
പതിനാലാം േകരള നിയമസഭ

പതിനാറാം സേ�ളനം

2019 നവംബ� 05, െചാ�

ന��ചി�മിടാ� േചാദ���

[ആെക േചാദ���--339]

മ�പടി ന��� മ�ിമാ� േചാദ� ന��

ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി : 2279 �ത� 2415 വെര

വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ�� മ�ി : 2416 �ത� 2487 വെര

ൈവദ�തി വ��മ�ി : 2488 �ത� 2540 വെര

സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��്

മ�ി
: 2541 �ത� 2617 വെര

ഹൗസ് ബി�ഡിംഗ് അഡ�ാ�സ്

2279. �ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സ��ാ�  ജീവന�ാ�െട ഹൗസ് ബി�ഡിംഗ് അഡ�ാ�സ് ബാ�് �േഖനയാ�ിയ

പ�തി�മായി ബ�െ�� വിശദവിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവി�  ബാ�കളി�  നി�ം ഭവന വാ� എ��ി�� സം�ാന സ��ാ�  ജീവന�ാ��്

��ത േലാ�ക�  ബാ�് �േഖന�� �തിയ എ�്.ബി.എ.  പ�തിയിേല�് മാ��തിന്

സാധ�മാേണാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

ഹരിഹരെ� ��ംബ െപ�ഷ� �ടി�ിക

2280. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ംബ െപ�ഷ� �ടി�ിക സഹിതം ലഭി��� സംബ�ി� ഹരിഹര�, െതേ�മഠ�ി�, �ട�ഴ,

ചാല�ടി�െട അേപ�യി� എെ��ി�ം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാെണ�് അറിയി�േമാ;

(സി) ഹരിഹരെ� അേപ� പരിഗണി�് ��ംബെപ�ഷ�  അ�വദി��തിനായി ആവശ�മായ

നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?



സാ��ിക വികസനം ഉറ�വ���തിനായി സ�ീകരി� നടപടിക�

2281. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വികസന�ിന് തട�ം നി�� വിഭവലഭ�തയിെല �റ�ം വിേദശ�നി�ം കടെമ���തി�

േക�ം നി�യി� പരിധി ഉയ��ാ��ം സം�ാന��ാ�ിയ �തിസ�ിക�

എെ��ാെമ�ം,  അത് തരണം െച�് സാ��ിക വികസനം ഉറ�വ���തിനായി ഇൗ

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

(ബി) ഈ സാഹചര��ി�  കി�ബി വഴി വിഭവസമാഹരണം ഉറ�ാ�വാ�ം സാ��ിക വികസനം

െമ�െ���വാ�മായി ല��മി� പ�തിക� ഏെത�ാം; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) വിവിധ വ��കളി� കീഴി� ഇതിെ� ഭാഗമായി കി�ബി വഴി എ� പ�തിക��് അംഗീകാരം

ന�ി; ആയതിെ� �ക എ�; വിശദാംശം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) െട�� നടപടികളിേല� കട� പ�തിക� എ�,അവ�െട �ക എ�; എ� �ക�ാണ് െട��

കഴി�ത്, എ� �ക�െട പ�തിക� ആരംഭി�; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

നി�തിേയതര വ�മാനം

2282. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2019-20  സാ��ിക വ�ഷം സം�ാനെ� നി�തിേയതര വ�മാന�ിെ�  2019

െസ��ംബ� 30 വെര�� കണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇത് �കാരം ഓേരാ േമഖലയി�ം പിരിെ���വാ� ഉേ�ശി� �ക എ�െയ�ം പിരി�് കി�ിയ

�ക എ�െയ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) 01.04.2019  �ത�  30.09.2019  വെര നി�തിേയതര വ�മാന�ി�  �റവ് വ�ി�േ�ാ;

എ�ി� ഏെതാെ� േമഖലകളിലാെണ�ം അതി�� കാരണെമ�ാെണ�ം അറിയി�ാേമാ?

സാ��ിക മാ��ം

2283. �ീ.���ര ര�ാകര�

,, െക. രാജ�

,, �ഹ�ദ് �ഹസി� പി.

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) രാജ��് നിലവി� അ�ഭവെ��� സാ��ിക മാ��ം സം�ാനെ� ഏെതാെ� വിധ�ി�

ബാധി�െവ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) സാ��ിക മാ��ം മറികട��തിനായി േക� സ��ാ�  െചലവ് വ��ി�ി��ത് േപാെല



സം�ാന സ��ാ�ക�െട�ം െചലവ് വ��ി�ി��തിന് അ�മതി ന��േ�ാ;

വ��മാ�േമാ;

(സി) സാ��ിക മാ��ം േനരി�േ�ാ�ം േകരള�ിന് അ�വദി�� വാ� േക�ം െവ�ി�റ��ത്

എ�ടി�ാന�ിലാെണ�ം ആയത് മാ��െ� േനരി��തി�� സം�ാന�ിെ�

�മ���് ഏെതാെ� തര�ി� തിരി�ടിയാ�െമ�ം അറിയി�േമാ?

പ�ാളി� െപ�ഷ� പ�തി

2284. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 01.04.2013-ന് ��് ദിവസേവതാനാടി�ാന�ി� / അവധി ഒഴിവി� / അധിക ത�ികയി�

േസവനം അ��ി�ക�ം,  01.04.2013-ന് േശഷം സം�ാന സ��ാ�  വ��കളി�  /

�ാപന�ളി� റ�ല� ത�ികയി� �ിരം നിയമനം ലഭി�ക�ം െച�വ��് ഏത് െപ�ഷ�

പ�തിയാണ് ബാധകമാ�ിയി�ളളത്;

(ബി) േമ�പറ� വിഭാഗ�ി�െ��വ� പ�ാളി� െപ�ഷ� പ�തിയി� അംഗ�ളായി�ി�ാെയ�ി�

അവ�െട 2019 നവംബ� മാസം �ത�ളള ശ�ള ബി� പാ�ാേ�� എ�് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(സി) 01.04.2013-ന് ��് ���  ന�മററി ത�ികളി�  നിയമി�ക�ം  01.04.2013-ന് േശഷം

റ�ലെെറസ് െച�ക�ം െച� ജീവന�ാ��് പ�ാളി� െപൻഷൻ പ�തി

ബാധകമാേണാെയ�് അറിയി�ാേമാ?

പ�ാളി� െപ�ഷ� പ�തി

2285. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ാളി� െപ�ഷ� പ�തി �ന:പരിേശാധന ക�ി�ി�െട റിേ�ാ��് സമ��ി��തിന് സ��ാ�

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

(ബി) ഏെത�ാം പരിഗണനാ വിഷയ�ളാണ് ��ത ക�ി�ി�് ന�കിയി��ത്; എ�ി� വിശദ വിവരം

ന��േമാ;

(സി) ��ത ക�ി�ി�െട കാലാവധി ദീ�ഘി�ി� ന�കിയി�� സാഹചര��ി� ��ത� കാര���

എെ��ി�ം പരിഗണനാ വിഷയ�ളി� ഉ�െ���ിയി�േ�ാ?

പ�ാളി� െപ�ഷ� �നരവേലാകന സമിതി

2286. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ാളി� െപ�ഷ� പ�തി പി�വലി��തിെ� �നരവേലാകന�മായി ബ�െ��് ആരംഭി�

സമിതി�െട കാലാവധി എ� തവണ നീ�ി ന�കിയി���് അറിയി�േമാ;



(ബി) ഇൗ സമിതി�െട �വ��ന�ിനായി എെ��ാം അടി�ാന സൗകര�ം സ��ാ�  ഒ��ി

ന�കിയി��്; വ��മാ�േമാ;

(സി) നിലവി�  ഇൗ സമിതി�െട ഓഫീസ് �വ��ി��ത് എവിെടയാണ്;  ��ത ഓഫീസ്

�വ��ി��തിന് എ� �പ നാളി�വെര െചലവായി��്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

വനേമഖലകളിെല നി��ാണ �വ��ന���� �േത�ക അ�മതി

2287. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട പ�തി വിഹിതം ഉപേയാഗി�് വനേമഖലകളി�  വികസന

നി��ാണ �വ��ന�� നട�ാ��തിനായി വനസംര�ണ സമിതിക��് �േത�ക അ�മതി

ന���തിന് ധനകാര� വ��് ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; എ�ി� വ��മാ�േമാ?

ശ�ള�മായി ബ�ി�ി�� ബേയാെമ�ിക് പ�ിംഗ് സംവിധാനം

2288. �ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ��വ�  സ��ാ�  ഓഫീ�കളി�ം ശ�ള�മായി ബ�ി�ി�� ബേയാെമ�ിക്

പ�ിംഗ് സംവിധാനം ഏ�െ����തി�� നടപടിക�  ത�രിതെ���ാ�  നി�േ�ശം

ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത നടപടിക� എേ�ാ� ���ീകരി�ാെമ�ാണ് �തീ�ി��ത്; വിശദാംശം ന�കാേമാ?

കാ�ണ� െബനവല�് ഫ�്

2289. �ീ.എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ണ� െബനവല�് ഫ�് സൗജന� ചികി�ാപ�തി �കാരം ലഭി�െകാ�ിരി�� ചികി�ാ

സഹായ�� േരാഗിക��് ലഭി��തിന് നിലവി�ളള സംവിധാന�� എെ�ാെ�യാെണ�്

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഏെതാെ� ആ�പ�ികളിെല ഏെതാെ� ചികി�ക��ാണ് സഹായം ലഭി��െത�ം

അതി�ളള മാനദ��� എെ�ാെ�യാെണ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

െമഡിെസപ് പ�തി

2290. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:



(എ) െമഡിെസപ് പ�തി�െട വ�വ�ക��് അ�ിമ�പമായി�േ�ാ;  എ�ി�  വിശദവിവരം

ന��േമാ ;

(ബി) നി��ി� െമഡിെസപ് പ�തി േകരള സ��ാരിെ� േ��് ൈലഫ് ഇ൯�റ൯സ് ഡി�ാ��്െമ�്

�േഖന  (എസ്.എ�.െഎ.)  നട�ിലാ�� കാര�ം സ��ാ�  പരിഗണി�േമാ;  ഇെ��ി�

എ�െകാ�്; വ��മാ�േമാ;

(സി) എസ്.എ�.െഎ.  �േഖന ��ത പ�തി നട�ിലാ�േ�ാ�  സ�കാര� ആ�പ�ിക��ം

ജീവന�ാ��ം െപ�ഷ�കാ��ം ��ത�  വിശ�ാസ�ത ലഭി�ം എ�� സാഹചര�ം

കണ�ിെല��് ഇ�ാര�ം സ��ാ� പരിേശാധി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദവിവരം ന��േമാ ?

െമഡിെസപ് പ�തി�െട വ�വ�ക�

2291. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  ജീവന�ാ�െട�ം െപ�ഷ�കാ�െട�ം ആേരാഗ� ഇ��റ�സ് പ�തിയായ

െമഡിെസ�ി� നി�് സം�ാനെ� �ധാന സ�കാര� ആ�പ�ിക� വി� നി��� സാഹചര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇത് പ�തി�െട �ണനിലവാരെ� �തി�ലമായി ബാധി�െമ�് ക���േ�ാ;  ഇെ��ി�

വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(സി) ഇ��റ�സ് പരിര� കി�ണെമ�ി�  24  മണി��  ആ�പ�ിയി�  കിട�ണെമ� വ�വ�,

േറഡിേയഷ� കീേമാെതറാ�ി, ചില ര�ജന�േരാഗ�� �ട�ിയവ�െട ചികി� േത��വ��ളള

ആ��ല�ം ന�െ���ാ� ഇടവ��േമാ;

(ഡി) പ�തി റിലയ�സ് േപാ�� ക�നികെള ഏ��ി�േ�ാ�  വ�വ�ക�  �താര�മെ��ി�

ഭാവിയി� അ� �ണേഭാ�ാ�െള ��ി��ിലാ�െമ�ത് പരിേശാധി�േമാ;

(ഇ) എ�ി�  ഇ��റ�സ് ക�നിക�െട �ഷണെമാഴിവാ�ാ�  പ�തി സ��ാ�  േനരി�്

നട�ണെമ� വിദ�ാഭി�ായം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  അ�ാര�ം സ��ാ�

പരിഗണി�േമാ?

ബജ�ി� �ഖ�ാപി��ം നട�ിലാ�ാ� കഴിയാ��മായ പ�തിക�

2292. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018-19 ബജ�ി� �ഖ�ാപി�ക�ം നാളി�വെര നട�ിലാ�ാ�/  ആരംഭി�ാ� പ�തിക�

ഏെത�ാെമ�് വ��മാ�േമാ; ആയതിേല�ായി നീ�ിവ� �ക എ�യാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈ പ�തിക� നാളി�വെര ആരംഭി�ാ� കഴിയാ�തിെ� കാരണ�� വിശദമാ�േമാ;

(സി) 2017-18 ബജ�ി� �ഖ�ാപി�ക�ം നാളി�വെര നട�ിലാ�ാ�/  ആരംഭി�ാ� പ�തിക�

ഏെത�ാെമ�് വ��മാ�േമാ; ആയതിേല�ായി നീ�ിവ� �ക എ�യാെണ�് വിശദമാ�േമാ;



(ഡി) ഈ പ�തിക� നാളി�വെര ആരംഭി�ാ� കഴിയാ�തിെ� കാരണ�� വിശദമാ�േമാ?

�വാ��ഴ നിേയാജകമ�ല�ിെല പ�തിക�

2293. �ീ.എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016-17  �ത�  2019-20  വെര�ളള വ�ഷ�ളി�  �വാ��ഴ നിേയാജകമ�ല�ി�

ഏെതാെ� പ�തികളാണ് ബ�ജ�ി� �ഖ�ാപി�ി�ളളെത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ിക�െട നിലവിെല �ിതി എ�ാെണ�് അറിയി�ാേമാ?

2016-17െല ���ിയ ബ�ജ�് �സംഗം

2294. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016-17െല ���ിയ ബ�ജ�് �സംഗ�ി�  �ഖ�ാപി� �ധാന പ�തിക�

ഏെതാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ഇതി� ഏെതാെ� പ�തിക� ഇതിനകം ���ീകരി�െവ�് വിശദമാ�േമാ?

പ�തി വിഹിതം

2295. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2019-20  സാ��ിക വ�ഷ�ി�  പ�തി വിഹിത�ിെ� എ� ശതമാനം

െചലവഴി�െ��െവ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) �ഷി, വിദ�ാഭ�ാസം, ആേരാഗ�ം എ�ീ വ��ക�െട കണ�ക� �േത�കം വ��മാ�ാേമാ?

�രിതാശ�ാസ നിധിയിേല�് സംഭാവനയായി ലഭി� െച�ക�

2296. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018 െല �ളയ�ിന് േശഷം �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയിേല�് സംഭാവനയായി ലഭി�

െച�കളിൽ എ�െയ�ം മട�ിെയ�ം മട�ിയ െച�ക�െട ആെക �ക എ�യാെണ�ം

െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) മട�ിയ െച�ക� നൽകിയവരി� നി�ം �ക ഈടാ�വാൻ നടപടി സ�ീകരിേ�ാ; എ�ി� എ�

�ക ലഭി�; ഇനി�ം എ� െച�ക�െട �കയാണ് കി�വാ��ത്; അതി� ഒ� ല��ിന് േമൽ

�ക�� എ� െച�ക�െ��് വ��മാ�ാേമാ?



�ളയധനസഹായം

2297. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന��ായ �ളയ�ിെ� ഭാഗമായി സ�ീകരി� ധനസഹായം എ� �പയാെണ�് ഇനം

തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതി�  �ധാനമാ�ം സ��ാ�  ജീവന�ാരി�നി�ം പിരിെ��� സാലറി ചാല�് �ക,

ജന�തിനിധികളി�നി�ം സംഭരി� �ക,  േ�ാ�സ�ഷി�് �േഖന ലഭി� �ക,  സ��

സംഘടനക�, വ��ിക�  മ�് ഇതര മാ����  എ�ി�െന ഓേരാ ഇന�ി�ം ലഭി� �ക

എ�യാണ്;

(സി) ഇ�ര�ി� ലഭി� �ക ഏത് അ�ൗ�ിലാണ് നേ�പി�ി��ത്;

(ഡി) ലഭി� �കയി� നി�ം നാളി�വെര എ� �പ െചലവഴി�; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

വ��ക��് �തിയ വാഹന��

2298. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനം േനരി� മഹാ�ളയ�ിെ� പ�ാ�ല�ി� വ��ക� �തിയ വാഹനം വാ��തിന്

പകരം ദീ�ഘകാല കരാറടി�ാന�ി�  വാഹന��  വാടക�് എ��ണെമ�് നി��ഷി�്

15.9.2018 െല 85/2018/ധന ന�� ഉ�രവ് �റെ��വി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ഉ�രവ് �റെ��വി�തി�േശഷം ഇ�വെര എ� �തിയ വാഹന��  വാ��തിന്

വ��ക��ം, ഉേദ�ാഗ���ം അ�മതി ന�കിെയ�് അറിയി�േമാ;

(സി) എ� േകാടി �പ�െട അ�മതിയാണ് ഇ�ാര��ിനായി ന�കിയത്;

(ഡി) ��ത ഉ�രവി�േശഷം �ഖ�മ�ി�ം മ�ിമാ��ം ചീഫ് വി�ി�ം,  ഡ�ഹിയിെല �േത�ക

�തിനിധി�ം മ�മായി എ� �തിയ വാഹന��  വാ�ി;  അതിനായി എ� �ക ചിലവഴി�;

വ��മാ�േമാ?

സർ�ാർ എ��ി�� വാ�

2299. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിെ� 6003, 6004 ധനകാര� ശീ�ഷക�ി� 2019-20 വ�ഷ�ി� ആെക��

വാ� എ�യാെണ�് ശീ�ഷകം തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ശീ�ഷക�ി� കി�ബി വഴി�� വാ� ഉ�െ���ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ബ�ജ�റി േബാേറായിം�സിന്  6.56  ശതമാന�ി�  വാ�� �കേയ�ാ�  �ടിയ നിര�ി�



ബ�ജ�് ഇതര േബാേറായിം�സ് നട�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

നവേകരള നി��ാണ�ിന് വാ�ക�

2300. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നവേകരള നി��ാണ�ിന് ഏെത�ാം �ാപന�ളി�  നി�ം നാളി�വെര വാ�ക�

ലഭി�ി�െ��് െവളിെ���ാേമാ ; ലഭി� വാ�ക�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഈ വാ�ക�െട തിരി�ടവ് കാലാവധി�ം പലിശ�ം എ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത വാ�കളി�  നി�ം ലഭി�� �ക ഏെത�ാം പ�തി നി��ഹണ���ാണ്

െചലവഴി��െത�് അറിയി�ാേമാ;  അവ�െട വിശദാംശ��  ലഭ�മാ�േമാ;  ��ത

പ�തിക�െട നി��ാണ �േരാഗതി വിശദീകരി�േമാ?

വിേദശവാ� ഇന�ിൽ ലഭി� �ക

2301. �ീ.എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം ഏെതാെ� പ�തിക��ാണ് വിേദശവാ�

ലഭി�ി��െത�് �ക, ഏജ�സി എ�ിവ സഹിതം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തിക�െട നിലവിെല �ിതി എ�ാെണ�് അറിയി�ാേമാ?

സ��ാ� കടെമ�� �ക

2302. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�ൗ��് ജനറലി�  നി�ം ലഭ�മായ കണ�ക�െട അടി�ാന�ി�  സം�ാന�ിെ�

െപാ�കടം നിലവിെല�യാണ്;

(ബി) ഈ സ��ാ� കട���� വഴി�ം മ�ിന�ളി�ം എ� �ക കടെമ��െവ�് െവളിെ���ാേമാ;

(സി) കി�ബി വഴി ഇതിനകം എ� �കയാണ് കടെമ��െത�് അറിയി�ാേമാ?

സർ�ാരിെ� വര�ം കട�ം

2303. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം 2016 �� ഒ� �ത� കട���� വഴി�ം മ�

വായ് പകൾ വഴി�ം എ� �കയാണ് കടം എ��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;



(ബി) ��ത കാലയളവി� േ�ാ� േസവിം�സ്, െ�ാവിഡ�് ഫ�്, മ�് േസവിം�സ് �ീം �തലായ

ഇന�ളി� എ� േകാടി �പ സ��ാരിന് ലഭി� എ�് വ��മാ�േമാ?

സം�ാന�ിെ� െപാ�കടം

2304. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016  െമയ് മാസ�ി�  സം�ാന�ിെ� െപാ�കടം എ� േകാടി �പയായി��െവ�്

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം എ� േകാടി �പയാണ് കടമായി സ�ീകരി�െത�്

െവളിെ���ാേമാ?

ജി.എസ്.ടി �ം �ളയ െസ�ം വഴി സമാഹരി�� �ക

2305. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ജി.എസ്.ടി�ം നവേകരള ��ി�ായി ഒ� ശതമാനം �ളയ െസ�ം

ഏ�െ���ിയി�േ�ാ; എ�ി� എ��തെല�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇതി�െട എ� േകാടി �പ സമാഹരി�വാനാണ് ഉേ�ശി��ത്;  ഇതിനകം എ� േകാടി �പ

ലഭി�;

(സി) 2018 െല �ളയ�ം 2019 െല അധിവ�ഷ�ം �ലം സ���ം ന�െ�� ജന��െട േമ� �ളയ

െസസ് വഴി ��ത� ഭാരം െക�ിവ�ത് നീതീകരി�ാ�� ഒ�ാേണാെയ�് െവളിെ���േമാ?

ഇ-േവ ബി� സംവിധാനം

2306. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018 ഏ�ി� 1 �ത� നട�ിലാ�ിയ ഇ-േവ ബി� സംവിധാനം വിലയി��ിയി�േ�ാ; ആയത്

വിജയ�ദമാേണാ;

(ബി) ഇ�ലിജ�സ് പരിേശാധന�് വിേധയമാ�� ഇ-േവ ബി�കളി�  ന�നതക�ം �മേ��ക�ം

കെ��ിയി�േ�ാ; ഇ�രം േക�കളി� പിഴ ഈടാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) നി�തി െവ�ി�ം ചര�് നീ��ിെല ക��ട�ം ഫല�ദമായി തട��തിന് ഈ-േവ ബി�

സംവിധാനം സഹായകമായി�േ�ാ;  ഈ-േവ ബി�  സംവിധാനം നിരീ�ണ ക�ാമറ�മായി

ബ�ി�ി�� പ�തി �ാവ��ികമാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

�തിയ വാഹനം വാ��തി� നിയ�ണം



2307. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� സാ��ിക �തിസ�ി�് ഇളവ് വ���തിനായി സ��ാ�വ��ക� �തിയ

വാഹനം വാ��ത് ഒഴിവാ�ി പകരം ആവശ���പ�ം വാഹന�� വാടക�് എ��ണെമ�്

സ��ാ� നി�േ�ശി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ ഉ�രവ് നിലവി�  വ�േശഷം ഏെതാെ� വ��ക��് �തിയ വാഹനം വാ��തിന്

ധനകാര�വ��് അ�മതി ന�കിയി��്;  ഇ�കാരം അ�മതി ന�േക�ിവ� �േത�ക

സാഹചര�ം വിശദമാ�േമാ?

സം�ാന�ിെ� സാ��ിക �തിസ�ി

2308. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിെ� സാ��ിക�ിതി നിലവി� �ണകരമാേണാ;  അേതാ ക�� സാ��ിക

�തിസ�ിെയ സം�ാനം േനരി��േ�ാ; എ�ി� ഇതിെ� കാരണ�� എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) േക� സ��ാരിെ� നയ��  ഏെത�ാം തര�ിലാണ് സം�ാന�ിെ� സാ��ിക

േമഖലെയ ബാധി�െകാ�ിരി��ത്; വിശദവിവരം ന��േമാ;

െചലവ് ���ലി�ം റവന� വ��നവി�ം സ�ീകരി�വ�� നടപടിക�

2309. �ീ.െജയിംസ് മാത�

,, സി.െക. ഹരീ��

,, വി. െക. സി. മ�ത് േകായ

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക�സ��ാ� യാഥാ��� േബാധമി�ാെത�� നടപടികളി�െട രാജ��് സാ��ിക മാ��ം

അടിേ���ി���ം �തിസ�ിയിലായ െതാഴിലാളികെള�ം ക�ഷകെര�ം അവഗണി�് ഈ

�തിസ�ി രാജ�െ� േകാ��േറ�ക��് അവ� െകാ�� ലാഭ�ിേ��� നി�തിയി� വ�

ഇള�ക� ന�കാനാ�� �വ�ണാവസരമാ�ി�ീ���ം െച�ത് വഴി സം�ാന�ി��ായ

വ�മാന േചാ�� മറികട�ാ�  െചലവ് ���ലി�ം റവന� വ��നവി�ം സ�ീകരി�വ��

നടപടിക� എെ�ാെ�െയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) �തിസ�ി തരണം െച��തിന് സം�ാന�ിെ� വാ�ാപരിധി വ��ി�ി�ണെമ� ആവശ�ം

േക�സ��ാ� നിരസി�ത് �ടാെത  6000 േകാടിേയാളം �പ നിലവി�� വാ�ാ പരിധിയി�

നി�് െവ�ി�റ�ക�ം െച�ത് പി�വലി�ാ� ആവശ�െ��ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) നി�തി �ടി�ിക സമാഹരണ�ി�ം ജി.എസ്.ടി.  പരിേശാധന കാര��മമാ�ി റവന�

വ��നവി�ം നടപടിെയ��വ��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?



കി�ബി �േഖന അ�വദി� പ�തിക�െട �േരാഗതി

2310. �ീ.സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

േകരള ഇ��ാ���  ഇ�െവ�്െമ�് ഫ�് േബാ�ഡ് �േഖന അ�വദി� പ�തിക�

സമയബ�ിതമായി നട�ാ�ാ�  സ��ാ�  സ�ീകരി�വ�� നടപടിക�  എെ��ാമാെണ�്

വിശദീകരി�േമാ?

കി�ബി �േഖന നട�ിലാ�� പ�തിക�െട �ണനിലവാര പരിേശാധന

2311. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബി �േഖന നട�ിലാ�� പ�തിക�െട �ണനിലവാര പരിേശാധന നട�ി �ണേമ�

വിലയി���തിനായി െമാൈബ�  ക�ാളി�ി മാേനെ��് �ണി�് �വ��നം

ആരംഭി�ി�േ�ാ;വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ �ണി�് നിലവി� എ� പ�തിക�െട �ണനിലവാര പരിേശാധന നട�ിയി�െ��ം അവ

ഏെത�ാെമ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇതി� എ� പ�തിക��ാണ് �ണനിലവാര േപാരാ�ക� ക�പിടി�െത�് വ��മാ�ാേമാ;

േപാരാ�ക� എ�ാെണ�് വിശദീകരി�ാേമാ;

(ഡി) �ണനിലവാര േപാരാ�കളിേ��  എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ?

കി�ബി പരസ�ം

2312. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 'നവേകരള നി��ാണം,  വാ�ിെനാ�ം �വ�ം'  എ� തലെ��ി�  2019  െസ��ംബ�  11-�

തീയതി സം�ാനെ� ദിനപ��ളി� കി�ബി പരസ�ം ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) ഏെതാെ� പ��ളിലാണ് ��ത പരസ�ം ന�കിയെത�ം ഓേരാ പ��ി�ം പരസ�

ഇന�ി� എ� �കയാണ് ന�കിയെത�ം വ��മാ�ാേമാ?

കി�ബി േബാ�ഡ് േയാഗ�ിെ� മിനി�സ്

2313. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:



(എ) കി�ബി േബാ�ഡ് നാളി�വെര എ� േയാഗ�� േച��;  ��ത േയാഗ��െട മിനി�സിെ�

പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) കി�ബി േബാ�ഡ് േയാഗ�ിെ� മിനി�സിെ� പക��് കി�ബി�െട െവബ് ൈസ�ി�

�സി�ീകരി��േ�ാ; ഇെ��ി� അതി�ളള നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

കി�ബി േ�ാജ�് അൈ�സ�

2314. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബി േ�ാജ�് അൈ�സ�, സി.എം.ഡി.�് ന���തിന് ��് േ�ാജ�് അൈ�സ�

െച�ി��ത് എ�െനയാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) അൈ�സ� െച�തിന് എ� �ക െചലവാെയ�് വ��മാ�േമാ?

കി�ബി പ�തിക�

2315. �ീ.സി. ദിവാകര�

,, ���ര ര�ാകര�

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള സ��ഘടന�െട ഉേ�ജന�ി�ം,  േകരള വികസന�ിന് �ത���ാ��തി�ം

കി�ബി�് ഏെതാെ� തര�ി�ം വിധ�ി�ം സാധി�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) നിലവി�  ഏെതാെ� േ�ാത�കളി�  നി�ാണ് കി�ബി പണം കെ���െത�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) കി�ബി ഇ�വെര ധനാ�മതി ന�ിയ പ�തിക� സംബ�ി�ം,  അതി� നി��ാണം ആരംഭി�

പ�തിക� സംബ�ി��� വിവര�� എെ��ാം; വിശദമാ�ാേമാ?

കി�ബി പ�തിക�െട അെെ�സ�

2316. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം

,, സ�ി േജാസഫ്

,, അനി� അ�ര

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബി പ�തിക�െട അെെ�സ�  നട�വാനായി െടറനസ് എ� ക�നിെയ കി�ബി

2017-� െതരെ���ി�േ�ാ;

(ബി) െട�ഡ�  നടപടികളി�െടയാേണാ കി�ബി ��ത ക�നിെയ പ�തിക�െട അെെ�സ�

നട�വാ� െതരെ���ത്; ��ത െട�ഡ�കളി� പെ���ാ� ക�നിക��് നി��ഷി�



മാനദ��� എ�ായി�� എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) പി�ീട് കി�ബി പ�തിക�െട അെെ�സ�  നട�ാ�ളള അധികാരം െടറന�ി�  നി�ം

എ��മാ�ി െസ��  േഫാ�  മാേനജ് െമ�്  (സി.എം.ഡി)-െന ഏ��ി�ാ�ളള സാഹചര�ം

വിശദമാ�ാേമാ?

കി�ബി പ�തിക��് ഭരണാ�മതി

2317. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബി �േഖന സം�ാന�് ഇതിേനാടകം ഓേരാ വിഭാഗ�ി�ം എ� േകാടി �പ�െട

പ�തിക��് െട�ഡ� വിളി�് ���ി ആരംഭി�െവ�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) മലേയാര െെഹേവ�് േവ�ി കി�ബിയി�  ഇതിേനാടകം ഏെത�ാം പ�തിക��ാണ്

ഭരണാ�മതി ന�കിയി��െത�് അറിയി�േമാ;

കി�ബി േ�ാജ�ക�െട അൈ�സ�

2318. �ീ.വി.ഡി.സതീശ�

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

,, വി.ടി.ബ�റാം

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബി�െട േ�ാജ�ക�  അൈ�സ് െച��തിന് െടറനസ് എ� ക�സ���സിെയ

�മതലെ���ിയി�േ�ാ;

(ബി) െടറനസ് എ� ക�സ���സി�് ഈ രംഗ�� പരിചയസ��് വിശദമാ�േമാ; എ�ാണ്

��ത ക�നി നിലവി� വ�ത്;

(സി) കി�ബി�െട എ� േ�ാജ�ക� ഇതിനകം െടറനസ് എ� ക�സ���സി അൈ�സ� െച�്

ന�കി;

(ഡി) െടറന�ിന് നാളി�വെര എ� �ക അൈ�സ� െച� വകയി� ന�കിെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) കി�ബിയിെല ഏെത�ി�ം ഉേദ�ാഗ��  ��് െടറനസ് എ� �ാപന�ി�  േജാലി

െച�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശം ന��േമാ?

കി�ബി േ�ാജ�ക�െട അൈ�സലിനായി ക�സ���സി

2319. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) കി�ബി�െട േ�ാജ�ക� അൈ�സ� െച��തിന് സി.എം.ഡി.െയ �മതലെ���ിയി�േ�ാ

എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) സി.എം.ഡി.  അൈ�സ�  േജാലിക�  േവെറ ഏെത�ി�ം ക�സ���സി�് മറി�്

െകാ��ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  എ�കാരമാണ് ��ത ക�സ���സിെയ െതരെ���ത്

എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) െട�ഡ� നടപടികളി�െടയാേണാ ക�സ���സിെയ െതരെ���ത്;  എ�ി� െട�ഡറി�

പെ��� ഓേരാ ക�സ���സി�ം ക�ാ�്െച� േറ�് വിശദമാ�േമാ?

കി�ബി േ�ാജ�ക�െട അെെ�സ�

2320. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബി�െട േ�ാജ�ക�െട അെെ�സ� നട��ത് ഏത് ഏജ�സിയാണ്;

(ബി) ��ത ക�സ���ിെന െതരെ���തിെ� മാനദ�ം വിശദമാ�േമാ?

കി�ബി േ�ാജ�ക�െട നി��ഹണ�ി�� മാ��നി�േ�ശ ഉ�ര�കൾ

2321. �ീ.പി.ടി. േതാമസ്

,, തി�വ�� രാധാ���

,, എം. വി�െസ�്

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബി േ�ാജ�ക�െട നി��ഹണ�മായി ബ�െ��് െപാ�വായി എെ��ി�ം

മാ��നി�േ�ശ�� �റെ��വി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) കി�ബി േ�ാജ�ക�െട േറ�് റിവിഷ�, അധിക െട�ഡ� നിര�് �ട�ിയ കാര��ളി� ഏത്

സ��ാ� ഉ�രവ് �കാരമാണ് നടപടി സ�ീകരി�് വ��ത്; ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) സ��ാരിെ� മാ��നി�േ�ശ���് അ��തമായി�ാേണാ കി�ബി േ�ാജ�ക�െട

നി��ഹണെമ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ഡി) സ��ാ�  നി�േ�ശ���് വി��മായി െട�ഡ�  �ക വ��നവ് ഏെത�ി�ം കരാ�ക��്

ന�കിയി�േ�ാ;  വിശദാംശം ന��േമാ;  എ�ി� ച�ലംഘനം നട�ിയ ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര

എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ത്; വ��മാ�േമാ?

�ാ�സ് �ിഡ് പ�തി

2322. �ീ.ഷാഫി പറ�ി�

,, പി.ടി. േതാമസ്

,, എ.പി. അനി� �മാ�



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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബി വഴി നട�ാ�� �ാ�സ് �ിഡ് പ�തികളി�  കി�ബി�െട അൈ�സ�  വിഭാഗം

അൈ�സ� നട�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ന�കാേമാ;

(ബി) 2017-�  സം�ാന സ��ാ�  �റ�ിറ�ിയ െടൻഡ�  നടപടികളി�  പാലിേ��

നടപടി�മ��  പാലി�ാെത എ�ിേമ�ി�  നി�ം അ�പത് ശതമാന�ി�  ��ത�  �ക�്

�ാ�സ് �ിഡ് കരാ�ക� ന�കിയത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) സ��ാ�  നടപടി�മ��  പാലി�ാെത ന�കിയ ഈ കരാ�ക��് കി�ബി അംഗീകാരം

ന�കിയി�േ�ാ; എ�ി� ഇതിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ?

കി�ബി�െട ഓഫീസ് െക�ിടം

2323. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

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

എ� �കയാണ് വാടകയിന�ി� െചലവാ��ത് എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ��തയിന�ി� ഇതിനകം എ� �ക െചലവഴി�െവ�് െവളിെ���ാേമാ?

കി�ബിയിെല ഉേദ�ാഗ��െട യാ�ാ�ടി

2324. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

കി�ബിയിെല ഉേദ�ാഗ��  യാ�ാ�ടി ഇന�ി�  നാളി�വെര എ� �ക ൈക��ിഎ�്

ഉേദ�ാഗ��െട വിശദാംശ�� അട�ം വ��മാ�േമാ?

കി�ബി�െട �വ��ന��

2325. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബി വഴി സം�ാന സ��ാ�  �ഖ�ാപി� എ� േകാടി �പ�െട വികസന

�വ��ന�ളാണ് ���ീകരി�ി��ത്;

(ബി) എ� േകാടി �പ�െട വികസന �വ��ന�� െട�ഡ� നടപടി െച�ി��്; വിശദമാ�ാേമാ?

കി�ബിയി� കരാ� അടി�ാന�ി� വാഹന��

2326. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) കി�ബിയി� നിലവി� കരാ� അടി�ാന�ി� എ� വാഹന�� എ��ി�െ��് അതിെ�

േമാഡ� സഹിതം വിശദമാ�േമാ;

(ബി) 2016,  2017,  2018,  2019  (െസ��ംബ�  30  വെര)  എ�ീ വ�ഷ�ളി�  വാഹന��

കരാറിെല��തിെ� വകയി� എ� �ക െചലവാെയ�് അറിയി�േമാ;

(സി) കി�ബിയി�  വാഹന��  ഏെതാെ� തല�ിെല ഉേദ�ാഗ���ാണ് ഉപേയാഗി�വാ�

ന�കിയി��െത�് െവളിെ���ാേമാ;

(ഡി) ധനകാര� വ��ിെ� ഇ�സംബ�ി� സ��ലറിെ� അടി�ാന�ിലാേണാ കി�ബിയി�

വാഹന�� ഉപേയാഗി��െത�് വ��മാ�േമാ?

കി�ബിയി� ഉ�െ���ിയ തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന��െട പ�തിക�

2327. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ഏെത�ി�ം തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ിന് കി�ബിയി�  ഉ�െ���ി

ഒാഫീസ്/േഷാ�ിംഗ്/ബ�്�ാ�് േകാം��് നി��ി��തിന് അ�മതി ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) ഏെത�ാം �ാപന���ാണ് അ�മതി ന�കിയി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) അ�മതി�ായി ഏെതാെ� തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന��െട പ�തികളാണ് കി�ബിയി�

ലഭി�ി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

കി�ബിയി� ഉ�െ���ിയി�� പ�തിക�

2328. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാലതാമസ�ം,  േനാ��റ�ം കാരണം കി�ബിയി�  ഉ�െ���ിയി�� പ�തിക�

നട�ിലാ�വാ� സാധി�ാെത േപായി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഉെ��ി� അ�രം പ�തിക�െട വിശദാംശ��ം അവ നി��ലാ�വാ� ഉ�ായ സാഹചര��ം

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം കി�ബി�െട അടി�ാന സൗകര��ി�ം,

ജിവന�ാ�െട േസവന/േവതന വ�വ�ക��മായി എ� �പ െചലവഴി�ി��്;

വ��മാ�ാേമാ?

കി�ബിയി�െട നട�ിലാ�� പ�തിക�

2329. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:



(എ) കി�ബിയി�െട നട�ിലാ�� പ�തിക� സം�ാന�ിെ� സ��ഘടന�് ഉേ�ജനം �ദാനം

െച�െവ�് വിലയി���േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) കി�ബിയി�െട നട�ിലാ��തിന് അംഗീകാരം ന�കിയ പ�തികളി�  എ� പ�തിക�

ഇതിനകം ���ീകരി�് ഉ�ഘാടനം നട�ി; വിശദാംശം ന��േമാ?

കി�ബി വഴി ശബരിമല തീ��ാടക��് അടി�ാന സൗകര�ം ഒ��ാ� പ�തി

2330. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ശബരിമല തീ��ാടക��് അടി�ാന സൗകര�ം ഒ���തിനായി കി�ബിയി� ഉ�െ���ി

എെ��ാം പ�തികളാണ് �ഖ�ാപി�ി��ത്; വ��മാ�േമാ;

(ബി) അവയിൽ ഏെത�ാം പ�തിക� ���ിയാ�ി, ���ിയാ�ിയ പ�തികളി� ഓേരാ�ി�ം എ�

�ക െചലവഴി� എ�ിവ വ��മാ�ാേമാ?

പ�തി ഇന�ളിെല െചലവ്

2331. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018-19 സാ��ിക വ�ഷെ� പ�തി ഇന�ളിെല െചലവ് വ��് തിരി�് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) ഈ സാ��ിക വ�ഷം െസ��ംബ� 30 വെര�� പ�തി ഇന�ളിെല െചലവ് വ��് തിരി�്

ന�കാേമാ ;

(സി) കി�ബി�െട നിേ�പ��  ഏെത�ാം ബാ�കളിലാണ് നിലവി�  നിേ�പി�ി��െത�ം

എ�ാണ് �ക നിേ�പി�െത�ം എ� പലിശ നിര�ിലാണ് ��ത �ക നിേ�പി�െത�ം

നിലവി� ലഭി� പലിശ �ക എ�െയ�ം വിശദാമാ�േമാ;

(ഡി) ബാ�കളി�  �ക നിേ�പി�േ�ാ�  സ�ീകരി�� മാനദ���  എെ��ാമാെണ�്

വിശദമാ�ാേമാ?

വ�� നിേയാജകമ�ല�ിെല കി�ബി�െട ���ിക�

2332. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബി വഴി വ��  നിേയാജകമ�ല�ി�  അ�വദി�ി�� ���ിക�  ഏെതാെ�;

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ ���ിക�െട�ം നിലവിെല �ിതിെയെ��് വ��മാ�ാേമാ ?

മാേവലി�ര മ�ല�ിെല കി�ബി പ�തിക�



2333. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�ര നിയമസഭാ മ�ല�ി�  കി�ബി �ഖാ�ിരം നട�ിലാ�� പ�തിക�െട

വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) മാേവലി�ര െറയി�േവ േമ��ാല�ിെ� നി��ാണ അ�മതി�മായി ബ�െ��് കി�ബി

സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ?

താ�ാലികമായി നി��ിവ�വാ� തീ�മാനി� പ�തിക�

2334. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നി��ാണ �വ��ന�ളി�  അപാകത കെ��ിയതിെന �ട��് കി�ബി�െട കീഴി�ളള

ഏെത�ി�ം നി��ാണ പ�തി താ�ാലികമായി നി��ിവ�വാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ ഇതിനായി കെ��ിയ െതളി�കൾ എെ�ാെ�യാെണ�് െവളിെ���േമാ?

ആ�ി വികസന ഫ�്

2335. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എം.എ�.എ.മാ�െട ആ�ി വികസന ഫ�ി� െട�� െച� ���ികളി� എ� േസവിം�സ്

ഉെ��് മ�ലം തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�� േസവിം�സ് മ�് ���ിക��ായി വിനിേയാഗി�ാേമാ;

(സി) ഇതിന് അ��തമായി ഏെത�ി�ം ഉ�രവ് സ��ാ�  �റെ��വി�ി�േ�ാ;  എ�ി� അതിെ�

പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ?

ആ�ി വികസന പ�തി

2336. �ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ�ി വികസന പ�തിയി� ഉ�െ���ി നബാ�ഡ് ���ിക�െട പ�തിവിഹിതം ലഭ�മാ�ാ�

കഴി�േമാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ആ�ി വികസന പ�തിയി�  ഉ�െ���ി ഏെ���ാ�  കഴി�� ���ിക�െട എ�ം

വ��ി�ി�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) അ�� സാ��ിക വ�ഷെ� ആ�ി വികസന പ�തിയി�  ഉ�െ��േ�� ���ിക�

���റായി ന�കാ� കഴി�േമാ ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?



ആ�ി വികസന ഫ�ം അ�ഡി�ഡ് ഏജ�സിക�ം

2337. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ധനകാര�വ��ിെ� അംഗീകാര�� അ�ഡി�ഡ് ഏജ�സിക�  ഏെതാെ�യാെണ�്

വിശദമാ�ാേമാ;  ��ത അ�ഡി�ഡ് ഏജ�സിക��് ഏെതാെ� ���ിക�

നി��ഹി��തി�� അംഗീകാരമാണ് ന�കിയി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ആ�ി വികസന ഫ�ി� നി�ം േറാ�ക� �ന� നി��ി��തിന് ഏെത�ാം ഏജ�സികെള

�മതലെ���ാ� സാധി�െമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഒ� പ�ായ�ിെല ഒ�ിലധികം േറാ�ക�  ഒ� പ�തിയായി ആ�ി വികസന ഫ�ി�

ഉ�െ���ി �ന�  നി��ാണം നട�വാ�  സാധി�േമാെയ�ം അതിന് ധനകാര� വ��ിെ�

�േത�ക അ�മതി ആവശ��േ�ാ എ�ം വ��മാ�േമാ?

ആ�ി വികസന ഫ�ിെല െട�� ബാല�സ്

2338. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ�ി വികസന ഫ�ിെല െട��  ബാല�സ് ഉപേയാഗി�് �തിയ ���ിക�  എ���ത്

സംബ�ി�് ഉ�രവ് ഇറ�ിയി�െ��ി� ആയതിെ� പക��് ന��േമാ;

(ബി) ഒ� സാ��ികവ�ഷെ� ആ�ി വികസന ഫ�ി�  നി�േ�ശി�െ�� ��വ�  ���ിക�ം

���ീകരി�ാ� മാ�േമ ആ വ�ഷെ� െട�� േസവിം�സ് വിനിേയാഗി�ാ� കഴി� എ�്

വ�വ� െച�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� ��ത വ�വ� ഒഴിവാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) െട�� േസവിം�സ് സംബ�ി� കണ�ക� തി�െ���ി ന���തിന് ആ��ാണ് �മതല

ന�കിയി�ളളത്;  അ�കാരം �മതല ആ��ം ന�കിയി�ിെ��ി�  ആയതിന് �മതല ന�കി

ഉ�രവ് �റെ��വി�േമാ?

ആ�ി വികസന ഫ�ിെല െട�ഡ� േസവിം�സ് �ക�് �തിയ ���ി

2339. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ാ�ി�കര മ�ല�ിെല എ.ഡി.എസ്.  �കാരം  2016-17,  2017-18,  2018-19

വ�ഷ�ളി� ഭരണാ�മതി ലഭി� ���ികളി� ഓേരാ വ�ഷ�ം എ� �ക െട�ഡ� േസവിം�സ്

വ� എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െട�ഡ� േസവിം�സ് �ക�് �തിയ ���ി�് ഭരണാ�മതി ന���തിന് ജി�ാ കള��മാ��്

നി�േ�ശം ന��� സ��ാ�  ഉ�രവ് നിലവി�  ഉേ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;  ഈ

ഉ�രവിെ� ന��, തീയതി എ�ിവ വിശദമാ�േമാ;



(സി) ആ�ി വികസന ഫ�ി�  വ�ി�� െട�ഡ�  േസവിം�സ് �ക�െട വിശദാംശ��  ജി�ാ

കള��മാ��് നലകിയി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

ആ�ി വികസന ഫ�ി� നി�് നാ�കി� ഇ�സിനേറ��

2340. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ികജാതി പ�ികവ�� വികസന വ��ിെ� കീഴി�� �ീ െമ�ിക്,  േപാ�് െമ�ിക് േഗ�സ്

േഹാ��കളിേല�് എം.എ�.എ.മാ�െട �ാേദശിക ആ�ി വികസന ഫ�കളി� നി�് നാ�കി�

ഇ�സിനേറ��  െമഷീ�  അ�വദി��ത് നിലവി�� മാ��നി�േ�ശ��  �കാരം

അ�വദനീയമ� എ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇത് പരിഹരി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

മേ�രി മ�ല�ിെല വികസന �വ��ന��

2341. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) മേ�രി നിേയാജകമ�ല�ിെല വികസന �വ��ന���ായി  01.04.2019  �ത�

നാളി�വെര ആ�ി വികസന പ�തിയി�  നി�് ഉ�െ�െട അ�വദി� �ക�െട�ം

പ�തിക�െട�ം ���ിക�െട�ം വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഇവയി� ആ�ി വികസന, �േത�ക വികസന നിധിക� ഉപേയാഗി�ളള ���ിക�െട നിലവിെല

�ിതി വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത മ�ല�ിെല ���ിക�മായി ബ�െ��് ധനവ��ിെ� പരിഗണനയി��

ഫയ�ക�െട വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) �തിയ ഏെത�ാം പ�തിക��ാണ് ഈ വ�ഷം ഫ�് അ�വദി�ാ�  ഉേ�ശി��െത�്

അറിയി�ാേമാ?

വ�� നിേയാജക മ�ല�ിെല വികസന പ�തിക�

2342. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ��  നിേയാജക മ�ല�ിെല വികസന �വ��ന���ായി ആ�ി വികസന പ�തി

ഉ�െ�െട  01-7-2016  �ത�  18-10-2019  വെര അ�വദി� പ�തിക�േട�ം

���ിക�േട�ം അവ�െട �ക�േട�ം വിശദാംശം വ�ഷാടി�ാന�ി� ന�കാേമാ;

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



വാമന�രം നിേയാജക മ�ല�ിെല ആ�ി വികസന ഫ�് പ�തിക�

2343. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2017-18െല ആ�ി വികസന പ�തി �കാരം വാമന�രം നിേയാജക മ�ല�ി� ശിപാ�ശ

െച�െ�� പ�തിക� ഏെതാെ�െയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തികളി� ഏെതാെ� ���ിയാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ���ീകരി�ാ� പ�തിക�  ഉെ��ി�  അവ�െട നിലവിെല �ിതി എ�ാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ?

െട�� ബാല�സ്

2344. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016-17, 2017-18 വ�ഷെ� ബാ�േ�രി മ�ലം ആ�ി വികസന പ�തിയിെല െട��

ബാല�സ് എ�െയ�ത് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) െട�� ബാല�സ് �ക വിനിേയാഗി��തിന് സമയപരിധി നി�യി�േ�ാ?

വാമന�രം നിേയാജകമ�ല�ി� ആ�ി വികസന പ�തി

2345. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018-19 വ�ഷ�ി� ആ�ി വികസന പ�തി �കാരം വാമന�രം നിേയാജകമ�ല�ി�

ശിപാ�ശ െച�െ�� പ�തിക� ഏെത�ാെമ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തികളി� ���ിയായത് ഏെത�ാമാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ���ീകരി�ാ� പ�തിക�  ഉെ��ി�  ഓേരാ പ�തി�െട�ം നിലവിെല �ിതി

അറിയി�ാേമാ?

��� ഗവ. െമഡി�� േകാേളജി� െടലി േകാബാ��് െമഷീ�

2346. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വട�ാേ�രി മ�ല�ിെല ആ�ി വികസന ഫ�് ഉപേയാഗി�് ���  ഗവ.  െമഡി��

േകാേളജി�  െടലി േകാബാ��് െമഷീ�  വാ��തി�� നടപടിക�  ഏ� ഘ��ിലാെണ�്

വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) െമഷീ� വാ��തി�� ഫ�് േകരള െമഡി�� സ��ീസസ് േകാ��േറഷെ� അ�ൗ�ിേല�്



�ാ��� െച�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� കാരണം വിശദീകരി�േമാ;

(സി) ��ത �ക ഏത് അ�ൗ�് ശീ�ഷക�ി� നി�മാണ് �ാ��� െചേ��െത�ം ആയതിന്

�മതലെ�� ഉേദ�ാഗ�നാരാെണ�ം അറിയി�േമാ?

മ�ട നിേയാജകമ�ല�ിെ� �ാേദശിക വികസന ഫ�് ���ിക�

2347. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2019-20 സാ��ിക വ�ഷം മ�ട നിേയാജകമ�ല�ിന് ന�കിയ �ാേദശിക വികസന

ഫ�മായി ബ�െ�� ���ിക��് ഭരണാ�മതി ന�കിയി�േ�ാ;  വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ശിപാ�ശ ന�കിയ ���ിക�െട വിശദമായ എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ി ഭരണാ�മതി

ന���തി�� അടിയ�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;വ��മാ�ാേമാ?

മണ�� മ�ല�ിെല ആ�ി വികസന പ�തി

2348. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മണ��  നിേയാജകമ�ല�ി�  2016-17  വ�ഷെ� ആ�ി വികസന പ�തിയിേല�്

ശിപാ�ശ െച� എ�ാ ���ിക�ം ���ീകരി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ആ വ�ഷെ� െട��

േസവിം�സ് എ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തികളി� ഇനി ���ീകരി�ാ� ബാ�ി�ളളവ�െട വിശദാംശ�� ന�കാേമാ?

വാമന�രം മ�ല�ിെല �േത�ക വികസന നിധി �കാര�� പ�തിക�

2349. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം വാമന�രം നിേയാജകമ�ല�ി�  �േത�ക

വികസന നിധി �കാരം ശിപാ�ശ െച�െ�� പ�തിക� ഏെതാെ�െയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തികളി� ���ിയായവ ഏെതാെ�െയ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ���ിയാകാ� പ�തിക�െട ഓേരാ�ിെ��ം നിലവിെല �ിതി അറിയി�ാേമാ?

കീഴാ�� വിേ�ജ് ഓഫീസ് െക�ിട നി��ാണം

2350. �ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:



(എ) 2016-17  സാ��ിക വ�ഷ�ിെല എം.എ�.എ.  ആ�ി വികസന ഫ�ി�  നി�ം �ക

വകയി��ി ഭരണാ�മതിയായ കീഴാ�� വിേ�ജാഫീസ് െക�ിടം നി��ാണം ��ത �ക െകാ�്

���ികരി�ാ� കഴിയി� എ�ം ആയതിനാ� ഭരണാ�മതി ���ി ന�കണെമ�ം ആവശ���്

ധനകാര� വ��ി� സമ��ി� െ�ാേ�ാസ� അംഗീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത െ�ാേ�ാസലിെ� നിലവിെല �ിതി എ�ാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത വിഷയ�ി� അടിയ�ര �� ന�കി അ�മതി ലഭ�മാ�ി ���ി ആരംഭി��തി��

നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ?

നില�� മ�ല�ിെല ആ�ി വികസന ഫ�്

2351. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നില��  മ�ല�ിെല ആ�ി വികസന ഫ�ി�  നി�ം  2016-17,  2017-18  എ�ീ

സാ��ിക വ�ഷ�ളി�  നി�േ�ശി� ���ിക�  ��വ�  ���ീകരി�ി�േ�ാ;  വിവര��

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത സാ��ിക വ�ഷ�ളി�  നി�േ�ശി� ���ികളി�  ���ീകരി�ാ�വ�െട

വിശദാംശ�� ന�കാേമാ;

(സി) 2016-17,  2017-18  എ�ീ സാ��ിക വ�ഷ�ളി�  െട��  േസവിം�സായി ആ�ി

വികസന ഫ�ി� എ� �കയാണ് ഉ�െത�് വ��മാ�ാേമാ?

�ിതല പ�ായ�്,നഗരസഭ എ�ിവ�ായി അ�വദി� പ�തി െചലവ്

2352. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018-19  സാ��ിക വ�ഷം സം�ാന ഗവ�െമ�് �ിതല പ�ായ�്,  നഗരസഭ

എ�ിവ�ായി അ�വദി� ആെക പ�തി െചലവ് എ� ശതമാനമായി��െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �ിതല പ�ായ�ി�ം നഗരസഭ�ം പ�തി വിഹിതമായി എ� േകാടി �പ ന�കാനാണ്

നിയമസഭ േവാ�് െച�് അംഗീകരി�െത�ം ഇതി�  എ� േകാടി �പ റിലീസ് െച�െവ�ം

അറിയി�ാേമാ?

തേ�ശസ�യംഭരണ വ��ി� ഓവ�സിയ� േ�ഡ് III ത�ിക ��ി��

2353. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തേ�ശസ�യംഭരണ വ��ി�  ഓവ�സിയ�  േ�ഡ്  III  ത�ിക ��ി��  സംബ�ി�് ഭരണ

വ��ി� നി�ം െ�ാേ�ാസ� വ�ി�േ�ാ; ആയതി�േമ� സ�ീകരി� തീ�മാന�� എെ��്

വ��മാ�ാേമാ;



(ബി) തേ�ശസ�യം ഭരണവ��ി� നി�ം എ� തവണ ��ത ഫയ� വ�ി��്; എ�് തീ�മാന��

ഓേരാ ഫയലി�ം എ��ി��; വിശദമാ�ാേമാ?

ത�ികക�െട �ന�നാമകരണ�ിന് ധനകാര� വ��ിെ� അ�മതി

2354. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സ�യംഭരണ�ാപന�ളായ സ��കലാശാലകളി�  േസവന േവതന വ�വ�യി�  യാെതാ�

മാ���ം വരാെത ഒ� ത�ിക�െട �ന�നാമകരണ�ിന് അധികാര�� ജനറ� കൗ�സിേലാ/

എ�ിക��ീവ് ക�ി�ിേയാ തീ�മാനെമ��കയാെണ�ി�, ആ ത�ിക�െട �ന�നാമകരണ�ിന്

ധനകാര� വ��ിെ� അ�മതി ആവശ��േ�ാ;വ��മാ�േമാ?

സർ�ാർ ജീവന�ാ�െട ഭവന വാ� പ�തി

2355. �ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സം�ാന സർ�ാർ ജീവന�ാ�െട ഭവന വാ� പ�തി നട�ാ��ത് സംബ�ി�

നടപടി�മ�ൾ �ർ�ീകരി�ി�േ�ാ;  എ�ിൽ ബ�െ�� ഉ�രവ്,  മാനദ��ൾ എ�ിവ

സംബ�ി� വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�േമാ?

�ാർ�് പി.എം.�. ഓഫീസിെ� �വർ�നം കാര��മമാ��തിന് നടപടി

2356. �ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വിവിധ വ��കളിെല താൽ�ാലിക ജീവന�ാെര സംബ�ി� വിവര�ൾ

�ാർ�ിൽ രജി�ർ െച�വാൻ സാേ�തിക തട��ൾ ഉ�ാ����ലം നിരവധി താ�കാലിക

ജീവന�ാർ�് മാസ�ളായി ശ�ളം ലഭി�ാ� സാഹചര�ം വ��ിെ� ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

എ�ിൽ ഇത് പരിഹരി�വാൻ അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) എ�ാ സർ�ാർ ജീവന�ാർ�ം െമ�െ�� േസവനം ഉറ�വ�േ�� �ാർ�് പി.എം.�.

ഓഫീസിെ� �വർ�നം ��തൽ കാര��മമാ��തിന് വ��് സ�ീകരി�് വ�� നടപടികൾ

എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�േമാ?

െമഡിെസ�് പ�തി

2357. �ീ.െക.�േരഷ് ���് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:



സം�ാന സ��ാ�  ജീവന�ാ��ം െപ�ഷ�കാ��ം നട�ാ�� െമഡിെസ�് പ�തിയി�

��ത� ആ�പ�ിക�ം േസവന��ം ഉ�െ���ി ��ത പ�തി എ�് ആരംഭി�ാനാ�ം എ�്

വ��മാ�ാേമാ?

പ�ാളി� െപ�ഷ� പ�തി

T 2358.�ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 1.4.2013ന് േശഷം എ� ജീവന�ാ�  സ��ാ�  സ��ീസി�  �േവശി�ി�െ��ം അവരിൽ

എ� േപ� പ�ാളി� െപ�ഷ� പ�തിയി� ഉ�െ���െവ�ം വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) പ�ാളി� െപ�ഷ�  പ�തി �ന:പരിേശാധി��തിനായി ഈ സ��ാ�  സ�ീകരി�ി��

നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ?

പ�ാളി� െപ�ഷ� പ�തി

2359. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

പ�ാളി� െപ�ഷനി� ഉ�െ�� �രിഭാഗം ജീവന�ാ�െട�ം എതി��ിെന അവഗണി�് ��ത

പ�തി �ട�വാ� സ��ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദവിവരം ന��േമാ?

പ�ാളി� െപ�ഷ� പ�തി

2360. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

പ�ാളി� െപ�ഷ�  പ�തി �ന:പരിേശാധി��തിന് നിേയാഗി� ക�ി�ി�െട റിേ�ാ��്

സമയബ�ിതമായി ലഭ�മാ��തിന് ആവശ�മായ ഇടെപട�  നട�േമാ;  ഇൗ സ��ാരിെ�

കാല�് ഉചിതമായ തീ�മാനം ഉ�ാ��തിന് ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വ��മാ�ാേമാ?

പ�ാളി� െപ�ഷ� പ�തി

2361. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സ��ാ� ജീവന�ാ��ം അ��ാപക��ം ബാധകമാ�ിയി�� പ�ാളി� െപ�ഷ�

പ�തി നി��ലാ�ി പകരം �ാ���റി െപ�ഷ� പ�തി നട�ാ�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) പ�ാളി� െപ�ഷ� പ�തി ബാധകമാ�ിയി�� സം�ാന ജീവന�ാ��് ഫാമിലി െപ�ഷ�,

ഡി.സി.ആ�.ജി,  േ�ാവിഡ�് ഫ�് എ�ിവ�് അ�ഹത�േ�ാ;  ഇവ കണ�ാ��തി��



വ�വ�ക� എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ?

പ�ാളി� െപ�ഷ� പ�തി�െട �നഃപരിേശാധന

2362. �ീ.െക.സി.േജാസഫ്

,, േറാജി എം. േജാ�

,, എ.പി. അനി� �മാ�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ� ജീവന�ാ��് ഏ�െ���ിയ പ�ാളി� െപ�ഷ� പ�തി �നഃപരിേശാധി��തിന്

ഇതിനകം സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�ാര��ിനായി �പീകരി� സമിതി ഇതിനകം എ� േയാഗ�ളാണ് േച��ത്;  ��ത

േയാഗ��െട നടപടി�റി�ിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) അ��ാപക�െട�ം ജീവന�ാ�െട�ം ശ�ളപരി�രണം അ�് വ�ഷ�ിെലാരി��

നട�ിലാ�ാൻ സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(ഡി) ��സ��ാ�  നട�ിലാ�ിയ ശ�ളപരി�രണ കാലാവധി അവസാനി�് മാസ��  കഴി�ി�ം

�തിയ ശ�ള പരി�രണക�ീഷെന നിയമി�� കാര��ി� ഇ�വെര തീ�മാനം എ��ാ�ത്

എ�െകാ�ാെണ�റിയി�േമാ?

പ�ാളി� െപ�ഷ� പ�തിയി� ഉ�െ���ം വിരമി��മായ ജീവന�ാ�

2363. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് പ�ാളി� െപ�ഷ� പ�തിയി� ഉ�െ�� എ� ജീവന�ാ� വിരമി�ി�െ��്

വ��് തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) വിരമി� ജീവന�ാരി�  എ� േപ��് െപ�ഷ�  ലഭി��െ��് വ��മാ�േമാ;  െപ�ഷ�

ലഭി�ാ�വ�  എ� എ�ം െപ�ഷ�  ലഭി�ാ�തി�� കാരണം എ�ാെണ�ം

വ��മാ�േമാ?

സ��ാ� ജീവന�ാ�െട ശ�ളപരി�രണം

2364. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  ജീവന�ാ�െട�ം അ��ാപക�െട�ം ശ�ളപരി�രണ നടപടിക�  ആരംഭി�ി�േ�ാ

എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) അ�് വ�ഷ തത�ം പാലി�് ശ�ള പരി�രണം നട�ിലാേ��ിയി��ത് എ�് �തലാെണ�്

അറിയി�േമാ?



സ��ാ� ജീവന�ാ��� ഹയ� േ�ഡ്

2365. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  സ��ീസി�  എ�്,  പതിന�്,  ഇ�പ�ി��് വ�ഷം സ��ീസ് ���ിയാ�ിയ

ജീവന�ാ��് ന�കിവ�� ഹയ� േ�ഡി� റീ ഓ�ഷ� ന��വാ� അവസരമി�ാെയ� കാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) െത�ായി ഓ�ഷ� ന�കി ന�ം സംഭവി� ജീവന�ാ��് റീ- ഓ�ഷ� സമ��ി�വാ� അവസരം

ന��� കാര�ം സ��ാ� പരിഗണി�േമാ;വിശദമാ�ാേമാ?

സ��ാ� ജീവന�ാ��� ആേരാഗ� ഇ��റ�സ് പ�തി

2366. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സ��ാ�  ജീവന�ാ��ം െപ�ഷ��ാ��ം നട�ിലാ�� ആേരാഗ�

ഇ�ഷ�റ�സ് പ�തിയി�  ��തായി അംഗ�െള േച���തിന ു� രജിേ�ഷന് സമയ�മം

നി�യി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) പ�തിയി� ഉ�െ���തി�� മാനദ��� എെ��ാം; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) നിലവി�� വ�വ�യിേലാ മാനദ��ളിേലാ എെ��ി�ം മാ���  വ��ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) പ�തിയി�  കീഴി�  ചികി��് ��ത�  ആ�പ�ികെള ഉ�െ����തിനായി സ�ീകരി�

നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ?

വിദ�ാഭ�ാസ വാ� തിരി�ടവ്

2367. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

വിദ�ാഭ�ാസ വാ� തിരി�ടവ് സഹായ�ിനായി ലഭി�ി�� അേപ�ക�  സമയബ�ിതമായി

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

�ളയം േകരള�ിെ� സ��ഘടന��ാ�ിയ ആഘാതം

2368. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018-�ം  2019-���ായ �ളയം േകരള�ിെ� സ��ഘടന��ാ�ിയ ആഘാതം

വിശദമാ�േമാ;



(ബി) ഇത് തരണം െച�ാ� എെ��ാം പ�തികളാണ് നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി�ി��ത്; വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�േമാ?

മണ�� മ�ല�ിെല ബജ�് ���ിക�

2369. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2019-20 വ�ഷെ� സം�ാന ബജ�ി� ഇ�പത് ശതമാനം �കേയാ അതി� ��തേലാ �ക

വകെകാളളി�് മണ�� മ�ല�ിനായി ഉ�െ�ാളളി� ���ിക� ഏെത�ാമാണ്;

(ബി) ഇവയിൽ ഏെത�ാം ���ിക��് ഇ�വെര ഭരണാ�മതി ന��ക��ായി;

(സി) അവേശഷി�� ���ിക��് ഭരണാ�മതി ന���തിനായി എെ��ാം നടപടി

സ�ീകരി�ി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ?

ബ�ജ�് വിഭാഗ�ിെ�റ �ന��ാരണം

2370. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ധനകാര�വ��ിെല ബ�ജ�് വിഭാഗ�ിെ� �ന��ാരണ �വ��ന�� നട�ിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ ഇൗ ���ി�ായി എ� �ക െചലവഴി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ?

േദവി�ളം നിേയാജകമ�ല�ി� അ�വദി�ി�ളള പ�തിക�

2371. �ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം ബ�ജ�ി�  ഉ�െ���ി േദവി�ളം

നിേയാജകമ�ല�ി� അ�വദി�ി�ളള പ�തിക� ഏെതാെ�യാെണ�ം അവ നിലവി� ഏത്

ഘ��ിലാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ആയവയി� ബ�ജ�ി� േടാ�� െ�ാവിഷ� ഉ�ായി�� പ�തിക� ഏെതാെ�യാെണ�ം

അവ�െട നിലവിെല �ിതി എ�ാെണ�ം വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത പ�തികളി� ഇനി�ം ഭരണാ�മതി ലഭി�ാ�വ ഏെതാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ?

ഉപധനാഭ���നയി�െട വാ�ിയ വാഹന��

2372. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018-19  സാ��ിക വ�ഷം ഉപധനാഭ���ന �േഖന എ� �തിയ വാഹന�ളാണ്

വാ�ിയെത�് വ��മാ�േമാ;



(ബി) ഇവ�് എ�ാം �ടി െചലവഴി� �കെയ�െയ�റിയി�ാേമാ;

(സി) ഉപധനാഭ���നയി� േടാ�� െ�ാവിഷ� വാഹനം വാ��തിന് വ� േശഷം അത് വാ�വാ�

അധിക ധനാ�മതി ന�കിയി�േ�ാ;  എ�ി�  അതിനായി എ� �കയാണ് െചലവഴി�ത്;

വ��മാ�േമാ ?

സാ�ഹ� �ര�ാ െപ�ഷ�

2373. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ൻ സ��ാരിെ� കാല�് എ�േപ��ാണ് സാ�ഹ� �ര�ാ െപ�ഷ� ന�കിയത്;

(ബി) 2011െമയ് �ത� 2016 െമയ് വെര�ളള കാലയളവി� എ� �കയാണ് സാ�ഹ� �ര�ാ

െപ�ഷനായി െചലവഴി�െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) 2006  െമയ് �ത�  2011  െമയ് വെര എ� �കയാണ് സാ�ഹ� �ര�ാ െപ�ഷനായി

െചലവഴി�െത�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) നിലവി� എ� േപ��ാണ് സാ�ഹ� �ര�ാ െപ�ഷ� ന���ത്;

(ഇ) 2016  ��  �ത�  2019  െസ�ംബ�  30  വെര എ� �കയാണ് സാ�ഹ� �ര�ാ

െപ�ഷനായി െചലവഴി�ത്;

(എഫ്) സാ�ഹ� �ര�ാ െപ�ഷ�  പ�തിയി�  നി�ം ഒഴിവാ�ിയവ�െട എ� പരാതികളാണ്

നാളി�വെര ലഭി�ത്; ഇ�ാര��ി� സ�ീകരി� നടപടി വിശദമാ�േമാ?

സാ�ഹ� �ര�ാ െപ�ഷ� ലഭി��തി�� മാനദ���

2374. �ീ.പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സാ�ഹ� �ര�ാ െപ�ഷ� ലഭി��തിന് നിലവി�� മാനദ��� എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) സ��ം േപരി�  വാഹനം ഉ�ായിരി�ക�ം വാഹനം വി��കേയാ മ�ാ�െടെയ�ി�ം േപരി�

മാ�കേയാ െച� വ��ിക��് െപ�ഷ� തട�ി�േ�ാ;  അ�കാര�� വ��ിക��് അത്

�ന:�ാപി�് കി��തി�� നടപടി�മം എ�ാണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��് തവണയി� ��ത� �ട��യായി െപ�ഷ� ൈക��ാ�വ�െട െപ�ഷ� തട��തിന്

തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ഡി) �ായാധിക�ം കാരണം മ�് സം�ാന�ളി� താമസി�� മ��െട/ബ���െട അ�േ��്

താമസം മാറിയ വേയാധിക��് െപ�ഷന് അ�ഹത�േ�ാ; എ�ി� അവ�െട ബാ�് അ�ൗ�്

വഴി െപ�ഷ� ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സാ�ഹ��ര�ാ െപ�ഷ�



2375. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം സാ�ഹ��ര�ാ െപ�ഷനായി ന�കിയ ആെക

�ക�ം, ��ത െപ�ഷ� ലഭി� �ണേഭാ�ാ��െട എ��ം എ�െയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��സ��ാരിെ� കാല�് സാ�ഹ��ര�ാ െപ�ഷനായി ന�കിയ ആെക �ക�ം,  ��ത

െപ�ഷ� ലഭി�ി�� �ണേഭാ�ാ��െട എ��ം എ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സാ�ഹ��ര�ാ െപ�ഷ�  ന���തി�� െപാ�മാനദ���  എെ�ാെ�യാണ്;

വ��മാ�ാേമാ?

റ�റിന് താ�വില

2376. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റ��  ക�ഷക��് വില�ിരത ഉറ�ാ�ാ�  സ��ാ�  നി�യി�ിരി�� താ�വില എ�

�പയാണ്; ഏെതാെ� നിബ�ന �കാരമാണ് ഇത് ക�ഷക��് ന���ത്; വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) എ��തലാണ് റ�റിന് താ�വില ന�കാ�  �ട�ിയത്;  ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�

വ�തി�േശഷം റ�റിെ� താ�വില ഉയ��ിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� എ�െയ�്അറിയി�ാേമാ;

(സി) റ�റിെ� താ�വില 200 �പയാ�ി ഉയ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�� ധനസഹായം

2377. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�് എ� �പ�െട

ധനസഹായം ന�കിയി��്; വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) ഏെത�ാം ആവശ���� േവ�ിയാണ് ധനസഹായം ന�കിയത്; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ബാ�് കൗ�േസാ�ഷ ��ി� നി�ം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�് ധനസഹായം ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാ;

വിശദീകരി�ാേമാ?

േവ�സ് ആ�് മീ�സ് നിയ�ണ��

2378. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േവ�സ് ആ�് മീ�സ് നിയ�ണ��  ഏ�െ���ാ��ായ കാരണ��

വിശദമാ�ാേമാ;



(ബി) ഇേ�ാ�  �ട��വ�� േവ�സ് ആ�് മീ�സ് നിയ�ണ സ�ദായം നി��ലാ�ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

ആഭ��ര പരിേശാധനാ വിഭാഗം �പീകരി�വാ� നടപടി

2379. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ധനകാര� പരിേശാധനാവിഭാഗം മ�് വ��ക�െട കീഴി�ളള ഓഫീ�കളി� പരിേശാധന നട�ി

െതളിവ് സഹിതം കെ��� �മേ��ക��് േമ�നടപടി ശിപാ�ശ െച�് അയ��

റിേ�ാ��കളിേ��  അത� വ��ക�  �ട�നടപടി സ�ീകരി�ി�െ��് ഉറ�വ���തിന്

നിലവി� എ�് സംവിധാനമാണ് ധനവ��ി�ളളെത�് അറിയി�േമാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ധനകാര� പരിേശാധനാ വിഭാഗ�ിെ� പരിേശാധനയി� കെ��� ഇ�രം �മേ�ടി�േമ�

അത� വ��ക�  �ട�നടപടി സ�ീകരി�വാ�  വലിയ കാലതാമസ��ാ��തായി

��യി�െ��േവാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ�കാരം ഓഡി�് സംബ�ി� കാര��ളി� സ��ാ� വ��ക� ��തരവീ� വ��� എ�

കംപ് േ�ാളർ ആ�് ഓഡി�� ജനറലിെ� കെ��ലിെ� �ടി അടി�ാന�ി� എ�ാ സ��ാ�

വ��കളി�ം ആഭ��ര പരിേശാധനാ വിഭാഗം �പീകരി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം

വ��മാ�േമാ?

കാ�ാ�ട േകാടതി സ��യം ര�ാംഘ� നി��ാണം

2380. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

കാ�ാ�ട േകാടതി സ��യം ര�ാംഘ� നി��ാണ�ിന് അ�മതി ലഭ�മാ��ത് സംബ�ി�

നടപടിക�െട നിലവിെല �ിതി വിശദമാ�ാേമാ;  സാ��ികാ�മതി ലഭ�മാ��തി�ളള

�ട�നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

െച��രിെല ഐ.എ�്.ആ�.ഡി എ�ജിനീയറിംഗ് േകാേളജിന് �ക

2381. �ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

െച��രിെല ഐ.എ�്.ആ�.ഡി എ�ജിനീയറിംഗ് േകാേളജ് നിലവി�  അ�ത് ക����ക�

ഉപേയാഗി�് പി.എസ്.സി �െട ഓ� ൈല� േക�മായി �വ��ി� വ�� സാഹചര��ി�

�റ�ത് 200 േപ�െ��ി�ം ഒ�േപാെല ഓ� ൈല� പരീ�യി� പെ����തിന് ഉത��

ഒ� േക�മാ�വാ�  ആവശ�മായ �ക അ�വദി��തി�� നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാ

എ�റിയി�ാേമാ?



ഫയലിേ��� നടപടി

2382. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��വാ��, പാവറ�ി, ��യാ� തീ��ാടന േക��െള ബ�െ���ി കട�േപാ�� ��യാ�-

കാ�ാണി-ചാവ�ാട് പാതയി� ഏനാമാവ് �ി��� പ�ി�് സമീപ�� ഇ��ിയ േറാഡ് വീതി

����മായി ബ�െ��് ലഭി� ഭരണാ�മതി�െട കാലാവധി കഴി�തിനാ� ആയത് ���ി

ലഭി��തിന് ധനകാര�വ��ിെ� അ�മതി�ായി സമ��ി� ഫയലിേ�� (നം.1289821)എ�

നടപടി സ�ീകരി� എ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഫയ�  അ�മതി ന�കി െപാ�മരാമ�് വ��ിന് തിരിെക സമ��ി�ി�േ�ാ;

വ��മാ�ാേമാ?

േ�മെപ�ഷ�

2383. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േ�മനിധികളി�  നി�� െപ�ഷ�  വാ��വ��് േ�മെപ�ഷ�ക�  വാ��തിന്

നിയ�ണം നിലവി�േ�ാ;

(ബി) വ�ഷ�േളാളം അംശാദായം ന�കി േ�മനിധിയി� നി�ം നാമമാ� െപ�ഷ� ലഭി��വ��്

േ�മെപ�ഷ� �ടി ന���തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

സാ�ഹ��ര�ാ െപ�ഷ�ക�

2384. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിലവി�  ന�കി വ�� സാ�ഹ��ര�ാ െപ�ഷെ� കാ�ഗറി തിരി�� വിശദാംശ��

എെ��ാം; വ��മാ�ാേമാ?

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ിെല�ിയ േശഷം 2019 െസ��ംബ� 30 വെര എ� �പ ഓേരാ

കാ�ഗറികളിലായി െപ�ഷ� ഇന�ി� ന�കിയി��്; വിശദവിവരം ന�കാേമാ?

സം�ാന�ിെ� സാ��ിക �തിസ�ി

2385. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിെ� സാ��ിക �തിസ�ി അതീവ ��തരമാെണ� റിേ�ാ��ക�

��യി�െ��ി�േ�ാ;



(ബി) ജി.എസ്.ടി.യി� നി�് �തീ�ി� വ�മാനമി�ാ��ം ജി.എസ്.ടി.�് �റ�� മദ�ം, െപേ�ാ�,

ഡീസ�  എ�ിവയി�  നി�� നി�തി വ�മാനം ഗണ�മായി �റ��ം സാ��ിക

�തിസ�ി�് കാരണമായി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സം�ാന�ിെ� വാ�ാ പരിധിയി�  േക�ം �റവ് വ��ിയ�ം അനാവശ� െചല�ക�

കാര�മായി നിയ�ി�ാനാകാ��ം സാ��ിക �തിസ�ി ��ത� ��മാ��േ�ാ; എ�ി�

വാ�ഷിക പ�തി �നഃ�മീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

ധനകാര�വ��ിന് കീഴി�� �ാപന�ളിെല പ�ിംഗ്

2386. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ധനകാര�വ��ിന് കീഴി�� ��വ� �ാപന�ളി�ം പ�ിംഗ് സ�ദായം നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(ബി) ധനകാര�വ��ിന് കീഴി�� ��വ�  �ാപന�ളി�ം പ�ിംഗ്എ��ത�  നട�ിലാ�ാ�

കഴി�െമ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ജി.എസ്.ടി വ�േശഷം ലഭിേ�� േകാ��േസഷ�

2387. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജി.എസ്.ടി നിലവി�  വ�േശഷം േക�സ��ാരി�  നി�ം ലഭിേ�� േകാ��േസഷ�

�ത�മായി ലഭി��േ�ാെയ�ം ഓേരാ വ�ഷ�ം ഏത് മാസ�ിലാണ് ��ത േകാ��േസഷ�

ലഭി��െത�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) 2017-18  �ത�  2019-20  (30.9.2019  വെര)വെര�� സാ��ികവ�ഷ�ളി�

ഓേരാ�ി�ം ��ത ഇന�ി� എ� �ക േകാ��േസഷനായി ലഭി�െവ�് വ��മാ�േമാ?

ജി.എസ്.ടി.

2388. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�

,, പി.ഉൈബ��

േഡാ.എം. െക. �നീ�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ജി.എസ്.ടി. നട�ിലാ�ിയതി� േശഷം ഓേരാ സാ��ിക വ�ഷ�ം �തീ�ിത

വ�മാനം ൈകവരി�ാ� സാധി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത നി�തി ���മാ�ം പിരിെ���� കാര��ി�  േവ�� െന�്വ��് സംവിധാനം

ഇ�ാെയ� വ�ത പരിേശാധി�ി�േ�ാ;



(സി) ��ത ആവശ��ിേല�ായി ��മ� രീതിയി�� സ�വ� വാ��തി�� െട�� നടപടിക�െട

നിലവിെല �േരാഗതി വിശദമാ�േമാ?

ജി.എസ്.�ി. രജിേ�ഷ�� വ�ാപാരിക�

2389. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വാ�് രജിേ�ഷ� ഉ�ായി�� വ�ാപാരികളി� എ� വ�ാപാരിക� ജി.എസ്.�ി.

രജിേ�ഷ� ���ിയാ�വാ�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് ജി.എസ്.�ി. രജിേ�ഷ�ളള എ� വ�ാപാരിക�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ജി.എസ്.�ി.  നട�ിലായതി�േശഷം ക�വടം അവസാനി�ി�് രജിേ�ഷ�  റ�് െച�

വ�ാപാരിക�െട എ�ം എ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ?

�ൈല മാസെ� വാ�്, ജി.എസ്.ടി. നി�തി വ�മാനം

2390. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 2016 �ൈല മാസ�ിൽ മാ�ം വാ�് നി�തി സ�ദായം വഴി സം�ാന�ിന് ലഭി� ആെക

നി�തി വ�മാനം എ� �പയായി��െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ജി.എസ്.ടി.  നട�ിലായതി�േശഷം  2017 �ൈല മാസെ��ം  2018 �ൈല മാസെ��ം

(അതാത് മാസം മാ�ം) ആെക നി�തി വ�മാനം എ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

നി�തി േചാ�� തടയാ�� നടപടി

2391. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

ജി. എസ്. ടി നട�ാ�ിയതി� േശഷം �തീ�ി� നി�തി വ�മാനം ലഭി�ാ� സാഹചര��ി�

നി�തി േചാ�� തടയാ�ം വ�മാനം വ��ി�ി�ാ�ം ഇൗ സ��ാ�  സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

െപേ�ാളിയം ഉ���� ജി.എസ്.ടിയി�

2392. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപേ�ാളിയം ഉ���െള ജി.എസ്.ടിയി�  ഉ�െ�����മായി ബ�െ��് എെ��ി�ം

ച��ക�  േക�ം സം�ാന�മായി നട�ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഇതി�  സം�ാന�ിെ�

നിലപാട് േക�െ� അറിയി�ി�േ�ാ;വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;



(ബി) െപേ�ാളിയം ഉ���െള ജി.എസ്.ടിയി�  ഉ�െ����ത് സം�ാനെ� ഏത് രീതിയി�

ബാധി�െമ�ാണ് വിലയി��ിയി��ത്;

(സി) െപേ�ാളിയം െസസി� നി�് കി�ബിേല�� വിഹിത�ി� �റവ് വ��ത് കി�ബി �േഖന��

വാ�ാ തിരി�ടവിെന ഏെത�ാം തര�ി� ബാധി�െമ�ാണ് വിലയി��ിയി��ത്;

(ഡി) െ�േ�ാളിയം ഉ���െള ജി.എസ്.ടിയി�  ഉ�െ��േ�� സാഹചര���ായാ�  കി�ബി

�േഖന�� വാ�ാ തിരി�ടവിന് എെ��ാം സാ��ിക ��ക�ത� സ��ാ� സ�ീകരി�ി��്;

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

�ളയെസസിെ� മാനദ���

2393. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�് ശതമാനം ജി.എസ്.ടി.�ളള വ����് �ളയെസസ് ബാധകമാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) �ളയെസസ് ഏ�െ���ിയിരി��തിെല മാനദ��� വിശദമാ�േമാ;

(സി) ചില �ാപന�� വിശിഷ�ാ േഹാ��ക� സ��മായി ത�ാറാ�� ബി�ി� അ�് ശതമാനം

ജി.എസ്.ടി.�ളള ഇന���് �ളയ െസസിെ� േപരി�  പണം വാ�� സാഹചര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ആയത് തട��തിന് എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�െമ�് അറിയി�ാേമാ?

�ല�വ��ിത നി�തി �ാബല��ി�� കാലയളവിെല �ടി�ിക�ം പിഴ�ം വ�ാപാരികളി� നി�ം

പിടിെ���വാ� നടപടി

2394. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2011-12 �ത� 2017 വെര �ല�വ��ിത നി�തി �ാബല��ി�� കാലയളവിെല �ടി�ിക�ം

പിഴ�ം വ�ാപാരികളി� നി�ം പിടിെ���വാ� ധനവ��ിന് അധികാരം ന�കി ൈഹേ�ാടതി

വിധി �ഖ�ാപി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) എ�ി�, ഇ�ര�ി� 2011-12 �ത� 2017 വെര സം�ാന�ിന് വ�ാപാരികളി� നി�ം

ലഭിേ�� �ടി�ിക�ം പിഴ�ം എ� �ക;  ആയത് പിരിെ���വാ�  എെ��ാം നടപടിക�

സ�ീകരി�വ��; അതി� നി�ം നാളി�വെര എ� �ക പിരിെ���വാ� സാധി�; വിശദാംശം

വ��മാ�േമാ;

(സി) ജി.എസ്.ടി.  നിലവി�  വ�തി�േശഷം പഴയ �ല�വ��ിത നി�തി ഈടാ� ാ�  സ��ാരിന്

അധികാരമി� എ� േക�മായി ൈഹേ�ാടതിെയ സമീപി� വ�ാപാരിക� എ�യാെണ�ം അവ�

മാ�ം അട�ാ�� �ല�വ��ിത നി�തി എ�യാെണ�ം െവളിെ���േമാ;

(ഡി) ഇ�മായി ബ�െ��് ൈഹേ�ാടതിയി�  ഹ�ജി സമ��ി�ി�ി�ാ�വരി�  നി�ം എ� �ക

ഇ�കാരം �ടി�ികയിന�ി� പിരി�കി�ാ��്;വ��മാ�േമാ?



സ��ാ� വ��കളി� ഇ-ബി� സ�ദായം

2395. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ� വ��കളി� ഇ-ബി� സ�ദായം നട�ാ�ിയി�േ�ാ;  ഇൗ സ�ദായ�ിെ� �ധാന

സവിേശഷതക� വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ഇൗ സംവിധാനം നിലവി� വ��േതാെട �ഷറി ബി� ��് നി��ലാ�േമാ;

(സി) ഇ-ബി� ത�ാറാ�ി അയ�ാ�ളള ആ�ിേ�ഷ�ം സംവിധാന��ം ബ�െ�� േസാ�് െവയറി�

ലഭ�മാേണാ;

(ഡി) സം�ാനെ� എ�ാ �ഷറികളി�ം ഇ-ബി�  സംവിധാനം നട�ാ�േ�ാ�  അതിന��തമായ

ഭൗതികസൗകര���ം ജീവന�ാെര�ം െഎ.ടി.  സംവിധാന��ം ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;

വിശദാംശം ന��േമാ?

�ഷറിക�െട ആ�നികവ��രണം

2396. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി.

,, പാറ�� അ��

,, പി.െക.ബഷീ�

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാലഹരണെ�� സംവിധാന��ം െസ�വ�ക�െട കാല�ഴ��ം സാേ�തിക സംവിധാന��

ഉപേയാഗി��തി�  �ാഗ��മി�ാ� ജീവന�ാ�ം �ഷറി ഇടപാ�ക�  �ഗമമ�ാതാ�ി

തീ��ി�െ�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) �ഷറികളിൽ എ.ടി.എം.  ആരംഭി��തിന് എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�െ��്

അറിയി�ാേമാ?

�ഷറി വ��ി� നട�ാ�ിയ പരി�ാര��

2397. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം �ഷറി വ��ി�  നട�ാ�ിയ പരി�ാര��

എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം സം�ാന�് �തിയ �ഷറിക� ആരംഭി�ി�േ�ാ;

എ�ി� വിശദവിവര�� ന�കാേമാ;

(സി) ഇനി �തിയ �ഷറിക�  ആരംഭി�ാ�  ഉേ�ശി��െ��ി�  ആയതിെ� വിശദവിവര��

ന�കാേമാ;



(ഡി) സം�ാന�് വ� മാ� �ഷറിക� നിലവി� എവിെടെയെ��െ��് അറിയി�ാേമാ?

പാല�ാട് ജി�യി� സ��മായി െക�ിടമി�ാ� സബ് �ഷറിക�

2398. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാല�ാട് ജി�യി� സ��മായി െക�ിടമി�ാ� എ� സബ് �ഷറി ഓഫീ�ക�െ��� കണ�്

നിേയാജക മ�ലം തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത �ഷറികളി�  ഏതിെന�ാം െക�ിടം നി��ി��തിനായി ഫ�് അ�വദി�ി�െ��്

അറിയി�ാേമാ?

ചാ��രി� ഭാഗ��റി സബ് ആഫീസ്

2399. �ീ.ജി.എസ്.ജയലാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ം ജി�യി�  ചാ���  േക�മാ�ി ഭാഗ��റി വ��ിെ� ഒ� സബ്ആഫീസ്

ആരംഭി�ണെമ�് ആവശ�െ��് ജന�തിനിധി ന�കിയ നിേവദനം ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) എ�ി�, ��ത നിേവദന�ിേ��  ഇതിനകം എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി� െവ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ആഫീസ് �ാപി��തിന് അടിയ�ര നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാെയ�ം ഇെ��ി�

ആയതി�� തട��� എെ��ാെമ�ം വിശദമാ�ാേമാ ?

കാ�ണ� േലാ�റിക�െട ആദായം േരാഗികൾ�ായി ചിലവാ�ാൻ നടപടി

2400. �ീ.െക.സി.േജാസഫ്

,, വി.ടി.ബ�റാം

,, അനി� അ�ര

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാരിെ� ക�േസാളിേഡ�ഡ് ഫ�ി� നി�ം യാെതാ� �ക�ം െചലവഴി�ാെത കാ�ണ�,

കാ�ണ� �സ് േലാ�റികളി� നി�ം ലഭി�ി�� ലാഭം െകാ� മാ�ം കാ�ണ� ബനവല�് ഫ�്

വിജയകരമായി നട�ിെ�ാ� േപാ�വാ� സാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) കാ�ണ� െബനവല�് ഫ�് �േഖന �ദയം,  തലേ�ാ�, കര� എ�ിവ�െട ശ��ിയക��്

ര�് ല�ം �പവെര�ം ക�ാ�സ�, �� േരാഗിക��് ��് ല�ം �പ�ം ഹീേമാഫീലിയ

േരാഗിക�െട ചികി��് പരിധിയി�ാെത ആജീവനാ��ം �ക ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാ;  �തിയ

ആേരാഗ� ഇ��റ�സ് പ�തിയി�  ഇ�ാര��ിന് അ�വദി�� പരമാവധി �ക

എ�യാെണ�് െവളിെ���ാേമാ;



(സി) കാ�ണ� െബനവല�് ഫ�് �േഖന അവയവദാതാവിന് ഒ� ല�ം �പ�െട ചികി�ാ സഹായം

ന�കിയി�േ�ാ;  കാ�ണ� ആേരാഗ� ഇ��റ�സ് പ�തിയി�  ഇ�ാര��ിനായി എ�്

�കയാണ് ന���െത�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) കാ�ണ� െബനവല�് ഫ�് നി��ലാ�ി കാ�ണ� ആേരാഗ� ഇ��റ�സ് പ�തി

നട�ിലാ�ിയത് സാധാരണ�ാരായ േരാഗിക��് ��ത�  �ണകരമാെണ�്

വിലയി���േ�ാ; എ�ി� അതിെ� കാരണെമ�ാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) കാ�ണ�,  കാ�ണ� �സ് േലാ�റിക�  ഇേ�ാ�ം �ട�� സാഹചര��ി�  അതി�  നി��

ആദായം ഉപേയാഗി�് മാരക േരാഗം ബാധി� നി��നേരാഗിക��് ആശ�ാസം പക��തിന്

നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

െക.എസ്.എഫ്.ഇ. �വാസി ചി�ി

2401. �ീ.അ�വ� സാദ�്

,, ഐ.സി.ബാല���

,, വി.പി.സജീ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബി നട�� വികസന �വ��ന���് പണം കെ���തിന് ആരംഭി� �വാസി

ചി�ിയി� േച��തിന് �വാസിക� താ�ര�ം �കടി�ി��ിെ��ം ചി�ി പരാജയമാെണ���

വാ�� ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� അതി�� കാരണെമ�ാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) പതിനായിരം �പയി� ��ത� വരിസംഖ� അട�� �വാസി ചി�ിയി� േച��വ�െട െപ�ഷ�

�ീമിയം െക.എസ്.എഫ്.ഇ. അട�വാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) േകരള�ിന് �റ�് മ�് സം�ാന�ളി��വ��ം �വാസി ചി�ിയി� േച��തിന് സംവിധാനം

ഒ���േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) �വാസി ചി�ിയി� േച��തി�� നടപടി�മ�� ��ത� ല�കരി�വാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

വിശദാംശം ന��േമാ?

െക.എസ്.എഫ്.ഇ. �വാസി ചി�ി

2402. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.എഫ്.ഇ. ആരംഭി� �വാസി ചി�ിയി� േചരാ� നാളി�വെരയായി എ�േപ� സ��ത

അറിയി�ി��്; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഈ ചി�ി�െട ഉേ�ശല���� എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ ;

(സി) ഈ ഇന�ി�  എ� േകാടി �പ സമാഹരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്;  വിശദാംശ��

അറിയി�ാേമാ?



െക.എസ്.എഫ്.ഇ.�െട ചി�ിയി��ാ�� ന�ം

2403. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.എഫ്.ഇ.�െട ��മാസ ചി�ിയി� പലേ�ാ�ം ക�നി�് പണം ന�ം ഉ�ാ��തായി

��യി�െ��ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��മാസ ചി�ിയി�  പലേ�ാ�ം ചി�ാള�ാ�  െകാഴി�േപാ�േ�ാ�  ക�നി�് ന�ം

സംഭവി��ത് പരിേശാധി�േമാ;

(സി) 2016  ജ�വരി �ത�  േകരള�ി�  െക.എസ്.എഫ്.ഇ.  �ാ�കളി�  ആരംഭി� ��മാസ

ചി�ികളി�  ഉ�ായ െകാഴി�േപാ�് സംബ�ി�് വ��മായ വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;  നി��ി

േപാ�� ചി�ാള�ാ��് പകരം �തിയ ആ�കെള ചി�ിയി� േച��് ക�നി�് ഉ�ാ�� ന�ം

�റ�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) െക.എസ്.എഫ്.ഇ.യി�  നി�് സ��ാ�/അ��സ��ാ�/െപാ�േമഖല

�ാപന��/സഹകരണ �ാപന�� എ�ിവ�് അ�വദി� നിലവി�� േലാ�ക� എ�;

എ�ാണ് അ�വദി�ത് എ�ം തിരി�ടവിെ� രീതി�ം വ��മാ�േമാ;  വലിയ �ക

അ�വദി�ിരി��ത് ഏെത�ാം ശാഖക� വഴിയാണ്; വ��മാ�േമാ;

(ഇ) േകരള�ിെല ഓേരാ �ാ�ി�ം  2016  ജ�വരി �ത�  അ�വദി� ഇ�െസ�ീവ് എ�;

വ��മാ�േമാ?

ഹലാ� ചി�ിക�

2404. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വീത�ലിശേയാ േലലം വിളിേയാ ഇ�ാ� ഹലാ� ചി�ിക� ആരംഭി��തിന് െക.എസ്.എഫ്.ഇ.

തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ചി�ികളി�  േച��തി�ം ചി�ി പിടി��തി��� നടപടി�മ��  എ�ാെണ�്

വ��മാ�േമാ?

�വാസി ചി�ി

2405. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

�വാസി ചി�ി പ�തി എ�് �തലാണ് ആരംഭി�ാ� തീ�മാനി�ത്; ��ത പ�തിയി�െട എ�

�ക സമാഹരി�ാനാണ് ല��മി�ി��െത�ം നാളി�വെര എ� �ക സമാഹരി�ാ�

സാധി�െവ�ം വ��മാ�ാേമാ?



�വാസി ചി�ി പരി�ാര��

2406. �ീ.പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �വാസി ചി�ിയി�  എെ��ി�ം പരി�ാര��  െകാ�വ�വാ�  സർ�ാർ ഉേ�ശി��േ�ാ;

വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) �വാസി ചി�ിയി� സ��ാ� �തീ�ി� േപാ�� പ�ാളി�ം ഉ�ാകാ� സാഹചര��ിലാേണാ

പരി�ാര�െള�റി�് ആേലാചി��ത് എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ചി�ിയി� േലല�ം ന��ം ഒഴിവാ��കാര�ം പരിഗണി��േ�ാ എ�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) വിേദശ രാജ��ളിെല െതാഴി�ദാതാ��  ഗ�ാര�ി ന�കിയാ�  ചി�ി�ണം പി�വലി�വാ�

അ�മതി ന��� കാര�ം പരിഗണി��േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ?

�വാസി ചി�ി �ാവ��ികമാ��തി�ളള നടപടി

2407. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �വാസി ചി�ി �ാവ��ികമാ��തിന് കി�ബി�െട ഭാഗ�് നി�് എെ�ാെ� നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ത്;  ഇതിനായി കി�ബിയി�  നി�ം ഇ�വെര എ�് �ക ചിലവഴി�െവ�്

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) �വാസി ചി�ി�െട േസാ�് െവയ� െഡവലപ് െച��തി�ം അതിെ� �ചരണ�ി�ം മ�മായി

െക.എസ്.എഫ്.ഇ ഇതിനകം എ�് �ക െചലവഴി�;

(സി) �വാസി ചി�ി�െട �ചരണാ��ം മ�ി�െട േന�ത��ി� െക.എസ്.എഫ്.ഇ ഉേദ�ാഗ��ം

കി�ബി ഉേദ�ാഗ��ം എ� വിേദശ രാജ��� സ��ശി�െവ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ഇൗ സ��ശന���ായി ഇതിനകം എ�് �കയാണ് െചലവഴി�െത�് െവളിെ���േമാ?

�വാസി ചി�ിയി� മലയാളിക�െട പ�ാളി�ം

2408. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �വാസി ചി�ിയി�  മലയാളിക�െട പ�ാളി�ം �തീ�ി��േപാെല ഉ�ായി�േ�ാ;  ഇെ��ി�

അതി�ളള കാരണ�� എ�ാെണ�് കെ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഗ�ഫ് േമഖലയിെല ഓേരാ രാജ��് നി�ം നിലവി� എ� വരി�ാരാണ് �വാസി ചി�ിയി�

േച��ത്; �േറാ�ി� നി�ം ഇതിനകം എ� വരി�ാെര ലഭി�െവ�റിയി�ാേമാ;

(സി) �വാസി ചി�ിയി� ആ�കെള േച���തിനായി െക.എസ്.എഫ്.ഇ�െട ഉ�ത ഉേദ�ാഗ��

ഇതിനകം എ� തവണ വിേദശരാജ���  സ��ശി�;  ഏെതാെ� രാജ��ളാണ്



സ��ശി�െത�ം ഓേരാ സ��ശന�ി�ം എ�് �ക െചലവഴി�െവ�ം വ��മാ�േമാ?

െക.എസ്.എഫ്.ഇ. െഹ�ക�ാ�േ��് േമാടി പിടി�ി��

2409. �ീ.പി.ടി. േതാമസ്

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

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.എഫ്.ഇ.�െട ��രിെല െഹ�ക�ാ�േ��് േമാടി പിടി�ി��തിേനാ

���ി�ണി��തിേനാ ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(ബി) ��ത ���ിക��ായി എ� �പ�െട എ�ിേമ�ാണ് ത�ാറാ�ിയി�ളളത് എ�് ഇനം തിരി�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇൗ ���ി നി��ഹി��തിന് ആെരയാണ് �മതലെ���ിയി�ളളത്;  ഇവെര

�മതലെ���ിയതിെ� മാനദ��� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇതിനായി െട�ഡ�  വിളി�ി��േവാെയ�ം എ�ി�  ഇതി�  ആെര�ാം പെ���െവ�ം

ഒാേരാ���ം ക�ാ�് െച� �ക എ�െയ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

�തിയ െക.എസ്.എഫ്.ഇ �ാ�ക�

2410. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ ഗവ�െമ�് അധികാരേമ�തി�േശഷം എ� �തിയ െക.എസ്.എഫ്.ഇ �ാ�ക�

സം�ാന�്ആരംഭി�െവ�് വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ഭാവിയി�  െക.എസ്.എഫ്.ഇ �ാ�് ആരംഭി�ാ�േ�ശി�� �ല��െട കരട് ലി�്

ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; ആയത് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ��ത� ബാ�ിംഗ് �വ��ന�� ഉ�െ���ി ഇതിെ� �വ��ന േമഖല വി�ലീകരി��തിന്

പ�തി�േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ?

�തിയ െക.എസ്.എഫ്.ഇ. ശാഖ

2411. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

�തിയ െക.എസ്.എഫ്.ഇ.  ശാഖ ആരംഭി��തി�� മാനദ��ൾ എെ�ാെ�യാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ?

പാല�ാട് ജി�യി� െക.എസ്.എഫ്.ഇ.�െട �തിയ ശാഖക�



2412. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018-19 സാ��ിക വ�ഷ�ി�  പാല�ാട് ജി�യി�  െക.എസ്.  എഫ്.ഇ.  �െട �തിയ

ശാഖക� ആരംഭി��തിന് ഭരണാ�മതി ന�കിയി�േ�ാെയ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) എ�ി� എ� ശാഖക� ആരംഭി��തിന് ഭരണാ�മതി ന�കിെയ�് വ��മാ�ാേമാ; �തിയ

ശാഖക� എവിെടെയാെ�യാണ് ആരംഭി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

കയ�േമഖലയിെല േന���

2413. �ീമതി �. �തിഭ

�ീ.െക.െജ. മാ�ി

,, െക.�േരഷ് ���്

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ� നട�ിലാ�ിയ വിവിധ �ന��ാരണ പ�തിക�െട ഫലമായി കയ� േമഖലയി�

ഉ�ായി�� േന��� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) കയ�  സംഭരണ�ിനായി ഇൗ സ��ാ�  എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സംഭരി�� കയറിെ� വില ഉട�തെ� സഹകരണ സംഘ���് ലഭ�മാ��തിന്

കയ�െഫഡ് പ�തി നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

കയ� േമഖല േനരി�� �തിസ�ി

2414. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� കയ�  േമഖല നിലവി�  �തിസ�ി േനരി��േ�ാ;  എ�ി�  ഇത്

പരിഹരി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളത്; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇറ�മതി അവസാനി�ി�് ഇവിെട�െ� ചകിരി ഉ�ാദി�ി��തിനായി സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ��ാമാെണ�ം ആയത് വിജയ�ദമാേണാെയ�ം ഇെ��ി�  എ�െകാ�ാെണ�ം

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) െത��  േകരള�ിെ� ��കയായ കയ�  വ�വസായം മലബാ�  േമഖലയിേല�് ��തൽ

വ�ാപി�� �ിതിവിേശഷം ഉ�ായി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

കയ�േമഖല അഭി�ഖീകരി�� ��തരമായ �തിസ�ി

2415. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) കയ�േമഖല അഭി�ഖീകരി�� ��തരമായ �തിസ�ി സ��ാ�  കണ�ിെല��ി�േ�ാ;

എ�ി�  ��ത േമഖലെയ സഹായി��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ്

ൈകെ�ാ�ി��െത�് അറിയി�േമാ;

(ബി) കയറിെ� വിപണന �ംഖല വ�ാപി�ി�വാ� ഒ� ഉ�� മാ���ിംഗ് ക�നി �പീകരി�ി�േ�ാ;

വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) കയറിെ��ം കയ�  ഉ����െട�ം വില �ിരത�ായി ൈ�സ് �െളേ��ഷ�  �ീം

നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;  ഈ സാ��ിക വ�ഷം എ�് സഹായമാണ് ആയതി�െട

അ�വദി�െത�് അറിയി�േമാ?

ആ�.സി.ഇ.പി കരാ�

2416. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ�.സി.ഇ.പി കരാ�  സം�ാന�ിെ� വ�വസായ േമഖലെയ എ�െന

ബാധി�െമ�തിെന�റി�് പഠനം നട�ിയി�േ�ാ;

(ബി) കരാ�  നട�ിലാ�ിയാ�  ഉ�ാ�� �തിസ�ിക�  ച�� െച�ാ�ം പരിഹരി�ാ�ം

വ��തല�ി� എെ��ി�ം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) കരാ� സംബ�ി� സം�ാന�ിെ� ആശ�ക� േക�െ� അറിയി�ാ� �േത�ക മ�ിതല

സംഘെ� നിേയാഗി�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ?

െച�കിട ഇട�രം വ�വസായ സംരംഭകർ�് വിപണി

2417. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െച�കിട ഇട�രം വ�വസായ സംരംഭകെര പരിേപാഷി�ി��തി�ം വിപണി

കെ���തി�ം എെ��ി�ം പ�തി നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) േകരള�ിെല എം.എസ്.എം.ഇ,  െപാ�േമഖല,  ��ംബ�ീ �ട�ിയ േമഖലയി��വ�

ഉ�ാദി�ി�� ഉ�����് േദശീയ അ��േദശീയ വിപണി കെ��വാ�  വാണിജ� മിഷ�

�പീകരി�ി�േ�ാ; അതിെ� �വ��നം വിശദമാ�േമാ;

(സി) 2018-െല മഹാ�ളയ�ി�ം 2019-െല േപമാരിയി�ം നാശന�ം സംഭവി� െച�കിട ഇട�രം

വ�വസായ സംരംഭക��് എെ�ാെ� ആശ�ാസ നടപടികളാണ് സ��ാ� ഇതിനകം ന�കിയത്

എ�റിയി�ാേമാ?

റ�� അധി�ിത വ�വസായ��

2418. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



വില�ക�� �ലം �യാസെ��� റ��  �ഷി�ാെര സഹായി��തിനായി വ�വസായവ��്

�േഖന റ��  അധി�ിത വ�വസായ��  �ട�ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;  ഉെ��ി�  വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ?

റ�� അധി�ിത വ�വസായ�� േ�ാ�ാഹി�ി�ാ� ക�നി �പീകരണം

2419. �ീ.േറാഷി അഗ�ി�

,, േമാ�സ് േജാസഫ്

,, സി.എഫ്.േതാമസ്

േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റ��  അധി�ിത വ�വസായ��  േ�ാ�ാഹി�ി�ാ�  സിയാ�  മാ�കയി�  െപാ�സ�കാര�

പ�ാളി�േ�ാെട ക�നി �പീകരണ�ിന് സ��ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;  വിശദാംശ��

െവളിെ���േമാ;

(ബി) ക�നി എവിെടയാണ് �വ��ന സ�മാ�ാ�  ഉേ�ശി��ത്;  ഇതിനായി സമിതിെയ

നി�യി�ി�േ�ാ എ�ം ആെരാെ�യാണ് അതിെല അംഗ�� എ�ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത ക�നി�ായി �ലം കെ��ിയി�േ�ാ;  ക�നി�െട ഉേ�ശ�ല����

വ��മാ�ാേമാ?

വ�വസായ �ദ�ശന വിപണന േക�ം

2420. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സം�ാനെ� വാണിജ� വ�വസായ േമഖലയിെല ഉ������് ആേഗാളതല�ി� വിപണന

സാധ�ത കെ���തി�ം രാജ�െ� മ�് പല സംരംഭക�മായി ആശയവിനിമയം നട��തി�ം

ല��മി�് കി���ം േക� വാണിജ� മ�ാലയ�ിെ� കീഴി�ളള ഇ�� േ�ഡ് െ�ാേമാഷ�

ഓ�ഗെെനേസഷ�മായി േച��ളള സം�� സംരംഭമായി എറണാ�ളം കാ�നാട് ഒ� �ിരം

വ�വസായ �ദ�ശന വിപണന േക�ം ആരംഭി�വാനാ�ളള പ�തി�െട നിജ�ിതി

വ��മാ�ാേമാ?

േക� സ��ാ� �ാപന�� ഏെ���ാ� സ��ത

2421. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക� സ��ാ� ഓഹരിക� വി��ാ� നി�യി�ി�� ഏെത�ാം വ�വസായ �ാപന�ളാണ്

സം�ാന സ��ാ� ഏെ���ാ� സ��ത അറിയി�െകാ�് േക� സ��ാരിെന സമീപി�ത്;

വിശദമാ�ാേമാ;



(ബി) ഇ�ര�ി� ഏെത�ി�ം േക� െപാ�േമഖലാ �ാപന��െട ഓഹരി, �മി എ�ിവ സം�ാന

സ��ാ� ഏെ���ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

�റ�് �വ��ി�ി� വ�വസായ �ാപന��

2422. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

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

അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം �റ�് �വ��ി�ി�െവ�് വിശദമാ�ാേമാ?

െപാ�േമഖല �ാപന�ളിെല െതാഴിലാളിക�െട ശ�ള പരി�രണം

2423. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െപാ�േമഖല �ാപന�ളിെല െതാഴിലാളിക�െട ശ�ള പരി�രണം

സംബ�ി� നടപടി�െട �േരാഗതി വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�ാര��ി� ഏെത�ാം �ാപന��െട മാേനെ��ം െതാഴിലാളി സംഘടനക�ം ത�ി� കരാ�

ഒ�് െവ�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

െപാ�േമഖലാ �ാപന��

2424. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�വസായവ��ിന് കീഴിെല െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളി�  ര�ാം ശനിയാ�്ച ���ി

ദിവസമ�ാ� �ാപന�� ഏെതാെ�യാണ്;വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത വ��ിെല ഏെത�ി�ം �ാപന�ളി� നി�ം ര�ാം ശനി അവധി അ�വദി�ണം എ�്

കാണി�് സ��ാരിേനാ അതാത് �ാപനേമധാവിക�േ�ാ െതാഴിലാളി/സംഘടനകളി� നി�്

അേപ� ലഭി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ിൽ ��ത അേപ�യി�  സ��ാ�/�ാപനം സ�ീകരി�

നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ര�ാം ശനിയാ� െപാ�േമഖലാ �ാപന���് അവധി ന���തിന് എെ��ി�ം തട���

ഉേ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�ാേമാ?

വ�വസായേമഖല ല��മി� േന���

2425. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) 2018-19  സാ��ിക വ�ഷം വ�വസായ േമഖല െെകവരി�വാ�  ല��മി�ി�� േന���

എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) ��ത േന��� െെകവരി�വാ� സാധി�ി�േ�ാ;ഇെ��ി� എ�െകാെ��് വിശദമാ�േമാ?

വ�വസായ���് ഉ�ീവന പ�തി

2426. �ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018-െല �ളയാന�രം വ�വസായ വാണിജ� വ��് നട�ിയ െമാൈബ�  സ�േ�യി�

ഉ�െ��ി�� വ�വസായ �ാപന���് �ഖ�ാപി� ഉ�ീവന പ�തി �കാരം സം�ാനെ�

വ�വസായ���് ന�കിയി�� ആ��ല��� സംബ�ി� വിശദവിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഉ�ീവന പ�തി �കാരം വാ� ലഭി��തിന് സമ��ി�� അേപ�ക� �ളയം �ലം

തിരി�ടവി�  വീ� പ�ിയതിനാ�  സിബി�  േ�ാ�  ��ികരമ� എ� കാരണ�ാ�  ബാ�ക�

നിേഷധി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� ഇത് പരിഹരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) വ�വസായ���് ഉ�ീവന പ�തി �കാര�� ആ��ല�വിതരണം ഏത് ഘ��ിലാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ?

െക-സ�ി�് വഴി�� േസവന��

2427. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സം�ാന�് �തിയതായി വ�വസായം ആരംഭി�� സംരംഭക��് ഏ�െ���ിയി��

ഏകജാലക സംവിധാനമായ െക-സ�ി�് വഴി എെ��ാം േസവന�ളാണ് ന�കി വ��െത�്

വിശദമാ�ാേമാ?

വ�വസായ സൗ�ദമാ��തിന് നടപടി

2428. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വ�വസായ സൗ�ദമാ�ി മാ��തിെ� ഭാഗമായി വ�വസായം

ആരംഭി��തി�� നടപടി�മം ല�കരി��തിനായി ഇതിനകം സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) ഇതി�െട �തിയ വ�വസായ സംരംഭക�െട എ��ി� കാര�മായ വ��നവ് ഉ�ായി�േ�ാ;

(സി) സം�ാന�് വ�സായ���്  30  ദിവസ�ി��ി�  അ�മതി ന���തിന് െക സ�ി�്

�ാവ��ികമാ�ിയി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ?



വ�വസായം േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് പ�തിക�

2429. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വ�വസായം േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി എെ��ാം പ�തികളാണ്

നിലവി��െത�് വ��മാ�േമാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) സം�ാന�ിെ� �തിയ വ�വസായനയം അ�സരി�് �തിയ വ�വസായേമഖലക�

�ാപി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� എവിെടെയ�ാെമ�് വ��മാ�േമാ;;

(സി) �തിയതായി വ�വസായ േമഖലക� �ാപി��തിന് തി�വന��രം ജി�യി� അ�േയാജ�മായ

�ലം കെ��ിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) ��തായി വ�വസായ േമഖല �ാപി��തിന് എ� �മിയാണ് ആവശ�മായി വ��െത�്

വ��മാ�േമാ?

െപാ�േമഖലാ �ാപന��െട ലാഭ-ന��ൾ

2430. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�വസായ വ��ിന് കീഴി�� െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളി� ലാഭ�ിലായ ഓേരാ വ�വസായ

�ാപന�ം 2018-19 സാ��ിക വ�ഷം േനടിയ ലാഭെമ�യാണ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) വ��ിന് കീഴി�� െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളി�  നിലവി�  ന��ി�  �വ��ി��

�ാപന�� എ�യാണ്; ഓേരാ �ാപന�ം 2018-19 സാ��ിക വ�ഷം വ��ിയ ന�ം

എ�യാണ്; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത �ാപന��  2017-18  സാ��ിക വ�ഷ�ി�  വ��ിയ ന��ിെ� േതാത്

�റ�ാ� 2018-19 സാ��ിക വ�ഷം സാധി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

െക.എ.എ�.നി��ി�� ഇല�ിക് ഓേ�ാറി�

2431. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ാ�ി�കര ആറാ�ം��ി�  �വ��ി�� േകരള ഓേ�ാെമാൈബ�സി�  നി��ി��

ഇല�ിക് ഓേ�ാറി� ഏത് മാസം �ത� വിപണിയി� എ�ം എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ മാസ�ം എ� ഇല�ിക് ഓേ�ാക�  വിപണിയി�  എ�ി�ാ�  കഴി�ം എ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��തായി മ�് ഇല�ിക് അ�ബ� വാഹന�� നി��ി�ാ� െക.എ.എ�. ഉേ�ശി��േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ?



െകയ� േകരളം ലിമി�ഡിെന സംര�ി��തിന് നടപടിക�

2432. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാര�ി കി�� പാ��ി� �വ��ി�വ�� െകയ� േകരളം ലിമി�ഡ് എ� �ാപന�ിന്

ബാ�് വാ��െട �ടി�ികെയ�ടർ� �ട��വ��നം നട�ാ�  സാധി�ാെത വ�ി�ളളത്

��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ഭ��വ���െട�ം,  ആ��േ�ദ,  അേലാ�തി ഒൗഷധ��െട�ം പരിേശാധന�ം,

ഗേവഷണ�ം,ആ��േ�ദ മ��ക�െട േടാ�ിസി�ി നി��യി��തി�� ലാേബാറ�റി�ം

അട��� �തന സൗകര��േളാ��ടിയ ഈ �ാപന�ിെന തക��യി�നി�ം

ര�ി��തിനാവശ�മായ ഇടെപട�ക�ം നടപടിക�ം സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) െകാര�ി കി��യിെല  "െകയ�  േകരളം-ആ��േ�ദ ക�േസാ�ഷ�"െ�

സംര�ി��തിനാവശ�മായ അടിയ�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

മലബാ� സിമ�്സി� ലാ�്േ�ഡ് ത�ിക

2433. �ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മലബാ�  സിമ�്സി�  ലാ�്േ�ഡ് ത�ികയി�  എ� ഒഴി�ക�  നിലവി��്;  ഇതി�  എ�

ഒഴി�ക�  പി.എസ്.സി.  �് റിേ�ാ��് െച�ി��്;  ഇനി എ� ഒഴി�ക�  പി.എസ്.സി.  �്

റിേ�ാ��് െച�ാ�  ബാ�ി��്;  യഥാസമയം റിേ�ാ��് െച�ാ�തിന് കാരണെമ�ാണ്;

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത �ാപന�ി� 31.12.2019 വെര ലാ�് േ�ഡ് ത�ികയി� എ� ഒഴി�ക� നിലവി�

വ�െമ�ാണ് കണ�ാ�ിയി��ത്;  വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;  ��ത ഒഴി�ക� പി.എസ്.സി.

�് റിേ�ാ��് െച�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി� നിലവി�� ഒഴി�ക�ം �തീ�ിത ഒഴി�ക�ം ഉ�െ�െട

പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�് വ��മാ�േമാ?

െമ�� ഇ�ഡ�ീസിെ� നവീകരണം

2434. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

െഷാ��� മ�ല�ി� വ�വസായവ��ി�കീഴി� �വ��ി�� െമ�� ഇ�ഡ�ീസ് എ�

�ാപന�ിെ� നവീകരണ�ി�ം ഈ �ാപനെ� ലാഭകരമാ��തി�മായി എെ��ി�ം

പ�തിക� ആവി�രി��കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

െപാ�േമഖലാ �ാപന�െള ലാഭകരമാ�വാ� പ�തിക�



2435. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി

,, സി.മ��ി

െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��

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

മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െപാ�േമഖലാ �ാപന�െള ന��ിേല�ം തക��യിേല�ം നയി��

കാരണ�െള സംബ�ി�് പഠനം നട�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി�  ��ത പഠന�ിെ� െവളി��ി�  സം�ാനെ� െപാ�േമഖലാ �ാപന�െള

ലാഭം/ന�ം തര�ി� വിഭജി�തിെ� മാനദ��� വിശദമാ�േമാ;

(സി) ന��ിലായ െപാ�േമഖലാ �ാപന�െള ലാഭകരമാ��തിന് എെ��ാം �തിയ

പ�തികളാണ് ആവി�രി�് നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ?

സം�ാന�് �വ��ി�� േക� െപാ�േമഖലാ �ാപന��

2436. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �വ��ി�� ഏെത�ാം േക� െപാ�േമഖലാ �ാപന��െട ഓഹരികളാണ്

േക� സ��ാ�  വി�ഴി�ത്;  �ാപന�ിെ� േപര്,  വി�ഴി� ഓഹരിക�െട ശതമാനം എ�ിവ

പ�ികയായി ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാനെ� േക� െപാ�േമഖലാ �ാപന��െട കഴി� ��് വ�ഷെ� വാ�ഷിക ലാഭം

പ�ികയായി ന�കാേമാ;

(സി) േക� െപാ�േമഖലാ �ാപന��െട നവീകരണ�ി�ം,  വി�ലീകരണ�ി�ം അവ

െപാ�േമഖലയി��െ� നിലനി��ാ�ം സം�ാന സ��ാ�  നട�� �മ��

വിശദമാ�ാേമാ?

ന��ി� �വ��ി�ി�� വ�വസായ �ാപന��

2437. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ��

മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ന��ി�  �വ��ി�ി�� എ� വ�വസായ �ാപന�െളയാണ് ഈ സ��ാ�

അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം ലാഭ�ി� െകാ�വ�െത�് വിശദമാ�േമാ?

�ലം അ�വദി��തിന് നടപടി

2438. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ചാല�ടി ഗവ�െമ�് െഎ.ടി.െഎ.  േയാട് േച��ളള റീഫാ�റീസിന് സമീപം സാേ�തിക

സഹകരണ സംഘ�ിന് ന�കിയ �ലം സഹകരണ സംഘം �വ��നം അവസാനി�ി�ി�്

വ�ഷ��  പി�ി� സാഹചര��ി�  തിരി� പിടി��തി�ം മ�് വികസന ആവശ����ായി

ന���തി�ം വ�വസായ വ��് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� നടപടിക� ഏ�ഘ��ിലാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഇെ��ിൽ ഇതിനാവശ�മായ അടിയ�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

വയനാട് ജി�യിെല വ�ാവസായിക �േരാഗതി

2439. �ീ.ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വയനാട് ജി�യി� വ�ാവസായിക �േരാഗതി ല��മി�് ഏെത�ാം പ�തിക� നട�ാ�ാനാണ്

ആേലാചി�വ��ത്;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം വ��് വയനാട് ജി�യി�  നട�ിയി��

�വ��ന�� വിശദമാ�ാേമാ?

ഉ�തതല നിേ�പ ഉപേദശക കൗ�സി�

2440. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി�  വ�വസായ നിേ�പം ആക�ഷി�ാ�ം ����  േവഗ�ി�  പരിഹരി��തി�ം

വ�വസായ സംരംഭ���� അ�മതി േവഗ�ി�  ന���തി�ം ഇൗ സ��ാ�  സ�ീകരി�

നടപടിക� അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇൗ ആവശ��ിേല�ായി സം�ാന�് ഉ�തതല നിേ�പ ഉപേദശക കൗ�സി�

�പീകരി�ി�േ�ാ; എ�ി� ഇൗ കൗ�സിലിെ� ഘടന�ം �വ��ന��ം വിശദമാ�േമാ?

വ�വസായ സംരംഭകെര േ�ാ�സാഹി�ി�ാ� പ�തിക�

2441. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�വസായ സംരംഭകെര േ�ാ�സാഹി�ി�ാ� നട�ിലാ�ി വ�� പ�തിക� എെ�ാെ�യാണ്;

വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) �ാ���് ക�നിക��� ധനസഹായ�ം േ�ാ�ാഹന�ം ഏെതാെ� പ�തികളി�െടയാണ്

നട�ിലാ��ത് വിശദമാ�ാേമാ?

�ളയ�ി� തക��േപായ െച�കിട വ�വസായ��െട �ന��ാരണം



2442. �ീ.ആ�. രാമച��

,, ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

�ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ളയ�ി� തക��േപായ െച�കിട വ�വസായ��െട �ന��ാരണം സംബ�ി� വിവര��

ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) അസി��സ് � റീബി�ഡ് അഫ�ഡ് എം.എസ്.എം.ഇ.എസ്.  എ� പ�തി�െട �േരാഗതി

വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത പ�തി �കാരം ൈകപിടി�യ��െ���ം �വ��ന�മമായ�മായ വ�വസായ��െട

വിശദാംശ�� അറിയി�േമാ;

(ഡി) വ�വസായ �ാപന��  �ന��രി�് ഉ�പാദന�മമാ��തിന് ന�ിയ ഇ�െവ�്െമ�്

സേ�ാ��് സംബ�ി� വിവര�� എെ��ാം; വിശദമാ�ാേമാ?

വനിതാ സംരംഭക��് േ�ാ�ാഹനം

2443. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െച�കിട വ�വസായ േമഖലയി�  വനിതാ സംരംഭകെര േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് �േത�ക

പ�തിക�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�ളള പ�തിക�  ആവി�രി��തി�ം ദരി��ം സംരംഭകത� േശഷി�ളളവ�മായ

വിധവക��ം അവിവാഹിതക��ം ഇ�രം പ�തികളി�  ��ഗണന ന���തി�ം നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

െച�കിട വ�വസായ സംരംഭ��

2444. �ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െച�കിട �ടി�വ�വസായ�െള േ�ാ�സാഹി�ി��തിനായി ഈ സ��ാ�  കാലയളവി�

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

(ബി) ഈ സ��ാ�  കാലയളവി�  പാറ�ാല നിേയാജകമ�ല�ി�  വ�വസായ വ��ിന് കീഴി�

നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�െട വിശദവിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ സ��ാ�  കാലയളവി�  തി�വന��രം ജി�യി�  ആരംഭി� െച�കിട വ�വസായ

സംരംഭ��െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

േതനീ� വള��� േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് െസറിെഫഡ് പ�തിക�



2445. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി.

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്

,, പി.െക.ബഷീ�

,, പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േതനീ� വള���  േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് െസറിെഫഡ് �േത�ക പ�തിക�

ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(ബി) േതനീ� വള���തിനായി �തന സാേ�തിക വിദ�ക� �േയാജനെ����തി�ം മ�ം േതനീ�

ക�ഷക��ാവശ�മായ സാ��ിക സാേ�തിക സഹായം ന�കാ�  െസറിെഫഡ് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(സി) സം�ാന�് കാണെ��� വിവിധതരം േതനീ�കെള സംബ�ി�ം അവയി�

വ�ാവസായികാടി�ാന�ി� ലാഭകരമായി വള��ാ�� ഇന�െള സംബ�ി�ം െസറിെഫഡ്

പഠനം നട�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

��-െച�കിട വ�വസായ േമഖല�െട ഉ�മനം

2446. �ീ.എം. സ�രാജ്

,, എ�. വിജയ� പി�

,, പി.ടി.എ. റഹീം

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

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��-െച�കിട വ�വസായ േമഖല�െട ഉ�മന�ിനായി ഈ സ��ാ�  ആവി�രി� �തന

പ�തിക� എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ േമഖലയി� �തിയ വ�വസായ സംരംഭ�� ആരംഭി��തിന് എെ��ാം ധനസഹായമാണ്

ഈ സ��ാ� ന�കി വ��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �ളയബാധിത േമഖലകളി� ��-െച�കിട സംരംഭക�െട വാ�ക��് സ��ാ� േമാറേ�ാറിയം

�ഖ�ാപി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) �ളയം ബാധി� സംരംഭ�ളി�  നിേ�പ�ം െതാഴി�ം �ന:�ാപി��തിന് എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

പര�രാഗത വ�വസായ േമഖലെയ ശ�ിെ����തി�� പ�തിക�

2447. �ീ.സി.���

,, വി. െക. സി. മ�ത് േകായ

,, െക.വി.വിജയദാസ്

,, സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) സം�ാനെ� പര�രാഗത വ�വസായ േമഖലെയ ���ാധികം ശ�ിെ����തിനായി ഈ

സ��ാ� ആവി�രി� പ�തിക� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) പര�രാഗത വ�വസായ �ണി�ക�  �േഖന ൈവവി��േമറിയ �തിയ ഉ�����

ഉ�പാദി�ി��തി�ം അവ അനായാസം വി�ഴി��തി�ം എെ��ാം �തന മാ���ളാണ്

സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) പര�രാഗത വ�വസായ േമഖലയിെല െതാഴിലാളികെള �ല�വ��ിത ഉ�ാദന�ിേല�്

നയി�ംവിധം എെ��ാം ആ�നികവ��രണ നടപടികളാണ് ഈ േമഖലയി�  െകാ�വരാ�

ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

മാേവലി�ര മ�ല�ി� വ�വസായ പാ��്

2448. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�ര മ�ല�ി�  വ�വസായ വ��ിെ��ം സി�േകാ�െട�ം

െക.എസ്.െഎ.ഇ.�െട�ം ഉടമ�തയി�ളള �മി�െട�ം �ാപന��െട�ം വിശദവിവരം

ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത �മിയി�  �വ��ി�� �ാപന��ം �വ��നം നില� �ാപന��ം

ഏെതാെ�യാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) �തിയ വ�വസായ��  ആരംഭി��തി�ളള �ലസൗകര���  ഇവിെട�േ�ാെയ�്

വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ��ത �മിയി�  വ�വസായ പാ�ക് ആരംഭി��തിന് നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാെയ�്

അറിയി�േമാ?

ഇ�േഫാ പാ��്

2449. �ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െച��� മ�ല�ി� ഒ� ഇ�േഫാപാ��് �ാപി��തിനാവശ�മായ  (സി.ജി.എ�.ആ�

979/19  തീയതി  19.1.19  �കാരം സമ��ി�ി�� ശിപാ�ശ)  �ലം കെ���തി��

നടപടിക� വ�വസായ വ��ിെ� പരിഗണനയി�േ�ാ ;

(ബി) ഇ�േഫാപാ��ിനാവശ�മായ �ക അ�വദി��തിന് സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

െപേ�ാെകമി�� പാ��്

2450. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) സം�ാന സ��ാ� �ഖ�ാപി� അ�ല�ക� െപേ�ാെകമി�� പാ��ിെ� നി��ാണ�ിനായി

�ലേമെ���ം �മി ൈകമാ� നടപടിക�ം ���ിയായി�േ�ാ;

(ബി) ��ത പ�തി�ായി എ� ഏ�� �ലമാണ് ഏെ����െത�് അറിയി�േമാ;

(സി) െപേ�ാെകമി��  പാ��ിെ� അ�ിമ �പേരഖ ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;  ഇെ��ി�

കാലതാമസ�ിന് കാരണം എെ��് വ��മാ�േമാ?

സഹകരണ �ി�ിംഗ് മി�കളി� േകാ-ഓ�േറ�ീവ് ആഡി�്

2451. �ീ.പി.െക.അ� റ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�വസായവ��ിെ� നിയ�ണ�ി�� സഹകരണ �ി�ിംഗ് മി�കളി�  േകാ-ഓ�േറ�ീവ്

ആഡി�് വിഭാഗം 2017-2018, 2018-2019 എ�ീ സാ��ിക വ�ഷ�ളി� ആഡി�് നട�ി

സമ��ി� റിേ�ാ��കളി�  ഓേരാ മി�കെള�ം സംബ�ി�് േരഖെ���ിയ ന�നതക�

എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ആഡി�് റിേ�ാ��ക� �കാരം ഓേരാ സഹകരണ �ി�ിംഗ് മി�ക�ം വ��ിയ ന�ം

എ� വീതമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) സഹകരണ �ി�ിംഗ് മി�കളിെല ജി.എം, സി.ഇ.ഒ, എം.ഡി. എ�ീ ത�ികകളി� വിജില�സ്

�ിയറ�സ് സ��ിഫി��് ഹാജരാ�ാെത നിലവി�  �ട��ത് ആെര�ാമാെണ�്

വ��മാ�േമാ;  ഹാജരാ�ാ�വെര ത��ാന�നി�ം നീ�ം െച�വാ�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) �ി�ിംഗ് മി� സി.ഇ.ഒ, ജി.എം, എം.ഡി. എ�ീ ത�ികകളി� �ട�� ആ�െടെയ�ാം േപരി�

വിജില�സ്,  േലാകാ��,  ധനകാര� പരിേശാധനാ വിഭാഗം എ�ിവ�െട അേന�ഷണം

േനരി��െ��് വ��മാ�േമാ?

െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളിെല ലാ�് േ�ഡ് ത�ിക ഒഴി�ക�

2452. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�വസായ വ��ിന് കീഴി�� െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളി�  ലാ�് േ�ഡ് ത�ികയി�

നാളി�വെര എ� ഒഴി�ക�  നിലവി��്;  ഇതി�  എ� ഒഴി�ക�  പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��്

െച�ി��്;

(ബി) ഇനി എ� ഒഴി�ക� പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച�ാ� ബാ�ി��്;  ഒഴി�ക� യഥാസമയം

റിേ�ാ��് െച�ി�ിെ��ി�,കാരണെമ�ാണ്;

(സി) ��ത �ാപന�ളി�  31.12.2019  വെര ലാ�് േ�ഡ് ത�ികയി�  എ� ഒഴി�ക�

നിലവി� വ�െമ�ാണ് കണ�ാ�ിയി��ത്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത ഒഴി�ക�  പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  നിലവി�� ഒഴി�ക�ം



�തീ�ിത ഒഴി�ക�ം ഉ�െ�െട പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ൈറസ് പാ��ിെ� നി��ാണം

2453. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാല�ാട് ജി�യി�  വ�വസായ വ��ിെ� ആഭി�ഖ��ി�  ആരംഭി�ാ�  ഉേ�ശി�� ൈറസ്

പാ��ിെ� നി��ാണ �േരാഗതി�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ൈറസ് പാ��ിെ� ഉേ�ശ ല����ം,  �വ��ന രീതി�ം,  ആയതിെ� ആെക��

അട�� �ക�ം എ�യാണ് എ�� വിശദാംശ��ം ലഭ�മാ�ാേമാ;

�ളയ നാശന��ി�� സാ��ിക സഹായം

2454. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018-െല �ളയ�ി� നാശന���ായ�ം അതി� േശഷം േഷാ��് സ�ക��് കാരണം ക�ി

നശി�ക�ം ക����ക�, േഫാേ�ാ�ാ�് െമഷീ�  എ�ിവയട�ം ക�ിേ�ാ�ക�ം െച�

ചാല�ടി നഗരസഭയി� േ�സ�ാ� മാത�വിെ� ഉടമ�തയി�� ആധാരം എ��് ഓഫീസിെ�

നാശന��ിന് സാ��ിക സഹായം അ�വദി��തിനായി സമ��ി� അേപ�യി�

എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത അേപ� പരിഗണി�് ധനസഹായം അ�വദി��തിന് ആവശ�മായ നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

ആല�� മ�ല�ിെല വ�വസായ വികസന �വ��ന��

2455. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം വ�വസായ വ��് �േഖന ആല�� മ�ല�ി�

നട�ിയി�� വികസന �വ��ന�� എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ?

പ��� മ��ി പ��സ് േ�ഡിയം

2456. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ��� മ��ി പ��സ് േ�ഡിയം നി��ാണ�മായി ബ�െ�� െട�� നടപടിക� ഏത് വെര

ആെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) വ��് ഓ�ഡ� ന�കാ� കാലതാമസം േനരി��ത് എ�െകാ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;



(സി) നടപടിക�  ���ീകരി�് അടിയ�രമായി ���ി ആരംഭി�ാ�  ആവശ�മായ നടപടിക�

സ�ീകരി�ാേമാ?

കാസ�േകാെ� െഭ� ക�നി

2457. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േകാെ� െഭ� ക�നി�െട ഇേ�ാഴെ� അവ� എ�ാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) േനരെ� െക� ആയി��േ�ാ� ക�നി�െട �ട��ത�ം ഉ��ാദന�ം എ�യായി�� എ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) െക� എ�് േപ��ായി�� ക�നി െഭ� ആയി മാറിയത് എേ�ാഴാെണ�ം അേത�ട��്

�ട��തലി�ം ഉ��ാദന�ി�ം ഉ�ായ മാ��� എെ�ാെ�യാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) െക�  ആയി��േ�ാ�ം െഭ�  ആയി മാറിയേ�ാ�ം ജിവന�ാ�െട ശ�ള നിലവാരം ഏത്

തര�ിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ഇേ�ാ�  െഭ�-െല ജീവന�ാ��് എ�മാസമായി ശ�ളം കി��ി�ാെയ�ം ഇൗ �ടി�ിക

എേ�ാ� തീ��ാ� കഴി�െമ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(എഫ്) വ�ഷ���് ��് �ഖ�ാപി� ശ�ളവ��നവ് �കാരം ജീവ�ാ��് എ� �ടി�ിക െകാ��്

തീ��ാ�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

നി��ാണ േമഖലയിെല ����

2458. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നി��ാണ വ���െട �ാമം �ലം നി��ാണേമഖല അഭി�ഖീകരി�� ����

��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) മണ�, പാറ എ�ിവ�െട �ാമം പരിഹരി��തിന് എെ��ി�ം ഇടെപട�ക� നട�ിയി�േ�ാ;

(സി) െതരെ���െ�� ഡാ�കളി�  നി�ം മണ�  േശഖരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�െമ�

�ഖ�ാപന�ിെ� അടി�ാന�ി� സ�ീകരി� നടപടിക� എ�ാെ�യാണ് ;വിശദമാ�േമാ ;

(ഡി) അന�സം�ാന�് നി�ം കരി��്,  മണ�  എ�ിവ ഇറ�മതി െച��തി��

മാ��നി�േ�ശ�� എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) 2008  ന് ��് നിക�ിയ �മിയി�  നി�ം കളിമ�് േശഖരി�വാ�  ഖനനാ�മതി

ന�കിയി�േ�ാ;  എ�ി�  ഏെതാെ� ജി�കളിലാണ് ഇ�കാരം അ�മതി ന�കിയി��ത്

വിശദമാ�േമാ?

േതാ��മിയി� ഖനനം



2459. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േതാ��മിയി� ഖനനം പാടിെ�� ��ീംേകാടതി വിധി നട�ാ�ിയാ� സം�ാനെ� ഒേ�െറ

ക�ാറിക� അട��േ��ി വ�� സാഹചര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) 1964- െല �പതിവ് ച��ി� േഭദഗതി വ��ി കരി�� ഖനന�ിന് അ�മതി ന��� കാര�ം

സ��ാരിെ� പരിഗണനയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

െചേ�ാ�മലയിെല കരി�� ഖനനം

T 2460.�ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബാ�േ�രി േ�ാ�് പ�ായ�ിെല െചേ�ാ�മലയി�  കരി��  ഖനനം നട��തി��

അ�മതി�ായി അേപ� ഡി�ി�് എ�വയ�െമ�് ഇംപാ�് അെ��്െമ�് ക�ി�ി ��പാെക

വ�ി�േ�ാ എ�റിയി�േമാ;

(ബി) ഉെ��ി�, നിലവി� ��ത �ല�് കരി�� ഖനനം നട��തിന് ജി�യിെല ബ�െ��

സ��ാ�  ഏജ�സിക�  അ�മതി ന�കിയി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;  ��ത �ലം

പാരി�ിതിക ��ബല�േദശമാേണാ എ�റിയി�േമാ;

(സി) നിലവിെല സാഹചര��ി�  ��ത �ല�് കരി��  ഖനനം നട��തി�� അ�മതി

ന���തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ?

സൗജന� �ണിേഫാം വഴി ൈക�റി േമഖലയിെല െതാഴിലവസര��

2461. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �� ��ിക��് സൗജന� �ണിേഫാം വിതരണ പ�തി �കാരം ൈക�റി േമഖലയി� എ�

�തിയ െതാഴിലവസര�� ��ി�വാ� കഴി�െവ�ാണ് കണ�ാ�ിയി��ത്;

(ബി) ൈക�റി �ണിേഫാം മ�് േമഖലകളിേല�ം വ�ാപി�ി��തി�ം ��ത�  െതാഴിലവസര��

��ി��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�വാ� ഉേ�ശ�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

���റ െടക് ൈ�ൽസിെ� �മി

2462. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അേ�ാളിയി�  േ��് െെഹേവ�െട െതാ���ായി വ�വസായ വികസന�ിന് എ�ാ

സാധ�ത��ളള ���റ െടക് ൈ��സ് �മി�ം അ�ബ� വ���ം അന�ാധീനെ��്

േപാ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത �മി സംര�ി��തിനായി സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�റിയി�ാേമാ;



(സി) ���റ െടക് ൈ��സിെ� നിലവി�ളള ബാധ�ത എ�യാെണ�ാണ് കണ�ാ�ിയി�ളളത്;

(ഡി) �മി ആവശ��ളള സ��ാ�  വ�വസായ �ാപന��േ�ാ സാ�ഹ�േ�മം ല��ം വ�്

�വ��ി�� സഹകരണ സംഘ��േ�ാ ഇൗ �മി ഏെ���് ന�കാ�  ത�ാറാ�േമാ;

വ��മാ�ാേമാ?

പ�ി�� വിേ�ജി� ഖാദി േബാ�ഡിെ� ഉടമ�തയി�ളള �ലം

2463. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ി�� വിേ�ജിെല റീസ�െ� നം.151/2-�െ��  17.20 ആ� �ലം ത�േ�� േരഖക�

�കാരം ഖാദി േബാ�ഡിെ� ഉടമ�തയിലാേണാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇെ��ിൽ ��ത �ലം േബാ�ഡിെ� ഉടമ�തയിലാ��തിന്

തട��െളെ��ി��േ�ാ;വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത �ല�ിെ� ഉടമ�ാവകാശം �ാപി��തിന് േബാ�ഡ് സ�ീകരി� നടപടിക�

വിശദമാ�ാേമാ?

അ�ല�ി�കാല ഖാദി േക��ിെ� �വ��നം

2464. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ാ�ട നിേയാജകമ�ല�ിെല അ�ല�ി�കാല ഖാദി േക��ിെ� �വ��നം

കാര��മാ��തിന് എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) അവിെട സി��് െന�് �ണി�് ആരംഭി��ത് സംബ�ി�് ശിപാ�ശ

പരിഗണനയി�േ�ാ;എ�ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

കായിക േമഖല�െട സമ� �േരാഗതി�ാ�ളള ���ിക�

2465. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തിന് േശഷം കായിക േമഖല�െട സമ� �േരാഗതി ല��ം

െവ�് െകാ�് കായിക വ��ിെ� �ാ�  ഫ�ി�  നി�ം എെ�ാെ� ���ിക��ാണ്

ഫ�ക� അ�വദി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;  ആയതിന് അ�വദി� �ക ജി�ക� തിരി�്

വ��മാ�ാേമാ?

ഹാമ� തലയി� വീണ് വിദ�ാ��ി മരണെ�� സംഭവം



2466. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന �നിയ� അത് ല�ിക് മീ�ിനിെട ഹാമ� തലയി� വീണ് ��തരമായി പരിേ�� അഫീ�

േജാ�സ� എ� വിദ�ാ��ി മരണെ�� സംഭവം സംബ�ി�് കായിക വ��് സ��ം നിലയി�

അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത വിദ�ാ��ി�് അപകടം സംഭവി� ഉടെന തെ� കായികവ��് ഉേദ�ാഗ��

വിദ�ാ��ിെയ കാ��തി�ം ��ംബ�മായി സംസാരി��തി�ം ത�ാറായി��േവാ;

(സി) ജാവലി� േ�ാ�ം ഹാമ� േ�ാ�ം ഒേര സമയ�ം അകലം പാലി�ാെത�ം നട�ിയ പിഴവാണ്

യഥാ�ഥ അപകടകാരണം എ�് വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ഡി) ഇ�ര�ി�ളള അപകട��  സംഭവി�ാതിരി�ാ�  �ത�മായ മാ�� നി�േ�ശ��

�റെ��വി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; എ�ി� വ��മാ�േമാ?

കായിക േമഖലകളി� ��ികെള പരിശീലി�ി��തിന് പ�തിക�

2467. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കായികേമഖലയി�  ��ികെള പരിശീലി�ി�് വള��ിെയ���തിനായി എെ�ാെ�

പ�തികളാണ് നട�ിലാ�ി വ��ത്;

(ബി) കായികവ��ി� കീഴി�� േ�ാ��സ് ��ക�െട നവീകരണ�ിനായി എെ�ാെ�

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ?

കിേ�ാഫ്-��േബാൾ പരിശീലന പ�തി

2468. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കിേ�ാഫ് എ� േപരി� �ാസ് ��് െലവ� ��േബാൾ പരിശീലന പ�തി നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

എ�ി� ഇതിെ� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി നട�ിലാ��തിനായി സം�ാനെ� ഏെത�ാം ��കെളയാണ്

െതരെ���ി��ത്; എവിെടെയ�ാം പ�തി ആവി�രി�ി��്; അറിയി�േമാ;

(സി) എം.എ�.എ മാ�  നി�േ�ശി�� ��കെള ��ത പ�തിയി�  ഉ�െ���വാ�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

േ�ാ��സ് പരിശീലന ഉപകരണ�� ന��� പ�തി

2469. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) വിദ�ാഭ�ാസ ഉപജി�യിെലേയാ മ�ല�ിെലേയാ ഏെത�ി�ം ഒ� �� േക�മാ�ി േ�ാ��സ്

പരിശീലന ഉപകരണ�� ന��� പ�തി നിലവി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ക��് വിദ�ാ��ിക�െട പരിശീലന�ിനായി ജം�ിംഗ് പി�് അട��� വില �ടിയ�ം

�റ��മായ േ�ാ��സ് ഉപകരണ�� ന��� ഏെത�ി�ം പ�തി കായിക വ��ിന് കീഴി�

നിലവി�േ�ാ;

(സി) ��  വിദ�ാ��ിക�െട കായിക പരിശീലന�ിനായി വ��് നട�ി�  വ��ിെ�ാ�ിരി��

പ�തിക�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

കായികേമഖലയി� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മായി സഹകരി�ളള പ�തി

2470. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െപാ�വിദ�ാലയ�ളിെല ��ിക��് കളി��തി�ം കായികേമഖലയി� വള��

ൈകവരി��തി�ം സഹായകമാ�� തര�ി�  വിദ�ാഭ�ാസ വ��മായി സഹകരി�് പ�തി

നട�ിലാ�േമാ;

(ബി) ഉെ��ി� ആയതിെ�റ വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

കായികതാര���് േ�ാ�ാഹന�ം ജീവിത �ര��ം നൽ�വാൻ നടപടി

2471. �ീ.എ. �ദീ��മാ�

,, എം. �േകഷ്

,, െക.ഡി. �േസന�

,, െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശിയ-അ��േദശീയ കായിക മ�ര�ളി�  േകരള�ിെ� യശ�് ഉയ���

കായികതാര���് മിക� രീതിയി�� േ�ാ�ാഹന�ം ജീവിത �ര��ം ന���തിന് ഈ

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

(ബി) ഇ�കാരം െമഡ�  േന�� കായിക താര���് സ��ാ�  േജാലി ലഭ�മാ��തിന്

സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) കായികതാര���് ഇ��റ�സ് പരിര� ഏ�െ���ാ�  തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  എ�ി�

വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) കായികതാര���് അ��േദശീയ നിലവാര�ി�� പരിശീലനം ലഭ�മാ��തിന്

സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

േഖേലാ-ഇ�� പ�തിയി� േകാതമംഗലം എം.എ. േകാേളജി� കളി�ലം



2472. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കായികരംഗ�് നിരവധി േദശീയ,അ��േദശീയ,ഒളി�ിക് താര�െള ��ി�ി�� േകാതമംഗലം

എം.എ. േകാേളജി� േഖേലാ-ഇ�� പ�തിയി� ഉ�െ���ി കളി�ല�� നി��ി��തി��

അേപ��െട നിലവിെല �ിതി വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�മായി ബ�െ�� ഫയലി� ആവശ�മായ തി���ക� വ��ി സമ��ി��തിന് കായിക

വ��് ആവശ�െ��ത�സരി�� ���ിയ െ�ാേ�ാസ�  ലഭ�മായി�േ�ാ;  എ�ി�

വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഈ പ�തി�മായി ബ�െ�� എം.ഒ.�. വിെ� നിലവിെല �ിതി എ�ാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ടി േകാേളജിെല ��ിക��് �റേമ സമീപെ� ��കളിെല ��ിക��ം മിക� പരിശീലനം

ലഭ�മാ�� തര�ി�  ഇവിെട േഖേലാ-  ഇ�� പ�തി നട�ിലാ��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;എ�ി� വിശദമാ�േമാ?

കായികതാര�െള വള��ിെയ��വാ� പ�തിക�

2473. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് കായികതാര�െള �ത�മായ ആ��ണേ�ാെട വള��ിെയ��ക എ�

ല���ിനായി ഈ സ��ാ�  ആവി�രി�് നട�ിലാ�ിവ�� പ�തിക�െട വിശദാംശ��

ന��േമാ;

(ബി) കായികേമഖലയിെല അടി�ാന സൗകര�വികസന�ിനായി ഈ സ��ാരിെ� കാലയളവി�

നട�ിലാ�ിവ�� പ�തിക� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ?

വിദ�ാ��ിക�െട കായിക വള���് പ�തി

2474. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

വിദ�ാ��ിക�െട കായിക വള���ായി ��കളി�  നട�ിലാ�ി വ�� പ�തിക�

ഏെതാെ�യാണ്; വിശദമാ�ാേമാ?

േ�ാർ�സ് ��ക�െട വികസന�ിന് പ�തിക�

2475. �ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന േ�ാർ�സ് വ��ി� കീഴിൽ എ� േ�ാർ�സ് ��കൾ �വർ�ി� വ���്;ഇതിൽ

ഏെതാെ� േ�ാർ�സ് ��കൾ�് �ൾ കായിക േമളകളിൽ ഓവേറാൾ കിരീടം േന�വാൻ

കഴി�ി��്;��ത േ�ാർ�സ് ��ക�െട േപ�ം ഓവേറാൾ കിരീടം േനടിയ വർഷ�ം



സംബ�ി� വിശദാംശ�ൾ ഇനം തിരി�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) േ�ാർ�സ് വ��ിന് കീഴി�� േ�ാർ�സ് ��ക�െട വികസന�ിനായി വ��് നട�ാ�ിവ��

പ�തികെള സംബ�ി�് വിശദമാ�േമാ?

േ�ാ��സ് ഡിവിഷ�ക�

2476. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം ��ത�  േ�ാ��സ് ഡിവിഷ�ക�  �ാപി�ാ�

തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� അതിെ� വിശദവിവര�� ന�കാേമാ?

മാതിര�ിളളി ജി.വി.എ�്.എസ്.എസ്.-� േ�ാ��സ് േഹാ��

2477. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��  കായികേമളയി�  വ�ഷ�ളായി മിക� േന�ം െെകവരി�� േകാതമംഗലം

നിേയാജകമ�ല�ിെല മാതിര�ിളളി ജി.  വി.  എ�്.എസ്.എസ്.-�  േ�ാ��സ് േഹാ��

ആരംഭി��തിനായി ന�കിയ നിേവദന�ി�േമ� സ�ീകരി� നടപടിക� അറിയി�േമാ;

(ബി) ആയതിനായി േ�ാ��സ് കൗ�സി�  �േഖന അ�ബ�േരഖക�  സഹിതം സമ��ി�ി�ളള

അേപ�കളി� സ�ീകരി� �ട�നടപടിക� അറിയി�േമാ;

(സി) ��ത േ�ാ��സ് േഹാ�� ആരംഭി�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

പി.െമാ�ീ���ി �ാരക ഇ�േഡാ� േ�ഡിയം നി��ാണം

2478. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എ�ാ ജി�ാ ആ�ാന�ളി�ം കായിക സ��യം എ� പ�തി�െട ഭാഗമായി മല�റ�്

നി��ി�ാ�  ഉേ�ശി�� പി.െമാ�ീ���ി �ാരക ഇ�േഡാ�  േ�ഡിയ�ിെ� നി��ാണം

ഇേ�ാ� ഏത് ഘ��ിലാെണ�് അറിയി�േമാ; വിശദവിവരം ന�കാേമാ;

(ബി) കി�ബി പ�തിയി�  ഭരണാ�മതി ലഭി�ി�� ��ത േ�ഡിയം നി��ാണ�ിന് �ലം

ലഭ�മായി�േ�ാ എ�് അറിയി�േമാ;  ആയതിനായി സ��ാ� തല�ി� എെ��ാം �മ��

നട�ിയി�െ��് വിശദമാ�േമാ?

െപാ�വായ കളി�ല�� ഇ�ാതായ സാഹചര�ം



2479. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല വ��ി�വ�� അ���ംബ വ�വ�ിതി�ം ജനസാ�ത�് അ��തമായ

നി��ാണ�വ��ന��ം കാരണം ��ിക��് ഉ�െ�െട െപാ�വായ കളി�ല��

ഇ�ാതായിെയ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�കാര�ളള സാഹര��ി� അനാേരാഗ��� തല�റ ��ി�െ�ടാതിരി�ാ� കായിക വ��്

എെ��ി�ം പ�തിക� ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(സി) �ാമ�ളി�ം നാ�ി��റ�ളി�ം ��ത�  െപാ� കളി�ല��  ഉ�ാ��തിന് ആവശ�മായ

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

നില�� മിനി േ�ഡിയം േകാം��് നി��ാണം

2480. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നില�� മിനി േ�ഡിയം േകാം��് നി��ാണ ���ി�െട �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) മിനി േ�ഡിയം േകാം��ിെല നാ�റ് മീ�� സി��ിക് �ാ�് ആറ് ൈല�ക��് പകരം എ�്

ൈലനാ�ി �ന�മീകരി�ണെമ�് അഭ���ി�്  14.05.2019  തീയതി വ�് എം.എ�.എ.,

വ��് മ�ി�് ന�കിയ ക�ിേ�� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ജി�ാ, സം�ാനതല കായിക മ�ര�� ആറ് ൈല� �ാ�കളി� സംഘടി�ി�ാ�േ�ാ;

(ഡി) മല�റം ജി�യി�  എ�് ൈലേനാട് �ടിയ നാ�റ് മീ��  േ�ഡിയം

എവിെടെയാെ�യാ��െത�് അറിയി�േമാ?

��ണി�റ മ�ല�ിെല ഇടെ�ാ�ിയി� േ�ഡിയം

2481. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ണി�റ മ�ല�ിെല ഇടെ�ാ�ിയി�  േ�ഡിയം നി��ി��തി�� നടപടിക�

പരിഗണനയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇെ��ി� ഇവിെട േ�ഡിയം നി��ി��തിന് ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;എ�ി�

വിശദാംശം ന��േമാ?

നായാടി��് മിനി േ�ഡിയം നവീകരണം

2482. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) കായികവ��് സം�ാനെ� െച�കിട/ഇട�രം േ�ഡിയ��െട നി��ാണ�ി�ം

നവീകരണ�ി�മായി എെ��ി�ം പ�തിക� ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) മ�ാ��ാട് നിേയാജകമ�ല�ിെല നായാടി��് മിനി േ�ഡിയം നവീകരി��തിന്

ഡി.പി.ആ�. ത�ാറാ�ി ന�കിയാൽ ആയതിന് ആവശ�മായ ഫ�് അ�വദി�വാ� അ�മതി

ന��േമാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

േ�ഡിയ��, കായിക സ��യ�� എ�ിവ�െട നി��ാണം

2483. �ീ.െ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, 2019-20 വ�ഷ�ളി� േ�ഡിയ��,

കായിക സ��യ��  എ�ിവ നി��ി��തിന് യഥാ�മം ഓേരാ വ�ഷ�ം എ� �ക വീതം

അ�വദി� എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) യഥാ�മം േമ��റ� കാലയളവി� �ക അ�വദി� �ാപന��/�ലം എ�ിവ�െട പ�ിക,

അ�വദി� �ക, ���ി�െട േപര്, അ�വദി� വ�ഷം, ജി� എ� �മ�ി� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഇ�കാരം അ�വദി�തി�  ഓേരാ വ�ഷ�ളി�ം യഥാ�മം എ� �ക വീതം ആെക

വിനിേയാഗി�െ��െവ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇ�കാരം �ക അ�വദി�െ�� ഓേരാ �ാപന�ളിെല�ം/�ല�ളിെല�ം ഏെതാെ�

���ിക�  ���ിയായി എ�ം,  ���ിയാകാ� ���ിക�  ഏെതാെ�െയ�ം

വ��മാ�േമാ?

വ�ാജ േ�ാ��സ് സ��ിഫി��കളി�െട േ�സ് മാ��്

2484. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�ാജ േ�ാ��സ് സ��ിഫി��ക�െട അടി�ാന�ി�  ലഭി� േ�സ് മാ��ിെ�

അടി�ാന�ി� ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ിന് അ�ഹത േനടിയ േക�ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

എ�ി� ഇത് തട��തിന് എെ��ാം നടപടി സ�ീകരി�ി�െ��് അറിയി�േമാ ;

(ബി) ഇ�രം േ�ാ��സ് സ��ിഫി��ക�െട അടി�ാന�ി�  ലഭി�� േ�സ് മാ��ിെ�

അടി�ാന�ി�  പി.എസ്.സി.  പരീ�ക���െ�െട ഉ�ത റാ�് േനടാ�� സാഹചര�ം

നിലവി��ത് സ��ാ� ഗൗരവമായി കാ��േ�ാ ;

(സി) പി.എസ്.സി.  റാ�് ലി�കളി�  ഇ�രം േ�സ് മാ��ിെ� അടി�ാന�ി�  ഇടംപിടി��

ഉേദ�ാഗാ��ിക�െട സ��ിഫി��ക�െട ആധികാരികതെയ�ി�ം പരിേശാധി�്

ഉറ�വ��ാ�േ�ാ ; ഇെ��ി� ആയത് പരിേശാധി��തിന് സംവിധാനം ഏ൪െ���േമാ ?

അഫീ� േജാ�സ� എ� വിദ�ാ��ി�െട മരണം



2485. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാലായി� നട� സം�ാന �നിയ� അത് ല�ിക് ചാ���ഷി�് മ�ര�ി� ഹാമ� തലയി�

പതി�് ഈരാ�േപ� സ�േദശിയായ അഫീ�  േജാ�സ�  എ� വിദ�ാ��ി മരി�

സംഭവെ��റി�് അേന�ഷണം നട�ിേയാ; എ�ി� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) മ�ര�� നട�� ൈമതാന�് ഒേര സമയ�് ഹാമ�, ജാവലി� മ�ര�� നട�ിയതാണ്

അപകട�ിന് കാരണെമ�് കെ��ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  അതിന് ഉ�രവാദിക�െ�തിെര

എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�െത�് വ��മാ�േമാ?

�വജനേ�മ വ��ിെ� പ�തിക�

2486. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം �വജനേ�മ വ��് നട�ിലാ�ിയ �തിയ

പ�തികളി�  ഏെത�ി�ം നി��ലാേ��ിവ� സാഹചര�ം ഉ�ായി�േ�ാ;  എ�ി�

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) കഴി� സ��ാരിെ� കാല�് �ട�ിെവ� ഏെത�ി�ം പ�തിക�  ഇേ�ാ�

നി��ലാ�ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) �വജനേ�മ വ��് �തിയതായി നട�ിലാ�വാ� ഉേ�ശി�� പ�തിക� എെ�ാെ�യാണ്

എ�് വിശദമാ�േമാ?

�വജനേ�മ വ��് നട�ാ�� പ�തിക�

2487. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന �വജനേ�മ വ��് നട�ിലാ�ി വ�� പ�തിക�ം �വ��ന��ം

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവിെല സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം നട�ിലാ�ിയ �തിയ പ�തിക�

എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ൈവദ�ത േമഖലയിെല സ�കാര�വ�കരണം

2488. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ൈവദ�തി വിതരണ�ിനായി സ�കാര� ക�നിക��് ൈലസ�സ് ന��� �തിയ ൈവദ�തി

നിയമം െകാ�വ�െമ� േക� ഊ�� സഹമ�ി�െട ��ാവന ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ നിയമം �ാബല��ി�  വ�ാ�  േകരള�ിെല ൈവദ�ത േമഖലെയ എ�െന



ബാധി�െമ�ാണ് ക���ത്; വ��മാ�േമാ?

അധികമായി ഉ�ാദി�ി� ൈവദ�തി

2489. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം എ� െമഗാവാ�് ൈവദ�തി അധികമായി

ഉ�ാദി�ി�ാ� കഴി�ി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സ��ാ�  �ാപന��െട േമൽ�രയിൽ സൗേരാ�� പാന�ക�  വ�ാപി�ി��തിന്

ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�ാേമാ?

െെവദ�തി ഉ�പാദനം

2490. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ�  നിലവി�  വ�തി� േശഷം എ� െമഗാവാ�് െെവദ�തിയാണ് ��തായി

ഉ�പാദി�ി�െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഏെത�ാം പ�തികളി�  നി�ാണ് ��ത�  െെവദ�തി ഉ�പാദി�ി�െത�് പ�തി�െട േപര്,

ഉ�പാദി�ി� െെവദ�തി അളവ് എ�ീ �മ�ി� പ�ിക സഹിതം വ��മാ�ാേമാ?

െെവദ�തി നിര�ിെ� വ��നവ്

2491. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം െെവദ�തി നിര�് വ��ി�ി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�

വ��ി�ി�ാ��ായ സാഹചര�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിന് ��് ഏത് വ�ഷ�ിലാണ് െെവദ�തി നിര�ക� വ��ി�ി�െത�് അറിയി�ാേമാ?

അണെ��കളിെല മണ�ം െചളി�ം

2492. �ീ.േറാഷി അഗ�ി�

,, പി.െജ.േജാസഫ്

,, േമാ�സ് േജാസഫ്

,, സി.എഫ്.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) അണെ��കളി� നി�ം മണ�ം െചളി�ം നീ�ം െച��തി�� നടപടിക� െക.എസ്.ഇ.ബി.

സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;



(ബി) െക.എസ്.ഇ.ബി.�െട അണെ��കളി�  എ�േ�ാളം മണ�ം െചളി�ം അട�ിയി��്

എ�തിെന�റി�് സ��ാരിെ� പ�� കണ�ക� ഉേ�ാ;  ആയത് പരിേശാധി�ാ� നടപടി

സ�ീകരി�ാേമാ;

(സി) ഏെത�ാം അണെ��കളാണ് മണ�ം െചളി�ം നീ�ം െച��തിന് െതരെ���ിരി��ത്;

ഇ�കാരം നീ�ം െച�� മണ� എ�െച�ാനാണ് സ��ാ� ഉേ�ശി��ത്;

(ഡി) േലാവ� െപരിയാ� അണെ��ി� നി�ം മണ� വാരാ� 2010-� �ാവ��� സിമ�റ് ക�നി�്

കരാ� ന�കിെയ�ി�ം ആയത് നട�ാെത േപായതിെ�റ കാരണം വ��മാ�ാേമാ; ഇേ�ാ�ം ഈ

കരാ� നിലനി���േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

ഡബി� ഡ�� ൈവദ�തി ൈല�

2493. �ീ.പി.ഉൈബ��

,, പി.െക.അ� റ�്

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്

,, പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ��തി സൗ�ദ ഡബി� ഡ�� ൈവദ�തി ൈല� സം�ാന�് യാഥാ���മായി�േ�ാ;

(ബി) മര�� �റി�ാെത ���ിയ �ലം �േയാജനെ���ി�� ഈ സംവിധാന�ിെ� മ� �ധാന

സവിേശഷതക� വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) ഈ സംവിധാനം ഇേ�ാ�  എവിെടെയ�ാം നട�ാ�ിയി��്;  ��ത�  ഭാഗ�ളിേല�്

വ�ാപി�ി�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ഡി) ൈവദ�തി വിതരണ സംവിധാന�ി�  ഇ� വഴി �തീ�ി�� േന���  എെ��ാെമ�്

വിശദീകരി�ാേമാ ?

�ളയ�ി� െെവദ�തി വ��ിെ� വിവിധ പ�തിക���ായ നാശന���

2494. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 2018,2019  വ�ഷ�ളി�  ഉ�ായ �ളയ�ി�  െെവദ�തി വ��ിെ� വിവിധ പ�തിക��്

ഓേരാ വ�ഷ�ം എ� നാശന��� ഉ�ായി�െ��് കണ�ാ�ിയി�േ�ാ; വ��ിന് ഉ�ായ

െമാ�ം ന�ം എ�; �ധാന നാശന��� എെ�ാെ�യാണ്; ഏെത�ാം പ�തിക��ാണ്

ന�ം ഉ�ായത്;

(ബി) എ�ി�  അവ പരിഹരി��തിന് നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  എെ�ാെ�െയ�്

വിശദമാ�ാേമാ?

ഇ-െപ�െമ�് സംവിധാനം



2495. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െെവദ�തി ബി�് അട�ാ� ഗാ�ഹിക ഉപേഭാ�ാ�� ഇ-െപ�െമ�് സംവിധാനം

ഉപേയാഗി��തിെ� �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഈ സംവിധാന�ി�െട െെവദ�തി ബി�് അട�� ഗാ�ഹിക ഉപേഭാ�ാ��െട എ�ം ശതമാന

കണ�ി� ജി� തിരി�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഇ-െപ�െമ�് രീതി ജന���് �പരിചിതമാ�ാ� െെവദ�തി വ��് ഏെത�ി�ം തര�ി�ളള

�ചരണ �വ��ന�� നട��േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

െക.എസ്.ഇ.ബി.�െട �തിയ പ�തിക�

2496. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ഇ.ബി.  നട�ിലാ�ാ�  ഉേ�ശി�� �തിയ പ�തിക�  സംബ�ി� വിശദാംശ��

ന��േമാ;

(ബി) ��ത പ�തികളി�െട െെകവരി�ാ� കഴി�� േന��� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�േമാ?

െക.എസ്.ഇ.ബി.യിെല സാ��ിക �തിസ�ി

2497. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സാ��ിക �തിസ�ിെയ �ട��് ഇ���ി��ത് േകാടി �പ �ടി വാ� എ��ാ�

െക.എസ്.ഇ.ബി തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) 2017-�  ആ�.ഇ.സി.  (�റ�  ഇല�ിഫിേ�ഷ�  േകാ��േറഷ�  ലിമി�ഡ്)-�  നി�്

െക.എസ്.ഇ.ബി �് അ�വദി� ര�ായിരം േകാടി വാ�യി�  നി�് െക.എസ്.ഇ.ബി.

െെക��ാനായി ബാ�ി ഉ�ായി�� ഇ���ി��ത് േകാടി �പയാേണാ ഇേ�ാ�  വാ�യായി

വാ��െത�് െവളിെ���ാേമാ;

(സി) െക.എസ്.ഇ.ബി �റേമ നി�് വാ�� െെവദ�തി�് പണം െകാ��ാ�  ഇ�ാ�

സാഹചര��േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) കഴി� ��  30  വെര ശ�ളം,  െപ�ഷ�, െെവദ�തി വാ��  എ�ിവയിലട�ം

െക.എസ്.എ.ബി �െട �ടി�ിക ���ിയ�പത് േകാടി �പയാേണാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

ൈവദ�തി ചാ��് �ടി�ിക പിരിെ����ത് സംബ�ി�്.

2498. �ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) ഈ ഗവ�െമ�് അധികാര�ി�  വ�േ�ാ�  ൈവദ�തി ചാ��് ഇന�ി�  വ�കിട

�ാപന�ളി�  നി�ം മ�ചില വ��ികളി�  നി�ം പിരിെ���ാ�  ബാ�ി��ായി�� �ക

എ�യാണ്; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഇതി� എ��ക പിരിെ��െ��ം ആരി� നിെ�ാെ� പിരിെ��െ��ം വ��മാ�േമാ;

(സി) പിരി�കി�ാ�� �കയിന�ി�  �ക അട��തി�  നി�് ആെരെയ�ി�ം ���മാേയാ

ഭാഗികമാേയാ ഒഴിവാ�ി ന�കിയി�േ�ാ; എ�ി� അത് ആരി� നിെ�ാെ�; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഈയിന�ി� എ��ക ഒഴിവാ�ി ന�കിെയ�ം ഇ�െന ഒഴിവാ�ി ന�കിയതിനാധാരമായ

ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ഇ) ��ത �ക പിരിെ���ാെത െക.എസ്.ഇ.ബി.  ഉേദ�ാഗ��  േബാധ���ം �തിയ ൈവദ�തി

കണ�� അവ��് ന��കേയാ നിലവി��തിന് േവറി�് ൈവദ�തി ലഭ�മാ�� സംവിധാനം

ഒ��കേയാ െച�േതാ; എ�ി� അത് എ� േക�കളിെല�് വ��മാ�േമാ;

(എഫ്) ഒ� ഗാ�ഹിക ഉപേഭാ�ാവ് ൈവദ�തി ചാ��് അട��തി�  ഡിസ് കണ��  തീയതിയി�

നി�് ഒ� മണി��േപാ�ം ഇളവ് അ�വദി�ാെത ൈവദ�തി വിേ�ദി�് ഇ��ിലാ�� ഗവ�െമ�്

കി�ാ�� പണം പിരിെ���ാതിരി��ത് നീതിയാേണാ; ഇ�ാര��ി� �േത�കം ഒ� ൈ�വ്

നട�ി പണം പിരിെ���വാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

��വ� വീ�കളി�ം ൈവദ�തി

2499. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ��വ�  വീ�കളി�ം ൈവദ�തി എ�ി��തി�� സ��ാ�  പ�തി എ�ാണ് ���ീകരി�ത്

എ�ം ��ത പ�തിയി� ഈ സ��ാ� കാലയളവി� എ� �തിയ കണ��ക� ന�ി എ�ം

ഇതിനായി ൈവദ�ത േസവന േമഖലയി� ഏെത�ാം ച���ം നടപടി�മ��ം ല�കരിെ��ം

എെ��ാം വിവര സാേ�തിക വിദ�ക�െട അടി�ാന�ിലാണ് ഈ പ�തി നട�ാ�ിയത് എ�ം

വ��മാ�േമാ;

(ബി) െക.എസ്.ഇ.ബി.  �െട �വ��നെ�ല�ക�ം ൈവദ�തി വാ��  െചല�ക�ം എ�കാരം

��ിസഹമാ�ി എ�ം ആയ�വഴി എ�ാവ��ം താ�ാ�� നിര�ി� എ�കാരം ൈവദ�തി

ലഭ�ത ഉറ�ാ�ി എ�ം ആയതിന് സ�ീകരി� മാനദ��� എെ��ാം എ�ം വ��മാ�േമാ?

റാ�ിഡ് െറേ�ാ�സ് ടീം

2500. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) നില�� െക.എസ്.ഇ.ബി ഡിവിഷന് കീഴി� റാ�ിഡ് ആ�� ടീം �പീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) 2019-െല �ളയ�ി� തകരാറിലായ െെവദ�തി വിതരണം �ന:�ാപി��തിന് ��ത ടീമിെ�

േസവനം ലഭ�മായി�േ�ാ;



(സി) മലേയാര �േദശമായതിനാ�ം ��തി �ര� സാധ�ത നിലനി����മായ �േദശമായതിനാ�ം

ഇല�ി�� സ��ി�ക��് �റെമ നില�� ഡിവിഷ� കീഴി� റാ�ിഡ് െറേ�ാ�സ് ടീം �ടി

�പീകരി�േമാ?

െെവദ�തി ��പേയാഗം

2501. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െെവദ�തി േബാ�ഡ് ഉപേഭാ�ാ�േളാട് കണ�ഡ് േലാഡ്  31.10.2019  ന് ��പ്

അറിയി�ണെമ�് കാണി�് െമാെെബ�  സേ�ശം അയ�ത് െെവദ�തി േബാ�ഡിെ�

തീ�മാന�കാരമാേണാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഉപേഭാ�ാ�� അവ�െട വീ�കളി� അധികമായി നി��ാണേമാ മേ�ാ െച�ി�ിെ��ി�ം അവരി�

നി�ം നി�ബ�മായി �േത�ക അേപ�േഫാറ�ി�  ആയത് എ�തി വാ�വാ�

നി�േ�ശി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�േമാ;

(സി) െെവദ�തി ��പേയാഗം കെ���തിന് നിലവി�ളള രീതി എെ��് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) 2010  ജ�വരി �ത�  നാളി�വെര െെവദ�തി ��പേയാഗം െച� എ� േക�ക�

കെ��ിയി�െ��ം ഇൗ േക�കളി� എ�� നടപടികെളെ��ം അറിയി�േമാ;

ഡാ�ക�െട സംഭരണേശഷി വ��ി�ി�ൽ

2502. �ീ.െക.�േരഷ് ���് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െെവദ�തി വ��ിെ� കീഴി�� ഡാ�കളി�നി�ം മണ�  നീ�ി ഡാ�ക�െട സംഭരണേശഷി

വ��ി�ി�� ���ി നിലവി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�  േശഖരി�െ��� മണ�  എ�കാരമാണ് വിതരണം െച��ത് എ�്

വ��മാ�ാേമാ?

ഇല�ിക് േപാ�ക� മാ�ി �ാപി��തി� നടപടി

2503. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� �ധാനെ�� പാതകളി� ഉ�െ�െട േറാ�വികസനം നട�് കാല�� കഴി�ി�ം

മാ�ി�ാപിേ�� ഇല�ിക് േപാ�ക� ഗതാഗതതട�ം ��ി�ം അപകടകരമായ വിധ�ി�ം

കാണെ���ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) േമ�  �ചി�ി� സാഹചര�ം ഉ�ാ��തിെ� കാരണ��  പരിേശാധി�ി�േ�ാ;  വിശദാംശം

അറിയി�േമാ;

(സി) അ�കാരം അപകടകരമാംവിധം േറാഡി�  തട�ം ��ി�� ഇല�ിക് േപാ�ക�ം



�ാ�േ�ാ�മ�ക�ം അടിയ�രമായി മാ�ി �ാപി��തിന് ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ൈവദ�തേബാ�ഡിെന ലാഭ�ി� ആ��തിന് നടപടി

2504. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ�

,, എം.ഉ��

േഡാ.എം. െക. �നീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) നട�സാ��ിക വ�ഷം ൈവദ�തേബാ�ഡിെന ലാഭ�ി�  ആ��തിന് കഴി�െമ�്

�തീ�ി��േ�ാ;

(ബി) േബാ�ഡിെന ലാഭ�ിലാ�ാ� സ�ീകരി�� നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�േമാ?

െക. േഫാൺ പ�തി

2505. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക. േഫാൺ പ�തി�െട ല��ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട ല��സാ�ാ��ാരം എ�െനെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) പ�തി എ�് ക�ീഷൻ െച�ാൻ കഴി�െമ�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) പ�തി നട�ിലാ��ത് െക.എസ്.ഇ.ബി.േനരി�ാേണാ മ�് ഏജൻസി �േഖെനയാേണാെയ�്

വിശദമാ�േമാ?

െച�കിട ജലെെവദ�ത പ�തികെള േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് നടപടി

2506. �ീ.എം. രാജേഗാപാല�

,, ബി.ഡി. േദവ�ി

,, േജാ�ജ് എം. േതാമസ്

,, എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഉ�ാ�� ഉൗ�� �തിസ�ി�് പരിഹാരമായി െച�കിട ജലെെവദ�ത

പ�തികെള േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് ഈ സ��ാ�  എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�വ��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് �ട�ി�ിട�� ജലെെവദ�ത പ�തികളി�  എ� പ�തിക�െട നി��ാണ

�വ��ന�� �നരാരംഭി�ി�െ��് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത ജലെെവദ�ത പ�തികളി�  നി�ം എ� െമഗാവാ�് െെവദ�തി ഉ�ാദി�ി�ാ�

സാധി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;



(ഡി) നി��ാണ�ിലിരി�� െച�കിട ജലെെവദ�ത പ�തിക�െട നി��ാണ �േരാഗതി യഥാസമയം

വിലയി���തി�ം അവ ത�രിത ഗതിയി�  ���ിയാ�ി ഉൗ�� �തിസ�ി�് പരിഹാരം

കാ��തി�ം എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ിരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

ൈവദ�തി േസവന േക���

2507. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഉപേഭാ� േസവനം െമ�െ����തിനായി െക.എസ്.ഇ.ബി പ�തിക�  ആവി�രി�ി�േ�ാ;

വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) െക.എസ്.ഇ.ബി �െട ��ാഡ് ക�േ�ാ� െസ��ക� �വ��ന�മമായി�േ�ാ; എെ�ാെ�

േസവന�ളാണ്അതി�െട ല��മി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േബാ�ഡിെ� �വ��ന��  ��ത�  കാര��മമായി നട�ിലാ��തിന് ഇ.ആ�.പി എ�

േസാ�് െവയ� നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

(ഡി) ഉപേഭാ� േസവന��  െമ�െ���വാ�  ൈവദ�തി േസവന േക���  ആരംഭി�വാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ;എ�ി� അതി�� നടപടി�മ�� ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ ?

ഫിലെമ�് രഹിത േകരളം പ�തി

2508. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഫിലെമ�് രഹിത േകരളം പ�തി�െട നിലവിെല അവ� എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട �ണഫല�� എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ഇടമലയാ� ൈഹേ�ാ ഇല�ിക് േ�ാജ�്

2509. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഇടമലയാ�  ൈഹേ�ാ ഇല�ിക് േ�ാജ�ിെ� ഭാഗമായി �ത�ാ�െക�ി�  നി��ാണം

നട�വ�� മിനി ൈവദ�ത പ�തി�െട നിലവിെല �ിതി അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇനി എെ��ാം ���ികളാണ് ���ീകരി�ാ��െത�് അറിയി�േമാ;

(സി) സമയബ�ിതമായി ഈ നി��ാണം ���ീകരി�േമാ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ?

�ാ�സ് �ിഡ് പ�തി�െട എ�ിേമ�ക�

2510. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) �ാ�സ് �ിഡ് പ�തി�െട എ�ിേമ�ക�  െക.എസ്.ഇ.ബി.-യിെല ഉേദ�ാഗ�െര ഒഴിവാ�ി

�േത�കം നിേയാഗി�െ�� ചീഫ് എ�ിനീയ�  �ഖാ�ിരം ത�ാറാ�ിയതിെ� കാരണം

എ�ാെണ�് വിശദീകരി�േമാ;  ഇ�െന എ�ിേമ�് ത�ാറാ��തിന് സ��ാ�  അ�മതി

ന�കിയി�േ�ാ; എ�ി� അതിെ� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) അ�കാരം ത�ാറാ�ിയ എ�ിേമ�് �ക�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;  ��ത എ�ിേമ�്

�കയി�  വ��നവ് വ��ിയി�ാേണാ കരാ�  ന�കിയി�ളളത്;  എ�ി�, എ� ശതമാനം

വ��നവ് വ��ിയാണ് കരാ� ന�കിയെത�റിയി�ാേമാ;

(സി) �ാ�സ് �ിഡ് കരാ� സംബ�ി�് വിജില�സ് ക�ി�് െവരിഫിേ�ഷ� നട�ിയി�േ�ാ; എ�ി�

അതിെ� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

ബാരാേപാ� ജലൈവദ�ത പ�തി�് സംഭവി� നാശന���

2511. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ക��  ജി�യിെല ബാരാേപാ�  ജലൈവദ�ത പ�തി�്  2018,  2019  എ�ീ വ�ഷ�ളി�

ഉ�ായ �ളയ�ിൽ സംഭവി�ി�� നാശന��� എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) 2018  െല നാശന���  പരിഹരി��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�  എെ��ാം;  ��ത

പ�തി�െട നിലവിെല �വ��ന�ിതി വിശദമാ�ാേമാ?

േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല െച�കിട ജലെെവദ�ത പ�തിക�

2512. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് ജി�യി�  നിലവി�  എ� െച�കിട ജലെെവദ�ത പ�തികളാ�ളളെത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��തായി ഏെതാെ� പ�തികളാണ് ആരംഭി�ാ� ഉേ�ശി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഓേരാ പ�തി�ം �തീ�ി�� െചലവ് എ� വീതമാണ്;

(ഡി) ഏെത�ി�ം ���ി�് ഭരണാ�മതി ലഭി�ി�േ�ാ;

(ഇ) ��തായി നി�േ�ശി�െ�� ഓേരാ പ�തിക�െട�ം നിലവി�ളള �ിതി സംബ�ി�്

വിശദമാ�ാേമാ?

�ാ���ിഡ്-2 പ�തി

2513. �ീ.സ�ി േജാസഫ്

,, അ�പ് േജ�ബ്

,, േറാജി എം. േജാ�

,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം



മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2021-ഒാ� �ടി ആേഗാള നിലവാര�ി���ം �ണേമ����ം ആയ ൈവദ�തി

ഉപേഭാ�ാ���് ലഭ�മാ��തിന് ൈവദ�തി േബാ�ഡ് എെ�ാെ� പ�തികളാണ്

നട�ിലാ��ത്;

(ബി) ഇതിനായി േ�ാജ�് മാേന�െമ�ക�  �പീകരി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  അവ�െട �വ��നം

വിശദമാ�േമാ;

(സി) �ാ���ിഡ്-2  പ�തി�ായി കി�ബിയി�  നി�ം ഇതിനകം എ�് സഹായമാണ് ലഭി�ത്;

��ത �ക ഏെതാെ� നവീകരണ �വ��ന���ാണ് ഉപേയാഗി�ത്;

(ഡി) ��ത പ�തി�െട ഒ�ാം ഘ��ി�  ഏെത�ി�ം േക� ഏജ�സിക�  ധനസഹായം

ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഇ) ഈ പ�തി�െട ര�ാം ഘ��ിെ� �പേരഖ ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;  ��ത ഘ��ി�

നട�ിലാ�� കാര��� എെ�ാെ�യാണ്; വിശദമാ�േമാ?

മല�റം മ�ല�ിെല േവാ�േ�ജ് ഇം��െമ�് ���ിക�

2514. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) മല�റം മ�ല�ി�  നട�ാ�ിവ�� േവാ�േ�ജ് ഇം��െമ�് പരിപാടിക�  െസ��ക�

തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഓേരാ ���ി�േട�ം �േരാഗതി�ം ���ീകരി�ാെന��� സമയ�ം െവളിെ���േമാ;

(സി) മല�റം നഗര�ി�  നട�ാ�� അ���ൗ�് േകബി�  സി��ിെ� �േരാഗതി

വിശദീകരി�േമാ?

ഡാ�കളിെല ജലേശഖരം

2515. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈവദ�തി േബാ�ഡിെ� കീഴി�� ഡാ�കളി� 15.10.2019െല �ിതി �കാരം എ� ശതമാനം

ജലേശഖര�െ��് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ഇത് ഉപേയാഗി�് എ� ദശല�ം �ണി�് ൈവദ�തി ഉ�ാദി�ി�വാ� കഴി�െമ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) �ലാവ�ഷം സജീവമാ�െമ� കാലാവ� �വചനം യാഥാ���മായാൽ സം�ാനം നിലവിൽ

േനരി�� ൈവദ�തി �തിസ�ി പരിഹരി�വാ� സാധി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

െെവദ�തി ഉ�പാദന�ി� വ��ന



2516. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി� േശഷം െച�കിട ജലെെവദ�ത പ�തി,  സൗേരാ��

െെവദ�തി പ�തി എ�ിവയി�െട എ� െമഗാവാ�ിെ� ഉ�പാദന വ��നയാണ്

െെകവരി�ി��ത്; ഇ� സംബ�ി� വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(ബി) െെവദ�തി ഉ�പാദനം വ��ി�ി�വാ� സ�ീകരി� മ� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്; വിശദാംശം

വ��മാ�േമാ?

കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� �തിയ �ാ�േ�ാ�മ�ക�

2517. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി�  ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം എ� �തിയ

�ാ�േ�ാ�മ�ക� �ാപി� എ�് മ�ലം തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��തായി എ� �ാ�േ�ാ�മ�ക�െട െ�ാേ�ാസ�ക�െ��ം മ�ലം തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�വെര �ാ�േ�ാ�മ�ക�  �ാപി� �ല�ം ഇനി �ാപി�ാ�  ഉേ�ശി�� �ല�ം

ഏെതാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഒ� �ാ�േ�ാ�മ� �ാപി�ാ� സ��ാരിെ� െചലവ് എ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

ൈവദ�തി േബാ�ഡിെ� �ടി�ിക

2518. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വ�കിട ഉപേഭാ�ാ�ളി� നി�് മാ�ം ൈവദ�തി േബാ�ഡിന് ലഭിേ�� ബി�

�ടി�ിക �ക ഈടാ��തിന് ഫല�ദമായ നടപടിക�  സ�ീകരി��ി� എ� കാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ��ത �ടി�ിക ���മായി ഈടാ��തിന് സ�ീകരി�വ�� നടപടിക�

എെ��ാമാെണ�ം ഈയിന�ി�  നാളി�വെരയായി എ� �ക ലഭി�ി�െ��ം

വിശദീകരി�േമാ;

(സി) േകാടതി വ�വഹാര�ളി�െ��് എ� �ക �ട�ി കിട���്; ഇവ േവഗ�ി� തീ��ാ��തി�ം

�ടി�ിക പിരിെ����തി�ം സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാമാണ്; വിശദാംശം െവളിെ���േമാ;

(ഡി) േബാ�ഡിെ� ഒ� തവണ തീ��ാ�� പ�തിയി� കീഴി� എ� �ടി�ിക പിരി�് കി�ിയി��്;

ജി� തിരി�് വിശദാംശം െവളിെ���േമാ?

ൈവദ�തി കണ��ക�ം േകടായ മീ��ക�ം



2519. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം

,, പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഗാ�ഹിക കണ��, േകാേമഴ് സ�ൽ കണ��, അ�ി���റ�  കണ��

�ട�ി വിവിധ വിഭാഗ�ളിലായി െക.എസ്.ഇ.ബി. എ� കണ��ക� ന�കിയി�െ��് തരം

തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതി� ഏെത�ി�ം വിഭാഗ�ിന് ൈവദ�ത ചാ�ജ് വ��ി�ി��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ി�

വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) നിലവി�  സം�ാന�് എ� ൈവദ�ത മീ��ക�  �വ��നരഹിതമായി�െ��്

കണ�ാ�ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ; ഇ� �ലം െക.എസ്.ഇ.ബി.�് �തിമാസം

എ� �പ�െട വ�മാനന�ം ഉ�ാ��െവ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഈ ന�ം പരിഹരി��തിന് സ�ീകരി�വ�� നടപടിക� എെ��ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ?

വയനാട് ജി�യി� ന�കിയ ൈവദ�തി കണ��ക�

2520. �ീ.ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം വയനാട് ജി�യി�  ന�കിയ ൈവദ�തി

കണ��ക� മ�ലം തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ൈവദ�തിേമാഷണം തട��തിന് വയനാട് ജി�യി� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല ൈവദ�തീകരണം

2521. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല കേ�ലിേമട്,  തലവ��ാറ,  ��ി�ാറ �േദശ�ളി�

ൈവദ�തീകരണം ���ിയാ�ാ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇതിെ� കാരണം എെ��്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) സ��� ൈവദ�തീകരണ പ�തിയി�  ഉ�െ���ി ��ത �േദശ�ളിെല ൈവദ�തീകരണ

നടപടിക�  േവഗ�ി�  ���ീകരി��തിന് ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;എ�ി�

വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

സൗര പ�തി

2522. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) െക.എസ്.ഇ.ബി. �ം അന��ം സം��മായി നട�ിലാ�� 'സൗരപ�തി�െട' വിശദാംശ��

വ��മാ�േമാ;

(ബി) പാഴ് നില�ളി�ം ജേലാപരിതല�ി�ം സൗേരാ�� �ാ�ക�  �ാപി�� പ�തി ഏത്

ഘ��ിലാണ്;  ഇതി�െട എ� െമഗാവാ�് െെവദ�തി ഉ�ാദി�ി�വാനാണ് ല��മി��െത�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) സം�ാനെ� സ��ാ�  ഓഫീ�കളി�  േസാളാ�  നിലയം �ാപി�� പ�തി

ആവി�രി�ി�േ�ാ;  ഇതിനകം എ� ഓഫീ�കളി�  ഇത് �ാവ��ികമാ�ി;  ഇവ�െട

�വ��നം വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ഡി) ��ത പ�തി �കാരം നിയമസഭാ മ�ിരം, െസ��റിേയ�്, പ�ിക് ഓഫീസ് എ�ിവിട�ളി�

ഇ�രം നിലയ�� �ാപി��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ?

�ര�റ സൗരൈവദ�തി പ�തി

2523. �ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ�

�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി

�ീ.ആ�ണി േജാ�

,, പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഊ�േ�ാ�പാദന രംഗ�് സ�യംപര�ാ�ത ൈകവരി��തിനായി ഈ സ��ാ�  നട�ാ�ി

വ�� �തന പ�തിക� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �ര�റ�് സൗര ൈവദ�തി�ാ�് �ാപി�� പ�തി ഏത് ഘ��ിലാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഇ�കാരം എ� െമഗാവാ�് ൈവദ�തി ഉ�ാദി�ി�ാനാണ് ല��മി��െത�ം ഏെത�ാം

െക�ിട�െളയാണ് ഇതിനായി െതരെ����െത�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത പ�തി�ാ�ളള െട�ഡ� നടപടിക� ആരംഭി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല േസാളാ� െെവദ�ത �ാ�്

2524. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല േസാളാ�  െെവദ�ത �ാ�കളി�  നി�ം ഇേ�ാ�  എ� �ണി�്

െെവദ�തിയാണ് ഉ�ാദി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിനായി എ� േകാടി �പ �ത��ട�ിയി�െ��് അറിയി�േമാ?

സ��ാ� െക�ിട��� �കളി� സൗേരാ�� �ാ�്

2525. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) സ��ാ�  െക�ിട��� �കളി�  സൗേരാ�� �ാ�് �ാപി�� പ�തി�െട �േരാഗതി

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതി�െട എ� �ണി�് െെവദ�തി ഇതിനകം ഉ�പാദി�ി�വാ� കഴി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത പ�തി ��ത�  വ�ാപി�ി��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ�

ഉേ�ശി�ി��ത്; വിശദാംശം നൽ�േമാ?

വീ�ക��് �കളി� േസാളാ� പാന� വ�� പ�തി

2526. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് അധിക ൈവദ�തി ഉ��ാദി�ി��തിെ� ഭാഗമായി വീ�ക��് �കളി� േസാളാ�

പാന� വ�� െക.എസ്.ഇ.ബി.�െട പ�തി ഏത് ഘ�ം വെരയായി എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) പ�തി നട�ാ��തിന് സഹകരി�െകാ�് എ� വീ�ടമ��  അേപ� ന�കി എ�് ജി�

തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;  ഓേരാ ജി�യി� നി�ം അേപ� ലഭി�തി� �കാരം എ�

േപെര െതരെ��� എ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) പ�തി നട�ാ��തിന് എെ��ി�ം സാേ�തിക തട�ം ഉേ�ാ;  വിശദമാ�ാേമാ;  ഇെ��ി�

പ�തി എ�േ��് നട�ാ�ാനാ�ം എ�് വ��മാ�േമാ?

ൈവദ�തി അ�ബ� അപകട�ളി� മരണെ��വർ

2527. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് കഴി� പ�് വ�ഷ�ിനിെട ൈവദ�തി ക�ി െപാ�ി വീ��തട�ം ൈവദ�തി

അ�ബ� അപകട�ളി� മരണെ��വ�െട എ�ം എ�െയ�് അറിയി�േമാ; അപകട�ളി�

മരണെ�� െപാ� ജന��, ൈവദ�തി േബാ�ഡ് ജീവന�ാ� എ�ിവ�െട എ�ം എ� വീതെമ�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ൈല� െപാ�ി വീ��തട�ം ൈവദ�തി അ�ബ� അപകട�� ഇ�ാതാ�ി ജന��െട ജീവ�ം

സ��ി�ം �ര�െയാ��ണെമ� 2005- െല ൈഹേ�ാടതി ഉ�രവ് നട�ാ�ാ� ൈവദ�തി

േബാ�ഡിന് കഴി�േവാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ���  ൈവദ�തി നിയമം  (1956)  അ�ശാസി�� ��വ�  �ര�ാ നടപടിക�ം

ആ�മാസ�ിനകം സ�ീകരി�െമ�് ൈഹേ�ാടതിയി� ൈവദ�തി േബാ�ഡ് ഉറ�് ന�കിയി�്

പതി��് വ�ഷം കഴി�ി�ം ഇ�ര�ി�� അപകട��  വ��ി�വ��തായി വ��ിെ�

��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ഇ�ര�ി�� അപകട���് ശാശ�ത പരിഹാരം കാ�വാ�  എെ�ാെ� നടപടിക�

സ�ീകരി� വ��െവ�് വ��മാ�േമാ?



െക.എസ്.ഇ.ബി.�െട �തിയ െസ�� ഓഫീ�ക�

2528. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ഇ.ബി.�െട �തിയ െസ�� ഓഫീ�ക� ആരംഭി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല �വാ�പറ� ആ�ാനമായി �തിയ ഒ� െസ��  ഓഫീസ്

ആരംഭി�ണെമ� ആവശ��ിേ�� സ�ീകരി�വ�� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

വിള�രി� െക.എസ്.ഇ.ബി. െസ�� ഓഫീസ്

2529. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) പ�ാ�ി മ�ല�ിെല വിള�രി�  െക.എസ്.ഇ.ബി.�െട െസ��  ഓഫീസ്

ആരംഭി��തി�� നടപടി�മ�� ഏ� ഘ��ിലാെയ�് വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) ��ത െസ�� ഓഫീസ് ഈ വ�ഷം തെ� �വ��നം ആരംഭി�വാ� സാധി�േമാെയ�്

അറിയി�േമാ?

���ള�് ൈവദ�തി വ��ിെ� െസ�� ഓഫീസ്

2530. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) മല�റം ജി�യി� ���ള�് ൈവദ�തി വ��ിെ� െസ�� ഓഫീസ് �ട��തിന് അ�മതി

ന�കിയി�ം ഇ�വെര �വ��നം ആരംഭി�ാ�തിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഓഫീസിന് േവ�ി ��വ�� �ാമപ�ായ�ിെ� അധീനതയി�� സാം�ാരിക േക�ം

വി�ന�കാ�  ത�ാറായി ൈവദ�തി വ��ിന് ക�് ന�കിയത് ��യി�െ��ി�േ�ാെയ�്

അറിയി�ാേമാ;

(സി) എ�ി�  ���ള�് െസ��  ഓഫീസ് �ട��തിന് ഇനി എ�് തട�മാ��െത�്

വിശദമാ�ാേമാ?

�മളി സബ് േ�ഷൻ

2531. �ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പീ�േമട് നിേയാജകമ�ല�ിൽ ��തായി ക�ീഷൻ െച� െക.എസ്.ഇ.ബി.  �മളി സബ്

േ�ഷൻ ല��ം വ�ി�� എ�ാ �േദശ�ം സബ് േ�ഷനിൽ നി�� വിതരണ�ംഖല

�ാപി�വാൻ കഴി�ി�േ�ാ;



(ബി) സബ് േ�ഷൻ പരിധിയിൽ �ണേമ��� ൈവദ�തി ഇനി�ം ലഭ�മാ�വാൻ കഴി�ി�ി�ാ�

�േദശ�ൾ നിലവി�േ�ാ;

(സി) എ�ിൽ ഈ ��ം പരിഹരി�വാൻ എ� കാലെമ��ം; വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�േമാ?

പാറ�ാല മ�ല�ി� സബ് േ�ഷ�ം െസ�� ആഫീ�ം

2532. �ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) പാറ�ാല മ�ല�ിെല ഒ�േശഖരമംഗലം �ാമപ�ായ�് േക�മാ�ി ഒ� ഇല�ി�� സബ്

േ�ഷ�  ആരംഭി��തിനായി സമ��ി� െ�ാേ�ാസലിേ��  �ട�നടപടിക�

സ�ീകരി�ി�േ�ാ;എ�ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഒ�േശഖരമംഗലം,  ആര��േകാട് പ�ായ�കളിെല ഉപേഭാ�ാ��െട സൗകര��കാരം

ആര��േകാട് േക�മായി ഒ� ഇല�ി��  െസ��  ആഫീസ് �ാപി�� കാര�ം

പരിഗണനയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

ഇ��ാ�� ആ�ാനമായി �തിയ െസ��

2533. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ��� െക.എസ്.ഇ.ബി.  െസ�� വിഭജി�് ഇ��ാ�� ആ�ാനമായി �തിയ െസ��

ആരംഭി�ണെമ�ത് സംബ�ി� എെ��ി�ം െ�ാേ�ാസ� നിലവി� ൈവദ�തി േബാ�ഡി�

ഉേ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ��ാ��  ആ�ാനമായി െസ��  ആരംഭി�ണെമ�ത് സംബ�ി�് ൈവദ�തി േബാ�ഡ്

എ�� നടപടിക� അറിയി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

െച��രിെല സബ് േ�ഷ� നി��ി��തി�� സാധ�താപഠനം

2534. �ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

െച���  മ�ല�ിെല ക�ിേ�രി േക�മാ�ി ഒ� സബ് േ�ഷ�  നി��ി��തി��

സാധ�താപഠനം വ��് തല�ി� നട�ിയതിെ� �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ ?

െതാ��� 110 െക.വി. സബ് േ�ഷ�

2535. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) െന�ാ�ി�കര െതാ��ലി� �ാപി�� 110 െക.വി. സബ് േ�ഷെ� നി��ാണ ���ിക�

���ീകരി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;  നിലവി�  ഏെത�ി�ം ���ി ���ീകരി�ാ�

ഉേ�ാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െതാ���  110 െക.വി.  സബ് േ�ഷ�  ���ി �ർ�ീകരി�ാൻ എ� േകാടി �പയാണ്

േവ�ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത സബ് േ�ഷെ� നി��ാണം ���ീകരി�േ�ാ� ൈവദ�തി�െട �േയാജനം ഏെതാെ�

�േദശ�ാണ് ലഭി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ?

െക.എസ്.ഇ.ബി. യിെല അസി��് എ�ജിനീയ�, സ�് എ�ജിനീയ� ത�ികകളിെല ഒഴി�ക�

2536. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

െക.എസ്.ഇ.ബി.  യിെല അസി��് എ�ജിനീയ�, സ�് എ�ജിനീയ�  ത�ികകളി�  എ�

ഒഴി�ക�െ��് കണ�ാ�ിയി�േ�ാ; ഇവ നിക��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ആല�ാട്- ��്-മന�ടി-ശാ�ാംകടവ് േറാഡി� െത�വ് വിള�്

2537. �ീമതി ഗീതാ േഗാപി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

നാ�ിക മ�ല�ിെല പാറളം �ാമപ�ായ�ിെല ആല�ാട്-  ��്-മന�ടി-ശാ�ാംകടവ്

േറാഡി� െത�വ് വിള�് �ാപി��തിന് 05.02.2019 � ന�കിയ നിേവദന�ിേ��(റഫ:

നം. 544/VIP/Min(Ele)2019) സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

മറി�ഴ(���േതാട്) ജല െെവദ�ത പ�തി

2538. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) തി�വ�ാടി മ�ല�ിെല മറി�ഴ  (���േതാട്)  ജല െെവദ�ത പ�തി�െട വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) പ�തി ഇേ�ാ� ഏ� ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) പ�തി എേ�ാ� ആരംഭി�ാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

ഹരി�ാട് മ�ല�ിെല െക.എസ്.ഇ.ബി പ�തിക�

2539. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) എം.എ�.എ.�ാേദശിക വികസന ഫ�ി� ഉ�െ���ി ഹരി�ാട് മ�ല�ി� െക.എസ്.ഇ.ബി

�േഖന നട�ിലാ�� പ�തിക�െട വിശദാംശ�� അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത േ�ാജ�ക�െട നിലവിെല അവ� വിശദമാ�േമാ?

പാല��്-െച�കാനം-ക�� േറാഡിെല ഇല�ിക് േപാ�ക�

2540. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല പിലാേ�ാട് െക.എസ്.ഇ.ബി.  സബ് ഡിവിഷെ� പരിധിയി��

പാല��്-െച�കാനം-ക��  പി.ഡ�ി�.ഡി.  േറാഡിെല ഇല�ിക് േപാ�ക�  മാ�ി

�ാപി�ാ� �ക ഒ��ി മാസ�� കഴി�ി�ം േപാ�ക� മാ�ാ� െെവ��ത് എ�െകാെ��്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േറാഡ് ���ി�് തട�ം േനരി��തിനാ�  എേ�ാ�  ഇ� മാ�ി �ാപി�െമ�്

വ��മാ�ാേമാ?

സഹകരണ ബാ�കളി�െട െക.എസ്.ആ�.ടി.സി െപ�ഷ�

2541. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സഹകരണ ബാ�ക�െട സഹായേ�ാെട െക.എസ്.ആ�.ടി.സിയി�  െപ�ഷ�  ന���

പ�തി വിജയ�ദമാേണാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇ�ാര��ിനായി ഇതിനകം എ�് �കയാണ് സഹകരണ �ാപന�� ന�കിയത്;  ഇതിന്

ഈടാ�� പലിശ നിര�് എ�യാണ്;

(സി) സഹകരണ ബാ�ക�  ന�കിയ �ക പലിശ സഹിതം സ��ാ�  ബാ�ക��് മട�ി

ന�കിയി�േ�ാ; ഇനി എ�് �ക ബാ�ക��് ന��വാ��്;

(ഡി) സഹകരണ ബാ�ക�മാ�� കരാ�  കാലാവധി എ�ാണ് അവസാനി�ത്;  ആയത്

����തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ; എ�ി� എ� കാലേ�െ��് വ��മാ�േമാ?

ഏറനാട് മ�ല�ിെല െകയ� േഹാം പ�തി

2542. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ളയ�ി� വീ�ക� നശി�വ��് സഹകരണ വ��ിെ� കീഴി� വീട് നി��ി�്

ന���തിന് പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(ബി) അ�കാരം എ� വീ�ക�  നി��ി�് ന��വാനാണ് പ�തി ആവ�രി�െത�ം  2019

െസ��ംബ� 30 വെര എ� വീ�ക� ���ിയാ�ിെയ�ം അറിയി�േമാ;



(സി) ഇതിേല�് എ� �ക െചലവാെയ�് ജി� തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) െകയ�  േഹാം പ�തി �കാരം ഏറനാട് മ�ല�ി�  അ�വദി�െ�� വീ�ക�െട എ�ം

എ�യാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ഇ) ഇതി� എ� വീ�ക�െട നി��ാണം ���ിയായിെയ�് വിശദമാ�ാേമാ?

സ�ഫാസി നിയമം

2543. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ

സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സഹകരണ ബാ�ി�് േമഖലെയ സ�ഫാസി നിയമ�ിെ� പരിധിയി�  നി�ം ഒഴിവാ�ി

കി��തിന് എെ��ി�ം നടപടിക�  സ�ീകരി�ി��ാ;  ഇെ��ി�  നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വ��മാ�ാേമാ?

��� ജി�യി� െകയ�േഹാം പ�തി

2544. �ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകയ�േഹാം പ�തി �കാരം വിവിധ സഹകരണ സംഘ��  വഴി ���  ജി�യി�  എ�

വീ�കളാണ് നി��ി�് ന�കാ� പ�തിയി�െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇവയി� എ� വീ�ക�െട നി��ാണം ���ിയാ�ിയി�െ��ം അവേശഷി��വ എ�േ��്

���ിയാ�ാനാ�െമ�ം അറിയി�ാേമാ?

റി�ക് ഫ�് പ�തി�െട ആ��ല�ം

2545. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റി�ക് ഫ�് പ�തി �കാരം അ�ഹതെ�� ആ��ല�ം ലഭി��തിന് സമ��ി� അേപ�കളി�

തീ�മാനെമ���തിന് കാലതാമസം വ�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ആ��ല�ം ലഭി��തിന് ൈവ�ി� നിേയാജക മ�ല�ിെല താമസ�ാരി� നി�ം

എ� അേപ�കളാണ് 2018 ജ�വരി �ത� ലഭി�ി��െത�ം ഇ�ാര��ി� സ�ീകരി� �ട�

നടപടിെയെ��ം വിശദമാ�ാേമാ?

േകാ-ബാ�് സാ��നം-2018 പ�തി

2546. �ീ.െക. ദാസ�

,, �. ആ�. �ദീപ്

,, പി. ഉ�ി



,, ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സഹകരണ ബാ�ിെ� ശാഖകളി�നി�് വാ�െയ��് �ടി�ികയാ�ിയവ��്

ഒ��വണ തീ��ാ�ലി�െട വാ� തിരി�ട�ാ�  അവസരെമാ��� േകാ-ബാ�്

സാ��നം-2018  എ� പ�തി�െട �േയാജനം ലഭി��തി�ളള നടപടി�മ��

എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഏെത�ാം വാ�കളാണ് ഇൗ പ�തിയി� ഉ�െ���ിയിരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സം�ാന സഹകരണ ബാ�ിെ� നിലവിെല സാ��ിക �ിതി വിശദമാ�ാേമാ?

സഹകരണസംഘ��െട പണം ൈകമാ��ി� നിയ�ണ��

2547. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� സഹകരണസംഘ��െട പണം ൈകമാ��ി�  ഇ�കം ടാ�് വ��്

നിയ�ണ�� ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� ഏത് തരം നിയ�ണ�ളാണ് നി��ഷി�ി�ളളെത�ം ഇ�കം ടാ�് വ��ിെ� ��ത

നടപടിയിേ�� സഹകരണ വ��് സ�ീകരി� നടപടികെള�ാെണ�ം വ��മാ�േമാ?

േകരള ബാ�് �പീകരണ�ിന് നബാ�ഡ് �േ�ാ� വ� അധിക വ�വ�ക�

2548. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ�

,, ഡി.െക. �രളി

,, പി.െക. ശശി

,, വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നി�ിത സമയ�ിനകം വ�വ�ക� പാലി�െകാ�് േകരള ബാ�് യാഥാ���മാ�ാ� സ��ാ�

നട�ിവ�� �വ��ന��  എെ�ാെ�യാണ്;  നബാ�ഡ് അധിക വ�വ�ക�  �േ�ാ�

വ�ി�േ�ാ; എ�ി� എെ�ാെ�െയ�്അറിയി�ാേമാ;

(ബി) േകരള സം�ാന സഹകരണ ബാ�ിെ��ം ജി�ാ സഹകരണ ബാ�ക�െട�ം നിലവിെല

സാ��ിക �ിതി വ��മാ�ാേമാ;

(സി) മല�റം ജി�ാ ബാ�് ലയന�ിന് അ��ല തീ�മാനം എ��ാ�തിനാ�  േകരള ബാ�ിെ�

�വ��നം ആ ജി�യി�  എ�ര�ിലായിരി�ം;  �ാഥമിക കാ�ഷിക വാ�ാ സംഘ���്

േനരി�് അംഗത�ം ന��േമാ;

(ഡി) സം�ാന-ജി�ാ സഹകരണ ബാ�കളിെല ജീവന�ാ�െട താ�ര�ം സംര�ി�ാ�

സ�ീകരി�ാ�േ�ശി�� നടപടി അറിയി�ാേമാ?



േകരള ബാ�്

2549. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി.

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ

സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള ബാ�് നിലവി�  വ�ാ�  കാ�ഷിക സഹകരണ വാ�ക�  �റ� പലിശ നിര�ി�

ലഭ�മാ�െമ�്ക���േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) സഹകരണ ബാ�ിങ് േമഖലയി� �ിതല സംവിധാനം നിലനി�ി�� കാലയളവി� കാ�ഷിക

വാ�ക� എ� പലിശ നിര�ിലാണ് അ�വദി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േകരള ബാ�് നിലവി�  വ��േതാെട കാ�ഷിക വാ�ക�േട��െ�െട പലിശ നിര�്

ഉയ�െമ�� ആശ� സഹകാരിക��ിടയി� നിലനി���േ�ാ;

(ഡി) േകരള ബാ�് നിലവി�  വ��േതാെട സഹകരണ നിയമ�ം ച���ം അ�േപാെല

നിലനി��െമ�് ക���േ�ാ;വിശദമാ�ാേമാ?

േകരള ബാ�് �പീകരണ�ി� �ാഥമിക സഹകരണ ബാ�ക�െട േറാ�

2550. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള ബാ�് �പീകരി�േ�ാ� �ാഥമിക സഹകരണ ബാ�ക�െട േറാ� എ�ായിരി�െമ�്

നി�യി�ി�േ�ാ;എ�ി� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �ാഥമിക സഹകരണ ബാ�ക��് ഇ�വഴി എെ��ി�ം േന����ാ�െമ�്

�തീ�ി��േ�ാ;

(സി) മല�റം ജി�ാ ബാ�് േകരള ബാ�ി� ലയി�ാ� സ�തം ന�കിയി�േ�ാ;  ��ത ബാ�ിെല

ജീവന�ാ�െട ഇ�ാര��ി�� നിലപാട് എ�ാണ്; േകരള ബാ�ി� ലയി�ാ� പ�ം ��ത

ബാ�ിെ� ഭാവി �വ��നെ� അത് േദാഷകരമായി ബാധി�േമാെയ�ത്

വിലയി��ിയി�േ�ാ;എ�ി� വിശദമാ�ാേമാ?

േകരള ബാ�ം �ാഥമിക കാ�ഷിക വാ� സംഘ��ം

2551. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�

�ീമതി ഗീതാ േഗാപി

�ീ.വി.ആ�. �നി� �മാ�

,, ഇ.ടി. ൈടസ� മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള ബാ�് യാഥാ���മാ��േതാെട �ാഥമിക കാ�ഷിക വാ� സംഘ��െട ഭാവി

എ�ാ�െമ�് വ��മാ�േമാ;



(ബി) േകരളാബാ�് �ാഥമിക കാ�ഷിക വാ�ാ സംഘ���് ഏെത�ാം തീതിയി� �ണകരമാ�െമ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) �ാഥമിക സഹകരണ സംഘ�� നട��, �ാമീണ ജന��െട ജീവിത�മായി ബ�െ�� നീതി

േ�ാ�, മാേവലി േ�ാ�, വളം,  വി�്,  കീടനാശിനി,  കാ�ഷിക ഉപകരണ��  എ�ിവ�െട

വിതരണം �ട�ിയ സംരംഭ��  േകരളാ ബാ�് �പീകരി�ാ�ം അേതപടി

�ട�േമാെയ�റിയി�േമാ;

(ഡി) േകരളാ ബാ�് നിലവി�  വ��േതാെട ക�ഷക��ം സാധാരണ�ാ��ം വാ� ന�ു�തി�

ഏെത�ി�ം തര�ി�ളള �റ��ാ�േമാ; െച�കിട-�ടി� വ�വസായ���ളള വാ� നിലവി�ളള

രീതിയി� �ട�േമാ; വ��മാ�േമാ?

ജി�ാ സഹകരണ ബാ�കളിെല അ�ിനിേ��� ഭരണം

2552. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പതിനാല് ജി�ാ സഹകരണ ബാ�ക�  സം�ാന സഹകരണ ബാ�മായി ലയി�ി�് േകരള

ബാ�് �പീകരി��തിെ� ഭാഗമായി  2017  -�  ജി�ാ ബാ�ക�െട െതരെ���െ��

ഭരണസമിതികെള പിരി�് വി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� എ�ാണ് അവ പിരി�വി�് അ�ിനിേ��� ഭരണം ഏ�െ���ിയെത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) അ�ിനിേ���  ഭരണം ഏ�െ���ി എ� കാല�ി��ി�  െതരെ���് നട�ി �തിയ

ഭരണസമിതി അധികാര�ി�  വരണെമ�ാണ് സഹകരണ നിയമ�ി�

അ�ശാസി��ത്;വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത നിയമ�ി� വി��മായി ര�് വ�ഷ�ിേലെറയായി അ�ിനിേ��� ഭരണം �ട��ത്

�മ�കാരമാേണാ; എ�ി� ഏത് വ��് �കാരെമ�് അറിയി�േമാ?

സം�ാന സഹകരണ ബാ�ിെ� വാ�ക� എ�തി��ിയ നടപടി

2553. �ീ.േറാഷി അഗ�ി�

,, പി.െജ.േജാസഫ്

,, േമാ�സ് േജാസഫ്

േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരളാ ബാ�് �പീകരണ�മായി ബ�െ��് സം�ാന സഹകരണ ബാ�ിെ� കി�ാ�ടമായ

വാ�ക� എ�തി��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ഏെത�ാം സഹകരണ �ാപന��െട കടമാണ് എ�തി��ിയിരി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) സം�ാന സ��ാ� സം�ാന സഹകരണ ബാ�ിന് ൈകമാറിയി�� �ാപന��െട വാ�ാ

തിരി�ട�മായി ബ�െ��് എെ��ി�ം ധാരണ ഉ�ാ�ിയി�േ�ാെയ�റിയി�ാേമാ;



ഇ�സംബ�ി� ഉ�രവ് �റെ��വി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

സഹകരണ സംഘ��െട െക�ിടനി��ാണ�ിന് അ�മതി

2554. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സഹകരണ സംഘ��, സഹകരണ ബാ�ക� എ�ിവ�െട െക�ിട�ളി� നട�� വിവിധ

തര�ി�� നി��ാണ �വ��ന���് വ��ി�  നി��� അ�മതി ആവശ��േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െെവ�ി�  നിേയാജക മ�ല�ിെല സഹകരണ സംഘ��, സഹകരണ ബാ�ക�

എ�ിവയി�  2018-19  വ�ഷ�ി�  ഏെത�ി�ം തര�ി�� നി��ാണ ���ിക�

നട�ിയി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) എ�ി� ��ത �ാപന���് ഇതി�� അ�മതി ന�കിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(ഡി) ഇവയി� ഏെത�ി�ം �ാപന�� ജനറ� ഫ�ി� നി�ം െക�ിട നി��ാണം, �ന��ാരണം

എ�ിവ�ായി �ക െചലവഴി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(ഇ) ജനറ� ഫ�ി� നി�ം �ക െചലവഴി�ി�െ��ി� ആയതിന് വ��് അ�മതി ന�കിയി�േ�ാ;

വിശദാംശം ന�കാേമാ?

സഹകരണ ബാ�കളി� നി�ം വിദ�ാഭ�ാസ വാ�

2555. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിെല വിദ�ാ��ിക��് വിദ�ാഭ�ാസ വാ� ലഭ�മാ�� പ�തി �കാരം സഹകരണ

ബാ�കളി�  നി�ം വിദ�ാഭ�ാസ വാ� ന�കണെമ�് നി�േ�ശി�്  12.12.06  െല  60/06

27.07.2010  െല  40/2010  ന��  �കാരം സഹകരണ സംഘം രജി�ാ�  �റെ��വി�

സ��ലറിെ� അടി�ാന�ി�  തി�വന��രം ജി�യിെല എ� സഹകരണ ബാ�ക�

വിദ�ാഭ�ാസ വാ� അ�വദി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) അ�വദി�ി�� വിദ�ാഭ�ാസ വാ� എ� �പെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

കാ�ഷിക സഹകരണ ബാ�കളിെല സാ��ിക �മേ�ട്

2556. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� കാ�ഷിക സഹകരണ ബാ�കളി�  സാ��ിക �മേ�ട് നട�ിയ എ�

ഉേദ�ാഗ�െര കഴി� അ�് വ�ഷ�ാലയളവി��ി�  സ��ീസി�  നി�ം

മാ�ിനി��ിയി�െ��് അറിയി�േമാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ആയതി� എ�േപ� സ��ീസി� തിരിെക �േവശി�ി�െ��് അറിയി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ;



(സി) ��ത ബാ�കളി�  ഇ�രം �മേ��ക�  തട��തിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ിരി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇ�രം �മേ��ക�  സഹകരണ േമഖലെയ ആ�യി�� ക�ഷക��് സാ��ിക

�തിസ�ി ��ി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ; ഉെ��ി� അ�രം �തിസ�ി ഒഴിവാ�ാ�

എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് അറിയി�േമാ?

നില�� സഹകരണ അ�ബ� ബാ�ി�

2557. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നില��  സഹകരണ അ�ബ�  ബാ�ി�  2015 �ത�  ബാ�് വാ� �ടി�ിക വ��ിയതിന്

കര�െ���ിയ �മി�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത കാലയളവി� വാ� �ടി�ിക വ��ിയതിന് കര�െ���ിയ �മിയി�േമ�� വാ�

�ടി�ിക�ം �മി േലലം െച�േ�ാ�  ലഭി� �ക�ം �മി േലല�ിെല�� ആ�ക�െട

വിശദാംശ��ം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ബാ�് കര�െ���ിയ വ���െട വിേ��ം സ�േ� ന��ം �മി�െട വി�ീ���ം

വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത കാലയളവിേ�� ബാ�് വാ� �ടി�ിക വ��ിയതിന് ആ�െടെയാെ� പ�� നി�ാണ്

�മി കര�മാ�ിയെത�് അറിയി�േമാ?

ക�സ�മ� െഫ�ിെ� ന�ം നിക�ാ� നടപടി

2558. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം ക�സ�മ�െഫഡിെ� ന�ം നിക�ാ� നടപടിക�

എ��ി�േ�ാ;

(ബി) ക�സ�മ�െഫഡ് കാര��മമായി �വ��ി�ി��തിന് വ��് എെ�ാെ� പ�തികളാണ്

സ�ീകരി�ി�ളളെത�് വ��മാ�ാേമാ?

ക�സ�മ�െഫഡിെ�റ �തിയ ഔ�്െല�ക�

2559. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിേത�ാപേയാഗ സാധന��െട വില നിയ�ണ�മായി ബ�െ��് ക�സ�മ�െഫഡ് എ�

�തിയ ഔ�്െല�കളാണ് ഈ സ��ാ� അധികാര�ിെല�ിയതി�േശഷം ആരംഭി�ി��െത�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) നിേത�ാപേയാഗ സാധന���് �റെമ േ�ഷനറി സാധന�� വി��� �തിയ ഔ�്െല�ക�



�ട�വാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ?

സ��ാ�/എ�ഡഡ് ��കളി� �ാ��് �ാസ് �ം �ാപി�� പ�തി

2560. �ീ.െക. രാജ� : 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 �ം,

ഉൗ���മത�ളള അ��് എ�ിവ �ാപി�� പ�തിയിേല�് ഒ�� നിേയാജക മ�ല�ി�

നി�ം ഏെത�ാം ��കെളയാണ് നി�േ�ശി�ിരി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി ��കളി� നട�ിലാ��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

സഹകരണ വ��ിെ� കീഴി�� േഹാ��കളിെല ജീവന�ാ�

2561. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സഹകരണ വ��ിെ� കീഴി�  വ�� േഹാ��കളി�  േജാലി െച�� ജീവന�ാ��് ശ�ള

െ�യി� നി�യി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദമാ�ാേമാ?

പീ�േമട് മ�ല�ിൽ െകയർ േഹാം പ�തി

2562. �ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ

സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സഹകരണ വ��ിെ� െകയർ േഹാം പ�തിയിൽ പീ�േമട് നിേയാജകമ�ലം ഉൾെ��ി�േ�ാ;

എ�ിൽ മ�ല�ിെല ഏെത�ാം സഹകരണ �ാപന�ൾ ��ത പ�തിയിൽ

പ�ാളികളായി�െ��്അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട ഭാഗമായി മ�ല�ിൽ എ�േപർ�് വീട് നിർ�ി�് നൽകാൻ

കഴി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ ?

വിേദശ �റി�ക�െട എ�ം

2563. �ീ.എ�. വിജയ� പി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ��വ�ഷ�െള അേപ�ി�് വിേദശ �റി�ക�െട എ��ി�  വ��ന

ഉ�ായി�േ�ാ;

(ബി) സം�ാന�് ഏത് ജി�യിലാണ് ഏ��ം ��ത� വിേദശ സ�ാരിക� എ�ിയെത�ം �റവ്

ഏെതാെ� ജി�കളിലാെണ�ം വ��മാ�േമാ?



കായേലാര �റിസം പ�തി

2564. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് കായേലാര �റിസം പ�തി ആരംഭി�ി�േ�ാ;  ഈ പ�തിയി�  ഏെത�ാം

�േദശ�െള ഉ�െ���ിയിരി��െവ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈ പ�തിയി�  ഉ�െ���ി എെ��ാം സൗകര��ളാണ് വിേനാദസ�ാരിക��്

ലഭ�മാ��െത�് െവളിെ���ാേമാ;

(സി) ഈ പ�തിയി� ക�നാഗ��ി മ�ല�ിെല കേ��ി കായലിെന�ം ടി.എസ്.കനാലിെന�ം

ഉ�െ���ിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) കായേലാര വാ�് േവ നി��ി�� പ�തി �റിസം വ��ി�േ�ാ;  ഏെത�ാം �േദശ�് ഈ

പ�തി നട�ിലാ�ിയി�െ��് വിശദമാ�േമാ?

�റിസം േമഖലയി� െചലവഴി� �ക

2565. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം �റിസം േമഖലയി�  െചലവഴി� �ക

എ�യാെണ�് ജി� തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ ജി�യി�ം നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�ം ജന���് അതി�  നി�് ലഭി�� േന���ം

എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇനി ഏെത�ാം പ�തിക� നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി�� എ�് ജി� തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇ�ാവശ�െ� ഓണാേഘാഷ���് �റീസം വ��് െചലവഴി� �ക ജി� തിരി�്

വ��മാ�ാേമാ?

ആ��േവദ വിേനാദസ�ാരം

2566. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ

സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ആ��േവദ വിേനാദസ�ാരേമഖലെയ േലാക�ിന് പരിചയെ����തിനായി

േകരളയാ� സംഘടി�ി�വാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ; അതിെ� ഭാഗമായി ബിസിനസ് � ബിസിനസ്

മീ�ക� സംഘടി�ി�വാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ; എ�ി� അറിയി�േമാ;

(ബി) ആ�െട സഹകരണേ�ാെടയാണ് ��ത േകരള യാ� സംഘടി�ി��െത�ം എ�

�തിനിധിക� ��ത മീ�കളി� പെ���വാ� താ�ര�ം അറിയി�െവ�ം വ��മാ�േമാ?



തി�വ�ാടി മ�ല�ിെല വിേനാദസ�ാരേക���

2567. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

വിേനാദസ�ാര�ി�ം സാഹസിക വിേനാദ�ി�ം പര�ാ�മായ ഒേ�െറ േക���� തി�വ�ാടി

നിേയാജകമ�ല�ിെല വിേനാദസ�ാര േക���െട വികസന�ിനാ�� മാ��  �ാ�

ത�ാറാ��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

ൈപ�ക വീഥിയായി മാ��തിന് പ�തി

2568. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ണി�റ നഗര�ിെ� ൈപ�കം കണ�ിെല��് അ��മയ േഘാഷയാ� നട��

വീഥികെള ഉ�െ���ി ഒ� ൈപ�ക വീഥിയായി മാ��തിന് സ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

ഉെ��ി� വിശദാംശം അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇെ��ി�  ഇ�ര�ി�  ഒ� പ�തി നട�ിലാ��തിന് സ��ാ�  നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

വിേനാദ സ�ാരേമഖലയി� നട�ാ�ിയ പ�തിക�

2569. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം വിേനാദസ�ാര േമഖലയി�  നട�ിലാ�ിയ

പ�തിക� എെ��ാെമ�് വിശദമാ�േമാ?

മലബാ� റിവ� �യിസ് പ�തി

2570. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മലബാ� റിവ� �യിസ് പ�തി നട�ിലാ��തിെ� ഭാഗമായി ഇ�വെര എെ��ാം കാര���

ആണ് െച�ി�ളളെത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) മലബാ� റിവ� �യിസ് പ�തി വി�ലെ����ത് പരിഗണനയി� ഉേ�ാ; എ�ി� ആയതിന്

േവ�ി എെ��ാം നടപടി�മ�� ആണ് ഇ�വെര സ�ീകരി�ി�ളളെത�് അറിയി�േമാ;

(സി) മലബാ�  റിവ�  �യിസ് പ�തി ���ീകരി��തിന് ഇനി എെ��ാം നടപടി

�മ�ളാ�ളളെത�ം ആയത് എേ�ാ� സാധ�മാ�ാനാ�െമ�ം വ��മാ�ാേമാ?



�ീ� കാ���് പ�തി

2571. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിേനാദസ�ാര േമഖല�െട വികസന�ിനായി �ീ�  കാ���് പ�തി ആവി�രി�്

നട�ിലാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) �ീ� കാ���് പ�തി�െട ഉേ�ശല���� എെ��ാമാണ്; വ��മാ�േമാ;

(സി) സം�ാന�് ഏെത�ാം വിേനാദസ�ാരേക��ളിലാണ് ��ത പ�തി ആരംഭി�ി��ത്

എ�് വ��മാ�േമാ?

ആഭ��ര �റിസം വികസനം

2572. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം ആഭ��ര �റിസം വികസി�ി��തിന് എെ��ാം

നടപടിക� സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�േമാ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) സം�ാന�് ആഭ��ര �റി�ക�െട എ��ി�  വ��നവ് ഉ�ായി�േ�ാെയ�്

പരിേശാധി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ?

പീ�േമട് നിേയാജകമ�ല�ിെല വിേനാദസ�ാര പ�തികൾ

2573. �ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

പീ�േമട് നിേയാജകമ�ല�ിൽ ഈ സർ�ാർ ഏെതാെ� വിേനാദസ�ാര പ�തികൾ�ാണ്

ഭരണാ�മതി നൽകിയി��ത്;  ��ത പ�തിക��് അ�വദി� �ക ഉൾെ�െട ആ

പ�തിക�െട നിലവിെല �ിതി സംബ�ി� വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�േമാ?

കടമ�ടി �റിസം പ�തി

2574. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കടമ�ടി �റിസം പ�തി �ാവ��ികമാ��തി�� െ�ാേ�ാസ�  ലഭി�ി�േ�ാ;എ�ി�

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) എ�ി� ഇ�ാര��ി� സ�ീകരി� �ട�നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?



പി��ിം �റിസം പ�തി

2575. �ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

���  ജി�യി�  പി��ിം �റിസം പ�തി �കാരം ഏെതാെ� പ�തികളാണ്

ആവി�രി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

ചാ���സ് േബാ�് ലീഗ്

2576. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിേനാദസ�ാര േമഖലകളി� വളളംകളി�െട സാധ�തക� മന�ിലാ�ി ചാ���സ് േബാ�് ലീഗ്

എ� േപരി�  ���  വളളംകളി മ�ര��  സംഘടി�ി��തിന് വിേനാദസ�ാര വ��്

പ�തിക� ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഏെത�ാം �റിസം െഡ�ിേനഷ�  േപായി�കളാണ് ഇതിനായി െതരെ���ി�ളളത് എ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) വിേനാദസ�ാരികെള ആക�ഷി��തിന് മലബാ� േമഖലയി� എെ��ാം �തിയ പ�തിക�

ആവി�രി�ി��് എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

പാറ��ചിറ �റിസം പ�തി

2577. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മണ�� മ�ല�ി�� ��� പ�ായ�ിെല പാറ��ചിറ �റിസം പ�തി�ായി �പേരഖ

ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� അതിെ� വിശദാംശ�� ന�കാേമാ;

(ബി) ഇെ��ി� ��ത പ�തി�് ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് അറിയി�ാേമാ?

െത�ല ഇേ�ാ �റിസം

T 2578.�ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ

സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇേ�ാ �റിസം േ�ാജ�ിെ� ഭാഗമായി വിേനാദ സ�ാരികെള ആക�ഷി��തിന് െത�ലയി�

ഒ��ിയി�ളള സംവിധാന�� എെ�ാെ�യാണ്; വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) ��ത േ�ാജ�ിെല െലഷ�  േസാണിെല പല ഇലേ�ാണിക് ഉപകരണ��ം

�വ��നരഹിതമായി�ം അത് �വ��ന�മമാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ാ�ത്

എ�െകാ�ാണ് എ�റിയി�ാേമാ;



(സി) ഇേ�ാ-�റിസ�ിെല അഡ���  േസാ�  ��ത�  ആക�ഷകമാ��തി�ം അവിെട

�വ��നരഹിതമായി�ളള സംവിധാന��  ന�ാ��തി�ം �തിയവ �ാപി��തി�ം

അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

െത�ല ഇേ�ാ �റിസം

T 2579.�ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018-19  കാലയളവി�  െത�ല ഇേ�ാ �റിസം േ�ാജ�ി�  നി�ം ആെക ലഭി� വ�മാനം

എ�യായി�െ��് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) നിലവി�  ��ത േ�ാജ�ി�  എ�േപ�  േജാലി െച��െ��ം അതി�

താ��ാലിക/േകാ��ാ�് വ�വ�യി� നിയമിതരായവ� എ�െയ�ം െവളിെ���ാേമാ;

(സി) താ��ാലിക ജീവന�ാെര െതരെ����ത് എ�കാരമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇവിെട എ�� സ�ാരിക��് ��ത� സൗകര��� ഏ�െ����തി�ം അതി�െട വ�മാന

വ��നവ് േന��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

െക.�ി. ഡി. സി.യി.-യിെല വികസന �വ��ന��

2580. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.  �ി.  ഡി.  സി.-�െട �വ��നം വിലയി��ിയി�േ�ാ;  മ�രാധി�ിതമായ �റിസം

േമഖലയി� സ�കാര� േമഖല�മായി മ�രി��തിന് െക.�ി. ഡി. സി.- െയ �ാ�മാ��തിന്

എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  നിലവി�  വ�േശഷം െക.�ി.  ഡി.  സി-യി�  നട�ിലാ�ിയ വികസന

�വ��ന�� എെ�ാെ�യാണ്; വിശദമാ�േമാ;

(സി) മാ�� കാല�ിന് അ��തമായി മാ�ം െകാ�വ��തി�ം മാേന�െമ�് തല�ി�

െ�ാഫഷണലിസം നട�ിലാ��തി�ം െക.�ി.  ഡി.  സി.-�് സാധി��േ�ാ;  ഇെ��ി�

അതിനാ�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) രാജ��ിനക�ം �റ�ം നട�� �റിസം േമളകളി� േകരള �റിസ�ിെന �ാ�് െച��തിന്

സാധി��േ�ാ;

(ഇ) െക.  �ി.  ഡി.  സി.-�െട നിലവി�� �ണി�ക�  നവീകരി�ാ���ലം ഉളവായി��

�ിതിവിേശഷം പരിഗണി�് ഇ�ാര��ി� അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(എഫ്) െക.  �ി.  ഡി.  സി.�െട ആഭി�ഖ��ി� �റി�ക��ായി തി�വന��ര�നി�ം ക��ട് ��

സംഘടി�ി��േ�ാ; ഉെ��ി� ഏെതാെ� �ല�ളിേല�്; വിശദമാ�േമാ;

(ജി) ഇതിനായി നിലവി� എ� ബ�കളാണ് ഉപേയാഗി��ത്;  ബ�ക� വാ��തിന് എ��ക

െചലവഴി�;  ��ത ക��ട് ��ക�  ലാഭകരമാേണാ;  എ�ി�  2018-19  -�  ഉ�ാ�ിയ



ലാഭെമ�െയ�് വ��മാ�േമാ?

ഹൗസ് േബാ�ക� തരംതിരി��തി�� മാനദ���

2581. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഹൗസ് േബാ�ക�  തരംതിരി��തിനായി �തിയ മാനദ���

�പീകരി�ി�േ�ാെയ�ം ഉെ��ി� അവ എെ�ാെ�യാെണ�ം അറിയി�േമാ;

(ബി) ���ിയ മാനദ���  അംഗീകരി��ത് ഏത് ഏജ�സി/ക�ി�ിയാെണ�ം അതിെല

അംഗ�� ആെരാെ�യാെണ�ം വിശദമാ�േമാ?

െചരണി �റിസം പാ��ിെ� വികസനം

2582. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മേ�രി െചരണിയി�  �വ��ി�� �റിസം പാ��ിെ� വികസന�ിനായി എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) T854/VIP/2019/M.Co-Op/TSM/DEV  എ� ന��  ഫയലിേ��  �റിസം ഡയറ��

സ�ീകരി� നടപടി വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത പാ��ി�  വിേനാദസ�ാര വികസന�ിനായി �തിയ എെ��ാം

വികസന�വ��ന�ളാണ് നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി��െത�റിയി�ാേമാ?

മ�ട മ�ല�ിെല �േദശ�� �റിസം േമഖലയായി ഉയ��ാൻ നടപടി

2583. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ�ട നിേയാജക മ�ല�ിെല �ര��  േചാലയിെല�ം െച��ാ�  പാറയിെല�ം �റിസം

സാ��തക� വ��ിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത �ല��  ഡി.�ി.പി.സി അധി�ത�  സ��ശി�ി�േ�ാ;  എ�ിൽ �ട�നടപടിക�

സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത �േദശ�� �റിസം േമഖലയായി ഉയ��ിെകാ� വ��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

എ�ി� വിശദമാ�ാേമാ?

വയനാട് �രം സൗ�ര�വ��രണം

2584. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) വയനാട് �രം സൗ�ര�വ��രി��തിെ� ഭാഗമായി ഒ�താം വളവ് വികസി�ി��തി�ം

വ�േപായി�ാ��തി��� പ�തിക� ആവി�രി�ി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത വ�േപായി�് വികസി�ി��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

�റിസം �ാധാന��� �േദശ�ളി� ഗതാഗത സൗകര�ം

2585. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �റിസ�ിന് �ാധാന��� �േദശ�ളി� മിക� ഗതാഗത സൗകര�ം ഉറ�ാ��തിനായി േറാഡ്

നി��ി��തിന് �റിസം വ��ി� നി�ം ഫ�് അ�വദി�ാ�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എറണാ�ളം ജി�യി�  നട�സാ��ിക വ�ഷം ഇ�ര�ി�  ഏെത�ി�ം ���ി�് ഫ�്

ന�കിയി�േ�ാ;എ�ി� വിശദാംശം ന�കാേമാ?

�ാമീണ �റിസം പ�തി

2586. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ി നിേയാജകമ�ല�ിെല െച�ാനം �ാമപ�ായ�ിെല ചിറ��, കരി,  കള� എ�ീ

�േദശ�െള ഉ�െ���ി �ാമീണ �റിസം പ�തി നട�ിലാ��തിനായി നടപടിക�

സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

ആയി�ി േബാ�് െട�മിന�, ഇടയില�ാട് െഫസിലിേ�ഷ� െസ�� എ�ിവ�െട അ�മതി

2587. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആയി�ി േബാ�് െട�മിന�, ഇടയില�ാട് െഫസിലിേ�ഷ� െസ�� എ�ിവ േക�ീകരി�് േഹാ��

/ കഫ് �ീരിയ �വ��ി�ാ� ആ�െട അ�മതിയാണ് ലഭ�മായി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ �ാപന���് സി.ആ�.ഇസഡ്.പരിധി ബാധകമ�ാെത വ�ി�േ�ാ; അറിയി�േമാ?

��ളം പരി�ിതി സൗ�ദ �റിസം പ�തി

2588. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ണി�റ മ�ല�ി�� ��ളം പ�ായ�ിെല ��തിമേനാഹര�ളായ �ല��

ഉ�െ���ി ഒ� പരി�ിതി സൗ�ദ �റിസം പ�തി നട�ിലാ��ത് പരിഗണനയി�േ�ാ;

എ�ി� വിശദാംശം അറിയി�േമാ;



(ബി) ഇെ��ി�  ��ത പ�തി നട�ിലാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;എ�ി�  വിശദാംശം

അറിയി�ാേമാ?

തലേ�രി �റിസം ൈപ�ക പ�തി

2589. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തലേ�രി �റിസം ൈപ�ക പ�തി നട�ാ��തിനായി ഇ�വെര എെ��ാം കാര��ളാണ്

െച�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ി�െട �േരാഗതി�ായി കഴി� ഒ� വ�ഷ�ി�ളളി� എെ�ാെ� കാര���

െച�ി�െ��് െവളിെ���ാേമാ ;

(സി) ��ത പ�തി വി�ലെ���� കാര�ം പരിഗണനയി�  ഉേ�ാ;  ഉെ��ി�  ആയതിന്

ആവശ�മായ എെ��ി�ം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

വ��ല മ�ല�ിെല വിേനാദ സ�ാര േമഖലകളിെല ൈവദ�തീകരണ ���ിക�

2590. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം വ��ല മ�ല�ിെല വിേനാദ സ�ാര

േമഖലകളി�  ൈവദ�തീകരണ ���ിക��ായി എ� �പ ഫ�് അ�വദി�ി�െ��്

വ��മാ�ാേമാ; ആയത് ഏെത�ാം �േദശ�ളിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) അ�വദി�ി�� ഫ�് വിനിേയാഗി�് എ� ൈല�ക� �ാപി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇനി എ� ൈല�ക� �ാപി�വാ�െ��് അറിയി�ാേമാ;

മണിയാ� േക�ീകരി�് ആരംഭി�� �റിസം പ�തി

2591. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മണിയാ� േക�ീകരി�് ആരംഭി�� �റിസം പ�തി�ായി എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ��ാ�

സ�ീകരി�ിരി��ത്; ഇനി എെ�ാെ� നടപടികളാണ് നട�ാ�ാ�ളളത്; വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) ഇതിനായി സം�ാന െപാ�േമഖലാ �ാപനമായ െക�  എ� േകാടി �പ�െട എ�ിേമ�്

ആണ് ത�ാറാ�ിയി�ളളത്;  ഇതിന് �റിസം വ��ിെ� അംഗീകാരം െെവ��തിെ� കാരണം

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇറിേഗഷ�  വ��് മണിയാ�  ഡാം പരിസരം �റിസം പ�തി�ായി വി�െകാ��് ഉ�രവ്

�റെ��വി�ി�ം വീ�ം ഇതിന് ഇറിേഗഷ� വ��ിെ� അ�മതി ലഭ�മാ�ണെമ�ാവശ�െ��തിെ�

കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;



(ഡി) ഇത് ലഭ�മാ��തിന് എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി�ളളത്;  വിശദാംശ��  സഹിതം

െവളിെ���ാേമാ?

പ�ാ�ി മ�ല�ി� നട�ിലാ�ി വ�� പ�തിക�

2592. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ാ�ി മ�ല�ി�  വിേനാദ സ�ാര വ��ിന് കീഴി�  നട�ിലാ�ി വ�� പ�തിക�

ഏെതാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) പ�ാ�ിയിെല െപാ�ജന���് മാനസിേകാ�ാസം പക�� തര�ി�� ഒ� പ�തിക�ം

നിലവിലി�ാ�തിനാ� ഭാരത�ഴ േക�ീകരി�െകാ�് അതിെ� കരയി� ഒ� വിേനാദ പാ��്

ആരംഭി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; എ�ി� വിശദമാ�േമാ?

സാംബാ�� തീ��ാടന േക��ിെ� സംര�ണം

2593. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ���  ജി�യിെല കാ���ി �ാമപ�ായ�ിെല സാംബാ��  തീ��ാടന േക��ിെ� ചരി�

�ാധാന�ം കണ�ിെല��് സംര�ി��തിനായി നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) േപാ��ഗലി� നി�ം മിഷനറി �വ��ന���ായി വി�� �ാ�സിസ് േസവ�� വ�ിറ�ിയ

സാംബാ��  പളളി�ടവി�  �ാരകം ഉ�ാ�ാ�ം �സരിസ് െെപ�ക പ�തി�െട ഭാഗമായി

േബാ�് െജ�ി അട�ം �ാപി�ാ�ം ഉേ�ശി��േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ� സംബ�ി�് േ�ാജ�് ഉ�ാ�ി സമ��ി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് അറിയി�ാേമാ?

ച�നാേ�രി - ആല�ഴ പാതയി� �റിസം പ�തിക�

2594. �ീ.സി.എഫ്.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �റിസവികസന സാധ�ത�� ��നാട് �േദശേ��് വിേദശ/ആഭ��ര �റി�കെള

ആക�ഷി��തി�േവ�ി ച�നാേ�രി - ആല�ഴ സം�ാന പാതയി�ം ജലപാതയി�ം �റിസം

വികസന പ�തിക� നട�ിലാ�േമാ;

(ബി) ��ത �റിസം വികസന�ി�േവ�ി ക�� പ�തി ആവി�രി�േമാ;

(സി) �റി�ക��േവ�ി�� േബാ�ക�ം ശി�ാരവ���ം സ�രി��തിന് തട�മായിരി��

ജലപാതയിെല േപാള നീ�ം െച��തിന് വ��് നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് അറിയി�േമാ?

െന�ാ�ഡാം �റിസം വികസനം



2595. �ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ാ�ഡാം �റിസം വികസന�ിെ� ഭാഗമായി തയാറാ�ിയ ഡി.പി.ആ�.-�

ഉ�െ���ിയി�� പല ���ിക�ം ���ിയാ�ിയി�ി� എ� വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

എ�ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ ;

(ബി) ��ത പ�തിയി� ഏെതാെ� ���ികളാണ് ക�ാ�സ� െച�െത�ം അതി�� കാരണം

എ�ാെണ�ം അറിയി�ാേമാ ;

(സി) പ�തി�െട ഡി.പി.ആ�-�  ഉ�െ���ിയി�� ���ിക�  ഏെതാെ�യാെണ�ം അതിന്

എ� �ക വീതം അ�വദി�ി�െ��ം അവ�െട നിലവിെല �േരാഗതി എ�ാെണ�ം

െവളിെ���ാേമാ ;

(ഡി) ഡി.പി.ആ�-� ഉ�െ���ിയി�� ��വ� ���ിക�ം അടിയ�രമായി ���ീകരി��തി��

നടപടിക� സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) െന�ാ�ഡാം വികസന�ിനായി തയാറാ�ിയ മാ�� �ാനിെ� നിലവിെല �ിതി എ�ാെണ�്

അറിയി�ാേമാ ?

െച��� മ�ല�ിെല വിേനാദസ�ാര പാ��ക�

2596. �ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െച���  മ�ല�ിൽ മഹാ�ളയ�ി�  ���മാ�ം നശി� വിേനാദസ�ാര പാ��ക�

ഏെത�ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ആയത് �ീ�  കാ���് പ�തിയി�  ഉ�െ���ി സാ��ിക ന����് നിയമപരമായ

പരിഹാര�ം സഹായ�ം �റിസം വ��് അ�വദി�ാെത കാലതാമസം വ���തിെ� കാരണം

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ആശ�ാസ സഹായം അ�വദി��തി�� നടപടിക� ത�രിതെ���േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

െപ�േ�ന�വി �റിസം പ�തി

2597. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപ�േ�ന�വി േക�ീകരി�് നട�� �റിസം പ�തി ഏ� ഘ�ം വെരയാെയ�ം എെ�ാെ�

നി��ാണ ���ികളാണ് ഇവിെട ���ിയാ�ിയി��െത�ം ഇനി എെ�ാെ�

���ികളാണ് ���ിയാ�ാ��െത�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) പണിക� ���ിയാ�ി എ�േ��് പ�തി ഉ�ഘാടനം െച�ാനാ�െമ�് െവളിെ���ാേമാ;

ഈ ഘ��ി� എ� �കയാണ് അ�വദി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) െപ�േ�ന�വി �റിസം പ�തി എ� ഘ�മായി ���ിയാ�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�ം ഓേരാ



ഘ��ി�ം അ�വദി� �ക എ�യാെണ�ം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) എെ�ാെ� സൗകര��ളാണ് വിേനാദ സ�ാരിക��ായി ഇവിെട ഒ���ത് എ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) 2018 ആഗ�ിെല മഹാ�ളയ�ി� തക�� െപ�േ�ന�വി �റിസം പ�തി�െട �ന��ാരണ

���ിക��് ഫ�് അ�വദി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� അടിയ�രമായി ഫ�് ലഭ�മാ�ാേമാ?

��ണി�റ മ�ല�ിെല �റിസം പ�തി

2598. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ണി�റ മ�ല�ിെല പൗരാണികമായ ആരാധനാലയ�� േക�ീകരി�് ഒ� �റിസം പ�തി

നട�ിലാ��ത് പരിഗണനയി� ഉേ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇെ��ി� ഇ�ര�ി� ഒ� പ�തി നട�ിലാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഇൗരാ�ി��റം �റിസം പ�തി

2599. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ാ�ി�കര നിേയാജകമ�ല�ിെല ഇൗരാ�ി��റം �റിസം പ�തിയി� ഉ�െ���ിയി��

��പാല�ിെ��ം അ�ബ� ���ി�െട�ം ഡി.  പി.  ആ�. ത�ാറാ�ാ�  ഏത്

ഏജ�സിെയയാണ് �മതലെ���ിയത്; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�മായി ബ�െ�� ���ിക�  െച�� ഇറിേഗഷ�  വിഭാഗം നിലവി�  എ�

േകാടി�െട നി��ാണ ���ികളാണ് ആരംഭി�ത് എ�് അറിയി�േമാ?

��ി�റെ� നിളേയാരം പാ��്

2600. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ

സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭാരത�ഴ�െട തീര�് ��ി�റ�് �ിതി െച�� നിളേയാരം പാ��ിെ� ര�ാം ഘ��ിെ�

നിലവിെല അവ� വിശദമാ�േമാ; ര�ാം ഘ��ി� നട�ിലാ�� പ�തിക� ഏെത�ാെമ�്

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ി�റം നിള പാ��ിേനാട് അ��� �ല�് അഡ��� പാർ�് �ട�ാൻ േവ� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) നിളേയാരം പാ��ിേനാട് അ��� �ലം ജി�ാ �റിസം �േമാഷ�  കൗ�സി�  വഴി

വിേനാദസ�ാര വികസന�ിന് ലഭ�മാ�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?



കാ�ാ�ടയി� ഇേ�ാ�റിസം പ�തി

2601. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

കാ�ാ�ട നിേയാജകമ�ല�ിെല ��ാംപാറെയ�ം െപ��ള�ിെന�ം ബ�െ���ി�ളള

ഇേ�ാ�റിസം പ�തി�െട നിലവിെല �ിതി വിശദമാ�ാേമാ;  �ട�നടപടിക�

എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

�ന�ം ബീ�ി� െെല�ക� �ാപി�ാ� നടപടി

2602. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ന�ം �സിരിസ് ബീ�ി� �ാപി�ി�� െെല�ക� �വ��ന �മമ�ാതായതിെന�ട��്

വിേനാദസ�ാരിക�ം നാ�കാ�ം ഏെറ ��ി��് അ�വഭവി��തായി പരാതി ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ാര��ി� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത �േദശ�് �ാപി�ി�� െെല�ക� എ�് �ത� �വ��ന �മമാ�ൻ കഴി�െമ�്

വ��മാ�ാേമാ?

പ�യി� �ളയം വ��ിയ നാശന�ം

2603. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018െല �ളയെ� �ട��് പ�യി�  എെ�ാെ� നാശന�ം ഉ�ായി��്;  എ� േകാടി

�പ�െട നാശന�ം ഉ�ായി;

(ബി) �ളയ�ി�  തക�� എെ�ാെ� സൗകര��ളാണ് ഇവിെട �ന:�ാപി�ാ�  കഴി�ത്;

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) പ�യി� അടി��ടിയ മണ� േശഖരം നീ�ം െച�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) അ�� ഭ��െട വാഹന��  ഇ�വണ പ�യിേല�് കട�ിവി�േമാ;  ഇെ��ി�  എ�െന

ഗതാഗതം നിയ�ി�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

�മളിയിൽ ശബരിമല അ��ഭ��ാർ�് ഇട�ാവളം

2604. �ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ

സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പീ�േമട് നിേയാജകമ�ല�ിൽ ശബരിമല അ��ഭ��ാർ�� ഇട�ാവള�ളായി

കെ��ിയി�� �ല�ൾ ഏെതാെ�;  ��ത �ല�ളിൽ ഇട�ാവള�ൾ



ഒ���തി�� �ാഥമിക �വർ�ന�ൾ ആരംഭി�ി�േ�ാ;അറിയി�േമാ;

(ബി) നിരവധി അ�ർസം�ാന അ��ഭ�ൻമാർ േക�ീകരി�� അതിർ�ി പ�ണമായ �മളിയിൽ

,അ��ഭ��ാർ�് സൗകര��ദമായ ഇട�ാവളം ഒ���തിന് വനം വ��മായി ബ�െ��് 

�മളി പ�ണേ�ാ�േചർ�് വനംവ��ിെ� ൈകവശ�� �ല�് ഇട�ാവളം ഒ���തി��

നടപടികൾ വ��ിെ� പരിഗണനയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

ശബരിമല വികസനം

2605. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ശബരിമലയി� ഈ സർ�ാർ നട�ിയ വികസന �വ��ന��ം ഇനി നട�ാ� േപാ��

വികസന �വ��ന��ം എെ��ാെമ�് വിശദമാ�േമാ?

ശബരിമലയിൽ മ�ലകാല�ിെ� ഒ���ിനായി സ�ീകരി�ി�ളള നടപടിക�

2606. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ശബരിമല മ�ലകാല�ിെ� ഒ���ിനായി �ളയ പ�ാ�ല�ി�  സ�ീകരി�ി�ളള

നടപടിക� എെ��ാമാണ്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ശബരിമല വ�മാനം �റ��ത് േദവസ�ം േബാ�ഡിെന�ം ജീവന�ാെര�ം കഴി� തവണ

�തിസ�ിയിലാ�ിയ പ�ാ�ല�ി�  ഇത് പരിഹരി��തിന് എെ��ി�ം നടപടിക�

സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) വിശ�ാസിക��ിടയി�  വ�ാജ�ചരണം നട�ി ശബരിമല�െട �ഗമമായ �വ��നം

തട�െ����തി�ം ഇതി�െട വ�മാനന�ം വ���തി�െമതിെര വിശ�ാസികളി�  സത�ം

േബാധ�െ���ി അവേബാധം ��ി�ാ�  എെ��ി�ം നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�്

അറിയി�േമാ?

ശബരിമലയിെല ഓ�ൈല� ദ�ശന സംവിധാനം

2607. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ

സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ശബരിമലയി�  അ��ദ�ശനം നട��തിനായി �തിയ എെ��ി�ം സംവിധാനം

ഏ�െ���വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) േ�� ദ�ശനം ���മാ�ം ഓ�ൈല�  സംവിധാന�ി�െട ആ��തിന്

തീ�മാനി�ി�േ�ാ;ഇതിനാ�ളള �തിയ േസാ�് െവയ� ത�ാറായി�േ�ാ; ഉെ��ി� ആരാണ്

��ത േസാ�് െവയ� ത�ാറാ��ത് എ�റിയി�ാേമാ?



പ�ാതീര�ം പരിസര �േദശ��ം സംര�ി��തിന് നടപടിക�

2608. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ളയം�ലം തക�� പ�ാ നദീതീര�ം പരിസര�േദശ��ം സംര�ി��തി�ം

�ന�നി��ി��തി�മായി േദവസ�ം േബാ�ഡ് എെ�ാെ� നടപടിക�  സ�ീകരി�;

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത വിഷയം സംബ�ി�് ഉേദ�ാഗ�തല�ി�ം ജന�തിനിധിക�മാ�ം േദവസ�ം േബാ�ഡ്

എ� േയാഗ�� േച��ി��്; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

സ�കാര� േദവസ�ം ജീവന�ാ��് േ�മനിധി

2609. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �വ��ി�� സ�കാര� േദവസ�ം േ����െട വിവരേശഖരണം

നട�ിയി�േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) േ���� നി��ി��തിന് അ�മതി ന���ത് ഏത് വ��ാെണ�് വിശദീകരി�േമാ;

(സി) സ�കാര� േദവസ�േ���ളി� േജാലി െച�� ജീവന�ാ�െട വിവരേശഖരണം നട�ിയി�േ�ാ;

ഇവർ�് മിനിമം േവതനം നി�യി�ി�േ�ാെയ�ം മ�് ആ��ല���  ന���േ�ാെയ�ം

വിശദീകരി�േമാ;

(ഡി) സം�ാനെ� സ�കാര� േദവസ�ം േ���െള�ം അവി�െ� ജീവന�ാെര�ം �റി�്

അേന�ഷണം നട�ി ജീവന�ാ��് േ�മനിധി ഏ�െ����തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

��വാ�� േ���ിെല �ലാഭാര കരാ�

2610. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��വാ�� േ���ിെല �ലാഭാര കരാ� സംബ�ി�് എെ��ി�ം പരാതി ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത കരാ� എ�ാണ് ���ി ന�കിയെത�ം, ആ��ാണ് ന�കിയെത�ം അറിയി�ാേമാ;

എ� �പ�ാണ് ��ത കരാ� ���ി ന�കിയെത�് െവളിെ���ാേമാ;

(സി) േദവസ�ം േബാ�ഡി� ആവശ��ിന് ജീവന�ാ��േ�ാ� അവ� �േഖന �ലാഭാരം നട�ാെത

�റം കരാ� ന���ത് എ�െകാ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) �ലാഭാര�ിന് േദവസ�ം രസീതിന് �റെമ ത�ി�  പണമായി �� �പ ഭ�രി�  നി�ം

വാ��േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഇ) േദവസ��ിന് ന��� �ക�് �റെമ കരാ�കാ�  നി�ബ����ം പണം ഈടാ��െവ�



ആേ�പം പരിേശാധി�േമാ?

േദവസ�ം േബാ�ഡിന് കീഴി�� വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ളിെല നിയമനം

2611. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദവസ�ം േബാ�ഡിന് കീഴി�� വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ളി�  എ�േപ�  േജാലി െച���്;

കണ�ക�  ലഭ�മാ�േമാ;  ആയതി�  എസ്.സി./എസ്.ടി.  വിഭാഗ�ി�െ���വ�  എ� േപ�

ഉെ��ം അത് എ� ശതമാനം വ�െമ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േദവസ�ം േബാ�ഡിെ� കീഴി�� വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ളി�  ഇേ�ാ�  നിയമനം നട��ത്

േദവസ�ം റീ��്െമ�് േബാ�ഡ് �േഖനയാേണാ; എ�ി� നാളി�വെര ഏെതാെ� ത�ികകളി�

എ� േപ��് നിയമനം ന�കിയി��്; വ��മാ�ാേമാ?

വയനാട് ജി�യി� േദവസ�ം േബാ�ഡിെ� ഉടമ�തയി�ളള േ����െട �ന��ാരണം

2612. �ീ.ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വയനാട് ജി�യിെല േദവസ�ം േബാ�ഡിെ� ഉടമ�തയി�ളള േ����െട �ന��ാരണ�ി�

ന�കിയ സഹായ�� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േദവസ�ം േബാ�ഡ് ജീവന�ാ�െട േ�മ�ിന് വയനാട് ജി�യി� ഇൗ സ��ാ� നട�ിലാ�ിയ

േ�മ�വ��ന�� വിശദമാ�ാേമാ?

െകാ�ാര�ര മണികേ�ശ�രം �ീമഹാഗണപതി േ�� വികസനം

2613. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ

സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ാര�ര മണികേ�ശ�രം �ീമഹാഗണപതി േ�� വികസന�ിനായി ത�ാറാ�ിയ മാ��

�ാനിന് അ�ിമ �പേരഖയായി�േ�ാ;

(ബി) ��ത മാ��  �ാനി�  േ�� വികസന�ിനായി ഉ�െ�ാ�ി�ി�� കാര���

എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത മാ��  �ാ�  �ാവ ��ികമാ��തിന് എെ��ാം �ട�നടപടിക�  സ�ീകരി�െമ�്

െവളിെ�ട�േമാ?

ശ�ി�ള�ര േദവീേ���ിെല വികസന �വ��ന��

2614. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ക�നാഗ�ളളി ��ി� ഉ�െ��വ�� ആദിനാട് ശ�ി�ള�ര േദവീ േ���ിെല വികസന

�വ��ന��മായി ബ�െ��്  2016  ��  മാസ�ി� േശഷം ഏെത�ാം ���ിക��്

ഭരണാ�മതി ന�കിയി�െ��് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത േ���ി� ആനെയ െക�� പറ�ിെ� ��മതി� തക��ത് �ന�നി��ി��തിന്

നടപടി സ�ീകരി�േമാ; എ�ി� വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത േ�� �ീേകാവി�  ���ി പണി��തിന് മാ���ാ�  സമ��ി�ി�േ�ാെയ�്

െവളിെ���േമാ;

(ഡി) അവി�െ� ആനകെള �ചിത����മായ ��പാ�കളി� നി���തിന് അടിയ�രമായി നടപടി

സ�ീകരി�േമാ; എ�ി� വിശദമാ�േമാ?

��ാരി�� മഹാേദവ േ��ം

2615. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല ��ാരി�രി� പര�രാമ� േനരി�് �തി� നട�ിയ ��ാരി��

മഹാേദവ േ��െ� ൈപ�ക പ�ികയി� ഉ�െ���ണെമ� ആവശ�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) 1800 വ�ഷെ� പഴ����ം പര�രാമ �ജ���ം പര�രാമ� േനരി�് �തി� നട�ിയ

108  ശിവേ���ളിെല അവസാന ശിവേ���മായ ��ാരി�രി�  മഹാേദവ

േ���ിേനാട�ബ�ി�് പര�രാമ�  അ��ധാനം െച� �ല�ം അതിേനാട�ബ�ി�്

പര�രാമേ���ം നിലനി���കാര��ം േ�� കലയായ തീയാ�ിെ� ഉ�വേക�ം എ�

നിലയി�  പഴയ �ത�ാ�  െക�ിെ� ഐതിഹ��ം പരിഗണി�് ��ത േ��െ� ൈപ�ക

പ�ികയി� ഉ�െ����തിന് ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

െന�ാ�ി�കര �ീ��സ�ാമി േ���മായി ബ�െ�� തീ��ാടന �റിസം പ�തി

2616. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ാ�ി�കര നിേയാജകമ�ല�ിെല െന�ാ�ി�കര �ീ��സ�ാമിേ���മായി ബ�െ��്

തീ��ാടന �റിസം പ�തി�് േദവസ�ം േബാ�ഡ് �റിസം വ��ിന് അ�മതിപ�ം

ന�കിയി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത അ�മതിപ�ം ന��� നടപടിക� ൈവകി�ി�തിെ� കാരണം വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത പ�തി�മായി ബ�െ��് �റിസം വ��് ഏെതാെ� ���ിക��ാണ് വ��ിേനാട്

അ�മതിപ�ം ആവശ�െ��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

മാടായി�ാവിെല േ��കലാ അ�ാദമി



2617. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക��  ജി�യിെല മാടായി�ാവി�  മലബാ�  േദവസ�ം േബാർഡിന് കീഴിൽ �വർ�ി��

േ��കലാ അ�ാദമി�െട �വ��ന���് ��തൽ �ക ലഭ�മാ��തി�ം ൈബേലാ

അംഗീകരി� ന���തി��� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത േ�� കലാ അ�ാദമി�െട െചയ�മാൻ,  െസ��റി എ�ിവ��� ഓണേററിയം

നി�യി�് ഉ�രവാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�ാേമാ?

േകരള നിയമസഭാ െസ�േ�റിയ�് , എസ് വി ഉ�ി��� നായ�,

തി�വന��രം, െസ��റി,

28-10-2019

�േ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�ി��.


