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പതിെന�ാം സേ�ളനം

2020 െഫ�വരി 04, െചാ�

ന��ചി�മിടാ� േചാദ���

[ആെക േചാദ���--355]

മ�പടി ന��� മ�ിമാ� േചാദ� ന��

ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി : 361 �ത� 534 വെര

വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ�� മ�ി : 535 �ത� 612 വെര

ൈവദ�തി വ��മ�ി : 613 �ത� 659 വെര

സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��്

മ�ി
: 660 �ത� 715 വെര

കട ബാധ�ത

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

ന��േമാ:

(എ) 2016  േമയ് മാസെ� സം�ാന�ിെ� െപാ�കടം,  ആേളാഹരി കടം എ�ിവ

എ�യായി��െയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) 2019 ഡിസംബ� 31-െല കണ�് �കാരം സം�ാന�ിെ� െപാ�കടം,  ആേളാഹരി കടം

എ�ിവ എ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ?

�തിയ െക.എസ്.എഫ്.ഇ. ശാഖക� �ാപി��ത്

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �തിയതായി െക.എസ്.എഫ്.ഇ.  ശാഖക�  �ാപി��തിന് കരട് ലി�്

�സി�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ക�നാഗ��ി �ലേശഖര�രം �ാമപ�ായ�ിെല �തിയകാവി�  െക.എസ്.എഫ്.ഇ.  ശാഖ

ആരംഭി��തി�� നടപടിക�െട �േരാഗതി വിശദീകരി�േമാ;

(സി) െതാടി��  �ാമപ�ായ�ിെല െവ�� മണ�  േക�മാ�ി െക.എസ്.എഫ്.ഇ.  ശാഖ

ആരംഭി�ണെമ� ആവശ�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ആയതിേ��  സ�ീകരി� നടപടിക�

വിശദീകരി�േമാ ?



അനധി�ത നിത� നിധി െഡയിലി െഡേ�ാസി�്

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േകരളാ മണിെലൻേഡ�് നിയമ�കാരം നിത� നിധി െഡയിലി െഡേ�ാസി�്

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

ചില സംഘടനക�  സം�ാന�് എൻ.എൻ.ഡി.  കള�ൻ സ�ീകരി��ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇത് സംബ�ി�് ആർ�ാണ് പരാതി സമർ�ിേ��ത്;

െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) സർ�ാർ അ�മതി ഇ�ാെത എൻ.എൻ.ഡി.  കള�ൻ നട�� സംഘടനക�െ�തിെര

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

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

നട��തായി േരഖാ�ലം പരാതി സമർ�ി�ാ�  സർ�ാർ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വിശദമാ�ാേമാ?

േക� നയ�ൾ ��ി� സാ��ിക �തിസ�ി

364. �ീ.എസ്.ശർ�

�ീമതി.വീണാ േജാ��്

�ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക� സ��ാ�  സം�ാന�ിന് നിയമപരമായി അവകാശെ�� െഎ.ജി.എസ്.ടി വിഹിത�ം

എസ്.ജി.എസ്.ടി.  ന�പരിഹാര�ം ലഭ�മാ�ാെത സം�ാന�് സാ��ിക �തിസ�ി

��ി�ത് തരണം െച�ാ� സ��ാ� നട�� �മം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േക�സ��ാരിെ� രാ�ീയ വിേവചന�ം ജി.എസ്.ടി.  നട�ിലാ�ി സം�ാന�ിെ� നി�തി

സമാഹരണ േശഷിെയ ��ബലെ���ിയ�ം അതിജീവി�ാ� മാ�ഗം പര�ാേലാചി��േ�ാ;

(സി) േക�സ��ാരിെ� െക�കാര��ത ��ി� സാ��ിക മാ��ം േക� നി�തി വിഹിത�ി�

�റ��ാ�ിയ�ം അ�വദനീയമായ പരിധി��ി�  െപാ�കടം എ��ാ�� അവകാശം

നിേഷധി��ം വികസന പ�തികെള�ം േ�മ�വ��ന�െള�ം ബാധി�ാനിട�േ�ാ

എ�റിയി�ാേമാ?

ധനകാര� വ��് ഇ�െ��� വിഭാഗം പരിേശാധന

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

ന��േമാ:



(എ) 2018-19  വ�ഷ�ി�  ധനകാര� വ��് ഇ�െ���  വിഭാഗം പരിേശാധന നട�ിയതി�

ഏെതാെ� ഓഫീ�കളിലാണ് �മേ��ക� കെ��ിയെത�് വ��മാ�ാേമാ;

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

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

�ാമബ�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക� സ��ാ�  ജീവന�ാ��ായി  2019  ജ�വരി �ത�ം �െെല �ത�ം അ�വദി� ��്

ശതമാന�ം,  അ�് ശതമാന�ം �ാമബ� ഒ� വ�ഷം കഴി�ി�ം സം�ാന സ��ാ�

ജീവന�ാ��് അ�വദി�ാ�ത് എ� െകാ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) മ�് സം�ാന സ��ാ�ക�  ത��െട ജീവന�ാ��ം അ��ാപക��ം െപ�ഷ�കാ��ം

�ാമബ� അ�വദി�് ന�കിയി�ം, സം�ാന�് മാ�ം അത് നിേഷധി��ത് വില വ��നവ്

�ലം �രിത�ിലായ ജീവന�ാ�െട �രിതം വ��ി�വാ� ഇടയായി�ിെ�െയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) രാജ�െ� നിേത�ാപേയാഗ സാധന��െട വിലനിലവാര വ��ന�് ആ�പാതികമായി�ാേണാ

ഒാേരാ ആ�മാസം കഴി�േ�ാ�ം �ാമബ� അ�വദി��ത്;

(ഡി) എ�ി�  വില�യ�ം �ലം ജീവിതം ��ഹമായ സം�ാന ജീവന�ാ��ം െപ�ഷ�കാ��ം

അടിയ�ിരമായി �ാമബ� �ടി�ിക അ�വദി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സ��� വില നിയ�ണം

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സ��� വില നിയ�ണ���് എെ��ി�ം സ��ാ� സംവിധാനം നിലവി�േ�ാ

എ�ം ആയ� വഴി സം�ാന�ി� ഓേരാ ദിവസ�ം ലഭി�� നി�തി വ�മാനം എ� എ�ം

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന� ഓേരാ ദിവസ�ം വിപണനം നട�� സ���ം എ� എ�ം ആയതിന�സരി�

നി�തി ഉപേഭാ�ാവി�  നി�ം പിരിെ���� എ�ി�ം സ��ാരി� ലഭ�മാ��േ�ാ

എ���തിെ� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) 2019 വ�ഷം ജനവരി 1 ന് ഒ� പവ� സ���ം എ� �പ� ലഭി�മായി�� എ�ം ആയത്

2019 ഡിസംബ� 31ന് എ� എ�ം ��ത ഒ� വ�ഷകാലയളവി� വിലനി�യി� അധികാര

�ാന�� ഏത് എ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) സം�ാന�� സ�����വടം സ��ാ�  അറിേവാ��െട�ം വിലനി��യം സ��ാരി�

ഉറ�വ��ാ�ം ആയ� വഴി ��ത േമഖലയിെല അഴിമതി�ം ത�ി�ം ഒഴിവാ�ാ�ം

സം�ാന�ി� ലഭ�മാേക� നി�തി ഉറ�വ��ാ�മായി ധനവ��് എ� നടപടിക�



സ�ീകരി�ം എ�് വ��മാ�ാേമാ?

നി�ിയ ആ�ി

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള ഫിനാ�ഷ�� േകാ��േറഷെ� നി�ിയ ആ�ി  2019 ഡിസംബ� 31 െല കണ�ക�

�കാരം എ�യാെണ�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഇ�കാര�� നി�ിയ ആ�ി തിരിെക ഈടാ�ാ�  എ� നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ത്;

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം െക.എഫ്.സി.യി� എ�തി��ിയ വാ�ക�

എ�യാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) നി�ിയ ആ�ിക�  �റ��തിന് എെ��ി�ം നടപടിക�  വിഭാവനം െച�ി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ?

സം�ാനെ� ബാ�ിംഗ് ഇടപാ�കാ� േനരി�� ����

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സാധാരണ�ാർ�് വാ� സംബ�മായ മാനദ���ം മ� നിബ�നക�ം േബാധ�െ���വാൻ

കഴി�ംവിധം ബാ�് ഇടപാ�കൾ സംബ�ി� എ�ാ േഫാ�ക�ം ക�ിടപാ�ക�ം �ാേദശിക

ഭാഷയിൽ ലഭ�മാ�വാൻ സ�ീകരി�ി�� നടപടികൾ വ��മാ�േമാ;

(ബി) സർഫാസി നിയമ�ിെ� പിൻബല�ിൽ വാ� �ടി�ിക തിരി�പിടി���മായി ബ�െ��

നടപടിക�െട േപരിൽ അമിതമായ �ക വാ��ാരനിൽ നി�ം ഈടാ�ി വ��ത് സർ�ാരിെ�

��യിൽെ��ി�േ�ാ; ഇതിെനതിെര സ�ീകരി�ി�� നടപടികൾ വിശദമാ�േമാ?

സ��ാ� �ാപന��െട�ം െപാ�േമഖലാ �ാപന��െട�ം ഫ�ക�െട നിേ�പം

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  �ാപന��ം െപാ�േമഖലാ �ാപന��ം അവ�െട ൈകവശ�� ഫ�ക�

നിേ�പി���മായി ബ�െ��് ധനകാര� വ��് എെ��ി�ം ഉ�രവ്

�റെ��വി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ; വിശദവിവരം നൽകാേമാ;

(ബി) സം�ാന ന�നപ� ധനകാര� വികസന േകാ��േറഷൻ,  മ��ാധ�ാപക��് വാ�

നൽ��തിന് അ�വദി� ഫ�ക� �ഷറിയിൽ നിേ�പി�ാെത ര�് ബാ�കളിൽ നിേ�പി�ത്

ധനകാര� വ��ിെ� അ�മതിേയാ��ടിയാേണാ എ�തിെ� വിശദവിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത നിേ�പം നട�ിയത് നിയമാ��തമ�ാെയ�ിൽ ���ാ�െ�തിെര നടപടി



സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

കരാ�കാർ�് ന��വാ�� ബി� �ക

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സർ�ാർ അഭി��കരി�� അതീവ ��തരമായ സാ��ിക �തിസ�ി�െട സാഹചര��ി�

എ�ാ വ��കളി�ം, തേ�ശ സ�യംഭരണ�ാപന�ളി�ം കരാ�കാർ�് ന��വാ�� �ക ബി�

ഡി�ൗ�് സി��ി�െട മാ�ി ന��വാ� തീ�മാനം എ��ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവി� എ� േകാടി �പ�െട �ടി�ികയാണ് െപാ�മരാമ�് വ��്, ജലവിഭവ വ��്, തേ�ശ

സ�യംഭരണ�ാപന�� എ�ിവയി� കരാ�കാർ�് ന��വാ��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ബി�  ഡി�ൗ�് സി�ം നട�ിലാ�േ�ാ�  ബാ�ക��് ന��വാ�� പലിശ�െട എ�

ശതമാനം പലിശയാണ് തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�� ന�േക�െത�് വിശദീകരി�ാേമാ?

വട�ാേ�രി നിേയാജകമ�ല�ിെല ആ�ി വികസന ഫ�്

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2017-2018 സാ��ിക വ�ഷം വട�ാേ�രി നിേയാജകമ�ല�ി� ആ�ി വികസന ഫ�്

ഉപേയാഗി�് നട�ിലാ�ിയ ���ിക� ഏെതാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇവയി� ���ീകരി� ���ിക� ഏെതാെ�യാെണ�ം െട�� േസവിം�സ് ഇന�ി� എ�

�പ മി��െ��ം െവളിെ���േമാ?

വിധവാ െപ�ഷ�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിധവാ െപ�ഷ� ലഭി�� �ീകേളാട് �ന�വിവാഹം നട�ിയി�ി� എ� സ��ിഫി��ിെനാ�ം

ഭ��ാവിെ� മരണ സ��ിഫി��് �ടി ഹാജരാ�ണെമ�് നി��ഷി�ി�േ�ാ;വ��മാ�േമാ;

(ബി) പതി�ാ�ക��് ��് മരണെ��വ�െട മരണ സ��ിഫി��ക�  സംഘടി�ി��തി��

�ാേയാഗിക വിഷമം െപ�ഷ� വാ�� �ായമായ �ീകെള �യാസെ����തായ ആേ�പം

��യി�െ��ി�േ�ാ;വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ�ാര��ി� ഇളവ് ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;വിശദാംശംെവളിെ���േമാ?

വിവിധ വ��ക�െട പ�തി വിഹിതം



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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2019-20  സാ��ിക വ�ഷം വിവിധ വ��ക�െട പ�തി വിഹിതം എ�യായി��െവ�്

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഈ സാ��ിക വ�ഷം പ�തി വിഹിത�ി� എെ��ി�ം െവ�ി�റവ് വ��ിയി�േ�ാ; എ�ി�

എ� ശതമാനെമ�് െവളിെ���ാേമാ;

(സി) 2020  ജ�വരി  31  വെര ഓേരാ വ��ം പ�തി വിഹിത�ി�  നി�ം എ� �ക

െചലവഴി�െവ�ം ഇത് പ�തി വിഹിത�ിെ� എ� ശതമാനമാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ?

െമഡിെസപ് പ�തി

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

മ�പടി ന��േമാ:

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

െമഡിെസപ് -െ� നിലവിെല �ിതി എ�ാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) പ�തി ആരംഭി��തിെല കാലതാമസം എ�ാെണ�ം ഏെതാെ� ഏജ�സികളാണ്

പരിഗണനയി� ഉ�െത�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േ��് ഇ��റ�സ് വ��് �േഖന പ�തി നട�ിലാ�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ; വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�ാേമാ?

പാറ�ാല മ�ല�ിെല നി��ാണ ���ിക��� ഭരണാ�മതി

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2019-20  സാ��ിക വർഷെ� സം�ാന ബ�ജ�ി�  ഉ�െ���ി അ�മതി ലഭി�

പാറ�ാല മ�ല�ിെല ക�ി�ാട് ടൗൺ ഹാ�  നിർ�ാണം  (ഫയൽ നം.  1378941),

ആനാ�ർ സ��ാ� ഹയർ െസ��റി �� േ�ഡിയം നിർ�ാണം (ഫയൽ നം. 1419678)

എ�ിവയിേ�� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാം; അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ിക��് അടിയ�ര �ാധാന�േ�ാെട ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ�ാ��

�ടർനടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

വാമന�രം നിേയാജകമ�ല�ിെല പ�തിക�

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

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം നാളി�വെര വാ�ഷിക ബജ�കളി� നി�ം വാമന�രം

നിേയാജകമ�ല�ി� അ�വദി� പ�തിക�െട വിശദാംശ�� ന�കാേമാ;



(ബി) ഓേരാ പ�തി�ം അ�വദി� �ക എ� വീതെമ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത പ�തിക�െട �േരാഗതി റിേ�ാ��് ന��േമാ?

�ളയ െസ�്

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ളയാന�ര �ന�നി��ാണ�ിന് പണം കെ���തിനായി �ളയ െസ�് പിരി�വാ�

ആരംഭി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� എ� �തെല�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) എ� �കയാണ് ��ത െസ�് �േഖന �തിവ�ഷം പിരിെ���വാ� ഉേ�ശി�ി��ത്;

(സി) 31.12.2019  വെര ��ത െസ�ി�െട എ�് �ക പിരിെ���വാ�  സാധി�െവ�്

വ��മാ�േമാ?

ഇ-ലാംസിേല�് മാ�ിയ ഫ�ക�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2017-18,  2018-19  സാ��ിക വ�ഷ�ളി�  ഇ-ലാംസിേല�് ഫ�ക�  മാ�ിയി�േ�ാ;

എ�ി� ഓേരാ സാ��ിക വ�ഷ�ം എ� േകാടി �പ ഇ�കാരം മാ�ിെയ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) 2017-18�  ഇ-ലാംസിേല�് മാ�ിയ �കയി�  നി�ം  2018-19  �ം  2018-19�

ഇ-ലാംസിേല�് മാ�ിയ �കയി� നി�ം  2019-20 �ം എ� �ക വീതമാണ് റിലീസ് െച�്

ന�കിയെത�് അറിയി�ാേമാ?

ര�ാം േലാക േകരള സഭ�െട െചലവിനായി അ�വദി� �ക

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

ന��േമാ:

(എ) ര�ാം േലാക േകരള സഭ�െട െചലവിനായി എ� േകാടി �പയാണ് അ�വദി�ത്;

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) അ�വദി� �കയി� എ� േകാടി �പ െചലവഴി�ി��്; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത െചല�ക�  സംബ�ി�് ഓഡി�ിംഗ് നട�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  ഒ�ാം േലാക േകരള

സഭ�െട�ം ര�ാം േലാക േകരള സഭ�െട�ം ഓഡി�് സംബ�ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

േവ�സ് ആ�് മീ�സ് നിയ�ണം

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

മ�പടി ന��േമാ:



(എ) േവ�സ് ആ�് മീ�സ് നിയ�ണ�മായി ബ�െ��്  2019-20  സാ��ിക വ�ഷം

നാളി�വെര എ� �ക�� ബി�കളാണ് തട�വ�ി��ത്;

(ബി) ഈ സാ��ിക വ�ഷം ഓേരാ മാസ�ം പാസാ�ാെത തട�െവ� ബി�ക�  സംബ�ി�

വിശദാംശം ബി�ക�െട എ�ം, �ക എ�ിവ സഹിതം ലഭ�മാ�േമാ?

വ�കിട പ�തിക��് വകയി��ിയ �ക

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�കിട അടി�ാനസൗകര� വികസന പ�തിക��ായി എ� �കയാണ്  2016-17,

2017-18,  2018-19,  2019-20  എ�ീ സാ��ിക വ�ഷ�ളി�  വകയി��ിയി��ത്

എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ഏെതാെ� വ�കിട പ�തിക��ാണ് ��ത വ�ഷ�ളി� �ക വകയി��ിയി��ത്;

(സി) ഓേരാ സാ��ിക വ�ഷ�ം ഈയിന�ി� എ� �ക െചലവാെയ�് െവളിെ���ാേമാ?

നി�തിേയതര വ�മാനം

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നട�് സാ��ിക വ�ഷം നി�തിേയതര വ�മാനമായി എ�് �ക ലഭി�െമ�ാണ്

�തീ�ി�ി��െത�് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ഇ�വെര എ�് �ക ഈയിന�ിൽ ലഭ�മായി�െ�� വിശദാംശം നൽ�േമാ?

സാ��ിക �തിസ�ി

384. �ീ.പി.െക. ശശി

,, െജയിംസ് മാത�

,, എ�. വിജയ� പി�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക� സ��ാരിെ� സാ��ിക നയ�� �ലം രാജ��ാകമാന��ായി�� വള�� �രടി�്,

ജി.എസ്.ടി. വ�മാന�ിെല ഇടിവ്, േകാ��േറ�് നി�തി െവ�ി�റ�ത് �ല��ാ�� നി�തിന�ം

�തലായവ സം�ാന�ിെ� സാ��ിക �ിതിെയ എ�കാരെമ�ാം �തി�ലമായി

ബാധി�ി�െ��് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ജി.എസ്.ടി.  ഇന�ി�  ��വ�ഷെ��ാ�  ഇ�വെര എ� േകാടി �പ�െട �റവാണ്

ഉ�ായി��ത്;



(സി) സം�ാന�ിെ� വാ�ാപരിധിയി� േക� സ��ാ� വ��ിയ �റവ് �ലം സം�ാന�ിന്

അ�വദനീയമായ �കയി� എ� േകാടി �പ�െട �റവാണ് ഉ�ായി��െത�ം വാ�ാപരിധി

ഉയ��ണെമ� ആവശ��ിേ�� േക� സ��ാരിെ� നിലപാട് എ�ാെണ�ം അറിയി�ാേമാ

?

സ��ാ� േസവന��െട ചാ��ി�ം ഫീസി�ം വ��ിയ വ��നവ്

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 8.3.2019-െല ജി.ഒ(പി) 28/2019/ധന. ഉ�രവ് �കാരം 1.4.2019 �ത� �ാബല�ം ന�കി

സ��ാരിെ� എ�ാ�രം േസവന��െട ചാ��ി�ം ഫീസി�ം  5  ശതമാനം വ��നവ്

വ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇ��ലം എ�് �ക അധികമായി ലഭി�െമ�ാണ് �തീ�ി��െത�് െവളിെ���േമാ?

സം�ാന�ിന് ലഭി�� വ�മാനം

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിന് ലഭി�� വ�മാന�ളി�  �ഖ�പ�് േലാ�റിയി�  നി�ം മദ�വി�നയി�

നി�മാെണ�ത് വ�തയാേണാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) 2019-20  സാ��ിക വ�ഷം ഇ�വെര സം�ാന േലാ�റിയി�  നി�ം എ�് വ�മാനം

ലഭി�െവ�ം അതിെ� ലാഭെമ�െയ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) 2019-20� ഇ�വെര ബിവേറജസ് േകാ��േറഷ� വഴി മദ�ം വി� വകയി� ലഭി� െമാ�വരവ്

എ�െയ�ം അതി�െട ലഭി� നി�തി വ�മാനം എ�െയ�ം വ��മാ�േമാ?

കടെമ��പരിധി

387. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��

�ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�

,, പി.ഉൈബ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിെ� കടെമ��പരിധി വ��ി�ി� ന�കണെമ�് േക� സ��ാരിേനാട്

ആവശ�െ��ി�േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) സ��ാരിെ� ൈദനംദിന �വ��ന��േ�ാ ഏെത�ി�ം �േത�ക പ�തി െചലവിേനാ ആേണാ

പരിധി ഉയ��ി ന�കാ� ആവശ�െ��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) അനാവശ� െചല�ക�  ഒഴിവാ�ി�ം നി�തി പിരി�ക�  ഊ�ജിതമാ�ി�ം സാ��ിക



�തിസ�ി തരണം െച�ാ� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�േമാ?

വ��ി�വ�� െപാ�കടം

388. �ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്

,, സി.മ��ി

,, പാറ�� അ��

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

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിെ� െപാ�കടം �മാതീതമായി വ��ി�വ��ത് വികസന േന��ിെ�

�ചകമായി കണ�ാ�െ���േ�ാ;  എ�ി� ഈ സ��ാരിെ� കാലപരിധി��ിെല ആയത്

സംബ�ി� വിവര�� െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) നിലവിെല െപാ�കട�ിന് �തിവ�ഷം പലിശയായി ന�േക� �ക കഴി�ാ� ഓേരാ വ�ഷ�ം

കടെമ��� �കയി� വികസന �വ��ന���ായി എ� �ക േശഷി�െമ�് 2018-19 െല

ബ�ജ�് കണ��കാരം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇതിന് പരിഹാരം കാേണ�തിെ� ആവശ�കത സ��ാരിന് േബാധ�െ��ി�േ�ാ; ഇ�ാര��ി�

എെ��ി�ം ഫല�ദമായ നടപടി പരിഗണനയി�െ��ി� വ��മാ�ാേമാ?

റീ ബിൽഡ് േകരള�ായി േലാകബാ�് വാ�

389. �ീ.വി.ഡി.സതീശ�

,, വി.ടി.ബ�റാം

,, ടി.െജ. വിേനാദ്

�ീമതിഷാനിേമാ� ഉ�ാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റീ ബിൽഡ് േകരള�ായി േലാകബാ�ിൽ നി�ം ലഭി� ആദ�ഗ� വാ� എ�യാണ്; വാ��െട

റിലീസിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) വാ� റീ ബിൽഡ് േകരള ഇൻഷിേയ�ീവിെ� അ�ൗ�ിേല�് വരവ് വ�ി�േ�ാ; എ�ിൽ അതിെ�

പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) �ക ഏഴ് ദിവസ�ി��ിൽ റീ ബിൽഡ് േകരള�് ൈകമാറണെമ�് റിലീസിംഗ് ഓ�ഡറിൽ

വ�വ��േ�ാ;

(ഡി) ഏഴ് ദിവസ�ി��ിൽ �ക ൈകമാറിയിെ��ിൽ പലിശ നൽേക� സാഹചര��േ�ാ?

ബാ�ക�െട കർഷക വി�� നിലപാ�കൾ

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) കാർഷിക കടാശ�ാസ ക�ീഷൻ കർഷക�െട വാ� എ�തി���തിന് ബാ�കൾ�് അ�വദി�

�ക എ�െയ�ത് സംബ�ി� വിശദാംശ�ൾ,  ബാ�ക�െട േപ�വിവരം,  അ�വദി� �ക

ഉൾെ�െട ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) വാ� എ�തിത�ാൻ അ�വദി� ��വൻ �ക�ം അർഹരായ കർഷകർ�് നൽകാെത വിവിധ

ബാ�കൾ മ�് ബാ�കളിൽ നിേ�പി�ി��തായ പരാതി സർ�ാരിെ� ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) കടാശ�ാസ ക�ീഷൻ വാ� എ�തി ത�ിയ കർഷകെര ബാ�കൾ പാ�രായി കാ�ക�ം

അവർ�് �നർവാ� നൽകാതിരി�ക�ം െച��ത് സംബ�ി� പരാതി വ��ിെ�

��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ി� ഇതിേ�ൽ സ�ീകരി� നടപടിക�െട വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�േമാ?

കരാ�കാ��് െകാ�� തീ��വാ�� �ക

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ധനകാര� വ��ിെ� കണ�ക� �കാരം നട� സാ��ിക വ�ഷ�ി� വിവിധ കരാ�കാ��്

െകാ�� തീ��വാ�� �ക�െട കണ�ക� െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഇ�കാര�� �ടി�ിക�െട കണ�ക�  തേ�ശസ�യംഭരണം,  െപാ�മരാമ�്,  ജലവിഭവം

എ�ി�െന�� വ��കളി�  ഇനം തിരി�് അറിയി�ാേമാ;  ഇത് എ�േ��് െകാ��

തീ��ാനാ�െമ�് വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) 2020  മാ��്  31  വെര �ഷറിയി�  എ�� ബി�ക�  മാറാ�  �േത�ക �ക

വകയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

സ��ാരിെ� കടെമ��് പരിധി

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എഫ്.ആ�.ബി.എം.  നിയമ�കാരം  2019-20െല സം�ാന സ��ാരിെ� കടെമ��് പരിധി

എ� �പയാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇതിനകം ഈ സാ��ിക വ�ഷം എ� �പ കട����  വഴി�ം മ�ം സം�ാനം

വാ�ിയി��്; വ��മാ�േമാ;

(സി) സം�ാന സ��ാരിെ� ഗ�ാര�ിയി� കി�ബി ഈ സാ��ിക വ�ഷം േബാ� വഴി�ം മ�്

വിധ�ി�ം എ� േകാടി �പ സമാഹരി�െവ�് വ��മാ�േമാ?

സം�ാന�ിെ� കടെമ��് പരിധി

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

മ�പടി ന��േമാ:



(എ) സം�ാന�ിെ� നിലവിെല കടെമ��് പരിധി എ� ശതമാനമാണ്; ഇത് എ� ശതമാനമായി

ഉയ��ണെമ�ാണ് േക�േ�ാട് ആവശ�െ��ി��ത്;  ഇതിന് േക� സ��ാ�  അ�മതി

ന�കാ�തിന് കാരണം സം�ാന സർ�ാരിെന അറിയി�ി�െ��ിൽ വ��മാ�േമാ;

(ബി) കടെമ��് പരിധി ഉയ���ത് വഴി സം�ാന�ിെ� സാ��ിക രംഗ�് എെ��ാം

�തി�ലാവ� ഉ�ാ�െമ�ാണ് വിലയി��ിയി��ത്;

(സി) സാ��ിക അ�ട�ം പാലി�ാെത�ം ���് നിയ�ി�ാെത�ം കടം വാ��തി�� പരിധി

ഉയ���ത് സം�ാന�ിെ� ഭാവി വികസനെ� വളെരയധികം �തി�ലമായി

ബാധി�െമ�ത് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ഡി) േക��ിെ� അ��ല �തികരണം ലഭി�ാ� സാഹചര��ി�  എ�് ബദ�  മാ��മാണ്

കെ��ിയി��ത്; വ��മാ�േമാ?

െപാ�കട�ി��ാ�� വ��നവ്

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�ൗ��് ജനറലിെ� കണ�് �കാരം  2016-17,  2017-18,  2018-19,  2019-20

(ഡിസംബ�  31  വെര)  എ�ീ സാ��ിക വ�ഷ�ളിെല െപാ�കടം,  െപാ�കട�ി��ായ

വ��നവ്, വ��നവി��ായ ശതമാനം എ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െപാ�കട�ി��ാ�� വ��നവ് ആശ�ാജനകമാേണാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) െപാ�കട�ി��ാ�� വ��ന�ം സ��ാരിെ� ഭാഗ�് നി��ാ�� അധികെ�ല�ം

��ത�  ത�ിക ��ി��ം സാ��ിക �ിതി േമാശമാ��തിന് കാരണമായി�േ�ാെയ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) എ�ി� അത് നിയ�ി��തിന് എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

ജി.എസ്.ടി. �ടി�ികയിന�ി� േക�ം ന�േക� �ക

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജി.എസ്.ടി.  വിഹിതമട�ം സം�ാന�ിന് അ�ഹമായ �ക േക�ം ന�കാ�ത്

സം�ാനെ� സാ��ിക �തിസ�ി ��മാ��തിന് കാരണമായി�േ�ാെയ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവി� എ� േകാടി �പയാണ് ജി.എസ്.ടി. �ടി�ികയിന�ി� േക�ം ന��വാ��െത�ം

അത് ഏത് മാസെ� �ടി�ികയാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) 2019-� ജി.എസ്.ടി. വിഹിതമായി േക�ം എ� േകാടി �പയാണ് സം�ാന�ിന് ഇതിനകം

അ�വദി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) േക� ധനകാര� ക�ീഷെ� നി�േ�ശമ�സരി�് ലഭിേ�� ��് മാസെ� നി�തി വിഹിതം



എ�യാെണ�ം അതി� േക�ം എെ��ി�ം �റവ് വ��ിയി�േ�ാെയ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) സം�ാന�ിന് അ�ഹതെ�� നി�തി വിഹിതം സമയബ�ിതമായി ലഭി��തിന് എെ�ാെ�

സ����ളാണ് െച���െത�് വിശദീകരി�ാേമാ?

േക� സ��ാ� ന��വാ�ളള നി�തി വിഹിതം

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജി.എസ്.ടി.  വഴി�ം മ�് നി�തി ഇന�ി�മായി േക� സ��ാ� എ� �പയാണ് സം�ാന

സ��ാരിന് ന�കാ��ത് എ�ം എ��ത�� �കയാണ് ന�കാ��ത് എ�ം

െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) േക� സ��ാ�  നി�തിയിന�ി�� സം�ാന വിഹിതം ന�കാതിരി��തിന് എെ��ി�ം

കാരണം അറിയി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� അത് എ�ാണ്; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) േക�ം ന�കാ�� വിഹിതം എ�േ��് ന��ം എ�ാണ് ക���ത്;

(ഡി) േക� വിഹിതം ലഭി�ാ�തിനാ�  ഏെതാെ� േമഖലകളിലാണ് സാ��ിക ��ി��്

വ�ിരി��ത്; വിശദീകരി�ാേമാ?

േക� സ��ാരി� നി�ം ലഭിേ�� നി�തി വിഹിതം

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക� സ��ാരി� നി�ം സം�ാന�ിന് നിയമാ��തമായി ലഭ�മാേക� നി�തി വ�മാന

വിഹിത�ി�, എ� േകാടി �പ 2019-20 സാ��ിക വ�ഷം ലഭി�;

(ബി) നിയമാ��തം ലഭിേ�� �കയി�  �റവ് വ�ി�േ�ാ;  എ�ി�  എ� �റവ്

വ�െവ�റിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത �ക ലഭി�വാ� സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ?

ഇ���് ടാ�് ആയി ലഭിേ��ിയി�� �ക

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2019-20  സാ��ിക വ�ഷം  'ഇ���് ടാ�്'  ഇന�ി�  2019  ഡിസംബർ  31വെര

േകരള�ിന് ലഭിേ��ിയി�� �ക എ�യായി��െവ�ം ഇതി�  എ� �ക ലഭി�െവ�ം

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േക��ി�  നി�ം ഇ���് ടാ�് സമയബ�ിതമായി ലഭി�ാ�തി�� സാഹചര�ം

എ�ാെണ�് വിശദീകരി�ാേമാ;



(സി) േകരള�ിന് ഇ���് ടാ�് സമയബ�ിതമായി ലഭി��തിനായി സം�ാന സ��ാ�

എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�ം നിയമപരമായി ഇ�ാര��ി�  സം�ാന

സർ�ാരിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വാ� കഴി�കെയ�ം വ��മാ�ാേമാ?

റിേ��ക�െട ��പരിേശാധന

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ-േവ ബി� സംവിധാന�ി�, �� നി�തി �ടി�ികയി� നി�് ഒഴിവാ��തിന് വ�ാപാരിക�

ക��ണ�് ഹാജരാ��താ�� പരാതിക� പരിഹരി�ാ� സ��ാ� എെ��ാം നടപടികൾ

സ�ീകരി�വ�� എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) റിേ��ക�െട ��പരിേശാധനയി�  കാലതാമസ��ാ�� എ� പ�തി�െട വ�മാനം

�റ�കാണി�� വ�ാപാരിക�െ�തിെര വ��് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വ��ത്;

(സി) വ�ാപാരിക� ��കാല�ളി� ന�കിയ റിേ��ക�െട താരതമ�പഠനം നട�വാ� വ��തല�ി�

നടപടി ആരംഭി�േമാ?

ഡ�ഹി സം�ാനെ� ധനമി�ം

400. �ീ.െക.എം.ഷാജി

,, പി.െക.അ� റ�്

,, ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ത� ജനേ�മപ�തിക�ം വികസന �വ��ന��ം നട�ാ�ി�ഴി�ം ധനമി�ം ഉ�ാ�ാ�

ഡ�ഹി സം�ാന�ിന് കഴി�തായി അ�ൗ��് ജനറലിെ� ഓഡി�ി� കെ��ിയതായ

റിേ�ാ��ക� സ��ാരിെ� ��യി� വ�ി�േ�ാ;

(ബി) ആ റിേ�ാ��് വ�താപരമാേണാ എ� കാര�ം അേന�ഷി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

സാ��ിക �തിസ�ി

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സാ��ിക �തിസ�ി നിലവി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  െെദനംദിന െചല�കെള

ബാധി�� തര�ി�ളള സാഹചര�ം നിലവി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ജീവന�ാ�െട ശ�ള�ം െപ�ഷ�ം വിതരണം െച��തി�ം േ�മെപ�ഷ�ക�  വിതരണം

െച��തി�ം ഏെത�ി�ം തര�ി�ളള �യാസ�� സ��ാ� േനരി��േ�ാ;വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സാ��ിക �യാസ�� േനരി�� സാഹചര��ി�ം �ഖ�മ�ി��െ�െട�ളളവ� വിേദശയാ�



നട��ത് ഇൗ �തിസ�ി ��മാ��തിന് ഇടയാ�ിയി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി� ധനകാര� വ��് ഇ�രം യാ�ക��് ഏെത�ി�ം തര�ി�ളള തട�ം ഉ�യി�ി�േ�ാ;

വ��മാ�ാേമാ?

സാ��ിക �തിസ�ി തരണം െച�ാ� നടപടി

402. �ീ.തി�വ�� രാധാ���

,, ഐ.സി.ബാല���

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

�ീമതിഷാനിേമാ� ഉ�ാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിെ� സാ��ിക നില അ�ദിനം ��തരമായ �ിതിവിേശഷ�ിേല�്

നീ�കയാണ് എ� ആേ�പം ഗൗരവമായി പരിഗണി�ി�േ�ാ;

(ബി) നി�തി പിരിവിെല പരാജയമാണ് ��തരമായ ഈ �ിതിവിേശഷ�ിേല�് എ�ി�ത് എ�ത്

വാ�വമാേണാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) നിത�നിദാന െചല�ക��ായി േകാടിക�  കടെമ��േ�ാ�ം സ��ാ�  ���ം

അനാവശ�െചല�ക�ം നട�കയാണ് എ� ആേ�പം വ�തയാേണാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) സാ��ിക �തിസ�ി ��മായ സാഹചര��ിൽ പാ�െചല�ക� നിയ�ി�െകാ�് വികസന

�വ��ന�ളിൽ ��േക�ീകരി�ാൻ നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

സ��ാരിെ� സാ��ിക നില

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാരിെ� സാ��ിക നില അതീവ ��തരമായ സാഹചര��ി�  വ�മാനം ��വാ�

�നി�തി ഇര�ിയാ�ണെമ�ം �മി�െട ന�ായവില വ�ഷം േതാ�ം ��ണെമ�ം െസ��റി തല

സമിതി �പാ�ശ െച�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇത് നട�ിലാ��േതാ��ടി �തിവ�ഷം എ� േകാടി �പ അധികമായി സമാഹരി�വാ�

സാധി�െമ�ാണ് ക���ത്?

സം�ാന�ിെ� നിലവിെല ധന�ിതി

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിെ� നിലവിെല ധന�ിതി എെ��ം ��സ��ാ�  �റ�ിറ�ിയ

ധവളപ��ിെല ആേ�പ�ളിെല െപാ��േ��ക� എെ��ാെമ�ം നിലവിെല ധന�ചിക

സംബ�ി� വിശദാംശ�� എ�ാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;



(ബി) ഈ സ��ാ�  കാലയളവി�  സം�ാന��ായ �ലധന നിേ�പ�തി�ം ��സ��ാരിെ�

കാല��ായ �ലധന നിേ�പ തക���ം സംബ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ിെല�ിയതിന് േശഷ�ളള ഓേരാ വ�ഷെ��ം ധന�ചിക

സംബ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) േക�സ��ാ� സം�ാന�ിന് വ�ഷംേതാ�ം ന�േക� സാ��ിക വിഹിതം  (ജി.എസ്.ടി.

ഉ�െ�െട)  എ�െയ�ം,  അതി�  ലഭ�മായത് എ�െയ�ം ��  വ�ഷം ലഭ�മാേക�ിയി��

�ടി�ിക നാളി�വെര ലഭ�മാേയാെയ�ം,  ആയത് േനടിെയ��ാനായി സ�ീകരി� വ��

നടപടിക� എെ��ം വ��മാ�ാേമാ?

സം�ാന�ിെ� സാ��ിക �ിതി

405. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി.

,, പി.ഉൈബ��

,, എം. സി. കമ��ീ�

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനം ക�� സാ��ിക �തിസ�ിയി�െടയാണ് കട�േപാ��െത�് സ��ാ�

വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ജി.എസ്.ടി.  നട�ിലാ��ത് വഴി സം�ാന�ിന് േന���ാ�െമ� വിലയി���

െത�ായി��െവ� നിഗമന�ി� ഇേ�ാ� എ�ിേ���ി�േ�ാ;

(സി) ജി.എസ്.ടി.  നട�ിലാ�ിയത് വഴി റവന� വ�മാന�ി�  വലിയ േതാതി�� ഇടിവ്

സംഭവി�ി�േ�ാ; ഇതിെ� യഥാ�� കാരണ�� വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) േക� സ��ാരി� നി�� അ�ഹതെ�� നി�തി വിഹിതം ലഭ�മാ��തി�ം സം�ാന�ിെ�

സാ��ിക �ിതി േക� സ��ാരിെന േബാധ�െ����തി�ം എെ��ാം നടപടിക�

െെകെ�ാ�ി�െ��ം ഇ�ാര��ി�  എെ��ി�ം അപാകതക�  ഉ�ായി�േ�ാെയ�ം

വിശദമാ�ാേമാ?

സം�ാന�ിെ� സാ��ിക�തിസ�ി

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�� സാ��ിക�തിസ�ി� കാരണെമെ��ാമാണ്;  സം�ാന�ി�

ലഭ�മാേക� ജി.എസ്.ടി. വ�മാന�ി� ഇൗ സ��ാ� കാലയളവി� �തീ�ി� വള�� (വ�ഷം

തിരി�്) എ�യായി��; ലഭ�മായത് എ�; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ജി.എസ്.ടി. �ട�ിയ��ത� ഓേരാവ�ഷ�ം നട�വ�� നി�തിെവ�ി�് എ�െയ�ം ആയ�

പിരിെ���ാ� സ��ാ� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാം എ�ം വ��മാ�ാേമാ;



(സി) നിലവിെല സാ��ിക�തിസ�ി തരണം െച�വാനായി എ� �ക�െട േക�സ��ാ� വാ�

ഇൗ സ��ാ� ആവശ�െ�� എ�റിയി�ാേമാ; എ� ലഭ�മാ�ി; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) സം�ാന��ായ �ളയ�ര��ി�നി�ം കരകയറാനായി എ� േക�സഹായം

ആവശ�െ��െവ�ം എ� ലഭ�മാ�ിെയ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) 2018-19  േക� ബ�ജ�് �കാരം സം�ാന�ി� ലഭ�മാേക� േക�നി�തിവിഹിതം

എ�െയ�ം, ന�പരിഹാര�ക എ�െയ�ം ഇവയി� സം�ാന�ി� ലഭ�മായവ എ�െയ�ം

അറിയ�ാേമാ;  ഇവയി��ായ �ടി�ിക സം�ാന സാ��ിക�തിസ�ി�് എ�ര�ി�

കാരണമായി എ�് വ��മാ�ാേമാ?

കി�ബി�െട പരസ��ിന് െചലവായ �ക

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 'നവേകരള നിർ�ാണം വാ�ിെനാ�ം �വ�ം'  എ� തലെ��ി�  കി�ബി പ�മാധ�മ�ളി�

പരസ�ം ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ��ത പരസ�ം �സി�ീകരി��തിന് േവ�ി ഓേരാ പ��ം എ� �പ�െട

എ�ിേമ�ാണ് ന�കിയി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത പരസ��ിെ� ബി�ക�  ഇതിനകം മാറി ന�കിയി�േ�ാ;  എ�ി�  ആെക എ�്

�കയാണ് ന�കിയി��െത�് വ��മാ�േമാ?

േകരള നി��ിതി േബാധവ��രണ പരിപാടി

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബി 20-12-2019ന് തി�വന��ര�് നട�ിയ േകരള നി��ിതി എ� േബാധവ��രണ

പരിപാടി�െട ഉേ�ശ�ല���� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈ േ�ാ�ാമിെ� എ�ിേമ�് �ക എ�യാണ്; എ�ിേമ�ിെ� പക��ക� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ജി�ാതല�ി�  ഇ�േപാ�� േബാധവൽ�രണ പരിപാടിക�  സംഘടി�ി�വാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ;  എ�ി�  ��ത പരിപാടി�െട എ�ിേമ�് �ക എ�യാെണ�്

െവളിെ���ാേമാ?

കി�ബി

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബി-യി�െട  2020  ജ�വരി  20  വെര എ� �ക�� പ�തിക��ാണ് അ�മതി

ന�കിയി��ത്;



(ബി) ഇതി� എ� �ക ഇതിേനാടകം െചലവായി��്; വിശദവിവരം ന�കാേമാ;

(സി) കി�ബി-യി�െട അംഗീകാരം ന�കിയി���ം അംഗീകാര�ിനായി ലഭ�മായി���മായ  100

േകാടി �പ�് േമ�� പ�തിക�െട വിശദവിവരം ന�കാേമാ?

കി�ബി മസാല േബാ�്

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബി മസാല േബാ�വഴി എ� േകാടി �പയാണ് സമാഹരി�ത്;അതിെ� ���  േറ�്

എ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) മസാല േബാ�് സമാഹരണ�മായി ബ�െ��് േവെറ ഏെതാെ� ഇന�ളി�

െചല��ായിെയ�ം  ;ഓേരാ ഇന�ി�ം എ�് �ക െചലവായിെയ�ം;  ആ�െ�ാെ�യാണ്

�ക ൈകമാറിയെത�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) മസാല േബാ�ിെ� സമാഹരണ�മായി ബ�െ��് ആവ��ന െചല�ക�  ഉ�ാ�േമാ;

ഏെതാെ� ഇന�ളിലാണ് ��ത െചലവ് ഉ�ാ��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

കി�ബി വഴി നട�ിലാ�� തീരേദശ ൈഹേവ

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബി വഴി നട�ിലാ�� തീരേദശ ൈഹേവ�െട നടപടിക�  (അൈല�െമ�്,  ഡി.പി.ആ�

ഉ�െ�െട) ൈവകാ� കാരണെമ�്; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േകരള�ി� തീരേദശ ൈഹെവ എ�് �ാവ��ികമാ�ാ� കഴി�െമ�് അറിയി�ാേമാ?

കി�ബി ആ�് �കാര�� വിവിധ േ�ാത�ക�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബി ആ�് �കാര�� വിവിധ േ�ാത�ക�  �േഖന കി�ബി ധനസമാഹരണം

നട��േ�ാ;  എ�ി�  ഏെതാെ� േ�ാത�കളി�  നി�മാണ് കി�ബി ധനസമാഹരണം

നട�ിയി��ത് എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ േ�ാത�ി� നി�ം ഇതിനകം സമാഹരി� �ക എ�െയാെ�യാെണ�് �േത�കമായി

വ��മാ�ാേമാ?

കി�ബി �േഖന നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�



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

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം �വ��നമാരംഭി� കി�ബി �േഖന എ�

പ�തിക��് ഭരണാ�മതി ന��ക�ം ���ി ആരംഭി�ക�ം ���ിയാ�ക�ം െച�ി��്;

ഓേരാ�ി�ം അ�വദി� �ക ഉ�െ�െട വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) കി�ബിയി�  �ഖ�ാപി�ി�െ��ി�ം സാേ�തിക തടസ��  �ലം നി��ലാ�ിയ പ�തിക�

ഏെത�ാമാണ്; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) കി�ബി പ�തി �ഖ�ാപി�തി� േശഷം ഓേരാ എം.എ�.എ.  മാ��് അെ��ി�

നിേയാജകമ�ല അടി�ാന�ി� എ� പ�തിക��ാണ് ഭരണാ�മതി ന�കിയി��ത്;

(ഡി) ഓേരാ�ി�ം അ�വദി� �ക ഉ�െ�െട�� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

കി�ബി പ�തി

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

ന��േമാ:

(എ) കി�ബി വഴി നട�ിലാ�ാ�  ഉേ�ശി�� േറാ�ക�  തിരെ���േ�ാ�  എെ��ാം

മാനദ��ളാ� പാലി��െത� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവി�  പ�മീ��  വെര വീതി�� േറാ�ക�  കി�ബി പ�തിയി�  ഉ�െ���ാ�

വ�വ��േ�ാ എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇെ��ി� പ�മീ�� വെര വീതി�� േറാ�ക� കി�ബി പ�തിയി� ഉ�െ���ാ� നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ?

കി�ബി പരസ�ം ന��� രീതിക�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പരസ�ം ന���തിന് കി�ബി ഏെത�ി�ം ഏജ�സിെയ �മതലെ���ിയി�േ�ാ; എ�ി� ഏത്

ഏജ�സിെയയാണ് എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ഏജ�സിെയ െതരെ���തിെ� മാനദ���  എ�ാെണ�ം ഏജ�സി�െട ക�ീഷ�

എ�യാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഏജ�സി വഴിയ�ാെത കി�ബി േനരി�് പരസ�ം ന�കിയി�േ�ാ;  എ�ി�  എ� �ക�ാണ്

പരസ�ം ന�കിയത്; െവളിെ���ാേമാ;

(ഡി) ഏജ�സി വഴി ആ�െ��ാം പരസ�ം ന�കിെയ�ം ഇ�കാരം പരസ�ം ന�കിയതിന് എ�

�കയാണ് െചലവഴി�െത�ം വ��മാ�േമാ?



കി�ബി വഴി�� പ�തിക�

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

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഇ�വെര കി�ബി വഴി എ� േകാടി �പ�െട എ� പ�തിക��ാണ് അംഗീകാരം

ന�കിയി��ത് എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) കി�ബി �േഖന എ� േ�ാജ�ക��് ഇ�വെര െട��  നടപടി ���ീകരി�ി��് എ�ം

അവയി� എ� േ�ാജ�ക�െട ���ി ���ീകരി�ി�െ��ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) കി�ബി വഴി എ� േകാടി �പ�െട ���ി ���ീകരി�ി��്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) ���ി�മായി ബ�െ��് എ� േകാടി �പ കി�ബിയി�നി�ം ഇ�വെര െചലവഴി�ി��്;

വിശദമാ�ാേമാ?

കി�ബി പ�തിക�

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബി ഇ�വെര എ� േകാടി �പ�െട പ�തിക��ാണ് അംഗീകാരം ന�കിയെത�്

െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ഇതി� എ� �ക�� പ�തിക� െട�ഡ� നടപടിക� ���ിയാ�ി നി��ാണ �വ��നം

ആരംഭി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) നി��ാണം ആരംഭി� പ�തികളി�  എ� പ�തിക�  ഇതിനകം ���ിയാ�ിെയ�ം

���ിയാ�ിയ പ�തിക�െട െമാ�ം അട�� എ� േകാടി �പയാെണ�ം അറിയി�ാേമാ?

കി�ബി ഇ�െവ�്െമ�് ക�ി�ി

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബി�െട നീ�ിയിരി�് �ക ഫല�ദമായി നിേ�പി��തിന് ഉപേദശം ന���തിനായി

കി�ബി ഇ�െവ�്െമ�് ക�ി�ി �പീകരി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ക�ി�ി�െട ഉപേദശ�കാരം എ� േകാടി �പയാണ് വിവിധ ധനകാര� �ാപന�ളി�

ഇതിനകം നിേ�പി�ത്; വിശദാംശം ന��േമാ ;

(സി) ��ത �ാപന�ളി� നിേ�പം നട��തിന് കി�ബി എെ��ി�ം പരിധി നി�യി�ി�േ�ാ;

എ�ിൽ വിശദമാ�േമാ?

റയി�േവ േമ��ാല��



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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് എ� റയി�േവ േമ��ാല��  നി��ി��തിനാണ് കി�ബി�െട

ധനസഹായേ�ാെട പ�തിയി�ി��െത�് വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ഏെത�ാം േമ��ാല��  നി��ി��തിന് �ലെമ���െ�െട�� നടപടിക�

���ീകരി�ി�െ��് വിശദീകരി�േമാ;

(സി) ഏെത�ാം റയി�േവ േമ��ാല�� നി��ി��തി�� എ�ിേമ�ം �ാ�ം അംഗീകരി�് െട��

നടപടിക�  ���ീകരി�െവ�ം ആയവയി�  എ�െയ�ം േകാ��ീ�് ��റി�

നി��ി��തിന് തീ�മാനി�ി�െ��ം വിശദീകരി�േമാ;

(ഡി) േകാ��ീ�് ��റി� നി��ി��തി�� നടപടിക� ���ീകരി� ഏെത�ാം പാല�� �ീ�

��റി�  നി��ി��തിന് നി�േ�ശം ന�കിെയ�ം ആയതിെ� �േരാഗതി എെ��ാെമ�ം

വിശദീകരി�േമാ?

തലേ�രി നിേയാജകമ�ല�ി� അ�വദി� ���ിക�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം കി�ബി �ഖാ�രം തലേ�രി

നിേയാജകമ�ല�ി� അ�വദി� ��വ� ���ിക�ം ഏെതാെ�യാണ്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ ���ിക�െടെയാെ� നിലവി�� അവ� എ�ാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ?

കി�ബി�് ലഭി� നിേ�പം

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബി�് സ��ാരി� നി�മ�ാെത ലഭി� നിേ�പ��െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഓേരാ നിേ�പ�ിെ��ം തിരി�ടവ് കാലാവധി എ�വെരയാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത നിേ�പ��െട തിരി�ടവിന് എ�് �ക േവ�ിവ�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

കി�ബി�െട ധനസമാഹരണം

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബി�് ഫ�് സമാഹരി��തിനായി രാജ�ാ�ര കട�� വിപണിയി�നി�ം േബാ�വഴി

പണം സ��പി��തി�ം ��ത� നിേ�പം കി�ബിയിേല�് ആക�ഷി��തി��� നടപടിക�

ഏത് ഘ��ിലാണ്;



(ബി) ഏെതാെ� തര�ി�� േബാ�കളി�െടയാണ് ��ത ധനസമാഹരണം നട�വാ�

ഉേ�ശി��െത�് െവളിെ���ാേമാ;

(സി) ഡയേ�ാറ േബാ�് വഴി എ� േകാടി �പ സമാഹരി�വാനാണ് ഉേ�ശി�ി��ത്; അതിനാ��

നടപടി�മ�� ഏ� ഘ��ിലാെണ�് അറിയി�ാേമാ?

സം�ാനെ� കി�ബി പ�തിക�െട �േരാഗതി

423. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ്

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� കി�ബി പ�തിക�െട �േരാഗതിെയ �റി�് വിശദമാ�ാേമാ;ഇ�വെര അ�വദി�

പ�തികളി� ��ികരമായി ���ിയാ�ിയ പ�തിക�െട വിശദംശ�ൾ അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇ�വെര അ�വദി� പ�തികളി�  �ട�ാ�  കഴി�ി�ി�ാ��ം �ട��ി�തെ�

നില�േപായ�മായ പ�തികളി�  സ��ാ�  ൈകെ�ാ�ിരി�� നടപടി�മ��

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) കി�ബി പ�തിക�െട �ലേമെ��� നടപടി�മ��  േവഗ�ിലാ�വാ�  സ��ാ�

സ�ീകരി�ിരി�� നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് അറിയി�ാേമാ?

കി�ബിയിേല�� നിേ�പം

424. �ീ.േറാഷി അഗ�ി�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് കി�ബി പ�തി നിലവി� വ�തി�േശഷം ഓേരാ സാ��ിക വ�ഷ�ം ആെക

എ� �ക�െട പ�തിക��ാണ് കിഫ് ബി വഴി പണം ന�കാ�  ഉേ�ശി�ി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ സാ��ിക വ�ഷ�ം ��ത പ�തിക�െട നട�ി�ിന് അ�വദി� �ക എ�

വീതമാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) കി�ബിയിേല�് ഇതിേനാടകം എ� �ക�െട നിേ�പം സമാഹരി�ി�െ��ം,  നിലവി�

അ�ൗ�ി� എ� �ക�െ��ം വ��മാ�ാേമാ?

േറാഡ് നവീകരണം കി�ബിയി��െ����തിന് നടപടി

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം നിേയാജകമ�ല�ി� ഉ�െ��� ൈകത��്-ച��ട-േപ� േറാഡ് വീതി��ി

നവീകരി�ാ� െപാ�മരാമ�് വ��് ത�ാറാ�ിയ ���ിനാല് േകാടി �പ�െട എ�ിേമ�ിന്



ധനവ��് അ�മതി ന��േമാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇെ��ി�  തിരേ�റിയ�ം വീതി �റ ��മായ േറാഡിെ� അവ��ം �േദശവാസിക�െട

നിര�ര ആവശ��ം കണ�ിെല��് നഗര�ിെല ഈ �ധാന േറാഡ് വീതി��ി

നവീകരി��തിന് കി�ബിയി��െ����തിന് ത�ാറാ�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

കി�ബി

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

ന��േമാ:

(എ) കി�ബി പ�തിയി� ഉ�െ���ിയ െന�ാറ നിേയാജക മ�ല�ിെല ഊ�റ പാല�ിെ��ം

െറയി�േവ േമ��ാല�ിെ��ം നി��ാണ�മായി ബ�െ��് എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ��ാ� സ�ീകരി�ി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ിക� എ�് �ട�ാ� കഴി�െമ�് വിശദമാ�ാേമാ?

കി�ബി പരിേശാധന

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ���  നിേയാജകമ�ല�ിെല കാ��ടവ്-��ി�റം െറ�േല��-കം-�ി�ജിെ�

െ�ാേ�ാസ� കി�ബിയി� ലഭി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ എ�ാണ് ലഭി�ത്; കി�ബി പരിേശാധനയി�

കെ��ിയ ന�നതക� എെ��ാമായി��;

(ബി) ��ത ന�നതക�  പരിഹരി�് എസ്.പി.വി.  (െ�ഷ��  പ��സ് െവഹി�ി�)എ�ാണ്

കി�ബി�് െ�ാേ�ാസ�  ൈകമാറിയത്;  ൈകമാറിയ െ�ാേ�ാസലി�  വീ�ം ന�നതക�

ഉ�ായി��േവാ; എെ��ാമായി�� ന�നതക�; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) കി�ബി പരിേശാധന ���ിയാെയ�ി�  ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ�വാ�  നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വിശദമാ�ാേമാ?

കി�ബി പ�തിക�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബി ആ�ിെ�  6-എഫ് വ��് �കാരം ക��, പാല�ാട് വ�വസായ പാ��ക�െട

വികസന�ിനായി കി�ബി അംഗീകാരം നൽകിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതിനായി ഓേരാ �ല�ം എ� ഏ��  �ലമാണ് ഏെ���വാൻ ഉേ�ശി��െത�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത വ�വസായ പാ��ക��് �ലം ഏെ����തിന് കി�ബി ഫ�ിൽ നി�ം ഇതിനകം

അ�വദി� �ക എ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ?



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

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

ന��േമാ:

(എ) കി�ബി പ�തിയി�  ഉ�െ�� െെവ�ി�  മ�ല�ിെല വിവിധ ���ിക�െട �േരാഗതി

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) കി�ബി അ�മതി ന�കിയതിന് േശഷ�ം പ�തി നട�ാ��തി�  കാലതാമസം വ��ത്

എ�െകാ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) െെവ�ി�  മ�ല�ി�  ഏെത�ാം ���ികളാണ് ഇ�ര�ി�  തട�െ�� കിട��െത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇ�ാര�ം പരിഹരി��തിന് സ��ാ� സ�ീകരി�വാ� ഉേ�ശി�� നടപടി വിശദമാ�ാേമാ?

െന�ാറ മ�ല�ിെല കി�ബി പ�തിക�

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

ന��േമാ:

(എ) െന�ാറ നിേയാജകമ�ല�ി�  കി�ബിയി�  ഉ�െ���ിയ ഏെത�ാം പ�തിക��ാണ്

ഭരണാ�മതി ലഭി�ി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഭരണാ�മതി ലഭി� പ�തിക�  എേ�ാ�  �ട�ാ�  കഴി�െമ�ം ലഭി�ാ�വ�് എേ�ാൾ

ഭരണാ�മതി ലഭി�െമ�ം വ��മാ�ാേമാ?

ആല�� മ�ല�ിെല കി�ബി പ�തിക�

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

മ�പടി ന��േമാ:

ആല��  നിേയാജകമ�ല�ി�  കി�ബി �ഖാ�രം ഏെതാെ� പ�തികളാണ്

അ�വദി�ി��െത�ം ഇതി� നി��ാണം ആരംഭി�വ ഏെതാെ�യാെണ�ം ആരംഭി�ാ�വ

ഏെതാെ�യാെണ�ം അറിയി�േമാ?

���-��ി�റം പാതവികസനം

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ���-��ി�റം പാതയി�  15/000  �ത�  19/650  വെര�� ഭാഗം നാ�വരി�ാതയാ�ി

വികസി�ി���മായി ബ�െ�� ���ി�െട േ�ാജ�് റിേ�ാ��് കി�ബി�് സമ��ി�ി�േ�ാ;

ഉെ��ി� ഇ�ാര��ി� സ�ീകരി� �ട�നടപടിക� എെ��ാമാെണ� വ��മാ�ാേമാ;



(ബി) ��ത ���ി എ�് ആരംഭി�ാനാ�െമ�ാ� �തീ�ി��െത�് അറിയി�ാേമാ?

കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല വികസന �വ��ന��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബി വഴി കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല വിവിധ വികസന �വ��ന���ായി എ� േകാടി

�പ�െട ഭരണാ�മതി ന�കിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇനി�ം ഭരണാ�മതി ന�കാ�� എ� �വ��ികൾ �ഖ�ാപി�ി��്; ഇവ�ായി എ� േകാടി

�പ �ഖ�ാപി�ി��്; വിശദമാ�ാേമാ?

മാന�വാടി മ�ല�ിെല കി�ബി പ�തിക�

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

ന��േമാ:

(എ) മാന�വാടി മ�ല�ി�  വിവിധ പ�തിക��ായി കി�ബി അ�വദി� �ക�ം പ�തി�െട

വിശദാംശ��ം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) കി�ബി ധനസഹായം ഉപേയാഗി�് മാന�വാടി മ�ല�ി�  നട�ാ�� ���ിക�െട

നിലവിെല �ിതി വ��മാ�ാേമാ?

ഒ��ാലം-െച��ളേ�രി േറാഡ്

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

ന��േമാ:

(എ) ഒ��ാലം-െച��ളേ�രി േറാഡ് ബി.എം.&ബി.സി.  െച��തിനായി കി�ബി �ഖാ�ിരം എ�

�പയാണ് അ�വദി�ി��ത്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) എ�ാണ് േമൽ�ക അ�വദി�ത്;  എെ��ാം ���ികളാണ് നാളി�വെര ���ീകരി�ത്;

വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ?

ആ�ി�� മ�ല�ിെല കി�ബി പ�തിക�

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

ന��േമാ:

ആ�ി��  നിേയാജക മ�ല�ി�  കി�ബി ഫ�് ഉപേയാഗി�് നട�ിലാ�� പ�തിക�

ഏെത�ാം; വിശദമാ�േമാ?



കി�ബിയി� ഉ�െ���ിയ െന�ാറ, െകാ�വാ�� ൈബ�ാ�കൾ

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

ന��േമാ:

(എ) െന�ാറ നിേയാജകമ�ല�ിെല കി�ബിയി�  ഉ�െ���ിയ െന�ാറ,  െകാ�വാ��

ൈബ�ാ�് േറാ�ക�െട നി��ാണ�മായി ബ�െ��് എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈ ���ിക� എ�് �ട�ാ� കഴി�െമ�് വിശദമാ�േമാ?

കി�ബിയി�െട ��ക�െട നവീകരണം

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബിയി�െട െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ��ിെ� ഭാഗമായി എ� ��ക�െട

നവീകരണ�ിന് അ�മതി ന�കിയി��്; വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) ഇതി�  ഇനി�ം വ��ക�  �ട�ാ�  കഴിയാ� ��ക�െട വ��ക�  "എസ്.പി.വി."കെള

ഒഴിവാ�ി പി.ഡ��.ഡി. �േഖന െച��തിന് അ�മതി ന��േമാ;

(സി) ഇതി�  െക.െഎ.ടി.ഇ.,  വാ�േകാസ്,  കില,  ഇ�െക�  എ�ിവെയ എസ്.പി.വി.  കളായി

നി�യി�് ന�കിയതി�  എ� ��കളി�  വ��് �ട�വാ�  കഴിയാ� സാഹചര���്;

പാല�ാട് ജി�യിെല മ�ലം തിരി�� വിശദവിവരം ന��േമാ?

തി�വന��രം മ�ല�ിെല കി�ബി പ�തിക�

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

മ�പടി ന��േമാ:

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

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

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

പ�തിക� ഏെത�ാെമ�ം ��ത ���ിക�െട നിലവിെല �ിതി�ം വ��മാ�േമാ?

�ഴ�ില�ാട്-ധ��ടം ബീ�ിെ� സമ�വികസനം

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�� ജി�യിെല �ഴ�ില�ാട്-ധ��ടം ബീ�ിെ� സമ�വികസന�ിന് കി�ബി �േഖന എ�

േകാടി �പ�െട എ�ിേമ�ാണ് ത�ാറാ�ിയി��െത�് അറിയി�ാേമാ;



(ബി) ��ത േ�ാജ�ി�െട നട�ിലാ�വാ�  ഉേ�ശി�� കാര���  എെ�ാെ�യാെണ�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ േ�ാജ�ിെ� െ�ഷ�� പ�പസ് െവഹി�ിളായി ഇ�കലിെന നിേയാഗി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ഈ േ�ാജ�ിെ� ���ിയി� ഇ�കലിെ� ഭാഗ� നി�ം ��തരമായ �മേ�ട് ഉ�ായി എ�്

കി�ബി െട�ി��  ഇ�െ���  വിഭാഗം കെ��ിയി�േ�ാ;  എ�ിൽ എെ��ാമായി��

�മേ��കെള�് വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) ഇ��ല��ായ ന�ം എ�യാെണ�ം ഇ�കലിന് പകരം �തിയ െ�ഷ��  പ�പസ്

െവഹി�ിളിെന പ�തി നി�വഹണ�ിനായി െതരെ���ി�േ�ാെയ�ം അറിയി�ാേമാ;

എ�ി� ആെരെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

ഇരി�ാല�ടയിെല കി�ബി പ�തിക�

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

മ�പടി ന��േമാ:

കി�ബി �ഖാ�ിരം, ഇരി�ാല�ട നിേയാജക മ�ല�ി� അ�വദി� പ�തിക�െട നിലവിെല

�ിതി സംബ�ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

ൈലഫ് സയൻസ് പാ��് - േഫസ് 2

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബി �േഖന വ�വസായ വ��ിെ� കീഴിൽ നട�ിലാ�വാൻ ഉേ�ശി�� ൈലഫ് സയൻസ്

പാ��് - േഫസ് 2 (തി�വന��രം) െപേ�ാെകമി�ൽ പാ��് എ�ീ പ�തിക�െട നിലവിെല

�ിതി വ��മാ�േമാ;

(ബി) േമ�റ� ഓേരാ പ�തി�മായി കി�ബി എ�് �ക ധനസഹായമായി നൽകിെയ�്

അറിയി�േമാ;

(സി) ഓേരാ പ�തി�ം �ലം ഏെ���� നടപടി ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ?

എം.എ�.എ. ആ�ി വികസന ഫ�ിൽ നി�ം ��ക��് വാഹന��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എം.എ�.എ.  ആ�ി വികസന ഫ�ി�  നി�ം ��ക��് വാഹന��  ന���തി��

നടപടി�മ�� േവഗ�ിലാ�വാൻ സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാമാെണ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ബാ�േ�രി മ�ല�ിെല  2018-19  വ�ഷെ� ആ�ി വികസന ഫ�ി�  നി�ം കായ�

ജി.എ�്.എ�ിന് അ�വദി� �� വാഹനം വാ��തിന് ഇ�വെര അ�മതിയായി�ിെ�� കാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;



(സി) പ�തിക�  നട�ിലാ��തിന് കാലതാമസം േനരി�േ�ാൾ അതി� ഉ�രവാദികളായവ��്

എതിെര മാ�കാപരമായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ ?

ആ�ി വികസന ഫ�്

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016-17,2017-18,2018-19,2019-20  സാ��ിക വ�ഷ�ളി�  എം.എ�.എ.�െട

ആ�ി വികസന ഫ�് ഉപേയാഗി�് തലേ�രി നിേയാജകമ�ല�ി�  നട�ിയ ��വ�

���ിക�ം ഏെതാെ�യാെണ�ം ഈ ���ിക�െട നിലവി�� അവ� എ�ാെണ�ം

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇവയിൽ ���ിയാവാ� ���ിക�  ഏെതാെ�യാെണ�ം ആയത് ���ീകരി��തിന്

ഇനി എെ��ാം നടപടികളാ��െത�ം വ��മാ�ാേമാ?

ആ�ി വികസന ഫ�് പ�തിക�

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ�ി വികസന ഫ�ിൽ നി�ം ഒ� മ�ല�ിൽ നട�ിലാ�ാ�േ�ശി�� ഒ�ിലധികം

�ടിെവ� പ�തികൾ ഒ� പ�തി നിർേ�ശമായി സമർ�ി�ാൻ സാധി�േമാ എ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ വർഷെ� േവനൽ ശ�മാ�െമ�ം ��മായ �ടിെവ��ാമം അ�ഭവെ��െമ���

കാലാവ�ാ �വചന�ിെ� അടി�ാന�ിൽ ഒ�ിലധികം �ടിെവ� പ�തികൾ ഒ�

പ�തിയായി പരിഗണി� െകാ�് ആ�ി വികസനഫ�ിൽ നി�ം നട�ിലാ�ാൻ സാധി��

വിധ�ി�� നിർേ�ശ�ൾ ന�േമാ?

ആ�ി വികസന ഫ�ിെല െട�� േസവി�്സ്

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഏത് സാ��ിക വ�ഷം �തലാണ് എം.എൽ.എ.ആ�ി വികസന ഫ�ിന് െട�� േസവി�്സ്

അ�വദി�് ഉ�രവ് ഇറ�ിയത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി� ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഇതിെ� ഭാഗമായി േകാതമംഗലം മ�ല�ി� എം.എൽ.എ.ആ�ി വികസന ഫ�ി� നി�ം

നട�ിലാ�ിയ പ�തികളി�  എ� �ക�െട െട��  േസവി�്സ് ഉ�ായി��് എ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) െട��  േസവി�്സ് �ക സമയബ�ിതമായി എം.എൽ.എ.മാെര അറിയി�വാ�  നടപടി



സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

ആ�ി വികസന ഫ�ി� ഉ�െ���ിയ പ�തിക�

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

ന��േമാ:

(എ) ആ�ി വികസന ഫ�ി�  ഉ�െ���ിയ പ�തിക�  സമയബ�ിതമായി ���ീകരി�ാ�

എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളെത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) 2016-2020  കാലയളവിെല ഏെത�ാം പ�തികളാണ് െന�ാറ നിേയാജകമ�ല�ി�

നാളി�വെര �ട�ാ� കഴിയാ�ത് എ�് വിശദമാ�േമാ?

ആ�ി വികസന പ�തി�െട ഭരണ െചലവ്

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

മ�പടി ന��േമാ:

എം.എ�.എ.മാ�െട ആ�ി വികസന പ�തി�െട ഭരണ െചലവി�� �ക ന�കണെമ�്

ആവശ�െ��് തി�വന��രം എ.ഡി.സി.(ജനറ�) ധനകാര�  (േനാഡ�  െസ��-ബി)�്

ന�കിയ  23/11/2019-െല പി1/2222/17  ന��  ക��കാരം

2017-18,2018-19,2019-2020  എ�ീ സാ��ിക വ�ഷ�ളി�  എെ��ി�ം �ക

അ�വദി� ന�കിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;  എ�ി� ഒേരാ സാ��ിക വ�ഷ�ം എ�

�ക വീതമാണ് അ�വദി�ി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ?

പിറവം നിേയാജകമ�ല ആ�ി വികസന പ�തിക�

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

മ�പടി ന��േമാ:

പിറവം നിേയാജകമ�ല�ി� 2017-2018 , 2018-2019 വ�ഷ�ളിേല�് നി�േ�ശി�െ��

നിേയാജകമ�ല ആ�ി വികസന പ�തികളിേ�� ഭരണാ�മതി ന�കിയ പ�തിക�െട േപ�ം

അവ�് ഭരണാ�മതി ലഭി� തീയതി�മട�� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

മണ�� മ�ല�ിെല ആ�ി വികസന പ�തിക�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എം.എ�.എ.�െട ആ�ിവികസനപ�തി �കാരം മണ��  മ�ല�ിനായി  2016-17,

2017-18,  2018-19  എ�ീ വ�ഷ�ളി�  നി�േ�ശി�ി�� ���ിക�  ഏെത�ാമാെണ�്

െവളിെ���ാേമാ;



(ബി) ��ത ഓേരാ ���ി�െട�ം നിലവിെല �ിതി സംബ�ി� വിശദാംശ�� ന�കാേമാ?

ഒ�� നിേയാജക മ�ല�ിെല ആ�ി വികസന പ�തി

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

ന��േമാ:

2016-17, 2017-18, 2018-19 എ�ീ വ�ഷ�ളി� ഒ�� നിേയാജക മ�ല�ിെല ആ�ി

വികസന പ�തിയിേല�് നി�േ�ശി� ���ികൾ ഏെത�ാെമ�ം,  അവയി�  ഏെത�ാം

���ികളാണ് ���ീകരി�ി��െത�ം അറിയി�ാേമാ?

ക��� നിേയാജക മ�ല�ിെല ആ�ി വികസന ഫ��കാര�� പ�തിക�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക��� നിേയാജകമ�ല�ി� എം. എ�.എ. �െട ആ�ി വികസന നിധി �കാരം 2016-17,

2017-18, 2018-19 വ�ഷ�ളിെല പ�തിക�െട �േരാഗതി ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതി� എ� പ�തിക� ���ീകരി�;  ���ീകരി� ഏെത�ാം പ�തിക�െട ബി�ക� മാറി

ന�കി; ���ീകരി� പ�തികളി� ബി�ക� മാറി ന�കാ� ബാ�ി�േ�ാ; എ�ിൽ ആയതിെ�

കാരണം എ�ാണ്;വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത വ�ഷ�ളിെല പ�തികളി�  ഇനി�ം നി��ാണം ആരംഭി�ി�ി�ാ� �വ��ിക�

ഏെത�ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇനി�ം ഭരണാ�മതി ലഭി�ാ�� പ�തിക� ഉേ�ാ; എ�ിൽ ഭരണാ�മതി ലഭി�ാതിരി�ാ��

കാരണം വിശദമാ�ാേമാ?

ക��� നിേയാജക മ�ല�ി� നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എം.എ�.എ.�െട �േത�ക വികസന നിധി ഉപേയാഗി�് 2016-17 �ത� 2019-20 വെര��

വ�ഷ�ളി�  ക��� നിേയാജക മ�ല�ി�  നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�െട �േരാഗതി

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ികളി�  ���ീകരി� ���ിക�  ഏെത�ാം;  ഇനി ���ീകരി�ാ��

�വ ൃ�ിക� ഏെത�ാം; ���ീകരി� പ�തികളി� ഏെത�ാം പ�തിക�െട ബി�ക� മാറി �ക

ന�കി;

(സി) ഇനി�ം ഭരണാ�മതി ന�കാ�� ���ിക�  ഏെത�ാം;  ഭരണാ�മതി ന�കിയി�ം

ആരംഭി�ാ� കഴിയാ� ���ിക� ഏെത�ാം; ആയതി�� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ?



വാഹന�� വാ��തിന് നിബ�ന

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

ന��േമാ:

(എ) എം.എ�.എ.  ആ�ിവികസന ഫ�ി�  നി�ം വാഹന��  വാ��തിന് േക�സ��ാരിെ�

ജി.ഇ.എം.  (ഗവെ��് ഇ-മാർ��് േ�സ്)  വഴി മാ�േമ പ�േ�സ് െച�ാ� എ� നിബ�ന

ധനകാര� വ��് �റ�ിറ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ജി.ഇ.എം.� ഉ�െ��ി�ി�ാ� വാഹന�� വാ�ാ� പ�േ�സ് ക�ി�ി �പീകരി�് ഡീല�മാരി�

നി�ം േനരി�വാ�ാ�� അ�മതി ധനകാര� വ��് ന��േമാ;

(സി) വിവിധ പി.എ�്.സി.കളിെല പാലിേയ�ീവ് �വ��ന���ായി വാഹന�� വാ��തിന് ജി�ാ

െമഡി�� ഓഫീസെറ �മതലെ���ാ� സാധി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

ൈഹമാ�്/ മിനിമാ�് ൈല�ക� �ാപി��തിനായി ൈ�സ് േസാ�്െവയറി� ത�ാറാ�ിയ

എ�ിേമ�ക�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ�ി വികസന ഫ�് ഉപേയാഗി�്  2018-19  �ത�  ൈഹമാ�്/  മിനിമാ�് ൈല�ക�

�ാപി��തിനായി ൈ�സ് േസാ�്െവയറി�  ത�ാറാ�ിയ എ�ിേമ�ക��് ഭരണാ�മതി

ലഭി� േശഷം െട�ഡ� നട�വാ� സാധി�ാ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ൈ�സ് േസാ�് െവയറി� ഉ�െ���ി എ�.ഇ.ഡി. ബ�ബ് �ാപി�� ���ി ഉ�െ�െട

ഭരണാ�മതി ലഭി� മ�് ���ിക� ഇ-െട�ഡ� �േഖന നട�ിലാ��തിന് തട��േ�ാ; എ�ിൽ

കാരണം വ��മാ�ാേമാ?

െഷാ��� മ�ല�ിെല എ.ഡി.എഫ്., എസ്.ഡി.എഫ്. �വ��ിക�

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

ന��േമാ:

(എ) െഷാ���  മ�ല�ി�  2017-18,  2018-19  വ�ഷ�ളി�  �പാ�ശ െച� ഏെത�ി�ം

എ.ഡി.എഫ്., എസ്.ഡി.എഫ്. ���ിക��് ഇനി�ം ഭരണാ�മതി ന�കാ� ബാ�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി�  ���ി�െട േപ�ം ആയതിന് ഭരണാ�മതി ന�കാ�തിെ�

കാരണ���െ�െട�� വിശദവിവര�� ന�കാേമാ?

എം.എ�.എ �െട ആ�ി വികസന ഫ�്



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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എം.എ�.എ. �െട ആ�ി വികസന ഫ�ി� നി�ം അ�മതി ലഭ�മാ�� ���ിക��് െട��

നടപടിക��് േശഷം ���ി നട�ിലാ��തിന് വിവിധ വ��ക�െട എ�.ഒ.സി. വാ�ണെമ�

നിബ�ന�േ�ാ; എ�ി� ആയത് ഒഴിവാ�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ഭരണാ�മതി�ം െട��  നടപടി�ം �ർ�ിയായതി� േശഷ�� ഇ�രം നിബ�നക�  �ലം

പ�തി നട�ിലാ��തിന് കാലതാമസം േനരി��െ���ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�

ആയത് പരിഹരി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

എം.എ�.എ. ഫ�്

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

ന��േമാ:

(എ) എ�ഡഡ് ��ക��് പാചക�ര, േടാ�ല�്, �ടിെവ� പ�തിക� എ�ിവ എം.എ�.എ.�െട

എ ഡി എഫ്-എസ് ഡി എഫ്-� നി�ം അ�വദി��തിന് �ളിെ� �ലം സ��ാരിേല�് വി�

ന�കണെമ� നിബ�ന ഉേ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ�ഡഡ് ��ക��് എം.എ�.എ.  ഫ�് അ�വദി��തി�� മാനദ�ം

എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദീകരി�ാേമാ?

എസ്.ഡി.എഫ്.-െല െട�ഡ� േസവിം�സ്

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എം.  എ�. എ.  എസ്.ഡി.എഫ്.  �കാരം നട�ിലാ�� പ�തികളി� െട�ഡ� േസവിം�സ്

വ�� �ക �തിയ ���ിക��� ഭരണാ�മതി ന���തിന് തട�മാ�േമാ എ�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഓേരാ വ�ഷ�ം അ�വദി�� ഒ� േകാടി �പയി�  ��  വ�ഷ�ളി�  വ�� െട�ഡ�

േസവിം�സ് ഉ�െ���ി ഒ� േകാടിയി�  അധികം വിനിേയാഗി��തിന് ധനകാര�വ��ി�

നി�ം �േത�ക അ�മതി ആവശ��േ�ാ എ�് അറിയി�േമാ;

(സി) എസ്.ഡി.എഫ്.വികസന നിധിയി�  നി�് ഒ� േകാടി �പയി�  അധികം വ�� െട�ഡ�

േസവിം�സ് വിനിേയാഗി�വാ�  25.11.2019-�  ന��  D1/2222/17  �കാരം

തി�വന��രം ജി�ാ കള��� േവ�ി എ.ഡി.സി.  (ജനറ�) ന�കിയ അേപ� �കാരം

ഫിനാ�സ് േനാഡ� െസ�� ബി വ��് �ക വിനിേയാഗി��തിന് ഉ�രവ് ന�കിയി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി�  ഉ�രവിെ� ��� �പം ന�കാേമാ;  ഉ�രവിെ� ന��  തീയതി എ�ിവ�ം

വ��മാ�ാേമാ?



പിറവം നിേയാജകമ�ല�ിെല എം.എ�.എ െ�ഷ�� െഡവല�്െമ�് ഫ�്

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

മ�പടി ന��േമാ:

പിറവം നിേയാജകമ�ല�ി�, നി�േ�ശി�െ��  ,2017-18,  2018-19  വ�ഷ�ളിേല��

എം.എ�.എ െ�ഷ��  െഡവല�്െമ�് ഫ�് പ�തികളിേ��  ഭരണാ�മതി ന�കിയ

പ�തിക�െട േപ�ം അവ�് ഭരണാ�മതി ലഭി� തീയതി�മട�� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

െട�� േസവിം�സ്

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ���നാട് എം.എ�.എ �െട ആ�ി വികസന ഫ�ി�  നി�ം  2017-18,  2018-19,

2019-20 വ�ഷ�ളി� െട�� േസവിം�സ് വകയി� വ�� �ക എ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േമ� �ക �തിയ �വ��ിക� നട��തിനായി വിനിേയാഗി��തിന് അ�മതി ലഭി�േമാ?

അമച�� നാടക���് ധനസഹായം ന��� പ�തി�് �ക

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സാം�ാരിക വ��ിെ� 07.06.2019 െല 229/2019 ന�ർ ഉ�രവ് �കാരം ഭരണാ�മതി

ന�കിയ�ം േകരള സംഗീത നാടക അ�ാദമി �ഖാ�ിരം നട�ിലാ���മായ �ാേദശികമായി

അവതരി�ി�� അമച�� നാടക���് ധനസഹായം ന��� പ�തി�് �ക ലഭ�മാ��തി�

ധനകാര� വ��ിൽ നി�ം േനരി�� കാലതാമസ�ിന് കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇത് എ�േ��് ലഭ�മാ�ാ� സാധി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

സ��ാ� ��ി� അധിക ത�ികക�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2019 നവംബ�,  2019 ഡിസംബ�, 2020 ജ�വരി മാസ�ളിെല മ�ിസഭാേയാഗ തീ�മാന

�കാരം എ� അധിക ത�ികക� ��ി�ി��്;  ഇതി� താ�ാലിക ത�ികക� എ�െയ�ം;

ത�ികക�െട വിവര��ം ഇ�വഴി��ായ അധിക ധനബാധ�ത�ം െവളിെ���േമാ;

(ബി) േമ��റ� മാസ�ളി�  �ഷറി നിയ�ണം ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;  എെ�ാെ�

നിയ�ണ�ളാണ് ബി�ക�  പാസാ��തി�  ഏ�െ���ിയി��ത്;  ഇത്

ഏ�െ���ാ��ായ സാഹചര�ം വിശദമാ�േമാ;



(സി) സാ��ിക െചല�ക�  ���ാ�  വ��് സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�  എെ�ാെ�യാണ്;

വ��മാ�േമാ?

ലീവ് �ാവ� ക�സഷനിെല വിമാനയാ��െട േതാത്

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ� ജീവന�ാ��ം അധ�ാപക��ം ന��� ലീവ് �ാവ� ക�സഷ� ആ��ല��ി�

വിമാനയാ��െട േതാത് െവ�ി�റ�് ഉ�രവ് �റെ��വി�ി�േ�ാ;  വ��മാ�േമാ;  എ�ി�

��ത ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) 2500 കി.മീ. വെര ന��� വിമാനയാ�ാ�ലി 10000 �പയായി പരിമിതെ���ിയി�േ�ാ;

(സി) ��ത �ക ജീവന�ാര�ം ��ംബ�ി�ം �ടി ആെക അ�വദി�� �കയാേണാ എ�്

വ��മാ�ാേമാ ;

(ഡി) എ�.ടി.സി ആ��ല�ം െവ�ി�റ�ാ� ഇടയായ സാഹചര�ം വിശദമാ�ാേമാ ?

ശ�ള/െപ�ഷ� പരി�രണം

465. �ീമതിഷാനിേമാ� ഉ�ാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന ജീവന�ാ��ം െപ�ഷ�കാ���� ശ�ള/െപ�ഷ�  പരി�രണം അ�

വ�ഷ�ിെലാരി�� നട�ിലാ�ം എ�് �ഖ�ാപി�ി�േ�ാ;

(ബി) 2019  �ൈല �ത�  നട�ിലാേ�� ശ�ള പരി�രണം എ�് �ത�  നട�ിലാ�വാ�

കഴി�െമ�ാണ് ക���ത്;

(സി) ശ�ള പരി�രണ ക�ീഷെന നിയമി�ി�േ�ാ;  ക�ീഷെ� േടംസ് ഓഫ് റഫറ�സ്

എെ��ാമാണ്;  എ�േ��് റിേ�ാ��് സമ��ി�ണെമ�ാണ് ക�ീഷന് നി�േ�ശം

ന�കിയി��ത്; വ��മാ�ാേമാ?

സം�ാന സ��ാ� ജീവന�ാ��� ആേരാഗ� ഇ��റ�സ് പ�തി

466. �ീ.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) ഈ ഇ��റ�സ് പ�തി നട�ിലാ��തിന് േവ�ി സ��ാ� വീ�ം െട�ഡ� �ണി�ി�േ�ാ;

എ�ി� ഏെത�ാം ക�നികളാണ് െട�ഡറി� പെ���ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) 2019 ഏ�ിലി� നട�ി� വ�െമ� പറ� ��ത പ�തി ഇനി എ��ത� �ട�ാനാണ്



ഉേ�ശി��െത�ം എ��ത�  ജീവന�ാരി�നി�ം �ീമിയം �ക സ�ീകരി� �ട�െമ�ം

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇെ��ി�  ഇനി��� നടപടി�മ��  സമയബ�ിതമായി ���ീകരി�് കഴി���ം േവഗം

നട�ിലാ��തി�േവ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാെയ� വ��മാ�േമാ?

െമഡിെസപ് ഇ��റ�സ് പ�തി

467. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

സ��ാ�  ജീവന�ാ�െട�ം െപ�ഷ�കാ�െട�ം െമഡിെസപ് ഇ��റ�സ് പ�തിയി�

എം.എ�.എ.മാ�െട അഡീഷണ�  പി.എ.മാെര ഉ�െ����തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വ��മാ�േമാ?

�ാമബ�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക�സ��ാ�  ഒ�വി�  �ഖ�ാപി� �ാമബ� അട�ം സം�ാന സ��ാ�  ജീവന�ാ��ം

െപ�ഷ�കാ��ം ആെക എ� ശതമാനം �ാമബ� �ടി�ിക��്;  ഓേരാ േക�

�ാമബ��ം ആ�പാതികമായി സം�ാനം എ� ശതമാനം �ാമബ�യാണ്

നി�യി�ി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) േക� സ��ാ� �ഖ�ാപി�� �ാമബ��് ആ�പാതികമായ �ാമബ� സമയബ�ിതമായി

ന�കാ� ഈ സ��ാരിന് കഴിയാ�തിന് കാരണെമ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �ാമബ� അ�വദി��തിനായി ഏെത�ാം സ��ീസ് സംഘടനക� സ��ാരിന് നിേവദനം

ന�കിയി�െ��ം അതിേ�� സ�ീകരി� നടപടിക�ം വ��മാ�ാേമാ?

െപ�ഷ� �ായം ഏകീകരണം

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

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സ��ാ�  ജീവന�ാ�െട�ം അ��ാപക�െട�ം െപ�ഷ�  �ായം ���തിേനാ

��കാല�് െച�� േപാെല വിരമി��  തീയതി ഏകീകരി��തിേനാ ഉേ�ശി��േ�ാ;

വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം ഏെത�ി�ം വിഭാഗം സ��ാ�  ജീവന�ാ�െട

െപ�ഷ� �ായം വ��ി�ി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ഇവ�െട െപ�ഷ� �ായം വ��ി�ി�വാ��ായ കാരണെമ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ?



�ാമബ� �ടി�ിക അ�വദി�ാ� നടപടി

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന ജീവന�ാ��ം െപ�ഷ�കാ��ം നിലവി�  എ� ശതമാനം �ാമബ� �ടി�ിക

ന�കാ�െ��് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) �ാമബ� �ടി�ിക ലഭ�മാ�ാ�ത് �ലം സ��ാ� ജീവന�ാ�ം െപ�ഷ�കാ�ം അ�ഭവി��

��ി��് പരിഗണി�് �ടി�ിക അടിയ�രമായി അ�വദി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

പ�ാളി� െപൻഷൻ പ�തി

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  ജീവന�ാ�െട പ�ാളി� െപൻഷൻ പ�തി �ട��െകാ�േപാ�വാൻ സ��ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ; ഇത് സംബ�ി�� വിശദവിവരം നൽ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തിെയ സംബ�ി�് സ��ാ�  എെ��ി�ം തീ�മാനം എ��ി�േ�ാ;  വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ?

പ�ാളി� െപ�ഷ� �ന:പരിേശാധനാ സമിതി

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ാളി� െപ�ഷ� �ന:പരിേശാധി�വാ� സമിതിെയ നിേയാഗി�ി�േ�ാ;  എ�ി� എ�ാണ്

നിേയാഗി�െത�ം സമിതിയിെല അംഗ�� ആെരാെ�െയ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത സമിതി�െട ഓഫീസിന് എവിെടയാണ് �ലം അ�വദി�ി��െത�ം ഓഫീസി�

നിലവിെല� ജീവന�ാ�െ��ം ഇവ��് ശ�ളയിന�ി�  �തിമാസം എ�് �കയാണ്

േവ�ിവ��െത�ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത ഓഫീസിെ� ഫ�ണിഷിംഗ് ഊരാ���  േലബ�  േകാ��ാ�് െസാൈസ�ിയാേണാ

നി��ഹി�െത�ം ഇതിനായി എ�് �ക െചലവഴി�െവ�ം െവളിെ���ാേമാ;

(ഡി) പ�ാളി� െപ�ഷ�  �ന:പരിേശാധി�� ക�ി�ി�െട �വ��ന�ിനായി ബജ�ി�  �ക

വകയി��ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  എ�െയ�ം ഇതിനകം എ�് �ക െചലവഴി�െവ�ം

അറിയി�ാേമാ?

പ�ാളി� െപ�ഷ� പ�തി



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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  ജീവന�ാ�െട പ�ാളി� െപ�ഷ�  പ�തിയി�  അപാകത�െ�� കം�േ�ാള�

ആ�് ഓഡി�ർ ജനറലിെ� റിേ�ാ��് സ��ാ� പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) െപ�ഷ�  വിഹിത�ിേല�് സ��ാരിെ� മാ�ിങ് ഫ�് ൈവകിയി�ം അതിന് പലിശ

ന�കിയി�, ശ�ള�ി� നി�ം പിടി� െപ�ഷ� വിഹിതം യഥാസമയം നാഷണ� െസക�രി�ീസ്

ഡിേ�ാസി�റി ലിമി�ഡിന് ന�കിയി�,  അഖിേല�� സ��ീ�കാ�െട ബാ�് േലാഗ് വിഹിതം

ഈടാ�ിയി� �ട�ിയ വിഷയ�� കം�േ�ാള� ആ�് ഓഡി�� ജനറൽ ��ി�ാണി�ി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ;

(സി) ജീവന�ാ�െട ശ�ള�ി�  നി�ം �ത�മായി വിഹിതം ഈടാ��ത് നിരീ�ി�വാ�ളള

സംവിധാന��  എെ��ാമാണ്;  ഇതി�  കം�േ�ാള�  ആ�് ഓഡി��  ജനറൽ സ��ാരിെന

വിമ�ശി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ജീവന�ാരി� നി�ം എ� �തലാണ് െപ�ഷ� വിഹിതം പിടി� �ട�ിയത്; സ��ാ� വിഹിതം

എ� �തലാണ് അട� �ട�ിയത്;  സ��ാ�  വിഹിതം ൈവകിയി�ം അതി�� പലിശ

ജിവന�ാരെ� അ�ൗ�ിേല�് ന�കിയി�ിെ�� പരാതി പരിേശാധി�േമാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) 2018 ജ�വരി �ത� 2019 ഡിസംബ� വെര എ� േപ� സ��ാ� സ��ീസി� േച��; ഇതി�

എ� േപ��് െപ�മന�് റി�യ�െമ�് അ�ൗ�് ന�� (�ാ�) അ�വദി�; എ� േപ��് ന��

ന�കിയി�ി�; കാരണം ലഭ�മാ�േമാ;

(എഫ്) കം�േ�ാള�  ആ�് ഓഡി��  ജനറൽ പ�ാളി� െപ�ഷ�മായി ബ�െപ� അപാകതകെള

സംബ�ി�് േകരള�ിന് അയ� ക�ക�െട പക��് ലഭ�മാ�േമാ;  ഇവ�് ധനകാര�വ��്

അയ� മ�പടി�െട പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ജി) പ�ാളി� െപ�ഷ�മായി ബ�െ��് ജീവന�ാ��ളള പരാതി േബാധി�ി�ാ�ളള

ഉേദ�ാഗ��െട വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;  2018  ജ�വരി �ത�  2019  ഡിസംബ�  31  വെര

പ�ാളി� െപ�ഷ�മായി ബ�െ��് എ� പരാതിക�  ലഭി�;  ഇതി�  എ� പരാതിക��്

മ�പടി ന�കി; വിശദമാ�േമാ?

പ�ാളി� െപ�ഷ� പ�തി

474. �ീ.പി.ഉൈബ��

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ാളി� െപ�ഷ�  പ�തി �നഃപരിേശാധി��തിന് സ��ാ�  നിേയാഗി� സമിതി�െട

�വ��ന അവേലാകനം നട�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിനകം സമിതി എ� സി�ിം�ക�  നട�ി;  ആരി�  നിെ��ാം െതളിെവ��ക�  നട�ി;

വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) നിലവിെല സാഹചര��ി�  സം�ാന സ��ാരിന് എ�.പി.എസി�  നി�ം പി�ാറാ�



സാധി�േമാ; ഇ� സംബ�ി� നിയമ���� പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ഡി) നാഷണ�  െപ�ഷ�  �ീ�മായി  (എ�.പി.എസ്.)  ബ�െ��് േക� ധനകാര�ക�ീഷ�

സം�ാന�ിന് ന�കിയ �പാ�ശക� െവളിെ���േമാ;

(ഇ) പ�തി �ന:പരിേശാധി�െമ�് െതരെ���് വാ�ാനം ന�കിയ ഈ സ��ാരിെ� ഇ�

സംബ�ി�� നയം വ��മാ�ാേമാ?

സ��ാ� ജീവന�ാ�െട ആേരാഗ� ഇ��റ�സ്

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  ജീവന�ാ��ം അ��ാപക��ം െപ�ഷ�കാ��മായി അവി�രി� ആേരാഗ�

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

(ബി) ��ത കരാ� ഉ�ാ�ിയ അവസര�ി� റിലയ�സിന് ���� �ക സ��ാ� ന�കിയി�േ�ാ;

എ�ി� ��ത �ക റിലയ�സ് സ��ാരിന് തിരിെക ന�കിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) ഏെത�ി�ം �തിയ ക�നിക�മായി കരാ� ഒ�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ജീവന�ാ��് ഇേ�ാ�  െമഡി�ൽ റീഇേ��്െമ�് ലഭി��ിെ�� കാര�ം പരിേശാധി�േമാ;

ഇതിേ�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

സ��ാ� ജീവന�ാ��െട ആേരാഗ� ഇ��റ�സ് പ�തി

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സ��ാ�  ജീവന�ാ��ം,  അ��ാപക��ം നട�ിലാ�� ആേരാഗ� ഇ��റ�സ്

പ�തി�െട നിലവിെല �ിതി എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി എ��ത� നട�ിലാ�ാനാണ് സ��ാ� ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത പ�തി നട�ിലാ��തിന് സ��ാ�  �തിയ െട��  �ണി�ി�േ�ാ;  വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ?

ശ�ളപരി�രണം സംബ�ി� നടപടിക�

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� സ��ാ�  ജീവന�ാ�െട�ം അ��ാപക�െട�ം െപ�ഷ�കാ�െട�ം

ശ�ളപരി�രണം സംബ�ി�് സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാം; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ശ�ളപരി�രണ ക�ീഷന് ജീവന�ാ�െട സംഘടനകളി� നി�ം ഇതര സംഘടനകളി� നി�ം

ലഭി� നിേവദന�� സംബ�ി� വിവരം വ��് തിരി�് ലഭ�മാ�േമാ;



(സി) വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെല ജി� വിദ�ാഭ�ാസ ഓഫീ�കളിെല പി.എ.  (േപ�ണ�  അസി��്),

ഡി.ഡി.ഇ.  ഓഫീ�കളിെല എ.എ.  (അ�ിനിേ��ീവ് അസി��്)  എ�ി�െന�ളള

ത�ികക�െട േപര് മാ��ത് സംബ�ി�് ക�ീഷന് നിേവദനം ലഭി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ശ�ളക�ീഷെ� റിേ�ാ��് എ�േ��് സമ��ി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

െപ�ഷ��ായം

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

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സ��ാ�  ജീവന�ാ�െട െപ�ഷ��ായം ഉയ���ത് സംബ�ി�് ഏെത�ി�ം

തര�ി�� ച��ക� സ��ാരിെ� ഭാഗ�് നി�ം നട��േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് ഏെത�ി�ം തര�ി�ളള തീ�മാന��  ൈകെ�ാ�ി�േ�ാെയ�്

വിശദമാ�ാേമാ?

മി�� ജം�ഷൻ ൈവഡനിംഗിെ� ക�ിജൻസി ചാർജ്

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�ര നിയമസഭാമ�ല�ിെല മി��  ജം�ഷൻ ൈവഡനിംഗിന് ബ�ജ�ി�

ഇ�പ�ിയ�് േകാടി �പ വകയി��ിയത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ���ി�െട ക�ിജൻസി ചാർജ് ലഭി�ാ�തിനാ�  നിർ�ാണം ആരംഭി�ാൻ

കഴിയാ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ; ��ത ചാർജ് ലഭ�മാ��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

വാ�ഷിക പ�തിയിെല �റവ്

480. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ്

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�� വാ�ഷിക പ�തിയി� �റവ് വ��വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ഈ വ�ഷം തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന��െട വാ�ഷിക പ�തിയി� എ� ശതമാനം �റവ്

വ��വാനാണ് ഉേ�ശി��ത് എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) ഈ സാ��ിക വ�ഷം േക��ി� നി��� വിഹിത�ി� �റവ് വ�ി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ

; ഈ സാ��ിക വ�ഷെ� വാ�ഷിക പ�തി�െട �േരാഗതി വ��മാ�ാേമാ?

ബ�ജ�് ���ിക�



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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2019-20  െല വിശദമായ ബ�ജ�് എ�ിേമ�ക�െട അ�ബ�ം  II  �  എം.എ�.എ.  മാ�

ശിപാ�ശ ന�കിയ ���ികളി�  എ�ിേമ�് �ക�െട ഇ�പത് ശതമാനം അ�വദി�

���ിക�െട േപ�ം അവ�െട മ�ല�ം തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത �വ ൃ�ികളി�  ഏതിെന�ാമാണ് ഭരണാ�മതി ലഭി�ി��ത് എ�തിെ� മ�ലം

തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഭരണാ�മതി ലഭി�ി�ി�ാ� ബാ�ി ���ിക��് അടിയ�രമായി ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ�വാൻ

സ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദവിവരം ന�കാേമാ?

ബ�ജ�ിൽ �ഖ�ാപി� പ�തിക� നട�ിലാ��തിന് നടപടി

482. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സ��ാ�  ബ�ജ�ിൽ �ഖ�ാപി� പ�തിക�  പല�ം നട�ിലാ��തിന് ഇനി�ം

നടപടി സ�ീകരി�ി�ിെ�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) 2019-20-െല ബ�ജ�ിൽ 20 ശതമാനം �ക മാ�ിെവ� ���ിക��് േപാ�ം ഭരണാ�മതി

ന�കിയി�ിെ�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  എ�ാണ് ഇതി�� കാരണെമ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ബ�ജ�ിൽ �ക നീ�ിെവ� ���ിക�  നട�ിലാ��േ�ാെയ�് പരിേശാധി��തിന്

നിലവി�� സംവിധാനെമ�ാണ് എ�റിയി�ാേമാ;

(ഡി) ഇ�ര�ി�� ���ിക�  നട�ിലാ�ാതി��ാ�  എെ��ാം �ടർനടപടികളാണ് സ�ീകരി�

വ��ത്; വ��മാ�േമാ?

ആല�� മ�ല�ിെല വാ�ഷിക ബ�ജ�് പ�തിക�

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

മ�പടി ന��േമാ:

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

ബ�ജ�കളി� ആല�� മ�ല�ി� അ�വദി� പ�തിക�െട വിശദാംശ�� ന�കാേമാ ;

(ബി) ��ത പ�തിക��ായി അ�വദി� �ക�െട വിവര�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

ഒ��ാലം മ�ല�ിെല ബ�ജ�് വ��ക�െട വിശദാംശം

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

ന��േമാ:



(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം ഒ��ാലം മ�ല�ി�  നട�ിലാ�ിയ ബ�ജ�്

വ��ക�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) അതി�  ഏെത�ാം ���ിക�  ���ീകരി�െവ�ം ഏെത�ാം ���ിക�

നട�വ��െവ���തിെ� വിശദാംശം 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20 എ�ീ

സാ��ിക വർഷ�െള അടി�ാനമാ�ി ലഭ�മാ�ാേമാ?

പ�നാമ�-���ര, ത�ിേ�ാട് �ഴി-ക�മാ�േതാട് എ�ീ േറാ�ക�െട പണി�് ഭരണാ�മതി

485. �ീ.െക.�. ജനീഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� ബ�ജ�ി�  �ക വകയി��ിയി�� പ�നാമ�-���ര,  ത�ിേ�ാട്

�ഴി-ക�മാ�േതാട് എ�ീ േറാ�ക�െട പണി�് ഭരണാ�മതി ന�കിയി�േ�ാെയ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ�ി�  എ�ാണ് ��ത ���ി�് ഭരണാ�മതി ന�കി ഉ�രവ് �റെ��വി�െത�്

അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഭരണാ�മതി ന�കിയി�ിെ��ി�  ഈ ���ിക��് ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ�ാ�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട പ�തിെചല�ക�

486. �ീ.െക.സി.േജാസഫ്

,, അ�പ് േജ�ബ്

,, അ�വ� സാദ�്

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

ന��േമാ:

(എ) �ിതല പ�ായ�ക�െട�ം നഗരസഭക�െട�ം  2020  ജ�വരി  31  വെര�� പ�തി

െചലവിെ� വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഈ കാലഘ��ിൽ എ� േകാടി �പ െചലവഴി�;

(സി) �ഷറിയിൽ സമ��ി� ബി�കളിൽ  2020 ജ�വരി  31 വെര എ� േകാടി �പ�െട ബി�ക�

െപ�െമ�് നട�ാെത മാ�ിവ�ി��്; വ��മാ�േമാ?

2019-2020 ബ�ജ�് എ�ിേമ�്

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2019-2020 സാ��ിക വർഷെ� ബ�ജ�് എ�ിേമ�് �കാരം സം�ാന�ിെ� തനത്

നി�തി വ�മാനം, നി�തിേയതര വ�മാനം എ�യായി��; വ��മാ�േമാ;



(ബി) ഇതി� ഓേരാ ഇന�ി�ം ഇതിനകം ലഭി� �ക എ� എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത ബ�ജ�് എ�ിേമ�് �കാരം േക�നി�തി വിഹിതമാ�ം േക� ധനസഹായമാ�ം

�തീ�ി� �ക എ�യായി��; ഇതി� ഇതിനകം ഓേരാ ഇന�ി�ം ലഭി� �ക എ�യാെണ�്

െവളിെ���േമാ?

വിധവ െപൻഷൻ �ട�ാതിരി�വാൻ നടപടി

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വർഷ�ളായി വിധവ െപൻഷൻ വാ�ിെ�ാ�ിരി�� വിവാഹേമാചിതർ�് െപൻഷൻ

നിർ�ലാ�ി സർ�ാർ ഉ�രവിറ�ിയി�േ�ാ; എ�ി� അതിെ� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഭർ�ാ��ാ�െട മരണം വിവിധ കാരണ�ളാ� രജി�ർ െച�ാൻ കഴിയാ� അ�പ� വയ�്

കഴി� വിധവക��് േപാ�ം സർ�ിഫി��് ഹാജരാ�ാൻ സാധി�ാെത വ�ി�� സാഹചര�ം

സർ�ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി�  നിലവി�  െപൻഷൻ വാ�ിെ�ാ�ിരി�� വിധവക��് സാ�ഹ� േ�മ െപൻഷൻ

�ട�ാതിരി�വാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േ�മ െപ�ഷ� മ�റിംഗ്

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

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േ�മ െപ�ഷ�  മ�റിംഗി�േശഷം എ� േപെരയാണ് അനധി�ത െപ�ഷ�

വാ��വരായി കെ��ി ഒഴിവാ�ാനായത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�വഴി േ�മ െപ�ഷ� ഇന�ി� എ� �പയാണ് സ��ാരിന് അധികമായി ലഭി��ത്;

വിശദമാ�ാേമാ ?

സാ�ഹ� �ര� െപ�ഷ�

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

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സാ�ഹ� �ര� െപ�ഷനായി ഇേ�ാ� എ� �പ വീതമാണ് ന�കിവ��ത്;

അറിയി�േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം സാ�ഹ� �ര� െപ�ഷനായി ഇ�വെരയായി

എ� �പ ന�കിയി��്;

(സി) ��ത െപ�ഷ� ലഭി�� ഉപേഭാ�ാ��െട എ�ം എ�യാണ് എ�് അറിയി�േമാ?



സാ�ഹ� �ര�ാ െപ�ഷ�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സാ�ഹ� �ര�ാ െപ�ഷ�  ലഭി�ണെമ�ി�  ��  സ��ിഫി��് നി�ബ�മാ�ി

ഉ�രവിറ�ിയി�േ�ാ; എ�ി� അതിെ� കാരണെമ�ാണ്;

(ബി) അേപ�കെ� വയസ് െതളിയി��തിന് ആധാ� ഉപേയാഗി�ാെമ� �� ഉ�രവ് േഭദഗതി

െച�വാ�� സാഹചര�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) സ��ാരിെ� �തിയ ഉ�രവ് ��  സ��ിഫി��് ന�െ��വ��ം പഠി�വാ�  അവസരം

കി�ാ�വ��ം െപ�ഷ�  നിേഷധി�� സാഹചര�ം ഉ�ാ�െമ�തിനാ�  ഇ�ാര��ി�

�ന�ചി�നം നട�േമാ ?

ബേയാെമ�ിക് മ�റിങ്

492. �ീ.സി. ദിവാകര�

,, ���ര ര�ാകര�

�ീമതി ഗീതാ േഗാപി

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സാ�ഹ� �ര�ാ െപ�ഷ�ം േ�മെപ�ഷ�ം വാ��വ�െട ബേയാെമ�ിക്

മ�റിങ് ���ിയായി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഏെതാെ� വിഭാഗ�ി�� ആ��ാരാണ് മാനദ���  ലംഘി�െകാ�് അന�ഹമായി

െപ�ഷ� ൈക���ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) ഏത് വിഭാഗ�ി�� െപ�ഷ�കാരിലാണ് അനധി�തമായി െപ�ഷ�  ൈക���വ�

��ത��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ബേയാെമ�ിക് മ�റിങ് ���ിയാ�േ�ാ�  സ��ാരിന് ഏെതാെ� വിധ�ി�� േന���

ഉ�ാ�െമ�് വിശദമാ�ാേമാ?

സാ�ഹ�േ�മ െപ�ഷ� വാ��വ��ാ�� മ�റിംഗ് സംവിധാനം

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സാ�ഹ�േ�മ െപ�ഷ� വാ��വ� അ�യ േക��� വഴി നട�� മ�റിംഗ് നടപടിക�

ഇേ�ാ�  ഏ� ഘ��ിലാെണ�ം ഇതിനകം എ� �ണേഭാ�ാ��  മ�റിംഗ്

നട�ിയി�െ���� വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ബി) മ�റിംഗി�െട അന�ഹ�  െപ�ഷ�  ൈക���തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�



എ�േപ�െ��ം അവ��് ആെക എ� �ക െപ�ഷ�  ഇന�ി�  ന�കിയി��െവ�ം

െവളിെ���േമാ;

(സി) മ�റിംഗ് നട��തി�� കാലാവധി 2020 മാ��് 31 വെര ദീ�ഘി�ി� ന��വാ� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

ബേയാെമ�ിക് മ�റിങ്

494. �ീ.സി.മ��ി

,, അ�� ഹമീദ് പി.

,, പി.െക.ബഷീ�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന� സാ�ഹ��ര�ാ െപ�ഷ�  വാ��വരി�  ഏതാ�് അ�ശതമാനം േപ�

അന�ഹരാെണ� കെ��ിയി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) അ�ഹരായ െപ�ഷ�കാെര കെ���തിനായി ബേയാെമ�ിക് മ�റിങ് ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;

(സി) �തി�� പൗര�ാ��ം ഭി�േശഷി�ാ��ം ഉ�ാ�� ����  പരിഹരി�ാ�  എെ��ി�ം

നി�േ�ശ�� ന�കിയി�േ�ാ; വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

േ�മെപ�ഷ� മ�റിംഗ്

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

ന��േമാ:

(എ) േ�മെപ�ഷ� മ�റിംഗ് യഥാസമയ�് െച�ാ� കഴിയാെത േപായവർ�് മ�റിംഗിന് സമയം

അ�വദി�േമാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�  മ�റിംഗ് െച�ാ�  വി�േപായ യഥാർ� െപ�ഷ�കാ��് ആയത് നിലവി�

െച�ാൻ അവലംബിേ�� മാ���� എെ��ാമാണ്; വിശദമാ�ാേമാ?

കായം�ളം കായ� ആഴം ���തി�� ഫ�്

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

ന��േമാ:

വ�ം വ�ഷ�ളി�  കായം�ള�് നട�� ചാ���സ് േബാ�് ലീഗ് മ�ര വ�ംകളി�െട

�ഗമമായ നട�ി�ി�േവ�ി കായം�ളം കായ� ആഴം ���തി�� ഫ�് വകയി��േമാ ?

ബജ�ി� ഉ�െ���ിയ മണ�� മ�ല�ിെല ���ിക�



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

മ�പടി ന��േമാ:

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

െകാ�ി�് മണ��  മ�ല�ിനായി ഉ�െ���ിയ ���ിക�  ഏെത�ാമാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇവയി� കേ��ാ�്-���ി െക.എ�.ഡി.സി. ബ�് േറാഡ്, വാടാന��ി ഐ.വി. െക�ി�

തടയണ നി��ാണം എ�ിവ�് ഭരണാ�മതി ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�ം

ഉെ��ി� അതിെ� വിശദാംശ�� എെ��ാെമ�ം അറിയി�ാേമാ?

�ാേദശിക പ��വ��ക��് െപ�ഷ�ം േ�മനിധി�ം

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ാേദശിക പ��വ��ക��് െപ�ഷ�ം,  േ�മനിധി�ം അ�വദി��� സംബ�ി�

അേപ�കളി� സ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇവ��് െപ�ഷ�ം, േ�മനിധി�ം, മ�് ആ��ല���ം അ�വദി��തിനാവശ�മായ നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ; വിശദവിവരം െവളിെ���േമാ?

ഒ��ാലം െെബ�ാസ് നി��ാണ�ിനായി അ�വദി� �ക

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

ന��േമാ:

(എ) ഒ��ാല�് െെബ�ാസ് നി��ി��തിനായി ഈ സ��ാ�  എ� �കയാണ് അ�വദി�ത്;

എ�ാണ് അ�വദി�ത്എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത �ക വിനിേയാഗി�് നട�ിയ നി��ാണ ���ിക�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഒ��ാലം െെബ�ാസിനായി അ�വദി� �കയി�  നി�ം നാളി�വെര എ� �ക െചലവഴി�;

വിശദമാ�ാേമാ?

െന�മ�ാട് മ�ല�ിെല ���ിക�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�മ�ാട് നിേയാജകമ�ല�ിെല ഏെത�ാം ���ിക��ാണ് 2019-2020 സാ��ിക

വ�ഷെ� ബ ജ�ി� ഉ�െ���ി ���ി�െട 20% �ക അ�വദി�െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ���ികളി� ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ�ിയി��വ ഏെതാെ�െയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) കാലതാമസം ഒഴിവാ�ി ബാ�ി�� ���ിക�െട ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ�ാ� സ��ാ� നി�േ�ശം



ന�കിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

ഉൗരാ��� േലബ� േകാ��ാ�് െസാെെസ�ി

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം ധനകാര� വ��ി� ഉൗരാ��� േലബ� േകാ��ാ�്

െസാെെസ�ി�് ന�കിയി�� ���ിക� ഏെതാെ�യാണ്; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഓേരാ ���ി�െട�ം എ�ിേമ�് �ക എ�യാണ്;  ���ിക�െട ബി�ക�

മാറിന�കിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

ജി.എസ്.ടി. യി�െട�ളള നി�തി വ�മാനം

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നട�് സാ��ിക വ�ഷം ജി.എസ്.ടി.  യി�െട�ളള നി�തി വ�മാനം  30  ശതമാനം

വ��ി�ി�വാ� ല��മി�ി��േവാ;

(ബി) അത് േനടിെയ��വാ� ഭരണപരമായ എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ത്;

(സി) ��ത�േപെര നി�തി വലയ�ി�  െകാ�വ��തിന് �ീ�് സ�േ� േപാ�ളളവ

നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; ഇ��ലം ജി.എസ്.ടി. രജിേ�ഷനി� വ��ന വ�ി�േ�ാ;

(ഡി) നി�തി വ��ിെ� �നഃസംഘടന�െട ഭാഗമായി എ�േഫാ�്െമ�് �വ��നം

ശ�ിെ����തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�; വിശദമാ�ാേമാ?

ജി.എസ്.ടി. �കാരം സ���വ�ാപാരികളി� നി�ം ലഭി� അധികനി�തി

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

മ�പടി ന��േമാ:

ജി.എസ്.ടി.  നട�ിലാ�ിയേശഷം സ���വ�ാപാരികളി�  നി�ം േനരേ� ലഭി� വ��

നി�തിയി� എ� േകാടി �പ�െട അധികവ�മാനം ഉ�ായി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

ജി.എസ്.�ി.

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

ന��േമാ:

(എ) ജി.എസ്.�ി.  നട�ിലാ�ിയതി�െട സം�ാന�ിന് ഉ�ായ വ�മാന ന��ിെ� വ�ാ�ി

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ ന�ം പരിഹരി��തിനായി എ� �കയാണ് േക�ം അ�വദിേ��ിയി��ത് എ�്



അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഇതി� എ� �ക േക�ം അ�വദി� എ�് അറിയി�ാേമാ?

ജി.എസ്.�ി. കണ�ക�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ജി.എസ്.�ി.  നട�ിലാ��തി���്  2011-12, 2012-13, 2013-14 എ�ീ

വ�ഷ�ളി�  വ��ി�  ഒരി��  സമ��ി�് തീ��ാ�ിയി�� കണ�കളി�

െപാ��േ��െ��ം,  �നഃപരിേശാധന� വിേധയമാ�ണെമ�ം കാണി�് വ�ാപാരിക��്

ഇേ�ാ� േനാ�ീസ് അയ�ാ��ായ സാഹചര�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇൗ വിഷയ�ി� സ�ീകരി�വ�� �ട�നടപടിക� എെ�ാെ�െയ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഒരി��  തീ��ാ�ിയ േരഖക�ം കണ�ക�ം വീ�ം ഹാജരാ�ാ�  വ�ാപാരിക��്

അ�ൗ��ി�ം ആഡി���ം വീ�ം ഫീസ് ന�േക�ിവ��ത് അധിക സാ��ിക ബാ��ത�്

ഇടയാ�െമ� വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ഡി) �ളയെ��ട���ായ വ�ാപാരരംഗെ� ഇടി�ം,  �ളയെസ�് ഏ�െ���ിയ

സാഹചര���ം െകാ�് േകരള�ിെല വ�ാപാരിക�  നിലനി�ിനായി ��ി���

അവ�യിലായിരിേ�,  സ��ാരിെ� ഭാഗ�നി�� ഇ�രം ഇടെപട�ക�

നിയ�ി�ാേമാ;വിശദമാ�ാേമാ?

ചര�് േസവന നി�തി സംവിധാനം

506. �ീ.വി.ഡി.സതീശ�

,, തി�വ�� രാധാ���

,, േറാജി എം. േജാ�

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നി�തി േചാ�� തട�െമ�ം,വ�മാനം വ��ി�െമ�ം �ഖ�ാപി�് േക� സ��ാ� നട�ിലാ�ിയ

ചര�് േസവന നി�തി സംവിധാനം പരാജയമാെണ�് സ��ാ� വിലയി���േ�ാ; എ�ി�

അതിെ� കാരണെമ�ാണ്;

(ബി) ജി.എസ്.ടി�െട ഭാഗമായി േകാടിക�െട നി�തി െവ�ി�് നട��െവ� കാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  നി�തി െവ�ി�് തട��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ�ാെ�യാണ്; വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇതിനകം നി�തി െവ�ി�ിെ� അടി�ാന�ി�  സം�ാന�് രജി��  െച� േക�ക�

എ�യാെണ�റി�േമാ;

(ഡി) ജി.എസ്.ടി. റീഫ�മായി ബ�െ��് േകാടിക�െട ത�ി�് നട�� സാഹചര��ി� ഓ�ൈല�



സംവിധാന�ിെല പിഴ�ക�  കെ���തിനായി േക�സ��ാ�  സമിതിക�

�പീകരി�ി��തായറി�േ�ാ;

(ഇ) 2019-20-� ജി.എസ്.ടി വ�മാന ഇന�ി� എ�് �ക പിരി�വാനാണ് ല��മി�ിരി��ത്;

അതി� ഇ�വെര എ�് �ക ലഭ�മായി എ�റിയി�ാേമാ?

നി�തി ത�ി�്

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ജന�ളി�  നി�ം ജി.എസ്.ടി.�ം വാ�ം ഒ�ി�് ഈടാ�� സാഹചര�ം

നിലവി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) പല �ാപന��ം ഇവ ഈടാ�ിയേശഷം അത് സ��ാറിേല�് ന���ി� എ� കാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ; ഇ�രം �ാപന��െട ലി�് േശഖരി�ി�േ�ാ;

(സി) ഈ രീതിയി�  നി�തി ത�ി� നട�� �ാപന��െ�തിെര എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ��ാ� െെകെകാളളാ� ഉേ�ശി��ത്; വിശദമാ�േമാ?

നി�തി െവ�ി�് തടയാ� നടപടി

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഇ-േവ ബി�  സംവിധാനം കാര��മമാ��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) ഇതി�െട നി�തി െവ�ി�് തട��തിന് എ� മാ�ം സാധ�മായി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സം�ാന�് ജി.എസ്.ടി.  നട�ിലാ�ിയേശഷം ഉപേഭാ�ാ�ളി�  നി�ം വ�ാപാരിക�

ഈടാ�� നി�തി സർ�ാരിേല�് ഒ���െവ�് ഉറ�വ���തി�� സംവിധാനം

എ�ാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ഈടാ�ിയ നി�തി ഒ��ാ� വ�ാപാരികളി� എ�േപർെ�തിെര ഈ സാ��ിക വർഷം േകസ്

രജി�ർ െച�െവ�് െവളിെ���ാേമാ?

സം�ാന�ി� ലഭിേ�� ജി.എസ്.ടി. ന�പരിഹാരം

509. േഡാ.എം. െക. �നീ�

�ീ.എ�. ഷം��ീ�

,, ടി. വി. ഇ�ാഹിം

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

മ�പടി ന��േമാ:



(എ) സം�ാന�ി� ലഭിേ�� ജി.എസ്.ടി.  ന�പരിഹാരം ന���തി�  േക� സ��ാ�

കാലതാമസം വ���േ�ാ;

(ബി) ന�പരിഹാര�ക േനടിെയ���തി�  സം�ാന സ��ാ�  ���മാ�ം പരാജയെ��തായ

റിേ�ാ��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� ഇത് സംബ�ി� നിലപാട് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ന�പരിഹാര �ക ലഭി�ാ�തിെന �ട���ായ സാ��ിക �തിസ�ി പരിഹരി���മായി

ബ�െ��് േപാലീസിെന�ം േമാേ�ാ�വാഹന വ��ിെന�ം മ� വ��കെള�ം ഉപേയാഗി�്

ജന�ളി� പിഴ �മ�ിവ��ത് അവസാനി�ി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

പാല�ാട് ജി�യി� �ഷറി വ��ിന് �തിയ െക�ിട��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാല�ാട് ജി�യി� �ഷറി വ��ിന് �തിയ െക�ിട�� നി��ി��ത് എവിെടെയ�ാമാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) അവ�െട നി��ാണ �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ?

പ��� മ�ല�ിെല െച��ഴ സ��ഷറി െക�ിട നി��ാണം

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

ന��േമാ:

ക��  ജി�യിെല പ���  മ�ല�ിെല െച��ഴ സ��ഷറി�് �തിയ െക�ിടം

നി��ി��തി�� നടപടിക� ഏ�വെരയാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ?

��രി�രി� �തിയ സബ്-�ഷറി

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��രി�രി�  നിലവി��ായി�� വ�-മാ�  �ഷറി�് പകരം �തിയ സബ്-�ഷറി

അ�വദി�െമ�് അറിയി�ി��െവ�ി�ം നാളി�വെരയായി സബ്-�ഷറി അ�വദി�ാ�

കഴിയാ�െത�െകാെ�� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിനാവശ�മായ �ല�ം െക�ിട�ം സൗജന�മായി ഏ�െ���ി ന�കിയാ� എേ�ാ� �ഷറി

അ�വദി�ാ� കഴി�െമ�് അറിയി�ാേമാ?

�ഷറി നിയ�ണ�ം ആ�ി വികസന ഫ�ം

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

മ�പടി ന��േമാ:



(എ) �ഷറികളി�  നി�ം ബി�ക�  മാറി ന�കാ�ത് �ലം എം.എ�.എ.�െട മ�ലം ആ�ി

വികസന ഫ�് ഉപേയാഗി�� ���ിക�  ���ിയാ�ാ�  �യാസെ���തായി

��യി�െ��ി�േ�ാ;വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) എം.എ�.എ.ഫ�ി� നി�� �� ബസ്, �ടിെവ� പ�തി എ�ിവെയ അവശ� സ��ീസായി

പരിഗണി�് �ഷറി നിയ�ണ�ി� നി�് ഒഴിവാ�ാേമാ;വിശദാംശ�� ന�കാേമാ;

(സി) �ഷറി നിയ�ണം �ലം സം�ാന�് �ഷറികളി� െക�ി�ിട�� എം.എ�.എ.ഫ�് ���ി

ബി�ക� എ�െയ�് കണ�ാ�ിയി�േ�ാ;വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

പീ�േമട് നിേയാജകമ�ല�ിൽ ഒ� സ��ഷറി �ടി ആരംഭി�വാ�ളള നടപടി

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അതിവി�തമായ ആ� �ാമപ�ായ�കൾ േസവന േമഖലയായി  1964-ൽ �വർ�നം

ആരംഭി� പീ�േമട് സ��ഷറി അ��ായി�� അേത എ�ം ത�ികകൾ മാ�മായാണ് 

ഇേ�ാ�ം �വർ�ി��ത് എ�തിനാൽ �ഷറി േസവനം ലഭ�മാ��തിൽ നിരവധി പരിമിതികൾ

ഉ�ാ��ത് സർ�ാരിെ� ��യിൽെ��ി�േ�ാ;  ഇത് പരിഹരി��തിന് സ�ീകരി�വ��

നടപടികൾ വിശദമാ�േമാ;

(ബി) സ��ഷറി �വർ�നം ആരംഭി�േ�ാൾ േസവനേമഖലയിൽ ഉ�ായി�� സർ�ാർ

ഓഫീ�കൾ,  ജീവന�ാർ,  െപൻഷൻകാർ എ�ിവ�െട എ��ം �ഷറി േസവനം

ഉപേയാഗെ���� െപാ�ജന��െട എ��ം പതി�ട�് വർ�ി�ി��് എ��ം �ഷറി

േസവനേമഖല�െട വിവിധ �േദശ�ളിൽനി�് �ഷറിയിൽ എ�ിേ��വാൻ നാ�േതാളം

കിേലാമീ�ർ യാ� െചേ��ി വ���ം വ��ിൻെറ ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി�  ഈ സാഹചര��ൾ പരിഗണനയിെല��് പീ�േമട് നിേയാജകമ�ല�ിൽ ഒ�

സ��ഷറി �ടി ആരംഭി��തി�� നടപടികൾ സർ�ാരിെ� ഭാഗ�് നി���ാ�േമാ;

വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�േമാ?

ചി�ാ� സ��ഷറി

515. �ീ.െക.�. ജനീഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ�ി നിേയാജകമ�ല�ിെല ചി�ാറി�  ഒ� സ��ഷറി ആരംഭി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ��ത സ��ഷറി�െട �വ��നം എേ�ാ� ആരംഭി�ാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത സ��ഷറി ആരംഭി��തി�� �വ��ന��  േവഗ�ിലാ�ാ�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാെയ�് അറിയി�ാേമാ?



�ഷറി അ�ൗ�കളിെല നിേ�പ �ക

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2019 െഫ�വരി, മാ��് മാസ�ളി� �ഷറി അ�ൗ�കളിേല�് ഫ�് സമാഹരി��തിനായി

സം�ാന സ��ാരിെ� കീഴി�� വിവിധ േ�മനിധി േബാ��ക�, സഹകരണ �ാപന��,

െപാ�േമഖലാ �ാപന�� എ�ിവയി� നി�ം നിേ�പം സ�ീകരി�ി��േവാ;

(ബി) എ�ി� ഈ ഇന�ി� എ� േകാടി �പയാണ് സമാഹരി�ത്;

(സി) ഇവ ��ത �ാപന���് മട�ി ന�കിയി�േ�ാ;  എ�ി�  എ� േകാടി �പ മട�ി

ന�കിെയ�് െവളിെ���ാേമാ?

പഴയ�ാടി സബ് �ഷറി െക�ിടം

517. �ീ.�ി.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, 243 ല�ം �പ�െട ഭരണാ�മതി

ലഭി� ക�� ജി�യിെല പഴയ�ാടി സബ് �ഷറി െക�ിട നി��ാണ �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ?

സം�ാന േലാ�റി ടി��ിെ� വില വ��നവ്

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന േലാ�റി ടി��ിെ� വില വ��ി�ി�വാ�  തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  അതി��

സാഹചര�െമ�ായി��െവ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇ�കാരം വില വ��ി�ി��തി�െട െതാഴിലാളിക��് ന��� ക�ീഷനി�ം വ��നവ്

വ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) സ��ാ�  േലാ�റിക��ം സ�കാര� േലാ�റിക��ം ഒേര േപാെല  28  ശതമാനം ജി.എസ്.ടി.

നിര�് നി�യി�ണെമ� ജി.എസ്.ടി.  ഉപസമിതി �പാ�ശ ജി.എസ്.ടി.  കൗ�സി�

അംഗീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഈ തീ�മാനം സം�ാന േലാ�റിെയ എ�കാരം േദാഷകരമായി ബാധി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

േലാ�റി�െട ജി.എസ്.ടി. ഉയർ�ിയ നടപടി

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

മ�പടി ന��േമാ:



(എ) സം�ാന േലാ�റി�െട ജി.എസ്.ടി. 28% ആ�ി ഉയർ�ിയ നടപടി സം�ാന�ിെ� നി�തി

വ�മാനെ� ഏത് രീതിയിലാണ് ബാധി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) േലാ�റി വി��ന�െട ലാഭം �റ�െമ�ി�ം നി�തി വ�മാനം വർ�ി�െമ�തിനാ�  സ�ാന

ഘടനയി� മാ�ം വ��� കാര�ം പരിഗണി�േമാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ജി.എസ്.ടി.  വർ�ി�ി�തി�െട ഈ േമഖലയി�  �വർ�ി�� േലാ�റി വി��ന�ാർ�്

ഏെത�ി�ം തര�ി�� വ�മാന ന�ം ഉ�ാ�േമാ;  ഇവ�െട ആശ� അക��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

േലാ�റി�െട ജി.എസ്.ടി. ഏകീകരി� നടപടി

520. �ീ.പി.ടി. േതാമസ്

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

ന��േമാ:

(എ) േലാ�റി�െട നി�തി ജി.എസ്.ടി.  കൗ�സി�  ഏകീകരി���ലം സം�ാന സ��ാരിന്

�തിമാസം എ� �പ�െട ന�ം ഉ�ാ�െമ�് കണ�ാ�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  വിശദാംശം

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ ന�ം നിക��തിന് സം�ാന േലാ�റി ടി��ക�െട വില വ��ി�ി�� കാര�ം

സ��ാരിെ� പരിഗണനയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�െന സം�ാന േലാ�റി ടി��ക�െട വില വ��ി�ി�കയാെണ�ി� അത് ഇതരസം�ാന

േലാ�റി ടി��ക�െട വിലേയ�ാ� ��തലാ�െമ�ം അത് േകരള സം�ാന േലാ�റി ടി��ക�െട

വി��നെയ �തി�ലമായി ബാധി�െമ��� കാര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) സം�ാന േലാ�റി ടി��ക�െട വില �റ�് അ�വഴി വി��ന വ��ി�ി�് സ��ാരിെ�

വ�മാനം ���തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

േലാ�റി േമഖലയിെല പരി�ാര��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േലാ�റി ടി��കളിെല ജി.എസ്.ടി.  നിര�് വ��ി�ി� സാഹചര��ി� ഈ േമഖലയി� എ�്

പരി�ാര�� വ���തിനാണ് ഉേ�ശി��െത�റിയി�ാേമാ;

(ബി) േലാ�റി ടി��് വി��ന ഉപജീവനമാ��മാ�ിയ വിഭി�േശഷി�ാ��െ�െട�� ആ�ക�െട

ജീവിേതാപാധി നിലനി���തിനാവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

സ��ാ� േലാ�റി�െട ലാഭം

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

മ�പടി ന��േമാ:



(എ) സ��ാ� േനരി� നട�� േലാ�റി�െട നി�തി വ��ി�ി�് മ�� സം�ാന���് �ല�മായ

ഇ�പെ��്ശതമാനമാ�ിയ േക� ജി.എസ്.ടി.  കൗ�സിലിെ� തീ�മാനം നി�തി

ഏകീകരണ�ിെനതിെര േകരളം നട�ിയ േപാരാ��ിേന� തിരി�ടിയായി സ��ാ�

കാ��േ�ാ;

(ബി) നി�തി ഏകീകരണേ�ാെട േകരള സ��ാ�  േലാ�റിയി�  നി�ളള ലാഭം �റ�ക�ം ഇതര

സം�ാന േലാ�റിക��് വിപണിയി�  �ല� മ�സര സാഹചര�ം ൈകവരിക�ം െച�േമാ;

ഇതിെന എ�െന മറികട�ാനാണ് സ��ാ� ഉേ�ശി��ത്;

(സി) �തിയ സാഹചര�ം ഇതരസം�ാന േലാ�റിക�  േകരള�ിേല�് കട� വ��തിന് വഴി

ഒ��േമാ;

(ഡി) �തിവ�ഷം  1200  േകാടി �പയാണ് േലാ�റിയി�  നി�� സ��ാരിെ� ലാഭം എ�ിരിെ�

�തിയ സാഹചര��ി� ലാഭ�ക നി�തിയായി മാ�േമാ; വിശദാംശ�� ന�കാേമാ?

ഇതര സം�ാന േലാ�റി മാഫിെയ നിേരാധി�ാ� നിയമ നടപടി

523. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ്

,, പി.ടി.എ. റഹീം

,, എ�. വിജയ� പി�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനം േനരി� നട�� േലാ�റി�് 28 ശതമാനം നി�തി ഏ�െ���ിയത് ഈ േമഖലയി�

ഉപജീവനമാ�ഗം കെ���വെര�ം സം�ാന വ�മാനെ��ം �തി�ലമായി

ബാധി�ാനിടയാ��തിനാ�  ഇതിെനതിെര സ�ീകരി�ാ�  ഉേ�ശി�� നടപടിക�

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന േലാ�റി�െട കഴി� വ�ഷെ� വരവ് െചലവ് കണ�ക�  ഇനം തിരി�്

അറിയി�ാേമാ;

(സി) സം�ാനെ� ജന��െട ചികി���െ�െട�� േ�മ കാര����ം വികസന

�വ��ന�ി�ം വിനിേയാഗി�� �ക ഇതര സം�ാന േലാ�റി ഇടനില�ാ��്

സ��മാ�ാ�  അവസരം ��ി�െമ�തിനാ�  ഇതര സം�ാന േലാ�റി മാഫിെയ

നിേരാധി�ാ�  സം�ാന സ��ാരിന് അധികാരം ന�കാ�  േക� സ��ാരിേനാട്

ആവശ�െ��േമാ; ഇ�ാര��ി� നിയമ നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

പാല�ാട് ജി�യിെല ഭാഗ��റി സ�് ഓഫീ�ക�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാല�ാട് ജി�യി�  ഭാഗ��റി വ��ിന് എ� ഭാഗ��റി സ�് ഓഫീ�ക�  നിലവി�െ��്

വ��മാ�ാേമാ;



(ബി) ജി�യി� ഈ ഓഫീ�ക� നിലവിലി�ാ� മ�ല�ളി� ആയത് ആരംഭി��തിന് നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

േകാ�ി മ�ല�ി� െക.എസ്.എഫ്.ഇ. ശാഖക�

525. �ീ.െക.�. ജനീഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

േകാ�ി നിേയാജകമ�ല�ി�  െക.എസ്.എഫ്.ഇ.  ശാഖക�  ഇ�ാ� പ�ായ�കളി�

�തിയ ശാഖക� ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

ഒ�� നിേയാജകമ�ല�ിെല ��രി� െക.എസ്.എഫ്.ഇ.�െട �ാ�്

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

ന��േമാ:

(എ) ഒ�� നിേയാജകമ�ല�ിെല ��രി� െക.എസ്.എഫ്.ഇ.�െട �ാ�് ആരംഭി��തിനായി

ഏെത�ി�ം നിേവദനം ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) ആയതി�േമ� സ�ീകരി� നടപടി വിശദീകരി�ാേമാ?

പാല�ാട് ജി�യി� �ാ�് െവ�� ഒഴിവ്

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാല�ാട് ജി�യി�  ഏെതാെ� പ�ായ�കളി�  �ാ�് െവ��  ഒഴിവ് ഉെ��്

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) എ�ി� ഒഴി�ക� നിക��തിന് അേപ� സ�ീകരി�ാ� നടപടിെയ��േമാ എ�റിയി�ാേമാ ?

കയ� േമഖല�െട ൈവവിധ�വ��രണം

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

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� കയ�  േമഖല�െട ൈവവിധ�വ��രണ�ിനായി എെ��ാം നടപടിക�

സ�ീകരി�ി�െ��് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇതി�െട എെ��ാം േന��� ൈകവരി�ാ� കഴി�; വ��മാ�േമാ?

കയ�ം കയ�����െട�ം േപാഷണ�ിനായി പ�തിക�



529. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�ാരാ� വിപണനരംഗ�് കയ�ം കയ�����െട�ം േപാഷണ�ിനായി ഇൗ സ��ാ�

നട�ിലാ�ിയി�ളള പ�തിക�െട വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) കയ�����െട നി��ാണ രംഗ�് �തിയതായി നട�ിലാ�ിയി�ളള ആ�നിക സാേ�തിക

സേ�ത�� എെ��ാെമ�ളള വിവര�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) സാധാരണ�ാരിേല�് കയ�െഫഡിെ� ഉ����  എ�ി��തിന് സഹായകമായി

സ�ിഡികേളാ സമാന ഇള�കേളാ �ഖ�ാപി��തിന് േവ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

െമാ�ാലി� കയ�െഫഡ് േ�ാജ�്

530. �ീ.എം. സി. കമ��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മേ�ശ�രം നിേയാജകമ�ലം ��ള �ാമപ�ായ�് െമാ�ാലി� കയ�െഫഡിെ� ഒേര��

30  െസ�് �ലം വ�ഷ�ളായി ഉപേയാഗ�ന�മായി കിട��ത് സ��ാരിെ�

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത �ല�് ആരംഭി��തിനായി കയ�െഫഡ് ത�ാറാ�ിയ ഏെത�ി�ം േ�ാജ�്

സ��ാരിെ� പരിഗണനയി�േ�ാ;

(സി) അ�േയാജ�മായ േ�ാജ�് ��ത �ല�് ആരംഭി��തിനായി സ��ാ�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

കയ� േകരള 2019

531. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം

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

ന��േമാ:

(എ) കയ� േകരള 2019 സംഘടി�ി��തിന് െചലവാ�ിയ �ക തരം തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ േമള വഴി എ� �പ�െട കയ� ഉൽ���ൾ വി��ാനാണ് ല��മി�ി��െത�ം എ�

�പ�െട കയ� ഉ����� വി��ന നട�ി എ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) കയ�  ഉ�����െട വി��ന വ��ി�ി��തിന് സ��ാ�  സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�

എെ��ാമാെണ�് അറിയി�ാേമാ?

െകാ�ി താ��ിെല കയ� സഹകരണ സംഘ��

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) െകാ�ി താ��ിെല ഇടെ�ാ�ി,െപ��ട�്,��ള�ി,െച�ാനം എ�ിവിട�ളി�

�വ��നരഹിതമായി���ം ലിക�ിേഡഷനി� ഇരി���മായ കയ� സഹകരണ സംഘ��

�ന��രി�ാ�  പ�തി�േ�ാ;എ�ിൽ സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�  എെ��ാെമ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത വ�വകക�  അന�ാധീനെ�ടാതിരി�ാ�  സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�  എെ��ാെമ�്

വിശദമാ�ാേമാ?

കയ� വ�വസായ സഹകരണ സംഘ�ളിെല ജീവന�ാ�െട ആ��ല���

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

ന��േമാ:

(എ) കയ�  വ�വസായ സഹകരണ സംഘ�ളിെല ജീവന�ാ�െട ശ�ള�ം മ�് ആ��ല���ം

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) കയ�  വ�വസായ സഹകരണ സംഘ�ളിെല ജീവന�ാ�െട ശ�ളം വ��ി�ി��തിന്

സ��ാ� എെ��ി�ം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ?

കയ�ം കയ�����െട�ം കയ�മതി

534. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സർ�ാരിെ� കാലയളവി� കയ�ം കയ�����ം ഏെത�ാം രാജ��ളിേല�് കയ�മതി

നട�ിയി�െ��തിെ� പ�ിക ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ആയതിേ��  ഓേരാ രാജ��മായി�� കയ�മതിയി�െട ലഭ�മായി�� �തിവർഷ വ�മാനം

വാർഷിക �മ�ി� അറിയി�േമാ;

(സി) ടി ഉ����െട അ�ർേദശീയ വിപണന�ിനായി ഓൺൈലൻ വിപണന സേ�തം പരമാവധി

ഉപേയാഗ�മാ��തി� േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

അട���ിയ വ�വസായ �ാപന��

535. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ൻ സ��ാ� അധികാര�ിലിരി�േ�ാ� അട� കിട� ഏെതാെ� വ�വസായ �ാപന��

ഈ സ��ാരിെ� കാല�് �റ�് �വ��ി� എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േക� സ��ാ� അട� ��ാ� തീ�മാനി� ഏെത�ി�ം വ�വസായ �ാപനം േകരള സ��ാ�

ഏെ���ി�േ�ാ അെ��ി� ഏെ���ാ� ആേലാചി��േ�ാ എ�് അറിയി�േമാ;

(സി) ഉെ��ി� വിശദ വിവര�� ലഭ�മാ�ാേമാ?



വ�വസായ സംരംഭക�െട അേപ�കളി� തീ�മാനം

536. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജി�ാ വ�വസായ േക��ളി�  ലഭി�� വ�വസായ സംരംഭക�െട അേപ�കളി�േമ�  ഒ�

മാസ�ിനകം തീ�മാനെമ���തിന് സാധി��േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇ�കാരം തീ�മാനം എ��വാ�  കഴിയാ� സാഹചര��ി�  ഡീ�ഡ് അംഗീകാരം ലഭി��

സാഹചര�ം ഉ�ായി�േ�ാെയ�് െവളിെ���ാേമാ;

(സി) ജി�ാ വ�വസായ േക��ളി� 2019 ഏ�ിലിന് േശഷം �തിയ വ�വസായ സംരംഭക�െട എ�

അേപ�ക�  ലഭി�െവ�ം അതി�  എ�െയ��ി�  ഒ� മാസ�ിനകം തീ�മാനം

എ��െവ�ം എ� അേപ�ക��് ഡീ�ഡ് അംഗീകാരം ലഭി�െവ�ം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) മിക� �വ��നം കാ�െവ�� ജി�ാ വ�വസായ േക�ം ജനറ�  മാേനജ�മാ��് �ര�ാരം

ന���തിന് പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ?

വ�വസായ �ാപന�ളിെല അപകട സാധ�തക�

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

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�വസായ �ാപന�ളിെല�ം െതാഴിലിട�ളിെല�ം അപകട സാധ�തക�  �റ��തി�ം

�ര� വ��ി�ി��തി�മായി സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ബിേഹവിയർ േബ�ഡ് േസഫ് �ി േപാ�� ശാ�ീയ സമീപന��  വ�വസായ

�ാപന�ളിെല�ം െതാഴിലിട�ളിെല�ം അപകട��  തട��തിനാ�ം �ര�

ഉറ�വ���തി�മായി നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) ഉെ��ി� ഇതിനായി സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� എെ��ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ?

വ�ാപാര-വ�വസായ �ാപന��

538. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�ാപാര-വ�വസായ �ാപന��  ആരംഭി��തിന് സ��ാ�  എെ��ാം ഇള�കളാണ്

��തായി ന�കിവ��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േറാഡരികി�ളള �ല�ളി�  �ാപന��  ആരംഭി��തിന് ��തായി എെ��ി�ം

നിയ�ണ�� ഏ�െ���ിയി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) െപേ�ാ�  പ�ക�  �ാപി��തിന് നിയ�ണേമ�െ���ി  22.10.2019  തീയതിയി�

െപാ�മരാമ�് വ��് �റെ��വി� ഉ�രവ് വ�വസായ വ��ിെ� ��യി�െപ�ി�േ�ാ;



(ഡി) ��ത ഉ�രവ് തീയതി�് ��ായി �ത�  �ട�ി �വ൪�ി�ാൻ ആരംഭി�

�ാപന���േവ�ി െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� ഉ�രവി� ഇളവ് അ�വദി�ാ� വ�വസായ

വ��് എെ��ി�ം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

നിേ�പക സംഗമ�ിെല െമഗാ പ�തികൾ

539. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ വ�ഷം െകാ�ിയി� നട�ിയ ആേഗാള നിേ�പക സംഗമ�ി� (അെസ�ഡ്-  2020)

സ��ാ�  െമഗാ പ�തികളായി �േത�കം അവതരി�ി� പതിെന�് പ�തിക�

ഏെതാെ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇവയിൽ എറണാ�ളം ജി�യി�  ഏെതാെ� പ�തിക�െ��ം അവയി�  നി��ാണ

ഘ��ിേല�് കട�� പ�തിക� എെത�ാമാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ?

വ�വസായ �േരാഗതി

540. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018-െല േകരള നിേ�പം േ�ാ�ാഹി�ി��ം �ഗമമാ��ം നിയമം സം�ാനെ�

വ�വസായ �േരാഗതി�് എ�മാ�ം സഹായകമായി എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ നിയമം നിലവി�  വ� േശഷം സം�ാന�് എ� �തിയ വ�വസായ സംരംഭ��

ആരംഭി�;

(സി) പ�് േകാടി �പ �ത��ട�� മാലിന�ം ഉ�ാ�ാ� വ�വസായ���് ൈലസ�േസാ,

െപ�മിേ�ാ ഇ�ാെത അ�മതി ന��െമ� �ഖ�ാപനം �ാവ��ികമാ�ിയി�േ�ാ;  ഇെ��ി�

അതി�� നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാണ്;

(ഡി) 1999-െല േകരളാ വ�വസായ ഏകജാലക �ിയറ�സ് േബാ��ക�ം വ�വസായ നഗര �േദശ

വികസന�ം ആ�് ഇ�ാര��ിനായി േഭദഗതി െച�വാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;  വിശദാംശം

ന��േമാ?

നിേ�പകെര�ം സംരംഭകെര�ം േ�ാ�സാഹി�ി��തിന് നടപടി

541. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിേ�പകെര�ം സംരംഭകെര�ം ആക�ഷി��തി�ം േ�ാ�സാഹി�ി��തി�ം ഈ സ��ാ�

അധികാര�ി�  വ�േശഷം നട�ി�  വ��ിയ �വ��ന��  എെ�ാെ�യാണ്;  വിശദ

വിവര�� ന�ാേമാ;

(ബി) ഈ �വ��ന��െട�ം നിയമ നി��ാണ��െട�ം ഫലമായി �തിയ സംരംഭകെര



ആക�ഷി�ാ� സാധി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദ വിവര�� ന�ാേമാ?

എഫ്.ആർ.ബി.എൽ.െ� �വർ�നം �നരാരംഭി��തിന് നടപടി

542. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക�െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളായ ഫാ�ിെ��ം രാ�ീയ െകമി��  ആ�്

െഫ��ിൈലേസ�ിെ��ം സം�� സംരംഭമായ അ�ല�കളി� �വ��ി�� എഫ്.എ.സി.ടി.

ആർ.സി.എഫ്.  ബി�ഡിംഗ് േ�ാഡ�്സ് ലിമി�ഡ്  (എഫ്.ആർ.ബി.എൽ.)  എ�

�ാപന�ിെ� �വ��നം നി��ിവ�ിരി�കയാെണ� കാര�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ; ��ത

�ാപനം �റ�് �വ��ി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) �ാപന�ിെ� സാ��ിക �തിസ�ി പരിഹരി��തിന് േക�സ��ാ�മായി ബ�െ��്

ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

േകരള ആേ�ാെമാൈബ�സ് ലിമി�ഡ്

543. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള ആേ�ാെമാൈബ�സ് ലിമി�ഡ് ഇല�ിക് ��� വാഹന��െട നി��ാണം

ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത വാഹന���് വിേദശ�് നി�് ഉ�െ�െട ഇതിനകം എ� ഓ�ഡ�ക� ലഭി�ി��്;

(സി) ന��ിേലാ�� േകരള ആേ�ാെമാൈബ�സ് ലിമി�ഡിെന ലാഭകരമാ�വാ� എെ�ാെ� �തിയ

പ�തികളാണ് ആവി�രി�ി��ത്; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ ?

െപാ�േമഖലാ വ�വസായ �ാപന��െട �വർ�നം

544. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം േകരള�ിെല െപാ�േമഖലാ വ�വസായ

�ാപന��െട �വ��നം െമ�െ��ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ന�േമാ;

(ബി) െപാ�േമഖലാ വ�വസായ �ാപന��െട ലാഭന��� സംബ�ി�് കഴി� സ��ാരിെ��ം

ഈ സ��ാരിെ��ം കാല�ളിെല താരതമ� കണ�ക�  ലഭ�മാേണാ;  എ�ിൽ അവ

െവളിെ���േമാ?

െപാ�േമഖലാ �ാപന��െട സംര�ണം



545. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�േമഖലാ �ാപന�െള സംര�ി��തിന് ഈ സ��ാ�  എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�വ��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) വ�വസായ വ��ി�കീഴി�� െപാ�േമഖലാ �ാപന�െള കിയാൽ മാ�കയി�  സ�കാര�

പ�ാളി�േ�ാ��ടി �നഃസംഘടി�ി�� കാര�ം പരിഗണി�േമാെയ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇ�ര�ി�  ഇവ�െട ഉ�പാദന�മത ഉയ��ി �ണനിലവാര�� ഉ�����

ഉ��ാദി�ി��തി�ം �ാപന�െള ലാഭ�ിലാ��തി��� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാെയ�്

വിശദമാ�േമാ?

െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളി� അംഗപരിമിത��് സംവരണം

546. �ീ.എ. �ദീ��മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളി� ആ�.പി.ഡ��.ഡി. ആ�ിെല നി�േ�ശ �കാരം അംഗപരിമിത��്

നാല് ശതമാനം സംവരണം നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) നിലവി�  ഓേരാ െപാ�േമഖലാ �ാപന�ി�ം േജാലി െച��വ�െട എ��ം ഇതി�

അംഗപരിമിത�െട എ��ം �ാപനം തിരി�് വിശദമാ�േമാ?

െക-സ�ി�് േപാ���

547. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വ�വസായ സൗ�ദമാ��തിന് സം�ാന സ��ാ�  �േത�കം

നിയമനി��ാണം നട�ിയതിെന�ട��്  2019  െഫ�വരിയിൽ െക-സ�ി�് േപാ��ൽ

ആരംഭി�ി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത േപാ��ൽ വഴി വ�വസായം ആരംഭി��തിന് ഇതിനകം എ� അേപ�ക� ലഭി�െവ�ം

അതിെല� അേപ�ക��് അ�മതി നൽകിെയ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) അേപ� നൽകി  30  ദിവസം കഴി�ി�ം അ�മതി നൽകാ� സാഹചര��ിൽ എ�

അേപ�ക��് ഡീ�ഡ് ൈലസൻസ് ലഭി�െവ�് െവളിെ���േമാ;

(ഡി) െക-സ�ി�് േപാ��ലിന് എെ��ി�ം സാേ�തിക തകരാ�  ഉ�ായി�േ�ാ;  എ�ി�  അത്

പരിഹരി��തിന് െക.എസ്.ഐ.ഡി.സി.െയ �മതലെ���ിയി�േ�ാ;  ഇതിനായി എ�് �ക

െചലവഴി�; വ��മാ�േമാ;

(ഇ) 2019  െഫ�വരിയിൽ ഉ�ഘാടനം െച� െക-സ�ി�് േപാ��ൽ  2020  ജ�വരിയിൽ വീ�ം

ഉ�ഘാടനം െച�ി�േ�ാ; എ�ിൽ അതിെ� സാഹചര�െമ�ായി��െവ�് അറിയി�ാേമാ?



��തായി ആരംഭി�� വ�വസായ സംരംഭ���് അ�മതി

548. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ��തായി വ�വസായ സംരംഭ��  ആരംഭി��തിന് അ�മതി

ലഭി��തിനാ�� നടപടി�മ��  ല�കരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�്

അറിയി�ാേമാ ;

(ബി) എ�ി� വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ ?

2020 ജ�വരിയി� െകാ�ിയി� വ� നട� നിേ�പക സംഗമം

549. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2020  ജ�വരിയി�  െകാ�ിയി�  വ� നട� നിേ�പക സംഗമം വഴി ഏെത�ാം �തിയ

വ�വസായ സംരംഭക� സം�ാന�് വ�വസായം �ട�ാനായി�� നടപടിക� സ�ീകരി�വ��

എ�റിയി�ാേമാ; അവ� എ�േപരാെണ��� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇവ��് വ�വസായം �ട�ാനായി എെ��ാം സഹായ��  സം�ാന സ��ാ�

ഉറ�വ��ിയി��്; ആയ�വഴി എ�േപ��് േനരി�ം അ�ാെത�ം െതാഴി� ന�കാ� കഴി�ം;

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) 2020  ഏ�ി�  �ത�  2025  മാ��്  31വെര രജി��  െച� �ട�� വ�വസായ

�ാപന���് എെ��ാം സഹായ��  സ��ാ�  വാ�ാനമായി �ഖ�ാപി�ി��് എ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) നാളി�വെര എ� വ�വസായിക�  ആയതിനായി �േ�ാ�് വ�ി��് എ�തിെ� വിശദാംശം

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഇ) ��ത നിേ�പ സംഗമം വഴി എ� േകാടി �പ�െട �ത��ട�� വ�വസായ��

സം�ാന�് �ട�ാ� കഴി�െമ�ാണ് സ��ാ� �തീ�ി��െത�് അറിയി�ാേമാ?

െക.പി.പി. ന��ാ� �ാരക ഇലേ�ാണിക് ഗേവഷണ േക�ം

550. �ീ.�ി.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�ം �ാപി��

���ിക�െട നി��ാണ �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ?



കരകൗശല വ�വസായ േമഖല�െട വികസനം

551. �ീ.സി.���

,, സി.െക. ഹരീ��

,, എം. �േകഷ്

,, �. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് കരകൗശല വ�വസായ േമഖല�െട ഉ�മന�ിനായി �വ��ി�� �ധാന

ഏജ�സിക� ഏെത�ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) കരകൗശല ഉ����െട വിപണന�ിന് േകരള കരകൗശല വികസന േകാ��േറഷ�

ഓ�ൈല� േഷാ�ിംഗ് േപാ��� ആരംഭി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) കരകൗശല െതാഴിലാളിക��് ആ�നിക സാേ�തികവിദ� അ�േയാജ�മായ രീതിയി�

�േയാജനെ����തി�ം �തിയ ഡിൈസ�ക�  നി��ി�ാ�  പരിശീലനം ന���തി�ം

ഡിൈസ�, െടേ�ാളജി ശി�പശാലക� നട�ാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ഡി) കരകൗശല െതാഴിലാളിക��് ഉ�ാദന �ണി�് ആരംഭി��തി�ം ��ത� െതാഴിലവസര��

��ി��തി�ം േകരള ആ��ിസാ�സ് െഡവല�െമ�് േകാ��േറഷ�  എെ��ാം

സഹായ�ളാണ് ന�കി വ��െത�് അറിയി�ാേമാ; വിശദവിവരം െവളിെ���ാേമാ?

വയനാട് ജി�െയ കാ�ബ� �ലിതമാ�ാ� നടപടി

552. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വയനാട് ജി�െയ കാ�ബ�  �ലിത ജി�യാ�ി മാ��തി�� �വ��ന��  നട�വ��

സാഹചര��ി�  ഇൗ പ�തി �ാവ��ികമാ��തിന് ഇ�വെര സ�ീകരി� നടപടിക�

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) കാ�ബ� ബഹി�ഗമനം �റ��തിനായി �ധാന നഗര�ളി� �േത�കി�് വയനാ�ി� ഇ-ഓേ�ാ

വ�ാപി�ി��തിന് സ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ?

വയനാട് ജി�യിെല വ�വസായ വ��ിെ� കീഴി�� പ�തിക�

553. �ീ.ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം വ�വസായ വ��് വയനാട് ജി�യി�

നട�ിലാ�ിയി�� പ�തിക� എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) വയനാട് ജി�യി�  വ�വസായ വ��ിെ� കീഴി�  ��ത�  പ�തിക�  ആരംഭി�� കാര�ം

പരിഗണനയി�േ�ാ; എ�ി� ഏെത�ാം പ�തികളാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?



വ�വസായ വ��് �േഖന നട�ിലാ�ിയ ���ിക�

554. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി� േശഷം വ�വസായ വ��് �േഖന തി�വന��രം

ജി�യി�  ഏെത�ാം പ�തികളാണ് നട�ിലാ�ിയി��െത�് വ��മാ�േമാ;  പ�തിക�െട

വിശദാംശം ന��േമാ?

വ�വസായ േമഖലയി� �വജന�ൾ�ായി പ�തിക�

555. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ��

മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

വ�വസായ േമഖലയി�  �വജന�െള സഹായി��തിന് എെ��ാം പ�തികളാണ് ഈ

സ��ാ� ആവി�രി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ?

�തിയ െച�കിട വ�വസായ �ണി�ക�

556. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം സം�ാന�് എ� െച�കിട വ�വസായ

�ണി�ക� �തിയതായി ആരംഭി�;

(ബി) ഇതി�െട എ� േകാടി �പ�െട നിേ�പം ഉ�ായി;

(സി) എ� േപ��് െതാഴി� ന�കാ� കഴി�; വിശദമാ�ാേമാ?

െകാര�ി െെവെെഗ ��സ് ക�നി�് പാ��ിന് ന�കിയ �ലം

557. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാര�ി െെവെെഗ ��സ് ക�നി�് സ��ാ�  പാ��ിന് ന�കിയ �ലം,  ടി ക�നി

�വ��നം നി��ി വ�ഷ��  പി�ി�ി�ം തിരിെ���ാ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത വിഷയ�ി� േകാടതി നടപടിക� ത�രിതെ����തി�ം, ടി ക�നി� ന�കിയ �ലം

തിരി� പിടി��തി�ം,�തിയ വ�വസായ വികസന സൗകര����ായി ��ത �ലം

�േയാജനെ����തി�ം ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

െന�മ�ാട് മ�ല�ി� റബ� അധി�ിത വ�വസായ �ാപനം



558. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�മ�ാട് മ�ല�ി� റബ� അധി�ിത വ�വസായ �ാപനം ആരംഭി��തി�� പഠനം

നട��തിനായി ഏത് �ാപനെ�യാണ് �മതലെ���ിയിരി��െത�് അറിയി�േമാ;

(ബി) സാധ�താപഠനം നട��തിനായി ��ത �ാപനം എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ിരി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത സാധ�താപഠനം ���ിയാ�ി റിേ�ാ��് സമ��ി��തിനായി കാലാവധി

നി�യി�ി�േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ; ഇെ��ി� കാലാവധി നി�യി��തിനാവശ�മായ നടപടി

സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

പര�രാഗത കരകൗശല േമഖല�െട പരിേപാഷണം

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

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പര�രാഗത കരകൗശല േമഖല േനരി�� �തിസ�ി ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� പര�രാഗത കരകൗശല െതാഴിലാളിക�െട േ�മ�ിനായി ഇൗ സ��ാ� നട�ിലാ��

പ�തിക� എെ�ാ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) കരകൗശല േമഖലയിെല സ�കാര� സംരംഭകെര േ�ാ�ാഹി�ി��തിന്  'ആഷ'  പ�തി

നട�ിലാ��േ�ാ;  എ�ി�  ഇൗ പ�തിയി�െട ന��� ആ��ല���  എെ�ാെ�യാണ്

എ�റിയി�ാേമാ?

പര�രാഗത െതാഴിലാളിക��് ഖനന നിയമ�ളി� ഇളവ്

560. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പര�രാഗത മ�പാ� നി��ാണ െതാഴിലാളിക��് നിലവി�ളള എ�ാ ഖനന നിയമ�ളി�ം

ഇളവ് ന�കിെ�ാ�്  2015-�  �റെ��വി�ി�ളള െെമനിംഗ് ആ�് ജിേയാളജി വ��ിെ�

ഉ�രവ് �കാരം അ�ത് ട� വെര മ�് ഖനനം െച��തി�� അ�മതി െതാഴിലാളിക��്

ലഭ�മാ��തിന് ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ���് നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇെ��ി� അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് അറിയി�േമാ?

മാ�� ഗ�ാളിയ� റയ�സ്

561. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാ��  ഗ�ാളിയ�  റയ�സ് �വ��ി�ി�� �ലം ��തി സൗ�ദ വ�വസായ��

�ട��തിന് ഉപേയാഗെ���ാ� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;



(ബി) വ�വസായം �ട�ാ� തട�മായി നി��� ഘടക�ൾ എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

പ�ാ�ി മ�ല�ിൽ വ�വസായ വ��ിന് കീഴി�� �മി

562. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ാ�ി മ�ല�ിൽ ക�നി പറ�ിൽ വ�വസായ വ��ി� എ� �മി�െ�� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ �മിയിൽ വ�വസായ വ��് വിവിധ വ�വസായ�ൾ�ായി അ�വദി�ി�� �മി�െട വിശദ

വിവര�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ �മിയിൽ നാ�ത് വർഷ�ിലധികമായി താമസി� വ�� പ�യം ലഭി�ി�ി�ാ�വർ

ഉെ���ത് ��യിൽ െപ�ി�േ�ാ;  ഇവർ�് പ�യം ലഭ�മാ��തിന് നടപടികൾ

സ�ീകരി�േമാ?

െചൈ� - െബംഗ�� വ�വസായ ഇടനാഴി

563. �ീ.പാറ�� അ��

,, സി.മ��ി

,, പി.െക.ബഷീ�

,, പി.െക.അ� റ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െചൈ�-െബംഗ�� വ�വസായ ഇടനാഴി േകായ���  വഴി െകാ�ിയിേല�് നീ��തിെ�

ഭാഗമായി �മി ഏെ���ാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം അറിയി�േമാ;

(ബി) ഈ �ല�ളി�  �ാപി�� വ�വസായ �ാപന��  പരി�ിതി�്

അ�േയാജ�മാേണാെയ�് പരിേശാധി�ാ� സംവിധാനം ഏ�െ���ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ��േഖന എ�മാ�ം െതാഴിലവസര��  ��ി�ാ�  കഴി�െമ�ാണ് ക���ത്;

വ��മാ�േമാ?

വ�വസായ ഇടനാഴിയി� ഉ�െ��ി�� േകരള�ിെല പ�ായ�ക�

564. െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�വസായ ഇടനാഴിയി�  ഉ�െ��ി�� േകരള�ിെല പ�ായ�ക�  ഏെത�ാം;  വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�ായ�ക��് �റെമ സമീപ പ�ായ�കെള �ടി വ�വസായ ഇടനാഴിയി�

ഉ�െ���� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?



െചെെ�-െബംഗ�� വ�വസായ ഇടനാഴി

565. �ീ.എം. സി. കമ��ീ�

,, എ� .എ.െന�ി��്

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്

േഡാ.എം. െക. �നീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െചെെ�-െബംഗ�� വ�വസായ ഇടനാഴി െകാ�ിയിേല�് നീ��തിെ� ഭാഗമായി �ലം

ഏെ���� നടപടിക� ഏ� ഘ��ിലാെണ�് അറിയി�േമാ;;

(ബി) ഇൗ പ�തി നട�ിലാ�ാ�ളള �മതല ആെരയാണ് ഏ��ി�ിരി��െത�് െവളിെ���ാേമാ;

(സി) ��ത പ�തി�െട വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

േകായ��� - െകാ�ി വ�വസായ ഇടനാഴി

566. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകായ���  -  െകാ�ി വ�വസായ ഇടനാഴി പ�തി നട�ിലാ��തിെ� �േരാഗതി

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിനായി എ� ഏ�� �ലം അക�യ� െചേ����് എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) ഏെത�ാം ജി�കളിലാണ് ഒ�ാം ഘ�ം എ� നിലയി� �ലം അക�യ� െച��ത്; വിശദാംശം

ന��േമാ;

(ഡി) �മി ഏെ���ാ�� പണം എ�ിെന കെ��ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�ം ഇതി�� �മതല

ഏത് ഏജ�സി�ാണ് ന�കിയി��െത�ം വ��മാ�േമാ;

(ഇ) വ�വസായ ഇടനാഴി യാഥാ���മായാ� എ� െതാഴിലവസര�� ��ി�ാ� കഴി�െമ�ാണ്

�തീ�ി��ത്; വിശദാംശം ന��േമാ?

വര�� വ�വസായ പാ��്

567. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േചല�ര നിേയാജക മ�ല�ിെല വര��  വ�വസായ പാ��് നി��ാണ �േരാഗതി

അറിയി�ാേമാ ;

(ബി) അടി�ാന സൗകര� നി��ാണ �വ��ിക� ���ീകരി�് പാ��് എ� �ത� വ�വസായ

സംരംഭക��് �റ� െകാ��വാ�  കഴി�െമ�ാണ് �തീ�ി��ത്  ;  വിശദാംശം

അറിയി�ാേമാ?



സ�കാര� വ�വസായ പാ��ക�

568. �ീ.ടി.െജ. വിേനാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ�കാര� വ�വസായ പാ��ക�  �ാപി��തിനായി മാ�� േരഖ �റെ��വി�ി�േ�ാെയ�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) അതിൻ�കാരം സ�കാര� വ�വസായ പാ��ക�  �ാപി��തിന് എെ�ാെ�

ആ��ല��ളാണ് ന���െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ�രം വ�വസായ പാ��ക�  �ാപി��തിന് േകരള �പരി�രണ നിയമ�ി�  ഇളവ്

ന��വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) സ��ാ� �റെ��വി� മാ��േരഖ �കാരം എ� സ�കാര� വ�വസായ പാ��ക� ആരംഭി�െവ�ം

അത് എവിെടെയാെ�യാെണ�ം വ��മാ�േമാ?

മാേവലി�ര നിയമസഭാ മ�ല�ി� അ�ാര� പാ��് ആരംഭി��തിന് നടപടി

569. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�ര നിയമസഭാ മ�ല�ി�  അ�ാര�  പാ��് ആരംഭി�ണെമ�് ആവശ�െ��്

�ലം എം.എ�.എ. ന�ിയ ക�് ��യി�െ��ി�േ�ാ; ��ത �ാപനം ആരംഭി��തിന്

നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) അ�ാര� പാ��് ആരംഭി���മായി ബ�െ��് ആവശ��� �ല�ിെ� വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�േമാ?

�ീ� ഇ�ഡ�ീസ് േകരള ലിമി�ഡിെല നിയമനം

570. �ീമതിഷാനിേമാ� ഉ�ാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ീ�  ഇ�ഡ�ീസ് േകരള ലിമി�ഡി�  ദിവസേവതന/കരാ�  അടി�ാന�ി�  ആ�കെള

നിയമി��ത് എ�് േകാടതി ഉ�രേവാ സ��ാ�  ഉ�രേവാ നി�േ�ശേമാ നിലവി�േ�ാ

എ�റിയി�േമാ;

(ബി) നിലവി�  �ാപന�ി�  ദിവസേവതനാടി�ാന�ിേലാ കരാ�  അടി�ാന�ിേലാ േജാലി

േനാ��വ�െട ത�ിക�ം േപ�ം അട��� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) �ാപന�ി� നിലവി� ഒഴി�� ത�ിക�ം ഒഴി�ക�െട എ��ം അറിയി�േമാ?

�ീ� ഇ�ഡ�ീസ് േകരള ലിമി�ഡിെല നിയമനം



571. �ീമതിഷാനിേമാ� ഉ�ാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ീ� ഇ�ഡ�ീസ് േകരള ലിമി�ഡ്  (സി��്)-� സ��ാ� അംഗീകരി��ം ക�നി മാ�വ�

അ�സരി��� �ാഫ് പാേ�� എ�െയ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത �ാഫ് പാേ�� മറികട�് കരാ� അടി�ാന�ി� നിയമനം നട�ിയി�േ�ാ; എ�ി�

വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) �ാപന�ിേല�് 2015-� ഒഴി�� ത�ികകളിേല�് െട�്, ഇ��വ� എ�ിവ കഴി�് റാ�്

ലി�് ത�ാറാ�ി നിയമനം നട�ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

ൈസബ� പാ��ി�� �ലം കി�� ഏെ���� നടപടി

572. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ��

മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

പ���  മ�ല�ിെല എരമം  -  ���  �ാമപ�ായ�ി�  ��പാറയി�  െെസബ�  പാ��്

�ാപി��തിനായി നീ�ിവ� �ലം കി�� ഏെ����തി�� നടപടിക�  ഏത്

വെരയാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ?

സി�േകാ

573. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സി�േകാ-യി�  െസ��  േഫാ�  മാേനെ��് ഡവല�െമ�ിെ� ആഭി�ഖ��ി�  വ��് �ഡി

നട�ിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ; ഉെ��ി� വ��് �ഡി�െട പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത വ��് �ഡിയി� �ാഫ് പാേ�� പരി�രണം സംബ�ി� നി�േദശ�� ഉേ�ാെയ�്

വ��മാ�ാേമാ;  ��ത നി�േ�ശ��  നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  നട�ിലാ�ാ�

ത�ാറാ�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

ഒളവ� �� �ം കം െ�യിനിംഗ് െസ�� ജീവന�ാർ �രിതാശ�ാസ നിധിയിേല�് നൽകിയ സംഭാവന

574. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഒളവ� ��  �ം കം െ�യിനിംഗ് െസ��  ജീവന�ാ��് ഏ� കാലഘ�ം വെര��

ആ��ിതാവധി സറ�� െച� ന�കിയി��്; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയിേല�് സംഭാവന ന���തിന് ��  �ം കം െ�യിനിംഗ്

െസ�റിെല ജീവന�ാരി� നി�് സി�േകാ എ� �കയാണ് സമാഹരി�ി��െത�ം ആയതി�

നി�ം എ� �പ �രിതാശ�ാസ നിധിയിേല�് ന�കിെയ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയിേല�് ആ��ിതാവധി സറ��  െച�് ന���തിന്



ജീവന�ാ� ന�കിയ അേപ� സി�േകാ മാേനജിംഗ് ഡയറ�� അംഗീകരി� ന�കിയി��േവാ;

ഇ��കാരം �രിതാശ�ാസ നിധിയിേല�് �ക ന�കിയി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  എ�െകാ�്;

വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ജീവന�ാ�െട സ�തം �ടാെത ശ�ള�ി�  നി�ം സി�േകാ �ക പിടി�ി�േ�ാ;  എ�ി�

ആയതിന് ഇടയാ�ിയ സാഹചര�ം വിശദമാ�ാേമാ?

�തിയ ക�ാറിക��് അ�മതി

575. �ീ.പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ� േശഷം �തിയ ക�ാറിക��് അ�മതി

ന�കിയി�േ�ാ  ;  ഉെ��ി�  ഓേരാ ജി�യി�ം അ�മതി ന�കിയ ക�ാറിക�െട എ�ം

സംബ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) പരി�ിതി ��ബല�േദശമായി �ഖ�ാപി��തിന് ��് അ�മതി ന�കിയ ക�ാറിക��് അ�മതി

���ി ന�കിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ഖനന�ിന് അ�മതി ലഭി��തിന് പാരി�ിതികാ�മതി നി�ബ�മാ�ിയി�േ�ാ;  ഇതിന്

വി��മായി അ�മതി ന���െവ� ആേ�പം പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ക�ാറിക��് അ�മതി ന���തിന് േനരെ� ഉ�ായി�� നിബ�നകളി� ഈ സ��ാ�

അധികാരേമ� േശഷം എെ�ാെ� ഇള�കളാണ് അ�വദി�ി��ത്; വിശദാംശം ന��േമാ?

ഒളവ� �� �ം കം െ�യിനിംഗ് െസ��

576. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് ഒളവ�യി�  സി�േകാ�െട കീഴി�  �വ��ി�� ��  �ം കം െ�യിനിംഗ്

െസ�റിെല ജീവന�ാ�െട െതാഴി�  ����  പരിഹരി��തിന് ആവശ�മായ ച��ക�

നട�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ����  പരിഹരി��തിന് സി�േകാ മാേനെ��ിെ� ഭാഗ�നി�ം ആവശ�മായ

ഇടെപട� ഉ�ാ��ി� എ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ; പരിഹരി�വാ� നടപടി ഉ�ാ�േമാ;

(സി) സി�േകാ ജീവന�ാ��് ന��� എ�ാ ആ��ല���ം ഒളവ� ��  �ം കം െ�യിനിംഗ്

െസ�റിെല ജീവന�ാ��ം ലഭ�മാ�ണെമ�് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  അത് നട�ി�

വ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ഒളവ� ��  �ം കം െ�യിനിംഗ് െസ�റിെല ജീവന�ാെര സി�േകാ�മായി േച���തിന്

അ��ലമായ തീ�മാന�� എ��ി�േ�ാ; ഉെ��ി� ആയതിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഇ) സി�േകായി� ജീവന�ാ�� ന��� എ�ാ ആ��ല���ം ഒളവ� �� �ം കം െ�യിനിംഗ്

െസ�റിെല ജീവന�ാ��ം ലഭ�മാ�ാ�  നടപടിക�  ഉ�ായി�േ�ാ;ഇെ��ി�  നടപടി



സ�ീകരി�േമാ?

െകാര�ിയിെല െകയ� േകരള ആ��േവദ ക�േസാ�ഷ�ം

577. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാര�ി കി��യിെല െകയ�  േകരള ആ��േവദ ക�േസാ�ഷ�ം എ� �ാപനം

നിലനി���തി�ം �ന��രി��തി�ം എെ��ി�ം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇെ��ി� ഇതിനാവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

ആ�ി�ലിെല �ീ� �ാ�് ക�ാ�സി� ആരംഭി� പരിശീലന ഇ��ി���്

578. �ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ��

മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ�ി�ലി� കഴി� ��് പതി�ാ�കളായി അട�കിട� �ീ� �ാ�് ക�ാ�സി� ആരംഭി�

പരിശീലന ഇ��ി���ി�  അടി�ാന സൗകര�ം വ��ി�ി�� കാര�ം പരിഗണനയി�  ഉേ�ാ

എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) എെ��ാം അടി�ാന സൗകര��ളാണ് വ��ി�ി�ാ� ഉേ�ശി��ത്;  ഇതിനായി എ� �ക

വകയി��ിയി��്; വ��മാ�േമാ?

�വാ��ഴ താ��് പരിധിയിെല ക�ാറിക�

579. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എറണാ�ളം ജി�യിെല �വാ��ഴ താ��് പരിധിയി� നിലവി� എ� ക�ാറിക� �വ��ി�� ;

ഇവയി� വ�കിട ക�ാറിക� എ�; െച�കിട ക�ാറിക� എ�; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ക�ാറികളി� നിയമാ��തമായി �വ��ി��വ ഏെതാെ�യാെണ�ം അറിയി�േമാ;

(സി) ��ത ക�ാറികളി�  ഏെതാെ� ക�ാറിക��് എതിെര ജല േ�ാത�് മലിനീകരണം,െപാടി

ശല�ം,ശ� മലിനീകരണം,  ടി��  േലാറിക�െട നിര�ര സ�ാരം �ല�� േറാഡ് തക��,

എ�ി�െന�� പരാതിക� നാ�കാ�/തേ�ശീയ�/സമീപവാസിക� ഉ�യി�ി��്; വിശദവിവരം

ലഭ�മാ�േമാ;  ��ത പരാതിക�  പരിഹരി��തിനായി നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�േ�ാ;എ�ിൽ

എ� നടപടിക� സ�ീകരി�; വ��മാ�േമാ?

മെ����തി�� വ�വ�കളി� ഇളവ്

580. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) സ��ാ� പ�തിക��് മെ����തി�� വ�വ�കളി� ഇളവ് വ��വാ� ച�ം േഭദഗതി

െച�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ച��ി�� വ�വ�ക� കാരണം സ��ാ� പ�തിക��് െക�ിടം പണി��തിന് േ�ാ�് ഫി�

െച�വാൻ കഴിയാ� സാഹചര�ം നിലനി���തായി സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

ആയതിന് എെ��ാം പരിഹാരമാ���ളാണ് െെമനിംഗ് ആ�് ജിേയാളജി വ��്

നി��ഷി��ത് എ�റിയി�ാേമാ?

കരിമണ� ഖനനാ�മതി

581. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ�കാര� േമഖലയി�  അ�വദി� കരിമണ�  ഖനനാ�മതിക�  റ�ാ�ണെമ�്  2019  മാ��്

ഒ�ിന് േക�സ��ാ� സം�ാന സ��ാരിന് നി�േ�ശം ന�കിയി��േവാ;

(ബി) എ�ി� ��ത നി�േ�ശ�ിെ� അടി�ാന�ി� സം�ാന�് ഏെത�ി�ം �ാപന���്

ന�കിയി�� ഖനനാ�മതി ൈലസ�സ് റ�ാ�ിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ഖനനാ�മതി റ�ാ�ലിെ� വിശദാംശ��  േക�സ��ാരിന് ന�കിയി�േ�ാെയ�്

അറിയി�േമാ; ഇെ��ി� കാരണം വ��മാ�ാേമാ?

ഡി�ി�് മിനറ� ഫൗേ�ഷ�

582. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ��

മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 1957-െല െെമ�സ് ആ�് മിനറ�സ്  (െഡവല�െമ�് ആ�് െറ�േലഷ�) ആ�ിെല  9ബി

വ��് �കാരം സം�ാന�് ഓേരാ ജി�യി�ം ഡി�ി�് മിനറ� ഫൗേ�ഷ� �പീകരി�ി�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�മായി ബ�െ��് സം�ാനസ��ാ�  ച���  �പീകരി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ��ത

ച����് നിയമസഭ�െട അംഗീകാരം ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഓേരാ ജി�യി��� ഡി�ി�് മിനറ�  ഫൗേ�ഷെ� �വ��ന �േരാഗതി സംബ�ി�്

സ��ാ� തല�ി� വിലയി��� നട�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

െെക�റി �ാമ��

583. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െെക�റി �ാമ�� നിലവിൽ �തിസ�ിയിലാെണ�ത് വ�തയാേണാെയ�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) െെക�റി െതാഴിലാളിക�  ��  വി�ന�ാ�െട നിര�ര �ഷണ�ിന് ഇരയാ��തിനാ�



ഇ�രം �ഷണ�ളി�  നി�ം അവെര േമാചി�ി��തിന് എെ��ാം ഇടെപട�കൾ

നട��തിനാണ് സ��ാ� ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��  �ണിേഫാമിന് െെക�റി വ�ം വ�ാപകമാ�ിയതി�െട െെക�റി േമഖല�െട

�ന��ീവനം എ�മാ�ം ൈകവരി�ാൻ കഴി�ി�െ�� വ��മാ�േമാ;

(ഡി) സം�ാനെ� �ി�ിംഗ് മി�കളി�  ഉപേയാഗ �ന�മായി കിട�� �മി

ഉപേയാഗ�ദമാ��തിന് ആവി�രി� പ�തിക� എെ��ാെമ�് വിശദമാ�േമാ?

ഖാദിേമഖല േനരി�� ����

584. �ീ.സ�ി േജാസഫ്

,, അനി� അ�ര

,, വി.ടി.ബ�റാം

,, ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ഖാദിേമഖല േനരി�� ��ം ആവശ��ി� ഖാദി ഉ�ാദനം നട�വാ�

കഴിയാ��ം,  െതാഴിലാളിക�� മിക� േവതനം ലഭ�മാ�വാ�  കഴിയാ��മാെണ�്

കെ��ിയി�േ�ാ; എ�ി�, അ� പരിഹരി��തിന് ഇൗ സ��ാ� നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�

എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) പര�രാഗത ച��ക�െട�ം, തറിക�െട�ം കാര��മത വ��ി�ി��തിന് ഇതിനകം സ�ീകരി�

നടപടിക� വ��മാ�േമാ;

(സി) പര�രാഗത ഖാദി ഉ�����് ഭീഷണിയാ��ത് മ� സം�ാന�ളി� നി�� ക� ഖാദി

വ��ളാെണ�ിരിേ�,  സം�ാന�് ഉ�ാദി�ി�� ഖാദിവ���  �േത�ക �ാ�ഡ്

െനയിമി� വി���തിന് പ�തി ത�ാറാ�േമാ;

(ഡി) േകരള�ിെല ഖാദി ഉ�����് മാ�മായി െ�ഷ��  റിേബ�് പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;

വിശദാംശം ന��േമാ?

സം�ാന േബാ� ബാ�ി�� അേസാ�ിേയഷ�

585. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന േബാ�  ബാ�ി��  അേസാ�ിേയഷന് സം�ാന �നിയ�, സീനിയ�, സബ്

�നിയ� ചാ���ഷി�മായി ബ�െ��് 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19 എ�ീ

വ�ഷ�ളി� എ� �കയാണ് േ�ാ��സ് കൗ�സി� ന�കിയെത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത �ക ���� ആയി ന���തി�� തട�െമ�് എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സം�ാന�് നി�ം അഖിേല��ാ ചാ���ഷി�ി� പെ���� േബാ� ബാ�ി�� കായിക

താര���് ടി.എ., ഡി.എ. ഇന�ളി� 2015 ജ�വരി �ത� 2019 ഡിസംബ� വെര �ക



അ�വദി� ന�കിയി�േ�ാ എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ആറ�ള മ�ല�ിെല കായിക പ�തിക�

586. �ീമതി.വീണാ േജാ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാരിെ� കാലയളവി� ആറ�ള നിേയാജക മ�ല�ി� കായിക വ��് �ഖ�ാപി��ം

അ�മതി ന�കിയ�മായ പ�തിക� ഏെത�ാമാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത ���ിക�െട നിലവി�� �ിതി െവളിെ���േമാ?

വിദ�ാ��ികളി� കായിക�മത വള���തിനാ�� പ�തിക�

587. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിദ�ാ��ികളി�  കായിക�മത വള���തിനായി േ�ാ��സ് വ��ിേ�തായ എെ��ാം

പ�തിക� നിലവി��് ; അറിയി�ാേമാ;

(ബി) െപാ� വിദ�ാലയ�ളി�  മതിയായ കായികാ��ാപക�െട അഭാവം �ലം കായിക പരിശീലന

ലഭ�ത�െട പരിമിതി വിദ�ാ��ിക���തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;എ�ി�  ആയത്

പരിഹരി��തിനായി �തിയ പ�തിക� വിഭാവനം െച�് നട�ിലാ��തിന് ത�ാറാ�േമാ;

(സി) അ�ബ� പ�തിക�െട വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ?

സമ� കായികനയം

588. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കായിക മ�ര�ളി� അത് ല�ിക് ഇന�ളി� മിക� െതളിയി� േകരള�ിന് മ�ിന�ളി�ം മിക�

�േരാഗതി ൈകവരി�ാ�  എെ��ാം നടപടികളാണ് സർ�ാർ സ�ീകരി� വ��ത്;

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഒ� സമ� കായികനയം �പീകരി�് നട�ിലാ�ി മിക� കായിക താര�െള കെ��ി �േത�ക

പരിശീലനമട�ം ന�കി ��നിരയി� െകാ�വ��തിന് ത�ാറാ�േമാ;വ��മാ�േമാ;

(സി) പരിശീലന കാര��ളി�, വിവിധ ഇന�ളി� കഴി� െതളിയി� �� ഇ��ൻ താര��െട േസവനം

ലഭ�മാ�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

കായിക േമഖലയിെല അടി�ാന സൗകര� വികസനം

589. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം കായിക േമഖലയിെല അടി�ാന സൗകര�

വികസന�ിനായി ഏെ��ി�ം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ?

കായിക േമഖലയിെല പ�തിക�

590. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കായിക േമഖലയി� ഉണ��് ഉ�ാ��തിനായി  2016-17, 2017-18 എ�ീ വ�ഷ�ളിെല

ബ �ജ�് �സംഗ�ളി� �ഖ�ാപി� 14 ജി�ാ മ��ി പ��സ് ഇ�േഡ ാ� േ�ഡിയം നി��ാണ

പ�തി�െട�ം ഒ� പ�ായ�ി�  ഒ� കളി�ളെമ� പ�തി�െട�ം നിലവിെല �ിതി

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��േബാ�  കളിയി�  ത�രരായ ��ികെള െച��ായ�ി�  കെ��ി വിദ� പരിശീലനം

ന��� പ�തി സം�ാന�് �ാവ��ികമാ�ിയി�േ�ാ;  എ�ി� ഇതിനകം എ� േപ��്

പരിശീലനം ന�കിയി�െ��് വിശദമാ�േമാ;

(സി) 2015, 2016, 2017 കാലയളവിെല േ�ാ��സ് ക�ാ� നിയമനം ഏത് ഘ��ിലാെണ�ം ഈ

വ�ഷം എ� ഒഴി�കളിേല�ാണ് നിയമനം നട�വാ� ഉേ�ശി��െത�ം വ��മാ�േമാ?

കായിക സം�ാരം വള���

591. �ീ.എ. �ദീ��മാ�

െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�

�ീ.ആ�. രാേജഷ്

,, െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് മിക� കായിക സം�ാരം വള��ിെയ���തിെ� ഭാഗമായി ഈ സ��ാ�

ആവി�രി�ി�� കായിക പ�തിക� ഏെത�ാമാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) േ�ാ��സ് ��കളിെല അ�ാദമിക നിലവാരം ഉയ���തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(സി) വിദ�ാ��ികളിൽ കായികാഭി�ചി വള��ിെയ���തിനായി എ�ാ െപാ�വിദ�ാലയ�ളി�ം

കായിക വികസന�ിനാ�� അടി�ാന സൗകര���  വികസി�ി��തി�ം

കായികാ��ാപകെര നിേയാഗി��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) കായികാ��ാപക�െട മികവ് ഉയ���തി�ം അവ��് െമ�െ�� �ട�  പരിശീലനം

ലഭ�മാ��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

കായിക �തിഭകെള കെ���തിനാ�� പ�തിക�



592. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��തലം �ത�  കായിക �തിഭകെള കെ��ി വള��ിെയ���തിനായി ഈ സ��ാ�

ആവി�രി� പ�തിക� എെ��ാമാണ്; വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ഓേരാ പ�തി�െട�ം ല����  എെ��ാമാണ്;  �ണേഭാ�ാ�െള തിരിെ����തിന്

നി�യി�ി�� മാനദ��� എെ��ാമാണ്; വ��മാ�േമാ;

(സി) ഏെത�ാം പ�തിക� ഇതിേനാടകം ആരംഭി�ി��്; വിശദമാ�േമാ?

േ�ാ��്സ് അ�ാദമി�ം േഹാ��ം

593. �ീ.െക.�േരഷ് ���് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േ�ാ��്സ് കൗ�സിലിെ� സാ��ിക സഹായേ�ാ��ടി േ�ാ��്സ്

അ�ാദമി�ം േ�ാ��്സ് േഹാ��ം ആരംഭി��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  എ�ി�

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) േ�ാ��്സ് അ�ാദമി�ം േ�ാ��്സ് േഹാ��ം ആരംഭി��തിന് വ��ിക�  ,

സ�കാര��ാപന�� എ�ിവയി� നി�ം അേപ� �ണി�ി�േ�ാ;  എ�ി� മാനദ���

എെ��ാമാണ്;

(സി) ��ത �ാപനം ആരംഭി��തിനായി എെ��ാം �ാഥമിക കാര��ളാണ് ഒ�േ��ത്;

പ�ാ�ല സൗകര��� എെ��ാമാണ്;വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ജി�ാതല�ി�  േ�ാ��്സ് അ�ാദമി�ം േഹാ��ം ആരംഭി��തിന് അേപ�ക�

�ണി�ി�േ�ാ;  ഓേരാ ജി�യി�  നി�ം ഇ�വെര എ� അേപ�ക�  ലഭി�ി�െ��ം

അേപ�ക�െട േപ�ം വ��മാ�േമാ;

(ഇ) േ�ാ��്സ് കൗ�സിലി� നിേ�ാ സ��ാരി� നിേ�ാ എെ��ാം സഹായ�ളാണ് ��ത

�ാപന���് ന�കാ�േ�ശി�െത�് വിവരി�േമാ;

(എഫ്) സ��ാ�  �ാപന���ം സ��ാ�  നിയ�ണ�ി�� �ാപന���ം േ�ാ��്സ്

അ�ാദമിക� ആരംഭി��തിന് ��ഗണന ന��േമാ ;വ��മാ�േമാ?

േ�ാ��സ് കൗ�സി� �പീകരി�ാ� നടപടിക�

594. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സമ� കായികവികസനം ല��ം വ�് തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ളി�  േ�ാ��സ്

കൗ�സി� �പീകരി�� കാര�ം സർ�ാരിെ� പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി�  ��ത കൗ�സി�ക�െട ഘടന,  �വ��നം എ�ിവ�െട വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�ാേമാ?



ഇ��ി േവാളിേബാ� അ�ാദമി�െട നി��ാണ �േരാഗതി

595. �ീ.േറാഷി അഗ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ��ി േവാളിേബാ�  അ�ാദമി�െട �ൗ�് െലവലിംഗ്,  ��മതി�  നി��ാണം �ട�ിയ

അടി�ാന സൗകര���  ഉറ�ാ��തിന് എ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത േവാളിേബാ�  അ�ാദമി�െട നി��ാണ �വ��ന�ിെ� �േരാഗതി ഏ�

ഘ��ിലാണ്; വിശദാംശ�� ന��േമാ?

മാേവലി�ര നിയമസഭാ മ�ല�ി� ആ�നിക നിലവാര�ി�� ജിംേനഷ�ം

596. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

മാേവലി�ര നിയമസഭാ മ�ല�ി�  ആ�നിക നിലവാര�ി�� ജിംേനഷ�ം

�ാപി��തിനായി സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ?

കി�ബി �േഖന�� േ�ഡിയം നി��ാണം

597. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം കി�ബി �േഖന എ� േ�ഡിയ��

നി��ി��തിനാണ് നടപടി സ�ീകരി�ി��െത�ം ഇവ ഏെതാെ� എ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) കി�ബി �േഖന �ന�നി��ാണം നട�� േ�ഡിയ��  ഏെതാെ� എ�ം ഈ

േ�ഡിയ���് എ� േകാടി �പയാണ് ആെക അ�വദി�െത�ം അറിയി�ാേമാ?

െവ�റട �ാമ പ�ായ�് േ�ഡിയം നിർ�ാണം.

598. �ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

പാറ�ാല നിേയാജക മ�ല�ിെല െവ�റട �ാമപ�ായ�് േ�ഡിയം നിർ�ി��തിനായി

സ��മായി വാ�ി നൽകിയ ഒ�ര ഏ�ർ �ല�് േ�ഡിയം നിർ�ി� ന���തി�� �ടർ

നടപടിക� സ�ീകരി�ാേമാ; വ��മാ�ാേമാ?

േകാ�യം ജി�യിെല നാഗ�ടം െന�� േ�ഡിയം



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

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ�യം ജി�യി�  നാഗ�ടം െന�� േ�ഡിയ�ി�  മഴ�ാല�് ഉ�ാ�� െവ�െ��്

പരിഹരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ��ത േ�ഡിയം �ീ�ഫീ�ഡ് േ�ഡിയം മാ�കയി�  വികസി�ി�വാ�  സ��ാ�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(സി) േകാ�യം ജി�യി�  ചി�വന�് �ാപി�വാ�  ഉേ�ശി�ി�� ഇ��ി���് ഓഫ് േ�ാ��്സ്

സയ�സ് ആ�് അൈ�ഡ് റിസ��്- െ� നിലവിെല �ിതി എെ��് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) േകരള�ിെല േ�ാ��്സ് താര���് ശാ�ീയ പരിശീലനം ലഭ�മാ�വാ�  ഉത�� ഈ

ഇ��ി���് യാഥാ���മാ�വാ� സ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

അന�നടി പ�ായ�ി� മിനി േ�ഡിയം

600. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2019-20 വ�ഷെ� സം�ാന ബ�ജ�ി� �ഖ�ാപി�് കായിക വ��ിന് കീഴി� നട�ാ�� 3

േകാടി �പ അട�� �ക�� അന�നടി പ�ായ�ി� മിനി േ�ഡിയം എ� ���ിയിേ��

നാളി�വെര കായിക വ��് സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� എെ��ാം; വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ഈ ���ി�് ഭരണാ�മതി ന�കി എ�േ��് ���ി ആരംഭി�ാ�  കഴി�ം;

അറിയി�ാേമാ?

നില�ർ മിനിേ�ഡിയം േകാം��് പ�തി

601. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നില�ർ മിനിേ�ഡിയം േകാം��് പ�തി�െട നിർ�ാണ �േരാഗതി�ം,നിർമാണ�ിെ� എ�

ശതമാനം �ർ�ീകരി� എ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) പ�തി�െട ഭാഗമായി നിർ�ിേ�� മ��ി പർ�സ് ഇ ൻേഡാർ േകാർ�ിെ��ം,  പരിശീലന

നീ�� �ള�ിെ��ം നിർ�ാണം ആരംഭി�വാൻ കഴിയാ�തിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

പ�തി താമസി��തി� കായിക വ��ിന് പ�േ�ാ എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) പ�തി�െട സാേ�തിക തട���  മറികട��തിന് കായിക വ��ം,  തേ�ശ സ�യം ഭരണ

വ��ം ത�ി� ഉ�തതല ധാരണ��ാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) നില�ർ താ��ിെ� സ�� പ�തിയായ നില�ർ മിനി േ�ഡിയം എ�േ��്

�ർ�ീകരി�വാൻ കഴി�ം എ�് അറിയി�ാേമാ?

�ീപാദം േ�ഡിയ�ിെല കായികപരിശീലനം



602. �ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ��

മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ�ി��  �ീപാദം േ�ഡിയ�ി�  കായികപരിശീലന�ി�� അവസരം ഏെത�ാം

ഇന���ാണ് നിലവി� ലഭ�മാ��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) േ�ഡിയ�ി� െപാ�ജന���് പരിശീലനം നട�ാ� ഏെത�ാം ഇന�ളിലാണ് സൗകര�ം

ഒ��ിയി��ത്; നിലവി� ഓേരാ ഇന�ി�ം പരിശീലനം നട�� താര��െട വിവരം വ��ിെ�

പ�� ലഭ�മാേണാ; വിശദമാ�േമാ?

താമര�ളം േ�ഡിയം നി��ാണം

603. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�ര മ�ല�ി� അ�വദി� താമര�ളം േ�ഡിയ�ിെ� നി��ാണം ആരംഭി��തിന്

േവ�ി സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത േ�ഡിയനി��ാണം ഈ സാ��ിക വ�ഷം തെ� ആരംഭി��തിന് നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ എ�് വ��മാ�േമാ?

കാ�ാ�ട നിേയാജകമ�ല�ിെല േ�ഡിയ��െട നവീകരണം

604. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ാ�ട നിേയാജകമ�ല�ി�  ഭരണാ�മതി ലഭി� വിവിധ േ�ഡിയ��െട

നവീകരണ�ിെ� നിലവിെല �ിതി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ി നട�ിലാ��തിെ� കാലതാമസം സംബ�ി�ം ആയതിെ� �ട� നടപടിക�

സംബ�ി�ം വിശദ വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ?

പ�ി�ാട് ഗവ�െമ�് ഹയ� െസ��റി �ളിെല കളി�ലം വികസി�ി��തി�ളള നടപടി

605. �ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ��

മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

കായിക വ��് �േഖന ഒ�� നിേയാജക മ�ല�ിെല പ�ി�ാട് ഗവ�െമ�് ഹയ� െസ��റി

�ളിെല കളി�ലം വികസി�ി��തി�ളള നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

അ�ാരാ� നിലവാര�� േ�ഡിയ��

606. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം ��തായി എ� അ�ാരാ� നിലവാര��

േ�ഡിയ���് അ�മതി നൽകിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ െ�ാേ�ാസ�ം ഏെതാെ�യാെണ�ം ആയതിെ� നിലവി�� അവ� എ�ാെണ�ം

വ��മാ�ാേമാ?

മാേനജ�മാ�െട�ം േകാ�മാ�െട�ം െതരെ���്

607. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയ സിവി�  സ��ീസ് കായികേമളയി�  പെ���� വിവിധ ടീ�ക�െട മാേനജ�മാെര�ം

േകാ�മാെര�ം തിരെ����ത് ഏത് മാനദ��ിെ� അടി�ാന�ിലാെണ�

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) േകരള ടീമിെ� മാേനജ�മാരാ�ം േകാ�കളാ�ം �വ��ി��വ��് നി�ിത

േയാഗ�തയി�ാ�കാര�ം സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി� ഇത് പരിഹരി��തിന്

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

ഓ��ർ പ�ായ�ിന് അ�വദി� കളി�ലം

608. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2017 -  18 സം�ാന ബജ�ിൽ ഓ��ർ പ�ായ�ിന് അ�വദി�ി�� കളി�ല�മായി

ബ�െ�� നടപടികൾ ഏ�വെരയായി എ� വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) ഈ ൈമതാന�ിെ� നിർ�ാണം എ�് �ർ�ീകരി��തിനാണ് ഉേ�ശി��ത് എ�്

അറിയി�ാേമാ?

മേ�രി േ�ാ��സ് േകാം��് & ��േബാ� അ�ാഡമി

609. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ��

മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം മേ�രി േ�ാ��സ് േകാം��്  &  ��േബാ�

അ�ാഡമി�് എ� േകാടി �പ�െട ഭരണാ�മതി ന�കിയി��്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഭരണാ�മതി ന�കിയ ���ികളി�  ഇനി�ം ഏെത�ാം ആരംഭി�ാ��്;  ആരംഭി�വയിൽ

ഏെത�ാം ���ീകരി�ാ��്; വിശദാംശ�� ന��േമാ?

വാമന�രം നിേയാജകമ�ല�ിെല കായിക പ�തിക�



610. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാരേമ� േശഷം വാമന�രം നിേയാജകമ�ല�ി�  കായിക വ��്

നട�ിലാ�ിയ പ�തിക� ഏെതാെ�െയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ പ�തി�ം അ�വദി� �ക എ�െയ�ം അവ�െട നിലവിെല �ിതി എ�ാെണ�ം

വിശദമാ�േമാ?

വാണിയം�ളം പ�ായ�ി� സി��ി�് �ാ�ം �ൗ�ം

611. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018-19 വ�ഷെ� ബ�ജ�ി� �ഖ�ാപി� കായിക വ��് �ഖാ�രം നട�ിലാ�� അ�്

േകാടി �പ അട�� �ക�� വാണിയം�ളം പ�ായ�ി� സി��ി�് �ാ�ം �ൗ�ം എ�

���ിയിേ�� വ��് ഇ�വെര സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാം; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ�ി ഈ ���ി എ�് ആരംഭി�ാ� കഴി�െമ�് അറിയി�ാേമാ?

�വജനേ�മ പ�തിക�

612. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം �വജന��െട േ�മ�ിനായി �തിയ

പ�തിക� നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� വിശദാംശ�ൾ അറിയി�േമാ?

േലാ�െഷ�ിംഗ്

613. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന� ഈ വർഷം േലാ�െഷ�ിംഗ് ഏ�െ���വാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;  ഇെ��ി�

എ�െകാ�് എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) േലാ�െഷ�ിംഗ് ഒഴിവാ��തിനായി എെ��ാം ��ക�തലാണ് സ�ീകരി�ി�ളളെത�്

വ��മാ�േമാ?

െക.എസ്.ഇ.ബി. �െട കടബാ��ത

614. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം നാളി�വെര െക.എസ്.ഇ.ബി.  ലിമി�ഡ് െ�

കടബാധ�ത എ� േകാടി �പയാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) നിലവി�  എ� േകാടി �പ െക.എസ്.ഇ.ബി.  ലിമി�ഡിന് ൈവദ�തി �ടി�ിക ഇന�ി�

ലഭി�വാ� ഉെ��ം, അതി� ഏ��ം ��ത� �ക�െട വീ�വ��ിയവ� ആെര�ാമാെണ�ം

െവളിെ���േമാ;

(സി) ��ത �ക പിരിെ����തിനായി നാളി�വെര സ�ീകരി� നടപടിക�  എെ��ാമാെണ�ം

ഇതി� എ� �ക പിരിെ���ി�െ��ം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) േകാടി�ണ�ിന് �പ ൈവദ�തി ചാ�ജ് ഇന�ി� ന�കാ�� ഇ�രം �ാപന��െട�ം

വ��ിക�െട�ം �ടി�ിക പിരിെ���ാെത െക.എസ്.ഇ.ബി. �െട കടബാധ�ത ൈവദ�തി നിര�്

വ�ധനവിെ� േപരി�  സാധാരണ�ാരിേല�് അടിേ���ി�� എ� ആേ�പം

��യി�െ��ി�േ�ാ?

െെവദ�തി ചാ��് �ടി�ിക

615. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െവ�രിെല ഹി��ാ� ന�സ് �ി�് ഫാ�റി െെവദ�തി ചാ��് �ടി�ിക ഇന�ി� നാളി�വെര

എ�് �കയാണ് െക.എസ്.ഇ.ബി. �് ന��വാ��ത്;

(ബി) ഇത് പിരിെ���വാ� െക.എസ്.ഇ.ബി. എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; അറിയി�ാേമാ?

�തിയകാവ്-ച�വ�ി േറാഡിെല ഇല�ിക് േപാ�ക� മാ�ി �ാപി��തിന് നടപടിക�

616. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ക�നാഗ��ി മ�ല�ിെല �തിയകാവ്-ച�വ�ി േറാഡി�  ഗതാഗത�ിന് തടസമായി

നി��� ഇല�ിക് േപാ�ക� മാ�ി �ാപി��തിന് എ�ിേമ�് ലഭ�മാ�ണെമ�ാവശ�െ��്

െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� ക�് ലഭി�ി�േ�ാ;  ഇതിേ��  എ�് നടപടി സ�ീകരി�െവ�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) െവ���്-താമര�ളം േറാഡിെ� �ന�നി��ാണ�ിനായി ഇല�ിക് േപാ�ക�  മാ�ി

�ാപി�വാ�� എ�ിേമ�് �ക കി�ബി ഇല�ിസി�ി േബാ�ഡി� ഡിേ�ാസി�് െച�ി�േ�ാ;

(സി) ��ത േപാ�ക� മാ�ി �ാപി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദീകരി�േമാ?

ഇല�ിക് േപാ�ക� �ാപി��തി�� നടപടി�മം

617. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) െപാ�മരാമ�്/�ാമീണ േറാ�കളി� ഇല�ിക് േപാ�ക� �ാപി�ാ� അതത് വ��ക�െട

����  അ�മതി ആവശ��േ�ാ;  ഇല�ിക് േപാ�ക�  �ാപി��തി�� നടപടി�മം

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) നിലവി�  െപാ�മരാമ�് േറാഡിേലാ �ാമീണ േറാഡിേലാ ഉ� ഇല�ിക് േപാ�് മാ�ി

�ാപി��തി�� നടപടി�മം അറിയി�ാേമാ;

(സി) വ��ികേളാ �ാപന�േളാ ഇല�ിക് േപാ�് മാ�ി �ാപി�ാ� അേപ�ി�ാ� സാധാരണ

േപാ�് മാ��തി�ം എ േപാ� േപാ�് മാ��തി��� നിര�ക� അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) േറാഡിെല ൈല� മാ�ി �ാപി�േ�ാ� ഇല�ിക് േപാ�ി�� നിര�ിെന �ടാെത �മ��

നിര�ക� ഏെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) ഇല�ിക് േപാ�് മാ�ി �ാപി��തി�� അേപ� നൽ�ക�ം ആവശ�മായ സംഖ�

അട�ക�ം െച�ാ�  പണി ���ീകരി��തിന് സമയപരിധി�േ�ാ;  വിശദാംശ��

അറിയി�ാേമാ?

േവാ�േ�ജ് �ാമം സംബ�ി� പരാതി

618. �ീമതി.വീണാ േജാ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ആറ�ള നിേയാജകമ�ല�ിെല �ളനട,  െമ�േവലി പ�ായ�കളിെല േവാ�േ�ജ് �ാമം

സംബ�ി� പരാതിക� സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ��ത പ�ായ�കളിെല േവാ�േ�ജ് �ാമം പരിഹരി��തിന് എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വിശദമാ�േമാ?

ഇ-േസഫ് േകരള പ�തി

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

ന��േമാ:

(എ) ഇ-േസഫ് േകരള പ�തി വഴി ല��മി�� �വ��ന�� എെ��ാമാണ് എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി നട�ി�ിന് �മതലെ���ിയി��ത് ആെരയാണ്;

(സി) ��ത പ�തി�െട �ധാന �ണേഭാ�ാ�� ആെര�ാമാെണ�് വിശദമാ�േമാ?

�തിയ ജലെെവദ�ത പ�തിക�

620. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഏെത�ാം �തിയ ജലെെവദ�ത പ�തിക�  ആരംഭി��തിനാണ് സ��ാ�

ഉേ�ശി��ത്; വിശദ വിവരം ന��േമാ;



(ബി) ഏെത�ാം �ല�ളിലാണ് ടി പ�തിക��് അ�മതി ന��കെയ�ം ഇതിനായി

സ�ീകരി�ി�ളള നടപടികൾ എെ��ാെമ�ം വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത പ�തിക�  എ�് ആരംഭി�വാനാണ് ഉേ�ശി��െത�ം ഇതിനായി സ�ീകരി�ി�ളള

നടപടിക�െട വിശദ വിവര�ം ലഭ�മാ�ാേമാ?

ജേലതര േ�ാത�ക� ഉപേയാഗി�� ൈവദ�േതാ�ാദനം

621. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സർ�ാരിെ� കാലയളവി�  ജേലതര േ�ാത�കൾ ഉപേയാഗി�� ൈവദ�തി

ഉ�ാദന�ിനായി എെ��ാം പ�തിക� നട�ിലാ�ിയി�െ��� വിവര�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) �തിയതായി ഈ േമഖലയി� എെ��ാം പ�തിക� നട�ിലാ�ാൻ ഉേ�ശി�� എ��തിെ�

വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഈ രംഗ�് സ�കാര�/സഹകരണ �ാപന��മായി േചർ�് പ�തിക� നട�ിലാ��തിനായി

തീ�മാനി�ി�േ�ാ?

ഊ�� േകരള മിഷ�

622. �ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

�ീ.വി.ആ�. �നി� �മാ�

,, ജി.എസ്.ജയലാ�

�ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സ��ാ�  �ഖ�ാപി�ി�� ഊ�� േകരള മിഷ�  എ� �ാ�ഷി�് പ�തി�െട

വിശദാംശ�� അറിയി�േമാ;

(ബി) ൈവദ�തി വിതരണരംഗം േലാകനിലവാര�ി�  ഉയ���തിന് നട�ാ�� പ�തിക�െട

�േരാഗതി�ം കാര��മത�ം സംബ�ി� വിവര�� അറിയി�േമാ;

(സി) േകരള�ി� ഉ�ാദി�ി���ം ഇറ�മതി െച���മായ ൈവദ�തി എ�ാ �േദശ�ം �ഗമമായി

എ�ി��തിന് �സരണ �ംഖല ശ�ിെ���േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഈ നടപടികളി�െട ൈവദ�തി േബാ�ഡിെ� �സരണ - വിതരണ ന�ം, അ�േഗ�് െട�ി��

ആ�് െകാേമ��� േലാസ് എ�ിവ �റ��തിന് സാധി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

ൈവദ�തി ഉ�ാദനം വ��ി�ി�ാ� നടപടി

623. �ീ.േറാഷി അഗ�ി�

േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) േകരള�ിെ� വ��ി�വ�� ൈവദ�തി ആവശ��ിന് പരിഹാരം കാ��തിനായി നിലവി�

എെ��ാം െ�ാജ�കളാണ് നട�ിലാ�ി വ��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇ��ിയി�  �ലമ�ം �ഗ�ഭ ൈവദ�തി നിലയ�ി� സമാനമായ രീതിയി�  പവ�  ഹൗസ്

നി��ി��തി�� പ�തിെയ സംബ�ി�് സാധ�താപഠനം നട�ിയി�േ�ാ;  വിശദാംശ��

ന�േമാ;

(സി) സം�ാന�് ൈവദ�തി ഉപേയാഗി� വാഹന��െട ഉപേയാഗം േ�ാ�ാഹി�� നയം

സ��ാ� സ�ീകരി�ിരി�� പ�ാ�ല�ി� പാര�േര�തര േ�ാത�കളി� നി�ം ൈവദ�തി

ഉ�ാദനം വ��ി�ി�ാ� അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം െവളിെ���േമാ?

�ര�റ സൗേരാ�� പ�തി

624. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ഇ.ബി.�െട സൗര പ�തി�െട ഭാഗമായി ഉപേഭാ�ാ��െട �ര�റ�ളി� േസാളാ�

പാന� �ാപി�� ���ി�െട നിലവിെല �ിതി വിശദമാ�േമാ;

(ബി) േസാളാ�  പാന�ക�  �ാപി��തി�� െട�ഡ�  നടപടിക�  ���ിയാേയാ;  ഏെതാെ�

ക�നികെളയാണ് ഇതിനായി െതരെ���ി��ത്; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) 2020  മാ��് മാസ�ി��ി�  200  െമഗാവാ�് �റ�ര േസാളാ�  �ാ�് ല��മി��േപാെല

�ാപി�വാ� െക.എസ്.ഇ.ബി.�് സാധി�െമ�് വിലയി���േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ?

സൗജന�െെവദ�തി ലഭി�ാ�� നിബ�നക�

625. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ഇ.ബി.യി�  നി�ം സൗജന�െെവദ�തി ലഭി�ാ�  30  െസ�് �മി സ��ം േപരി�

േവണെമ� നിബ�ന ക�ഷക��് തിരി�ടിയാ�� വിവരം സ��ാരിെ�

��യി�െ��ി�േ�ാ; ആയ� പരിഹരി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) 50  െസ�് �മി�� ക�ഷക�  ര� മ���് �മി വീതി�ന�കിയാ�  സൗജന�െെവദ�തി

ലഭി�� പ�ികയി�നി�ം �റ�ാ�� �ിതിവിേശഷ�ി� പരിഹാരം കെ��േമാ; ഇേ�ാ�

സൗജന�െെവദ�തി ലഭി��തി�� മാനദ��� വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സാേ�തികകാരണ�ളാ�  ആ��ല���  നിേഷധി�� രീതി�് അ�തിവ��വാ�

സ��ാ�തല�ി� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഊർ� ഭ�ത ഉറ�വ���തിന് �തന പ�തിക�

626. �ീ.ആ�ണി േജാ�

,, െക.�. ജനീഷ് �മാ�



,, എം. രാജേഗാപാല�

,, എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിെ� ഊർ� ഭ�ത ഉറ� വ���തിനായി പാര�ര�,  പാര�േര�തര ഊർ�

േ�ാത�ക�െട പരമാവധി വിനിേയാഗം സാധ�മാ��തിന് �തന പ�തിക�

ആവി�ിരി�ാ�േ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം ന��ാേമാ;

(ബി) സർ�ാർ ഉടമ�തയി�� �മിയി�  �ന�പേയാഗ ൈവദ�േതാ�ാദനം വർ�ി�ി��തിന്

െക.എസ്.ഇ.ബി. �ൻൈക എ��ി�േ�ാ;

(സി) സം�ാനെ� ജലസംഭരണിക�, െപാ� ജലാശയ��  �ട�ി സാ��മായ എ�ായിട�ം

േ�ാ�ിംഗ് േസാളാർ നിലയ�� �ാപി��തി�� സാ��തക� പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ഡി) െച�കിട ജലൈവദ�ത പ�തിക�  സ�കാര� പ�ാളി�േ�ാെട വികസി�ി�ാൻ

ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

�ര�ിതമായ നിലയി� ൈവദ�തി വിതരണം

627. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െപാ�വിദ�ാലയ���ം സ��ാ� ഓഫീ�ക��ം ൈവദ�തി വിതരണം െച��

സ��ീസ് വയ�ക�  ഇ��േലഷ�  ന�െ��ം േ� ക�ിക�  ��െ���് നശി�ം

അപകടകരമായ നിലയി�  പല �ാപന�ളി�ം കാണെ���ത് ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ��ത വയ�ക�  മാ�ി �ര�ിതമായ സ��ീസ് വയ�ക�  േബാ�ഡിെ� െചലവി�

�ാപി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) �ര�ിതമായ നിലയി�  ൈവദ�തി വിതരണം സാ��മാ��തിന് സ��ാ�  നട�ിലാ��

പ�തിക� എെ��ാെമ�് വിശദീകരി�േമാ?

സം�ാന�് ൈവദ�തി�െട വാർഷിക ഉ��ാദന�ം ഉപേഭാഗ�ം

628. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ൈവദ�തി�െട വാർഷിക ഉപേഭാഗം എ� െമഗാവാ�ാണ്; ആെക ഉ��ാദനം എ�

െമഗാവാ�ാണ്; കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ൈവദ�േതാ��ാദന�ിനായി സം�ാന�് ഏെതാെ� മാർ��ളാണ് സ�ീകരി�ിരി��ത്

എ�റിയി�ാേമാ; ഇവ ഓേരാ�ി�െട�ം എ� െമഗാവാ�് ഉ��ാദി�ി�� എ�് ഇനം തിരി�്

വ�ക�ാ�ാേമാ;

(സി) േക� �ളി�നി�ം എ� െമഗാവാ�് ൈവദ�തിയാണ് സം�ാന�ിന് അവകാശെ��െത�ം



ഇതി�  എ� െമഗാവാ�് ൈവദ�തി ലഭി��െ��ം അവകാശെ�� െമാ�ം ൈവദ�തി�ം

ലഭി��ിെ��ിൽ അതി� സ�ീകരി� നടപടികൾ എെ��ാെമ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

(ഡി)

ഊ�േ�ാ�ാദന വ��നവി� ആവി�രി�ി�� പ�തിക�

629. �ീ.എസ്.രാേജ��

,, �രളി െപ�െന�ി

,, ഡി.െക. �രളി

,, ��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ആവശ�മായ ൈവദ�തി�െട ��ിെലാ�് ഭാഗ�ി�  താെഴ മാ�െമ സം�ാന�്

ഉ�ാദി�ി���െവ�തിനാ�  ഊ�േ�ാ�ാദന വ��നവി� ആവി�രി�ി�� പ�തികെള

�റി�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) നി��ാണ�ിലിരി�� ജലൈവദ�ത പ�തിക� സമയബ�ിതമായി ���ീകരി�ാ� നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) പാരി�ിതിക �ത�ാഘാതം െകാ�് �തിയ ജലൈവദ�ത പ�തിക�  �ാേയാഗികമ�ാ�

സാഹചര��ി� ഇ��ിയി� ഒ� അധിക ൈവദ�ത നിലയം �ടി നി��ി�ാ� പരിപാടി�േ�ാ;

(ഡി) പ�തി�െട െചലവ് സംബ�ി�ം ലഭ�മായ ജല�ിെ� അളവിെന �റി�ം �ാഥമിക പഠനം

നട�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ;

(ഇ) ബദ� ഊ��േസാ��ക� വിനിേയാഗി�ാ�� പ�തിെയ�റി�് വിശദമാ�ാേമാ?

ജി.എസ്.ടി

630. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഉപേഭാ�ാ���് ന��� ഏെത�ി�ം േസവന���് െക.എസ്.ഇ.ബി.  ജി.എസ്.ടി.

ഈടാ��േ�ാ; എ�ിൽ ഏെതാെ� േസവന���് എ� ശതമാനം നിര�ിൽ ഈടാ���്;

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�കാരം ഈടാ�� �ക െെവദ�തി വ��് േക�സ��ാരിന് ന�കാ�േ�ാ;

(സി) ഉപേഭാ�ാ���് ന��� ബി�ി�  ജി.എസ്.ടി.  ന��  േരഖെ���ാ�േ�ാ;  ഇെ��ി�

എ�െകാ�്; വിശദമാ�ാേമാ ?

െെവദ�തി കണ�� വിേ�ദി��തിന് ��റിയി�്

631. �ീമതി �. �തിഭ : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



യഥാസമയം െെവദ�തി ബി�ക� അട�ാ� ഗാ�ഹിക ഉപേഭാ�ാ��െട െെവദ�തി കണ��

വിേ�ദി��തി� ��ായി ഇ�രം ഉപേഭാ�ാ���് ����ി അറിയി�് ന��� വ�വ�ക�

നിലവി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

ആദിവാസി േകാളനികളിെല ൈവദ�തീകരണം.

632. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല േതര,  വാരിയം,  ഉറിയ�െപ�ി എ�ീ ആദിവാസി േകാളനികളി�

ൈവദ�തീകരണ നടപടിക�  ഇനി�ം ���ീകരി�ി�ി� എ� കാര�ം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത േകാളനികളി�  ഡി.ഡി.ജി.  േസാളാ�  പാന�  �ാപി�് ൈവദ�തി എ�ി��തി��

വ��് ഓ�ഡ�  ന�ിയി�ം നാളി�വെര ൈവദ�തീകരണ നടപടിക�  ���ീകരി�ാ�തിെ�

കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) വന��ഗ ശല�ം ��മായ ��ത േകാളനികളി�  താമസി��വ�െട ��ി��ക�

പരിഹരി��തിെ� ഭാഗമായി അടിയ�ിരമായി ൈവദ�തീകരണം ���ീകരി��തിനാവശ�മായ

നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

പാറ�ാല നിേയാജക മ�ല�ി� സ�ർ� ൈവദ�തീകരണ പ�തി

633. �ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഗാർഹിക ഉപേഭാ�ാ���് എ�.ഇ.ഡി ബ��ം എ�.ഇ.ഡി ട��ം വിതരണം െച��തിന്

പ�തി�േ�ാ; ഉെ��ി� ��ത പ�തി�െട വിശദാംശ�� ന�കാേമാ;

(ബി) സ�ർ� ൈവദ�തീകരണ പ�തി�െട ഭാഗമായി പാറ�ാല നിേയാജക മ�ല�ി� ��തായി

എ� കണ��ക�  ലഭ�മാ�ി;  ആയതിേല�് എ� �ക ചിലവഴി� എ�� വിവര��

പ�ായ�ടി�ാന�ി� ലഭ�മാ�ാേമാ?

സ��� ൈവദ�തീകരണം

634. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) വാമന�രം നിേയാജകമ�ല�ി�  സ��� ൈവദ�തീകരണ�ിനായി െചലവഴി� �ക�െട

വിശദവിവര�� ന�കാേമാ;

(ബി) വാമന�രം നിേയാജകമ�ല�ി�  സ��� ൈവദ�തീകരണ�ിനായി അേപ� ലഭി�തി�

ഇനി�ം എ� വീ�ക��് ൈവദ�തി കണ�� ന�കാ��് എ�റിയി�േമാ;

(സി) ഇനി�ം ൈവദ�തി കണ��  ന�കാ�  ഉെ��ി�  ആയതിന് എ�ാണ് തട�െമ�്



അറിയി�േമാ?

ൈവദ�ത ഉപേഭാഗം നിയ�ി��തിന് നടപടി

635. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ൈവദ�തി ഉപേഭാഗ�ി�  ദിനം�തി വ�വ��ന��ാ�� സാഹചര��ി�  സം�ാന�്

ൈവദ�ത ഉപേഭാഗം നിയ�ി��തിേല�ായി എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി��ത് എ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ൈവദ�ത ഉപേഭാഗം �റ��തി�േവ�ി സം�ാനെ� ��വ� ഗാ�ഹിക ഉപേഭാ�ാ���ം

ആവശ�മായ എ�.ഇ.ഡി.  ബ��ക�  മിതമായ നിര�ി�  വിതരണം െച�� കാര�ം

പരിഗണി�േമാ;

(സി) സം�ാനെ� ��വ�  �ീ�് ൈല�ക�ം സ��ാ�  �ാപന�ളിെല ൈല�ക�ം

തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��മായി സഹകരി�് എ�.ഇ.ഡി.  യിേല�് മാ�� കാര�ം

പരിഗണി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

േസാളാ� ൈവദ�തി ഉ�പാദനം

636. �ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നിലവി�  എ� �ണി�് േസാളാ�  ൈവദ�തിയാണ് �തിദിനം

ഉ�പാദി�ി��െത�് ജി� തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േ�ാ� ��ത ഉ�പാദനം എ�യായി��; വിശദമാ�േമാ?

�ര�റ സൗേരാർ� പ�തി

637. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) പാര�േര�തര ഊർ� ഉ�പാദന�ിന് ൈവദ�തി വ��് സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�

എെ�ാെ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �ര�റ സൗേരാർ� പ�തിയി�െട എ�മാ�ം ൈവദ�തി ഉ�പാദി�ി�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ; പ�തി നട�ി�് സംബ�ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ പ�തി ഇേ�ാ�  ആരംഭി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  എവിെടെയാെ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;

പ�തിയി�െട എ� ൈവദ�തി ഉ��ാദി�ി��; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) േലാഡ് െഷഡിംഗ് വരാ�വിധം ഊർ� ഉ�പാദന-വിതരണ-�സരണ േമഖലകെള

സംേയാജി�ി�വാ�ം നിരീ�ി�വാ�ം എെ��ി�ം സംവിധാന�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദമാ�ാേമാ?



�ര�റ സൗേരാ�� പ�തി

638. �ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ര�റ സൗേരാ�� പ�തി�െട ഭാഗമായി ഏെത�ാം ക�നിക�മായാണ് െക.എസ്.ഇ.ബി.

കരാ� ഒ� െവ�ത് എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) �ര�റ�് േസാളാ� പാന� �ാപി��വെര െതരെ���ി�േ�ാ;

(സി) ��ത പ�തി എ�് നിലവി� വ�െമ�് വ��മാ�േമാ?

വീ�ക���കളി� സൗേരാ�ജ പാന�ക�

639. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) വീ�ക���കളി�  സൗേരാ�ജ പാന�ക�  �ാപി�് അതി�  നി�് ൈവദ�തി േശഖരി��

െക.എസ്.ഇ.ബി. �െട സൗേരാ�ജ പ�തി ഉേപ�ി�ക��ാേയാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) വീ�ടമ�് സാ��ിക േന��ം േബാ�ഡിന് ൈവദ�തി�ം ലഭ�മാ�മായി�� പ�തി പാതി

വഴിയി� ഉേപ�ി�ാ��ായ സാഹചര�െമ�്; വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(സി) ല��ണ�ിന് അേപ�ക�  േബാ�ഡിന് ലഭി� ഈ പ�തി�മായി ബ�െ�� നടപടിക�

�നരാരംഭി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശ�� ന��േമാ?

സൗേരാ�� ൈവദ�ത പ�തി

640. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സൗേരാ��ം �േയാജനെ����തിന് ൈവദ�തി വ��് സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സൗേരാ���ി�  നി�ം എ� ൈവദ�തി ഉ�പാദി�ി�ാനാണ് ൈവദ�തി വ��് പ�തി

ത�ാറാ�ിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

െെവദ�തി േമാഷണ�ം ��പേയാഗ�ം കെ���തിനാ�� സംവിധാന��

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

ന��േമാ:

(എ) െെവദ�തി േമാഷണ�ം ��പേയാഗ�ം കെ���തിനായി െെവദ�തി േബാ�ഡി�  നിലവി�

ഏ�െ���ിയി�� സംവിധാന�� എെ��ാമാണ്;

(ബി) െെവദ�തി േമാഷണം ��പേയാഗം എ�ിവ�് പിഴ �മ�ിയ ഇന�ിൽ ഈ സ��ാരിെ�

കാലയളവി� എ� �ക േശഖരി�ി��്;



(സി) ��ത �ക�െട കണ�് ജി� തിരി�് െവളിെ���േമാ?

െക.എസ്.ഇ.ബി.യിെല കരാ� െതാഴിലാളിക�

642. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ഇ.ബി.യി� കരാ� െതാഴിലാളിക� േജാലി�ിെട അപകട�ി� െപ�ാ� ചികി��ം

മ�മായി ധനസഹായം ന���തിന് എെ��ി�ം വ�വ��േ�ാ;

(ബി) ഇ�രം െതാഴിലാളിക�  േജാലി�ിെട അപകട�ി�  െപ�ാ�  െക.എസ്.ഇ.ബി.  ധനസഹായം

അ�വദി�ാ�േ�ാ;

(സി) ഇ�രം െതാഴിലാളിക�  േജാലി�ിെട അപകട�ി�െപ�് മരി�കേയാ ��തരമായ

അംഗൈവകല�ം സംഭവി�കേയാ െച�ാ� ��ത െതാഴിലാളിക�െട ��ംബ�ിന് ന�ായമായ

ന�പരിഹാരം ന�കാ�  നിലവി�  വ�വ��േ�ാ;  ഇെ��ി�  ഇതി�� വ�വ�ക�

ഉ�ാ��തി� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�ലമ�ം ൈവദ�തി നിലയ�ിൽ ജനേറ�� െപാ�ിെ�റി�് ഉ�ായ അപകടം

643. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) �ലമ�ം ൈവദ�തി നിലയ�ി�  ജനേറ��  െപാ�ിെ�റി�് ഉ�ായ അപകട�ിെ� കാരണം

പരിേശാധി�ി�േ�ാ ;

(ബി) ��ത അപകടം�ലം ൈവദ�തി വ��ിന് ഉ�ായ ന�ം എ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഇ��ലം ൈവദ�തി ഉ�ാദന�ി� എെ��ി�ം �റവ് വ�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) �ലമ�ം ൈവദ�തി നിലയ�ിെ� ജനേറ��ക�െട അ���പണി സമയബ�ിതമായി നട�ാ�ത്

കാരണമാേണാ അപകടം ഉ�ായത്; വ��മാ�ാേമാ ;

(ഇ) ഇ��ലം �റ�് നി�ം അധിക ൈവദ�തി വാേ�� സാഹചര�ം ഉ�ായി�േ�ാ;  വിശദാംശം

ന��േമാ?

കല�� െക.എസ്.ഇ.ബി. ഓഫീസ് െക�ിടം

644. �ീ.െക.�. ജനീഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകാ�ി മ�ല�ിെല കല�രി�  െക.എസ്.ഇ.ബി.  െസ��  ഓഫീസ്

വാടകെ��ിട�ിലാണ് �വ��ി��ത് എ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  കല��  പ�ായ�് വക �ല�് ��ത െക�ിടം നി��ി��തി�� നടപടി

സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?



ഇല�ിക് വാഹന ചാർ�ിംഗ് േ�ഷ�ക�

645. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഇല�ിക് വാഹന ചാർ�ിംഗ് േ�ഷ�ക�  ആരംഭി��തിന് സ��ാ�

തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ചാർ�ിംഗ് േ�ഷ�ക� ഓേരാ െക.എസ്.ഇ.ബി െസ�� ഓഫീ�ക� േക�ീകരി�്

�ാപി�ാ� കഴി�േമാെയ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ?

�വാ��ഴ-േപാ�ാനി�ാട് െക.എസ്.ഇ.ബി. െസ�� ഓഫീസിെ� നി��ാണം

646. �ീ.എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) �വാ��ഴ-േപാ�ാനി�ാട് െക.എസ്.ഇ.ബി.  െസ��  ഓഫീസ് നി��ാണ�ിെ� നിലവിെല

�ിതി എ�ാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഓഫീസ് നി��ാണ�ിനായി എ� �കയാണ് അ�വദി�ി��െത�ം നിർ�ാണം

എേ�ാ� ���ിയാ�ാ� കഴി�െമ�ം അറിയി�ാേമാ?

േകാതമംഗലം സബ് േ�ഷ�

647. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകാതമംഗലം സബ് േ�ഷെ� േശഷി വ��ി�ി�� ���ി�െട നിലവിെല �ിതി

എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവി�� 66 െക.വി. യി� നി�ം എ� െക.വി. വെരയാണ് ��ത സബ് േ�ഷെ� േശഷി

ഉയ��വാ� ഉേ�ശി��െത�് അറിയി�േമാ;

(സി) സബ് േ�ഷെ� േശഷി ഉയ����മായി ബ�െ��് എെ��ാം ���ികളാണ്

നട�വ��െത�ം,  ഇതി�  ഏെത�ാം ���ിക�  ���ീകരിെ��ം,  ഇനി

���ീകരി�ാ�� ���ിക� എ�േ��് ���ീകരി�വാ� കഴി�െമ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത ���ിക��് ഓേരാ�ി�ം എ� �ക വീതമാണ് വകയി��ിയി��െത�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) ��ത ���ി െമാ�മായി എ�േ��് ���ീകരി�വാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

മേ�ശ�രം മ�ല�ിെല ൈവദ�തി �ട�ം



648. �ീ.എം. സി. കമ��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) മേ�ശ�രം മ�ല�ിെല കട�ാ�, �ബ��  സബ് േ�ഷെ� പരിധിയി�� െവാ��ടി,

ൈപവളിെഗ, മേ�ശ�രം, ഉ�ള എ�ീ െസ��കളി� നിര�രമായി ൈവദ�തി �ട��താ��

പരാതി ��യി�െ��ി�േ�ാ; അതി�� കാരണം എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) നിര�രം ൈവദ�തി �ട��ത് കാരണം ഉ�ാ�� ��ി��് പരിഹരി��തിന് സ�ീകരി� വ��

നടപടിക�െട വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

�വാ��ഴ-മാറാടി സ�േ�ഷ� നി��ാണം

649. �ീ.എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) �വാ��ഴ-മാറാടി സ�േ�ഷ�  നി��ാണ�ിെ� നിലവിെല �ിതി എ�ാെണ�്

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) സ�േ�ഷ�  നി��ാണം ���ിയാ��തിെല കാലതാമസം എ�ാെണ�ം അത്

പരിഹരി��തിനായി എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�ം വിശദമാ�ാേമാ?

വ��ഴ 33 െക.വി. സബ് േ�ഷൻ

650. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) പ�ാ�ി മ�ല�ിെല വ��ഴ പ�ായ�ിൽ �ാപി�ാ�േ�ശി�� വ��ഴ  33  െക.വി.

സ�േ�ഷ� പ�തി�െട നിലവിെല �ിതി വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി എ�് ആരംഭി��തിനാണ് ല��മി��ത്;  പ�തി�െട �ർ�ീകരണ�ിന്

എ� സമയെമ��ം; വ��മാ�ാേമാ?

െക.ഏസ്.ഇ.ബി. യി� സാേ�തിക ൈവദ�ധ��� ജീവന�ാ�െട എ��ി��ായി�� �റവ്

651. േഡാ.എം. െക. �നീ�

�ീ.െക.എം.ഷാജി

,, മ�ളാം�ഴി അലി

,, എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന ൈവദ�ത േബാ�ഡി�  സാേ�തിക ൈവദ��ം ഉ� ജീവന�ാ�െട എ�ം

�റ�വ��തായി കെ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് േബാ�ഡ് എെ��ി�ം പഠനം നട�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) വിദ� ജീവന�ാ�െട �റവ് എ�കാരം പരിഹരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ?



െക.എസ്.ഇ.ബി. മീ�� റീഡ� ത�ിക

652. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േക� ഊ�� വ��ം െക.എസ്.ഇ.ബി.�ം േകരള സ��ാ�ം ത�ിൽ ഒ�വ� ഉദയ്

പ�തി�ാ�� ധാരണാപ��ിെല �ധാന വ�വ�ക� എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) ��ത ധാരണ �കാരം �തിമാസം  200 �ണി�ിന് �കളിൽ ൈവദ�തി ഉപേയാഗി�� എ�ാ

ഉപേഭാ�ാ���ം 2019 ഡിസംബ� 31-ന് ��് �ാ��് മീ�� �ാപിേ����ായി�േ�ാ;

(സി) എ�ി�  ഇത് �ാവ��ികമാ��തിന് സാധി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ിൽ എ�െകാെ��്

െവളിെ���ാേമാ;

(ഡി) �ാ��് മീ�� �ാപി��ത് വഴി മീ�� റീഡ�മാ�െട എ� ത�ികകളാണ് െക.എസ്.ഇ.ബി.യിൽ

ന�മാ��ത് എ�റിയി�ാേമാ;

(ഇ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ിൽ വ�േശഷം പി.എസ്.സി.  �േഖന െക.എസ്.ഇ.ബി.യിൽ മീ��

റീഡ�മാെര നിയമി�ി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ എ�േപെരെയ�് െവളിെ���ാേമാ?

െെവദ�തി േബാ�ഡിന് െെകമാറിയ �മി

653. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ��ി െപാ��ടി ഡാം �േദശ�് െക.എസ്.ഇ.ബി.�് റവന� വ��് െെകമാറിയ �ല�്

നി�ം  21  ഏ��  �ലം അമ�െ��് പാ��് �ാപി��തിനായി രാജാ�ാട് സഹകരണ

ബാ�ിന് െെകമാറിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത സഹകരണ ബാ�് െക.എ�്.�ി.സി.�് എ� ശതമാനം വ�മാന പ�ാളി�മാണ് ഉറ�്

ന�കിയി�ളളത്;

(സി) അമ�െ��് പാ��് നി��ാണ�ിനായി െട�ഡ�  �ണി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഏെതാെ�

ക�നികളാണ് അതി�  പെ���ത്;  ഓേരാ �ാപന�ം ന�കിയ ഓഫ�ക�

എെ�ാെ�യായി��;

(ഡി) �േത�ക ആവശ��ിനായി െെവദ�തി േബാ�ഡിന് െെകമാറിയ തരിശ് �മി േബാ�ഡ് മെ�ാ�

�ാപന�ിന് മറി�് പാ��ിന് ന�കിയത് നിയമവിേധയമെ��്  07.11.2019-െല

ന��ചി�മിടാ�  3188-� ന��  േചാദ��ിന് ഉ�രമായി റവന� വ��് മ�ി മ�പടി

ന�കിയത് ��യി� െപ�ി�േ�ാ;

(ഇ) സം�ാനെ� �റേ�ാ�് �മി�െട അവകാശം റവന� വ��ിന് ആയിരിെ� നിയമവി��മായി

�മി സഹകരണ ബാ�ിന് െെകമാ�ം െച� നടപടി �നഃപരിേശാധി�േമാ?

വയനാട് ജി�യി� നട� ൈവദ�തി അദാല�്



654. �ീ.ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) വയനാട് ജി�യി� നട� ൈവദ�തി അദാല�ി� ആെക എ� പരാതിക� ലഭി� ;

(ബി) ഇതി� എ� പരാതിക� തീ��ാ�ിെയ�ം തീ��ാ�ാ��വ എ�െയ�ം വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) ഇ�രം പരിപാടിക� വ�ാപി�ി�� കാര�ം പരിഗണനയി� ഉേ�ാ ; വിശദാംശം വ��മാ�ാേമാ?

മ��ല സ��ാ� ��ിെല വാ�ഷിക പരിേശാധന

655. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഇല�ി��  ഇ�െ��േറ�്  2018-19,  2019-20  കാലയളവി�  തി�വന��രം ജി�യിെല

മ��ല സ��ാ� ��ി� വാ�ഷിക പരിേശാധന നട�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഈ ��ിെല ൈഹെട�ഷ� സംവിധാന�ിെ� പരിപാലന�ിനായി പര�ാ�മായ േയാഗ�ത��

ജീവന�ാ�െട �റവ് ഉ�തായി കെ��ിയി�േ�ാ;

(സി) ഉെ��ിൽ അ�ര�ി�� ജീവന�ാ�െട �റവ് പരിഹരി�വാ�  എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ിരി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ?

പറ�ി� പീടിക, േചേല� എ�ിവിട�ളിൽ െക.എസ്.ഇ.ബി. െസ��ക�

656. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ഇ.ബി.  േചളാരി,  തല�ാറ,  ��ം�റം െസ��ക�  വിഭജി�് പറ�ി�  പീടിക

േക�മാ�ി �തിയ െക.എസ്.ഇ.ബി.  െസ��ം രാമനാ�കര,  കട��ി,  �ളി��, േചളാരി

െസ��ക�  വിഭജി�് േചേല� േക�മാ�ി �തിയ െക.എസ്.ഇ.ബി.  െസ��ം

�പീകരി�ണെമ�ാവശ�െ��് നിേവദനം ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ാര��ി�  എെ��ാം �ട�നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�െ��് ഫയ�  ന��  സഹിതം

വിശദവിവരം ന�കാേമാ?

െച�േതാണിയി�ം പരിസര �േദശ�ളി�ം വ�ാപാര �ാപന����ായ നാശന�ം

657. �ീ.േറാഷി അഗ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

2018-�  ഇ��ി ഡാമി�  അമിതമായി എ�ിയ െവ�ം �റ�വി�തിെന �ട��്

െച�േതാണിയി�ം പരിസര �േദശ�ളി�ം വ�ാപാര �ാപന����ായ നാശന�ം

പരിഹരി��തിന് വ���േഖന എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;  വിശദാംശ��

ന��േമാ?



െപ�േ�ന�വി െച�കിട ജലൈവദ�ത പ�തി

658. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െപ�േ�ന�വി െച�കിട ജലൈവദ�ത പ�തിയി�  നി�ം എ� െമഗാവാ�് ൈവദ�തിയാണ്

ഉ��ാദി�ി��ത്;

(ബി) ��ത പ�തിയി� നി�ം വ�ഷ�ി� എ� മാസമാണ് ൈവദ�തി ഉ��ാദി�ി�ാ� വിഭാവനം

െച�ിരി��ത്; ഏെതാെ� മാസ�ളിലാണ് ൈവദ�തി ഉ��ാദനം നി��ിവ��ത്; അ�െന

നി��ി വ��തി�� കാരണെമ�ാണ്; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ൈവദ�തി ഉ��ാദനം കാരണം ��ത പ�തിയി� നി�� �ടിെവ� വിതരണം �ട�ിയത്

��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ഡി) ��ത പ�തിയി�  നി�� �ടിെവ� വിതരണം നില�തിനാ�  മലേയാരേമഖലയിെല

ജന���് ��മായ �ടിെവ��ാമം േനരി�� സാഹചര��ി�  പ�തിയിെല

ൈവദ�േതാ��ാദനം േവന� സമയ�് നി��ിവ�് ഡാം �റ�് െവ�ം ഒ��ിവി�് �ടിെവ�

ലഭ�ത ഉറ�ാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

നില�� മ�ല�ിെല േവാ�േ�ജ് ഇം��െമ�് പ�തി

659. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) നില�� നിേയാജക മ�ല�ിെല െക.എസ്.ഇ.ബി. െസ��കളി� നട�വ�� േവാ�േ�ജ്

ഇം��െമ�് പ�തിക�െട വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത മ�ല�ിെല ഓേരാ െസ��കളി�ം ��തായി എ� �ാ�േ�ാ�മ�ക�

�ാപി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േവാ�േ�ജ് �ാമം പരിഹരി��തിന് ഉപേയാഗിേ��� ഉപകരണ���് �ാമം

േനരി��േ�ാെയ�ം എ�ി�  ആയത് പരിഹരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�ം

വിശദമാ�ാേമാ?

േകരള ബാ�്

660. �ീ.ടി.െജ. വിേനാദ്

,, തി�വ�� രാധാ���

,, എ.പി. അനി� �മാ�

,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ

സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) സം�ാന സഹകരണ ബാ�ി�  ജി�ാ സഹകരണ ബാ�ക�  ലയി�ി�് േകരള ബാ�്

�പീകരി�േ�ാ�  സം�ാന സഹകരണ ബാ�ിെ� �ലധന പര�ാ�ത�ം,  െന�് വ��ം

ആ�.ബി.ഐ മാനദ�ം അ�സരി�ായിരി�ണെമ�ം,  അതിന് എെ��ി�ം �റവ് വ�ാ�

അത് സ��ാ� നിക�ണെമ�ം നിബ�ന ഉ�ായി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത നിബ�ന സ��ാ�  പാലി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഇ�ാര��ിനായി സ��ാ�  എ�്

�കയാണ് സം�ാന സഹകരണ ബാ�ിന് ന�കിയത്; വിശദമാ�േമാ;

(സി) സം�ാന സഹകരണ ബാ�ിെ� �മരഹിത ഇടെപട�  �ലം ആ�ിക�  ന�മായി�േ�ാ;

ഉെ��ി� അതിനായി ക�ത� ��ി�ണെമ� വ�വ��െട ഭാഗമായി ഇതിനകം സ�ീകരി�

നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്; വിശദമാ�േമാ?

േകരള ബാ�്

661. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെ� സ��ം ബാ�ായ േകരള ബാ�് നിലവി�  വ� സാഹചര��ി�  എെ��ാം

തര�ി�� സഹായമാണ് ��ത ബാ�് �േഖന ക�ഷക��് ലഭ�മാ�ാ�  ഉേ�ശി��ത്;

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ക�ഷക��് ന�കി വ�� കാ�ഷിക വാ��െട പരിധി ഉയ��� കാര�ം പരിഗണി�േമാെയ�്

വ��മാ�േമാ;;

(സി) പാ��മിയി�  �ഷി െച�� ക�ഷക��് കിസാൻ െ�ഡിറ് കാർഡ്  (െക.സി.സി.)

ബാധകമാ�ാെത സ����ണയ�ിേ�� �റ� നിര�ി� കാ�ഷിക വാ� ന��� കാര�ം

പരിഗണി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

േകരള ബാ�്

662. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള ബാ�് �പീകരണ�ി� സ�ീകരി� നടപടി �മ�� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േകരള ബാ�് �പീകരി��തി�  എതി��് �കടി�ി�് െകാ�് ഏെത�ാം സംഘടന��

നിേവദന�� സമ��ി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

േകരള ബാ�് ലയനം

663. �ീ.പി.ടി. േതാമസ്

,, െക.സി.േജാസഫ്

,, വി.ഡി.സതീശ�

,, സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം



േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള ബാ�ി� ലയി�ാെത നി��� മല�റം ജി�ാ സഹകരണ ബാ�ിെന േകരള ബാ�ിെ�

ഭാഗമാ�ാ�  നി�ബ�ിത ലയന�ിന് സ��ാ�  തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഇതിന്

ആ�.ബി.ഐ. �െട അ�മതി േതടിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ജി�ാ ബാ�ിെ� െപാ�േയാഗമാണ് ലയന�ിന് അംഗീകാരം ന�േകെ�െത�് ആ�.ബി.ഐ

വ��മാ�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  ലയന�ിെനതിെര മല�റം ജി�ാ ബാ�ിെ� െപാ�േയാഗം

തീ�മാനം എ�� സാഹചര��ി� ��ത തീ�മാന�ിന് വി��മായി ബാ�ിെന നി�ബ�ിത

ലയന നടപടിക��് വിേധയമാ��ത് ഏത് സാഹചര��ിലാണ്; വിശദമാ�േമാ;

(സി) സഹകരണ ��ാന��െട ഉ�മന�ിന് േവ�ി നടപടി സ�ീകരിേ�� സ��ാ� സഹകരണ

�ാപന�െള ഇ�ര�ി�  സ����ിലാ��ത് ഉചിതമാേണാെയ�് പരിേശാധി�േമാ;

വിശദമാ�േമാ?

േകരള ബാ�് നിേ�പം

664. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നിലവി�  വ� േകരളബാ�ിന് എ� ശാഖക�  ഉ�്;  ഇവയിെല�ാം �ടി�ളള

നിേ�പം എ�േകാടി �പയാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) �ാഥമിക സഹകരണ ബാ�ക�, അ�ബ� സഹകരണ ബാ�ക� എ�ിവ േച��ളള ബാ�ിങ്

�ംഖല സം�ാന�ിെ� വികസന�ിന് വലിയ സഹായ�ം �ത���ാ�ക�ം െച�െമ�

ധനകാര� വിദ��െട അഭി�ായം സഹകരണ വ��ിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഉെ��ി� ഇ�സംബ�ി� വിലയി���ക� നട�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

േകരള ബാ�് �പീകരണം

665. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ��തായി ആരംഭി� േകരള ബാ�ിന് റിസ�വ് ബാ�ിെ� അ�മതി ലഭി�ി�േ�ാ;

ഉെ��ി�  ഏത് തരം അ�മതിെയ�ം ഏെത�ാം �വ��ന���ളള അ�മതിയാണ്

ലഭി�െത�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േകരള ബാ�ി�  സം�ാനെ� എ�ാ �ാഥമിക ബാ�ം അഫിലിേയഷ�  േനടിയി�േ�ാ;

ഉെ��ി� അഫിലിേയഷ� േനടിയി�� �ാഥമിക ബാ�ക�െട വിവര�� ന�കാേമാ;

(സി) മല�റം ജി�യിെല എ� �ാഥമിക സഹകരണ സംഘ��  േകരള ബാ�ി�  അഫിലിേയ�്

െച�ി��്; വിശദാംശ�� ന�കാേമാ;

(ഡി) േകരള ബാ�് ഡയറ��മാരായി നിയമിതരായവ�െട വിദ�ാഭ�ാസ േയാഗ�ത,  ���ി പരിചയം

�ട�ിയ വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?



േകരള ബാ�് ജീവന�ാ�െട േസവന േവതന വ�വ�ക�

666. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള ബാ�് ജീവന�ാ�െട േസവന േവതന വ�വ�ക�  ഏകീകരി��തി�ം

പരി�രി��തി�മായി ശ�ള പരി�രണ ക�ീഷെന നിയമി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ��ത ക�ീഷ�  റിേ�ാ��് എ�േ��് സമ��ി�വാനാണ് ആവശ�െ��ി��ത്

എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) േകരള ബാ�ിെ� േസാ�് െവയ� ഇ�േ�ഷ� നട�ിലാ�� നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാെണ�്

െവളിെ���ാേമാ;

(ഡി) ഇതിനായി ഏത് ഏജ�സിെയയാണ് നിേയാഗി�ി��െത�ം അവെര എ�കാരമാണ്

െതരെ���ി��െത�ം എ� േകാടി �പയാണ് ഇ�ാര��ിനായി െചലവഴി��െത�ം

വ��മാ�ാേമാ?

സഹകരണ സംഘ��െട േമ�േനാ��ം നിയ�ണ�ം

667. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാരിെനതിെര േകാടതിെയ സമീപി�ാ�  സഹകരണ സംഘ���് വില�്

ഏ�െ���ിയി�േ�ാ എ�് അറിയി�ാേമാ; എെ��ാം കാര��ളാണ് േകാടതിെയ സമീപി��

സംഘ���് നി��ഷി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സഹകരണ സംഘ��െട േമ�േനാ��ം നിയ�ണ�ം മാ��� സ��ാ�  ഇ�ാര��ിൽ

സംഘ���് േമ�  വില�് ഏർെപ��ിയി�െ��ിൽ ആ തീ�മാനം റ�ാ�ാൻ നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ആദായ നി�തി ഈടാ��, ഒ� േകാടി�് �കളി� പി�വലി�� പണ�ിന് ര� ശതമാനം

നി�തി �മ��  എ�ീ േക� തീ�മാന��െ�തിെര േകസ് നട�� സംഘ�െള�ം

�തി�ലമായി ബാധി�� ഈ തീ�മാനം പി�വലി�ാ� സർ�ാർ ത�ാറാ�േമാ?

സഹകരണ �ാപന�െള ശാ�ീകരി��തിന് സ�ീകരി�ി�� �തന മാ����

668. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ്

,, േജാ� െഫ�ണാ�സ്

,, െക.വി.വിജയദാസ്

,, വി.െക.�ശാ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) സ�ഹ�ിെ� സമ�മായ �േരാഗതി�ം �ാേദശികമായ സാ��ിക വികസന�ം

സാധ�മാ��തി�  �ധാനെ�� പ�് വഹി�� സഹകരണ �ാപന�െള

ശാ�ീകരി��തിന് ഈ സ��ാ�  സ�ീകരി�ി�� �തന മാ���� എെ�ാെ�യാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാനെ� വിേനാദസ�ാര േമഖലയിെല സാധ�തകെള പരമാവധി

�േയാജനെ����തിനായി വിേനാദസ�ാര സൗകര���ം േസവന��ം ലഭ�മാ��തി�ം

തേ�ശീയ ഉ����െട ഉ�ാദന വിപണന േക��� �ാപി��തി�ം �റിസം േമഖലയിെല

സഹകരണ സംഘ�െള ഉപേയാഗെ����തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) �ീക�െട ശാ�ീകരണ�ി�ം അവ�െട െതാഴി�  പ�ാളി�ം േ�ാ�ാഹി�ി��തി�ം

സഹകരണ �ാപന�� വഹി�� പ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) �ാ��െജ�ഡ�ക��ായി �േത�ക സഹകരണ സംഘ��  �പീകരി�് അവ�െട ജീവിത

നിലവാരം ഉയ���തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ?

വയനാട് ജി��് �േത�ക പാേ�ജ്

669. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

�ട��യായ �ളയ�ം വിളനാശ�ം കാരണം വാ�ാ തിരി�ടവ് �ത�മായി ലഭി�ാെത വയനാട്

ജി�യിെല സഹകരണ �ാപന�� �തിസ�ി േനരി�� സാഹചര��ി� വയനാട് ജി��ായി

ഒ� �േത�ക പാേ�ജ് നട�ി� വ��� കാര�ം ആേലാചി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

െമാ�വ�ാപാര സഹകരണ േ�ാ�ക�

670. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െമാ�വ�ാപാര സഹകരണ േ�ാ�ക�െട േശാചനീയാവ� കണ�ിെല��്,

സ��ാ�/ അ�� സ��ാ� �ാപന��, െപാ�േമഖലാ �ാപന��, േകാ��േറഷ�ക�,

തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��, വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന��, സാ�ഹ�േ�മവ��ിെ� കീഴി�ളള

�ാപന�� �ട�ിയവ�് ആവശ�മായ നിേത�ാപേയാഗ സാധന��ം േ�ഷനറി സാധന��ം

െമാ� വ�ാപാര സഹകരണ േ�ാ�കളി�  നി�ം െട��  �ടാെത േനരി�് വാ��തിനായി

2009-�  ഇറ�ിയ  190/2009  ന��  ഉ�രവ് ���ി ന���തി�  േനരി��

കാലതാമസ�ിന് കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇത് എ�േ��് ���ി ന��ം എ�് വ��മാ�ാേമാ?

സഹകരണ ബാ�ക�െട കാ�ഷിക വാ�



671. �ീ.�രളി െപ�െന�ി

,, പി.ടി.എ. റഹീം

,, സജി െചറിയാ�

,, പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക�സ��ാ�  നയ��െട ഭാഗമായി കാ�ഷിക വാ�ാ േമഖലയി�  സഹകരണ ബാ�ക�

അവഗണി�െ��ക�ം സ�കാര�-ന�ജനേറഷ�  ബാ�ക��് അമിത �ാധാന�ം ൈകവ�ക�ം

െച�� സാഹചര��ി�  സം�ാനെ� സഹകരണ ബാ�ക�  ക�ഷക��് ന���

വാ��െട നിര�് ഉയ���തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവി� സഹകരണ ബാ�ക� ക�ഷക��് ന��� വാ� എ� ശതമാനമാെണ�ം ഇത്

എ� ശതമാനമായി ഉയ��ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) സം�ാന�് �ഷി�െട വ�ാപന�ിനായി സഹകരണ �ാപന��  ��ത�  ഇടെപട�ക�

നടേ��തിെ��ം സഹകരണ,  കാ�ഷിക േമഖലക�  ഒ�മി�് �വ��ിേ��തിെ��ം

ആവശ�കത സംബ�ി�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

റി�് ഫ�് �ീം

672. �ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റി�് ഫ�് �ീം �കാരം എ�േപ��് സം�ാന�് ആശ�ാസം ന�കിയി�െ��്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െച���  നിേയാജകമ�ല�ി�  നി�് ��ത �ീം �കാരം സമ��ി� അേപ�കളി�

സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

റി�് ഫ�് ഇന�ി� ന�കിയ ആ��ല�ം

673. �ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സഹകരണ ബാ�കളി� നി�് വാ� എ��ക�ം തിരി�ടവ് കാലാവധി�ിടയി� മരണെ��ക�ം

െച� സഹകാരിക��് റി�് ഫ�് ഇന�ി� നട�് സാ��ിക വ�ഷം ന�കിയ ആ��ല�ം

എ� ��ംബ���് ലഭ�മാെയ�ം എ� �പ�െട സഹായമാണ് ലഭ�മായെത�ം

അറിയി�ാേമാ?

റി�് ഫ�്

674. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം തി�വന��രം ജി�യി� റി�് ഫ�ി� ഉ�െ���ി

എ� േപ��് സഹായം അ�വദി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിന് അ�വദി� �ക എ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) െന�മ�ാട് നിേയാജക മ�ല�ി�  നി�് റി�് ഫ�ി�  ഉ�െ���ി സഹായം

അ�വദി��തിന് എ� അേപ� ലഭി�ി�െ��് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) അവയി� എ�െയ��ിന് സഹായം അ�വദി� എ�് വ��മാ�േമാ; വിശദാംശം ന�കാേമാ?

നില�� നിേയാജകമ�ല�ിെല െകയ� േഹാം പ�തി

675. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സഹകരണവ��ിെ� േന�ത��ി�  െകയ�  േഹാം പ�തി മല�റം ജി�യിെല നില��

നിേയാജകമ�ല�ി� നട�ാ��േ�ാെയ��തിെ� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) 2019-െല �ളയെ��ട��് നില�� നിേയാജകമ�ല�ി� െകയ� േഹാം പ�തി �േഖന

വീ�ക� നി��ി� ന�കണെമ�് അഭ���ി�് സഹകരണവ��് മ�ി�്  2019 െസ��ംബ�

മാസ�ി�  നില��  എം.എ�.എ.  ക�് ന�കിയി�േ�ാെയ�ം ക�ിേ��  സ�ീകരി�

നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) െകയ�  േഹാം പ�തി�െട നി��ഹണം എ�െനയാണ് നട�കെയ�ം നി��ഹണ

ഉേദ�ാഗ��  ആരാെണ�ം �ണേഭാ�ാ�െള െതരെ����തി�� മാനദ���

എെ�ാെ�യാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) െകയ� േഹാം പ�തി നട�ാ�േ�ാ� �ലം എം.എ�.എ., തേ�ശസ�യംഭരണ ജന�തിനിധിക�

എ�ിവ�മായി ആശയവിനിമയം നട�ാ�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) െകയ� േഹാം പ�തി�െട നട�ി�് സംബ�ി�് ജന�തിനിധികെള അറിയി�ാതി��തിെ�

ഉ�രവാദി�ം ആ��ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

െന�ാ�ി�കര മ�ല�ിെല സഹകരണ ബാ�കളിെല �മേ��ക�

676. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ാ�ി�കര നിേയാജകമ�ല�ിെല ആറ��  സ��ീസ് സഹകരണ ബാ�്,  െപാ�വിള

സ��ീസ് സഹകരണ ബാ�് എ�ീ ബാ�കളി�  നട� �മേ��ക�മായി ബ�െ��

അേന�ഷണം ���ിയായി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) അേന�ഷണ�ി�  ഏെതാെ� തര�ി�� �മേ��ക�  ആണ് കെ��ിയത് എ�്

വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഏ� വ�ഷം �തലാണ് �മേ��ക� കെ��ിയെത�് വ��മാ�േമാ?



േകരള �റിസ�ിെ� �ചാരണം

677. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2019  -െല �ളയം �ലം േകരള �റിസ�ിന് വ�മാന ന�ം സംഭവി�ി�േ�ാ;  എ�ി�

വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) 2019  വ�ഷ�ി�  േകരള�ിെല ഓേരാ �ധാന �റി�് േക���ം സ��ശി� ആഭ��ര

�റി�ക�െട�ം,വിേദശ �റി�ക�െട�ം എ�ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) േകരള �റിസ�ിെ� �ചാരണ�ിന് േവ�ി ഇ���ക�ം �റ�ം െച�വ�� കാര���

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) േകരളാ �റിസ�ിെ� �ചാരണ�ിന് േവ�ി ഈ സ��ാരിെ� കാല�് വിേദശയാ� നട�ിയ

മ�ിമാ�, ഉേദ�ാഗ�� എ�ിവ�െട വിവര��, െചലവ് എ�ിവ അറിയി�ാേമാ?

െന�ാ� ഡാം �റിസം വികസനം

678. �ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ാ�  ഡാം �റിസം വികസന�ിെ� ര�ാം ഘ� �വ��ന���ായി സമ��ി�ി��

െ�ാേ�ാസലിെ� നിലവിെല �ിതി അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തിയി�  ഉ�െ���ി എെ�ാെ� �വ��ന�ളാണ് നട�ാ�  ഉേ�ശി��ത്;

ഇതിേല�ായി എ� �ക വകയി��ിയി��്; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

പണി�ട� ദിവസം േനാബ� സ�ാന േജതാവിെന തട� സംഭവം

679. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� േദശീയ പണി�ട�ിനിെട സം�ാന സ��ാരിെ� അതിഥിയാെയ�ിയ േനാബ�

സ�ാന േജതാവായ ൈമ�� ൈലവി�ിെന�ം ഭാര�െയ�ം ആല�ഴ കായലി� സമരാ��ലിക�

തട� സംഭവം സം�ാന�ി�ം �റിസം േമഖല�ം ഉ�ാ�ിയ നാണേ�ട് സ��ാ�

വിലയി��ിേയാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) പണി�ട�ി�  നി�് �റിസം േമഖലെയ ഒഴിവാ�ിയി��തായി േനരെ� തെ�

പണി�ട�ിേല�െ�� സംഘടനക�  �ഖ�ാപി�ി��ി�ം ഇ�രം സംഭവ��ായ സാഹചര�ം

സ��ാ� പരിേശാധി�േവാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) യാ�ാ സൗകര��ം സ�ാരിക�െട സംര�ണ�ം വിേനാദസ�ാര േമഖല�്

അനിവാര�മാെണ�ിരിെ� േനാബ� േജതാവിെന േപാ�ം അേ�ഹം യാ�െച�  '�രവ�ി'യി�

തട�ി� സമരരീതിെയ സ��ാ�  എ�െനയാണ് േനാ�ി�ാ��ത്;  ഭാവിയി�  ഇ�രം



സംഭവ��  ആവ��ി�ാതിരി�വാ�  സ��ാ�  എെ�ാെ� നടപടിക�  സ�ീകരി�ാനാണ്

ഉേ�ശി��ത്; വ��മാ�േമാ?

ഉ�രവാദി� �റിസം മിഷ�

680. �ീ.വി. േജായി

,, ബി.ഡി. േദവ�ി

,, കാരാ�് റസാഖ്

,, െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വിേനാദസ�ാര േമഖല�െട ��ിര വികസനം സാധ�മാ��തി�ം

ഉ�രവാദി� �റിസം വ�ാപി�ി�ാ�ം ഉേ�ശി�െകാ�് �പീകരി� ഉ�രവാദി� �റിസം

മിഷെ� �വ��ന�� അവേലാകനം െച�ാ�േ�ാ;

(ബി) ഉ�രവാദി� �റിസ�ിെ� ഉേ�ശ�ല����  സാ�ാ��രി��തിന് വിവിധ �റിസം

സംരംഭ�െള േവ�തിരി�് ആ��  �ാ�  ത�ാറാ��തി�� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഉ�രവാദി� �റിസ�ിെ� വിവിധ ഘടക��െട ഏേകാപനം ഫല�ദമാ�ാ� തേ�ശ ഭരണ

�ാപന��െട പ�ാളി�ം ഉറ�് വ��ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഉ�രവാദി� �റിസം േ�ാ�ാഹി�ി��തിെ� ഭാഗമായി പരി�ിതി സംര�ണം,  െപാ�

െപ�മാ� മര�ാദക�, മിക� ആശയവിനിമയം എ�ിവ�് ഊ��  ന�കി വിദ�ാ��ിക��ം

അ��ാപക��ം െപാ�ജന���മായി പരിശീലന പ�തി നട�ാ�ാ�േ�ശി��േ�ാ;

വിശദാംശം ന��േമാ?

വിേനാദസ�ാരിക�െട �ര�

681. �ീ.എസ്.ശർ�

,, െക. ആ�സല�

�ീമതി �. �തിഭ

�ീ.ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് എ�� വിേനാദസ�ാരിക�െട �ര� ഉറ�ാ��തി�ം ഈ

േമഖലയി��ാ�� ���ത���  തട��തി�ം സർ�ാർ സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിെ� ഭാഗമായി ഉ�തതല കർ�േസന�് �പം ന�കിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) വിേനാദ സ�ാര േമഖല�മായി ബ�െ��് സംഭവി�� ഒ�െ�� ���ത���ം അപകട��ം

േപാ�ം അ�ാരാ� �� ആകർഷി�െമ�തിനാ�  ഇ�ാര��ി�  ��ത�  ജാ�ത

�ലർ��തി�ം �റിസം േപാലീസിെന ശാ�ീകരി��തി�ം എെ��ാം നടപടിക�



സ�ീകരി�ി��്;

(ഡി) അനധി�ത �ർ ൈഗ�ക�െട�ം �ർ ഓ�േറ�ർമാ�െട�ം �ഷണം തട��തിെ� ഭാഗമായി �ർ

ൈഗ�മാർ�് വിദ�ധ പരിശീലനം ന�കാൻ തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

എ�ിക് �െെസ� പ�തി

682. �ീമതിഷാനിേമാ� ഉ�ാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പര�രാഗത െെശലിയി�ളള േകരളീയ വിഭവ��  ��ിേയാെട ത�ാറാ�ി ന��� �ംഖല

സം�ാന�് �ാപി�വാ� �റിസം വ��് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉ�രവാദി� �റീസം മിഷെ� എ�ിക് �െെസ� പ�തി വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇതിനകം ഇൗ പ�തിയി� എ� വീ�ക� രജി�� െച�; വിശദാംശം ന��േമാ?

�സിരിസ് െെപ�കപ�തി

683. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ���  ജി�യിെല സാ�ാ��  �ാമ�ം,  വി�� �ാ�സിസ് േസവ��  േദവാലയ�ം �സിരിസ്

െെപ�കപ�തിയി�  ഉ�െ����തിനായി സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�  എെ��ാം;

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി�് വിേനാദസ�ാരവ��് ഡയറ��  റിേ�ാ��് സമ��ി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�

��ത റിേ�ാ��് എ�േ�� ലഭ�മാ�ാ� സാധി�ം; വ��മാ�ാേമാ?

കടമ�ടി �റിസം പ�തി

684. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കടമ�ടി �റിസം പ�തി നട�ിലാ��തി�� �േ�ാസ�  ലഭി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ആയത്

സംബ�ി�് സ�ീകരി� �ട�നടപടി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) എ� �പയാണ് ഇതിനായി വകയി��ിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) പ�തി എ�േ��് ���ിയാ�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

ഒ��ാലം നിേയാജക മ�ല�ിെല �റിസം പ�തിക�

685. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ഒ��ാലം നിേയാജക മ�ല�ി� നിലവി�� �റിസം പ�തിക� ഏെത�ാെമ�് അറിയി�ാേമാ

;

(ബി) ��ത പ�തിക�െട വികസന�ി�ം നവീകരണ�ി�മായി ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�

വ�േശഷം എ� �ക അ�വദി�െവ�ം എെ��ാം നവീകരണ,  വികസന ���ിക�

നട�ിെയ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) പാല�ാട് ജി�ാ �റിസം �േമാഷ�  കൗ�സി�  വഴി എെ��ാം പ�തികളാണ് പാല�ാട്

ജി�യി� നട�ിലാ�ിയി��ത്; വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(ഡി) പാല�ാട് ഡി ടി പി സി �ഖാ�ിരം ഒ��ാലം നിേയാജക മ�ല�ി� എെ��ാം ���ികൾ

നട�ി ;വിശദാംശം ന�കാേമാ?

വിേനാദസ�ാര വികസന പ�തിക�

686. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വിേനാദസ�ാര േക��� േനരി�� �ധാന ��ം അടി�ാന സൗകര���െട

അഭാവ�ം �ചിത��ിെ� �റ�മാെണ�് വിലയി��ിയി�േ�ാ; എ�ി� അവ പരിഹരി��തിന്

ആവി�രി� പ�തിക� എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) �ീ�  കാ�െ��് പ�തി അവേലാകനം െച�ി�േ�ാ;  നിലവി�  എ� വിേനാദസ�ാര

േക��ളി�  ആ�െടെയാെ� സഹകരണേ�ാെടയാണ് ��ത പ�തി

നട�ിലാ�ിയി��െത�് െവളിെ���ാേമാ;

(സി) �ധാന വിേനാദസ�ാര േക��ളി�  സി.സി.ടി.വി.  ക�ാമറ �ാപി�് �റി�ക�െട �ര�

ഉറ�ാ�� പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ?

വിേനാദസ�ാര േക��ളിൽ �ീൻ േകരള പ�തി

687. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ്

,, എ. എ�. ഷംസീ�

,, ��ഷ� കട��ി

,, എം. നൗഷാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വിേനാദസ�ാര േക��� പരി�ിതി സൗ�ദമാ��തിെ� ഭാഗമായി ഈ

േക��ളിൽ �ീൻ േകരള പ�തി നട�ിലാ�ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ ��ത പ�തി�െട ആദ�ഘ��ിൽ ഏെത�ാം �റിസം േക��െളയാണ്

െതര���ി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) വിേനാദസ�ാര േമഖലെയ ��തൽ ആക�ഷകമാ��തിെ� ഭാഗമായി എെ��ാം �തന

പരി�ാര�� െകാ�വരാനാണ് ഉേ�ശി��ത്;



(ഡി) വിേനാദസ�ാര േമഖലയിൽ നട�ിലാ�ാ�േ�ശി�� �തിയ പ�തിക�ം �റിസം ഉ����ം

��തൽ ജനസൗ�ദമാ��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ?

ഉ�രവാദി� �റിസം

688. െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഉ�രവാദി� �റിസം �േഖന ��  പാേ��ക�  ആരംഭി��തി�� മാനദ���

എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

കട�യാ� �റിസം പ�തി

689. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കട�യാ�  �റിസം പ�തിയിെല േവാ�് േവ�െട േശാചനീയ അവ� പരിഹരി��തി�ം

േബാ�ി�് സൗകര��� ഏ�െ����തി��� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ടി പ�തി �േദശെ� �ചീകരണ �വ��ിക�, വിേനാദ സ�ാരിക��� േഹാ��

�ട�ിയവ�െട നട�ി�് ��ംബ�ീ�് ൈകമാ��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വിശദമാ�ാേമാ?

േതാ�ം േമഖലകളിെല വിേനാദസ�ാര സാധ�തകൾ

690. �ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� േതാ�ം േമഖലക�െട വിേനാദസ�ാര സാധ�തകൾ �േയാജനെ���വാൻ

�റിസം വ��ിന് പ�തികൾ നിലവി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) �തിസ�ിയിലായ സം�ാനെ� േതാ�ം േമഖലക�െട വിേനാദസ�ാര സാധ�തകൾ

�േയാജനെ����ത് സംബ�ി�് ബ�െ�� വ��ക�മായി �റിസം വ��് �ടിയാേലാചനകൾ

നട�ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

വയനാട് �ര�ി�െട�� േകബി� കാ� പ�തി

691. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

വയനാട് �ര�ി�െട�� േകബി�  കാ�  പ�തി എ�േ��് നട�ി�  വ��വാ�  കഴി�ം

എ�റിയി�േമാ; പ�തി�െട നിലവിെല �ിതി വിശദമാ�ാേമാ?



ആറ�ള മ�ല�ിെല ഉ�രവാദി� �റിസം പ�തി

692. �ീമതി.വീണാ േജാ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഉ�രവാദി� �റിസം പ�തിയി� ഉ�െ���ി ആറ�ള നിേയാജക മ�ല�ി� ഏെത�ാം

���ികളാണ് അ�വദി�ി��െത�് െവളിെ���ാേമാ;

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

ഇ��ി ഡി.�ി.പി.സി.�െട കീഴി� വിേനാദസ�ാരിക��ായി താമസസൗകര�ം

693. �ീ.േറാഷി അഗ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ��ി ഡി.�ി.പി.സി.�െട കീഴി�  ഇ��ി ഡാമിേനാ�േചർ�� പാ��ിേനാട�ബ�ി�്

വിേനാദസ�ാരിക��ായി നി��ി�� േകാേ��ക�െട നി��ാണം ���ീകരി�ി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ;

(ബി) എ�ി�  ഈ സൗകര���  വിേനാദസ�ാരിക��ായി എ��ത�  �റ�

െകാ��ാനാ�െമ�ാണ് �തീ�ി��ത്; വിശദാംശ�� ന��േമാ?

ഏനാമാവ് െന� പാർ�ിെ� നവീകരണ നടപടിക�

694. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മണ�ർ മ�ല�ിെല െവ�ിട�് പ�ായ�ിെല ഏനാമാവ് െന� പാർ�ിെ� നവീകരണ

���ിക� ഇേ�ാ� ഏ�ഘ��ിലാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ിക� എ�് ആരംഭി�ാനാ�െമ�് അറിയി�ാേമാ?

വാമന�രം മ�ല�ിെല �റിസം ���ിക�

695. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

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

അ�വദി� ���ിക� ഏെതാെ�െയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ പ�തി�ം എ� �പാ വീതം അ�വദി�െവ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഓേരാ ���ി�െട�ം �േരാഗതി റിേ�ാ��് ന�കാേമാ?



വ��ല മ�ല�ിെല വിേനാദസ�ാര ���ിക�

696. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം വ��ല മ�ല�ി� വിേനാദസ�ാര വ��ി�

നി�ം എെ��ാം ���ിക��് ഫ�് അ�വദി�് ഭരണാ�മതി ന�കിയി�െ��്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഭരണാ�മതി ന�കിയ ���ിക�െട �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഭരണാ�മതി ന�കിയ ���ികളി�  കരാ�  ഉട�ടിയി�  ഏ�െ��ി�� ���ിക�

ഏെത�ാെമ�ം കരാ� ഉട�ടി െച�ി�ി�ാ� ���ിക� ഏെത�ാെമ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

േപാ��ി �റിസം പ�തി

697. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േപാ��ി �റിസം പ�തി�െട �വ��ന �േരാഗതി വിലയി��ിയി�േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി എ�് ���ീകരി�ാനാണ് നി�േ�ശം ന�കിയി��െത�് വിശദമാ�േമാ?

കാസ�േകാട് ജി�യിെല �റിസം പ�തിക�

698. �ീ.എം. സി. കമ��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േകാട് ജി�യിൽ �റിസം വ��ിെ� കീഴിൽ എെ�ാെ� പ�തികളാണ്

പരിഗണനയി��ത്; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) മേ�ശ�രം മ�ല�ിെല ��ള േമാഡൽ �റിസം പ�തി സംബ�ി� നി�േ�ശം

പരിഗണനയി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത മ�ല�ിെല നിരവധി ആ�കെള ആക�ഷി���ം �റിസ�ിന് അ�േയാജ��മായ

െപാസടി �ംെപ ഹി�  േ�ഷ�, കി��  പ�ി സേ�തം,  ആരി�ാടി േകാ� എ�ീ �ല��

ബ�െ���ി പ�തി ത�ാറാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

മാന�വാടി മ�ല�ി� വിേനാദസ�ാര വ��് നട�� �വ��ന��

699. �ീ.ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാന�വാടി മ�ല�ി� വിേനാദസ�ാര വ��് നട�� �വ��ന�� എെ��ാമാെണ�്

വിശദമാ�ാേമാ;



(ബി) ഓേരാ പ�തി�െട�ം നിലവിെല �ിതി�ം നി��ഹണ ഏജ�സി�ം ഏെതാെ�യാണ്;

വ��മാ�േമാ ?

വിേനാദസ�ാര വ��ിെ� വിവിധ �റിസം പ�തിക�

700. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ി� വ� േശഷം വ�ി��് മ�ല�ി� വിേനാദസ�ാര വ��ിെ�

ഏെത�ാം പ�തിക��് �ട�ം �റി�ി�െ��് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഏെത�ാം �റിസം പ�തിക��് ഇതിനകം ഭരണാ�മതി ആയി�െ��് അറിയി�ാേമാ;

(സി) �ഴേയാര �റിസം പ�തിക�െട �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) വിവിധ �റിസം പ�തിക�  നട�ിലാ��തി�� കാലതാമസം ഒഴിവാ�ാ�  നടപടിക�

ത�രിതെ���േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

പ��� മ�ല�ിെല മീ��ഴി വാ�� റി�ിേയഷ� പ�തി

701. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

പ���  മ�ല�ി�  �റിസം വ��ി�കീഴി�  അ�വദി� മീ��ഴി വാ��  റി�ിേയഷ�

പ�തി�െട നിലവിെല അവ� എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

െന�ി�ഴി തീ��ാടനം

702. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാതമംഗലം മ�ല�ി� െന�ി�ഴി േക�മാ�ി �വ��ി�വ�� �ീരാമവിലാസം ചവളാ�

െസാൈസ�ി�െട േന�ത��ി�  പഴനിേ��ം �ത�  െന�ി�ഴി േ��ം വെര�ളള വിവിധ

സാം�ാരിക േക��� സ��ശി�് സാ�ഹ�തി�ക�െ�തിെര േബാധവ�കരണം നട�ിവ��

െന�ി�ഴി തീ��ാടനം സ��ാരിെ� പി��ിം �റിസ�ി�  ഉ�െ���ണെമ�ാവശ�െ��്

മാ���ാ� സഹിതം ഭാരവാഹിക� ന�കിയ നിേവദനം സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത നിേവദന�ി� എെ��ി�ം �ട�നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) വ�ഷംേതാ�ം ചവളാ�  െസാൈസ�ി�െട േന�ത��ി� നട�ിവ�� െന�ി�ഴി തീ��ാടനം

സ��ാരിെ� പി��ിം �റിസ�ി� ഉ�െ����കാര�ം പരിഗണി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

�തല��ഖ� കടവിെല േബാ�ി�്



703. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2019-20 വ�ഷെ� സം�ാന ബ�ജ�ി� �ഖ�ാപി� �റിസം വ��് �ഖാ�ിരം നട�ിലാ��

'െവ�ിേനഴി പ�ായ�ിെല ��ാനേ�രി �തല��ഖ�  കടവി�  േബാ�ി�്'  എ� ���ി

സംബ�ി�് �റിസം വ��് ഇത് വെര സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ�ി ഈ ���ി എ�േ��് ആരംഭി�ാ� കഴി�ം എ�് അറിയി�ാേമാ?

ക�നാഗ��ി മ�ല�ിെല �റിസം സാധ�തക�

704. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�നാഗ��ി മ�ല�ിെല കേ��ി കായലിെ��ം പ�ി�ലാറിെ��ം തീര��ടി േറാഡ്

നി��ി�� പ�തി പരിഗണനയി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ഇതിനായി �ാഥമിക പരിേശാധന ���ീകരി�ി�േ�ാ;  എ�ി� ആയ� സംബ�ി� റിേ�ാ��്

ലഭി�ി�േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ;

(സി) ��ത പ�തി േവഗ�ി�  നട�ിലാ�ി ക�നാഗ��ി�െട �റിസം സാധ�തക�  പരമാവധി

�േയാജനെ����തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; എ�ിൽ വിശദീകരി�േമാ?

ക��ാേ�രി മ�ല�ിെല �റിസം പ�തിക�

705. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ക�ർ ജി�യിെല ക��ാേ�രി മ�ല�ി�  മലനാട് േനാർ�് മലബാർ റിവർ �യിസ്

പ�തിയി�ം സ�േദശ് ദർശൻ പ�തിയി�ം ഉ�െ���ി നട�� പ�തിക�െട �വർ�ന

�േരാഗതി അറിയി�ാേമാ?

െന�ാ�ി�കര നിേയാജക മ�ല�ിെല വലിയ�ളം �റിസം േ�ാജ�്

706. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ാ�ി�കര നിേയാജക മ�ല�ിെല െച��  പ�ായ�ിെല വലിയ�ളം �റിസം

േ�ാജ�മായി ബ�െ��് ഡി.പി.ആ�. ത�ാറാ�ാ�  സ�ീകരി� നടപടി എെ��്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഡി.പി.ആ�. ത�ാറാ��തിന് �മതലെ���ിയ വാ�്േകാസ് എ� ഏജ�സി എെ�ാെ�

നടപടിക� ആണ് ���ീകരി�ത് എ�് വിശദമാ�ാേമാ; ജി�ാ �റിസം �േമാഷ� കൗ�സി�

ഡി.പി.ആ�. ത�ാറാ�ാനായി വാ�്േകാസിന് അ�മതി ന�കിയത് ഏ� വ�ഷമാെണ�്

വിശദമാ�ാേമാ?



വിള�ി�ശാലയി� അഡ��� അ�ാദമി�െട ആ�ാനം

707. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അഡ���  അ�ാദമി�െട ആ�ാനം വിള�ി�ശാലയി�  ആരംഭി��തിന് സ�ീകരി�ി��

നടപടിക�െട വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(ബി) ��ത ���ി�െട നിലവിെല �ിതി�ം �ട�നടപടിക�ം എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ശബരിമല ഭരണനി��ഹണ�ിന് �േത�ക നിയമം

T 708.�ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ീം േകാടതി�െട പരാമ�ശ�ിെ� അടി�ാന�ി� ശബരിമല ഭരണനി��ഹണ�ിനായി

ഒ� �േത�ക നിയമം െകാ�വ�വാ� സ��ാ� ആേലാചി��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ശബരിമല വികസന�ിനായി െെഹേ�ാടതി നിയമി� ഒ� െെഹപവ�  ക�ി�ി

നിലവി�ളളേ�ാ�തെ� ശബരിമല ഒ� �േത�ക അധികാര േക��ിന് കീഴി� വ�� രീതിയി�

ഒ� നിയമം െകാ�വ��ത് തി�വിതാം�� േദവസ�ം േബാ�ഡിെന തക��� നടപടിയാ�െമ�

ആേ�പം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(സി) 1950െല തി�വിതാം��-െകാ�ി ഹി�മത �ാപന നിയമ�ിെല അടി�ാന വ�വ�ക�

മാ��തി���് അത് കവന�ിന് എതിരാേണാെയ�ം േക�സ��ാരിെ� ����  അ�മതി

ആവശ��േ�ാെയ�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ശബരിമല �േത�ക നിയമ�ിന് കീഴിലാ�ിയാ�  ശബരിമല വ�മാനംെകാ�് നിലനി���

തി�വിതാം��  േദവസ�ം േബാ�ഡി�കീഴി�� ആയിര�ി ഇ��േറാളം േ����ം

േബാ�ഡി�കീഴി�� വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന��ം �തിസ�ിയിലാ�െമ� കാര�ം

പരിേശാധി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ��ത തീ�മാന�ി�നി�ം പി�വാ�േമാെയ�്

വ��മാ�ാേമാ?

േദവസ�ം േബാ��ക�െട വ�മാനം

709. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദവസ�ം േബാ��ക�െട കീഴി�� േ����െട വ�മാനം ���മാ�ം േദവസ�ം

േബാ��ക��് തെ� ലഭി��െവ�് ഉറ�് വ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ഴി� മ�ല-മകര വിള�് കാല�് ശബരിമലയിെല നടവരവി�  വ��നവ്

ഉ�ായി�േ�ാ; കഴി� സീസെണ അേപ�ി�് എ�േ�ാളം വ��നവാണ് ഉ�ായി��െത�്

വ��മാ�േമാ;



(സി) കഴി� വ�ഷം തി�വിതാം��  േദവസ�ം േബാ�ഡി��ായ വ�മാന ന�ം പരിഹരി��തിന്

2019-20 െല ബ�ജ�ി� �ക വകയി��ിയി�േ�ാ;  വകയി��ിയി�� �ക ���മാ�ം

േദവസ�ം േബാ�ഡിന് ൈകമാറിയി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ ൈകമാറിയ തിയതി െവളിെ���ാേമാ;

(ഡി) ശബരിമല തീ��ാടക��ായി ഇട�ാവള സ��യ�� നി��ി�� പ�തി �കാരം ഇതിനകം

സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ശബരിമലെയ വിശ�ാസിക�െട തീ��ാടനേക�മാ��തി�ം,  അവിെട എ�� ഭ���്

സൗകര�ം ഒ���തി�ം േദവസ�ം േബാ�ഡ് �തിയതായി നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�

എെ�ാെ�യാണ് എ�റിയി�ാേമാ?

ശബരിമലയിെല ആചാര സംര�ണം

710. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ�

,, എം. വി�െസ�്

,, ഷാഫി പറ�ി�

�ീമതിഷാനിേമാ� ഉ�ാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� ആചാരാ��ാന സംര�കരായി മാ��തി�� സാഹചര�ം ഉ�ായി�േ�ാ;

(ബി) ശബരിമലയിെല ആചാരം സംര�ി�ം ൈഹ�വ വിശ�ാസ താ��ര�ം മാനി�ം ��ീംേകാടതിയി�

നയം വ��മാ�െമ� തി�വിതാം��  േദവസ�ം േബാ�ഡിെ� �ഖ�ാപനം കഴി� വ�ഷെ�

മ�ല-മകര വിള�് കാല�് സ�ീകരി� നടപടിക��� �ായ�ി�മായി കണ�ാ�ാേമാ;

(സി) 2016-�  തി�വിതാം��  േദവസ�ം േബാ�ഡ് ��ീംേകാടതിയി�  ന�കിയ സത�വാ��ലെ�

അ��ലി�വാ� നിലവിെല േബാ�ഡ് തീ�മാനി�ി�േ�ാ; എ�ി� അ�കാര�� സത�വാ��ലം

ന�കി ശബരിമല ഭ��െട വിശ�ാസ സംര�ണ�ിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

ശബരിമലയിെല നിലവി�� ഉ�താധികാര സമിതി

711. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ശബരിമലയിൽ നിലവി�� ഉ�താധികാര സമിതി�െട ഘടന വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത സമിതി �പീകരി�ത് എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സമിതി�െട അടി�ാന വികസന ഫ�ി�  സംഭാവനയായി നാളി�വെര വെര എ� �ക

ലഭി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) വികസന ഫ�ിേല�് സ��ാ�  സഹായം ന�കിയി�െ��ി�  അതിെ� വിശദാംശ��

ന�കാേമാ;

(ഇ) ഉ�താധികാര സമിതി ല��മി� മാ���ാനി�  എെ��ാം പ�തിക�  വിഭാവനം

െച�ി��െവ�ം ആയതി� ���ീകരി� ���ിക� ഏെത�ാമാെണ�ം വിശദമാ�ാേമാ;



(എഫ്) സമിതി�െട �വ��ന�� ��ത� കാര��മമാ��തിന് എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ാൻ

കഴി�െമ�് വിശദമാ�ാേമാ?

തി�വിതാം�� േദവസ�ം േബാ�ഡ്

712. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�

�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

�ീ.ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

�ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വിതാം��  േദവസ�ം േബാ�ഡ് സാ��ിക �തിസ�ിയിലാെണ� റിേ�ാ��ക�

പരിേശാധി�ി�േ�ാ;വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) തി�വിതാം��  േദവസ�ം േബാ�ഡിെ� വ�മാനവ��ന�് എെ��ാം നടപടികളാണ്

ആേലാചി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) വലിയനി��ാണ �വ��ന��െട നി��ഹണം േബാ�ഡിെ� േനരി�ളള

നിരീ�ണ�ിലാ��തിന് നീ��േ�ാ;വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) തി�വിതാം��  േദവസ�ം േബാ�ഡിെ� െചല�ക�  നിയ�ി��തി�ം കാര��മത

വ��ി�ി��തി�ം എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി�െമ�് വിശദമാ�ാേമാ?

വാമന�രം നിേയാജകമ�ല�ി� േദവസ�ം േബാ�ഡി� കീഴി�� േ����

713. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വാമന�രം നിേയാജകമ�ല�ിെ� പരിധിയി�  േദവസ�ം േബാ�ഡി� കീഴി�� േ����

എെതാെ�െയ�് പ�ായ�ടി�ാന�ി� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത േ����െട അധീനതയി� എ� വീതം �മിയാണ് ഉ�െത�് വിശദമാ�േമാ?

�രി�മംഗലം മഹാേദവ� േ���ി� വി�മ സേ�തം

714. �ീ.െക.�. ജനീഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ശബരിമല തീ��ാടക�  �ധാന ഇട�ാവളമായി ഉപേയാഗി�� �രി�മംഗലം മഹാേദവ�

േ���ി�  തീ��ാടക��ായി വി�മ സേ�തം ഉ�െ�െട�� സ�ീകരണ��

ഏ�െ����തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് െവളിെ���ാേമാ?

െകാ�ാര�ര �ീമണികേ�ശ�രം മഹാഗണപതി േ��വികസനം



715. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ാര�ര �ീമണികേ�ശ�രം മഹാഗണപതി േ��വികസന�ിനായി തി�വിതാം�� േദവസ�ം

േബാ�ഡ് മാ�� �ാ� ത�ാ� െച�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� മാ�� �ാനി� വിഭാവനം െച�ി�� കാര��� എെ��ാമാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഈ കാര��� നട�ിലാ��തിനായി നാളി�വെര സ�ീകരി� നടപടി�മ�� വിശദമാ�േമാ?

േകരള നിയമസഭാ െസ�േ�റിയ�് , എസ് വി ഉ�ി��� നായ�,

തി�വന��രം, െസ��റി,

28-01-2020

�േ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�ി��.


