
പതിനാലാം േകരള നിയമസഭ

പതിെന�ാം സേ�ളനം

2020 െഫ�വരി 12, �ധ�

ന��ചി�മിടാ� േചാദ���

[ആെക േചാദ���--334]

മ�പടി ന��� മ�ിമാ� േചാദ� ന��

ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി : 2259 �ത� 2375 വെര

വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ�� മ�ി : 2376 �ത� 2444 വെര

ൈവദ�തി വ��മ�ി : 2445 �ത� 2491 വെര

സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��്

മ�ി
: 2492 �ത� 2592 വെര

�തിയ �ാ�് ഇ� എ�ഡ് �ാപന��

2259. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സാ��ിക അ�ട�ം ഉറ�വ���തി�ം ധന�ഡീകരണം സാധ�മാ��തി�ം �തിയ �ാ�്

ഇ� എ�ഡ് �ാപന�� അ�വദി��തി� നിയ�ണം ഏ�െ���ി  2018-� ഉ�രവ്

�റെ��വി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ഉ�രവിന് േശഷം �തിയ �ാ�് ഇ� എ�ഡ് �ാപന�� ആരംഭി��തിന് അ�മതി

ന�കിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഏെതാെ� �ാപന�െള�ം അതി�� �േത�ക

കാരണെമെ��ം വ��മാ�േമാ?

ബി� ഡി�ൗ�ിംഗ് സി�ം

2260. �ീ.സി.എഫ്.േതാമസ്

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ളിെല കരാ�കാ�െട ബി�ക��് ബി� ഡി�ൗ�ിംഗ് സി�ം

ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;  ഏ� കാലയളവ് �ത�� ബി�ക��ാണ് ബി.ഡി.എസ്.

ഏ�െ���ിയിരി��ത്; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ബി.ഡി.എസ്.എ��തലാണ് നട�ാ�ാ� ഉേ�ശി�ിരി��ത്; േകരള�ിെല എ�ാ പ�ായ�്/

�നിസി�ാലി�ിക��ം ആയത് ബാധകമാ�ിയി�േ�ാ; ഇ� സംബ�ി�് അതത് െസ��റിമാ��്



നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) ബി.ഡി.എസ് നട�ാ��തി�െട കരാ�കാ��് ഉ�ാ�� േന�ം അറിയി�ാേമാ;  ബി�

ഡി�ൗ�് െച��തിന് എ� ശതമാനം പലിശയാണ് നി�യി�ിരി��ത്;

(ഡി) ഈ പലിശ�െട ബാധ�ത ആ��ാണ്; കരാ�കാ��് പലിശ�െട അധിക ബാധ�ത ഉ�ാ�ാെത

നടപടി സ�ീകരി�േമാ; പലിശ സ��ാ� തെ� വഹി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഇ) എ� ല�ം �പവെര�� ബി�കളാണ് ബി.ഡി.എസ്.-�  ഉ�െ���ിയിരി��ത്;

അറിയി�ാേമാ?

സം�ാനം േനരി�� സാ��ിക �തിസ�ി

2261. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

സം�ാനം േനരി�� ക�� സാ��ിക �തിസ�ി കണ�ിെല��് വികസന പ�തികളി�

ഇതിനകം �ട�മി�ി�ി�ാ�വ ത��ാലം നീ�ിവ�് �തിസ�ി മറികട�� കാര�ം സ��ാ�

പരിഗണി��േ�ാ;  എ�ി�  �ഖ�ാപി��ം,  ഇതിനകം �ട�മി�ി�ി�ാ��മായ ഏെതാെ�

വികസന പ�തികളാണ് നീ�ി െവ�ുവാ� ആേലാചി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

വളാേ�രി ഫയ� േ�ഷെ� നി��ാണം

2262. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വളാേ�രി ഫയ� േ�ഷെ� നി��ാണം സംബ�ി� െ�ാേ�ാസലിന് ധനവ��് അംഗീകാരം

ന�കിയി�േ�ാ; എ�ിൽ വ��മാ�േമാ;

(ബി) വളാേ�രി ഫയ�േ�ഷന്  2017-2018,  2018-19,  2019-20  വ�ഷ�ളി�  ബ�ജ�്

െ�ാവിഷ� ഉ�ായി��േവാ; എ�ി� എ� �കെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) �ക നീ�ി െവ�ി�െ��ി�  ���ി ആരംഭി��തി�� അ�മതി ധനവ��് ന�കാ�ത്

എ�െകാെ��് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ധനവ��് ബ�ജ�് വിഭാഗം ഫയ� പരിേശാധി�ി�േ�ാ; ഫയലിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ഇ) ഫയ�േ�ഷെ� നി��ാണം ആരംഭി�വാ�  ആവശ�മായ അ�മതി ധനവ��് ന��േമാ;

വ��മാ�േമാ?

ആ�തീരം/േതാ�തീരം സംര�ണം

2263. �ീ.െക.�. ജനീഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) 2019-2020 സാ��ിക വ�ഷ�ി� േകാ�ി നിേയാജകമ�ല�ി� ആ�തീരം/േതാ�തീരം

സംര�ി��തിനായി േമജ�/ൈമന� ഇറിേഗഷ� വ��ക��് എ� �ക വീതം അ�വദി� എ�്

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇതി� എ� �ക െചലവഴി�ി��് എ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) േകാ�ി നിേയാജകമ�ല�ി� ആ�ക�െട�ം േതാ�ക�െട�ം കരയിടി�് �മി ന�മാ��ത്

പരിഹരി��തിനായി േമജ�/ൈമന� ഇറിേഗഷൻ വ��ക��് ആവശ�മായ ഫ�് അ�വദി��

കാര�ം പരിഗണി�േമാ?

�ളയാന�ര �ന� നി��ാണം

2264. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ളയാന�ര �ന� നി��ാണ�ിന് എ�് �ക ആവശ�മായി വ�െമ�ാണ് കണ�ാ��ത്;

(ബി) ഇതിനകം എ�് �ക ഇ�ാര��ിനായി സമാഹരി�വാ�  കഴി�;  ഏെതാെ� േമഖലകളി�

നി�ാണ് ��ത �ക സമാഹരി�ിരി��ത്;

(സി) േലാകബാ�ി�  നി�ം ഇതിനകം എ� �ക ലഭി�;  ��ത �ക വകമാ�ി െചലവഴിേ��

സാഹചര�ം ഉ�ായി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

�ളയ�ര�ം

2265. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 2018-േല�ം  2019-േല�ം മഹാ�ളയം �ലം സം�ാന�ിന് എ� �ക�െട നാശന���

ഉ�ായി ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത �ര�ം അതിജീവി��തിനായി ഏെത�ാം രീതിയിലാണ് ധനേശഖരണം നട�ിയത്;

വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(സി) �ര�ാതിജീവന�ിെ� ഭാഗമായി ഏെത�ാം വ��ക��് എ� �ക വീതം അ�വദി� എ�്

വിശദമാ�ാേമാ?

വ�ാപാരിക��ായി പ�ാളി� െപ�ഷ� പ�തി

2266. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�ാപാരിക��ായി �ഖ�ാപി� പ�ാളി� െപ�ഷ�  പ�തിയിൽ നിലവി�  എ�േപ�

അംഗ�ളായി��് എ� വിവരം ന��േമാ;

(ബി) സം�ാന�് ��ത പ�തി�െട �ണഫലം വ�ാപാരിക��് ലഭ�മാ�ി�ട�ിയി�േ�ാ



എ�തിെ� വിവരം ന��േമാ?

റീ ബി�ഡ് േകരള പ�തി

2267. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റീ ബി�ഡ് േകരള പ�തിയി�  ഉ�െ���ി ക��  ജി�യി�  ഏെത�ാം ���ികളാണ്

െച�വാ� ഉേ�ശി��െത�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇതിെ� നടപടിക� ഏ� ഘ��ിലാണ്;

(സി) ഇരി�ി-ഉളി��-മാ�റ-അമ�കാലാ�ി േറാഡ് റീ ബി�ഡ് േകരള പ�തിയി� ഉ�െ���വാ��

നി�േ�ശം പരിഗണി�േമാ?

കാ�ണ� ചികി�സാ പ�തി

2268. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ്

,, പി.െജ.േജാസഫ്

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ണ� ആേരാഗ� �ര�ാ പ�തിയി� �ണേഭാ�ാ���് �ട�  ചികി��ായി ചികി�ാ

കാ�ഡ് ഏ�െ���ാ� നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ;

(ബി) മാരക േരാഗ���് അടിെ���വ��് ��ത പ�തി �കാരം ചികി��ായി സ�കാര�

ആ�പ�ികെള സമീപി�ാേമാ;  ഹീേമാഫീലിയ,  കാ�സ�  എ�ിവ�െട ചികി��ം

ഡയാലിസിസി�ം കാ�ണ� ചികി�ാ പ�തിയി� ന��� സൗജന��� വ��മാ�ാേമാ;

(സി) 2020 മാ��്  31� േശഷം കാ�ണ� ചികി�ാ പ�തി�െട ആ��ല���  �ട�േമാെയ�്

അറിയി�ാേമാ?

ആല�ർ നിേയാജകമ�ല�ി� അ�വദി� പ�തിക�

2269. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ി� വ�േശഷം നാളി�വെര വാർഷിക ബജ�കളി� നി�ം ആല�ർ

നിേയാജകമ�ല�ി�  അ�വദി� പ�തികളിൽ ഓേരാ പ�തി�ം അ�വദി� �ക എ�

വീതെമ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തിക�െട �േരാഗതി റിേ�ാർ�് ന�കാേമാ?

േദശീയ �ര� നിവാരണ ഫ�ി� നി�ം ലഭ�മായ �ക



2270. �ീ.ടി.െജ. വിേനാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം േദശീയ �ര� നിവാരണ ഫ�ി�  നി�ം ഓേരാ

സാ��ിക വ�ഷ�ം എ�് �ക ലഭ�മായി;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം ഓേരാ വ�ഷ�ം എ�് �ക ഈ ഫ�ി� നി�ം

െചലവഴി�;

(സി) നിലവി� സം�ാന �ര� �തിേരാധ നിധിയി� എ�് �ക ബാ�ി��്; വ��മാ�േമാ?

േ�മ-വികസനേമഖലകളി� െചലവഴി� �ക

2271. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ�

,, േജാ�ജ് എം. േതാമസ്

�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക�സ��ാ� ��ി� സാ��ിക �തിസ�ി�ിടയി�ം സം�ാന�് വികസനേമഖലയി�

കഴി� സ��ാ� െചലവഴി�തി�ം ��ത� �ക െചലവിടാ� കഴി�ി�േ�ാ; വിശദമായ കണ�്

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) സ��ാരിെ� െചലവി�� വ��ന�ം അതിെ� �ണേമ��ം കഴി� സ��ാരിെ� കാല�മായി

താരതമ�െ���ി അറിയി�ാേമാ;

(സി) േ�മ-വികസന �വ��ന���� െചലവി� �റവ് വ��ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ഡി) �ലധന നിേ�പം,  സാ�ഹ��ര�,  േ�മെപ�ഷ�  എ�ിവ�ായി ഇൗ സ��ാ�  െചലവഴി�

�കെയ�െയ�ം കഴി� സ��ാ� ഇൗ ഇന�ളി� െചലവഴി�ത് എ� �കയായി��െവ�ം

അറിയി�ാേമാ;

(ഇ) പാവെ��വ�െട േ�മ�ിനാ�� �ക �ടി�ികയാ�ാെത ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

സാ��ിക അ�ട�ം പാലി��തി�� നടപടിക�

2272. �ീ.ആ�. രാമച��

,, െക. രാജ�

,, ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നിലവി�� സാ��ിക െഞ���ിെ� യഥാ�� കാരണ��

എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന�് നി�തി വ�മാന�ി�  ഉ�ാ�� േചാ�� ഏെതാെ� വിധ�ിലാെണ�ം



ആയത് കെ��ി പരിഹരി��തി��� �മ�� എെ�ാെ�യാെണ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) അനാവശ� െചല�ക�ം ���ം ഒഴിവാ�ി സാ��ിക അ�ട�ം പാലി��തിന് സ�ീകരി��

നടപടിക� വ��മാ�േമാ;

(ഡി) സാ��ിക അ�ട��ിെ� ഭാഗമായി സ��ാ�  സ��ീസിെല കാലഹരണെ�� ത�ികക�

കെ���തി�� �മ�� നട��േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ഇ�രം ത�ികകളിേല�� നിയമന�� നി��ിവ��തി�ം ഈ ത�ികകളി� നിലവി��

ജീവന�ാെര �ന�വിന�സി��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

�ളയാന�ര �ന� നി��ാണ�ിന് േലാകബാ�് സഹായം

2273. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ�

,, അനി� അ�ര

,, വി.ടി.ബ�റാം

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ളയാന�ര �ന�  നി��ാണ�ിന് േലാകബാ�് സാ��ിക സഹായം ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാ;

ഇതിനകം ലഭി� �ക ഏെതാെ� േമഖലകളിെല �ന�  നി��ാണ�ിനാണ് വിനിേയാഗി�ത്;

വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) �ന�  നി��ാണ�ി�ളള ര�ാം ഗ� വാ� േലാകബാ�ി�  നി�ം എ�േ��്

ലഭ�മാ�െമ�ാണ് �തീ�ി��ത്;

(സി) ഇതിെ� ഭാഗമായി സം�ാന�ിെ� െപാ� ധനകാര� രംഗം പരി�രി��ത് സംബ�ി�്

േലാകബാ�് എെ��ി�ം നി�േ�ശ�� ന�കിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) �ന�നി��ാണ പ�തി കാലയളവി�  സം�ാനെ� സാ��ിക രംഗെ��റി�് �ടെര

പഠി��തി�ം ധനവ��മായി േച��് �േത�ക സംഘം �വ��ി��തി�ം േലാക ബാ�്

തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

കരാ�കാ��� �ടി�ിക �ക

2274. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വിവിധ വ��കളിലായി കരാ�കാ��് െകാ��വാ�  �ടി�ികയായ �ക

എ�യാെണ�് വ��്/�ാപനം/ഏജ�സി തിരി�് അറിയി�േമാ;

(ബി) സം�ാനെ�ാ�ാെക നിലവി�  ഏ��ം ��ത�  �ക കരാ�കാ��് ന�കാ�  �ടി�ികയായ

വ��്/�ാപനം ഏതാെണ�റിയി�േമാ;

(സി) �ടി�ിക �ക കരാ�കാ��്ന�ാനായി ബി�  ഡി�കൗ�ിംഗ് രീതി നട�ാ�ാ�

ഉ�രവായി�േ�ാ;  എ�ി�  നാളി�വെര എ� �ക ഓേരാ വ��ി�ം/�ാപന�ി�ം



�ടി�ികയായി കരാ�കാ��് ന�ിയി��്; ബ�െ�� ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ?

ജി.എസ്.ടി ന�പരിഹാരം

2275. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജി.എസ്.ടി.  �െട ന�പരിഹാരമായി എ� േകാടി �പയാണ് സം�ാന�ിന്

അ�ഹത��െത�ം ഇതി� എ�േകാടി നാളി�വെര ലഭ�മാെയ�ം അറിയി�േമാ;

(ബി) ജി.എസ്.ടി.  നട�ിലായേ�ാ�  സം�ാന�ിെ� നി�തി വ�മാന�ി�  വ��നവ്

ഉ�ായി�േ�ാ; ഉെ��ി� എ�േകാടി �പ �� വ�ഷ�െള അേപ�ി�് അധികമായി ലഭി�;

(സി) ജി.എസ്.ടി. ഘടനയി� ഏെ��ാം മാ��ളാണ് േകരളം നി�േ�ശി�ി��ത്; വ��മാ�ാേമാ?

നി�തി പിരിവ്

2276. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നി�തി പിരിവി� 30 ശതമാനം വ��നവ് ഉ�ാ�വാ� സാധി�െമ�് 2019-20െല ബ�ജ�്

�സംഗ�ി� �ചി�ി�ി�േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഏെത�ാം മാ���ളാണ് ഈ ല��ം േന�വാ� സ�ീകരി�െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) േമ� വ��നവ് ൈകവരി�വാ� സാധി�ി�േ�ാ; എ� ശതമാനമാണ് നിലവിെല വ��നെവ�്

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ല��ം ൈകവരി�വാ�  സാധി�ി�ി�ാെയ�ി�  അതി�� കാരണ��  എ�ാെണ�്

വ��മാ�േമാ?

േക� നി�തിവ�മാന വിഭജനം

2277. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പതിനാലാം ധനകാര� ക�ീഷൻ �പാ�ശ �കാരം േക� നി�തി വ�മാന വിഭജനം വഴി നി�തി

വിഹിത�ിെ� എ� ശതമാനമാണ് സം�ാന���് ലഭിേ��ത്; വ��മാ�േമാ;

(ബി) അ��കാരം ഈ സ��ാ� കാലയളവിൽ സം�ാന�ിന് ലഭ�മാേക� �ക എ�;  അതി�

എ� ലഭ�മായി; വ�ഷം തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) സം�ാന���് നി�തിയിന�ി� ഇ��ം �ക നൽേക�തിെ�� നിലപാട് േക� സ��ാ�

സ�ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ി� അ�ാര�ം സം�ാന സ��ാരിെ� ��യിൽെ��ി�േ�ാ; വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) പതിന�ാം ധനകാര� ക�ീഷൻ �പാ�ശ �കാരം നിലവിൽ സം�ാന���് ലഭ�മാ��



നി�തി വിഹിത�ിൽ �റവ് വ���തിന് �മി��േ�ാ;  എ�ി�  ഇ�ാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഇ) ഈ സ��ാ�  കാലയളവിൽ ഓേരാ വ�ഷ�ം സം�ാന�ിന് ലഭ�മാേക� േക� നി�തി

വിഹിതം എ�; വിശദമാ�േമാ;

(എഫ്) ജി.എസ്.ടി. വ�മാന�ിെല ന�പരിഹാരം എ�; എ� ലഭ�മായി; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

ആംന�ി പ�തി

2278. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016-17െല ബ�ജ�ി�  �ഖ�ാപി� ആംന�ി പ�തി വിജയ�ദമായി�േ�ാെയ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തിയി�െട ല��മി�ി�� �ക എ�യായി��െവ�ം ലഭി� �ക എ�യാെണ�ം

െവളിെ���ാേമാ?

ആംന�ി �ീ�ക�

2279. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിവിധ നി�തി �ടി�ികക�  പിരിെ���വാ�  2019-20�  വിവിധ ആംന�ി �ീ�ക�

�ഖ�ാപി�ി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത �ീ�ക� നട�ിലാ��തി�െട എ�് �കയാണ് �തീ�ി�െത�ം ഇതിനകം എ�് �ക

ലഭി�െവ�ം െവളിെ���ാേമാ;

(സി) �തീ�ി� �കയി�  �റ��ായി�േ�ാെയ�ം എ�ി�  അതിെ� കാരണെമ�ാെണ�ം

വ��മാ�ാേമാ?

േക��ി� നി�ം സം�ാന�ിന് ലഭിേ�� നി�തി വിഹിതം

2280. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2019-20  സാ��ിക വ�ഷ�ി�  േക��ി�  നി�ം സം�ാന�ിന് നി�തി വ�മാന

വിഹിതമായി എ� �കയാണ് ലഭിേ��ിയി��ത് എ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇതി� എ� �ക ഇനി�ം ലഭി�ാ��് എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) സം�ാന�ിന് ലഭി�ാ�� �ടി�ിക �ക എേ�ാ� ലഭി�ം എ�ാണ് �തീ�ി��ത് എ�്

അറിയി�ാേമാ?



റിയ� എേ��് േമഖലയിെല നി�തി െവ�ി�്

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് റിയ� എേ��് േമഖല�മായി ബ�െ�� നി�തി െവ�ി�് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

എ�ി� ആയത് തട�വാനായി സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത േമഖലയിെല ക��ണ�ിെ� നിേ�പ��ം സ��ാരിന് അ��ലം ലഭ�മാേക�

വ�മാന�ി�  �റ��ാ���ം റിയ�  എേ��് നിേ�പക�  വാ�� വ� വി�ന നട�ി

��ത� ലാഭ��ാ�േ�ാ� ലഭി�� ലാഭ�ിന് നി�തി ന�ാെത സ��ാരിെന കബളി�ി���ം

സർ�ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഡിവിഡ�് വിതരണ നി�തി വാ�� വ��ികളിലാ�ി കബളി� നട���ം ദീ�ഘകാല �ലധന

േന� നി�തി /�സ�കാല �ലധനേന� നി�തി ന�കാെത സ��ാരിെ� വ�മാന േ�ാത�ക�

അപഹരി��വ�ം ഉ�െ��വ�  സം�ാന�് �വ��ി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ഈ സ��ാ�  കാലയളവിൽ ഓേരാവ�ഷ�ം നി�തി െവ�ി�് നട�ിയവെര കെ��ി

മാ�കാപരമായ ശി� ഉറ� വ��ാ�ം സം�ാന�ിന് ലഭ�മാേ�� നി�തി �ക അവരി�

നി�ം ഈടാ��തി�മായി നട�ിയ �ധാന �വ��ന��  എെ��ാം എ�്

വ��മാ�േമാ?

വാ�ഷിക പ�തിയിെല െവ�ി�റവ്

2282. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ്

,, പി.െജ.േജാസഫ്

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സാ��ിക �തിസ�ിെയ�ട��് സം�ാന�ിെ� അ�� വാ�ഷിക പ�തി ഗണ�മായി

െവ�ി�റ�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) വാ�ാ പരിധി ഉയ��ാ��ം േക�ാവി�ത പ�തിക�െട വിഹിതം കി��തിെല കാലതാമസ�ം

വിശദീകരി�ാേമാ?

സാ��ിക �തിസ�ി

2283. �ീ.േറാജി എം. േജാ�

,, വി.എസ്.ശിവ�മാ�

,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�

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



മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനം അതീവ��തരമായ സാ��ിക �തിസ�ിയിലാെണ�ം ശ�ളം ഉ�െ�െട��വ

�ട�� നിലയിേല�ാണ് ധന�ിതി നീ��ത് എ��ം വ�തയേ�;

(ബി) സാ��ിക �തിസ�ി സ��ാരിെ� വികസന �വ��ന�െള നി�ലമാ�� സാഹചര�ം

ഉ�ായി�േ�ാ;

(സി) തേ�ശ�ാപന��െട പ�തി വിഹിതം െവ�ി�റ�ി�േ�ാ എ�ി� എ� ശതമാനം?

സാ��ിക �തിസ�ി േനരി��തിന് നടപടി

2284. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനം അഭി�ഖീകരി�� ��തരമായ സാ��ിക �തിസ�ി േനരി��തിന് എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ��ാ� സ�ീകരി�വ��ത്; വ��മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന�ിെ� വാ�ാ പരിധിയി�  േക� സ��ാ�  എെ��ി�ം �മീകരണം

ഏ�െ���ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��തരമായ സാ��ിക �തിസ�ി �ലം എെ��ാം ���ികളാണ് െവ�ി��േ��ി

വ�ി��ത്; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) കരാ�കാ�െട ബി� �കയി� എ� മാസെ� �ടി�ിക��്;  ഇവ െകാ��ാനായി സ�ീകരി�

നടപടിക� എെ��ാമാണ്?

നാണ�െ����ിെ� േതാത്

2285. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  കാലയളവിെല ഉപേഭാ� വില �ചിക അടി�ാനമാ�ി��

നാണ�െ����ിെ� േതാത് ഓേരാ വ�ഷ�ം എ� എ�ം ആയത് ആ�.ബി.ഐ. നി��ഷി�ത്

എ� എ�ം വ�ഷം തിരി�� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത നാണ�െ����ി�� കാരണ��  എെ��ാം എ�് പരിേശാധി�േവാ;  എ�ി�

എെ��ാം എ�ം ആയതി��ാ�ിയ പരിഹാരമാ���� എെ��ാെമ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ സ��ാ�  കാലയളവി�  ഓേരാ വ�ഷ�ം നിേത�ാപേയാഗ സാധന����െ�െട��ായ

വിലവ��നവ് വ��മാ��േതാെടാ�ം ആയതി��ായ കാരണം കെ��ി അ� തട�വാ�ം

സം�ാന�ിെ� സാ��ിക �ിതി െമ�െ���ാ�ം സ�ീകരി� വ�� �ധാന

�വ��ന�� എെ��ാം എ�് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) നാണ�െ���ം തട�വാ�ം അവശ�വ���  മിതമായ നിര�ി�  ലഭ�മാ�ാ�ം �തി�ല

കാലാവ� െകാ�് ക�െ��� ക�ഷക��് സഹായം ഉറ�വ��ാ�ം സ�ീകരി� വ��

�ധാന �വ��ന�� എെ��ാം എ�് വ��മാ�േമാ?



കി�ബി വഴി നട�ിലാ�� പ�തി

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബി വഴി നട�ിലാ�� പ�തികളി�  വ�ാപകമായ അഴിമതി�ം �മേ��ക�ം

ഉ�ാ��െ�� ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി� �മേ��ക� കാരണം എെ��ാം

പ�തിക�െട നടപടി�മ�ളാണ് റ�് െച�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�രം �മേ��ക�  കാരണം അഴിമതി തട��തിന് ഒാം��സ് മാെന നിയമി��തിന്

തീ�മാനെമ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഏത് രീതിയിലാണ് പരാതി തീ��ാ�ലിന് സംവിധാനം

ഏ�െ���ിയി��ത്; വ��മാ�േമാ;

(സി) ഒാം��സ് മാെ� ഓഫീസ് �വ��ന�ിന് �തിവ�ഷം ആെക എ� �പ െചലവ്

വ�െമ�ാണ് കണ�ാ�ിയി��ത്;  ഇതിനായി എ� ത�ികക�  ഏെത�ാം രീതിയിലാണ്

��ി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ?

കി�ബി പ�തി

2287. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2019  ഡിസംബ�  31  വെര കി�ബി �േഖന എ� േകാടി �പ�െട ഭരണാ�മതി

ലഭ�മാ�ിയി��്;  ഇതി�  ഇ�ാലയള�വെര എ� േകാടി �പ�െട െചലവ് വ�ി��്;

വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) കി�ബി പ�തിക��് �ലം ഏെ��േ�� സാഹചര�ം വ�ാ� ആയ��ടി പരിഗണി�് �ക

ന��േമാ; വിശദവിവരം ന��േമാ?

�വാസി േബാ�്

2288. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �വാസി ചി�ിയി�  ഇതിേനാടകം എ�േപ�  അംഗ�ളാെയ�ം ഇവ�െട പ�ാളി��ിെ�

വിശദാംശ��ം െവളിെ���േമാ;

(ബി) �വാസി േബാ�ി� ഇതിേനാടകം എ�യാ�ക� അംഗ�ളാെയ�് നിേ�പമായി എ� േകാടി

ലഭ�മാെയ�ം അറിയി�േമാ;

(സി) ഇ�െന ലഭ�മായ �കയി� എ�േകാടി �പ കിഫ് ബി�് ൈകമാറിെയ�് അറിയി�േമാ?

സം�� സംരംഭ�ി�� മാനദ���



2289. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിലവി� എ�േകാടി �പ� �കളി�� െപാ�മരാമ�് ���ിക��ാണ് സം�� സംരംഭം

സ�ീകരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) കി�ബിയി�  എ�േകാടി �പ� �കളി�� ���ിക��ാണ് സം�� സംരംഭം

സ�ീകരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇ� ര�ി�ം ഒേര മാനദ�മാ�ാ�ത് എ�െകാ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) കി�്േകാ�് എ� കി�ബി പ�തിക� ന�കിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ; െപാ�മരാമ�് വ��്

സംവിധാനം നിലവിലിരിെ� ഇ�രം �ാപന���് എ�ിനാണ് കരാ�  ന���െത�്

വ��മാ�ാേമാ?

കി�ബി�െട ധനസമാഹരണം

2290. �ീ.ടി.െജ. വിേനാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബി�െട ധനസമാഹരണാ��ം വിവിധ െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളിൽ നി�ം ധനസഹായം

വാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�് �കയാണ് ഇ�കാരം ലഭ�മായെത�ം അതിെ� പലിശ നിര�് എ�െയ�ം

വ��മാ�േമാ;

(സി) ലഭ�മായ േടം േലാ�ക�െട പലിശ�് െമാെറാേ�ാറിയം അ�വദി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) മസാല േബാ�് വഴി കി�ബി�് ലഭി� �ക�െട പലിശ ഉ�െ�െട�� �ക അ��

സ��ാരിെ� കാലയളവിൽ തിരി�ടേ���േ�ാ;  എ�ിൽ എ�് �കയാണ് അ�കാരം

അട�േ��ിവ��ത്;

(ഇ) മസാല േബാ�് േപാ�� ��തൽ േബാ�ക�  കി�ബി�െട ധനസമാഹരണ�ിനായി

�റ�ിറ�വാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ?

കി�ബിയിെല ഇേ�ണ� ആഡി�് സംവിധാനം

2291. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബിയി�  ഇേ�ണ�  ആഡി�് സംവിധാനം നിലവി�േ�ാ;  കി�ബി നിലവി�  ൈകകാര�ം

െച�� ���ിക�െട ബാ�ല�ം പരിഗണി�േ�ാ�  അത് പര�ാ�മാേണാ;  ഇത്

ശ�ിെ����തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) കി�ബിയിെല നിേ�പക�െട താ�ര�ം കണ�ിെല��് ആഡി�ിനായി എെ��ി�ം �തിയ

സംവിധാനം ഒ��ിയി�േ�ാ;

(സി) സി & എ.ജി.െയ േപാ�� ശ�മായ ആഡി�് സംവിധാനം സി & എ.ജി. ഡി.പി.സി. ആ�ിെല



വ��് 20(2) �കാരം കി�ബിയി� ആഡി�് നട��ത് കി�ബിയിെല നിേ�പക�െട താ�ര�ം

സംര�ി��തിന് ��ത�  സഹായകമാവിേ�;  എ�ി�  അത് �കാരം ആഡി�്

അ�വദി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

നി��ാണ �വ��ന��

2292. �ീ.പാറ�� അ��

,, എ�. ഷം��ീ�

,, െക.എം.ഷാജി

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ണനിലവാരമി�ാ��ം കാലതാമസം വ��ിയ�മായ നി��ാണ �വ��ന��

നി��ിവ�ാ� കി�ബി നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) കി�ബി�െട മാനദ�ം പാലി�ാ�വ�െ�തിെര എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�് വ��ത്;

വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത നി��ാണ �വ��ന��  കാലവിളംബം �ടാെത ���ീകരി��തിന് എെ��ാം

നടപടിക� സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ?

കി�ബി സഹായേ�ാെട�� �വ ൃ�ിക�െട �ണനിലവാരം

2293. �ീ.തി�വ�� രാധാ���

,, െക.സി.േജാസഫ്

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബി�െട ധനസഹായേ�ാെട നട�� �വ ൃ�ിക�െട �ണനിലവാരം ഉറ�വ���തിന്

നിലവി�� സംവിധാനം വ��മാ�േമാ;

(ബി) കി�ബി�് �േത�ക സാേ�തിക വിഭാഗം ഇ�ാര��ിനായി ഉേ�ാ; എ�ി� ഏെതാെ� �തന

സാേ�തിക വിദ��െട സഹായേ�ാെടയാണ് ��ത വിഭാഗം ���ിക�െട �ണനിലവാരം

പരിേശാധി��െത�് അറിയി�േമാ;

(സി) കി�ബി അ�ശാസി�� മാനദ��ം �ണനിലവാര�ം സമയ�മ�ം നിലവി�

നി��ാണ�ിലിരി�� ���ികളി� പാലി�െ���േ�ാ;

(ഡി) ഏെത�ി�ം ���ികളി�  �ണനിലവാരം ഇ�ാെയ� കാരണ�ാ�  അതിെ� നി��ാണ

�വ��നം തട�ി�േ�ാ; എ�ി� ഏെതാെ� ���ികളിെല�് വ��മാ�േമാ?

കി�ബിയി� സി. ആ�് എ.ജി. ആഡി�്



2294. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബിയി�  സി.  ആ�് എ.ജി.  ഇതിനകം ആഡി�് നട�ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  എ�

�ാവശ�െമ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ഡി.പി.സി.  ആ�ിെല ഏത് വ��് �കാരമാണ് സി.  ആ�് എ.ജി.  ��ത ആഡി�്

നട�ിയെത�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) കി�ബിയി� സമ��ം വിശദ�മായ തല�ി� 20(2) വ��് �കാരം സി. ആ�് എ.ജി. ആഡി�്

നട��തി� എെ��ി�ം തട�ം ഉേ�ാ; എ�ിൽ വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) കി�ബി �റെ��വി� മസാല േബാ�്,  �വാസി ചി�ിയി�  നി�ം ലഭി�� �ക എ�ിവ

സംബ�ി�് ആഡി�് നട�വാൻ സി.  ആ�് എ.ജി.�് സാധി�േമാ;  ഇെ��ി�

എ�െകാെ��് വ��മാ�ാേമാ?

കി�ബിയി� സി.ആ�്എ.ജി. (ഡി.പി.സി.) ആ�് �കാര�� ആഡി�്

2295. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സി.ആ�്എ.ജി.(ഡി.പി.സി.) ആ�് െസ�� 20(2) �കാരം കി�ബിയി� ആഡി�് നട�വാ�

അ�വാദം ന�കണെമ�് ആവശ�െ��് സി.ആ�്.എ.ജി സം�ാന സ��ാരിന് ക�്

ന�കിയി�േ�ാ; എ�ി� ഏെതാെ� തീയതികളിെല�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത ക�ിെ� അടി�ാന�ി�  20(2)  വ��് �കാര�� ആഡി�ിംഗിന്

സി.ആ�്.എ.ജി.-�് അ�മതി ന�കിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) കി�ബിയി�  െസ��  20(2)  �കാര�� ആഡി�് നട��ത് കി�ബി�െട നിലവി��

ഏെത�ി�ം �വ��നെ� ബാധി�െമ�് വിലയി���േ�ാ;  എ�ി�  ഏെതാെ�

�വ��നെ�െയ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) കി�ബിയി� സി.ആ�്.എ.ജി.�െട െസ�� 20(2) �കാര�� സമ� ആഡി�് നട�ിയാ�

നിേ�പക��് അത് െത�ായ സേ�ശം ന��െമ�് സ��ാ� വിലയി���േ�ാ;  എ�ി�

അതിെ� അടി�ാനം എ�ാെണ�് അറിയി�േമാ?

അടി�ാനസൗകര� വികസനം കാര��മമാ��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�

2296. �ീ.സി. ദിവാകര�

,, െക. രാജ�

,, ഇ.െക.വിജയ�

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

മ�പടി ന��േമാ:



(എ) സാ��ികവള���െട അടി�ാനമായ അടി�ാനസൗകര�വികസനം ഉൗ��ിതമാ��തി�ം

കാര��മമാ��തി�ം ഇൗ സ��ാ� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) അടി�ാനസൗകര�വികസന�ിന് രാജ�ാ�രതല�ിെല വാ�ാസാ��തക�  ��തലായി

ഉപേയാഗെ���േമാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) കി�ബി�് ലഭി�� ഏ��ം െചല��റ� ഫ�് ഏതാെണ�് െവളിെ���േമാ;

(ഡി) ബാ�ക�െട ക�േസാ�ഷ�ം �േഖന വാ�െയ���തിന് കി�ബി�് പ�തി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ?

കി�ബിെയ�റി�് േബാധവ��രണം

2297. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബിെയ�റി�് ജന��െട ഇടയി�  േബാധവ��രണം നട��തി�ം കി�ബിെയ�റി�്

അവേലാകനം െച��തി�ം ഈ അ���ാല�് ജി�ാതല�ി�  പരിപാടിക�

സംഘടി�ി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഈ പരിപാടിയി�  പെ��� മ�ിമാ�ം ഉേദ�ാഗ��ാ�ം

ആെര�ാമായി�� എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പരിപാടിക�  െകാ�് ഉ�ായ േന���  എെ�ാെ�യാെണ�് ജി� തിരി�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) കി�ബിയി�  ഉ�െ���ിയ�ം എ�ാ�  വ�ഷ�ളായി സാേ�തികത��ിെ� േപരി�

�ട�ി�ിട���മായ ഏെത�ാം പ�തിക�െട തട���  നീ�ാ�  ഈ പരിപാടിെകാ�്

സാധി� എ�് ജി� തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഈ പരിപാടിക� സംഘടി�ി�ാ� െചലവായ �ക എ�യാെണ�് ജി� തിരി�് വ��മാ�ാേമാ?

നില�� നിേയാജകമ�ല�ിെല കി�ബി പ�തിക�

2298. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ ഗവ�െമ�് വ�തി�േശഷം നില�� നിേയാജകമ�ല�ി� കി�ബി വഴി ഭരണാ�മതി

ലഭി� ���ിക�, കി�ബി�െട പരിഗണനയി�� പ�തിക�, അവ�െട എ�ിേമ�് �കയട�ം

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ി�െട നി��ാണ �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇതിനായി ഇ�വെര വിനിേയാഗി� �ക�ം പ�തി ���ീകരണ തീയതി�ം വ��മാ�ാേമാ?

െകാ�ി കാ�സ� റിെസ��് െസ�റിെ� നി��ാണ�ിലി�� െക�ിടം തക��് വീണ സംഭവം



2299. �ീ.ടി.െജ. വിേനാദ്

,, പി.ടി. േതാമസ്

,, അ�വ� സാദ�്

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബി സഹായേ�ാെട നി��ാണം നട�� െകാ�ി കാ�സ� റിസ��് െസ�റിെ� െക�ിടം

(ബി) ��ത െക�ിട�ിെ� നി��ാണ �വ��ന��  സാേ�തിക ൈവദ���� ഒ� േ�ാജ�്

ഓഫീസിെ� േമ�േനാ��ി� നട�ണെമ�് നിയമസഭ എ�ിേമ�് ക�ി�ി നി�േ�ശി�ി�േ�ാ;

��ത നി�േ�ശം സ��ാ� നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) കി�ബി�െട ധനസഹായേ�ാെട നട�� െക�ിട നി��ാണ�ിെ� സാേ�തിക പരിേശാധന

കി�ബി നട�ാ�േ�ാ; എ�ി� െകാ�ി കാ�സ� റിസ��് െസ�റിെ� നി��ാണം സംബ�ി�്

പരിേശാധന നട�ിയി�േ�ാ; ഇെ��ി� എ�െകാെ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഈ െക�ിടനി��ാണ�ിെല അഴിമതി�ം ��തരമായ അനാ��ം സംബ�ി�് അേന�ഷണം

നട�ണെമ�് ആവശ�െ��് �തിപ�േനതാവ് ക�് ന�കിയി�േ�ാ;  എ�ി�  അതിെ�

അടി�ാന�ി� സ�ീകരി� നടപടി എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല കി�ബി പ�തിക�

2300. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാതമംഗലം മ�ല�ി�  അ�വദി�ി�� കി�ബി പ�തിക�  ഏെത�ാമാെണ�ം ഇതി�

ഇനി�ം കി�ബി അംഗീകാരം ലഭ�മാകാ�വ ഏെത�ാമാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) കി�ബി അംഗീകാരം ലഭി�ാ� ���ിക��് എ�െകാ�ാണ് കി�ബി അംഗീകാരം

ൈവ��ത് എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) ഇനി�ം കി�ബി അംഗീകാരം ലഭ�മാകാ� ���ിക��് എ�േ��് അംഗീകാരം ലഭ�മാ�ാ�

കഴി�ം എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) കി�ബി അംഗീകാരം ലഭ�മാകാ� ���ിക��് േവഗ�ി�  കി�ബി അംഗീകാരം

ലഭ�മാ��തിന് േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

പ�ാ�ി മ�ല�ിെല കി�ബി പ�തിക�

2301. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ാ�ി മ�ല�ി�  കി�ബി വഴി നട�ിലാ�ാ�  ഉേ�ശി�� ���ിക�

ഏെതാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇനി�ം ആരംഭി�ാ�  കഴിയാ� ���ിക�  ആരംഭി��തിന് എെ��ി�ം തട��േ�ാ;



��ത പ�തിക� എ�് ആരംഭി�വാ� ആണ് ല��മി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ?

തി�വന��രം ജി�യിെല കി�ബി പ�തിക�

2302. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം ജി�യി�  കി�ബി വഴി എ� േകാടി �പ�െട പ�തിക��ാണ് അ�മതി

ന�കിയിരി��െത�ം അവ ഏെത�ാെമ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഓേരാ പ�തി�െട�ം നിലവിെല �ിതി വ��മാ�േമാ ;

(സി) ജി�യിെല ഏെത�ാം പ�തിക��ാണ് ഇനി�ം അ�മതി ന�കാ�ളളെത�് വ��മാ�േമാ;

വിശദാംശം ന��േമാ?

തി�വന��രം ജി�യിെല കി�ബി പ�തിക�

2303. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

കി�ബിയി� ഉ�െ���ി തി�വന��രം ജി�യിെല നിയമസഭാ മ�ല�ളി� നട�ിലാ�ിയ�ം

നട�ിലാ�ി വ���മായ പ�തിക�  ഏെത�ാെമ�ം ആയതിേല�് ഓേരാ�ി�ം

അ�വദി�ി�ളള ഫ�് എ�െയ�ം വ��മാ�ാേമാ?

എം.എ�.എ. ആ�ി വികസന പ�തിയി� നി�ം േകരളാ വാ�� അേതാറി�ി�് �ക

T 2304.�ീ.േമാ�സ് േജാസഫ്

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എം.എ�.എ.മാ�െട ആ�ി വികസന ഫ�ി�  നി�ം േകരളാ വാ��  അേതാറി�ി�് �ക

ൈകമാറാ�� കാരണം �ടിെവ� പ�തിക�  �ട�ി�ിട�� സാഹചര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;  ആയത് പരിഹരി��തിന് ഇ�വെര സ�ീകരി� നടപടിക�

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േകരളാ വാ��  അേതാറി�ി,  എം.എ�.എ.  ആ�ി വികസന പ�തി �കാര�� �ക

െക�ിവ�ാ�� കാരണം െപാ�മരാമ�് വ��് േറാ�ക�  ക�് െച��തി�� അ�മതി

ന�കാ��ം �ഴി� േറാ�ക�  തിരിെക ടാ�  െച��തി�� കാലതാമസം സംഭവി���ം

പരിഹരി��തിന് അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) േകരളാ വാ��  അേതാറി�ി ആ�ി വികസന പ�തി അ�സരി�് ആവശ�മായ �ക

സ��ാരിേനാട് ആവശ�െ��ി�േ�ാ;  ��ത �ക സ��ാരി�  നി�ം ലഭി�ി�േ�ാ

എ�റിയി�ാേമാ?



ആ�ി വികസന ഫ�് ഉപേയാഗി�� േ���ളം നവീകരണം

2305. �ീ.എം. �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

തി�വിതാം��  േദവസ�ംേബാ�ഡിെ� അധീനതയി�� േ���ിെല േ���ള�ിന്

സംര�ണഭി�ി നി��ി�് നവീകരണം നട��തി�� �വ��ി നിേയാജകമ�ല ആ�ി

വികസന നിധി വിനിേയാഗി�് നി��ഹി��തിന് സാധി�േമാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

ആ�ി വികസന ഫ�ി� നി�ം നി�േ�ശി�ി�� ആം�ല�സ് അ�വദി��

2306. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ാ�ി മ�ലം ആ�ി വികസന ഫ�ി�  നി�ം പ�ാ�ി താ��് ആ�പ�ി�ം,  െകാ�ം

പി.എ�്.സി�ം ആം�ല�സ് അ�വദി��തിന് ന�കിയ ശിപാ�ശയിൻേമ�  എ��

നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�ാര��ി�  തീ�മാനം ൈകെ�ാ��തിന് വളെരയധികം കാലതാമസം എ���ത്

എ�െകാ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) െട��  നടപടികളി�  �തിപാദി�ി�� സമയ�ി��ി�  മ� നടപടിക�  ���ിയാ�ാ�

സാധി�ാ� സാഹചര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ഈ കാലയളവി�  വാഹന വിലയി�  വ��നവ് വ��ത് കാരണം നടപടി�മ��  വീ�ം

ആവ��ിേ��ി വ��ത് പിെ��ം കാലതാമസം ��ി��തിനാ�  ഇ�രം കാര���

സമയബ�ിതമായി ���ിയാ��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

ൈഹമാ�്/മിനിമാ�് വിള�ക�

2307. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ�ിവികസന ഫ�ി�  നി�ം ൈഹമാ�്/മിനിമാ�് വിള�ക�  ന���തിന് വില�െട

കാര��ി�ം ഗ�ാര�ി�െട കാര��ി�ം ഏകീ�ത നിബ�നക�  നിലവി�േ�ാ;  ഉെ��ി�

അതിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഏെത�ാം അംഗീ�ത ഏജ�സിക�  വഴിയാണ് ഈ പ�തി നട�ിലാ�ാ�  സാധി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ?

െച��� നിേയാജകമ�ല�ി� ആ�ി വികസന ഫ�് പ�തിക�



2308. �ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െച��� നിേയാജകമ�ല�ി� എം.എ�.എ.-�െട �േത�ക വികസന ഫ�് വിനിേയാഗി�്

നട�ാ��,  2016-17  �ത�  2019-20  വെര�ളള പ�തി �വ��ന��െട നിലവിെല

�േരാഗതി ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഓേരാ പ�തി�ം എ� �പ െചലവഴി�ി��്; ബാ�ി ന��വാ�ളള �ക എ�യാണ്; ഓേരാ

പ�തിയിെല�ം േസവിം�സ് എ�യാണ്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) എം.എ�.എ.  ആ�ി വികസന ഫ�് �കാരം ��ത മ�ല�ി�  ഇനി എ� �ക�ളള

പ�തിക��് ശിപാ�ശ െച�വാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

ചാല�ടിയി� �ാംെവ െറയി� മ�സിയം

2309. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

ചാല�ടിയി� �ാംെവ െറയി� മ�സിയം നി��ി��തിനായി മ�സിയം വ��ി� നി�ം ഫ�്

ലഭ�മ�ാ� സാഹചര��ി�  മ�ലം ആ�ി വികസന ഫ�ി�  ഉ�െ���ി

നി��ി��തിനായി സമ��ി�ി�� െ�ാേ�ാസലിന് �േത�ക അ�മതി ന��വാ�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

ആ�ി വികസന ഫ�ി� നി�ം പി.എം.സി. രീതിയി� നട�ിലാ�� ���ിക�

2310. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എം.എ�.എ. ആ�ി വികസന ഫ�ി� നി�ം പി.എം.സി. രീതിയി� അെ�ഡി�ഡ് ഏജ�സി

വഴി നട�ിലാ�� ���ിക�െട വ��് ഓ�ഡ�  കരാ�കാ��് ന���ത് ഏത്

ഏജ�സിയാണ്;

(ബി) പി.ഡ��.ഡി.  മാന�� �കാരം ���ിക�െട എം.��് ത�ാറാ�ി ജി.എസ്.ടി.  േപാ��ലി�

സമ��ി�േ�ാ� ആ�െട ജി.എസ്.ടി. ന�രി� ���ി കാണി�ണം എ�് വിശദീകരി�േമാ;

(സി) കരാ�കാ� പി.എം.സി. രീതിയി� നട�ിലാ�� ���ി�െട എം. ��് പി.ഡ��.ഡി. മാന��

�കാരം ത�ാറാ�ി സമ��ി�േ�ാ� ജി.എസ്.ടി. ഇ�േവായിസിെ� ഇ���് ടാ�് എ���തിന്

ആ��ാണ് അധികാരെമ�് വിശദീകരി�േമാ?

എ�ഡഡ് �� നിയമന��െട പരിേശാധന

2311. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:



എ�ഡഡ് �� നിയമന�� പരിേശാധി�ാ� സം�ാന ധനകാര� വ��് തീ�മാനി�ി�േ�ാ ;

എ�ിൽ ഏ� സാഹചര��ിലാണ് പരിേശാധന നട�ാ� തി�മാനി�ി��ത്; അറിയി�ാേമാ?

െമഡിെസപ് പ�തി നട�ിലാ�വാ�� കാലതാമസം

2312. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

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

പ�തി�െട �ഖ�ാപനം കഴി�് ഒ� വ�ഷം കഴി�ി�ം പ�തി നട�ിലാ�വാ� സാധി�ാ�ത്

സ��ാരിെ� ഭാഗ�് നി�ളള വീ�യാേണാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവി�  പ�തി ഏെ����തിന് ഏെത�ി�ം ഇ��റ�സ് ക�നിക�  താ�പര�പ�ം

ന�കിയി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

പ�ാളി� െപ�ഷ� പ�തി �നഃ;പരിേശാധനാ സമിതി

2313. �ീ.പി.െക.ബഷീ�

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� പ�ാളി� െപ�ഷ� പ�തി �നപരിേശാധി��തിെന�റി�് പഠി��തിനായി

�പീകരി� സമിതി �വ��നം ആരംഭി�ി�േ�ാ;  സമിതി�െട േടംസ് ഓഫ് റഫറൻസ്

തീ�മാനി�ി�േ�ാ ;എ�ി� വിശദാംശം െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഇ�ാര��ി�  െപാ�ജന�ളി�  നി�ം ആഭി�ായം േശഖരി��തിന് സമിതി എെ��ി�ം

നടപടിക�മായി �േ�ാ�് േപാ��േ�ാ ;എ�ി� വിശദാംശം െവളിെ���േമാ;

(സി) പ�ാളി� െപ�ഷ� പ�തി പിൻവലി�� കാര��ി� ജീവന�ാ�െട സംഘടനക�മായി ച��

നട��തിന് പകരം െപാ�ജനാഭി�ായം സ�ീകരി��തിെ� ആവശ�കത എ�ാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ?

സ��ാ� ജീവന�ാ�െട�ം അധ�ാപക�െട�ം ശ�ള, െപൻഷൻ െചല�ക�

2314. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

2013-2014  �തൽ  2018-2019  വെര ഓേരാ വ�ഷ�ം സ��ാ�  ജീവന�ാ�െട�ം

അധ�ാപക�െട�ം ശ�ള ഇന�ി�ം െപൻഷൻ ഇന�ി�ം എ� �പ െചലവാെയ�് ഇനം

തിരി�ം വ�ഷംതിരി�ം അറിയി�ാേമാ?

ജീവന�ാ�െട വ�ത�� വിരമി�� �ായം



2315. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് പ�ാളി� െപ�ഷ� നട�ിലാ�ിയ  2013 ഏ�ി� ഒ�ിന് ��് സ��ീസി�

േച��വ��് അ��ിയാറ് വയ�ം പ�ാളി� െപ�ഷ�  നട�ാ�ിയ േശഷം േച��വ��്

അ�പത് വയ�ം െക.എ.എസ്.�  �േവശി��വ��് അ��ിെയ�് വയ�ം െമഡി��

വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെല േഡാ��മാ��് അ�പ�ിര�് വയ�ം ആേരാഗ�വ��ിെല

േഡാ��മാ��് അ�പത് വയ�ം എ�ി�െന അ� തരം വിരമി�� �ായം ആെണ� കാര�ം

പരിേശാധി�േമാ;

(ബി) െപ�ഷ� �ായവ��നവ് എ� വിഷയ�ി� ധനവ��ിെ� അഭി�ായം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) സം�ാന�് െപ�ഷ�  �ായം വ��ി�ി�ണെമ�് അഭി�ായെ��ി�� വ��ക�,

െപാ�േമഖലാ �ാപന��, സഹകരണ �ാപന��, ഇതര �ാപന��  എ�ിവ

ഏെത�ാെമ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇവരി� ധനവ��ിന് ക�് ന�കിയവ� ആെര�ാം; വ��മാ�േമാ?

ബ�േറാ�സിെയ ൈറ�്ൈസസ് െച��തിന് നടപടി

2316. �ീ.വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നിലവി�� വികസന അേതാറി�ികെള സംബ�ി� വിലയി���

നട�ിയി�േ�ാ;  തേ�ശസ�യംഭരണ�ാപന��  നിലവി��േ�ാ�  ��ത വികസന

അേതാറി�ിക�െട ആവശ�കത�ം,  അവ��ാ�� അധികബാ��ത�ം

പരിേശാധനാവിേധയമാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) സം�ാനം േനരി�� ക�� ധന�തിസ�ി പരിഹരി��തിനായി സം�ാന

ബ�േറാ�സിയിയി�  അത�ാവശ��ളള ത�ികക�ം അതിന് േവ�� ജീവന�ാെര മാ�ം

ഉ�െകാളളി�ം ൈറ�് ൈസസിങ് െച��തിനാവശ��� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) സം�ാനെ� ചില വ��കളി� അന�ഹമായ �േമാഷ�ം ആ��ല���ം േന��തിനായി ചില

ജീവന�ാ�  ലീെവ��് മ��വ��് �േമാഷ�  തരെ���� നടപടി പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

ആയ� തട��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ജീവന�ാ��ം െപ�ഷ�കാ��ം ഇട�ാലാശ�ാസം

2317. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനസ��ാ�  ജീവന�ാ�െട ശ�ളപരി�രണ നടപടിക�  ഏ� ഘ��ിലാണ്;

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ശ�ളപരി�രണ റിേ�ാ��് എ�േ��് സമ��ി�ണെമ�ാണ് ക�ീഷന് നി�േ�ശം



ന�കിയി��ത്; ��ത ക�ീഷെ� കാലാവധി നീ�ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) റിേ�ാ��് ലഭ�മാ�വാ�  കാലതാമസ��ാ�െമ�തിനാ�  ജീവന�ാ��ം െപ�ഷ�കാ��ം

ഇട�ാലാശ�ാസം അ�വദി�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ?

വിദ�ാഭ�ാസ വാ��െട തിരി�ടവ്

2318. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സാ��ികമായി പിേ�ാ�ം നി��� സമ��രായ വിദ�ാ��ിക��് മിക� വിദ�ാഭ�ാസ

അവസരം ലഭ�മാ�ക എ� ല��േ�ാെട ആരംഭി� വിദ�ാഭ�ാസ വാ� നിലവി�

വിദ�ാ��ിക��് �തി�ലമായി മാറിെയ�ത് വ�തയേ�;

(ബി) വിദ�ാഭ�ാസ വാ� തിരി�പിടി�� കാര��ി�  സ���ം പാടി�ാെയ�് നി�േ�ശം ഉെ��ി�ം

എ�ാ തരം വാ�ക�െട�ം തിരി�ടവ് ക�ശനമാ�വാ� ബാ�ക��് റിസ�വ് ബാ�് നി�േ�ശം

ന�കിയ കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) 2013-14 � െതാഴിലി�ാ� 2.9 ആയി��ത് ഇേ�ാ� 6.1 ആയി വ��ി�ത് വാ� എ��്

പഠനം ���ിയാ�ിയവ�െട തിരി�ടവിെന കാര�മായി ബാധി�ി��തിനാ� വിദ�ാഭ�ാസ വാ�

എ�തി ത�� കാര�ം േക� സ��ാരിേനാട് ആവശ�െ��േമാ?

മ�ട നിേയാജകമ�ല�ിെല ���ിക�

2319. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2019-20  വ�ഷെ� ബ�ജ�ി�  േടാ��  െ�ാവിഷ�  ന�കിയി�� മ�ട

നിേയാജകമ�ല�മായി ബ�െ�� എ� �വ ൃ�ിക��് സ��ാ�  ഭരണാ�മതി

ന�കിയി��്;

(ബി) ഇ�ര�ി� �റ് �പ േടാ�� െ�ാവിഷ�� മ�ട നിേയാജകമ�ല�ിെല ���ിക�െട

എ� �പ�െട എ�ിേമ�് ധനകാര�വ��ി� പരിേശാധി���്; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

മ�ട നിേയാജകമ�ല�ിെല ���ിക�

2320. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2019-20  സാ��ിക വ�ഷ�ിെല ബ�ജ�ി�  20  ശതമാനം ഫ�് അ�വദി� മ�ട

നിേയാജക മ�ല�ിെല ���ിക�െട നിലവിെല �േരാഗതി വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�ികയി�  ഉ�െ�� വരിയാ�രം,  അ�ാടി�റം  ,  ഏറാേ�ാട്,  മല��  േറാഡ്

നവീകരണ�ിന് ഈ സാ��ിക വ�ഷം �ക അ�വദി��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ��കാല�ളി�  നി�് വ�ത��മായി  20  ശതമാനം �ക വകയി��ിയി�� പ�തിക��്



ഭരണാ�മതി ന�കാ�തിന് കാരണം വ��മാ�ാേമാ?

വാ�ഷിക പ�തിയി� െവ�ി�റവ്

2321. �ീ.സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

ഈ സാ��ിക വ�ഷെ� വാ�ഷിക പ�തിയി� െവ�ി�റവ് നട�ിയി�േ�ാ; എ�ി� എ�

ശതമാനം എ�് െവളിെ���േമാ?

��വയിെല കീര���് പാലം നി��ാണം

2322. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2019-20  വ�ഷെ� ബ�ജ�ി�  എ�ിേമ�് �ക�െട  20  ശതമാനം ലഭി� ��വയിെല

കീര���് പാലം (േചാഴി�ാലം) നി��ാണ�മായി ബ�െ��് െപാ�മരാമ�് വ��് ശിപാ�ശ

െച�് നിലവി� ധനകാര�വ��ി�� ഫയലിെ� �േരാഗതി വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�് ഭരണാ�മതി ന���തിന് ധനകാര�വ��ിന് സാേ�തികമായി എെ��ി�ം

തട��േ�ാ;  ഇെ��ി� ��ത പ�തി നട�ാ��തിന് ആവശ�മായ ഫ�് ഭരണ വ��ിന്

ന�കാേമാ എ�് അറിയി�േമാ?

േകാഴിേ�ാട്-നില��-�ഡ�� അ�� സം�ാന പാത�് ബദ� പാത

2323. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

വ�ഷകാല�് �ിരമായി മ�ിടി�് ഗതാഗത തട�ം ഉ�ാ�� േകാഴിേ�ാട്-നില��-

�ഡ�� അ�� സം�ാന പാത�് ബദലായി നില�� നിേയാജകമ�ല�ിെല േപാ�ക�്-

�േ�രി-അ��കാ�ി�-നി�ം തമിഴ് നാ�ിെല പ��രിേല�� ബദ�  പാത�് സ�േ��ം

സാധ�താപഠന�ി�മായി െ�ാേ�ാസ�  സമ��ി�ാ�  �ക അ�വദി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�ാേമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

െഷാ��� മ�ല�ിെല പ�തിക�

2324. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തിന് േശഷം സം�ാന സ��ാരിെ� വാ�ഷിക ബ�ജ�ി�

നി�ം െഷാ��� മ�ല�ി� അ�വദി�െ�� പ�തിക� ഏെത�ാമാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇതി�  ഓേരാ പ�തി�ം അ�വദി� �ക�ം ���ി�െട നിലവി�� അവ��ം



വിശദമാ�ാേമാ?

വ�ി��് മ�ല�ിെല ���ിക�

2325. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2019-2020 സാ��ിക വ�ഷെ� ബജ�ി� േടാ�� െ�ാവിഷ� അ�വദി� വ�ി��്

മ�ല�ിെല ���ിക� എ� എ�മായി�� എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതി�  എ� ���ിക��് ഭരണാ�മതി ന�കി എ�് വ��മാ�ാേമാ;  അ�വദി� �ക

സഹിതം വിശദവിവരം ന�കാേമാ?

സാ�ഹ� �ര�ാ െപൻഷ�ക�

2326. �ീമതിഷാനിേമാ� ഉ�ാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ധനവ��ി�  നി�ം അ�മതി ലഭി�ാ�തിനാ�  സാ�ഹ� �ര�ാ െപൻഷ�ക�  വിതരണം

െച�ാൻ സാധി�ി�ി� എ� ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ധനവ��ിെ� അ�മതി ൈവ��തിെ� കാരണെമ�ാണ് എ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) എ�േ��് ഇതി� അ�മതി ന�കാൻ കഴി�ം എ�് അറിയി�േമാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

സാ�ഹ� �ര�ാ െപ�ഷ�� മാനദ���

2327. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സാ�ഹ� �ര�ാ െപ�ഷ�  അ�വദി��തി�� മാനദ���  എെ��ാെമ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സാ�ഹ� �ര�ാ െപ�ഷ� ലഭി��വ�െട എ�ം ജി� തിരി�് അറിയി�ാേമാ?

െപ�ഷ� മ�റിംഗ്

2328. �ീ.ടി.െജ. വിേനാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

സാ�ഹിക �ര� െപ�ഷ�, േ�മനിധി െപ�ഷ�  എ�ിവ ലഭി��തിന് മ�റിംഗ്

നി�ബ�മാ�ിയി�േ�ാ എ�് അറിയി�േമാ?

െപ�ഷ� മ�റിംഗ്



2329. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജീവി�ിരി��വ�  തെ�യാണ് േ�മ െപ�ഷ�  വാ��ത് എ�് ഉറ�ാ��തിനായി

ബേയാെമ�ിക് മ�റിംഗ് നട�ിയി�േ�ാ;

(ബി) മ�റിംഗി� നി�ം ഏെത�ി�ം വിഭാഗ�ി�െ��വ��് ഇളവ് അ�വദി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) അന�ഹമായി െപ�ഷ� വാ�ിയവരി� നി�ം തിരി� പിടി�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;  എ�ി�

എ� േപരി� നി�ം അത് തിരി� പിടി�വാനാണ് തീ�മാനി�ി��ത്; വിശദമാ�േമാ?

സ��ാ� ആവശ�െ�� േക� സഹായം

2330. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഓേരാ സാ��ിക വ�ഷ�ം ആവശ�െ�� േക� സഹായം എ�;  ലഭ�മായത് എ�;  വ�ഷം

തിരി�് വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) െതാഴി�റ�് �ട�ി വിവിധ േ�മ �വ��ന���ായി  (ഇനം തിരി�്)  ഓേരാ വ�ഷ�ം

സ��ാ� ആവശ�െ�� സഹായ�� എെ��ാം; ലഭ�മായത് എെ��ാം; വ��മാ�േമാ;

(സി) െതാഴി�റ�് െതാഴിലാളി െപ�ഷ�  ഉ�െ�െട സം�ാന സ��ാ�  ന��� െപ�ഷ�

പ�തിക�  ഏെത�ാം;  എ� െപ�ഷ�കാ��്;  എ� മാസെ� �ടി�ിക ന��വാ��്;

ആയതിനായി ആവശ�െ�� േക� സഹായം എ�; ലഭ�മായത് എ�; ഇനം തിരി�് വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) െപ�ഷ�കാ��് െപ�ഷ� �ടി�ിക ന�കാനായി സം�ാന ധനകാര�വ��് സ�ീകരി� വ��

�ധാന �വ��ന�� എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ?

സാ�ഹ�േ�മ െപ�ഷ�

T 2331.�ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സ�ഹ�ിെല അ�ഹരായ ��ബലവിഭാഗ���് സാ�ഹിക �ര� ഉറ�ാ��തിനായി ഇൗ

സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�െവ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം ഏെത�ാം സാ�ഹ�േ�മ െപ�ഷ�ക�െട �കയാണ്

വ��ി�ി�ത്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

സാ�ഹ��ര�ാ െപൻഷൻ

2332. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:



ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം 2019 ഡിസംബ� 31 വെര സാ�ഹ��ര�ാ

െപൻഷൻ ഇന�ി�  എ� േപ��് എ� േകാടി �പ വിതരണം െച�ി��്;  വിശദാംശം

ന�കാേമാ?

സാലറി െഹഡി� നി�� െചലവ്

2333. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2019  ഏ�ി�  �ത�  ഡിസംബ�  31  വെര ഓേരാ മാസ�ം സാലറി െഹഡി�  നി��ായ

െചലവിെ� വിശദവിവരം ന�കാേമാ;

(ബി) ��ത െഹഡി� ഏെത�ാം വിഭാഗ��െട സാലറിയാണ് ഉ�െ���ിയി��ത്; ഇനം തിരി��

വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത കാലയളവി� ആെക ലഭി� റവന�വിെ� എ� ശതമാനമാണ് ടി കാലയളവി� സാലറി

െഹഡി� നി�ം െചലവഴി�ി��ത്; വിശദവിവരം ന�കാേമാ?

മണ�� മ�ല�ിനായി അ�വദി� ���ിക�ം പ�തിക�ം

2334. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി� േശഷം ഇ�വെര ആ�ി വികസന പ�തി,  �േത�ക

വികസന നിധി എ�ീ പ�തിക�  ഒഴിെക മണ��  മ�ല�ിനായി അ�വദി� ���ിക�ം

പ�തിക�ം സംബ�ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ ���ി�ം അ�വദി� �ക എ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ?

�� ഉ�ഭ�ണ പ�തി

2335. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��  ഉ�ഭ�ണ പ�തി�് പണം ലഭി��തിന് ധനകാര�വ��് �തിയ സംവിധാനം

െകാ�വ�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) വിപണിയി�  നിേത�ാപേയാഗ സാധന���് അതിഭീമമായ വിലവ��നവ് ഉ�ായി�ളള

സാഹചര��ി�  ഈ പ�തി�ായി അ�വദി�� �ക അപര�ാ�മാെണ�ത്

��യിൽെ��ി�േ�ാ ;

(സി) വില�യ��ം സാ��ിക ��ി��ം കാരണം ഇേ�ാ�  തെ� �തിസ�ിയിലായ ��

ഉ�ഭ�ണ പ�തി�െട േപരി�  �ഥമാ��ാപക��ളള ബാധ�ത �തിയ സംവിധാനം �ലം

ഇര�ി�െമ� പരാതി പരിേശാധി�ി�േ�ാ;എ�ി�  ഇ�ാര��ി�  ആവശ�മായ നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?



ബാ� േഹാ��ക�െട നി�തി �ടി�ിക

2336. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ബാ� േഹാ��ക�െട നി�തി �ടി�ിക എ�യാണ്;

(ബി) നി�തി �ടി�ിക വ��ിയ ബാ� േഹാ��ക� എെതാെ�െയ�് ജി� തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത �ടി�ിക ഈടാ��തിന് എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി��ത്?

ജി.എസ്.ടി. യി� രജി�� െച�ി�� േഹാ��ക�

2337. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നിലവി�  ജി.എസ്.ടി.  യി�  രജി��  െച�ി�� േഹാ��ക�  എ�യാെണ�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത�  േഹാ��കെള നി�തി വലയ�ി�  െകാ�വ��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ?

ജി.എസ്.ടി വഴി�ം ആംന�ി �ീം വഴി�ം സമാഹരി� �ക

2338. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജി.എസ്.ടി.  വഴി�ം ആംന�ി �ീം വഴി�ം ഈ സാ��ിക വ�ഷം എ� േകാടി �പ

സമാഹരി�വാനാണ് ഉേ�ശി�ി��ത്; അതിന് സ�ീകരി� മാ���� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇ�വെര ജി.എസ്.ടി വഴി�ം ആംന�ി �ീം വഴി�ം സമാഹരി� �ക എ�യാെണ�്

അറിയി�ാേമാ?

ജി.എസ്.ടി നിര�ിെല മാ���

2339. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജി.എസ്.ടി.  കാലാ��തമായി പരി�രി�വാ�  ജി.എസ്.ടി.  കൗ�സി�  തീ�മാനം

എ��ി�േ�ാ;

(ബി) ജി.എസ്.ടി. നിര�ി� എെ�ാെ� മാ��� വ��വാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഇത് വിലവ��നവി�ം, വിലവ��നവ് �ലം ��ി��� സാധാരണ�ാ�െട ��ംബ ബ�ജ�ിെന

സാരമായി ബാധി��തി�ം ഇടയാ�ിേ�; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ജി.എസ്.ടി.  �ാബി�  െകാ�വ�� ഇൗ വ��നവിെനതിെര സം�ാനം നിലപാട്



സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

ജി.എസ്.ടി. ഭരണ സംവിധാനം

2340. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജി.എസ്.ടി.  ഭരണ സംവിധാന�ിൽ എെ��ാം മാ��ളാണ് ഏ�െ���ിയി��െത�്

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ആേ�ാമാ�ിക് ന�� േ��് െറ��ിഷൻ സംവിധാനം ഏ�െ���ിയി�േ�ാ; ഇ��ലം എെ��ാം

േന��ളാണ് ഉ�ായത്; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ജി.എസ്.ടി.എൻ േപാ��ലിൽ ഇ-േവ ബിൽ േഡ� ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാ;  ഇെ��ിൽ

കാരണെമ�ാണ്; വ��മാ�േമാ?

ജി.എസ്.ടി. റീഫ�ിെല കാലതാമസം

2341. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജി.എസ്.ടി.  റീഫ�ിനായി അേപ� സമ��ി�ാ�  �ക സമയബ�ിതമായി ലഭി��ിെ��

കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� അതി�� കാരണെമ�ാണ്;

(ബി) യഥാസമയം റീഫ�ിന് അേപ� സമ��ി�വ�െട എ� അേപ�കളി�  നിലവി�  �ക

ന�കാ��്;

(സി) ��ത അേപ�കളി� എ�് �കയാണ് റീഫ�ായി ന�കാ��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

ജി.എസ്.�ി.

2342. �ീ.വി.ഡി.സതീശ�

,, എം. വി�െസ�്

�ീമതിഷാനിേമാ� ഉ�ാ�

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നിലനി�ി�� പേരാ�നി�തിക� ഇ�ാതാ�ി ജി.എസ്.�ി.യിേല�് മാ�േ�ാ�,

നിലനി�ി�� നി�തിനിര�ിേന�ാ� �റ� േതാതിലായിരി�ം ജി.എസ്.�ി.  എ�ം അ�വഴി

സാധന��െട വില താ�െമ�ം ആയത് �ണേഭാ�ാ���് അ��ഹമാ�െമ�ം

�ഖ�ാപി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത�ഖ�ാപനം യാഥാ���മാേയാ എ�് ജി.എസ്.�ി.  നട�ിലാ�ി ര�രവ�ഷം കഴി��

േവളയി� വിലയി��ിയി�േ�ാ;



(സി) ഭ��ധാന���െട വില ഉയ�� സാഹചര��ി� ഇനി�ം ജി.എസ്.�ി.  നിര�് ഉയ��ിയാ�

അ� ��ത� വില�യ��ിനിടയാ�� സാഹചര�ം ഉ�ാ�േമാ;

(ഡി) സം�ാന�ിെ� വ�മാനം �റ��തി�� ഒ� �ധാനകാരണം സാ��ിക മാ��ത

ആെണ�ിരിേ� അതിെന ��ത� വഷളാ�� �ിതിവിേശഷമാേണാ ഇേ�ാ� നിലവി��ത്;

വിശദമാ�ാേമാ?

നി�തി വിഹിതം

2343. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നട�സാ��ിക വ�ഷം േക��ി�  നി�് നി�തി വിഹിതമായി ലഭിേ��ിയി�� വിഹിതം

എ�യാണ്;

(ബി) ഇ�ാര��ി� േക�ം സം�ാനേ�ാട് വിേവചനം കാണി�ി�േ�ാ;

(സി) സം�ാനം �തീ�ി� വ�മാനം ലഭ�മായി�േ�ാ എ�് അറിയി�േമാ?

ജി.എസ്.ടി. റിേ�� സമ��ി�ാ� കഴിയാ� സാഹചര�ം

2344. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജി.എസ്.ടി. െന�് വ��ിെ� തകരാ� �ലം വ�ാപാരിക��് യഥാസമയം റിേ�� സമ��ി�ാ�

കഴിയാ� സാഹചര�ം ഉഉ�തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) യഥാസമയം റിേ�� സമ��ി�ാ� കഴിയാ���ലം വലിയ പിഴ ന�േക�ി വ�� സാഹചര�ം

ഉ�ാ��ത് പരിഹരി�വാ� സ��ാ� എെ��ാം നടപടി സ�ീകരി�ി��്;

(സി) സാേ�തിക തകരാ�ക�  �ലം വ�ാപാരിക��് ജി.എസ്.ടി.  റിേ��  സമ��ി�ാ�

കഴിയാതിരി�� സാഹചര�ം ഒഴിവാ��തിന് ആവശ�മായ നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാ എ�്

വ��മാ�ാേമാ?

െപേ�ാളിയം ഉ����ൾ�് ജി എസ് ടി

2345. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� സ��ാരിെ� കാലയളവി�  െപേ�ാളിയം ഉ�����െട ഇട�ിെട��

വിലവ��നവിെല ആഘാതം �റ��തിനായി എ� തവണ നി�തി നിര�ി�  �റ�

വ��ക��ായി ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം ��ത വിഷയ�ി� എ� തവണ നി�തി നിര�ി�

�റ� വ��ി എ�തിെ� വിശദവിവരം ന��േമാ;



(സി) െപേ�ാളിയം ഉ����െള ജി.എസ്.ടി.  യി�  ഉ�െ���വാ�ം അതിനാ��ാ�� ന�ം

പരിഹരി�വാ�  ജി.എസ്.ടി.  േകാ��േസഷ�  നിയമ�ി�  ആവശ�മായ മാ�ം വ��വാ�ം

േക� സ��ാരി�  സ���ം െച��വാ�  ഉചിതമായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;  വിശദാംശം

ന��േമാ?

വ�ാജ സിഗര�് വി��ന �ല�� നി�തി ന�ം

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് രാജ�ാ�ര �ാൻ�ക�െട വ�ാജ സിഗര�് വി��ന നട��തായ റിേ�ാർ�ക�

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) കഴി�  3-4  വർഷ�ിനിടയി�  വ�ാജ സിഗര�് വി��ന ഇര�ിയായി മാറിയ കാര�ം

പരിേശാധി�ക��ാേയാ;

(സി) അംഗീ�ത �ാൻ�ക�െട സിഗര�ക� സം�ാന സർ�ാരിന് െസസ് ഉ�െ�െട എ�പ�ി

��് ശതമാനം നി�തി ന�കിയാേണാ വി��ന നട��ത്; എ�ി� ഇ�വഴി 13,000 േകാടി

�പ �തിവർഷം നി�തിയായി ലഭി��േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;

(ഡി) വ�ാജ സിഗര� വി��ന�ാ�  നി�തി ന�കാ�തിനാ�  ഇ��ം �ക നി�തി ഇന�ി�

സർ�ാരിന് ലഭി�ാ� സാഹചര��േ�ാ; വിശദാംശ�� ന��േമാ?

�ളയെസ�്

2347. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

�ളയെസ�് വഴി എ�് �ക പിരി� കി�ിയി��് എ�തിെ� വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ?

�ഷറി എ.ടി.എം. കാ�ഡ് വിതരണം

2348. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഷറി േസവിം�സ് അ�ൗ�് ഉടമക��് എ.ടി.എം. കാ�ഡ് വിതരണം െച��തിന് ധനവ��്

ഉ�രവ് �റെ��വി�ി�േ�ാ; ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട വിശദാംശ��  ന��േമാ;  കാ�ഡ് വിതരണം ഇേ�ാ�  ഏ�

ഘ��ിലാെണ�് െവളിെ���േമാ?

�ഷറി നിയ�ണം



2349. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2020 െഫ�വരി  1  വെര �ാമ േ�ാ�് ജി�ാ പ�ായ�ക�, നഗരസഭക�  എ�ിവ�െട

പ�തി െചലവിെ� വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ;

(ബി) �ഷറി നിയ�ണം �ലം, �ാേദശിക സ��ാ�ക�െട പ�തി �വ��നം ���ിയാ�ി സമ��ി�

ബി�ക� മാറി ന���ിെ�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) �ിതല പ�ായ�ക�െട പ�തി വിഹിതം അ�വദി�ാതിരി�ാ�  കാരണം എ�ാെണ�്

വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) നിലവിൽ ഏെത�ാം തര�ി�� �ഷറി നിയ�ണമാണ് ഏ�െ���ിയി��െത�്

വിശദമാ�േമാ?

�ഷറി നിേ�പ��

2350. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഷറി നിേ�പ�� ആക�ഷകമാ��തി�ം നിേ�പക��് സൗ�ദാ�രീ�ം ��ി��തി�ം

�ഷറിക� നവീകരി��തി�ം സ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �ഷറി �ിരനിേ�പ��െട സ��ിഫി��ക�  ബാ�കളിേല�േപാെല െപെ��് നശി�ാ�

തര�ി� കവ� െച�് ന���തിനാവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട ബി�ക�

2351. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട എ� ബി�ക� പണമി�ാ�തിനാ� പാ�ാ�ാ� കഴിയാെത

�ഷറികളി��് എ�റിയി�േമാ;

(ബി) െെലഫ് മിഷ�  പ�തിയി�  കീഴി�  സം�ാന സ��ാ�  വിഹിതമായി തേ�ശസ�യംഭരണ

�ാപന���് ന�േക�ത് എ� �പയാെണ�ം ഇതി� എ� �ക ന�കിെയ�ം എ� �ക

ന�കാ� ബാ�ി�െ��ം വ��മാ�േമാ?

സം�ാന േലാ�റി െറ�േലഷ�

2352. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േലാ�റി നട�േ�ാ�  സം�ാന സ��ാ�ക�  അവലംബിേ�� വ�വ�ക�  സംബ�ി�്

28-� ജി.എസ്.ടി. കൗ�സി� ശിപാ�ശ ന�കിയി�േ�ാ;



(ബി) ഈ വ�വ�ക� ഉ�െ�ാളളി�് സം�ാന േലാ�റി െറ�േലഷ� േഭദഗതി െച�ി�േ�ാ എ�്

െവളിെ���ാേമാ;

(സി) േലാ�റിക�െട വില വ��ി�ി�വാ� തീ�മാനം എ��ി�േ�ാ;  എ�ി� അതി�ളള സാഹചര�ം

എ�ായി�� എ�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) സം�ാന േലാ�റി�െട വ�ാജ ടി��ക� വി�ന നട��തായ കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഇ) വി�ന�ായി �ി�് െച�് �റ�ിറ�� ടി��ക�െട �ര� വ��ി�ി�ി�േ�ാ;  വിശദാംശം

ന��േമാ;

(എഫ്) േലാ�റി ടി��ക�െട ആധികാരികത പരിേശാധി��തിനായി െമാൈബ�  ആ�ിേ�ഷ�

നിലവി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

േലാ�റി േമഖല�െട നവീകരണം

2353. �ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന േലാ�റി�െട ���ിയ വില, ഏജ�മാ��ളള ക�ീഷ�, സ�ാനഘടന എ�ിവയി�

വ�ി�ളള മാ��� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െതാഴി�രഹിത��ം മ�് അവശ വിഭാഗ���ം ��തായി േലാ�റി ഏജ�സി ന���തി�ളള

നടപടിക� സ��ാ� സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ആല�ഴ ജി�യി�  ഭാഗ��റി വ��ിന് എ� സബ് ആഫീ�കളാണ് നിലവി�ളളെത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത� സബ് ആഫീ�ക� �ട��ത് പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

േലാ�റി നി�തി ഏകീകരണം

2354. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േലാ�റി നി�തി ഏകീകരി��വഴി േലാ�റി േമഖലയി�ം സം�ാനെ� സാ��ികരംഗ�ം

എെ��ാം �തിസ�ിക�  ഉ�ാ�െമ�ാണ് ക���ത്;  ഇത് മറികട�ാ�  എെ��ാം

നടപടികളാണ് സം�ാന സ��ാ� സ�ീകരി�ി��ത്;

(ബി) നി�തി ഏകീകരണം നട�ിലാ�ിയാ�  അന�സം�ാന േലാ�റികെള നിയ�ി�ാെമ�് േക�

സ��ാ�  ഏെത�ി�ം തര�ി�� ഉറ�ക�  ന�കിയി�േ�ാ;  എ�ി�  ഈ ഉറ�്

നട�ിലാ��തിന് എെ��ാം നടപടിക�  സം�ാന സ��ാ�  സ�ീകരി�ി�െ��്

വ��മാ�ാേമാ?

ഭാഗ��റി വ��ി� രജി�� െച� േലാ�റി ഏജ�മാ�



2355. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഭാഗ��റി വ��ി� രജി�� െച� എ� േലാ�റി ഏജ�മാ�െ��് ജി� തിരി�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) േലാ�റി ഏജ�മാ��് േ�മനിധിയി� നി�് എെ��ാം ആ��ല��ളാണ് ലഭ�മാ��െത�്

വ��മാ�േമാ?

െകാ�ം ജി�ാ ഭാഗ��റി സബ് ആഫീസ്

2356. �ീ.ജി.എസ്.ജയലാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ം ജി�ാ ഭാഗ��റി ഓഫീസിെ� ഒ� സബ് ഓഫീസ് ചാ��രി�  ആരംഭി��തിന്

ജന�തിനിധി ന�കിയ നിേവദനം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� അതിേ�� ഇതിനകം സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ചാ��രി� ഭാഗ��റി സബ് ആഫീസ് ആരംഭി��തിന് എെ��ി�ം തട��� ഉെ��ി�

ആയത് വ��മാ�ാേമാ?

ഓഡി�് ക�ീഷ� �പീകരണം

2357. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഓഡി�് ക�ീഷ� �പീകരി���മായി ബ�െ��് ഓഡി�് വ��് ഡയ�കട�

ന�കിയ റിേ�ാ��് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��ിെ� പരിേശാധന�ായി സമ��ി�ി�േ�ാ;

ഉെ��ി� എ�ാണ് സമ��ി�ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) തേ�ശസ�യംഭരണ വ��ിെ� പരിേശാധന ���ിയായി�െ��ി�  ആയതിന് േശഷം ��ത

കാര��ി� ഉ�ായ �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ?

െക.എസ്.എഫ്.ഇ. നട�ാ�ി വ�� വിവിധ നിേ�പ പ�തിക�

2358. �ീ.എസ്.ശർ�

,, വി. അ�റഹിമാ�

,, ഡി.െക. �രളി

,, വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള േ��് ഫിനാ�ഷ��  എ��ൈ�സസ് ലിമി� ഡ് അ�പത് വ�ഷം വിജയകരമായി

���ീകരി�ിരി�� േവളയി�  െക.എസ്.എഫ്.ഇ.-െയ ��ത�  ശാ�ീകരി��തിന് ഈ

സ��ാ� ആവി�രി�ി�� �തന പ�തിക� എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;



(ബി) ചി�ി�് �റേമ െക.എസ്.എഫ്.ഇ.  നട�ാ�ി വ�� വിവിധ നിേ�പ പ�തിക�

ഏെതാെ�യാണ്;

(സി) െക.എസ്.എഫ്.ഇ.�െട �വാസി ചി�ിയി� നി�� വ�മാന�ി�െട എ� �ക കി�ബിയി�

നിേ�പി�ാ� സാധി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) െക.എസ്.എഫ്.ഇ.  ��ംബ�ീ�മായി േച��് സാധാരണ�ാരായ �ീക��് പര�ര

ജാമ��ി� ചി�ി �ട��തി�� പ�തി നട�ാ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

െക.എസ്.എഫ്.ഇ. ജീവന�ാ�െട ഡി.എ. �ടി�ിക

2359. �ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

െക.എസ്.എഫ്.ഇ.യിെല ജീവന�ാ��് നിലവി�  എ� ശതമാനം ഡി.എ.  �ടി�ിക

ന�കാ��്; ഇത് എ�േ��് ന��വാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് െവളിെ���ാേമാ?

െക.എസ്.എഫ്.ഇ. �ാ�ക�

2360. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� എ�ാ തേ�ശസ�യംഭരണ �േദശ�ളി�ം െക.എസ്.എഫ്.ഇ.  �ാ�ക�

�വ��ി�� എ�് ഉറ�വ���തിനായി ഈ സ��ാ�  എെ��ാം നടപടിക�

സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) പാല�ാട് ജി�യി�  നിലവി�  ഏെത�ാം �േദശ�ളി�  െക.എസ്.എഫ്.ഇ.  �ാ�ക�

�വ��ി���്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) പാല�ാട് ജി�യിെല എ�ാ �ാമപ�ായ�കളി�ം െക.എസ്.എഫ്.ഇ.�െട �ാ�ക�

ആരംഭി��കാര�ം പരിഗണി�ാേമാ?

െക.എസ്.എഫ്.ഇ.യിെല ഉ�ത മാേനജീരിയ� ത�ിക

2361. �ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

െക.എസ്.എഫ്.ഇ.�് സ��ാ�  ��തായി അ�വദി� ഉ�ത മാേനജീരിയ�  ത�ികയിേല�്

നിയമനം നട�ിയി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  ആയതിെ� നടപടി�മ��െട നിലവിെല �ിതി

വിശദമാ�േമാ?

കാ�ണ� പ�തി



2362. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��സ��ാരിെ� കാല�് ആരംഭി��ം പതിനായിര�ണ�ിന് േരാഗിക��്

�േയാജനകര�മായി�� കാ�ണ� പ�തി നി��ലാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) കാ�ണ� പ�തി�െട കീഴി� ഏെത�ി�ം വിഭാഗം േരാഗിക��് ലഭി�െകാ�ി�� എെ��ി�ം

ആ��ല�ം നി��ലാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) കാ�ണ� പ�തി�െട കീഴി�  ആ��ല�ം ലഭി� െകാ�ി�� ഏെത�ാം േരാഗ����

ചികി�ാ സഹായമാണ് �തിയ ഇ��റ�സ് പ�തിയി�  നി�് ഒഴിവാ�ിയത്;ഇ�രം

േരാഗിക��് ഉ�ായി�� �യാസ��  പരിഹരി��തിന് സ��ാ�  എെ��ാം നടപടിക�

സ�ീകരി�ി��്?

കാ�ണ� ആേരാഗ��ര�ാ പ�തി

2363. �ീ.പി.ഉൈബ��

,, സി.മ��ി

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്

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

മ�പടി ന��േമാ:

സം�ാന�് കാ�ണ� െബനവല�് ചികി�ാ ധനസഹായ പ�തി നി��ലാ�ി പകരം

ആേരാഗ��ര�ാ പ�തി നട�ാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

െമഡിെസപ് പ�തി

2364. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ� ജീവന�ാ��ം െപ�ഷ�കാ��മായി നട�ാ�� െമഡിെസപ് പ�തിയി� നിലവി�

എ� േപ� അംഗ�� ആയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് പ�തി ആരംഭി�ി�േ�ാെയ�തിെ� വിശദാംശ�� ന��േമാ?

െമഡിെസപ് പാേ�ജ് നിര�ക�

2365. �ീ.പി.െക.അ� റ�്

േഡാ.എം. െക. �നീ�

�ീ.മ�ളാം�ഴി അലി

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

ന��േമാ:



സർ�ാർ ജീവന�ാ�െട െപ�ഷ�കാ�െട�ം ആേരാഗ� ഇൻ�റൻസ് പ�തിയായ

െമഡിെസപിെ� പാേ�ജ് നിര�ക�  �നപരിേശാധി�വാ�  തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  വിശദവിവരം

അറിയി�േമാ?

സ��ാ� ജീവന�ാ�െട െമഡി�ൽ ഇൻഷ�റൻസ് പ�തി

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സ��ാ�  ജീവന�ാ��് നട�ിലാ�� െമഡി�ൽ ഇൻഷ�റൻസ് പ�തി

�ാബല��ിലായി�േ�ാ; വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ടി പ�തിയിൽ ജീവന�ാരിൽ നി�് എ� �പയാണ് �ീമിയം �കയായി ഈടാ�ാൻ

ഉേ�ശി��ത് ; അറിയി�ാേമാ;

(സി) ടി പ�തി നട�ിലാ��തിന് �തിയ ക�നിെയ കെ���തിന് െടൻഡ�  നടപടി

���ീകരിേ�ാ; വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ?

സ��ാ� ജീവന�ാ��ളള െമഡി�� ഇ�ഷ�റ�സ് പ�തി

2367. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സ��ാ� ജീവന�ാ��ായി ��തായി ഏെത�ി�ം െമഡി�� ഇ�ഷ�റ�സ് പ�തി

നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) േനരെ� ആവി�രി� െമഡിെസപ് ���മായി റ�് െച�ി�േ�ാ; വിശദാംശം അറിയി�േമാ;

(സി) �തിയ സാഹചര����് അ��തമായി ജീവന�ാ��് ��ത� േവഗ�ി�ം �ാേയാഗിക�മായി

�േയാജനെ��� ഇ�ഷ�റ�സ് പ�തി നട�ിലാ�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ?

ആല�ർ താ��് �ാ�് െവ��െട ൈലസൻസ്

2368. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആല�ർ താ��് ഓഫീസ് �ാ�് െവ�ർ മരണെ����ലം ജന���് ലഭിേ�� േസവനം

തട�െ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) പേരതനായ �ാ�് െവ��െട ൈലസൻസ് സറ�ർ െച�ി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) നിലവി�  �ാ�് െവ��െട േസവനം തട�െ��ത് പരിഹരി�ാൻ അടിയ�ിര നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

��പ�വില, ആധാരം രജിേ�ഷൻ ഫീസ് എ�ിവയി�െട�� വ�മാന�ി� �റവ്



2369. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ��പ�വില,  ആധാര രജിേ�ഷൻ ഫീസ് എ�ിവയി�െട�� വ�മാന�ി� ഓേരാ വർഷ�ം

�റവ് വ��തിെ� കാരണ�െള സംബ�ി�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �മി�െട ന�ായവിലയി�  ഉ�ായ വർ�നവ് ഇതിന് കാരണമായി ക���േ�ാ;

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �മി�മായി ബ�െ�� നിേ�പം �റ��തിെ��ം തദ�സരണമായി ��പ� വില വ�മാനം

�റ��തിെ��ം കാരണ�� സംബ�ി�് പരിേശാധി�ാൻ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

ചകിരിനാര് ഉപേയാഗം

2370. �ീ.സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

ചകിരിനാര് ഉപേയാഗി�് ശ�നിയ�ണ�ി�� അക��ിക് പാന�ം ൈ��ഡി� ബദലായ

േബാ��ം നി��ി�ാ�� പ�തി ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

പ�െ�ാ�് സംഭരണം

2371. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) പ�െ�ാ�് സംഭരി��തിനായി ക�േസാ�ഷ�ം �പീകരി��തി�� നടപടി�െട �േരാഗതി

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െെപ�ക ഇനമായ അ�െത�് കയറി� �േത�കപരിഗണന ന�കി ഇവ ഉ�പാദി�ി��

സംഘ�െള�ം െതാഴിലാളികെള�ം സംര�ി��തിനായി എെ��ി�ം പ�തിക�

ആരംഭി�ി�േ�ാ; ആയ� വിശദമാ�ാേമാ?

കയ� േമഖല

2372. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� കയ� േമഖല അതീവ ��തരമായ �തിസ�ി േനരി��െവ�ത് വ�തയേ�;

എ�ി� അതി�� കാരണ�� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) �തിസ�ി മറികട�വാ�  െപാ�േമഖലാ �ാപനമായ കയ�  േകാ��േറഷ�  റിയല��മായി

സഹകരി�വാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ; ഏെതാെ� േമഖലകളിെല�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) 2007െല കയ�  േകരളയി�  തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന���ായി  100  േകാടി �പ�െട

കയ� �വ�ം ന�കാെമ� കരാറി� ഒ�വ�ി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;



(ഡി) ��ത ധാരണ �കാരം കയ� �വ�ം ന��വാ� സാധി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� എ�െകാെ��്

വ��മാ�ാേമാ?

കയ� േമഖല�െട നവീകരണം

2373. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കയ�  േമഖല�െട നവീകരണ�ിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി� വ��ത്;

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) കയ� േമഖലയി� �വ��ി�� െതാഴിലാളിക��് പരമാവധി െതാഴി� ലഭ�മാ��തിേല�ായി

അടി�ാന വ�വായ െതാ�് അന�സം�ാന�ളി� നി�ട�ം ലഭ�മാ��തിന് എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി� വ��ത്;വ��മാ�ാേമാ;

(സി) കയ� വ�വസായ�ി� സ��ണ നവീകരണം നട�ിലാ��തിന് ത�ാറാ�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

കയ� നി��ാണ േമഖല�െട ആ�നികവ�കരണം

2374. �ീ.െക.�േരഷ് ���് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കയ� നി��ാണ േമഖലയിെല ആ�നികവ�കരണ�ിനായി ഈ സ��ാ� സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ��ാമാണ്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈ േമഖലയിെല ൈവവിധ�വ�കരണം, ഗേവഷണം എ�ിവ�് 2016 �ത� 2019 വെര��

സാ��ിക വ�ഷ�ളി� എ� �പ െചലവഴി�; വിശദമാ�േമാ?

2019-� നട� കയ� േകരള

2375. �ീമതിഷാനിേമാ� ഉ�ാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2019-�  നട� കയ�േകരള സം�ാനെ� കയ�  േമഖല േനരി�� ��തരമായ

�ിതിവിേശഷം പരിഹരി��തിന് സഹായമാ�െമ�് വിലയി���േ�ാ;

(ബി) ചകിരിനാര് ഉപേയാഗി�് ശ�നിയ�ണ�ിനായി അ���ി�് പാന�  നി��ി��തിന്

ധാരണയായി�േ�ാ;  ഇതിന് �റെമ േവെറ ഏെതാെ� േമഖലകളിലാണ് ധാരണാപ�ം

ഒ�ി�ി��ത്;

(സി) കയ�  േകരളയി�  കയ�  �വ��ിന് ഓ�ഡ�  ലഭി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ആരി�

നിെ�ാെ�യാെണ�ം എ� േകാടി �പ�േടതാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ?

െക.സ�ി�് േപാ���



2376. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�വസായ സംരംഭക��് ഓ�െെലനി�െട അ�മതി ന���തി�� െക-സ�ി�് േപാ��ലി�

രജി��  െച� അേപ�കളി�  എ�െയ��ിന് അ�മതി ന�കാ�  ബാ�ി�െ��്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) െക-സ�ി�് േപാ��� വഴി അ�മതി ന���തിന് സമയ പരിധി നി�യി�ി�േ�ാ; എ�ി� എ�

സമയ�ി��ി� അ�മതി ന�െമ�് െവളിെ���േമാ?

സഹകരണ സംഘ���് വ�വസായം ആരംഭി��തിന് സർ�ാർ �മി ലഭ�മാ��തിന് നടപടി

2377. �ീമതി �. �തിഭ : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� സഹകരണ സംഘ���് വ�വസായം ആരംഭി��തിന് സർ�ാർ വക �മി

ലഭ�മാ��തിന് നിലവി� എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വ��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) സഹകരണേമഖലയി� വ�വസായ സംരംഭം ആരംഭി��വർ�് വ�വസായ വ��് എെ��ി�ം

േ�ാ�ാഹനേമാ സഹായേമാ ന�കിവ��േ�ാ; ഇെ��ി� ആേലാചി�േമാ;

(സി) വ��ിക�േ�ാ സ�കാര��ാപന��േ�ാ വ�വസായം ആരംഭി��തിന് �മി ന���തി�ം

�ര�ിതമായി സർ�ാരി�  തെ� ��ത �മി നി�ി�മായിരി��തിനാ�  സഹകരണ,

വ�വസായ വ��ക�  ത�ി�  �മി ൈകമാ��തിന് �താര�ത�ം േവഗത�ം ഉ�ാ��തിന്

നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�് അറിയി�േമാ?

അമരവിള ��ക� വ�വസായ സഹകരണ സംഘ�ിെ� െതരെ���്

2378. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

െന�ാ�ി�കര അമരവിള ��ക�  വ�വസായ സഹകരണ സംഘ�ിെ� െതരെ���മായി

ബ�െ��് പ�ികജാതി മ�ല�ി�  മ�സരി� വ��ി പ�ികജാതി ഹി� സ��ിഫി��്

ന�കിയ�മായി ബ�െ��് ൈഹേ�ാടതിയി� ഖാദി വ�വസായ വക�് ന�കിയ 36044/18

ന�� ഹ�ജി�െട നിലവിെല അവ� എെ��് വ��മാ�േമാ?

െക-സ�ി�്

2379. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാരിെ� കാലയളവി�  ��  -  ഇട�രം  -  െച�കിട േമഖലയി�  എ� �തിയ

സംരംഭ�� ആരംഭി�ി��്;

(ബി) െക-സ�ി�് ഓ�െെല� രജിേ�ഷ� േപാ��� പരി�രി�തി�െട എെ��ാം ആ��ല��ളാണ്



വ�വസായ രജിേ�ഷ� നട�ാനാ�ഹി��വ��് ലഭ�മാ�ക; വിശദമാ�േമാ?

�തിയ വ�വസായ���് സ�ിഡി

2380. �ീ.എം. സി. കമ��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഈ വർഷം ഏ�ി�  ഒ�് �ത�  രജി�ർ െച�� �തിയ വ�വസായ���്

െതാഴിലവസര��െട അടി�ാന�ി�  സ�ിഡി ന�കാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ;  എ�ി�

വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

�തിയ വ�വസായ���് സബ് സിഡി

2381. �ീ.സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ��

മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഈ വ�ഷം ഏ�ി�  ഒ�് �ത�  രജി��  െച�� �തിയ വ�വസായ���്

െതാഴിലവസര��െട അടി�ാന�ി�  സബ് സിഡി ന�കാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;  എ�ി�

വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

�തിയ വ�വസായ���ളള സ�ിഡി

2382. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ�

,, പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

2020 ഏ�ി� ഒ�് �ത� രജി�� െച�� �തിയ വ�വസായ���് െതാഴിലവസര��െട

അടി�ാന�ി� സ�ിഡി ന�കാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ?

സ��ാ� ഇ-മാ���ിംഗിെല �ാ���് �ാപന��

2383. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഗവ�െമ�് ഇ-മാ���് �യിസ് എ� �ീമി� സം�ാന �ാ���് മിഷന് കീഴി�ളള �ാ���്

�ാപന�ളി� നി�് �ഷി, േവ�് മാേനജ് െമ�്,സാനിേ�ഷ�, വ�വസായം എ�ീ േമഖലയിെല

�ാപന�െള ഉ�െ���ിയി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �ാ���് മിഷനി� രജി�� െച� �ാപന���് സ��ാ� പ�തികളി� േനരി�് സാധന��

വിതരണം നട��തിന് എ� ല�ം �പ�െട പരിധിയാണ് നി�യി�ി��ത് എ�്

വ��മാ�േമാ; ആയതിേല�് െട�ഡ� നടപടി�മ�� ആവശ��േ�ാ എ�് വിശദമാ�േമാ?



െക.എം.എം.എ�. െ� �വർ�നം

2384. �ീ.വി.ഡി.സതീശ�

,, വി.പി.സജീ��

,, അ�വ� സാദ�്

,, എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി�  ഏ��ം ��ത�  ലാഭ�ി�  �വ��ി�ി�� െക.എം.എം.എ�. ന��ിേല�്

����� എ� വാ�� വ�താപരമാേണാ;  എ�ി�  അതി�ളള കാരണ��

എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െക.എം.എം.എ�.-െ� കരിമണ�  ഖനനാ�മതി റ�ാ�ിെകാ�് ൈമനിംഗ് ആ�് ജിേയാളജി

വ��് ഉ�രവ് �റെ��വി�ി�േ�ാ; എ�ി� അതി�ളള കാരണം എ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) െബനിഫിഷിേയ�ഡ് ഇ�മൈന�് �റ�് നി�ം വാ�ി ക�നിയി�  ഉ�ാദനം നട�വാ�

തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  എ�ിൽ ഏെതാെ� ക�നിയി�  നി�ം ഇത് വാ�വാനാണ് കരാറി�

ഏ�െ��ി�ളളത്; വിശദാംശം ന��േമാ?

േകരള േസാ�് പരി�രണം

2385. �ീ.പി.െക.അ� റ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള േസാ�് �ളി��തി�ം �ണി അല��തി�ം വിവിധ ഇനം �ണനിലവാര�ളള േസാ�ക�

ഉ��ാദി�ി��െ��ി�ം മാറിയ സാഹചര��ി�  ഉ�����  പരി�രിേ��തായി

സ��ാരിന് അഭി�ായ�േ�ാ; വിശദവിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) എ�ി�  അല� േസാ�് ബാ�ക�� �റേമ വാഷിംഗ് െമഷീനി�  അല��തിന�േയാജ�മായ

�ണേമ�മേയാെട േസാ�് പൗഡ�  മാ���ി�  ലഭ�മാ��തിന് ആവശ�മായ നടപടിക�

സ�ീകരി�ാ� േകരള േസാ�ി� നി�േ�ശം ന��േമാ?

കാസർേഗാഡ് ബി.എ�്.ഇ.എൽ. ജീവന�ാ�െട ശ�ളം

2386. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസർേഗാഡ് ബി.എ�്.ഇ.എൽ.  -ൽ ഇേ�ാ�  എ� ജീവന�ാരാണ് ഉ�െത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇവർ�് എ�മാസമായി ശ�ളം കി��ി� എ�ം ഈ �തിസ�ി�് കാരണെമെ��ം

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) മാസ�േളാളം ശ�ളം കി�ാെത വ�േ�ാ�  പ�ിണിയിേല�് എ�െ�റിയെ���



ജീവന�ാ�െട�ം ��ംബ��െട�ം ദയനീയ അവ� സർ�ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ

;എ�ിൽ സ�ീകരി� ആശ�ാസ നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) കാസർേഗാഡ് ജി�യിെല െപാ�േമഖല �ാപനമായ ബി.എ�്.ഇ.എൽ.-െന�ം ആ

�ാപന�ിെല ജീവന�ാെര�ം ര�ി�ാൻ എെ��ി�ം നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ?

െപാ�േമഖലാ �ാപന�� ഏെ����തി�� നടപടിക�

2387. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ്

,, െക.ഡി. �േസന�

,, പി.വി. അ�വ�

,, എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക� സ��ാ�  വി�ഴി�� സം�ാനെ� െപാ�േമഖലാ �ാപന��  ഏെ���ാ�

സം�ാനം സ��ത അറിയി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) െവ�� ന�സ് �ി�് ലിമി�ഡ് ഏെ����തി�� െചലെവ�യാണ്; വ��മാ�േമാ;

(സി) ക�ിേ�ാട് ഇ��െമേ�ഷ�  ലിമി�ഡ്,  കാസ�േഗാഡ് െഭ�  ഇ.എം.എ�  എ�ിവ

ഏെ����തിനായി സ�ീകരി� വ�� നടപടിക� അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ആേരാഗ� രംഗെ� �േ�യ സാ�ി��മായ എ�്.എ�.എ�. ൈലഫ് െകയ�  ലിമി�ഡിെ�

��വ�  ഓഹരിക�ം വി��ാ�  േക� സ��ാ�  തീ�മാനി�ി�� സാഹചര��ി�  അവ

സം�ാന�ി� ൈകമാറാ� ആവശ�ം ഉ�യി�േമാ;

(ഇ) െപാ�േമഖലാ �ാപന�െള സംര�ി��തി� സ�ീകരി�വ�� �ധാന നടപടിക�

എെ�ാെ�െയ�് അറിയി�ാേമാ?

െപാ�േമഖലാ വ�വസായ �ാപന�ളിെല ശ�ളപരി�രണം

2388. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാരിെ� കാലയളവി�  എ� െപാ�േമഖലാ വ�വസായ �ാപന�ളിൽ

ശ�ളപരി�രണം നട�ിലാ�ിയി��്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) െപാ�േമഖലാ വ�വസായ �ാപന�ളിെല ശ�ളപരി�രണം സമയബ�ിതമായി

നട�ിലാ�ാ�� നടപടി സ�ീകരി��തിന് ��ഗണന നൽ�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

ന��ി� �വ��ി�� െപാ�േമഖലാ �ാപന��

2389. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) സം�ാന�് ന��ി�  �വ��ി�� െപാ�േമഖലാ �ാപന��  ഏെത�ാം എ�്

വ��മാ�േമാ; ഓേരാ �ാപന�ിെ��ം ന�ം എ�െയ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) നിലവി� ന��ി� �വ��ി�� െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളി� എ� ജീവന�ാരാണ് േജാലി

െച��െത�് വ��മാ�േമാ?

െക�േ�ാ� ഉ�പാദി�ി�� ഹിയറിംഗ് എ�ഡ്

2390. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  െപാ�േമഖലാ�ാപനമായ െക�േ�ാ�  ന�ി �ണി�് ഉ�പാദി�ി�� ഹിയറിംഗ്

എ�ഡ് ഉ�പ�ം മാ���് െച�ാ� വ�വസായ വ��് സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സ��ാരിെ� വിവിധ വ��ക�  വിവിധ പ�തികളി�െട നട�ിലാ�� േക�വി സംബ�ി�

കാര��ളി� ഈ ഹിയറിംഗ് എ��ക� െട�� നടപടികളി�ാെത പ�േ�സ് െച�ാ� വ�വസായ

വ��് നട�ിയ �വ��ന�� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത� സ��ാ� വ��ക�, ഇതര �ാപന�� എ�ിവിട�ളി� നട�ിലാ�� പ�തികളി�

ഹിയറിംഗ് എ��ക�  ഈ �ാപന�ി�  നി�ം പ�േ�സ് െച��തിന് �േത�ക ഇളവ്

അ�മതിക� ലഭ�മാ�ാ� വ��് ��െെകെയ��േമാ എ�് അറിയി�േമാ?

െപാ�േമഖലാ�ാപന��െട ലാഭം

2391. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം വ�വസായ വ��ിന് കീഴി��

െപാ�േമഖലാ�ാപന�ളി� ഏെതാെ� ലാഭ�ിലായി�െ��ം ഇവ നാളി�വെര എ� േകാടി

�പ�െട ലാഭ��ാ�ിയി�െ��ം വ��മാ�ാേമാ?

വ�വസായ �േരാഗതി ത�രിതെ����തിന് നടപടി

2392. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സം�ാനെ� വ�വസായ �േരാഗതി ത�രിതെ����തിനായി വ�വസായം ആരംഭി��തി��

വിവിധ അ�മതിക�  േവഗ�ിലാ��തിന് സ��ാ�  എെ�ാെ� നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ?

വ�വസായ നിേ�പക സൗ�മാ�ാ� നടപടി



2393. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ��

മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വ�വസായ നിേ�പക സൗ�ദ സം�ാനമാ�ി മാ��തിനായി ഈ സ��ാ�

സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാനെ� വിവിധ വ��കളി�  നി�ം വ�വസായം ആരംഭി��തിന് എ�.ഒ.സി.

ലഭി��തിന് അകാരണമായ കാലതാമസം ഉ�ാ��െവ� സംരംഭക�െട ആേ�പം

പരിഹരി��തിനായി സ�ീകരി�വാ� ഉേ�ശി�� നടപടിക� വിശദീകരി�ാേമാ?

േ�ാബ� ഇ�െവേ��് മീ�്

2394. �ീ.ടി.െജ. വിേനാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജ�വരിയി�  നട� േ�ാബ�  ഇ�െവേ��് മീ�ി�  സം�ാനെ� ��ത�  വ�വസായ

സൗ�ദമാ��തി�� നി�േ�ശ�� �േ�ാ�് െവ�ി�േ�ാ; എ�ി� ഏെതാെ� േമഖലകളിലാണ്

ഇനി�ം പരി�ാര�� േവ�െത�് നി�േ�ശി�ി��ത്; അറിയി�ാേമാ;

(ബി) �തിയ െക�ിട നി��ാണ ച��� നി��ാണ േമഖലെയ �തിസ�ിയിലാ�ിെയ� ആേ�പം

ഉ�ായി�േ�ാ;  എ�ി�  അത് പരിഹരി��തിന് എ�് നി�േ�ശമാണ് ഇ�െവേ��് മീ�ി�

ഉ�ായെത�് െവളിെ���േമാ;

(സി) േ�ാബ� ഇ�െവേ��് മീ�് സം�ാന�ിെ� വ�വസായ േമഖലയി� എെ�ാെ� ചലന��

ഉ�ാ�െമ�ാണ് �തീ�ി��ത്; വ��മാ�േമാ?

അെസ�ഡ് 2020 വ�വസായ സംഗമ�ിെല പ�തി നി�േ�ശ��

2395. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ്

,, പി.െജ.േജാസഫ്

,, സി.എഫ്.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അെസ�ഡ് 2020 വ�വസായ സംഗമ�ിെല പ�തി നി�േ�ശ�� േവഗ�ി� നട�ിലാ�ാ�

സ�ീകരി� വ�� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് ഇ�െവ�്െമ�റ് െഫസിലിേ�ഷ�  െ�േമാഷ�  കൗ�സി�  �പീകരി�വാ�

ഉേ�ശ��േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(സി) അെസ�ഡ് 2020 വ�വസായ നിേ�പ സംഗമ�ി� അ�മതി ന�കിയി���ം താ�പര�പ�ം

ലഭി��മായ പ�തിക�െട വിശദവിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ?

േകരള �ാ���് മിഷെ� േപ��് സഹായ പ�തി



2396. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ��

മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള �ാ���് മിഷെ� േപ��് സഹായ പ�തി�െട �വ��ന �േരാഗതി

വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തിയിേല�് ��ത� �ാ���കെള�ം വിദ�ാ��ികെള�ം ആക�ഷി�� തര�ി�

നിലവി�  തിരിെക ന��� �ക വ��ി�ി�� കാര�ം പരിഗണിനയി�േ�ാ എ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�മായി ബ�െ��്  2018-� േശഷം എെ��ാം പരിപാടികളാണ് �ാ���് മിഷ�

സംഘടി�ി�െത�് അറിയി�ാേമാ?

റബ� അധി�ിത വ�വസായ പാ��്

2397. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018-19 െല ബജ�ി� �ഖ�ാപി� റബ� അധി�ിത വ�വസായ പാ��് ആരംഭി��തി��

നടപടിക� ഏ�ഘ��ിലാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ാ�  നിേയാജകമ�ല�ിെല പാറേ�ാട് പ�ായ�ി�  ഇത് സംബ�ി�് പഠനം

നട�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ��ത പ�തി�െട നി��ാണം എേ�ാ� ആരംഭി�ാ� കഴി�ം എ�് വ��മാ�േമാ?

പാല�ാട് ജി�യി� വ�വസായ വ��് നട�ാ�ിയ പ�തിക�

2398. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഈ സർ�ാർ അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം വ�വസായ വ��് പാല�ാട് ജി�യി�

നട�ാ�ിയി�� പ�തിക�  എെ�ാെ�യാെണ�് നിേയാജകമ�ലാടി�ാന�ി�

വ��മാ�ാേമാ?

സം�ാന�് �തിയ വ�വസായ സംരംഭ��

2399. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

,, വി.എസ്.ശിവ�മാ�

,, ഐ.സി.ബാല���

,, ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വ�വസായ സൗ�ദമാ��തിന് ഈ സ��ാ�  സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ�ാെ�യാണ്;



(ബി) വൻകിട വ�വസായ േമഖലയിൽ ഏെത�ി�ം �തിയ വ�വസായ�� ആരംഭി�ി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ

ഏെതാെ�; വ��മാ�േമാ;

(സി) എം.എസ്.എം.ഇ.  േമഖലയിൽ �ാപന�� ആരംഭി�ി�േ�ാ;  ഇതി�െട എ� നിേ�പം ഈ

േമഖലയിൽ ഉ�ായി എ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) വ�വസായ സൗ�ദമാ��തി�� നിയമം വ�േശഷം കിൻ� വ�വസായ സംരംഭക��് �മി

അ�വദി�ി�േ�ാ;  എ�ിൽ ��ത �മിയിൽ ഇതിനകം എ� സംരംഭ��  ആരംഭി�;

അറിയി�േമാ;

(ഇ) സം�ാന�് ��തൽ സംരംഭകെര ആക�ഷി�വാൻ കിൻ� ആവി�രി�� �തിയ

പ�തിക�െട വിശദാംശം നൽ�േമാ?

വയനാട് ജി�യിെല െച�കിട വ�വസായ പ�തിക�

2400. �ീ.ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വയനാട് ജി�യി� ��ംബ�ീ�മായി ബ�െ��് ഏെത�ി�ം തര�ി�ളള െച�കിട വ�വസായ

പ�തിക� ആവി�രി�ാ� സ��ാ� പ�തി�േ�ാ; ഉെ��ി� അവ ഏെത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െച�കിട വ�വസായ പ�തികെള േ�ാ�ാഹി�ി�ാ� ഇൗ സ��ാ� നട�ിലാ�� പ�തിക�

ഏെത�ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ?

വ�ി��് മ�ല�ി� െച�കിട വ�വസായ സംരംഭകെര േ�ാ�ാഹി�ി�� പ�തി

2401. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�ി��് മ�ല�ി� െച�കിട വ�വസായ സംരംഭകെര േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് എെ��ാം

നടപടിക� സ�ീകരി�ി��് എ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) വ�ി��് മ�ല�ി�  വനിതാ സംരംഭക��് േ�ാ�ാഹനം ന���തിന് എെ��ാം

നടപടികളാണ് വ�വസായ വ��് ആവി�രി�ി��ത് എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

പര�രാഗത വ�വസായ േമഖല�െട ഉ�മനം

2402. �ീ.െജയിംസ് മാത�

,, െക. ദാസ�

,, എസ്.രാേജ��

,, സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� പര�രാഗത വ�വസായ േമഖല�െട ഉ�മന�ിനായി ഇൗ സ��ാ�

സ�ീകരി�ി�ളള നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് അറിയി�ാേമാ;



(ബി) പര�രാഗത വ�വസായ േമഖലയിെല െതാഴിലാളിക��് െമ�െ�� �ലി ലഭ�മാ��തി�ം

അവ�െട െതാഴി�, വ�മാനം എ�ിവ ഉറ� വ���തി�ം എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി�ളളത്;വിശദമാ�േമാ;

(സി) പര�രാഗത ഉ����െട െെവവി��വ��രണ�ി�ം അവ�െട വിപണന�ിന് ഫല�ദമായ

ക�വട വിതരണ ത���  ആവി�രി��തി�ം സ�ീകരി�ി�ളള �തന മാ����

എെ��ാമാണ്;വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) പര�രാഗത വ�വസായ േമഖലെയ �തി�ലമായി ബാധി�ാ�വിധം ഉ�ാദന ��ിയയിെല

യ�വ��രണ�ി�െട ഇൗ േമഖല�െട ആ�നികവ��രണ�ി�ളള എെ��ാം

പ�തികളാണ് ആവി�രി�ി�ളളെത�് വ��മാ�ാേമാ?

വയനാട് ജി�യി� േകരള �ാ�് കാ�ി സം�രണ േക�ം �ാപി�വാ� നടപടി

2403. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വയനാട് ജി�യി�  േകരള �ാ�് കാ�ി സം�രണ േക�ം �ാപി��തി�� പ�തി

ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിെ� ഭാഗമായി എെ��ി�ം പഠനം നട�ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ��ത റിേ�ാ��്

ലഭി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത റിേ�ാ��ിെ� അടി�ാന�ി� കാ�ി സം�രണ േക�ം എ�േ��് �ാപി�വാ�

സാധി�െമ�് െവളിെ���േമാ; വ��മാ�േമാ?

െകാ�ി - പാല�ാട് വ�വസായ ഇടനാഴി

2404. �ീ.എസ്.ശർ�

,, പി.െക. ശശി

,, െക.െജ. മാ�ി

,, �രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ി  -  പാല�ാട് വ�വസായ ഇടനാഴി�െട േ��് സേ�ാ��് എ�ിെമ�ിെല വിശദാംശ��

െവളിെ���േമാ;

(ബി) �ലം ഏെ����ം വികസന�ം ഏെതാെ� ഏജൻസിക�െട �മതലയാണ്;  �മി കെ��ി

അടി�ാന സൗകര��� വികസി�ി��തി�� നടപടിക� ആരംഭി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) വ�വസായ അടി�ാന സൗകര� വികസന�ിനായി കി�ബി വഴി നട�� �വ��ന�േള�ം

സ�കാര� സംരംഭകെര ആക�ഷി�ാനാ�� വിവിധ പ�തികെള�റി�ം അറിയി�ാേമാ?

കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല ചീേമനി വ�വസായ പാ��്



2405. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല ചീേമനി വ�വസായ പാ��ിനായി േകരള ബജ�്  2019-20-� നാ�

േകാടി �പ വകയി��ിയി�ം നാളി�വെരയായി ഭരണാ�മതി ന��വാ�� നടപടി

�ിരീകരി�ാ� കഴിയാെത വ��െത�െകാെ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ബജ�ി� �ക വകയി��ാ� എ� �തിയ േ�ാജ�കളാണ് വ�വസായ വ��ി� ��തായി ഈ

സാ��ിക വ�ഷം �ഖ�ാപി�ി��െത�് അറിയി�ാേമാ?

െഗയി� ��തി വാതക ൈപ�് ൈല� പ�തി

2406. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െഗയി�  ��തി വാതക ൈപ�് ൈല�  പ�തി�െട നി��ാണ �േരാഗതി

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ക�� ജി�യി� െഗയി� ��തി വാതക ൈപ�് ൈല� പ�തി�മായി ബ�െ�� ���ിക�

���ിയായി�േ�ാ;

(സി) പ�തി�ായി �മി ഏെ�����മായി ബ�െ��് ഇ�വെര എ� �പ ��ടമക��്

ന�കിയി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ?

��റ െക� ഫാ�റിയിെല അ��ി�ഡ് േലബ� ത�ികയിെല നിയമനം

2407. �ീ.ജി.എസ്.ജയലാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക�  (KEL)  ഫാ�റിയി�  അ��ി�ഡ് േലബ�  ത�ികയിേല�്  28.5.2014-െല

േനാ�ിഫിേ�ഷ�  �കാരം  2017-�  �സി�ീകരി� റാ�് ലി�ി�  എ� േപ�  ഉ�െ��ി��്;

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത റാ�് ലി�ി�  നി�ം എ�േപെര നിയമി�െവ�ം നിയമനം ലഭി�വ��് എ� കാലം

േജാലിയി� �ടരാ� കഴി�െവ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) നിയമനം ലഭി� എ�േപ� ഇേ�ാ�ം േജാലിയി� �ട��െ��ം ��ത ലി�ി� നി�ം നിയമനം

ലഭി�വ��് �ിര നിയമനം ന�കാ�ത് എ�െകാെ��ം വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) െക�  ഫാ�റികളിൽ അ��ി�ഡ് േലേബ�ിെ� എ� ഒഴി�ക�  നിലവി��്;  വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ;

(ഇ) ��റ െക�  ഫാ�റിയി�  �തിയതായി ആരംഭി�� േ�ാജ�് ഏതാെണ�ം ��ത

േ�ാജ�ി�െട ലഭ�മാ�� െതാഴിലവസര�� എ�െയ�ം വിശദമാ�േമാ?

കി�� നട�ാ�� പ�തിക�



2408. �ീ.എം. സ�രാജ്

,, പി. ഉ�ി

,, ��ഷ� കട��ി

,, െക.വി.അ�� ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�വസായ���േവ� അടി�ാന സൗകര�ം വികസി�ി��തിന് കി�� �േഖന നട�ിവ��

�വ��ന��  എെ��ാമാണ്;  സ�കാര� വ�വസായ എേ��ക�  അ�വദി�ാ�

തീ�മാനമായി�േ�ാ;  അവ�ളള ആ��ല���ം നിബ�നക�ം എെ��ാമാെണ�്

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) കി�� നട�ാ�� വ�കിട പ�തികളായ പാല�ാട് െമഗാ �ഡ് പാ��്, ഡിഫ�സ് പാ��്,

എറണാ�ളം െപേ�ാ െകമി��  പാ��് �ട�ിയവ�െട നിലവിെല �ിതി അറിയി�ാേമാ;

സംേയാജിത െെറസ് പാ��ക��ളള �വ��നം ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(സി) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ിെല�ിയേശഷം കി�� വഴി എ� വ�വസായ���് �മി

അ�വദി�ാനാെയ�ം അ�വഴി ��ി�ാനായ െതാഴിലവസര��  എ�െയ�തിെ��ം

കണ�ക� ലഭ�മാേണാ?

ഏനാദിമംഗലം കി�� പാ��്

2409. �ീ.െക.�. ജനീഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ�ി നിേയാജകമ�ല�ിെല ഏനാദിമംഗല�് �വ��ി�� കി�� പാ��ി� സ��ാ�

ഉടമ�തയി�� െതാഴിലധി�ിത വ�വസായ �ണി�ക� ആരംഭി��ത് സംബ�ി� പ�തിക�

പരിഗണനയി�േ�ാ എ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) എ�ി� അവ ഏെത�ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

കി���െട കീഴി� �തിയ വ�വസായ പാ��ക�

2410. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി���െട കീഴി� �തിയ വ�വസായ പാ��ക� �ാപി�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;  എ�ി�

എവിെടെയ�ാമാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) എ� ഏ�� �ലമാണ് ഇതിനായി ഏെ��േ��െത�ം ഇതിനാ�ളള നടപടി�മ�� ഏത്

ഘ��ിലാെണ�ം െവളിെ���ാേമാ?

െവ�� ഹി��ാ� ന�സ് �ി�് ലിമി� ഡിെ� ൈകമാ�ം



2411. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക� െപാ�േമഖല �ാപനമായ െവ�� ഹി��ാ� ന�സ് �ി�് ലിമി� ഡ് (എ�്.എൻ.എൽ.)

സം�ാന സ��ാരിന് ൈകമാറാ� നാഷണ� ക�നി േലാ �ീബ�ണലിെ� (എൻ.സി.എൽ.ടി.)

ഡ�ഹി ബ�് ഉ�രവി�ക��ാേയാ എ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇ� വഴി ക�നി�െട നിലവിെല ��വ�  സാ��ിക ബാധ�ത�ം സം�ാന സ��ാ�

ഏെ���േമാ; എ�ി� ഇതിനായി എ� �പ െചലവഴി�ം എ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) �ധാനമാ�ം എെ�ാെ� ബാധ�തകളാണ് സ��ാ�  ഏെ���ക;  ജീവന�ാ�െട�ം

െതാഴിലാളിക�െട�ം �േദശവാസിക�െട�ം സ����ം �തീ�ക�ം നിറേവ��തിനായി

സ��ാ� എെ�ാെ� നടപടിക� ൈകെ�ാ�ം എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

പാല�റം സി��് വികസനം

2412. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ��

മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഒ��ാലം അസം�ി മ�ല�ിെല വ�വസായ �ാപനമായ പാല�റം സി��ിെ�

വികസന�ിനായി ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം എെ��ാം നടപടിക�

സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം പാല�റം സി��ിെ� വികസന�ി�ം

നവീകരണ�ി�മായി എ� �ക െചലവഴി�െവ�് അറിയി�ാേമാ;  1.06.2016  �ത�

31.12.2019 വെര�� കണ�് വാ�ഷികാടി�ാന�ി� ലഭ�മാ�ാേമാ?

��ി�റം മാ�േ�ാ െട�് സഹകരണ �ി�ിംഗ് മിൽ

2413. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ി�റം മാ�േ�ാ െട�് സഹകരണ �ി�ിംഗ് മി�ി�  ഭരണസമിതി െതരെ���്

നട�ാ�തിെ� കാരണം വ��മാ�േമാ;

(ബി) മാ�േ�ാ െട�ി� �� വ�ഷ�ി� ��തലായി അ�ിനിേ��ീവ് ക�ി�ി ഭരണം നട��ത് ഏത്

ച�ം അ�സരി�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) നിലവിെല അ�ിനിേ��ീവ് ക�ി�ി എ� േപെര താ��ാലികമാ�ം എ� േപെര �ിരമാ�ം

നിയമി�;

(ഡി) നിയമനം നട�ിയവ�െട േപര്,  േയാഗ�ത,  �വ��ന പരിചയം,  ത�ിക�െട േപര്,  ശ�ളം,

നിയമനകാലയളവ് എ�ീ വിവര�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഇ) താ��ാലിക നിയമനം നട�ിയത് എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�ി� നി�ം ലി�് വാ�ിയി�ാേണാ;

എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�ി� നി�ം എൻ.ഒ.സി. വാ�ിയി�േ�ാ;



(എഫ്) എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�ി�  നി�ം ലി�ം എൻ.ഒ.സി.  വാ�ാെത നട�ിയ ��വ�

നിയമന��ം റ�് െച��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

ആ��രി� ഇലേ�ാണിക് വ�വസായ പാ��്

2414. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ��രി�  ഇലേ�ാണിക് വ�വസായ പാ��് �ാപി��തി�ളള പ�തി ഏത്

ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതിനായി എ� ഏ�� �ലമാണ് ഇതിനകം ഏെ���ത്;  എ� ഏ�� �ലം �ടി ഇനി

ആവശ�മായി വ�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത വ�വസായ പാ��ി�  ഏെതാെ� ക�നിക�  ഇതിനകം താ�ര�ം �കടി�ി�െവ�്

െവളിെ���ാേമാ;

(ഡി) എ�േ��് ��ത പാ��് �വ��ന�മമാ�െമ�് വ��മാ�േമാ?

ചവറ െക.എം.എം.എ�.-�� ഖനനാ�മതി

2415. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി

,, പി.ഉൈബ��

,, െക.എം.ഷാജി

,, സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ��

മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�േമഖലാ �ാപനമായ ചവറ െക.എം.എം.എ�.-�� ഖനനാ�മതി ൈമനിംഗ് ആ�്

ജിേയാളജി വ��് റ�് െച�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം അറിയി�േമാ;

(ബി) സ�കാര� ക�നികളി� നി�് സി��ിക് �ൈ�� വാ��തി�േവ�ിയാണ് ഖനനാ�മതി റ�്

െച�െത� ആേ�പം പരിേശാധി�ി�േ�ാ; എ�ി� എ�നടപടി സ�ീകരിെ��് വ��മാ�േമാ?

കരിമണ� ഖനനം

2416. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കരിമണ� ഖനനം സംബ�ി�് സം�ാന സ��ാരിെ� നയം എ�ാെണ�് വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി� ഉ�ര�ക�െട പക��ക� ലഭ�മാ�ാേമാ?

രാസ പരിേശാധനശാലക�െട �വ��നം



2417. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ��

മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈമനിംഗ്  &  ജിേയാളജി വ��ിെ� കീഴി�� രാസ പരിേശാധനശാലക�െട �വ��നം

സംബ�ി�് വിലയി��� നട�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത രാസ പരിേശാധനശാലയി�  ശാ�ീയമായ എെ��ാം ആ�നിക സൗകര��ളാണ്

നിലവി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;  ��ത സൗകര���  ഏ�െ����തിനായി ഈ

സ��ാരിെ� കാലയളവി� എ� �ക െചലവഴി�ി��്; ഇനം തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) രാസപരിേശാധന�ായി െപാ�ജന��  ന��� പദാ����  പരിേശാധി�് ന���തിന്

കാലതാമസം േനരി��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഈ സ��ാരിെ� കാലയളവി� െപാ�ജന�ളി� നി�ം എ� സാ�ി�ക� പരിേശാധി�ാ�

ലഭി�ി��്;  അവയി�  എ� സാ�ി�ക��് ഇനി�ം പരിേശാധനാഫലം ലഭ�മാ�ാ��്;

വിശദമാ�ാേമാ?

ൈക�റി ഉ���� ഉപേയാഗി�� �� �ണിേഫാം

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

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈക�റി ഉ���� �� �ണിേഫാമായി വിതരണം െച�ത് വഴി ൈക�റി േമഖലയി� എ�

അധിക െതാഴി� ദിന�� ��ി�ാ� കഴി�ി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) 2019-20 വ�ഷ�ി� എ� ��ിക��് �� �ണിേഫാം പ�തിയി� ഉ�െ���ി �ണിേഫാം

വിതരണം െച�ി��്;

(സി) ��  �ണിേഫാം പ�തിയി�  ഉ�െ���ി േകരള�ിെല ൈക�റി സഹകരണ സംഘ��

ഉ�ാദി�ി� ഉ���� വിതരണം െച� വകയി� എ� �പ �ടി�ിക ഉ�്; വിശദമാ�ാേമാ?

െകാ�ം സഹകരണ �ി�ിംഗ് മി�

2419. �ീ.ജി.എസ്.ജയലാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചാ��രി�  �വ��ി�� െകാ�ം സഹകരണ �ി�ിംഗ് മി�ിെ� നവീകരണ

�വ��ന��െട ഉ�ഘാടനം 27.09.2018-� കഴി�ി�ം നവീകരണ േജാലിക� നാളി�വെര

ആരംഭി�ാ�തിെ� കാരണെമ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത മി�  നവീകരണ േജാലിക�  എേ�ാ�  ആരംഭി�് ���ിയാ�ാ�  കഴി�െമ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) െതാഴിലാളിക��് ന�കാ�� േല ഓഫ് േവതനമട��� ആ��ല��ളി� വ�ി�� �ടി�ിക

തീ��ന���തിന് സ��ാ� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) നവീകരണ േജാലിക� ���ിയാ�ി ��ത മി� അടിയ�ിരമായി �റ�് �വ��ി�ി��തിന്



സ��ാ� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ?

കായിക വ��ിെ� കി�ബി പ�തിക�

2420. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തിന് േശഷം കായിക വ��് കി�ബി �ഖാ�രം നട�ിലാ��

���ിക� ഏെതാെ�യാെണ�ം ആയതിെ� നിലവി�� അവ� എ�ാെണ�ം ജി�ക�

തിരി�് വ��മാ�ാേമാ?

വയനാട് ജി�യി� േ�ാ��സ് വ��് നട�ാ�� പ�തിക�

2421. �ീ.ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വയനാട് ജി�യി�  േ�ാ��സ് വ��് നട�ാ�� വിവിധ പ�തിക�  ഏെത�ാമാെണ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ജി�യിെല ആദിവാസി വിഭാഗ�ി�െ�� കായികതാര��െട വള���ായി ഏെത�ി�ം

പ�തി നട�ാ�ിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദമാ�ാേമാ?

��േബാ� താര���് േജാലി

2422. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സം�ാനെ� �ധാന െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളി�  ��േബാ�  ടീ�ക�  �പീകരി�വാ�ം

അവിെട മിക� ��േബാ�  താര���് േജാലി ന�ി ��േബാളിെ� �വർണകാലം മട�ി

െകാ�വ�വാ�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

കായിക�മതാ മിഷൻ പ�തി

2423. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല എ�ാ ജനവിഭാഗ���ം കായിക�മത�ം ന� ആേരാഗ��ം ൈകവരി�വാനായി

കായിക�മതാ മിഷൻ പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(ബി) അ�് �തൽ പ� വെര �ാ�കളിൽ പഠി�� വിദ�ാ��ിക�െട കായിക�മത

െമ�െ���വാൻ ആവശ�മായ കാര���  പഠി�് റിേ�ാ��് െച�വാൻ ക�ി�ിെയ

നിേയാഗി�ി�േ�ാ; ��ത ക�ി�ി�െട റിേ�ാ��് ലഭി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ?



�� വിദ�ാ��ികളി� കായികാഭി�ചി വള���തി�� പ�തിക�

2424. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ഒ�നവധി വിദ�ാലയ�ളി�ം ഇേ�ാ�ം കായിക പരിശീലന�ിന് ൈമതാന�േളാ

മ�് സൗകര��േളാ ഇെ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ാ വിദ�ാലയ�ളി�ം വിദ�ാ��ിക�െട ആേരാഗ��ം കായിക പരിശീലന�ം ��നി��ി ��ത�

സൗകര��� ഒ���തിന് സമ�മായ പ�തി നട�ിലാ�േമാ; വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

േ�ാ��സ് കൗ�സിലിെ��ം �വജനേ�മ േബാ�ഡിെ��ം വിവിധ പ�തിക�

2425. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േ�ാ��സ് കൗ�സിലിെ��ം �വജനേ�മ േബാ�ഡിെ��ം ആഭി�ഖ��ി�  ഈ സ��ാ�

ആവി�രി� നട�ിലാ�� വിവിധ പ�തിക�ം �വ��ന��ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം േമ�പറ� വ��ക�െട കീഴി� വയനാട് ജി�യി�

നട�ിലാ�ിവ�� പ�തിക�/�വ��ന�� വിശദമാ�ാേമാ?

വിദ�ാ��ികളി� കായികാഭി�ചി വ��ി�ി��തി�� �തന പ�തിക�

2426. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ്

,, ആ�. രാേജഷ്

,, െക.െജ. മാ�ി

,, എ. �ദീ��മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിദ�ാ��ിക�െട ഇടയി� കായികാഭി�ചി വ��ി�ി��തിന് ഈ സ��ാ� ആവി�രി� �തന

പ�തിക� ഏെതാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിെ� ഭാഗമായി നട�ിലാ�ിയ  'േ� േഫാ� െഹ��്'  പ�തി ��ത� വിദ�ാലയ�ളിേല�്

വ�ാപി�ി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) ��ിക��് നീ�ലി�  മിക� പരിശീലനം ന���തിന് ആവി�രി�ി��  '��ാഷ്'  പ�തി

ഏെത�ാം ജി�കളിലാണ് ആരംഭി�ി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ��ിക��് ��േബാ� പരിശീലനം ന���തിനായി  'കിേ�ാഫ്'  എ� േപരി� ആരംഭി�ി��

പ�തി�െട വിശദാംശം ന��േമാ?

ഒളി�� പ�തി



2427. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േ�ാ�സ് കൗ�സിലിെ� േന�ത��ി�  ഒളി�� പ�തി നട�ിലാ��തിന്

തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം െവളിെ���േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി �കാരം ഏെത�ാം മ�രയിന�ളിലാണ് പരിശീലനം ന�കാ� ഉേ�ശി��ത് ;

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത പ�തി�െട ഭാഗമായി എെ��ാം അടി�ാന സൗകര��ളാണ് േ�ാ�സ് േമഖലയി�

��ി��തിന് ല��മി��ത്; വിശദമാ�േമാ?

കായിക പരിശീലന സൗകര��� െമ�െ����തിന് നട�ിലാ�ി വ�� പ�തിക�

2428. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് കായിക പരിശീലന സൗകര���  െമ�െ����തിനായി നട�ിലാ�ി വ��

പ�തിക�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇൗ പ�തി അ�സരി�് എ� കളി�ല��  �തിയതായി നി��ി�െവ�ം ഏെത�ാം

കളി�ല�� െമ�െ����തിന് ഭരണാ�മതി ന�കിയി�െ��ം വിശദീകരി�േമാ;

(സി) ഹയ�െസ��റി ��കേളാട�ബ�ി�ളള കളി�ല��െട �ന�നി��ാണ�ിന് കായിക-

�വജനകാര� വ��ിെ� സഹായം അ�വദി�േമാ; വിശദീകരി�േമാ?

കായിക പരിശീലന േക��� ആരംഭി�ാ� നടപടി

2429. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ��

മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

കായിക �തിഭകെള കെ���തി�ം അവ��് െമ�െ�� പരിശീലനം ന���തി�ം

തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��  അടി�ാനെ���ി പരിശീലന േക���

ആരംഭി�േമാ;വിശദവിവരം െവളിെ���േമാ ?

േകാ�കാലി� കായിക സ��യം

2430. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ചടയമംഗലം നിേയാജകമ�ല�ിെല േകാ�കാലി� കായിക സ��യ�ിനായി ൈകമാറിയി��

ഇ�പത്ഏ��  �മി ഉപേയാഗി�് കായിക സ��യം �ാപി�ാ�� നടപടിക�  ഏത്

ഘ��ിലാെണ�് അറിയി�ാേമാ?



വ�ി���ാവ് ��ിംഗ് േറ�ിെ� �വ��ന��

2431. �ീ.വി.െക.�ശാ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�ി���ാവ് ��ിംഗ് േറ�ി�ളള അടി�ാന സൗകര���  �േയാജനെ���ി ��ി�്

താര�െള പരിശീലി�ി��തിനായി ആരംഭി�� ��ിംഗ് അ�ാഡമി�െട ��� �േയാജനം

തേ�ശീയരായ കായിക താര���് ലഭ�മാ��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ക

എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) വ�ി���ാവ് ��ിംഗ് േറ�ിെ� �വ��ന���് േമ�േനാ�ം വഹി��തിന്

�േദശവാസികെള�ം കായികതാര�െള�ം ഉ�െ���ി�ളള ജനകീയ ക�ി�ി�് �പം

ന��േമാ;

(സി) വ�ി���ാവ് ��ിംഗ് േറ�ി�  പണി���ിയാ�ിയി�ളള എ.സി.  ഓഡിേ�ാറിയം

െപാ�ജന���് വിവിധ പരിപാടിക��ായി മിതമായ നിര�ി� വാടക�് ന���തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;ഈ ഹാ�  േപാളിെട�ിക് േകാേളജിെ� പരിപാടിക��് സൗജന�മായി

ലഭ�മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) വ�ി���ാവ് ��ി�് േറ�ി�  ഒ��ിയി�ളള �ി��് െന�് �ാ�ീസി�് സൗകര�ം എ�്

���ിയാ�ി കായികതാര���് ഉപേയാഗ�ദമാ�ാൻ കഴി�ം എ�് അറിയി�ാേമാ?

എ�ാ ജി�കളി�ം േ�ഡിയം

2432. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എ�ാ ജി�കളി�ം േ�ഡിയം എ� സ��ാരിെ� ബജ�് �ഖ�ാപനമ�സരി�് എ� ജി�കളി�

�തിയ േ�ഡിയ��െട നി��ാണ�ിന് നടപടി ആയി�െ��് ജി� തിരി�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �ാമീണ േമഖലയിെല കളി�ല��  വികസി�ി��തിന് �േത�ക പ�തി എെ��ി�ം

ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട ഉടമ�തയി�  ഉ� �ാമീണ േ�ഡിയ��ം,  സ��ാ�

എ�ഡഡ് ��കളി� ഉ� േ�ഡിയ��ം �ന��രി��തിന് എെ��ി�ം �േത�ക പ�തി

ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

െന�ാറ നിേയാജക മ�ല�ിെല മിനിേ�ഡിയം

2433. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ാറ നിേയാജക മ�ല�ി�  മിനിേ�ഡിയം നിലവിലി�ാെയ� വിഷയം സ��ാറിെ�

��യി�െപ�ി�േ�ാ;



(ബി) െന�ാറ നിേയാജക മ�ല�ി�  ഒ� മിനിേ�ഡിയം അ�വദി�ാ�  ആവശ�മായ നടപടി

സ��ാ� സ�ീകരി�േമാ;

(സി) മിനിേ�ഡിയം അ�വദി��തി�ളള മാനദ��� എെ��ാെമ�് വിശദമാ�േമാ?

ഒ�� നിേയാജകമ�ല�ിെല ഇ�േഡാ� േ�ഡിയ��

2434. �ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഒ�� നിേയാജകമ�ല�ി� കായിക വ��ിന് കീഴി� എ� ഇ�േഡാ� േ�ഡിയ�ളാ��ത്

എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവി� ഇ�േഡാ� േ�ഡിയ�� ഇെ��ി� ആയത് നി��ി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�്

വ��മാ�ാേമാ?

േകാഴിേ�ാട് ജി�യി� �ി��് േ�ഡിയം

2435. േഡാ.എം. െക. �നീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് ജി�യി� �ി��് േ�ഡിയ�� ഇ� എ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� �ി��് േ�ഡിയം നിർ�ി��തിനാവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

നില�� മിനിേ�ഡിയം

2436. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കായിക വ��ി�കീഴി� നി��ാണം �േരാഗമി�� നില�� മിനിേ�ഡിയം േകാം��ിെ� പ�തി

���ീകരണ�ിന് േശഷ�� ആവ��ന പരിപാലന െചല�ക�  കെ���തിന് എ�്

�മീകരണമാണ് ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെ� ഉടമ�തയി�� �ല�് ഉഭയക�ി കരാ� �കാരമാണ് നി��ാണ

�വ��ന��  എ�ിരിേ� േ�ഡിയം നട�ി�ിന് �പീകരിേ�� സമിതി�െട ഘടന

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) നില��  മിനിേ�ഡിയം േകാം��ിെല  400  മീ��  സി��ിക് �ാ�് നി��ാണ�ിന് െട��

�ണി�ി�േ�ാ; െട�� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

പ��� മ��ി പ��സ് േ�ഡിയം

2437. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ��

മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



പ��� മ��ി പ��സ് േ�ഡിയം നി��ാണ�മായി ബ�െ�� നടപടിക�െട നിലവിെല �ിതി

എ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

െച��രിെല മ��ി പ��സ് േ�ഡിയം നി��ാണം

2438. �ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�ാരാ� നിലവാര�ി�� സ�ീം�ി�് യാ�ഡ് ഉ�െ�െട വിവിധ മ�ര��

നട��തി�� മ��ി പ��സ് േ�ഡിയം െച��രി� നി��ാണ �േരാഗതിയിലാേണാ;

(ബി) ആല�ഴ ജി�യിെല എ�ാ േകാേള�കെള�ം ൈഹ��കെള�ം േക�ീകരി�െകാ�് േ�ാ��്സി�ം

െഗയിംസി�ം �ാവീണ��� ��ികെള കെ��ി ഭാവിയി� അവെര അഖിേല��ാ മ�ര�ളി�

�ാവീണ�രാ�� അവധി�ാല പരിശീലനം ഈ േ�ഡിയ�ി�  നട��തി�� സമ�

പ�തി�് �പം ന���തിന് േ�ാ��്സ് കൗ�സിലിന് നി�േ�ശം ന��� കാര�ം

പരിഗണി�േമാ എ�് അറിയി�േമാ?

െമാ�ീൻ��ി �ാരക മ��ി പ��സ് ഇൻേഡാ� േ�ഡിയം

2439. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മല�റ�് നി��ി�ാ�േ�ശി�� പി.  െമാ�ീൻ��ി �ാരക മ��ി പ��സ് ഇൻേഡാ�

േ�ഡിയ�ി�� ���ിയ ഡി.പി.ആ�.ന് കി�ബി അംഗീകാരം നൽകിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിനായി വ�വസായ വ��ിെ� ഉടമ�തയി�� ഇൻെകൽ എജ�സി�ിയിൽ അ�േയാജ�മായ

�ലം കെ��വാ�ം നി��ാണ �വ��ന�� ആരംഭി�വാ�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�്

വ��മാ�ാേമാ?

��രി�രി� അ�വദി� ജി�ാ േ�ഡിയം

2440. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല ��രി�രി�  അ�വദി� ജി�ാ േ�ഡിയ�ിെ� െട��  നടപടി

ഇേ�ാ� ഏ� ഘ��ിലാെണ�് അറിയി�ാേമാ; ഈ േ�ഡിയം പണി എേ�ാ� ആരംഭി�ാ�

കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

കായിക താര���് സ��ാ�-െപാ�േമഖല സ��ീസിേല�് നിയമനം

2441. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം എ� കായിക താര���് സ��ാ�-െപാ�േമഖല

സ��ീസിേല�് നിയമനം ന�കിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) കായിക താര���് നിയമനം ന��തിന് നി�യി�ി�� ആ�പാതിക പ�് പാലി�െകാ��

നിയമനം ���ിയാ�ിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇെ��ി� ആയ� �കാര�� നിയമനം നട��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ആല�ർ മ�ല�ി� കായിക വ��് നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�

2442. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ി� വ�േശഷം ആല�ർ നിേയാജകമ�ല�ി� കായിക വ��്

നട�ിലാ�ിയ പ�തിക� എെ�ാെ�െയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ പ�തി�ം അ�വദി� �ക എ�െയ�ം അവ�െട നിലവിെല �ിതി എ�ാെണ�ം

വിശദമാ�ാേമാ?

േ�ാ��സ് േമഖല�െട സമ� വികസന�ിനായി�� പ�തിക�

2443. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം സം�ാനെ� േ�ാ��സ് േമഖല�െട സമ�

വികസന�ിനായി എെ��ാം പ�തികളാണ് ആവി�രി�് നട�ിലാ�ിയി��ത്;  വിശദാംശം

െവളിെ���േമാ;

(ബി) ��ത പ�തിയി�  കീഴി�  ��, േകാേളജ് തല�ളി�  എെ��ാം പ�തികളാണ്

െകാ�വ�ി��ത്; ഇതി�� മാനദ��� എെ��ാമാണ് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഏറനാട് മ�ല�ി�  ��ത പ�തിയി�  കീഴി�  എെ��ാം പ�തികളാണ്

നട�ിലാ�ിയി��ത്; വിശദാംശം െവളിെ���േമാ?

േ�ാ��സ് െമഡിസി� െസ��ക�

2444. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പരി�പ�� കായികതാര��െട ചികി��ായി േകരള�ി�  എ� േ�ാ��സ് െമഡിസി�

െസ��ക� �വ��ി��െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ�ാ ജി�കളി�ം േ�ാ��സ് െമഡിസി� െസ��ക� �ട��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�്

അറിയി�േമാ?



െക.എസ്.ഇ.ബി. ഓഫീ�ക�െട �വ��നം

2445. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ഇ.ബി.  ഓഫീ�ക�െട �വ��നം നവീകരി�വാ�  ഇ-ഓഫീസ് സംവിധാനം

ഏ�െ���ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) വാ�സ്ആപ് സംവിധാനം വഴി ഉപേഭാ�ാ��െട പരാതി സ�ീകരി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) സം�ാന�് ൈവദ�തി േബാ�ഡ് �ാ��് മീ��  �ാപി��തി�� നടപടിക�

ആരംഭി�ി�േ�ാ; ഏെതാെ� തല�ി�� ഉപേഭാ�ാ���ാണ് അത് നട�ിലാ��ത്?

േചല�ര മ�ല�ിെല ൈവദ�തി കണ�െ� കണ�്

2446. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം  2016,  2017,  2018,  2019  എ�ീ

വ�ഷ�ളിലായി േചല�ര നിേയാജകമ�ല�ി� വിവിധ െക.എസ്.ഇ.ബി. െസ��കളിലായി

എ� ൈവദ�തി കണ�� ന�കിയി��്;

(ബി) ഗാ�ഹിക -കാ�ഷിക -വ�വസായ കണ��ക�െട തരം തിരി�� കണ�് വ��മാ�ാേമാ?

ൈവദ�തി സംബ�മായ പരാതിക� പരിഹരി��തി�� ജനകീയ അദാല�ക�

2447. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ൈവദ�തി സംബ�മായ പരാതിക� പരിഹരി��തിന് ജി�ാതല�ി� ജനകീയ അദാല�ക�

നട�ാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� ഇ�ര�ിൽ അദാല�് സംഘടി�ി�ി�േ�ാ;

(സി) ഇതി�  എ� പരാതിക�  വ�ി�െ��ം എ� എ�ം പരിഹരി�ാ�  സാധി�ി�െ��ം

അറിയി�ാേമാ?

ഞാറ�� 110 െക.വി. സബ്-േ�ഷ�

2448. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െെവ�ിനിെല ഞാറ�ലി�  110  െക.വി.  സബ്-േ�ഷ�  ആരംഭി��തിനായി സ�ീകരി�

നടപടിക� എെ�ാെ�െയ� വിശദമാ�ാേമാ;



(ബി) ��ത പ�തി�� ടവ�ക�  �ാപി��തിനായി �ലം കെ��ക�ം ഏെ���ക�ം

െച�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(സി) പ�തി ആരംഭി��തിന് ഏെത�ി�ം തര�ി�� തട��� നിലവി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) പ�തി എ�േ��് ആരംഭി�ാനാ�െമ� വ��മാ�ാേമാ?

വ�കിട �ാപന��െട �ടി�ിക പിരിെ���ാ� നടപടി

2449. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കഴി� സാ��ികവ�ഷം െക.എസ്.ഇ.ബി.�െട ന�ം  290  േകാടി �പ ആയിരിെ�

വ�കിട�ാ�  വ��ിയ �ടി�ിക  340  േകാടിയി�പരം �പയാെണ� കാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഏ��ം ��ത� �ടി�ിക വ��ിയ പ�് എ�്�ാ ൈഹെട�ഷ� ഉപേഭാ�ാ�ളി� ഏെഴ��ം

സം�ാന സ��ാ� െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളാേണാ; എ�ി� അവ ഏെതാെ�യാണ്;

(സി) ഇവയി�  ചിലത് അട���ലിന് വിേധയമായതിനാ�  �ടി�ിക പിരിെ���ണെമ�ി�  റവന�

റി�വറി നടപടി സ�ീകരിേ���േ�ാ ; വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ഡി) ന�ം നിക�ാ� ൈവദ�തി നിര�് �മാതീതമായി വ��ി�ി�് ഉപേഭാ�ാ�െള ��ി��ി�ി��

പതിവ് ഒഴിവാ�ി വ�കിട�ാ�െട �ടി�ിക സമയബ�ിതമായി പിരിെ���ാ� െക.എസ്.ഇ.ബി.

നടപടി സ�ീകരി�േമാ; എ�ി� വിശദാംശ�� ന��േമാ?

ൈവദ�തി അദാല�്

2450. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിൽ ഏെത�ാം ജി�കളിൽ ൈവദ�തി മ�ി�െട േന�ത��ി� അദാല�് നട�ിെയ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത അദാല�കളിൽ കി�ിയ പരാതിക� എ�യാെണ�് ജി� തിരി�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത പരാതിക�െട സ�ഭാവ�ം പരിഹരി� പരാതിക�  ഏെതാെ�യാെണ�ം ജി� തിരി�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത പരാതികളി� പരിഹരി�വാൻ ബാ�ി��വ ഏെതാെ�യാെണ�ം നടപടിക� എേ�ാ�

സ�ീകരി�വാ� സാധി�െമ�ം വ��മാ�ാേമാ?

ൈവദ�തി കണ��ക�

2451. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം െക.എസ്.ഇ.ബി. െസ�� ആഫീ�ക� വഴി

എ� ഗാ�ഹിക, കാ�ഷിക, വ�ാവസായിക കണ��ക� ന�ിയി�െ��തിെ� ഇനം തിരി��

കണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ൈവദ�തി കണ��ക�  സമയബ�ിതമായി െകാ��തീ���തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ�ാെ�യാണ്; വിശദാംശം വ��മാ�ാേമാ?

സം�ാനെ� ൈവദ�തി സ�യംപര�ാ�മാ�ാ� നടപടിക�

2452. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനം ൈവദ�തി സ�യംപര�ാ�മായി മാറിയി�േ�ാ;  ഇതിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�വ��ത്; വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) ��ത�  ഊ�േ�ാ�ാദന�ിനായി സ��ാരിെ� പരിഗണനയി�� സജീവപ�തിക�

എെ��ാമാണ്?

െകായിലാ�ി നിേയാജകമ�ല�ിെല �ാ�േ�ാ�മ�ക�

2453. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാരിെ� കാല�് െകായിലാ�ി നിേയാജകമ�ല�ിെ� പരിധിയി�

െക.എസ്.ഇ.ബി.  എ� �തിയ �ാ�േ�ാ�മ�കളാണ് �ാപി�ി��ത് എ�് അറിയി�ാേമാ;

അവ എവിെടെയ�ാമാെണ� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) പഴയ�ം,  �വ��ന�മത �റ��മായ �ാ�േ�ാ�മ�ക�  െക.എസ്.ഇ.ബി.

മാ�ി�ാപി�വ��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) െകായിലാ�ി നിേയാജകമ�ല�ിൽ �തിയതായി എ� ൈവദ�തി കണ��കൾ സൗജന�മായി

ന�കി എ�് അറിയി�ാേമാ?

േലാ�െഷ�ിംഗ് നട�ിലാേ�� സാഹചര�ം

2454. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േലാ�െഷ�ിംഗ് നട�ിലാേ�� എെ��ി�ം സാഹചര�ം നിലവി�േ�ാ;

വിശദാംശം അറിയി�േമാ;

(ബി) സം�ാന�ിെ� വ��ി� ൈവദ�തി ഉപേയാഗം കണ�ിെല��് ഈ സ��ാ�  നട�ിലാ�ി

വ�� പ�തിക� എെ��ാെമ�് അറിയി�േമാ;

(സി) ൈവദ�തി ന��ിെ��ം ഉപേഭാഗ�ിെ��ം േതാത് �റ�ാനായി എെ�ാെ� നടപടികളാണ്

െക.എസ്.ഇ.ബി. സ�ീകരി� വ��െത�് വ��മാ�േമാ?



െകായിലാ�ിയി� �തിയ �ീേഫസ് െെല�ക�

2455. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാരിെ� കാല�് െകായിലാ�ി നിേയാജകമ�ലം പരിധിയി�  എ� കിേലാമീ��

�ര�ി� �തിയ �ീ േഫസ് െെല�ക� വലി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) മ�ലം പരിധിയി� എ� �തിയ കണ��കളാണ് ന�കിയത്; വിശദമാ�ാേമാ?

െചറായി 110 െക.വി. സബ് േ�ഷ�

2456. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െെവ�ിനിെല െചറായി  110  െക.വി.  സബ് േ�ഷെ� �വ��നം ���േതാതിലാേണാ

നട�വ��െത� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇനി�ം ഏെത�ി�ം തര�ി�� �മീകരണ��  ഇതിേല�ായി നട�ിലാ�ാ�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) എ�ി� എ�േ��് ���ീകരി�ാനാ�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

�� സ��ാ� ആരംഭി� െെവദ�തി��പാദനപ�തിക�

2457. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ��  സ��ാരിെ� കാല�് എ� െമഗാവാ�് െെവദ�തി ഉ�പാദി�ി�� പ�തികളാണ്

ആരംഭി�ത്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) അവയി� എ�െയ�ം ഇനി�ം ���ിയാേ��തായി��്?

ൈവദ�ത പ�തിക�

2458. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ��  സ��ാരിെ� കാല�് പണി ആരംഭി��ം �ട�ി കിട��മായ ഏെത�ി�ം ൈവദ�ത

പ�തിക�  ഈ സ��ാ�  �നരാരംഭി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഏെതാെ� പ�തികെള�ം അതി�

ഓേരാ�ിെ��ം നിലവിെല �ിതി എെ��ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ��ി ജലാശയ�ിെല െവ�ം ഉപേയാഗി�് െവ�ിയാമ��്  750  െമഗാവാ�്

�ാപകേശഷി�� ൈവദ�തി നിലയം �ാപി��തി�� സാധ�താ പഠനം

���ിയായി�േ�ാ; ഏത് ഏജ�സിയാണ് ��ത പഠനം നട�ിയത്; വിശദാംശം ന��േമാ;



(സി) ഈ സ��ാ� നിലവി� വ�േശഷം ഏെത�ി�ം േക�ാവി�ത പ�തിക� ൈവദ�തി രംഗ�്

നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  ഏെതാെ�െയ�ം ഓേരാ പ�തി�െട�ം ഉേ�ശം

എ�ായി��െവ�ം വ��മാ�േമാ?

�ാ�സ് �ിഡ് പ�തി

2459. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) �സരണ �ംഖല ശ�ിെ���ി �സരണന�ം �റ��തിനായി ല��മി� 10000 േകാടി �പ

�ത��ട�ളള �ാ�സ് �ിഡ് പ�തി�െട �േരാഗതി വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി എ�േ��് ���ീകരി�വാ�  കഴി�െമ�ാണ് �തീ�ി��ത്;  വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ?

േകാല�നാട്, േകാ�യം െെല�സ് പാേ��ക�െട എ�ിേമ�്

2460. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബി�െട സാ��ിക സഹായേ�ാെട നട�ിലാ�� േകാല�നാട്,  േകാ�യം െെല�സ്

പാേ��ക�െട എ�ിേമ�് ത�ാറാ��തിനവലംബി� മാ��ം എ�ിേമ�് �ക ��െന

���തിന് കാരണമാെയ�് വിലയി���േ�ാ;

(ബി) ര� പ�തിക�െട�ം എ�ിേമ�് �കയി� എ� ശതമാനം വ��നവാണ് വ�ത്;

(സി) െക.എസ്.ഇ.ബി.�െട േകാ�് േഡ�യിേലാ,  ഡി.എസ്.ആറിേലാ �തിപാദി�ാ� വ���െട

എ�ിേമ�് എ�കാരമാണ് ത�ാറാ��ത് എ�റിയി�ാേമാ;

(ഡി) െ��െെല�ം എ�.&�ി.�ം സമ��ി� െ�ഷ��  േറ�് എ�ിേമ�് ത�ാറാ��തിന്

ഉപേയാഗി�ി�േ�ാ;  എ�ി�, ��ത ���ി�െട എ� ശതമാനം ���ിക��ാണ് അവ�

ന�കിയ െ�ഷ�� േറ�് എ�ിേമ�് ത�ാറാ��തിനായി ഉപേയാഗി�ത്;

(ഇ) �തിയ സാേ�തികവിദ� ഉപേയാഗി�� ���ികളി�  അതിനാവശ�മായ േഡ� ലഭ�മ�ാ�

സാഹചര��ി�  ഏ� രീതിയാണ് എ�ിേമ�് ത�ാറാ��തിനായി െക.എസ്.ഇ.ബി.

അവലംബി�ത്; വിശദമാ�േമാ?

ദ�തി 2021 പ�തി

2461. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ൈവദ�തി വ��് ദ�തി 2021 എ� പ�തി ആവി�രി�് നട�ിലാ��േ�ാ;

(ബി) ഈ പ�തി�െട കീഴി� ൈവദ�തി രംഗ�് എെ�ാെ� �വ��ന�ളാണ് നട�ിലാ��െത�്

വിശദമാ�ാേമാ;



(സി) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� ഈ പ�തി�െട കീഴി� എെ�ാെ� ���ികളാണ് നട�ിലാ��ത്;

വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

ജല െെവദ�േതാ�പാദനം

2462. �ീ.���ര ര�ാകര�

,, ജി.എസ്.ജയലാ�

�ീമതി സി.െക. ആശ

�ീ.ഇ.ടി. ൈടസ� മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018-െല�ം  2019-െല�ം �ളയ സമയ��ായ അതിവ�ഷം �േയാജനെ���തിന്

െെവദ�ത വ��ി� സാധി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�  കാലവ�ഷം അതിവ�ഷമാ�േ�ാ�� അവ� �േയാജനെ���ി ജല

െെവദ�േതാ�പാദനം ���തി� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഇ��ിയി�  നിലവി�� ഉ�പാദന �ണി�ക�െട എ�ം ��ി െെവദ�േതാ�പാദനം

വ��ി�ി��തിന് പ�തി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത പ�തി നട�ാ��തി�� െചല� സംബ�ി�ം മ� സാ��തക�  സംബ�ി���

വിവര�� ലഭ�മാ�േമാ?

ൈവദ�തി ഉ�ാദനം

2463. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  നിലവി�  വ�േശഷം ൈവദ�തി ഉ�ാദന�ി�  സം�ാനെ�

സ�യംപര�ാ�മാ��തിന് എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി��ത് എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) നിലവി� സം�ാന�് ഒ� ദിവസെ� ൈവദ�തി ഉ�ാദനം എ�യാണ്; നിലവിെല ഉപേഭാഗം

അ�സരി�് ഉ�ാദന�ി� എ�് വ��നവാണ് ഇനി ൈകവരിേ��ത്; വ��മാ�േമാ;

(സി) ൈവദ�തി തട�ം ക�പിടി�് പരിഹരി��തിന് എെ��ി�ം �തിയ ക�േ�ാ�  സി�ം

�ാവ��ികമാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

അധികമായി ഉ�പാദി�ി� ൈവദ�തി

2464. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ�േശഷം എ� െമഗാവാ�് ൈവദ�തി അധികമായി ഉ�ാദി�ി�ാ�

കഴി�ി��്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?



�ാ�സ് �ിഡ് പ�തി

2465. �ീ.എം. വി�െസ�്

,, വി.ടി.ബ�റാം

,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�

,, വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) �ാ�സ് �ിഡ് പ�തി�െട ഒ�ാം ഘ�ം  2021  മാ��ി�  ���ിയാ��തി�� പ�തി

ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ഒ�ാം ഘ�ം ���ിയാ��േതാെട ൈവദ�തി �സരണ േമഖലയി�  എെ�ാെ�

മാ��ളാണ് ഉ�ാ��ത്;

(സി) കി�ബിയി� നി�ം എ�് �കയാണ് ഈ പ�തി�ായി അ�വദി�ത്; അതിന് എ� ശതമാനം

പലിശയാണ് കി�ബി�് ന�േക�ത്;

(ഡി) സം�ാന�് ജല ൈവദ�േതാ�ാദന�ിെ� സാധ�ത വിരളമായിെ�ാ�ിരി��തായി േബാ�ഡ്

വിലയി���േ�ാ;  എ�ി�  ഭാവിയിെല ആവശ��ിേല�ായി ൈവദ�തി ഇറ�മതിെയ

സം�ാന�ിന് ��തലായി ആ�യിേ�� സാഹചര�ം ഉേ�ാ;

(ഇ) �ാ�സ് �ിഡ് പ�തി ���ിയാ�േ�ാ�  �സരണ ന�ം എ�മാ�ം �റ�വാ�  കഴി�ം;

അതി�െട എ� െമഗാവാ�് ൈവദ�തി �തിവ�ഷം ലാഭി�വാ� കഴി�െമ�ാണ് ക���ത്?

ൈവ�ിനി� ��തായി െസ�� ഓഫീസ്

2466. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ൈവ�ിനിെല �ണേഭാ�ാ��െട ബാ�ല�ം പരിഗണി�ം ���തി�െട �േത�കത

കണ�ിെല��ം ��തായി െസ��  ഓഫീസ് ആരംഭി��തിന് സ��ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) പ�തി ആരംഭി��തിന് ഏെത�ി�ം തര�ി�� തട��� നിലവി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

േകാ��ാവളം െെഹേ�ാ ഇല�ി�് േ�ാജ�്

2467. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകാ�യം ജി�യിെല ��ാ�  െതേ��ര പ�ായ�ി�  േകാ��ാവളം േക�മാ�ി മിനി

െെഹേ�ാ ഇല�ി�് േ�ാജ�് �ാപി���മായി ബ�െ��് പഠനം നട�വാ�

തീ�മാനി�ി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) എ�ി� ഏത് ഏജ�സിെയയാണ് ഇതിനായി �മതലെ���ിയി��െത�് വ��മാ�േമാ;



(സി) ഇൗ പ�തി�െട നി��ാണം എേ�ാ� ആരംഭി�ാ� കഴി�െമ�ം എ� വാ�് െെവദ�തിയാണ്

ഇ�വഴി ഉ�പാദി�ി�ാ� ല��മി��െത�ം വ��മാ�േമാ?

ൈവദ�തി നിര�് വ��ന

2468. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 2019-2022  കാലെ� സം�ാനെ� ൈവദ�തി നിര�് വ��നവി�  എ� ശതമാനം

വ��നവാണ് വകയി��ിയിരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ; വിശദാംശം െവളിെ���േമാ;

(ബി) 100 �ണി�് വെര ൈവദ�തി ഉപേയാഗി��വ��് �തിമാസം എ� �പ�െട വ��നവാണ്

വ��ിയിരി��ത് എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) േക� ൈവദ�തി നിയമമ�സരി�് ൈവദ�തി നിര�് വ��ി�ി�ാ�� അധികാരം ആ��ാണ്

നി�യി�ിരി��ത്; ഇതി� സം�ാന സ��ാരിെ� പ�് വ��മാ�േമാ?

ആല�ർ നിേയാജകമ�ല�ിെല സ�ർ� ൈവദ�തീകരണം

2469. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ആല�ർ നിേയാജകമ�ല�ി�  സ�ർ� ൈവദ�തീകരണ�ിനായി െചലവഴി� �ക�െട

വിശദവിവരം ന�കാേമാ;

(ബി) സ�ർ� ൈവദ�തീകരണ�ിനായി ലഭി� അേപ�കളി� ഇനി�ം എ� വീ�ക��് ൈവദ�തി

കണ�ൻ ന�കാ�െ��് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഇനി�ം ൈവദ�തി കണ�ൻ ന�കാ�െ��ി� തട�ം എ�ാെണ�് വിശദീകരി�ാേമാ?

�ര�റ സൗേരാ�� പ�തി

2470. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) �ര�റ സൗേരാ�� പ�തി�െട ഭാഗമായി വ�ി��് മ�ല�ി�  എ� സൗേരാ��

പാന�ക� �ാപി�ി��്;വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിെ� േജാലിക�  ���മാ�ം െക.എസ്.ഇ.ബി.  േനരി�ാേണാ െച��ത് എ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �ര�റ സൗേരാ�� പ�തി�െട �വ��ന�� െക.എസ്.ഇ.ബി. ആ��ണം െച� �കാരം

നട�ിലാ�ാ� സാധി�ി�േ�ാ എ�് െവളിെ���േമാ?

സൗേരാ�� പാന�



2471. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ഗാ�ഹിക ഉപേയാ�ാ���് സൗേരാ�� പാന�  ഒ���തിനായി

എെ��ാം പ�തികളാണ് ആവി�രി�ി�ളളെത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇൗ പ�തി നട�ിലാ��തിനായി സ�ീകരി�ി�ളള നടപടിക� എെ��ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ?

േസാളാ� ൈവദ�തി ഉ�പാദനം

2472. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം േസാളാ�  ൈവദ�തി�െട ഉ�പാദനം

വ��ി�ി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�് വ��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് നിലവി� ഉ��ാദി�ി�െ��� േസാളാ� ൈവദ�തി�െട ജി� തിരി�� കണ�്

ലഭ�മാ�ാേമാ?

വീ�കളി� േസാളാ� പാന�

2473. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം വീ�കളി� േസാളാ� പാന� �ാപി��തി�ളള

എ� അേപ�കളാണ് ലഭി�ി�ളളെത�് ജി�ാടി�ാന�ി� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) അതി� എ� വീ�കളി� പാന� �ാപി�െവ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) പ�തി�െട �വ��ന �േരാഗതി ജി�ാടി�ാന�ി� വിശദീകരി�ാേമാ?

കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല േസാളാ� ൈവദ�ത നിലയ��

2474. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� ൈവദ�തി വ��ിെ� അധീനതയി� എവിെടെയാെ� േസാളാ� ൈവദ�ത

നിലയ���്; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ േസാളാ�  നിലയ�ളി�  നി�ം എ� െമഗാവാ�് ൈവദ�തിയാണ് ഇേ�ാ�

ഉ�ാദി�ി��െത�് അറിയി�േമാ;

(സി) നാളി�വെര എ� �പ ഇതിനായി െചലവാ�ിയി�െ��റിയി�ാേമാ?

സൗേരാ�� പാന�ക� �ാപി�� പ�തി



2475. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� കാലയളവി� ആരംഭി�ക�ം, പണി ���ിയാ�ക�ം െച� പ�തികളി� നി�ം

ഇതിനകം എ� െമഗാവാ�് ൈവദ�തി ഏെതാെ� പ�തികളിൽ നി�മാണ് ഉ�ാദി�ി��െത�

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) സം�ാനെ� ജി�ാ പ�ായ�ക�, കളേ��ക�, ൈവദ�തി േബാ�ഡിെ� െക�ിട��

എ�ിവ�െട �കളി�  സൗേരാ�� പാന�ക�  �ാപി�� പ�തി�െട നിലവിെല �ിതി

വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇതി�െട എ� കിേലാവാ�് ൈവദ�തി ഉ�ാദി�ി�വാനാണ് ല��മി�ി��ത്; വിശദമാ�േമാ?

അപകരകരമായ അവ�യിൽ �ിതിെച�� �ാൻ�േഫാ�മ� മാ�ി �ാപി��തി�� നടപടി

2476. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െന�ാ�ിൻകര െച�ൽ പ�ായ�ിെല േകാട�രയിൽ േറാഡിന് അ��് അപകടകരമായ

അവ�യിൽ �ിതിെച�� �ാൻ�േഫാ�മ� മാ�ി �ാപി��തിന് എ�് നടപടി സ�ീകരി�

എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �ാൻ�േഫാ�മ�  അപകടകരമായ �ല�് �ിതിെച���മായി ബ�െ��് നിേവദന��

ലഭി�ി�േ�ാ എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

േറാ�കളി� എ�.ഇ.ഡി ൈല�്

2477. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െകാ�ം ജി�ാ േറാഡ് �ര�ാ കൗ�സിലിെ� നി�േ�ശ �കാരം ഏെത�ാം േറാ�കളി�

എ�.ഇ.ഡി ൈല�് �ാപി��തിന് �കൈകമാറിയി�െ��ം എ� �ക ൈകമാറിയി�െ��ം

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത �ക വിനിേയാഗി�് നട�ിലാ�ിയ പ�തിക� ഏെത�ാെമ�ം ആയത് ഏത് ഏജ�സി

വഴിയാണ് നട�ിലാ�ിയത് എ�ം ഇതിെ� െമയി�ന�സ് േകാ��ാ�്

എ�വ�ഷേ��ാെണ�ം വിശദീകരി�േമാ;

(സി) ക�നാഗ��ി മ�ല�ി�  ഈ വിഭാഗ�ി�െട നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�െട വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ; വിശദീകരി�േമാ?

പ�ി�ാട് ഇല�ി�� െസ�െ� വിഭജനം

2478. �ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) ഒ� ഇല�ി�� െസ�നിെല പരമാവധി ഉപേഭാ�ാ��െട എ�ം എ�െയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഒ�� നിേയാജകമ�ല�ിെല പ�ി�ാട് ഇല�ി�� െസ�ന് കീഴി� ഗാ�ഹിക, ഗാ�ഹിേകതര

കണ��ക�� എ� ഉപേഭാ�ാ��െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത െസ��  വിഭജി�് �തിയ ഒ� ഇല�ി��  െസ��  �പീകരി��തി�� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

ല�ിടിയി� െക.എസ്.ഇ.ബി.�െട െസ�� ഓഫീസ്

2479. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഒ��ാലം അസം�ി മ�ല�ി�െപ� ല�ിടിയി�  െക.എസ്.ഇ.ബി.�െട െസ��  ഓഫീസ്

ആരംഭി��തിന് എ�ാണ് ഭരണാ�മതി ന�കിയത്; ഭരണാ�മതി�െട പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) െക.എസ്.ഇ.ബി.�െട െസ��  ഓഫീസ് ല�ിടിയി�  ആരംഭി��തിന് ഈ സ��ാ�

അധികാര�ി� വ�േശഷം എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�; വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) ��ത ഓഫീസ് എ�് �വ��നം ആരംഭി�ം എ�് വ��മാ�ാേമാ?

അസി��് എ�ിനിയ� (ഇല�ി��) നിയമനം

2480. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ഇ.ബി.  അസി��് എ�ിനിയ�  (ഇല�ി��) റാ�് ലി�ി�  നി�ം ഇതിനകം

എ�േപ��് നിയമനം ന�കിെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത റാ�് ലി�ിെ� കാലാവധി എ�ാണ് അവസാനി��െത�് അറിയാേമാ;എ�ിൽ

െവളിെ���ാേമാ;

(സി) �ാ��ിഷ� സബ് േ�ഷ�കളി� അസി��് എ�ിനിയ�മാ�െട എ� ഒഴി�ക� നിലവി��്;

��ത ഒഴി�ക�  പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  എ�െകാെ��്

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) െക.എസ്.ഇ.ബി.യി�  നിലനി���തായി ആേ�പി�െ��� നിയമന നിേരാധനം

പി.എസ്.സി�് ഒഴി�ക� റിേ�ാ��് െച��തിന് തട�മായി�േ�ാ;

(ഇ) ഇെ��ി�  നിലവി�ളള ഒഴി�ക�  അടിയ�രമായി റിേ�ാ��് െച��തി�� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

െെഹഡ� �റിസം െസ�റിന് പാ��ിന് ന�കിയ �മി

2481. �ീ.പി.ടി. േതാമസ്

,, ടി.െജ. വിേനാദ്

�ീമതിഷാനിേമാ� ഉ�ാ�



�ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഇ��ി ജി�യിെല െപാ��ടി അണെ��ിന് സമീപം െക.എസ്.ഇ.ബി.�െട അധീനതയിലി�� 25

ഏ��  �മി േകരള െെഹഡ�  �റിസം െസ�റിന് ന�കിയി�േ�ാ;  എ�ി�  ഏത്

വ�വ�യിലാണ് �മി ന�കിയെത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) റവന� വ��ിെ� അധീനതയിലി�� ��ത �മി എ�് പ�തി�ായി�ാണ് െക.എസ്.ഇ.ബി.�്

െെകമാറിയത്;

(സി) ��ത �മി െെഹഡ�  �റിസം െസ�റിന് പാ��ിന് ന���തിന് ��് റവന� വ��ിെ�

അ�മതി േതേട�തിെ�; ഇെ��ി� എ�െകാ�്;

(ഡി) േകരള െെഹഡ�  �റിസം െസ��  ��ത �മിയി�  ഇതിനകം നി��ാണ �വ��ന��

ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(ഇ) �മി െെകമാ�ം സംബ�ി�് േബാ�ഡിേനാട് റവന� വ��് എെ��ി�ം വിശദീകരണം

ആവശ�െ��ി�േ�ാ?

വാടക�് �വ��ി�� ൈവദ�തി വ��ിെ� ഓഫീ�ക�

2482. �ീ.െക.�. ജനീഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകാ�ി നിേയാജകമ�ല�ി�  നിലവി�  ൈവദ�തി വ��ിെ� ഏെത�ാം ഓഫീ�കളാണ്

വാടകെ��ിട�ി� �വ��ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) േകാ�ി നിേയാജകമ�ല�ി�  വാടകെ��ിട�ി�  �വ��ി�� ഓഫീ�ക��് െക�ിടം

നി��ി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െക.എസ്.ഇ.ബി. �് ഉ�ായ ന�ം

2483. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2019  ആഗ�ി��ായ കാ�ി�ം കന�മഴയി�ം െക.എസ്.ഇ.ബി.  �് ഉ�ായ ന�ം

എ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ ന�ം സം�ാന സ��ാ� നിക�ിയി�േ�ാ എ�് െവളിെ���േമാ?

േചല�ര മ� ല�ിെല േവാ�േ�ജ് �ാമം

2484. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) �ണേമ��� ൈവദ�തി ലഭ�മാ��തിെ� ഭാഗമായി േവാ�േ�ജ് �ാമം പരിഹരി��തിനായി

േചല�ര നിേയാജകമ�ല�ിൽ െക.എസ്.ഇ.ബി.  എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതിെ� ഭാഗമായി എ� �ല�ളിൽ �ാൻേ�ാ�മ�ക�  �ാപി�ി��്;  �ല��െട

േപ�വിവരം വ��മാ�ാേമാ?

ക�പ� മ�ല�ി� സ��� ൈവദ�തീകരണം

2485. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം സ��� ൈവദ�തീകരണ�ിന് സ�ീകരി�

നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ക��� മ�ല�ി� സ��� ൈവദ�തീകരണ�ിന് സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇതിനായി എ� �പയാണ് ഇ�വെര െചലവഴി�ത്; വിശദമാ�ാേമാ?

െെവദ�തി വ��ിെ� ജനകീയ അദാല�്

2486. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െെവദ�തി വ��ിെ� ജനകീയ അദാല�് വഴി പരിഹാരം കാണാ�  കഴി�� കാര���

എെ��ാെമ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ജനകീയ അദാല�ിേല�് പരാതി ����ി ന�േക��േ�ാ;എ�ിൽ അതിെ� രീതി

അറിയി�ാേമാ;  ജനകീയ അദാല�ി�  ഒരാ��് പരാതി�മായി േനരി�് ഹാജരാ�വാ�

വ�വ��േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�േമാ;

(സി) ജനകീയ അദാല�ിെ� സംഘാടനം,  പരസ�ം എ�ിവ�് േവ�ി സ��ാ�  െചലവി�� �ക

എ�െയ�് അറിയി�േമാ;വിശദവിവരം ന�േമാ?

െെവദ�തി ഉ�പാദി�ി�� ഡാ�ക�െട �ര�

2487. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െെവദ�തി ഉ�പാദി�ി�� ഡാ�ക�െട �ര� ഉറ�ാ��തിന് സ��ാ� സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവിെല സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം ഡി.ആ�.െഎ.പി.േല�് േലാകബാ�ി�

നി�ം ലഭി� ധനസഹായം എ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത ഡാ�ക�െട �ര��ായി സം�ാന സ��ാ� ബജ�റി സേ�ാ��് ഇന�ി� എ� �ക



െചവലഴി�ി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ?

ചാല�ടി, െകാര�ി െസ�� ഓഫീ�ക�െട വിഭജനം

2488. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ചാല�ടി,  െകാര�ി െക.എസ്.ഇ.ബി.  െസ��  ഓഫീ�ക�  വിഭജി�് �തിയ െസ��

ഓഫീ�ക�  അ�വദി��തിേനാ ��ത െസ��  ഓഫീ�കളിെല അമിത േജാലിഭാര�ം

കണ��ം �മീകരി��തിേനാ എെ��ി�ം നടപടിക� ൈകെ�ാ�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിനാവശ�മായ നടപടിക� സ��ാ� സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

ഇടെ�ാ�ി െക.എസ്.ഇ.ബി. െസ�� ഓഫീസ്

2489. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇടെ�ാ�ി െക.എസ്.ഇ.ബി.  െസ�� ഓഫീസിനായി �ലം ലഭ�മാ�ിയി�ം ��ത ഓഫീസ്

ആരംഭി��തി� േനരി�� കാലതാമസ�ിന് കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഓഫീസ് എ�േ��് �വ��നം ആരംഭി�ാ� സാധി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

ചി�ിര�രം സി.എ�്.സി.യിൽ െക.എസ്.ഇ.ബി. �മായി ബ�െ�� ���ിക�

2490. �ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കി�ബി �േഖന െക.എസ്.ഇ.ബി �് കീഴി� നി��ാണ ���ിക� ഏെ���� ഏജ�സിെയ

എസ്.പി.വി.  ആ�ിെ�ാ�് അ�വദി�െ��ി��,  േദവി�ളം നിേയാജക മ�ല�ിെല

ചി�ിര�രം സി.എ�്.സി.�മായി ബ�െ�� ���ിക�  നിലവി�  ഏ�ഘ��ിലാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ചി�ിര�രം സി.എ�്.സി �മായി ബ�െ��് െക.എസ്.ഇ.ബി�് കീഴിെല ��ത ഏജ�സി

ത�ാറാ�ിയി�� ��വ� േരഖക�െട�ം പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ?

പ���ി െസ�� കീഴിൽ �ാ�േ�ാർമ�ക�

2491. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എറണാ�ളം ജി�യിെല പ���ി െസ�േനാഫീസിന് കീഴിെല �േദശ�ളി� അ�ഭവെ���

ൈവദ�തി �����് പരിഹാരം കാ��തിനായി എ� �ാ�േ�ാർമ�ക� �ാപി�ാനാണ്

ഉേ�ശി��ത്;



(ബി) ഇതി�  എ� �ാ�േ�ാർമ�ക�  നാളി�വെര �ാപി�ി�െ��ം ബാ�ി��വ എ�േ��്

�ാപി�വാ� സാധി�മ�ം വ��മാ�ാേമാ?

സ�ഫാസി ആ�്

T 2492.�ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ�ഫാസി ആ�ിെ� പരിധിയി�  സം�ാനെ� ഏെത�ാം ധനകാര� �ാപന��

ഉ�െ��ി�െ��് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) സം�ാനെ� സഹകരണ േമഖല സ�ഫാസി ആ�ിെ� പരിധിയി� വ�േമാ; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സഹകരണ േമഖലെയ സ�ഫാസി ആ�ിെ� പരിധിയി�  നി�ം ഒഴിവാ�ാ�  സം�ാന

സ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദവിവര�� ന�കാേമാ?

കാ�ഷികേമഖലയി� സഹകരണ �ാപന��െട ഇടെപട�

2493. �ീ.എം. സി. കമ��ീ�

,, എം.ഉ��

െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��

�ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സഹകരണ സംഘ�� �േഖന ന��� വാ�കളി� എ� ശതമാനമാണ് നിലവി� കാ�ഷിക

വാ�യായി ന�കിവ��ത്;

(ബി) കാ�ഷികേമഖലയി�  സഹകരണ �ാപന��െട ഇടെപട�  ശ�മാ��തിന് സ��ാ�

നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

വാ�ാ�ടി�ിക പിരിെ����തിന് സഹകരണ �ാപന�� സ�ീകരി� വ�� നടപടികൾ

2494. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വാ�ാ�ടി�ിക പിരിെ����തിന് സഹകരണ �ാപന��  എ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വ��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) �ടി�ിക വ��ിയ വാ��ാ�െ�തിെര േകസ് നടപടിക�  ആരംഭി��തിന് സ��ാ�

സഹകരണ �ാപന���് അ�മതി ന�കിയി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇതിെ� വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഇ�രം നടപടി കാ�ഷികവാ� എ��ി�� ക�ഷകെരയട�ം ��ത�

�രിത�ിലാ�െമ�തിനാ� ഈ നടപടി നി��ിവ�� കാര�ം പരിേശാധി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?



ഒ� പ�ായ�ി� ഒ� സഹകരണ ബാ�്

2495. �ീമതിഷാനിേമാ� ഉ�ാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഒ� പ�ായ�ി�  ഒ� സഹകരണ ബാ�് എ�തിെന�റി�് സ��ാ�  ഗൗരവമായി

ആേലാചി��േ�ാ;

(ബി) ഇതി�െട സ��ാ� ല��മി��ത് എ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) �ാഥമിക സഹകരണ ബാ�കെള തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട ഔേദ�ാഗിക ബാ�ാ�ി

മാ��തിന് സ��ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;  അതി�� നടപടി�മ�� ഏ�ഘ��ിലാണ് എ�്

അറിയി�േമാ?

െകയ� േകരള പ�തി

T 2496.�ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ളയ�ി�  വീ�ക�  ന�െ��വ��ാ�� െകയ�  േകരള പ�തി�െട �വ��ന �േരാഗതി

അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ; പ�തി�ായി എ� �കയാണ് മാ�ിവ�ി��െത�്

അറിയി�ാേമാ;

(സി) പ�തി എേ�ാ� ���ിയാ�ാ� കഴി�െമ�ാണ് �തീ�ി��ത്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

െകയ� േകരള പ�തി

2497. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െകയ� േകരള പ�തി �േഖന എ� വീ�ക� ഇ�വെര ���ിയാ�ി അ�വദി�

എ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) എ� വീ�ക�െട നി��ാണം നിലവി� നട� വ�� എ�് അറിയി�േമാ;

(സി) ഈ പ�തി ��ത� വി�ലീകരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

പ�ികജാതി-പ�ികവ�� സഹകരണ സംഘ��െട �ന��ാരണം

2498. �ീ.�രളി െപ�െന�ി

,, ഒ. ആ�. േക�

,, ബി.സത��



,, െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് പ�ികജാതി,  പ�ികവ���ാ�െട ഉ�മന�ിനായി �വ��ി�് വ��

പ�ികജാതി-പ�ികവ�� സഹകരണ സംഘ��െട �ന��ാരണ�ിനായി �ന��നി എ�

േപരി� പ�തി നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത സഹകരണ സംഘ��െട �വ��നം െമ�െ����തിനായി ഓഹരി �ലധനസഹായം

ന���തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) എസ്.സി/എസ്.�ി വിഭാഗ�ി�െ�� �വജന���് െതാഴിലധി�ിത പരിശീലനം

ന���തിനായി സംഘ���് എെ��ാം ധനസഹായ�ളാണ് ന�കി വ��ത് എ�്

െവളിെ���ാേമാ;

(ഡി) ലാഭ�ി� �വ��ി�� പ�ികജാതി, പ�ികവ�� സഹകരണ സംഘ���് �തിയ പ�തിക�

നട�ിലാ��തിനായി ��ത� ധനസഹായം അ�വദി�� കാര�ം പരിേശാധി�േമാ?

െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ��ിെ� ഭാഗമായി സഹകരണ വ��് �േഖന നട�ിലാ�� പ�തി

2499. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ��ിെ� ഭാഗമായി ഏഴ് ��കളി�  �ാ��് �ാസ് ��ം

ഉൗ���മത�ളള അ��ം സഹകരണ വ��് �േഖന നട�ിലാ�െമ�് �ഖ�ാപി�ക�ം

��ക�െട ലി�് ആവശ�െ��ക�ം െച�ി��� �കാര�ളള പ�തി�െട നിലവിെല �ിതി

വ��മാ�ാേമാ?

േകരള ബാ�് �പീകരണം

2500. �ീ.വി.പി.സജീ��

,, ഐ.സി.ബാല���

,, അ�വ� സാദ�്

,, എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള ബാ�് �പീകരണം,  ജി�ാ ബാ�കളി�  അംഗ�ളായ �ാഥമിക സഹകരണ

സംഘ���ം അ�ബ� ബാ�ക��ം േദാഷകരമാെണ� വാദം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ജി�ാ ബാ�ക� സം�ാന സഹകരണ ബാ�ി� ലയി�ി�ത് �ലം സംഘ��െട സ�യംഭരണ

സ�ഭാവെ� േദാഷകരമായി ബാധി�� അവ� സംജാതമായി�േ�ാ;

(സി) സം�ാന-ജി�ാ സഹകരണ ബാ�ക�െട ഉ����െട�ം േസവന��െട�ം ഏകീകരണം

���ിയായി�േ�ാ; ഇെ��ി� ഏത് ഘ��ിലാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) �തിയ ബാ�ിന് േയാജി� രീതിയി� ഉേദ�ാഗ� ഘടന നവീകരി�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാെയ�്



വിശദമാ�േമാ?

േകരള ബാ�്

2501. �ീ.സ�ി േജാസഫ്

,, തി�വ�� രാധാ���

,, വി.ടി.ബ�റാം

�ീമതിഷാനിേമാ� ഉ�ാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജി�ാ സഹകരണ ബാ�കെള സം�ാന സഹകരണ ബാ�ി�  ലയി�ി�് േകരള ബാ�്

�പീകരി�െകാ�� വി�ാപനം �റ�ിറ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) േകരള ബാ�് �പീകരണ�ിന് റിസ�വ് ബാ�് തത��ി� അംഗീകാരം ന�കിയത് ഏെതാെ�

മാനദ���െട അടി�ാന�ിലാണ്;

(സി) ��ത മാനദ���  ഇതിനകം പാലി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഏെതാെ� മാനദ���

ഇതിനകം പാലി�െവ�ം ഇനി അവേശഷി��വ ഏെത�ം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) േകരള ബാ�് �പീ�തമായേതാ��ടി സഹകാരിക��ം ബാ�ിെല ഇടപാ�കാ��ം ലഭ�മാ��

�േയാജന�� എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ?

േകരള ബാ�്

2502. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള ബാ�് എ��തലാണ് മ�് െപാ�േമഖലാ ബാ�ക�  ന����േപാ�� േസവന��

െപാ�ജന���് ന�കി�ട�ക; വിശദവിവര�� ന��േമാ;

(ബി) േസാ�് െവയർ അട�ം ഇ�മായി ബ�െ�� സാേ�തിക ����  പരിഹരി��തിന്

സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� എെ��ാമാണ്; വിശദവിവരം ന��േമാ?

േകരള ബാ�് ന��� കാ�ഷിക വാ� പലിശ നിര�്

2503. �ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സഹകരണ �ാപന�ളിെല കാ�ഷിക വാ� പലിശ നിര�് ഇേ�ാ� ന��� നിര�ി� നി�്

�റ� വ��ാ� േകരള ബാ�് നിലവി� വ�േ�ാ� കഴി�േമാ എ�് വ��മാ�േമാ; എ�ി�

�തിയ നിര�് എ� ആയിരി�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) േകരള ബാ�ിെല എ �ാസ് അംഗ�ളായ �ാഥമിക സഹകരണ ബാ�ക��് േകരള ബാ�ി�

നി�ം ന��� വാ��െട പലിശ നിര�ം എ �ാസ് അ�ാ� മ�് അംഗ���് ന���

വാ��െട പലിശ നിര�ം �ല�മായിരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?



േകരള ബാ�് ജീവന�ാ�െട വിരമി�� �ായം

2504. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ

സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജി�ാ സഹകരണ ബാ�ക�  സം�ാന സഹകരണ ബാ�മായി ലയി�ി�് േകരള ബാ�്

�പീകരി� സാഹചര��ി�  ജീവന�ാ�െട വിരമി��  �ായം ഉയ��വാ�

ഉേ�ശി��േ�ാെയ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) 2019  ഡിസംബ�  ര�ാം വാരം തി�വന��ര�് േച�� േകരള ബാ�് അ�ിനിേ��ീവ്

ക�ി�ി�െട േയാഗ�ി� വിരമി�� �ായം ഉയ���ത് സംബ�ി�് ച�� നട�ിയി�േ�ാ

എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) േദശസാ��ത, െഷഡ��ഡ് ബാ�ക��് സമാനമായി േകരള ബാ�് ജീവന�ാ�െട വിരമി��

�ായം 60 വയ�് ആ��ത് സംബ�ി�് സ��ാ� നിലപാട് വ��മാ�േമാ?

േകരള ബാ�് �വ��ന�ിന് അ�ിമാ�മതി

2505. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�

,, പി.െക.അ� റ�്

,, എം.ഉ��

,, പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള ബാ�ിെ� �വ��ന�ിന് അ�ിമാ�മതി�ാ�� അേപ� റിസ�വ് ബാ�ിന്

സമ��ി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േകരള ബാ�ിന് അ�മതി ലഭി�ാ� റിസ�വ് ബാ�് നി�യി� ഒ�ത് ശതമാനം �ലധന പര�ാ�ത

ഏെത�ാം ജി�ാ സഹകരണ ബാ�ക��് ഉെ��� റിേ�ാ��ാണ് സമ��ി�ത്;

െവളിെ���േമാ;

(സി) ��ത റിേ�ാ��് കി�ാ�ട��െട യഥാ�� കണ�ക�  മറ�െവ��ാ�ിയതാെണ�്

നബാ�ഡ് കെ��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

േകരള ബാ�ിന് ഇതരസം�ാന�ളി� ശാഖക�

2506. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള ബാ�ിന് ഇതരസം�ാന�ളി� ശാഖക� ആരംഭി�വാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) േകരള സഹകരണ സംഘം നിയമം അ�സരി�് േകരള േ��് േകാ-ഓ�േറ�ീവ് ബാ�ിന്

ഇതരസം�ാന�ളി� ശാഖക� ആരംഭി�വാൻ അ�മതി�േ�ാ എ�റിയി�േമാ ;

(സി) േകരള ബാ�ിന് ഇതരസം�ാന�ളി�  ശാഖക�  ആരംഭി��െവ�ിൽ ഏ� നിയമ�കാരം



ആെണ�് െവളിെ���ാേമാ?

േകരള ബാ�ിെ� ഭരണം

2507. േഡാ.എം. െക. �നീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റിസർവ് ബാ�ിെ� പെ�ാ�പതിന നിർേ�ശ�ളി� േകരള ബാ�ിെ� ഭരണം േബാർഡ് ഓഫ്

മാേന�െമ�ിന് ആെണ�് നി�ർഷി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത േബാർഡ് ഓഫ് മാേന�െമ�ിെ� ഉ�രവാദി�ം എെ��ാമാെണ�്

വ�ക�ാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) റിസർവ് ബാ�ിെ� ഈ നിർേ�ശം സർ�ാർ അംഗീകരി�ി�േ�ാ?

േകരള ബാ�ിെ� ഏകീ�ത േകാ� ബാ�ിംഗ് സ��ീസ്

2508. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള ബാ�ിെ� ഏകീ�ത േകാ�  ബാ�ിംഗ് സ��ീസ് െ�ാൈവഡെറ തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

ഇതിനാ�� െടൻഡ� നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാണ്;

(ബി) ഏെതാെ� �ാപന�ളാണ് െടൻഡ� സമ��ി�ി��ത്;

(സി) െടൻഡ�  പരിേശാധി�് േയാഗ�രായവെര കെ���തിന് �േത�ക ക�ി�ി �പീകരി�ി�േ�ാ;

വിശദാംശം നൽ�േമാ?

േകരള ബാ�ിെ� �വർ�ന �േരാഗതി

2509. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിെ� സ��ം ബാ�ായി �പീകരി� േകരള ബാ�ിെ� �വർ�ന �േരാഗതി

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) േകരള ബാ�ി� േച��തിന് വിസ�തി� മല�റം ജി�ാ സഹകരണ ബാ�ിെന േകരളബാ�ിെ�

ഭാഗമാ��തിന് എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േകരള ബാ�് �ർ�േതാതി� എ�് �വർ�ന സ�മാ�െമ�ാണ് �തീ�ി��ത്;

(ഡി) േകരള ബാ�ിെന അത�ാ�നിക സാേ�തിക വിദ�േയാ�ം േസവന സ��തേയാെട�ം

�ർ�േതാതി� �വർ�ന സ�മാ��തിന് സത�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

േകരളാ ബാ�ിന് വിേദശനിേ�പം സ�ീകരി�വാ� അ�മതി



2510. �ീ.പി.െക.അ� റ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരളാ ബാ�ി�  ലയി�േതാ��ടി ജി�ാ സഹകരണബാ�ക��് വിേദശനിേ�പം

സ�ീകരി�ാ�� െെലസ�സ് ന�മായത് സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) േകരളാ ബാ�ിന് നിലവി� വിേദശനിേ�പം സ�ീകരി�വാ� സാധി�േമാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇെ��ി�  അതി�� നടപടി�മം ���ീകരി�വാ�  എ� കാലതാമസം േനരി�ം എ�്

അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ഇവ പരിഹരി��തിനായി സ��ാ� എെ��ി�ം �മീകരണ�� ഏ�െ���ിയി�േ�ാെയ�്

െവളിെ���േമാ?

സഹകരണ വ��ിന് േകരള ബാ�ിെ� നട�ി�ി�� പ�്

2511. �ീ.പി.െക.അ� റ�് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സഹകരണ േമഖല�െട �വ��ന�ി� നി��ായക സ�ാധീനം ന�ിയ സഹകരണ വ��ിന്

േകരള ബാ�ിെ� നട�ി�ി� എ�പ�ാണ് സ��ാ� ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

�ാഥമിക സഹകരണ ബാ�ക�െട നിലനി��്

2512. �ീ.സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള ബാ�ിന് വിേദശ�് ശാഖ �ട�ാ� കഴി�േമാ; േകരള സഹകരണ നിയമച�ം അ�സരി�്

�പീ�തമാ�� ഒ� സഹകരണ �ാപന�ിന് വിേദശ�് ശാഖ �ട�ാ�  നിയമം

അ�വദി��േ�ാ;

(ബി) �ാഥമിക സഹകരണ ബാ�ക� അംഗ���് ന��� വാ��് ഈടാ�� പലിശേയ�ാ�

1% �റവാേണാ േകരള ബാ�് ഈടാ�� പലിശ;

(സി) �ടാെത 2% ഓഹരി �ടി �ാഥമിക സഹകരണ ബാ�ക� അംഗ�ളി� നി�് ഈടാ��േ�ാ;

ഇ�െന �ാഥമിക സഹകരണ ബാ�കളി� നി�് വാ� എ��വാ� ആെര�ി�ം ത�ാറാ�േമാ;

(ഡി) ഇത് �ാഥമിക സഹകരണ ബാ�ക�െട നിലനി��ിെന ബാധി�േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) േകരള ബാ�് ആദ� ��് വ�ഷം 10% ലാഭവിഹിതം ന��േമാ; േകരള സം�ാന സഹകരണ

സംഘം നിയമം വ��്  56  �കാരം �വ��നലാഭം ഉ�ാകിെ��ി�  എ�െന ലാഭവിഹിതം

െകാ��ം എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(എഫ്) മല�റം ജി� സഹകരണ ബാ�ിെന സംര�ി�ാ�  സ��ാ�  എ�് നടപടി സ�ീകരി�െമ�്

വ��മാ�ാേമാ?



േകരള ബാ�ിന് നബാ�ഡി� നി�ം ലഭി�� �ന�വാ�ാ സഹായം

2513. �ീ.പി.െക.അ� റ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റിസ�വ് ബാ�ിെ� എ േറ�ിംഗ്ഉ� ഒ�പത് ജി�ാ സഹകരണ ബാ�ക�ം ബി േറ�ിംഗ് ഉ� ആറ്

ജി�ാ സഹകരണ ബാ�ക�ം ലയി�ി��ത് ബി േറ�ിംഗ് ഉ� േകരള സം�ാന സഹകരണ

ബാ�ിലാേണാ; എ�ി� േകരള ബാ�ിെ� േറ�ിംഗ് എ�ാ�ം എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ദ�ിതല സംവിധാന�ിേല�് മാ�േ�ാ� േകരള സം�ാന സഹകരണ ബാ�ിെ� നിഷ് �ിയാ�ി

ഉയ�� നിലവാര�ിേല�് മാ�കേയാ �ലധന പര�ാ�ത ഒ�പത് ശതമാന�ി�  താെഴ

വരികേയാ �വ��നഫലം ന��ിലാ�കേയാ െച�േ�ാ�  നബാ�ഡി�  നി�ം ലഭി��

�ന�വാ�ാ സഹായം േകരള�ിന് ലഭി�ാെത വ�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) �ാഥമിക സഹകരണ ബാ�ക�ം അ�ബ�  ബാ�ക�ം ഒഴിെക�� മ�് സഹകരണ

�ാപന���് ജി�ാ സഹകരണ ബാ�കളി� ഉ� ഓഹരിക� തിരിെക ന�കിേയാ എ�്

വ��മാ�േമാ; ഇെ��ി� അതിെല തീ�മാനം എ�ാണ്; വിശദവിവരം ന��േമാ?

േ�മ പരിപാടികളി� സഹകരണ �ാപന��െട പ�്

2514. �ീ.െക.��ിരാമ�

,, പി.െക. ശശി

,, പി.ടി.എ. റഹീം

,, സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സഹകരണ നയം �േ�ാ� വ�ി�� ��ിര വികസന ല��ം നിറേവ��തിന്

ഉപജീവനമാ�ഗ��  ��ി�� വിവിധ േമഖലകളി�ം കാ�ഷിക േമഖലയി�ം ന�കി വ��

േ�ാ�ാഹന�� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) �ാഥമിക കാ�ഷിക വാ�ാ സംഘ�ളി� നി�� വാ� േതാത് വ��ി�ി�ാനായി�േ�ാ;

(സി) സ��ാരിെ� വിവിധ േ�മ പരിപാടികളി�  സഹകരണ �ാപന��  വഹി�� പ�്

വിശദമാ�ാേമാ ;

(ഡി) െകയ� േഹാം, െകയ� േലാ�, റിസ�ജ�് േകരള േലാ� �ീം എ�ീ പ�തിക� വഴി നവേകരള

നി��ാണ�ിന് സഹകരണ ��ാനം വഹി� പ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ജി�ാ സഹകരണ ബാ�കളിൽ �വാസി നിേ�പം

2515. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) സം�ാനെ� ഏെതാെ� ജി�ാ സഹകരണ ബാ�ക��ാണ് �വാസി നിേ�പം

സ�ീകരി�വാ� ൈലസ�സ് ഉ�ായി��ത് എ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ജി�ാ സഹകരണ ബാ�ക� സം�ാന സഹകരണ ബാ�ി� ലയി�് േകരള ബാ�് �പീ�തമായ

സാഹചര��ി�  �വാസി നിേ�പം സ�ീകരി��തി�� ൈലസ�സ് ��ത ബാ�ക��്

ന�മാേയാ എ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) േകരള ബാ�ിന് നിലവിെല �ിതിയി�  �വാസി നിേ�പം സ�ീകരി�വാ�  ആ�. ബി.  ഐ.

അ�മതി ന�കിയി�േ�ാ;  ഇെ��ി� അതിനായി എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി��ത് എ�്

വ��മാ�േമാ?

സം�ാന�് ജി�ാ സഹകരണ ബാ�ക� സം�ാന ബാ�ി� ലയി� സാഹചര�ം

2516. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ�

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ

സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ജി�ാ സഹകരണ ബാ�ക�  സം�ാന ബാ�ി�  ലയി� സാഹചര��ി�

നിലവി�� �ാ��്,ക�ാഷ� റാ�് പ�ികയി� നി�് നിയമനം നട�ാനാ�േമാ; ഈ വിഷയ�ി�

സ�ീകരി� വ�� നടപടിക�  വിശദമാ�ാേമാ;  നിലവി�� നിയമന പ�ികയിെല

ഉേദ�ാഗാ��ിക�െട ഈ ��ം പരിഹരി�വാ�  എ�് നടപടിയാണ്

സ�ീകരി�വാ�േ�ശി��ത്; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േകരള ബാ�് �പീകരണ�ിന് �േ�ാടിയായി സമ��ി� �ീറാം ക�ി�ി റിേ�ാ��് �കാരം േകരള

ബാ�് �പീകരണേശഷം ��ത� നിയമന�� ആവശ�മാെണ� വിലയി����ായി�േ�ാ;

(സി) ഇേ�ാ�  താ�ാലിക ജീവന�ാെര നിയമി�വാ�ം �ിരെ���വാ�ം നടപടിക�

സ�ീകരി��േ�ാ; പി.എസ്.സി. റാ�് ലി�് നിലവിലിരി� ഇ�കാരം താ�ാലിക ജീവന�ാെര

നിയമി�� നടപടിക� അവസാനി�ി�വാ� ക�ശന നി�േ�ശം ന�കാേമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

വാ��ടി�ിക തവണകളായി അട��തിന് സംവിധാനം

2517. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ജി�ാ ബാ�ക� എ�ാംതെ� േകരളാ ബാ�ിെ� ഭാഗമായേതാെട നിലവി� ജി�ാ

ബാ�കളി� നി�ം വാ� എ��് �ടി�ിക ആയവ�െട േപരി� സ�ഫാസി നിയമ�പേയാഗി�്

ജ�ി��െ�െട�� നടപടിയിേല�് ബാ�ക� നീ�ിയത് സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) െതരെ���െ�� ഭരണസമിതിക��പകരം ഉ�ായി�� അ�ിനിേ��ീവ് ക�ി�ിക�െട

അധികാരം ഇ�ാതായേതാെട ജി�ാ ബാ�് അധി�ത� കാലാവധി നീ�ി ന��കേയാ തവണക�

അ�വദി�കേയാ െച�ാെത െപെ��തെ� ജ�ി നടപടിയിേല�് നീ�ിയതിെ� കാരണം

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) െമാറേ�ാറിയം കാലയളവി�  േപാ�ം ജന���് ��ി���ാ�� തര�ി�  ബാ�ധി�ത�



ഇ�ര�ി� ഇടെപ�ത് സ��ാ� അേന�ഷി�േമാ;

(ഡി) വാ��ടി�ിക വ�വ��് സമയം നീ�ി ന�കി �ടി�ിക തവണകളായി അട��തി��

സംവിധാന��ാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

അ�ിനിേ��� ഭരണ�ി� ജി�ാ ബാ�കളിെല നിയമനം

2518. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള ബാ�് �പീകരണ�ിെ� �േ�ാടിയായി സം�ാന�ിെ� പതിനാല് ജി�ാ സഹകരണ

ബാ�ക�െട�ം ഭരണസമിതി പിരി�് വി�് അ�ിനിേ��ീവ് ഭരണം ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;

(ബി) അ�ിനിേ���  ഭരണ�ി�  താ�ാലിക,  ദിവസേവതന,  േകാ��ാ�് അടി�ാന�ി�  ജി�ാ

ബാ�കളി� നിയമനം നട�ിയി�േ�ാ; എ�ി� ഓേരാ ബാ�ി�ം ഇ�കാരം നട�ിയ താ�ാലിക

നിയമന��െട വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ഇ�കാരം താ�ാലിക നിയമനം ലഭി�വ��് �ിരനിയമനം ന��വാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;

ഉെ��ി� എ� േപ�െ��് അറിയി�േമാ?

സഹകരണ ബാ�ിെല സ�ത� േസാ�് െവയ�

2519. �ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ

സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സഹകരണ ബാ�ി� ജി�ാ സഹകരണ ബാ�കെള ലയി�ി�േ�ാ� സ�ത� േസാ�്

െവയ� നട�ി� വ��ിേയാ;വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി നട�ി�് ഇേ�ാ� ഏ� ഘ��ിെല�് െവളിെ���േമാ;

(സി) സ�ത� േസാ�് െവയ�  ഉപേയാഗി�് േകരള ബാ�ിെന�ം അതിെ� ഏജ�സിയായി

�വ��ി�ി�� �ാഥമിക സഹകരണ ബാ�കെള�ം ത�ി� ബ�ി�ി��തിന് എ� കാലം

േവ�ി വ�െമ�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) സ�ത� േസാ�് െവയ�  ബ�ി�ി��  നടപടി ���ിയാ���വെര ��ത ബാ�ക�െട

�വ��നം എ�െന ഏകീകരി�െമ�് െവളിെ���േമാ ?

സഹകരണ സംഘ��െട �ടി�ിക തീ��ാ�ാ� നടപടിക�

2520. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സഹകരണ സംഘ��െട �ടി�ിക തീ��ാ��തിനായി എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി� വ��

എ�് വ��മാ�േമാ; വിശദാംശം ന��േമാ?



സഹകരണ �ാപന��െട നിലനി��്

2521. േഡാ.എം. െക. �നീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള സം�ാന സഹകരണ ബാ�് േകരള ബാ�് ആ�േ�ാ� സഹകരണം എ� പദം ��ത

ബാ�ിെ� േപരി� നി�് ഒഴിവാ�േമാ;

(ബി) േകരള�ി�  സഹകരണ വ��ിെ� കീഴി�  �വ��ി��  1824  �ാഥമിക സഹകരണ

ബാ�ക�ം 60 അ�ബ� സഹകരണ ബാ�ക�ം 10000-� പരം മ�് സഹകരണ �ാപന��ം

ഉ�െ�െട�� 12000-� അധികം സഹകരണ �ാപന��െട ഫിനാ�സി�് ബാ�ായ ജി�ാ

സഹകരണ ബാ�ക� ഇ�ാതായ �ിതി�് ��ത സഹകരണ സംഘ���് േകരള ബാ�ി�

അംഗത�ം ലഭി�േമാ; ഈ സഹകരണ സംഘ��െട ഫിനാ�സി�് ബാ�ായി േകരള ബാ�ിന്

�വ��ി�ാ� സാധി�േമാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) േകരള�ിെ� സാ��ിക േമഖലയിെല നി��ായക ശ�ിയായ ��ത സംഘ��െട

നിലനി��് എ�ാ�െമ�ം സഹകരണ വ��് എ�് ��ക�ത�  ആണ് ഈ കാര��ി�

സ�ീകരി�ി��െത�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) േകരള ബാ�് �പീ�തമാ�േ�ാ�  സം�ാന സഹകരണ ബാ�്,  ജി�ാ സഹകരണ ബാ�്

എ�ിവിട�ളി�  ആഡി�്,  എ�ിക�ഷ�, ആ�ബിേ�ഷ� എ�ിവ നി��ഹി�� സഹകരണ

വ��ിെല  16  േജായി�് രജി�ാ�,  7  െഡപ��ി രജി�ാ�,  13  അസി��് രജി�ാ�,  34

ആഡി��/ഇ�െ���മാ� എ�ിവ��െ�െട എ�പേതാളം വ��് ജീവന�ാെര േകരള ബാ�ി�

�ിരമായി നിലനി��േമാ;  േകരള ബാ�ി�  ഇതിന് ആവശ�മായ ത�ിക ��ി�ി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ;

(ഇ) മ�് വാണിജ� ബാ�കളി� നി�് വിഭി�മായി,  അംഗ�� വാ� എ��േ�ാ� ലഭി��  2%

ഒ��വണ ഓഹരി�ക �ാഥമിക സഹകരണ ബാ�ക�െട �വ��ന �ലധനമായി മാ��

നിലവിെല രീതി ഒഴിവാ�ണം എ� റിസ�വ് ബാ�ിെ� നി�േ�ശം നട�ിലാ�േമാ;

(എഫ്) െപാ�ജന���് ഉപകാര�ദമായ �വ��ന�ളായ ചി�ിനട�ി�്,  നീതി േ�ാ�ക�, വളം

ഡിേ�ാക�, വിേശഷ ദിവസ�ളിെല ച�ക�, സ��ാരിെ� േ�മ െപ�ഷ�  ന�ക�

�ട�ിയവ �ാഥമിക സഹകരണ ബാ�ക� നട��േ�ാ;

(ജി) എ�ി� ഇ�രം വാ�േപതര �വ��ന�� �ട��ം നട�ാനാവശ�മായ അ�മതി റിസ�വ്

ബാ�ി� നി�ം േകരള ബാ�ിെ� അ�ബ� ബാ�കളായി �വ��ിേ�� �ാഥമിക സഹകരണ

ബാ�ക��് ലഭി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി� ഇ�ാര��ളി� സ��ാ� എ�് നടപടി സ�ീകരി�ി��്;

വ��മാ�േമാ?

ക����ി സഹകരണ റ�� മാ���ിംഗ് & േ�ാസസിംഗ് സംഘ�ിെല വിരമി� ജീവന�ാ�െട

ശ�ളം



2522. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക����ി സഹകരണ റ��  മാ���ിംഗ് ആ�റ് േ�ാസസിംഗ് സംഘ�ിെല വിരമി�

ജീവന�ാ�െട ശ�ളം അ�വദി�ണെമ� കാണി�് ന�കിയ നിേവദന��െട

അടി�ാന�ി�  C/3275570/19  ,  3258605/2019  എ�ീ ന��  ഫയ�ക�  �േഖന

സഹകരണ സംഘം രജി�ാ��ം സഹകരണ െപ�ഷ�  േബാ�ഡി�ം റിേ�ാ��ിനായി

സമ��ി�തിന് രജി�ാ�ം േബാ��ം സ�ീകരി� �ട� നടപടിക� എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ജീവന�ാ��് ശ�ള�ം ആയതിെ� പലിശ�ം അ�വദി�ണെമ�� സഹകരണ

ആ�ബിേ�ഷ�  േബാ�ഡ് വിധി�െട അടി�ാന�ി�  എ�് നടപടി സ�ീകരി�െവ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �വ��ന രഹിതമായ ��ത �ാപനെ��റി�് േകാ�യം സഹകരണ േജായി�് രജി�ാ�

റിേ�ാ��് ന�കിയി�േ�ാ ; ഉെ��ി� ആയതിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ?

ക�സ�മ� െഫഡിന് കീഴിെല വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന��

2523. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�സ�മ� െഫഡിന് കീഴി� വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�� നിലവി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഉെ��ി�  അവ ഏെതാെ�െയ�ം ഏെത�ാം േകാ�കളാണ് ��ത �ാപന�ളിൽ

ഉ�െത�ം വിശദമാ�ാേമാ?

�ാഥമിക സഹകരണ സംഘ�ളിെല വാ�ാ �ടി�ിക

2524. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ്

,, പി.െജ.േജാസഫ്

,, സി.എഫ്.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ാഥമിക സഹകരണ സംഘ�ളിെല വാ�ാ �ടി�ിക�െ�തിെര നിയമനടപടി സ�ീകരി��തിന്

സ��ാ� അ�മതി ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) 2015  വെര കാലാവധി ���ിയാ�ിയ വാ�കളി�  േകസ് ഫയ�  െച�ാ�  നിയമം

അ�വദി�ാ� സാഹചര�ം സം�ാന�് നിലനി���േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) വാ�ക�െട കാലാവധി കഴി�ാ�  എ�വ�ഷം പി�ി�ാ�ം ഈടാ�ാ�  സംഘ���്

ആ�ബിേ�ഷ� േകസട��� നടപടി 2013 െല സഹകരണ നിയമ േഭദഗതിേയാെട കഴിയാ�

�ിതി�് പരിഹാരം കെ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) സം�ാനെ� വിവിധ സംഘ��െട േകാടി�ണ�ിന് �പ�െട വാ�ാ �ടി�ിക തിരി�

പിടി�ാനാകാെത കിട��തിന് പരിഹാരം കെ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?



ക�ഷക��് പലിശരഹിത വാ�

2525. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സഹകരണ ബാ�ക�/സംഘ��  �േഖന ക�ഷക��് പലിശരഹിത വാ� ന��� പ�തി

നിലവി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ആയതിെ� വിശദവിവര�� ന�കാേമാ?

വാ�ക��് �തലിേന�ാ� ��ത� പലിശ

2526. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സഹകരണ ബാ�കളി�  നി�ം അ�വദി�� വാ�ക��് �തലിേന�ാ�  ��ത�  പലിശ

ഈടാ�ാ� പാടിെ�� ഉ�രവ് നിലവി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� ഉ�രവിെ� വിശദവിവര�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) വാ� എ�� േശഷം മരണെ�� േപായവ�െട േപരി�� ബാ��ത എ�തി���തിേനാ

ഇള�ക� അ�വദി��തിേനാ പ�തിക� നിലവി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

റി�് ഫ�് ആ��ല�ം

2527. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല സഹകരണ ബാ�കളിൽ നി�ം റി�് ഫ�് ആ��ല��ിനായി

സഹകരണ േബാ�ഡിൽ എ� അേപ�ക�  ലഭ�മായി��് എ�് ബാ�ക�  തിരി�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത അേപ�കളിൽ എ� അേപ�കളി�േമ�  തീ�മാനെമ�� എ�ത് ബാ�് തിരി�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) റി�് ഫ�് അ�വദി��തി�� കാലതാമസം ഒഴിവാ�ി അ�ഹരായവ��് േവഗ�ിൽ റി�്

ഫ�് ലഭ�മാ��തി� േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

റി�് ഫ�് ആ��ല�ം ലഭി��തി�� നിബ�നക�

2528. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഏെത�ാം സഹകരണ �ാപന�ളി� നി�ാണ് വാ�െയ��വ� മരണെ��േ�ാ� റി�് ഫ�്

അ�വദി��െവ�ം റി�് ഫ�് അ�വദി��തി�� മാനദ���  എെ��ാെമ�ം



വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ക�നാഗ��ി നിേയാജക മ�ല�ി� നി�് എ� േപ��് റി�് ഫ�് ആ��ല�ം ലഭി�െവ�

വിശദീകരി�േമാ; ലി�് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) റി�് ഫ�് ആ��ല�ം ലഭി��തി�� നിബ�നക�  ല�കരി�് േവഗ�ി�  വിതരണം

െച��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദീകരി�േമാ?

റി�് ഫ�്

2529. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം സഹകരണ വ��ിെ� റി�്ഫ�് പ�തി

�കാരം ഇ�വെര എ� േകാടി �പ അ�വദി� എ�് വ�ഷം തിരി�� കണ�് ന�കാേമാ;

(ബി) ആെക എ� േപ��് ഇതിെ� �േയാജനം ലഭി�ക��ായി എ��ടി അറിയി�ാേമാ?

ജി�ാ സഹകരണ ബാ�കളിെല ���് കാഷ�� ത�ിക

2530. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� പതിനാല് ജി�ാ സഹകരണ ബാ�കളിേല�് ജ�വരിയി� നിലവി� വ� ���്

കാഷ�� ത�ികയിേല�് ഓേരാ ജി�ാ ബാ�ി�ം ഇതിനകം എ� േപ��് നിയമനം ന�കിെയ�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) േകരള ബാ�് �പീകരണം സംബ�ി�് നിേയാഗി� �ീറാം ക�ി�ി അതിെ� റിേ�ാ��ി� ജി�ാ

ബാ�കളി� നിലവി�� ജീവന�ാ� അധികമാെണ�് റിേ�ാ��് ന�കിയി�േ�ാ;

(സി) ഈ റിേ�ാ��ിെ� അടി�ാന�ിലാേണാ ജി�ാ ബാ�കളിെല ഒഴി�ക�  പി.എസ്.സി.�്

റിേ�ാ��് െച�ാെത അവിെട നിയമന നിേരാധനം നട�ിലാ�ിയത് എ�് അറിയി�േമാ?

േകാഴിേ�ാട് ജി�ാ സഹകരണ ബാ�ിെല അനധി�ത നിയമനം

2531. േഡാ.എം. െക. �നീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് ജി�ാ സഹകരണബാ�ി�  �ാ��്/കാഷ��  ത�ികയി�  ��  ഭരണസമിതി�െട

ഭാഗ�് നി��ായ അനധി�ത നിയമനം സംബ�ി�് സഹകരണ സംഘം രജി�ാ�െട

27.09.2019-െല റിേ�ാ��ിേ��  സ��ാ�  എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�െവ�്

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) അനധി�ത നിയമനം �ലം അവസരം ന�െ��� േകാഴിേ�ാട് ജി�ാ സഹകരണ ബാ�ിെ�

നിലവി�� �ാ��്/കാഷ��  റാ�് ലി�ി�  ഉ�െ��വ��് നിയമനം ന���തിന് സ��ാ�

എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി� എ�് വ��മാ�ാേമാ?



നില�� േകാ-ഓ�േറ�ീവ് അ�ബ� ബാ�് െെഹേ�ാടതിയി� സമ��ി� േകസ്

2532. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മല�റം ജി�ാ േജായി�് രജി�ാ�  (ജനറ�),  േകരളസ��ാ�  എ�ിവ�െ�തിരായി നില��

േകാ-ഓ�േറ�ീവ് അ�ബ� ബാ�് െെഹേ�ാടതിയി� സമ��ി�  WP(C) 5025/2018 ന��

േക�ി�  സ��ാരി�േവ�ി ഗവെ��് �ീഡ�  സമ��ി� കൗ��  അഫിഡവി�ിെ� പക��്

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ േക�ിൽ മല�റം ജി�ാ േജായി�് രജി�ാ�െട നടപടി�മ���് േ� അ�വദി�

െെഹേ�ാടതി��രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത േക�ിെല േ� ഒഴിവാ�ി�ി��തിനായി സഹകരണവ��് സ�ീകരി� നടപടിക�

വിശദമാ�ാേമാ;  േ� സമയബ�ിതമായി ഒഴിവാ��തി�  സഹകരണവ��ിന് കാലതാമസം

േനരി�ി�െ��ി� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത േക�ി� േജായി�് രജി�ാ��ം േകരളസ��ാരി�ം േവ�ി വാദി�� അഭിഭാഷക�െട

േപ�ം വിലാസ�ം േഫാ� ന��മട��� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

പ�ികജാതി/വ�� വികസന സഹകരണ െഫഡേറഷനിെല ധന��വിനിേയാഗ�ം അഴിമതി�ം

2533. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള സം�ാന പ�ികജാതി/വ�� വികസന സഹകരണ െഫഡേറഷനിെല

ധന��വിനിേയാഗ�ിെനതിെര�ം,  അഴിമതിക��ം,  എസ്.സി/എസ്.ടി.  ഫ�് വകമാ�ി

െചലവഴി�തിെനതിെര�ം ഫയ� നം. സി.വി.ഇ. 18/2018 �കാരം ആല�ഴയി� �വ �ി��

സഹകരണ വിജില�സിെന െകാ�് അേന�ഷി��തി� പ�ികജാതി പ�ിക വർഗ ക�ീഷ�

ഉ�രവ് ന�കിയത് �കാര�� അേന�ഷണം ആരംഭി�ി�േ�ാ;  ഇേ�ാ�  അേന�ഷണം ഏത്

ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ; അേന�ഷണം �ട�ിയി�ിെ��ി� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േപ���ട ആ�ാനമായി �വ��ി�� പ�ികജാതി/പ�ികവ�� സഹകരണ െഫഡേറഷ�

��തരമായ സാ��ിക �തിസ�ി േനരി�േ�ാ�  ഇ�ാ� തനത് ഫ�ി�  നി�ം �തിയ

വാഹനം വാ��തിന് ഭരണ സമിതി തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  ഭരണസമിതി�െട ഈ

തീ�മാന�ിെനതിെര മാേനജിംഗ് ഡയറ��  വിേയാജന�റി�് േരഖെ���ിയ വിവരം

��യി�െ��ി�േ�ാ;  മാേനജിംഗ് ഡയറ��െട എതി��് അവഗണി�് �ാ�  ഫ�ി�  നി�ം

വാഹനം വാ��ത് ച�വി��മേ�;  ഇത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എസ്.സി/എസ്.ടി.

സഹകരണ െഫഡേറഷെ� 2018-2019 െല തനത് ഫ�് എ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

വിേനാദ സ�ാരിക�െട എ��ി� �റവ്



2534. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ളയെ� �ട��് വിേനാദ സ�ാരിക�െട എ��ി� �റവ് ഉ�ായി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

ആലാ �മല�ാ� �റിസം പ�തി

2535. �ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� �റിസം േമഖല�െട സമ� �േരാഗതി�് നട�ിലാ�� പ�തിക�

എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) െച���  മ�ല�ിെല ആലാ �മല�ാ�  �റിസം പ�തി നി��ഹണ�ിന് സമ��ി�

േ�ാജ�ി�  (CGNR-1585/19)  സ�ീകരി�ി�� നടപടി�െട �േരാഗതി എെ��ാമാെണ�്

വ��മാ�േമാ?

ഹൗസ് േബാ�് �റിസം

2536. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വിവിധ കായ�കളിൽ സ��ീസ് നട�� ഹൗസ് േബാ�ക�െട �ര�

ഉറ�വ���തിന് സ��ാ� െച� കാര��� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഹൗസ് േബാ�ക�െട ൈലസൻസ് നൽ�� രീതി,  ടാ�് നിര�്,  ഇൻ�റൻസ് �ട�ിയ

കാര��� അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഹൗസ് േബാ�കളിൽ �റി�ക�െ�തിെര��ാ�� അതി�മ��  തട��തിന് സ��ാ�

സ�ീകരി� നടപടിക� അറിയി�ാേമാ?

�റിസം രംഗെ� േന���ം േകാ���ം

2537. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഉ�രവാദി� �റിസം രംഗെ� �ധാന േന���ം േകാ���ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) േകരളം, �റിസം രംഗ�് പിറകിലാെണ� തര�ി�� വാർ�ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി�  �റിസം രംഗ�് �തന സംരംഭ��  നട�ിലാ�ി സം�ാനെ� മിക� വിേനാദ

സ�ാര േക�മാ��തിന് സ�ീകരി�ാൻ ഉേ�ശി�� നടപടിക� വ��മാ�േമാ?

വിേനാദ സ�ാരിക�െട എ�ം



2538. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

വിേദശ രാജ��ളി�  നി�ം കഴി�വ�ഷം സം�ാനം സ��ശി� വിേനാദ സ�ാരിക�െട

എ�ം രാജ��ിെ� അടി�ാന�ി� വിശദമാ�േമാ?

�സ് �റിസ�ിെ� വികസനം

2539. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആേഗാള �സ് �റിസം �പട�ി�  കാ��ിയ േകരളം ��ത �റിസം വികസന�ിനാ�ം

അതി�െട െതാഴി�ം മിക� ഭാവി�ം ��ി�ാ�ം ��ത�  �റി�കെള

സം�ാനെ��ി�ാ�മായി നട�ിവ�� സ��ാ�  �വ��ന��  എെ��ാം

എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) �സ് �റിസ�ി�  െകാ�ി�െട ��തി സൗ�ര�ം,സം�ാരം,  പാചകരീതിക�, െകാ�ിയി�

ലഭ�മാ�� േഹാംേ�ക� എ�ിവ�ം െകാ�ി�െട സാം�ാരിക�ം ചരി�പര�മായ അറി�കൾ

�റി�ക��് പക�� ന�വാ��� സാധ�തക�ം ഉപേയാഗ�ദമാ�ാനായി വിേനാദ സ�ാര

വ��ം സ��ാ�ം സ�ീകരി� വ�� �ധാന �വ��ന�� വിശദമാ�േമാ;

(സി) സം�ാനെ� േഹാംേ�കെള െകാേമ��� കാ�ഗറിയി� ഉ�െ���ിയ നടപടി �റിസം േമഖലാ

വികസന�ിന് വലിയ തിരി�ടി ആയതിനാൽ അവെയ ��ത കാ�ഗറിയി�  നിെ�ാഴിവാ�ി

�റിസം വികസനം ജന�ളിെല�ി�ാ� സ��ാ�  നാളി�വെര സ�ീകരി� �ധാന നടപടികൾ

എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ?

ൈലസ�സി�ാെത ഹൗസ് േബാ�ക� �വ��ി��ത് തടയാ�� നടപടിക�

2540. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഹൗസ് േബാ�ക� ൈലസ�സി�ാെത �വ��ി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇത് തട��തി�ം ഹൗസ് േബാ�ക�െട �ര� വ��ി�ി��തി�ം നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

വിേനാദസ�ാരികെള ആക�ഷി��തിന് നടപടി

2541. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം �റിസം േമഖലയിേല�് വിേനാദസ�ാരികെള

ആക�ഷി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളെത�് വ��മാ�േമാ; വിശദാംശം

ന��േമാ?



എ�്പീരിയ�സ് എ�ിക് ക�സിൻപ�തി�െട സംരംഭക�

2542. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ

സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഉ�രവാദി� �റിസം മിഷെ� ആഭി�ഖ��ി�  സം�ാന�് ആവി�രി� എ�്പീരിയ�സ്

എ�ിക് ക�സിൻ പ�തി�െട സംരംഭകെര തിരെ���� നടപടി�മ��

���ീകരി�ി�േ�ാ;വിശദമാ�േമാ;

(ബി) സംരംഭകെര തിരെ���ി�െ��ി� അവ�െട ജി� തിരി�� വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ?

മലബാർ റിവർ �യിസ് �റിസം പ�തി

2543. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ്

,, എം. രാജേഗാപാല�

,, സി. െക. ശശീ��

,, എ. �ദീ��മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഉ�ര മലബാർ േമഖലയിെല �റിസം സാധ�തക�  പരമാവധി �േയാജനെ����തിനായി

മലനാട് മലബാർ റിവർ �യിസ് �റിസം പ�തി�് �ട�ം �റി�ി�േ�ാ എ�റിയി�േമാ;

(ബി) മലബാർ േമഖലയിെല ഏെത�ാം നദികെള ബ�ി�ി�െകാ�ാണ് ��ത പ�തി

നട�ിലാ��ത്;

(സി) ��ത പ�തി �കാരം �വജന���ായി എ�േ�ാളം െതാഴിലവസര��  ��ി�ാൻ

സാധി�െമ�ാണ് �തീ�ി��ത്;

(ഡി) വിേദശിക�  ഉ�െ�െട�� വിേനാദസ�ാരികെള ആകർഷി�ം വിധം വിവിധ നദികളിെല

���ക� �റിസം സേ�തമാ�ി മാ�ാൻ ��ത പ�തി �കാരം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

വിശദാംശം ന��േമാ?

��് േകരള പ�തി

2544. �ീ. എ� .എ.െന�ി��്

,, ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്

,, പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന �റിസം േമഖലെയ മ� രാജ���മായി ബ�ി�ി��തിന് ��് േകരള എ� പ�തി

ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഈ പ�തി�െട വിശദാംശം അറിയി�േമാ?



അന��രം തടാക േ���ം �ീപ�നാഭസ�ാമി േ���ം ബ�െ���ി�� �റിസം പ�തി

2545. �ീ.എം. സി. കമ��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മേ�ശ�രം നിേയാജക മ�ല�ിെല ��ള �ാമപ�ായ�ിെല ��ാ�ക�െട ചരി����ം

��തി രമണീയത െകാ�ം വാ� ശി�പകലകളാ�ം സ��മായ�ം മേനാഹരമായ തടാക

മധ��് �ിതി െച���മായ അന��രം തടാക േ���ം തി�വന��രെ�

�ീപ�നാഭസ�ാമി േ���മാ�� ചരി�പരമായ ബ�െ� അടി�ാനെ���ി�� �റിസം

സാധ�തെയ��ി പരിേശാധി�േമാ;

(ബി) എ�ി� ആയത് പരിേശാധി�് പ�തി ത�ാറാ��തിന് നി�േ�ശം ന��േമാ ?

തീ��ാടന �റിസം പ�തി

2546. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ�

�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി

�ീ.ആ�ണി േജാ�

,, വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിേനാദസ�ാര വികസന�ിെ� ഭാഗമായി �ധാന തീ��ാടന േക��െള ഉ�െ���ി

തീ��ാടന �റിസം പ�തി നട�ിലാ��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(ബി) സം�ാനെ� ഏെത�ാം തീ��ാടന േക��െളയാണ് ഈ പ�തിയി�

ഉ�െ���ിയിരി��െത�ം ഈ േക���െട അടി�ാന സൗകര�വികസന�ിനായി

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

(സി) സ�േദശി ദ�ശ�, �സാദ് എ�ീ േക�ാവി�ത പ�തികളി� ഉ�െ���ി ഏെത�ാം തീ��ാടന

േക���െട അടി�ാന സൗകര� വികസന പ�തികളാണ് സം�ാന സ��ാ�

േക�സ��ാരിന് സമ��ി�ി��െത�ം അവയി�  ഏെത�ാം പ�തിക��ാണ് േക�ാ�മതി

ലഭി�ി��െത�ം വിശദമാ�ാേമാ?

വിേനാദസ�ാര േമഖല�െട വികസനം

2547. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിേനാദസ�ാര േമഖല�െട വികസന�ിനായി ആവി�രി�ി�� �തന പ�തിക�

ഏെതാെ�യാണ്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) �സിരിസ് െഹറിേ�ജ് പ�തി�െട ര�ാം ഘ�മായി നട�ിലാ�� കാര��� വിശദമാ�േമാ;

(സി) സം�ാനെ� �റിസം േമഖല അംഗപരിമിത��് �ടി �േയാജനെ��� രീതിയി� ബാരിയ� �ീ



പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) തലേശരി ൈപ�കപ�തി�െട മാ�� �ാ� ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

ഈരാ�ിൻ�റം �റിസം പ�തി

2548. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈരാ�ിൻ�റം �റിസം പ�തിയി�  എ�ിേമ�് റിൈവസ് െച� ന���മായി ബ�െ��്

ഇറിേഗഷൻ വിഭാഗം ന�കിയ ക�ിേ�� അ�മതി ന�കിയി�േ�ാ എ�് വ�ക�ാ�ാേമാ;

(ബി) ഏെതാെ� ���ികളി� ആണ് ജലേസചനവ��് റിൈവ�ഡ് എ�ിേമ�് ന�കിയത് എ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഈരാ�ിൻ�റം �റിസം പ�തി  2020  േമയ് മാസ�ി�  �ർ�ീകരി�ാൻ കഴി�േമാ എ�്

വ��മാ�ാേമാ?

വാടാന��ി ബീ�് �റിസം പ�തി

2549. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മണ��  മ�ല�ിെല വാടാന��ി ബീ�് �റിസം പ�തി�ായി ���  ഡി.  �ി.  പി.സി.

16.04.2018െല �ി.എസ്.ആ�.  584/2017  �കാരം �റിസം ഡയറ���് സമ��ി�

എ�ിേമ�ിെ� വിശദാംശ�� എെ��ാം;

(ബി) ��ത പ�തി�് ഭരണാ�മതി ന�കിയി�േ�ാ എ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത പ�തി നട�ാ��തിനായി ഇ�വെര സ�ീകരി� നടപടിക�  എെ��ാമാെണ�്

വിശദമാ�ാേമാ?

േത�ടി ആനവ�ാൽ െഫസിലിേ�ഷൻ െസ��

2550. �ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ

സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േത�ടി ആനവ�ാൽ െഫസിലിേ�ഷൻ െസ�� ആരംഭി��തിന് സ�ീകരി�വ�� നടപടിക�െട

വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത െഫസിലിേ�ഷൻ െസ��  ആരംഭി�� നടപടികൾ�ായ് �മതലെ���ിയി��

ഉേദ�ാഗ�� ആെര�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത െഫസിലിേ�ഷൻ െസ��  ആരംഭി���മായി ബ�െ��് വനം വ��ിൽ നി�ം

ലഭി�ി�� ഔേദ�ാഗികമായ അറിയി�ക�െട വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�േമാ?



േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല ഇേ�ാ �റിസം പ�തിക�

2551. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല ഇടമലയാ�, ��ം,  ���ഴ �േദശ�ളിൽ ഇേ�ാ �റിസം

നട�ിലാ���മായി ബ�െ��് �ാഥമിക പരിേശാധന ആരംഭി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത �േദശ�ളിൽ ഇേ�ാ �റിസം ആരംഭി���മായി ബ�െ�� നിലവിെല �ിതി

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത �േദശ�ളിൽ ഇേ�ാ �റിസം നട�ിലാ��തി� േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വിശദമാ�ാേമാ?

ക�ായി കായ� �റിസം പ�തി

2552. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ക�ായി കായ� �റിസം പ�തിയി� �റി�ക�െട സൗകര����ായി എെ�ാെ� പ�ാ�ല

സൗകര��ളാണ് നട�ി� വ��ിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

�മരകെ� സവിേശഷ �റിസം േക�മാ�ി മാ��തിന് പ�തി

2553. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ

സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �മരകെ� രാജ�െ� സവിേശഷ �റിസം േക�മാ�ി മാ�വാ� േക� �റിസം വ��് പ�തി

ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത പ�തി നട�ിലാ�േ�ാ�  �മരക�് എെ�ാെ� കാര��ളാണ് നട�ിലാ�കെയ�്

വ��മാ�േമാ?

േകാവളം �റിസം േമഖലയിെല അടി�ാന സൗകര� വികസന �വ��ന��െട അഭാവം

2554. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അടി�ാന സൗകര� വികസന �വ��ന��െട അഭാവം േകാവളെ� �റിസം വികസന�ിന്

തിരി�ടി ആയി�െ�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) �റിസം വികസന�ിനായി ല���  െചലവാ�ിയതായി �ഖ�ാപി�േ�ാ�ം പല പ�തിക�ം

എ�െമ�ാ� �ിതി പരിേശാധി�ി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) േകാവള�ിെ� സമ� വികസന�ിനായി വ��മായ മാ�� �ാ� ത�ാറാ�ിയി�േ�ാെയ�്



െവളിെ���േമാ;

(ഡി) സ�� ബീ�ി� ഏതാ�ം വ�ഷ���് ��് അരേ�ാടി �പ െചലവി� നി��ി� ഉദ�ാന പാ��്

െപാളി�് പണി�വാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ; എ�ി� കാരണെമ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ��ത നി��ാണ �വ��നം നിലവി�  ഏത് ഏജ�സിെയ ആണ് ഏ�ി�ി��െത�്

അറിയി�ാേമാ?

�റിസം േകാറിേഡാർ പ�തി

2555. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈവ�ിനിെല െചറായി ബീ�ിെന മാ� ബീ�ായി വികസി�ി�െകാ�് �ന�ം,�ഴ�ി�ി,

എടവന�ാട്, നായര�ലം, എള���ഴ എ�ീ ബീ�കെള േകാർ�ിണ�� �റിസം േകാറിേഡാർ

പ�തി ദീർഘനാളായി തട�െ�� കിട�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇ�ാര�ം

പരിഹരി��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത നിർ�ാണ ���ിക� എ�േ��് �ർ�ീകരി�ാനാ�െമ�് വ��മാ�േമാ?

െകാ�ം ത�േ�രിെയ ൈ�സ് ��് പ�തിയി� ഉ�െ����തിന് നടപടി

2556. �ീ.എം. �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

െകാ�ം ത�േ�രിെയ ൈ�സ് ��് പ�തിയി� ഉ�െ���ി �റിസം വികസനം നട�ാ�െമ��

2018-19-െല ബജ�് �ഖ�ാപന�ിേ�� നാളി�വെര സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാമാണ്;

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

ആയംകടവ് പാലം �റിസം േ�ാജ�്

2557. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല ഏ��ം ഉയരം �ടിയ�ം �റിസം സാധ�ത���മായ ആയംകടവ് പാലം

പരിസരം �റി�് േക�മാ�ാ�  ഡി.�ി.പി.സി.  േ�ാജ�് സമ��ി�ി�േ�ാ;  വിശദാംശ��

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത േ�ാജ�ിന് �റിസം വ��് അ�മതി ന�കിയി�േ�ാ; ഇെ��ി� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഡി.�ി.പി.സി. �െട വ�മാനം വ��ി�ി�ാ� സാധ�ത ഒ��� ഈ പ�തി�് എ�് അ�മതി

ന��െമ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ആന�യം അേ�ാ �റിസം പാ��് ര�ാം ഘ� വികസന പ�തി



2558. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മല�റം ജി�യിെല ആന�യം അേ�ാ �റിസം പാ��് ര�ാം ഘ� വികസന പ�തിക� ഇേ�ാ�

ഏ� ഘ��ിലാെണ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ഏെത�ാം വികസന ���ികളാണ് ര�ാം ഘ��ി�  ഉ�െ���ിയി��െത�ം ഇതിനായി

എ�് �ക നീ�ിെവ�ി�െ��ം വ��മാ�േമാ;

(സി) കാ�ഷിക രീതിക�  മന�ിലാ�വാ�ം ഉ�ാസ�ി�മായി പാ��ിെല�� സ��ശക�െട

എ��ി�� വ��നവ് കണ�ിെല��് ര�ാം ഘ� നടപടിക�  ത�രിതെ���േമാെയ�്

അറിയി�ാേമാ?

മലബാ� റിവ� �യിസ് പ�തി

2559. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

മലബാ� റിവ� �യിസ് പ�തി�െട �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ?

ഭാരത�ഴ േക�ീകരി�് �റിസം

2560. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ാ�ി മ�ല�ി�  വിേനാദസ�ാര വ��ിന് കീഴി�  ഫല�ദമാെയാ� പ�തി േപാ�ം

ഇെ���ത് ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ഭാരത�ഴ േക�ീകരി� െകാ�് ഒ� �റിസം പ�തി പ�ാ�ി മ�ല�ി�  നട�ിലാ�ാ�

സാധി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

പര��-െപാഴി�ര �റിസം പ�തി

2561. �ീ.ജി.എസ്.ജയലാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചാ���  നിേയാജക മ�ല�ിെല പര��-െപാഴി�ര �റിസം പ�തി�െട നി��ാണ

�വ��ന��െട നിലവിെല അവ� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) പ�തി ���ീകരണ�ിന് താമസം േനരി��തിെ� കാരണെമ�ാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) തട���  ഒഴിവാ�ി പ�തി േവഗ�ി�  ���ിയാ��തിന് നടപടിക�

സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�ം എ�ി� അവെയെ��ാമാെണ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

മണിയാ� ഡാം േക�ീകരി�ളള �റിസം പ�തി



2562. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റാ�ി നിേയാജകമ�ല�ിെല മണിയാ� ഡാം േക�ീകരി�് നട�ാ�ാ� ഉേ�ശി�� �റിസം

പ�തി�് സം�ാന �റിസം വ��് ഇേതവെര അ�മതി ന�കിയി�ി� എ� കാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഡാം േസ�ി അേതാറി�ി�െട�ം ജലവിഭവ വ��ിെ��ം അംഗീകാര�ം �ലം �റിസം പ�തി�്

ഉപേയാഗി��തി�ളള അ�മതി�ം ലഭി�ി�ം െപാ�േമഖലാ�ാപനമായ െക�  ത�ാറാ�ിയ

ഡി.പി.ആ�. അംഗീകരി�ാ�തിെ� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) പ�തി�് എ�േ��് അംഗീകാരം ന�കാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

ക�� ജി�യിെല �റിസം വികസന�ിന് പ�തിക�

2563. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�� ജി�യിെല �റിസം വികസന�ിന് ഇേ�ാ� നട�ിലാ�� പ�തിക� ഏെത�ാമാെണ�്

വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ൈപത�മല,  പാല�യംത�്,  ശശി�ാറ,  കാ�ിരെ�ാ�ി �ട�ിയ �റിസം േക���െട

വികസന�ിന് എെ��ാം പ�തിക� നട�ിലാ�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് െവളിെ���േമാ?

േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല �റിസം പ�തിക�

2564. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ�േദശിക�ം വിേദശിക�മായ �റി�കെള ആക�ഷി��തി�േവ�ി േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല

�ത�ാ�െക�്,  തേ��ാട് പ�ി സേ�തം,  ഇടമലയാ�  ഡാം �േദശം,  �യം��ി അട���

�ല�ളി� �റിസം വ��് ആവി�രി�് നട�ിലാ�ിയി�� �വ��ന�� എെ��ാമാെണ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത വിേനാദ സ�ാര േക��ളി�  എെ��ി�ം �റിസം പ�തിക�  നട�വ��േ�ാ;

ഉെ��ി� നിലവിെല അവ� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േമ��റ� വിേനാദ സ�ാര േക��ളി� �തിയ �റിസം പ�തിക� പരിഗണനയി� ഉേ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ?

ആന�ട്- അടവി-ഗവി �റിസം സേ�ത�ളി� അടി�ാന സൗകര� വികസനം

2565. �ീ.െക.�. ജനീഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ആന�ട്-  അടവി-ഗവി �റിസം സേ�ത�ളി�  സ�ാരിക��് എ�ിേ���തിനായി��

സൗകര���െട അപര�ാ�ത ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) സ�ാരിക��് ഗവിയി�  എ�ിേ���തിന് �േത�ക സൗകര�ം ഒ��ാ�  നടപടി

സ�ീകരി�ാേമാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഗവിയി� െക.�ി.ഡി.സി. �െട ഒ� വി�മ സേ�തം �ട�വാ� നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ;

(ഡി) െപാ�ടിയി� ആരംഭി� മാ�കയി� ഗവിയി� േകാേ��ക� നി��ി�വാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വിശദമാ�ാേമാ?

പ�ാ�ി ൈപ�ക െ�ാജ�്

2566. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ാ�ി മ�ല�ി�  വിേനാദസ�ാര വ��ി� കീഴിൽ നട�ിലാ�ി വ�� പ�തിക�

ഏെത�ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) വിേനാദ സ�ാര വ��ി� കീഴി�  ഏ��ം �റ� ���ികൾ നട�ിലാ�ി വ�� പ�ാ�ി

മ�ല�ിെല അതി�രാതന േ���ളായ പ�ാ�ി പടി�ാേറ മഠം,  ഞാ�ാ�ിരി ഭഗവതി

േ��ം,  തി�മി�േ�ാട് വി� േ��ം എ�ിവ ഉ�െ���ി,  ഭാരത�ഴ േക�ീകരി�െകാ�്

പ�ാ�ി ൈപ�ക െ�ാജ�് എ� ഒ� പ�തി നട�ിലാ�ാ� കഴി�േമാ എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

കാസ�േഗാഡ് െപരിയയിെല എയ��ി�് നി��ാണം

2567. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല െപരിയയി�  എയ��ി�് നി��ി�� വിഷയം സ��ാറിെ�

പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി�് എെ��ി�ം �ട� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; ആയതിന് ബ�െ��വരി� നി�ം

അ�മതി ലഭി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

��ാറിെല �റി�് െ�യി� പ�തി

2568. �ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദവി�ളം നിേയാജക മ�ല�ിെല ��ാറി�  �റി�് െ�യി�  പ�തി നട�ിലാ��തിനായി

സ��ാ� സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി യാഥാ���മാ��തി�� ഘ��� ഏെതാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?



േഫാ��് െെവ�ിെ� വികസന �വ��ന��

2569. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േഫാ��് െെവ�ിെ� ഒ�ാംഘ� സൗ�ര�വ��രണ�ിനായി അ�വദി�  1.65  േകാടി �പ

െചലവഴി�തിനാ�ം, േഫാ��് െെവ�ിെ� ചരി� �ാധാന��ം കണ�ിെല��് ഇൗ �േദശ�ിെ�

ര�ാംഘ� വികസന�ിന് �ക അ�വദി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ എ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഉെ��ി� സ�ീകരി�ി�ളള നടപടി എെ��് വ��മാ�ാേമാ?

െഷാ��� മ�ല�ിെല �റിസം വികസന �വ��ന��

2570. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി� േശഷം െഷാ���  മ�ല�ി�  �റിസം വ��്

�ഖാ�രം നട�ിയ വികസന �വ��ന��ം,ഓേരാ ���ികൾ�് അ�വദി� �ക�ം,

�വർ�ിക�െട നിലവിെല അവ��ം സംബ�ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

മല�രയി� റിസ�േവായ� െബയിസിഡ് �റിസം

2571. �ീ.പി.െജ.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ��ി ജി�യിെല മല�രയി� റിസ�േവായ� െബയിസിഡ് �റിസം െഡ�ിേനഷ� പ�തിയായ

�റിസം ഹ�്  @  മല�ര�െട ഡി.പി.ആ�  ത�ാറാ��തിന് ഏെത�ി�ം ഏജ�സിെയ

�മതലെ���ിയി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട �േരാഗതി വ��മാ�ാേമാ?

െപ�േ�ന�വി �റിസം പ�തി

2572. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018-െല മഹാ�ളയെ��ട��് െപ�േ�ന�വി �റിസം പ�തിയി�  എെ�ാെ�

നാശന��ളാണ് ഉ�ായത്; എ� �പ�െട ന�മാണ് കണ�ാ�ിയി��ത്; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇവ�െട �ന�നി��ാണ�ിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്; എ�േ��് ഇവ

���ീകരി�ാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത പ�തി�െട ��ാംഘ� നി��ാണം എ�േ��് ���ീകരി�ാ�  കഴി�ം;  ഇനി�ം

എെ�ാെ� നി��ാണ�ളാണ് ���ിയാവാ��ത്; വിശദമാ�േമാ?



�ഡ് �ാ�് ഇ��ി���ക�െട �ാപിത ല����ം �വ��ന�ം

2573. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�

�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

�ീ.െക. രാജ�

�ീമതി ഗീതാ േഗാപി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഡ് �ാ�് ഇ��ി���ക�െട �ാപിത ല����ം �വ��ന�ം സംബ�ി� വിവര��

ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) �ഡ് �ാ�് ഇ��ി���കളി�  പഠി�ിറ�� വിദ�ാ��ിക��് െതാഴി�  ലഭ�ത

ആവശ�ാ�സരണ�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സം�ാനെ� �ഡ് �ാ�് ഇ��ി���ക�  സ��ം െക�ിട�ളിലാേണാ �വ��ി��ത്;

അ�ാെത�� ഇ��ി���ക��് ആവശ�മായ െക�ിടസൗകര�ം ഒ��േമാ;

(ഡി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ിെല�ിയേശഷം സം�ാന�് �തിയ �ഡ് �ാ�് ഇ��ി���ക�

ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(ഇ) ഏെതാെ� ജി�കളിലാണ് �തിയ ���ാ�് ഇ��ി���ക� ആരംഭി�െത�് അറിയി�േമാ?

െന�ിയാ�തി �റിസം വികസനം

2574. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ിയാ�തിയിെല �റിസം സാധ�തക� സംബ�ി�് സ��ാ� പഠനം നട�ിയി�േ�ാ ;

(ബി) െന�ിയാ�തിയിെല �റിസം വികസന�മായി ബ�െ��് �തിയ പ�തിക� �ട�ാൻ നി�േ�ശം

നൽകിയി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

വിേനാദസ�ാരികെള ആക�ഷി��തിന് നടപടി

2575. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക� വിേനാദ സ�ാര മ�ാലയ�ിെ� കണ�് �കാരം ഇ��യിെല�� വിേദശ

വിേനാദസ�ാരികളി� േകരള�ിെ� �ാനം എ�യാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ആഭ��ര വിേനാദസ�ാരികെള��തി� േകരള�ിെ� �ാനെമ�യാണ്;

(സി) ഈ �ാന��  ഉയ���തി�ം ��ത�  വിേദശ,  ആഭ��ര വിേനാദസ�ാരികെള

സം�ാനേ��് ആക�ഷി��തി�ം സ��ാ�  നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാ എ�്

അറിയി�േമാ?



എ�്പീരിയ�സ് എ�്നിക് ക�സി� പ�തി

2576. �ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

�ീ.ജി.എസ്.ജയലാ�

,, വി.ആ�. �നി� �മാ�

,, �ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല പര�രാഗത വിഭവ��െട �ചി വിേദശസ�ാരികളട���വ��്

പരിചയെ����തിനായി  "എ�്പീരിയ�സ് എ�്നിക് ക�സി�  "  എ� േപരി�  പ�തി

നട�ാ��േ�ാ;

(ബി) വീ��മാ�െട ൈക�ണ�ം െകാ��ാ�� സ�ാേദറിയ നാട�  വിഭവ�ൾ

വിേനാദസ�ാരിക��് ലഭ�മാ��തിന് ഈ പ�തി �േഖന കഴി�േമാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) നാട� സ�ാരിക��് ഏ��േദശ�് യാ� േപാ�േ�ാ�ം ആ �േദശെ� �ചികരമായ നാട�

ഭ�ണം ലഭ�മാ��തി�� സൗകര�ം ഒ��േമാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) പ�തിയി� രജി�� െച��ത് സംബ�ി�ം പ�തി നട�ാ��ത് സംബ�ി��� വിവര��

വിശദമാ�േമാ?

േ�േ�ാപേദശകസമിതിക�െട െതരെ���ം �വർ�ന�ം

2577. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വിതാം�� േദവസ�ം േബാ�ഡ് േ���േളാട�ബ�ി�് നിയമാ��തമായി �പീകരി��

അ�േഹാ�് ക�ി�ികെള�ം ഉപേദശകസമിതികെള�ം െതരെ����ത് എ�െനെയ�്

വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) വലിയ �കക� െപാ�ജന�ളി� നി�ം പിരിെ���ക�ം വിനിേയാഗി�ക�ം െച�� ��ത

ക�ി�ിക�െട �വ��നം നിരീ�ി��തി�ം വരവ് െചലവ് കണ�ക�  ആഡി�ിന്

വിേധയമാ��തി�ം നിലവി� സംവിധാന�േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ;

(സി) തി�വിതാം��  േദവസ�ം േബാ�ഡി� കീഴി�� എ�ാ േ���േളാ�മ�ബ�ി��

േ�േ�ാപേദശകസമിതിക�െട െതരെ���ം �വ��ന��ം ജനാധിപത�പരമാ��തി�ം ഈ

സംവിധാന�ളി�െട നട�� സാ��ിക അഴിമതി നിയ�ി��തി�ം ��മ� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഇത് സംബ�ി�് പഠനം നട��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

മ�ല - മകരവിള�് കാലെ� ശബരിമലയിെല വ�മാനം



2578. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഈ മ�ല - മകരവിള�് കാലെ� ശബരിമലയിെല വ�മാനം എ�െയ�് അറിയി�ാേമാ?

ശബരിമല മാ�� �ാനിെല മാ���

2579. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ശബരിമല തീ��ാടനം ഇ�വണേ��േപാെല യാെതാ� �����ം ഇടന�കാെത വ�ം

വ�ഷ�ളി�ം നട��തിന് എെ�ാെ� പ�തികളാണ് നട�ിലാ�ാ�  ഉേ�ശി��ത്;

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) 2018-െല ��ാ�ിെല �ളയ�ിെ� പ�ാ�ല�ി� ശബരിമല മാ�� �ാനി� എെ�ാെ�

മാ��ളാണ് വ��ിയി��െത�് വ��മാ�േമാ?

ശബരിമല സ�ിധാനേ��് േറാ�് േവ

2580. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ശബരിമല സ�ിധാനേ��് േറാ�് േവ നി��ി��തി�� പ�തി�െട നിലവിെല �ിതി

എെ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതി� വനം പരി�ിതി മ�ാലയ�ിെ� അ�മതി ലഭ�മായി�േ�ാ; െവളിെ���ാേമാ;

(സി) ��ത പ�തി എ�േ��് ആരംഭി�ാ� കഴി�െമ�് വിശദവിവരം ന�ാേമാ?

േകാ�ി നിേയാജകമ�ല�ി� പി��ിം െസ��

2581. �ീ.െക.�. ജനീഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

േകാ�ി നിേയാജകമ�ല�ി� ശബരിമല തി��ാനട�മായി ബ�െ��് ഒ� പി��ിം െസ��

ആരംഭി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�് അറിയി�േമാ?

ശബരിമലയിൽ നട� അ�മസംഭവ�ളിലിരയായവ��് ന�പരിഹാരം

2582. �ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� മ�ലകാല�് ശബരിമലയിൽ നട� അ�മസംഭവ�ളിലിരയായവ��് എെ��ി�ം

ന�പരിഹാരം നൽ��ത് സംബ�ി�് ഈ സർ�ാർ ഏെത�ി�ം വിധ�ി�� പരാമ�ശേമാ

�ഖ�ാപനേമാ നട�ിയി�േ�ാ ; വിശദമാ�ാേമാ;



(ബി) എ�ി�  ന�പരിഹാരം ലഭി�ാൻ അ�ഹതെ��വരായി എ� േപെരയാണ് സർ�ാർ

കെ��ിയി��ത്;  ഇവ��് എ�കാരമാണ് ന�പരിഹാരം ലഭ�മാ�ാ� ഉേ�ശി��ത്;  ഇത്

സംബ�ി�� നി�േ�ശം സർ�ാരിന് ഏെത�ി�ം േക��ളിൽ നി�ം ലഭി�ി��താേണാ

അേതാ സർ�ാർ ഈ വിഷയ�ിൽ സ�േമധയാ തീ�മാനെമ��താേണാ എ�് വ��മാ�േമാ;

എ�ാണ് ഇത് സംബ�ി�് തീ�മാനം എ��ത് എ�റിയി�േമാ;

(സി) ന�പരിഹാരം ലഭ�മാേ��വെര െതെര���തിന് സ�ീകരി� മാനദ�ം എ�ായി��;

ഇവരി�  ആ�െ��ി�ം ന�പരിഹാരം നാളി�വെര നൽകിയി�േ�ാ;  എ�ിൽ എ� േപ��്

ന�പരിഹാരം നൽകിെയ�ം എ�് �ക വീതം ന�ിെയ�ം അറിയി�േമാ ;

(ഡി) ന�പരിഹാരം നൽ��തി�� �ക എവിെട നി�ാണ് കെ��ിയത്  ;  വിശദവിവരം

ലഭ�മാ�ാേമാ?

ശബരിമലയി� അടി�ാന സൗകര�ം ഒ���തി�ളള പ�തിക�

2583. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ശബരിമലയി�  അടി�ാന സൗകര�ം ഒ���തിന് എെ�ാെ� പ�തികളാണ്

ആവി�രി�ി�ളളത് എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) വനം വ��ിെ� ഭാഗ�് നി�ളള നി�ഹകരണം അടി�ാന സൗകര�െമാ���തി�

�തിബ�ം ഉ�ാ��േ�ാ;

(സി) സ�ിധാനെ� ��ജല�ാമം പരിഹരി��തിന് ��ാ� തടയണ�െട ഉയരം �േ���േ�ാ;

അതിനാ�ളള പ�തിക� േബാ�ഡ് സമ��ി�ി�േ�ാ; ��ത പ�തി�് നിലവി�ളള �തിബ�ം

എ�ാണ് എ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ഡി) ഹി�േടാ�ി�  നി�ം സ�ിധാന�് എ�ാ�  േറാപ് േവ നി��ി�വാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;

അതിനാ�ളള സ�േ� ���ിയായി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ചിറ�രയി� ശബരിമല ഇട�ാവളം

2584. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചാല�ടി മ�ല�ി�െ�� ചിറ�രയി� ശബരിമല തീ��ാടക��ായി ഇട�ാവളം അ�വദി�്

വ�ഷ�� പി�ി�ി�ം നി��ാണം ആരംഭി�ാ�ത് സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ചിറ�ര ശബരിമല ഇട�ാവള നി��ാണ�ിന് അ�മതി�ം ഫ�ം ഉട�  ലഭ�മാ��തിന്

ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

തി�വിതാം�� േദവസ�ം േബാ�ഡിെല ദിവസ േവതന നിയമനം



2585. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ

സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വിതാം�� േദവസ�ം േബാ�ഡി� ദിവസ േവതന അടി�ാന�ി� എ� േപ� ഏെതാെ�

വിഭാഗ�ളി� നിലവി� േജാലി െച��െ��് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ദിവസ േവതന അടി�ാന�ി�  ജീവന�ാെര നിയമി��തി�  േബാ�ഡ് എെ��ി�ം

നിയ�ണം ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;

(സി) ദിവസ േവതനം ന���തിന്  2019�  എ� ല�ം �പയാണ് േബാ�ഡിന് ആവശ�മായി

വ�െത�് അറിയി�ാേമാ?

േദവസ�ം േബാർഡിന് കീഴിെല താ�ാലിക നിയമന��

2586. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) താ�ാലിക നിയമന�� നട�വാൻ പാടി�ാെയ� നിർേ�ശം ലംഘി�് തി�വിതാം�ർ േദവസ�ം

േബാർഡ് �സ്,  ശബരിമല മാ�ർ �ാൻ ഓഫീസ് എ�ിവിട�ളി� താ�ാലിക നിയമന��

നട�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� ഏെതാെ� ത�ികകളിലാണ് താ�ാലിക നിയമന�� നട�ിയെത�ം, എ� േപെര

ഓേരാ വിഭാഗ�ി�ം നിയമി�െവ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) േദവസ�ം റി��്െമ�് േബാർഡ് താ�ാലിക നിയമന��  സംബ�ി�് വിശദാംശ��

ആരാ�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശം ന�കിയി�േ�ാ?

േദവസ�ം േബാ�ഡി� �േ�ാ��ിെല പി�ാ�കാ��്സംവരണം

2587. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ

സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദവസ�ം േബാ�ഡ് നിയമന�ളി�  �േ�ാ��ിെല പി�ാ�കാ��്  10  %  സംവരണം

ന���ത് സംബ�ി�് സ�ീകരി� നടപടിക� അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത സംവരണ�ിന് അ�ഹരായവെര കെ���തി�� മാനദ���  അവ��ത

നിറ�താെണ� കാര�ം പരിേശാധി�േമാ; നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഏെത�ാം ത�ികകളിെല നിയമന���ാണ് ��ത സംവരണം ന���െത�്

വ��മാ�േമാ?

തി�വിതാം�� േദവസ�ം േബാർഡ് ശാ�ി നിയമനം

2588. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) തി�വിതാം��  േദവസ�ം േബാർഡിൽ പാർ�് ൈടം ശാ�ി�ാ�െട നിയമനം സംബ�ി�്

ഉ�ായിരി�� �തിസ�ി പരിഹരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) പാർ�് ൈടം ശാ�ി�ാ�െട എ� ഒഴി�കളാണ് ഇേ�ാ�  ടി.ഡി.ബി.  യി�  ഉ�ത്

എ�റിയി�ാേമാ; പാർ�് ൈടമി� നി�ം ��ൈടം ശാ�ി�ാ�െട �േമാഷ� നട��ി� എ�

പരാതി വാ�വമാേണാ  ;ആെണ�ിൽ പരാതി�് പരിഹാരം കെ��േമാ  ;  ഇ�െന��

�േമാഷ� ഒഴി�ക� എ��ം േവഗം നിക��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഇേ�ാ�  നിലവി�� ഒഴി�കളിൽ കരാർ ശാ�ി�ാെര നിയമി�� സാഹചര�ം ഒഴിവാ�ി

നിലവി�� റാ�് ലി�ി� നി�ം നിയമനം നട��തിന് േബാ�ഡിന് നി�േ�ശം ന��േമാ?

മാടായി�ാവിെല േ��കലാ അ�ാദമി�് ഫ�്

2589. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ക��  ജി�യിെല മാടായി�ാവി�  �വ��ി�� േ��കലാ അ�ാദമി�െട �ഗമമായ

നട�ി�ി�ം ആ�ാന മ�ിരം നി��ി��തി�ം ��ത� േകാ�ക� �ട��തി�ം ആവശ�മായ

ഫ�് ലഭ�മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

��വാ�ർ േ���ിെ� സമ� വികസന�ി�� മാ�� �ാ�

2590. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��വാ�ർ േ���ിെ� സമ� വികസന�ി�� മാ��  �ാ�  ത�ാറാ�വാ�

തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിനായി �ീ.ഇ.�ീധരെന �ഖ�ഉപേദശകനായി നിയമി�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) ��വാ�രി�  എെ�ാെ� നി��ാണ �വ��ന�ളാണ് നിലവി�  നട��ത്;  ഇവ

സമയബ�ിതമായി ���ിയാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െച��� മഹാേദവേ���ിെ� സമ� വികസനം

2591. �ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ശബരിമല�െട ഇട�ാവള�ം �ശ��ം �രാതന�മായ െച���  മഹാേദവേ���ിെ�

നാേശാ�ഖമായി െകാ�ിരി�� െക�ിട��െട നവീകരണം നടേ��തിെ� ആവശ�കത

��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത േ���ിെ� സമ� വികസന�ിന് ഒ� മാ�� �ാ� ത�ാറാ��തി�ളള നി�േ�ശം

േദവസ�ം േബാ�ഡിന് ന���ത് പരിഗണി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?



െന�ാ�ി�കര �ീ��സ�ാമി േ���ി� തീ��ാടന �റിസം

2592. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ാ�ി�കര �ീ��സ�ാമി േ���ി� തീ��ാടന �റിസ�മായി ബ�െ��് െന�ാ�ി�കര

േദവസ�ം സബ് ��് ഓഫീസ�  േദവസ�ം േബാ�ഡ് മരാമ� എ�ിനീയ��് ന�കിയ

ക�ി�േമ� എ�നടപടി സ�ീകരി�െവ�് വിശദമാ�ാേമാ; ക�് ലഭി�ത് ഏ� വ�ഷമാെണ�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ക�ിെ� അടി�ാന�ി�  നി��ാണ ���ിക�  നട��തിന് �റിസം വ��ിന്

അ�മതി ന�കിയി�േ�ാ; എ�ി� അതിെ� വിശദവിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ?

േകരള നിയമസഭാ െസ�േ�റിയ�് , എസ് വി ഉ�ി��� നായ�,

തി�വന��രം, െസ��റി,

04-02-2020

�േ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�ി��.


