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പെ�ാ�പതാം സേ�ളനം

2020 മാ��്  03, െചാ�

ന��ചി�മിടാ� േചാദ���

[ആെക േചാദ���--326]

മ�പടി ന��� മ�ിമാ� േചാദ� ന��

ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി : 328 �ത� 470 വെര

വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ�� മ�ി : 471 �ത� 537 വെര

ൈവദ�തി വ��മ�ി : 538 �ത� 594 വെര

സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��്

മ�ി
: 595 �ത� 653 വെര

ക�ീഷ�കളി� അംഗ�ളായി��വ��് വിരമി�� ആ��ല�ം

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 28/11/2016  െല ജി.ഒ.(പി)175/2016/ഫി�. �കാരം േകരള�ിെല ക�ീഷ�കളി�

അംഗ�ളായിരി��വ��് വിരമി��  ആ��ല�ം അ�വദി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  മാസം എ�

�പ വീതം; എ�് �ത� ഈ വിരമി�� ആ��ല�ം �ാബല��ി� വ�; ഉ�രവിെ� പക��്

ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) 24/8/2019  െല ജി.ഒ.(പി)113/19/ഫി�. �കാരം ക�ീഷ�  അംഗ���് വിരമി��

ആ��ല�ം ലഭ�മാ��ത്  56  വയ�് കഴി�തിന് േശഷം എ�് ഉ�രവാ�ിയി�േ�ാ;

ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) 28.11.2016  �ത�  24.8.2019  വെര  56  വയ�് ���ിയാകാ� പല ക�ീഷ�

െമ��മാ�ം �ക ൈക��ിയ വിവരം സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ക�ീഷ�മായി ബ�െ�� മാ�വ��ക�െട �ാ�് ഇൻ എ�ഡി� �ക ലഭ�മ�ാ��കാരണം

പല ക�ീഷ�  െമ��മാ��ം വിരമി��  ആ��ല�ം ലഭ�മായി� എ� വിവരം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഇ) േമ� �ചി�ി� ര�് ഉ�ര�ക�െട അടി�ാന�ിൽ ചില ക�ീഷ� െമ��മാ�  വിരമി��

ആ��ല�ം �ടി�ിക ഉ�െ�െട ൈക��ക�ം മ� ചില��് ഒ� ആ��ല��ം ലഭ�മ�ാതാ�ക�ം

െച�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(എഫ്) വിരമി�� ആ��ല�ം ലഭി�വാ� അ�ഹരായി�ം അത് ലഭി�ാ� (28.11.16 �ത� 24.8.19

വെര) ക�ീഷ� െമ��മാ��് ഇത് ലഭി�വാ�� ഉ�രവ് ന��േമാ;



(ജി) ഒേര ഉ�രവി�  �റ�് േപ��് ആ��ല�ം ലഭി�ക�ം മ�് ചില��് ലഭി�ാതിരി�ക�ം

െച��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ; പരിഹാര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ ?

നി�തി വ��നവി�െടയ�ാെത�� വ�മാന വ��നവ്

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

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� നി�തി വ��നവി�െടയ�ാെത ഏെത�ാം നിലയി� വ�മാനം വ��ി�ി�ി��്;

വ�ഷം തിരി�� കണ�ക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) വിവിധ വ��കളി�െട വ��ി�ി� ഓേരാ ഇന�ം വ��ി�ി� നിര�ം അ�വഴി �തിവ�ഷം ഓേരാ

ഇന�ി�ം �തീ�ി�� വ�മാന�ം സംബ�ി� വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(സി) ഇ�ര�ി�� വ��നവ് സാധാരണ ജനജീവിതെ� എ� ക�് ബാധി�ി�െ��് സ��ാ�

തല�ി� അവേലാകനം നട�ിയി�േ�ാ; കെ��� വിശദമാ�േമാ?

2018-19 സാ��ിക വ�ഷെ� പ�തി അട��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018-19 സാ��ിക വ�ഷെ� സം�ാന പ�തി അട�� എ�യായി��; അതി� തേ�ശ

ഭരണ �ാപന���് അ�വദി� �ക എ�യായി��; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത സാ��ിക വ�ഷെ� പ�തി െചലവ് എ�യായി��; തേ�ശഭരണ �ാപന��െട

യഥാ�� പ�തി െചലവ് എ�യായി��; വ��മാ�േമാ?

സ��ാ� എ�� വാ�ക�

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

ന��േമാ:

(എ) െപാ�വിപണിയി�  നി�ളള വാ�ക�  ഉ�െ�െട വിവിധ േ�ാത�കളി�  നി�ം സ��ാ�

എ��� ഫ�ക�  ��ണമാ�ം പ�തി െചലവി� ഉപേയാഗി�ാെത മ�് ആവശ���

നിറേവ��തിനായി ഉപേയാഗി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇൗ സ��ാ�  ഇതിനകം എ�� ആെക വാ�ക�  എ�യാണ്;  ഓേരാ വ�ഷ�ം എ��

വാ�കെള സംബ�ി�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) നാളി�വെര എ�� കട�ിെ� എ� ശതമാനം ത�ാ�ി�  പ�തി �വ��ന���ായി

വിനിേയാഗി�ക��ായി; വ�ഷം തിരി�ളള കണ�ക� വിശദമാ�ാേമാ?

�ളയാന�ര �ന�നി��ാണം



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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ളയാന�ര �ന�നി��ാണ�ിനായി േലാകബാ�ി�  നി�ം മ�് വിേദശ ധനകാര�

�ാപന�ളി�  നി�ം ഇതിനകം വാ� ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാ;  എ�് �കയാണ് ഇ�കാരം

ലഭി�െത�ം,  ��ത വാ�ക�െട പലിശ നിര�ം,  തിരി�ടവ് കാലാവധി�ം എ�െയ�ം

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത വാ�ക�  ഏെതാെ� േമഖലകളി�  െചലവഴി�വാനാണ് തീ�മാനി�ി��ത് എ�ത്

സംബ�ി�് മാ��നി�േ�ശം �റ�ിറ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന�കാേമാ?

സം�ാന�ിെ� കടബാധ�ത

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിെ� കടബാധ�തയി� പ�തിയിേലെറ  2025-നകം െകാ�� തീ�േ��താേണാ;

എ�ി� ഈ കാലയളവി� 71,698 േകാടി �പ െകാ�� തീ�േ��തായി�േ�ാ; വിശദാംശ��

ന��േമാ;

(ബി) സം�ാന�ിെ� റവന� വ�മാന�ി� സ��ം നി�തി വ�മാന�ിെ� േതാത് �റ� വ��

സാഹചര��േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ;

(സി) 2013-14� െമാ�ം റവന� വ�മാന�ിെ� അ�പ�ി അ�് ശതമാനം സം�ാന�ിെ�

റവന� വ�മാന േ�ാത�ി�  നി�ായി�െ��ി�  2017-18�  ഇത് അ�പ�ിയാറ്

ശതമാനമായി �റ� സാഹചര��േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശ�� ന��േമാ?

നി�തി വിഹിത�ി� വ� �റവ്

334. �ീമതി �. �തിഭ : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

2018-2019-െല േക�സ��ാരിെ� ബ�ജ�് അ�സരി�് േകരള�ിെ� നി�തി വിഹിത�ി�

�റവ് സംഭവി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഏെത�ാം ഇന�ിലാണ് �റവ് സംഭവി�ി��െത�്

വിശദമാ�ാേമാ?

ജി.എസ്.ടി വ�മാന�ിെല �റവ്

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ജി.എസ്.ടി വ�മാന�ി��ായ �റവ് പരിഹരി��തിന് സ�ീകരി�വ��

നടപടിക� എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ജി.എസ്.ടി വ�മാനം വ��ി�ി��തിന് ആ�നികവ��രണം ഉ�െ�െട എെ��ാം



നടപടികളാണ് ��തായി നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി��െത�് അറിയി�േമാ?

ജി.എസ്.ടി. യി� നി�� വ�മാനം

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2019  ഏ�ി�  �ത�  2020  ജ�വരി വെര എ� �കയാണ് ജി.എസ്.ടിയി�  നി�ം

സം�ാന�ിന് പിരി�് കി�ിയത്;  ഇതി�  സം�ാന ജി.എസ്.ടി എ�;  ഐ.ജി.എസ്.ടി

എ�; വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) എ� �ക�െട വ�മാനമാണ് സം�ാന ജി.എസ്.ടി യി�  നി�ം  2020-21  സാ��ിക

വർഷം സർ�ാർ �തീ�ി��ത്;

(സി) വാഹന േമഖലയിെല �തിസ�ി സം�ാന�ിെ� െമാ�ം ജി.എസ്.ടി വ�മാന�ി�

�തിഫലി�വാൻ സാധ�ത�േ�ാ ; എ�ി� വിശദാംശം വ��മാ�ാേമാ ?

നി�തി �ടി�ിക പിരിെ���ാ� നടപടി

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിലവി� വാ�് നി�തി �ടി�ിക �ക എ�യാെണ�ം ��ത �ടി�ിക �കയി� പിരിെ���

�ക എ�യാെണ�ം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) നിലവി�  വാ�്,  ജി.എസ്.ടി.  എ�ിവ ഉ�െ�െട�� നി�തി �ടി�ിക എ�യാെണ�്

അറിയി�ാേമാ ;

(സി) ഭീമമായ നി�തി �ടി�ിക പിരിെ���ാ�  കഴിയാ� സാഹചര�ം സംബ�ി�് എെ��ി�ം

പരിേശാധന നട�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

ആംന�ി �ീം �കാരം നി�തി പിരിവ്

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജി.എസ്.ടി.  നട�ാ�ിയ��ലം വയനാട് ജി�യി�  അട���െ�� െച�്േപാ�കളിൽ േജാലി

െച�ി�� കാഷ��  സ�ീ��മാ��് �ന�നിയമനം ന��� കാര�ം പരിേശാധി�േമാ;

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) നി�തി പിരിെ����തിെ� ഭാഗമായി കഴി� വ�ഷം �ഖ�ാപി� ആംന�ി �ീം �കാരം എ�

�ക ഇ�വെര പിരിെ���ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ആംന�ി �ീം �കാരം അേപ� ന�കിെയ�ി�ം �ടി�ിക തിരി�ട�ാ�തായി സ��ാരിെ�

��യിൽ വ�ി�േ�ാ;  ഉെ��ിൽ ആയത് ഉട�  പിരിെ����തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�

വിശദമാ�ാേമാ?



കാ�ഷികാദായ നി�തിയി� വ��ിയ പരി�ാര��

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

മ�പടി ന��േമാ:

കാ�ഷിക േമഖലയിെല �തിസ�ി പരിഹരി��തിന് ഈ സ��ാ�  കാ�ഷികാദായ നി�തി

ഘടനയി� വ��ിയ പരി�ാര�� ഏെതാെ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ?

സം�ാന�ിെ� നി�തി വ�മാനം

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2011-12  സാ��ിക വ�ഷം �ത�  2015-16  വെര�� സം�ാന�ിെ� നി�തി

വ�മാന�ിെ� വിശദാംശം വ�ഷം തിരി�ം ഇനം തിരി�ം ന��േമാ;

(ബി) 2016-17  സാ��ിക വ�ഷം �തൽ  2019-20  വെര�� കാലഘ��ിെല നി�തി

വ�മാന�ിെ� വിശദാംശം വ�ഷം തിരി�ം ഇനം തിരി�ം ന��േമാ?

നി�തി െവ�ി�്

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജി.എസ്.ടി.  നട�ിലാ�ിയ േശഷം വ�ാപാരിക�  വ�ാപകമായ േതാതി�  നി�തി െവ�ി�്

നട��െവ� കാര�ം വ�താപരമാേണാ;

(ബി) നി�തി െവ�ി�ി�െട സം�ാന�ിന് എ� േകാടി �പ�െട ന�ം ആണ് ഇതിനകം

സംഭവി�ി�ളളത്;

(സി) നി�തി െവ�ി�് തട��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്; അത് ഫല�ദമാെണ�്

വിലയി���േ�ാ;

(ഡി) െറയി� വഴി�ളള ത�ി�് തട��തിന് �േത�ക സംവിധാനം ഏ�െ���ിയി�േ�ാ; ഓ�ൈല�

വി�നയി�െട ഉ�ാ�� നി�തി െവ�ി�് തട��തിന് ൈസബ�  േഫാറ�സിക് �ണി�്

�ാപി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

സ����ടകളിെല ക�വട�ിന് ബി� ന�കാ� നടപടി

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� പല ജ��റികളി�ം സ���ാഭരണ�� ബി�ക�  ന�കാെത ക�വടം

നട���് എ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;



(ബി) സ����ടകളി� ബി�ക� ന�കി�ം നിയമ വിേധയമാ�ം ആണ് ക�വടം നട��ത് എ�്

ഉറ�വ��വാ� എെ��ാം നടപടികളാണ് ജി.എസ്.ടി.  വ��് സ�ീകരി�ി��ത്;  വിശദാംശം

വ��മാ�േമാ?

സാ��ിക �തിസ�ി

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നിലനി��� ��തരമായ സാ��ിക �തിസ�ി�ലം �ഷറികളി�  നി�ം

അ�പതിനായിരം �പ� �കളി�� ബി�ക�  മാ��തിന് നിയ�ണേമ�െ���ിയി�േ�ാ;

ഉെ��ി�  ഇ� �ല�� ��ി��ക�  പരിഹരി��തിന് എെ��ാം നി�േ�ശ��

ന�കിയി�െ��റിയി�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാരിെ� സത� �തി�ാ ചട�മായി ബ�െ��� ���്,  100  ദിവസെ�

ആേഘാഷം,  ഒ�ാം വാ�ഷികാേഘാഷം,  1000 ദിവസെ� ആേഘാഷം,  മ�ിമാ�െട വിേദശ

യാ�ക�, ��കാല�ളിെലാ�ം നിലവിലി�ാതി�� ഉപേദശക�െട നിയമനം,  ഡ�ഹിയി�

സം�ാന സ��ാരിെ� �തിനിധി�െട നിയമനം �ട�ി െപാ� ഖജനാവി�  വ�

ബാധ�ത��ാ�� തര�ി�� നടപടികളാണ് ഈ �തിസ�ിയിേല�് നയി�െത�

ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇ�രം നടപടിക�  ആവ��ി�ാതിരി��തിന്

ധനകാര� വ��് ആവശ�മായ നിയ�ണ�� ഏ�െ���േമാ?

സം�ാനെ� സാ��ിക �തിസ�ി

344. �ീ.േറാജി എം. േജാ�

,, വി.പി.സജീ��

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

,, തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

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

വ�തയേ�;  അതിെ� ഭാഗമായി ക�� �ഷറി നിയ�ണ��  ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;

വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ജി.എസ്.ടി.  ന�പരിഹാരം േക�ം സമയ�് ന�കാ��ം വാ� പരിധി െവ�ി�റ��ം

സം�ാന സ��ാരിെ� സാ��ിക �തിസ�ി�് കാരണമായി�േ�ാ;

(സി) സം�ാന സ��ാരിെ� ���ം നി�തി പിരിവിെല പിടി�േക�ം സാ��ിക �തിസ�ി�്

ആ�ം ��ി എ� ആേ�പം വ�താപരമേ�െയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) നി�തി വ�മാന�ി� കഴി� സാ��ിക വ�ഷ�ം ഇൗ സാ��ിക വ�ഷ�ം എ� ശതമാനം

വ��നവാണ് �തീ�ി�ത്;  അത് ലഭി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  അതി�ളള കാരണെമ�ാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ?



സം�ാന�ിെ� െപാ�കടം െമാ�ം കടം എ�ിവയിെല വ��നവ്

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��  സ��ാ�  അധികാരം ഒഴി�േ�ാ�  2016  േമയ് മാസം സം�ാന�ിെ� െപാ�കട�ം,

െമാ�ം കട�ം എ�യായി��െവ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) 15.02.2020�  സം�ാന�ിെ� െപാ�കട�ം െമാ�ം കട�ം എ�യാെണ�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) െപാ�കട�ി�ം െമാ�ം കട�ി�ം വ� വ��നവ് ഉ�ായി�േ�ാ; എ�ി� അതിെ� കാരണം

എ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) െമാ�ം കട�ി�  കി�ബി വഴി സമാഹരി� കടം ഉ�െ��ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  അത്

എ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ?

സം�ാന�ിെ� സാ��ിക �ിതി

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ിൽ വ�തി�േശഷം സാ��ിക രംഗ�് ൈകവരി� േന���

എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ബ�ജ�ി� �റ�� നിേ�പ സമാഹരണം വിഭാവനം െച� രീതിയിൽ ല��ം

ൈകവരി�ാ��ം പര�രാഗത നി�തി സമാഹരണ രീതികെള മാ�ിമറി��ം സം�ാന�ിെ�

സാ��ിക ഭ�തെയ �തി�ലമായി ബാധി�ി�െ�� കാര�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(സി) കി�ബി വഴി�� വിഭവ സമാഹരണ�ിെല പരാജയ�ം നി�തി സമാഹരണ�ിെല വീ�ക�ം

സം�ാന�ിെ� സാ��ിക �ിതിയിൽ ഏൽ�ി�ി�� ആഘാതം പരിഹരി��തിന്

എെ��ി�ം ബദൽ മാ���� പരിഗണനയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

മാ��വി�� പാേ�ജ്

347. �ീ.ഇ.െക.വിജയ�

�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

�ീ.ജി.എസ്.ജയലാ�

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഏെതാെ� തര�ിലാണ് േകരളം ഇ�് രാജ�െ� ഏ��ം വലിയ മാ��വി�� പാേ�ജ്

നട�ാ��െത�് വിശദമാ�േമാ; അതിനായി അവലംബി�� മാ���� അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇ��� െഫഡറ� സംവിധാന�ി� ��ത� വാ� എ���തിന് സം�ാന സ��ാരി��



പരിമിതിക� എെ�ാെ�െയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) സാധാരണ ഗതിയി�  ഇ�പത് വ�ഷ�ാല�ിലധികം െകാ�് ഉ�ാേക�� പ�ാ�ല

സൗകര��� അ�� ��് വ�ഷ�ാലം െകാ�് കി�ബി �േഖന േകരള�ി� നട�ാ�േ�ാ�

ഉ�ാ�� േന��� എെ�ാെ�െയ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) കി�ബി പ�തിക�െട �വ��നം സം�ാന�ിെ� സാ��ിക വികസന�ി�ം പ�ാ�ല

സൗകര� വികസന�ി�ം ഊ���ം ദിശാേബാധ�ം ന���ത് ഏെതാെ� വിധ�ിലാണ്

എ�റിയി�േമാ?

കി�ബി

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

ന��േമാ:

(എ) കി�ബി പ�തി �കാരം േറാ�ക�െട നവീകരണ ���ിക�  നട��തിന് േറാ�കെള

തിരെ���േ�ാ�  എെ��ാം മാനദ���  ആണ് നിലവി�  സ�ീകരി�് വ��െത�്

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) േറാ�ക�െട വീതി സംബ�ി�് കി�ബി�െട നിബ�നക�  വ���േ�ാ;  എ�കാരമാണ്

േറാഡിെ� വീതി നി�യി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

കി�ബി വഴി ആേരാഗ� േമഖലയി�� പ�തിക�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബി വഴി ആേരാഗ� േമഖലയി� എ� േകാടി �പ�െട പ�തികളാണ് ക��, കാസ�േഗാഡ്

ജി�കളിലായി അ�വദി�െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ പ�തിക� ഏെതാെ�െയ�ം ഇതിനായി അ�വദി� �ക എ�െയ�ം മ�ലം തിരി�്

വ��മാ�ാേമാ?

കി�ബി വഴി നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം കി�ബി വഴി എ� േകാടി �പ�െട

പ�തികളാണ് സം�ാന�് നട�ിലാ�ിയി�ളളത്;  ഇവ�െട ജി� തിരി�ളള കണ�ം ഓേരാ

���ി�ം അ�വദി� �ക�ം എ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) പ�നംതി� ജി�യി� കി�ബി വഴി അംഗീകാരം ന�കിയ ���ിക�െട �കയട�ം കാണി��

പ�ിക ലഭ�മാ�ാേമാ; ഇതി� ഏെതാെ� പ�തികളാണ് ഇേ�ാ� നി��ാണം ���ിയാ�കേയാ

അവസാന ഘ��ിെല�ി നി��കേയാ െച��െത�് അറിയി�ാേമാ?



കി�ബി വഴി നട�ിലാ�� പ�തിക�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബി വഴി നട�ിലാ�െമ�് �ഖ�ാപി� െമഗാ പ�തിക� ഏെതാെ�യാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഓേരാ പ�തിക��ം നീ�ിവ� �ക�ം ഇതിനകം അ�വദി� �ക�ം എ�െയ�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇതി� ഓേരാ ���ി�ം ഇതിനകം എ�് �ക വീതം െചലവഴി�െവ�് അറിയി�ാേമാ?

കി�ബി ഡയറ�� േബാ�ഡ് അംഗീകാരം ന�കിയ പ�തിക�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബി�െട ഡയറ�� േബാ�ഡ് 2019 � എ� േയാഗ�� േച��ി��്;

(ബി) കി�ബി പ�തിക�െട കീഴി� നാളി�വെര എ�് �ക�� പ�തിക��ാണ് ��ത ഡയറ��

േബാ�ഡ് അംഗീകാരം ന�കിയി��ത്;

(സി) അംഗീകാരം ന�കിയ എ� പ�തിക� ഇതിനകം െട�ഡ� െച�് പണി ആരംഭി�; അവ�െട

ആെക അട�� എ�യാണ്;

(ഡി) ഇതി� എ� പ�തിക� 15.2.2020 ��ി� ���ീകരി�;  ���ീകരി� പ�തിക��ായി

ആെക എ�് �ക െചലവഴി�?

കി�ബി പ�തിക�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബി �േഖന എ�േകാടി �പ�െട എ� പ�തിക��ാണ്  2020  ജ�വരി  31  വെര

അംഗീകാരം ന�കിയി�ളളത്; വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) ��ത പ�തിക��ായി എ� േകാടി �പ െചലവഴി�ി��്; വിശദവിവരം ന��േമാ?

കി�ബി പ�തിക�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബി വഴി എ� േകാടി �പ�െട എ� പ�തിക��് നാളി�വെര അ�മതി ന�കിയി�െ��്

െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) അവയി� ���ീകരി�െ��വ എ�യാെണ�ം അവ�ായി എ� േകാടി �പ െചലവഴി�െവ�ം



വ��മാ�േമാ;

(സി) എ� പ�തിക�  ���ീകരി�ാ�െ��ം അവ�െട ���ീകരണ�ിനായി മാ�ി വ�െ��

�കെയ�െയ�ം വ��മാ�േമാ?

കി�ബി�െട ഓഫീസി� സ�ത� േസാ�് െവയ�

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

ന��േമാ:

(എ) േകാടി�ണ�ിന് �പ�െട പ�തിക� ൈകകാര�ം െച�� കി�ബി�െട ഓഫീസി� നിലവി�

സ�ത� േസാ�് െവയറാേണാ ഉപേയാഗി��ത്;

(ബി) അെ��ി� ഏത് ക�നി�െട േസാ�് െവയറാണ് ��ത ഓഫീസി� ഉപേയാഗി��െത�ം

സ�ത� േസാ�് െവയ� ഉപേയാഗി�ാ�ത് എ�െകാ�ാെണ�ം വ��മാ�േമാ?

കി�ബി വഴി�� പ�തിക�െട നിലവിെല �ിതി

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ം ജി�യി�  കി�ബി വഴി എ� േകാടി �പ�െട പ�തിക��ാണ് ഭരണാ�മതി

ന�കിയെത�് വ��മാ�േമാ;

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

(സി) ജി�യിെല റയി�  േ�ാ�കളി�  ഓവ��ി�ജ് നി��ി�� പ�തിക�െട നിലവിെല �ിതി

സംബ�ി�് വിശദവിവരം ന��േമാ?

കി�ബി �ഖാ�രം ��കളി� നട�� ���ിക�

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

മ�പടി ന��േമാ:

െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ��ിെ� ഭാഗമായി തലേ�രി നിേയാജക മ�ല�ിെല

��ക�െട അടി�ാന സൗകര� വികസന�ിനായി കി�ബി �ഖാ�രം ഫ�് അ�വദി�്

നട�� ���ിക�െട ���ീകരണ�ിന് ഇ�വെര എെ��ാം നടപടി ആണ്

സ�ീകരി�െത�ം ഓേരാ ���ി�െട�ം നിലവി�� അവ� എ�ാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ?

ക�� ജി�യിെല കി�ബി പ�തിക�

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

ന��േമാ:



ക��  ജി�യി�  കി�ബിയി�  ഉ�െ���ി എ� േകാടി �പ�െട എ� പ�തിക��ാണ്

ഇ�വെര അ�മതി ന�കിയി��ത്; എ� ���ിക� െട�ഡ� െച�ി��്; എ� ���ിക�

���ിയാ�ാ� കഴി�ി��്; വിശദമാ�ാേമാ?

വ��ല മ�ല�ിെല കി�ബി പ�തിക�

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

ന��േമാ:

(എ) വ��ല മ�ല�ിെല കി�ബി പ�തിക� ഏെത�ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത മ�ല�ി� കി�ബിയി� ഉ�െ���ി ഫ�് അ�വദി��തിന് ഡി.പി.ആ�. ലഭി�

പ�തിക� ഏെത�ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ?

ചടയമംഗലം നിേയാജകമ�ല�ിെല കി�ബി ���ിക�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബി �ഖാ�ിരം ചടയമംഗലം നിേയാജകമ�ല�ിൽ �ഖ�ാപി�ി�� ���ിക�

ഏെതാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഓേരാ ���ി�േട�ം നിലവി�� �ിതി വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) �ഖ�ാപി� േശഷ�ം ഭരണാ�മതി ലഭി�ാ� ���ിക��് േവഗ�ിൽ ഭരണാ�മതി

ലഭ�മാ��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

പാേ�ാട്-ചിേ�രി-ചടയമംഗലം കി�ബി േറാഡ് നി��ാണം

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബി �ഖാ�രം ചടയമംഗലം നിേയാജക മ�ല�ി�  �ഖ�ാപി�ി�� ���ിക�

ഏെതാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) പാേ�ാട്-ചിേ�രി-ചടയമംഗലം േറാഡി� െപാ�മരാമ�് േറാഡ് പണിേയാെടാ�ം േകരള വാ��

അേതാറി�ി�െട പണി �ടി ആരംഭി�ത് �ലം ഉ�ായി�� ���� ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(സി) ����  പരിഹരി�് േറാഡ് നി��ാണ ���ിക�  അടിയ�രമായി ���ീകരി��തിന്

നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

പാല�ാട് ജി�യിെല കി�ബി പ�തിക�

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

മ�പടി ന��േമാ:



(എ) പാല�ാട് 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;

വിശദീകരണം ന��േമാ?

കി�ബി�െട സഹായേ�ാെട നി��ി�� �� െക�ിട സ��യ�ിെ� �േരാഗതി

363. �ീമതി �. �തിഭ : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

കായം�ളം ഗവ:  േഗ�സ് ഹയ�  െസ��റി �ളി�  െക�ിട സ��യ��  കി�ബി�െട

സാ��ിക സഹായേ�ാെട നി��ി��തിന് േകരള േ��് േകാ�� ഏരിയ ഡവല�െമ�്

േകാ��േറഷ� ത�ാറാ�ിയ പ�തി�െട നിലവി�� �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ ?

എട�റ�്-േകാളി�ാ� േറാഡ് നി��ാണം

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി�  കി�ബി പ�തിയി�  ഉ�െ���ി സാ��ിക അ�മതി ന�കിയ

എട�റ�്-േകാളി�ാ�  റീ�ി�  നാല് കിേലാമീ�േറാളം റിസ�വ് േഫാറ�ി�െട

കട�േപാ��തിനാ�  ഈ ഭാഗ�് ടാറിങ് ഒഴിവാ�ി േകാ��ീ�് െച��തി�� നടപടി

സ�ീകരി�� വിഷയം പരിഗണി�േമാ;

(ബി) വനം വ��ിെ� അ�മതി ലഭ�മാ��തി�ം ��ത� �ല�ിെ� ആവശ�കത ഒഴിവാ��തി�ം

േറാഡ് സംര�ണ�ി�ം േകാ��ീ�് െച��ത് �ണം െച�െമ�തിനാ� ��ത നാല് കി.മീ.

�രം േകാ��ീ�് െച��തിന് കി�ബി അ�മതി ന��� വിഷയം പരിഗണി�േമാ;

വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

െച��� നിേയാജകമ�ല�ി� നട�ിലാ�� കി�ബി പ�തിക�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബിയി�  ഉ�െ���ി െച���  നിേയാജകമ�ല�ി�  നട�ിലാ�� പ�തിക�

ഏെത�ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തിക� നിലവി� ഏത് ഘ��ിലാെണ�ം അവ ���ീകരി��തിന് സ�ീകരി�ി��

നടപടിക�ം വിശദമാ�ാേമാ?



കി�ബിയി��െ���ി ഫ�് അ�വദി� ��ക�

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

ന��േമാ:

(എ) വ��ല മ�ല�ി�  കി�ബിയി��െ���ി ഫ�് അ�വദി� ��ക�  ഏെത�ാെമ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ �ളി�ം എ� �പ വീതം അ�വദി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

എ�.എസ്.ജി.ഡി. ���ിക�െട ബി�ക�

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

ന��േമാ:

(എ) എം.എ�.എ.മാ�െട ആ�ി വികസന പ�തി �കാരം എ�.എസ്.ജി.ഡി.  വ���േഖന

���ീകരി� ���ിക�െട ബി�ക��് �ക അ�വദി��തിന് ഈ വ�ഷം എ� �ക

ധനകാര� വ��് അ�വദി�ി��്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത �ക അപര�ാ�മായതിനാ�  ബി�  �ടി�ിക തീ��ാനാവശ�മായ ഫ�ിനായി

എ�.എസ്.ജി.ഡി. വ��് ധനകാര� വ��ിെന സമീപി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) എ�ി�  എ� �കയാണ്എ�.എസ്.ജി.ഡി.  വ��് ധനകാര� വ��ിേനാട് ആവശ�െ��ത്;

അതി� േമ� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത ബി� �ടി�ിക ന���തിനാവശ�മായ �ക എ�.എസ്.ജി.ഡി. �് ന���തി� േവ�

നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

ആ�ി വികസന നിധി

368. �ീ.െക.ബി.ഗേണഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എം.എ�.എ. മാ�െട നിേയാജകമ�ലം ആ�ി വികസന നിധിയി� ഭരണാ�മതി ന�കെ��

പ�തിക�െട �ക,  തേ�ശസ�യംഭരണ വ��ി�  നി�ം പ�തി�െട നി�വഹണ �മതല��

െപാ�മരാമ�് വ��ിേല�് െഡേ�ാസി�് െച� ന���തിന് മാസ�േളാളം

കാലതാമസ��ാ�� എ� ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി� ഇതിെ� കാരണ��

എെ��് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ആ�ി വികസന നിധി�ം എം.എ�.എ.എസ്.ഡി.എ�ം വിനിേയാഗി�� ���ിക�

സമയബ�ിതമായി ���ീകരിേ��വയാെണ�തിനാ�, തേ�ശസ�യംഭരണവ��ിെ�

ശീ�ഷക�ിേല�് പ�തിക��ാവശ�മായ �ക െഡേ�ാസി�് െച�് ന�കാ�  നടപടിക�

സ�ീകരി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?



ആ�ി വികസന പ�തി�െട ഭരണ െചലവ്

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

ന��േമാ:

(എ) എം.എ�.എ മാ�െട ആ�ി വികസന പ�തി�െട ഭരണ െചലവിന് ��ർ ജി�യിേല�്

എെ��ി�ം �ക അ�വദി�ി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇെ��ി�  2017-18,  2018-19,  2019-20  എ�ീ സാ��ിക വർഷ�ളിേല�� �ക

അടിയ�രമായി അ�വദി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

എ.ഡി.എഫ്/ എസ്.ഡി.എഫ് വിനിേയാഗം

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എ.ഡി.എഫ്/  എസ്.ഡി.എഫ് വിനിേയാഗി�േ�ാ�  ��ത ഫ�് വിനിേയാഗി�െ���

�ലം/�ാപനം തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന��േടേയാ മ�് സ��ാ� വ��ക�േടേയാ ആ�ി

രജി�റി� ഉ�െ��താകണെമ� നിബ�ന നിലവി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഫ�ക�െട വിനിേയാഗ�ി�� ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ��തിന് ���ി നട�ിലാ��

�ലം സ��ാ�/തേ�ശ സ�യം ഭരണ �ാപന�ിെ� ഉടമ�തയി��താെണ� സാ��പ�ം

ആവശ�െ���ത് ഇവ�െട വിനിേയാഗ�ിനാ�ളള ഏത് മാ�� നി�േ�ശം  /  സ��ാ�

ഉ�രവിെ� അടി�ാന�ിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

എം.എ�.എ. ആ�ി വികസന ഫ�്

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എം.എ�.എ.മാ�െട ആ�ി വികസന ഫ�ിെ� ഭാഗമായി പ�തി നട�ി�് ���ിയായ

���ിക�െട ബി�ക�  ബ�െ�� വ��ക��്/ഏജ�സി�് കാലതാമസം �ടാെത

ന���തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) മ�ട നിേയാജക മ�ല�ി�  ഇ�ര�ി�  നി��ാണ ���ി ���ിയായ�ം ബി�  �ക

അ�വദിേ���മായ ബി�ക� ബ�െ�� വ��ക��്/ഏജ�സി�് ന��വാ�േ�ാ;

(സി) ഇ�ര�ി� ക�വി�� ബി�ക� േവഗ�ി� പരിേശാധി�് �ക ൈകമാ��തി�� അ�മതി

ന�കാേമാ;

(ഡി) എം.എ�.എ.  ആ�ി വികസന ഫ�് െഡേ�ാസി�് ഫ�് ആയതിനാ�  ക�വി�  നി���

സ�ദായം മാ�ി ബി�ക� ൈകമാ��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?



മിനി മാ�് െെല�ക�െട ബ��ക� വാ��തി�� മാനദ���

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എം.എ�.എ.മാ�െട ആ�ിവികസന ഫ�ി�  നി�ം അ�വദി�� മിനി മാ�് െെല�ക�െട

ബ��ക� (എ�.ഇ.ഡി.) വാ��തിന് നിലവി�� മാനദ��� എെ��ാമാണ്;

(ബി) ��ത െെല�ക�  െജം �േഖന വാ��യിന�ി�  എ� �പ ബ�െ�� ഡീല�മാ��്

�ടി�ികയായി ന��വാ��്;

(സി) ചീഫ് ഇല�ി��  എ�ിനീയ�  �േഖന ൈ�സി�  ത�ാറാ�� ���ിക�െട ബ��ക�

ഇ-െട�� �േഖന വാ��തി�ം അ�ര�ി� െജ�ി� നി�ം ബ��ക� കി�� കാലതാമസം

ഒഴിവാ��തി��� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

ആ�ി വികസന ഫ�് ഉപേയാഗി�് എ�ഡഡ് വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ളിെല ���ി

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എം.എ�.എ മാ��് അ�വദി�ി�ളള ആ�ി വികസന ഫ�് പ�തിയി�  നി�ം എ�ഡഡ്

വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന���് ഏെതാെ� ���ിക��ാണ് �ക വിനിേയാഗി�ാ��ത് എ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിന് എെ�ാെ� മാനദ��ളാണ് ഉളളത്;  ഇവ�െട നി��ാണം നി�വഹി�ാ� �േത�ക

ഏജ�സികെള �മതലെ���ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�രം ���ിക��് പരമാവധി എ� �പ വെരയാണ് ആ�ി വികസന ഫ�ി�  നി�ം

വിനിേയാഗി�ാ� കഴി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

ആ�ി വികസന പ�തി

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിേയാജക മ�ലം ആ�ി വികസന പ�തിയി� നി�ം ഗവ�െമ�് ��ക��് ബ�ക�

വാ��തിനായി അ�മതി ലഭി�ി�ം ��ത ബ�ക�  ലഭ�മാ�ാ�  കാലതാമസം േനരി��ത്

ഒഴിവാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) എ�ി� ഇതിനായി സ�ീകരി�വാ� ഉേ�ശി�� നടപടിക� എെ��ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) എറണാ�ളം ജി�ാകള��െട  11/11/2019-െല ആ�.ഡി.  1186/2019  നം ഉ�രവ്,

28/12/2019-െല ആ�.ഡി.ഐ.1460/2019  നം ഉ�രവ് എ�ിവ �കാരം യഥാ�മം

പാലിേശരി ഗവ�െമ�് ൈഹ�ളി�ം,  നിലിശ�രം ഗവ�െമ�് എ�.പി �ളി�ം അ�വദി�

ബ�ക�  ലഭ�മാ��തി�  േനരി�� കാലതാമസം ഒഴിവാ�ാ�  നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;



ഉെ��ി� സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� എെ��് വ��മാ�ാേമാ?

ആ�ി വികസന ഫ�ി� നി�ം വായനശാല െക�ിട���് �ക അ�വദി��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എം.എ�.എ മാ�െട ആ�ിവകിസന ഫ�ി�  നി�ം േ��് ൈല�റി കൗ�സിലിെ�

അംഗീകാര�� �ാമീണ വായന ശാലക��് െക�ിടം പണി��തിന് �ക അ�വദി�വാ�

കഴിയി� എ� നിബ�ന നിലവി�േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) കലാ-സാം�ാരിക-വായന രംഗ�ളി� �ാമീണ േമഖലയിെല �വതി-�വാ�െള വള��ിെകാ�

വരാ�  സഹായി�� �ാമീണ വായനശാലകെള സഹായി��തിനായി േമ�പറ�

നിബ�നയി� ഇള� വ���തി� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ആ�ി വികസന ഫ�ിന�ി� അ�വദി� �ക

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2019-20-െല ബജ�ി� ആ�ി വികസന ഫ�ായി ഓേരാ നിേയാജക മ�ല�ി�ം എ� േകാടി

�പ വീതമാണ് അ�വദി�െത�് അറി�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഫ�ി� ഉ�െ���ിയ ���ികളി� 15.02.2020 വെര എ� �ക�� ഭരണാ�മതി

ന�കിെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

ബി� ഡി�ൗ�് െച��തിെല കാലതാമസം ഒഴിവാ�ാ� നടപടി

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എം.എ�.എ. ആ�ി വികസന ഫ�ി� പണി ���ിയായ ���ിക�െട ബി�ക� �ഷറിയി�

എ�ി െ�ാമിസറി േനാ�ിെ� അടി�ാന�ി� ബി� ഡി�ൗ�് െച�വാ� ആ�മാസ�ി�

��ത�  കാലതാമസം എ��� എ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇതിെ� വിശദാംശം

ന��േമാ;

(ബി) എ�.എസ്.ജി.ഡി.  ചീഫ് എ�ിനീയ� ഓഫീസി� നി�ം െ�ാസീഡിം�സ് ലഭ�മാ��തി��

കാലതാമസം �ലം േകരള ഫിനാ�സ് േകാ��േറഷ�, ബി�  ഡി�ൗ�് െച�് ന��വാ�

ത�ാറാകാ� കാര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  എ�.എസ്.ജി.ഡി.  ചീഫ് എ�ിനീയ�

ഓഫീസി� നി�ം കാലതാമസം �ടാെത ബ�െ�� െ�ാസീഡിം��ക� ലഭ�മാ�വാ� ഉ�രവ്

ന���തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?



െപയി� ആ�് പാലിേയ�ീവ് �ിനി�ക��് യാ�ാവാഹന��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എം.എ�.എ.മാ�െട ആ�ി വികസന പ�തി,  �േത�ക വികസന നിധി എ�ിവയി�  നി�ം

െപയി� ആ�് പാലിേയ�ീവ് �ിനി�ക��് ആം�ല�സ് അ�ാെത, െമഡി�� സംഘ�ിന്

യാ� െച�ാ�� യാ�ാ വാഹന��  വാ��തിന് �ക അ�വദി��തിന് സാധി�േമാ;

ആയതിന് ധനകാര� വ��് �േത�ക അ�മതി ന��േമാ;

(ബി) െപയി� ആ�് പാലിേയ�ീവ് �ിനി�ക��് യാ�ാവാഹന�� അതാത് േ�ാ�് ഡവല�െമ�്

ഓഫീസ�മാ�െട േപരി�  വാ��തിനായി എം.എ�.എ  -  എ.ഡി.എസ്,  എം.എ�.എ  -

എസ്.ഡി.എഫ്.  എ�ിവ�െട മാ��നി�േ�ശ�ളി�  ഇ�ാര�ം േരഖെ����തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

മണ�� മ�ല�ി� ആ�ി വികസന പ�തി

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016-17  വ�ഷെ� ആ�ി വികസന പ�തി �കാരം മണ��  മ�ല�ിനായി

നി�േ�ശി�െ�� ���ിക� ഏെത�ാമാെണ�് അറിയി�േമാ;

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

(സി) ഭരണാ�മതി ന�കിയ എ�ാ ���ിക�ം ���ീകരി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  2016-2017

വ�ഷെ� െട�ഡ� േസവിം�സ് എ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ?

കായം�ളം മ�ല�ിെല ആ�ി വികസന ഫ�ി� ഉ�െ���ിയ പ�തിക�

380. �ീമതി �. �തിഭ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കായം�ളം നിയമസഭാ മ�ല�ി�  എം.എ�.എ.�െട മ�ല ആ�ി വികസന ഫ�ി�

ഉ�െ���ി നി�േ�ശി�� പ�തിക�  സമയബ�ിതമായി നടപടി�മ��  ���ീകരി�്

നട�ാ��തി�� കാലതാമസം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഭരണാ�മതി ലഭി�ി�ം പ�തിക� െട�ഡ� െച��തി�� കാലതാമസ�ി�� കാരണ��

എെ�ാെ�െയ�് പരിേശാധി�േമാ;  ��ത ���ിക�  സമയബ�ിതമായി

���ീകരി��തിനാവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

വാമന�രം നിേയാജകമ�ല�ി� ഭരണാ�മതി ലഭി�ാ� ���ിക�



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

ന��േമാ:

(എ) വാമന�രം നിേയാജകമ�ല�ി�  എ�.എ.സി എ.ഡി.എസ്-�  നി�ം �ക വിനിേയാഗി�്

���ി നട��തിനായി ശിപാ�ശ െച�െ��വയി�  2017-18,  2018-19,  2019-20

വ�ഷ�ളിെല ഏെത�ാം ���ിക��ാണ് ഇനി�ം ഭരണാ�മതി ലഭി�ാ�ളളെത�്

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഭരണാ�മതി ലഭി�ാ�വ ഉെ��ി� കാലതാമസ�ി� കാരണം എെ��് അറിയി�ാേമാ?

��� ഗവ. െമഡി�� േകാേളജി� െടലി േകാബാ��് െമഷീ�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വട�ാേ�രി നിേയാജകമ�ല�ിെല ആ�ി വികസന ഫ�് ഉപേയാഗി�് ���  ഗവ.

െമഡി��  േകാേളജി�  െടലി േകാബാ��് െമഷീ�  വാ��തി�� നടപടിക�  ഏ�

ഘ��ിലാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) െമഷീ� വാ��തി�� ഫ�് േകരള െമഡി�� സ��ീസസ് േകാ��േറഷെ� അ�ൗ�ിേല�്

ൈകമാറിയി�േ�ാ; ഇെ��ി� കാരണം വിശദീകരി�േമാ;

(സി) ഫ�് �ാ��� െച��തിനായി ബി�് �ഷറിയി� സമ��ി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ന��േമാ?

പ�ാ�ി മ�ലം ആ�ിവികസന ഫ�ിൽ നിർേ�ശി�ി�� ���ിക�

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

മ�പടി ന��േമാ:

പ�ാ�ി മ�ലം ആ�ിവികസന ഫ�ിൽ നി�ം 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20

വർഷ�ിൽ നിർേ�ശി�ി�� ���ിക�ം അവ�െട നിലവിെല �ാ��ം വ��മാ�ാേമാ?

ഭരണാ�മതി ന�കിയ ���ിക�

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2019-20  െല നിേയാജക മ�ലം ആ�ിവികസന ഫ�ി�  എ� േകാടി �പ�് ഉ�

���ിക��് ഇതിനകം ഭരണാ�മതി ന�കി ;

(ബി) നിേയാജക മ�ലാടി�ാന�ി� ഇത് സംബ�ി� വിശദാംശം ന�കാേമാ?

ആല�� മ�ല�ിെല വികസന പ�തിക�



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

മ�പടി ന��േമാ:

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

വികസന പ�തി എ�ിവ ഒഴിെക ആല��  മ�ല�ിനായി അ�വദി� ���ിക�ം

പ�തിക�ം സംബ�ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ ;

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

മാേവലി�ര നിേയാജക മ�ല�ി� ഇ��േലാ�് െച�� നടപടി

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�ര നിേയാജക മ�ല�ി� എ�.എ.സി -എ.ഡി.എസ് - � ഉ�െ���ി ഇ��േലാ�്

െച�� ���ി നി�േ�ശി�ി�� എ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ���ി�് ധനകാര�വ��ിെ� അ�മതി േതടി ആല�ഴ ജി�ാ കള��  ക�്

ന�കിെയ�ി�ം ��ത ഫയലിേ��  നാളി�വെര നടപടി ആയി�ി� എ�ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ��ത ���ി�് അ�മതി ന���തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ വിശദമാ�ാേമാ?

നില�� നിേയാജകമ�ല�ിെല ആ�ി വികസന ഫ�്

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നില��  നിേയാജകമ�ല�ിെല എം.എ�.എ.�െട ആ�ിവികസന ഫ�്,  �ാേദശിക

വികസന ഫ�്, വിവിധ വ�ഷ�ിെല ബജ�് ഫ�്, കി�ബി ഫ�് ഉ�െ�െട 1.7.2016 �ത�

20.2.2020  വെര അ�വദി� പ�തിക�െട�ം ���ിക�െട�ം അവ�െട �ക�െട�ം

വിശദാംശം വാ�ഷികാടി�ാന�ി� ന�കാേമാ;

(ബി) ഓേരാ ���ി�െട�ം നിലവിെല �ിതി എെ��് വ��മാ�ാേമാ?

േവ�ര നിേയാജക മ�ല�ിെല ഭരണാ�മതി ലഭി�ാ� ���ിക�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2019-20 സാ��ിക വ�ഷ�ിേല�് േവ�ര നിേയാജകമ�ല�ി� ഭരണാ�മതിയി�ാ�

മരാമ�പണിക�െട ലി�ി�  ഉ�െ���ിയി�� ഏെത�ാം ���ിക��് ഭരണാ�മതി

ന���ത് വ��ിെ� പരിഗണനയി��്; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇവയി�  ഇ�പത് ശതമാനം �ക വകയി��ിയ ���ിക�  ഏവ;  ഇവ�് ഭരണാ�മതി

ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാ; ഇെ��ി� ഇതി� നിലവി�� തട�െമ�ാണ്; വിശദീകരി�േമാ?



�േത�ക വികസന നിധി �കാരം ഭരണാ�മതി ലഭി�ാ� ���ിക�

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

ന��േമാ:

(എ) വാമന�രം നിേയാജകമ�ല�ി� �േത�ക വികസന നിധി �കാരം  2017-18,  2018-19,

2019-20  വ�ഷ�ളി�  ശിപാ�ശ െച�െ�� ഏെത�ാം ���ിക��ാണ് ഇനി�ം

ഭരണാ�മതി ലഭി�ാ��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഭരണാ�മതി ലഭി�ാ� ���ിക� ഉെ��ി� ആയത് ലഭി��തി�� കാലതാമസ�ിെ�

കാരണം എെ��് അറിയി�ാേമാ?

���ിക� സമയബ�ിതമായി �ർ�ീകരി��തിന് കല�ർ സംവിധാനം

390. �ീമതി �. �തിഭ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) എം.എ�.എ മാർ�് അ�വദി�ി�� വിവിധ ഫ�ക�  വിനിേയാഗി�് പ�തിക�

സമയബ�ിതമായി �ർ�ീകരി��േ�ാ എ�് പരിേശാധി��തിന് ജന�തിനിധിക�,

ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ�ർ എ�ിവ�െട ഒ� അവേലാകനേയാഗം എ�ാ മാസ�ം നിർബ�മാ�ം

���തിന് അതാത് ജി�ാകള�ർമാർ�് നിർേ�ശം ന���തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ഭരണാ�മതി ലഭി� ���ിക�  സമയബ�ിതമായി �ർ�ീകരി��തിന് ഒ� കല�ർ

സംവിധാനം ഒ���തിന് ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

നി�തി വിഹിത�ിെല �റവ്

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2020-21 െല േക� ബജ�ി� സം�ാന�ിന് അ�വദി�ി�� നി�തി വിഹിത�ി� ഗണ�മായ

�റവ് സംഭവി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഏെത�ാം ഇന�ളിലാണ് �റവ് വ�കെയ�് വ��മാ�േമാ?

േക� നി�തി വിഹിതം

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പതിനാലാം ധനകാര� ക�ീഷ� ശിപാ�ശ �കാരം േക� നി�തി വിഹിത�ി� എ� ശതമാനം

സം�ാന���് വീതി�് ന��വാനാണ് തീ�മാനി�ി��ത്; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത നി�തി വിഹിതം പതിന�ാം ധനകാര� ക�ീഷ� �റ�ി�േ�ാ; എ�ി� നി�തി വിഹിതം



നി�യി�തി�� മാനദ�ം എ�ായി��; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) മ�് സം�ാന��മായി താരതമ�ം െച�േ�ാ�  േകരള�ി�  ജനസംഖ�ാ നിയ�ണ

�വ��ന�� ന� രീതിയി� നട��െവ�ത് സം�ാന�ിന് അ�ഹമായ നി�തി വിഹിതം

ലഭ�മാ��തിന് തിരി�ടിയായതായി വിലയി���േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ജനസംഖ� ഒ� മാനദ�മായി പരിഗണി�േ�ാ�, ജനസംഖ�ാ നിയ�ണ�ിന് എ��

പരി�മ��ം പരിഗണി�ണെമ�് സം�ാനം ആവശ�െ��ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഇതിേ���

ധനകാര� ക�ീഷെ� �തികരണം എ�ാെണ�് അറിയി�ാേമാ?

പതിന�ാം ധനകാര� ക�ീഷ�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പതിന�ാം ധനകാര� ക�ീഷെ� ശിപാ�ശക�  സം�ാന�ിന് �ണകരമാേണാ എ�്

പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) 2020-21  െല റവന� ക�ി പരിഹരി��തിന് ക�ീഷ�  എ� �കയാണ് ശിപാ�ശ

െച�ി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) പ�് ല��ിലധികം ജനസംഖ��� നഗര�ളിെല മാലിന� നി��ാ��നം,  ജലവിതരണ-

�ചീകരണ പ�തിക��ായി �േത�ക ധനസഹായം എ�ിവ ക�ീഷ� ശിപാ�ശ െച�ി�േ�ാ;

(ഡി) തേ�ശഭരണ �ാപന���ായി േക�ം ന��� �ക പ�് ���ി ദിവസ���കം ��ത

�ാപന���് ൈകമാറിയിെ��ി�  പലിശ ന�കണെമ� വ�വ� ക�ീഷെ�

ശിപാ�ശയിലട�ിയി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

സാ��ിക സഹയ�ിനായി േക� സർ�ാരിന് സമ��ി� പ�തിക�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ളയെ��തി �ല�� സാ��ിക �തിസ�ി മറികട�ാൻ �േത�ക സാ��ിക സഹായം

അ�വദി�് കി��തിനായി എ� പ�തിക�  േക� സർ�ാരിന് സമർ�ി�ി��്;  വിശദാംശം

ന�കാേമാ;

(ബി) ആയതിെ� അടി�ാന�ി� േക� സർ�ാർ ഏെത�ി�ം പ�തി�് �ക അ�വദി�ി�േ�ാ;

വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

�ാ�ഡ് അപ് ഇ�� പ�തി

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) എ.സ�ി/എസ്.ടി ഭാഗ�ി�  നി�� സംരംഭ�െള�ം വനിതാ സംരംഭ�െള�ം

േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് 2016-� േക�സ��ാ� ആരംഭി� '�ാ�ഡ് അപ് ഇ��' പ�തിയി�

സം�ാനെ� െപാ�േമഖലാ ബാ�ക�  വാ�ക�  ന���ിെ�� ആേ�പം സ��ാ�

പരിേശാധി�േമാ;

(ബി) മ�് സം�ാന�ളി�  െപാ�േമഖലാ ബാ�ക�ം സ�കാര� േമഖലയിെല ബാ�ക�ം ന���

വാ�ക�  അേപ�ി�് േകരള�ിെല ബാ�ക�  ന��� വാ�ക�  �റവാെണ� ആേ�പം

പരിേശാധി�േമാ;

(സി) ഈ വിഷയം ബാേ��് സമിതി�െട മീ�ിംഗി�  ച�� െച�് പരിഹരി�വാ�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

െതാഴി�റ�് പ�തിയിെല േവതന �ടി�ിക

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

ന��േമാ:

(എ) െതാഴി�റ�് പ�തി �കാരം െതാഴിലാളിക��് ന�േക� �ലിയിന�ി� 2020 ജ�വരി വെര

എ� േകാടി �പ േക�ം �ടി�ികയാ�ിയി��്;  ഏത് മാസം �തലാണ് േവതനം

�ടി�ികയായി��ത്; അറിയി�ാേമാ;

(ബി) �ടി�ിക �ക അ�വദി�ണെമ�് കാണി�് സം�ാനം േക� സ��ാരിെന സമീപി�ി�േ�ാ;

എ�ി� ഇതിന് മ�പടി ലഭി�ി�േ�ാ; മ�പടി�െട ഉ�ട�ം വിശദമാ�ാേമാ?

സം�ാന�ിെ� നി�തി വിഹിതം

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

ന��േമാ:

(എ) േക� സ��ാരിൽ നി�് സം�ാന�ിന് നി�തി വ�മാന വിഹിത�ിൽ  2019-20

വ�ഷ�ിൽ നിയമാ��തം ലഭിേ�� �ക എ�യാെണ�ം അതിൽ എ� �ക ലഭി�ി�െ��ം

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �ക ലഭി��തിൽ �റവ് വ�ി�െ��ിൽ ആയത് ലഭ�മാ��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�

വ��മാ�ാേമാ?

സം�ാന�ി�� േക� വിഹിതം

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക�സ��ാ�  സം�ാന�ി�� വാ�യിൽ എ� �റവ് വ��ിെയ�ം ആയത്

പരിഹരി��തിനായി എ�് നടപടിക� സ�ീകരി�വ�� എ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന�ിന് നൽകാ�� ജി.എസ്.ടി.  �ടി�ിക എ�െയ�ം ആയത് േനടിെയ��ാനായി



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

(സി) െനൽ സംഭരണ�ി�� േക� വിഹിതം ഉ�െ�െട ഏെത�ാം േമഖലകളിലാണ് േക�സ��ാ�

രാ�ീയ താ�ര�േ�ാെട �റ�വ��ിയി��െത�് വ��മാ�േമാ?

േക�ാവി��ത പ�തിക��� വിഹിതം

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

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിന് ലഭിേ�� ഏെത�ാം േക�ാവി��ത പ�തിക��� വിഹിതമാണ്

െവ�ി�റവ് വ��ിയി��െത�് കഴി� നാല് വ�ഷെ� താരതമ�െ���ി പ�ിക �പ�ി�

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േക�സ��ാ�  ന�കി വ�� വിവിധ �ാ�ിന�ളി��ായ �റവ് കഴി� നാല് വ�ഷെ�

താരതമ�െ���ി പ�ിക �പ�ി� വിശദമാ�ാേമാ?

േക�സ��ാരി� നി�� �േത�ക സാ��ിക സഹായം

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം ഓേരാ വ�ഷ�ം �േത�ക സാ��ിക സഹായം

അ�വദി��തിന് േക�സ��ാരി�  അേപ� സമ��ി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഏെതാെ�

കാര����ാണ് �േത�ക സാ��ിക സഹായം ആവശ�െ��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതി�  ഏെത�ാം പ�തിക��് േക�ം ധനസഹായം അ�വദി�;  വ��് തിരി�് ലഭ�മായ

�ക�െട വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ?

2020-21 വ�ഷെ� േക� ബ�ജ�്

T 401.�ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2020-21  വ�ഷെ� േക� ബ�ജ�ി�  സം�ാനെ� ���മാ�ം അവഗണി��

നിലപാടാേണാ േക� സ��ാ� സ�ീകരി�ി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) �� വ�ഷ�മായി താരതമ�െ���േ�ാ� ഏെതാെ� േമഖലകളിലാണ് േകരള�ിെ� വിഹിതം

�റ�തായി കെ��ിയി�ളളെത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) കി�ബി �േഖന�ളള വാ�െയ��ിന് എെ��ി�ം തര�ി�ളള നിയ�ണം േക� ബ�ജ�് �േഖന

െകാ�വ�ി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ?

മഹാ�ാഗാ�ി �ണിേവ�ി�ിയി� നി�ം ൈകപ�ിയ അഡ�ാ�സ് �ക



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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മഹാ�ാഗാ�ി �ണിേവ�ി�ി ൈവസ് ചാ�സല�ം േ�ാ ൈവസ് ചാ�സല�ം ഉ�െ�െട�ളള

ജീവന�ാ�  �ണിേവ�ി�ിയി� നി�ം ൈകപ�ിയ അഡ�ാ�സ് �ക തിരി�ട�ി�ിെ�� വാ��

സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ��ത�ഉളള അഡ�ാ�സ് �കയാണ് തിരി�ട�ാ�ളളെത�ം ആെക എ� �പ ഇ�കാരം

തിരി�ട�ാ�െ��ം െവളിെ���േമാ;

(സി) അഡ�ാ�സ് �ക ൈക��ിയാ� ��ിൈലേസഷ� സ��ിഫി��ം െചലവാ�ാ� �ക�ം എ�

കാലാവധി�ളളി� തിരി�ട�ണെമ�ാണ് ച��ളി� വ�വ� െച�ി�ളളത്;

(ഡി) െചലവാ�ാ� പണം ഇവരി�  നി�ം തിരി� പിടി�ാ�  അടിയ�ിരമായി നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ?

എ�.പി.എസ്

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് എ�.പി.എസ്  (നാഷണ�  െപ�ഷ�  സി�ം)  എ�ാണ് നിലവി�  വ�ത്;

എ�.പി.എസ് െ� നട�ി�് �മതല ആ��ാണ് ന�കിയിരി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) 31.12.2019  വെര ഇൗ �ീമി�  എ�േപ�  അംഗ�ളായി�െ��് വ��മാ�േമാ;  ഓേരാ

അംഗ�ി� നി�ം െപ�ഷ� വിഹിതമായി എ� ശതമാനം �കയാണ് ശ�ള�ി� നി�ം �റവ്

െച��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) െപ�ഷ�  വിഹിതമായി ശ�ള�ി�നി�ം �റവ് െച�� �ക ബ�െ�� െഹഡ് ഓഫ്

അ�ൗ�ി� നിേ�പി��േ�ാ; എ�ി� െഹഡ് ഓഫ് അ�ൗ�് ഏതാണ്;

(ഡി) ജീവന�ാ�െട വിഹിതേ�ാെടാ�ം ഓേരാ ജീവന�ാ�േട�ം െപ�ഷ�  അ�ൗ�ി�

നിേ�പി�� സ��ാ�  വിഹിതം എ� ശതമാനമാണ്  ;  െഹഡ് ഓഫ് അ�ൗ�്

െവളിെ���േമാ; ഇത് ഏ� തീയതി വെര�ളള വിഹിതം നിേ�പി�െവ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഇ) ഇൗ അ�ൗ�് െഹ�കളി�  എ� �പാ ബാ�ിയിരി��്;  ഇത് എ�.പി.എസ് വിഭാവനം

െച�േപാെല െഷയ�  മാ���ി�  നിേ�പി�് ജീവന�ാ��് �ണകരമാ�� വിധ�ി�

മാ���ിംഗ് ത�ം ആവി�രി�ി�േ�ാ; എ�ി� അത് എ�െനെയ�് െവളിെ���േമാ?

�ാമബ� �ടി�ിക

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സർ�ാർ ജീവന�ാർ�ം,  െപൻഷൻകാർ�ം എ� ശതമാനം �ാമബ� �ടി�ിക

ന��വാ�െ��റിയി�ാേമാ;



(ബി) ��ത ഡി.എ �ടി�ിക ന���തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ��ത ആവശ��മായി ബ�െ��് സർ�ീസ് സംഘടനക�ം, െപൻഷൻ സംഘടനക�ം ന�കിയ

നിേവദന�ളി� നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ?

പ�ാളി� െപ�ഷ� �ന:പരിേശാധി�ാ� �പീകരി� സമിതി

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ാളി� െപ�ഷ�  �ന:പരിേശാധി�ാ�  �പീകരി� സമിതി�െട കാലാവധി എ�ാണ്

അവസാനി��െത�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) സമിതി നാളി�വെര നട�ിയ �വ��ന��െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ ?

പ�ാളി� െപ�ഷ� പ�തി

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

ന��േമാ:

(എ) പ�ാളി� െപ�ഷ�  പ�തി നട�ാ�ിയതി�േശഷം  2018-19  സാ��ിക വ�ഷം വെര

സം�ാനെ� ജീവന�ാരി� നി�ം എ� �ക വിഹിതമായി പിടി�ി�െ��് അറിയി�േമാ;

(ബി) സ��ാ� വിഹിതമായി എ�് �ക ഫ�് മാേനജ��് അട�ി��് എ�് അറിയി�ാേമാ ;

(സി) ജീവന�ാ�െട വിഹിത�ം സ��ാ�  വിഹിത�ം എവിെടയാണ് നിേ�പി�ിരി��െത�്

വിശദമാ�ാേമാ?

പ�ാളി� െപ�ഷ� പ�തി

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് പ�ാളി� െപ�ഷ� പ�തി  (എൻ.പി.എസ്.)  നി��ലാ��തിന് സ��ാ�

ആേലാചി��േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) നാളി�വെര എ� ജീവന�ാ� ഈ പ�തിയി� അംഗ�ളായി; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇവരി� നി�ം ഇ�വെര എ� �പ ഈയിന�ി� പിരിെ��� എ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) സം�ാന സ��ാ�  വിഹിതമായി എ� �പ ഇ�വെര െപ�ഷ�  അ�ൗ�ി�  ന�കി;

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

െമഡി�� ഇ�ഷ�റൻസ് പ�തി

T 408.�ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:



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

നട�ിലാ�െമ� �ഖ�ാപനം അന�മായി നീ�േപാ�� സാഹചര�ം ഉ�ായി�േ�ാ;

(ബി) റിലയ�സ് ക�നി�മായി ഉ�ാ�ിയി�� കരാ�  റ�ാ�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�

കാരണെമ�ായി��;

(സി) പ�തി �ട��് നട�വാ�  ആവശ�മായ നി�േ�ശ��  ന���തിന് ഏെത�ി�ം വിദ�ധ

സമിതി �പീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) പ�തി �നരാരംഭി�വാ� ഉയ�� �ീമിയം ന�േക� �ിതിവിേശഷം ഉ�ായി�േ�ാ; എ�ി�

�ീമിയ�ിെ� ഉയ�� വിഹിതം സ��ാ� വഹി�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ?

സ��ാ� ജീവന�ാ�െട ശ�ള�ം മ�ാ��ല���ം സംബ�ി�്

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ഓേരാ സ��ാ� വ��കളിെല�ം ജീവന�ാ��് ശ�ള�ം മ�് ആ��ല���ം

ന�കാ�  കഴി� സാ��ിക വ�ഷം  (2018-19)  െചലവഴി� �ക എ�യാെണ�്

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇതിേല�് നട� സാ��ിക വ�ഷം �തീ�ി�� �ക എ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സം�ാനെ� ഓേരാ സ��ാ� വ��് �േഖന�ം കഴി� സാ��ിക വ�ഷം  (2018-19)

ഖജനാവിേല�് എ�ിയ ആെക വ�മാനം എ�യാണ്;  വ��് തിരി�ളള കണ�്

വ��മാ�ാേമാ?

സ��ാ� ജീവന�ാ�േട�ം അ��ാപക�േട�ം ശ�ളം

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  ജീവന�ാ�േട�ം അ��ാപക�േട�ം ശ�ളം,  െപ�ഷ�  എ�ിവ� മാ�മായി

2014-15 �ത� 2019-20 വെര എ� �ക െചലവായി;

(ബി) ഇത് െമാ�ം റവന� വ�മാന�ിെ� എ� ശതമാനമാെണ�റിയി�േമാ; ഓേരാ വ�ഷേ��ം

കണ�ക� െവളിെ���േമാ?

സ��ാ� ജീവന�ാ��� ആേരാഗ� ഇ��റ�സ് പ�തി

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

മ�പടി ന��േമാ:

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

ഇ��റ�സ് പ�തി എ�േ��് ആരംഭി�ാനാ�െമ�ാണ് �തീ�ി��ത്;  വിശദാംശം

ന��േമാ;



(ബി) പ�തി�മായി സഹകരി��തിന് ഏെത�ാം ഇ��റ�സ് ക�നികെളയാണ്

പരിഗണി��െത�് വ��മാ�േമാ?

�ാ���റി െപ�ഷ� പ�തി �ന�ാപി��ത് സംബ�ി�്

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ാ���റി െപ�ഷ�  പ�തി �ന�ാപി�വാ�  ഈ സ��ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാെയ�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) പ�ാളി� െപ�ഷ�  പ�തി�് പകരം �ാ���റി െപ�ഷ�  പ�തി �ന�ാപി��ത്

പരിേശാധി�വാ�  ക�ീഷെന നിയമി�ി�േ�ാ;  ഈ ക�ീഷനി�  എ� അംഗ��  ഉ�്;

െചയ�മാെ��ം അംഗ��െട�ം േപര് വിവരം െവളിെ���േമാ; ക�ീഷ� എ�ാണ് നിലവി�

വ�െത�റിയി�േമാ;

(സി) ഈ ക�ീഷ�  എ� സി�ി�് നട�ിയി��്;  ഇത് സംബ�ി�് ക�ീഷ�  റിേ�ാ��്

സ��ാരിേല�് സമ��ി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ക�ീഷെ� ഓഫീസ് �വ��ി��ത് എവിെടയാെണ�ം െചയ�മാെ��ം അംഗ��െട�ം

നി�യി�ിരി�� ശ�ളം എ�െയ�ം വ��മാ�േമാ;

(ഇ) എ� ഓഫീസ് �ാഫിെന അ�വദി�ി�െ��റിയി�ാേമാ?

വിേ�ജാഫീസറ�ാ�െട ശ�ളം

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ാം ശ�ള ക�ീഷ�  ഉ�രവ് �കാര�� ശ�ള െ�യി�  വിേ�ജാഫീസറ�ാ��്

ലഭി��ിെ��� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) സ��ാ�  ഉ�രവ് �കാര�� ശ�ളം വിേ�ജാഫീസറ�ാ��് ലഭ�മാ�ണെമ� േകരള

അ�ിനിേ��ീവ് �ിബ�ണലിെ� ഉ�രവ് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) േകരള അ�ിനിേ��ീവ് �ിബ�ണലിെ� ഉ�രവിേ��  ധനവ��് ൈകെ�ാ� നടപടിക�

വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) പ�ാം ശ�ള പരി�രണ ക�ീഷെ� ഉ�രവ് �കാര�� ശ�ളം വിേ�ജാഫീസറ�ാ��്

ലഭ�മാ��തിന് അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വിദ�ാഭ�ാസ വാ�ാ തിരി�ടവി�� ധനസഹായം

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

മ�പടി ന��േമാ:



(എ) വിദ�ാഭ�ാസ വാ�ാ തിരി�ടവിന് സം�ാനെ� ബാ�ക�മായി േച��് നട�ാ�� പ�തിയി�

റാ�ി നിേയാജകമ�ല�ി� നി�ം എ� അേപ�ക�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇവ��് എ� �പയാണ് സഹായധനമായി ന�കിയി��ത്; ഇതിെ� ബാ�് തിരി�� പ�ിക

ന�കാേമാ?

നി�തി വിഹിതം

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക� സ��ാ� 2019-20 െല ബജ�ി� സം�ാന സ��ാരിനായി നീ�ി വ�ി�� നി�തി

വിഹിതം എ�യാണ്;

(ബി) 2020-21 െല ബജ�ി� ഇ�ാര��ി� എെ��ി�ം �റവ് വ��ിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� എ�;

(സി) ജനസംഖ�ാ വള�� മാനദ�മായി നി�തി വിഹിതം നി�യി�ണെമ� േക� ധനക�ീഷെ�

ശിപാ�ശ സം�ാന�ിന് േദാഷകരമായി എ�് വിലയി���േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത വിഷയ�മായി ബ�െ��് േച�� �ഖ�മ�ിമാ�െട േയാഗം സം��മായി എതി��്

േരഖെ���ിെയ�ി�ം,  േക�ം അതിെ� തീ�മാന�ി�  നി�ം �റേകാ�് േപാകാ�

സാഹചര��ി� എ�് നടപടിയാണ് ഇനി സ�ീകരി�വാ� ഉേ�ശി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

ത�ളം - േകാഴി�ി�ി ന� ൈബ�ാസ്

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2019-20  െല സം�ാന ബ�ജ�ി�  10  േകാടി �പ�െട െ�ാേ�ാസ�  ആയ ത�ളം  -

േകാഴി�ി�ി ന� ൈബ�ാസ് േറാഡിന് 20% �ക വകയി��ിയി��തിെ� നിലവിെല �ിതി

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത െ�ാേ�ാസലി�  20%  �ക�െട ഭരണാ�മതി� േവ�ി പി.ഡ�ള�.ഡി.-യിെല

ജി3/578/19  ന��  ഫയ�  �കാരം ധനകാര� വ��ിെല െഎ.എ�.ഡി.  &  പി.ഡ�ള�.

ബി1/11/2020 ന�� ഫയലി� സ�ീകരി�ി�� നടപടി വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ���ി�െട ഭരണാ�മതി േവഗ�ി� ലഭ�മാ��തി� േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വ��മാ�േമാ?

സം�ാന വിഹിതം

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം ഏെത�ാം േക�ാവി�ത പ�തികളിലാണ്

സം�ാന വിഹിതം െവ�ി �റ�െ��ി��െത�് അറിയി�ാേമാ;



(ബി) സാ��ിക വ�ഷാ�പാത�മ�ി� എ� �കയാണ് �റവ് െച�െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

ആല�� മ�ല�ിെല ���ിക�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2019-20  സാ��ിക വ�ഷെ� ബ�ജ�ിൽ േടാ�ൺ െ�ാവിഷൻ അ�വദി� ആല��

മ�ല�ിെല ���ിക� ഏെത�ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിൽ എ� ���ിക��് ഭരണാ�മതി നൽകി എ�് വ��മാ�ാേമാ;  അ�വദി� �ക

സഹിതം വിശദമാ�ാേമാ?

േക�ാവി�ത പ�തിക�

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിവിധ േക�ാവി�ത പ�തിക��് ഈ സാ��ികവർഷം സം�ാന ബ�ജ�ി� എ� �ക

വക െകാ�ി�ി��്;  ഈ ഇന�ി� നട� സാ��ിക വ�ഷം േക��ി� നി�ം എ� �ക

റീലീസ് െച�കി�ിെയ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) കഴി� 10 വർഷെ� േക�ാവി�ത പ�തി �ക ബ�ജ�ി� വക െകാ�ി��ം േക��ി�

നി�ം റിലീസ് െച�് കി�ിയതിെ��ം വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) വിവിധ േക�ാവി�ത പ�തിക��� സം�ാന�ിെ� ക�ി�ഡ് ലയബിലി�ീസ്

ഏതിെന�ാമാണ് ഉയർ�ിയത്; വ��മാ�േമാ?

2016-17 െല ���ിയ ബജ�ിെല പ�തിക�

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016-17  െല ���ിയ ബജ�ി�  �ഖ�ാപി�ി�� ജനറ�  ഒ�ിേ�ഷ�  േബാ�്സ്,  റവന�

ഒ�ിേ�ഷ�  േബാ�്സ് എ�ിവ വഴി ധനസമാഹരണം നട��തിനാ�� പ�തി ഏത്

ഘ��ിലാണ്; ഈ പ�തി �കാരം എ� �ക സമാഹരി�െവ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഓ���േന�ീവ് ഇ�െവ�്െമ�് ഫ�്സ്, ഇ��ാ��� ഇ�െവ�്െമ�് ��്, ഇ��ാ���

െഡ�് ഫ�് എ�ിവ വഴി വികസന �വ��ന���് പണം സമാഹരി��തിന്

സാധി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

േ�മ െപ�ഷ� മ�റിംഗ്



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

ന��േമാ:

(എ) േ�മ െപ�ഷ�  മ�റിംഗ് ���ിയായേ�ാ�  അ�ഹത�� എ� േപ�  ഉ�തായി�ാണ്

സ��ാരിന് േബാധ�െ��ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) മ�റിംഗ് െച�ാ�  കഴിയാെത േപായ അ�ഹതെ�� െപ�ഷ�കാ��് െപ�ഷ�  ലഭി�വാ�

എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� നടപടി സ�ീകരി�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാെയ�്

വ��മാ�ാേമാ?

േ�മ െപ�ഷ�ക�

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം േ�മെപ�ഷ�ക� ലഭി��വ�െട എ��ി�

വ��നവ് ഉ�ായി�േ�ാ; എ�ി� കണ�ക� ന�കാേമാ;

(ബി) ഇ�ാലയളവി� േ�മ െപ�ഷ�ക� എ� തവണ വ��ി�ി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േ�ാ�  േ�മെപ�ഷ�ക�  �ടി�ിക ഉ�ായി��േവാ;

എ�ി�  വിശദാംശ��  ന�കാേമാ;  �ടി�ിക ���മാ�ം െകാ�� തീ��ി�േ�ാെയ�്

അറിയി�ാേമാ?

േ�മ െപ�ഷ�ക� വാ��വരിെല അന�ഹ�

423. �ീ.എ�. ഷം��ീ�

,, എം. സി. കമ��ീ�

,, പാറ�� അ��

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സാ�ഹ� �ര�ാ,  േ�മ െപ�ഷ�ക�  വാ��വരിെല അന�ഹെര കെ���തി��

മ�റി�് ���ിയാേയാ;

(ബി) എ� േപ� അന�ഹരായി െപ�ഷ� വാ��തായി�ാണ് കെ��ിയത്;

(സി) അന�ഹെര ഒഴിവാ��തി�െട �തിവ�ഷം എ� �പ ലാഭി�ാ� കഴി�െമ�് അറിയി�േമാ?

സാ�ഹിക �ര�ാ െപ�ഷ�ം േ�മ െപ�ഷ�ം വാ��വ�െട മ�റിംഗ്

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സാ�ഹിക �ര�ാ െപ�ഷ�ം, േ�മ െപ�ഷ�ക�ം വാ�ിെ�ാ�ി��വരി� വളെരയധികം

േപ� അന�ഹരാെണ�് കെ��ിയി�േ�ാ;



(ബി) അന�ഹെര കെ���തിന് നട�ിയ മ�റിംഗിെ� അവസാന തീയതി കഴി�േ�ാ� ഓേരാ

വിഭാഗം െപ�ഷ� വാ��വരി�നി�ം എ� േപ� വീതം �റ�ായി; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) േ�മെപ�ഷ�  വാ��വരി�  വലിെയാ� വിഭാഗം ഒഴിവാ�െ��തി�െട സ��ാരിന് എ�

�കയാണ് ലാഭി�വാ� സാധി�െത�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) േ�മെപ�ഷ� അന�ഹമായി വാ�ിയവെര�റി�് അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ; അന�ഹമായി

ൈക��ിയ �ക തിരി�് പിടി�വാ� ആേലാചി��േ�ാ?

സാ�ഹ� �ര�ാ െപ�ഷ� �ടി�ിക

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിലവിെല സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േ�ാ� സാ�ഹ� �ര�ാ െപ�ഷ� �ടി�ിക എ�

�പയായി��; എ� മാസെ� �കയാണ് �ടി�ികയായി ഉ�ായി��ത്;

(ബി) നിലവിെല സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി� േശഷം ��ത �ടി�ിക എ� തവണയായാണ്

വിതരണം െച�ി��ത്; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േ�ാ� സാ�ഹിക �ര�ാ െപ�ഷ� എ� �പയായി��;

ഇേ�ാ� എ� �പയാണ്; എ� തവണ ഇത് വ��ി�ി�; ഓേരാ തവണ�ം എ� �പ വീതമാണ്

വ��ി�ി�ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഒ�ി� ��ത� സാ�ഹ� �ര�ാ െപ�ഷ� വാ��വരായി ആെര�ി�ം ഉേ�ാ;  ഉെ��ി�

അവ�െട എ�ം ലഭ�മാ�ാേമാ;  അ�െന��വെര ഒഴിവാ�ാ�  എെ�ാെ� നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ിരി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ?

സാ�ഹ� �ര�ാ െപ�ഷ� വാ�� �ണേഭാ�ാ��െട വിവരം

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

മ�പടി ന��േമാ:

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

അവ�െട ജി� തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

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

(സി) ഓേരാ വിഭാഗ�ി�ം എ� �പ വീതമാണ് മാസം ന���െത�ം, അതി� േക� സ��ാരിെ�

വിഹിതമായി എ� �പയാണ് ലഭി��െത�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ിെല�ിയേശഷം ��തായി എ� േപ��് േ�മെപ�ഷ� ലഭ�മാ�ി

എ��തിെ� ജി�തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ?

സ�ഫാസി നിയമം



427. �ീ.ഐ.സി.ബാല���

,, പി.ടി. േതാമസ്

,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ�ഫാസി നിയമം നട�ിലാ��തിെ� ഭാഗമായി ബാ�ക�  ജ�ി നടപടിക�മായി �േ�ാ�്

േപാ�� സാഹചര��ി�  സാധാരണ�ാരായ ജന��  വളെരയധികം ��ി��്

േനരി��െവ�ത് വ�തയേ�;

(ബി) കി�ാ�ടം തിരി�് പിടി��തിന് കിട�ാടം ഉ�െ�െട ബാ�ക� ജ�ി െച�േ�ാ� സ��ാരിന്

ഇടെപടാ� സാധി�ാ� സാഹചര�ം ഉ�ാ��േ�ാ;

(സി) ഇ� സംബ�ി�് േകരള നിയമസഭ  2017  ആഗ�്  21ന് ഏകക�മായി പാ�ാ�ിയ

�േമയ�ിെ� അടി�ാന�ി�  േക�ം എെ��ി�ം �ട�  നടപടി സ�ീകരി�തായി

അറിയി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) സ�ഫാസി നിയമം സംബ�ി�് േകരളനിയമസഭ�െട �േത�ക സമിതി�െട റിേ�ാ��്

��യി�െ��ി�േ�ാ;  ��ത ശിപാ�ശക�  നട�ിലാ��തിന് നാളി�വെര സ�ീകരി�

നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ?

നി��നരായ കാ�സ� േരാഗിക��� േ�മപ�തിക�

428. �ീ.െക.ബി.ഗേണഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േ�മ െപ�ഷ� �കക� വ��ി�ി�് നിരാലംബ��് സഹായഹ�ം ന�കിയ

നിലവിെല സ��ാ�, െപ�ഷ� �ക െകാ�മാ�ം െചലേവറിയ ചികി��് മാ��ം കെ���

നി��നരായ കാ�സ� േരാഗിക�െട െപ�ഷ� �ക വ��ി�ി� ന��വാ�� നടപടി ധനകാര�

വ��് �േഖന സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) നി��നരായ കാ�സ�  േരാഗികെള സഹായി�വാ�  സ��ാരിെ� പരിഗണനയി�� മ�്

േ�മപ�തിക� എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�േമാ?

കരാ�കാ��് ന�കാ�� �ടി�ിക

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

ന��േമാ:

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

വ��് തിരി� അറിയി�േമാ;

(ബി) �ടി�ിക ലഭി�ാ�തിനാ�  കരാ�കാ�  �തിയ ���ിക�  ഏെ���ാ�  മടി���ം പഴയ

���ിക� ���ീകരി�ാ��മായ സാഹചര�ം സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;



(സി) ഇ�ാലയളവി� ബി� ഡി�ൗ�് �േഖന എ� കരാ�കാ��് പണം ന�കിയി�െ��റിയി�േമാ;

(ഡി) ��ത �ടിശിക എേ�ാ� െകാ�� തീ��വാ� ആണ് സ��ാ� ഉേ�ശി��ത്;  വിശദാംശം

ന�കാേമാ?

സാം�ാരികനിലയ�ിന് ന�കിയ അ�മതി റ�് െച� നടപടി

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

ന��േമാ:

(എ) ഒ��ാലം നഗരസഭയി� ഒ� സാം�ാരികനിലയം �ാപി��തിന് എ�ാണ് ധനകാര� വ��്

അ�മതി ന�കിയത്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഒ��ാലം നഗരസഭ�െട േന�ത��ി�  സാം�ാരികനിലയം �ാപി��തിന് ധനവ��്

ന�കിയി�� അ�മതി റ�് െച�ത് എ�ാണ്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ ?

േ�ാ� പ�െ��സ് പരിേശാധനാ വിഭാഗ�ിെ� ഘടന�ം �മതലക�ം

431. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം

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

ന��േമാ:

(എ) െസ�േ�റിയ�ിെല േ�ാ�  പ�െ��സ് വ��ിെ� കീഴി�� േ�ാ�  പ�െ��സ് പരിേശാധനാ

വിഭാഗ�ിെ� ഘടന�ം �മതലക�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ പരിേശാധനാ വിഭാഗം കഴി� ഒ� വ�ഷ�ി��ി� ഏെത�ാം വ��കളി� പരിേശാധന

നട�ിയി�െ��ം അതി�  �മേ�ട് കെ��ിയി�േ�ാെയ�ം എ�ി�  അത് ഏെത�ാം

വ��കളിലാെണ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) കഴി� ഒ� വ�ഷകാലയളവി� ഇ�െന കെ��ിയ �മേ��കളിേ�� സ�ീകരി� നടപടിക�

വ��് തിരി�് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) �� വ�ഷ�െള അേപ�ി�് കഴി� വ�ഷം ഇവ� നട�ിയ പരിേശാധനക�െട എ��ി�

ഗണ�മായി �റ��ായി�േ�ാ; എ�ി� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) േ�ാ� പ�േ��സ് പരിേശാധനാ വിഭാഗ�ിെന ശ�ിെ����തി�ം �ത�മായ ഇടേവളകളി�

എ�ാ വ��കളി�ം പരിേശാധന നട��തി�ം സ�ീകരി� വ�� നടപടിക� എെ��ാെമ�്

വിശദമാ�ാേമാ?

ജി.എസ്.ടി . നട�ാ�ിയേശഷം നി�തി േചാ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ജി.എസ്.ടി നട�ാ�ിയേശഷം നി�തി േചാ�� സംഭവി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� എ�

�ക�െടെത�് വ��മാ�േമാ;



(ബി) ആയത് പിരിെ���വാ� എ� നടപടിക� സ�ീകരി�വ��െവ�ം ഇതി� �കാരം എ� �ക

ഇ�വെര പിരിെ���വാ� കഴി�െവ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ജി.എസ്.ടി നി�തിേചാ�� തട��തിന് ആവശ�മായ മിനിമം സംവിധാനെമ�ി�ം േക�സ��ാ�

ഒ��ിയി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  ആയത് സം�ാനെ� എ� തര�ി�  ബാധി��െവ�്

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) സം�ാന�ിന് ലഭ�മാേ�� ജി.എസ്.ടി വ�മാനം ലഭ�മായി�േ�ാ എ�ം എ�

ലഭ�മാേക�തായി��െവ�ം, അതി� നാളി�വെര എ� ലഭ�മായി എ�ം വ��മാ�േമാ?

ജി.എസ്.ടി വ�മാനം

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ��േറ�് നി�തി �റ��ം ജി.എസ്.ടി വ�മാനം �റ��ം സം�ാന��െട വ�മാനെ�

ബാധി�െമ� ആ�.ബി.െഎ റിേ�ാ��് ധനവ��് പരിേശാധി�ി�േ�ാെയ�റിയി�േമാ;

(ബി) ജി.എസ്.ടി റിേ�ൺ സമ��ി��തിെല ���� പരിഹരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഇൻ��് ടാ�് െ�ഡി�് ഇൻേവാ��മായി ഒ�േനാ��തിന് േസാ�്െവയ�  സംവിധാനം

െകാ�വ�വാൻ �മി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

ജി.എസ്.ടി. അട�ാ� നി�തിദായക�െ�തിെര സ�ീകരി� നടപടിക�

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

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ജി.എസ്.ടി.  നട�ിലാ�ിയതി�േശഷം ഉപേഭാ�ാ�ളി�  നി�ം ഈടാ��

നി�തി �ക വ�ാപാരിക�ം വ�വസായിക�ം സ��ാരിേല�് �ത�മായി അട�� എ�് ഉറ�

വ��ാ� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ജി.എസ്.ടി.യി� േകാേ�ാസിഷ� രീതി െതരെ��� വ�ാപാരിക� ഉപേഭാ�ാ�ളി� നി�ം

ഈടാ�� �ക സ��ാരിേല�് അട��ി� എ� കാര�ം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(സി) െച�്േപാ�കളി�  വാഹനപരിേശാധനയി�  ഇ-േവ ബി�  പരിേശാധന ക�ശനമാ��േ�ാ;

ജി.എസ്.ടി. നട�ിലാ�ിയതി�േശഷം അതി��ി െച�് േപാ�കളിെല ക��ട�ം അഴിമതി�ം

ൈക�ലി�ം തട��തിനായി സ�ീകരി� നടപടിക�  എെ��ാമാണ്;  ഇ�രം ���ിക�െട

േപരി� േക�ക� രജി�� െച�ി�േ�ാ; എ�ി� എ� �പ ഈ ഇന�ി� പിഴ ഈടാ�ിെയ�്

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ജി.എസ്.ടി.  �ത�മായി അട�ാ� നി�തിദായക�െ�തിെര േകരള�ി�  ജി.എസ്.ടി.  വ��്

സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാമാണ്; എ� േപ�െ�തിെര േകസ് രജി�� െച�ി��്; എ� �ക

ഈയിന�ി� പിഴ ഈടാ�ിയി��്; ��ണ വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?



ജി.എസ്.ടി.യി�െട േനടിയ വ�മാനം

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) രാജ�െ� ഏ��ം വലിയ ഉപേഭാ� സം�ാനം എ� നിലയി�  ചര�് േസവന നി�തി

സംവിധാനം സം�ാന�ിന് ��ത�  േന�ം ഉ�ാ�െമ� വിലയി���

നട�ിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത വിലയി��� വ�താപരമായി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) 2018  ഏ�ി�-ഡിസംബ�  കാലയളവി�  സം�ാനം ജി.എസ്.ടി.യി�െട േനടിയ വ�മാനം

എ�യാെണ�ം,  ��  വ�ഷ�മായി താരതമ�െ���േ�ാ�  2019  ഏ�ി�-ഡിസംബ�

കാലയളവി� േനടിയ വ�മാനം എ� ശതമാനം അധികമായി��െവ�ം വ��മാ�ാേമാ?

ഇ�ന നി�തിയി� നി��ളള വ�മാനം

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം െപേ�ാ�, ഡീസ� �തലായ ഇ�ന���്

�മ�ിയി�ളള നി�തിയി� നി�ം ലഭി� വ�മാനം വ��മാ�ാേമാ; ഇൗ �ക�് �ല�മായ എ�

�പയാണ് േകരള�ിെല േറാഡ് വികസന�ിനായി ലഭ�മാ�ിയി�ളളെത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇവ ത�ി� അ�രം ഉ�ായി�േ�ാ; ഉെ��ി� എ� �പ�െട അ�രമാണ് ഉ�ായി�ളളത്;

�റ�ളള �ക ലഭ�മാ�ാ� എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ന�കാേമാ?

നി�തി പിരിവ് �റ��തിന് പരിഹാരം

437. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ്

,, പി.െജ.േജാസഫ്

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നി�തി പിരിവ് �റ��തിന് കാരണം െച�്േപാ�ക� ഇ�ാ�താെണ� പരാതി�് പരിഹാരം

കെ��േമാ;

(ബി) െച�്േപാ�കളി� നിരീ�ണ ക�ാമറക� �ാപി�ി�േ�ാ; വലിയ ലാഭ�ം െചറിയ ഇ���് ടാ�്

�ഡി��� ഉ����� േരഖകളി�ാെത കട�ിെ�ാ�് വ��ത് തട��തിന് നി�തി വ��്

സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ബി�ി� ചര�ിെ� അളവ് �റ�് കാണി�ം ബി�ി� േരഖെ���ാ� സാധന�� കട��

ത�ി�ം മ�ം പിടി���തിന് എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ിരി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ?



ബിൽ ഡിസ് കൗ�ിങ് സി�ം

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

ന��േമാ:

(എ) ഇേ�ാ� നട�ിലാ�ിയ ബി.ഡി.എസ്. സംവിധാന�ിെ� പരിധിയി� ഏെത�ാം വിഭാഗ�ളാണ്

വ��ത്; വ��മാ�േമാ;

(ബി) നിലവി� ഏത് മാസം ഏത് തീയതി വെര സമ��ി� ബി�കളാണ് ��ത പ�തി�െട പരിധിയി�

വ��ത്; വിശദമാ�ാേമാ?

�ഷറിക�െട ആ�നികവൽകരണം

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� �ഷറിക�  ആ�നികവൽകരി��തിെ� ഭാഗമായി എെ��ാം നടപടികളാണ്

നട�ിലാ��ത് എ�് വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) �ഷറികളിൽ എ.ടി.എം. ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദീകരി�േമാ;

(സി) െപൻഷൻകാ��െ�െട�� �ഷറി ഇടപാ�കാ��് േവഗ�ിൽ േസവനം ലഭ�മാ��തിന്

�ഷറികളിൽ ഏ�െ���ിയി�� സൗകര��� എെ��ാെമ�് വിശദീകരി�േമാ;

(ഡി) സം�ാനെ� �ഷറികെള മാ�കാ ധനകാര� �ാപനമാ�ി െമ�െ�� േസവനം

ലഭ�മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദീകരി�േമാ?

�ഷറി നിയ�ണം

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ഷറി നിയ�ണം ഏെത�ാം ഇന���ാണ് ഏ�െ���ിയിരി��ത്

എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ജി.എസ്.ടി ന�പരിഹാരമായി േക�ം േകരള�ിന് ന�േക� ��വ�  �ക�ം

ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാെയ�ം ആയതിെ� വിശദാംശ��ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന��െട ബി�ക�  ഒ�ം തെ� �ഷറി നിയ�ണം കാരണം

പാ�ാകാ�തിനാ� വികസന �വ��ന�ളാെക �ംഭി� അവ��് ധനകാര�വ��് എ�്

പരിഹാരനടപടിയാണ് നി�േ�ശി�ിരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

�ഷറി നിയ�ണം



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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സ��ാ� േനരി�� ��തരമായ സാ��ിക �തിസ�ി �ലം േകാ��ാ��മാ�െട

ബി�ക� മാ��തിന് എെ��ി�ം �ഷറി നിയ�ണം ഏ�െ���ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ജലവിഭവ വ��്,  െപാ�മരാമ�് വ��്,  തേ�ശസ�യംഭരണ വ��് എ�ിവിട�ളിെല

കരാ�കാ��്  20/02/2020െല കണ�് �കാരം ന��വാ�� �ടി�ിക എ�യാെണ�്

അറിയി�ാേമാ;

(സി) അ�് ല��ിന് �കളി�� എ�ാ ബി�ക�ം മാ��തിന് നിയ�ണം ഏ�െ���ിയത് �ലം

�തിയ ���ിക�  ഏെ���വാ�  കരാ�കാ�  �േ�ാ�് വരാ� സാഹചര��ി�  വികസന

�വ��ന��  പാെട �ംഭി�െവ�ത് വ�തയാേണാ;  എ�ി�  ഇ�ാര��ി�  എ�്

ഇടെപടലാണ് നട�വാ� ഉേ�ശി��െത�് അറിയി�ാേമാ?

െച�കിട കരാ�കാ��് ന�കാ�� �ക

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളി�  ���ി െച� െച�കിട കരാ�കാ��് എ� �പ

ന�കാ�െ��് ജി� തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ�കാലമായി ഈ �ടി�ിക�െ��ം ഏെത�ാം ���ിക�  െച�വകയിലാണ്

�ടി�ികെയ�ം ജി� തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) അ�തിനായിരം �പ�് �കളി�� ബി� േപാ�ം പാസാ�ാ� സ��ാ� അ�മതി ന���ിെ��

െച�കിട കരാ�കാ�െട പരാതിയി� വ�ത�േ�ാ;

(ഡി) ഇെ��ി� എ� �പവെര�� ബി�ക� കഴി� ഒ� വ�ഷ�ിനിടയി� മാറിയി�െ��് ജി�

തിരി�് വ��മാ�ാേമാ?

മ�ര�റ�് �ാമപ�ായ�് െക�ിട നി��ാണം

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ�ട നിേയാജകമ�ല�ിെല മ�ര�റ�് �ാമപ�ായ�ിെ� െക�ിട നി��ാണ�മായി

ബ�െ��് �ക ൈകമാറി ലഭി��തിന് ന�കിയ അേപ� സംബ�ി� ഫയലിേ�� സ�ീകരി�

നടപടി വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ആവശ��ിനായി മ�ര�റ�് സബ് �ഷറിയി� നി�ം  30-12-19� ന�കിയ ബി�്

അ�വദി��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഇത് സംബ�ി�് �ഷറി ന�കിയ ഇ-  േടാ��  ന��  1915119  പരിേശാധി�് ഫ�്

ലഭ�മാ��ിതി�� നടപടിക� സ�ീകരി�ാേമാ?



�ഷറി വ��ിെ� ശാ�ീകരണം

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ�  കാലയളവി�  �ഷറി വ��ിെ� ശാ�ീകരണ�ിനായി സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ�ാെ�യാണ് എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ഏെത�ി�ം �ഷറിേയാട�ബ�ി�് എ.ടി.എം. സംവിധാനം നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; ഇെ��ി� ഈ

സംവിധാനം നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) �ഷറികളി�  െപാ�ജന�ളി�  നി�ം നിേ�പം ആക�ഷി��തിന് എെ��ി�ം പ�തിക�

നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;  ഇെ��ി� ഇ�രം പ�തി നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;  വിശദാംശം

ന�കാേമാ?

െച��ളേ�രി ജി�ാ �ഷറി�് �തിയ െക�ിടം

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

ന��േമാ:

(എ) പാല�ാട് ജി�യിെല െഷാ��� മ�ല�ി�� െച��ളേ�രി ജി�ാ �ഷറി�് �തിയ െക�ിടം

നി��ി��തിന് പ�തി ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) എ� �പ�െട എ�ിേമ�് ആണ് ��ത പ�തി�ായി ത�ാറാ�ിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ���ി ആരംഭി��തിന് എെ��ാം നടപടി�മ�ളാണ് ബാ�ി��െത�ം എേ�ാ�

ആരംഭി�ാ� കഴി�െമ�ം അറിയി�ാേമാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

സം�ാനെ� �ഷറികളിെല �ഷറ�മാർ

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� �ഷറികളി� �ഷറ�മാെര നിയമി��തി�� മാനദ�ം വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) സം�ാന�് നിലവി�  ഏെതാെ� �ഷറികളി�  സീനിയറായ സീനിയ�  അ�ൗ��മാ�

�ഷറ�മാരായി േജാലി േനാ��െ��് േപ�ം �ഷറി�ം സഹിതം െവളിെ���േമാ;

(സി) ഇ�ര�ി�� നിയമന�ിന് വ��് േമധാവി�െട ���� അ�മതി വാ�ിയി�േ�ാ,  എ�ി�

��ത ഉ�ര�ക�െട പക��ം ഇെ��ി� കാരണ�ം വിശദീകരി�േമാ;

(ഡി) സീനിയ�മാരായ സീനിയ� അ�ൗ��മാെര �ഷറ�മാരായി നിയമി�ി��ത് �ഷറി ഡയറ��െട

08.12.2017 െല  70/2017 � ന�� സ��ലറിന് വി��മേ�;  എ�ി� ഇ�ര�ി� ച�

വി��മായി �മതലാ �മീകരണം നട�� ഉേദ�ാഗ��െട േപരി� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഇ) ഇെ��ി� എ� െകാെ��് വ��മാ�േമാ?



േകാ��്ഫീ �ാ�ക�െട �ാമം

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല �ഷറികളി� ര� �പ, അ� �പ േകാ��്ഫീ �ാ�ക� കി��ിെ��

കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ാ ജി�കളി�ം േകാ��്ഫീ �ാ�ക�� �ാമ�േ�ാ;

(സി) ര�് �പ,  അ�് �പ �ാ�് �ഷറികളി�  നി�് കി�ാതായേതാെട അേപ�യി�  നിര�ി

�ാെ�ാ�ി� ന�േക� അവ��് എേ�ാ� മാ�ം ഉ�ാ�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

വ�ാജ േലാ�റി ടി��ക�

448. �ീ.സി. ദിവാകര�

,, െക. രാജ�

,, എ�േദാ എ�ഹാം

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വ�ാജ േലാ�റി ടി��ക� വി���താ�� റിേ�ാ��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) വ�ാജ േലാ�റി ടി��ക�  കെ���തിന് നിലവി�  എെ�ാെ� മാ���ളാണ്

ഉ�െത�റിയി�ാേമാ;

(സി) േലാ�റി ടി��ക�െട  5000 �പ വെര�� സ�ാന�� വി�ന�ാ� തെ� ന�കി,  പി�ീട്

േലാ�റി വ��ി�  നി�് മാറിെയ��� സാഹചര��ി�  വി�പന�ാരന് പണം ന�മാകാ�

വിധം വ�ാജ േലാ�റികെള കെ���തിന് അവെര സഹായി�വാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) വ�ാജ േലാ�റി ടി��് കെ���തിന് െമാൈബ� ആ�് ഏ�െ���േമാ?

സം�ാന േലാ�റിക�െട വില വ��ന

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന േലാ�റിക�െട വില വ��ി�ി��ത് വഴി അതിെന�ാ�  വില�റ� ഇതര

സം�ാന േലാ�റിക�െട വിൽ�ന േകരള�ിൽ വ��ി�െമ�് ക���േ�ാ; എ�ി�, ഇതിെന

മറികട�ാൻ എ�് നടപടികളാണ് സ�ീകരി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) 2018-19  സാ��ിക വ�ഷ�ിൽ േലാ�റി വിൽ�ന�െട നി�തിയായി എ� �പയാണ്

സ��ാരിന് ലഭി�ത്; േലാ�റി�് ജി.എസ്.ടി നിര�ായ 28% നി�തി ഏ�െ���ക വഴി എ�

അധിക നി�തിയാണ് സ��ാരിന് ലഭി�കെയ� കണ�ക� ന��േമാ?



ഭാഗ��റി�െട വി�വരവ് വ��ി�ി��തിനായി നടപടി

450. �ീ.െജയിംസ് മാത�

,, പി.വി. അ�വ�

,, �രളി െപ�െന�ി

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം ഭാഗ��റി�െട വി�വരവ് വ��ി�ി��തിനായി

സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാമാണ്;

(ബി) േലാ�റി മാഫിയ�െട നിയമവി�� �വ��ന��  േനരി��തിന്എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി�ളളത്;

(സി) ഇതര സം�ാന�ളി�  നി�ളള േലാ�റി തട��തിന് എെ��ാം സംവിധാന�ളാണ്

ഏ�െ���ിയി�ളളെത�് വിശദമാ�ാേമാ?

ഇതര സം�ാന േലാ�റിക�െട കട�് വരവ്

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

ന��േമാ:

ന�െട സം�ാന�് ഇതര സം�ാന േലാ�റിക� വീ�ം വിപണനം ആരംഭി�� സാഹചര�ം

നിലവി�േ�ാ;  ഇതര സം�ാന േലാ�റിക�െട കട�് വരവിെന തട�വാ�  എെ��ാം

നടപടിക� ആണ് സ�ീകരി� വ��ത് എ�് അറിയി�ാേമാ?

��ാജ േലാ�റി�െട വി�പന തടയ�

452. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ്

,, പി.െജ.േജാസഫ്

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജി.എസ്.ടി നട�ാ�ിയ േശഷം മ�് സം�ാന േലാ�റിക�  േകരള�ിെല��ത് തട�വാ�

സം�ാന സ��ാ� സ�ീകരി�ിരി�� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) വ�ാജ േലാ�റി തട��തിന് സ��ാ� എ�് നടപടി സ�ീകരി�വ��; സം�ാന േലാ�റി�െട�ം

കാ�ണ�ാ േലാ�റി�െട�ം ന�െ���ക�െട എ�ം ��ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) കാ�ണ�ാ േലാ�റി�െട ക�ീഷ�ം സ�ാന�ക�ം വ��ി�ി�ാ�  സ��ാരിന് ഉേ�ശ�േ�ാ;

കാ�ണ�ാ ചികി�സാ സഹായം ലഭി�െകാ�ിരി�� േരാഗിക��് ആേരാഗ� ഇ�ഷ�റ�സ്

കാ�ഡ് ന���േ�ാ; ആയതിെ� മാനദ�ം അറിയി�ാേമാ?



േലാ�റി ടി��ക�െട ജി.എസ്.ടി. നിര�് വ��നവ്

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

ന��േമാ:

േലാ�റി ടി��ക�െട ജി.എസ്.ടി.  നിര�് വ��ി�ി� നടപടി സം�ാന േലാ�റി ടി��ക�െട

വി�പനെയ�ം വ�മാനെ��ം �തി�ലമായി ബാധി�േമാ എ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ; എ�ി�

ഇത് മറികട��തിന് എെ��ാം നടപടിക� ആണ് സ�ീകരി�ി��ത് എ�് വിശദമാ�ാേമാ ?

െക.എഫ്.സി.െയ കാര��മമാ��

454. �ീ.സി.െക. ഹരീ��

,, എം. നൗഷാദ്

,, െക.ഡി. �േസന�

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

ന��േമാ:

(എ) േകരള ഫിനാ�ഷ��  േകാ��േറഷെ� �വ��ന��  ��ത�  കാര��മമാ�വാ�  സ��ാ�

എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത് എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിെ� ഭാഗമായി െക.എഫ്.സി.�െട ഓഹരി �ലധനം ഉയ���തിന് ��ത�  �ക

വകയി��ിയി�േ�ാ;

(സി) ഒ��വണ തീ��ാ�ലി�െട�ം ഊ��ിത �ടി�ിക പിരിവി�െട�ം െക.എഫ്.സി.�െട നി��ീവ

ആ�ിക� എ� ശതമാനമായി �റ�ി��്;

(ഡി) െക.എഫ്.സി.�െട വാ�ാ പ�തിക� ��ത� വി�ലീകരി�ാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം

ന��േമാ?

േകരള ഫിനാ�ഷ�� േകാ��േറഷ�

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  കാലയളവി�  േകരള ഫിനാ�ഷ��  േകാ��േറഷെ� �വ��നം

െമ�െ����തിനായി സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) നടപടിക�െട ഭാഗമായി ��ത �ാപന�ിെ� �വ��ന�ി�  ഉ�ായ �േരാഗതി

സംബ�ി� വിവര�� ന�കാേമാ;

(സി) െക.എഫ്.സി.-െയ ആ�യി�് െച�കിട സംരംഭ�� ആരംഭി��വ�െട എ��ി� വ��നവ്

ഉ�ായി�േ�ാ; ഉെ��ി� കണ�ക� ലഭ�മാ�ാേമാ?



�വാസി ചി�ി

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �വാസി ചി�ി �ഖ�ാപി�ത് ഏത് വ�ഷ�ിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ചി�ി വഴി �വാസി മലയാളികളി�  നി�് ഓേരാ വ�ഷ�ം എ� �പ

സമാഹരി�ാെമ�ാണ് ല��മി�െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ചി�ി �ഖ�ാപി�ത് �ത� ഇേ� വെര എ� �പ �വാസി മലയാളികളി� നി�് സമാഹരി�ാ�

കഴി� എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത ചി�ിേയാട് �വാസി മലയാളികളി�  നി�ം ത�� �തികരണമാ��ായെത�ി�

അതി�� കാരണെമ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) �വാസി ചി�ി പ�തി�െട നട�ി�് �മതല ആ��ാെണ�ം അതി�േവ�ി വ�� െചലവ്

എ�ാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ; ഏത് ഗ�ഫ് രാജ��് നി�ാണ് �വാസി ചി�ി പ�തിയിേല�്

��ത� പണം സമാഹരി�ാ� കഴി�െത�ം മ� രാജ��ളി� നി�് ഇേതവെര സമാഹരി�ാ�

കഴി� �ക എ�യാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ?

െക.എസ്.എഫ്.ഇ.�് �തിയ �ാ�ക�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �തിയ െക.എസ്.എഫ്.ഇ. �ാ�ക� ആരംഭി�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ;

എ�ി� വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇതിനായി കാസർേഗാഡ് ജി�യി�  ഏെതാെ� �ല�ളാണ് പരിഗണനയി��ത്;

വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

െമഡിെസ�് ആേരാഗ� ഇ��റ�സ് പ�തി

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

മ�പടി ന��േമാ:

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

ഇ��റ�സ് പ�തിയായ െമഡിെസ�ിെ� ���ിയ ഉ�രവ് �റ�ിറ�ിയി�േ�ാ;

വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) േനരെ� �സി�ീകരി� ഉ�രവി� നി�് എെ��ാം മാ��� വ���തിനാണ് സ��ാ�

നി�യി�ി��െത�് വിശദീകരി�േമാ;  ഇതിെ� ഉ�രവ് എ��ം േവഗം �റ�ിറ��തിന്

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?



സ��ാ� ജീവന�ാ��� െമഡിെസ�് പ�തി

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

ന��േമാ:

(എ) ആേരാഗ� ഇ��റ�സ് പ�തിയായ െമഡിെസ�് നട�ിലാ�� കാര��ി�  സ��ാരിെ�

തീ�മാനം എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി ഇേ�ാ� ഏത് ഘ��ിലാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത പ�തിയി� നി�ം സ��ാ� പി�ാറിേയാ; വിശദാംശം െവളിെ���േമാ;

(ഡി) പി�ാറിയിെ��ി�  നടപടി �മ��  േവഗ�ിലാ�ി സ��ാ�  ജീവന�ാ��ം അധ�ാപക��ം

െപ�ഷ�കാ���� െമഡിെസപ് പ�തി നട�ിലാ��തിന് അടിയ�ിര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�ാ�് ഡ��ി ഇന�ിെല വ�മാനം

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

ന��േമാ:

(എ) വിലയാധാര��െട �ാ�് ഡ��ി ഇന�ി� 2016-17 സാ��ിക വ�ഷം �ത� നാളി�വെര

ഓേരാ വ�ഷ�ം ലഭി� വ�മാനം എ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �ാ�് ഡ��ി ഇന�ി� വ�മാനം �റവ് വ�ി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ ;

(സി) ഉെ��ി� അെത�െകാ�ാെണ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദവിവര�� ന�കാേമാ?

കയർ �വ� പ�തി

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കയർ വ�വസായ േമഖല�െട അഭി��ി ല��മി�് കയർ �വ� പ�തി വ�പി�ി�ാൻ

ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) മെ�ാലി�് തട��തി�ം േതാ�ക�െട�ം നീർ�ാ�ക�െട�ം �ള��െട�ം സംര�ണ�ി�ം

തീരസംര�ണ�ി�ം മ�ം വ�ാപകമായി കയർ �വ�ം ഉപേയാഗി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ചകിരി ന�െ���ാെത സംഭരി��തി�ം ഉപേയാഗെ����തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ

എ�റിയി�ാേമാ?

കയ� ഉ�ാദന േമഖലയി� നട�ിലാ�ിയ പരി�രണ��

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ിൽ വ�തി�േശഷം േകരള�ിെല കയ�  ഉ�ാദന േമഖലയി�

നട�ിലാ�ിയ പരി�രണ �വ��ന�� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതിെ� ഭാഗമായി ചകിരി ഉ����െട ഉ�ാദനം വ��ി�ി�േ�ാ;

(സി) േകരള�ിെല കയ� വ�വസായ േമഖലയി� യ�വ��രണ�ിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ്

സ�ീകരി��െത�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) േകരള�ിെല കയ�  േമഖലയി�  െതാഴി�  ദിന�ളി�  വ��ന ഉ�ായി�േ�ാെയ�്

വ��മാ�േമാ?

കയ� േമഖല�െട �ന��ാരണം

463. �ീ.���ര ര�ാകര�

�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

,, ഗീതാ േഗാപി

�ീ.ഇ.ടി. ൈടസ� മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കയ�  േമഖല�െട �ന��ാരണ�ിനായി ഈ സ��ാ�  സ�ീകരി� നടപടിക�

വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) െതാഴിലാളിക��് ��ത� �ലി ലഭി��തി�ം ��ത� െതാഴിലാളികെള കയ� േമഖലയിേല�്

ആക�ഷി��തി�ം ��ത പ�തിക��ായി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) കയ� ഉ�ാദന�ിനാവശ�മായ െതാ�ിെ� ലഭ�ത�റവ് പരിഹരി��തിനാവി�രി� നടപടിക�

വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) കയ� െതാഴിലാളിക��് േ�മ പ�തി നിലവി�േ�ാ;  ��ത� െതാഴിലാളിക��് ആയതിെ�

ആ��ല�ം ലഭ�മാ��തിന് സ�ീകരി�� നടപടിക� വ��മാ�േമാ?

കയ� ഉ����െട ഉ�ാദന�ം വിപണന�ം വ��ി�ി�ാ� നടപടി

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തിന് േശഷം കയ� ഉ����െട ഉ�ാദന�ം വിപണന�ം

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

(ബി) കയ�  ഉ����െട �ചാരണം വ��ി�ി��തിനായി ഭാവിയി�  എെ�ാെ� പ�തികളാണ്

നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ ?

കയ� േകരള 2019

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

മ�പടി ന��േമാ:



(എ) സം�ാന�് 'കയ� േകരള 2019' എ� േപരി� േമള സംഘടി�ി�ി�േ�ാ;

(ബി) കയ� േമഖല അഭി�ഖീകരി�� ��തരമായ �����് പരിഹാരം കാ�വാ� ��ത േമള

എ�കാരം സഹായകമായി എ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഏെതാെ� രാജ��ളിൽ നി�� �തിനിധിക�  ��ത േമളയി�  പെ���െവ�്

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) കയ�  �വ�ം വി���ത് സംബ�ി�് ഏെത�ി�ം �ാപന��മായി കരാറി�  ഒ�്

വ�ി�േ�ാെയ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ഇ) കയ�  ഉ����െട ൈവവിധ�വ��രണ�ിന് ഏെതാെ� േമഖലകളിലാണ് ഊ��

നൽ��ത്;  ഈ േമഖലകളിെല യ�വ��രണം പര�രാഗത േമഖലയിെല െതാഴിലാളികെള

എ�കാരം ബാധി�െമ�് വിലയി��ിയി�േ�ാ; എ�ി� അവെര സംര�ി��തിന് സ�ീകരി�

നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്; വിശദ വിവരം ന�കാേമാ?

കയ� �ന:സംഘടനാ �ീം

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ര�ാം കയ�  �ന:സംഘടനാ �ീമിന് �പം ന�കിയി�േ�ാ;  ഇതി�  ഏെതാെ�

േമഖലക��ാണ് ഊ�� ന���ത്; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിനായി എ�.സി.ഡി.സി.യി� നി�ം ധനസഹായം ലഭി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(സി) ��ത ധനസഹായം ഏെതാെ� േമഖലക�െട ഉേ�ജന�ിനായി ഉപേയാഗി�െവ�ം, ഇ��ലം

ഉ�ായി�� മാ�ം വിലയി��ിയി�േ�ാെയ�ം അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) കയ�  സഹകരണ സംഘ��  വഴി�ം,  നാളിേകര ഉ�ാദക െ�ാഡ�സ�  ക�നിക�െട

ആഭി�ഖ��ി�ം സം�ാന�് ഉ�ാദി�ി��  30  ശതമാനം െതാ�് സം�രി�് ചകിരി

ഉ�ാദി��െമ� �ഖ�ാപനം �ാവ��ികമാ�വാൻ കഴി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ിൽ

എ�െകാ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

കയ� വ�വസായ േമഖലയിെല ആ�നികവ��രണം

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) യ�വ��രണ�ി�െട ആ�നികവ��രി�ാ�  മാ�േമ സം�ാനെ� കയ�  വ�വസായം

നിലവിെല �തിസ�ിയി� നി�ം കരകയ�ക�� എ�് വിലയി���േ�ാ;

(ബി) കയ�  േമഖലയി�  യ�വ��രണം നട�ിലാ��തിെന ശ�മായി എതി��ക�ം

അതിെനതിെര നിര�ര സമരം സംഘടി�ി�് ��ത േമഖലയിെല വ�വസായികെള സം�ാനം

വി�വാ� േ�രി�ി��ം െച�ത് െത�ായിേ�ായി എ� ആേ�പം വിലയി���േ�ാ;

(സി) യ�വ��രണം നട�ിലാ��തിേനാെടാ�ം നിലവി�� പര�രാഗത െതാഴിലാളിക��്



ഇ��റ് ദിവസെ� െതാഴി�ം മിനിമം േവതന�ം ഉറ�ാ��തിന് സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�

എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) കയ� വികസന വ��ിെ� ആഭി�ഖ��ി� നട�ിയ കയ� സ�േ�യി� കെ��ിയ കാര���

എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ഇ) കയ� സഹകരണ സംഘ�െള �ന��രി��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�േമാ?

സം�ാനെ� കയ� പിരി സംഘ��െട �വർ�നം

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� കയ� പിരി സംഘ��െട �വർ�നം വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) നിലവി�� സംഘ��  പരിേശാധി�് �ന��ീവി�ി�വാൻ സാധ�മ�ാ�വെയ അട�്

���തിെ� ഭാഗമായി ഇതിനകം എ�െയ��ിെ� �വർ�നം അവസാനി�ി�െവ�്

അറിയി�േമാ;

(സി) �ർബലമായ സംഘ�െള സംേയാജി�ി��തി�ം അവ�െട വാ�ക�  െഷയ�കളാ��തി�ം

പലിശ എ�തി ത��തി�ം പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ; ഇതി�െട എ�

സംഘ�െള �ന��രി�ി�വാൻ സാധി�െവ�് വ��മാ�േമാ?

സഹകരണ സംഘ�ളിെല ചകിരി സംഭരണം

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കയ�  സഹകരണ സംഘ���് ആവശ�മായ ചകിരി സം�ാന�് നി�് തെ�

ലഭ�മാ��േ�ാ;  ഇെ��ി�  ചകിരി സംഭരി��തിന് എ�് തര�ി�ളള നടപടികളാണ്

സ�ീകരി��ത്; വ��മാ�േമാ;

(ബി) കയ�  െസാെെസ�ിക��് ആവശ�മായ ചകിരി സം�ാന�് നി�് തെ� േശഖരി�വാ�

സാധി�േമാ; ഇതിനായി എ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളത്; വിശദമാ�േമാ?

കയ� േമഖല�ായി ബജ�ി� വകയി��ിയി�� �ക

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

കയ�  േമഖല�ായി  2019-20െല ബജ�ി�  എ�് �കയാണ് വകയി��ിയി��െത�ം

20/02/2020 വെര അതി� എ�് �ക െചലവഴി�െവ�ം അറിയി�ാേമാ;

ആേഗാള നിേ�പക സംഗമം



T 471.�ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ിയി� നട� ആേഗാള നിേ�പക സംഗമ�ി� എ� പ�തി നി�േ�ശ�� ലഭി�െവ�ം

ഇതി�െട എ� േകാടി�െട നിേ�പമാണ് സം�ാന�ിന് ലഭി�കെയ�ം അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത നിേ�പക സംഗമ�ി� ഏെത�ാം ക�നിക�മായി�ാണ് നിേ�പ�ിന് ധാരണാ പ�ം

ഒ�ി�ി��െത�ം എ� േകാടി�െട നിേ�പമാണ് ഉറ�ാ�ിയെത�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത നിേ�പക��് എെ��ാം ഇള�കളാണ് ന��വാ�  ഉേ�ശി��െത�്

െവളിെ���േമാ?

നിേ�പ സൗ�ദ സം�ാനമാ�ി മാ�ാ�� നടപടിക�

472. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരളെ� നിേ�പ സൗ�ദ സം�ാനമാ�ി മാ��തിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) �തിയ വ�വസായ�െള േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി രജിേ�ഷ�  നടപടിക�  ല�കരി���ലം

എ� �തിയ സംരംഭകരാണ് ഓ�  ൈല�  �േഖന രജിേ�ഷ�േവ�ി അേപ�

സമ��ി�ി��െത�ം ��ത അേപ�കളി�  എ� എ�ം തീ��് ക�ി�ി�െ��ം

അറിയി�ാേമാ?

വ�വസായശാലകളിെല മാലിന�ം

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

മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വ�വസായശാലകളി�  നി�ം അനിയ�ിതമായി മാലിന�ം �റ���താ��

വ�ത പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ��ല��ാ�� അ�രീ� മലിനീകരണം,  ജലമലിനീകരണം എ�ിവ ല�കരി��തിനായി

വ�വസായ വ��് എെ��ാം പ�തികളാണ് നട�ിലാ�ി വ��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇതിന�സരി�് എ� വ�വസായശാലകളി�  മലിനീകരണനിയ�ണ സംവിധാനം

നട�ിലാ�ിയി��്; കണ�ക� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) എ� വ�വസായശാലകളി�  മലിനീകരണ നിയ�ണ പരിപാടിക�  ���ീകരി�ാ��്;

വിശദവിവര�� െവളിെ���ാേമാ?

�വസംരംഭക��് അവസര��

474. �ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ�

,, േജാ�ജ് എം. േതാമസ്



,, െക.�. ജനീഷ് �മാ�

,, െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �വസംരംഭക��് ��ത�  അവസര��  ��ി��തിനായി വ�വസായ

നയ�ി� എെ��ാം കാര��ളാണ് ഉ�െ���ിയി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) സ��ാ� േമഖലയിെല�േപാെല സ�കാര�േമഖലയി�ം വ�വസായ സംരംഭ�� ആരംഭി��തിന്

എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(സി) വിദ�ാ��ികളി�  സംരംഭകത� താ��ര���  വള��ിെയ���തിനായി വിദ�ാലയ�ളി�

സംരംഭകത� ��ക� ആരംഭി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ജി�ാ വ�വസായ േക��ളിെല ഇ��േബ�� േക���ം �ാ���ക�ം �േയാജനെ����തിന്

വിദ�ാ��ികെള �ാ�രാ��തിന് എെ��ാം സംവിധാന�ളാണ് ഏ�െ���ിയി��െത�്

വിശദമാ�ാേമാ?

വ�വസായ വളർ�

475. �ീ.അ�വ� സാദ�്

,, വി.ഡി.സതീശ�

,, വി.ടി.ബ�റാം

,, വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വ�വസായ വളർ��് അ��ലമായ സാഹചര�ം ��ി�െ��തി�െട �തിയ

വ�വസായ�� ആരംഭി��തിന് സാധി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈ സർ�ാർ നിലവി�  വ�േശഷം വൻകിട വ�വസായ േമഖലയി�  ഏെത�ി�ം �തിയ

�ാപന�� ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(സി) �തിയ വ�വസായ നയം സം�ാന�് വ�വസായ വളർ��് അ��ലമായ സാഹചര�ം

ഉ�ാ�ിയി�േ�ാ;

(ഡി) വ�വസായ േമഖലയി�  2017-18  െന അേപ�ി�് എ� ശതമാനം വളർ�  2018-19  �

ഉ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഇ) �തിയ വ�വസായ സംരംഭ��  ആരംഭി��തിന് ��ത് ദിവസ�ി��ി�  ൈലസൻസ്

ന��െമ� �ഖ�ാപനം �ാവർ�ികമാ��തിന് സാധി�ാ� സാഹചര�ം ഉ�ായി�േ�ാെയ�്

വ��മാ�േമാ;

(എഫ്) ഓൺൈലൻ അേപ�ക��് ഡീംഡ് ൈലസൻസ് അ�മതി ന��� �ിതിവിേശഷം

നിലവി�േ�ാ; എ�ി� അതി�� കാരണെമ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

വ�വസായം �ട��തിെ� അ�മതി�ാ�� അേപ�



476. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ�

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള ��-െച�കിട-ഇട�രം വ�വസായ �ാപന�� �ഗമമാ�� നിയമ�കാരം ����

അ�മതിയി�ാെത  10  േകാടി �പ വെര �ത��ട�� വ�വസായം �ട��തിന്

അേപ�ി��തി�� സൗകര�ം വ�വസായ വ��ിെ� െക-സ�ി�് േപാ��ലി�

ഉ�െ���ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത നിയമം നട�ിലാ�ിയതി�േശഷം ഇ�വെര ഇ�കാര�� എ� അേപ�ക� വ��ിന്

ലഭി�ി�െ��ം എ� അ�മതിക� ന�കിയി�െ��ം അറിയി�േമാ;

(സി) ��ത നിയമം നട�ി�  വ��തിന് ���� രീതിയി�  കഴി� ഒ� വ�ഷ�ി��ി�

െക-സ�ി�് േപാ���  വഴി എ� അേപ�ക�  ലഭി�ി�െ��ം അതി�  എ�െയ�ം

തീ��ാ�ിെയ�ം അറിയി�ാേമാ?

�ാ���ക��് േ�ാ�സാഹനം

477. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ാ���കെള േ�ാ�സാഹി�ി�വാ� െച�വ�� കാര��� എെ�ാെ�െയ�്

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) വാണിജ� ഓ�ഡ�ക� ലഭി� �ാ���ക��് സ��ാ� �േത�ക തര�ി�� ഇൻെസ�ീ�ക�

ന�കിവ��േ�ാ; എ�ി� അതിെ� വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(സി) �ഷറിയിെല �ംഭനാവ� �ാ���കെള ഏെത�ി�ം തര�ി� ബാധി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ��

അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) �തിയ �ാ���ക�  �ട�ാ�  ബാ�് വാ�ക�  ലഭി��തിന് ഏകജാലക സംവിധാനം

നിലവി�േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

െക.എസ്.ഐ.ഡി.സി. നട�ിലാ�� പരി�രണ നടപടിക�

478. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ

,, പി.െക. ശശി

,, സി.���

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

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വൻകിട-ഇട�രം വ�വസായ�െള േ�ാ�ാഹി�ി��തി�ം ഈ േമഖലകളിെല

അടി�ാന സൗകര���  വികസി�ി��തി�ം േകരള സം�ാന വ�വസായ വികസന

േകാർ�േറഷൻ നട�ി വ�� �വർ�ന�� എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;



(ബി) സം�ാന�്  'ഈസ് ഓഫ് �യിങ് ബിസിനസ്'  െമ�െ����തിനായി

െക.എസ്.ഐ.ഡി.സി. നട�ിലാ�ി വ�� പരി�രണ നടപടിക� എെ��ാമാണ്;

(സി) വിവിധ �ാർ��് സംരംഭ���് പി�ണ ന���തി�ം സ�കാര� നിേ�പം �ഗമമാ��തി�ം

െക.എസ്.ഐ.ഡി.സി. എെ��ാം പ�തികളാണ് ആവി�രി�ി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

േകരള മിനറ� െഡവല�െമ�് േകാ��േറഷ�

479. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് മണ�ം പാറ�ം ൈകകാര�ം െച��തിന് േകരള മിനറ�  െഡവല�െമ�്

േകാ��േറഷ� എ� �ാപനം �പീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത �ാപനം എ�കാരമാണ് മണ� വി�ന നട��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സം�ാനെ� അണെ��കളി� നി�ം മണ�ം െചളി�ം നീ�ം െച��തി�� കരാ� മിനറ�

െഡവല�െമ�് േകാ��േറഷ� എെ���ി�േ�ാ;

(ഡി) ഉെ��ി�  ഏെതാെ� ഡാ�കളിെല മണ�  നീ��തി�� കരാറാണ് ലഭി�ത്;  വിശദാംശം

ന��േമാ?

േകരള മിനറ�സ് ആ�് െമ��സ് ലിമി�ഡിെല ക����കൾ

480. �ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്

,, പി.െക.ബഷീ�

,, എ� .എ.െന�ി��്

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

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള മിനറ�സ് ആ�് െമ��സ് ലിമി�ഡി� 2018 ഡിസംബറി� ക����ക�, ലാപ് േടാപ്,

ക�ാമറക� എ�ിവ വാ�ിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇവ വാ��തിന് ആരാണ് നി�േ�ശം ന�കിയെത�് െവളിെ���ാേമാ;

(സി) ഇവ വാ��തിന് ഇ-െട�� വ�വ�ക� പാലി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ഇവ ക�നി�െട േ�ാ�ി� ഉ�െ���ിയി�േ�ാ; ഇെ��ി� എ�െകാെ��് വിശദമാ�േമാ?

െഭ� ഇ.എം.എ�. ക�നി ഏെ���� നടപടി

481. �ീ.എം. സി. കമ��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േകാട് െഭ�  ഇ.എം.എ�. ക�നി സം�ാന സ��ാ�  ഏെ���വാ�  തീ�മാനി�ി�്

വ�ഷ�ളാെയ�ി�ം ഇ�വെര നടപടിക�  ���ിയാ�ിയി�ി� എ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;



നടപടിക� ���ിയാ�ി ക�നി എേ�ാ� ഏെ���ാനാ�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) പതിനാല് മാസമായി ��ത ക�നിയിെല ജീവന�ാ�െട ശ�ളം �ട�ിയത്

��യി�െ��ി�േ�ാ; ജീവന�ാ��് ശ�ളം ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ക�നി ഏെ���േ�ാ�  ജീവന�ാ�െട �ട�ി�ിട�� ആ��ല���  ഉ�െ�െട��

ബാധ�തക� സം�ാന സ��ാ� ഏെ���േമാെയ�് അറിയി�ാേമാ?

�റ�് �വ��ി�ി� െപാ�േമഖലാ വ�വസായ�ാപന�ൾ

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

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം ��ി�ിട� എ� െപാ�േമഖലാ വ�വസായ

�ാപന�ളാണ് �റ�് �വ��ി�ി�ി��െത�ം അവ ഏെത�ാമാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ?

െപാ�േമഖലാ �ാപന��െട ലാഭ�ിെല ഇടിവ്

483. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളി� പലതിെ��ം ലാഭം ഗണ�മായി �റ�തായി അവ�െട തെ�

വാ�ഷിക അവേലാകന റിേ�ാ��ക� വ��മാ��േ�ാെയ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) എ�ി�  സം�ാന�് ലാഭ�ി�  �വ��ി�� െപാ�േമഖലാ �ാപന��, ന��ി�

�വ��ി�� െപാ�േമഖലാ �ാപന��  എ�ിവ ഏെതാെ�യാെണ�ം ഇവ�െട

ലാഭം/ന�ം എ� േകാടി �പ വീതമാെണ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ലാഭ�ി�  �വ��ി��വ�െട ലാഭവിഹിതം വ��ി�ി��തി�ം ന��ി�

�വ��ി��വെയ ലാഭ�ിലാ��തി�ം എെ�ാെ� നടപടിക�  ൈകെ�ാള�െമ�്

വിശദമാ�ാേമാ?

ലാഭ�ിലായ െപാ�േമഖല �ാപന��

484. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം എ� െപാ�േമഖല �ാപന�� ലാഭ�ിലായി��്;

വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) ��ത കാലയളവി� ഈ �ാപന�ളി� നി�ം ലാഭവിഹിതമായി എ�് �ക ലഭി�ി�െ��്

െവളിെ���ാേമാ?

ലാഭ�ിലായ െപാ�േമഖലാ �ാപന��



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

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം വ�വസായ വ��ിന് കീഴി�� െപാ�േമഖലാ

�ാപന�ളി� ഏെതാെ� ലാഭ�ിലാ�ാ� കഴി�ി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ?

െപാ�േമഖലാ �ാപന��െട ലാഭം

486. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�േമഖലാ �ാപന��െട �വ��നം യഥാസമയം അവേലാകനം നട�ി അവ�െട

കാര��മത�ം �താര�ത�ം വ��ി�ി��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�  എെ�ാെ�യാെണ�്

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ന��ി�  �വ��ി�ി�� �ണി�ക�  ലാഭകരമാ��തിന് ഫല�ദമായ ഇടെപട�ക�

നട�വാ�  കഴി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  എെ�ാെ� ഇടെപട�കളാണ് നട�ിയെത�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) ന��ി�  �വ��ി�ി�� വ�വസായ �ാപന�ളി�  എ�െയ�ം  2018-19-�

ലാഭകരമാെയ�ം ��ത �ാപന��െട സ�ിത ലാഭം എ�യാെണ�ം െവളിെ���േമാ;

(ഡി) ലാഭകരമാ�ിയ �ണി�ക�െട ലാഭം  2019-2020-�  �റ��തി�� സാഹചര�ം

ഉ�ായി�േ�ാ;  എ�ി�  അതി�� കാരണെമെ��ം ലാഭം എ�യായി �റ�െവ�ം

വ��മാ�േമാ?

െച�കിട വ�വസായ പ�തിക�

487. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െച�കിട വ�വസായ�െള േ�ാ�ാഹി�ി�ാൻ ഈ സ��ാ�  നട�ിലാ�� പ�തിക�

ഏെത�ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) പാല�ാട് ജി�യിൽ ��ംബ�ീ�മായി സഹകരി�് ഏെത�ി�ം തര�ി�� െച�കിട വ�വസായ

പ�തിക� ആവി�രി�ാൻ പ�തി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ ഏെതാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

കരകൗശല വികസന േകാ��േറഷ�

488. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം സം�ാന കരകൗശല വികസന േകാ��േറഷനി�

നട�ിയ പരി�ാര�� എെ�ാെ�െയ�് വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) എെ�ാെ� പ�തികളാണ് േകാ��േറഷ� �ഖാ�ിരം നട�ാ�ി വ��െത�് അറിയി�ാേമാ?



കരകൗശല േമഖലയിെല പ�തിക�

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

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കരകൗശല േമഖല�െട സത�ര�ം ഊ��സ�ല�മായ വള���് സഹായകരമായ സാഹചര�ം

��ി�വാ� സ��ാരിന് സാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) കരകൗശല െതാഴിലാളിക��് സംരംഭ�� ആരംഭി��തിന് സാ��ിക സഹായം ന���

പ�തി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ഇതിനായി എെ��ി�ം േക� പ�തി�േ�ാ; എ�ി� അതി�െട ലഭി�� സാ��ിക സഹായം

വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) കരകൗശല ഉ����െട വിപണി വ��ി�ി��തി�ം അവ�െട ശാ�ീയ വിപണനം

ല��മാ�ി�ം എെ�ാെ� പ�തികളാണ് നട�ിലാ��ത്; വിശദാംശം ന��േമാ?

വ�വസായ �ഹത് േസാ�ക�

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

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016-17  െല ���ിയ ബജ�് �സംഗ�ി�  േകരള�ി�  അ�് വ�വസായ �ഹത്

േസാ�ക� ആരംഭി�െമ�് �ഖ�ാപി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിെ� അടി�ാന�ി�  വ�വസായ േസാ�ക�  എവിെടെയ�ാമാണ് ആരംഭി��തിന്

നടപടി സ�ീകരി�െത�ം അതി� ഏെത�ാം േസാ�ക� ഇതിനകം �വ��ന�മമായി എ�ം

വ��മാ�േമാ?

റ�� അധി�ിത വ�വസായ പാ��ക�

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

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റ�� അധി�ിത വ�വസായ�� ആരംഭി��തിന് വ��് തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന�് ഏെത�ാം ജി�കളിലാണ് റ��  അധി�ിത വ�വസായ പാ��ക�

ആരംഭി��തിന് തീ�മാനി�ി��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇതിേല�ായി എെ��ാം നടപടികളാണ് നാളി�വെര സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഏെത�ാം ജി�കളി� ഇതിനായി �ലം ലഭ�മായി��്; വിശദാംശം െവളിെ���േമാ?

െപേ�ാെകമി�� പാർ�് പ�തി



492. �ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബി �േഖന വ�വസായ വ��ിെ� കീഴി�  നട�ിലാ�വാൻ ഉേ�ശി�� െപേ�ാെകമി��

പാർ�് എ� പ�തി�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�ായി �ലം ഏെ���� നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

സി�ി ഗ�ാസ് പ�തി

T 493.�ീ.െക.എം.ഷാജി

,, എം. സി. കമ��ീ�

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്

െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാചക ആവശ��ി�� �വീ�ത ��തി വാതകം ൈപ�കളി�െട വിതരണം െച�� സി�ി

ഗ�ാസ് പ�തി നിലവി� ഏെത�ാം ജി�കളി� നട�ാ�ിയി�െ��് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ഈ പ�തി േകരളം ��വ� വ�ാപി�ി�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

െഗയി� വാതക ൈപ�് ൈല� പ�തി

494. �ീ.���ര ര�ാകര�

,, ചി�യം േഗാപ�മാ�

,, �ഹ�ദ് �ഹസി� പി.

,, ഇ.ടി. ൈടസ� മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െഗയി� വാതക ൈപ�് ൈല� പ�തി�െട �േരാഗതി വ��മാ�േമാ;

(ബി) നാ��ി നാല് കിേലാമീ�� നീള�� െഗയിലിെ� െകാ�ി-മംഗ�� വാതക ൈപ�് ൈലനി� എ�

കിേലാമീ�റിലാണ് ൈപ�ിട� േശഷി��ത് എ�റിയി�േമാ;

(സി) െഗയി�  ൈപ�് ൈല�  ���ിയാ�േ�ാ�  സം�ാന�ി��ാ�� േന���

എെ�ാെ�െയ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) വീട്,  വാഹന��  എ�ിവ�� വാതകവിതരണം ���േതാതി�  എ�േ��്

ആരംഭി�െമ�റിയി�ാേമാ;

(ഇ) വാതകൈപ�് ൈല�  നിലവി�  വ�േ�ാ�  ഒ� ��ംബ�ിന് പാചകവാതക ഇന�ി�

ഉ�ാ�� സാ��ികലാഭം എ�കാരമായിരി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

െത�� ജി�കളി� സി�ി ഗ�ാസ് പ�തി



495. �ീ.േറാഷി അഗ�ി�

േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സി�ി ഗ�ാസ് ഡി�ിബ�ഷ�  പ�തി െത��  ജി�കളിേല�് വ�ാപി�ി��തിന് നിലവി�

സ�ീകരി�വ�� നടപടിക�െട �േരാഗതി വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട നട�ി�ിന് ആവശ�മായ �ലെമ��് ���ിയായി�േ�ാ; വിശദാംശ��

ന��േമാ;

(സി) ��ത പ�തി സമയബ�ിതമായി ���ിയാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

േകരള േസാ�് ആ�് ഓയി�-െല കരാ� നിയമനം

496. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള േസാ�് ആ�് ഓയി� ലാഭ�ിലാേണാ �വ��ി�് വ��ത്; ഈ �ാപന�ി� കരാ�

വ�വ�യിേലാ ദിവസ േവതന�ിേലാ മ�് രീതിയിേലാ നിയമന�� നട�ിയി�േ�ാ;

(ബി) കരാ� വ�വ�യി� േജാലി േനാ�ി വ��വ�െട േവതനം എ�െയ�ം എ� വ�ഷമായി ഈ

ജീവന�ാ� േജാലി േനാ�ി വ��െവ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) �റം കരാ� െതാഴിലാളികെള നിയമി��ത് അംഗീകാര�� ത�ികയിേല�ാേണാ;  നിയമി��

ജീവന�ാ��് മതിയായ േയാഗ�ത�േ�ാ;

(ഡി) ഏജ�സിെയ ഒഴിവാ�ി ക�നി േനരി�് കരാ� െതാഴിലാളികെള നിയമി��തി�� തീ�മാനം

ൈകെ�ാ�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

മല�റം ജി�യി� �തിയ വ�വസായ പാ��ക�

497. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മല�റം ജി�യി�  സ��ാ�  ഉടമ�തയി�  �തിയ വ�വസായ പാ��ക�  ആരംഭി��തിന്

ഉേ�ശ��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �ലം ലഭ�മാ�ിയാ� കി�ബി േപാെല�� പ�തികളി� ഉ�െ���ി സ��ാ� �ലം വാ�ി

�തിയ വ�വസായ പാ��ക� ആരംഭി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) മല�റം ജി�യി� നിലവി�� വ�വസായ പാ��ക� ഏെത�ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ; ഐ.ടി.

- തടി വ�വസായ പാ��ക� ജി�യി� നിലവി�േ�ാെയ�റിയി�േമാ?

അന��രം വ�വസായ പാ��്



498. �ീ.എം. സി. കമ��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മേ�ശ�രം മ�ല�ിെല അന��രം കി�� വ�വസായ പാ��ി� അടി�ാന സൗകര���

ഏ�െ����തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇവിെട ഏെതാെ� �ാപന�ളാണ് നിലവി� �വ��ി� വ��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത വ�വസായ പാ��ി�  �തിയ സംരംഭ��  ആരംഭി��തിന് ആവശ�മായ �ലം

ലഭ�മാേണാ;  �തിയ വ�വസായം �ട��തിന് സംരംഭക�  സമീപി�ി�േ�ാ;  വിശദവിവരം

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) വ�വസായ പാ��ിന് ��ത� �ലം ലഭ�മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

ഒ��ാലം കിൻ� പാ��ിെ� വികസനം

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

മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം ഒ��ാലം കിൻ� പാ��ിെ� വികസന�ിനായി

എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ത്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇവിെട നിലവി� എ� വ�വസായ �ാപന�� �വ��ി��െ��ം അവ ഏെത�ാെമ�ം

അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത�  വ�വസായ�ാപന�െള ആക�ഷി��തിനാ�� ഭൗതിക സാഹചര���

നിലവി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) �തിയ വ�വസായികെള ആക�ഷി��തിനായി സ�ീകരി�വാ�  ഉേ�ശി�� നടപടിക�

എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ?

�ീമിയ� േകബി� ക�നി വക �ലം

500. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�മാലി നിേയാജക മ�ല�ിെല ക���ി വിേ�ജി� സ��ാ� ഏെ��� �ീമിയ� േകബി�

ക�നിവക �ല�ിെ� വി�ീ��ം എ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതി�  നി�് എ� െസ�് �ലമാണ് അഡല�് ക�െവ�ഷ�  െസ�റിനായി

ന�കിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ബാ�ി�� �ലം എ�െയ�ം ഇത് എ�് കാര��ിനായാണ് വിനിേയാഗി�ാ�

ഉേ�ശി��െത�ം വ��മാ�ാേമാ?

മാേവലി�ര താ��ി� വ�വസായ വ��ിെ� �മി



501. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�ര താ��ി� വ�വസായ വ��ിെ� അധീനതയി�� �മി�െട�ം �ാപന��െട�ം

വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇതി�  നിലവി�  ഉപേയാഗി��വ�െട�ം ഉപേയാഗി�ാതിരി��വ�െട�ം വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�േമാ?

െന�മ�ാട് മ�ല�ി� റ�� അധി�ിത വ�വസായ �ാപനം

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

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�മ�ാട് നിേയാജകമ�ല�ി� റ�� അധി�ിത വ�വസായ �ാപനം ആരംഭി��തി��

സാധ�ത പഠനം നട�ാ� �മതലെ���ിയി�� െക-ബി�് എ� �ാപനം നാളി�വെര പഠനം

ആരംഭി�ി�ി� എ� വ�ത ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) സാധ�ത പഠനം ആരംഭി��തിന് കാലതാമസം േനരി��തി�� കാരണം വ��മാ�േമാ;

(സി) കാലതാമസം ഒഴിവാ�ി സാധ�ത പഠനം ആരംഭി��തിന് സ�ീകരി�ിരി�� നടപടിക�

എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) സാധ�ത പഠനം നട�ി റിേ�ാ��് സമ��ി��തിന് അ�വദി�ി�� കാലാവധി എ�ാണ്

അവസാനി��െത�ം കാലവധി ദീ�ഘി�ി� ന�കിയി�േ�ാ എ�ം വ��മാ�േമാ;

(ഇ) അ�വദി� കാലവധി��ി�  റിേ�ാ��് സമ��ി�ാനാവാ� സാഹചര�ം നിലവി�േ�ാ;

വിശദവിവരം ന�കാേമാ?

െച��� മ�ല�ി� വ�വസായ പാ��്

503. �ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

�വാസിക�  ധാരാള�� തി�വ�,െച���  േക�ീകരി�് െച���  മ�ല�ി�

അ�േയാജ�മായ �ലം കെ��ി ഒ� വ�വസായ പാ��് ആരംഭി�� കാര�ം

പരിഗണി�േമാെയ�് അറിയി�ാേമാ?

േകരള ൈമനർ മിനറൽ കൺസഷൻ ച��ളിൽ േഭദഗതി

504. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള ൈമനർ മിനറൽ കൺസഷൻ ച��� അവസാനമായി േഭദഗതി െച�ത് എേ�ാഴാെണ�്

അറിയി�േമാ;



(ബി) ��ത േഭദഗതി�െട ഉേ�ശ�ം എ�ായി��െവ�ം േഭദഗതി�െട ഉേ�ശ�ല��ം

നട�ിലാ��െവ�് ഉറ�വ���തിനായി സ�ീകരി� നടപടികൾ എെ��ാമാെണ�ം

വിശദീകരി�േമാ;

(സി) ��ത ച��ിെ� േഭദഗതി�െട പകർ�് ലഭ�മാ�ാേമാ?

�ി�ിംഗ് മി�ക��് �� �ണിേഫാമി�� ഓ�ഡ�

505. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��  ��ിക��ാ�ളള സൗജന� �ണിേഫാം പ�തി�െട ഭാഗമായി സം�ാനെ�

െപാ�േമഖലയി� �വ��ി�� �ി�ിംഗ് മി�ക��് ഓ�ഡ� ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� 2018-ന് േശഷം ഓേരാ മി�ക��ം എ� േകാടി �പ�െട ഓ�ഡ� ലഭി�;  ഓ�ഡ�

ലഭി�ിെ��ി� ആയതി�� കാരണം എ�ാെണ�് വിശദീകരി�േമാ?

സഹകരണ �ി�ിംഗ് മി�ക�െട ആ�നികവ��രണം

506. �ീമതിഷാനിേമാ� ഉ�ാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആല�ഴ  ,  �ിയദ�ശിനി  ,  ���  ,  െകാ�ം എ�ീ സഹകരണ �ി�ിംഗ് മി�ക�െട

ആ�നികവ��രണ�ിനായി ഈ സ��ാ� നട�ിലാ�ിയ പ�തിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) ഇതിനായി എ�് �കയാണ് ഇതിനകം �ട�ിയെത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇവയി� ഏെത�ി�ം �ി�ിംഗ് മി� നിലവി� �വ��നരഹിതമായി�േ�ാ;  എ�ി� കാരണം

വ��മാ�േമാ?

ൈക�റി ഉ����െട ഓ�ൈല� വി�ന

507. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ��

മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ൈക�റി ഉ����  ഓ�ൈല�  �േഖന വി�ന നട��തിന് എെ��ി�ം നടപടിക�

സ�ീകരി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� ആയതി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

െട�്ൈ�� േമഖല�െട �ന��ാരണം

508. �ീ.തി�വ�� രാധാ���

,, വി.പി.സജീ��

,, പി.ടി. േതാമസ്

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം



�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െട�്ൈ��  േമഖല േനരി�� ��തരമായ �ിതിവിേശഷം പരിഗണി�് അവ�െട

�ന��ാരണ�ിനായി സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) െട�് െഫഡിന് കീഴി�  �വ��ി�� മി�കളി� ആ�നികവ��രണം നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

ഇ��ല��ായി�ളള മാ��� എെ�ാെ�യാണ്;

(സി) െട�്ൈ��  േകാ��േറഷന് കീഴി�ളള മി�ക�  �റ�് �വ��ി�ി�െമ� �ഖ�ാപനം

���േതാതി� �ാവ��ികമായി�േ�ാ; ഇെ��ി� എ�െകാെ��് െവളിെ���ാേമാ;

(ഡി) �റ�് �വ��ി�ി� ഏെത�ി�ം മി�ക� �േ�� സാഹചര���ായി�േ�ാ; എ�ി� അതി�ളള

കാരണെമ�ാെണ�് അറിയി�ാേമാ?

ഖാദി വ����് ��ത� �ചരണം

509. �ീമതിപി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഖാദി വ����് ��ത�  �ചരണം ലഭി��തിനായി ഖാദി-�ാമ വ�വസായ േബാ�ഡ്

നട�ിലാ�ി വ�� �വ��ന�� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��  �ണിേഫാ�ക�  ഖാദിയിേല�് മാ��തിന് എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�െമ�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) �വതല�റ�െട അഭി�ചി��സരി�� ഖാദി ഉ����� വിപണിയി� എ�ി��തിന് ഖാദി

േബാ�ഡ് എെ��ാം �വ��ന�� നട�ി വ��; വിശദമാ�േമാ?

കിേ�ാഫ് �ാസ് ��് െലവ� ��േബാ� പരിശീലന പ�തി

510. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കിേ�ാഫ് �ാസ് ��് െലവ� ��േബാ� പരിശീലന പ�തി വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) ഇ��കാരം മല�റം ജി�യി�  െതരെ���െ�� വിദ�ാലയ��െട േപര് വിവര��

െവളിെ���ാേമാ;

(സി) ��േബാളി� േദശീയ-അ��േദശീയ താര�െള വാ�െ���ക�ം ധാരാളം �തിഭക���മായ

മല�റം മ�ല�ിെല ജി.വി.എ�്.എസ്.എസ്.  അരി�,  എം.എസ്.പി.എ�്.എസ്.എസ്.

മല�റം എ�ീ വിദ�ാലയ�െള�ടി ��ത പ�തിയി� ഉ�െ���ാേമാ?

സ് ��കൾ�് േ�ാ��സ് പരിശീലന ഉപകരണ��

511. �ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) വിദ�ാഭ�ാസ ഉപജി�യിെലേയാ മ�ല�ിെലേയാ ഏെത�ി�ം ഒ� �� േക�മാ�ി േ�ാ��സ്

പരിശീലന ഉപകരണ�� ന��� പ�തി നിലവി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ക��് വിദ�ാ��ിക�െട പരിശീലന�ിനായി േ�ാ��സ് ഉപകരണ��  ന���

ഏെത�ി�ം പ�തി കായിക വ��ിന് കീഴി� നിലവി�േ�ാ;

(സി) ��  വിദ�ാ��ിക�െട കായിക പരിശീലന�ിനായി വ��് നട�ി�  വ��ിെ�ാ�ിരി��

പ�തിക�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) സം�ാനെ� െപാ� വിദ�ാലയ�ളിെല ��ിക��് കളി��തി�ം കായികേമഖലയി� വള��

െെകവരി��തി�ം സഹായകമാ�� തര�ി�  വിദ�ാഭ�ാസ വ��മായി സഹകരി�് പ�തി

നട�ിലാ�േമാ;

(ഇ) എ�ിൽ ആയതിെ� വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

െപൺ��ിക��് കായിക പരിശീലന�ി�� പ�തിക�

512. �ീമതിവീണാ േജാ��് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

െപൺ��ിക��് ��േബാ�  പരിശീലന�ിനാ�ം മ�് കായിക പരിശീലന���ാ�ം കായിക

വ��് ആവി�രി�് നട�ിലാ�� �തിയ പ�തിക�െട വിശദാംശ�� ന��േമാ?

ഭി�േശഷി�ാരായ കായിക താര���് േ�ാ�ാഹനം

513. �ീ.േറാഷി അഗ�ി�

േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഭി�േശഷി�ാരായ കായിക താര�െള വള��ിെയ��ാ� കഴി�� വിധ�ി�

ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം നട�ി�വ��ിയ കാര��� എെ��ാമാെണ�്

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത വിഭാഗ�ി� അ��േദശീയ തല�ി� വിജയി�� കായിക താര���് എെ��ാം

േ�ാ�ാഹന�ളാണ് നിലവി� ന�കി വ��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇം��ി� നട� ഭി�േശഷി�ാ�െട �ഥമ ട��ി-ട��ി േലാകക�് �ി��് േജതാ�ളായ ഇ���

ടീമി� േകരള�ി� നി�് ആെര�ാമാണ് ഉ�െ��ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത പര�രയി� മിക� ബൗളറായി െതരെ���െ�� േകരള�ി� നി�� അനീഷ്. പി.

രാജന് അ�ഹമായ അംഗീകാരം ന�കാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

െച�് കളി�െട വികസന�ി�� നടപടിക�

514. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) േകരള�ിെല െച�് കളി�ാ�  അ��േദശീയ നിലവാര�ി�  ഏെറ

�േ�യരായിെ�ാ�ിരി�� ഈ കാലയളവി�ം െച�് കളി�െട വികസന�ിനായി കാര�മായ

ഒരിടെപട�ം നട��ി� എ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) േ�ാ��സ് വ��ിെ� �മതലയി�  െച�് കളി�െട വികസന�ിനായി �ിരം പരിശീലന

േക��� �ാപി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) �� തല�ളി� െച�ിെ� വികസന�ിനായി െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ വ��മായി േച��് െച�്

പരിശീലക�െട േസവനം ലഭ�മാ�� തര�ി�� സം��പ�തി�ായി അ��ല നടപടി

സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

സ�കാര� േ�ാ��സ് അ�ാദമിക�

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

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സ�കാര� �ാപന��ം വ��ിക�ം അവധി�ാല കായിക പരിശീലന�ി�ം

�ിരമായ കായിക പരിശീലന�ി�മായി േ�ാ��സ് അ�ാദമിക�  ആരംഭി��ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�രം �ാപന���് േ�ാ��സ് കൗ�സി�  �േഖന സാ��ിക സഹായ�ം മ�

സാേ�തിക സഹായ�ം വാ�ാനം െച�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��പരിചയമി�ാ�വ�  സാ��ിക ല��ം മാ�ം ��നി��ി �പീകരി�� ഇ�രം

അ�ാദമികെള നിരീ�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന���് �റേമ നട�� േ�ാ��സ് അ�ാദമികളി�  പരിശീലന�ിന്

േപാ�� വിദ�ാ��ിക�െട �ര�, ആേരാഗ�ം, താമസ സൗകര�ം, ഭ�ണം എ�ിവ സംബ�ി�്

എെ��ി�ം മാനദ��� നിലവി�േ�ാ; ഉെ��ി� വ��മാ�േമാ;

(ഇ) േ�ാ��സ് കൗ�സി�  �േഖന അ�ാദമിക��് അംഗീകാരം ന��േ�ാ�  സ��ാ�-

അ��സ��ാ�, സഹകരണ �ാപന��  എ�ിവ�് ��ഗണന ന���തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

േ�ാ��സ് രംഗ�് ��ായ �വ��നം

516. �ീമതിഷാനിേമാ� ഉ�ാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േ�ാ��സ് രംഗ�് ��ായ �വ��നം െകാ�വ��തിന് േ�ാ��സ് ഡയറ�േറ�ം േ�ാ��സ്

കൗ�സി�ം സംേയാജി�ി��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇതിനായി സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാം;

(സി) െപ���ിക��ിടയി� േ�ാ��സ് േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി അവ��് മാ�മായി േ�ാ��സ്

��ക� �പീകരി�െമ� �ഖ�ാപനം �ാവ��ികമാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;



(ഡി) േ�ാ��സ് �വജനകാര�േമഖലയിെല വിവിധ ഏജ�സികെള ഒ� �ട�ീഴി� െകാ�വ��തിന്

കായിക ഭവ� നി��ി�വാ� പ�തി�േ�ാ;  ഇതിനായി എ�് �കയാണ് അ�വദി�ി��ത്;

വ��മാ�േമാ?

സംഗീത നിശ നട�വാ� േ�ഡിയം അ�വദി� സംഭവം

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

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ി മ�സിക് ഫൗേ�ഷെ� ആഭി�ഖ��ി�  ക�ണ സംഗീത നിശ നട�വാ�  േവ�ി

പരിപാടി�െട ഭാരവാഹിക�  െകാ�ി രാജീവ് ഗാ�ി ഇൻേഡാ�  േ�ഡിയം സൗജന�മായി

അ�വദി�ണെമ�് റീജിയണ� േ�ാ��സ് െസ�� െസ��റിേയാട് അഭ���ി�ി�േ�ാ;

(ബി) �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയിേല�് ധനസമാഹരണം നട��തിനായി�ാേണാ ��ത

േ�ഡിയം സൗജന�മായി ന�കിയെത�് വ��മാ�േമാ?

എ�ാ ജി�യി�ം മ��ിപ��സ് ഇൻേഡാ� േ�ഡിയം നി��ാണം

518. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പതിനാല് ജി�കളി�ം ഓേരാ മ��ിപ��സ് ഇൻേഡാ� േ�ഡിയം നി��ി�െമ� 2016-17 െല

���ിയ ബജ�് �ഖ�ാപന�ിെ� അടി�ാന�ി� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) ഇതിനായി കി�ബിയി� നി�ം എ�് �ക അ�വദി�െവ�ം  20.2.2020 വെര എ�് �ക

െചലവഴി�െവ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) നിലവി�  എ� േ�ഡിയ��െട നി��ാണം ���ിയാ�ിെയ�ം അവ ഏെതാെ�

ജി�കളിലാെണ�ം േശഷി��വ�െട നി��ാണം ഏത് ഘ��ിലാെണ�ം വിശദമാ�േമാ?

എ�ാ പ�ായ�കളി�ം കളി�ളം പ�തി

519. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എ�ാ പ�ായ�കളി�ം ഒ� കളി�ളം എ� പ�തി�െട നിലവിെല �ിതി വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതിനകം എ� പ�ായ�കളി�  ഈ പ�തി �കാരം കളി�ള��  നി��ി�;  അതിനായി

കി�ബിയി� നി�ം എ�് �ക ഇതിനകം ലഭിെ��് വ��മാ�േമാ?

േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല �റ�ാട് ഇ�േഡാ� േ�ഡിയം

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

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) 2019-20  വ�ഷെ� ബ�ജ�ി�  20%  �ക വകയി��ിയ എ� കായിക േ�ഡിയ��

ഉെ��് െവളിെ���േമാ ;

(ബി) േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല �റ�ാട് ഇ�േഡാ� േ�ഡിയ�ിെ� ഡി.പി.ആ�. ത�ാറാ�ാ� കായിക

വ��് ആെരയാണ് �മതലെ���ിയത്;

(സി) ��ത ���ി ആരംഭി��തിേല�ായി ഇ�വെര നട� �വ��ന��െട �േരാഗതി

വിശദമാ�ാേമാ?

േ�ഡിയ��െട നി��ാണം

521. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം �തിയതായി എ� േ�ഡിയ��െട നി��ാണം

���ീകരി�വാ� കഴി�ി��്; ജി� തിരി�ളള വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) ഇതിനായി എ� േകാടി �പ െചലവഴി�ി��് എ�റിയി�ാേമാ?

കായിക ഇന�ി� കഴിവ് െതളിയി�വ��് സ��ാ� േജാലി

522. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തിന് േശഷം വ�ത�� കായിക ഇന�ളി� കഴിവ് െതളിയി�

എ� േപ��് സ��ാ� േജാലി ലഭ�മായി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ആയതിന് ഏെതാെ� കായിക ഇന�ളി�  നി�ാണ് ആൾ�ാെര തിരെ���െത�്

വ��മാ�ാേമാ?

കായിക താര���് സ��ാ� േജാലി

523. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം ആെക എ� കായിക താര���ാണ്

സർ�ാരിെ� വിവിധ വ��കളി� �ിരം നിയമനം ന�കിയെത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) കായിക താര���് സ��ാ� േജാലി ന���തിന് സ�ീകരി� മാനദ��� എെ��ാെമ�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) േമ��ചി�ി� വിധ�� നിയമന�� കായികേകരള�ിന് ക��് പക�ം എ�തിനാ� ഇ�രം

സാധ�തക�ം കളിയിെല കാര��ം സംബ�ി�� പാഠ��  ��  പാഠ�പ�തിയി�

ഉ�െ����തിന് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മായി േച��് നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?



കായിക താര���് സ��ാ� സ�വീസി� നിയമനം

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

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം എ� കായിക താര���് സ��ാ� സ�വീസി�

നിയമനം ന�കിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഏെത�ാം വ��കളി�  ഏെത�ാം ത�ികകളിലാണ് കായിക താര���് നിയമനം

ന�കിയിരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

േ�ാ��സ് ക�ാ�ാ നിയമനം

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

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ� േശഷം എ� കായിക താര���് സം�ാന സ��ീസി�ം

െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളി�ം നിയമനം നൽകിയി��്;  ��ത ഉ�ര�ക�െട പക��്

ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) േ�ാ��സ് ക�ാ� നിയമന�മായി ബ�െ��് എ� േക�ക�  േകാടതിയി��്;  വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) കായിക താര��െട നിയമന�ിനായി നി��ഷി�ി�� േയാഗ�തക�ം മാനദ���ം

എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�േമാ; ഏത് സ��ാ� ഉ�രവിെ� അടി�ാന�ിലാണ് കായിക

താര�െള െതരെ����ത്; ഇതിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) നിലവിെല മാനദ���ം േയാഗ�തക�ം കാലഹരണെ��താെണ�ം �തിയ രീതിയി��

െസല�ൻ നട�ണെമ�ം ആവശ�െ��െകാ�് േകരളാ േ�ാ��സ് കൗൺസിലിൽ നിേ�ാ

ഡയറ�േറ�് ഓഫ് േ�ാ��സിൽ നിേ�ാ ഏെത�ി�ം തര�ി�� നി�േ�ശ�� സ��ാരിന്

സമ��ി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ ��ത നി�േ�ശ�ിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ?

േ�ാ��സ് താര���് സ��ാ� േജാലി

526. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം എ� േ�ാ��സ് താര���ാണ് സ��ാ�

സ��ീസി� േജാലി ന�കിയി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�കാരം േജാലി ന���തിന് സ�ീകരി�വ�� മാനദ��� എെ��ാമാണ്; വിശദവിവരം

ന��േമാ?



േ�ാ��സ് ക�ാ� നിയമനം

527. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാരേമ�തി�േശഷം നാളി�വെര എ� കായികതാര���് േ�ാ��സ്

ക�ാ�യി� നിയമനം ന�കി; ഏെതാെ� വ��കളി� എ�ം ഏെതാെ� ത�ികകളി� എ���

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) കഴി� സ��ാ�  ഇ�ര�ി�  എ� കായികതാര���ാണ് നിയമനം ന�കിയത്;

വ��മാ�േമാ;

(സി) േദശീയ െഗയിംസി�  ടീമിന�ി�  െവളളി,  െവ�ലം േനടിയ എ�േപ�� �ടി ഇൗ സ��ാ�

നിയമനം ന��വാ� ഉേ�ശി��; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഇ�ര�ി� കായികതാര���് മിക� രീതിയി�ളള േ�ാ�ാഹനം ന�കാ� ഇൗ സ��ാ�

എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി�വാ� ഉേ�ശി��; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

കായികതാര��െട നിയമനം

528. �ീമതിപി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാരിെ� കാലയളവി� എ� കായിക താര���് സ��ാ� സ��ീസി� നിയമനം

ന�കി എ�തിെ� വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ബി) വിവിധ േദശീയ-അ��േദശീയ മ�സര�ളി�  വിജയികളായ കായിക താര���് �ഖ�ാപി�

ക�ാഷ് അവാ��ക�  ന���തിനായി ഈ സ��ാരിെ� കാലയളവി�  സ�ീകരി�

നടപടി�മ�� വിശദമാ�േമാ?

േചലാട് േ�ഡിയം നി��ാണം

529. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല കി�ബി അംഗീകാരം ലഭ�മായ േചലാട് േ�ഡിയം നി��ാണ�മായി

ബ�െ��് നിലവിെല അവ� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത േ�ഡിയം നി��ാണ ���ി ഏത് ഏജ�സിെയ ആണ് ഏ�ി�ി��െത�ം ��ത

ഏജ�സി േ�ഡിയം നി��ാണ�മായി ബ�െ��് സ�ീകരി�ി�� �ട�  നടപടിക�

എെ��ാമാെണ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േ�ഡിയം നി��ാണ�മായി ബ�െ��് എെ��ാം ���ികളാണ് നട�ിലാ�വാ�

ഉേ�ശി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത േ�ഡിയം നി��ാണം േവഗ�ി�  ആരംഭി��തി�േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;



വിശദമാ�ാേമാ?

അ�� മ�ല�ിെല േ�ഡിയ��െട നി��ാണ �േരാഗതി

530. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ാമീണേമഖലയിെല കായിക വികസന�ിനായി പ�ള�് മിനിേ�ഡിയം നി��ി��തി�ളള

പ�തി�െട നിലവിെല �ിതി അറിയി�േമാ;

(ബി) വ��തല�ി�  �മിലഭ�ത തി�െ���ിയി�ം ഇൗ പ�തി ആരംഭി��തിനായി നിലനി���

തട��� എെ��ാെമ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) സമയബ�ിതമായി ഇൗ പ�തി സാധ�മാ��തി�േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) അ�� �നിസി�� േ�ഡിയം കി�ബി പ�തി�െട നിലവിെല �ിതി അറിയി�േമാ;

(ഇ) ഇൗ പ�തി�ാ�ളള �ലം എെ���ി�  വ�ി�ളള കാലവിളംബം പരിഹരി�് ഉട�  പ�തി

ആരംഭി��തിന് േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(എഫ്) െകാ�മ� ഇ.എം.എസ്.േ�ഡിയം കി�ബി പ�തി�െട നിലവിെല �വ��ന �േരാഗതി�െട

വിശദാംശം അറിയി�േമാ;

(ജി) ഇൗ പ�തി�െട ���ീകരണ�ിന് �തീ�ി�� കാലയളവ് തി�െ���ിയി�െ��ി� ആയത്

അറിയി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

ആർ�ിഫിഷൽ ��േബാൾ ടർഫ്

531. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ആർ�ിഫിഷൽ ��േബാൾ ടർ�കൾ നിർ�ി��തി�� ഗവ�െമ�് അംഗീ�ത ഏജൻസികൾ

ഏെത�ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

മാേവലി�ര മ�ല�ി� ഫി�്നസ് െസ��

532. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

മാേവലി�ര മ�ല�ി�  ഫി�്നസ് െസ��  ആരംഭി��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�

വിശദമാ�ാേമാ; െസ�റിെ� �വ��നം എ�് ആരംഭി�വാ� കഴി�ം എ�് വ��മാ�ാേമാ?

ഇടെ�ാ�ി വിേ�ജി� �ി��് േ�ഡിയം



533. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എറണാ�ളം ജി�യിെല ഇടെ�ാ�ി വിേ�ജി� േകരള �ി��് അേസാസിേയഷെ� െെകവശ��

24 ഏ�� �മിയി� �ി��് േ�ഡിയം നി��ി�� വിഷയ�ി� േനരി�� തട��� ച��

െച��തിനായി  23.12.2019-ന് കായിക-�വജനകാര� വ��് മ�ി�െട അ���തയി�

േച�� േയാഗ�ി� എ�� തീ�മാന�� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത േയാഗ�ിെ� മിനി�്സ് ലഭ�മാ�ാേമാ?

പ�ാരിമംഗലം േ�ഡിയം നിർ�ാണം

534. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈ��  പ�തി �കാരം ഒ� േകാടി �പ അ�വദി�ി�� േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല

പ�ാരിമംഗലം േ�ഡിയം നിർ�ാണ�മായി ബ�െ�� ���ി�െട നിലവിെല �ിതി

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േ�ഡിയം നിർ�ാണ�ിെ� ഭാഗമായി നട�ിലാ�വാൻ ഉേ�ശി�� ���ിക�

എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത േ�ഡിയം നിർ�ാണം േവഗ�ിലാ��തി�േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വിശദമാ�ാേമാ?

��് ��ക�െട ശാ�ീകരണം

535. െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

��് ��ക�െട ശാ�ീകരണ�ിനായി ഈ സ��ാ�  ആവി�രി�് നട�ിലാ��

�വ��ന��െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

�വജനേ�മ േബാ�ഡ് നട�ിലാ�ിവ�� പ�തികൾ

536. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഈ സ��ാ�  നിലവി�  വ�േശഷം �വജനേ�മ േബാ�ഡ് നട�ിലാ�ിവ�� പ�തിക�ം

�വ��ന��ം എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

�വജന ക�ീഷ� നട�ിലാ�� പ�തിക�



537. �ീ.െക. ബാ�

,, ആ�. രാേജഷ്

,, വി. േജായി

,, ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �വജന�െള ശാ�ീകരി��തി�ം �വജന��െട അവകാശ��

സംര�ി��തി�ം േകരള സം�ാന �വജന ക�ീഷ� എെ��ാം പ�തികളാണ് നട�ിലാ�ി

വ��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �വജന��െട േ�മകാര��ളി�  മാ��നി�േ�ശ��  ന���തി�ം അവ�െട െമ�െ��

വിദ�ാഭ�ാസ�ി�ം െതാഴി� അവസര���മായി സ��ാ� വ��കെള ഏേകാപി�ി��തി�ം

�വജനക�ീഷ� സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) അസംഘടിത േമഖലയി� �വജന�� േനരി�� െതാഴി�പരമായ ���� പരിഹരി��തിന്

�വജന ക�ീഷ� എെ��ാം ഇടെപട�കളാണ് നട��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

�ീെപ�ഡ് ൈവദ�തി �ാ��് മീ��

538. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) നിലവി�� ൈവദ�തി മീ��കെള�ാം ��് വ�ഷ�ി��ി� �ീെപ�ഡ് �ാ��് മീ�റാ�ണെമ�്

േക� നി�േ�ശം ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ��ല��ാ�� �േയാജന�� എെ�ാെ�യാണ്; �ീ െപ�ഡ് �ാ��് മീ�� ഘടി�ി��തിന്

എ�് �ക െചലവാ�ം; ഇതി� േക� വിഹിതം എ�യാണ്;

(സി) �ീ െപ�ഡ് �ാ��് മീ�� �ാപി�വാ� െട�ഡ� �ണി�ി�േ�ാ; ഏെതാെ� ക�നികളാണ്

െട�ഡറി� പെ���ത്;

(ഡി) �ാപി�വാ�  വ�  �ക ആവശ�മായി വ�� �ീെപ�ഡ് മീ��  െവ��ത് െകാ�്

ഉപേഭാ�ാ���് ഉ�ാ�� േന�ം എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

പാഴ് വ��ളി� നി�ം ഊ��ം

539. െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

പാഴ് വ��ളി�  നി�ം ഊ��ം ലഭ�മാ�� �വ��ന��  സം�ാന�്

നട�ിലാ��േ�ാ;എ�ി� അവ�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

െക.എസ്.ഇ.ബി ലിമി�ഡിെ� സാ��ിക �ിതി



540. �ീ.��ഷ� കട��ി

,, സി.െക. ഹരീ��

,, ഐ.ബി. സതീഷ്

,, �ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ഇ.ബി. ലിമി�ഡിെ� സാ��ിക �ിതി ��ിരമാ��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�

അറിയി�ാേമാ; വാ�ക� �ന:സംഘടി�ി�് പലിശ ഭാരം �റ�ാ� നടപടിെയ��ി�േ�ാെയ�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��തി �ര���  വ�  ബാധ�ത ��ി�ി�ം �വ��ന ന�ം നിക�ാ�  സാധ�മായി�േ�ാ;

ദീ�ഘകാലമാ�� �ടി�ിക പിരിെ����തി�  �േരാഗതി ൈകവരി�ാനായി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ിസഹമായ �സ�കാല, ദീ�ഘകാലാടി�ാന�ി�� കരാ�ക� വഴി ൈവദ�തി വാ�ലിെ�

െചലവ് �റ��തി�ം �സരണ വിതരണ �ംഖലക�  െമ�െ���ി �സരണ ന�ം

�റ��തി�ം സാധ�മായി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

ൈവദ�തി ചാർജ് �ടി�ിക

541. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േക� സം�ാന െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളി� നി�് 1500 േകാടി �പയിലധികം ൈവദ�തി

ബി� �ടി�ിക െക.എസ്.ഇ.ബി. �് പിരി� കി�ാ�േ�ാ;

(ബി) �ടി�ിക പിരിെ���ാ�  െക.എസ്.ഇ.ബി.  ഇേ�ാ�  അ�വ��ി� വ�� നടപടിക�

എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഈ സാഹചര��ി�ം �ണി�ിന്  10  ൈപസ വീതം ഉപേഭാ�ാ�ളി�  നി�് സ�ചാ�ജ്

ഈടാ�ാ�  റ�േല�റി ക�ീഷ�  ഉ�രവി�ക��ാേയാ;  എ�ി�  ഇതിെ�

സാഹചര�െമ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ ;

(ഡി) �ണി�ിന് 13 ൈപസ വ��ി�ി�ാ� ൈവദ�തി േബാ�ഡ് ആവശ�െ��ി�േ�ാ?

ഉപേഭാ�ാ�ളി� നി�ം സ�ചാ�ജ് ഈടാ�� നടപടി

542. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ൈവദ�തി േബാ�ഡിെ� ന�ം നിക��തിേല�ായി ഗാ�ഹിക ഉപേഭാ�ാ�ളി�  നി�ം

സ�ചാ�ജ് ഈടാ��തിന് ൈവദ�തി േബാ�ഡ് തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ൈവദ�തി ഉപേഭാഗം �റ��തി�� മാ����  ആരാ��തി�ം വ�കിട ഉപേഭാ�ാ��െട

ൈവദ�തി �ടി�ിക പിരിെ����തി�ം പകരം ക ൃത�മായി ൈവദ�തി ചാ�ജ് അട�വ��

ഗാ�ഹിക ഉപേഭാ�ാ�െള ��ി��ി�� നടപടി �ന:പരിേശാധി�േമാ?



ൈവദ�തി േമഖലയി� �തിയ പ�തിക�

543. �ീമതിഷാനിേമാ� ഉ�ാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ൈവദ�തി േമഖലയി� 2020-21 കാലയളവി� �തിയ പ�തിക� നട�ിലാ��തിന് േബാ�ഡ്

ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ൈവദ�തി േബാ�ഡി� വിവര സാേ�തിക വിദ��െട സാധ�തക� �േയാജനെ���ിയത് �ല��

േന��� വിശദമാ�േമാ;

(സി) പാര�േര�തര ഊ��ം പരമാവധി ഉ�ാദി�ി�് പരി�ിതി�് േകാ�ം ത�ാ� നയമാേണാ

േബാ�ഡ് സ�ീകരി��ത്;  എ�ി�  ആ േമഖലയി�  �തിയതായി ആവി�രി�� പ�തിക�

എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ൈവദ�തി ലഭ�മ�ാ� ഒ�െ�� �ാമ�ളി�ം ആദിവാസി േകാളനികളി�ം ൈവദ�തി

എ�ി��തിന് േബാ�ഡ് ൈകെ�ാ�ി�� നടപടിക� വ��മാ�േമാ?

ൈവദ�തി വാഹന���� ചാ�ജിങ് േ�ഷ�

544. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈവദ�തി വാഹന�� ചാ�ജ് െച��തിന് േവ�ി ൈവദ�തി േബാ�ഡ് സ�ീകരി� നടപടിക�

അറിയി�ാേമാ ;

(ബി) �ധാന �ല�ളി� ചാ�ജിങ് േ�ഷ�ക� ആരംഭി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ ;

(സി) നിലവി� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�െട ബ�ക��് ചാ�ജ് െച�� േ�ഷ� ആരംഭി��തി��

നടപടിക� അറിയി�ാേമാ ;

(ഡി) േദശീയ പാതകളി�ം മ�് �ധാന �ല�ളി�ം  24  മണി��ം �വ��ി�� ചാ�ജിങ്

േ�ഷ�ക� ആരംഭി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ ?

ൈവദ�തി വ��്െന�മ�ാട് മ�ല�ി� നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�

545. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം ൈവദ�തി വ��്െന�മ�ാട് മ�ല�ി�

നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�െട വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഓേരാ പ�തി�ം അ�വദി� �ക�ം പ�തി�െട നിലവിെല �ിതി�ം വ��മാ�േമാ?

ഇല�ിക് വാഹന ചാ��ിംഗ് േ�ഷ�ക�



546. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ�

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� �ധാന േറാ�കളി�  ഇല�ിക് വാഹന���� ചാ��ിംഗ് േ�ഷ�ക�

�ാപി��തിന് വ��് എെ��ി�ം പ�തിക�  ത�ാറാ�ി നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;  ഇ�മായി

ബ�െ��് സ�ീകരി��ം സ�ീകരി�വ���മായ �വ��ന�� വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) വ�ഷ����ി�  ഇല�ിക് വാഹന��െട എ�ം വ��ി�െമ�ക�് ചാ��ിംഗ്

േ�ഷ�ക�െട എ�ം ��ിെ�ാ�വ��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) ഇ�കാരം ചാ��് െച��തിന് വാഹന ഉടമകളി� നി�് ഈടാ�� �ക നി�യി�ി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ?

ഊ��േകരള മിഷ�

547. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഊ��േകരള മിഷെ� �വ��ന �േരാഗതി അറിയി�േമാ;

(ബി) ഊ��േകരളമിഷെ� വിവിധ പ�തിക�ം ഉേ����ം എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഊ��േകരള മിഷെ� ഭാവിയി� നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി�� ��ധാന പ�തിക�െട വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ?

ദ�തി 2021

548. �ീ.െക.��ിരാമ�

,, െക.�േരഷ് ���്

,, രാ� എ�ഹാം

,, വി.െക.�ശാ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െെവദ�തി വിതരണ �ംഖല ശ�ിെ����തി�ം ആ�നീകരി��തി�ം

െെവദ�തി വിതരണ�ിെല �ത�ത�ം വിശ�ാസ�ത�ം േലാക നിലവാര�ിേല�് ഉയ���തി�ം

ദ�തി 2021 എ� േപരി� പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) നഗര-�ാമ വ�ത�ാസമി�ാെത എ�ായിട�ം തട�രഹിതമായ െെവദ�തിയാണ്,  ഇതിന് ലഭ�ത

ഉറ�ാ�ാ�  ��ത പ�തിയി�  എെ��ാം കാര��ളാണ് ഉ�െ���ിയി�ളളെത�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത പ�തി എ�േ��് ���ിയാ�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

�സരണ ന�ം �റ��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�



549. �ീ.വി.െക.�ശാ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ൈവദ�തി�െട �സരണ ന�ം �റ��തിന് ഈ സർ�ാരിെ� കാലയളവി� െക.എസ്.ഇ.ബി.

എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;  ഇ�വഴി എ�േ�ാളം �സരണ ന�ം �റ�ാൻ

കഴി�ി��്;

(ബി) ൈവദ�തി ൈല�ക� അ�ർ�ൗ�് േകബി�കളാ��തിന് െക.എസ്.ഇ.ബി.�് പ�തി�േ�ാ;

(സി) ഉെ��ി�, ഈ �വർ�നം എ�് �ർ�ീകരി�ാൻ കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) റിന�വബി� ഊർ� േ�ാത�കളി� നി�് സം�ാന�് നിലവി� എ� അളവി� ഊർ�ം

ഉ�ാദി�ി��െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) �ര�റ ൈവദ�തി നിലയ�ളി�െട ഈ സർ�ാരിെ� കാല�് അധികമായി ഉ��ാദി�ി�ാൻ

കഴി� ൈവദ�തി�െട അളവ് വ��മാ�ാേമാ?

ൈവദ�തി ഉ�ാദനം

550. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം എ� െമഗാവാ�് അധിക ൈവദ�തി

ഉ�ാദി�ി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േസാളാ� ൈവദ�തി നിലയ�� വഴി എ� െമഗാവാ�് ൈവദ�തിയാണ് ഇേ�ാ� സം�ാന�്

ഉ�ാദി�ി��െത�ം, ഇതി� �ണി�ിന് എ� �പയാണ് െചലവ് വ��െത�ം അറിയി�ാേമാ?

മാ�ളം പ�തി�ായി �ലം വി�് ന�കിയവ�െട ന�പരിഹാരം

551. �ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) മാ�ളം പ�തി�ായി �ലം വി�് ന�കിയവ�െട ന�പരിഹാരം സംബ�ി�

PWR.B1/110/2017  ന��  ഫയലിെല നടപടി�മ��  നിലവി�  ഏത് ഘ��ിലാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ന�പരിഹാരം സമയബ�ിതമായി ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�്

വ��മാ�ാേമാ?

െെവദ�തി ഉ�ാദനം വ��ി�ി��തി�� നടപടിക�

552. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) െെവദ�തി ഉ�ാദനം വ��ി�ി��തി�ം �സരണ ന�ം �റ��തി�മായി എെ��ാം

നടപടികളാണ് ഈ സ��ാ� സ�ീകരി�ി�ളളെത�റിയി�ാേമാ;

(ബി) േവന�  ശ�മായേതാെട െെവദ�തി ഉപേഭാഗ�ിന�സരി�ളള ഉ�ാദന�ിന് ഡാ�കളി�

െവളളം ലഭ�മ� എ� കാര�ം സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ; ഇ�െന െെവദ�തി ഉ�ാദനം

�റ�ാ�  െെവദ�തി �ാമം പരിഹരി�വാനായി എെ��ാം ��ക�ത�കളാണ് സ��ാ�

സ�ീകരി�ി�ളളെത�് വ��മാ�േമാ?

ഡാ�കളിെല ജലനിര�്

553. �ീമതിഷാനിേമാ� ഉ�ാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ഡാ�കളി�  നിലവിെല �ിതി അ�സരി�് എ� ശതമാനം ജല�െ��്

അറിയി�ാേമാ ;

(ബി) ഇത് ഉപേയാഗി�് എ� ദശല�ം െെവദ�തി ഉ�ാദി�ി�വാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ ?

��േ�രി- പറ�� െെലനിെ� നി��ാണ ���ിക�

554. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

���  ജി�യിെല ��േ�രി,  പറ��  സബ് േ�ഷ�കെള ബ�ി�ി�െകാ��

െക.എസ്.ഇ.ബി.�െട �തിയ െെലനിെ� നി��ാണ ���ിക� നിലവി� ഏത് ഘ��ിലാണ്;

പ�തി�െട �േരാഗതി സംബ�ി� വിശദാംശ�� ന�കാേമാ?

ൈവദ�തി�െട �സരണ ന�ം �റ��തിന് നടപടി

555. �ീ.വി.െക.�ശാ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ൈവദ�തി�െട �സരണ ന�ം �റ��തിന് ഈ സ��ാരിെ� കാലയളവി� െക.എസ്.ഇ.ബി.

എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്; അ�വഴി എ�േ�ാളം �സരണ ന�ം �റ�ാ�

കഴി�െവ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ൈവദ�തി ൈല�ക� അ���ൗ�് േകബി�കളാ��തിന് െക.എസ്.ഇ.ബി.�് പ�തി�േ�ാ;

(സി) ഉെ��ി� ഈ �വ��നം എ�് ���ീകരി�ാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) റിന�വബി� ഊ�� േ�ാത�കളി� നി�് സം�ാന�് നിലവി� എ� അളവി� ഊ��ം

ഉ�ാദി�ി��െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ഈ സ��ാരിെ� കാല�് �ര�റ ൈവദ�തി നിലയ�ളി�െട അധികമായി ഉ�പാദി�ി�ാ�

കഴി� ൈവദ�തി�െട അളവ് വ��മാ�ാേമാ?



േകാലേ�രിയിൽ ഡി�ിബ�ഷ� �ാനി� ഉ�െ���ിയി�ളള ���ിക�

556. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ���നാട് നിേയാജക മ�ല�ിെല േകാലേ�രി പ�ണ�ി� റബ� േതാ����ിടയി�െട�ം

പാടേശഖര�ളി�െട�ം െെവദ�തി െെല�  കട�േപാ��ത് �ലം െെവദ�തി വിതരണ�ി�

േനരി�� തടസം പരിഹരി�� ���ി�ം ���നം ഫീഡ�  േറാഡിെ� വശ�ളിേല�് മാ�ി

�ാപി�� ���ി�ം ഡി�ിബ�ഷ� �ാനി� ഉ�െ���ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� ഇൗ ���ിക� എ�േ��് ���ിയാ�ാ� സാധി�െമ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ൈവദ�തി ചാ�ജ് �ടി�ിക പിരിെ���ാ� നടപടി

557. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ്

,, പി.െജ.േജാസഫ്

,, സി.എഫ്.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ൈവദ�തി ചാ�ജ് വ��ി�ി�ാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ൈവദ�തി ചാർജ് �ടി�ിക പിരിെ���ാ�� എെ��ാം നടപടികളാണ് ൈവദ�തി േബാ�ഡ്

സ�ീകരി�ിരി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ൈവദ�തി േബാ�ഡിെ� പതിെന�് ശതമാനം പിഴ�ലിശ എ� രീതി ഒഴിവാ�ി �ടി�ിക�ാരി�

നി�ം �ക മാ�ം ഈടാ�ാ� നടപടി ൈകെ�ാ�േമാ;

(ഡി) ഗാ�ഹിക ഉപേഭാ�ാ���് കണ�ഡ് േലാഡ് �മീകരി�വാ�� അവസരം േബാ�ഡ്

ന��േമാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഇ) നഗര�േദശ�ളി�  ആവശ��ാ��് �ീെഫയിസ് ൈല�  ലഭ�മാ�ാേമാ;  ആയതി��

നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ?

െെവദ�തി ചാ��് വ��ന

558. �ീ.പി.ടി. േതാമസ്

,, വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഗാ�ഹിക ഉപേഭാ�ാ���് െെവദ�തി ചാ��് വ��ി�ി�ി�േ�ാ; എ�ി� ഇത്

എ�് �തലാെണ�ം വ��നവ് എ�യാെണ�ം വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈ വ��നവ് വഴി െക.എസ്.ഇ.ബി.�് എ� �പ�െട വ�മാന വ��നവ് ഉ�ാ�െമ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) െെവദ�തി ചാ��് വ��ി�ി�വാ��ായ സാഹചര�െമെ��് വിശദമാ�േമാ?



െെവദ�തി നിര�ിെല വ��ന

559. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 2019 ഏ�ി� �ത� �� വെര �ടിയ നിര�ി� െെവദ�തി വാ�ിയതിെ� േപരി� �ണി�ിന്

13 െെപസ സ�ചാ��് പിരി��തിന് പി�ാെല �ട��� ��് മാസ�ളിെല അധികെചലവ്

േനരി�വാ� �ണി�ിന് പ�് െെപസ �ടി പിരി�വാ� അ�വദി�ണമെ�് െെവദ�തി േബാ�ഡ്

െറ�േല�റി ക�ീഷേനാട് ആവശ�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ആവശ��ിെ� അടി�ാന�ിലാേണാ �ണി�ിന്  10  െെപസ വ��ി�ി�വാ�

െെവദ�തി േബാ�ഡ് അ�മതി ന�കിയെത�് വ��മാ�ാേമാ?

മലാപറ�് - അരീേ�ാട് ൈലനി� �ാ�സ് �ിഡ് മാ�ി �ാപി��

560. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) മല�റം ജി�യി�  മലാപറ�്  -  അരീേ�ാട് ൈലനി�  �ാ�സ് �ിഡ് മാ�ി �ാപി��

���ി�െട �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഈ പ�തി എ� മാസം െകാ�് ���ിയാ�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ പ�തി ���ിയായാ�  ഈ ൈല�  കട�് േപാ�� ഏരിയയിെല

�ണേഭാ�ാ����ാ�� െമ��� എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) മലാപറ�്  -  അരീേ�ാട് ൈലനിെല �ാ�സ് �ിഡ് മാ��  ���ി കരാ�  ഏെ����

�ാപന�ിെ� /വ��ി�െട വിവരം അറിയി�ാേമാ;

(ഇ) ഈ കരാ�കാരെന െതരെ��� രീതി,  മ�് െട�ഡ�  നടപടി�മ��  �ട�ിയവ

വ��മാ�േമാ?

ആറ�ള മ�ല�ിൽ ൈവദ�തി വ��് നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�

561. �ീമതിവീണാ േജാ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാരിെ� കാലയളവിൽ ആറ�ള നിേയാജകമ�ല�ിൽ ൈവദ�തി വ��്

നട�ിലാ�ിയ പരി�ാര��െട�ം, ���ിക�െട�ം വിശദാംശ�� നൽ�േമാ;

(ബി) േവാ�േ�ജ് �ാമം പരിഹരി��തി�ം �സരണ ന�ം ഒഴിവാ��തി�ം ഈ കാലയളവിൽ

മ�ല�ിൽ നട�ിയ ���ിക�െട വിശദാംശ�� നൽ�േമാ ?

ആറ�ള മ�ല�ിെല സ��� ൈവദ�തീകരണ പ�തി



562. �ീമതിവീണാ േജാ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സ��� ൈവദ�തീകരണ പ�തി�െട ഭാഗമായി ആറ�ള നിേയാജകമ�ല�ിൽ എ� �തിയ

കണ��ക� നൽകിെയ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) കണ��ക�െട വിവരം പ�ായ�ക� തിരി�് ലഭ�മാ�േമാ?

വ��ല നിേയാജകമ�ല�ി� സ��� ൈവദ�തീകരണം

563. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാരിെ� കാല�് വ��ല നിേയാജകമ�ല�ി�  സ���

ൈവദ�തീകരണ�ിനായി െചലവഴി� �ക�െട വിശദവിവര�� ന�കാേമാ;

(ബി) വ��ല മ�ല�ി� സ��� ൈവദ�തീകരണ�ിനായി അേപ� ലഭി�തി� എ� വീ�ക��്

ൈവദ�തി കണ��  ന�ാ�െ��് വ��മാ�ാേമാ;  അതി�� തട�െമ�ാെണ�്

അറിയി�േമാ?

ത�നം��ി �േദശെ� േവാൾേ�ജ് �ാമം

564. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

ത�നം��ി �േദശ�് ഗാർഹിക ഉപകരണ�ൾ �വ��ി�ി�വാൻ േപാ�ം �യാസകരമായ

രീതിയിൽ േവാൾേ�ജ് �ാമം അ�ഭവെ���ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;  ഇത്

പരിഹരി��തിനാവശ�മായ നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ?

കാ�ഷിക ൈവദ�തി കണ��ക�

565. �ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) പാറശാല നിേയാജകമ�ല�ി� വിവിധ െസ��ക��് കീഴിലായി എ� കാ�ഷിക ൈവദ�തി

കണ��ക�െ��് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇവയി� �ഷി വ��് പണമട�� കണ��ക� എ�യാെണ�് െവളിെ���ാേമാ;

(സി) കാ�ഷിക കണ�ൻ ന���തിന് പ�് ഹൗസ് നി�ബ�മാേണാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) കാ�ഷിക കണ�ൻ ന���തി�� മാനദ��� എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

െെവദ�തി �ടി�ിക

566. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) സ�കാര� സംരംഭക�, ഗാ�ഹിക ഉപേഭാ�ാ��  എ�ിവരി�  നി�ം െക.എസ്.ഇ.ബി.�്

എ�േകാടി �പ െെവദ�തിചാ��് ഇന�ി�  �ടി�ികയായി ലഭ�മാകാ�െ��്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േകരളസ��ാ�  �ാപന�ളി�  നി�ം െെവദ�തി �ടി�ിക ഇന�ി�  എ�േകാടി �പ

പിരിെ���ാ�െ��് അറിയി�ാേമാ?

ഊ�� ഉപേഭാഗ�ം �തിസ�ി�ം

567. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നിലവി�  െെവദ�തി �തിസ�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  അത് പരിഹരി��തിന്

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

(ബി) ��  സ��ാരിെ� കാല�് േകരള�ിന് �റ�് നി�ം െെവദ�തി െകാ�വ��തി�ളള

ദീ�ഘകാല-�സ�കാല കരാ�കളി� ഏ�െ��ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ��ത കരാ�ക� സം�ാനം അഭി�ഖീകരി�� െെവദ�തി �തിസ�ി തരണം െച��തിന്

സഹായകമായി�േ�ാ;

(ഡി) സം�ാനം വര�� േനരി�� സാഹചര��ി�  ��ത�  െെവദ�തി പവ�  എ�്േച�് �േഖന

വാ�ി��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) ഗാ�ഹിക ഉപേഭാ�ാ���് സൗജന� നിര�ി�  എ�.ഇ.ഡി ബ��ക�  ന�കിയതി�െട

ഊ�� ഉപേഭാഗ�ി� വ� മാ�ം എ�ാണ് എ�് വ��മാ�േമാ;

(എഫ്) ഫിലെമ�് ബ��ക��് ഈ വ�ഷം തെ� നിേരാധനം ഏ�െ���� സാഹചര��ി� ��ത�

എ�.ഇ.ഡി ബ��ക�  സൗജന� നിര�ി�  ഉപേഭാ�ാ���് ന���തി�ം അതി�െട

െെവദ�തി ലാഭി��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

േസാളാ� െെവദ�തി ഉ�ാദനം

568. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി� േശഷം േസാളാ�  െെവദ�തി ഉ�ാദനം എ�മാ�ം

വ��ി�ി�വാ� സാധി�ി��്; വിശദമാ�േമാ?

�ര�റ േസാളാർ ൈവദ�ത പ�തി

569. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േസാളാർ ൈവദ�തി ഉ�പാദി�ി���മായി ബ�െ��് ൈവദ�തി വ��്

ഏെത�ാം തര�ി�� സ�ിഡികളാണ് ന�കിവ��ത്; വിശദമാ�േമാ;



(ബി) �ര�റ േസാളാർ ൈവദ�ത പ�തി �കാരം നാളി�വെര എ�േപർ�് ആ��ല�ം ലഭ�മാ�ി എ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത പ�തി നിർ�ഹണ�ിന് ഏെത�ാം ഏജൻസികെളയാണ് �മതലെ���ിയി��ത്;

വിശദാംശം െവളിെ���േമാ?

സൗര പ�തി

570. �ീ.േറാഷി അഗ�ി�

േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഊ�� േകരള മിഷ� പ�തിയി� ഉ�െ��ി�� സൗര പ�തി�െട വിശദാംശ�� ന�കാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി എ�ാണ് വിഭാവനം െച�ത്; അതിെ� �േരാഗതി വ��മാ�േമാ;

(സി) സൗര പ�തിയി�  അേപ� സമ��ി�വ��് ഇതിേനാടകം േസാളാ�  പാന�ക�

ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാ;  ഇതി�െട എ� �ണി�് ൈവദ�തി ഉ�ാദി�ി�ാ�  കഴി�െമ�ാണ്

�തീ�ി��ത്;

(ഡി) സൗര പ�തി സമയബ�ിതമായി ���ീകരി�ാ� അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

തരിശ് �മിയി� േസാളാ� പാന�

571. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) തരിശ് �മിയി�  േസാളാ�  പാന�  �ാപി�് ക�ഷക��് വ�മാനം ഉ�ാ�� പ�തി

െക.എസ്.ഇ.ബി. ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ��ത പ�തിയി�െട എ� െമഗാവാ�് െെവദ�തി ഉ�ാദി�ി�വാനാണ്

ല��മി��ത്;വ��മാ�ാേമാ;

(സി) 500 കിേലാവാ�ിെ� േസാളാ� നിലയം �ാപി�വാ� എ� �ക െചലവാ�െമ�ം ഒ� �ണി�്

െെവദ�തി,  ക�ഷകരി�  നി�ം െക.എസ്.ഇ.ബി.  എ� �ക�ാണ് വാ��െത�ം

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത പ�തി �കാരം േസാളാ�  നിലയം �ാപി��തിന് സ�ിഡി അ�വദി�ി�േ�ാ;

വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഇ) ��ത പ�തി�് േക� �ന�പേയാഗ ഊ�� മ�ാലയ�ിെ� സഹായം ലഭ�മാേണാ;

വിശദാംശം ന��േമാ?

ൈപവളിെഗ �ാമപ�ായ�ി� േസാളാ� പാന�



572. �ീ.എം. സി. കമ��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) മേ�ശ�രം മ�ല�ിെല ൈപവളിെഗ �ാമപ�ായ�ി�  200  ഏ�േറാളം സ��ാ�  �മി

േസാളാ� പാന� നട�ിലാ��തിനായി ന�കിയത് സംബ�ി� വിശദവിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ ;

(ബി) േസാളാ�  പാന�  �ാപി��ത് ഏത് ക�നിയാെണ�ം സ��ാ�ം ��ത ക�നി�ം

ത�ി�� കരാറിെ� വിശദാംശ��ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േസാളാ�പാന�  ���ിയാ��േതാെട ൈവദ�തി േബാ�ഡിന് ലഭി�� �ണ��

എെ�ാെ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ?

�ര�റ േസാളാ� പ�തി

573. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ര�റ േസാളാ� പ�തി�െട �വ��ന �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവി� എ� േപരാണ് ��ത പ�തിയി� രജി�� െച�ി��ത്;അതി� എ� േപെരയാണ്

െതരെ���ത്;

(സി) ��ത പ�തിയി� �ടി ഈ വ�ഷം എ� െമഗാവാ�് ൈവദ�തി ഉ�പാദി�ി�ാ� സാധി�െമ�്

അറിയി�േമാ?

�ര�റ േസാളാ� പ�തി

574. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സൗര പ�തി�െട ഭാഗമായി നട�ിലാ�� �ര�റ േസാളാ� പ�തി�െട �വ��ന �േരാഗതി

അറിയി�േമാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) �ര�റ േസാളാ� പ�തി�െട േന���ം ല����ം സംബ�ി�് െപാ�ജന�ളി� അവേബാധം

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

(സി) െത�� വിള�ക�ം മ�ം പരമാവധി േസാളാറിേല�് മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േസാളാ� െെവദ�ത പ�തി

575. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  ഓഫീസ് െക�ിട���് �കളി�  േസാളാ�  പാന�  ഉപേയാഗി�് െെവദ�തി

ഉ�പാദി�ി�� പ�തി നിലവി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) നി��ാണം ���ീകരി�െകാ�ിരി�� നില�� മിനി സിവി� േ�ഷ� െക�ിട�ിന് �കളി�

േസാളാ� പാന� �ാപി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;



(സി) ഇ�രം പ�തിക� ഏത് ഏജ�സി വഴിയാണ് നട�ിലാ��െത�് അറിയി�ാേമാ?

�ര�റ സൗേരാ�� പ�തി

576. �ീ.പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) �ര�റ സൗേരാ�� പ�തി�ായി 200 െമഗാവാ�് േശഷി�ളള നിലയ�� �ാപി��തി�ളള

െട�� നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാണ്;

(ബി) ഏെതാെ� ക�നികളാണ് കരാ� ന�കിയി�ളളത്; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) �ര�റ സൗേരാ�� പ�തിയി�  അേപ� ന�കിയ അേപ�കരി�  നി�ം എ� േപെര

ഇതിനകം െതരെ���; ഇതി�ളള മാനദ�ം എ�ാണ്;

(ഡി) ഈ പ�തി�ായി േക� സ��ാരി� നി�ം എെ��ി�ം ധനസഹായം ലഭി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം

ന��േമാ;

(ഇ) ��ത പ�തി�െട ര�ാംഘ�ം ആരംഭി��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ി� എ�േ�െ��ം

എ� െമഗാവാ�് െെവദ�തിയാണ് അതി�െട ല��മി��െത�ം വ��മാ�േമാ?

കായം�ളം താപനിലയ�ിെല േസാളാ� �ാ�്

577. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�

,, ജി.എസ്.ജയലാ�

,, വി.ആ�. �നി� �മാ�

�ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കായം�ളം താപൈവദ�ത നിലയ�ിെല സൗേരാ�� �ാ�ി�  നി�് േസാളാ�  ൈവദ�തി

വാ��തിന് എ�.�ി.പി.സി. �മായി കരാറി� എ�ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) കായം�ളം താപനിലയ�ി� നി��ി�� േസാളാ� �ാ�് സംബ�ി� വിവര�� അറിയി�േമാ;

(സി) ��ത േസാളാ� �ാ�ിെ� നി��ാണം എ� ���ിയാ�െമ�ം ആയതി� നി�� ൈവദ�തി

എ� ലഭ�മാ�െമ�ം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത കരാറിെല ൈവദ�തി നിര�് എ�യാെണ�ം ൈവദ�തി എ�കാലേ��് ലഭ�മാ�െമ�ം

അറിയി�േമാ?

സൗേരാ�� ൈവദ�ത പ�തിക�

578. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) സൗേരാ�� ൈവദ�തി ഉ�ാദി�ി��തിനാ�� പ�തിക�െട വി�ലീകരണ�ിനായി എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്; വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) സൗേരാ�� ൈവദ�തി ഉ�ാദി�ി��തിന് നിലവി�  എെ��ാം ആ��ല��ളാണ്

ന�കിവ��ത്; വിശദവിവരം ന��േമാ?

െച��� ഐ.എ�്. ആ�.ഡി. എ�ജിനീയറിംഗ് േകാേളജ് െക�ിട�ി� േസാളാ� േ�ാജ�്

579. �ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െച���  ഐ.എ�്.  ആ�.ഡി.  എ�ജിനീയറിംഗ് േകാേളജ് െക�ിട�ിന് �കളി�

െക.എസ്.ഇ.ബി. �െട േസാളാ� േ�ാജ�് �ാപി��തി�� പഠനം നട�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത േ�ാജ�് നി��ഹണ�ിെ� �േരാഗതി വിവര�� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഈ േ�ാജ�ിന് എ� �കയാണ് െചലവാേ��െത�് അറിയി�േമാ?

സൗേരാർ��ിൽ നി�� ൈവദ�തി ഉ�പാദനം

580. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സർ�ാർ അധികാരേമ�ത് �തൽ നാളി�വെര എ� െമഗാവാ�് ൈവദ�തി സൗേരാർ��ിൽ

നി�് ഉ�പാദി�ി� എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ കാലയളവിൽ �ര�റ� �ാപി� േസാളാർ പാന�കൾ വഴി എ� െമഗാവാ�് ൈവദ�തി

ഉ�പാദി�ി� എ�് വ��മാ�ാേമാ?

�ലമ�ം ൈവദ�തി നിലയ�ി� െപാ�ിെ�റി

581. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) �ലമ�ം ൈവദ�തി നിലയ�ി�  �ടെര �ടെര െപാ�ിെ�റി ഉ�ാ���ം അത് �ലം

ജനേറ��ക�െട �വ��നം നില���മായ സാഹചര�ം ഗൗരവമായി പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) കഴി� ര�് വ�ഷ�ി��ി�  എ� തവണ െപാ�ിെ�റി �ലം ൈവദ�തി ഉ�ാദനം

നി��ിെവ�േ�� സാഹചര���ാെയ�് െവളിെ���ാേമാ;

(സി) ഇത് സംബ�ി�് എെ��ി�ം അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ;  ��ത അേന�ഷണ�ി�

െവളിവായ കാര��� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ?

�ഴിമതി�ാട് ആ�ാനമാ�ി �തിയ ൈവദ�തി െസ�ൻ ഓഫീസ്



582. �ീമതിപി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  കാലയളവി�  സം�ാന�് �തിയതായി ആരംഭി� ൈവദ�തി െസ�ൻ

ഓഫീ�ക� ഏെത�ാമാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) െകാ�ാര�ര മ�ല�ി�െ��� �ഴിമതി�ാട് ആ�ാനമാ�ി �തിയ ൈവദ�തി െസ�ൻ

ഓഫീസ് ആരംഭി��ത് സംബ�ി�് പഠനം നട�ിയി�േ�ാ;വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �ഴിമതി�ാട് േക�മാ�ി �തിയ െസ�ൻ ഓഫീസ് ആരംഭി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െല�ിടിയി� �തിയ െസ�� ഓഫീസ്

583. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഒ��ാലം അസം�ി മ�ല�ിെല െല�ിടി േപ�� �ാമപ�ായ�ിെല െല�ിടിയി� �തിയ

െസ��  ഓഫീസ് �ട��തിന് െക.എസ്.ഇ.ബി ഭരണാ�മതി ന�ിയത്

എ�ാെണ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) െല�ിടി െസ�� ഓഫീസ് എ�് യാഥാ���മാ�വാ� കഴി�ം എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

പിലാ�റയി� ൈവദ�തി െസ�� ഓഫീസ്

584. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ക��  ജി�യിെല ക��ാേ�രി മ�ല�ിെല പിലാ�റയി�  ൈവദ�തി െസ��  ഓഫീസ്

ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�െ�ാള�� േക�മായി �തിയ െസ�� ഓഫീസ്

585. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ഇ.ബി �തിയ െസ��  ഓഫീ�ക�  ആരംഭി��തി�� മാനദ���

വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി� േശഷം എ� �തിയ െസ��  ഓഫീ�ക�

ആരംഭി�ി�െ��ം അവ ഏെത�ാെമ�ം ജി� തിരി�് െവളിെ���േമാ;

(സി) മല�റം മ�ല�ിെല മേ�രി ൈവദ�തി സ��ി� പരിധിയി�� വള�വ�ം, കിഴിേ�രി, മേ�രി

േനാ��് എ�ിവ വിഭജി�ണെമ� ദീ�ഘ നാളെ� ആവശ�ം പരിഗണി�് �െ�ാള��

േക�മായി �തിയ െസ�� ഓഫീസ് ആരംഭി�േമാ?

അരി�� െസ�െ� പരിധിയി�� ���ിക�



586. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

���-കാ�ാണി-വാടാന��ി സം�ാന പാത വികസന�മായി ബ�െ�� ���ിക�

നട�വ�� �ല���ം െക  .എസ്.  ഇ.  ബി.  �െട അരി��  െസ�െ� പരിധിയി�

ഉ��മായ ഇല�ിക് േപാ�ക� ��വ�ം മാ�ി �ാപി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� നൽകാേമാ ?

കട�ഴി�റം സബ് േ�ഷ�

587. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഒ��ാലം അസം�ി മ�ല�ി� കട�ഴി�റ�് 33 െക.വി. സബ് േ�ഷ� �ാപി��തിന്

എ�ാണ് തീ�മാനി�െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) കട�ഴി�റം സബ് േ�ഷ�  നി��ി��തിനായി നാളി�വെര സ�ീകരി� നടപടിക�

വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) കട�ഴി�റം സബ് േ�ഷ� എ�് യാഥാ���മാ�വാ� കഴി�ം എ�് വ��മാ�ാേമാ?

ഞാറ�� 110 െക.വി. സ�്േ�ഷ� നി��ാണം

588. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈവ�ി�  നിേയാജക മ�ല�ിെല മാലി�റ�് ഞാറ��  110  െക.വി.  സ�്േ�ഷ�

നി��ാണം നട��തിന് സ��ാ� അ�മതി ന�കിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ി എ�േ��് ആരംഭി�ാനാ�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ���ി ���ീകരി�േ�ാ� അതിെ� �ണഫലം ഏെത�ാം �േദശ�് ലഭി�െമ�ം

അവ എെ��ാെമ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

മറ�� 33 െക.വി. സ�േ�ഷ� നി��ാണം

589. �ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം അ�വദി�െ�� മറ�� 33 െക.വി. സ�േ�ഷെ�

നി��ാണം നിലവി� ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തിയി�  അവേശഷി�� ���ിക�  എേ�ാ�  ���ിയാ�ാനാ�െമ�്

വ��മാ�ാേമാ?

െക.എസ്.ഇ.ബി. ലിമി�ഡിെല ലാ�് േ�ഡ് ഒഴി�ക�

590. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) െക.എസ്.ഇ.ബി.  ലിമി�ഡി� ലാ�് േ�ഡ് ത�ികയി� ആെക എ� ഒഴി�ക� നിലവി��്;

��ത ഒഴി�ക�  പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച�ി�േ�ാ;  എ�ി�  എ� ഒഴി�ക�  റിേ�ാ��്

െച�ി��്; ഇനി എ� ഒഴി�ക� റിേ�ാ��് െച�ാ� ബാ�ി��്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഈ ഒഴി�ക�  പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച�ി�ിെ��ി�  ഏത് രീതിയിലാണ് ഒഴി�ക�

നിക��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) െക.എസ്. ഇ.ബി.യി� നിലവി�� ഏെത�ാം ത�ികകളിെല ഒഴി�കളാണ് പി.എസ്.സി. വഴി

നിക�ാ�ത്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

വിള�ർ സ�്േ�ഷനിൽ അസി��് എ�ിനിയ�െട അഭാവം

591. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) വിള�രിെല െക എസ് ഇ ബി സബ് േ�ഷനിൽ മതിയായ �ാഫിെ� അഭാവം �വർ�ന�െള

ബാധി��ത് ��യിൽ െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) വിള�ർ സ�്േ�ഷനി�  ഒ� അസി��് എ�ിനിെയെറ നിയമി��തി�� നടപടികൾ

സ�ീകരി�ുേമാ ?

ഇ-വാഹന ചാ�ജിംഗ് േ�ഷ�ക�

592. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

ഇ-വാഹന�� വ��ി�വ�� സാഹചര��ി� നിേയാജക മ�ലാടി�ാന�ി� ചാ�ജിംഗ്

േ�ഷ�ക� �ാപി��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

പാല�ാട് ജി�യി� െെവദ�തി വ��് നട�ിയ ജനകീയ അദാല�്

593. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) പാല�ാട് ജി�യി� െെവദ�തി വ��് നട�ിയ ജനകീയ അദാല�ി� ലഭി� പരാതികെള�റി�്

വിശദീകരണം ന�കാേമാ;

(ബി) വനം വ��ിെ� തട�ം�ലം െെവദ�തി ലഭ�മാകാ�താ�� എ� പരാതികളാണ് ��ത

അദാല�ി� ലഭ�മായത് എ�് നിേയാജകമ�ലാടി�ാന�ി� വ��മാ�ാേമാ;

(സി) വനം വ��ിെ� തട�ം�ലം െെവദ�തി ലഭ�മാകാ�താ�� പരാതിക�  പരിഹരി��തിന്

ഉ�തതലേയാഗം വിളി�ാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ��ത പരാതികളിേ�� എ�േ��് തീ��ക��ി�വാ� കഴി�െമ�് വിശദമാ�ാേമാ?



െവ��മണലിൽ �തിയ െസ�� ആരംഭി�വാ� നടപടി

594. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ക�നാഗ�ളളി േനാ��് ഇല�ി�� െസ�നിെല ഉപേഭാ�ാ��െട ബാ�ല�ം കണ�ിെല��്

െതാടി��  �ാമപ�ായ�ിെല െവ��മണ�  േക�മാ�ി ഒ� �തിയ െസ��

ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി� സാ��താ പരിേശാധന നട�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  പരിേശാധനാ റിേ�ാ��്

ലഭ�മാ�േമാ; വിശദീകരി�േമാ?

ഒ��വണ തീ��ാ�� പ�തി

595. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

വാ� എ��വ��� ആ��ല��� ന���  'ഒ��വണ തീ��ാ��' പ�തി സഹകരണ

വ��് ഏത് മാസം �ത�  ഏത് മാസം വെരയാണ് നട�ിലാ��െത�ം ഈ പ�തി�െട

വിശദാംശ�� എെ��ാെമ�ം വ��മാ�േമാ?

'��െ� ��' പ�തി

596. �ീമതിപി. അയിഷാ േപാ�ി

�ീ.��ഷ� കട��ി

,, പി. ഉ�ി

,, എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സ�കാര� പണമിടപാ�കാ�െട �ഷണ�ി�  നി�ം സാധാരണ�ാെര

ര�ി��തിനായി '��െ� ��' പ�തി ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത പ�തി �കാരം കഴി� സാ��ിക വർഷം എ� �ക വിതരണം െച�ാൻ

സാധി�ി�െ��് അറിയി�േമാ;

(സി) �ാമീണ േമഖലകളി�  പിടി���ാൻ �മി�� േ�ഡ് പലിശ�ാെര ഉ�ലനം െച�ാൻ

��ംബ�ീ�മായി സഹകരി�് എെ��ാം പ�തികളാണ് നട�ിലാ�ാൻ ഉേ�ശി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ?

െകയ� േഹാം പ�തി



597. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകയ�  േഹാം പ�തി �കാരം വിവിധ സഹകരണ ബാ�ക�  വഴി എ� വീ�കളാണ്

നി��ി�െകാ��ാ�  പ�തിയി�ി��െത�ം ഇവയി�  എ� വീ�ക�െട നി��ാണം

���ിയാ�ിെയ�ം എ�െയ�ം ���ിയാ�ാ� അവേശഷി��െ��ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഓേരാ സഹകരണ ബാ�ം ��ത പ�തി �കാരം വീട് നി��ി��തിന് എ� �പയാണ്

നാളി�വെര െചലവാ�ിയി��െത�് വിശദാംശം െവളിെ���േമാ;

(സി) ഏറനാട് നിേയാജകമ�ല�ിെല ഏെത�ാം സഹകരണ ബാ�കളാണ് ��ത പ�തി�മായി

സഹകരി��ത്; ��ത ബാ�ക� എ� വീ�ക� ���ിയാ�ിയി��്; വിശദാംശം ന�േമാ?

േകരള ബാ�് �പീകരണം

598. �ീ.അനി� അ�ര

,, എ.പി. അനി� �മാ�

,, അ�വ� സാദ�്

,, ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള ബാ�് �പീകരണ�മായി ബ�െ��് അ�ിമ അ�മതി ലഭി��തിനായി ജി�ാ

സഹകരണബാ�ക�െട കി�ാ�ട�ം, ന��ം ��ിവ�െവ�് നബാ�ഡ് റിേ�ാ��് െച�ി�േ�ാ;

(ബി) വ��ിക��ം,  �ാപന���ം ജി�ാ സഹകരണ ബാ�ക� ന�കിയ വാ��െട തിരി�ടവ്

�ത�മായി കാണി�ാെത വിവിധ ജി�ാ ബാ�ക�െട കണ�ക�  ലാഭ�ിലാ�ി കാണി�തായി

കെ��ിയി�േ�ാ;

(സി) ജി�ാ സഹകരണ ബാ�ക��ം, സം�ാന സഹകരണ ബാ�ക��ം ആ�.ബി.ഐ. നി��ഷി�

�ലധനപര�ാ�ത എ� ശതമാനമായി��;  നിലവി�  ഓേരാ ബാ�ക�െട�ം �ലധന പര�ാ�ത

എ� ശതമാനം ആണ്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത �ലധന പര�ാ�ത സംബ�ി�് ന�കിയ കണ�ി�  നബാ�ഡ് എെ��ി�ം പിശക്

കെ��ിയി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഇ) കണ�കളി� തിരിമറി നട�ി ആ�.ബി.ഐ. നിബ�നക� പാലി�െവ�് െത�ായ കണ�ക�

ന�കിയത് ഏത് സാഹചര��ിലാെണ�ം,  ഇ�രം െത�ായ റിേ�ാ��ക�  ന�കിയ

ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര എ�് നടപടി സ�ീകരി�െവ�ം വ��മാ�േമാ?

േകരള ബാ�് ജീവന�ാ�

599. �ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ജി�ാ സഹകരണ ബാ�കളിെല�ം സം�ാന സഹകരണ ബാ�ിെല�ം ഏെത�ാം

വിഭാഗ�ി�െ��� ജീവന�ാെര േകരള ബാ�ിെല ജീവന�ാരായി പരിഗണി�െമ�്

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ജി�ാ സഹകരണ ബാ�കളിെല കള��  ജീവന�ാെര േകരള ബാ�ിെല ജീവന�ാരാ�വാ�

പരിഗണി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത ജീവന�ാെര�ം േകരളാ ബാ�ിെല ജീവന�ാരായി പരിഗണി�് �ിരനിയമനം ന��േമാ;

വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) േകരള ബാ�് �പീകരി�തി�െട �ാഥമിക സഹകരണ സംഘ����ാ�� �ണ��

വ��മാ�ാേമാ?

േകരള ബാ�് ലാഭകരമാ�ാ�ളള നടപടിക�

600. �ീ.പി.ഉൈബ��

,, സി.മ��ി

,, പി.െക.ബഷീ�

,, എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള ബാ�ിന് റിസ�വ് ബാ�ിെ� അ�ിമാ�മതി ലഭ�മായി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  കാരണ��

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) നബാ�ഡ് മാനദ�ം അ�സരി�് ത�ാറാ�ിയ റിേ�ാ��് �കാരം േകരള ബാ�്

ന��ിലാെണ�ം ഈ �ക റിസ�വ് ബാ�ി� അട�ിെ��ി� അ�ിമ അ�മതി ലഭി�ിെ��ം

അറിയി�് ലഭി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ന��ിലായി�� വിവിധ അെപ�് സംഘ��െട വാ� സ��ാ�  ഏെ���് സം�ാന

സഹകരണ ബാ�ിെന ലാഭ�ിലാ�ിയ� േപാെല േകരള ബാ�ിെ� കി�ാ�ടം ഏെ���ാ�ം ന�ം

തിരി�ട�വാ�ം സാ��ിക �തിസ�ി�ിടയി�ം സ��ാ�  ത�ാറാ�േമാ;  വിശദാംശം

ന��േമാ?

സഹകരണ ബാ�കളിെല ആഡി�്

601. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സഹകരണബാ�ി�ം, പതിനാല് ജി�ാ സഹകരണ ബാ�കളി�ം, കണ�ക� ആഡി�്

െച��തിന് നിലവി�ളള സംവിധാനം എ�ാണ്;  ഇതിനായി എ� ജീവന�ാരാണ്

നി��രായി�ളളെത�ം ഏെതാെ� ത�ികകളിലാെണ�ം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) േകരള ബാ�് �പീകരണേ�ാെട ��ത ജീവന�ാെര �ന�വിന�സിേ�� സാഹചര�ം

ഉ�ായി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?



സഹകരണ ബാ�ക�െട �ന��ാരണ ���ിക�

602. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജനറ�  ഫ�ി�  നി��� �ക വിനിേയാഗി�് �ന��ാരണ ���ിക�  നട��തിന്

സഹകരണ ബാ�ക�  വ��ി�  നി�ം ����  അ�മതി എ�േ���േ�ാെയ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ�ി�  ഇ�ര�ി�� ����  അ�മതി ഇ�ാെത�� ���ിക�  നട�� സഹകരണ

ബാ�ക�െ�തിെര സ��ാ� സ�ീകരി�� നടപടികെളെ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) എറണാ�ളം ജി�യിെല ഏെത�ി�ം സഹകരണ ബാ�ക�  ഇ�ര�ി�  ����

അ�മതിയി�ാെത ജനറ�  ഫ�് വിനിേയാഗി�് �ന��ാരണ ���ിക�  നട�ിയി�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ?

സം�ാന അർബൻ സഹകരണ ബാ�കളിെല വ��ിഗത ഓഹരി പ�ാളി�ം

603. േഡാ.എം. െക. �നീ�

�ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�

,, പി.ഉൈബ��

,, അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സം�ാന അർബൻ സഹകരണ ബാ�കളിെല വ��ിഗത ഓഹരി പ�ാളി�ം അ�

ശതമാനമായി നിജെ���ാൻ തീ�മാനി�ി�േ�ാ; എ�ി� ഇ�കാരം തീ�മാനി�ാ�� കാരണം

വ��മാ�ാേമാ?

േകരള ഹയ�െസ��റി ടീേ��് െവ�െഫയ� േകാ-ഓ�േറ�ീവ് െസാൈസ�ി

604. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം അംഗീകാരം ന�കിയ സംഘ��  /

െസാൈസ�ിക� ഏെത�ാമാെണ�് ജി� തിരി�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇ�ാലയളവി�  അ�കാരം അംഗീകാരം ന���തി�ളള അേപ� നിരസി� സംഘ��  /

െസാൈസ�ിക� ഏെത�ാമാെണ�് ജി� തിരി�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) േകരള ഹയ�െസ��റി ടീേ��് െവ�െഫയ� േകാ-ഓ�േറ�ീവ് െസാൈസ�ി �പീകരി��തിന്

േവ�ി മല�റം േജായി�് രജി�ാ� (ജനറ�)�് അേപ� ന�കിയി�ം (ഫയ� ന�� 1117)

നാളി�വെരയായി അംഗീകാരം ന�കാ�തിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഈ െസാൈസ�ി�് അംഗീകാരം ലഭി��തിന് േവ�ി�� നടപടി�മം വ��മാ�േമാ?



സഹകരണ ബാ�് വാ�ക�

605. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നില��  നിേയാജക മ�ല�ിെല സഹകരണ ബാ�ക�െട കി�ാ�ട��ം റവന� റി�വറി

(ആ�.ആ�) വിവര��ം പ�ായ�് തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) �ളയബാധിത �േദശ�ളിെല സഹകരണ ബാ�് വാ�ക��് േമാറേ�ാറിയം കാലയളവി� പലിശ

ഈടാ�ാ�േ�ാ; എ�ി� ഇത് ഒഴിവാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) �ളയ�ി�  വാസേയാഗ�മ�ാതായി തീ�� വീ�ം �രയിട�ം പണയെ���ി സഹകരണ

ബാ�കളി�  നിെ��� വാ�കളിേ��  ഇള�ക�  അ�വദി�ാ�േ�ാ;  വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�ാേമാ?

സഹകരണ �ാപന�ളിെല അഴിമതി

606. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി� േശഷം സ��ീസ് സഹകരണ ബാ�കളിെല�ം മ�

സഹകരണ �ാപന�ളിെല�ം അഴിമതി തട��തിനായി സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) അഴിമതി നട�ിയ�മായി ബ�െ��് എ� സഹകരണ �ാപന��െ�തിെര നടപടി

സ�ീകരി�ി��്; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

സഹകരണ �ാപന�ളിെല ഓഡി�ിംഗ്

607. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� സഹകരണ �ാപന�ളിെല ഓഡി�ിംഗ് ശ�ിെ����തിനായി എെ��ാം

നടപടിക� സ�ീകരി� വ�� എ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഓഡി�ിം�കളിെല കാലതാമസം ഒഴിവാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;  വിശദാംശ��

അറിയി�േമാ?

ധനകാര� ആ�ിെല േഭദഗതി

608. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) 2006െല ധനകാര� ആ�ി�  ആദായനി�തി നിയമ�ിെല  80  (പി)  േഭദഗതി െച�്

01.04.2007 �ത� നാലാം ഉപവ��് ��ിേചർ�ത് സം�ാനെ� സഹകരണ ബാ�കെള

എ�കാരമാണ് ബാധി�ത്; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) സം�ാനെ� സഹകരണ സംഘ���്/ബാ�ക��് ഇതി� ഇളവ് ന�കണെമ�് േക�

ധനകാര� മ�ാലയേ�ാട് ആവശ�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� അതിേ��� �തികരണം എ�ാെണ�്

അറിയി�ാേമാ?

കള�� ഏജ�മാെര �ിരെ���ാ� നടപടി

609. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ാഥമിക സഹകരണ സംഘ�ളി�  അടി�ാന ഘടകമായി േജാലി േനാ�� കള��

ഏജ�മാെര �ിരെ���� കാര�ം അ�ഭാവ���ം പരിഗണി�ാേമാ;

(ബി) സം�ാനെ� �ാഥമിക സഹകരണ സംഘ�ളി� നിലവി� എ� കള�� ഏജ�മാ� േജാലി

േനാ�� എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇവെര �ിരെ�����െകാ�ം ഇവ�െട േസവന േവതന വ�വ�ക� നട�ാ���െകാ�ം

സംഘ���് എ� �പ�െട അധിക ബാധ�ത ഉ�ാ�െമ�് കണ�ാ�ിയി�േ�ാ ?

പ�ികജാതി- പ�ികവ�� സഹകരണ സംഘ��െട �ന��ാരണം

610. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ന��ി� �വ��ി�� എ� പ�ികജാതി പ�ികവ�� സഹകരണ സംഘ��

ഉ�്; ഇവ�െട എ�ം �േത�കം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�രം സഹകരണ സംഘ�െള �ന��രി��തിന് സ�ീകരി� വ�� നടപടിക�

എെ�ാെ�യാണ്; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

കൺസ�മർെഫഡിെ� �വർ�നം

611. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കൺസ�മർെഫഡിെ� �വർ�നം അവേലാകനം െച�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) െഫഡേറഷന് സ��മാ�� നീതി ഗ�ാസ് �ാ�ിെ� കാര�േശഷി ��ത�

�േയാജനെ����തിന് ആവി�രി�ി�� പ�തിക� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) കൺസ�മർ െഫഡ് �ാപന��െട വി�വരവ് വർ�ി�ി��തിനായി ഇതിനകം സ�ീകരി�

നടപടിക�  വ��മാ�േമാ;2017-18  െന അേപ�ി�്  2018-19  �  വി�വരവി�  എ�്

വർ�നവാണ് ഉ�ായെത�് അറിയി�േമാ;



(ഡി) ക�സ�മ�െഫഡിെല ജീവന�ാ�െട എ�ം ശാ�ീയമായി തി�െ���ിയി�േ�ാ;  എ�ി�

അധികമായി കെ��ിയ ജീവന�ാെര എ�കാരമാണ് �ന�വിന�സി�െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ി�  വ�േശഷം കൺസ�മർെഫഡി�  താ�ാലികമാേയാ,  കരാർ

അടി�ാന�ിേലാ ജീവന�ാെര നിയമി�ി�േ�ാ.  എ�ി�  ഓേരാ വിഭാഗ�ി�ം എ�

ജീവന�ാെരയാണ് നിയമി�ത്; വ��മാ�ാേമാ?

ക�സ�മ�െഫഡിെ� ഉ�മനം

612. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം ക�സ�മ�െഫഡിെ� ഉ�മന�ിനായി

ഏെത�ി�ം പ�തിക� നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇതി�െട എെ��ാം �ണപരമായ മാ��� ക�സ�മ�െഫഡിന് ഉ�ായി എ�് അറിയി�േമാ?

സഹകരണ േമഖലയിെല ശ�ള പരി�രണം

613. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ൈ�മറി സഹകരണ േമഖലയിെല ശ�ള പരി�രണ കാലാവധി

അവസാനി�ി�േ�ാ; എ�ി� എ�ാെണ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ��ത േമഖലയി� ശ�ള പരി�രണം നട�ിലാ��തിന് എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

വിശദമാ�ാേമാ?

സഹകരണ ഇല�� ഓഫീസ�മാ�

614. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ

സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സഹകരണ ഇല��  ക�ീഷ�  നിയമ�കാരം എ�ാ ജി�കളി�ം സഹകരണ ഇല��

ഓഫീസ�മാെര നിയമി�ണെമ�് നിബ�ന�േ�ാ;  എ�ി�  ഇതിനകം എ�േപെര

നിയമി�െവ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന സഹകരണ ബാ�ി�ം, ജി�ാ സഹകരണ ബാ�കളി�ം ഓഡി�് നട�� സം�ാന

സഹകരണ വ��ിെല േജായി�് ഡയറ��മാെര ��ത ത�ികകളി�  നിയമി�� കാര�ം

പരിഗണി�േമാ;

(സി) േകരള ബാ�് �പീകരണേ�ാെട ജീവന�ാെര �ന�വിന�സിേ�� സാഹചര��ി� േമ�റ�

ത�ികയി�  സഹകരണ വ��ിെല േജായി�് ഡയറ��മാെര �ന�വിന�സി�� കാര�ം

പരിഗണി�ാേമാ?



ജി�ാ സഹകരണ ബാ�് �ാ��്/കാഷ�� റാ�് പ�ിക

615. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016  �  നിലവി�  വ� ജി�ാ സഹകരണ ബാ�് �ാ��്/കാഷ��  റാ�് പ�ികയി�

എ�േപരാണ് ഉ�െ��ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) അവരി� എ�േപ��് ഓേരാ ജി�ാബാ�ി�ം നിയമനം ന�കിെയ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) 2010  �  നിലവി�  വ� റാ�് ലി�ി�  നി�ം എ� േപ��ാണ് നിയമനം

ന�കിയി��െത�റിയി�ാേമാ;

(ഡി) േകരള ബാ�് �പീകരണ�മായി ബ�െ��് ജി�ാ സഹകരണ ബാ�് നിയമന�ളി�

അ�ഖ�ാപിത നിയമന നിേരാധനം ഏ�െ���ിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) മല�റം ജി�യിെല ���ം എറണാ�ളം ജി�യിെല ഇ�പ�ിര�ം ഒഴി�ക�  പി.എസ്.സി.�്

റിേ�ാ��് െച�വാ� േകരള ൈഹേ�ാടതി ഉ�രവ് ന�കിയി�േ�ാ; ��ത ഉ�രവ് �കാരം

ഒഴി�ക� പി.എസ്.സി�് റിേ�ാ��് െച�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� എ�െകാെ��റിയി�ാേമാ?

സഹകരണ േമഖലയിൽ �ാർ�് �ാ�് �ം

616. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സഹകരണ േമഖലയിൽ �ാർ�് �ാസ് ��കൾ നിർ�ി��ത് സംബ�ി� �േരാഗതി

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) പ�ാ�ി മ�ല�ിൽ ഇതിനായി ഏെതാെ� ��കളാണ് തിരെ���ി��ത്;  ഇതിെ�

�േരാഗതി വ��മാ�ാേമാ?

അ�ബ� ബാ�ക�െട േമ� ആ�.ബി.ഐ.നിയ�ണം

617. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�ബ�  ബാ�ക�െട േമ�  സഹകരണ വ��ി�� നിയ�ണം എ��് കള�്

ആ�.ബി.ഐ.�െട മാ�ം നിയ�ണ�ിലാ��തി�� നടപടിക�  ആ�.ബി.ഐ.

ആരംഭി�തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) സം�ാനെ� അ�ബ�  ബാ�കളി�  സഹകരണ വ��ിെല അസി��് ഡയറ��മാ�,

ആഡി��മാ� എ�ീ �മതലക� വഹി�� എ� ഉേദ�ാഗ�� നിലവി�െ��് അറിയി�ാേമാ;

(സി) അ�ബ�  ബാ�ക�െട നിയ�ണം ആ�.ബി.ഐ.  ഏെ����േതാെട സഹകരണ വ��ിെല

േമ�റ� ഉേദ�ാഗ��െട ത�ിക ന�െ��� സാഹചര�ം

സംജാതമായി�േ�ാെയ�റിയി�േമാ;



(ഡി) ഇ�ാര��ി�� ജീവന�ാ�െട ആശ� അക��തിന് എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�വാ�

ഉേ�ശി��ത്; വ��മാ�േമാ?

േകരളാ �റിസം ഇ��ാ��� ഇ�െവ�്െമ�് ക�നി

618. �ീ.ആ�. രാമച��

�ീമതി ഗീതാ േഗാപി

�ീ.ഇ.െക.വിജയ�

,, �ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരളാ �റിസം ഇ��ാ��� ഇ�െവ�്െമ�് ക�നി (െക.ടി.ഐ.എ�.) എ�ാണ് നിലവി�

വ�െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ക�നി �പീകരി�തിെ� ഉേ�ശ�ല���� വ��മാ�േമാ;

(സി) െക.ടി.ഐ.എ�. �പീകരണം സം�ാന�ിെ� �റിസം വികസന�ിന് ഏെതാെ� തര�ി�

�ത���ാ�െമ�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) െക.ടി.ഐ.എ�. ക�നി�െട �വ��നം വിലയി��ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  ആയതിെ�

കാര��മമായ �വ��ന�ിന് സ�ീകരി�� നടപടിക� അറിയി�േമാ;

(ഇ) ക�നി�െട �വ��നം വി�ലെ����തിന് സ��ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

വിേനാദ സ�ാരിക��് സൗകര��ം �ര��ം

619. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല�� വിേനാദസ�ാരിക��് സൗകര��ം �ര��െമാ���തി�  അനാ�

ഉ�ാ��െവ� റിേ�ാർ�ക� പരിേശാധി�ക��ാേയാ;

(ബി) േത�ടിയി�  േബാ�ിംഗിനിെട �ഴ� വീണ അയർല�് സ�േദശിക�, ആം�ലൻസ്

സൗകര�മി�ാ�തിനാ� ചികി� കി�ാെത മരി� സംഭവം ��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദാംശ��

ന��േമാ;

(സി) േഫാർ�് െകാ�ിയി� നട�ാതയിെല തകർ� �ാബി� ���ി �ി�ീഷ് സ�േദശി�് വാരിെയ�ി�ം

കാലി�ം പരിേ���ം �ടർ�് നാ�കാർ ഇവെര ആ�പ�ിയിെല�ി��മായ സാഹചര�ം

പരിേശാധി�ക��ാേയാ;

(ഡി) വഴിവിള�് ഇ�ാ�തിനാ�  തകർ� �ാബ് ��യി�െ�ടാതി��താേണാ ��ത

അപകട�ി� കാരണം എ�ം എ�ി�  ആയത് പരിഹരി�ാൻ എെ�ാെ� നടപടിക�

സ�ീകരി�െവ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) സം�ാന സർ�ാരിെ� ഔേദ�ാഗിക അതിഥിയായി എ�ിയ േനാബ� സ�ാനിതൻ ൈമ�ി�

ൈലവി�ിെന െപാ�പണി�ട�് ദിവസം കായലി� അേ�ഹം സ�രി� �രവ�ിയി� തട�ി�



സംഭവെ� എ�െനയാണ് വിലയി���ത്; വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(എഫ്) ഇ�രം സംഭവ��  ആവർ�ി�ാതിരി��തിനായി വിേനാദസ�ാര വ��് ഭാവിയി�

എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�േമാ; വിശദാംശ�� ന��േമാ?

�റിസം േമഖലയിെല സൗകര���ം സ�ാര �ര�ിതത��ം

620. �ീ.സി.മ��ി

,, പി.െക.ബഷീ�

,, െക.എ�.എ ഖാദ�

,, പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിന് േകാടി�ണ�ിന് �പ വ�മാനം േനടി����ം ല��ണ�ിന് ആ�ക��്

ഉപജീവനം ലഭ�മാ���മായ �റിസം േമഖലയി�  അതിന�സരി�� സൗകര���ം സ�ാര

�ര�ിതത��ം ഉറ�ാ�ാ� കഴി�ി�േ�ാെയ�് വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) �റിസം േമഖലകളിെല ഭൗതിക സാഹചര��േളാെടാ�ം ആവശ�മായ ചികി�ാ സൗകര���ം

ഏ�െ���വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

�ാമീണ �റിസം േമഖലയിെല വളർ�

621. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ാമീണ �റിസം േമഖലയിെല വളർ� ല��മാ�ി �പീകരി�ി�� പ�തികൾ

എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�േമാ ;

(ബി) 2020 -21 സാ��ികവർഷം ഈ േമഖലയിൽ �ൻഗണന നൽകി നട�ിലാ�ാൻ ഉേ�ശി��

പ�തികൾ ഏെതാെ�യാെണ�് അറിയി�േമാ ?

െകാേറാണ െെവറസ് ബാധ�ം �റിസം േമഖല�ം

622. �ീ.എ�. ഷം��ീ�

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

െകാേറാണ െെവറസ് ബാധ�ലം �റിസം േമഖലയി�  ആഭ��ര,  വിേദശ �റി�ക�െട വരവ്

�റ�ി�േ�ാ എ� കാര�ം സ��ാ�  പരിേശാധി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇത് സംബ�ി��

വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ?

വിേനാദസ�ാര േക��ളിെല മാലിന���ം



623. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വിേനാദസ�ാര േക��ളിൽ �മി���� ൈജവ മാലിന���  ശരിയായ

രീതിയിൽ സം�രി��തിന് വിേനാദസ�ാര വ��് എെ��ി�ം പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) വിേനാദസ�ാര േക��ളിൽ വൻേതാതിൽ �മി���� �ാ�ിക് ��ിക�  ഉ�െ�െട��

മാലിന���  ജലാശയ�ളി�ം മ��ല�ളി�ം നിേ�പി��ത് വലിയ പാരി�ിതിക

�����് കാരണമാ��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(സി) എ�ിൽ ആയത് പരിഹരി��തിേല�ായി സം�ാനെ� �ധാന വിേനാദസ�ാര േക��ളിൽ

ഇതര വ��ക�മായി േച��് പ�തിക� ആവി�രി�് മാലിന� ���ിന് പരിഹാരം കാണാൻ

ത�ാറാ�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

വിേനാദസ�ാരികെള ആക�ഷി��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�

624. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സം�ാന�് കഴി� വ�ഷം വിേനാദ സ�ാരിക�െട എ��ി�  വ��നവ്

ഉ�ായി�േ�ാെയ�ം വിേനാദസ�ാരികെള ��തലായി ആക�ഷി��തിന് എെ�ാെ�

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�ം വ��മാ�ാേമാ?

വിേനാദസ�ാരികെള ആക�ഷി��തി�� പ�തിക�

625. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�

,, േറാജി എം. േജാ�

,, വി.പി.സജീ��

,, അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 'ൈദവ�ിെ� സ��ം നാട്' വിേനാദ സ�ാരികെള ആക�ഷി�� കാര��ി� പി�ിലാെണ�്

േക� സ��ാരിെ� സാ��ിക സ�േ� �ചി�ി��േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ആഭ��ര സ�ാരികെള ആക�ഷി�� ആദ� അ�് സം�ാന�� തമി�ാട്, ഉ���േദശ്,

ക��ാടക, ആ�ാ�േദശ്, മഹാരാ� എ�ിവയാെണ��ം രാജ�െ� 65 ശതമാനം വിേനാദ

സ�ാരിക�ം േപാ��ത് ��ത സം�ാന�ളിേല�ാെണ��ം വ�തയാേണാെയ�്

െവളിെ���ാേമാ;

(സി) വിേനാദ സ�ാരികെള സം�ാനേ��് ��ത�  ആക�ഷി��തിനായി,  ഇതര

സം�ാന�� നട�ിലാ�� തര�ി�� പ�തിക� നട�ിലാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ

എ�റിയി�ാേമാ?



േകരള േ�ാഗ് എ�്��് പ�തി

626. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �റിസം വ��ിെ� േകരള േ�ാഗ് എ�്��് എ� പ�തി�െട നട�ി�രീതി വിശദമാ�ാേമാ;

എ�ാ വ�ഷ�ം ��ത പ�തി നട�ാ��േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തിയി�െട സ��ാ� ല��മി��ത് എ�ാെണ�് െവളിെ���ാേമാ;

(സി) ��ത പ�തിയിേല�് വിവിധ രാജ��ളി�  നി�� േ�ാഗ�മാെര തിരെ����ത്

എ�െനയാണ്; മാനദ���ം തിരെ���് രീതി�ം വ��മാ�ാേമാ?

�സിരിസ് െഹറിേ�ജ് േ�ാജ�ിെ� വികസനം

627. �ീ.സി. ദിവാകര�

,, ജി.എസ്.ജയലാ�

,, ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

�ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �സിരിസ് െഹറിേ�ജ് േ�ാജ�് എ��െകാ�് ഉേ�ശി��ത് എെ�ാെ�യാെണ�്

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈ േ�ാജ�് ഏത് വ�ഷമാണ് ആരംഭി�െത�ം അതിെ� ല���ൾ എെ��ാെമ�ം

വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ സ��ാരിെ� കാലയളവി� �സിരിസ് െഹറിേ�ജ് േ�ാജ�ിെ� വികസന�മായി ബ�െ��്

സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) �സിരിസ് െഹറിേ�ജ് േ�ാജ�ിെ� ഭാഗമായി വ�മാനം വ�ധി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഏെത�ാം

മാ���ളിലാണ് വ�മാന വ��ന ഉ�ായെത�് െവളിെ���േമാ?

ഉ�യാ�ാ �റിസം പ�തി

628. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം

,, െക.എം.ഷാജി

,, സി.മ��ി

,, മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഹൗസ് േബാ�് �റിസം പ�തി�് സമാനമായി മലബാറിെല കായ�കളി�െട ഉ�യാ�ാ �റിസം

പ�തി നട�ിലാ�ാൻ തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഈ പ�തി�െട വിശദാംശം നൽ�േമാ?



�വാസിക�െട �നരധിവാസ�ിനായി �റിസം േമഖലയിൽ പ�തിക�

629. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിേദശ രാജ��ളി�  നി�ം ഗ�ഫ് േമഖലയി�  നി�ം ധാരാളം േപ�  െതാഴി�  ന�െ��്

തിരിെകെയ�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) വിേദശ രാജ��ളി� നി�ം �േത�കി�് ഗ�ഫ് നാ�കളി� നി�ം െതാഴി� ന�െ��് തിരിെക

നാ�ിെല�� �വാസിക�െട �നരധിവാസ�ിനായി �റിസം േമഖലയി�  എെ��ാം

പ�തികളാണ് സ��ാ� ആവി�രി�് നട�ിലാ�ി വ��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ?

വിേനാദസ�ാര േമഖല�� േക� ബജ�ിെല പ�തിക�

630. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിേനാദസ�ാര േമഖല�് ഉേ�ജനം പക�� വിവിധ പ�തിക�  2020-21  െല േക�

ബജ�ി� �ഖ�ാപി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാനെ� വിേനാദസ�ാര േമഖല�് ഉേ�ജനം ന��� ഏെതാെ� പ�തികളാണ്

ഇതി� ഉ�െ�ാ�ി�ി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) യാെതാ� പ�തി�ം �ഖ�ാപി�ി�ിെ��ി�  അതി�� സം�ാന സ��ാരിെ� �തിേഷധം

േക�സ��ാരിെന േരഖാ�ലം അറിയി�ി�േ�ാെയ�് െവളിെ���േമാ?

േകാവളം �റിസം േമഖല

631. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അധി�ത�െട അവഗണന �ലം രാജ�ാ�ര �റി�് േക�മായ േകാവളേ�ാട് �റി�ക�

�ഖംതിരി��െവ� വ�ത ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) �ളയം തക�െ�റി� വിേനാദ സ�ാരേമഖല കരകയ��െവ�് അവകാശെ��േ�ാ�ം

േകാവളം മാ�ം �റിസം േമഖലയി�  നി�ം �റേകാ�് േപായത് എ�െകാെ��്

പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) വിേനാദ സ�ാര വ��് േകാവള�് നട�ിലാ�� വികസന പ�തിക� എെ�ാെ�യാണ്;

നട�വ�ഷെ� സീസ�  ആരംഭി��തിന് ��് വികസന പ�തിക�  ���ിയാ�വാ�

സാധി�ാതി��ത് തിരി�ടിയായി എ�് വിലയി��ിയി�േ�ാ?

വയനാട് ജി�യിെല വിേനാദസ�ാര േമഖല



632. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ി� വ�േശഷം വയനാട് ജി�യിെല വിേനാദസ�ാര േമഖല�മായി

ബ�െ��് നട�ാ�ിവ�� പ�തിക�ം ���ിക�ം എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) എ� േകാടി �പ�െട പ�തിക��ാണ് ഭരണാ�മതി ന�കിയി��െത�ം ��ത

���ിക�െട നിലവിെല അവ�െയെ��ം വിശദമാ�ാേമാ?

പ�ളം പി��ിം �റിസം ഹ�് പ�തി

633. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ശബരിമല�മായി ബ�െ��് േദശീയതല�ി��െ� �േ�യമായ ഒ� തീർ�ാടന േക�മായി

മാറിയി�� പ�ളെ� െകാ�ാര�ം അ�ബ� േ���േള�ം ഉ�െ���ി പി��ിം �റിസം

ഹ�് പ�തി�െട സാധ�ത വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) സമീപ �ല�ളിെല �േ�യമായ തീർ�ാടന േക��െള�ടി ഉ�െ���ി പ�ളം പി��ിം

�റിസം വി�ലെ����തിന് േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) നിലവി�  പ�ളം പി��ിം �റിസം വികസന�ിനായി ഈ സർ�ാർ സ�ീകരി� നടപടിക�

വിശദമാ�ാേമാ?

ഏറ�് െന�ം��് മല �റിസം

634. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�� മ�ല�ിെല ഏറ�് െന�ം��് മല �റിസം പ�തി�െട ഫയ� നടപടി സംബ�ി�

�േരാഗതി�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) പ�നംതി� ഡി .ടി .പി .സി നട�ിലാ�ാ�േ�ശി�� ഈ പ�തി�് ഉപ��മാേ��� റവന�

വ��ിെ� �മി �റിസം വ��് ഏെ����തി�േമ�  നിലനി��� സാേ�തിക തട���

എെ��ാെമ�് അറിയി�േമാ;

(സി) അ�ബ� പ�തി�െട �ാഥമിക �വ��ന���ായി മതിയായ ഫ�് ലഭ�മായി�ം �മി

ലഭ�താ���ി� നിലവി� േനരി�� തട��� പരിഹരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) �റിസം വ��ിന് �മി ഏെ����തിന് കഴിയി�ാെയ�ി�  റവന� വ��ി�  നി�ം പാ��ിന്

��ത �മി ലഭ�മാ�ി പ�തി നട�ിലാ��തിന് േവ� സഹായക നടപടി സ�ീകരി�േമാ

എ�റിയി�ാേമാ?

മലബാ� റിവ� �യിസ് പ�തി



635. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മലബാ� റിവ� �യിസ് പ�തി�െട �വ��ന �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാരിെ� കാലാവധി��ി�  ��ത പ�തി വിഭാവനം െച� രീതിയി�  ���മാ�ം

നട�ിലാ�ാ� സാധി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

പാപനാശം �റിസം േമഖല�െട അടി�ാന സൗകര� വികസനം

636. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഓേരാ വ�ഷ�ം വ��ലയിെല�� വിേനാദ സ�ാരിക�െട എ��ി�  ഗണ�മായ �റവ്

ഉ�ാ�� എ� വ�ത പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) പാപനാശം �റിസം േമഖല�െട അടി�ാന സൗകര� വികസന�ിനായി �റിസം വ��്

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

(സി) ��ത േമഖല�െട അടി�ാന സൗകര���  ��മ� രീതിയി�  സമയബ�ിതമായി

നട�ിലാ�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

േകാ�ി മ�ല�ിെ� �റിസം �ാധാന�ം

637. �ീ.െക.�. ജനീഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �റിസ�മായി ബ�െ���ി േകാ�ി മ�ല�ി�  �തിയതായി നട�ിലാ�ാ�േ�ശി��

പ�തിക�െട വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) േകാ�ി മ�ല�ിെ� �റിസം �ാധാന�ം പരമാവധി �േയാജനെ���� തര�ി� പ�നംതി�

ജി�യിെല ഇതര �റി�് േക��െള ഉ�െ���ി ഒ� ജി�ാതല �റിസം െന�് വ��് പ�തി

വിഭാവനം െച�് നട�ിലാ�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

പന�ാട് �േദശ�് �റിസം വ��് �വർ�നം

638. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ണി�റ നിേയാജക മ�ല�ിെല ��ളം പ�ായ�ിെല പന�ാട് �േദശ�് �റിസം

വ��്ഏെത�ി�ം �വർ�നം നട�ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം അറിയി�േമാ;

(ബി) ഈ �വർ�ന�ിെ� നിലവിെല �ിതി എെ��് അറിയി�േമാ?

തലേ�രി മ�ല�ിെല �റിസം പ�തിക�



639. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം �റിസം വ��് തലേ�രി നിേയാജക മ�ല�ി�

നട�ിലാ�ിയ�ം നട�ിലാ�ാ�  ഉേ�ശി���മായ പ�തിക�  ഏെതാെ�യാെണ�ത്

അ�വദി� �കയട�ം വ��മാ�ാേമാ?

േതാണി�ടവ് �റിസം പ�തി

640. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േതാണി�ടവ് �റിസം പ�തി�െട ���ീകരണ�ിനായി സ�ീകരി� നടപടിക� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഈ പ�തി എ�േ��് ���ിയാ�ാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

വള�കാട് ദ�ീപ് േക�മാ�ി വിേനാദസ�ാര പ�തി

641. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ���ി�റ നിേയാജക മ�ല�ിെല വള�കാട് ദ�ീപ് േക�മാ�ി വിേനാദസ�ാര പ�തി

നട�ിലാ��തിന് സ��ാ� അ�മതി ന�കിയി�േ�ാ;  എ�ി� വിശദാംശം ഉ�ര� സഹിതം

അറിയി�േമാ;

(ബി) ഈ പ�തി�െട നിലവിെല �ിതിെയെ��ം ഈ പ�തി എ�േ��് ���ീകരി�െമ�ം

വിശദമാ�േമാ?

കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല �റിസം

642. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഈ സ��ാ� അധികാരേമ�േശഷം കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� �റിസം വ��് �േഖന ഏെതാെ�

പ�തികളാണ് നട�ിലാ�ിയി��െത�ം ഇതിനായി എ�േകാടി �പ െചലവാ�ിയി�െ��ം

അറിയി�ാേമാ?

ക�നാഗ�ളളി മ�ല�ിെല �റിസം പ�തിക�

643. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�നാഗ�ളളി നിേയാജകമ�ല�ി� 2016 ഏ�ി� 1� േശഷം നട�ിലാ�ിയി�ളള �റിസം

പ�തിക�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;



(ബി) കേ��ി കായലിെന കായേലാര �റിസം പ�തിയി� ഉ�െ����തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) കേ��ി കായലി�  ചി�മാസ�ിെല ചതയദിനാേഘാഷേ�ാട�ബ�ി�് നട��

�ീനാരായണ േ�ാഫി ജേലാ�വം ലീഗ് മ�ര�ി�  ഉ�െ����തി�� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

���ി�റയിെല പരി�ിതി സൗ�� �റിസം പ�തി

644. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ���ി�റ നിേയാജക മ�ല�ിെല പന�ാട്,  വള�കാട്,  ക�വ�കാട് �ട�ിയ ��തി

സൗ�ര� �േദശ�െള ഉ�െ���ി ഒ� പരി�ിതി സൗഹാ�� �റിസം പ�തി നട�ിലാ��ത്

സ��ാരിെ� പരിഗണനയി� ഉേ�ാ;

(ബി) ഇെ��ി� ഇ�ാര��ിനായി നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

േ�� �മി കേ��ം

645. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� േദവസ�ം േബാ��ക�െട കീഴി�� േ�� �മിയി� വ�േതാതി�� കേ����

കെ��ിയി�േ�ാ എ�റിയി�േമാ;

(ബി) �മി കേ��ം ഒഴി�ി�വാ�  േദവസ�ം ൈ�ബ�ണ�  �പീകരി�െമ� �ഖ�ാപനം

�ാവ��ികമാ�ിയി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  ഇതിനാ�� നടപടിക�  ഏത് ഘ��ിലാണ്;

വിശദമാ�േമാ;

(സി) േദവസ�ം േബാ�ഡിെ� അധീനതയി��ായി���ം അനധി�തമായി കേ�റിയ�മായ എ�

ഏ�� �ലം ഈ സ��ാ� നിലവി� വ�േശഷം ഒഴി�ി�ക��ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഓേരാ േദവസ�ം േബാ�ഡി�ം ഇ�കാരം ഒഴി�ി� വ�വകക�െട കണ�് ലഭ�മാ�േമാ?

�ള��െട�ം കാ�ക�െട�ം സംര�ണം

646. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

േദവസ�ം േബാ�ഡിന് കീഴി� വ�� �ള��ം കാ�ക�ം സംര�ി�ാ� ആവശ�മായ തര�ി��

പ�തിക� വ��ിന് കീഴി� ഉേ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

േകാ�ി ടൗണി� സി.സി.ടി.വി. �ാപി��തി�ളള നടപടി



647. �ീ.െക.�. ജനീഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ശബരിമല വികസന�മായി ബ�െ��് �ധാന ഇട�ാവളമായ േകാ�ി ടൗണി� സി.സി.ടി.വി.

�ാപി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

ശബരിമലയി� ദ�ശനം നട�ിയ തീ��ാടക�െട എ�ം

648. �ീമതിപി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� മ�ല-മകരവിള�് കാലയളവി� ശബരിമലയി� ദ�ശനം നട�ിയ തീ��ാടക�െട

എ�ം ഏ�യാെണ�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) ��ത കാലയളവി� ലഭി� ആെക നടവരവ് എ�യാെണ�റിയി�ാേമാ;

(സി) കഴി� മ�ല മകരവിള�് തീ��ാടന നട�ി�ിനായി േദവസ�ം േബാ�ഡിന് െചലവിേട�ി

വ� �ക എ�യാണ് എ�തിെ� വിശദാംശ�� ന��േമാ?

തി�വിതാം�� േദവസ�ം േബാ�ഡിെ� നിേ�പം

649. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വിതാം�� േദവസ�ം േബാ�ഡിെ� േ���ളി�� സ����ം െവ�ി�ം റിസർവ് ബാ�ിൽ

നിേ�പി�ാൻ തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) സ����ം െവ�ി�ം റിസ�വ് ബാ�ിൽ നിേ�പി�ാൽ േബാ�ഡിന് ഉ�ാ�� േന�ം

എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) തി�വിതാം��  േദവസ�ം േബാ�ഡിെ� സ����ം െവ�ി�ം ഉ��ടിക�െട വിശദമായ

കണെ���് നട�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) മ�് േദവസ��ളി�ം സമാന രീതിയി�� നിേ�പം നട�വാൻ ഉേ�ശ�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ?

െച��രി� തി�വിതാം�� േദവസ�ം േബാ�ഡ് സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�

650. �ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ശബരിമല�െട ഇട�ാവളമായ െച��രി�  മ�ല�ാല�ം അ�ാെത�� സമയ�ളി�ം

ഇതര സം�ാന�ളി�  നി�ം അ�ാെത�ം ല��ണ�ിന് അ���ാ�  വ�േപാ��

സാഹചര��ിൽ ഇവ�െട �ാഥമിക ആവശ����ം വി�മ�ി�ം ആവശ�മായ സൗകര���

വി�ലീകരി��തിന് തി�വിതാം��  േദവസ�ം േബാ�ഡ് സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�

എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;



(ബി) അതി�  അ�� മ�ലകാല�ിന് ��പ് ���ീകരി�വാ�  ല��മി�ി��ത്

എെ��ാമാെണ� വിവരം അറിയി�ാേമാ?

മലബാ� േദവസ�ം േബാ�ഡ് ജീവന�ാ�െട ശ�ളപരി�രണം

651. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മലബാ�  േദവസ�ം േബാ�ഡ് ജീവന�ാ�െട ശ�ളപരി�രണം നട�ിലാ�ാ�ത് �ലം അവ�

േനരി�� ��ി��് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) തി�വിതാം��, െകാ�ി േദവസ�ം േബാ��കളി�  നട�ിലാ�ിയത് േപാ�ളള ശ�ളപരി�രണം

മലബാ� േദവസ�ം േബാ�ഡിെല ജീവന�ാ��് നിേഷധി��ത് ഏത് സാഹചര��ിലാെണ�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) സം�ാനെ� എ�ാ േദവസ�ം േബാ��കളിെല�ം ജീവന�ാ��് ഏകീ�ത രീതിയി�ളള

ശ�രപരി�രണം നട�ിലാ�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ?

സ��ാ� േവതനം പ�� േ��ം �ാനിക�

652. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  േവതനം പ�� എ� േ��ം �ാനിക�മാ�  സം�ാന�െ��് ജി� തിരി�

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ �ാനിക�മാ�� ന��� മാസേവതനം എ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േ��ം �ാനിക�മാ�െട േവതനം വ��ി�ി�ാ�  നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാ എ�്

അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) േ��ം �ാനിക�മാ�െട േവതനം ഇേ�ാ�  സം�ാന�് �ട�ി�ിട��േ�ാ എ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) എ�ി� എ�മാസെ� �ടി�ിക�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

��ം�ളം നവീകരി��തിന് നടപടി

653. െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഇരി�ാല�ട �ട� മാണിക�ം േ���മായി ബ�െ�� ��ം�ളം നവീകരി��തിന് േദവസ�ം

വ��് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

േകരള നിയമസഭാ െസ�േ�റിയ�് , എസ് വി ഉ�ി��� നായ�,



തി�വന��രം, െസ��റി,

25-02-2020

�േ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�ി��.


