
പതിനാലാം േകരള നിയമസഭ

പതിന�ാം സേ�ളനം

2019 �� 21, െവ�ി

ന��ചി�മിടാ� േചാദ���

[ആെക േചാദ���--267]

മ�പടി ന��� മ�ിമാ� േചാദ� ന��

ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി : 3759 �ത� 3847 വെര

വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ�� മ�ി : 3848 �ത� 3903 വെര

ൈവദ�തി വ��മ�ി : 3904 �ത� 3958 വെര

സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��്

മ�ി
: 3959 �ത� 4025 വെര

അമിത പലിശ ഈടാ��ത് തട��തിന് �തിയ നിയമനി��ാണം

3759. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള മണി െലേ��് നിയമ�കാരം പണം കടം െകാ���  ബിസിനസ് നട��വ�  അമിത

പലിശ ഇൗടാ���ം േ�ഡ് മാഫിയ സം�ാന�് വീ�ം പിടി�����ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇവ��് മാസം/ഒ� വ�ഷം പരമാവധി എ� ശതമാനം പലിശ ഇൗടാ�ാനാണ് അ�മതി

ന�കിയി��ത്; വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇതി� ��ത� പലിശ ഇൗടാ�ിയതിെ� േപരി� എെ��ി�ം പരാതിക� ലഭി�ി�േ�ാ; എ�ി�

ആയതിൽ എ�് നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) അമിത പലിശ ഈടാ��ത് തട��തിന് നിലവി�� നിയമം പര�ാ�മെ��ി� ആയതിേല�്

�തിയ നിയമനി��ാണം നട�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ?

േകരള സ��ീസ് ച���െട പരി�രണം

3760. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള സ��ീസ് ച��� ഭാഗം III െല കാലിക�സ�ി ന�െ�� ച��� ഒഴിവാ��തി�ം

ആവശ�മായവ ��ിേ����തി�മായി ഒ� സമിതി �പീകരി�് സ��ാ�  ഉ�രവ്

�റെ��വി�ി�േ�ാ;



(ബി) ഉ�രവ് �റെ��വി�ി�െ��ി�  ആെരാെ�യാണ് സമിതി അംഗ��  എ�ം സമിതി�െട

�വ��ന�� ഏത് ഘ�ം വെരെയ�ി എ���തിെ� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) സമിതി അതിെ� റിേ�ാ��് സമ��ി��തി�  കാലതാമസം വ���െവ�ി�

എ�െകാ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) െക.എസ്.ആ�  ഭാഗം  III  സമ�മായി പരി�രി�് സമിതി സ��ാരിന് എേ��് റിേ�ാ��്

സമ��ി�െമ�ാണ് �തീ�ി��െത�് അറിയി�ാേമാ?

ആ��ാ� ഭാരത് പ�തി

3761. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആേരാഗ��ര� പ�തിയായ ആ��ാ� ഭാരത് പ�തി സം�ാന�് നട�ാ�ിയി� എ�

ആേരാപണം ശരിയാേണാ;

(ബി) േക� സ��ാരിെ� സാ�ഹിക സാ��ിക െസ�സസ് അ�സരി�് സം�ാനെ� എ�

��ംബ���ാണ് ആ��ാ� ഭാരത് പ�തി �കാരം ചികി�സ ആ��ല�ം ലഭി�ക;

(സി) സം�ാന�ിെ�റ �േത�ക സാഹചര��� പരിഗണി�് ��ത� േപ��് ആേരാഗ� പരിര�

ലഭി��തി�േവ�ി നട�ിലാ�ിെ�ാ�ിരി�� കാ�ണ� ആേരാഗ� �ര� പ�തി�െട

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

സം�ാന�് നി�തി റിേ�� സമ��ി�ാ�വ�

3762. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഉപേഭാഗ ആഡംബര വ����് നി�തി �റ�വാ�� നീ�െ� േകരളം

എതി��ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;  െപേ�ാ�/ഡീസ� ജി.എസ്.ടി.  യി� ഉ�െ���വാ�

ആവശ�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) സം�ാന�് ജി.എസ്.ടി റിേ�� സമ��ി�ാ� എ� േപ� ഉ�്; ഇവ�െ�തിെര എെ��ി�ം

നടപടി ജി.എസ്.ടി. വ��് എ��ി�േ�ാ;

(സി) ഇ�ഴി� ജി.എസ്.ടി.  കൗ�സിലി�  28%  നി�തിയി�� എ� വ��െള  18%

നി�തിയിലാ�ിയി��്; വ��മാ�േമാ; ഇതി� സം�ാനം ആവശ�െ��ത് ഏെത�ാം;

(ഡി) ജി.എസ്.ടി.  സമ��ി��തിെല �ത�ത�റവ് സംബ�ി�് സം�ാന ജി.എസ്.ടി.  വ��ി�

ലഭി� �ധാന പരാതിക�  എെ��ാം;  വിശദമാ�േമാ;  ഇത് ജി.എസ്.ടി.  കൗ�സിലി�

സം�ാനം ഉ�യി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

�ളയാന�ര �നരധിവാസ�ിന് േലാകബാ�് വാ�



3763. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� �ളയാന�ര �നരധിവാസ�മായി ബ�െ��് േലാകബാ�് വാ��് അേപ�

ന�കിയി�േ�ാ ; വ��മാ�േമാ ;

(ബി) എ�ി�  സം�ാന�ിെ� അേപ� പരിഗണി�് േലാകബാ�് �ളയാന�ര

�നരധിവാസ�ിനായി എ� �പയാണ് വാ� അ�വദി�ി��ത് ;

(സി) ��ത �ക�െട തിരി�ടവ് കാലാവധി,  പലിശ,  തിരി�ടവ് �ക എ�ിവ എ�യാെണ��

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ ;

(ഡി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േ�ാ� സം�ാന�ിെ� െപാ�കടം എ� �പയായി�� ;

ഇേ�ാ� അത് എ� �പയാണ് ;െവളിെ���േമാ ;

(ഇ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി� േശഷം വിവിധ മാ�ഗ�ളി�െട എ� �ക വാ�യായി

എ�� ; വ��മാ�േമാ ?

അ�ഡി�ഡ് ഏജ�സിക��� എ�ിെമ�്

3764. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നിലവി�� അ�ഡി�ഡ് ഏജ�സിക��� എ�ിെമ�് ���ി ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി�  വിവിധ അ�ഡി�ഡ് ഏജ�സികെള �മതലെ���ിയി�� ���ിക�െട

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

െച��� ജി�ാ ആ�പ�ി വികസന�ിന് കി�ബി ഫ�്

3765. �ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ശബരിമല തീ��ാടന കാല�് വളെരയധികം �ാധാന��� െച��� ജി�ാ ആ�പ�ി�െട

സമ� വികസനം ല��മാ�ി വാ�േകാസ് സമ��ി� എ�ിേമ�ിന് െഹ��്  &  ഫാമിലി

െവ�ഫയ�  ഡി�ാ��്െമ�ിെ�റ  15/5/19  തീയതിയിെല  1120/19  നം ഉ�രവ് �കാരം

ന�കിയ  97,71,90,200/-  �പ�െട ഭരണാ�മതി ഉ�തിനാ�  കി�ബിയി�  നി�് ഫ�്

ലഭ�മാ��തി�� നടപടി�് ശിപാ�ശ െച�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത �ക കി�ബിയി�  നി�ം അ�വദി��തി�� നടപടി�മ��െട �േരാഗതി

വിവരി�ാേമാ?

തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ൾ�് ലഭിേ�� �ക

3766. �ീ.എം.ഉ��

,, പി.െക.അ� റ�്



,, പാറ�� അ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018-19  സാ��ികവ�ഷ�ി�  തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന���ായി ധനകാര�വ��്

അ�മതി ന�കിയ �ക �ർ�മാ�ം ന�കാ� കഴിയാ�തിെ� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) 2018-19 വ�ഷെ� തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട പ�തി വിഹിത�ി� 852 േകാടി

�പ ലാ�ായതി� ധനകാര�വ��ിെ� ഭാഗ��ായ വീ� പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) ��ത �ക ഏത് വിഹിത�ി�  നി�ം ന�കാനാണ് ധനകാര�വ��് ഉേ�ശി��ത്;

വ��മാ�ാേമാ?

സാ��ിക�ിതി സംബ�ി� ധവളപ�ം

3767. �ീ.എം.ഉ��

,, െക.എം.ഷാജി

,, സി.മ��ി

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ� േശഷം സം�ാന�ിെ� സാ��ിക �ിതി െമ�െ���ാ�

കഴി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) കി�ബിയി�െട�ം മസാലേബാ�ി�െട�ം മ�് നി�തി ഇതര വ�മാന�ി�െട�ം

സാ��ികവള�� ൈകവരി�ാ� കഴി�തായി ക���േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സാ��ിക വള�� ��സ��ാരിെ� കാലേ�തി�  നി�ം ഉയ��താെണ�ി�  നിലവിെല

സാ��ിക�ിതി സംബ�ി� ധവളപ�ം �റെ��വി�ാ� ത�ാറാ�േമാ; ഇെ��ി� കാരണം

വിശദമാ�ാേമാ?

�ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസനിധിയി� നി�ം േകാഴിേ�ാട് നട� ത�ി�്

3768. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസനിധിയി�  നി�ം േകാഴിേ�ാട് നട� ത�ി�ിെന�റി� ധനകാര�

പരിേശാധനാ വിഭാഗം അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  എ� േകാടി �പ�െട ത�ി�്

നട�െവ�ാണ് കെ��ിയി��െത�ം ഇ�ാര��ി�  ആർെ��ാെമതിെര നടപടി

സ�ീകരി�െവ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ത�ി�് നട�ിയ �ക തിരിെക ഈടാ�വാ� സാധി�ി�േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ;

(സി) ഇ�ര�ി�� ത�ി�ക� തട��തിന് എെ�ാെ� ��ക�ത�കളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്

വ��മാ�േമാ?



�നർനി��ാണ�ിനായി സ��ാ� എ��� വാ�

3769. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ളയാന�ര �നർനി��ാണ�ിനായി ഏെത�ാം ഏജ�സികളി� നി�മാണ് വാ� എ���ത്;

വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) ഏെത�ാം ഏജ�സിക�  വഴിയാണ് ഇ�കാരം ലഭി�� ഫ�് ഉപേയാഗി�് പ�തിക�

നട�ിലാ�ക; വിശദവിവരം ന��േമാ;

(സി) �ളയാന�ര �നർനി��ാണ പ�തിക�  എ� വ�ഷ�ി��ി�  �ർ�ീകരി�വാനാണ്

ഉേ�ശി�ി��ത്; വിശദവിവരം ന��േമാ?

വികസന �വ��ന���ായി െചലവഴി� �ക

3770. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 1.4.2018 �ത� 31.3.2019 വെര സം�ാനെ� െമാ�ം െചലവ് എ�;  വിവിധ ഇനം

തിരി�് വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാനെ� �ഷറികളി�  നി�ം ഈ കാലയളവിൽ എ� �ക സ��ാ�  ജീവന�ാ��്

ശ�ളയിന�ി�ം, മ�് ആ��ല��ളായി�ം ന��ക��ായി എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�ാലയളവിൽ സം�ാന സ��ാ� െപ�ഷ�കാ��് എ� �ക െപ�ഷ� ആയി ന�കി;

വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(ഡി) ��ത കാലയളവിൽ സം�ാന സ��ീസി�  നി�് വിരമി� ജീവന�ാ��് വിവിധ

ആ��ല��� ന���തിനായി എ� �ക െചലവഴി� ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) ഈ കാലയളവിൽ സം�ാനെ� വിവിധ വികസന �വ��ന���ായി എ� �ക

െചലവഴി�; വിശദാംശം ന�കാേമാ?

േസവന നി�തി

3771. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിദ�ാ��ിക�െട ഫീ�ം ആ�പ�ി േസവന��െട നിര�ം ഉയ���ത് സാധാരണ�ാെര

തീ��ം �തി�ലമായി ബാധി�േമാഎ�് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) �ളയ െസ�ം േസവനനി�തി വ��ന�ം ജനജീവിതം �ഃ�ഹമാ�േമാ; ഇെ��ി� വിശദാംശ��

ന��േമാ?



റവന� ക�ി �റ�ാൻ നടപടി

3772. െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�

�ീ.എ. എ�. ഷംസീ�

,, പി.െക. ശശി

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സാ��ിക ��ിരത ൈകവരി��തി�േവ�ി ഈ സാ��ികവ�ഷാവസാനേ�ാെട റവന�

ക�ി ജി.എസ്.ഡി.പി.�െട ഒ� ശതമാനമാ�ം ധനക�ി ��് ശതമാനമാ�ം

�റ�െകാ�വ��തിന് സ�ീകരി�വ�� ധനമാേനെ��് നടപടികൾ എെ��ാമാെണ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േക�സർ�ാരിെ� നടപടിക�െട ഫലമാ��ായ സാ��ിക ആഘാത��ം

ജി.എസ്.ടി.നട�ാ�ിയതി�  േക� സ��ാരിെ� ഭാഗ� നി��ായ അനാ��ം

സം�ാനെ� കാ�ഷിക, വ�ാപാര, വാണിജ� േമഖലകെള �തി�ലമായി ബാധി�ി�േ�ാ; ആയത്

സം�ാനെ� തന� നി�തി വ�മാനം വ��ി�ി��തി�� യ��ിന് എ�മാ�ം

�തി�ലമായി ബാധി�െമ�് വിലയി��ിയി�ിേ�ാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(സി) സം�ാനെ� റവന� െചലവി�  ഇ�പ�ിേയഴ് ശതമാനേ�ാളം വർ�ന��ാ�െമ�്

കണ�ാ�ിയിരി��തിനാ� വികസന - വികസേനതര റവന� െചല� നിയ�ി�ാൻ സ�ീകരി�

മാർ��ൾ വ��മാ�ാേമാ?

ഖജനാവി� നി�് പലിശ ഇന�ി� ന�കിയ �ക

3773. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന ഖജനാവി� നി�് 2017-18, 2018-19 സാ��ികവ�ഷ�ളി� പലിശ ഇന�ി�

ന�കിയ ആെക �ക എ�യാെണ�ം ഇതി�  �ലധനനിേ�പ�ിേ��  ന�കിയ �ക

എ�യാെണ�ം അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത വ�ഷ�ളി�  സം�ാന�ിെ� ജി.എസ്.ഡി.പി.�േട�ം കട�ിെ��ം അ�പാതം

എ�യാെണ�് അറിയി�േമാ?

ബ�ജ�ിതര ധനസമാഹരണ മാർ��ൾ

3774. �ീ.സി. ദിവാകര�

,, ചി�യം േഗാപ�മാ�

�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

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



സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിെ� വിവിധ സാ��ിക ആവശ��� നിേവ��തിനായി എെ��ാം ബ�ജ�ിതര

ധനസമാഹരണ മാ���ളാണ് സ��ാ� പരിഗണി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ബ�ജ�ിതര മാ���ളി�െട ധനസമാഹരണം നട�േ�ാൾ അവ�െട തിരി�ടവ് ഏെതാെ�

രീതിയി�െടയാ�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) നീതി ആേയാഗിെ�റ ആവി�ഭാവേ�ാെട േക�ാവി�ത പ�തികളി� നി�ം സം�ാന�ിന്

ധനസഹായം ന�� രീതിയി� എെ��ി�ം മാ��� വ�ി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) േക� പ�തികൾ ���മാ�ം �േയാജനെ����തിന് സം�ാനം സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�

വ��മാ�േമാ?

സം�ാനവ�മാനം വ��ി�ി��തിനാ�� നടപടിക�

3775. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 2018-19 സാ��ികവ�ഷ�ി� വിവിധ െഹ�കൾ വഴി സം�ാന�ിെ� െമാ�ം വ�മാനം

എ� ആയി��; െഹഡ് ൈവസ് വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) �തീ�ി�ി�� വരവ് ലഭ�മാ�വാ� കഴിേ�ാ; അേതാ അധികം സമാഹരി�വാ� കഴിേ�ാ;

വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഏ� േമഖലയി� നി��� വ�മാന�ിലാണ് �റ��ായത്;  �തീ�ി�� വ�മാനം എ�;

�റെവ�; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) 2018-19  വ�ഷെ� അ�ഭവ�ിെ� െവളി��ി�  2019-20  സാ��ികവ�ഷ�ി�

വ�മാനം വ��ി�ി��തിനായി സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി�� നടപടിക� വിശദീകരി�ാേമാ?

ചര�േസവന നി�തി

3776. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചര�േസവന നി�തി ഈടാ�� ചില ക�വട �ാപന��  ��ത �ക സ��ാരിേല�്

ഒ��ാെത �മേ�ട് നട�� വിവരം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ജി.എസ്.ടി.  രജിേ�ഷ�  ന��  കാണി�ാെത ബി�ി�  ഒ�പത് ശതമാനം ജി.എസ്.ടി.  �ക

ഈടാ�� ക�വട �ാപന��െ�തിെര എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�െമ�്

അറിയി�േമാ?

സം�ാന�ിെ� വള��ാ നിര�്

3777. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:



(എ) 2019 ജ�വരി-മാ��് ക�ാ��റി� ഇ���െട ജി.ഡി.പി.  വളർ�  5.8 ശതമാനമാെണ��ം  5

വ�ഷെ� ഏ��ം താ� വള��ാനിര�ായ  6  ശതമാനമാണ് കഴി� വ�ഷേ�െത��ം

ആശ�ാജനകമാെണ�് ക���േ�ാ;

(ബി) 2017-18 � രാജ�െ� െതാഴിലി�ാ� നിര�്  45 വ�ഷെ� ഏ��ം ഉയ�� നിര�ായ  6

ശതമാനം േരഖെ���ിയതായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഭാരത സ��ാരിെ� േമ�റ� നിര�ക�മായി താരതമ�െ���േ�ാ� സം�ാന സ��ാരിെ�

ഈ േമഖലയി�� േന�ം അെ��ി� േകാ�ം വ��മാ�േമാ?

മസാല േബാ�ിെ� �ിയറിംഗ് ഹൗസ് ഏജ�മാ�

3778. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബി മസാല േബാ�ിെ� �ിയറിംഗ് ഹൗസ് ഏജ�മാ�  ആെര�ാെമ�ം അവ�െട ഫീസ്

എ�െയ�ം വിശദമാ�േമാ;

(ബി) എ�്.എസ്.ബി.സി.  മസാല േബാ�മായി ബ�െ�� ഏെത�ാം േജാലികളാണ്

ഏെ���ിരി��ത്;

(സി) എ�്.എസ്.ബി.സി.െയ െതരെ���വാ�� കാരണം വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഇവെര �ടാെത േവെറ ഏെത�ി�ം ബാ�് ഈ േജാലി െച�വാ� സ��ത �കടി�ി�ി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ?

കി�ബി പ�തിക�

3779. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബി വഴി നാളി�വെര എ� േകാടി �പ�െട പ�തികളാണ് ���ിയാ�ിയെത�്

ജി�തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) കി�ബി പ�തിക�  ���ീകരി��തിന് ഉ�ായി�� കാലതാമസ�ിെ� കാരണം

വ��മാ�േമാ?

കി�ബി പ�തിക��ായി േബാ�ക� �േഖന�� ധനസമാഹരണം

3780. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബി പ�തിക�  നട�ിലാ��തി�� ധനസമാഹരണ�ി�� മസാല േബാ�ി� �റെമ

മെ���ാം േബാ�ക�  �റ�ിറ�ാനാണ് തീ�മാനി�ി��ത്;  ഓേരാ േബാ�് വഴി�ം എ�

�പവീതം സമാഹരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ;



(ബി) ഇ�രം േബാ�ക�  വഴി ഏെത�ാം രീതിയിലാണ് ധനസമാഹരണം ല��മി��ത്;  ഓേരാ

േബാ�ിെ��ം �േത�കതക� എെ��ാമാെണ�് അറിയി�േമാ;

(സി) �പയില�ാെത നിേ�പി��തി�ം വ��ികളി� നി�ം നിേ�പം സ�ീകരി��തി�ം ഇ�രം

േബാ�ക� വഴി ല��മി��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

കി�ബി�െട ബാധ�തക� ഏെ����

3781. �ീ.എം.ഉ��

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്

െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സ��ാ�  കി�ബിെയ ഒ� സ�ത�ാധികാര �ാപനമായി മാ�ിയി�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇെ��ി� ഭരണഘടന�െട അ�േഛദം  293(1)  കി�ബി�് ബാധകമാകാ�തിെ� കാരണം

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) കി�ബി �ലം ഉ�ാ�� ബാധ�ത സ��ാ� ഏെ����ത് നിലവി�� ഏെത�ി�ം നിയമ�ിെല

വ�വ�ക��് വി��മാെണ�് കെ��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) കി�ബി മസാല േബാ�മായി ബ�െ��് നിയമവ��് ലഭ�മാ�ിയ ഉപേദശ�ിെ� പക��്

ലഭ�മാ�ാേമാ?

പ�തികൾ�ായി െചലവഴി� �ക

3782. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  ആവി�രി� ആ��ം മിഷ�, ൈലഫ് പ�തി,  െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ

സംര�ണയ�ം, ഹരിതേകരളം എ�ിവ�ായി 2019 �� 1 വെര എ� �ക െചലവഴി�ി��്;

വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) കിഫ് ബി �േഖന ��ത പ�തിക�മായി ബ�െ�� ഏെത�ാം ���ികൾ�ായി എ� �ക

വീതം അ�വദി�ന�കിയി�െ��് വ��മാ�േമാ; വിശദവിവരം ന��േമാ?

കി�ബി പ�തിക�

3783. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം കി�ബി വഴി എ� പ�തിക��് �ക അ�വദി�;

ജി�ാടി�ാന�ി� വിശദാംശം ന�കാേമാ;



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

അ�വദി�ത്; വിശദാംശം ന�കാേമാ; ഓേരാ ���ി�െട�ം കാലിക�ിതി വിശദീകരി�ാേമാ?

കി�ബി വഴി െകാ�ി മ�ല�ി� ഭരണാ�മതി ലഭി� ���ിക�

3784. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  കാലയളവി�  നാളി�വെര െകാ�ി മ�ല�ി�  കി�ബി വഴി ഏെത�ാം

���ിക��് എ� േകാടി �പ വീതം ഉ�െ�ാ�ി�ി�െ��റിയി�േമാ;

(ബി) ആയതി� ഏെത�ാം �വ ൃ�ിക��് ഭരണാ�മതി ലഭി�;  ഭരണാ�മതി ലഭി� ���ിക�െട

നിലവിെല �ിതി വ��മാ�േമാ;

(സി) അവേശഷി�� കി�ബി �വ ൃ�ിക��് എ�േ��് ഭരണാ�മതി ലഭി�് �വ��നം

�ട�വാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

മ�വേ�രി -��� േറാഡിെ� േ�ാജ�് റിേ�ാ��ിന് കി�ബി�െട അംഗീകാരം

3785. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

���  ��ി�റം പാതയി�  മ�വേ�രി �ത�  ���  വെര�� േറാഡിെ� വികസന�മായി

ബ�െ��് കി�ബി�െട പരിഗണന�ായി െപാ�മരാമ�് വ��് സമ��ി� േ�ാജ�് റിേ�ാ��്

അംഗീകരി�ി�േ�ാ;  ��ത േറാഡിെ� നവീകരണ�മായി ബ�െ��് ഇ�വെര സ�ീകരി�

നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� കി�ബിയി� ഉ�െ�� ���ിക�

3786. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി�  കി�ബി പ�തിയി�  ഏെതാെ� ���ിക�  ആരംഭി�ാ�

സാധി�ി��്;

(ബി) ഇതി� ഏ��ം �േരാഗതി ൈകവരി� ���ി എതാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ജി�യി� കി�ബി ���ിയി� അ�വദി� േറാ� ���ിക��് കിേലാമീ�റിന് ശരാശരി എ�

�കയാണ് വകയി��ിയി��ത്; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) െത�ി� - ആല�ി േറാഡിന് (പി.ഡ�ൃൂ.ഡി -004-122) ഇ�ര�ി� �ക അ�വദി�ി�ി�ാ�

വിഷയം ��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ഇ) ഈ േ�ാജ�ിെ� ഡി.പി.ആ�. ത�ാറാ�േ�ാ� വ�ി�� അപാകത പരിഹരി�് ജി�യി� ന�

�േരാഗതിയി� നീ�� ഈ ���ി എ��ം േവഗം ���ീകരി��തിേല�ായി ത�ാറാ�ി

സമ��ി� റിൈവ�ഡ് എ�ിേമ�ിന് എ��ം േവഗം കി�ബി അ�മതി ന��� വിഷയം



പരിഗണി�േമാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

കി�ബിയി� ഉ�െ���ിയ മേ�രി മ�ല�ിെല പ�തികൾ

3787. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) മേ�രി നിേയാജകമ�ല�ി� കി�ബിയി� ഉ�െ���ി എ� പ�തിക��ാണ് ഭരണാ�മതി

ന�കിയെത�റിയി�ാേമാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) കി�ബിയി� ഉ�െ���ിയ മേ�രി-ഒലി�ഴ േറാഡിെ� നി��ാണം എ�േ��് ആരംഭി�വാൻ

കഴി�െമ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത േറാഡ് നിർ�ാണ�ിന് ഭരണാ�മതി ന��� കാര��ി�  എെ��ി�ം സാേ�തിക

തട��� നിലനി���േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

ഇരി�ാല�ട മ�ല�ിെല കി�ബി ���ിക�

3788. െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഇരി�ാല�ട മ�ല�ി�  കി�ബി �േഖന �വ��നം ആരംഭി�ി���ം �വ��നാ�മതി

ലഭി�ി���മായ ���ിക�െട വിശദാംശ�� ന�കാേമാ?

ആ�ി വികസന പ�തി�െട �ടി�ിക

3789. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വിവിധ വ��ക��് കീഴിലായി ഭാഗികമാ�ം ���മാ�ം ���ീകരി�

���ിക�െട പാർ�് ബിൽ  /  ൈഫനൽ ബിൽ അ�വദി�ാ� ��തരമായ �ിതി വിേശഷം

നിലവി�െ�� കാര�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ ;

(ബി) എം.എൽ.എ മാ�െട ആ�ി വികസന പ�തി�െട ഭാഗമായി നട�� �വ ൃ�ിക��്

ഭാഗികമാേയാ ��വ�മാേയാ കരാ�കാ��് െകാ��ാ�� �ടി�ിക എ�യാണ് നിലവി�

ഉ�െത�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത �ടി�ിക അടിയ�രമായി ന��വാ�  ആവശ�മായ നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാ എ�്

വ��മാ�േമാ ?

െടൻഡർ േസവിം�സ് �ക�െട വിനിേയാഗം

3790. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) മ�ട നിേയാജകമ�ല�ി�  2016-17,  2017-18,  2018-19  എ�ീ സാ��ിക

വ�ഷ�ളിെല ആ�ി വികസന പ�തി�െട ഭാഗമായി െടൻഡർ േസവിം�സ് ഇന�ി� എ�

�ക സ��ാരിെ� െെകവശ�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�ര�ി� ലഭ�മാ�� െടൻഡർ േസവിം�സ് �ക ആ�ിവികസന പ�തിയി� ഉ�െ���ം

എ�ിേമ�് �കയി� നി�് അധികമായി െചലവ് വ���മായ പ�തിക��് െചലവഴി�വാൻ

അ�മതി ന��േമാ?

െകാ�ി നിേയാജകമ�ല�ിെല ആ�ി വികസന പ�തി

3791. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2011-2012 �ത� 2015-2016 വെര കാലഘ��ളി� ആ�ി വികസന പ�തിയി� െകാ�ി

നിേയാജകമ�ല�ി� ഭരണാ�മതി ന�കിയ ���ിക� ഏെത�ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ിക�െട നിജ�ിതി അറിയി�േമാ?

െട�� േസവിം�സ് നടപടികളിെല വ��ത�് നടപടി

3792. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�മ�ാട് നിേയാജകമ�ല�ി�  എം.എ�.എ.  ആ�ി വികസന ഫ�് ഉപേയാഗി�്

2016-17,  2017-18,  2018-19  എ�ീ സാ��ിക വ�ഷ�ളിലായി നട�ിലാ�ിയി��

���ികളി�  ഓേരാ വ�ഷ�ം എ� �കയാണ് െട��  േസവിം�സ് ആയി വ�ി��െത�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) എം.എ�.എ.  ആ�ി വികസന ഫ�ിെല െട��  േസവിം�സ് നടപടി�മ�ളിെല അവ��ത

കാരണം ആയത് മ�് ���ിക��് ഉപേയാഗി�വാൻ സാധി�ാ� കാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഉെ��ി�  അവ��ത പരിഹരി�് െട��  േസവിം�സ് ഉപേയാഗെ����തി��

നടപടി�മ�ിൽ വ��ത വ��േമാ എ�് അറിയി�ാേമാ ?

അ�മാലി നിേയാജകമ�ല�ിെല െട�� േസവിം�സ് �ക

3793. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�മാലി എം.എ�.എ�െട ആ�ി വികസന ഫ�ി�  നി�ം  2016-2017,  2017-2018,

2018-2019 എ�ീ വ�ഷ�ളിെല െട�� േസവിം�സ് എ�െയ�� കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�കാരം ലഭി�� െട�� േസവിം�സ് �ക സം��മായി (2016-17 �ത� 2018-19 വെര

) ഒ� പ�തി�ായി ന��േമാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;



(സി) ഇെ��ി� െട�� േസവിം�സ് �ക എ�കാരം ന��െമ�് വിശദമാ�ാേമാ?

���ിക��്അ�വദി� �ക

3794. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016-17,  17-18  വ�ഷ�ളിെല ആ�ി വികസനഫ�് ഉപേയാഗി�� െഷാ���

മ�ല�ിെല ���ികളി�  അ�വദി� �കേയ�ാ�  �റ� �കയി�  ���ിക�

���ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� ഇ�കാരം എ� �ക ബാല�സ് ആയി നീ�ിയിരി��്; ആയതിെ� വ�ഷം തിരി��

കണ�ം ���ിക�െട വിശദാംശ�ം ലഭ�മാ�ാേമാ?

ആ�ിവികസന നിധി�െട വിനിേയാഗം

3795. �ീ.ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എം.എ�.എ.  മാ�െട ആ�ിവികസന നിധിയി�  നി�ം ൈഹമാ�്-േലാമാ�് ൈല�ക�

�ാപി�� പ�തി സംബ�ി� ധനകാര� വ��ിെ� നി�േ�ശ�ളട�� ഉ�ര�ക�െട

പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ബസ് കാ�ിരി�് േക���  നി��ി��തി�� പ�തിക�  എം.എ�.എ.  മാ�െട

ആ�ിവികസന നിധിയി�  നി�ം നി�േ�ശി�ാേമാ;  ബ�െ�� ഉ�ര�ക�െട പക��്

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) സർ�ാർ ��ക��് ��  ബസ് വാ�ി ന��� ���ി എം.എ�.എ.  മാ�െട �േത�ക

വികസന നിധിയി� നി�ം നി�േ�ശി�ാേമാ; ബ�െ�� ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ?

ആ�ിവികസന പ�തിയി� തഴ�ര ഓ�� എയ� ഓഡിേ�റിയം

3796. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

ആ�ിവികസന പ�തിയി� ഉ�െ���ി �ക അ�വദി� മാേവലി�ര നിയമസഭ മ�ല�ിെല

തഴ�ര �ാമപ�ായ�ിെല ഓ��  എയ�  ഓഡിേ�ാറിയം നി��ാണം സമയബ�ിതമായി

���ീകരി��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ?

മാന�വാടി നിേയാജകമ�ലം ആ�ി വികസന ഫ�്

3797. �ീ.ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:



(എ) മാന�വാടി നിേയാജക മ�ല�ിെല 2017-18 വ�ഷെ� ആ�ി വികസന ഫ�ി� നി�ം

നി�േ�ശി� ���ിക�െട നിലവിെല �ിതി അറിയി�ാേമാ;

(ബി) േമ�  പ�തികളി�  ഭരണാ�മതി ലഭി�ാ�  േശഷി�� പ�തിക�  ഉെ��ി�  അത്

ഏെത�ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ���ിക��് ഭരണാ�മതി െെവകാ��ായ കാരണം വ��മാ�ാേമാ?

മിനിമാ�് ൈല�ക�

3798. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) മേ�രി മ�ല�ിെല  2016-17  സാ��ിക വ�ഷെ� ആ�ി വികസന ഫ�ി�

ഉ�െ���ി മിനിമാ�് ൈല�ക� നി��ി��തിനാ�� ധനകാര� അ�മതി ന�കിയി�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) എ�ാ� ഭരണ വ��് ഉ�രവ് �റെ��വി�േ�ാ� മിനിമാ�് എ�തിന് പകരം ൈഹമാ�് എ�്

േരഖെ���ിയത് തി��ലിനായി വീ�ം ധനകാര� വ��ിന് ലഭി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഭരണാ�മതി ആവശ�െ��് ന�കിയ െ�ാേ�ാസ�ം തി���മായി ബ�െ��് ന�കിയ

െ�ാേ�ാസലി�ം െ�സിഫിേ�ഷനിേലാ എ�ിേമ�് �കയിേലാ വ�ത�ാസം വ�തായി ധനകാര�

വ��് കെ��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഉ�രവിെല തി��ലിനായി അയ� ഭരണ വ��ിെ� ഫയ� നിരസി�ാ� ഉ�ായ കാരണം

വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) ആദ�ം ന�കിയ ഒറിജിന�  െ�ാേ�ാസലി�ം എ�ിേമ�ി�ം വ�ത�ാസമി�ാെത വ�

സാഹചര��ി�ം ���ി ���ീകരി� സാഹചര��ി�ം ൈഹമാ�് എ�ത് തി��ി മിനിമാ�്

എ�് മാ�വാ�  ധനകാര� വ��് തട�മായി ��ി�ാ�ിയ ച���ം കാരണ��ം

വിശദമാ�ാേമാ;  എ�ി�  എം.എ�.എ.  ആ�ി വികസന ഫ�ി�  ഉ�െ���ി ���ി

���ീകരി� ��ത പ�തി�െട ബി�് കരാ�കാരന് മാറി ന��വാ� ഇനി സ��ാ� തല�ി�

എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരിേ��ത് എ�ത് സംബ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ?

ക�നാഗ��ി നിേയാജകമ�ല�ിെല ഓട നി��ാണ പ�തി

3799. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ�ി വികസന പ�തിയി��െ���ി നി�േ�ശി�െ��� പ�തിക� െപാ�മരാമ�് വ��വഴി

നട�ിലാ�േ�ാ�  കാലതാമസം േനരി��ത് സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ  ;  ഇത്

പരിഹരി��തിനായി അടിയ�ിര നടപടി സ�ീകരി�േമാ ;

(ബി) ക�നാഗ��ി നിേയാജകമ�ല�ി�  ഓ�ിറ �ാമപ�ായ�ി�  ആലേ�ാട് �ളി�സമീപം

ഓട നി��ി�� പ�തി�്  (2017-18)  �ണേഭാ�വ��് െപാ�മരാമ�് വ��ിന്



ഡേ�ാസി�് െച�ി�േ�ാ ; എ��ംേവഗം ഡേ�ാസി�് െച��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

ജന�തിനിധിക��് െട�� േസവിം�സ് �ക�െട വിവരം ന��� നടപടി

3800. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ാര�ര നിേയാജകമ�ല ആ�ി വികസന ഫ�ി�  2016-17,  2017-18  എ�ീ

സാ��ിക വ�ഷ�ളി� െട�� േസവിം�സ് ആയി എ� �പ ഉെ��് അറിയി�േമാ;

(ബി) െട��  േസവിം�സ് �ക സംബ�ി�് ബ�െ�� ജന�തിനിധിക��് സമയബ�ിതമായി

വിവര�� ന�കാ� സാഹചര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഈ വിവര�� സമയബ�ിതമായി ന�കാ� എ�് നടപടി സ�ീകരി�െമ�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) െട�� േസവിം�സ് �ക വിനിേയാഗി��തിെ� നടപടി�മ�� വിശദമാ�േമാ?

ആല�� നിേയാജകമ�ലം ആ�ി വികസനപ�തിക�

3801. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018-19  സാ��ികവ�ഷം ആല��  നിേയാജകമ�ലം ആ�ി വികസനപ�തി�െട

ഭാഗമായി ന�കിയ  5  േകാടി �പ�െട വികസനപ�തിക�െട നിലവിെല �േരാഗതി

വ��മാ�ാേമാ;

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

(സി) നി��ാണം ���ീകരി� പ�തിക�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ��ത പ�തി�െട ബി�ക�  മാറി

ന�കിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

സ�േ� വ��ിൽ �തിയ സ�േ�യ�മാ�െട നിയമനം

T 3802.�ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ�േ� വ��ിൽ �തിയ സ�േ�യ�മാെര നിയമി��ത് സംബ�ി� ഫയലിൽ ധനകാര� വ��്

തീ�മാനം എ��ി�േ�ാ;

(ബി) �തിയ സ�േ�യ�മാെര നിയമി���മായി ബ�െ��് ധനകാര� വ��ി� െപ�ഡിംഗ് ഫയ�

നിലവി� ഉേ�ാ;

(സി) റീ-സ�േ� സ�കാര�വൽ�രി��തിന് ധനകാര� വ��് തീ�മാനം എ��ി�േ�ാ;  ഉെ��ിൽ

ഇതിനായി എ� സാ��ിക ബാ��ത��ാ�െമ�് വ��മാ�ാേമാ ?

മല�റം സ��ാ� വനിത േകാേളജിെല ത�ികക�



3803. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മല�റം സ��ാ� വനിത േകാേളജിെല അധ�ാപക അനധ�ാപക ത�ിക ��ി��ത് സംബ�ി�

നടപടിക� ഇേ�ാ� ഏത് ഘ��ിലാണ്;

(ബി) ധനകാര�വ��ി� നിലവി�� ഫയലി� നാളി�വെര സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) ഓഫീസ് ���് ഉ��െട ഒ� ത�ിക േപാ�ം ഇ�വെര ��ി�ാ� സാഹചര��ി�

ആവശ�മായ അധ�ാപക അനധ�ാപക ത�ികക��് ധനകാര� വ��് അ�മതി ന��േമാ?

ജീവന�ാ�െട ആേരാഗ� ഇ�ഷ�റ�സ് പ�തി

3804. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ� ജീവന�ാ��ം െപ�ഷ�കാ��മായി �ഖ�ാപി� ആേരാഗ� ഇ�ഷ�റ�സ് പ�തിയിെല

വ�വ�കളി� ജീവന�ാ�െട ആ�ിതരായ മ���്  25 വയ�വെര മാ�േമ ഇ�ഷ�റ�സ്

ലഭി�ക��െവ�് വ�വ� െച�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി�  ഈ വ�വ� മാ�ി ആ�ിതരായ മ��  വിവാഹിതരാ���വെര എ�ാ�ി

മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ആേരാഗ� ഇ�ഷ�റ�സ് പ�തി�െട നട�ി�്

3805. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

സം�ാന സ��ാ�  ജീവന�ാ��ം െപ�ഷ�കാ��മായി നട�ിലാ�� ആേരാഗ�

ഇ�ഷ�റ�സ് പ�തി�െട നട�ി�്,  േകാം�ിെഹ�സീവ് െഹ��് ഇ�ഷ�റ�സ്

ഏജ�സി-േകരള (ചിയാക്)െയ ഏ�ി�ണെമ�് അവ� ആവശ�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� അവ�െട

ആവശ�ം പരിഗണി�ാതി��ത് എ�െകാ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

െമഡിെസപ് പ�തി

3806. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െമഡിെസപ് പ�തി നട�ിലാ��തിന് ��് നിലവി��ായി�� സ��ാ�  ജീവന�ാ�െട

െമഡി�� റീ ഇംേപ�്െമ�് �ീം എ�കാരമായി�� എ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) 2016-17  സാ��ിക വ�ഷം �ത�  2018-19  സാ��ിക വ�ഷം വെര െമഡി��  റീ

ഇംേപ�്െമ�് ഇന�ി� എ� �കയാണ് െചലവഴി�ത്;

(സി) റിലയ�സ് ക�നി വഴി നട�ിലാ�� െമഡിെസപ് പ�തിയി� ഒ� വ�ഷം സ��ാ�  എ�

�കയാണ് ��ത ക�നി�് ജീവന�ാരി� നി�ം ഈടാ�ി ന�േക�ത്?



െമഡിെസപ് പ�തി�െട നട�ി�്

3807. �ീ.െക.സി.േജാസഫ്

,, വി.ടി.ബ�റാം

,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സ��ാരിെ� െമഡിെസപ് പ�തി�െട നട�ി�് റിലയ�സ് ജനറ� ഇ�ഷ�റ�സ്

ക�നി�് െെകമാറിയി�േ�ാ;

(ബി) റിലയ�സ് ക�ാപി�ലിെ� ഉടമ�തയി�ളള സ�ിഡിയറി �ാപനമാേണാ റിലയ�സ് ജനറ�

ഇ�ഷ�റ�സ് ക�നി എ�് വ��മാ�േമാ ;

(സി) റിലയ�സ് ക�ാപി�� വ� കട�ിലാെണ�ം,  അതിെ� ഭാഗമായി സ�ിഡിയറി ക�ിനിയായ

റിലയ�സ് ജനറ� ഇ�ഷ�റ�സ് ക�നിെയ ഹീേറാ േമാേ�ാ�  േകാ��േറഷ� ലിമി�ഡ് എ�

�ാപനം ഏെ���വാ� േപാ��െവ� വാ�� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി� ഇൗ ഏെ���� െമഡിെസപ് പ�തിെയ എ�കാരം ബാധി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

െപ�ഷ� ആ��ല��� ന���തിന് നി�േ�ശം

3808. �ീ.പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സ��ാ�  ജീവന�ാ�ം അ��ാപക�മായി എ� േപരാണ്  2019  േമയ്  31-ന്

സ��ീസി� നി�ം വിരമി�ത് എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇവ��് െപ�ഷ�  ആ��ല���  ന���തിന് എ� േകാടി �പ േവ�ി വ�െമ�്

െവളിെ���ാേമാ;

(സി) വിരമി��  ആ��ല���  ഒ� മാസ�ി��ി�  ന�കണെമ�് നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ;

എ�ി�  നിലവിെല സാ��ിക �ിതിയ�സരി�് െപ�ഷ�  ആ��ല�ം ഈ

സമയപരിധി��ി��െ� ന���തിന് സാധി�േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

പ�ാളി� െപ�ഷ� �ന:പരിേശാധന

3809. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

പ�ാളി�െപ�ഷ�  പ�തി �ന:പരിേശാധി��തിനായി സ��ാ�  എെ��ി�ം നടപടിക�

സ�ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ി� എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത് എ�തിെ� വിശദവിവരം

ന��േമാ?



സ�േ�യ�മാ�െട ത�ികക��് �ട��ാ�മതി

3810. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ�േ�യ�മാ�െട നിലവി�� ത�ികക��് �ട��ാ�മതി ആവശ�െ��െകാ�് സ�േ�

ഡയറ��  ന�കിയ െ�ാേ�ാസലി�  ധനകാര�വ��്  (ഫയ�  നം.  Exp/A1/235/2016)

അ�മതി നിേഷധി�ി�േ�ാ; എ�ി� കാരണം വ��മാ�േമാ;

(ബി) റീസ�േ� ഉ�െ�െട�� േജാലിക�  െച�� സ�േ�യ�മാ�െട ത�ിക�് �ട��ാ�മതി

ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

വിദ�ാഭ�ാസ വാ�

3811. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിദ�ാഭ�ാസ വാ�െയ��് കടെ�ണിയിലായവെര സഹായി�ാ�  �ഖ�ാപി� പ�തി�െട

വിശദാംശ�� എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) ഈ പ�തി �ലം സ��ാരിന് എ� േകാടി �പ�െട ബാധ�ത��ായി; വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ ആ��ല�ം ലഭി��തിന് നി�യി�ി�� ��ംബവാ�ഷിക വ�മാന പരിധി

വ��ി�ി�ണെമ� ആവശ�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇ�ാര��ി�� സ��ാരിെ�

നിലപാട് വ��മാ�േമാ?

ഇ-െല�ജ�/ഇ-ലാംസിൽ േപാ�് െച� �ക

3812. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഒ� സാ��ികവ�ഷേ��് അ�വദി� �കയി� ഇ-െല�ജ� /ഇ-ലാംസിേല�് േപാ�് െച�

�ക തിരിെക ലഭി��തിന് കാലതാമസം േനരി��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;  �കക�

ഇ-ലാംസി� മാ��തിെ� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) 2017-2018  കാലയളവി�  നാദാ�രം േകാേളജിെ� ര�ാം നില�െട നി��ാണ ഫ�്

ഇ-ലാംസിൽ േപാ�് െച�ത് സംബ�ി�  581/18 ന�ർ ഫയലി� എെ�ാെ� നടപടിക�

സ�ീകരിെ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) �ി�സി�ാളിെ� പി.എസ്.ടി.എസ്.ബി.  അ�ൗ�ി�  �ക ന�കാ�  ഉ�തവിദ�ാഭാസ വ��്

ഉ�രവായി�ം �ക ന�കാ�  െവ�സ് ആ�റ് മീ�സ് വിസ�തി��തിെ� കാരണം

വിശദമാ�ാേമാ?



െപ�േഫാമ�സ് ബ�ജ�്

3813. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സർ�ാർ വ��ക�െട െപ�േഫാമ�സ് ബ�ജ�് ത�ാറാ�വാ�  ധനകാര� വ��്

തീ�മാനി�ി�േ�ാ; ഏെതാെ� വ��ക�െട െപ�േഫാമ�സ് ബ�ജ�ാണ് ത�ാറാ��ത്;

(ബി) ��ത ബ�ജ�ിംഗ് െകാ�് ഉേ�ശി��ത് എ�ാെണ�് അറിയി�േമാ;

(സി) ഇ� െകാ�് വ��ക�െട കാര��മത വർ�ി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

സാ�ഹ� �ര�ാ െപ�ഷ�

3814. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  ന�കിവ�� വിവിധ സാ�ഹ� �ര�ാ െപ�ഷ�  /േ�മ െപ�ഷ�ക�

ഏെത�ാമാണ്; വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) ഇ�ര�ി�  ന�കിവ�� േ�മ െപ�ഷ�ക��് േക�സ��ാരിെ�റ സഹായം

ലഭി��േ�ാ; േക� സഹായം ലഭി��വ ഏെത�ാമാണ് ;

(സി) ഓേരാ േ�മ െപ�ഷനി�ം സം�ാന സ��ാ�  വിഹിത�ം േക�സ��ാ�  വിഹിത�ം എ�

വീതമാണ്; വിശദമാ�ാേമാ ?

വിധവ െപ�ഷ�

3815. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിയമപരമായി വിവാഹബ�ം േവ�െ���ിയവെര വിധവകളായി കണ�ാ�ാനാവിെ��ം

അവ��് ന�കിവ�� വിധവ െപ�ഷ�  നി��ലാ�ണെമ�ം സ��ാ�

ഉ�രവിറ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ��ത ഉ�രവ് �നഃപരിേശാധി�വാ�ം അവ�െട ജീവിതസാഹചര�ം കണ�ിെല��്

വിധവ െപ�ഷ� �നഃ�ാപി�വാ�ം സത�ര നടപടിക� സ�ീകരി�ാേമാ?

സാ�ഹ� േ�മ െപ�ഷ�ക�

3816. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ന�കിവ�� േ�മെപ�ഷ�ക�  വ��ി�ി��തിന് സ��ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ി� വിശദവിവരം ന��േമാ;



(ബി) േ�മ െപ�ഷ�ക�  ഏകീകരി��തിന് സ��ാ�  ആേലാചി��േ�ാ;എ�ി�  വിശദവിവരം

ന��േമാ?

സാ�ഹ� �ര�ാ െപ�ഷ� മാനദ���

3817. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

സാ�ഹ� �ര�ാ െപ�ഷന് അ�ഹരായവെര കെ���തിന് �തിയ മാനദ���

നി�യി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

സാ�ഹ� �ര�ാ െപ�ഷ�ക��ായി അ�വദി� �ക

3818. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം വിവിധ സാ�ഹ� �ര�ാ െപ�ഷ�ക��ായി എ�

േകാടി �പ അ�വദി�ി��്; അ�വദി� �ക എ� േപ��ായി വിതരണം െച�ി��്; വിശദവിവരം

ന��േമാ;

(ബി) േ�മെപ�ഷ�ക� വ��ി�ി��തിന് സ��ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

വാ�ഷിക പ�തിക�െട നട�ി�്

3819. �ീ.വി.ഡി.സതീശ�

,, എം. വി�െസ�്

,, അ�പ് േജ�ബ്

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വാ�ഷിക പ�തിക�െട നട�ി�് െമെ�േപാ�ിലാെണ� ആേ�പം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) പ�തി െചലവിെ� �േരാഗതി �ത�മായ ഇടേവളകളി�  വിലയി���തി�ം േപാരാ�ക�

പരിഹരി��തി�ം നിലവി�� സംവിധാനം എ�ാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) വ��ക�  അ�മതി ന�കിയ പ�തിക��് േപാ�ം സമയ�് പണം അ�വദി��തി�

ധനകാര� വ��ിെ� ഭാഗ�് നി�് വീ� വ�തായി കെ��ിയി�േ�ാ;  നിസാര കാര���

പറ�് ഇ�രം ഫയ�കളി�  ധനകാര� വ��് തീ�മാനം നീ�ിെകാ�് േപാ�� അവ�

ഉ�ായി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി�  പ�തി നട�ി�് സമയബ�ിതമായി നട��തിന് േവ� നടപടിക�  വ��ിെ�

ഭാഗ�് നി�് ഉറ�് വ��േമാ?



�വാസി ചി�ി

3820. �ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �വാസി ചി�ിയിെല ഇടപാ�കാ� ചി�ി പിടി�് ചി�ി�ണം �ിര നിേ�പം ആയി നിേ�പി�േ�ാ�

ആ പണം കി�ബിയി�  േബാ�് ആ�െമ�ം ഇടപാ�കാ��് അവ��് ഇ��ളള േ�ാജ�്

തിരെ���ാ�ളള അവസര�െ��ം പരസ�ം െച�് ആരംഭി� �വാസി ചി�ിയി�െട

നാളി�വെര എ� �പ �ിരനിേ�പമായി ലഭി�ി�െ��റിയി�േമാ;

(ബി) ഇ�കാരം �വാസി ചി�ി പണം �ിരനിേ�പമാ�ിയ വകയി�  എ� �പ കി�ബി േബാ�്

ആ�ിയി��്;

(സി) ഇൗ പണം ഏെത�ാം േ�ാജ�ിന് ഫ�് െച�ി�െ��് വ��മാ�േമാ?

ഫ�ണീ�� വാ�ിയ�മായി ബ�െ��് ധനകാര�വ��ിെ� അേന�ഷണം

3821. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ാ�ി�കര നിേയാജക മ�ല�ിെല െപാഴി��  �.പി.�ളി�  ഫ�ണീ��  വാ�ിയ�മായി

ബ�െ��് ധനകാര� വ��് ഇ�െ��� ബി വിഭാഗം നട�ിയ അേന�ഷണ�ിെ� നിലവിെല

�ിതി എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;  അേന�ഷണ�ിെ� ഫയ�  ന��ം തീയതി�ം

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഫ�ണീ�� വാ�ിയ�മായി ബ�െ��് ധനകാര� വ��് നട�ിയ അേന�ഷണ�ി� അഴിമതി

നട�തായി കെ��ിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) അേന�ഷണ�ിെ� ഭാഗമായി ഇനി ���ീകരിേ�� നടപടി�മ��  ഏെ�ാെ�െയ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) എ� ല�ം �പ�െട ഫ�ണീ��  ആണ് െപാഴി��  �.പി.�ളി�  വാ�ിയത്;  അേന�ഷണ

സംഘം പരിേശാധന നട�േ�ാ�  ഏെതാെ� ഫ�ണീ��  ആണ് വിതരണം നട�ിയത്;

ഫ�ണീ�റിെ� േപ�ം എ��ം �ക�ം വ��മാ�ാേമാ?

ജി.എസ്.ടി. � ���ായി�� നി�തികളിെല �ടി�ിക

3822. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ജി.എസ്.ടി. � ���ായി�� വിവിധ നി�തികളി� (െപാ� വി��ന നി�തി,

വാ�്, േക� വാണിജ� നി�തി, ആഡംബര നി�തി)എ� �ക �ടി�ിക ഉ�്; വ��മാ�േമാ;

(ബി) അവയി� േകാടതി വ�വഹാര�ളി� െപ�ത് എ� �കയാണ്;

(സി) �ടി�ിക ഒ��വണ തീ��ാ�� പ�തി  (ആംന�ി പ�തി)  �കാരം നാളി�വെരയായി എ�



�ക ലഭി�ി��്;

(ഡി) ഇനി�ം എ� �കയാണ് ലഭി�ാ� ബാ�ി��ത്; എ�ി� ആയത് ���മാ�ം പിരിെ���ാ�

സ�ീകരി� മാ�ഗ�� / നടപടിക� എെ��ാം ആണ്; വ��മാ�േമാ?

ജി.എസ്.ടി. നട�ിലാ�ിയതിെ� ഭാഗമായി സാ��ിക ന�ം

3823. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജി.എസ്.ടി. നട�ിലാ�ിയതിെ� ഭാഗമായി കഴി� സാ��ിക വ�ഷം സം�ാന�ി��ായ

വ�മാന ന�ം കണ�ാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) പല ഉൽ����െട�ം നി�തി �റ െ��ി�ം വില�റവ് അ�ഭവെ���ി� എ� കാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ; ഉെ��ി� അത് എ�െകാെ��് വിശദമാ�ാേമാ?

റവന� വ�മാന�ിെല �റവ്

3824. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിെ�  2018-19  സാ��ിക വ�ഷ�ിെല റവന� വ�മാനം �തീ�ി�തി�ം

�റവായി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) 2018-19  സാ��ിക വ�ഷ�ി�  ജി.എസ്.ടി.  ഇന�ി�  �തീ�ി� വ�മാന�ം ലഭി�

വ�മാന�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) റവന� വ�മാനം �റ� സാഹചര��ി� 2019-20 െല റവന� വ�മാന�ിെ� ടാ�ഗ�് ���ി

നി�യിേ�� സാഹചര��േ�ാ;

(ഡി) എ�ി� എ�യായി ���ി നി�യി��തിനാണ് തീ�മാനി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ?

�ളയ�ി� നശി� സാധന���് �മ�ിയ ജി.എസ്.ടി. തിരി�് ന���തിന് നടപടി

3825. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ളയെ��ട��് ചാല�ടിയിെല വിവിധ വ�ാപാര�ാപന�ളി�  െവ�ം കയറി

ഭ��ധാന���  അട��� േകാടി�ണ�ിന് �പ വിലമതി�� സാധനസാമ�ിക�

നശി�േപായതിനാ�  വ�ാപാരിക��് ��ത സാധന���് �മ�ിയ ജി.എസ്.ടി തിരി�്

ന���തിനായി പ�് ല�ം �പ�െട ബാ�് വാ�ക� ��തായി അ�വദി�േമാ;

(ബി) ഇതിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ?

കഴി� സാ��ിക വ�ഷം പാസാ�ാെത മാ�ിവ� ബി�ക�ം െച�ക�ം



3826. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ�

െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��

�ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� സാ��ിക വ�ഷം പാസാ�ാെത മാ�ിവ� ബി�ക�ം െച�ക�ം ഈ വ�ഷം

ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) അ� ല�ം �പയി� അധികരി� എ�ാ ബി�ക�ം സാ��ിക വ�ഷാവസാനെ� �തിസ�ി

കാരണം �ഷറി ക�വിേല�് മാ�ിയത് ഈ സാ��ിക വ�ഷം െകാ���തിനായി വ��ക��്

ആ�പാതികമായി ��ത�  �ക അ�വദി�ി�േ�ാ;  ഇതിനായി െകാ�വ� ഇ-െല�ജ�

സംവിധാനം ഉപേയാഗി��േ�ാ;

(സി) ഇ�കാരം അധിക �ക വകയി��ാ�പ�ം വ��ക�െട ഈ വ�ഷെ� വിഹിത�ി� നി�്

േമ��റ� �ക �റവാ�കയിേ�;  ഇത് വികസന �വ��ന�െള ബാധി�േമാെയ�്

പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

വ��ല സ��ഷറി�് �തിയ െക�ിടം

3827. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) വ��ല സ��ഷറി�െട �തിയ െക�ിടം നി��ി��തി�� നടപടി�മ�� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത െക�ിടം പണി എ�നാ� െകാ�് ���ിയാ�വാനാണ് നി�േ�ശം ന�കിയി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ?

പ��� സ��ഷറി െക�ിടം നി��ാണം

3828. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

പ��� സ��ഷറി െക�ിടം നി��ാണം ആരംഭി��തി�� നടപടിക� ഏ�വെരയാെയ�്

വിശദമാ�ാേമാ?

�ഷറി ഡയറ��െട സ��ല�

3829. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േപരിെനാ�ം ബാ�് എ�് േച��ാ�  നിേ�പ�ിന് നി�തിയിളവ് ന�ക�െത�് �ഷറി

ഡയറ�� സം�ാനെ� �ഷറിക��് നി�േ�ശം ന�കിയ കാര�ം പരിേശാധി�േമാ;

(ബി) സഹകരണസംഘ��െട �ഷറി നിേ�പ���് നി�തി ഈടാ��ത് നിയമവി���ം



ആദായനി�തി നിയമ�ിെല 194 എ വ��ിെ� ലംഘന�മാെണ� െെഹേ�ാടതി�െട ഉ�രവ്

പരിേശാധി�േമാ;

(സി) സംഘ��െട �ഷറിയിെല നിേ�പ���് നി�തി പിടി�ിെ�� ധനകാര� െസ��റി�െട

നി�േ�ശ�ിന് വിപരീതമായ �ഷറി ഡയറ��െട സ��ല� റ�് െച�േമാ; വ��മാ�േമാ?

എ��് േലാ�റി�െട അനധി�ത വി�ന

3830. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� േലാ�റി വി�പന �താര��ം ജനകീയ സ�ഭാവേ�ാ�ം �ടി �േ�ാ�്

േപാ��തിനിടയിൽ സമാ�രമായി എ��് േലാ�റി�െട അനധി�ത വി�ന വലിയ േതാതി�

വ�ാപകമായിരി��ത് ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) എ��് േലാ�റി�െട �േലാഭന�ളി�  വീ��വെര േബാധവ��രി��തിന് എെ�ാെ�

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളത് എ�റിയി�ാേമാ ;

(സി) ഇ�രം േലാ�റി�െട �താ�ം തട��തി�ം ഒ�ാശ െച�� നിയമപാലക�  ഉ�െ�െട�ളള

ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര�ം എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��ത് ;

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

േലാ�റിസ�ാനം ലഭി�വാ� സ�ാന�ഹ� േനരി�� ����

3831. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േലാ�റി സ�ാനം ലഭി�വാ� സ�ാന�ഹ� േനരി�� ���� പരിേശാധി�േമാ;

(ബി) േലാ�റി�െട അ�പത് ശതമാന�ം എ���ത് ഇതര സം�ാന െതാഴിലാളികളാെണ�ിരിെ�

സ�ാന�ക ലഭി�വാ� അവ� േനരി�� ���ൾ പരിേശാധി�േമാ;സ�ാന�ക ലഭി�വാ�

േനാ�റി േരഖെ����ക�ം സ��ാരിെ� ഉേദ�ാഗ� ഉപസമിതി�െട അംഗീകാര�ം

േവണെമ�ത് ഇതരസം�ാന െതാഴിലാളികെള പലേ�ാ�ം �തി�ലമായി ബാധി��തിനാ�

അവ� ടി��കൾ ഏജ�മാ��് മറി� വി��� കാര�ം പരിേശാധി�േമാ;

(സി) ഇതര സം�ാന െതാഴിലാളിക�െട ഇ�ര�ി�� ��ം പരിേശാധി�േമാ എ�്

അറിയി�േമാ?

േലാ�റി സഹകരണ സംഘ��െട ബിനാമികളി�െട�� ടി��് വി��ന

3832. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  ഉ�രവിെ� മറവി�  ദിവേസന പതിനായിര�ണ�ിന് േലാ�റി ടി��ക�  േലാ�റി

സഹകരണ സംഘ�� ബിനാമിക� വഴി മറി�് വി���തായ ആേ�പം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;



(ബി) ഇ��ലം സാധാരണ�ാരായ േലാ�റി വി�ന�ാ��് ജി�ാ േലാ�റി ഓഫീ�കളി�  നി�്

ആവശ��ിന് ടി��് ലഭി�ാ� �ിതിവിേശഷം ഉ�ായി�േ�ാ;

(സി) േലാ�റി സഹകരണ സംഘ��െട �താര�ത�ം വിശ�ാസ�ത�ം ഉറ�ാ�ി അവ�െട �വ��നം

നിരീ�ി� േശഷം മാ�ം അവ��് ടി��് ന��� കാര��ി�  തീ�മാനം എ��േമാെയ�്

വ��മാ�േമാ?

കാ�ണ� ചികി�ാസഹായ പ�തി

3833. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം നാളി�വെര കാ�ണ� ചികി�ാസഹായ പ�തി

�കാരം എ� േകാടി �പയാണ് വിതരണം െച�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തിയി� റീ ഇംേബ�്െമ�ായി എ� �ക ഇനി�ം ന�കാ�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

��ീമിയ ചികി��് കാ�ണ� െബനവല�് ഫ�ി� നി�ം �ക

3834. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ���  ജി�യി�  ചാവ�ാട് താ��ി�  െെത�ാട് വിേ�ജി�  ���ളം െനടിേയട�് വീ�ി�

�ീമതി �സീത തെ� ��ീമിയ ചികി��് െചലവായ �ക കാ�ണ� െബനവല�് ഫ�ി� നി�ം

അ�വദി�് കി��തിനായി സമ��ി� അേപ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത അേപ�യി� സ�ീകരി� �ട� നടപടി സംബ�ി� വിവരം അറിയി�ാേമാ?

ഓഡി�് ക�ീഷെ� �പീകരണം

3835. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകരള സം�ാന ഓഡി�് വ��ി�  ഓഡി�് ക�ീഷ�  നട�ി�  വ����മായി ബ�െ��

നടപടി�മ�� എവിെട വെരെയ�ിെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) എ��ത�  ഓഡി�് ക�ീഷനായി മാറാ�  കഴി�െമ�ാണ് സ��ാ�  ക���െത�്

വ��മാ�ാേമാ?

േകരള ഫിനാ�ഷ�� േകാ��േറഷെ� �വ��ന��

3836. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:



(എ) േകരള ഫിനാ�ഷ�� േകാ��േറഷെ� �വ��ന �േരാഗതി െവളിെ���േമാ;

(ബി) േകരള�ിെല െച�കിട വ�വസായ േമഖല�െട വള���് െക.എഫ്.സി. ന��� സംഭാവനക�

എെ�ാെ�യാണ്; വിശദമാ�േമാ;

(സി) �ളയകാല�് വ�ി� ന�ം േനരി� വ�വസായിക��് െക.എഫ്.സി.എെ��ി�ം ഇള�കേളാ

ആ��ല��േളാ �ഖ�ാപി�ി�േ�ാ; അത് സംബ�ി� വിശദാശം ന��േമാ?

�വാസി ചി�ി

3837. �ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.എഫ്.ഇ.  �വാസിചി�ി�െട േസാ�് െവയറി�  രജി��  െച�വാ�  ആവശ�മായ

െമാെെബ� ഒ.ടി.പി. ഗ�ഫ് രാജ��ളി�ം �േറാ�ി�ം എ�ി��തിന് ഏത് ക�നി�മായാണ്

കരാറി� ഏ�െ��ിരി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) എ� �പ�െട കരാറാണ് ന�കിയിരി��െത�ം ഇതിന് െട��  വിളി�ി�േ�ാ എ�ം

അറിയി�ാേമാ;  ഇെ��ി�  എ�് മാനദ�ം അ�സരി�ാണ് ഇൗ ക�നി  /  ക�നികെള

തിരെ���െത�് വ��മാ�േമാ?

�വാസി ചി�ി-കി�ബി�ം െക.എസ്.എഫ്.ഇ.�ം ത�ി�� േജായി�് െവ��

3838. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബി�ം െക.എസ്.എഫ്.ഇ.  �ം ത�ി�� േജായി�് െവ�ർ ആയി�ാേണാ �വാസി ചി�ി

�വ��ി��ത്;  എ�ി�  ഈ ര�് �ാപന��ം ത�ി�  കരാറി�  ഏ�െ��ി�േ�ാ;

�വാസി�ി�ി നട�ി�മായി ബ�െ��് കി�ബി�ം,  െക.എസ്.എഫ്.ഇ.  �ം ത�ി� കരാറി�

ഏ�െ��ി�ിെ��ി� എ�് അടി�ാന�ിലാണ് േജായി�് െവ�� ആയി �വ��ി�� എ�്

പറ��ത്;

(ബി) �വാസി�ി�ി �ട�ിയ��ത�  ഇേ�വെര ഓ�െെല�  ആയി ചി�ി അട�ാ�  േകാ�

േസാ�്െവയ� വഴി�ം െമാെെബ� ആ�് വഴി�ം �മി�വ� ആെക എ� േപ�; ഇതി� എ�

േപ��് �ക അട�ാ� കഴി�. എ�േപ� പരാജയെ��; ഏ��ം ��ത� േപ� പരാജയെ���ത്

ഏ� േസാ�്െവയ� ഉപേയാഗി�േ�ാഴാണ്;കണ�ക� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) �വാസി ചി�ി�് ഉപേയാഗി�� െമാെെബ� ആ�ിേ�ഷ� തിക� പരാജയമാെണ� പരാതി

��യി�െപ�ി�േ�ാ;  ഇ�വഴി ചി�ി�ണം അട�ാ�  �മി��വരി�  50%  �ി� �കളി�

പരാജയെ��� വ�ത ��യി�െ��ി�േ�ാ;ഇ� പരിഹരി��തിന് എ�് നടപടിയാണ്

സ�ീകരി�ത് ;ഇതിനായി എ� �പയാണ് െചലവാ�ിയത്; ഏ� ക�നിയാണ് ഇതിെ� െട��

ഏെ���ത്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) �വാസി�ി�ി�െട േലാേഗായി� എ�െകാ�ാണ് െക.എസ്.എഫ്.ഇ. �െട �തിയ േലാേഗാ�ം

കള� േകാ�ം ഉപേയാഗി�ാ�ത്; ഇ�െന ഉപേയാഗി�ാ���ലം �വാസി�ി�ി�െട നട�ി�്



കി�ബി ആണ് എ� ധാരണ ജന��െട ഇടയി�  ഉ�ത് ��ി�െ��ി�േ�ാ;  അതിനാ�

�വാസി�ി�ി�െട േലാേഗായി�  െക.എസ്.എഫ്.ഇ.  �െട േലാേഗാ�ം കള�  േകാ�ം

െകാ�വ��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഇ) �വാസി�ി�ി�െട നട�ി�മായി ബ�െ��് ഇേ�വെര എ� േകാടി �പ െചലവായി; ഏെതാെ�

ഇന�ളി�  ആ�െ�ാെ� എ� �പ ന�കി  ;  വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;  ചി�ി െസക�രി�ി

െഡേ�ാസി�് ഇ�  ��്  (സി.എസ്.ഡി.ടി.)  ഇന�ി�  �വാസി ചി�ിയി�  ഇടപാ�കാ�

നിേ�പി�� �ക കി�ബി യി� നിേ�പി�േ�ാ� െക.എസ്.എഫ്.ഇ.  �് കി�ബി  7.5%

പലിശേയ ന���� എ� വ�ത ശരിയാേണാ;  െക.എസ്.എഫ്.ഇ.  ഇടപാ�കാ��്  8%

പലിശ ന�േക�ിവ����ലം െക.എസ്.എഫ്.ഇ.  �് ന�ം ഉ�ാ�� കാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഈ ന�ം െക.എസ്.എഫ്.ഇ.  �് സ��ാ�  ന��േമാ;

ഇെ��ി� ഇ�രം േബാ�ക��് 8% പലിശ കി�ബി െയ െകാ�് ന���തി�� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(എഫ്) നിലവിെല സാഹചര��ി� �വാസി�ി�ിയി� ഒ� ല�ം �പ സല�� 25 മാസെ� ചി�ി�െട

നട�ി�ിന് െക.എസ്.എഫ്.ഇ. �് ശരാശരി എ� �പ െചലവാ�ം; ഈ ചി�ി വ�െമ�േ�ാ�

ശരാശരി എ� �പ ലാഭം കി�ം;  �വാസി�ി�ിയി�  ഇടപാ�കാ��് ഏ�െ���ിയിരി��

ഇ��റ�സ് പരിര��െട നട�ി�് ആ�െ�ാെ�യാണ്;  ഇതിെ� ഇ��റ�സ് നട�ി�്

െക.എസ്.എഫ്.ഇ. �് സ��മായി െച� �െട; ആയതിന് നിലവി� എെ��ി�ം നിയമതടസം

ഉേ�ാ;  ഇെ��ി� ഈ ഫ�് െക.എസ്.എഫ്.ഇ.  െെകകാര�ം െച��തി� േവ�� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(ജി) �വാസി�ി�ി�െട ��ണമായ നട�ി�് �മതല ആ��ാണ്;  �വാസി�ി�ി�മായി ബ�െ��

തീ�മാന�� എ���ത് കി�ബി ആേണാ െക.എസ്.എഫ്.ഇ.  മാേനെ��് ആേണാ;ഇതി�

ആെരാെ�യാണ് അംഗ�� ആയി��ത്; കി�ബിെയ �തിനിധീകരി�് ആരാണ് മീ�ിം�കളി�

പെ����ത്; കി�ബിയിെലേയാ െക.എസ്.എഫ്.ഇ. യിേലേയാ, സ��ാരിേലേയാ, സീ-ഡി�്-

െലേയാ ഉേദ�ാഗ�െര �ടാെത േവെറ ആെര�ി�ം മീ�ിം�കളി� പെ����േ�ാ; ഉെ��ി�

ആെരാെ�യാണ്; ഓേരാ���േട�ം �മതലക� എെ�ാെ�യാണ്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

�വാസി�ി�ി രജിേ�ഷ� വിവര��

3839. �ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �വാസി�ി�ിയി� േച�� ഇടപാ�കാ� ന��� വിവരം േനാ���് െെകമാ�ം എ�് രജിേ�ഷ�

സമയ�് പറ��തിനാ�  ഇൗ സ�കാര�വിവര��  �ര�ിതമായി െെകകാര�ം െച�ാ�

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

(ബി) േനാ���് അ�ാെത മേ�െത�ി�ം സ�കാര�/ െപാ�േമഖല ക�നിക��് �വാസിക� ന���

സ�കാര�വിവര�ളിേ��  ആ�സ് ഉേ�ാ;  ഉെ��ി�  അത് ഏെതാെ�

�ാപന���ാെണ�് വ��മാ�േമാ?



ജി.െഎ.എസ്.േപാളിസിക�

3840. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന ഇ��റ�സ് വ��ി�  എ� ജി.െഎ.എസ്.േപാളിസിക�  നിലവി�െ��്

അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇവയി� എ� േപാളിസിക�െട �ീമിയം ഒ��� വിവര�� ശ�ള വിതരണ ഉേദ�ാഗ�� �േഖന

േശഖരി�െവ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ വിവര��  ���മായി േശഖരി�� ���ി എ�േ��് ���ീകരി�ാനാ�െമ�്

അറിയി�േമാ?

എസ്.എ�.െഎ. േപാളിസിക�

3841. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന ഇ�ഷ�റ�സ് വ��ി�  നിലവി�  എ� എസ്.എ�.െഎ.  േപാളിസിക�  ഉെ��്

അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇവയി� എ� േപാളിസിക�െട �ീമിയം ഒ��� വിവര�� ശ�ളവിതരണ ഉേദ�ാഗ�� �േഖന

േശഖരി�െവ�് അറിയി�േമാ;

(സി) ഈ വിവര��  ���മായി േശഖരി�� ���ി എ�േ��് ���ീകരി�ാനാ�െമ�്

അറിയി�േമാ?

ആേരാഗ� ഇ�ഷ�റ�സ് പ�തി (െമഡിെസപ്)

T 3842.�ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

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

പ�തി  (െമഡിെസപ്)  ഈ വ�ഷം ��  ഒ�് �ത�  നട�ിലാ�ാെത വ�ത് ഏത്

സാഹചര��ിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) റിലയ�സ് ജനറ�  ഇ�ഷ�റ�സ് ക�നി�മായി ഇത് സംബ�ി�് കരാറി�  ഒ�വ�ി�േ�ാ;

ഉെ��ി� എ�ാണ് ഒ�വ�ത്; വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത പ�തിയിേല�് ആ�പ�ികെള എംപാനൽ െച�� നടപടി ഏത് ഘ��ിലാണ്;

(ഡി) ഇ�ഷ�റ�സ് പ�തി �കാരം സ��ാ� നി�യി�� �ക മാ�േമ സ�കാര� ആ�പ�ികളിെല

ചികി��് ഈടാ�ക�� എ�് ഉറ�് വ���തി�� സംവിധാനം എ�ാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ?



സം�ാന ഇ��റ�സ് വ��ിെല വ��ി� േജാലിഭാരം

3843. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന ഇ��റ�സ് വ��ിെല വ��ിതമായ േജാലിഭാരം കാരണം െ�യി�ക�

തീ��ാ��തി�� കാലതാമസം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�കാരണം �തിയ പ�തിക�  ഏെ����തിന് വ��ിന് സാധി�ാ�ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഇവ പരിഹരി��തിേല�ായി ഏെത�ി�ം �േ�ാസ�ക�  നിലവി�േ�ാ;  എ�ി�  വിശദാംശം

അറിയി�േമാ;

(ഡി) ഈ �േ�ാസ�ക�  അ�ഭാവ���ം പരിഗണി��തി�ം വ��ിെന ��ത�

കാര��മമാ��തി�ം �തിയ പ�തിക� ഏെ���് നട�ിലാ��തി�ം പര�ാ�മായ തര�ി�

�തിയ ത�ികക� അ�വദി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഇ��റ�സ് വ��ിന് സ��മായി ആ�ാന മ�ിരം

3844. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന ഇ��റ�സ് വ��ിന് സ��മായി ഒ� ആ�ാന മ�ിരം �ാപി��ത് സ��ാ�

പരിഗണനയി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശം അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇെ��ി� ഇതിേല�ായി നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

��പ� �ാമം പരിഹരി��തിന് നടപടി

3845. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് അ�ത് �പ,�റ് �പ �കക�െട ��പ����് ക�� �ാമം

അ�ഭവെ���ത് സാധാരണ ജന�െള ��ി��ിലാ�ിയി��ത് ��യി�െപ�ി�േ�ാ ;

(ബി) ��ത ��ി��് പരിഹരി��തിന് സ�ീകരി�ി�� നടപടി വ��മാ�േമാ?

കയ� േമഖലയി� �യവില �ിരതാ പ�തി

3846. �ീ.െക. ദാസ�

,, എ�. വിജയ� പി�

,, ആ�. രാേജഷ്

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



ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് കയ�  വ�വസായ േമഖലയി�  യ�വ��രണം നട�ിലാ�ി നവീനമായ

ഉ���� ��ി�് കയ� വ�വസായെ� വി�ലീകരി�ാ� നടപടിക� സ�ീകരി�േ�ാ� തെ�

ഈ േമഖലയി�  പണിെയ��� പര�രാഗത െതാഴിലാളികെള സംര�ി��തിനായി ഈ

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

(ബി) പര�രാഗത േമഖലയി� ഉ�ാദി�ി�െ��� കയ�ം കയ� ഉ����ം െമ�െ�� വില ന�കി

സംഭരി��തി�ം ഇവ കയ�മതി െച��തി�മായി ഈ സ��ാ� �യവില �ിരതാ പ�തി

നട�ാ�ി വ��േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) പര�രാഗത കയ�പിരി േമഖലയിെല െതാഴിലാളിക�െട �തിദിന�ലി�െട ഒ� ഭാഗം സ��ാ�

വിഹിതമായി ന���തിന് വ�മാനം ഉറ�ാ�� പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) പര�രാഗത േമഖലയിെല െതാഴിലാളിക��് ��ത�  െതാഴി�  ദിന��  ലഭ�മാ��തിന്

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

കയ�േമഖലയിെല െതാഴിലാളിക�െട ഉ�മനം

3847. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

കയ�വ�വസായ േമഖലയി�  െതാഴിെല���വ�െട ഉ�മന�ിനായി എെ�ാെ�

നടപടികളാണ് സ�ീകരി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

വ�വസായ ഇടനാഴി

3848. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ��

മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വ�വസായ ഇടനാഴി ആരംഭി��തി�� �വർ�നം ഇേ�ാ�  ഏത്

ഘ��ിലാണ്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�മായി ബ�െ�� �പേരഖ ത�ാറാ�ി ന�കാ�  ഏത് വിദ� ഏജ�സിെയയാണ്

�മതലെ���ിയെത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േക�സ��ാരിേല�് സമ��ി� �പേരഖ�് അ�മതി ലഭി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  സമ��ി�

�പേരഖയി� എെ��ാം മാ��ളാണ് േക�ം നിർേ�ശി�ത്; വിശദമാ�ാേമാ?

വ�വസായ അടി�ാന സൗകര� വികസനം

3849. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വ�വസായ അടി�ാന സൗകര� വികസന�ിന് �ഹത് പ�തിക�

െകാ�വ�വാ� ആേലാചി��േ�ാ;



(ബി) ഏെതാെ� ജി�കളിലാണ് ഇ�ാര��ിനായി പ�തി ത�ാറാ�ിയി�ളത്; എ� േകാടി �പയാണ്

ഈ േമഖലയി� �ട��ത്;

(സി) ഇ�ാര��ിനായി �മി ഏെ��േ���േ�ാ; എ�ി� എ� ഏ�� �മിയാണ് ഏെ��േ��െത�ം

ആ�വഴിയാണ് �മി ഏെ����െത�ം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇതിന് ആവശ�മായ പണം എ�കാരം കെ��വാനാണ് ഉേ�ശി��ത് എ�റിയി�ാേമാ;

(ഇ) ഏെ���� �മി സ�കാര� പ�തിക��ായി ലഭ�മാ�േമാ;  എ�ി�  ഏെതാെ�

വ�വസായ���ാണ് ��ഗണന ന���ത്; വ��മാ�േമാ?

വ�കിട-െച�കിട വ�വസായ േമഖലയിെല �തിസ�ി

3850. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

,, വി.ടി.ബ�റാം

,, വി.എസ്.ശിവ�മാ�

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

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അസം�ത വ���െട ലഭ�ത�റവ്,സാേ�തികവിദ��െട അഭാവം, ഇറ�മതി െച�� സമാന

ഉ�പ��ളി� നി�� മ�രം എ�ിവ സം�ാനെ� വ�കിട െച�കിട വ�വസായ�െള

�തി�ലമായി ബാധി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) �തി�ല സാഹചര���  തരണം െച�് വിപണിയിെല മ�ര��  േനരി��തിനായി

െപാ�േമഖലയിെല വ�കിട-െച�കിട �ാപന���് സാ��ിക�ം മ�തര�ി��തായ

സഹായ�ം ന�ിവ��േ�ാ; ഉെ��ിൽ വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) വ�കിട-െച�കിട വ�വസായേമഖല�െട തക�� ഈ േമഖലയി�  േജാലി െച��

ആയിര�ണ�ിന് െതാഴിലാളികെള �തി�ലമായി ബാധി�െമ�തിനാൽ ഈ േമഖലെയ

സംര�ി��തിനാവശ�മായ നടപടിക� ൈകെ�ാ�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

മാ�ജി� മണി അ�വദി�ാ� നടപടി

3851. �ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�വസായ സംരംഭക��് വ��ി�  നി�് ലഭിേ�� മാ�ജി�  മണി അ�വദി��തി�

കാലതാമസം ഉ�ാ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) മാ�ജി�  മണി അ�വദി��തിനായി െച���  നിേയാജകമ�ല�ി�  നി�� എ�

അേപ�കളാണ് നിലവി� പരിഗണനയി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) വ�വസായ സംരംഭക��് �ളയം �ല��ായ ക�ന���  പരിഗണി�് മാ�ജി�  മണി

അ�വദി��ത് ഉ�െ�െട�� ആശ�ാസനടപടിക�  േവഗ�ിലാ�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ

എ�റിയി�ാേമാ?



ബാം� േകാ��േറഷെ� നവീകരണം

3852. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന െപാ�േമഖലാ�ാപനമായ ബാം� േകാ��േറഷെ� നവീകരണ�ിനായി േക�-

സം�ാന സ��ാ�ക��് ��പാെക എെ��ി�ം പ�തി സമ��ി�ി�േ�ാ എ�്

െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ഉെ��ി� ��ത പ�തിെയ�റി�� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഇതിനായി േക� സ��ാ� �ക വകയി��ിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� ഇത് വിനിേയാഗി��ത് ഏത്

ഏജ�സി വഴിയാണ്;

(ഡി) സം�ാന ബാം� മിഷന് ഇ�ാര��ി�� പ�് എ�ാണ്; വിശദീകരി�േമാ?

�തിയ െപാ�േമഖലാ �ാപന��

3853. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം സം�ാന�് �തിയ െപാ�േമഖലാ �ാപന��

ആരംഭി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(ബി) �തിയ െപാ�േമഖലാ �ാപന��  ആരംഭി��ത് പരിഗണനയി�േ�ാ;  വിശദവിവരം

ലഭ�മാ�ാേമാ?

സം�ാന ബാം� മിഷ�

3854. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക� സ��ാരിെ� കീഴി�  �വ��ി�� നാഷണ�  ബാം� മിഷെ� �വട് പിടി��

സം�ാന ബാം� മിഷെ� ഘടന എെ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന ബാം� മിഷനി� നിലവി�� ഡയറ�ർമാർ ആെര�ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സം�ാനെ� െപാ�േമഖല �ാപനമായ ബാം� േകാ��േറഷ�, േകരള േഫാറ�് റിസ��്

ഇ��ി���്,  ബാം� രംഗ�് ൈവദ��ം െതളിയി� സംഘടനാ�തിനിധിക�  �ട�ിയവെര

ഉ�െ���ി സം�ാന ബാം� മിഷ� �നസംഘടി�ി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ?

േക�-സം�ാന െപാ�േമഖലാ സം�� സംരംഭ��

3855. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) േക� െപാ�േമഖലാ�ാപന��മായി സം�ാനെ� െപാ�േമഖലാ �ാപന�� സം��

സംരംഭ�ളി� ഏ�െ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഉെ��ിൽ ��ത സം�� സംരംഭ�� ല��മി�ി�� വികസന �വ��ന�� ���മാ�ം

നട�ിലാ�വാ� സാധി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� അതി�� കാരണെമ�ാണ്;വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ആല�ഴയിെല േകരളാ േ��് ��സ് ആ�് ഫാ�മസ��ി��സ് ലിമി�ഡിെ� �വ��നം

െമ�െ����തി�ം വിപണി വി�ലീകരി��തി�ം എ�്.എ�.എ�.ൈലഫ് െകയ�മായി േച��്

സം�� സംരംഭം ആരംഭി�ി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ ആയത് വിജയ�ദമാേണാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) േക� െപാ�േമഖലാ �ാപനമായ പാല�ാ�� ഇ��െമേ�ഷ�  ലിമി�ഡ് സ��ാ�

ഏെ���േശഷം ഇതിനകം സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്; വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) െപാ�േമഖലാ �ാപന��െട �വ��നം െമ�െ����തിെ� ഭാഗമായി ��ത�  േക�

െപാ�േമഖലാ�ാപന��െട സം�� സംരംഭ�ി�ം സഹകരണ�ി�ം സാധ�ത േത�വാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

െപാ�േമഖല �ാപന��െട കാര��മത

3856. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�േമഖല �ാപന�െള സംര�ി��തി�ം ശ�ിെ����തി�ം ആവശ�മായ പ�തിക�

ഈ സ��ാ� ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) െപാ�േമഖല �ാപന��െട കാര��മത വ��ി�ി��തിന് ഇതി�െട സാധി�ി�േ�ാ;

(സി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശ ഷം വ�വസായ വ��ിെ� കീഴി�� െപാ�േമഖല

�ാപന���് എ� �കയാണ് അ�വദി�് ന�കിയി��ത്; വ��മാ�േമാ?

(ഡി) സം�ാനെ� ��ഖ െപാ�േമഖലാ �ാപനമായ �ാവ��� ൈട�ാനിയം നിലവി� എെ��ി�ം

സാ��ിക �തിസ�ി േനരി��േ�ാ;അതിൽ നി�ം �ാപനെ� സംര�ി��തിന് എ�്

�ീയാ�കമായ നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത് എ�റിയി�ാേമാ?

െപാ�േമഖല �ാപന��െട കാര��മത വ��ി�ി�ൽ

3857. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സം�ാന സ��ാറിന് കീഴി�� െപാ�േമഖല �ാപന��െട കാര��മത വ��ി�ി�ാ� ഈ

സർ�ാർ എെ��ാം കാര��� ആണ് െച�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

െവഹി�ി� �ാ�ിംഗ് ഉപകരണ�� നി��ി��തിന് െക�േ�ാ� പ�തി



3858. േഡാ.എം. െക. �നീ�

�ീ.മ�ളാം�ഴി അലി

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്

,, െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഏെത�ാം സ��ാ�  വ��കളിലാണ് െക�േ�ാണിെ� െവഹി��  �ാ�ിംഗ് സംവിധാനം

ഉപേയാഗി�വ��ത്;

(ബി) വാഹന�ളിെല �ാ�ിംഗ് സംവിധാന��െട വ��ി�വ�� സാധ�തക�  �േയാജനെ���ി

െവഹി�ി�  �ാ�ിംഗ് ഉപകരണ��  നി��ി��തിന് െക�േ�ാ�  എെ��ി�ം പ�തി

നട�ിലാ��േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

െക�േ�ാ� ജീവന�ാ�െട ശ�ളപരി�രണ �ടി�ിക

3859. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2017െല സ��ാ�  ഉ�രവ് �കാരം നിലവി�  വ� െക�േ�ാ�  ജീവന�ാ�െട

ശ�ളപരി�രണ�ിെ� �ടി�ിക ക�ാഷ് ആയി ന�ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) 2018 ഒേ�ാബ� �ത� പ��് മാസ�ളിലായി ന�കി വ�� �ടി�ിക �കയി� പതിന�്

ശതമാനം പിടി�തി�േശഷമാേണാ ജീവന�ാ��് ന�കിയി��ത്; വ��മാ�േമാ;

(സി) എ�ി�  ഇ�ര�ി�  പതിന�് ശതമാനം �ടി�ിക �കയി�  നി�ം പിടി�് വ��തിന്

എെ��ി�ം സ��ാ� നി�േ�ശ�േളാ ഉ�രേവാ നിലവി�േ�ാ; എ�ി� ഉ�രവിെ� പക��്

ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ഇ�ര�ി�  പതിന�് ശതമാനം അരിയ�  �കയി�  നി�ം പിടി�് വ��ത് എ�്

ആവശ��ിേല�് െചലവഴി�ാൻ ആെണ�തിെ� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

ഹി��ാ� ന�സ് �ി�് ലിമി�ഡ്

3860. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഹി��ാ� ന�സ് �ി�് ലിമി�ഡിെ� (എ�്.എൻ.എൽ.) �വ��നം കഴി� ജ�വരി �ത�

���മാ�ം നില� സാഹചര��േ�ാ ;

(ബി) േക�സ��ാ�  �ാപനമായ ഹി��ാ�  േപ��  േകാ��േറഷനാേണാ  (എ�്.പി.സി.)

എ�്.എ�.എൽ. െ� ഉടമ�ത എ�് അറിയി�േമാ;

(സി) �വ��നഫ�ായി ഇ���േകാടി �പ ആവശ�െ��് മാേനെ��് സം�ാന സ��ാരിെന

സമീപി�ി�േ�ാെയ�ം അത് സ��ാ�  ന��ക��ാേയാ എ�ം അറിയി�ാേമാ;  ഇെ��ി�

ന�കാതിരി�ാ�ളള കാരണം വ��മാ�േമാ;



(ഡി) ���ിേയഴ് വ�ഷമായി �വ��ി�വ���ം ഒേ�െറ �ിരം െതാഴിലാളിക�ം കരാ�

െതാഴിലാളിക�ം െ�യിനിക�ം േജാലി െച���മായ ��ത �ാപനം �വ��ന സ�മാ�ാ�

എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി�െമ�് വിശദമാ�ാേമാ?

െപാ�േമഖലാ�ാപന��െട �ന��ാരണ�ിനായി �തനപ�തിക�

3861. �ീ.പി. ഉ�ി

,, എ. എ�. ഷംസീ�

,, ഐ.ബി. സതീഷ്

,, വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം വ�വസായ വ��ിെ� കീഴി�  �വ��ി��

െപാ�േമഖലാ�ാപന��െട �ന��ാരണ�ിനായി ആവി�രി�ി�ളള �തനപ�തിക�

എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ന��ി�  �വ��ി��വ ഉൾ�െട�ളള െപാ�േമഖലാ�ാപന��െട

ഉ�ാദനസംവിധാന��െട�ം സാേ�തികവിദ��െട�ം കാലാ��തമായ നവീകരണം,

വിപണനസാധ�ത�ളള ഉ����െട െെവവി��വ�കരണം,  വി�ലീകരണം �ട�ിയവ�ായി

എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളെത�് അറിയി�േമാ;

(സി) ഇ�കാര�ളള െപാ�േമഖലാ�ാപന��െട മാേനെ��് സംവിധാനം കാര��മമാ�ാ�

നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ലാഭ�ി� �വ��ി�� േക� െപാ�േമഖലാ�ാപന�െളേ�ാ�ം സ�കാര�വ�കരി�� നയം

േക�സ��ാ�  പി�ട�േ�ാ�  അവെയ െപാ�േമഖലയി�  തെ� നിലനി��ി ��ത�

ലാഭ�ിലാ�വാ�  എെ��ാം ക��പ�തികളാണ് ഇൗ സ��ാ�  ആവി�രി�ി�ളളത്;

വിശദാംശം ന��േമാ?

വ�ാവസായിക വള��ാനിര�ി� ഉ�ായി�� മാ�ം

3862. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം സം�ാന�ിെ� വ�ാവസായിക വള��ാനിര�ി�

ഉ�ായി�� മാ�ം വിലയി��ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഉ�പാദന േമഖലയിെല തക�� സം�ാന�ിെ� വ�ാവസായിക വള��െയ എ�മാ�ം

ബാധി�ി��്;വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം �തിയ എെത�ാം വ�കിട വ�വസായ സംരംഭ��

ആരംഭി�ാ� കഴി�ി��്;

(ഡി) ഏെത�ാം േമഖലയിലാണ് വ�േതാതി�� വ�ാവസായിക നിേ�പം ആക�ഷി�ാ�



കഴി�ി��ത്; വിശദമാ�േമാ?

�� െച�കിട ഇട�രം സംരംഭ��െട �ന��ാരണം

3863. �ീ.സജി െചറിയാ�

,, കാരാ�് റസാഖ്

,, �. ആ�. �ദീപ്

,, എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ളയ�ി�  നാശന�ം സംഭവി� �� െച�കിട ഇട�രം സംരംഭ�െള

�ന��രി��തിനായി �ളയ �ന��ാരണ പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(ബി) �ളയം ബാധി� �� െച�കിട ഇട�രം സംരംഭ �ണി�ക��് �റ� പലിശയി�

ധനസഹായം അ�വദി�ാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) �� െച�കിട ഇട�രം േമഖലയിെല സാ��ിക �വ��ന��  വി�ലീകരി��തി�ം

അവ�െട ഉ����െട �ദ�ശന�ി�ം വി�ന�മായി �ിരം �ദ�ശന വിപണന സ��യം

നി��ി��തി�ം പ�തി�േ�ാ;

(ഡി) ��ത സംരംഭക േമഖലയിെല ഉ����  േദശീയ,  അ��േദശീയ തല�ി�� േമളകളി�

�ദ�ശി�ി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

െച�കിട വ�വസായ േമഖലയി� വനിത സംരംഭകർ

3864. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െച�കിട വ�വസായ േമഖലയി� വനിത സംരംഭകെര ആക�ഷി�� വിധ�ി�� പ�തിക�

ആവി�രി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� ഇതി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) വനിത സംരംഭക��ായി �േത�ക പരിശീലന പരിപാടിക� സംഘടി�ി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ

എ�റിയി�ാേമാ?

�വർ�നം നില� െച�കിട വ�വസായ സംരംഭ��

3865. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം ഏകേദശം എ� െച�കിട വ�വസായ സംരംഭ��

��ിേ�ായി�െ��ാണ് കണ�ാ�ിയി��ത്;

(ബി) മല�റം ജി�യി� മാ�ം ഏകേദശം എ� സംരംഭ�� ��ിേ�ായി��് എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) ഭ��വ���മാ�ം ജനറ� എ�ിനീയറിംഗ് േമഖല�മാ�ം ബ�െ��് �വ��ി�� നിരവധി



സംരംഭ��  ��ത ജി�യി�  ��ിേ�ായി�െ�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�

എ�ാണ് ഇതിന് കാരണെമ�ാണ് വ��് കെ��ിയി��ത്;

(ഡി) ഇ�രം �ണി�കെള �ന��ീവി�ി�ാ�  എെ��ാം പ�തിക�  ആ��ണം െച�ി��്;

വിശദമാ�േമാ?

പര�രാഗത വ�വസായ േമഖല േനരി���തിസ�ി

3866. �ീ.വി.ഡി.സതീശ�

,, വി.ടി.ബ�റാം

,, അനി� അ�ര

,, എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പര�രാഗത വ�വസായ േമഖല�െട നിലവിെല �ിതി വിലയി��ിയി�േ�ാ;  എ�ി� ��ത

വ�വസായ േമഖലെയ സംര�ി��തിന് �ിയാ�കമായ എ�് നടപടിയാണ് ഇതിനകം

സ�ീകരി�െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) പര�രാഗത വ�വസായ േമഖലയി� തക�� �ട��ത് കാരണം ��ത േമഖലെയ ആ�യി�്

കഴി�� ല��ണ�ിന് ആ�ക�െട ജീവിതം ക�� �തിസ�ിയിലാെണ� വ�ത

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഖാദി സഹകരണ സംഘ�െള�ം മ�് ഖാദി �ാപന�െള�ം �ന��രി�ാ�  സ��ാ�

സാ��ിക സഹായം അ�വദി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ ?

വ�വസായ പാ��ക�ം ബ�നില വ�വസായ എേ��ക�ം

3867. �ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ�

,, ആ�ണി േജാ�

,, പി.വി. അ�വ�

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

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വ�വസായ ആവശ����� �മി�െട ലഭ�ത വളെര �റവായ സാഹചര��ി�

ഒ� വ�വസായ �േദശ�് ��ത�  വ�വസായ�െള ഉ�െ�ാ�ി��തിന് �മി സ��ാ�

ഏെ���് വ�വസായ പാ��ക� നി��ി�ാ� പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(ബി) സം�ാന�് നി��ി�� ഓേരാ ബ�നില വ�വസായ എേ��ിെ��ം 20 ശതമാനം വിഹിതം

�ീ സംരംഭക��ായി നീ�ി െവ�ി�േ�ാ;

(സി) ബ�നില എേ��് പ�തി നട�ി�ിനായി ഈ സാ��ികവ�ഷം എ� �കയാണ്

വകയി��ിയിരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?



നാളിേകര വികസന പാർ�്

3868. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ���ാടി നിേയാജകമ�ല�ിെല േവളം പ�ായ�ി� നാളിേകര വികസന പാ��ിനായി എ�

ഏ�� �ലമാണ് ഏെ���ി��ത്;

(ബി) ഏത് വ�ഷമാണ് �മി ഏെ���െത�ം �മി വാ��തിനായി എ� �പയാണ് െചലവ്

വ�െത�ം അറിയി�േമാ;

(സി) ഏെ��� �ലം പാ��ിനായി വികസി�ിെ���ാ�  നാ���ി ര�് േകാടി �പ�െട

ഭരണാ�മതി ന��ക��ാേയാ;

(ഡി) എ�ി�  ഇതിെ� അടി�ാന�ി�  ഇതിനകം െെകെ�ാ� നടപടിക�  എെ��ാമാെണ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) �മി ഇേ�ാ� െക.എസ്.ഐ.ഡി.സി. �െട െെകവശമാേണാ ഉ�െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(എഫ്) എ�ി�  നാളിേകര ഉ�പാദനം,  വിപണനം,  സം�രണം എ�ിവ െമ�െ���ാ�  ��ത

പാ��ിെന ഏ�വിേധന ഉപേയാഗെ���ാനാണ് ഉേ�ശി��ത് എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ഇലേ�ാണിക് ഹാ�ഡ് െവയ� പാ��്

3869. �ീ.ആ�. രാമച��

,, ഇ.െക.വിജയ�

�ീമതി ഗീതാ േഗാപി

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

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇലേ�ാണി�് രംഗ�് വി�വാ�കമായ �േരാഗതി�ളള ഇൗ കാലഘ��ി�, ഈ രംഗ�്

സം�ാനം നട�� ഇടെപട�ക� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) എറണാ�ളം ജി�യിെല ആ��രി�  ഇലേ�ാണിക് ഹാ�ഡ് െവയ�  പാ��്

�ാപി�ാ�േ�ശി��േ�ാ; ഉെ��ിൽ ആയതിെ� നി��ാണ�േരാഗതി അറിയി�േമാ;

(സി) ഹാ�ഡ് െവയ�  പാ��ിെ� നി��ാണം ഏത് ഘ��ിലാണ�ം ആയതിെ�

നി��ാണ�േരാഗതി�ം അറിയി�േമാ;

(ഡി) ഹാ�ഡ് െവയ� പാ��ി�ളള സാ��ിക നിേ�പം ഏെതാെ� േ�ാത�കളി� നി�ാെണ�്

വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ��ത പാ��് സം�ാന�ിന് ഏെതാെ� തര�ി� �ണകരമാ�െമ�് അറിയി�േമാ?

െകാര�ി കി�� പാർ�ിെ� വികസന �വ��ന��



3870. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാര�ി കി�� പാർ�ിെ� വികസന �വ��ന�� ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) വികസന �വ��ന�� ���ീകരി��തി�ം നിലവി� ഇവിെട �വർ�ി�� െകയ� േകരളം

ആ��േ�ദ ക�േസാ�ഷ��ിെ� �വ��നം കാര��മമാ��തി�ം സർ�ാർ

ഏെ����തട��ളള നടപടിക��ം ��ൈകെയ��് ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

കി���െട കീഴി� �തിയ വ�വസായ പാ��ക�

3871. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി���െട കീഴി�  ��തായി വ�വസായ പാ��ക�  ആരംഭി�ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ എ�്

െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) നിലവി� കി���െട എ� വ�വസായ പാ��ക� ഉ�്;

(സി) �ാ��് അ�് പ�തിയി� തി�വന��രം ജി�യി� �തിയ വ�വസായ പാ��് ആരംഭി�ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ?

ആ�� വ�വസായ പാ��് ആരംഭി�� നടപടി

3872. െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഇരി�ാല�ട നിേയാജകമ�ല�ിെല ആ��  പ�ായ�ി�  വ�വസായ പാ��്

ആരംഭി��തിനായി �മി ഏെ�����മായി ബ�െ�� നടപടി�െട �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ?

സിയാ� മാ�കയി� േകാ�യ�് ടയ� ക�നി

T 3873.�ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സിയാ�  മാ�കയി�  േകാ�യ�് ടയ�  ക�നി �ാപി�ം എ� �ഖ�ാപനം

�ാവ��ികമാ�ിയി�േ�ാ; ഇതിനാ�ളള നടപടി ഏത് ഘ��ിലാണ് എ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ��ത ക�നി�ായി �ലം കെ��വാ�ളള നടപടി ആരംഭി�േവാ; എ� ഏ�� �ലമാണ്

ഏെ��േ��ത്;

(സി) ടയ� േമഖലയി� ക�� മ�രമായതിനാ�, �ണനിലവാര�ം സാേ�തിക മിക�ം ഉറ�ാ��

ക�നി �ാപി�� കാര�ം �േത�കം ��ി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

അ�മാലി മ�ല�ിെല വ�ാപാരി വ�വസായിക��് ഉ�ായി�� ന�ം



3874. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ളയ�ി�  അ�മാലി മ�ല�ിെല വ�ാപാരി വ�വസായിക��് ഉ�ായി�� ന�ം

എ�െയ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത ന�ം നിക��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �ളയ സമയ�് സ��ാ� ന�കിയ വാ�ാന�ൾ നിറേവ�ിേയാ;  ഇത് അ�സരി�് വ�ാപാരി

വ�വസായിക��് ന�കിയ സഹായ�� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ബാ�കളി�  നി�ം സ�കാര� �ാപന�ളി�  നി�ം വാ�െയ��് ബിസിന�് നട��

ഇവ�െട വാ� �ടി�ിക�ം പലിശ�ം എ�തി���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;  വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ?

ആല�� മ�ല�ി� െച�കിട വ�വസായ സംരംഭ��

3875. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം ആല��  മ�ല�ി�  ��തായി എ�

െച�കിട വ�വസായ സംരംഭ��  ആരംഭി�ി�െ��ം ഏെത�ാം േമഖലയിലാണ് അവ

ആരംഭി�ി��െത�ം അറിയി�േമാ?

���റ െട�്ൈ�ൽസ്

3876. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ���റ െട�്ൈ�ൽസ് ഏെ���ണം എ�ാവശ�െ��് സമ��ി� നിേവദന�ി�േമ� സ��ാ�

സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) �തിയ വ�വസായ��  ആരംഭി��തിന് എ�ാ അ�ബ� സൗകര���ം ഉ� ���റ

െട�്ൈ�ൽസിെ� �മി േകാടതി ലിക�ിേഡഷനി�െട ��മായ വില�് ന�െ���ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) സ��ാ�  േമഖലയിെല ഏെത�ി�ം �ാപന�േളാ സഹകരണ േമഖലയിെല ഏെത�ി�ം

�ാപന�േളാ ആവശ�െ��� പ�ം ഈ �മി ഏെ���് ന�കാ�  ത�ാറാ�േമാെയ�്

അറിയി�േമാ?

ചീേമനിയിെല വ�വസായ പാ��്

3877. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) 2018-19 െല ബജ�ിൽ �ഖ�ാപി� കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല ചീേമനിയിെല വ�വസായ പാ��്

എ�് ആരംഭി�ാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�് ആവശ�മായ �ക  2019-20  െല ബജ�ിൽ �ഖ�ാപി�തിനാ�  വ�വസായ

പാ��് ഈ വ�ഷം തെ� �വ��ന സ�മാ�േമാ എ�് അറിയി�ാേമാ ?

േചളാരിയി� സി��്-െ� ഉടമ�തയി� �ലം

3878. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�േമഖലാ �ാപനമായ സി��ിെ� ഉടമ�തയി� തി�ര�ാടി താ��ിെല േചളാരിയി�

�ല�േ�ാ;

(ബി) ഈ �ല�ിെ� സ�േവ ന��, റീ സ�േവ ന��, േ�ാ�് ന�� എ�ിവ െവളിെ���ാേമാ;

(സി) ��ത �ല�് എെ��ി�ം പ�തി ആേലാചി��േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

�ാവ��� െകാ�ി� െകമി��സിെല ആ�ിത നിയമനം

3879. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�വസായ വ��്  25.01.2016-�  ഇറ�ിയ ജി.ഒ.  (എം.എസ്)13/16/ഐഡി ന��

ഉ�ര��കാരം �ാവ��� െകാ�ി� െകമി��സിെല �ാഫ് പാേ�� ���ി നി�യി�ക�ം

അ��ഡർ ത�ിക�െട എ�ം �റ�ക�ം െച�തിനാ�  വിദ�ാഭ�ാസേയാഗ�ത

എസ്.എസ്.എ�.സി.  മാ����ം ആ�ിതനിയമനം �തീ�ി���മായ അേപ�ക��്

നിയമനം ലഭ�മാകാ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇത് പരിഹരി�ാ�  നടപടിക�  സ�ീകരി�ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;  ഉെ��ി�  സ�ീകരി�ാ�

ഉേ�ശി�� നടപടി എെ��് വിശദമാ�ാേമാ?

പിറവം നിേയാജക മ�ല�ിെല വ�ാപാരിക��് �ളയാന�ര ധനസഹായം

3880. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018-െല �ളയെ� �ട��് പിറവം നിേയാജക മ�ല�ിെല രാമമംഗലം,  മണീട് എ�ീ

പ�ായ�കളിെല�ം പിറവം �നിസി�ാലി�ിയിെല�ം എ� വ�ാപാരിക��് ജീവേനാപാധിക�

ന�െ��െവ�് പ�ായ�്/�നിസി�ാലി�ി തിരി�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�കാരം ജീവേനാപാധിക�/ക�വട സാമ�ിക�  ന�െ�� എ� േപ��് ന�പരിഹാരം

ന�ിെയ�ം എ�േപ��് ക�വടം �നഃ�ാപി�ാ�  ബാ�ക�/ധനകാര� �ാപന��  വഴി

സാ��ിക സഹായം ന�ിെയ��� വിവരം പ�ായ�്/�നിസി�ാലി�ി അടി�ാന�ി�

അറിയി�േമാ?



�ഴേയാരെ� �മി അനധി�തമായി �ഴി��തിെനതിെര നടപടി

3881. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഴേയാരെ� �മിയി� മ���ഷി�ായി �ളം �ഴി�ാ� അ�മതി വാ�ിയ േശഷം �ഴിെ����

മ�് സ�കാര� േലാബി�് വ� �ക�് വി��ന നട�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ൈമനിംഗ് ആ�റ് ജിേയാളജി വ��ി� നി�് ലഭി�� പാ�കളിെല പ�താണ് മ�് േലാബി

��പേയാഗം െച�് പണം സ�ാദി��െത� റിേ�ാ��ക� പരിേശാധി�ക��ാേയാ;

(സി) അ�വദി�തിെ� ��ിര�ിയിലധികം മ�് �ഴിെ���് �ഴേയാരെ� അ�രാ���ി�

�ളമാ�� ഈ �വർ�ന�ൾ�് ���മാ�ം വിരാമമിടാ� സ��ാ� എെ�ാെ� നടപടിക�

സ�ീകരി�ം; വ��മാ�ാേമാ?

ൈക�റി െതാഴിലാളിക��� െ�ാഡ�� ഇ�െസ�ീവ്

3882. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ൈക�റി െതാഴിലാളിക��് ഉ�പാദന �േചാദനെമ� നിലയി�  ലഭിേ�� െ�ാഡ��

ഇ�െസ�ീവ് വിതരണം െച��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

വയനാട് ഗാ�െമ�്സിെല ജീവന�ാ�െട ആ��ല��ൾ

3883. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വയനാട് ഗാ�െമ�്സിെല ജീവന�ാ�  ൈഹേ�ാടതിയി�  ഫയ�  െച� ഡ�ള�.പി.

(സി)10961/18 ന�� േകസിെല വിധിന�ായ�ിെ� അടി�ാന�ി� ��ത ജീവന�ാ��്

ആ��ല��� ന����മായി ബ�െ��് ഹാൻഡ് �ം ആൻഡ് െടക് സ് ൈ�ൽസ് ഡയറ�ർ

സ��ാരിന് റിേ�ാ��് സമർ�ി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി�  അതിെ� അടി�ാന�ി�  ആ��ല���  ന��വാൻ നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാ

എ�് വ��മാ�ാേമാ?

�ി�ിംഗ് മി�കളിെല മാേനജിംഗ് ഡയറ�ർ നിയമനം

3884. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�േമഖലയി�ം സഹകരണ േമഖലയി�ം �വ��ി�� �ി�ിംഗ് മി�കളി� 2016 ഒേ�ാബ�

15  ന് േശഷം എം.ഡി.  ത�ികയി�  �ിരം,  താ�കാലികം,  അധിക �മതല എ�ീ



വ�വ�കളിൽ നിയമി�െ��വ�െട േപ�ം വിദ�ാഭ�ാസ േയാഗ�ത�ം എ�ാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �ി�ിംഗ് മി�കളി�  2016  ഒേ�ാബ�  15  ന് േശഷം എം.ഡി.  ത�ികയി�  നിയമി�െ��

ആെരെയ�ാം ഇ�വെര ത��ാന�് നി�ം നീ�ം െച�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ി�റം മാ�േകാ െട�്, ��� സഹകരണ �ി�ിംഗ് മി�, ക�� സഹകരണ �ി�ിംഗ് മി�

എ�ിവയിെല എം.ഡി.  �മതല വഹി��വ�െ�തിെര നിലവി� എ� പരാതിക� ലഭി�ി��്;

ഓേരാ പരാതിയി�ം ഇ�വെര സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദീകരി�ാേമാ?

ഖാദി വ�വസായ�ിന് ���ണ�വ് ന�കാ� നടപടി

3885. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഖാദി �ാമവ�വസായ േബാ�ഡിെ� കണ��സരി�് കഴി� സാ��ിക വ�ഷം ഖാദി

ഉ����െട വി�വരവ് എ�യായി��െവ�ം ��വ�ഷെ� അേപ�ി�് വ�ധനവ്

എ�യാെണ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) സ��ാ�  ഉേദ�ാഗ��ം അധ�ാപക�ം ഖാദിവ���  ആ�യിെലാരി��  ധരി�ണെമ�

സ��ാ�  ഉ�രവ് നിലവി�േ�ാ;  അത് എ�മാ�ം �ാവ��ികമായി�െ��്

പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) ഖാദി ഉ�പ����് ന�കിയി�� റിേബ�ി� �റവ് വ��ിയി�േ�ാ;

(ഡി) ��ത വ�വസായ�ിന് ���ണ�വ് ന�കാ� സ��ാ� എ�് നടപടി സ�ീകരി�ം എ�്

വ��മാ�േമാ?

കായികതാര���് ��, േകാേളജ് കാലഘ�ം കഴി�ാ� �ട�പരിശീലനം

3886. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി

േഡാ.എം. െക. �നീ�

�ീ.എ�. ഷം��ീ�

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

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ��, േകാേളജ് േദശീയ കായികേമളകളി�  െമഡ�ക�  േന��

കായികതാര���് ��, േകാേളജ് കാലഘ�ം കഴി�ാ�  �ട�പരിശീലനം നട��തി�ം

മിക� അത്ല�കളായി മാ��തി�ം എെ��ാം സൗകര��ളാണ് ഒ��ി ന�കിയി��ത്;

(ബി) ��, േകാേളജ് തല�ളി� േദശീയ അ��േദശീയ അംഗീകാരം േനടിയ കായികതാര�� ജീവിത

�ാരാ���  കാരണം പലേ�ാ�ം കായിക രംഗം തെ� ഉേപ�ി�് േപാ�� തര�ി��

സംഭവ�� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി�  ഇ�രം കായികതാര�െള കായികരംഗ�് നിലനി���തി�ം സം�ാന�ിന്



�ത���ാ�� മിക� അ�ല�കളായി മാ�ിെയ���തി�ം ആവശ�മായ പ�തിക� ആവി�രി�്

നട�ിലാ�േമാ?

വിദ�ാ��ിക��ായി കായിക പ�തിക�

3887. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭാവിയിെല കായികേന�ം ല��ംവ�് സം�ാനെ� വിദ�ാലയ�ളി� ബ�െ�� വ��ക�െട

സഹായേ�ാ� �ടി കായികപരിശീലനം ന���തിന് പ�തിക� �പീകരി�് നട�ാ�ിയി�േ�ാ;

വിശദാംശ�� ന�കാേമാ;

(ബി) കായികേലാക�ിന് ഒേ�െറ േന��ൾ ല��ംവ�് വിദ�ാ��ിക��ായി ��ത�  സമ��ം

േലാകനിലവാര�ി���മായ കായിക പ�തിക� ആവി�രി�് നട�ിലാ��തിന് നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ��േമളകളി�  കായികമികവ് െതളിയി�� വിദ�ാ��ിക��് േലാകനിലവാര�ി��

പരിശീലനം ഉറ�ാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

കായിക താര���്സ��ാ� സ��ീസി� നിയമനം

3888. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം കായിക രംഗ�് കഴിവ് െതളിയി�ി��

താര���് സ��ാ�  സ��ീസി�  നിയമനം ന���തിന് സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�

വിശദമാ�ാേമാ?

�� വിദ�ാ��ിക��് നീ�� പരിശീലനം

3889. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �� വിദ�ാ��ിക��് നീ�� പരിശീലനം സാധ�മാ��തിെ� ഭാഗമായി എ�ാ മ�ല�ളി�ം

െതരെ���െ�� ��കളി�  നീ��  പരിശീലനം ആരംഭി�ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) കാ�ാ�ട നിേയാജകമ�ല�ിെല വിള�ി�  ഇര��ള�ി�  നീ���ളം നി��ി��ത്

പരിഗണനയി�േ�ാ;

(സി) ഇതിനായി േ�ാ�ട് കൗ�സി�  �പേരഖ ത�ാറാ�ക�ം ��  കൗ�സി�  �സിഡ�ം

ഉേദ�ാഗ��ം �ലം സ��ശി�ക�ം െച�തിെ� �ട�നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?



കിേ�ാഫ് പ�തി

3890. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കായിക വ��് �� തല�ി� കിേ�ാഫ് പ�തി ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഒ�ാംഘ��ി� ഏെത�ാം ജി�കെള ��ത പ�തി�ായി െതരെ���ി��്;

(സി) ��ത ജി�കളിെല ഏെത�ാം ��ക�  പ�തിയി�  ഉ�െ��� എ�ം പ�തി വഴി

െതരെ���െ���വ��് ലഭി�� സൗകര��� എെ��ം െവളിെ���േമാ?

നീ�� പരിശീലന േക���െട അപര�ാ�ത

3891. �ീ.െക.�േരഷ് ���്

,, േജാ� െഫ�ണാ�സ്

�ീമതി �. �തിഭ

�ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ��േദശീയ,  േദശീയ ജലകായിക മ�ര�ളി�  േകരള�ിന് അഭിമാനകരമായ േന���

ൈകവരി�ാ� കഴി�ി�െ��ി�ം ഈ േമഖലയി� േവ�� പരിശീലന േക��� ഒ���തിന്

ഇനി�ം കഴി�ി�ി�ാെയ�ത് �േത�കമായി പരിേശാധി�േമാ;

(ബി) നിലവി�� അ�ാരാ� നീ���ള��െട �ിതി വിലയി��ിയി�േ�ാ;  അവ

ഏെത�ാമാെണ�ം അവ�െട നട�ി�് �മതലക� ആ�െ��ാമാെണ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) നീ���ള��  നി��ി��തിെല ശാ�ീയ മാനദ���, നീ���ള��

പരിപാലി��തി�� നിബ�നക�, പരിശീലന രീതിക�  എ�ിവ സംബ�ി�് എെ��ി�ം

മാ�� നി�േ�ശ�� ന�കിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ആല�ഴയിെല രാജാേകശവദാസ് അ�ാരാ� നീ���ള�ിെല പരിശീലനം നില�ത്

എ��തലാണ്;  അതിെ� കാരണം എ�ാണ്;  ഇേ�ാ�  നട�� അ����ണിക�  എ�്

���ീകരി�ാ� സാധി�െമ�് അറിയി�േമാ?

കി�ബി �ഖാ�രം ഭരണാ�മതി ലഭി� േ�ഡിയ��

3892. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം കി�ബി �ഖാ�രം എ� േ�ഡിയ�ൾ�്

ഭരണാ�മതി ലഭി�ി�െ��ം ��ത േ�ഡിയ��െട നിലവി�ളള അവ� എ�ാെണ�ം ജി�

തിരി�് വ��മാ�ാേമാ?



പ��രിൽ മ��ി പ��സ് േ�ഡിയം

3893. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ��

മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

പ��� മ�ല�ി� മ��ി പ��സ് േ�ഡിയം നി��ാണം ആരംഭി��തി�� നടപടിക�

ഏത് വെരയാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ?

േചലാട് അ�ാരാ� േ�ാ��സ് േകാം��്

3894. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബിയി� നി�ം 10 േകാടി �പ വകയി��ിയി�ളള േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല േചലാട്

അ�ാരാ� േ�ാ��സ് േകാം��് നി��ാണ ���ിക�െട നിലവിെല �ിതി വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത േ�ഡിയം നി��ാണ�മായി ബ�െ��് എം.ഒ.�. ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) ��ത േ�ഡിയ�ിന് ആവശ�മായി വ�� �ലം േപാളിെട�ി�ിെ��ം പി�ിമന

�ാമപ�ായ�ിെ��ം ആയതിനാ�  ഇവ�  ത�ി�  എം.ഒ.�.  ഒ�വ�ണെമ�ത് പരിഗണി�്

അതി�� നടപടി േവഗ�ിലാ�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;വിശദമാ�ാേമാ?

ആല�ാട്,�ലേശഖര�രം �ാമപ�ായ�കളിെല േ�ഡിയ��

3895. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആല�ാട് �ാമപ�ായ�ിെല െചറിയഴീ��  ��േബാൾ �ൗ�് ആ�നിക

സൗകര��േളാ��ടിയ ��േബാൾ േ�ഡിയമാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) �ലേശഖര�രം �ാമപ�ായ�ിെ� കളി�ലം ഇ�േഡാ�  േ�ഡിയമാ��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;വിശദീകരി�േമാ?

െവ�� �ാമപ�ായ�ി� കളി�ല�ം േ�ഡിയ�ം

3896. �ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ൈവ�ം മ�ല�ിെല െവ�� �ാമപ�ായ�ി� കളി�ല�ം േ�ഡിയ�ം നി��ി��തിന്

ഏെത�ി�ം തര�ി�� ���ി പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

േത�ി�ലം, ��ി�� എ�ിവിട�ളിൽ േ�ഡിയം



3897. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വളളി��് മ�ല�ിെല േത�ി�ലം,  ��ി��  േ�ഡിയ��  നവീകരി��തിന്

നിേവദന�� ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ��ത നിേവദന�ളിേ�ൽ എ�് നടപടി സ�ീകരി� എ�് വ��മാ�ാേമാ?

േകരള േവാള�റി ��് ആ�� േഫാ�് അംഗ��െട പരിശീലനം

3898. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള േവാള�റി ��് ആ��  േഫാ�ിെ� േസവനം ഇതിനകം ഏെത�ാം േമഖലകളി�

�േയാജനെ���വാ� സാധി�െവ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) േഫാ�് അംഗ��െട എ�ം വ��മാ�േമാ;  �ര� േമഖലയി�  �വ��ി��തിന് േഫാ�്

അംഗ�ൾ�് �േത�ക പരിശീലനം ന���േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത പരിശീലന�ിനായി ഇതിനകം എ� �ക െചലവഴി�െവ�് വ��മാ�േമാ?

�വജനേ�മ േബാ�ഡ്

3899. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം �വജനേ�മ േബാ�ഡ് �തിയതായി നട�ിലാ�ിയ

പ�തിക� എെ��ാം; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �വജനേ�മ േബാ�ഡിെ� ജി�ാ ഓഫീ�ക�െട േമ�വിലാസം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) നിലവിെല �വജനേ�മ േബാ�ഡ് െമ��മാ� ആെര�ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

�വജനേ�മ േബാ�ഡിെ� സാഹസിക കായിക വിേനാദ പരിപാടിക�

3900. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന �വജനേ�മ േബാ�ഡ് കഴി� ��് സാ��ിക വ�ഷം നട�ിയ �ധാന

�വ��ന��  എെ�ാെ�യാെണ�ം അവ�് ഓേരാ�ി�ം െചലവാ�ിയ �ക

എ�യാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) കഴി� ��് സാ��ിക വ�ഷം സാഹസിക കായിക വിേനാദ പരിപാടിക��ായി

വകയി��ിയി�� �ക എ�യാെണ�ം അതി�  ഏെത�ാം പ�തിക�  നട�ിലാ�ിെയ�ം

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ സാ��ിക വ�ഷം സാഹസിക കായിക വിേനാദ പരിപാടിക��ായി �ക



വകയി��ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം വ��മാ�ാേമാ?

�വജന�െള മാനവികതയിേല�് നയി��തിന് േ�ാജ�ക�

3901. �ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

�വജന�െള ഇ��ിയ ജാതി-മത-വ��ീയ ചി�ാഗതിയി�  തള�ിടാെത �ഖ�ധാര തല�ി�

രാ�ീയ വികസന ചി�യിേല�ം മാനവികതയിേല�ം നയി��തിന് �വജനേ�മ േബാ�ഡ്

നട�ിലാ�� േ�ാജ�ക� ഏെത�ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

അ�ിെഫ�മായി ബ�െ��് �വജനേ�മ േബാ�ഡി� അേന�ഷണം

3902. �ീ.ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� സ��ാരിെ� കാല�് മാന�വാടിയി�  നട� അ�ിെഫ�് എ� പരിപാടി�മായി

ബ�െ��് �വജനേ�മ േബാ�ഡി�  ഏെത�ി�ം തര�ി�ളള വ��തല അേന�ഷണം

നട�ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ പരിപാടി�മായി ബ�െ��് �വജനേ�മ േബാ�ഡി� ഏെത�ി�ം അേന�ഷണ റിേ�ാ��ക�

ഉേ�ാ;

(സി) വ��തല�ി� അേന�ഷണം നട�ിയി�െ��ി� അേന�ഷണ ഉേദ�ാഗ�െ� േപ�ം ത�ിക�ം

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഏെത�ി�ം തര�ി� �മവി�� �വ��ന�� അ�ിെഫ�മായി ബ�െ��് നട�ി�ളളതായി

�വജനേ�മ േബാ�ഡിന് േബാധ�െ��ി�േ�ാ;െവളിെ���േമാ?

സം�ാന �വജന ക�ീഷെ� �വ��ന��

3903. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം േകരള സം�ാന �വജന ക�ീഷൻ �വാ��െട�ം

�വതിക�െട�ം ഏെതാെ� വിഷയ�ളി�  ഇടെപ�് ഉ�ര�ക�  �റെ��വി�ി��്;

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഉ�രവിെന അടി�ാനമാ�ി സ��ാ�  ഉ�ര�ക�  �റെ��വി�ി�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ക�ീഷനിൽ എ� െമ��മാ� ഉെ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ക�ീഷൻ എ� ജി�കളി�  ഏെതാെ� വിഷയ�ളി�  ഹിയറിം�ക�  നട�ിയി�െ��്

വിശദമാ�ാേമാ?



�സരണ വിതരണ�ംഖലക� നവീകരി�് ൈവദ�തി ന�ം �റ�ാ� സ�ീകരി� നടപടി

3904. �ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ�

,, ഐ.ബി. സതീഷ്

,, ആ�ണി േജാ�

,, എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ിെല�ിയതി�േശഷം ൈവദ�തി ഉ�ാദന�ി�  ൈകവരി�ാ�

കഴി� േന�ം അറിയി�ാേമാ;  അ��  2  വ�ഷ�ി��ി�  300  െമഗാവാെ��ി�ം

വ��ി�ി�കെയ� �ഖ�ാപിതല��ം േനടാനായി നട�ിവ�� �വ��ന�� എെ��ാമാണ്;

വ��മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന�് നിർ�ാണം നട�െകാ�ിരി�� �ധാനെ�� ജലൈവദ�ത പ�തിക�െട

�വ��നം സമയബ�ിതമായി ���ീകരി�ാ� നടപടിെയ��ി�േ�ാ എ�റിയി�േമാ;

(സി) �സരണ വിതരണ�ംഖലക�  നവീകരി�് ൈവദ�തി ന�ം �റ�ാ�  സ�ീകരി� നടപടി ഫലം

ക�ി�േ�ാ; വിതരണ�ംഖല ശാ�ീകരി��തി�� ദ�തി �െട �േരാഗതി അറിയി�േമാ?

െക.എസ്.ഇ.ബി.�െട ഇ�െ��� ബം�ാ�ക�

3905. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ഇ.ബി.�െട ഉടമ�തയി�  എവിെടെയാെ�യാണ് ഇ�െ���  ബം�ാ�ക�

�വ��ി��ത് എ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ഇവ വിേനാദ സ�ാരിക��് വാടക�് ന�കി െക.എസ്.ഇ.ബി.�െട വ�മാനം വ��ി�ി�ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

െക.എസ്.ഇ.ബി.യി� െപ�ഷ� ഫ�്

3906. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ഇ.ബി. ലിമി�ഡി� 01.04.2013 - ന് േശഷം സ��ീസി� �േവശി� ജീവന�ാ��്

എ�.പി.എസ്. എ� േകാ��ിബ��റി െപ�ഷ� സ�ദായമാേണാ നിലനി���ത്;

(ബി) ��ത ജീവന�ാരി�  നി�ം െപ�ഷ�  േകാ��ിബ�ഷ�  എ� നിലയി�  എ� േകാടി �പ

പിരിെ���;

(സി) െക.എസ്.ഇ.ബി.യി� െപ�ഷ� ഫ�് ൈകകാര�ം െച�വാ� മാ�� ��് �പീകരി�ി�േ�ാ;

വിശദാംശം ന��േമാ ?



പഴയ തടി ഇല�ിക് േപാ�ക�

3907. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ഇ.ബി. പഴയ തടി ഇല�ിക് േപാ�ക� മാ�ി �തിയത് �ാപി�േ�ാ� തടി ഇല�ിക്

േപാ�ക� എ�ാണ് െച�ാ��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;  ഇവ േലലം െച� വി���തിന്

നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ഇേ�ാ�  എവിെടയ�ി�ം തടിയി�� ഇല�ിക് േപാ�ക�  ഉപേയാഗി��േ�ാ എ�്

വ��മാ�ാേമാ?

ക�യം ൈഹഡ� �റിസം പ�തി

3908. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) മലബാറിെല �ധാന �റി�് േക��ളി� ഒ�ായ ക�യം ൈഹഡ� �റിസം പ�തി ��ത�

സ�ാരികെള ആക�ഷി�� രീതിയി� നവീകരി��തിന് ആേലാചി��േ�ാ;

(ബി) ൈഹഡ� �റിസം വികസി�ി��തിനായി ക�യ�് െക.എസ്.ഇ.ബി.�െട ൈകവശം എ�

ഏ�� �മി ഉ�് എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) വനം വ��മായി ത��ം ഇ�ാ� ക�യെ� െക.എസ്.ഇ.ബി.�െട �മിയി�  �റിസം

വികസന�ിനായി ആക�ഷകമായ �തിയ പ�തിക� ആരംഭി�വാ� ത�ാറാ�േമാ?

ൈവദ�തി ഉപേഭാഗം

3909. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

2016  േമയ് മാസ�ിന് േശഷം സം�ാനെ� ൈവദ�തി ഉപേഭാഗ�ി�  വ��നവ്

വ�ി�േ�ാ;ഉെ��ിൽ എ� ൈവദ�തിയാണ് അധികമായി േവ�ി വ��ത്?

ഉൗ�� േമഖലയി� നട�ിയ �വ��ന��

3910. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016 �ത� 2018 വെര ഏെത�ാം �വ��ന�ളാണ് ഉൗ�� േമഖലയി� നട�ിയത്;

(ബി) ��ത കാലയളവി� ഒേരാ വ�ഷ�ം എ� േകാടി �പ�െട േക� സം�ാന ഫ�് ��ത

േമഖലയി� ലഭി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ?



പറ�� പ�ായ�ിെല രാജീവ് ഗാ�ി �ാമ�ിേല�് െെല� �ീേഫസ്

3911. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േവ�ര െക.എസ്.ഇ.ബി�് കീഴി� പറ�� പ�ായ�ി�െ�� രാജീവ് ഗാ�ി �ാമ�ിേല�്

�ീേഫസ് െെല�  �ാപി��തിനായി  2017-18  വ�ഷെ� എം.എ�.എ.ഫ�ി�  നി�ം

ഒ�രല�ം �പ െക.എസ്.ഇ.ബി.  യി�  െഡേ�ാസി�് െച�ി�േ�ാ;  വിശദാംശ��

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇൗ �ീേഫസ് െെല�  �ാപി�ി�േ�ാ;ഉെ��ി�  എ�ാണ് ��ത ���ി

���ിയാ�ിയെത�് വ��മാ�േമാ; ഇെ��ി� കാലതാമസ�ിെ� കാരണം വിശദമാ�േമാ?

�ളയ�രിത ബാധിത��് ൈവദ�തി ചാ��് ഒഴിവാ��തിന് നടപടി

3912. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 2018 ആഗ�് മാസ�ി��ായ മഹാ�ളയ�ി� വീ�ക� െവ�ം കയറി ��ിയതിനാ� മാറി

താമസിേ��ി വ� �ളയ�രിത ബാധിത��് ��ത മാസ�ളിെല ൈവദ�തി ചാ��്

���മാ�ം ഒഴിവാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ഇവ��് ൈവദ�തി ചാ�ജ് ഇന�ി� നിലവി� എെ��ി�ം സൗജന��� അ�വദി�ി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ ?

സൗേരാ�� പാ��ക�

3913. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി�  �ാപി� സൗേരാ�� പാ��കളി�  നി�ം ൈവദ�തി ഉ��ാദനം

ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിനായി എ� േകാടി �പയാണ് �ട�ിയി��ത്?

(സി) ��ത പ�തി എേ�ാ� ക�ീഷ� െച�ാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

അെന��ിെല ശാ���മാ�െട െ�ാേമാഷൻ

3914. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഊ�� വ��ിന് കീഴി�� അെന��ി� ഗേവഷണ �വ��ന���ായി എ� ശാ���മാ�

നിലവി��്;അവ�  കഴി� അ�് വ�ഷ�ി��ി�  നട�ിയ ഗേവഷണ �വ��ന��െട



വ�ഷം തിരി�� റിേ�ാർ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) കഴി� അ�് വ�ഷം ഈ ശാ���മാ� നട�ിയ ഗേവഷണ �വ��ന���് എ� �ക

െചലവഴി�ി�െ��ം ഈ കാലയളവി� ഇവ� ശ�ള ഇന�ി� എ� �ക ൈക��ിയി�െ��ം

െവളിെ���േമാ;

(സി) അെന��ിെല ര�് ശാ���മാ��് സയ�ി�് ബി ത�ികയി�  നി�ം സയ�ി�് എഫ്

ത�ികയിേല�് ഒേര ദിവസം നാല് െ�ാേമാഷ�ക�  ഒ�മി�് ന�കിയത് ഏത്

മാനദ��കാരമാണ്;ആയത്  CSIR  നിയമ�ിെല ഏെത�ി�ം വ�വ�ക�

�കാരമാേണാ;വ��മാ�ാേമാ ;

(ഡി) േമ��റ� �േമാഷ�ക� നട�ിലാ��തിന് �ൻ�ം അതി� േശഷ�ം ഉ� ഇവ�െട �തിമാസ

ശ�ള ആ��ല���,ശ�ള �ടി�ികയായി ന�കിയ �ക�െട വിവരം എ�ിവ െവളിെ���േമാ;

(ഇ) ��ത �േമാഷ�  സംബ�ി�് േകാടതി േക�ം ഭീമമായ സാ��ിക ബാധ�ത�ം

ഉ�ായി��തിനാ�  നിയമ വ��ിെ��ം ധന വ��ിെ��ം �പാ�ശക�  �കാരമായി�േ�ാ

�ാന�യ�ം അ�വദി�ത്;അെ��ിൽ അതിെ� കാരണ�ം വ��മാ�േമാ?

ഊ��സംര�ണ �വ��ന��

3915. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ്

െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�

�ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ്

,, ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഊ��സംര�ണ �വ��ന��  േ�ാ�ാഹി�ി��തി�ം ഊ��

��പേയാഗം തട��തി�ം എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വ��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) കാര��മമായ ഊ�� മാേനജ് െമ�് �വ��ന��  നട�ി�  വ���തിനായി എന�ജി

മാേനജ് െമ�് െസ�� ആവി�രി�ി�ളള പ�തിക� എെ��ാമാണ്;

(സി) കാര��മമായ ഊ�േ�ാപേയാഗം സംബ�ി�് െപാ�ജന���് േബാധവ�കരണം

നട��തിന് ഊ��കിര� പ�തി നട�ാ�ിയി�േ�ാ;വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) ഗാ�ഹികേമഖലയിെല �തന സാേ�തിക വിദ�ക�, ഊ��സംര�ണ ഉപാധിക�

�ട�ിയവെയ��ി അറിവ് പക��തി�ം �ചരി�ി��തി�ം എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�വ��െത�് അറിയി�ാേമാ?

െക.എസ്.ഇ.ബി. സബ് േ�ഷ�കൾ

3916. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) െക.എസ്.ഇ.ബി. ലിമി�ഡി� നിലവി� ൈവദ�തി വിതരണം നട�� എ�്�ാ ൈഹ െട�ഷ�

സബ് േ�ഷ�ക�െട എ�ം അവ�െട േപ�ക�  ക�ിഷ�  െച� വ�ഷം എ�ീ വിവര��

ഓേരാ �ാ��ിഷ� സ��ി� തല�ി� തരം തരി� ന��േമാ ;

(ബി) �കളി��റ� ഓേരാ സബ് േ�ഷ�കളിെല�ം അസി��് എ�ീനീയ�  (ഇല�ി��)

നി�വഹി�� ഷി�് ഓ�േറ�� എ� േജാലി വ��് േകാ��ാ�് വ�വ�യി� കരാ� ഏെ���

കരാ�കാര�/കരാ�കാ�െട േപര്,  എ� ഷി�് ഡ��ിക�  ആണ് ഈ കരാ�കാര�/കരാ�കാ�

നിയമി� ആ��ാ� െച�ത്,കരാ�കാര�/കരാ�കാ��് എ� �പയാണ് കരാ� �ക ന�കിയ

ഇന�ി� ചിലവാ�ിയത് എ���മായ കണ�ക�ം വിവര��ം 2017 ജ�വരി �ത� 2019

�� വെര�� മാസ��ം ഓേരാ �ാ��ിഷ� സ��ി�ക� തല�ി� തരം തിരി� ന��േമാ ;

(സി) െക.എസ്.ഇ.ബി.  ലിമി�ഡി�  നിലവി�  ൈവദ�തി വിതരണം നട��  220  െക.വി.,  110

െക.വി.,  66  െക.വി.  സബ് േ�ഷ�കളി�  ഷി�് ഡ��ിയി�  ഉ� ഷി�് ഒാ�േറ��, ഷി�്

അസി��് എ�ിവ�  നി�വഹിേ�� േജാലിക�ം �മതലക�ം എെ�ാെ�യാെണ�്

െവളിെ���േമാ ;

(ഡി) െക.എസ്.ഇ.ബി. ലിമി�ഡി� നിലവി� ���മാ�ം ആ�നികവ�രി� ഡിജി�� നിലവാര�ി�

ഉ��ം ഒ� നി�ിത �ല�ി��് ഓേ�ാമാ�ി�ായി �വ��ി�ി�വാ�  കഴി���ം ആയ

220 െക.വി., 110 െക.വി., 66 െക.വി. സബ് േ�ഷ�ക� ഉേ�ാ ; എ�ിൽ അവ�െട േപര്

വിവര�� ലഭ�മാ�േമാ?

െക.എസ്.ഇ.ബി. �െട ൈവദ�തി ന�ം

3917. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �തിദിനം ഉ�ാദി�ി�െ��� ൈവദ�തി�െട അളവ് എ�;  �തിദിനം അവശ�ം

േവ�� ൈവദ�തി�െട അളവ് എ�; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െക.എസ്.ഇ.ബി.�െട �ീ�് ൈല�ക� നി�ിതസമയം �കാശി�ി��തിന് �ാപി�ിരി��

ൈടമ�ക� �വ��ി�ാ���ലം 24 മണി��ം ൈല�ക� ക��തിെ� ഭാഗമായി �തിദിനം

ശരാശരി എ� �ണി�് ൈവദ�തി ന�ം ഉ�ാ��െവ�റിയി�ാേമാ ;

(സി) ഇ�ര�ി� െക.എസ്.ഇ.ബി.�് �തിദിനം മ�് േമഖലകളി� നി�ം ശരാശരി എ� �ണി�്

ൈവദ�തി ന�െ���; വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(ഡി) ഇ�കാരം �തിദിനം ന�െ��� ൈവദ�തി�െട അളവ് കണ�ിെല��് �തിവ�ഷം ശരാശരി

എ� �ക�െട ന�ം െക.എസ്.ഇ.ബി.�് വ�െമ�ാണ് വ��് വിലയി��ിയി��ത്;

(ഇ) ഇ�ര�ി�� ൈവദ�തി ന�ം ഉ�ാകാതിരി�വാ� വ��് എ� നടപടി സ�ീകരി�ം എ�്

വ��മാ�േമാ?

െക.എസ്.ഇ.ബി.�െട കടബാധ�ത



3918. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) നിലവി� െക.എസ്.ഇ.ബി.�െട ശരാശരി �തിമാസ വരവ് െചലവ് കണ�ക� വ��മാ�േമാ;

(ബി) െക.എസ്.ഇ.ബി.�െട  31.3.2016- െല കടബാധ�ത എ�യായി��;  31.3.2019 �കാരം

അത് എ�യാണ്;

(സി) കടബാധ�ത വ��ി�ി�െ��ി� അതിെ� കാരണെമ�ാണ്;  കടബാധ�ത �റ�വാ� ൈവദ�തി

റ�േല�റി ക�ീഷ� എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(ഡി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം എ� �ാവശ�ം ൈവദ�തി ചാ��് വ��ി�ി�െവ�ം

അതി�െട േബാ�ഡിന് ലഭി� അധിക വ�മാനം എ�യായി��െവ�ം അറിയി�േമാ?

െഎ.�ി.െഎ. ക�ാ�യി� നി�് അസി��് എ�ിനീയ� നിയമനം

3919. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േക� ൈവദ�തി അേതാറി�ി�െട  2010-െല �ര�ാ മാനദ���െട ഭാഗമായി

െക.എസ്.ഇ.ബി.യിെല അസി��് എ�ിനീയ� (ഇല�ി��)മാ�െട  20 ശതമാനം നിയമനം

െഎ.�ി.െഎ. ക�ാ�യി� നി�് എ� തീ�മാനം എ��ി�േ�ാ ;

(ബി) തീ�മാനം ൈവ���െകാ�് നിലവി�� അസി��് എ�ിനീയ� (ഇല�ി��) പി.എസ്.സി.

റാ�് ലി�ി� നി�ം നിയമനം നട��തിന് സാധി�ാ� സാഹചര��േ�ാ ;

(സി) എ�ി�  2021-22  വ�ഷ�ി�  ഡി�ി ക�ാ�യി�  ഉ�ാ�� ഒഴി�ക�  െഎ.�ി.െഎ.കാ��്

ന�കാെമ� വ�വ�യി� െഎ.�ി.െഎ.  ക�ാ�യി� നിലവി�� ഒഴി�കളി� താ��ാലികമായി

പി.എസ്.സി. റാ�് ലി�ി� ഉ�വെര നിയമി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

സം�ാന ൈവദ�തി േബാ�ഡിെ� ഓ�ൈല� േസവന��

3920. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന ൈവദ�തി േബാ�ഡിെ� ഏെത�ാം േപ�െമ�ക�  ഓ�ൈലനായി അട�ാ�

കഴി�െമ�് വിശദീകരി�േമാ ;

(ബി) ൈവദ�തി കണ��� അേപ�ക�  ഓ�ൈലനായി സ�ീകരി��തിന് സൗകര�ം

ഏ�െ���ിയി�േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ;

(സി) ൈവദ�തി തകരാ�ക�, തട��� �ട�ിയവ േബാ�ഡിെന അറിയി��തിന് െമാൈബ� ആ�്

നിലവി�േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ ?

ധനകാര� ഇ�െ��� വിഭാഗ�ിെ� പരിേശാധന



3921. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016-17,2017-18,2018-19 വ�ഷ�ളി� ധനകാര� ഇ�െ��� വിഭാഗം അേന�ഷണം

നട�ിയ െക.എസ്.ഇ.ബി. ഓഫീ�ക� ഏെത�ാം;

(ബി) ��ത വ�ഷ�ളി� ധനകാര� വ��ി� നി�ം അേന�ഷണം നട�ിയതിെ� ഫലമായി ലഭി�

റിേ�ാ��ക� ഏെത�ാം;പകർ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ധനകാര� വ��് നട�ിയ കെ���ക� അടി�ാനമാ�ി ഏെത�ി�ം ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര

വ��് തല നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ഡി) 2010 ജ�വരി �തൽ ധനകാര� വ��ി� നി�ം ലഭി� ഇ�ര�ി�� ��വ� ഇ�െ���

റിേ�ാ��ക�െട�ം പകർ�് ലഭ�മാ�േമാ?

ൈവദ�തി ഉപേഭാഗ�ിെല വ��നവ്

3922. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ളയാന�രം സം�ാനെ� ജലൈവദ�ത നിലയ�ളി� നി�� ൈവദ�തി ഉ�പാദന�ി�

ഏെത�ി�ം തര�ി�� ഏ��റ�ി� ഉ�ായി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാനെ� ൈവദ�തി ഉപേഭാഗ�ി�  ��കാല�െള അേപ�ി�് വ��നവ്

േരഖെ���ിയി�േ�ാ; എ�ി� കണ�ക� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) സം�ാന�് ഈ വ�ഷം ൈവദ�തി നിയ�ണം ഏ�െ��േ��ി വ�� സാഹചര�ം

നിലവി�േ�ാ; എ�ി� എെ�ാെ�യാണ് കാരണെമ�് അറിയി�േമാ?

െെവദ�തി ബി� �ക അട��തിന് ഇ-േപ�െമ�് സംവിധാനം

3923. �ീ.ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െെവദ�തി ബി�  �ക അട��തിന് ഇ-േപ�െമ�് സംവിധാനം �േയാജനെ����തിനായി

ജന�െള േബാധവ�കരി�ാ�  ഏെത�ി�ം തര�ി�  ഉ� പ�തിക�  വ��് ആ��ണം

െച��േ�ാ;

(ബി) വയനാട് ജി�യി� എ� ശതമാനം ആ�ക� ഇ-േപ�െമ�് സംവിധാന�ി�െട െെവദ�തി ബി�

അട��െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത� ഒാ�െെല� േസവന�� നട�ി� വ��ാ� വ��് ആേലാചി��േ�ാ?

െെവദ�തി �ടി�ിക



3924. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െപാ�േമഖലയിെല വ�കിട വ�വസായ �ാപന��ം എ�്�ാ െെഹട�ഷ� ഉപേഭാ�ാ��ം

െെവദ�തി �ടി�ിക വ��ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇൗ വിഭാഗ�ി�  നി�ം െക.എസ്.ഇ.ബി.�്

പിരി�് കിേ�� �ക എ�യാണ്;

(ബി) വ� �ടി�ിക പിടിെ���ാ�ത് �ലം േബാ�ഡ് ക�� സാ��ിക �തിസ�ി േനരി��േ�ാ;

എ�ി� �ടി�ിക �ക പിരിെ����തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(സി) �ടി�ിക പിരി��ത് സംബ�ി�് േകാടതി�െട പരിഗണനയി�  എെ��ി�ം േകസ്

നിലവി�േ�ാ;  ഉെ��ി� അവ െപെ��് തീ��ാ��തിന് ആവശ�മായ ഇടെപട� േബാ�ഡ്

െെകെ�ാള�േമാ;

(ഡി) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം സ��ാേറാ െെവദ�തി െറ�േല�റി ക�ീഷേനാ

െെവദ�തി �ടി�ിക ഒഴിവാ�കേയാ പലിശ ഇളവ് ന��കേയാ െച�തി�െട െെവദ�തി

േബാ�ഡിന് ലഭി�ാെത േപായ �ക എ�െയ�് വ��മാ�േമാ?

ഇല�ിക് േപാ�ക� മാ�ി�ാപി��തിന് കാലതാമസം

3925. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് വ��ി�കീഴി� വ�� േറാ�ക� വീതി��ി ടാ� െച�� ഘ��ി� നിലവി��

ഇല�ിക് േപാ�ക� മാ�ി�ാപി��തിന് കാലതാമസം വ��ത് ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇല�ിക് േപാ�ക� മാ�ി�ാപി�ാ� ത�ാറാ�ിയ എ�ിേമ�് �ക ���� അട�ാ�ം നിലവി�

ഉ�ാ�� കാലതാമസം പരിഹരി�ാ� ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ ;

(സി) �തിയ േപാ�ക�  ആവശ�ാ�സരണം ലഭി��തിന് നിലവി�  എെ��ി�ം കാലതാമസം

േനരി��േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ?

ഇ�െ��� ബം�ാ�ക�

3926. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ഇ.ബി.�െട ഉട�തയി�� േഷാളയാ�, െപരി����് എ�ിവിട�ളി�

ഇ�െ���  ബം�ാ�കളി�  �റിക�  െപാ�ജന���് വാടക� ന���തി�� ��ിംഗ്

സൗകര��ം, അ�മതി�ം ചാല�ടി ഡിവിഷണ� ഓഫീസി� നി�ം അ�വദി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ജീ��ാവ�യി�  ഉപേയാഗ�ന�മായ അവ�യി��,  െപരി����ിേല�ം

േഷാളയാറിേല�ം ഡാ�കേളാട് േച��� െക.എസ്.ഇ.ബി.�െട ക�ാ�േ��ക�  അടിയ�ര

അ����ണിക�  നട�ി വിേനാദ സ�ാരിക��ം െപാ�ജന���ം താമസ

സൗകര�െമാ���തിന് ൈവദ�തി വ��് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?



െെവദ�തിേബാ�ഡി� േക� അേതാറി�ി നി�യി� അധിക േയാഗ�ത

3927. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െെവദ�തിേബാ�ഡി�  നിലവി�ളള ജീവന�ാ��് േക�െെവദ�തി അേതാറി�ി നി�യി�

�കാര�ളള േയാഗ�തക�  ബാധകമാ��തി�  ഇൗ സ��ാ�  സ�ീകരി� നടപടിക�

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) െെവദ�തി േമഖലയി� �ര� ഉറ�ാ��തിനായി ���െെവസറി ത�ികയി�ളളവ��് േക�

അേതാറി�ി നി�യി� �കാര�ളള അധിക േയാഗ�ത ബാധകമാ��ിെ��ി�  പകരം

�ര�ാപരിശീലന�� ന���തിന് വ��് നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

അതിര��ിയിേല�് ൈവദ�തിൈല�

3928. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

െപരി����ി� നി�ം വാഴ�ാ�വെര എ�ിനി��� ൈവദ�തിൈല� അതിര��ിയിേല�്

�.ജി. േകബി� �േഖന നീ��തിനാവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

�തിയ വ�കിട അണെ��ക�

3929. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ��ത�  വ�കിട അണെ��ക�  �ാപി�വാ�  പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;

വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ൈവദ�തി ഉ�ാദനേ�ാെടാ�ം �ളയനിയ�ണ�ം �തിയ അണെ��് നി��ാണ�ി�െട

ല��മി��േ�ാ;

(സി) ഇേ�ാ�  അണെ��് നി��ി�വാ�  തീ�മാനി� �ല�ളി�  േനരെ� േക�ം

പാരി�ിതികാ�മതി നിേഷധി� ഏെത�ി�ം േ�ാജ�് ഉ�െ���േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?

�തിയ ൈവദ�തപ�തിക�

3930. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

ൈവദ�തി ഉ�ാദനം വ��ി�ി��തിന് �തിയ ൈവദ�തപ�തിക� ആരംഭി��ത് സ��ാരിെ�

പരിഗണനയി�േ�ാ;  ഇതിനായി സാധ�താപഠന�� എെ��ി�ം നട�ിയി�േ�ാ;  വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ?



ൈവദ�തപ�തിക�

3931. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േക�സ��ാരിെ� അ�മതി ലഭി�ാ�തിനാ�  നി��ാണം ആരംഭി�വാ�  കഴിയാ�

ൈവദ�തപ�തിക� ഉേ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) േക� വനം-പരി�ിതി വ��ിെ� അ�മതി ലഭി�ാ�ത് �ലം �ട�ിേ�ായ പ�തിക�

ഏെതാെ�യാണ് ;

(സി) ��ത പ�തിക��് അ�മതി ലഭി�ാ�തിെ� കാരണം എ�ായി��െവ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ഊ�� സംര�ണ�ിനായി എ�.ഇ.ഡി. ബ��ക�

3932. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഊ�� സംര�ണ�ിനായി സം�ാനെ� ഗാ�ഹിക ൈവദ�തി ഉപേഭാ�ാ���്

എ�.ഇ.ഡി. ബ��ക� ന��� പ�തി �കാരം ഇതിനകം എ�േപ� രജി�� െച�ി�െ��ം

എ� ല�ം എ�.ഇ.ഡി.  ബ��കളാണ് ഈ പ�തി �കാരം ന���െത�ം

െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ഇതിന് വില ഈടാ��േ�ാ; എ�ി� എ� �പയാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഈ പ�തി�് േക�സഹായ�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശം ന��േമാ?

െന�ാറ നിേയാജകമ�ല�ി� ൈവദ�തി വ��് നട�ിലാ�� പ�തിക�

3933. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െന�ാറ നിേയാജകമ�ല�ി�  ൈവദ�തി വ��് �േഖന നട�ിലാ�� ഏെത�ാം

പ�തികളാണ് നിലവി��െത�് വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) ��തായി എെ��ി�ം പ�തിക� �ട��തിന് ആേലാചന�േ�ാ;  ഉെ��ി�  വിശദാംശം

ന��േമാ?

ഫിലെമ�് രഹിത േകരളം പ�തി

3934. �ീ.സി.���

,, ഒ. ആ�. േക�

,, എം. �േകഷ്

,, �രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി



ന��േമാ:

(എ) ഫിലെമ�് രഹിത േകരളം പ�തി �കാരം വിതരണം െച��തിനായി എ�.ഇ.ഡി. ബ��ക�ം

ട��ക�ം ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) പ�തി വിജയകരമായി നട�ാ��തിന് െക.എസ്.ഇ.ബി.-യിെല�ം ഇ.എം.സി.  യിെല�ം

ഉേദ�ാഗ�െര ഉ�െ���ി ഇം�ിെമേ�ഷ� ക�ി�ി �പീകരി�് �വ��നം ആരംഭി�ി�േ�ാ ;

വിശദാംശം ന��േമാ?

ഫിലെമ�് രഹിത േകരളം പ�തി

3935. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഫിലെമ�് രഹിത േകരളം പ�തിയി� ഇതിനകം എ� ഉപേഭാ�ാ�� രജി�� െച�ി�െ��്

െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ഈ പ�തി ��� േതാതി�  നട�ിലാ�േ�ാ�  എ� �ണി�് ൈവദ�തി ലാഭി�വാ�

കഴി�െമ�ാണ് കണ�ാ��ത് എ�റിയി�ാേമാ?

ഊ�� േകരള മിഷ�

3936. �ീ.െജയിംസ് മാത�

,, സി.െക. ഹരീ��

,, എം. രാജേഗാപാല�

,, ��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഊ��േമഖലെയ അ��േദശീയ നിലവാര�ിേല�് എ�ി�ക എ� ല��േ�ാെട ഊ��

േകരള മിഷ� എ� സമ�പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഏെത�ാം വ��ക�െട�ം �ാപന��െട�ം സഹകരണേ�ാെടയാണ് ഊ��േകരള മിഷെ�

പ�തിക� നട�ിലാ�ി വ��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ആഭ��ര ൈവദ�തി ഉ�ാദനം വ��ി�ി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് ഇതി�

ഉ�െ���ിയിരി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) നടപടി�മ��  ല�കരി�ം വിവരസാേ�തികവിദ�യി�  അധി�ിതമായ േസവന��

ഉപേയാഗെ���ി�ം ഉപേഭാ�േസവനം െമ�െ����തിന് എെ��ാം കാര��ളാണ് ഇതി�

ഉ�െ���ിയിരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് തട�മി�ാെത �ണേമ��� ൈവദ�തി ഉറ�ാ��തിന് പ�തി

3937. �ീ.രാ� എ�ഹാം

,, പി.ടി.എ. റഹീം



,, പി.െക. ശശി

,, വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ൈവദ�തി വിതരണ �ംഖലയിെല �ര��് �ാധാന�ം ന�കി വിതരണ ന�ം

പരമാവധി �റ�് ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് തട�മി�ാെത �ണേമ��� ൈവദ�തി ഉറ�ാ��തിനായി

ദ�തി-2021 എ� പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(ബി) �സരണ േശഷി വ��ി�ി��തി�� എെ��ാം ���ികളാണ് ��ത പ�തിയി�

ഉ�െ���ിയി��ത് എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത പ�തി�ാ�� വിശദമായ േ�ാജ�് റിേ�ാ��ം എ�ിേമ�ം ത�ാറാ�ാ�  നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

ൈവദ�തി നിയമ േഭദഗതി

3938. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ൈവദ�തി നിയമം േഭദഗതി െച��തിന് േക�സ��ാ� െകാ�വ� ബി� രാജ�െ� െഫഡറ�

സംവിധാനെ� തക��� വിധ�ി��താെണ�് സ��ാ� വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ��ത ബി�ിെല ഏെതാെ� വ�വ�കേളാടാണ് സ��ാരിന് വിേയാജി�് ഉ�െത�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) േ�ാസ് സ�ിഡി ��് വ�ഷം െകാ�് ഒഴിവാ�ണെമ� നിബ�ന സം�ാനെ� കാ�ഷിക,

ഗാ�ഹിക ഉപേഭാ�ാ�െള എ�കാരം ബാധി�െമ�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) ��ത ബി�ി�  നി���ിരി�� വ�വ�ക�  െതാഴിലാളിക��ം േദാഷകരമാേണാ;  എ�ി�

വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

െെവദ�തി നിര�് വ��ന

3939. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാരേമ�ത് �ത�  നാളി�വെര എ� തവണ െെവദ�തി നിര�്

വ��ി�ി�െവ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത കാലയളവി�  സം�ാന�ി� �റ�് നി�ം വാ�ിയ െെവദ�തി�െട നിര�്

എ�ായി��െവ�ം അറിയി�േമാ?

മഴ �റ�ത് കാരണം ൈവദ�തി ഉ�പാദന�ി��ായ �റവ്

3940. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) സം�ാന�് മഴ �റ�ത് കാരണം ൈവദ�തി ഉ�പാദന�ി�  എ� ശതമാനം �റവ്

സംഭവി�ി�െ��് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ൈവദ�തി പ�തിക�� ജലസംഭരണികളിെല നിലവിെല ജലനിര�് എ�െയ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) മഴ�റവ് �ല�� �തിസ�ിക��ിടയി�ം േലാ�െഷഡിം�ം,  പവ�  ക�ം ഇ�ാെത

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

േപ�ാറ, മീ���ി ജലൈവദ�ത പ�തിക�

3941. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം ജി�യിെല േപ�ാറ,  മീ���ി ജലൈവദ�ത പ�തികളി�  നി�ം

ൈവദ�േതാ�പാദനം നട��േ�ാ; ഉെ��ി� എ� െമഗാവാ�്; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ൈവദ�ത പ�തിക� ലാഭകരമാേണാ; നിലവി� േശഷി��സരി�� ൈവദ�േതാ�പാദനം

നട��േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

വ�കിട ഉപേഭാ�ാ�� വ��ിയ �ടി�ിക

3942. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

െക.എസ്.ഇ.ബി.�് വ�കിട ഉപേഭാ�ാ�ളി�  നി�ം �ടി�ികയിന�ി�  എ� �ക

പിരി�കി�ാ�െ��് വ��മാ�േമാ?

േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല സ��� ൈവദ�തീകരണം

3943. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സ��� ൈവദ�തീകരണം നട�ിലാ�ിയതിെ� ഭാഗമായി േകാതമംഗലം മ�ല�ി�  എ�

�തിയ കണ��ക� ലഭ�മാ�ി എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സ��� ൈവദ�തീകരണ�ിന് േവ�ി ഏെത�ാം വ��ക�െട ഫ�്

ഉപേയാഗെ���ിയി�െ��ം ഓേരാ വ��ം ഇതി�േവ�ി എ� �ക വീതം

െചലവാ�ിയി�െ��ം വ��മാ�ാേമാ?

ഫിലെമ�് ബ�ബ് രഹിത േകരളം

3944. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) സം�ാന�് െക.എസ്.ഇ.ബി ഓഫീ�ക� വഴി എ�.ഇ.ഡി. ബ��ക� വിതരണം െച��

പ�തി നട�ി�േ�ാ ;ഉെ��ി� ആയതിെ� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�െമാ ;

(ബി) ഫിലെമ�്ബ�ബ് രഹിത േകരളം എ� ല��ം ൈകവരി��തി�െട എ� ൈവദ�തി ലാഭി�ാം

എ�ാണ് ൈവദ�തി വ��് ക���ത് ?

�ര�റ സൗേരാ�� പ�തി

3945. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ഇ.ബി�െട �ര�റ സൗേരാ�� പ�തി�െട ആദ�ഘ�മായി േസാളാ�  പാന�ക�

�ാപി�വാ�� ഉപേഭാ�ാ�െള കെ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ഉപേഭാ�ാ�െള െതരെ���ത് ഏത് മാനദ��കാരമാണ്എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത പ�തിയി�െട എ� െമഗാവാ�് ൈവദ�തിയാണ് ഉ�ാദി�ി�വാ�  ല��മി��ത്

എ�റിയി�ാേമാ;

(ഡി) സ��ാ�  �ാപന��, വാണിജ� �ാപന��  എ�ിവ�െട േമ��ര ഇ�ാര��ിനായി

ഉപേയാഗി�വാ� പ�തി�േ�ാ; നിയമസഭാ മ�ിരം, വികാസ് ഭവ�, െസ�േ�റിേയ�്, പ�ിക്

ഓഫീസ് �ട�ിയ വലിയ െക�ിട��െട േമ��ര ഇ�ാര��ിനായി വിനിേയാഗി�േമാ;

(ഇ) ��ത പ�തി എ�േ��് ���ിയാ�വാനാണ് ഉേ�ശി��െത�ം ഇതിന് ആെക എ�്

ചിലവ് �തീ�ി��െവ�ം വ��മാ�ാേമാ?

േ�ാ�ിംഗ് േസാളാ� പാ��കൾ

3946. �ീ.പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഏഷ�യിെല ഏ��ം വലിയ േ�ാ�ിംഗ് േസാളാ� പാ��് ഇ��ി റിസ�േ�ായറി� �ാപി�വാ�

തീ�മാനി�ി�േ�ാ; ഇതിനാ�� സ�േവ ഏത് ഘ��ിലാണ്;

(ബി) േക� സ��ാരിെ� സഹകരണേ�ാ��ടിയാേണാ പ�തി നട�ിലാ��ത്;

(സി) േ�ാ�ിംഗ് േസാളാ�  പാ��ക�  �ാപി�വാ�  ഉേ�ശി�� മ�് റിസ�േ�ായ�കൾ

ഏെത�ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ ;

(ഡി) ��ത പ�തിയി�െട എ� കിേലാ വാ�് ൈവദ�തി ഉ�ാദി�ി�വാനാണ് ല��മി��ത്;

ഇ��ിയിെല േസാളാ� പാ��് നിർ�ാണം എ�് ���ിയാ�െമ�് അറിയി�േമാ ?

അ�മാലി െക.എസ്.ഇ.ബി. ഓഫീസിന് �തിയ െക�ിടം

3947. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) അ�മാലി നിേയാജകമ� ല�ിെല െക.എസ്.ഇ.ബി.  ഓഫീസിന് �തിയ െക�ിടം

നിർ�ി��തിന് 99 ല�ം �പ�െട ഭരണാ�മതി ന�കിയത് എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ ;

��ത ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഭരണാ�മതി ലഭി�ി�ം നാളി�വെര ���ി ആരംഭി�ാ�തിെ� കാരണം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

ഉെ��ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ���ി ആരംഭി��തിെല കാലതാമസ�ി�� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത നിർ�ാണം എ�് ���ിയാ�വാൻ കഴി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

അ�മാലി മ�ല�ിെല േവാ�േ�ജ് �ാമം

3948. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) അ�മാലി നിേയാജക മ�ല�ിെല േവാ�േ�ജ് �ാമം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) �ളയ�ി�േശഷം ��ത മ�ല�ി� എ� �ാ�േ�ാ�മ�കളാണ് മാ�ി �ാപി�െത�ം അവ

ഏെത�ാെമ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ മ�ല�ിെല ൈവദ�തി ഉപേഭാ�ാ��െട എ�ം െസ�� തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) മ�ല�ിെല ൈവദ�തി ഉപേഭാ�ാ��െട എ��ിെല വ��നവ് കണ�ിെല��് ��ത�

െസ�� ഓഫീ�ക� ആരംഭി�� കാര�ം േബാ�ഡ് പരിഗണി�േമാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

െച��രി� ൈവദ�തി േബാ�ഡിന് �തിയ െക�ിടം

3949. �ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

െച��രി�  ൈവദ�തി േബാ�ഡിന് �തിയ െക�ിടം നി��ി��ത് സംബ�ി�് സ�ീകരി�

നടപടിക� ഏ� വെരയാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ?

െക.എസ്.ഇ.ബി.യി� അസി��് എ�ിനീയ�

3950. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ഇ.ബി.യി�  ഇല�ി��  വിഭാഗ�ി�  അസി��് എ�ിനീയ�, അസി��്

എ�ിക��ീവ് എ�ിനീയ�, എ�ിക��ീവ് എ�ിനീയ�, െഡപ��ി ചീഫ് എ�ിനീയ� എ�ീ ഓേരാ

വിഭാഗ�ി�ം നിലവി� എ� ഒഴി�ക��്;

(ബി) അസി��് എ�ിക��ീവ് എ�ിനീയ�  �ത�� ത�ികകളി�  �ാന�യ�ം ന�കിയാ�

അസി��് എ�ിനീയ�  (ഇല�ി��)വിഭാഗ�ി�  പി.എസ്.സി.  വഴി നിയമനം നട�വാ�



എ� ഒഴി�ക��ാ�ം;

(സി) നിലവി� എ� ഒഴി�ക� പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച�ി��്;  ഇെ��ി� ��ത ഒഴി�ക�

അടിയ�രമായി പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

െക.എസ്.ഇ.ബി.യി� കായികതാര��െട നിയമനം

3951. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.  ഇ.  ബി.യി�  �തിയതായി എ� കായിക താര�െള  2016-�േശഷം േജാലി�്

എ��ി��്; ഏെതാെ� ഇന�ളി� എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) 2016 �േശഷം െക.എസ്.ഇ.ബി.  കായിക രംഗ�് ൈകവരി� േന��� എെ�ാെ�യാണ്

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) �തിയതായി കായികതാര�െള െതരെ����തിേല�ായി ഒഴി�ക�  റിേ�ാ��് െച�ാ�

സാധ�ത�േ�ാ; ഏെതാെ� കായിക ഇന�ളി� എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

അസി��് എ �ിനീയ� (ഇല�ി��)

3952. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ഇ.ബി ലിമി�ഡി�  നിലവി�  േക� ൈവദ�ത അേതാറി�ി �ര� ച�ം  2010�

അ�ശാസി�� േയാഗ�ത മാനദ�മായ ഡി�ിേയാ ഡിേ�ാമേയാ ഇ�ാ� എ� അസി��്

എ �ിനീയ� (ഇല�ി��)മാരാണ് ഇേ�ാ� സ��ീസി� ഉ�ത് എ�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) ��ത അസി��് എ �ിനീയ� (ഇല�ി��)മാ��് ഏകേദശം ഇ�പ�ി അ�് ല�ം �പ

െചലവഴി�് െ�യിനിംഗ് ന�കി േക� ൈവദ�ത അേതാറി�ി �ര� ച�ം  2010�

അ�ശാസി�� േയാഗ�ത മാനദ�മായ ഡി�ിേയാ ഡിേ�ാമേയാ ന��വാ�

മാനവവിഭവേശഷി നി��ഹണ വിഭാഗം ചീഫ് എ�ിനീയെറ �മതലെ���ിയി�േ�ാ;  അതിെ�

വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ;

(സി) േകരള സം�ാന ൈവദ�തി െറ�േല�റി ക�ീഷ�  ഓ.പി  07/2016�  29/12/2016-�

തീയതിയി�  �റെ��വി� ഉ�രവി�  ൈല�മാ�, ഓവ�സീയ�, സബ് എ�ിനീയ�വെര��

ത�ികയി�  ഉ� ജീവന�ാ�� മാ�ം ��ത ച�ം അ�ശാസി�� െ�യിനിംഗ് ന�കി

ൈവദ�ത �തി�ാപന��െട �വ��ന���ം അ��� പണിക��മായി നിേയാഗി�വാ�

പാ�� എ� പറ��െ��ി�ം ��ത ച�ം അ�ശാസി�� േയാഗ�ത മാനദ�മായ

ഡി�ിേയാ,  ഡിേ�ാമേയാ ഇ�ാ� അസി��് എ �ിനീയ�  (ഇല�ി��)മാ��് ഏകേദശം

ഇ�പ�ി അ� ല�ം �പ െചലവഴി�് ഇ�കാരം െ�യിനിംഗ് ന���ത് േകരള സം�ാന

ൈവദ�ത െറ�േല�റി ക�ീഷ� �റെ��വി� ഉ�രവിന് വി��ം അേ�; അതിെ� വിശദാംശ��

െവളിെ���േമാ;

(ഡി) ഇ�കാരം െ�യിനിംഗ് ന�കിെകാ�് മാ�ം ന��� ഡി�ി/ഡിേ�ാമ േയാഗ�ത സ��ഫി��്



സം�ാന സ��കലാശാലകേളാ സാേ�തിക വിദ�ാഭ�ാസ വ�േ�ാ ന��� ഡി�ി/  ഡിേ�ാമ

സ��ിഫി��ിന് �ല�മാേണാ;  അതി�� അ�മതി ലഭ�മായി�േ�ാ  ;  വിശദാംശ��

െവളിെ���േമാ?

അസി��് എ�ിനീയ� (ഇല�ി��) ത�ിക

3953. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ഇ.ബി.  �നഃസംഘടി�ി��തിെ� ഭാഗമായി േകാഴിേ�ാട് െഎ.െഎ.എം.  സമ��ി�

പഠന റിേ�ാ��് െക.എസ്.ഇ.ബി. യി� നട�ിലാ�ിേയാ; അതിെ� വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ബി) േക� െെവദ�ത അേതാറി�ി�െട  2010-െല �ര�ാമാനദ���  െക.എസ്.ഇ.ബി യി�

���മാ�ം നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; അതിെ� വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ;

(സി) െഎ.െഎ.എം പഠന റിേ�ാ��് നട�ിലാ�ാ�� െകാ�ം േക� െെവദ�ത അേതാറി�ി�െട 2010

െല �ര�ാ മാനദ���െട ഭാഗമായി അസി��് എ�ിനീയ� (ഇല�ി��) ത�ിക�െട

20% െഎ.�ി. െഎ േക�ാ�യായി നീ�ിവ�� കാര��ി� തീ�മാനം ആകാ�ത് െകാ�ം ഈ

നിയമന��  പി.എസ്.സി�െട ഓ��  ക�ാ��് കിേ��ത് െകാ�ം �ളയെ� �ട��്

അസി��് എ�ിനീയ� (ഇല�ി��) മാ�െട നിലവി�� പി.എസ്.സി. റാ�് ലി�ി� നി�ം

നിയമനം നട�ാ�ത് െകാ�ം ഈ റാ�് ലി�ിെ� കാലാവധി നീ�വാ� ഉ� സാധ�ത ഉേ�ാ;

അതിെ� വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ;

(ഡി) ��ത കാരണ�ളാ� പി.എസ്.സി. ഓ�� േക�ാ� റാ�് ലി�ി� ഉ�െ�� ഉേദ�ാഗാ��ിക�െട

െതാഴി�  അവസരം നിേഷധി�െ���തിനാ�  ഗവ�െമ�് തല�ി�  ഈ റാ�് ലി�് നീ�ി

ഉേദ�ാഗാ��ിക�െട അവകാശ�� സംര�ി�വാ�� നടപടിക� േബാ�ഡിെ� ഭാഗ� നി�ം

ഉ�ാ�ുേമാ; അതിെ� വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ;

(ഇ) േക� െെവദ�ത അേതാറി�ി�െട  2010-െല �ര� മാനദ���െട ഭാഗമായി അസി��്

എ�ിനിയ� (ഇല�ി��)മാ�െട 20% െഎ.�ി.െഎ േക�ാ��െട കാര��ി� തീ�മാനം ഇനി�ം

െെവ�കയാെണ�ി�  2021-2022  വ�ഷ�ി�  ഡി�ി േക�ാ�യി�  ഉ�ാ�� ഒഴി�ക�

ആവശ�ം എ�ി�  പകരം െകാ��ാം എ� വ�വ�യി�  20%  െഎ.�ി.െഎ.  േക�ാ�യിെല

നിലവി� ഉ� ഒഴി�കളി� താ�ാലികമായി ഈ റാ�് ലി�ി� ഉ�വെര നിയമി�വാ� സ��ാ�

നടപടി എ��േമാ; അതിെ� വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ?

െക.എസ്.ഇ.ബി. ലിമി�ഡിെല ജീവന�ാ�െട �ാന�യ�ം

3954. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ഇ.ബി. ലിമി�ഡി� 01.02.2015 �ത� നാളി�വെര എ� ഇല�ി�� അസി��്

എ�ിക��ീവ് എ�ിനീയ�മാ��ാണ് ഇല�ി�� എ�ിക��ീവ് എ �ിനീയ�മാരായി �ാന�യ�ം

നൽകിയെത�ം ��ത കണ�ക� ഏ� തീയതി �കാര��താെണ�ം െവളിെ���ാേമാ;



(ബി) ഇവരി� എ� േപർ ഇല�ി�� എ�ിക��ീവ് എ �ിനീയ�മാരായി െ�ാേമാഷ� ലഭി��തി��്

അസി��് എ�ിക��ീവ് എ �ിനീയ�മാ�െട ഡി�ീ ക�ാ�യി�ം അസി��് എ�ിക��ീവ്

എ �ിനീയ�മാ�െട ഡിേ�ാമ ക�ാ�യി�ം േജാലി െച�ി��വ�  ആയി�െ��് തരം തിരി�്

വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) െക.എസ്.ഇ.ബി. ലിമി�ഡി� 01.02.2015 �ത� നാളി�വെര എ� ഇല�ി�� അസി��്

എ�ിക��ീവ് എ �ിനീയ�മാരാണ് സ��ീസി� നി�ം വിരമി�െത�ം ��ത കണ�ക� ഏ�

തീയതി �കാരം ഉ�താെണ�ം െവളിെ���േമാ;

(ഡി) വിരമി� ഇല�ി��  അസി��് എ�ിക��ീവ് എ �ിനീയ�മാരി�  എ�േപ�  അസി��്

എ�ിക��ീവ് എ �ിനീയ�മാ�െട ഡി�ീ ക�ാ�യി�ം അസി��് എ�ിക��ീവ് എ �ിനീയ�മാ�െട

ഡിേ�ാമ ക�ാ�യി�ം ഉ�വ� ആയി��െവ� വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ��ത ഇല�ി�� അസി��് എ�ിക��ീവ് എ �ിനീയ�മാരി� എ�േപ� 13.02.2014 െല

GO (MS) No. 4/2014/PD.ന�ർ സർ�ാർ ഉ�രവ് �കാരം െടംപററി അ�േ�ഡ് െച�

അസി��് എ�ിക��ീവ് എ �ിനീയ� (ഇല�ി��) ത�ികയി� നി�ം വിരമി�വർ ആയി��;

അവ�െട േപര് വിവര�ൾ െവളിെ���േമാ ?

െക.എസ്.ഇ.ബി.യി� മീ�� റീഡ� ത�ിക

3955. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ഇ.ബി.യി� മീ�� റീഡ� ത�ിക േവെ��് വ��തിന് ആേലാചി��േ�ാ; എ�ി�

അതിെ� കാരണെമ�ാണ്;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് േകാഴിേ�ാട് ഐ.ഐ.എം.  എെ��ി�ം പഠനം നട�ിയി�േ�ാ;  ��ത

റിേ�ാ��ിെല �പാ�ശ എ�ായി��;

(സി) ഈ പഠന�ിനായി ഐ.ഐ.എം.  േകാഴിേ�ാടിന് എ�് �കയാണ് ന�കിയെത�്

വ��മാ�ാേമാ?

പള���ി െക.എസ്.ഇ.ബി. െസ�നിൽ ജീവന�ാ�െട അപര�ാ�ത

3956. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) പള���ി െക.എസ്.ഇ.ബി. െസ�ന് കീഴി� നിലവി�ളള ജീവന�ാ�െട എ�ം ത�ിക തിരി�്

അറിയി�േമാ;

(ബി) ഈ െസ�ന് കീഴി�  നിലവി�ളള ��തിനായിരേ�ാളം ഉപേഭാ�ാ��മായി ബ�െ��

പരാതിക�  പരിഹരി��തി�ം േസവന��  ന���തി�ം നിലിവി�ളള ജീവന�ാ�

അപര�ാ�മാെണ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) നിലവി�  ഈ െസ�ന് കീഴി�  ഒേ�െറ പരാതിക�  ഉയ���ം ജീവന�ാ�െട അഭാവം,



ജീവന�ാ�ം െപാ�ജന��ം ത�ി�ളള ത�����് കാരണമാ���ം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ഡി) ഈ െസ�� വിഭജി�് ഇടെ�ാ�ി െസ�� �പീകരി���വെര അധികമായി ജീവന�ാെര

അ�വദി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഉേദ�ാഗ��െട കാര��മത വിലയി��ി �ാന�യ�ം

3957. �ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്

,, െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ൈവദ�തി േബാ�ഡി� ഉേദ�ാഗ��െട കാര��മത വിലയി��ി �ാന�യ�ം ന��� രീതി

നട�ിലായി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈ രീതി�െട �വ��നം വിശദമാ�േമാ; ഏെതാെ� ത�ികകളി�� ഉേദ�ാഗ���ാണ് ഈ

രീതി ബാധകമാ�ിയി��ത്; വ��മാ�േമാ;

(സി) ൈവദ�തി േബാ�ഡിെ� കാര��മത വ��ി�ി�ാ� ഈ നടപടിക� െകാ�മാ�ം സാധി�േമാ;

വ��മാ�േമാ; കാര��മത വ��ി�ി�ാ� മ� നടപടിക� എെ��ി�ം സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�്

അറിയി�േമാ?

െെഹഡ� �റിസം

3958. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ഇ.ബി. െെഹഡ� �റിസം പ�തി എവിെടെയാെ�യാണ് ആവി�രി�ി��ത്;

(ബി) ��ത �ല��  സ��ശി�� �റി�ക��് ആവശ�മായ സൗകര���  ഒ���തിന്

െക.എസ്.ഇ.ബി.�് കഴി��േ�ാ ;ഇെ��ി� ഇതിന് ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സഹകരണ റി�് ഫ�ി� നി�ം ലഭി�� ആ��ല�ം

3959. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സഹകരണ ബാ�കളി�  നി�ം വാ�െയ���വ��് സഹകരണ റി�് ഫ�ി�  നി�ം

ആ��ല�ം ലഭി��തി�� മാനദ���  എെ�ാെ�യാണ്;  എ� �പയാണ് പരമാവധി

റി�് ഫ�ായി ന���ത്;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തിന് േശഷം എ� േപ��് ഇതിെ� ആ��ല�ം ലഭി�ി��്;

ഇനി�ം തീ��ാ�ാെത ബാ�ിനി��� എ� അേപ�ക� ഉ�്;

(സി) അേപ�ക� തീ��ാ�ാ� താമസം വ�തിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) റി�് ഫ�ി� നി�ം ആ��ല�ം ലഭി��തിനായി എെ�ാെ� നടപടി �മ�ളാണ് െചേ��ത്;



(ഇ) റി�് ഫ�ി� നി�ം ആ��ല�ം ലഭി��തി�� കാലതാമസം �ലം പലിശയിന�ി� ഉ�ാ��

വ�ധനവ് ഈടാ�ാതിരി�ാ� �േത�ക ഉ�രവ് ന��േമാ;

(എഫ്) റി�് ഫ�് സമയബ�ിതമായി വിതരണം െച��തി�ം കാലതാമസം വ���

ഉേദ�ാഗ��െട േമ� നടപടി എ���തി�ം സ��ാ� ത�ാറാ�േമാെയ�് അറിയി�േമാ?

�ിരനിേ�പം തിരിെക ന��വാ� നടപടി

3960. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ���  ജി�യി�  ക�ാണേ�രി �ാമപ�ായ�ി�  �േ�ട�് വീ�ി�  എം.പി.സി�ാ���,

�.ബി.ബീന എ�ിവ� ��� ജി�യിെല േകേ�രി �ിയദ�ശിനി സഹകരണ ആ�പ�ി ലിമി�ഡ്

എ� �ാപന�ി�  നിേ�പി� �ിരനിേ�പം കാലാവധി�േശഷ�ം തിരിെക ന�കിയി�ി�

എ� പരാതി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി�  പരാതി പരിഹരി��തിനായി സ�ീകരി� നടപടിക�  എെ��ാമാെണ�്

വിശദമാ�ാേമാ?

വയനാട് ജി�യിെല െകയ� േഹാം പ�തി

3961. �ീ.ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വയനാട് ജി�യി� �ളയ�ി� വീട് ന�െ�� എ�േപ��് െകയ� േഹാം പ�തി �കാരം വീട്

ന�കിയി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�കാരം വീട് ലഭി�വ�െട എ�ം പ�ായ�് തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഏെത�ാം സഹകരണ �ാപന�ളാണ് ഈ പ�തിയി�  വയനാട് ജി�യി�  പ�ാളിക�

ആയി�ളളെത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) എ� വീ�ക�െട പണിയാണ് ഈ പ�തി �കാരം ���ിയായി�ളളെത�് വ��മാ�േമാ?

വീ�ക� ന�െ��വ��് സഹകരണ േമഖല�െട സംഭാവന

3962. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മഹാ�ളയെ� �ട��് വീ�ക�  ന�െ��വ��് �തിയ വീട് നി��ി�് ന���തിന്

സഹകരണ േമഖല എ�് സംഭാവനയാണ് ന�കിയി��ത്;

(ബി) സഹകരണ േമഖലയിെല എ� എ �ാസ് ബാ�ക� ഈ യ��ി� പ�ാളികളായി; ഇതി�

പ�ാളികളാകാ� എ �ാസ് ബാ�ക�െട പ�ിക ലഭ�മാ�ാേമാ?



�ൈ��� ൈപ�ക �ാമം പ�തി

3963. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ക��� മ� ല�ി�  അ�വദി� �ൈ��� ൈപ�ക �ാമം പ�തി നട�ിലാ��തിന്

ഇ�വെര സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

ക�നാഗ��ി മ�ല�ി� െകയ� േഹാം പ�തി

3964. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകയ�  േഹാം പ�തി �കാരം ക�നാഗ��ി മ�ല�ി�  വീട് നി��ി�ന���തിന്

പ�തി�േ�ാ;

(ബി) ക�നാഗ��ിയി� ഇൗ പ�തി �കാരം വീട് ന���തിന് ഏെത�ി�ം �ാപന�േളാ വിവിധ

�ാപന�� േച�േ�ാ സ��ത അറിയി�ി�േ�ാെയ�് വിശദീകരി�േമാ?

േകരള ബാ�് �പീകരണം

3965. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള ബാ�് �പീകരണ�ിനായി റിസ�വ് ബാ�് �േ�ാ�വ� വ�വ�കളി� നാലാമേ�തായി,

ബാ�ക�െട ലയന�ിന് െപാ�േയാഗ�ി�  ��ി�  ര�് �രിപ�ം േവണെമ� നിബ�ന

ഉ�െ���ിയി�േ�ാ ;

(ബി) എ�ി� ഇ� പാലി�ാെത ��് ജി�ാ ബാ�ക� ലയന�േമയം അംഗീകരി�ക ഉ�ാേയാ ;

(സി) േഭദഗതി���� നിയമ�ിെല വ�വ� അടി�ാനമാ�ിയാേണാ റിസ�വ് ബാ�് ��ി� ര�്

�രിപ�ം എ� നിബ�ന വ�ത് ;

(ഡി) എ�ി� പി�ീട് വ�വ� േഭദഗതി െച�് േകവല�രിപ�ം എ�ാ�ി മാ�ിയത് റിസ�വ് ബാ�്

അംഗീകരി�െമ�് സ��ാരിന് ഉറ�േ�ാ ;

(ഇ) സം�ാനെ� എ�ാ ജി�ാ ബാ�ക�ം ഇതിനകം ലയന�േമയം പാസാ�ിയി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ ?

േകരള ബാ�് �പീകരണം

3966. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



േകരള ബാ�് �പീകരണനടപടിക�െട ഭാഗമായി ആ�.ബി.െഎ,നബാ�ഡ് �ട�ിയ നിയ�ണ

ഏജ�സിക�  ന�ിയ നി�േ�ശ��  സം�ാനസ��ാ�  പാലി�ി�േ�ാെയ�ം ഇതിേല�ായി

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

�ാഥമിക സഹകരണസംഘ�െള േകരള ബാ�ി� ലയി�ി��തിന് നടപടി

3967. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള ബാ�ിെ� �പീകരണ�ിനായി റിസ�വ് ബാ�ിേ��ം നബാ�ഡിേ��ം അ�മതി

ലഭ�മാ��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;  നബാ�ഡിെ��ം റിസ�വ്

ബാ�ിേ��ം അ�മതി എ�േ��് ലഭി�െമ�ാണ് �തീ�ി��ത്;

(ബി) �ാഥമിക സഹകരണസംഘ�െള ഭാവിയി�  േകരളാ ബാ�ി�  ലയി�ി��തിന് എെ��ി�ം

നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

സം�ാന സഹകരണ ബാ�് നിയമനം-െ�ഷ�� ��

3968. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സഹകരണ ബാ�് നിയമനം സംബ�ി�് െ�ഷ�� �� �ാബല��ി� വ�ി�േ�ാ;

വിശദാംശ�� െവളിെ���ാേമാ; ഇ� സംബ�ി�് ഉ�ായിരി�� കാലതാമസ�ിന് കാരണം

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) കഴി� ��് വ�ഷകാലയളവി� സം�ാന സഹകരണ ബാ�ി�ം ജി�ാ സഹകരണ ബാ�ി�ം

എ� �റി�� േവ��സിക��ായി��; ആയതിേല�് നിയമനം നട�ിയി�േ�ാ.

(സി) സം�ാന സഹകരണ ബാ�ി�ം ജി�ാ സഹകരണ ബാ�ി�ം നിയമന നിേരാധനം നിലവി�േ�ാ;

വിശദാംശ�� െവളിെ���ാേമാ?

സഹകരണ ബാ�് വഴി െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. െപ�ഷ�

3969. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ജീവന�ാ�െട െപ�ഷ� സഹകരണ ബാ�് വഴി വിതരണം ആരംഭി�

േശഷം നാളി�വെരയായി ഈ ഇന�ി�  എ� േകാടി �പ വിതരണം െച� എ�്

വ��മാ�േമാ?

സഹകരണ �ാപന�� വഴി വിതരണം െച� േ�മെപ�ഷ�



3970. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആല�� മ�ല�ി� എ� േകാടി �പ�െട േ�മെപ�ഷ�ക� സഹകരണ �ാപന��

വഴി വിതരണം െച�ി��്;

(ബി) വ�ഷം തിരി�� കണ�് ന�കാേമാ?

അശരണ��് സഹായ�ിനായി റി�് ഫ�്

3971. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�

,, സി. ദിവാകര�

,, എ�േദാ എ�ഹാം

,, െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സാ�ഹിക �തിബ�ത ഉയ��ി�ിടി�െകാ�് രാ�നി��ാണ �വ��ന�ളി�ം ��തി

�ര��െള അതിജീവി��തി�ം സഹകരണേമഖല ��പ�ിയി�  നി���തിെ� േന�

സാ���ളായ പ�തിക�ം �വ��ന��ം വിശദമാ�േമാ;

(ബി) റീസ�ജ�് േകരള േലാ� �ീം (ആ�.െക.എ�.എസ്.) എ� പ�തി സംബ�ി� വിശദാംശ��

അറിയി�േമാ;

(സി) സഹകരണ ബാ�കളി�  നി�ം വാ�െയ��വരി�  മരണെ��വ�ം മാരകേരാഗം

ബാധി�വ�മായവ�െട സഹായ�ിനായി �പീകരി� റി�് ഫ�് പ�തി അശരണ��്

സഹായം ന�� വലിയ നിധിയായി മാറിയത് സംബ�ി� വിശദ വിവര�� ന��േമാ;

(ഡി) സാ�ഹ�േ�മ െപ�ഷ� വിതരണം,  െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.െപ�ഷ� വിതരണം എ�ിവയി�െട

സ�ഹ�ിെല ��ബല ജനവിഭാഗ���് ആശ�ാസമായി മാ��തിന് സഹകരണ േമഖല�്

കഴി��േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

െച��രിെല െച�കിട സഹകരണ സംഘ��െട �വ��നം

3972. �ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ളയേ�ാട�ബ�ി�് �രിത�ിലായ െച���  �േദശ�ളിെല െച�കിട സഹകരണ

സംഘ��െട �വ��നം കാര��മമാ��തിന് സഹകരണ വ��് നട�ിലാ�� പ�തികളി�

ഈ സംഘ���് ��ഗണന ന���ത് പരിഗണി�േമാ;

(ബി) െച�കിട സംഘ�� �ാേദശിക സാ��തക��് അ��തമായി ത�ാറാ�� പ�തിക��്

അംഗീകാരം ന�കി സഹായി��തി�� നി�േ�ശം വ��് തല�ി� സ�ീകരി�േമാ?

െസ�േ�റിേയ�് �ാഫ് േകാ-ഓ�േറ�ീവ് െസാൈസ�ി



3973. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഗവ�െമ�് െസ�േ�റിേയ�് �ാഫ് േകാ-ഓ�േറ�ീവ് െസാൈസ�ി ൈബേലാ�െട പക��്

ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത െസാൈസ�ിയിെല നിലവിെല ഭരണസമിതി (2014-19) അംഗ�� ആെരാെ�െയ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) 2014-19  കാലഘ��ിേല�് നട� െസാൈസ�ി തിരെ���ി�  എ� ജീവന�ാ�

മ�രി�ി��; ഇവ��് ഓേരാ����ം ലഭി� േവാ�ിെ� കണ�ക� ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) 2019 �� മാസം െസാൈസ�ിയിേല�് നട�� തിരെ���ി� േവാേ��് ലി�ി� ഉ�െ��

എ� അംഗ��െ��് വിശദമാ�ാേമാ?

വാമന�രം മ�ല�ിെല ക�സ�മ� െഫഡ് �ാപന��

3974. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വാമന�രം നിേയാജക മ�ല�ി� ക�സ�മ� െഫഡിെ� എ� �ാപന��െ��ം അവ

ഏെതാെ�െയ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ �ാപന�ി�ം എ� ജീവന�ാ� വീത�െ��് വിഭാഗം തിരി�് അറിയി�ാേമാ?

െമാെെബ� �ിേവണി േ�ാ�ക�

3975. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െമാെെബ�  �ിേവണി േ�ാ�ക�  എവിെടെയാെ� �വ��ി�വ�� എ�തിെ�

വിശദവിവര�� ന��േമാ;

(ബി) െമാെെബ�  �ിേവണി േ�ാ�ക�െട �വ��നം വിജയകരമാെണ�് സ��ാ�

വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദവിവര�� ന��േമാ?

ക�സ�മ� െഫഡിെല �മേ��ക� തട��തി�� നടപടികൾ

3976. �ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�സ�മ�  െഫഡിെല �മേ��കെള സംബ�ി�് സഹകരണ സംഘം േജായി�് രജി�ാർ

െക.വി.�േശാഭ� സ��ാ� ഉ�ര��കാരം അേന�ഷണം നട�ി 28.09.2017-ന് സമ��ി�

വ��തല അേന�ഷണ റിേ�ാ��ി�േമ� നാളി�വെര സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) നടപടി സ�ീകരി�ി�ിെ��ി�  കാലതാമസ��ാ��തി�ളള കാരണം വ��മാ�േമാ;  �മേ�ട്



നട�ിയവ�െ�തിെര അടിയ�രമായി വ��തല നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ ;

(സി) ക�സ�മ� െഫഡിെല �മേ��ക� തട��തിന് ആവശ�മായ നടപടിക� സമയബ�ിതമായി

സ�ീകരി�േമാ എ�് അറിയി�ാേമാ ?

ക�സ�മ� െഫഡിെ� �േരാഗതി

3977. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം ക�സ�മ�  െഫഡിെ� �േരാഗതി�ായി

എെ��ാം പ�തികളാണ് നട�ിലാ�ിയെത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ക�സ�മ�  െഫഡിെ� എ� �തിയ �ാപന��  ഈ കാലയളവി�  ആരംഭി�ി�െ��്

വിശദമാ�േമാ; ജി�തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�േമാ?

തലേ�രി േക�് എ�ിനീയറിംഗ് േകാേളജ്

3978. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം തലേ�രി േക�് എ�ിനീയറിംഗ് േകാേളജിെ�

അടി�ാനസൗകര� വികസന�ിന് എെ��ാം കാര���  ആണ് െച�ി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ?

സഹകരണ വ��് െതരെ���ി�� ��കളി� �ാ��് �ാ�് �റി

3979. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സഹകരണ വ��ിെ� സഹായേ�ാെട സ��ാ�/എ�ഡഡ് ��കളി�  �ാ��് �ാ�് �റി,

ഊ���മത�� അ��് എ�ിവ �ാപി�� പ�തിയിേല�് വ��ല മ�ല�ി� നി�ം

െതരെ���ി�� ��ക� ഏെത�ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി ��കളി�  നട�ിലാ��തിന് എെ��ാം നടപടി സ�ീകരി�ി�െ��്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �ാ��് �ാ�് �റി നി��ാണം െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��് നട�ിലാ�വാ�  തീ�മാനി�

സാഹചര��ി� സഹകരണ വ��് െതരെ���ി�� ��കളി� മ�് ഭൗതിക സാഹചര���

െമ�െ����തിനായി ഈ പ�തി �േയാജനെ���ാ��താേണാ?

സഹകരണ ജീവന�ാ��് ഇ��റ�സ് പ�തി



3980. �ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  ജീവന�ാ��് നട�ിലാ�ിയ ആേരാഗ� ഇ��റ�സ് പ�തിയി�  സഹകരണ

വ��ിെ� കീഴി�ളള വിവിധ േബാ��കളി�ളള ജീവന�ാെര ഉ�െ���ാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ

എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇെ��ി� ഇതിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഈ ജീവന�ാെര ഉ�െ����തിന് നിലവിെല തട�ം എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ?

�ി�ിംഗ് മി� എം.ഡിമാ�െട �ിയറ�സ് സ��ിഫി��്

3981. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഏെത�ാം �ി�ിംഗ് മി�  എം.ഡിമാ�െട േപരി�  വ��് തല അേന�ഷണം,  വിജില�സ്

അേന�ഷണം എ�ിവ നട��െ��് വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) വിജില�സ് �ിയറ�സ് സ��ിഫി��് ഹാജരാ�ാെത �ി�ിംഗ് മി� എം.ഡി. �ാന�് 2016

ഒേ�ാബ� 16ന് േശഷം �ട��വ� ആെര�ാം; ഇവെര ത��ാന�് നി�ം നീ�ം െച�ാ�

നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) എം.ഡി, താ��ാലിക �മതല, അധിക �മതല എ�ീ വ�വ�കളി� നിയമി�വ�െട കാലയളവ്

എ�യാണ്;  നിലവി�  ഇേത വ�വ�യി�  നിയമി�വ�െട കാലയളവ് എ�വെരെയ�്

വിശദീകരി�ാേമാ?

സഹകരണസംഘ��െട നിേ�പം

3982. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് എ� സഹകരണ സംഘ��  �വ��ി��െ��ം  2019  മാ��്  31

അടി�ാനമാ�ി ഓേരാ സ��ി�കളി��ളള സംഘ��െട കണെ���് നട�ിയി�േ�ാെയ�ം

ഉെ��ി�  സംഘ��െട വിലാസം,  േഫാ�  ന��, �ാസിഫിേ�ഷ�,

�വ��ി��തിെന�റി�ളള പരാമ�ശം എ�ിവ സഹിത�ളള റിേ�ാ��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�വ�തിന് േശഷം എ� സഹകരണ സംഘ��  രജി��

െച�ി�െ��ം ഏെതാെ� വിഭാഗ�ളിലാെണ�ം സഹകരണസംഘ�ളി�  നി�് സ��ാ�

എ� �പ നിേ�പമാ�ം വാ�യാ�ം വാ�ിയി�െ��ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േ�മെപ�ഷ�  വിതരണം െച��തിന് �പവ�കരി� ക�നിയി�  എ� സഹകരണ

സംഘ�� നിേ�പി�ി�െ�� വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇ�കാരം നിേ�പി� �ക അതിെ� കാലാവധി പലിശ എ�ിവ�െട വിശദാംശ�ം സംഘ���്

തിരിെക ലഭി� �ക�െട വിശദാംശ�ം ലഭ�മാ�േമാ;



(ഇ) സഹകരണസംഘ�ളി� നി�ം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. െപ�ഷ� വിതരണ�ിനായി എ� �ക

ന�കി�െ��ം ഇ�രം നിേ�പം/വാ��െട കാലാവധി എ�െയ�ം ഇതിെ� പലിശ

എ�െയ��� വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(എഫ്) മാ��ിെല സാ��ിക �തിസ�ി മറികട�ാ�  സഹകരണസംഘ�േളാട് �ഷറികളി�

നിേ�പം നട�ണെമ�് സ��ാ� ആവശ�െ��ി�േ�ാ;  ഇ�കാരം നിേ�പി� സംഘ��െട

വിശദാംശ�ം നിേ�പ �ക�ം കാലാവധി�ം പലിശ�ം അറിയി�േമാ?

�റിസം െറ�േല�റി അേതാറി�ി

3983. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �റിസം െറ�േല�റി അേതാറി�ി �പീകരി���മായി ബ�െ�� നടപടി ഏത്

ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത അേതാറി�ി എേ�ാ� കാര��മമായി �വ��ി�ി�ാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

േബ�� റിേസാർ�സ് െഡവല�്െമെ�റ് േകാ��േറഷ�

3984. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബി.ആ�.ഡി.സി.  (േബ��  റിേസാ��സ് െഡവല�്െമെ�റ് േകാ��േറഷ�)-�െട

നിയ�ണ�ി�� ആയി�ി േബാ�് െട�മിന�ം ഇടയില�ാട് െഫസിലി�ി െസ��ം ആ��ാണ്

നട�ി�ിനായി ന�കിയി��െത�ം ഇതിെ� വാ�ഷിക വാടക എ�യാെണ�ം

നട�ി�കാ�െട കാലാവധി എ�വസാനി�െമ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത �ാപന��െട അ���പണിക� നിലവി� ആരാണ് െച��െത�ം വ��മാ�ാേമാ?

�ളയാന�രം �റിസം േമഖല േനരി� ����

3985. �ീ.ഐ.സി.ബാല���

,, േറാജി എം. േജാ�

,, അ�വ� സാദ�്

,, വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ളയാന�രം �റിസം േമഖല േനരി� ����  പരിഹരി��തിന് സാധി�ി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത േമഖല��ായ ന�ം നിക��തിന് സ��ാ� എെ��ി�ം സഹായം ന�കിയി�േ�ാ;

വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) വിേനാദസ�ാരിക�െട എ��ി� വ��നവ് േരഖെ���ിയി�േ�ാ;



(ഡി) �ളയം ��ത� നാശന�ം വിത� എറണാ�ളം, ആല�ഴ, ഇ��ി ജി�കളിെല �റിസം േമഖലെയ

തിരി�വരവിെ� പാതയി�  എ�ി��തിന് ഇതിനകം നട�ിലാ�ിയ കാര���

എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�േമാ?

അപകട�ി�െ��� �റി�ക��് െെവദ�സഹായം

3986. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

��ഘടേമഖലകളി�� �റിസം േക��ളി�  അപകട�ി�െ��� �റി�ക��് ആവശ�മായ

െെവദ�സഹായം ന��വാ� േവ�ി �റിസം വ��് എെ��ി�ം പ�തിക� ആവി�രി�ി�േ�ാ;

എ�ി� ഇതിെ� വിശദാംശം ന��േമാ?

മലേയാര �റിസം

3987. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി� വ�േശഷം മലേയാരേമഖലയിെല �റിസം വികസന���ായി

��തായി നട�ിലാ�ിയ പ�തിക� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േകാ�യം,  ഇ��ി എ�ീ ജി�കളി� എ� േഹാം േ�ക� ഉ�്;  ഇതി� രജി�� െച� േഹാം

േ�ക�  എ�െയ�ം രജി��  െച�ാ�വ എ�െയ�ം കണ�ക�  ലഭ�മാേണാ;എ�ി�

അറിയി�ാേമാ?

െകാ�ം ഡി.ടി.പി.സി.�് പ�തിക��് അ�വദി� �ക

3988. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ

സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016-2017, 2017-2018 സാ��ിക വ�ഷ�ളി� െകാ�ം ഡി.ടി.പി.സി.�് പ�തിക�െട

നട�ി�ിനായി അ�വദി� �ക എ�യാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത �ക ഉപേയാഗി�് ഭരണാ�മതി ന�കിയ ���ിക�െട വിശദാംശ�ം നിലവിെല

�ിതി�ം െവളിെ���േമാ;

(സി) നട�ാ�ാ� കഴിയാ� പ�തിക� ഉെ��ി� അവ�െട വിവര�ം ആയതി�േവ�ി അ�വദി�

�ക സ��ാരിേല�് തിരി�ട�ി�െ��ി� അതിെ� വിശദാംശ��ം ന��േമാ?

�റിസം േക��െള ഉ�െ���ി ൈസ�ി� പാത

3989. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) വിേനാദസ�ാരം വ��ി�ി��തിെ� ഭാഗമായി �റിസം േക��െള ഉ�െ���ി ൈസ�ി�

പാത നി��ി��തിന് ആേലാചന�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� ആദ�ഘ��ി� ഏെത�ാം �ല�� ഉ�െ���ിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

ഉ�രവാദി� �റിസം മിഷൻ

3990. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സം�ാന�് നട�ിലാ�� ഉ�രവാദി� �റിസം മിഷെ� �വ��ന�� വ��മാ�േമാ?

വിേനാദസ�ാരേമഖല�െട വികസനം

3991. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ്

,, െക.��ിരാമ�

,, ഒ. ആ�. േക�

,, വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ��� വിേനാദസ�ാരികളി�  ബ��രിഭാഗ�ം �േത�കി�് വിേദശിക�,

എറണാ�ളം,  ആല�ഴ,  ഇ��ി,  തി�വന��രം ജി�കൾ മാ�ം സ��ശി�� നിലവിെല

�ിതി�് മാ���ാ�ാനായി വിേനാദസ�ാരസാധ�ത�� േക���െട സ�ലിതവികസനം

ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) സ�ാരിക��് േകരള�ിെ� സാം�ാരിക�നിമ അ�ഭവേവദ�മാ�വാ� ഉത�� ൈപ�ക

വിേനാദസ�ാരപ�തിക�ം ൈ�സ് �റിസം പ�തി�ം �ാവ��ികമാ�ാ�  െച�വ��

കാര��� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

�ി.ബി.ജി.ആർ.ഐ. �റിസം പ�തി

3992. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

വാമന�രം മ�ല�ിെല െപരി�മല �ാമപ�ായ�ി�  �ിതി െച��

�ി.ബി.ജി.ആർ.ഐ.�മായി ബ�െ���ി �റിസം പ�തി ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;ഉെ��ി�

വിശദവിവര�� ന�കാേമാ?

േകാവളം �റിസം േക��ിെ� വികസനം

3993. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) േകാവളം അ�ാരാ� �റിസം േക��ിെ� സമ�വികസന�ിനായി പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;

എ�ി� എെ�ാെ� കാര��ളാണ് ഇതിെ� ഭാഗമായി നട�ിലാ��ത്;

(ബി) എ� േകാടി �പയാണ് പ�തി നട�ി�ിനായി അ�വദി�ി�ളളത്;

(സി) ഏത് ഏജ�സിയാണ് ��ത നി��ാണ�വ��ന��െട കരാ�  ഏെ���ി�ളളെത�്

വ��മാ�ാേമാ?

േബാ�് ��് േനരി�� �തിസ�ി

3994. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ

സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �റിസം �േമാഷ� കൗ�സിലിെ� സഹകരണേ�ാെട ചിറയി�കീഴ് പ�കശാല �ളി��ി��ടവ്

പാല�ിന് സമീപം ആരംഭി� േബാ�് ��് േനരി�� �തിസ�ി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത �തിസ�ി�െട കാരണം എെ�ാെ�യാണ് എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) കായ�  �റിസ�ിെ� ഭാഗമായി ആരംഭി� േബാ�് സ��ീസി�  നി�ം �റി�കെള അക�ി

നി���ത് നിലവി� േബാ�് യാ��് ഈടാ�� ഉയ�� നിര�ാെണ��െകാ�് ആയത്

�റ�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ?

ശം��ഖം ബീ�് നവീകരണപ�തി

3995. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ശം��ഖം ബീ�് നവീകരണപ�തി ഏത് ഘ��ിലാണ്;

(ബി) ഇ�സംബ�ി� മാ�� �ാ� അംഗീകരി�ി�േ�ാ;  എെ�ാെ� നവീകരണ �വ��ന�ളാണ്

ഇതി�െട നട��ത്;

(സി) ഇതിനായി എ�് �കയാണ് െചലവഴി�ക; ��ത നവീകരണപ�തി ഏത് ഏജ�സി വഴിയാണ്

നട�ിലാ��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

ക�� പി��ിം �റിസം സ�ക��്

3996. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ക�� ജി�യിെല �ധാനെ�� ആരാധനാലയ�െള ഉ�െ���ി ക�� പി��ിം �റിസം സ�ക��്

എ� പ�തി�് േക� �റിസം മ�ാലയ�ിെ� �സാദ് �ീമി�  ഉ�െ���ി ഫ�്

ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം െവളിെ���ാേമാ?

േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല വിേനാദസ�ാര േക���



3997. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ�േദശിക�ം വിേദശിക�മായ വിേനാദസ�ാരികെള േകരള�ിേല�് ആക�ഷി��തി�േവ�ി

�റിസം വ��് നട�ിലാ�ി വ�� �വ��ന�� എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �റി�കെള ആക�ഷി��തി�േവ�ി േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല �ത�ാ�െക�്,  തേ��ാട്

പ�ിസേ�തം,  ഇടമലയാ�  ഡാം �േദശം,  �യം��ി അട��� േക��ളി�  �റിസം വ��്

ആവി�രി�് നട�ിലാ�ിയി�� �വ��ന�� എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല �റി�് േക��ളായ �ത�ാ� െക�്,തേ��ാട് പ�ിസേ�തം,

ഇടമലയാ�  ഡാം �േദശം,  �യം��ി േമഖലകളിലട�ം �തിയ പ�തിക�  ആവി�രി�്

നട�ിലാ�വാ� എെ��ി�ം പ�തിക� സ��ാരിെ� പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) സ�േദശിയ�ം വിേദശിയ�മായ വിേനാദസ�ാരികെള ആക�ഷി��തിെ� ഭാഗമായി

േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല വിേനാദസ�ാര േക���  േക�ീകരി�് �തിയ പ�തിക�

ആവി�രി�് നട�ിലാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

വാമന�രം മ�ല�ി� ഉ�രവാദി� �റിസം പ�തി

3998. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഉ�രവാദി� �റിസം പ�തി എ�ാണ്; വിശദവിവര�� ന�കാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി �കാരം  2018-19 വ�ഷ�ി� വാമന�രം നിേയാജകമ�ല�ി� നട�ിയ

�വ��ന��െട വിശദവിവര�� അറിയി�േമാ;

(സി) വ�ം വ�ഷ�ളി� എെ�ാെ� പ�തികളാണ് ��ത മ�ല�ി� നട�ാ�ാ� ഉേ�ശി��ത്

എ�് വ��മാ�േമാ?

മീ��ഴി വാ�� റി�ിേയഷ� പ�തി

3999. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ��� മ�ല�ി� അ�വദി� മീ��ഴി വാ�� റി�ിേയഷ� പ�തി�് സാേ�തിക അ�മതി

ലഭി�ാ��ം �ട�നടപടിക� െെവ���ം എ�െകാ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇറിേഗഷ� വ��ിെ� എ�.ഒ.സി. േനരെ� തെ� സമ��ി�ി�ം ഇേ�ാ� േനരി�� കാലതാമസം

പരിഹരി�ാ� ആവശ�മായ ഇടെപട� സ��ാരിെ� ഭാഗ�നി�ം ഉ�ാ�േമാ; വ��മാ�േമാ?

ക��� മ�ല�ി� വിേനാദസ�ാര വ��ിെ� �വ��ന��

4000. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം വിേനാദസ�ാര വ��് ക��� മ�ല�ി�

�ഖ�ാപി��ം നട�ി� വ��ിയ�മായ പ�തിക�ം �വ��ന��ം വിശദമാ�ാേമാ?

മല�ഴയിെല �േവശന ഫീസ് വ��ി�ി��

4001. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മല�ഴയിെല�� വിേനാദസ�ാരികളി� നി�ം ഈടാ�� �േവശന ഫീസ് വ��ി�ി�വാ�

തീ�മാനം എ��ി�േ�ാ; എ�് വ��നവാണ് വ��ിയെത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) മല�ഴ ഗാ�ഡ��ി�  വ�് സ��ശക���ാ�� അപകട���് പരിര� ന���തിന്

ഇ�ഷ�റ�സ് പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

വ��ലയിെല ബീ�് �റിസ വികസനം

4002. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

വ��ലയിെല ബീ�് �റിസ വികസന�ിനായി  8.99  േകാടി �പ�് ന�കിയി��

ഭരണാ�മതിയി� സ�ീകരി�ി�� അന�രനടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

െപ�േ�ന�വി �റിസം പ�തി

4003. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപ�േ�ന�വി �റിസം പ�തി�് വിവിധ ഘ��ളിലായി എ� �പയാണ് ആെക അ�വദി�ത്;

എെ�ാെ� നി��ാണ�വ��ന�ളാണ് ���ീകരി�ത്; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) അവേശഷി�� ���ിക�  എെ�ാെ�െയ�് അറിയി�ാേമാ;  ഇവ�െട നി��ാണം

എ�േ��് ���ീകരി�ാനാ�ം എ�് വ��മാ�ാേമാ?

തി�വന��രം ജി�യി� ക��ഡ് ��

4004. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിേനാദ സ�ാരിക��ായി �റിസം െഡവല�െമ�് േകാ��േറഷ� തി�വന��രം ജി�യിെല

�റി�് േക��ളിേല�് ക��ഡ് �� സംഘടി�ി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഏെതാെ� �ല�ളിേല�ാണ് ��ത �� സംഘടി�ി�ി��െത�് െവളിെ���ാേമാ;

(സി) ഇതിനായി എ� ബ�കളാണ് സ��ീസ് നട��ത്;  ഈ സ��ീ�ക�  ലാഭകരമാേണാ;

എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ?



െന�ാ�ി�കര മ�ല�ി� തീ��ാടന �റിസം

4005. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തീ��ാടന �റിസ�മായി ബ�െ��് െന�ാ�ി�കര �ീ��സ�ാമിേ���ി� �റിസം വ��്

നട�ാ� ഉേ�ശി�� ���ിക� ഏെത�ാം എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) നി��ാണ���ിക�െട ഡി.പി.ആ�. ത�ാറാ�ാ�  ഏ� ഏജ�സിെയയാണ്

�മതലെ���ിയിരി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഡി.പി.ആ�. എേ�ാ� ���ീകരി�ാ� കഴി�ം എ�് വ��മാ�ാേമാ?

�ത�ാ�െക�് വിേനാദസ�ാരേക�ം

4006. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപരിയാ�  വാലി ജലേസചനപ�തി�െട ഉപേയാഗ�ന�മായി�� െക�ിട��  ��വ�

അ����ണി െച�് നവീകരി�് വിേനാദസ�ാരിക��് താമസി�ു�തിന്

സൗകര�െമാ��ിയാ�  േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല �ത�ാ�െക�്

വിേനാദസ�ാരേക��ിേല�് ��ത�േപെര ആക�ഷി�ാ�  കഴി�െമ� കാര�ം

പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇ�ാര��ിൽ നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

േ���ി��ി� ഷ��് ധരി�് �േവശി�വാ� അ�വാദം

4007. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േ���ി��ി� ഷ��് ധരി�് �േവശി�വാ� അ�വാദം േവണെമ�് ആവശ�െ��െകാ��

നിേവദനം ലഭി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� ആരി� നി�ാണ് ലഭി�ത് എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇ�ാര��ി�  തി�വിതാം��, െകാ�ി,  മലബാ�  േദവസ�ം േബാ��കളിെല ത�ിമാ�െട

അഭി�ായം േതടിയി�േ�ാ; എ�ി� അവ�െട അഭി�ായം എ�ായി��െവ�് വ��മാ�േമാ?

ശബരിമല വികസന�ിന് �േത�ക ഉേ�ശ� ക�നി

4008. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ

സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ശബരിമല,  പ�,  നില��  മ�് ഇട�ാവള��  എ�ിവിട�ളി�  തീ��ാാടക��് ��ത�

സൗകര�ം ഏ�െ����തി�ം അടി�ാന സൗകര�ം വ��ി�ി��തി�ം �േത�ക ഉേ�ശ� ക�നി



�പീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ശബരിമല വികസന�ിനായി കി�ബിയി� ഈ വ�ഷം �ക വകയി��ിയി�േ�ാ;

(സി) 2019-20 െല ബജ�ി� ശബരിമലയിെല വിവിധ വികസന �വ��ന���ായി എ�് �ക

വകയി��ിയി��്;  ഏെതാെ� പ�തിക�  നട�ിലാ�വാനാണ് ഈ �ക

വകയി��ിയി��ത്;

(ഡി) �േത�ക ക�നി �പീകരണ�ി�െട ശബരിമലയിെല വികസന പ�തിക� സമയബ�ിതമായി

���ിയാ�വാ� സാധി�െമ�് വിലയി���േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ?

ശബരിമലയിെല �മി സംബ�ി� ത��ം

4009. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ശബരിമലയിെല �മിെയ സംബ�ി�് േദവസ�ം േബാ��ം വനം വ��ം ത�ി�  എെ��ി�ം

ത���േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി�് ൈഹേ�ാടതി നി�േ�ശി� �കാരം സം�� സ�േ� നട�ിയി�േ�ാ;

ഇെ��ി� നടപടി ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ?

ശബരിമല�െട വികസന�ിന് കി�ബി പ�തിക�

4010. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ശബരിമല�െട വികസന�ിന് കി�ബിയി� ഉ�െ���ി എെ�ാെ� പ�തികളാണ് വിഭാവനം

െച�ിരി��െത�ം അവ�ായി അ�വദി� �ക�െട വിവര�ം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇവ�െട വിശദമായ േ�ാജ�് ത�ാറാ�ിയി�േ�ാെയ�് െവളിെ���ാേമാ?

തി�വിതാം�� േദവസ�ം േബാ�ഡ് നട�� നിർ�ാണം

4011. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സാ��ിക �തിസ�ി�ിടയി�ം തി�വിതാം��  േദവസ�ം േബാ�ഡ് �സിഡ�ി�ം

അംഗ���മായി ബം�ാ�ക� പണി�വാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ; അറിയി�േമാ;

(ബി) ഉെ��ി�  എ� ബം�ാ�ക�  ആ�െ�ാെ�;  ഇതിനായി എ� �പ െചല�വ�െമ�്

�തീ�ി��; വ��മാ�േമാ;

(സി) േ���ളി� കാണി�യായി ലഭി� സ����ം െവ�ി�ം കാണാനി� എ� േദവസ�ം ആഡി�്

റിേ�ാ��കളിേ��  അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ;  ഇതിെ� സത�ാവ� എ�ാെണ�്

അറിയി�േമാ?



തി�വിതാം�� േദവസ�ം േബാ�ഡി� �മേ�ട് കാ�ിയ ഉേദ�ാഗ�ർ

4012. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ

സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വിതാം�� േദവസ�ം േബാ�ഡി� �മേ�ട് കാ�ിയ അ�ിനിേ��ീവ് ഓഫീസ�, സബ് ��്

ഓഫീസ� എ�ിവെര �ട��� അവ�െട േസവന കാല�് അേത ത�ികയി� നിയമി��ത്

എ�് തീ�മാനം എ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത സ��ല�  ഇറ�ിയത് ഏത് സാഹചര��ിലാണ്;  ഇത് സംബ�ി�് േകരള

ൈഹേ�ാടതി എെ��ി�ം നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ഈ സ��ലറിെല നി�േ�ശ���് വി��മായി ഉേദ�ാഗ���് �ലമാ� ഉ�രവ്

ന��വാ�  തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  േബാ�ഡിെ� േനരെ��� തീ�മാന�ിന്

വി��മായ നിലപാട് ഇേ�ാ� സ�ീകരി��ത് ഏത് സാഹചര��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ?

തി�വിതാം�� േദവസ�ം േബാ�ഡിെ� അന�ാധീനെ�� �മി

4013. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വിതാം��  േദവസ�ം േബാ�ഡിെ� അധീനതയി�� �മി അന�ാധീനെ��തായി

കെ��ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ിൽ എ� ഏ��  �മി അന�ാധീനെ��തായി�ാണ്

കെ��ിയി��ത്;

(ബി) ��ത �മി തിരി�പിടി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�െമ� �ഖ�ാപന�ിെ� അടി�ാന�ി�

ഇതിനകം സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�േമാ;

(സി) അന�ാധീനെ�� �മി തിരി�പിടി�ാൻ േദവസ�ം ൈ��ണ�  �പീകരി�ണെമ�് േകരള

ൈഹേ�ാടതി നി�േ�ശി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ിൽ ആയത് �പീകരി��തി�േവ� നടപടിക�

ൈവ��ത് എ�െകാ�ാണ്; വ��മാ�ാേമാ?

തി�വിതാം�� േദവസ�ം േബാ�ഡിെ� അന�ാധീനെ�� �മി

4014. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ

സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വിതാം�� േദവസ�ം േബാ�ഡിെ� എ� ഏ�� �മി അന�ാധീനെ��ി��് എ�ാണ് േബാ�ഡ്

കണ�ാ��ത്; വിശദാംശംഅറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത �മി തിരി� പിടി�ാ� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ം എ�് വ��മാ�േമാ?

മലബാ� േദവസ�ം േബാർഡ് ജീവന�ാ�െട േവതനം



4015. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മലബാ� േദവസ�ം േബാ�ഡിന് കീഴി�� േ�� ജീവന�ാ��് ലഭി�� േവതനം ��മാെണ�ം

��ത ജിവന�ാ��് അവധി ആ��ല�െമാ�ം ലഭി��ി�ാെയ��� കാര�ം

��യിൽെപ�ി�േ�ാ ;

(ബി) ��ത ജീവന�ാ�െട േസവന േവതന വ�വ�കൾ സംബ�ി�് എെ��ി�ം േകാടതി വിധി

ഉ�ായി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത ജിവന�ാെര സംര�ി��തിന് എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�വാ�  ഉേ�ശി��ത്

എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

േദവസ�ം േബാ��ക�െട പണമിടപാ�ക�

4016. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��

�ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ

സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� േദവസ�ം േബാ��കളിെല പണമിടപാ�ക�  സ��ാ�  അംഗീകരി� ബാ�കൾ

�േഖന മാ�േമ നട�ാ� എ� നി�േ�ശം േബാ��ക� പാലി�ാ�േ�ാ;

(ബി) ജീവന�ാ�െട ശ�ള�ി� നി�ം പിടി�� വിഹിത�ം മ�് നിേ�പ��ം ഏത് തര�ി��

ബാ�് നിേ�പ�ളിലാണ് നിേ�പി��ത്;

(സി) അമിതമായ ലാഭവിഹിത�ം മ�് ആ��ല���ം ലഭ�മാ�െമ�് അവകാശെ��� മ��� ഫ�്

നിേ�പ�ളി� നിേ�പി� കാര�ം പരിേശാധി�േമാ; എ�ിൽ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ജീവന�ാ�െട െപ�ഷ� ആ��ല���ം മ�് ആ��ല���ം സയബ�ിതമായി ന���ിെ��

കാര�ം പരിേശാധി�േമാ; എ�ിൽ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഇ) തി�വിതാം��  േദവസ�ം േബാ�ഡ് ജീവന�ാ�െട പി.എഫ് വിഹിതം ഉ�െ�െട�� �ക

ധനല�മി ബാ�ിെ� േബാ�ി�  നിേ�പി� കാര�ം സ��ാ�  പരിേശാധി�ി�േ�ാ;  എ�ിൽ

നടപടിക� അറിയി�േമാ?

അ�ല�ള��െട സംര�ണം

4017. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദവസ�ം േബാ�ഡിന് കീഴി� വ�� അ�ല�ളിെല �ള�� സംര�ി�ാ�ം നവീകരി�ാ�ം

ഫ�് അ�വദി�� പ�തിക� നിലവി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� അതിെ� വിശദാംശ�� വ��മാ�ാേമാ?

േദവസ�ം റി��്െമ�് േബാ�ഡ്



4018. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദവസ�ം റി��്െമ�് േബാ�ഡ് എ�് നിലവി�  വ�;  ��ത േബാ�ഡ് �ാപി�വാ��

തീ�മാനം എ��ത് ഏത് റിേ�ാ��ിെ� അടി�ാന�ിലാണ്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) േദവസ�ം റി��്െമ�് േബാ�ഡി� നിലവി� എ� ജീവന�ാ� ഉ�്; അന�� േസവന�ി� േജാലി

െച��വ�  എ�;  കരാ�/താ�കാലിക അടി�ാന�ി�  എ� േപ�  േജാലി െച��;

വിശദമാ�ാേമാ ;

(സി) പി.എസ്.സി.യി� നി�് എ�േപ� ��ത �ാപന�ി� െഡപ�േ�ഷനി� േജാലി െച��;

പി.എസ്.സി.യി� നി�് വിരമി� എ�േപ� ��ത �ാപന�ി� േജാലി െച��; അവ�െട

ത�ിക�ം ശ�ള�ം വ��മാ�ാേമാ?

േകാേളജ് അ��ാപിക�െ�തിെര െകാ�ി� േദവസ�ം േബാ�ഡിന് പരാതി

4019. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ി�  േദവസ�ം േബാ�ഡിന് കീഴി�� േകരള വ�� േകാേളജിെല അ��ാപികയായ ദീപാ

നിശാ�ിെനതിെര കവിത േമാ�ി�് �സി�ീകരി�െവ�തിെ� േപരി�  നടപടി

ആവശ�െ��െകാ�് േകരള ൈ�വ�് േകാേളജ് ടീേ��് അേസാസിേയഷ� േദവസ�ം േബാ�ഡിന്

പരാതി ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ��ത പരാതി�െട അടി�ാന�ി�  അേന�ഷണം നട�ി ഇതിനകം സ�ീകരി�

നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ് എ�റിയി�ാേമാ?

വ��ല ജനാ��ന സ�ാമി േ���ളനവീകരണം

4020. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ��ല ജനാ��ന സ�ാമി േ���ളം സംര�ി��തിന് സ��ാ�ം േദവസ�ം േബാ��ം എ�

�പ വീതം െചലവഴി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത േ���ള�ിെ� നവീകരണ �വ��ന��െട �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ?

റാ�ിയിൽ ശബരിമല ഇട�ാവള�ിെ� നി��ാണം

T 4021.�ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ശബരിമല തീ��ാടക��ായി റാ�ിയി� നി��ി�ാ�േ�ശി�� ശബരിമല ഇട�ാവള�ിെ�

നി��ാണം ഇേ�ാ�  ഏ� ഘ��ിലാണ്;  ഇതിെ� നിർ�ാണ�ിനായി എ� �പയാണ്

അ�വദി�ിരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;



(ബി) ��ത പ�തി�െട ���ികൾ�് എ�ാണ് കരാർ നൽകിയെത�ം ഇതിെ� നി��ാണം എ�

വ�ഷം െകാ�് ���ിയാ�ാനാണ് ല��മി��െത�ം,  എ� ശതമാനം നി��ാണ��

���ീകരി�ി�െ��ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) നി��ാണ�ി�  �ട��യായി വീ� വ��ിയ കരാ�കാരെന ഒഴിവാ�ി നി��ാണം

���ിയാ��തിന് എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്; വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�ാേമാ?

ൈവ�ം േ�� കലാപീഠം

4022. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ

സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈവ�ം മഹാേദവ േ��േ�ാട�ബ�ി�് �വ��ി�� േ�� കലാപീഠ�ി�  നിലവി�

ഏെതാെ� േകാ�കളാണ് പഠി�ി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ അ��യന വ�ഷം അഭി�ചി പരീ� കഴി�് എ� വിദ�ാ��ിക� �േവശനം േനടിെയ�ം

��ത കലാപീഠ�ി� നിലവി� എ� അ��ാപക�െ��ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത കലാപീഠം വ��ല സ���ിന് കീഴിേല�് മാ��തിന് ഉേ�ശ��േ�ാ എ�്

വ��മാ�ാേമാ?

വ��ല വിേ�ജി� േദവസ��ിെ� ഉടമ�തയി� �മി

4023. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ��ല വിേ�ജി�  തി�വിതാം��  േദവസ��ിെ� ഉടമ�തയി�  എ� െസ�് �മി

ൈകവശ�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ �മി�് കരം ഒ�േ��തായി�േ�ാ; ഉെ��ി� കരം ഒ���േ�ാ;

(സി) തി�വിതാം��  േദവസ��ിെ� അധീനതയി�� �മിയി�  േദവസ��ിെ� കീഴിൽ വിദ�ാഭ�ാസ

�ാപന��  �ട��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;  ആയത് പരിഗണി�േമാെയ�്

വ��മാ�ാേമാ?

ആ�ി�� െകാ�ാര�ി� േ�� കലാപീഠം

4024. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ആ�ി��  െകാ�ാര�ി�  േ�� കലാപീഠം �നരാരംഭി�വാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;  എ�ി�

ഏെത�ാം േകാ�കളാണ് കലാപീഠ�ി� ആരംഭി�വാ� ഉേ�ശി��െത�് അറിയി�ാേമാ?



മാടായി�ാവിെല േ��കലാ അ�ാദമി

4025. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ക��  ജി�യിെല മാടായി�ാവി�  മലബാ�  േദവസ�ം േബാ�ഡി�കീഴി�  �വ��ി��

േ��കലാ അ�ാദമി�െട �ഗമമായ നട�ി�ി�ം അ�ാദമി�് സ��മായി ആ�ാന മ�ിരം

നി��ി��തി�ം ��ത� േകാ�ക� �ട��തി�ം ആവശ�മായ ഫ�് ലഭ�മാ��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

േകരള നിയമസഭാ െസ�േ�റിയ�് , സി.േജാസ്,

തി�വന��രം, െസ��റി-ഇ�-ചാ�ജ്,

13-06-2019

�േ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�ി��.


