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പതിന�ാം സേ�ളനം

2019 െമയ്  29, �ധ�

ന��ചി�മിടാ� േചാദ���

[ആെക േചാദ���--376]

മ�പടി ന��� മ�ിമാ� േചാദ� ന��

ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി : 400 �ത� 573 വെര

വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ�� മ�ി : 574 �ത� 657 വെര

ൈവദ�തി വ��മ�ി : 658 �ത� 702 വെര

സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��്

മ�ി
: 703 �ത� 775 വെര

ജ�ി ഭീഷണി

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

ന��േമാ:

(എ) റിസ�വ് ബാ�് നിയമ�കാരം �വ��ി�� ബാ�ക�െട ജ�ി ഭീഷണി അതിജീവി�ാ� വാ�

എ��വ��േവ�ി ഏെത�ി�ം പ�തി സ��ാ� ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� വിശദവിവര�� ന�കാേമാ?

�ര� നിവാരണ െസസ്

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

ന��േമാ:

(എ) ജി.എസ്.ടി.  കൗ�സി�  സം�ാന�ിന് �ളയ െസസ്  /  �ര� നിവാരണ െസസ്

ഈടാ��തിന് അ�മതി ന�കിയി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് ജി.എസ്.ടി.  �് അധികമായി െസസ് �ടി ഏ�െ���േ�ാ�  വില�യ�ം

ഉ�ാകാതിരി�ാ� എെ��ാം ��ക�ത�കളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളത്; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ജി.എസ്.ടി.  �് േമ�ളള െസസി�െട എ� �ക സമാഹരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�ം എ�

കാലേ��ാണ് െസസ് ഈടാ��െത�ം വ��മാ�േമാ?

വളാേ�രി , േകാ��� സ��ഷറിക��് സ��മായി െക�ിട�ം �ല�ം



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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ��� നിേയാജക മ�ല�ിെല വളാേ�രി സ��ഷറി, േകാ��� സ��ഷറി എ�ിവ�്

�തിയ െക�ിട�ം �ല�ം അ�വദി�ണെമ�� െ�ാേ�ാസ�  ധനകാര� വ��്

പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത �ഷറികളി�  എ�� ഇടപാ�കാ�  വളെരേയെറ �യാസ��  അ�ഭവി�� കാര�ം

പരിഗണി�് സ��മായി �ല�ം െക�ിട�ം അ�വദി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഇത് സംബ�ി� ഫയലിെ� ��വ� വിവര��ം ലഭ�മാ�േമാ?

കാ�ാ�ട േകാടതി സ��യ�ിെ� ര�ാംഘ� െക�ിടനി��ാണം

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

മ�പടി ന��േമാ:

കാ�ാ�ട േകാടതി സ��യ�ിെ� ര�ാംഘ� െക�ിടനി��ാണ�ി�� സാ��ിക അ�മതി

ലഭ�മാ��ത് സംബ�ി� നടപടിക�  ഏത് ഘ��ിലാണ്;  ആയതിെ� �ട�നടപടിക�

വിശദമാ�ാേമാ?

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

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�, െപാ�േമഖല �ാപന�ളിെല ജീവന�ാ��ായി നട�ിലാ�ിയ പ�ാളി� െപ�ഷ�

പ�തി �ന:പരിേശാധി�ാ� സമിതിെയ നിേയാഗി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത സമിതി�െട ഘടന, കാലാവധി എ�ിവ സംബ�ി�് വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) സമിതി നാളി�വെര െച� �വ��ന�� എെ��ാമാണ്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) പ�ാളി� െപ�ഷ� പ�തി നട�ി�ിെല അപാകതക� സംബ�ി�് ലഭി�ിരി�� പരാതിക�

പരിഹരി��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?

സം�ാനവിഹിതം ന�കാ�തിനാ� ന�െ��ി�� േക�ാവി�ത പ�തിക�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം യഥാസമയം സം�ാനവിഹിതം ന�കാ�തിനാ�

ഏെത�ാം േക�ാവി�ത പ�തിക��� �കയാണ് ന�െ��ി��ത്;  ഓേരാ

സാ��ികവ�ഷ�ം ഇ�ര�ി�  എ� �ക ന�െ��ി��്;  പ�തിക�  തിരി�� കണ�്

ലഭ�മാ�േമാ;



(ബി) പ�ികവിഭാഗ���� േക�ാവി�ത പ�തിക��് ന�േക� സം�ാനവിഹിതം യഥാസമയം

ന���തി�  ധനവ��് എെ��ി�ം തര�ി�� വീ�ക�  വ��ിയി�േ�ാ;  വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) സം�ാനവിഹിതം ന���തി�  ഉ�ായി�� അലംഭാവേമാ കാലതാമസേമാ കാരണം

ഏെത�ി�ം േക�ാവി�ത പ�തിക��് �ക അ�വദി�ാതിരി�കേയാ െവ�ി�റ�കേയാ

െച�� തര�ി�� എെ��ി�ം നടപടിക� േക�ം സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

ആേരാഗ� െമഡി�� ഇ�ഷ�റ�സ് പ�തി

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  ജീവന�ാ��ം,  െപ�ഷ�കാ��ം നട�ിലാ�വാ�  േപാ�� ആേരാഗ� െമഡി��

ഇ�ഷ�റ�സ് പ�തി�െട വിശദാംശ�� എെ��ാമാണ്;

(ബി) പ�തി�െട ഭാഗമായി എംപാന�  െച�ാ�  ഉേ�ശി�� ആ�പ�ിക�െട േപ�വിവര�ൾ

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) പ�തി�െട �ണേഭാ�ാ���് േപാളിസി േ��്െമ�്,തിരി�റിയ� കാ�ഡ് എ�ിവ വിതരണം

െച�� രീതി വിശദീകരി�ാേമാ?

കാ�ണ� ചികി�ാസഹായം

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

ന��േമാ:

(എ) വിദ� ചികി�ാ സൗകര��ളി�ാ�തിനാ�  അന�സം�ാന�ളിേല�് റഫ�  െച�െ���

സം�ാനെ� ആ�പ�ികളിെല നി�ധന േരാഗിക��് കാ�ണ� ചികി�ാസഹായം

ലഭ�മ�ാ� സാഹചര�ം നിലവി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�രം േരാഗിക�െട ��ി��് പരിഹരി�ാ� ഏ�െ���ിയി�ളള േസവനം വിശദമാ�േമാ?

ആല�� മ�ല�ിെല പ�തിക�െട വിശദാംശ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

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

ബജ�കളി�  നി�ം ആല��  മ�ല�ി�  അ�വദി� പ�തിക�െട വിശദാംശ��  ഓേരാ

പ�തി�ം അ�വദി� �ക�െട വിവര�ൾ സഹിതം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തികളിൽ ഏെതാെ� ���ിയാെയ�ം മ�് പ�തിക�െട നിലവിെല �ിതി

എ�ാെണ�ം അറിയി�ാേമാ?



േക�ാവി�ത പ�തി വിഹിതം

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന��ായ �ളയ �ര��ിെ� പ�ാ�ല�ി�  േക�ാവി�ത പ�തിക�െട �ക

വ��ി�ി�് ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ിൽ ഏെതാെ� േക� പ�തികളിലായി എ� �കയാണ് േക�ം വ��ി�ി�്

ന�കിയി�ളളത്; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

ഇ-െല�ജ�/ഇ-ലാംസ്

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഒ� സാ��ിക വ�ഷേ��് അ�വദി� �കക� ഇ-െല�ജ�/ ഇ-ലാംസിേല�് മാ��ത് �ലം

വികസന �വ��ന�ളി� കാലതാമസം ഉ�ാ�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) �കക� ഇ-ലാംസിേല�് മാ��തിെ� കാരണം വിശദമാ�േമാ;

(സി) 2017-18,  2018-19  സാ��ിക വ�ഷ�ളി�  ഇ-ലാംസിേല�് മാ�ിയ ഫ�ക�െട

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) 2017-18  സാ��ിക വ�ഷ�ി�  ഇ�കാരം മാ�ിയ ഫ�ി�  എ�് �ക  2018-19

സാ��ിക വ�ഷ�ി� െചലവഴി�െവ�് വ��മാ�േമാ?

വിവിധ വ��ക�െട പ�തിെ�ലവ്

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018-19  വ�ഷ�ി�  വിവിധ വ��ക�െട പ�തി വിഹിതം,  പ�തിെ�ലവ് എ�ിവ എ�

ശതമാനമാണ് എ�ത് സംബ�ി�് വിശദമായ കണ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��സ��ാരിെ� കാലെ� വിവിധ വ��ക�െട പ�തിെ�ല�ം ഈ സ��ാ� അധികാര�ി�

വ��ി�േശഷ�� പ�തിെ�ല�ം വ�ഷം തിരി�് താരതമ�ം െച�� കണ�് ലഭ�മാ�േമാ?

േലാ�റിയി� നി�ം മദ� വി�നയി� നി��ളള വ�മാനം

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018-19 സാ��ിക വ�ഷം േകരള സം�ാന േലാ�റിയി� നി�ം ആെക ലഭി� വ�മാന�ം

ലാഭ�ം എ�െയ�് െവളിെ���േമാ;



(ബി) ��ത സാ��ിക വ�ഷം മദ�വി�പനയി�െട ലഭി� െമാ�ം വ�മാനം എ� േകാടി

�പയായി��െവ�് അറിയി�േമാ?

കരാ�കാ��് െകാ��് തീ��വാ�� �ടി�ിക

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇറിേഗഷ�, െപാ�മരാമ�് �ട�ിയ വ��കളിെല കരാ�കാ��്,  2019  മാ��്  31  െല

കണ��സരി�് െകാ��് തീ��വാ�� �ടി�ിക എ� േകാടി �പയാണ്;

(ബി) ��ത �ടി�ിക െകാ�� തീ���തിന് എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;വിശദമാ�േമാ?

�ിതല പ�ായ�ക�െട 2018-19 സാ��ിക വ�ഷെ� ധനവിനിേയാഗം

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018-19 സാ��ിക വ�ഷം �ിതല പ�ായ�ക��്പ�തി വിഹിതമായി എ� േകാടി �പ

അ�വദി�െവ�ം 2019 മാ��് 31 വെര �ിതല പ�ായ�ക�ം നഗരസഭക�ം എ� േകാടി

�പ െചലവഴി�െവ�ം െവളിെ���േമാ;

(ബി) 2019  ജ�വരി  1  � േശഷം ഏെത�ാം രീതിയി�� �ഷറി നിയ�ണം

ഏ�െ���ിയി��െവ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) 2019  മാ��്  31  വെര �ിതല പ�ായ�ക�  സമ��ി� എ� േകാടി �പ�െട ബി�ക�

ക�വി�  േരഖെ���ിെയ�ം ഈ �ക ��ത സാ��ിക വ�ഷംതെ� കണ�ി�െ���ി

ന�കാ�  നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ എ�ം ഇെ��ി�  ഇതിനായി എ�സംവിധാനം

ഏ�െ���ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�ം െവളിെ���േമാ?

2018-19 െല പ�തി വിനിേയാഗം

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018-19  സാ��ികവ�ഷെ� േ�ാ�് �ാ�  ഔ� ്േല എ� േകാടി �പയായി��െവ�്

അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇതി� എ� ശതമാനമാണ് 2019 മാ��് 31 വെര വിനിേയാഗി�െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) എ� �കയാണ് ഇലാംസിേല�്(ഇലേ�ാണിക് െല�ജ�  അ�ൗ�് േമാണി�റിംഗ് സി�ം)

�ാ��� െച�െത�് െവളിെ���േമാ;

(ഡി) പ�തി�ക ��വ� വിനിേയാഗി�ാ� കഴിയാതി��തി�� കാരണ�� വ��മാ�േമാ?



2018-19 സാ��ിക വ�ഷെ�വ�മാനം

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018-19 സാ��ിക വ�ഷം �തീ�ി� വ�മാനം എ�; ഏെതാെ� േ�ാത�കളി�െടയാണ്

വ�മാനം �തീ�ി�ി��ത്;

(ബി) േക� സ��ാ� വഴി�� വ�മാനം എ�യായി��?

സം�ാന�ിെ� െപാ�കടം

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിെ� നിലവിെല െപാ�കടം,  ആേളാഹരി കടം എ�ിവ എ� വീതമാെണ�് 

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം ഓവ� �ാ�് എ�േ��ി വ�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�

എ� �ാവശ�ം എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) 2016  േമയ് മാസ�ി�േശഷം കട����  വഴി എ� േകാടി �പ കടെമ�� എ�്

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) െമാ�ം വ�മാന�ിെ� എ� ശതമാനമാണ് നിലവി�  വികസന �വ��ന���ായി

ഉപേയാഗി��െത�് വ��മാ�േമാ?

സം�ാന സ��ാ� കടെമ�� �ക

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

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സ��ാരിന് ഒ� സാ��ിക വ�ഷം എ� േകാടി �പ വെര കടെമ��വാ�

കഴി�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ സാ��ിക വ�ഷം ആരംഭി� േശഷം കട���ളി�െട എ� േകാടി �പ

കടെമ��ി�െ��ം ഇ�കാരം കടെമ�� �കയി�  എ� �ക ആ�ിവികസന�ിനായി

ഉപേയാഗി�െവ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) കടെമ�� �ക േ�മ െപ�ഷ�  �ടി�ിക ന���തി�ം സ��ാ�  ജീവന�ാ�െട�ം

െപ�ഷ�കാ�െട�ം ഡി.എ.  �ടി�ിക ന���തി�ം വിനിേയാഗി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  എ�

േകാടി �പയാെണ�് അറിയി�ാേമാ?

െപാ�േമഖല ബാ�ക�



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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക� സ��ാരിെ� കീഴി�� െപാ�േമഖല ബാ�ക��് േമ�  സം�ാന സ��ാരിന്

ഏെത�ി�ം തര�ി�� നിയ�ണ�� ഉേ�ാ;

(ബി) െപാ�േമഖല ബാ�ക�െട �വ��ന�ളി�  സം�ാന സ��ാരിന് നി�േ�ശം ന��വാ�

അധികാര�േ�ാ;

(സി) െപാ�േമഖല ബാ�കളി�  നി�ം വാ� എ��ക�ം തിരി�ട�ാ�  സാധി�ാെത വ�ക�ം

െച�� സാഹചര��ി� ��ത കടം എ�തി ത�വാ� സം�ാന സ��ാരിന് സാധി�േമാ;

വ��മാ�ാേമാ?

വിദ�ാഭ�ാസ വാ� തിരി�ടവ് ധനസഹായം

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിദ�ാഭ�ാസ വാ� തിരി�ടവ് പ�തി �േഖന ഈ സ��ാരിെ� കാല�് എ�േപ��്

ധനസഹായം അ�വദി�ി�െ��് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഈയിന�ിൽ ആെക എ� േകാടി �പ െചലവഴി�ി�െ��് ജി� തിരി�് വ��മാ�ാേമാ?

അധികവിഭവസമാഹരണം

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016-17  സാ��ിക വ�ഷാവസാന�ി�  സം�ാന�ിെ� ബാ�ി നി��� കടം

എ�യായി��െവ�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാരിെ� കാല�് കഴി� ര�് സാ��ിക വ�ഷ�ളി�ം (2017-18, 2018-19)

ഈ കട�ി� എ�കാരം വ�ത�ാസ��ാെയ�് അറിയി�േമാ;

(സി) ��ത കാലയളവി� അധികവിഭവസമാഹരണം നട�ാ� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ?

സം�ാന�ിെ� െപാ�കടം

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016-17,  2017-18,  2018-19  വ�ഷ�ളി�  ഓേരാ സാ��ിക വ�ഷ�ി�ം

സം�ാന�ിെ� െപാ�കടം എ� േകാടി �പ വീതമായി�� എ�തിെ� വിശദവിവരം

ന��േമാ;

(ബി) ഓേരാ വ�ഷ�ളി�ം സം�ാന�ിെ� െപാ�കടം വ��ി�വ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;



വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ; ഇതിെ� കാരണെമ�ാെണ�് വിശദീകരി�േമാ?

സം�ാന�ിെ� െപാ�കടം

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

മ�പടി ന��േമാ:

സം�ാന�ിെ� െപാ�കടം 2019 മാ��് 31 വെര എ� �പയാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

നി�തി ഇന�ി� പിരിെ��� �ക

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018-19  സാ��ിക വ�ഷ�ി�  നി�തി ഇന�ി�  പിരിെ��� �ക തരം തിരി�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത സാ��ിക വ�ഷം എ� േകാടി �പ പിരിെ���വാനാണ് ല��മി�ി��ത് ;

(സി) ല��മി�ി�� �ക പിരിെ���വാ� സാധി�ാെത വ�ത് എ�െകാ�ാണ്;

(ഡി) മ�് സം�ാന�ളിേല�് സ��ീസ് നട�� സ�കാര� ബ�ക� നി�തി െവ�ി�് സാധന��

െകാ�വ��തായി കെ��ിയി�േ�ാ;  എ�ിൽ അത് തട�വാ�  സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ�ാെ�യാണ് ?

ജി.എസ്.ടി. വ�മാനം

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജി.എസ്.ടി.  നട�ിലാ�ിയ  2017 �ലായ് �ത� നാളി�വെര സം�ാന�ി��ായ നി�തി

േചാ�� എ�െയ�ാണ് ധനവ��് വിലയി��ിയി��ത്; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) 2018-19 സാ��ിക വ�ഷം ജി.എസ്.ടി. വഴി��ായ വ�മാനവള�� എ� ശതമാനം എ�ം

ആയത് എ� േകാടി �പ വ�െമ�ം വ��മാ�േമാ ;

(സി) 2018-19 സാ��ിക വ�ഷം സം�ാന�് ജി.എസ്.ടി.യിതര നി�തികളി� നി�് ആെക

കി�ിയ �ക വ��് തിരി�് വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) നട� സാ��ിക വ�ഷം ജി.എസ്.ടി.യി�െട�� നി�തി വ�മാനം എ� ശതമാനം

വ��ി�ി�വാനാണ് സ��ാ�  ഉേ�ശി��ത്;  ആയത് ഏെതാെ� േമഖലയി�െടയാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ?

നി�തി വ�മാന�ിെല മാ��ം



426. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�

,, ആ�. രാമച��

�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ളയ�ി�േശഷം സം�ാനെ� നി�തിവ�മാന�ി� മാ��ം ഉ�ായി�േ�ാ;വ��മാ�േമാ;

(ബി) ജി.എസ്.ടി.�െട ബാലാരി�തക�  പരിഹരി�െ��ി�േ�ാ;  ഇ-േവ ബി�  സംവിധാനം

കാര��മമായി നട�ാ��തിന് സാധി�ി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) സം�ാന�ിെ� വരവിേന�ാ� െചലവ് �ടിനി�� സാഹചര��ി� െപാ�കടം �മാതീതമായി

��� എ� റിേ�ാ��ക� ആശ�ാജനകമാേണാ; വ��മാ�േമാ?

�ാമീണ േറാഡ് നി��ാണ ���ിക�െട ബി�ക�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ാമീണ േറാ�ക�െട നി��ാണമട��� പ�ായ�കളിെല ���ിക��് ജി.എസ്.ടി.

ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;

(ബി) ��വ�ഷ�ളി� അ�മതി ലഭി�് നി��ാണം ���ിയാ�ി �ഷറിയി� സമ��ി� ���ിക�െട

ബി�ക� മാ�ിന�കാ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ��വ�ഷ�ളി� അ�മതി ലഭി�് നി��ാണം ���ീകരി� ���ിക�െട �കക� �ഷറികളി�

നി�് അ�വദി��തിന് ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

ജി.എസ്.ടി. നട�ിലാ�ിയതി�േശഷ�� നി�തി േചാ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചര�് േസവന നി�തി സ�ദായ�ിൽ േകാംേപാസിഷ�  രീതി െതരെ��� വ�ാപാരിക�

ഉപേഭാ�ാ�ളി�  നി�് നി�തി ഈടാ��താ�� പരാതി പരിഹരി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) സം�ാന�് ജി.എസ്.ടി.  നട�ിലാ�ിയതി�േശഷം ഉപേഭാ�ാ�ളി�  നി�ം ഈടാ��

നി�തി വ�ാപാരിക�ം വ�വസായിക�ം സർ�ാരിേല�് �ത�മായി അട�� എ�് ഉറ�വ��ാ�

ജി.എസ്.ടി. വ��ി� നിലവി�� സംവിധാന�� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) നി�തി �ത�മായി അട�ാ� നി�തി ദായകർെ�തിെര ഇ�വെര എ� േക�ക�  രജി�ർ

െച�െവ�ം എ�െയ��ിന് പിഴ �മ�ിെയ�ം അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) െച�് േപാ�കളി� വാഹന പരിേശാധനയി� ഇ-േവ ബി� പരിേശാധന ക�ശനമാ��േ�ാ;

ഇേ�ാ� െച�് േപാ�ക�െട �വ��നം എ�െനയാണ് നട��െത�് വിശദീകരി�ാേമാ;



(ഇ) ജി.എസ്.ടി.  നട�ിലാ�ിയതി�േശഷം അതി��ി െച�് േപാ�കളിെല ക��ട�്

തട��തിന് എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�; ഇ�സംബ�ി�് എ� േക�ക� രജി�� െച�;

എ� �പ പിഴ ഈടാ�ി എ�റിയി�ാേമാ?

സാ��ിക �ിതി െമ�െ����തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�

429. �ീ.എസ്.ശർ�

,, െക. ദാസ�

,, ഡി.െക. �രളി

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േനാ�നിേരാധനം,  ജി.എസ്.ടി.  �ട�ിയ തിരി�ടിക�ം �ളയം,  ഓഖി �ട�ിയ �ര���ം

സമ�േമഖലകെള�ം �തി�ലമായി ബാധി� സാഹചര��ി�ം സം�ാന�ിെ�

സാ��ിക�ിതി െമ�െ����തിന് സ��ാ� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ കാലയളവി�  സം�ാന�ിെ� തനത് വ�മാന�ി�  ഉ�ായ �റവ് നിക��തിന്

നട�ിയ �ത��ം കണിശ�മായ ഇടെപട�ക�ം ആ��ണ�ം എെ��ാമാണ്;

(സി) േക�സഹായ�ിെ� അപര�ാ�ത�ം വാ�ാപരിധി ഉയ���തിന് അംഗീകാരം ലഭി�ാ�

സാഹചര��ം മറികട��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

സാ��ിക �തിസ�ി

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനം ക�� സാ��ിക �തിസ�ി േനരി�കയാെണ�ത് വ�തയാേണാ;

(ബി) വിവിധ വ��ക�െട േസവന നിര�ക� ഉയ���തിന് സ��ാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ; എ�ി�

ഏെതാെ� േസവന��െട നിര�കളാണ് ഉയ���െത�ം ഇതി�െട എ� േകാടി �പ

സമാഹരി�വാനാണ് ഉേ�ശി��െത�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ബ�ജ�ി�  �ഖ�ാപി� േസവന നിര�ക�െട വ��ന �ാബല��ി�  െകാ�വ�വാ�

കാലതാമസം ഉ�ായത് ഏത് സാഹചര��ിലാണ്?

സം�ാന�ിെ� െപാ�കടം

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിെ� സാ��ിക �ിതി െമ�െ���വാ� ഈ സ��ാ� സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;



(ബി) �� സ��ാ� അധികാരം ഒഴി�േ�ാ� െപാ�കടം എ�യായി��െവ�് അറിയി�േമാ;

(സി) നിലവിെല െപാ�കടം എ� േകാടി �പയാെണ�് െവളിെ���േമാ?

സം�ാന�ിെ� സാ��ിക �ിതി

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

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിെ� സാ��ിക �ിതി പരിതാപകരമാെണ� റിേ�ാ��ക� വ�താപരമാേണാ;

(ബി) 2016 മാ��്  31-െല കണ��സരി�് സം�ാന വ�മാന�ിെ� എ� ശതമാനമായി��

കടബാധ�ത; നിലവി� അതിെ� േതാത് എ� ശതമാനമാെണ�് െവളിെ���േമാ;

(സി) ധന ഉ�രവാദി� നിയമ�കാരം കടബാധ�തക� സം�ാന വ�മാന�ിെ� എ� ശതമാനം

വെര ആകാെമ�് വ��മാ�േമാ?

സം�ാന�ിെ� സാ��ിക �തിസ�ി

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2019  െഫ�വരി-മാ��് മാസ�ളി�  സം�ാനം ��തരമായ സാ��ിക �തിസ�ി

േനരി�ി�േ�ാ; എ�ി� അതി�� കാരണെമ�ായി��െവ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ സാ��ിക �തിസ�ി പരിഹരി��തിന് എംേ�ായീസ് സഹകരണസംഘ��,

േ�മനിധി േബാ��ക�  എ�ിവയി�  നി�ം പണം �ഷറിയി�  നിേ�പി�ണെമ�്

ആവശ�െ��ി�േ�ാ;

(സി) അ�കാരം എ� േകാടി �പ നിേ�പമായി ലഭി�െവ�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) സം�ാന�ിെ� വാ� പരിധിയി�  േക� സ��ാ�  എെ��ി�ം �മീകരണം

ഏ�െ���ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

വ�വസായ വ��ിെ� കി�ബി പ�തികൾ

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബി �േഖന നട�ിലാ�വാൻ ഉേ�ശി�� വ�വസായ വ��ിെ� പ�തികൾ

ഏെത�ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ; ��ത പ�തിക��ായി അ�വദി� �ക, �ലം, അവ�െട

�േരാഗതി �ട�ിയ വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ബി) കി�ബി �േഖന നട�ിലാ�വാൻ ഉേ�ശി�� വ�വസായ വ��ിെ� ഏെത�ി�ം പ�തി�്

ക�ാബിന�് അംഗീകാരം ന�കിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ന��േമാ?



�ടിെവ� പ�തിക��് കി�ബി ധനസഹായം

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബിയി�  �ഖ�ാപി�ി�ം സാേ�തികമായി നട�ിലാ�ാ�  സാധി�ാ� പ�തിക�

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  അ�രം പ�തികൾ�് അ�വദി� �ക മ�് പ�തിക��് വിനിേയാഗി�ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ ;

(സി) േക�സഹായം ലഭ�മാകാെത പാതിവഴിയി�  �ട�ി�ിട�� �ടിെവ�പ�തികൾ

�ർ�ിയാ��തിന് ��ത �ക വിനിേയാഗി��തിന് അ�മതി ന�കാ�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാ ?

റിങ് ദി െബൽ ചട�്

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബി�െട മസാല േബാ�ക�െട വി�ഴി��മായി ബ�െ��് റിങ് ദി െബ�  ചട�ി�

പെ���ാ� ല�നിേല�് ആെരാെ�യാണ് േപായി��ത്;

(ബി) ഇതിനായി കി�ബി�ം സ��ാ�ം എ� േകാടി �പ െചലവഴി�; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

മസാല േബാ�്

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബി�െട ധനസമാഹരണ�ിനായി�� മസാല േബാ�ി� ഇതിേനാടകം എ� േകാടി �പ

സമാഹരി�വാ� കഴി�;

(ബി) എ� ശതമാനം പലിശ�ാണ് ധനസമാഹരണം ല��മി��ത് എ�ം ഇതിെ� തിരി�ടവ്

വ�വ�ക� എെ��ാെമ�ം വിശദീകരി�േമാ;

(സി) ഏത് ഏജ�സി �േഖനയാണ് ധനസമാഹരണം നട��െത�ം സി.ഡി.പി.ക�.  എ�

കേനഡിയ� ഫ�ിംഗ് ഏജ�സി�് ഇ�ാര��ി�� ബ�ം എ�ാെണ�ം െവളിെ���േമാ?

മസാല േബാ�് വഴി സമാഹരി� �ക

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

മ�പടി ന��േമാ:



(എ) കി�ബിയിേല�് മസാല േബാ�് വഴി നാളി�വെരയായി സമാഹരി� �ക എ�െയ�്

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) മസാല േബാ�ിെ� കാലാവധി  ,  ന��� പലിശ എ�ിവ എ�െയ�് നിജെ���ിയി�േ�ാ;

ഉെ��ി� എ�െയ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) കി�ബിയിേല�് വിഭവ സമാഹരണ�ിന് മസാല േബാ�് രീതി സ�ീകരി�ാനിടയായ സാഹചര�ം

/കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) മസാല േബാ�് രീതി സ�ീകരി��വഴി സം�ാന സ�ദ് വ�വ���ാ�� േമ�ക�

എെ��ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ?

മസാല േബാ�് 

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സ��ാ�  മസാല േബാ�് �റെ��വി�ാ�  തീ�മാനി��തിന് ��പ്

മ�ിസഭ�െടേയാ നിയമസഭ�െടേയാ അ�മതി േനടിയി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) മസാല േബാ�ിന് ന�േക� പലിശ സംബ�ി�് ഏെതാെ� തല�ളി� എെ�ാെ� ച��ക�

ഏെത�ാം ദിവസ�ളി� എവിെടെയ�ാം വ�് നട�ിയി�െ��് അറിയി�േമാ;

(സി) മസാല േബാ�് �റെ��വി�ത് ൈ�വ�് ലി�ിംഗ് വഴിയാേണാ പ�ിക് ലി�ിംഗ് വഴിയാേണാ

എ�് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) മസാല േബാ�് ലി�ിംഗ് സംബ�ി�് �ാേദശിക തല�ിേലാ േദശീയ തല�ിേലാ ആേഗാള

തല�ിേലാ പരസ��േളാ അറിയി�കേളാ ന�ിയി�േ�ാ എ�്

വ��മാ�േമാ;ന�ിയി��െവ�ി�  ഏെതാെ� മാ��മ��  വഴിയാണ് ന�കിയത് എ�്

അറിയി�േമാ?

മസാല േബാ�ിന് സമാനമായി േബാ�ക�

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മസാല േബാ�ിന് സമാനമായി രാജ�ാ�ര കട�� വിപണിയി� നി�ം േബാ�ക� വഴി പണം

സ��പി��തി�ം,  രാജ�ാ�ര നിേ�പകരി�  നി�ം ��ത�  നിേ�പം കി�ബിയിേല�്

ആക�ഷി��തി�ം ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി�  ഏെതാെ� േബാ�കളി�െടയാണ് ഇ�കാരം ധനസമാഹരണം നട��തിന്

ഉേ�ശി��െത�ം, ആയതിന് റിസ�വ് ബാ�ിെ� അ�മതി ലഭി�ി�േ�ാ എ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇതിെ� ഭാഗമായി കി�ബിയിെല ഉേദ�ാഗ�െര ല�നി�  പരിശീലന�ിന് അയ�ി�േ�ാ;

ഉെ��ി� ആെരെയാെ�; എ� ദിവസെ� പരിശീലന�ിനാണ് അയ�ത് എ�റിയി�േമാ ;

(ഡി) ��ത ഉേദ�ാഗ��െട പരിശീലനം,  യാ�ാെചലവ്,  താമസം എ�ീ ഇന�ളി�  എ�



�കയാണ് കി�ബി�െട അ�ൗ�ിൽ നി�ം െചലവഴി�ത്; വിശദാംശം ന��േമാ?

മസാല േബാ�ക� വാ�ിയ ക�നിക�

441. �ീ.അ�� �കാശ്

,, തി�വ�� രാധാ���

,, വി.എസ്.ശിവ�മാ�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബി�െട മസാല േബാ�ക�  വാ��തിന് ഏെതാെ� ക�നികളാണ് താ�പര�ം

�കടി�ി�ത്;അവ�െട വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ��ത ക�നിക� ഒേരാ�ം ആവശ�െ�� പലിശനിര�് എ�യായി��;

(സി) ച��ക��് േശഷമാേണാ സി.ഡി.പി.ക�.  എ� ക�നി മസാല േബാ�് വാ�ിയത് എ�്

അറിയി�േമാ;

(ഡി) എ�ി�  ��ത ക�നി�െട ഏെതാെ� �തിനിധികളാണ് സം�ാന സ��ാ�/കി�ബി

�തിനിധിക�മായി ച�� നട�ിയെത�ം എ�ാണ് ച�� നട�ിയെത�ം െവളിെ���ാേമാ;

(ഇ) മസാല േബാ�ിന് സം�ാന സ��ാ� ന�േക� പലിശ 9.723 ശതമാനം എ�് നി�യി�ത്

ആരാണ്;  അ�െന നി�യി��തിന് കി�ബി സ��ാരിെ� അ�മതി

േതടിയി� ുേ�ാ;െവളിെ���ാേമാ?

മസാല േബാ�ക� ലി�് െച�ൽ

442. �ീ.െക.�രളീധര�

,, തി�വ�� രാധാ���

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

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

ന��േമാ:

(എ) ല��  േ�ാ�് എ�്േച�ി�ം സി���  േ�ാ�് എ�്േച�ി�ം കി�ബി�െട മസാല

േബാ�ക� ഏെതാെ� തീയതികളിലാണ് ലി�് െച�ത്;

(ബി) കി�ബി�െട മസാല േബാ�ക�  ല��  േ�ാ�് എ�്േച�ി�ം സി���  േ�ാ�്

എ�്േച�ി�ം ഡ�വ� ലി�് െച�ാ� േ�ാ�് എ�്േച�ക� ഫീസ് ഈടാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) ല��  േ�ാ�് എ�്േച�ി�ം സി���  േ�ാ�് എ�്േച�ി�ം കി�ബി�െട മസാല

േബാ�ക�  ഓ��  െച��ം െസ�ി�  െച��ം ഏെതാെ� തീയതികളിലാണ് എ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ല�� േ�ാ�് എ�്േച�ിെല ഏത് ചട�ിനാണ് �ഖ�മ�ി പെ���ി��ത്; ല�� േ�ാ�്

എ�്േച�ി� േബാ�ക� ലി�് െച�� റിങ് ദി െബ� ചട�കളിേല�് അതത് ക�നിക�െട



േമധാവികെള വിളി��തിെ� ഭാഗമായാേണാ �ഖ�മ�ിെയ ല��  േ�ാ�് എ�്േച�്

�ണി�ത്; വ��മാ�േമാ ?

ആേഗാള വിപണിയി� വി�ഴി� കി�ബി മസാല േബാ�ക�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബി മസാല േബാ�ക� വഴി എ� േകാടി �പയാണ് ഇതിനകം സ��പി�ിരി��ത്;

(ബി) കി�ബി സംബ�ി� �തിപ� ആേരാപണ�ി�� മ�പടിയായി ഇതിെന കാണാ� കഴി�േമാ;

(സി) അതിസ�ീ��മായ നടപടി �മ�� ���ിയാ�ി മസാല േബാ�ക� ആേഗാള വിപണിയി�

വി�ഴി�ാ� കഴി�ത് കി�ബി�െട�ം േകരള സ��ാരിെ��ം വിശ�ാസ�ത�ം അംഗീകാര�മായി

കാ��േ�ാ;

(ഡി) ഡയേ�ാറ േബാ�് വഴി ധനസമാഹരണ�ി�� നടപടിക�  ഏത്

ഘ��ിലാെണ�റിയി�ാേമാ?

�തന സാ��ിക േ�ാത�ക�

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

ന��േമാ:

(എ) നവലിബറ�  സാ��ിക നയ�ിെ� പ�ാ�ല�ി�  പര�രാഗത സാ��ിക

േ�ാത�കളി�  നി�� വ�മാനം �റ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  �തന

സാ��ിക േ�ാത�ക�  (Novel  Financial  Instruments)  �േയാജനെ���ാൻ

എെ��ാം നടപടിക� െെകെ�ാ�െവ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) കി�ബി സംവിധാനം ഏ�െ���ിയത് �തന സാ��ിക േ�ാത�ക�

�േയാജനെ����തി�� ഉപാധിയാേണാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) മസാല േബാ�് ഇൗ ദിശയി�� �വ��നമാേണാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

മസാല േബാ�ക� വി�ഴി�ൽ

445. �ീ.അ�� �കാശ്

,, അനി� അ�ര

,, വി.ടി.ബ�റാം

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബി�െട മസാല േബാ�ക�  വി�ഴി��മായി ബ�െ��് എ� പാ��ണ�മാെര�ം

ഏജ�മാെര�ം നിയമി�ി��്  ;  ഇവരി�  ഓേരാ����ം ഫീസ് ന�േക��േ�ാ  ;

വിശദാംശ�� ന�കാേമാ ;



(ബി) മസാല േബാ�ക� വി�ഴി��മായി ബ�െ��് അെറ�േ��് ആ�ഡ് ഡീേല�്,  �ി�സി��

ഏജ�്, ��ീ, രജി�ാ�, ലി�ിംഗ് ഏജ�്, ലീഗ� അൈഡ�േസ�സ്, ഓ ഡിേ��് എ�ിവയായി

ഏെതാെ� ക�നികെളയാണ് തീ�മാനി�ിരി��ത് ;

(സി) മസാല േബാ�ക�  വി�ഴി��മായി ബ�െ��് പാ��ണ�മാെര�ം ഏജ�്മാെര�ം

തിരെ����തി�� മാനദ��� വിശദീകരി�ാേമാ?

മസാല േബാ�ക�

446. �ീ.പാറ�� അ��

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബിയിേല�് മസാല േബാ�ക� വഴി എ� േകാടി �പയാണ് ലഭി�കെയ�റിയി�േമാ;

(ബി) എ� ശതമാനം പലിശ നിര�ിലാണ് ഇൗ �ക സമാഹരി�ത്,  എ� വ�ഷമാണ് �ക�െട

തിരി�ടവ് കാലാവധി എ�ീ വിവര�� ന��േമാ;

(സി) നി�ിത സമയ�് �ക തിരി�ട�ാ�  എ� േകാടി �പ പലിശ ഇന�ി�  ന�േക�ി

വ�െമ�റിയി�േമാ;

(ഡി) േബാ�ക�  വാ�ിയ സി.ഡി.പി.ക�.  ക�നി�ാണ് എസ്.എ�.സി.  ലാവലി�  ക�നിയി�

ഏ��ം അധികം ഓഹരി പ�ാളി��ളളെത� റിേ�ാ��ക� പരിേശാധി�ക��ാേയാ;

(ഇ) േബാ�ക�  വാ��തി� ��പ് സി.ഡി.പി.ക�.വിെ� �തിനിധിക�  േകരള�ിെല�ി ഉ�ത

ഉേദ�ാഗ��മായി ച�� നട�ക��ാേയാെയ�റിയി�േമാ;

(എഫ്) സ��ാ�  ഈ ഇടപാടി�െട ലാവലിെന സഹായി�ാ�  വഴി േത�കയാെണ� ആേ�പം

പരിേശാധി�ക��ാേയാ; വിശദാംശ�� ന��േമാ?

മസാല േബാ�മായി ബ�െ��് സ��ശനം നട�ിയ ഉേദ�ാഗ�ർ

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മസാല േബാ�മായി ബ�െ��് കാനഡയി�  നി�ം ഏെതാെ� ഉേദ�ാഗ�രാണ്

സം�ാന�് സ��ശനം നട�ിയി��െത�് സ��ശന തീയതി സഹിതം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ കാര��ിനായി സി. ഡി.പി.ക�. ക�നി�െട ഏെതാെ� ഉേദ�ാഗ�രാണ് സം�ാന�്

സ��ശനം നട�ിയി��െത�് സ��ശന തീയതി സഹിതം അറിയി�േമാ;

(സി) ഇ�മായി ബ�െ��് ഏെതാെ� രാജ��ളി� നി�ം ഏെതാെ� ക�നിക�െട ഉേദ�ഗ�രാണ്

സം�ാന�് സ��ശനം നട�ിയി��ത്; വിശദാംശ�� ന�കാേമാ?

മസാല േബാ�കളിെല നിേ�പം



448. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ�

,, ൈഹബി ഈഡ�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബി�െട മസാല േബാ�ക�  കേനഡിയ�  �വിശ�യായ ക�ബ�ി�  ൈ�വ�ായി േ�സ്

െച�ി�േ�ാ;

(ബി) കേനഡിയ� �വിശ�യായ ക�ബ�ി� കി�ബി�െട േബാ�ി� ഇ�െവ�് െച�� ക�നിക�െട

േപ�ക� െവളിെ���ാ� പാടി� എ� കരാറി� കി�ബി ഏ�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഉെ��ി� കി�ബി�െട പ��റി�ി� സി.ഡി.പി.ക� എ� �ാപനമാണ് മസാല േബാ�കളി�

നിേ�പി�ിരി��ത് എ�് െവളിെ���ിയത് എ�ടി�ാന�ിലാണ്;

(ഡി) സം�ാനം ഗ�ാര�ി നി��� േബാ�ക� വാ�� വ��ിക�െട/ ക�നിക�െട വിവര��

പരസ�െ���ാ�  പാടി� എ� േനാ�  ഡിസ് േ�ാഷർ കരാറി�  കി�ബി ഏ�െ�ടാ�ളള

കാരണ�� വ��മാ�ാേമാ?

കി�ബി പ�തിക�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബി പ�തി �േഖന എ� േ�ാജ�ക��് ഇതിനകം അംഗീകാരം ന�കിയി��്;  ഈ

േ�ാജ�ക��ായി ആെക എ� േകാടി �പ അ�വദി��തിന് അംഗീകാരം ന�കിയി�െ��്

അറിയി�േമാ ;

(ബി) ഇതി� എ� േകാടി �പ�െട പ�തിക� നി��ാണം ആരംഭി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(സി) കി�ബിയിേല�ു� വ�മാന േ�ാത�ക�  എെ�ാെ�യാണ്;  കി�ബിയി�െട പ�തിക�

നട�ിലാ���െകാ�് എെ��ാം േന��ളാണ് �തീ�ി��ത്; വിശദമാ�േമാ?

കി�ബി വഴി നട�ിലാ�� പ�തിക�

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് കി�ബി വഴി നട�ിലാ�� എ� പ�തിക��് ഇതിനകം ഭരണാ�മതി

ന�കിയി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതി� ഇതിനകം എ� േകാടി �പ�െട നി��ാണ �വ��ന���ളള കരാറി� ഒ�് വ�ി��്;

(സി) 2019  മാ��്  31  വെര എ� പ�തിക�െട പണി ���ിയാെയ�ം അതിെ� ആെക �ക

എ�യാെണ�ം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ബ�ജ�ി� കി�ബി വഴി നട�ിലാ�െമ�് �ഖ�ാപി�ി�ളള വ�കിടപ�തിക�െട പഠന റിേ�ാ��്

ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?



കി�ബി മസാല േബാ�്

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബി മസാല േബാ�ി�െട എ� േകാടി �പയാണ് സമാഹരി�ി�ളളത്;  ഇതി�ളള പലിശ

എ�ശതമാനമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത േബാ�ിെ� കാലാവധി എ� വ�ഷമാണ്; കാലാവധി കഴി�േ�ാ� പലിശസഹിതം എ�

�കയാണ് തിരി�ട�ാ�ളളത്;

(സി) ഈ േബാ�ക� വാ�ിയത്ഏത് ധനകാര� �ാപനമാണ്; ഈ �ാപന�ിെല നിേ�പക�െട

��� വിവരം വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ആഭ��ര/വിേദശ ധനകാര� വിപണിയി�  �റ� പലിശ�് വാ� ലഭ�മാ�േ�ാ�  ഉയ��

പലിശ�് മസാല േബാ�് ഇറ�ാ�ളള കാരണം വ��മാ�േമാ?

കി�ബി മസാല േബാ�്

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബി മസാല േബാ�് ല��  േ�ാ�് എ�്േച�ി�  എ�ാണ് ലി�് െച�െത�്

അറിയി�േമാ; മസാല േബാ�് ലി�് െച�ത് പ�ിക് ഇഷ� ആയി�ാേണാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ല��  േ�ാ�് എ�്േച�ി�  ഇ� സംബ�ി� ചട�ി�  �ഖ�മ�ി പെ���ി�േ�ാ;

അേ�ഹെ� �ടാെത ആെരാ�െയാണ് ��ത ചട�ി�  സം�ാനെ� �തിനിധീകരി�്

പെ���െത�് അറിയി�േമാ;

(സി) സി.ഡി.പി.ക�. എ� ക�നി കി�ബി മസാല േബാ�് വാ�ിയത് ല�� േ�ാ�് എ�്േച�ി�

നി�ം പ�ിക് ഇഷ� ആയി�ാേണാെയ�് െവളിെ���േമാ?

കി�ബി മസാല േബാ�ിന് അംഗീകാരം

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

മ�പടി ന��േമാ:

കി�ബി മസാല േബാ�് ഇറ��തി� ആ�.ബി.െഎ അംഗീകാരം ലഭി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�

േരഖക� ലഭ�മാ�ാേമാ ?

കി�ബി മസാല േബാ�ിെല നിേ�പകർ

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

മ�പടി ന��േമാ:



(എ) കി�ബി മസാല േബാ�ി� നിേ�പി� നിേ�പക�െട വിശദാംശ�� െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ നിേ�പക�ം എ� �പ�െട എ� േബാ�കളാണ് ന�കിയത് എ�് െവളിെ���ാേമാ?

കി�ബി മസാല േബാ�ക�

455. �ീ.പി.ടി. േതാമസ്

,, അ�പ് േജ�ബ്

,, അ�വ� സാദ�്

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബി�െട മസാല േബാ�ക� ല�� േ�ാ�് എ�്േച�ി� നിലനി��� ഏ��ം ഉയ��

പലിശ നിര�ിലാേണാ വി�ഴി�ാ� തീ�മാനി�ിരി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) കി�ബി�െട മസാല േബാ�ക� എ�വ�ഷേ��ാണ് ല�� േ�ാ�് എ�്േച�ി� ലി�്

െച�ിരി��ത്;  മസാല േബാ�കളിെല പലിശ തിരി�ടവ് ഏെതാെ� മാസ�ളിലാെണ�്

അറിയി�േമാ;

(സി) കി�ബി�െട മസാല േബാ�കളിെല ഉയ�� പലിശ നിര�് സം�ാന സ��വ�വ�െയ

ഏ�തര�ിലാണ് ബാധി�ാ� േപാ��െത�് അവേലാകനം നട�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) മസാല േബാ�കളിെല പലിശ/�ത� (�ി�സി��) തിരി�ടവ് സംബ�ി� �പേരഖ സ��ാ�

ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ന�കാേമാ;

(ഇ) സം�ാനെ� ഏെതാെ� പ�തികളിലാണ് മസാല േബാ�കളി�  നി�ം ലഭി� �ക

വകയി��ിയിരി��ത്;  അ� വ�ഷം െകാ�് ���ിയാ�ാ�  സാധി�� പ�തികളി�

മാ�മാേണാ മസാല േബാ�കളി�  നി�ം ലഭി� �ക വകയി��ിയിരി��െത�്

വ��മാ�േമാ?

കി�ബി �േഖന നട�ി വ�� �വ��ന��

456. �ീ.എം. സ�രാജ്

�ീമതി.വീണാ േജാ��്

�ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ

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

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിെ� ��ിര�ം �തഗതിയി��� വികസന�ം സാധ�മാ��തി�ം പ�ാ�ല

സൗകര��ം വ�വസായ അടി�ാന സൗകര��ം ��ി��തി�മായി കി�ബി �േഖന നട�ി

വ�� �വ��ന�� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) അ�പതിനായിരം േകാടി �പ�െട വികസന �വ��ന���� �ക കെ���തിന്

കി�ബി സ�ീകരി�വ�� നിേ�പ മാ�കക� എെ��ാമാണ്;



(സി) റിസ�വ് ബാ�ിെ� മാനദ����ം നി�േ�ശ���ം അ��തമായ നിേ�പ പ�തികളി�

ഒ�ായ മസാല േബാ�് വ�  വിജയം േനടിയതിെന �ട��് നിേ�പ മാ���ിന് വി�ം

��ി�കെയ� �േഢാേ�ശ�േ�ാെട ചില േക���  അനാവശ� വിവാദം ��ി�തിെ�

പ�ാ�ല�ി� മസാല േബാ�് വഴി നിേ�പം സ��പി�� ��ിയ�ം അതി� സ��ാരിെ�

ഇടെപട� എ�െനയാെണ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

കി�ബി �േഖന ��ണി�റ സം�ത േകാേളജിെല ���ി

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

ന��േമാ:

(എ) കി�ബി �േഖന ��ണി�റ ഗവെ��് സം�ത േകാേളജി� എെ�ാെ� ���ികൾ�ാണ്

അ�മതി ന�കിയത്; വിശദാംശം ന��േമാ

(ബി) ���ികൾ സമയബ�ിതമായി ���ീകരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

കി�ബി �േഖന നട�ിലാ�� പ�തിക�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബി �േഖന നട�ിലാ�� പ�തിക��ായി ഏെത�ാം മാ���ളി�  നി�ാണ് പണം

സമാഹരി�ി�ളളത്; വിശദവിവര�� ന��േമാ;

(ബി) എ� േകാടി �പ ഇ�കാരം സമാഹരി�ി�െ��് െവളിെ���ാേമാ;

(സി) എ� പ�തിക��ാണ് ��ത �ക വിനിേയാഗി�ി�ളളത്; എ� േകാടി �പ�് കി�ബി �േഖന

ഭരണാ�മതി ന�കിയി��്; ജി�തിരി�ളള വിശദവിവരം ന��േമാ?

കി�ബി ലാ�ഡ് േബാ�ക�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി� േശഷം നാളി�വെര എ� േകാടി �പ�െട കി�ബി

ലാ�ഡ് േബാ�ക� ഇറ�ി എ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത േബാ�ക� വഴി എ� ഏ�� �ലം സം�ാന സ��ാരിന് ലഭ�മാ�ാ� സാധി�ി��്

എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

കി�ബി �ഖാ�രം മാേവലി�ര ജി�ാ ആ�പ�ിയി� നട�ിലാ�� പ�തി

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

മ�പടി ന��േമാ:



(എ) കി�ബി �ഖാ�രം മാേവലി�ര ജി�ാ ആ�പ�ിയി� നട�ിലാ�� പ�തി�െട വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�് കി�ബി�െട അംഗീകാര�ിനായി സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത പ�തി അടിയ�രമായി അ�വദി��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�േമാ?

കി�ബി �േഖന�� പ�തിക�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബിയി��െ���ി അ�മതി ന�കിയ പ�തിക�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;  ഇതി�

നി��ാണം ���ിയാ�ിയ പ�തിക�, െചലവഴി� �ക എ�ിവ വ��മാ�േമാ ;

(ബി) കി�ബിയി��െ���ി അ�മതി ന��ക�ം ���ി ആരംഭി�ാ��മായ പ�തിക�െട

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) നിലവി� കി�ബി ഫ�ി� എ� �കയാ��ത് ; ലഭി� �ക�െട േ�ാത�് വിശദമാ�േമാ;

ഈ സാ��ിക വ�ഷം എ� �കയാണ് കി�ബി സ��പി�ാ��ശി��െത�് വ��മാ�േമാ?

കി�ബി പ�തിയി� ക�� ജി�യി� അ�വദി� പ�തിക�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബി പ�തിയി� ക�� ജി�യി� 2019 മാ��് 31 വെര അ�വദി� പ�തിക�ം അതി�

േവ�ി നീ�ിവ� �ക�ം എ� വീതമാെണ�ം െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ഇതി�  െട�ഡ�  പാസായ പ�തിക�  ഏെത�ാെമ�ം മ�് പ�തിക�  ഏെത�ാം

ഘ��ിലാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �ഖ�ാപി� ഏെത�ി�ം പ�തിക�  േവെ�� െവ�ാ�  തീ�മാനി�ി�േ�ാെയ�ം അവ

ഏെത�ാമാെണ�ം െവളിെ���ാേമാ?

കി�ബി പ�തിക��� കാലതാമസം

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബി പ�തിക��് പണം അ�വദി�ി�ം �ലം ഏെ���� നടപടി�മ�ളിെല

കാലതാമസം�ലം പ�തിക� അന�മായി നീ�� സാഹചര�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) കി�ബി പ�തിക��് മാ�മായി ഒ� �ലേമെ����  ടീം ജി�ാടി�ാന�ി�

�പീകരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?



പാല�ാട് ജി�യിെല കി�ബി പ�തിക�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം പാല�ാട് ജി�യി�  കി�ബി �ഖാ�ിരം എ�

പ�തിക��് അംഗീകാരം ന�കിെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തിക�െട �ക�ം നിലവിെല �ിതി�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ആല��  നിേയാജക മ�ല�ി�  �ഖ�ാപി� കി�ബി പ�തിക�െട നിലവിെല �ിതി

വ��മാ�േമാ?

കി�ബി�െട മസാല േബാ�്

465. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

,, േറാജി എം. േജാ�

,, വി.ടി.ബ�റാം

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബി�െട ധനസമാഹരണ�ിനായി മസാല േബാ�് ഇറ�ിയി�േ�ാ;  എ�ി� എ� േകാടി

�പ�െട മസാല േബാ�ാണ് ഇറ�ിയത്;

(ബി) മസാല േബാ�് ഇറ��തിന് ആ�.ബി.ഐ.�െട�ം െസക�രി�ീസ് ആ�് എ�്േച�് േബാ�ഡ്

ഓഫ് ഇ���െട�ം അ�മതി ലഭി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  എ�ാണ് അ�മതി ലഭി�ത് എ�്

അറിയി�േമാ ;

(സി) മസാല േബാ�ക� ആദ�ം പ�ിക് ഇഷ� ആയി�ാേണാ ൈ�വ�് ഇഷ� ആയി�ാേണാ െ�യിസ്

െച�ത് ;

(ഡി) എ� ശതമാനം പലിശയാണ് മസാല േബാ�ിന് ന�േക�ത്;  ഏത് ക�നിയാണ് ��ത

േബാ�് വാ�ിയത്; എ�ാണ് വാ�ിയത്; അതിെ� �ക കി�ബി�െട അ�ൗ�ി� എ�ാണ്

ലഭ�മായത് എ�് വ��മാ�േമാ ?

കി�ബി�െട മസാല േബാ�്

466. �ീ.അ�� �കാശ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

കി�ബി�െട മസാല േബാ�കളി�  സി.ഡി.പി.ക�.ക�നി എ� ശതമാനം പലിശ നിര�ാണ്

ക�ാ�് െച�െത�് അറിയി�ാേമാ?



കി�ബി�െട മസാല േബാ�്-ഏജ�്മാ��് നൽകിയ ഫീസ്

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബി�െട മസാല േബാ�ക� വി�ഴി��മായി ബ�െ��് നിയമി� ഓേരാ പാ��ണ�മാ��ം

ഏജ�്മാ��ം എ� �പയാണ് ഫീസായി ന�കിയത് /ന�േക�ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത േബാ�ക� വി�ഴി��മായി ബ�െ��് അെറ�േ��് ആ�ഡ് ഡീേലഴ് സ്, �ി�സി��

ഏജ�്, ��ി, രജി�ാർ, ലി�ിംഗ് ഏജ�്, ലീഗ� അൈഡ�േസ�്, ഓഡിേ�ഴ് സ് എ�ിവർ�്

എ� �പയാണ് ഫീസായി ന�കിയത്/ ന�േക�ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ?

കി�ബി�െട മസാല േബാ�ക�

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

മ�പടി ന��േമാ:

കി�ബി�െട മസാല േബാ�ക�െട വി�ഴി��മായി ബ�െ��് നാളി�വെര എ� േകാടി

�പയാണ് കി�ബി�ം സം�ാന സ��ാ�ം െചലവഴി�ിരി��ത്; വിശദാംശ�� ന�കാേമാ?

കി�ബി�െട മസാല േബാ�ക�

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബി�െട മസാല േബാ�ക�  ല��  േ�ാ�് എ�്േച�ി�ം സിംഗ��  േ�ാ�്

എ�്േച�ി�ം കാനഡയി�ം വിപണനം നട�ിയ തീയതിക� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) കി�ബി�െട മസാല േബാ�കളി�  നിേ�പി�� �ാപന��െട േപ� വിവര��  �റ�

വിട�െത�് കി�ബി കരാ� വ�വ�യി� ഉട�ടി�േ�ാ;

(സി) ��ത മസാല േബാ�കളി�  നിേ�പി�ിരി�� �ധാനെ�� വിേദശ �ാപന��

ഏെതാെ�യാണ്;  എ� �പ�െട നിേ�പം ഓേരാ �ാപന�ം നട�ിയി�െ��്

വ��മാ�േമാ?

കി�ബി�െട മസാല േബാ�മായി ബ�െ�� േരഖക�

470. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

കി�ബി�െട മസാല േബാ�മായി ബ�െ�� ��് ഡീഡ്, ഏജ�സി എ�ിെമ�്, െസക�രി�ി

േഡാക�െമ�്സ് എ�ിവ ലഭ�മാ�ാേമാ?



കി�ബി�െട മസാലേബാ�ക� സംബ�ി��ാ�� ത����

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബി�െട മസാലേബാ�ക�  സംബ�ി��ാ�� ത����  ഏ� േകാടതിയിലാണ്

തീ��ക�ി�െ��ക; വിശദാംശ�� ന�കാേമാ;

(ബി) ഏ� നിയമ ക�നിെയയാണ് മസാലേബാ�ക� സംബ�ി��ാ�� ത���� പരിഹരി�ാ�

�മതലെ���ിയിരി��ത്; വിശദാംശ�� ന�കാേമാ?

കി�ബി�െട ധനസമാഹരണ�ിനായി മസാല േബാ�്

472. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ�

,, വി.പി.സജീ��

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

ന��േമാ:

(എ) കി�ബി�െട ധനസമാഹരണ�ിനായി മസാല േബാ�് �റ�ിറ�ിയി�േ�ാ ;

(ബി) ഇതിനായി എ� േകാടി �പ�െട മസാല േബാ�ാണ് വി�ന നട�ിയത്; ഏത് ക�നിയാണ്

��ത േബാ�് വാ�ിയത് എ�ിവ സംബ�ി� വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ ;

(സി) ��ത േബാ�ിന് േകരള സ��ാ�  ഗ�ാര�ി ന�കിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഏത് തരം

ഗ�ാര�ിയാണ് നൽകിയി��ത് ;

(ഡി) ഭരണഘടന�െട 293(1)അ�േ�ദ �കാരം സം�ാന സ��ാരിന് രാജ��ിെ� �റ�നി�ം

േബാ�വഴി ധനസമാഹരണം നട��തിന് ഗ�ാര�ി ന�കാൻ കഴി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

കി�ബി�െട �വ��ന��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബി�െട ഓേരാ പ�തി�െട�ം നട�ി�് ഏെതാെ� ക�നിക��ാണ്

ന�കിയിരി��െത�് പ�തി തരംതിരി�് വിശദാംശ�� ന�കാേമാ;

(ബി) കി�ബി�െട നി��ാണ �വ��ന��െട �മതല ഏെതാെ� ക�നിക��് എ�േകാടി

�പ�ാണ് ന�കിയിരി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

കി�ബി�െട മസാലേബാ�ക��് അധിക പലിശ

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

മ�പടി ന��േമാ:



(എ) കി�ബി�െട മസാല േബാ�ക�  വാ�� വ��ിക��് അവ�െട രാജ���  ന���

നി�തിയിള�ക�  കി�ബി നിക�ണം എ�് ല��  േ�ാ�് എ�്േച��മായി കി�ബി

ഉ�ാ�ിയ കരാറി� വ�വ� െച�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി�  എ� ശതമാനം അധിക പലിശയാണ് ഈ ഇന�ി�  കി�ബി ��തലായി

നൽേക�െത�് െവളിെ���േമാ?

കി�ബിയി� കരാ� അടി�ാന�ി� എ�� വാഹന��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബിയി� വാഹന�� കരാ� അടി�ാന�ി� എ�� വകയി� 2016-17, 2017-18,

2018-19 എ�ീ സാ��ിക വ�ഷ�ളി� എ� �ക െചലവഴി�;

(ബി) കി�ബിയി�  കരാ�  അടി�ാന�ി�  എ��ി�� ഇേ�ാവ �ി� വാഹന��

ഉപേയാഗി��ത് ആെര�ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത വാഹന�ൾ�ായി നാളി�വെര എ� �ക െചലവഴി�െവ�് വ��മാ�േമാ?

��ണി�റ സ��ാ� ആ��സ് േകാേളജ്

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

ന��േമാ:

��ണി�റ സ��ാ�  ആ��സ് േകാേളജി�  കി�ബി ഫ�് ഉപേയാഗി�് എെ�ാെ�

���ിക��ാണ് അ�മതി ന�കിയത്; വിശദാംശം ന��േമാ?

മസാലേബാ�ക� �േഖന സമാഹരി� �ക

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കിഫിബി�െട മസാലേബാ�ക� �േഖന സം�ാന�ിെ� അടി�ാന സൗകര� വികസന�ിന്

എ� േകാടി �പ സമാഹരി�െവ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത �ക എ� ശതമാനം പലിശനിര�ിലാണ് സമാഹരി�ത്;  ആയതിെ� തിരി�ടവ്

കാലാവധി�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) മസാല േബാ�ക�  വാ�ിയ രാജ�ാ�ര െപാ�േമഖലാ �ാപനം ഏതാണ്;  ��ത

�ാപന�ിന് എ� രാജ��ളിലായി എ� േകാടി �പ�െട നിേ�പ�െ��ാണ് സ��ാ�

വിലയി��ിയി��ത്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) വാ�, മസാല േബാ�ക� എ�ിവ��െ�െട കി�ബി നാളി�വെര സമാഹരി� �ക എ�െയ�്

വ��മാ�േമാ;



(ഇ) നട�് സാ��ികവ�ഷം എ� േകാടി �പ�െട പ�തികളാണ് കി�ബിയി�െട നട�ിലാ�വാ�

ഉേ�ശി��ത്; വ��മാ�േമാ?

മസാല േബാ�ക� ലി�് െച�വാ� െചലവായ �ക

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

മ�പടി ന��േമാ:

ല��  േ�ാ�് എ�്േച� ി�ം,  സി���  േ�ാ�് എ�്േച�ി�ം കി�ബി�െട മസാല

േബാ�ക� ലി�് െച�വാ� എ� �കയാണ് കി�ബി / സം�ാന സ��ാ� നൽകിയെത�് 

െവളിെ���േമാ?

കി�ബി പ�തിയി��െ�� ൈവ�ി� നിേയാജക മ�ല�ിെല ���ിക�

479. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കി�ബി പ�തിയി��െ�� ൈവ�ി�  നിേയാജക മ�ല�ിെല വ�ാ�പാടം-പന�കാട്

കായേലാര റിംഗ് േറാഡ്,  പിഴല-കടമ�ടി പാലം എ�ീ ���ിക�െട ഡി.പി.ആ�.

സമ��ി��തിനായി ഉ�രവാദി�െ�� ഉേദ�ാഗ�� ആെരാെ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഡി.പി.ആ�. സമയബ�ിതമായി സമ��ി�ി�ി�ാെയ�ി�  ഇവ�െ�തിെര �ത�വിേലാപ�ിന്

നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ?

പിറവം മ�ല�ിെല കി�ബി പ�തിക�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പിറവം മ�ല�ി�  ഏെത�ാം കി�ബി പ�തിക�  നട�ിലാ�ിവ��െ��ം ��ത

പ�തിക�െട നിലവിെല �ിതി എ�ാെണ�ം അറിയി�േമാ ;

(ബി) ��ത പ�തിക�  സമയബ�ിതമായി ���ിയാ�ാ�  നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാെയ�്

വ��മാ�േമാ ?

കി�ബി ഫ�് ഉപേയാഗി�് ���� േമ��ാലം നി��ാണം

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

ന��േമാ:

(എ) കി�ബി ഫ�ി� നി�ം ��ണി�റ നിേയാജകമ�ല�ിെല ���രി�  േമ��ാല�ിെ�

നി��ാണ�ിനായി എ� �ക അ�വദി�; വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ി�് എ�ാണ് ഭരണാ�മതി ന�കിയെത�് വ��മാ�േമാ; ��ത ഉ�രവിെ�



പക��് ലഭ�മാ�േമാ?

കി�ബി �േഖന ���ീകരി� ���ിക�

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

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് കി�ബി വഴി ഇ�വെര എ� െ�ാജ�ക�ിലായി,  എ� േകാടി �പ�െട

അംഗീകാരം ന�കിയി��്; എ� േകാടി �പ�െട െട�� നടപടിക� ���ിയായി��്;

(ബി) ഇ�വെര ���ീകരി� ���ിക�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

അ�മതി ലഭ�മായ കി�ബി ���ിക�െട കാലതാമസം

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

മ�പടി ന��േമാ:

കി�ബിയി�  ഉ�െ���ി അ�മതി ലഭ�മായ ���ിക�െട �ട��� നടപടി�മ���്

ഉ�ാ�� കാലതാമസം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ആയത് ല�കരി�് േവഗ�ിലാ��തി��

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െന�ാറ നിേയാജക മ�ല�ിെല കി�ബി പ�തിക�

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

ന��േമാ:

(എ) െന�ാറ നിേയാജകമ�ല�ി�  കി�ബി �േഖന നട�ിലാ�� പ�തിക�  സംബ�ി�

�േരാഗതി വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) നിലവി� ഏെത�ാം പ�തിക��ാണ് ഭരണാ�മതി ലഭി�ി��ത് എ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇനി ഏെത�ാം പ�തിക��ാണ് ഭരണാ�മതി ലഭി�ാ��െത�ം ഓേരാ പ�തി�ം എേ�ാൾ

�ട�ാ� കഴി�െമ�ം വിശദമാ�േമാ?

േദവി�ളം നിേയാജക മ�ല�ിെല കി�ബി പ�തിക�

485. �ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബിയി�  ഉ�െ���ി േദവി�ളം നിേയാജക മ�ല�ി�  നട�ിലാ�� പ�തിക�

ഏെതാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

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

���ിയാ�വാനാ�െമ�ം അറിയി�ാേമാ?



തലേ�രി നിേയാജകമ�ല�ിെല കി�ബി ���ിക�

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

മ�പടി ന��േമാ:

ഈ സ��ാ� തലേ�രി നിേയാജകമ�ല�ി� കി�ബി �ഖാ�രം നട�ിലാ�� ���ിക�

ഏെത�ാമാെണ�ം ഓേരാ ���ി�െട�ം നിലവി�� അവ� എ�ാെണ�ം

വ��മാ�ാേമാ?

ൈവ�ി� മ�ല�ിെല കി�ബിയി��െ�� ൈഹ�ളിെ�റ നി��ാണ�വർ�ന�ൾ

487. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കി�ബി �ഖാ�ിരം ൈവ�ി�  നിേയാജകമ�ല�ിെല ഞാറ��  സ��ാ�  ൈഹ�ളി�

നട�വ�� നി��ാണ�വർ�ന�ൾ എ�േ��് �ർ�ിയാ�െമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) കരാ�  �കാരം ��ത നി��ാണ�ിെ� കാലാവധി എ�േ��് അവസാനി�െമ�്

വ��മാ�ാേമാ?

േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല കി�ബി പ�തിക�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് ജി�യി�  ഏെതാെ� പ�തികളാണ് കി�ബിയി�  ഉ�െ���ി ഫ�്

അ�വദി�ി��ത് ;

(ബി) ജി�യിെല എ� പ�തിക��് കി�ബി അ�മതി ന�കിയി��്; പ�ിക ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ജി�യി�  കി�ബിയി�  പണം വകയി��ിയ എ� പ�തിക��ാണ് ഇനി�ം ഡി.പി.ആ�.

സമ��ിേ��ത് എ�റിയി�ാേമാ?

ഒ��ാലം നിേയാജകമ�ല�ിെല കി�ബി പ�തിക�

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

ന��േമാ:

(എ) കി�ബിയി�  ഉ�െ���ിയി�� ഒ��ാലം നിേയാജകമ�ല�ിെല പ�തിക�

ഏെത�ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഏെത�ാം പ�തിക��ാണ് ഭരണാ�മതി ന�ിയത്;വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ���ിക� ആരംഭി��തിനായി എെ��ാം അടിയ�ിര നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വാ�

ഉേ�ശി��ത്;



(ഡി) കി�ബിയി�  ഉ�െ��ി�� ഏെത�ി�ം ���ി ���ീകരി�് ഉ�ഘാടനം

െച�െ��ക��ാേയാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

െന�മ�ാട് നിേയാജക മ�ല�ിെല കി�ബി പ�തിക�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016-17,  2017-18  എ�ീ സാ��ിക വ�ഷെ� ബ�ജ�ി�  ഉ�െ���ി െന�മ�ാട്

നിേയാജക മ�ല�ി�  അ�വദി� വഴയില-പ�ാംക�് നാ�വരി�ാത�ം പഴ��ി-മംഗല�രം

േറാഡ് നവീകരണ�ം കി�ബി നടപടികളിെല കാലതാമസം കാരണം ആരംഭി�ാ� സാധി�ി�ി�

എ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി�  കാലതാമസം ഒഴിവാ�ി അടിയ�രമായി പ�തി ആരംഭി��തിന് എെ��ാം

നി�േ�ശ�ളാണ് ന�കിയിരി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) കി�ബി പ�തിക�  ആരംഭി��തി�ം ���ിയാ��തി�ം സ��ാ�  കാലാവധി

നി�യി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

െഷാ��� മ�ല�ി� അ�വദി�െ�� കി�ബി പ�തിക�

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

ന��േമാ:

(എ) 2016-17,  2017-18  വ�ഷ�ളിെല ബജ�ി�  െഷാ���  മ�ല�ി�  അ�വദി�െ��

കി�ബി പ�തികളി�  ഇനി�ം സാേ�തികാ�മതി ലഭി�ാ� പ�തിക�െട വിശദവിവരം

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതി�  ഓേരാ പ�തി�െട�ം നിലവിെല �ിതി�ം സാേ�തികാ�മതി ലഭ�മാകാ�തിെ�

കാരണ�ം വ��മാ�ാേമാ?

��ണി�റ നിേയാജകമ�ല�ി� കി�ബി ഫ�്

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

ന��േമാ:

(എ) ��ണി�റ നിേയാജകമ�ല�ി�  കി�ബി ഫ�് ഉപേയാഗി�് അ�ാരാ�

നിലവാര�ിേല�യ��� ��ണി�റ ഗവെ��് േഗ�സ് എ�്.എസ്.എസ്.െ�

നി��ാണ�വർ�ന��െട വിശദാംശം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) നി��ാണ�ിെ� നിലവിെല �ിതി അറിയി�േമാ;ഈ നി��ാണം എ�േ��്

���ീകരി�െമ�് വിശദമാ�േമാ?



ആ�ി വികസനഫ�ിെല െട�� േസവിം�സ്

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േനാമിേന� ഡ് എം.എ�.എ�െട നിേയാജകമ�ലം ആ�ി വികസനഫ�ി�  2016-17,

2017-18, 2018-19 എ�ീ സാ��ിക വ�ഷ�ളി� എ� �ക െട�� േസവിം�സ് ഉ�്

എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി� വിശദാംശ�� സമയബ�ിതമായി അറിയി�ാ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

ഇത് പരിഹരി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

ആ�ിവികസന ഫ�ിെ� െട�� േസവിം�സ്

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

ന��േമാ:

(എ) വാമന�രം നിേയാജകമ�ല�ിെല ആ�ിവികസന ഫ�ി�  2016-17,  2017-18,

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

വ��മാ�ാേമാ;

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

വിശദമാ�ാേമാ?

എം.എ�.എ ആ�ി വികസന ഫ�്

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എം.എ�.എ ആ�ി വികസന ഫ�പേയാഗി�് നി��ാണം ���ിയാ�ിയ പല ���ിക�േട�ം

ബി�ക� ഫ�ിെ� അഭാവം �ലം മാസ�ളായി തേ�ശ സ�യംഭരണ വ��് ചീഫ് എ�ിനീയ�

ഓഫീസി�ം മ�ം െക�ി�ിട��ത് ��യി�െപ�ി�േ�ാ;എ�ി� ഇതിെ� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ആ�ിവികസന ഫ�പേയാഗി�് ���ിയാ�ിയ ���ിക�െട കരാ� �ക ലഭി�ാ�തിനാ�

��ത ഫ�പേയാഗി�് എം.എ�.എ മാ�  നി�േ�ശം ന�കിയ �തിയ ���ിക�

ആരംഭി�ാ�� �ല��ാ�� ��ി��ക� ��യി�െപ�ി�േ�ാ; എ�ി� ഇതിെ� വിശദാംശം

ന��േമാ;

(സി) ആ�ിവികസന ഫ�പേയാഗി�് നി��ാണം ���ീകരി�� ���ിക�െട �ക കരാ�കാ��്

ലഭ�മാ�വാ� എെ��ി�ം മാ��നി�േ�ശം ന��േമാ; വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ?

ആ�ി വികസന ഫ�് അ�വദി�ാ�തിന് കാരണം



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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018-19 വ�ഷ�ി� ���നാട് നിേയാജക മ�ല ആ�ി വികസന ഫ�് ഉപേയാഗി�്

സൗ�് വാഴ�ളം �ളിന് ഒ� ബസ് വാ��തിന് ന�കിയ അേപ� അംഗീകരി�് ഇ�വെര

ബസ് അ�വദി�ാ�തി�� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എേ�ാ� ഫ�് അ�വദി�് ബസ് ലഭ�മാ�ാ� സാധി�െമ�് അറിയി�േമാ?

ആ�ി വികസന പ�തി �കാരം �ലി��ക�

497. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ആ�ി വികസന പ�തി �കാരം �ലി��ക�  �ാപി��തിന് ഫ�് വിനിേയാഗി�ാ�

കഴിയാ� സാഹചര�ം സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) തീര�േദശ�ളി�  ജീവി��വ�െട ജീവ�ം സ��ി�ം ജീവേനാപാധിക��ം സംര�ണം

ഉറ�ാ�ാനാ�� തര�ി���ം േറാഡ്,  പാലം എ�ിവ േപാ�� നി��ാണ

ഇന�ി�െ����മാണ് �ലി��ക�  എ�ത് കണ�ിെല��് എം.എ�.എ.  എ.ഡി.എസ്-�

ഉ�െ���ി �ലി��ക�െട നി��ാണം നട��തിന് അ�മതി ന��വാ�  നടപടി

സ�ീകരി�ാേമാ?

പാറ�ാല നിേയാജകമ�ലം ആ�ി വികസന ഫ�്

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാറ�ാല നിേയാജകമ�ലം ആ�ി വികസന ഫ�ി�  2016-17,  2017-18,  2018-19

എ�ീ സാ��ിക വ�ഷ�ളി�  െട�ഡ�  േസവിം�സ് ആയി എ� �പ ഉെ��്

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത �ക വിനിേയാഗി�് �തിയ ���ിക�  നി�േ�ശി�ാനാ�േമാ;  കഴി�െമ�ി�

ആയതിേല�ാ�� നടപടി�മ�� എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) െട�ഡ� േസവിം�സ് �ക മ�് ���ിക��ായി ഉപേയാഗി�ാ� അ�വദി�� ഉ�രവിെ�

പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ?

തലേ�രി നിേയാജകമ�ല�ിെല ആ�ി വികസന ഫ�്

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2017-18 വ�ഷെ� തലേ�രി നിേയാജകമ�ല�ിെല എം.എ�.എ.�െട ആ�ി വികസന

ഫ�് ഉപേയാഗി�് നട�� ��വ� ���ിക�െട�ം നിലവി�� അവ� വ��മാ�ാേമാ;



(ബി) ഈ ���ിക�  ���ീകരി��തിന് ഇനി എെ��ാം നടപടി�മ�ളാ��ത്;  എ�്

���ീകരി�ാനാ�െമ�ാണ് �തീ�ി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ ?

ഒ��ാലം മ�ല�ിെല ആ�ിവികസന ഫ�്

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

ന��േമാ:

(എ) 2016-17, 2017-18, 2018-19 എ�ീ കാലയളവി� ഒ��ാലം മ�ല�ിേല�ായി ശിപാ�ശ

െച�െ�� ആ�ിവികസന ഫ�ിെല ���ിക� സംബ�ി� വിശദാംശം വ�ഷാടി�ാന�ി�

ന�കാേമാ;

(ബി) അതി� ഏെത�ാം ���ിക� ���ീകരി�; വ��് തിരി�് വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

നിേയാജകമ�ലം ആ�ി വികസന ഫ�്

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

ന��േമാ:

(എ) നിേയാജകമ�ലം ആ�ി വികസന ഫ�ി� ഉ�െ���ി ബി�ഡിം�ക�, വാഹനം വാ��

എ�ിവ ചീഫ് എ�ിനീയെറ �മതലെ���ിെ�ാ�് ഉ�രവ് �റെ��വി�ി�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ധനകാര� വ��് �റെ��വി�  165/2018  ഉ�രവിെല ��ാം ഖ�ികയിെല �ാേയാഗിക

��ി��് പരിഹരി�ാ�തിനാ� ചീഫ് എ�ിനീയ��് ഫ�് ന�കാ� കഴിയാ� സാഹചര�ം

വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ഉ�രവ് �ന:പരിേശാധി��തി�ം ചീഫ് എ�ിനീയ��് ഫ�് ന���തി���

നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

എം.എ�.എ. എസ്.ഡി.എഫ് െട�� േസവി�്സ്

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എം.എ�.എ.  എസ്.ഡി.എഫ് �കാരം േകാതമംഗലം മ�ല�ി�  2016-17,  2017-18,

2018-19 വ�ഷ�ളിലായി എ� �ക�െട ഭരണാ�മതി ലഭ�മായി��് എ�് വ�ഷം തിരി�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ വ�ഷ�ം എ� �ക�െട െട��  േസവി�്സ് വ�ി�െ��ം ആ �ക അ��

വ�ഷേ��് കാരീേഫാ�േവഡ് െച�ി�േ�ാ എ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) െട�� േസവി�്സ് സംബ�ി� വിവര�� യഥാസമയം എം.എ�.എ. മാെര അറിയി��തിന്

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?



ആ�ി വികസന ഫ�് ഉപേയാഗി�് ഗതാഗത സി��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ാഫിക് േ�ാ�് ��മായ െച��രി�  ഗതാഗത നിയ�ണ�ിന് സി��  സംവിധാനം

നട�ാ�ണെമ� ആവശ�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ���ി ആ�ി വികസന ഫ�് ���ികളി� ഉ�െ���ിയി�ി�ാ�തിനാ� ധനകാര�

(േനാഡ� െസ�� ബി) വ��് അ�മതി ന��വാ� നി��ാഹമി�ാെയ�് അറിയി�ി�േ�ാ;

(സി) �ാഫിക് സി�� സംവിധാനം �ാപിേ��ത് അടിയ�ര �ാധാന��� ���ിയായതിനാ�

എം.എ�.എ.�െട ആ�ി വികസന ഫ�് ���ികളി�  ഉ�െ���� കാര�ം ഗൗരവമായി

പരിഗണി�േമാ; ഇെ��ി� പകരം മ�് ഫ�് അ�വദി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ആ�ി വികസന പ�തി

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

ന��േമാ:

(എ) 2016-17  വ�ഷെ� ആ�ി വികസന പ�തിയി�  ഉ�െ���ിയ െന�ാറ

നിേയാജകമ�ല�ിെല ഏെത�ാം പ�തികളാണ് ���ീകരി�ി��ത് എ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഭരണാ�മതി ലഭി�ി�ം നാളി�വെര ���ി �ട�ാ�  കഴിയാ� പ�തിക�  ഏെത�ാെമ�്

വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഈ ���ികൾ നാളി�വെര �ട�ാ� കഴിയാ�തിെ� കാരണം വിശദമാ�േമാ?

െപയി� ആ�് പാലിേയ�ീവ് െകയ� �ണി�ക��് ധനസഹായം

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

ന��േമാ:

(എ) എം.എ�.എ.മാ�െട �േദശിക വികസന ഫ�ി� നി�ം െപയി� ആ�് പാലിേയ�ീവ് െകയ�

�ണി�ക��് ധനസഹായം ന���തിന് എെ��ാം മാനദ��ളാണ്

പാലിേ��െത�റിയി�ാേമാ;

(ബി) എ� വ�ഷം �വ��നം ���ീകരി� �ണി�ക��ാണ് ഫ�് അ�വദി�ാ�

സാധി��െത�്അറിയി�ാേമാ;

(സി) നിലവി� ഏെത�ാം മ�ല�ളിെല �ണി�ക��് ഇ�ര�ി� ഫ�് അ�വദി�ാ� അ�മതി

ന�കിയി��്; വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ഡി) മാനദ� �കാര�� കാലാവധി ���ീകരി�ാ� എ� പാലിേയ�ീവ് െകയ� �ണി�ക��്

എം.എ�.എ.മാ�െട �േത�ക വികസന പ�തിയി�  നി�ം ഫ�് ന�കാ�  അ�മതി

ന�കിയി��്; കണ�ക� വ��മാ�ാേമാ?



മേ�രി മ�ല�ി� മിനിമാ�് ൈല�്

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

ന��േമാ:

(എ) മേ�രി മ�ല�ി�  ആ�ിവികസന പ�തിയി�  ഉ�െ���ി നി��ി� മിനിമാ�് ൈല�്

സംബ�ി� ഉ�രവ് �നഃ�മീകരി��തിനായി ന�കിയ ഫയലിെ� നിലവിെല �ിതി

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഫയ� (ന�� 379064) തീ��ാ�� കാര��ി� ഉ�ായ കാലതാമസ�ിെ� കാരണം

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഭരണവ��ി�  നി�ം ��ത ഫയ�  എ�ാണ് െസ�നി�  ലഭ�മായത്;  ആയതി�േമ�

സ�ീകരി� ഫയ� ��െമ�ിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇ�രം ഫയ�ക�  േപാ���  1-�  െച�േ�ാ�  എെ��ാം ��ി��കളാണ് േനരി��ത്;

വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) ഈ ��ം പരിഹരി�ാ�  എ�. ഐ.  സി േയാട് ഉപേദശം േതടിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�

വിശദമാ�ാേമാ;

(എഫ്) നടപടി�മ��  ���ീകരി�് ��ത ഫയ�  എ�േ��് ഭരണ വ��ിന് ന�കാ�

കഴി�െമ�റിയി�ാേമാ?

ൈല�റി കൗ�സിലിെ� അഫിലിേയഷ�� ൈല�റിക��് െക�ിടനി��ാണ�ിന് �ക

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എം.എ�.എ. മാ�െട �ാേദശിക വികസന ഫ�ി� നി�് േകരള േ��് ൈല�റി കൗ�സിലി�

അംഗീകാര�� ൈല�റിക��് െക�ിട നി��ാണ�ിന് �ക അ�വദി�ാനാവിെ��

ധനകാര�വ��ിെ� No.105/NCB1/2018/FIN നി�േ�ശം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��കാല�ളി� ഇ�ര�ി�� ൈല�റിക��് െക�ിടം നി��ാണ�ിന് �ക ന���തിന്

അ�മതി ന�കിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(സി) സം�ാനെ� �ാമ�ളി� ൈല�റി കൗ�സിലിെ� അഫിലിേയഷ�� ൈല�റിക� മാ�ം

ന�ായി �വർ�ി�� �ിതിയി�  േമ�  നി�േ�ശം ഒ� തര�ി�ം �ണപരമായ

നി�േ�ശമ�ാെയ� വിഷയം പരിേശാധന�് വിേധയമാ�ിയി�േ�ാ;  വിശദാംശ��

അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) േമ�  നി�േ�ശം റ�െച�് �ാമീണ ൈല�റികെള േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് എം.എ�.എ.

എസ്.ഡി.എഫ്. ഫ�ി� നി�് ൈല�റി കൗ�സിലിെ� അഫിലിേയഷ�� ൈല�റിക��്

െക�ിടനി��ാണ�ിന് �ക ന���തിന് നി�േ�ശം ന��േമാ?



േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല െട�� േസവി�്സ് വിവര��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല എം.എ�.എ.  ആ�ി വികസന ഫ�ി� 2016-17,  2017-18

വ�ഷ�ളിലായി എ� �ക�െട െട�� േസവി�്സ് ഉ�് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െട�� േസവി�്�മായി ബ�െ�� വിശദാംശ�� സമയ ബ�ിതമായി എം.എ�.എ. മാെര

അറിയി��തി�േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േദശീയപാത ജം�ഷ�കളി� സി.സി.ടി.വി ക�ാമറക�

509. �ീമതി �. �തിഭ : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

കായം�ളം മ�ല�ി�  േദശീയപാതയിലട�ം െപാ� നിര�കളി�  ഉ�ാ�� വാഹന

അപകട��  വ��ി� വ�� സാഹചര��ി�, അപകട��  പരമാവധി �റ��തിേല�്

�ധാനെ�� ജം�ഷ�കളി� സി.സി.ടി.വി ക�ാമറക� �ാപി��തി�േവ�ി എം.എ�.എ. �െട

�േത�ക വികസനനിധിയി�  നി�ം �ക അ�വദി��തിനായി സ��ാരിെ� �േത�ക

അ�മതി�ായി ന�കിയ അേപ�യിേ��  എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�ി��് എ�്

വിശദമാ�ാേമാ ?

െഷാ��� മ�ല�ിെല ���ിക��് ആ�ിവികസന ഫ�്

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

ന��േമാ:

(എ) 2016-17, 2017-18, 2018-19 വ�ഷ�ളിെല ആ�ിവികസന ഫ�ി� നി�ം െഷാ���

മ�ല�ിെല ഏെത�ാം ���ിക��് ഭരണാ�മതി ന�കിെയ�ം �ക എ�െയ�ം

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) അ�മതി ലഭി�തി�  എ� ���ിക�  �റ� �ക�് കരാ�  എ��ി��്;  വിശദാംശം

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ഫ�ിേല�് അ�വദി�തി� എ� �ക ബാ�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

�ളയാന�ര �ന�നി��ാണ�ിനായി േലാകബാ�് വാ�

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

മ�പടി ന��േമാ:



(എ) �ളയാന�ര �ന�നി��ാണ�ിനായി സം�ാന�ിന് േലാകബാ�ി�  നി�ം വാ�

ലഭ�മായി�േ�ാ;എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ��ത വാ� ഏെത�ാം േമഖലകളിലാണ് െചലവഴി�ാ� ഉേ�ശി��െത�് വിശദമാ�േമാ?

ൈവ�ി� ഗവ. ആ��സ് ആ�് സയ�സ് േകാേളജ്

512. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

ൈവ�ി�  ഗവ.  ആ��സ് ആ�് സയ�സ് േകാേളജിെല �ി�സി��  ത�ിക അട���

അധ�ാപക ത�ികക� ��ി�ാ���ലം വിവിധതര�ി�� അ�ഡിേ�ഷ�കൾ ലഭി��തിൽ

കാലതാമസം േനരി�െമ�തിനാ� ��ത ത�ികക� ��ി��തിന് ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ വ��്

സമ��ി� െ�ാേ�ാസലിേ�� ധനകാര� വ��് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ക�നി േബാ�ഡ് േകാ��േറഷ�കളിെല ലാ�്േ�ഡ് നിയമന��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ധനകാര�വ��ിന് കീഴി�� ഏെത�ാം ക�നി േബാ�ഡ് േകാ��േറഷ�കളിെല ലാ�്േ�ഡ്

ത�ികയിെല നിയമന�ളാണ് പി.എസ്.സി. വഴി നട��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി��ത്;

(ബി) ലാ�് േ�ഡ് ത�ികയിെല നിയമനം പി.എസ്.സി. വഴി നട��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ാ�

�ാപന�� ഏെതാെ�യാെണ�് അറിയി�േമാ;

(സി) നാളി�വെരയായി�ം ഇ�രം ത�ികയിെല നിയമനം പി.എസ്.സി.  വഴി നട��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�ാ�തിന് കാരണെമെ��് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ധനകാര�വ��ി� കീഴി�� എ�ാ ക�നി േബാ�ഡ് േകാ��േറഷ�കളിെല�ം നിയമന��

പി.എസ്.സി. വഴി നട��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െമഡിെസപ് ആേരാഗ� ഇൻഷ�റൻസ് പ�തി

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

മ�പടി ന��േമാ:

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

ആേരാഗ� ഇൻഷ�റൻസ് പ�തിയായ െമഡിെസപ് എ�് �ത� �ാബല��ി� വ��വാനാണ്

ഉേ�ശി��ത്;

(ബി) ��ത പ�തി�െട നട�ി�ിനായി ഏെതാെ� ഇൻഷ�റൻസ് ക�നികളി� നി�ം െട�ഡ�

സ�ീകരി�; നട�ി�വകാശം ഏത് ക�നി�് ന�കി; ഓേരാ ക�നി�ം ക�ാ�് െച� �ക�െട

വിശദാംശം എ�ിവ ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ��ത പ�തി നിലവി� വ��േതാ��ടി ജീവന�ാ��ം െപ�ഷ�കാ��ം �തിവ�ഷം എ�



�ക�െട ഇൻഷ�റൻസ് പരിധി ലഭ�മാ�ം; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത പ�തി �കാരം െപ�ഷ�കാരി�  നി�ം �തിമാസ �ീമിയമായി ഈടാ�വാ�

ഉേ�ശി�� �ക എ�;

(ഇ) ��ത പ�തി നിലവി�  വ��േതാ��ടി ശിപായി �ത�  അഡീഷണ�  െസ��റി റാ�്

വെര�� ഉേദ�ാഗ�രി�  നി�ം ഒേര തല�ി�� �തിമാസ �ീമിയമാേണാ ഈടാ�വാ�

ഉേ�ശി��ത്; �തിമാസ �ീമിയമായി ഈടാ�� �ക എ�; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(എഫ്) സം�ാന�ിനക�ം �റ��� ഏെത�ാം സ��ാ�/സ�കാര� ആ�പ�ികെളയാണ് ��ത

ഇൻഷ�റൻസ് പ�തിയി� ഉ�െ���ിയി��ത്; വ��മാ�േമാ;

(ജി) ഔ�് േപഷ��് (ഒ.പി.) ചികി��് ഇൻഷ�റൻസ് പരിര� ലഭ�മാ�േമാ; വ��മാ�േമാ?

പ�ാളി� െപൻഷൻ പ�തി

515. �ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ാളി� െപൻഷൻ പ�തിയിൽ ഉൾെ��ി�� സം�ാന സർ�ാർ ജീവന�ാർ ആെര�ി�ം

േജാലിയിൽ നി�ം വിരമി�ി�േ�ാ ; ഉെ��ിൽ അവ�െട േപര് വിവര�ം വ��ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ ജീവന�ാർ�് പ�ാളി�െപൻഷൻ പ�തി വഴി ലഭി�െമ�് അറിയി�ി�� ആ��ല��ൾ

നൽ�വാൻ കഴി�ി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�േമാ?

പ�ാളി� െപ�ഷ�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ാളി� െപ�ഷ�  പ�തി �ന:പരിേശാധി��തിെന�റി�് പഠി��തിനായി �പീകരി�

സമിതി എ�ാണ് �മതലേയ�ത്;

(ബി) സമിതി ഇതിനകം എ� േയാഗ��  േച��െവ�ം എെ�ാെ� തീ�മാന��

ൈകെ�ാ�െവ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സമിതി�െട കാലാവധി ദീ�ഘി�ി�ക��ാേയാ;  എ�ി�  എ� കാലേ��ാണ്

ദീ�ഘി�ി�ി��ത്;

(ഡി) സ��ാ�  മതിയായ സൗകര���  ഒ��ാ�തിനാ�  സമിതി�് ഇതിനകം േവ�വ�ം

�വ��ി�ാനായി� എ� ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ ?

പ�ാളി� െപ�ഷ�

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

മ�പടി ന��േമാ:



(എ) പ�ാളി� െപ�ഷ� �നഃപരിേശാധനാസമിതി�െട ഓഫീസ് േമ�വിലാസം പി�േകാ�ം േഫാ�

ന��ം ഉ�െ�െട ന�കാേമാ;

(ബി) �നഃപരിേശാധിനാസമിതി 2019 െമയ് 15 വെര എ� സി�ിം�ക� നട�ി; ഏെതാ� േരഖക�

പരിേശാധി�; വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(സി) ജീവന�ാ�െട സംഘടനക�മായി ച�� നട�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  ഏെത�ാം

സംഘടനക�മായി�ാണ് ച�� നട�ിയത്; വിശദാംശം അറിയി�േമാ;

(ഡി) ആയതിെ� അടി�ാന�ി�  പ�ാളി� െപ�ഷ�  �നഃപരിേശാധി��ത് സംബ�ി�

സ��ാ� നയം വ��മാ�േമാ?

പ�ാളി� െപ�ഷ� പ�തി

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ാളി� െപ�ഷ�  പ�തി �ന:പരിേശാധി��തിന് സ��ാ�  നിേയാഗി� ക�ീഷെ�

കാലാവധി എ�ാണ് അവസാനി��െത�് വ��മാ�േമാ;  കാലാവധി ദീ�ഘി�ി�്

ന�കിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ക�ീഷ� നാളി�വെരയായി എെ��ാം �വ��ന�� നട�ിെയ�് വിശദീകരി�േമാ?

സ��ാ� ജീവന�ാ�െട െപർമെന�് എംേ�ായി ന�ർ

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ� ജീവന�ാ��് െപർമെന�് എംേ�ായി ന�� നി�ബ�മാ�വാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ ;

വിശദാംശ�� െവളിെ���ാേമാ ;

(ബി) െപർമെന�് എംേ�ായി ന�� ഇ�വെര�ം ലഭി�ാ� ഡി�ാ��െമ�ക�െട വിഷയം എ�െന

പരിഹരി�ം എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) ��സി��  േകാമ�  സ��ീസി�  െപർമെന�് എംേ�ായി ന��  ലഭ�മാ�വാ�  എ� നടപടി

സ�ീകരി� എ�റിയി�ാേമാ;

(ഡി) െപർമെന�് എംേ�ായി ന��  ന�കിയാ�  ജീവന�ാ�െട വിവരം അറി�വാ�  കഴി��

െവബ് ൈസ�് നിലവി�േ�ാ; വിശദാംശ�� െവളിെ���ാേമാ?

സ��ാ� ജീവന�ാ�െട ശ�ളപരി�രണനടപടി

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

മ�പടി ന��േമാ:



(എ) സം�ാനെ� സ��ാ�  ജീവന�ാ�െട ശ�ളപരി�രണനടപടിക�  സമയബ�ിതമായി

നട�ിലാ��തി�� നടപടിക� ആേലാചി��േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇതിനായി എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി��െത�ം ശ�ളപരി�രണം എേ�ാ�

നട�ിലാ�ാ� കഴി�െമ�ം അറിയി�ാേമാ?

സ��ാ� ജീവന�ാ��് െകാ��വല വാ�ാ� വാ�

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

ന��േമാ:

(എ) സ��ാ� ജീവന�ാ��് െകാ��വല വാ�ാ� ഇേ�ാ�ം സ��ാ� വാ� ന���േ�ാ; എ�ി�

വിശദാംശ�� ന�കാേമാ;

(ബി) ��ത വാ�ാ സംവിധാനം കാലഹരണെ��താെണ�� കാര�ം സ��ാ� പരിേശാധി�േമാ;

(സി) 2016-17,  2017-18,  2018-19  സാ��ിക വ�ഷ�ളി�  എ� േപ��് ഈ വാ�

ലഭി�ി�െ��ം എ� �ക വിതരണം െച�ി�െ��ം അറിയി�ാേമാ?

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

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ� ജീവന�ാ�െട പ�ാളി�െപ�ഷ� പ�തി �ന:പരിേശാധി��തി�� സമിതി�െട

�വ��നം ഏ�ഘ��ിലാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത സമിതിയിെല അംഗ�� ആെരാെ�യാെണ�ം സമിതി�് സ��ാ� ഏ�െ���ിയി�ളള

സൗകര��� എെ�ാെ�യാെണ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സമിതി�െട പരിഗണനാവിഷയ��  എെ�ാെ�യാെണ�ം കാലാവധി എ�വെരയാെണ�ം

വ��മാ�ാേമാ?

ജി�ാ ധനകാര� ഇ�െ��� വിഭാഗ���് �തിയ വാഹന��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ധനകാര�വ��ിെ�റ ജി�ാ ഇ�െ��� വിഭാഗ���ായി �തിയ വാഹന�� വാ�ിയി�േ�ാ;

ഉെ��ി� അതി�� സാഹചര�െമ�ാണ്;

(ബി) ��ത വാഹന�� വാ�ിയതിെ� ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ��ത വിഭാഗ�ിെ� പഴയ വാഹന��  എ� കിേലാമീ��  ഓടിയി�െ��് ജി� തിരി�്

വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഈ വാഹന��  േവെറ ഏെത�ി�ം വ��ിെ� ഉപേയാഗ�ിന് ന��വാ�  തീ�മാനം



ആയി�േ�ാ;

(ഇ) സാ��ിക അ�ട�ം പാലി��തിെ� ഭാഗമായി വാഹന�� ��തായി വാ���ം വാടക�്

എ����ം സംബ�ി�് സ��ാ� ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ ?

െ�ാഫഷണ� വിദ�ാ��ികൾ�� വിദ�ാഭ�ാസ വാ�ാ ധനസഹായം

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിദ�ാഭ�ാസ വാ� എ��ി�� െ�ാഫഷണ� വിദ�ാ��ികെള സഹായി��തിനായി സം�ാന

ബജ�ി�  വകയി��ിയ �ക വിനിേയാഗി�് ഏെത�ാം ബാ�കളാണ്  2018-19,  2019-20

എ�ീ വർഷ�ളിൽ അ�രം വിദ�ാ��ിക��് സഹായം അ�വദി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി �കാരം ഏെത�ാം ബാ�ക� ഏെത�ാം വിദ�ാ��ിക��് എ� �ക വീതം വാ�

നൽകിയി�െ��് വ��മാ�േമാ?

ബജ�് വിഹിതം സംബ�ി� വിവര�ൾ

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

മ�പടി ന��േമാ:

01.04.2019-െല �ിതിവ�് �ാൻ  ,  േനാൺ  -�ാൻ ഇന�ളിെല ബജ�് വിഹിത�ം

എ�്െപൻഡി�ർ േ��്െമ�ം വിവിധ വ��ക� തിരി�ളള വിവര�� ലഭ�മാ�േമാ?

�ാമീണ േറാ�ക�

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

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� �ാമീണ േറാ�ക�െട നിലവാരം ഉയ���തിേല�ായി പ�തിക�

ആവി�രി��തിന് �ാമീണ േറാ�ക� നവീകരി��തിനാ�� ബജ�് വിഹിതം വ��ി�ി�േമാ;

(ബി) �ാമീണ േറാ�ക�െട നവീകരണ�ിന് ഓേരാ മ�ല�ി�ം �േത�ക ഫ�് അ�വദി�േമാ?

വ��ല മ�ല�ി� അ�വദി� പ�തിക�െട വിശദാംശ��

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

ന��േമാ:

(എ) 2016-17, 2017-18, 2018-19 വാ�ഷിക ബ�ജ�കളി� വ��ല മ�ല�ി� അ�വദി�

പ�തിക�െട വിശദാംശ��  ഓേരാ പ�തി�ം അ�വദി� �ക�െട വിവര��  സഹിതം

വിശദമാ�ാേമാ?

(ബി) ��ത പ�തികളി�  ഏെത�ാം ���ിയാെയ�ം മ�് പ�തിക�െട നിലവിെല �ിതി�ം



അറിയി�ാേമാ?

ഭരണാ�മതി ഇ�ാ� മരാമ� �വ��ിക��്ബ�ജ�ി� �തിയതായി അ�വദി� ശീ�ഷക��

528. �ീമതി ഗീതാ േഗാപി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018-2019 �ത�� ബ�ജ�ി� ഭരണാ�മതി ഇ�ാ� മരാമ� ���ികൾ�് അ�വദി�

ശീ�ഷക�� (എം.  എൽ.  എ.മാ� ന��� ശിപാ�ശക�) അ�ബ�ം  II,  വാല�ം  II  എ�

��ക�ി� േരഖെ���ാ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ാരണ�ളാ� ശിപാ�ശ �കാര�� ���ികളിൽ തീ�മാനം ഉ�ാകാെത കിട�� എ�

ഫയ�ക�  ��യി�െ��ി��്;  ഈ വിഷയ�ി�  അടിയ�ിര നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�്

വ��മാ�ാേമാ?

സാ�ഹ�േ�മ െപ�ഷ�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സാ�ഹ�േ�മ െപ�ഷ�  ലഭി��തിന് സ��ാ�  ഏ�െ���ിയിരി�� നിബ�നകളി�

േഭദഗതി വ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി�  എെ�ാെ� ഇള�കളാണ് ഇ�ാര��ി�  െകാ�വ�െത�ം അതി��

സാഹചര�െമ�ായി��െവ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ��തായി വ��ിയ ഇള�ക� �ലം സാ�ഹ�േ�മ െപ�ഷ� ലഭി��തിന് അ�ഹത േനടിയവ�

എ�യാെണ�് െവളിെ���േമാ?

േ�മെപ�ഷ�

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

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം വിവിധ േ�മെപ�ഷ�കളിലായി ന�കിയ �ക ജി�

തിരി�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) വയനാട് ജി�യി� വിവിധ േ�മെപ�ഷ�ക� െെക���വ�െട എ��ം, �ക�ം തരം തിരി�്

ന��േമാ?

സാ�ഹ��ര�ാ െപ�ഷ�

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) സാ�ഹ��ര�ാ െപ�ഷ� വാ��വ�െട എ�ം �റ��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ.  പി.  എ�. കാ�ഡ് ഉ�വെര ��ത െപ�ഷ�  വാ��വരി�  നി�ം ഒഴിവാ��തിന്

തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(സി) െപ�ഷന് അ�ഹരായവെര കെ���തിനായി �തിയ മാനദ���  നി�യി�ി�േ�ാ;

വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

േ�മെപ�ഷ�ക�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േ�മെപ�ഷ�ക�  ����  ന�കിയതിന് എ� �ക െചലവായി എ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �തിവ�ഷം േ�മെപ�ഷ� വിതരണ�ിനായി എ� �ക േവ�ിെവ�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

േ�മെപ�ഷ�ക�െട വിതരണം

533. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഏ� മാസം വെര�� േ�മെപ�ഷ�ക� വിതരണം െച� കഴി� എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) വിവിധ േ�മെപ�ഷ�കളിെല േക�-സം�ാന വിഹിതം എ� വീതമാെണ�് വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) േകരള�ി�  ആെക എ� േപ��് േ�മെപ�ഷ�ക�  ന����്;  ഇതിന് �തിമാസം

ആവശ�മായ �ക എ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

സാ�ഹ��ര�ാെപ�ഷ� അ�ഹത �നഃപരിേശാധി��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േനാ�  �േയാറി�ി േറഷ�  കാ�ഡി�  ഉ�െ��ി�� സാ�ഹ��ര�ാെപ�ഷ�

�ണേഭാ�ാ��െട അ�ഹത �നഃപരിേശാധി��ത് സംബ�ി�് ധനകാര� വ��് �തിയ

ഉ�രവിറ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇ��ലം അ�ഹത��വ��് സാ�ഹ��ര�ാെപ�ഷ� ന�െ��� സാഹചര�ം ഉ�ായി�േ�ാ;

എ�ി� അത് ഒഴിവാ�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) �തിയ േറഷ� കാ�ഡി� �രിഭാഗ�ം െവ� കാ�ഡാെണ�ിരിെ� െപ�ഷ� ഉപേഭാ�ാ���്

േദാഷകരമാ�� ��ത സ��ല� മരവി�ി�േമാ?

േദശീയ �ര� നിവാരണ ഫ�്



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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം േദശീയ �ര� നിവാരണ ഫ�ി� നി�ം എ� �ക

ലഭ�മാ�ിയി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഓഖി,  �ളയം എ�ിവ സം�ാനെ� ബാധി� േവളയി�  േദശീയ �ര� നിവാരണ ഫ�ി�

നി�ം �േത�ക ധനസഹായം ന�കിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) സം�ാന�ിെ� എസ്.ഡി.ആ�. ഫ�ി�  നി�ം ഈ കാലയളവി�  എ� �ക

െചലവഴി�െവ�ം ഇനി എ� �ക മി��െ��ം വിശദീകരി�േമാ?

സ��ാ� േസവന���� ഫീസ് വ�ധന

536. �ീ.എം.ഉ��

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്

,, പി.െക.ബഷീ�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം വിവിധ സ��ാ�  േസവന���� ഫീസ്

വ��ി�ി�ി�േ�ാ; ഓേരാ സാ��ിക വ�ഷെ��ം കണ�ക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) 2019-20  സാ��ിക വ�ഷം േസവന���� ഫീസ് വ��ി�ി�ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സ��ാ� േസവന��െട ഫീസ് വ��ി�ി�ാ� ഏെത�ാം മാനദ��ളാണ് സ�ീകരി�െത�്

അറിയി�ാേമാ?

ജി.എസ്.ടി. വ�മാനം

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� സാ��ിക വ�ഷം ജി.എസ്.ടി.  വ�മാന�ി�  എ� ശതമാനം വള��

ഉ�ാ�െമ�ാണ് �തീ�ി�ി��ത്;

(ബി) എ� ശതമാനം വള��യാണ് ഉ�ായെത�് െവളിെ���േമാ;

(സി) �തീ�ി� വള�� ഉ�ാകാ�തിെ� കാരണം എ�ാെണ�് വിലയി��ിയി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ?

ജി.എസ്.ടി. റീഫ�് അേപ�കൾ

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

മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ജി.എസ്.ടി.  റീഫ�ിനായി �ാപന��  അേപ� സമ��ി�ാ�  നാ�പത് ദിവസ�ിനകം

റീഫ�് ന�കണെമ� വ�വ���ായി�ം ആയത് ന�കാ�  സാധി�ാ� കാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) യഥാസമയം റീഫ�് ലഭി�ാ� �ാപന���് പലിശ ന�കണെമ� വ�വ�

പാലി��േ�ാ  ;  ഉെ��ി�  ഏെത�ാം �ാപന���് ഈ ഇന�ിൽ എ� �പ പലിശ

ന�കിെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) യഥാസമയം റീഫ�ിന് അേപ� സമ��ി� എ� �ാപന���് എ� �പ റീഫ�്

ന�ാ�െ��് അറിയി�ാേമാ?

ജി.എസ്.ടി. രജിേ�ഷ�

539. �ീ. എ� .എ.െന�ി��്

,, മ�ളാം�ഴി അലി

,, പാറ�� അ��

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

ന��േമാ:

(എ) ഒ� വ�ഷം എ� ല�ം �പയി� ��ത� വി�വര�� േഹാ��കളാണ് ജി.എസ്.ടി. രജിേ�ഷ�

എ��ണെമ�് നിയമം നി��ഷി�ിരി��ത്;

(ബി) അ�കാരം വ�മാന�ിെ� അടി�ാന�ിൽ േഹാ��ക�െട എ�ം േശഖരി�ി�േ�ാ;

(സി) ജി.എസ്.ടി.  രജിേ�ഷ�  എ�േ�� �ാപന�ൾ�് അത് ന���തിേല�ായി സ��ാ�

സ�ീകരി�വ�� നടപടിക� എെ��ാമാണ്?

ജി.എസ്.ടി. നട�ിലാ�ിയത് �ലം നി�തിവ�മാന�ി� �റവ്

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

ന��േമാ:

(എ) ജി.എസ്.ടി.  നട�ിലാ�ിയേശഷം സം�ാന�് നി�തിവ�മാന�ി�  �റ��ായി�െ��

��യിൽെ��ി�േ�ാ; ഉെ��ി� അത് എ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ജി.എസ്.ടി.  നട�ിലാ�ിയത് �ലം നി�തിവ�മാന�ി�  �റ��ായി�െ��ി�  അത്

പരിഹരി�ാ� എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;  ഇനി എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ാ�

േപാ��ത്; വിശദമാ�ാേമാ?

ബിനാമി ജി.എസ്.ടി. രജിേ�ഷനി�െട നി�തി െവ�ി�്

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ബിനാമി ജി.എസ്.ടി. രജിേ�ഷനി�െട സം�ാന�് േകാടി�ണ�ിന് �പ�െട നി�തി െവ�ി�്

നട��താ�� വാ�� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഏെതാെ� േമഖലകളിലാണ് ഇ�രം െവ�ി�് നട��തായി കെ��ിയി��െത�്

അറിയി�േമാ;

(സി) ഇ�രം െവ�ി�് നട�� �ാപന��െ�തിെര എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

വിശദാംശം ന��േമാ?

ചര�് േസവന നി�തി േചാ��

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചര�് േസവന നി�തി നട�ിലാ�ിയ േശഷം സം�ാന�ിെ� നി�തി വ�മാന�ി� ഗണ�മായ

�റവ് വ�തായി കെ��ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  എ� േകാടി �പ�െട വ�മാനന�മാണ്

ഉ�ായി��ത്;

(ബി) ഏെത�ാം കാരണ�ാലാണ് നി�തി േചാ�� ഉ�ായി��െത�് െവളിെ���േമാ ;

(സി) ന�െ�� നി�തി വ�മാനം തിരി�് പിടി�വാ� ക�� പ�തി ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം

ന��േമാ;

(ഡി) ഈ സാ��ിക വ�ഷം ചര� േസവന നി�തിയിന�ി� എ� ശതമാനം വളർ�ാനിര�ാണ്

ല��മി��ത്;  ഇത് ൈകവരി��തി�െട ��ത നി�തിയി�  ഉ�ായ ഗണ�മായ �റവ്

പരിഹരി�ാൻ സാധി�േമാ?

അമരവിള സി�േകാ െെട� ഫാ�റി�െട നി�തി �ടി�ിക

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ാ�ി�കര നിേയാജകമ�ല�ിെല അമരവിള സി�േകാ െെട� ഫാ�റി നി�തി �ടി�ിക

ഇന�ി� എ� �ക അട�ാ�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഏ�വ�ഷം �തലാണ് സി�േകാ നി�തി �ടി�ിക വ��ിയെത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സി�േകാ�് നി�തി �ടി�ിക ഉെ��ിൽ �ടി�ിക ഒഴിവാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ാ�

കഴി�േമാ;

(ഡി) െച�കിട വ�വസായ�� ന��ിലാ�േ�ാൾ നി�തി �ടി�ികയി� നി�ം ഒഴിവാ�ാ� നടപടി

സ�ീകരി�ാ� കഴി�േമാ; ഇതിന് ഏെത�ി�ം മാനദ�ം ഉേ�ാ?

െസയി�സ് ടാ�് �ടി�ിക



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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െസയി�സ് ടാ�് ഇന�ി� എ� �പ �ടി�ികയായി സ��ാരിന് ലഭി�ാ��്;

(ബി) െസയി�  ടാ�് �ടി�ിക വ��ിയവ�െ�തിെര ജ�ി നടപടിക�  സ�ീകരി��തായി

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) സ��ാ�  �ഖ�ാപി� കടാശ�ാസ െമാറേ�ാറിയം െസയി�സ് ടാ�് �ടി�ിക വ��ിയവ��ം

ബാധകമാേണാ;

(ഡി) െസയി�സ് ടാ�് �ടി�ിക വ��ിയവ��് അത് തിരി�ട��തിന് സമാശ�ാസ പ�തിക�

നട�ാ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

ചര �േസവന നി�തി നട�ിലാ�ിയ േശഷ�� നി�തി േചാ��

545. �ീ.സി.മ��ി

,, അ�� ഹമീദ് പി.

േഡാ.എം. െക. �നീ�

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

ന��േമാ:

(എ) ചര �േസവന നി�തി നട�ിലാ�ിയ േശഷം സം�ാന�ിന് നി�തി േചാ�� ഉ�ായതായി

കെ��ിയി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ വിശദാംശം അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇ�ര�ി��ാ�� ന�ം എ�കാരം നിക�ാെമ�ാണ് ക���ത്; വിശദീകരി�േമാ?

ചര�േസവനനി�തി

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കയ�മതി നട��വ��ം അേതാെടാ�ം തെ� �േത�ക സാ��ികേമഖലയിേല�് ചര�ക�ം

േസവന��ം ന���വ��ം ഉറവിട�ി�നി�ം അധികമായി പിടി� ചര�േസവനനി�തി

തിരി� ന���തിന് എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത വിഷയ�ി� നി�തി വ��് ൈക��ിയ നി�തി�ക നി�ിത സമയ�ി��ി� തിരി�

ന�കാ� കഴി�� തര�ി� എെ��ി�ം മാ��� വ��ാ� ഉേ�ശി�ി�േ�ാ;വ��മാ�േമാ;

(സി) േമ� �ചി�ി� ��ം പരിഹരി��തിന് അടിയ�രനടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ ?

വയനാട് ജി�യിെല ചര�് േസവന നി�തി വ��ിെല ൈ�വ� ത�ിക

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

മ�പടി ന��േമാ:



(എ) വയനാട് ജി�യിെല ചര�് േസവന നി�തി വ��ി� എ� ൈ�വ� ത�ികക� ഉ�്;

(ബി) വയനാട് ജി�യിെല ചര�് േസവന നി�തി വ��ി� എ� വാഹന�� അ�വദി�ി��്;

(സി) എ� ൈ�വ�മാെര കരാ�  വ�വ�യി�  നിയമി�ി��്;  ഇവെര കരാ�  വ�വ�യി�

നിയമി��തിന് എ�് മാനദ�മാണ് പാലി�ി��ത്;

(ഡി) ദിവസേവതനാടി�ാന�ി� എ� ൈ�വ�മാ� േജാലി െച���്;

(ഇ) വയനാട് ജി�യിെല ചര�് േസവന നി�തി വ��ി� എ�ാണ് അവസാനമായി എംേ�ാ�െമ�്

എേ��് �േഖന ൈ�വ�മാെര നിയമി�ത്;ഇേ�ാ�  എംേ�ാ�െമ�് എേ��് വഴി

ൈ�വ�മാെര നിയമി�ാതിരി��തി�� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ?

�ളയ െസ�്

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനം േനരി�� �ളയ ന�ം നിക�വാ� െസ�് പിരി��തിന് ജി.എസ്.ടി. കൗ�സി�

അ�മതി ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) എ� ശതമാനം െസ�് പിരി�വാനാണ് ജി.എസ്.ടി. കൗ�സിലിെ� അ�മതി േതടിയെത�ം

എ� ശതമാനം പിരി�വാ� അ�മതി ലഭി�െവ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇതി�െട എ� േകാടി �പ അധികമായി സമാഹരി�വാ� സാധി�െമ�് െവളിെ���േമാ;

(ഡി) െസ�് സംബ�ി� തീ�മാനം നട�ിലാ��തിന് കാലതാമസം ഉ�ായത് ഏത്

സാഹചര��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ?

�ഷറികളി� േകാ�ബാ�ിംഗ്

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� എ�ാ �ഷറികെള�ം േകാ�ബാ�ിംഗ് �ംഖല�മായി ബ�ി�ി�ി�േ�ാ;

(ബി) �ഷറി േസവിം�സ് അ�ൗ�് ഉ�വ��് �ഷറി െച�് �േഖനയ�ാെത േപ ഇ�  �ിപ്

സ�ദായം വഴി പണം പി�വലി�ാ�� സംവിധാനം നട�ിലാ�ാ�  നടപടി സ�ീകരി�േമാ  ;

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ ;

(സി) സം�ാനെ� �ഷറികളി� എ.ടി.എം. സംവിധാനം ഏ�െ���ക�ം ��ത എ.ടി.എം കാ�ഡ്

ഉപേയാഗി�് മ�് േദശസാ��ത ബാ�കളിെല എ.ടി.എം ശാഖകളി�  നി�ം പണം

പി�വലി�ാ�� സംവിധാനം ഏ�െ���� കാര�ം പരിഗണി�േമാ ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ ;

(ഡി) �ഷറി േസവിം�സ് അ�ൗ�ി� ഇടപാട് നട�േ�ാ� ഉപേഭാ�ാവിെ� െമാൈബ� േഫാണി�

ത�സമയം വിവരം എസ്.എം.എസ്.  �േഖന ന�കാ�  നടപടി സ�ീകരി�േമാ  ;  വിശദാംശം

ന��േമാ?



സ��ഷറി െക�ിട നി��ാണം

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചാ��� സ��ഷറി�് സ��മായി െക�ിടം നി��ി��തി�� സാേ�തികാ�മതി ഇതിനകം

ലഭി�ി�േ�ാ ; ഉെ��ി� ��ത െക�ിട നി��ാണം എേ�ാ� ആരംഭി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ചാ���  നിേയാജകമ�ല�ി��െ�� പര��  സ��ഷറി�് സ��മായി െക�ിടം

നി��ി��തിന് �മി വി�കി�ിയി�േ�ാ  ;  ഉെ��ി�  �ഷറി

അടി�ാനസൗകര�വികസനപ�തിയി� ഉ�െ���ി ��ത �ഷറി�് െക�ിടം നി��ി��തിന്

നടപടിക� ആരംഭി�ി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ?

െച��ഴ സ�് �ഷറി�് �തിയ െക�ിടം

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

ന��േമാ:

പ���  മ�ല�ിെല െച��ഴ സ�് �ഷറി�് �തിയ െക�ിടം നി��ി�ാ�  ഫ�്

അ�വദി��തി�� നടപടിക� ഏത് വെരയാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ?

പഴയ�ാടി സ��ഷറി െക�ിടം

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

ന��േമാ:

213  ല�ം �പ�െട സാേ�തികാ�മതി ലഭി� ക��  ജി�യിെല പഴയ�ാടി സ��ഷറി

െക�ിടനിർ�ാണം എേ�ാ� ആരംഭി�ാ� കഴി�ം; വിശദാംശം ന�കാേമാ?

േകാ��� സബ് �ഷറി�് �തിയ െക�ിട�ം �ല�ം

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ��� സബ് �ഷറി�് �തിയ െക�ിട�ം �ല�ം അ�വദി���മായി ബ�െ��് ധനകാര�

വ��ം �ഷറി ഡയറ��ം സ�ീകരി� നടപടിക� അറിയി�േമാ;

(ബി) രജിേ�ഷ� വ��ിെ�റ അധീനതയിലായി�� ��ത �ല�ിെ�റ ൈകമാ�ം സംബ�ി�്

��ത വ��േമധാവിയി�  നി�ം �ഷറി വ��ിന് എെ��ി�ം മ�പടി ലഭി�ി�േ�ാെയ�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) േകാ��� സബ് �ഷറി�െട േശാചനീയാവ� പരിഗണി�് �തിയ െക�ിട�ി�ം �ല�ി�ം

േവ� അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?



ച�രം�ളം, െപാ�ാനി �ഷറികളിെല �മേ��ക�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മല�റം ജി�യിെല ച�രം�ളം,  െപാ�ാനി �ഷറികളി� 2018 ഒേ�ാബ� മാസ�ി� ആെക

എ� �പ�െട �മേ��ക� കെ��ിയി��്;

(ബി) എ� �ിരനിേ�പ സ��ിഫി��ക� വ�ാജ സ��ിഫി��ായി വിതരണം െച�ി��്;  ഇ�െന

വിതരണം െച� സ��ിഫി��ക�െട �ല�ം എ�യാണ്;

(സി) വ�ാജ �ിരനിേ�പ സ��ിഫി��് തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളി�  പണയെ���ക വഴി

സ��ാരിന് ഏത് രീതിയിലാണ് ന�ം സംഭവി�ി��ത്; വിശദാംശം ന��േമാ?

േലാ�റി�െട സ�ാനഘടനയി� െച�സ�ാന�ൾ �റ�താ�� ആേ�പം

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േലാ�റി�െട സ�ാനഘടനയി�  െച�സ�ാന�ൾ �റ�താ�� ആേ�പം

��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) ജന��മായി േനരി�ിടെപ�� േലാ�റി ഏജ�മാ�െട അഭി�ായം ഇ�ാര��ി� പരിഗണി�ാ�

നടപടി സ�ീകരി�േമാ ;

(സി) ഏജ�മാ�െട അഭി�ായം ഓൺൈലനായി സ�ീകരി�് സ�ാനഘടന പരി�രി�ാ�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാ ?

േലാ�റി ടി��് വിതരണം

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇതരസം�ാന േലാ�റിക�ം വ�ാജ ന��  േലാ�റിക�ം സം�ാന�ിനക�് അതി��ി

ജി�കളി� വിതരണം െച��േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി�  ജി�ാേലാ�റി ഓഫീസി�  നി�ം �തിവാരം െമാ�വിതരണ�ാരായ

അന�ജി��ാ��് േലാ�റി ടി��് ന���േ�ാ;

(സി) ഉെ��ി� അതാ� ജി�കളി� തെ� ഇവ ന�കാ� നടപടിക� സ�ീകരി��തിന് തട���

ഉേ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

േലാ�റി ടി��ി�െട�� വ�മാനം



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

ന��േമാ:

(എ) േലാ�റി ടി��് വി�പന വഴി �തിവ�ഷം സം�ാന�ിന് ലഭി�� വ�മാനം എ�യാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) വ�ാജേലാ�റി തട��തി�ം ഭാഗ��റി വി��ന�ം സ�ാനവിതരണ�ം ��ത�

കാര��മമാ��തി�ം എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് അറിയി�േമാ?

കാ�ണ� പ�തി

558. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിലവി�  കാ�ണ� പ�തി �കാരം ജി�ാതല സമിതി പരിേശാധി�് ധനസഹായം ന���

��തരമായ അ�ഖ�� ഏെതാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതി�  െപടാ��ം എ�ാ�  അതീവ��തരെമ�് േഡാ��മാ�  സ��ിൈഫ െച���മായ

അ�ഖ����ടി ചികി�ാ സഹായം ന��� കാര�ം പരിഗണി�വാ�  ജി�ാതല

സമിതിക��് അധികാരം ന��േമാ എ�റിയി�േമാ ?

കാ�ണ� ആേരാഗ� �ര�ാ പ�തി

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സമ� ആേരാഗ� ഇ�ഷ�റ�സ് പ�തി പരി�രി�് കാ�ണ� ആേരാഗ� �ര�ാ പ�തി

നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ ;

(ബി) �തിയ പ�തി�കാരം ജന���് ലഭി�� ചികി�ാ സഹായം വിശദമാ�േമാ;

(സി) �ധാ�മ�ി ജ� ആേരാഗ� േയാജന പ�തി�മായി ബ�ി�ി�ാേണാ കാ�ണ� �ര�ാ പ�തി

നട�ിലാ�ിയി��ത് എ�് വ��മാ�േമാ?

കാ�ണ� ചികി� പ�തി

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018-19 സാ��ിക വ�ഷം കാ�ണ�ാ േലാ�റി, കാ�ണ�ാ �സ് േലാ�റി എ�ിവയി�െട ലഭി�

വ�മാനം എ� േകാടി �പയായി��;

(ബി) ��ത സാ��ിക വ�ഷം കാ�ണ�ാ ചികി�ാ പ�തിയി�െട എ� �പ ധനസഹായമായി

ന�കിെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) കാ�ണ� ചികി� പ�തി നി��ലാ�ി �തിയ പ�തി നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം



ന��േമാ?

കാ�ണ� ചികി�ാ സഹായം

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

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  നിലവി�  വ� േശഷം വയനാട് ജി�യി�  കാ�ണ� പ�തിയി�െട എ� �ക

വിതരണം െച�; ഇതിെ� പ�ിക ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) കാ�ണ� ചികി�ാ സഹായം ലഭ�മാ�� വയനാട്,  ക��, േകാഴിേ�ാട് ജി�കളിെല

ആ�പ�ിക�െട േപര് വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ?

കാ�ണ� ഫ�ി� നി�ം ശ��ിയാ ധനസഹായം

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ണ� െബനവല�് ഫ�ി�  നി�ം ശ��ിയ�ാവശ�മായ ചികി�ാധനസഹായം

ലഭി��തിന് ശ��ിയ നട��തിന് ��ായി അേപ� സമ��ി�ണം എ�

നിബ�ന�േ�ാ;

(ബി) ഈ നിബ�ന കാരണം �ദയാഘാതം അട��� അടിയ�ര ഘ��ളി�  സ�ജറി

നടേ��ിവ�� േരാഗ���് കാ�ണ� പ�തി�െട സഹായം ലഭി��ിെ�� കാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) അടിയ�ര ശ��ിയക� െചേ��ിവ�� േരാഗിക��് �ടി കാ�ണ� പ�തി�െട സഹായം

ലഭി��തിനായി നിബ�നയി�  ഇളവ് വ���തിന് ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വിശദാംശ�� ന�കാേമാ?

െക.എസ്.എഫ്.ഇ. ചി�ി േലലം

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.എഫ്.ഇ.  �െട �തിമാസചി�ിക�െട േലല�ി�  ഇടപാ�കാെര �ഷണം െച�്

നിയമവി��മായി പണം ത�ിെയ��� സംഘ��  �വ��ി� വ��തായി

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ആയതിെ� അേന�ഷണം ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) മാഫിയ സംഘ��െട �വ��നം കാരണം െക.എസ്.എഫ്.ഇ. ചി�ി േലലം സാധാരണ�ാരന്

അ�ാപ�മാ�� അവ��് അടിയ�ര പരിഹാരം കെ��േമാ;

(ഡി) ഇ�രം ഇടപാ�കളി�  ജീവന�ാ�െട ഇടെപട�ക�  കെ��ിയി�േ�ാ;  എ�ി�

���ാ�െ�തിെര ക�ശന നടപടി സ�ീകരി�േമാ?



െക.എസ്.എഫ്.ഇ.�െട �വാസി ചി�ി

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.എഫ്  .ഇ.�െട �വാസി ചി�ിയി�െട നാളി�വെര എ� േകാടി �പയാണ്

സമാഹരി�ാ� കഴി�െത�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇതിെ� പരസ��ിനായി നാളി�വെര എ� േകാടി �പയാണ് െചലവഴി�െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇതിെ� നട�ി�ിെ� ഭാഗമായ വിേദശയാ�,  താമസം,  ഡി.എ.  എ�ീ ഇന�ളി�  എ�

�കയാണ് െചലവഴി�െത�് വ��മാ�േമാ?

�വാസി ചി�ി

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.എഫ്.ഇ �വാസി ചി�ിയിേല�് എ� േകാടി �പ�െട വിേദശ മലയാളി പ�ാളി�ം

2019 മാ��് 31 വെര ഉ�ായി�െ��് െവളിെ���േമാ;

(ബി) ചി�ി വ�മാന�ി�  നി�ം കി�ബി�് ഇതിേനാടകം എ� േകാടി �പ സഹായമായി

ന�കിെയ�് അറിയി�േമാ;

(സി) ചി�ി നട�ി�ി�ം �ചാരണ�ി�മായി ഇതിേനാടകം ഏെത�ാം വിഭാഗ�ിലായി എ� േകാടി�പ

െചലവഴി�െവ� െവളിെ���േമാ?

�വാസി ചി�ി വഴി സമാഹരി�� �ക

566. �ീ.സി. ദിവാകര�

,, ഇ.െക.വിജയ�

,, �ഹ�ദ് �ഹസി� പി.

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.എഫ്.ഇ. �വാസി ചി�ി ആരംഭി�തിന് േശഷ�� �േരാഗതി വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) �വാസി ചി�ി �േറാപ�� രാജ��ളി�ം ആരംഭി��തിന് പ�തി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) �വാസി ചി�ി�െട �േത�കതക�ം ചി�ി വഴി സമാഹരി�� �ക േകരള�ിെ� വികസന�ിന്

ഏത് തര�ി� ഉപേയാഗെ���െമ�ം അറിയി�േമാ?

െക.എസ്.എഫ്.ഇ. ശാഖക�



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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.എഫ്.ഇ.�െട �തിയ ശാഖക�  ആരംഭി��തി�� നി�േ�ശ��

അംഗീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത ശാഖക�  ആരംഭി��ത് എെ��ാം മാനദ���െട അടി�ാന�ിലാെണ�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) സം�ാനെ� എ�ാ നഗരസഭകളി�ം �ാമപ�ായ�കളി�ം െക.എസ്.എഫ്.ഇ.

ശാഖ�േ�ാ; അറിയി�േമാ;

(ഡി) �ലേശഖര�രം �ാമപ�ായ�ി�  ശാഖ ആരംഭി��തി�� നി�േ�ശ�േ�ാ;  എ�ി�

പരിഗണന ലി�ി� ഉ�െ��ി�േ�ാ എ�് െവളിെ���േമാ?

ആേരാഗ� ഇ��റ�സ് പ�തി

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

മ�പടി ന��േമാ:

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

നി��ഹണം ഏത് �ാപന�ിനാണ് ന�കിയിരി��ത്; ��ത �ാപനം ക�ാ�് െച� �ക

എ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ-െട�റി� പെ��� മ�് �ാപന��െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ; അവ� േക�ാ�് െച�

നിര�ക� വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇേ�ാ�  കരാറി�  ഏ�െ��ി�� ക�നി ആ�.എസ്.ബി.ൈവ.  പ�തിയി�െട സ��ാ�

ആ�പ�ിക��് വ��ക �ടി�ിക വ��ിയതായ വാ�� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) കരാ�കാര� ന�േക� േസവനം ന�കാെത വ�� സാഹചര��ി� എ�് പീന� േ�ാസാണ്

കരാറി� ഉ�െ���ിയിരി��െത�് വ��മാ�േമാ; ഇെ��ി� ആയത് ഉ�െ���ാ� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

അപകടസാധ�ത�ളള െതാഴി� െച��വർ�് െമഡി�� ഇ��റ�സ് പ�തി

T 569.�ീ.മ�ളാം�ഴി അലി

െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��

�ീ.എ�. ഷം��ീ�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അപകടസാധ�ത�ളള െതാഴി� െച�� എ�ാ വിഭാഗം ജീവന�ാെര�ം സ��ാ� ജീവന�ാ��്

ഏ�െ���ിയി�ളള െമഡി�� ഇ��റ�സ് പ�തിയി� ഉ�െ���ിയി�േ�ാ;

(ബി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.യിെല ��വ�  ജീവന�ാെര�ം വ�വസായ വ��ി�കീഴി�ളള വിവിധ



ഫാ�റികളി�ം ക�നികളി�ം േജാലി െച��വെര�ം പ�തി� കീഴി�  ഉ�െ���ിയി�ിെ��

ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി�  എ�െകാ�ാണ് ഇ�രം �ാപന�ളിെല ജീവന�ാെര ഉൾെ���ാ�െത�്

അറിയി�േമാ;

(ഡി) അപകടസാധ�ത�ളള േജാലിെച�� ��വൻ ഉേദ�ാഗ���ം ഇ��റ�സ് പരിര�

ഉറ�വ��� തര�ി� പ�തിയി� മാ�ം വ��� കാര�ം പരിഗണി�േമാ?

���� �ാമം

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െചറിയ �ക�ളള �������് �ാമം േനരി��തി�ളള കാരണം

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇത് പരിഹരി��തിന് സ�ീകരി�ി�ളള നടപടിക� എെ��ാെമ�് അറിയി�േമാ;

(സി) �റ� �ക�ളള �����ളി�  ��ത� �ല�ം �ാ�് െച�് ന�കിയ�വഴി കഴി� ര�്

സാ��ിക വ�ഷ�ളി� ലഭി� അധികവ�മാനെമ�െയ�് വിശദമാ�േമാ?

കയ� �വ�പ�തി

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കയ� �വ�പ�തി�െട ഉേ�ശ�ല���� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �ള��െട�ം േതാ�ക�െട�ം നീർ�ാ�ക�െട�ം സംര�ണ�ിന് ഈ പ�തി

�േയാജനെ����ത് എ�െനെയ�് വിശദമാ�ാേമാ?

കയ� െഫഡിെ� �തന പ�തിക�

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

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാരിെ� കാല�് കയ� വ�വസായ േമഖലയി� കയ�െഫഡ് നട�ിലാ�ിയി�� �തന

പ�തിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) കയ� െഫഡിെ� �വ��നം ലാഭ�ിലാേണാ ന��ിലാേണാെയ�് വിശദീകരി�േമാ?

ചകിരിേ�ാറ് േ�ാസസിംഗ്

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

മ�പടി ന��േമാ:



തമി�നാ�ി� വലിയ േതാതി� നട�� ചകിരിേ�ാറ്(കയ�പി�്) �േത�ക േ�ാസസിംഗ് നട�ി

ക�കളാ�ി മാ�ി ഉയ�� വില�് വിേദശേ��് കയ�മതി െച�� വ�വസായം അേത

മാ�കയി� േകരള�ി�ം ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െക സ�ി�് േപാർ�ൽ

574. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�വസായ സംരംഭക��് ഓ�ൈലനി�െട അ�മതി ന���തി�� െക സ�ി�് േപാ���

നിലവി� വ�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത േപാ��ലി� ഇ�വെര രജി�� െച� അേപ�ക� എ�യാെണ�ം അതി� സം�ാന

തല�ി� അ�മതി ആവശ���വ എ�യാെണ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) അതി�  നിബ�ന പാലി�് ലഭി� അേപ�കളി�  എ�െയ��ിന് ഇതിനകം അ�മതി

ന�കിെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��� ദിവസ�ി��ി� അ�മതി ലഭി�ിെ��ി� കി�� ഡീംഡ് ൈലസ�സ് വഴി ഇതിനകം

എ� അേപ�ക��് അ�മതി ലഭി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ?

െക-സ�ി�് േപാ���

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

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�വസായ സംരംഭക��് ഓ�ൈലനി�െട അ�മതി ന���തി�� െക-സ�ി�് േപാ���

ഏത് ഏജ�സിയാണ് വികസി�ി�് ന�കിയെത�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത ഏജ�സി�് ഇതിനായി നാളി�വെര എ� �ക ന�കിെയ�് െവളിെ���േമാ;

(സി) ��ത േപാ��ലിന് എെ��ി�ം സാേ�തിക തകരാ�  സംഭവി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  തകരാർ

പരിഹരി��തിന് സ�ീകരി�ി�� നടപടി വ��മാ�േമാ?

േകരള വാണിജ� മിഷ�

576. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�വസായം േ�ാ�ാഹി�ി��തിെ� ഭാഗമായി േകരള വാണിജ� മിഷ� �പീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതി�െട വ�വസായ സംരംഭക��് ന��� സഹായ�� എെ�ാെ�യാണ്;

(സി) േകരള വാണിജ� മിഷെ� �പീകരണ�ി�െട വ�വസായ രംഗ�് വ�ി�� മാ���

വ��മാ�േമാ?



സിമ�് വില �റ��തിന് സിമ�് നി��ാതാ��മായി ച��

577. �ീ.അ�� �കാശ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സിമ�് വിലയി� കഴി� ആ�മാസ�ി�ളളി� എ�പത് �പേയാളം �ടിയത്

നി��ാണ േമഖലയി�  ക�� �തിസ�ി ��ി�ി�െ�� റിേ�ാ��ക�  വ�താപരമാേണാ;

വ��മാ�േമാ ;

(ബി) സിമ�് വില �റ��തിന് സിമ�് നി��ാതാ��മായി ച�� നട�ിയി�േ�ാ;  ഇെ��ി�

അ�ാര�ം പരിഗണി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

വ�വസായം ആരംഭി��തി�� നടപടി�മം ല�കരി�ൽ

578. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വ�വസായം ആരംഭി��തി�� നടപടി�മം ല�കരി��തിെ� ഭാഗമായി

ഇതിനകം സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) ഇതി�െട �തിയ വ�വസായസംരംഭക�െട എ��ി� കാര�മായ വ��നവ് ഉ�ായി�േ�ാ;

(സി) വ�വസായ���്  30  ദിവസ�ി��ി�  അ�മതി ന���തിന് െക സ�ി�്

�ാവ��ികമാ�ിയി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ?

നി��ാണ േമഖലയിൽ അസം�ത വ���െട ദൗ�ലഭ�ം

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

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അസം�ത വ���െട ദൗ�ലഭ�ം നി��ാണ രംഗ�് ഉ�ാ�ിയ �ംഭനാവ�

��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  കരി��ം െമ��ം അട��� അസം�ത വ���െട

ലഭ�ത�റ�ം വില�യ��ം സിമ�ിെ� അനിയ�ിത വില�യ��ം നി��ാണ േമഖലെയ

എ�കാരമാണ് �തി�ലമായി ബാധി�ി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) നി��ാണ േമഖലയിെല �തിസ�ി പരിഹരി��തിനാ�ം കരി��ിെ��ം െമ�ലി��ം ലഭ�ത

വ��ി�ി�് വിലവ��നവ് തട��തി�ം സിമ�ിെ� അമിത വില നിയ�ി��തി�ം എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) നിലവി�� മണ� �ാമം പരിഹരി��തിനായി സം�ാനെ� വിവിധ ഡാ�കളി�  നി�്

മണ�  േശഖരി�് നി��ാണ �വ��ന���് ഉപേയാഗി��തിനായി നടപടികൾ

സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന�കാേമാ?



നി��ാണ സാമ�ിക�െട വില�യ�ം

580. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി.

,, പി.ഉൈബ��

,, സി.മ��ി

,, എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സിമ�്,  മണ�, െമ��, ക�ി എ�ിവ�െട വില�യ�ം �ലം നി��ാണ േമഖല ക��

�തിസ�ിയിലാെണ�ത് ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) വില�യ�െ� �ട��് െക�ിട നി��ാണെ�ലവ് ച�ര�യടി�് 250 �പേയാളം വ��ി�ത്

സാധാരണ�ാരായ ആ�ക�െട �ഹനി��ാണെ� �തി�ലമായി ബാധി�തായി

കെ��ിയി�േ�ാ;

(സി) നി��ാണ സാമ�ിക�െട വില�യ�ം തട��തി�ം സാധാരണ�ാ��് �റ� െചലവി�

നി��ാണ സാമ�ിക�  ലഭ�മാ��തി�ം സ�ീകരി�വ�� നടപടിക�  എെ��ാമാെണ�്

വിശദമാ�ാേമാ?

സം�ാനെ� വ�വസായ സൗ�ദമാ��തിന് നടപടി

581. �ീ.അ�പ് േജ�ബ്

,, ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സംരംഭ��  ആരംഭി��തിന് ആവശ�മായ അ�മതിക�ം സൗകര���ം

അതിേവഗം ലഭ�മാ�ക എ� ഉേ�ശേ�ാെട െകാ�വ� േകരള ഇ�െവ�്െമ�് െ�ാേമാഷ�

ആ�് െഫസിലിേ�ഷ� ആ�് 2018 നട�ിലാ�ിയ േശഷം വ�വസായ രംഗ�് എ�് മാ�മാണ്

വ�ി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) വ�വസായ��  ആരംഭി��തിന് വിവിധ വ��കളി�  നി�ം അ�മതി ലഭി��തിന്

ഏ�െ���ിയ ഏകജാലക ഓ�ൈല� സംവിധാനം വിജയ�ദമാേണാ;

(സി) ��ത സംവിധാന�ി�  വ�ാപകമായ പാളി�ക�  ഉ�തായ പരാതി ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

ഉെ��ി�  അത് പരിഹരി��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�  എെ�ാെ�യാെണ�്

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) വ�വസായ �ണി�ക��ായി ബ�നില വ�വസായ സ��യ��  ആരംഭി�െമ� �ഖ�ാപനം

�ാവ��ികമാ�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  എവിെടെയാെ�യാണ് അവ ആരംഭി��െത�്

അറിയി�േമാ ;

(ഇ) �ഖ�മ�ി�െട വിേദശസ��ശന�ി�െട �തിയ വ�വസായ നിേ�പം സം�ാനേ��്

െകാ�വ�വാ� കഴി�െമ�് വിലയി���േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?



െക.എസ്.ഡി.പി.െയ സംര�ി��തി�ളള പ�തിക�

T 582.�ീ.വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ഡി.പി.െയ തക��യി�  നി�ം ര�ി��തിന് ഇൗ സ��ാ�  പ�തിക�

ആവി�രി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ക�നിയിെല േനാ�ബീ�ാലാ�ം �ാ�് ���േതാതി� �വ��നസ�മായി�േ�ാ; ഒ� വ�ഷം

എ� േകാടി �പ�െട മ��് ഉ�പാദി�ി�വാനാണ് ല��മി��ത്;

(സി) ��ത ക�നിയിൽ ഉൽ�ാദി�ി�� മ��ിെ� വിപണന�ിന് ആവി�രി� പ�തിക�

എെ�ാെ�യാണ് എ�റിയി�ാേമാ?

െപാ�േമഖല �ാപന�ളി� പി.എസ്.സി.വഴി നിയമനം നട��തിന് നടപടി

583. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�വസായ വ��ിന് കീഴി�� ഏെത�ാം െപാ�േമഖല �ാപന�ളിെല ലാ�്േ�ഡ്

ത�ികയിെല നിയമന�ളാണ് പി.എസ്.സി. വഴി നട��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി��ത്;

(ബി) ലാ�്േ�ഡ് ത�ികയിെല നിയമനം പി.എസ്.സി.  വഴി നട��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ാ�

എ� �ാപന���്; അവ ഏെത�ാെമ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) പി.എസ്.സി.  വഴി ഇ�രം �ാപന�ളി�  നിയമനം നട��തി�� തട�െമ�ാെണ�്

അറിയി�േമാ;

(ഡി) വ�വസായ വ��ിന് കീഴി�� എ�ാ െപാ�േമഖല �ാപന�ളിെല�ം നിയമന��

പി.എസ്.സി. വഴി നട��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െപാ�േമഖല �ാപന�െള ലാഭ�ിലാ��തി�ളള പ�തിക�

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

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  െപാ�േമഖല �ാപന�െള ലാഭകരമാ��തിന് എെ��ി�ം പ�തി

ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) എ�ിൽ ��ത പ�തിയി�െട  2016-17  ,  2017-18  ,  2018-19  എ�ീ സാ��ിക

വ�ഷ�ളി�  ഓേരാ വ�ഷ�ം എ� െപാ�േമഖല �ാപന�െള ലാഭ�ിലാ�ാൻ

സാധി�ി��്;വിശദമാ�േമാ;

(സി) േമ�റ� കാലയളവി�  എ� െപാ�േമഖല �ാപന��  ഓേരാ വ�ഷ�ം ന��ിലായി

എ�തിെ� വിശദാംശം ന��േമാ;



(ഡി) ലാഭ�ിലായ െപാ�േമഖല �ാപന�െള�ാം �ടി  2016-17,  2017-18,  2018-19

സാ��ിക വ�ഷ�ളി� ഓേരാ വ�ഷ�ം െെകവരി� ലാഭം എ�യായി��;

(ഇ) ന��ിലായ �ാപന�െള�ാം �ടി  2016-17, 2017-18, 2018-19 എ�ീ സാ��ിക

വ�ഷ�ളി� ഓേരാ വ�ഷ�ം വ��ിവ� ന�ം എ� േകാടി �പയായി��;െവളിെ���ാേമാ?

െപാ�േമഖലാ �ാപന��

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

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�വസായ വ��ിെ� കീഴി� ഇേ�ാ� എ� െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളാ��ത്;  അവയി�

എ� �ാപന��  നിലവിൽ ലാഭ�ി�  �വ��ി���് എ�ം അവ ഏെതാെ� എ�ം

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െപാ�േമഖലാ �ാപന��െട ഉ�മന�ിനായി എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

വിശദമാ�ാേമാ ?

ലാഭ�ി� �വ��ി�� െപാ�േമഖല �ാപന��

586. �ീ.എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �വ��ി��െപാ�േമഖല �ാപന�� ഏെതാെ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത �ാപന�ളി� ലാഭ�ി� �വ��ി��വ ഏെതാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) െപാ�േമഖല �ാപന�ളിെല നിയമന�� പി.എസ്.സി. �േഖന ആ��തിന് ഈ സ��ാ�

ൈകെ�ാ� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം ലാഭ�ിലായ െപാ�േമഖല �ാപന��

ഏെതാെ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ?

ലാഭ�ി� �വ��ി�� െപാ�േമഖലാ�ാപന��

587. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േ�ാ�  എ� െപാ�േമഖലാ�ാപന��  ലാഭ�ി�

�വ��ി�ി��െവ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) നിലവി�  എ� െപാ�േമഖലാ�ാപന��  ലാഭ�ി�  �വ��ി�ി�വാ�  കഴി�ി��്;

വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(സി) 2016  മാ��്  31ന് സം�ാനെ� െപാ�േമഖലാ�ാപന��െട ആെക വി�വരവ് എ�

േകാടി �പയായി��;



(ഡി) 2019 മാ��് 31ന് ആെക വി�വരവ് എ� േകാടി �പയാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഇ) െപാ�േമഖലാ �ാപന�െള ന��ി�  നി�ം കരകയ�ി ലാഭ�ി�  �വ��ി�ി��തിന്

എെ��ാം ഇടെപട�ക�ം നടപടിക�മാണ് നട�ിെ�ാ�ിരി��ത്;  വിശദാംശം

വ��മാ�േമാ?

ന��ി� �വ��ി�� െപാ�േമഖല �ാപന��

588. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ��

മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം വ�വസായ വ��ിന് കീഴി�� എ�

െപാ�േമഖല�ാപന�െള ന��ി�  നി�ം ലാഭ�ിെല�ി�വാ�  കഴി�ി��്;

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ന��ി�  �വ��ി�� െപാ�േമഖല �ാപന��  ഏെത�ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

ആയവ ലാഭ�ിെല�ി��തിനായി സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

െപാ�േമഖലാ�ാപന��െട �ന��ാരണം

589. �ീ.ആ�. രാേജഷ്

,, എം. നൗഷാദ്

,, രാ� എ�ഹാം

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

മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ലാഭ�ി� �വ��ി�� െപാ�േമഖലാവ�വസായ�ാപന�� േക� സ��ാ� �� വില�്

സ�കാര�േമഖല�് ൈകമാ��തി� വിപരീതമായി സം�ാനെ�

െപാ�േമഖലാവ�വസായ�ാപന�െള �ന��രി�് ലാഭ�ിലാ��തിന് ൈകെ�ാ�വ��

നടപടിക�െട ഫല�ാ�ി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) തക��യിലായി�� െക�േ�ാണിെന ആ�നീകരി�് വി�ലീകരി�തി�െട വി�വരവി�

സ ൃ�ി�ാ� കഴി� േന�ം എ�െയ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) �ാവ���  െകാ�ി�  െകമി��സ് ലിമി�ഡ്,  �ാവ���  ൈട�ാനിയം േ�ാഡ�്സ് �ട�ി

വ�ഷ�ളായി ന��ിലായി�� �ാപന�െള കരകയ�ാനായി നട�ിയ �വ��നം

വിശദീകരി�ാേമാ?

ചവറ െക.എം.എം.എ�. െല േവ�് നീ�ാ� പ�തി

590. �ീ.എ�. വിജയ� പി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ചവറ െക.എം.എം.എ�. െല ൈട�ാനിയം ഡേയാൈ�ഡിെ� ഉ�ാദന�ിന് േശഷ�� െറഡ്

ഓൈ�ഡ് കല�� േവ�്,  വലിയ �ള�ളി�  ��ി��തിനാ�  വ�േതാതി��

പരിസരമലിനീകരണ�ിന് കാരണമാ�� കാര�ം ��യീ�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത �ാവകം പൗഡ� �പ�ിലാ�ി മാ��തി�� പ�തി നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ

എ�റിയി�ാേമാ?

നവേകരള�ിനായി സ�കാര� നിേ�പം

591. �ീ.അ�� �കാശ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നവേകരള�ിനായി സ�കാര� നിേ�പം എ�ി�ക എ� ല��േ�ാെട ആേഗാള നിേ�പക

സംഗമം (ജിം) സംഘടി�ി�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) ഏെതാെ� േമഖലകളി� സംരംഭക സാധ�തക� നിലവി�െ��ാണ് വിലയി��ിയി�ളളത്?

വ�വസായേലാ�ക�

592. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം സം�ാന�് വ�കിട,  െച�കിട വ�വസായ��

�ട�വാനായി ന�ിവ�� േലാ�ക�  /സാ��ിക സഹായ��  എെ��ാമാെണ�് ഇനം

തിരി�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�ാലയളവി� സം�ാന�് വ�കിട/െച�കിട വ�വസായ�� �ട�വാനായി �വാ���ം

വനിതക��ം ന�ിവ�� േലാ�ക� /സാ��ിക സഹായ�� എെ��ാമാെണ�് �േത�കം

�േത�കം അറിയി�േമാ?

�ാ���ക�

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

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഇ�ഡ�ിയ� േപാളിസി ആ�് െ�ാേമാഷ� വ��ിന് കീഴി� രജി�� െച�ി��

�ാ���ക� നിലവിൽ എ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത �ാ���ക��് സ��ാ� ന��� ആ��ല��� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) സം�ാനെ� �ാ���ക��് �േത�ക തിരി�റിയ� ന�� നട�ിലാ�വാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ;

വ��മാ�േമാ ?

�ളയം ബാധി� െച�കിടവ�വസായ��



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

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ളയ�ി�േശഷം സം�ാന�് െച�കിട,  വ�കിട,  ഇട�രം വ�വസായ�െള�ാം

മ�ഗതിയിലാെണ�കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) െച�കിട വ�വസായ�� പാേട തക��കാര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;  ഏെതാെ� ജി�കളിലാണ്

തക�� ��മായത്; ഇത് സംബ�ി�് വ�വസായേക�ം ജനറ� മാേനജ�െട റിേ�ാ��ക�െട

പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) െച�കിട വ�വസായ�ളായ ത��, ബ��ിപാ�ല�ക�, വ��്േഷാ�ക�, അരിെപാടി�� മി�ക�

�ട�ി േഹാ��ക�,ക�വട �ാപന�� എ�ിവ�് ഉ�ായ ന�ം കണ�ാ�ിയി�േ�ാ; എ�ി�

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇവ�െട �നരധിവാസ�ിന് സ�ീകരി� നടപടിക�  എെ��ാമാെണ�ം എ� േപ�  പഴയ

െതാഴിലിേല�് മട�ിയി�െ��ം വ��മാ�േമാ?

ഇട�രം െച�കിട �� വ�വസായ സംരംഭ��െട �ന��ാരണം

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

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  നിലവി�  വ�േശഷം ഇട�രം െച�കിട �� വ�വസായ സംരംഭ��െട

ഉ�മന�ിനായി നട�ിലാ�ിയ പ�തിക� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതി�െട ഈ രംഗ�് എ� േകാടി�പ�െട നിേ�പ�ം �തിയ െതാഴിലവസര��ം

��ി�വാ� കഴി�െവ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) �ളയ�ി�  നശി� ഇ�രം �ണി�ക�െട �ന��ാരണ�ിന് �േത�ക പാേ�ജ്

നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; എ� േകാടി�പയാണ് ഈ പാേ�ജ് �കാരം അ�വദി�ത്;

(ഡി) ഈ േമഖലയി�  േക� സ��ാ�  നട�ിലാ�� പ�തിക��് �റെമയാേണാ സം�ാന

സ��ാ� പ�തിക� ആവി�രി�ി��ത്; വ��മാ�േമാ?

�ളയാന�രം വ�വസായ േമഖലയിൽ ഉ�ായ ന�ം

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

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ളയ�ി�േശഷം സം�ാന�് െച�കിട വ�വസായ��ം വ�കിട വ�വസായ��ം ഇട�രം

വ�വസായ��ം മ�ഗതിയാെണ� കാര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) െച�കിടവ�വസായ��  പാെട തക�� കാര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;  ഏെതാെ� ജി�യിലാണ്

തക�� ��മായത്; ഇത് സംബ�ി�് വ�വസായ േക�ം ജനറ� മാേനജ�െട റിേ�ാ��ക�െട

പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) െച�കിട വ�വസായ�ളായ ത��, ബ��ിപാ�ല�ക�, വ��്േഷാ�ക�, അരിെപാടി��



മി�ക�, �ട�ി േഹാ��ക�  ക�വട�ാപന��  എ�ിവ�് ഉ�ായ ന�ം

കണ�ാ�ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

ൈക�റി േമഖല�െട വികസനം

597. �ീ.സി.���

,, പി. ഉ�ി

,, �രളി െപ�െന�ി

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

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ൈക�റി േമഖല�െട സമ� വികസന�ിനായി ഈ സ��ാ�

നട�ിലാ�ിയി�� പ�തിക� എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ േമഖല�െട പരിേപാഷണ�ിനായി നട�ിലാ�� ഒ� വീ�ി� ഒ� തറി പ�തി �കാരം ഒ�

�ണേഭാ�ാവിന് ന�കിവ�� �കെയ�െയ�് അറിയി�ാേമാ ;

(സി) �വാ���് െന�ി�  പരിശീലനം ന��� �വ വീവ് പ�തി ഏെത�ാം ജി�കളിലാണ്

നട�ാ�ിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ഡി) െതാഴി�  രഹിതരായ അഭ��വിദ���് ൈക�റി േമഖലയി�  ഉ�ാദന �ണി�ക�

ആരംഭി��തിനായി സ�യം െതാഴി� പ�തി നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ ; എ�ിൽ വിശദാംശം ന�േമാ?

�ീക��് കരകൗശല നി��ാണ പരിശീലനം

598. �ീ.ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബാം� േകാ��േറഷെ� സഹകരണേ�ാെട ��ംബ�ീ�മായി േച��് �ീക��് കരകൗശല -

നി��ാണ പരിശീലന പരിപാടികൾ സംഘടി�ി��തി�� പ�തി നട�ിലാ�ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ;വ��മാ�േമാ ;

(ബി) വ�ി���ാവ് ബാം� ഫീഡർ ഫ�ണി��  �ണി�് വി�ലീകരി��തി�� പ�തിക�

ആവി�രി��േ�ാ;

(സി) എ�ിൽ അവ എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

വ�വസായ എേ��ക�

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

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം ജി�യി�  വ�വസായ വ��ിന് കീഴി�  എ� വ�വസായ എേ��ക�

�വർ�ി��െ��ം അവ എവിെടെയ�ാെമ�ം വ��മാ�േമാ;



(ബി) ��ത എേ��കളി� �വ��ി�� �ാപന��െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) സം�ാന�് �തിയ വ�വസായ എേ��ക� �ാപി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ി� �തിയ

വ�വസായ എേ��ക� ആരംഭി��തി�� മാനദ��� എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ?

�തിയ വ�വസായപാ��ക�

600. �ീ.ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �തിയ വ�വസായപാ��ക�  �ാപി�വാ�  ഉേ�ശി��േ�ാെയ�്

അറിയി�േമാ;

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

(സി) ��ത വ�വസായപാ��ക� ഏെതാെ� ജി�കളിലാണ് �ാപി��െത�് അറിയി�േമാ?

സ�കാര� വ�വസായപാ��ക�

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

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സ�കാര� വ�വസായപാ��ക��് അ�മതി ന���തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) വ�വസായപാ��ിന് അേപ�ി��തിന് നഗര �േദശ�ളി�ം �ാമ�േദശ�ളി�ം എ� ഏ��

�മിയാണ് ആവശ�മായി��ത്;

(സി) ആയത് �കാരം ഇതിനകം എ� അേപ�ക�  ലഭി�െവ�ം ഏെതാെ� വ�വസായ��

ആരംഭി��തിനാണ് അേപ� ലഭി�െത�ം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇതി�  ഏെത�ി�ം വ�വസായപാ��ക��് അ�മതി ന�കിയി�േ�ാ;  എ�ി�  ആ��ാണ്

അ�മതി ന�കിയെത�് അറിയി�േമാ?

ആ�ിത നിയമന��

602. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ��

മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സർ�ാർ അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം വ�വസായ വ��ി�  എ� ആ�ിത

നിയമന�ളാണ് നട�ത്;അറിയി�േമാ ;

(ബി) �ൻ സർ�ാരിെ� ഭരണകാല�് ഇ�ര�ി�� എ� നിയമന�ളാണ് വ�വസായ വ��ി�

നട�െത�് അറിയി�ാേമാ?

ലാ�് േ�ഡ് ത�ികയിെല ഒഴി�ക�



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

മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�വസായവ��ി� കീഴി�� ഓേരാ ക�നി/േബാ�ഡ്/േകാ��േറഷനിെല�ം ലാ�് േ�ഡ്

ത�ികയി� നാളി�വെര�� ഒഴി�ക�െട എ�ം എ�; അതി� എ� ഒഴി�ക� പി.എസ്.സി.�്

റിേ�ാ��് െച�ി��്;  ഇനി എ� ഒഴി�ക�  റിേ�ാ��് െച�ാ��്;  �ാപന��  തിരി��

കണ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഓേരാ �ാപന�ി�ം 31.12.2019 വെര ലാ�് േ�ഡ് ത�ികയി� �തീ�ി�� ഒഴി�ക�

എ�യാണ്;  �തീ�ിത ഒഴി�ക�  റിേ�ാ��് െച��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

�ാപന�� തിരി�� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഓേരാ �ാപന�ി�ം ലാ�് േ�ഡ് ത�ികയി� എ�േപ� കരാ�/ദിവസേവതന വ�വ�യി�

േജാലി േനാ���്; �ാപന�� തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) വ�വസായവ��ി�കീഴി�� എ�ാ ക�നി/േബാ�ഡ്/േകാ��േറഷനിെല�ം ലാ�് േ�ഡ്

ത�ികയിെല ഒഴി�ക� പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; നടപടി

സ�ീകരി�ാ� �ാപന േമധാവിക�െട േമ�  ക�ശന നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് 

വ��മാ�േമാ?

െക�േ�ാണിെല കാഷ�� വ��� നിയമനം

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

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക�േ�ാണി�  കാഷ��  വ��റായി േജാലിയിലിരിേ� മരണെ���വ�െട ആ�ിത��്

നിയമനം ന���തിന് വ�വ��േ�ാ;  ഇതിനായി എെ��ി�ം �േത�ക ഉ�രവ്

െക�േ�ാണിന് ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) ദിവസേവതന അടി�ാന�ി� കര�ളം KECയി� പതിേന� വ�ഷമായി േജാലി െച�് വ��

�േര�ൻ എ� വ��ി�്, ടിയാെന�ാ� �നിയറായ പല��ം കാഷ�� വ��റായി നിയമനം

ന�കിയതിനാ�, കാഷ��  വ��റായി നിയമനം ന�കണെമ�് നി�േ�ശി�്  4.3.2016  െല

20542/D3/15/ID ക�് �േഖന നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ; എ�ി� ഇതിേ�ൽ എ�് നടപടി

സ�ീകരി� എ�് വ��മാ�േമാ?

(സി) ��ത നി�േ�ശം നിലനി�േ� ടിയാന് നിയമനം ന�കാെത മ�ാ�െ��ാം കാഷ�� വ��റായി

നിയമനം ന�കി; നിയമന ഉ�രവിെ� പക��് അട��� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) �േര�േന�ാ� �നിയറായ എ� േപ��ാണ് കാഷ�� വ���മാരായി നിയമനം ന�കിയത്;

ഇവ��് നിയമനം നൽകിയതിെ� മാനദ�െമ�ാണ്  ;  ഇവ�െട സീനിേയാറി�ി,  നിയമന

ഉ�രവിെ� പക��് എ�ിവ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഇ) ടിയാേന�ാ� �നിയറായവെര കാഷ�� വ���മാരായി നിയമി�ക�ം േമ�പറ� സ��ാ�

നി�േ�ശം നട�ിലാ�ാെത വീ�് വ��ക�ം െച� ഉേദ�ാഗ��  ആെര�ാമാെണ�ം

അവ�െ�തിെര എ�് അ�ട� നടപടിയാണ് സ�ീകരി�െത�ം െവളിെ���േമാ;



(എഫ്) �േര�േന�ാ�  �നിയറായ ആ�ക��് നിയമനം ന�കിയതിന് സ��ാരിെ� അ�മതി

ലഭി�ി�േ�ാ;  ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;  �േര�െന കാഷ�� വ��റായി സ��ാ�

നി�േ�ശി� ക�ിെ� തീയതി �ത� �ാബല��ി� അടിയ�ിരമായി നിയമി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

പാല�ാട് കി�� പാ��ി� സ�കാര� വിമാനനി��ാണക�നി

605. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാല�ാട് കി�� പാ��ി� സ�കാര�േമഖലയിൽ വിമാനനി��ാണക�നി ആരംഭി�� കാര�ം

��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ഏെത�ി�ം വിേദശക�നി�െട സഹകരണേ�ാെടയാേണാ ��ത ക�നി ആരംഭി��െത�്

അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത ക�നി �ട�വാ� സ��ാ� അ�മതി ന�കിയി�േ�ാ; വിശദാംശം െവളിെ���ാേമാ?

െസ�� േഫാ� മാേനെ��് ഡവല�െമ�്

T 606.�ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബി േ�ാജ�ക�  െസ��  േഫാ�  മാേനെ��് ഡവല�െമ�ിെ� പരിേശാധന�്

വിേധയമാ�ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഏെത�ാം േ�ാജ�കളാണ് പരിേശാധി�െത�തിെ�

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) െസ�� േഫാ� മാേനെ��് ഡവല�െമ�് സ��മായി�ാേണാ അേതാ ഔ�് േസാ�് െച�ാേണാ

ഇ�െന�� േ�ാജ�ക� പരിേശാധി�ത്;

(സി) ഔ�് േസാ�് െച�ാണ് പരിേശാധി�െത�ി� ഏത് �ാപന�ിനാണ് ഔ�്േസാ�് െച�െത�ം

ഏെത�ാം േ�ാജ�കളാണ് ഇ�കാരം ഔ�്േസാ�് െച�െത�ം അതിനായി എ�് �ക

െചലവഴി�െവ�ം വ��മാ�േമാ?

���ഴ �േദശ�് നി�ം ഈ�േശഖരണം

607. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മലയാ��  ഡിവിഷെ� അംഗീ�ത വ��ി�് �ാ�  �കാരം  2019-20  വ�ഷ�ി�  ���ഴ

�േദശ�് നി�ം ഈ� േശഖരി��തിന് അംഗീകാരം ലഭി�ി�െ��ി�ം ഈ�േശഖരണ�ിന്

അ�മതി ലഭ�മാ��തി�േവ� നടപടി ഇ�വെര സ�ീകരി�ി�ി� എ� കാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ�േശഖരണം നട�ാ�തിനാ� �റ് കണ�ിന് പര�രാഗത െതാഴിലാളികെള �തി�ലമായി



ബാധി��െ�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഇ�ര�ി�  െതാഴിലാളിക���ായി�� െതാഴി�  ന�ം പരിഹരി��തിെ� ഭാഗമായി

ഈ�െവ�് �നരാരംഭി��തി�േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�് വ��മാ�േമാ?

'മാ�ാ� ൈപ�ക' പ�തി

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

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െച��രിെല മാ�ാറിൽ �ടി�  വ�വസായ�ം െതാഴി�ം സംര�ി�് �ഷണ�ി�  നി�്

െതാഴിലാളികെള സംര�ി��തിന് വിഭാവനം െച�  'മാ�ാ�  ൈപ�ക'  പ�തി

നട�ിലാ��തിന് കരകൗശല േകാ��േറഷ�  േ�ാജ�് ത�ാറാ�ി  2019  െഫ�വരിയിൽ

സമർ�ി�ക�ം �ടർ�് മാ�ാ�  അ�മിനിയം ഇ�ഡ�ീസ് ലിമി�ഡ്  (അലി�ഡ്)  എ�

�ാപന�ി� ഉപേയാഗി�ാെത കിട�� അേ��ർ �ലം ��ത പ�തി നട�ിലാ��തിന്

കരകൗശല േകാ��േറഷന് ൈകമാ��തി�� അേപ� സമർ�ി�ക�ം െച�ി��ത്

��യിൽെ��ി�േ�ാ ;

(ബി) എ�ിൽ ��ത പ�തി നട�ി�ിന് സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� എെ��ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ?

വയനാട് ജി�യി� െച�കിട വ�വസായം

609. �ീ.ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വയനാട് ജി�യി�  െച�കിടവ�വസായം േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് ഏെത�ി�ം പ�തിക�

പരിഗണനയി� ഉേ�ാ;വ��മാ�േമാ ;

(ബി) ��ത�  െച�കിടവ�വസായ �ണി�ക�  ��ംബ�ീ �േഖന �ട��തിന് സഹായം ന���

കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ;വിശദമാ�ാേമാ?

��� ൈറസ് പാ��്

610. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േചല�ര നിേയാജകമ�ല�ിെല പര�ാട് �േദശ�് ആരംഭി�� ���  ൈറസ് പാ��്

നി��ാണ നടപടി�മ��െട �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ ;

(ബി) �ഷി വ��ി� നി�ം �മി വി�കി��തി�� നടപടി�മ�� ഏ� ഘ��ിലാണ്;  വിശദാംശം

ന��േമാ;

(സി) ൈറസ് പാ��ിനായി എ� ഏ�� �മി വി�കി��തിനാണ് നടപടി സ�ീകരി�വ��ത്;

(ഡി) പാർ�ിെ� �ാ�ം ഡിൈസ�ം ത�ാറാ��തിന് ഏത് ഏജ�സിെയയാണ്

�മതലെ���ിയി��ത് എ�റിയി�ാേമാ?



മണിയാ� വ�വസായ പാ��ിനായി�ലം ഏെ����

611. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വടേ�രി�ര മണിയാറി�  വ�വസായ പാ��ിനായി �ലം ഏെ����  നടപടിക�  ഏ�

ഘ�ംവെരയായി;  എ� ഏ��  �ലമാണ് ഏെ����ത്;  �ലെ� സംബ�ി��

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ ;

(ബി) �ലം ഏെ���ലിന് എെ��ി�ം തട�ം േനരി��േ�ാെയ�ം �ലം ഏെ����

എ�േ��് �ർ�ിയാ�ാനാ�െമ�ം അറിയി�ാേമാ ;

(സി) എെ�ാെ� വ�വസായ പ�തികളാണ് ഇവിെട വിഭാവനം െച�ിരി��ത്;വിശദമാ�േമാ ?

വയനാ�ിൽ േകരള �ാ�് കാ�ിെ�ാടി നി��ാണ േക�ം

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

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വയനാട് ജി�യി� േകരള �ാ�് കാ�ിെ�ാടി നി��ാണ േക�ം �ാപി��തി�� പ�തി

ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിനായി �ണേമ��� കാ�ി ൈത വ�പിടി�ി�� പ�തി�മായി ബ�െ��് എെ�ാെ�

നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;വിശദമാ�േമാ;

(സി) ആ�െട ആഭി�ഖ��ിലാണ് ഈ പ�തി ആവി�രി��െത�് വ��മാ�േമാ?

മാ�രി� പരി�ിതി സാ�ഹ� വ�വസായം

613. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് മാ�രി� പരി�ിതി സാ�ഹ� വ�വസായം ആരംഭി��ത് സംബ�ി�് സ��ാ�

സ�ീകരി�വ�� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഗ�ാളിയ� റേയാൺസ് ക�നി�െട ൈകവശ�ി�� �മി ഏെ����തിന് സ��ാ� എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വ��ത്;

(സി) ഇ�സംബ�ി�് േകാടതിയി�  േകസ് നിലവി�േ�ാെയ�ം എ�ിൽ ഇ�ാര��ിൽ േകാടതി

എെ��ി�ം വിധി �റെ��വി�ി�േ�ാെയ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

കാസ�േകാട് െഭ�-ഇ.എം.എ�. ക�നി ഏെ���ാ� നടപടി

614. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) കാസ�േകാട് െഭ�-ഇ.എം.എ�. ക�നിയി�  എ� ജീവന�ാ�െ��ം ഇവ��് ശ�ളം

കി�ാ� അവ� നിലവി�േ�ാെയ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ�ി� എ� മാസെ� ശ�ളമാണ് കി�ാ�ളളെത�ം ശ�ള�ടി�ിക�് കാരണെമ�ാെണ�ം

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) െഭ�-ഇ.എം.എ�. ക�നിഏെ���ാ�  തീ�മാനി�ി�േ�ാ എ�ം എ�ി�  എേ�ാഴാണ്

തീ�മാനി�െത�ം ��ത തീ�മാനം നട�ിലാ�ാൻ കഴിയാ�െത�െകാ�ാെണ�ം

വ��മാ�ാേമാ; തീ�മാനെമ��തിെ� പകർ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) േകരള ഇല�ി�� ആ�് അൈലഡ് എ�ിനിയറിംഗ് ക�നി ലിമി�ഡ്(െക�)- െന എേ�ാഴാണ്

െഭ�  ഏെ���െത�ം അതി�േശഷം എ� തവണ ജീവന�ാ��് ശ�ള വ��നവ് ലഭി�

എ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) െഭ�-ഇ.എം.എ�- െ� �ലധനം എ�യാെണ�ം ഇതി�  സം�ാന സ��ാ�  ഓഹരി

എ�യാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(എഫ്) െഭ�-ഇ.എം.എ�.-  െല ഉ�����  എെ�ാെ�യാെണ�ം ക�നി ഇേ�ാഴെ�

േശാചനീയാവ�യിെല�ാ�  കാരണെമ�ാെണ�ം ഇതി�  നി�് കരകയറാ�  കാ��

മാ���� എ�ാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ?

ഒ��ാലം കി�� പാർ�ിൽ ബ�നില വ�വസായ സ��യം

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

മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഒ��ാലം കി�� പാ��് േക�ീകരി�് ഒ� ബ�നില വ�വസായ സ��യം �ാപി�� കാര�ം

സ��ാരിെ� പരിഗണനയി�േ�ാ;വ��മാ�േമാ ;

(ബി) ഒ��ാലം കി�� പാ��ി�  നിലവി�  എ� വ�വസായ �ാപന��  �വ��ി���്;

ഏെത�ാം;െവളിെ���ാേമാ ;

(സി) ��ത പാ��ിെ� വികസന സാ��ത സംബ�ി�് സ��ാ�  എെ��ി�ം പഠനം

നട�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

െകായിലാ�ി മ�ല�ിെല െക�േ�ാ� ന�ി �ണി�ിെ� വികസനം

616. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകായിലാ�ി നിേയാജകമ�ല�ിെല െക�േ�ാ� ന�ി �ണി�ിെ� വികസന�ിനായി ഈ

സ��ാ� നിലവി� വ�തി�േശഷം നട�ിലാ�ിയ �വ��ന�� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത �ണി�് േക�മാ�ി ��ത�  വികസന�വ��ന��  നട��തിനായി െക�േ�ാ�

എെ��ി�ം �പേരഖ ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) ഉെ��ി� ആയതിെ� സം�ി��പം ലഭ�മാ�േമാ?



മാേവലി�ര മ�ല�ി� വ�വസായ പാ��്

617. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�ര മ�ല�ി� വ�വസായ പാ��് ആരംഭി��തി�േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) െകാ�ാ�ം�ട് ഇ�ഡ�ിയ�  എേ��ി�  ഇതിനാവശ�മായ �ലം ഏെ���് പാ��്

ആരംഭി�വാ�േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

ആ��� ഇലേ�ാണിക് പാ��് 

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

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഏറണാ�ളം ജി�യിെല ആ���  ഇലേ�ാണിക് പാ��ി�േവ�ി�� �ലെമ��്

ഏ�ഘ��ിലാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) �ലെമ��് നടപടിക�  േവഗ�ിലാ�ി പാ��് നി��ാണം ആരംഭി��തി�� അടിയ�ര

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ആ�ി�� ����ിെല �ീ� േകാം��്

619. �ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ��

മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ആ�ി�� ����ിെല �ീ� േകാം��ിെ� �വർ�നം �നരാരംഭി��തിന് വ��് തല�ി�

പ�തി ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

തി�വ�ാടി ഇ�ഡ�ിയ� എേ��്

620. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വ�ാടി ഇ�ഡ�ിയ� എേ��ിന് �മിേയെ���� നടപടി ഇേ�ാ� ഏത് ഘ��ിലാെണ�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) വ�വസായ എേ��് എേ�ാ� �വ��നം ആരംഭി�ാ� കഴി�െമ�് അറിയി�േമാ?

ക�നാഗ�ളളി ഇ�ഡ�ിയ� എേ��ിെ� വികസനം

621. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ക�നാഗ�ളളി ഇ�ഡ�ിയ�  എേ��ിെ� വികസന�ി�േവ�ി നട�ിലാ��

പ�തികെളെ��ാെമ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത ഇ�ഡ�ിയ�  എേ��ിെല ലാഭകരമ�ാ� �ാപന��െട �വ��നം

െമ�െ����തി�േവ�ി എെ��ാം സഹായ�ളാണ് ന�കിവ��െത�് െവളിെ���ാേമാ;

(സി) 2016  � േശഷം ഇവിെട ഏെത�ി�ം �ാപന�ിെ� �വ��നം നി��ി

വ�ി�േ�ാ;വ��മാ�േമാ ;

(ഡി) �വ��ി�ാ� �ണി�ക�െട അധീനതയി�ളള �ലം �തിയ സംരഭക��് ന���തിന്

നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദീകരി�േമാ?

ചാല�ടിയി� വ�വസായ വികസന ഓഫീസ്

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

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചാല�ടി താ��് �വ��നം ആരംഭി�് വ�ഷ��  കഴി�ി�ം ചാല�ടിയി�  താ��തല

വ�വസായ വികസന ഓഫീസ് അ�വദി�ി�ി� എ�ത് ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ചാല�ടിയി�  വ�വസായ വികസന ഓഫീസ് ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ

എ�റിയി�ാേമാ?

െകാ�വാ�രി�� മിനി ഇ�ഡ�ീസ് ഏെ���ാ� നടപടി

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

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ാറ നിേയാജകമ�ല�ിെല െകാ�വാ�രി�� മിനി ഇ�ഡ�ീസ് ഏെ���� നടപടി

ഏത് ഘ��ിലാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) സ��ാ� ഉടമ�തയി�� ��ത �ാപനം സ�കാര�വ��ി�് പാ��ിന് ന�കിയി�് എ�

വ�ഷമായി;

(സി) ഈ �ാപനം ഏെ����തിന് ഇനി എെ��ാം നടപടി�മ�ളാണ് �ർ�ീകരി�ാ��െത�്

വിശദമാ�േമാ?

ആല�ാട് �ാമപ�ായ�ിെല ഖനന�വ��ന��

624. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആല�ാട് �ാമപ�ായ�ി�  ഐ.ആ�.ഇ.  നട�� ഖനന�വ��ന��  സ��ാരിെ�

നിരീ�ണ���ും നിബ�നക��ം വിേധയമായാേണാ; വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ഇവിെട സീ വാഷിംഗ് നട��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;



(സി) ഖനനം ���ീകരി� �ല��  ����ിതിയിലാ�� �വ��ന��െട �േരാഗതി

പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ;

(ഡി) ഖനനേശഷം ��� �ിതിയിലാ�ിയ �മി ��ടമക��് തിരി�് ന��� പ�തി ഇവിെട

നട�ിലാ�േമാ; വിശദീകരി�േമാ?

ആലംേകാട് വീ�ണം ൈക�റി െന�് സഹകരണസംഘം

625. �ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ��

മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ആ�ി��, ആലംേകാട് വീ�ണം ൈക�റി െന�് സഹകരണസംഘ�ിനായി ത�ാറാ�ിയ

�ന��ാരണ പാേ�ജ് എ��ത� നട�ി�വ��ാനാ�െമ�് വിശദമാ�േമാ?

ൈക�റി േമഖല�െട സമ�മായ വികസനം

626. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ�

,, െക.എം.ഷാജി

െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��

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

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അരല�േ�ാളം െതാഴിലാളിക�  േസവനം െച�� ൈക�റി േമഖല�െട സമ�മായ

വികസന�ിന് നാളി�വെര സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ൈക�റി േമഖലയി� പണിെയ���വ��് േദശീയ ശരാശരിെയ�ാ� �റ� േവതനമാണ്

ലഭി��െത�് വിലയി��െ��ി�േ�ാ;  ഇവ�െട േവതനം വ��ി�ി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഈ വിഭാഗം െതാഴിലാളിക��് ആേരാഗ� ഇ��റ�സ് ഉ�െ�െട��

സാ�ഹ��ര�ാസംവിധാന��  ലഭി��െ��് ഉറ�വ��ാ�  എ�് സംവിധാനമാണ്

നിലവി��െത�് വിശദമാ�േമാ ?

ക�� ജി�യി� ൈക�റി േമഖലയിെല �ടി�ിക

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

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�� ജി�യി� ൈക�റി സഹകരണ സംഘ���ം െതാഴിലാളിക��ം �ലിയിന�ി� എ�

�പ �ടി�ിക ന�കാ��് എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത �ക വിതരണം െച��തി�ം െതാഴിലാളിക��് ��ത�  േജാലി ലഭ�മാ��തി�ം

എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ?



െെക�റി േമഖല�് ��ജീവ�

628. �ീ.ജി.എസ്.ജയലാ�

,, ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

,, വി.ആ�. �നി� �മാ�

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

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െെക�റി േമഖല�് ��ജീവ�  ന��തിനായി നട�� �മ��  എെ�ാെ�െയ�്

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) സ��ാ�  ��കളിെല ��ിക��് െെക�റി �ണിേഫാം വിതരണം െച�� പ�തി�െട

�േരാഗതി വ��മാ�േമാ;

(സി) സൗജന� െെക�റി �ണിേഫാം പ�തിയിേല�് ആവശ�മായ ��വ�  ��ം സ��ാ�

സഹകരണമി�കളി� നി�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) സ��ാ�  േമഖലയിെല�ം സഹകരണ േമഖലയിെല�ം അട�കിട� മി�ക�  �റ�്

�വ��ി�ി��തിന് സാധി�ി�േ�ാ;

(ഇ) സഹകരണ േമഖലയിെല െട�്െഫഡി� കീഴി�� �ി�ിംഗ്,  വീവിംഗ് മി�ക�െട നവീകരണ

���ി�െട �േരാഗതി അറിയി�േമാ;

(എഫ്) �വതല�റെയ െന�ിേല�് ആക�ഷി��തി�� �വ വീവ് പ�തി�െട വിശദാംശ��

അറിയി�േമാ;

(ജി) ഒ� വീ�ി� ഒ� തറി പ�തി�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

ഉ�മ െട�്ൈ�ൽ മി�ി�

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

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഉ�മ െട�്ൈ�ൽ മിൽ �വ��നമാരംഭി�് മാസ�ൾ��ിൽ ഒ� ല��ിലധികം കിേലാ ��

ഉ�ാദി�ി�ി�ം ഇവ വി�ന നട�ാെത െക�ി�ിട�� അവ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത �ാപന�ി�  ഒ�ാംഘ� ��  ഉ��ാദി�ി�ാ�� മിഷ��  സംവിധാനം എേ�ാ�

ഏ�െ���ാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

ൈവദ�തി വിേ�ദി�െ�� െട�്ൈ�ൽ മി�ക�

630. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈവദ�തി �ടി�ിക �ലം കണ�ൻ വിേ�ദി�തിെന�ട��് േകരള െട�്�യി�സ് േകാ��േറഷ�

കീഴിെല ഏഴ് മി�ക�ം ആറ് മാസ�ിേലെറ�ാലം അട�ിേട� സാഹചര���ാേയാെയ�്



വ��മാ�േമാ ;

(ബി) ൈവദ�തി കണ�ൻ വിേ�ദി�തിെന�ട��് സം�ാന�് ഇേ�ാ� ഏെതാെ� മി�കളാണ്

�വ��നരഹിതമായി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ ;

(സി) ��ത മി�ക�  �ട��് �വ��ി��തിന് സ��ാ�  ഇടെപ�് എെ�ാെ� നടപടിക�

സ�ീകരി�െമ�് വിശദീകരി�േമാ?

ക�� നാ�കാണി െട�്ൈ�� പാ��ിെ�റ �വ��നം

631. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�� ജി�യിെല നാ�കാണിയി� നി��ാണം ���ിയാ�ിയ െട�്ൈ�� പാ��ി� എെ��ാം

സൗകര��ളാണ് ലഭ�മാ�ിയി�ളളത്;

(ബി) എ� ക�നിക��് എ� ��യ� ഫീ�് �ലം ഇവിെട �മീകരി�ി�െ��ം എ� ക�നിക�

�വ��നം ആരംഭി�െവ�ം െവളിെ���ാേമാ;

(സി) െട�്ൈ��  പാ��് �വ��ന�മമാ�വാ�  എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�ാ�

ഉേ�ശി��െവ�് െവളിെ���േമാ?

ഖാദി േമഖലയി� ��ത� െതാഴിലവസര��

632. െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�

�ീ.��ഷ� കട��ി

,, എം. രാജേഗാപാല�

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

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം ഖാദി�ാമവ�വസായ േമഖല�െട

�ന��ാരണ�ിനായി അവി�രി� പ�തിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) ��ത േമഖലയി� ��ത� െതാഴിലവസര�� ��ി��തിനായി ഖാദി �ാമം എ� േപരി�

�തന പ�തി ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി�  ��ത പ�തി �കാരം എ� െതാഴിലവസര��  ��ി�ാനാ�േ�ശി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഖാദി ഉ����െട �ണേമ� വ��ി�ി��തിനായി �േത�ക വാണിജ��� ഏ�െ���ാ�

ആേലാചി��േ�ാ;

(ഇ) ഖാദി േമഖലെയ േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി തേ�ശസ�യംഭരണ�ാപന��മായി സഹകരി�്

പ�തിക� ആവി�രി�ാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

കായിക �മത വ��ി�ി��തി�� പ�തിക�



633. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ്

,, എ.എം. ആരിഫ്

�ീമതി.വീണാ േജാ��്

�ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിദ�ാ��ികളി�ം �വജന�ളി�ം കായികാഭി�ചി വള���തി�ം അവ�െട കായിക �മത

വ��ി�ി��തി�ം നട�ാ�ി വ�� വിവിധ പ�തിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) ��കളി�  ൈ�മറിതലം �ത�  കായിക �വ��ന��  േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി പ�തി

ആവി�രി�ി�േ�ാ;എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) അ�് �ത� പ�� വയ� വെര �ായ�ളള ��ിക��് സ�യര��ായി നീ�� പരിശീലനം

ന���തി�ളള പ�തി നട�ാ�ാ�േ�ശി��േ�ാ;

(ഡി) തനത് കായിക വിേനാദ��  നിലനി���തി�ം �ചരി�ി��തി�മായി കായിക

�വജനകാര�ാലയ�ം �വജനേ�മ േബാ��ം സഹകരി�് നട�ാ�� കളി��്പ�തി�െട

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

നീ�� പഠന പ�തി

634. �ീ.ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��  വിദ�ാ��ിക��് നീ��  പഠനം സാധ�മാ��തിന് എെ��ി�ം പ�തി സ��ാ�

നട�ിലാ��േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� അവ ഏെത�ാമാെണ�് വിശദീകരി�േമാ?

ഓ�േറഷ� ഒളി��

635. �ീ.െക. ബാ�

,, എ. എ�. ഷംസീ�

,, കാരാ�് റസാഖ്

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

മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� കായികതാര���് 2020 ,2024 ഒളി�ി�കളി� മിക� െമഡ�ക� ല��മി�്

ഓ�േറഷ� ഒളി�� പ�തി നട�ാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ഏെത�ാം കായിക ഇന�െളയാണ് പ�തിയി�  ഉ�െ���ിയിരി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) െതരെ��� കായിക താര���് വിേദശ പരിശീലക�െട�ം അ�ാരാ� േകാ�ക�െട�ം

പരിശീലനം ലഭ�മാ��തിന് എെ��ാം കാര��ളാണ് ��ത പ�തിയി�



ഉ�െ���ിയിരി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

��ിക�െട കായിക�മത

636. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�വിദ�ാലയ�ളിെല ��ിക�െട കായിക�മത �റ�വ�� എ� ആേ�പം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് സ��ാ�  ഏജ�സിക�  ഏെത�ി�ം തര�ി�� പഠനം നട�ിയി�േ�ാ;

വിശദാംശ��ം റിേ�ാ��ിെ� പക��ം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ��  �ായഘ��ിെല ��ിക�െട കായിക�മത വ��ി�ി��തിന് �േത�ക പ�തികേളാ

പരിപാടികേളാ ആ��ണം െച�േമാ;

(ഡി) ഇതിനായി കായിക�മത മിഷ� �പീകരി�േമാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

പ�ായ�്തല േ�ാ��സ് കൗ�സി�ക�

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

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് പ�ായ�് തല�ി�  േ�ാ��സ് കൗ�സി�ക�  നിലവി�േ�ാ;  ഉെ��ി�

അതിെ� ഘടന അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഒ�ാം വ�ഷ ഹയ�െസ��റി �േവശന�മായി ബ�െ��് നീ��  അറിയാെമ�്

െതളിയി�ാ�� സ��ിഫി��് ന�കാ�� അധികാരം/�മതല പ�ായ�് തല േ�ാ��സ്

കൗ�സി�ക��ാേണാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�െന പ�ായ�് േ�ാ��സ് കൗ�സി� ന��� നീ�� സ��ിഫി��ി� ഒ�് വ�ാ��

�മതല ആ��ാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) മതിയായ പരിേശാധനക��് േശഷമാണ് ഇ�രം സ��ിഫി��ക�  ന���െത� കാര�ം

സ��ാ� ഉറ�വ��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

േ�ാ��സ് ��ക� അ�ാരാ� നിലവാര�ിേല�് ഉയ��ാ� നടപടി

638. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജി.വി.  രാജ േ�ാ��സ് ��, ക��  േ�ാ��സ് ഡിവിഷ�  ��  എ�ിവ സ��ാ�

ഏെ���ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത �ാപന�� അ�ാരാ� നിലവാര�ിലാ�െമ� �ഖ�ാപന�ിെ� അടി�ാന�ി�

ഇതിനകം സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�േമാ;



(സി) ഇതിനായി നാളി�വെര എ� േകാടി �പ അ�വദി�ി��്; കി�ബിയി� നി�് ഇ�ാര��ിനായി

�ക അ�വദി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?

േ�ാ��സ് േഹാ��ക�

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

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല േ�ാ��സ് േഹാ��ക�  ഏെതാെ�യാണ്;  ഇവയി�  ആെക എ�

വിദ�ാ��ിക��്;

(ബി) എ�ാ ജി�കളി�ം അതത് ജി�ാ േ�ാ��സ് കൗ�സിലിെ� സഹായേ�ാെട േ�ാ��സ്

േഹാ��ക� �ാപി�ാ� കഴി�േമാ എ� കാര�ം പരിേശാധി�േമാ;

(സി) ഇതിനായി വ��ിക�െട�ം �ാപന��െട�ം സഹകരണം ലഭ�മാ�� കാര�ം പരിേശാധി�േമാ

എ�റിയി�ാേമാ?

േ�ാ��സ് ൈലഫ് ഫി�്നസ് െസ��

640. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േ�ാ��സ് ൈലഫ് ഫി�്നസ് െസ��ക�  ആരംഭി�െമ� �ഖ�ാപനം

�ാവ��ികമാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി�  ഏെതാെ� �ല�ളി�  ഇത് ഇതിനകം �വ��നം ആരംഭി� എ�്

വ��മാ�േമാ?

കി�ബി സഹായേ�ാെട നി��ി�� േ�ഡിയ��

641. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ� കി�ബി ധനസഹായേ�ാെട �ാപി�ാ�േ�ശി�� േ�ഡിയ��െട വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഓേരാ പ�തി�െട�ം നിലവി�� അവ� വിശദമാ�േമാ?

മാേവലി�ര താമര�ളം േ�ഡിയം നി��ാണം

642. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�ര മ�ല�ിെല താമര�ള�് േ�ഡിയം നി��ി��തിന് ബജ�ി�  �ക

വകയി��ിയി�േ�ാ;



(ബി) ��ത േ�ഡിയ�ിെ� ഡി.പി.ആ�. ത�ാറാ��തട��� ���ിക�  േ�ാ��സ്

എ�ിനീയറിംഗ് വ��ിെന ഏ�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;  ��ത ആവശ��ിേ��

എം.എ�.എ. ന�കിയ ക�ിേ�� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത ���ി അടിയ�രമായി ആരംഭി��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

പ�ി��, ക��� �ാമപ�ായ�കളി� േ�ഡിയ��

643. �ീമതി �. �തിഭ : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

കായം�ളം നിേയാജക മ�ല�ിെല പ�ി��, ക���  എ�ീ �ാമപ�ായ�കളി�,

േ�ാ��സ് കൗ�സി�  �േഖന േ�ഡിയ��  നി��ി��തിനാവശ�മായ നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ എ�് വിശദമാ�േമാ?

േ�ഡിയ��ം കായിക സ��യ��ം

644. �ീ.െക.ബി.ഗേണഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന കായിക വ��്  2017-18,  2018-19  വ�ഷ�ളി�  േ�ഡിയ��, കായിക

സ��യ��  എ�ിവ നി��ി��തിന് ഒാേരാ വ�ഷ�ം എ� �ക വീതം അ�വദി� എ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�കാരം േമ��റ� കാലയളവി� �ക അ�വദി� �ാപന��/�ലം എ�ിവ�െട പ�ിക,

യഥാ�മം അ�വദി� �ക, ���ി�െട േപര്, അ�വദി� വ�ഷം, ജി� എ�ീ വിവര��ൾെ�െട

ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഇത�സരി�് േമ��റ� ഒാേരാ വ�ഷ�ളി�ം ആെക എ� �ക വിനിേയാഗി�െ��െവ�്

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇ�കാരം �ക അ�വദി�െ�� ഓേരാ �ാപന�ളിെല�ം/�ല�ളിെല�ം ഏെതാെ�

���ിക�  �ർ�ിയാെയ�ം ���ിയാകാ� ���ിക�െട ഓേരാ�ിെ��ം ഇേ�ാഴെ�

�ിതി എ�ാെണ�ം വ��മാ�േമാ?

ജി�ാതല�ി� േ�ഡിയം നി��ാണം

645. �ീ.അ�� �കാശ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജി�ാതല�ി�  േ�ഡിയ��  നി��ി�� പ�തി �കാരം എ� േ�ഡിയ�ളാണ്

നി��ി�വാ�  പ�തിയി�ി��ത്;  ഇതി�  എ� േ�ഡിയ��െട നി��ാണം ഇതിനകം

���ിയാ�ിെയ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) കി�ബിയി� നി�ം ഈ പ�തി�ായി ഇതിനകം എ�് �ക അ�വദി� എ�ം അതി� എ�്



�ക റിലീസ് െച�് ന�കിെയ�ം വ��മാ�േമാ?

െന�ാ�ി�കര നിേയാജകമ�ല�ിൽ േ�ഡിയം

646. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ാ�ി�കര നിേയാജകമ�ല�ി� േ�ഡിയം നിർ�ി��തിന്  2018-19-� ബ�ജ�ി�

�ക അ�വദി��തിന് ന�കിയ നിേവദന�ിെ� അടി�ാന�ി�  E-1975702/2017

/MIN/IND Date: 17/11/2017 �കാരം കായികവ��് െസ��റി എ�് നടപടി സ�ീകരി�

എ�് വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) നിേവദന�ി�േമ�  �ലം സ��ശി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;  ഇെ��ിൽ കാരണം

വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) െന�ാ�ി�കര നിേയാജകമ�ല�ിെല െപാഴി�രി� ��േബാളിൽ മിക� സം�ാന കായിക

താര�� ഉ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഈ �േദശ�് ��േബാ� കളി െമ�െ����തിന്

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

(ഡി) െപാഴി�രി�  ��േബാ�  കളി െമ�െ����തിന് െപാഴി��  പ��ി��  േ�ഡിയം

നവീകരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് അറിയി�ാേമാ?

സിവിൽ സർവീസ് േ�ാർ�സ് േബാർഡ്

647. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കായിക�തിഭകെള സർ�ാർ േജാലിയിൽ �േവശി�ി��തി� നിലവിൽ സ�ീകരി�വ��

നടപടി�മ�ൾ എെ�ാെ�യാണ്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) കായിക �തിഭക�െട അവസരം ന�െ�ടാതിരി�ാൻ െറയിൽേവ േ�ാർ�സ് േബാർഡ് േപാെല

േകരളാ േ��് സിവിൽ സർവീസ് േ�ാർ�സ് േബാർഡ് �പീകരി�വാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ;

എ�ിൽ വിശദമാ�േമാ?

കായിക താര���് സ��ാ� േജാലി

648. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയ കായിക മ�ര�ളി�  െമഡ�ക�  ലഭി� കായിക താര���് സ��ാ�  േജാലി

ഉറ�ാ�ം എ�� സം�ാന സ��ാറിെ� �ഖ�ാപന�ിെ� ഭാഗമായി ഇ�വെര എെ��ാം

നടപടി�മ�� ആണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിെ� ഭാഗമായി ഇ�വെര എ� കായിക താര���് സ��ാ�  േജാലി ലഭി�ി�െ��്

വ��മാ�ാേമാ;



(സി) കായിക താര���് സ��ാ�  േജാലി ലഭി��തി�ളള മാനദ���  എെ��ാമാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ;  ഇതിെ� ��ഗണന �മം എ�െനയാണ് നി��ഷി�ി��െത�ം

വ��മാ�ാേമാ?

േ�ാ�സ് ക�ാ�യി� നിയമനം

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

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ�  നിലവി�  വ� േശഷം കായിക താര���് സ��ാ�/അ��സ��ാ�

/െപാ�േമഖലാ �ാപന�� എ�ിവിട�ളി� േ�ാ�സ് ക�ാ�യി� നിയമനം ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) കായിക താര�െള നിയമി��തിന് ഏെത�ി�ം വ��ി�/�ാപന�ളി�  �തിയ ത�ിക

��ി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) 2015-18  കാലയളവിെല കായിക താര��െട നിയമന�ിന് അേപ� �ണി�ി�േ�ാ;

ഇെ��ി� ഇതി�� നടപടി�മ�� ഏത് ഘ��ിലാണ് എ�് അറിയി�േമാ?

േ�ാ��്സ് ക�ാ� നിയമന��

650. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം േ�ാ��്സ് ക�ാ�യി� എ� നിയമന�ളാണ്

നട�ിയി��ത്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) കായികതാര���് േ�ാ��്സ് ക�ാ� നിയമന�ിന് നിലവി�  ലി�ക�  എെ��ി�ം

നിലവി�േ�ാ;

(സി) �� താര���് േ�ാ��്സ് ക�ാ�യി� േജാലി ലഭി��തിന് സ�ീകരി�ി�� മാനദ���

എെ��ാമാണ്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) കായിക േമഖലയി� മിക� െതളിയി�വെര സംര�ി�ാ� കായിക വ��് നിലവി� എെ�ാെ�

സംവിധാന�ളാണ് ഒ��ിയി��ത്; വിശദാംശം ന��േമാ?

നാ�ിക ഫീഷറീസ് �� �ൗ�്

651. �ീമതി ഗീതാ േഗാപി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നാ�ിക ഫീഷറീസ് ��  �ൗ�ിന് സി��ിക് �ാ�്,  വി�മ സൗകര�ം,  േടാ�ല�് എ�ിവ

അ�വദി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇവ�് ആവശ�മായ �പ േരഖ ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ ; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) നട� സാ��ിക വ�ഷ�ി�  തെ� ഇവ�ാവശ�മായ �ക അ�വദി�േമാ എ�്



വ��മാ�ാേമാ ?

േകാതമംഗലം എം.എ. േകാേളജിൽ േഖേലാ ഇ�� പ�തി

652. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കായികരംഗ�് നിരവധി േദശീയ അ��േദശീയ ഒളി���  താര�െള വള��ിെയ��ി��

േകാതമംഗലം എം.എ.  േകാേളജിെന േഖേലാ ഇ�� പ�തിയി�  ഉ�െ����തി�േവ�ി

ന�കിയി�� അേപ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത അേപ�യി� സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� എെ��ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത അേപ� േക� കായിക മ�ാലയ�ിേല�് അയ��തി� കാലതാമസം േനരി��തിെ�

കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) േകാതമംഗലം എം.എ.  േകാേളജിെന േഖേലാ ഇ�� പ�തിയി� ഉ�െ����തിന് േവ�ി��

നടപടി േവഗ�ിലാ�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

മ േ�രി േ�ാ��സ് േകാം��് ആ�് ��േബാ� അ�ാഡമി

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

മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ േ�രി േ�ാ��സ് േകാം��് ആ�് ��േബാ� അ�ാഡമി�െട �ട� �വ��ന���ായി ഈ

സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം എ� �ക അ�വദി�ി��്;  ഉ�രവിെ� പക��ക�

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവി� േ�ഡിയം നവീകരണ�ിനായി ഏെത�ാം െ�ാേ�ാസ�കളാണ് പരിഗണനയി��ത്;

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇ� സംബ�ി�് വ��ിക�ം ജന�തിനിധിക�ം സംഘടനക�ം സമ��ി�

നിേവദന��/ക�ക� എ�ിവ�െട പക��ക� ലഭ�മാ�ാേമാ?

േമലാ�� �ാമപ�ായ�ിെല േ�ഡിയം നവീകരണം

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

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മല�റം ജി�യിെല േമലാ�� �ാമപ�ായ�ിെല നിലവി�� േ�ഡിയം നവീകരി�് ഗ�ാലറിേയാട്

�ടിയ ��േബാ� െെമതാന�ം ഇ�േഡാ� ബാ�ി�� േകാ��ം നി��ി��തിന് എെ��ി�ം

തര�ി�� ���ി പരിഗണനയി�േ�ാ:

(ബി) ��ത ���ി�് �ക അ�വദി��തി�� എ�ിേമ�് ത�ാറാ��തിന് െപാ�മരാമ�്

വ��ിന് നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  ആയതിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;  വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ?



േകരള േവാള�റി ��് ആ�� േഫാ�്

655. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �വജനേ�മ േബാർഡിന് കീഴിൽ േകരള േവാള�റി ��് ആ�� േഫാ�് �പീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ആ��  േഫാ�ിെ� േസവനം ഏെതാെ� േമഖലകളി�  ഉപേയാഗി��തിനാണ്

തീ�മാനി�ി��ത്;

(സി) അടിയ�ര സാഹചര�ം േനരി��തിന് ഈ േസന�് �േത�ക പരിശീലനം ന�കിയി�േ�ാ;

ഇെ��ി� അതിനാ�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ��് ആ��  േഫാ�ിെല അംഗ���് ഏെത�ി�ം തര�ി�� സാ��ിക ആ��ല�ം

ന���േ�ാ, വിശദമാ�േമാ?

�വജനേ�മേബാ�ഡിെ� േബാധവ��രണ പ�തി

656. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മദ�ം,  മയ�മ��്,  ൈസബ� ���� എ�ിവ�െ�തിെര േബാധവ��രണം നട��തിന്

�വജനേ�മേബാ�ഡ് പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) �വജനേ�മ േബാ�ഡ് ഇതിനായി സ�� �വ��കെര െതരെ���ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�

എ� േപെരെയ�ം ഇവെര െതരെ���ത് എ�കാരമാെണ�ം െവളിെ���ാേമാ?

�വജനകാര� വ��ി� നി�ം ലഭ�മാ�� േസവന��

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

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �വജനകാര� വ��ിന് ജി�ാതല�ി�  ഓഫീ�ക�ം ഓഫീസ�മാ�ം ഉേ�ാ എ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ജി�ാതല�ി� േനാഡ� ഓഫീസ�മാെര നിേയാഗി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� നിേയാഗി�േമാ;

(സി) �വജനകാര� വ��ി�  നി�ം ലഭ�മാ�� േസവന��  സംബ�ി�് ജി�ാ തല�ി�

േബാധവ��രണ പരിപാടിക�  സംഘടി�ി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  സംഘടി�ി�േമാ

എ�റിയി�ാേമാ?

െക.എസ്.ഇ.ബി. ലിമി�ഡിെല നിയമന��

658. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം െക.എസ്.ഇ.ബി.  ലിമി�ഡി�  ��തായി എ�

ജീവന�ാെര നിയമി� എ�തിെ� കണ�് കാ�ഗറി തിരി�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) പല കാ�ഗറികളി�ം പി.എസ്.സി.  ലി�് നിലവി��ായി�ം നിയമനം നട��ി� എ�

ഉേദ�ാഗാ��ിക�െട പരാതി ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� ഇതിെ� വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(സി) റാ�് ലി�കളി�  ഉ�െ�� ഉേദ�ാഗാ��ിക��് നിയമനം ന��വാ�  അടിയ�രനടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

ഡാം മാേനജ് െമ�ം �ളയ�ം

659. �ീ.പി.ടി. േതാമസ്

,, എം. വി�െസ�്

,, സ�ി േജാസഫ്

,, വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 2018-െല കാലവ�ഷ കാല�് സം�ാനെ� ഡാ�ക� നിറ � സാഹചര�ം ഫല�ദമായി

ഉപേയാഗെ���ി ൈവദ�തി ഉ�പാദനം പരാമാവധിയിെല�ി�വാ�  െക.എസ്.ഇ.ബി.�്

സാധി�ി��േവാ;

(ബി) 2018  �ൈല,  ആഗ�്,  സ�ംബ�  മാസ�ളി�  ഇ��ലം എ� ദശല�ം �ണി�്

ൈവദ�തിയാണ് െക.എസ്.ഇ.ബി.�് അധികമായി ഉ�പാദി�ി�വാ�  സാധി�െത�്

അറിയി�േമാ;

(സി) ��ത ൈവദ�തി പവ�  എേ��ക�  വഴി വി�ന നട�ിയ വകയി�  െക.എസ്.ഇ.ബി.�്

വ�മാന വ��നവ് േന�വാ� കഴി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) 2018  �ൈല മാസ�ി�  തെ� െക.എസ്.ഇ.ബി.�െട �ധാനെ�� ജലസംഭരണികളി�

പരമാവധി േശഷിെയ�ിയി�ം ഡാ�ക�  �മമായി �റ�് വി�് ജലവിതാനം താ�ാതി��തിന്

കാരണം പരമാവധി ൈവദ�തി ഉ�പാദന�ി�െട അധിക ലാഭം െകാ�ക എ�

െക.എസ്.ഇ.ബി.�െട ലാഭെ�ാതി ആയി��െവ� ആേ�പം വ�താപരമാേണാ;

(ഇ) സം�ാന��ായ �ളയം മ�ഷ�നി��ിതമാെണ� ൈഹേ�ാടതി നിയമി� അമിക�സ്

ക�റി�െട കെ���  ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  2018  ആഗ�ി��ായ �ളയ�ി�

െക.എസ്.ഇ.ബി.�െട പ�് എ�മാ�മായി�� എ�് െവളിെ���േമാ?

വ��ല നിേയാജക മ�ല�ിെല ൈവദ�തി പ�തിക�

660. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

വ��ല നിേയാജക മ�ല�ി�  ൈവദ�തി വ��്  2019-20  സാ��ിക വ�ഷ�ി�

നട�ിലാ�വാ� തീ�മാനി�ി�� പ�തിക� വിശദമാ�ാേമാ?



ഉൗ�� േകരളമിഷ� �വ��നം

661. �ീ.എ�. ഷം��ീ�

,, മ�ളാം�ഴി അലി

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്

,, എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െെവദ�ത േമഖല�െട വികസന�ിനായി ഉൗ�� േകരള മിഷ�  �വ��നം

ആരംഭി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ മിഷെ� �വ��നം വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) മിഷെ� �വ��നഫലമായി എെ��ാം േന���  െെകവരി�ാ�  കഴി�െമ�ാണ്

�തീ�ി��ത്?

ൈവദ�തി ഉ��ാദി�ി�� ഡാ�ക�

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

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ൈവദ�തി ഉ��ാദി�ി�� എ� ഡാ�ക� ഉ�്, വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഡാ�കളി� നി�ം ഒ� വ�ഷം ഉ��ാദി�ി�� ൈവദ�തി�െട അളവ് എ�യാെണ�്

അറിയി�േമാ;

(സി) േകരള�ിെ� ഉപേയാഗ�ിനായി ഒ� വ�ഷം എ� അളവ് ൈവദ�തി ആവശ�മാണ്;

വ��മാ�ാേമാ?

െെവദ�തി സ�യംപര�ാ� സം�ാനം

663. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

േകരളെ� ഒ� െെവദ�തി സ�യംപര�ാ� സം�ാനമായി മാ�ിെയ���തിനായി എെ��ാം

പ�തികളാണ് നിലവി��ത് ; വിശദവിവരം ന��േമാ?

ആ�ി�� മ�ല�ിെല ചാ��ാറയി� േവാ�േ�ജ് �ാമം പരിഹരി�ാ� നടപടി

664. �ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ�ി��  മ�ല�ിെല ചാ��ാറയി�  േവാ�േ�ജ് �ാമം േനരി��തായി പരാതി

ലഭ�മായി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േവാ�േ�ജ് �ാമം പരിഹരി��തിനായി അവിെട �തിയ �ാ�േ�ാ�മ�  �ാപി�� കാര�ം

വ��ിെ� പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?



ക�ി�ാട് പ�ായ�ിെല ൈവദ�തി �ാമം

665. �ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) പാറശാല മ�ല�ിെല ക�ി�ാട് �ാമപ�ായ�ി� അനിയ�ിതമായി ൈവദ�തി �ട��

വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ��ത ��ം പരിഹരി��തിനായി എെ�ാെ� നടപടിക�

സ�ീകരി�ി��് എ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ക�ി�ാട് പ�ായ�ിെല ൈവദ�തി �ാമം പരിഹരി��തിനാ�� �ട�നടപടിക�

സ�ീകരി�ാേമാ?

െക.എസ്.ഇ.ബി. ലിമി�ഡിെ� കടബാധ�ത

666. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 2015-16 സാ��ികവ�ഷ�ി� െക.എസ്.ഇ.ബി. ലിമി�ഡിെ� കടബാധ�ത എ� േകാടി �പ

ആയി��; ആയത് 2018-19 സാ��ിക വ�ഷം എ�യാണ്;വ��മാ�േമാ;

(ബി) നിലവി� എ� േകാടി �പ െക.എസ്.ഇ.ബി. ലിമി�ഡിന് �ടി�ികയിന�ി� പിരി�കി�ാ��്;

(സി) ഇവയി�  സം�ാന സ��ാ�  വ��ക�, േകരള വാ��  അേതാറി�ി,  തേ�ശസ�യംഭരണ

�ാപന��, േക� സ��ാ�  വ��ക�, സം�ാന െപാ�േമഖല �ാപന��, േക�

െപാ�േമഖല �ാപന��, സ�കാര� േമഖല �ാപന�� എ�ിവ അട�േ�� �ടി�ിക �ക

എ�െയ�് തരംതിരി�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) നിലവി�  �ടി�ിക �ക പിരിെ���� കാര��ി�  േകാടതികളി�  എ� േക�ക�  ഉ�്;

ആയത്എ� �ക�െടെത�ം വ��മാ�േമാ?

ഡാം �റ� വി���മായി ബ�െ�� നടപടിക�

667. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കഴി� വ�ഷ��ായ �ളയ�ി���പ് �ധാന ഡാ�കളിെല ജലനിര�് അപകടകരമാം വിധം

ഉയ�� വ�� സാഹചര�ം ൈവദ�തി േബാ�ഡ് േനരെ� മന�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിെ� അടി�ാന�ി�  �ൈല  25-ന് ഇ�സംബ�മായി സ�ീകരിേ�� നടപടി�മ��

െചയ�മാെ� അ���തയി� േയാഗം േച��് വിലയി��ക��ാേയാ;

(സി) ഇതിെ� അടി�ാന�ി�  ആഗ�് ഒ�ിന് അടിയ�ര നടപടി�മം സംബ�ി�് ഉ�രവ്

ഇറ�ക��ാേയാ;

(ഡി) എ�ി�ം ഡാം �റ� വി���മായി ബ�െ�� നടപടിക�  ആഗ�്  9  വെര ൈവകിയത്

�ര��ിെ�റ ആഴം ��ാ� കാരണമാേയാ;



(ഇ) ഇെ��ി�  ഘ�ം ഘ�മായി ഡാം �റ� വി�് ജലനിര�് നിയ�ി�ാതി��ത് എ�

െകാ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ?

�തിയ ഇല�ി�� െസ�േനാഫീ�ക�

668. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ഇ.ബി�െട  24.2.2016െല ഉ�രവ് �കാരം അ�വദി�  30  �തിയ ഇല�ി��

െസ�േനാഫീ�കളി�  എ� ഓഫീ�കളാണ് �വ��നം ആരംഭി�ി��െത�ം അവ

ഏെത�ാെമ�ം വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ��ത ഓഫീ�കളി� ഏെത�ാമാണ് വാടകെ��ിട�ളി�ം ഉ�രവ് �കാര��  10  െസ�്

�ല�ം �വ��ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) വാടകെ��ിട��െട വാടക തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപനമാേണാ െക.എസ്.ഇ.ബിയാേണാ

വഹി��െത�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) എറണാ�ളം ജി�യിെല പ���ി െസ�േനാഫീസിന് കീഴിെല �േദശ�ളി� അ�ഭവെ���

��മായ ൈവദ�തി തടസം കണ�ിെല��് േമ�  ഉ�രവ് �കാരം അ�വദി�

ഇടെ�ാ�ിയിെല െസ�േനാഫീസ് ആരംഭി��തിെല കാലതാമസ�ിന് കാരണം

വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ��ത �േദശ�ളിെല ൈവദ�തി തടസം പരിഹരി�ാ�  സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�

എെ��ാെമ�് അറിയി�േമാ?

ൈവദ�തിരംഗ�് േജാലി െച��വ�െട �ര�ിതത�ം

669. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ൈവദ�തിരംഗ�് േജാലി െച��വ�െട �ര�ിതത�ം ഉറ�ാ��തിനായി െക.എസ്.ഇ.ബി.

�ര�ാനയം �പീകരി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഉ�ാദനം,  �സരണം,  വിതരണം എ�ീ േമഖലകളി� േജാലി െച��വ��് �േത�ക രീതിയി�

�ര�ാ വ�വ�ക� ത�റാ�ിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

ൈവദ�തി സംര�ണപ�തിക�

670. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി

,, പി.െക.അ� റ�്

,, പി.ഉൈബ��

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

ന��േമാ:



(എ) ൈവദ�തി ന�ം �റ�് ൈവദ�തസംര�ണം ത�രിതെ����തിനായി െക.എസ്.ഇ.ബി

എെ��ി�ം പ�തിക� ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ��ത പ�തിക�െട വിശദാംശം െവളിെ���േമാ?

സൗരപ�തി

671. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സൗരപ�തി�െട വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ;

(ബി) സൗര പ�തി�െട ഭാഗമാ��തിന് നിലവി�  എ� അേപ�ക�  െക.എസ്.ഇ.ബി�്

ലഭി�ി��്;

(സി) അേപ�കളിെല പരിേശാധന നടപടി�മ�� ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) അ�ഹരായ �ണേഭാ�ാ���് േസാളാ�  പാന�ക�  �ാപി�� നടപടിക�  എ�േ��്

ആരംഭി�െമ�് അറിയി�ാേമാ?

��ാ� ൈഹഡ� പാ��്

672. �ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ��ാ�  ൈഹഡ�  പാ��ി�  �തിയതായി ആരംഭി�ി�� പ�തിക�  ഏെതാെ�യാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ാ� ൈഹഡ� പാ��ിെ� വികസന�ിനായി െക.എസ്.ഇ.ബി വകയി��ിയി�� �ക�ം

ൈഹഡ�  പാ��ി�  നി�ം ൈവദ�തി േബാ�ഡിന് ലഭ�മായി�� വ�മാന�ം സംബ�ി�

വിവര�� വ��മാ�ാേമാ?

വാളാേതാട് െച�കിട ജലേസചന പ�തി

673. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഏറനാട് മ�ല�ിെല ചാലിയാ�, അക�ാടം,  ��മാ�  �ഴയി�  �ാപി��തിന്

28/05/2015-�  ഭരണാ�മതി ന�കിയ വാളാേതാട് െച�കിട ജലേസചന പ�തി�ായി

നാളി�വെര എെ��ാം ���ികളാണ് െച�ി�ളളത്;  വിശദാംശം െവളിെ���േമാ;

ഇ�ാര��ി�  െക.എസ്.ഇ.ബി.�െട  13/02/2019-�  �ടിയ ഡയറ��  േബാ�ഡ് എ�്

തീ�മാനമാണ് എ��ി�ളളത്; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�ായി നാളി�വെരയായി എ� �പയാണ് െചലവഴി�െത�് വ��മാ�േമാ;

നിലവി� ഈ പ�തി�് എെ��ി�ം തട��� ഉേ�ാെയ�് വിശദമാ�േമാ;



(സി) ഏറനാട് മ�ല�ിെ��ം ചാലിയാ�  പ�ായ�ിെ��ം വികസന�ി�ത�� ഈ

പ�തി�െട നടപടി�മ��  ത�രിതെ���ി പ�തി നട�ിലാ��തിന് അടിയ�ര നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

ശാ�ിവന�ി�െട�� ൈവദ�തി ൈല� പ�തി

674. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) എറണാ�ളം പറ�� ശാ�ിവന�ി�െട�� ൈവദ�തി ൈല� പ�തി എേ�ാഴാണ് �വ��നം

ആരംഭി�െത�ം ഇേ�ാ� ഏത് ഘ��ിലാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ പ�തി�െട െമാ�ം െചലവ് എ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ പ�തി ���ീകരി�ാ��ാ�� േന��� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഈ പ�തി�മായി ബ�െ�� നി��ാണ �വ��ന��  നി��ിെവ�ി�േ�ാ  ;  എ�ി�

അതി�� കാരണെമ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ഇ�വെര നട� നി��ാണ �വ��ന���് എ� �ക െചലവാെയ�ം പ�തിയി� നി�്

സ��ാ� പി�മാറിയി�േ�ാെയ�ം വ��മാ�ാേമാ?

ദ�തി 2021

675. �ീ.േതാമസ് ചാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

ൈവദ�തി വിതരണ �ംഖല നവീകരി��തി�ം ൈവദ�തി തട���  �റ��തി�ം

ല��മി�െകാ�് നട�ാ�ാ�  ഉേ�ശി�� ദ�തി  2021  എ� �ഹ�ായ പ�തി നിലവി�

വ�ി�േ�ാ ;വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ ?

എൽ ഇ ഡി ബൾബ് , ട�ബ് എ�ിവ�െട വിതരണം

676. �ീ.ആ�. രാമച��

,, �ഹ�ദ് �ഹസി� പി.

�ീമതി ഗീതാ േഗാപി

�ീ.എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വീ�കളിെല സാധാരണ ബ�ബ്,  ട�ബ് ൈല�്,  സി എഫ് എൽ എ�ിവ മാ�ി

പകരം എൽ ഇ ഡി ബ��ം ട��ം വിതരണം െച��തിന് പ�തി�േ�ാ  ;  എ�ി� ��ത

പ�തി�െട വിശദവിവര�� അറിയി�േമാ ;

(ബി) പ�തി നട�ി�ിനായി �േത�ക െമാൈബ� ആ�ം െവബ് ൈസ�ം ആരംഭി�ി�േ�ാ;



(സി) പഴയ ബ��ം ട��ം തിരിെക എ���തിന് എെ��ി�ം ചാ��കേളാ നിബ�നകേളാ

ഉേ�ാെയ�് അറിയി�േമാ ; ഇവ�െട സം�രണം ഏ� തര�ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) എൽ ഇ ഡി ട�ബ് വിതരണം െച��തിെ��ം ആയത് �ാപി�േ�ാ�� സാേ�തിക വശ��ം

സംബ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

ൈവദ�തി ഉപേഭാഗം

677. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഏെത�ാം മാ���ളി�െടയാണ് െെവദ�േതാ��ം ലഭി��ത്;  എ� �ണി�്

െെവദ�തിയാണ് ഒ� വ�ഷം ലഭി��ത്; ഇനം തിരി�ളള വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) ഇ�കാരം സം�ാന�ിനക�നി�് ലഭി�� ഉൗ��ം സം�ാനെ� ആവശ��ിന്

തിക��േ�ാ; ഇെ��ി� എ�െകാ�്;

(സി) ഓേരാ വ�ഷേ��ം സം�ാനെ� െെവദ�ത ഉപേഭാഗ�ിനായി മ�് സം�ാന�ളി� നിേ�ാ

േക��ളി�  നിേ�ാ എ� �ണി�് െെവദ�തിയാണ് വിലെകാ��് വാ�ിെ�ാ�ിരി��ത്;

വിശദവിവരം ന��േമാ?

മിഷ� റീ കണ�് േ�ാ�ാം

678. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം

,, എം. സ�രാജ്

,, ബി.ഡി. േദവ�ി

,, ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ളയം �ലം ൈവദ�തി ഉ�ാദനം,  �സരണം,  വിതരണം �ട�ിയ

േമഖലകളി��ായ ���� സമയബ�ിതമായി പരിഹരി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ൈവദ�തി തട�ം േനരി� ��വ�  ഉപേഭാ�ാക��ം ഏ��ം �റ� സമയ�ി��ി�

സാധാരണ അവ� �ന:�ാപി�് ന�കാ�  ആവി�രി� മിഷ�  റീ കണ�് േ�ാ�ാമിെ�

വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(സി) �ളയം ൈവദ�േതാ�ാദന േമഖലെയ സാരമായി ബാധി� സാഹചര��ി�ം േലാഡ് െഷഡിംേഗാ

പവ�കേ�ാ ഇ�ാെത �ണേമ��� ൈവദ�തി ഉറ�ാ�ാ�  സ��ാ�  സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

മല�റം മ�ല�ിെല േവാ�േ�ജ് ഇം��െമ�് പ�തിക�



679. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) മല�റം മ�ല�ിെല െക.എസ്.ഇ.ബി.  െസ��കളി�  ഇേ�ാ�  നട�വ�� േവാ�േ�ജ്

ഇം��െമ�് പ�തിക� ഓേരാ�ിെ��ം �േരാഗതിക� െവളിെ���േമാ;

(ബി) �തിയ �ാ�േ�ാ�മ�ക�ം ൈല�  ക�േവ�ഷ�  േജാലിക�ം ���ീകരി�വാ�

െമ�ീരിയ�സിെ� �ാമം അ�ഭവെ���േ�ാ;  എ�ി�  അവ പരിഹരി��തിന് നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ?

മാട��റ-ന�ളം ൈല�

680. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നട�ിലാ�ി വ�� �ാ�സ് �ിഡ് പ�തി�െട �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഈ പ�തി �കാരം മാട��റ-ന�ളം ൈലനി�  നട�� �വ��ിക�  വിശദമാ�ാേമാ;

��ത �വ��ിെകാ�� �േയാജനം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ പ�തിയി� ടവ�ക� മാ�ി �ാപി�േ�ാ� ��ടമക��് ന�പരിഹാരം ന���േ�ാ;

ഉെ��ി� അതിെ� വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) മാട��റ-ന�ളം ൈലനിെല ���ി ���ിയാ�� തീയതി കണ�ാ�ിയി�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ?

�ാ�സ് �ിഡ്-2 പ�തി

681. �ീ.എ. �ദീ��മാ�

,, െക.വി.അ�� ഖാദ�

,, എം. നൗഷാദ്

,, ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ൈവദ�തി �സരണ �ംഖല െമ�െ���ി �സരണ േശഷി വ��ി�ി�ാ�ം �സരണ ന�ം

ഗണ�മായി �റ�ാ�ം നട�ാ�ി വ�� �ാ�സ് �ിഡ്-2  പ�തി�െട �വ��ന �േരാഗതി

അറിയി�േമാ;

(ബി) അധികമായി �മി ഏെ���ാെത നട�ിലാ�� ��ത പ�തി�ായി കി�ബിയി�  നി�ം

എെ��ാം സഹായമാണ് ലഭ�മാ��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സം�ാന�് ഊ�� ലഭ�ത വ��ി�ി��തി�ം തട�രഹിതമായി ൈവദ�തി ലഭ�മാ��തി�ം

ഈ പ�തി എ�മാ�ം �േയാജന�ദമാ��െവ�് വ��മാ�ാേമാ?

ൈവദ�തി ചാ��് വ��നവ്



682. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം ൈവദ�തി ചാ��് വ��നവ് ഉ�ായി�േ�ാ;

നിലവി� ൈവദ�തി ചാ��് വ��നവിന് ശിപാ�ശ െച�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െക.എസ്.ഇ.ബി.  നിലവി�  എ� േകാടി �പ ന��ിലാണ് �വ��ി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ?

സ��� ൈവദ�തീകരണം

683. �ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സ��� ൈവദ�തീകരണ�ി�േശഷ�ം �തിയ അേപ�കർ�് ൈവദ�തി കണ�ൻ ലഭി�വാ�

��ി��് അ�ഭവെ���ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) സ��� ൈവദ�തീകരണ�ിെ� �ട��െയേ�ാണം �തിയതാ�� അേപ�കളിൽ ൈവദ�തി

കണ�� നൽ��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�� കാര�ം ആേലാചി�േമാ;

(സി) ൈവദ�തി ഉ�ാദന�ി�ം വിതരണ�ി�ം ഉ� അ�രം �റ��തിന് സ�ീകരി�വാ� ഉേ�ശി��

നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

ആദിവാസി േകാളനികളിെല ൈവദ�തീകരണം

684. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകാതമംഗലം നിേയാജക മ�ല�ിെല തലവ�പാറ,  ��ി�ാറ,  േതര,  വാരിയം,  ഉറിയംെപ�ി

�ട�ിയ ആദിവാസി േകാളനികളി�  ഇനി�ം ൈവദ�തി ലഭ�മായി�ി� എ�ത് സ��ാരിെ�

��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) വന��ഗ ശല�ം ��മായ ��ത േകാളനികളി�  താമസി��വ�െട ��ി��ക�

പരിഹരി��തിെ� ഭാഗമായി േമ�  പറ� ആദിവാസി േകാളനികളി�  ൈവദ�തീകരണം

നട�ിലാ��തി�േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ ?

കാസ�േകാട് നിേയാജക മ�ല�ി� ��തായി �ാപി� �ാ�േ�ാ�മ�ക�

685. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം കാസ�േകാട് നിേയാജക മ�ല�ി�  എ�

�ാ�േ�ാ�മ�ക� �ാപി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��തായി �ാപി��ം പകരം �ാപി��ം ഏെത�ാം �േദശ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;



(സി) മ�ല�ി� ഇനി ഏെത�ാം �ല�ളി� �ാ�േ�ാ�മ� �ാപി�ാ� തീ�മാനമായി�െ��്

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) മ�ല�ി� ഏെത�ാം �േദശ�ളി� ��തായി �ാ�േ�ാ�മ� �ാപി�ാ� െ�ാേ�ാസ�ക�

ഉെ��ം അവ എേ�ാ� �ാപി�െമ�ം വ��മാ�ാേമാ?

െവ�വി��ാട് ൈ�ബ� േകാളനിയി� ൈവദ�തി

686. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) അതിര�ി�ി പ�ായ�ിെല െവ�വി��ാട് പ�ികവ�� േകാളനിയിെല  13  ��ംബ���്

ഇനി�ം ൈവദ�തി ലഭ�മ�ാ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇവിെട ൈല� വലി�് െവദ�തി എ�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) െവ�വി��ാട് ൈ�ബ�  േകാളനിയി�  േസാളാ�  ൈല�ക�  �ാപി�വാ�ം അടിയ�രമായി

ൈവദ�തി എ�ി��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഊ�ജ ഉപേയാഗം �റ�ാ� പ�തി

687. �ീ.പി.െക.അ� റ�്

,, അ�� ഹമീദ് പി.

,, എ� .എ.െന�ി��്

,, പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െത��വിള�ക�  ഉ�െ�െട എ�ാ വീ�കളി�ം നിലവി�  ഉപേയാഗി�െകാ�ിരി��

സി.എഫ്.എ�. ഫിലെമ�് ബ��ക�  മാ�ി കാര��മത �ടിയ എ�.ഇ.ഡി.  ലാ�ക�

ഏ�െ���ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) ഈ പ�തി നട�ിലാ���വഴി ഊ�ജ ഉപേയാഗം എ�ക�് �റ�ാ�  കഴി�െമ�്

വിലിയി��ിയി�േ�ാ;

(സി) ഈ പ�തി�െട േന��� എെ��ാമാെണ� വിശദമാ�േമാ?

ൈവദ�തി ബി� �ടി�ിക

688. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന ൈവദ�തി േബാ�ഡിന് ചില വ�കിട േകാ��േറ�് �ാപന�� ൈവദ�തി ബി�ി�

വ� �ടി�ിക വ��ിയിരി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) േബാ�ഡിന് ന�കാ�� ഭീമമായ �ക വ�ഷ�ളായി �ടി�ികയാ�ിയ �ാപന��െട േപ�



വിവര�ം �ക�ം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) േമ� �ചി�ി� �കാര�� �ാപന�ളി� നി�ം ൈവദ�തി ബി�ിെല �ടി�ിക ഈടാ��തിന്

എെ��ി�ം �േത�ക നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ഭീമമായ �ക �ടി�ിക വ��ിയ �ാപന�ളി� നി�ം �ക തിരി� പിടി��തിന് അടിയ�ര

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഫിലെമ�് രഹിത േകരളം പ�തി

689. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ൈവദ�തി ഉപേഭാഗം �റ��തിനായി �ഖ�ാപി� ഫിലെമ�് രഹിത േകരളം പ�തി�െട

വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) പ�തി�െട ഉേ�ശ�ല���� എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ; പ�തി നട�ി�ിന് ആെരയാണ്

�മതലെ���ിയിരി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) നാളി�വെരയായി പ�തിയി�  ഉ�െ���ി നട�ിലാ�ിയ ���ിക�െട വിശദവിവരം

ന��േമാ?

സൗര പ�തി

690. �ീ.േതാമസ് ചാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

സം�ാന�ിെ� നിലവി�� േസാളാ�  ഉ�ാദനേശഷി വ��ി�ി�ാ�  ഉേ�ശി�് നട�ിലാ�ി

വ�� സൗരപ�തി ഇേ�ാ� ഏ� ഘ��ിലാണ്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

�ര�റ സൗേരാ�� പാന�

691. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) �ര�റ സൗേരാ�� പാന� �ാപി��തിന് ഓേരാ വിഭാഗ�ി� നി�ം എ� അേപ�ക�

വയനാട് ജി�യി� ലഭി�ി��്;

(ബി) �ര�റ സൗേരാ�� പാന� �ാപി�� ���ിക� എ�് ���ീകരി�ാനാ�ം; �േരാഗതി

വിലയി��ിയി�േ�ാ?

െത�വ് വിള�്

692. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) തേ�ശസ�യംഭരണ�ാപന���് െത��വിള�് ക�ി��തിന് എന�ജി ചാ�ജ്

ഏ�വിേധനയാണ് കണ�ാ��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) മീ��  വ�ാ� �ല�് ട�ബ്,  ബ�ബ്,  സി.എഫ്.എ�, എ�.ഇ.ഡി എ�ിവ�െട ചാ�ജ്

എ�ിെനയാണ് കണ�ാ��ത്;

(സി) േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല െകാ�വളളി �നിസി�ാലി�ിയി�  ഏെത�ാം വിധ�ി�ളള എ� വീതം

ൈല�കളാണ് ൈവദ�തി േബാ�ഡിെ� കണ�ി�ളളെത�് വിശദമാ�ാേമാ?

കായം�ളം െക.എസ്.ഇ.ബി.(കിഴ�് െസ��)-ന് �തിയ െക�ിടം

693. �ീമതി �. �തിഭ : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

കായം�ളം െക.എസ്.ഇ.ബി.(കിഴ�് െസ��)-ന് �തിയ െക�ിടം നി��ി���മായി

ബ�െ�� ���ിക�െട നിലവി�� �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ?

കാടാ�ഴ െക.എസ്.ഇ.ബി. ഓഫീസ്

694. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മല�റം ജി�യിെല കാടാ�ഴയി� െക.എസ്.ഇ.ബി. ഓഫീസ് നി��ി��തിനാവശ�മായ �ലം

കെ��ിയി�േ�ാ;  ��ത �ലം വി�കി��തി� ൈവദ�തി വ��് സ�ീകരി� നടപടിക�

അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് സ��ാ�  സ�ീകരി� നടപടിക�െട വിശദമായ വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

സ��ാരി� നി�ം ൈവദ�തി േബാ�ഡിന് ലഭി� ക�ക�െട പക��് ലഭ�മാ�േമാ ?

പ���ി േമഖലയിെല ൈവദ�തി �തിസ�ി

695. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ��ണി�റ മ�ല�ിെല പ���ി േമഖലയി� ��മായ ൈവദ�തി �തിസ�ി ഉ� കാര�ം

സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� �തിസ�ി�െട കാരണം വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത േമഖലയി�  നിലവി�  എ� ഉപേഭാ�ാ��  ഉ�് എ�് അറിയി�േമാ;  ഇവിെട��

െസ�� ര�ായി വിഭജി��തി�� നടപടിക�െട നിലവിെല അവ� വിശദമാ�ാേമാ; �തിയ

െസ�� ഓഫീസ് �ട��തി�� തട�െമെ��് അറിയി�േമാ ;

(സി) ഈ േമഖലയിെല ൈവദ�തി �തിസ�ി പരിഹരി��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�

ഏെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ആവശ�മായ �തിയ �ാൻേ�ാർമ�കൾ �ാപി��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ

വിശദാംശം അറിയി�േമാ?



തഴ�രയി� ൈവദ�തി െസ�� ഓഫീസ്

696. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�ര മ�ല�ി�  തഴ�രയി�  ൈവദ�തി െസ��  ഓഫീസ് ആരംഭി��തി��

നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത �േദശ�് ൈവദ�ത പ��  േ�ഷ�  ആരംഭി��തി�� നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാ;

വിശദമാ�േമാ?

പ���ി െസ�േനാഫീസിെ� പരിധിയിെല െെവദ�തി ����

697. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ��ണി�റ നിേയാജക മ�ല�ി�െ���ം പ���ി ഇല�ിക് െസ�േനാഫീസിെ�

പരിധിയി�െ���മായ െകാ�ി� േകാ��േറഷെ� 13 �ത� 21 വെര ഡിവിഷ�കളി� നിര�രം

െെവദ�തി േപാ��തിന് കാരണം എെ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇത് പരിഹരി��തിനായി നി�േ�ശ��  സമ��ി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  സമ��ി�െ��ി��

നി�േ�ശ�� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത നി�േ�ശ�ളി�  നട�ിലാ�ാ�  ഉേ�ശി�� നി�േ�ശം ഏെത�ം ആയത്

നട�ിലാ�ാനായി സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� എെ��ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) വ�� വ�ഷകാല�ം,  �ല�ിെ� വി�തി�ം ഉപേഭാ�ാ��െട എ��ം കണ�ിെല��്

പ���ി ഇല�ിക് െസ�േനാഫീസിൽ ��ത�  ജീവന�ാെര നിയമി�ാ�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(ഇ) പ���ി െസ�േനാഫീസ് നിലവി�� െക�ിട�ി� നി�ം മാ�വാ� അ�വാദം െകാ��ി�ം

�തിയ െക�ിട�ി�� ഓഫ� ലഭി�ി�ം ആയത് മാറാ�തി�� കാരണം വ��മാ�ാേമാ?

�തിയ പവ� േ�ഷ�ക�

698. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം നാളി�വെര എ� �ണി�് െെവദ�തി �തിയതായി

ഉ�ാദി�ി�വാ� കഴി�ി��്; വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) �തിയ പവ�  േ�ഷ�ക�  സ��ാരിെ� പരിഗണനയി�  ഉേ�ാ;  എ�ി�  വിശദവിവരം

ന��േമാ?



മറ�� സബ് േ�ഷ� നി��ാണം

699. �ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

നി��ി� മറ�� സബ് േ�ഷെ� നി��ാണം നിലവി� ഏത് ഘ��ിലാെണ�ം അത് എേ�ാ�

���ിയാ�വാനാ�െമ�ം വ��മാ�ാേമാ?

ആല�ാട് സ�േ�ഷ�

700. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ആല�ാ�് �ാമപ�ായ�ിെല േവാ�േ�ജ് �ാമ�ം നിര�ര��ാ�� ൈവദ�തി തകരാ�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ഇത് പരിഹരി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇവി�െ� േവാ�േ�ജ് �ാമം പരിഹരി��തി�േവ�ി ആല�ാട് േക�മാ�ി  11  െക.വി.

സ�േ�ഷ� �ാപി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െതാ��� സബ് േ�ഷ�

701. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െന�ാ�ി�കര െതാ���  സബ് േ�ഷ�  110  െക.  വി.  ആയി ഉയ��� ���ി�െട

നിലവിെല �ിതിെയെ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത സബ് േ�ഷ� 110 െക.  വി.  ആയി ഉയ��േ�ാ� െക.എസ്.ഇ.ബി.-  �് വ��

അട�� �ക എ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത നി��ാണ ���ിക� 2019 െസ�ംബ� മാസ�ി� ��പ് ���ികരി�ാ� കഴി�േമാ

എ�് വ��മാ�ാേമാ?

െന�ാ�ി�കര ഊ�േപാ�ിരിയി� 33െക.വി സബ് േ�ഷ�

702. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െന�ാ�ി�കര നിേയാജക മ�ല�ിെല �ള�� പ�ായ�ിെല ഊ�േപാ�ിരിയി� 33 െക.വി

സബ് േ�ഷ� �ാപി��തി�� പഠന റിേ�ാ��് ���ീകരി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) 33  െക.വി സബ് േ�ഷ�  �ാപി��തിെന�റി�് പഠനം നട��തിന് ആെരയാണ്

െക.എസ്.ഇ.ബി �മതലെ���ിയെത�് വ��മാ�ാേമാ;  ഇതിെ� നിലവിെല �ിതി



വിശദീകരി�ാേമാ?

േകരള �ന�നി��ിതി�െട ഭാഗമായി സഹകരണ വ��് �േഖന നി��ി� വീ�ക�

703. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ളയാന�ര േകരള �ന�നി��ിതി�െട ഭാഗമായി സഹകരണ വ���േഖന എ� വീ�ക�

നി��ി�് ന��തിനാണ് നി�യി�ി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതി� എ� വീ�ക� ഇതിനകം ���ീകരി� എ�് വ��മാ�ാേമാ;  ഇതിെ� ജി�തിരി��

കണ�് വ��മാ�ാേമാ ?

െകയ� േഹാം പ�തി �കാരം വീ�ക�

704. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകയ�  േഹാം പ�തി �കാരം വിവിധ സഹകരണ ബാ�ക�  വഴി എ� വീ�കളാണ്

നി��ി�ന�കാ�  പ�തിയി�ത്;  ഇവയി�  എ� വീ�ക�െട നി��ാണം ���ിയാ�ി;

അവേശഷി��വ എ�േ��് ന�കാനാ�ം എ�് പറയാേമാ;

(ബി) െകയ�  േഹാം പ�തി �കാരം വീട് നി��ി�ാനായി എ� �ാപന�ളാണ് �േ�ാ�്

വ�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) പ�നംതി� ജി�യി�  എ� സഹകരണ സംഘ�ളാണ് ഇ�ര�ി�  വീട് നി��ി�ാനായി

�േ�ാ�് വ�ത്; വിശദാംശം ന��േമാ?

െകയ� പ�തി

705. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ളയ�ി� വീ�ക� നശി�വ��് സഹകരണ വ��ിെ� കീഴി� വീട് നിർ�ി�് നൽ�� പ�തി

(െകയ� ) ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ� വീ�ക� നി��ി� ന��വാനാണ് പ�തി ആവി�രി�െത�ം  2019 ഏ�ി� 30 വെര

എ� വീ�ക� ���ിയാ�ിെയ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) െകയ� പ�തിയി�കീഴി� നി��ി�� വീ�ക��് ആവശ��� നി��ാണസാമ�ിക� �േത�ക

�ാപന�ളി�  നി�് മാ�േമ വാ�ാ� എ�് നി��ഷി�ി��േവാ;  എ�ി�  ��ത

�ാപന�െള എ�കാരമാണ് െതരെ���െത�ം അതി�� മാനദ�ം

എ�ായി��െവ�ം വ��മാ�േമാ?



ക��� മ�ല�ിെല െകയ� േഹാം പ�തി

706. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകയ�  േഹാം പ�തി �കാരം ക��� മ�ല�ി�  അ�വദി�െ�� വീ�ക�െട എ�ം

എ�യാണ്; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതി� എ� വീ�ക�െട നി��ാണം ���ിയായി;വിശദമാ�ാേമാ ?

സ��ാ�/എ�ഡഡ് ��കളി� �ാ��് �ാസ് �റി

707. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സഹകരണ വ��ിെ� സഹായേ�ാെട സ��ാ�/എ�ഡഡ് ��കളി�  �ാ��് �ാസ് �റി,

ഉൗ���മത�ളള അ��് എ�ിവ �ാപി�� പ�തിയിേല�് െകാ�ാര�ര

നിേയാജകമ�ല�ി� നി�ം ഏെത�ാം ��കെളയാണ് നി�േ�ശി�ിരി��ത്;

(ബി) ��ത പ�തി ��കളി� നട�ിലാ��തിന് സ�ീകരി�വ�� നടപടി�മ�� വിശദമാ�േമാ?

�ളയ�രിതബാധിത��് ഭവനനി��ാണ�ിന് പ�തി

708. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ളയ�രിതബാധിത��് ഭവനനി��ാണപ�തി �കാരം സഹകരണ ബാ�ിെ� ആഭി�ഖ��ി�

എ� വീ�ക�  നി��ി�ാ�� നടപടിക�  ആരംഭി�െവ�ം എ� വീട് ���ിയാെയ�ം

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിെ� പ�ായ�്/ജി� തിരി�� കണ�് െവളിെ���ാേമാ;

(സി) ഓേരാ വീടി�ം എ� �പ വീതമാണ് ന���ത്;വ��മാ�ാേമാ?

സഹകരണ സംഘ�ളിെല നിേ�പ���് ആദായ നി�തി

709. �ീ.ഇ.െക.വിജയ�

,, െക. രാജ�

,, ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

�ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േപരിെനാ�ം ബാ�് എ�് േച��ി�� സഹകരണ സംഘ�ളിെല നിേ�പ���് ആദായ

നി�തി ന�േക�ിവ�െമ� ആദായനി�തി വ��ിെ� നിലപാട് �ാഥമിക സഹകരണ



സംഘ�െള ഏ�വിധ�ിലായിരി�ം ബാധി��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ജി�ാ ബാ�കളിെല നിേ�പ���് നി�തി ന��േ�ാ�  അതിെ� ബാ��ത ജി�ാ

ബാ�കളാേണാ അേതാ �ാഥമിക സംഘ�ളാേണാ വഹിേ��ത്; വ��മാ�േമാ;

(സി) കാ�ഷിക വാ�ാ സഹകരണ സംഘ�ളി�  നി�് ആദായ നി�തി ഈടാ��െത�

േകാടതി�െട�ം ആദായ നി�തി �ി�ണലിെ��ം വിധി�െട അടി�ാന�ി�  സഹകരണ

വ��് സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) സഹകരണ സംഘ�� േപരിെനാ�ം ബാ�് എ�് േച���െത� റിസ�വ് ബാ�ിെ� ക�ശന

നി�േ�ശം നിലവി��േ�ാ�  �തിയ സംഘ��െട രജിസ് േ�ഷൻ സമയ�് ഇ�ാര��ി�

സ�ീകരി�� നിലപാട് എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ?

�ാഥമിക കാ�ഷിക സംഘ��െട നിേ�പ�ിന് ആദായനി�തി

710. �ീ.സി.���

,, സി. െക. ശശീ��

,, െക.വി.വിജയദാസ്

,, ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ീം േകാടതി വിധിെയേ�ാ�ം ധി�രി�െകാ�് ആദായനി�തി വ��് �ാഥമിക കാ�ഷിക

സംഘ��െട നിേ�പ�ി�േമ�  നിയമവി��മായി ആദായനി�തി ഈടാ�ാ�

നടപടിെയ���െവ� വാ���െട നിജ�ിതി പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) സം�ാന�് വി�ലമായ സഹകരണ ��ാനെ� തക��ാ� നി�ി� താ�ര��ാ� േനാ�

നിേരാധനം ഉ�െ�െട�� വിവിധ അവസര�� ഉപേയാഗി� െകാ�് നട�ിയ �മ��െട

�ട��യായി ആദായനി�തി വ��ിെന ഉപേയാഗി��ത് തടയാ�  േക� സ��ാരിേനാട്

ആവശ�െ��േമാ;വിശദമാ�േമാ;

(സി) സഹകരണ സംഘ�െള ആ�നികരി�് ജനകീയ ബാ�ാ�ാ�  നട�ി വ�� �വ��നം

വിശദമാ�ാേമാ?

േകരള ബാ�് �പീകരണം

711. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള ബാ�ിെ� �പീകരണം ഇേ�ാ� ഏ� ഘ��ിലാെണ�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഇതിനാവശ�മായ അ�മതി റിസ�വ് ബാ�് ന�കിയി�േ�ാ; ഇെ��ി� കാരണം എ�ാെണ�്

വ��മാ�േമാ?

േകരള ബാ�് �വ��ന��



712. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ്

,, പി.െജ.േജാസഫ്

,, േറാഷി അഗ�ി�

,, സി.എഫ്.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള ബാ�് �പീകരണ�ിെ�റ ഇ�വെര�� �വ��ന�� വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) േകരള ബാ�് �പീകരണേ�ാെട �ാഥമിക സഹകരണ സംഘ�ളി�  നി�് ക�ഷക��ം

െച�കിട വ�ാപാരിക��ം ലഭി�െകാ�ി�� വാ�ാ ആ��ല����് തട�ം േനരി�െമ��

ക�ഷക�െട�ം െച�കിടവ�ാപാരിക�െട�ം ആശ� പരിഹരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ ;

(സി) വാ�ാഘടനയി�  ഇടനിലയായി �വ��ി�� ജി�ാ സഹകരണ ബാ�ക�  ഈടാ��

പലിശ�് ��ത�  െമ�െമാ�ം �ാഥമിക സഹകരണ ബാ�ക��് ലഭി��ി� എ� വ�ത

പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ഡി) േകരള ബാ�് �പീകരണ�ി�െട ��് ത�ി�� വാ�ാ ഘടനെകാ�് മ�രാധി�ിത

സാഹചര��ി� സാേ�തികേമാ സാ��ികേമാ ഘടനാപരേമാ ആയ ഒ� �ണ�ം ക�ഷക��്

ലഭി��ി�ാെയ� വ�ത പരിഹരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േകരള ബാ�് �പീകരണം

713. �ീ.സി. ദിവാകര�

,, ���ര ര�ാകര�

,, ജി.എസ്.ജയലാ�

,, വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള ബാ�് യാഥാ���മാ��തി�� �മ�� എ�േ�ാളമാെയ�റിയി�േമാ;

(ബി) േകരള ബാ�ിെനതിെര ബ�.  െെഹേ�ാടതിയി�  നിലവി�� േക�ക�െട വിവര��

അറിയി�േമാ;  ��ത േക�ക�  ബാ�് �പീകരണ�ിന് ��് അവസാനി�ി�േമാ;

വ��മാ�േമാ;

(സി) ജി�ാ സഹകരണ ബാ�ക�െട അസ�് വാേല�ഷ� ���ിയായി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ജീവന�ാ�െട �ന�വിന�ാസം സംബ�ി� ക�ി�ി റിേ�ാ��് ���ിയായി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ;

(ഇ) േകരള ബാ�് യാഥാ��മാ��തി�� തട��� ഏെതാെ�െയ�് വ��മാ�േമാ?

േകരള ബാ�് നടപടി�മ��

714. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) േകരള ബാ�് �പീകരണ�ിനായി സ��ാ� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത ബാ�ിന് അ�ിമ അ�മതി ന���തിെല റിസ�വ് ബാ�ിെ� നടപടി�മ��

���ിയാേയാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) േകരള ബാ�് �പീകരണ�ി�െട സഹകരണ ബാ�ിംഗ് േമഖലയി� െെകവരി�ാ�� േന���

എെ��ാമാെണ�് അറിയി�േമാ?

േകരള ബാ�ിെ� ഘടന

715. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള ബാ�് യാഥാ���മാ��തിനായി ഈ സ��ാ�  എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�;

വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) േകരള ബാ�ിെ� �വ��നം എ�് ആരംഭി�വാ� കഴി�ം എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സഹകരണ േമഖല�െട ചരി��ി� ഒ� നാഴിക ക�ായി മാ�� േകരള ബാ�ിെ� ഘടന�ം

�വ��ന�ിെ� വിശദാംശ�ം മിക�ം വിശദമാ�ാേമാ?

ജി� സഹകരണ ബാ�ക�െട ഓ�ൈല� ധനവിനിമയം

716. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� എ�ാ ജി�ാ സഹകരണ ബാ�ക�െട�ം ക����  �ംഖലെയ ത�ി�

ബ�ി�ി�ി�േ�ാ; എ�ാ ബാ�ക�െട�ം ശാഖകളി� നി�് പര�രം ഓ�ൈല� ധനവിനിമയം

നട��തിന് സൗകര��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന സഹകരണ ബാ�ിെന�ം ജി� സഹകരണ ബാ�കെള�ം ഓ�ൈലനി� ബ�ി�ി�്

ധനവിനിമയ�ം എ.ടി.എം. സംവിധാന�ം ഏ�െ���ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

സം�ാന ജി�ാസഹകരണബാ�കളിെല അ�മിനിേ��� നിയമനം

717. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബാ�ിങ് നിയ�ണനീയമം, െനേഗാഷ�ബി� ഇ��െമ�് ആ�്, സ�േഫസി നിയമം, ആ�ി മണി

േലാ�റിംഗ് നിയമം �ട�ിയ നിരവധി നിയമ��� അ��തമായി നയ�പീകരണം

നടേ��വരാണ് സഹകരണ ബാ�കളിെല അ�ിനിേ���മാ�  എ�ിരിെ�

ഭരണപരിചയമി�ാ�വെര അ�മിനിേ���മാ�  ആയി നിയമി��ത് ഒഴിവാ�ാ�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ജി�ാ സഹകരണബാ�കളിെല�ം സം�ാന സഹകരണബാ�കളിേല�ം നി�വഹണ

ഉേദ�ാഗ�� വിദ�ാഭ�ാസപരമാ�ം പരിചയസ�� െകാ�ം ഉയ�� നിലവാരം ഉ� തിക�



െ�ാഫഷണ�ക�  ആയിരിെ�,  അവ�� �കളി�  അ�മിനിേ���മാെര നിയമി��ത്

ബാ�ക�െട �വ��നമികവിെന ബാധി�െമ� കാര�ം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;  നി�വഹണ

ഉേദ�ാഗ��െട �വ��ന സ�ാത��ം അ�മിനിേ���മാ�  തട�െ���� സാഹചര�ം

ഒഴിവാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ബാ�ിങ് േമഖലയിെല െ�ാഫഷണ�കെള ഉ�െ���ിെ�ാ�് സം�ാന ജി�ാ

സഹകരണബാ�ക��് അ�മിനിേ��ീവ് ക�ി�ിക�  �പീകരി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

െപ�ഷേന�്സഹകരണസംഘ���് േസവിം�സ് ബാ�് അ�ൗ�്

718. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െപ�ഷേന�് സഹകരണസംഘ���് േസവിം�സ് ബാ�് അ�ൗ�്

�ട��തി�ം എം.  എം.  ബി.  എസ്.  (Members  Mutual  Benifit

Scheme)ആരംഭി��തി�ം അ�വാദമി�ാ�തിനാ� സംഘ�� അ�ഭവി�� �തിസ�ി

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി�, േസവിംഗ് ബാ�് അ�ൗ�് �ട��തി�ം എം. എം. ബി. എസ് ആരംഭി��തി�ം

അ�മതി ന���തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ എ�് വ��മാ�േമാ?

സ�ഫാസി ആ�് �കാരം സഹകരണ ബാ�ക� നട�ിയ ജ�ി

719. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സഹകരണസംഘം രജി�ാ� സ��ല� നം 29/08/2003-� 50/2003 �കാരം സഹകരണ

ബാ�ക��് സ�ഫാസി ആ�് ബാധകമാ�ിെകാ�് നി�േ�ശം ന�ിയി�േ�ാ;  എ�ി� ��ത

സ��ലറിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം സഹകരണ ബാ�കളി� നി�ം േലാ� എ��

എ�േപ�െട സ��വകക�  സ�ഫാസി ആ�് �കാരം ജ�ി െച�ി�െ��് ജി� തിരി��

കണ�ക� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഈ കാലയളവി� സഹകരണ ബാ�കളി� നി�ം േലാ� എ�� എ�േപ�െട സ��വകക�

ജ�ി െച�ാ� നി�േ�ശം ന�ിയി�െ��് ജി� തിരി�� കണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) സ�ഫാസി ആ�് പി�വലി�ണെമ�ാവശ�െ��് സഹകരണവ��്േക�സ��ാരിന് ക�്

അയ�ി�േ�ാ;എ�ി� ��ത ക�ിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ?

�ാഥമിക കാ�ഷിക വാ�ാ സംഘ��



720. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ാഥമിക കാ�ഷിക വാ�ാസംഘ���് ആദായ നി�തി ഇളവ് ലഭി�� വിധ�ി� നിയമാവലി

േഭദഗതി െച�െകാ�് കാ�ഷികാ�ബ� വാ�ക�  ��ത�  ന���തിന് സംഘ���്

േ�രണ�ം �േചാദന�ം ന�കാ� ത�ാറാ�േമാ;

(ബി) 2010-� നട� സഹകരണസംഘ��െട തരംതിരിവ് മാനദ��� കാലഹരണെ��തിനാ�

��് വ�ഷ�ിെലാരി�� അവേലാകനം െച�ക�ം പരി�രി�ക�ം െചേ�� �ാസിഫിേ�ഷ�

മാനദ��� ഉടെന പരി�രി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െപ�ള��ം േകാ. ഓ�േറ�ീവ് െസാൈസ�ിയിെല സാ��ിക �മേ��ക�

721. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി�  െപ�ള��ം അ�ിക��റ�  മാ���ിംഗ്  &േ�ാസസിംഗ് േകാ-

ഓ�േറ�ീവ് െസാൈസ�ിയി�  സാ��ിക�ം മ�മായ �മേ��ക�  നട��തായി പരാതി

ലഭി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത പരാതി�െട അടി�ാന�ി� വ��തല അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ വിശദാംശ��

അറിയി�ാേമാ;

(സി) അേന�ഷണ�ി�  എെ��ി�ം �മേ��ക�  കെ��ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  എെ�ാെ�

�മേ��കളാണ് കെ��ിയി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) അേന�ഷണ റിേ�ാ��ിെ� അടി�ാന�ി�  എെ��ി�ം �ട�നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

വിശദാംശ��  അറിയി�ാേമാ;  ഇെ��ി�  നടപടി സ�ീകരി�ാതിരി�ാ�� കാരണം

വിശദമാ�ാേമാ?

സഹകരണ ബാ�കളിെല നീതി േ�ാ� ജീവന�ാ�

722. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ� ഉ�രവ് �കാരം സഹകരണ ബാ�കളിെല നീതി േ�ാ�കളി� ക�ീഷ� വ�വ�യി�

േജാലി െച�് വ�ി�� എ� െസയി��ാ�മാെര �ിരെ���ിയി��്;

(ബി) െസയി��ാ�മാെര ഏത് കാ�ഗറിയിലാണ് ഉ�െ���ിയിരി��ത്;

(സി) ഇവ��് �േമാഷന് അ�ഹത�േ�ാ; എ�ി� ഏെത�ാം ത�ികകളിേല�് �േമാഷ� ന�കാ�

കഴി�ം;

(ഡി) �ിരെ���ിയവ�െട,  ക�ീഷ�  വ�വ�യി�  േജാലിെച�ി�� കാലയളവ് സ��ീസായി

പരിഗണി�േമാ;

(ഇ) �ിരെ����തിനായി സ��ാ�  ഉ�രവ് ഇറ�ിയ നാ�  �ത�  �ിരെ���ിയ നാ�



വെര�ളള ഇവ�െട സ��ീസ് കാലാവധി ശ�ള ഫിേ�ഷന് പരിഗണി�ാ�

കഴി�േമാ;വ��മാ�േമാ?

�ാ��് �ാ�് �ം പ�തി

723. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആല��  നിേയാജകമ�ല�ിെല ഏെത�ാം സ��ാ�-എ�ഡഡ് ��കെളയാണ്

സഹകരണവ��് �േഖന സ�ീകരി�� �ാ��് �ാ�് �ം പ�തിയി� ഉ�െ���ിയി��ത്;

(ബി) പ�തി നട�ിലാ��തിനായി സ�ീകരി�വ�� നടപടിക�  എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദാംശം

ന�കാേമാ?

സഹകരണ സംഘ�� ന�കിയ കാ�ഷിക വാ�

724. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േകാഡ് ജി�യിെല വിവിധ സഹകരണ സംഘ��/ബാ�ക� വഴി 2018 വെര എ� �പ

കാ�ഷിക വാ�യായി ന�കിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ��വ�ഷ�െള അേപ�ി�് വാ�യി� എ� ശതമാന�ിെ� വ��നവാണ് ഉ�ായി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ ?

റി�് ഫ�് പ�തി

725. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം റി�് ഫ�് പ�തി �േഖന എ� േപ��് സഹായം

അ�വദി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം റി�് ഫ�് പരിധി വ��ി�ി�ി�േ�ാ;ഉെ��ി�

�തിയ പരിധി എ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ ;

(സി) റി�് ഫ�് പ�തിയിൽ ഉ�െ���ി സഹായം അ�വദി��തിന് കാലതാമസം

േനരി��താ�� പരാതിക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഉെ��ി� കാലതാമസം ഒഴിവാ��തിന്

സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാം എ�് വ��മാ�േമാ?

റി�് ഫ�് സഹായം

726. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) സഹകരണ ബാ�കളിെല വാ�കളി� ഏ�െ���ിയി�� "റി�് ഫ�്" ലഭി��തിന് വലിയ

കാലതാമസം ഉ�ാ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) റി�് ഫ�് അ�ഹരായ ��വ� ��ംബ���ം ലഭി��തി�ം ഫ�് �ക വ��ി�ി��തി�ം

നടപടി�മ�� ��ത� ല�കരി��തി��� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ബാ�കളി� േനരെ���ായി�� വാ�ക� അട�് ���ിെയ��തി�േശഷം റി�്ഫ�ി�

നി�ം ചികി�ാസഹായം അ�വദി�ാ� സാഹചര�ം ഒഴിവാ��തി�ം അ�ഹരായ ��വ�

േപ��ം റി�് ഫ�് സഹായം അ�വദി��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ക����ി സഹകരണ റ�� മാ���ിംഗ് & േ�ാ��ിംഗ് സംഘ�ിെല ജീവന�ാ�െട െപ�ഷ�

727. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക����ി സഹകരണ റ��  മാ���ിംഗ്  &  േ�ാ��ിംഗ് സംഘ�ിെല ജീവന�ാ�െട

െപ�ഷ� ��ം പരിഹരി��തിന് ബ�. സഹകരണ വ�� മ�ി�് ന�കിയ 15/02/2019

െല 7337/2019 ന�� നിേവദന�ി� സ�ീകരി�വ�� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ വിഷയം സംബ�ി�് സി/3275570 & സി/3258605 എ�ീ ന��കളി� നിലവി��

ഫയ�കളി� എ�് തീ�മാനം ൈകെ�ാ� എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) വ�ഷ�ളായി ഈ സഹകരണ�ാപന�ി�  േജാലി െച�േശഷം വിരമി� െതാഴിലാളിക�െട

െപ�ഷ�  ���ി�  ,മാ�ഷികപരിഗണന ന�ി പരിഹാരം കെ���തിന് നടപടി

സ�ീകരി�വാ� സ��ാ� ത�ാറാ�േമാ: വിശദമാ�ാേമാ?

�ളയം �ലം വിേനാദസ�ാരേമഖലയി��ായ �തിസ�ി

728. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ളയെ��തി �ലം വിേനാദസ�ാരേമഖല�് എെ�ാെ� �തിസ�ികളാണ്

സംജാതമായി��ത്; വിശദവിവരം അറിയി�േമാ;

(ബി) �ളയെ� അതിജീവി�ാ�  �മി�� സം�ാന�ിന് �ത���ാ�� തര�ി�

വിേനാദസ�ാരേമഖലയി� എെ��ി�ം �തനപ�തിക� ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(സി) �ളയ�ിന് ��ം േശഷ��� നി�ിത കാലയളവി�  വിേനാദസ�ാരിക�െട എ��ി��

വ�തിയാനം കണ�ാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) വിേനാദസ�ാരേമഖലയി� ���ണർ��ാ��തിന് നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി�� പ�തിക�െട

വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

ജി�ാ �റിസം �േമാഷ� കൗ�സി�കൾ



729. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജി�ാ �റിസം �േമാഷ�  കൗ�സി�  എ�ാ ജി�യി�ം �വ��ി��േ�ാെയ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിെ� ഘടന�ം �പവ�കരണ�ം എ�െനയാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) എ�ാ ജി�കളി�ം ഡി.ടി.പി.സി.  േയാഗ��  േചരാ�േ�ാ;  ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�

വ�തി� േശഷം േച�� േയാഗ��ം എ�� തീ�മാന��ം ജി� തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഡി.ടി.പി.സി.�് ഫ�് എവിെട നി�ാണ് ലഭ�മാ��െത�ം ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�

വ�തി�േശഷം ഓേരാ ഡി.ടി.പി.സി.�ം എ� ഫ�് എെത�ാം ആവശ����്

െചലവഴി�ി�െ��ം ഇേ�ാ� ക�ി�� ഫ�് എ�യാെണ�ം ജി� തിരി�് വ��മാ�ാേമാ?

�റിസം െറ�േല�റി അേതാറി�ി

730. �ീമതി �. �തിഭ

�ീ.ഒ. ആ�. േക�

,, എസ്.രാേജ��

,, െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ളയം �തിസ�ി ��ി�ി�ം ��ത� വിേദശ - ആഭ��ര വിേനാദ സ�ാരികെള ആക�ഷി�ാ�

ത�വിധ�ി�  സം�ാനെ� വിേനാദസ�ാരേമഖലെയ ക���താ��തിന് നട�ിയ

�ധാന �വ��ന�� എെ��ാമാണ്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) വിേനാദസ�ാരേക���  വികസി�ി��തി�ം �േദശവാസിക��് �ടി �േയാജന�ദമായി

അവ നിലനി���തി�ം ഉേ�ശി�െകാ�� �ീ�  കാ�പ�് പ�തി �കാരം നട�ിവ��

�വ��ന�� എെ��ാമാണ്; വ��മാ�േമാ;

(സി) വിേനാദസ�ാരേമഖലയിെല അനഭിലഷണീയ �വണതക�  ഇ�ാതാ�ാ�  �റിസം െറ�േല�റി

അേതാറി�ി �പീകരി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ��ത അേതാറി�ി�െട �വ��നല��ം നി�യി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

ആഭ��ര �റിസം

731. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ആഭ��ര �റിസം വികസി�ി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�വ��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) 2018 � എ� വിേദശ വിേനാദസ�ാരിക� സം�ാനം സ��ശി� എ�് വ��മാ�ാേമാ;

ഏത് രാജ��നി�ാണ് ഏ��മധികം സ�ാരിക� എ�ിയെത�� വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ?



വിേനാദസ�ാരിക�െട എ��ിെല വള��ാനിര�്

732. �ീ.എസ്.രാേജ��

,, പി.വി. അ�വ�

,, സി.െക. ഹരീ��

,, സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം സം�ാന�് എ�� വിേനാദസ�ാരിക�െട

എ��ിെ� വള��ാനിര�ി� വ��ന ഉ�ായി�േ�ാ; എ�ി� എ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �റിസം നയം അടി�ാനമാ�ി �േത�ക �ചരണപരിപാടിക�  സംഘടി�ി��തി�ം �തിയ

�റിസം ഉ���� കെ���തി�ം സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(സി) വിേനാദസ�ാരിക�െട എ��ി�  വ��നവ് വ���തി�ം ഈ േമഖലയി�  ��ത�

െതാഴിലവസര��  ��ി�് �റിസം ��ത�  ജനകീയമാ��തി�ം സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

�ീ� കാ���് പ�തി

733. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ്

,, പി.െജ.േജാസഫ്

,, േറാഷി അഗ�ി�

,, സി.എഫ്.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വിേനാദസ�ാരേക��ളി�  �ീ�  കാ���് പ�തി നട�ാ�ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ, ആയതിെ� വിശദാംശ�� െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് ഏെത�ാം വിേനാദസ�ാരേക��ളിലാണ് പ�തി നട�ാ��ത് എ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �ീ� കാ���് പ�തിയി� ഏെത�ാം ഏജ�സികളാണ് പ�ാളികളാ��െത�് അറിയി�ാേമാ;

ആയതിെ� �മതല ആ��ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

പി��ിം �റിസം പ�തി

734. �ീ.ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന വിേനാദ സ�ാരവ��ിെ� പി��ിം �റിസം പ�തി �കാരം ഏെതാെ�

പ�തികളാണ് ആവി�രി�ി��ത്;

(ബി) സം�ാന സ��ാ�  ആയിരം ദിവസം ���ിയാ�ിയ ആേഘാഷപരിപാടിക�െട ഭാഗമായി



ഏെതാെ� േ���ളി� പി��ിം അമിനി�ി െസ�� ആരംഭി�ി��്; വ��മാ�േമാ?

വിേനാദസ�ാര േക��� ഭി�േശഷി സൗ�ദമാ��തിന് പ�തി

735. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിേനാദസ�ാര േക���  ഭി�േശഷി സൗ�ദമാ��തിന് പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;

വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഭി�േശഷി�ാ��് മാ�മായി ഉ�രവാദി� �റിസം മിഷെ� ആഭി�ഖ��ി� �� പാേ��ക�

ആരംഭി�വാ� ഉേ�ശ��േ�ാ;

(സി) ഉ�രവാദി� �റിസം ആരംഭി�േശഷം �റിസം രംഗ�് ഉ�ായി�� മാ�ം എെ�ാെ�യാെണ�്

വിശദമാ�ാേമാ?

വിേനാദസ�ാര പ�തിക�

736. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം സം�ാന�് ഏെത�ാം വിേനാദസ�ാര

പ�തികളാണ് നട�ിലാ�ിയി��ത് എ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) സർ�ാർ ��തായി �ട�ാ� േപാ�� വിേനാദസ�ാര പ�തിക� സംബ�ി� വിശദാംശം

ന��േമാ?

ബി.ആർ.ഡി.സി. �െട �വ��നം

737. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബി.ആ�.ഡി.സി. (േബ�ൽ റിേസാർട് െഡവല�െമ�് േകാർപേറഷൻ )�െട �വ��ന�മായി

ബ�െ��് അ�� കാല�് ഉ�ത തല�ി� റിവ� മീ�ിംഗ് നട�ിയി�േ�ാ;  വിശദാംശ��

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഈ റിവ� മീ�ിംഗിൽ ഏെതാെ� �വ��ന��  സമയബ�ിതമായി നട�ിലാ�ാനാണ്

തീ�മാനി�ി��ത്; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഇ�ര�ി�  ഇതിന് ��പ് നട� റിവ� മീ�ിം��  എ�� തീ�മാന��  ബി.ആ�.ഡി.സി.

നട�ി�  വ��ിയി�േ�ാ എ�ത് പരിേശാധനാ വിേധയമാ�ാേമാ;  വിശദാംശ��

അറിയി�ാേമാ?

വയലട �റിസം പ�തി



738. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബാ�േ�രി �റിസം േകാറിേഡാറിെ� ഭാഗമായ വയലട �റിസം പ�തി�െട ���ി ഇേ�ാ� ഏത്

ഘ��ിലാെണ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി എേ�ാ� ���ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത് എ�് െവളിെ���ാേമാ?

മലനാട് -േനാ��് മലബാ� റിവ� �യിസ് പ�തി

739. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മലനാട്  -േനാ��് മലബാ�  റിവ�  �യിസ് പ�തിയി�  ഉ�െ���ി ക��  ജി�യി�

നട�വ�� പ�തിക�െട �വ��ന�േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തിക��ായി എ� േകാടി �പ�െട ഭരണാ�മതിയാണ് ന�കിയി��െത�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) പ�തി �വ��ന��  സമയബ�ിതമായി ���ിയാ��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��ത് എ�റിയി�ാേമാ?

ഏനമാവ് െന�� പാ��്

740. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മണ��  മ�ല�ിെല െവ�ിട�് പ�ായ�ിെല ഏനമാവ് െന�� പാ��ിെ�

വികസന�ിനായി ��ർ ഡി.�ി.പി.സി.  ത�ാറാ�ിയ പ�തി �പേരഖയി�േമ�  സ�ീകരി�

�ട�നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത പാ��ിെ� നവീകരണ�മായി ബ�െ�� നി��ാണ�വ��ന��െട നിലവിെല �ിതി

എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

േബ�ൽ �റിസം െഡവല�െമ�് േകാ�പേറഷ� പ�തികൾ

741. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�തി�േശഷം േബ�ൽ �റിസം െഡവല�െമ�് േകാ�പേറഷ�

നട�ിലാ�ിയ പ�തികൾ എെ�ാെ�െയ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) േബ�ൽ സൗ�് ബീ�് പാർ�് നവീകരി�വാൻ �നാമി ഫ�ിൽ നി�ം എ� �ക െചലവാ�ി;

ഇനം തിരി�് കണ�കൾ വ��മാ�േമാ;

(സി) േബ�ൽ െഡവല�െമ�് േകാ�പേറഷൻ നാളി�വെര എ� ഏ�ർ �ലം ഏെ���ി��്;



��ത �ല�് എെ�ാെ� പ�തികൾ നട�ിലാ�ിയി��്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) േബ�ൽ �റിസം െഡവല�െമ�് േകാ�പേറഷനിൽ എ� �ിരം/താൽ�ാലിക ജീവന�ാർ ഉ�്;

ത�ിക തിരി�� കണ�കൾ ലഭ�മാ�ാേമാ?

െന�ാറ നിേയാജകമ�ല�ിെല �റിസം സാധ�തക�

742. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ാറ നിേയാജകമ�ല�ിെല �റിസം സാധ�തകെള സംബ�ി�് പഠനം നട�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഈ മ�ല�ിെല ഏെത�ാം �റിസം പ�തികളാണ് പരിഗണനയി�  ഉ�ത് എ�്

വിശദമാ�േമാ?

തലേ�രി ൈപ�ക �റിസം പ�തി

743. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തലേ�രി ൈപ�ക �റിസം പ�തി�െട ഭാഗമായി എെ�ാെ� കാര���  ആണ് ഇ�വെര

െച�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ പ�തി ���ീകരണ�ിന് ഇനി എെ�ാെ� നടപടി�മ�� ആണ് ഉ�െത�ം ആയത്

എ�് ���ീകരി�ാനാ�െമ�ം വിശദീകരി�േമാ?

മണിയാ� �റിസം പ�തി

744. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മണിയാ�  �റിസം പ�തി�ായി േ�ാജ�് ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;  എ�ി� എ� േകാടി �പ�െട

േ�ാജ�ാണ് ത�ാറാ�ിയിരി��െത�ം ആരാണ് ത�ാറാ�ിയെത�ം െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) േ�ാജ�ി� എെ�ാെ�യാണ് വിഭാവനം െച�ിരി��ത് എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േ�ാജ�ിന് അംഗീകാരം ന�കിയി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  അംഗീകാരം ന���തിന് അടിയ�ര

നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�് അറിയി�ാേമാ?

കായം�ളം കായേലാര �റിസം പ�തി

745. �ീമതി �. �തിഭ : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ആല�ഴ െമഗാ�റിസം പ�തി�െട ഭാഗമാ�� കായം�ളം കായേലാര �റിസം പ�തിയി�

��ത� വിേനാദസ�ാരികെള ആക�ഷി��തി�േവ�ി �തിയ പ�തിക� പരിഗണനയി�േ�ാ;



വിശദമാ�ാേമാ?

വ��ല പാപനാശം ബീ�്

746. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േലാക�ശ� വിേനാദസ�ാരേക�മായ വ��ല പാപനാശം ബീ�് പരിപാലി��തിന് �റിസം

വ��് ജീവന�ാെര നിയമി�ി�േ�ാ എ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) �തിദിനം ആയിര�ണ�ിന് വിേനാദ സ�ാരിക�  എ�� വ��ല പാപനാശം ബീ�ി�

വിേനാദസ�ാരിക��് ആവശ�മായ �ചി�റിക�  (ബാ�് �ം,  േടായ് െല�് എ�ിവ)

അടിയ�രമായി നി��ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

വാമന�രം മ�ല�ിെല തിരി�ി� പാറ �റിസം പ�തി

747. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വാമന�രം നിേയാജകമ�ല�ിെല തിരി�ി� പാറ എ� �ല�് �റിസം പ�തിക�

ആരംഭി��തിന് പ�തി ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� അതിെ� വിശദവിവര�� ന�കാേമാ;

(സി) ഇ�ാെയ�ി� പ�തി ആവി�രി��തിെന�റി�് ആേലാചി�േമാ എ�് െവളിെ���ാേമാ?

പാവറ�ി, ��േ�രി പ�ായ�കളിെല �റിസം പ�തിക�

748. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ���  ജി�യിെല പാവറ�ി,  ��േ�രി പ�ായ�കളിെല തി�െന��, െപരി�ാട്

കായേലാര�ളിലായി സി.ആ�. െസഡ് �കാരം  234  ഏ��  �ലം റവന� �മിയായി

ഏെ���ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ �ലം വിേനാദസ�ാര േമഖലയാ�ി മാ�ി അവിെട പാ��ം അ�ബ� സൗകര���ം

ഏ�െ���ി �ഴയി�  െകാ����, െകാ�ി ഭാഗ�ളിേല�് ജലപാത�ം ഒ��ി ഒ� �റിസം

പ�തി ആവി�രി��തിെ� സാധ�ത പരിേശാധി�േമാ; വിശദാംശ�� ന�കാേമാ?

കാരാ�ഴ �റിസം പ�തി

749. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) കാരാ�ഴ �റിസം പ�തി  (4 േകാടി),  കാരാ�ഴ �റിസം ഹ�്  (20 േകാടി),  കാരാ�ഴ �റിസം

െഡ�ിേനഷ� (3.2 േകാടി) എ�ിവ�െട നിലവിെല അവ� വിലയി��ിയി�േ�ാ ;

(ബി) ഉെ��ി� ഇവ�െട വിശദവിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ ?

വിേനാദസ�ാര വ��് ��ാറി� ആരംഭി�ി�� പ�തിക�

750. �ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം വിേനാദസ�ാര വ��് ��ാറി�  ആരംഭി�ി��

പ�തിക� / നി��ാണ���ിക� ഏെതാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തിക�  നിലവി�  ഏത് ഘ��ിലാെണ�ം എേ�ാ�  ���ീകരി�വാനാ�െമ�ം

വ��മാ�ാേമാ?

കിളിമാ�� െകാ�ാരം

751. �ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

വിശ��ശ� ചി�കാര� രാജാരവിവ���െട ജ��ലമായ കിളിമാ�� െകാ�ാരെ� �റിസം

�പട�ി� ഉ�െകാളളി�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ?

െന�ാ�ഡാം �റിസം വികസനം

752. �ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ാ�ഡാം �റിസം വികസന�ിനായി ഈ സ��ാ� എ� �ക അ�വദി�ി��് എ�ം ��ത

പ�തിക�െട നിലവിെല �ിതി എ�ാെണ��� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) െന�ാ�ഡാമിെല ചി���സ് പാ��് നവീകരി��തി�� നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാ

എ�റിയി�ാേമാ?

കേ�രി�ടവ് വാ�� ഹ�്

753. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ�യം നിേയാജകമ�ല�ിെല കേ�രി�ടവ് വാ��  ഹ�് നി��ാണം ഇേ�ാ�  ഏത്

ഘ��ിലാണ്;

(ബി) �റിസം വ��് എ� �പയാണ് ഇതിനായി ന�കിയി��ത്;

(സി) കരാ� എ��ി�� കി�്േകാ-�് �ക ൈകമാറിയി��ത് ഏെത�ാം ഘ��ളിലായി�� എ�ം



��ത തീയതിക�ം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇനി ���ിയാവാ�� ഘ�ം ഏെത�ം ആയത് എേ��് ���ിയാ�ം എ�ം വ��മാ�േമാ?

ഇ�ാ�ചിറ ര�ാംഘ� വികസനപ�തി

754. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ�ാ�ചിറ ര�ാംഘ� വികസനപ�തി നട�ിലാ��തിന് ആവശ�മായ ഫ�് അ�വദി�േമാ;

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) നിരവധി തവണ ആവശ�െ��ി�ം നാളി�വെര ഫ�് അ�വദി�ാ�തിന് കാരണം

വ��മാ�ാേമാ?

��ാ��ി �� പാേ�ജ് മാ���ിംഗ്

755. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േചല�ര നിേയാജകമ�ല�ിെല ��ാ��ിയി�ം പരിസര�േദശ�ം പര�രാഗതമായി

ൈക�റികളി� െന�െത��� ��ാ��ി ��ക�, സാരിക�, െസ���ക� �ട�ിയവ

ൈവവിധ�ം,  ഭംഗി,  �ണേമ� എ�ിവയാ�  സ�േദശ�ം വിേദശ�ം വലിയ വി��ന

സ�ീകാര�ത�� ൈക�റി ഉ����ളാെണ� കാര�ം വിേനാദസ�ാര വ��ിെ�

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ാ�ക�െട പാര�ര�ം ഉ��ം മിക���മായ ഈ ൈക�റി ഉ����െട വി��ന

വ�ധി�ി�് െന�കാ��ം വി��ന�ാ��ം െമ�െ�� വ�മാനം ലഭ�മാ��തിനായി

ൈക�റിവ��ിെ� സഹകരണേ�ാെട ഓ�ൈല� മാ���ിംഗ്,  ��ാ��ി ��  പാേ�ജ്

മാ���ിംഗ് എ�ിവ ഉ�രവാദി� �റിസം പ�തിയി� ഉ�െ���ി നട�ിലാ��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ?

ക��ാംകടവിെല പവലിയെ� നട�ി�് �മതല

756. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

മണ�� മ�ല�ി� ക��ാംകടവി� �റിസം വ��് നി��ി� പവലിയെ� നട�ി�് �മതല

മണ��  പ�ായ�ിെന ഏ��ി�വാ�ം പവലിയ�  �ിതിെച�� ഭാഗെ�

ജലേസചനവ��ിെ� അധീനതയി�� �മി �റിസം വ��് ഏെ���ാ�ം എെ��ി�ം നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ന�കാേമാ?



െന�ാ�ി�കര ഈരാ�ി��റം �റിസം പ�തി

757. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ാ�ി�കര ഈരാ�ി��റം �റിസം പ�തിെയ കാ�ാ�ട മ�ല�ിെല മാറന��

പ�ായ�ിെല അ�വി�ര �േദശം �ടി ഉ�െ���ി വി�ലെ���ാനാ�േമാ എ�റിയി�േമാ;

(ബി) ഇതിനാ�� നടപടിക� സ�ീകരി�ാേമാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

േറാ�ക� നവീകരി��തിന് നടപടി

758. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഹ�് തീ��ാടനേ�ാട�ബ�ി�് േകാഴിേ�ാട് വിമാന�ാവള�മായി ബ�െ�� �ധാന

േറാ�ക� നവീകരി��തിന് �റിസം വ��് പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;വിശദവിവരം ന�കാേമാ?

േദവസ�ം േബാർഡിെല പ�ികജാതി പ�ികവർ� സംവരണം

759. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ികജാതി പ�ികവർ� വിഭാഗ�ൾ�്,േദവസ�ം േബാർഡ് �ാപന�ളിൽ ഹി�ജനസംഖ�

ആ�പാതികമായി ഇ�പ� ശതമാനം സംവരണം നൽ�� കാര�ം പരിഗണനയിൽ ഉേ�ാ;

എ�ിൽ വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) പ�ികജാതി പ�ികവർ� സംവരണം, ഹി�ജനസംഖ� ആ�പാതികമായി വർധി�ി� നൽകണെമ�്

കാണി�് ഏെതാെ� വ��ിക�ം സംഘടനക�മാണ് സർ�ാരിൽ അേപ�ക� നൽകിയി��ത്,

��ത അേപ�ക�െട പകർ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) പ�ികജാതി പ�ികവർ� ജനവിഭാഗ�ൾ�്,  ഹി�ജനസംഖ� ആ�പാതികമായി േദവസ�ം

േബാർഡി� േജാലി�ായി ഇ�പ� ശതമാനം സംവരണം നൽകിെ�ാ�് േദവസ�ം റി��്െമ�്

�ളിൽ േഭദഗതി വ���കാര�ം പരിഗണി��േ�ാ; എ�ിൽ വിശദമാ�ാേമാ?

േദവസ�ം േബാ��ക��് കീഴി�� അന�ാധീനെ�� �മി

760. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�

�ീമതി ഗീതാ േഗാപി

�ീ.െക. രാജ�

,, വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) േദവസ�ം േബാ��ക��് കീഴി�� പതിനായിര�ണ�ിന് ഏ�� �മി അന�ാധീനെ��താ��

ആേ�പം പരിേശാധി�ി�േ�ാ; എ�ി� വ��മാ�േമാ;

(ബി) േദവസ�ം േബാ��ക��് കീഴി�� �മി അന�ാധീനെ��തിെന�റി�് േക�ക� നിലവി�േ�ാ;

എ�ി� വിശദാംശം അറിയി�േമാ;

(സി) ഇ�ര�ി�  �മി അന�ാധീനെ��് േപാകാതിരി��തിന് സ�ീകരി�� നടപടിക�

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) േദവസ�ം േബാ��ക��് കീഴി�� അന�ാധീനെ�� �മി തിരി� പിടി��തിന് �േത�ക

ൈ�ബ�ണ� �ാപി��തിന് നീ��േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

തീ��ാടന േക���െട നവീകരണം

761. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം ശബരിമല ഉ�െ�െട�� തീ��ാടന േക���െട

നവീകരണ�ിനായി വിനിേയാഗി� ഫ�ക�െട വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�കാര�� വിവിധ വിശ�ാസിസ�ഹ��െട തീ��ാടന േക���മായി ബ�െ��്

സ��ാരിന് എെ��ി�ം �േത�ക വ�മാനം ലഭി��േ�ാ, വിശദാംശം അറിയി�േമാ;

(സി) തീ��ാടന േക��ളി� സ��ാ� ഫ�് ഉപേയാഗി�് അടി�ാന സൗകര��� ഒ��േ�ാ�

പരി�ിതി�് േകാ�ം ത�ാ�വിധം ശാ�ീയമായ വികസന�വ��ന�� നട�ിലാ�േമാ എ�്

െവളിെ���ാേമാ?

ശബരിമല വികസന�ിന് േക�സ��ാ� വി�ന�കിയ �മി

762. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ശബരിമല വികസന�ിനായി േക�സ��ാ� �മി വി�ന�കിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� എ� �ലം

എവിെടെയാെ�യാണ് വി�ന�കിയി��ത്; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) വി�കി�ിയ �മിയി� എെ�ാെ� വികസന �വ��ന�� നട�ിലാ�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്;

ഇതിന് എ� േകാടി �പ െചലവ് വ�െമ�ം ഇവ�െട നി��ാണം എ�േ��്

ആരംഭി�ാനാ�െമ�ം വ��മാ�ാേമാ?

ശബരിമലയിൽ േറാപ് േവ സംവിധാനം

763. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�യി�  നി�ം സ�ിധാനേ��് ചര�നീ��ിനായി േറാപ് േവ സംവിധാനം

ഏ�െ����തിന് എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;



(ബി) എ�ി�  ഇതിനായി എ� േകാടി �പ�െട പ�തിയാണ് വിഭാവനം െച�ിരി��െത�ം

ആ��ാണ് നി��ാണ �മതലെയ�ം െവളിെ���ാേമാ;

(സി) ��ത പ�തി�െട നി��ാണം എ�േ��് ആരംഭി�ാനാ�െമ�് അറിയി�ാേമാ;

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

�ളയാന�രം പ�യി� അടി��ടിയ മണ�

764. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ളയാന�രം പ� �ിേവണിയി�  എ� ഘനമീ��  മണ�  അടി��ടിയി�� എ�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത മണ�  ശബരിമലയിെല നി�മാണ �വ��ന���് സൗജന�മായി ലഭ�മാകാ�

സാഹചര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ; ആയതിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(സി) പ�യി�  അടി��ടിയ മണ�  തീ��ാടക��് ��ി�� ��ി��ക�  പരിഹരി�ാ�

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

േദവസ�ം േബാ�ഡ് ആ�ാനെ� ഭവാനി ത�രാ�ി െകാ�ാരം

765. �ീ.െക.�രളീധര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം േദവസ�ം േബാ�ഡ് ആ�ാനെ� ൈപ�ക മ�ിരമായ ഭവാനി ത�രാ�ി

െകാ�ാര�ിെ� �ക�നില െപാളി�് ചീഫ് എ�ിനീയ�െട ഓഫീസ് നി��ി��തിന് േബാ�ഡ്

തീ�മാനം എ��ി�േ�ാ; ഇതിനായി കരാ�കാെര �മതലെ���ിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ാ�ം ���ി�ം ഉപേയാഗി�് നി��ി� ��ത െകാ�ാരം െപാളി��െത�്  2009�

േദവസ�ം എ�ിനീയറിംഗ് വിഭാഗം േബാ�ഡിന് റിേ�ാ��് ന�കിയി�േ�ാ;

(സി) എ�ി�  അതിന് വി��മായി െക�ിടം െപാളി�വാ�  തീ�മാനം എ��ത് ഏത്

സാഹചര��ിലാണ്; വ��മാ�ാേമാ?

േദവസ�ം േബാ�ഡ് ജീവന�ാ�െട പി.എഫ്. ഫ�്

766. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദവസ�ം േബാ�ഡ് ജീവന�ാ�െട പി.എഫ്.  ഫ�ിെല �കയായ  150 േകാടി �പ ധനല�ി

ബാ�ിെ� േബാ�ി�  നിേ�പി�ി�േ�ാ;  ഇത് സംബ�ി� തീ�മാനം ഏത് തല�ിലാണ്

ൈകെ�ാ�െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത േബാ�ിെ� നിേ�പ കാലാവധി എ� വ�ഷമാെണ�ം എ� ശതമാനം പലിശ

ലഭി�െമ�ം വ��മാ�േമാ;



(സി) ജീവന�ാ�െട പി.എഫ് �ക ��ത ബാ�ിെ� േബാ�ി�  �ര�ിതമാെണ�് സ��ാ�

വിലയി���േ�ാ; എ�ി� എ�െകാ�് എ�് െവളിെ���ാേമാ?

ശബരിമലയിെല നടവരവി� ഉ�ായ�റവ്

767. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �വതീ �േവശനം സംബ�ി� ��ീംേകാടതി വിധി�െട അടി�ാന�ി�  ശബരിമലയി�

ഏ�െ���ിയ നിേരാധനാ� �ലം നടവരവി� �റവ് ഉ�ായി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� 2018-19 -െല മ�ല-മകര വിള�് മേഹാ�വം, ചി�ിര ആ� വിേശഷം, മാസ�ജ

എ�ീ വിേശഷ ദിവസ�ളിെല നടവരവി� െതാ� �ൻ�� വ�ഷെ� അേപ�ി�് ഉ�ായ �റവ്

എ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ശബരിമലയിെല നടവരവി��ായ �റവ് പരിഹരി�വാ� എെ��ി�ം �േത�ക സഹായം േദവസ�ം

േബാ�ഡിന് 2019-� ന�കിയി�േ�ാ; എ�ി� എ�് സഹായം ന�കി;

(ഡി) േദവസ�ം േബാ�ഡിെ� ന��േകാെ� ആ�ാന വള�ി�  �സിഡ�ി�ം ര�് െമ��മാ��ം

ഉപേയാഗി��തിനായി �തിയ െക�ിട�� നി��ി��തിന് േബാ�ഡ് തീ�മാനം എ��ി�േ�ാ;

എ�ി� ഇതിെ� നി��ാണ െചലവ് എ�യാണ്;

(ഇ) േബാ�ഡ് ക�� സാ��ിക �തിസ�ി േനരി�� ഈ േവളയി�  ഇ�ര�ി�� െചലവ്

നീതീകരി�ാ��താേണാെയ�് െവളിെ���ാേമാ?

മലബാ� േദവസ�ം േബാ�ഡിന് കീഴി�� േ���ൾ

768. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

മലബാ�  േദവസ�ം േബാ�ഡിന് കീഴി�� േ����െട �വർ�നം കാര��മമാ��തി�ം

ജീവന�ാ�െട േ�മ�ം കാര��മത�ം വ��ി�ി��തി�മായി െകാ�വ� ബി�ിൽ വിഭാവനം

െച� തര�ി�, നിത���ി�് വകയി�ാ� േ����െട �വ��നം കാര��മമാ�ാ�ം

ഇവി�െ� ശാ�ിമാ�  ഉ�െ�െട��വ�െട മാസവ�മാനം വ��ി�ി�ാ�ം നടപടിക�

സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

എ�വ �ീ�� സ�ാമി േ���ളം നവീകരണം

769. �ീമതി �. �തിഭ : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

തി�വിതാം�� േദവസ�ം േബാ�ഡി� ഉ�െ�� മാേവലി�ര സ�് ��ിെ� പരിധിയി� വ��

എ�വ �ീ�� സ�ാമി േ���ിെ� കിഴേ� നടയി�� േ���ളം  (പാ��ളം)  ആഴം

വ��ി�ി�് വശ�ളി�  സംര�ണഭി�ി�ം ക��ട�ക�ം െക�ി സംര�ി��തിനാവശ�മായ



നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;വ��മാ�ാേമാ?

പിറവം മ�ല�ി� �ളയ�ി� തക�� അ�ല��

770. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പിറവം നിേയാജകമ�ല�ി�  കഴി� വ�ഷെ� �ളയ�ി�  തക�� അ�ല��െട�ം

അ�ബ� െക�ിട��െട�ം ��മതിലിെ��ം �ന�നി��ാണം നട��തിന് സഹായം

അഭ��ഥി�് അേപ�ക� ലഭി�ി�േ�ാ എ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഏെതാെ� �േദശ�ളിെല ഏെതാെ� അ�ല�ളി�  നി�ാണ് സഹായ�ിനാ��

അേപ�ക�  ലഭി�െത�ം ��ത അേപ�കളിേ��  എെ�ാെ� നടപടിക�

ൈകെ�ാ�ി�െ��ം വ��മാ�േമാ?

ചിറ�രയി� ഇട�ാവളം നി��ാണം

771. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ചാല�ടി മ�ല�ി�െ�� ചിറ�രയി�  അ��ഭ���് സഹായകരമാ��

സൗകര��േളാെട ഇട�ാവളം നി��ി��തി�� നടപടിക�  ഏത് ഘ��ിലാണ്

എ�റിയി�ാേമാ?

െകാ�ാര�ര �ീമഹാഗണപതിേ�� വികസനം

772. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാരിെ� കാലയളവി�  െകാ�ാര�ര മണികേ�ശ�രം �ീമഹാഗണപതിേ���ിെ�

വികസന�ിനായി ആെക എ� �ക�െട ���ികൾ അ�വദി�ക�ം നട�ിലാ�ക�ം

െച�ി��്;

(ബി) േ��വികസന�ിനായി മാ���ാ�  ത�ാറാ�ിയി�െ��ിൽ മാ���ാനി�  വിഭാവനം

െച�ി�� കാര���െട വിശദാംശ�� ന��േമാ?

െന�ാ�ി�കരയിെല േ����െട നവീകരണ �വ��നം

773. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ാ�ി�കര നിേയാജകമ�ല�ിെല േദവസ�ം േ���ളി�  2019-20  സാ��ിക

വ�ഷ�ി� ഓേരാ േ���ി�ം നവീകരണ �വ��ന���് എ� �കയാണ് അ�വദി�ത്



എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േ����െട േപ� വിവരം വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) ��ത നിേയാജകമ�ല�ി�  2018-19  സാ��ിക വ�ഷ�ി�  എ� േ����െട

നവീകരണ �വ��ന���് ഫ�് അ�വദി�ി�െ��് േ����െട േപ�വിവര�ം

അ�വദി� �ക�ം സഹിതം വിശദീകരി�ാേമാ?

മാേവലി�ര താ��ി� േദവസ�ം േബാ�ഡിെ� �ല�ൾ

774. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�ര താ��ി�  േദവസ�ം േബാ�ഡിെ� ഉടമ�തയി�� �ല��െട�ം �ാവര

ജംഗമ വ���െട�ം വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) േദവസ�ം േബാ�ഡിെ� ഉടമ�തയി�� �ല��െട കേ���� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ��ത കേ����  ഒഴി�ി�് �ലം ഏെ����തിന് േദവസ�ം േബാ��ം േദവസ�ം വ��ം

സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ?

െച��രി� പി��ിം െഷ��� നി��ാണം

775. �ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ശബരിമല ഇട�ാവളമായ െച��രി�  അ���ാ�െട സൗകര���  വ��ി�ി��തി��

പി��ിം െഷ��� നി��ാണം ���ീകരി��തിന് സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െച��രിൽ ഉ�െ��� പ�പാ�വ േ����മായി ബ�െ���ി�� വിവര��

ശബരിമല തീ��ാടന ഇ�ഫ�േമഷ� ൈഗഡി� ഉ�െ�ാ�ി�� കാര�ം ആേലാചി�േമാ?

േകരള നിയമസഭാ െസ�േ�റിയ�് , വി. െക. ബാ��കാശ്,

തി�വന��രം, െസ��റി,

21-05-2019

�േ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�ി��.


