
പതിനാലാം േകരള നിയമസഭ

പതിനാറാം സേ�ളനം

2019 ഒേ�ാബ� 29, െചാ�

ന��ചി�മിടാ� േചാദ���

[ആെക േചാദ���--381]

മ�പടി ന��� മ�ിമാ� േചാദ� ന��

ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി : 410 �ത� 551 വെര

വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ�� മ�ി : 552 �ത� 634 വെര

ൈവദ�തി വ��മ�ി : 635 �ത� 697 വെര

സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��്

മ�ി
: 698 �ത� 790 വെര

�ഷറിക�വിേല�് മാ�ിയ �ക

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018-19  സാ��ികവ�ഷം എ� �കയാണ് �ഷറിക�വിേല�് മാ�ിയത്;  ഇതി�

തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��േടത് എ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇതി� ഇൗ സാ��ികവ�ഷം എ� �ക ഇ�വെര മട�ി ന�കിെയ�് വ��മാ�േമാ?

സി.എസ്.ആ�.�ീമി� പണം െചലവിേട� ക�നിക�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക� ക�നി നിയമ�ിെല ഏ��ം �തിയ േഭദഗതി �കാരം സി.എസ്.ആ�.�ീമി�

സം�ാന�് പണം െചലവിടാ�  ബാധ�ത�� സം�ാന സ��ാ�/േക�

സ��ാ�/െപാ�േമഖലാ ക�നിക� ഏെതാെ�യാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത ക�നിക�  എ� �ക വീതം സി.എസ്.ആ�  �ീമി�  െചലവിടണെമ�ാണ് നിയമം

അ�ശാസി��െത�് വ��മാ�േമാ?

�മി െപാ�ംവില�് എ���തി�� ക�ിജ�സി �ക



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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �മി െപാ�ം വില�് എ���തിന് നാമമാ� ക�ിജ�സി �ക േപാ�ം അട�വാ�

തി�വന��ര�് വേര� സാഹചര�ം നിലനി���ത് കാലതാമസ�ിനിടയാ��തായി

��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇെതാഴിവാ��തിന് ഓേരാ ജി�ാതല അ��നാധികാരി�ം ഭരണാ�മതി �കയി�  നി�ം

നി�ിത �ക റവന� വ��ി� അട��തിന് അ�മതി ന�കി െപാ� ഉ�രവിറ�ാ� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

േവ�സ് ആ�് മീ�സ് ക�വിേല�് മാ�ിയ �ക

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018-19 സാ��ിക വ�ഷം എ� �കയാണ് േവ�സ് ആ�് മീ�സ് (വാംസ്) ക�വിേല�്

മാ�ിയെത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇ�കാരം ക�വിേല�് മാ�ിയ �കയി�  എ� �ക നാളി�വെര പാ�ാ�ി െകാ��െവ�്

വ��മാ�േമാ?

ആേരാഗ� ഇ��റ�സ് പ�തി

414. �ീ.പി.െക.ബഷീ�

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

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

ആേരാഗ� ഇ��റ�സ് പ�തി�െട ഇേ�ാഴെ� അവ� എ�ാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) പ�തി�െട െട�ഡറി� പെ��� ഇ��റ�സ് ക�നിക� ഏെത�ാമാണ് എ�റിയി�ാേമാ;

ഇതി�  ആ��ാണ് പ�തി അ�വദി� ന�കിയത്;  അ�വദി� െട�ഡ�  ക�ാ�സ�

െച�ി�േ�ാ;  എ�െകാ�ാണ് ��ത െട�ഡ�  ക�ാ�സ�  െചേ��ി വ�െത�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) ��തായി ഈ ഇ��റ�സ് പ�തി നട�ിലാ��തിന് േവ�ി സ��ാ�  െട�ഡ�

�ണി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഏെത�ാം ക�നികളാണ് െട�ഡറി�  പെ���ി��െത�്

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത പ�തി എ��ത� �ട�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�ം എ��ത� ജീവന�ാരി� നി�ം

�ീമിയം �ക സ�ീകരി��െത�ം വ��മാ�േമാ?

കാ�ഷിക വാ�



415. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ�

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് 2019 ഒേ�ാബ� 1 �ത� സ����ണയ�ി�േമ� ന��� കാ�ഷിക വാ�

ക�ഷക��് മാ�മായി പരിമിതെ���ിയി�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ിൽ

ഇ�സംബ�ി�് സം�ാന സ��ാ� എെ��ി�ം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ ;വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇ�മായി ബ�െ��് സ��ാ�  സം�ാനതല ബാേ��് സമിതി�് സമ��ി� നി�േ�ശ��ം

ഉ�ര�ക�ം ഏെതാെ�െയ�് അറിയി�േമാ;

(സി) സം�ാന�് സ����ണയ�ി�േമ�  ന�കിവ�� കാ�ഷിക വാ��െട പരിധി�ം

നിബ�നക�ം വിശദമാ�േമാ;  ഇതി�  മാ�ം വ��ണെമ�് േക� ഗവ�െമ�ിേനാട്

ആവശ�െ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

പാറ�ാല മ�ല�ിെല പ�തിക�

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

മ�പടി ന��േമാ:

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

അ�വദി�ി�ളള പ�തിക�  ഏെതാെ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ;  ഒാേരാ�ിേ��ം

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

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

എ�ാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

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

ലഭ�മാ�ാേമാ?

ക�വി� നി��ിയ ബി�ക�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2019  മാ��്  31-ന് ��പായി �ിതല പ�ായ�ക�െട�ം നഗരസഭക�െട�ം ക�വി�

നി��ിയ ബി�ക�െട ആെക സംഖ� എ� േകാടി �പയാണ്; വ��മാ�േമാ;

(ബി) 2018-19 േല�് നിയമസഭ േവാ�് െച� പാസാ�ിയ പ�തി വിഹിത�ി� ഉ�െ�� ��ത �ക

2018-19  െല സാ��ിക വ�ഷെ� അേലാ�്െമ�ി�െ���ി ന�കാതിരി�ാ�  കാരണം

എ�ാണ്; വ��മാ�േമാ;

(സി) 2019  െസ�ംബ�  30വെര �ിതല പ�ായ�ക�, നഗരസഭക�, േകാ��േറഷ�ക�

എ�ിവ�െട പ�തി െചലവ് എ� �പയാെണ�ം ഇത് എ� ശതമാനം വീതമാെണ�ം

െവളിെ���േമാ;  ക�വി�  നി��ിയ ��  വ�ഷെ� െചലവ് �ടി ഉ�െ���ിയാേണാ ഈ



പ�തി െചലവ് കണ�ാ�ിയി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) 2018-19 െല �ിതല പ�ായ�ക�െട�ം,  നഗരസഭക�െട�ം �ി� ഓവ� വ��ിെ� �ക

ആെക എ� േകാടി �പയാെണ�് അറിയി�േമാ?

സാ��ിക മാ��ം േനരി��തി�ളള നടപടി

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) രാജ�ം ക�� സാ��ിക മാ���ിേല�ാെണ� �ചനക�  �റ�് വ�െകാ�ിരി��

സാഹചര��ി� ഇ��ലം ഉളവായി�ളള �ിതി വിേശഷം േനരി��തിന് സം�ാന സ��ാ�

എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വാ� ഉേ�ശി��ത്; വിവരി�ാേമാ;

(ബി) മാ���ി� നി�ം �റ�് കട�വാ� േക�സ��ാ� �ഖ�ാപി� പ�തിക� ഫലം െച�െമ�്

വിലയി���േ�ാ;

(സി) രാജ�െ� സാ��ിക വള�� ആ� വ�ഷെ� ഏ��ം താ� നിലയി�  നി���

സാഹചര��ി�  ഇത് സം�ാന സ��ാരിെ� വികസന �വ��ന�െള എ�കാരം

ബാധി�െമ�് െവളിെ���േമാ?

സ��ാ� ഫ�് ഉപേയാഗി�� ���ികളിെല കാലതാമസം

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എം.എ�.എ. ഫ�് ഉപേയാഗി�ം മ�് സ��ാ� ഫ�് ഉപേയാഗി��� ���ിക� ഏെ����

ചില അംഗീ�ത സ��ാ�  ഏജ�സിക�ം ഉേദ�ാഗ��ം ���ിക�  നട�ിലാ��തിന്

അകാരണമായ കാലതാമസം വ���ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) അ�രം സംഭവ���് പരിഹാരം ഉ�ാ��തി�ം പ�തിക�  നട�ിലാ��ത്

േവഗ�ിലാ��തി�ം എ�് നടപടി സ�ീകരി�ാനാ�െമ�് വിശദമാ�ാേമാ?

സം�ാന�ിെ� വാ�ഷിക പ�തി അട�� �ക

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നട�വ�ഷം സം�ാന�ിെ� വാ�ഷിക പ�തി അട��  �ക എ� േകാടി �പയാെണ�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) നാളി�വെര എ� േകാടി �പ വിവിധ വ��ക� ഇതിേനാടകം െചലവഴി�;  അട�� �ക�െട

എ� ശതമാനം; വ��മാ�േമാ;

(സി) കടെമ��ിന് േക�ം നിയ�ണം ഏ�െ���ിയി�� സാഹചര��ാ�ം  2019-െല �ളയ�ം

ഉ��െപാ��ം �ല�ം നട�വ�ഷെ� വാ�ഷിക പ�തി അട�� �ക െവ�ി���ാ� സ��ാ�



ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) കടെമ��ിന് േക��ി� നി�� നിയ�ണ�ി� ഇള� കി�കയാെണ�ി� നട�വ�ഷം എ�

േകാടി �പയാണ് കടെമ��വാ� ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ?

2018 � ധനകാര� ഇ�െ��� വിഭാഗം നട�ിയ പരിേശാധന

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018 � ധനകാര� ഇ�െ��� വിഭാഗം നട�ിയ പരിേശാധനയി� �ധാനമാ�ം ഏെതാെ�

ഓഫീ�കളിലാണ് �മേ��ക�  കെ��ിയെത�ം അവ എെ�ാെ�യായി��െവ�ം

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഇ�െ���  റിേ�ാ��ിെ� അടി�ാന�ി�  സ�ീകരി� നടപടിക�  ഭരണ വ��്

റിേ�ാ��് െച�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

കാ�ണ� ബനവല�് ഫ�്ചികി�ാ ധനസഹായം

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ണ� ബനവല�് ഫ�ി�  നി�ം ധനസഹായം ലഭി��തിനായി ര��മ�  സി.,

േകാണി�ര��  ഹൗസ്,  അഴീേ�ാട് സൗ�്,  നീ��ടവ് പി.ഒ.,  ക��  (റഫറ�സ് ന��

31581)  എ�വ�  സമ��ി�  11.12.2013  െല അേപ�യി�  എെ��ാം നടപടിക�

സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത അേപ�യി�  14.10.2014-ന് െച�് ന��  273115  ആയി ഫ�് അ�വദി�്

ബ�െ�� ആ�പ�ിയിേല�് അയ�ി�േ�ാ;  ��ത െച�്ആ�പ�ിയി�  നി�് മട�ി

അയ��തി��ായ സാഹചര�െമ�ായി�� ;വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത വിഷയ�ി� �ക റീഫ� െച� ലഭി��തിനായി ന�കിയ അേപ�യി� എ�് നടപടി

സ�ീകരി� എ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ആ�വ�ഷ���് േശഷ�ം േരാഗി�െട അ�ൗ�ിേല�് റീഫ�് െച�് �ക ന�കാതി��തി�

വീ� സംഭവി�െതവിെടയാെണ�് പരിേശാധി�േമാ;

(ഇ) ��ത അേപ� തീ��ാ�ിയത് സംബ�ി�് അേപ�കന് എെ��ാം മ�പടികളാണ്

ന�കിയി��െത�് വ��മാ�േമാ; ആയതിെ� പക��ക� ലഭ�മാ�േമാ;

(എഫ്) ഈ കാലതാമസം ഗൗരവമായി��് അേപ�കന് മതിയായ ധനസഹായം ലഭ�മാ��തി�ം

നീതി ഉറ�ാ��തി�ം എ��ം േവഗം നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

കാ�ണ� െബനവല�് ഫ�്



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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ണ� െബനവല�് ഫ�് സ��ാ� നി��ലാ�ിയി�േ�ാ;  എ�ി� പകരം ഏ�െ���ിയ

പ�തി സംബ�ി�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �തിയ ഇ��റ�സ് പ�തി �േഖന ഏെത�ാം േരാഗ���ാണ് ധനസഹായം

ലഭ�മാ��െത�് െവളിെ���ാേമാ;

(സി) ഇൗ പ�തിയി� ലഭി�� ധനസഹായ�ിന് പരിധി നി�യി�ി�േ�ാ;

(ഡി) പ�തി�െട ആ��ല�ം ലഭി��തി�ളള അ�ഹതാ മാനദ��� വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) പ�തിയി� േച��തിന് കാലപരിധി നി�യി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�ാേമാ?

കാ�ണ� െബനവല�് ഫ�്

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം കാ�ണ� െബനവല�് ഫ�് വഴി എ� േകാടി

�പ�െട സഹായമാണ് അ�വദി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) കാ�ണ� റീഇംേബ�്െമ�് �ക ആവശ�െ��് എ� അേപ�ക�  നിലവി�െ��്

വ��മാ�ാേമാ?

കാ�ണ� െബനവല�് പ�തി

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ണ� െബനവല�് പ�തി�െട കാലാവധി  2020  വെര ദീ�ഘി�ി� ന�കാ��

തീ�മാന�കാരം �തിയ അേപ�ക� സ�ീകരി�ാ� ജി�ാ േലാ�റി ആഫീ�കളി� സംവിധാനം

ഏ�െ���ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) കാ�ണ� െബനവല�് പ�തി� പകരം സ��ാ�  നട�ാ�� കാ�ണ� ഇ�ഷ�റ�സ്

പ�തി�െട നട�ി�് �മതല ഏ� വ��ിനാണ്;  ഇ�ഷ�റ�സ് പ�തി�െട വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�ാേമാ?

സാ��ിക �ിതി െമ�െ���ാ� പ�തിക�

426. �ീമതി.വീണാ േജാ��്

�ീ.കാരാ�് റസാഖ്

,, ബി.സത��

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

മ�പടി ന��േമാ:



(എ) സം�ാന�ിെ� സാ��ിക �ിതി െമ�െ����തിനായി ഇൗ സ��ാ� ആവി�രി�ി��

�തന പ�തിക� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) വ�മാനം വ��ി�ി��തി�� നടപടിക�െട ഭാഗമായി നി�തി സമാഹരണ തീ� യ�

പരിപാടി ആരംഭി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) നി�തി �ടിശിക സമാഹരി��തിനായി റവന� റി�വറി നടപടിക��് �ട�ം �റി�ി�േ�ാ;

(ഡി) വ�മാനം വ��ി�ി��തിനായി ജി.എസ്.ടി.  സമാഹരണം ഊ��ിതെ���ാ�  നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

സം�ാന വാ�ഷിക പ�തിെ�ലവ്

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന വാ�ഷിക പ�തിെ�ലവ് െവ�ി���ാ�  തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  എ�ിൽ എ�

ശതമാനെമ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഏെത�ി�ം വ��കെള ഇതി�നി�ം ഒഴിവാ�ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാെയ�ം അ�െനെയ�ിൽ

ഏെത�ാം വ��കെളെയ�ം അറിയി�േമാ?

ക�നാഗ��ി നിേയാജക മ�ല�ിെല െട�� േസവിംഗ്

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�നാഗ��ി നിേയാജക മ�ല�ി�  2016-2017,  2017-2018,  2018-19  എ�ീ

വ�ഷ�ളിലായി എ� �പ�െട െട��  േസവിംഗ് ഉെ��� വ�ഷം തിരി�� കണ�്

ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത �ക ഉപേയാഗി�് �തിയ പ�തി�് േവ�ി നി�േ�ശം സമ��ി��തിന് കഴി�േമാ;

ആയതിെ� നിബ�നക�ം വിശദാംശ��ം ലഭ�മാ�േമാ?

സ��ാരിെ� നി�തി - നി�തിേയതര വ�മാനം

429. �ീ.എം.ഉ��

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സാ��ിക വ�ഷം സ��ാരിെ� �തീ�ിത വ�മാനം എ�െയ�ാണ്

കണ�ാ�ിയി��ത്; അതി� നാളി�വെര എ�് �കയാണ് നി�തി - നി�തിേയതര ഇന�ി�

സമാഹരി�ാ� കഴി�ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതി� േലാ�റി വി�നയി�െട�ം മദ� വി�നയി�െട�ം എ� േകാടി �പയാണ് ഈ സാ��ിക

വ�ഷം സമാഹരി�ത്; വ��മാ�േമാ;



(സി) േമാേ�ാ�  വാഹന െസ�്,  െപേ�ാളിയം െസ�് എ�ിവയി�  നി�ം സ��ാരിേല�ം

കി�ബിയിേല�ം ഈ സാ��ിക വ�ഷം സമാഹരി� �ക േവ�തിരി�് ന�കാേമാ?

സം�ാന�ിെ� െപാ�കടം

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 31.3.2016-െല സം�ാന�ിെ� െപാ�കടം,െമാ�ം കടം,  ആേളാഹരി കടം എ�ിവ

എ�യായി�� ;

(ബി) 30.09.2019-െല സം�ാന�ിെ� െപാ� കടം,െമാ�ം കടം,  ആേളാഹരി കടം എ�ിവ

വ��മാ�േമാ?

ഹൗസ് ബി�ഡിംഗ് അഡ�ാ�സിെ� പലിശ എ�തിത��തിന് നടപടി

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജലഗതാഗത വ��ിെ� േതവര ഓഫീസി� ചാ��്മാനായി േജാലിെച�ി��, 19.12.2015 �

മരണെ��, പ�ികജാതി സ�ദായംഗമായ െക.െക.��േഷാ�മെ� േപരി�� ഹൗസ് ബി�ഡിംഗ്

അഡ�ാ�സിെ� പലിശ �ക സംബ�ി� ധനകാര�വ��ിെ� പരിഗണനയിലിരി�� ഗതാഗത

വ��ിെ�  42/ഡി/2019/ഗത.ഫയലിേ��, ടിയാെ� ��ംബ�ിെ� ദയനീയാവ�

കണ�ിെല��്, ��ത �ക എ�തിത�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ��ത ഫയലി� തി�മാനം എ���തി� േനരി�� കാലതാമസം ഒഴിവാ�ാ�ം ടി ��ംബ�ിന്

ലഭ�മാേ�� അ��ല�ം ലഭ�മാ��തി�ം അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�ളയ െസ�ം നി�തി �ടി�ിക�ം

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2019 ആഗ�്- � �ളയ െസസ് ഏ�െ���ിയേശഷം നാളി�വെര എ� �കയാണ് �ളയ

െസസ് ആയി ലഭി�ി��െത�ം ര�വ�ഷം െകാ�് എ� �കയാണ് �ളയ െസസ് ആയി

സ��പി�ാ� തീ�മാനി�ി��െത�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) നി�തി �ടി�ികയിന�ി�  നാളി�വെര എ� �കയാണ് പരി�കി�ാ��െത�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) നി�തി �ടി�ിക സമയബ�ിതമായി പിരിെ���ാ�  എെ��ാം ക�� പ�തികളാണ്

നട�ിലാ�ിയി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) 2018 ഒക്േടാബ� �ത� നാളി�വെര എ� �കയാണ് നി�തി �ടി�ിക പിരിെ���ി��െത�്

വ��മാ�േമാ; �ക�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?



(ഇ)

നി�തി �ടി�ിക പിരിെ����

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ജി.എസ്.ടി.  നിലവി�  വ�േ�ാ�  ഉ�ായി�� നി�തി �ടി�ിക

എ�യായി��െവ�ം ആയതി�  എ� �ക നാളി�വെര പിരിെ���ി�െ��ം

അറിയി�േമാ;നി�തി �ടി�ിക ഇന�ി�  ഇനി എ� ശതമാനം �ക പിരിെ���ാ�

അവേശഷി��െ��് കണ�ക� സഹിതം വ��മാ�േമാ;

(ബി) േമ��റ� നി�തി �ടി�ിക�് ഏെത�ി�ം തര�ി�ളള ഇള�ക�  ന�കിയി�േ�ാ;

വിശദീകരി�േമാ;

(സി) നി�തി �ടി�ിക ���മായി പിരിെ����തിന് എെ�ാെ� നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�െ��ം

ആയത് എ�േ�� ���ിയാ�െമ�ം വിശദമാ�േമാ?

നട�് സാ��ിക വ�ഷെ� നി�തി

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2019-20  സാ��ിക വ�ഷ�ി�  നി�തി ഇന�ി�  പിരിെ���ി�� �ക തരം തിരി�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സാ��ിക വ�ഷം പ�തി പി�ി�േ�ാ�  നി�തി ഇന�ി�  ഉേ�ശി� ല��ം

ൈകവരി�ാനായി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) �ളയം കാരണം നി�തി പിരിെ����തി� മാ��ം അ�ഭവെ��ി�േ�ാ ;

(ഡി) �ളയെസസ് ഇന�ി�  ഈ സാ��ിക വ�ഷ�ി�  എ� �ക പിരിെ��� എ�്

വ��മാ�ാേമാ ?

േവ�സ് ആ�് മീ�സ് നിയ�ണ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േവ�സ് ആ�് മീ�സ് നിയ�ണ�� ഇൗ സാ��ിക വ�ഷം ഏ�െ���ിയി�േ�ാ; ഇ�മായി

ബ�െ�� ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇൗ സാ��ിക വ�ഷം ഏ�ി� 1 �ത� െസ��ംബ� 30 വെര എ� �ക�� ബി�കളാണ്

േവ�സ് ആ�് മീ�സ് നിയ�ണ�മായി ബ�െ��് തട�വ�െത�് മാസം തിരി�്

വ��മാ�േമാ?



സാ��ിക �തിസ�ി മറികട��തിന് സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�

436. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം

,, േറാജി എം. േജാ�

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനം ��മായ സാ��ിക �തിസ�ിയിലാെണ�ത് വ�തയാേണാ;  എ�ി�

അതി�� കാരണ�� എെ�ാെ�യാെണ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) സാ��ിക �തിസ�ി മറികട��തിന് സ��ാ� സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� വ��മാ�േമാ;

(സി) ���ം അനാവശ� െചല�ക�ം ഒഴിവാ�ി സാ��ിക �തിസ�ി മറികട��തിന് എെ�ാെ�

നടപടികളാണ് നട�ിലാ��ത്;വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം മ�ിമാെരാഴിെക ക�ാബിന�് പദവിയി� ആ�െ�ാെ�

നിയമനം നൽകി എ� വിവരം ലഭ�മാേണാ; വിശദമാ�േമാ?

പ�ാ�ി മ�ല�ിെല കി�ബി പ�തികൾ

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബി വഴി പ�ാ�ി മ�ല�ിൽ നട�ിലാ�ി വ�� പ�തികൾ ഏെതാെ�യാെണ�ം

ഇേ�ാൾ ��ത പ�തിക�െട നിലവിെല �ിതി എ�ാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) കി�ബി വഴി നട�ിലാ�� പ�തികൾ�ായി ബ�െ�� വ��കേളാട് ആവശ�െ���

വിവര�ൾ ലഭി��തിന് വളെരയധികം കാലതാമസം വ���തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(സി) പ�തികൾ എ��ംേവഗം ആരംഭി��തിനായി വിവരേശഖരണ�ിന് ഒ� സമയപരിധി

നി�യി�വാൻ സാധി�േമാ;വിശദമാ�േമാ?

മസാല േബാ�് വി�ന

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മസാല േബാ�വഴി കി�ബി എ� േകാടി �പയാണ് സമാഹരി�െത�ം ��ത േബാ�ക��്

ന�േക� പലിശ നിര�് എ�യാെണ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) മസാല േബാ�് വി�ന വഴി ലഭി� �ക കി�ബി അ�ൗ�ി�  എ�ിയത് എ�ാെണ�്

അറിയി�േമാ;

(സി) ��ത േബാ�വഴി സമാഹരി� �ക നിലവി�  ഏെതാെ� ബാ�കളി�  ആണ്

നിേ�പി�ി��െത�ം ഓേരാ ബാ�ി�ം എ�് �ക വീതം എ�ാണ് നിേ�പി�െത�ം അതിന്



ലഭി�� പലിശ നിര�് എ�യാെണ�ം വ��മാ�േമാ?

കി�ബി പ�തി ഉേദ�ാഗ�ർ�് പരിശീലനം

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബി പ�തികൾ നട�ിലാ�� വിവിധ വ��കളിെല ഉേദ�ാഗ�ർ�് കി�ബി

മാനദ��ൾ�് അ��തമായി പ�തിക�െട �പേരഖ ത�ാറാ��തി�ം നട�ിലാ��തി�ം

ആവശ�മായ പരിശീലനം ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) മാനദ��ളിൽ നി�് വ�തിചലി� െകാ�് ത�ാറാ�� �പേരഖ�ം അ�ർണമായ ഉ�ട��ം

അത് പരിഹരി��തിനാ�� നിരവധി എ����ക�ം കാരണം പ�തി നട�ിലാ��തിന്

വളെര കാലതാമസം ഉ�ാ��ത് ��യിൽെപ�ി�േ�ാ;

(സി) കി�ബി�െട മാനദ��ൾ��സരി�് �പേരഖ�ം ���ിക�ം നട�ിലാ��തിന്

�ാ�രാ��തിനാവശ�മായ പരിശീലനം ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ�ർ�് നൽ�േമാ; അതി� േശഷ�ം

െത�കൾ വ��� ഉേദ�ാഗ�ർെ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

കി�ബി വഴി നട�ാ�ിയ േ�ാജ�ക�

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബി വഴി എ� േ�ാജ�ക� നാളി�വെര ���ീകരി�െവ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ���ീകരി� േ�ാജ�ക�െട ഇനം തിരി�ളള വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ���ീകരി� േ�ാജ�ക��ായി എ� �ക കി�ബി ഫ�ി� നി�ം ഇതിനകം അ�വദി�െവ�്

വ��മാ�േമാ?

കി�ബി വഴി ���ീകരി� പ�തിക�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബി വഴി നാളി�വെര എ� േകാടി �പ�െട പ�തികളാണ് ���ീകരി�െത�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) നിലവി� കി�ബി വഴി എ� േകാടി �പ�െട പ�തികളാണ് �വ��ന ഘ��ി�ളളെത�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) കി�ബി പ�തിക� നട�ിലാ��തി�ളള ധനസമാഹരണ�ിനായി മസാല േബാ�ിന് �റേമ

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

വീതം സമാഹരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് അറിയി�ാേമാ;



(ഡി) �വാസി ചി�ി�ണം �ിര നിേ�പമാ�ിയ വകയി� എ� �പ കി�ബി േബാ�് ആ�ിയി��്;

വ��മാ�േമാ?

കി�ബി മസാല േബാ�്

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബി മസാല േബാ�കളി�  വാ��് സ��ാ�  ന�കിയ ഗ�ാര�ി ക�േസാളിേഡ�ഡ്

ഫ�ിെ� �കളിലാേണാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) സ��ാരിെ� ക�േസാളിേഡ�ഡ് ഫ�ിെ� അടി�ാന�ി�  ന��� ഗ�ാര�ിക��്

പാലിേ�� നിബ�നക� ��ത േബാ�ക�െട കാര��ി� സ��ാ� പാലി�ി�േ�ാ; ഇ�മായി

ബ�െ�� സ��ാ� ഉ�ര�ക� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഈ േബാ�ക��് ആ�.ബി.െഎ യി� നി�ം കി�ബി േനരി�് അംഗീകാരം ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാ;

(ഡി) കി�ബി മസാല േബാ�ക��് സ��ാരിെ� ക�േസാളിേഡ�ഡ് ഫ�ിെ� അടി�ാന�ി�

സ��ാ�  ന��� ഗ�ാര�ിക��് ആ�ബിെഎ/േക� സ��ാ�  അംഗീകാരം

ലഭ�മാേ���േ�ാ; ഇെ��ി� അതിെ� കാരണം വ��മാ�േമാ?

കി�ബി �േഖന തീരേദശ െെഹേവ

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

മ�പടി ന��േമാ:

കി�ബി �േഖന തീരേദശ െെഹേവ പ�തി�് ഭരണാ�മതി ന�കിയി�േ�ാ; എ�ി� എ� േകാടി

�പ�േടതാണ് ഭരണാ�മതി എ�റിയി�ാേമാ?

കി�ബി �േഖന ധനാ�മതി ന�കിയ പ�തിക�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് കി�ബി �േഖന ഇ�വെര എ� പ�തിക��് ധനാ�മതി ന�കി��്; ഇ��ം

പ�തിക��് ആെക എ� േകാടി �പ�െട ധനാ�മതി ആണ് ന�കി��ത്; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ബജ�് ���ിക���റേമ കി�ബി പ�തിയി�  ഉ�െ���ി ധാരാളം ���ിക�

നട���െകാ�് വ�േതാതി�  െതാഴി�  അവസര��  ഉ�ാ�ക�ം അേതാെടാ�ം വ�

വികസന�ം ഉ�ാ��തിെ� ഭാഗമായി േകരള സ�ദ് വ�വ� മാ���ി�െ�ടാെത �ിര�ം

വികസേനാ�ഖ�മായി നിലനി����് എ� വിലയി���  ധനവ��് നട�ിയി�േ�ാ;

ഉെ��ി� അ� സംബ�ി� വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?



കി�ബി �േഖന�ളള പ�തിക�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം കി�ബി �േഖന എ� േകാടി �പ�െട പ�തിക��്

ഭരണാ�മതി ന�കിയി��്; വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) ��േകാടി �പ�് �കളി� കി�ബി �േഖന ഭരണാ�മതി ന�കിയി�ളള പ�തിക�െട വിശദവിവരം

ജി�തിരി�് ന��േമാ?

കി�ബി പ�തിക�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി� േശഷം എ� േകാടി �പ�െട പ�തിക��ാണ്

കി�ബി അംഗീകാരം ന�കിയത്എ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇതി�  അടി�ാന സൗകര� വികസന�ിനായി എ� പ�തിക��ം അവ�ായി എ�

�ക�മാണ് വകയി��ിയി�ളളത് എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) വ�വസായ�ി�ളള പ�ാ�ല സൗകര� വികസന�ിനായി എ� പ�തിക��് എ�

�കയാണ് വകയി��ിയി�ളളത് എ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇവയി� ഓേരാ േമഖലയി�ം എ� പ�തിക��് എ� �ക�ാണ് അംഗീകാരം ന�കിയെത�്

െവളിെ���ാേമാ;

(ഇ) ഇവയി�  എ� പ�തിക��ാണ് നാളി�വെര ഭരണാ�മതി ന�കിയി�ളളെത�ം എ�

പ�തിക��ാണ് സാേ�തിക അ�മതി ന�കിയി�ളളെത�ം വ��മാ�േമാ;

(എഫ്) ഇതി�  എ� പ�തിക�  ഇതിനകം ആരംഭി�ി�െ��ം അവ ഏതാെണ�ം എ� �ക�ളള

പ�തിയാെണ�ം വിശദമാ�േമാ;

(ജി) ഇതി�  എ� പ�തിക�  ഇതിനകം ���ീകരി�െവ�ം അതിേല�ായി എ� �കയാണ്

െചലവഴി�െത�ം അംഗീകാരം ന�കിയവയി�  50  േകാടി �പ�് �കളി�ളള എ�

പ�തികളാണ് ഉ�െ���െത�ം വിശദമാ�േമാ?

കി�ബി മസാലേബാ�്

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബിയി� മസാലേബാ�് വഴി പണം ലഭ�മായി�േ�ാ;എ�ി� ഇത് വഴി ലഭ�മായ �ക�െട

വിവരം ലഭ�മാ�േമാ; ��ത �ക എ�ാണ് കി�ബി�് ലഭ�മായത് എ�് അറിയി�േമാ;



(ബി) മസാല േബാ�ിന് നി�യി� പലിശ നിര�് എ�യാെണ�ം തിരി�ടവ് കാലാവധി��ി�

പലിശയിന�ി� മസാല േബാ�ിന് ന�േക� �ക എ�യാെണ�ം വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത �ക െചലവഴി�� പ�തിക�  സംബ�ി�� വിശദ വിവരം ഫ�ിംഗ് ഏജ�സി�്

ന�കിയി�േ�ാ; എ�ി� ഇതിെ� വിശദവിവരം ന��േമാ?

കി�ബി പ�തിക� പരിേശാധി�ാൻ സ�കാര� ക�സൾ�ിംഗ് ഏജ�സി

448. �ീ.എ�. ഷം��ീ�

,, പി.ഉൈബ��

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബി പ�തിക�  പരിേശാധി�് വിലയി���തിന് സ�കാര� ക�സൾ�ിംഗ് ഏജ�സിെയ

ഏ��ി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ക�നി�് �വ��ന പരിചയം ഇ� എ� ആേ�പം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) ഇവ�െട പരിേശാധനാഫലമായി എെ��ി�ം േന�ം ഉ�ാ�ാ�  കഴി�ി�േ�ാ;  വിശദാംശം

അറിയി�േമാ?

കി�ബി പ�തികളിെല സാേ�തിക പരിേശാധന

449. �ീ.എ�. ഷം��ീ�

,, െക.എ�.എ ഖാദ�

േഡാ.എം. െക. �നീ�

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബി പ�തികളിെല സാേ�തിക പരിേശാധന നട��തിന് നിലവി�� സംവിധാനം

എ�ാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) പ�തി �വ��ന�� പരിേശാധി�വാ� സ�കാര� ഏജ�സിെയ ഏ��ി�ി�േ�ാ;വിശദാംശം

അറിയി�േമാ;

(സി) ഇ��ലം എെ��ി�ം േന�ം ഉ�ാ�ാ� കഴി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

കി�ബി �റ�ിറ�ിയ മസാല േബാ�ക�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബി �റ�ിറ�ിയ മസാല േബാ�ക�  െെ�മറി െസ�ിങ് മാ���ി�  നി�ം വാ�ിയ

ക�നിക�െട േപര് വിവരം െവളിെ���േമാ;



(ബി) ��ത ക�നികെള െതരെ���തി�ളള മാനദ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത ക�നിക�െട ഏെതാെ� �തിനിധികളാണ് േകരള�ിെല�ി സ��ാ�മായി ച��

നട�ിയെത�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) കി�ബി�െട മസാല േബാ�കളി�  എ� �ക�െട േബാ�കളാണ് ഓേരാ ക�നി�ം

വാ�ിയിരി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ഇ) കി�ബി�െട ന�സ് െല��കളി�  �തിപാദി�ിരി�� ആ��  ഇ�െവ��  ആരാെണ�്

െവളിെ���േമാ?

കി�ബി അ�ൗ�ക�െട ആഡി�്

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സി.എ.ജി.  നിയമം  1971 െല  20 (2)  െല വ��് �കാരം കി�ബി�െട ഫ�് വിനിേയാഗം

സ��� ഓഡി�് െച�ണെമ�് സി.എ.ജി. സം�ാന സ��ാരിന് 2018 മാ��് 15 ന് ക�്

ന�കിയി�േ�ാ; എ�ി� ആയതിന് ന�കിയ മ�പടി�െട വിശദാംശം നൽ�േമാ ;

(ബി) സി.എ.ജി.  നിയമം  1971  െല  20(2)  െല വ��് �കാരം സ��� ആഡി�് നട�ാ�

അ�വാദം ന�കാ�തി�� കാരണ�� വ��മാ�േമാ;

(സി) കി�ബി അ�ൗ�ക� സി.എ.ജി. ആഡി�് െച�ാ� നിേ�പക��് ആ�വിശ�ാസം �റ�െമ�

വാ��കേളാട് സ��ാ� േയാജി��േ�ാ;

(ഡി) ഏെത�ി�ം നിേ�പക� അ�െനെയാ� പരാതി ന�കിയി�െ��ി� ആയതിെ� വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�േമാ?

കി�ബി ���ിക�െട സാേ�തിക പരിേശാധന

452. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ്

,, പി.െജ.േജാസഫ്

,, േറാഷി അഗ�ി�

,, സി.എഫ്.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബി ���ിക�െട സാേ�തിക പരിേശാധന ആെരയാണ് ഏ��ി�ിരി��ത്

എ�റിയി�ാേമാ; ആയതിെ� വിശദാംശ�� െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) സാേ�തിക പരിേശാധനാ സമിതി പരിേശാധി� ���ികൾ�് അ�ിമ അ�മതി

ന�കിയി�േ�ാ;

(സി) ���ീകരി� ���ിക�െട പരിേശാധന ഏ� രീതിയിലാണ് നട��ത് എ�റിയി�ാേമാ;

നട�െകാ�ിരി�� േ�ാജ�ക�െട പരിേശാധന സാേ�തിക പരിേശാധനാ സമിതി

നട�ാ�േ�ാ;



(ഡി) സാേ�തിക പരിേശാധനാ സമിതി�് പ�തി�െട �ല��ിെ� എ� ശതമാനമാണ് ഫീസായി

ന���ത്; ആയതിെ� മാനദ�ം വ��മാ�ാേമാ?

കി�ബി ���ിക�െട �ണനിലവാരം

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബി �േഖന നട�വ�� വലിയ വികസന ���ിക�െട �ണനിലവാരം

ഉറ�വ���തിനായി കി�ബി എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വ��ത് എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) കി�ബി നി�യി� �ണനിലവാരമി�ാ�തിനാ�  ഏെത�ി�ം ���ിക�  താ�ാലികമായി

നി��ിെവ�ാ� ആവശ�െ��ി�േ�ാ;എ�ി� അവ ഏെതാെ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ?

കി�ബി സഹായേ�ാെട�� പ�തിക�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബി�െട ധനസഹായേ�ാെട ക�നാഗ��ി നിേയാജകമ�ല�ി� നട�ിലാ�ി വ��

പ�തിക� ഏെത�ാെമ�് വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തിക�െട �വ��ന �േരാഗതി സംബ�ി� പ�ിക ലഭ�മാ�േമാ;  ��ത

���ിക�െട �ണനിലവാരം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) ഏെത�ി�ം പ�തി�െട �ണനിലവാര പരിേശാധന നട�ിയി�േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ?

��റവിള ആയയി� പാല�ിെ� ന�നതക� പരിഹരി�� നടപടി

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ാ�ി�കര മ�ല�ി�  ��റവിള ആയയി�  പാല�ിെ� ന�നതക�  പരിഹരി�്

പി.ഡ��.ഡി.  �ി�ജസ് വിഭാഗം നൽകിയ ഡി.പി.ആ�. അ�സരി�് കി�ബി ഭരണാ�മതി

���ി ന�കിയി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ; ഇെ��ി� അതിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ�േകാടി �പ�െട ഭരണാ�മതി ആണ് കി�ബി പി.ഡ��.ഡി.  �ി�ജസ് വിഭാഗ�ി�

ന�കിയിത് എ�് വിശദീകരി�ാേമാ?

കി�ബിയിെല സി.എ.ജി. ഓഡി�്

456. �ീ.പി.ടി. േതാമസ്

,, വി.പി.സജീ��

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�



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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സ��ാ� �ാപനമായ കി�ബിയി� സി.എ.ജി. നിയമ�ിെല 20(2) വ��് �കാരം

ഓഡി�് നട�ാ�� അ�മതി ന�കണെമ�ാവശ�െ��് സി.എ.ജി.  ക�് ന�കിയി�േ�ാ;

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) സി.എ.ജി.�െട ��ത ക�ിന് സ��ാ� ന�കിയ മ�പടിയി� സി.എ.ജി. നിയമ�ിെല 20(2)

വ��് �കാരം ഓഡി�് നട�ാ�� അ�മതി ന�കാ� സാധി�ി� എ�് വ��മാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) സി.എ.ജി.  നിയമ�ിെല  20(2)  വ��് �കാരം ഓഡി�് നട�ാ�  സി.എ.ജി.�് അ�മതി

ന�കാ�തിെ� കാരണ�െളെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ?

കി�ബി�് ധനസഹായം

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബി�് രാജ�െ� െപാ�േമഖലാ �ാപന��, ബാ�ക�  എ�ിവയി�  നി�ം പണം

കടമായി ന�കാെമ�് വാ�ാനം ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഏെതാെ� �ാപന�ളാണ് ഇ�കാരം വാ�ാനം ന�കിയി��ത്;  ഓേരാ �ാപന�ം

ആവശ�െ��� പലിശ നിര�് എ�യാെണ�് അറിയി�േമാ;

(സി) എ� േകാടി �പ ഇതി�െട സമാഹരി�വാ� ഉേ�ശി��െവ�് വ��മാ�േമാ?

കി�ബി�െട ഓഡി�ിംഗ്

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബി�െട ഓഡി�ിംഗ് നട��തിന് നിയമപരമായി സ�ീകരി�ി�ളള നടപടിക�

എെ��ാമാണ്; വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) നിലവി�  കി�ബി�െട ഓഡി�ിംഗ് നട�ിവ��ത് എ�കാരമാണ്;  ഏെത�ാം ഏജ�സികൾ

ഏെതാെ� നിയമ��െട അടി�ാന�ിലാണ് ��ത ഓഡി�ിംഗ് നട�ിവ��ത്;

വിശദവിവരം ന��േമാ;

(സി) കി�ബി�െട ഓഡി�് അ�ൗ��് ജനറൽ ഓഡി�ിംഗിെ� പരിധിയി�  വ��േ�ാ;

ഇ�ാര��ി�  എ.ജി.�െട ഓഡി�ിെ��ളള മാധ�മവാ��ക�െട നിജ�ിതി എ�ാണ്;

വിശദവിവരം ന��േമാ?

കി�ബിയി� എ.ജി. ഓഡി�ിംഗ്

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

ന��േമാ:



(എ) കി�ബിയി�  നാളി�വെര എ� �ക സമാഹരി�ി��്;  അതി�  എ�് �ക െചലവഴി�ി��്;

വ�ഷം തിരി�ളള കണ�ക� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത �ക െചലവഴി�ത് എ.ജി. ഓഡി�ിംഗിന് വിേധയമാ�ിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� ഏ� വ�ഷം

�തലാണ് ഓഡി�ിംഗ് നട�ിയി�ളളത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) എ.ജി.  ഓഡി�ിന് േവ�ി സ��ാരിേല�് ക�് ന�കിയി�േ�ാ;  പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

ആയതിന് സ��ാ� ന�കിയ മ�പടി വിശദമാ�ാേമാ;  ആയതിെ� ഫയ� �റി�ിെ� പക��്

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) കി�ബിയി�  എ.ജി.  ഓഡി�ിംഗ് നട���മായി ബ�െ��് നിയമവ��ിെ� ഉപേദശം

േതടിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� ആയതിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ?

കി�ബിയി� സി.എ.ജി സ��� ഓഡി�ിംഗ്

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ� �ാപനമായ കി�ബിയി� സി.എ.ജി-�െട ഡി.പി.സി.  നിയമ�ിെല  20(2) വ��്

�കാരം സ��� ഓഡി�ിംഗ് നട��േ�ാ; ഇതിെ� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ��ത വ��് �കാരം ഓഡി�ിംഗിന് അ�മതി േതടിെ�ാ�് സി.എ.ജി സ��ാരിന് ക�്

ന�കിയി�േ�ാ; എ�ി� ഇതിെ� വിശദവിവരം ന��േമാ;

(സി) കി�ബിയി� അ�വദി� ���ിക�െട ��വ� ഫ�ം സി.എ.ജി ഓഡി�ിംഗിന് വിേധയമാ�വാ�

സ��ാ� അ�മതി ന��േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

കി�ബിയി�ം കിയാലി�ം സി.എ.ജി. ഓഡി�ിംഗ്

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ� �ാപന�ളായ കി�ബിയി�ം കിയാലി�ം സമ� ഓഡി�ിംഗ് നട�ാ� സി.എ.ജി�്

അ�വാദം ന�കണെമ� ആവശ�ം സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) 1971-െല സി.എ.ജി.നിയമ�ിെല  20(2)വ��് �കാരം കി�ബിയി�  ഓഡി�ിന് അ�മതി

ന�കണെമ�ാവശ�െ��്  2018  മാ��്  15-ന് സി.എ.ജി.  സ��ാരിന് ക�്

ന��ക��ാേയാ;

(സി) എ�ാ� ഓഡി�ിന് അ�മതി ന�കാ�തിെ� കാരണെമ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) അ�പ�ിയ�് ശതമാനേ�ാളം സ��ാരി�ം െപാ�േമഖല �ാപന���ം �ടി ഓഹരി��

കിയാലിെന ഒ� സ��ാ� ക�നിയായി അംഗീകരി��േ�ാ;

(ഇ) എ�ി� ക�നി നിയമ�കാരം ഇതിെന ഡീംഡ് ക�നിയായി കണ�ാ�ി സി.എ.ജി ഓഡി�ിന്

വിേധയമാ�ണെമ�് സി.എ.ജി ആവശ�െ��ക��ാേയാ;  എ�ി�ം കിയാ�  അ�ൗ�ക�

ഓഡി�ിംഗിന് വിേധയമാ�ാ�തി� കാരണം വ��മാ�േമാ?



കി�ബിയിേല�് ലഭി� �ക

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബിയിേല�് ഇ�വെര എ�േകാടി �പ ലഭി�ി�െ��ം ഇതിേല�് ലഭി� ��വ�  �ക�ം

അതിെ� വിനിേയാഗ�ം സി  &  എ.ജി.�െട ആഡി�ിന് വിേധയമാ��േ�ാെയ�ം

വ��മാ�ാേമാ; ��ത ആഡി�് റിേ�ാ��് സഭ�െട േമശ�റ� വ�ാ� ത�ാറാ�േമാ;

(ബി) കി�ബിയിേല�ളള ഫ�് ഏെത�ാം മാ���ളി�െടയാണ് കെ���െത�ം കി�ബി�

േവ�ി�� കട����െട�ം വാ�ക�െട�ം മ�് വ�മാന മാ����േട�ം പലിശ നിര�്

എ�െയ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) സം�ാന�ിെ� സാ��ിക സ�യംപര�ാ�തെയ കി�ബി ഏ� തര�ി�  ബാധി�െമ�ത്

സംബ�ി�് പഠനം നട�ിയി�േ�ാ;

(ഡി) കി�ബി സം�ാന�ിന് ഒ� ബാധ�തയായി തീ�െമ� ആശ� സ��ാ� ഏ� തര�ിലാണ്

േനാ�ി കാ��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

�ാ�സ് �ിഡ് പ�തി�മായി ബ�െ�� �ിക�ി കരാ�

463. �ീ.ഐ.സി.ബാല���

,, വി.പി.സജീ��

,, അ�വ� സാദ�്

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബി വഴി ന�ിലാ�� �ാ�സ് �ിഡ് പ�തി�മായി ബ�െ��് �ിക�ി കരാ�

നിലവി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത �ിക�ി കരാറി�  പ�തിക�െട െട�ഡ�  നട�ി�മായി ബ�െ��് എെ�ാെ�

നിബ�നകളാണ് അട�ിയിരി��ത്;

(സി) ��ത �ിക�ി കരാ� �കാരം 2017 െഫ�വരിയി� അ�വെര�� െട�ഡ� നിയമ�ളി�

മാ�ം വ��ി അ�െ� ധനകാര� അഡീഷണ�  ചീഫ് െസ��റി െട�ഡ�  നടപടിക�മായി

ബ�െ��് �റ�ിറ�ിയ സ��ാ�  ഉ�രവ് പാലി�െകാ�് മാ�മേ� കരാ�  ന�ാ�

സാധി�ക�� എ�്അറിയി�േമാ ;

(ഡി) �ാ�� �ിഡ് പ�തിക�െട നട�ി�ിനായി ന�കിയ കരാ�കളി� ��ത നിയമം പാലി�ി�േ�ാ

എ�് വ��മാ�ാേമാ?

കി�ബി�െ�തിെര�� �ഷ് �ചരണം



464. �ീ.െജയിംസ് മാത�

,, സി.െക. ഹരീ��

,, െക.വി.വിജയദാസ്

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

ന��േമാ:

(എ) വികസന കാ��ാേടാെട �ാവ��ികമാ�ിയ കി�ബിെയ�റി�് അവമതി��ാ�ാനായി

ക�തി��ി�� �ഷ് �ചരണം,  കി�ബി�് നിലവി�� ഏ��ം മിക� ആേഗാള േറ�ിംഗിെന

�തി�ലമായി ബാധി�ാതിരി�ാനായി �ഷ് �ചരണ�� �റ� കാ�ാ� നടപടിെയ��ി�േ�ാ;

(ബി) �ാ���റി ഓഡി��ം അതി� �റേമ നിധി�െട എ�ാ നിേ�പ��ം നിയമ�ിെ�

ഉേ�ശ��ിന��തമാെണ�ം അ� വകമാ�ി െചലവഴി�െ���ിെ��ം ഉറ� വ���തിനായി

സ�ത�ാധികാരേ�ാെട �പീകരി� ഫ�് ��ി ആ�് അെെഡ�സറി ക�ീഷെ� �വ��ന�ം

വഴി അ�ാരാ�തല�ി�  അംഗീ�തമായ തര�ി�  കി�ബി�് �താര�ത ഉറ�

വ��ാനായി�േ�ാ;വ��മാ�േമാ;

(സി) ല��മി� സമയ�ി��ി� അ�പതിനായിരം േകാടി �പ�െട വികസനം സാധ�മാ�ാ� കി�ബി

അംഗീകാരം ന�കിയ പ�തിക�െട നി��ഹണം ത�രിതെ���ാ�

��പതി�ി�േമാ;വ��മാ�േമാ?

കി�ബി സഹായം

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

മ�പടി ന��േമാ:

ഉ�മ നിേയാജകമ�ല�ി�  കി�ബിയി�െട പ�തിക�  നട�ാ��തിന് എ� �ക�െട

അ�മതി ലഭ�മാ�ിയി�െ��് ഇനം തിരി�് വിശദമാ�ാേമാ?

��� ജി�യിെല കി�ബി പ�തിക�

466. �ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം ���  ജി�യി�  കി�ബി �േഖന എ�

പ�തിക��് അംഗീകാരം ന�കിെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

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

(സി) ഒ��  നിേയാജകമ�ല�ി�  �ഖ�ാപി� കി�ബി പ�തിക�െട നിലവിെല അവ�

എ�ാെണ�് അറിയി�ാേമാ ?

നാ�ിക മ�ല�ിെല വികസന �വ��ന��



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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം നാ�ിക മ�ല�ിെല വിവിധ വികസന

�വ��ന���ായി എ� �ക അ�വദി�ി��്;  ഏെത�ാം �വ��ിക��ാണ്

(എം.എ�.എ.-എ.ഡി.എഫ്,  എസ്.ഡി.എഫ്.ഒഴിെക)  �ക അ�വദി�ി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം നാ�ിക മ�ല�ി� കി�ബി �ഖാ�ിരം എ� �ക

അ�വദി�െവ�ം ഏെത�ാം ���ിക��ാണ് �ക അ�വദി�ി��െത�ം വ��മാ�ാേമാ ;

ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ ?

െന�ാറ മ�ല�ിെല കി�ബി പ�തിക�

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

ന��േമാ:

(എ) െന�ാറ നിേയാജക മ�ല�ി� കി�ബി �േഖന നട�ിലാ�� എ� പ�തികളാ��െത�്

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇതി� എ� പ�തിക�െട �വ��നമാണ് �ട�ിയി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) മ�് പ�തിക�െട �വ��നം �ട��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്

വിശദമാ�േമാ?

േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല കി�ബി ���ിക�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല ഏെത�ാം ���ികളാണ് കി�ബി പ�തിയി�

ഉ�െ���ിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതി� ഏെത�ാം ���ിക��് കി�ബി അംഗീകാരം ലഭ�മായി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) കി�ബി അംഗീകാരം ലഭി�ി�� ���ിക�െട നിലവിെല �ിതി വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇനി�ം കി�ബി അംഗീകാരം ലഭി�ാ� ���ിക��് േവഗ�ി� അംഗീകാരം ലഭ�മാ��തി�

േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

തലേ�രി മ�ല�ിെല കി�ബി ���ിക�

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

മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം തലേ�രി നിേയാജക മ�ല�ി� കി�ബി �ഖാ�രം

നട�ിലാ�� ���ിക�ം അവ�െട നിലവിെല അവ��ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇവയി�  ���ീകരി�ാ� ���ിക�  ���ീകരി��തിന് ഇനി എെ��ാം നടപടി

�മ�ളാ��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

പീ�േമട് നിേയാജകമ�ല�ിെല കി�ബി പ�തികൾ

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പീ�േമട് നിേയാജകമ�ല�ിൽ കി�ബി �േഖന �ർ�ിയാ�ിയ�ം നട�ാ�ിവ���മായ

പ�തിക�െട വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഈ മ�ല�ി� കി�ബി�െട പരിഗണനയി�� പ�തികൾ ഏെത�ാെമ�് വിശദാംശ�ൾ

സഹിതം വ��മാ�േമാ?

കളമേ�രി മ�ല�ിെല കി�ബി �വ��നം

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബി വഴി കളമേ�രി നിേയാജക മ�ല�ി�  ഏെത�ാം ���ിക��് ഇ�വെര

ഭരണാ�മതി ന�കിയി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ിക�െട നാളി�വെര�� �വ��ന �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) കി�ബിയി� നി�് ഈ ���ിക��് എ� �ക െചലവഴി�ി��്; ഇനി എ� �ക ന�കാ�

ബാ�ി��്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ ?

ൈവ�ി� മ�ല�ിെല കി�ബി ���ിക�

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

ന��േമാ:

(എ) ൈവ�ി�  നിേയാജകമ�ല�ി�  കി�ബിയി��െ���ി നി��ാണം നട��തിന്

നി�േ�ശി�ി�� ���ിക� ഏെത�ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

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

(സി) ഭരണാ�മതി ന�കിയി�ം നാളി�വെര �വ��നം ആരംഭി�ാ� ���ിക�

ഏെതാെ�െയ�ം കാരണെമെ��ം വിശദമാ�ാേമാ?

ഹരി�ാട് മ�ല�ിെല കി�ബി ���ിക�



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

ന��േമാ:

(എ) ഹരി�ാട് നിേയാജക മ�ല�ി�  കി�ബി �േഖന എ� േകാടി �പ�െട വികസന

���ിക��ാണ് ഭരണാ�മതി ന�കിയി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ആയതി� �വ��േനാ�ഘാടനം നട�ിയി�� പ�തിക�െട വിശദവിവരം ന�േമാ?

ഒ��ാലം മ�ല�ിെല കി�ബി പ�തിക�

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

ന��േമാ:

(എ) ഒ��ാലം നിേയാജകമ�ല�ിെല ഏെത�ാം പ�തിക��് ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�

വ�േശഷം കി�ബി �ഖാ�രം ഫ�് അ�വദി�ക��ായി;  ഓേരാ�ി�ം എ� �ക വീതം

അ�വദി�; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ ���ി�െട�ം കാലിക�ിതി വ��മാ�ാേമാ?

കി�ബയി� ഉ�െ�� മന�കടവ്-പ�ിമ�ം-െന�ാട്-കിഴ��ലം േറാഡ്

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബി പ�തിയി�  ഉ�െ�� മന�കടവ്-പ�ിമ�ം-െന�ാട്-കിഴ��ലം േറാഡിെല

െക.എസ്.ഇ.ബി. േപാ�ക� മാ��തിന് �ക അ�വദി��തി�� തടസം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത �ക അ�വദി�ാ�ത് കാരണം നി��ാണ ���ി തടസെ��ിരി��ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ��ത േറാഡി�� ��വ�  െക.എസ്.ഇ.ബി.  േപാ�ക�ം മാ��തി�� �ക എ�േ��്

അ�വദി�ാ� കഴി�െമ�് അറിയി�ാേമാ?

കാ��ടവ് - ��ി�റം െറ�േല�� കം �ി�ജ്

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ���  നിേയാജക മ�ല�ിെല കാ��ടവ്  -  ��ി�റം ആ�.സി.ബി.  (െറ�േല��  കം

�ി�ജ്)-�െട അംഗീകാരം സംബ�ി� െ�ാേ�ാസ�  കി�ബി പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ;  ഇത് സംബ�ി� െ�ാേ�ാസ�  അംഗീകരി�് പ�തി �ാവ��ികമാ�വാ�

നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) വളാേ�രി നഗരസഭാ െക�ിട�ിെ� െ�ാേ�ാസ� കി�ബിയി� ലഭി�ി�േ�ാ; ഇതിന് കി�ബി

അ�വാദം ന�കിയി�േ�ാ; ഇെ��ി� അ�വാദം ന��വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?



െന�മ�ാട് നിേയാജകമ�ല�ിെല വികസന �വ��ന���് അ�വദി� �ക

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം െന�മ�ാട് നിേയാജകമ�ല�ി�  വിവിധ

വികസന �വ��ന���ായി എ� �ക അ�വദി�ി�െ��ം എം.എ�  എ.-എസ്.ഡി.

എഫ്.,എ.ഡി.എഫ്.ഒഴിെക ഏെത�ാം �വ��ിക��ാണ് �ക അ�വദി�െത�ം

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം െന�മ�ാട് നിേയാജക മ�ല�ി�  കി�ബി

�ഖാ�രം എ� �ക അ�വദി�െവ�ം ഏെത�ാം �വ��ിക��ാണ് �ക അ�വദി�െത�ം

വ��മാ�േമാ; ഉ�ര�ക�െട പക��് ലഭ�മാ�േമാ?

തി�വന��രം മ�ല�ിെല കി�ബി പ�തിക�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബിയി��െ���ി തി�വന��രം മ�ല�ി�  ഏെ���െമ�് �ഖ�ാപി� പ�തിക�

ഏെത�ാെമ�് വിശദമാ�േമാ; ��ത പ�തിക�െട നിലവിെല �ിതി വിശദമാ�േമാ;

(ബി) കി�ബിയി��െ���ി തി�വന��രം നിേയാജകമ�ല�ി�  നി��ഹണം നട�വ��

പ�തിക�  ഏെത�ാെമ�് വിശദമാ�േമാ;  ��ത ���ിക�െട നിലവിെല �ിതി

വ��മാ�േമാ;

(സി) 2017-18 െല ബജ�ി� കി�ബിയി��െ���ി നി��ഹണം നട�െമ�് �ഖ�ാപി� ശം�ം�ഖം -

േവളി േറാഡിെ� വികസനം, അ��ള�ര ൈ�ഓവ� എ�ീ പ�തിക� കാലതാമസം �ടാെത

ആരംഭി��തിന് അടിയ�ര നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാ;  ഇനി�ം കാലതാമസം

ഉ�ാകാതിരി�ാ�  എെ��ാം ക�ശന നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��ത്;

വിശദമാ�േമാ?

ക��ാേ�രിയിെല കി�ബി േ�ാജ�ക�

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

ന��േമാ:

(എ) ക��ാേ�രി മ�ല�ി� കി�ബി വഴി ഇ�വെര എ� േ�ാജ�കളിലായി എ� േകാടി �പ�െട

അംഗീകാരം ന�കിയി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�വെര എ� േകാടി �പ�െട െട�� നടപടിക� ���ിയായി�െ��ം എ� േകാടി �പ�െട

���ിക� ���ീകരി�ി�െ��ം ���ീകരി�വ ഏെതാെ�യാെണ�ം വിശദമാ�േമാ?



െപരി��മ�യിെല കി�ബി പ�തിക�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപരി��മ� നിേയാജക മ�ല�ി�  കി�ബി �േഖന നട�ിലാ�ി വ�� ���ിക�

ഏെതാെ�യാണ്; ഓേരാ ���ി�െട�ം നിലവിെല അവ� എ�ാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത ���ിക��ായി ആെക എ� �കയാണ് കി�ബിയി�  നി�ം നാളി�വെര

െചലവഴി�ി��ത്; ഇനി എ� �കയാണ് ന�കാ� ബാ�ി��ത്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

ആ�ി വികസന ഫ�്

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാർഷിക സർ�കലാശാലയിെല ഗേവഷണ �വർ�ന�െള�ം മറ� അ�ബ�

�വർ�ന�െള�ം സഹായി��തിനായി മ�ലം ആ�ി വികസന ഫ�ിൽ നി�ം

വാഹന�ൾ ന�ാൻ സാധി�േമാ; എ�ി� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇെ��ി� ഇ�ാര��ിൽ ആവശ�മായ നടപടി സർ�ാർ സ�ീകരി�േമാ?

വാ�േകാസി� നൽകിയ അെ�ഡിേ�ഷൻ �നഃപരിേശാധി�ാൻ നടപടി

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിയമസഭാ മ�ല��മായി ബ�െ��� ആ�ി വികസന ഫ�് ഉ�െ�െട��വ െെകകാര�ം

െച�� അ�ഡി�ഡ് ഏജ�സിക�െട �വ��നം വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�� അ�ഡി�ഡ് ഏജ�സിയായ വാ�േകാസിെ� �വ��നം സംബ�ി�ം ��ത

ഏജ�സി ഇൗടാ�� െസേ�ജ് സംബ�ി� വിഷയ��ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി�, ��ത ഏജ�സി�െട അെ�ഡിേ�ഷൻ �നഃപരിേശാധി��തി�� നടപടി

സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

എ.ഡി.എഫ്, എസ്. ഡി.എഫ് എ�ിവയി� നി�� �ക വിനിേയാഗം

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

മ�പടി ന��േമാ:

നിയമസഭാ മ�ല��മായി ബ�െ��� എ.ഡി.എഫ്,  എസ്.  ഡി.എഫ് എ�ിവയി�

നി�� �ക വിനിേയാഗം സംബ�ി� നിലവി�� എ�ാ ഉ�ര�ക�േട�ം/ച���േട�ം പക��്

ലഭ�മാ�ാേമാ?



മേ�രി നിേയാജകമ�ല�ിെല ആ�ി വികസന ഫ�്

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

ന��േമാ:

(എ) മേ�രി നിേയാജകമ�ല�ിെല ആ�ിവികസനഫ�ി�ം െ�ഷ��െഡവല�െമ�്ഫ�ി�മായി

2016-17,  2017-18 സാ��ിക വ�ഷ�ളിെല എ�ാ �വ��ിക�ം ���ീകരി�ി�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ���ീകരി�ി�െ��ി�  ��ത സാ��ിക വ�ഷ�ളി�  െട��  േസവിം�സ്/എക് സസ്

എ�ീയിന�ളി� എ� �ക മി��െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ���ീകരി�ി�ിെ��ി�  ��ത സാ��ിക വ�ഷ�ളിെല ഏെത�ാം ���ികളാണ്

���ീകരി�ാ��െത�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) െട�� േസവിം�സ് ഉെ��ി� ��ത �ക വിനിേയാഗി�ാ� ഈ സാ��ിക വ�ഷം കഴി�േമാ

എ�റിയി�ാേമാ?

തലേ�രി മ�ല�ി� ആ�ി വികസന ഫ�്

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തലേ�രി മ�ല�ി�,  2018-19,  2019-20  വ�ഷ�ളി�, എം.എ�.എ.  �െട ആ�ി

വികസന ഫ�പേയാഗി�് നട�� ��വ� ���ിക�െട�ം നിലവിെല അവ�െയ�ാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതി�  ���ീകരി�ാ� ���ിക�  ഏെത�ാമാെണ�ം,  ആയത് ���ീകരി��തിന്

എെ��ാം നടപടി�മ�ളാ��െത�ം വ��മാ�ാേമാ?

ആ�ിവികസന ഫ�പേയാഗി�് ബസ് കാ�ിരി�േക�ം

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2019-20 സാ��ിക വ�ഷം,  എം.എ�.എ.  ആ�ിവികസന ഫ�പേയാഗി�് മ�ല�ി�

ബസ് കാ�ിരി�േക���  നി��ി��തിന് േറാഡ് േസ�ി അേതാറി�ി�െട അ�മതി

ആവശ��േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ��ത അ�മതി ന���തിന് �മതല�� ഉദ�ാഗ�� ആരാണ്;

(സി) മ�ട നിേയാജകമ�ല�ി�  നി�ം ലഭി� ഇ�ര�ി�� അേപ�യിേ��  എ�.ഒ.സി.

ന�കിയി�േ�ാ; ഇെ��ി� ആയതി�� കാലതാമസം പരിേശാധി�േമാ;

(ഡി) അടിയ�രമായി ബ�െ��വരി�  നി�ം എ�.ഒ.സി.  ലഭ�മാ�ി ��ത നി��ാണ

���ിക��് അ�മതി ന��േമാ; വ��മാ�ാേമാ?



െപരി��മ� നിേയാജകമ�ല�ിെല ആ�ിവികസന പ�തിക�െട �േരാഗതി

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപരി��മ� നിേയാജകമ�ല�ി� ആ�ിവികസന പ�തി �കാര��  2016-17 �ത�

2019-20 വെര�ളള പ�തിക�െട നിലവിെല �േരാഗതി വ��മാ�േമാ;

(ബി) പ�തിക�െട നി��ഹണ ഏജ�സി, എ� �ക ഓേരാ പ�തി�ായി െചലവഴി� എ�ീ വിവര��

ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) നി��ാണം ���ീകരി� ���ിക� ഏെതാെ�യാണ്; ഇനി�ം നി��ാണം ആരംഭി�ി�ി�ാ�

���ിക�  ഏെതാെ�യാണ്;  ഏെതാെ� ���ിക�െട ബി�ക�  മാറി ന�കിയി��്;

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

എം.എ�.എ. ആ�ി വികസന ഫ�് വിനിേയാഗം

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

ന��േമാ:

(എ) എം.എ�.എ.  ആ�ി വികസന ഫ�ി�  നി�ം ൈഹമാ�്-  േലാമാ�് ൈല�ക�, ബ�്

െവയി�ിംഗ് െഷ���ക�  എ�ിവ �ാപി��തിന് ഏെത�ാം സ��ാ�  അംഗീ�ത

ഏജ�സികെള നി�േ�ശി�ാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഏെത�ി�ം സ��ാ� അ�ഡി�ഡ് ഏജ�സിെയ ഇ�രം ���ിക� േനരി�് ഏ��ി��തിന്

ഏെത�ി�ം തര�ി�� തടസ��  നിലവി�േ�ാ;  എ�ിൽ ഇത് സംബ�ി� ഉ�രവിെ�

പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ?

െഹഡ് ഓഫ് അ�ൗ�് മാ��തിന് നടപടി

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ധനകാര� വ��ിെ� പരിഗണനയി�� എ�.എ.  എ�.എ.ഡി.എസ്-�  ഉ�െ���ിയ

തി�വ�ാടി െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ഡിേ�ാ നി��ാണ�ിന് െഹഡ് ഓഫ് അ�ൗ�്

മാ�ണെമ�് ആവശ�െ��� ഫയലിെ� നിലവിെല �ിതി വ��മാ�േമാ;

(ബി) െഹഡ് ഓഫ് അ�ൗ�് മാ�ി ന���തിന് അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ആ�ി വികസന ഫ�ിെല െട�� ബാല�സ് ഉപേയാഗി�് �തിയ ���ിക�

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

മ�പടി ന��േമാ:



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

ന�കിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഒ� സാ��ിക വ�ഷം ആ�ി വികസന ഫ�ി�  നി�് അ�വദി�� എ�ാ ���ിക�ം

���ീകരി�തിന് േശഷം മാ�ം െട�� ബാല�സ് ഉപേയാഗി�ാ� അ�മതി ന���ത് �ലം,

െട��  ബാല�സ് ഉപേയാഗി�ാ�  സാധി�ാ� സാഹചര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�

ഇത് പരിഹരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ആ�ി വികസന ഫ�പേയാഗി�ളള മ�ടയിെല ���ിക�

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2019-20 സാ��ിക വ�ഷം മ�ട നിേയാജകമ�ല�ിെല ആ�ി വികസന ഫ�ി� നി�്

നി�േ�ശി� പ�തിക�െട ഡി.പി.ആ�. ത�ാറാ�ിയി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇെ��ി�, ഡി.പി.ആ�. ത�ാറാ��തിന് ബ�െ�� വ��ക��് ക�ശന നി�േ�ശം

ന���തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ധനകാര� വ��് കാലാകാല�ളി� ഇറ�ിയ ഉ�ര�കളിെല നിബ�നക� �കാരം ��ത

���ിക��് ഇതിനകം ലഭ�മാേക�ിയി�� ഭരണാ�മതി ലഭി��തി�  കാലതാമസം

വ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാെയ�് െവളിെ���ാേമാ?

േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല ആ�ി വികസന ഫ�്പ�തികൾ

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാതമംഗലം മ�ല�ി�  2017-18,  2018-19  വ�ഷ�ളിലായി എം.എൽ.എ ആ�ി

വികസന ഫ�ി�  നി�ം നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�െട ഭാഗമായി എ� �ക�െട െട��

േസവിം�സ് ഉ�ായി��് എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) എം.എൽ.എ-എ.ഡി.എസ്-  �  െട��  േസവിം�സ് വ�� �ക ഉപേയാഗെ����ത്

സംബ�ി� ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) െട�� േസവിം�സ് �ക�മായി ബ�െ�� വിശദാംശ�� സമയബ�ിതമായി എം.എൽ.എ

മാെര അറിയി��തി� ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ആല�� മ�ല�ി� എം.എ�.എ. ഫ�പേയാഗി�് ���ിക�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിലവിെല സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം,  ആല��  മ�ല�ി�  എം.എ�.എ.

ഫ�പേയാഗി�് ���ീകരി� ���ിക� ഏെതാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;



(ബി) ��ത ���ിക�െട ബി�ക�, ബ�െ�� കരാ�കാ��് െകാ�� തീ�േ�ാെയ�്

വിശദമാ�ാേമാ?

ചീനിബസാ� മാ�കാ അംഗ�വാടി െക�ിട നി��ാണം

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എം.എ�.എ.�െട മ�ലം ആ�ി വികസന ഫ�ി� ഉ�െ���ി െകാേ�ാ�ി മ�ല�ി�

നി�ം 2018-19-� നി�േ�ശി� വാഴ�ാട് പ�ായ�ിെല ചീനിബസാ� മാ�കാ അംഗ�വാടി

െക�ിടം  (െ�ാജ�് െഎ.ഡി.6941)  നി��ാണ ���ി�് നാളി�വെരയായി ഭരണാ�മതി

ലഭി�ി�ിെ�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) െ�ാേ�ാസ�  ന�കി മാസ��  കഴി�ി�ം ഇൗ ���ി�് ഭരണാ�മതി ന�കാ�

കഴിയാ�തിെ� കാരണ�� വിശദമാ�ാേമാ; ഇത് സംബ�ി� ഫയലിെ� നിലവിെല അവ�

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇൗ ���ി�് ഭരണാ�മതി ലഭി�ാ�  ഇനി എ� ദിവസം �ടി ആവശ���് എ� കാര�ം

അറിയി�ാേമാ?

മാന�വാടി മ�ല�ിെല ആ�ി വികസന ഫ�് �കാര�ളള ���ിക�

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

ന��േമാ:

(എ) നിേയാജകമ�ലം ആ�ി വികസന ഫ�് �കാരം  2017-18 � മാന�വാടി മ�ല�ി�

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

(ബി) മാന�വാടി മ�ല�ിെല 2017-18 വ�ഷെ� എം.എ�.എ എസ്.ഡി.എഫ്. ���ിക�െട

നിലവിെല �ിതി വിശദമാ�ാേമാ?

െപരി��മ� മ�ല�ി� എം.എ�.എ. �െട �േത�ക വികസന പ�തി

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപരി��മ� നിേയാജകമ�ല�ി�  എം.എ�.എ.  �െട �േത�ക വികസന പ�തി

(എസ്.ഡി.എഫ്)  �കാരം  2016-17 �ത� 2019-20 വെര�� പ�തിക�െട നിലവി��

�േരാഗതി ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഓേരാ പ�തി�ം എ� �പ െചലവഴി�ി��്;  ഏെതാെ� ���ിക�െട ബി�ക�  മാറി

ന�കിയി��്; ഇനി എ� ���ിക��് �ക ന�കാ� ബാ�ി��്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ��ത ���ികളി�  നി��ാണം ���ിയാ�ിയ ���ിക�  ഏെതാെ�യാണ്;  ഇനി�ം

നി��ാണം ആരംഭി�ി�ി�ാ� ���ിക�  ഏെതാെ�യാണ്;  അവ�െട നി��ാണം



ആരംഭി�ാ�തിെ� കാരണം എ�ാണ്; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ഇൗ പ�തി �കാരം ഇനി എ� �ക�ളള പ�തികളാണ് ശിപാ�ശ ന�കാ� ബാ�ി�ളളത്

എ�് അറിയി�േമാ?

േകാ��േറ�് േസാഷ�� െറേ�ാ�സിബിലി�ി ഫ�്

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�േമഖലാ  /  സ�കാര� �ാപന��  േകാ��േറ�് േസാഷ��  െറേ�ാ�സിബിലി�ി

(സി.എസ്.ആർ.)  ഫ�് വിനിേയാഗി��തിെന �റി�് ൈഗഡ് ൈല�  നിലവി�േ�ാ;

വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) സി.എസ്.ആർ ഫ�് ലാഭ�ി� �വ��ി�� എ�ാ സ�കാര� / െപാ�േമഖലാ �ാപന��ം

െചലവഴി�ണെമ� നി�ബ��േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(സി) 2018-19 വ�ഷം സി.എസ്.ആർ ഫ�് െചലവഴി� �ാപന��െട പ�ിക, െചലവഴി� �ക,

ഏെ��� പ�തിക� എ�ിവ വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) സി.എസ്.ആർ ഫ�ക�െട വിനിേയാഗ�ിെ� േമ�േനാ��ിന് ഏെത�ി�ം തര�ി��

സംവിധാനം സം�ാന�് നിലവി�േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

സം�ാന�ിെ� സാ��ിക ആവശ��ളിേ��� േക� നിലപാട്

499. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ

,, െക.ഡി. �േസന�

,, സജി െചറിയാ�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയ സ��ഘടന�െട വികസനേ��ാ�  േകാ��േറ�് താ�പര����് ��ഗണന

ന����ം െതാഴിലി�ാ��ം കാ�ഷിക �തിസ�ി�ം ��മാ���മായ േക� ബജ�്

സം�ാന��െട സാ��ിക വ�വ�േ��പി�� ആഘാതം �റ��തിന് എെ��ാം

��ക�ത�കളാണ് ഈ സ��ാ� ൈകെ�ാ�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �ളയ �ര��ി�  തക�� സം�ാന�ിെ� �ന�  നി��ാണ�ിനാ�� ധനസഹായ

അഭ���ന പരിഗണി�ാെത േക� ബജ�് േകരളെ� ��ണമായി അവഗണി� സാഹചര��േ�ാ;

എ�ി� ഇത് മറികട��തിന് എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് വിശദമാ�േമാ;

(സി) കടെമ���തി�� പരിധി ഉയ��ണെമ� സം�ാന�ിെ� ആവശ�ം സംബ�ി�് േക�

സ��ാ� സമീപനം എ�ാെണ�് അറിയി�ാേമാ?

ധനകാര�വ��് അംഗീകാരം നൽകിയി�� ത�ികകൾ



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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സം�ാന�് വിവിധ വ��കളിൽ ��തായി ��ി� എ� ത�ികകൾ�് ധനകാര� വ��്

അംഗീകാരം ലഭ�മാ�ിയി��്; വ��് തിരി�് വിശദാംശം ന��േമാ?

��ംബ�ീ, െകേ�ാ� എ�ിവ വഴി താ�ാലിക നിയമന��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിവിധ വ��കളി� കരാ�/താ�ാലിക നിയമന�� നട��തി� ധനകാര�വ��് എെ��ി�ം

നിബ�ന െകാ�വ�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഓഫീസ് പരിസരം ��ിയാ��, �ര�ാ േജാലി എ�ിവ�് ��ംബ�ീ, െകേ�ാ� എ�ിവ വഴി

മാ�േമ ജീവന�ാെര നിയമി�ാ�െയ�് നി��ഷി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ത�ികക� ഇ�ാ� വിവിധ ക�ീഷ�ക�, താ�ാലിക ഓഫീ�ക� എ�ിവിട�ളി� താ�ാലിക

ജീവന�ാെര എ�കാരം നിയമി�ണെമ�ാണ് നി��ഷി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

�ാ���റി െപ�ഷ�

T 502.�ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജീവന�ാ�െട �ാ���റി െപ�ഷ�  �ന�ാപി���മായി ബ�െ��് ക�ീഷെന

നിയമി�ി�േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ക�ീഷനിെല അംഗ�� ആെര�ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ക�ീഷ�  എ�ാണ് നിലവി�  വ�െത�ം എ�ാണ് കാലാവധി അവസാനി��െത�ം

ഇ�വെര എ� സി�ിം�ക� നട�ിയി�െ��ം വിശദമാ�ാേമാ?

ഡി.എ �ടി�ിക

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സ��ാ�  ജീവന�ാ��ം െപ�ഷ�കാ��ം േക� സ��ാ�  ഏ��ം ഒ�വി�

�ഖ�ാപി� ഡി.എ അട�ം എ� ശതമാനം �ടി�ിക ന��വാ�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േക� സ��ാ� ഡി.എ അ�വദി�� കാലഘ��ി� തെ� അേത ഡി.എ സം�ാന സ��ാ�

ജീവന�ാ��ം അ�വദി��തിന് കാലതാമസം േനരി��ത് സംബ�ി�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇ� സംബ�ി�് സ��ീസ്  /  െപ�ഷ� സംഘടനകളി� നി�ം നിേവദന�� ലഭി�ി�േ�ാ;

ഉെ��ി� ആയതിേ�� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാെമ�് അറിയി�ാേമാ?



എ�.ഡി.ൈട�ി�് ത�ിക

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എ�.ഡി.ൈട�ി�് ത�ിക എ�.ഡി ക����  അസി��് എ�ാ�ി മാ�ണെമ� ശ�ള

ക�ീഷെ� ശിപാ�ശയി� എെ��ി�ം തീ�മാനം എ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിന് എെ��ി�ം തട��േ�ാ; ഇെ��ി� ക�ീഷ� ശിപാ�ശയി� ഉട� നടപടി സ�ീകരി�േമാ

എ�് വ��മാ�ാേമാ?

ശ�ളം �ഷറി വഴി വിതരണം െച�� പ�തി

505. �ീ.െക. രാജ�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  ജീവന�ാ�െട�ം അ��ാപക�െട�ം ശ�ളം �ഷറി വഴി വിതരണം െച��

പ�തി�െട �േരാഗതി വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇ-ടി.  എസ്.  ബി അ�ൗ�ി�  ബാ�ി നി��� �ക�് ന�� പലിശ നിര�് ബാ�ക�

ന��തിേന�ാ� അധികമാേണാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) �ഷറി അ�ൗ�ി� ബാ�ി നി�� �ക�െട വിനിമയം സംബ�ി�് എ�് തീ�മാനെമ��ാ�ം

ജീവന�ാരന് അവകാശ�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇ�ര�ി� ശ�ളബാ�ി �ഷറിയി� ��ി��ത് സ��ാരിന് എ�മാ�ം �ണകരമാ�െമ�്

അറിയി�േമാ?

െമഡിെസപ്

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ� ജീവന�ാ��ം െപ�ഷ�കാ��മായി ആവി�രി� െമഡിെസപ് പ�തി 2019 ഏ�ി�

�ത�  നട�ിലാ�െമ� �ഖ�ാപനം �ാവ��ികമാ��തിന് കഴി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�

എ�െകാെ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െമഡിെസ�ി�  െട�ഡ�  േനടിയ റിലയ�സ് ജനറ�  ഇ�ഷ�റ�സ് ക�നി�െട കരാ�

റ�ാ�ിയി�േ�ാ; എ�ി� അതി�� കാരണെമ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ചികി�ാ നിര�് പരി�രി��ത് സംബ�ി�് �തിയ സമിതി �പീകരി�ി�േ�ാ;  അതിെ�

റിേ�ാ��് എ�േ��് ന�കണെമ�ാണ് നി�േ�ശി�ി��െത�് െവളിെ���ാേമാ;

(ഡി) ആ�പ�ിക��് ന�േക� ചികി�ാ നിര�് വ��ന െമഡിെസപ് �ീമിയം ���തിന്

ഇടയാ�ിേ�;  ഈ വ��നവ് ജീവന�ാരി�  നി�ം െപ�ഷ�കാരി�  നി�ം ഇൗടാ�വാ�



ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ഇ) െട�ഡ�  നടപടിക�  അടിയ�രമായി ആരംഭി�് െമഡിെസപ് പ�തി കാലവിളംബം �ടാെത

നട�ിലാ��തിന് അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െമഡിെസപ് പ�തി

507. �ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്

,, പി.ഉൈബ��

,, എ�. ഷം��ീ�

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  ജീവന�ാ��ം െപ�ഷ�കാ��മായി ആവി�രി� െമഡിെസപ് ആേരാഗ�

ഇ�ഷ�റ�സ് പ�തിയി� നി�ം റിലയ�സിെന ഒഴിവാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഒഴിവാ�ിയതിെ� കാരണം വ��മാ�േമാ;

(സി) െമഡിെസപ് ഇ�ഷ�റ�സ് പ�തി സ��ാ�  ഏെ���ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;  എ�ി�

വിശദമാ�േമാ?

പ�ാളി� െപ�ഷ� പ�തി

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ാളി� െപ�ഷ�  പ�തിയി�  അംഗ�ളായവരി�  �റ� സ��ീ�� ജീവന�ാ��്

നാമമാ�മായ െപ�ഷ� �കയാണ് ലഭി��െത� വ�ത ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) ��ത പ�തിയി�  അംഗ�ളായവ��് ��ംബ െപ�ഷ�, ഡി.സി.ആ�.ജി,  ക��േ�ഷ�,

െപ�ഷ� റിവിഷ� എ�ീ ആ��ല����് അ�ഹത�േ�ാ;

(സി) സം�ാന�് ഈ പ�തി നട�ിലാ�ിയ േശഷം അംഗ�ളായ എ� സ��ാ�  ജീവന�ാ�

സ��ീസി� നി�ം വിരമി�െവ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) സ��ീസി�  നി�ം വിരമി�വ��് ലഭി� �ടിയ �തിമാസ െപ�ഷ�ം �റ� െപ�ഷ�ം

എ�യായി��െവ�് വിശദമാ�ാേമാ?

പ�ാളി� െപ�ഷ� പ�തി

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

മ�പടി ന��േമാ:

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

സമിതി�െട �വ��നം ഏ�വെരയാെയ�് അറിയി�ാേമാ;



(ബി) ��ത സമിതി�െട കാലാവധി എ�വെരയാെണ�ം പരിഗണനാ വിഷയ�� എെ��ാെമ�ം

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സം�ാന�് പ�ാളി� െപ�ഷ�  പ�തിയി�  ഉ�െ�� എ� ജീവന�ാരാ��െത�്

വ��തിരി�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ��ത പ�തിയി� ഉ�െ�� എ� ജീവന�ാ� നാളി�വെര സ��ീസി� നി�ം വിരമി�ി�െ��ം

അവ�െട ആ��ല���  വിതരണം െച��തിെല മാനദ���  എെ�ാെ�യാെണ�ം

വ��മാ�ാേമാ?

പ�ാളി� െപ�ഷ� �നഃപരിേശാധനാ സമിതി

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

മ�പടി ന��േമാ:

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

ന��ം ഉ�െ�െട ന��േമാ ;

(ബി) �നഃപരിേശാധനാ സമിതി 2019 ഒേ�ാബ� 20 വെര എ� സി�ിം�ക� നട�ി ; ഏെതാെ�

േരഖക� പരിേശാധി� ; വിശദാംശം ന��േമാ ;

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

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

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

സ��ാ� നയം വ��മാ�േമാ ?

സ��ാ� ജീവന�ാ�െട ഡി.എ. �ടി�ിക

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സ��ാ�  ജീവന�ാ��് നിലവി�  എ� ശതമാനം ഡി.എ.  �ടി�ിക��്;

എ��ത�� �ടി�ികയാണ് നിലവി��ത്;

(ബി) ഡി.എ. �ടി�ിക അ�വദി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

സ��ാ� ജീവന�ാ�െട ശ�ളപരി�രണം

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  ജീവന�ാ�െട ശ�ളപരി�രണ നടപടിക�  സമയബ�ിതമായി നട�ിലാ��തിന്

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

(ബി) ഇതിനായി ക�ീഷെന നിേയാഗി�ി�േ�ാെയ�് െവളിെ���ാേമാ  ;  വിശദാംശ��



ലഭ�മാ�ാേമാ?

വിദ�ാഭ�ാസ വാ� തിരി�ടവ് സഹായ പ�തി

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിദ�ാഭ�ാസ വാ�ാ തിരി�ടവ് സഹായ പ�തി�െട നിലവിെല അവ� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇൗ പ�തി �കാരം ഏത് തീയതി വെര അേപ�ി�വ��ാണ് ആ��ല��ിന്

അ�ഹത��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇൗ പ�തി �കാരം എ� അേപ�ക� ലഭി�െവ�ം ലഭി� അേപ�കളി� എ� അേപ�ക��്

ആ��ല�ം ലഭ�മാ�ി എ���തിെ� ജി� തിരി�ളള കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇൗ പ�തി നട�ാ��തിനായി എ� േകാടി �പ മാ�ിവ�; ഇതി� എ� േകാടി �പ ഇതിനകം

ആ��ല� വിതരണ�ിനായി െചലവഴി�െവ�് വിശദമാ�ാേമാ?

വിദ�ാഭ�ാസവാ� തിരി�ടവ് പ�തി

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിദ�ാഭ�ാസവാ� തിരി�ടവ് പ�തി �കാരം ആല�� മ�ല�ി� നി�ം എ� ഹ�ജിക�

ലഭി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഹ�ജികളിേ��  സ�ീകരി� നടപടിക�  എെ�ാെ�യാെണ�� വിശദ വിവര��

പ�ായ�് തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ?

മ�ട നിേയാജക മ�ല�ിെല ���ിക�

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2019-20  സാ��ിക വ�ഷം സം�ാന ബജ�ി�  ആെക അട��  �ക�െട  20% �ക

വകയി��ിയ മ�ട നിേയാജക മ�ല�ി� ഉ�െ��ി�� ���ിക�െട ��വ� വിവര��

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തിക��് ഭരണാ�മതി ന�കി �ക വകയി���തിന് കാലതാമസം േനരി�തിെ�

കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) 2019-20 സാ��ിക വ�ഷെ� ബജ�ി� 20% െ�ാവിഷ� വ�ി�� എ� ���ിക��്

ഭരണാ�മതി ന�കിയി��്; ടി വിവര�� മ�ലാടി�ാന�ി� വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) 2019-20  ബജ�ി�  േടാ��  െ�ാവിഷനി�  ഉ�െ���ിയി�� എ� ���ിക��്

നാളി�വെര ഭരണാ�മതി ന�കി; മ�ലം തിരി�് കണ�് വ��മാ�ാേമാ?



�ളയ സഹായം

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2019-20  ബജ�ി�  �ളയം ബാധി� പ�ായ�ക��്  250  േകാടി �പ�െട സഹായം

ലഭ�മാ�െമ� �ഖ�ാപനം �ാവ��ികമാ�ാ� സ��ാ� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) എെ��ാം പ�തികളാണ് ഇതര പ�ായ�കളി�  നട�ാ�ാ�  ഉേ�ശി��െത�്

വിശദമാ�ാേമാ?

പാറ�റം -വ�ംകടവ് പാലം

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ�വ മ�ല�ി�  പാറ�റം വ�ംകടവ് പാല�ിെ� നി��ാണ�ി�ം അേ�ാ�്

േറാഡി�മായി �ലം ഏെ���ലിന്  2114099/-  �പ  5054-04-101-94-PV  എ�

ശീ�ഷക�ി� അധിക ധനാ�മതി ന�കി എ�. ഒ. സി. �റെ��വി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് ധനകാര� വ��ിെല ബ�ജ�് വിംഗ് E4/602/18 ന�� ആയി�� ഫയലി�

�ക അ�വദി�വാ� ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(സി) �ല�ടമക��് ന�പരിഹാര �ക എ�് ന��വാ� സാധി�ം എ�് വ��മാ�ാേമാ?

ബ�ജ�് �സംഗ�ി� �ഖ�ാപി� �ധാന പ�തിക�

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

ന��േമാ:

(എ) 2017-18 െല ബ�ജ�് �സംഗ�ി� �ഖ�ാപി� �ധാന പ�തിക� വ��മാ�േമാ;

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

െഹറിേ�ജ് ��ക�െട നവീകരണ�ിന് ബജ�ി� �ക

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

ന��േമാ:

ഇ��റ് വ�ഷ�ി�  അധികം പഴ��� െഹറിേ�ജ് ��ക�െട നവീകരണ�ി�ം

സംര�ണ�ി�ം ആയതിെന അ��േദശീയ നിലവാര�ിേല�് ഉയ���തി�ം ബജ�ി� �ക

അ�വദി�െമ�് �ഖ�ാപി�ി��തിെ� അടി�ാന�ിൽ ��ത ��ക��് �ക

അ�വദി��തിന് ധനകാര� വ��് സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ?



കാസ�േകാട് ഇ��ി���് ഓഫ് അൈ�ഡ് െഡ��േ�ാളജി

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േകാട് ഇ��ി���് ഓഫ് അൈ�ഡ് െഡ��േ�ാളജി�്  2014-15  ബജ�ി�  എ�

�കയാണ് സഹായമായി അ�വദി�ത്;

(ബി) ഇതി�  എ� �ക ഇതിനകം �ാപന�ിന് ന�കിയി�െ��ം ബാ�ി �ക എേ�ാ�

ന��െമ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഏത് ആവശ��ിനാണ് �ക അ�വദി�െത�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) ബജ�ി� പറ� ��വ� �ക�ം ന�കിയി�ിെ��ി� അതി�ളള കാരണെമ�ാെണ�ം ബാ�ി

�ക എേ�ാ� ന��െമ�ം വ��മാ�ാേമാ?

2019-20 വ�ഷെ� ബ�ജ�ി� ഒ��ാലം അസം�ി മ�ല�ിനായി അ�വദി� �ക

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

ന��േമാ:

(എ) 2019-20 വ�ഷെ� ബ�ജ�ി� ഒ��ാലം അസം�ി മ�ല�ിനായി എ� �ക അ�വദി�;

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഏെത�ാം �വ ൃ�ിക��ാണ് �ക അ�വദി�ത്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) 2019-20  വ�ഷെ� ബ�ജ�ി�  �ഖ�ാപി�ി�� ഏെത�ാം പ�തിക��് ഇ�പത്

ശതമാനേമാ അതിലധിേമാ �ക അ�വദി� എ�് വ��മാ�ാേമാ?

േ�മ െപ�ഷ�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ വ�ഷെ� ഓണ�ാല�് വിവിധ േ�മ െപ�ഷ� �കാരം എ� �ക വിതരണം െച�ി��്;

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േ�മ െപ�ഷ� �ടി�ിക നിലവി�േ�ാ എ�് അറിയി�േമാ?

കയ�/ക�വ�ി െതാഴിലാളിക��് േ�മ െപ�ഷ�

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സാ�ഹ�േ�മ വിഭാഗ�ി� ഉ�െ��� െപ�ഷ�ക� ഏെത�ാമാണ്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) കയ�/ക�വ�ി െതാഴിലാളിക��് ��ത െതാഴി� െച�തിെ� ഭാഗമായി ലഭി�� െപ�ഷ�



ൈക���തിനാ�  അ�ഹമായ സാ�ഹ� െപ�ഷ�ക�  നിരാകരി�� സാഹചര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ��ത വിഭാഗ�ി�െ���വ��് െതാഴി�പരമായി ലഭി�� െപ�ഷന് �റേമ അ�ഹമായ

സാ�ഹ�േ�മ െപ�ഷ� �ടി ലഭ�മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

സാ�ഹ�േ�മ െപ�ഷ�

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

ന��േമാ:

(എ) ഈ കഴി� ഓണ�ിന് സാ�ഹ�േ�മ െപ�ഷ� ഇന�ി� എ� �പ വിതരണം െച�െവ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േകരള�ി� സാ�ഹ�േ�മ െപ�ഷ� ൈക���വ� എ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ?

സാ�ഹ� �ര�ാ െപ�ഷ�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സാ�ഹ� �ര�ാ െപ�ഷ� �ണേഭാ�ാ�ളി� നി�ം അന�ഹെര കെ��ി ഒഴിവാ��തിന്

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

(ബി) എ� അന�ഹരാണ് ��ത െപ�ഷ� വാ��തായി കെ��ിയി��ത്;

(സി) ഏഴ് വ�ഷ�ിലധികമായി ഭ��ാവ് കാ�ാനി�ാ�വ��് വിധവാ െപ�ഷ�  ലഭി��തിന്

റവന� അധികാരിക�െട സ��ിഫി��് നി�ബ�മാ�ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

എൻ. പി. എസ്. -� ഉ�െ��� സം�ാന സ��ാ� ജീവന�ാ�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സ��ാ�  ജീവന�ാരി�  എ� േപരാണ് എൻ.  പി.  എസ്.  പ�തിയി�

ഉ�െ��ി��ത്; 2019 െസ��ംബ� 30 വെര�� കണ�് ന�കാേമാ ;

(ബി) എൻ.  പി.  എസ്-�  ഉ�െ��� ഗസ�ഡ്,  േനാ�  ഗസ�ഡ് വിഭാഗ�ാ�െട വിവര�ൾ

ന�കാേമാ;

(സി) എൻ.  പി.  എസ്.  ഇന�ി�  ജീവന�ാരി�നി�ം നാളി�വെര േശഖരി�ി�� �ക�േട�ം,

സ��ാ� ഒ��ിയി�� മാ�ിങ് �ാ�ിേ��ം വിശദവിവരം ന�കാേമാ ;

(ഡി) ഇ�കാരം േശഖരി�ി�� �ക ഏെത�ാം ബാ�ളി�ം ഏജ�സികളി�മായി�ാണ് പി. എഫ്. ആർ.

ഡി. എ. നി�േ�ശ�കാരം സ��ാ� നിേ�പി�ി��ത്; വിശദവിവരം ന��േമാ?



േ�മെപ�ഷ�ക�

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

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ��േ�ാ�  എ� �പയാണ് േ�മെപ�ഷനായി ഓേരാ

�ണേഭാ�ാവി�ം ലഭി�ി��െത�ം െപ�ഷ�ക� എെ��ാെമ�ം ന�കിയി�� �ക എ�

വീതെമ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  എ� തവണ �ക വ��ി�ി�് ന�കിെയ�ം ഓേരാ െപ�ഷ�ം എ� �പ

വീതമാണ് വ��ി�ി�െത�ം വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േ�ാ�  എ� മാസെ� െപ�ഷ�  �കയാണ് വിതരണം

െച�ാെത �ടി�ിക��ായി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) നിലവി� ഏ� മാസം വെര�� െപ�ഷ� വിതരണം െച�ി�െ��ം �ടി�ിക�േ�ാെയ�ം

വ��മാ�ാേമാ?

നി�തി�ടി�ിക നിവാരണ പ�തിക�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നി�തി പിരിെ�����മായി ബ�െ��് നി�തി വ��ിെ� നടപടി�മ��

എെ�ാ�യാണ്; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) നി�തിയിന�ി� �ടി�ിക വ��� െച�കിട ക�വട�ാ��ം വ�വസായിക��ം േവ�ി നി�തി

വ��് നട�ിവ�� �ടി�ിക നിവാരണ പ�തിക� എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

�ഷറിയിെല �സ�കാല നിേ�പം

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഷറിയി� ഉയ�� പലിശ നിര�ി� �സ�കാല നിേ�പം സ�ീകരി�വാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) നിേ�പ പ�തിക�  ആക�ഷകമാ�ി ��ത�  പണം �ഷറിയി�  എ��തി�െട സം�ാനം

േനരി�� ക�� സാ��ിക �തിസ�ി മറികട�വാനാ�ം എ�് വിലയി���േ�ാ;

(സി) ജീവന�ാ�െട ശ�ള �ക �ഷറിയി� ഇ.�ി.എസ്.ബി.  അ�ൗ�ി� ആദ� പതിെന�് ദിവസം

നിലനി��ിയാ� �ടിയ പലിശ ന��േമാ;  എ� ശതമാനം പലിശയാണ് ഇതിന് ന���ത്;

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) 2019  െസ��ംബറി�  ഇ�കാരം ഇ.�ി.എസ്.ബി.  അ�ൗ�ി�  എ�് �ക പതിെന�്

ദിവസ�ി� ജീവന�ാ� നിലനി��ിെയ�ം അതിന് പലിശയിന�ി� എ�് �ക ന�കിെയ�ം



വ��മാ�േമാ?

സം�ാനെ� �ഷറിക�െട ആ�നികവ��രണ ���ിക�

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

മ�പടി ന��േമാ:

സം�ാനെ� �ഷറിക�െട ആ�നികവ��രണ ���ിക� എത് ഘ��ിലാണ്; ഇതിനകം

എെ��ാം ആ�നികവ��രണ സംവിധാന��  സം�ാനെ� �ഷറികളി�

ഏ�െ���ിയി��്; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

െച��ഴ സബ് �ഷറി െക�ിട നി��ാണം

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

ന��േമാ:

പ���  മ�ല�ിെല െച��ഴ സബ് �ഷറി െക�ിട നി��ാണ�ിന് ഭരണാ�മതി

ന���തി�� നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ ?

പഴയ�ാടി സബ് �ഷറി െക�ിട നി��ാണം

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

ന��േമാ:

ഇ�െക�  ലിമി�ഡ് നി��ാണ നി��ഹണ ഏജ�സിയായ,  213  ല�ം �പ�െട ക��

പഴയ�ാടി സബ് �ഷറി െക�ിട നി��ാണ �േരാഗതി�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

നില�� സബ് �ഷറി�് സ��മായി െക�ിടം

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നില��  സബ് �ഷറി�് സ��മായി െക�ിടം നി��ി�� നടപടിക�െട വിശദവിവരം

ലഭ�മാ�ാേമാ;

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

(സി) നില�രി� സ��ഷറി�് �തിയ െക�ിടം നി��ി��തിന് �തീ�ി�� െചലവ് എ�യാണ്;

(ഡി) െക�ിട നി��ാണം ഈ സ��ാരിെ� കാല�് ���ീകരി�വാ�  സാധി�േമാെയ�്

വിശദമാ�ാേമാ?

ചാ��� സ��ഷറി െക�ിട നി��ാണം



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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചാ��� സ��ഷറി െക�ിടനി��ാണ �വ��ന��െട നിലവിെല അവ� എ�ാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത സ��ഷറി�് െക�ിടം നി��ി��തിനായി ഭരണാ�മതി ലഭി�ി�ം നി��ാണ

�വ��ന�� ആരംഭി�ാ� കഴിയാ�ത് എ�െകാ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇതിെ� നി��ാണം അടിയ�രമായി ആരംഭി��തിന് എെ��ാം നടപടിക�

സ�ീകരി�ി�െ��ം നി��ാണ �വ��ന��  എ�് ആരംഭി�വാ�  കഴി�െമ�ം

വ��മാ�ാേമാ?

േകാ��� �ഷറി െക�ിട നിർ�ാണം

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ��� �ഷറി�് െക�ിടം നി��ി�ണെമ�ത് സംബ�ി�് ധനകാര�വ��ി�� ഫയലിെ�

��വ� വിവര��ം അറിയി�േമാ;

(ബി) രജിേ�ഷ�  വ��് അധി�ത�മായി ��ത വിഷയ�ി�  ഇടെപട�  നട�ിയി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത വിഷയ�ി� �ഷറി ഡയറ�� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് അറിയി�േമാ?

ഇതര സം�ാന�ാ��് േലാ�റി സ�ാന�ക

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന േലാ�റി�െട ഒ�ാം സ�ാന�ിന് അ�ഹരാ�� ഇതര സം�ാന�ാ��്

സ�ാന�ക ലഭി��തിന് നിലവി� േനരിേട�ിവ�� കാലതാമസം ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) സ��ാ� നി��ഷി�ി�ളള �കാരം എ�ാ േരഖകേളാ�ം �ടി അേപ�ക� സമ��ി�ാ�ം ആയതി�

തീ�മാനെമ��ാ� െെവ��തിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇതര സം�ാന�ാരായ വിജയിക��് സ�ാന�ക വിതരണം െച��തിന് നിലവി��

നടപടി�മ�� എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�േമാ;  സ�ാന വിതരണം സമയബ�ിതമായി

നട��തിന് എെ��ി�ം �മീകരണം ഏ�െ���ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;  വിശദാംശ��

വ��മാ�ാേമാ?

കാ�ണ� ആേരാഗ� �ര�ാ പ�തി�െട ആ��ല���

T 537.�ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ആ�.എസ്.ബി.ൈവ. കാ��ക� ഇ�ാ��െകാ�് കാ�ണ� ആേരാഗ� �ര�ാ പ�തി�െട

ആ��ല��� അ�ഹരായവ��് ലഭി�ാ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇത് പരിഹരി�ാനായി സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�  എെ��ാെമ�ം ഈ പ�തിെയ�റി��

വിശദാംശ��ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) കാ�ണ� ആേരാഗ� �ര�ാ പ�തിയി�  പറ�ി�� പാേ��ക�  നിലവി�  എംപാന�

െച�ി�� ഏെത�ാം ആ�പ�ികളി�  ലഭ�മാ�െമ� വിശദാംശ��  ജി�ാടി�ാന�ി�

വ��മാ�േമാ?

കാ�ണ� േലാ�റി

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

ന��േമാ:

(എ) കാ�ണ� േലാ�റി വഴി ഈ സ��ാരിെ�റ കാല�്  (30.09.2019  വെര)  എ� �ക

ലഭി�ി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ� േശഷം  30.09.2019  വെര ഓേരാ ജി�യി�ം ചികി�ാ

സഹായമായി എ� �ക വീതം െചലവഴി�ി�െ��ം എ� �ണേഭാ�ാ���് സഹായം

ലഭി�ി�െ��ം വിശദമാ�ാേമാ?

കാ�ണ� േലാ�റിയി� നി�� �ക

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാരിെ� കാല�് നാളി�വെര എ� �കയാണ് കാ�ണ� േലാ�റിയി�  നി�്

വി�വരവാ�ം അ�ാദായമാ�ം ലഭി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ �ക എ�കാരമാണ് െചലവഴി�െത�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത �ക വക മാ�ിയി�ിെ��ി�  അടിയ�രമായി തിരിെക കാ�ണ� പ�തി�ായി

െചലവഴി��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

േകരള ഫിനാ�ഷ�� േകാ��േറഷെ� ഉ�മനം

540. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ�

�ീമതി �. �തിഭ

�ീ.എം. നൗഷാദ്

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

ന��േമാ:

(എ) �.ഡി.എഫ്.  സ��ാ�ക�െട കാല�് വ�  �തിസ�ിയിലായി�� േകരള ഫിനാ�ഷ��

േകാ��േറഷെ� ഉ�മന�ിനായി ഈ സ��ാ�  ആവി�രി� പ�തിക�  എെ��ാമാെണ�്



വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െക.എഫ്.സി.  ഈ വ�ഷം എ� േകാടി �പ�െട വാ�ാ വിതരണമാണ് ല��മി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) കയ�  അട��� പര�രാഗത േമഖല�െട നവീകരണ�ിനായി െക.എഫ്.സി.  ��ത�

സാ��ിക സഹായം ന���തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ഡി) �തിയ �ാ���ക��് െക.എഫ്.സി.  ന��� സാ��ിക പി�ണ വ��ി�ി�ാ�  നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

െക.എസ്.എഫ്.ഇ. �വാസി ചി�ി

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.എഫ്.ഇ.�െട �വാസി ചി�ിയി�  ഇതിേനാടകം എ� േപ�  അംഗ�ളായി

േച��ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) �വാസി ചി�ിയി� നി�ം കി�ബി േബാ�കളി� ഇതിനകം എ� േകാടി �പ നിേ�പി�െവ�്

വിശദമാ�ാേമാ?

�വാസി ചി�ി

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

ന��േമാ:

(എ) േകരള േ��് ഫിനാ�ഷ�� എ��െെ�സസ് നട�ിവ�� �വാസി ചി�ിയി� എ� �വാസി

മലയാളിക� എ��ത� േച��ി�െ��ം ആയതി� എ� േകാടി �പ െക.എസ്.എഫ്.ഇ.�്

ലഭി�ി�െ��ം വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ചി�ി വ�മാന�ി� നി�ം കി�ബി�് ഇതിേനാടകം എ� േകാടി �പ സഹായം ന�കിെയ�്

അറിയി�േമാ;

(സി) ഗ�ഫ് രാജ���  �ടാെത മ�് ഏെത�ാം വിേദശരാജ��ളിലാണ് �വാസി ചി�ി

ആരംഭി�ി�ളളത�് വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) �വാസി ചി�ി സംബ�മായ പരസ����ം മ�മായി നാളി�വെര എ� �ക െചലവഴി�ി�െ��്

െവളിെ���േമാ?

െക.എസ്.എഫ്.ഇ �ാ�ക�െട നവീകരണം

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

ന��േമാ:



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

നവീകരണമാണ് ���ിയാ�ിയത്;

(ബി) േകാഴിേ�ാട് ജി�യി� നവീകരണം ���ിയാ�ിയ �ാ�ക� ഏെത�ാമാണ്;

(സി) േകാഴിേ�ാട് ജി�യി�, �തിയ �ാ�ക�  ആരംഭി��തിനായി ഏെത�ാം �ല�ളാണ്

െക.എസ്.എഫ്.ഇ-�െട പരിഗണനയി��ത്;  �ല��  തീ�മാനി�് ആയതിന് അ�ിമ

അംഗീകാരം ന�കിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

തഴ�രയി� െക. എസ്. എഫ്. ഇ. ശാഖ

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�ര നിേയാജക മ�ല�ിെല തഴ�രയി�  െക.  എസ്.  എഫ്.  ഇ.-�െട ശാഖ

ആരംഭി��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ശാഖ ഇൗ സാ��ിക വ�ഷം തെ� ആരംഭി��തിന് േവ� നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാെയ�് െവളിെ���ാേമാ?

െച��� േകാ��ള�ിയി� െക.എസ്.എഫ്.ഇ. ശാഖ

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

മ�പടി ന��േമാ:

െച��� മ�ല�ി� െക.എസ്.എഫ്.ഇ.�െട �വ��നം വ�ാപി�ി��തിന് ഒ� ശാഖ

േകാ��ള�ിയി�  ആരംഭി��തിനായി െക.എസ്.എഫ്.ഇ.  മാേനജിംഗ് ഡയറ���്

9.8.19ന്  3660528/19  ന�റി�  ൈകമാറിയ ശിപാ�ശയി�  സ�ീകരി� നടപടിക�

വ��മാ�ാേമാ?

െന�ാ�ി�കര �ാ��കടയി� െക.എസ്.എഫ്.ഇ. ശാഖ

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ാ�ി�കര നിേയാജകമ�ല�ിെല �ാ��കടയി� െക.എസ്.എഫ്.ഇ. �െട �തിയ ശാഖ

�ാപി��തിനായി സമ��ി� നിേവദന�ിെ� അടി�ാന�ി�  സ�ീകരി� നടപടി

അറിയി�േമാ ;

(ബി) 2016 �ത� 2019 െസ��ംബ� വെര തി�വന��രം ജി�യിെല ഏെതാെ� �ല�ളി�

െക.എസ്.എഫ്.ഇ �തിയ ശാഖക� ആരംഭി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) െക.എസ്.എഫ്.ഇ. �െട �തിയ ശാഖ ആരംഭി��തി�� മാനദ��� എെ�ാെ�െയ�്

വിശദമാ�ാേമാ ?



കാ�ണ� ആേരാഗ� ഇ��റ�സ് പ�തി

T 547.�ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് കാ�ണ� ബനവല�് പ�തി നിലവി�േ�ാ;

(ബി) കാ�ണ� ആേരാഗ� ഇ��റ�സ് പ�തി ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(സി) ഈ പ�തിയി� എ�േപ� അംഗ�ളായി�െ��ം അവ�െട ജി� തിരി�� എ��ം ന��േമാ;

(ഡി) ��ത പ�തിയിേല�് �തിയ അംഗ�െള ഇേ�ാ� േച���േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ;

(ഇ) ആ�.എസ്.ബി.ൈവ,  ചിസ് ഇ��റ�സ് പ�തിയി��ായി�� ��വ�  േപ�ം ഇേ�ാ�

കാ�ണ� ആേരാഗ� ഇ��റ�സ് പ�തിയി� ഉ�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� വ��മാ�േമാ?

െമഡിെസപ് പ�തി

T 548.�ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ� ജീവന�ാ��ം െപ�ഷ�കാ��ം േവ�ി ആവി�രി�െമ�് �ഖ�ാപി� െമഡിെസപ്

പ�തി ഇ�വെര ആരംഭി�ാ�ത് എ�െകാ�ാണ് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട നട�ി�് ഏത് ക�നി�ാണ് ന�കിയത്;  ��ത െട�ഡ�

റ�ാ�ിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� അതിെ� കാരണെമ�ാണ് എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) റിലയ�സ് ഇ�ഷ�റ�സ് ക�നി�് ഇൗ പ�തി ന�കിയത് സംബ�ി� ആേ�പം

വ�താപരമാെണ�് െട�ഡ�  റ�ാ�ാനിടയായ സാഹചര��ി�െട വ��മായതായി

��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ഡി) സമയബ�ിതമായി െമഡിെസപ് പ�തി നട�ിലാ��തിന് സ��ാ� സ�ീകരി�ി�ളള നടപടിക�

എെ�ാെ�യാണ് എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

െമഡിെസപ് പ�തിയിൽ െഡപ�േ�ഷ� ജീവന�ാെര ഉൾെ���ാൻ നടപടി

T 549.�ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളി� നി�ം െഡപ�േ�ഷ� വ�വ�യി� സ��ാ� ഉ�രവ് �കാരം

േജാലി െച�� ജീവന�ാെര ��തായി ആരംഭി� െമഡിെസപ് ഇ��റ�സ് പ�തിയി�

ഉ�െ���ിയി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇെ��ി�  എം.എ�.എ.  മാ�െട പി.എ മാ�  ഉ�െ�െട�� അ�രം ജീവന�ാെര ഇൗ

പ�തിയി� ഉ�െ���ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�് െവളിെ���ാേമാ?



െമഡിെസ�് പ�തി

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  ജീവന�ാ�, െപ�ഷ�കാ�  എ�ിവ��് ഏ�െ���ിയ െമഡിെസ�് പ�തി�െട

നിലവിെല �ിതി എ�ാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി �ാവ��ികമാ��തിെല കാലതാമസം എ�ാെണ�ം എ� �ത�

നട�ിലാ�ാ� കഴി�െമ�ം അറിയി�ാേമാ?

ചകിരിേ�ാറ് ഉ�പാദന-വിപണന �ംഖലാ സിരാേക�ം

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ണി�റ നിേയാജകമ�ല�ിെല ഇടെ�ാ�ി വിേ�ജി�  ര�് ഏ��  എ�പത് െസ�്

�ല�് ഉപേയാഗ�ന�മായി കിട�� േഗാഡൗ� സ��യെ� േകരള സ��ാ� നട�ിലാ�ി

വ�� �േദശിക ചകിരി,  ചകിരിേ�ാറ് ഉ�പാദന-വിപണന �ംഖല�െട സിരാേക�മാ�ി

മാ��തിനായി കയ�െഫഡ് വിഭാവനം െച� പ�തി�െട നിജ�ിതി വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ േഗാഡൗണിേല�ളള വഴി സംബ�ി� ���ി�  പരിഹാരം ആയി�േ�ാ;  ഇതിനായി

സ�ീകരി�ി�ളള നടപടി എെ��് വ��മാ�ാേമാ?

വ�വസായ �ാപന��െട മാേനജ് െമ�ി� െതാഴിലാളി��െട പ�ാളി�ം

552. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�േമഖലയിെല വ�വസായ �ാപന��െട മാേനജ് െമ�ി� െതാഴിലാളി��െട പ�ാളി�ം

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

(ബി) രഹസ� ബാല�് േവാ�ിംഗ് സ�ദായ�ി�െട എ� െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളി� െതാഴിലാളി

�തിനിധിക��് �ാതിനിധ�ം ലഭി�െവ�് വ��മാ�േമാ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ?

സിമ�് വില

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

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അന�സം�ാന േലാബിക� സിമ�് വില �മാതീതമായി വ��ി�ി��ത് തടയാ� നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) സ��ാ�  െപാ�േമഖലാ �ാപനം വഴി ��ത�  സിമ�് ഉ�ാദി�ി�് വിതരണം െച�ാ��



നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

വ�വസായ രംഗെ� അടി�ാനസൗകര� വികസന പ�തിക�

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

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�വസായ േമഖലയി�  മിക� െതാഴിലവസര��  ��ി��തി�േവ�ി വ�വസായ രംഗ�്

അടി�ാനസൗകര� വികസന�ിന് ഊ�� ന�കിയി�� പ�തിക� ആവി��രി�ി�േ�ാ;

വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) �തിയ വ�വസായ��  ആരംഭി��തിന് വിവിധ �ിയറ��ക�  സമയബ�ിതമായി

ലഭി��തിന് ആരംഭി� െക-സി��് എ� ഓ�ൈല�  സംവിധാനം ഫല�ദമാേണാെയ�്

അറിയി�ാേമാ;

(സി) എ�ി� ഈ സംവിധാനം നിലവി� വ�േശഷം എ� �തിയ വ�വസായ�� ആരംഭി��തിന്

30 ദിവസ�ി��ി� �ിയറ�സ് ന��വാ� കഴി�െവ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ഡി) നിേ�പകെര ��തലായി സം�ാനേ��് ആക�ഷി��തിനായി നിേ�പക സംഗമം

സംഘടി�ി�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശ�� ന��േമാ?

ഒ��ാലം മ�ല�ിെല വ�വസായ െെവവിധ�വ��രണം

555. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ��

മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�വസായ േമഖലെയ െെവവിധ�വ��രി��തിനായി എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�;

വിശംദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) വ�വസായ സംരംഭകെര സഹായി��തിനായി എെ��ാം സംവിധാന�ളാണ് ഒ��ിയി�ളളത്;

വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഒ��ാലം അസം�ി മ�ല�ിെല വ�വസായ �ാപന�െള പരിേപാഷി�ി��തിനായി

എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�; വിശദാംശം ന�കാേമാ?

വ�വസായ�� ആരംഭി�വാ� അ�മതി

556. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�് േകാടി �പവെര �ത�  �ട���ം വലിയ മലിനീകരണ ����  ഉ�ാ�ാ��മായ

വ�വസായ��  ൈലസ�േസാ െപ�മിേ�ാ ഇ�ാെത ആരംഭി��തിന് അ�മതി ന��വാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) ഇതിനായി നിലവി�� ഏെതാെ� നിയമ�ളിലാണ് േഭദഗതി വ�േ��ത് എ�റിയി�ാേമാ;



(സി) ഇ�ാര��ിനായി വ�വസായ വ��ി�  �േത�ക െസ�  ആരംഭി�ി�േ�ാെയ�്

െവളിെ���ാേമാ?

ലാഭ�ിലാ�ിയ െപാ�േമഖലാ �ാപന��

557. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ന��ിലായി�� എ� െപാ�േമഖലാ �ാപന�� ഈ സ��ാ� ലാഭ�ിലാ�ിയി�െ��്

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

വ��മാ�ാേമാ?

െപാ�േമഖലാ �ാപന�െള ലാഭകരമാ�ാ� നട�� �വ��ന��

558. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ്

�ീമതി �. �തിഭ

�ീ.എം. നൗഷാദ്

,, എ�. വിജയ� പി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സാേ�തിക വിദ�യി�ം ഉ�ാദന സൗകര��ളി�ം പരി�ാര��  വ��ി െപാ�േമഖലാ

�ാപന�െള ലാഭകരമാ�ാ� നട�� �വ��ന�� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��സ��ാരിെ� കാല�് അട���ലിെ� വ�ിലായി�� േകരള ��സ്  &

ഫാ�മസ��ി��സിെന ലാഭകരമാ�ക�ം മ��കയ�മതി�് �ാ�ി േന�ംവിധം വി�ലീകരി�ാ�ം

നട�ിയ �വ��ന�� അറിയി�ാേമാ;

(സി) തക��യിലായി�� െക.എ.എ�.  -�  ഇല�ിക് ഓേ�ാറി� നി��ാണ�ം ഇല�ിക് ബസ്

നി��ാണ�ം സാധ�മാ�ം വിധം അത�ാ�നിക സ�ീകരണ��  ഏ�െ���� �വ��നം

���ിയാേയാ;  ഓേ�ാകാ�്,  െകാ�ം മീ��  ക�നി �ട�ിയവ�് ൈകവരി�ാനായ േന�ം

അറിയി�ാേമാ?

െപാ�േമഖലാ �ാപന��

559. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

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

ആരംഭി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദ വിവര�� ന�കാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് നിലവി� �വ��ി� വ�� െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളി� ലാഭകരമ�ാ�വ

ഉേ�ാ; ഉെ��ി� അവ ഏെതാെ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ?



െപാ�േമഖലാ �ാപന��

560. �ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�വസായ വ��ിെ� കീഴി�  നിലവി�  എ� െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളാ��െത�ം അവ

ഏെതാെ�യാെണ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത �ാപന�ളി� എ�െയ�ം ലാഭ�ി� �വ��ി��െ��ം അവ ഏെതാെ�െയ�ം

വ��മാ�േമാ?

െവ�� ഹി��ാ� ന�സ് �ി�് ലിമി�ഡിെ� �:�ിതി

561. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക� െപാ�േമഖലാ �ാപനമായ െവ�� ഹി��ാ� ന�സ് �ി�് ലിമി�ഡിെ� �:�ിതി�്

പരിഹാരം കാ�വാ� സ��ാ� സ�ീകരി�വ�� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ക�നി സ�കാര�വ�കരണ�മായി ബ�െ��് ഹി��ാ�  ന�സ് �ി�് ലിമി�ഡിെന

സംര�ി�ാ�  സ��ാ�  ഭാഗ�നി�ം ഒ� നീ��ം �ട�ിയി�ി� എ� ആേ�പ�ിന്

സഹായകരമായ നിലപാടാണ് െക.എസ്.ഇ.ബി.  ഉ�െ�െട�� �ാപന��  ക�നിേയാട്

കാണി�� മേനാഭാവം എ� ആേ�പം പരിേശാധി�േമാ?

ലാഭ�ിലായ െപാ�േമഖല �ാപന��

562. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാരേമ��േ�ാ� ന��ിലായി�� െപാ�േമഖല �ാപന��െട എ�ം

എ�െയ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാരിെ� കാലയളവി� ലാഭ�ിലായ െപാ�േമഖല �ാപന�� ഏെത�ാമാെണ�ം

അവ�െട ലാഭം സംബ�ി� വിശദാംശ��ം െവളിെ���േമാ?

ലാഭ�ി� �വ��ി� െപാ�േമഖലാ വ�വസായ �ാപന��

563. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േ�ാ�  എ� െപാ�േമഖലാ വ�വസായ �ാപന��

ലാഭ�ി� �വ��ി�ി��; വ��മാ�േമാ;

(ബി) 2018-19� എ� െപാ�േമഖലാ വ�വസായ �ാപന�� ലാഭ�ി� �വ��ി�ി��്; അവ



ഏെതാെ�യാെണ�് േപ�സഹിതം വ��മാ�േമാ;

(സി) െപാ�േമഖലാ വ�വസായ �ാപന��െട  2018-19  െല ലാഭം ആെക എ� േകാടിയാണ്;

അറിയി�േമാ ?

െതല�ാന�് �ാ�േ�ാ�മ� നി��ി�ാ� െട��ിന് ഓ�ഡ�

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

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െതല�ാനയിെല കാേളശ�രം പ�തി�് �ാ�േ�ാ�മ�  നി��ി�് ന���തി�� ഓ�ഡ�

െട��ിന് ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ� േകാടി �പ�െട ഓ�ഡറാണ് ലഭി�െത�് െവളിെ���ാേമാ;

(സി) എ� െമഗാവാ�് േശഷി�� �ാ�േ�ാ�മ�കളാണ് െട�ക് നി��ി�് ന���ത്

എ�റിയി�ാേമാ?

സാ��ിക മാ���ം വ�ാവസായിക ഉ�ാദന�ം

565. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സാ��ിക മാ��െ� �ട��് രാജ�െ� വ�ാവസായിക ഉ�ാദനം ഗണ�മായി ���ിെയ�

റിേ�ാ��് ��യി�െ��ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) നിേ�പം ആക�ഷി��തിനായി േകാ��േറ�് നി�തി അട�ം െവ�ി�റ�് വ�കിട

നിേ�പക��് അ��ലമായ നടപടി േക� സ��ാ�  സ�ീകരി�ി�ം �തീ�ി� വള��

െെകവരി�വാ�  വ�ാവസായിക േമഖല�് കഴി��ി�ാെയ�ത് ആശ� ജനി�ി��

വ�തയാേണാെയ�് െവളിെ���ാേമാ;

(സി) സാ��ിക മാ��െ� �ട��് വ�വസായ േമഖലയി�  നി�ളള നി�തി വ�മാന�ി�

ഗണ�മായ �റവ് വ��ത് സം�ാന�ിെ� സാ��ിക �ിതിെയ എ�കാരം ബാധി�െമ�്

വ��മാ�ാേമാ?

ആല�ഴ ജി�യി� വ�വസായ വ��് നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�

566. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ�േശഷം വ�വസായ വ��് നാളി�വെര ആല�ഴ ജി�യി�

നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�െട വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ?

വ�വസായം േ�ാ�ാഹി�ി��തി�� നടപടിക�



567. �ീ.െക.�േരഷ് ���്

,, പി.വി. അ�വ�

,, പി.ടി.എ. റഹീം

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

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഈസ് ഓഫ് �യിംഗ് ബിസിനസിെ� ഭാഗമായി വ�വസായ���് അ�മതി

ന���തിനായി േകരള നിേ�പ േ�ാ�ാഹന ബ�േറാ �പീകരി�് �വ��നം ആരംഭി�ി�േ�ാ;

വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) നിയമപരമായ അ�മതി ൈവ��ത് കാരണം �തിയ സംരംഭ��  ആരംഭി��തി��

കാലതാമസം ഒഴിവാ��തിനായി പ�് േകാടി �പ വെര �ത� �ട�് ഉ��ം മലിനീകരണം

വലിയ േതാതി� ഇ�ാ��മായ വ�വസായ�� ൈലസ�േസാ െപ�മിേ�ാ ഇ�ാെത �ട�ാ�

സാധി�ം വിധം നിയമ�ി� േഭദഗതി വ��ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) വ�വസായ നിേ�പം ആക�ഷി�ാ�ം വ�വസായ�മായി ബ�െ�� ����  കാലതാമസം

�ടാെത പരിഹരി�ാ�ം ഉ�തതല നിേ�പ ഉപേദശക കൗ�സി�  �പീകരി�ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

ഇ-ഓേ�ാ

568. �ീ.���ര ര�ാകര�

�ീമതി ഗീതാ േഗാപി

�ീ.ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

,, �ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനം സ��മായി ഇ-ഓേ�ാ നി��ി��േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ-ഓേ�ാ ഏെതാെ� വിധ�ിലാണ് �റ� െചലവി� �വ��ി�ി�ാ� കഴി���ം പരി�ിതി

സൗ�ദ�ം ആയി�ീ��െത�ം വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇ-ഓേ�ാ�െട സാേ�തികവശ��ം �പഭംഗി�ം ഈ�ം സംബ�ി� വിവര�ൾ നൽ�േമാ;

(ഡി) ഭാവിയി� �ധാന നഗര�ളി� ഈ-ഓേ�ാ മാ�മായി പരിമിതെ����തിന് ഉേ�ശ�േ�ാെയ�്

അറിയി�േമാ?

വ�വസായ �ാപന��മായി സഹകരണ�ിന് �ാ���ക��് അ�മതി

569. �ീ.���ര ര�ാകര�

,, ആ�. രാമച��

�ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ഏഷ�യിെല ഏ��ം വലിയ �ാ���് സേ�ളനമായ ഹഡി�  േകരള  2019  സംബ�ി�

വിശദാംശ�� അറിയി�േമാ ;

(ബി) ��ത സേ�ളന�ി�േശഷം ��ഖ വ�വസായ �ാപന��മായി സഹകരണ�ി�

ഏ൪െ���തിന് �ാ���ക��് അ�മതി ന�ിേയാ ; വ��മാ�േമാ ;

(സി) ആ��ിഫിഷ��  ഇ�ലിജ�സ്,  േ�ാ�് െചയി�  സാേ�തികവിദ� ഉ�െ�െട�� ���

സാേ�തിക വിദ�കളി�  അധി�ിതമായി �വ��ി�� �ാ���ക��് േ�ാ�ാഹനം

ന��തിന് സേ�ളനം ഉപകരി�േവാ ; വ��മാ�േമാ ?

ആ�ി�� �ീ� �ാ�് �റ� �വ��ി�ി��തിന് നടപടി

570. �ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ��

മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ�ി��  �ീ�  �ാ�് േകാം��ി�  ��തായി ആരംഭി�� പ�തിക�  ഏെത�ാമാണ്;

പ�തി�െട ഭാഗമായി എെ��ാം േസവന�ളാണ് വിഭാവനം െച�ിരി��െത�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ആ�ി�ലി� ആരംഭി�� പ�തിക� നിലവി� സം�ാന�് മ�് എവിെടെയ�ാമാണ് ഉ�ത്;

പ�തി�െട �ണഫലം �തിവ�ഷം എ� േപ��് ലഭ�മാ�െമ�ാണ് വിലയി��ിയി��ത്;

(സി) ആ�ി��  �ീ�  �ാ�് �റ� �വ��ി�ി���മായി ബ�െ��് സം�ാന സ��ാ�

സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ?

െഷാ��� മ�ല�ി� നി��ി�� ബ�നില വ�വസായ സ��യം

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

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�വസായ വാണിജ� വ��് ഡയറ��  സമ��ി�ി���ം െഷാ���  മ�ല�ി�

നി��ി���മായ ബ�നില വ�വസായ സ��യ�ിെ�  30.17  േകാടി �പ�െട പരി�രി�

എ�ിേമ�ിേ�ൽ സർ�ാർ സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�് ഉട�തെ� ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ�ാ�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

െച�കിട വ�വസായ സംരംഭ�ൾ ആരംഭി�വാ�� അടി�ാന സൗകര���

572. �ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിവിധ േമഖലകളിൽ സാേ�തിക പരി�ാനം ആർ�ി�ി�� �വജന�ൾ�് സ�യം

സംരംഭകരായി മാ�വാൻ �േചാദന�ം ആ�വിശ�ാസ�ം നൽ�� എെ�ാെ� പ�തികളാണ്

വ��് ആവി�രി�ി��ത്;

(ബി) നിലവിെല സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�തി�േശഷം ��തായി ആരംഭി�വാൻ കഴി�ി��



െച�കിട വ�വസായ സംരംഭ��െട വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) െച�കിട വ�വസായ സംരംഭ�ൾ ആരംഭി�വാൻ കഴി�� അടി�ാനസൗകര��ൾ മിനി

ഇൻഡ�ിയൽ പാർ�് മാ�കയിൽ പ�ായ�തല�ിൽ നിർ�ി�വാ�� പ�തി

പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�േമാ?

െച�കിട വ�വസായ സംരംഭക��് സഹായം

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

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െച�കിട വ�വസായ സംരംഭക��് എെ��ാം സഹായമാണ്

ന�കിവ��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത സഹായം ലഭി��തി�� മാനദ�ം എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

പ�വ�വസായ �ന:സംഘടന പ�തി

574. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�വ� നി��ാണ േമഖലയി�  േകരളെ� സ�യംപര�ാ�മാ�ാ�  േക� സ��ാരിെ�

സാ��ിക സഹായേ�ാെട പ�വ�വസായ �ന:സംഘടനാ പ�തി ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ  ;

എ�ി�  ഏത് വ�ഷ�ിലാണ് ത�ാറാ�ിയെത�ം എ� �പ�െട പ�തിയാണ് എ�ം

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തിയി�  എ� �പയാണ് േക� സ��ാ�  വകയി��ിയെത�ം സം�ാന

സ��ാ�  എ� ശതമാനം വിഹിതമാണ് ന�േക�െത�ം ആയത് ന�കിേയാ എ�ം

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സി��് സമ� പ�തി ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;  എ�ി� ഏത് വ�ഷമാണ് ത�ാറാ�ിയെത�ം

എ� �പ�െട പ�തിയാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത പ�തിക�  �കാരം ഇ�വെര െച� �വ��ന��  എെ�ാെ�യാെണ�ം

പ�തിക�െട ഉേ�ശ� ല���� എ�ാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) പ�തിക�  നട�ാ�ാ�തിെനതിെര ആെര�ി�ം െെഹേ�ാടതിയി�  ഹ�ജി ന�കിയി�േ�ാ

എ�ം െെഹേ�ാടതി ഉ�രവ് എ�ായി��െവ�ം ��ത ഉ�രവ് �കാരം നടപടിക�

സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(എഫ്) കാസ�േകാട് െെമലാ�് െസറിെഫഡിെല യ���  ��െ���ം െക�ിടം കാ��ടി�ം

നശി�െകാ�ിരി���ം െതാഴിലാളിക��് േജാലിയി�ാ��ം �ായാധിക��ാ�

അവശതകേളറി വ���ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  എ�് പരിഹാര നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?



ന�ളം ബാം� െെട� ഫാ�റി

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

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് ന�ള�് �വ��ി�� ബാം� െെട�  ഫാ�റിയി�  ഇേ�ാ�  െെട�ക�

ഉ�പാദി�ി��േ�ാ; ഇവിെട ഉ�പാദനം �റ�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഉ�പാദനം �റ�ി�െ��ി� ആയതിെ�റ കാരണം എ�ാെണ�് െവളിെ���േമാ?

പര�രാഗത വ�വസായേമഖല

576. �ീമതി �. �തിഭ : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഈ സ��ാ� അധികാരേമ�േശഷം പര�രാഗത വ�വസായ േമഖലെയ �ന��ീവി�ി��തിന്

നട�ിയ �വ��ന�� വിശദമാ�ാേമാ?

ൈറസ് പാ��ക�

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

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�്  2018-19  വ�ഷം എ� ൈറസ് പാ��ക�  അ�വദി�ി�െ��ം അവ

ഏെത�ാമാെണ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െച��� മ�ല�ിെല ��റാം മി�ി� �ാപി��തിന് നി�യി�ി�� ഇ�േ��ഡ് ൈറസ്

െടേ�ാളജി പാ��ിെ� �േരാഗതി വ��മാ�ാേമാ;

(സി) നി��ഹണ ഏജ�സിയായി കി�്േകാേയ�ം െ�ഷ�� ആഫീസറായി കി��ാ അ�ാര� പാ��്

ഉേദ�ാഗ�െന�ം �മതലെ���ിയതിെ� അടി�ാന�ി�� �വ��ന �േരാഗതി

വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ��റാം മി�ി�  നി�് ൈറസ് െടേ�ാളജി പാ��ിന് ആവശ�മായ �ലം ലഭ�മാ��തിന്

സ�ീകരി� നടപടി വിശദമാ�ാേമാ?

റാ�ി റ�� പാ��്

578. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�വസായികരംഗ�് പിേ�ാ�ം നി����ം റ�� ഉ��ാദന�ി� ��ി� നി����മായ

പ�നംതി� ജി�യിെല റാ�ി േക�മാ�ി �ഖ�ാപി� റ�� പാ��ിെ� �വ��നം ഇേതവെര

ആരംഭി�ി�ി� എ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;എ�െകാ�ാണ് �വ��നം ആരംഭി�ാ�



ൈവ��ത് എ�് വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) ഇതിനാ�� �ലെമ��് നടപടിക��ായി ആെരയാണ് �മതലെ���ിയി��െത�ം ഇതിെ�

�േരാഗതി�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ സ��ാരിെ� കാലാവധി ���ീകരി��തി� ��പ് റ��പാ��്

യാഥാ���മാ��തിനായി എെ�ാെ� നടപടിക�  സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത് എ�്

അറിയി�േമാ;

(ഡി) ഈ പ�തി നട�ാ��തിന് കാലതാമസം വ��തിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ഈ സ��ാരിെ� കാലാവധി ���ീകരി��തി� ��പ് കി���െട ഏെത�ി�െമാ�

വ�വസായ �ാപനം ഇവിെട ആരംഭി��തിന് എെ�ാെ� നടപടിക�  സ�ീകരി�ാനാണ്

ഉേ�ശി��െത�് െവളിെ���ാേമാ?

വ�വസായ വ��ിെ� കീഴി�� ഐ.�ി പാ��ക�

579. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വ�വസായ വ��ിെ� കീഴി�  എ� ഐ.�ി.  പാ��ക�  ഉ�്;  വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഐ.�ി. പാ��ക�െട നിയ�ണ�� ഉേദ�ാഗ��െട േപര്, ത�ിക, ഔേദ�ാഗിക േഫാ�ന��,

ഇ-െമയി� ഐഡി ഇവ ലഭ�മാ�േമാ?

തി�വ�ാടി വ�വസായ പാ��്

580. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നി��ി� തി�വ�ാടി വ�വസായ പാ��ിെ� നിലവിെല അവ� വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പാ��ിനായി �മി ഏെ����തി�� നടപടി�മ��  ഏത് ഘ��ിലാെണ�്

വ��മാ�േമാ?

ആ��� ഇലേ�ാണിക് ഹാ�ഡ് െവയ� പാ��് 

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

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എറണാ�ളം ജി�യി� ആ��� ഇലേ�ാണിക് ഹാ�ഡ് െവയ� പാ��് �ാപി��തിനാ��

�ലെമ��് നടപടിക� ഏ� ഘ��ിലാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) നട�സാ��ിക വ�ഷം �ലെമ��ിനായി അ�വദി� 42 േകാടി �പയി� എ� �ക ഇ�വെര

െചലവഴി�െവ�ം എ� ഏ��  �മി ഇ�വെര െക.എസ്.ഐ.ഡി.സി ഏെ���െവ�ം



വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത പാ��് നി��ാണം അടിയ�രമായി ആരംഭി��തിന് ആവശ�മായ നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ?

േകരള േസാ�്സിെ� �ല�ളി� വ�വസായ വ��ിെ� പ�തിക�

582. �ീ.എ. �ദീ��മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് േകരള േസാ�്സിെ� അധീനതയി� ഒഴി� കിട�� �ല�ളി� വ�വസായ

വ��് എെ��ി�ം പ�തിക�  ആവി�രി�് നട�ിലാ�ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാെയ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഉെ��ി� ആയതിെ� വിശദാംശ�� ന��േമാ?

േകാഴിേ�ാട് െച�വ�രി� �വ��ി�� �ീ� േകാം��്

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

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് െച�വ�രി� �വ��ി�� െസയി� -എസ്.സി.എ�. (�ീ� േകാം��്) േക�

�ാപനമായ െസയിലി�  നി�ം ബി��ക�  ലഭ�മാകാ�തിനാ�  ���മാ�ം �വ��നം

നില�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത �ാപനം �റ�് �വ��ി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�് അറിയി�േമാ?

െഗ�� ൈപ�് ൈല� പ�തി

T 584.�ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െഗ�� ൈപ�് ൈല� �ാപി�� ���ിക�െട നിലവിെല �ിതി വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�ായി ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം നട�ിയ

�വ��ന��െട വിശദാംശം അറിയി�േമാ;

(സി) എ�േ��് ഈ പ�തി ���ിയാ�െമ�് അറിയി�േമാ?

െഗയി� ��തിവാതക െെപ�് െെല� പ�തി

585. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െഗയി� ��തിവാതക െെപ�് െെല� പ�തി�െട നി��ാണ �േരാഗതി�െട

വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;



(ബി) ക��  ജി�യി�  ��ത പ�തി�മായി ബ�െ��് ���ി ���ിയായി�േ�ാെയ�ം �മി

ഏെ�����മായി ബ�െ��് എ� �പ ഇ�വെരയായി ��ടമക��് ന�കിയി�െ��ം

വിശദമാ�ാേമാ?

െമ�� ഇ�ഡ�ീസ് എം.ഡി. നിയമനം

586. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഏ��ം ��ത�  അഴിമതി നട��ത് വ�വസായ വ��ിലാെണ�് സ��ാ�

കെ��ിയി�േ�ാ;  അതിെ� അടി�ാന�ിലാേണാ സം�ാനെ� ഏ��ം �തി��

െഎ.പി.എസ്. റാ�ി�� ഉേദ�ാഗ�െന െഷാ��രിെല െമ�� ഇ�ഡ�ീസിെ� േമധാവിയായി

നിയമി�ത്;

(ബി) െമ�� ഇ�ഡ�ീസി� നിലവി� ഉ�ാദി�ി�� ഉ���� എ�ാെ�യാണ്;

(സി) ഏ� സാഹചര��ി�ം �ർ� േപാകാ� വാ��ി�ം അരിവാ�ം േകാടാലി�ം ഒെ�

ക�ഷക��ായി ഉ�ാ�ി െകാ��കയാണ് തെ� ല��െമ�് �മതല ഏെ���� േവളയി�

�തിയ എം.ഡി. �ഖ�ാപി�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ��ത �ഖ�ാപനം �ാവ��ികമാ��തിന് �റ�ത് ര�് വ�ഷെമ�ി�ം നിലവിെല

ഉേദ�ാഗ�െന ��ത �ാന�് നിലനി���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

െപാ�േമഖല �ാപന�ളിെല െഡപ�േ�ഷ� നിയമനം

587. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ� �ാപന�ളി�നി�് ആ��ല�ം ൈക��ി സ�യം വിരമി�വെര�ം താ� ത�ികകളി�

േജാലി െച��വെര�ം െഡപ�േ�ഷ�  വ�വ�യി�  െപാ�േമഖല �ാപന�ളി�  ഉയ��

ത�ികകളി� നിയമി�� സാഹചര�ം ഉ�ായി�േ�ാ;

(ബി) അ�വ�ഷ�ിലധികം െഡപ�േ�ഷ�  ന�ക�െത� വ�വ��് വി��മാ�ം സമാന

ത�ികയിേല�് മാ�േമ െഡപ�േ�ഷ�  അ�വദി�ാ� എ��� വ�വ�ക�  ലംഘി�ം

വ�വസായ വ��ിെ� കീഴി�� ഏെത�ി�ം െപാ�േമഖല �ാപന�ളി� െഡപ�േ�ഷ� നിയമനം

ന���െവ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  അതി�� കാരണെമ�ാെണ�്

െവളിെ���േമാ?

െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളിെല ച�വി�� െഡപ�േ�ഷ�

588. �ീ.േ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� െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളി�  ച�വി�� െഡപ�േ�ഷ�  നിയമനം

നട��താ�� പരാതി ലഭി�ി�േ�ാ;  എ�ിൽ ഈ വിഷയം സംബ�ി� സ��ാ� നിലപാട്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െപാ�േമഖലാ �ാപന��െട തല��് അ�് വ�ഷ�ി� ��ത� െഡപ�േ�ഷ� നിയമനം

പാടി� എ� വ�വ� പാലി�ി�േ�ാ;

(സി) െഡപ�േ�ഷനി�� ഒ� �ാപന േമധാവി�് തെ� അധിക �മതല ന��� �വണത

അവസാനി�ി�വാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െഷാ��� െമ�� ഇ�ഡ�ീസ്

589. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െഷാ���  െമ��  ഇ�ഡ�ീസ് എ� െപാ�േമഖലാ �ാപന�ി�  നിലവി�  എ�

ജീവന�ാ�െ��ം അതി� ഓഫീസ� / െതാഴിലാളിക�െട എ��ം �േത�കം ന��േമാ;

(ബി) ��ത �ാപന�ിെ� 2016 �തൽ 2019 വെര�� ��് വ�ഷെ� ലാഭ ന� കണ�ക�

വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത �ാപന�ിെല മാേനജിംഗ് ഡയറ��െട ത�ിക വിജില�സ് ഡയറ��െട ത�ിക�്

�ല�മാ�ി ഉ�രവായി�േ�ാ; ഉെ��ി� അതി�� കാരണെമ�ാണ�് അറിയി�േമാ?

റാ�ി മ�ല�ിൽ കിൻ��് ലീസിന് നൽകിയ �മി

590. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റാ�ി നിേയാജക മ�ല�ിെല ഉതി��ി�  എ� ഏ��  �ലമാണ് കി���് ലീസിന്

ലഭി�ി��ത്; ഏ�വ�ഷമാണ് ലഭി�ത് എ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) �തിവ�ഷം എ� �പയാണ് പാ��ക നി�യി�ി��ത്; �മി ലീസിന് ലഭി�� �ത� ഇേതവെര

പാ��ക ഇന�ി� അട� �ക�െട വിശദാംശ�� വ�ഷം തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഏെത�ി�ം വ�ഷെ� പാ��ക �ടി�ിക വ��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഈ �മിയി� എ�് �ാപനം നട�ാനാണ് കി�� നി�യി�ി��ത് എ�് വ��മാ�േമാ;

(ഇ) അ�ാര�  പാ��് യാഥാ���മാകാ� സാഹചര��ി�  മെ��് വ�വസായ �ാപനം

നട��തിനാണ് കി�� തീ�മാനി�ി��ത്; വിശദമാ�േമാ?

ഇലേ�ാണിക് ഗേവഷണ േക�ം



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

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

െക�േ�ാ�  �ാപക െചയ�മാ�ം മാേനജിംഗ് ഡയറ��മായി�� െക.പി.പി.  ന��ാ�െട

�ാരകമായി ഇലേ�ാണിക് ഗേവഷണ േക��ം ഇലേ�ാണിക് മ�സിയ�ം നി��ി���മായി

ബ�െ��് എ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്; വിശദമാ�േമാ?

വ�വസായ വ��ിെ� �ലം ലീസിന്

592. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഒളവ� �ാമപ�ായ�ിെല ക�ി��ി� വ�വസായ വ��ിെ� ഉടമ�തയി�� 48 െസ�്

�ലം ലീസിന് ന�കിയി�േ�ാ;  എ�ി�  ആ��ാണ് ലീസിന് ന�കിയെത�ം ലീസിന്

ന�കാ��ായ സാഹചര�െമെ��ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത �മി ലീസിന് ന�കിയ നടപടി റ�് െച�് വ�വസായ ആവശ��ിന് േകാഴിേ�ാട് േ�ാ�്

പ�ായ�ിന് ലീസിന് ന�കണെമ�ത് സംബ�ി� അേപ� ലഭി�ി�േ�ാ;  എ�ി�

ഇ�ാര��ി� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

െകാര�ിയിെല െെവെെഗ ��സിെ� �മി തിരിെ���ൽ

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

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചാല�ടി മ�ല�ി�െ�� െകാര�ിയിെല െെവെെഗ ��സ് ക�നി �വ��നം

അവസാനി�ി�് വ�ഷ�� പി�ി� സാഹചര��ിൽ സ��ാ� ക�നി�് പാ��ിന് ന�കിയ

�ലം തിരിെ����തി�ം ആയത് മ� വികസന ആവശ����് അ�വദി� ന���തി�ം

ക�നിയിെല ��െതാഴിലാളിക��് ന�പരിഹാരം ന���തി�ം സ�ീകരി� നടപടികൾ

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

റ�� അധി�ിത വ�വസായം

594. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�മ�ാട് റ�� അധി�ിത വ�വസായ �ാപനം ആരംഭി��തിേല�� സാ��താ പഠനം

നട��തിന് െക-ബി�്-  െന �മതലെ���ിയി�േ�ാ  ;  എ�ി�  ഉ�രവിെ� പക��്

ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത സാ��താ പഠനം നട�ി റിേ�ാ��് സമ��ി��തിന് കാലാവധി നി�യി�ി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ;



(സി) ��ത സാ��താ പഠനം നട��തിന് െക-ബി�് നാളി�വെരയായി എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി�ളളെത�് വ��മാ�േമാ?

പാറ ഖനന�ിെ� നിേരാധനം

595. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��

േഡാ.എം. െക. �നീ�

�ീ.സി.മ��ി

,, എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വ�ാപകമാ��ായ ഉ��െപാ�ലിെന�ട��് പാറ ഖനന�ിന് നിേരാധനം

ഏ�െ���ിയി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത നിേരാധനം പി�വലി��തിന് ��് എെ��ി�ം ശാ�ീയപഠനം നട�ിയി�േ�ാ എ�്

അറിയി�േമാ;

(സി) ക�ാറിക�ം ഖനന��ം വ�ാപകമായ ഉ��െപാ�ലി�ം മ�ിടി�ിലി�ം കാരണമാ��തിനാ� ഖനന

നിേരാധനം പി�വലി� നടപടി �ന:പരിേശാധന�് വിേധയമാ�േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

േതാ�ംേമഖലയിെല ക�ാറിക�

596. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േതാ��മിയി�  ഖനനം പാടി�ാെയ� െെഹേ�ാടതി വിധിയി�  ക�ാറി ഉടമക�  ന�കിയി��

അ�ീ� ��ീംേകാടതി തളളിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) �പരി�രണനിയമ�ി�  വ�ാവസായിക �മി�� ഇളവ് ക�ാറിക��് കി�കയി�ാെയ��

��ീംേകാടതി വിധി�െട അടി�ാന�ി� 15 ഏ�റി� ��ത�� ക�ാറിക� ഒ� വ��ി�്

െെകവശം വ�വാ� സാധി�ാ� അവ� വ�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) 1964 െല �പതിവ് ച��ളി� േഭദഗതി വ��ി കരി�� ഖനന�ിന് അ�മതി ന��വാ��

സം�ാന സ��ാരിെ� നീ��ിന് ��ീംേകാടതി വിധി തിരി�ടിയായി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) സം�ാന�് നിലവി� എ� ക�ാറിക� േതാ�ം േമഖലയി� �വ��ി���്; വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ��ീംേകാടതി വിധി�െട അടി�ാന�ി� സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�േമാ?

പിറവം നിേയാജകമ�ല�ിെല ക�ാറിക�

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

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) �വാ��ഴ താ��് പരിധിയി�  പിറവം നിേയാജകമ�ല�ി�  2017-2018,2018-2019

വ�ഷ�ളി�  എ� വീതം പാറ/മണ�/മ�് ക�ാറിക�  യഥാ�മം

�വ��ി�ി��/�വ��ി�വ�� എ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) അതി� അ�മതികേളാെട �വ��ി�ി��/�വ��ി�വ��വ�െട എ�ം പ�ായ�് തിരി�്

ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ��തായി അ�മതി േതടിയി�� പാറ/മണ�/മ�് ക�ാറിക�െട എ�ം പ�ായ�് തിരി�്

ലഭ�മാ�േമാ?

പരി�ിതി ��ബല േമഖലകളിെല ക�ാറിക�

598. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�്  2019  ജ�വരി�് േശഷം അ�മതി ന�കിയ ക�ാറിക�െട വിശദവിവരം ജി�

തിരി�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) പരി�ിതി ��ബല േമഖലകളി� ക�ാറിക��് പരിേശാധന �ടാെത അ�മതി ന�കിയി�േ�ാ

എ� കാര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) പരിേശാധനക� �ടാെത ��ത� ക�ാറിക��് അ�മതി ന�കിയത് പരി�ിതി �����്

കാരണമാ�ം എ�� കാര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

ആല�ാ�് െവ�നാ ���ിെല ഖനനം

599. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആല�ാ�് �ാമപ�ായ�ിെല െവ�നാ���ി� ഐ.ആ�.ഇ. നട�� ഖനനം സംബ�ി�്

ഉേദ�ാഗ� തല�ി�  നിരീ�ണ സമിതി �പീകരി�ി�േ�ാ;  ആയതിെ� �വ��നം

വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ഇവിെട തീരസംര�ണ�ി�േവ�ി ഐ.ആ�.ഇ.  എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�െ��്

അറിയി�േമാ;

(സി) ഈ �േദശെ� ജന��െട േ�മ�ി�േവ�ി ഐ.ആ�.ഇ.  നട�ിലാ�ി വ�� വിവിധ

പ�തികെള�റി�് വിശദമാ�േമാ?

സ�കാര�േമഖലയിെല കരിമണ� ഖനനം

600. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ�കാര�േമഖലയി� കരിമണ� ഖനന�ിനാ�� എ�ാ അ�മതിക�ം റ�ാ�ാ� േക�സ��ാ�

മാ��് ഒ�ിന് സം�ാന���് ന�കിയ നി�േ�ശ�ി� പറ�ക��ാേയാ;



(ബി) സ�കാര�േമഖലയി�  ഖനനം അ�വദി��െത�് മാ�മ� ഇതിനകം അ�വദി�വ�ം

റ�ാ�ണെമ�് ��ത ഉ�രവി� വ��മാ��േ�ാ;

(സി) സ�കാര� ൈലസ��ക�  റ�ാ�ിയതിെ� നടപടി റിേ�ാ��് സമ��ി�ണെമ�് േക�ം

ആവശ�െ��ി�േ�ാ;  എ�ാ�  േകരളം ഇ�വെര ��ത റിേ�ാ��് േക��ിന് ന�കിയി�ി�

എ� കാര�ം പരിേശാധി�ക��ാേയാ;

(ഡി) രാജ��് നിലവി�� നിയമ�കാരം സ�കാര�േമഖലയി� ഖനനം സാധ�മെ��് മാ��് ഒ�ിെല

േക� നി�േ�ശ�ി� �േത�കം വ��മാ��േ�ാ;

(ഇ) എ�ാ�  നിലവി�  ഖനനാ�മതി�� െപാ�േമഖല ക�നിയായ േകരള മിനറ�സ് ആ�്

െമ��സിെനാ�ം പ�ാളി�ം ന�കി െകാ�ി� മിനറ�സ് ആ�് ��യി� ലിമി�ഡിന് ഖനന�ിന്

അവസരം ഒ��ാ� �മ�� നട��തായ വാർ�കൾ ��യി�െപ�ക��ാേയാ; എ�ി�

വിശദാംശ�� ന��േമാ?

ൈക�റി േമഖല

601. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈക�റി േമഖല ഇ�് അഭി�ഖീകരി�� ��തരമായ �തിസ�ി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

എ�ി�  അത് തരണം െച��തിന് എെ��ാം നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ൈക�റി േമഖലെയ േലാക �ശ�മാ�വാ�  എെ��ി�ം പ�തിക�  ആവി�രി�ി�േ�ാ;

എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ?

െച��രിെല ��റാം മി�ിെ�റ നവീകരണം

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

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 1973-�  �ാപി� െച��രിെല ��റാം മി�ിെ� നവീകരണ �വ��ന���ായി

ബ�ജ�ി� വകയി��ിയി�� �ക വിനിേയാഗി��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാെമ�്

വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) കാലതാമസമി�ാെത നവീകരണം ���ിയാ�ി ഉ�പാദനം വ��ി�ി��തിന് ആവശ�മായ

നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

ഖാദി �ാമ വ�വസായ േമഖല�െട �ന��ാരണം

603. �ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി� േശഷം ഖാദി �ാമ വ�വസായ േമഖല�െട

�ന��ാരണ�ിനായി ആവി�രി� പ�തിക� ഏെത�ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഖാദി �ാമവ�വസായ േമഖലെയ േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി തേ�ശ സ�യംഭരണ

�ാപന��മായി സഹകരി�് പ�തിക�  ആവി�രി�വാ�  തീ�മാനി�ി�േ�ാെയ�്

വിശദമാ�ാേമാ?

കരകൗശല േമഖല

604. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം കരകൗശല േമഖല�ം പര�രാഗത േമഖല�ം എ�

േകാടി �പ ബ�ജ�ി� അധികമായി �ഖ�ാപി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

മാ�േക െട�് സഹകരണ �ി�ിംഗ് മി� ഭരണ സമിതി െതരെ���്

605. �ീ.സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ��

മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആതവനാട് കാ��ല ���� മാ�േക െട�് സഹകരണ �ി�ിംഗ് മി�ി� ഭരണ സമിതി

െതരെ���് �� വ�ഷമായി നട�ാ�തിെ� കാരണം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഭരണസമിതി െതരെ���് നട�ണെമ�ാവശ�െ��് ൈഹേ�ാടതിയി� േകസ് നിലവി�േ�ാ;

(സി) ഭരണ സമിതി െതരെ���് എ� നട�െമ�് െവളിെ���േമാ?

കാണ�ാരി പ�ായ�ിെല ൈക�റി വ�വസായ വിപണന േക�ം

606. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ�യം ജി�യിെല കാണ�ാരി പ�ായ�ിെ� ഉടമ�തയി�� െക�ിട�ി�  �വ��ി�

വ�ി���ം ��ിേ�ായ�മായ ൈക�റി വ�വസായ വിപണന േക�ം ഒഴിയണെമ�്

ആവശ�െ��് കാണ�ാരി �ാമ പ�ായ�് ക�ി�ി ന�കിയി�� നിേവദന�ി� വ�വസായ

വ��് ഇ�വെര സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) 2013 �ത� അട�കിട�� ഈ �ാപനം ഒഴി��� സംബ�ി�് ജി�ാ വ�വസായ േക�ം

എ�് നടപടി സ�ീകരി� എ�് അറിയി�ാേമാ; ��ത ഫയലിൽ തീ�മാനെമ���തിന് ഉ�ായ

കാലതാമസം വിശദമാ�േമാ?

െസറിെഫഡിെ� �വർ�നം



607. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള േ��് െസറിക��� േകാ-ഓ�േറ�ീവ് െഫഡേറഷ� ലിമി�ഡ്  (െസറിെഫഡ്)  നിലവി�

വ�ത് ഏത് വ�ഷ�ിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െസറിെഫഡിെ� ഉേ�ശ�ല����  എെ�ാെ�യായി��െവ�ം ��ത �ാപനം ഇേ�ാ�

നിലവി�േ�ാെയ�ം െവളിെ���ാേമാ;

(സി) സം�ാന�് എവിെടെയ�ാമാണ് െസറിെഫഡിന് �ാ�ക� ഉ�െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) കാസ�േകാട് ൈമലാ�ിയി�  െസറിെഫഡ് �ണി�േ�ാെയ�ം ഇവിെട എ�

െതാഴിലാളിക�െ��ം ഉ��ാദനം നട��േ�ാെയ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ഇവി�െ� െതാഴിലാളിക��് ശ�ളം കി�ാെതയായി�് എ� മാസമാെയ�ം ഇ�ഴി�

ഓണ�ിന് അവ��് േബാണസ് ന�കിയി�േ�ാെയ�ം വ��മാ�ാേമാ?

േ�ാ��സ് ക�ാ� നിയമനം

608. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം എ� കായിക താര���് േ�ാ��സ് ക�ാ�യി�

സ��ാ� സ��ീസി� നിയമനം ന�കിയി�െ��ളള വിശദാംശം അറിയി�േമാ;

(ബി) േ�ാ��സ് ക�ാ� നിയമനം ന��തിന് നിലവി�  സ�ീകരി� വ�� മാനദ���

എെ��ാമാെണ�് അറിയി�േമാ;

(സി) േ�ാ��സ് ക�ാ� നിയമന�ിനായി ലി�ക� എെ��ി�ം നിലവി�േ�ാ;

(ഡി) ഇൗ സ��ാരിെ� കാലയളവി�  എ�േപ��് �ടി ഇ�ര�ി�  നിയമനം ന�കാ�

കഴി�െമ�ാണ് �തീ�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

മിക� കായിക സം�ാരം വള���തിന് പ�തിക�

609. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ്

,, ആ�ണി േജാ�

,, െക. ദാസ�

,, െക.വി.അ�� ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് മിക� രീതിയി�  കായിക സം�ാരം വള���തിന് ആവി�രി� വ��

പ�തിക� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��  തല�ിെല കായിക േമഖലയി�  �ണപരമായ മാ���  വ��ാ�ം സം�ാനെ�

േ�ാ��സ് ��ക�െട നിലവാരം െമ�െ����തി�ം സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�

എെ��ാമാണ്;



(സി) തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ളി�  േ�ാ��സ് കൗ�സി�ക�  �പീകരി��തിന്

ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

�ാമീണ കളി�ല�� െമ�െ����തിനാ�� പ�തി

610. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന േ�ാ��്സ് കൗ�സി� �േഖന �ാമീണ കളി�ല�� െമ�െ����തിനാ��

പ�തി നിലവി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) നിലവിെല സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം ��ത പ�തി �കാരം സഹായം

അ�വദി�തിെ� വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ?

��കളിെല നീ�� പഠനം

611. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ��കളി�  പഠന പ�തി�െട ഭാഗമായി നീ��  പഠനം ഉ�െ���ിയ

സാഹചര��ി�  വിദ�ാ��ിക��് നീ��  പഠന�ിനായി എെ�ാെ� സൗകര��ളാണ്

ഒ���െത�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇതിനായി �േത�ക പ�തി നട�ാ��േ�ാ;  ആദ� ഘ��ി�  ഏെതാെ� ജി�കളിെല

��കളിലാണ് പ�തി നട�ാ��ത്; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

ആർ�ിഫിഷ�ൽ ��േബാൾ ടർ�കൾ

612. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഏെറ �ചാര�ി�� ആർ�ിഫിഷ�ൽ ടർഫ് ��േബാൾ �ൗ�കൾ നിർ�ി��തിന്

ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) ഇ�രം �ൗ�കൾ നിർ�ി��തിനായി സർ�ാർ അംഗീ�ത ഏജൻസികൾ ഏെത�ി�ം

നിലവി�േ�ാ; എ�ിൽ അതിെ� വിശദവിവര�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) മ�ലം ആ�ി വികസന ഫ�ിൽ നി�ം ഇ�രം പ�തി�് �ക വകയി��വാൻ സാധി�േമാ

എ�് വ��മാ�േമാ?

കായിക�മതാ മിഷ� പ�തി

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

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) കായിക�മതാ മിഷ�  പ�തി ആവി�രി��തി�െട സ��ാ�  നട�ിലാ�വാ�  ഉേ�ശി��

കാര���  എെ�ാെ�യാണ്;  അതിനാ�ളള നടപടി�മ��  ഏത് ഘ��ിലാണ്;

അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തിേയാട�ബ�ി�ളള പരിശീലന പരിപാടിക�  വിഭാവനം െച�ി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(സി) കായിക േമഖലയി�  അടി�ാന സൗകര�ം വികസി�ി��തി�െട മാ�േമ കായിക�മത

െെകവരി�വാ� കഴി� എ�തിനാ� ഇ�ാര��ിനായി നട�ിലാ�� കാര��� വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) കി�ബി പ�തിയി� ഉ�െ���ി കായിക േമഖലയി� നട�ിലാ�� പ�തിക�െട നിലവിെല

അവ� വിശദമാ�േമാ?

കളി�ല�� െമ�െ����തിന് നടപടി

614. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ��

മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിലവിെല സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി� േശഷം േകരള�ിെല എ� കളി�ല��

(ൈമതാനം)  െമ�െ����തിനായി നടപടി സ�ീകരി�ി�െ��ം അവ ഏെത�ാെമ�ം

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത കളി�ല�� െമ�െ����തി�ം നി��ാണ �വ��ന���മായി എ� �പ�െട

ഭരണാ�മതി ന�കിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

േ�ാ��സ് കൗ�സിലി� അഫിലിേയ�് െച� കായിക സംഘടനക� / അേസാസിേയഷ�ക�

615. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന േ�ാ��സ് കൗ�സിലി� അഫിലിേയ�് െച�ി�� എ� കായിക സംഘടനക� /

അേസാസിേയഷ�ക� നിലവി�െ��് അറിയി�േമാ; ഇവ�െട ലി�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) അ�ാരാ�,  േദശീയ കായിക മ�ര�ളി�  സബ് �നിയ�, �നിയ�, സീനിയ�  എ�ീ

വിഭാഗ�ളി�  േജതാ�ളായ കായിക താര���് എ� �ക വീതമാണ് എ�ാ വ�ഷ�ം

േ�ാ��സ് കൗ�സി� ന���െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

േ� േഫാ� െഹ��് പ�തി

616. �ീ.ആ�. രാേജഷ്

െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�

�ീ.എ. �ദീ��മാ�

,, െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) െപാ�വിദ�ാലയ�ളിെല വിദ�ാ��ിക�െട കായികാഭി�ചി�ം കായിക�മത�ം

വ��ി�ി��തിനായി ഈ സ��ാ� എെ��ാം �തന പ�തികളാണ് ആവി�രി�ി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിെ� ഭാഗമായി േ� േഫാ� െഹ��് എ� േപരി� പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം

ന��േമാ;

(സി) ��ത പ�തി�ായി ��കളി��െ� സൗകര���ം �ല�ം സ�മാ�വാ�  നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ൈ�മറി തലം �ത� ��ികെള കായിക വിേനാദ�ളി� തൽ�രരാ�ാ� ഈ പ�തി ��ത�

��കളിേല�് വ�ാപി�ി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

െസ��ൈല�ഡ് േ�ാ��സ് േഹാ��

617. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ��

മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േ�ാ��സ് കൗ�സിലിെ� കീഴി� പ��രി� �വ��ി�� െസ��ൈല�ഡ് േ�ാ��സ്

േഹാ�ലിെ� നിലവിെല അവ� എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത �ാപനം നിലവി� �വ��ി��േ�ാ;

(സി) ഇെ��ി� �വ��ി�ി��തിനാവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

തല�ാന ജി�യി� കായിക സ��യം

618. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� കായിക സം�ാര�ിെ� വള���േവ�ി തല�ാന ജി�യി�  കായിക

സ��യം നി��ി�വാ� ആേലാചി��േ�ാ; എ�ിൽ വിശദവിവര�� ന�കാേമാ;

(ബി) ��ത കായിക സ��യം ജി�യി�  ഏത് �ല�് നി��ി�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�്

അറിയി�ാേമാ?

ൈ�� പ�തി

619. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈ��  പ�തി �കാരം ഒ� േകാടി �പ അ�വദി�ി�� േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല

പ�ാരിമംഗലം േ�ഡിയം നി��ാണ�മായി ബ�െ�� ���ിക�െട നിലവിെല �ിതി

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) പ�തി അ�വദി�ി�് നാ�കേളെറയാെയ�ി�ം േ�ഡിയം നി��ാണ�മായി ബ�െ��



���ിക� ആരംഭി�വാ� കഴിയാ�തിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േ�ഡിയം നി��ാണ�മായി ബ�െ��് എെ��ാം ���ികളാണ് നട�ിലാ�ാ�

ഉേ�ശി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത േ�ഡിയം നി��ാണം േവഗ�ി�  ആരംഭി��തി� േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വിശദമാ�ാേമാ?

േകാതമംഗലം േചലാട് േ�ഡിയം നി��ാണം

620. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016-17 ബ�ജ�ി� കി�ബി പ�തി �കാരം  10 േകാടി �പ വകയി��ിയി�� േചലാട്

േ�ഡിയം നി��ാണ���ി�െട നിലവിെല �ിതി വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െപാ�മരാമ�് വ��് നട�ി വ� നി��ാണ ���ിക�  അവസാനി�ി�് േകാ��ാ�െറ

വി�ൗ�് റി�് ആ�് േകാ�ി� ഒഴിവാ�ി േ�ഡിയം കി�ബി�് ൈകമാറിെയ�ി�ം ഇ�വെര

േ�ഡിയം നി��ാണ�ിന് കി�ബി അംഗീകാരം ലഭി�ി�ി� എ� കാര�ം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(സി) ��ത പ�തി�െട എസ്.പി.വി.  ആയ കി�്േകാ എ� �ക�െട ഡി.പി.ആ�. ആണ്

ത�ാറാ�ിയി��െത�ം, ഡി.പി.ആ�.-� എെ��ാം ���ികളാണ് ഉ�െ���യി��െത�ം

വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) കായിക േകരള�ിെ� തല�ാനം എ�റിയെ��� േകാതമംഗലെ� ��ത േ�ഡിയം

നി��ാണ�ിന് കി�ബി അംഗീകാരം േവഗ�ി� ലഭ�മാ��തി� േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വ��മാ�ാേമാ?

ആനാ�� �� േ�ഡിയം നവീകരണം

621. �ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാറ�ാല നിേയാജകമ�ല�ി�  ���കാ�  �ാമപ�ായ�ിെല ആനാ��  ഗവ.ഹയ�

െസ��റി �� േ�ഡിയം നവീകരി��തിനായി തയാറാ�ിയ പ�തി�െട നിലവിെല �ിതി

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട ഡി.  പി.  ആ�. അംഗീകരി�ി�േ�ാെയ�ം എ�േ��് ���ി

ആരംഭി�ാനാ�ം എ��� വിവര�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത �ാമപ�ായ�ിെ� ഉടമ�തയി�� ���കാ� പ�ായ�് േ�ഡിയം നവീകരി�്

ന���തി�� �ട�നടപടിക� സ�ികരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

ചാല�ടി േസ��് േഹ��് േകാേളജിെല േ�ഡിയം നി��ാണം



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

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചാല�ടി േസ��്ഹാ��് േകാേളജി�  േഖേലാ ഇ�� പ�തി �കാരം േ�ഡിയം നി��ാണം

അട��� വികസന �വ��ന�� നട�ാ��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ ;

(ബി) എ�ിൽ നടപടി�മ�� ഏത് ഘ��ിലാെണ�് അറിയി�േമാ?

താമര�ളം േ�ഡിയം നിർ�ാണം

623. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�ര നിേയാജക മ�ല�ിെല താമര�ളം േ�ഡിയ�ിെ� നി��ാണ�ിന്

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

(ബി) സാേ�തികാ�മതി�ം െട�ഡ� നടപടിക�ം ���ീകരി�് ��ത േ�ഡിയ�ിെ� നി��ാണം

ആരംഭി��തി�� അടിയ�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

ബാ�േ�രി പ�ായ�ിെല േ�ഡിയം നവീകരണം

624. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം �ാമപ�ായ�കളിെല േ�ഡിയ�� ആ�നിക

രീതിയി� നവീകരി��തിനായി സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാമാെണ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) േകാഴിേ�ാട് ജി�യി�  എ� േ�ഡിയ�ളാണ് ആ�നിക രീതിയി�  നവീകരി�ാ�

ഉേ�ശി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ബാ�േ�രി പ�ായ�ിെല േ�ഡിയം നവീകരി��തിനായി അേപ� ലഭി�ി�േ�ാ;  എ�ിൽ

��ത അേപ�യിേ�� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാമാെണ�റിയി�ാേമാ?

�വാ��ഴ പി.പി. എേ�ാസ് േ�ഡിയം

625. �ീ.എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �വാ��ഴ പി.പി.  എേ�ാസ് േ�ഡിയം,  ഒളി���  ച�േശഖര�  �ാരക ജി�ാ േ�ഡിയമായി

നവീകരി��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ�ി� ഇതിനായി എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�െത�ം,  അവ�െട നിലവിെല �ിതി

എ�ാെണ�ം അറിയി�ാേമാ?

െന�ാ�ി�കര പ��ി�രി� േ�ഡിയം



626. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ാ�ി�കര നിേയാജക മ�ല�ിെല െപാഴി�� പ��ി�രിെല േ�ഡിയം നി��ാണ�മായി

ബ�െ��് കായിക വ��ിെ� എ�ിനീയറിംഗ് വിഭാഗം �ലം പരിേശാധി�തി�േശഷം

എെ�ാെ� നടപടിക� ആണ് സ�ീകരി�െത�് വ��മാ�ാേമാ;  ഇതിെ� നിലവിെല �ിതി

എെ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േ�ഡിയം നി��ാണ�ിെ� ഡി.പി.ആ�. ���ീകരിേ�ാ;  ഇെ��ി�  ഡി.പി.ആ�.

���ീകരി��തി� തട�ം എെ��് വ��മാ�ാേമാ?

േ�ഡിയ��െട നി��ാണ നവീകരണ �വ��ന��

627. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം േ�ഡിയ��െട നി��ാണ/നവീകരണ

�വ��ന���് െചലവഴി� �ക�ം പ�തിക� ഏെത�ാെമ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �ാമീണ േമഖലയി�  �ാമപ�ായ�ക�, സ��ാ�  ��ക�  എ�ിവ�െട അധീനതയി��

കളി�ള�� നവീകരി��തിന് ഫ�് വകയി��ിയി�േ�ാ; എ�ി� ഏെത�ാം പ�തിക��്

എ� �കെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) മല�റം ജി�യിെല ��വ��  �ാമപ�ായ�് മിനി േ�ഡിയം നവീകരണ�ിന് �ക

വകയി��ണെമ� ആവശ�ം പരിഗണനയി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇതി�േവ�ി െച� കാര���

അറിയി�ാേമാ?

കായിക താര���് സ��ാ� സ��ീസി� െതാഴി� ന���തിന് നടപടി

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

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സേ�ാഷ് േ�ാഫി ��േബാളി� വിജയം േനടിയ േകരള ടീം അംഗ���് സ��ാ� സ��ീസി�

േജാലി ന�കാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) ആയതിന് നടപടിക� ���ിയായി�േ�ാ; വിശദവിവര�� ന�കാേമാ?

വയനാട് ജി�യിെല കിേ�ാഫ് പ�തി

629. �ീ.ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തിന് േശഷം േ�ാ��സ് വ��ിെ� ആഭി�ഖ��ി� വയനാട്

ജി�യി� നട�ിലാ�ിയ പ�തിക� ഏെതാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) വയനാട് ജി�യി�  നട�ിലാ�ി വ�� കിേ�ാഫ് പ�തി �േഖന ജി�യി�  എ� ��ിക��്



��േബാ� പരിശീലനം ന�കിെയ�് അറിയി�ാേമാ?

ബാ�േ�രി േകാേളജിന് െക.എസ്.ഐ.ഡി.സി. �െട �ലം

630. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ബാ�േ�രി സ��ാ� ആ��സ് ആ�് സയ�സ് േകാേളജിന് ൈല�റി,  േഹാ��, കളി�ളം

എ�ിവ നി��ി��തിനായി കിനാ�രി� െക.എസ്.ഐ.ഡി.സി.  �െട കീഴി�ളള അവികസിത

�മിയി� നി�ം അേ��ർ �ലം അ�വദി�ാ� േകാേളജ് ന�കിയ അേപ�യിേ�� എ�്

നടപടിയാണ് സ�ീകരി�വ��െത�റിയി�ാേമാ?

സി��ിക് �ാ�ക�

631. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�ാരാ� നിലവാര�ി�ളള സി��ിക് �ാ�ക�  നി��ി�ാ�  തീ�മാനി�ി�േ�ാെയ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ�ിൽ എവിെടെയാെ�യാണ് ��ത �ാ�ക�  നി��ി�ാൻ ഉേ�ശി��െത�്

വിശദമാ�ാേമാ?

�വജനേ�മ േബാ�ഡിെ� പരിശീലന പരിപാടിക�

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

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ�ര പരീ�ക��് ത�ാെറ���തിന് േവ�ി �വജനേ�മ േബാ�ഡ് പരിശീലന

പരിപാടിക� സംഘടി�ി��േ�ാ;

(ബി) ആ�െട സഹകരണേ�ാെടയാണ് ��ത പരിശീലന പരിപാടിക� സംഘടി�ി��ത്;

(സി) 2018-19 � എ� േപ��് പരിശീലനം ന�കി; ഇ�ാര��ിനായി �വജനേ�മ േബാ�ഡ് എ�്

�ക െചലവഴി�; വ��മാ�ാേമാ?

സ�� േസവന േവാള�റി ��് ആ�� േഫാ�്

633. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �വജനേ�മ േബാ�ഡിെ� കീഴി�  �പീകരി� സ�� േസവന േവാള�റി ��് ആ��

േഫാ�ിെ� �വ��ന�� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) 2019-െല �ളയകാല�ം അ��ല��ായ ഉ��െപാ��  േമഖലയി�ം ��ത േഫാ�ിെ�



�വ��നം �േയാജനെ���ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) പ�ായ�് തല�ി�  ��ത േഫാ�് �പീകരി�വാ�  തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  വിശദാംശം

ന��േമാ;

(ഡി) നിലവി�  ��ത ആ��  േഫാ�ി�  എ� സ�� �വ��കരാണ് ഉ�ത്;  അവ��്

എെ�ാെ� രീതിയി�� പരിശീലന�ളാണ് ന���െത�് വ��മാ�േമാ?

��് േഹാ��ക�

634. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��് േഹാ��ക� �ട�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതിനായി എ� �ലമാണ് ലഭ�മാേ��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) മല�റം ജി�യി�  എവിെടെയാെ�യാണ് ��ത േഹാ��  �ട�ാ�  ഉേ�ശി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ?

ഇ-േപ�െമ�് സംവിധാനം

635. �ീ.ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) നിലവി�  ഇ-േപ�െമ�് സംവിധാന�ി�െട വയനാട് ജി�യി�  എ� ശതമാനം

ഉപേഭാ�ാ�ളാണ് ൈവദ�തി ബി� അട��െത� കണ�് ലഭ�മാേണാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ൈവദ�തി ബി� അട��തിന് ഇ-േപ�െമ�് സംവിധാനം ��ത� ജന�ളി� എ�ി��തിന്

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

സാലറി ചല�ി�െട െെവദ�തി േബാ�ഡ് പിരിെ��� �ക

636. �ീ.പി.െക.ബഷീ�

,, െക.എം.ഷാജി

,, ടി. വി. ഇ�ാഹിം

െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018-� സം�ാന��ായ �ളയ �രിതാശ�ാസ�ിന് ജീവന�ാരി� നി�ം െപ�ഷ�കാരി�

നി�ം സാലറി ചല�ി�െട െെവദ�തിേബാ�ഡ് പിരിെ��� �ക സ��ാരിന് െെകമാ��തി�

കാലതാമസം വ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത �ക വക മാ�ി െചലവഴി�ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി�  ഇതിന് കാരണ�ാരായവ�െട േപരി�  നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  വിശദാംശം



അറിയി�േമാ?

ബാ�റി ചാ��ിംഗ് േ�ഷ�ക�

637. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഇല�ി�് വാഹന���് ആവശ�മായ ബാ�റി ചാ��ിംഗ് േ�ഷ�ക�  �ാപി��തിന്

ഊർ� വ��് എെ��ി�ം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

ൈവദ�തി േബാ�ഡിെ� ന��ം �ടി�ിക�ം

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

ന��േമാ:

(എ) ൈവദ�തി േബാ�ഡിെ� നിലവിെല ന�ം എ� േകാടി �പയാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) 2018,  2019  വ�ഷ�ളി�  സം�ാന��ായ �ളയ�ം ഉ��  െപാ��ം �ലം ൈവദ�തി

േബാ�ഡിന് എ� �ക�െട ന�ം സംഭവി�െവ�് അറിയി�േമാ;

(സി) 2018-19 വ�ഷെ� ഓഡി�് �കാരം ൈവദ�തി േബാ�ഡിന് ന�ം എ� േകാടി �പയായി

�റ�വാ�  കഴി�െവ�് വ��മാ�േമാ;  ആയത്  2016-17,  2017-18  എ�ീ

വ�ഷ�ളിേല�മായി താരതമ�ം െച�തിെ� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ന�ം �റ�വാ�  ൈവദ�തി േബാ�ഡ് എെ�ാെ� നടപടിക�  സ�ീകരി� വ��െവ�്

വ��മാ�േമാ;

(ഇ) നിലവി�  ൈവദ�തി വ��ിന് എ� േകാടി �പ �ടി�ികയിന�ി�  പിരി� കി�ാ�െ��്

അറിയി�േമാ;  ഇവയി�  വിവിധ സ��ാ�  വ��ക�, വാ��  അേതാറി�ി,  െപാ�േമഖലാ

�ാപന��, േക� സ��ാ�  വ��ക�, തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന��, സ�കാര�

�ാപന�� എ�ിവ ന�വാ�ളള �ക തരംതിരി�് വ��മാ�േമാ?

െെവദ�തി േബാ�ഡിന് ലഭി� �മി�െട െെകമാ�ം

639. �ീ.പി.ടി. േതാമസ്

,, അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െപാ��ടി പ�തി�ായി െെവദ�തി േബാ�ഡിന് സ��ാ�  പതി�് ന�കിയ �മി,  െെവദ�തി

േബാ�ഡ് രാജാ�ാട് സഹകരണ ബാ�ിന് െെഹഡ�  �റിസം പ�തി�ായി െെകമാ�വാ�

തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇൗ തീ�മാന�ിന് െെവദ�തി േബാ�ഡിെല �� േബാ�ഡിെ� അംഗീകാര�േ�ാ;  ഉെ��ി�

എ� �ടിയ േബാ�ഡാണ് അംഗീകാരം ന�കിയെത�് വ��മാ�േമാ ;

(സി) �േത�ക പ�തി�ായി െെവദ�തി േബാ�ഡിന് സ��ാ� െെകമാറിയ �മി മെ�ാ� സ��ാേരതര

�ാപന�ിന് െെകമാ��തിന് ��് റവന� വ��ിെ� അ�മതി േതടിയി�േ�ാ;  ഇെ��ി�



എ�െകാ�്; വ��മാ�േമാ ;

(ഡി) രാജാ�ാട് സഹകരണ ബാ�ിെ� �സിഡ�് െെവദ�തി വ��് മ�ി�െട അ��

ബ�വായതിനാലാണ് �മി െെകമാ�വാ� തീ�മാനി�ത് എ� ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

എ�ി� ഇൗ തീ�മാനം �ന:പരിേശാധി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

െെവദ�തി േബാ�ഡിെ� �മി �മവി��മായി പാ��ിന്

640. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െപാ��ടി അണെ��ിന് സമീപം െെവദ�തി േബാ�ഡിെ� െെകവശ��  76 ഏ�� സ��ാ�

�മിയി�  നി�്  21  ഏ��  �മി ഇ��ി ജി�യിെല രാജാ�ാട് സഹകരണ ബാ�ിന്

�മവി��മായി പാ��ി� ന�കിയ� സംബ�ി� റിേ�ാ��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ �മി�മായി ബ�െ�� പാ��രാറിെല �ധാന വ�വ�ക�  എെ�ാെ�യാെണ�്

വ��മാ�േമാ?

ഊ���തിസ�ി തരണം െച��തിന് പ�തിക�

641. �ീ.എം. രാജേഗാപാല�

,, െജയിംസ് മാത�

�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി

�ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഊ���തിസ�ി തരണം െച��തിന് ഈ സ��ാ�  ആവി�രി� �തന പ�തിക�

എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ൈവദ�ത �തിസ�ി പരിഹരി��തിനായി പാര�േര�തര ഊ��േ�ാത�ക�െട പരമാവധി

വിനിേയാഗം സംബ�ി�് അവേലാകനം െച�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) കാ�ി�  നി�് ൈവദ�തി ഉ�പാദി�ി�� ��ത�  പ�തിക�  നട�ിലാ�� കാര�ം

പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

െക.എസ്.ഇ.ബി �് ലഭി�ാ�ളള െെവദ�തി �ടി�ിക

642. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െെവദ�തി �ടി�ിക ഇന�ി� െക.എസ്.ഇ.ബി -�് എ� േകാടി �പയാണ് ലഭി�ാ�ളളെത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െക.എസ്.ഇ.ബി  -�്ഏെതാെ� �ധാന െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളി�  നി�ാണ് െെവദ�തി

�ടി�ിക ലഭി�ാ�ളളെത�് വ��മാ�ാേമാ?



െക.എസ്.ഇ.ബി. നിര�് വ��നവ്

643. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) �ടി�ികയായി  2645  േകാടി �പ കി�ാ�ളളേ�ാ�ം െക.എസ്.ഇ.ബി.  കഴി� �െെല

മാസ�ി�  902  േകാടി �പ�െട �തിയ നിര�് വ��നവ് �ഖ�ാപി�ക��ാേയാെയ�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) 902 േകാടി �പ�െട നിര�് വ��നയി� 538.95 േകാടി �പ�െട വ��ന�ം ഗാ�ഹിക

ഉപേഭാ�ാ���ാേണാ വ��ിയത്; വ��മാ�േമാ;

(സി) വാണിജ� േമഖല�് 3.3 ശതമാന�ം വ�വസായിക��് 6 ശതമാന�ം വ��നവ് വ��ിയേ�ാ�

ഗാ�ഹിക െെവദ�തി�െട ശരാശരി വ��നവ് 11.4 ശതമാനമാേണാ;

(ഡി) 1100 േകാടി �പ അധികം ലഭി�� നിര�് വ��ന�ം ഫി�ഡ് ചാ�ജി� വ�േതാതി�ളള

വ��ന�ം െക.എസ്.ഇ.ബി. ആവശ�െ��ക��ാേയാ;

(ഇ) എ�ി� അത് റ�േല�റി ക�ീഷ� അംഗീകരി�ിെ�� റിേ�ാ��ക� പരിേശാധിേ�ാ;

(എഫ്) ഇതി���് ഇൗ സ��ാ� െെവദ�തി നിര�ി� വ��നവ് വ��ിയത് എ�ാണ് ; വിശദാംശ��

ന��േമാ?

െക.എസ്.ഇ.ബി.യി� േസാഷ�� ഓഡി�റിംഗ്

644. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ഇ.ബി.�െട �വ��ന�ം ജന��മാ�ളള ബ��ം ��ത�  െമ�െ����തി�

േവ�ി െസ�� ആഫീ�ക� േക�ീകരി�് േസാഷ�� ഓഡി�ിങ് സ�ദായം നട�ിലാ��തിന്

േസാഷ�� ഓഡി�ിങ് ക�ി�ി �പീകരി�വാ� ഉേ�ശ�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� അതിെ� �പഘടന�ം ല����ം എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ?

തീരേദശ േമഖലയിെല െെവദ�തി �ംഖല ����ിതിയിലാ��

645. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഓഖി �ര��ി�  നാശന�ം സംഭവി� തീരേദശ േമഖലയിെല െെവദ�തി �ംഖല

����ിതിയിലാ��തിന് ഡിസാ��  മാേനജ് െമ�് പണം അ�വദി�ി�േ�ാ;  വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ജി� തിരി�ളള നാശന��ിെ� കണ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ലഭി� ��വ� �ക�ം വിനിേയാഗി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?



േകാ�യം ൈല�സ് പാേ�ജ് കരാ�

646. �ീ.വി.ഡി.സതീശ�

,, വി.ടി.ബ�റാം

,, ഐ.സി.ബാല���

,, അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കി�ബി വഴി നട�ിലാ�� �ാൻ��ിഡ് പ�തിയിെല േകാ�യം ൈല�സ് പാേ�ജ്, എ�ിേമ�്

�ക�െട 61 ശതമാനം അധിക �ക�് ഒ� സ�കാര� ക�നി�് കരാ� ന�കിയതിെ� കാരണം

വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) മ�രാധി�ിത െട�ഡ�ക��് നി��ഷി�ി�� നിയമ��  പാലി� െകാ�ാേണാ ��ത

പാേ�ജിെ� െട�ഡ�  നടപടിക�  ���ിയാ�ിയിരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;അെ��ി�

അതിെ� കാരണ�� വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത പാേ�ജിെ� നട�ി�ിനാ�� െട�ഡ�  നടപടികളി�  ഏെതാെ� ക�നികളാണ്

പെ���ി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) െട�ഡറി� പെ��� ഏ� ക�നി�ാണ് കരാ� ന�കിയത് എ�് വിശദമാ�ാേമാ;  ��ത

ക�നി�് കരാ� ന�കാ�� കാരണ�� വിശദമാ�ാേമാ?

ൈവദ�ത ഫിലെമ�് രഹിത സം�ാനമാ�ി മാ��തി�� �വ��ന��

647. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരളെ� ൈവദ�ത ഫിലെമ�് രഹിത സം�ാനമാ�ി മാ��തി�� ൈവദ�തി വ��ിെ�

�വ��ന��െട �േരാഗതി വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട ഭാഗമായി സ�ിഡി നിര�ി� ബ��ക� ന���േ�ാ;

(സി) പ�തി�െട അ�ിമ �പേരഖ ലഭ�മാ�േമാ;  എ�് �ത�  നട�ിലാ�ാെമ�ാണ് ക���ത്;

വിശദമാ�ാേമാ?

ൈവദ�തി �സരണ വിതരണ ന�ം

648. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ഇ.ബി �െട ൈവദ�തി വിതരണ രംഗെ� �സരണവിതരണ ന�ം വ�ഷ�ി�

എ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) �സരണ  -  വിതരണ ന�ം �റ�െകാ�വ��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�  എെ��ാെമ�്

വിശദമാ�േമാ?



ൈവദ�തി വ��് ക��� മ�ല�ി� നട�ാ�ിയ �വ��ന��

649. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം ൈവദ�തി വ��് ക��� മ�ല�ി� എ� േകാടി

�പ�െട എെ��ാം �വ��ന�ളാണ് നട�ി� വ��ിയെത�് വിശദമാ�ാേമാ?

കാ�ഷിക ൈവദ�തി കണ��ക�

650. �ീ.െജയിംസ് മാത� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി� എ� കാ�ഷിക ൈവദ�തി കണ��ക� ഉ�്എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) കാ�ഷിക കണ��കളി�  �ഷിവ��് പണം അട�� കണ��ക�  എ�യാണ് എ�്

െവളിെ���ാേമാ;

(സി) കാ�ഷിക കണ�� ന���തിന് പ�് ഹൗസ് നി�ബ�മാേണാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) പരിയാരം,  ച�ാര�ടവ്,  ��മാ��, മല��ം,  മ�ി�, ���ാ��, െകാളേ�രി,  ആ��, തളി�റ�്

എ�ീ തേ�ശഭരണ �ാപന�ളി� എ� കാ�ഷിക കണ��ക� ഉ�്; വിശദമാ�ാേമാ?

െെവദ�തി േബാ�ഡിെ� കടബാ��ത

651. �ീ.എ�. വിജയ� പി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 2011 ��, 2016 േമയ് എ�ീ മാസ�ളി� െെവദ�തി േബാ�ഡിെ� കടബാ��ത എ� �പ

വീതമായി��െവ�ം 2019 ഒേ�ാബ� മാസം അെത�യാെയ�ം െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) 2011 �� �ത� 2016 േമയ് വെര െെവദ�തി ചാ��് എ� ശതമാനം വ��ി�ി�െവ�്

അറിയി�ാേമാ;

(സി) 2016  ��  �ത�  2019  ഒേ�ാബ�  വെര െെവദ�തി ചാ��് എ� ശതമാനമാണ്

വ��ി�ി�െത�് അറിയി�ാേമാ?

ഇടെ�ാ�ി െക.എസ്.ഇ.ബി. െസ�� ഓഫീസ്

652. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ഇ.ബി.�െട  24.02.2016-െല  BO(DB)No.594/2016  (D(D&S)/D6

/AE2/New Section/2016)  ന��  ഉ�രവ് �കാരം അ�വദി� എറണാ�ളം ജി�യിെല

ഇടെ�ാ�ി െക.എസ്.ഇ.ബി.  െസ��  ഓഫീസ് എ�േ��് �വ��നം ആരംഭി�ാ�



സാധി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിനായി എെ��ാം നടപടി�മ�ളാണ് ���ിയാ�ാ��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

ഇല�ിക് േപാ�ക� മാ�ി �ാപി��തി��ാ�� കാലതാമസം

653. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് വ��ിന് കീഴി�  വ�� േറാ�ക�  വീതി ��ി നവീകരി�േ�ാ�  ഇല�ിക്

േപാ�ക� മാ�ി �ാപി��തിന് െക.എസ്.ഇ.ബി-�് ���റായി പണം അട�ാ�ം േപാ�ക�

മാ�ി �ാപി��തിന് കാലതാമസം േനരി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� അത് പരിഹരി�ാ� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാമാണ്;

(സി) സമയബ�ിതമായി ഇല�ിക് േപാ�ക�  മാ�ാ�ത് കാരണം പ���  മ�ല�ിെല

െവേ�ാറ  -  ക�റ  -  ക��ാരം േറാഡ് ���ി ���ീകരി�ാ�  കഴിയാെത വ��തിന്

പരിഹാരം കാണാ� ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

പ���ി, ഇടെ�ാ�ി െസ�� ഓഫീ�ക�െട �വ��നം

654. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക�ിട�ിെ� വാടക സംബ�ി� സാേ�തിക��ം �ലം, മ�ാേ�രി െക.എസ്.ഇ.ബി. ഡിവിഷന്

കീഴിെല പ���ി െസ�� ഓഫീസ് ഇടെ�ാ�ിയി�ം പ���ി െസ�� ഓഫീസ് വിഭജി�്

��തായി �പീകരി� ഇടെ�ാ�ി െസ��  ഓഫീസ് പ���ിയിെല േകാ��േറഷ�  വക

വാടകരഹിത െക�ിട�ി�ം ആരംഭിേ��ി വ���ം ഇ��ല�� ��ി��ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇടെ�ാ�ി നിവാസിക��് പ���ിയിേല�ം പ���ി നിവാസിക��് ഇടെ�ാ�ിയിേല�ം

െസ��  ഓഫീ�മായി ബ�െ�� ആവശ����് േപാേക�ിവ��തിെ� അനൗചിത�ം

കണ�ിെല��് ��ത സാേ�തിക ��ം പരിഹരി�ാ�  നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�്

അറിയി�ാേമാ?

േകരള�ിേല�് ൈവദ�തി എ�ി��തിനായി നട�ിയ �വ��ന��

655. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം േക��ി� നി�ം മ� സം�ാന�ളി� നി�ം

േകരള�ിേല�് ൈവദ�തി എ�ി��തിനായി എെ��ാം �വ��ന�� നട�ിലാ�ി എ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതി�െട ലഭ�മാ�� േന��� എെ��ാെമ�് അറിയി�േമാ?



െന�ി��് ഇല�ി�് െസ�നിെല ൈവദ�തി �ട�ം

656. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് െന�ി��് ഇല�ി�് െസ�നി� അ��കാല�ായി നിര�രം രാവിെല �ത�

ൈവ�േ�രം വെര ൈവദ�തി വിതരണം നില�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) 2019  െസ��ംബ�  10  ന് ഒ�ാം ഓണദിവസ�ിൽ രാവിെല �ത�  ൈവ�േ�രം വെര

ൈവദ�തി വിതരണം �ട�ി അ���പണി െച�ാനായി��െവ�ി�  ഏത് തര�ി�ളള

�ധാനെ�� അ���പണികളാണ് ഉ�ായി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) െന�ി��് െസ��  ഉ�െ�െട കാസ�േഗാഡ് ജി�യി�  2019  െസ��ംബ�, ഒേ�ാബ�

മാസ�ളി�  എ� മണി��  ൈവദ�തി നില�ി��െവ�ം ഇതി�� കാരണെമ�ാെണ�ം

ഇ�ാര�ം ജന�െള ����ി അറിയി�ി�േ�ാ എ�ം വിശദമാ�േമാ?

ൈവദ�തിേബാ�ഡിെ� കി�ബിയി� അ�വദി�ി�� ���ി

657. �ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ഇ.ബി.  ലിമി�ഡിെന എസ്.പി.വി.  ആ�ിെ�ാ�് കി�ബിയി� അ�വദി�െ��ി��

െഡവല�െമ�് ഒാഫ് താ��് െലവ�  േഹാ�ി��  ആ�് ക��ണി�ി െഹ��് െസ��,

ചി�ിര�രം, ഇ��ി എ� ���ി�മായി ബ�െ��് ൈവദ�തി േബാ�ഡിെ� ഭാഗ�് നി�ം

സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി �ാവ��ികമാ��തി�� �ട�നടപടിക�  എെ�ാെ�യാെണ�്

അറിയി�േമാ?

െക- േഫാ� പ�തി കരാ�

658. �ീ.എം. വി�െസ�്

,, സ�ി േജാസഫ്

,, തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക-  േഫാ�  പ�തി�െട നട�ി�ിനായി ഏെതാെ� ക�നിക��ാണ് കരാ�

ന�കിയിരി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ�ിേമ�് �കയിൽ നി�ം 600 േകാടി �പ അധികമായ ��ത കരാ� അംഗീകരി�ാൻ ഉ�ായ

സാഹചര�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) മ�രാധി�ിത െട�ഡ�ക��് നി��ഷി�ി�� നിയമ�� പാലി�െകാ�ാേണാ െക- േഫാ�

പ�തി�െട െട�ഡ� നടപടിക� ���ിയാ�ിയിരി��ത് എ�് വിശദമാ�ാേമാ;  ഇെ��ി�



ഇതിെ� കാരണ�� വ��മാ�ാേമാ?

ഏറനാട് ൈല�സ് പാേ�ജിെ� െട�ർ നടപടിക�

659. �ീ.െക.സി.േജാസഫ്

,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�

,, അനി� അ�ര

,, േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) �ാ�സ് �ിഡ് പ�തി�മായി ബ�െ�� ഏറനാട് ൈല�സ് പാേ�ജിെ� െട�ർ നടപടികളി�

പെ���ാനായി എ� ക�നിക� �ീ-ക�ാളിൈഫ െച� എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �ീ-ക�ാളിൈഫ െച� ക�നികളി�  ര� ക�നിക�  മാ�ം െട�ർ നടപടികളി�

പെ���ാ��ായ സാഹചര�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) െട�ർ ന��േ�ാ� എ�ിേമ�ി� പ� ശതമാന�ി� �ടാ� പാടി� എ� സ��ാ� ഉ�രവ്

നിലനി�െ� �ാ�ൈല�് എ� ക�നി�്  90  േകാടി �പ എ��ി�  െട�ർ

അ�വദി�ാ��ായ സാഹചര�ം വിശദമാ�ാേമാ?

വ�കിട/െച�കിട ജലൈവദ�ത പ�തിക�

660. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിെ� നിലവിെല സാഹചര�ം പരിഗണി�് വ�കിട/െച�കിട ജലൈവദ�ത പ�തിക�

ആരംഭി�വാ� സ��ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ി� ഇതിെ� വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) ആതിര��ി ജലൈവദ�ത പ�തി ആരംഭി�വാ�  സ��ാ�  എെ��ി�ം നടപടിക�

ആരംഭി�ി�േ�ാ; ഇതി� സ�ീകരി� �ട�നടപടിക�െട വിശദാംശം ന��േമാ?

ൈവദ�തി ഉ��ാദന പ�തിക�

661. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം ഏെത�ി�ം ൈവദ�തി ഉ��ാദന പ�തിക�

��തായി ആരംഭി�ി�േ�ാ;ഉെ��ി� വിശദാംശം ന��േമാ?

�ഗ��-മാട��റ ൈഹേവാ�േ�ജ് ഡയറ�് കറ�് പ�തി

662. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) ഛ�ീസ് ഗഡി� നി�ം തമിഴ് നാ�ിെല �ഗ�� വഴി േകരള�ി� ൈവദ�തി എ�ി��തി��

�ഗ��-മാട��റ  320  െക.വി.  ൈഹേവാ�േ�ജ് ഡയറ�് കറ�് പ�തി�െട നിലവിെല

�ിതിെയ�ാെണ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തിയി�െട എ� െമഗാവാ�് ൈവദ�തി സം�ാന�് എ�ി�വാ� സാധി�െമ�്

അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഈ പ�തി �ാവ��ികമാ��േതാ��ടി ൈവദ�തി �ാമമി�ാ� സം�ാനമായി േകരളം

മാ�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

�ാ�സ് �ിഡ് െട�ഡ� �ീ ക�ാളിഫിേ�ഷ� നിബ�നക�

663. �ീ.വി.ഡി.സതീശ�

,, തി�വ�� രാധാ���

,, ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കി�ബി വഴി നട�ിലാ�� �ാ�സ് �ിഡ് പ�തിക�െട െട�ഡ� നടപടികളി� പെ����

ക�നിക��ായി �റ�ിറ�ിയ �ീ ക�ാളിഫിേ�ഷ� നിബ�നകളി� െക.എസ്.ഇ.ബി.  മാ�ം

വ��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ന�കാേമാ;

(ബി) �ാ�സ് �ിഡ് പ�തിക�െട െട�ഡ�  നടപടികളി�  പെ���� ക�നിക��ായി

�റ�ിറ�ിയ �ീ ക�ാളിഫിേ�ഷ�  നിബ�നകളി�  മാ�ം വ��ാ�ളള സാഹചര�ം

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) െക.എസ്.ഇ.ബി. � താ�ര��� ക�നികെള മാ�ം ഉ�െ���ി ര� ��് ക�നികെള മാ�ം

പെ���ി�െകാ�് കാ���  �പെ���ി,  അവ�  പര�രധാരണേയാെട ഉയ�� നിര�ി�

പ�തിക� വീതിെ����തിനാണ് �ീ ക�ാളിഫിേ�ഷ� നിബ�നക� വഴിെയാ��ിയത് എ�

ആേ�പം ��യി�െപ�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

�ാ�സ് �ിഡ് പ�തി�െട നി��ാണ കരാ�ക�

664. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി.

,, എ� .എ.െന�ി��്

,, ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�

,, സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബി വഴി െെവദ�തി േബാ�ഡ് നട�ിലാ�� �ാ�സ് �ിഡ് പ�തി�െട നി��ാണ കരാ�ക�

ഏെതാെ� ക�നിക��ാണ് ന�കിയി�ളളെത�് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ��ത കരാ�ക�  വ�കിട ക�നിക��് ന�കിയത് സംബ�ി� ആേ�പ��

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) പ�തി�െട െട�� നടപടികളി� ക�ാ�് െച� ഏ��ം �റ� �ക എ�ിേമ�് �കേയ�ാ�

പ�് ശതമാന�ി� ��തലാെണ�ി� റീ െട�� െച�ണെമ�ം അതി�േശഷ�ം ഇ�കാരം



തെ� സംഭവി�ാ� എ�ിേമ�് ���ണെമ�ം വ�വ��േ�ാ;

(ഡി) ഇൗ വ�വ� ത���് ബാധകമെ��് െക.എസ്.ഇ.ബി.  നിലപാട് എ��ി�േ�ാെയ�്

വ��മാ�ാേമാ?

�ാ�സ് �ിഡ് പ�തിക�െട െട�ർ

665. �ീ.േറാഷി അഗ�ി�

,, പി.െജ.േജാസഫ്

,, േമാ�സ് േജാസഫ്

േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) �ാ�സ് �ിഡ് പ�തിക�െട നട�ി�ിനാ�� െട�റി�  ഏതാ�ം ചില ക�നിക��ായി

േയാഗ�താ നിബ�നകളി� മാ�ം വ��ിയത് എ�ിനാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) െക.എസ്.ഇ.ബി. ചി�ിര�രം യാ�ഡിെല നി��ാണ�ിന് അട�� �ക കണ�ാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) പ�തി�െട നട�ി�ി�  എ�ിേമ�് �ക വളെര ഉയ�� നിര�ിലാെണ� ആേ�പം

പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ഡി) സ��ാ� ക�നികളിെല എ�ിേമ�് �ക പി.ഡ��.ഡി.  േറ�ിേന�ാ� ഉയ�� നിര�ിലാകാ�

ഉ�ായ കാരണം വ��മാ�ാേമാ?

ജലൈവദ�ത പ�തിക�

666. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം എ� �ണി�് ൈവദ�തി �തിയതായി

ഉ��ാദി�ി�െവ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ൈവദ�ത നിലയ�ിെ� േപര്,  �ാപിതേശഷി,  നി��ാണം ആരംഭി� തീയതി,  ഉ��ാദനം

ആരംഭി� തീയതി, നിലവിെല ഉ��ാദന�മത എ�ിവ വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഏെത�ി�ം ജലൈവദ�ത പ�തിക�െട നി��ാണ �വ��നം നിലവി� തട�െ��ി�േ�ാെയ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) എ�ി� വിശദവിവര�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

ആല�� മ�ല�ിെല പ�തിക�

667. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) 2019-20  സാ��ിക വ�ഷ�ി�  ആല��  നിേയാജക മ�ല�ി�  ഊ�� വ��്

നട�ാലാ�വാ� തീ�മാനി�ി�ളള പ�തിക�െട �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത മ�ല�ി� കഴി� സാ��ികവ�ഷം ആരംഭി��ം നാളി�വെര ���ിയാ�വാ�

കഴിയാ��മായ ���ിക�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

െഷാ��� മ�ല�ിെല ൈവദ�തി വ��ിെ� പ�തിക�

668. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െഷാ���  നിേയാജകമ�ല�ി�  2019-20  വ�ഷം ൈവദ�തി വ��് നട�ിലാ�വാ�

തീ�മാനി� പ�തിക� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തിക�െട നിലവിെല �ിതി�ം �വ��ന �േരാഗതി�ം വ��മാ�ാേമാ?

െപരി��മ� മ�ല�ി� െക.എസ്.ഇ.ബി. നട�ിലാ�� പ�തിക�

669. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െപരി��മ� നിേയാജക മ�ല�ി�  2016-17  ന് ��് ആരംഭി��ം നാളി�വെര

���ിയാകാ��മായ െക.  എസ്.ഇ.ബി.  വഴി നട�ിലാ�ി വ�� പ�തിക�  ഏെത�ി�ം

നിലവി�േ�ാ; എ�ി� ഓേരാ�ിെ��ം നിലവിലെ� അവ��ം കാലതാമസ�ിന് കാരണ�ം

വ��മാ�േമാ;

(ബി) 2016-17 � േശഷം ആരംഭി��ം നട�ിലാ�ിയ�മായ ���ിക�െട വിശദാംശ�ം നിലവിലെ�

അവ��ം അറിയി�േമാ; ഇനി�ം ആരംഭി�ാ� ���ിക�ം അവ�െട കാലതാമസ�ിെ�

കാരണ�ം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ��ത ���ിക�  ���ിയാ��തിെല കാലതാമസം ഒഴിവാ��തിന് ക�ശന നി�േ�ശം

ന��േമാ?

ഒ��നിേയാജകമ�ല�ിെല പ�തിക�

670. �ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഒ��  നിേയാജകമ�ല�ി�  ൈവദ�തി വ��്  2019-20  സാ��ികവ�ഷ�ി�

നട�ിലാ�ാ� തീ�മാനി�ി�� പ�തിക� ഏെതാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

�ാ�സ് �ിഡ് 2.0 പ�തിയി�െട നട�ിലാ�ാ�� പാേ��ക�

671. �ീ.പി.ടി. േതാമസ്

,, എ.പി. അനി� �മാ�



,, അ�പ് േജ�ബ്

,, േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കി�ബി വഴി നട�ിലാ�� �ാ�സ് �ിഡ്  2.0  പ�തിയി�െട ഏെതാെ� പാേ��കളാണ്

െക.എസ്.ഇ.ബി. നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി��ത് എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇ�വെര കരാ� ന�കിയ എ�ാ പ�തിക�െട�ം േബാ�ഡ് ഉ�ര�ക� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഇതി� ഏെതാെ� പാേ��ക�െട നട�ി�ിനായി ഏെതാെ� ക�നിക��ാണ് നാളി�വെര

കരാ� ന�കിയിരി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) മ�രാധി�ിത െട�ഡ�  നടപടികളി�െടയാേണാ എ�ാ െട�ഡ�  നടപടിക�ം

���ിയാ�ിയിരി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) കി�ബി വഴി നട�ിലാ�� �ാ�സ് �ിഡ്  2.0  പ�തിയി�െട നട�ിലാ�� ഏെതാെ�

പാേ��ക�െട നട�ി�ിനായി ന�കിയ കരാ�  �കയാണ് എ�ിേമ�് �കേയ�ാ�  ഉയ��

നി���ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ?

ൈവദ�തി നിയമ േഭദഗതി ബി�

672. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക�സ��ാ� െകാ�വ� ൈവദ�തി നിയമ േഭദഗതി ബി�ി� േ�ാസ് സ�ിഡി സ�ദായം

അവസാനി�ി��തി�ം സ�കാര�വ�കരണ�ി�ം നി�േ�ശ�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ�ി�  ഉപേഭാ�ാ�െള േദാഷകരമായി ബാധി�� ഇ�രം വ�വ�ക��് പരിഹാരം

കാ��തിന് സ�ീകരി�ാ�േ�ശി�� നടപടിെയെ��് വ��മാ�ാേമാ?

ന�ളം താപെെവദ�ത നിലയം

673. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല ന�ളം താപെെവദ�ത നിലയ�ി�  ഇേ�ാ�  െെവദ�തി ഉ�പാദനം

നട��േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇൗ നിലയ�ിെ� ഉ�പാദനേശഷി എ�യാെണ�ം നിലവി�  ഉ�പാദി�ി�� െെവദ�തി

എ�യാെണ�ം െവളിെ���േമാ;

(സി) ഉ�പാദനം �റയാ� എെ��ി�ം കാരണ��േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�േമാ?

അ�മാലി നിേയാജക മ�ല�ിെല ൈവദ�തി �ാമം

674. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) അ�മാലി നിേയാജകമ�ല�ിെല ൈവദ�തി�ാമ�ം േവാ�േ�ജ് �ാമ�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� ആയത് പരിഹരി�ാ� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാമാെണ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ�േശഷം അ�മാലി നിേയാജകമ�ല�ി�  സബ് േ�ഷ�

നവീകരണ�ി�ം �ാ�േ�ാമ�  �ാപി��തി�മായി എ� �ക െചലവാെയ�് െസ��

തിരി�� വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) കഴി� ര�് �ളയ�ി�െ��് തക�� എ� �ാ�േ�ാമറാണ് �ന:�ാപി�െത�ം

ഓേരാ�ി�ം എ� �പവീതമാണ് െചലവായി��െത�ം ഇനം തിരി�� വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഈ സ��ാ� അധികാരേമ�േശഷം അ�മാലി നിേയാജകമ� ല�ി� ��തായി എ� ഗാ�ഹിക

ൈവദ�തകണ�� ന�കിെയ�് െസ�� തിരി�� വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ?

തി�വ�ാടി മ�ല�ിെല െെവദ�തി ഉ�ാദന, �സരണ, വിതരണ പ�തിക�

675. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െെവദ�േതാ�ാദന�ിന് തി�വ�ാടി നിേയാജക മ�ല�ി�  നിലവി�� പ�തിക�

ഏെതാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തിക�െട നിലവിെല അവ� എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ടി നിേയാജകമ�ല�ിെല െെവദ�തി �സരണ - വിതരണ പ�തിക�െട നിലവിെല അവ�

എ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

�സരണന�ം �റ�ാ� പ�തിക�

676. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാരേമ�തി�േശഷം ൈവദ�തി �സരണന�ം �റ��തിനായി എെ��ാം

പ�തിക� നട�ിലാ�ിയി�െ��് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇതി�െട എ�മാ�ം �സരണന�ം ഒഴിവാ�ാ� സാധി�െവ�് അറിയി�േമാ?

സൗേരാർജ ൈവദ�തി

677. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) വീ�ക�െട േമൽ�രകളിൽ േസാളാർ പാനൽ ഉപേയാഗി�െകാ�് ൈവദ�തി നിർ�ി�� പ�തി

വിജയകരമായി��േവാ; ഇ��കാരം ഏകേദശം എ� �ണി�കൾ �ാപി�ാൻ സാധി�; ഇതിൽ

നി�ം എ� ൈവദ�തി േബാർഡി� ലഭി�െവ�ം വ��മാ�ാേമാ;



(ബി) ��ത പ�തി ഇേ�ാൾ നിലവി�േ�ാ; പ�തി വിജയകരമാെണ�ിൽ ഇത് വ�ാപി�ി��തി��

നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ��ത പ�തി�് അേപ� നൽ��തി�� വിശദവിവര�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ?

സൗേരാ��ൈവദ�തി ഉ�ാദനം

678. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം സൗേരാ���പേയാഗി�് ൈവദ�തി

ഉ�ാദി�ി��തിനായി എെ��ാം പ�തിക� നട�ിലാ�ിയി�െ��് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇതി�െട എ� ൈവദ�തി അധികമായി ഉ�ാദി�ി�ാനായി എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ േമഖലയി� ��ത� പ�തിക� നട�ിലാ�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശം

അറിയി�േമാ?

ൈഹമാ�് / മിനിമാ�് ൈല�ക� �ാപി��തി�� വ�വ�കൾ

679. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) എം.എ�.എ. ഫ�്, എം.പി. ഫ�്, തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന ഫ�് �ട�ിയവ ഉപേയാഗി�്

�ാപി�� ൈഹമാ�്  /  മിനിമാ�് ൈല�കളി�  ൈവദ�തി ലഭി�ാ�� നടപടി�മം

എ�ാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇ�രം എ�ാ കണ��ക��ം ഇല�ിക് േപാ�് �ാപിേ���േ�ാ; നിലവി�� ഇല�ിക്

േപാ�ി� നി�് എ� അകല�ി� �തിയ ൈല�് �ാപി�േ�ാഴാണ് �തിയ ഇല�ിക് േപാ�്

�ാപിേ��ത്; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഈ ഫ�കൾ വിനിേയാഗി� �ാപി�� ൈഹമാ�്  /  മിനിമാ�് ൈല�ക��് ൈവദ�തി

കണ�ൻ ലഭി�വാൻ ഒേര നിയമം / വ�വ�യാേണാ നിലവി��ത്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

േദശീയപാതയി� എ�.ഇ.ഡി ൈല�ക� �ാപി��ത്

680. �ീമതി �. �തിഭ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ജി�ാ േറാഡ് �ര�ാ കൗ�സിലി�  നി�ം േദശീയപാതയി�  എ�.ഇ.ഡി ൈല�ക�

�ാപി��തിന് െക.എസ്.ഇ.ബി �് എ� �കയാണ് ൈകമാറിയി��ത് എ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ �ക വിനിേയാഗി�് നട�ിലാ�ിയ പ�തിക� ഏെതാെ�െയ�ം ഏത് ഏജ�സി വഴിയാണ്

പ�തി നട�ിലാ�ിയത് എ�ം ഇവ�െട െമയി�ന�സ് േകാ��ാ�് എ� വ�ഷേ��ാണ്

എ�ം വിശദമാ�ാേമാ?



പാറ�ാല മ�ല�ിെല േവാ�േ�ജ് ഇം��െമ�് പ�തിക�

681. �ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) പാറ�ാല നിേയാജക മ�ല�ിെല െക.എസ്.ഇ.ബി. െസ��കളി� ഏെത�ി�ം േവാ�േ�ജ്

ഇം��െമ�് പ�തിക� നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; ആയതിെ� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) �തിയ ൈവദ�തി കണ�� ലഭി��തിന് അേപ�ക��് ചില െസ�� ആഫീ�കളി� നി�ം

��ി��് അ�ഭവെ���ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  മ�ല�ിെല ഓേരാ െസ��

ആഫീ�കളി�ം എ� വീതം അേപ�കളാണ് ഇനി�ം കണ�� ലഭ�മാ���മായി ബ�െ��്

നിലവി�ളളത് എ�� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

ൈവ�ിനി� �തിയ െസ�� ഓഫീസ്

682. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഏഷ�യിെല ഏ��ം ജനസാ�തേയറിയ ൈവ�ിനി�, നിലവിെല ഉപേഭാ�ാ��െട ബാ�ല�ം

പരിഗണി�ം കായ�, േതാട് എ�ിവ നിറ� ���തി കണ�ിെല��ം �തിയ െസ��

ഓഫീസ് ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

െച��� ൈവദ�തി ആഫീസിന് �തിയ െക�ിടം

683. �ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െച��� ൈവദ�തി ആഫീസിന് �തിയ െക�ിടം നി��ി��തിന് സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ൈവദ�തി �സരണ ന��ം തട��ം ഒഴിവാ��തിന് നി�േ�ശി�ി��

ഐ.പി.ഡി.എസ്'(ഇ�േ��ഡ് പവർ െഡവല�െമ�് �ീം)  പ�തി െച��രി�

ആരംഭി�ി�േ�ാ;എ�ി�  വിശദാംശ��  ലഭ�മാ�ാേമാ;  ��ത പ�തി എ�േ��്

���ീകരി�വാനാണ് ഉേ�ശി�ി��െത�് െവളിെ���േമാ?

മറ�� സബ് േ�ഷ�

684. �ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം അ�വദി��ം നി��ാണ ���ിക�

ആരംഭി�ി���മായ മറ��  സബ് േ�ഷ�മായി ബ�െ�� നടപടിക�  നിലവി�  ഏ�

ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;



(ബി) ��ത പ�തിയി�  അവേശഷി�� ���ിക�  എെ��ാമാെണ�ം ��ത ���ിക�

സമയബ�ിതമായി ഈ സ��ാരിെ� കാല�് ���ീകരി��തി��� നടപടി

സ�ീകരി�േമാെയ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

േപാ�യി�ം കാ���ിയി�ം �തിയ സബ് േ�ഷ�

685. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

െകഎസ്.ഇ.ബി. �െട ചാല�ടി, െകാര�ി സബ് േ�ഷ�ക� വിഭജി�് യഥാ�മം േപാ�, കാ���ി

എ�ിവിട�ളി� �തിയ സബ് േ�ഷ�ക� അ�വദി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ?

ഞാറ�ലിെല േവാ�േ�ജ് �ാമം

686. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഞാറ�� 66 െക.  വി സബ് േ�ഷൻ,  110 െക.  വി സബ് േ�ഷനാ�യ��ി �േദശെ�

േവാ�േ�ജ് �ാമം പരിഹരി�ണെമ� ആവശ�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ�ി�, ��ത വിഷയ�ിൽ എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�െവ�് വിശദമാ�ാേമാ?

െകായിലാ�ിയിൽ �തിയ സ�േ�ഷ�

687. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകായിലാ�ി നഗര�ാ��േദശ�് �തിയ സ�േ�ഷ�  ആരംഭി���മായി ബ�െ��്

െക.എസ്.ഇ.ബി. എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി� വ��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത സ�േ�ഷ�  അടിയ�രമായി �ാപിേ��തിനാ�  ഇ�ാര��ിേല�ായി

െക.എസ്.ഇ.ബി.  കെ��ിയ സ�കാര�വ��ിക�െട �മി �ടി ഇതിനായി പരിഗണി�േമാ;

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത സ�േ�ഷ�  ആരംഭി�� കാര�ം െക.എസ്.ഇ.ബി.�െട അടിയ�ര

പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

െന�ാ�ി�കര ഉൗ�േപാ�ിരിയി� സബ് േ�ഷ�

688. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െന�ാ�ി�കര നിേയാജകമ�ല�ിെല �ള��  ഉൗ�േപാ�ിരിയി�  സബ് േ�ഷ�

�ാപി��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സബ് േ�ഷ�  �ാപി��തി� േവ�ി�� ഡി.പി.ആ�. ത�ാറാ�� �മതല ആ��ാണ്

ന�കിയെത�് വ��മാ�ാേമാ; ഡി.പി.ആ�. 2020 മാ��ി� ���ികരി�ാ� കഴി�േമാ എ�്



വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) 2016-17 വ�ഷ�ി� ന�കിയ നിേവദന�ിേ�� സബ് േ�ഷ� നി��ാണ�മായി ബ�െ��

നടപടി �മ�� െെവ��തിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ ?

പ�ാ�ി മ�ല�ിൽ അ�വദി�ി�� 110 െക.വി സബ് േ�ഷൻ

689. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) പ�ാ�ി മ�ല�ിൽ ആരംഭി��  110  െക.വി.  സബ് േ�ഷെ� നിലവിെല �ിതി

വ��മാ�ാേമാ; പ�തി �ർ�ീകരി��തി� ഇനി�ം എ� നാെള��െമ� അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി െകാ�� േന��ൾ എെ�ാെ�യാെണ� വിശദമാ�േമാ?

മരവ��് 110 െക വി സബ് േ�ഷ�

690. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ��� നിേയാജക മ�ല�ിെല കാടാ�ഴ, ��ന�ാണി, എട��, വളാേ�രി �ട�ിയ

�േദശ���് �ണകരമാ�� രീതിയി� മരവ��് 110 െക വി സബ് േ�ഷ� നി��ി��ത്

സംബ�ി� നിലവി�� െ�േ�ാസ� പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) മല�റം �ാ��ിഷ� െഡപ��ി ചീഫ് എ�ിനീയ� സാധ�താപഠനം നട�ിയ ��ത െ�േ�ാസ�

അംഗീകരി�് പ�തി �ാവ��ികമാ�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത പ�തി�് െചലവാ�� �ക എ�െയ�ം പ�തി കി�ബിയി� ഉ�െ���ി അംഗീകാരം

ന��വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�ം വ��മാ�ാേമാ?

��ിേ�ാ� 110 KV സബ് േ�ഷ� നി��ാണം

691. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല ��ിേ�ാ� 110 KV സബ് േ�ഷ� നി��ാണ�ിന് േബഡ��

വിേ�ജിെല വലിയപാറയി� 3 ഏ�� റവന� �മി െക.എസ്.ഇ.ബി. �് പാ�വ�വ�യി� ന�കി

ഉ�രവായി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) �മി ലഭ�മായതിെ� അടി�ാന�ി�  ��ത സബ് േ�ഷെ� നി��ാണ ���ി എേ�ാ�

ആരംഭി�ാനാ�െമ�് വിശദമാ�ാേമാ?

െക.എസ്.ഇ.ബി. ഇല�ിസി�ി വ��� ത�ിക�െട േയാഗ�തയി� മാ�ം



692. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ഇ.ബി.  ഇല�ിസി�ി വ���  ത�ികയിേല�് അേപ�ി��തി� നിലവി��

േയാഗ�താ മാനദ�ം എ�ാെണ�് അറിയി�ാേമാ; ഇതി� നാലാം �ാ�് ജയി�ക�ം പ�ാം

�ാ�് ജയി�ാതിരി�ക�ം െച�ണെമ�് നിബ�ന�േ�ാ;

(ബി) എസ്.എസ്.എ�.സി.�് ഏെറ�െറ �� ശതമാനം വിജയം ഉ�ാ�� �തിയ സാഹചര��ി�

ഉപരിപഠന�ി� േയാഗ�ത േനടി എ� ഒ��ാരണ�ാ�  ഈ ത�ികയി�  േജാലി�

അേപ�ി��തി� അവസരം നിേഷധി��ത് നീതിേകടാെണ� വ�ത വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(സി) എസ്.എസ്.എ�.സി.  കഴി� േശഷം േയാഗ�ത,  സാ��ിക സാ�ഹിക സാഹചര���

എ�ിവ കാരണം ഉപരിപഠന�ി� �ട�പഠനം അസാധ�മായ ഹതഭാഗ���് ഉയ��

ത�ികകളിേല�� മ�ര പരീ�ക�  വിജയി�ാ�  വളെര ��ി��ായതിനാ�, ഇ�രം

നിബ�നക� ഇ�ര�ാെര ��ത� േദാഷകരമായി ബാധി�ം എ�് വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ഡി) നിലവിെല സാഹചര��ി� െക.എസ്.ഇ.ബി.  ഇല�ിസി�ി വ��� ത�ിക�െട േയാഗ�തയി�

മാ�ം വ���തിന് െെവദ�തി വ��് �� െെകെ���േമാ?

സി.സി.ടി.വി ക�ാമറക��ായി ൈവദ�ത േപാ�കളി�െട േകബി�

693. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�ര മ�ല�ി�  നിേയാജകമ�ലം ആ�ി വികസന പ�തിയിൽ ഉ�െ���ി

സി.സി.ടി.വി ക�ാമറക�  �ാപി��തിന് െക.എസ്.ഇ.ബി�െട ൈവദ�ത േപാ�കളി�  �ടി

സൗജന�മായി േകബി� ഇ��തിന് അ�മതി ആവശ�െ��് �ലം എം.എ�.എ ന�ിയ ക�്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത അ�മതി ന���തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

ഇടമ�-െകാ�ി-�ടം�ളം ൈല� ടവറിന് �ലെമ��തിന് ന�പരിഹാരം

694. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഇടമ�-െകാ�ി-�ടം�ളം 440KV ൈലനിെ� ടവ� പണി���മായി ബ�െ��് �ലെമ��

വകയി� ക����ി നിേയാജക മ�ല�ിെല എ� ആ�ക��് ന�പരിഹാരം ന�കിയി��്

എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ടവ�  നി��ാണ�മായി ബ�െ��് ഇനി എ� വ� ഉടമക��് ന�പരിഹാരം

ന�കാ��്; ആയത് എേ��് ന��ം എ�് അറിയി�ാേമാ?

നില�രി� �ഗ�ഭ േകബി�ക� വഴി െെവദ�തി



695. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) നില�� സബ് ഡിവിഷന് കീഴി� വഴി�ടവ് പ�ായ�ിെല ��െ�ാ�ി, അള�� ആദിവാസി

േകാളനികളിേല�് �ഗ�ഭ േകബി�ക� വഴി െെവദ�തി എ�ി�ത് ഏത് വ�ഷ�ിലാെണ�ം ഏത്

സ��ാരിെ� കാല�ാണ് ഇത് ���ീകരി�െത�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഏ� പ�തിയി�  ഉ�െ���ിയാണ് ഇത് നി��ഹി�ി�ളളെത�ം പ�തി�ായി എ� �ക

െചലവഴി�ി�െ��ം വിശദമാ�ാേമാ?

േകാട�രയി� �ാ�േ�ാ�മ� മാ�ി�ാപി��തിന് നടപടി

696. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െന�ാ�ി�കര നിേയാജക മ�ല�ിെല �ഴി��് െക.എസ്.ഇ.ബി. ഓഫീസിന് കീഴി� വ��

െച��  �ാമപ�ായ�ിെല േകാട�രയി�  േറാഡ് െെസഡി�  അപകടകരമായ രീതിയി�

�ാപി�ിരി�� �ാ�േ�ാ�മ�  മാ�ി�ാപി��തിന് എ�് നടപടി സ�ീകരി�െവ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േകാട�രയിെല �ാ�േ�ാ�മ� മാ�ി�ാപി��തിന് േവ�ി െക.എസ്.ഇ.ബി. അധി�ത� �ല

പരിേശാധന നട�ിയി�േ�ാ എ�് വിശദമാ�ാേമാ; �ല പരിേശാധന�െട അടി�ാന�ി�

�ാ�േ�ാ�മ� എേ�ാ� മാ�ം എ�് വ��മാ�ാേമാ?

ഉ��െപാ�ലി� ക�യം പവ�ഹൗസി��ായ നാശ ന���

697. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കഴി� ആഗ�് മാസ�ി�  ക�യം പവ�  ഹൗസിന���ായ ഉ��െപാ�ലി�  ക�യം

പവ�ഹൗസി��ായ നാശ ന���  കണ�ാ�ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  എെ��ാം

നാശന��ളാണ് ഉ�ായെത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഉ��െപാ�ലിെന�ട��് നില� ൈവദ�തി ഉ�ാദനം �നരാരംഭി��തിനായി ക�യം

പവ�ഹൗസി� സ�ീകരി� അടിയ�ര നടപടിക� എെ��ാമാെണ�റിയി�ാേമാ;

(സി) ഉ��െപാ�ലി� നി�ം പവ�ഹൗസിെന സംര�ി� നി���തിനായി എെ��ി�ം പ�തിക�

സ��ാരിെ� പരിഗണനയി�േ�ാ;  ആയത് നട�ിലാ��തി�� നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാ

എ�് െവളിെ���ാേമാ?

േകരള സഹകരണ അംഗ സമാശ�ാസനിധി

698. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) സ��ാരിെ� 22.06.2018-െല സ.ഉ.(ൈക) 22/2018/സഹ. ന�� ഉ�രവ് �കാരം േകരള

സഹകരണ അംഗ സമാശ�ാസനിധി �പീകരി�് ഉ�രവായി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ഫ�ി�  നി�് സഹകാരിക�� �ക അ�വദി� �ട�ിയി�േ�ാ;എ�ി�  എ� �ക

അ�വദി� എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�വെര അ�ഹരായവ�� �ക അ�വദി� ന�ിയി�ിെ��ി�  ആയതിെ� കാരണം

വ��മാ�ാേമാ?

െകയ� േഹാം പ�തി

699. �ീ.േതാമസ് ചാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സഹകരണ വ��ിെ� േന�ത��ി� സ��ാ� െകയ� േഹാം പ�തി ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��നാ�ി� ��ത പ�തി നട�ിലാ�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ ?

േ�ഡ് മാഫിയക�െട�ഷണം ഒഴിവാ�ാൻ ��െ� �� പ�തി

700. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ്

,, സി. െക. ശശീ��

,, �രളി െപ�െന�ി

,, സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�ജന�െള ൈമേ�ാഫിനാ�സ് ക�നിക�െട�ം േ�ഡ് മാഫിയക�െട�ം �ഷണ�ി�

നി�ം ര�ി��തിനായി ��െ� �� എ� േപരി� പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത പ�തി �കാരം എ� �പയാണ് സഹായം ന���െത�ം തിരി�ടവിെ� കാലാവധി

എ�െയ�ം പലിശനിര�് എ�കാരമാെണ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) പ�തി എ�ാ ജി�കളിേല�ം വ�ാപി�ി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം ന�കാേമാ?

മണ�രിെല െകയ�േഹാം പ�തി

701. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകയ�േഹാം പ�തി �കാരം മണ�� മ�ല�ി� നി��ി�� വീ�ക�െട വിശദ വിവര��

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ആയത് �കാരം മ�ല�ി� എ� വീ�ക� ഇ�വെര ���ീകരി� എ�് അറിയി�ാേമാ?

ഒ��വണ തീ��ാ�� പ�തി



702. �ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിവിധ സഹകരണ �ാപന�ളി�  നി�ം വാ�െയ��് �ടിശികയായവ��് ഒ��വണ

തീ��ാ�� പ�തി നിലവി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) കാ�ഷിക കടാശ�ാസ പ�തി �കാരം സ�ീകരി� അേപ�കളി�േമ� സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�

എെ�ാെ�യാെണ�ം ��ത പ�തിയിേല�് അേപ� ന�േക�ത് എ�വെരയാെണ���

വിവര�� അറിയി�ാേമാ?

ഒ� േകാടിയിലധികം �ക പിൻവലി��തിന് ഏർെ���ിയ നി�തി

703. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഒ� േകാടി �പയി� ��ത� �ക പണമായി പി�വലി�ാ� 2 ശതമാനം നി�തി ന�കണെമ�

വ�വ� �ാഥമിക സഹകരണ ബാ�ക�  ഉ�െ�െട�� എ�ാ സഹകരണ സംഘ���ം

ബാധകമാെണ�് ആദായ നി�തി വ��് അറിയി�ി�േ�ാ;

(ബി) പി�വലി�� പണ�ിന് നി�തി അട�ിെ��ി� പിഴ ഈടാ��തിന് �റെമ നി�തി െവ�ി�ിന്

സഹായം ന�കിയതായി കണ�ാ�ി �ിമിന� നടപടി സ�ീകരി�െമ�് ആദായ നി�തി വ��്

സഹകരണ സംഘ���് േനാ�ീസ് ന�കിയി�േ�ാ;

(സി) ഈ �തിയ വ�വ� സം�ാനെ� �ാഥമിക സഹകരണ ബാ�ക��ം,  സഹകരണ

സംഘ���ം േദാഷകരമായി ബാധി�� ഒ�ാകയാ� ഇ�ാര��ി� അടിയ�ര ഇടെപട�ക�

നട�േമാെയ�് െവളിെ���േമാ?

സഹകരണ ബാ�ക� ആദായ നി�തി െകാ��ണെമ� വ�വ�

704. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2007-െല േക� നിയമം അ�സരി�് സഹകരണ ബാ�ക�  ആദായ നി�തി െകാ��ണം

എ�തിെ� �വ� പിടി�് �ാഥമിക കാ�ഷിക വാ�ാ സംഘ��  നി�തി െകാ��ണെമ�

തര�ി� ��ത നിയമേഭദഗതി െത�ായി വ�ാഖ�ാനി�തിെ� അടി�ാന�ി� 2007 �ത� 11

വ�ഷ�ാലെ� ആദായനി�തി അട�ണെമ� ആദായ നി�തി വ��് നി�േ�ശെ� �ട��്

ഡിേ�ാസി�ിെ� വലിെയാ� ഭാഗം ആദായനി�തി അട�േ��ി വ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതി�  നി�ം �ാഥമിക സംഘ�െള ഒഴിവാ��തിന് സ��ാരിന് എ�് നടപടി

സ�ീകരി�ാനാ�െമ�് വിശദമാ�ാേമാ?

േകരള ബാ�്



705. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള ബാ�് �പീകരണ�ിന് തത��ി� അംഗീകാരം ന�കിയേ�ാ� ആ�.ബി.ഐ �േ�ാ�്

വ� വ�വ�ക� എെ�ാെ�യായി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത വ�വ�ക� ��� േതാതി� നട�ിലാ�ിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) ആ�.ബി.ഐ ന�കിയ നി�േ�ശ��  മറികട��തിന് സഹകരണ നിയമ�ി�  എെ�ാെ�

േഭദഗതികളാണ് െകാ� വ�െത�് അറിയി�ാേമാ?

േകരള ബാ�്

706. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സഹകരണ ബാ�കളി� നിെ��ാം വ�ത��മായി വാണിജ�ബാ�കേളാട് മ�രി�വാ� ��തായി

�പീകരി�� േകരള ബാ�ിന് സാധി�േമാ;  ഇതിനായി എെ�ാെ� ത�ാെറ��കളാണ്

നട�ിയി��ത്;

(ബി) ശ�മായ സാ��ിക െക�റ�്, സാേ�തിക മികവ്, െ�ാഫഷണ� മാേനെ��് എ�ിവ േകരള

ബാ�ിന് ഉറ�ാ�വാ� സാധ�മാ�േമാ;

(സി) അ�ബ� ബാ�ക��് വ�വ� െച�ി�� അേത മാ�കയി� േകരള ബാ�ിെ� േബാ�ഡ് ഓഫ്

മാേനെ��് �പീകരി�ണെമ�് ആ�.ബി.ഐ. നി�േ�ശി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ��ത നി�േ�ശം നട�ിലാ��തി�െട സഹകരണ ബാ�ക�െട നിയ�ണം ആ�.ബി.ഐ.

ക�ട�ക�ം അതിെ� ജനാധിപത� സ�ഭാവം ഇ�ാതാ���മായ അവ� സംജാതമാ�കയിേ�

; വ��മാ�േമാ?

േകരള ബാ�്

707. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിെ� സ�� പ�തിയായ േകരള ബാ�ിെ� �വ��നം ഏത് ഘ�ംവെരയായി എ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവി�� തട���  പരിഹരി�് േകരള ബാ�് യാഥാ���മാ�വാ�  എ�് കഴി�െമ�്

വിശദമാ�ാേമാ?

േകരള ബാ�്

708. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



േകരള ബാ�് �പീകരി��തി�� നടപടിക�  ���ിയായി�േ�ാ;  വിശദവിവര��

ലഭ�മാ�ാേമാ?

േകരള ബാ�്

709. �ീ.പി.ഉൈബ��

,, െക.എ�.എ ഖാദ�

,, മ�ളാം�ഴി അലി

,, പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള ബാ�് �പീകരണ�ിന് റിസ�വ് ബാ�് അംഗീകാരം നൽകിേയാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ആ�. ബി. െഎ. അംഗീകാരം ന�കിയ ഉ�രവിെ� വിശദാംശ�ൾ നൽ�േമാ ; ആ�. ബി. െഎ.

�േ�ാ�് െവ� മാനദ��� വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) ��ത ബാ�് എ�് നിലവി� വ�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) േകരള ബാ�് �പീകരണ�ിന് േശഷ�ം �ാഥമിക സഹകരണ ബാ�ക��് നിലവി� �ട��

�പ�ി� വാ� ന��വാ�ം നിേ�പം സ�ീകരി�വാ�ം സാധി�േമാ;

(ഇ) �ാഥമിക സഹകരണ ബാ�ക�െട േമ�  ആ�. ബി.  െഎ.  �െട നിയ�ണം വ�േമാ;

നിേ�പ���് �ക സ�ീകരി��തി�ം ടി. ഡി. എസ്. ബാധകമാ�േമാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

േകരള ബാ�് �പീകരണ �വ��ന��

710. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള ബാ�് �പീകരണ�ിനായി ഇ�വെര നട�ിയ �വ��ന��  എെ��ാമാെണ�്

വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) േകരള ബാ�് �പീകരണേ�ാെട �ാഥമിക സഹകരണ സംഘ�ളി� നി�ം ലഭി�വ�� വാ�ാ

ആ��ല����് തട�ം േനരി�െമ�� ക�ഷക�െട�ം െച�കിട വ�ാപാരിക�െട�ം ആശ�

പരിഹരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് അറിയി�േമാ;

(സി) േകരള ബാ�് �പീകരണ�ി�െട �ാഥമിക സഹകരണ സംഘ�� ഉ�െ�െട ആദായ നി�തി

പരിധിയി� ഉ�െ��െമ� വ�ത ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) േകരള ബാ�ിെനതിെര ബ�.െെഹേ�ാടതിയി�  നിലവി�� േക�ക�െട വിവര��

ലഭ�മാ�ാേമാ  ;  ��ത േക�ക�  ബാ�് �പീകരണ�ിന് ��് അവസാനി�ി�േമാെയ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ജി�ാ സഹകരണ ബാ�ക�െട അസ�് വാേല�ഷ�, ജീവന�ാ�െട �ന�വിന�ാസം എ�ിവ

സംബ�ി� ക�ി�ി റിേ�ാ��് ���ിയായി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ ;

(എഫ്) േകരള ബാ�ിെ� �പീകരണേ�ാ��ടി നിലവിെല സഹകരണ സംഘ�ളി�



ലഭ�മായിെ�ാ�ി�� എെ��ാം സൗകര��ളാണ് ഉപേഭാ�ാ���് ന�മാ��െത�്

െവളിെ���ാേമാ?

േകരള ബാ�് �പീകരണം

711. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള ബാ�് �പീകരണം സംബ�ി�് സ�ീകരി� �വ��ന�� എെ��ാെമ�ം �പീകരണം

എേ�ാ� സാധ�മാ�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ബാ�് �പീകരണം സംബ�ി�് നിലവി�� തട���  എെ��ാെമ�ം തട���  മാ�ി

�പീകരണം ഉറ�വ��വാനായി സ�ീകരി�് വ�� നടപടിക�  എെ��ാെമ�ം

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േകരള ബാ�് �പീകരണം യാഥാ���മാ�ക വഴി സം�ാന��ാ�� സാ��ിക വള���ം

മ� �േരാഗതിക�ം വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

േകരള ബാ�് �പീകരണം

712. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള ബാ�് �പീകരണ�ിന് ആവശ�മായ എ�ാ അ�മതി പ���ം ലഭി�ി�േ�ാ;എ�ി�

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േകരള ബാ�് �പീകരണ�ിന് സാേ�തിക തട��� ഉെ��ി� വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(സി) േകരള ബാ�ിെ� �പീകരണേ�ാെട,  സം�ാന�ി�ം ബാ�ിെ�റ ഉപേഭാ�ാ���ം

ഉ�ാ�� േന��� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

േകരള ബാ�് �പീകരണം

713. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ആരംഭി�ാനിരി�� േകരള ബാ�ിന്,  റിസ�വ് ബാ�ിെ� എ�ാതര�ി���

അ�മതി�ം ലഭ�മായി�ഴി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േകരള ബാ�മായി ലയന�ിേല�െ�ടാ� വിസ�തി�� മല�റം ജി�ാ സഹകരണ ബാ�ിെന

േകരള ബാ�ിെ� ഭാഗമാ�ാ� സ��ാ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ക;

(സി) േകരള ബാ�ിെ� �വർ�നം എ��തൽ ആരംഭി�ാനാ�െമ�ാണ് ക���െത�്

െവളിെ���േമാ?



േകരള ബാ�് േസവന��

714. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��തായി �പീകരി�� േകരള ബാ�് �േഖന,  വാണിജ� ബാ�ക�  ഈടാ��തിേന�ാ�

�റ� പലിശ നിര�ി�  കാ�ഷിക വാ�ക�  അ�വദി��തിന് സാധി�േമാ;  വിശദാംശം

ന��േമാ;

(ബി) ��ത ബാ�ി�  ഓ�ൈല�  ബാ�ിംഗ് സൗകര�ം,  എ.  �ി.  എം.,  െഡബി�് കാ�ഡ് എ�ീ

സൗകര��� ഏ�െ���വാ� ഉേ�ശി��േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സ�കാര�,  ന� ജനേറഷ� ബാ�ക� ഈടാ�� തര�ി�� േസവന ചാ��്,  പിഴ എ�ിവ

േകരള ബാ�ി� ഒഴിവാ��തി� തീ�മാനി�ി�േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) സം�ാന�് സഹകരണ ബാ�ക� കാ�ഷിക േമഖലയി� നിലവി� നട�� േസവന��

ക�ഷക��് �ണകരമ� എ� വിലയി��ലിെ� അടി�ാന�ിലാേണാ േകരള ബാ�്

�പീകരി�് ക�ഷകെര പരിര�ി�വാ� തീ�മാനി�ിരി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

േകരള ബാ�ിെ� �പീകരണം

715. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള ബാ�ിെ� �പീകരണം സംബ�ി� നടപടി�മ��െട വിശദാംശം െവളിെ���േമാ;

(ബി) ��ത ബാ�് �പീകരണ�മായി ബ�െ��് എ� തവണ റിസ�വ് ബാ�് ഓഫ് ഇ�ഡ��മായി

സ��ാ� ച�� നട�ിയി��്; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

േകരളാ ബാ�് �പീകരണനിബ�നക�

716. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�

,, ഇ.െക.വിജയ�

�ീമതി ഗീതാ േഗാപി

�ീ.വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരളാ ബാ�് �പീകരണം സംബ�ി� റിസ�വ് ബാ�് നിബ�നക� ���ീകരി�ി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ജി�ാ സഹകരണ ബാ�ക�െട ലയനേശഷ�ളള ബാ�ി� അംഗസംഘ��െട ഓഹരി വീതം വ�്

എ�ടി�ാന�ിലാെണ�് അറിയി�േമാ;

(സി) സം�ാന സഹകരണ ബാ�ിെ� റിസ�വ് ബാ�് െെലസ�സ് േകരളാ ബാ�ിനായി �ട�േമാ;

ഇതിനായി �േത�കം െെലസ�സ് എ�േ���േ�ാ; ജി�ാ ബാ�ക�െട െെലസ�സ് റിസ�വ്



ബാ�ിന് സറ�� െചേ��തായി വ�േമാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) േകരളാ ബാ�ിെ� േബാ�ഡ് ഓഫ് മാേനജ് െമ�ിെ� ഘടന എ�കാരമായിരി�െമ�്

വ��മാ�േമാ?

സം�ാന സഹകരണബാ�ിെ� കി�ാ�ടം

717. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സഹകരണബാ�ിന് കി�ാ�ടമായി എ� േകാടി �പ ഉ�ായി��െവ�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഏെതാെ� �ാപന�ളി�  നി�ാണ് ��ത �ക ലഭി�ാ��ായി��െത�്

െവളിെ���ാേമാ;

(സി) റ�്േകായി� നി�ം ലഭി�വാ��ായി�� �ക സ��ാ� ഏെ���ി�േ�ാ; എ�ി� അതിെ�

കാരണെമ�ാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) സം�ാന സഹകരണബാ�് നിലവി� എ� േകാടി �പ ന��ിലാണ് �വ��ി��െത�്

വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ജി�ാ സഹകരണ ബാ�ക� സം�ാന സഹകരണബാ�ി� ലയി�ി��േതാ��ടി നിലവി�ളള

ഏെത�ി�ം ശാഖക� അട���ി അതിെല ജീവന�ാെര പിരി�വിേട� �ിതി ഉ�ാ�േമാെയ�്

വ��മാ�ാേമാ?

സ��ാ� വാ�വാ�േ�ശി�� സഹകരണ ബാ�ിെ� ഓഹരിക�

718. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം ജി�ാ സഹകരണ ബാ�ിെ� ഓഹരിക�  വാ��തിന് സ��ാ�

തീ�മാനി�ി�േ�ാ; എ� േകാടി �പ�െട ഓഹരികളാണ് വാ�വാ�േ�ശി��ത്;

(ബി) ബാ�ിെ� �ലധന പര�ാ�ത ��വാനാേണാ ��ത ഓഹരിക� വാ�ിയത്; അതി�ളള �േത�ക

സാഹചര�ം എ�ായി��;

(സി) സാ��ിക �തി�ി േനരി�� സ��ാ�  തെ� ഇ�കാരം ഓഹരി വാ�ിയത്

നീതീകരി���താേണാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) നബാ�ഡ് ന�കിയ പാദവാ�ഷിക റിേ�ാ��് അ�സരി�് തി�വന��രം ജി�ാ സഹകരണ

ബാ�ിെ� �ലധന പര�ാ�ത എ�യാണ്; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

റ�േകാ, റ�� മാ��്, മാ���് െഫഡ് എ�ീ �� സഹകരണ �ാപന��െട വാ�ാ �ടി�ിക അട�

നടപടി



719. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റ�േകാ,  റ��  മാ��്,  മാ���് െഫഡ് എ�ീ �� സഹകരണ �ാപന���് ജി�ാ  -

സം�ാന സഹകണ ബാ�കളി�  ഉ�ായി�� വാ� �ടി�ികയായ  306.75  േകാടി �പ

സ��ാ� അട�ക��ാേയാ;

(ബി) ഇൗ �� �ാപന��െട�ം ആ�ിക� സ��ാരിന് പണയെ���ിെ�ാ�ാേണാ �ടി�ിക �ക

അ�വദി�ി�ളളത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) റ�േകാ� േവ�ി എ� �കയാണ് അട�ി�ളളത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത �ക�് �ല�മായ ആ�ി റ�േകാ�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

�തിയ സഹകരണ സംഘ��

720. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിലവിെല സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം, സഹകരണ വ��ി� കീഴി� എ� �തിയ

സഹകരണ സംഘ�� രജി�� െച�ി�െ��് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ആയതിെ� ജി� തിരി�� കണ�ക� ലഭ�മാ�ാേമാ?

സഹകരണ േമഖലയിെല അ�ിനിേ��ീവ് ക�ി�ി ഭരണം

721. �ീ.പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സഹകരണ േമഖലയിെല ജനാധിപത�ം അ�ിമറി�് ��ഖ അ��് സഹകരണ സംഘ��െട

ഭരണസമിതിയിേല�് െതരെ���് നട�ാെത അ�ിനിേ��ീവ് ക�ി�ി ഭരണം �ട��

സാഹചര�ം ഉ�ായി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) നിലവി�  ഏെതാെ� അ��് സഹകരണ സംഘ�ളിലാണ് അ�ിനിേ��ീവ് ക�ി�ി ഭരണം

നട��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) സം�ാനെ� �രിപ�ം സഹകരണ �ി�ിംഗ് മി�കളി�ം ഭരണസമിതി െതരെ���്

നട�ാെത സ��ാ� നാമനി�േ�ശം െച�വ� ഉ�െ�� ഭരണസമിതിയാേണാ നിലവി��ത്; ഇത്

സഹകരണ സംഘ നിയമ�ിന് അ��തമാേണാ; വ��മാ�ാേമാ?

സഹകരണ സംഘ�ളിെല അ�ിനിേ���/അ�ിനിേ��ീവ് ക�ി�ി ഭരണം

722. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) േകരള�ി� സഹകരണ നിയമ�കാരം രജി�� െച� �വ��ി�� ഏെത�ാം സഹകരണ

സംഘ�ളാണ് ര�് വ�ഷ�ി�  ��തലായി�ം ഭരണ സമിതി തിരെ���് നട�ാ�ത്

എ�ത് വ��മാ�ാേമാ;  ഓേരാ സംഘ�ം െതരെ��� ഭരണസമിതി�െട കാലാവധി

അവസാനി� തീയതി വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സഹകരണ സംഘ�ളി�  അ�ിനിേ���/അ�ിനിേ��ീവ് ക�ി�ി ഭരണം ര�് വ�ഷ�ി�

��തലായി �ട��ത് ഏത് സഹകരണ നിയമ�ം ച��കാര�മാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��കണ�ിന് സഹകരണ സംഘ�ളി�  ര�് വ�ഷ�ി�  ��തലായി�ം ഭരണസമിതി

തിരെ���് നട�ാ�തിന് കാരണം വിശദമാ�ാേമാ?

ഊരാ��� േലബ� േകാ��ാ�് െസാൈസ�ി

T 723.�ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം നാളി�വെര ഊരാ���  േലബ�  േകാ��ാ�്

െസാൈസ�ി�് ന�കിയ കരാ�ക�െട ഉ�ര�ക�െട പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഊരാ���  േലബ�  േകാ��ാ�് െസാൈസ�ി രജി��  െച� ൈബേലാ�െട പക��്

ലഭ�മാ�േമാ?

റി�് ഫ�ി� ഉ�െ���ി വാ� ഇളവ്

724. �ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ീസ് സഹകരണ ബാ�കളി�  നി�് വാ� എ��ി�� സഹകാരിക�  മരണെ��ാ�

മാ�ഷിക പരിഗണനയി� റി�് ഫ�ി� ഉ�െ���ി ഇളവ് അ�വദി��തിെ� മാനദ���

എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ മാനദ��� ��ത� ഉദാരവ��രി��ത് പരിഗണനയി� ഉേ�ാ;

(സി) െച���  മ�ല�ി�  നി�� എ� അേപ�കളി�  ആ��ല�ം അ�വദി�വാ�െ��്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) നിലവി� ഉ�ാ�� കാലതാമസ�ിെ� കാരണ�� വ��മാ�ാേമാ?

റി�് ഫ�് �േഖന വാ� ബാധ�ത തീ���

725. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സഹകരണ സംഘ�ളി� നി�ം വാ� എ��ി�� വ��ി�് മാരക േരാഗം പിടിെപ�ാ� റി�്

ഫ�് ഉപേയാഗി�് വാ� ബാധ�ത തീ��ാ� സാധി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ;



(ബി) റി�് ഫ�് ആ��ല�ം ലഭി��തി�� മാനദ���ം നടപടി�മ�ം വ��മാ�േമാ?

ക����ി നിേയാജക മ�ല�ി� റി�് ഫ�് വഴി�� ധനസഹായം

726. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം ക����ി നിേയാജക മ�ല�ി�  റി�്

ഫ�് വഴി എ� േപ��്ധനസഹായം ലഭി�; അവ�െട േപ�വിവരം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) എ� അേപ�ക� തീ��ാകാെത കിട��; ആയതിെ� േപ�വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) തീ��ാകാെത കിട�� അേപ�ക�  മാ�ഷിക പരിഗണന ന�കി തീ��ക��ി��തി��

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മ�ര�റ� സ��ീസ് സഹകരണ ബാ�ിെ� െസ��റിയായ �ീ. �ഹ�ദ് ഹനീഫ െപരി�ീരിെയ

സെ��് െച�ാ� നടപടി

727. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ന�നപ� ധനകാര� വികസന േകാ��േറഷനിെല �� മാേനജിംഗ് ഡയറ��ം ഇേ�ാ� മ�ര�റ�

സ��ീസ് സഹകരണ ബാ�ിെ� െസ��റി�മായ �ീ. �ഹ�ദ് ഹനീഫ െപരി�ീരിെയ സെ��്

െച�ണെമ� ഉ�രവ് �റെ��വി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇൗ സെ��ഷ� �ാബല��ി� വ��ിയി�േ�ാ; ഇെ��ി� അതി�ളള കാരണെമ�ാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�ാര�ം നിലനി���താേണാ; ഇ�ാര��ി� എ�് നടപടി സ�ീകരി�ാനാണ്ഉേ�ശി��ത്?

സഹകരണ േമഖലയിെല അ��് �ാപന�ളിെല നിയമനം

728. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സഹകരണ േമഖലയിെല അ��് �ാപന�ളിെല നിയമനം പ�ിക് സ��ീസ്

ക�ീഷന് ന�കിയി�േ�ാ;എ�ി� എ�ാണ് ന�കിയത്;

(ബി) ഇ�കാരം നൽകിയ ഏെത�ി�ം അ��് സഹകരണ �ാപന�ളിെല നിയമനം

പി.എസ്.സി.വഴി നട�വാ�  സാധി�ാ� സാഹചര��േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഏെതാെ�

�ാപന�ളിെല നിയമനം എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) െ�ഷ��  ��സ് ഉ�ാ��തിെല കാലതാമസമാേണാ പി.എസ്.സി.  നിയമന�ിന്

തട�മായി�ളളത്;  എ�ി�  െ�ഷ��  ��സ് അടിയ�രമായി ത�ാറാ�ി നിയമന��

പി.എസ്.സി. വഴി ആ�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?



നില�� സഹകരണ അ�ബ� ബാ�ിെനതിെര നടപടി

729. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സഹകരണ നിയമം അ�പ�ിയ�ാം വ��് �കാരം അഴിമതി കെ��ിയതിെന �ട��്

നില��  സഹകരണ അ�ബ�  ബാ�ിെനതിെര നടപടി സ�ീകരി�വാ�  മല�റം േജായി�്

രജി�ാേറാട് വ��് തല�ി�  നി�േ�ശി�ി�േ�ാ;  ��ത ബാ�ിെനതിെര മല�റം േജായി�്

രജി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) േമ�  ശി�ാ നടപടിക�െ�തിെര ൈഹേ�ാടതി ന�കിയ േ� നീ��തിന് ��് സ�ീകരി�

നടപടിക�ം േകാടതിയി� ഹാജരാ�ിയ റിേ�ാ��ിെ� പക��ം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) മല�റം ജി�ാ േജായി�് രജി�ാെറ എതി� ക�ിയാ�ി നില�� സഹകരണ അ�ബ� ബാ�്

ൈഹേ�ാടതിയി�  ന�കിയ ഹ�ജി�െട പക��ം എതി�  സത�വാ��ല�ിെ� പക��ം

ലഭ�മാ�ാേമാ?

േകരള �റിസം

730. �ീ.എസ്.രാേജ��

,, െക.െജ. മാ�ി

,, വി. േജായി

,, പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന��ായ �ളയ�ം ��തി േ�ാഭ�ം വിേനാദസ�ാര േമഖലെയ �തി�ലമായി

ബാധി�ാതിരി�വാ� സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �ളയ�ിന് േശഷം േകരള�ിെല ജലാശയ��  �ര�ിതമാെണ�ം വിേനാദസ�ാര

േക���  സ�മാെണ�ം േലാകെ� അറിയി��തിന് സ�ീകരി� �ചരണ പരിപാടിക�

എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ര�് വ�ഷ�ിെലാരി�� നട�� േകരള �റിസം മാ��്  ,  െകാ�ി �സിരീസ് ബിനാെല�െട

അ�� പതി�് എ�ിവ ആരംഭി��തിനായി സ�ീകരി� നടപടിക�  എെ��ാെമ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) േകരള �റിസ�ിന് േലാക�റിസം �പട�ി� മിക� �ാനം േനടിെ�ാ���തിന് ആവി�രി�

�തന പ�തിക� എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ?

അഡ��� �റിസം അ�ാദമി

731. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



അഡ��� �റിസം അ�ാദമി�െട ആ�ാനം വിള�ി�ശാല ശാ�ാംപാറയി� ആരംഭി��ത്

സംബ�ി� നടപടി�മ��െട �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ;  ആയതിെ� �ട�നടപടികെള

സംബ�ി�� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

വിേനാദസ�ാര േമഖലെയ പരിേപാഷി�ി��തി�� പ�തിക�

732. �ീ.പി.ടി. േതാമസ്

,, വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ട��യായി ഉ�ായ �ളയം വിേനാദസ�ാര േമഖലെയ ബാധി�ി�േ�ാ;  ഇ�

സംബ�ി�് ഏെത�ി�ം തര�ി�� പഠനം നട�ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) സം�ാന�ിെ� ആഭ��ര വിേനാദസ�ാര േമഖലെയ പരിേപാഷി�ി��തിന് സ�ീകരി�ി��

പ�തിക� എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ ?

വിേനാദസ�ാരേമഖല� ഉണർേവകാൻ ഉ� നടപടികൾ

733. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നി��ം,  �ളയ�ം �ലം തിരി�ടി േനരി� വിേനാദസ�ാരേമഖലെയ തിരി�വരവിെ� പാതയി�

എ�ി��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളത്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത നടപടിക� �ലം സം�ാന�് എ�� വിേനാദസ�ാരിക�െട എ��ി� വ��നവ്

ഉ�ായി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

കായം�ളം മ�ല�ിെല �ീ�കാ�ഡ് പ�തികൾ

734. �ീമതി �. �തിഭ : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സം�ാന�് വിേനാദസ�ാര േമഖലെയ പരിേപാഷി�ി��തി� േവ�ി�� �ീ�കാ�ഡ്

പ�തിയി� ഉ�െ���ി കായം�ളം മ�ല�ി� നട�ാ�ിയ ���ിക� ഏെതാെ�െയ�്

വിശദമാ�ാേമാ?

�റിസം േമഖലയിെല പ�തികൾ

735. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റീ-ബി�ഡ് േകരള പ�തിയി�  �റിസം േമഖല�ായി എെ��ി�ം പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;



(ബി) �റിസം േമഖല�െട നവീകരണ�ി�ം വള���മായി ഇൗ സ��ാ� നട�ിലാ�ി വ�� �തന

പ�തിക�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ജല �റിസം െമ�െ����തിനായി സ�ീകരി�ി�ളള �തിയ പ�തിക�  എെ��ാമാണ്;

വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ?

വളളംകളി ലീഗ് മ�ര��

736. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വളളംകളി ലീഗ് മ�ര�� ആരംഭി�ി�േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ലീഗി� ഉ�െ��ി�ളള മ�സര���് എെ��ാം ആ��ല�ം ലഭി�െമ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) മിക� നിലയി�  സംഘടി�ി�� ക�നാഗ�ളളി �ീനാരായണ േ�ാഫി ജേലാ�വെ� ലീഗ്

മ�ര�ളി� ഉ�െ����തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

െഷാ��� മ�ല�ിെല വികസന �വ��ന��

737. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം വിേനാദസ�ാര വ��് െഷാ���

മ�ല�ി� എെ��ാം വികസന �വ��ന�ളാണ് നട�ിയി��ത് എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതി� ഓേരാ പ�തി�േട�ം നിലവിെല �ിതി�ം �വ��ന �േരാഗതി�ം വ��മാ�ാേമാ?

തി�വിതാം�� െഹറിേ�ജ് �റിസം പ�തി

738. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��രിസ് പ�തി, തലേ�രി െഹറിേ�ജ് പ�തി എ�ിവ നട�ിലാ�ിയ രീതിയി� തി�വിതാം��

െഹറിേ�ജ് �റിസം പ�തി നട�ിലാ�വാ� �റിസം വ��് ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ി� അതി��

നടപടിക� ഏ�ഘ��ിലാണ് എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത േ�ാജ�ിന് ആെക എ�് �ക െചലവ് �തീ�ി��;  ഇ�ാര��ിനായി

ക�സ���ിെന �മതലെ���ിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� ആെരയാണ് �മതലെപ��ിയി��ത്?

പാപനാശം കട��ീര�ം ��ക�ം സംര�ി��തിന് നടപടി

739. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) വ��ല മ�ല�ിെല വിേനാദ സ�ാര േക�മായ പാപനാശം കട��ീര�ം ��ക�ം

സംര�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ആയതിേല�് എെ��ി�ം പഠന�� നട�ിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

വീരമല��് �റിസം പ�തി

740. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല വീരമല��് േക�ീകരി�് �റിസം പ�തി ആരംഭി�ാ�� നടപടിക�

ഇേ�ാ� ഏ�ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി എ�ാരംഭി�ാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

െക.ടി.ഡി.സി. �ാ� േഹാ��

741. �ീ.എ. �ദീ��മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് െവ�്ഹി�ി� േകരള �റിസം െഡവല�െമ�് േകാ��േറഷ� (െക.ടി.ഡി.സി) �ാ�

േഹാ�� നി��ി��തിന് തീ�മാനം എ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  �ാ�  േഹാ��  നി��ി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് െക.ടി.ഡി.സി

സ�ീകരി�ിരി��െത�് വിശദമാ�േമാ?

ൈലഫ് ഗാ��ക�െട എ�ം വ��ി�ി�വാ� നടപടി

742. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ��ല കാ�ി�  കടലി�  �ളി�ാനിറ�� വിേനാദസ�ാരിക�  അപകട�ി�െ���ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) വിേനാദസ�ാരിക�െട എ��ി��ായ വ��നവ് കണ�ിെല��് ൈലഫ് ഗാ��ക�െട

എ�ം വ��ി�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

കി�്സിെല ജീവന�ാ�

743. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �റിസം വ��ിന് കീഴി�� കി�്സി� എ� �ിരം, താ�ാലികം, കരാ� ജീവന�ാ� ഉെ��ളള

ത�ിക തിരി�� കണ�ക� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) കി�്സിെ� നിലവിെല ഡയറ��െ�തിെര എ� വിജില�സ് േക�ക�  ഉെ��്



വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) കി�്സിെ� നിലവിെല ഡയറ�െറ അന�� േസവന�ി� നിയമി�തിെ� സ��ാ� ഉ�രവിെ�

പക��് ലഭ�മാ�േമാ?

വിേനാദസ�ാര വ��ിന് കീഴി�� �ാപന�ളി� കരാറടി�ാന�ി� േജാലി

744. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം വിേനാദസ�ാര വ��ിന് കീഴി�� �ാപന�ളി�

കരാറടി�ാന�ി� േജാലി െച�വ�ി�� എ� േപെരയാണ് �ിരെ���ിയത്; അവ�െട

േപര്, വ��്, �ാപന�ിെ� േപര്, ശ�ള െ�യി�, �ിരെ���ിയ ത�ിക, തീയതി എ�ിവ

വ��മാ�േമാ;  നിലവി�  കരാറടി�ാന�ി�  േസവനമ��ി�� എ� േപ�െട

അേപ�യാണ് �ിരെ����തിനായി ലഭി�ി��ത്; അതിെ� വിശദാശം�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) വിേനാദസ�ാര വ��ിെ� കീഴി�� �ാപന�ളി�  പി.എസ്.സി.  �ഖാ�ിരമ�ാെത �ിര

നിയമനം നട�� �ാപന��  ഏെത�ാെമ�് വ��മാ�േമാ;  ഈ �ാപന�ളിേല�്

�ിര നിയമനം നട�േ�ാ�  അേത �ാപന��  തെ�യാേണാ അേതാ മ�് ഏെത�ി�ം

�ാപന�ി� �റം കരാ� ന�കിയാേണാ നിയമനം നട��ത്;  വിേനാദ സ�ാര വ��ിന്

കീഴി�� �ാപന�ളി� �ിരം നിയമനം നട�ി�തിന് എ�� പരീ�,  അഭി�ഖം എ�ിവ

നട���മായി ബ�െ��് കരാ� ന�� �ാപന�� ഏെത�ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ; ഇവ�

നട�ിയ നിയമന��െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

െഎ.പി.എ� വ�ംകളി

745. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െഎ.പി.എ�  വ�ംകളി മ�ര േവദിയായി മണ��  മ�ല�ിെല ക��ാംകടവിെന

െതരെ���ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇ�ാര��ി� സ�ീകരി� �ട�നടപടിക� എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ?

�ഴേയാര �റിസം പ�തിയായ �യാ�ി� �റിസം

746. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�ി��് നിേയാജകമ�ല�ിെല േത�ി�ലം, വ�ി��്, േചേല� �ാമപ�ായ�കളിെല

�ഴേയാര �റിസം പ�തിയായ �യാ�ി�  �റിസം ഒ�ാംഘ� പ�തി�െട വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) പ�തി�് ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ�ണെമ�ാവശ�െ��് നിേവദനം ലഭി�ി�േ�ാ;  ��ത



നിേവദന�ിേ�� എ�് നടപടി സ�ീകരി� എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �റിസം ഡി�ാ��്െമ�് ഉേദ�ാഗ��ം ജി�ാതല �റിസം �േമാഷ� കൗ�സി� �തിനിധിക�ം

െട�ി�� ഏജ�സിയായ ജി പാ�് �തിനിധിക�ം �ഴേയാരം സ��ശി�ി��േവാ; സ��ശക

സംഘം പ�തി സംബ�ി�് റിേ�ാ��് സമ��ി�ി��േവാ; വിശദവിവരം ന�കാേമാ;

(ഡി) ക��കാടിെന സംര�ി�െകാ�് ��ത പ�തി സമയബ�ിതമായി ���ീകരി��തിന്

സ��ാ� ത�ാറാ�േമാ?

�റിസം വ��് ക��� മ�ല�ി� നട�ിലാ�ി വ�� പ�തിക�

747. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം ക��� മ�ല�ി�  �റിസം വ��് നട�ാ�ി

വ�� പ�തിക�ം ���ിക�ം ഏെത�ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) എ� േകാടി �പ�െട പ�തിക�ം �വ��ന��മാണ് നട�ിലാ��െത�് വിശദമാ�ാേമാ

;ആയതിെ� പ�ിക ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഇതി� എ� പ�തിക� ആരംഭി�െവ�ം ���ീകരി� പ�തികെള�െയ�ം നിലവി� എ�

പ�തിക� ആരംഭി�ാ�െ��ം വിശദമാ�ാേമാ?

വയനാട് ജി�യിെല �റിസം േമഖല ശ�ിെ���ാ� നടപടി

748. �ീ.ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വയനാട് ജി�യിെല �റിസം േമഖല ശ�ിെ���ാ�  നിലവിെല സ��ാ�  നട�ിയ

�വ��ന�� എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത കാലയളവി�  മാന�വാടി മ�ല�ിെല വിേനാദസ�ാര േമഖലയി�  നട�ിലാ�ിയ

പ�തിക� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) വയനാട് ജി�യിെല �റിസം േമഖല ശ�ിെ����തിന് വ�� ര�് വ�ഷ�ാലം

സ�ീകരി�ാ�േ�ശി�� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

കായേലാര �റിസം പ�തി

749. �ീമതി �. �തിഭ : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആല�ഴ െമഗാ�റിസം പ�തി�െട ഭാഗമായി കായം�ള�് നട�ിലാ�ിയ കായേലാര �റിസം

പ�തിക�  �ട��് െകാ�േപാ��തിന് ഡി.�ി.പി.സി െയ �മതലെ���ിയി�േ�ാെയ�്

വ��മാ�ാേമാ;



(ബി) ഇെ��ി�  കായേലാര �റിസം പ�തിക�  െപാ�ജന���് ഉപകാര�ദമായ രീതിയി�

നട��തിന് ആവശ�മായ ജീവന�ാെര നിയമി�് ��ത പ�തി �ഗമമാ��തിന്

ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മലബാ� റിവ� �യിസ് പ�തി

750. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മലബാ� റിവ� �യിസ് പ�തി�െട �വ��ന �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) റിവ� �യിസ് പ�തി�െട ഭാഗമായി അ�വദി� േബാ�്െജ�ി�െട നി��ാണ �വ��ന�ളി�

ഓേരാ�ിെ��ം നിലവിെല അവ� എ�ാെണ�് അറിയി�േമാ?

മണ�� മ�ല�ിെല ഏനാമാവ് െന� പാ��്

751. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മണ��  മ�ല�ിെല െവ�ിട�് പ�ായ�ിെല ഏനാമാവ് െന� പാ��ിെ�

വികസന�ിനായി ഡി.�ി.പി.സി.  ത�ാറാ�ിയിരി�� പ�തിക�  എെ��ാമാെണ�്

വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട എ�ിേമ�് �ക എ�യാണ്; അറിയി�േമാ;

(സി) ഈ പ�തി�് ഭരണാ�മതി ലഭി�ി�േ�ാ; എ�ി� ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഈ പ�തി�െട െട�� നടപടിക� �ട�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ഇ) ���ിക� എ�് ആരംഭി�ാ� കഴി�െമ�് അറിയി�ാേമാ?

േബ�� റിേസാ�് ഡവല�െമ�റ് േകാ൪�േറഷ�

752. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� ബി. ആ�. ഡി. സി. �െട െെകവശം നീ�ിയി��ായി എ� �ക��്

എ�തിെ�റ വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ബി. ആ�. ഡി. സി. �ട�േ�ാ� �േദശവാസിക�െട ഭൗതിക സാഹചര��ം െതാഴി� സാധ�ത�ം

വ��ി�ി�ക എ� ല��ം േകാ��േറഷ� എ� ക�് �ാവ��ികമാ�ിയി��്; വിശദാംശ��

അറിയി�ാേമാ;

(സി) താജ്-ഭാരത് റിേസാർ�കെള ബ�ി�ി���ം �േദശവാസിക� ഉപേയാഗി���മായ കാ�ി�-

േബ�രി േറാഡ് അഭി��ിെ����തിന് േമ� നീ�ിയി��ി� നി�് �ക അ�വദി�� വിഷയം

പരിഗണി�േമാ; വിശദാംശ�� ന��േമാ?



അ�മാലി മ�ല�ിെല �റിസം പ�തിക�

753. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം ഭരണാ�മതി ന�കിയ�ം ���ീകരി��മായ

അ�മാലി നിേയാജക മ�ല�ിെല �റിസം പ�തിക�െട വിശദാംശം ഇനം തിരി�്

ലഭ�മാ�ാേമാ?

ന�ി�ളം ഇേ�ാ�റിസം പ�തി

754. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബാ�േ�രി മ�ല�ിെല ന�ി�ളം ഇേ�ാ�റിസം പ�തി�െട ���ി ഇേ�ാ�  ഏത്

ഘ��ിലാെണ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ഈ ���ി�െട കരാ�  കാലാവധി അവസാനി��ത് എേ�ാഴാണ്;  ���ി

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

(സി) ��ത പ�തി �േദശേ��� േറാഡ് നവീകരി��തിനായി �റിസം വ��് എെ��ി�ം

പ�തിക� സമ��ി�ി�േ�ാ എ�് െവളിെ���ാേമാ?

േത�ടിയിൽ ഡി.ടി.പി.സി. െഫസിലിേ�ഷൻ െസ�ർ

755. �ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പീ�േമട് നിേയാജകമ�ല�ിൽ വനംവ��ിെ� അധീനതയി�� േത�ടി ആനവ�ാലിൽ

�റിസം വ��ിെ� ഫ�് ഉപേയാഗി�് നിർ�ി�ി�� പാർ�ിംഗ് �ൗ�ിൽ

ഡി.ടി.പി.സി.െഫസിലിേ�ഷൻ െസ�ർ ആരംഭി��തിന് സ�ീകരി�വ�� നടപടികൾ

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) േത�ടി വിേനാദസ�ാരേമഖലയിൽ വാഹന പാർ�ിംഗ് പരി�രണ�മായി ബ�െ���ായി��

അനി�ിതത�ം മറികട�് വിേനാദസ�ാരികൾ�് മിക� സൗകര��ൾ ഒ���തി�ം

ഈേമഖലയിൽ �റി�് ടാ�ി ഉടമക�െട�ം െതാഴിലാളിക�െട�ം ഉപജീവനമാർ�ം

സംര�ി��തി�ം െതാഴിൽ �ര�ിതത�ം ഉറ�ാ��തി�ം വ��് സ�ീകരി�വ�� നടപടിക�

വ��മാ�േമാ?

േപാ��ി �റിസം പ�തി



756. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േപാ��ി �റിസം പ�തി�മായി ബ�െ��് നിലവി�  എെ��ാം �വ��ന�ളാണ്

���ീകരി�െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി എ�േ��് ���ീകരി�ാ� കഴി�െമ�് വിശദമാ�ാേമാ?

വള�കാട് ദ�ീപ് �റിസം പ�തി

757. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ണി�റ മ�ല�ിെല മരട് വള�കാട് ദ�ീപ് േക�മാ�ി ഏെത�ി�ം �റിസം പ�തി�് ഇൗ

സ��ാ� അ�മതി ന�കിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഉെ��ി� വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത പ�തി സമയബ�ിതമായി ���ീകരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ടി പ�തി ��ത� വി�ലീകരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് െവളിെ���േമാ?

�ളിമാ�് കട�കാണി�ാറ

758. �ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ�ി��  നിേയാജകമ�ല�ിെല �ളിമാ�് കട�കാണി�ാറയി�  വിേനാദസ�ാര വ��്

എെ��ാം വികസന �വ��ന�ളാണ് നട�ാ� ഉേ�ശി��ത്;

(ബി) വികസന �വ��ന��െട ഭാഗമായി എെ��ാം സൗകര��ളാണ് കട�കാണി�ാറയി�

സ�ാരിക��് ലഭ�മാ�ക;

(സി) എ� �പയാണ് വികസന �വ��ന���ായി വകയി��ിയി��ത്?

��ാറി� െ�യി� സംവിധാനം �നരാവി�രി��തി�� പ�തി

759. �ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �റിസം േമഖലയി� ��ാറി� ����ായി�� െ�യി� സംവിധാനം �നരാവി�രി��തി��

പ�തി നിലവി� ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി �ാവ��ികമാ��തിന് നാളി�വെര സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�ം അവേശഷി��

നടപടിക�ം വിശദമാ�ാേമാ?



ചാ��� മ�ല�ി� വിേനാദ സ�ാരവ��് നട�ിലാ�ിയി�� പ�തിക�

760. �ീ.ജി.എസ്.ജയലാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിലവിെല സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം ചാ���  നിേയാജക മ�ല�ി�

വിേനാദസ�ാര വ��് നട�ിലാ�ിയി�� വിവിധ പ�തിക� എെ��ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തികളി� ���ിയായവ ഏെത�ാെമ�ം ���ിയാകാ�വ�െ��ി� അവ�െട

നിലവിെല അവ�െയെ��ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ചാ���  നിേയാജക മ�ല�ിെല �റിസം സാധ�തക�  ഉ� �േദശ��

ഉ�െ���ിെ�ാ�് �തിയ പ�തിക��് �പം ന�കിയി�േ�ാ; എ�ിൽ ആയത് സംബ�ി�

വിശദാംശ�� എെ��ാെമ�് അറിയി�ാേമാ?

പീ�േമ�ിെല വിേനാദസ�ാര പ�തികൾ

761. �ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

വിേനാദസ�ാര വ��മായി ബ�െ��് പീ�േമട് നിേയാജകമ�ല�ിൽ നി�ം  2019-20

വർഷ�ിെല ബജ�ിൽ ബജ�് എ�ിേമ�ക�െട അ�ബ�ം-ll  മരാമ�പണിക�െട

വിശദവിവര�ൾ വാല�ം-ll  �  ഉൾെ��ി�� വിേനാദസ�ാരപ�തികൾ നട�ാ��തിനായി

സ�ീകരി�ി�� നടപടികൾ വിശദമാ�േമാ?

��ി�റം നിളപാ��് നവീകരണം

762. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ

സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ി�റം നിളപാ��് നവീകരി��ത് സംബ�ി�് സം�ാന തല വ��ിംഗ് ��് അംഗീകരി�

പ�തി�െട നിലവിെല അവ� എെ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) പ�തി നട�ാ��തിന് സമീപ�� �ല�് നിളേയാരം പ�തി വ�ാപി��തി��

െ�ാേ�ാസ� ത�ാറാ��തിന് ജി� �റിസം െ�ാേമാഷ� കൗ�സിലിന് നി�േ�ശം ന��വാ�

നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ജി� �റിസം െ�ാേമാഷ� കൗ�സി� വഴി നിള പാ��് നവീകരി��തിന് �ഹ�ായ പ�തി

നട�ിലാ�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വിേനാദസ�ാര യാ�ക��് �തിയ വാഹനം



763. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

അതിര�ി�ി-വാഴ�ാ�-����ഴി �റിസം മാേനെ��് ക�ി�ി�െട േന�ത��ി�� ജംഗി�

സഫാരി, മഴയാ� �ട�ിയ വിവിധ വിേനാദസ�ാര യാ�ക��് �തിയ വാഹനം അ�വദി�

ന���തിനായി നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

ക��ാേ�രി മ�ല�ിെല റിവ� �യിസ് പ�തിക�

764. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ക��  ജി�യിെല ക��ാേ�രി മ�ല�ി�  മലനാട്-േനാ��് മലബാ�  റിവ�  �യിസ്

പ�തിയി�ം സ�േദശ് ദ�ശ�  പ�തിയി�ം ഉ�െ���ി നട�� പ�തിക�െട �വ��ന

�േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ?

ക�ാടംെപായി� �റിസം വിേ�ജ്

765. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിേനാദസ�ാര സാധ�ത�ളള ഒ� �േദശം �റിസം വിേ�ജായി �ഖ�ാപി��തി�ളള

നടപടി�മ�� എെ�ാ�യാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) �റിസം വിേ�ജായി �ഖ�ാപി�ാ�ളള �ണഫല�� എെ�ാ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല ക�ാടംെപായി� �ാമം �റിസം വിേ�ജായി �ഖ�ാപി�ണെമ� ആവശ�ം

��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ഡി) ക�ാടംെപായിലിെന �റിസം വിേ�ജായി �ഖ�ാപി��തിന് നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാ

എ�റിയി�ാേമാ?

െന�ിയാ�തിയിെല �റിസം സാധ�തക�

766. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ാറ നിേയാജക മ�ല�ിെല െന�ിയാ�തിയിെല �റിസം സാധ�തക� സംബ�ി�് പഠനം

നട�ിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� എെ��ാം സാധ�തകളാ��െത�് വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) െന�ിയാ�തിയി�  �റിസം വ��ിന് എ� ഏ��  �മിയാണ് ൈകമാറി കി�ിയി��െത�്

അറിയി�േമാ;

(സി) �റിസം വികസന�ിന് ഏെറ സാധ�ത�� െന�ിയാ�തിയി�  അടിയ�രമായി �റിസം

പ�തിക�  നട�ിലാ�ാ�  നടപടി സ�ീകരി�േമാ;  നിലവി�  ഇത് സംബ�ി�് നട�ാ�ിയ

�വ��ന�� വിശദമാ�േമാ ?



നാ�ിക മ�ല�ി� അ�വദി� ���ിക�

767. �ീമതി ഗീതാ േഗാപി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം �റിസ�മായി ബ�െ��് നാ�ിക മ�ല�ി�

അ�വദി� ���ികേളെത�ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ ���ിക��ം എ� �ക വീതം അ�വദി�ി�െ��് ഉ�രവിെ� പക��് സഹിതം

വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

േകാവളെ� വികസന �വ��ന��

768. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േലാക �റിസം �പട�ി� �േ�യമായ �ാന�� േകാവള�് സീസ� ആരംഭി� േശഷ�ം

ആവശ�മായ അടി�ാന സൗകര���  ഒ��ാ�� �ലം �റി�ക�  ��ി���െവ�ത്

വ�തയേ�;

(ബി) േകാവള�് ഇ�പത് േകാടി �പ�െട വികസന �വ��ന��  നട�ിലാ�െമ�്

�ഖ�ാപി�ി�േ�ാ; ഇതി� ഏെതാെ� പ�തിക� ഇതിനകം നട�ിലാ�ിെയ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) േശഷി�� പ�തിക� എെ�ാെ�യാണ്; ഇവ സമയബ�ിതമായി ���ീകരി�വാ� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

കാലടിയി� �റിസം പ�തി

769. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആദിശ�രെ� ജ��ലമായ കാലടി�െട േശാചനീയാവ� �റിസം വ��ിെ�

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ല��ണ�ിന് തീ��ാടക� എ�� കാലടി�െട അ��േ�ശീയ �ാധാന�ം കണ�ിെല��്

കാലടി െപരിയാറിെ� തീരെ� �തല�ട�ം ബലിമ�പ�ം നട�ാത�ം യാഥാ���മാ��തിന്

നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) അ�മാലി നിയമസഭാംഗം ന�കിയ ക�ി� �കാരം �റിസം വ��് പ�തി �പീകരണ�ിനായി

സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ജി�്പാക് ഇതിെ� േ�ാജ�് റിേ�ാ��് ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�േമാ?

ആ�േ�റിയ െപയി�ിംഗിന് ��ജീവ� ന��വാ� നടപടി



770. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തല�ാന നഗരിെയ മാേനാഹരമാ��തിന് �റിസം വ��ിെ� സഹകരണേ�ാെട 2015 �

െപാ��ാപന��െട ഭി�ിയി� ആ�േ�റിയ െപയി�ിംഗ് നട�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത െപയി�ിം�ക� കാല�ഴ�ം െകാ�് െപാടിപിടി�ം മ�ിയ അവ�യി�ം ആയതിനാ�

അവ�് ��ജീവ� ന��വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േദവസ�ം േബാ��ക��് ധനസഹായം

771. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വിതാം��, െകാ�ി�, മലബാ� േദവസ�ം േബാ��ക��് 2019-20 സാ��ിക വ�ഷെ�

ബജ�ി� എ� േകാടി �പ�െട ധനസഹായമാണ് �ഖ�ാപി�ി��െത�് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) അതി� എ� േകാടി �പയാണ് നാളി�വെര ൈകമാറിയി��െത�് വിശദമാ�േമാ; �ഖ�ാപി�

�ക ൈകമാറിയി�ിെ��ി� കാരണ�െളെ��് വ��മാ�േമാ;

(സി) േദവസ�ം േബാ��ക� സാ��ിക ��ി��് േനരി�� വാ�� ��യി�െ��ി�േ�ാ; �ഖ�ാപി�

�ക ൈകമാറണെമ�ാവശ�െ��് േദവസ�ം േബാ��ക�  ക�് ന�കിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�

ക�ക� ന�കിയ തീയതി വിശദമാ�േമാ?

ചിറ�രയി� ശബരിമല തീ��ാടക��ായി ഇട�ാവളം

772. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചാല�ടി മ�ല�ി�െ�� ചിറ�രയി�  ശബരിമല തീ��ാടക��ായി ഇട�ാവളം

അ�വദി�ി�ം ആയത് ഇനി�ം ആരംഭി�ാ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ഇട�ാവളം ഉട�  നി��ാണം ആരംഭി��തിനായി അടിയ�ര നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ?

േ���ളിെല ജീവന�ാ�െട ശ�ള�ടി�ിക

773. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മലബാ�  േദവസ�ം േബാ�ഡി� കീഴി�� സി,  ഡി േ��കളി�� െച�കിട േ���ളിെല

ജീവന�ാ��് േ���ളി�  നി�് േവ�� വ�മാനമി�ാ�തിനാ�  പ�വ�ഷം ���

ശ�ളപരി�രണ �കാര�� ശ�ളം േപാ�ം ലഭി��ിെ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇത്

പരിഹരി�വാ� എ�് നടപടിയാണ് ൈകെ�ാ�െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�കാര�� േ���ളിെല വാ�ഷിക കണ�് േ��്െമ�ക�  സമ��ി��തി�  വീ�



വ�ി�േ�ാ ; ഇ�കാരം കണ�് സമ��ി� േ�����് സ��ാരി� നി�് �ടി�ിക വിതരണം

െച�ാ� ഫ�് അ�വദി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ ;

(സി) മലബാ� േദവസ�ം േബാ�ഡി� കീഴി�� െച�കിട േ���ളിെല ജീവന�ാ�െട ശ�ള�ടി�ിക

ഉട� അ�വദി�് അവ�െട �രിതം പരിഹരി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ ?

ശബരിമല

774. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ശബരിമലയി�  ��കാല�ളി�  നി�ം വ�ത��മായി േലല�ി�  പെ����വ�  േലല�ക�്

ബാ�് ഗ�ാര�ി ന�കണെമ�� നിബ�ന നിലവി�േ�ാെയ�ം എ�ി�  അതി��

കാരണെമെ��ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത നിലപാടി� �തിേഷധി�് മ�ലകാലെ� വഴിപാ�ക��് ഉ�െ�െട�� േലല�ി�

നി�ം പി�ാ�വാ� കരാ�കാ� തീ�മാനി�തായി അറിയി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സാ��ിക �തിസ�ിയിലായിരി�� തി�വിതാം�� േദവസ�ം േബാ�ഡിെന ��ത തീ�മാനം

��ത�  �തിസ�ിയിേല�് ത�ി വി�െമ�തിനാ�  എ�് ബദ�  നടപടിയാണ് േബാ�ഡ്

സ�ീകരി�വാ� ഉേ�ശി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

ശബരിമല മ�ല-മകരവിള�് �മീകരണ��

775. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ശബരിമല മ�ല-മകരവിള�് ഉ�വേ�ാട് അ�ബ�ി�് എ�േമലി �ീധ��ശാ�ാ

േ���ി�ം വാവ�പളളിയി�ം എ�� ഭ�ജന���് േവ�ി എെ�ാെ�

�മീകരണ�ളാണ് ഏ�െ���ിയിരി��ത്; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത തീ��ാടന �ല��െട ����  പഠി��തി�ം പരിഹരി��തി�മായി എ�

മീ�ിം�ക� േദവസ�ം േബാ�ഡ് വിളി�് േച��ി��്; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

ശബരിമല വികസനം

776. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിലവിെല സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി� േശഷം ശബരിമല�െട വികസന�ിന്

എെ�ാെ� പ�തികളാണ് ത�ാറാ�ിയെത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത വികസന�ിന് നാളി�വെര എ� �ക നീ�ിവ�ി��്; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) �ൻസ��ാരിെ� കാല�് ശബരിമല വികസന�ിനായി എ� �ക െചലവഴിെ��്

വിശദമാ�ാേമാ?



ശബരിമല മാ�� �ാ�

777. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ശബരിമല തീ��ാടനേ�ാട�ബ�ി�ം ശബരിമല മാ��  �ാ�  നി��ഹണ�ി�മായി ഈ

സ��ാരിെ� കാലയളവി�  എ� �ക െചലവാ�ിെയ�ം ��  സ��ാരിെ� കാലയളവി�

��ത െചലവ് എ�യായി��െവ�ം എ� �ക�െട വ��നവ് ഈ സ��ാരിെ�

കാലയളവി��ാെയ�ം വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) 2019-20  കാലയളവിേല�് ശബരിമല�ായി സ��ാ�  നീ�ിവ�ി�� �ക എ�െയ�ം

ഏെത�ാം പ�തിക��ാെണ��� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ശബരിമല നി��ാണ �വ��ന�� സമയബ�ിതമായി ���ീകരി�ാ� േവ�ി�ം നി��ാണ

�വ��ന��  അ�ാരാ� നിലവാര�ി�� ഏജ�സികെളെ�ാ�് നട�ാ�ാ�മായി

സ�ീകരി� �വ��ന�� എെ��ാെമ�ം വ��മാ�േമാ?

ശബരിമല ഭ���് ��ത� സൗകര���

778. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ വ�ഷെ� മ�ല-മകരവിള�് കാല�് ശബരിമലയി�  എ�� ഭ���് ��ത�

സൗകര��� ഒ��വാ� േദവസ�ം േബാ�ഡ് തീ�മാനി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) േബസ് ക�ാ�ായ നില�ലി� തീ��ാടക�െട വാഹന പാ��ിംഗി�ം വിരി വ��തി�ം കഴി�

വ�ഷേ��ാ� എെ�ാെ� അധിക സൗകര��ളാണ് ഒ���െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) തിര�് നിയ�ി�വാ� �തിയ ഓ�െെല� സംവിധാനം െകാ�വ�വാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ശബരിമല�് സ��ാ� ന��� ധനസഹായം ബാ�ി� �േത�ക അ�ൗ�ായി ��ി��തിന്

തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ഇ) േബാ�ഡിെ� സാ��ിക �തിസ�ി മറികട��തിന് സ��ാ�  �ഖ�ാപി�  100  േകാടി

�പയി� ഇതിനകം എ� �ക ലഭി�െവ�ം ഇൗ �ക എ�ാണ് ലഭി�െത�ം അറിയി�ാേമാ?

ശബരിമല വികസന�ിന് െചലവഴി� �ക

779. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാരിെ� കാലയളവി�  ശബരിമല വികസന�ിനായി എ� �ക െചലവഴി�െവ�ം

ആയത് എെ��ാം ആവശ����് വിനിേയാഗി�െവ�ം െവളിെ���േമാ;

(ബി) കഴി� സ��ാരിെ� കാലയളവി�  ശബരിമല വികസന�ിനായി െചലവഴി� �ക�െട

വിശദാംശ�� ന��േമാ?



ശബരിമല വികസന�ിനായി പ�തിക�

780. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2019-20 ബജ�ി� ശബരിമല വികസന�ിനായി �ഖ�ാപി� പ�തിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ പ�തിക�െട നിലവിെല �േരാഗതി വ��മാ�േമാ;

(സി) പ�തിക� ഇതിേനാടകം ആരംഭി�ി�ിെ��ി� ആയതി�� കാരണം വ��മാ�േമാ?

ശബരിമല തീ��ാടന�ി�� �െ�ാ����

781. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�� ശബരിമല തീ��ാടന�ിെ� �െ�ാ���ൾ�ായി ൈകെ�ാ� നടപടി�മ��

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത കാലയളവി�  തീ��ാടക�െട സൗകര��ിനായി സ�ിധാനം,  നില��, പ�

എ�ിവിട�ളി� �തിയതായി ഏ�െ���� സംവിധാന�� എെ��ാമാണ്;

(സി) തീ��ാടക��് ദ�ശനം �ഗമമാ��തിന് എ�് തര�ി�� ശാ�ീയ സംവിധാന��

ഏ�െ���വാനാണ് ആേലാചി��ത് എ�റിയി�ാേമാ?

സ�കാര� �� ഏജ�സിക�െട �ചരണം

782. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ

സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വരാ�േപാ�� ശബരിമല സീസണി�, െന��ാേ�രിയിെല�� തീ��ാടകെര

െഹലിേകാ�റി�  നില�ലി�  എ�ി��തിന് സ�കാര� ��  ഏജ�സിക�  �ചരണം

നട��കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത കാര��ിനായി നില�ലിെല െഹലിപാഡ് സ�കാര� ഏജ�സി�് അ�വദി�വാ�

േദവസ�ം േബാ�ഡ് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(സി) ഇെ��ി�  സ�കാര� ��  ഏജ�സിക�  ഇ�കാരം �ചരണം നട��ത് എ�ിെ�

അടി�ന�ിലാെണ�് അേന�ഷി�വാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ക��� മണിയേ�ാ��� ഇട�ാവളം

783. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ക��� മ�ല�ി�  അ�വദി� മണിയേ�ാ���  ഇട�ാവള�ിെ� നിലവിെല അവ�

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ പ�തി എ�് ആരംഭി�ാനാ�ം;  ഇത് ആരംഭി��തിന് നിലവി�  എെ��ി�ം തടസം

ഉ�തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി�  ആയത് പരിഹരി�് ഉട�  തെ� ഈ പ�തി നട�ി�  വ���തിന് നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

തി�വിതാം�� േദവസ�ം േബാ�ഡിെ� വ�മാനന�ം

784. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എ�ാ �ായ�ി��� �ീക��് ശബരിമലയി� ദ�ശനം നട�ാെമ�് 2018 െസ��ംബറി�

ഉ�ായ വിധിെയ �ട��് ശബരിമലയി� ഉ�ായ അനി� സംഭവ�� തി�വിതാം�� േദവസ�ം

േബാ�ഡിെ� കീഴി�� ശബരിമല ഉ�െ�െട�� േ���ളിെല വ�മാനെ� േദാഷകരമായി

ബാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) 2017-18 െന അേപ�ി�് 2018-19� എ�് വ�മാന നഷ് ടമാണ് േബാ�ഡിന് സംഭവി�ത്

എ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഇ��ലം േദവസ�ം േബാ�ഡി��ായ �തിസ�ി പരിഹരി�വാ�  ��േകാടി �പ സ��ാ�

സഹായ വാ�ാനം ലഭി�ി�േ�ാ;  ��ത �ക ലഭി�ി�േ�ാ ഉെ��ി�  എ�ാണ്

ലഭി�ത്;വിശദമാ�േമാ?

തി�വിതാം�� േദവസ�ം േബാ�ഡ് ആഡി�്

785. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വിതാം��  േദവസ�ം േബാ�ഡ്  2016-17,  2017-18  എ�ീ വ�ഷ�ളിെല വാ�ഷിക

കണ�ക� സം�ാന ആഡി�് വ��ിന് പരിേശാധന�് ന�കിയി�േ�ാ;  എ�ിൽ എ�ാണ്

ന�കിയത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവി�� നിയമ�കാരം  2016-17, 2017-18 എ�ീ വ�ഷ�ളിെല വാ�ഷിക കണ�ക�

ആഡി�ിന് ന�േക� സമയപരിധി എ�ായി�� എ�് അറിയി�േമാ;

(സി) േദവസ�ം േബാ�ഡ് കണ�് ��ി��തി�  എെ��ി�ം വീ� വ��ിയതായി

കെ��ിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇ�ാര��ി�  േകരള ൈഹേ�ാടതി�െട എെ��ി�ം നി�േ�ശം ഉ�ായി�േ�ാ;  എ�ി�

അതി�� സാഹചര�ം എ�ായി�� എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

തി�വിതാം�� േദവസ�ം േബാ�ഡ് േനരി�� സാ��ിക �തിസ�ി



786. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വിതാം��  േദവസ�ം േബാ�ഡ് നിലവി�  ക�� സാ��ിക �തിസ�ി േനരി��േ�ാ;

എ�ി� അതി�� കാരണെമ�ാണ്;

(ബി) കഴി� ��് വ�ഷമായി െപ�ഷ� ഫ�ിേല�് ഓേരാ വ�ഷ�ം േദവസ�ം േബാ�ഡ് എ�് �ക

വീതമാണ് അട��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) സാ��ിക �തിസ�ി�െട േപരി�  െപ�ഷ�  ഫ�ി�  നി�ം അ��ിെട �ക

പി�വലി�ി�േ�ാ; എ�ി� എ�് �ക പി�വലി�; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) സാ��ിക �തിസ�ി മറികട��തിന് സ��ാ�  വാ�ാനം െച� �റ് േകാടി �പ

േബാ�ഡിെ� അ�ൗ�ി� ലഭി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ?

മലബാ� േദവസ�ം േ���ളിെല ജീവന�ാ�െട ശ�ളം

787. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മലബാ�  േദവസ�ം േബാ�ഡി� കീഴി�� േ���ളിെല ജീവന�ാ�െട ശ�ളപരി�രണം

സംബ�ി� നടപടിക� നിലവി� ഏത് ഘ��ിലാെണ�ം ഇത് എ�േ��് നട�ിലാ�െമ�ം

അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത ജീവന�ാ�െട ശ�ള പരി�രണ�ിനായി എ� �ക െചലവ് വ�െമ�് അറിയി�േമാ;

ഇ��ം �ക േബാ�ഡി�  നി�് കെ��ാനാ�േമാ;  സ��ാരി�  നി�് ധനസഹായം

ആവശ�െ��ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(സി) മലബാ�  േദവസ�ം േബാ�ഡി� കീഴിെല േ���ളിെല ജീവന�ാ��് ശ�ള പരി�രണം

േവഗ�ിലാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ആ�ി�� തി�വാറാ�കാവി� േ�� കലാപീഠം

788. �ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ�ി��  തി�വാറാ�കാവി�  �വ��നം ആരംഭി� േ�� കലാപീഠ�ി�  ഏെത�ാം

േകാ�കളാണ് പഠി�ി��െത�് അറിയി�ാേമാ;  ഈ േകാ�കളി�  ഓേരാ ബാ�ി�ം എ�

വിദ�ാ��ികെളയാണ് �േവശി�ി��െത�ം നിലവി�  ഓേരാ ബാ�ി�ം എ�

വിദ�ാ��ികളാ�ളളെത�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ േകാ�കളിേല�് നിരവധി വിദ�ാ��ിക� �േവശനം േനടാ� ആ�ഹി�� സാഹചര��ി�

��ത� ബാ�ക� ആരംഭി�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ;

(സി) കലാപീഠ�ി� �തിയ േകാ�ക� അ�വദി��� പരിഗണനയി�േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ?



എ�വ േ���ിെ� പാ��ളം സംര�ണം

789. �ീമതി �. �തിഭ : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

മാേവലി�ര സ�് ��ിെ� പരിധിയി�  വ�� �സി�മായ എ�വ േ���ിെ�

കിഴേ�നടയി� �ിതിെച�� പാ��ളം എ�് അറിയെ��� േദവസ�ം വക �ളം ��ിയാ�ി

വശ�ളി� സംര�ണ ഭി�ി, ക��ട�ക� എ�ിവ െക�ി സംര�ി��തിനാവശ�മായ നടപടി

സ�ീകരി�േമാ എ�് െവളിെ���ാേമാ?

ശബരിമല ഇട�ാവളം

790. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മണ�� മ�ല�ിെല വാടാന��ി പ�ായ�ിെല �ീ ���� ശിവേ���ി� അ�വദി�

ശബരിമല ഇട�ാവള�ിെ� നി��ാണ �വ��ന��െട �േരാഗതി സംബ�ി�

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഇട�ാവള�ി� നട�ിലാ�ാൻ ഉേ�ശി�� പ�തിക� ഏെത�ാമാെണ�ം, ഇവ എ�്

���ീകരി�ാനാ�െമ�ാണ് �തീ�ി��െത�ം വ��മാ�ാേമാ?

േകരള നിയമസഭാ െസ�േ�റിയ�് , എസ് വി ഉ�ി��� നായ�,

തി�വന��രം, െസ��റി,

21-10-2019

�േത�ക ���്: നിയമസഭാ േചാദ���െട മ�പടി അവ സഭയി� ഉ�യി��തി�െറ തേലദിവസം

ൈവ�േ�രം 5 മണി�് ��ായി ലഭ�മാേ��താണ് [ച�ം 47(1)].

"T" ഇ�േ��് മാ�ിവ� േചാദ�െ� �ചി�ി��.


