
പതിനാലാം േകരള നിയമസഭ
പതിനാറാം സേ�ളനം

2019 നവംബ� 19, െചാ�

ന��ചി�മിടാ� േചാദ���

[ആെക േചാദ���--325]

മ�പടി ന��� മ�ിമാ� േചാദ� ന��

ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി : 5749 �ത� 5863 വെര

വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം
വ�� മ�ി

: 5864 �ത� 5942 വെര

ൈവദ�തി വ��മ�ി : 5943 �ത� 5988 വെര

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

: 5989 �ത� 6073 വെര

എസ്.എ�.ഐ., ജി.ഐ.എസ്. വിവര�� അറിയാ� ഓ�െെല� സംവിധാനം

5749. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം
കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സ��ാ� ജീവന�ാ�െട എസ്.എ�.ഐ., ജി.ഐ.എസ്. എ�ീ
പ�തികളിെല �ീമിയം അടവ് വിവര�� ഓ�െെല� സംവിധാന�ി�െട
ജീവന�ാ��് ലഭ�മാ��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) �ാ��് വഴി ശ�ളം വാ�� ജീവന�ാ�െട വിവര�� ഓ�െെലനായി
ലഭി�� രീതി�ം വിശ�ാസ് േസാ�് െവയ�  �േഖന�� തേ�ശഭരണ
�ാപന�ളിെല ജീവന�ാർ�് ഓ�ൈലനായി വിവര�ൾ ലഭ�മാ��
രീതി�ം വിശദമാ�േമാ;

(സി) 2018-19 സാ��ിക വ�ഷം �ത� ഇ�ര�ി� ഓ�െെല� സംവിധാനം
ലഭ�മാ�െമ� ഉറ�് പാലി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ഉെ��ി�  ജീവന�ാ��് അവരവ�െട വിവര��  ലഭ�മാ�� രീതി
വ��മാ�ാേമാ?

resource://app/res/html5.html

1 of 129 Tuesday 12 November 2019 09:21 AM



വ� െെടം െമയി�ന�സ് ഫ�്

5750. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല �ാമീണ േറാ�ക� ആ�നിക രീതിയി� നവീകരി��തിനായി
വ� െെടം െമയി�ന�സ് ഫ�് അ�വദി�േമാ ;

(ബി) �ാമീണ േറാ�ക�െട �ന��ാരണ�ിന് ഇൗ സ��ാ� �േത�കമായി വ�
െെടം െമയി�ന�സ് ഫ�് അ�വദി�ി�േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ ?

േകരള �ന� നി��ാണ പ�തി

5751. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനം തരണം െച� മഹാ�ളയം �ലം സാ��ിക േമഖല��ായ
കന� ന�ം പരിഹരി��തി�ം സാ��ിക സമാഹരണ�ി�മായി
സ�ീകരി� വ�� നടപടിക� എെ��ാമാണ്; വിശദാംശം അറിയി�േമാ;

(ബി) സം�ാന�ിെ� അടി�ാന സൗകര� വികസന�ിനായി മ�് പ�തി
വിഹിതം �റ��തിന് ആേലാചി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം അറിയി�േമാ;

(സി) ധന�ിതി െമ�െ����തിന് നട�ിലാ�ാ�േ�ശി�� വിവിധ മാ����
എെ��ാമാണ്; വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ?

വിധവാ െപ�ഷ�-ഉ�രവിെ� �ന:പരിേശാധന

5752. �ീ.പി.ഉൈബ��
,, െക.എം.ഷാജി
,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്
,, സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിയമപരമായി വിവാഹബ�ം േവ�െ���ിയവെര വിധവകളായി
കണ�ാ�ാനാവിെ��ം അവ��് ന�കി വ�� വിധവാ െപ�ഷ�
നി��ലാ�ണെമ�ം നി�േ�ശി�് സ��ാ�  ഉ�രവിറ�ിയി�േ�ാ;

അതിെ� പക��ക� ലഭ�മാ�േമാ;
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(ബി) എ�ി�  ��ത ഉ�രവ് �ന:പരിേശാധി�വാ�ം അവ�െട ജീവിത
സാഹചര�ം കണ�ിെല��് വിധവാ െപ�ഷ� �ന:�ാപി�വാ�ം സത�ര
നടപടിക� സ�ീകരി�ാേമാ; വ��മാ�ാേമാ?

ധനകാര� ഇ���� വിഭാഗം നട�ിയ പരിേശാധന

5753. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016-17,  2017-18  വ�ഷ�ളി�  ധനകാര� ഇ����  വിഭാഗം
പരിേശാധന നട�ിയതി�  ഏെതാെ� ഓഫീ�കളിലാണ് �മേ��ക�
കെ��ിയെത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഓഫീ�കളി�  കെ��ിയ �മേ��ക�  എെ�ാെ�െയ�്
അറിയി�ാേമാ;

(സി) അതിേ�� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ?

�� വിദ�ാ��ിക��ായി സ�ാദ� പ�തി

5754. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��  വിദ�ാ��ികളി�  സ�ാദ�ശീലം വള���തിന് െക.എസ്.എഫ്.ഇ.

ശാഖക� വഴി ഏെത�ി�ം േ�ാജ�ക� നിലവി�േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) േദശീയ സ�ാദ� പ�തി�െട ഭാഗമായി നട�ിലാ�ിയി�� �� സ�ാദ�
പ�തി ഇേ�ാ�ം നിലവി�േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ;

(സി) ��  വിദ�ാ��ിക�െട ൈകയിെല�� പണം അനാവശ�മായി
െചലവഴി�െ��ക�ം നിേരാധിത �കയില�െട�ം മ�് ലഹരി വ���െട�ം
ഉപേഭാഗം വ��ി� വ�� സാഹചര��ി�ം സ�ാദ�ശീല�ിെ��ം
മിതവ�യ�ിെ��ം പാഠ��  ��ികെള മന�ിലാ�ി��തി�ം
പരിശീലി�ി��തി�ം േവ�ി ��  വിദ�ാ��ിക��ായി ഒ� സ�ാദ�
പ�തി ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദീകരി�േമാ?

സം�ാനെ� വികസന �വ��ന��

5755. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ഈ സ��ാ� നിലവി� വ�േശഷം കി�ബി ബജ�് ഫ�്, എം.എ�.എ.�െട
ആ�ി വികസന ഫ�്,  എസ്.ഡി.എഫ്.  ഫ�് ഉ�െ�െട എ� േകാടി
�പ�െട വികസന �വ��ന���ാണ് അ�മതി ന�കിയത്;
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) മലേയാര ൈഹേവ ഉ�െ�െട ഏെതാെ� ���ിക��ാെണ�് വ��്
തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) അ�മതി ലഭി�ി�ി�ാ��ം പരിഗണനയി�ളള�മായ പ�തിക�
ഏെത�ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) 2019-�  നില�രി��ായ �ളയ�ിെ� സാഹചര��ി�  നില�രിെ�
�ന�നി��ാണ�മായി ബ�െ��് �േത�ക പാേ�ജ് അ�വദി��ത്
സംബ�ി� കാര�ം സ��ാ� പരിഗണി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

സ��ാ� ജീവന�ാ�െട ശ�ളം

5756. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  ജീവന�ാ��ായി ശ�ള ഇന�ി�  സം�ാന�്  2019

ഒേ�ാബ�  മാസം എ� �പ െചലവാ�ി എ�തിെ� കണ�ക�
ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) 2019  ഒേ�ാബ�  മാസെ� സം�ാന�ിെ� െമാ�ം െചലവ് എ�
�പയായി��െവ�് അറിയി�േമാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) 2019  ഒേ�ാബ�  മാസെ� സം�ാന�ിെ� വ�മാനം
എ�യായി��െവ�് വ��മാ�േമാ?

�ളയാന�ര േ�ാജ�ക��് വകയി��ിയ �ക

5757. �ീ.ടി.െജ. വിേനാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള �ന�നി��ാണ പ�തി�െട കീഴി�� �ളയാന�ര
േ�ാജ�ക��ായി എ� �കയാണ് ഈ സാ��ിക വ�ഷം
വകയി��ിയിരി��െത�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഏെതാെ� വിഭാഗ�ളിലായി�ാണ് ഈ �ക വകയി��ിയിരി��െത�ം
ഓേരാ വിഭാഗ�ി�മായി എ� �ക െചലവഴി�െവ�ം അറിയി�ാേമാ?
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�ളയാന�ര േ�ാജ�ക��് േലാകബാ�ിെ� സഹായം

5758. �ീ.വി.ഡി.സതീശ�
,, േറാജി എം. േജാ�
,, അ�വ� സാദ�്
�ീമതിഷാനിേമാ� ഉ�ാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം
കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള �ന�നി��ാണ പ�തി�െട കീഴി�ളള �ളയാന�ര േ�ാജ�ക�
നട�ിലാ��തിനായി ലഭി� േലാക ബാ�ിെ� സഹായം എ�്, ഏത് െഹഡ്
ഓഫ് അ�ൗ�ിലാണ് െ�ഡി�് െച�െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത െഹ�ി�  31.10.2019�  എ�് �ക നീ�ിയിരി��് എ�്
െവളിെ���േമാ?

�ളയാന�രം സം�ാനെ� അനാവശ� െചല�കളിെല നിയ�ണം

5759. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം
കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ളയാന�രം സം�ാന�് അനാവശ� െചല�ക��് നിയ�ണം െകാ�
വ�ി�േ�ാ എ�് അറിയി�േമാ;  എ�ി� എെ�ാെ� നിയ�ണ�ളാണ്
െകാ� വ�െത�ം ��ത നിയ�ണ��  ഫല�ദമായി�േ�ാ എ�ം
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത നിയ�ണം നിലവി�  വ�േശഷം ക�ാബിന�് റാ�ി�� എ�
ത�ികകളാണ് സം�ാന�് ��ി�ത്;  ഇ��ലം ഒ� വ�ഷ��ാ��
അധികബാധ�ത എ�യാണ് എ�റിയി�ാേമാ?

സ�� വ�വ�യി��ായി�� േന���

5760. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ�
,, എസ്.രാേജ��
�ീമതി �. �തിഭ
�ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം
കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) രാജ��് നട�ാ�ിയ നവലിബറ�  നയ��െട�ം അശാ�ീയ�ം
ദീ�ഘവീഷണമി�ാ��മായ സാ��ിക പരി�ാര��െട�ം ഫലമായി
സ�� വ�വ�യി�  ഉ�ായി�� വലിയ �തിസ�ി�െട കാല�്
സം�ാന�ിെ� സാ��ിക േമഖലെയ സംര�ി�ക�ം വികസന
�വ��ന�ിനാവശ�മായ ധനാഗമമാ����  കെ��ക�ം െച�
നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) േകവലം വിേനാദസ�ാര�ി�മ�റം സം�ാന�ിെ� �റിസം േമഖല
ആേരാഗ�-വിദ�ാഭ�ാസ-ഫാം-സാം�ാരിക-തീ��ാടന േമഖലകളിെല�ാം
വ�ാപി�ക�ം �റിസം ഒ� വ�വസായമായി മാറിയിരി�ക�ം െച�ിരി��
സാഹചര��ി� അ�വഴി സം�ാന�ിെ� സ�� വ�വ�യി��ായി��
േന��� വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം �റിസം േമഖല�െട �ിര�ം
ജനകീയ�മായ വികസന�ിന് സാധ�മാ��തി�  �ഖ� പ�് വഹി�ാ�
കഴി�� �റിസം സഹകരണ സംഘ��െട �വ��ന�ി�ം
വികസന�ി�മായി എെ��ാം ധനസഹായ�ളാണ് ന�കിയി��െത�ം
അതിെ� മാനദ��ം വിശദമാ�േമാ;  അതിനായി �േത�ക സാ��ിക
പ�തി ആവി�രി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

കാ�ണ� െബനവല�് ഫ�്

5761. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം കാ�ണ� െബനവല�്
ഫ�് വഴി എ� �ക വിതരണം െച� എ�ം ഇതിെ� �ണേഭാ�ാ��െട
എ��ം ജി� തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ?

ഓഡി�് ക�ീഷ� �പീകരണം

5762. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ ഗവ�െമ�ിെ� ആദ� ബ�ജ�ി�  ഓഡി�് ക�ീഷ�  �പീകരണം
�ഖ�ാപി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഓഡി�് ക�ീഷ�  �പീകരണ�മായി ബ�െ��് ധനകാര� വ��്
നി�േ�ശ�� സമ��ി�ി�േ�ാ എ�് അറിയി�േമാ;

resource://app/res/html5.html

6 of 129 Tuesday 12 November 2019 09:21 AM



(സി) സം�ാന�് ഓഡി�് ക�ീഷ�  �പീകരി� �വ��നം
ആരംഭി��തി�� നടപടിക�  ഇേ�ാ�  ഏത് ഘ��ിലാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ?

ആംെന�ി പ�തി

5763. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ വ�ഷം നി�തി �ടി�ിക�ം മ�ം സമാഹരി��തിന് േവ�ി സ��ാ�
�ഖ�ാപി� ആംെന�ി പ�തി �കാരം  31.10.2019  വെര എ�് �ക
സമാഹരി�വാ� സാധി� എ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഈ പ�തി �കാരം ഈ സാ��ിക വ�ഷം എ� �കയാണ്
സമാഹരി�വാ� ല��മി��ത് എ�് െവളിെ���േമാ?

കാ�ണ�െബനവല�് �ീം

5764. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം
കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ണ�െബനവല�് �ീം നിലവിലിെ��ിൽ ��ത �ീം അ�സരി�
ലഭ�മായി�� ആ��ല���  പാവെ�� േരാഗിക��് ഇേ�ാ�  എ�െന
ലഭി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) കാ�ണ�െബനവല�് പ�തി ഉേപ�ി� ബദ�  സംവിധാനം
ഏ�െ���ിയി�െ��ി� സാധാരണ�ാര� �ണകര�ം �യാസരഹിത�ം
ഏതാെണ�തിെന�റി� പഠനം നട�ിയി�േ�ാ;

(സി) കാ�ണ�െബനവല�് �ീം നിലവി��ായി�� കാലയളവി� സ��ാറിെ�
സാ��ിക ബാധ�ത എ�ായി��െവ�ം ��ത �ീം
എ��കള�ി�െ��ി�  അതി�േശഷം സാ��ികമായി സ��ാറിന്
ആശ�ാസ��ായി�േ�ാ എ�ം വ��മാ�ാേമാ;  ആശ�ാസം ഏത്
നില�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) കാ�ണ�െബനവല�് �ീമിെ� പരിധിയി� ഉ�ായി�� ആ�പ�ിക��്
ഇ�വെര എ� �പ ന�കിെയ�ം ഇനി എ� �പ ന�കാ�െ��ം
ആ�പ�ി തിരി� വ��മാ�ാേമാ?
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സ��ാ� കടം േ�ാത�് അടി�ാന�ി�

5765. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ���ത� നാളി�വെര വിേദശ, ആഭ��ര
േ�ാത�കളി�  നി�് എ� �പ�െട കടം വാ�ിയി�െ�� വിവരം
േ�ാത�് അടി�ാന�ി� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) എ� �പ�െട കടം തിരി�ട�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(സി) തിരി�ട� കട��  ഏെതാെ� േ�ാത�കളി�  നി�് ഏെതാെ�
തീയതികളി�  എ��താെണ�ം ഓേരാ േ�ാത�ി�  നി�െമ��
കട�ിെ� പലിശ എ� �പയായി��വ�ം അറിയി�േമാ?

സ��ാ� െപാ�വിപണിയി� നി�ം വാ� എ�� �ക�െട കണ�്

5766. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

2019-20 സാ��ിക വ�ഷ�ി� ഇ�വെര സ��ാ� െപാ�വിപണിയി�
നി�ം വാ� എ�� �ക�െട കണ�് ലഭ�മാ�േമാ;  ഇതിെ� തിരി�ടവ്
കാലാവധി�ം, പലിശ�ം സംബ�ി�� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

സം�ാന�ിെ� െപാ�കടം

5767. �ീ.പി.െക.ബഷീ�
,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം
കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി� േശഷം സം�ാന�ിെ�
െപാ�കട�ി� എ� വ��ന��ായി; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി� േശഷം െപാ�കടം �റ��തി�ം
ധന��ി �റ��തി�ം അധിക വിഭവ സമാഹരണം നട��തി�ം
സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് െവളിെ���േമാ;

(സി) സം�ാന സ��ാരിന് ഒ� വ�ഷം പരമാവധി എ� �ക കടം എ��ാ�
കഴി�ം;  ഈ സ��ാ�  ഓേരാ വ�ഷ�ം കടെമ�� �ക�ം െചലവഴി�
�ക�ം എ�;  എെ��ാം കാര��ിനാണ് �ക െചലവഴി�ത്;  വിശദാംശം
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ലഭ�മാ�േമാ?

ജി.എസ്.ടി നട�ിലാ�ിയ േശഷ�� നി�തി വ�മാനം

5768. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജി.എസ്.ടി നട�ിലാ�ിയ േശഷം സം�ാന�ിെ� നി�തി വ�മാന�ി�
�റവ് വ�ി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ ;

(ബി) ജി.എസ്.ടി നട�ിലാ�ിയേ�ാ�  നി�തി െവ�ി�് തട��തിന് എെ��ാം
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ ?

കാ�ഷികാദായ നി�തി രംഗെ� പരി�ാര��

5769. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം കാ�ഷികാദായ നി�തി രംഗ�്
വ��ിയ പരി�ാര�� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പരി�ാര�� െകാ��ായ േന��� വിശദമാ�ാേമാ?

സാ��ിക �തിസ�ി

5770. �ീ.പി.ടി. േതാമസ്
,, അ�വ� സാദ�്
,, എ.പി. അനി� �മാ�
,, അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനം വ�ാപകമായ സാ��ിക �തിസ�ിയിലാണ് എ�ത്
വ�തയാേണാ;  സാ��ിക �തിസ�ി പരിഹരി�ാ�  ഈ സ��ാ�
സ�ീകരി� നടപടിക�  ഒ�ം ഫല�ദമായി�ി� എ�ാേണാ ഇത്
�ചി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന�് നി�തി പിരിവി��ായതായി പറയെ��� അനാ��ം
സാ��ിക �തിസ�ി ��മാകാ� കാരണമായി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) സാ��ിക �തിസ�ി ��മായിരി�േ�ാ�ം അനാവശ� െചല�ം ���ം
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നട�� എ� ആേ�പം പരിേശാധി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

സാ��ിക �തിസ�ി പരിഹരി��തിന് െസ��റിതല സമിതി

5771. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനം േനരി�� സാ��ിക �തിസ�ി പരിഹരി�വാ�ം വിഭവ
സമാഹരണം െമ�െ���വാ�ം ല��മാ�ി െസ��റിതല സമിതിെയ
നിേയാഗി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സമിതി�െട എ� സി�ിം�ക�  ഇതിനകം നട�െവ�ം സ��ാരിെ�
വ�മാനം വ��ി�ി��തി�ം െചല�ക�  ����തി�ം സമിതി�െട
ശിപാ�ശക� എെ��ാെമ�ം വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) വാ�ഷിക പ�തി അട��  െവ�ി���ി െചലവ് ���വാ��
നി�േ�ശ��  പരിഗണനയി�േ�ാ;  ഇ� സംബ�ി� സ��ാരിെ� നയം
വ��മാ�േമാ?

സം�ാന�ിെ� കടബാധ�ത

5772. �ീ.വി.ഡി.സതീശ�
,, എം. വി�െസ�്
,, വി.ടി.ബ�റാം
,, സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിെ� കടബാധ�ത ഇൗ സ��ാരിെ� കാല�് അതിഭീമമായ
േതാതി� വ��ി�തായി കെ��ിയി�േ�ാ;  എ� വ��നവാണ്  2016ന്
േശഷം ഉ�ായി�ളളത്;അറിയി�േമാ;

(ബി) 2016-17  �ത�  ബജ�ി�  �ഖ�ാപി� പ�തികളി�  �രിഭാഗ�ം
നട�ിലാ�ിയി�ി�ാെയ� ആേ�പം നിലനിൽ�േ�ാ�ം കട ബാധ�ത
നാ��നാ�  വ��ി��തി�ളള കാരണം എ�ാണ് എ�്
െവളിെ���ാേമാ;

(സി) വിഭവ സമാഹരണം ഫല�ദമായി നട�ിലാേ�� േമഖലയി�  സ��ാ�
ഇടെപട�  ഫല�ദമായി ഉ�ാകാ�താണ് നിലവിെല സാ��ിക
�തിസ�ി�ം കടം വ��ി��തി��ളള കാരണം എ�്
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വിലയി���േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

കി�ബി വഴി നട�ിലാ�� �ാ�സ് �ിഡ് പ�തി

5773. �ീ.തി�വ�� രാധാ���
,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�
,, േറാജി എം. േജാ�
,, ടി.െജ. വിേനാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബി വഴി നട�ിലാ�� �ാ�സ് �ിഡ് പ�തിയിെല േകാ�യം
േകാല�നാട് ൈല�സ് പാേ�ജ് പ�തിക�െട നട�ി�ിനായി കീ�ബി
നാളി�വെര എെ��ി�ം �ക ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) കീ�ബി ഏ�െ��ിരി�� �ിക�ി കരാ� �കാരം െട�ഡ� നടപടികളി�
സം�ാന സ��ാരിെ� നിയമ��  പാലി�ണെമ�് നി��ഷി�ി�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ?

കി�ബി നട�ിലാ�� േ�ാജ�ക�െട പരിേശാധന

5774. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബി�െട ���ി ഒ�ാമത് േബാ�ഡ് മീ�ിംഗിെ� അജ� ന��  14

എ�ായി��;  അതിേ��  േബാ�ഡ് എ�� തീ�മാനം എ�ായി��;

��ത േബാ�ഡ് മീ�ിംഗി�  അ���ത വഹി�ത് ആരായി��െവ�്
അറിയി�ാേമാ;

(ബി) സ��ാ�  നട�ിലാ��ത�ം സാേ�തിക പരി�ാനം
ആവശ�മായി���മായ ��വ�  േ�ാജ�ക�ം ��മായി
പരിേശാധി��തിന് ധനകാര�  (സി.ടി.ഇ)  വിഭാഗെ� സ��ാ�
�മതലെ���ിയിരി�� സാഹചര��ി�  കി�ബി നട�ിലാ��
േ�ാജ�ക�  ധനകാര�  (സി.ടി.ഇ)  വിഭാഗം പരിേശാധിേ��തി�ാെയ�ം
��ത േ�ാജ�ക� കി�ബി തെ� പരിേശാധി�ാ� മതിെയ�ം തീ�മാനം
ൈകെ�ാ�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഏത് ച��ിെ� അടി�ാന�ിലാെണ�്
അറിയി�ാേമാ;

(സി) േമ� വിഷയം പരിേശാധി� ഫയലി� സി.ടി.ഇ. കി�ബി�െട നി�േ�ശേ�ാട്
വിേയാജി�് േരഖെ���ിയി�േ�ാ;  ��ത േനാ�് ഫയലിെ� പക��്
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ലഭ�മാ�േമാ?

േനമം മ�ല�ിെല കി�ബി പ�തിക�

5775. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േനമം നിേയാജക മ�ല�ി�  കി�ബി �ഖാ�ിരം ഏെതാെ�
പ�തികളാണ് അ�വദി�ി��െത�ം ഇതി�  പണി ആരംഭി��ം
ആരംഭി�ാ��മായ പ�തിക� ഏെതാെ�െയ�ം അറിയി�േമാ;

(ബി) പ�തിക�െട പണി �ട�ാതിരി�ാ� കാരണെമെ��് െവളിെ���ാേമാ?

േവ�ര മ�ല�ിെല കി�ബി ���ിക�

5776. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േവ�ര നിേയാജകമ�ല�ി�  കി�ബി ഫ�പേയാഗെ���ി നട��
���ിക�  ഏെതാെ�യാണ്;  അവ ഓേരാ�ം നിലവിൽ ഏ�
ഘ��ിലാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) േമ��റ� ഓേരാ ���ി�ം കി�ബി വഴി ഭരണാ�മതി
ന�കിയി�െ��ി� ആയതിെ� േരഖക� ന�കാേമാ;

(സി) കി�ബി വഴി ��ത� പ�തിക� ��ത മ�ല�ി� അ�വദി��തിന്
ഉേ�ശി��േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

മേ�രി മ�ല�ിെല കി�ബി പ�തിക�

5777. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മേ�രി നിേയാജകമ�ല�ി�  കി�ബിയി�െട പ�തിക�
നട�ാ��തിന് എ� �ക�െട അ�മതി ലഭ�മാ�ിയി�െ��് ഇനം തിരി�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) കി�ബിയിേല�് നി�േ�ശി�ി�� ഏെത�ാം പ�തികളാണ്
ഒഴിവാ�ിയെത�റിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത ���ിക� ഒഴിവാ�ാ� ഇടയാ�ിയ കാരണ�� വിശദമാ�ാേമാ?
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േകാ�ി മ�ല�ിെല കി�ബി ���ിക�

5778. �ീ.െക.�. ജനീഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം
കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ�ി നിേയാജക മ�ല�ി�  2016  �ത�  കി�ബി �ഖാ�രം
അ�വദി�ി�� ���ിക� ഏെത�ാമാണ്; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഏെത�ാം ���ിക��് എ� �പ വീതം അ�വദി�ി��്;  വിശദവിവരം
ന��േമാ;

(സി) ഭരണാ�മതി ലഭ�മായ ���ിക�  ഏെത�ാമാണ്;  ഇനി എ�
���ിക��് ഭരണാ�മതി ലഭി�ാ��്; വിശദമാ�ാേമാ?

െകാ�ി നിേയാജകമ�ല�ിെല കി�ബി പ�തിക�

5779. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� കാലയളവി� െകാ�ി നിേയാജകമ�ല�ി� കി�ബി വഴി
നട�ിലാ�വാ�  �ഖ�ാപി��ം അവയി�  കി�ബി അംഗീകാരം
ന�കിയ�മായ പ�തിക�െട വിശദാംശ��ം അവ�െട നിലവിെല
�ിതി�ം എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ഓേരാ ���ിക�െട�ം നി��ാണ�ിെ� കാലാവധി എ�േ��്
അവസാനി�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) കി�ബിയി�  ഉ�െ���ി അ�മതി ലഭ�മായ ���ിക�െട �ട��ളള
നടപടി�മ���് ഉ�ാ�� കാലതാമസം ��യി�െ��ി�േ�ാ; ആയത്
ല�കരി�് േവഗ�ിലാ��തി�ളള നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല കി�ബി പ�തിക�

5780. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

േകാതമംഗലം മ�ല�ി� അ�വദി�ി�ളള കി�ബി പ�തികളിൽ ചിലതിന്
എ�െകാ�ാണ് കി�ബി അംഗീകാരം ൈവ��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;
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പാല�ാട് ജി�യിെല കി�ബി ���ിക�

5781. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം
കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാല�ാട് ജി�യി� കി�ബി വഴി നട�� ���ിക� ഏെതാെ�െയ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതി� നാളി�വെര എ� �ക�ളള പ�തികളാണ് ���ിയാ�ിയെത�്
പാല�ാട് ജി�യിെല നിേയാജകമ�ല�� തിരി�് വിശദമാ�േമാ?

�വാസിക��ായി കി�ബി വഴി നിേ�പപ�തി

5782. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം
കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �വാസിക��ായി കി�ബി വഴി നിേ�പപ�തി വിഭാവനം െച�ി�േ�ാ;

എ�ി� പ�തി�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) നിേ�പ�ി�� പലിശ ഏത് രീതിയി�  ന�കാ�  കഴി�െമ�ാണ്
�തീ�ി��ത്; വ��മാ�ാേമാ?

ആ�ി വികസന ഫ�പേയാഗി�്നട�� ���ിക�െട �േരാഗതി

5783. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എം.  എ�. എ.  ആ�ി വികസന ഫ�്,  �ാേദശിക വികസന ഫ�്
എ�ിവ�െട നി�േ�ശ��  സമ��ി�ാ�  ഭരണാ�മതി�െട പക��്
എം.എ�.എ.മാ��് ലഭി�ാ�െ��ി�ം അതി� േശഷം ���ി�െട
�േരാഗതി �ത�മായ ഇടേവളകളി�  അറിയി�� സംവിധാനം
നിലവിലി�ാെയ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) എ�ി� േ�ാജ�ിെ� ഓേരാ മാസ�ം നട�� �േരാഗതി എം.എ� എ.മാെര
അറിയി�ാ�  ആവശ�മായ നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാെയ�്
െവളിെ���ാേമാ?

വ��ല മ�ല�ിെല �േത�ക വികസന പ�തി
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5784. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം വ��ല മ�ല�ി� �േത�ക
വികസന പ�തിയി� ഉ�െ���ിയ ���ിക� ഏെത�ാെമ�ം ��ത
���ിക��് ഭരണാ�മതി ന�കിയ �ക എ�െയ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇവയി� ���ീകരി� ���ിക� ഏെത�ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇവയി� ���ീകരി�ാ�വ ഏെത�ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ���ീകരി� ���ിക�  ഓേരാ�ി�ം െട��  േസവിം�സ് എ�
�പെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

ഇരി�� മ�ല�ിെല എം.എ�.എ.ആ�ി വികസന ഫ�്

T 5785. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016-17,  2017-18,  2018-19  സാ��ിക വ�ഷം ഇരി��
നിേയാജകമ�ല�ിെല എം.എ�.എ.  അസ�് െഡവല�െമ�് ഫ�ി�
നി�ം ഓേരാ വ�ഷ�ം ഏെത�ാം പ�തിക��ാണ് ശിപാ�ശ
ന�കിയെത�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഓേരാ വ�ഷ�ം ഭരണാമ�മതി ന�കിയ ഏെത�ാം പ�തിക�െട ഫ�്
ഇനി�ം െചലവഴി�ി�ി�ാെയ�ത് െവളിെ���േമാ;

(സി) ��ത ഫ�ി� എം.എ�.എ. മാ�െട ശിപാ�ശ ലഭി�് ഒ� മാസ�ി��ി�
ഭരണാ�മതി ന�കി െട��  വിളി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ാ��
വ�വ�ക� നട�ാ�േമാ എ�് അറിയി�േമാ?

ആ�ി വികസന ഫ�് ഉപേയാഗെ���ി ��ക��് ബസ്

5786. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എം.എ�.എ.-മാ�െട ആ�ി വികസന ഫ�് ഉപേയാഗെ���ി ��ക��്
ബസ് വാ�ി ന���തി�� നടപടി�മ��  ���ി നി�യി�ി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ���ി�െട �മതല നി�വഹി��  ബ�െ�� ജി�ാ വിദ�ാഭ�ാസ
െഡപ��ി ഡയറ�റി�  നി�ി�മാ�ിയി�ം െ�ാേ�ാസ�ക�  വീ�ം
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സ��ാരിേല�് ലഭ�മാേ��ി വ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

അ�ര�ി�� നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) 2018-19-  െല ആ�ി വികസന ഫ�പേയാഗെ���ി �� ബസ് വാ�ി
ന���തി�� ഏെത�ി�ം െ�ാേ�ാസ�ക�  ഒ�ി�  ��ത�  �ാവശ�ം
ധനകാര�വ��ിെ� അ�മതി�ായി ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാ;  അതി� കാരണം
വിശദമാ�േമാ?

ൈവ�ം മ�ല�ി� എം.എ�.എ. ആ�ി വികസന ഫ�്

5787. �ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

കഴി� സ��ാരിെ� കാല�് ൈവ�ം നിേയാജക മ�ല�ി�
എം.എ�.എ.  ആ�ി വികസന ഫ�് ഉപേയാഗി�് നട�ിലാ�ിയ
പ�തിക�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

നാ�ിക നിേയാജകമ�ല�ിെല എം.എ�.എ.-എ.ഡി.എഫ്./എസ്.ഡി.എഫ്.
���ിക�

5788. �ീമതി ഗീതാ േഗാപി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016-2017-  �  നാ�ിക നിേയാജകമ�ല�ിെല.

എം.എ�.എ.-എ.ഡി.എഫ്./എസ്.ഡി.എഫ്.  �കാരം �ട�ിയ ���ിക�
ഏെത�ാമാെണ� വിവരം ന��ാേമാ ;

(ബി) ഓേരാ ���ി�ം ഭരണാ�മതി ന�കിയ ഉ�രവിെ� പക��ം �ക�ം
അറിയി�ാേമാ ;

(സി) 2016-2017-� എ� �ക െചലവായിെയ�ം ബാ�ി എ��െ��ം െട��
ബാല�സ് ഇന�ി� എ� �ക ബാ�ി�െ�� വിവര�ം ന�കാേമാ?

പാ��് ൈടം സ�ീ��/വാ�്മാ� �ട�ിയ ഒഴി�കളിേല�് എംേ�ാ�െമ�്
എേ��ി�െട നിയമനം

5789. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം
കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) 1975  െല േകരള പാ��് ൈടം ക�ിജ�് സ��ിസ് െ�ഷ�� ��സിെല
വ�വ�ക��് വി��മായി എ�ാ വ��ിെല�ം �ചീകരണ �ര�ാ
േജാലിക��് ��ംബ�ീ,  െക�്േകാ� എ�ീ �ാപന��മായി കരാറി�
ഏ�െ�ടാെമ�് വ�വ� െച��  25.11.2005  െല ധനകാര�വ��ിെ�
സ��ല� െകാ�് എ�ാണ് ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;  ��ത
സ��ല� റ�ാ�േമാ;

(ബി) സ�ദായിക സംവരണതത���ം അംഗീ�ത മാനദ���ം ഇ�ാതാ�ി
പി�വാതി�  നിയമനം േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് സഹായകരമായ
05.10.2019  െല  84/2019/ധന എ� സ��ല�  പാ��് ൈടം ക�ിജ�്
സ��ിസ് െ�ഷ�� ��സ് ന് വി��മാെണ�് കെ��ിയി�േ�ാ;

(സി) ഈ സ��ല�  പി�വലി�് പാ��് ൈടം സ�ീ��/വാ�്മാ�  �ട�ിയ
ഒഴി�കളിേല�് എംേ�ാ�െമ�് എേ��ി �െട നിയമനം നട�വാ� നടപടി
എ��ാേമാ;

(ഡി) പാ�ൈ�ം ക�ിജ�് ജീവന�ാ�െട നിയമന�ി�  നി�് എംേ�ാ�െമ�്
എേ��കെള ഒഴിവാ�വാ�ം ഈ ത�ികകളി�  അതാത് വ��ക��്
കരാ�  നിയനമം നട�വാ�  അധികാരം ന�കി ധനകാര�വ��്
�റെ��വി�ി��  05.10.2019  െല  84/2019/ധന ന��  സ��ല�
െതാഴി�വ��മായി �ടിയാേലാചി�് സ�ീകരി�ി��താേണാെയ�ം
ഇ�ര�ി�  സ��ല�  �റെ��വി�ാ�� സാഹചര�െമ�ാെണ�ം
വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) പാ�ൈ�ം ക�ിജ�് ജീവന�ാ�െട താ��ാലിക/  �ിരം നിയമന��
ഇേ�ാ�  നട��ത് ഏെത�ാം നിയമ�ിെ��ം ച���െട�ം
അടി�ാന�ിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

നബാ�ഡി� നി�� വാ�

5790. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം
കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2019-20 � നബാ�ഡ് സം�ാന�ിന് വാ� അ�വദി�ി�േ�ാ;  എ�ി�
എ�് �കയാണ് വാ� അ�വദി�ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇത് ഏെത�ാം േമഖലയി�  വിനിേയാഗി�വാനാണ്
അ�വദി�െത�റിയി�ാേമാ;

(സി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം നബാ�ഡി�  നി�ം ലഭി�
വാ�ക�  ഏെത�ാം േമഖലകളിലാണ് വിനിേയാഗി�ത്;  വിശദാംശം
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ന��േമാ?

െഡപ�േ�ഷനി� േജാലി െച�� െസ�േ�റിയ�് ജീവന�ാ�

5791. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െസ�േ�റിയ�്(ധനകാര� വ��്) ജീവന�ാരി� എ� േപ� െസ�േ�റിയ�ിന്
�റ�് െഡപ�േ�ഷനി�  നിലവി�  േജാലി െച�വ��െ��്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇവ�െട േപര് വിവര��ം െസ�േ�റിയ�ിെല ത�ിക�ം ഇേ�ാഴെ�
ത�ിക�ം ഏെതാെ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ഹൗസ് ബിൽഡിംഗ് അഡ�ാ�സ് പ�തി

5792. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  ജീവന�ാ��് ഡി�ാ��്െമ�് �േഖന ന�കിയി�� ഹൗസ്
ബിൽഡിംഗ് അഡ�ാ�സ് നി��ലാ�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  വിശദാംശം
ന��േമാ;

(ബി) ഇേ�ാ� സ��ാ� ജീവന�ാ��ം അധ�ാപക��ം ഭവനനി��ാണ�ിനായി
ന��� ഡി�ാ��്െമ�് വാ��െട വ�വ�ക�  എെ��ാമാണ്;
വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) പഴയ രീതിയി�  ജിവന�ാ��് ഹൗസ് ബിൽഡിംഗ് അഡ�ാ�സ്
ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

ശ�ള പരി�രണ ക�ീഷ� റിേ�ാ��്

5793. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ശ�ള പരി�രണ ക�ീഷ�  റിേ�ാ��് ലഭ�മാ��തിന് സമയപരിധി
നി�യി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം െവളിെ���േമാ?

ഹി� �ാ�് അലവ�സ് ലഭി�� �േദശ��
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5794. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം
കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 20.01.2016 െല ജി.ഒ (പി)7/2016/ഫി� ന�� സ��ാ� ഉ�രവ് �കാരം
സം�ാനെ� ഏെത�ാം �േദശ�ളി�  ഹി�  �ാ�് അലവ�സ്
ലഭി��െവ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ആ�െ�ാെ�യാണ് ഈ അലവ�സിന് അ�ഹത��െത�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ?

�ാ��് േഡ�ാേബസ് അ�സരി�� ജീവന�ാ�െട എ�ം

5795. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ാ��് േഡ�ാേബസ് അ�സരി�്  2019  ഒേ�ാബ� മാസെ� സ��ാ�
�ിരം ജീവന�ാ�െട എ�ം ലഭ�മാ�േമാ;  എ�ി�  വിശദാംശ��
നൽകാേമാ;

(ബി) 2019  ഒേ�ാബ�  മാസം അടി�ാനമാ�ി �ാ��് േഡ�ാ േബസ്
അ�സരി�� താ�കാലിക കരാ� ജീവന�ാ�െട എ�ം എ�യാെണ�്
െവളിെ���േമാ?

പണി�ട�ിയ ജീവന�ാ�െട ശ�ളം

5796. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��  സ��ാ�  നട�ിലാ�ിയ പ�ാളി� െപ�ഷ�  പ�തിെ�തിെര
ജീവന�ാ� നട�ിയ പണി�ട�ിെന�ട��് പണി�ട�ിയ ജീവന�ാ�െട
ശ�ളം തട�െവ�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) തട�െവ�ി�െ��ി�  എ� ജീവന�ാ�െട ശ�ളമാണ്
തട�െവ�ി��ത് എ�് അറിയി�േമാ?

സ��ാ� ജീവന�ാ��് േകാ��േസഷ� അലവ�സ്
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5797. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിയമസഭാ െസ�േ�റിയ�ി�  നി�ം  15-10-2019�  ധനകാര�
വ��ിേല�യ�  12220/എംഎസി1/19-� ന��  ഫയലിേ��  ധനകാര�
വ��് എ�് നടപടി സ�ീകരി�െവ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന സ��ാ�  ജീവന�ാ��് േകാ��േസഷ�  അലവ�സ്
ലഭ�മാ��തിന് സ�ീകരി�� മാനദ�െ��റി�് വിശദമാ�ാേമാ;

ആയ�മായി ബ�െ�� സ��ാ�  ഉ�രവ്/സ��ലറിെ� പക��്
ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ധനകാര� വ��ി�  േകാ��േസഷ�  അലവ�സ് ലഭ�മാ�� ത�ികക�
എ�െയ��െ��ം അവ ഏെത�ാമാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ?

െസ�േ�റിയ�ിെല േകാ��േസഷ� അലവ�സ്

5798. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം
കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െസ�േ�റിയ�ി� േകാ��േസഷ�  അലവ�സ് ലഭ�മാ�� ത�ികക�
എ�െയ��െ��ം അവ ഏെത�ാമാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഏത് തരം ഡ��ി െച�� ഗവ.  ജീവന�ാ��ാണ് േകാ��േസഷ�
അലവ�സ് ലഭ�മാ��െത�ം പരമാവധി ഒ� മാസം എ� �പ വെര
ഈയിന�ി� ജീവന�ാ��് ലഭ�മാ�െമ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േകാ��േസഷ� അലവ��മായി ബ�െ��് നിയമസഭാ െസ�േ�റിയ�ി�
നി�ം 15.10.2019 � ധനകാര� വ��ിേല�യ� 12220/എംഎസി1/19 -�
ന�� ഫയലിേ�� എ�് നടപടി സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ?

2013 ഏ�ി� ഒ�ി�േശഷം സ��ീസി� �േവശി� ജീവന�ാ�െട ആ��ല���

5799. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2013  ഏ�ി�  ഒ�ി�േശഷം സ��ാ�  /െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളി�
സ��ീസി� കയറിയ ജീവന�ാ�െട ആ��ല��� സംബ�ി�് സ��ാ�
സ�ീകരി� നടപടിക� അറിയി�േമാ;

(ബി) �ാ���റി െപ�ഷ�കാ���  20  ല�ം �പവെര�� ആ��ല�ം
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പ�ാളി� െപ�ഷ�കാ��ം ബാധകമാ�ി േക�സ��ാ�  �റെ��വി�
ഉ�രവ് സം�ാനെ� ജീവന�ാ��് നട�ിലാ�േമാ;

(സി) ഇ� സംബ�ി�് നിയമി� സമിതി റിേ�ാ��് സ��ാരിന് സമ��ി�ി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) േക�സ��ാ�ം േകാടതിക�ം തീ�മാനി� പ�ാളി� െപ�ഷ�കാ���
ആ��ല�ം േകരള�ിെല ജീവന�ാ��ം ലഭ�മാ�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

സ��ാ� വാഹന��െട ��പേയാഗം സംബ�ി� പരിേശാധന

5800. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ധനകാര� ഇ�െ���  വ��് സ��ാ�  വാഹന��െട ��പേയാഗം
സംബ�ി�് പരിേശാധന നട�ാ�േ�ാ;

(ബി) ഈ വ�ഷം എ� �മേ��ക�  കെ��ിെയ�ം ��ത റിേ�ാ��കളി�
സ��ാ� എ�് നടപടി സ�ീകരി�െവ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ധനകാര� പരിേശാധന വിഭാഗേ�ാ�ം ജി� പരിേശാധന ��ാ�കേളാ�ം
വാഹന പരിേശാധന നടേ��തി� എ�് നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ;

ഉെ��ി� ഇ�കാരം ഒ� നി�േ�ശം ന��വാ��ായ സാഹചര�െമ�ാണ്;
��ത ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ?

വിദ�ാഭ�ാസ വാ� തിരി�ടവ് സഹായ പ�തി

5801. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം
കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിദ�ാഭ�ാസ വാ� തിരി�ടവ് സഹായ പ�തി �കാരം അ�ഹരായ
അേപ�ക��് ര�ാം ഗ� അ�വദി�ാ� വിഷയം സർ�ാരിെ�
��യിൽ വ�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�ാര��ി�� േപാരാ�ക�  പരിഹരി��തിന് നടപടിക�
സ�ീകരി�േമാ?

ഹൗസിംഗ് േബാ�ഡി�� ബ�ജ�് വിഹിതം

resource://app/res/html5.html

21 of 129 Tuesday 12 November 2019 09:21 AM



5802. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം
കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  നിലവി�  വ�േശഷം ബ�ജ�ി�  2016-17,  2017-18,

2018-19,  2019-20  വ�ഷ�ളി�  േകരള േ��് ഹൗസിംഗ് േബാ�ഡിന്
�ാ�/േനാ� �ാ� ഫ�് ഇന�ി� �ക വകയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ഓേരാ വ�ഷ�ം േബാ�ഡ് െചലവഴി� �ക എ�െയ�്
വ��മാ�േമാ;

(സി) േബാ�ഡിെ� പ�തി െചല�ക�  ശരാശരി�് താെഴയാെണ�്
വിലയി��ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി� ആയത് പരിഹരി��തിന് എെ�ാെ�
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

�ളയാന�ര േകരള�ിെ� �ന��ി�ായി ധനസമാഹരണം

5803. �ീ.അനി� അ�ര
,, ഐ.സി.ബാല���
,, വി.പി.സജീ��
,, എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം
കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ളയാന�ര േകരള�ിെ� �ന��ി�ായി ധനസമാഹരണം നട��തിന്
സം�ാന സ��ാ� ഇതിനകം സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) നവേകരള ��ി�ായി എ� േകാടി �പ ആവശ�മായി വ�െമ�ാണ്
കണ�ാ�ിയി��ത്;  ഇതിനകം സ�ീകരി� നടപടിക�  െകാ�് ഈ �ക
സമാഹരി�വാ� സാധി�െമ�് വിലയി���േ�ാ;

(സി) �ന�  നി��ാണ പ�തി�ായി ഇതിനകം ഏെതാെ� വിേദശ
സ��ാ�/ഏജ�സിക�മായി ച�� നട�ി;

(ഡി) ആ�.െഎ.ഡി.എഫ്,  എ�.െഎ.ഡി.എ,  ഹ�േകാ എ�ിവയി�  നി�ം
ലഭ�മാ�� �ക പ�തി �ന�മീകരണ�ി�െട നവേകരള നി��ിതി�ായി
ഉപേയാഗി�വാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

സാ�ഹ� �ര�ാ െപ�ഷ�

5804. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

resource://app/res/html5.html

22 of 129 Tuesday 12 November 2019 09:21 AM



(എ) േകരള�ി� സാ�ഹ� �ര�ാ െപ�ഷ� വാ�� എ� �ണേഭാ�ാ��
ഉ�്;

(ബി) ഓേരാ വിഭാഗ�ി�ം എ� �ണേഭാ�ാ��  എ�് ഇനം തിരി�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഓേരാ വിഭാഗ�ി�ം എ� �പ വീതമാണ് മാസം ന���െത�ം അതി�
േക� സ��ാരിെ� വിഹിതം ഓേരാ വിഭാഗ�ി�ം എ� �പയാണ്
ലഭി��െത�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം സാ�ഹ�േ�മ െപ�ഷ�
ഇന�ി� എ� േകാടി ന�കി എ�ം അതി� േക� വിഹിതം എ� േകാടി
കി�ി എ�ം വ��മാ�ാേമാ?

സാ�ഹ�േ�മ െപ�ഷ�

5805. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഒ� അേപ�കന് സാ�ഹ�േ�മ െപ�ഷ�  ലഭി��തിന് നിലവിെല
മാനദ���  (വ�ത�� വിഭാഗ�ി�  വ�� െപ�ഷ�  വ�ത��
മാനദ���  ഉെ��ി�  അവ ഓേരാ�ം)  എ�ാണ് എ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഒ� �ണേഭാ�ാവിന് നിലവി� ര�് തരം െപ�ഷ� അ�വദനീയമാേണാ;

ആെണ�ി� അതിെ� മാനദ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

സാ�ഹ��ര�ാ െപ�ഷ�

5806. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സാ�ഹ��ര�ാ െപ�ഷെ� ���ിയ മാനദ�മ�സരി�് ഇതിനകം എ�
േപ��് െപ�ഷ� ന�െ��; ജി� തിരി�� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഓണ�ിന് സാ�ഹ��ര�ാ െപ�ഷ� �ടി�ിക സഹിതം ന���തിനായി
ഏെത�ി�ം �ാപന�ി� നി�ം വാ� എ��ി�േ�ാ;  ഉെ��ി� ഓേരാ
�ാപന�ി�  നി�ം വായ് പ എ�� �ക�ം അതിെ� പലിശ നിര�ം
വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ�കാരം എ�� വാ�യി�  എ� �ക ഇതിനകം തിരി�ട�െവ�്
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വിശദമാ�േമാ?

ൈവ�ം താ��് ആ�പ�ിയി� �ക അ�വദി��തിന് �േത�ക അ�വാദം

5807. �ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ൈവ�ം താ��് െഹ�ക�ാ�േ��് ആ�പ�ിയി�  ഓ�ിജ�  �ാ�്
�ാപി��തി�േവ�ി എം.എ�.എ.  ആ�ി വികസന ഫ�ി�നി�ം �ക
അ�വദി��ത് സംബ�ി�് �േത�ക അ�വാദ�ിനായി എം.എ�.എ.

ന�കിയ ക�ിേ��ളള �ട�നടപടിക�  ഏത് ഘ��ിലാെണ�്
വ��മാ�േമാ?

ൈവ�ം മ�ല�ിെല പ�തിക�

5808. �ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം  2016-17,  2017-18,

2018-19  വാ�ഷിക ബ �ജ�കളി�  ൈവ�ം മ�ല�ി�  അ�വദി�
പ�തിക�െട വിശദാംശ��  ഓേരാ പ�തി�ം അ�വദി� �ക�െട
വിവര�� സഹിതം വിശദമാ�ാേമാ?

ൈവ�ം മ�ല�ിെല പ�തിക�െട �േരാഗതി

5809. �ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈവ�ം നിേയാജകമ�ല�ി�  എം.എ�.എ.�െട �േത�ക വികസന
ഫ�് ഉപേയാഗി�് നട�ാ��  2016-17  �ത�  2019-20  വെര��
പ�തിക�െട നിലവിെല �േരാഗതി ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഓേരാ പ�തി�ം എ� �പ െചലവഴി�ി��്;  ഏെതാെ� ���ിക�െട
ബി�ക� മാറി ന�കിയി��്; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) എം.എ�.എ.  എസ്.ഡി.എഫ് �കാരം ഇനി എ� �ക�� പ�തികളാണ്
ശിപാ�ശ െച�ാ� കഴി��െത�് വ��മാ�േമാ?
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ഏ��ം ഉയ�� െപ�ഷ� �ക ലഭി� െപ�ഷണ�

5810. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2019 ഒേ�ാബ� മാസം സം�ാന�് ഏ��ം ഉയ�� െപ�ഷ� �ക ലഭി�
െപ�ഷണ� ആര് എ� വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ഉേദ�ാഗ�� റി�യ� െച� സമയെ� ഒൗേദ�ാഗിക േമ�വിലാസ�ം
വ�ഷ�ം ലഭ�മാ�േമാ?

താ�� സ��� �ടിെവ� പ�തി�െട ര�ാം ഘ�ം ഫ�്

5811. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) താ�� നിേയാജക മ�ല�ിെല സ��� �ടിെവ� പ�തി�െട ഒ�ാം
ഘ��ിനായി അ�വദി�  100  േകാടി �പ വിനിേയാഗി� സാഹചര��ി�
ര�ാം ഘ�മായി ഡി�ിബ�ഷ�  ൈല�  �ാപി��തിന് ഫ�്
അ�വദി��തിന് ഇറിേഗഷ� വിഭാഗം െ�ാേ�ാസ� സമ��ി�ി�േ�ാ;

(ബി) േമ��ചി�ി� െ�ാേ�ാസലി�  എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്
അറിയി�േമാ;

(സി) ഒ�ാം ഘ�ം ���ീകരി� �ിതി�് പ�തി ���ീകരണ�ിനായി ര�ാം
ഘ�ം ഫ�് അ�വദി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

വ��ല മ�ല�ിെല ആ�ി വികസന പ�തി

5812. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം ആ�ി വികസന പ�തി �കാരം
വ��ല നിേയാജക മ�ല�ി�  ശിപാ�ശ െച� പ�തിക�
ഏെത�ാെമ�് അറിയി�ാേമാ;  ��ത പ�തിക��് എ� �പ�െട
ഭരണാ�മതി ന�കിെയ�ം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തികളി�  ���ിയായ ���ിക�  ഏെത�ാെമ�്
വ��മാ�ാേമാ;
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(സി) ��ത പ�തികളി�  ���ീകരി�ാ� ���ിക�  ഏെത�ാെമ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ���ീകരി� ���ിക�  ഓേരാ�ി�ം െട��  േസവിം�സ് എ�
�പെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

ആല�� മ�ല�ിെല ആ�ി വികസന പ�തി

5813. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം
കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2017-18, 2018-19 വ�ഷ�ളി� ആല�� മ�ല�ിെല ആ�ി വികസന
പ�തിയിേല�് നി�േ�ശി� ���ികളി�  ഏെത�ാം ���ീകരി�െവ�്
അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഏെത�ാം പ�തികളാണ് ഇനി ���ീകരി�ാ��ത്;  ��ത
���ിക�െട �േരാഗതി സംബ�ി�് വിശദാംശ�� ന�കാേമാ?

ആല�� മ�ല�ി� അ�വദി� പ�തിക�

5814. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം വാ�ഷിക ബജ�കളി� ആല��
മ�ല�ി�  അ�വദി� പ�തിക�െട വിശദാംശ��  ഓേരാ പ�തി�ം
അ�വദി� �ക�െട വിവര�� സഹിതം വിശദമാ�ാേമാ?

മാന�വാടി നിേയാജക മ�ല�ിെല പ�തിക�

5815. �ീ.ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

മാന�വാടി നിേയാജക മ� ല�ി�  2017-18,  2018-19,  2019-2020

എ�ീ സാ��ിക വ�ഷ�ളിെല ബജ�ി�  20%  വിഹിതം അ�വദി�
���ിക�  ഏെത�ാമാെണ�് സാ��ിക വ�ഷം തിരി�്
വ��മാ�ാേമാ?

ബി�ക� അ�വദി��തിെല കാലതാമസം
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5816. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം
കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� സ��ാ� നിയ�ണ�ി�ം, േമ�േനാ��ി��� നി��ാണ
���ിക�െട ഭാഗമായി ന�കിയി�� ബി�ക�  അ�വദി��തിന്
കാലതാമസം േനരി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എം.എ�.എമാ�െട വികസന ഫ�ിെ� ഭാഗമായി സമ��ി��
കരാ�കാ�െട ബി�ക�  അട�ം മാറി ന���തിന് കാലതാമസം
േനരി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ?

ഇരി�ാല�ട ജനറ� ആ�പ�ിയിെല ര�ാം ഘ�നി��ാണം

5817. െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം
കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഇരി�ാല�ട ജനറ�  ആ�പ�ിയിെല ര�ാം ഘ�നി��ാണ�ിന്
ഭരണാ�മതി ന���ത് സംബ�ി� നടപടിക�െട നിലവിെല �ിതി
വിശദമാ�ാേമാ?

ഇരി�ാല�ട മ�ല�ിെല ആ�ി വികസന ഫ�്

5818. െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം
കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2017-18,  2018-19  വ�ഷ�ളി�  ഇരി�ാല�ട നിേയാജക
മ�ല�ിനായി ശിപാ�ശ െച� ആ�ി വികസന ഫ�ിെല ���ിക�െട
�േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;

(ബി) 2018-19  സാ��ിക വ�ഷ�ിെല ആ�ി വികസനഫ�ി�  ഉ�െ��
���ികളി� എ� എ��ിന് ഡി.പി.ആ�. ത�ാറാ�ി സമ��ി�ി�െ��്
െവളിെ���ാേമാ;

സം�ാന�ിെ� വിഭവ സമാഹരണം ഉൗ��ിതെ����

5819. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നി�തി പിരിവ് ഉൗ��ിതെ���ി�ം അനാവശ�െചല�ക�ം ���ം
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ഒഴിവാ�ി�ം നിലവി�ളള വ�യനിയ�ണ ഉ�ര�ക�  ക�ശനമാ�ി�ം
സാ��ിക അ�ട�ം പാലി�െമ� �ഖ�ാപനം �ാവ��ികമാ��തിന്
സ��ാരിന് സാധി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� എ�െകാ�്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) കഴി� സാ��ിക വ�ഷം സം�ാന�ിെ� റവന� വ�മാന�ം, െചല�ം
എ�യായി��െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) െചലവ് വരവിെന�ാ�  ��� സാഹചര��ി�  സം�ാന�ിെ� വിഭവ
സമാഹരണം ��ത� ഉൗ��ിതെ����തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ; എ�ി�
ഇതിെ� അടി�ാന�ി�  സ�ീകരി� നടപടിക�  എെ�ാെ�യാെണ�്
വിശദമാ�ാേമാ?

മാേവലി�രയി� േകാ��് േകാം��ിന് �ക

5820. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

മാേവലി�രയി�  േകാ��് േകാം��് �ാപി��തി�ളള �ക
അ�വദി��തി�ളള നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

വാ�് നി�തി �ടി�ിക

5821. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സം�ാന�് എ� �പ�െട വാ�് നി�തി �ടി�ികയാണ്
നിലവി�ളളെത�് അറിയി�േമാ;  ഇതി�  പിരിെ���ാ�� �ക
എ�യാെണ�് കണ�ാ�ിയി�േ�ാ;  എ� �ക പിരിെ���െവ�്
അറിയി�േമാ?

വാ�്, ജി.എസ്.ടി എ�ിവ �റവ് െച� ന��� സാഹചര�ം

5822. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം
കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2011-16  കാലയളവി�  പി.ഡ��.ഡി.  വ��ി�നി�ം ബി�ക�
സമ��ി��തിെ� ഭാഗമായി വാ�്,  ജി.എസ്.ടി എ�ിവ �റവ് െച�
ന��� സാഹചര�ം ധനകാര�വ��ിെ� ��യി�െപ�ി�േ�ാ;  എ�ി�
വിശദവിവരം ന��േമാ;
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(ബി) ഇ�കാരം ഈടാേ��� നി�തിക�  ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ��  �റവ്
െച�ത് കാരണം േകാ��ാ��മാ�� വലിയ �ക നി�തി �ടി�ികയായി
മാറിയി�ളള സാഹചര�ം വ�േച��ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദവിവരം ന��േമാ;

(സി) ഈ സാഹചര�ം ഒഴിവാ��തി�ം ��ം പരിഹരി��തി�മായി നടപടി
സ�ീകരി�േമാ; ഇെ��ി� എ�െകാ�്; വിശദവിവരം ന��േമാ?

േകാേമ��� ടാ�് ഡി�ാ��്െമ�ിൽ ഉ�തതല ക�ി�ി

5823. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാേമ���  ടാ�് ഡി�ാ��്െമ�ി�  ജി.എസ്.ടി.നിലവി�  വ�തി�േശഷം
ഉേദ�ാഗ� �ന:സംഘടന�് �പീകരി�ി�� ഉ�തതല ക�ി�ി�െട
�വ��ന �േരാഗതി അറിയി�േമാ;

(ബി) േമ� �ചി�ി� ക�ി�ി റിേ�ാ��് സമ��ി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ��ത ഉ�തതല ക�ി�ി�െട റിേ�ാ��ിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ക�ി�ി�െട �പാ�ശക�  എേ�ാ�  നട�ിലാ�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�്
വ��മാ�േമാ?

�ഷറി ബാ�ിംഗ് �ഗമമാ��തിന് എ.�ി.എം. സംവിധാനം

5824. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സം�ാനെ� �ഷറി ബാ�ിംഗ് �ഗമമാ��തിന് എ.�ിഎം.  സംവിധാനം
ഏ�െ���� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദാംശം വ��മാ�ാേമാ?

�ഷറി വ��ിന് �തിയ െക�ിടം

5825. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം ജി�യി� �ഷറി വ��ിന് �തിയ െക�ിട�� നി��ി��ത്
എവിെടെയ�ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) അവ�െട നി��ാണ �േരാഗതിെയ�റി�് വിശദമാ�ാേമാ?
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കാസ�േഗാഡ് സ��ഷറി

5826. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം
കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് സ��ഷറി ഓഫീസ് ഇേ�ാ�  �വ��ി��ത്
എവിെടെയ�ം ഏത് െക�ിട�ിലാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) കാസ�േഗാഡ് സ��ഷറി ഓഫീസ് ഏത് വ�ഷ�ിലാണ് �വ��നം
ആരംഭി�ത്;  ഇ�വെര �വ��ി�ി��ത് സ��ം െക�ിട�ിലായി�േ�ാ;

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�വെര �വ��ി�ി�� െക�ിട�ിെ� ഇേ�ാഴെ� അവ�
എ�ാെണ�ം �തിയ െക�ിടം നി��ി�ാ�  തീ�മാനമായി�േ�ാ എ�ം
വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) എ�ി�  െക�ിട�ിെ� നി��ാണം എേ�ാ�  �ട�ം;  നി��ാണെ�ലവ്
എ�യാണ്;  ആ��ാണ് കരാ�  ന�കിയി�ളളത്;  നി��ാണ കാലാവധി
എ�യാണ്; വ��മാ�ാേമാ?

അ�മാലി സ��ഷറി ഓഫീസി� ഇടപാ�ക� �ംഭി�� അവ�

5827. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�മാലി നിേയാജക മ�ല�ിെല അ�മാലി സ��ഷറി ഓഫീസിെല
ബാ�റി തകരാറിെന �ട��് �ഷറി ഇടപാ�ക�  �ംഭി�� വിവരം
��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ടി ഓഫീസിെല ബാ�റി തകരാറ് പരിഹരി��തിന് കഴി� അ�്
മാസമായി ക�് ന�കിയി�ം പരിഹാരം കാണാ�തിെ� കാരണം
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) കഴി� �ളയ�ിന് േശഷം അടി�ടി ൈവദ�ത ബ�ം തട�െ���
സ��ഷറിയി�  ഇടപാ�കാ��് ഉ�ാ�� ��ി��ിന് അടിയ�ര
പരിഹാരം കാ��തിനായി എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി��െത�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) േമ�വിഷയ�ിന് പരിഹാരം കാ��തിന് അ�മാലി സ��ഷറി ഓഫീസ�
േമലധികാരിക��് ന�കിയ ക�ക�െട പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;
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(ഇ) േവഗ�ി�  പരിഹാരം കാേണ� വിഷയ�ി�  മാസ�േളാളം പരിഹാരം
കാണാെത �ഷറി ഇടപാ�കാെര �യാസ�ിലാ��വ�െ�തിെര എ�്
നടപടിയാണ് സ�ീകരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

െവ�� ഒഴിവ് നിക��തി�� നടപടി�മ��

5828. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിലവി�  െവ��  മരണെ��കേയാ ഏെത�ി�ം സാഹചര��ി�
ഒഴിവാ�െ��കേയാ െച�� അവസര�ി�  െവ��  ഒഴിവ്
നിക��തി�� നടപടി�മ�� വിശദമാ�ാേമാ?

(ബി) േകാഴിേ�ാട് ജി�യി�  ഏെതാെ� പ�ായ�കളി�  െവ��  ഒഴിവ്
ഉെ��് പറയാേമാ;

(സി) ഒഴി�ക� നിക��തിന് അേപ� സ�ീകരി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ?

െകാേ�ാ�ി സ��ഷറി

5829. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മല�റം ജി�യിെല െകാേ�ാ�ി സ��ഷറിയിെല േജാലിഭാരം �ലം ഇത്
വിഭജി�് മെ�ാ� സ��ഷറി ആരംഭി�വാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;

വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) സം�ാനെ� �ഷറി ഇടപാടിെ� േതാത് അ�സരി�് താ��്
ആ�ാന�� ഒ� സ��ഷറിയി�  എ� ത�ികകളാണ്
ഉ�ാേവ�െത�ം ഏെത�ാം ത�ികകളാെണ�ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) െകാേ�ാ�ി സ��ഷറിയി�  �തിയ ത�ിക ��ി�� കാര�ം
പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

�ഷറി നിേ�പ�� ആക�ഷകമാ�ാ� നടപടി

5830. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സ��ാ� ജീവന�ാ�െട ശ�ളം �ഷറി അ�ൗ�് വഴി വിതരണം െച�ാ�
നടപടിക�  സ�ീകരി� സാഹചര��ി�  �ഷറി നിേ�പ��  ��ത�
ആക�ഷകമാ�ാ� എെ��ി�ം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) �ഷറികളി�  എ.ടി.എം.സൗകര�െമാ���തിന് ആവശ�മായ അടിയ�ര
നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

�ഷറി �േഖന െപ�ഷ� വാ��വ�െട എ�ം

5831. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2019  ഒേ�ാബ�  മാസം �ഷറി �േഖന െപ�ഷ�  ൈക��ിയ
െപ�ഷൻകാ�െട എ�ം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) 2019 ഒേ�ാബ� മാസം െപ�ഷ� വിതരണ�ിനായി എ� �ക െചലവഴി�;

വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�േമാ?

േലാ�റി ഏജ�മാ�െട ആ��ല���

5832. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം
കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വ�കിട േലാ�റി ക�വട�ാ�ം െച�കിട ക�വട�ാ�മായി
എ� ല�ം േപരാണ് അംഗീ�ത ഏജ�സി എ��ി��തായി��ത്;
ജി�തിരി�� കണ�് ന��േമാ;

(ബി) േലാ�റി ക�വട�ാ�െട േ�മനിധിയി� നി�ം ഏജ�്മാ��് ന�കി വ��
ആ��ല��� എെ��ാമാണ്; അറിയി�േമാ;

(സി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം �തിയതായി എെ��ി�ം
ആ��ല�ം ഇവ��് അ�വദി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  വിശദ വിവരം ന��േമാ;

വ��മാ�േമാ?

ഭാഗ��റി സ�് ഓഫീ�ക�

5833. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) തി�വന��രം ജി�യി�  ഭാഗ��റി വ��ിന് എ� ഭാഗ��റി സ�്
ഓഫീ�ക� നിലവി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഭാഗ��റി സ�് ഓഫീ�ക� നിലവിലി�ാ� മ�ല�ളി�/താ��കളി�
ആയവ ആരംഭി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; അറിയി�േമാ?

ഭാഗ��റി വ��് �േഖന വി�ന നട�ി വ�� േലാ�റിക�

5834. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം
കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സ��ാ�  ഭാഗ��റിവ��് �േഖന വി�ന നട�ി വ��
േലാ�റിക�  ഏെത�ാമാെണ�് അറിയി�േമാ;  ഇവ�െട നിലവി�� വില
വ��ി�ി�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) നിലവി�  ഓേരാ ഇന�ി�ം എ� േലാ�റികളാണ് അ�ടി��െത�്
അറിയി�േമാ;  ഇത് സം�ാന�ിെല േലാ�റി ആവശ�ം നിറേവ�ാ�
പര�ാ�മാേണാ; എ�ി� വിശദവിവരം ന��േമാ?

േലാ�റി സ�ാനഘടനയിെല മാ���

5835. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന േലാ�റി�െട സ�ാനഘടന,  ഏജ�്മാ��� ക�ീഷ�
എ�ിവയി�  എെ��ാം മാ��ളാണ് സ��ാ�  നട�ാ�ിയി��ത്;
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��തായി േലാ�റി ഏജ�സിക�  െതാഴി�  രഹിത��് അ�വദി��തി�ം
സ�ാന�ക കാലതാമസം �ടാെത വിതരണം െച��തി�ം സ��ാ�
നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�് അറിയി�േമാ?

േലാ�റിയി� നി�ം സ��ാരിന് ലഭി� ലാഭവിഹിതം

5836. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം
കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം 2019 െസ��ംബ� 30 വെര
േലാ�റിയി�  നി�ം സ��ാരിന് ലഭി� ലാഭവിഹിതം എ�യാെണ�്
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വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതി� നി�് കാ�ണ� പ�തി�ായി വിനിേയാഗി� �ക എ�  ;വിശദവിവരം
ന��േമാ;

(സി) 2011-16  വെര കാലയളവി�  േലാ�റിയി�  നി�ം ലഭി� ലാഭവിഹിതം
എ�യായി��; വ�ഷം തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�േമാ ?

എ��് േലാ�റി മാഫിയ

5837. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം
കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് എ��് േലാ�റി മാഫിയക�െട �വ��നം നിലവി�േ�ാ;

എ�ി� വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) ഇതിെ� അടി�ാന�ി�  എ��് േലാ�റി �വ��നം
അവസാനി�ി��തിനായി സ��ാ�  സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�
എെ��ാമാണ്;

(സി) എെ��ാം നിയമനടപടികളാണ് സ��ാ� ഇ�ാര��ി� സ�ീകരി�ി��ത്
എ�് അറിയി�ാേമാ ?

േകരള ഫിനാ�ഷ�� േകാ��േറഷ�

5838. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള ഫിനാ�ഷ�� േകാ��േറഷെ�  (െക.എഫ്.സി.)  എ� ശാഖകളി�െട
ബിസിനസ് സംരംഭക��് വാ� ന���;

(ബി) 2018-19  സാ��ിക വ�ഷം ഇ�ര�ി�  എ� േകാടി �പ വാ�
ന��ക��ായി;  എ� ബിസിനസ് സംരംഭക��് ഇതിെ� �േയാജനം
ലഭി�; വ��മാ�േമാ;

(സി) 2018-19 സാ��ിക വ�ഷ�ി� എ� േകാടി �പ െക.എഫ്.സി. �് ലാഭം
കി�ി; അതി� എ� േകാടി �പ സ��ാരിന് വിഹിതമായി ന�കി;

(ഡി) നിലവി�  െക.എഫ്.സി.  �് വാ�യിന�ി�  എ� േകാടി �പയാണ്
�ടി�ികയിന�ി�  പിരി�കി�ാ��ത്;  എ�കാരമാണ് െക.എഫ്.സി.
�ടി�ിക പിരിെ����ത്; വിശദമാ�േമാ?
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�വാസി ചി�

5839. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �വാസി ചി�ി�െട നിലവിെല ൈ��ഡ് ഡിഫാ��്,  േനാ�  ൈ��ഡ്
ഡിഫാ��് എ�ിവ എ�യാണ്; ഇ� പരിഹരി��തിന് എ�് നടപടിയാണ്
സ�ീകരി�ി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �വാസി ചി�ിയിെല േപ�െമ�് േഗ�് േവ�മായി ബ�െ��് പരാതിക�
ഉ�ാ��േ�ാ; എ�ി� അത് പരിഹരി��തിന് എ�് നടപടി സ�ീകരി�;

വിശദമാ�ാേമാ?

വാ�ാ�ടി�ിക പിരിെ����തിന് സ�കാര� ഏജ�സികൾ

5840. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം
,, ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�
േഡാ.എം. െക. �നീ�
െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എഫ്.സി �ടി�ിക പിരിെ���ാ�  സ�കാര� ഏജ�സികെള
�മതലെ���ിയ� േപാെല മേ�െത�ി�ം െപാ�േമഖലാ �ാപന�ിെല
വാ�ാ�ടി�ിക പിരിെ����തിന് സ�കാര� ഏജ�സികെള
�മതലെ���ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െപാ�േമഖലാ �ാപന��െട വാ�ാ�ടി�ിക പിരിെ����തിന് സ�കാര�
�ാപന�െള �മതലെ���ാനിടയായ സാഹചര�ം വ��മാ�ാേമാ ?

െക.എസ്.എഫ്.ഇ.�െട �വാസി ചി�ി

5841. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

കി�ബി പ�തിയി�  ഫ�് കെ���തിെ� ഭാഗമായി നട�ിലാ�ിയ
െക.എസ്.എഫ്.ഇ.�െട �വാസി ചി�ി വഴി കി�ബിയിേല�് സ��ാ�
�തീ�ി� വ�മാനം ലഭി�ി�േ�ാ എ� കാര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ; എ�ി�
ഇതിെ� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?
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െക.എസ്.എഫ്.ഇ.�െട �വാസി ചി�ി

5842. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.എഫ്.ഇ.�െട �വാസി ചി�ിയി�െട എ� േകാടി �പ�െട ചി�ി
ഇടപാ�കളാണ് നിലവി� നട�വ��ത്; വ��മാ�േമാ;

(ബി) �വാസി ചി�ിയി�െട അ�� ര� വ�ഷ�ിനകം എ� േകാടി �പ
സമാഹരി�വാനാണ് സ��ാ� ല��മി��ത്; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(സി) നിലവി�  �വാസി ചി�ിക�െട േലല�ം ന�െ���ം എ�കാരമാണ്
നട�വ��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) �വാസി ചി�ിയി� േലല�ം ന�െ���ം ഒഴിവാ�ി ഓേരാ മാസ�ം ചി�ിയിെല
അംഗ��  �ടിയാേലാചി�് ചി�ി ലഭിേ�� ആെള കെ��ംവിധം
പരി�രി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; എ�ി� വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

കി�ബി േബാ�ക�

5843. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �വാസി ചി�ി വഴി സമാഹരി�� �ക കി�ബി പ�തികളിേല�ായി
വിനിേയാഗി��തിനായി െക.എസ്.എഫ്.ഇ.  �േത�കം �പക�പന െച�
കി�ബി േബാ�ക� ഇതിനകം �റ�ിറ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇതി�െട നാളി�വെര എ� േകാടി �പ സമാഹരി�;  ഈ േബാ�ിന്
സ��ാ� ഗ�ാര�ി ന�കിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ�കാരം കി�ബി േബാ�വഴി സമാഹരി�� �ക കി�ബി�െട ഏത്
അ�ൗ�ിലാണ് നിേ�പി�ി��ത്;  അതിന് ലഭി�� പലിശ എ�യാണ്;
കി�ബി േബാ�ിന് ന�േക� പലിശ എ�യാണ്; വ��മാ�ാേമാ?

�വാസി ചി�ി േകാ� െസ�റിെല െടലേഫാ�, ഇ��െന�് ചാ��ക�

5844. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �വാസി ചി�ി േകാ�  െസ�റിെല െടലേഫാ�, ഇ��െന�് ചാ��ക�
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നിലവി� ന���ത് കി�ബിയാേണാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈയിന�ി� കി�ബി ഇതിനകം എ� �ക ന�കി എ�റിയി�േമാ;

(സി) �വാസി ചി�ി�െട േസാ�് െവയ� വികസന�ം പരിപാലന�ം േമ�േനാ��ം
വഹി��ത് കി�ബിയാേണാ;  എ�െകാ�ാണ് ഇൗ �മതല ���മാ�ം
െക.എസ്.എഫ്.ഇ. �് ന�കാ�െത�് വ��മാ�േമാ?

�വാസി ചി�ി�് കി�ബി പണം

5845. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �വാസി ചി�ി�് േവ�ി ഏെത�ി�ം തര�ി�  കി�ബി പണം
െചലവഴി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഏെതാെ� ഇന�ളി�  എ� �പ വീതെമ�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) �വാസി ചി�ി�േവ�ി കി�ബി പണം െചലവഴി�ി�െ��ി�  ഇൗ �ക
െക.എസ്.എഫ്.ഇ.  തിരി�് ന�കിയി�േ�ാെയ�് െവളിെ���ാേമാ;

ഉെ��ി� എ� �പ ന�കിെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) കി�ബി, െക.എസ്.എഫ്.ഇ.�മായി ഇതി�േവ�ി കരാ� ഉ�ാ�ിയി�േ�ാ;

എ�ി� എ�ാണ് ��ത കരാ� ഉ�ാ�ിയെത�് െവളിെ���ാേമാ ;

(ഡി) �വാസി ചി�ി�േവ�ി കി�ബി പണം െചലവഴി�ത് എ� �തലാെണ�്
വ��മാ�േമാ?

�വാസി ചി�ി�ായി കി�ബി െചലവഴി� �ക

5846. �ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �വാസി ചി�ി�് േവ�ി ഏെത�ി�ം തര�ി�  കി�ബി പണം
െചലവഴി�ി�േ�ാ;എ�ിൽ ഏെതാെ� ഇന���് േവ�ി എ� �പ വീതം
ഇ�വെര െചലവഴി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �വാസി ചി�ി�് േവ�ി കി�ബി പണം െചലവഴി�ി�െ��ി�  ഈ �ക
െക.എസ്.എഫ്.ഇ തിരി� ന�കിയി�േ�ാ; എ�ി� എ� �പ തിരി�ന�കി;

(സി) �വാസി ചി�ി� േവ�ി കി�ബി പണം െചലവഴി�േ�ാ� ആ �ക തിരിെക
പിടി�െമ�് െക.എസ്.എഫ്.ഇ �മായി കരാ� ഉ�ാ�ിയി�േ�ാ;

(ഡി) �വാസി ചി�ി�േവ�ി കി�ബി പണം െചലവഴി� �ട�ിയത് എ�
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�തലാണ്; െക.എസ്.എഫ്.ഇ �മായി ഉ�ാ�ിയ കരാറിന് എ� �തലാണ്
�ാബല�ം ഉ�െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ഇ) �വാസി ചി�ി കാ�  െസ�റിെല െടലിേഫാ�  ഇ��െന�് ചാ��ക�
നിലവി� ന���ത് കി�ബി ആേണാ; ഈ ഇന�ി� കി�ബി എ� �പ
ന�കി;

(എഫ്) �വാസി ചി�ി�െട േസാ�് െവയ�  വികസന�ം പരിപാലന�ം േമ�േനാ�ം
വഹി��ത് കി�ബി ആേണാ; എ�് െകാ�ാണ് ഈ �മതല ���മാ�ം
െക.എസ്.എഫ്.ഇ �് ന�കാ�െത�് അറിയി�ാേമാ?

െക.എസ്.എഫ്.ഇ. യിെല ശി�ണ നടപടിക�

5847. �ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.എഫ്.ഇ.  യിൽ കഴി� അ� വർഷ�ി��ിൽ എ�
ഉേദ�ാഗ�രാണ് ശി�ണ നടപടിക��് വിേധയ�  ആയി��ത് എ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതി� എ� േപെര സ��ീസി� നി�് പിരി� വി�ി��് എ�് അറിയി�േമാ;

(സി) അ�ട� നടപടിക�െട ഭാഗമായി എ�േപ�  സ��ീസി�  നി�് �റ�്
നി��� എ�് വ��മാ�ാേമാ?

െക.എസ്.എഫ്.ഇ. ജീവനാ�ാ�െട േസവന േവതന വ�വ�ക�

5848. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.എഫ്.ഇ.  ജീവന�ാ�െട േസവന േവതന വ�വ�ക�െട
കാലാവധി എ�ാണ് അവസാനി��ത്;  അത് ����തി�ളള നടപടി
ഏ�ഘ��ിലാണ്; വ��മാ�േമാ;

(ബി) െക.എസ്.എഫ്.ഇ. �െട നിലവിെല േബാ�ഡ് �ാനേമെ���േശഷം എ�
ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര ശി�ണനടപടിക�  സ�ീകരി�െവ�ം എ� േപെര
സ��ീസി� നി�ം പിരി�വിെ��ം വ��മാ�ാേമാ?

െക.എസ്.എഫ്.ഇ.യിെല നിയമനം
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5849. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.എഫ്.ഇ.�െട  2019  െസ��ംബ�  മാസെ� ബിസിന�് റിവ�
അ�സരി�് മാേനജ�, അസി��് മാേനജ�, അസി��്, പ��, പി.�ി.എസ്.
ത�ികകളി� എ� വീതം ഒഴി�ക��്; ഇവയി� നിയമനം നട�ിയി�േ�ാ;

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സാ��ിക വ�ഷം െക.എസ്.എഫ്.ഇ.  �തിയ �ാ�ക�
ആരംഭി�വാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;  ഉെ��ി�  എവിെടെയ�ാം;  വിശദാംശം
ന��േമാ;

(സി) ഒ� �തിയ �ാ�് �ട�േ�ാ� എ� �ാ�കെളയാണ് നിയമി��ത്;
ഏെതാെ� േപാ�ിലാണ് നിയമനം നട��ത്; വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) നിലവി� എ� �ാ�കളി� �ാ�് മാേനജ� ത�ിക ഒഴി�കിട���്;
��ത ത�ികയി�  നിയമനം നട��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ
എ�റിയി�ാേമാ?

െക.എസ്.എഫ്.ഇ

5850. �ീ.സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.എഫ്.ഇ.  �െട  2019 െസ�ംബ� ബിസിനസ് റിവ� അ�സരി�്
മാേനജ�, അസി��് മാേനജ�, അസി��്,  പ��, പി.�ി.എസ്
ത�ികകളി�  എ� വീതം ഒഴി�ക�  ഉ�്;  ഇവയി�  നിയമനം
നട�ിയി�േ�ാ; ഇെ��ി� കാരണം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ സാ��ിക വ�ഷം എ� �ാ�കളാണ് ��തായി ആരംഭി�ാ�
ഉേ�ശി��െത�് പറയാേമാ;  ഇതിെ� നടപടിക�െട നിലവിെല �ിതി
വ��മാ�േമാ;

(സി) ഒ� �തിയ �ാ�് �ട�േ�ാ�  എ� �ാ�കെള ഏെതാെ�
ത�ികകളി� നിയമി�ാ�െ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) നിലവി� �ാ�് മാേനജ� ത�ിക ഒഴി� കിട�� എ� �ാ�ക��്;
ഇവയിെല നിയമന നടപടിക�  ���ിയാ�ാ�തിന് കാരണം
വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ഒ� അസി��് മാേനജ� മാ��� എ� െക.എസ്.എഫ്.ഇ.  �ാ�ക�
സം�ാന�് �വ��ി���്;
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(എഫ്) ഒ�ി�  ��ത�  അസി��് മാേനജ�  ത�ിക�െട ഒഴി�ക�
ഉ�ായിരി�ക�ം എ�ാ�  ഒ� അസി��് മാേനജെര മാ�ം വ�്
�വ��ി�ി�� എ� �ാ�ക� സം�ാന�െ��് അറിയി�ാേമാ?

െക.എസ്.എഫ്.ഇ. േകാ� ആ�ിേ�ഷ� േസാ�് െവയ�

5851. �ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.എഫ്.ഇ.  �െട െഹഡ് ഓഫീസ്,  റീജിയണ�  ഓഫീസ്,  റവന�
റി�വറി ഓഫീസ് എ�ിവ േകാ�  ആ�ിേ�ഷ�  േസാ�് െവയ�മായി
ബ�ി�ി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇെ��ി� എ�െകാ�ാണ് കാലതാമസം േനരി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

ഇതി�ളള നടപടിക� എ�ായി എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

െക.എസ്.എഫ്.ഇ. �ാ�് ഓഫീ�ക�െട നവീകരണം

5852. �ീ.പി.െക.അ� റ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.എഫ്.ഇ.  -�െട �ാ�് ഓഫീ�ക�  നവീകരി��തിന് എ�
േകാടി �പ ഇൗ സാ��ിക വ�ഷം െചലവഴി�ി�െ��് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) എ� �ാ�കളാണ് ഇ�കാരം നവീകരി�ി��െത�് െവളിെ���ാേമാ;

(സി) ഒാേരാ �ാ�ിേ��ം നവീകരണ�ിനായി ന�കിയിരി�� ബ�ജ�്
വിഹിതം എ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ഏെതാെ� ഏജ�സിക��ാണ് ഇൗ കരാ�  ന�കിയിരി��െത�്
വ��മാ�േമാ?

െക.എസ്.എഫ്.ഇ. ജീവന�ാ�െട കാലാവധി കഴി� േസവന-േവതന
വ�വ�ക�െട പരി�രണം

5853. �ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.എഫ്.ഇ.-യിെല ജീവന�ാ�െട കാലാവധി കഴി�
േസവന-േവതന വ�വ�ക�  പരി�രി��തി�� നടപടിക�
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സ�ീകരി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� നടപടി സ�ീകരി�േമാ ;

(ബി) �തിയ േസവന-േവതന വ�വ�ക� എ� �ത� നട�ി� വ��ാനാണ്
ഉേ�ശി��െത�് പറയാേമാ ?

െക.എസ്.എഫ്.ഇ. ജീവന�ാ�െട സഹകരണസംഘ�ിെല തിരിമറി

5854. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം
കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.എഫ്.ഇ.  ജീവന�ാ�െട തി�വന��രം �ാച�വി��
സഹകരണ സംഘ�ി� നട� തിരിമറി�മായി ബ�െ��് ഇടപാ�കാ��്
സംഭവി� ന�ം നിക��തിന് െക.എസ്.എഫ്.ഇ. എ�് നടപടി സ�ീകരി�;

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതിനായി ഇതിനകം എ�് �ക ന�കി;  ന�കിയ �ക എ�കാരമാണ്
തിരി� പിടി��ത്;  അതിനായി എ�് ഗ�ാര�ിയാണ് സ��ാ�
ന�കിയി��ത്; വ��മാ�േമാ?

��� ജി�യി� െക.എസ്.എഫ്.ഇ. �ാ�ക�

5855. െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം
കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി� േശഷം എ� െക.എസ്.എഫ്.ഇ.

�ാ�കളാണ് ��� ജി�യി� ��തായി ആരംഭി�ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ���  ജി�യി�  �തിയ �ാ�ക�  ആരംഭി��തിന് ഏെത�ാം
�ല�ളാണ് െക.എസ്.എഫ്.ഇ.�െട പരിഗണനയി��ത്;  �ല��
തീ�മാനി�് ആയതിന് അ�ിമ അംഗീകാരം ന�കിയി�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ?

െക.എസ്.എഫ്.ഇ.യിെല മീഡിയ ക�സ���് നിയമനം

5856. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം
കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

െക.എസ്.എഫ്.ഇ.യിെല നിയമന��  പി.എസ്.സി.  വഴിേയാ
എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�് വഴിേയാ ആയിരിെ� െക.എസ്.എഫ്.ഇ.�െട
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�വാസി ചി�ി ഓഫീസി�  മീഡിയ ക�സ���ിെന എ�കാരമാണ്
നിയമി�െത�് വ��മാ�േമാ;

െമഡി�� ഇ��റ�സ് പ�തി

5857. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  ജീവന�ാ��ം െപ�ഷ�കാ��ം േവ�ി നട�ിലാ��തിന്
തീ�മാനി�ി�� െമഡി�� ഇ��റ�സ് പ�തിയി� പ�ാളിയാ��തി�്
സം�ാനെ� �ധാന ആ�പ�ിക�  ഉ�െ��ി�ി� എ� വിവരം
��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) ��ത പ�തിയി�  ��ത�  �ധാന ആ�പ�ികെള �ടി
ഉ�െ���േമാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഈ പ�തി നട�ിലാ��തി�േവ�ി െട�� നടപടി ���ീകരി�ി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ?

സ��ാ� ജീവന�ാ��� ആേരാഗ� ഇ��റ�സ് പ�തി

5858. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സ��ാ� ജീവന�ാ��� ആേരാഗ� ഇ��റ�സ് പ�തി അടിയ�രമായി
നട�ാ��തിനാവശ�മായ നടപടിക�  സ��ാ�  സ�ീകരി�േമാ;

വിശദമാ�േമാ?

സം�ാന ഇ��റ�സ് വ��ി� നട�ാ�ിയ പരി�ാര��

5859. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തിന് േശഷം സം�ാന ഇ��റ�സ്
വ��ി� നട�ാ�ിയ പരി�ാര�� എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) അതിെന �ടർ�് എെ�ാെ� �േയാജന��  ഈ േമഖലയി�
ഉ�ായി�െ��് വിശദീകരി�ാേമാ ?
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കയ� േമഖല�െട �ന:സംഘടന

5860. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം
കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  �ഖ�ാപി� കയ�  േമഖല�െട �ന:സംഘടന
ഫല�ാ�ിയിെല�ിയി� എ�ത് വ�തയേ�  ;  എ�ി�  ഇതി��
കാരണ�� എെ�ാെ�യാണ്; വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(ബി) പര�രാഗത കയ��� േമഖല�െട സംര�ണം,  വ�വസായ�ിെ�
സ��� നവീകരണം എ�ീ ല����  േന��തിന് എ�മാ�ം
കഴി�െവ�് വിശദമാ�േമാ ;

(സി) യ�വ��രണ�ി�  ഉൗ��  ന�കിയ ര�ാം �ന:സംഘടന െതാഴി�
അവസര�� നട�െ���വാ� ഇടയാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) കയ� �വ��ിെ� ഡിമാ�ി� വ��നവ് ഉ�ായി�േ�ാ;  ഇ�ാര��ി�
സ��ാ�  തല�ി�  എെ�ാെ� ഇടെപട�കളാണ് നട��ത്;
അറിയി�ാേമാ?

അരിയ�� പര�ാ� ബീ�ി� കയ��വ� പ�തി

5861. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�ി��് അരിയ��  പര�ാ�  ബീ�ി�  കയ��വ� പ�തി �കാരം
തീരേദശം സംര�ി��തിന് നിേവദനം ലഭി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത നിേവദന�ിേ��  സ�ീകരി� നടപടിക�  എെ�ാെ�യാെണ�്
െവളിെ���ാേമാ ;

(സി) ഇ�ാര��ിേ�� നടപടി സ�ീകരി��തിന് എെ��ി�ം തട��േ�ാെയ�്
വ��മാ�ാേമാ?

പ�െ�ാ�് േശഖരണം തേ�ശീയമായി നട�ി സം�രണം നട�ാ� നടപടി

5862. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കയ�  ഉ�പാദന�ിെ� അസം�ത വ�വായ പ�െ�ാ�് േശഖരണം
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ഫല�ദമായി നട�ാ�ത് കാരണം ഇേ�ാ�  ആയത് അയ�
സം�ാന�ളി�  നി�് ഇറ�മതി െചേ��ി വ��ത് സ��ാരിെ�
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) േകരള�ിെല പ�െ�ാ�ക� തമിഴ് നാ�ി� നി��വ� വ�് അവിേട�്
െകാ�േപായി സം�രണം നട�ി ന��് തെ� തിരി� ന��� കാര��ം
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഇതിന് പരിഹാരമായി പ�െ�ാ�് േശഖരണം ഇവിെട തെ� നട�ി
സം�രണം നട�ാ� സ��ാ� ��െെകെയ��േമാ; ആയതിന് എെ��ാം
നടപടിക� ആണ് സ�ീകരി� വ��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

േകരള േ��് കയ� േകാ��േറഷ� ലിമി�ഡിെല എ�.ഡി.�ാ��്

5863. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള േ��് കയ�  േകാ��േറഷ�  ലിമി�ഡിേല�ായി നട�ിയ
എ�.ഡി.�ാ��് പരീ�യിെല  (കാ�ഗറി നം.  665/2014)റാ�് പ�ികയി�
നി�ം ആെക എ� േപ��് നിയമനം ലഭി�ി��്; അറിയി�ാേമാ;

(ബി) കയ� േകാ��േറഷന് കീഴി�� ഓഫീ�കളി� നി�ം എ�.ഡി. �ാ��ിെ�
ഏെത�ി�ം ഒഴി�ക�  ഇനി�ം റിേ�ാ��് െച�ാ�  ബാ�ി�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ബാ�ി�െ��ി� അവ എ�് റിേ�ാ��് െച�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

െക - സ�ി�് േപാ���

5864. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക-സ�ി�് േപാ��ലി�  ഇ�വെര രജി��  െച� അേപ�ക�
എ�യാെണ�ം,  അതി� നിബ�ന പാലി�് ലഭി� അേപ�കളി� എ�
എ��ിന് അ�മതി ന�കിെയ�ം,  സം�ാന തല�ി�  അ�മതി
ആവശ���വ എ�യാെണ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) െക-സ�ി�് േപാ��� ഏത് ഏജ�സിയാണ് വികസി�ി�് ന�കിയെത�ം
��ത ഏജ�സി�് ഇതിനായി നാളി�വെര എ� �ക ന�കിെയ�ം
െവളിെ���േമാ?
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ലാപ് േടാ�ക�ം ടാ�ക�ം നി��ി��തി�� പ�തി

T 5865. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സ��ാ�  േന�ത��ി�  ലാേ�ാ�ക�ം ടാ�ക�ം
നി��ി��തി�� പ�തി�െട നിലവിെല �ിതി അറിയി�േമാ;

(ബി) എ�േ��് ഇവ വിപണിയി� എ�ി�ാനാ�െമ�് അറിയി�േമാ ;

(സി) ഇൗ പ�തിയി�െട എ� െതാഴിലവസര��  ��ി�െ��െമ�്
അറിയി�േമാ?

ബ�നില ഫാ�റി സ��യ�� നി��ി�ാ�� പ�തി

5866. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ്
,, െക.െജ. മാ�ി
,, വി.െക.�ശാ�്
,, പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം
�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അടി�ാന സൗകര���  സ�മാ�ി വ�വസായ��  ആരംഭി��തിന്
കി�� നട�� �വ��ന�ിെ� കാര��മത അവേലാകനം
െച�ി�േ�ാ;

(ബി) ബ�നില ഫാ�റി സ��യ��  നി��ി�ാ�� പ�തി�െട �േരാഗതി
അറിയി�ാേമാ;

(സി) കാ�നാട് �ാപി�� ഇലേ�ാണി�് മാ�ഫാ�റിംഗ് ���, ഒ��ാലം
ഡിെഫ�സ് പാ��്, പാല�ാട് െമഗാ �ഡ് പാ��് �ട�ിയ പ�തിക�െട
നിലവിെല �ിതി അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ഈ സർ�ാരിെ� കാല�് വിവിധ വ�വസായ പാ��ക� �ാപി�് എ�
സംരംഭക��് �മി അ�വദി�ി�െ��ം ആ േ�ാജ�ക� വഴി എ� േപ��്
െതാഴി�  ന�കാ�  സാധി�െമ�ാണ് കണ�ാ�ിയിരി��െത�ം
അറിയി�ാേമാ?

ത�രിത വ�ാവസായിക വികസനം

resource://app/res/html5.html

45 of 129 Tuesday 12 November 2019 09:21 AM



5867. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം
,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�
,, െക.സി.േജാസഫ്
,, പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� �വജന��െട െതാഴിലി�ാ��് അ�തി വ��വാ�
വ�ാവസായിക വികസനം ത�രിതെ���ക എ�ത് �ഖ� വിഷയമായി
സ��ാ� പരിഗണി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇ�ാര��ിനായി സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(സി) ന��ി�  �വ��ി�� െപാ�േമഖല �ാപന��
ലാഭ�ിലാ��തി�ം,  അവെയ മികവിെ� േക��ളാ��തി�ം നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ഇതിെ� ഭാഗമായി�ാേണാ െപാ�േമഖല �ാപന�ളിെല െചയ�മാ�ാ�െട
�ായപരിധി  75  വയ�ായി നിജെ���ിയി�� ��  സ��ാരിെ�
ഉ�രവി� േഭദഗതി വ��ി �തിയ ഉ�രവ് 4.11.2019 ന് ഇറ�ിയത്;

(ഇ) െചയ�മാ�ാ�െട ഉയ�� �ായം 75 വയ�ായി നിജെ���ിയ� കാരണം
��ത �ാനേ��് പരിഗണി�വാ�  അ�ഹത�ളള,  �ാവീണ��ളള
പലെര�ം ഒഴിവാേ�� സാഹചര�ം ഉ�ായി�േ�ാ;ഉെ��ി�
ആെരെയാെ�യാണ് ഇ�കാരം ഒഴിവാ�ിയത്എ�റിയി�ാേമാ?

വ�വസായ വ��് നട�ിയ േമളക�

5868. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�വസായ വ��ിന് കീഴി�  നട�ി വ��/നട�ാ�  ഉേ�ശി��
േമളക�/വിപണന േമളക�  �ട�ിയവെയ�റി�് വിശദാംശ��
ന�കാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം മല�റം ജി�യി�
വ�വസായ വ��ിന് കീഴി�  നട�ിയ േമളക�/വിപണന േമളക�
എ�ിവെയ�റി�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) നട� സാ��ിക വ�ഷം മല�റം ജി�യി�  വ�വസായ വ��ി� കീഴി�
നട�ിലാ�ി വ�� പ�തികെള�റി�് അറിയി�ാേമാ?
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നിേ�പം േ�ാ�ാഹി�ി��ം �ഗമമാ��ം നിയമം

5869. േഡാ.എം. െക. �നീ�
�ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�
,, പാറ�� അ��
,, െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം
�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നിേ�പം േ�ാ�ാഹി�ി��ം �ഗമമാ��ം നിയമം നിലവി�
വ�തിന് േശഷം നിേ�പ�ി��ായി�� �േരാഗതി വിലയി��ിയി�േ�ാ;

എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത നിയമം നിലവി� വ�് നാളി�വെരയായി�ം ച��� നി��ി�ാ�ത്
പലതര�ി�� ��ി��് ��ി�� കാര�ം ഗൗരവമായി കാ��േ�ാ;

എ�ി� ച��� നി��ി��തിെ� നിലവി�� �ിതി വ��മാ�േമാ?

െപാ�േമഖലാ �ാപന��

5870. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േ�ാ�  എ� െപാ�േമഖലാ
�ാപന�ളാ��ായി��െത�് ജി� തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവി�  എ� െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളാ��െത�് ജി� തിരി�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ��� സമയ�് ഉ�ായി��
െതാഴിലാളിക�െട എ�ം െപാ�േമഖലാ �ാപനം തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) നിലവി�  െതാഴിലാളിക�െട എ�ം എ�യാെണ�് �ാപനം തിരി�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ഇേ�ാ�� െതാഴിലാളികളി�  ശ�ളം കി�ാെത േജാലി െച��
െതാഴിലാളിക�െ��ി� വിശദാംശം ന�കാേമാ?

െപാ�േമഖലാ �ാപന��െട ലാഭ ന���

5871. �ീ.ടി.െജ. വിേനാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സം�ാനെ� വ�വസായ വ��ിന് കീഴി�� െപാ�േമഖലാ
�ാപന��െട ആെക ലാഭം  2018-19  �  എ�യാണ്;  ഇതി�  ഏ��ം
��ത� ലാഭം ഉ�ാ�ിയ ��് �ാപന�� ഏെതാെ�യാണ്; അവ�െട
ലാഭം എ�യാണ്;

(ബി) സം�ാന�് ന��ി�  �വ��ി�� െപാ�േമഖലാ �ാപന��െട
സ�ിത ന�ം 2018-19 � എ�യായി�� ;

(സി) ഇതി�  ഏ��ം ��ത�  ന���ാ�ിയ ��് �ാപന��
ഏെതാെ�യാണ്?

േകരള സിറാമി�ിെ� ൈവദ�തി �ടി�ിക

5872. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള സിറാമി�് ൈവദ�തി �ടി�ികയിന�ി�  എ� �കയാണ്
െക.എസ്.ഇ.ബി. �് ന�കാ��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇത് അട�ാ� എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇത് സംബ�ി�് ൈവദ�തി വ��മ�ി�മായി ബ�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ഇ�ാര��ി� തീ�മാനെമ���തിന് ബ�െ��വ�െട ഒ� േയാഗം വിളി�്
േച��ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േക� െപാ�േമഖലാ �ാപന�െള സ�കാര�വ�രി��തി�� നീ�ം

5873. �ീമതിഷാനിേമാ� ഉ�ാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �വ��ി�വ�� േക� െപാ�േമഖലാ �ാപന�െള
സ�കാര�വ�രി��തി�� േക�നീ�ം സം�ാനെ� െതാഴി� േമഖലെയ
എ�കാരമാണ് ബാധി�ി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇ�രം െപാ�േമഖലാ �ാപന�െള സംര�ി��തിന് സം�ാന
സ��ാ� എെ�ാെ� ഇടെപട�കളാണ് നട�ിയെത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ബി.എ�്.ഇ.എ�.  -ഇ.എം.സി.  യി�� അ�െ�ാ�് ശതമാനം
ബി.എ�്.ഇ.എ�.  -െ� ഓഹരിക�  സം�ാന സ��ാരിന്
ൈകമാറിയി�േ�ാ;  ഇതിനായി എ� �കയാണ് െചലവഴി�ത്;
വ��മാ�ാേമാ?
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െവ�� ഹി��ാ� ന�സ് �ി�റ് ഫാ�റി

T 5874. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െവ��  ഹി��ാ�  ന�സ് �ി�റ് ഫാ�റി അട���ിയതിെന�ട��്
ആ�ഹത��െട വ�ിലായ െതാഴിലാളിക�െട ���ൾ�് പരിഹാരം
കെ���� സംബ�ി�് സം�ാന സ��ാ� സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െവ��  ഹി��ാ�  ന�സ് �ി�റ് ഫാ�റി�െട�ം െതാഴിലാളിക�െട�ം
ര��് എെ��ാം നടപടിക� ൈകെ�ാ�ം എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) നിലവി�  ൈവദ�തി,  വന വിഭവ��െട �ടി�ികയിന�ി�  സ��ാരിന്
ന�കാ�� �ക�് െമാേറാേ�ാറിയം �ഖ�ാപി�േമാ;

(ഡി) പ�ിണിയിലായ െതാഴിലാളിക��് സൗജന� േറഷ�ം പകരം െതാഴി�ം
ന��വാ�  സ��ാ�  നടപടി സ�ീകരി�േമാ;  അടിയ�ിര സഹായധനം
�ഖ�ാപി�േമാ;

(ഇ) സം�ാന സ��ാ�  ക�നി ഏെ���ണം എ� ആവശ��ിന് േക�
ഗവ�െമ�റി� നി�� �തികരണം വ��മാ�ാേമാ;

(എഫ്) ക�നി സ�കാര� വ��രണം എ� േക� സ��ാ� നിലപാടി� ഇേ�ാ�
ഉ�ായിരി�� �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ?

െപാ�േമഖലാ �ാപന��െട �വ��നം െമ�െ���ാൻ നടപടി

5875. �ീ.പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�േമഖലാ �ാപന��െട �വ��നം ��ത�  �താര�മാ��തി�ം
അവ�െട െചലവ് ����തി�ം ഈ സ��ാ�  സ�ീകരി� നടപടിക�
എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ആേഗാളതല�ിെല വ�ാവസായ മാ���ം അനാേരാഗ�കരമായ ഇറ�മതി�ം
വിപണിയി�  നി�� ക�� മ�ര�ം സം�ാനെ� െപാ�േമഖലാ
�ാപന�െള എ�കാരമാണ് ബാധി�െത�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇത് മറികട�വാ�  എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്
അറിയി�ാേമാ;
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(ഡി) ഓേരാ െപാ�േമഖലാ �ാപനെ��ം �േത�കം �േത�കം പരിേശാധി�്
അതിെ� �വ��ന�ി�� ൈവകല�ം തി��ി �വ��നം
െമ�െ���വാ�  മാേന� െമ�് തല�ി�  നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വിശദമാ�േമാ?

െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളിെല െചയ�മാ�ാ�െട �ായപരിധി

5876. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ�
,, അ�പ് േജ�ബ്
,, ഷാഫി പറ�ി�
,, േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��സ��ാരിെ� കാല�് െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളിെല
െചയ�മാ�ാ�െട �ായപരിധി എ�പ�ിയ�് വയ�ാ�ം മാേനജിംഗ്
ഡയറ��മാ�െട �ായപരിധി അ�പ�ിയ�് വയ�ാ�ം
നിജെ���ിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ഉ�രവ് റ�് െച�് �തിയ ഉ�രവ് ഇറ�ിയി�േ�ാ;  �തിയ
ഉ�രവിെല നിബ�ന എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) എ�പ�ിയ�് വയ�് എ� �ായപരിധി റ�് െച�തിെ� കാരണം
വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) വ�വസായ വ��ിെ� കീഴി�� െപാ�േമഖലാ �ാപന�െള മികവിെ�
േക��ളാ��തിന് ഈ �ായപരിധി റ�ാ��  സഹായകരമാ�െമ�്
ക���േ�ാ;എ�ിൽ എ�കാരെമ�് െവളിെ���േമാ?

െപാ�േമഖലാ �ാപന���് ശ�ളഇന�ി� െചലവഴി� �ക

5877. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െപാ�േമഖലാ �ാപന���് എ�ാം �ടി 2019 ഒേ�ാബ�
മാസം എ� �ക ശ�ള ഇന�ി� െചലവഴി�; കണ�ക� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ശ�ള �ക�ായി സ��ാ� എെ��ി�ം സഹായം ന���േ�ാ;

എ�ി� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) വ�വസായ വ��ിെ� കീഴി�  എ� െപാ�േമഖലാ �ാപന��
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�വ��ി���് എ��തിെ� ജി�തിരി�� കണ�ക� ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത �ാപന���ായി  2019  ഒേ�ാബ�  മാസം എ� �ക ശ�ള
ഇന�ി� െചലവാ�ി; കണ�ക� ലഭ�മാ�േമാ?

െപാ�േമഖലാ �ാപന��െട സംര�ണം

5878. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�വസായ വ��ിെ� കീഴി� �വ��ി�� െപാ�േമഖലാ �ാപന�െള
സംര�ി��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�ം ആവി�രി� പ�തിക�ം
എെ��ാെമ�് വിശദമാ�േമാ ;

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

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

(ഡി) വ�വസായ വ��ിന് കീഴി�� പര�രാഗത വ�വസായ��െട
സംര�ണ�ിന് സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാമാണ്; െവളിെ���േമാ?

െപാ�േമഖലാ �ാപന��െട തല��് െ�ാഫഷണ�ക�െട നിയമനം

5879. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�േമഖലാ �ാപന�� ന��ിലാ��തി�ം അവ തക��തി���
കാരണം മിക� െ�ാഫഷണ�കെള �ാപന�ിെ� തല��്
നിയമി�ാ�താെണ�് കെ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) വ�വസായ വ��ിന് കീഴി�� െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളി�
െ�ാഫഷണ�കെള�ം കാര��ാ�ി��വെര�മാണ് നിയമി��െത�്
ഉറ�വ��ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  അതി�� സംവിധാനം എ�ാെണ�്
അറിയി�ാേമാ;

(സി) വിജില�സ് അേന�ഷണം േനരി��വ�, വിജില�സ് േകസിെല �തിക�
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എ�ിവെര വ�വസായ വ��ിന് കീഴി�� ഏെത�ി�ം �ാപന�ി�
നിയമി�ി�േ�ാ; എ�ി� അതി�� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) �ധാന ത�ികകളി�  നിയമി�െ���വ�  ��ാേരാപിത�ം
കള�ിത�മ�ാെയ�് ഉറ�വ���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ
എ�റിയി�ാേമാ?

െക�േ�ാ� കംേപാണ�് േകാം��്

5880. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം
�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ക��  ജി�യിെല �ധാനെ�� ഇലേ�ാണി�് െപാ�േമഖലാ �ാപനമായ
െക�േ�ാ�  കംേപാണ�് േകാം��് ലാഭ�ിലാ��തി�ം ൈവവിധ���
ഇലേ�ാണി�് ഉപകരണ��  നി��ി��തി�ം അവ�െട ഉ�ാദന�ി�ം
വി�നയി�ം വ��നവ് ഉ�ാ��തി�ം �ാപനം �െറ�ടി
കാര��മതേയാെട �വ��ി��തി�ം ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വിശദമാ�ാേമാ?

െക�േ�ാണി� േജാലി െച��വെര �ിരെ���� നടപടി

5881. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക�േ�ാണി�  കാല�ളായി േജാലി െച��വെര �ിരെ����തിന്
സ��ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) ഇവെര �ിരെ���ാ�  സ��ാ�  സ�ീകരി� മാനദ�ം
എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) അ�കാരം �ിരെ���ാ� ഉേ�ശി��വ�െട ��വ� വിവര�ം അവെര
�ിരെ���ാ� ഉേ�ശി�� ത�ികക�െട എ�ാ വിവര�ം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) �ിരെ���ാ�  ഉേ�ശി�� ത�ികകളിേല�് നിലവി�  െക�േ�ാണി�
റാ�് ലി�് ഉേ�ാ; ഉെ��ി� അത് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഇ) േമ�റ� �ിരെ����  ��ീയ സംവരണ ച���
പാലി�െകാ�ാേണാ; വ��മാ�േമാ?

േകരള വ�വസായ ഏകജാലക �ിയറ�സ് േബാ�ഡ്
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5882. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള വ�വസായ ഏകജാലക �ിയറ�സ് േബാ��ക�െട �വ��നം
വിലയി��ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന�് വ�വസായ��  �ാപി��തി�ം,  വി�ലീകരി��തി�ം,
ൈവവി��വ��രി��തി�ം,  ആ�നികവ��രി��തി�ം ആവശ�മായ
ൈലസ��ക�ം,  �ിയറ�സ് സ��ിഫി��ക�ം സമയബ�ിമായി
ന���തിന് ��ത േബാ�ഡിന് സാധി��േ�ാ;വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സം�ാന േബാ�ഡിെ� �മതല നി��ഹി��തി�ം,  സം�ാന
േബാ�ഡിെ��ം,  വിവിധ ഏജ�സിക�െട�ം �വ��നം
ഏേകാപി�ി��തി�ം ഒ� െസ�േ�റിയ�് �പീകരി�വാ�
തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന�േമാ;

(ഡി) ��ത െസ�േ�റിയ�ിെ� ഘടന എ�ാണ്; വിശദാംശം ന��േമാ?

ആ�നിക വ�വസായ�� േ�ാ�ാഹി�ി�� നടപടി

5883. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ്
,, പി.വി. അ�വ�
,, എം. നൗഷാദ്
,, സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം
�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�േമഖലാ വ�വസായ രംഗെ� അഴിമതി�ം അരാജകത� �വണത�ം
അ�തിവ��ിെകാ�് സം�ാന�ിെ� െപാ�േമഖല �തഗതിയി��
സാ��ിക വള�� െെകവരി�ക എ� ല��േ�ാെട ആ�നിക
വ�വസായ��  േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി നട�ിവ��
�വർ�ന��െട �േരാഗതി വ��മാ�േമാ;

(ബി) പര�രാഗത േമഖലയിെല ഉ�പാദനം വ��ി�ി��തി�ം ഉ�പാദന�മത
ഉയ���തി�ം നട�വ�� നവീനവ��രണ�ം യ�വ��രണ�ം
ഏെത�ാം േമഖലയിലാെണ�് അറിയി�ാേമാ  ;  ഇ��ലം പര�രാഗത
േമഖല��ായി�� േന���  സ��ാ�  വിലയി��ിയി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ;

(സി) പര�രാഗത േമഖല�െട പഴമ�ം �ൗഢി�ം നിലനി��ിെ�ാ�് ഒ� �റിസം
േ�ാഡ�് എ� നിലയി�  �ടി ക�െകാ�� പ�ാ�ല വികസനം
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നട�ാ��തിെന�റി�് സ��ാ� ആേലാചി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

നിേ�പ സൗ�ദ സം�ാനം

5884. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ��ത� നിേ�പ സൗ�ദ സം�ാനമാ�ി മാ�ി രാജ�െ�
ആദ� പ�് നിേ�പക സൗ�ദ സം�ാന��െട പ�ികയി�
എ�ി�െമ� �ഖ�ാപന�ിെ� അടി�ാന�ി�  സ�ീകരി� നടപടിക�
എെ�ാെ�യാണ്; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) പരി�ിതി സൗ�ദ�ം മലിനീകരണം പരമാവധി �റ��മായ വ�വസായ
സംരംഭ�� േ�ാ�ാഹി�ി�� നയം ആേണാ സ��ാ� സ�ീകരി�ി��ത്;
ഇതിെ� അടി�ാന�ി�  സ�ീകരി� നടപടിക�  എെ�ാെ�യാണ്
;വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(സി) ഇ�ര�ി�� എ� വ�വസായ�ളാണ് ഇതിനകം സം�ാന�്
��തായി ആരംഭി�െത�് അറിയി�ാേമാ?

േകാ�ി മ�ല�ി� വ�വസായ പാ��്

5885. �ീ.െക.�. ജനീഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�വസായ വ��് േകാ�ി മ�ല�ി�  നട�ിലാ�ി വ�� പ�തിക�
ഏെത�ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �വാ���് പരിശീലനം ന���തി�ം നിരവധിേപ��് െതാഴി�
ന���തി�മായി ��ത മ�ല�ി�  ഒ� വ�വസായ പാ��്
ആരംഭി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

പാല�ാട് ജി�യിെല ഒഴല�തി വിേ�ജി� വ�വസായ�ിനായി �മി

5886. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാല�ാട് ജി�യിെല വടകര�തി �ാമപ�ായ�ിെല ഒഴല�തി വിേ�ജി�
സ��ാ�  വ�വസായ ആവശ��ിനായി �മി ഏെ����തിന്
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ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി�  ഏെ���വാ�  ഉേ�ശി�� �മി�െട സ�െ� ന��
ഉ�െ�െട�� വിശദാംശ�� ന��േമാ?

ഇല�ിക് ഓേ�ാ ചാ��ിംഗ് േ�ഷ�ക�

5887. �ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ��യി� ആദ�മായി ഇല�ിക് ഓേ�ാ വാണിജ�ാടി�ാന�ി� നി��ി��
െപാ� േമഖലാ �ാപനമായ േകരള ഓേ�ാെമാൈബ�സ് ലിമി�ഡ് (െക. എ.

എ�) വ�ഷ�ിൽ  15000  ഓേ�ാ ആേണാ നിര�ിലിറ�വാ�
ല��മി�ി��ത് എ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഈ സാഹചര��ി� ൈവദ�തി വാഹന�� ചാ��് െച�വാ�� െപാ�
ചാ��ിംഗ് േ�ഷ�ക�  ആരംഭി��തി�� നിബ�നക�ം
നടപടി�മ��ം വിവരി�ാേമാ?

ഇലേ�ാണിക് വ�വസായം വികസി�ി�വാനായി നടപടിക�

5888. �ീമതിഷാനിേമാ� ഉ�ാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇലേ�ാണിക് വ�വസായം വികസി�ി�വാനായി ഹാ�ഡ് െവയ�  മിഷ�
എെ��ി�ം പഠനം നട�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇൗ പഠന�ിെ� അടി�ാന�ി�  സം�ാന�് ഇലേ�ാണിക്
വ�വസായം വികസി�ി�വാ� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(സി) സം�ാന�് ലാേ�ാ�ിെ��ം െസ�വറിെ��ം നി��ാണ �ണി�്
ആരംഭി��തി�� നടപടിക� ഏ�ഘ��ിലാണ്; അറിയി�േമാ;

(ഡി) 2019-20  െല സം�ാന ബ�ജ�ി�  ഹാ�ഡ് െവയ�  മിഷെ�
�വ��ന�ിന് എ�് �കയാണ് വകയി��ിയി��ത് എ�്
അറിയി�േമാ?

െച�കിട വ�ാപാര േമഖല�െട ഉ�മന�ിനാ�� നടപടിക�
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5889. േഡാ.എം. െക. �നീ�
െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��
�ീ.എ�. ഷം��ീ�
,, െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം
�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െച�കിട വ�ാപാര േമഖല ശ�ിെ����തിനായി സ��ാ�  എെ��ി�ം
പ�തി ആവി�രി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) െച�കിട വ�ാപാര േമഖലെയ േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി വാണിജ� മിഷ�
�പീകരി�ാ� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്;

(സി) ��ത വാണിജ� മിഷെ� ഉേ�ശ�ല���� എെ��ാമാണ്?

െച�കിട ഇട�രം വ�വസായ�� ആരംഭി��തി�� നടപടി�മ��

5890. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െച�കിട ഇട�രം വ�വസായ��  ആരംഭി��തി��
നടപടി�മ�� എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) �തിയ വ�വസായം ആരംഭി�� സംരംഭക��് സ��ാ�  എെ��ാം
ആ��ല��ളാണ് ന�കി വ��െത�് വ��മാ�േമാ  ;  വിശദാംശം
ന��േമാ ?

ഭ��സം�രണ വ�വസായ േമഖലയിെല �േ����

5891. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം ഭ��സം�രണ വ�വസായ
േമഖലയി�  എെ�ാെ� �േ����  ഉ�ാ�വാ�  കഴി�െവ�്
അറിയി�േമാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) സം�ാന�ിെ� തനത് വിഭവ�� �ല�ാധി�ിത ഉ���ളാ�ി വിപണനം
െച�� െച�കിട വ�വസായ സംരംഭ���് എെ�ാെ�
ആ��ല��ളാണ് ന���ത്;

(സി) െച�കിട വ�വസായ േമഖല�് വ�വസായ വ��് സാേ�തിക സഹായം
ന���േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?
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മ�പാ� വ�വസായ�ിെല �തിസ�ിക�

5892. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം
�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കളിമ�ിെ� ലഭ�ത�റവ് േകരള�ിെല മ�പാ� വ�വസായ�ിന്
�തിസ�ിക� ��ി��ത് സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) പര�രാഗത മ�പാ� നി��ാണ െതാഴിലാളിക�െട െതാഴി�  ലഭ�ത
�റ�വ��തിന് ഇത് കാരണമാ��േ�ാ; സ��ാ� പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) പര�രാഗതമായി കളിമ�  േശഖരി� വ�ി�� �ല�ളി�  നി�ം
പരി�ിതിക എതി��ക�  കാരണം ഇേ�ാ�  സാധ�മാവാ�ത്
സ��ാരിെ� ��യി� വ�ി�േ�ാ;  ഇതിെന മറികട�ാനായി എെ��ാം
നടപടികളാണ് സ��ാ� ആേലാചി� വ��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) മ�പാ� െതാഴിലാളിക�െട േ�മകാര����ായി സ��ാ�  നട�ിലാ�ി
വ�� �വ��ന�� വിശദമാ�ാേമാ?

പര�രാഗത വ�വസായ�� സംര�ി�വാ� നടപടി

5893. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�
,, വി.ടി.ബ�റാം
,, അ�വ� സാദ�്
,, അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് തക�� േനരി�� പര�രാഗത വ�വസായ��
സംര�ി��തിന് �ീയാ�കമായ നടപടി സ�ീകരി��ി�ാെയ�
ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) പര�രാഗത വ�വസായ��െട തക�� �ലം ഈ േമഖലയി� �വ��ി��
ല��ണ�ിന് െതാഴിലാളിക�െട ��ംബ��  �രിത�ിലാെണ�ത്
വ�തയാേണാ;

(സി) എ�ി�  ��ത േമഖലെയ സംര�ി��തി�ം െതാഴിലാളിക�െട
�രിതമക��തി�ം സ��ാ�  ഭാഗ�നി�ം ഇതിനകം സ�ീകരി��ം ഇനി
സ�ീകരി�വാ�  േപാ���മായ നടപടിക�  എെ�ാെ�യാണ്
എ�റിയി�ാേമാ?
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വ�വസായ പാർ�ിൽ �ലം അ�വദി��തി�� വ�വ�

5894. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം വ�വസായ എേ��കളി�
�തിയതായി എ� വ�വസായ �ണി�ക�  ആരംഭി�ി��്;  ഇവയി�  എ�
�ണി�കളി� ഉ�പാദനം �ട�ിയി��്; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഏെത�ാം േമജ�  വ�വസായ �ണി�കളാണ് ഇ�ാലയളവി�  �വ��നം
നി��ി അട���ിയി�ളളത്; അറിയി�േമാ;

(സി) വ�വസായ വ��ിെ� കീഴി�ളള വ�വസായ െഡവല�െമ�് ഏരിയ
,െഡവല�െമ�് േ�ാ�്,  കി�� വ�വസായ പാ��്,  സി�േകാ വ�വസായ
പാ��്,  െക.എസ്.െഎ.ഡി.സി.  വ�വസായ പാ��് എ�ിവിട�ളി�
�വ��ി�െകാ�ിരി�� �ാപന���് ഏെതാെ� െപാ�
വ�വ�കളിലാണ് �മി അ�വദി�ി�ളളത്; വ��മാ�േമാ?

���ാടി നാളിേകര പാ��്

5895. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ���ാടി നാളിേകര പാ��ി� േവ�ി െക.എസ്.െഎ.ഡി.സി.  സമ��ി�
�പേരഖ അ�സരി�്  42  േകാടി �പ�െട ഭരണാ�മതി സ��ാ�
ന�കിയി�േ�ാ എ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഏെ��� �ല�ിെ� ന�പരിഹാരം സംബ�ി�് െെഹേ�ാടതി
ഡിവിഷ� ബ�ിെ�  16.12.2016 � �റെ��വി� ഉ�രവ് �കാരം ലാ�്
അക�ിസിഷ�  നടപടിക�  േകാടതി ശരിവ�ക�ം �മി�് ��പ് നി�യി�
വില നിലനി��ക�ം െച�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) എ�ാ� ഇം��െമ�ിന് GO (Rt) No. 331/2004/RD തീയതി 15.11.2004

�കാരം വില ���ി നി�യി�് �� മാസ�ി��ി�  ന�പരിഹാരം
ന�കാ� േകാടതി നി�േ�ശി�ി�േ�ാ എ�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) എ�ി�  ഇത് സംബ�മായ ��വ�  നടപടിക�ം ഇതിേനാടകം
���ിയാ�ിയി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ഇെ��ി� വിശദാംശ�� ന��േമാ;
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(എഫ്) ഇെതാഴിെക ���ാടി നാളിേകര വികസന പാ��് സംബ�ി�് ഏെത�ി�ം
േകാടതിയി� എെ��ി�ം േകസ് നിലനി���േ�ാ;

(ജി) ഉെ��ി� േകാടതി�െട േപര്, േകസ് ന��, എ�ി� േവ�ിയാണ് േകസ്
ഫയ� െച�ിരി��ത് �ട�ിയ വിശദാംശ�� വ��മാ�േമാ?

െപേ�ാ� െകമി�� ആ�് ഫാ�മ പാ��്

5896. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ിയി� ആരംഭി�വാ� ഉേ�ശി�� െപേ�ാ� െകമി�� ആ�് ഫാ�മ
പാ��ിെ� �വ��നം എേ�ാ�  �ട�വാ�  കഴി�െമ�ാണ്
�തീ�ി��െത�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത �ാപനം വഴി എെ�ാെ� ഉ����  വിപണിയിലിറ�ാ�
കഴി�െമ�ാണ് കണ�ാ�ിയി�ളളെത�് വ��മാ�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) എ� േകാടി �പ�െട നിേ�പമാണ് ഇൗ േമഖലയി�  സ��ാ�
�തീ�ി��െത�് അറിയി�േമാ; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

നില�� മ�ല�ി� വ�വസായ പാ��്

5897. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നില�� മ�ല�ി� �മി ലഭ�മാ�ിയാ� വ�വസായ പാ��് അ�വദി��
കാര�ം പരിഗണി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) വ�വസായ പാ��ിന് �മി െെകമാ���മായി ബ�െ�� നടപടി �മ��
എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

െപേ�ാെകമി�� പാ��്

5898. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 20.12.2017  �  സം�ാന സ��ാ�ം ഫാ�ം ത�ി�  ഒ�വ�ി�ളള
ധാരണപ� �കാരം ഫാ�ിെ� അ�ലേമട് ഡിവിഷനി� െപേ�ാെകമി��
പാ��് �ാപി��തിനാ�ളള പ�തി�െട നിജ�ിതി വ��മാ�ാേമാ;
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(ബി) ��ത പ�തി�ാ�ളള പാരി�ിതിക അ�മതി ലഭ�മായി�േ�ാ;  ഇത്
എ�േ��് ലഭ�മാ�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത പ�തി�ായി ഫാ�ിെ� ൈകവശ�ളള നാ��ി എ�പ�ിെയാ�്
ഏ��  �മി ൈകമാ��തി�  േനരി�� കാലതാമസ�ിന് കാരണം
വ��മാ�ാേമാ?

േകരള ബാം� േകാ��േറഷ�

5899. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബാം� േകാ��േറഷനി�  ഇൗ�,  പന�് െന�് െതാളിലാളിക��്  2016

ആഗ�് മാസം �ത� വ��ി�ി� �ലി ��കാല �ാബല��ി� വിതരണം
െച��തി�� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  ബാം� േകാ��േറഷനിെല
െതാഴിലാളിക�െട �ാമബ� �ടി�ിക വിതരണം െച�ാ�േ�ാ;  എ�ിൽ
�ാമബ� �ടി�ിക എേ��് വിതരണം െച�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െതാഴിലാളിക�െട മിനിമം േവതനം അ��റ് �പയായി
നി�യി�ണെമ�� ആവശ�ം ഉട�  പരിഗണി�േമാ;  പി.എഫ്-  �
അംഗ�ളായ െതാഴിലാളിക��് അതി� നി�ം പിടി�� �ക�� രസീത്
മാസാമാസം ന���തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ബാം� േകാ��േറഷനിെല വിവിധ േക��ളി�  െതാഴിലാളിക��്
ആവശ�മായ �ണനിലവാര�� ഇൗ� യഥാസമയം ലഭി��ി� എ��
കാര�ം സ��ാ� ഗൗരവമായി കാ�േമാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) സ��ീസി�  നി�ം വിരമി�� ഡിേ�ാ െതാഴിലാളിക�െട ആ��ല���
കാലതാമസം �ടാെത വിതരണം െച��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

െതാഴിലാളിക�െട ചികി�ാ സഹായം,  മരണാ�ര സഹായം എ�ിവ
വിതരണം െച��തി�  കാലതാമസം ഉ�ാ�� എ� പരാതി
പരിഹരി�വാൻ സത�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഇ) ബാം� േകാ��േറഷനിെല ഡിേ�ാ െതാഴിലാളിക�െട കാലഹരണെ�� കരാ�
���ി ന���തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;  നിലവി�  ഡിേ�ാകളിെല
ഡിേ�ാ െതാഴിലാളികളി�  െ�യിനിക�  ആയി ഒ� വ�ഷം കാലാവധി
���ിയാ�ിയവ��് �ിരനിയമനം ന��േമാ; വിശദമാ�േമാ;

(എഫ്) െ�ഷ��  പന�ിെ� ഉ�പാദനം ഏകപ�ീയമായി നി��ലാ�ിയത്
െതാഴിലാളിക��് േദാഷകരമായി തീ�െമ� കാര�ം സ��ാ� ഗൗരവമായി
കാ�േമാ;  പന�ിന് സ��ാ�  നി�യി� �ക െതാഴിലാളിക��്
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ന���തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

ഇ�െക� എം.ഡി.�െട നിയമനം

T 5900. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ�
,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�
,, തി�വ�� രാധാ���
,, അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േതാ��ി ഇടപാടി� അഴിമതി അേന�ഷണം േനരി�� വ��ിെയ ഇ�െക�
എം.ഡി.യായി നിയമി� നടപടി വ�വസായവ��് മ�ി�െട
അംഗീകാരേ�ാെട ആയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത നിയമനം സ��ാരിെ� അഴിമതിവി�� നിലപാടിേനാട്
േച��േപാ��താേണാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത വ��ിെയ ഇ�െക� എം.ഡി.യായി നിയമി� നടപടി പി�വലി�ാ�
നടപടി സ�ീകരി�േമാ; ഇെ��ി� കാരണം വ��മാ�ാേമാ?

വന�ജീവി സേ�ത��െട�ം േദശീേയാദ�ാന��െട�ം അ��് ക�ാറിക�

5901. �ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്
,, സി.മ��ി
,, എം. സി. കമ��ീ�
,, െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയ വന�ജീവി േബാ�ഡിെ� അ�മതി ഇ�ാെത വന�ജീവി
സേ�ത��െട�ം േദശീേയാദ�ാന��െട�ം പ�് കിേലാമീ�റി��ി�
ക�ാറിക� �വ��ി��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  അ�മതി ഇ�ാ� ��ത ക�ാറിക�െട �വ��നം
അവസാനി�ി�വാ�  എെ��ി�ം നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

�ി�ഡ് എ���ണ� മ��ി പ��സ് ഇ�ഡ�ിയ� േകാ-ഓ�േറ�ീവ് െസാൈസ�ി
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5902. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ായ�്,  ��സി�ാലി�ി,  േകാ��േറഷ�  തല�ി�  �ി�ഡ്
എ���ണ�  മ��ി പ��സ് ഇ�ഡ�ിയ�  േകാ-ഓ�േറ�ീവ്
െസാൈസ�ിക� �പീകരി��തിന് വ�വസായ വാണിജ� വ��് തീ�മാനം
എ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി�  പ�തി�െട വിശദാംശ��ം ഉേ�ശല����ം
എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ഇല�ിക് വാഹന നിർ�ാണം

5903. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇല�ിക് വാഹന�ളിേല�� പരിവ��ന�ിെ� ഭാഗമായി വ�വസായ
വ��് നട�ിലാ�� പ�തിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) സം�ാന സ��ാരിെ� ഉടമ�തയി�� െക.എ.എ�.  'നീം  -ജി  'എ�
േപരി�  ഇല�ിക് ആേ�ാ നിര�ിലിറ�ിയി�േ�ാ;  ഒ��വണ ചാ��്
െച�ാ�  എ� കിേലാ മീ��  �രം ��ത വാഹന�ിന് ഓടാ�  കഴി�ം;
വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇതിെ� വി�പന എ�കാരം നട�വാനാണ് ഉേ�ശി��ത്;
ഡീല�ഷി�ിനായി അേപ� �ണി�ി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ?

ബ�.വ�വസായ വ��് മ�ി�് ന�കിയ അേപ�

5904. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എറണാ�ളം,  പാറ�ടവ് വിേ�ജി�, മാ�യി�  �ീ.  പി.വി.േജാ��്
ഏ�യാ�  എം.എ�.എ.�െട ക�് സഹിതം ബ�.വ�വസായ വ��്
മ�ി�് ന�കിയ അേപ�  IN190700006  തപാ� ന�രായി വ�വസായ
വ��് െസ��റി�് ന�കിയതി� നാളി�വെരയായി വ��് ൈകെ�ാ�
നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഒേര കാര��ി�  വ��് ര�് തവണ പിഴ ഈടാ�ാ�േ�ാ;  വിശദാംശം
ലഭ�മാ�ാേമാ;
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(സി) ഈ വിഷയ�ി� ടിയാന് നീതി ലഭ�മാ��തിന് േവ�ി വ��് സ�ീകരി�
നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇത് സംബ�ി�് ടിയാെ� പരാതി േനരി� േക��ാേനാ പരാതി�് പരിഹാര
നടപടിക� സ�ീകരി�ാേനാ സാധി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

േകാഫീ േബാ�ഡ് വ�േ��് േകാ-ഓ�േറ�ീവ് െസാൈസ�ിയി� നട� ച�വി��
�വ��ന��ം സാ��ിക തിരിമറിക�ം

5905. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ��ാ േകാഫീ േബാ�ഡ് വ�േ��് േകാ-ഓ�േറ�ീവ് െസാൈസ�ി
ലിമി�ഡ്(നം.  4227),  ���-�  രജി�ാ�െട നി�േ�ശ�െള അവഗണി�
െകാ�് നട� ച�വി�� �വ��ന��ം സാ��ിക തിരിമറിക�ം
അേന�ഷി�് വ�വസായ വാണിജ� വ��് ഡയറ�േറ�ിെല അസി��്
രജി�ാ�  �ീ.  ആ�. �േകഷ്  13.02.2019-�  അേന�ഷണ റിേ�ാ��്
ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത റിേ�ാ��ിേ�� സ��ാ� ഇേതവെര എ�് നടപടി സ�ീകരി� എ�്
വ��മാ�ാേമാ?

ബാം� േകാ��േറഷെ� മാന�വാടി �ണി�ിെല ജീവന�ാ�

5906. �ീ.ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബാം� േകാ��േറഷെ� മാന�വാടി �ണി�ി�  നിലവി�  എ� �ിരം
ജീവന�ാ� ഉെ��് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം ��ത �ാപന�ി�
എെ��ാം �വ��ന�� നട�ിെയ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ഇരിണാവിെല വ�വസായ പാ��്

5907. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം
�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ക��  ജി�യിെല ഇരിണാവി�  േകാ�് ഗാ�ഡ് അ�ാദമി�ായി
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കെ��ിയ �ല�നി�ം േക�സ��ാ�  പി�മാറിയ സാഹചര��ി�
അവിെട വ�വസായ പാ��് �ട��തിന് േവ�ി എെ�ാെ� �ട�
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

െകാ�ാ��ട് ഇ�ഡ�ിയ� എേ��ി� അ�ാര� പാ��്

5908. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�ര മ�ല�ിെല െകാ�ാ��ട് ഇ�ഡ�ിയ�  എേ��ി�  ഒ�
അ�ാര�  പാ��് ആരംഭി��തി�ളള നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാ;

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�ാവശ�മായ �ക അ�വദി�വാൻ ആവശ�മായ നടപടി
സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

സ�കാര�േമഖലയിെല കരിമണ� ഖനനം

5909. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സ�കാര�േമഖലയി�� കരിമണ� ഖനന�ിന് എെ��ി�ം
നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി�്  2004െല ��ീംേകാടതി ഉ�രവിെ� അടി�ാന�ി�
സ�കാര� ക�നികളി� നി�ം അേപ� സ�ീകരി�വാ� വ�വസായ വ��്
നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;അറിയി�ാേമാ;

(സി) ധാ�മണൽ ഖനനം സ�കാര� േമഖലയി�  വില�ി േക� സ��ാ�
നിയമേഭദഗതി െകാ�വ�ി��േ�ാ� ഇ�കാരം ഒ� നീ���ായത് ഏത്
സാഹചര��ിലാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

വനേമഖലയി� ഖനനം നട��തിന് �രപരിധി

5910. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ്
,, പി.െജ.േജാസഫ്
,, േറാഷി അഗ�ി�
,, സി.എഫ്.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) വനേമഖല�മായി ബ�െ��് ഖനനം നട��തി�� �രപരിധി സ��ാ�
�റ�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സംര�ിത േമഖലയിെല വനം പരി�ിതി ആഘാതം കണ�ിെല��ാെത�ം
േക� വനം നിയമ�ി�  കാതലായ മാ�ം വ��ാെത�ം സം�ാന
സ��ാ�  ഖനനം നട��തിന് �രപരിധി �റ�െകാ�് ഉ�രവ്
ഇറ�ിയി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) വനേമഖലയി�ം ഉ��െപാ��  േമഖലയി�ം നട�� അനധി�ത
പാറഖനന��  പരി�ിതി�് േദാഷം െച�െമ� കാര�ം ഗൗരവകരമായി
എ��ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

ൈക�റി�െട വിപണന േമഖല വി�ലീകരി�ാ� നടപടി

5911. �ീ.പി.െക.അ� റ�്
,, മ�ളാം�ഴി അലി
,, സി.മ��ി
,, പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം
�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈക�റി�് �തിയ വിപണി കെ��ാ�ം �ചാരം ന�കാ�മായി �തിയ
പ�തിക� ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ഇ-െകാേമ�് ക�നിക�മായി സഹകരി�് �വ��ി�ാ��
സാധ�തക� ആരാ�ി�േ�ാ; വിശദാംശം അറിയി�േമാ;

(സി) എ�.ജി.ഒ.ക�, സ��ാ�  സംവിധാന��, വനിതാ ��ാ�ക�  എ�ിവ
ഉ�െ���ി വിപണന േമഖല വി�ലീകരി�ാ�  നടപടി സ�ീകരി�േമാ
എ�റിയി�ാേമാ?

ഹാ��ിെ� �വ��നം കാര��മമാ�ാനായി സ�ീകരി� നടപടിക�

5912. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഹാ��ിെ� �പീകരണ ഉേ�ശ��  എെ�ാെ�യാെണ�്
െവളിെ���ാേമാ;  ��ത ഉേ�ശ��  �ാവ��ികമാ��തിന് ടി
�ാപന�ിന് കഴി��േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ൈ�മറി സഹകരണ സംഘ�ളി�  വ�േതാതി�  �ണിക�
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െക�ികിട�േ�ാ�  അത് വി�ഴി�ാ�  താ�ര�ം കാണി�ാെത
അന�സം�ാന�് നി�ം �ണിക�  വാ��െവ� ആേ�പം
വ�താപരമാേണാെയ�് െവളിെ���ാേമാ ;

(സി) സം�ാനെ� ൈ�മറി സഹകരണ സംഘ���് സഹായകമായ
രീതിയി� ഹാ��ിെ� �വ��നം കാര��മമാ��തിനായി ഈ സ��ാ�
സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ ?

അ��േദശീയ ചാ���ഷി�കളി� പെ���� കായികതാര���് ധനസഹായം

5913. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ��േദശീയ ചാ���ഷി�കളി�  പെ���� കായികതാര���്
എെ��ാം സഹായ�ളാണ് കായികവ��് ന�കിവ��ത്;
സാ��ികമായി പിേ�ാ�ം നി��കേയാ അംഗപരിമിതിേയാ ഉളള കായിക
താര���് എെ��ി�ം �േത�ക ധനസഹായം ന�കിവ��േ�ാ;

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) തായ് ല�്,  െെചന എ�ിവിട�ളി�  2019  �  നട� പാരാബാ�ി��
ചാ���ഷി�ി� പെ����തിന് ഉയരം �റ�ളള (Dwarf) വിഭാഗ�ി�െ��
�ീ.  ആകാശ് എസ്.  മാധവ�, ഇ.എം.  ഹൗസ്,  േമലാ��, മല�റം
എ�യാ��് ധനസഹായം ന�കണെമ� നിേവദന�ിേ��  എെ��ാം
നടപടിക�  സ�ീകരി�ി��്;  അ�ഹമായ എെ��ി�ം ധനസഹായം
അ�വദി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� കാരണെമ�ാണ്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

േബാ�ബാ�ി�� അേസാസിേയഷന് ലഭിേ�� �ാ�്

5914. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന േബാ�ബാ�ി��  അേസാസിേയഷന്  2014  �ത�  വിവിധ
ചാ���ഷി�ക�  നട�ിയ വകയി�  ലഭിേ�� �ാ�് ന�കാ�  നടപടി
സ�ീകരി�ാ�തിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േബാ�ബാ�ി��  താര���് ക�ാ�കളി�  പെ���തി�ം
സം�ാനെ� �തിനിധീകരി�് സം�ാന�ി� �റ�് മ�സര�ളി�
പെ��� വകയി�ം  2014  �ത�  �ി.എ./ഡി.എ.ഇന�ി�  എ� �ക
നൽകാ�െ��് വിശദമാ�ാേമാ;
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(സി) കായികതാര���്  2014  �ത�  ന�േക� �ക അവ�െട ബാ�്
അ�ൗ�കളി� നിേ�പി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ; ഇെ��ി� അതിെ�
കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) േബാ�ബാ�ി��  അേസാസിേയഷന് ന�േക� �ാ�് ഒഴി�്
കായികതാര���് ന�േക� �ി.എ./ഡി.എ.  മാ�ം ന�കാ�  നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;  അതിന് എെ�ാെ� േരഖകളാണ് അേസാസിേയഷ�
ന�േക�െത�് വ��മാ�ാേമാ?

കായിക�മതാ മിഷ� �പീകരണം

5915. �ീ.പി.ഉൈബ��
,, പി.െക.അ� റ�്
,, എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം
�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് കായിക�മതാ മിഷ�  �പീകരി��തി��
തീ�മാന�ിെ� നിലവിെല അവ� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത മിഷ�  ഏത് അധ�യന വ�ഷം �ത�  നട�ിലാ�ാനാണ്
ഉേ�ശി��ത്;  എെ�ാെ� ല����  ഈ മിഷ�  വഴി ൈകവരി�ാ�
കഴി�െമ�ാണ് �തീ�ി��ത്;വിശദാംശം ന�ാേമാ?

കായിക-�വജനകാര� വ��ിെ� സ�� പ�തിക�

5916. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിദ�ാ��ിക�െട കായിക വികസനം ല��മി�് സം�ാന കായിക-

�വജനകാര� വ��ിെ� േന�ത��ി�  �ട�ം �റി� സ�� പ�തികളി�
പല�ം പാതിവഴിയിലാെണ� കാര�ം സ��ാ� പരിേശാധി�ക��ാേയാ;

(ബി) ��േബാളിെല കിേ�ാഫ് പ�തിെയ മാ�ി നി��ിയാ�, എ�സ് (െട�ീസ്)
��്(ബാ��് േബാ�) �ാഷ്  (നീ��) എ�ീ പ�തികെളാ�ം ഇനി�ം
�ാ�ിലാകാ� സാഹചര�ം പരിേശാധി�ക��ാേയാ;

(സി) പ�തി�െട നട�ി�് �മതല സ��ാരിനാെണ�ി�ം പ�തി നി��ഹണം
സ�കാര� ഏജ�സികെളയാേണാ ഏ��ി�ിരി��ത്; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) പ�തി�െട സമയപരിധി നീ�� കാര�ം സ��ാരിെ� പരിഗണനയി�േ�ാ;
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എ�ി� വിശദാംശ�� ന��േമാ?

േഖേലാ ഇ�ഡ� പ�തി

5917. െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

േഖേലാ ഇ�ഡ� പ�തി�കാരം ��� ജി�യി� നട�ിലാ�� ���ിക�
ഏെതാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

േഖേലാ ഇ�ഡ� പ�തി

5918. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം
�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

േക�സ��ാരിെ� േഖേലാ ഇ�ഡ� പ�തിയി� ഉ�െ����തിന് എ�
േ�ാജ�കളാണ് േ�ാ��സ് വ��് �ഖാ�രം സമ��ി�ി�ളളത്;  എ�
േ�ാജ�ക��് അംഗീകാരം കി�ിയി��്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

കായിക അേസാസിേയഷ�ക��് ധനസഹായം

5919. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

��ണെമ�ക�  നട�ാനായി സം�ാന േ�ാ��സ് കൗ�സി�
അംഗീകാര�� കായിക അേസാസിേയഷ�ക��ം മ�ം ധനസഹായം
അ�വദി��േ�ാ;  എ�ി�  ഈ സ��ാ�  ഇ�വെര എെ��ാം
സഹായ�ളാണ് ഇ�കാരം അ�വദി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

പതിന�് വയ�ിന് താെഴ�� ��ിക��്നീ�� പരിശീലനം

5920. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ��ിക�െട ��ിമരണം വ��ി�വ�� സാഹചര��ി�
പതിന�് വയ�ിന് താെഴ�� ��ികെള നീ�� പഠി�ി��തിന് പ�തി
ത�ാറാ�േമാ;
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(ബി) ഇതിനായി �ാമപ�ായ�ക�െട അധീനതയി�� നീ��  �ള��
നവീകരി�് നീ��  പരിശീലന േക��ളാ�ി മാ��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ; വിശദീകരി�േമാ;

(സി) സ�കാര� നീ�� �ള�െള �ര�ിതത� മാനദ��� പാലി�് നീ��
പരിശീലന േക��ളായി മാറ�വാ�ം അവ�് �േത�ക �ാ�് ന���തി�ം
നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�് അറിയി�േമാ?

ഓ�േറഷ� ഒളി�� പ�തി

5921. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഓ�േറഷ� ഒളി�� പ�തി�െട നിലവിെല �ിതി വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി �കാരം ഏെതാെ� മ�ര�ളി�  �േത�ക പരിശീലനം
ന�കിെയ�് വ��മാ�ാേമാ;  ഇതിനായി അ��േദശീയ നിലവാര�ി��
�ഗ�രായ പരിശീലക�െട േസവനം ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) കായിക താര���് ഈ പരിശീലന�ിെ� ഭാഗമായി ന���
സൗകര��� എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�േമാ?

െകാ�ാര�ര മ�ല�ി� കായിക വ��് �േഖന നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�

5922. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാരിെ� കാലയളവി� െകാ�ാര�ര മ�ല�ി� കായിക വ��്
�േഖന നട�ിലാ�ിയ പ�തിക� ഏെത�ാമാെണ�് അറിയി�ാേമാ ;

(ബി) ��ത പ�തികൾ�് അ�വദി� �കെയ�െയ�ം ���ി�െട നിലവിെല
�ിതി എ�ാെണ�ം െവളിെ���േമാ?

ബാ��്േബാ� പരിശീലന�ി�� ��്സ് പ�തി

5923. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബാ��്േബാ� പരിശീലി�ി�വാ� കായിക വ��് �ട�� ��്സ് പ�തി
�കാരം പരിശീലന േക��ി� ഏെതാെ� തര�ി�� �മീകരണ�ളാണ്
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നട��െത�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) എ� ��ികെളയാണ് ��ത േക��ി� െതരെ����ത്; ആെരയാണ്
െതരെ����തിന് �മതലെ����ത്; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) െന�ാ�ി�കര മ�ല�ിെല പരിശീലന േക��ിെ� �വ��നം എേ�ാ�
ആരംഭി�ാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ഡി) ഒേരാ േക��ി�ം പ�തി� വ�� െചലവ് എ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;

ആ�വഴിയാണ് ��ത �ക െചലവഴി��ത് എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

കായിക േമഖലയിെല അടി�ാന സൗകര�വികസനം

5924. െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

കായിക േമഖലയിെല അടി�ാന സൗകര�വികസന�ിനാ�� പ�തിക�
നട�ിലാ��തി�� മാനദ��� എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ?

��േബാ� കായികതാര���് പരിശീലനം

5925. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം
�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ജനകീയ കായിക ഇനമായ ��േബാളിെ� വള���ം കായികതാര���്
പരിശീലനം ന���തി�ം സം�ാന സ��ാ� എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�വ��ത് എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

േ�ാ��സ് കൗ�സി�

5926. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� േ�ാ��സ് കൗ�സി�  2017  ജ�വരി �ത�  2019

ഒേ�ാബ�  വെര അംഗീകാരം ന�കിയി�� കായിക അേസാസിേയഷെ�
�സിഡ�്, െസ��റി, �ഷറ� എ�ിവ�െട േപ� വിവരം വിശദമാ�േമാ;

(ബി) കായിക ബി�  അ�സരി�് െതരെ���് നട�ാ��ം അംഗീകാരം
ന�കാ��മായ കായിക അേസാസിേയഷ�  ഏെത�ാം ആെണ�്
വ��മാ�േമാ?

resource://app/res/html5.html

70 of 129 Tuesday 12 November 2019 09:21 AM



േ�ാ��സ് േഹാ��കളിെല അടി�ാന സൗകര���

5927. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� േ�ാ��സ് േഹാ��കളി�  താമസി�� കായിക
വിദ�ാ��ിക��് മതിയായ സൗകര�ം പലേ�ാ�ം ലഭി�ാറിെ�� ആേ�പം
��യി�െ��ി�േ�ാ;  വിദ�ാ��ിക��് എെ��ാം അടി�ാന
സൗകര�മാണ് േഹാ��കളി� ലഭ�മാ�ിയി��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) അ�രം േഹാ��ക�െട െമസ് �വ��ി�ി��തിന് ആവശ�മായ �ക
യഥാസമയം ന�കാ�ത് വിദ�ാ��ിക��ം കായികാ��ാപക��ം
വളെരേയെറ �യാസ�� ��ി��െ�� കാര�ം സ��ാ� ഗൗരവമായി
കാ��േ�ാ;  ഒ� വിദ�ാ��ി�് ഭ�ണ�ിനായി എ� �പയാണ് ഒ�
ദിവസം അ�വദി�ി��ത്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) േ�ാ��സ് േഹാ��ക�  �വ��ി��തിനാവശ�മായ �ക യഥാസമയം
അ�വദി� ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

മേ�രി മ�ല�ിെല �ാമീണ കളി�ല��

5928. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം
�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േ�ാ��സ് കൗ�സി� �േഖന മേ�രി നിേയാജകമ�ല�ിെല �ാമീണ
കളി�ല��  െമ�െ���ാ�  എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�ി��്;
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �തിയ ഏെത�ാം കളി�ല�ളാണ് മേ�രി നിേയാജകമ�ല�ി�
ഏെ���് വികസി�ി�ാ� ഉേ�ശി��ത്; വ��മാ�േമാ?

േകാ�ി മ�ല�ി� ഇ�േഡാ� േ�ഡിയം

5929. �ീ.െക.�. ജനീഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ�ി നിേയാജകമ�ല�ി� കായിക വ��ിന് കീഴി� എ� ഇ�േഡാ�
േ�ഡിയ�ളാ��െത�് അറിയി�േമാ;

(ബി) നിലവി� ഇ�േഡാ� േ�ഡിയ�� ഇെ��ി� ആയത് നി��ി�ാ� നടപടി
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സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

നി��ാണം ആരംഭി� സ��ാ� േ�ഡിയ��

5930. �ീ.സജി െചറിയാ�
,, എ. �ദീ��മാ�
,, െക.�. ജനീഷ് �മാ�
,, വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� കായിക താര�െള േദശീയ-അ��േദശീയ തല�ിേല�്
ഉയ��ിെ�ാ�വ��തി�ം കായികരംഗെ�
ജനകീയവ�കരി��തിെ��ം ആദ��വ�വ�് എ� നിലയി� ഈ സ��ാ�
നി��ാണം ആരംഭി� േ�ഡിയ��െട നി��ാണ �േരാഗതി വിവരി�േമാ;

(ബി) ഇതി�  കി�ബി�െട ധനസഹായേ�ാെട നി��ാണം നട�ിവ��ത്
ഏെത�ാമാെണ�ം ആയതിനായി എ� �ക േവ�ിവ�െമ�ം ഈ
പ�തിക� നട�ാ��ത് ഏത് ഏജ�സിയി�െടയാെണ�ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഇതിനകം നി��ാണം ���ീകരി� ജി�ാ േ�ഡിയ��  ഏെത�ാമാണ്;
അവ ക�ീഷ� െച�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) പ�ായ�ക�െട അധീനതയി�� േ�ഡിയ��െട നി��ാണ �േരാഗതി
വ��മാ�േമാ?

��േബാ� താരം െക.അ�വറിന് സ��ാ� േജാലി

5931. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക�വിശ�ിയി�ാ�വ�െട ��േബാ�  മ�ര�ി�  നില��
മ�ല�ിെല െക.  അ�വ�, ച���്,  നില��, ഇ��� ടീമിന് േവ�ി
മിക� �കടനം കാ�വ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ടിയാെ� അേപ� പരിഗണി�് നിയമ�കാരം ഒഴിവ് വ�� �റ�്
േയാഗ�ത��സരി�് സ��ാ� േജാലി ന�കാെമ�റിയി�് േരഖാ�ലം ക�്
അയ�ത് സ��ാരിെ� ��യി�േ�ാ;

(സി) ടിയാെ� അേപ� ലഭി�തിന് േശഷം ഓഫീസ്അ��ഡ�് ത�ികയി� എ�
ഒഴിവ് വ�ി��്; വ��മാ�ാേമാ;
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(ഡി) അ�ഹത�� അംഗീകാരമായി അ�വറിന് സ��ാ�  േജാലി
ന���തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

ആല�� മ�ല�ിെല കായിക വ��് പ�തിക�

5932. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം ആല��
നിേയാജകമ�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?

ഭി�േശഷി�ാരായ കായികതാര�െള േ�ാ�ാഹി�ി��തി�� നടപടി

5933. �ീ.േറാഷി അഗ�ി�
,, േമാ�സ് േജാസഫ്
,, സി.എഫ്.േതാമസ്
േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ഭി�േശഷി�ാരായ കൗമാര�ാ�െട കായികാഭി�ചി
തിരി�റി�് അവ വള��ിെയ���തി�ം നിര�രം
േ�ാ�ാഹി�ി��തി�ം ഉത�� വിധ�ി�  നിലവി�  എ�്
സംവിധാനമാ��ത്; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത വിഭാഗ�ി�  സം�ാന�് ഇ�വെര വ��ി�� പതി�ി�വ�െട
ലി�് ലഭ�മാേണാ; വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(സി) ഭി�േശഷി�ാരായ കായികതാര�െള വള��ിെയ���തി�ം
സ�ഹ�ിെ� �ഖ�ധാരയി�  െകാ�വ�് ന� പരിശീലന��  ന�കി
അ�ാരാ�മ�ര�ളി�  പെ���വാ�  ത�വിധം അവെര
സ�രാ�വാ��� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

�വജന��െട േ�മ�ിനായി പ�തിക�
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5934. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിലവിെല സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം �വജന��െട
േ�മ�ിനായി സ�ീകരി� നടപടിക�  എെ��ാമാണ്;  വിശദാശം
അറിയി�േമാ;

(ബി) സം�ാനെ� �വജന ��ക�ം വായനശാലക�ം �േഖന
�വജന���ായി എെ��ി�ം പ�തി നട�ിലാ�ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;

വിശദാംശം അറിയി�േമാ;

(സി) �വജന��െട സാം�ാരിക ഉ�മന�ി�ം നാടിെ� ന��ം ഉത��
നവീനമായ പ�തിക� �വജന���ായി ആവി�രി�േമാ?

�വജനേ�മ േബാ�ഡിെൻറ ��് അവാ�ഡ്

5935. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള സം�ാന �വജനേ�മ േബാ�ഡ്  2018  നവംബറി�  അേപ�
�ണി� ��് അവാ�ഡ് �ഖ�ാപി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  എേ�ാെഴ�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത അവാ�ഡ് വിതരണ ചട�് സംഘടി�ി�ി�േ�ാ;  എ�ി� എേ�ാ�
നട�ി;  ഇെ��ി�  നട�ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;  എ�ി�  എേ�ാ�
നട�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) അവാ�ഡിന് ഓേരാ ഇന�ി�ം ലഭി� േനാമിേനഷ�ക�  എ�;

വിശദാംശ��  വ��മാ�േമാ;  അവാ�ഡി�േവ�ി നീ�ിവ� �ക
എ�െയ�ം ഇ�വെര എ� �പ െചലവഴി�െവ�ം വ��മാ�ാേമാ?

േകരള േവാള�റി ��് ആ�� േഫാ�്

5936. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം
�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �വജനേ�മ േബാ�ഡിെ� േകരള േവാള�റി ��് ആ��  േഫാ�ിെ�
�വ��ന�� വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത േഫാ�ിേല�് �വാ�െള ��ത�  ആക�ഷി�ാ�  എെ��ാം
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ിരി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ?
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�വജന േ�മേബാ�ഡ്

5937. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� �വജന േ�മേബാ�ഡ് നട�� �വ��ന��
എെ��ാമാണ്; അറിയി�ാേമാ;

(ബി) �വജന�� അഭി�ഖീകരി�� �ധാന ���� തരണം െച��തിനായി
അവെര �ാ�രാ��തിന് �വജന േ�മേബാ�ഡ് എെ��ാം ക��
പ�തികളാണ് ആവി�രി�ി��ത്; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �വജന േ�മേബാ�ഡിെ� േന�ത��ി� വ�വസായ സംരംഭകത� വികസന
പ�തി നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) �വജന�ളി�  സംരംഭകത� കഴിവ് വള���തിന് ഇതി�െട
കഴി�ി�േ�ാെയ�ം , ഈ സ��ാ� വ�േശഷം ഇതിനകം എ� േപ��്
പരിശീലനം ന�കിെയ�ം അറിയി�ാേമാ?

സാഹസിക അ�ാഡമി

5938. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം �വജനേ�മ േബാ�ഡിെ�
കീഴി�ളള സാഹസിക അ�ാഡമിയി�  എെ�ാെ� സാഹസിേകാദ�മ��
നട�െവ�് വ�ഷം, ഇനം, െചലവായ �ക എ�ിവ തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ �ാപന�ി�  കരാ�  അടി�ാന�ി�  എ�േപ�  േജാലി
െച��െവ�് അറിയി�േമാ  ;  ഇവ�െട േപര്,  ത�ിക,  ശ�ളം ഇവ
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) സാഹസിക അ�ാഡമി െ�ഷ��  ഓഫീസ��് നി�യി�ിരി��
വിദ�ാഭ�ാസ േയാഗ�ത, ശ�ളം എ�ിവ എ�െയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ���ില�ാട് സാഹസിക അ�ാഡമി�െട �വ��നം കാര�മായി
നട��ിെ�� വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഇ) ��ത �ാപന�ിെ� �വ��ന���ായി ഈ സ��ാ�
അധികാര�ി� വ�തി� േശഷം െചലവഴി� �ക,  ഇനം,  വ�ഷം എ�ിവ
തിരി�് വ��മാ�ാേമാ?
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സം�ാന �വജനേ�മ േബാ�ഡിെല ജീവന�ാ�

5939. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന �വജനേ�മ േബാ�ഡി�  �ിരം,  െഡപ�േ�ഷ�, കരാ�
ജീവന�ാ� എ�;  കരാ� ജീവന�ാ�െട േപര്,  േയാഗ�ത,  ത�ിക,  ശ�ളം,
എ� കാലമായി �ട�� എ�ിവ തരം തിരി�് ന�കാേമാ;

(ബി) സ��ാരിെ� അ�മതി ����ി വാ�ാെത എ� കരാ�  ജീവന�ാ�  ഈ
�ാപന�ി�  േജാലി െച��െവ�ം ഏത് മാനദ��കാരെമ�ം
വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത �ാപന�ി�  ഇേ�ാ�  േജാലി െച�� ഏെത�ി�ം
ജീവന�ാരെനതിെര അനധി�ത സ��് സ�ാദന�ിന് അേന�ഷണം
നട�ി നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ഉെ��ി� േപ�വിവര�ം സ�ീകരി� നടപടി�െട വിശദാംശ�ം ന�കാേമാ?

അഡ��� അ�ാഡമിക�

5940. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം
,, പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള സം�ാന �വജനേ�മ േബാ�ഡിെ� കീഴി�� അഡ���
അ�ാഡമിക�  ഏെത�ാെമ�് െവളിെ���ാേമാ;  അവയി�  �വ��നം
നില� അ�ാഡമിക�  ഏെത�ാെമ�ം എ� �തലാണ് �വ��നം
നില�െത�ം ഇതി�� കാരണെമ�ാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �വ��നം നില� ��ത അ�ാഡമിക�െട നവീകരണ�ിനായി സ�ീകരി�
നടപടിക� എെ��ാെമ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) േകരള സം�ാന�വജന േ�മ േബാ�ഡിെ� ബ�ജ�ി� ഈ സാ��ിക
വ�ഷം അഡ��� േ�ാ�ാ�ക� നട�ാ�ാ� എ� �പ അ�വദി�ി�െ��്
വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഓേരാ അഡ���  അ�ാഡമി�ം ഏെത�ാം സാഹസിക പരിപാടിക�
സംഘടി�ി�ി�െ��ം അതിനായി എ� �പ വീതം െചലവഴിെ��ം
വിശദമാ�ാേമാ?
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സം�ാന �വജനേ�മ േബാ�ഡിെ� കലാഭവ� മണി അ��രണ പരിപാടിക�

5941. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അനശ�ര കലാകാര�  കലാഭവ�  മണി�െട �രണ�ായി സം�ാന
�വജനേ�മ േബാ�ഡ് എെ��ാം പ�തികളാണ് ആവി�രി�് നട�ാ�ി
വ��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) കലാഭവ�  മണി അ��രണ പരിപാടിക�  ചാല�ടിയി�  െവ�്
നട��തി�ം കലാകാര�ാ��ളള സ�ാന�ക വ��ി�ി��തി�ം
നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

�വാ�ളി� ലഹരി ഉപേയാഗം

5942. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

�വാ�ളി�  ലഹരി ഉപേയാഗം വ��ി��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

ഇതിെനതിെര �വജനകാര�വ��തല�ി�  സ�ീകരി�ി�� പരിപാടിക�െട
വിശദാംശം െവളിെ���ാേമാ?

സം�ാനെ� ഗാ�ഹിക /വ�ാവസായിക ഉപേഭാ�ാ�ളി� നി�ം ഇേ�ാ�
ഈടാ�� ൈവദ�തി നിര�്

5943. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ഗാ�ഹിക /വ�ാവസായിക ഉപേഭാ�ാ�ളി� നി�ം ഇേ�ാ�
ഈടാ�� ൈവദ�തി നിര�ിെ� ഇനം തിരി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇേ�ാ�  ഈടാ�ിെ�ാ�ിരി�� ൈവദ�തി നിര�് പരി�രി��തിന്
എെ��ി�ം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(സി) 2019  ഏ�ി�-��  കാലയളവി�  െെവദ�തി ഉ��ാദന�ി�ം വാ�ലി�ം
ഉ�ായ അധികെ�ലവ് പരിഹരി��തിെ� ഭാഗമായി ഉപേഭാ�ാ�ളി�
നി�ം സ�ചാ��് ഈടാ�വാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;  എ�ി�  ആയതിെ�
വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) െക.എസ്.ഇ.ബി.  ലിമി�ഡ് ലാഭ�ിലാ��തിന് നിര�് പരി�രണം എ�
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ഉപാധിയ�ാെത െചലവ് �റ��തി�ം സാ��ിക അ�ട�ം
പാലി��തി�ം മ�ം എെ��ി�ം നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാ;  വിശദാംശം
വ��മാ�േമാ?

െക.എസ്.ഇ.ബി. അണെ��ക�െട ഉ�പാദന േശഷി

5944. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ�
,, മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െക.എസ്.ഇ.ബി.  അണെ��കളി�  േശഷി�� ജലം
നിലവി� സംഭരണ േശഷി�െട എ�യാണ്; ഇത് എ� ദശല�ം ൈവദ�തി
ഉ�പാദി�ി�ാ�  �ാ�മാണ്;  ഇത് കഴി� വ�ഷെ� ഇേത സമയെ�
ഉ�പാദന േശഷി�മായി താരതമ�െ���ാേമാ;

(ബി) ഇേ�ാ� െക.എസ്.ഇ.ബി.  �െട �തിദിന ഉപേഭാഗം എ�െയ�ം �തിദിന
ഉ�പാദനം എ�െയ�ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) �തിദിന ഉ�ാദനെ�ല�ം �റ�നി� വാ�� ൈവദ�തി�െട �തിദിന
െചല�ം എ�യാെണ�് അറിയി�േമാ?

െക.എസ്.ഇ.ബി.�് ഇല�ിക് വാഹന��

5945. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ഇ.ബി.  സ��ം ആവശ����പേയാഗി�� എ�ാ�രം
വാഹന��ം ഇല�ി�് വാഹന�ളാ�ി മാ�ാ�  പ�തി
ത�ാറാ�ിയി�േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട വിശദാംശ��ം അത് വഴി െെകവരി�ാ� കഴി�െമ�്
�തീ�ി�� േന���ം എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�േമാ?

എ�.ഇ.ഡി. എന�ജി എഫിഷ��സി ഉപകരണ��

5946. �ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈവദ�തി ഉ�ാദന രംഗ�് ��ത�  �ത�  �ട�� �തിയ പ�തിക�
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നട�ിലാ��തിന് പകരം എ�.ഇ.ഡി.  എന�ജി എഫിഷ��സി
ഉപകരണ�� ��ത� വ�ാപി�ി��ത് പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�  നട�ിലാ�ിെ�ാ�ിരി�� േ�ാജ�ക�  ഏെത�ാമാെണ�്
വിശദമാ�ാേമാ?

മല�റം ജി�യി� ൈവദ�ത ���ിക��് തട�ം

5947. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െമ�ീരിയ�സിെ� അഭാവം �ലം മല�റം ജി�യി�  ഏെത�ി�ം ൈവദ�ത
���ിക��് തട�ം േനരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േവാ�േ�ജ് �ാമം പരിഹരി��തിന് എ� �ാേ�ാ�മ�കളാണ് ജി��്
ആവശ���ത്; ഇത് അ�വദി� ന�കിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

അധികമായി ഉ�ാദി�ി� സൗേരാ��ം

5948. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈവദ�തി ഉ�ാദനം വ��ി�ി��തിന് ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�
വ�േശഷം നട�ിലാ�ിയ പ�തിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ൈവദ�തി ഉപേഭാഗം �റ��തിന് ജന�െള �ാ�രാ�ാ� ഈ സ��ാ�
നട�ിലാ�ി വ�� പ�തിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സൗേരാ��ം ഉപേയാഗി��തിന് എെ��ാം പ�തികളാണ് നട�ിലാ�ി
വ��െത�് അറിയി�േമാ;  ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം
എ� െമഗാവാ�് സൗേരാ��ം അധികമായി ഉ�ാദി�ി�െവ�്
അറിയി�േമാ?

ൈവദ�തി�ാമം പരിഹരി��തിന് നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�

5949. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ൈവദ�തി�ാമം പരിഹരി��തിനായി ഈ സ��ാ�
നട�ിലാ�ിയ പ�തിക� എെ��ാം; വ��മാ�ാേമാ;
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(ബി) ��തായി എെ��ി�ം പ�തിക�  ആവി�രി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�
വിശദമാ�ാേമാ?

�ാ�� �ിഡ് 2.0 പ�തി�ായി ഉ�ാ�ിയ �ിക�ി കരാ�

T 5950. �ീ.വി.ഡി.സതീശ�
,, വി.എസ്.ശിവ�മാ�
,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�, െക.എസ്.ഇ.ബി., കി�ബി �ട�ിയവ ഏ�െ��� നിയമപരമായ
�ിക�ി കരാ� പാലിേ�� കടമ െക.എസ്.ഇ.ബി. �േ�ാ;

(ബി) �ാ�� �ിഡ്  2.0  പ�തി�ായി ഉ�ാ�ിയ �ിക�ി കരാറിെല െസ��
��് �കാരം പ�തി�െട നട�ി�ിനായി ക�നികെള കെ��ാ��
െട�ഡ� നടപടികളി� സം�ാന സ��ാരിെ� നിയമ�� ബാധകമാ�ം
എ�ത് പാലി�ാ� �ിക�ി കരാറി� ഏ�െ�� എ�ാവ��ം നിയമപരമായ
ബാധ�ത�േ�ാ;

(സി) ഉെ��ി�  സ��ാ�  നിയമ��ം ച���ം ��ത �ിക�ി കരാറി�
ഏ�െ��ി�� സ��ാ�  ക�നിയായ െക.എസ്.ഇ.ബി.�് പാലി�ാ�
നിയമപരമായ ബാധ�തയി� എ� ൈവദ�തി വ��് മ�ി�െട അഭി�ായം
നിയമവ��് അംഗീകരി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?

ഇ-െസ�ഫ് പ�തി �കാരം േബാധവ�കരണം

5951. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം
,, െക.ഡി. �േസന�
െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�
�ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈവദ�തി ഉപേഭാ�ാ�െള അതിെ� �ര�ിത വശ�െള�റി�്
േബാധവാ�ാരാ��തിന് ഇ-െസ�ഫ് പ�തി നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ൈവദ�തി വിതരണ �സരണ േമഖലകളി�  �ര��ായി എെ��ാം
ആ�നികവ��രണ നടപടികളാണ് ഈ പ�തി �കാരം സ�ീകരി�ി��ത്;

(സി) ൈവദ�തി�മായി ബ�െ�� �വ��ന�ളി�  ഏ�െ��ിരി��വ��ം
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േമ�േനാ�ം വഹി��വ��ം �ര�ാ കാര��� സംബ�ി�് എെ��ാം
പരിശീലന�ളാണ് ��ത പ�തി �കാരം ന�കി വ��ത്;

(ഡി) ഏെത�ാം ഏജ�സിക� േച��ാണ് ഇ-െസ�ഫ് പ�തി നട�ാ��െത�്
വ��മാ�ാേമാ?

ഫിലെമ�് ബ��ക� മാ�ി എ�.ഇ.ഡി ബ��ക� ന���തി�ളള പ�തി

5952. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വീ�കളി� നിലവി�ളള ഫിലെമ�് ബ��ക� മാ�ി എ�.ഇ.ഡി ബ��ക�
ന���തി�ളള പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ��ത പ�തിയി�  ഇതിനകം എ� േപ�  രജി��  െച�െത�്
െവളിെ���ാേമാ ;

(സി) എ�.ഇ.ഡി ബ�ബിന് ഉപേഭാ�ാ�ളി�  നി�ം എ� �ക വീതമാണ്
ഈടാ��െത�റിയി�ാേമാ  ;  ഒ� കണ�ന് എ� ബ�ബാണ്
ന���െത�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ഡി) ��ത പ�തിയി�  ഇതിനകം രജി��  െച�ാ� ഉപേഭാ�ാ���്
ഇനി�ം രജി��  െച�വാ�ളള അവസരം ന��േമാെയ�്
െവളിെ���ാേമാ ?

ക�ട ജലേസചന പ�തിയി� െച�കിട ജലെെവദ�ത പ�തിക�

5953. �ീ.െക.ബി.ഗേണഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�ട ജലേസചന പ�തി�െട കനാ�കളി�െട �റ് കണ�ിന്
കിേലാമീ��ക�  �ര�ി�  ശ�ിയായി ഒ�കി നീ��
ജല�വാഹ�ി�നി�ം െെവദ�തി ഉ�പാദി�ി��തി�� െച�കിട
ജലെെവദ�ത പ�തിക�  �ാപി��തി�� സാധ�തക�  സംബ�ി�്
സ��ാ� പഠനം നട�ിയി�േ�ാ എ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) െെവദ�തി �ാമം ഏ��ം ��മാ�� ക�� േവന��ാല�ാണ്
കനാ�കളി�െട ��� േതാതി� ജലം �റ� വിടാ��ത് എ� �േത�കത
പരിഗണി�് െെവദ�തി ഉ�പാദന േമഖലയിെല �തിസ�ി നീ�വാ�
സഹായകരമായ പ�തി എ� പരിഗണനേയാെട ഇ�ാര��ി� അ��ല
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നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�ഗ�� - മാട��റ പവ� െെഹെവ�െട നി��ാണം

5954. �ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തമിഴ് നാ�ിെല �ഗ�രി�  നി�് ���  ജി�യിെല മാട��റയിെല��
ര�ായിരം െമഗാവാ�് െെവദ�തി സം�ാന�ാെക വിതരണം െച�ാ��
പവ� െെഹെവ�െട നി��ാണം സംബ�ി�് വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ പ�തി യാഥാ���മാ��േതാെട തി�വന��രം �ത� കാസ�േഗാഡ്
വെര തടസമി�ാെത െെവദ�തി �വാഹം ഉറ�ാ�ാനാ�െമ�് ക���േ�ാ
എ�് അറിയി�േമാ?

ൈവദ�തി വ��് നട�ിലാ�വാ�േ�ശി�� പ�തിക�

5955. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈവദ�തി വ��് അ�� ര�് വ�ഷം െകാ�് സം�ാന�് 15,500 േകാടി
�പ�െട പ�തി നട�ിലാ�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത �ക എ�കാരം കെ��വാനാണ് ഉേ�ശി��ത് എ�്
െവളിെ���ാേമാ;

(സി) ��ത പ�തി�െട നട�ി�ിനായി ഉ�തതല സമിതി �പീകരി�ി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ?

കാ�ി� നി�ം ൈവദ�തി

5956. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ി� നി�ം ൈവദ�തി ഉ�ാദി�ി�� കാര��ി� സം�ാനം നിലവി�
വളെര പി�ിലാെണ�ത് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇതി��
കാരണെമ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് ഏെത�ാം �ല�ളാണ് കാ�ി�  നി�ം ൈവദ�തി
ഉ�ാദി�ി��തിന് അ�േയാജ�െമ�് കെ��ിയി�ളളെത�്
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അറിയി�ാേമാ;

(സി) അതി� എ� �ല�ളിലാണ് ഇതിനകം കാ�ാടി പാട�� �ാപി�ത്;
അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��, സ�കാര� �ാപന��  എ�ിവ�െട
പ�ാളി�േ�ാ��ടി കാ�ാടി�ാട��  �ാപി�� പ�തി
ആവി�രി�ി�േ�ാ;  ഇതിനാ�� �ലം എ�കാരം ന��വാനാണ്
ആേലാചി��ത്; വ��മാ�ാേമാ?

കാ�ി� നി�ം ൈവദ�തി ഉ�ാദനം

5957. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ൈവദ�തി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

�ന�പേയാഗ ഊ��േ�ാത�ായ കാ�ി�  നി�ളള ൈവദ�തി ഉ�ാദനം
വ��ി�ി��തിന് ൈവദ�തി േബാ�ഡ് എെ�ാെ� നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി�ളളത് എ�റിയി�ാേമാ?

ക�നാഗ�ളളി മ�ല�ിെല സ��� െെവദ�തീകരണം

5958. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016  ��  മാസ�ി� േശഷം ക�നാഗ�ളളി മ�ല�ി�  െെവദ�തി
വ��് നട�ിലാ�ിയ പ�തിക� ഏെതാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സ��� െെവദ�തീകരണ�മായി ബ�െ��് ��ത മ�ല�ി�
ഏെത�ാം പ�തിക�  നട�ിലാ�ിെയ�് വ��മാ�ാേമാ;  ��ത
പ�തിക�െട എ�ിേമ�് �ക��െ�െട�� വിശദമായ വിവര��
ലഭ�മാ�ാേമാ ?

ആറ�ളയി� സ��� ൈവദ�തി �ര�ാ�ാമം പ�തി

5959. �ീമതി.വീണാ േജാ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആറ�ളയി�  �ട�മി� സ��� ൈവദ�തി �ര�ാ�ാമം പ�തി ഏ�
ഘ��ിലാണ്;
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(ബി) ��ത ���ി എ�് ���ീകരി�വാ� കഴി�ം;

(സി) പ�തിയിെല �ധാന ആശയ�� വ��മാ�ാേമാ?

െകാ�ാര�ര മ�ല�ി� െെവദ�ത വ��് നട�ിലാ�ിവ�� പ�തിക�

5960. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാരിെ� കാലയളവി�  െകാ�ാര�ര നിേയാജകമ�ല�ി�
െെവദ�തി വ��് നട�ിലാ�ിവ�� പ�തിക� എെ��ാമാണ്;

(ബി) �ര�റ സൗേരാ�� പ�തിയി� ഉ�െ���തിന് നിേയാജക മ�ല�ി�
നി�ം ലഭി� അേപ�ക�െട എ�ം പ�ായ�് തിരി�് ന��േമാ;

(സി) ��ത പ�തി�െട നി��ഹണം നിേയാജകമ�ല�ി� ആരംഭി�ി�േ�ാ;

വിവര�� ന��േമാ?

േസാളാർ �ഫ് േടാപ് പ�തി

5961. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ാ��് സി�ി പ�തി�െട ഭാഗമായ േസാളാർ �ഫ് േടാപ് പ�തി �കാരം
ൈവദ�തി ഉ�പാദനം വ��ി�ി��തി�� നടപടിക� വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് എവിെടെയ�ാമാണ് പ�തി നട�ാ��ത്;

(സി) പ�തി വീ�കളിേല�ം വ�ാപി�ി��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ;  വിശദാംശം
ന��േമാ?

പ�ി�് ക��� േറാഡിെല �ാ�േ�ാ�മ�ക� മാ�ി�ാപി��തിന് എ� ഒ സി

T 5962. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ി നഗരസഭയിെല േതവര �േദശ�് പ�ി�് ക��� േറാഡിെല വീതി
�റ� �ല�് �ാപി�ിരി�� �� �ാ�േ�ാ�മ�ക� �ലം േനരി��
ഗതാഗത���ം അപകട��ം കണ�ിെല��് ��ത �ാ�േ�ാ�മ�ക�
േതവരയി�  േകരള വാ��  അേതാറി�ി േകാ�ൗ�ിേല�് മാ�ി
�ാപി��തിന് എ�.ഒ.സി.  ലഭി��തിനായി  19/12/2017  െല െകാ�ി
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�നിസി�� േകാ��േറഷ� കൗ�സി� �േമയ�ി� സ�ീകരി�ി�ളള നടപടി
എെ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �ാ�േ�ാ�മ�ക�  മാ�ി �ാപി�് ഗതാഗതം �ഗമമാേ��ത് െപാ�
ആവശ�മായി കണ�ിെല��് ഉപാധിരഹിത എ�.ഒ.സി.  ലഭ�മാ�വാ�
നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ജലൈവദ�ത പ�തികളിെല അ���പണിക�

5963. �ീ.ടി.െജ. വിേനാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ഏെതാെ� ജലൈവദ�ത പ�തികളിലാണ് വ�േതാതി��
അ����ണിക� നട��ത്;

(ബി) ആയതി�െട ഊ�� ഉ�ാദനരംഗ�് എ�േന�ം ൈകവരി�വാ�
കഴി�െമ�ാണ് വിലയി���ത്;

(സി) ഇതിനായി എ��കയാണ് െചലവാ��ത് എ�് അറിയി�േമാ?

നില��-എട�ര ൈലനി� ൈവദ�തി തകരാ�

5964. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നില��-എട�ര ൈവദ�തി ൈലനി�  അ�� കാല�ായി നിര�രം
ൈവദ�തി വിതരണം നില��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �തി�ല കാലാവ�യി�ാതി��ി�ം രാ�ികാല�ളി�  നില��-എട�ര
ൈലനി�  ൈവദ�തി തകരാ�  ഉ�ാ��തിെ��ം വിതരണം
നില��തിെ��ം കാരണം വ��മാ�ാേമാ; ആയതിന് ശാശ�ത പരിഹാരം
കാ�േമാ;

(സി) നില�രി� നി��ാെത മ�് സ� േ�ഷ�കളി� നി�് എട�ര ഭാഗേ��്
ൈവദ�തി എ�ി�വാ� സാധി�േമാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ?

െക.എസ്.ഇ.ബി. �െട അധിക ചാർജ് ഈടാ�ൽ

5965. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) െക.എസ്.ഇ.ബി.  ജീവന�ാരി�  നി�ം പിരിെ���  130  േകാടിയിലധികം
�പ േബാ�ഡ് സമയബ�ിതമായി അട�ാതി��തിനാ�  2018-19

വ�ഷെ� നി�തിയിളവ് ആവശ�െ�� ജീവന�ാ��് ലഭി�വാ�
ഇടയിെ�� കാര�ം പരിേശാധി�േമാ;

(ബി) ആദായ നി�തി വ��ിെ� േനാ�ീസ് ലഭി� െക.എസ്.ഇ.ബി. �െട െറ�ിങ്
�ണി�ക� ഏെത�ാം; വ��മാ�േമാ ;

(സി) ഈ വിഷയ�ി�  സ��ാ�  സ�ീകരി� നടപടിക�  അറിയി�േമാ;

സ��ാരി�� ഫയലിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ആദായനി�തി വ��ിെ� േനാ�ീസിെ� അടി�ാന�ി�  േബാ�ഡിെല
െറ�്,  െസ�്,  അധികചാ�ജ്,  അധിക ക�ാഷ�  ഡിേ�ാസി�് �കകൾ
മി�വാ�ം എ�ാ മാസെ� ബി�കളി�ം ഉപേഭാ�ാ�ളി�  നി�ം
ഈടാ��െ�� കാര�ം സ��ാ� പരിേശാധി�േമാ;

(ഇ) ഇ�ര�ി� 2019  ജ�വരി �ത� െക.എസ്.ഇ.ബി.  ൈവദ�തി േബാ�ഡ്
ഉപേഭാ�ാ�ളി� നി�ം ഈടാ�ിയ �ക എ�  ;  ഫി�ഡ് ചാ�ജ്,  െറ�്,
അധിക ചാ�ജ്, ക�ാഷ� ഡിേ�ാസി�് എ�ിവ തരം തിരി�് ലഭ�മാ�േമാ; ഈ
�ക തിരിെക ഉപേഭാ�ാവിന് ന��വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(എഫ്) ൈവദ�തി േബാ�ഡ് ജന�െള െത�ിധരി�ി�് ഈടാ�� അധിക �ക
സ��ാ� അ�മതിേയാെടയാേണാ;  സ��ാ� അ�മതി ഇെ��ി� നടപടി
സ�ീകരി�േമാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(ജി) വ�കിട വ�വസായ �ാപന��  വ�ഷ�ളായി ൈവദ�തി ബി�
അട�ാതിരി�� അവസര�ി�  ഗാ�ഹിക ഉപേഭാ�ാ��  �ത�മായി
ബില്� അട�േ�ാ�  അവെര വ�ി�് അധിക �ക ഈടാ�� കാര�ം
പരിേശാധി�േമാ?

ൈവദ�തി ഉപകരണ��െട യഥാ�� േലാഡ് േരഖെ����തിന് നടപടി

5966. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വീ�കളി�ം വ�ാപാര �ാപന�ളി�ം ഉപേയാഗി�� ൈവദ�തി
ഉപകരണ��െട യഥാ�� േലാഡ് േരഖെ����തിന് െക.എസ്.ഇ.ബി.
ന�കിയി�� സമയപരിധി ദീ�ഘി�ി�ി�േ�ാ;

(ബി) േലാഡ് �ത�മായി േരഖെ���ാ� ഉപേഭാ�ാ��െട േപരി� പരിേശാധന
ക�ശനമാ��തിന് േബാ�ഡ് തല�ി�  എെ��ാം നടപടിക�
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സ�ീകരി�ി�െ��് വിശദമാ�േമാ;

(സി) െക.എസ്.ഇ.ബി.  �െട വിജില�സ് ��ാഡിെന �ടി ഇ�ാര��ി�
ഏർെ���ക�ം �മേ�ട് നട��വ�െട േപരി�  ക�ശന നടപടി
സ�ീകരി�ക�ം െച�േമാ?

�ടി�ിക തീ��ാ�ാ� ൈവദ�തി േബാ�ഡ് നി�േ�ശി� വ�വ�ക�

5967. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�ഷ�ളായി�� �ടി�ിക തീ��ാ�ാ�  ൈവദ�തി േബാ�ഡ് നി�േ�ശി�
ഉദാരവ�വ�ക�  െറ�േല�റി ക�ീഷ�  ത�ിയത് സ��ാ�
പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�  ൈവദ�തി േബാ�ഡിെ� പല നി�േ�ശ��ം �ത�മായി
ൈവദ�തി ബി�  അട��വെര അപഹാസ�മാ��താെണ� കാര�ം
പരിേശാധി�േമാ;

(സി) േമാഷണേ��ക�  �ടി തീ��ാ�ലിെ� ഭാഗമാ�ാ�� നീ�ം സ��ാ�
അ�മതിേയാെടയാേണാ എ� കാര�ം പരിേശാധി�േമാ;

(ഡി) ൈവദ�തി ചാ�ജ് ബി�ി�, ഉപേയാഗി� �ണി�ിന് �റേമ പലതര�ി��
ചാ��ക�ം ഈടാ�� കാര�ം സ��ാ�  പരിേശാധി�േമാ;  നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

ക��� മ�ല�ി� �തിയ ൈവദ�തി കണ��ക�

5968. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം നാളി�വെര ക���
മ�ല�ി�  എ� �തിയ ൈവദ�തി കണ��ക�  അ�വദി�;  ഓേരാ
വിഭാഗം തിരി�ം വ�ഷം തിരി�ം കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;  അതി�  എ�
സൗജന� കണ��ക� ന�കിെയ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ക��� മ�ല�ി�  എ� �തിയ �ാ�േ�ാ�മ�ക�  �ാപി�െവ�ം
അതിനായി എ� �പ െചലവഴി�െവ�ം വിശദമാ�േമാ?

ൈഹമാ�്/േലാ മാ�് ൈല�ക��് ൈവദ�തി കണ��
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5969. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�ി��് മ�ല�ി�  എം.എ�.എ ആ�ി വികസന പ�തി�കാരം
ഭരണാ�മതി ലഭി� ൈഹമാ�്/േലാ മാ�് ൈല�ക��് ൈവദ�തി
കണ��  ന���തി�  െക.എസ്.ഇ.ബി കാലതാമസം വ��ിയത്
��യി�െ���ിയി�േ�ാ;

(ബി) കണ��  ന�കിയ �ല�ളി�, ന�കിയ കണ��  െക.എസ്.ഇ.ബി.
ഡി�ണ�് െച�ി��േവാ;

(സി) ഉെ��ി� ഇ�രം ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വയനാട് ജി�യിെല ൈവദ�തി ബി� �ടി�ിക

5970. �ീ.ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈവദ�തി ബി� �ടി�ിക ഇന�ി� വയനാട് ജി�യി� നി�ം എ� �ക
ൈവദ�തി േബാ�ഡിന് കി�ാ��് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ൈവദ�തി ബി� കാല�ളായി അട�ാ� ഏെത�ി�ം �ാപന�� ��ത
ജി�യി� �വ��ി��േ�ാ; അറിയി�ാേമാ;

(സി) വയനാട് ജി�യി� ൈവദ�തി ബി� �ടി�ിക വ��ിയി�� �ാപന��െട
േപര് വിവര�ൾ െവളിെ���ാേമാ?

�സരണ-വിതരണ ന�ം �റ��തിന് നടപടിക�

5971. �ീ.രാ� എ�ഹാം
,, പി.ടി.എ. റഹീം
,, എം. �േകഷ്
,, പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ�ദ് വ�വ��െട വള�����തമായി െെവദ�തി�െട ആവശ�കത
വ��ി��െവ�തിനാ� 2011-12 വ�ഷെ��ം  2019-20 വ�ഷെ��ം
െെവദ�തി�െട ആവശ�കത താരതമ�െ���ി അറിയി�ാേമാ;

(ബി) െെവദ�തി�െട ആവശ�കത ���മാ�ം നിറേവ��തിന് �റ�നി�്
വാ����െ�െട�� വിവിധ േ�ാത�കെള��ി വിശദമാ�ാേമാ;
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(സി) ഇൗ സ��ാ�  അധികാരേമ� േശഷം േലാഡ് െഷഡിംേഗാ പവ�കേ�ാ
ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;  കഴി� സ��ാരിെ� കാല�് എ� ദിവസം
േലാഡ് െഷഡിം�ം പവ�ക�ം ഏ�െ���ിയി�� എ�തിെ� കണ�്
ലഭ�മാേണാ;

(ഡി) �സരണ-വിതരണ ന�ം �റ�െമ� വാ�ാനം എ�മാ�ം
�ാവ��ികമാ�ിയി��്; അതിനായി സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) കഴി� സ��ാരിെ� കാല�് നി��ാണം നില�ി�� എ� പ�തിക�
�നരാരംഭി�ി�െ��ം അവ�െട നി��ാണ �േരാഗതി�ം അറിയി�ാേമാ?

സ��ാ� �ാപന�ളി� �ര�റ സൗേരാർ� പാന� �ാപി�� പ�തിക�

5972. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ� �ാപന�ളി� �ര�റ സൗേരാർ� പാന� �ാപി�� പ�തി
െക.എസ്.ഇ.ബി. ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) പ�തി�െട വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(സി) പ�തി �കാരം ��ത�  ഉ��ാദി�ി�� െെവദ�തി�െട ഉപേഭാഗം
എ�കാരം വിനിേയാഗി��തിനാണ് െക.എസ്.ഇ.ബി. ഉേ�ശി��ത്;

(ഡി) സ��ാ�  �ാപന�ളി�  �ര�റ സൗേരാർ� പാന�
�ാപി��തിനായി �ാപന�െള െതരെ����തിന് മാനദ���
ഉെ��ി� ആയതിെ� വിവര�� ന��േമാ?

ൈവദ�തി ക�ി െപാ�ി വീണ് േഷാേ��ളള മരണ��

5973. �ീമതിഷാനിേമാ� ഉ�ാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ൈവദ�തി ക�ി െപാ�ി വീണ് േഷാേ��ളള മരണ��
വ��ി�വ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ൈല� െപാ�ി വീ��തട�ം ൈവദ�തി അ�ബ� അപകട�� ഇ�ാതാ�ി
ജന��െട സ��ി�ം ജീവ�ം �ര� ഒ��ണെമ� ൈഹേ�ാടതി
ഉ�രവിെ� അടി�ാന�ി�  സ�ീകരി� നടപടിക�  എെ�ാെ�യാണ്;
വ��മാ�േമാ;

(സി) ൈല�  െപാ�ി വീണാ�  അറിയി�� ഫാ���  സംവിധാനം േബാ�ഡ്
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വികസി�ിെ���ി�േ�ാ; ��ത സംവിധാനം എ�ായിട�ം �ാപി�വാ�
നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�് അറിയി�േമാ?

െച��� മ�ല�ിെല ൈവദ�തി അപകട��

5974. �ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െച���  മ�ല�ി�  നി�് ൈവദ�തി അപകട��മായി ബ�െ��്
ലഭി�ി�� അേപ�ക� ഏെത�ാമാണ്;

(ബി) അതി� സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ?

ഇല�ിക് േപാ�ക� മാ�ി �ാപി��തിെല കാലതാമസം

5975. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയപാതക�, �ാമീണ േറാ�ക�, െപാ�മരാമ�് േറാ�ക�
എ�ിവ�െട വികസന�ി�ം മ�ം െക.എസ്.ഇ.ബി.  ഇല�ിക് േപാ�ക�
മാ�ി �ാപി��തിന് ക�് ന�കിയാ�  എ�ിേമ�് ത�ാറാ��തി�
കാലതാമസം വ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  കാലതാമസം
ഒഴിവാ��തി�ളള നടപടിക� സ�ീകരി�ാേമാ;

(ബി) േദശീയപാതയി� ഇടി�ഴി�� �ത� �ി�ിംഗ് മി� വെര വീതി ��ി ടാ�
െച��തിന് ��ായി ഇടി�ഴി�� �ത� �ി�ിംഗ് മി� വെര�ളള ഇല�ിക്
േപാ�ക�  മാ��തിന് എ�ിേമ�് ലഭി��തി�േവ�ി േകാഴിേ�ാട്
രാമനാ�കര െസ�നിെല േദശീയപാത വിഭാഗം ന�കിയ ക�ിേ�� നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാ; അറിയി�േമാ?

ഒ� ഇല�ി�� െസ�നിെല പരമാവധി ഉപേഭാ�ാ��

5976. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഒ� ഇല�ി��  െസ�നി�  പരമാവധി എ� ഉപേഭാ�ാ�ളാവാെമ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവി�� െസ��  വിഭജി� �തിയ ഒെര�ം �പീകരി�ാ��
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മാനദ��� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) കാസ�േകാട് ജി�യി�  ഇേ�ാ�  എ� െസ��ക�  ഉെ��ം ഓേരാ
െസ�നി��ളള ഉപേഭാ�ാ��െട എ�ം എ�യാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) കാസ�േകാട് ജി�യി�  അവസാനമായി െസ��  വിഭജനം
നട�െതേ�ാഴായി��;  നിലവി��ായി�� ഏത് െസ��  വിഭജി�ാണ്
�തിയ െസ�നാ��ാ�ിയത്; ഏതാണ് ആ �തിയ െസ��; ഒറിജിന�
െസ�നിെല അ�െ� ഉപേഭാ�ാ��െട എ�ം എ�യായി��െവ�ം
വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) കാസ�േകാട് ജി�യി� �തിയ െസ�� �പീകരി�ാ� ആേലാചന�േ�ാ
എ�് വ��മാ�ാേമാ; എ�ി� വിശദാംശം ന�കാേമാ?

േകാതമംഗലം സബ് േ�ഷെ� േശഷി വ��ി�ി��

5977. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ാ�� �ിഡ് പ�തി �കാരം േകാതമംഗലം മ�ല�ി�  നട�ിലാ��
േകാതമംഗലം സ�്േ�ഷെ� േശഷി വ��ി�ി�� ���ി�െട നിലവിെല
�ിതി വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത സബ് േ�ഷെ� േശഷി  66 െക.വിയി� നി�ം എ� െക.വി വെര
ഉയ��വാനാണ് പ�തി�െട ല��െമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത പ�തി നട�ിലാ��തി�േവ�ി എ� �ക�െട
���ിയാ��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) സ� േ�ഷെ� േശഷി വ��ി�ി���മായി ബ�െ��് എെ��ാം
���ികളാണ് നട��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ��ത ���ി എ�േ��് ���ീകരി�വാ�  കഴി�െമ�്
വ��മാ�ാേമാ?

േകാതമംഗലം സ�്േ�ഷെ� നിലവിെല �ിതി

5978. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ാ�സ് �ിഡ് പ�തി �കാരം േകാതമംഗലം സ�്േ�ഷെ� േശഷി
വ��ി�ി�� ���ി�േട�ം അ�ബ� ൈലനിേ��ം നിലവിെല �ിതി
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വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവി� സബ് േ�ഷെ� േശഷി എ�യാെണ�ം, ആയത് എ�യായി�ാണ്
വ��ി�ി��െത�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സബ് േ�ഷെ� േശഷി വ��ി�ി���മായി ബ�െ��് എെ��ാം
���ികളാണ് നട�ിലാ��ത്; ഓേരാ ���ി�േട�ം നിലവിെല �ിതി
വിശദമാ�ാേമാ; എ� �ക�െട പ�തിയാണ് അവിെട നട�ിലാ��െത�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��വ�  ���ിക�ം എ�േ��് ���ീകരി�വാ�  സാധി�ം എ�്
അറിയി�ാേമാ?

െക.എസ്.ഇ.ബി ലിമി�ഡി� നി�ം വിരമി� ഉേദ�ാഗ��െട നിയമനം

5979. �ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ൈവദ�തി
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

െക.എസ്.ഇ.ബി ലിമി�ഡി�  നി�ം വിരമി� ഉേദ�ാഗ�െര ��ത
�ാപന�ി�  തെ� വീ�ം നിയമി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ആെരെയ�ാമാണ്
ഇ�െന നിയമി�ി��െത�ം ഏെത�ാം ത�ികകളിലാണ് നിയമി�ത്
എ�തിെ��ം വിശദാംശം ന��േമാ?

ൈവദ�തി വ��ിെല ജീവന�ാ�െട ശ�ളം

5980. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ൈവദ�തി വ��ി�  എ� �ിരം ജീവന�ാ��്;  ��ത
ജീവന�ാ��ായി എ� �ക  2019  ഒേ�ാബ�  മാസം ശ�ള ഇന�ി�
െചലവാ�ി; കണ�ക� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ൈവദ�തി വ��ി�  എ� താ�കാലിക ജീവന�ാ�  ഉ�്;  ��ത
ജീവന�ാ��ായി  2019  ഒേ�ാബ�  മാസം ശ�ള ഇന�ി�  എ� �ക
െചലവഴി�; കണ�ക� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) 2019 ഒേ�ാബ� മാസം ൈവദ�തി വ��ിെല കരാ� ജിവന�ാ��ായി ശ�ള
ഇന�ി� എ� �ക െചലവഴി�; കണ�ക� ലഭ�മാ�േമാ?

മല�റം മ�ല�ിെല േവാ�േ�ജ് �ാമം
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5981. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മല�റം നിേയാജക മ�ല�ിെല െമാറ��, വാലേ�രി-എ�.െഎ.�ി. ��,
തട�റ�്,  പാറ��റായ,  തവള�ാറ,  ���� പ�ായ�ിെല വ�ി��്,
േചാല�ാ�റ�് േകാളനി, േകാ�� പ�ായ�ിെല വലിയാട്, മീ�ിറ എ�ീ
�േദശ�ളി�  േവാ�േ�ജ് �ാമം പരിഹരി�ണെമ�ാവശ�െ��്
എം.എ�.എ. ന�കിയ നിേവദന�� ��യി�െ��ി�േ�ാ; ഇ�ാര��ി�
സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത �േദശ�ളി�  �ീ േഫസ് ൈല�  ക�േവ�ഷ�ം �തിയ
�ാ�േ�ാമ�ക� �ാപി��തി�ം െ�ാേ�ാസ�ക� ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ഈ �േദശ�ളിെല ��മായ േവാ�േ�ജ് �ാമം പരിഹരി�വാ� സത�ര
നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

ൈവദ�തി േപാ�കളിെല പരസ� േബാ��ക�

5982. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈവദ�തി േപാ�കളി�  പരസ� േബാ��ക�  �ാപി�ാ�  കരാ�
നൽകാ�ം അ�െന പണം സ�ാദി�വാ�ം ൈവദ�തി േബാ�ഡ്
തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േപാ�ക�െട മധ�ഭാഗ�് േബാ��ക� �ാപി��ത് െതാഴിലാളിക�െട
�ര�െയ ബാധി�െമ� ജീവന�ാ�െട ആശ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഉെ��ി�  െതാഴിലാളിക�  ഏണി ഉപേയാഗി�് േപാ�ി�  കയറണെമ�്
േബാ�ഡ് നി�േ�ശി�േമാ;

(ഡി) ��ത തീ�മാന�മായി േബാ�ഡ് �േ�ാ�് േപാ�കയാെണ�ി�
െതാഴിലാളിക�െട ജീവ�  ര�ി�ാ�  േകാടതിെയ സമീപി�ണെമ�
െക.എസ്.ഇ.ബി. സംഘടനാേനതാ��െട തീ�മാനം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

വ��മാ�ാേമാ?

�യം��ി പ�തി�െട ഭാഗമായി െക.എസ്.ഇ.ബി. നി��ി�ിരി�� െക�ിടം

5983. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) �യം��ി പ�തി�െട ഭാഗമായി െക.എസ്.ഇ.ബി. െക�ിടം നി��ി�ിരി��ത്
���ഴ ഗവ:ഹയ�െസ��റി �ളിെ� �ല�ാെണ�് കാണി�് ��
പി.ടി.എ. ന�കിയി�� നിേവദനം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�സംബ�ി�് താ��് സ�േ�യ�, തഹസീ�ദാ�, �ലം എം.എ�.എ.,

െക.എസ്.ഇ.ബി.  ഉേദ�ാഗ��  അട���വ�  �ലം സ��ശി�ക�ം
താ��് സ�േ�യ�  �ലം അള�് തി�െ���ക�ം െച� േശഷം
സ�ീകരി�ി�� �ട�നടപടി വിശദമാ�ാേമാ?

��േ�രി-പറ�� സബ് േ�ഷ�കെള ബ�ി�ി�് �തിയ ൈല�

5984. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ഇ.ബി.  ��േ�രി-പറ�� സബ് േ�ഷ�കെള ബ�ി�ി�െകാ��
�തിയ ൈല� നി��ാണ�ിെ� വിശദാംശ�� വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി എ�് ���ീകരി�ാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ പ�തി�െട എ�ിേമ�് �ക എ�യാെണ�ം ��ത പ�തി �ലം
എെ��ാം �േയാജന�ളാണ് ഉപേഭാ�ാ���് ലഭി��െത�ം
വിശദമാ�ാേമാ?

പാര�േര�തര ഉൗ�േ�ാ�ാദനേമഖല

5985. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാര�േര�തര ഉൗ�� ഉ�ാദനേമഖലയി�  സം�ാന�ി�� സാധ�ത
കണ�ാ�ി അത് പരമാവധി ഉപേയാഗെ���വാ� സാധി�ാെത വ�ത്
എ�െകാ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് പാര�േര�തര ഉൗ�� ഉ�ാദനേ�ാത�്
എ�േ�ാള�െ�� കാര�ം സംബ�ി�് എെ��ി�ം പഠനം
നട�ിയി�േ�ാ  ;  ഉെ��ി� ��ത പഠന�ി� കെ��ിയ കാര���
വിശദമാ�േമാ ?

ഇടി�ഴി��, പറ�ി�പീടിക എ�ിവ േക�ീകരി�് �തിയ െസ��ക�
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5986. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ഇ.ബി ���റം,  േചളാരി,  െകാേ�ാ�ി,  തല�ാറ െസ��ക�
വിഭജി�് െപ�വ��  പറ�ി�  പീടിക േക�ീകരി�ം േചളാരി,  രാമനാ�കര,

�ളി��  െസ��ക�  വിഭജി�് ഇടി�ഴി��  േക�ീകരി�ം �തിയ
െക.എസ്.ഇ.ബി െസ��ക�  ആരംഭി�ണെമ�ം ആവശ�െ��്
നിേവദന�� ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത നിേവദന�ളി� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഈ സ��ാ�  വ�തി�േശഷം �തിയ െക.എസ്.ഇ.ബി െസ��ക�
എവിെടെയ�ാമാണ് അ�വദി�െത�് വ��മാ�ാേമാ?

മ�ാ��ാട് മ�ല�ി� �തിയ െസ�� ഓഫീ�ക�

5987. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ഇ.ബി.  �െട �തിയ െസ�� ഓഫീ�ക� അ�വദി��തിെ�
മാനദ�ം എ�ാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) മ�ാ��ാട് നിേയാജകമ�ല�ി�  ��തായി അ�വദി�വാ�
ഉേ�ശി�� െസ�� ഓഫീ�ക�െട വിശദാംശം െവളിെ���ാേമാ?

െന�ാ�ി�കര ജനറ� ആ�പ�ിയിെല സബ് േ�ഷനിേല�് എ�്.�ി കണ��

5988. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ാ�ി�കര ജനറ�  ആ�പ�ിയി�  �ാപി�ിരി�� സബ്
േ�ഷനിേല�് എ�്.�ി കണ�� ന���തിെ� കാലതാമസം എെ��്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത കണ��  ന���തിേല�ായി എെത�ി�ം തര�ി�  ഉ�
നടപടി�മ�� ���ീകരി�ാ� ഉേ�ാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ?

സം�ാന സ��ാരിെ� സഹകരണ നയം
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5989. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ാേദശിക സാ��ിക വികസന�ിന് �േയാജനകരമായി സഹകരണ
�ാപന�െള ശ�ിെ���ക എ� നയമാണ് സ��ാ�
സ�ീകരി�ി��െത�ിൽ ��ത നയം �ാവ��ികമാ��തിന് സ�ീകരി�
നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) േക� സ��ാ�  നയ��  സാ��ിക അസമത�ം വ��ി�ി��
സാഹചര��ി�  നാടിെ� െപാ�വായ വികസനം �പെ����തി�ം
അസമത��� �റ��തി�ം ഇടെപ��തിന് സഹകരണ ��ാന���്
എ�മാ�ം കഴി��െ��് വിശദമാ�േമാ;

(സി) സം�ാന സ��ാരിെ� സഹകരണ നയം �ാവ��ികമാ�ിയതി�െട
എെ�ാെ� മാ��ളാണ് സഹകരണ േമഖലയി�  ഉ�ായി��െത�്
െവളിെ���ാേമാ?

സഹകരണേമഖല�െട സഹായ�ാ� �ാനിംഗ് െസ��ക�

5990. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ
സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� താ��് ആ�പ�ികേളാട് േച��് സഹകരണേമഖലെയ
�േയാജനെ���ി സാധാരണ�ാ��് �ണകരമാ�� തര�ി�
അത�ാ�നിക �ാനിംഗ് െസ��ക�  �ാപി��ത് സ��ാ�
പരിഗണി�േമാ;

(ബി) എ�ി� വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

സം�ാന�ിെ� സമ� വികസന�ി� സഹകരണ ബാ�ക� ന���
സംഭാവന

5991. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ്
,, �രളി െപ�െന�ി
,, ��ഷ� കട��ി
,, പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ
സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സം�ാന�ിെ� സമ� വികസന�ി�  വലിയ സംഭാവന ന���
സഹകരണ േമഖല കാ�ഷിക േമഖലയി�  നട�� ഇടെപട�ക�
എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േക�സ��ാരിെ� വികലമായ നയ��െട ഭാഗമായി കാ�ഷിക വാ�ാ
േമഖലയി�  സഹകരണ ബാ�ക�  അവഗണി�െ��ക�ം സ�കാര�-
��തല�റ ബാ�ക��് അമിത �ാധാന�ം ൈകവ�ക�ം െച��
�ിതിവിേശഷം ഉ�ായി�േ�ാ;

(സി) സഹകരണ സംഘ�� വഴി െന��ഷി, പ��റി �ഷി �ട�ിയവ�ാ��
�സ�കാല കാ�ഷിക വാ�ാ വിതരണം കാര��മമാ�ാ�  നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) വി�്,  വളം,  കാ�ഷിേകാപകരണ��  എ�ിവ�െട വിതരണ�ി�ം
കാ�ഷിേകാ�പ���െട സംഭരണം,  വിപണനം എ�ിവ നട��തി�ം
സഹകരണ �ാപന��ം തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��ം ത�ി��
േയാജി�� �വ��നം സാധ�മാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സഹകരണ െകയ� േഹാം പ�തി

5992. �ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ളയാന�രം ആവി�രി�് നട�ിലാ�ിയ സഹകരണ െകയ�  േഹാം
പ�തി�കാരം സം�ാന�് എ� വീ�ക�  നി��ി�വാനാണ്
ല��മി�ി�ളളത്;

(ബി) ഇതി� സം�ാന�് എ� വീ�ക� ���ീകരി�;

(സി) ആല�ഴ ജി�യി� ���ീകരി� വീ�ക� എ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) െച���  മ�ല�ി�  ല��മി�ി�ളള�ം ���ീകരി��മായ വീ�ക�
എ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ?

സഹകരണ �ാപന�ൾ സം�� സംരംഭ�ളി� ഏ�െ���തിന് പ�തി

5993. �ീ.െജയിംസ് മാത�
,, വി. െക. സി. മ�ത് േകായ
,, െക.വി.വിജയദാസ്
,, സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം
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വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാരിെ� വിവിധ പ�തിക�  പി.പി.പി.  േമാഡലി�
നട�െ����േപാെല അത�േമഖലയിെല സഹകരണ �ാപന��മായി
സം�� സംരംഭ�ളി�  ഏ�െ���തി�ം വിവിധ പ�തിക�  ഏെ���
നട�ാ��തി�ം �േത�ക പ�തി�് �പം ന���തിെന�റി�്
ആേലാചി�േമാ;

(ബി) നാടിെ� �തഗതിയി�� സാ��ിക വള�� ൈകവരി��തിനായി
പര�രാഗത വ�വസായം, വ�വസായ- വാണിജ�ം, �റിസം, ഐ.�ി., ആേരാഗ�ം,
വിദ�ാഭ�ാസം �ട�ിയ േമഖലകളി� സഹകരണ സംഘ��െട �വ��നം
വ�ാപി�ി��തിന് േ�ാ�ാഹന�ം സാ��ിക സഹായ�ം ന���തിന്
നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സഹകരണ വ��ിെ� �വാസി െതാഴി� സംരംഭ��

5994. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിേദശ�് നി�ം മട�ിവ�� �വാസിക��് നാ�ി� െതാഴി� കെ��ി
സംരംഭ��  ആരംഭി��തിന് പ�തി ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;  വിശദാംശം
അറിയി�േമാ;

(ബി) �വാസി �നരധിവാസ എ�.ഡി.പി.ആ�.ഇ.എം.  �ീം �കാരം സഹകരണ
ബാ�ക� വഴി വാ� അ�വദി��തിന് േനാ�� ��്�മായി ധാരണ പ�ം
ഒ�വ�ി�േ�ാെയ�് െവളിെ���ാേമാ ;

(സി) ��� പ�തി �കാരം ഇതിനകം എ� േപ��് വാ� അ�വദി�െവ�്
വ��മാ�ാേമാ?

െകയ� േഹാം പ�തി

5995. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018-െല �ളയ �ര��ി�  വീട് ന�െ��വ��് സഹകരണ വ��ിെ�
സഹായേ�ാെട നട�ിലാ�ിയ െകയ� േഹാം പ�തി�െട നിലവിെല �ിതി
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇൗ പ�തിയി�  കീഴി�  എ� വീ�ക�െട നി��ാണ �മതലയാണ്
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സഹകരണ വ��് ഏെ���ത്;  ഇതിനകം എ� വീ�ക�െട നി��ാണ
�വ��നം ���ിയാ�ി താേ�ാ� െെകമാറി;അറിയി�േമാ;

(സി) 2019-� ഉ�ായ �ളയ�ി� വീട് ന�െ��വ��് െകയ� േഹാം പ�തി
�കാരം വീട് ന��വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ��ത പ�തി�ായി സം�ാന സ��ാ�  ഇതിനകം എ�് �കയാണ്
സഹകരണ വ��ിന് ന�കിയത്;െവളിെ���േമാ?

തി�വന��രം ജി�യി� െകയ� േഹാം പ�തി

5996. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ
സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം ജി�യി�  െകയ�  േഹാം പ�തി �കാരം സഹകരണ
ബാ�ക�  വഴി എ� വീ�കളാണ് നി��ി� ന�കിയി��െത�ം
എവിെടെയ�ാെമ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ജി�യിെല എ� �ാപന�ളാണ് പ�തി�മായി സഹകരി��െത�്
വ��മാ�േമാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

േകരള ബാ�് �പീകരണം

5997. �ീ.േറാഷി അഗ�ി�
,, പി.െജ.േജാസഫ്
,, േമാ�സ് േജാസഫ്
േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ
സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

േകരള ബാ�ിന് സം�ാന�് ഉ�ാകാ�  േപാ�� ശാഖക�െട
വിശദാംശ�� വ��മാ�ാേമാ?

േകരള ബാ�് �പീകരണം

5998. �ീ.ഇ.ടി. ൈടസ� മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള ബാ�് �പീകരണ�ിന് റിസ�വ് ബാ�ിെ� അ�ിമ അ�മതിയി�
നി�േ�ശി�ിരി�� വ�വ�ക� പാലി��തിന് എെ��ാം തട��ളാണ്
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ഉ�െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) നി��ി� േകരള ബാ�ിെ� ഭരണ സമിതി ഘടനെയ സംബ�ി�് സ��ാ�
ആേലാചി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ക;

(സി) സ�കാര�, ന� ജനേറഷ� ബാ�കളി� നി�് വ�ത��മായി േകരള ബാ�ിെ�
�വ��ന�ളി�  എെ��ാം �ണപരമായ മാ��ളാണ് നട�ിലാ�വാ�
ഉേ�ശി��െത�് അറിയി�േമാ?

േകരള ബാ�് ജീവന�ാ�

5999. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജി�ാ സഹകരണ ബാ�ക�  സം�ാന സഹകരണ ബാ�ി�  ലയി�ി�്
േകരള ബാ�് �പീകരി�േ�ാ�  ജീവന�ാ�െട ത�ിക ഏകീകരണം,
സീനിേയാറി�ി,  െ�ാേമാഷ�, �ലമാ�ം എ�ിവ ഉ�െ���ി സമ�മായ
പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) േകരള ബാ�് �പീകരണെ� �റി�് പഠി�വാ� നിേയാഗി� ടാ�് േഫാ�്
ജി�ാ സഹകരണ ബാ�കളി�  എ� അധിക ത�ികക�  ഉ�തായി
കെ��ിയി��്;  ഇ�കാരം അധികമായി കെ��ിയ ത�ികക�
ഒഴിവാ��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) ലയനേശഷ�� ജീവന�ാ�െട സീനിേയാറി�ി സംബ�ി�് ജീവന�ാ�മായി
ച�� നട�ിയി�േ�ാ;  ��ത ച�� ജീവന�ാ�െട ആശ�ക�
�രീകരി��തിന് പര�ാ�മായി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

േകരള ബാ�് �പീകരണ�ിെ� നിലവിെല �ിതി

6000. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ
സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള ബാ�് �പീകരണ�ിെ� നിലവിെല �ിതി അറിയി�േമാ;

(ബി) േകരള ബാ�് �പീകരണ�ി�െട എ�് ഘടനാപരമായ മാ�മാണ്
ഉ�ാ��ത് എ�് അറിയി�േമാ;

(സി) േകരള ബാ�് �പീകരണ�ി�െട എ�ാണ് ല��മി��െത�്
വ��മാ�േമാ?
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സഹകരണ ബാ�് ത�ികകളിെല െ�ാേമാഷന് േയാഗ�ത

6001. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സഹകരണ ബാ�കളിേലേയാ �ാഥമിക സഹകരണ ബാ�കളിേലേയാ
സഹകരണ സംഘ�ളിേലേയാ ജീവന�ാ��് െസ��റി ആ��തിേനാ
മാേനജ� ആ��തിേനാ �റ� വിദ�ാഭ�ാസ േയാഗ�തയി� ഇളവ് ന�കി
ഉ�രവ് ന�കിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം  2017-18,  2018-19

വ�ഷ�ളി� സഹകരണ സംഘ�ളി� േജാലി േനാ��വ��് െസ��റി
ആ��തി�ം മാേനജ�  ആ��തി�ം വിദ�ാഭ�ാസ േയാഗ�തയി�  ഇളവ്
വ��ി സ��ാ� ന�കിയ ഉ�ര�ക�െട പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ?

വാ� �ടി�ിക വ��ിയവ��് വ�ൈടം െസ�ി�െമ�് പ�തി

6002. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ
സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സഹകരണ ബാ�കളി�  നി�് േലാെണ��് �ടി�ിക വ��ിയവ��്
വ�ൈടം െസ�ി�െമ�് പ�തി �ഖ�ാപി�ി�േ�ാ;  വിശദാംശ��
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ബാധ�ത തീ���തിന് തീ�മാനി�� �ക ഗ ��ളായി അട�ാ�
അ�മതി ന��േമാ?

സഹകരണ ബാ�ക�െട പണമിടപാടി� നിയ�ണ��

6003. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ
സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സം�ാനെ� സഹകരണ ബാ�ക�െട പണമിടപാടിന് ആദായ നി�തി
വ��് എെ��ി�ം നിയ�ണ��  ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;  വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ;

സഹകരണ �ാപന�െള ജേനാപകാര�ദമാ��തിന് നടപടി

resource://app/res/html5.html

101 of 129 Tuesday 12 November 2019 09:21 AM



6004. �ീ.സ�ി േജാസഫ്
,, െക.സി.േജാസഫ്
,, ടി.െജ. വിേനാദ്
�ീമതിഷാനിേമാ� ഉ�ാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സഹകരണ �ാപന�െള സംര�ി�് ജേനാപകാര�ദമാ��തിന് ഈ
സ��ാ� സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) രാ�ീയ ഇടെപട�  കാരണം സഹകരണ �ാപന��  പല�ം
അ�ിനിേ��� ഭരണ�ി� ആ��െവ� ആേ�പം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) ��ത നടപടി സാ�ഹ�മായി ഉ�ാ�� �ത�ാഘാതെ� പ�ി
പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ഡി) േകരള ബാ�് �പീകരണ�ിനായി ലാഭ�ി�  �വ��ി�ി�� ജി�ാ
ബാ�കെള സം�ാന സഹകരണ ബാ�മായി ലയി�ി�ത് ജി�ാ സഹകരണ
ബാ�ക��് �ണകരമായി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

േലബ� േകാ��ാ�് സംഘ���് േവ�തായ ൈലസ��ക�

6005. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

േലബ�  േകാ��ാ�് സംഘ���് തേ�ശ ഭരണ �ാപന��െട
വ��ക� എ��വാ� േകരള സം�ാന സഹകരണ വ��് �റെ��വി�
G.O(MS)  No.135/97/Co-op-  Dt.  13-11-1997,  സ.ഉ.(ൈക)

നം.28/16/സഹ. തീയതി 02.05.2016, സ.ഉ.(ൈക) നം.31/16/സഹ.തീയതി
29.06.2016-തേ�ശസ�യംഭരണ വ��് �റെ��വി� ഉ�രവ് സ.ഉ.(സാധാ)

നം.2780/2017/ത.സ�.ഭ.വ.  തീയതി  11.06.2017,  സ.ഉ.(സാധാ)

നം.3630/2017/ത.സ�.ഭ.വ.  തീ�തി  10.11.2017-  എ�ീ ഉ�ര�ക��്
�റേമ െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� ൈലസ�സ് �ടി േവണെമ�തിെന��ി
അറിയാേമാ; അ�ര�ി� വീ�ം ഒ� ൈലസ�സ് ആവശ��േ�ാ?

സഹകരണ �ാപന�ളിെല സാ��ിക �മേ�ട്

6006. �ീ.പി.ടി. േതാമസ്
,, വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ
സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സം�ാനെ� എ� സഹകരണ �ാപന�ളി�  സാ��ിക
തിരിമറി�മായി ബ�െ��് േക�ക�  രജി��  െച�ി�െ��ം അവ
ഏെത�ാെമ�ം വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇ� വഴി ��ത സഹകരണ �ാപന����ായി�� സാ��ിക ന�ം
എ�െയ�ം ആയത് ���ാരി�  നി�ം ഇൗടാ��തിന് സ�ീകരി�
നടപടിക� എെ��ാെമ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സഹകരണ വ��ിെ� വിജില�സ് വിഭാഗം ശ�ിെ���ി സഹകരണ
�ാപന�ളി� �ത�മായ പരിേശാധനക� നട�ി അ�രം �മേ��ക�
ഒഴിവാ��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാം; വിശദമാ�ാേമാ?

�ാഥമിക കാ�ഷിക സഹകരണ ബാ�കളി� േകാ� ബാ�ിംഗ് സംവിധാനം

6007. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ാഥമിക കാ�ഷിക സഹകരണ സംഘം ബാ�കളി� േകാ� ബാ�ിംഗ് പ�തി
നട�ിലാ�� പ�തി ഏത് ഘ��ിലാണ്;

(ബി) ഇ� സംബ�ി�് പഠി�വാ�  നിേയാഗി� ഒൗേദ�ാഗികതല സമിതി�െട
റിേ�ാ��ിെ� െവളി��ി�  ഇതിനകം സ�ീകരി� നടപടിക�
എെ�ാെ�യാണ്;

(സി) ഇൗ പ�തി�ായി എ�് �കയാണ് വകയി��ിയി��ത്;

(ഡി) േകാ�  ബാ�ിംഗ് സംവിധാനം ഏ�െ���വാ�  ഏത് ഏജ�സിെയയാണ്
നിേയാഗി�ി��ത്?

വാ��െട �ടി�ിക തീ����മായി ബ�െ��് അഷറഫ് കാളിയ�് സമ��ി�
അേപ�

6008. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ���  അഡാ�് ഫാ�േമ�് ബാ�ി�  നി�ം എ�� വാ��െട �ടി�ിക
തീ����മായി ബ�െ��് ചാവ�ാട്,  ച�ംക�ം,  അ�ല�് വീ�ി�
അഷറഫ് കാളിയ�് സമ��ി� അേപ�യിേ��  സഹകരണ
വ��മ�ി�െട  08.03.2019-െല  7749/VIP/2019/M/Co-op/Tsm/Dev

ന��  നി�േ�ശ�കാരം സ�ീകരി� �ട�നടപടിക�  എെ��ാെമ�്
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അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത അേപ� തീ��ാ�ിയി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  അതി�ളള നടപടി
സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

നീതി േ�ാ�കളി� േജാലി െച�� െസയി��ാ�മാർ

6009. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സഹകരണ ബാ�ക�േട�ം/സംഘ��െട�ം കീഴി�
�വ��ി� വ�� നീതി േ�ാ�കളി� േജാലി െച�� െസയി��ാ�മാെര
�ിരെ����ത് സംബ�ി�് സ��ാ�  ഉ�രവ് �റെ��വി�ി�േ�ാ;

എ�ി�  ഇത�സരി�് എ� േപെര �ിരെ���ിയി��് എ�തിെ�
വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) സഹകരണ ച�ം അ�സരി�് ഇവ��് ഏെത�ാം ത�ികയിേല�്
െ�ാേമാഷ� ലഭി�ം എ�ത് വിശദമാ�േമാ; ഇ�വെര എ�േപ��് ഇതി�
െ�ാേമാഷ�  ലഭി� എ�തിെ� ജി� തിരി�� കണ�ം,  ത�ികക�ം
ഉ�െ�െട�� വിശദ വിവരം ന��േമാ?

സഹകരണ സംഘ��െട �വ��ന��

6010. �ീമതി.വീണാ േജാ��്
�ീ.െക. ആ�സല�
,, െക.��ിരാമ�
,, �. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ
സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നിലവി�ളള ഉപേഭാ� സഹകരണ സംഘ��െട
�വ��ന��  കാര��മമാ�ാ�  എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി�ളളെത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �ല�വ��നവി�െട �ാേദശിക നാണ�വിളക�െട കയ�മതി
വ��ി�ി��തി�ം അതി�നി�ം ��ത�  വിേദശനാണ�ം
സ�ാദി��തി�ം സഹായി��തര�ി�  സഹകരണ വിപണന
സംഘ��െട �വ��നം വി�ലീകരി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) പര�രാഗത േമഖലകളിെല അടി�ാന സൗകര�വികസന�ി�ം ഉ�ാദന
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വ��നവി�ം സഹകരണ സംഘ��  നട�� ഇടെപട�ക�
എെ��ാമാണ്;

(ഡി) �ീക�െട ശാ�ീകരണ�ി�ം വിവിധ േമഖലകളി� �ീ െതാഴിലാളിക�െട
പ�ാളി�ം വ��ി�ി��തി�ം സഹകരണ ��ാന�� വഹി�� പ�്
വിശദമാ�ാേമാ?

സഹകരണ സംഘ�ളി� നട�� സാ��ിക �മേ��ക�

6011. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സഹകരണവ��ിെ� കീഴി�  �വ��ി�� സഹകരണസംഘ�ളി�
നട�� സാ��ിക �മേ��ക�  കെ���തിന് നിലവി��
സംവിധാനം എ�ാണ്;

(ബി) ഈ സ��ാ�  വ�േശഷം എ� സഹകരണസംഘ �ാപന�ളിലാണ്
ഇ�ര�ി�� �മേ�ട് കെ��ിയത്;

(സി) ���ാെര നിയമ�ിന് ��പി� െകാ�വ��തി�ം ശി� ഉറ�ാ��തി�ം
നടപടി സ�ീകരി�ാ�ത് സഹകരണ സംഘ��െട വിശ�ാസ�തെയ
തക��ക�ം സഹകാരിക��് സാ��ികമായ ന�ം ഉ�ാ�ക�ം
െച�� സാഹചര�ം ഉ�ാ�ിയി�ിേ� എ�റിയി�ാേമാ;

(ഡി) �മേ�ടിെ� േപരി� ഈ സ��ാ� നിലവി�വ�േശഷം വ��് 32 �കാരം
ജീവന�ാെര പിരി�വി�� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� എ�േപെര;

വ��മാ�േമാ?

ഗസ�ഡ് ഓഫീേസ�് സഹകരണ സംഘ��

6012. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഗസ�ഡ് ഓഫീേസ�ിെ� എ� സഹകരണ സംഘ���്;
ഇവ ഏെതാെ� ജി�യിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത സംഘ��െട ൈബേലാക�െട പക��ക� ലഭ�മാ�ാേമാ?

കാ�ഷിക സഹകരണ സംഘ�� ക�ഷക��് ന�കിവ�� േസവന��
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6013. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സഹകരണസംഘ��ം കാ�ഷിക സഹകരണ സംഘ��ം ക�ഷക��്
ന�കിവ�� േസവന��ം ആ��ല���ം എെ�ാെ�യാെണ�്
വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) സഹകരണ സംഘ��  െെജവ�ഷി േ�ാ�ാഹി�ി�ാ�  എെ�ാെ�
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളത്;

(സി) കാ�ഷിക ആവശ����് സഹകരണസംഘ���് ന�കാ��
പരമാവധി �ക നി�യി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� എ�യാണ്;

(ഡി) ഇ�ര�ി� എ��� കാ�ഷിക വാ�ക��് എ� ശതമാനം പലിശയാണ്
ഇൗടാ��ത്;  ഇതിന് എ� �പയാണ് സ�ിഡി ന���െത�ം അത്
എേ�ാഴാണ് ന���െത��� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

ക�സ�മ� െഫഡിെ� കീഴിെല വിേദശ മദ�േഷാ�ക�

6014. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�സ�മ� െഫഡിെ� കീഴി� നിലവി� എ� വിേദശ മദ�േഷാ�ക��്; ഈ
സ��ാ� നിലവി� വ�േശഷം ��തായി എ� േഷാ�ക� ആരംഭി�;

(ബി) ഇതി�  ആ�നികമായി സ�ീകരി� െസ�ഫ് സ��ീസ് കൗ��ക�
�വ��ി��േ�ാ; ഉെ��ി� എ�െയ�ം;

(സി) അ�റ് �പയി� ��ത� വില�� �ീമിയം ഉ���� വി���തിന്
�േത�ക കൗ�� ആരംഭി�ി�േ�ാ; എ�െയ�ം;

(ഡി) ഇ�രം കൗ��ക�  �ാപി�തി�െട ഉപേഭാ�ാ�െള ��തലായി
ആക�ഷി��തി�ം വ�മാനം വ��ി�ി��തി�ം ക�സ�മ�െഫഡിന്
കഴി�ി�േ�ാ;

(ഇ) 2017-18  െന അേപ�ി�്  2018-19-�  എ�് വ�മാന വ��നവാണ്
ഉ�ായത്?

ക�സ�മ� െഫഡിെ� �വ��നം

6015. �ീ.ടി.െജ. വിേനാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ക�സ�മ�  െഫഡിെ� �വ��നം വിശദമാ�േമാ;  ഇതിെ� �വ��നം
െമ�െ���വാ� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) �ിരം ക�േമ�ിെന ആക�ഷി�വാ�  ഏ�െ���ിയ �ാ��് കാ�ഡ്
സംവിധാനം വിജയ�ദമാേണാ എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) ക�സ�മ� െഫഡിെ� നിലവിെല സ�ിത ന�ം എ�യാണ്;  ഇത് �റ�
െകാ�വ��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�  എെ��ാമാണ്;  വിശദാംശം
ന�േമാ?

സഹകരണേമഖലയിെല െ�ാഫഷണ� വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന��

6016. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ
സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� സഹകരണേമഖലയി�  എ� െ�ാഫഷണ�  വിദ�ാഭ�ാസ
�ാപന�� �വ��ി�വ���്;

(ബി) ഇവ�െട വിശദാംശം ജി� തിരി�് ലഭ�മാ�േമാ?

െന�ക�ഷക��് വാ� പ�തിക�

6017. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സം�ാനെ� െന�ക�ഷക��ായി സഹകരണ ബാ�ക�/സംഘ��
�േഖന എെ��ാം തര�ി�ളള വാ� പ�തികളാണ് ഉളളെത�ം
ആയതിെ� നടപടി �മ�� എെ�ാെ�യാെണ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

ആല�� മ�ല�ി� റി�് ഫ�്

6018. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� ര�് വ�ഷം ആല��  മ�ല�ി�  നി�് റി�് ഫ�്
അ�വദി��തിന് എ� അേപ�ക�  ലഭി�ി��്;
പ�ായ�ടി�ാന�ി� വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) അതി� എ� അേപ�കളി� തീ��് ക��ി�ി�െ��ം അവ��്ന�കിയ
�ക എ�െയ�ം അറിയി�ാേമാ?
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സഹകരണ അെ��് �ാപന�ളിെല നിയമന��

6019. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വിവിധ സഹകരണ അെ��് �ാപന�ളിെല നിയമന��
എ�ാം പി.എസ്.സി. വഴിയാേണാ നട��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇനി എ� സഹകരണ അെ��് �ാപന�ളാണ് അവ�െട നിയമന��
പി.എസ്.സി.  വഴിയാേ��ത്;  അവ ഏെതാെ�;  ഇ�കാരം നിയമനം
നട�ാ�  ��ത �ാപന��  േനരി�� ��െമ�ാെണ�്
പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) െ�ഷ�� �� ത�ാറാ�ാെത നിയമനം പി.എസ്.സി.�് വിടാെത പഴയരീതി
�ട���ം നിയമനം പി.എസ്.സി.�് വി�േശഷം ഒഴി�ക�  റിേ�ാ��്
െച�ാ��മായ സഹകരണ അെ��് �ാപന��െ�തിെര വ��് എ�്
നടപടി സ�ീകരി�െവ�് െവളിെ���ാേമാ?

ജി�ാ ബാ�കളിെല �തിയ ത�ികക�

6020. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2019 ഏ�ി� ഒ�ി�േശഷം സം�ാനെ� ജി�ാ ബാ�കളി� �തിയതായി
ഏെത�ാം ത�ികക��് അ�മതി ന�കിെയ�റിയി�േമാ;

(ബി) ഈ കാലയളവി�  ജി�ാ ബാ�കളിെല ഏെത�ി�ം ത�ികകളി�  ശ�ള
വ��നേവാ മ�ാ��ല��േളാ അ�വദി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  വിശദാംശ��
െവളിെ���േമാ?

�ാഥമിക സഹകരണ സംഘ�ളി� നിയമന���് സംവരണം

6021. �ീ.പി.ഉൈബ��
,, അ�� ഹമീദ് പി.
,, എ�. ഷം��ീ�
,, ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ
സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സം�ാനെ� �ാഥമിക സഹകരണ സംഘ�ളി�  നിയമന���്
സംവരണം ബാധകമാേണാ;  എ�ി�  അ�ഹരായ വിഭാഗ��ം സംവരണം
ഏ�െ���ിയ ശതമാന�ം വിശദമാ�േമാ;

(ബി) പി.എസ്.സി.  നിയമന�ളി���േപാെല െറാേ�ഷ�  അ�സരി�ാേണാ
നിയമന�� നട��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(സി) സംവരണം നിലവിലിെ��ി� പിേ�ാ� വിഭാഗ��െട ഉ�മനം ല��മാ�ി
സംവരണം നട�ാ�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ജവഹ� സഹകരണ ഭവ�

6022. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സഹകരണ വ��ിന് കീഴി�� �ാപന���് േവ�ിയാേണാ ജവഹ�
സഹകരണ ഭവ� നി��ി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;  നിലവി� അതി�
ഏെത�ാം ഓഫീ�ക� �വ��ി��െ��് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) സഹകരണ െപ�ഷ�  േബാ�ഡിന് ��ത െക�ിട�ി�  �ലം
അ�വദി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;  ഉെ��ി�  ഏത് േ�ാ�ിെല�്
അറിയി�ാേമാ;  ഇെ��ി�  എ�് കാരണ�ാലാണ് �ലം
അ�വദി�ാ�െത�് െവളിെ���ാേമാ?

വയനാട് ജി�യി� െകയ� േഹാം പ�തി

6023. �ീ.ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ
സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകയ� േഹാം പ�തി �കാരം വയനാട് ജി�യി� എ� വീ�കളാണ് നി��ി�
ന�കിയി��ത്;

(ബി) വീ�ക� നി��ി� ന�കിയ �ാപന��െട�ം �ണേഭാ�ാ��െട�ം പ�ിക
ലഭ�മാ�ാേമാ?

ജി�ാ െമാ�വ�ാപാര ഉപേഭാ� സഹകരണ േ�ാ�ക�

6024. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ജി�ാ െമാ�വ�ാപാര ഉപേഭാ� സഹകരണ േ�ാ�ക� എ�െയ�ം ഉ�്;
ഇത് എവിെടെയ�ാമാണ്; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) 1961-�  േക� നിയമ�കാരം �ാപിതമായ ഇവ�െട െപാ��ിതി
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത േ�ാ�കളിെല വി��നവ����് സാ�ഹ�േ�മ വ��ി�കീഴിെല
ഐ.സി.ഡി.എസ്-ക�  എെ��ി�ം വില�് ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത വില�് പി�വലി�് അംഗ�വാടിക��് ആവശ�മായ വ��� ജി�ാ
െമാ�വ�ാപാര ഉപേഭാ� സഹകരണ േ�ാ�കളി� നി�് വാ��തി��
അ�മതി ന��േമാ?

മ��് ഉ�ാദക സംഘ��

6025. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സഹകരണ വ��ി�കീഴി�  മ��് ഉ�ാദക സംഘ��
�വർ�ി��േ�ാ; എ�ിൽ അത് എവിെടെയ�ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത സംഘ���് അെ��് േബാഡിക�  ഉേ�ാ;  ഇ� സംബ�ി�
വിശദാംശ�� െവളിെ���ാേമാ?

താമര�ടി സ��ീസ് സഹകരണ ബാ�ി� നട� �മേ��ക�

6026. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ം ജി�യിെല താമര�ടി സ��ീസ് സഹകരണ ബാ�ി�  നട�
�മേ��ക�  സംബ�ി� അേന�ഷണ�ിെ� നിലവിെല �ിതി
െവളിെ���േമാ;

(ബി) നിേ�പക��് പണം തിരിെക ന���തിന് സ�ീകരി�വ��
നടപടി�മ�� എെ��ാമാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത ബാ�ിെ� �ന��ാരണ�ിനായി െ�ഷ��  പാേ�ജ്
ത�ാറാ�ിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;  ��ത പാേ�ജ്
നട�ിലാ��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�  എെ�ാെ�യാെണ�്
വിശദമാ�േമാ?
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�റിസം േമഖലയി� നി�� വ�മാനം

6027. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �റിസം േമഖലയി�  നി�്  2016-17,  2017-18,  2018-19

വ�ഷ�ളിൽ ലഭി� നി�തി വ�മാനം സംബ�ി� കണ�് വ��ിൽ
ലഭ�മാേണാ; എ�ിൽ െവളിെ���േമാ;

(ബി) ��ത കാലയള�കളി�  സം�ാനം സ��ശി� ആഭ��ര,വിേദശ
വിേനാദസ�ാരിക�െട എ�ം എ�യാെണ�് അറിയി�േമാ?

�റിസം ഇ�ഫ�േമഷ� െസ��ക�

6028. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ
സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് എവിെടെയ�ാം �റിസം ഇ�ഫ�േമഷ�  െസ��ക�
�വ��ി��െ��് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത െസ��ക�  24  മണി��ം �വ��ി��േ�ാെയ� വിവരം
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഇെ��ി�  24  മണി��ം �വ��ി�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ����ി ആ��ണമി�ാെത അ�തീ�ിതമായി എ�ിേ���
വിേനാദസ�ാരിക��് �േയാജന�ദമാ�� രീതിയി�  എ�ാ ജി�ാ
ആ�ാന�ം ഇ�ഫ�േമഷ�  െസ��ക�  24  മണി��ം
�വ��ി�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

േവ�ഡ് �റിസം േ�ാ�ാ�കളി� പെ���വ�െട വിവരം

6029. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) രാജ��ിന് �റ�നട�� �ാവ�മാ��് േപാെല�� �റിസം പ�തികളി�
സം�ാനെ� �തിനിധീകരി�് മ�ിമാ�ം ഉേദ�ാഗ��ം
പെ���ാ�േ�ാ;
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(ബി) ഉെ��ി�  ഇൗ സ��ാ�  വ�തി�േശഷം വിവിധ രാജ��ളി�  �റിസം
പരിപാടികളി�  പെ���വ�െട േപ�വിവരം,  പെ��� പരിപാടിക�
എ�ിവ വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�ര�ി�  േവ�ഡ് �റിസം േ�ാ�ാ�കളി�  പെ������ലം േകരള
�റിസ�ി��ായ േന��� വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) വിേദശ രാജ��ളി�  േകരള �റിസ�ിന് �േത�കം അംബാസഡ�മാെര
നി�യി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശ�� ന�കാേമാ?

�ൈള�് സി�േല�� മ�സിയം

6030. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി.
,, എ�. ഷം��ീ�
,, ടി. വി. ഇ�ാഹിം
,, െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിേനാദസ�ാര വ��ി� കീഴി� �ൈള�് സി�േല�� മ�സിയം �ാപി�ാ�
ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ി� എവിെടെയ�ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) നി��ി� മ�സിയ�ിെ� തീം എ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�ഡ��  എയ�േഫാ�ിെ� സഹായേ�ാ��ടിയാേണാ ��ത മ�സിയം
�ാപി��െത�് വ��മാ�േമാ?

വിേനാദസ�ാര േമഖലയിെല വികസന �വ��ന��

6031. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി
�ീ.െക. ബാ�
,, ഐ.ബി. സതീഷ്
,, ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ
സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വിേനാദസ�ാര േമഖലയി�  വികസന �വ��ന��
നട�േ�ാ�  �റിസം േക���െട സ�ാഭാവിക പരി�ിതി�ം ഭംഗി�ം
നശി�ി�� അശാ�ീയമായ രീതിക�  ഒഴിവാ��തിന് എെ��ാം
നി�േ�ശ�ളാണ് ന�കിയി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) വിേനാദ സ�ാരിക��് േകരള�ിെല �ാമീണ ജീവിത�ിെ� ��നം,
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ൈനസ�ഗികത,  കല,  ആചാരം,ഭ�ണം എ�ിവെയ�ാം
അ�ഭവേവദ�മാ�ാ�  സാധി�ംവിധം �ാമീണേമഖലെയ �റിസ�ിെ�
��ധാന ഭാഗമാ�ിെയ��ാ�  എെ��ാം പ�തിക�  ആവി�രി�ാ�
സാധി�െമ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �തിയ �റിസം െഡ�ിേനഷ�ക�  കെ��ി േ�ാ�ാഹി�ി��തി�ം
സാഹസിക �റിസം പ�തിക��് ��ഗണന ന�കി െപാ�-സ�കാര�
പ�ാളി�േ�ാെട�� പ�തിക�  ആവി�രി��തി�ം എെ��ാം
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

ചാ���സ് േബാ�് ലീഗ്

6032. �ീ.���ര ര�ാകര�
�ീമതി ഗീതാ േഗാപി
,, ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�
�ീ.വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ലീഗ് അടി�ാന�ി�  സംഘടി�ി�� വ�ംകളിക�  സം�ാന�ിന്
ദീ�ഘകാല അടി�ാന�ി� ഉ�ാ�� സാ��ിക േന�ം സംബ�ി�്
പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ചാ���സ് േബാ�് ലീ�മായി ബ�െ��് വ�ം ഉടമക�, �ഴ�ി�കാ�,
��ക�  എ�ിവ��് എെ��ാം ആ��ല�ം ലഭ�മാ��െവ�്
വ��മാ�േമാ?

വിേനാദസ�ാരികെള ആക�ഷി��തിന് പ�തിക�

6033. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ
സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സ��ശനം നട�� ആഭ��ര  /വിേദശ �റി�ക�െട
എ��ി� വ��നവ് ഉ�ായി�േ�ാ;

(ബി) വിേനാദസ�ാരികെള ��ത�  ആക�ഷി��തിനായി സ��ാ�
എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ?

േഫാ��്െകാ�ിയിെല ആ�ി�വാ� െക�ിടം
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6034. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ി �സിരിസ് ബിനാെല�ം മ�് �റിസം �വ��ിക��ം േവ�ി�ളള
�ിരം േവദിയായി േഫാ��്െകാ�ിയിെല ആ�ി�വാ�  െക�ിട�ം
അ�ബ��ല��ം ഏെ����തിനായി നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� സ�ീകരി�ി�ളള നടപടിക� എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇ� സംബ�ി� ക�ക�െട പക��ക� ലഭ�മാ�ാേമാ?

�റിസം മാ���ിംഗ് 

6035. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�
,, ജി.എസ്.ജയലാ�
�ീമതി ഗീതാ േഗാപി
�ീ.എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  നിലവി�  വ�േശഷം സം�ാന �റിസം വ��്
മാ���ിംഗിെ� ഭാഗമായി എെ�ാെ� നടപടിക�  സ�ീകരി�െവ�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) �റിസം േമഖല�് ���ണ�വ് ന��� �തിയ �റിസം ഉ����
ആവി�രി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിവര�� അറിയി�േമാ;

(സി) �റിസം വ��് �ധാനെ�� �റിസം ഉ���� സംബ�ി�് �റി�ക��ായി
�റിസം കല�� �സി�ീകരി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി� എ�് �സി�ീകരി�ാ�
കഴി�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) �തിയ �റിസം ഉ����  �റിസം കല�റി�  ഉ�െ���ി അ�ാരാ�
തല�ിലട�ം മാ���ിംഗ് നട�ാ� എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

ഇെ��ി� അതി� േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ചാ���സ് േബാ�് ലീഗ് വ�ം കളി �റിസം കല�റി� ഉ�െ���ിയി�േ�ാ;

ഇെ��ി� ആയതി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

�ളയം വിേനാദസ�ാരേമഖലയി� ഉ�ാ�ിയ �തിസ�ി

6036. �ീ.പി.െക.ബഷീ�
,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം
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വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ട��യായി ര� വ�ഷ�ളി��ായ �ളയെ��തി �ലം
വിേനാദസ�ാര േമഖലയി� ഉ�ായ �തിസ�ിക� എെ��ാമാെണ�ം
ന�ം എ�യാെണ�ം വിശദമാ�േമാ;

(ബി) സം�ാനെ� �ളയം വിേനാദസ�ാര േമഖലെയ എ�െനെയ�ാമാണ്
ബാധി�ി��ത്; വ��മാ�േമാ;

(സി) എ�ി� വിേനാദസ�ാര േമഖലയി� ഒ� ��� ഉണ�വ് ഉ�ാ��തിെ�
ഭാഗമായി എെ��ാം �തിയ പ�തികളാണ് വിേനാദസ�ാര വ��്
നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി��ത്; അറിയി�േമാ;

(ഡി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം ഏറനാട് മ�ല�ി�
എെ��ാം വിേനാദസ�ാര പ�തികളാണ് ��തായി ആവി�രി�്
നട�ിലാ��തിന് ഭരണാ�മതി ന�കിയി��ത്;  ��ത പ�തിക�െട
ഇേ�ാഴെ� അവ� എ�ാെണ�് വിശദമാ�േമാ?

േകാ�ി മ�ല�ിെല വിേനാദസ�ാര പ�തിക�

6037. �ീ.െക.�. ജനീഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

വിേനാദസ�ാര വ��ി� കീഴി�  േകാ�ി മ�ല�ി�  നട�ാ��
വിേനാദസ�ാര പ�തിക� ഏെത�ാമാെണ�് െവളിെ���ാേമാ?

�ീ� കാ���് പ�തി

6038. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ
സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ഏെത�ാം വിേനാദസ�ാര േക��ളിലാണ് �ീ� കാ���്
പ�തി നട�ിലാ�ിയി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി നട�ിലാ��തിന് ഏെത�ാം ഏജ�സികെളയാണ്
�മതലെ���ിയിരി��െത�് വ��മാ�േമാ?

�ഹ�ലി െെപ�ക സംര�ണ പ�തി
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6039. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സാം�ാരിക രംഗ�് േകരള�ിെ� �ത���ായ േ�� നി��ിതിക�
സംര�ി�ാ�ം തന� െെപ�കം നിലനി��ാ��� പ�തിയായ
�ഹ�ലി െെപ�ക സംര�ണ പ�തി�െട ഭാഗമായി ഇ�വെര
എെ�ാെ� കാര��ളാണ് െച�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

മല�റം ജി�യിെല �തിയ �റിസം പ�തിക�

6040. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� വ�തി�േശഷം മല�റം ജി�യി� സ��ാ� ഏെ��� �തിയ
�റിസം പ�തിക�, അവ�് അ�വദി� �ക എ�ിവ അറിയി�ാേമാ;

(ബി) മല�റം ജി�യി� െനടിയി��് സ��പം പ�തി, െകാേ�ാ�ി ൈപ�ക നഗരം
പ�തി,  ചാലിയാ�  �റിസം പ�തി എ�ിവ�് നിര�രം ആവശ���
ഉയ��ി�ം ഇവ പരിഗണി�ാ�തിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േമ�  പ�തിക�  സ��ാരിെ� പരിഗണനയി�  ഉ�െ�ടാ�  െചേ��
കാര���/നിബ�നക� അറിയി�ാേമാ?

പി��ിം �റിസം പ�തി

6041. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ
സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് പി��ിം �റിസം പ�തി �കാരം േ����െട അടി�ാന
സൗകര� വികസന�ി�ം അമിനി�ീസ്  /ഇ�ഫ�േമഷ�  െസ��ക�
നി��ി��തി�മായി എ� �ക അ�വദി� എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഏെത�ാം ���ിക��ാണ് �ക അ�വദി�ി��െത�ം അവ
എവിെടെയ�ാം എ�ം വ��മാ�േമാ;വിശദാംശം ന��േമാ?

വ�ംകളികെള �റിസം പ�തിയി� ഉ�െ���ാൻ നടപടി

6042. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ആറ�ള ഉ�െ�െട വിവിധ �ല�ളി�  നട�െ��� വ�ംകളിക�
നിരവധി �റി�കെള ആക�ഷി�� സാഹചര��ി�  �റിസം പ�തിെയ
േ�ാ�ാഹി�ി��തിെ� ഭാഗമായി ഇ�രം വ�ംകളികെള �റിസം
പ�തിയി�  ഉ�െ���ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഏെതാെ� വ�ംകളിക�
ആണ് ഇ�ര�ി� ഉ�െ���ിയി��ത്; അറിയി�ാേമാ;

(ബി) എെ�ാെ� സഹായ��  ആണ് �റിസം വ��് എ�ാ വ�ഷ�ം
വ�ംകളിക��് ന���ത്; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) വ��രക�െട നവീകരണ�ിനായി �റിസം വ��് എെ��ി�ം പ�തിക�
നട�ാ�ിയി�േ�ാെയ�റിയി�ാേമാ;

(ഡി) ഉെ��ി�  പ�നംതി� ജി�യി�  ഏെതാെ� വ����് ആണ്
ഇ�ര�ി�  ധനസഹായം അ�വദി�ത്;  ഓേരാ�ി�ം എ� �പ വീതം
അ�വദി�; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

വിേനാദ സ�ാരേമഖലയി� �റി�ക�െട എ�ം

6043. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ
സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018  -െല െവളളെ�ാ��ി�േശഷം വിേനാദ സ�ാരേമഖലയി�
�റി�ക�െട എ�ം വളെരയധികമായി �റ�ത് പരിഹരി��തിന്
സ��ാ� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�െയ�് വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) ��ത നടപടിക�  �ലം �റിസം േമഖലയി��ായ �േരാഗതി
എെ�ാെ�െയ�് വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദവിവര�� ന��േമാ?

തലേ�രി ൈപ�ക �റിസം പ�തി

6044. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

തലേ�രി ൈപ�ക �റിസം പ�തിയി�  ഉ�െ���ി വയനാട് ജി�യി�
ഏെത�ാം പ�തികളാണ് നട�ിലാ�ാ�  ഉേ�ശി��ത്;  ��ത
പ�തിക�െട നിലവിെല അവ�െയ�്; വിശദമാ�േമാ?

േപാള�ിറ അക�ാ �റിസം പ�തി
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6045. �ീമതി.വീണാ േജാ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2017-�  ഭരണാ�മതി ലഭി� ആറ�ള മ�ല�ിെല �റിസം വ��ിെ�
േപാള�ിറ അക�ാ �റിസം പ�തി നിലവി�  വ��തിന് േനരി��
കാലതാമസ�ിെ� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാെണ�് െവളിെ���ാേമാ?

ക�� ജി�യിെല �റി�് േക���െട വികസനം

6046. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ക�� ജി�യിെല പാല�യം ത�്,  ൈപത� മല,  കാ�ിരെ�ാ�ി എ�ീ
�റി�് േക���െട വികസന�ിന് എെ��ി�ം പ�തിക�
പരിഗണനയി�േ�ാ;  വ��മാ�ാേമാ;  ഉെ��ി�  വിശദാംശ��
െവളിെ���േമാ?

കാരാ�ഴ �റിസം ഹ�ിെ� �വ��നം

6047. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാരാ�ഴെയ വയനാടിെ� �റിസം ഹ�ായി �ഖ�ാപി� സാഹചര��ി�
ഇതിെ� ഭാഗമായി നട�ാ�ാ�  ഉേ�ശി�� പ�തിക�ം �വ��ന��ം
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതി�  ഏെത�ാം ���ിക�  ഇതിനകം ആരംഭി�ി��്;  ഇനി
ആരംഭി�ാ�� ���ിക�  ഏെത�ാം;  �റിസം ഹ�ിെ� �വ��നം
എ�േ��് ആരംഭി�ാനാ�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത പ�തി�് എ� �കയാണ് അ�വദി�ി��ത്; ഇതി� എ� �ക�െട
���ിക� ഇതിനകം ആരംഭി�െവ�് അറിയി�ാേമാ?

നില�� മ�ല�ിെല �റിസം സാധ�ത

6048. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സം�ാനെ� �റിസം െഡ�ിേനഷ�കെള ��ഗണനാ �മ�ി�
വ�ഗീകരി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  പ�ികയി�  നില�രി�� �ാനം
എ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാനെ� ഇ�പത് �റിസം െഡ�ിേനഷ�കളി�  നില��
ഉ�െ���േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) നില��  മ�ല�ി�  �റിസം സാധ�ത���ം ഭരണാ�മതി ലഭി��ം
പരിഗണനയി� ഇരി���മായ �റിസം പ�തിക�ം തട�െ�� പ�തിക�ം
ഏെതാെ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ;  ��ത പ�തിക�െട തട�ം നീ�ാ�
സ�ീകരി� നടപടി അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) �റിസം രംഗ�് െപാ�ജന��േ�ാ വ��ിക�േ�ാ സ��ാ�മായി
സഹകരി�് നിേ�പം നട��തി�� നടപടി �മ�� എെ�ാെ�െയ�്
വിശദമാ�ാേമാ?

െന�ി�ഴി തീ��ാടനെ� പി��ിം �റിസ�ി� ഉ�െ���ാ� നടപടി

6049. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല െന�ി�ഴി േക�മാ�ി �വ��ി��
�ീരാമവിലാസം ചവളാ�  െസാൈസ�ി അ�മം,  അഴിമതി,  വ��ീയത,

തീ�വാദം,  മദ�ാസ�ി എ�ീ സാ�ഹിക തി�ക�െ�തിെര നട��
േബാധവ�കരണ�ിെ� ഭാഗമായി െന�ി�ഴിയി�  വ�ഷംേതാ�ം
സംഘടി�ി�� മേതതര തീ��ാനടമായ െന�ി�ഴി തീ��ാടനം
സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) പഴനി േ��ം �ത� െന�ി�ഴി േ��ം വെര സാ�ഹിക തി�ക�െ�തിെര
േബാധവ�കരണം നട�ി വിവിധ സാം�ാരിക േക��� വഴി സ��ശനം
നട�ി സംഘടി�ി�് േപാ�� െന�ി�ഴി തീ��ാടനെ� സ��ാരിെ�
പി��ിം �റിസ�ി�  ഉ�െ���ണെമ�ാവശ�െ��് �ീരാമ വിലാസം
ചവളാ�  െസാൈസ�ി മാ��  �ാ�  അട�ം സമ��ി�ി�� അേപ�
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ��ത അേപ�യി� സ�ീകരി� �ട�നടപടി വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) േകാതമംഗലം െന�ി�ഴി േക�മായി �വ��ി� േപാ�� ��ത ചളവാ�
െസാൈസ�ി�െട പി��ിം �റിസം എ� ആവശ�ം നട�ിലാ��ത്
സംബ�ി� വിഷയം സ��ാരിെ� പരിഗണനയി� ഉേ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?
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ക�നാഗ��ി മ�ല�ിെല �റിസം പ�തിക�

6050. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�നാഗ��ി മ�ല�ിെല വിവിധ �റിസം പ�തിക�
ഏെത�ാമാെണ�ം അതിെ� �വ��ന��മായി ബ�െ��്  2016 ��
ഒ�ി� േശഷം ഏെത�ാം പ�തിക��് ഭരണാ�മതി ന�കിെയ�ം
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത മ�ല�ിെല ആല�ാട് അഴീ�� ബീ�ിെ� വികസന�ിന് േവ�ി
എെ��ാം പ�തികളാണ് നട�ിലാ�ിയെത�് വ��മാ�ാേമാ?

വിേദശ വിേനാദ സ�ാരികെള ആക�ഷി��തി� സ�ീകരി� നടപടി

6051. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിേദശ വിേനാദ സ�ാരികെള സം�ാനേ��് ��തലായി
ആക�ഷി��തി�ം വ�മാനം വ��ി�ി��തി�ം സ�ീകരി�ി�ളള
നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്;വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �റിസം േക��ളി�  അ�ാരാ� നിലവാര�ി�ളള സംവിധാന��
ഏ�െ����തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) േകാവളം,  വ��ല �ട�ി വിേദശ �റി�ക�  ��തലായി എ��
�ല�ളി�  േപാ�ം അടി�ാന സൗകര�ം ഒ���തി�  �റിസം വ��്
പരാജയെ��� എ� പരാതി ��യി�െപ�ി�േ�ാ; എ�ി� ��ത പരാതി
പരിഹരി��തിന് എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി�ളളത്;

(ഡി) �ീ�കാ�െപ�് പ�തി�കാരം �റി�ക��ായി എെ�ാെ� സൗകര�മാണ്
ഒ���െത�് അറിയി�ാേമാ?

ജി�ാ �റിസം �േമാഷ� കൗ�സി�ക�െട �വ��ന��

6052. �ീ.പി.െക. ശശി
,, സി. െക. ശശീ��
,, വി.െക.�ശാ�്
,, ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ
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സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� �ാേദശിക �റിസം വികസന�ിന് ഏെറ �േയാജനകരമായ
ജി�ാ �റിസം �േമാഷ�  കൗ�സി�ക�െട �വ��ന��  സ��ാ�
വിലയി��ാ�േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഡി.�ി.പി.സി. വഴി എെ��ാം �വ��ന�ളാണ് നട��െത�ം അ�വഴി
ഓേരാ ഡി.�ി.പി.സി.-ക�െട�ം വ�മാന�ി�  ഉ�ായി�� വ��ന�ം
വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി� േശഷം ഡി.�ി.പി.സി.-  ക�െട
�വ��ന���ായി ഇ�വെര ന�കിയ �ക�െട വിശദാംശ��
ന�കാേമാ ;

(ഡി) ഡി.�ി.പി.സി.-�െട െെകവശ�� �ാപന�� സമയബ�ിതമായി വാടക
���ി ന���തി�ം പരമാവധി �ാപന��  വാടക�് ന�കി
ഡി.�ി.പി.സി.-  �െട വ�മാനം വ��ി�ി��തി�ം േവ�� ജാ�ത
കാണി��ിെ�� പരാതി പരിേശാധി�േമാ ;

(ഇ) �റിസം േമഖല�മായി ബ�െ��് �വ��ി�� സഹകരണ സംഘ���്
ഡി.�ി.പി.സി.-  �െട വക �ാപന��  വാടക�േ�ാ ലീസിേനാ
ന��േ�ാ�  നടപടി�മ��  ല�കരി�് �താര� വ�വ�കേളാെട
ൈകമാ��തിന് നി�േ�ശം ന��േമാ ?

തി�വതാം�� െകാ�ി� ഹി�മത �ാപന നിയമം

6053. �ീ.ആ�. രാമച��
,, ചി�യം േഗാപ�മാ�
,, എ�േദാ എ�ഹാം
�ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  നിലവി�വ�േശഷം  1950-െല തി�വതാം��  െകാ�ി�
ഹി�മത �ാപന നിയമം ഏെതാെ� കാര����ാണ് േഭദഗതി
െച�െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) 1951-െല മ�ാസ് ഹി�മത ധ�� �ാപന നിയമം േഭഗഗതി െച��തിന്
ഉേ�ശ��േ�ാ;  എ�ി�  എെ�ാെ� േഭദഗതികളാണ് െകാ�വരാ�
ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) അന�ാധീനെ�� േ���മി തിരിെ����തിനായി �േത�ക േദവസ�ം
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�ിബ�ണ�  �പീകരി��തിന് ഉേ�ശ��േ�ാ;  ഇത് സംബ�ി�്
സ�ീകരി�� നടപടിക� അറിയി�േമാ;

(ഡി) �േത�ക േദവസ�ം �ിബ�ണ� എേ��് നിലവി� വ�െമ�് വ��മാ�േമാ?

കി�ബി വഴി ശബരിമലയി� നട�ാ�ാ�േ�ശി�� ���ിക�

6054. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ശബരിമലയിേല�് കി�ബി വഴി അ�വദി�  100  േകാടി �പ െകാ�്
എെ�ാെ� ���ികളാണ് നട�ാ�ാ� ഉേ�ശി��ത്; ഓേരാ�ി�ം മാ�ി
െവ�ിരി��ത് എ� �പയാെണ�് അറിയി�ാേമാ;  ഏെത�ി�ം
���ി�െട നി��ാണം ആരംഭിേ�ാ;  ഇെ��ി� എ�േ��് നി��ാണം
ആരംഭി�ാനാ�ം.; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത നി��ാണ ���ിക��് എെ��ി�ം തട�ം േനരി��േ�ാ;

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

ശബരിമല വികസന�ിനാ�� മാ���ാ�

T 6055. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ശബരിമല വികസന�ിനായി മാ���ാ�  ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;ആരാണ്
അത് ത�ാറാ�ിയത്;  എ� �പയാണ് അതിനായി
വകയി��ിയിരി��ത്; എെ�ാെ� പ�തികളാണ് അതിനായി വിഭാവനം
െച�ിരി��ത്; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ശബരിമല മാ���ാനി�  എെ��ി�ം മാ���  വ��ാ�  നി�േ�ശം
വ�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ആരാണ് നി�േ�ശം ന�ിയിരി��ത്;  എെ�ാെ�
മാ���  വ��ാനാണ് നി�േ�ശം ന�ിയത്;  അ�ര�ി�  നി�േ�ശം
ന�കിയതിന് കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) അതിെ� അടി�ാന�ി�  മാ���ാനി�  എെ��ി�ം മാ�ം വ��ാ�
തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

ശബരിമല മാ���ാ�
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6056. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ശബരിമല ഉ�താധികാര സമിതി �പീകരി�ിരി��ത് എെ�ാെ�
ല���േളാ��ടിയാെണ�് അറിയി�േമാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

(ബി) സമിതി�െട നാളി�വെര�� �വ��ന�� എെ�ാെ�യായി�� എ�്
വിലയി��ിയി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ശബരിമല മാ���ാ�  നട�ാ��തി�  എെ��ി�ം തട�ം
ഉ�താധികാരസമിതി ഉ�യി�ി�േ�ാ;  വിശദാംശ��  ലഭ�മാ�ാേമാ;

ആയത് സംബ�ി�് സ��ാ� നിലപാട് വ��മാ�ാേമാ?

ശബരിമല സ�ിധാന�ിേല�് േറാ�് േവ നി��ാണം

6057. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ശബരിമല സ�ിധാന�ിേല�് അവശ�സാധന��  എ�ി��തിനായി
േറാ�് േവ നി��ി�� നടപടിക�  ഏത് ഘ�ം വെരയായി;  ഇതിെ� ��്
നി�യി�ി�േ�ാ;  എ� �പയാണ് ഇതിനായി െചലവഴി�ക;  എ�്
നി��ാണം ആരംഭി�ാനാ�ം; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത നി��ാണ�ിന് എത് ഏജ�സിെയയാണ്
�മതലെ���ിയിരി��െത�ം എ�് നി��ാണം
���ിയാ�ാനാ�െമ�ംഅറിയി�ാേമാ;

(സി) േറാ�് േവ നി��ാണ�ിന് എെ��ി�ം തട�ം േനരി��േ�ാ; ഉെ��ി�
വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

ശബരിമലയിെല അടി�ാന സൗകര� വികസന��

6058. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ശബരിമലയിെല അടി�ാന സൗകര� വികസന���ായി കഴി�
സ��ാ� ഓേരാ േമഖലയി�ം െചലവഴി� �ക എ�െയ�ത് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇൗ സ��ാ�  വ�തി� േശഷം ശബരിമല�െട അടി�ാന സൗകര�
വികസന�ിനായി മാ�ിെവ� �ക എ�യാെണ�് െവളിെ���ാേമാ;

(സി) �ളയാന�ര �ന�നി��ാണ�മായി ഏെത�ാം ���ികളാണ്

resource://app/res/html5.html

123 of 129 Tuesday 12 November 2019 09:21 AM



ശബരിമലയി� ���ീകരി�ി��ത് എ�് െവളിെ���ാേമാ?

ശബരിമല�െട വികസന�ിന് പ�തിക�

6059. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ശബരിമല മാ��  �ാനി�െട ഈ സ��ാ�  ആവി�രി��ം ഇേ�ാ�
നട�വ���മായ ���ിക�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഓേരാ ���ി�െട�ം നിലവിെല �ിതി വിശദമാ�േമാ; ഓേരാ ���ി�ം
െചലവഴി�� �ക�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) 2019-20 വ�ഷെ� മ�ല-മകരവിള�ിന് �േ�ാടിയായി സ��ാ� എ�
േയാഗ�ളാണ് വിളി�േച��ി�ളളത്; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) കഴി� സ��ാരിെ� കാല�്  1.87  േകാടി �പ െചലവി�  നി��ി�
േടായ് െല�് േകാം��ക�  ഉ�െ�െട മഹാ�ളയ�ി�
തക��തിെന�ട��് പ�യി�  മ�ല-മകരവിള�ി� �േ�ാടിയായി
തീ��ാടക��ായി ഒ��ിയ സൗകര��� വിശദമാ�േമാ?

തി�വിതാം�� േദവസ�ം േബാ�ഡിെ� സാ��ിക �തിസ�ി

6060. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വിതാം�� േദവസ�ം േബാ�ഡിെ� ക�ത� നിേ�പ�ി� നി�ം എ�
�കയാണ് േബാ�ഡ് ഇൗ സാ��ിക വ�ഷം പി�വലി�െത�്
അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇൗ �ക പി�വലി�തി�ളള കാരണ��  വിശദമാ�േമാ;  േദവസ�ം
മാ�വലി� നി��ഷി�ി�ളള നിബ�നക��് വിേധയമായ ആവശ����
േവ�ിയാേണാ ഇൗ �ക പി�വലി�െത�് വ��മാ�േമാ?

മലബാ� േദവസ�ം േബാ�ഡ് ജീവന�ാ�െട ശ�ള �ടി�ിക

6061. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ
സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) മലബാ�  േദവസ�ം േബാ�ഡിന് കീഴിെല ബി �ാസ് േ���ളിെല
ജീവന�ാ��് 2014, 2016, 2019 എ�ീ വ�ഷ�ളിെല 28 മാസെ� ശ�ള
�ടി�ിക ന�കാ��ത് സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ശ�ള �ടി�ിക അ�വദി��തിനായി സ��ാ� സ�ീകരി� വ��
നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

മലബാ� േദവസ�ം േബാ�ഡി� കീഴി�� േ�����് ന�കിയ ധനസഹായം

6062. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം മലബാ�  േദവസ�ം
േബാ�ഡി� കീഴി�� ഏെത�ാം േ�����ാണ് ധനസഹായം
അ�വദി�ി��െത�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) ��ത ധനസഹായം എെ��ാം ���ിക��ാണ് അ�വദി�ി��ത്; ഈ
���ിക�െട വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ?

മലബാ� േദവസ�ം േബാ�ഡിെല ത�ികക�

6063. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ
സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മലബാ� േദവസ�ം േബാ�ഡ് �പീ�തമായതി�േശഷം ആദ�ഘ��ി� എ�
ത�ികകളായി�� ഉ�ായി��ത്;

(ബി) �പീ�തമായതി�േശഷം ��ത� ത�ിക� േബാ�ഡിെ� �വ��ന���്
അ�വദി�ി�േ�ാ; എ�ി� എ�ാണ് അ�വദി�ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) വളെര �റ� ജീവന�ാ�െട എ�ം െകാ�് 1600 ന��് േ����െട
ഭരണകാര���, േ�� ജീവന�ാ�െട കാര���  എ�ിവ
സമയബ�ിതമായി നട�ാ�  കഴിയാെതേപാ��ത് സ��ാരിെ�
��യി� വ�ി�േ�ാ;

(ഡി) ��ത�  ജീവന�ാെര നിയമി�് മലബാ�  േദവസ�ം േബാ�ഡിെ�
�വ��ന�� ��ത� ഉൗ��സ�ലമാ�ാ� നടപടിക� െെകെ�ാ�േമാ;

വിശദമാ�ാേമാ?

തി�വിതാം�� േദവസ�ം േബാ�ഡിെല നിയമന��
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6064. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം തി�വിതാം��  േദവസ�ം
േബാ�ഡി�  നാളി�വെരയായി എ� നിയമന��  നട�ിയി�െ���
വിവരം നിയമനരീതി, ത�ിക എ�ിവ�െട അടി�ാന�ി� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) തി�വിതാം��  േദവസ�ംേബാ�ഡി�  കരാ�  നിയമന��  നട�ാ�
നിലവിെല ച���  അ�വദി��േ�ാെയ�ം േബാ�ഡിെല
ത�ികകളിേല�� നിയമന��  പി.എസ്.സി.�് വിടാ�
തീ�മാനി�ി�േ�ാെയ�ം വ��മാ�േമാ?

േദവസ�ം റി��്െമ�് േബാ�ഡ് �സി�ീകരി� �.പി.എസ്.എ. ത�ികയിേല��
വി�ാപനം

6065. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം
,, പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ
സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദവസ�ം റി��്െമ�് േബാ�ഡ്  2/3/2017� �സി�ീകരി� �.പി.എസ്.എ.

ത�ികയിേല�� വി�ാപന�ി�  നി��ഷി�ി�� േയാഗ�തക�
എെ��ാം;  ഇത് �കാരം പരീ� നട�ി േഷാ��് ലി�്
�സി�ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(ബി) േഷാ��് ലി�് �സി�ീകരി�തിന് േശഷം േയാഗ�തയി�  മാ�ം
വ��ിയി�േ�ാ എ�ം ഇത് നിയമാ��തമാേണാ എ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) േഷാ��് ലി�ി�  ഉ�െ��ി�� ആെരെയ�ി�ം പി�ീട് ഒഴിവാ�ിയി�േ�ാ
എ�ം എ�ി�  അതി�� കാരണെമെ��ം വിശദമാ�ാേമാ;  ഇ�െന
ഒഴിവാ�ിയ നടപടി �നഃപരിേശാധി�് ഇവെര �ടി ലി�ി�  ഉ�െ����
കാര�ം പരിേശാധി�േമാ?

�ീ��ാ േകാേളജിെന മികവിെ� േക�മാ�ാ� പ�തി

6066. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മണ�� മ�ല�ിെല �ീ��ാ േകാേളജിെ� ഭൗതിക പ�ാ�ല സൗകര�ം
െമ�െ����തി�ം പഠനനിലവാരം ഉയ���തി�ം ഈ സ��ാ�
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അധികാര�ി�  വ�േശഷം േദവസ�ം േബാ�ഡ് എെ��ാം നടപടിക�
സ�ീകരി� എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ നിലവാരം ഉയ��� പ�തി�െട ഭാഗമായി ഈ
േകാേളജിെന മികവിെ� േക�മാ�ാ�  എെ��ി�ം പ�തി
ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ന�കാേമാ?

വാദ�കലക� പഠി�ി�� �ാപന��

6067. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ
സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദവസ���െട കീഴി�  വാദ�കലക�  പഠി�ി�� �ാപന��
നിലവി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ�ി� വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

ൈകരളി മഠം െക�ിടം വാടക

6068. �ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈവ�ം േദവസ��ിന് കീഴി� ൈവ�ം മഹാേദവ േ���ിന് പടി�ാെറ
നടയി�� ൈകരളി മഠം െക�ിടം വാടക�് ന�കിയതിെ� വിശദാംശ��
ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത െക�ിട�ിന് ഇേ�ാ�  ഈടാ�� �തിമാസ വാടക എ�യാണ്
എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇേ�ാ� നിലവി�� വാടക കരാറിെ� േകാ�ി ലഭ�മാ�േമാ?

േകാ�ി മ�ല�ി� ശബരിമല തീ��ാടക��് ഇട�ാവളം

6069. �ീ.െക.�. ജനീഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ശബരിമല തീ��ാടക��് ഇട�ാവളമായി േകാ�ി നിേയാജക
മ�ല�ിെല ഏെത�ാം േ���െളയാണ് െതരെ���ിരി��ത്;

(ബി) ഈ േ���ളി�  എെ��ാം അടി�ാന സൗകര��ളാണ്
ഒ��ിയിരി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;
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(സി) ഈ േ����െട അടി�ാന സൗകര� വികസന�ിന് ��ത�  �ക
അ�വദി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ ?

തി�വ�ം േ��വികസനം

6070. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വ�ം േ���ിെ� വികസന�ി�ം ബലിത��ണം െച�വാ�
സൗകര�ം ഒ���തി�മായി എെ�ാെ� പ�തികളാണ് ഉേ�ശി��ത്;
വിശദാംശ��  ലഭ�മാ�േമാ;  ഇതിനായി വകയിരി�ിയിരി�� �ക
എ�െയ�് അറിയി�േമാ?

(ബി) �ധാന നദി�െട തീര�് ബലിത��ണം നട�വാ�  വ�� ഭ���്
��ജല�ി�  �ളി��തി�ം ബലിത��ണം െച��തി�മായി
ആവശ�മായ �മീകരണ�� െച�വാ� ത�ാറാ�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

��വാ�� േ�� പരിസരെ� ��ജന��െട സംര�ണം

6071. �ീ.െക.ബി.ഗേണഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബ��ളാ� ഉേപ�ി�െ��് ��വാ�� േ�� പരിസര�ളി� അല��
നിരാലംബരായ ��ജന��െട സംര�ണ�ിന് ഉചിതമായ നടപടിക�
ഉ�ാകണെമ�് സ��ാ�  ��വാ��  േദവസ��ിന് നി�േ�ശം
ന�കിയി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) എ�ി�  ��വാ��  േദവസ�ം ഇ�ാര��ി�  എ�് നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി�ളളെത�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഏ��ം അ�ക� അ�ഹി�� മാ�ഷിക വിഷയം എ� നിലയി�ളള
പരിഗണനേയാെട ഇ�ാര��ി�  അ��ല നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�്
വ��മാ�ാേമാ?

െന�ാ�ി�കര �ീ��സ�ാമി േ���ിെ� േപരി� വ�ാജ അ�ൗ�്

6072. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) െന�ാ�ി�കര �ീ��സ�ാമി േ���ിെ� േപരി�  വ�ാജ അ�ൗ�്
ഉ�ാ�ി പണാപഹരണം നട��തിന് ആെര�ി�ം �മി�ി�േ�ാ; ഇ�മായി
ബ�െ��്  2013-15  കാലയളവി�  േപാലീസിേലാ ൈസബ�  െസ�ിേലാ
െന�ാ�ി�കര േദവസ�ം ക�ീഷണ�  പരാതി ന�കിയി�േ�ാ എ�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�മായി ബ�െ��് േകസ് ന�കിയി�േ�ാ;  എ�ി�  ഏ� വ�ഷ�ി�
ആണ് എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) േകസിെ� ��� വിവരം വിശദീകരി�ാേമാ?

േദവസ���െട അന�ാധീനെ�� �ല�� തിരിെക ലഭി��തിന് നടപടി

6073. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ
സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സം�ാനെ� വിവിധ േദവസ���െട അന�ാധീനെ�� �ല�� തിരിെക
ലഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി� വ��േ�ാ;  ഉെ��ി�  വിശദാംശം
അറിയി�േമാ?

േകരള നിയമസഭാ
െസ�േ�റിയ�് ,

എസ് വി ഉ�ി��� നായ�,

തി�വന��രം, െസ��റി,

11-11-2019

�േ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�ി��.
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