക
എ�തിെ�ാ���ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇതിെനതിെര എ�്
നടപടി സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്?

2018-19 സാ��ിക വ�ഷെ� പ�തി

2236. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) വിവിധ വ��ക�െട  2018-19  സാ��ിക വ�ഷെ� പ�തി
�വ��ന�� വിലയി��ിയി�േ�ാ;വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഓേരാ വ��ം 2018-19 � എ� ശതമാനം �ാ� ഫ�് െചലവഴി�;

(സി) ഓേരാ വ��ിെ��ം ഏെതാെ� േനാ�  �ാ�/�ാ�  ഇന�ളാണ് ഇ
-ലാംസിേല�് മാ�ിയത്; �ക അട��ളള വിശദവിവര�� ന��േമാ?

ധന �ഡീകരണം

2237. �ീ.െക.�േരഷ് ���്
,, എ. എ�. ഷംസീ�
,, �രളി െപ�െന�ി
,, െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��  സ��ാ�  റവന� ക�ി ഇ�ാതാ�െമ�് �ഖ�ാപി�ക�ം അതി�
വിപരീതമായി സം�ാന തന� നി�തി വ�മാന�ിെ� വള��ാേതാത്
വളെര താണ നിലയിെല�ി�ക�ം െച� �ിതിയി�  നി�് ക��
�തിബ���  അതിജീവി�െകാ�് സാ��ിക �ഡീകരണം
സാധ�മാ��തിന് നട�ിയ �വ��ന��  എെ��ാെമ�്
അറിയി�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന പ�തിക��� േക� വിഹിതം നി��ലാ�ിയ�ം �ഖ�
േക�ാവി�ത പ�തിക��� വിഹിത�ി�  �റ� വ��ിയ�ം
ധന�ഡീകരണ ��ിയെയ എ�െന ബാധി�െവ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) സാ�ഹ�േസവന േമഖലയി�ം സാ��ികേസവന േമഖലയി�ം െചലവി�
�റവ് വ��ാെത റവന� ക�ി �റ�ാനായി െച� വ�� �വ��ന��
എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ?

നി�തി നി�തിേയതര വ�മാനം

2238. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് 2016 ഏ�ി� 1 �ത� 2019 മാ��് 31 വെര ലഭി� നി�തി
നി�തിേയതര വ�മാനം എ�യാെണ�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) േനാ�നിേരാധന�ം ജി.എസ്.ടി.�ം വ�തി�േശഷം നി�തി നി�തിേയതര
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വ�മാന�ി� �റ��ായി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) ജി.എസ്.ടി.  നട�ി� വ�തി�േശഷം േക��ി� നി�ം സം�ാന�ിന്
ലഭി� നി�തി വിഹിതം എ�യാണ്; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) നി�തിേയതര വ�മാനം വ��ി�ി��തിനായി സ�ീകരി� നടപടിക�
എെ��ാമാണ്; വ��മാ�േമാ?

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

2239. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018-19  സാ��ിക വ�ഷം �തീ�ി� വിധം നി�തി വ�മാന�ം
നി�തിേയതര വ�മാന�ം സമാഹരി�ാ�  സാധി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�
കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�ിെ� നി�തി-നി�തിേയതര വ�മാനം വ��ി�ി��തിന്
എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��് എ�് വ��മാ�ാേമാ?

െസ�ക� �േഖന ലഭി� �ക

2240. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നിലവി� എ� തരം െസ�ക� ഉ�്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത െസ�ക�  �േഖന സ��ാരിന് ലഭി� �ക എ�െയ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ൈല�റി െസസ് �േഖന ലഭി� �ക ൈല�റിക�െട വികസന�ിനായി
അ�വദി�് ന�കാ�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

�ളയാന�ര �ന�നി��ാണ �വ��ന��

2241. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ളയാന�ര േകരള �ന�നി��ാണ �വർ�ന�ൾ�ായി  01.09.2018

�ത�  31.03.2019  വെര വിവിധ വ��ക��് അ�വദി� �ക�െട
വിശദാംശ�ൾ േ�ാജ�് അടി�ാന�ി� ലഭ�മാ�ാേമാ;
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(ബി) �ളയാന�ര �ന�നി��ാണ �വ��ന���ായി േക�ം എ� �കയാണ്
ഇ�വെര അ�വദി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �ളയാന�ര �ന�നി��ാണ �വ��ന���ായി നാളി�വെര െചലവഴി�
�ക�െട വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ?

�ളയാന�രം െസ�് പിരിവ്

2242. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സം�ാന�് �ളയം �ലം ഉ�ായ ന�ം നിക��തിന് െസ�്
പിരി��ത് എ��തലാണ് �ാബല��ി� വ��െത�് വ��മാ�േമാ?

2016-17 �ത� 2018-19 വെര�� റവന� വ�മാനം

2243. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം
കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016-17 �ത� 2018-19 വെര�� സാ��ിക വ�ഷ�ളി� �തീ�ി�
റവന� വ�മാനം എ�യായി��;

(ബി) േമ�പറ� കാലയളവി�  ഓേരാ വ�ഷ�ം ലഭി� റവന� വ�മാനം
എ�യാണ്; റവന� വ�മാന�ി� �തീ�ി�തിെന�ാ� �റ��ായി�േ�ാ;

ഉെ��ി� അതി�� കാരണെമ�ാണ്?

െപാ�കടം �റ�് റവന� വ�മാനം വ��ി�ി�ാ� നടപടി

2244. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ധന ഉ�രവാദി� നിയമം അ�സരി�� ലക് ഷ�ം ൈകവരി�ാ�
സം�ാന�ിെ� ഇേ�ാ�� െപാ�കടം തട�മാേണാ എ�്
പരിേശാധി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  െപാ�കടം �റ�് റവന� വ�മാനം
വ��ി�ി�ാ� സ�ീകരി� നടപടിക� അറിയി�േമാ?

�ലാ�ി ഇ��ി���് ഓഫ് ടാേ�ഷ� �ഡീസിെ� �വർ�നം
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2245. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം �ലാ�ി ഇ��ി���് ഓഫ്
ടാേ�ഷ� �ഡീസിെ� �വർ�നം ��ത� വി�ലീകരി�ാ� എെ��ി�ം
നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

െപാ�കട�ി��ാ�� വ��നവ്

2246. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 31.03.2016-�  സം�ാന�ിെ� െപാ�കടം എ�യായി��;

അറിയി�േമാ;

(ബി) െപാ�കട�ി��ാ�� വ��നവ് സ��ഘടന�െട ശ�ിെയ ആണ്
കാണി��ത് എ� നിലപാട് സ��ാരി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

മസാല േബാ�് വഴി സമാഹരി�ാ� ഉേ�ശി�� �ക

2247. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം
കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബി വഴി നട�ിലാ�ാ�  ഉേ�ശി�� പ�തിക�െട വിശദവിവരം
ന��േമാ;

(ബി) മസാല േബാ�് വഴി എ� േകാടി �പ സമാഹരി�വാനാണ് സ��ാ�
ഉേ�ശി��ത്;  ഇത് എ� �ത�  േകരള�ിന് ലഭി� �ട�ം;  ഈ
ഫ�പേയാഗി�് എെ��ാം പ�തികളാണ് സ��ാ�  നട�ിലാ�ാ�
ഉേ�ശി��ത്?

കി�ബി േബാ�ഡിെ� അംഗീകാരം

2248. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 07.11.2016  �  േച�� കി�ബി േബാ�ഡിെ� അംഗീകാരം ലഭി�  48

പ�തികളി� എ� എ�ം െട�ഡ� നടപടിക� �ർ�ീകരി�് നി��ാണം
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ആരംഭി�ി��്; ഇവ�െട വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഇതി�  നി��ാണം ���ീകരി� പ�തിക�  ഏെത�ാമാെണ�ം
���ീകരി� പ�തിക�െടെയ�ാം �ക മാറി ന�കിയി�േ�ാെയ�ം
വിശദമാ�േമാ; എ� �ക�െട ബി� മാറി ന�കിയി��് ?

കി�ബി മസാല േബാ�്

2249. �ീ.െക.സി.േജാസഫ്
,, വി.പി.സജീ��
,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�
,, തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം
കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബി മസാല േബാ�ക�  വാ�ിയി�� പതിനാറ് ക�നിക�െട
വിശദാംശ�� ന�കാേമാ; ഇതി� ഓേരാ ക�നി�ം എ� േബാ�കളാണ്
വാ�ിയെത�് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ല��  േ�ാ�് എ�്േച�ി�  കി�ബി മസാല േബാ�ക�  ലി�്
െച�െ��ത് െസ��റി െസ�ി�ിന് േവ�ിയാേണാ എ�്
െവളിെ���ാേമാ;

(സി) കി�ബി മസാല േബാ�ക�െട കാലാവധി ഏ� ദിവസം �ത�
ആരംഭി��െവ�ം ഏ� ദിവസം അവസാനി�െമ�ം െവളിെ���ാേമാ?

കി�ബി മസാല േബാ�ക� വാ�ിയ ആ�� ഇ�െവ��

2250. �ീ.സ�ി േജാസഫ്
,, േറാജി എം. േജാ�
,, െക.സി.േജാസഫ്
,, ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബി മസാല േബാ�ക� വാ�ിയ ആ�� ഇ�െവ�റായി ആെരയാണ്
െതരെ���ി��ത്;

(ബി) കി�ബി മസാല േബാ�കളി�  ഇ�െവ�് െച�ാ�  ത�ാറായ ആ��
ഇ�െവ���് ന�ി �കാശി�ി�െകാ�� കി�ബി ന�സ് െല��
�റ�ിറ�ിയി�േ�ാ;
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(സി) ല�നി� സ��ശനം നട�ിയ കി�ബി ഉേദ�ാഗ���് പരിശീലനം ന�ാ�
നി�േ�ശി�ത് ആ�� ഇ�െവ�റാേണാ; വിശദാംശ�� ന�കാേമാ?

കി�ബി ഓഫീസ് വാടക

2251. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബി�െട ഓഫീസ് നിലവി� വാടക െക�ിട�ിലാേണാ �വ��ി��ത്;

(ബി) �തിമാസം വാടകയിന�ി�  എ�് �കയാണ് ന�േക�ത്;  നാളി�വെര
ഈയിന�ി� എ�് �ക െചലവഴി�െവ�റിയി�ാേമാ?

കി�ബി പ�തികൾ

2252. �ീ.പി.െജ.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016-17, 2017-18, 2018-19 എ�ീ സാ��ിക വ�ഷ�ളിലായി കി�ബി
പ�തിയി� എ� ���ിക� ഏെ���ി��്; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതി�  എ� ���ിക��ാണ് ഭരണാ�മതി�ം സാേ�തികാ�മതി�ം
ന�കി െട�� വിളി�ി��ത്; വിശദമാ�േമാ?

കി�ബി ൈകവരി� േന�ം

2253. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ല�� ഓഹരി വിപണിയി� ലി�് െച�� ഇ��യിെല ആദ� സം�ാനതല
�ാപനം എ� പദവി കി�ബി�് ലഭ�മായി�േ�ാ;

(ബി) സം�ാന�ിന് വിഭവ സമാഹരണ�ി�� �തിയ അവസരം ഇതി�െട
ലഭി�െമ�് വിലയി���േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േകാ��േറ�് ഭരണ�ിെ��ം ഫ�് പരിപാലന�ിെ��ം േലാേകാ�ര
സ�ദായം സം�ാന�് പക��വാ�� അവസരം ഇതി�െട കി�ബി�്
ലഭി� എ�് ക���േ�ാ; വ��മാ�േമാ?
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കി�ബി പ�തിക� നട�ിലാ��തി�� ധനസമാഹരണം

2254. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മസാല േബാ�ി�േശഷം കി�ബിയിൽ ഏെത�ാം മാ�ഗ�ളി�െട�ം
േബാ�ി�െട�ം എ� േകാടി സമാഹരി�വാനാണ് സ��ാ� ല��മി��ത്;

(ബി) ��ത സമാഹരണം എേ�ാ�  �ാവ��ികമാ�ാനാണ് ധനവ��്
ഉേ�ശി��ത്; വിശദാംശം നൽകാേമാ ;

(സി) കി�ബി പ�തിക�  നട�ിലാ��തി�� ധനസമാഹരണ�ിന് മസാല
േബാ�ിന് �റെമ േഡാള� േബാ�ക�, ഡയേ�ാറ േബാ�ക� എ�ിവ �ടി
ഇറ�ാ� സ��ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

നബാ�ഡ് ഇ��ാ��� െഡവല�െമ�് അസി��സ്

2255. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�േമഖലാ �ാപനമായ നബാ�ഡ് ഇ��ാ���  െഡവല�െമ�്
അസി��സ് (എൻ.ഐ.ഡി.എ) � നി�് കി�ബി�് വാ� ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�് �കയാണ് വാ�യായി ലഭി�െത�ം അതിെ� പലിശ നിര�്
എ�യാെണ�ം ��ത വാ��െട തിരി�ടവ് കാലാവധി എ�
വ�ഷമാെണ�ം അറിയി�ാേമാ ;

(സി) കാലാവധി ���ിയാ�േ�ാ� �ത�ം പലിശ�മായി എ� േകാടി �പ മട�ി
ന�േക�ി വ�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

കി�ബിയിെല നിയമനം

2256. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബിയി� നിലവി� എ� ജീവന�ാ��്;

(ബി) അദ�  ഡ��ി  /  െഡപ�േ�ഷ�  വഴി നിയമനം ലഭി�വ�  എ�;  ദിവസ
േവതനാടി�ാന�ി� നിയമനം ലഭി�വ� എ�;

(സി) െപ�ഷ�  പ�ിയവെര �ന�നിയമന വ�വ�യി�  /  േകാ��ാ�്
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വ�വ�യി�  കി�ബിയി�  നിയമി�ി�േ�ാ;  അവ�  ആെരാെ�യാണ്;
അവ�െട േസവന േവതന വ�വ�ക� എെ�ാെ�യാണ്; വ��മാ�േമാ?

കി�ബി�െട വ�മാനം

2257. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം
,, ഐ.സി.ബാല���
,, എ.പി. അനി� �മാ�
,, അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഇല�ി�് െവഹി�ി�  േപാളിസി നട�ാ��തി�െട
െപേ�ാളിെ��ം ഡീസലിെ��ം ഉപേഭാഗം ഗണ�മായി �റ�േ�ാ�
കി�ബി�െട വ�മാന�ി� ഇടിവ് സംഭവി�ാ� സാധ�തയിേ�;

(ബി) ഇ�ന ഉപേഭാഗം �റ�� സാഹചര��ി�  ഇതിന് ബദലായി േവെറ
വ�മാന മാ���� കി�ബി കെ��ിയി�േ�ാ;

(സി) ��ത സാഹചര��ി�  േമാേ�ാ�  െവഹി�ി�  ടാ�് വ�  േതാതി�
ഉയ��ാ� നി�ബ�ിതമാകിേ�;

(ഡി) കി�ബി നട�ിലാ�� പ�തികളി� നി�ം വ�മാനം ലഭ�മാ�ാ� �സ�
ഫീ,  േടാ�  എ�ിവ പിരി�� കാര�ം ആേലാചനയി�േ�ാ;

െവളിെ���ാേമാ?

കി�ബി�െട ധനസമാഹരണ മാ����

2258. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബി�െട ധനസമാഹരണ�ിനായി ��ത�  ആഭ��ര,  േഡാള�
േബാ�ക� ഇറ��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) എ� േകാടി �പപ�െട ധനസമാഹരണമാണ് കി�ബി ഇതി�െട
ല��മി��ത്;

(സി) ന�േയാ��് േ�ാ�് എ�്േച�ിലാേണാ േഡാള� േബാ�് ലി�് െച�വാ�
ഉേ�ശി��ത്;

(ഡി) അതി�െട എ� േകാടി �പ സമാഹരി�വാനാണ് തീ�മാനി�ി��ത്;
വിശദാംശം ന��േമാ?
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കി�ബിയി� വാടക�െ���� വാഹന��

2259. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം
കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബിയി�  വാഹന��  കരാ�  അടി�ാന�ി�  /  വാടക�്
എ���േ�ാ;

(ബി) ഏെതാെ� ആവശ����ാണ് ��ത വാഹന�� ഉപേയാഗി��െത�്
അറിയി�ാേമാ;

(സി) കരാ� അടി�ാന�ി� / വാടക�് വാഹന�� എ�� വകയി� ഇ�വെര
എ�് �ക െചലവഴി�െവ�് െവളിെ���ാേമാ?

കി�ബിയി� ഉ�െ���ിയി�� ���ിക�

2260. �ീ.പി.െജ.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െതാ��ഴ മ�ല�ി�  കി�ബിയി�  ഉ�െ���ിയി�� ���ിക�
ഏെതാെ�െയ�റിയി�േമാ;

(ബി) ഇതി�  എ� ���ിക��് ഭരണാ�മതി�ം സാേ�തികാ�മതി�ം
ന�ിയി��് എ�് വ��മാ�ാേമാ?

പ�ാ�ി മ�ല�ി� കി�ബി �േഖന നട�ിലാ�� പ�തിക�

2261. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം
കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

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

(ബി) ��ത പ�തിക�െട നിലവിെല സ് ഥിതി വ��മാ�ാേമാ?

െകാ�ം ജി�യിെല കി�ബി പ�തിക�

2262. �ീ.എം. നൗഷാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) െകാ�ം ജി�യി� കി�ബിയി� ഉ�െ���ി അ�മതി ന�കിയ പ�തിക�
ഏെതാെ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ിക�  നട�ിലാ��തിന് എസ്.പി.വി.  െയ
�മതലെ���ിയി�േ�ാ; എ�ി� ഓേരാ ���ി�ം �മതലെ���ിയി��
എസ്.പി.വി.  ഏതാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;  ഓേരാ ���ി�െട�ം
നിലവിെല അവ� വിശദമാ�ാേമാ?

ചാല�ടി മ�ല�ിെല കി�ബി േറാ�ക�െട നവീകരണം

2263. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ചാല�ടി മ�ല�ിെല �രി��-ഏഴാ��ഖം േറാഡ് ചാല�ടി-ആനമലേറാട്
മലേയാര െെഹേവ,  ���ി��- ��ി�ാട്-േമാതിര��ി-േവ��ര േറാഡ്,
ചാല�ടി-െവ�ി�ള�ര-മാരാംേകാട്-��ി�ിറ-േമാതിര��ി േറാഡ് എ�ീ
േറാ�ക�െട നവീകരണ�ിനായി കി�ബി അ�മതി ന�കിയി�േ�ാ;  ഇത്
സംബ�ി� നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാണ് എ�് വ��മാ�േമാ?

ക��� മ�ല�ിെല കി�ബി പ�തികൾ

2264. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം
കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക��� മ�ല�ി� കി�ബിയി� ഉ�െ���ി �ഖ�ാപി��ം ���ിക�
ആരംഭി��മായ വിവിധ പ�തിക�ം ���ിക�ം എെ��ാമാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതി� ഏെത�ാം ���ിക� ആരംഭി�െവ�ം ഇനി ഏെത�ാം ���ിക�
/പ�തിക� ആരംഭി�ാ�െ��ം അറിയി�ാേമാ ;

(സി) ഓേരാ ���ി�ം /പ�തി�ം അ�വദി� �ക എ�യാെണ�് പ�ിക തിരി�്
ലഭ�മാ�ാേമാ?

മ�ടയി� േമാദി�യ�് ആ�.സി.ബി. നി��ാണം

2265. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം
കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

resource://app/res/html5.html

20 of 121 Thursday 06 June 2019 05:28 PM



(എ) 2017-18 ബ�ജ�് �ഖ�ാപന�മായി ബ�െ��് മ�ടയി� േമാദി�യ�് 65

േകാടി �പ�െട ആ�.സി.ബി.  നി��ാണ�ി� തത��ി�  ഭരണാ�മതി
ലഭി�ി�ം നാളി�വെര കി�ബിയി� നി�ം �ട�നടപടിക� സ�ീകരി�ാ�ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് കി�ബി�െട സാേ�തിക വിദ� ടീ�ം
െക.െഎ.െഎ.ഡി.സി.�ം  23.11.18-ന് സം��മായി �ലപരിേശാധന
നട�ിയി�ം ആറ് മാസമായി യാെതാ� േന��ം ൈകവരി�ാ� സാധി�ാെത
േപായത് എ�െകാ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

തി�വന��രം മ�ല�ിെല കി�ബി പ�തിക�

2266. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം
കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം നിേയാജകമ�ല�ി�  കി�ബിയി��െ���ി
ഏെ���െമ�് �ഖ�ാപി� പ�തിക�  ഏെത�ാെമ�് വിശദമാ�േമാ;

��ത പ�തിക�െട നിലവിെല �ിതി വിശദമാ�േമാ;

(ബി) കി�ബിയി��െ���ി തി�വന��രം നിേയാജകമ�ല�ി�
നി��ഹണം നട�വ�� പ�തിക� ഏെത�ാെമ�് വിശദമാ�േമാ; ��ത
���ിക�െട നിലവിെല �ിതി വ��മാ�േമാ;

(സി) കി�ബിയി��െ���ി �ഖ�ാപി� പ�തിക�െട നി��ാണ �വ��ന��
ഇനിെയ�ി�ം കാലതാമസം �ടാെത ആരംഭി��തിന് അടിയ�ര
നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാ;  എ�ി�  എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��െത�് വിശദമാ�േമാ?

മ�ട നിേയാജക മ�ലം ആ�ി വികസന പ�തി�െട �േരാഗതി

2267. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം
കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018-19  സാ��ിക വ�ഷം മ�ട നിേയാജക മ�ലം ആ�ി വികസന
പ�തി�െട ഭാഗമായി  (എ�.എ.സി/എ.ഡി.എസ്)  ന�കിയ അ�്േകാടി
�പ�െട വികസന പ�തിക�െട നിലവിെല �േരാഗതി വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) പ�തിക�െട �േരാഗതി നി��ഹണ ഏജ�സി / വ��് തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഭരണാ�മതി ന�കിയ പ�തിക��ായി എ� �പ െചലവഴി�;
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വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) നി��ാണം �ർ�ീകരി� പ�തിക� ഉേ�ാ; ഉെ��ി� ��ത പ�തി�െട
ബി�ക� മാറി ന�കിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

വാഹന�� അ�വദി��തി�� നടപടി�മ��

2268. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എം.എ�.എ.  ആ�ി വികസനപ�തിയി� നി�ം ��ക��് വാഹന��
െകാ���തി�� നടപടി�മ��  ല�കരി��തി�� നടപടിക�
സ�ീകരി�ാേമാ;

(ബി) 2017-18  വ�ഷ�ി�  ആ�ി വികസനപ�തിയി�  നി�ം എ�
��ക��ാണ് വാഹന�� അ�വദി�ി��ത് എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) ബാ�േ�രി മ�ല�ിെല ശിവ�രം ഗവ�െമ�് ഹയ� െസ��റി �ളിന്
2017-18  വ�ഷ�ിെല ആ�ി വികസനപ�തിയി�  അ�വദി� ��
വാഹന�ിന് ബി� മാറി പണം അ�വദി�ാ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ?

എം.എ�.എ. ആ�ി വികസന പ�തി

T 2269. �ീ.എം. നൗഷാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എം.എ�.എ.  ആ�ി വികസന പ�തി�െട മാ��നി�േ�ശേരഖ
പരിഷ് �രി�ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ;  ഉെ��ി�  വിശദാംശ��
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ�ഡഡ് വിദ�ാലയ�ളി�  എം.എ�.എ.  ഫ�്,  ആ�ി വികസന ഫ�്
എ�ിവ ഉപേയാഗി�് ��  ബ�ക�  വാ��തി�� നിേരാധനം
നീ�ണെമ� നി�േ�ശം സ��ാ�  ��ാെക�േ�ാ;  എ�ി�  അതിേ��
െെകെ�ാ�ാ�  ഉേ�ശി�� നടപടിക�  എെ�ാെ�െയ�്
വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) എ�ഡഡ് വിദ�ാലയ�ളി�  �തിവ�ഷം പ�് ല�ം �പയി�  ��ത�
െചലവഴി�ാൻ പാടിെ�� നിബ�ന പരി�രി�ാ�  സ��ാ�
ആേലാചി��േ�ാ; വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ;

(ഡി) എ�ഡഡ് വിദ�ാലയ�ളി�  എം.എ�.എ.  ഫ�്,  ആ�ി വികസന ഫ�്
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എ�ിവ ഉപേയാഗി�് �ാസ് �റിക�  നി��ി�ാ�  അ�വാദം ന�കാ�
ആേലാചി��േ�ാ; വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ?

വളയം ഹയർ െസ�ൻഡറി �ൾ വികസനം

2270. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എം.എൽ.എ.�െട ആ�ി വികസന ഫ�ിൽ നി�ം 2016-2017 സാ��ിക
വർഷ�ിൽ വളയം ഹയ�െസ��ഡറി �ളിെ� വികസന�ിന് അ�വദി�
�ക�െട നിലവിെല അവ� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) എം.എൽ.എ.�െട ആ�ി വികസന ഫ�മായി ബ�െ�� േപാ��� 1-�
ഐഡി  388-�  (െ�ാജ�് നം.1133)  എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) നിലവി� ��ത ഫയ� എവിെടയാെണ�് അറിയി�ാേമാ ?

(ഡി) ഈ ഫയലി�  ��  വികസന�ിന് അ��ലമായ തീ�മാനം എ��വാ�
നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

ആ�ി വികസന ഫ�ിെല െട�� േസവിം�സ്

2271. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം 2016-17,2017-18,2018-19

എ�ീ സാ��ിക വർഷ�ളിൽ ആ�ി വികസന ഫ�് �േഖന
നട�ിലാ�ിയ പ�തികളി�  ഒാേരാ വ�ഷ�ം എ� �പ�െട െട��
േസവിം�സ് വ�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ആയവയി� MLA-SDF,MLA-ADS എ�ിവയിെല െട�� േസവിം�സ് �ക
എ� വീതമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ആ�ി വികസനപ�തി

2272. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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2017-18,  2018-19  എ�ീ വ�ഷ�ളി�  ആ�ി വികസനപ�തിയിേല�്
മണ��  എം.എ�.എ ശിപാ�ശ െച� ���ിക�, ഓേരാ ���ി�ം
ഭരണാ�മതി ന�കിയ തീയതി,  ഓേരാ ���ി�െട�ം നിലവിെല �ിതി
എ�ിവ സംബ�ി� വിശദാംശ�� ന�കാേമാ?

ആ�ി വികസന പ�തി ���ിക�

2273. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ�ിവികസന പ�തിയി�  ഉ�െ���ി മാേവലി�ര മ�ല�ി�
2016-17,  2017-18,  2018-19  വ�ഷ�ളി�  നി�േ�ശി� ���ിക�െട
വിശദവിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ിക�  ���ിയാ��തിന് സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�
വിശദമാ�ാേമാ?

�േത�ക വികസന നിധി പ�തി

2274. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

2017-18,  2018-19  എ�ീ വ�ഷ�ളിെല �േത�ക വികസന നിധി
(എസ്.ഡി.എഫ്)  പ�തിയിേല�് മണ��  എം.എ�.എ നി�േ�ശി�ി��
���ിക� ഏെത�ാമാെണ�ം ഓേരാ ���ി�െട�ം നിലവിെല �ിതി
എ�ാെണ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

െട�� േസവിം�സ് മാനദ���

2275. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം
കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആല�� മ�ല�ിെല എം.എ�.എ ആ�ി വികസനഫ�ി� 2016-17,

2017-18  വ�ഷ�ളിലായി എ� �ക�െട െട��  േസവിം�സ് ഉെ��്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െട��  േസവിം�സ് വീ�ം ഉപേയാഗെ����തിെ� മാനദ���
എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?
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െട�� േസവിം�സ്

2276. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

െപരി��മ� നിേയാജക മ�ല�ി�  ആ�ി വികസന പ�തിയി�
2016-17, 2017-18 വ�ഷ�ളി� എ� �ക െട�� േസവിം�സ് ഇന�ി�
ബാ�ി��്; കണ�് ലഭ�മാ�േമാ?

തലേ�രി നിേയാജകമ�ല�ിെല ആ�ി വികസന ഫ�്

2277. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016-17 വ�ഷെ� ആ�ി വികസന ഫ�ി� നിർവഹി�െ��� തലേ�രി
നിേയാജകമ�ല�ിെല ��വ�  ���ി�െട�ം നിലവി�� അവ�
എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ ���ികളി�  ഇനി ഏെതാെ�യാണ് ���ിയാ�ാ��െത�ം
���ിയായിെ��ി�  അതിെ� കാരണം എ�ാെണ�ം ഇത് എേ�ാ�
���ിയാ�ാ� കഴി�െമ�ം വ��മാ�േമാ?

ൈവ�ി� മ�ല�ിെല ആ�ി വികസന പ�തി

2278. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിേയാജകമ�ല ആ�ി വികസന പ�തിയി��െ���ി െട��  െച�
ൈവ�ി� മ�ല�ിെല ഏെത�ാം ���ികളാണ് െട�� �ക�് താെഴ
ക�ാ�് െച�ി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത �ക ഇതര ���ിക��ായി വിനിേയാഗി�ാേമാെയ�്
വ��മാ�ാേമാ; എ�ി� ഇതിെ� നടപടി�മം വിശദമാ�ാേമാ?

ആ�ിവികസന ഫ�ിൽ നി�ം �� ബ�കൾ വാ��ത്

2279. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം
കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) എം.എൽ.എ ആ�ിവികസന ഫ�ിൽ നി�ം സർ�ാർ ��കളി� ബ�കൾ
വാ��തി�� �ക അ�വദി�� നടപടി�മ�ൾ ല�കരി�ി�േ�ാ;

ഉെ��ിൽ വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) പ�ാ�ി മ�ല�ിെല വിവിധ സർ�ാർ ��ക��് ബ�് നൽ��തി��
നടപടി�മ��െട നിലവി�� �ിതി വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ��ക��് എേ�ാ�  ബ�് അ�വദി�ാൻ സാധി�െമ�്
അറിയി�ാേമാ?

ബാ�േ�രി മ�ല�ിെല ആ�ി വികസന പ�തിയിെല െട�� േസവിം�സ്

2280. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബാ�േ�രി നിേയാജകമ�ല�ിെല ആ�ി വികസന പ�തിയിെല
2015-16,  2016-17,  2017-18  എ�ീ വ�ഷ�ളിെല െട��  േസവിം�സ്
എ��െ��് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) എത് വ�ഷം �ത�� െട�� േസവിം�സ് ആണ് �തിയ ���ിക��്
വിനിേയാഗി�ാ�  സാധി�ക;  ഇ�ാര�ം സംബ�ി� ഉ�രവിെ� േകാ�ി
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ആ�ി വികസന പ�തിയി�  ഇേ�ാ�  നട�െകാ�ിരി�� ���ിക�
���ീകരി��തിനായി െട��  േസവിം�സ് ഉപേയാഗി�േ�ാ�  മിനിമം
പ�ല�ം മാ�േമ ന�കാ� പാ�� എ� നിബ�ന ഉേ�ാ; എ�ി� അത്
പരിഹരി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ?

കാസ�േഗാഡ് നിേയാജകമ�ല�ിെല എം.എ�.എ. ആ�ി വികസന പ�തി

2281. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം
കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എം.എ�.എ.  ആ�ിവികസന പ�തിയി�  ഉൾെ���ി  2011-12  �ത�
2017-18  വെര�� കാലയളവി�  ഭരണാ�മതി ലഭി� കാസ�േഗാഡ്
അസം�ി നിേയാജകമ�ല�ിെല ���ിക� ഏെതാെ�യാണ് ;

(ബി) ഈ ���ികളി�  ഇനി�ം ���ീകരി�ാ��ത് ഏെതാെ�യാണ്;
എ�ിെമ�് കാലാവധി കഴി� ���ിക�േ�ാ;  എ�ി�  ���ിക�
ഏെ���ിരി�� കരാ�കാ� ആെരാെ�യാണ് ;
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(സി) കരാ� കാലാവധി കഴി�ി�ം കരാ�കാര� ���ിക� ���ിയാ�ാ�ത്
എ�െകാ�ാെണ�് അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ; ഇെ��ി� അേന�ഷണം
നട�ി നടപടി സ�ീകരി�േമാ ;

(ഡി) �ട�ി�ിട�� ���ിക�  ���ീകരി��തിന് എ�് നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

നിേയാജകമ�ല ആ�ി വികസന പ�തി

2282. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

നിേയാജകമ�ല ആ�ി വികസന പ�തിയി��െ���ി സ��ാ�
��ക��് െക�ിടം നി��ി��തിന് ബ�െ�� തേ�ശ �ാപന�ിെ�
അ�മതി ആവശ��േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

കാസ�േകാഡ് നിേയാജക മ�ല�ിെല ആ�ി വികസന ഫ�്

2283. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം
കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2012-2013  �ത�  2016-2017  വെര സാ��ിക വ�ഷ�ളി�
കാസ�േകാഡ് അസം�ി നിേയാജക മ�ല�ി�  ആ�ി വികസന
ഫ�പേയാഗി�് നട�ാ�  എ� െ�ാേ�ാസ�ക�  ഉ�ായി�� എ�്
വ�ഷം തിരി�ം ���ിക�െട േപ�ക�ം അ�വദി� �ക�ം സഹിതം
വ��മാ�ാേമാ;

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

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

(ഡി) െ�ാേ�ാസ�ക��് ഭരണാ�മതി ലഭി�ാെത േപായത്
എ�െകാ�ാെണ�ം ഇനി ഭരണാ�മതി ന��േമാ എ�ം വ��മാ�ാേമാ?

ക����ി നിേയാജകമ�ല�ി� ആ�ി വികസന ഫ�് വിനിേയാഗം

2284. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം
കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) 2017-2018 സാ��ിക വ�ഷെ� ആ�ി വികസന ഫ�ി� ഉ�െ���ി
ക����ി നിേയാജകമ�ല�ി�  ൈഹമാ�്  /  മിനിമാ�് ൈല�ക�
�ാപി��തിന് ധനകാര� വ��ി� നി�ം ഉ�ായിരി�� തട����്
പരിഹാരം കെ��ി പ�തി�് ആവശ�മായ ഫ�് റിലീസ് െച��തിന്
നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) െജം  (ഗവ�െമ�് ഇ-മാ���്)  �ാ�ിഫിേ�ഷ�  �കാരം പ�്
ദിവസ�ിനകം ൈല�് വാ��തിന് െക�  (KEL  )-  ന് ഫ�്
അ�വദി�വാ�  തീ�മാനമാെയ�ി�ം ഇ�വെര�ം ഫ�്
ന�കിയി�ിെ��ത് പരിേശാധി�് ആവശ�മായ തി��� വ��േമാ;

(സി) ഇ�മായി ബ�െ��് ധനകാര� വ��ി� നി�ം ഒ� നി�േ�ശ�ം എ�.എ�.
ജി. ഡി. ചീഫ് എ�ീനീയ��് ന�കിയി�ി� എ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

ആയത് പരിഹരി��തിന് ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െച��� െഎ.എ�്.ആ�.ഡി. എ�ജിനീയറിംഗ് േകാേളജിന് എം.എ�.എ ഫ�്

2285. �ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

െച���  െഎ.എ�്.ആ�.ഡി.  എ�ജിനീയറിംഗ് േകാേളജ്,  പി.എസ്.സി.
ഉ�െ�െട�� മ�ര പരീ�ക�െട ഒാ�  ൈല�  പരീ�ാ െസ��
ആ��തി�ം ��ത�  ��ികെള പരീ�യി�  പെ���ി��തി��
സൗകര��� ഒ���തി�ം എം.എ�.എ ഫ�് വിനിേയാഗി��തിനായി
സ��ാരിേല�് അയ�ി�� അേപ�യിേ��� നടപടിക�
േവഗ�ിലാ�േമാ?

േറാ�ക�െട �ന��ാരണ�ിന് �േത�കാ�മതി

2286. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

�ളയ�ി�  തക�� �ാമീണ േറാ�ക�െട �ന��ാരണ�ിന്
െപാ�മരാമ�് വ��ിന് �േത�കാ�മതി�ം നടപടി�മ�ളി�  ഇള�ം
ന��� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദവിവരം െവളിെ���േമാ?

വളാേ�രി ഫയ� േ�ഷ�മായി ബ�െ�� െ�ാേ�ാസ�ക�
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2287. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വളാേ�രി ഫയ�  േ�ഷെ� നി��ാണ�മായി ബ�െ��
ഭരണാ�മതി�ാ�� െ�ാേ�ാസലി� ധനകാര�വ��് സ�ീകരി� നടപടിക�
അറിയി�േമാ;

(ബി) െക�ിട നി��ാണ�ി�ം ത�ിക ��ി��തി�ം േവ�ി�� െ�ാേ�ാസ�
അംഗീകരി��തിന് േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഇത് സംബ�ി�് ധനകാര�വ��് സ�ീകരി� നടപടിക� അറിയി�േമാ ?

െപാ�േമഖലാ �ാപന��െട ഓഡി�ഡ് ആന�� േ��്െമ�്

2288. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�േമഖലാ �ാപന��െട ഓഡി�ഡ് ആന��  േ��്െമ�ിെന�റി�്
അതത് �ാപന��െട വാ�ഷിക ജനറ� േബാഡിയി� സമ��ി��തിന്
േവ�ി ധനവ��് ന�കിെ�ാ�ിരി�� കമ�്സ് നി��ലാ�വാ�
തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ��ത സ��ാ�  ഉ�രവിെ� പക��്
ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ഉ�രവ് ധനകാര� വ��് �റെ��വി�ാ�  തീ�മാനി�തിെ�
കാരണം വ��മാ�ാേമാ?

ൈവ�ി� ആ��സ് & സയ�സ് േകാേളജി� �തിയ ത�ിക

2289. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈവ�ി�  സ��ാ�  ആ��സ് ആ�് സയ�സ് േകാേളജി�  �ി�സി��
ത�ിക ഉൾെ�െട�� വിവിധ അധ�ാപക ത�ികക� സ ൃ�ി��തി��
െ�ാേ�ാസ� സർ�ാരിന് ലഭി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഏെത�ാം ത�ികകളാണ് ��തായി േവ�െത� ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ വ��്
നൽകിയ െ�ാേ�ാസലിൽ ആവശ�െ��ിരി��ത് ; േകാേളജിെ� �ഗമമായ
�വ��നം സാധ�മാ��തിന് ��ത ത�ികക�  അ�വദി�ാ�
സ��ാ� സ�ീകരി� നടപടി വ��മാ�േമാ?
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ആ�.െഎ.ഡി.എഫ്. പ�തി

2290. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സ��ാ�  നട�ിലാ�� ആ�.െഎ.ഡി.എഫ്.  പ�തി�ായി
നബാ�ഡി� നി�് സ�ീകരി�� വാ��െട പലിശനിര�് എ�യാണ്;

(ബി) 2018-19  വ�ഷം േക� സ��ാ�  അംഗീകരി� ആ�.െഎ.ഡി.എഫ്.  വാ�
പരിധി എ�യായി��; വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇതി� നി�ം സം�ാന സ��ാ� ��ത കാലയളവി� പ�തിക��ായി
എ�� വാ� �ക എ�യാണ്; അറിയി�േമാ?

െമഡിെസപ് ആേരാഗ� ഇ��റ�സ് പ�തി

2291. �ീ.െക.സി.േജാസഫ്
,, സ�ി േജാസഫ്
,, പി.ടി. േതാമസ്
,, വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ� ജീവന�ാ��ം െപ�ഷ�കാ��ം നട�ിലാ�ിവ�� െമഡിെസപ്
പ�തിയി�  പ�ാളി��ളള ആ�പ�ിക�  സംബ�ി�് റിലയ�സ്
ഇ�ഷ�റ�സ് ക�നി�മായി എെ��ി�ം ധാരണയി�  എ�ിയി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) െമഡിെസപ് വഴി ഓേരാ ��ംബ�ി�ം എ� ല�ം �പ�െട പരിര�യാണ്
ഉറ�ാ�ിയി�ളളത്;

(സി) ക�ാ�സ�  േപാ�ളള ��തരമായ േരാഗ���ം അവയവ മാ�
ശ��ിയക��ം െമഡിെസപ് ഇ�ഷ�റ�സ് �കാരം എ�് �കയാണ്
പരമാവധി അ�വദി�കെയ�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) ഇൗ പ�തി നട�ിലാ�� സ�കാര� ഇ�ഷ�റ�സ് ക�നി�് �ീമിയം
ഇന�ി� ഒ� വ�ഷം എ�് �കയാണ് ന�േക�െത�് െവളിെ���േമാ;

(ഇ) സ��ാ� ജീവന�ാ�െട െമഡി�� റീ ഇംേപ�്െമ�് ഇന�ി� 2018-19

വ�ഷം എ�് �കയാണ് ബ�ജ�ി� വകയി��ിയി��ത്; അതി� എ�്
�ക െചലവഴി�െവ�് വ��മാ�േമാ?
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െമഡിെസപ് ആേരാഗ� ഇ��റ�സ് പ�തി

T 2292. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം
,, തി�വ�� രാധാ���
,, വി.പി.സജീ��
,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം
കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  ജീവന�ാ�െട�ം െപ�ഷ�കാ�െട�ം ആേരാഗ� ഇ��റ�സ്
പ�തി റിലയ�സിെന ഏ�ി�വാ�� തീ�മാനം െെകെ�ാ�ത് ഏത്
സാഹചര��ിലാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത ക�നി�് ആേരാഗ� ഇ��റ�സ് പ�തി നട�ി�് �മതല
ന���തിന് ��് സ��ീസ് സംഘടനക�െട�ം െപ�ഷ�കാ�െട
സംഘടനക�െട�ം �തിനിധിക�മായി എെ��ി�ം ച��
നട�ിയി��േവാ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ?

െമഡിെസപ് പ�തി�െട ഭാഗമാ�� ഇ-െട�ഡർ

2293. �ീ.പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െമഡിെസപ് പ�തി�െട ഭാഗമാ�� ഇ-െട�ഡറി�  ഏെതാെ�
ക�നികളാണ് പെ���ത്;

(ബി) ��ത ഇ-െട�ഡറി�  പെ��� ഓേരാ ക�നി�ം എെ��ാം
വാ�ാന�ളാണ് അവരവ�െട െ�ാേ�ാസലി�  ഉ�െ���ിയി��െത�്
വിശദമാ�ാേമാ?

െപ�ഷ� ആ��ല���

2294. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സ��ാ� േസവന�ി� നി�ം വിരമി�� ഉേദ�ാഗ���്
വിരമി�� ദിവസം തെ� െപ�ഷ�  ആ��ല���  ലഭ�മാ�ാ�
തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� വിശദവിവര�� ന�കാേമാ;
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(സി) ��ത തീ�മാനം നട�ിലാ��തിന് സ��ാ�  ൈകെ�ാ� നടപടിക�
വിശദീകരി�േമാ?

െമഡിെസപ് പ�തി�െട ഉേ�ശ�ല����

2295. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം
കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

െമഡിെസപ് പ�തി�െട ഉേ�ശ�ല����  വ��മാ�േമാ;  ഏത്
ക�നി�ാണ് ഇത് നട�ിലാ�വാ� അ�വാദം ന�കിയത്;  അവ� ക�ാ�്
െച� �ക എ�യാണ്?

പ�ാളി� െപ�ഷ� �ന:പരിേശാധന

2296. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം
കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന ജീവന�ാ�െട പ�ാളി� െപ�ഷ�  പ�തി �ന:പരിേശാധന
സംബ�ി� സമിതി�െട കാലാവധി വീ�ം ദീ�ഘി�ി� ന�കിയി��
സാഹചര��ി� പരിഗണനാ വിഷയ�ളി� മാ�ം വ��ിയി�േ�ാ; എ�ി�
വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) ��ത സമിതി�െട റിേ�ാ��് സമ��ി��തിന് കാലയളവ്
നി�യി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� എ�െകാ�്; വ��മാ�േമാ?

പ�ാളി� െപ�ഷ� പ�തി

2297. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  ജിവന�ാ�െട പ�ാളി� െപ�ഷ�  പ�തി
�നഃപരിേശാധി��തിന് സമിതി  /ക�ീഷെന നിയമി�ി�േ�ാെയ�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത സമിതി  /  ക�ീഷ�  ഇ�ാര��ി�  എെ��ി�ം ശിപാ�ശക�
സമ��ി�ി�േ�ാ; എ�ി� ആയതിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഇെ��ി� ശിപാ�ശ സമ��ി��തിന് സമയപരിധി നീ�ി ന�കിയി�േ�ാ;

എ�ി� എ� വെരയാണ് സമയം അ�വദി�ി��ത് എ�് വ��മാ�േമാ?
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പ�ാളി� െപ�ഷ� പ�തിയി��െ�� ജീവന�ാ�

2298. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം
കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് പ�ാളി� െപ�ഷ�  പ�തിയി�  എ�
ജീവന�ാരാ��െത�് േനാ�  ഗസ� ഡ്,ഗസ�ഡ് വിഭാഗ��  തിരി�്
വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) നാളി�വെര എ� േകാടി �പ എ�.പി.എസ്.  ജീവന�ാരി�  നി�ം
േശഖരി�ി��്;  സ��ാ�  ഇതിേല�ായി എ� �പ മാ�ിംഗ് �ാ�ായി
നിേ�പി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഏെത�ാം ഫ�് മാേനജ�മാരിലാണ് ഈ �ക നിേ�പി�ി��െത�്
െവളിെ���േമാ?

സ��ീസ് െപ�ഷ�കാ�െട ആേരാഗ� ഇൻഷ�റൻസ് പ�തി

2299. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം
കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ീസ് െപ�ഷ�കാ�െട ആേരാഗ� ഇൻഷ�റൻസ് പ�തി സം�ാന�്
നട�ിലാ�ി �ട�ിേയാെയ�റിയി�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തിയി�െ���വ��് നിലിവി�  നി�യി�ി�ളള �ീമിയം
എ�യാണ്;  �ീമിയം ഈടാ��തിന് �ഷറിക��് നി�േ�ശം
ന�കിയി�േ�ാ;

(സി) െപ�ഷ�കാ�െട ആേരാഗ� ഇൻഷ�റൻസ് പ�തിയി� ഒ.പി. ചികി�സ�്
�ടി പരിര� ന�കാ� സ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സ��ാ� ജീവന�ാ�െട ഡി.എ. �ടി�ിക

2300. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  ജീവന�ാ��് ലഭിേ�� ര�് ഗ� ഡി.എ.  �ടി�ിക ഏ�ി�
മാസെ� ശ�ളേ�ാെടാ�ം ന���തിന് ഇല�ന് ��്
ഉ�രവിറ�ിയി�േ�ാ;
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(ബി) ��ത ഉ�രവ് �കാരം �ടി�ിക �ക ഏ�ി�  മാസ�ി�  തെ�
ന�കിയി�േ�ാ;ഇെ��ി�  അതി�ളള കാരണെമ�ാെണ�്
വ��മാ�േമാ?

സ��ാ� ജീവന�ാ�െട ഭവനനി��ാണ വാ�

2301. െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം
കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സ��ാ�  ജീവന�ാ��് ഭവനനി��ാണവാ� ന��േ�ാ�  ആധാരം
ഉ�െ�െട�� േരഖക� ഡി�ാ��്െമ�ി� ��ി��തിനാ� വാ� േട�്
ഓവ�  െച�ാേനാ,  െസ��് േമാ��്േഗജ് െച�ാേനാ ബാ�ക�
അ�വദി�ാ� സാഹചര�ം മറികട�ാ�  എ�് നടപടി സ�ീകരി�ാ�
ഉേ�ശി��;വ��മാ�േമാ?

�ാ��് സംവിധാന�ിെല േപാരാ�ക�

2302. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനസ��ാ�  ജീവന�ാ�െട�ം അധ�ാപക�െട�ം ശ�ള�ം
മ�ാ��ല���െട�ം ബി�ക� ത�ാറാ��തിനായി െകാ�വ� �ാ��്
സംവിധാന�ി� നിലവി� എെ��ി�ം േപാരാ�ക� കെ��ിയി�േ�ാ;

െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) െ�യി�ക�  ത�ാറാ��തിനായി ബി�ക�  േ�ാസസ് െച�ാ�
ദിവസ�േളാളം നീ� ക� വ��തായ പരാതിക�  പരിഹരി�ാ�  എ�്
നടപടിയാണ് ൈകെ�ാ�ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഈ അ�� കാല� ക�ാഷായി വിതരണം െച�� �ാമബ�
�ടി�ിക�െട ബി�ക�  ത�ാറാ��തി�ളള സംവിധാനം എ��തലാണ്
�ാ��ി� ഏ�െ���ിയത്;

(ഡി) ഇത് എ�ാ വ��ക�ം മാറിയി�േ�ാ;  ഇെ��ി� ബി� ത�ാറാ��തിെല
സാേ�തികതട�ം പരാതിയായി അറിയി�ി�േ�ാ; ഇതി�േമ� എ�് നടപടി
സ�ീകരി�; വിവരി�േമാ;?

പ�ാളി�െപ�ഷ� ആ��ല���
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2303. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ാളി�െപ�ഷ�  പ�തിയി�ളള എ� ജീവന�ാ�  നാളി�വെരയായി
സ�വീസി� നി�ം വിരമി�ി��്; ജി� തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇവ��് നാമമാ�മായ �കയാണ് െപ�ഷനായി ലഭി��െത� കാര�ം
��യി�െ��ി�േ�ാ;  ആേരാഗ� ഇൻഷ�റൻസ് ഉ�വ��് ഇ��കാര�ളള
ആ��ല��� ലഭി�ി�ിെ�� കാര�ം പരിേശാധി�േമാ;

(സി) പ�ാളി�െപ�ഷ� സംബ�ി� വ��മായ വിവരം �ഷറികളി� ഇെ��
കാര�ം പരിേശാധി�േമാ;  ഇത് സംബ�ി�് �ഷറി ഡയറ��  സ�ീകരി�
നടപടിക�ം ഫയ�ക�െട േകാ�ിക�ം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) �റ� സ��ീസ് ഉ� ജീവന�ാ��് മിനിമം െപ�ഷ� ലഭ�മാ�� കാര�ം
പരിേശാധി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) പ�ാളി� െപ�ഷ�  പ�തി �കാരം വിരമി� ജീവന�ാ��് പഴയ
രീതിയി�� െപ�ഷ�  ലഭ�മാ�േമാ;  �ാ���റി െപ�ഷ�  പ�തി
തിരി�െകാ�വ�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

എജ�േ�ഷണ� േലാ� റീേപയ് െമ�് സേ�ാ��് �ീം

2304. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം
കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എജ�േ�ഷണ�  േലാ�  റീേപയ് െമ�്സേ�ാ��് �ീം അ�സരി�് എ�
അേപ�ക�  ലഭി�െവ�ം എ�േപ��് ആ��ല���  ന�കി എ�ം
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) പ�തിയി� നി�ം എ� �പ�െട ആ��ല��� ഇ�വെര ന�കിെയ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) പ�തി �ട�� കാര�ം പരിഗണനയി� ഉേ�ാ;വിശദമാ�േമാ?

വിദ�ാഭ�ാസവാ� തിരി�ടവിന് സഹായപ�തി

T 2305. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം
കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

വിദ�ാഭ�ാസവാ�െയ��് കടെ�ണിയിലായവെര സഹായി�ാ�  ഈ
സ��ാ�  ആവി�രി�് നട�ിലാ�ിയ പ�തിയി�  ഉ�െ�ടാെത േപായ�ം
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വിദ�ാഭ�ാസ േലാെണ��് തിരി�ടവ് സാധ�മാകാെത
�യാസെ���വെര�ടി ഉ�െ���ിെ�ാ�് �തിയ വിദ�ാഭ�ാസവാ�
തിരി�ടവി�� സഹായപ�തി നട�ിലാ�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

വ�കിട വികസന പ�തിക�

2306. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�കിട അടി�ാന സൗകര� വികസന പ�തിക��ായി  2018-19

ബ�ജ�ി� എ� �കയാണ് വകയി��ിയി��ത്;

(ബി) ഏെതാെ� പ�തിക��ാണ് �ക വകയി��ിയി��ത്;

(സി) ഇതി� എ� �ക വിവിധ പ�തിക��ായി െചലവഴി�;

(ഡി) �ക െചലവഴി�ാ� സാഹചര��െ��ി�  അതി�� കാരണെമ�ാണ്
എ�് അറിയി�േമാ?

നട�ിലാ�ാ� സാധി�ാ� പ�തിക�

2307. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം
കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018-19 സാ��ിക വ�ഷെ� ബ�ജ�് നി�േ�ശ�ളി� 2019 മാ��് 31

വെര നട�ിലാ�ാ�  സാധി�ാ� പ�തിക�  വ��് തിരി�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തിക�  നട�ിലാ�ാ�  കഴിയാ�തിെ� കാരണ��
വിശദമാ�ാേമാ?

േ�മ െപ�ഷ�ക�

2308. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വിവിധ േ�മ െപ�ഷ�ക�  എ� േപരാണ്
െെക���െത�് ഇനം തിരി� വ��മാ�േമാ;

(ബി) േ�മ െപ�ഷ�ക�  െെക���തി�  അന�ഹെര കെ��ിയി�േ�ാ;

എ�ി� എ� അനർഹെരയാണ് ഒഴിവാ�ിയത്;
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(സി) എ� അടി�ാന�ിലാണ് ഇവെര കെ��ിയെത�ം ആരാണ്
കെ��ിയെത�ം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) നിലവി�  ഒരാ��് എ� േ�മെപ�ഷ�ക�  വാ�ാ�  അ�മതി
ന�കിയി��്;  അ�ര�ി� സ�ീകരി�ാ�� പരമാവധി �ക ഒ� മാസം
എ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ ?

സാ�ഹ��ര�ാ െപ�ഷ�

2309. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം
കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��  സ��ാ�  അധികാരെമാഴി�േ�ാ�  ഉ�ായി�� സാ�ഹ��ര�ാ
െപ�ഷ�  �ടി�ിക ഈ സ��ാ�  വിതരണം െച�ി�േ�ാെയ�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) നിലവി�  േകരള�ി�  ന�ി വ�� സാ�ഹ��ര�ാ െപ�ഷ�
എെത�ാെമ�ം ഇവയിേലാേരാ�ി�ം എ� �പ വീതമാണ് �തിമാസം
ന�ിവ��െത�ം വ��മാ�േമാ?

സ�ഫാസി ആ�്

2310. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����്
ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിവിധ ബാ�കളി� നി�ം േലാെണ��് തിരി�ട�ാനാവാെത സ�ഫാസി
ആ�് �കാരം നടപടിക� േനരി�� നിരവധി ��ംബ�� സം�ാന�്
ഉളളതായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�രം േക�കളി�  ബാ�ക�  സാവകാശം ന�കാെത അടിയ�ര
നടപടിക�  സ�ീകരി��തിനാ�  വാ�െയ��വ��് വീട്
ന�െ��േപാ�േ�ാ�  സഹായി�ാ�  എെ��ി�ം സഹായ പ�തി
ഏ�െ���� കാര�ം പരിേശാധി�േമാ;

(സി) നിലവി�  ഏെതാെ� കട���് േമാറേ�ാറിയം �ഖ�ാപി�ി�െ��ം ഏ�
മാസം വെരയാെണ�ം വ��മാ�േമാ?

വിദ�ാഭ�ാസ വാ� തിരി�ടവ് പ�തി
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2311. �ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിദ�ാഭ�ാസ വാ� തിരി�ടവ് പ�തി�കാരം ��� ജി�യി� നി�ം ഇ�വെര
എ� അേപ�ക� ലഭി�ി�െ��് അറിയി�ാേമാ ;

(ബി) ലഭി� അേപ�ക�െട നിലവി�� അവ� എ�ാെണ�് ബാ�ക�
തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�േമാ?

ജി. എസ്. ടി. വ�മാന�ിെ� വിശദാംശ��

2312. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ജി.  എസ്.  ടി നിലവി�  വ�തി�േശഷം സം�ാന�ിന് ലഭി� നി�തി
വ�മാന�ിെ� വിശദാംശ�� െവളിെ���ാേമാ?

ജി.എസ്.ടി റിേ�ണിന് �തിദിന പിഴ

2313. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജി.എസ്.ടി റിേ�� സമ��ണം ൈവ��തിന് �തിദിന പിഴ ഈടാ��തിന്
�റേമ ൈവകിയ ദിന���് 18 ശതമാനം പലിശ�ം ഈടാ��േ�ാ;

(ബി) ഇേ�ാഴെ� സാഹചര��ി�  ഒ� ല�ം �പ�്  18  ശതമാനം പലിശ
ന�േക� സാഹചര�ം ഉേ�ാ;

(സി) ജി.എസ്.ടി.  ആരംഭി���ത�� കണെ���ാേണാ ഇേ�ാ�  േനാ�ീസ്
അയ�ിരി��ത്;

(ഡി) സാേ�തിക ��ം കാരണം റിേ�� ൈവ��തിനാ� പിഴ ഒഴിവാ�ാ� ��്
നട� ജി.എ.സ്.ടി കൗ�സിലി� തീ�മാന��ായി�േ�ാ;

(ഇ) എ�ാ� ഇത് നട�ാ�ാ� സാഹചര�ം ഉേ�ാ; എ�ി� ഇ�ാര��െളാെ�
ജി.എസ്.ടി കൗ�സിലി� ഉ�യി�േമാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

ജി.എസ്.ടി.യി� െവ�ി�്

2314. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) 2018-19  സാ��ികവ�ഷം ജി.എസ്.ടി.യി�  േകാടിക�െട െവ�ി�്
നട�തായ വാ�� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ� േകാടി �പ�െട െവ�ി�ാണ് നട�ി��ത് എ�തിെന സംബ�ി��
കണ�് ലഭ�മാേണാ; വിശദാംശ�� ന�കാേമാ ;

(സി) നി�തി െവ�ി�് തട��തിന് ഈ സ��ാ�  എെ�ാെ� നടപടികളാണ്
ഇതിനകം സ�ീകരി�ി��ത്;

(ഡി) റിേ��ക�െട േഡ�ാ അനാലിസിസ് നട�വാ�  െ�ാഫഷണ�
ക�സ���മാെര കരാറടി�ാന�ി�  നിയമി�ി�േ�ാ;  വിശദാംശം
ന��േമാ;

(ഇ) ജി.എസ്.ടി.യി� െവ�ി�് നട�ിയവരി�നി�ം അത് ഈടാ�വാ� എ�്
നടപടിയാണ് ഇതിനകം സ�ീകരി�െത�് െവളിെ���ാേമാ?

സം�ാന�ിന് ലഭിേ�� െഎ.ജി.എസ്.ടി.

2315. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം
കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ��  സം�ാന വ�ാപാര�ളി�  സം�ാന�ിന് ലഭിേ��
െഎ.ജി.എസ്.ടി.-യി� എ� േകാടി �പ�െട �റവാണ് ഉ�ായി�ളളെത�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) 2018-19 വ�ഷ�ി� െഎ.ജി.എസ്.ടി. ഇന�ി� വ��നവ് ലഭി�ി�േ�ാ;

(സി) േകരള�ി� ഇ-േവ ബി� നിലവി� വ�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

�ഷറി നവീകരണ�ം അടി�ാന സൗകര� വികസന നടപടിക�ം

2316. �ീ.ഡി.െക. �രളി
,, ഐ.ബി. സതീഷ്
,, �രളി െപ�െന�ി
,, േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം
കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം �ഷറിക�െട നവീകരണ�ി�ം
ആ�നികവ�കരണ�ി�മായി എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) �ഷറി അടി�ാന സൗകര� വികസന പരിപാടിയി�  ഉ�െ���ി �തിയ
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�ഷറി െക�ിട�� നി��ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) �ഷറി ഇടപാ�ക�  ഡിജി��  �ാ�്േഫാമി�  ആ��തിന് എെ��ാം
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ിരി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) സം�ാനെ� എ�ാ �ഷറികളി�ം േകാ�ബാ�ിംഗ് സൗകര�ം
ഏ�െ���ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

തി�വ� സ��ഷറി

2317. �ീ.മാത� �ി.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വ� സ��ഷറി �വ��ി�� െക�ിടം ജീ��ാവ�യി� ആെണ�ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) സൗകര��ദമായ �ലേ��് �ഷറി മാ�ി �ാപി�വാ�  നടപടി
സ�ീകരി�േമാ ?

�ഷറി �ിരനിേ�പ��

2318. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�
,, എം.ഉ��
,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്
,, മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഷറി �ിരനിേ�പ��െട വിശ�ാസ�ത ഉറ�വ���തിനായി എെ��ാം
നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) വ�ാജ �ിരനിേ�പ സ��ിഫി��ക� തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളി�
പണയെ���ക വഴി സ��ാരിന് സാ��ിക ന�ം വ�ി�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഉെ��ി�  �ഷറി �ിരനിേ�പ��െട വ�ാജസ��ിഫി��ക�  തടയാ�
എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��ത്; വ��മാ�ാേമാ?

സഹകരണ �ാപന���് അ�വദി�� േലാ�റി ടി��ക�
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2319. �ീ.പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േലാ�റി ഏജ�സി�� സഹകരണ�ാപന���് ��ത�  ടി��ക�
അ�വദി��തിന് ��ഗണന ന���ത് സംബ�ി� ഉ�രവ് ഉേ�ാ;

എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഇ�കാരം ടി��ക�  അ�വദി��തിന് സ�ീകരി�ി�� മാനദ���
എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഈ സഹകരണ �ാപന�� അവ��് ലഭി�� ടി��ക� െമാ�മായി
വ�കിട േലാ�റി ക�വട�ാ��് മറി� വി���താ�� കാര�ം സ��ാ�
പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ; ഇ�രം സംഘ��െ�തിെര സ�ീകരി�
നടപടി വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇ�െന�� ഓേരാ സഹകരണ �ാപന�ം േലാ�റി ഏജ�് എ� നില�്
എ� േലാ�റിെതാഴിലാളികെള വീതം േലാ�റിെതാഴിലാളി േ�മനിധിയി�
അംഗ�ളായി േച��ി�െ��� വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ഇ) ഈ സംഘ��  വാ�� േലാ�റി ടി��കളി�  േലാ�റിനിയമം
അ�ശാസി�� തര�ി�  ഇവ�െട സീ�  േലാ�റി�െട പി�ഭാഗ�്
പതി��േ�ാ എ�് സ��ാ�  പരിേശാധന നട�ാ�േ�ാ;  വിശദവിവരം
ന��േമാ?

േലാ�റി നി�തി ഏകീകരണം

2320. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�്  2018-19  വ�ഷം ലഭ�മായ േലാ�റി വ�മാനം എ� എ�ം
വിവിധയിന�ളിലായി വ��ിന് െചലവ് എ�െയ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന�് േലാ�റി നി�തി എ�;  മ�് സം�ാന�ളി�  എ�െയ�്
അറിയാേമാ;

(സി) േക� സ��ാരിെ� േലാ�റി നി�തി ഏകീകരി��  നയം സം�ാനെ�
എ�െന ബാധി�ം; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത നി�തി വ�വ�ക� നട�ാ��തി� ജി.എസ്.ടി. കൗ�സി� എ�
തീ�മാനം ൈകെ�ാ�; വിശദമാ�േമാ?
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േലാ�റി െതാഴിലാളി േ�മനിധി േബാ�ഡ് �വ��ന��

2321. �ീ.ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം േകരള േലാ�റി െതാഴിലാളി
േ�മനിധി േബാ�ഡ് േലാ�റി െതാഴിലാളിക��ായി നട�ിലാ�ിയ
േ�മ�വ��ന�� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േകരള േലാ�റി െതാഴിലാളി േ�മ നിധി േബാ�ഡ് �േഖന വയനാട് ജി�യിെല
േലാ�റി െതാഴിലാളിക��് ഇ�ച�വാഹന��  വിതരണം െച�ാ��
പ�തി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ?

േലാ�റി ടി��ിേ�� ഒ� ശതമാനം െസ�്

2322. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന േലാ�റി ടി��ിേ��  ഒ� ശതമാനം െസ�് ഏ�െ���വാ�
തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) നിലവി� േലാ�റി�് എ� ശതമാനം ജി.എസ്.ടിയാണ് ഈടാ��ത്;

(സി) ജി.എസ്.ടി നിലവി� വ�േശഷം േലാ�റി വി�ന�ാ�െട വി�ന ക�ീഷനി�
�റവ് വ��ിയി�േ�ാ; എ�് �റവാണ് വ��ിയത്; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) േലാ�റി ടി��ിേ��  െസ�് ഏ�െ����ത് ടി��് വി�നെയ
ബാധി�െമ�ിനാ� ഇ�ാര�ം �ന:പരിേശാധി�േമാ എ�് അറിയി�േമാ?

േലാ�റി വ��ിെ� �വ��നം

2323. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം േലാ�റി വ��ിെ�
�വ��നം വി�ലീകരി��തിേല�ായി നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

കാ�ണ� ചികി�ാസഹായ പ�തി
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2324. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം
കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം പാല�ാട് ജി�യി�
കാ�ണ�പ�തിയി�െട എ� �പ വിതരണം െച�െവ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) കാ�ണ� പ�തി �കാരം ചികി�ാസഹായം ലഭ�മാ�� ���, പാല�ാട്,
മല�റം ജി�കളിെല ആ�പ�ിക�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

കാ�ണ� ചികി�ാധനസഹായ പ�തി

2325. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ണ� ചികി�ാധനസഹായ പ�തി �കാരം ന��� പരമാവധി
ധനസഹായം ഇേ�ാ� എ� �പയാണ്;  �ക അ�വദി��തിന് വ�മാന
പരിധി നി�യി�ി�േ�ാ; എ�ി� എ�യാണ്; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഏെതാെ� ചികി�ക��ാണ് ഇ�ര�ി�  സഹായം ലഭ�മാ��ത്;
കി�നി �ാ�� �ാേ�ഷ� ഉ�െ�െട�� െചലേവറിയ ചികി�ക��് �ക
പരമാവധി ഉയ���തിന് എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ാ�
ഉേ�ശി��േ�ാ ;

(സി) കി�നി �ാ�� �ാേ�ഷ� ഉ�െ�െട�� ചികി�ക��് പരമാവധി പ�്
ല�ം �പ�ം മ� െചലേവറിയ ചികി�ക��് പരമാവധി എ�ല�ം �പ�ം
ന�കാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

േകരള ഫിനാ�ഷ�� േകാ��േറഷെ� �വ��ന��

2326. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം േകരള ഫിനാ�ഷ��
േകാ��േറഷെ� �വ��ന�� വി�ലീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിനായി �തിയ പ�തിക� നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) ഉെ��ി� വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

െക.എസ്.എഫ്.ഇ. �വാസി ചി�ി
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2327. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �വാസി ചി�ി ആദ�ഘ��ി�  ആരംഭി� �.എ.ഇ.യി�  അതിന് ലഭി�
�തികരണം ആശാവഹമായി�േ�ാ; ഇതിെ� അടി�ാന�ി� മ�് ഗ�ഫ്
രാജ��ളിേല�് �ടി ഇത് വ�ാപി�ി�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) �വാസി ചി�ി �േറാപ��  രാജ��ളി�  വ�ാപി�ി�െമ� �ഖ�ാപന�ിെ�
അടി�ാന�ി� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(സി) ഇ�വെര �വാസി ചി�ിയി� േച��തിന് എ� േപ� രജി�� െച�; അതി�
എ�േപ� ഇതിനകം ചി�ി വരിസംഖ� അട�ക��ായി എ�റിയി�ാേമാ;

(ഡി) എ� ന�� ചി�ികളാണ് ഇതിനകം ആരംഭി�ത്;

(ഇ) ��ത �വാസി ചി�ിയി�  േച�� �വാസിക��് എെ�ാെ�
ആ��ല��ളാണ് ന���െത�് വ��മാ�േമാ?

െക.എസ്.എഫ്.ഇ. �െട �വ��ന��

2328. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം െക.എസ്.എഫ്.ഇ.�െട
�വ��ന��  െമ�െ����തിേല�ായി എെ��ാം പ�തിക�
നട�ിലാ�ി എ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇവ�െട വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

െക.എസ്.എഫ്.ഇ.�െട �തിയ ശാഖക�

2329. �ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം െക.എസ്.എഫ്.ഇ.�െട
എ� ശാഖക� �തിയതായി ആരംഭി�ി�െ��് അറിയി�ാേമാ?

ആേരാഗ� ഇ��റ�സ് പ�തിയിെല അംഗത�ം

T 2330. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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സ��ാ�  ഉേദ�ാഗ���ം െപൻഷൻകാർ�ം േവ�ി നട�ിലാ��
ആേരാഗ� ഇ��റ�സ് പ�തിയി�  എം.എ�.എ.മാ�െട അഡീഷണ�
�ാഫിെന�ടി ഉൾെ����ത് പരിഗണി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ
?

ആേരാഗ� ഇ�ഷ�റ�സ് പ�തി

2331. �ീ.എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം
കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനസ��ാ�  ജീവന�ാ��ം അ��ാപക��ം െപ�ഷ�കാ��ം
ഏ�െ���� ആേരാഗ� ഇ�ഷ�റ�സ് പ�തി�െട നിലവിെല �ിതി
എ�ാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഇ�ഷ�റ�സ് പ�തി �കാരം ഏെതാെ� േരാഗ���ളള
ചികി��ാണ് ആ��ല�ം ലഭി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത പ�തി �കാരം ചികി�ാ ആ��ല��ിന് പരിധി നി�യി�ി�േ�ാ;

എ�ി� വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

േ��് ൈലഫ് ഇ�ഷ�റ�സ് േരഖക�െട ക���ൈറേസഷ�

2332. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം
കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  ജീവന�ാ�െട േ��് ൈലഫ് ഇ�ഷ�റ�സ് േരഖക�െട
ക���ൈറേസഷ� ���മായി�േ�ാ;  ഇെ��ി� അത് ���ീകരി�വാ�
അടിയ�രനടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) േ��് ൈലഫ് ഇ�ഷ�റ�സ് എ��ി�� ജീവന�ാ��് േപാളിസി
സ��ിഫി��് �ത�മായി ലഭി��ി� എ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) േപാളിസി സ��ിഫി��ിെ� ഡ��ിേ��് എ���തിന് �����ി�
സത�വാ��ലം ന�കണെമ�് നി��ഷി����ലം െപ�ഷ� പ�ി പിരി��
ജീവന�ാ� േനരി�� വിഷമ�� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി�  അത് പരിഹരി��തിന് ഡ��ിേ��് േപാളിസി േവണെമ��
നിബ�ന ഒഴിവാ�ി, േപാളിസി സ��ിഫി��ിെ� ഡ��ിേ��് ഇ�ാെത തെ�
വരിസംഖ� േരഖക�െട അടി�ാന�ി� േപാളിസി �ക ന��വാ� നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?
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വിവിധ സ��ാ�േസവന���� ഫീസ് വ��ന

2333. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം
കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം വിവിധ
സ��ാ�േസവന���� ഫീസ് വ��ി�ി�തിെ� അടി�ാന�ി�
െപാ�ജന���്േസവന�� ��ത� െമ�െ�� നിലയി� ന���തിന്
എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്;

(ബി) അടി�ടി ജനേസവന���് ഫീസ് വ��ി�ി�ക�ം സ��ാ�
സംവിധാന��  േസവനദാതാ��  എ� നിലയി�  കാര��മമായി
�വ��ി�ാതിരി�ക�ം െച�� സാഹചര�ം െപാ�ജന�ളി�  നി�ം
വളെരേയെറ എതി��ക��ിടയാ��െ�� കാര�ം ഗൗരവമായി
കാ��േ�ാ;

(സി) െപാ�ജന�ളി�നി�് ഈടാ�� ഫീസിെ� വ��നവിന�സരി�്
ന��� േസവന��െട �ണനിലവാരം വ��ി�ി��തിന് ആവശ�മായ
നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

കയ� വ�വസായം

2334. �ീ.വി. േജായി
,, ബി.സത��
,, എം. �േകഷ്
,, വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് കയ�  േമഖലയി�  വിവിധ പ�തിക�ം �വ��ന��ം
ഏേകാപി�ി��തിന് എെ��ാം സംവിധാന�ളാണ് നിലവി�ളളെത�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) കയ�  വ�വസായ�ിെ� വികസന�ി�ം േ�ാ�ാഹന�ി�മായി
എെ��ാം ധനസഹായമാണ് േക�സ��ാരി�നി�് ലഭി��െത�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) കയ�േമഖല�െട വികസന�മായി ബ�െ��് സം�ാന�് �വ��ി��
�ാപന��  ഏെതാെ�യാെണ�ം അവ�െട �വ��ന��  ��ത�
കാര��മമാ�ാ�  എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളെത�ം
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വിശദമാ�ാേമാ?

കയ� വ�വസായ�ിെ� ൈവവിധ�വ��രണം

2335. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം
കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കയ� വ�വസായ�ിെ� ൈവവിധ�വ��രണ�മായി ബ�െ��് എെ��ാം
പ�തികളാണ് ഈ സ��ാ� നട�ിലാ�ിയി��ത്; വിശദവിവരം ന��േമാ

(ബി) ഇതിെ� ഭാഗമായി കയ�െതാഴിലാളിക��് ൈകവരി�ാ�  കഴി�ി��
േന��� എെ��ാമാണ്?

വ�ി��് പ�ായ�ിെല കയ� �വ�ം പ�തി

2336. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�ി��് പ�ായ�ിെല തീര�േദശ�ളി�  കയ�  �വ�ം പ�തി
നട�ിലാ��തിന് െ�ാേ�ാസ� ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിേ�� എ�് നടപടി സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ?

കയ� ഉ�പ����് ഓ�ൈല� വിപണി

2337. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കയ�  ഉ�പ���  ��തലായി വി�ഴി��തി�ം ആേഗാളവിപണിയി�
േകരള�ിെല കയ�  ഉ�പ����് ��ത�  ഉപേഭാ�ാ�െള
കെ���തി�ം എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്
വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) കയ�  ഉ�പ����് ഓ�ൈല�  വിപണി ��ി��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(സി) കയ�െഫഡ ിെ� �വ��നം ൈവവിധ�വ�കരി��തിന് നട�ിലാ��
പ�തിക� വിശദീകരി�േമാ?
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കയ�േമഖല�െട ��ിര വികസനം

2338. �ീ.െക. ആ�സല�
,, എ�. വിജയ� പി�
,, െക. ദാസ�
,, ��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം കയ�േമഖല�െട ��ിര
വികസനം ല��മാ�ി എെ��ാം പ�തികളാണ് ആവി�രി�ി�ളളത്;

(ബി) കയറിെ��ം കയ�  ഉ����െട�ം സംഭരണ�ി�  എ� ശതമാനം
വ��നയാണ് ഇൗ കാലയളവി� ഉ�ായി�ളളെത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) കാ�ഷികാടി�ാന�ി�ളള �ാമീണ വ�വസായം ധാരാളം ��ംബ���്
ഉപജീവനമാ��ം ന��� വിധ�ി� ��ത� വി�ലമാ��തിന് എെ��ാം
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

കയ� േമഖലയിെല �തിസ�ി

2339. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കയ�  േകാ��േറഷ�ം കയ�െഫ�ം സഹകരണ സംഘ�ളി�  നി�്
സംഭരി�� കയ�����  വി��ാെത െക�ി�ിട��െവ�ത്
വ�തയാേണാ; എ�ി� എ� േകാടി �പ�െട കയ����ളാണ് ഇ�കാരം
െക�ി�ിട��െത�് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ഇതി�� കാരണെമ�ാെണ�ം വിേദശ,  ആഭ��ര വിപണിക�  േനരി�്
കെ��വാ�  കയ�  േകാ��േറഷ�  പരാജയെ��ത് ഏത്
സാഹചര��ിലാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �ളയ�ിന് േശഷം കയ�  േകാ��േറഷന് വിേദശ ഓ�ഡ�  ലഭി�ി�േ�ാ;

ഉെ��ി� എ� േകാടി �പ�െട എ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) േകാടി�ണ�ിന് �പ�െട കയ�  �വ�ം സ��ാ�  പ�തികളി�
ഉപേയാഗി�ാ�തിനാ�  െക�ി�ിട�� അവ� ഉ�ായി�േ�ാെയ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) കയ�  േമഖല േനരി�� ��തരമായ �ിതിവിേശഷം മറികട�വാ�

resource://app/res/html5.html

48 of 121 Thursday 06 June 2019 05:28 PM



സ�ീകരി�ാ�േ�ശി�� നടപടിക�  എെ�ാെ�യാെണ�്
െവളിെ���ാേമാ?

കയ� ഉ�പ���െട വിപണനം

2340. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കയ�  േകാ��േറഷനി�  വിപണി കെ��ാനാവാെത ��ത് േകാടി�െട
ഉ�പ��� െക�ി�ിട��താ�� റിേ�ാ��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) കയ�  ഉ�പ���െട വിപണന�ിനായി ഒ� �േത�ക ക�നി�് �പം
ന�കിയി�േ�ാ;  എ�ി�ം വിപണി കെ��ാനാവാെത വ� സാഹചര�ം
പരിേശാധി�േമാ; വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(സി) ��ത ഉ�പ���  തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന��  വഴി വി�ഴി��
കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇതിനായി എെ�ാെ� നടപടിക�
ൈകെ�ാ�െമ�റിയി�േമാ?

കയ� ഉ��േമഖല�െട ഉ�മന�ിനായി നടപടി

2341. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ� േശഷം കയറിെ��ം കയ�  ഉ��
േമഖല�െട�ം ഉ�മന�ിനായി സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) കയ�െ�ാഴിലാളിക�െട േ�മ�ിനായി നട�ിലാ�� പ�തിക�
എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�േമാ ?

െകാ�ി താ��ിെല കയ� വ�വസായ സഹകരണ സംഘ��

2342. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം
കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ി താ��ിെല െച�ാനം,  ഇടെ�ാ�ി,  ��ള�ി  ,  പ���ി
വിേ��കളിെല �വ��നരഹിതമായി���ം ലിക�ിേഡഷനി���മായ
കയ�  വ�വസായ സഹകരണ സംഘ��െട അധീനതയി�� ഏ��
കണ�ിന് വ�വകക�  ഉപേയാഗേയാഗ�മാ�ാ�  നടപടിക�
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സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� എെ��ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത കയ� വ�വസായ സഹകരണ സംഘ��െട േമ�� ലിക�ിേഡഷ�
ഉ�െ�െട�� നടപടി�മ��െട നിജ�ിതി വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത വ�വകക�  അന�ാധീനെ�ടാതിരി�ാ�  നടപടിക�
സ�ീകരി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദമാ�ാേമാ?

കയ� ഉ����െട വിപണന �വ��ന��

2343. �ീ.ബി.സത��
,, വി. േജായി
�ീമതി �. �തിഭ
�ീ.എം. നൗഷാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് കയറിെ��ം കയ�  ഉ����െട�ം ഉ�ാദനം
വ��ി�ി��തിന് ഈ സ��ാ�  ആവി�രി�ി�� �തന പ�തിക�
എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) വിവിധ വിപണന �വ��ന��  ശ�ിെ����തിന് എെ��ാം
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് അറിയി�േമാ;

(സി) �തിയ മാ���ിംഗ് ത���  ആവി�രി��തി�ം പരസ�,  �ചരണ
�വ��ന��  കാര��മമാ��തി�ം സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�
എെ��ാമാണ്;

(ഡി) ഇതിെ� ഭാഗമായി എ�ിബിഷ�ക�, കാ�ണിവ�  �തലായവ
സംഘടി�ി�വാ�  എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്
വ��മാ�ാേമാ?

കയ�െഫഡി� അഫിലിേയഷ� ഉ� സഹകരണ സംഘ��

2344. �ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കയ�െഫഡി� അഫിലിേയഷ� ഉ� ��� ജി�യിെല കയ� സഹകരണ
സംഘ�� ഏെത�ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) കയ�  സഹകരണ സംഘ��െട േപരി�  വാ�ിയ വ�വകക�  ഇേ�ാ�

resource://app/res/html5.html

50 of 121 Thursday 06 June 2019 05:28 PM



ആ�െട ൈകവശമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

വ�വസായ സൗ�ദസം�ാനമാ��തി�� നിയമം

2345. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരളെ� വ�വസായ സൗ�ദ സം�ാനമാ��തി�� �േത�ക നിയമം
നിലവിൽ വ�ിെ�� വർഷമാെയ�റിയി�േമാ;

(ബി) ഇതി�േശഷം ഏെത�ി�ം �തിയ വ�വസായ സംരംഭ�ിന് സം�ാന�്
�ട�ം �റി�ാനായി�േ�ാ;എ�ി� വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(സി) വ�വസായ സംരംഭക��് ഓ�ൈലനി�െട അ�മതി ന�കാനായി
െക.എസ്.ഐ.ഡി.സി. ആരംഭി� െക-സ�ി�് എ� േപാ��ലി�െട ഇതിനകം
എ� അേപ�ക��് അ�മതി ന�കിെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) നിേ�പാ��ലസാഹചര��ിെ� കാര��ി�  സം�ാന�ിെ�
പിേ�ാ�ാവ� മാറാ� എെ�ാെ� നടപടിക� ഭാവിയി� ൈകെകാള�ം
എ�് വ��മാ�ാേമാ?

െക-സ�ി�്

2346. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സം�ാന�് സംരംഭക��് വ�വസായം ആരംഭി��തിന്
ഏ�െ���ിയി�� ഏകജാലക സംവിധാനമായ െക-സ�ി�് വഴി ഏെത�ാം
വ��ക�െട േസവനമാണ് ലഭ�മാ��െത�് വ��മാ�േമാ?

�ാ��് അപ് സംരംഭ��െട വള��

2347. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം
�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

�ാ��് അപ് സംരംഭ��െട വള���ായി എെ��ാം സഹായ�ളാണ്
വ�വസായ വ��് ന�കി വ��ത് എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ക��ണി�ി �ി� പാ��ക�
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2348. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�വസായ േലാക�് വ�  സാ��തക�� െതാഴി�കളി�  പരിശീലനം
ന��� പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഇ�ാര��ിനായി ക��ണി�ി �ി� പാ��ക� �ാപി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി�
എവിെടെയാെ�;

(സി) ��ത �ി�  പാ��കളി�  ��ഖ വ�വസായ �ാപന��  േനരി�്
പരിശീലനം ന���േ�ാ;

(ഡി) �ി�  പാ��കളി�  പരിശീലനം േന�� വിദ�ാ��ിക��് ഫീസ് ഇളവ്
അ�വദി��േ�ാ ;വ��മാ�േമാ?

വാണിജ� വ�വസായ വികസനം

2349. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

േക� സ��ാരിെ� ഡി�ാർ�െമ�് ഓഫ് ഇൻഡ�ിയൽ േപാളിസി ആൻഡ്
െ�ാേമാഷെ� റാ�ിംഗിന് അ��തമായി സം�ാന�് വാണിജ�
വ�വസായ അ�രീ�ം ��ത�  െമ�െ����തിന് സ�ീകരി�ി��
നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് വിശദീകരി�േമാ?

െക.എസ്.ഡി.പി.െയ ലാഭകരമാ��തി�� പ�തിക�

2350. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം
�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

െക.എസ്.ഡി.പി.െയ സംര�ി��തി�ം ലാഭകരമാ��തി�ം ആവി�രി�
പ�തിക�െട�ം സ�ീകരി� നടപടിക�െട�ം വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ?

ചവറ െക.എം.എം.എ�.-േല�്ചര�് െകാ�വ��തിന് ജലപാത

2351. �ീ.എ�. വിജയ� പി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചവറ െക.എം.എം.എ�.-േല�് ചര�് െകാ� വ��തി�ം കയ�ി
അയ��തി�ം േദശീയ ജലപാത �േയാജനെ����തിന്
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തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിെന�റി�് പഠനം നട�ാ�  ഏെത�ി�ം ഏജ�സിെയ
�മതലെ���ിയി�േ�ാ;

(സി) േറാഡ് മാ���ി�  നി�ം ജലപാതയിേല�് മാ�േ�ാ�  �ലി �റ�േമാ
എ�റിയി�ാേമാ?

െപാ�േമഖലാ �ാപന�െള സംര�ി��തിന് നടപടി

2352. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം
�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

വ�വസായ വ��ിെ� കീഴി� �വ��ി�� െപാ�േമഖലാ �ാപന�െള
സംര�ി��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�ം ആവി�രി� പ�തിക�ം
എെ�ാെ�െയ�് വിശദമാ�േമാ?

െപാ�േമഖലാ �ാപന��െട ലാഭം

2353. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018-19  സാ��ിക വ�ഷം വ�വസായവ��ിന് കീഴി�� െപാ�േമഖല
�ാപന�ളി� എ� �ാപന�� ലാഭ�ിലാണ്; വ��മാ�ാേമാ?

(ബി) ജി.ഒ.  (എം എസ്  )നം.505/18/ഫിൻ തീയതി  24/12/18  �കാരം  2018-19

സാ��ിക വ�ഷെ� ഓഡി�ഡ് ആ�വ�  േ��െമ�ി�  ധനകാര�
വ��ിെ� കമ�്സ് �ടാെതയാേണാ ��ത �ാപന�� ലാഭ�ിലാണ്
എ�് പറ��ത്; വിശദമാ�ാേമാ?

െപാ�േമഖലാ �ാപന��െട �വ��നം

2354. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നിലവി� �വർ�ി�വ�� െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളിൽ
കഴി� ��് വ�ഷമായി ലാഭ�ി�  �വ��ി��വ എ�െയ�ം
ന��ി� �വ��ി��വ എ�െയ�ം അറിയി�േമാ;

(ബി) സം�ാനെ� വിവിധ െപാ�േമഖലാ �ാപന�െള സംേയാജി�ി�്
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�വ��ന�മത ഉയർ�ി ലാഭം വ��ി�ി��തി�ം ന�ം �റ��തി�ം
ഉേ�ശി��േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഇതിേല�ായി സ�ീകരി� നടപടിക�
വ��മാ�േമാ?

െട��ിെല ഓഡി�ിംഗ് ���ിയാ��തിന് നടപടി

2355. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െട��ിെല ഓഡി�ിംഗ് സമയബ�ിതമായി ���ിയാ�ാ���ലം
െതാഴിലാളിക��് അ�ഹമായ ആ��ല�ം യഥാസമയം ലഭി��ി� എ�ത്
��യിൽെ��ി�േ�ാ ;

(ബി) ഏത് വ�ഷം വെര�� ഓഡി�ിംഗാണ് ഇതിനകം ���ിയായത്;
ഓഡി�ിംഗ് സമയബ�ിതമായി ���ിയാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െട��ിെല െതാഴിലാളിക�െട ശ�ളം

2356. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െട��ിെല െതാഴിലാളിക�െട േസവന േവതനം സംബ�ി� ദീ�ഘകാല
കരാ� 08.02.2018 � ആ�.െജ.എ�.സി. �് ��ാെക ഒ�് വ�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ��കാര�� ���ിയ ശ�ളം െതാഴിലാളിക��് ന�കി �ട�ിയി�േ�ാ;

ഇെ��ി� അതി�� കാരണെമ�ാെണ�് അറിയി�േമാ;

(സി) സ��ാ�  അംഗീകാരം േനടാെത ���ിയ ശ�ളം ന��വാ�
സാധി�ി�ാെയ� മാേന�െമ�ിെ� നിലപാടിെന �ട��് കഴി�
എ�വ�ഷമായി െതാഴിലാളിക��്  2011-�  ���ി ന�കിയ ശ�ളമാണ്
ലഭി��െത�ത് വ�തയേ�െയ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) െതാഴിലാളിക�െട ശ�ളം ����തി�� �ക�ി കരാറിന്
അടിയ�രമായി അംഗീകാരം ന�കി ���ിയ ശ�ളം അവ��്
ലഭ�മാ�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�ാവ��� ൈട�ാനിയം ലിമി�ഡിന് േകാെ�റാസ് റി�വ� �ാ�്

2357. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി
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ന��േമാ:

(എ) �ാവ���  ൈട�ാനിയം ലിമി�ഡിന് േകാെ�റാസ് റി�വ�  �ാ�്
�ാപി�വാ� സർ�ാർ ധനസഹായം ന�കിയി�േ�ാ; എ�ിൽ എ�ാണ്
നൽകിയെത�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത �ാ�് �ാപി�� നടപടിക� ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(സി) ഇ�സംബ�ി�് വ�വസായ വ��് എെ��ി�ം ക�ക�  �ാവ���
ൈട�ാനിയം ലിമി� ഡിന് അയ�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;  എ�ിൽ
ക�ക�െട േകാ�ി ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) �ാ�് �ാപി�� വിഷയം പരിേശാധി�േമാ;വ��മാ�ാേമാ ?

െട��ിെ� അടി�ാനസൗകര� വികസനം

2358. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2007 � േകരള സ��ാ�ം എ�.�ി.പി.സി. �മായി ഒ�വ� സം�� കരാ�
അ�സരി�് െട��ിന് ലഭ�മാേ�� െടേ�ാളജി പാ��ണ�, �ാ�്
നവീകരണം,  അടി�ാന സൗകര� വികസനം �തലായ കാര��ളി�
ഇ�വെര സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�ാര��ി� കാലതാമസം ഉ�ായതിെ� കാരണെമ�ാണ്;

(സി) െട��ിന് ഈ സ��ാ�  കാലയളവിൽ ബജ�ി�  എ�് വിഹിതമാണ്
നീ�ിവ�ി��ത്;  അത് �കാര�� വികസന �വ��ന��
നട�ിയി�േ�ാ; ഇെ��ി� എ�െകാ�് എ�റിയി�ാേമാ;

(ഡി) െട��ി�  സാേ�തിക േയാഗ�ത�� ജനറ�  മാേനജ�െട ത�ിക ര�്
വ�ഷമായി ഒഴി�് കിട��േ�ാ;  എ�ി�  അതി�� കാരണെമ�ാണ്
എ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ഇ) െട��ി� 2017-18 �ം 2018-19 �ം നി�യി�ി�� ഉ�പാദന�ിെ� എ�
ശതമാനം ൈകവരി�വാ� കഴി�െവ�് വിശദമാ�േമാ?

െച�കിട വ�വസായ സംരംഭക��് സാ��ിക സഹായം

2359. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) െച�കിട വ�വസായ സംരംഭക��് സാ��ിക സഹായം ന���തിനായി
എെ��ാം പ�തികളാണ് നിലവി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തികളി� ഉ�െ���തി�� മാനദ��� എെ��ാം എ�്
വ��മാ�േമാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

െച�കിട വ�വസായം

2360. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം
�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സം�ാന�് െച�കിട വ�വസായസംരംഭക��് വ�വസായം �ട��തിന്
സ��ാ�  എെ�ാെ� സഹായ�ളാണ് െച�െകാ���ത്;
വിശദമാ�ാേമാ?

അനധി�ത ��ിെവ� ക�നിക�

2361. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ിെവ�ം നി��ി�� എ� ക�നിക�  �വ��ി���്;
അനധി�തമായി �വ��ി�� എ� ��ിെവ� വിതരണ ക�നിക�
ഉെ��ാണ് കെ��ിയി��ത്;

(ബി) േവ�� ��ീകരി�ാെത െവ�ം വി��� അനധി�ത
ക�നിക�െ�തിെര കാര�മായ നടപടിക�  സ�ീകരി�ാ�താ��
ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ; ഇ�ര�ി� അനധി�തമായി �വ��ി�
എ� ക�നിക�െ�തിെര ഈ സ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�ി��്;

(സി) �ണേമ�യി�ാ� ��ിെവ�ം നി��ി�� ക�നിക�െ�തിെര ക�ശന
നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

േപ��ക�് നി��ാണ �ണി�ക�

2362. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േപ��  ക�ക�  നിേരാധി��തിേനാ നിയ�ി��തിേനാ ഉ�
നടപടികെള�ടർ�് ഇവ നിർ�ി�� വ�വസായ �ണി�ക�
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�തിസ�ിയിലായി�െ�� കാര�ം ഗൗരവമായി കാ��േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഈ �തിസ�ി തരണം െച��തിന് എ�് സഹായമാണ് ��ത
�ണി�ക��് ന�കിയി��ത്; വ��മാ�േമാ?

മിനി ഇ�ഡ�ിയ� എേ��ക�

2363. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മണ��  മ�ല�ിെല വിവിധ തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന��െട
അധീനതയി� എ� മിനി ഇ�ഡ�ിയ� എേ��ക� ഉെ��ം അവയി�
എ� വ�വസായ �ാപന�� �വ��ി��െവ�ം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത മിനി ഇ�ഡ�ിയ�  എേ��കളി�  ഒഴി�് കിട�� �ലം
�േയാജനെ���ി ��ത�  െച�കിട വ�വസായ �ണി�ക�
ആരംഭി��തിന് എെ��ി�ം പ�തി ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;  വിശദാംശ��
ന�കാേമാ;

(സി) വ�വസായ �ണി�ക�  �ട�ാ�  താ��ര��� സംരംഭക��് വ��്
ന��� ആ��ല��� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ?

പാല�ാട് ജി�യിെല വ�വസായ എേ��ക�

2364. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാല�ാട് ജി�യി�  വ�വസായ വ��ിന് കീഴി�  എ� വ�വസായ
എേ��ക�  �വ��ി��െ��ം അവ എവിെടെയ�ാമാെണ�ം
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത എേ��കളി�  �വ��ി�� �ാപന��  ഏെത�ാമാെണ�്
വിശദമാ�ാേമാ?

�ഡ് പാ��ക�െട നി��ാണം

2365. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സം�ാന�് നിലവി�  എ� �ഡ് പാ��ക�െട നി��ാണം
�േരാഗമി��െവ�ം അവ എവിെടെയ�ാമാെണ�ം െവളിെ���േമാ;

(ബി) �ഡ് പാ��ക� വഴി ല��മി�� �േയാജന��െട വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) വ�വസായ സംരംഭക�െട േ�ാ�സാഹന�ിന് ഈ സ��ാ�  സ�ീകരി�
വ�� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ?

വ�വസായ വ��ിെ� കീഴിേല�ം െപാ�േമഖലാ�ാപന�ളിേല�ം ജീവന�ാർ

2366. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േ�ാ�  വ�വസായ വ��ിെ� കീഴി�ം
െപാ�േമഖലാ�ാപന�ളി�ം േജാലി െച�ി�� ജീവന�ാ�െട എ�ം
എ�യായി��െവ�് ജി� തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവി� ജീവന�ാ�െട എ�ം �ടിയി�െ��ി� ആയതി�കാരണം �തിയ
വ�വസായ �ാപന�� �ട�ിയതാേണാെയ�് െവളിെ���േമാ;

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

(ഡി) നിലവി�  ജീവന�ാ�െട എ�ം �റ�ി�െ��ി�  എ� �റവാണ്
ഉ�ായി��െത�തിെ� ജി� തിരി�� കണ�ം അതി�� കാരണ�ം
അറിയി�േമാ?

ഒ��ാലം കി�� പാ��ി� ഐ.ടി.പാ��്

2367. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം
�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഒ��ാലം കി�� പാ��ി�  വ�വസായ വ��ിന് കീഴി�  ഐ.ടി.പാ��്
�ാപി�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ എ�ാണ് െ�ാേ�ാസ� ലഭി�ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ; അതിേ��
സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദീകരി�ാേമാ?

െക.പി.പി. ന��ാ� �ാരക മ�സിയം �ാപി��തി�� നടപടി
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2368. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം
�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

െക�േ�ാ�  �ാപക െചയ�മാ�ം മാേനജിംഗ് ഡയറ��മായി��
െക.പി.പി.ന��ാ�  �ാരക മ�സിയം �ാപി��തിന് എെ�ാെ�
�ട�നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�റിയി�േമാ?

െക.ഇ.എ�. െന നി��ാണ �മതല ഏ��ി� കംഫ��് േ�ഷ�

2369. �ീ.മാത� �ി.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ���ി ടൗണി� എം.എ�.എ �െട ആ�ി വികസന ഫ�് ഉപേയാഗി�്
കംഫ��് േ�ഷ� പണി��തിന് െക.ഇ.എ�. െന �മതലെ���ിയതിന്
േശഷം �ട�നടപടിക� സ�ീകരി�ാ�തിെ� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത നി��ാണ ���ി െക.ഇ.എ�. ഏെ���് നട��തിന്
ഉേ�ശി��േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

െകാ�ി റിൈഫനറിേയാട് അ�ബ�ി�� െപേ�ാെകമി�� പാർ�്

T 2370. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ി റിൈഫനറിേയാട് അ�ബ�ി�് സം�ാന സ��ാ� ആരംഭി�ാ�
ഉേ�ശി�� െപേ�ാെകമി��  പാ��ിെ� നി��ാണ ���ിക�  ഏത്
ഘ��ിലാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�ാ�� �ലം ഏെ����  നടപടി
���ിയായി�േ�ാെയ�ം എ�േ��് നി��ാണ ���ികൾ
ആരംഭി�ാ� കഴി�െമ�ം വ��മാ�ാേമാ?

ചീേമനിയിൽ കി���െട വ�വസായ പാ��്

2371. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

2018-19 സാ��ിക വ�ഷെ� ബജ�ിൽ �ഖ�ാപി� ചീേമനിയിെല നി��ി�
ഐ.ടി.  പാ��് �മിയി�  കി���െട േന�ത��ിൽ വ�വസായ പാ��്
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യാഥാ���മാ�ാ� സ�ീകരി� നടപടികൾ വ��മാ�ാേമാ?

ചാല�ടി മ�ല�ിെല ൈവൈഗ ��സ് ക�നി

2372. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചാല�ടി മ�ല�ി�െ�� െകാര�ിയി�  മ�ര േകാ�സ് ക�നി�്
സ��ാ�  പാ��ിന് ന�കിയ �ല�് �വ��ി�ി�� ൈവൈഗ
��സ് ക�നി �വ��നം ���മാ�ം അവസാനി�ി�് വ�ഷ�� പി�ി�
സാഹചര��ി�, ��ത �മി തിരിെ����തി�ം �തിയ വ�വസായ
സംരംഭ���ം വിവിധ വികസനാവശ����ം �േയാജനെ���തി�ം
ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� നടപടിക� ഏ� ഘ��ിലാണ് എ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ൈവൈഗ ��സ് ക�നിയിെല െതാഴി�  ന�െ��വ��്   അ�ഹമായ
സഹായം ലഭ�മാ��തി�ം അവ�െട ����  പരിഹരി��തി�ം
സ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

പ�ാ�ിയിൽ താ��് വ�വസായ ഓഫീസ്

2373. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ാ�ി താ��ിെ� വിവിധ ഭാഗ�ളി�� വ�വസായിക��് വ�ാവസായിക
േസവന���ായി അ�ത് കിേലാമീ��  യാ� െച�് ഒ��ാലം വെര
േപാേക�ി വ��തി�� ��ി��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) പ�ാ�ിയി� ഒ� വ�വസായ ഓഫീസ് ആരംഭി��തിന് എെ��ി�ം നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇെ��ിൽ പ�ാ�ിയി� ഒ� വ�വസായ ഓഫീസ് ആരംഭി��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

െഷാ��� മ�ല�ി� വ�വസായ സ��യം

2374. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം
�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) െഷാ���  മ�ല�ി�  നട�ിലാ�� വ�വസായ സ��യ�ിെ�
���ി�ായി നി��ഹണ ഏജ�സി സമ��ി�  30.17  േകാടി �പ�െട
പരി�രി� എ�ിേമ�ിന് ഭരണാ�മതി ന�കിയി�േ�ാ;  ഇെ��ി�
ഭരണാ�മതി ന��വാ� സത�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട നി��ാണ ���ി എേ�ാ�  ആരംഭി�ാ�
സാധി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ; നി��ാണം ആരംഭി�വാ� ഇനി എെ��ാം
നടപടി�മ�� ���ീകരിേ���െ��് വിശദമാ�ാേമാ ?

െപരി�ൽമ� നിേയാജകമ�ര�ിെല െച�കിട വ�വസായ സംരംഭ��

2375. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം െപരി�ൽമ�
നിേയാജകമ�ര�ി� ��തായി എ� െച�കിട വ�വസായ സംരംഭ��
ആരംഭി�ി�െ��ം ഏെത�ാം േമഖലയിലാണ് അവ ആരംഭി�ി��െത�ം
അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത നിേയാജകമ�ല�ി�  �തിയ വ�വസായ സംരംഭ��
ആരംഭി��തിന് വ�വസായ വ��് എെ��ാം സഹായ��
ന�കിയി��്; വിശദമാ�േമാ?

ക���യിെല കാ�ബ� ന��� േകാഫി പാ��്

2376. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ക��� നിേയാജകമ�ല�ി�  ഉ�ഘാടനം െച� കാ�ബ�  ന���
േകാഫി പാ��ിെ� �വ��ന �േരാഗതി വിലയി��ിയി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ?

വ�വസായവ��ിെ� �ല�് പ�ാ�ി ഫയ� േ�ഷ�

2377. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

പ�ാ�ി മ�ല�ി� ഒ� ഫയ� േ�ഷ� ആരംഭി��തിനായി വ�വസായ
വ��ിെ� കീഴി�� �ലം വി� ന���തി�� നടപടിക�  ഏത്
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ഘ��ിലാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

വാണിജ� േമളക�

2378. �ീ.ഇ.െക.വിജയ�
,, ചി�യം േഗാപ�മാ�
,, ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��
,, �ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ളയെ� �ട��് മാ�ിെവ� നാളിേകര എ�്േപാ, റ�� എ�്േപാ എ�ിവ
എ�േ��് നട��തിനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�രം �ദ�ശന��ം ച��ക�ം വഴി റ��, നാളിേകരം എ�ിവ�െട
വ�ാപാരേമഖലയിെല സ�ാധീനം വ��ി�ി�ാ� കഴി�െമ�് ക���േ�ാ;

വ��മാ�േമാ;

(സി) റ��, നാളിേകരം എ�ിവ�െട വ�ാപാരേമഖലയിെല സ�ാധീനം
വ��ി�ി�ാ�  ഏെതാെ� �പ�ി�� �ദ�ശന��ം ച��ക�ം വഴി
സാധി�െമ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ഡി) നാളിേകര�ി�ം റ�റി�ം അ��േദശീയ �ാ�ിം�ം ��ത�  �ശ�ത�ം
ൈകവരി��തിന് ��ത സംരംഭം സഹായി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

വിഴി�ം പ�തി�് ആവശ�മായ കരി�ല്�

2379. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിഴി�ം പ�തി സമയബ�ിതമായി ���ീകരി��തിേല�ായി
നിലവി�� കരി�ല്� �ാമം പരിഹരി��തിന് വിഴി�ം പ�തി�േവ�ി
കരി��ക�  ന��� ക�ാറിക�െട �വ��ന സമയം ദീ�ഘി�ി�്
ന�കിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ക�ാറികളി�  നി�് കരി�ല്� െകാ�േപാ�� േലാറിക��് നിലവി��
നിയ�ണ��  എെ�ാെ�യാണ്;  ഇവയിേലെത�ി�ം നിയ�ണ���്
വിഴി�ം പ�തി�് മാ�മായി ഇള�ക� ന�കിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

ൈക�റി �� �ണിേഫാം
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2380. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��  വിദ�ാ�ഥിക��് �ണിേഫാം ന���തിനായി എെ��ി�ം �േത�ക
പ�തി വ�വസായ വ��ി�കീഴി�  ആ��ണം െച�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�
വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) കഴി� വ�ഷം എ� അളവ് �ണിേഫാം വ�വസായ വ��് വഴി ന�കി;
ഇ�വഴി എ� �പയാണ് ൈക�റി േമഖല�് ലഭ�മാ�ാ� കഴി�ത്;

(സി) ഈ വ�ഷം ഇതിേനാടകം എ� മീ��  �ണി ��  �ണിേഫാം ഇന�ി�
ന�കി�ഴി�; ഇ�വഴി എ� �പയാണ് ൈക�റി േമഖല�് ലഭി�ത്;

(ഡി) ൈക�റി േമഖലയിെല �തിസ�ി പരിഹരി��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�
എെ�ാെ� എ�് വിശദമാ�ാേമാ; ഇതിെ� ��ണമായ �േയാജനം ��ത
േമഖല�് ലഭി��േ�ാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഇ) ൈക�റി വ� ഉപേയാഗം സ��ാ�  ജീവന�ാ�െട ഇടയിേല�്
എ�ി��തിന് എെ�ാെ� മാ���ളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;
വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

പാല�ാെ� ൈക�റി െന�െതാഴിലാളി സംഘ��

2381. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം
�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാല�ാട് ജി�യി�  നാമാവേശഷമായിെ�ാ�ി�� ൈക�റി െന�്
വ�വസായെ� �ന��രി��തിനായി എെ��ാം പ�തികളാണ് ഈ
സ��ാ� ആവി�രി�് നട�ിലാ�ി വ��ത്; വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(ബി) അട���ി�ിട�് നാമാവേശഷമാ�� ൈക�റി െന�െതാഴിലാളി
സഹകരണ സംഘ�െള �ന��ീവി�ി��തിന് ആവശ�മായ അടിയ�ര
നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ആല��, ഒ��ാലം താ��കളി� എ� െന�െതാഴിലാളി സംഘ�� ��ി
കിട���്; വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(ഡി) ��ത സംഘ�െള �ന��ീവി�ി��തിന് �േത�ക പാേ�ജ്
നട�ിലാ�േമാ എ�റിയി�ാേമാ;

െകാ�ം പാ��തി മി�
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2382. �ീ.എം. �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം
�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

നാഷണ� െട�്ൈ�� േകാ��േറഷന് കീഴി� �വ��ി� വ�ി���ം ഒ�
ദശാ��ാലേ�ാളമായി ��ി�ിട���മായ െകാ�ം പാ��തി മി� തിരിെക
ഏെ���് മേ�െത�ി�ം വ�വസായ സംരഭ���ായി വിനിേയാഗി��തിന്
നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

േച�മംഗലം ൈക�റി

2383. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ളയ�ി�  തക�� േച�മംഗലം ൈക�റിെയ �ന��ീവി�ി�വാ�
എെ�ാെ� നടപടികളാണ് വ�വസായ വ��് ൈകെ�ാ�െത�്
അറിയി�ാേമാ;

(ബി) �ളയ�ി� േച�മംഗലം ൈക�റി േമഖലയി� ഉ�ായ ന�ം എ�യാണ്;
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ന�ം നിക��തിന് എെ�ാെ� സഹായ�ളാണ് ന�കിയെത�്
അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) �� വിദ�ാ��ിക��ാവശ�മായ ൈക�റി �ണി�ര���� ഓ�ഡ�
േച�മംഗലം ൈക�റി സഹകരണ സംഘ�ിന് ന�കിയി�േ�ാ;

ഉെ��ി� വിശദാംശം ന��േമാ?

പ�ാരിമംഗലം ഖാദിസൗഭാഗ��് �തിയ െക�ിടം

2384. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�ര മ�ല�ി� പ�ാരിമംഗലം ഖാദി സൗഭാഗ��് �തിയ െക�ിടം
നി��ി��തിന് എം.എ�.എ.  ആ�ിവികസന പ�തിയി��െ���ി �ക
അ�വദി�് വ�വസായ(െക)വ��് �ഖാ�രം ഭരണാ�മതി ന�കിയി��ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ���ി�െട �ക, വ�വസായ വ��് െഹഡ് ഓഫ് അ�ൗ�് മാറി
ന�കിയതിെന�ട��് നി��ാണം ആരംഭി�ാ�  കഴി�ി�ി� എ�ത്
��യി�െപ�ി�േ�ാ;
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(സി) ��ത ���ി�് ഭരണാ�മതി ന�കിയ �ക �കാരം �തിയ എ�ിേമ�്
ത�ാറാ�ി ന�കിയാ�  �ക�ം ഭരണസാേ�തികാ�മതി�ം
ന���തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

അ�ല�ി�കാല ഖാദിേക��ി� സി��് െന�് പ�തി

2385. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

കാ�ാ�ട മ�ല�ിെല അ�ല�ി�കാല ഖാദിേക��ി�  സി��്
െന�് പ�തി ആരംഭി��തി�ം �തിയ െക�ിടം നി��ി��തി��ളള
നി�േ�ശം പരിഗണനയി�േ�ാ;  ഉെ��ിൽ ആയതി�േമ�  സ�ീകരി�
നടപടികൾ എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

േകരള ഒളി�ിക് അേസാസിേയഷ�

2386. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള ഒളി�ിക് അേസാസിേയഷെ� �തിയ ഭാരവാഹിക�/ െമ��മാ�
ആെരാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േകരള ഒളി�ിക് അേസാസിേയഷന് സം�ാന സ��ാ�  എെ��ി�ം
സാ��ിക സഹായം ന���േ�ാ;എ�ി� വിശദമാ�േമാ;

(സി) േകരള ഒളി�ിക് അേസാസിേയഷെ� നിലവിെല ഭാരവാഹിക�
�മതലേയ���തി� െതാ��ൻ�� ഭാരവാഹിക�/ െമ��മാ�
ആെരാെ�യായി��െവ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ഓ�േറഷ� ഒളി�� പ�തി

2387. �ീ.എം. നൗഷാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഓ�േറഷ�  ഒളി�� പ�തി�കാരം പരിശീലനം ന�കിവ�� കായിക
താര��െട �കടനം വിലയി���തിന് സമിതി �പീകരി�ി�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി �കാരം �കടനം െമ�െ�ടാ� കായികതാര���് പകരം
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മികവ് �കടി�ി�� മ�് കായിക താര�െള ഉ�െ����തിന് എെ��ി�ം
തട��േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

��േബാളിെന േ�ാ�ാഹി�ി�വാ� പ�തി

2388. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��േബാളിെന േ�ാ�ാഹി�ി�വാ� ഈ സ��ാ� ആവി�രി� പ�തിക�
എെ�ാെ�യാണ് എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) െതരെ���െ�� ��കളിെല 7 �ത� 12 വയ�വെര �ായ�� ��ികെള
െതരെ���് പരിശീലി�ി�� പ�തി �വ��ികമാ�ിയി�േ�ാ;

ഇതിനായി എ� ��ികെളയാണ് െതരെ����ത്;

(സി) സം�ാനെ� �ധാന െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളി� ��േബാ� ടീ�ക�
�പീകരി�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;  എ�ി� ഏെതാെ� �ാപന�െള�്
െവളിെ���േമാ?

ജി. വി. രാജ േ�ാ��സ് �� വികസനം

2389. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജി.  വി.  രാജ േ�ാ��സ് ��  അ�ാരാ� നിലവാര�ിേല�്
വികസി�ി�വാ�  പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  എെ�ാെ�
പ�തികളാണ് നട�ിലാ��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ പ�തിക�  �ാവ��ികമാ��തിന് എ�് െചലവ്
�തീ�ി��െവ�് അറിയി�േമാ;

(സി) കി�ബിയി�  നി�ം ഇതിനായി �ക അ�വദി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  �ക
എ�െയ�് അറിയി�േമാ?

എ�ാ �ാമപ�ായ�കളി�ം മിനിേ�ഡിയം

2390. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം
�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) എ�ാ �ാമപ�ായ�കളി�ം ഒ� മിനിേ�ഡിയം എ� പ�തി ആ��ണം
െച�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി�  പ�തി�െട വിശദാംശ��  ലഭ�മാ�ാേമാ;  എ� േകാടി
�പയാണ് ��ത പ�തി�ായി മാ�ിവ�ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) പ�തി�െട ഇേ�ാഴെ� �വ��ന ഘ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

തി�വ�ാടി േ�ഡിയം

2391. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബി ധനസഹായേ�ാെട തി�വ�ാടിയി�  നി��ി�ാ�  ഉേ�ശി��
േ�ഡിയം ���ി�െട നിലവിെല അവ� എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത േ�ഡിയം ���ി എ�് ആരംഭി�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�്
വ��മാ�േമാ?

െതാ��ഴയിെല േ�ഡിയം നി��ാണം

2392. �ീ.പി.െജ.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െതാ��ഴയി� േ�ഡിയം നി��ി��തിന് 30.03.13-� �റെ��വി� 10.20

േകാടി �പ�െട ഭരണാ�മതിെയ�ട��് എെ��ാം നടപടിക�
ൈകെ�ാ�െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േ�ഡിയം നി��ാണം കി�ബിയി�  ഉ�െ�ാ�ി�് നട�ാ�വാ�
എെ��ി�ം നടപടിക� ൈകെ�ാ�ി�േ�ാ;

(സി) ഇെ��ി�  കി�ബിയി�  ഉ�െ�ാ�ി�് െതാ��ഴ േ�ഡിയം
നി��ി��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

�വാ��ഴ �നിസി�� േ�ഡിയം

2393. �ീ.എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �വാ��ഴ �നിസി��  േ�ഡിയം ജി�ാ േ�ഡിയം ആയി ഉയ��ി
നവീകരി�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ;
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(ബി) എ�ി�  ആയതിെ� നിലവിെല �ിതി എ�ാെണ�ം എെ�ാെ�
സൗകര��ളാണ് േ�ഡിയ�ി�  ഒ���െത�ം ���ി എേ�ാ�
ആരംഭി�െമ�ം അറിയി�ാേമാ?

പ�ാരിമംഗലം പ�ായ�ിെല േ�ഡിയം

2394. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െെ��  പ�തി �കാരം േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല പ�ാരിമംഗലം
പ�ായ�ി�  ഒ� േകാടി �പ െചലവി�  േ�ഡിയം നി��ി��
���ി�െട നിലവിെല �ിതി വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എെ��ാം പ�തികളാണ് ഇതിെ� ഭാഗമായി ആവി�രി�് നട�ിലാ��ത്
എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േ�ഡിയനി��ാണ �വ��ന��മായി ബ�െ�� ഡി.പി.ആ�.
ത�ാറാ��തി�േവ�ി നി�യി�ി�ളളത് ആെരയാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത ���ി�െട ഡി.പി.ആ�. ത�ാറാ�ി കഴി�ി�േ�ാ;  നിലവിെല
�ിതി വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) േ�ഡിയ�ിെ� നി��ാണ ���ിക�  എ�േ��് ആരംഭി�വാ�
കഴി�ം എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(എഫ്) ��ത േ�ഡിയ�ിെ� നി��ാണം േവഗ�ിലാ��തിന് �ട�നടപടിക�
സ�ീകരി�േമാ?

ഇടെ�ാ�ിയിൽ �ി��് േ�ഡിയം

2395. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള �ി��് അേസാസിേയഷ�  �ി��് േ�ഡിയം നി��ി��തിനായി
ഇടെ�ാ�ിയിൽ വാ�ിയ  24  ഏ��  �മിയി�  ആ�നിക രീതിയി��
േ�ഡിയം നി��ി�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) അ�മായി ബ�െ�� തട��� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ച�നാട് പാടേശഖരം എ�റിയെ��ി���ം �ഷിെച�ാെത കാ�പിടി�്
മാരകേരാഗ��  പട��� െകാ�ക�െട�ം �� ജീവിക�െട�ം
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പാ�ക�െട�െമ�ാം വാസ�ലമായി മാറി നിലവിൽ �േദശവാസിക�െട
ജീവന് ഭീഷണി ��ി���മായ േകരള �ി��് അേസാസിേയഷെ�
െെകവശ�� ��ത �മി ഉപേയാഗേയാഗ�മാ�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

പ�നംതി�യി� �സ� േജാ�ജ് ഇ�േഡാ� േ�ഡിയം

2396. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�നംതി� ജി��് അ�വദി� �സ� േജാ�ജ് ഇ�േഡാ� േ�ഡിയ�ിെ�
നി��ാണ�വ��ന�� ആരംഭി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� അതി�� കാരണം
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ജി�ാ ആ�ാന�് �ലം ലഭ�മാകാ� സാഹചര��ി�  ഇൻേഡാ�
േ�ഡിയം മെ�വിേട�െ��ി�ം മാ�ി ന�കാ�  നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വ��മാ�േമാ?

േ�ഡിയ��െട നിർ�ാണ �വർ�ന�ൾ

2397. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം എ� �തിയ
േ�ഡിയ��െട നി��ാണ���ികൾ�് ഭരണാ�മതി നൽകിയി�െ��്
അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത േ�ഡിയ��  ഏെത�ാമാെണ�ം ആയതിെ� അട��  �ക
എ�യാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഓേരാ േ�ഡിയ�ി�ം വിഭാവനം െച�ി�ളള സൗകര���
എെ��മാെണ�ം അവ�െട നി��ാണം നിലവി� ഏത് ഘ��ിലാെണ�ം
െവളിെ���േമാ?

േ�ാ��സ് താര���് നിയമനം

2398. �ീ.എ�. വിജയ� പി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനസ��ാ�  സ��ീസി�  2016  ന് േശഷം എ� േ�ാ��സ്
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താര���് നിയമനം ന�കി എ�റിയി�േമാ;

(ബി) �തിയതായി എ� േപ���ടി നിയമനം ന�കാ�  ഉേ�ശി��;

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) 2011 �ത� 2016 വെര�� കാലഘ��ി� എ� േ�ാ��്സ് താര���്
സ��ാ� സ��ീസി� നിയമനം ന�കി എ�് അറിയി�ാേമാ?

കായികതാര���്േജാലി

2399. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം
�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഈ സ��ാ�  എ� കായികതാര���് സ��ാ�/െപാ�േമഖല
�ാപന�ളി� േജാലി ന�ിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

േകാ��ലിൽ കായിക വ��ിെ� ഉടമ�തയി�� �ലം

2400. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ചടയമംഗലം നിേയാജകമ�ല�ിെല േകാ��ലിൽ സ് ഥിതി െച���ം
കായിക വ��ിന് വി�ന�കിയ�മായ ഇ�പേത�ർ �ല�് വ��മായി
ബ�െ��് ഏെത�ി�ം പ�തിക� ആരംഭി�� കാര�ം പരിഗണി��േ�ാ;

വിശദാംശം െവളിെ���േമാ?

േകാ�യം നിേയാജക മ�ല�ിെല കായിക വികസനം

2401. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ�യം നിേയാജക മ�ല�ി�  ചി�വന�് േ�ാ��സ് ഇ��ി���്
�ാപി��തിന് കായിക വ��ിന് എ� ഏ��  �ലം ൈകവശ��്;
ആരി� നി�ാണ് ��ത �മി ഏെ���ത്; െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  നിലവിൽ വ� േശഷം നി��ി� ഇ��ി���ിെ�
�വ��ന�ിനായി എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) കായിക വ��ി� നി�ം �ക �ട�ി േ�ാ��സ് കൗ�സി� വക �ല�്
ആരംഭി� രാജീവ് ഗാ�ി ഇ��നാഷണ� ഇ�േഡാ� േ�ഡിയം കായിക
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ആവശ��ിനായി എേ��് �റ�ന��ം;  �റ�നൽ��തിന് നിലവിൽ
തട��ൾ എെ��ി�ം ഉേ�ാ; അറിയി�േമാ;

(ഡി) ഇതിെ� നി��ാണ�ിനായി ആെക െചലവഴി� �ക�െട വിശദാംശ��
ന��േമാ?

പാല�ാട് ജി�യി� െപാ�നീ���ളം

2402. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം
�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നീ�ലി�  നിരവധി േദശീയ താര�െള സംഭാവന െച�ി�� പാല�ാട്
ജി�യി� െപാ�നീ���ളം ഇ�ാെയ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) പാല�ാട് ജി�യി� െപാ�നീ���ളം അ�വദി�ാ� ആവശ�മായ നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;  നിലവി�  ഇ�മായി ബ�െ��് എെ��ി�ം നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശം ന��േമാ?

കാ�ിര��ി ഗവ.എ�്.എസ്.എസ്. ��േബാ� ട�ഫ് നിർ�ാണം

2403. േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ിര��ി ഗവ�െമ�റ് എ�്.എസ്.എസിനായി സി��ിക് ��േബാ�
ട�ഫ് നി�മി��തിന്  28-05-2018  െല ജി.ഒ.(ആ�ടി)നം.108/2018

/കാ.�.വ.ന�ർ ഉ�രവ് �കാരം ഭരണാ�മതി ലഭി� ���ി ഇേ�ാ� ഏ�
ഘ��ിലാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�മായി ബ�െ�� ���ി നിർ�ിെവ�ിരി��തിെ� കാരണം എ�ാണ്
;  ഇത് �നരാരംഭി��തി�േവ� നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ
എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത �ളി�  ആരംഭി�ാ�  അ�മതി ലഭി�ി�� േ�ാ��സ് �ളിെ�
അ�ാദമിക െക�ിട�ണികൾ ���ിയായിവ�� സാഹചര��ി�
��േബാ�  ട�ഫ് നിർ�ാണനടപടിക�  ത�രിതെ���േമാ എ�്
വ��മാ�ാേമാ?

�വജനേ�മ വ��് നട�ിലാ�� പ�തിക�
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2404. �ീ.ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �വജന�െള ശാ�ീകരി��തിന് സർ�ാർ നട�ിലാ�� പ�തിക�
ഏെത�ാമാണ്;വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �വജനേ�മ വ��മായി േച��്,  വിദ�ാസ��രായ െച���ാ��്
പി.എസ്.സി.  പരിശീലന പ�തി വയനാ�ി�  നട�ിലാ�ാ�
ഉേ�ശി��േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ആദിവാസി േമഖലയിെല �വജന�െള ശാ�ീകരി��തിന് �വജനേ�മ
വ��് നട�ിലാ�� പ�തിക� ഏെതാെ�യാണ്; വിശദമാ�ാേമാ?

�വജന േ�മ േബാർഡിന് കീഴിൽ പരീ�ാപരിശീലന േക���

2405. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക� സ��ീസിേല�ം സം�ാന സ��ീസിേല�ം ഉ� മ�ര
പരീ�ക��് �വജന�െള �ാ�രാ�� വിധം പരിശീലനം ന���തിന്
േകരള സം�ാന �വജന േ�മ േബാ�ഡ് സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�
എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �.പി.എസ്.സി,  എസ്.എസ്.സി,  െക.പി.എസ്.സി �തലായവ നട��
പരീ�ക��് �വജന���് പരിശീലനം ന���തിന് �വജനേ�മ
േബാ�ഡിെ� കീഴി� പരിശീലന േക��� നിലവി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

ൈവദ�തിനയം

2406. �ീ.പി.െക.അ� റ�്
,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്
,, പാറ�� അ��
,, അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സ��ാരിെ� ൈവദ�തിനയം നിലവി� വ�ി�േ�ാ ;

(ബി) ആഭ��ര ഉ��ാദനം വ��ി�ി��തി�ം,  വികസന�ിനാവശ�മായ
�ണേമ��� ൈവദ�തി ഉറ�വ���തി�ം എെ��ാം നി�േ�ശ�ളാണ്
��ത നയ�ി� ഉ�െ�ാ�ി�ിരി��ത്;
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(സി) ഈ നടപടിക�  ൈവദ�തരംഗ�് സ�യംപര�ാ�ത േനടാ�
സഹായകരമാ�േമാെയ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ ; വിശദാംശം ന��േമാ?

െക.എസ്.ഇ.ബി. �ര�ാ നയം

2407. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എെ��ാം മാനദ��ളാണ് െക എസ് ഇ ബി �െട �ര�ാ നയ�ി�
ഉ�െ���ിയി��ത്; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് െപാ�ജന�െള�ം േബാധവ��രി��തിന്
െക.എസ്.ഇ.ബി. പ�തിക� ആവ�രി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

െക.എസ്.ഇ.ബി. �ത�തികരണ സംഘം

2408. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാലവ�ഷെക�തി�െട ഭാഗമായി ഉ�ാ�� ൈവദ�തി തട�ം
പരിഹരി��തിന് െക.എസ്.ഇ.ബി.  �ത�തികരണ സംഘം
�പീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ൈവദ�തി വിതരണ രംഗ�് ഉ�ാ�� എ�ാ�രം ����ം
��കാലാടി�ാന�ി�  പരിഹരി��തിന് ഈ സംവിധാനം
ഫല�ദമാേണാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) സം�ാനെ� എ�ാ ഇല�ി��  സ��ിളിന് കീഴി�ം ഇ�ര�ി��
�ത�തികരണ സംഘം �പീകരി��തിന് നി�േ�ശം ന��േമാ?

േക� ൈവദ�തി നിയമ േഭദഗതി

2409. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക� ൈവദ�തി നിയമം 2003 േഭദഗതി െച��തിന് ഉേ�ശി�െകാ�് േക�
സ��ാ�  �സി�ീകരി� ൈവദ�തി േഭദഗതി ബി�  2018  സം�ാനെ�
ഉപേഭാ�ാ��െട താ�ര����് എതിരാെണ� കാര�ം വ�താപരമാേണാ
;
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(ബി) എ�ി�  ഏെതാെ� നിബ�നകളാണ് ഉപേഭാ�ാ��െട താ�ര��ിന്
വി��മായി��െത�് വ��മാ�േമാ ;

(സി) േക� താരിഫ് നയം അ�സരി�് ൈവദ�തി നിര�് പരി�രണം
നട�ണെമ� നി�േ�ശം ൈവദ�തി റ�േല�റി ക�ീഷെ�
അധികാരപരിധിയിേല�� കട�കയ��ം ഉപേഭാ�ാ���് അമിതഭാരം
വ��ി വ���മായ നിബ�നയാേണാ എ�് വ��മാ�േമാ ;

(ഡി) എ�ി� ഈ േഭദഗതി നിയമെ� �റി�� ഉപേേഭാ�ാ��െട ആശ�ക�
േക�െ� അറിയി�ി�േ�ാ  ;  ഉെ��ി�  അതിേ��� �തികരണം
എ�ാണ് എ�റിയി�ാേമാ ?

േലാവ� മീ���ി െെഹഡ� �റിസം

2410. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വാമന�രം നിേയാജക മ�ല�ിെല ന�ിേയാട് �ാമപ�ായ�ി�
�വ��ി�� േലാവ� മീ���ി െച�കിട ജല െെവദ�ത പ�തി �േദശ�്
നട�ാ�ി വ�� െെഹഡ� �റിസം പ�തിയി� എെ�ാെ� സൗകര���ം ,
വിേനാേദാപാധിക�മാണ് െപാ�ജന���് ഏ�െ���ിയി��ത്;
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) പതിനാറ് ഏ��  വി�തി�� ടി �േദശ�് വാ��  തീം പാ��്
സഥാപി��തിന് െക.എസ്.ഇ.ബി പ�തി ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(സി) വാ�� തീം പാ��് �ാപി��തി�ം നട�ി�ി�ം സഹകരണ േമഖലയിെല
�ാപന��മായി േച��് പ�തി നട�ിലാ�ാ�  ആേലാചി�േമാ;  വിശദ
വിവര�� ന�കാേമാ?

ൈവദ�തി കണ�� ലഭി��തി�േവ� നടപടി�മ��

2411. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഗാ�ഹിക ആവശ��ിനായി ൈവദ�തി കണ��  ലഭി��തി�േവ�
നടപടി�മ�� വ��മാ�േമാ;

(ബി) െച�കിട/വ�കിട വ�വസായ ആവശ����ായി ൈവദ�തി കണ��

resource://app/res/html5.html

74 of 121 Thursday 06 June 2019 05:28 PM



ലഭ�മാ��തി�േവ� നടപടി�മ�� വിശദമാ�ാേമാ?

��ാറിെല േഹാ��ക�േട�ം റിേസാ��ക�േട�ം ൈവദ�തി കണ��

2412. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ാറിെല എ�് വിേ��കളി� േഹാ��ക��ം റിേസാ��ക��ം ൈവദ�തി
കണ��  ന���തിന് റവന� വ��ിെ� നിരാേ�പ പ�ം േവണെമ�
വ�വ� നിലവി�േ�ാ;

(ബി) ��ത നിരാേ�പ പ�മി�ാെത ൈവദ�തി കണ�� ന��വാ� േബാ�ഡ്
തീ�മാനി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� അതി�� കാരണെമ�ാണ്;

(സി) ഈ തീ�മാനം ��ാറിെല കേ���ാെര സഹായി���ം കേ��ം
സംബ�ി� േക�കളി�  സ��ാരിന് േതാ�വി ഉ�ാ�വാ�
കാരണമാ���മാെണ� ��ി�ാണി�് ഭരണപരി�ാര ക�ീഷ�
െചയ�മാ� മ�ി�് ക�് ന�കിയി�േ�ാ;

(ഡി) ൈവദ�തി കണ�� ന��വാ�� തീ�മാനം �ന:പരിേശാധി�േമാ?

പള���ിയിെല േവാ�േ�ജ് �ാമം

2413. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ണി�റ മ�ല�ിെല പള���ിയിെല േവാ�േ�ജ് �ാമം
പരിഹരി��തിനായി സ�ീകരി�വ�� നടപടിക� അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇതിേല�ായി ��തായി എ� �ാ�േ�ാ�മ��ടി �ാപി�ണം എ�്
അറിയി�േമാ;ഇവ എ�േ��് �ാപി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

മഹാ�ളയ�ി� െക.എസ്.ഇ.ബി.�് ഉ�ായ നാശന�ം

2414. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആഗ�്  15ന് ഉ�ായ മഹാ�ളയം �ലം ൈവദ�തി വ��ിന് എ� േകാടി
�പ�െട നാശന�മാണ് ഉ�ായിരി��ത് എ�് കണ�് സഹിതം ഇനം
തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;  മഹാ�ളയ�ി�  റാ�ി നിേയാജകമ�ല�ി�
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െക.എസ്.ഇ.ബി.�് ഉ�ായ നാശന���െട കണ�ക� വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) നാശന�ം സംഭവി� എ� േപാ�ക�ം �ാ�േ�ാ�മ�ക�ം ൈവദ�തി
ൈല�ക�ം മാ�ി �ാപി� എ�് പറയാേമാ;  ഇതിനായി എ� �പ
െചലവായി എ�് ഇനം തിരി�് വിശദമാ�ാേമാ ?

എൻ.ടി .പി.സി.�മാ�� കരാർ

2415. �ീ.ആ�. രാമച��
,, ചി�യം േഗാപ�മാ�
�ീമതി ഗീതാ േഗാപി
�ീ.എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എൻ.ടി  .പി.സി.  �െട കായം�ളം താപനിലയ�ി�  നിലവിൽ ൈവദ�തി
ഉ�പാദി�ി��േ�ാ;

(ബി) എൻ.ടി  .പി.സി.  �മായി സം�ാനം ഏർെ��ിരി�� കരാറിെല �ധാന
വ�വ�ക�ം, കരാറിെ� �ാബല� തീയതി�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) നാ� ഇ�നമാ�ി നിർ�ി�� ൈവദ�തി�െട ഉയ�� �ണി�് ചാർജ്
�ലമാേണാ ��ത പ�തി മ�ഗതിയിലാ��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) എൻ.ടി  .പി.സി.  �മായി േകരളം മാ�മാേണാ കരാറിൽ
ഏർെ��ിരി��െത�ം,  മ�് സം�ാന��  കരാറിൽ
ഏർെ��ി�േ�ാെയ�ം അറിയി�േമാ;

(ഇ) ൈവദ�തി വാ�ാെത എൻ.ടി  .പി.സി.  �് കരാ�  �കാര�� �ക
ന�കിയതിെ� വിവര��ം ആയത് സം�ാന�ിന്
ബാ��തയാേണാെയ�ം അറിയി�േമാ?

െക.എസ്.ഇ.ബി ഓഫീ�ക�െട അധികാരപരിധി �ന�നി�ണയം

2416. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വിവിധ െക.എസ്.ഇ.ബി ഓഫീ�ക�െട അധികാരപരിധി
�ന�നി�ണയി�ാ�  സ��ാ�  ആേലാചി��േ�ാ;ഉെ��ി�  ഇതിെ�
മാനദ�ം എ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �ന�നി�ണയ�ിെ� നിലവിെല �ിതി എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ?
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െക.എസ്.ഇ.ബി. ക�നിവ�കരണം

2417. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ഇ.ബി.  െയ ക�നിവ�കരി��തി�� േക�സ��ാ�  നയം
എ�ാെണ�് അറിയാേമാ; എ�ി� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) േക�സ��ാരിെ� നിലപാട് മറികട�് ക�നിവ�കരണം ഉേപ�ി�വാ�
സം�ാനസ��ാരിന് നിയമപരമായി എെ��ി�ം തടസ��േ�ാ;

ഉെ��ി� വിശദവിവരം ന�േമാ ?

െക.എസ്.ഇ.ബി.�െട �നസംഘടന

2418. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ഇ.ബി.  �നസംഘടി�ി��തിെ� ഭാഗമായി േകാഴിേ�ാട്
ഐ.ഐ.എം സമ��ി� പഠനറിേ�ാ��് നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�
വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) േക� ൈവദ�തി അേതാറി�ി�െട  2010  െല �ര�ാ മാനദ���
െക.എസ്.ഇ.ബി.യി�  ���മാ�ം നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;  വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ?

ഏറനാട് മ�ല�ിെല തട�ി� �േദശെ� േവാ�േ�ജ് �ാമം

2419. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഏറനാട് മ�ല�ിെല കാവ�� െച�ര-തട�ി� �േദശ�് ��മായി
അ�ഭവെ��� േവാ�േ�ജ് �ാമം പരിഹരി��തിന് തട�ി� �േദശ�്
�ാ�േ�ാ�മ�  �ാപി�ണെമ�ാവശ�െ��് അേപ� ലഭി�ി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) എ�ി� ഇ�ാര��ി� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാമാണ് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത �േദശെ� േവാ�േ�ജ് �ാമം പരിഹരി�ാ�  നടപടി�മ��
േവഗ�ിലാ�ി �തിയ �ാ�േ�ാ�മ�  �ാപി��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?
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ൈവദ�ത േബാ�ഡിന് ലഭിേ�� ഭീമമായ �ടി�ിക

2420. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��
േഡാ.എം. െക. �നീ�
�ീ.പി.ഉൈബ��
,, ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�കിട ഉപേഭാ�ാ�ളി� നി�് മാ�ം ൈവദ�ത േബാ�ഡിന് ലഭിേ��
ഭീമമായ �ടി�ിക �ക ഈടാ��തിന് ഫല�ദമായ നടപടിക� േബാധ���ം
സ�ീകരി��ി� എ� ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) �ടി�ിക ���മായി വ�ലാ�ാ�  സ�ീകരി�വ�� നടപടിക�
എെ��ാമാെണ�് വിശദീകരി�േമാ?

ഇ��ി ജി�യി� വ�കിട െക�ിട���് ൈവദ�തി കണ��

2421. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ��ി ജി�യി� വ�കിട െക�ിട���് ൈവദ�തി കണ�� എ���തിന്
നി�ബ�മായി�� റവന� വ��ിെ� എ�.ഒ.സി.  ആവശ�മിെ��്
ഊ��വ��് ഉ�രവ് �റെ��വി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ഇ�െന ഒ� ഉ�രവ് �റെ��വി�ാ�� സാഹചര�ം
എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ; ��ത ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഇ��ി ജി�യിെല കേ�� �മിയി�  നി��ി�� െക�ിട���് ൈവദ�തി
കണ��  ലഭ�മാ��തിന് േവ�ിയാണ് ടി ഉ�രവ് �റെ��വി�ി��ത്
എ� ആേ�പം സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ഇ�െന�� െക�ിട���് ൈവദ�തി കണ�� ന�ക�െത�് േകാടതി
ഉ�രവ് നിലവി�േ�ാ; എ�ി� ഇതിെ� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

ൈവദ�തി േബാ�ഡ് േനരി�� സാ��ിക �തിസ�ി

2422. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ൈവദ�തി േബാ�ഡ് നിലവി�  കന� സാ��ിക �തിസ�ിയിലാണ്
എ�ത് വ�തയാേണാ;എ�ി�  അതി�� കാരണ��
എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) �തിസ�ി മറികട��തിന് േബാ�ഡ് ഇതിനകം എെ�ാെ� നടപടിക�
സ�ീകരി�ി��്; അത് വിജയ�ദമാേണാ;

(സി) സം�ാന�് അ�ഭവെ��� കന� �ട് �ലം ഊ�� ഉപേഭാഗ�ി�
വ��നവ് ഉ�ായി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഇതിനായി �റ�് നി�ം �ടിയ
വില�് ൈവദ�തി വാേ�� സാഹചര�ം വ�ി�േ�ാ;

(ഡി) ഇത് നിലവി�� സാ��ിക �തിസ�ി ��ത� ��മാ�ിയി�േ�ാ;

(ഇ) സാ��ിക �തിസ�ി മറികട�വാ� േബാ�ഡിെല, പി.എസ്.സി.വഴി��
നിയമന��  നി��ിവ�വാ�  നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�
ഏെതാെ� ത�ികകളിേല�� നിയമനമാണ് നി��ിവ�ി��െത�്
വ��മാ�േമാ?

ഇല�ിക് േപാ�ക�െട �ണനിലവാരം

2423. �ീ.ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഇല�ിക് േപാ�ക�െട �ണനിലവാരം
പരിേശാധി��തി�� സംവിധാനെ��റി�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് ഇല�ിക് േപാ�് നി��ാണ �ണി�ക�  �ിതി
െച��േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദമാ�ാേമാ?

സം�ാനെ� ൈവദ�തി ഉപേയാഗം

2424. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈവദ�തി േബാ�ഡിെ� നിയ�ണ�ി�� അണെ��കളി� നിലവി� എ�
ശതമാനം െവ�മാണ് ഉ�ത്;

(ബി) അത് ഉപേയാഗി�് എ� ദശല�ം �ണി�് ൈവദ�തി ഉ�ാദി�ി�വാൻ
സാധി�ം; വ��മാ�േമാ;

(സി) സം�ാന�് െറേ�ാ�ഡ് ൈവദ�തി ഉപേയാഗെമ�് േരഖെ���ിയ ഈ
സീസണി� എ� ദശല�ം ൈവദ�തി ഉപേയാഗി� ; വിശദമാ�േമാ;
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(ഡി) േബാ�ഡിെ� ഡാം മാേനജ് െമ�ിെല പരാജയം കാരണമാണ് ഡാ�കളിെല
ജലനിര�് ഇ�വണ ഗണ�മായി �റ�ത് എ�ത് വ�തയാേണാ
;വ��മാ�േമാ;

(ഇ) കാലവ�ഷം ൈവകിയാ� സം�ാനം ക�� ൈവദ�തി �തിസ�ിയിേല�്
നീ�െമ� റിേ�ാ��ിെ� അടി�ാന�ി�  ��ത �തിസ�ി
മറികട�വാ� എെ�ാെ� നടപടികളാണ് േബാ�ഡ് സ�ീകരി�ി��ത്?

ഇ��ിയി� ഒ� പവ� ഹൗ��ടി നി��ി��തി�ളള സാധ�താ പഠനം

2425. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനം ക�� ൈവദ�തി �തിസ�ി േനരി�� എ�ത് വ�തയാേണാ
;എ�ി� അതി�ളള കാരണ�� എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) സം�ാനെ� ൈവദ�തി ഉ�ാദന േമഖല കാര��മമാ��തിന്
നട�ിലാ�� ജലൈവദ�ത പ�തിക�െട നി��ാണ �േരാഗതി
െവളിെ���േമാ;  അവ�െട നി��ാണ �വ��നം േവഗ�ിലാ��തിന്
സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(സി) പീ�് േലാഡ് സമയെ� ൈവദ�തി ആവശ�കത നിറേവ��തിനായി
ഇ��ിയി�  ഒ� പവ�  ഹൗ��ടി നി��ി��തി�ളള സാധ�താ പഠനം
െക.എസ്.ഇ.ബി നട�ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി� അതിെ� അടി�ാന�ി�
സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്?

അല�ാര�ൾ�ം ആർഭാട�ൾ�ം ൈവദ�തി നിയ�ണം

2426. �ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് അല�ാര�ൾ�ം ആർഭാട�ൾ�മായി വൻകിട വ�ാപാര
�ാപന��ം മ�്�ാപന��ം ഉപേയാഗി�� ൈവദ�തി�് �േത�ക
ൈവദ�തി ചാർജ് ഈടാ�ാൻ േബാർഡ് ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) ഇ�രം ആവശ��ൾ�� ൈവദ�തി േസാളാർ പാനൽ വഴി കെ��വാൻ
�ാപന ഉടമെയ േ�രി�ി�ാൻ കഴി�� ആകർഷണീയമായ പ�തികൾ
ആവി�രി�ാൻ േബാർഡ് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) സം�ാന�ിെ� ഊർ� �ര�െയ ��നി��ി േബാർഡിെ�
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നിയ�ണ�ിൽ �റ� െചലവിൽ �ണേമ��� േസാളാർ പാനൽ
നിർ�ി��തി�� ക�നി ആരംഭി�വാൻ പ�തി ഉേ�ാ;വ��മാ�േമാ?

ക���യിെല ൈവദ�ത പ�തികൾ

2427. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം ൈവദ�തി വ��് ക���
നിേയാജകമ�ല�ി�  നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�ം �വ��ന��ം
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ പ�തിക��ം �വ��ന���മായി എ� �ക െചലവഴി� എ�്
വ��മാ�ാേമാ?

െച�കിട ജലേസചന പ�തിക�

2428. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഊ�േ�ാ�ാദന രംഗ�് സം�ാനം േനരി�� ക�ി പരിഹരി�വാ�
സ�കാര� േമഖല�െട സഹകരണേ�ാെട '��്' അടി�ാന�ി� െച�കിട
ജലേസചന പ�തിക� നട�ിലാ��േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) പാല�ാട് ജി� പ�ായ�്,  ���  േകാ��േറഷ�  എ�ിവ�് അ�വദി�
െച�കിട ജലൈവദ�ത പ�തിക�  �വ��ന �മമാ�ിയി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ;

(സി) സൗേരാ��ം,  കാ�് എ�ിവയി�െട ൈവദ�തി ഉ�ാദി�ി��തി�ളള �മം
മ�് ദ�ിേണ���  സം�ാന��  ഈ രംഗ�് േനടിയ േന��മായി
താരതമ�െ�� �േ�ാ� വിജയകരമാെണ�് വിലയി��വാ� സാധി�േമാ;

(ഡി) �ര�റ സൗേരാ�� പ�തി വിജയ�ദമാേണാ; ഇതിനാ�ളള ജനപ�ാളി�ം
ആശാവഹമാേണാ; െവളിെ���ാേമാ;

(ഇ) ഈ രംഗെ� �റി�് ��ത� അവേബാധം ന���തി�ം ��ത� ജന�െള
ഈ പ�തിയിേല�് ആക�ഷി��തി�ം ഉേ�ശി��േ�ാ?

ൈവദ�തി വ��് പ�തിക�
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2429. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ൈവദ�തി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ആല�� നിേയാജകമ�ല�ി� ൈവദ�തി വ��്  2019-20 സാ��ിക
വ�ഷ�ി�  നട�ിലാ�വാ�  തീ�മാനി�ി�� പ�തിക�  എെ��ാം;
വിശദീകരി�ാേമാ?

മാ�ളം ജലൈവദ�ത പ�തി�ായി ഏെ��� �മി

2430. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ��ി ജി�യിെല മാ�ളം ജലൈവദ�ത പ�തി�ായി മലേയാര ക�ഷകരി�
നി�ം െക.എസ്.ഇ.ബി.വിവിധ കാലയളവി�  ൈകവശ�ിെല��/  ഇനി
എ��വാ�� �റേ�ാ�് �മി എ�െയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) 2006-2011 കാലയളവി� സ�കാര� വ��ികളി� നി�ം എ�്േ�ഷ� ന�കി
െക.എസ്.ഇ.ബി.  ലിമി� ഡ് ൈകവശ�ിെല�� സ��ാ�  �റേ�ാ�്,
നി�ി� വനമായി �ഖ�ാപി�ാ�േ�ശി�� റവന� �റേ�ാ�് എ�ിവ
സംബ�ി�് ൈകവശ�ാ�െട എ��ം �മി�െട വി�തി�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇത് 2011-2016 കാലയളവി�ം 2016 �ത� ഇ�വെര�ം എ�െയ�് ഇനം
തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) പ�തി�ായി ആവശ����ം ഇനി ഏെ���വാ���മായ േമ�
ഗണ�ി�െ��� േശഷി�� സ�കാര� ൈകവശ�ാ�െട എ��ം �മി�െട
വി�തി�ം വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) ��ത �മി ഏെ����തി� തട��� ഉെ��ി� അവ പരിഹരി��തിന്
ഈ സ��ാ� ൈകെ�ാ� നടപടിക� വ��മാ�േമാ?

�ടം�ളം- െകാ�ി ൈവദ�തി ൈല� നി��ാണം

2431. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ടം�ളം-  െകാ�ി ൈവദ�തി ൈല�  നി��ാണ���ി�െട �േരാഗതി
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ പ�തി ���മാ�ം നട�ി� വ��േതാ��ടി സം�ാന�ി��ാ��
േന��� വിശദമാ�ാേമാ?
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ചി�ാ� ജലൈവദ�തപ�തി

2432. �ീ.േറാഷി അഗ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചി�ാർ ജലൈവദ�ത പ�തി�േവ�ി �മി ഏെ����  നടപടി ഏ�ഘ�ം
വെരയായി എ�റിയി�േമാ;

(ബി) ഏെ��� �മി�് ���മായി ന�പരിഹാരം െകാ��തീ��ാ�
സാധി�േവാ; ഇെ��ി� ആയതി�� കാരണം വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത േ�ാജ�ിെ� കരാ�കാ��് കരാ�  �ക െകാ��തീ��ാ�േ�ാ;

വിശദാംശ��  ന�േമാ;  ഈ �ക ���മായി എ�് െകാ��തീ��ാ�
സാധി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

ഇ��ിയി� �തിയ ൈവദ�ത നിലയം �ാപി��തിന് നടപടി

2433. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ��ിയി�  ര�ാമെ� ൈവദ�ത നിലയം �ാപി�� കാര�ം
െക.എസ്.ഇ.ബി.�െട പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� എ� െമഗാവാ�് നിലയമാണ് �ാപി��െത�ം അതിനായി േക�
സ��ാരിെ� അ�മതി ലഭി�ി�േ�ാ എ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) സം�ാന�ിന് ആവശ��� ൈവദ�തി�െട എ� ശതമാനമാണ് വിവിധ
പ�തികളി� നി�ം സം�ാന�് ഉ�പാദി�ി��ത്;

(ഡി) വീ�ക�െട േമ��രയി�ം അണെ��ക�െട സമീപ�ം
സൗേരാ��പാന�ക�  �ാപി�് ൈവദ�തി ഉ�പാദി�ി�� പ�തി
�ാവ��ികമാ�ിയി�േ�ാ;

(ഇ) ഇതി�െട എ� െമഗാവാ�് ൈവദ�തി ഉ�പാദി�ി�വാനാണ്
ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ?

ഊ��േമഖലയി� �തിയ പ�തിക�

2434. �ീ.േറാഷി അഗ�ി�
,, പി.െജ.േജാസഫ്
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,, സി.എഫ്.േതാമസ്
േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈവദ�തി േബാ�ഡ് ഊ�� േമഖലയി� നട�സാ��ിക വ�ഷം �തിയ
പ�തിക��് �പം ന�കിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ബി) ഊ�േ�ാ�പാദനരംഗ�് ��ത പ�തികളി�െട എ� െമഗാവാ�് അധിക
ൈവദ�തി ഉ�ാദി�ി�ാ� കഴി�െമ�ാണ് �തീ�ി��ത്;

(സി) ��ത പ�തി�െട നട�ി�ിന് എ� �ക െചലവ് �തീ�ി��; ഈ �ക
എ�കാരം സമാഹരി�ാനാണ് ല��മി��െത�് വ��മാ�േമാ?

ദ�തി 2021

2435. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2021-ഓ��ടി എ�ാ ഉപേഭാ�ാ���ം �ണേമ��� ൈവദ�തി
അപകടസാധ�തയി�ാതാ�ി വിതരണം െച�ക എ� ല��ം
�ാവ��ികമാ��തിന് ഇതിനകം സ�ീകരി� നടപടിക�
എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) ദ�തി  2021  എ� പ�തി�ായി േബാ�ഡിെ� േ�ാജ�് മാേനെ��്
�ണി�ക�  വഴി നട�ിലാ�� കാര���  എെ�ാെ�യാണ്;  ഇതിനായി
ആെക എ�് െചലവ് �തീ�ി��െവ�് െവളിെ���ാേമാ?

ൈവദ�തി �സരണ ന�ം

2436. �ീ.എം.ഉ��
,, എ�. ഷം��ീ�
,, ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�
,, പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ിെല�േ�ാ� ഉ�ായി�� ശരാശരി ൈവദ�തി
�സരണ ന�ം എ�യായി��; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �സരണ ന�ം ഒഴിവാ�ാനായി സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ ; ഇ�
�ലം എ� �പ�െട �സരണ ന�ം �റ�ാ� കഴി� എ�റിയി�ാേമാ;
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(സി) �സരണ ന�ം �റ�െകാ�വ��തിനായി �തിവ�ഷം േവ�ിവ��
ആവ��ന െചലവ് എ�യാണ് ; വിശദമാ�ാേമാ?

�സരണ വിതരണ ന�ം

2437. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം ൈവദ�തിരംഗ�് �സരണ
വിതരണ ന�ം എ� ശതമാനം �റ�ാ� കഴി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �സരണ വിതരണ ന�ം �റ�ാ� സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ?

െപരി����്,േഷാളയാ� ഡാ�ക�

2438. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ളയ�ി�  വലിയേതാതി�  നാശം സംഭവി� െപരി����്,േഷാളയാ�
ഡാ�ക�െട അ����ണിക�  നട�ി ൈവദ�േതാ��ാദനം ���
േതാതിലാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി� നടപടിക� ഏത്
ഘ��ിലാണ്;വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇേ�ാ�  ഈ ര�് ഡാ�കളി�  നി�ം ഉ�പാദി�ി�� ൈവദ�തി�െട
അളെവ�യാണ്;അറിയി�േമാ;

(സി) ഉ�പാദനം ���േതാതിലാ�ാ� എേ��് സാധി�െമ�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) ചാല�ടി�ഴയിെല െച�കിട ൈവദ�േതാ��ാദന പ�തിക�
ആരംഭി��തി�� നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാണ് എ�റിയി�േമാ?

േകരള വാ�� അേതാറി�ി പ�് ഹൗ�ക�െട ൈവദ�തി താരിഫ്

2439. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള വാ��  അേതാറി�ി�െട പ�്ഹൗ�ക�  �വ��ി�ി��തിന്
ൈവദ�തി നിര�് ഈടാ��ത് വ�വസായ���് ഏ�െ���ിയി��
താരിഫിെ� അടി�ാന�ിലാേണാ എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത താരിഫ് എ�ാണ് നിലവി� വ�ത്;
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(സി) മ�് സം�ാന�ളി�  പ�് ഹൗ�ക�  �വ��ി�ി��തിന് �ഷി
ആവശ����� താരിഫ് നിര�ാണ് ഈടാ��ത് എ� കാര�ം
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) േകരള വാ�� അേതാറി�ി�െട പ�് ഹൗ�ക�െട ൈവദ�തി താരിഫ് �ഷി
ആവശ����� താരിഫിേല�് മാ�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ?

േരാഗി�് ഓ�ിജ� െമഷീ� �വ��ി�ി��തിന് സൗജന� ൈവദ�തി

2440. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അത���� േരാഗം ബാധി�്കിട�� േരാഗി�് ഓ�ിജ�  െമഷീ�
�വ��ി�ി��തിന് സൗജന� ൈവദ�തി അ�വദി�ണെമ�് ആവശ�െ��്
ലീന സി.എ�.,  ചൗരം��� വീട്,  വടേ�നിര�് പി.ഒ,  ഞീ��, േകാ�യം
ന�ിയി�� നിേവദന�ി� സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ നിേവദന�ി�  തീ�മാനെമ���തിനായി ഫയ�  ആരംഭി�ി�േ�ാ.

ഫയ� ന�� അറിയി�ാേമാ. ഈ ഫയ� ഇേ�ാ� ആ�െട പ�ലാെണ�്
അറിയി�ാേമാ?

േസാളാ� ഊ��ം

2441. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ���ത�  നാളി�വെര സം�ാന�് ��പ്
ഉ�ാദി�ി�ി��തിേന�ാ�  എ� െമഗാവാ�് ൈവദ�തി ��തലായി
ഉ�ാദി�ി�ി��് എ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) േസാളാ�  ഊ�� േ�ാത�കളി�  നി�് എ� െമഗാവാ�് ൈവദ�തി
നിലവി� സം�ാന�് ഉ�ാദി�ി��െ��് അറിയി�േമാ;

(സി) േസാളാ� ഊ��ം ��തലായി ഉ�ാദി�ി��തിന് സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�
സംബ�ി� വിശദവിവര�� ലഭ�മാ�േമാ?

സൗര െെവദ�തി

2442. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സം�ാന�് സൗര െെവദ�തി ഉ�ാദനം വർ�ി�ി��തിന് എെ��ാം
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�് വ��െത� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സൗര െെവദ�തി �ാ�ക�  �ാപി��വ��് സ�ിഡി ന���േ�ാ;

വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

െക.എസ്.ഇ.ബി. നട�ിലാ�� സൗേരാ�� �ാ�ക�

2443. �ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െക.എസ്.ഇ.ബി.��തായി ആവി�രി�് നട�ിലാ��
സൗേരാ�� �ാ�ക�  വഴി എ� �ണി�് ൈവദ�തി �തിമാസം
ഉ��ാദി�ി�ാ� സാധി�െമ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത�  �ണേഭാ�ാ���് സൗേരാ�� ൈവദ�േതാ��ാദന സൗകര�ം
ഏ�െ����ത്,  െക.എസ്.ഇ.ബി.�് സാ��ികലാഭം ഉ�ാ�െമ�്
വ��് വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

പാര�േര�തര ഊർ�ം

2444. �ീ.എം. സ�രാജ്
,, എം. രാജേഗാപാല�
,, െക.വി.വിജയദാസ്
,, സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് പാര�േര�തര ഊ���ിെ� ഉപേഭാഗം
േ�ാ�ാഹി�ി��തി�ം �ചരി�ി��തി�മായി എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ രംഗ�് അെന��് നട�ാ�ി വ�� പ�തിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(സി) വ��ിക��ം വിവിധ �ാപന���ം അവ�െട ആശയ��ം
താ�പര���ം അെന��മായി ച�� െച��തി�ം അവ പര�രം
ൈകമാ��തി�ം സൗകര�ം ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) അെന��് െക�േ�ാ�മായി സഹകരി�് ഓ�ൈല�  മാ���് േ�സ്
ആരംഭി�ി�േ�ാ; എ�ി� അതിെ� ഉേ�ശ� ല���� വിശദമാ�ാേമാ?
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പാര�േര�തര ഊ��ം

2445. �ീ.പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാര�േര�തര ഊ�� േ�ാത�കളി� നി�ം നി�ിത ശതമാനം ൈവദ�തി
വാ�ി െക.എസ്.ഇ.ബി.  വിതരണം െച�ണെമ�് േക�,  സം�ാന
റ�േല�റി ക�ീഷ�ക� നി��ഷി�ി�േ�ാ;  വിശദാംശം ന��േമാ;  ഇതി�
നി�ിത ശതമാനം സൗേരാ�� പ�തിയി�  നി�മായിരി�ണെമ�്
വ�വ��േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) േക�,  സം�ാന െറ�േല�റി ക�ീഷ�ക�  നി��ഷി�ി�� ശതമാനം
പാര�േര�തര േ�ാത�കളി� നി�� ൈവദ�തി വിതരണം െച�ിെ��ി�
േബാ�ഡി�നി�ം പിഴ ഈടാ��തി�� വ�വ��േ�ാ;  വിശദാംശം
ന��േമാ; ഇ�രം വ�വ��െ��ി� െക.എസ്.ഇ.ബി.�് പിഴ ഒ�േ��ി
വ�ി�േ�ാ എ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) െക.എസ്.ഇ.ബി.  2018  �ണി�  �ഖ�ാപി� സൗരപ�തി നട�ി�
വ��ിേയാ എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത പ�തിവഴി ൈവദ�തി ഉ��ാദി�ി� �ട�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�
വിശദാംശം ന��േമാ; ഉ��ാദനം �ട�ിയിെ��ി� എ�് �ത� ഉ��ാദനം
ആരംഭി�ാ� കഴി�െമ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ൈവദ�തി േമാഷണ േക�ക�

2446. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാരേമ�തി�േശഷം നാളി�വെര എ� വ�കിട, െച�കിട
ൈവദ�തി േമാഷണ േക�ക� കെ��ിയി��്; െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഇ�മായി ബ�െ��് ൈഫ� ഇന�ി� നാളി�വെര എ� �ക ഈടാ�ി;
വ��മാ�േമാ;

(സി) നിലവി�  എ� ൈവദ�തി േമാഷണേക�ക�  സം�ാനെ� വിവിധ
േകാടതികളി� നിലനി����്;

(ഡി) ഇ�ര�ി�� ൈവദ�തി േമാഷണം തടയാ�ം േബാ�ഡിെ� ന�ം �റ�ാ�ം
സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ?
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മ�ാേ�രി ഇല�ിക് ഡിവിഷനി�െ�� െസ�� ഓഫീ�ക�

2447. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ�ാേ�രി ഇല�ിക് ഡിവിഷനി�െ�� െസ��  ഓഫീ�ക�
ഏെത�ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ െസ�ൻ ഓഫീസിെ��ം പരിധിയി�െ�� �േദശ�ൾ
ഉപേഭാ�ാ��െട എ�ം,  11 െക.വി.  െെല�കൾ  ,  എൽ.ടി.  െെല�കൾ  ,

�ാ�േ�ാ�മ�ക� എ�ിവ സംബ�ി� വിശദാംശ�� നൽ�േമാ;

(സി) ഓേരാ െസ�ൻ ഓഫീസിെ��ം �ാഫ് പാേ��ം നിലവി��
ജീവന�ാ�െട എ��ം വിശദമാ�ാേമാ?

KSEB െസ�� ആഫീ�ക� �ട�ാ�ം നിലവി��വ ശാ�ീകരി�ാ�ം നടപടി

2448. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ണേഭാ�ാ��െട എ�ം വ��ി�വ�� സാഹചര��ി� KSEB ��ത�
െസ��  ആഫീ�ക�  �ട�ാ�ം നിലവി��വ ശാ�ീകരി�ാ�ം
നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദീകരി�ാേമാ?

െന�ാറ മ�ല�ിെല േവാ�േ�ജ് �ാമം

2449. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ാറ നിേയാജക മ�ല�ിെല അയി��  പ �ായ�ി�  േവാ�േ�ജ്
�ാമം അ�ഭവെ���ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) േവാ�േ�ജ് �ാമം പരിഹരി��തിനായി അയി��  പ�ായ�ി�  �തിയ
സബ് േ�ഷ� അ�വദി�ാ� ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) നിലവി�  ഇ�സംബ�ി�് എെ��ി�ം നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

ഉെ��ി� വിശദാംശം ന��േമാ?
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വാ��-110 െക.വി.സബ് േ�ഷ�

2450. േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വാ�രിൽ െക.എസ്.ഇ.ബി.�െട  110  െക.വി.സബ് േ�ഷ�
�ാപി��തി�� നടപടിക�  ഇേ�ാ�  ഏത് ഘ��ിലാെണ�്
അറിയി�ാേമാ;  ഇതിനായി �ക അ�വദി�ി�േ�ാ;ഇ�മായി ബ�െ��
ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;എ� �കയാണ് ��ത പ�തി�ായി
െചലവ് കണ�ാ�ിയി��ത്;

(ബി) ഇതിനാവശ�മായ �ലം കെ��ിയി�േ�ാ;ഉെ��ിൽ �ലേമെ����
നടപടി ���ിയാ�ി സബ് േ�ഷ�  �ാപി��തി�േവ� നടപടിക�
ത�രിതെ���േമാ?

േകളക�് 66 െക വി സബ് േ�ഷ�

2451. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകളക�് അ�വദി�ി��  66  െക.വി.  സബ് േ�ഷെ� നി��ാണ
�വ��ന�ിെ� �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സബ് േ�ഷ�  ���ി ���ീകരി�് എേ�ാ�  �വ��ന�മമാ�ാ�
സാധി�െമ�് അറിയി�ാേമാ?

െക.എസ്.ഇ.ബി. അസി��് എ�ിനീയ� ത�ിക

2452. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ഇ.ബി.യി�  അസി��് എ�ിനീയ�  (ഇല�ി��)ത�ികയി�
നിലവി�  എ� ഒഴി�ക��് ��ത ഒഴി�ക�  പി.എസ്.സി�് റിേ�ാ��്
െച�ി�േ�ാ; അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത ഒഴി�കളി�  നിയമനം നട�ാ�ത് എ�െകാ�ാണ്;
വ��മാ�േമാ;

(സി) േക� ൈവദ�ത അേതാറി�ി�െട  2010  െല �ര� മാനദ���െട
ഭാഗമായി അസി��് എ�ിനീയ�  (ഇല�ി��) മാ�െട  20  ശതമാനം
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ഐ.�ി.ഐ.  േക�ാ��െട കാര��ി�  എെ��ി�ം തീ�മാനം
എ�േ���േ�ാ; െവളിെ���േമാ;

(ഡി) ഉെ��ി� ഇ�ാര��ി� അടിയ�ര തീ�മാനം എ��് പി.എസ്.സി. റാ�്
ലി�ി� നി�ം നിയമനം നട��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െക.എസ്.ഇ.ബി. അസി��് എ�ിനീയ� (ഇല�ി��) ത�ിക

2453. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ഇ.ബി.യിെല അസി��് എ�ിനീയ�  (ഇല�ി��) മാ�െട
പി.എസ്.സി.  ക�ാ�യി�  എ� ഒഴി�ക�  ആണ് നിലവി�  ഉ�ത് എ�്
െവളിെ���േമാ;

(ബി) ��ത ഒഴി�ക� പി.എസ്.സി.� റിേ�ാ��് െച�ി�േ�ാ; എ�ി� അതിെ�
വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(സി) െക.എസ്.ഇ.ബി.യി�  നിലവി�  �ന� േവതന അവധിയി�  ഉ� എ�
അസി��് എ�ിനീയ�  (ഇല�ി��) മാ�  ആണ് ഉ�ത് എ�്  40  %

പി.എസ്.സി. ക�ാ�, 10 % ഇ� സ��ീസ് ക�ാ�, 30% ഡിേ�ാമ ക�ാ�, 20 %

ഐ.�ി.ഐ. ക�ാ� അ�സരി�് തരം തിരി�് വിവരം ന��േമാ;

(ഡി) െക.എസ്.ഇ.ബി.യിെല അസി��് എ�ിനീയ�  (ഇല�ി��) മാ�െട
സാ�ഷ�ഡ് െ��തി�  േ�ാ��്സ് ക�ാ�,  ആ�ിത നിയമനം
എ�ിവ�ായി മ� ക�ാ� ഇന�ി�  മാ�ി വ�ിരി��  45  ത�ികകളി�
നിലവി� എ� ഒഴി�ക� ആണ് ഉ�ത് എ�് െവളിെ���േമാ;

(ഇ) ��ത ഒഴി�ക�ം 40 % പി.എസ്.സി. ക�ാ�യി� �ന� േവതന അവധിയി�
ഉ� അസി��് എ�ിനീയ�  (ഇല�ി��) മാ�െട ഒഴി�ക�ം ഇേ�ാ�
നിലവി�  ഉ� അസി��് എ�ിനീയ�  (ഇല�ി��) മാ�െട  40  %

പി.എസ്.സി.  ഓ��  ക�ാ� റാ�് ലി�ി�  നി�ം നിക��തി��
നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; അതിെ� വിശദാംശ�� ന��േമാ?

െക.എസ്.ഇ.ബി.യിെല ത�ികക�

2454. �ീ.സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ഇ.ബി.യി�  ഇല�ിസി�ി വ���, മീ��  റീഡ�, െെല�മാ�,
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ഓഫീസ് അ��ഡ�്,  �നിയ� അസി��റ്,  കാഷ��, സിവി�/ഇല�ി��
സബ് എ�ിനീയ�, അസി��് എ�ിനീയ�, െഫയ�േകാ�ി അസി��്,
സീനിയ�  അസി��് എ�ീ ത�ികക�െട സാ�ഷ�ഡ് ��ത്
െഎ.െഎ.എം.സമ��ി� റിേ�ാ��ിന് ��് എ�യാെണ� വിവരം ത�ിക
തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േമ��റ� ത�ികകളി�  �യിനിയാേയാ െ�ാവിഷണലാേയാ,

േകാ��ാ�ിേലാ േജാലി േനാ�� ജീവന�ാ�െട എ�ം ത�ിക തിരി�്
വ��മാ�േമാ;

(സി) േമ�പറ�ിരി�� ത�ികകളി� േജാലി േനാ�� �ിരം ജീവന�ാ�െട
എ�ം ത�ിക തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) െഎ.െഎ.എം. റിേ�ാ��് െക.എസ്.ഇ.ബി.യി� നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; എ�ി�
ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ?

െെവദ�തി േബാ�ഡിെല ത�ിക �റ��

2455. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െെവദ�തി േബാ�ഡിെല ത�ികക�  െവ�ി�റ�് ഭാവിയി�  ജീവന�ാ�െട
എ�ം �റ�ാ� േബാ�ഡ് ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) ജീവന�ാ�െട ത�ിക �റ��ത് സംബ�ി�് െഎ.െഎ.എം. േകാഴിേ�ാട്
ന�കിയ ശിപാ�ശക� എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) �ാ��ിഷ� ആ�് സി�ം ഓ�േറ�ിംഗ്,  ജനേറഷ�, േകാ��േറ�് ഓഫീസ്
എ�ിവിട�ളി�  ഓേരാ വിഭാഗ�ി�ം എ� ത�ികക�  �റ�വാ�
കഴി�െമ�് പഠി��തിനായി �േത�ക സമിതി �പീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം
ന��േമാ;

(ഡി) െക.എസ്.ഇ.ബി.യി�  നിലവി�  ജീവന�ാ�  വിരമി�� ഒഴി�കളി�
പി.എസ്.സി. നിയമനം നട��േ�ാ; എ�ി� 2017�ം 2018�ം ഇ�കാരം
എ� േപ��് നിയമനം ന�കിെയ�് വ��മാ�േമാ?

��റ പ�് ഹൗസിെല േവാ�േ�ജ് ��ം

2456. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) മതിയായ േവാ�േ�ജ് ലഭി�ാ�ത് കാരണം വാമന�രം
നിേയാജകമ�ല�ിെല ��റയി�� േകരളാ വാ�� അേതാറി�ി�െട പ�്
ഹൗസി�  നി�ം െവ�ം പ�് െച��തിന് കഴി��ിെ�� കാര�ം
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ ��ം പരിഹരി��തിന് െക.എസ്.ഇ.ബി.  സ�ീകരി� നടപടിക�
വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) ��പരിഹാര�ി�� മാർ�ം വിശദീകരി�േമാ?

ഡാ�ക�െട �ര�

2457. �ീ.രാ� എ�ഹാം
,, ആ�ണി േജാ�
,, േജാ� െഫ�ണാ�സ്
,, െക.�േരഷ് ���് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഡാ�ക�െട �ര�ിതത��ം ഘടനാപരമായ കാര���ം സംബ�ി�് ഈ
സ��ാ� എെ��ാം പഠന��ം ഗേവഷണ��മാണ് നട�ിയി��ത്;

(ബി) നിലവി�� ഡാ�ക�െട �ര�ിതത��ം �ായിയായ �കടന�ം
െമ�െ����തിനായി േക�സ��ാ�  �േഖന പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;

എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) എ�ി�  ഏെത�ാം ഡാ�കെളയാണ് ഈ പ�തിയി�
ഉ�െ���ിയിരി��െത�ം എ� േ�ാജ�കളാണ് ഇതിനായി
ത�ാറാ�ിയിരി��െത�ം വ��മാ�ാേമാ?

ശാ�ിവന�ി�െട�� ൈവദ�തി ൈലൻ

2458. �ീ.വി.ഡി.സതീശ�
,, പി.ടി. േതാമസ്
,, അ�വ� സാദ�്
,, േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എറണാ�ളെ� ശാ�ിവന�ി�െട െക.എസ്.ഇ.ബി.�െട  110  െക.വി.
െെല� വലി��ത് �ല�� പാരി�ിതിക ആഘാതെ� �റി�് അതിന്

resource://app/res/html5.html

93 of 121 Thursday 06 June 2019 05:28 PM



അ�മതി ന���തിന് ��് എെ��ി�ം പഠനം നട�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ശാ�ി വന�ിെല െെജവ ആവാസ വ�വ��െട കാര��ി� േകാടതിെയ
െത�ി�രി�ി�� വിധ�ി�� റിേ�ാ��ാണ് െക.എസ്.ഇ.ബി.  ന�കിയത്
എ� ആേ�പം വ�താപരമാേണാ;

(സി) ശാ�ിവന�ിെ� അരികി�െട െെജവ സ��ിന് വലിയ േകാ�ം വരാ�
രീതിയി� െെവദ�തിെെല� വലി�ാെമ�ിരിെ�,വന�ിന് ന�വി�െട െെല�
നി��ി�് െെജവ സ��ിന് വ� നാശ��ാ�� നടപടി െക.എസ്.ഇ.ബി.
സ�ീകരി�ത് എ�െകാ�ാെണ�് അറിയി�ാേമാ ?

സഹകരണ വ��ിെ� �വ��ന��

2459. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ
സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം സഹകരണ വ��ി�
നട�ിയ �ധാന �വ��ന�� എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി� േശഷം സഹകരണവ��ി� വിവിധ
ത�ികകളിലായി എ� ഉേദ�ാഗാ��ിക��് നിയമനം ന�കിയി��്;
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സഹകരണവ��ി�  �തിയതായി എെ��ി�ം മാ�ം െകാ�വരാ�
ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

സഹകരണേമഖല�െട വികസന�ിനായി നട�ാ�ി വ�� പ�തിക�

2460. �ീ.െജയിംസ് മാത�
,, പി.വി. അ�വ�
,, സി. െക. ശശീ��
,, െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയ സഹകരണ വികസന േകാ��േറഷ�  സഹകരണ േമഖല�െട
വികസന�ിനായി സം�ാന�് നട�ാ�ി വ�� പ�തിക�
എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) സഹകരണ �ാപന��  വഴി കാ�ഷിേകാപേയാഗ സാധന��
ഉ�ാദി�ി�ാ�ം കാ�ഷിേകാ����െട സം�രണം,  വിപണനം,  സംഭരണം
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എ�ിവ�ാ�ം എെ��ാം സഹായമാണ് ന�കി വ��ത്;

(സി) എ�.സി.ഡി.സി. 2018-19 സാ��ിക വ�ഷം വിവിധ സഹകരണ വികസന
പ�തിക��ായി എ� േകാടി �പയാണ് സം�ാന�ിന്
അ�വദി�ി��െത�ം ഇതി�  എ� േകാടി �പയാണ് സ� സിഡി
ഇന�ി� ന�കിയി��െത�ം വിശദമാ�ാേമാ?

�ളയ �രിതമ�ഭവി�വ��് സഹകരണ വ��് ന��� സഹായ��

2461. �ീ.എസ്.ശർ�
,, സജി െചറിയാ�
�ീമതി.വീണാ േജാ��്
�ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകയ�  േകരള പ�തി�െട ഭാഗമായി �ളയ�ി�  സ���മാ�ം വീട്
ന�െ�� ��ംബ���് �തിയ വീട് നി��ി�ന���തിന് െകയ� േഹാം
പ�തി നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) �ളയ�ി�  �രിതമ�ഭവി�വ��് മ�് എെ��ാം സഹായ�ളാണ്
സഹകരണ വ��് ന���െത�് വ��മാ�ാേമാ?

��കളി� �ാ��് �ാസ് �റിക�െട നിർ�ാണം

2462. േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണയ��ിെ� ഭാഗമായി ��കളി�  �ാ��്
�ാസ് �റിക�ം ഊ�ജ�മത�� അ��ക�ം നിർ�ി��തി�� പ�തി
ഈ സ��ാ�  നട�ാ�ിയി�േ�ാ;ഉെ��ിൽ ഇതിനായി ഇ�വെര
ഏെതാെ� ��ക��് �ക അ�വദി�ി�െ��് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇതിെന സംബ�ി� ജി� തിരി�� വിവരം ന�കാേമാ; ��ത പ�തിയിൽ
��ത� ��കെള ഉ�െ���ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;വിശദമാ�ാേമാ;

ക�ഷക��് ന��� പലിശ ഇളവ്

2463. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി
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ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ക�ഷക��് പലിശ ഇളവ് ന��� �ഖ�ാപനം ബാ�കളി�
നട�ാ�ിയിെ��ത് പരിേശാധി�േമാ;

(ബി) സം�ാനെ�  1136  സഹകരണ ബാ�ക�  ക�ഷക��് പലിശ ഇളവ്
ന�കിയിെ�� കാര�ം പരിേശാധി�് നടപടി സ�ീകരി�വാ�
സഹകരണസംഘം രജി�ാ��് നി�േ�ശം ന��േമാ;

(സി) �ത�മായി േലാ�  തിരി�ട�� അേപ�ക�െ��ി�ം പലിശയിളവ്
ലഭ�മാ�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) പലിശയിളവ് ലഭി�ാ� അേപ�ക�െട ജി� തിരി�� കണ�്
ലഭ�മാ�േമാ;

(ഇ) ഇത് �േത�കം പരിേശാധി�് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;  ഈ വിഷയ�ി�
നാളി�വെര രജി�ാ� സ�ീകരി� നടപടിക� അറിയി�േമാ?

സഹകരണ സംഘ��െട ആ�നികവ��രണം

2464. �ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ�
,, െക. ബാ�
,, വി. േജായി
,, സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ
സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജനകീയ ��ാനമായി മാറിയ സഹകരണ സംഘ�െള
ആ�നികവ��രി�ം കാര��മത വ��ി�ി�ം സാധാരണ�ാരെ� ബാ�്
എ� �ിതിയിേല�് ഉയ��ാ�  നട�ിവ�� �വ��ന��
എെ��ാമാെണ�് വിവരി�ാേമാ;

(ബി) സാ��ിക ��ിരതയി�  വീ� വ��ാെത സാ�ഹ��തിബ�ത
നിറേവ�കെയ� ല��േ�ാെട ഏെ���ി�� �ധാന �വ��ന��
എെ��ാമാണ്;  െകയ�േകരള,  െകയ�േഹാം,  െകയ�  േലാ�  പ�തിക�
വഴി െച�വ�� �വ��നം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) റി�് ഫ�് പ�തി�കാരം അ�വദി� സഹായധനം എ�െയ�ം ഇ�വഴി
എ� േപ��് സഹായധനം ലഭ�മാ�ിെയ�ം അറിയി�ാേമാ?

സം�ാന സ��ീസ് സഹകരണ േബാ�ഡിെ� ജനറ� മാേനജ� ത�ിക
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2465. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ
സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള സം�ാന സ��ീസ് സഹകരണ േബാ�ഡിെ�  27.12.2018  െല
4/2018  വി�ാപന �കാരം കാ�ഗറി  1  /2018  എ ജനറ�  മാേനജ�
ത�ികയി� െകാ�ം അ�ബ� സഹകരണ ബാ�ിെല ഒഴിവിേല�് നട�ിയ
പരീ�യി�  പരീ�ാ േബാ�ഡ് ഉേദ�ാഗാ��ികെള പരീ��ായി
െതര െ���ത് നി��ഷി� അ�ഭവ പരി�ാന സ��ിഫി��ിെ�
പരിേശാധന�് േശഷമാേണാ എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) നി��ഷി� അ�ഭവ പരി�ാന�� ഉേദ�ാഗാ��ിക�  മാ�മാേണാ ഈ
പരീ� എ�തിയത്;

(സി) ��ത പരീ��െട ക�് ഓഫ് മാ��് എ�യായി�� എ�റിയി�ാേമാ:

വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ��ത ത�ികയി� േഷാ��് ലി�ി� എ� േപ� ഉ�െ��ി�െ��ം ��ത
ഉേദ�ാഗാ��ിക�  നി��ഷി� �കാര�� അ�ഭവ പരി� ഞാന
സ��ിഫി��് ഹാജരാ�ിയി�േ�ാ എ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) ��ത ബാ�ിേല�് മാ�മായി ജനറ� മാേനജ� ത�ികയിേല�് കഴി�
ര�് വ�ഷ�ിനിെട വി� ഞാപനം �റെ��വി�ി�േ�ാ;

(എഫ്) ��ത ത�ികയി�  നിയമനം നട�ിയി�േ�ാ  ;  ഇെ��ിൽ ആയതിെ�
കാരണം വിശദമാ�ാേമാ?

സഹകരണ �ാപന�� വഴി േ�മ െപ�ഷ�ക�

2466. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  ക��� മ�ല�ി�  എ� േകാടി �പ�െട
േ�മെപ�ഷ�ക� സഹകരണ �ാപന�� വഴി വിതരണം െച�ി��്;
വ�ഷം തിരി�� കണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� വയനാട് ജി�യി� എ� േകാടി �പ�െട േ�മെപ�ഷ�ക�
സഹകരണ �ാപന��  വഴി വിതരണം െച�ി��്;  വ�ഷം തിരി��
കണ�് വ��മാ�ാേമാ?

സം�ാന കാ�ഷികവികസന ബാ�്
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2467. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന കാ�ഷികവികസന ബാ�ിെ� എറണാ�ളം ജി�യി��
െ�യിനിംഗ് െസ�റിെ� നവീകരണ�ിനായി െചലവാ�ിയ �ക എ�; ഇനം
തിരി�� കണ�ക� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന കാ�ഷികവികസന ബാ�് പ�നംതി�യി� വാ�ിയ �ല�ിന്
െഫയ�വാല�വി�ം �ടിയ ഫീസിന�ി�  �ലം രജി��  െച�ി�േ�ാ;

എ�ി� രജിേ�ഷ� നട�ിയ ആധാര�ിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) കാ�ഷിക വികസനബാ�ിെ� എ�ാ ഓഫീ�കളി�ം ക���ൈറേസഷ�
നട�ിലാ��തിെ� ഭാഗമായി േസാ�് െവയ� വാ�ി�ത് എ� �ക�ാണ്;
ഏത് സ��ാ�  അംഗീ�ത ഏജ�സിയി�  നി�ാണ് േസാ�് െവയ�
വാ�ി�ത്;  ഭരണസമിതി അ�വാദം ന�കിയ ഉ�രവിെ� പക��്
ലഭ�മാ�േമാ ;

(ഡി) 2013-18 കാലഘ��ി� ബാ�ി� എ�േപെര താ�കാലിക ജീവന�ാരായി
നിയമി�െവ�ം അവ�െട േയാഗ�തക�  എെ�ാെ� ആയി��െവ�ം
വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) സം�ാന കാ�ഷിക വികസന ബാ�ി�  നിലവി�  എ� ഒഴി�ക�  ഉ�്;
��ത ഒഴി�ക�  പി.എസ്.സി �് റിേ�ാ��് െച�ി�േ�ാ;  എ�ി�
വിശദമാ�േമാ; ടി ഒഴി�കളി� പി.എസ്.സി വി�ാപനം �റെ��വി�ി�േ�ാ;

എ�ി� വ��മാ�ാേമാ?

കാ�ഷിക-�ാമവികസന ബാ�ിെല വാ��് ഈടായി ന�കിയ ആധാര��

2468. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ
സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ചാല�ടി സഹകരണ കാ�ഷിക-�ാമവികസന ബാ�ിെല അംഗ�� വാ��്
ഈടായി ന�കിയ ആധാര�� �ളയ�ി� നശി�േപായതിന് പകരമായി
ആധാര��െട സാ��െ���ിയ പക��ക� സൗജന�മാ�ം കാലതാമസം
�ടാെത�ം ന���തിന് ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

�ഡി�് സഹകരണസംഘ��

2469. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ
സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) കഴി� സ��ാരിെ� കാല�് തി�വന��രം ജി�യി�  എ� �ഡി�്
സഹകരണസംഘ�� �പീകരി�ി��് ;വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) കഴി� സ��ാരിെ� കാല�് തി�വന��രം ജി�യി�  എ� േനാ�
�ഡി�് സഹകരണസംഘ�� �പീകരി�ി��്;വ��മാ�ാേമാ?

തി�വന��രം ജി�യിെല �തിയ സഹകരണ സംഘ��

2470. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ
സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം തി�വന��രം ജി�യി�
�തിയതായി എ� സഹകരണ സംഘ��  �പീകരി�ി�െ��ം അവ
എവിെടെയ�ാെമ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) തി�വന��രം ജി�യിെല ലാഭകരമായി �വ��ി�� സഹകരണ
�ാപന�� ഏെത�ാെമ�് വ��മാ�േമാ?

സഹകരണസംഘ�ളിെല അ�ിനിേ��ർ ഭരണം

2471. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ാഥമിക സഹകരണസംഘ��  ഉ�െ�െട ആെക എ�
സഹകരണസംഘ�� �വ��ി��െവ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) അവയി�  എ� സംഘ�ളിലാണ് അ�ിനിേ��ർ ഭരണം നിലവി��ത്
എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) പിറവം മ�ല�ി�  മണീട് സ�വീസ് സഹകരണ സംഘ�ി�
അ�ിനിേ��ർ ഭരണം നിലവി�േ�ാെയ�ം എ�ി� അ�ിനിേ��ർ ഭരണം
നിലവി�  വരാനിടയായ സാഹചര�െമ�ാെണ�ം അവിെട െതരെ���്
നട�ാ�തിെ� കാരണെമ�ാെണ�ം വ��മാ�േമാ?

ക�സ�മ� െഫ�കളിെല പ�േ�സ് നടപടിക�

2472. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ക�സ�മ� െഫ�കളിേല�് സാധനം പ�േ�സ് െച��തിന് എെ�ാെ�
�താര�മായ നടപടികളാണ് ഇൗ സ��ാ�  നട�ിലാ�ിയി�ളളെത�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇടനില�ാെര ഒഴിവാ�ി ഭ��വ���  ഉ�പാദകരി�  നി�ം േനരി�്
വാ�ാ�ളള നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

സം�ാന സഹകരണ ബാ�ി� നി�് ൈവദ�തി വ��ിന് വാ�

2473. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സഹകരണ ബാ�ി� നി�് ൈവദ�തി വ��ിന് ആയിരം േകാടി
�പ വാ� ന��ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) േനരെ� വാ� ന�കാെമേ�� െപാ�േമഖലാ ബാ�ക�െട ക�േസാ�ഷ�ം
മതിയായ ഈടി�ാ�തിെ� േപരി�  ഇതി�  നി�ം പി�മാറിയി��തായി
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി�  സ��ാ�  ഗ�ാര�ി�െട അടി�ാന�ി�  വാ� അ�വദി�ാ�
ഉേ�ശി��േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

റി�് ഫ�് ആ��ല�ം

2474. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല സഹകരണ ബാ�കളി� നി�ം റി�് ഫ�്
ആ��ല��ി�േവ�ി എ� അേപ�ക�  സഹകരണ േ�മ േബാ�ഡി�
ലഭി�ി�െ��് ബാ�് തിരി�് വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത അേപ�കളി� എ� അേപ�കളിേ�� തീ�മാനെമ��ി�െ��്
വ��മാ�ാേമാ?

(സി) ��ത അേപ�കളി� റി�് ഫ�് അ�വദി��തി� വ�� കാലതാമസം
ഒഴിവാ�ി അ�ഹരായവ��് റി�് ഫ�് ലഭ�മാ��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

റി�് ഫ�ി� നി�് അ�വദി�� �ക
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2475. �ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ
സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സഹകരണസംഘ��, ജി�ാ സഹകരണ ബാ�്,  വിവിധ സ��ീസ്
�ാഥമിക സഹകരണസംഘ��  എ�ിവിട�ളി�  നി�ം വാ� എ���
�ണേഭാ�ാ��  േരാഗികളാ�കേയാ മരണെ��കേയാ െച�േ�ാ�  റി�്
ഫ�ി� നി�് അ�വദി�� പരമാവധി �കയായ  1.5 ല�ം �പ വളെര
�റവാെണ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  റി�് ഫ�് �ക കാേലാചിതമായി
വ��ി�ി�് സഹകാരിക��് ��ത�  ആശ�ാസം ന���തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

സം�ാന കാ�ഷിക വികസന ബാ�ിെല ഒഴി�ക�

2476. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ�
,, പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ
സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന കാ�ഷിക വികസന ബാ�ിെല ഒഴി�ക�  പി.എസ്.സി.�്
റിേ�ാ��് െച�വാ� എ�ാണ് ഭരണസമിതി തീ�മാനം എ��ത്;  ��ത
ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) പി.എസ്.സി.�് ഒഴി�ക�  റിേ�ാ��് െച�ാ�  തീ�മാനം എ�� േശഷം
ഏെതാെ� ത�ികകളി� ബാ�് േനരി�് നിയമനം നട�ക�ം െ�ാേമാഷ�
ന��ക�ം െച�; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) നിലവി� കാ�ഷിക വികസന ബാ�് ജനറ� മാേനജരായ ഉേദ�ാഗ�െയ
നിയമി�ിരി��ത് ഏെതാെ� േയാഗ�തക�െട അടി�ാന�ി�  ആണ്;
ജനറ�  മാേനജ�  ആകാ�  എെ�ാെ� േയാഗ�തക�  േവണം;
വിശദീകരി�ാേമാ?

മ�രപറ�് സ��ീസ് സഹകരണ ബാ�് ചീഫ് എ�ിക��ീവിെ� സെ�ൻഷൻ

2477. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ
സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ�രപറ�് സ��ീസ് േകാ-ഓ�േറ�ീവ് ബാ�് ചീഫ് എ�ിക��ീവ് (െസ��റി)
െയ സെ��് െച�വാൻ സഹകരണ സംഘം രജി�ാ��് നി�േ�ശം
ന�കിയി�േ�ാ; എ�ി� ആയതിെ� പക��ക� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഉ�രവ് സഹകരണ സംഘം രജി�ാ�  നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;
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വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഈ ഉേദ�ാഗ��  നിലവിൽ സെ��ഷനിലാേണാ;  അെ��ി�  ��ത
ഉ�രവ് നട�ിലാ�വാൻ സ�ീകരി�വ�� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

�വ�� സ��ീസ് സഹകരണ ബാ�്

2478. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം ജി�യി�  �വ��  സ��ീസ് സഹകരണ ബാ�ി�  2006

ജ�വരി �ത�  2009  െമയ് വെര�� കാലയളവി�  ദിവസ�ലി
അടി�ാന�ി�ം കരാ�  വ�വ�യി�മായി എ� ജീവന�ാ�
േജാലിെച�ി��;  അവ�െട േപ�ം ത�ിക�ം കാലയള�ം ഇനം തിരി�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത കാലയളവി�  ദിവസ�ലി/കരാ�  അടി�ാന�ി�  േജാലിെച�
ജീവന�ാ�െട ഹാജ� രജി��െട പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ��ത കാലയളവി�  ദിവസ�ലി/കരാ�  അടി�ാന�ി�  േജാലിെച�
ജീവന�ാ� ൈക��ിയ ശ�ളം/ദിവസ�ലി�െട വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത കാലയളവി�  ദിവസ�ലി/കരാ�  വ�വ�യി�  േജാലിെച�വ�
പിരി�േപായി�േ�ാ; ഉെ��ി� ഇവ��് െതാഴി� പരിചയ സ��ിഫി��്
ന�കിയി�േ�ാ; ആ�െ��ാം; വിശദമാ�ാേമാ?

�റിസം രംഗെ� സമ�വികസനം

2479. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

2018-19  സാ��ികവ�ഷം �റിസം വ��ിെ� �ാ�  ഫ�ി�  നി�ം
സം�ാന �റിസ�ിെ� സമ�വികസന�ിനായി എെ�ാെ�
കാര����ാണ് ഭരണാ�മതി ന�കിയി�ളളെത�് ആയതിെ� �കയട�ം
ജി� തിരി�് വ��മാ�ാേമാ?

�ളയ�ിന് േശഷം േകരളം സ�ർശി� വിേനാദസ�ാരിക�
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2480. �ീ.ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ
സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

�ളയ�ിന് േശഷം േകരളം സ�ർശി� ആഭ��ര-വിേദശ
വിേനാദസ�ാരിക�െട എ�ം പ�ിക തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ?

വിേദശ ആഭ��ര �റി�ക�

2481. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ളയാന�രം �റിസം േമഖല�െട തിരി�വരവിനായി സ��ാ�  സ�ീകരി�
നടപടിക� എെ��ാമാണ്; അറിയി�േമാ;

(ബി) ഈ വ�ഷം േകരള�ി� എ�ിയ വിേദശ ആഭ��ര �റി�ക�െട എ��ി�
വ��നവ് ഉ�ായി�േ�ാ; ജി� തിരി�് കണ�ക� വ��മാ�േമാ?

വിേദശ വിേനാദസ�ാരിക�� േനെര അ�മ��

2482. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ��� വിേദശ വിേനാദസ�ാരിക�� േനെര നട��
അ�മ�� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) �റിസം രംഗെ� ബാധി�� ഇ�രം �വണതക�  ഇ�ാതാ�വാ�
അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ; എ�ി� ഇതിെ� വിശദാംശം ന��േമാ?

കഴി� വ�ഷം സം�ാനം സ�ർശി� വിേനാദസ�ാരിക�

2483. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ
സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� വ�ഷം  (2018)  സം�ാന�് എ� വിേനാദസ�ാരിക�
സ��ശനം നട�ി;  ഇതി� ആഭ��ര �റി�ക� എ�;  വിേദശ �റി�ക�
എ�;ഇവ�െട സ��ശന�ി�െട എ� േകാടി �പ�െട വ�മാനം
സം�ാന�ിന് ലഭി�; വ��മാ�േമാ;?

(ബി) ഹ��ാ�ക� വിേനാദസ�ാരേമഖലെയ ബാധി��െവ�് ക���േ�ാ;

എ�ി�  �റിസം േമഖലെയ ഹ��ാ�കളിൽ നി�ം ഒഴിവാ�ാ�  എ�്
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നടപടിക� സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) വിേനാദസ�ാരികെള ആക�ഷി��തിനായി അ�ാരാ� �ചാരണപരിപാടി
സംഘടി�ി�േവാ;  എ�ി� ഏെത�ാം രാജ��ളി� �ചാരണം സംഘടി�ി�;

�റിസം േമഖലെയ �തിനിധീകരി�് എ�േപ� പെ���;  അവ� ആെര�ാം;
എ� �പ ഇതിേല�ായി െചലവഴി�; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ

�റിസം രംഗ�് �തനപ�തിക�

2484. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ
സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം വിേദശ �റി�ക�െട
സ��ശന�ി� വ��ന��ായി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) �റിസം േമഖലയി�  ��ത�  ആ��ാെര ആക�ഷി��തിന് എെ�ാെ�
�തിയ പ�തിക�  ആരംഭി�ാനാണ് സ��ാ�  ഉേ�ശി��ത്
എ�റിയി�ാേമാ?

�റി�് ഇ�ഫ�േമഷ� െസ��ക� ആരംഭി�വാ� നടപടിക�

2485. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ
സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരളം സ��ശി�ാ� ആ�ഹി�� ഇതരസം�ാന�ാ��് േകരളെ�
സംബ�ി� വിവര��  ലഭ�മാ��തിനായി ഏെത�ാം സം�ാന�ളി�
ഇ�ഫ�േമഷ� ഓഫീ�ക� ആരംഭി�ി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതരസം�ാന�ളിെല �റി�് േക����് സമീപം േകരള�ിെ� �റി�്
ഇ�ഫ�േമഷ� െസ��ക� ആരംഭി�വാ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഇതരസം�ാന�ളിെല �റി�് േക��ളി�  േകരള�ിെ�
സവിേശഷതക�ം കരകൗശലവി��ം െവളിവാ�ാ�  ഉത�� തര�ി�
�തിയ പ�തിക� ആവി�രി�് നട�ിലാ�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

ഉ�രവാദി� �റിസം മിഷ�

2486. �ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ�
,, എസ്.രാേജ��
,, സി.���
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,, ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ
സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഉ�രവാദി� �റിസ�ിെ� ഫല�ദമായ നട�ി�ിനായി
സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിനായി �പീകരി� ഉ�രവാദി� �റിസം മിഷെ� �വ��ന��
സം�ാനെമാ�ാെക വ�ാപി�ി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) ��ത മിഷന് കീഴി�  �തിയ �ണി�ക�  രജി��  െച��തി��
നടപടി�മ�� എെ��ാമാണ്;

(ഡി) ��ത പ�തി �കാരം �ത��മാ�ം പേരാ�മാ�ം എ� േപ��് െതാഴി�
ന�കാ� സാധി� എ�തിെ� കണ�് ലഭ�മാേണാ;

(ഇ) ഉ�രവാദി� �റിസം രംഗെ� മിക� �വ��ന���് ലഭി�ി��
അംഗീകാര�� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

വിേനാദസ�ാര വ��ിന് സം�ാന�ിന് �റ�� ആ�ിവകക�

2487. �ീ.എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന വിേനാദസ�ാര വ��ിെ� ഉടമ�തയി�  േകരള�ിന്
�റ�� ആ�ിവകക� എെ�ാ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ആ�ിവകക�  പരിപാലി��തി�ം സംര�ി��തി�ം
സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ ?

വിേനാദസ�ാരികെള ആക�ഷി�ാ� വിപണനത�ം

2488. �ീ.എസ്.രാേജ��
,, േജാ� െഫ�ണാ�സ്
,, ബി.ഡി. േദവ�ി
,, ��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സി.എ�.എ�  �ാവ�  േപാ�� ��ഖ അ�ാരാ� ചാന�
വിേനാദസ�ാരിക�  ക�ിരിേ�� �ധാന�ല�ളിെലാ�ായി
വിലയി��ിയി�� േകരള�ിേല�് വിേദശ�നി�ം രാജ��ിെ�
വിവിധഭാഗ�ളി�  നി�ം ��ത�  വിേനാദസ�ാരികെള ആക�ഷി�ാ�
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സർ�ാർ നട�� വിപണനത��� എെ��ാമാണ്;

(ബി) സം�ാനെ��� വിേനാദസ�ാരിക�  സ��രായി മട��താണ്
ഏ��ം ന� വിപണനത�െമ�ത് കണ�ിെല��്
വിേനാദസ�ാരേക���െട �ചിത�പരിപാലന�ി�ം മിക�
താമസസൗകര��ം വിേനാദസ�ാരേക��െള ബ�ി�ി�െകാ��
ഗതാഗതസൗകര��ം ഏ�െ����തി�ം സ�േ�ാപരി അതിഥിക�െട
�ര� ഉറ�ാ��തി�ം പ�തിക�  ആവി�രി�ി�േ�ാ;  വിശദാംശം
ന�കാേമാ;

(സി) സം�ാനെ� വിേനാദസ�ാരേക��ളി�  �രിഭാഗ�ം പരി�ിതി
�ാധാന���വയായതിനാ� ഇ�രം �ല��െട േശഷി��സരി�് േവ�
�മീകരണം നട��തി�ം പരി�ിതി സൗ�ദ നി��ാണരീതിക�
അവലംബി��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

വിേദശ�നി�� വിേനാദസ�ാരിക�

2489. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) 2017, 2018 വ�ഷ�ളി�ം, 2019 � നാളി�വെര�ം മ�് രാജ��ളി� നി�്
സം�ാന�് എ�ിയ വിേനാദസ�ാരിക�െട കണ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇതി�  ഓേരാ വ�ഷ�ളി�ം ��വ�ഷ�ളി�  നി�ം േനരിയ �റവ്
ഉ�തായി ക�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) സ�ാരിക��് �ര��ം വിേനാദസ�ാരേക��ളിൽ
ഭൗതികസാഹചര���ം വ��ി�ി�വാ�  സ�ീകരി� നടപടിക�
അറിയി�േമാ;

(ഡി) 2018-19 വ�ഷ�ി� ബജ�് വിഹിതം എ�യായി��;  ഇതി� എ� �ക
െചലവാ�ി;അഡീഷണ� ഓതൈറേസഷ� വഴി എ� �ക ലഭി�; എ� �ക
െചലവാ�ി;

(ഇ) 2018  വ�ഷ�ി�  വിേനാദസ�ാര വ��് ഡയറ��െട കീഴി�  ഉ�
�ാപന���േവ�ി എ� വാഹന�ൾ വാ�ി;
വിേനാദസ�ാരവ��ിെ� കീഴി�� െക.ടി.ഡി.സി �ട�ിയ ഇതര
�ാപന���േവ�ി എ� വാഹന��  വാ�ി;  വിശദമായ വിവരം
ലഭ�മാ�േമാ?
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േട�് എ േ��് പ�തി

2490. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ
സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �റിസം വ��ിെ� ആഭി�ഖ��ി�  േട�് എ േ��് പ�തി ആരംഭി�ത്
എവിെടയാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) അവയി�  ���ിയായി �വ��നം ആരംഭി�വ ഏെതാെ�യാെണ�ം
എവിെടെയാെ�യാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഓേരാ േട�് എ േ��് പ�തി�ം എ� �പ വീതമാണ് അ�ിമമായി
െചലവ് വ�ത് എ�തിെ� വിശദവിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) പാല�ാട് ജി�യിെല ��നാട് േട�് എ േ��ിെ� നി��ാണ�ിന് എ�
�പ േകാ��ാ���് ന�കിെയ�ം ഏെത�ാം തീയതികളിലാണ് ഈ �ക
ൈകമാറിയെത�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) ��നാടിെല ഈ പ�തി �വ��ന�മമാ��തിനായി എെ��ാം
നടപടികളാണ് �റിസം വ��് സ�ീകരി�വ��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ?

സാഹസിക �റിസം

2491. �ീ.േറാഷി അഗ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നട�് സാ��ികവ�ഷം �റിസം വ��ിന് അ�വദി�ി�� �ാ� ഫ�് എ�
�പയാണ്;

(ബി) സാഹസിക �റിസം പരിപാടിക��് 2019-20-� എ� �പ നീ�ിവ�ി��്;

(സി) ഇ��ി ജി�യി�  സാഹസിക �റിസം പ�തിക��് ഡി.�ി.പി.സി.  വഴി
േ�ാ�ാഹനം ന�കാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

െെ�സ് ��് പ�തി

2492. �ീ.എം. �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ
സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �റിസം വ��് നട�ിലാ�ി വ�� െെ�സ് ��് പ�തിയി�  ഏെത�ാം
വിേനാദസ�ാര വികസന �വ��ന�ളാണ് നട�ാ�ി വ��െത�്
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അറിയി�ാേമാ:

(ബി) ��ത പ�തിയി� �തിയതായി ഉ�െ���ിയ ത�േ�രിയി� ഏെത�ാം
�റിസം വികസന �വ��ന�ളാണ് പ�തി�െട ഭാഗമായി നട�ിലാ�ാ�
ഉേ�ശി��ത്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

അഡ��� �റിസ�ിെ� സാധ�തക�

2493. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അഡ���  �റിസ�ിെ� സാധ�തക�  വി�ലെ����തിന് എെ��ാം
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളത്;വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) അഡ���  അ�ാദമി�െട ആ�ാനം കാ�ാ�ട മ�ല�ിെല
ശാ�ാംപാറയി�  ആരംഭി��തി�ളള നി�േ�ശം
പരിഗണനയി�േ�ാ;എ�ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

�റിസം ൈലഫ് ഗാ�ഡ് േകാ ഓ�ഡിേന��

2494. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന്
സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

േകരള�ിെല �റിസം ൈലഫ് ഗാ��ക��് ജി�ാതല�ി�  േകാ
ഓ�ഡിേന��  ത�ിക നിലവി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  േകാ ഓ�ഡിേന��മാെര
നിേയാഗി��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി��േ�ാ; െവളിെ���േമാ?

മലബാ� റിവ� �യിസ് �റിസം പ�തി

2495. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മലബാ� റിവ� �യിസ് �റിസം പ�തി�െട ഭാഗമായി ഇ�വെര എെ�ാെ�
കാര��� ആണ് െച�ി�ളളെത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിെ� ഭാഗമായി തലേ�രി നിേയാജക മ�ല�ി�  ഭരണാ�മതി
ന�കിയ ���ിക�  ഏെതാെ�യാെണ�ം ആയതിെ� നിലവി�ളള
അവ� എ�ാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ?
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മലബാ� റിവ� െഫ�ിവൽ

2496. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സാഹസിക വിേനാദസ�ാരം േ�ാ�ാഹി�ി��തിെ� ഭാഗമായി
േകാഴിേ�ാട് �ഷാരഗിരിയി� നട�ിവ�� മലബാ� റിവ� െഫ�ിവലിെ�
ഈ വ�ഷെ� സമയ�മം നി�യി�ി�േ�ാ;

(ബി) റിവ� െഫ�ിവലിന് വ��ി� നി�ം അ�വദി�� �ക വ�ധി�ി�ണെമ�
ആവശ�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;എ�ി�  ഇതിനായി സ�ീകരി� നടപടിക�
വ��മാ�േമാ;

െകാ�ം ജി�യിെല �റിസം സഹകരണ സംഘ��

2497. �ീ.എം. �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ
സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

െകാ�ം ജി�യി�  �റിസം േമഖലയി�  �വ��ി�വ��
സഹകരണസംഘ�� ഏെത�ാമാണ്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

കായം�ളം ഡി.ടി.പി.സി. അമിനി�ി െസ�റിെല പാ��ി� ഓ�� ജിംേനഷ�ം

2498. �ീമതി �. �തിഭ : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ
സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ആല�ഴ െമഗാ�റിസം പ�തി�െട ഭാഗമായി കായം�ളം കായേലാര �റിസം
പ�തിയി�  ഉ�െ���ി കായം�ളം ഡി.ടി.പി.സി.  അമിനി�ി െസ�റി�
സ�മാ�ിയി�� പാ��ി�  ഓ��  ജിംേനഷ�ം ആരംഭി��തിന്
ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

മല�റം ജി�യിെല �റിസം പ�തികൾ

2499. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  വ�തിന് േശഷം മല�റം ജി�യി�  �റിസം േമഖലെയ
അവഗണി�� എ� ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;വ��മാ�ാേമാ;
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(ബി) ഈ സ��ാ� ��ത ജി�യിെല �റിസം പ�തിക��് േവ�ി നീ�ിെവ�
�ക, പ�തിക�െട േപര് സഹിതം അറിയി�ാേമാ;

(സി) െകാേ�ാ�ിയി� െനടിയി��് സ��പം �റിസം പ�തി പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ഡി) ഏെറ ചരി��ാധാന��ളള െനടിയി��് സ��പം പ�തി നട�ിലാേ��ത്
ആവശ�മാെണ�് ����േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

ആല�ാട് �ാമപ�ായ�ിെല അഴീ�� ബീ�ിെല സൗകര���

2500. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആല�ാട് �ാമപ�ായ�ിെല അഴീ�� ബീ�ിെല �ാഥമികസൗകര���െട
�റ�ം �ര�ിതത�മി�ാ��ം ��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ��ത ബീ�ി�  വ�്  2016  �ത�  തിരമാലയി�െ��് മരണമട�വ�െട
സംഖ� എ�െയ�് വിശദീകരി�േമാ;

(സി) സ�ാരിക�  നിര�രമായി മരണെ���തി�� സാഹചര���ാ��ത്
ഒഴിവാ��തി�േവ�ി ��ത�  ൈലഫ് ഗാ��കെള നിേയാഗി��തിന്
നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദീകരി�േമാ;

(ഡി) ഇവിെട ��ത�  േടാ� െല�ക�ം മ�് അവശ�സൗകര���െമാ���തിന്
നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

പാ�നാട് ഇേ�ാ �റിസം പ�തി

2501. �ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െച���  പാ�നാട് പ�ായ�ിെല െച���  പ�ാതീര സംര�ണ
പ�തിയായ പാ�നാട് ഇേ�ാ �റിസം പ�തി സമിതിയി�  ��ത�
അംഗ�െള േച��് �ന��പീകരി��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ആല�ഴ ഡി.ടി.പി.സി.�െട കീഴി�  ��ത പ�തി ��ത�
ജേനാപകാര�ദമാ��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ എ�് അറിയി�േമാ?

കടമ�ടി �റിസം പ�തി
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2502. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ
സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈവ�ി� നിേയാജകമ�ല�ിെല കടമ�ടി �റിസം പ�തി�ായി സ��ാ�
ഫ�് അ�വദി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഉെ��ിൽ ആയതിനായി എ� �ക അ�വദിെ��ം ��ത പ�തി
നട�ിലാ�ാൻ എെ��ാം നടപടികൾ സ�ീകരിെ��ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത പ�തി എ�േ��് ആരംഭി�ാനാ�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

േബ�രിൽ വിേനാദസ�ാര വികസനം

2503. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����്
സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല േബ�രിൽ വിേനാദസ�ാര
വികസന�മായി ബ�െ��് എെ��ി�ം പ�തിക�  നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ
എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) �തിയ എെ��ി�ം വികസനപ�തി നട�ാ�ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;

ഉെ��ി� വിശദാം�� ന�കാേമാ?

ൈവ�ി� മ�ല�ിെല ബീ�് �റിസം പ�തി

2504. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ
സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈവ�ി� മ�ല�ിെല തീര�േദശ�െള േകാർ�ിണ�ിെ�ാ�� ബീ�്
�റിസം പ�തി�െട �വ��ന�േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) പ�തി നട�ാ��തിന് ഏെത�ി�ം തര�ി�� തട��� നിലവി�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ?

വാണിേമ� വിേനാദസ�ാരേക�ം

2505. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) നാദാ�രം മ�ല�ിെല വാണിേമ�  വിേനാദസ�ാരേക�ം െ�ാജ�് 
ത�ാറാ��തിന് എെ�ാെ� നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�െ��്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െ�ാജ�് ത�ാറാ��തി�� കാലതാമസം എെ��് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) െ�ാജ�് ത�ാറാ�ാ�  ഏെത�ി�ം ഏജ�സിെയ �മതെ���ിയി�േ�ാ
എ�റിയി�ാേമാ?

ചടയമംഗലെ� വിേനാദസ�ാര പ�തികൾ

2506. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം ചടയമംഗലം
നിേയാജകമ�ല�ി�  വിേനാദസ�ാര േമഖലയി�  അംഗീകാരം
ന�കിയി�� പ�തിക�െട വിശദാംശം െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തികൾ�ായി എ� �ക അ�വദി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

െന�മ�ാട് മ�ല�ിെല �റിസം പ�തിക�

2507. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ
സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �റിസം വ��് �ഖാ�ിരം െന�മ�ാട് നിേയാജകമ�ല�ി� ഇൗ സ��ാ�
എെ��ാം പ�തികളാണ് നട�ിലാ�ിയി�ളളത്;

(ബി) ഈ മ�ല�ിെല ഏെത�ാം പ�തികളാണ് വ��ിെ�
പരിഗണനയി�ളളെത�് വ��മാ�ാേമാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

മട���ാറ �റിസം പ�തി

2508. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചരി��റ�� മട���ാറ �ഹാേ��ം ഉ�െ�ാ�� �റിസം പ�തി�മായി
ബ�െ��് സ��ാ�  എെ��ാം പ�തികളാണ് �ഖ�ാപി�െത�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതിനായി എ� �ക ഇതിനകം അ�വദി�;  ഏത് ഏജ�സി�െട
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േന�ത��ിലാണ് നി��ാണ�വ��ന�� നട��ത്;

(സി) പ�തി�മായി ബ�െ��് േശഷി�� നടപടികൾ അടിയ�ിരമായി
���ിയാ�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�് അറിയി�ാേമാ ?

െന�ിയാ�തി ഓറ�് ആ�് െവജി�ബി� ഫാം

2509. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ
സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ിയാ�തി ഓറ�് ആ�് െവജി�ബി� ഫാമി� എ� ഏ�� �ലമാണ്
�റിസം വ��ിന് അ�വദി�ത�ി��ത് എ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) പാവ��െട ഊ�ി എ�റിയെ��� െന�ിയാ�തിയി�  െക.ടി.ഡി.സി.
േഹാ�� ആരംഭി�ാ� ആവശ�മായ എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

ഉെ��ി� വിശദാംശം ന��േമാ?

ചാല�ടിയിെല �റിസം പ�തിക�

2510. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചാല�ടി മ�ല�ി�  �റിസം വ��് �േഖന നട�ാ�� പ�തിക�
ഏെത�ാമാെണ�ം അവ ഏത് ഘ��ിലാെണ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തിക�  സമയബ�ിതമായി ���ീകരി��തിനാവശ�മായ
നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(സി) �റി�ക��് താമസസൗകര�ം ഒ���തിനായി ����ഴി ഇറിേഗഷ�
ഐ.ബി.  നവീകരി��ത് ഉ�െ�െട�ളള ���ിക��് അ�മതി
ലഭ�മാ��തിനായി സമ��ി�ി�ളള അേപ� �റിസം വ��ിെ�
പരിഗണനയി�േ�ാ; െവളിെ���ാേമാ;

(ഡി) ആയതിന് അ�മതി ലഭ�മാ�മാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

വ�ി��് മ�ല�ിെല �ഴേയാര �റിസം പ�തിക�

2511. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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വ�ി��് മ�ല�ിെല േചേല�,  േത�ി�ാലം,  ��ി��, വ�ി��്
�ാമപ�ായ�കളി� വിവിധ �ഴേയാര �റിസം പ�തിക� നട�ിലാ��ത്
സംബ�ി�് െ�ാേ�ാസ�  ലഭി�ി�േ�ാ;  ഇതിേ��  എ�് നടപടി
സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ?

�ട��ി�െട വിേനാദസ�ാര സാധ�തക�

2512. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����്
സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല �ട��ി�െട വിേനാദസ�ാര സാധ�തക�
സംബ�ി�് വ��തല�ി�  േ�ാജ�ക�  എെ��ി�ം നിലവി�േ�ാ;

െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഇെ��ി� ��ത �േദശ�ിെ� ഇേ�ാ �റിസം സാധ�തക� പരിേശാധി�്
വികസന�വ��ന��  നട��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ
എ�റിയി�ാേമാ?

��ാനേ�രി �തല��ഖ� കടവ് േബാ�ിംഗ് പ�തി

2513. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ
സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2019-20  വ�ഷെ� സം�ാന ബജ�ി�  ഭരണാ�മതിയി�ാ�
���ികളി�  2385-� �മന�രായി ഉ�െ��ി�� െഷാ���
മ�ല�ിെല െവ�ിേനഴി പ�ായ�ിെല ��ാനേ�രി �തല��ഖ�
കടവി� േബാ�ിംഗ് എ� പ�തി�െട ഡി.പി.ആ�. ഉട� ത�ാറാ�ാ� േവ�
നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട ഡി.പി.ആ�. ത�ാറാ�ാ�  ഏെത�ി�ം ഏജ�സിെയ
�മതലെ���ിയി�േ�ാ?

�ത�ാ�െക�ിെല �റിസവികസനം

2514. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) എറണാ�ളം ജി�യിെല ��ഖ �റി�് േക�മായ �ത�ാ�െക�ി�
�റിസവികസന�ിെ� ഭാഗമായി ഡാം റീഹാബിലിേ�ഷ�  ഇം��െമ�്
േ�ാ�ാം  (DRIP)  പ�തിയി�െ���ി �തിയ പ�തിക�  പരിഗണനയി�
ഉേ�ാ;

(ബി) DRIP  പ�തി�െട ര�ാം ഘ��ി�െ���ി എെ��ാം പ�തികളാണ്
�ത�ാ�െക�ി� നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി��ത് എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത പ�തി�േവ�ി�ളള െ�ാേ�ാസ� സ��ാരി� സമ��ി�ി�േ�ാ;

എ� �ക�െട െ�ാേ�ാസ�  ആണ് സമ��ി�ി�ളളെത�ം ��ത
െ�ാേ�ാസലിെ� നിലവിെല �ിതി�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത െ�ാേ�ാസലിെല ���ിക� േവഗ�ി� നട�ിലാ��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

േദവസ�ം േബാ��ക�െട കീഴി�� േ�� �മിയി� ആ�ധ പരിശീലനം

2515. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) തി�വിതാം��-െകാ�ി േദവസ�ം േബാ��ക�െട കീഴി�� േ�� �മിയി�
കായിക/ആ�ധ പരിശീലനം നട�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത പരിശീലനം നിയ�ി�വാനായി നിയമനി��ാണം െകാ�വ�വാ�
ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) സം�ാനെ� േ���െള ആ�.എസ്.എസ്.  �തലായ സംഘടനക�െട
സ�ാധീന�ി� നി�ം േമാചി�ി��തിന് എ�് നടപടിയാണ് ഉേ�ശി��ത്
എ�റിയി�ാേമാ?

േദവസ�ം േബാ��ക��് കീഴി�� േ�� �മി

2516. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ
സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദവസ�ം േബാ��ക��് കീഴി�� േ���ളിെല �മി ൈകേയ���
ഒഴി�ി�് തിരി�് പിടി�ാ�  എെ��ാം �വ��ന���ാണ് �പം
ന�കിയി��ത് എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഏെത�ി�ം േ���മായി ബ�െ�� ൈകേയ� �മി ഈ സ��ാരിെ�
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കാല�് തിരിെക പിടി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  അവ ഏെത�ാെമ�്
വിശദമാ�ാേമാ?

പ� �ിേവണിയി� അടി��ടിയ മണ� സംഭരി�വാ� െട�ഡ�

2517. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) �ളയ�ി� പ� �ിേവണിയി� അടി��ടിയ മണ� വാരി സംഭരി�വാ�
േദവസ�ം േബാ�ഡ് െട�ഡ� �ണി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ� ല�ം �പ�െട മണ�  സംഭരി�വാ�  കഴി�െമ�ാണ്
കണ�ാ��ത്;

(സി) ഏത് ഏജ�സി�ാണ് െട�ഡ� ന�കിയത്; വിശദാംശം ന��േമാ?

പ�-സ�ിധാനം േറാപ് േവ

2518. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�-സ�ിധാനം േറാപ് േവ�െട സ�േ� നടപടി ���ിയായി�േ�ാ; േറാപ്
േവ�െട അൈല�െമ�് എ�കാരമാണ്; അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത േറാപ് േവ വ�േ�ാ�  എ� മര��  �റിേ��ിവ�െമ�ാണ്
കണ�ാ��ത്;

(സി) ഇതിനായി വനം വ��ിെ� അ�മതി ലഭി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

ശബരിമല വികസന അേതാറി�ി

2519. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ശബരിമല വികസന അേതാറി�ി �പവ��രി��തിന് ല��മി��േ�ാ;

(ബി) വികസന അേതാറി�ി�െട ഉേ�ശ�ല���� എെ��ാമാണ്;

(സി) വികസന അേതാറി�ി�െട ഘടന ആയി�െ��ി�  വിശദാംശ��
െവളിെ���േമാ?
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ശബരിമല വികസന അേതാറി�ി

2520. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ശബരിമല�െട വികസന�ിനായി ശബരിമല വികസന അേതാറി�ി
�പീകരി�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇത് സംബ�ി� നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാണ്;

(സി) ��ത അേതാറി�ി�െട അധികാര��  എെ�ാെ�യാെണ�്
തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

ശബരിമല മാ�� �ാ� പ�തിക�െട �പേരഖ

2521. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ശബരിമലയി�  പാരി�ിതിക സ�ലിതാവ� തക��െകാ��
നി��ാണ �വ��ന��  നട�ിയതിെന ��ീംേകാടതി നിയമി�
എംപേവ�ഡ് ക�ി�ി വിമ�ശി�ി�േ�ാ;

(ബി) ശബരിമല മാ��  �ാ�  �കാരം നട�ിലാ�� പ�തിക�െട വിശദമായ
�പേരഖ സമ��ി�വാ� ��ീംേകാടതി നി�േ�ശി�ി�േ�ാ;

(സി) ഇതിെ� അടി�ാന�ി� വിശദമായ �പേരഖ സമ��ി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി�
എ�െകാെ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത �പേരഖ സമ��ി��തി�  ഉ�ായി�� കാലതാമസം
ശബരിമലയി�  നട�ിലാ�� വികസന �വ��ന�െള േദാഷകരമായി
ബാധി�െമ�തിനാ� ഇ�ാര��ി� അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േ��കലാപീഠം

2522. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വിതാം��  ചരി��ിെ� ഭാഗമായ ആ�ി��  െകാ�ാരം ജീ��ി�്
നാേശാ�ഖമായിെ�ാ�ിരി�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�
െകാ�ാരം �ന��രി�വാ� അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ;
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(ബി) േദവസ�ം േബാ�ഡിെ� കീഴി�  േ��കലാപീഠം ആരംഭി�വാ�
ഉേ�ശി��േ�ാ;എ�ിൽ ആയ� �ട�വാ� സത�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

തി�വിതാം�� േദവസ�ം േബാ�ഡ് ജീവന�ാ�െട പി.എഫ്. നിേ�പം

2523. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വിതാം��  േദവസ�ംേബാ�ഡ് ജീവന�ാ�െട പി.എഫ്.  നിേ�പം
കട���ളി� നിേ�പി�ി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) എ�ി�  എ�് �കയാണ് ഇ�കാരം കട���ി�  നിേ�പി�ത്;  ഏത്
ബാ�ിെ� കട��മാണ് വാ�ിയത്;

(സി) എ� വ�ഷേ��ാണ് �ക നിേ�പി�ത്;  അതി�െട േബാ�ഡിന്
�തിവ�ഷം എ�് �ക വ�മാനം ലഭി�ം എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) സം�ാന സ��ാ�  ഇറ�� കട����  വാ�ാെത െഷഡ��ഡ്
ബാ�ിെ� കട��ം വാ�വാ��ായ �േത�ക സാഹചര�ം എ�ാണ്;

(ഇ) ഇ�കാരം കട��ം വാ�ിയതിന് ഓഡി�് വിമർശനം ഉ�ായി�േ�ാ;

(എഫ്) �ളയ�ം �വതീ�േവശനവിഷയ�ം �ലം േബാ�ഡിന് വ�മാന ന�ം
സംഭവി�െമ�് അ��സ�ാമി ����ി േതാ�ി�ി� സാഹചര��ിലാണ്
കട���ി�  �ക നിേ�പി�െത�് േബാ�ഡ് െസ��റി
ൈഹേ�ാടതിയി�  ന�കിയ സത�വാ��ല�ി�  ��ാവി�ി�േ�ാ
എ�റിയി�ാേമാ?

മലബാ� േദവസ�ം േബാ�ഡ് ജീവന�ാ�െട ശ�ള പരി�രണം

2524. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മലബാ� േദവസ�ം േബാ�ഡ് ജീവന�ാ��് ഇ�വെര�ം ശ�ള പരി�രണം
നട�ിലാ�ാ��െകാ�് അവ�  അ�ഭവി�� ��ി��ക�
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�പ�ിയ� വ�ഷം വെര സ��ീ��വ��േപാ�ം പതിനായിരം �പ
മാ�മാണ് ശ�ളമായി ഇേ�ാ�ം ലഭി��െത�ം പരിമിതമായ ഈ ശ�ളം
േപാ�ം തവണകളായാണ് ന���െത�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) മലബാ� േദവസ�ം േബാ�ഡ് ജീവന�ാ��് തി�വിതാം�� െകാ�ി േദവസ�ം
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േബാ��കളി�  നട�ിലാ�ിയത് േപാ�� ശ�ളപരി�രണം
അടിയ�രമായി നട�ിലാ��തിന് നി�േ�ശം ന��േമാ;

(ഡി) സം�ാനെമാ�ാെക േദവസ�ം േബാ�ഡ് ജീവന�ാ��് ഏകീ�ത ശ�ളം
ന�കി �ല�നീതി നട�ിലാ��തിന് ഈ സ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ;

വ��മാ�േമാ?

േ���മി�െട സംര�ണം

2525. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മലബാ�  േദവസ�ം േബാ�ഡിന് കീഴി�� എ� േ����െട �മിയാണ്
അന�ാധീനെ��ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ േ����െട നിലവി�� �മി ന�െ�ടാെത സംര�ി�വാ�ം
അന�ാധീനെ��വ വീെ���വാ�ം നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാ
എ�റിയി�ാേമാ?

േദവസ�ം നിയമന��

2526. �ീ.എ. �ദീ��മാ�
െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�
�ീ.െക. ബാ�
,, െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം േദവസ�ം നിയമന�ളി�
എെ�ാെ� സംവരണമാണ് ഏ�െ���ിയി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േദവസ�ം നിയമന�ൾ�് അേപ�ി�ാ�  േദവജാലിക എ� ഓ�ൈല�
േപാ��� സ�മാ�ിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

ക��� മണിയേ�ാട് ശബരിമല ഇട�ാവള നി��ാണം

2527. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ക��� മണിയേ�ാട് ശബരിമല ഇട�ാവള�ിെ� നി��ാണ ���ിക�
ഏ� ഘ��ി� എ�ി നി���െവ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ ���ി സമയബ�ിതമായി ���ിയാ��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�
വിശദമാ�ാേമാ?

ആന�വ�ീശ�രം േ���ളം നവീകരണം

2528. �ീ.എം. �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ
സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

തി�വിതാം��  േദവസ��ിന് കീഴി�� �രാതനമായ െകാ�ം
ആന�വ�ീശ�രം േ���ള�ിെ� ���ാരണ�ിനായി സമ��ി�ി��
െ�ാേ�ാസലി�  നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ?

വീട് നി��ി�് ന��െമ� േദവസ�ം േബാ�ഡ് വാ�ാനം

2529. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഏ�മാ�� വി�ഹേമാഷണ േകസ് െതളിയി��തിന് നിമി�മായ രമണി�്
വീട് നി��ി�് ന��െമ�് േദവസ�ം േബാ�ഡ് �സിഡ�ം അംഗ�ം
രമണി�െട വീ�ിെല�ി വാ�ാനം ന�കിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത വാ�ാന �കാരം വീട് നി��ി��തിന് എ� �കയാണ്
തി�വിതാം�� േദവസ�ം േബാ�ഡ് അ�വദി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

േകാതമംഗലം ആ�ാനമാ�ി താ�ിക വിദ�ാലയം

2530. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േ�� �ജാവിധിക�  പഠി�ി�� താ�ിക വിദ�ാലയം േകാതമംഗലം
ആ�ാനമാ�ി �ാപി�ണെമ�ാവശ�െ��് �ീരാമ വിലാസം ചവളാ�
െസാൈസ�ി ന�കിയ നിേവദന�ി�  എെ��ി�ം തീ�മാനം
ൈകെ�ാ�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�� താ�ിക വിദ�ാലയം സ��ാരിെ� പരിഗണനയി� ഉേ�ാ;
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(സി) ഉെ��ി�  ചവളാ�  െസാൈസ�ി�െട ആ�ാനമായ േകാതമംഗല�്
��ത �ാപനം �ട�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ എ�് അറിയി�േമാ?

േകരള നിയമസഭാ
െസ�േ�റിയ�് ,

സി.േജാസ്,

തി�വന��രം, െസ��റി-ഇ�-ചാ�ജ്,

06-06-2019

�േ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�ി��.
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