
പതിനാലാം േകരള നിയമസഭ

പതിനാറാം സേ�ളനം

2019 നവംബ� 12, െചാ�

ന��ചി�മിടാ� േചാദ���

[ആെക േചാദ���--341]

മ�പടി ന��� മ�ിമാ� േചാദ� ന��

ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി : 4029 �ത� 4159 വെര

വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ�� മ�ി : 4160 �ത� 4230 വെര

ൈവദ�തി വ��മ�ി : 4231 �ത� 4293 വെര

സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��്

മ�ി
: 4294 �ത� 4369 വെര

സം�ാന ധനകാര� ക�ീഷ�

T 4029.�ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ാേദശിക സ�യംഭരണ �ാപന��െട സാ��ിക �ിതി അവേലാകനം െച��തി�ം

അവ�� അവാ�ഡ് �ക നി��യി��തി��� ശിപാ�ശ സമ��ി��തിനായി ആറാം

സം�ാന ധനകാര� ക�ീഷ� �പീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ക�ീഷനിെല അംഗ�� ആെരാെ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) അ�ാം സം�ാന ധനകാര� ക�ീഷെ� ശിപാ�ശക� എെ�ാെ�യായി��; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) അവയി� എ�െയ�ം ഇതിനകം നട�ിലാ�ി;  േശഷി��വ നട�ിലാ�ാ�� നടപടി�മ��

ഏത് ഘ��ിലാണ്; വിശദമാ�േമാ?

വിഭവ സമാഹരണ�ിന് അ��തമ�ാെത പ�തി

4030. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) വിഭവ സമാഹരണ�ിന് അ��തമ�ാെത പ�തി വിഭാവനം െച�താ�ളള ആേ�പ��

സ��ാ� പരിേശാധി�ി�േ�ാ ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) വിവിധ വ��ക��് �ഖ�ാപിത പ�തിക�  നട�ിലാ��തി�ളള ഫ�് ന���തിന്

സാധ�മായി�േ�ാ; ഇെ��ി� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) വ��ക�  ആവശ�െ��� �ക ���മാ�ം ന�കാ�  കഴിയാ�തിനാ�  ഫ�ിെ� വിഹിതം



ഓേരാ വ��ി�ം അ�വദി��തിന് നിലവി� സ�ീകരി� വ�� മാനദ��� എെ��ാെമ�്

വിശദമാ�ാേമാ?

സാ��ിക �തിസ�ി

4031. �ീ.എം. സി. കമ��ീ�

,, പാറ�� അ��

,, പി.െക.ബഷീ�

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

ന��േമാ:

സം�ാനം സാ��ിക �തിസ�ി േനരി��തിെ� ഭാഗമായി പ�തിെ�ലവി�  �റവ്

വ��ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

���ിക�െട ഭരണാ�മതി കാരിഒാവ� െച��തിന് വ�വ�

4032. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഒ� വ�ഷം ഒ� നിേയാജകമ�ല�ിന് അ�വദി�� �ക�� ���ിക�െട ഭരണാ�മതി

െതാ��� ര�് വ�ഷ���കം ന�േക�താെണ� വ�വ� നിലവി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ�ി� ഇത് കാരണം ��വ�ഷ�ളിെല ബാ�ി �ക ഉപേയാഗി�ാ� കഴിയാ� സാഹചര�ം

എ� നിേയാജകമ�ല�ളി�െ��ം ഉപേയാഗി�ാ�  കഴിയാ� �ക എ�യാെണ�ം

മ�ലം തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��വ�ഷ�ളിെല ബാ�ി �ക കാരിഒാവ� െച� നട�വ�ഷ�ം �ട��ം �തിയ ���ിക��്

ഭരണാ�മതി ന�കാ�� അ�വാദം ന��േമാ എ�് അറിയി�േമാ?

േക�ാവി�ത പ�തികളിെല ഫ�് വിനിേയാഗം

4033. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി� നട�ിലാ�� േക�ാവി�ത പ�തികളിെല ഫ�് വിനിേയാഗം കാര��മമാേണാ;

വ��മാ�േമാ;

(ബി) വിവിധ പ�തിക��ായി 2016 �ത� േക�ം അ�വദി� �ക വകമാ�ി െചലവഴി�ി�േ�ാ;

(സി) പ�തിക� സമയബ�ിതമായി നട�ിലാ�ാെത �ക ലാ�ാ�� സാഹചര�ം ഉ�ായി�േ�ാ;

(ഡി) കഴി� ��് വ�ഷെ� േക� പ�തി നട�ി�ിെ� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

ഇരി�ാല�ട മ�ല�ി� അ�വദി� പ�തിക�



4034. െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം വാ�ഷിക ബജ�കളി�  നി�ം ഇരി�ാല�ട

മ�ല�ി� അ�വദി� പ�തിക�െട വിശദാംശ�� ഓേരാ പ�തി�ം അ�വദി� �ക�െട

വിവര�� സഹിതം വിശദീകരി�ാേമാ?

പ�തിക��� െചലവ്

4035. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം വിവിധ പ�തിക��ായി നീ�ിവ� �ക

എ�യാെണ�് ജി�തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) നീ�ിവ� �ക ഏത് ���ിക�  ഉേ�ശി�ാെണ�ം ഓേരാ പ�തി��� െചലവ്

എ�യാെണ�ം ജി�തിരി�് വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) ���ി ആരംഭി� പ�തിക�, ആരംഭി�ാ�  ബാ�ി�� പ�തിക�  എ�ിവ

ഏെതാെ�യാെണ�് ജി�തിരി�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ഡി) �ക നീ�ിവ�ി�ം ഏെത�ി�ം കാരണ�ളാ�  പ�തി ഉേപ�ിേ��ി വ�ി�േ�ാ എ�്

വ��മാ�ാേമാ; എ�ി� അതിെ� കാരണ��ം ഉേപ�ിേ��ിവ� പ�തിക� ഏതാെണ�ം

ജി�തിരി�് വ��മാ�ാേമാ?

പ�തി വിഹിതം െവ�ി�റ�ാ�� നീ�ം

4036. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2019-�  ഉ�ായ കാലവ�ഷെ��തികെള �ട��് ��വ�ഷെ�േ�ാെല പ�തി വിഹിതം

െവ�ി�റ��തിന് ഏെത�ി�ം തര�ി�� ആേലാചനക� നട��േ�ാ;  ഇത് സംബ�ി�

എെ��ി�ം നി�േ�ശം ധനകാര� വ��് മ�് വക�ക��് ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) പ�തി വിഹിത�ി�  നാളി�വെര എ� ശതമാനമാണ് വിനിേയാഗി�ാ�  കഴി�ി��ത്;

വിശദാംശം വ��് തിരി�് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) �� വ�ഷെ�േ�ാെല പ�തി വിഹിത�ി� �റവ് വ���ത് സം�ാന�ിെ� വള��െയ

��ത� �തി�ലമായി ബാധി�ാനിട�െ��ത് ഗൗരവമായി വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ഡി) ��വ�ഷം പ�തി വിഹിതം െവ�ി�റ�തിെ� ആഘാത പഠനം നട�ിയി�േ�ാ;  വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ?

�ഷറി ക�വിേല�് മാ�ി വ� �ക



4037. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016-17,  2017-18,  2018-19  എ�ീ സാ��ിക വ�ഷ��െട അവസാനം വിവിധ

വ��ക�െട ഫ�ി� നി�ം �ഷറി ക�വിേല�ം ഇ-െല�ജറിേല�ം മാ�ിവ� �ക എ�യാെണ�്

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇ�കാരം മാ�ിവ� �കയി�  നി�് എ� �കയാണ് ബ�െ�� വ��ക��് അ��

സാ��ിക വ�ഷം മാ�ി ന�കിയെത�് അറിയി�ാേമാ?

�ളയ �ന�നി��ാണ�ിന് േലാക ബാ�് ധനസഹായം

4038. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2019-െല മഹാ�ളയ�ി�  തക�� �േദശ��  �ന�  നി��ി��തിനായി േലാക ബാ�്

സഹായം അ�വദി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഏെതാെ� പ�തിക� നട�ിലാ�വാനാണ് ഈ ധനസഹായം ന�കിയി�ളളത്;

(സി) ��ത വാ��െട പലിശ നിര�് എ�യാെണ�ം എ� കാലം െകാ�് അവ തിരി�ട�ണെമ�ം

അറിയി�േമാ?

സ��ാ� ���ിക� ഏെ���് നട�ിലാ�ിയ കരാ�കാ��് ന�കാ�� �ടി�ിക

4039. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാരിെ� വിവിധ ���ിക� ഏെ���് നട�ിലാ�ിയ കരാ�കാ��് ആെക എ� �ക

ന�കാ� �ടി�ിക��്; വ��് തിരി�� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) പരമാവധി എ� ദിവസ�ിനം �ക പാ�ാ�ി ന�കാനാണ് വ�വ���ത്;  നിലവി�

പരമാവധി എ� ദിവസെ� വെര കാലതാമസം �ക ന���തിന് ഉ�ായി��്;  വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ?

സം�ാന�ിെ� െമാ�ം കടബാധ�ത

4040. �ീ.പി.െക.അ� റ�്

,, െക.എ�.എ ഖാദ�

,, പാറ�� അ��

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിെ� െമാ�ം കടബാധ�ത  2020  മാ��്  31  ന് എ�യാ�െമ�ാണ്

കണ�ാ��ത്;



(ബി) അതിന് �തിവ�ഷം ന�േക�ി വ�� പലിശ ഏകേദശം എ�യായിരി�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) വികസന �വ��ന���് ഇൗ ധനകാര� വ�ഷം ഇേതവെര എ� �ക വാ�െയ��ി��്;

എ� �ക വാ�െയ��ാനാണ് ല��മി�ി��ത്;

(ഡി) ഇതി� കി�ബി �കാര�ളള വാ� ഉ�െ��േമാ എ�് വ��മാ�േമാ?

റവന� വ�മാനം

4041. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2019-20  സാ��ിക വ�ഷം നി�തി ഇന�ി�  �തീ�ി� വ�മാനെമ�യാണ്;  ഇ�വെര

അതിെല� വ�മാനം ലഭി�; വ��മാ�േമാ;

(ബി) 2016-17, 2017-18, 2018-19 എ�ീ സാ��ിക വ�ഷ�ളി� �തീ�ി� റവന� വ�മാനം

എ�യാണ്; അതി� ലഭ�മായത് എ�യാണ്;

(സി) റവന� വ�മാന�ി�  �റവ് വ�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  അതി�� കാരണെമ�ാണ്;

വിശദമാ�േമാ?

ജി.എസ്.ടി നട�ിലാ�ിയേശഷം സം�ാന�ി��ായ നി�തി േചാ��

4042. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

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

േചാ�� എ� േകാടി �പയാെണ�് അറിയി�േമാ;  ഏെതാെ� േമഖലകളി�  നി�മാണ്

ഇ�ര�ി�ളള നി�തി േചാ�� സംഭവി�െത�് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) ഇത് പരിഹരി�വാ�  ധനകാര� വ��് എെ�ാെ� നടപടിക�  സ�ീകരി� വ��െവ�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) 2019-20  നട�വ�ഷം ഒേ�ാബ�  31  വെര സം�ാന�് ജി.എസ്.ടി,  ജി.എസ്.ടി ഇതര

നി�തികളി�  നി�് ആെക കി�ിയത് എ� േകാടി �പയാെണ�് വ��മാ�േമാ;  ��ത

കാലയളവി�  എ� േകാടി േനടിെയ��ാനാണ് ധന വ��് ല��മി�െത�് അറിയി�േമാ;

വിശദാംശം വ��മാ�ാേമാ?

സം�ാനെ� നി�തി വള��

4043. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� നി�തി�െട വള�� സംബ�ി�് സ��ാ�  തല�ിേലാ മേ�െത�ി�ം

ഏജ�സിക� വഴിേയാ വിവരേശഖരണം നട�ിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� അതിെ� കെ���ക�

വിശദമാ�ാേമാ;



(ബി) 1980 �ത� നി�തി സംവിധാന�ി� ഉ�ായ കാതലായ മാ��� സംബ�ി�് വിശദവിവരം

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) എ�ി�  2000 �ത�  േമാേ�ാ�  വാഹന നി�തി,  െപേ�ാളിയം നി�തി,  സ��� വി��നയി�

േമ�� നി�തി, േലാ�റി നി�തി, മദ� നി�തി എ�ിവയി� ഉ�ായ വള�� സംബ�ി� വിവരം

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇ�രം നി�തിക� വ��ി�ി�� കാര��ി� സ��ാരിന് എെ��ാം പരിമിതികളാ��ത്;

വിശദമാ�ാേമാ?

വ�ാപാരിക��് �ീ അസെ��് േനാ�ീസ്

4044. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പഴയ വാ�് നി�തി�െട േപരി�  സം�ാനെ� വ�ാപാരിക��് �ീ അസെ��് േനാ�ീസ്

ന���േ�ാ;

(ബി) വ�ാപാരിക��് �ീ അസെ��് േനാ�ീസ് ന��േ�ാ�  എവിെടയാണ് െപാ��േ�ട്

ഉളളെത�് വ��മാ�ാ�േ�ാ;

(സി) ഇേ�ാ�  ന��� േനാ�ീ�കളി�  കാരണം കാണി�ി�ി�ാെയ� ആേ�പം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ഇത് സംബ�ി�് വ�ാപാരി വ�വസായിക� എെ��ി�ം നിേവദനം ന�കിയി�േ�ാ; അതിേ��

എ�് നടപടി സ�ീകരി�െവ�് അറിയി�േമാ?

സാ��ിക �തിസ�ി�ം വാ�ഷിക പ�തിക�ം

4045. �ീ.െക.സി.േജാസഫ്

,, അനി� അ�ര

,, എ.പി. അനി� �മാ�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�� സാ��ിക �തിസ�ി�െട െവളി��ി� കഴി�വ�ഷെ� േപാെല വാ�ഷിക പ�തി

അട�� െവ�ി�റ�വാ� സ��ാ� ആേലാചി��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) കഴി� സാ��ിക വ�ഷം വാ�ഷിക അട�ലി�  എ� ശതമാനം �റവ് വ��ിയി��;

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സ��ാരിെ� വ�മാനം �തീ�ി� േതാതി�  ഉയരാ�തിനാ�  ഈ വ�ഷം വളെര �റ�

ശതമാനം �ക മാ�േമ വാ�ഷിക പ�തികളി� െചലവിടാ� കഴി�ള� എ�ത് വ�തയേ�;

(ഡി) സാ��ിക വ�ഷ�ിെ� ആദ� മാസ�ളി�  ഏ�െ���ിയ �ഷറി നിയ�ണം വാ�ഷിക

പ�തികെള ബാധി�തായി കെ��ിയി�േ�ാ;



(ഇ) അനിവാര�മ�ാ� പ�തി െചല�ക�  ഉേപ�ി�് വാ�ഷിക പ�തി െചലവ് നിയ�ി�വാ�

സ��ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

കി�ബി പ�തിക�

4046. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നാളി�വെര കി�ബി വഴി എ� േകാടി �പ�െട പ�തിക��് അംഗീകാരം ന�കിയി��്;

വിശദവിവരം ജി�തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) കി�ബിയിേല�് ഏ� വ�ഷം വെര�� പ�തികളാണ് ഉ�െ���ിയി��ത് എ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) �തിയ പ�തിക��് െ�ാേ�ാസ�ക�  സമ��ി��തിന് നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;  അ�� സാ��ിക വ�ഷം ��തായി കി�ബി േ�ാജ�ക��്

അംഗീകാരം ന��� കാര�ം പരിഗണി�ാേമാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) നിലവി�  കി�ബി ധനസഹായേ�ാെട നട�ാ�� പ�തിക�െട ഡി.പി.ആ�. പരിേശാധന

നട�ി അംഗീകാരം ന���തിന് വ�� കാലതാമസം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇത് ഒ�

വ�ഷ�ിനകം ���ീകരി�് പ�തി നട�ിലാ�ാ�  ആവശ�മായ നി�േ�ശം ന��േമാ എ�്

അറിയി�ാേമാ?

കി�ബി വഴി നട�� ���ിക�

4047. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബി വഴി നട�� ���ിക� ജി�തിരി�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇതി�  നാളി�വെര എ� �ക�െട പ�തികളാണ് ���ിയായെത�് ജി�തിരി�്

വിശദമാ�േമാ?

കി�ബി �േഖന�� പ�തിക�െട അവേലാകനം

4048. �ീ.സി.െക.നാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബി �േഖന നട�ിലാ�� പ�തിക�െട അവേലാകന�ിന് നിലവി�ളള സംവിധാന��

എെ�ാെ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) വിവിധ വ��കളി�  നട�� ���ിക�െട �തീ�ി�� െചലവ് വ��് തിരി�്

പരിേശാധി��േ�ാ;

(സി) ല��മി�തിേന�ാ� അധികമായി നട�ിലാ�� പ�തിക� അംഗീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?



കി�ബി പ�തിക�െട അവേലാകനം

4049. �ീ.മാത� �ി.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബി �േഖന നട�ിലാ�� പ�തിക�െട അവേലാകന�ിന് നിലവി�� സംവിധാന��

എെ�ാെ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) വിവിധ വ��കളി�  നട�� ���ിക�െട �തീ�ിതെചലവ് വ��തിരി�്

പരിേശാധി��േ�ാ;

(സി) ല��മി�ി��തിേന�ാ�  ��തലായി നട�ിലാ�� പ�തിക�  അംഗീകരി�ി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ?

കി�ബി പ�തികളി� േജായി�റ് െവ���

4050. �ീ.േറാഷി അഗ�ി�

,, പി.െജ.േജാസഫ്

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബി പ�തി നട�ി�കളി�  േജായി�റ് െവ���  സ�ീകരി��തിെന സംബ�ി��

വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് നട�ാ�� പ�തികളി�  അ �് േകാടി�് താെഴ�� വ��ക���ടി

േജായി�റ് െവ���  നട�ാ�ണെമ� െച�കിട കരാ�കാ�െട ആവശ�ം അ�ഭാവ���ം

പരിഗണി�േമാ?

കി�ബി േ�ാജ�ക�െട അെെ�സ�

4051. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബി,  െസ��  േഫാ�  മാേന�െമ�് െഡവല�െമ�് വഴി േ�ാജ�് അെെ�സ�

നട��േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി�  സി.എം.ഡി.  �് ന�കിയ എ� േകാടി�െട േ�ാജ�കളാണ് െടറനസിന്

അെെ�സ� ന�കിയത്; ഇൗയിന�ി� െടറന�ിന് ന�കിയ ഫീസ് എ�യാണ് ?

കി�ബി ���ിക��് ഭരണാ�മതി

4052. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



കി�ബി�െട ���ിക��് ഭരണാ�മതി ന���തി�� മാനദ��ളി�  മാ�ം

വ��ിയി�േ�ാ; എ�ി� ആയത് വിശദമാ�ാേമാ?

കി�ബി�ം െസ�� േഫാ� മാേന�െമ�് െഡവല�്െമ�ം

4053. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െസ��  േഫാ�  മാേന�െമ�് െഡവല�്െമ�് വഴി എെ�ാെ� േസവന�ളാണ് കി�ബി�്

ലഭി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) എ� കരാ� നിയമന�ളാണ് ഇതിനായി സി.എം.ഡി.നട�ിയത്; വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈയിന�ി�  �തിമാസം എ�് �കയാണ് കി�ബി സി.എം.ഡി.�് ന���ത് എ�്

അറിയി�േമാ?

കി�ബി�െട ഓഫീസ്

4054. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബി�െട ഓഫീസ് നിലവി� �വ��ി��ത് എവിെടയാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇതിനായി എ� ��യ�ഫീ�് �ലമാണ് വാടക�് എ��ി��െത�് െവളിെ���ാേമാ?

കി�ബി�െട ഭരണെ�ല�കൾ

4055. �ീ.ടി.െജ. വിേനാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബി�െട  2016,  2017,  2018,  2019  (െസ��ംബ�  30  വെര)  വ�ഷ�ളിെല

അ�ിനിേ��ീവ് എ�്െപ�സസ് വ�ഷം തിരി�് ന��േമാ;

(ബി) കി�ബി പരസ����ായി ഇൗ വ�ഷം എ�് �കയാണ് െചലവഴി�ി�ളളത്;

(സി) പ���, ചാന�ക� ഇവയി� പരസ�ം െകാ�� വകയി� ഇൗ വ�ഷം എ� �ക െചലവഴി�;

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) േസാഷ�� മീഡിയയി� കി�ബി േ�ാ�േസ�ഡ് പരസ�ം െകാ��ി�േ�ാ; ഉെ��ി� ��ത

ഇന�ി� െചലവായ �ക എ�യാണ്; വിശദമാ�ാേമാ?

കി�ബിയി�െട ആരംഭി�ി�ളള വ�കിട പ�തിക�

4056. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:



(എ) വ�ം കാല�ളിെല ആവശ���  �ടി പരിഗണി�ക�ം അവ ഇ�െ� തല�റ�്

�േയാജനെ��ക�ം െച�� തര�ി�ളള ഏെതാെ� വ�കിട പ�തികളാണ് കി�ബിയി�െട

ആരംഭി�ി�ളളത് എ�് െവളിെ���ാേമാ;  ഈ പ�തിക�  ���ിയാ�േ��  േകരള�ിെ�

അടി�ാന വികസന േമഖലകളി� ഏത് തര�ി�ളള മാ����ാ�െമ�ാണ് ക���ത്;

(ബി) േകരള വികസനെ� �ര�ം െവ�� തര�ി�  കി�ബിെയ �റി�ളള അപവാദ��

�ചരി�ി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഇ�രം െപാളളയായ ആേരാപണ��െട യാഥാ���ം െപാ�ജന���് എ���ി�

മന�ിലാ��തി�ളള എെ��ി�ം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

അെെ�സലിനായി കി�ബി േനരി�്ന�കിയ േ�ാജ�ക�

4057. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബി േ�ാജ�് അെെ�സലിനായി െടറനസ് എ� ക�സ���സി�് കി�ബി േനരി�്

ന�കിയ േ�ാജ�ക� ഏെതാ�യാണ്; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇൗയിന�ി� ഇതിനകം െടറന�ിന് ന�കിയ ഫീസ് എ� എ�് അറിയി�േമാ?

കി�ബി വഴി ആല�� മ�ല�ി� അ�വദി�ി�� ���ിക�

4058. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബി വഴി ആല��  മ�ല�ി�  അ�വദി�ി�� ���ിക�  ഏെതാെ�െയ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

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

ൈവ�ം മ�ല�ിെല കി�ബി പ�തിക�

4059. �ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈവ�ം മ�ല�ി�  കി�ബിയി�  ഉ�െ���ിയി�� പ�തിക�  ഏെത�ാമാെണ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതി� എ� പ�തിക��് കി�ബി�െട അംഗീകാരം ലഭ�മായി�െ��് െവളിെ���ാേമാ;

(സി) അംഗീകാരം ലഭി� ���ിക�െട നിലവിെല �ിതി വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത മ�ല�ി�  കി�ബി �േഖന ആെക എ� േകാടി �പ�െട പ�തികളാണ്

നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?



അമരവിള-ഒ�േശഖരമംഗലം േറാഡ് നി��ാണം

4060. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബി വഴി നട�ിലാ�� അമരവിള-ഒ�േശഖരമംഗലം േറാഡ് ���ി താ��ാലികമായി

നി��ിവ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ; ഇതിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) അമരവിള-ഒ�േശഖരമംഗലം േറാഡിെ� ���ിയി� വ�ി�� അപാകതക� പരിഹരി��തിന്

എെ�ാെ� നി�േ�ശ�� ആണ് ന�കിയി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) അമരവിള-ഒ�േശഖരമംഗലം േറാഡിെ� െന�ാ�ി�കര മ�ല�ിെല അമരവിള �ത� �വ�കാല

വെര�� ഭാഗ�� കി�ബി ���ി എേ�ാ�  ���ീകരി�ാ�  കഴി�ം എ�്

വ��മാ�ാേമാ?

െന�ാറ ൈബപാസ് കി�ബിയി� ഉ�െ���ാ� നടപടി

4061. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) മംഗലം-േഗാവി�ാ�രം എ�.എ�് േറാഡ് വ�െമ� കാരണ�ാ�  2017-18  വ�ഷെ�

ബ�ജ�ി� �ഖ�ാപി� െന�ാറ ൈബപാസ് കി�ബിയി� നി�് ഒഴിവാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം

ന��േമാ;

(ബി) മംഗലം-േഗാവി�ാ�രം എ�.എ�്. എ�് �ട�െമ� വിവരം ലഭി�ി�േ�ാ;

(സി) െന�ാറ പ�ണ�ിെല ഗതാഗത���ിന് ശാശ�ത പരിഹാരം കാ��തിന് െന�ാറ ൈബപാസ്

കി�ബിയി�  ഉ�െ���ി അടിയ�രമായി ���ി �ട�ാ�  ആവശ�മായ നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

താ�� മ�ല�ിെല കി�ബി പ�തിക�

4062. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) താ��  നിേയാജക മ�ല�ി�  കി�ബി �േഖന എ� േകാടി �പ�െട പ�തിക��ാണ്

അംഗീകാരം ന�കിയി��ത്; ഓേരാ പ�തി�ം അ�വദി� �ക വ��മാ�േമാ;

(ബി) കി�ബി �േഖന അ�വദി� എ� പ�തികളാണ് ���ിയായി��ത്; കി�ബി �േഖന അ�വദി�

എ� പ�തിക� െട�� െച�ി��്;

(സി) െട�� െച�ാ�� പ�തിക� എ�െയ���്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത പ�തിക� ഏെത�ി�ം �ട��തിന് തട�ം േനരി��േ�ാ; വിശദാംശം അറിയി�േമാ;

പ�തിക�െട നിലവിെല �ിതി അറിയി�േമാ;



(ഇ) ��ത പ�തിക� േവഗ�ി� ���ിയാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

പ�തിക� കി�ബിയി� ഉ�െ����തി�� നടപടി�മ��

4063. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വ�ാടി,  ��മംഗലം,  െകാ�വ�ി മ�ല�ളിെല ��ജല�ാമം പരിഹരി��തിന്

വിഭാവനം െച� ��ം േമജ� �ടിെവ� പ�തി വലിയ പ�തിയായാതിനാ�ം �ാ� ഫ�ി� �ക

ലഭ�മ�ാ�തിനാ�ം കി�ബിയി��െ����തിന് ധനകാര� വ��് നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാ

എ�് വ�കതമാ�േമാ;

(ബി) ബ�ജ�് �സംഗ�ിേലാ,  കാബിന�് തീ�മാന�ിേലാ ഉ�െ�ടാ� പ�തിക�

കി�ബിയി��െ����തി�� നടപടി�മ�� വിശദമാ�േമാ ?

ഇരി�� മ�ല�ി� കി�ബിയി� ഉ�െ���ിയ പ�തിക�

4064. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബിയി�  ഉ�െ���ി ഇരി��  നിേയാജകമ�ല�ി�  ഏെത�ാം പ�തിക�

െതരെ���ി�െ��ം അവയി� ഏെത�ാം ���ിക��് ഭരണാ�മതി ന�കിയി�െ��ം

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ���ി ആരംഭി� കണിയാ� വയ�-കാ�ിേലരി-തി��-ഉളി�� േറാഡിെ� ���ി ഏ�ഘ�ം

വെരെയ�ിെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) എ�േ��് ��ത േറാഡിെ� ���ി ���ിയാ�ാ� സാധി�ം എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

കി�ബി�െട ���ിക�

4065. �ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബി�െട ധനസഹായേ�ാെട ആരംഭി� അമരവിള-ഒ�േശഖരമംഗലം േറാഡ്,  മലേയാര

ൈഹേവ ഒ�ാംറീ�് എ�ീ ���ിക�  താ�കാലികമായി നി��ിവ�ിരി�� എ� വിവരം

��യി�െ��ി�േ�ാ; ആയതിെ� കാരണം എ�ാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ �േദശ�ിേ��ം �പരമായ സവിേശഷതക� പരിഗണി�ാെത ���ിക��ായി കി�ബി

നി�യി�� മാനദ���  ���ി�െട നട�ി�ിെന �തി�ലമായി ബാധി���്

എ�തിനാ�  ഇത് പരിഹരി��തി�� �ട�നടപടിക�  സ�ീകരി�ാേമാ;  വിശദാംശം

അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത ���ിക� അടിയ�ര �ാധാന�േ�ാെട �നരാരംഭി�്, ���ിയാ�ി �ാമീണ മലേയാര

േമഖലയായ ഇവി�െ� യാ�ാേ�ശം പരിഹരി�് ന���തിനായി സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�



എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ��ത ���ിക� എ�കാലം െകാ�് ���ിയാ�ാനാ�ം,  ഓേരാ ���ിയി�ം ഇനി

എെ�ാെ� �വ��ന�ളാണ് ���ിയാേ��ത്,  ആയതിേല�ായി എ� സമയം എ��ം

എ�ീ വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

ആ�ി വികസന ഫ�് െചലവഴി�് തേ�ശ�ാപന���് വ�ാപാര സ��യം

4066. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ�ി വികസന ഫ�് െചലവഴി�് തേ�ശ�ാപന���് വ�ാപാര സ��യം നി��ി�

ന���തിന് അ�വാദം ന�കിെ�ാ�് ആ�ി വികസന ഫ�് വിനിേയാഗ ച��ളി� ഇളവ്

അ�വദി�ി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) വ�മാനം �റവായ തേ�ശ�ാപന��െട വ�മാന വ��നവ് ല��മി�് വ�ാപാര സ��യ��

നി��ി��തിന് ആ�ി വികസന ഫ�് െചലവഴി��തിന് �േത�ക അ�മതി ന��� കാര�ം

പരിഗണി�േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

ആ�ി വികസന ഫ�് ഉപേയാഗി�് ബ�് കാ�ിരി�് േക���

4067. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എം.എ�.എ.  മാ�െട ആ�ി വികസന ഫ�് ഉപേയാഗി�് ബ�് കാ�ിരി�് േക���

നി��ി��തിന് േറാഡ് േസ�ി അേതാറി�ി, ആ�.ടി.ഒ. എ�ിവ�െട അ�മതി ആവശ�മാേണാ;

(ബി) 2019-20  സാ��ിക വ�ഷം നാളി�വെര ഇ�ര�ി�  അ�വദി� ബ�് കാ�ിരി�്

േക����് േറാഡ് േസ�ി അേതാറി�ി,  ആ�.ടി.ഒ.  എ�ിവ�െട ക�കറ�സ് എ�ാ

നിേയാജകമ�ല�ളി�ം ലഭ�മായി�േ�ാ;

(സി) ��ത വിവരം നിേയാജകമ�ലാടി�ാന�ി� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) മ�ട നിേയാജകമ�ല�ിെല ��ത ���ിക��് േറാഡ് േസ�ി അേതാറി�ി , ആ�.ടി.ഒ.

എ�ിവ�െട അ�മതി ആവശ�മാെണ�് മല�റം ജി�യിെല േദശീയ പാത ഓഫീസി�

നി�റിയി�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഇ) ഈ അറിയി�് ഏത് ഉ�രവിെ� അടി�ാന�ിലാണ് ന�കിയിരി��ത്; വ��മാ�ാേമാ?

ആ�ി വികസന ഫ�് ���ിക�െട ൈഫന� േപ�െമ�ിന് അ�മതി

4068. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ�ി വികസന ഫ�് �േയാജനെ���ി നി��ഹി� ���ിക�െട ൈഫന�  േപ�െമ�്

അ�വദി��തിനായി ധനകാര� വ��ി� നി�് അ�മതി ന�കി വ��തിെ� നടപടി�മ�ളി�



എെ��ി�ം മാ�ം വ��ിയി�േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) േപ�െമ�് അേലാ�്െമ�ായി തെ� ന�കണെമ� �തിയ നിബ�ന വ�ി�േ�ാ;  അതിന്

ആധാരമാ�ിയ വ�തക� െവളിെ���ാേമാ;

(സി) ��കാല�ളി� നി�ം വ�ത��മായി ��ത േപ�െമ�ിന് ധനകാര� വ��ി� നി�് അ�മതി

ലഭി��തി� കാലതാമസം േനരി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ; അത് പരിഹരി��തിന് േവ�

നി�േ�ശ�� ന�കാേമാ; വിശദമാ�േമാ?

മണ�� മ�ല�ിെല ആ�ി വികസന പ�തി

4069. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2017-18 വ�ഷെ� ആ�ി വികസന പ�തിയിേല�് മണ�� മ�ല�ിനായി നി�േ�ശി�

���ികളി� ഏെത�ാം ���ീകരി�െവ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഏെത�ാം ���ികളാണ് ഇനി ���ീകരി�ാ�  ബാ�ി��ത്;  ��ത ���ിക�െട

�േരാഗതി സംബ�ി�് വിശദാംശ�� ന�കാേമാ?

ഹരി�ാട് മ�ല�ി� െെഹ-െടക് ബ�് െഷ�ക�

4070. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഹരി�ാട് നിേയാജകമ�ല�ി� ആ�ി വികസന പ�തി �കാരം എ� െെഹ-െടക് ബ�്

െഷ�ക� നി��ി��തിനാണ് ഭരണാ�മതി ന�കിയത്;

(ബി) ഏത് ഏജ�സിെയയാണ് നി��ാണ�ിനായി �മതലെ���ിയി��ത്;

(സി) എ� ബ�് െഷ�ക� ഇതിെ� ഭാഗമായി നി��ി�െവ�ം ഇനി എ�െയ�ം നി��ി�വാ�

േശഷി��െവ�ം അറിയി�േമാ;

(ഡി) നി��ാണ ഏജ�സി�െട ഭാഗ�് ഉദാസീനത ഉ�ായി�െ��ി�  അവെര ഒഴിവാ�ി ��ത

വ��ക� പി.ഡ��.ഡി. / സ��ാ� ഏജ�സി �ഖാ�രം നട�ിലാ�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ

എ�് വ��മാ�േമാ;

ആ�ിവികസന ഫ�ി� നി�ം െട�� ബാല�സായി മാ�ിയ �ക

4071. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) എം.എ�.എ.  മാ�െട ആ�ിവികസന ഫ�്,  �ാേദശിക വികസന ഫ�് എ�ിവയി� ഓേരാ

വ�ഷ�ം െട�� ബാല�സായി വ�� �ക കണ�ാ�ി െവ�ാ�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇെ��ി� അതിനാവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;



(സി) ഇ�െന കണ�ാ�� �ക ബാല�സായി പരിഗണി�് �തിയ പ�തി നി�േ�ശ��

സമ��ി�ാ� സാധി�േമാ;

(ഡി) ഇെ��ി� അതിനാവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ എ�് െവളിെ���ാേമാ?

ഇരി�� മ�ല�ിെല ആ�ി വികസന പ�തി ���ിക�

4072. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇരി�� നിേയാജക മ�ല�ി� എം.എ�.എ.  ആ�ി വികസന പ�തി �കാരം  2016-17

�ത�  2018-19  സാ��ിക വ�ഷം വെര�� പ�തിക�െട നിലവിെല �േരാഗതി

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഓേരാ പ�തിക��മായി പ�തിക�െട നി��ഹണ ഏജ�സി െചലവഴി� �ക�െട

വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഇവയി�  നി��ാണം ���ീകരി��ം നി��ാണം ആരംഭി�ി�ി�ാ��ം ബി�ക�  മാറി

ന�കിയ�മായ ���ിക� ഏെതാെ�യാെണ�� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

ഇരി�� മ�ല�ിെല െട�ഡ� േസവിം�സ് �ക

4073. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇരി�� നിേയാജകമ�ല�ി� 2016-17 സാ��ിക വ�ഷം �ത� 2018-19 സാ��ിക

വ�ഷം വെര ആ�ി വികസന ഫ�ി�  നി�ം നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�െട ഭാഗമായി എ�

�ക�െട െട�ഡ� േസവിം�സ് ഉ�ായി��് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െട�ഡ�  േസവിം�സ് �ക എ.ഡി.എസ്.�  ഉ�െ���ി �തിയ ���ിക��ായി

ഉപേയാഗെ�����മായി ബ�െ�� വിശദാംശം െവളിെ���ാേമാ;

(സി) െട�ഡ�  േസവിം�സ് �ക�മായി ബ�െ�� വിശദാംശ��  സമയബ�ിതമായി

എം.എ�.എ.മാെര അറിയി��തിന് ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

ക��� മ�ല�ിെല ആ�ിവികസന ഫ�്

4074. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016-17�  ആ�ിവികസന ഫ�ി��െ���ിയ ക��� മ�ല�ിെല ���ിക�െട

നിലവിെല അവ� എ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതി�  ഏെതാെ� ���ിക�  ഇനി�ം ആരംഭി�ാ�െ��് അറിയി�ാേമാ;  ��ത

���ിക� ആരംഭി�ാ�തിെ� കാരണം എ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?



മാേവലി�ര നിേയാജകമ�ല�ിെല െട�ഡ� േസവിം�സ്

4075. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

മാേവലി�ര മ�ല�ി�  ആ�ി വികസന നിധിയി�  2014-15,  2015-16,  2016-17,

2017-18, 2018-19 എ�ീ വ�ഷ�ളി� എ� �പ െട�ഡ� േസവിം�സ് ഉെ��� വിവരം

വ�ഷ�ം ���ിക�ം തിരി�് ലഭ�മാ�േമാ?

കാസ�േകാട് ജി�യി� ആ�ി വികസന ഫ�് ഉപേയാഗി�് ���ിയാ�ിയ ���ിക�

4076. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തിന് േശഷം കാസ�േകാട് ജി�യി� ആ�ി വികസന ഫ�്

ഉപേയാഗി�്���ിയാ�ിയ ���ിക� ഏെതാ�യാെണ�് മ�ലം തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഭരണാ�മതി ലഭി�ി�ം ���ി �ട�ാ� പ�തിക�ം �ട�ിയ പ�തിക�ം �ട�ാനിരി��

പ�തിക�ം ഏെതാെ�യാെണ�് മ�ലം തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഭരണാ�മതി ലഭി�ി�ം ഇേ�ാ�ം ���ി ആരംഭി�ാെത കിട�� പ�തിക� എ� കാലമായി

നീ�േപാ��െവ�് മ�ലം തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ���ി ���ീകരി�ി�ം കരാ�കാ��് ബി�  പാ�ാ�ി ന�കാ� അവ� ജി�യി�േ�ാ;

ആയതിെ� വിശദാംശം മ�ലം തിരി�് വ��മാ�ാേമാ?

ഇരി�ാല�ട മ�ല�ിെല ആ�ി വികസന പ�തിക�

4077. െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ�തി�േശഷം ഇരി�ാല�ട മ�ല�ി�  ആ�ി വികസന

പ�തിയി��െ���ി ഭരണാ�മതി ലഭി� ���ിക�െട വിശാദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത �വ ൃ�ികളി�  ഇനി�ം ആരംഭി�ാ���ം ���ികരി�ാ���മായ ���ിക�

ഏെതാെ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഭരണാ�മതി ലഭി�ി�ം നാളി�വെരയായി ���ിക� ആരംഭി�വാ� കഴിയാ�തിെ� കാരണം

എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ഡി) ��ത ���ിക�  അടിയ�രമായി ആരംഭി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�്

വ��മാ�ാേമാ ?

ആ�ടിഫിഷ�� ��േബാ� ട��ക� നി��ി��തിന് �ക െചലവഴി��ത് സംബ�ി�്



4078. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ� ഉടമ�തയി�ളള �ല�ളി� കായിക പരിശീലന�ി�ം ��േബാ� പരിശീലന�ി�ം

മ�ര�ി�മായി ആ�ടിഫിഷ��  ��േബാ�  ട��ക�  നി��ി��തിന് ആ�ി വികസന

ഫ�ി�  നി�ം പണം െചലവഴി��തിന് നിയ�ണ��  ഏ�െ���ിയി�േ�ാ എ�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) നിബ�നകളി� ഇള� വ��� കാര�ം പരിഗണനയി� ഉേ�ാ;

(സി) പ�തിയി� ഉ�െ���ി ഇവ�് അ�മതി ന���തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

ആ�ി വികസന ഫ�് �േഖന�� �വ��ികളിെല സമയ�ി�ത

4079. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

എം.എ�.എ.  ആ�ി വികസന ഫ�് വിനിേയാഗി�് നട�ിലാ�� �� �ിക�

സമയബ�ിതമായി ���ീകരി��തിന് നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  വിശദാംശം

ന��േമാ?

ഏറനാട് മ�ല�ിെല ആ�ി വികസന-�േത�ക വികസന ഫ�് ���ിക�

4080. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018-19  െല എം.എ�.എ.  ആ�ി വികസന പ�തി�െട കീഴി�  ഏറനാട് മ�ല�ി�

ഏെത�ാം ���ിക��ാണ് ഭരണാ�മതി ന�കിയത്;

(ബി) ഏെത�ാം ���ിക��് െട�റായി; ഓേരാ�ിെ��ം െട�� �ക എ�യാണ്; ആെര�ാമാണ്

���ിക� െച��ത്; വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത ���ിക�െട െട�� േസവിം�സ് ഉെ��ി� അവ എ�യാണ്; ���മായ വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) 2018-19 െല �േത�ക വികസന ഫ�് ഉപേയാഗി�് ഏെത�ാം ���ികളാണ് െച�ത്;

(ഇ) ഓേരാ�ി�ം െട�റായ �ക എ�യാണ്;  ആെര�ാമാണ് ���ിക�  െച��ത്;

���ീകരി�വ എ�യാണ്; െട�� േസവിം�സ് ഉേ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

�ാേദശിക വികസന ഫ�്,ആ�ി വികസന ഫ�് എ�ിവ�െട വ��നവ്

4081. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:



നിര�കളി��ായ ഭീമമായ വ��നവ് കണ�ിെല��് എം.എ�.എ.മാ�െട �ാേദശിക വികസന

ഫ�്,  ആ�ി വികസന ഫ�്എ�ിവ വ��ി�ി� ന��വാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;  അതിെ�

വിശദാംശം ന��േമാ?

�ാേദശിക വികസന ഫ�് ���ിക��് �ണേഭാ� സമിതിക�

4082. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എം.എ�.എ.  മാ�െട �ാേദശിക വികസന ഫ�ി�  നി�ം ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ��

���ികളി� �ണേഭാ� സമിതിക� �പീകരി�് നട�ാ�� �ക�് പരിധി നി�യി�ി�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് എെ��ി�ം നി�േ�ശം �റെ��വി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ആയതിെ� പക��്

ലഭ�മാ�ാേമാ?

ആല�� മ�ല�ിെല �േത�ക വികസന പ�തി പ�തിക�

4083. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം ആല�� നിേയാജകമ�ല�ി� �േത�ക വികസന

പ�തി �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?

െെവ�ി� മ�ല�ിെല െ�ഷ�� െഡവല�്െമ�് ഫ�്

4084. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െെവ�ി�  മ�ല�ിെല എം.എ�.എ.  െ�ഷ��  െഡവല�്െമ�് ഫ�ിെ� നിലവി�ളള

ബാല�സ് �ക എ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��വ�ഷ�ളി� വിനിേയാഗി�ാെത വ�ിരി�� �ക ഒ� േകാടി �പയിലധിക�െ��ി� നട�

സാ��ിക വ�ഷ�ി�  ഉപേയാഗെ����തിന് ഏെത�ി�ം തര�ി�ളള തട��േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ?

ൈഹമാ�്/മിനിമാ�് ൈല�ക� �ാപി�� ���ി

4085. �ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:



(എ) എം.എ�.എ. എ.ഡി.എസ്.ഫ�് വിനിേയാഗി�് ൈഹമാ�്/മിനിമാ�് ൈല�ക� �ാപി��

���ി സമയബ�ിതമായി ���ീകരി��തിന് േനരി�� തട���  പരിഹരി��തിന്

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

(ബി) നിലവി�  ൈഹമാ�്/മിനിമാ�് ൈല�ക�  �ാപി��തിന് സ�ീകരി�ി�� മാനദ���

എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ജി.ഇ.എം.വഴി ൈല�ക�ം അ�ബ� ഉപകരണ��ം വാ��തി�  വ�� കാലതാമസം

ഒഴിവാ�ാ�ം ആയതിെ� േപ�െമ�് സമയബ�ിതമായി ലഭ�മാ�ി ന���തി�ം നടപടിക�

സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ?

െഷാ��� മ�ല�ിെല െട�� േസവിം�സ്

4086. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െഷാ���  നിേയാജകമ�ല�ിെല ആസ് തി വികസന ഫ�ി�ം െ�ഷ��  െഡവല�െമ�്

ഫ�ി�മായി  2016-17,2017-18,2018-19  വ�ഷ�ളി�  െട��  േസവിം�സായി എ�

�ക�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത െട�� േസവിം�സ് �ക വിനിേയാഗി��തി�� മാനദ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

വയനാട് ജി�യിെല ധനകാര� വ��ിന് കീഴി�ളള �ാപന��

4087. �ീ.ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വയനാട് ജി�യി� ധനകാര� വ��ിന് കീഴി�ളള �ാപന�ളി� ദിവസ േവതനാടി�ാന�ി�

േജാലി െച��വ�െട എ��ം ത�ിക�ം തിരി�ളള കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�  ഏെത�ി�ം �ാപന�ളി�  െെ�വ�  നിയമനം നട�ി�െ��ി�  എ�

െെ�വ�മാെര നിയമി�ി�െ��ം, ��ത നിയമന�ി�� മാനദ��ം വ��മാ�ാേമാ?

േപാ�് �ിേയഷ�

4088. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം വിവിധ വ��കളിലായി എ� േപാ�് �ിേയഷ�

നട�ിലാ�ിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ; ആയത് വ��് തിരി�് വിശദമാ�ാേമാ?

ഓഫീ�കളി� താ�ാലിക ജീവന�ാെര നിയമി�� രീതി



4089. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� സ��ാ�  ഓഫീ�കളി�  �ചീകരണം,  �ര� എ�ിവ�ായി അതത്

വ��ക�െട മാനദ����് അ��തമായി താ�ാലിക ജീവന�ാെര നിയമി�� രീതി

ധനവ��ിെ� ഇടെപട�ക� �േഖന അവസാനി�ി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�മായി ബ�െ��് സ��ാ�  ഉ�രവ് �റെ��വി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  എ��തലാണ് ഈ

ഉ�രവ് �ാബല��ി� വ�െത�് അറിയി�േമാ;

(സി) ഇ�കാരം ഒ� ഉ�രവ് �റെ��വി�ാ� ഉ�ായ സാഹചര�ം വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഈ ഉ�രവിെ� അടി�ാന�ി� എംേ�ായ് െമ�് എ�്േച�് വഴി നട�� നിയമന��ം

തട�െ��െമ� കാര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

ജി.െഎ.എസ്. െ�യിം അേപ� തീ��ാ��

4090. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന ഇ��റ�സ് വ��ിെല എ� ജി.െഎ.എസ്.  െ�യിം അേപ�കളാണ് ഒേ�ാബ�

30-ന് ��പ് ഫയ� തീ��ാ�� പ�തി �കാരം തീ��ാ�ിയെത�് അറിയി�േമാ;

(ബി) അവ�െട വിശദാംശം ജി�തിരി�് അറിയി�േമാ;

(സി) എ� െ�യിം അേപ�കളാണ് ബാ�ി തീ��ാ�ാ��ത് എ�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) അവ�െട വിശദാംശം ജി�തിരി�് അറിയി�േമാ;

(ഇ) ന�നതകളി�ാ� െ�യിം അേപ� സമ��ി�് എ� ദിവസ�ിനകം തീ��ാ��തിനാണ്

േസവനാവകാശ നിയമ�കാരം നി�യി�ിരി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(എഫ്) ഇ�കാരം െ�യിം തീ��ാ��തിനായി എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി� എ�റിയി�േമാ ?

േദശീയ െപ�ഷ� പ�തി �ന:പരിേശാധനാ സമിതി

4091. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയ െപ�ഷ� പ�തി �ന:പരിേശാധനാ സമിതി പി.എഫ്.ആ�.ഡി.എ, എ�.പി.എസ് ��്,

എ�.എസ്.ഡി.എ�  എ�ീ ഓഫീ�കളിെല ഉേദ�ാഗ��മായി ഏെത�ി�ം വിധ�ി�ളള

ച��കേളാ, ക�ിടപാ�കേളാ നട�ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) േദശീയ െപ�ഷ� പ�തി �ന:പരിേശാധനാ ക�ി�ി�െട ഇെമയി� ഐഡി ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ഓഫീസിെ� നട�ി�ിനായി ഒ� മാസം െചലവാ�� �ക�െട വിശദാംശ�� ഇനം

തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ?



�തിയ ത�ികക�

4092. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ധനകാര��ം കയ�ം വ��് മ�ി�െട കീഴി�ളള വിവിധ വ��കളിലായി ഈ സ��ാ�

അധികാര�ി� വ�തിന് േശഷം എ� ത�ികക� ��ി�ി�െ��് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഓേരാ വ��ി�ം �തിയതായി ��ി� ത�ിക�െട വിവരം,  വ��ിെ� േപര്,  എ�ം എ�ിവ

തിരി�് പ�ികയായി ലഭ�മാ�ാേമാ?

പ�ാളി� െപ�ഷ� പ�തി

T 4093.�ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2013  ഏ�ി�  1ന് ��് സ��ീസി�  �േവശി�ക�ം എ�ാ�  അതിന് േശഷം

നിയമനാംഗീകാരം ലഭി�ക�ം െച� അധ�ാപക�, ലാബ് അസി��മാ� എ�ിവ��് പ�ാളി�

െപ�ഷ� പ�തിയാേണാ നിലവി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇവെര�ടി �ാ���റി െപ�ഷ�  പ�തിയി�  ഉ�െ����തിന് േവ�ി സ��ാ�  �േത�ക

ഉ�രവ് ഇറ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ന�കാേമാ;

(സി) ഉ�രവ് ഇറ�ിയി�െ��ി� അതിന് േശഷ�ം ഈ വിഭാഗ�ി� ഉ�െ�� അധ�ാപക�, ലാബ്

അസി��മാ�  എ�ിവെര �ാ���റി െപ�ഷ�  പ�തിയിേല�് മാ�ിയി�ിെ��ി�  അതി��

കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) പ�ാളി� െപ�ഷ� പ�തി നി��� െച�് എ�ാ ജീവന�ാെര�ം �ാ���റി പ�തിയിേല�്

മാ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശ�� ന�കാേമാ?

പ�ാളി� െപ�ഷ� പ�തി

4094. �ീ.സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് പ�ാളി� െപ�ഷനി�  ഉ�െ��് വിരമി� ഉേദ�ാഗ��െട എ�ം,���

േമ�വിലാസം എ�ിവ ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) സ��ാരി�േവ�ി േസവനം അ��ി�് വിരമി� പ�ാളി� െപ�ഷനി� ഉ�െ�� ജീവന�ാരി�

എ�േപ��് �തിമാസ ആന�ി�ി ലഭി��ട�ിെയ�ം ആന�ി�ി ലഭി�വ�െട േമ�വിലാസ�ം ഇവ�

2019 ഒേ�ാബ� മാസം വാ�ിയ ആന�ി�ി സംഖ� എ�െയ�ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) സം�ാന�് നട�ാ�ിയ പ�ാളി� െപ�ഷ�  പ�തി േക�സ��ാ�  ഉ�ര�ക��്

വിേധയമാേണാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) േക� സ��ാ�ം മ�് സം�ാന സ��ാ�ക�ം നട�ാ�ിയതിന് വ�ത��മായി േകരള�ി�



മാ�ം �േത�കമായി പ�ാളി� െപ�ഷ� പ�തി നട�ാ�ാ� സാധി�േമാ;  സാധി�െമ�ി�

ആയത് െതളിയി�� േരഖ ലഭ�മാ�േമാ;

(ഇ) േക� സ��ാ�ക�ം മ�് സം�ാന സ��ാ�ക�ം അ�വദി�് ന�കിയ ��ംബ െപ�ഷ�,

ഡി.സി.ആ�.ജി.  എ�ിവ േകരള�ി�  നട�ാേ��തി� എ�് തീ�മാനി��തിന്

ആധാരമാ�ിയ ച�ം /ഉ�രവ് ഏതാണ്; അതിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ?

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

4095. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ാളി� െപ�ഷ�  പ�തി �ന:പരിേശാധി�െമ� �ഖ�ാപനം �ാവ��ികമാ�ിയി�േ�ാ;

ഇെ��ി� അതി�ളള കാരണെമ�ാണ്;

(ബി) പ�ാളി� െപ�ഷ� പ�തി �ന:പരിേശാധി��തിന് ഏെത�ി�ം സമിതിെയ നിയമി�ി�േ�ാ;

ഉെ��ി� എ�ാണ് നിയമി�ത്;

(സി) സമിതി�െട �വ��ന�ിന് ഓഫീസ് എ�ാണ് അ�വദി�ത്;

(ഡി) ��ത സമിതിയിെല അംഗ���് ഓേരാ����ം ശ�ളം,  വ�ിവാടക എ�ീ ഇന�ളി�

ഇതിനകം എ�് �ക െചലവഴി�; വ��മാ�േമാ?

പ�ാളി� െപ�ഷ� പ�തി

4096. �ീ.പി.െക.ബഷീ�

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ാളി� െപ�ഷ�  പ�തിയി�  അംഗ�ളായിരി�� ജീവന�ാ��് േക� സ��ാ�ം മ�്

സം�ാന സ��ാ�ക�ം ഡി.സി.ആ�.ജി.  അ�വദി�് ഉ�രവായി�ം േകരള�ി�

ആ��ല��� അ�വദിേ�� എ�് തി�മാനെമ��ി�േ�ാ;  എ�ി� എ� െകാ�ാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േക� സ��ാ�  ��ത പ�തിയി�  വ��� മാ���  സം�ാന�് നട�ാേ�� എ�്

സം�ാന�ിന് പി.എഫ്.ആ�.ഡി.എ.യി�  നിേ�ാ േക�സ��ാരി�  നിേ�ാ നി�േ�ശം

ലഭി�ി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) പ�ാളി� െപ�ഷ�  പ�തി പി�വലി��ത് പഠി��തിനായി സമിതിെയ നിയമി�തിന്

േശഷ�ം പ�ാളി� െപ�ഷ� പ�തിയി� അംഗ�ളായി�ി�ാെയ�ി� ജീവന�ാ�െട ശ�ളം

തട�െമ�് ഉ�രവ് �റെ��വി�ി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;  എ�ി�  ഉ�രവിെ� പക��്

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) ധനകാര� വ��ിെ� സ.ഉ(അ�ടി) നം.84/2019, സ.ഉ(അ�ടി) നം.132/2019, സ.ഉ(അ�ടി)

നം.133/2019  എ�ീ ഉ�ര�ക�  �റെ��വി�ിരി��ത് പ�ാളി� െപ�ഷ�  പ�തി



പി�വലി��ത് പഠി��തിനായി സ��ാ�  നിയമി�ിരി�� �ന:പരിേശാധനാ സമിതി�െട

നി�േ�ശ�ിെ� അടി�ാന�ിലാേണാ എ�് അറിയി�ാേമാ;  ഉ�ര�ക�  �റെ��വി�

ഫയ�ക�െട പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ?

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

4097. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ാളി� െപ�ഷ� പ�തിയി� ഉ�െ��് വിരമി� സ��ാ� ജീവന�ാ��് എ� �പ െവ�്

െപ�ഷ�  ലഭി��െ�� കണ�് സ��ാരിെ� ൈകവശം ഉേ�ാ;  ഇെ��ി�  ആയത്

ത�ാറാ�ി ��ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) നാളി�വെര പ�ാളി� െപ�ഷനി� ഉ�െ��് സ��ീസി� നി�് വിരമി� ജീവന�ാ� ഒ�വിെല

മാസം വാ�ിയ ആന�ി�ി എ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) പ�ാളി� െപ�ഷ�കാരായ വിരമി� ഉേദ�ാഗ���് ലഭി�� ��മായ ആന�ി�ി(െപ�ഷ�),

മരി�വ�െട ��ംബ���് ലഭിേ�� ��മായ സമാശ�ാസ ധനസഹായം എ�ിവേപാ�ം ഒ�

വ�ഷ�ിന് �കളിലായി�ം ലഭി�ാതിരി��ത് സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�

ഇവ�െട ����  പരിഹരി��തിന് �ിയാ�കമായി എ�് നടപടി സ�ീകരി�െവ�്

അറിയി�േമാ;

(ഡി) പ�ാളി� െപ�ഷനി�  ഉ�െ��് സ��ീസി�  ഇ��് മരി� ജീവന�ാ�െട എ�ം

എ�യാെണ�് അറിയി�േമാ; ഇതി� എ� േപ��് എ�.പി.എസി� അട� ൈപസ തിരിെക

ലഭ�മാ�ിയി�െ��് അറിയി�േമാ;  ഇതി�  എ�േപ��് ആശ�ാസ ധനസഹായം

ലഭ�മായി�െ��ം ഓേരാ����ം ലഭി� ആശ�ാസ ധനസഹായം എ�യാണ് എ�ം

അറിയി�േമാ?

പ�ാളി� െപ�ഷ� പ�തിയി� ഉ�െ��് വിരമി�വർ

4098. �ീ.സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) പ�ാളി� െപ�ഷ� പ�തിയി� ഉ�െ��് വിരമി� സ��ാ� ജീവന�ാ��് എ� �പ െവ�്

െപ�ഷ�  ലഭി��െ�� കണ�് സ��ാരിെ� ൈകവശം ഉേ�ാ;  ഇെ��ി�  ഇത്

ലഭ�മാ�ാ�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) െസ�േ�റിയ�ി�  െപാ�ഭരണ വ��ി�  േകാ�ഫിഡ�ഷ��  അസി��ായി േജാലി െച�േവ

മരണമട� ഹിത�െട ��ംബ�ിന് മരണാന�ര ആ��ല���  ലഭ�മായി�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ?

പ�ാളി� െപ�ഷ� പി�വലി��



4099. �ീ.സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഏത് നിയമമ�സരി�ാണ് പ�ാളി� െപ�ഷനി�  ഉ�െ�� ജീവന�ാ��് ഡി.സി.ആർ.ജി.

ഒഴിവാ�ിയത് എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) പ�ാളി� െപ�ഷ�  പി�വലി�വാ�  എൻ.പി.എസ്.��്  ,  എൻ.എസ്.ഡി.എൽ.

എ�ിവ�മായി സ��ാ� എ� തവണ ച�� നട�ി;  ച��യി� എെ�ാെ� വിഷയ�ളാണ്

ഉ�െ���ിയത്; ച��യി� എെ��ി�ം തീ�മാന�� ഉ�ായി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) പ�ാളി� െപ�ഷ� �നഃപരിേശാധനാ ക�ി�ി എ� �ത� സ��ീസ് സംഘടനക�മായി��

ച��ക�  ആരംഭി�ം;  സമിതി�െട ��ാെക വിശദീകരണ��  ന��വാ�� മാ����

വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) പ�ാളി� െപ�ഷ� പി�വലി��തിന് നിയമപരമായി എെ��ി�ം തട���േ�ാ; ഉെ��ി�

അത് എ�െന മറികട�ാനാ�ം എ�് അറിയി�േമാ;

(ഇ) പ�ാളി� െപ�ഷ�  �നഃപരിേശാധനാ സമിതി �പീകരി�് ഇ�വെരയായി എെ�ാെ�

തീ�മാന�ളാണ് എ��ി��ത് എ�് വ��മാ�േമാ;

(എഫ്) പ�ാളി� െപ�ഷ� �നഃ പരിേശാധനാ സമിതി അംഗ���് ഇ�വെര ന�കിയ ശ�ളം എ�;

ക�ീഷ� േവ�ി ഇ�വെര െചലവാ�ിയ െമാ�ം �ക െവളിെ���ാേമാ;

(ജി) പ�ാളി� െപ�ഷ�  നയം �നഃപരിേശാധന നട�ാൻ സമിതിെയ നിയമി�ക�ം എ�ാൽ

സമിതി റിേ�ാ��് വ��തി���് നി������ം ജീവന�ാെര എൻ.പി.എസ്.�  േചരാ�

ഉ�രവ് �റെ��വി�ക�ം െച��ത് എ�െകാ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

പി.എഫ്.ആർ.ഡി.എ.  നിയമം പി�വലി�ാ�  മാ�േമ പ�ാളി� െപ�ഷ�  പി�വലി�ാ�

സാധി�ക�� എ�ത് ശരിയായ വ�തയാേണാ; വ��മാ�േമാ?

പ�ാളി� െപ�ഷ� പ�തിെ�തിെര നട� പണി�ട�്

4100. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� സ��ാ� നട�ാ�ിയ പ�ാളി� െപ�ഷ� പ�തിെ�തിെര ഒ� വിഭാഗം ജീവന�ാ�

നട�ിയ പണി�ട�് ഒ�തീ��ാ�ിയ അവസര�ി�  ഉ�ാ�ിയ ഒ�തീ��് വ�വ�ക�

എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഒ�തീ��് വ�വ�ക� �� സ��ാരിെ� കാലയളവി� പാലി�െ��ി�േ�ാ; ഉെ��ി�

ഏെത�ാം വ�വ�ക� പാലി�െ��ി��് എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

പ�ാളി� െപ�ഷ�കാ��� ആ��ല�ം

4101. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) �ാ���റി െപ�ഷ�കാ��� ഇ�പത് ല�ം �പവെര�� വിരമി�� െപ�ഷ� ആ��ല�ം

പ�ാളി� െപ�ഷ�കാ��് �ടി ബാധകമാ�ി േക�ം ഉ�രവ് �റെ��വി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ഉ�രവ് പ�ാളി� െപ�ഷ� ബാധകമാ�� സം�ാന സ��ാ� ജീവന�ാ��് �ടി

ബാധകമാ�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) േക� സ��ാ�  പ�ാളി� െപ�ഷ�കാ��ം ��ംബ െപ�ഷ�  ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;

സം�ാന�് ഇത് ഇ�വെര നട�ിലാ�ാ�ത് എ�െകാ�ാണ്;

(ഡി) പ�ാളി� െപ�ഷ� നട�ി� വ��തിന് ��് വ� വി�ാപന�ി�െട നിയമനം േനടിയവെര

�ാ���റി െപ�ഷ�  പ�തിയി�  ഉ�െ�ാ�ി�ണെമ�് ��ീംേകാടതി ഉ�രവായി�േ�ാ;

എ�ി� ��ത ഉ�രവ് സം�ാന�് നട�ിലാ��തിന് എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ത്;

വ��മാ�േമാ?

സ��ാ� ജീവന�ാ�െട�ം െപ�ഷ�കാ�െട�ം ചികി�ാ പ�തി

4102. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

സ��ാ�  ജീവന�ാ�െട�ം െപ�ഷ�കാ�െട�ം ചികി�ാ പ�തിയി�  നി�ം സ�കാര�

സംരംഭകെര ഒഴിവാ�ി സ��ാ� േന�ത��ി�� എസ്.എ�. െഎ. െയ �മതലെ���ി പ�തി

നട�ിലാ�ാ� കഴി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

െപാ�മരാമ�് വ��ി� െ�ഷ�� �� ലംഘി�് �ാന�യ�ം

4103. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് വ��ി�  സാേ�തിക വിഭാഗം ജീവന�ാ��് െ�ഷ��  ��  ലംഘി�്

�ാന�യ�ം ന�കിയതി�െട അധിക സാ��ിക ബാ��ത ഉ�ായതായി

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ കാര��ി�  ധനകാര� വ��് പരിേശാധന വിഭാഗം പരിേശാധന നട�ിയി�േ�ാ;

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ജീവന�ാ��് ഒഴി�ക�  വ�� �റ�് �ാന�യ�ം ന�കാ�ത് �ലം താ�

ത�ികയി�� ജീവന�ാ�  ഉയ�� േ�ഡി�ളള ശ�ളം വാ��ത് െകാ�ളള വാ�ഷിക

സാ��ിക ബാ��ത എ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഈ സാ��ിക ബാ��ത�് കാരണ�ാരായ ജീവന�ാ�െ�തിെര എ�് അ�ട�

നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ത്; വിശദമാ�േമാ?

ജീവന�ാ��് സമയബ�ിത ഹയ�േ�ഡ്



4104. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2004,  2009  എ�ീ വ�ഷ�ളിെല ശ�ള പരി�രണ ഉ�രവ് �കാരം ശ�ളം

നി��യി�േശഷം ഓഡി�് തട�ം കാരണം ശ�ള�റവ് ഉ�ായ ജീവന�ാ��് മാ�മായി

സമയബ�ിത ഹയ�േ�ഡിന് റീ ഓ�ഷ� അ�വദി�് ഉ�രവായി�േ�ാ;

(ബി) എ�് �തലാണ് റീ ഓ�ഷന് �ാബല�ം ന���ത്;  ഓഡി�് തട�ം കാരണം ശ�ള�റവ്

ഉ�ായവ��് മാ�മായി ഈ ആ��ല�ം പരിമിതെ����ത് എ�െകാ�ാണ്; അ�ഹത��

എ�ാ ജീവന�ാ��ം ഈ ആ��ല�ം അ�വദി�േമാെയ�് അറിയി�േമാ?

�ാ���റി െപ�ഷ� വ�വ�യി� �ിരെ���ിയത് സംബ�ി�്

4105. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ാളി� െപ�ഷ� പ�തി നിലവി� വ�തി�േശഷം സം�ാന ൈല�റി കൗ�സിലി� 13

താ��ാലിക ജീവന�ാെര ��കാല �ാബല�േ�ാെട �ാ���റി െപ�ഷ�  വ�വ�യി�

�ിരെ���ിയത് പി എഫ് ആർ ഡി എ നിയമ�ിന് വിേധയമായി�ാേണാെയ�്

വ��മാ�േമാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി� ഉ�ര�ക�െട പക��ക� ന�കാേമാ;

(സി) ഇവെര �ിരെ���ിയത് പ�ാളി� െപ�ഷ�  പ�തി �ന:പരിേശാധനാ സമിതി�െട

അംഗീകാരേ�ാെടയാേണാ എ�് അറിയി�േമാ;  ഇ�വഴി സ��ാരിന് വ�� ബാധ�ത�െട

വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ഡി) 2013 ഏ�ി� ഒ�ി�േശഷം നിയമനം ലഭി��വ��് പ�ാളി� െപ�ഷ� ബാധകമാെണ�

എ�ിെമ�ിെന മറികട�വാ� ക�ാബിന�് തീ�മാന�ിന് സാധി�േമാ;

(ഇ) 2013-ന് ��് ���  ന�മററി,  ലീവ് േവ��സി ത�ികയി�  േജാലിയി�  �േവശി�് എ�ാ

ആ��ല���ം ൈക��ിയി�� ജീവന�ാെര റ�ലൈറസ് െച� കാലയളവിെ� േപരി�

പ�ാളി� െപ�ഷ�  പ�തിയിേല�് മാ�ിയത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ൈല�റി കൗ�സി�

താ��ാലിക ജീവന�ാെര �ിരെ���ിയ സാഹചര��ി�  ഇവ��ം �ാ���റി െപ�ഷ�

ബാധകമാ�േമാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

ധനകാര� െസ�േ�റിയ�ിെല വാഹന��

4106. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

ധനകാര� െസ�േ�റിയ�ി�  എ� സ��ാ�  വാഹന���്;  ��ത വാഹന��

ആ�െ�ാെ�യാണ് അ�വദി�ി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ?



ബജ�ി� നീ�ിവ� �ക ഉപേയാഗി�� പ�തിക�

4107. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018-19 വ�ഷെ� ബ�ജ�ി� 20% �ക നീ�ി െവ� േകാ��� മ�ല�ിെല പ�തിക�

ഏെത�ാം;

(ബി) ബ�ജ�ി� 20% �ക നീ�ി െവ� ഇരി�ിളിയം വിേ�ജ് നി��ാണ�ിെ� െ�ാേ�ാസ� റവന�

വ��ി� എ�ിയി�് ഭരണാ�മതി ലഭ�മായി�ിെ�� കാര�ം പരിേശാധി�േമാ;

(സി) ഈ വിഷയ�ി� ധനകാര�വ��് സ�ീകരി� നടപടിക� അറിയി�േമാ?

��മംഗലം നിേയാജക മ�ല�ി� എ�.എ.സി. എ.ഡി.എസ്.-� ഉ�െ���ി നട�ിയ

���ിക�െട െട�� േസവിം�സ് �ക

4108. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��മംഗലം നിേയാജക മ�ല�ി�  എ�.എ.സി  .എ.ഡി.എസ്.-�  ഉ�െ���ി നട�ിയ

���ിക�െട െട��  േസവിം�സ് �ക കണ�ാ�ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ആയത്

എ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇത് മ�് ���ിക��് ഉപേയാഗി�ാ� സാധി�േമാ;

(സി) ഓേരാ ���ി�െട�ം േവ�തിരി�ളള േസവിം�സ് എ� വീതമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ക�നാഗ��ി മ�ല�ിെല ഭരണാ�മതി ലഭി� പ�തിക�

4109. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2019-20  സാ��ിക വ�ഷ�ി�  അട��  �ക�െട  20%  �ക വകയി��ിയ

ക�നാഗ��ി നിേയാജക മ�ല�ിെല പ�തിക�െട വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�  െ�ാവിഷ�  വ�ി�� ഇവി�െ� എ� പ�തിക��് ഭരണാ�മതി

ന�കിയി�െ��് വിശദീകരി�േമാ;

(സി) 2019-20 സാ��ിക വ�ഷ�ിെല ബ�ജ�ി� 20% �ക വകയി��ിയ ഇവി�െ� ��വ�

പ�തിക��ം ഭരണാ�മതി ന�കി നട�ിലാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഇരി�ാല�ട മ�ല�ിെല പ�തിക�

4110. െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ഇൗ സ��ാ� കാലയളവി� ബ�ജ�ി� ഉ�െ���ി ഇരി�ാല�ട നിേയാജക മ�ല�ി�

അ�വദി�ി�� പ�തിക�  ഏെതാെ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ;  ഓേരാ�ിെ��ം

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തികളി�  േടാ��  െ�ാവിഷ�  ഉ�ായി�� ���ിക�െട നിലവിെല �ിതി

എ�ാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത ���ികളി� ഇനി�ം ഭരണാ�മതി ലഭി�ാ�വ ഉേ�ാ;  ആയതിെ� വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�ാേമാ?

േ�മ െപ�ഷ� �ണേഭാ�ാ��

4111. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തിന് േശഷം േ�മ െപ�ഷ� വിതരണം െച��തിനായി

എ� േകാടി �പ ഇതിനകം െചലവഴി�ി��് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േ�മ െപ�ഷെ� ആെക �ണേഭാ�ാ��െട എ��ം അ�വദി� �ക�െട�ം ജി� തിരി��

കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ?

സാ�ഹ� �ര�ാ െപ�ഷ�

4112. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േ�ാ� സാ�ഹ��ര� െപ�ഷ� ഇന�ിൽ എ� േകാടി

�പ �ടി�ിക ഉ�ായി�� എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതട�ം ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി� േശഷം ഇ�വെര എ� േകാടി �പ െകാ��;

അറിയി�േമാ?

സാ�ഹ� �ര�ാ െപ�ഷ�ക�െട വ��ന�ം വിതരണ�ം

4113. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ്

�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി

�ീ.കാരാ�് റസാഖ്

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി� േശഷം വിവിധ േ�മ െപ�ഷ�ക�െട�ം സാ�ഹിക

�ര�ാ െപ�ഷ�ക�െട�ം �ക വ��ി�ി�് ന�കിയി�േ�ാെയ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) കഴി� സ��ാ�  സാ�ഹിക �ര�ാ െപ�ഷ�ക��ായി െചലവഴി� �കേയ�ാ�

അധികമായി ഇൗ സ��ാ� എ� �ക െചലവഴി�ി��്; വ��മാ�ാേമാ;



(സി) ഇൗ കാലയളവി�  െപ�ഷ�  ഉപേഭാ�ാ��െട എ��ി�  ഉ�ായ വ��നവ് എ�െയ�്

അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) േ�മ െപ�ഷ�ക�  ഉപേഭാ�ാ���് ചി�യാ�ം �ത�മാ�ം വിതരണം െച��തിന്

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

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി �് ന�കിയ ധനസഹായം

4114. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സ��ാ�  ധനസഹായം സ�ീകരി�് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി �് അ��ണമായി നട�ിയ

�വ��ന�� സംബ�ി� ഉപേയാഗ സാ��പ�ം ലഭി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ന��േമാ?

�ീമതി ഗിരിജാ േദവി�െട നിേവദന�ിേ�ൽ സ�ീകരി� നടപടിക�

4115. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2005-� പ�ായ�് ഡി�ാ��െമ�ി� നി�് വിരമി�ക�ം 25/07/2019-� മരണമട�ക�ം

െച� ക����ി നിേയാജകമ�ല�ിെല പാ��  പി.വി.,  �ളേയാര�്,  ചാവ�ാല,

േകാതെന��, േകാ�യം, എ�യാ�െട ��ംബ�ിന് െപ�ഷ� ഒഴിെക മ�് ആ��ല��� ഒ�ം

കി�ിയി�ി� എ�് കാണി�് ഭാര� ഗിരിജാ േദവി ധനകാര� വ��് മ�ി�് ന�കിയ നിേവദന�ി�

സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഗിരിജാ േദവി�് ആ��ല���  ന���തിന് ഉ�ായിരി�� കാലതാമസ�ിെ� കാരണം

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ ഫയ� ഇേ�ാ� ആ�െട പ�ലാെണ�് വിശദീകരി�േമാ?

�ലാ�ി ഇ��ി���് ഓഫ് ഫിനാ�സ് ആ�ഡ് ടാേ�ഷ� സമ��ി� റിേ�ാ��ക�

4116. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം ധനവ��മായി ബ�െ��് �ലാ�ി ഇ��ി���്

ഓഫ് ഫിനാ�സ് ആ�ഡ് ടാേ�ഷ� (ഗി�്) േനാട് ഏെതാെ� വിഷയ�ളി� പഠി�് റിേ�ാ��്

ന��വാ� ആവശ�െ��ി��്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഗി�് നിലവി� എ� റിേ�ാ��ക� ധനവ��ിന് സമ��ി�ി��്; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഗി�്-ന് ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം എ� �കയാണ് പഠന റിേ�ാ��ക�

സമ��ി�തി�� ഫീസിന�ി�  ധനവ��് ന�കിയി��ത്;  ഇനം തിരി�ളള കണ�ക�

ലഭ�മാ�ാേമാ; ഇനി ന��വാ�� �ക�െട കണ�ക� ലഭ�മാ�േമാ?



നിത�നിധി െഡയ് ലി െഡേ�ാസി�് �ീം

4117. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േകരള മണി െല�േഡ�് നിയമ�കാരം നിത� നിധി െഡയ് ലി െഡേ�ാസി�്

സ�ീകരി��തിനാവശ�മായ െെലസ��ക� ഏെത�ാമാണ്; ഇ�രം െെലസ��ക� ഇ�ാെത

ചില സംഘടനക�  സം�ാന�് എ�.എ�.ഡി.  കള��  സ�ീകരി��ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇത് സംബ�ി�് പരാതി ആ��ാണ് സമ��ിേ��െത�്

െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) സ��ാ�  അ�മതി ഇ�ാെത എ�.എ�.ഡി കള��  നട�� സംഘടനക�െ�തിെര

സ�ീകരി�� നടപടികെളെ��ം ശി�കെളെ��ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) നിത� സ�ാദ� നിധി,  അനധി�ത ചി�ിക�  എ�ിവ ചില സംഘടനക�െട േന�ത��ി�

നട��തായി പരാതിെ��ാ� സ��ാ� അവ�െ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

ധന��ി �റ�് വ�മാന വള�� സാ��മാ�ി ധന�ഢീകരണം

4118. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം

,, ഡി.െക. �രളി

,, െക.വി.വിജയദാസ്

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വികസന,േ�മ �വ��ന���� െചലവ് �റ�ാെത നി�തി-നി�തിേയതര വ�മാന

വള��യി�െട ക�ി �റ�കെയ� സം�ാന�ിെ� ത�ം,  രാജ�ം േനരി�� സാ��ിക

തക���ം ത�ലമായി ഉപേഭാഗ�ി�ം േക� നി�തി വിഹിത�ി�ം ഉ�ാകാനിട�� �റ�ം

കാരണം ഫല�ദമാകാെത േപാകാനിട�േ�ാ;  ഈ ��ം എ�െന മറികട�ാ�  കഴി�െമ�്

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഈ പ�ാ�ല�ി� സം�ാന താ�ര�ം പരിഗണി�ാെത പതിന �ാം ധനകാര� ക�ീഷെ�

പരിഗണനാവിഷയ�ളി� മാ�ം വ��ിയത് ��ത� ���� ��ി�ാനിട�േ�ാ;

(സി) സം�ാന�് ധന�ഢീകരണം സാധ�മാ��തിന് സ�ീകരി� വ�� നടപടികെള�റി�്

വിശദമാ�ാേമാ?

ആല�� മ�ല�ിെല പ�തിക�

4119. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:



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

ഏെതാെ� പ�തികളാണ് ബജ�ി� �ഖ�ാപി�ി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

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

ബജ�ി� ഉ�െ�ാ�ി� ആല�� മ�ല�ിെല ���ിക�

4120. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2019-20  വ�ഷെ� ബജ�ി�  ���ി അട�ലിെ� ഇ�പത് ശതമാനം �കേയാ അതി�

��തേലാ വകയി��ിയ ആല��  മ�ല�ിെല ���ിക�  ഏെത�ാമാെണ�്

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇവയി� ഏെത�ാം ���ിക��് ഭരണാ�മതി ലഭിെ��് വ��മാ�ാേമാ;

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

സ�ീകരി�ി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ?

സം�ാനെ� സാ��ിക �തിസ�ി

4121. �ീ.വി.ഡി.സതീശ�

,, വി.ടി.ബ�റാം

,, വി.എസ്.ശിവ�മാ�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ക�� സാ��ിക �തിസ�ി കാരണം െചലവ് ���വാ�  നടപടി

സ�ീകരി�െമ�് �ഖ�ാപി�േ�ാ�  തെ� �തിമാസം ല��ണ�ിന് �പ െചല� വ��

ക�ാബിന�് റാേ�ാ��ടിയ നിയമന��  സം�ാന�് നട��ത് നിയ�ി�വാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ക�� സാ��ിക �തിസ�ി സം�ാനെ� വികസന �വർ�ന�െള �തി�ലമായി

ബാധി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഏെതാെ� േമഖലകെള എ�് അറിയി�േമാ?

തി�വ�ാടി മ�ല�ിെല െട�� േസവിം�സ്

4122. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ആ�ി വികസന പ�തി �കാരം തി�വ�ാടി മ�ല�ി� 2016-17, 2017-18, 2018-19

എ�ീ വ�ഷ�ളി�  നി�േ�ശി�െ�� ���ിക�െട െട��  േസവിം�സ് എ�െയ� വിവരം

വ�ഷം തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ?



ഉൗരാ��� േലബ� േകാ��ാ�് െസാെെസ�ി വഴി നട�ിലാ�ിയ ���ിക�

4123. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

2016  ന് േശഷം ധനകാര� വ��ി�  ഉൗരാ���  േലബ�  േകാ��ാ�് െസാെെസ�ി വഴി

നട�ിലാ�ിയ ���ിക�  എെ�ാെ�യാണ്;  ��ത ���ിക��ായി ആെക എ�് �ക

െചലവഴി� എ�് െവളിെ���േമാ?

െപാ�മരാമ�് േറാ�കളിെല മര��െട േലലം

4124. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ധനകാര� വ��് 21-08-2019-ന് �റെ��വി� ഉ�രവ് �കാരം െപാ�മരാമ�് േറാ�കളിെല

���ി�് തടസമായി നി��� മര��െട േലലം അംഗീകരി��തിന് ചീഫ്

എ�ിനീയ�മാ���ായി�� അധികാര പരിധി �റ�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇ�രം ഒ� ഉ�രവ്

�റെ��വി�ാനിടയാ�ിയ സാഹചര�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േലലം അംഗീകരി�കി�ാ�  ബ�െ�� ഭരണവ��ി�ം �ട��് ധനകാര� വ��ി�ം ഫയ�ക�

പരിേശാധി�ണെമ� അവ� അനാവശ� കാലതാമസ�ിനിടയാ��ത് ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

എ�ി� ആയത് പരിഹരി�ാ� എ�് നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വ��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

�ള���ി ഓവ� �ി�ജിെ� അേ�ാ�് േറാഡിന് ധനാ�മതി

4125. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പിറവം നിേയാജകമ�ല�ിെല �ള���ി േറാഡ് ഓവ�  �ി�ജിെ� അേ�ാ�് േറാഡ്

നി��ാണ�ിനായി ���ിയ ഭരണാ�മതി �റെ��വി��തിനാ�� ധന വ��ിെ� അ�മതി

സംബ�ി� ധനവ��് ഫയ�  നം.1124475-േ��  സ�ീകരി� നടപടിക�െട ഇേ�ാഴെ�

�ിതി അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത നടപടിക�  ത�രിതെ���ി ധനാ�മതി ലഭ�മാ��തി�� നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാ

എ�റിയി�ാേമാ?

േദശീയ മഹിളാ �ധാ� േസവിം�സ്

4126. �ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:



(എ) േദശീയ മഹിളാ �ധാ� ഏജ�് അ�തീ�ിതമായി മരണെ��ാ� േസവിം�സ് പ�തി �ടരാ�

കഴിയാ� അവ�യാ���ം പ�തിയി�  േച�� അംഗ���് ന�ം ഉ�ാ���ം

സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ഏജ�സി മരണെ��യാ�െട ബ����് നി�ിത കാലയളവി�വെര �ട��്

െകാ�േപാ��തി�� സാധ�ത പരിഗണനയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

ജി.എസ്.ടി. റീഫ�ം വാ�് നി�തി �ടി�ിക�ം

4127. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജി.എസ്.ടി. നിലവി� വ�തിെന �ട��് 2017 �� 30 വെര�ളള വാ�് നി�തി �ടി�ികയി�

േക� ജി.എസ്.ടി.വ��് ഇള�ക� �ഖ�ാപി�ി�േ�ാ; എെ�ാെ� ഇള�കളാണ് �ഖ�ാപി�ത്;

(ബി) ജി.എസ്.ടി.  റീഫ�് ഇന�ി�  െച�കിട ഇട�രം സംരംഭക��് �ക ലഭി��തിന്

വളെരയധികം കാലതാമസം ഉ�ാ�� എ� ആേ�പം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി�  ഇ� പരിഹരി��തിന് എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�വാ�  ഉേ�ശി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ?

നി�തി �ടി�ിക

4128. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നി�തി വ��ിന് �ടി�ിക ഇന�ി� ലഭി�ാ�� നി�തി�െട കണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�യധികം �ക പിടിെ���ാെത �ടി�ിക ആയി കിട��തിെ� കാരണം എ�ാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �ടി�ിക പിരിെ���ാ� അടിയ�ിര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ജി.എസ്.ടി. സംവിധാനം കാര��മമാ�ാ� നടപടി

4129. �ീ.െജയിംസ് മാത�

,, വി. െക. സി. മ�ത് േകായ

,, എ�. വിജയ� പി�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജി.എസ്.ടി. െന�് വ��് സംവിധാനം കാര��മമ�ാ�ത് വ�ാപാരിക� ഉപേഭാ�ാ�ളി� നി�

സമാഹരി�� നി�തി�ണം ��വനാ�ം സ��ാരിേല�് അട��േ�ാ എ� പരിേശാധന

ഫല�ദമ�ാതാ�ി തീ��ിരി��തിന് എ� പരിഹാര മാ�ഗമാ��ത്;



(ബി) ��് േക�  -  സം�ാന സ��ാ�ക�  �മ�ിയി�� വിവിധ തീ�വ  -നി�തികെള�ാ�

�റവാണ് ജി.എസ്.ടി.  നി�തി ഭാരെമ�ി�ം ആ �റവ് ഉപേഭാ� വിലയി� �തിഫലി�ി�േ�ാ

എ� പരിേശാധി�ാ�� സംവിധാനം കാര��മമാേണാ;  പല അവശ�

വ��ളിേ���തിേന�ാ� നി�തി നിര� �റവായി��ി�ം സ��ണ വ�ാപാരേമഖലയി� നി�്

വ�ാപാര�ിനാ�പാതികമായി നി�തി ലഭി�ാ� ��ം ഉേ�ാ;

(സി) സം�ാന����ാ�� റവന� ന�ം കണ�ിെല��് േക�സ��ാരിേനാട് സി.എ.ജി.

��ി�ാ�ിയി�� പിഴവ് തീ��് ജി.എസ്.ടി.  സംവിധാനം അടിയ�ിരമായി കാര��മമാ�ാ�

ആവശ�െ��േമാ?

വാ�്�ടി�ിക ബി�ക�

4130. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�ാപാരിക� �ത�സമയ�് വി�വരവ് വിവര�� ന�കിയി�ം അവ��് വാ�്�ടി�ിക ബി�ക�

ന�കാനിടയായ സാഹചര�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�ര�ി� എ� േപ��് വാ�് �ടി�ിക ബി� ന�കിയി��് അറിയി�ാേമാ;

(സി) വാ�് �ടി�ിക ബി�  ന���ത് സ��ാ�  പി�വലിേ�ാ;  ഇെ��ി�  അതി�ളള കാരണം

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) വാ�് �ടി�ിക ബി�  ലഭി�തിെന �ട��് പ�നംതി�യി�  ഒ� വ�ാപാരി മരി� കാര�ം

��യി�െപ�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇൗ സംഭവ�ി�  ���ാരായ ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര

എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ന�കാേമാ?

വാ�് �ടിശിക തിരി�പിടി�ാനാ�� ജനറ� ��ിനി േസാ�് െവയ�

4131. �ീ.പി.െജ.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വാ�് �ടിശിക തിരി�പിടി�ാനായി വാണിജ�വ��് �പക�പന െച� ജനറ� ��ിനി േസാ�്

െവയ� ത�ാറാ�ിയിത് ആ�െട നി�േ�ശ�കാരമാണ്;

(ബി) വ�ാപകമായ െത�ക�  ഉ�ായി�� ഈ േസാ�് െവയറിന് െചലവായ �ക എ� എ�്

അറിയി�േമാ;

(സി) ഇത് ത�ാറാ�ിയ ക�നി ഏതാെണ�ം ക�നിെയ െതരെ���ത് ഏത് മാനദ��ിെ�

അടി�ാന�ിലാെണ�ം അറിയി�േമാ;

(ഡി) ��ത േസാ�് െവയറിെ� നടപടി�മ�മായി സ��ാ�  �േ�ാ�് േപാ��േ�ാ എ�്

വ��മാ�േമാ?

കടലാസ് രഹിത �ഷറി



4132. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സ��ാ�  ജീവന�ാ��ം അ��ാപക��ം ശ�ള ബി�ക�  െഎ.�ി.  സംവിധാനം

ഉപേയാഗി�് �ാ��ി�െടയാേണാ ത�ാറാ��ത്; അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത ബി�ിെ� പക��് ബ�െ�� �ഷറി�് ന�കണെമ� വ�വ� േവെ��് വ�ി�േ�ാ;

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േപ��  രഹിത ശ�ള ബി�ിേല�് മാ��തിന് േവ�ിയാേണാ ഈ വ�വ� ഒഴിവാ�ിയത്;

വ��മാ�ാേമാ?

പ���ി സബ് �ഷറി ഓഫീസിെല �ലപരിമിതി�് പരിഹാരം

4133. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എറണാ�ളം പ���ി സബ് �ഷറി ഓഫീസിെല �ല സൗകര���  �റവായതിനാ�

േനരി�� ��ി��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇത് പരിഹരി�വാ� സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) �ഷറി �ാപി��തിനായി �ലം ലഭ�മായി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇത് എവിെടയാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ?

�ഷറി ക� സി��ിേല�് മാ�ിയ ബി�ക�

4134. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018-19  സാ��ിക വ�ഷം �ാേദശിക സ��ാ�ക�  �ഷറിയി�  സമ��ി��ം  ,ക�

സി��ിേല�് മാ�ിയ�മായ ബി�ക� എ� േകാടി �പ�േടതാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ക� സി��ിേല�് മാ�ിയ ബി�കളി� എ� �ക ഈ സാ��ിക വ�ഷം അ�വദി�െവ�്

അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത �ക ഈ വ�ഷെ� വിഹിത�ി�  നി�ം ആേണാ

അ�വദി�ിരി��ത്എ�്അറിയി�ാേമാ; ��ത ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) അ�കാരമാണ് �ക അ�വദി�െത�ി� �ാേദശിക സ��ാ�ക�െട ഈ വ�ഷെ� വികസന

�വ��ന�െള അത് േദാഷകരമായി ബാധി�കയിേ�;വ��മാ�ാേമാ?

ഇരി�� മ�ല�ിെല സ��ഷറിക��് സ��ം െക�ിടം

4135. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ഇരി�� നിേയാജകമ�ല�ി� �ീക��രം, ആലേ�ാട് എ�ീ സ��ഷറിക��് സ��മായി

െക�ിടം നി��ി�� നടപടിക�െട വിശദവിവര�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) �ഷറിക��് സ��മായി െക�ിടം നി��ി��തി�� ഫ�് �ഷറി വ��ി�േ�ാ എ�്

െവളിെ���ാേമാ;

(സി) ��ത െക�ിട��െട നി��ാണ�ിന് �തീ�ി�� െചലവ് എ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) െക�ിട നി��ാണം ഇൗ സ��ാരിെ� ഭരണകാല�തെ� ���ീകരി�ാ� സാധി�േമാ എ�്

വിശദമാ�ാേമാ?

പ�ി�േ�ാട് �ഷറി�െട �തിയ െക�ിടം

4136. േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ി�േ�ാട് �ഷറി�് �തിയ െക�ിടം നി�മി��തി�� നടപടിക�  ഇേ�ാ�  ഏത്

ഘ��ിലാെണ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ി�് ഭരണാ�മതി ന�കിയി�േ�ാ; എ�ി� ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ആവശ��ിനായി പാ�ാടി േ�ാ�് പ�ായ�് �ലം ഏെ���് ന�കിയി�േ�ാ;

��ത �ലം ഉപേയാഗി��തിന് എെ��ി�ം തട�ം നിലവി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) പ�ി�േ�ാട് �ഷറി�െട �തിയ െക�ിട�ിെ� നി�മാണ�മായി ബ�െ�� നടപടിക�

ത�രിതെ���േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

േലാ�റി വി�നയിെല വ��നവ്

4137. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ�േശഷം േലാ�റി വി�നയി�  എ� േകാടി �പ�െട

വ��ന��ായി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി�  വ�ാപകമായ േതാതി�  നട�� േലാ�റി �താ�ം അവസാനി�ി�ാ�

നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

േലാ�റി വ��ിെ� നവീകരണ�ം ആ�നികവ��രണ�ം

4138. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േലാ�റി വി��നയി�െട�� വ�മാന വ��നവ് ല��മി�് ഈ സ��ാ�  നട�ിയ

�വ��ന��ം അ�വഴി ൈകവരി�ാനായ വ�മാന ലാഭം സംബ�ി�ം െവളിെ���േമാ;

(ബി) േലാ�റി വ��ിെ� നവീകരണ�ി�ം ആ�നികവ��രണ�ി�ം ഈ സ��ാ�



ൈകെ�ാ�വ�� നടപടി�മ�� വിശദമാ�േമാ?

േലാ�റി�െട വി�വരവ് വ��ി�ി�ാൻ നടപടി

4139. �ീ.പി. ഉ�ി

,, എ. �ദീ��മാ�

,, ആ�. രാേജഷ്

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

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േലാ�റി�െട വി�വരവ് വ��ി�ി��തിന് ഈ സ��ാ�  എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളെത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േലാ�റി നട�ി�് ��ത�  �താര�മാ��തി�ം വ��ി� �ര�ാ �മീകരണ��

ഏ�െ����തി�മായി എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളത്;

(സി) ഇതരസം�ാന േലാ�റികെള ശ�മായി �തിേരാധി��തിന് േവ�ി ഈ സ��ാ�

സ�ീകരി�ി�ളള നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�വ�േശഷം േലാ�റി േ�മനിധി ആ��ല���  ഗണ�മായി

വ��ി�ി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

ഭാഗ��റി സ�ാന�ക ലഭ�മാ��തിെല കാലതാമസം

4140. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിന് �റ�ളളവ��് ഭാഗ��റി ലഭി�ാ�  സ�ാന�ക ലഭി�വാൻ മാസ��

എ���തായ റിേ�ാ��ക� പരിേശാധി�ക��ാേയാ;

(ബി) 2017-െല കാ�ണ� േലാ�റി ഒ�ാം സ�ാനമായ ഒ� േകാടി �പ അടി� േകായ���

സ�േദശി�് ഇനി�ം �ക െെകമാറാ� സാഹചര�ം എ�ാെണ�് പരിേശാധി�േമാ;

(സി) 2018-െല�ം 2019-െല�ം ആറ് ഒ�ാം സ�ാന ടി��ിേല��െ�െട ഇതര സം�ാന�ാ��്

അടി� 8.02 േകാടി�െട സ�ാന�ക ഇനി�ം െെകമാറാനായി�േ�ാ;

(ഡി) കഴി� ര� വ�ഷ�ിനിെട ന�െ��� േലാ�റികളി� �ജാ ബംബ�ം സ�� ബംബ�ം വി�

ബംബ�ം കാ�ണ��ം ഉ�െ�െട എ�പ�ിനാല് േലാ�റിക�െട ഒ�ാം സ�ാന��  േനടിയത്

ഇതര സം�ാന�ളളവരാെണ� കാര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ഇ) എ�ി� അവ��് സ�ാന�ക ക�ി� ലഭി��ത് േവഗ�ിലാ�ാ� എെ�ാെ� നടപടിക�

സ�ീകരി�ാനാ�ം; വിശദാംശ�� ന��േമാ?

േലാ�റി വി��നയി�െട ലഭി� വ�മാനം



4141. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016-17, 2017-18, 2018-19 എ�ീ സാ��ിക വ�ഷ�ളി� േലാ�റി വി��നയി�െട

എ� �ക ലഭി�െവ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത സാ��ിക വ�ഷ�ളി�  സ�ാന�കയായി എ� �പ വിതരണം െച�ി�െ��്

വ��മാ�േമാ?

െക.എഫ്.സി. �െട റവന� റി�വറി നടപടിക�

4142. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള ഫിനാ�ഷ�� േകാ��േറഷെ� റവന� റി�വറി നടപടിക� റവന� വ��ി� നി�ം മാ�ി

സ�കാര� അസ�് റീക����  ക�നിെയ ഏ��ി��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�

പകരം എ�് സംവിധാനമാണ് ഏ�െ���ാ� ഉേ�ശി��െത�് വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) അസ�് റി�വറി �മതല റിലയ�സ് എ� സ�കാര� �ാപനെ� ഏ��ി���മായി

ബ�െ��് ക�നി ഉടമക�മായി െക.എഫ്.സി.േയാ സ��ാേരാ ച�� നട�ിയി�േ�ാ എ�്

െവളിെ���േമാ;

(സി) റവന� റി�വറി നടപടിക��ായി നിേയാഗി�ി�� െഡപ��ി കള��  അട��� ത�ികക�

നി��ലാ�ി സ��ാ� ഉ�രവ് �റെ��വി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ഡി) െക.എഫ്.സി.  റവന� റി�വറി�് സ�ഫാസി ആ�് ഉപേയാഗി��തിന് തത��ി�

തീ�മാനെമ��ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഏത്ഏജ�സിെയയാണ് �മതലെ���ിയി��െത�്

അറിയി�േമാ;

(ഇ) സ��ാ�  അധീനതയി�� മ�് ധനകാര� �ാപന�ളി�ം റവന� റി�വറി�് നിലവി��

സംവിധാന�ി�പകരം അസ�് റീക����  ക�നി�െട േസവനം ഉപേയാഗെ���ാ�ം

സ�ഫാസി ആ�് നട�ിലാ��തി�ം സ��ാരിന് ഉേ�ശ��േ�ാെയ�് െവളിെ���ാേമാ;

(എഫ്) റവന� റി�വറി നടപടിക��ായി റവന� വ��ി�  നി�ം നിേയാഗി�ി�� ജീവന�ാ�െട

നാളി�വെര�� എ�ാ�ിെ��് ചാ��് െക.എഫ്.സി. അട�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

േകരള ഫിനാ�ഷ�� േകാ��േറഷനിെല വാ� �ടി�ിക പിരിെ����തിന് സ�കാര� ക�നി

4143. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള ഫിനാ�ഷ��  േകാ��േറഷനിെല വാ�ാ �ടി�ിക പിരിെ����തിന് നിലവി��

റവന�വ��ിെന ഒഴിവാ�ി സ�കാര� ക�നിെയ �മതലെ���വാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� വാ�ാ �ടി�ിക പിരിെ����തിന് റവന� വ��ിെന ഒഴിവാേ��ി വ� സാഹചര��ം

ആയതിന് �തലെ���ിയ �തിയ സ�കാര� ക�നി�െട വിശദാംശ��ം അറിയി�ാേമാ?



െക.എസ്.എഫ്.ഇ. �വാസി ചി�ി�െട മീഡിയ ക�സ���്

4144. �ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.എഫ്.ഇ. �െട �വാസി ചി�ി ഓഫീസി� മീഡിയ ക�സ���് ആയി ആെരെയ�ി�ം

നിയമി�ി�േ�ാ; എ�ി� ആെരയാണ് നിയമി�ി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഏത് ഉ�രവിെ� അടി�ാന�ിലാണ് ഈ നിയമനം നട�ിയി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഈ നിയമന�ിന് സ��ാ� നി�േ�ശം ഉ�ായി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ; ഈ നിയമന�ിന്

െക.എസ്.എഫ്.ഇ. േബാ�ഡിെ� അംഗീകാരം ഉേ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;

(ഡി) െക.എസ്.എഫ്.ഇ. യിെല നിയമന�� പി.എസ്.സി. �ം, എംേ�ായ് െമ�് എ�്േച�ം �േഖന

ആയിരിേ� മീഡിയ ക�സ���് എ� േപരി�  പി�വാതി�  നിയമനം നട�ാ�  ഉ�രവ്

ന�കിയത് ആരാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ഇ) മീഡിയ ക�സ���് ആയി നിയമി� വ��ി�െട േസവന േവതന വ�വ�ക�  എ�ാണ്;

��ത വ��ി എ�് േജാലിയാണ് െക.എസ്.എഫ്.ഇ.  �് േവ�ി െച��െത�്

വ��മാ�േമാ;

(എഫ്) ഈ ത�ികയി� ��ത വ��ി എ�ാണ് േജാലിയി� �േവശി�ത്; ഇതിേനാടകം ശ�ള�ം മ�്

അലവ��ക�മായി എ� �പ ൈക��ിയി�െ��് പറയാേമാ;

(ജി) െക.എസ്.എഫ്.ഇ. യിെല നിയമന വ�വ�ക��് വി��മായി നിയമനം േനടിയ വ��ി�െട

നിയമനം റ�ാ�ി ടിയാ��് ന�കിയ ശ�ള�ം മ�് ആ��ല���ം ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ�നി�

നി�് തിരി� പിടി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െക.എസ്.എഫ്.ഇ. �െട െഡാമ�ി�് ചി�ികളി� െമാൈബ� ആ�്

4145. േഡാ.എം. െക. �നീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.എഫ്.ഇ.  �െട െഡാമ�ി�് ചി�ികളി�  െമാൈബ�  ആ�് െകാ�വരാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ; ഇതിെ� നടപടിക� ആരംഭി�ി�േ�ാ എ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ഈ േസാ��്െവയ� വികസി�ി��തിനായി കരാ� എ��ത് ആരാണ്; എ� �പ�ാണ് ഈ

കരാ� ന�കിയത്;

(സി) കരാ� ന�കിയ ക�നി േസാ��്െവയ� വികസനരംഗ�് ��പരിചയ�� ക�നിയാേണാ എ�്

അറിയി�ാേമാ?

െക.എസ്.എഫ്.ഇ. ചി�ിക�



4146. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.എഫ്.ഇ. ചി�ിക� ��ത� ആ�നികവ�കരി��തിനായി ചി�ി �ക ഓ�ൈലനായി

അട��തിന് സൗകര�െമാ��േമാ;

(ബി) െക.എസ്.എഫ്.ഇ.  യി�  ഡിജി��  പണമിടപാട് നട��തി�� നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാ

എ�റിയി�ാേമാ?

�വാസി ചി�ി�െട േസാഫ് �് െവയ�

4147. �ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �വാസി ചി�ി�െട �ധാന േസാഫ് �് െവയ�  ആയ േകാ�  ആ�ിേ�ഷനി�  ഇനി ഏെതാെ�

െമാഡ��കളാണ് വികസി�ി�ാ��ത്;

(ബി) ചി�ി ഇടപാട് സംബ�മായ എ�ാ വിവര��ം ഈ േസാഫ് �് െവയറി� ഉ�െ�ാ�ി�ി�േ�ാ;

ഇെ��ി� ഇതി�� കാലതാമസ�ിെ� കാരണം എ�ാെണ�് െവളിെ���ാേമാ?

െക.എസ്.എഫ്.ഇ. ഇടപാ�കാ�െട ന�പരിഹാരം

4148. �ീ.പി.െക.അ� റ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.എഫ്.ഇ.  ജീവന�ാ�െട െസാെെസ�ിയി�  നട� �മേ��ക�മായി ബ�െ��്

ഇടപാ�കാ��് ന�പരിഹാരം ന���തിനായി െക.എസ്.എഫ്.ഇ. എ� േകാടി �പ ഇ�വെര

ന�കിയി��്;

(ബി) ഇനി എ� �പ ന�കാെമ�് ഉറ�് ന�കിയി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ�െന ന�കിയ �ക എ�െന തിരി� പിടി�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

ഇതിന് എെ��ി�ം ഗ�ാര�ി ലഭി�ി�േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ?

െക.എസ്.എഫ്.ഇ. �ാ�കളി�ം ഓഫീ�കളി�ം സി.സി.ടി.വി. �ാപി��തി�� നടപടിക�

4149. �ീ.പി.െക.അ� റ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.എഫ്.ഇ.  �ാ�കളി�ം ഓഫീ�കളി�ം സി.സി.ടി.വി.  �ാപി��തി��

നടപടിക� ഇേ�ാ� ഏത് ഘ��ിലാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇതി�� കരാ� ന�കിയത് ആ��ാണ്; എ� �പ�ാണ് കരാ� ന�കിയത്;

(സി) ഈ ഓഫീ�കളി�  എ� സി.സി.ടി.വി.  ക�ാമറക�  �ാപി��തിനാണ് ഉേ�ശി��െത�്

അറിയി�േമാ?



െക.എസ്.എഫ്.ഇ.-�െട ലാഭം

4150. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018-19  സാ��ിക വ�ഷം െക.എസ്.എഫ്.ഇ.  എ� �പ�െട ലാഭം േനടിയി�െ��്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െക.എസ്.എഫ്.ഇ.  �െട ഇടപാ�കാ��് ��ത�  �േയാജനെ��� എെ��ാം നടപടിക�

ആണ് സ�ീകരി�ി�ളളെത�് വ��മാ�ാേമാ?

െക.എസ്.എഫ്.ഇ.�െട െഹഡ് ഓഫീസ് നവീകരണം

4151. �ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.എഫ് ഇ.�െട െഹഡ് ഓഫീസ് നവീകരണ�മായി ബ�െ��് എ� േകാടി �പയാണ്

െചലവഴി�െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഏെതാെ� ഇന�ിലാണ് ��ത �ക ന�കിയെത�് െവളിെ���ാേമാ;

(സി) െട�ഡ�  �ണി�ാേണാ ��ത ���ി�് കരാ�  ന�കിയത്;  ഇെ��ി�  െട�ഡ�

�ണി�ാതി��തിന് കാരണം വ��മാ�േമാ?

��മട�ായ� േബാ�് ലീഗിന് െക.എസ്.എഫ്.ഇ. വിനിേയാഗി� ഫ�്

4152. �ീ.സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ആല�ഴ ��മട�ായലി� നട�� േബാ�് ലീ�മായി ബ�െ��് െക.എസ്.എഫ്.ഇ എ� ല�ം

�പ ന�കി; ഏത് ഇന�ിലാണ് ന�കിയെത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�  ഫ�് വിനിേയാഗി�ാ�  സ��ാ�  നി�േ�ശി�ി��േവാ;  ഇതിന് േബാ�ഡ്

തീ�മാനെമ��ി�േ�ാ;

(സി) ഇ�െകാ�് െക.എസ്.എഫ്.ഇ �് എ�് �േയാജനമാണ് ഉ�ായി�ളളെത�് വ��മാ�േമാ?

െമഡിെസ�് പ�തി

4153. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

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

ഇ�ഷ�റ�സ് പ�തി�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി നട�ിലാ��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;



(സി) ഈ പ�തി എ��ത� ആരംഭി�െമ�ം ജീവന�ാരി� നി�ം എ�് �ത� �ീമിയം സ�ീകരി�്

�ട�െമ�ം വ��മാ�േമാ?

സ��ാ� ജീവന�ാ��ം െപ�ഷ�കാ��ം േവ�ി�� െമഡി�� ഇ��റ�സ് പ�തി

4154. �ീ.എ�. ഷം��ീ�

െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��

�ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  ജീവന�ാ��ം െപ�ഷ�കാ��ം േവ�ി�� െമഡി��  ഇ��റ�സ് പ�തി

നട�ിലാ��തി� നിലനി��� ���� എെ��ാമാണ്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) അതിന് എെ��ാം പരിഹാരമാണ് നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി��ത്;

(സി) ഇ��റ�സ് �ീമിയം ഇന�ി� െമാ�ം എ�് �ക ഒ� വ�ഷം അട�േ��ി വ�െമ�ാണ്

�തീ�ി��ത്;

(ഡി) ��ത �ക�� ഇ��റ�സ് ആ��ല�ം �ണേഭാ�ാ���് ഇ��റ�സ് ക�നി

ന��െമ�് സ��ാ� ക���േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

സ��ാ� ജീവന�ാ�െട എസ്.എൽ.ഐ.േപാളിസികൾ

4155. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ� ജീവന�ാ�െട േ��് ൈലഫ് ഇ��റ�സിന് ഓേരാ തവണ മിനിമം �ീമിയം �ക�െട

�ാബി�  മാ�ം വ��േ�ാ�ം ജീവന�ാ�  അധികരി�ി� �ക�് േവ�ി �േത�ക േപാളിസി

എ�േ��ി വ��തിനാ� ഒ� ജീവന�ാരന് തെ� നിരവധി േപാളിസിക� എ�േ��ത് �ലം

ഉ�ാ�� ��ി��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഒ� േപാളിസി ന�റി� തെ� വ��ി�ി�� �ക അട�ാ� സാധ�മാ�� വിധം എസ്.എ�.ഐ

സംവിധാനം പരി�രി�ാേമാ?

ഇ��റ�സ് േപാളിസി വിതരണം

4156. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഫയ� തീ��ാ�� പ�തി �കാരം സം�ാന ഇ��റ�സ് വ��ി� ഒേ�ാബ� 30-ന് ��പ്

എ� േപാളിസിക� വിതരണം െച� എ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇവ�െട വിശദാംശം ജി� തിരി�് ന��േമാ;



(സി) ഇനി എ� േപാളിസികളാണ് ന�കാ�ളളെത�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇവ�െട ജി� തിരി�ളള വിവരം അറിയി�േമാ;

(ഇ) ആദ� �ീമിയം ഒ��ി നി�ിത അേപ�േയാെടാ�ം ജി�ാ ഓഫീ�കളി� എ�ി��വ��് ��ത

ദിവസം തെ� േപാളിസി, പാസ് ��് എ�ിവ ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(എഫ്) എ� ജി�കളി� ഇത് നട�ിലാ�ി എ�് അറിയി�േമാ?

കയ� �വ� പ�തി

4157. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കയ�  �വ� പ�തി നട�ിലാ�ിയി�� �ള��െട�ം േതാ�ക�െട�ം നിലവിെല അവ�

സ��ാ� പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) പ�തി നട�ിലാ�ിയ �ള��ം േതാ�ക�ം അട��� ജലേ�ാത�ക�  എ�േ�ാളം

സംര�ി�ാ� കഴി�ി�െ��് വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) കയ� േമഖലെയ ശ�ിെ����തിന് ഉപരിജല േ�ാത�കെള സംര�ി�� തര�ി� പ�തി

ഫല�ദമായി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?

കയ� �വ��ിെ� ഉപേയാഗസാ��തക�

4158. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കയ� �വ�ം പ�തി വ�ാപകമാ��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ പ�തി�െട �ാധാന�ം ജന�ളി� എ�ി��തിന് എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി� എ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) കയ� �വ�ം നിലവി� എ�ിെന�ാമാണ് ഉപേയാഗി��ത് എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

വനിത കയ� സഹകരണ സംഘ���് ന��� സഹായം

4159. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ആെക എ� വനിത കയ� സഹകരണ സംഘ�� �വ��ി��െ��ം ഈ

വനിത സഹകരണ സംഘ���് സ��ാ� ന�കി വ�� വിവിധ തര�ി�� സഹായ��

എെ�ാെ�യാെണ�ം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) േകാഴിേ�ാട് ജി�യി� അേപ� സമ��ി�ി�് ഇ�വെര രജിേ�ഷ� നടപടിക� ���ിയാവാ�

എ� അേപ�ക� ഉെ��ം അവ എെത�ാമാെണ�ം െവളിെ���ാേമാ?



ആേഗാള വ�വസായ നിേ�പസംഗമം

4160. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സം�ാനതല�ി�  ആേഗാള വ�വസായ നിേ�പസംഗമം നട��തിന് സ��ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ി� വിശദവിവരം ന��േമാ?

നി��ാണ വ����് ��ിമ�ാമം

4161. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി�  കരി��്,  പാറമണ�, സിമ�് �ട�ിയ നി��ാണ വ����് ��ിമ�ാമം

ഉ�ാ�ി യാെതാ� നിയ�ണ�മി�ാെത േതാ��േപാെല വിലവ��ി�ി�� കാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�  ��ിമമായി ഉ�ാ�� വില�യ�ം തട��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി�ളളത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�ര�ി� നി��ാണ േമഖലയിെല വ����് ��ിമമായി വില�യ�ം ഉ�ാ�� �വണത

തട�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

വ�വസായ സൗ�ദാ�രീ�ം

4162. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ശ�മായ വ�വസായ സൗ�ദാ�രീ�മാണ് നിലനി���െത�് സ��ാ�

വിലയി���േ�ാ;  എ�ി�  അതിന് ആധാരമായ വ�തക�  എെ�ാെ�യാെണ�്

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� നിലവി� വ�േശഷം സം�ാന�് ഏെതാെ� വ�കിട ക�നിക� വ�വസായം

ആരംഭി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) െതാഴി�  ���ളി�ം േനാ��ലി ���ളി�ം ഫല�ദമായി ഇടെപ�് സമാധാനാ�രീ�ം

ഉ�ാ��തിന് സാധി��േ�ാ;  െതാഴി�  ��ം �ലം ഏെത�ി�ം വ�കിട ക�നിക�  ഈ

സ��ാ� വ�േശഷം �േ�� �ിതിവിേശഷ��ായി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

സംരംഭ���� െക.എസ്.ഐ.ഡി.സി. സഹായം

4163. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) പ�് േകാടി �പ വെര �ത��ട�� സംരംഭ��  ആരംഭി��തിന് ����  അ�മതി

ആവശ�മി�ാെയ�് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇതിനാ�� നടപടി�മ��  ഏത്

ഘ��ിലാെണ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) പ�് േകാടി �പയി� ��ത� നിേ�പം ആവശ��� സംരംഭ���് െക.എസ്.ഐ.ഡി.സി.

എ�് സഹായമാണ് ന���െത�് വ��മാ�ാേമാ?

ഡി�ാ��്െമ�് ഓഫ് ഇ�ഡ�ിയ� േപാളിസി ആ�് െ�ാേമാഷ� നി��യി� റാ�്

4164. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക�സ��ാരിെ� ഡി�ാ��്െമ�് ഓഫ് ഇ�ഡ�ിയ�  േപാളിസി ആ�് െ�ാേമാഷ�

(ഡി.ഐ.പി.പി.)  വ�വസായ നിേ�പസാധ�ത കണ�ിെല��് നി��യി�ി�� റാ�ി�

സം�ാന�ിെ� �ാനം എ�യാണ്;  ��ത റാ�് നി��യി�ി��ത് എ�കാരമാണ്

എ�തിെ� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) സം�ാന�് വ�വസായം �ട��തി�� അ�മതി ലഭ�മാ��തിന് നിലവി�� േകരള

സിംഗി� വി�േഡാ �ിയറ�സ് േബാ�ഡ് ആ�് ഇ�ഡ�ിയ� ടൗ�ഷി�് ഏര�ാ െഡവല�െമ�്

ആ�്  1999  പരി�രി�് ഒ� �തിയ നിയമം നട�ിലാ�വാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;  വിശദാംശം

ന��േമാ?

േകരള ആേ�ാെമാൈബ�സ് ലിമി�ഡിെ� ഇ-ആേ�ാക�

4165. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള ആേ�ാെമാൈബ�സ് ലിമി�ഡിെ� �ാ�് നവീകരി��തി�ം ക�ിനിെയ ന��ി� നി�്

കരകയ��തി�ം സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്; അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത ക�ിനി ഇ-ആേ�ാക� വിപണിയി� ഇറ��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ സ�ീകരി�

നടപടിക� വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ-ആേ�ാക� എ�േ��് വിപണിയി� ഇറ�വാ� സാധി�ം; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇതിെ� വിപണി വില എ�യായി�ാണ് നി�യി�ി��ത് എ�് അറിയി�േമാ?

ആ�� വാ�സ് ക�നി

4166. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ബീ�് േറാഡി�  ആ��  വാ�സ് ക�നി �വ��ി�ി��ത് വ�വസായ

വ��ിെ� കീഴിലായി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ �ാപനം �ട�ിയ�ം ��ിയ�ം ഏത് വ�ഷ�ിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;



(സി) ��ത �ാപനം �ട�ിയ സമയ�ം ��� സമയ�ം ഇവിെട��ായി�� െതാഴിലാളിക�െട

എ�ം ത�ിക തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;  അവ��് ലഭി�ി�� ശ�ളം എ�യായി�� എ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) �ാപനം ��ിയേ�ാ�  ജീവന�ാ�െട ��വ�  ആ��ല���ം ന�കിയി�േ�ാ;  വിശദാംശം

ന�കാേമാ;

(ഇ) �ാപനം �വ��ി�ി��ത് എ� ഏ�� �ല�ാെണ�ം അ�ം ഇ�ം ഈ �ല�ിെ�

ഉടമ�ാവകാശം ആ��ാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(എഫ്) ഈ �ലം സാ�ഹ�േ�ാഹിക�െട താവളമായി മാറാ�  ഏെറ സാധ�ത�ളളതിനാ�  അത്

തടയാ� എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��ത്;

(ജി) ഇവിെട ഇേ�ാ�  െസക�രി�ി ജീവന�ാ�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;  ഈ �ല�്

മേ�െത�ി�ം സംരംഭ�� ആരംഭി�ാ� ഉേ�ശ�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

െപാ�േമഖല വ�വസായ �ാപന�ളി� നവീകരണ�ം െെവവിധ�വ��രണ�ം

4167. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാരിെ� കാല�് െപാ�േമഖല വ�വസായ �ാപന�ളി�  നവീകരണ�ം

െെവവിധ�വ��രണ�ം നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി�  ഏെതാെ� �ാപന�ളിലാണ് ഇവ നട�ിലാ�ിയെത�ം അതി�െട ��ത

�ാപന�െള ലാഭ�ിലാ��തി�ം അവിെട െതാഴിലവസര��  വ��ി�ി��തി�ം

സാധി�ി�േ�ാ;

(സി) െെവവിധ�വ��രണ�ിന് േശഷം ഏെത�ി�ം �ാപനം നിലവി�  ന��ി�

�വ��ി��തായി കെ��ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  ഏെതാെ� �ാപന��; അതി��

കാരണെമ�ാണ്?

െപാ�േമഖലാ �ി�ിംഗ് മി�ക�െട �വ��നം

4168. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�വസായ വ��ിന് കീഴി�� െപാ�േമഖലാ �ി�ിംഗ് മി�ക�െട �വ��നം അവേലാകനം

െച�ാ�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത �ാപന��െട 2018-19 വ�ഷെ� ലാഭ�ം ന��ം എ�െയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത മി�ക�െട തല��് നിലവി� ഇര�പദവി വഹി�� എം.ഡി.മാ� ആെരാെ�യാെണ�്

െവളിെ���ാേമാ?

െപാ�േമഖലാ മി�കളി� നിയമവി��മായി െഡപ�േ�ഷ�



4169. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െപാ�േമഖലാ മി�കളി� വിവിധ ത�ികകളി� നിയമവി��മായി െഡപ�േ�ഷ�

കാലയളവ് നീ�ി ന���തായി കെ��ിയി�േ�ാ;  ഇതിെന �ട��് േകാടതി ഇടെപട�

ഉ�ായി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) സാധാരണയായി എ� കാലയളവ് വെരയാണ് ച��കാരം െഡപ�േ�ഷ�  അ�വദി��ത്;

അധിക�മതല ന��� പ�ം െഡപ�േ�ഷെ� കാലാവധി പരമാവധി എ�യാണ് അ�വദി�ാ�

കഴി�കെയ�് വിശദമാ�േമാ;  ഇ�കാരം അ�വദനീയമായ പരിധി കഴി�ം അധിക�മതല

ന�കിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) സ�യം വിരമി�� ആ��ല�ം ൈക��ിയേശഷം ഈ വിവരം മറ�വ�് പീ�ീട് �തിയ നിയമനം

ആെര�ി�ം േനടിയതായി കെ��ിേയാ; വിശദമാ�േമാ?

െപാ�േമഖലാ �ാപന��െട ലാഭ-ന���

4170. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ലാഭ�ി� �വ��ി�� െപാ�േമഖലാ �ാപന��െട ജി� തിരി�� കണ�ം

2018-19 സാ��ിക വ�ഷെ� ലാഭവിവര കണ�ക�ം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് ന��ി�  �വ��ി�വ�� എ� െപാ�േമഖലാ �ാപന���്;  ജി�

തിരി�ളള കണ�് ലഭ�മാ�േമാ?

െപാ�േമഖലാ �ാപന��െട സ�കാര�വ��രണം

4171. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ഏെതാെ� െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളാണ് േക�സ��ാ�

സ�കാര�വ��രി�വാ� തീ�മാനി�ിരി��ത്; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത �ാപന�� സ�കാര�വ�കരി��തിന് എതിെര ച�� െച�വാ�ം പരിഹാരമാ����

േത�വാ�ം രാ�ീയ പാ��ിക�െട സ��ക�ി േയാഗം വിളി���വാ� സ��ാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

എ�ി� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത വിഷയ�ി�  േക�സ��ാ�മായി സം�ാന സ��ാ�  ഏെത�ി�ം വിധ�ി�ളള

ച��കേളാ ക�ിടപാ�കേളാ നട�ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

�ാവ��� ൈട�ാനിയം മലിനീകരണ �ാ�് അഴിമതി

4172. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) �ാവ��� ൈട�ാനിയം മലിനീകരണ �ാ�് അഴിമതി േകസ് സി.ബി.െഎ. �് ൈകമാറി ഉ�രവ്

�റെ��വ�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� കാലതാമസ�ിന് കാരണെമെ��് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) സി.ബി.െഎ. അേന�ഷണ�ിെല പരിഗണനാ വിഷയ�� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

െപാ�േമഖലാ�ാപന��

4173. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�വസായ വ��ിന് കീഴി�  �വ��ി�� െപാ�േമഖലാ�ാപന��െട ആെക ലാഭം

2018-19� എ� േകാടിയായി�� എ�റിയി�ാേമാ; ന�ം എ� േകാടി; വ��മാ�േമാ;

(ബി) നിലവി� ന��ി� �വ��ി�� െപാ�േമഖലാ�ാപന�� ഏെതാെ�;  എ� േകാടി�െട

ന��ിലാണ് ഓേരാ �ാപന�ം �വ��ി��ത്; വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ�ര�ി�  ന��ിേലാ�� ഓേരാ െപാ�േമഖലാ�ാപന�ളി�ം േജാലി െച��

ജീവന�ാ�െട എ�ം എ�; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ��� സമയ�് എ�െയ�ം ലാഭ�ിലായി��;  എ�െയ�ം

ന��ിലായി��; എ�െയ�ം അട� ��ിയി��; അറിയി�േമാ;

(ഇ) കഴി� സ��ാ� അട� ��ിയ എ� �ാപന�� ഈ സ��ാ� കാലയളവി��ി� �റ�്

�വ��ി�ി�; ആയത് ഏെതാെ� �ാപന��; ഇ�വഴി എ�േപ��് െതാഴി� ന�കാനായി;

വ��മാ�േമാ?

െപാ�േമഖലാ�ാപന�ളിെല ജീവന�ാ�െട �ര�

4174. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം വ�വസായ വ��ിന് കീഴി��

െപാ�േമഖലാ�ാപന�ളി�  േജാലി�ിടയി��ായി�� അപകട�ളി�  എ� േപ�

മരണെ��ി��്; ഇതിെ� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ��ത �ാപന�ളി� ജീവന�ാ�െട �ര� ��ത� ഉറ� വ���തിനായി സ�ീകരി�ി��

�ര�ാ സംവിധാന��െട കാര��മത പരിേശാധി�വാ�  സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�

എെ��ാമാെണ�് വിശദീകരി�േമാ?

ലാപ് േടാ�് നി��ാണ�ിന് േകാേകാണി�് എ� �ാപനം

4175. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െക�േ�ാ�, െക.എസ്.െഎ.ഡി.സി., �.എസ്.ടി േ�ാബ� എ�ീ �ാപന��

സഹകരി�് ലാപ് േടാ�് ക���� നി��ാണ�ിനായി േകാേകാണി�് എ� �ാപനം �വ��നം



ആരംഭി�ി�േ�ാ വിശദമാ�േമാ;

(ബി) േകാേകാണി�് എ� �ാപനം �വ��ി�വ�� സ��ാ� വക �ലം എ� വ�വ�ക�െട

അടി�ാന�ിലാണ് �.എസ്.�ി േ�ാബ� ക�നി�് െെകമാറിയി�ളളെത�് െവളിെ���േമാ;

(സി) ഇ�ാര��ി� സ��ാ�ം ക�നിക�ം അംഗീകരി�് �ാബല��ി� വ�ി�ളള കരാറിെ� പക��്

ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത �ാപന�ിെ� �വ��ന�ിന് മ�വിള വ�വസായ എേ��ി� �വ��ി� വ��

െക�േ�ാ� അ�ബ� �ണി�ക� ആയ സി.പി.ജി., ടി.എസ്.ടി., എ.െഎ.എസ്.എ�. എ�ീ

�ണി�ക� ഉ�െ���ി ബാ�് വാ� എ���തിന് ��ത ക�നി�് പ�തി�േ�ാ; എ�ി�

വിശദാംശം െവളിെ���േമാ?

സം�ാന�് വ�വസായ സൗ�ദാ�രീ��ിന് നടപടി

4176. �ീ.സ�ി േജാസഫ്

,, തി�വ�� രാധാ���

,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�

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

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വ�വസായം �ട�വാ� ഇറ�� വ�വസായി ആ�ഹത� െചേ�� രീതിയി��

നിേഷധാ�കമായ അ�രീ�മാണ് സം�ാന�് നിലനി���െത� �ചരണം

��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� അതി�� കാരണ�� എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) ആ�രി� സാജ� എ� �വാസി�് ആ�ഹത� െചേ��ി വ� സാഹചര��ം അതിന് േശഷം

��ത �വാസി�െട ��ംബെ�േ�ാ�ം അവേഹളി�� രീതിയി�  �വ��നം ഉ�ായ�ം,

�വാസിക�െട നിേ�പ�ിന് എ�മാ�ം േദാഷകരമാ�െമ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) �ന�രി� ഒ� �വാസി ഒ� രാ�ീയ പാ��ി�െട നിേഷധാ�കമായ നിലപാട് �ലം ആ�ഹത�

െച�ി�ം അേ�ഹ�ിെ� ��ംബ�ിന് �ാപനം �ട�വാ�  ഒ� വ�ഷം കഴി�ി�ം

ൈലസ�സ് ന�കാെത അവെര ��ി��ി�ത് സം�ാനെ� �വാസി നിേ�പകേരാട് കാ��

അവഗണനയേ�;

(ഡി) 2018 �ണി� തി�വന��ര�് ഡിജി�� ഹ�് �ാപി��തി�� ധാരണാപ�ം നി�ാ�

ക�നി�മായി േകരള സ��ാ� ഒ�ി�േ�ാ, ഏകേദശം 16 മാസം കഴി�ി�ം അവ� ആവശ�െ��

കാര��� ���േതാതി� നട�ിലാ�വാ� കഴിയാ� സാഹചര��ി� ക�നി അധി�ത� ചീഫ്

െസ��റി�് ക�് ന�േക� സാഹചര�ം ഉ�ായി�േ�ാ;  ��ത ക�ിെല പരാമ�ശ��

എെ�ാെ�യാണ്;

(ഇ) സം�ാന�് വ�വസായ സൗ�ദാ�രീ��ിന് നടപടി സ�ീകരി�െമ� �ഖ�ാപി�േ�ാ�ം

തദ��തമായി നടപടി�മ�ളി� േവഗത ഉ�ാ��ി�ാെയ�ത് വാ�വമാേണാ; എ�ി� ഇത്

��ത� ചലനാ�കമാ��തിന് എ�് നടപടിയാണ് ഉേ�ശി��ത്?



എം.എസ്.എം.ഇ.ക� ആരംഭി��തി�� നടപടിക�

4177. �ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ�

,, െക.�. ജനീഷ് �മാ�

,, വി. േജായി

,, ��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വ��ി�് വ�� ജനസാ�ത�ം �ലദൗ�ലഭ��ം പരിഗണി�് വ�കിട

വ�വസായ�െള�ാ�  അ�േയാജ�മായത് �� െച�കിട ഇട�രം വ�വസായ�ളാെണ�

തിരി�റിവിെ� അടി�ാന�ി�  വ�വസായ വ��് നട�ി വ�� �വ��ന�ിെ�

ഫലമാ��ായി�� േന��� എെ��ാമാെണ�് വിവരി�േമാ;

(ബി) എം.എസ്.എം.ഇ.ക�  ആരംഭി��തി�� നടപടിക�  ല�കരി��തിനായി

നിലവി��ായി�� എെ��ാം നിയമ��ം ച���മാണ് േഭദഗതി വ���തിന്

ആേലാചി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) േകരള  "സിംഗി�  വി�േഡാ ഇ��േഫസ് േഫാ�  ഫാ�് ഓ�െെല�" സംവിധാനം

നട�ിലാ��തി�െട ല��മാ��ത് എെ��ാമാണ്; ��ത ല��ം �ാവ��ികമാ��തിന്

സാധി�ി�േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ?

ബാം� േകാ��േറഷെ�റ �ട�ഴ സബ് ഡിേ�ാ �റ� �വ��ി�ി�ാ� നടപടി

4178. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചാല�ടി മ�ല�ി�െ�� ചാല�ടി നഗരസഭയിെല �ട�ഴയി��ായി�� ബാം�

േകാ��േറഷെ� സബ് ഡിേ�ാ കഴി� �റ� വ�ഷ�ളായി അട���ി

�വ��നരഹിതമായിരി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ േമഖലയിെല പാര�ര� ഇൗ�െ�ാഴിലാളികളായ സാംബവ സ�ദായ�ി�െ��വ��ട�ം

ഇൗ� യഥാസമയം ലഭ�മാ��തിന് �ട�ഴ ഡിേ�ാ �റ� �വ��ി�ി�വാ�  ആവശ�മായ

അടിയ�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

കടെ�ണിയിലായ സംരംഭകെര സഹായി�ാ� പ�തി

4179. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െച�കിട വ�വസായ സംരംഭ��  ആരംഭി�ക�ം ത��േടത�ാ�

കാരണ�ളാ�  സംരംഭ��  തക��് കടെ�ണിയിലായ സംരംഭകെര സഹായി��തിനായി

വ�വസായ വ��് എെ��ി�ം പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;



(ബി) വാ� എ��് വ�വസായം �ട�ിയി�് തിരി�ടവി�  �ട�ം വ�േ�ാ�  പിഴ�ലിശ ഒഴിവാ�ി

ഒ��വണ തീ��ാ�� പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� അതിനായി സമയപരിധി �ഖ�ാപി�ി�േ�ാ എ�് അറിയി�േമാ?

�വ വീവ് പ�തി

4180. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈക�റി െതാഴിലാളിക��് ��ത� േവതന�ം െതാഴി� ദിന��ം ന���തിനായി സ��ാ�

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

(ബി) െതാഴി�രഹിതരായ �വജന�െള ൈക�റി-െന��് വ�വസായ രംഗേ��്

ആക�ഷി��തി� േവ�ി നട�ിലാ�ി വ�� �വ വീവ് പ�തി�െട വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�ാേമാ?

ഈ� േമഖല�ാ�� വികസനപ�തിക�

4181. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പര�രാഗത ഈ� വ�വസായ േമഖല അഭി�ഖീകരി�� ���� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ��െട �റ�ം ഇൗ രംഗ�് െതാഴിലാളികെള കി�ാ��ം ഈ േമഖലെയ എ�കാരമാണ്

ബാധി�ി��ത്;

(സി) ബാം� േകാ��േറഷ� ഈ േമഖലയി� നട�� �വ��ന�� എെ�ാെ�യാണ്;

(ഡി) ഈ� േമഖലയിെല െതാഴിലാളികെള സഹായി��തിനായി എെ��ി�ം �തിയ പ�തി

േകാ��േറഷ� ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

മാ�ാ� ൈപ�ക പ�തി

4182. �ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

2016-17 ബ�ജ�ി� �ഖ�ാപി�ി�� മാ�ാ� ൈപ�ക പ�തി�ായി മാ�ാ� അലി�ഡ് എ�

�ാപന�ി�  ഉപേയാഗി�ാെത കിട�� അേ���  �ലം കരകൗശല േകാ��േറഷന്

ൈകമാ��തി�� റിേ�ാ��് ലഭ�മാ��തി�� നടപടിക�െട �േരാഗതി വ��മാ�ാേമാ?

വ�വസായ എേ��ക�െട ആ�നികവ��രണം

4183. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ജി�ാ വ�വസായ േക����് കീഴിെല വ�വസായ എേ��ക�  ആ�നികവ��രി�വാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഇതിനായി സ�ീകരി� നടപടിക�  എെ�ാെ�യാണ്;

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) വ�വസായ വ��ിെ� ഏകജാലക �ീയറ�സ് സംവിധാനമായ െക-സ�ി�ിെ� �വ��നം

അവേലാകനം െച�ി�േ�ാ; െക-സ�ി�ിെ� �വ��ന�ി� സാേ�തിക തകരാ� നിലവി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(സി) വ�വസായ വ��് അദാല�ക�  നട��േ�ാ;  ഏെതാെ� ജി�കളിലാണ് അദാല�്

ഇതിനകം നട�ിയത് എ�റിയി�ാേമാ;

(ഡി) ��ത അദാല�കളി�  പരാതിക�  േവഗ�ി�  പരിഹരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ

എ�് അറിയി�േമാ?

ക�ിേ�ാെ� വ�വസായ േമഖല�െട �ന��ീവനം

4184. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�ിേ�ാെ� വ�വസായ േമഖലയിെല �ണി�ക� ന��ിലായതിെന�ട��് ��ിെകാ�ിരി��

കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ക�ിേ�ാെ� വ�വസായ േമഖല സംര�ി��തിനായി ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�

വ�തി�േശഷം ആരംഭി� �തിയ പ�തിക�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) �തി�ല സാഹചര��ളി�  ��ി��് അ�ഭവി�് �വ��നം നി�േ��ിവ� ��കണ�ിന്

െച�കിട വ�വസായ�െള �ന��ീവി�ി�വാ�  ക�ിേ�ാട് വ�വസായ േമഖലെയ

ഇ�ഡ�ിയ� ടൗ�ഷി�് ആ�ി മാ�ി േ��് െലവ� ബാേ��് ക�ി�ി�മായി േയാജി�് ഒ�

പാേ�ജ് നട�ിലാ�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഈ നടപടി�െട �േരാഗതി

അറിയി�ാേമാ?

വ�വസായ േമഖലയി� വ�കിട നിേ�പം

4185. �ീ.ടി.െജ. വിേനാദ്

,, തി�വ�� രാധാ���

,, പി.ടി. േതാമസ്

,, ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �തിയ വ�വസായ�� സം�ാന�് ആരംഭി��തിന് ഇതിനകം സ��ാരിന് സാധി�ി�േ�ാ;

ഇെ��ി� എ�െകാ�് എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) വ�കിട നിേ�പ���് പ�ാ�ലം ഒ��ി വ�വസായ പാ��ക�  �ാപി��തി�ം

അവയിേല�് വലിയ ക�നികെള ആക�ഷി��തി�ം സാധി�ി�േ�ാ;



(സി) ഉെ��ി�  ഏെതാെ� വ�കിട ക�നികളാണ് ഇതിനകം �ത�  �ട�ിയി�ളളെത�്

അറിയി�േമാ;  ഇതി�െട എ� േപ��് െതാഴിലവസര��  ��ി�വാ�  കഴി�െവ�്

വ��മാ�േമാ?

നി�ാ� ഡിജി�� ഹ�്

4186. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ�

,, അ�പ് േജ�ബ്

,, എം. വി�െസ�്

�ീമതിഷാനിേമാ� ഉ�ാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നി�ാ�  ക�നി േകരള�ി�  ഡിജി��  ഹ�് �ാപി��തിന് സം�ാന സ��ാ�മായി

ധാരണാപ�ം ഒ�ി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  എ�ാണ് ��ത കരാറി�  ഒ�ി�െത�ം അതി�േശഷം

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

(ബി) നി�ാ� ക�നി�് എവിെടയാണ് �ലം അ�വദി�ത്; അ�വദി� �ല�ിന് പകരം കി��

പാ��ി� അവ� �ലം ആവശ�െ��ി�േ�ാ; ��ത ആവശ�ം അ�വദി�ി�േ�ാ;

(സി) �ല�ി� �റെമ ��ത ക�നി എെ�ാെ� ആവശ��ളാണ് ഉ�യി�ത്;  അതിേ���

നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(ഡി) തി�വന��രം അ�ാരാ� വിമാന�ാവള�ി�നി�ം,  േദശീയ അ��േദശീയ വിമാന

സ��ീ�ക�  ��തലായി േവണെമ� ��ത ക�നി�െട ആവശ�ം േക� ഏവിേയഷ�

മ�ാലയ�ിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� �തികരണം എ�ാണ്;

(ഇ) നി�ാ�  േനാേളജ് സി�ിയി�  എ� േപ��് േജാലി ലഭി�െമ�ാണ് കണ�ാ��ത്;

വ��മാ�േമാ?

അ�ല�കളി� െപേ�ാെകമി�� ആ�് ഫാ�മ പാ��്

4187. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി���െട േന�ത��ി�  അ�ല�കളി�  െപേ�ാെകമി��  ആ�് ഫാ�മ പാ��്

�ാപി��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി നട�ിലാ��തി�ം �മി ഏെ����തി�ം എ�് �ക ആവശ�മായി വ�ം; ഇത്

എ�കാരം കെ��വാനാണ് പ�തിയി��ത്;

(സി) ഈ പ�തി സം�ാനെ� വ�വസായ േമഖല�െട വികസന�ിന് എ�കാരം

സഹായകമാ�െമ�് വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) പ�തി �ാവ��ികമാ�േ�ാ� എ� േപ��് േനരി�ം പേരാ�മാ�ം െതാഴി� ലഭി�െമ�ാണ്

�തീ�ി��ത്; വിശദമാ�േമാ?



െക.എസ്.ഐ.ഡി.സി യിൽ െടലിേഫാൺ ഓ�േറ�ർ കം റിസപ് ഷനി�് േ�ഡ് IIഒഴി�ക�

4188. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരളാ േ��് ഇ�ഡ�ിയ�  െഡവല�െമ�് േകാ��േറഷ�  (െക.എസ്.ഐ.ഡി.സി)യി�

കാ�ഗറി നം.654 /  2012 (െടലിേഫാൺ ഓ�േറ�ർ കം റിസപ് ഷനി�് േ�ഡ്  II)  �കാരം

പി.എസ്.സി റാ�് ലി�് �സി�ീകരി�ത് നിലവി�േ�ാ;  എ� ത�ികകളി�

ഒഴി��്;വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ആയതി� എ� ഒഴി�ക� പി.എസ്.സി �് റിേ�ാ��് െച�, എ� ഒഴി�ക� ബാ�ി��്, എ�

േപ��് നിയമനം ലഭി� എ�ിവ അറിയി�ാേമാ;

(സി) 2018�  പി.എസ്.സി റാ�് ലി�് നിലവി�  വ�ി�ം ��ത ത�ികകളി�

താ��ാലികാടി�ാന�ി� എ� േപ� േജാലി െച��െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) നിലവി� �തിയ ത�ികക� എ� എ�ം ഉെ��് അറിയി�ാേമാ?

െഗ�� ��തിവാതക ൈപ�് ൈല�

T 4189.�ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മംഗലാ�രം �ത� െകാ�ി വെര നീ�� െഗ�� ��തിവാതക ൈപ�് ൈല� �ംഖല എ�്

ക�ീഷ� െച�ാ� കഴി�ം; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ പ�തി �ാവ��ികമാ��േതാെട സം�ാന�ി��ാ�� േന��� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ൈപ�് ൈല� കട�വ�� ജി�കളി� ഈ പ�തി�െട ഭാഗമായി ഗാ�ഹിക കണ��ക�

ന��� കാര�ം ആ��ണം െച�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഏത് രീതിയിലാണ് അത്

�ാവ��ികമാ��ത് എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

െഗ�� ൈപ�്ൈല� പ�തിയിൽ നൽകിയ ന�പരിഹാര �ക

4190. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െഗ��  പ�തിയി�  സം�ാന�് ആെക ഇ�വെര എ� �പ ന�പരിഹാരം ന�കി

എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ന�പരിഹാര�ിന് �ഷിയി�ാ� �മി,  �ഷി�� �മി,  നാണ�വിളക�, ����  �ട�ി

ഓേരാ�ി�ം നി�യി� ന�പരിഹാര നിര�് െവളിെ���ാേമാ;

(സി) െഗ�� പ�തിയി� മല�റം ജി�യി� നാളി�വെര എ� �പ ന�പരിഹാരമായി ന�കിെയ�്

ഇനം തിരി�് അറിയി�ാേമാ?



െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളിെല െഡപ�േ�ഷ� വ�വ�

4191. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സ��ാ�  �ാപന�ളി�  നി�് ആ��ല���  െെക��ി സ�യം വിരമി�വ�ം താ�

ത�ികകളി� േജാലി െച��വ�ം സം�ാനെ� െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളി� െഡപ�േ�ഷ�

വ�വ�യി� ഉയ�� ത�ികകളി� നിയമി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശ�� ന��േമാ?

ക�� ൈസബ� പാ��് പ�തി�െട �മി ഏെ����

4192. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ���  മ�ല�ിെല എ�മം-���  �ാമപ�ായ�ിെല ���ുപാറയി�  ആരംഭി�ാനി��

ക�� ൈസബ� പാ��് പ�തി ഉേപ�ി�ക�ം �മി കി�� ഏെ���് വ�വസായ പാ��്

ആ�ാ� തീ�മാനി�ക�ം െച� വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ��ത �മി ഏെ���ലിെ� �ട� നടപടിക� ഏത് വെര ആെയ�് വിശദമാ�ാേമാ?

കി�� വ�വസായ പാ��്

4193. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�� വ�വസായ പാ��് �ാപി��തിന് മാ��  വിേ�ജി�െ�� �ലം ഏെ���ാ�

സ��ാ�  നടപടിക�  ആരംഭി�ി�േ�ാ;  ഇ�ാര��ി�  സ�ീകരി�വ�� �വ��ന��

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) കി�� ��ത �ല�് �ാപി�ാ� ഉേ�ശി�ത് ഏ�തരം പ�തിയാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത �ലം പ�തി�് അ�േയാജ�മെ��് കി�� എം.ഡി. റിേ�ാ��് െച�ി�േ�ാ; എ�ി�

ആയതി�� കാരണ�� വിശദമാ�ാേമാ; ��ത റിേ�ാ��ിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ?

സി�േകാ ഉടമ�തയി�� �മി

4194. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഗാ�ിനഗ�, പ�ാളം �ട�ിയ �ല�ളിെല സി�േകാ�െട ഉടമ�തയി�� �മി കാ� പിടി�്

കിട��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത �മിയി� എെ��ി�ം പ�തിക� നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഉെ��ി� ഇ� സംബ�ി� വിശദാംശ�� െവളിെ���ാേമാ?



�തിയതായി ��ി� ത�ികക�

4195. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�വസായ�ം കായിക�ം �വജനകാര��ം വ��ക��് കീഴി�ളള വ��ക�  (െപാ�േമഖലാ

�ാപന�� ഉ�െ�െട) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം ആെക എ� �തിയ

ത�ികക� ��ി�ി��്; അറിയി�േമാ;

(ബി) ഓേരാ വ��ി�ം ��തായി ��ി� ത�ികക�െട വിവരം,  വ��ിെ� േപര്,  എ�ം എ�ീ

�മ�ി� പ�ികെ���ി ലഭ�മാ�ാേമാ?

ചാല�ടിയി� വ�വസായ വികസന ഓഫീസ്

4196. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചാല�ടിയി�  താ��് �വ��നം ആരംഭി�് വ�ഷ��  പി�ി�ി�ം വ�വസായ വ��ിെ�

ഓഫീസ് ഇവിെട അ�വദി�ി�ിെ�� വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ചാല�ടിയി� വ�വസായ വികസന ഓഫീസ് അ�വദി��തിനാവശ�മായ നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

മാടായി േകരള േ� ആ�് സിറാമി�് �റംതള�� െവളളം

4197. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക��  ജി�യിെല മാടായി പ�ായ�ിെല േകരള േ� ആ�് െസറാമി�് ക�നി പഴയ�ാടി

�ണി�ി�നി�ം ഖനനം െച� മണലിെ� അവശി��� ��ീകരി�് കാവിെല വള�് േതാട് വഴി

�റംതള�� െവളളം പരിസരവാസിക��് �ടിെവളള�ി�ം ആേരാഗ��ി�ം ����

ഉ�ാ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത �ണി�ി�നി�ം േ� ഖനനം െച�് ഇേ�ാ�  െവളളം കാവിെല വള�് േതാ�വഴി

ഒ��ിവി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത േതാട് ��ീകരി��തി�ം ജന��െട ആേരാഗ��ം �ടിെവളള�ം സംര�ി��തി�ം

നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

��റ പന�് െന�് േക�ം

4198. �ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ഒ�േശഖരമംഗലം �ാമപ�ായ�ിെല ��റ േക�മായി �വ��ി�വ�� പന�് െന�്

േക��ിെ� വികസന�ിനായി സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�  എെ�ാെ�യാെണ�്

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇവിെട പണിെയ��� െതാഴിലാളിക��് എെ�ാെ� ആ��ല��ളാണ് ലഭ�മാ�ിവ��ത്;

വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(സി) പന�് െന�് വ�വസായം േ�ാ�സാഹി�ി��തിനായി സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�

എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ?

നില�� താ��ി� �ളയ�ി� ഉ�ായ ന�ം - വ�ാപാരിക��് ധനസഹായം

4199. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2019  ആഗ�ി�  നില��  താ��ി�  �ളയ�ി�  ���മാ�ം ��ി നാശന�ം േനരി�

വ�ാപാരിക��് ധനസഹായം ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) വ�ാപാരി േ�മനിധി േബാ�ഡി� അംഗ�� അ�ാ�വ��് �ളയ ന�പരിഹാരം ന���തിന്

സാധി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) �ളയ ന�ം േനരി�വ��് ഉപജീവന മാ����  �നരാരംഭി��തിന് നട�ാ�ിയ ഉപജീവന

സഹായ പ�തി�െട �േയാജനം നില�� താ��ി�ം ലഭ�മാ�േമാ;  പ�തി�െട വ�വ�ക�

എെ�ാെ�യാണ്;

(ഡി) നില��  �ളയ�ി�  നില��  താ��ി�  ഉ�ായ ന�ം  (വ�ാപാര േമഖലയി�) സ��ാ�

കണ�ാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

നി��ാണ സാമ�ിക�െട �ാമം

4200. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നി��ാണ സാമ�ിക�െട �ാമം �ലം ക�നാഗ��ി നിേയാജക മ�ല�ിെല തീരസംര�ണം

ഉ�െ�െട�� നി��ാണ�വ��ന��  േവഗ�ി�  ���ീകരി�ാ�  കഴിയാ�ത്

സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) െകാ�ം ജി�യി� ഇേ�ാ� എ� ക�ാറിക� �വ��ി��െവ�ം ഇതി� നി�ം ലഭി�� പാറ�ം

മ�ം ജി�യി� നട�വ�� നി��ാണ ���ിക��് പര�ാ�മാേണാ എ�ം വിശദീകരി�േമാ;

(സി) ഇവി�െ� നി��ാണ �വ��ന���ാവശ�മായ വ���  ഇതരസം�ാന�ളി�  നി�്

ലഭ�മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദീകരി�േമാ?

സാ��ിക �മേ��ക�െട േപരി� ഉേദ�ാഗ�െ�തിെര അ�ട� നടപടി



4201. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

���  ടൗ�  വനിതാ വ�വസായ സഹകരണ സംഘം �ി�ം ന��  S.  IND(R)228-െല

സാ��ിക �മേ��ക�െട േപരി�  വ��് ���  ജി�ാ വ�വസായ േക��ിെല �നിയ�

���ൈവസ�  എ�്.എ�.ടി.സി.ആ�  ആയി�� ബി�.എ�്.െനതിെര അ�ട� നടപടിക�

സ�ീകരി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� ഇ�വെര സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

ഇടെ�ാ�ി ��ിര വികസനം

4202. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എറണാ�ളം ജി�യിെല ഇടെ�ാ�ി �േദശെ� ��ിര വികസന േമഖലയാ��തിന്

2009-10 ബജ�ി� �ഖ�ാപി�ി�� പ�തി നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇതിനായി സ�ീകരി�ി�� നടപടി വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇത് സംബ�ി�് േയാഗം വിളി� േച��ാ� ജി�ാ കള���് നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാെയ�്

അറിയി�ാേമാ?

കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല ചീേമനിയി� വ�വസായ പാ��്

4203. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല ചീേമനിയി�  വ�വസായ പാ��് അ�വദി��തിനായി  2019-20

വ�ഷെ� ബജ�ി�  20  േകാടി �പ �ഖ�ാപി�ി�് മാസ��  കഴി�ി�ം ഇ� സംബ�ി�

�ാരംഭനടപടിക� ആരംഭി�ാ� കഴിയാെത വ�െത�െകാെ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത �ക ലാ�ാകാെത ഇൗ സാ��ിക വ�ഷം തെ� പ�തി ആരംഭി�ാ�

നടപടിക��ാ�േമാെയ�് അറിയി�േമാ?

�തിയ പാറമടക��് െെലസ�സ്

4204. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നിലവി� എ� പാറമടക��ാണ് െെലസ�സ് ന�കിയി�ളളത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) 2019 � ��തായി ക�ാറിക��്അ�മതി ന�കിയി�േ�ാ; �തിയ ക�ാറിക��് െെലസ�സ്

ന���തിന് ��് പരി�ിതി ആഘാതം,  �ഗ�ഭ ജലവിതാനം എ�ിവ സംബ�ി�

പഠനെമെ��ി�ം നട�ാ�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) സം�ാന�് അനധി�തമായി ക�ാറിക� �വ��ി�� കാര�ം ��യി�െപ�ി�േ�ാ; എ�ി�

എ�െയ�െമ�് അറിയി�ാേമാ;



(ഡി) വിഴി�ം അ�ാരാ� �റ�ഖ നി��ാണാവശ��ിേല�് അദാനി ��ിന് കരി��് ലഭ�മാ�വാ�

ക�ാറി െെലസ�സ് ന�കിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

ഖനന �ണി�ക�

4205. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�്  5  െഹ�േറാ അതി�  �റേവാ വി�ീ�����ം െച�കിട ധാ���  ഖനനം

െച���മായ എ� ഖനന �ണി�ക�  �വ��ി�വ��െ�� വിവരം ജി�തിരി�്

ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ഖനന �ണി�കളി�  പരി�ിതി അ�മതി��വ�െട എ�ം ജി� അടി�ാന�ി�

അറിയി�േമാ?

അംഗീ�ത പാറമടകളിെല �മേ��ക� കെ���തിന് നടപടി

4206. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� അംഗീ�ത പാറമടകളിെല �മേ��ക�  കെ���തി�ം അനധി�ത

പാറമടക�െട �വ��നം അവസാനി�ി��തി�മായി ൈകെ�ാ� നടപടിക�െട

വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ബി) െകാ�ം ജി�യി�  ��ത വിഭാഗ�ി�െ��� ക�ാറിക�  കെ��ിയി�െ��ി�  അവ�െട

വിശദാംശ��ം നട�ിയ �മേ��ക� സംബ�ി� വിശദാംശ��ം െവളിെ���േമാ?

സം�ാനെ� ക�ാറിക�

T 4207.�ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഓേരാ ജി�കളി�ം എ� ക�ാറിക� �വ��ി�� എ�ം അവയി� സ��ാ�

അ�മതിേയാ��വ എ�െയ�ം അ�ാ��വ എ�െയ�ം ജി� തിരി�് വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇവയി�  �ളയ�ം ഉ��െപാ��ം നട� �േദശ��െ�െട�� �ര� സാധ�താ േമഖലകളി�

എ� ക�ാറിക�  അ�മതിേയാ�ം അ�ാെത�ം �വ��ി��;  ജി� തിരി�് വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) സം�ാന�് ഇ�രം േമഖലകളി� എ� ക�ാറിക� ���തിന് വിവിധ ജി�ാ ഭരണ�ട��

നി�േ�ശം ന�കി എ�ം അ� ധി�രി�് നിലവി� എ� എ�ം �വ��ി�� എ�ം എ�

എ��ിന് വീ�ം �വ��നാ�മതി ജി�ാ ഭരണ�ട�� ന�കി എ�ം എ�ടി�ാന�ി�

ന�കിെയ��� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?



ക�ാറിക�െട �വ��നം

4208. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�ാറിക�െട �വ��നം നി��ി വ�ിരി��തിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ക�ാറിക�െട �വ��നം നട�ാ�തിനാ� നി��ാണ �വ��ന�� നട�ാ� സാഹചര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ക�ാറിക�െട �വ��നം നി��ി വ�തിനാ� എം.എ�.എ.ഫ�്,  സം�ാന ബ�ജ�് ഫ�്

എ�ിവ ഉപേയാഗി�് നട�� നി��ാണ ���ിക�  നില�ിരി�� സാഹചര��ി�

ക�ാറിക�െട �വ��നം ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

കാര��് �േദശ�്കരി�� ക�ാറി ആരംഭി�ാ�� �മം

4209. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കരി�� ക�ാറി ആരംഭി��തിന് ൈലസ�സ് ലഭി��തി�� നടപടിക� എെ��ാമാെണ�ം

ഏെതാെ� വ��ക�െട സ�തം ആവശ�മാെണ�ം വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) പ�ാ�ി താ��ിെല ��തല പ�ായ�ിെല കാര��് �േദശ�് ക�ാറി ആരംഭി��തിന്

അേപ� ലഭി�ി�േ�ാ; എ�ി� നടപടി�മ�� എവിടം വെരയായി എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) കഴി� �ളയ�ി� ആളപായം ഇെ��ി� �ടി�ം ഉ��െപാ�� നട� �േദശ�ാണ് ��ത

ക�ാറി ആരംഭി��തി�� �മ��  നട�ി��ത് എ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  നി��ി�

�ലം ഒ� വിദ� സംഘെ� അയ�് പരിേശാധന നട��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ഇനി�ം ഉ��െപാ�ാ� വലിയ സാധ�ത നിലനി�� ��ത �േദശ�് ഒ� ക�ാറി ആരംഭി��ത്

വലിയ �ര��ിന് കാരണമാ�െമ��ത് െകാ�് ഈ കരി��  ക�ാറി ആരംഭി��തിന്

അ�മതി ന�കാതിരി�ാ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

�� വിദ�ാ��ിക��് സൗജന�മായി ൈക�റി വ�ം ന��� പ�തി

4210. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ��  വിദ�ാ��ിക��് സൗജന�മായി ൈക�റി വ�ം ന��� പ�തി

�കാരം അ�� വ�ഷെ� ആവശ��ി�� ൈക�റി �ണി�െട അള�ം കള�  േകാ�ം

സംബ�ി� വിശദാംശം വിദ�ാഭ�ാസ വ��ി� നി�ം ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത പ�തി സം�ാനെ� ൈക�റി േമഖല�് ഉണ�വ് ന�കിയി�േ�ാ;

(സി) അ�� അധ�യന വ�ഷം എ� ല�ം വിദ�ാ��ിക��് സൗജന� ൈക�റി ��

�ണിേഫാമി�� �ണി വിതരണം െച�വാനാണ് നി�േ�ശം ലഭി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;



(ഡി) ��  �ണിേഫാം �ണിക��് മിക� നിലവാരം ഉറ�വ���തിന് എ�് നടപടിയാണ്

സ�ീകരി�ി��ത്;  ആവശ�മായ �ണി ഉ�ാദി�ി�വാ�  നിലവി�  ഹാ�ഡ�ി�ം ഹാ�വീവി�ം

സംവിധാന�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) ഈ വ�ഷം ൈക�റി �ണി െന�് ന�കിയ െതാഴിലാളിക��് സമയബ�ിതമായി �ലി

ന�കാ�ത് അവെര ��ി��ി�െയ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഭാവിയി�

െതാഴിലാളിക��് �ത�മായി �ലി ഉറ�വ���തി�� സംവിധാനം ഒ��േമാ;

വ��മാ�േമാ?

ഓണകാല�് െെക�റി െന�് സംഘ���് അ�വദി� റിേബ�് �ക

4211. �ീ.എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് കഴി� ഓണ�ാല�് െെക�റി െന�് സംഘ���് അ�വദി� റിേബ�് �ക

എ�യാെണ�് ജി� തിരി�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) തി�വന��രം ജി�യി�  ഏെതാെ� സംഘ���ാണ് റിേബ�് ലഭി�െത�് �ക സഹിതം

വ��മാ�ാേമാ?

സഹകരണ മി�കളിെല �� വിേദശേ��് കയ�ി അയ��തിന് ഓ�ഡ�

4212. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� സഹകരണ മി�കളി� ഉ�ാദി�ി�� �� വിേദശേ��് കയ�ി അയ��തിന്

ഓ�ഡ� ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഏെതാെ� രാജ��ളി�  നി�ാണ് ഇതിനകം ഓ�ഡ�  ലഭി�ത്;  ഇതി�െട എ�് വ�മാനം

ഉ�ായിെയ�് െവളിെ���േമാ?

വ�ാജ ൈക�റി�െട കട�കയ�ം

4213. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�ാജ ൈക�റി�െട കട�കയ�ം പര�രാഗത വ�വസായെ� �തിസ�ിയി�

ആ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ൈക�റി വ�െമ� തര�ി�  ഇതര സം�ാന�ളി�  നി��ളള പവ��ം വ�ം വി�ന

നട��ത് പര�രാഗത ൈക�റി വ�വസായെ� എ� മാ�ം േദാഷകരമായി ബാധി�

എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) ൈക�റി േമഖല�െട ഉ�മന�ിനായി �ഖ�ാപി�� ആ��ല��� ൈക�റി വ�നി��ാണ

േമഖല�മായി ബ�മി�ാ�വ�  ത�ിെയ��� അവ� മാ��തിന് എ�് ഇടെപടലാണ്



നട��ത്;

(ഡി) വ�ാജ ൈക�റി വ���െട വി�ന തട��തിന് എ�് നടപടി സ�ീകരി�ി��്;  അത്

ഫല�ദമാേണാ;

(ഇ) ഇെ��ി�  ഫല�ദമായ നടപടിക�  സ�ീകരി�് പര�രാഗത ൈക�റി വ�വസായെ�

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

ൈക�റി �ണികളിെല ൈവവിധ�വ��രണം

4214. �ീ.ടി.െജ. വിേനാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈക�റി �ണിക�െട വി�നയി�  േന���ാ��തിന് ഹാ�െട�ി�ം ഹാ�വീവി�ം

സാധി��േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�ഴി� ഓണം സീസണി� എ� േകാടി �പ�െട വി�നയാണ് നട�ത്;

(സി) ൈക�റി �ണികളി�  ൈവവിധ�വ��രണം െകാ� വ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ?

അമരവിള ��ക� ഉ�പാദക �യവി�യ സഹകരണ സംഘം

4215. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ാ�ി�കര നിേയാജകമ�ല�ിെല അമരവിളയി�  വ�വസായ വ��ി�കീഴി�  ഖാദി

േബാ�ഡിെ� നിയ�ണ�ി�� ��ക�  ഉ�പാദക �യവി�യ സഹകരണ സംഘം

ഭരണസമിതി�െട സാ��ിക ഇടപാ�കളി� �മേ�ട് നട�ി��തായി ആഡി�് റിേ�ാ��ി�ം

ഖാദി േബാ�ഡിെ� എ�ക�യറിയി�ം കെ��ിയി�ം എ� നടപടി സ�ീകരി� എ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) അേന�ഷണ�ി� കെ��ിയ �മേക�ക� േരഖാ�ലം വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) സംഘ�ിെ� �ട��വ��ന��  �മീകരി��തിന് വ�വസായ വ��് എ� നടപടി

സ�ീകരി�ം എ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) സംഘ�മായി ബ�െ�� െതെരെ���ി�  വ�ാജ ജാതി സ��ിഫി��് ന�കി മ�സരി�

അംഗ�ിെനതിെര െെഹേ�ാടതിയി� ഉ� േകസിെ� നിലവിെല �ിതി വിശദമാ�ാേമാ?

േചല�ളം ഖാദി േബാ�ഡ് �നരാരംഭി�ാ� നടപടി

4216. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) േചല�ളം ഖാദി േബാ�ഡിെ� കീഴി�� ഫയ� േബാ�ഡ്, േനാ�്��്, േറായ� ഇ��� ബാ�

േസാ�് എ�ിവ�െട നി��ാണം �നരാരംഭി�് ജീവന�ാ��് െതാഴി� ന���തി�� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ��ത �ാപന�ി� ലാഭകരമായി വിപണനം െച�ാ�� മ��പ��� നി��ി�് ��ത�

ആ�ക��് െതാഴി� ലഭ�മാ��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

കായിക േമളകളി� േവാള�ിയ�മാരായി ��ികെള നിയമി�� �വണത

4217. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാലായി�  വ�് നട� സം�ാന �നിയ�  മീ�ി�  ഹാമ�േ�ാ മ�ര�ിനിെട ഉ�ായ

അപകട�ിെ� പ�ാ�ല�ി�  സം�ാന�് നട�� കായിക േമളകളി�

േവാള�ിയ�മാരായി ��ികെള നിയമി�� �വണത എേ��മായി അവസാനി�ി�വാ�

അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േകരള�ിെല കായിക മ�ര��  അപകട�ളി�ാെത �ഗമമായി നട�ാ�  �ര�ാച�ം

�പീകരി�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�േമാ;

(സി) പാലായി� സം�ാന �നിയ� മീ�ിനിെട ഉ�ായ ഹാമ�േ�ാ അപകടെ��റി�് അേന�ഷി��

സമിതി കായിക വ��ിന് റിേ�ാ��് സമ��ി�േവാ;  എ�ി� ��ത റിേ�ാ��ിെല �പാ�ശക�

എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ?

കായിക മ�ര�� അപകടരഹിത�ം �താര��മാ��തിന് നടപടി

4218. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നട�� കായിക മ�ര�െള നിയ�ി��തി�േവ�ി െട�ി��, േനാ�

െട�ി��  വിഭാഗ�ളി�െ��വ�െട ഒ� വിവരേശഖരണം അവ�െട തെ� േസവനം

ഉപേയാഗി�് ത�ാറാ�ി കായിക മ�ര��  അപകടരഹിത�ം �താര��ം ആ��തിന്

എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) അംഗീകാരമി�ാ� കായിക പരിശീലന സ��ിഫി��ക�  ഉപേയാഗി�് ഒഫീഷ��ക�  ആയി

കായികമ�ര�� നിയ�ി��വെര ക�പിടി�വാ� എെ�ാെ� നടപടിക� കായിക വ��്

സ�ീകരി�ി��്; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

എ�ാ ��ികൾ�ം നീ�� പരിശീലനം

4219. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) നീ��  വശമി�ാ�തിനാ�  ജലാശയ�ളിെല ഒ��ിൽെ��് ��ിക�  ഉ�െ�െട��വ�

അകാല�ി� മരണമട��തിെ� േതാത് സം�ാന�് �ടി വ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) �സ് �ത സാഹചര�െ� അതിജീവി��തിന് കായിക വ��് എെ��ി�ം പ�തി

നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) �ളി�ം േകാേളജി�ം േ�ാ��സ് കൗ�സിലിെ��ം മ�ിതര �ാപന��െട�ം

സഹകരണേ�ാെട സം�ാനെ� ��വ� ��ിക��ം �വജന���ം നീ�� പരിശീലനം

ന���തിന് സമ�മായ പ�തി ആവി�രി�് നട�ിലാ�േമാ;

(ഡി) ബ�െ�� വ��ക�മായി േച��് ഇതിനായി പ�തി ത�ാറാ�േമാ എ�് വ��മാ�േമാ?

കായികതാര���് ന��� ടി.എ, ഡി.എ, �ം െറ�് എ�ിവ വ��ി�ി��തിന് നടപടി

4220. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന ടീ�കളിേല�് െസല�് െച�� കായികതാര���് ടി.എ, ഡി.എ, �ം െറ�് എ�ീ

ഇന�ളി�  ക�ാ�കളി�ം ടീം മ�് സം�ാന�ളി�  േപാ�േ�ാ�ം ന��� �ക പലേ�ാ�ം

ലഭി��ത് അതാത് കായിക അേസാസിേയഷ�ക��് ആയതിനാ�  ��ത �ക

കായികതാര���് കി��ി� എ� പരാതി ലഭി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) കായിക അേസാസിേയഷ�ക� വഴി ന��� ��വ� �ക�ം ക ൃത�മായി കായികതാര���്

ലഭി�ാ� സാഹചര��ി�  ��ത �ക കായികതാര��െട ബാ�് അ�ൗ�കളി�

നിേ�പി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) സം�ാന ടീമിേല�് െസല�് െച�� കായിക താര���് നിലവി�  ന�കിവ�� ടി.എ,

ഡി.എ, �ം െറ�് എ�ിവ വ��ി�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ;

(ഡി) നിലവി�  കായികതാര���് ദിനം�തി ടി.എ,  ഡി.എ,  �ം െറ�് എ�ീ ഇന�ളി�  എ�

�പയാണ് ന�കി വ��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

��കേള�ം മ�് കായിക സംഘടനകേള�ം പരിേപാഷി�ി�� നടപടിക�

4221. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സം�ാന�് കായിക േമഖല�െട വള���് വളെര �ാധാന�ം െകാ��� ��കേള�ം മ�്

കായിക സംഘടനകേള�ം പരിേപാഷി�ി�� എെ��ി�ം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ി�

ആയത് എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

ഇ.എം.എസ് േ�ഡിയം

4222. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല നീേലശ�രം ഇ.എം.എസ് േ�ഡിയം പണി എ�് ���ീകരി�്

�വ��നസ�മാ�ാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ജി�യി� അ�വദി� ജി�ാ േ�ഡിയ�ിെ� െട�� നടപടി ഇേ�ാ� ഏ� ഘ��ിലാെണ�ം

വ��മാ�ാേമാ?

പ�ളെ� േചരി�ലി� േ�ഡിയം

4223. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�� നിേയാജകമ�ല�ിെല പ�ളം േചരി�� �േദശ�് േ�ഡിയം അ�വദി��തിനായി

പ�തി വിഭാവനം െച�ി�േ�ാ;

(ബി) തിക�ം �ാമീണ േമഖലയായ ഈ �േദശ�് ഒ� കളി�ലം സത�രമായി അ�വദി��തിന്

േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

ഓ��� േ�ഡിയം നി��ാണം

4224. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018-19 െല ബജ�ി� അ�വദി� ഓ��� േ�ഡിയം �ാവ��ികമാ��തി�� എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) പ�തി എ�് ���ീകരി�വാ� സാധി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) പ�ാ�ി മ�ല�ി� ന� േ�ഡിയ��െട അഭാവം പരിഗണി�് ഈ പ�തി എ��ം െപ��്

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

ബീ�് െഗയിംസ്

4225. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

തീരേദശ േമഖലയിെല കായിക താര��െട കായിക മിക�ക�  വള��ിെയ���തിന് ബീ�്

െഗയിംസ് സംഘടി�ി��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

െന�മ�ാട് മ�ല�ിെല കായിക വ��് പ�തിക�

4226. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം െന�മ�ാട് നിേയാജക മ�ല�ി� കായിക വ��്

�േഖന നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;



(ബി) ഓേരാ പ�തി�ം എ� �ക അ�വദി�െവ�ം പ�തി�െട നിലവിെല �ിതി എ�ാെണ�ം

വ��മാ�േമാ; ഉ�ര�ക�െട പക��് ലഭ�മാ�േമാ?

കാ�ിര��ി ��ംഭാഗം ജി.എ�്.എസ്.എസ്.-� ��േബാ� ട�ഫ്

4227. േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ിര��ി ��ംഭാഗം ജി.എ�്.എസ്.എസ്.  � ��േബാ� ട�ഫ് �ാപി��തിന് �ക

അ�വദി�് ഭരണാ�മതി ന�കിയതിെ� നിലവിെല �ിതി എെ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ി�ായി അ�വദി� �ക റ�ാ�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  ഏ� സാഹചര��ിലാണ്

റ�ാേ��ി വ�െത�റിയി�ാേമാ;

(സി) അതിേനാെടാ�ം �ക അ�വദി� മ�് ഏെതാെ� ���ിക�  റ�് െച�ി�െ��്

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) െട��  വെരെയ�ിയ പ�തി എ�ത് പരിഗണി�് ഈ വ�ഷം �ക അ�വദി�ാ�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

സാഹസിക കായിക വിേനാദ പരിപാടി

4228. �ീ.േറാഷി അഗ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സാ��ിക വ�ഷം സാഹസിക കായിക വിേനാദ പരിപാടി�് േകരള േ��് ��്

െവ�ഫയ� േബാ�ഡ് എ� �ക അ�വദി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) അഡ��ർ അ�ാദമി ��ാ�, ഉപേക�ം ക�� എ�ീ �ാപന�ളി� എെ��ാം പരിപാടിക�

ഈ സാ��ിക വ�ഷം നട�ിലാ�ിെയ�് വിശദമാ�േമാ?

െെവ�ം മ�ല�ി� സാഹസിക കായിക പരിപാടിക�

4229. �ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള സം�ാന �വജനേ�മ േബാ�ഡ് േകാ�യം ജി�യി�  2016-� േശഷം നട�ിയ

സാഹസിക കായിക പരിപാടിക� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) കായ�ം �ഴക�ം മ�് ജലാശയ���� െെവ�ം മ�ല�ി�  �വജന���്

�േയാജനകരമായ രീതിയി� വാ��േ�ാ��്സ് പരിപാടി നട�വാ� �വജനേ�മ േബാ�ഡ് വഴി

നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) സാഹസിക കായിക വിേനാദ പരിപാടിക��ായി നട� സാ��ികവ�ഷം എ� �പ ഏെതാെ�

ഇന�ളിലായി െചലവഴി� എ�് വ��മാ�ാേമാ?



സം�ാന �വജന ക�ീഷ�

4230. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ�

,, െക.െജ. മാ�ി

െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�

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

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �വജന��െട സമ� വികസന�ിനായി േകരള സം�ാന �വജന ക�ീഷ�

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

(ബി) മദ�ം,  മയ�മ��്,  ൈസബ�  ���ത���  എ�ിവ സംബ�ി�് �വജന���്

േബാധവ��രണം ന���തിനായി എ�ാ ജി�കളി�ം സ�� �വ��കെര െതരെ���്

പരിശീലനം ന�കി വ��േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �വജന��െട ���� പരിഹരി��തി�ം, അവ��ാവശ�മായ നിയമസഹായം ന���തി�ം

�വജന ക�ീഷ� എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

െക.എസ്.ബി.ഇ.�െട �വ��ന ന�ം �റ�ാ� നടപടി

4231. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ബി.ഇ.�െട �വ��ന ന�ം �റ�െകാ�വ��തിന് സാധി�ി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) �വ��ന ന�ം �റ�െകാ�വ�വാ� േബാ�ഡ് സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(സി) 2018,  2019  വ�ഷ�ളി�  ഉ�ായ ��തി �ര�ം െക.എസ്.ഇ.ബി.�് എ�് അധിക

ബാധ�തയാണ് ഉ�ാ�ിയത്; അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) െക.എസ്.ഇ.ബി.�െട �വ��ന ന�ം �ടാ� ഇത് ഇടയാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

േകരള സം�ാന ൈവദ�തി േബാ�ഡ് ലിമി�ഡ് ക�നി�െട ബാധ�ത

4232. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകരള സം�ാന ൈവദ�തി േബാ�ഡ് എ��തലാണ് ലിമി� ഡ് ക�നി ആ�ി മാ�ിയത്;

��തായി �പീകരി� ഇല�ിസി�ി േബാ�ഡ് ലിമി�ഡ് ക�നി�െട ബാധ�ത എ�യായി��;

ഇേ�ാ� ബാധ�ത എ�യാണ്; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ബാധ�ത �റ��തിനായി എെ�ാെ� നടപടികളാണ് ഇേതവെര സ�ീകരി�ിരി��ത്; ൈവദ�തി

ചാ��് ഇന�ി�  വ�ധന വ��ാ�  ഇേ�ാ�  ക�നി തീ�മാനം എ��ി�േ�ാ;  എ�ി�

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?



ഗാ�ഹിക ഉപേഭാ�ാ�ളി� നി�ം െക.എസ്.ഇ.ബി.പണം ഈടാ��ത് സംബ�ി�്

4233. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഭവന �ന�  നി��ാണെ� �ട��് ൈവദ�തി ഉപേഭാഗം വ��ി�ക�ം സിംഗി�  േഫസ്

കണ�നി� നി�ം �ീ േഫസ് കണ�നിേല�് മാ�ം ആവശ�മായി വരിക�ം െച�� ഗാ�ഹിക

ഉപേഭാ�ാ�ളി� നി�ം �ാബ് മാ�� ഇന�ി� വാ��  5000 �പ �ടാെത ൈവദ�തി

േപാ�്,  ൈല�  എ�ിവ �ാപി��തി�ം പണം ഈടാ�ാ�  െക.എസ്.ഇ.ബി.

തീ�മാനി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ൈവദ�തി�െട ഉപേയാഗ�ിന് അ�സരി�് പണം അട�വ�� ഗാ�ഹിക ഉപേഭാ�ാ�ളി�

നി�ം വീ�ം ൈവദ�തി േപാ�്,  ൈല�  എ�ിവ �ാപി�� ഇന�ി�  പണം വാ��ത്

തടയാ� സ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െസ��� ഇല�ിസി�ി അേതാറി�ി നി��ഷി�ി�ളള മാനദ���

4234. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ൈവദ�തി�െട �ണേമ��േട�ം വിശ�ാസ�ത�േട�ം നിലവിെല �ിതി എ�ാണ്

എ�ം ആയത് മ� സം�ാന�ളിേല�മായി താരതമ�ം െച�േ�ാ� േകരളം എ�ാം �ാന�്

എ��ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന�് പല �ല�ളി��ളള േവാ��താ ����ം നീ� നി�� ൈവദ�തി തട���ം

സമ�മായ ആ��ണ�ിെ� അഭാവ�ം ആ��ണ�ളിെല �ട��യി�ാ��ം

സമയബ�ിതമായ വിഭവലഭ�തയി�ാ��ം മ�ഷ�വിഭവേശഷി�െട അശാ�ീയ വിനിേയാഗ�ം

ഈ രംഗെ� �ധാന ന�നതകളാണ് എ�ത് സ��ാ� പരിേശാധി�േവാ; എ�ി� വിശദാംശം

വ��മാ��േതാെടാ�ം ഇവ പരിഹരി�ാനായി എ� നടപടിക�  സ�ീകരി�വ�� എ�ം

വ��മാ�േമാ;

(സി) സം�ാന�് ൈവദ�തരംഗ�് േവാ��ത,  ആ��ി,  ഹാ�േമാണി�്,  ന���  േവാ��ത

എ�ിവ�െട േതാത് എ� എ�ം ആയത് െസ��� ഇല�ിസി�ി അേതാറി�ി നി��ഷി�ി�ളളത്

എ� എ�ം വ��മാ�േമാ?

െക.എസ്.ഇ.ബി. �മി പാ��ിന് ന���തിെ� ഉേ�ശ�ല����

4235. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഇ��ിജി�യിെല െപാ��ടി അണെ��ിന് സമീപ�� െക.എസ്.ഇ.ബി. ൈകവശം െവ�ിരി��

�മി പാ��ിന് ന��വാ� െക.എസ്.ഇ.ബി. ��േബാ�ഡ് േയാഗം തീ�മാനം എ��ി�േ�ാ;



എ�ി�  ഏത് സഹകരണബാ�ിന് പാ��ിന് ന�കാനാണ് തീ�മാനം എ��െത�ം

െക.എസ്.ഇ.ബി.  ��  േബാ�ഡ് േയാഗ�ി�  പെ���വ�  ആെര�ാമാെണ���

വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) ��ത �മി പാ��ിന് ന���തിെ� ഉേ�ശ�ല���� എെ��ാമാെണ�് വിശദീകരി�േമാ;

(സി) ഇതി�േവ�ി നട�ിയ െട�ഡറി� പെ��� സഹകരണ �ാപന�� ഏെത�ാമാെണ�ം

അവ� ക�ാ�് െച� �ക എ�യാെണ���തിെ� വിശദാംശം െവളിെ���േമാ?

െക.എസ്.ഇ.ബി. എ�. -െന െക�റ��തായ �ാപനമാ�ി മാ��തിന് നടപടി

4236. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�

,, ജി.എസ്.ജയലാ�

�ീമതി ഗീതാ േഗാപി

�ീ.വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ഇ.ബി.എ�.  -െന െപാ�േമഖലയി��െ� നിലനി��ിെ�ാ�് സാേ�തികമായി

മിക���ം സാ��ികമായി െക�റ���മായ �ാപനമാ�ി മാ��തിന് ഈ സ��ാ�

സ�ീകരി�� നടപടിക� വ��മാ�േമാ;

(ബി) െക.എസ്.ഇ.ബി.�െട �വ��നെ�ല�ക�ം ൈവദ�തി വാ��െചല�ക�ം �റ��തിന്

സ�ീകരി�� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(സി) മിതമായ നിര�ി�  ദീ�ഘകാലേ��് ൈവദ�തി ലഭ�മാ��തിന് എെ�ാെ� നടപടിക�

സ�ീകരി��െവ�ം, അതിനാ�� �മീകരണ�� സംബ�ി��� വിവര��ം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ദീ�ഘകാലേ��് ൈവദ�തി കരാ� െച��തി�� ഡി.ബി.എഫ്.ഒ.ഒ.  രീതിയി� സം�ാനം

പ�ാളിയായി�േ�ാ;

(ഇ) െക.എസ്.ഇ.ബി.  ജീവന�ാ�െട കാര��മത ഉയ���തി�ം സാേ�തികമായി മിക�� ഒ�

െതാഴി� ശ�ി ആ��തി�ം സ�ീകരി�� നടപടിക� വ��മാ�േമാ?

േകരള േ��് ഇല�ിസി�ി േബാ�ഡിെ� സ�ിത ന�ം

4237. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകരള േ��് ഇല�ിസി�ി േബാ�ഡ് ലിമി�ഡിെ� ഇ�വെര�� സ�ിത ന�ം

എ�യാെണ�ാണ് ൈവദ�തി റ�േല�റി േബാ�ഡ് കെ��ിയി��ത്;

(ബി) സ�ിത ന�ം �റ�െകാ�വ�വാ� എെ�ാെ� നടപടികളാണ് േബാ�ഡ് സ�ീകരി�ി��ത്;

അത് വിജയ�ദമാെണ�് വിലയി��ിയി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

വ�കിട �ാപന��െട ൈവദ�തി �ക �ടി�ിക



4238. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) വ�കിട �ാപന��  വലിയേതാതി�  ഒേ�െറ കാല�ളായി ൈവദ�തി ബി�  �ടി�ിക

വ��ിയി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) നിലവി� ഏെതാെ� വ�കിട �ാപന�ളാണ് ൈവദ�തി �ക �ടി�ിക വ��ിയി��െത�ം

അവ എ�െയ��� വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) െപാ�േമഖല ഉ�െ�� വ�കിട �ാപന��െട ൈവദ�തി ഉപേയാഗം നിയ�ി��തി�ം

�ടി�ിക �ക അടിയ�ിരമായി പിരിെ����തി��� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�ര�റ േസാളാ� പ�തി

4239. �ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിെ� �തിദിന െെവദ�തി ഉപേഭാഗം എ�യാണ്;

(ബി) െക.എസ്.ഇ.ബി. നട�ിലാ�� �ര�റ േസാളാ� പ�തി �കാരം �തിദിന ഉപേഭാഗ�ി� എ�

െമഗാവാ�് െെവദ�തി ലാഭി�വാ� കഴി�ി�െ��് വിവരി�ാേമാ;

(സി) �ര�റ േസാളാ�  പ�തി വ�ാപകമാ��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ��ാ�

സ�ീകരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

ൈവദ�തരംഗം കാര��മമാ�ാ� നടപടി

4240. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഊ�� േകരള മിഷനി� ഉ�െ��� ദ�തി, �ാ���ിഡ്, സൗര എ�ീ വലിയ �ത� �ട��

പ�തിക�െട െചല�ക�  ��ിസഹമായി നിയ�ി�ാൻ സ�ീകരി� നടപടിക�  എെ��ാം;

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതര സം�ാന�ളി� ൈവദ�തരംഗം സ�കാര� േമഖലയിേല�് വഴിമാ�േ�ാ� സം�ാന�്

െക.എസ്.ഇ.ബിെയ െപാ�േമഖലയി� നിലനി��ാ�ം ജീവന�ാ�െട കാര��മത ഉറ�ാ�ാ�ം

സാേ�തിക മായി മിക��താ�ാ�ം സാ��ികമായി െക�റ�് ഉറ� വ��ാ�ം ഈ സ��ാ�

സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�േമാ;

(സി) ��  സ��ാ�  കാലയളവി�  ൈവദ�തി ചാ�ജ് എ� �ാവശ�ം ��ക��ായിെയ�ം

അത്എ�െയ�ം ഈ സ��ാ� കാലയളവി� ആയത് എ�െയ�ം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ൈവദ�തേമഖല ശ�മാ�ി �റ� നിര�ി�  ഉപേഭാ�ാ���് ൈവദ�തി�െട ലഭ�ത

ഉറ�വ��വാനായി സ�ീകരി� മ� �വ��ന�� എെ��ാെമ�ം വ��മാ�േമാ?

�ാ���ിഡ് 2.0 പ�തി�െട നട�ി�ിനാ�� കരാ�കൾ



4241. �ീ.വി.ഡി.സതീശ�

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

,, ഐ.സി.ബാല���

,, സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കി�ബി വഴി നട�ിലാ�� �ാ���ിഡ്  2.0  പ�തി�െട നട�ി�ിനായി ഏെതാെ�

കരാ�കളിലാണ് ഊ�� വ��ം െക.എസ്.ഇ.ബി. �ം ഏ�െ��ി��ത്; എ�ാ കരാ�ക�െട�ം

വിശദാംശ�� ന�കാേമാ;

(ബി) ��ത കരാർ �കാരം സർ�ാർ ഉ�ര�കൾ െക.എസ്.ഇ.ബി.�് ബാധകമാെണ�്

പറ�േ�ാൾ സ��ാരിെ� ഉ�ര�ക�  ഒ�ം ബാധകമെ��് െക.എസ്.ഇ.ബി പറ��ത്

എ�െകാ�ാണ്;

(സി) നിയമപരമായി ഉ�ാ�ിയ കരാ� നി��ഷി�� നിബ�നക� പാലി�ാ� െക.എസ്.ഇ.ബി.�്

ബാധ�ത�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇ���  ഭരണഘടന�െട പ��ാം വ��ി�  േ��് എ� നി�വചന�ി�െ��� സ��ാ�

ക�നിയായ െക.എസ്.ഇ.ബി.�് സ��ാ� ഉ�ര�ക� ബാധകമ�ാ�ത് ഏത് നിയമ�ിെ�

പി�ബല�ിലാണ് എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

െക.എസ്.ഇ.ബി �െട േകരള ൈഫബ� ഒ�ിക് െന�് വ��് പ�തി

4242. �ീ.േറാജി എം. േജാ�

,, അ�വ� സാദ�്

,, അനി� അ�ര

,, എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ഇ.ബി.,  ഐ.�ി.  മിഷ�മായി േച��് േകരള ൈഫബ�  ഒ�ിക് െന�് വ��് എ�

േപരി� പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(ബി) ൈവദ�തി േബാ�ഡിെ� വി�ലമായ െന�് വ��് സംവിധാനം ഈ പ�തി�ായി ഉപേയാഗി�വാ�

തീ�മാനി�ി�േ�ാെയ�റിയി�ാേമാ;

(സി) െക-േഫാ�  പ�തി�ായി െക.എസ്.ഇ.ബി.  ജീവന�ാ�െട േസവനം എ�കാരമാണ്

ഉപേയാഗി��ത്; വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഈ പ�തി�ായി െക.എസ്.ഇ.ബി �െട േപാ�് ഉ�െ�െട��വ ഉപേയാഗി��തിന് എ�്

ഫീസ് ഈടാ�വാനാണ് തീ�മാനി�ി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ?

െക.എസ്.ഇ.ബി.�െട േസവന�� ആ�നികീകരി��തി�� നടപടി



4243. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ�

,, സജി െചറിയാ�

,, �രളി െപ�െന�ി

,, എം. നൗഷാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സ���ിതി�െട വികസന�ിന��തമായി ഉൗ��ാവശ�ം നിറേവ��തിന്

െക.എസ്.ഇ.ബി.എൽ െന �ാ�മാ�ാ�  െെകെ�ാ�ി�� നടപടിക�  എെ�ാെ�യാണ്;

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) �നഃസംഘടിത ത�രിത ഉൗ�� വികസന�ം പരി�ാര�ം പ�തി �കാരം സം�ാന� നട�ിയ

�വ��ന�� എെ�ാെ�യാണ്; ��ത പ�തി ���ിയായി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) സാ��ിക �ിതി േഭദമി�ാെത �ാമ-നഗര �േദശ�ളിെല എ�ാ വീ�ക��ം െെവദ�തി

ലഭ�മാ�ിയ സം�ാനെ� െെവദ�തി ഉ�ാദന വിതരണ രംഗ�് േക� സ��ാരിെ� നയ��ം

നിയമേഭദഗതി�ം ��ി�ാനിട�� �ത�ാഘാതം അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) �തിയ കണ��േവ�ി അേപ�ി����െ�െട�� ഉപേഭാ� േസവന��

ആ�നികീകരി��തി�ം ലളിതവ��രി��തി�ം സ�ീകരി� നടപടിക�  എെ�ാെ�യാണ്;

വിശദമാ�േമാ?

േകരള ഊ�� മിഷെ� �വ��ന��

4244. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകരള ഊ�� മിഷെ� �വ��ന�� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സൗേരാ���ി� നി�ം ൈവദ�തി ഉ��ാദനം വ�ാപകമാ��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��ത്; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

ഊ�� േമഖലയിെല �തിയ പ�തിക�

4245. �ീ.പി.െക.ബഷീ�

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം െെവദ�തി േബാ�ഡ് ഊ��

േമഖലയി� �തിയ പ�തിക��് �പം ന�കിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ബി) ഊ�േ�ാ�പാദനരംഗ�് ��ത പ�തികളി�െട എ� െമഗാവാ�് അധിക െെവദ�തി

ഉ�ാദി�ി�ാ� കഴി�െമ�ാണ് �തീ�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത പ�തിക�െട നട�ി�ിന് എ� �ക െചലവ് �തീ�ി��;  ഈ �ക എ�കാരം

സമാഹരി�ാനാണ് ല��മി��െത�് വ��മാ�േമാ;



(ഡി) െക.എസ്.ഇ.ബി.  അവതരി�ി� വീ�കളി�  േസാളാ�  പാന�  പ�തി സം�ാന�്

എവിെടെയ�ി�ം നട�ാ�ിയി�േ�ാ; എ�ി� ജി� തിരി�് വിശദാംശം െവളിെ���േമാ?

െച�കിട ജലൈവദ�ത പ�തി

4246. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാരിെ� കാല�് സം�ാന�് െച�കിട ജലൈവദ�ത പ�തിക� ആരംഭി�ി�േ�ാ;

എ�ി� അതി�െട എ� െമഗാവാ�് ൈവദ�തിയാണ് ഉ�ാദി�ി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െച�കിട ജലൈവദ�ത പ�തിക��് േക� സ�ിഡി ലഭി��േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ഒ� െമഗാവാ�് ൈവദ�തി ഉ�ാദി�ി�� െച�കിട ജലൈവദ�ത പ�തി �ാപി�വാ� നിലവി�

എ� �ക ആവശ�മായി വ�െമ�് വിശദമാ�ാേമാ?

െന�ാറ നിേയാജകമ�ല�ിെല ജലൈവദ�ത പ�തിക�

4247. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െന�ാറ നിേയാജകമ�ല�ി�  ജലൈവദ�ത പ�തിക�  ആരംഭി��തിന് നി�േ�ശം

ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി�് നിലവി� സ�െ� നട�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം ന��േമാ?

നാദാ�രം മ�ല�ിെല ൈവദ�ത പ�തികൾ

4248. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) നാദാ�രം മ�ല�ി�  ഇേ�ാ�  നട�വ�� ൈവദ�ത പ�തിക�െട നിലവിെല അവ�

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) മ�ല�ി� �തിയ പ�തിക� ആേലാചനയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) വീ�ക�െട േമ��രയി� സൗേരാ�ജ ൈവദ�തി ഉ�പാദി�ി�� പ�തിയി� നാദാ�ര�് എ�

അേപ�ക� ലഭി�ി��്; വിവരം പ�ായ�ടി�ാന�ി� ലഭ�മാ�ാേമാ?

വ��ല മ�ല�ി� ൈവദ�തി വ��് നട�ിലാ�ിയ ���ിക�

4249. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ��ല മ�ല�ി�  ൈവദ�തി വ��് നട�ിലാ�ി വ�� ���ിക�  ഏെത�ാെമ�്

വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം വ��ല മ�ല�ി�  ഏെത�ാം പ�തിക�



നട�ിലാ�ിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) ��ത പ�തിക��് എ� �പ അ�വദി�ി�െ��് അറിയി�ാേമാ ?

ഇല�ിക് വാഹന���് ചാ�ജിംഗ് േപായി�ക� �ാപി�ാ� നടപടി

4250. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഇല�ിക് വാഹന��െട ഉപേയാഗം േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് സ��ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) ഇതി�േവ�ി എെ��ാം നടപടികളാണ് ൈകെ�ാ�ി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇതിെ� ഭാഗമായി �ധാനെ�� സ��ാ� േക��ളി� ചാ�ജിംഗ് േപായി�ക� �ാപി�വാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ഡി) േകാതമംഗലം മിനി സിവി�േ�ഷ� േക�ീകരി�് ചാ�ജിംഗ് േപായി�് �ാപി��തി� േവ�

നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

കി�ബി വഴി ഊ�� വ��് നട�ിലാ�� �ാ�സ് �ിഡ് 2.0 പ�തി

4251. �ീമതിഷാനിേമാ� ഉ�ാ�

�ീ.പി.ടി. േതാമസ്

,, ടി.െജ. വിേനാദ്

,, ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കി�ബി വഴി നട�ിലാ�� �ാ�സ് �ിഡ്  2.0  പ�തി�െട ഭാഗമായി ഊ�� വ��്

െക.എസ്.ഇ.ബി,  കി�ബി എ�ിവ�മായി �ിക�ി കരാറി� ഏ�െ��ി�േ�ാ;  വിശദാംശ��

ന�കാേമാ;

(ബി) നിയമപരമായി ഉ�ാ�ിയി�ളള ഈ �ിക�ി കരാ�  പാലി�ാ�ളള കടമ ൈവദ�തി

േബാ�ഡിനിേ�െയ�് വ��മാ�േമാ; ഉെ��ി� ��ത കരാറിെ� ലംഘന��ായാ� ഊ��

വ��ിനാേണാ അത് ��ികാണി�ാ�ളള നിയമപരമായ ഉ�രവാദിത�െമ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഊ�� വ��് ഒ�വ�ിരി�� ��ത കരാറിെല െട�ഡ�  നടപടികളി�  സ��ാരിെ�

ഉ�ര�ക�  പാലി�ണെമ� വ�വ���ായി�ം അത് പാലി�ാ�ത് കരാറിെ�

ലംഘനമാേണാെയ�് പരിേശാധി�േമാ?

ജല െെവദ�ത പ�തികളി� നി�� െെവദ�തി ഉ�പാദനം

4252. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) സം�ാനെ� ഡാ�കളിെല ജലെെവദ�ത പ�തികളി�  നി�് നിലവി�  എ� െമഗാവാ�്

െെവദ�തിയാണ് ഉ�പാദി�ി��ത് എ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ഇത് ആെക ഉപേഭാഗ�ിെ� എ� ശതമാനം വ�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

മല�റം - നില�� �സരണ ൈല�

4253. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) മല�റം  -  നില�� �സരണ ൈല� 110 െക.വി.  ആയി േശഷി വ��ി�ി�� ���ി�െട

നിലവിെല അവ� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ ൈല� എ�് ക�ീഷ� െച�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

േതവരയി� േറാഡിെല �ാ�േ�ാ�മ�ക� മാ�ി �ാപി�ാ� നടപടി

4254. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ി േതവര പ�ി�് ക���  േറാഡിെല വീതി �റ� �ല�് �ാപി�ിരി�� ��

�ാേ�ാ�മ�ക�  �ലം േനരി�� അപകട��ം ഗതാഗത ����ം കണ�ിെല��് ��ത

�ാ�േ�ാ�മ�ക� ഇവിെട നി�ം മാ�ി �ാപി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ ;

(ബി) എ�ി� സ�ീകരി�ി�� നടപടി വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ജല അേതാറി�ി�െട വക �ലേ��് മാ�ി �ാപി��തി�� അ�വാദ�ിനായി അേപ�

സമ��ി�ി�േ�ാ ;

(ഡി) ��ത അേപ�യി� ജല അേതാറി�ി�െട അ�മതി ലഭ�മായി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

ജലൈവദ�ത പ�തിക�െട നവീകരണം

4255. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ജലൈവദ�ത പ�തികളി�  നി�് എ� �ണി�് ൈവദ�തിയാണ് സം�ാന�് പരമാവധി

ഉ�പാദി�ി��ത് എ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) മഹാ�ളയം �ലം സം�ാനെ� എ� ജല ൈവദ�ത പ�തിക��ാണ് േക�പാ�ക� വ�ത്;

ഇവ�െട അ��� പണിക�  ���ിയാ�ാ�  എ� �പയാണ് ഓേരാ പ�തി�ം

െചലവഴി�െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇനി ഏെത�ി�ം പ�തി�െട പണി ���ിയാ�ാ�  ഉേ�ാ;  ഉെ��ി�  കാലതാമസം

േനരി�തിന് കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) പണിക� ���ിയാ�ി പ�തിക� എ�് �വ��ി�ി�ാനാ�ം എ�് അറിയി�ാേമാ?



ജലെെവദ�ത പ�തിക��് േക� സ�ിഡി

4256. �ീ.പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ജലെെവദ�ത പ�തിക��് േക� സ��ാ� �േത�ക സ�ിഡി അ�വദി�ി�േ�ാ;  വിശദാംശം

ന��േമാ;

(ബി) ഇത് സം�ാന�ിന് എ� മാ�ം �ണകരമാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) േക�സഹായം �േയാജനെ���ി �തിയ ജലെെവദ�ത പ�തിക�  ആരംഭി�വാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ഡി) നിലവി� �റ�നി� െെവദ�തി വാ��തിന് െക.എസ്.ഇ.ബി. ഒ� വ�ഷം എ�് �കയാണ്

െചലവഴി��ത്;

(ഇ) �തിയ അണെ��ക�  നി��ി�ാെത നിലവി�� പവ�  ഹൗ�കളി�  ��ത�  ജനേറ��ക�

�ാപി�� കാര�ം േബാ�ഡ് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;  ഇതി�െട എ� അധിക െെവദ�തി

ഉ�ാദി�ി�വാ� സാധി�െമ�ാണ് കണ�ാ��ത്?

സം�ാനെ� ൈവദ�തി നിയ�ണം

4257. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തിന് േശഷം സം�ാന�് പവ�ക�് ഏ�െ���ിയി�േ�ാ

എ�റിയി�േമാ;

(ബി) ഉ�പാദന�ി�  ഉ�ാ�� �റവ് �ലം അ�� േവന��ാല�് സം�ാന�് പവ�കേ�ാ

േലാഡ് െഷഡിംേഗാ ഏ�െ��േ��ിവ�േമാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

�ാ�േ�ാ�മ�ക� �ാപി��

4258. �ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം ഒ��  നിേയാജക മ�ല�ി�  എ�

�ാ�േ�ാ�മ�ക� �ാപി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �ാ�േ�ാ�മ�ക�  ��തായി �ാപി��ം പകരം �ാപി��ം ഏെത�ാം �േദശ�ാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) മ�ല�ി� ഇനി ഏെത�ാം �ല�ളി� �ാ�േ�ാ�മ�  �ാപി�ാ� തീ�മാനി�ി�െ��്

വ��മാ�ാേമാ?



മ�ട മ�ല�ി� �ീ�് െമയി�ക� വലി�� അേപ�യിേ�� സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�

4259. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ�ട നിേയാജകമ�ല�ിെല വിവിധ �ാമപ�ായ�ക�  �ീ�് െമയി�  വലി��തിന്

െക.എസ്.ഇ.ബി. �് അേപ�ക� ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത അേപ�യിേ��  െക.എസ്.ഇ.ബി.  സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�  എെ��്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത �ാമപ�ായ�ക� ന�കിയ അേപ�ക� �കാരം �ീ�് െമയി�ക� വലി��തിന്

ആവശ�മായ അടിയ�ിര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാെയ�് െവളിെ���ാേമാ?

െന�മ�ാട് മ�ല�ിെല സ��� െെവദ�തീകരണം

4260. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െന�മ�ാട് നിേയാജക മ�ലം സ��� െെവദ�തീ�ത മ�ലമാ��തിനായി എ� �ക

െചലവഴി�െവ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതിനായി വിവിധ വ��ക� �ഖാ�രം െചലവഴി� �ക�െട വിശദാംശം ന��േമാ?

ക�ിേ�ാെ� വ�വസായ േമഖലയിെല െെവദ�തി വിതരണം

4261. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ക�ിേ�ാെ� വ�വസായ േമഖല േനരി�െകാ�ിരി�� െെവദ�തി �തിസ�ിക�ം �ട��യായി

ഉ�ാ�� െെവദ�തി വിതരണ തട���ം കാരണം വ�വസായ �ണി�ക�  സാ��ിക

ന��ിലാെണ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ; ഇത് പരിഹരി��തിനായി അഡീഷണ� സബ്

േ�ഷ�, അ��  �ൗ�് േകബിളിംഗ് എ�ിവ ആരംഭി�� കാര��ി�� �േരാഗതി

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ക�ിേ�ാെ� വ�വസായ േമഖലയിെല െെവദ�തി വിതരണ�മായി ബ�െ��് മാ��  �ാ�

ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

��� ജി�യിെല സൗരപ�തി

4262. �ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) സൗരപ�തി�െട ഭാഗമാ��തിന് ���  ജി�യി�  നി�ം നിലവി�  എ� അേപ�ക�

െക.എസ്.ഇ.ബി. �് ലഭി�ി�െ��് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) അ�ഹരായ �ണേഭാ�ാ���ായി േസാളാ�  പാന�ക�  �ാപി��തി�� നടപടിക�

ആരംഭി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

െെവദ�തി വ��ിെ� േന�ത��ി� േസാളാ� പാന� �ാപി�� പ�തി

4263. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െെവദ�തി വ��ിെ� ഉടമ�തയി�ളള �ല��, െക�ിട��  എ�ിവിട�ളി�  േസാളാ�

പാന� �ാപി�� പ�തി നിലവി�േ�ാ;ഉെ��ി� വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) െെവദ�തി വ��ിെ� േന�ത��ി� സ��ാ� ഓഫീ�ക�, സ�കാര� െക�ിട�� എ�ിവിട�ളി�

േസാളാ� പാന� �ാപി�ാ� പ�തി�േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(സി) െെവദ�തി വ��ിെ� േന�ത��ി�  േസാളാ�  െെവദ�തി ഉ��ാദി�ി�� ഏെത�ി�ം പ�തി

നിലവി�േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

സൗേരാ�� െെവദ�തി

4264. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

സം�ാന�് സൗേരാ�� െെവദ�തി�െട ഉ�ാദനം ���തിനായി തീ�മാനി�ി�േ�ാ; എ�ി�

അതി�േവ�ി സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�െയ�് വിശദീകരി�ാേമാ?

അന��ിെ� �വ��ന വി�ലീകരണം

4265. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം അന��ിെ� �വ��നം വി�ലെ���ിയി�േ�ാ;

എ�ി� വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) ��ത വി�ലീകരണം വഴി സം�ാന�ിന് ഉ�ായി�� േന���  എെ��ാമാണ്;

വിശദമാ�േമാ?

െക�ിട�ളി� േസാളാ� പവ��ാ�്

4266. �ീ.എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) സം�ാന�് െക�ിട��െട �കളി�  േസാളാ�  പവ��ാ�് �ാപി�� പ�തി സ��ാ�

േ�ാ�ാഹി�ി��േ�ാ ;

(ബി) എ�ി� ഇ��ലം ഉ�ാ�� േന��� എെ�ാെ�യാെണ�ം ഇതിനായി സ��ാ� എെ�ാെ�

സഹായ�ളാണ് ന���െത�ം അറിയി�ാേമാ ;

(സി) ��ത പ�തി നട�ി�ിനായി ഏെതാെ� ഏജ�സികെളയാണ് �മതലെ���ിയി��െത�്

അറിയി�ാേമാ ?

ൈവദ�തി േമാഷണം തട�് േബാ�ഡിെ� ന�ം �റ�ാ� നടപടി

4267. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തിന് േശഷം നാളി�വെര എ� വ�കിട, െച�കിട ൈവദ�തി

േമാഷണ േക�ക�  കെ��ിയി�െ��ം ഇ�മായി ബ�െ��് എ� �പ ൈഫ�

ലഭി�ി�െ��ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ൈവദ�തി േമാഷണം തടയാ�ം അതി�െട േബാ�ഡിെ� ന�ം �റ�ാ�ം സ�ീകരി�ി��

നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ ?

ഇ-േസഫ് പ�തി

4268. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ൈവദ�തി അപകട��  ഒഴിവാ��തിന് െക.എസ്.ഇ.ബി ഇല�ി��  ഇ�െ��േറ�്

വിഭാഗ�മായി േച��് ആവി�രി� ഇ-േസഫ് പ�തി�െട വിശദവിവരം ന�കാേമാ;

(ബി) െക.എസ്.ഇ.ബി.  ലിമി�ഡ് ഫീ�ഡ് വിഭാഗം ജീവന�ാ�െട �ര��ായി എെ��ാം

സംവിധാന�ളാണ് ഒ��ിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഡ��ി�ിെട അപകടമരണം സംഭവി�� ജിവന�ാ�െട ബ����് എ�് �കയാണ്

ന�പരിഹാരം ന�കാ� വ�വ���ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ?

െെവദ�തി ക�ി െപാ�ി വീ�� മരണ��

4269. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െെവദ�തി ക�ി െപാ�ി വീണ് േഷാേ��� ദാ�ണ മരണ�� പതിവായി�ം െക.എസ്.ഇ.ബി.

ഇത് അവഗണി��തായ റിേ�ാ��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) കഴി� ഏതാ�ം ദിവസ����ി� േകാ�യം ജി�യി� െെവദ�തി ക�ി െപാ�ി വീണ് ര� േപ�

മരി� സംഭവം പരിേശാധി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;



(സി) ഇ���  െെവദ�തി നിയമം,  1956  അ�ശാസി�� എ�ാ �ര�ാ നടപടിക�ം ആറ്

മാസ�ിനകം സ�ീകരി�െമ�് െക.എസ്.ഇ.ബി.  െെഹേ�ാടതിയി�  ഉറ� ന�കിയി�്

വ�ഷ�ളായി എ� റിേ�ാ��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) െെവദ�തി െെലനി� േഷാ��് സ�ക��് ഉ�ായാ� താേന െെവദ�തി ബ�ം വിേ�ദി�� സ�ക��്

േ��� സംവിധാനം േലാ െട�ഷ� വിതരണ െെല�കളി� ഏ�െ����തി�� സാേ�തിക

വിദ� വികസി�ിെ���േമാ; വ��മാ�േമാ;

(ഇ) െെല�കളി�  ഇ��േലഷ�  ക�ിക�  ഉപേയാഗി�ക,  �ഗ�ഭ േകബി�കളിേല�് മാ�ക

എ�ിവയാണ് ഇേ�ാഴെ� ആശ�ക��് പരിഹാരെമ�് െക.എസ്.ഇ.ബി.  ക���േ�ാ;

എ�ി� അടിയ�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ എ�് അറിയി�േമാ?

െെവദ�തി അപകട��

4270. �ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െെവദ�തി അപകട�� സമീപ കാല�് �ടി വ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) െെവദ�തി അപകട�� �റ��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇൗ വ�ഷം എ� െെവദ�തി അപകട��  ഉ�ായി��്;  സം�ാനതല കണ�ക�

വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) െെല�  െപാ�ി വീണാ�  ൈവദ�തി ബ�ം ആേ�ാമാ�ി�ായി ഓഫ് ആ�� സംവിധാനം

നട�ിലാ��ത് സ��ാ� പരിഗണനയി�േ�ാ എ�് അറിയി�േമാ?

െക.എസ്.ഇ.ബി. െസ��ക� �ന:�മീകരി�ാ� നടപടി

4271. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

വിവിധ െക.എസ്.ഇ.ബി.  െസ��ക�െട പരിധിയിെല ഉപേഭാ�ാ��െട എ��ിെല

അ�ര�ം �ാേദശികമായ സൗകര��ം പരിഗണി�് െസ��ക� �ന:�മീകരി�ാ� ആവശ�മായ

നടപടിക� സ�ീകരി�േമാെയ�് അറിയി�േമാ?

വ��ല ഇല�ി�� സ�ഡിവിഷന് �തിയ െക�ിടം

4272. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ��ല ഇല�ി�� സ�ഡിവിഷ�, െസ�� ഓഫീസ് എ�ിവിട�ളിെല �ലപരിമിതി ��ത

ഓഫീ�കളി�  എ�� െപാ�ജന���ം ഉപേഭാ�ാ���ം ��ി���ാ�� വിവരം

��യി�െ��ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഓഫീ�കളിെല �ലപരിമിതി�ം സൗകര��റ�ം പരിഹരി��തിന് �തിയ െക�ിടം

നി��ി��തിനായി എെ��ി�ം പ�തിക� ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;



(സി) �തിയ െക�ിട�ിന് �പേരഖ�ം എ�ിേമ�ം ത�ാറാ�ി ആയത് നി��ി��തി�� നടപടി

ത�രിതെ���േമാ?

ച��ാ� െക.എസ്.ഇ.ബി. ഓഫീസിന് �ലം

4273. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല ച��ാ�  െക.എസ്.ഇ.ബി.  ഓഫീസിന് സ��മായി െക�ിടം

നി��ി��തിന് �ലം ലഭ�മാ�ാ�  വ��് എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഓഫീസ് ഇേ�ാ� �വ��ി�� െത�ി� വിേ�ജി� േറാഡ് സൗകര��ളള റവന� �മി

പാ��ിന് ലഭ�മാ�ാ� എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) ഇെ��ി�  ��ത ഓഫീസിനായി പാ�വ�വ�യി�  �മി ലഭ�മാ�ാ�  നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

െന�ി�ഴി െക.എസ്.ഇ.ബി. െസ�� ഓഫീസിെ� വാടക

4274. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല െന�ി�ഴിയി� ��തായി ആരംഭി� െക.എസ്.ഇ.ബി.  െസ��

ഓഫീസിെ� വാടക പ�ായ�ാണ് ന�ിവ��െത� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��് വ�ഷെ� കരാറി�  ആണ് പ�ായ�് വാടകെ��ിടം ലഭ�മാ�ിയി��െത�ം  2019

നവംബ� മാസേ�ാെട ��ത കരാ� അവസാനി�കയാെണ� കാര��ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ��ത െസ�� ഓഫീസിെ� വാടക�രാ� കാലാവധി അവസാനി��ത് ��ി�ാ�ി െസ��

ഓഫീസിെ� വാടക െക.എസ്.ഇ.ബി.  വഹി�ണെമ�് ആവശ�െ��് പ�ായ�് ന�ിയ

നിേവദന�ിേ�� സ�ീകരി�ി�� �ട�നടപടി വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) പ�ായ�മാ�� വാടക�രാ� അവസാനി�� സാഹചര��ി� െസ�� ഓഫീസിെ� വാടക

െക.എസ്.ഇ.ബി. വഹി��തി� േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

പാറ�ാലയിെല ഇല�ി�� െസ�� ഒാഫീ�ക��് െക�ിടം

4275. �ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) പാറ�ാല നിേയാജകമ�ല�ിെല പാറ�ാല,  െവളളറട എ�ീ ഇല�ി��  െസ��

ഒാഫീ�ക��് സ��മായി െക�ിടമി� എ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ ഒാഫീ�ക��് െക�ിടം നി��ി� ന���തിനായി നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം

അറിയി�ാേമാ;



(സി) െവളളറട െസ�� ഒാഫീസിന് സ��മായി �ല�േ�ാ; വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) പാറ�ാല ഇല�ി�� െസ�� ഒാഫീസിന് െക�ിടം നി��ി��തിനായി �ാമപ�ായ�് വക

�ലം അ�വദി�് ന�കിയി�േ�ാ; വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ;

(ഇ) പരിമിതമായ സൗകര��ളി� വാടകെ��ിട�ളി� �വ��ി�� ��ത ഒാഫീ�ക��് െക�ിടം

നി��ി� ന���തി�ളള നടപടിക� അടിയ�രമായി സ�ീകരി�േമാ?

�ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയിേല�് ൈവദ�തി േബാ�ഡിെ� സംഭാവന

4276. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 2019  ആഗ�ിെല �ളയ �ര� ബാധിത��് സഹായം എ�ി�വാ�  ൈവദ�തി േബാ�ഡ്

ജീവന�ാ� �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയിേല�് സംഭാവന ന�കിയി�േ�ാ; എ�ി� എ�

�കയാണ് സംഭാവനയായി ന�കിയെത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�കാരം ലഭി� �ക �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ ഫ�ിേല�് എ�ാണ് ന�കിയത്;

(സി) 2018-െല �ളയ സഹായമായി ൈവദ�തി േബാ�ഡ് �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയിേല�്

�ക ന�കിയി�േ�ാ; എ�ി� എ�െയ�് െവളിെ���േമാ;

(ഡി) 2019-െല �ളയ�ി� േബാ�ഡിെ� സഹായമായി �രിതാശ�ാസ നിധിയിേല�് എ� �കയാണ്

സംഭാവന ന�കിയെത�് െവളിെ���ാേമാ?

വയനാട് ജി�യി� സബ് േ�ഷ� �ാപി��

4277. �ീ.ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) വയനാട് ജി�യി� �തിയ സബ് േ�ഷ�ക� അ�വദി�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ഏെത�ാം �ല�ളിലാണ് സബ് േ�ഷ�  �ാപി�ാ�  ഉേ�ശി��െത�്

െവളിെ���ാേമാ?

ഏ�രി� െക.എസ്.ഇ.ബി. �ാപി� ജി.െഎ.എസ്. സ�്േ�ഷ�

4278. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ��ണി�റ നിയമസഭാ മ�ല�ിെല ഏ�രി�  െക.എസ്.ഇ.ബി.  �ാപി� ജി.െഎ.എസ്

സ�്േ�ഷെ� സവിേശഷതക� എെ��ാെമ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത സ�്േ�ഷ� നി��ി�ാ� എ� കാലാവധിയാണ് അ�വദി�ി��െത�് അറിയി�േമാ;

(സി) എ� മാസം െകാ�ാണ് നി��ാണം ���ിയാ�ിയെത�് അറിയി�േമാ  ;  ഇതി�െട എ�്

േന�ം െക.എസ്.ഇ.ബി.�് ൈകവരി�ാനാെയ�് അറിയി�േമാ;



(ഡി) ��ത സ�്േ�ഷ� നി��ി��തിേല�ായി എ� �കയാണ് െചലവായത് എ�് അറിയി�േമാ?

ത�ലമ� സബ് േ�ഷ� േശഷി വർധി�ി�ാൻ നടപടി

4279. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ത�ലമ�  33  െക.വി.  സബ് േ�ഷെ� �ാപിതേശഷി വ�ധി�ി�� പ�തി�െട

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി എ�് ക�ീഷ� െച�ാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

ക�റയി� െക.എസ്.ഇ .ബി സ�്േ�ഷ�

4280. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) വാമന�രം നിേയാജകമ�ല�ിെല ക�റ േക�മാ�ി െക.എസ്.ഇ.ബി സ�്േ�ഷ�

ആരംഭി��തി�� നടപടിക� ഏ�വെരയായി എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) സ�്േ�ഷ� നി��ി��തിനാവശ�മായ �ലം ലഭ�മായി�േ�ാ; വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

ഇരി�� മ�ല�ിെല സബ് േ�ഷ�ക�െട നി��ാണം

4281. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഇരി�� നിേയാജകമ�ല�ിെല ൈവദ�തി �തിസ�ി പരിഹരി��തി�േവ�ി �ാപി��

�ീക�ാ�രം,  െചേ�രി സബ് േ�ഷ�ക�െട നി��ാണം ഏത് ഘ��ിലാെണ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) നി��ാണം ���ിയായിെ��ി�  എ�േ��് ���ിക�  ���ിയാ�ി ക�ീഷ�  െച�ാ�

കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

വാ�� 110 െക.വി. സബ് േ�ഷ� നി��ാണം

4282. േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) വാ��  110 െക.വി.  സബ് േ�ഷെ� നി��ാണ�മായി ബ�െ�� �വ��ന�� ഇേ�ാ�

ഏത് ഘ��ിലാെണ�്അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ി�് �ക അ�വദി� ഭരണാ�മതി ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ���ി�ാ�� �ലേമെ���� നടപടിക� ഇേ�ാ� ഏത് ഘ��ിലാെണ�ം ��ത

പ�തി�െട നി��ാണം എേ�ാ� ആരംഭി�ാ� സാധി�െമ�ം വ��മാ�ാേമാ ?



ജലൈവദ�ത പ�തിക� േക�ീകരി�് അമ�സ് െമ�് പാ��ക�

4283. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ജലൈവദ�ത പ�തിക� േക�ീകരി�് അമ�സ് െമ�് പാ��ക� �ാപി�ാ�

തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� എവിെടെയ�ാെമ�ം ഓേരാ പ�തി�െട�ം നിലവിെല �ിതി�ം വിശദമാ�ാേമാ?

��തി �ര�ം െക.എസ്.ഇ.ബി �് വ��ിയ ന�ം

4284. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 2019  ആഗ�ി��ായ ��തി �ര�ം െക.എസ്.ഇ.ബി �് ഉ�ാ�ിയ ന�ം എ�യാണ്;

വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) �ളയം സംഭവി� �ല�ളിെല ജന��െട �രിതം മാ��തിന് െക.എസ്.ഇ.ബി നട�ിയ

ഇടെപട�ക� എെ�ാെ�യാണ്;

(സി) ഈ �മ�ി�  െക.എസ്.ഇ.ബി ജീവന�ാ��് ജീവഹാനി സംഭവി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ��ത

ജീവന�ാ�െട ��ംബ�ിന് എ�് ആശ�ാസ നടപടിയാണ് ന�കിയത് വിശദമാ�ാേമാ?

െക.എസ്.ഇ.ബി.�െട ഇ�െ��� ബം�ാ�ക�

4285. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ഇ.ബി.�െട ഇ�െ���  ബം�ാ�ക�  വിേനാദസ�ാരിക��് വാടക�്

ന��േ�ാ� ഇൗടാ�� വാടകനിര�് എ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) വിേനാദ സ�ാരിക��് ��ത ഇ�െ��� ബം�ാ�ക� വാടക�് ലഭി��തി�ളള നടപടി

�മം എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത ഇ�െ���  ബം�ാ�ക��് ഒാ�െെല�  ��ിംഗ് സൗകര��േ�ാെയ�്

െവളിെ���ാേമാ;  ഇ�ാെയ�ി�  അേത�െ���ാ�  നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�്

വ��മാ�ാേമാ?

ൈവദ�ത �സരണ രംഗെ� ന�ം �റ�ാ� നടപടി

4286. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി� േശഷം ൈവദ�ത �സരണ രംഗെ� ന�ം �റ�ാ�

എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;എ� �പയാണ് െചലവഴി�െത�്

വ��മാ�ാേമാ?

േചല�ര നിേയാജക മ�ല�ി� �ാപി� �ാ�േ�ാ�മ�ക�

4287. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം േവാ�േ�ജ് �ാമം പരിഹരി��തിനായി

േചല�ര നിേയാജക മ�ല�ിെല പഴയ��, േചല�ര,  െച����ി,  േദശമംഗലം എ�ീ

െക.എസ്.ഇ.ബി.  െസ��  ആഫീസ് പരിധികളിലായി എ� �ാ�േ�ാ�മ�ക�  �തിയതായി

�ാപി�ി�െ��് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത �ാ�േ�ാ�മ�ക� �ാപി� �ല�ിെ� േപ�വിവരം െസ�� ആഫീസ് തല�ി�

വ��മാ�ാേമാ?

ൈവദ�ത േപാ�ക� മാ�ി �ാപി��തിന് നടപടി

4288. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

���-കാ�ാണി-വാടാന��ി സം�ാന പാതയി�  േറാഡ് വികസന�മായി ബ�െ��

���ിക� നട�വ�� ഭാഗെ� എ� ൈവദ�ത േപാ�ക� ഇ�വെര മാ�ി �ാപി�െവ�ം

ഇനി എ� േപാ�ക�  മാ�ി �ാപി�ാ�െ��ം അതിനായി സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ��ാമാെണ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

കായം�ളം ഈ�് െസ�� ഓഫീസ് െക�ിടം നി��ാണം

4289. �ീമതി �. �തിഭ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ഇ.ബി.  കായം�ളം ഈ�് െസ��  ഓഫീസ് െക�ിടം നി��ാണ�വ��ന��

തിക�ം മ�ഗതിയിലാെണ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ��ത നി��ാണ �വ��ന�� േവഗ�ിലാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�്

വ��മാ�ാേമാ ?

മാേവലി�ര മ�ല�ി� െെവദ�തി വ��് നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�

4290. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം മാേവലി�ര മ�ല�ി�  െെവദ�തി വ��്

നട�ിലാ�ിയ പ�തി�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) 2019-20  സാ��ിക വ�ഷം മ�ല�ി�  നട�ിലാ�ാ�  തീ�മാനി�ി�� പ�തിക�െട

വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ?

േകാ��� ��ംേചാല �േദശെ� േവാ�േ�ജ് �ാമം

4291. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ���  നിേയാജകമ�ല�ിെല എട��  �ാമപ�ായ�ിെല ��ംേചാല നിവാസിക�

ന�കിയ അേപ� ൈവദ�തി വ��് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത �േദശെ� േവാ�േ�ജ് �ാമം പരിഹരി�വാ� േവ�ി തി�� െഡപ��ി ചീഫ് എ�ിനീയ�

ഇല�ി�� സ�ീകരി� നടപടിക� അറിയി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

േകാ��� മ�ല�ി� �തിയ �ാ�സ് േഫാ�മ�ക�

4292. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ���  മ�ല�ി�  �തിയ �ാ�സ് േഫാ�മ�ക�  �ാപി��ത് സംബ�ി�്

െസ��കളി�ം അസി��് എ�ിക��ീവ് എ�ജിനീയ�, എ�ിക��ീവ് എ�ജിനീയ� ഓഫീ�കളി�ം

നിലവി�� െ�ാേ�ാസ� പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത മ�ല�ി�  നി�് �ീേഫസ് െെല�കളാ�ി മാ��തിനായി എ� അേപ�ക�

ലഭി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ; അതി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് െവളിെ���ാേമാ ;

(സി) േകാ���  മ�ല�ിെല േവാ�േ�ജ് �ാമം പരിഹരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�്

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) കാടാ�ഴ െക.എസ്.ഇ.ബി.  ഓഫീസിെ� െക�ിടനി��ാണം സംബ�ി�് സ��ാരി�ം

േബാ�ഡി�ം ഉ� ഫയലിെ� അവ�െയ�ാെണ�് അറിയി�േമാ;  ��ത

െക�ിടനി��ാണ�ിനാവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

േപാ�ാനി�ാട് െക.എസ്.ഇ.ബി.െസ�� ഓഫീസ് െക�ിട നി��ാണം

4293. �ീ.എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) �വാ��ഴ േപാ�ാനി�ാട് െക.എസ്.ഇ.ബി. െസ�� ഓഫീസിെ� െക�ിട നി��ാണ�ിനായി

എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളെത�ം അവ�െട നിലവിെല �ിതി�ം

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത െക�ിട നി��ാണം ആരംഭി�ാ�തിെ� കാരണ�ം ആയത് എേ�ാ�  �ട�ാ�



കഴി�െമ�ം വ��മാ�ാേമാ?

സഹകരണ വ��് നി��ി� ന�കിയ വീ�ക�

4294. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ളയാന�ര േകരള �ന�നി��ിതി�െട ഭാഗമായി സഹകരണ വ��് �േഖന എ� വീ�ക�

നി��ി� ന���തിനാണ് നി�യി�ിരി��ത്;

(ബി) ഇവയി�  എ� വീ�ക�െട നി��ാണം ���ിയായി;  എ� �പ ഇതി� േവ�ി െചലവഴി�;

വിശദമാ�േമാ?

സം�ാന സഹകരണ നിയമ�ിെ� േഭദഗതി

4295. �ീ.സി. ദിവാകര�

,, ഇ.െക.വിജയ�

�ീമതി ഗീതാ േഗാപി

�ീ.എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സഹകരണ നിയമ�ിെ� അ�താം വ�ഷം �മാണി�് ഇൗ നിയമം സമ�മായി

പരി�രി��തിന് ല���േ�ാ; എ�ി� അതിനായി സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�േമാ;

(ബി) സഹകരണ നിയമ�ി�  ഏെതാെ� തര�ി�ളളള േഭദഗതികളാണ് െകാ�വരാ�

ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ആദായനി�തി നിയമ�ി� 194 (എ�) എ� വ��് ��ിേ�����ലം സഹകരണ േമഖലയി�

ഉടെല��ി�ളള ����  വിശദമാ�േമാ;  ഇത് സംബ�ി�് േക�സ��ാരിന് നിേവദനം

ന�ിയി�േ�ാ;

(ഡി) ആദായ നി�തി നിയമ വ��്  80(പി) അ�സരി�് �ാഥമിക കാ�ഷിക വാ�ാ സംഘ���്

ന�� വ�മാന നി�തി ഇളവ് സംബ�ി� േകാടതി േക�ക�െട നിലവിെല �ിതി

വിശദമാ�േമാ?

ക�� ജി�യിെല െകയ� േഹാം പ�തി

4296. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകയ�  േഹാം പ�തിയി�  ക��  ജി�യി�  എ�േപെരയാണ് െതരെ���െത�്

അറിയി�േമാ;

(ബി) അതി� എ� ഭവന�� ���ിയായി��്;



(സി) ��ത പ�തിയി� വീട് അ�വദി�വ�െട േപ�ം വിവര��ം ന�കാേമാ?

സഹകരണ �ാ�് വിേ��ക�

4297. �ീ.െക.��ിരാമ�

,, സി.���

,, പി.െക. ശശി

,, െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� സഹകരണ സംഘ��െട ഉ�പ����് വിപണി ലഭ�മാ��തി�ം

ഉ�ാദന�മത ൈകവരി��തി�ം സഹകരണ �ാ�് വിേ��കളി�െട സാധ�മാ�െമ�ത്

സ��ാ� വിലയി��ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന�് സഹകരണ �ാ�് വിേ��ക� എവിെടെയ�ാം �വ��ി��െ��ം അവ�െട

�േരാഗതി�ം അറിയി�േമാ;

(സി) ��തായി എവിെടെയ�ാം സഹകരണ �ാ�് വിേ��ക�  �ാപി��തിെന�റി�്

ആേലാചി���്;

(ഡി) സം�ാനെ� �റിസം േമഖലകളി�  �ാ�് വിേ��ക�  �ാപി��തി�ം അ�രം

�ാപന��െട നട�ി�് �മതല അത� �േദശെ� �റിസം സഹകരണ സംഘ���്

ന���തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഇ) പര�രാഗത-�ാേദശിക ഉ�പാദനം േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി സഹകരണ സംഘ���്

സാ��ിക-സാേ�തിക സഹായം ലഭ�മാ��തിനായി �േത�ക പരിഗണന ന��േമാ;

വ��മാ�ാേമാ?

പാല�ാട് ജി�യി� െകയ�േഹാം പ�തി

4298. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : 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 പാല�ാട് ജി�യി� എ�

വീ�കളാണ് നി��ി�് ന�കാ� പ�തിയി�െത�് മ�ലം തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇവയി� എ� വീ�ക�െട നി��ാണം ���ിയാ�ിയി�െ��ം അവേശഷി��വ എ�േ��്

���ീകരി�െമ�ം അറിയി�ാേമാ?

സഹകരണ �ാപന��െട �ഷറിയിെല നിേ�പ��

4299. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) സ��ാ�  ആവശ�െ��ത�സരി�് പല ഘ��ളിലായി സഹകരണ �ാപന��  �ഷറിയി�

നട�ിയ നിേ�പ���് ലഭി�� പലിശയി�  നി�ം �ി.ഡി.എസ്ഈടാ�� നടപടി

സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) ഇ�കാരം ഈടാ�� '�ി.ഡി.എസ്' ഒഴിവാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

േകരള ബാ�് നിലവി� വ�േ�ാ�� മാ��ൾ

4300. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള ബാ�് �പീകരി�േ�ാ�  �ാഥമിക സഹകരണ സംഘ����ാ�� �ണ��

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േകരള ബാ�് നിലവി�  വ�േ�ാ�  ജി�ാ ബാ�ക�െട എ�ാ �ാ�കെള�ം നിലനി��ാ�

സാധി�േമാ; �ാ�ക� െവ�ി�റേ�� സാഹചര��േ�ാ; വിശദാംശ�� ന�കാേമാ;

(സി) േകരള ബാ�ിന് അ�ിമാ�മതി ലഭി�ാ�  റിസ�വ് ബാ�ിന് ന�കിയ അ��േട�ിംഗിെല

വ�വ�ക� വ��മാ�ാേമാ?

േകരള ബാ�് ജീവന�ാരായി പരിഗണി�െ���വർ

4301. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള ബാ�് �പീകരി�േ�ാ�  ജി�ാ സഹകരണ ബാ�കളിെല�ം സം�ാന സഹകരണ

ബാ�ിെല�ം ഏെത�ാം വിഭാഗ�ി�െ��� ജിവന�ാെര േകരള ബാ�ിെല ജീവന�ാരായി

പരിഗണി�െമ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ജി�ാ സഹകരണ ബാ�ിെല കള��  ജീവന�ാെര േകരള ബാ�ിെല ജീവന�ാരാ�വാ�

പരിഗണി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത ജീവന�ാെര�ം േകരളാ ബാ�ിെല ജീവന�ാരായി പരിഗണി�് �ിരനിയമനം ന��േമാ;

വിശദമാ�േമാ?

സം�ാന-ജി�ാ സഹകരണ ബാ�ക�െട അ�ിനിേ��ീവ് ഭരണം

4302. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന-ജി�ാ സഹകരണ ബാ�ക�െട അ�ിനിേ��ീവ് ഭരണം വീ�ം നീ�ി ന�കിെ�ാ�്

സ��ാ�  ഉ�രവ് �റെ��വി�ി�േ�ാ;��ത ബാ�കളി�  എ� �തലാണ് അ�കാരം

അ�ിനിേ��ീവ് ഭരണം ആരംഭി�ത്;

(ബി) ച��കാരം എ� കാലയള�വെരയാണ് സഹകരണ സംഘ�െള ഉേദ�ാഗ�ഭരണ�ിലാ�ാ�

വ�വ���ത്;വിശദമാ�േമാ;



(സി) സ��ാരിെ� സവിേശഷാധികാരം ഉപേയാഗി�് ച�ം മറികട�െകാ�് അ�കാരം

അ�ിനിേ��ീവ് ഭരണം നീ�ി ന���തിനാധാരമായ ഏ� സാഹചര�മാണ് ഉ�ായെത�്

വ��മാ�േമാ?

േകാഴിേ�ാട് ജി�ാ സഹകരണ ബാ�ി� �ാ��് / കാഷ�� ത�ികയി� അനധി�ത നിയമനം

4303. േഡാ.എം. െക. �നീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് ജി�ാ സഹകരണ ബാ�ി� �ാ��് / കാഷ�� ത�ികയി� �� ഭരണസമിതി�െട

ഭാഗ�നി��ായ അനധി�ത നിയമനം ��യി�െ��ി�േ�ാ;വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ബ�.  േകരള െെഹേ�ാടതിയിെല  14599/2019/റി�് െപ�ീഷെ� വിധി ന�ായം

നട�ിലാ�ിയതി�െട കെ��ിയ,  ��  ഭരണസമിതി�െട െത�ായ നിയമന നടപടി�മ��

സ��ാരിെ� ��യി�െ����തിന് 14.08.2019 ന് EM(1)109208/19/ന�� �കാരം

േകരള സഹകരണ സംഘം രജി�ാ�  ഉ�രവ് �റെ��വി�ക��ാേയാ;  ഇൗ ഉ�രവിെ�

പക��് സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  സ��ാരിന് ��ത ഉ�രവ്

ലഭ�മായത് എേ�ാഴാെണ�് അറിയി�േമാ;

(സി) േകാഴിേ�ാട് ജി�ാ സഹകരണ ബാ�ിെല നിലവി�ളള �ാ��്  /  കാഷ��  റാ�് ലി�ിൽ

ഉൾെ��വർ�് അ�ഹതെ�� ��ി ��ത് ഒഴി�ക�  വ�തി�  ��ത അനധി�ത നിയമനം

കാരണം നാ��ി ഏഴ് േപ�െട നിയമനം മാ�മാണ് നട�ി�ളളത് എ� കാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ��ത അനധി�ത നിയമന��െ�തിെര സ��ാ� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��്

അറിയി�ാേമാ;

(ഇ) അനധി�ത നിയമനം �ലം അവസരം ന�െ��� േകാഴിേ�ാട് ജി�ാ സഹകരണ ബാ�ിെ�

നിലവി�ളള �ാ��്  /  കാഷ��  റാ�് ലി�ി� ഉ�െ��വ��് നിയമനം ന���തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;��ത നടപടി�മ�� വിശദമാ�ാേമാ?

സഹകരണ അ�ബ� ബാ�കളി� ��� േ�ഡ്

4304. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� സഹകരണ അ�ബ� ബാ�കളി� ��� േ�ഡ് നട�ാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) �ാഥമിക സഹകരണ സംഘ�ളിേല� േപാെല സഹകരണ അ�ബ� ബാ�കളി�ം ��� േ�ഡ്

നട�ാ�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

�ാഥമിക സഹകരണ സംഘ��െട ആ�നികവ�കരണം



4305. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

�ാഥമിക സഹകരണ സംഘ�െള കാലഘ��ിന��തമായി ആ�നികവ�കരി��തി�ം

�തിയ തല�റ ബാ�ിംഗ് സൗകര��� ഏ�െ����തി�ം ഇൗ സ��ാ� നട�ിയ നടപടിക�

വിശദീകരി�ാേമാ?

െന�ാ�ി�കര നിേയാജകമ�ല�ിെല സ��ീസ് സഹകരണ ബാ�കളിെല അേന�ഷണം

4306. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ാ�ി�കര നിേയാജകമ�ല�ിെല ഏെതാെ� സ��ീസ് സഹകരണ ബാ�കളിലാണ്

അേന�ഷണം നട��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത അേന�ഷണ�മായി ബ�െ��് ബാ�ക�െട േപരി� സ�ീകരി� നടപടി വിശദമാ�േമാ?

േകരള ഗസ�ഡ് ഓഫീേസ�് സഹകരണ സംഘ�ി� അംഗത�ം

4307. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം വ�ത�ാ�� േകരള ഗസ�ഡ് ഓഫിേസ�് സഹകരണ സംഘ�ി� അംഗത�ം

ലഭി�വാ� എെ��ാം നടപടികളാണ് ഉ�ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) 2013 �ത� 2018 വെര അംഗത�ം ലഭി�വ�െട ജി� തിരി�� കണ�ക� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) നിലവി� അംഗത��ിന് എ� അേപ�ക� െസാെെസ�ിയി� ലഭി�ി��്; വിശദമാ�േമാ?

�ാഥമിക സ��ീസ് സഹകരണ സംഘ��

4308. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സഹകരണ വ��ിന് കീഴി�  എ� �ാഥമിക സ��ീസ് സഹകരണ സംഘ��

�വ��ി�വ�� എ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) എ� ജീവന�ാ� ഇേ�ാ� നിലവി��് എ�് അറിയി�ാേമാ?

�ാഥമിക സ��ീസ് സഹകരണ സംഘ��െട �വ��ന��

4309. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

േകരള ബാ�് നിലവി�  വ��േതാെട സം�ാനെ� �ാഥമിക സ��ീസ് സഹകരണ

സംഘ��െട നിലവി�� �വ��ന�ളി� �തിയ നിയ�ണ�� എെ��ി�ം ഉ�ാ�േമാ;



വിശദാംശം െവളിെ���ാേമാ?

കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല സഹകരണ സംഘ�ളിെല സാ��ിക �മേ��ക�

4310. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല ഏെതാെ� സഹകരണ സംഘ�ളിലാണ് 2015 ഏ�ി� 1 ന് േശഷം

സാ��ിക �മേ��ക� കെ��ിയി�ളളെത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് എ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളെത�് വ��മാ�ാേമാ?

അ�രി� സഹകരണ പരിശീലന േക�ം

4311. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�� മ�ല�ി� സഹകരണ വ��ിെ� ഒ� സഹകരണ പരിശീലന േക�ം നിലവിലിെ��

കാര�ം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത പരിശീലന േക�ം അ�വദി��തി�േവ�ി സമ��ി�ി�� നിേവദന�ിേ��

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

(സി) അ��  േക�മാ�ി ഒ� സഹകരണ പരിശീലന േക�ം സമയബ�ിതമായി ആരംഭി��തിന്

േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

�ിര നിേ�പം തിരിെക കി��തിനായി സമ��ി� പരാതി

4312. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

���  ജി�യിെല ക�ാണേ�രി �ാമപ�ായ�ി�  �േ�ട�് വീ�ി�  �ീ.  എം.  പി.

സി�ാ���, �.  ബി.  ബീന എ�ിവ�  ���  ജി�യിെല േകേ�രി �ിയദ�ശിനി സഹകരണ

ആ�പ�ി ലിമി�ഡ് എ� �ാപന�ി� നിേ�പി� �ിരനിേ�പം തിരിെക കി��തിനായി

സമ��ി� പരാതി സഹകരണസംഘം രജി�ാ�  തീ��ാ�ിയി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

ഇ�ാര��ി� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ?

കാ�ഷിക �ാമവികസന ബാ�ക�െട �വർ�നം

4313. �ീമതിഷാനിേമാ� ഉ�ാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സഹകരണ കാ�ഷിക �ാമവികസന ബാ�് ക�ഷക��് ഈ സാ��ിക വ�ഷം

എ� �കയാണ് വാ�യായി ഇതിനകം അ�വദി�ത്;



(ബി) സം�ാന സ��ാ� ന��� ഗ�ാര�ി�െട അടി�ാന�ി� നബാ�ഡ് ന��� �കയാേണാ

വാ�ാ വിതരണ�ിനായി ബാ�് ഉപേയാഗി��ത്;

(സി) ഇതിന് സ��ാ� ഗ�ാര�ി ക�ീഷ� ഈടാ��േ�ാ;  എ�ി� എ� ശതമാനം;  ��ത �ക

�റ�ണെമ�് സം�ാന സഹകരണ കാ�ഷിക �ാമവികസന ബാ�് ആവശ�െ��ി�േ�ാ;

എ�ി� അതിേ�� എ�് നടപടി സ�ീകരി�; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഒ� വ�ഷ�ി�  �റ�� നിേ�പം സ�ീകരി�വാ�  �ാമവികസന ബാ�ക��്

അ�മതി�േ�ാ; ഇെ��ി� അ�മതി ന���ത് പരിഗണി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

തി�വന��രം ജി�യി� റി�് ഫ�് വഴി ന�കിയ ആ��ല���

4314. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി� േശഷം തി�വന��രം ജി�യി� റി�് ഫ�് വഴി എ�

േപ��് ആ��ല�ം ന�കിെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) തി�വന��രം ജി�യി�  റി�് ഫ�് �േഖന ആ��ല�ം ന�കിയത് എ� �പെയ�്

വ��മാ�ാേമാ?

റി�് ഫ�്

4315. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സഹകരണ ബാ�കളി� നി�് േലാ� എ��് തിരി�ടവ് ���ിയാ��തിന് ��് വാ��ാര�

മരണെ���പ�ം ആറ് മാസ�ിലധികം �ടി�ിക വ��ിയ വാ��ാ�െട കാര��ി�

ആശ�ാസമായി റി�് ഫ�ി� നി�് �ക അ�വദി��െത�് നി��ഷി��േ�ാ;

(ബി) സാ��ിക �യാസേമാ ��തര േരാഗേമാ പിടിെപ�തിെ� േപരി�  �ടി�ിക വ�വ��്

ആ��ല�ം ലഭ�മാ�ാ�  വ�വ��േ�ാ;  ഇെ��ി�  ആയതിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ

എ�റിയി�ാേമാ?

റി�് ഫ�് �കാരം അ�വദി� �ക

4316. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം റി�് ഫ�് പ�തി �കാരം എ� േപ��്

സഹായധനം അ�വദി� ന�കിയി��്; ഇത് എ� േകാടി �പ വ�ം; അറിയി�ാേമാ;

(ബി) മാനദ���  ��ത�  ഉദാരവ��രി�് റി�് ഫ�് �കാരം അ�വദി�� �ക

ഉയ���തിന് നടപടി സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം വ��മാ�ാേമാ?



നാദാ�രം മ�ല�ിൽ റി�് ഫ�ി� നി�് �ക

4317. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നാദാ�രം മ�ല�ിൽ നി�് കഴി� ര�് വർഷം റി�് ഫ�് അ�വദി��തിന് എ�

അേപ�കൾ ലഭി�ി��്; പ�ായ�ടി�ാന�ിൽ വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) അതിൽ എ� അേപ�കളിൽ തീർ�് കൽ�ി�ി��്;  അവർ�് നൽകിയ �ക എ�െയ�്

അറിയി�ാേമാ?

മാേവലി�ര മ�ല�ിെല റി�് ഫ�് അേപ�കൾ

4318. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സഹകരണവ��് നട�ിലാ�� റി�് ഫ�ി�  മാേവലി�ര മ�ല�ി�  നി�� എ�

അേപ�ളി� ആ��ല�ം അ�വദി�വാ� ഉെ��് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത അേപ�കളി�  തീ�മാനം എ���തി�� കാലതാമസം ഒഴിവാ�ാൻ നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

�ഥമ അ��േദശീയ സഹകരണ വ�ാപാരേമള

4319. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി

�ീ.സി. െക. ശശീ��

,, ��ഷ� കട��ി

െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ന�ഡ�ഹിയി� വ� നട� �ഥമ അ��േദശീയ സഹകരണ വ�ാപാരേമള ഏെതാെ� തര�ി�

സം�ാനെ� സഹകരണ േമഖല�് �േയാജന�ദമാെയ�് അറിയി�ാേമാ;  സം�ാനെ�

സംഘ���് അവാ�ഡ് ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉ�ാദക സഹകരണ സംഘ�െള�ം വിപണന സഹകരണ സംഘ�െള�ം

േ�ാ�ാഹി�ി��തിനാ�ളള �വ��നം അറിയി�ാേമാ;  ഉ���െള ഏകീ�ത �ാ�ഡി�

െകാ� വ��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(സി) സം�ാനെ� �ഷിയടി�ാനമാ�ി�ളള സം�രണ സഹകരണ സംഘ�െള

േ�ാ�ാഹി�ി�ാ� പ�തി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

സഹകരണ ജീവന�ാ��് െമഡിെസ�് പ�തി



4320. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സ��ാ�  ജീവന�ാ��ം െപ�ഷ�കാ��മായി നട�ിലാ�വാ�  ഉേ�ശി��

െമഡിെസ�് പ�തിയി�  സഹകരണ ജീവന�ാെര�ടി ഉ�െ����തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ; ഇെ��ി� എ�െകാ�്; വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) പ�തിയി� ജീവന�ാെര ഉ�െ���വാ� കഴി��ിെ��ി� സഹകരണ ജീവന�ാ��് സമാന

�പ�ി� െമഡി�� ഇ��റ�സ് പ�തി നട�ിലാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

അ�ബ� ബാ�കളിെല പാ��് ൈടം സ�ീ��മാ��് ഹയ� േ�ഡ്

4321. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സഹകരണ അ�ബ�  ബാ�കളിെല പാ��് ൈടം സ�ീ��മാ��് ഹയ�  േ�ഡ്

അ�വദി�ണെമ�് ആവശ�െ��് വിവിധ സ��ീസ് സംഘടനക�  ന�കിയ നിേവദന��

��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത വിഷയ�ി� നാളി�വെര സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) സ�ീ��മാ��് ഹയ�േ�ഡ് അ�വദി�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ എ�് അറിയി�േമാ?

കള�� ജീവന�ാ���ായി�� ആശ�ക�

4322. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള ബാ�് �പീകരണ�ിെ� പ�ാ�ല�ി�  ജി�ാ സഹകരണ ബാ�കളിെല കള��

ജീവന�ാ���ായി�� ആശ�ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) കള�� ജീവന�ാ�െട ത�ിക, ശ�ളം, മ�് ആ��ല��� എ�ിവയി� എ�് തീ�മാനമാണ്

ൈകെ�ാ�ി��ത്; വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ജി�ാ സഹകരണ ബാ�ിെല ജീവന�ാ�െട മിനിമം േവതന�ം മ�ം നി�യി�് �ിരെ����

കാര�ം പരിഗണി�േമാ;

(ഡി) േനാ�നിേരാധന�ം ജി.എസ്.ടി.�ം �ളയ�ം ��ി� സാ��ിക �ത�ാഘാത�ി�  ഉഴ��

കള�� ജീവന�ാ�െട ���ൾ പഠി�് പരിഹരി��തിന് ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വ��മാ�േമാ?

ഇതര സം�ാന�ളി� േകരള�ിെ� �റി�് ഇ�ഫ�േമഷ� െസ��ക�

4323. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) േകരള�ിെല �റി�് േക��െള�റി�് ഇതരസം�ാന�ാ��് അറിവ് ന���തിനായി

ഇതരസം�ാന �റി�് േക��ളി�  �റി�് ഇ�ഫ�േമഷ�  െസ��ക�  ആരംഭി�ാ�

ഉേ�ശ�േ�ാ;

(ബി) സം�ാന വിേനാദ സ�ാര വ��ി� ഉടമ�തയി� േകരള�ിന് �റ�ളള ആ�ിവകക�

എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത വ�വകക�  പരിപാലി��തി�ം സംര�ി��തി�ം എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി�ളളെത�് വിശദമാ�ാേമാ?

�റിസം മ�ിമാ�െട േദശീയ േകാ�േ�വ്

4324. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �റിസം േമഖല�െട വള���് ഉയ�� നി�തി�ം വിമാനയാ�ാ നിര�ം ഗണ�മായി �റ�ണെമ�്

�റിസം മ�ിമാ�െട േദശീയ േകാ�േ�വ് അഭി�ായെ��ക��ാേയാ; വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ബി) 7500 �പ�് �കളി� ദിവസ വാടക�ളള േഹാ��ക� ഇൗടാ�� ജി.എസ്.ടി. നിലവി� 28

ശതമാന�ം  2500  �പ വെര വാടക�ളള േഹാ��ക�  ഇൗടാ�� ജി.എസ്.ടി.  18

ശതമാന�മാേണാ;

(സി) എ�ി� മ� രാജ���മായി താരമത�ം െച�േ�ാ� ഉയ��തായ ഇൗ നിര�് െവ�ി�റ�ണെമ�്

േയാഗം അഭി�ായെ��ക��ാേയാ; വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ഡി) േകരളം ��െെകെയ��് േകാവള�് നട�ിയ േകാ�േ�വിേനാട് മ� സം�ാന�ളി� നി�്

ത���  �തികരണമായി�� എ� റിേ�ാ��ക�  ��യി�െ��ി�േ�ാ;  വിശദാംശ��

ന��േമാ;

(ഇ) �റിസം േമഖല�െട വള���് മെ�െ�ാെ� നി�േ�ശ�ളാണ് �ധാനമാ�ം േയാഗ�ി� ഉയ��

വ�ത്; വിശദാംശ�� ന��േമാ?

ഇരി�� മ�ല�ിെല വിേനാദസ�ാര േക���െട വികസനം

4325. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇരി��  നിേയാജകമ�ല�ിെല �ധാന വിേനാദസ�ാര േക��ളായ പാല�യംത�്,

ൈപത�മല,  ഏഴര��് െവ��ാ�ം,  കാ�ിരെ�ാ�ി ശശി�ാറ �ട�ിയവ�െട

വികസന�ിന് 2019-20 വ�ഷ�ി� �ക വകയി��ിയി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ േക��ളിേല�� േറാ�ക�െട നവീകരണ�ിന് ആവശ�മായ �ക വകയി��േമാ;

(സി) ��ത വിേനാദസ�ാര േക���െട മ�് അടി�ാന സൗകര���െട അഭി��ിെ���ലിന്

�തിയ പ�തിക� ആവി�രി�േമാ എ�് വിശദമാ�ാേമാ?



ഉ�രവാദി� �റിസം മിഷ�

4326. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ്

,, എസ്.രാേജ��

,, ആ�ണി േജാ�

,, എം. നൗഷാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഉ�രവാദി� �റിസം പ�തി ഫല�ദമായി നട�ിലാ��തി� േവ�ി

�പീകരി�െ�� ഉ�രവാദി� �റിസം മിഷെ� ഉേ�ശ�ല���� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഉ�രവാദി� �റിസം മിഷ�  �പീകരി�തിന് േശഷം എെ��ാം �റിസം പാേ��കളാണ്

��തായി �ഖ�ാപി�ി��െത�് അറിയി�േമാ;

(സി) ഉ�രവാദി� �റിസം സം�ാനെമാ�ാെക വ�ാപി�ി��തി�ം ആ�ക��് �ത��മാ�ം

പേരാ�മാ�ം െതാഴി�ം വ�മാന�ം ലഭ�മാ��തി�ം മിഷ�  നട�ിവ�� ജി�ാതല

�വ��ന�� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഉ�രവാദി� �റിസം മിഷെ� ഘടന എ�കാരമാെണ�് അറിയി�ാേമാ?

സമ� �റിസം വികസനം

4327. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ്

,, പി.വി. അ�വ�

,, സി. െക. ശശീ��

�ീമതി.വീണാ േജാ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�ാരാ� വിേനാദ സ�ാര �പട�ി�  ഗണനീയ �ാനം േനടാ�  കഴി�േതാെട

സം�ാന�ിെ� �റിസം േമഖലയിേല�് വിേദശ സ�ാരിക�െട വരവ് വ��ി�ത് ഏെത�ാം

തര�ി�  അഭി��ി��ാ��തിന് കഴി�ി�െ�� വിലയി���  നട�ിയി�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�ിെ� �റിസം വികസന�ിനായി ഏെത�ാം േക�ാവി�ത പ�തികളാണ്

ഉ�െത�ം അവ ഓേരാ�ി�ം കഴി� സാ��ിക വർഷം ലഭി�ി�� േക�സഹായം എ�

വീതെമ�ം ��ത ���ിക�െട �േരാഗതിെയ�ം സംബ�ി�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ േമഖലയിെല േക�-സം�ാന സ��ാ�ക�െട സം�� �റിസം വികസന പ�തിക�

ഏെത�ാമാണ്; അവ�െട ഇേ�ാഴെ� �േരാഗതി എ�ാണ്; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) സം�ാന�ിെ� സമ� �റിസം വികസനം സാ�ാ�കരി��തിനായി േക�സഹായം

ലഭി��തിന് ഏെത�ാം പ�തികളാണ് സമ��ി�ി��െത�് അറിയി�േമാ;  ഇത് േക�

സ��ാ� അ�ഭാവ���ം പരിഗണി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?



സാഹസിക വിേനാദ സ�ാര സാധ�തക�

4328. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�

�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

�ീ.ഇ.െക.വിജയ�

,, �ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിെ� സാഹസിക വിേനാദ സ�ാര സാധ�തക�  എെ��ാമാെണ�്

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) സാഹസിക വിേനാദ സ�ാര�ിെ� സാധ�തക�  �േയാജനെ����തി�  ഈ സ��ാ�

നിലവി� വ�േശഷം സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�േമാ;

(സി) അഡ���  �റിസം െസാെെസ�ി,  അഡ���  �റിസം േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് സ�ീകരി�

നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) അഡ���  �റിസം െസാെെസ�ി�് ഏെതാെ� േമഖലകളി�  നി�ാണ് വ�മാനം

ലഭ�മാ��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ഇ) സാഹസിക �റിസ�ിെ� സാധ�തക� �േയാജനെ����തിനായി അ�ാദമി �ാപി��തിന്

ഉേ�ശി��േ�ാ;വ��മാ�ാേമാ;

(എഫ്) അഡ���  �റിസം അ�ാദമി എവിെട �ാപി�െമ�ം,  എേ��് നിലവി�  വ�െമ�ം

വ��മാ�േമാ?

സാഹസിക �റിസം േമഖലയിെല �ര�ിതത� നി�േ�ശ��

4329. �ീ.ടി.െജ. വിേനാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സാഹസിക �റിസം �വ��ന�ളി� ഏ�െ��� എ�ാ �ാപന��ം �റിസം വ��ി� രജി��

െച�ണെമ� നിബ�ന നിലവി�േ�ാ;

(ബി) സം�ാന�് സാഹസിക �റിസം േമഖലയി�  അപകടസാധ�ത ഒഴിവാ�വാ�  എെ�ാെ�

��ക�ത�കളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(സി) �റിസം വ��ിെ� കീഴി� സാഹസിക �റിസം േമഖലയി� പരിശീലന�ം േകാ�ക�ം നട��േ�ാ;

ഇെ��ി� ആരംഭി��ത് പരിഗണി�േമാ;

(ഡി) സാഹസിക �റിസം േമഖലയി�  �ര�ിതത��ി�� മാ��നി�േ�ശ��  ആവി�രി�ി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ?

�റിസം സം�ാരം െക�ി����തിന് നടപടി



4330. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് മിക� �റിസം സം�ാരം െക�ി����തിന് ഈ സ��ാ�  സ�ീകരി�ി��

നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഉയ�� �ചിത��ം ഹരിതേ�ാേ�ാേ�ാ�ം പാലി�് �റിസം പ�തിക�  നവീകരി��തിന്

എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വ��ത്;

(സി) �റിസം േമഖലയിെല സ��ാ�  ഉടമ�തയി�� അതിഥി മ�ിര�ളിെല �ചിത�പരിപാലനം

കാര��മമാെണ�് ഉറ�ാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) �റിസം വള���ായി ��തായി നട�ിലാ�ാ�േ�ശി�� പ�തിക�  എെ�ാെ�യാണ്;

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

പി��ിം �റിസം പ�തി

4331. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ

സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പി��ിം �റിസം പ�തി �കാരം നിലവി� ���ിക� ഏെ���് നട�ിലാ�ി വ��േ�ാെയ�്

അറിയി�േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാരിെ� കാലയളവി�  പി��ിം �റിസം പ�തി �കാരം നട�ിലാ�ിയി��

���ിക�െട വിശദാംശ�� അറിയി�േമാ?

െഹറിേ�ജ് �റിസം സാധ�തക�

4332. �ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

�ീ.ജി.എസ്.ജയലാ�

,, ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

�ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െഹറിേ�ജ് �റിസം നട�ിലാ��േ�ാ;  എ�ി�  ഏെതാെ� േമഖലകെള�ം

തീ��ാടനേക��െള�ം ഉ�െ���ിയാണ് നട�ാ��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) േകരള�ിെ� െഹറിേ�ജ് �റിസം സാധ�തക�  എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ;  അത്

���മായി �േയാജനെ���ാ� �റിസം വ��് ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) ഇൗ സ��ാ�  നിലവി�  വ�േശഷം സം�ാന�ിെ� െഹറിേ�ജ് �റിസം സാധ�തക�

�േയാജനെ����തിന് ആവി�രി� പ�തിക� എെ��ാെമ�് അറിയി�േമാ?

ഉ�രവാദി� �റിസം പ�തി



4333. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഉ�രവാദി� �റിസം പ�തി എെ��് വിശദമാ�ാേമാ;  സം�ാന�് ആദ�മായി

ഉ�രവാദി� �റിസം പ�തി ആരംഭി�ത് എവിെടയാണ്;

(ബി) ക��� മ�ല�ി�  ഉ�രവാദി� �റിസം പ�തി നട�ി�  വ���തിന് നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

ഉ�രവാദി� �റിസം പ�തിക�

4334. �ീമതിഷാനിേമാ� ഉ�ാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഉ�രവാദി� �റിസം പ�തിക� വി�ലീകരി�വാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഉ�രവാദി� �റിസം പ�തികളി�െട ക�ഷക��ം െതാഴിലാളിക��ം വീ��മാ��ം വ�മാനം

േന�വാ� കഴി�� പ�തിക� ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഉ�രവാദി� �റിസം മിഷ�  �ാപി�തി�െട �ാമീണ �റിസം േമഖലയി�

ഉണ�വ്ഉ�ായി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

എ�്പീരിയ�സ് എ�നിക് ക�സി� പ�തി

4335. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി.

,, എ�. ഷം��ീ�

െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��

�ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല വീ��മാ�െട പാചക ൈന�ണ�ം ഉപേയാഗെ���ി വിേദശ വിേനാദ

സ�ാരിക��് മലയാള നാടിെ� സ��ം പാചക വിഭവ�� പ�വ�് വീ��മാ��് സ��മായി

വ�മാനം േനടാ� സഹായകമാ�� വിധ�ി� 'എ�്പീരിയ�സ് എ�നിക് ക�സി�' പ�തി

ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) വിവിധ ജി�കളി� ഈ പ�തി�െട രജിേ�ഷ� ആരംഭി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) പാചക കാര��ി�  അതിവിദ�ധരായ മലബാറിെല വീ��മാ��ിടയി�  പ�തി�് േവ��

�ചാരം ന�കാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് അറിയി�േമാ?

േകാതമംഗലം മ�ല�ി� ഇേ�ാ �റിസം

T 4336.�ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല ഇടമലയാ�, ��ം,  ���ഴ േറ�കളിെല �േദശ��  ഇേ�ാ

�റിസം േമഖലയായി �ഖ�ാപി�ണെമ�� ആവശ�ം പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) േമ��റ� േറ�കളി�െ�� �േദശ�ളി�  ഇേ�ാ �റിസം നട�ിലാ�വാ�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത �േദശ�ളി�  ഇേ�ാ �റിസം നട�ിലാ���മായി ബ�െ�� �ാഥമിക പരിേശാധന

���ിയായി�േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�ാേമാ?

െസ��ണി ഇേ�ാ �റിസം

4337. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ

സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െസ��ണി ഇേ�ാ �റിസം േ�ാജക് ടിെ� ഭാഗമായി സ�ാരിക��് നിലവി�  എെ�ാെ�

സൗകര��ളാണ് ഒ��ിയി��ത് എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇവ��ായി െസ��ണിയി� താമസസൗകര�ം ഒ��ിയി�േ�ാ; ഇെ��ി� മിതമായ നിര�ി�

ആയത് ഒ��� കാര�ം പരിഗണി�േമാ;

(സി) ��ത ഇേ�ാ �റിസം േ�ാജ�ിേല�് ��ത�  സ�ാരികെള ആക�ഷി��തിന് ��തായി

എെ��ി�ം പ�തി നട�ിലാ�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

െക.ടി.ഡി.സി �െട �വ��നം െമ�െ���ാൻ നടപടി

4338. �ീ.���ര ര�ാകര�

,, ആ�. രാമച��

,, ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

�ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.ടി.ഡി.സി.  �െട �വ��നം െമ�െ����തിന് ഈ സ��ാ�  സ�ീകരി� നടപടിക�

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം െക.ടി.ഡി.സി �െട �ീമിയം േഹാ��കൾ

സംബ�ി� വിശദാംശ��ം ഇവ�െട വ�മാനം,  ലാഭം എ�ിവ സംബ�ി��� വിവര��ം

ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഈ സ��ാ� നിലവി� വ�േശഷം െക.ടി.ഡി.സി �െട ഏെത�ാം േഹാ��ക��് �ാ� പദവി

ലഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�െവ�ം ഏെത�ാം േഹാ��ക��് �ാ�  പദവി ലഭ�മാെയ�ം

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഈ സ��ാ�  െക.ടി.ഡി.സി �െട േ�ാ���ിക�െട �ന�  നി��ാണ�ി�ം

�ന��ാരണ�ി�മായി �ക അ�വദി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) െക.ടി.ഡി.സി �മരകം റിേസാ��് ���ി�ണി��തി�  വ� കാലതാമസ�ിെ� കാരണം



വ��മാ�േമാ?

െക.�ി.ഡി.സി. േഹാ��ക�

4339. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.�ി.ഡി.സി.�െട േഹാ��കെള �ാ�  കാ�ഗറിയിേല�് ഉയ���തി�� �വ��ന��

ഏത് ഘ��ിലാണ്;

(ബി) നിലവി�  െക.�ി.ഡി.സി.�് �ീ �ാറിന് �കളി�� എ� േഹാ��ക�െ��ം ��ത

േഹാ��കളിെല ഒക�െപ�സി എ� ശതമാനമാെണ�ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) സ�കാര� േമഖല�മായി മ�രി��തിന് ഉത�� വിധ�ി�  െക.�ി.ഡി.സി യി�

െ�ാഫഷണലിസം െകാ�വരാ� സാധി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� അതിനായി നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) മ��് േഹാ�ലി�  �തിയ ക�െവ�ഷ�  െസ��  ആരംഭി�വാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;  എ�ി�

അതിെ� നി��ാണ �വ��ന�� ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

ൈവ�ം നിേയാജകമ�ല�ി� െപ�� �റിസം പ�തി

4340. �ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈവ�ം നിേയാജകമ�ല�ി�  നട�ാ�ിവ�� െപ��  �റിസം പ�തി�് അ�വദി��ം

ഇ�വെര െചലവഴി��മായ �ക�െട വിശദവിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ൈവ��് നട�ിലാ�� െപ��  �റിസം പ�തി ഇേ�ാ�  ഏത് ഘ��ിലാെണ�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) െപ�� �റിസം പ�തി�െട ഉേ�ശല���� എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

വയലട �റിസം പ�തി

4341. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മലബാറിെ� ഗവി എ�റിയെ��� വയലട �റിസം വികസന�ിനായി ഈ സ��ാ�

സ�ീകരി�വ�� നടപടിക� െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) നിലവി� വയലടയി� നട�െകാ�ിരി�� നി��ാണ���ിക� എേ�ാ� ���ിയാ�ാനാണ്

ഉേ�ശി��ത്; വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത �റിസം പ�തി ���ീകരി��തി�ളള അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�്

അറിയി�േമാ?



�ളള്-മനെ�ാടി �റിസം പ�തി

4342. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

മണ��, നാ�ിക നിേയാജകമ��ളിലായി വ�ാപി�് കിട�� േകാ�േമഖല േക�ീകരി�്

നട�ാ�� �ളള്-മനെ�ാടി �റിസം പ�തി�െട �േരാഗതി സംബ�ി� വിശദാംശ��

അറിയി�േമാ?

�റിസം വ��ിെ� ഇരി�ാല�ട മ�ല�ിെല പ�തിക�

4343. െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം ഇരി�ാല�ട മ�ല�ി�  �റിസം വ��്

നട�ാ�ി വ�� പ�തിക�ം ���ിക�ം ഏെത�ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ; ആയതിെ� പ�ിക

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) പ�തിക�െട നിലവിെല �ിതി�ം �വ��ന �േരാഗതി�ം വ��മാ�ാേമാ?

േകാവളെ� സ� ബാ�് പാ��്

4344. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിേനാദ സ�ാരികെള ല��മി�് േകാവള�് നി��ി� സ�  ബാ�് പാ��് കാട് കയറി

നശി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) എ� േകാടി �പയാണ് ��ത പാ��ിനായി �ട�ിയത്; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത �ലം ഉപേയാഗ�ദമാ��തിനായി �റിസം െ�ാേമാഷ�  കൗ�സിലിന്

ൈകമാ��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ഡി) �റിസം േക��ളിെല േകാടി�ണ�ിന് �പ �ട�ി�ളള ഇ�രം നി��ിതിക� �ട�പരിപാലനം

ഇ�ാെത നശി�� �ിതിവിേശഷം കണ�ിെല��് ഇ�ാര��ി�  ആവശ�മായ നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

ചാല�ടി മ�ല�ിെല �റിസം േ�ാജ�ക�

4345. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ചാല�ടി മ�ല�ി� �റിസം വ��് �േഖന നട�ാ�� േ�ാജ�ക� ഏെത�ാമാെണ�ം ഇവ

ഏ� ഘ��ിലാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ?



ഇറിേഗഷ� വ��ിെ� �ല�് �റിസം വ��ിെ� േമാ�� നി��ാണം

4346. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�മ�ാട് ഇറിേഗഷ� വ��ിെ� ൈകവശ�� വാമന�രം ഇറിേഗഷ� േ�ാജ�ിെ� �ലം

�റിസം വ��ിന് േമാ��  നി��ി��തിനായി ൈകമാറാ�  സ��ാ�  തല�ി�  തീ�മാനം

എ��ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത വിഷയ�ി� മ�ിതല�ി� എ� മീ�ിം�ക� നട�ി�െ��ം എ�� തീ�മാന��

എെ�ാെ�െയ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) വാമന�രം ഇറിേഗഷ� േ�ാജ�ിെ� എ� �മിയാണ് �റിസം വ��ിന് ൈകമാറാ� തീ�മാനം

എ��ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത �മി�െട ഉപേയാഗാ�മതി ലഭ�മാ�ാ�  കാലതാമസം േനരി��ത് സ��ാരിെ�

��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  കാലതാമസം ഒഴിവാ�ി ഉപേയാഗാ�മതി ന���തിന്

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

(ഇ) ��ത �ല�് �റിസം വ��് എ� �ക�െട പ�തിയാണ് നട�ിലാ�ാ�േ�ശി��െത�ം

എ�േ��് നടപടിക�  ���ീകരി�് നി��ാണ ���ിക�  ആരംഭി�ാനാ�െമ�മാണ്

സ��ാ� �തീ�ി��െത�ം െവളിെ���േമാ?

മീ���ി �റിസം േക��ിെ� നവീകരണം

4347. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ

സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മീ���ി �റിസം േക��ിെല അടി�ാന സൗകര���െട അപര�ാ�ത ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത �റിസം േക��ിെ� നവീകരണ�ിന് എെ�ാെ� പ�തികളാണ് ആവി�രി�ി��ത്;

വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ഇവിെട എ�� �റി�ക��് ആവശ�മായ അടി�ാന സൗകര��� ഏ�െ���വാ� ജി�ാ

�റിസം �േമാഷ� കൗ�സിലിന് നി�േ�ശം ന��േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

െന�മ�ാട് മ�ല�ി� �റിസം വ��ിെ� പ�തിക�

4348. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം െന�മ�ാട് നിേയാജക മ�ല�ി� �റിസം വ��്

�ഖാ�ിരം ഏെത�ാം പ�തികളാണ് നട�ിലാ��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഓേരാ പ�തി�ം അ�വദി� �ക എ�െയ�ം പ�തിക�െട നിലവിെല �ിതി എെ��ം

വ��മാ�േമാ; ��ത പ�തിക� അ�വദി� ഉ�ര�ക�െട പക��ക� ലഭ�മാ�േമാ?



കട�യാ� �റിസം പ�തി

4349. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കട�യാ�  �റിസം പ�തി�െട ���ീകരണ�ിനായി ഫ�് അ�വദി�് ന��േമാെയ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട നട�ി�ിനായി ��ംബ�ീെയ �മതല ഏ��ി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;  േബാ�ിംഗ് ഉ�െ�െട�� വിേനാദ��  ഏ�െ����തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാെയ�് അറിയി�േമാ?

െന�ാ�ഡാം �റിസം വികസന�ിെ� ര�ാംഘ�ം

4350. �ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ാ�ഡാം �റിസം വികസന�ിെ� ര�ാംഘ� �വ��ന�ിനാ�� ഡി.പി.ആ�.

ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇതി� ഏെതാെ� ���ികളാണ് ഉ�െ���ിയി��ത്; ഇറിേഗഷ� വ��് ഉേദ�ാഗ��മായി

ബ�െ��ാേണാ �പേരഖ ത�ാറാ�ിയത്; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ��ത ���ിക� എ�േ��് ആരംഭി�ാ� കഴി�ം; വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ഡി) പാറ�ാല നിേയാജകമ�ല�ി�  �റിസം വ��് ഏെത�ി�ം പ�തിക�  ആരംഭി�ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

തി�വന��രം ഡി.�ി.പി.സി.-�് അ�വദി� �ക

4351. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016-17, 2017-18, 2018-19 സാ��ിക വ�ഷ�ളി� തി�വന��രം ഡി.�ി.പി.സി.-�്

പ�തി നട�ി�ിനായി അ�വദി� �ക എ� വീതെമ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത �ക ഉപേയാഗി�് ഭരണാ�മതി ന�കിയ ���ിക�െട വിവര��ം ഓേരാ

���ി�െട�ം നിലവിെല �ിതി�ം അറിയി�ാേമാ?

ഇ�ാ�ചിറ �റിസം പ�തി

4352. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ഇ�ാ�ചിറ �റിസം പ�തി�െട ���ീകരണ�ിനായി ഫ�് അ�വദി�േമാെയ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �റിസം വ��് ഫ�് അ�വദി��തിനായി ��ത പ�തി വ��ിംഗ് ��ി�

ഉ�െ���ിയി�േ�ാ; പ�തി ���ീകരി��തിന് ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഇരി�ാല�ട മ�ല�ി� വിേനാദ സ�ാര വ��ിെ� പ�തിക�

4353. െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം ഇരി�ാല�ട മ�ല�ി�  വിേനാദസ�ാര

േമഖല�െട വളർ��് േവ�ി നാളി�വെര എെ��ാം കാര���  നട�ിലാ�ിയി�െ��്

അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത മ�ല�ി�  ഇനി എെ��ാം പ�തിക�  നട�ി�  വ��ാ�  ഉേ�ശി��െവ�്

െവളിെ���േമാ?

����ഴി ഡി.എം.സി. �് വാഹന�� അ�വദി��തിന് നടപടി

4354. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ചാല�ടി മ�ല�ി�െ�� അതിര�ി�ി-വാഴ�ാ� ����ഴി ഡി.എം.സി. �െട വിവിധ വിേനാദ

യാ�ക�െട സംഘാടനവി�ലീകരണ�ിനായി ��ത� വാഹന�� അ�വദി��തിന് സ��ാ�

നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

പിറവം മ�ല�ിെല ആ�തീരം വാ�്േവ നി��ാണം

4355. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പിറവം നിേയാജക മ�ല�ി�  നി�േ�ശി�െ�� ആ�തീരം വാ�്േവ നി��ാണ�ിേ��ം

അ�ബ� പ�തി�േട�ം ഇേ�ാഴെ� �ിതി എ�ാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി നി��ഹണം ത�രിതെ����തിന് ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാെയ�്

വ��മാ�ാേമാ?

വളളംകളി ലീഗ് മാർ��് െച�ാൻ നടപടി

4356. �ീമതി �. �തിഭ

�ീ.സജി െചറിയാ�

,, എ�. വിജയ� പി�



,, േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നട�� വിവിധ വളളംകളിക�  േലാകെമ�ാ��ളള വിേനാദസ�ാരികെള

ആക�ഷി�� വിധ�ി�  ഒ� �റിസം േ�ാജ�ാ�ി മാ��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിെ� ഭാഗമായി സം�ാനെ� വളളംകളിക� ലീഗ് അടി�ാന�ി� സംഘടി�ി��തിന്

നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ലീഗ് അടി�ാന�ി�  സംഘടി�ി�� വളളംകളിക�  മാ���് െച��തിന് എെ��ാം

സംവിധാന�ളാണ് ഏ�െ���ിയി�ളളെത�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ചാ���സ് േബാ�് ലീഗ് �റിസം കല�റി� ഉ�െ���ാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  എ�ി�

വിശദാംശം ന�കാേമാ?

��� ജി�യി� �റിസം േമഖലയി� �വ��ി�വ�� സഹകരണ സംഘ��

4357. �ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

���  ജി�യി�  �റിസം േമഖലയി�  �വ��ി�വ�� സഹകരണ സംഘ��

ഏെത�ാമാെണ�തിെന സംബ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

േദവസ�ം നിയമനം

4358. �ീ.���ര ര�ാകര�

,, ആ�. രാമച��

�ീമതി സി.െക. ആശ

�ീ.എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദവസ�ം േബാ��ക�െട കീഴി�� േ���ളി�  ഉേദ�ാഗ�െര നിയമി��ത്

എ�കാരമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) േദവസ�ം നിയമന���് അേപ� സമ��ി��തിനായി പി.എസ്.സി മാ�കയി� ഓ�ൈല�

േപാ��� സ�മാ�ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) തി�വിതാം��, െകാ�ി േദവസ�ം േബാ��ക�െട കീഴി�� േ���ളി�  പ�ികജാതി�ാ��്

�ജാരിമാരായി നിയമനം ന�കിയി�േ�ാ;

(ഡി) ��ാ� വിഭാഗ�ളിെല സാ��ികമായി പി�ാ�ം നി��� വിഭാഗ�ിന് േദവസ�ം

നിയമന�ളി� പ�് ശതമാനം സംവരണം അ�വദി�േതാെടാ�ം മ�് പി�ാ� വിഭാഗ��െട�ം

എസ്.സി/എസ്.ടി വിഭാഗ��െട�ം സംവരണ ശതമാനം വ��ി�ി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?



േദവസ�ം േബാ�ഡിേല�് ഉേദ�ാഗ�� അട�ാ�� �ക

4359. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�മതിയി�ാെത വഴിപാട് നട�ിയ ഇന�ി�  തി�വിതാം��  േദവസ�ം േബാ�ഡിേല�്

ഉേദ�ാഗ��  അട�േ�� �കയി�  ഇളവ് ന��വാ�  േബാ�ഡ്

തീ�മാനി�ി�േ�ാെയ�റിയി�േമാ;

(ബി) എ� ശതമാനം ഇളവാണ് ന��വാ� തീ�മാനി�െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) പിഴ ���മാ�ം ഈടാ�ണെമ� േദവസ�ം മാന�ലിെല നി�േ�ശ���ം ഓഡി�് റിേ�ാ��കളിെല

പരാമ�ശ���ം വി��മായി ഇ�രെമാ� തീ�മാനം എ��ത് ഏത് സാഹചര��ിലാണ്;

വിശദമാ�ാേമാ?

പരി�ിതി സൗ�ദ ശബരിമല തീ��ാടനം

4360. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ശബരിമല തീ��ാടന കാല�ിന് േശഷം അവേശഷി�� വിവിധതരം �ാ�ിക് സാധന��

പരി�ിതി�് േദാഷകരമായി വ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) തീ��ാടനകാലം പരി�ിതി സൗ�ദമാ�ാ� എെ��ാം നടപടിക� ആണ് സ�ീകരി�ത് എ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) പരി�ിതി സൗ�ദ തീ��ാടനം എ�ത് ഒ� ക�ാ�യിനായി തീ��ാടക��ിടയി�

�ചരി�ി�ാ� ആേലാചി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

ശബരിമലയിെല കട�റിക�ം �ല�ം േലലം െച�� നടപടി

4361. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ

സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ശബരിമലയി� �ാ�ളളി �ത� സ�ിധാനം വര�ളള കട�റിക�ം �ല�ം േലലം െച�� നടപടി

���ിയായി�േ�ാ;

(ബി) ഈ വ�ഷെ� ഇ-െട�ഡ�  നടപടിക��് ലഭി� �തികരണം േമാശമായി�േ�ാ;  എ�ി�

അതി�� കാരണെമ�ാണ്; വ��മാ�േമാ;

(സി) കഴി� സീസണി� കട�റിക�ം �ല�ം േലല�ി� േപായത് എ� േകാടി �പ�ാണ്;  ഈ

വ�ഷം എ�് �ക ഇ�വെര ലഭി�; അറിയി�േമാ;

(ഡി) േലല�ി� �റ� �ക ലഭി�ത് തി�വിതാം�� േദവസ�ം േബാ�ഡിെ� നിലവി�ളള സാ��ിക

�ിതിെയ േദാഷകരമായി ബാധി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;



(ഇ) എ�ിൽ ഈ �തിസ�ി േനരി��തിന് എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�വാ� ഉേ�ശി��െത�്

അറിയി�േമാ?

ക�നാഗ��ി േമജ� മഹാേദവ� േ���ി� ശബരിമല ഇട�ാവളം

4362. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�നാഗ��ി േമജ�  മഹാേദവ�  േ��െ� ശബരിമല ഇട�ാവളമായി അംഗീകരി�ി�േ�ാ;

വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ശബരിമല ഇട�ാവള�മായി ബ�െ��് എെ��ാം സൗകര���  േ���ി�

അ�വദി�െമ�ം ആയതി��കാരം ഏെത�ി�ം നി��ാണ ���ിക��് ഭരണാ�മതി

ന�കിയി�േ�ാെയ�ം വിശദീകരി�േമാ;

(സി) ഇവി�െ� േസവ പ�ലിെ� �ന� നി��ാണ�ിന് ഭരണാ�മതി ന�കിയി�േ�ാ; ��ത പണി

ആരംഭി��തിന് എെ��ി�ം തട���േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ?

മലബാ� േദവസ�ം േബാ�ഡിന് കീഴിെല േ����െട �മി

4363. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മലബാ�  േദവസ�ം േബാ�ഡിന് കീഴിെല േ����െട ൈകവശ �മി അള� തി�െ���ാ�

േബാ�ഡ് നടപടിക� സ�ീകരി� വ��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�വെര ഏെത�ി�ം കേ���� കെ��ിയി�േ�ാ; ��ത� കേ���� കെ��ിയ പ�

േ����െട േപ�ം കേ�റിയ �മി�െട അള�ം പ�ിക �പ�ി� ന�കാേമാ;

(സി) ഇ�രം കേ�� �മിക�  തിരി� പിടി�ാ�  സ��ാ�  സ�ീകരി� വ�� നടപടിക�

വിശദമാ�ാേമാ?

മലബാ� േദവസ�ം േബാ�ഡ്ആഡി�്

4364. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മലബാ�  േദവസ�ം േബാ�ഡിന് കീഴിെല േ���ളി�  നട� ആഡി�ക��് േശഷം േകരള

സം�ാന ആഡി�് വ��് ത�ാറാ�ിയ ആഡി�് റിേ�ാ��കളിെല ഒ��� േമ�  േദവസ�ം

േബാ�ഡ് അേന�ഷണ�ിന് ശിപാ�ശ െച�ാ�േ�ാ; െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ഇ�ര�ി� ശിപാ�ശ െച� അേന�ഷണ�ളി� എ�െയ�ം നട�ി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ?

േദവസ�ം േബാ�ഡിന് കീഴി�ളള വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ളിെല നിയമനം



4365. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദവസ�ം േബാ�ഡിന് കീഴി�ളള വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ളിെല നിയമന നടപടി േദവസ�ം

റി��്െമ�് േബാ�ഡിന് െെകമാ�� കാര�ം പരിഗണനയി� ഉേ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത േബാ�ഡി�  നിലവി�  പ�ികജാതി പ�ികവ�� വിഭാഗ���് നിയമന�ളി�  എ�

ശതമാനം സംവരണമാണ് ന���ത്; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േദവസ�ം േബാ�ഡിെല നിയമന�ളി� പ�ികജാതി പ�ികവ�� വിഭാഗ���് ഇ�പത് ശതമാനം

സംവരണം ന��� കാര�ം പരിഗണി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

കാടാ�ഴ �ീ��� ഭഗവതി േ���ി� ശബരിമല ഇട�ാവളം

4366. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ

സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാടാ�ഴ �ീ��� ഭഗവതി േ���ി� ശബരിമല ഇട�ാവളം ആരംഭി��തിെ� നിലവിെല

അവ� എെ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതി�േവ�ി െതരെ��� ഏജ�സി നട�ിയ �വ��ന��  എെ��ാെമ�്

അറിയി�േമാ;

(സി) ��ത ഏജ�സി ത�ാറാ�ിയ േ�ാജ�് റിേ�ാ��ിെ� പകർ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത ഇട�ാവളം പ�തി അടിയ�രമായി ആരംഭി�വാ� േവ� നി�േ�ശം ന��േമാ;

(ഇ) േദവസ�ം അധി�ത� ഇത് സംബ�ി�് സ��ാരിന് ക�് ന�കിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

കാ�ാ�ട മ�ല�ിെല േദവസ�ം േബാ�ഡ് േ����

4367. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

കാ�ാ�ട നിേയാജക മ�ല�ി�  േദവസ�ം േബാ�ഡിന് കീഴി�� േ����െട േപ�ം

�ല�ം ഉ�െ�െട�� വിവര�� ലഭ�മാ�ാേമാ; ഓേരാ േ���ിെ��ം �മിെയ സംബ�ി�

വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ?

നില�രിെല േ����െട �ന��ാരണ�ിന് ധനസഹായം

4368. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ളയ�ി�  നാശന�ം േനരി� േദവസ�ം േബാ�ഡിന് കീഴി�� ക�ളായി െച��ി� േ��

�ന��ാരണ�ിന് സ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) േദവസ�ം േബാ�ഡിന് കീഴില�ാ� േപാ�ക�്,  ശാ�ി�ാം ശിവപാ��തി േ��ം,  നില��



ന�വില�ളം �ീ ���ണ�േ��ം എ�ിവ�െട �ന��ാരണ�ിന് ഒ��വണ ധനസഹായം

അ�വദി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

െച��രി� അ���ാ��് വി�മേക�ം

4369. �ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ശബരിമല�െട കവാട�ം ഇട�ാവള�മായ െച��രി�  അ���ാ��് വി�മി��തി��

വി�മേക�ം നി��ി��തിന് േദവസ�ം േബാ�ഡ് സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െച���  മഹാേദവേ��ം സംര�ി��തിന് േദവസ�ം േബാ�ഡിെ� പരിഗണനയി��

പ�തിക� ഏെത�ാമാെണ�് വിശദമാ�േമാ?

േകരള നിയമസഭാ െസ�േ�റിയ�് , എസ് വി ഉ�ി��� നായ�,

തി�വന��രം, െസ��റി,

04-11-2019

�േ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�ി��.


