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മ�പടി ന��� മ�ിമാ� േചാദ� ന��

ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി : 1974 �ത� 2092 വെര

വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ�� മ�ി : 2093 �ത� 2154 വെര

ൈവദ�തി വ��മ�ി : 2155 �ത� 2214 വെര

സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��്

മ�ി
: 2215 �ത� 2278 വെര

റ�� വില �ിരതാ ഫ�്

1974. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റ�� വില �ിരതാ ഫ�ിേല�ായി  2019-20 സാ��ിക വ�ഷം ബ�ജ�ി� എ� േകാടി

�പ നീ�ിെവ�െവ�ം ഇതി� 2020 മാ��് ഒ�് വെര എ� േകാടി �പ െചലവഴി�െവ�ം

െവളിെ���േമാ;

(ബി) 2019  മാ��് ഒ��ത�  �ഷി�ാ�  ന�കിയ റ�റിന് വില�ിരതാ ഫ�ിെ� ആ��ല�ം

ൈകമാറിയി�ിെ�� പരാതി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഈ സാ��ിക വ�ഷം ഈ ഇന�ി�  എ� േകാടി �പ �ടി�ിക ന�കാ�െ��്

െവളിെ���േമാ?

സ�ദ് വ�വ�െയ ചലനാ�കമാ�ാ�ളള നടപടിക�

1975. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം

െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�

�ീ.വി.െക.�ശാ�്

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സാ��ിക �തിസ�ി ഘ��ി�ം സം�ാന�ിെ� സ�ദ് വ�വ��് ��ികരമായ വള��

െെകവരി�ാനായി�െ��ി�ം േദശീയ തല�ി�ം ആേഗാളതല�ി��ളള മാ��ം �ലം വ�ാപാര



വ�വസായ േമഖലകളി�  നി�ളള നി�തിവ�മാന�ം �വാസികളി�  നി�ളള പണവര�ം

�റയാനിട�ളളതിനാ� സ�ദ് വ�വ�െയ ചലനാ�കമാ�ി വികസനം ��ിരമാ��തിന്

�വാസിക�െട നി�ല സ�ാദ�ം നിേ�പമാ�ാ� പരിപാടി ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(ബി) പണ���ം ഉ�ാകാതിരി��തി� സ��ാ�  െചല� �റ�ാെത നിലനി�േ��ത്

അനിവാര�മായതിനാ� റവന� വര� വ��ി�ി��തി� ജി.എസ്.ടി നി�തി സമാഹരണ�ിെല

കാര��മത വ��ി�ി�ാ� എെ��ാം മാ�ഗ�ളാണ് ആവി�രി�ി�ളളത്;

(സി) നി�തി �ംഖല�് �റ�ളള ഗണ�മായ എ�ം വ�ാപാരികെള കെ��ി രജിേ�ഷ�

എ��ി��തി�ം നി�തി െവ�ി�് അസാധ�മാ�� തര�ി�  ഇ-േവ ബി�  പരിേശാധന

കാര��മമാ�ാ�ം െച�വ�� കാര��� എെ��ാെമ�് അറിയി�ാേമാ?

േക� പ�തി ���ികളിേ�� കരാ�കാർ�് ന�കാ�� �ക

1976. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നട�് സാ��ിക വർഷം നാളി�വെര നിർവഹി� േക� സഹായ�� പ�തി

���ികളിൽ എ� �ക�െട ബി�കൾ കരാ�കാർ�് �ടി�ിക�െ��് അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത �ടി�ിക �ക നട�് സാ��ിക വർഷം നൽ��തിനായി നടപടികൾ

സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

സ�കാര� പണമിടപാ�കാ�െട �വ��ന�ളിെല നിയ�ണം

1977. �ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� �ാമീണ േമഖലയിെല വനിതകെള ��കളായി സംഘടി�ി�് ഈ�ക�  വാ�ി

വാ� ന��� സ�കാര� പണമിടപാ�കാ�െട �വ��ന�� ��യി� വ�ി�േ�ാ;

(ബി) സ�ഫാസി നിയമം ഉപേയാഗി�് �ാമീണ വനിതക�െട വ��ം വീ�ം െെകവശെ����ത്

��യി� വ�ി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഇവെര നിയ�ി��തി�� നിയമ നടപടിക� സ�ീകരി��ത് പരിഗണി�േമാ?

സം�ാന�ിെ� �ന� നി��ാണ�ിന് ആവശ�മായ വാ�

1978. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിെ� �ന�  നി��ാണ�ിന് ആവശ�മായ വാ� വിേദശ ഏജ�സികളി�  നി�ം

സമാഹരി�വാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� ഏെതാെ� ഏജ�സികളി� നിെ��ം, ഓേരാ ഏജ�സി�ം ന�കിയ വാ� �ക�ം

അതിെ� പലിശ നിര�ം തിരി�ടവ് കാലാവധി�ം സംബ�ി� വിശദാംശ��ം ലഭ�മാ�േമാ?



G.O(P) No.16/2017/Fin. ഉ�രവ്

1979. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സ��ാ�  06.02.2017-�  �റെ��വി�  G.O(P)  No.16/2017/Fin.  എ�

ഉ�രവ് സിവി� ���ിക��് മാ�മാേണാ ബാധകമാ��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഉ�രവ് െപാ�േമഖലാ �ാപന���ം ബാധകമാേണാ;  എ�ി�  ഏെതാെ�

െപാ�േമഖലാ �ാപന���ാണ് ഇൗ ഉ�ര�ക� ബാധകമാ��െത�് അറിയി�ാേമാ?

ബി� ഡി�ൗ�ിംഗ് �ീം

1980. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള െെഫനാ�ഷ��  േകാ��േറഷ�  ബി�  ഡി�ൗ�ിംഗ് �ീം നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത �ീം ��ത� േമഖലകളിേല�് വ�ാപി�ി�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) എ� ശതമാനം വാ�ഷിക പലിശയാണ് ബി� �ക ഡി�ൗ�് െച�് ന��േ�ാ� ഇൗടാ�വാ�

തീ�മാനി�ി�ളളെത�് വ��മാ�േമാ?

റാ�ി മ�ല�ി� ആ�ി വികസന ഫ�ി� ഉ�െ���ിയ ���ിക�

1981. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിേയാജകമ�ലം ആ�ി വികസന ഫ�് പ�തിയി�  ഉ�െ���ിയ�ം ഭരണാ�മതി

ലഭി��മായ റാ�ി മ�ല�ിെല ഏെത�ി�ം ���ിക�  ഇനി�ം ���ീകരി�ാ�േ�ാ;

ഉെ��ി� അവ ഏെത�ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ിക��് ന�കിയ ഭരണാ�മതി�െട പക��് ലഭ�മാ�േമാ;  ഇവ

���ീകരി�ാതിരി�ാ� ഉ�ായ കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇവ�െട നി��ാണം ���ീകരി�ാ�  എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ിരി��െത�്

അറിയി�ാേമാ?

ആല�ഴ ജി�യിെല വിവിധ മ�ല�ളി� അ�വദി� പ�തിക�

1982. �ീമതി �. �തിഭ : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം ആല�ഴ ജി�യിെല വിവിധ മ�ല�ളി�

നാളി�വെര അ�വദി�ി�ളള പ�തിക�െട വിശദാംശ��  മ�ല�ം വ��ക�ം തരംതിരി�്

വിശദമാ�ാേമാ?

െകാ�ം ജി�യി� ഭരണാ�മതി ന�കിയി�� കി�ബി പ�തിക�

1983. �ീ.െക.ബി.ഗേണഷ് �മാ�

,, േകാ�� ��േമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബിയി�  ഉ�െ���ി െകാ�ം ജി�യി�  ഭരണാ�മതി ന�കിയി�� പ�തിക�

ഏെത�ാമാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇവയി� ഓേരാ പ�തി�െട�ം നിലവിെല �ിതി വ��മാ�ാേമാ?

2019-20 -െല പ�തി വിഹിത�ി� എസ്.സി./ എസ്.�ി. വിഭാഗ���് നീ�ിെവ� �ക

1984. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2019-20  സാ��ിക വ�ഷെ� ബജ�ി�  സം�ാന പ�തി�െട അട��  �ക േക�

വിഹിതം ഉ�െ�െട എ�യായി�� എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) അതി�  എസ്.സി./  എസ്.�ി.  വിഭാഗ���് നീ�ിെവ�ത് എ�യായി�� എ�്

അറിയി�ാേമാ;

(സി) എസ്.സി./  എസ്.�ി.  വിഭാഗ���് നീ�ിെവ� �കയി�  29.02.2020  വെര എ� �ക

െചലവഴി�; അത് ആെക അ�വദി� �ക�െട എ� ശതമാനമാണ്; വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) എസ്.സി./ എസ്.�ി. വിഭാഗ��െട പ�തി വിഹിത�ി� ഈ സാ��ിക വ�ഷം എെ��ി�ം

െവ�ി�റവ് വ��ിയി�േ�ാ; എ�ി� എ� ശതമാനം; വിശദമാ�ാേമാ?

റവന� എ�ിേമ�് �ക

1985. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016-17  �ത�  2019-20  വെര�� സാ��ിക വ�ഷ�ളിെല റവന� എ�ിേമ�് �ക

എ�യായി�� എ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത സാ��ിക വ�ഷ�ളി�, ഓേരാ വ�ഷ�ം ൈകവരി� റവന� വ�മാനം എ�െയ�്

വിശദമാ�േമാ;

(സി) റവന� എ�ിേമ�ിേന�ാ� റവന� വ�മാനം �റ�വാ��ായ കാരണം വ��മാ�േമാ?



പ�തി ���ിക� �ാബല��ിലാ��തിെല �തിസ�ി

1986. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) വ�മാന�ം െചല�ം ത�ി�� വ�  അ�രം പ�തി ���ിക�  �ാബല��ിലാ��തി�

�തിസ�ി ��ി�െമ� വ�ത വിലയി��ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) പ�തി െചല�ക��ായി നീ�ിെവ� �ക കെ��ാ� സാധി�ാ�തിെ� ഫലമായി കഴി�

��് വ�ഷം �ഖ�ാപിത പ�തിക� െവ�ി���ിയി�േ�ാെയ�് െവളിെ���ാേമാ;  വിശദാംശം

ന��േമാ?

സം�ാന സർ�ാരിെ� വര�ം െചല�ം ത�ി�� അ�രം

1987. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 01.04.2018  �ത�  31.03.2019  വെര�� കാലയളവി�  സം�ാന സർ�ാർ വിവിധ

ആവശ����ായി എ� �ക െചലവഴി�െവ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) 01.04.2018  �ത�  31.03.2019  വെര�� കാലയളവി�  സർ�ാരിെ� വിവിധ

വ�മാന��െട ആെക �ക എ�യായി��െവ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) 01.04.2018  �ത�  31.03.2019  വെര�� �കാരം വര�ം െചല�ം ത�ി�� അ�രം

എ�െയ�് പറയാേമാ?

സം�ാന സ��ാ� െകാ��് തീ�േ�� ബാധ�ത

1988. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി

,, ടി. വി. ഇ�ാഹിം

,, എ� .എ.െന�ി��്

േഡാ.എം. െക. �നീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സാ��ിക വ�ഷം സം�ാന സ��ാ�  െകാ��് തീ�േ�� െമാ�ം ബാധ�തകെള

സംബ�ി�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െപാ�മരാമ�് വ��് േകാൺ�ാ��മാ�, ജലവിഭവ വ��ിെല േകാൺ�ാ��മാ�, തേ�ശ

സ�യംഭരണ വ��ിെല േകാൺ�ാ��മാ�, സാ�ഹിക�ര�ാ െപൻഷ�ക�, ലാൻഡ്

അക�ിസിഷ�  �ട�ി ഏെത�ാം ഇന�ളി�  എ� �ക ഇേ�ാ�  െകാ��് തീ��ാൻ

ബാ�ി��്; ഇവ�െ��ാമായി ഇേ�ാ� �ഷറിയി� എ�് �ക അവേശഷി���്;

(സി) സ��ാരിന് െകാ�� തീ�േ�� ��വ�  ബാധ�ത�ം ഈ സാ��ിക വ�ഷം െകാ��്

തീ��ാ�  കഴി�െമ�് ക��േ�ാ;  ഇെ��ി�  എ� ശതമാനം െകാ��് തീ��ാ�



കഴി�െമ�ാണ് �തീ�ി��ത്; വ��മാ�േമാ?

സം�ാന�ിെ� െപാ�കട�ിെ� വളർ�ാ നിര�്

1989. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�

,, ���ര ര�ാകര�

,, ഇ.െക.വിജയ�

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സർ�ാരിെ� കഴി� ദശാ��ിെല െപാ�കട�ിെ� വളർ�ാ നിര�്

വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സർ�ാരിെ� കാലയളവി�  െപാ� കട�ിെ� വളർ�ാ നിര�ി�  �റ��ായി�േ�ാ;

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സം�ാന സർ�ാരിന് വാ� എ���തി�� പരിധി,  േക� സർ�ാർ നി�യി��ത്

ഏെതാെ� മാനദ���െട അടി�ാന�ിലാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) സം�ാന സർ�ാരിന് ലഭ�മാ�� വിേദശസഹായ വാ�ക�, വിേദശസഹായ പ�തിക��്

മാ�മാേണാ െചലവഴി��ത്; വ��മാ�േമാ;

(ഇ) സം�ാന സർ�ാർ വാ� എ��� �ക �ർ�മാ�ം ആ�ി വികസന �വർ�ന���്

ഉപേയാഗി�� തര�ി�� ധനകാര� മാേന�െമ�് ആവി��രി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

നി�തി വ�മാന�ിെല വ��നവ്

1990. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നി�തി വ�മാന�ി�  എ� ശതമാനം വ��നവാണ്  2019-20  �

ല��മി�ി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത സാ��ിക വ�ഷം 29.2.2020 വെര നി�തി വ�മാന�ി� എ� വള�� േന�വാ�

കഴി�െവ�് െവളിെ���േമാ;

(സി) ബജ�ി�  ല��മി�ി�� വള�� േന�വാ�  കഴിയാതി��ത് നി�തി പിരിവിെല പിടി�േക�ം

അനാ��ം �ലമാെണ�് വിലയി���േ�ാ?

േക� സ��ാ� േകാർ�േറ�് നി�തി െവ�ി�റ�ത്

1991. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:



(എ) േക� നി�തി ഘടനകളി� മാ�ം വ��ിയ നിലവിെല േക� സർ�ാർ,  േകാർ�േറ�് നി�തി

െവ�ി�റ��ം ആയ��ലം സം�ാനെ� �ത�� നി�തി വ�മാനം ഗണ�മായി �റ��ം

��യി�െ��ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�രം േക� സർ�ാർ തീ�മാന��ം �വർ�ന��ം സം�ാന സാ��ിക

അവ�േയ�ം സാ��ിക �വർ�ന�െള�ം എ�ര�ി�  ബാധി��െവ�് ധനകാര�

വ��് പരിേശാധി�േവാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) എ�ി� ആയത് സംബ�ി� �തിസ�ി പരിഹരി�ാൻ ധനവ��് സ�ീകരി�് വ�� �ധാന

�വർ�ന�� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ?

മദ�വി�നയി�െട ലഭി� നി�തിവ�മാനം

1992. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2019-20  സാ��ിക വ�ഷം െഫ�വരി മാസം വെര മദ�വി�നയി�െട ലഭ�മായി�ളള

നി�തിവ�മാനം എ�െയ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) 2018-19 സാ��ിക വ�ഷേ��ാ� എ� ശതമാനം അധികമാണ് ��ത വ�മാനെമ�്

വ��മാ�ാേമാ?

സ��ഘടന ശ�ിെ����തി�� നടപടിക�

1993. �ീ.െക. രാജ�

,, ആ�. രാമച��

,, ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) രാജ��് നിലനി��� െപാ�വായ സാ��ിക മാ��ം സം�ാന സ��ഘടനെയ ഏെതാെ�

തര�ി� ബാധി�െവ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന�ിെ� തനത് നി�തി വ�മാന�ി�  �റ��ായതിെ� കാരണ��

��ി�ാണി�േമാ;

(സി) സം�ാന�ിെ� തനത് നി�തിേയതര വ�മാനം വ��ി�ി��തിന് സ�ീകരി�� നടപടിക�

വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) പ�തി ആവശ����ം പ�തിേയതര ആവശ����ം േക��ി�  നി�് ലഭി�� നി�തി

വ�മാന�ം ധനസഹായ�ം �റ�വ�� �വണത�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) സം�ാന�ിെ� റവന� വ�മാനം ���തിന് സ��ാ�  സ�ീകരി�ാ�േ�ശി�� നടപടിക�

വിശദമാ�േമാ?



സ��ാരിെ� ക�ാഷ് റിസ�വ് പരിധി

1994. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം സ��ാരിന് റിസ�വ് ബാ�ി�  ഉ�ായിരിേ��

ക�ാഷ് റിസ�വ് പരിധി നിലനി��ാ� സാധി�ാ� സാഹചര���ായി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ഏെത�ാം കാലയളവിലാണ് ഇതിന് കഴിയാതി��ി��െത�ം നിലവി�  എ�

�പയാണ് ക�ാഷ് റിസ�വ് പരിധിയായി നി�യി�ി��െത�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) റിസ�വ് ന�കിയ പരിധി കവി�് ഓവ�  �ാ�ായ ദിവസ��  ഏെതാെ�യാണ്;  ഇതിന്

പലിശ ന�േക�ി വ�ി�േ�ാ;  എ�ി�  എ� �പ ഈ ഇന�ി�  പലിശയായി ന�േക�ി

വ�ി�െ��് വ��മാ�േമാ?

കി�ബി വഴി ഏെ���� പ�തിക��� ധനസമാഹരണം

1995. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബി വഴി ഏെ���� പ�തിക��് ധനം സമാഹരി��ത് എ�കാരമാെണ�്

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) കി�ബി പ�തിക��ായി ഏെതാെ� ധനകാര� �ാപന�ളി� നി�മാണ് ഇതിനകം വാ�

ലഭ�മാ�ിയി��ത്; ഇ�കാരം ഓേരാ ധനകാര� �ാപന�ി� നി�ം സമാഹരി� �ക, അതിന്

ന�േക� പലിശ, തിരി�ടവ് കാലാവധി എ�ിവ വിശദമാ�േമാ?

കി�ബി �േഖന നട�ിലാ�ാ� നി�േ�ശി�ി�� പ�തിക�

1996. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 2016-17,  2017-18  വ�ഷെ� ബ�ജ�ി�  �ഖ�ാപി� ഏെത�ാം പ�തികളാണ് കി�ബി

�േഖന നട�ിലാ�ാ� നി�േ�ശി�ി��ത് എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ പ�തിക�െട ഓേരാ�ിേ��ം നിലവി�� �ിതി സംബ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ?

കി�ബി �ഖാ�ിരം നട�ിലാ�െമ�് �ഖ�ാപി� പ�തിക�

1997. �ീമതിഷാനിേമാ� ഉ�ാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബി �ഖാ�ിരം ഓേരാ ജി�യി�ം നട�ിലാ�െമ�് �ഖ�ാപി� പ�തിക�െട ജി� തിരി��

വിശദാംശം ന��േമാ;



(ബി) ഇതി�  എ� പ�തിക�  ഇതിനകം �ർ�ിയാ�ിെയ�ം,  ഇതിനായി എ�് �ക

െചലവഴി�െവ�ം ജി� തിരി�് വിശദമാ�േമാ?

െമാബിൈലേസഷൻ അഡ�ാൻസ്

1998. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം കി�ബി നട�ിലാ�� പ�തികളി�

െമാബിൈലേസഷൻ അഡ�ാൻസ് ന�കാ�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഉെ��ി�  ഏെതാെ� പ�തിക��ാണ് െമാബിൈലേസഷൻ അഡ�ാൻസ് ഇതിനകം

ന�കിയി��ത്;

(സി) ഓേരാ പ�തി�ം ന�കിയ െമാബിൈലേസഷൻ അഡ�ാൻസിെ� വിശദാംശ�� ന��േമാ?

കി�ബി�െട െ�ഷ�� പ��സ് െവഹി�ിളായി നിേയാഗി�ി�� ഇ�ക� നട�ിയ �മേ��ക�

1999. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബി�െട െ�ഷ��  പ��സ് െവഹി�ിളായി നിേയാഗി�ി�� ഇ�ക�-െ� ���ിെയ

സംബ�ി�് കി�ബി�െട ഇ�െ��� ടീം എെ��ി�ം പരിേശാധന നട�ിയി�േ�ാ; എ�ി�

ഏത് പ�തിയിലായി�� പരിേശാധന നട�ിയെത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത പരിേശാധനയി�  ഇ�ക�  നട�ിയ എെ��ി�ം �മേ��ക�  കെ��ിയി�േ�ാ;

അതിെ� ഫലമായി എ� �ക�െട ന�മാണ് ഉ�ായെത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത �മേ��ക�െട അടി�ാന�ി�  ഇ�ക�-െന ���ിക�  െച��തി�  നി�ം

ഒഴിവാ�വാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ?

കി�ബിയിെല ഓം���മാ� നിയമനം

2000. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബിയി� ��തായി ഓം���ാെന നിയമി�ി�േ�ാ;  എ�ി� ആെരയാണ് നിയമി�െത�്

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) അേ�ഹം ഏെത�ി�ം വിജില�സ് േകസിെല �തിയാേണാ;  എ�ി� േകസിെ� വിശദാംശ��

വ��മാ�േമാ?

കി�ബിയി� ചീഫ് ആഡി�� നിയമനം



2001. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബിയി�  ��തായി ചീഫ് ആഡി�െറ നിയമി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ആെരയാണ്

നിയമി�െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ചീഫ് ആഡി�െറ നിയമി�വാ��ായ കാരണം എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത ത�ിക�െട േസവന േവതന വ�വ�ക� എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദീകരി�ാേമാ?

കി�ബിയി� ഉ�െ���ി നട�ിലാ�െമ�് �ഖ�ാപി� പ�തിക�

2002. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2019-20  െല ബജ�്�സംഗ�ി�  കി�ബിയി�  ഉ�െ���ി നട�ിലാ�െമ�് �ഖ�ാപി�

പ�തിക� ഏെതാെ�യാണ്;

(ബി) ��ത പ�തിക��ായി എ� േകാടി �പ കി�ബിയി�  നി�ം െചലവഴി�െമ�ാണ്

�ഖ�ാപി�ത്;

(സി) 29.02.2020 വെര ഓേരാ പ�തിയി�ം എ� േകാടി �പ കി�ബിയി� നി�ം അ�വദി�െവ�ം

അതി� എ� �ക െചലവഴി�െവ�ം വ��മാ�േമാ?

�ീക��രം-െച�െ�ാ�ി ന�വ� േറാഡിെ� ���ി

2003. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2017-18 െല ബജ�ി� കി�ബി ഏെ���െമ�് �ഖ�ാപി� �ീക��രം-െച�െ�ാ�ി ന�വ�

േറാഡിെ� ���ി ഏ� ഘ��ിലാെണ�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഇതിെ� ആെക എ�ിേമ�് �ക എ�യാെണ�് അറിയി�േമാ;

(സി) ���ി�് അ�മതി ന�കി െട�ഡ� െച�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മ�ട ഗവ�െമ�് ആ��സ്&സയ�സ് േകാേളജിെ� വികസന പ�തി�് കി�ബി അംഗീകാരം

2004. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ�ട ഗവ�െമ�് ആ��സ് &സയ�സ് േകാേളജിെ� അടി�ാന സൗകര� വികസന�ിനായി

ഭരണാ�മതി ലഭി� പ�തി�് കി�ബി അംഗീകാരം ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇെ��ി�  അംഗീകാരം ന���തി�� കാലതാമസം സംബ�ി�� വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) േകാേളജിെ� സമ� വികസന�ിനായി ത�ാറാ�ിയ  7.96  േകാടി �പ�െട വിശദമായ



പ�തി�് കി�ബിയി� നി�ം അംഗീകാരം ന�കാേമാ?

കി�ബി വഴി അ�വദി� േറാ�ക�െട േപ�ക� േഭദഗതി െച��

2005. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബി വഴി അ�വദി� േറാ�ക�െട േപ�ക� േഭദഗതി െച�ാ� സാധ�മാേണാ;

(ബി) നാദാ�രം മ�ല�ി�  2017-18  �  അ�വദി� എടേ�രി-��യി�-��ംചിറ-കായ�ന�ി

േറാഡ് ഒ�ാമേ� റീ�ി�  �ലം ലഭ�മ�ാ� അവ�യി�  എടേ�രി-��ംചിറ-കായപന�ി

എ�്േഭദഗതി അ�വദനീയമാേണാ;

(സി) േഭദഗതി അ�വദനീയമാെണ�ി� നടപടി �മ�� വിശദമാ�ാേമാ?

കി�ബി �േഖന എറണാ�ളം നിേയാജക മ�ല�ി� അ�വദി� പ�തിക�

2006. �ീ.ടി.െജ. വിേനാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബി പ�തി �കാരം എറണാ�ളം നിേയാജക മ�ല�ി�  അ�വദി� പ�തിക�

ഏെത�ാെമ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) അ�വദി� പ�തിക� ഏെതാെ� വ��ക�മായി ബ�െ��താെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇതി� ഭരണാ�മതി ലഭി� ���ിക� ഏെതാെ�െയ�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) അ�വദി� പ�തികളി� ഓേരാ�ിെ��ം നിലവിെല അവ� എെ��് വിശദമാ�േമാ?

വയനാട് ജി�യിെല കി�ബി പ�തിക�

2007. �ീ.ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബി �ഖാ�രം വയനാട് ജി�യി�  നട�ാ�� പ�തിക�  ഏെത�ാമാെണ�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) വയനാട് ജി�യിെല ഓേരാ കി�ബി പ�തി�ം അ�വദി� �ക വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഓേരാ പ�തി�െട�ം നിലവിെല �ിതി വ��മാ�ാേമാ?

പ�തി അട�ലി� െവ�ി�റവ്

2008. �ീ.ടി.െജ. വിേനാദ്

,, എ.പി. അനി� �മാ�

,, േറാജി എം. േജാ�

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



മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സാ��ിക �തിസ�ി�െട അടി�ാന�ി�  സം�ാന�ിെ� അ�� സാ��ിക

വ�ഷെ� വാ�ഷിക പ�തി അട�ലി� െവ�ി�റവ് വ���തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) 2019-20 സാ��ിക വ�ഷെ� പ�തി അട�ലി� എ�് െവ�ി�റവാണ് വ��ിയത്; ഇത്

ഏെതാെ� േമഖലകെളയാണ് ബാധി�ത്;

(സി) തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന��െട പ�തി അട�ലി�  2019-20  സാ��ിക വ�ഷം

എെ��ി�ം െവ�ി�റവ് വ��ിയി�േ�ാ; ഇെ��ി� ��ത �ാപന���ായി നീ�ിെവ�

�കയി� എ�് �ക ഇതിനകം െചലവഴി�; അത് െമാ�ം അട�ലിെ� എ� ശതമാനം വ�ം

എ�റിയി�ാേമാ;

(ഡി) സ��ാ�  േനരി�� സാ��ിക �തിസ�ി തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട വികസന

�വ��ന�െള എ�കാരമാണ് ബാധി�െത�് വിശദമാ�േമാ?

േകാവളം മ�ല�ിെല കി�ബി ���ിക�

2009. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാവളം നിേയാജക മ�ല�ി�  കി�ബി വഴി നി�േ�ശി� ���ിക�  ഏെതാെ�െയ�്

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇതി� ഏെത�ാം ���ിക��് ഭരണാ�മതി ലഭി�െവ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) മ�് ���ിക�െട നിലവിെല �ിതി�ം ഓേരാ ���ി�ം അ�വദി� �ക�െട വിശദവിവര�ം

ന�കാേമാ?

െന�ാറ നിേയാജക മ�ല�ിെല കി�ബി പ�തിക�

2010. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

2016-17,  2017-18  വ�ഷെ� ബ�ജ�ി�  �ഖ�ാപി�് കി�ബിയി�  ഉ�െ���ി

നട�ിലാ�െമ�് �ഖ�ാപി� െന�ാറ നിേയാജകമ�ല�ിെല പ�തിക�  സംബ�ി�

വിശദാംശം ന�കാേമാ?

േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല കി�ബി പ�തിക�

2011. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാതമംഗലം മ�ല�ി�  കി�ബി പ�തി �കാരം അ�വദി�ി�� പ�തിക�

ഏെത�ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;



(ബി) ഇതി�  എ� ���ി ���ീകരി�ി�െ��ം ഓേരാ ���ിക�േട�ം നിലവിെല �ിതി�ം

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇനി ഏെത�ി�ം പ�തി�് കി�ബി അംഗീകാരം ലഭി�ാ�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) കി�ബി അംഗീകാരം ലഭ�മായ ���ികളി� ഏെത�ാം ���ിക� ഇനി�ം ആരംഭി�വാ��്

എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) കി�ബി അംഗീകാരം ലഭി�ി�� ഓേരാ ���ി�ം എ�േ��് ���ീകരി�വാ� കഴി�െമ�ം,

ഓേരാ ���ി�ം േവ�ി അ�വദി�ി�� �ക എ�െയ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

ചാല�ടി മ�ല�ിെല കി�ബി പ�തിക�

2012. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചാല�ടി മ�ല�ി�  കി�ബി ഫ�പേയാഗി�് നട�ാ��തിനായി അ�മതി ലഭി�ി�ളള

പ�തിക�െട വിവരം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) കി�ബി�െട അ�മതി ലഭി��തിനായി സമ��ി�ി�ളള ��ത മ�ല�ി�െ�� ���ിക�

ഏെത�ാമാെണ�ം അവ�് അ�മതി ന���തിന് എെ��ി�ം തട���

നിലവി�േ�ാെയ�ം വ��മാ�ാേമാ?

കാസ�േഗാഡ് ൈബ�ാസിന് കി�ബിയി� നി�് �ക

2013. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി�  കാസ�േഗാഡ് ൈബ�ാസിന് കി�ബിയി�  നി�് എ� �ക

അ�വദി�ി��്;

(ബി) �േദശെ� സഥലം ഉടമക�  േറാഡിന് �ലം ന�കാ�  ത�ാറാകാ�ത് കാരണം ��ത

���ി എസ്.പി.വി.  ആയ ആ�.ബി.ഡി.സി.െക.  ഉേപ�ി�ി�േ�ാ;  വിശദാംശ��

അറിയി�ാേമാ;

(സി) ആയതിന് പകരം മെ�ാ� ���ി ഒെ��ി�ം അ�വദി�ണെമ�വാശ�െ��് �ലം

എം.എ�.എ. ന�കിയ െ�ാേ�ാസലിന് ധനകാര� വ��ിെ� അ�മതി ലഭി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ഇെ��ി�  ധനകാര� വ��ിെ� പ���  1403290/െഎ.എ�.ഡി.  &  പി.ഡ�ള�.ഡി.

ബി3/2019 ന�� ഫയലി� അ��ല നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

െന�മ�ാട് മ�ല�ിെല കി�ബി ���ിക�

2014. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:



(എ) െന�മ�ാട് നിേയാജക മ�ല�ി� കി�ബി �േഖന നട�ിലാ�� ���ിക�െട വിശദവിവരം

ന��േമാ;

(ബി) ഓേരാ ���ി�െട�ം നിലവിെല �ിതി�ം അ�വദി� �ക�ം എ�െയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത മ�ല�ിെല ഏെത�ാം ���ികളാണ് കി�ബി�െട അംഗീകാര�ിനായി

സമർ�ി�ിരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

കി�ബിയി� ഉ�െ���ി േറാഡ് നി��ാണം

2015. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2017-18 ബ �ജ�ി� കി�ബിയി� ഉ�െ���ി നി��ാണം നട��തിന് �ഖ�ാപി� മാ�റ-

പാലാഴി-��ി�ാ�� േറാഡിെ� �രിഭാഗം നി��ാണ�ം െസ��� േറാഡ് ഫ�ി� ഉ�െ���ി

െച� കഴി�തിനാ� ആയതിന് പകരം േവേ�രിമഠം - െച�ി�ടവ് - പരിയ�ാട്- െകാണാറ�്

- െപ�വയ� േറാഡ് കി�ബിയി� ഉ�െ���ി നി��ാണം നട��ത് സംബ�ി� നി�േ�ശം

സ��ാരിെ� പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇ�ാര��ി� സ�ീകരി�വ�� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

കി�ബിയി� ഉ�െ���ിയ ഇ��ി ജി�യിെല േറാ�ക�

2016. �ീ.പി.െജ.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബിയി�  ഉ�െ���ിയ െതാ��ഴ നിേയാജക മ�ല�ിെല െതാ��ഴ കാരിേ�ാട്  -

അ�ിരി - ആന�യം - കാ�ാ� േറാഡ് നവീകരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ഇ��ി ജി�യിെല ��തി�ളം  -  െവ�ിയാമ�ം  -  ഞ���ി  -  േചല�വട് േറാഡ് കി�ബിയി�

ഉ�െ���ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഇതി� സാ��ികാ�മതി ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ?

��മംഗല�് ൈബ�ാസ് നി��ാണം

2017. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

േദശീയപാതയി�  ��മംഗലം ടൗണിെല ഗതാഗത���് ഒഴിവാ��തിന് കി�ബിയി�

ഉ�െ���ി ൈബ�ാസ് നി��ി�ാ� ആർ.ബി.ഡി.സി.െക. ത�ാറാ�ി സമ��ി� പ�തി�െട

ഒ�ാം ഘ� ���ി�് ധനകാര� അ�മതി ന�കിയി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  അ�മതി ലഭ�മാ�ി

��ത ���ി ആരംഭി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?



എം.എ�.എ. - എ.ഡി.എഫ് പ�തി വിേനാദസ�ാര വ��ിെ� �ല�ളി� നട�ാ��ത്

2018. �ീ.ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എം.എ�.എ.  -  എ.ഡി.എഫ് പ�തിയി�െട വിേനാദസ�ാര വ��ിെ� �ല�്

െപാ�പരിപാടിക�  അവതരി�ി��തിനായി േ�ജ് നിർ�ി��തിന് അ�മതി ന�കാൻ

കഴി�േമാ;

(ബി) വിേനാദസ�ാര വ��ിെ� �ല�ളി� എം.എ�.എ. - എ.ഡി.എഫ് പ�തി നട�ാ��തിന്

ഏെത�ി�ം തര�ി�� തട��� ഉേ�ാ?

എം.എ�.എ. ഫ�് ഉപേയാഗി�് സി.സി.ടിവി ക�ാമറക� �ാപി��ത്

2019. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എം.എ�.എ.-എസ്.ഡി.എഫ്.  ഫ�് ഉപേയാഗി�് ആ�പ�ി,  ബസ് �ാ�ഡ്,  ��  എ�ീ

�ല�ളി�  �ശ�-�വ�  (സി.സി.ടിവി ക�ാമറ-പ�ി�് അ��് സി�ം)  ഉപകരണ��

�ാപി��തിന് നിലവി� ഏെത�ി�ം തര�ി� തട��േ�ാ എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) എം.എ�.എ.�െട �ാേദശിക വികസനഫ�ി� നി�ം �ശ�-�വ� ഉപകരണ�� വാ��തിന്

ധനകാര�വ��് നിലവിെല മാനദ��ളി�  വ�വ� ഉ�െ���ിയി�േ�ാെയ�്

വ��മാ�േമാ; എ�ി� സ��ാ� ഉ�രവിെ� ന��ം തീയതി�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) എം.എ�.എ.�െട �ാേദശിക വികസനഫ�ി� നി�ം സി.സി.ടിവി ക�ാമറക� �ാപി��ത്

സംബ�ി�് ധനവ��ി�  നി�ം വ��മായ നി�േ�ശം ജി�ാകള��മാ��് ന���തിന്

തട��േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

മ�ട നിേയാജകമ�ല�ിെല ആ�ി വികസന പ�തിക�

2020. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2017-18  ആ�ി വികസന പ�തികളി�  മ�ട നിേയാജകമ�ല�ിെല നി��ാണം

���ിയാ�ിയ പാ�്,  പന�ാ�ര,  മ�ട എ�ീ സ��ാ�  ��ക�  നി��ി� ഇന�ി�

െപാ�േമഖല �ാപനമായ െക� സമ��ി� ബി� �ക നാളി�വെര അ�വദി�് ന�കാ�ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� ഇത് ന�കാ�തിന് ഉ�ായ കാലതാമസം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) നിലവിെല െവയിസ് ആ�് മീ�സ് സീനിേയാറി�ി നിലനി��ി െക�-ന് �ക ൈകമാ��തി��

നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ എ�് അറിയി�േമാ?



ഒ��ാലം നിേയാജക മ�ല�ി� ആ�ി വികസന പ�തി

2021. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ി� വ�േശഷം ഒ��ാലം നിേയാജക മ�ല�ി� ആ�ി വികസന

പ�തിയി� ഉ�െ���ി ഏെത�ാം നിർ�ാണ ���ിക� നട�ക��ായി എ�റിയി�ാേമാ;

01/06/2016 �ത� 31/03/2019 വെര�� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) 01/06/2016 �ത� ആ�ി വികസന ഫ�ി� നി�ം �ക അ�വദി�് ഭരണാ�മതി ന�കിയി�ം

നിർ�ാണ ���ി ആരംഭി�ാ� ഏെത�ി�ം ���ി ��യി�െ��ി�േ�ാ;  വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ?

ആ�ിവികസന ഫ�പേയാഗി�� ���ിക� സമയബ�ിതമായി ���ിയാ��

2022. �ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ�ിവികസന ഫ�് ഉപേയാഗി�� ���ിക�  െഡേ�ാസി�് വ��കളായി

െച��തിനാ��ാ�� ഭരണപരമായ കാലതാമസം ഒഴിവാ��തിന് ആവശ�മായ നടപടി

സ�ീകരി�േമാെയ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) െഡേ�ാസി�് വ��ക�  എ� രീതി ഒഴിവാ�ി ���ിക�  ��ത�  േവഗ�ി�

നട�ിലാ��തി�� �തിയ രീതി ആവി�രി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ആ�ി വികസന ഫ�പേയാഗി�� ���ിക�  സമയബ�ിതമായി ���ിയാ��െ��്

ഉറ�വ���തിന് ജി�ാ കള��മാ��് ��ത� നി�േ�ശ�� ന��േമാെയ�് അറിയി�േമാ?

�േദശിക വികസന ഫ�പേയാഗി�് നട�ാ�� ���ിക�െട ബി�ക�

2023. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇേ�ാ�  എം.എ�.എ.മാ�െട �േദശികവികസനഫ�പേയാഗി�് നട�ാ�� ���ിക�െട

ബി�ക� കളക്േ��കളി� നി�ം പാ�ായി ലഭി�ണെമ�ി� എ.ഡി.സി.(ജനറ�), ഫിനാ�സ്

ഓഫീസ�  എ�ിവ�െട പരിേശാധന� േശഷം കള��  �ടി ഫയലി�  ഉ�രവി�ാ�  മാ�േമ

കഴി��� എ�ത് സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇത് ഒേ�െറ

കാലതാമസ�ിനിടയാ�� എ� പരാതി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) നി��ഹണ ഉേദ�ാഗ�നായ ബി ഡി ഓ മാ��് എ�ജിനീയറിംഗ് വിംഗ് ഉെ��ിരിേ�,

അവ�െട സാേ�തിക �ാനെമാ�മി�ാ� എ ഡി സി , ഫിനാ�സ് ഓഫീസ� എ�ിവ� ബി�്

േനാ�ി പാ�ാ�� രീതി� പകരം, ഇേ�ാ� എ�.സി.എഫ്.ആ� -��െ���ിയ ���ിക�െട

ൈഫന�  ബി�ക�  സമ��ി�ക�ം,  ബി.ഡി.ഒ.ന��� �േഫാ�മ�െട അടി�ാന�ി�



അേലാ�്െമ�റ് ന��ക�ം െച�� രീതി എസ്.ഡി.എഫ്.  െ� കാര��ി�ം അവലംബി�ാ�

കാലതാമസം ഒഴിവാ�കയിേ�� എ�് പരിേശാധി�േമാ;

(സി) കളക്േ��കളിെല ഫിനാ�സ് ഓഫീസ�മാ��് േജാലിഭാരം വളെര��ത�  ആകയാ�

എ�.സി.എഫ്.ആ� ബി�ക� പാ�ാ��തിന് സ�ീകരി�� രീതി എസ്.ഡി.എഫ് ബി�ക��ം

ബാധകമാ�ി ഉ�രവ് �റെ��വി�േമാ?

�ാേദശിക വികസന ഫ�ി� അ�വദി� �േ�ാസ�ക��് ഭരണാ�മതി ന���ത് സംബ�ി�്

2024. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എം.എ�.എ.  �ാേദശിക വികസന ഫ�ി�  (എസ്.ഡി.എഫ്.)  അ�വദി��ം എ�ാ�  പല

കാരണ��െകാ�് ഭരണാ�മതി ന�കാ�  ൈവകിയ�മായ �േ�ാസ�ക��് അതാത്

വ�ഷെ� ഫ�ി�  ഉ�െ���ിതെ� ഭരണാ�മതി ന���തിന് നിലവി�  എെ��ി�ം

തട��േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി�് ബ�െ�� കള��മാ��് �േത�ക നി�േ�ശം ന��� കാര�ം പരിഗണി�േമാ;

വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

വട�ാേ�രി നിേയാജകമ�ല�ിെല എം.എ�.എ �െട �േത�ക വികസന ഫ�്

2025. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വട�ാേ�രി നിേയാജകമ�ല�ിെല എം.എ�.എ �െട �േത�ക വികസന ഫ�്

(എസ്.ഡി.എഫ്)  ഉപേയാഗി�്  2016-2017  സാ��ിക വ�ഷം �ത�  നാളി�വെര

ഭരണാ�മതി ന�കിയി�� ���ിക� ഏെതാെ�യാെണ�് വ�ഷം തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതി� ���ീകരി� ���ിക� ഏെതാെ�െയ�് വിശദീകരി�േമാ;

(സി) ���ീകരി�ാ� ���ിക� നിലവി� ഏ� ഘ��ിലാെണ�് വിശദീകരി�േമാ?

��ക��ായി എം.എ�.എ. ഫ�ി� നി�ം കി�ബി�് �ക ൈകമാ��ത്

2026. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ക�  മികവിെ� േക�മാ�� ���ിക��് എം.എ�.എ.  ഫ�്,  േ�ാ�്-

�ാമപ�ായ�ക�  നീ�ിവ�� ഫ�് എ�ിവ കി�ബി ഫ�ിേല�് എ�െന

െകാ��ാനാ�െമ�തിെ� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) കാ�ാ�ട നിേയാജകമ�ല�ി�  നി�ം മലയി�കീഴ് ��  നവീകരണ�ിനായി അ�മതി

ലഭ�മായ ഒ� േകാടി �പ �� നി��ാണ�ിനാ�� കി�ബി�െട ഫ�ിേല�് എ�ിയി�േ�ാ;

ആയതിെ� �ിതി എ�ാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ?



�രിതാശ�ാസ �വ��ന���് േക�സ��ാ� ന�കിയ �ക

2027. �ീ.അ�വ� സാദ�്

,, ഐ.സി.ബാല���

,, വി.ടി.ബ�റാം

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018-�  സം�ാന��ായ മഹാ�ളയ�ിെ� അടി�ാന�ി�  �രിതാശ�ാസ

�വ��ന���് േക�ം ന�കിയ �ക�െട െചലവ് സംബ�ി� വിശദാംശം േക�സ��ാരിന്

െെകമാറിയി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) േക�ം എ�് �കയാണ് ഇൗ ആവശ��ിനായി സം�ാന�ിന് ന�കിയെത�ം സം�ാനം

എ�് �ക�െട കണ�് ഇതിനകം േക��ിന് െെകമാറിെയ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) അവസാനം കണ�് െെകമാറിയ തീയതി എ�ാെണ�് െവളിെ���േമാ; 2018-� അ�വദി�

�ക െചലവഴി�തിെ� കണ�് ��വ�  ന�കാതി��തിനാലാണ്  2019-െല �ളയ�ി�

സം�ാനം �രിതാശ�ാസ ഫ�ിേല�് �ക ആവശ�െ��ി�ം േക�ം പണം അ�വദി�ാതി��ത്

എ� ആേ�പം വ�തയാേണാ;

(ഡി) േക�ം അ�വദി�� പണ�ിെ� െചലവ് സംബ�ി�് �ത�മായ വിവരം സമയബ�ിതമായി

േക��ിന് ന���തി�ം സം�ാന�ിന് അ�ഹതെ�� ആ��ല�ം ലഭി��െവ�്

ഉറ�വ���തി�ം ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സം�ാന�ിെ� സാ��ിക രംഗെ� ആഘാതം പരിഹരി��തിന് സ�ീകരി� നടപടി

2028. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക� സ��ാരിെ� േനാ� നിേരാധനം, ജി.എസ്.ടി .�ട�ിയ പരി�ാര�� സം�ാന�ിെ�

സാ��ിക രംഗ�് ��ി�ി�� ആഘാത�� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ പരി�ാര�� �ലം സം�ാന�ിെ� വ�മാന�ി� വ�ി�� �റ�ക� എ�യാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ; അത് പരിഹരി��തിന് േക� സ��ാ� നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ; േക�

സ��ാ�  ന�പരിഹാര ഇന�ി�  ഇനി�ം �ക ന�കാ�  ബാ�ി�േ�ാ;  എ�ി�

വ��മാ�ാേമാ?

ധനസഹായ�ി�� നിേവദന�ിേ�� നടപടി

2029. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:



(എ) സം�ാന�ിെ� സാ��ിക �ിതി ദിനം�തി പരിതാപകരമായ �ിതിയിേല�് നീ��

സാഹചര��ി�  േക��ിെ� സഹായം ആവശ�െ��് ധനകാര� വ��് മ�ി നിേവദനം

ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത നിേവദന�ിെല �ധാന ആവശ��� എെ�ാെ�യാെണ�ം ഇതിെ� അടി�ാന�ി�

േക� സ��ാ� സം�ാന�ിന് �േത�ക ധനസഹായം അ�വദി�ി�േ�ാെയ��� വിശദാംശം

ന��േമാ?

േക�സ��ാരിെ� നടപടിക�

2030. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േക�സ��ാരിെ� ഏെത�ാം നടപടികളാണ് സം�ാന സ��ാരിെന സാ��ികമായി

����ിലാ��ത് എ�റിയി�ാേമാ; അവ ഒാേരാ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േക�സ��ാരിെ� ഇൗ രീതിയി�ളള സമീപന�ിെനതിരായി സാ��ിക ��ിരത�ായി

ഏെത�ാം ബദ�  മാ����  ആണ് സം�ാന സ��ാ�  ആേലാിചി�വ��ത് എ�്

വ��മാ�ാേമാ?

ചര�് േസവന നി�തി വ��ിെല ത�ികക�െട �ന� നാമകരണം

2031. �ീ.ടി.െജ. വിേനാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന ചര�് േസവന നി�തി വ��ിെല ഉേദ�ാഗ��െട ത�ികക� ഇതര സം�ാന

ചര�് േസവന നി�തി ഉേദ�ാഗ��െടതിന് ത�ല� ത�ിക�മായി �ന�  നാമകരണം

െച���മായി ബ�െ��് എെ��ി�ം ഫയ� സ��ാരിെ� പരിഗണനയി�േ�ാ; ഉെ��ി�

ഫയ� ന�രിെ� വിശദാംശ�� ന�കാേമാ;  ആയതി�േമ� എ�് നടപടി സ�ീകരി� എ�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാനെ� ചര�് േസവന നി�തി ഉേദ�ാഗ�� മ�് സം�ാന�ളിെല ചര�് േസവന

നി�തി ഉേദ�ാഗ��മായി ബ�െ��േ�ാ� ഒേര ത�ികയി� േജാലി െച��വ� ത�ിക �ന�

നാമകരണം െച�ാ�� കാരണം താ� ത�ികയി��വ�മായി ബ�െ�േട�ി വ��ത്

ഒഴിവാ�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

െമഡിെസപ് പ�തി

2032. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

സം�ാന ജീവന�ാ��ം െപ�ഷ�കാ��മായി ഏ�െ���വാ�  ഉേ�ശി�� െമഡിെസപ്

പ�തിയിേല�ായി ഏെത�ാം �ാപന�െളയാണ് സ��ാ�  ലി�് െച�ി�ളളത്;  ഇതി�



ആെരെയ�ി�ം െതരെ���ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?

െപ�ഷ� �ായം ഏകീകരി��തി�ളള നടപടി

2033. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2013-�  പ�ാളി�െപ�ഷ�  പ�തി നട�ിലാ�ിയേ�ാ�  �ത�  സം�ാന സ��ീസി�

വിവിധതരം െപ�ഷ�  �ായമാണ് നിലവി�ളളെത�തിനാ�  െപ�ഷ�  �ായം

ഏകീകരി��തി�ളള നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ഇ�ാര��ി�ളള സ��ാ� നിലപാട് എ�ാണ്; വിശദവിവരം ന��േമാ?

പ�ാളി� െപ�ഷ�

2034. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ാളി� െപ�ഷെ� �ന:പരിേശാധനാ ക�ി�ി�െട റിേ�ാ��് എ�് സ��ാരിന്

സമ��ി�വാനാണ് നി�േ�ശം ന�കിയി��ത്; വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) പി.എഫ്.ആ�.ഡി.എ. ബി�ി� പ�ാളി� െപ�ഷ� പ�തിയി� നി�ം മാ�ം വ��ി �ാ���റി

പ�തി നട�ിലാ��തിനാ�� വ�വ�ക�  സ��ാ�  പരിേശാധി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  വിശദ

വിവരം ന��േമാ?

പ�ാളി� െപ�ഷ� പ�തി

2035. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  ജീവന�ാ�െട പ�ാളി� െപ�ഷ�  പ�തിെയ�റി�് പഠി�ാ�  നിേയാഗി�

ക�ി�ി�െട റിേ�ാ��് എ�േ��് സമ��ി�ം എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) പ�ാളി� െപ�ഷ�  പ�തി സം�ാനെ� എ� െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളി�  നട�ി�

വ��ി എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

പ�ാളി� െപ�ഷ� പ�തി �കാരം സ��ീസി� നി�ം വിരമി�വ�

2036. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ാളി� െപ�ഷ�  പ�തി �കാരം എ� േപ�  സ��ീസി�  നി�ം വിരമി�ി�െ��്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇവ��് മാസം എ� �പയാണ് െപ�ഷ�/ആന�ി�ി ഇന�ി�  ലഭ�മാ��ത് എ�്



വ��മാ�ാേമാ?

പ�ാളി� െപ�ഷ� �നഃപരിേശാധന

2037. �ീമതിപി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  ജീവന�ാ�െട പ�ാളി� െപ�ഷ�  �നഃപരിേശാധന സംബ�ി�് തീ�മാനം

എ��ി�േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി� നടപടി �മ�� നിലവി� ഏ� ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ?

പതിെനാ�ാം ശ�ള ക�ിഷ�

2038. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

പതിെനാ�ാം ശ�ള ക�ിഷെ� �വ��ന��  ���ീകരി��തി�ം ശ�ള പരി�രണ

റിേ�ാ��് സമ��ി��തി�ം കാലപരിധി നി�യി�ി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ; വിശദാംശ��

െവളിെ���ാേമാ?

സ��ാ� ഓഫീ�കളി� �മേ��ക�

2039. �ീ.പി.ഉൈബ��

,, മ�ളാം�ഴി അലി

,, ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ധനകാര� വ��ിെ� പരിേശാധനാ വിഭാഗം  2018-19  വ�ഷ�ി�  വിവിധ സ��ാ�

ഓഫീ�കളി� നട�ിയ പരിേശാധനയി� �മേ��ക� കെ��ിയത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഏെത�ാം വ��കളിലാണ് �മേ��ക�  കെ��ിയത്;  ഇ�ാര��ി�  എെ��ാം

�ട�നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) �മേ��ക�  സംബ�ി�് റിേ�ാ��് ലഭ�മാ�ി മാ�കാപരമായ വ��തല നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാെയ�് വിശദമാ�േമാ?

�ാ��് സംവിധാന�ി�െട ശ�ളം വിതരണം െച�� �ാപന�ളി� പ�ിംഗ് നട�ിലാ��തി��

തീ�മാനം

2040. �ീ.ടി.െജ. വിേനാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:



(എ) �ാ��് സംവിധാന�ി�െട ശ�ളം വിതരണം െച�� �ാപന�ളി�  പ�ിംഗ്

നട�ിലാ��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിെ� ഭാഗമായി മാ��നി�േ�ശ��  �റെ��വി�ി�േ�ാ;  ��ത മാ�� നി�േ�ശ��

എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഒ� മാസം ജീവന�ാ��് പരമാവധി ൈവകിെയ�ാ�� സമയം എ�യായി�ാണ്

നിജെ���ിയി��ളത്;  അതി�  ��ത�  സമയം ൈവകിെയ��വ�െട ശ�ള�ി�  �റവ്

വ��വാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?

ജീവന�ാ�െട ആേരാഗ� ഇ�ഷ�റ�സ് പ�തി

2041. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

സ��ാ� ജീവന�ാ��ം െപ�ഷ�കാ��മായി നട�ാ�� ആേരാഗ� ഇ�ഷ�റ�സ് പ�തി�െട

നിലവിെല �ിതി എ�ാണ്; വിശദവിവര�� ന�കാേമാ?

ഇൗ സ��ാരിെ� കാല�് വാ�ിയ കാ�കെള സംബ�ി� വിവര��

2042. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാരിെ� കാല�് മ�ിമാ��ം,  വ��് േമധാവിക��ം,വിവിധ െചയ�മാ�മാ��ം

ഉ�ത ഉേദ�ാഗ���മായി ആെക എ� കാ�ക�  വാ�ിയി��്;  ഏെത�ാം തര�ി�ളള

കാ�കളാണ് വാ�ിയെത�ം ആ�െ��ാമാണ് ന�കിയി�ളളെത�ം ഒാേരാ�ിെ��ം വില�ം

സംബ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) എ� �പ വെര�ളള കാ�ക�  ഒാേരാ����ം വാ�ാെമ�തിന് ഏെത�ി�ം തര�ി�ളള

നിയ�ണ�� ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;  എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;  ഇൗ നിയ�ണ�ി�

ഇളവ് വ��ി ആ�െ��ാം കാ�ക� വാ��തിന് ധനകാര� വ��് അ�മതി ന�കിയി��്;

വ��മാ�േമാ?

വിദ�ാഭ�ാസ വാ�ാ തിരി�ടവ് സഹായ പ�തി

T 2043.�ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സ��ാരിെ� വിദ�ാഭ�ാസ വാ�ാ തിരി�ടവ് സഹായ പ�തി ��ാം

വ�ഷ�ിേല���േ�ാ�ം ഇ�പ��് ശതമാനം �ക േപാ�ം െചലവഴി�ാനാകാ�

സാഹചര��േ�ാ;  900  േകാടി �പ പ�തി�ായി അ�വദി�തി�  എ� േകാടി �പയാണ്

ഇതിനകം െചലവഴി�ത്;

(ബി) സ��ാരിെ� മാനദ��ളാേണാ പ�തിയി� നി�് �ണേഭാ�ാ�െള അക�ാ� കാരണം;



(സി) െ�ാഫഷണ�  േകാ�ിനായി വാ� എ��വ�  േകാ�് േകരള�ി�  െച�ണെമ�ം െമരി�ി�

�േവശനം േനടണെമ�ം േകാ�് ഫീസ് സ��ാ� നി�േ�ശി�തി� �ട�െത�ം മാനദ��ളി�

നി�േ�ശ�േ�ാ;

(ഡി) െ�ാഫഷണ�  േകാ�ക��ായി �രിപ�ം വിദ�ാ��ിക�ം േകരള�ിന് �റ�് േപാ���ം

േകരള�ി�  പഠി��വരി�  �രിപ��ം മാേനെ��് �ാപന�ി�  പഠി���ം ��ത

�ാപന�ളി�  െമരി�് സീ�ിെല ഫീസി� �കളിലായിരി�ം ഫീെസ� കാര��ം

പരിേശാധി�ക�േ�ാേയാ;

(ഇ) എ�ി� വിദ�ാ��ിക��് �േയാജനകരമായ വിധ�ി� മാനദ��ളി� മാ�ം വ���കാര�ം

സ��ാ� പരിഗണി�േമാ?

വിദ�ാഭ�ാസ േലാണിെ� ഒ��വണ തീ��ാ�ൽ പ�തി

T 2044.�ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിദ�ാഭ�ാസ േലാണിെ� പലിശ�ം പിഴ�ലിശ�ം ഒഴിവാ�ി വിദ�ാ��ിക��് സഹായകരമായ

രീതിയിൽ സ��ാ� �ഖ�ാപി� ഒ��വണ തീ��ാ�ൽ പ�തിയിൽ എ� വിദ�ാ�തഥിക��ാണ്

ആ��ല��� ലഭി�ി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഈ പ�തിയിൽ സം�ാനെ� എ�ാ ബാ�ക�ം സഹകരി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

�തിയ വാഹന�� വാ��തിന് ഉപധനാഭ���നയി� ഉ�െ���ിയി�� �ക

2045. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2019-20 സാ��ിക വ�ഷാവസാനെ� ഉപധനാഭ���നയി� എ� �തിയ വാഹന��

വാ�വാനാണ് �ക ഉ�െ���ിയി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ആ�െ�ാെ�യാണ് �തിയ വാഹന�� വാ��തിന് �ക ആവശ�െ��ി��ത്;

(സി) ��ത വാഹന�� വാ�വാ� ആെക എ�് �ക െചലവാ�െമ�് അറിയി�ാേമാ?

നട�് സാ��ിക വ�ഷെ� ബ�ജ�ി� ഉ�െ���ി ഭരണാ�മതി ന�കിയ നി��ാണ���ിക�

2046. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നട�് സാ��ിക വ�ഷ�ി�(2019-20) നട�ിലാ��തിന് ഉേ�ശി�് സം�ാന ബ�ജ�ി�

ഉ�െ���ിയ െപാ�മരാമ�് േറാ�ക�െട�ം െക�ിട��െട�ം നി��ാണ�ളി� ഭരണാ�മതി

ന�കിയത് �കാര�� ���ിക�െട ആെക �ക ജി� തിരി�് ന�കാേമാ;

(ബി) ഈയിന�ി� 31.01.2020 വെര �ക െചലവഴി�ി�േ�ാ;  എ�ി� ആയതിെ� കണ�ക�

ന�കാേമാ?



ബ�ജ�് േമാണി�റിംഗ് സംവിധാനം

2047. �ീ.പി.െക.ബഷീ�

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം അവതരി�ി� ഓേരാ ബ�ജ�കളി�ം �ഖ�ാപി�

പ�തിക� ഓേരാ വ�ഷ�ം എ� ശതമാനം നട�ിലാ�ിയി��്; വിശദാംശം െവളിെ���േമാ;

(ബി) 2019-20 ബ�ജ�ിെല �ഖ�ാപന�ളി� എ� പ�തിക� നട�ിലാ�ി;  എ� പ�തിക��്

ഭരണാ�മതി െകാ��; വിശദാംശം െവളിെ���േമാ;

(സി) ബ�ജ�കളി�  �ഖ�ാപി�� പ�തിക�  �ത�മായി നട�ിലാ���് എ�് ഉറ�്

വ���തിനായി എെ��ി�ം മാ���� ഉേ�ാ; വിശദാംശം െവളിെ���േമാ;

(ഡി) ഇെ��ി�  ബ�ജ�് �സംഗ�ി�  �ഖ�ാപി�� പ�തിക�  നട�ിലാ��ത് �ത�മായി

േമാണി��  െച��തിനായി ഒ� ബ�ജ�് േമാണി�റിംഗ് സംവിധാനം നട�ിലാ�� കാര�ം

പരിഗണി�േമാ?

േകാതമംഗലം മ�ല�ി� അ�വദി�ി�� ���ിക�

2048. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� കാലയളവി� ബജ�ി� ഉ�െ���ി േകാതമംഗലം മ�ല�ി� അ�വദി�ി��

���ിക� ഏെത�ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ികളി�  ഭരണാ�മതി ലഭി�ി���ം �ക വകയി��ിയി���ം േടാ��

െ�ാവിഷ�  ലഭ�മായി���മായ ���ിക�  ഏെത�ാമാെണ�ം ഓേരാ�ിെ��ം നിലവിെല

�ിതി�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇനി�ം ഭരണാ�മതി ലഭി�ാ� ബ�ജ�് ���ികളി�  േവഗ�ി�  ഭരണാ�മതി

ലഭ�മാ��തിന് േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

ബജ�ി� ഇ�പത് ശതമാനം �ക വകയി��ിയ ���ിക�

2049. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� സം�ാന ബജ�ി�  ഇ�പത് ശതമാനം �ക വകയി��ി നട�് സാ��ിക

വർഷ�ി�  ���ി െച��തിന് തീ�മാനി� ഏെതാെ� ���ിക��് ധനകാര�വ��്

അ�മതി ന�കിയി��്; ജി� തിരി�� വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(ബി) മല�റം ജി�യി� ഇ�കാരം ഇ�പത് ശതമാനം �ക വകയി��ിയി�� ���ിക� നിേയാജക

മ�ലാടി�ാന�ി�  അറിയി�ാേമാ;  ഇതി�  ധനകാര�വ��ിെ� അ�മതി ലഭ�മായത്



ഏതിെനാെ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ?

തി�വന��രം ജി�യി� ഭരണാ�മതി ന�കിയ ���ിക�

2050. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2019-2020  സാ��ിക വ�ഷെ� ബ�ജ�ി�  ഉ�െ���ി തി�വന��രം ജി�യി�

പ�തി�െട  20%  �ക വകയി��ിയ എ� ���ിക��ാണ് ഭരണാ�മതി

ന�കിയി��െത�ം അവ ഏെത�ാെമ�ം �കെയ�െയ�ം മ�ലം തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) െന�മ�ാട് നിേയാജകമ�ല�ിെല ഏെത�ാം ���ിക��ാണ്  20%  �ക

വകയി��ിയെത�ം അതി�  ഏെത�ാം ���ിക��് ഭരണാ�മതി ന�കിെയ�ം

വ��മാ�േമാ;

(സി) 20% �ക ബ�ജ�ി� വകയി��ി ഭരണാ�മതി�ായി സമ��ി� ���ിക��് കാലതാമസം

ഒഴിവാ�ി അടിയ�ിരമായി ഭരണാ�മതി ന���തിന് നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാെയ�്

വ��മാ�േമാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

ഒ��ാലെ� സ��ാ� ��കളിെല െക�ിടനി��ാണ�ി�� ഫ�്

2051. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം ഒ��ാലം അസം�ി മ� ല�ിെല ഏെത�ാം

സ��ാ� ��കളിേല�ാണ് െക�ിട�� നി��ി��തിനായി ഫ�് അ�വദി�ത്;  വിശദാംശം

ന�കാേമാ;

(ബി) ഓേരാ �ളി�ം ഫ�് അ�വദി�തിെ� വിശദാംശം  1/06/2016  �ത�  31/03/2019

വെര�� സാ��ിക വ�ഷെ� അടി�ാനമാ�ി ലഭ�മാ�േമാ?

മാ��വി�� പാേ�ജിെല പ�തിക�

2052. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016-17 െല ���ിയ ബജ�് �സംഗ�ി� മാ��വി�� പാേ�ജി� �ഖ�ാപി� 68 പാല��,

8 െെ� ഓവ�ക�, 4 അ�� പാ�ക�, 17 െെബപാ�ക�, 137 േറാ�ക� , 14 െറയി�േവ

േമ�പാല��  എ�ിവയി�  ഓേരാ വിഭാഗ�ി�ം എ� ���ിക��് ഭരണാ�മതി

ന�കിെയ�ം എ�െയ�ം െട�ഡ� വിളിെ��ം െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) മാ��വി�� പാേ�ജി� ഇതിേനാടകം എ� േകാടി �പ െചലവഴി�ി�െ��് അറിയി�േമാ?



തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട പ�തിവിഹിതം

2053. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2020-21 സാ��ിക വ�ഷം തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന���ായി വിവിധ ശീ�ഷക�ളി�

എ� �പയാണ് വകയി��ിയി�ളളത്;

(ബി) 2018-19,  2019-2020 സാ��ിക വ�ഷ�ളി� പ�തി വിഹിതമായി തേ�ശസ�യംഭരണ

�ാപന���് എ� േകാടി �പ വകയി��ിെയ�ം ഓേരാ വ�ഷ�ം എ� േകാടി

അ�വദി�െവ�ം െവളിെ���േമാ;

(സി) 2019-2020  വ�ഷം തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��  പ�തിവിഹിതമായി െചലവ് െച�്

2021 മാ��് 31-ന് ��പ് സമ��ി�� ബി�ക�െട േപ�െമ�്, നട�് സാ��ിക വ�ഷെ�

പ�തി വിഹിത�ി�െ���ി ന�കാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

വ��ക��് ധനാഭ���നകളി�െട അ�വദി� �ക

2054. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2019-20  സാ��ിക വ�ഷം ഓേരാ വ��ി�ം ധനാഭ���നകളി�െട അ�വദി� �ക

എ�യായി��െവ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ വ��ം 2020 െഫ�വരി 29 വെര എ�് �ക െചലവഴി�; ഇത് അ�വദി� �ക�െട

എ� ശതമാനമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) െമാ�ം അ�വദി� �ക�െട എ� ശതമാനം �കയാണ് പ�തി വിഹിത�ി� നി�ം ഈ വ�ഷം

െവ�ി�റ�െത�് അറിയി�ാേമാ?

2018-19 സാ��ിക വ�ഷെ� ബജ�് നി�േ�ശ��

2055. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018-19 സാ��ിക വ�ഷെ� ബജ�് നി�േ�ശ�ളി� ഏെതാെ� നി�േ�ശ�� ഇതിനകം

നട�ിലാ�ിെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത നി�േ�ശ�ളി�  ഇതിനകം നട�ിലാ�വാ�  സാധി�ാ�ത് ഏെതാെ�െയ�്

വിശദമാ�േമാ?

2020-21- െല ബജ�ി� തി�വന��രം ജി��ായി �ഖ�ാപി� �തിയ പ�തിക�



2056. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2020-21-െല ബജ�ി�  തി�വന��രം ജി��ായി �ഖ�ാപി� �തിയ പ�തിക�

എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തിക��ായി എ�് �ക വകയി��ിയി�െ��് വ��മാ�േമാ?

സാ�ഹിക േ�മ െപ�ഷ� �ടി�ിക

2057. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

സാ�ഹിക േ�മ െപ�ഷ�ക� �ടി�ിക തീ��് ന��� സമയ�് െപ�ഷണ� മരണെ��്

േപായി�െ��ി� മരണമട� തീയതി വെര�� �ടി�ിക െപ�ഷ� ആ�ിത��് ന���തിന്

നിലവി� വ�വ��േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

സാ�ഹ� �ര�ാ െപ�ഷ� മ�റിംഗ്

2058. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സാ�ഹ� �ര�ാ െപ�ഷ� മ�റിംഗ് നടപടിക� ���ീകരി�ി�േ�ാ; ഇതിനകം

എ� േപ� മ�റിംഗ് നട�ി എ�് വിവിധ െപ�ഷ� �ണേഭാ�ാ��െട കാ�ഗറി അ�സരി�്

െവളിെ���േമാ;

(ബി) വിവിധ കാരണ�ളാ�  ഇനി�ം മ�റിംഗ് നട�ാ�  സാധി�ാ� കിട�േരാഗിക��ം

വികലാംഗ��ം മ�് അ�ഹരായ �ണേഭാ�ാ���ം െപ�ഷ�  �ട�� സാഹചര�ം

ഒഴിവാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

അനധി�തമായി ൈക��ിയ സാ�ഹിക �ര�ാ െപ�ഷ� �ക

2059. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ബല�ം,  സ�ഹ�ി�  �യാസം േനരി���മായ ജനവിഭാഗ���് ന��� സാ�ഹിക

�ര�ാ െപ�ഷ� സ��ാ� ജീവന�ാ�ം െപ�ഷ�കാ�ം വാ��തായി കെ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ര�ാെര ക�പിടി��തിനായി എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ത്;  എ� േപ�

അനധി�തമായി െപ�ഷ� വാ��തായി കെ��ിയി��്;

(സി) അനധി�മായി വാ�ിയ �ക തിരി�് പിടി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  വിശദവിവരം

ന��േമാ;

(ഡി) അനധി�തമായി ൈക��ിയ �ക സ��ീസ്  /  ��ംബെപ�ഷ�കാരി�  നി�ം തിരിെക

പിടി�വാ� �ഷറി ഡയറ���് ധനവ��് നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?



സാ�ഹ�േ�മ െപ�ഷ�ക�

2060. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം സാ�ഹ� േ�മ െപ�ഷ�ക�  എ� േപ��്

ന�കിയി��്; വ�ഷം തിരി�� കണ�് ന��േമാ;

(ബി) ഇതിേല�ായി ഓേരാ വ�ഷ�ം എ� �പ വിതരണം െച�ി��്;

(സി) ഏെത�ാം തര�ി�� േ�മ െപ�ഷ�കളാണ് നിലവി�  വിതരണം െച� വ��ത്;  വിശദ

വിവരം ന��േമാ?

ധനകാര� വ��ിെ� അ�ഡി� ഡ് ഏജ�സിക�

2061. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ധനകാര� വ��ിെ� അംഗീകാരേ�ാെട എ� അ�ഡി� ഡ് ഏജ�സികളാണ്

�വ��ി��െത�ം അവ ഏെത�ാം എ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഓേരാ ഏജ�സിക��ം ഏെത�ാം ���ിക�  നട�ിലാ��തിനാണ് അംഗീകാരം

ന�കിയി��െത�് വ��മാ�േമാ?

വളാേ�രി ഫയ� േ�ഷ� നി��ാണം

2062. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മല�റം ജി�യിെല വളാേ�രി ഫയ� േ�ഷ� നി��ാണ�ിനാ�� െ�ാേ�ാസ�ം, എ�ിേമ�ം

ആഭ��ര വ��് ധനവ��ിന് സമ��ി�ി�േ�ാ;  എ�ാണ് സമ��ി�ത്;  ധനവ��ിെല

ഫയലിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ബ�ജ�് െ�ാവിഷ� ഉ�ായി�� ��ത ���ി ധനവ��് പല �ാവശ�ം നിരസി� കാര�ം

പരിേശാധി�േമാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) വ��ാറ വളവി�  ഗ�ാസ് ടാ��  ഉ�െ�െട വാഹന��ം ചര�് വാഹന��ം അപകട�ി�

ആ�േ�ാ�  സഹായ�ിനാ�� ��ത ഫയ�  േ�ഷെ� നി��ാണം ആരംഭി��തിന്

ധനവ��് �േത�ക ഉ�രവ് ന��വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

ഡയാലിസിസ് േരാഗിക��� സാ��ിക സഹായം

2063. �ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ആേരാഗ� ഇ��റ�സ് കാ�ഡ് ഇ�ാ�വ�ം മ�് ചികി�ാ ആ��ല���  ലഭി�വാ�

സാഹചര�മി�ാ� �റ� വ�മാന�ാരായ ഡയാലിസിസ് േരാഗിക�  േനരി�� ��ി��ക�

��യി� െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇവ�െട ദയനീയത കണ�ിെല��് കാ�ണ� സഹായ പ�തിയി�  സാ��ിക സഹായം

അ�വദി��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ?

െഡലിേഗഷ� ഓഫ് ഫിനാ�സ് പവ�

2064. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സാേ�തികാ�മതി,  െട�� െച�ാ�� അധികാരം എ�ിവ താെഴ ത�ി�� ഓഫീസ�മാ��്

െഡലിേഗഷ� ഓഫ് ഫിനാ�സ് പവ� വ��ി�ി�് ന�കിെ�ാ�� ഉ�രവ് ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) െപാ�മരാമ�്,  ഹാ�ബ�  എ�ിനീയറിങ്,  ഇറിേഗഷ�  എ�ീ വ��കളിെല ���ിംഗ്

എ�ിനീയ�, എ�ിക��ീവ് എ�ിനീയ�  എ�ിവ�െട ഓഫീ�കളി�  െഡലിേഗഷ�  ഓഫ്

ഫിനാ�സ് പവ�  വ��ി�ി�് ന�കിയത് കാരണം ��ത ഓഫീ�കളിെല േജാലിഭാരം

വ��ി�തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� ��ത വ��കളിെല േജാലിഭാരം �റ� ഉയ�� ഓഫീ�കളി� നി�ം േജാലിഭാരം

�ടിയ താെഴ ത�ി�� ഓഫീ�കളിേല�് ജീവന�ാെര �ന�വിന�സി�് സാേ�തികാ�മതി,

െട�ഡ� നടപടിക� എ�ിവ കാലതാമസം വ��ാെത െച��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ധനകാര�വ��് �റെ��വി�� ഉ�ര�ക�

2065. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ധനകാര�വ��് �റെ��വി�� ഉ�ര�ക�  െപാ�േമഖലാ �ാപന���് ബാധകമാേണാ

എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഉ�ര�ക� െപാ�േമഖലാ �ാപന���് ബാധകമാകണെമ�ി� ഈ ഉ�ര�കളി�

െപാ�േമഖലാ �ാപന���് പക��് അയ�െകാ��ണം എ�് നി��ഷി��േ�ാ;

ഉെ��ി� ഇത് നട�ാ��തി�� ഉ�ര�ക� ന�കാേമാ?

ചര�്േസവന നി�തി നി��യി��

2066. �ീ.ടി.െജ. വിേനാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക� ചര�് േസവന നി�തി ഉേദ�ാഗ�� �റെ��വി�� നി�തി നി��യ ഉ�രവിെനതിെര

ഫയ� െച�� അ�ീ�കളി� ത��വിഷയ�ിെല �ക�െട ഒ� ശതമാനം ലീഗ� െബനിഫി�്

ഫ�ിേല�് ന�േക�തി�ാെയ�ി�ം സം�ാന ചര�് േസവന നി�തി ഉേദ�ാഗ��െട



ഇ�കാര�� ഉ�രവിെനതിെര ഫയ� െച�� അ�ീ�ക��് ഡി���് ടാ�ിെ� ഒ� ശതമാനം

ലീഗ� െബനിഫി�് ഫ�ിേല�് അടേ��തായി�െ�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇത് പരിഹരി�വാ� എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ:ഉെ��ി� വിശദമാ�േമാ?

ബി� ഡി�ൗ�ിങ് സി�ം

2067. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബി�  ഡി�ൗ�ിങ് സി�ം വഴി സം�ാന�് എ� �പ�െട ബി�ക�  മാറിന�കിെയ�്

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇ�വഴി സ��ാരി��ായ അധിക ബാധ�ത എ�െയ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ബി� ഡി�ൗ�് െച�് ന���തിന് സ��ാരിെന സഹായി� �ാപന�� ഏെത�ാെമ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഓേരാ �ാപന�ം എ� �പ�െട ബി�കളാണ് ഡി�ൗ�് െച�് ന�കിയെത�്

വ��മാ�ാേമാ?

�ഷറി ക�വി� നി��ിയി�� ബി�ക�

2068. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ഷറിയി�  നി�ം െപ�െമ�ിന് ഇേ�ാ�  ഏെത�ാം വിഭാഗ�ിലാണ്

നിയ�ണ�� ഏ�െ���ിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) 2020 െഫ�വരി  29 വെര �ിതല പ�ായ�കളി�ം നഗരസഭകളി�ം പ�തി െചലവിനായി

സമ��ി� ബി�കളി�  എ� േകാടി �പ�െട ബി�കളാണ് െപ�െമ�് ന�കാെത ക�വി�

നി��ിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ �ക അടിയ�രമായി ന�കാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�ഷറി നിയ�ണം

2069. �ീ.തി�വ�� രാധാ���

,, ഐ.സി.ബാല���

,, വി.ടി.ബ�റാം

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് മാസ�ളായി �ട�� �ഷറി നിയ�ണം �ലം െചറിയ �ക�� ബി�ക� േപാ�ം

മാറാനാകാെത പല വ��ക�െട�ം, �ാപന��െട�ം ൈദനംദിന �വ��നം േപാ�ം �ംഭി�



�ിതിവിേശഷം ഉ�ായി�േ�ാ;

(ബി) അ�പതിനായിര�ി�ം അ�് ല��ി�ം ഇട�� ബി�ക�  മാ��തി��  33  അവശ�

ഇന��െട പ�ിക  23  ആയി ���ിയി�േ�ാ;  ഏെതാെ� ഇന�ളി�� ബി�കളാണ് മാറി

ന���െത�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ജി.എസ്.ടി ന�പരിഹാരമായി സം�ാന സ��ാരിന് ലഭി�വാ�� �ടി�ികയി� ഇതിനകം

എ�മാസം വെര�� �ടി�ികക� േക��ി� നി�ം ലഭി�; േശഷി��ത് എ�് �കയാണ്;

(ഡി) ജി.എസ്.ടി. ന�പരിഹാരമായി സം�ാന സ��ാരിന് ലഭി�വാ�� �ടി�ിക �ക ന���ത്

സംബ�ി�് േക� സ��ാ� എെ��ി�ം ഉറ�് ന�കിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

�ഷറിയി� പണമി�ാ�തിനാ� മട�ിയ െച�ക�

2070. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം ധനകാര� �ാപന��, വ��ിക�, കരാ�കാ�

എ�ിവ��് ന�കിയ െച�ക� �ഷറിയി� പണമി�ാ�തിെ� േപരി� മട�ിയി�േ�ാെയ�്

അറിയി�േമാ;

(ബി) �ഷറി അ�ൗ�ി� പണമി�ാ�തിെ� േപരി� ഏെത�ി�ം �ക�� െച�് മട�ിയി�െ��ി�

ആയതിെ� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;  എ� �പ�െട െച�കളാണ് ഇ�ര�ി�

മട�ിയി��െത�് വ��മാ�േമാ?

വർ�ല സ��ഷറി ഓഫീസിന് �തിയ െക�ിടം

2071. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

വർ�ല സ��ഷറി ഓഫീസിന് �തിയ െക�ിടം നിർ�ി��തി�� നടപടി�മ��

വിശദമാ�ാേമാ?

കാസ�േഗാഡ് സബ് �ഷറി ഓഫീസിന് �തിയ െക�ിടം

2072. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് സബ് �ഷറി ഓഫീസിന് �തിയ െക�ിടം നി��ി�ാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ എ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ�ി� ഇതി�� ഭരണാ�മതി�ം സാേ�തികാ�മതി�ം ലഭ�മായി�േ�ാ; എ�ി� എേ�ാഴാണ്

ഇത് ലഭ�മായെത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇതി�� ഭരണാ�മതി �ക എ�യാെണ�ം െട�ഡ� െച�ി�െ��ി� എേ�ാഴാണ് െട�ഡ�



െച�െത�ം െട�ഡ� കാലാവധി എ�യാെണ�ം കരാ�കാര� ആരാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ?

�ഷറികളിെല സംേയാജിത ധനകാര� മാേനെ��് സി�ം

2073. �ീ.എം. സ�രാജ്

,, െക.വി.അ�� ഖാദ�

,, േജാ�ജ് എം. േതാമസ്

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

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ഷറിക�െട സ�ലമായ ആ�നികവ��രണ�ിനായി ഇൗ സ��ാ�

നട�ിലാ�ിയ �വ��ന�� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �ഷറികളി� സംേയാജിത ധനകാര� മാേനെ��് സി�ം നട�ിലാ�ിയ��ല�ളള �േയാജന��

എെ��ാമാണ്; വിശദമാ�േമാ;

(സി) �ഷറികെള�ം ബാ�കെള�ം ത�ി�  ബ�ി�ി�� �വ��ന��  ഏത്

ഘ��ിലാെണ�റിയി�ാേമാ;

(ഡി) �ഷറികളി� എ.ടി.എം. സംവിധാനം ഏ�െ���ാ�േ�ശി��േ�ാ എ�് അറിയി�ാേമാ?

േലാ�റി �േഖന�� വ�മാനം

2074. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം സം�ാന�് �തിയതായി എ� േലാ�റിക�

ആരംഭി�ി�െ��് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം സം�ാന േലാ�റി �േഖന സ��ാരിേല�് എ�

േകാടി �പ വ�ി��്; വ�ഷം തിരി�� കണ�് വ��മാ�േമാ?

ഭാഗ��റി വി�പനയി�െട�ളള വ�മാനം

2075. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2019-20 സാ��ിക വ�ഷം െഫ�വരി മാസം വെര സം�ാന ഭാഗ��റി വി�പനയി�െട

ലഭി� നി�തി വ�മാനം എ�െയ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) 2019-20 സാ��ിക വ�ഷം സം�ാന ഭാഗ��റി സ�ാന �കയായി എ� �ക വിതരണം

െച�െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) 2018-19  സാ��ിക വ�ഷം സം�ാന ഭാഗ��റി വി��നയി�െട ലഭി� വ�മാനം

എ�െയ�് െവളിെ���ാേമാ?



േലാ�റിയി� നി�� വ�മാനം

2076. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േലാ�റിയി� നി�ം �തിവ�ഷം എ� �പയാണ് വ�മാനമായി ലഭി��ത്; ഇത്

നി�തിേയതര വ�മാന�ിെ� എ� ശതമാനമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന�ിെ� വ�മാന�ിെ� നെ�ാ� ശതമാന�ം േലാ�റിയി�  നി�ം ലഭി�ി�ം

സ�ാനാ�ഹരായവ��് യഥാസമയം സ�ാന�ക വിതരണം െച�ാ� സാഹചര�ം

നിലവി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� സ�ാന �കയായി എ� േപ��് ആെക എ� �ക വിതരണം െച�ാ� �ടി�ിക��്;

ഏത് തീയതിവെര സ�ാനം ലഭി�വ��് �ക വിതരണം െച�ി��്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) സ�ാനാ�ഹമായ ടി��് ഹാജരാ�ാ�തിനാ�  സ�ാന�ക ന�കാതി�� വകയി�  ഈ

സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം എ� �ക ലഭി�ി��്; വ��മാ�േമാ;

(ഇ) സമയബ�ിതമായി സ�ാന�ക വിതരണം െച��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദ വിവരം

ന�കാേമാ?

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

2077. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�� �ത� 2020 ജ�വരി 31 വെര േലാ�റിയി� നി�ം ലഭി�

ലാഭവിഹിതം എ�യായി��െവ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതി� കാ�ണ� പ�തി �കാരം വിനിേയാഗി� �ക എ�; വിശദമാ�േമാ?

െക.എസ്.എഫ്.ഇ. ചി�ിക�

2078. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.എഫ്.ഇ.യിെല  574 �ാ�കളിലായി  2017-18,  2018-19 എ�ീ വ�ഷ�ളി�

32.07  േകാടി �പ വീതം ഇ�െസ�ീവ് ന�കിയി��േവാ;  എ�ി�  ആയതിെ� മാനദ�ം

എ�ാണ് എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�െസ�ീവ് ന���ത് ബിസിന�ിെ� അടി�ാന�ിെല�ിരിെ� ര�വ�ഷ�ം ഒേര �ക

ന�കിയിരി��ത് പരിേശാധി�േമാ;

(സി) ഈ ര� വ�ഷ�ം ഓേരാ �ാ�ി�ം ന�കിയ ഇ�െസ�ീവ് സംബ�ി�് വ��മായ വിവരം

ലഭ�മാ�േമാ;



(ഡി) െക.എസ്.എഫ്.ഇ.  വിവിധ �ാപന���ായി ന�കിയി�� േലാ�ക�  തിരിെക

ആവശ�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഏെത�ാം �ാപന�േളാട് തിരിെക ആവശ�െ��ി��്;  ��ത

�ാപന�� േലാ�ക� തിരി�് ന�കിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ഇ) േലാ� ആയി ന�കിയ �ക തിരിെക ന�കാ� �ാപന�� ഏെത�ാെമ�് വ��മാ�േമാ;

(എഫ്) ��മാസ ചി�ികളി�  പല�ം പല �ാ�കളി�ം �ട��തായി�� കാര��ം ആയത്

െക.എസ്.എഫ്.ഇ.�് വ� ന�ം ഉ�ാ�� കാര��ം പരിേശാധി�േമാ;

(ജി) ��മാസ ചി�ിക�  ഇ�പത് ശതമാന�ിലധികം �ട�ം വ�� �ാ�ക�  ഏെത�ാെമ�്

അറിയി�േമാ?

�വാസി ചി�ി വഴി സമാഹരി�ാ�േ�ശി� �ക

2079. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��വ�ഷ�ി��ി� 25000 േകാടി സമാഹരി�െമ� ല��േ�ാെട 2017-18 െല ബജ�ി�

�ഖ�ാപി� �വാസി ചി�ിയി� ഇതിനകം സമാഹരി� �ക എ�െയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) 2017-18 െല ബജ�ി� �ഖ�ാപി� ചി�ിയി� േച��വ��ായി �ഖ�ാപി� �വാസി െപ�ഷ�

പ�തിയി� ആ�െട�ം േപരി� ഇ�വെര ഒ� ഗ� േപാ�ം �ീമിയം അട�ാ� സാഹചര��േ�ാ;

(സി) ചി�ി�ായി ന�കിയ പരസ��ിന് െക.എസ്.എഫ്.ഇ �് ഇതിനകം െചലവായ �ക എ�െയ�്

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) അടി�ാന സൗകര� വികസന�ിന് കി�ബിയിേല�് �വാസി ചി�ി വഴി എ�െമ�് കണ�്

��ിയ 25000 േകാടി �പ ലഭി�ാ� സാഹചര��േ�ാ; വിശദാംശ�� ന��േമാ?

�വാസി ചി�ി�െട പരസ�ം

2080. �ീ.െക.എം.ഷാജി

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �വാസി ചി�ി�െട പരസ��ിനായി നാളി�വെര എ� �പ െചലവഴി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ പരസ��ിനായി ഏെത�ാം ഏജ�സികെളയാണ് �മതലെ���ിയി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഏെത�ാം മാധ�മ�ളി�െടയാണ് �വാസി ചി�ി�ായി പരസ���  ന�കിയി��െത�്

പറയാേമാ?

സ�കാര� ധനകാര� �ാപന�െള നിയ�ി��തിന് നടപടി



2081. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ�കാര� ധനകാര� �ാപന�െള നിയ�ി��തിന് നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െക.എസ്.എഫ്.ഇ. നട�ിലാ�� വിവിധ പ�തിക� �ലം �ാപന�ിെ� ലാഭം വ��ി�തായി

വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

കി�ബിയിേല�� ധനാഗമനം വ��ി�ി��തി�� നടപടിക�

2082. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ്

,, വി. െക. സി. മ�ത് േകായ

,, പി.വി. അ�വ�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ��ികരമായ സാ��ിക വള���ം ഉയ�� സാ�ഹ� വികസന�ം ഉപേഭാഗ

സ��ി�ം നിലനി���തി�ം സ��ഘടന�െട �ിതല�െള�ം ഉേ�ജി�ി�� രീതിയി��

വികസനം സാധ�മാ��തി�ം കി�ബി �േഖന�� �വ��നം ത�രിതെ���ിയി��

സാഹചര��ി�  കി�ബിയിേല�� ധനാഗമനം വ��ി�ി��തി�� നടപടിക�

എെ��ാെമ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) െക.എസ്.എഫ്.ഇ. �േഖന �വാസിക�െട സ�ാദ�ം നിേ�പമാ�ഗ�ിേല�് ആക�ഷി�ാ��

�വാസി ചി�ി പ�തി വി�ലീകരി�് ശ�ിെ���ാനായി പ�തി ��ത�  ആക�ഷകമാ�ാ�

നടപടിെയ��ി�േ�ാ;

(സി) വിേദശ�ളി�� �വാസിക�െ�ാ�ം ഇതര സം�ാന�ളി��വെര�ടി �വാസി ചി�ി

പ�തിയി� ഉ�െ���ി പ�തി വി�ലീകരി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ?

െക.എസ്.എഫ്.ഇ.� നി�ം െപ�ഷ� പ�ിയ ജീവന�ാ�

2083. �ീമതിഷാനിേമാ� ഉ�ാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2014 ആഗ�്  31ന് േശഷം െക.എസ്.എഫ്.ഇ.യി� നി�ം െപ�ഷ� പ�ിയവ�െട എ�ം

അറിയി�േമാ;

(ബി) അതിെല� േപ��് േവ�ി  2018 ഒേ�ാബ�  12െല ൈഹേ�ാടതി വിധി�കാര�� ഉയ��

െപ�ഷന് ആ�പാതികമായ െപ�ഷ� ലഭി��തിനായി െക.എസ്.എഫ്.ഇ. േജായി�് ഓ�ഷ�

ഒ�ി�് ന�കിയി��് എ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) അതിെല� േപ�െട െപ�ഷന് ആവശ�മായ  3എ,  6എ േഫാറ��ം,  മ�് േരഖക�ം

െക.എസ്.എഫ്.ഇ.  എംേ�ായീസ് െ�ാവിഡ�് ഫ�് ഓ�ഗൈനേസഷന് ന�കിയി��്;

വിശദമാ�ാേമാ;



(ഡി) വിരമി� ജീവന�ാ�െട േരഖക�  എംേ�ായീസ് െ�ാവിഡ�് ഫ�് ഓ�ഗൈനേസഷന്

സമ��ി��തിന് �േത�ക ഉേദ�ാഗ�െര െക.എസ്.എഫ്.ഇ.  �മതലെ���ിയി�േ�ാ;

ഇെ��ി�  ഇ�ാര��ി��ാ�� കാലതാമസം ഒഴിവാ�വാനായി �േത�ക ജീവന�ാെര

�മതലെ���േമാ?

െപ�ഷ�േവ�ി�� ഓ�ഷ�

2084. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2014 ആഗ�് 31ന് ��് െക.എസ്.എഫ്.ഇയി� നി�ം െപ�ഷ� പ�ിയവരി� എ� േപ�

ഉയ�� ശ�ള�ിന് ആ�പാതികമായ െപ�ഷ�േവ�ി ഓ�ഷ� ന�കി; അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇ�െന ഓ�ഷ�  ന�കിയ എ� േപ�െട ഉയ�� െപ�ഷന് ആവശ�മായ  3  എ,  6  എ

േഫാറ��ം,  ആവശ�മായ മ�് േരഖക�ം െക.എസ്.എഫ്.ഇ.  എംേ�ായീസ് േ�ാവിഡ�് ഫ�്

ഓ�ഗൈനേസഷന് ൈകമാറിയി��്; വിശദാംശം ന��േമാ?

െക.എഫ്.സി. മല�റം �ാ�ി� നി�ം എ�� േലാ�

2085. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള ഫിനാ�ഷ�� േകാ��േറഷ� മല�റം �ാ�ി� നി�ം �ീമതി �ംതാസ് ബിഗം,  w/o.

ആര�ാട� ഷൗ��് അലി,  ആര�ാട� (H),  നില�� പി.ഒ,  (PAN No:BSWPB7493M)

എ�യാ�  ക����  േലാണായി എ� �കയാണ് എ��െത�ം ഏത് വ�ഷ�ിെല�ം

വ��മാ�ാേമാ; ടിയാ� എ� �ക തിരി�ട�; തീയതി�ം വ�ഷ�ം അട�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത േലാണിെ� �തിമാസ തിരി�ടവ് �ക എ�യായി��െവ�് അറിയി�ാേമാ;  േലാ�

തിരി�ട�ക�െട േ��്െമ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത േലാണിന് ഈടായി ന�കിയ വ���െട വിേ�ജ് സ�െ� ന��, വി�ീ��ം �ട�ിയ

വിവര�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

െക.എസ്.എഫ്.ഇ. ശാഖ

2086. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

െക.എസ്.എഫ്.ഇ.�െട �തിയ ശാഖ ആരംഭി�വാ�� മാനദ��� വിശദമാ�ാേമാ?

പാല�ാട് ജി�യി� െക.എസ്.എഫ്.ഇ.�െട �തിയ �ാ�ക�



2087. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം എ� െക.എസ്.എഫ്.ഇ. �ാ�കളാണ് പാല�ാട്

ജി�യി� ��തായി ആരംഭി�െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) �തിയ െക.എസ്.എഫ്.ഇ.  �ാ�ക�  ആരംഭി��തിന് ഏെത�ാം �ല�ളാണ്

െക.എസ്.എഫ്.ഇ. �െട പരിഗണനയി��െത�ം ��ത �ല�� തീ�മാനി�് ആയതിന്

അ�ിമ അംഗീകാരം ന�കിയി�േ�ാെയ�ം വ��മാ�ാേമാ?

േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല െവ�� നിയമനം

2088. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് ജി�യി� നിലവി� എ� െവ�� ത�ിക ഒഴി�െ��് പറയാേമാ;

(ബി) ഒഴി�് കിട�� െവ�� ത�ികകളി� നിയമനം നട�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; ഇതിെ�

നടപടി�മ�� വിശദമാ�ാേമാ?

കയറിെ��ം കയ� ഉ����െട�ം കയ�മതി

2089. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കയറിെ��ം കയ� ഉ����െട�ം കയ�മതി വ��ി�ി��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) േകരള�ിെല കയ�  സഹകരണ സംഘ��െട �വ��നം ��ത�  കാര��മമാ��തിന്

സ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

കയ� �വ��ിന് �തിയ ഉപേയാഗ േമഖലക�

2090. �ീ.സി.െക. ഹരീ��

,, പി.െക. ശശി

,, െക.�. ജനീഷ് �മാ�

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

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് കയ� വ�വസായ േമഖലെയ �ന��രി��തിെ� ഭാഗമായി കയറിെ��ം കയ�

ഉ����െട�ം െെവവി��വ��രണ�ിനായി ഇൗ സ��ാ�  ഉൗ��ിത നടപടിക�

സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) കയ�  �വ��ിന് �തിയ ഉപേയാഗ േമഖലക�  കെ���തിന് എെ��ാം ഗേവഷണ

�വ��ന�ളാണ് നട�ി വ��െത�് വിശദമാ�േമാ;



(സി) മഹാ�ാഗാ�ീ േദശീയ �ാമീണ െതാഴി�റ�് പ�തിയി�െ���ി മ�്-ജല സംര�ണ

�വ��ന���് കയ� �വ�ം വ�ാപകമായി ഉപേയാഗി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) െപാ�മരാമ�് േറാഡ് നി��ാണ �വ��ന���് കയ�  �വ�ം ഉപേയാഗി��തിന്

േനാഡ� ഏജ�സിയായി േഫാം മാ�ിം�സിെന െതരെ���ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

പര�രാഗത കയ� േമഖല�െട വികസനം

2091. �ീ.െക.�േരഷ് ���്

,, െക. ദാസ�

,, െക.െജ. മാ�ി

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് പര�രാഗത കയ�േമഖലയിെല െതാഴിലാളിക�െട െതാഴി�ം �ലി�ം

സംര�ി��തിനായി സ��ാ� എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(ബി) ഇതിനായി പര�രാഗത േമഖലയി� ഉ�ാദി�ി�� കയ�ം കയ� ഉ����ം ന�ായമായ വില�്

സംഭരി��തിന് ഈ സ��ാ� എെ��ാം പ�തികളാണ് ആരംഭി�ി��ത്;

(സി) പര�രാഗത കയ�  േമഖല�െട വികസന�ിനായി എ�.സി.ഡി.സി.  എെ��ാം

ധനസഹായമാണ് ന�കിവ��ത്; വ��മാ�ാേമാ?

കയ� േമഖല

2092. �ീമതിഷാനിേമാ� ഉ�ാ�

�ീ.അ�വ� സാദ�്

,, തി�വ�� രാധാ���

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െതാ�് സംഭരണ�ം ചകിരി നി��ാണ�ം ഏെ����തിന് നാളിേകര ഉ�ാദക ക�ിനികെള

േ�ാ�ാഹി�ി�െമ� �ഖ�ാപന�ിെ� അടി�ാന�ി�  ഇതിനകം സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ�ാെ�യാണ് എ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) െതാ�് േശഖരി��തി�ം ചകിരി നി��ി��തി�ം ��ംബ�ീ സംഘ�െള

�മതലെ���ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  അവ��് ന��� ആ��ല���  എെ�ാെ�യാണ്

എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) അവ� ഉ�ാദി�ി�� ചകിരി സംഭരി��തിന് ഏ�െ���ിയി�� കാര��� എെ�ാെ�യാണ്;

(ഡി) െച�കിട കയ� ഉ�ാദക� ഉ�ാദി�ി�� കയ� ഉ�����് വില�ിഴിവ് അ�വദി��തി�ം

അവ�െട വിപണന�ി�ം എെ�ാെ� സഹായമാണ് ന���ത് എ�റിയി�ാേമാ?



�തിയ വ�വസായ സംരംഭ�� ആരംഭി��തിന് നടപടി

2093. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �തിയ വ�വസായ സംരംഭ��  ആരംഭി��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �തിയ സംരംഭകെര ഈ േമഖലയിേല�് ആക�ഷി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�

വ��ത്; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) കാ�ഷികാധി�ിത വ�വസായ��  ��ത�  ആരംഭി��തിന് നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാ;

വിശദമ�ാേമാ?

�ിൽ എ���േണ�് െസ��ക�

2094. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�വസായ വ��ിന് കീഴി�  സം�ാനെ� തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ളിൽ �ിൽ

എ���േണ�് െസ��ക� �ട��തിനായി എെ��ി�ം പ�തിക� വിഭാവനം െച�ി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�കാര�� �ി�  എ���േണ�് െസ��ക�െട �വ��ന�ം �ണേഭാ�ാ��െട

െതരെ���ം എ�കാരമാണ്; ഇത് എ�േ��് നട�ിലാ�െമ�് വിശദമാ�േമാ?

ഉ�ീവനം പ�തി

2095. �ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ളയബാധിതരായ െച�കിട വ�വസായ സംരംഭക��് ആശ�ാസം ന��� ഉ�ീവനം പ�തി

നട�ിലാ�വാ� ഉ�ാ�� കാലതാമസ�ിെ� കാരണ�� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ പ�തി �കാരം െച���  മ�ല�ി�  നി�് എ� അേപ�കളാണ് ലഭി�െത�്

അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഇതി� എ�േപ��് സഹായം അ�വദി� എ�് അറിയി�േമാ?

വ�വസായ�� പരി�ിതി സൗ�ദമാ�ാ� നടപടി

2096. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) സം�ാന�് വ�വസായ��  പരി�ിതി സൗ�ദമാ��തിേല�ായി സ��ാ�  എെ��ി�ം

നടപടിക� സ�ീകരി�വ��േ�ാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) എ�ി� വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ?

വ�വസായ���് ന��� ഇള�കളി�െട കാ�ഷിക േമഖല�� േന�ം

2097. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �തിയ വ�വസായ���് ന��� ഇള�കളി�െട കാ�ഷിക േമഖല�്

എെ��ി�ം േന�ം ഉ�ാ�േമാ;

(ബി) എ�ി� വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

ബി.പി.സി.എ�ി� സം�ാന�ിെ� ഓഹരി വിഹിതം

2098. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള സ��ാ�  ��ൈകെയ��് �ാപി� െകാ�ിൻ റിൈഫനറിെയ ബി.പി.സി.എ�.

ഏെ���േ�ാ�  സം�ാന ഓഹരി നിലനി��ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  എ� ശതമാനം;

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവി�  ബി.പി.സി.എ�. േക� സ��ാ�  സ�കാര�വ��രി�ാൻ �നി�േ�ാ�  ��ത

ഓഹരിക��് എെ��ി�ം തര�ി�� മാ�ം സംഭവി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ബി.പി.സി.എ�. സ�കാര� വ��രി�ാ�� േക� സ��ാ�  നീ�ം െകാ�ിയി�

�ാപി�ാ�േ�ശി�� െപേ�ാെകമി��  പാ��് പ�തിെയ ഏെത�ാം തര�ി�

ബാധി�െമ�് വിശദമാ�ാേമാ?

േകരള േ��് ��സ് ആ�ഡ് ഫാ�മസ��ി��സ് ലിമി�ഡ്

2099. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള േ��് ��സ് ആ�ഡ് ഫാ�മസ��ി��സ് ലിമി�ഡിന് വിേദശേ��് മ��് കയ�മതി

െച��തിന് അ�മതി ലഭി�ി�േ�ാ; വിശദവിവര�� ന�കാേമാ;

(ബി) ഏെത�ാം രാജ��ളി� നി�ം ഓ�ഡ� ലഭി�ി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ?

സം�ാന ബാം� േകാ��േറഷെ� �വ��നം

2100. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) സം�ാന ബാം� േകാ��േറഷെ� �വ��നം വിലയി��ിയി�േ�ാ എ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  നിലവി�  വ�േശഷം േക� ബാം� മിഷ�  ��ാെക എെ��ി�ം പ�തിക�

ബാം� േകാ��േറഷ� അവതരി�ി�് അംഗീകാരം േനടിയി�േ�ാ;

(സി) േകാ��േറഷെ� കീഴി�� ന�ളം ൈഹെടക് േ�ാറിംഗ് ൈട� ഫാ�റി�െട വി�ലീകരണ�ിന്

പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ?

െപാ�േമഖല �ാപന��െട സംര�ണം

2101. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം െപാ�േമഖല �ാപന�െള സംര�ി��തിന്

എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�േമാ?

െപാ�േമഖല �ാപന��െട വികസനം

2102. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ്

,, ബി.ഡി. േദവ�ി

,, കാരാ�് റസാഖ്

,, െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�േമഖലാ �ാപന��െട വികസന�ം �തിയ വ�ാവസായിേകാ����  സംബ�ി�

ഗേവഷണ��ം ഏേകാപി�ി��തിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇതിെ� ഭാഗമായി റിയാബിെ� കീഴി� ഒ� െട�ി�� സ��ീസ് സേ�ാ��് െസ�� �ാപി�ാ�

തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളിെല അ�ൗ�ിംഗ് നടപടി�മ��  ��ത�  �താര��ം

സമയബ�ിത�മാെണ�് ഉറ�ാ��തി�ം വാ�ലിെല�ം വി�നയിെല�ം അസം�ത

വ���െട ഉപേഭാഗ�ിെല�ം �ത�ത ഉറ�ാ��തി�മായി എ��ൈ�സ് റിേസാ�് �ാനിംഗ്

നട�ിലാ�ാ�േ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

െപാ�േമഖലാ �ാപന��െട മാേനെ��് സംവിധാനം

2103. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�േമഖലാ �ാപന��െട മാേനെ��് സംവിധാനം ശാ�ീയമാ��തി�ം േമ�

വ��ി�ി��തി�ം ഇൗ സ��ാ� സ�ീകരി� നടപടി എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ��ലം സം�ാനെ� െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളി�  ഉ�ായി�ളള �ണപരമായ മാ���



എെ�ാെ�യാണ്;

(സി) 2018-19-� ലാഭ�ി� �വ��ി�� �ണി�ക� പതി��ി� നി�ം പ��ായി �റ�ക�ം

ന��ി� �വ��ി�� �ണി�ക� ഇ�പ�ിെയ�ി� നി�ം ��തായി ഉയ�ക�ം െച�ത്

ഏത് സാഹചര��ിലാെണ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ഡി) െകമി��ം ഇലേ�ാണി�ം ഒഴിെക�ളള േമഖലയിെല െപാ�േമഖലാ �ാപന�� കന� ന�ം

േനരി�� സാഹചര��ി�  അതിെ� ഉ�ാദന�മത�ം വി�വര�ം െമ�െ����തിന്

നയപരമായ എ�് തീ�മാനമാണ് എ��വാ� ഉേ�ശി��െത�് വിശദമാ�േമാ?

ആേഗാളനിേ�പക സംഗമം

2104. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ിയി� നട� ആേഗാളനിേ�പക സംഗമം അ��ഡ് േകരള  2020 �േഖന എെ��ാം

േന��� സം�ാന�ിന് ൈകവരി�ാ� കഴി� എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതി�െട എെ��ാം �തിയ പ�തിക� �ഖ�ാപി�െ�� എ�് അറിയി�േമാ;

(സി) ഈ �ഖ�ാപന�െള�ാം നട�ിലാ��തിന് �ത�മായ അവേലാകന�� നട��തിന് സ��ാ�

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െച�കിട, ഇട�രം വ�വസായ സംരംഭ��െട �േരാഗതി

2105. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം െച�കിട,  ഇട�രം വ�വസായ സംരംഭ��െട

�േരാഗതി�ായി ആവി�രി� പ�തിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) ��ത പ�തികളി�െട െച�കിട,  ഇട�രം വ�വസായ േമഖലയി�  വ�ി�ളള മാ���

വ��മാ�േമാ;

(സി) െച�കിട, ഇട�രം വ�വസായ �ാപന��െട സഹായ�ിനായി ഇ-ഗേവണ�സ് പ�തിക�

ആവി�രി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  അ��ലം പ�തിക��് േവഗ�ി�  �ിയറ�സ് ന���തിന്

സാധി��േ�ാെയ�് െവളിെ���ാേമാ?

പന�്, െന�് െതാഴിലാളിക� േനരി�� �തിസ�ി

2106. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആവശ��ിന് �ള�ം ഈറ�ം കി�ാ���ലം പന�്,  െന�് െതാഴിലാളിക�  േനരി��

�തിസ�ി പരിഹരി�വാ� സം�ാന ബാം� േകാ��േറഷ� എെ�ാെ� ഇടെപട�കളാണ്

നട�ിയെത�് വിശദമാ�േമാ;



(ബി) സം�ാന�് വ�ാപകമായ രീതിയി�  �ള വ� പിടി�ി��തിന് േകാ��േറഷൻ പ�തി

ആവി�രി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) പന�്,  െന�് െതാഴിലാളിക��് എ� ദിവസം െതാഴി�  ന���തിനാണ് നിലവി�

േകാ��േറഷന് സാധി��െത�് െവളിെ���ാേമാ;

(ഡി) േകാ��േറഷെ� കീഴി�� �ാപന�� നിലവി� ലാഭ�ിലാേണാ �വ��ി��ത്; വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ?

പര�രാഗത വ�വസായ��െട നവീകരണം

2107. �ീ.സി. ദിവാകര�

,, െക. രാജ�

�ീമതി ഗീതാ േഗാപി

�ീ.എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െതാഴി�  ശ�ി�െട ഗണ�മായ ഒ� വിഭാഗം േജാലി െച�� പര�രാഗത

വ�വസായ േമഖല േനരി�� ���� എെ�ാെ�െയ�് വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) പര�രാഗത വ�വസായ��െട നവീകരണ�ിെല �ഖ� പ�് ഉ�ാദന ��ിയകളിെല

യ�വ��രണ�ിനായിരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) പര�രാഗത വ�വസായ��െട ആ�നികവ�രണം വ�വസായ�ിെ� െമാ��ി��

വ�ാപന�ി�ം ഓേരാ െതാഴിലാളി�ം ��ത� �ല� വ��നവ് ��ി��തി�ം സഹായി�േമാ;

(ഡി) േകരള�ിെല പര�രാഗത വ�വസായ�� കയ� േമഖലയിെല ജിേയാ െട�്�യി�സ് േപാെല

�തിയ ഉ���ളിേല�് ൈവവിധ�വ�രി��തി�� �മ�� നട��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) ��ത�  ഫല�ദമായ വിപണന-വിതരണ ത���  ആവി�രി�് മാ���ിെ� ഗണ�മായ

ശതമാനം ക�ട��തിന് പര�രാഗത വ�വസായ�െള ശാ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

പര�രാഗത വ�വസായ��െട ശാ�ീകരണം

2108. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� പര�രാഗത വ�വസായ�െള ശ�ിെ����തിന് ഈ സ��ാ�

ആവി�രി�ി�� പ�തിക� എെ��ാെമ�് വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ഇ�ഡ�ിയ�  എേ��ക�െട നവീകരണ�ിന് േവ�ി എെ��ാം പ�തികളാണ്

നട�ിലാ�ിയി��ത് എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) വിവിധ ഇ�ഡ�ിയ�  എേ��കളിെല �വ��ി�ാ� വ�വസായ �ണി�കെള

�വ��ന�മമാ��തിന് എെ��ാം പ�തിക� നട�ിലാ�ി വ�� എ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ഡി) ബാ�് നടപടികളി�െ��് �ട��് �വ��ി�ാ�  കഴിയാ� �ണി�ക��് അടിയ�ര



സഹായം ന�കി �വ��ന�മമാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

പര�രാഗത വ�വസായ��െട �േരാഗതി�് പ�തി

2109. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െച�കിട പര�രാഗത വ�വസായ��െട �േരാഗതി�് ��ംബ�ീ�െട

സഹായേ�ാെട�ളള പ�തിക� പരിഗണനയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ഓേരാ �േദശ�ിെ��ം തനത് പര�രാഗത വ�വസായ�െള ���ല വിഭാഗ��െട

വ�മാനദായക േമഖലയാ��തിന് സമ�പ�തി ത�ാറാ�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

കളിമൺപാ� വ�വസായം േ�ാ�ാഹി�ി�വാ� നടപടി

2110. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കളിമൺപാ� നി��ാണം ഉ�െ�െട�� പര�രാഗത �ലെ�ാഴി�  െച� വ��

സ�ഹ�ിെ� േ�മ�ിനായി സ��ാ�  സ�ീകരി�വ�� നടപടിക�  എെ��ാെമ�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) വലിയ �തിസ�ി േനരി�� കളിമൺപാ� വ�വസായെ� േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി ഈ

സ��ാരിെ� കാല�് വ�വസായ വ��ി�  നി�ം സ�ീകരി� നടപടിക�  എെ��ാെമ�്

അറിയി�േമാ;

(സി) മ�പാ� നി��ാണ വ�വസായെ�ാഴിലാളിക�െട േ�മ�ിനായി ശാ�ീയ പഠന�ിെ�

അടി�ാന�ി� നവീനമായ പ�തിക� നട�ിലാ�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ?

െകാ�ി - െബംഗ�� വ�വസായ ഇടനാഴി

2111. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ി  -  െബംഗ�� വ�വസായ ഇടനാഴി നട�ിലാ�ാനായി സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�

എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഇടനാഴിയി� ഏെത�ാം വ�വസായ േമഖലകളാണ് �ാപി�വാ� ഉേ�ശി��െത�ം

ഇതിനായി സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� എെ��ാെമ�ം വ��മാ�ാേമാ?

വ�വസായ പാ��ക�

2112. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം

,, അ�� ഹമീദ് പി.



െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��

�ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�വസായ �ാപന�െള േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി സം�ാനെ�

േദശീയപാതേയാര�ളി�ം �ാ��േദശ�ളി�ം വ�വസായ പാ��ക�  നി��ി�വാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ��ത പാ��കളി�  ആരംഭി�� �ാപന���് എെ��ാം േ�ാ�ാഹന��

ന��വാനാണ് ഉേ�ശി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇൗ പാ��കളി�െട എ�മാ�ം െതാഴിലവസര��  ��ി�ാ�  കഴി�െമ�ാണ്

�തീ�ി��െത�് െവളിെ���ാേമാ?

വാ� നിേഷധി�െ�� സംരംഭക�

2113. �ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ളയാന�രം വാണിജ� വ�വസായ വ��് �ഖ�ാപി� ഉ�ീവന പ�തി �കാരം അേപ�

സമ��ി� സംരംഭക��് �ളയം �ലം തിരി�ടവി� വീ� പ�ിയതിനാ� സിബി� േ�ാ� ��ികരമ�

എ� കാരണ�ാ� ബാ�ക� വാ� നിേഷധി�� വിഷയ�ി� ജി�ാ വ�വസായ േക���

സ�ീകരി�ി�ളള നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�കാരം വാ� നിേഷധി�െ�� സംരംഭക��ാ�െ��ി�ം ജി�ാ വ�വസായ േക���െട

ഇടെപടലി�െട ഏെത�ി�ം ബാ�് വാ� ന���തിന് ത�ാറായി�േ�ാ; എ�ി� വാ� ന�കാ�

ത�ാറായ ബാ�് ഏതാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

േവളി ഇൻഡ�ിയ� എേ��ി� സ�കാര� ക�നി�് �മി

2114. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േവളി ഇൻഡ�ിയ� എേ��ി� ഒ� സ�കാര� ക�നി�് അ�് ഏ�ർ �മി ന�കണെമ��

അേപ� ലഭി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഏത് ക�നിയി�  നി�ാണ് ��ത അേപ� ലഭി�െത�്

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) �ൻഗണനാ �മ�ിന് വി��മായി ��ത സ�കാര� ക�നി�് �മി ന�കണെമ�� നിർേ�ശം

ഏത് സാഹചര��ിലാണ് ഉ�ായെത�ം ആരാണ് ��ത നിർേ�ശം ന�കിയെത�ം

വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത സ�കാര� ക�നി�്അ�് ഏ�ർ �മി ന���തി�� നിർേ�ശ�ിന് വി��മായി

തി�വന��രം ജി�ാ വ�വസായ േക�ം ജനറ� മാേനജർ റിേ�ാർ�് ന�കിയി�േ�ാ;  ��ത

ജനറ� മാേനജെര �ലം മാ�ിയി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?



ഒളവ� പ�ായ�ി� വ�വസായ വ��ിെ� �ലം

2115. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഒളവ� �ാമപ�ായ�ിെല ക�ി��ി�  വ�വസായ വ��ിെ� ഉടമ�തയി��

നാ�പ�ിെയ�് െസ�് �ലം ലീസിന് ന�കിയ നടപടി റ�് െച�് �ാമപ�ായ�ിന് െപാ�

ആവശ��ിനായി വി�ന�കണെമ� നിേവദന�ി�േമ�  സ��ാ�  സ�ീകരി� നടപടിക�

വിശദമാ�ാേമാ?

െകാര�ി െസ��� ഗവ�െമ�് ��ിെ� �ലം

2116. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

േക�സ��ാ� അട���ാ� തീ�മാനി� െകാര�ിയിെല െസ��� ഗവ�െമ�് ��് �ട��ം

�വ��ി�ിെ��ി�  ��ത �ലം സം�ാന സ��ാ�  ഏെ����തി�ം അ�േയാജ�മായ

വ�വസായ പ�തിക� അട��� വികസന ആവശ����് േവ�ി �േയാജനെ����തി�ം

ആവശ�മായ ഇടെപട�ക�ം നടപടിക�ം സ�ീകരി�േമാ എ�് അറിയി�േമാ?

െക�പാം �റ�ിറ�ിയ പാനീയ��

2117. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ാ�ി�കര െകാ�മ�് �വ��ി�� െക�പാമിെ� നിലവിെല �ിതി എ�ാെണ�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) െക�പാം നിലവി�  �റ�ിറ�ിയ പാനീയ��  മാ���ി�  ഇടം പിടി��തിന് എെ�ാെ�

നടപടിക� സ�ീകരി� എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) 2016  �ത�  െക�പാമിന് എ� �കയാണ് വ�വസായ വ��് ന�കിയത് എ�്

വ��മാ�ാേമാ?

പ�ാ�ി മ�ല�ി� വ�വസായ വ��ിെ� അധീനതയി�� �മി

2118. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ാ�ി മ�ല�ിെല വ�വസായ വ��ിന് കീഴി�� �മി�െട വി�ീ�ണം,  �മി നിലവി��

�ലം,  അതി�  ഉപേയാഗെ���ിയി�� �മി,  ഉപേയാഗി�ാെത കിട�� �മി,  �ട�ിയ

വിവര�� ലഭ�മാ�ാേമാ;



(ബി) കഴി� അ� വ�ഷ�ി��ി�  �മി വ�വസായ ആവശ����ായി അ�വദി�

െകാ��ി�േ�ാ;എ�ി� അത് ആ�െ�ാെ�, എെ�ാെ� ആവശ����്, എ� �മി, അതി�

സ�ീകരി�ി�� മാനദ��� എ�ിവ സഹിതം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) വ�വസായ ആവശ�����ാെത �മി പതി� െകാ��ി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ; ഉെ��ി�

അതിെ� വിശദവിവര�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

ആ��ർ ഇലേ�ാണിക് ഹാർഡ് െവയർ പാർ�്

2119. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എറണാ�ളം ജി�യിെല നിർ�ി� ആ��ർ ഇലേ�ാണിക് ഹാർഡ് െവയർ പാർ�ിെ� നിർ�ാണ

���ികൾ ഏ�ഘ��ിലാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഈ പാർ�ിെ� നിർമാണ�ിനായി നാളി�വെര െക.എസ്.ഐ.ഡി .സി. നിർവഹി� കാര��ൾ

എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�േമാ;

(സി) പാർ�ിനാ�� �ലെമ��് ഏ� ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) �ലെമ��് േവഗ�ിലാ�ാൻ എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സർ�ാർ ൈകെ�ാ�ി��ത് എ�്

വിശദമാ�ാേമാ?

കാസ�േഗാഡ് ഭാരത് െഹവി ഇല�ി��സ് ലിമി�ഡിെല �തിസ�ി

2120. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ഭാരത് െഹവി ഇല�ി��സ് ലിമി�ഡി�  ഇേ�ാ�  എ� ജീവന�ാ�െ��്

െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ഇവ��് എ�മാസമായി ശ�ളം കി��ി� എ�ം ഇൗ �തിസ�ി�് കാരണെമെ��ം

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) മാസ�േളാളമായി ശ�ളം കി�ാ� ജീവന�ാ�െട�ം ��ംബ��െട�ം ദയനീയ അവ�

��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ശ�ളം ലഭി�വാ�  സ�ീകരി� ആശ�ാസ നടപടിക�

എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല െപാ�േമഖല �ാപനമായ ബി.എ�്.ഇ.എ�ിെന�ം �ാപന�ിെല

ജീവന�ാെര�ം ര�ി�ാ� എെ��ി�ം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ഇ) ഇ�വണ ബ�ജ�ി� ബി.എ�്.ഇ.എ�ിെ� �ന��ീവന�ിന് �ക നീ�ിവ�ി�േ�ാ; എ�ി�

എ� �കയാണ് നീ�ി വ�ത്; നിലവി� േക� സ��ാ� സം�ാന സ��ാരിന് െെകമാറാ�

��ത �ാപന�ിന് ഇൗ �ക െചലവഴി�ാ� കഴി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(എഫ്) ബി.എ�്.ഇ.എ�ിെല �തിസ�ി എേ�ാഴാണ് പരിഹരി�ാനാ�കെയ�ം അതിനായി സം�ാന

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



അ�ല�ക� െപേ�ാെകമി�� പാ��്

2121. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

അ�ല�ക� െപേ�ാെകമി�� പാ��് പ�തി ആരംഭി��തിെല കാലതാമസ�ിെ� കാരണം

വ��മാ�േമാ?

വട�ാേ�രി വിേ�ജി� �തിയ വ�വസായ പാ��്

2122. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ���  ജി�യി�  വട�ാേ�രി വിേ�ജി�  �തിയ വ�വസായ പാ��് ആരംഭി��തി��

നടപടിക� ഏ� ഘ��ിലാെണ�് വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് എെ�ാെ� നടപടി�മ�� ���ിയാെയ�് വ��മാ�േമാ?

െകാ�ാ��ട് ഇ�ഡ�ിയ� എേ��ിെല ���ിക�

2123. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാരേമ�േശഷം മാേവലി�ര െകാ�ാ�ം�ട് ഇ�ഡ�ിയ� എേ��ി� വിവിധ

���ിക��് അ�വദി� �ക�ം ���ിക�െട വിശദാംശ��ം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ���ിക�െട എ�ിേമ�ക�െട പക��ക� ലഭ�മാ�േമാ?

െഷാ��� മ�ല�ിെല വ�വസായ വികസനം

2124. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം വ�വസായ വ��് �ഖാ�രം െഷാ���

മ�ല�ി� എെ��ാം വികസന�വ��ന�� നട�ിലാ�ിയി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ?

െഷാ��രി� ബ�നില വ�വസായ സ��യ നി��ാണം

2125. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െഷാ��രി� ബ�നില വ�വസായ സ��യ�ിെ� നി��ാണം ആരംഭി��തിനായി േഡാ��്

ന�� IN.191200211 �കാരം മ�ി�് ന�കിയ അേപ� വ�വസായ വ��് �ി�സി��



െസ��റി�് ന�കിയതിേ��  നാളി�വെര എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി� എ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഫയലിെ� ന��, ക����  ന�� എ�ിവ�ം ഈ ഫയലിെ� നാ�വഴി നടപടി�മ�ം

വിശദമാ�ാേമാ?

പാറ ഖനനം െപാ�േമഖലയിലാ��തിന് നടപടി

T 2126.�ീമതിവീണാ േജാ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാറ ഖനനം െപാ�േമഖലയിലാ��തിന് ആേലാചി��േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ആയതി�േവ�ി എെ��ാം നടപടി�മ��  ഇതിേനാടകം ���ീകരി�ി��് എ�്

വിശദമാ�േമാ?

വന�ജീവി സേ�ത��െട സമീപ�� ക�ാറികൾ

2127. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വന�ജീവി സേ�ത��െട�ം േദശീയ ഉദ�ാന��െട�ം പ�് കിേലാമീ��

��ളവി�� പാറമടക��് േക� വന�ജീവി േബാ�ഡിെ� അ�മതി േവണെമ� ഉ�രവിെ�

അടി�ാന�ി� ക�ാറിക�െട �വ��നം നി��ലാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ഉ�രവിെന േചാദ�ം െച�് ക�ാറി ഉടമക� ന�കിയ ഹ�ജിയി� ൈഹേ�ാടതി സിംഗി�

ബ�് വിധി ��ാവി�ി�േ�ാ; എ�ി� ��ത വിധി എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത വിധിെ�തിെര സം�ാന സ��ാ�  ഡിവിഷ�  ബ�ിന് അ�ീ�  ന�കിയി�േ�ാ;

ഇെ��ി� എ�െകാെ��് വിശദമാ�േമാ?

അനധി�ത ധാ�മണ� ഖനനം

2128. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഇ��യിര്,  ധാ�മണ�  എ�ിവ�െട ഖനനം െപാ�േമഖല�് മാ�മായി

പരിമിതെ���ിയി��തി� എെ��ി�ം ഇളവ് ന��വാ� സ��ാ� ആേലാചി��േ�ാ;

(ബി) സം�ാന�് അനധി�ത ധാ�മണ� ഖനനം നട��തായ റിേ�ാ��ക�െട അടി�ാന�ി�

അത് തട��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഖനന സംബ�മായ ���� �ലം സം�ാന�് ഏെത�ി�ം െപാ�േമഖലാ �ാപനം അട�്

��ിയി�േ�ാ;എ�ി�  ��ത �ാപനെ� ൈവവിധ�വ��രി��തിന് ഇതിനകം സ�ീകരി�

നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ?



സ�കാര� ക�നി�് കരിമണ� ഖനനം

2129. �ീ.പി.െക.ബഷീ�

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക� അേ�ാമിക് മിനറ�  ക�സഷ�  നിയമ�ിന് വി��മായി സം�ാനെ� കരിമണ�

ഖനനം സ�കാര� ക�നിെയ ഏ��ി��തിന് തീ�മാനം എ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ഫയലി� ആ സമയ��ായി�� ൈമനിങ് ആ�ഡ് ജിേയാളജി വ��് ഡയറ��െട

ശിപാ�ശ എ�ായി��െവ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) േക� അേ�ാമിക് മിനറ� ക�സഷ� നിയമ�ിെല വ��ക� �കാരം കരിമണ� ഖനന�ിന്

സ�കാര� േമഖല�് അ�മതി ന�കാ� സ��ാരിന് കഴി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

ധാ�മണ� ഖനന�ിന് സ�കാര� ക�നി

2130. �ീ.പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തീരേദശെ� അ���മായ ധാ�മണ�  ഖനന�ിന് സ�കാര� ക�നികെള അ�വദി��ത്

തട� െകാ�് അേ�ാമിക് മിനറ� ക�സഷ� നിയമ�ി� േക�സ��ാ� േഭദഗതി െകാ�

വ�ി�േ�ാ;

(ബി) െകാ�ി ആ�ാനമായ സ�കാര� ക�നി �േമാ��മാരായി �പീകരി� ക�നി േകരള തീരെ�

കരിമണ� ഖനന�ിന് അേപ� ന�കിയി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഈ ക�നി ���മാ�ം സ�കാര� ക�നിയാെണ�ം അതിന് ഖനന അ�മതി

ന�കാനാവിെ��ം ൈമനിംഗ് ആ�് ജിേയാളജി വ��് ഡയറ��  ഫയലി�

േരഖെ���ിയി�േ�ാ;

(ഡി) ��ത ഡയറ�െറ മ�ിസഭാേയാഗ�ി�  േപാ�ം ച�� െച�ാെത ��ത �ാന�നി�ം

നീ�ം െച�ി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ?

വയനാട് ഹാ�് �ം,പവ��ം െസാൈസ�ി�െട ഉ�����

2131. �ീ.ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാന�വാടി മ�ല�ിെല വയനാട് ഹാ�് �ം പവ��ം ആ�് മ��ിപ��സ് ഇ�ഡ�ിയ�

േകാ-ഓ�േറ�ീവ് െസാൈസ�ി ഉ�ാദി�ി�� ഉ����� സ��ാ� �ാപന���് വിതരണം

െച��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ആ�പ�ി,  പ�ികവ�� േഹാ��ക�  എ�ിവ�് ആവശ�മായ �ണി�ര��  ��ത



�ാപന�ി� നി�ം വാ��തിനാവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഈ �ാപന�ിെല ഉ������് വിപണി കെ��ി ��ത� �വ��ന�മമാ��തിന്

എെ��ാം മാ�ഗ�� സ�ീകരി�ാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

ൈക�റി േമഖല�െട നവീകരണം

2132. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈക�റി േമഖല�െട നവീകരണ�ി�ം ൈവവിധ�വ��രണ�ി�ം ഈ സ��ാ� സ�ീകരി�

നടപടിക�ം ഇ�വഴി��ായ േന���ം എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �� വിദ�ാ��ിക��് ൈക�റി �ണിേഫാം ന��� പ�തി�ലം സം�ാനെ� ൈക�റി

േമഖല�് ഉ�ായ �േയാജനം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േകരള�ിെ� ���ടിയ കാലാവ�യി�  ��  �ണിേഫാ�ക�  നി�ബ�മാ�ം ൈക�റി

വ��പേയാഗി��താ�ാ�ം അ�വഴി ഈ പര�രാഗത വ�വസായ േമഖല�് ��ത� ഉണ�വ്

ന�കാ�ം എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

ൈക�റി �ണി�ര��െട ഉപേയാഗം

2133. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ��

മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈക�റി �ണി�ര��െട ഉപേയാഗം േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി ഈ സ��ാ�  സ�ീകരി�

നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ൈക�റി വ�വസായ പരിശീലന�ിനായി �തിയ േക���  ആരംഭി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�

എ�േപ��് ��ത േമഖലയി� പരിശീലനം ന�കാ� കഴി�ി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ൈക�റി �ണി�ര��െട നി��ാണ േമഖല ശ�ിെ����തിനായി ഈ സ��ാ� ന�കിയ

�ാ�്, സ�ിഡി എ�ിവ എ�െയ�് െവളിെ���േമാ?

ഖാദി േമഖല�െട നവീകരണം

2134. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം ഖാദി േമഖല�െട നവീകരണ�ി�ം

�ന��ീവന�ി�മായി എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളെത�് അറിയി�ാേമാ?

ഖാദി �ണിക�െട �ചാരം വ��ി�ി��



2135. �ീ. എ� .എ.െന�ി��്

,, പാറ�� അ��

,, പി.െക.ബഷീ�

,, എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ��

മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഖാദി �ണിക�െട �ചാരം വ��ി�ി��തിനായി സ��ാ�  എെ��ി�ം പ�തി

ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

�ാമീണ ഖാദി �ണി�ക��് �ന��ീവനം

2136. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഖാദി-�ാമീണ വ�വസായ േമഖലയി�  ഈ സ��ാ�  വ�തി�േശഷം ��തായി എെ�ാെ�

പ�തികളാണ് നട�ിലാ�ിയി��ത്;  ��ത പ�തികളി�െട ഈ േമഖലയി�  എ�േപ��്

��തായി െതാഴി� ലഭി�ി��്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവി�  �േയാ�ഖമായ �ാമീണ ഖാദി �ണി�കെള �ന��ീവി�ി�ാ�  എെ�ാെ�

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�െത�റിയി�ാേമാ;

(സി) റാ�ി നിേയാജകമ�ല�ിെല െകാ�നാ�് �വ��ി�� ഖാദി �ണി�ിന് �തിയ തറിക�

ന���തിന് എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ എ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ഡി) ഖാദി�ാമം പ�തിയി� ഉ�െ���ി ��ത �ണി�ിെന �വ��ന�മമാ�വാ� എെ�ാെ�

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

പ��ന പ�ായ�ി� ഖാദി േബാ�ഡിെ� �ലം

2137. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാല�ാട് ജി�യിെല പ��ന പ�ായ�ി�  ഖാദിേബാ�ഡിെ� കീഴി�� പനംച�ര

െസാൈസ�ി�െട േപരി�� �ലം പ��ന �ാമപ�ായ�ിെ� ആവശ����ായി

വി�ന���തിന് അേപ� സമ��ി�ത് പരിേശാധി�് അ�ഭാവ���മായ നടപടി സ�ീകരി�ാ�

നി�േ�ശം ന��േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�മായി ബ�െ��് നാളി�വെര എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്

വിശദമാ�ാേമാ?

കായികതാര���� േ�ാ�ാഹന നടപടിക�

2138. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



കായികതാര���് േ�ാ�ാഹനം ന���തിനായി ഈ സ��ാ� െച� വ�� നടപടിക�

എെ��ാമാെണ�റിയി�ാേമാ?

േ�ാ��സ് സ��കലാശാല

2139. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ��

മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സം�ാന�് േ�ാ��സ്&െഗയിംസിെ� ഉ�മന�ിനായി േ�ാ��സ് സ��കലാശാല

ആരംഭി��തിെ� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

െസ�േ�റിയ�് േ�ാ��സ് അേസാസിേയഷ� േകരള

2140. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െസ�േ�റിയ�് ജീവന�ാ�െട കായിക �േരാഗതി�ായി�� െസ�േ�റിയ�് േ�ാ��സ്

അേസാസിേയഷ� േകരള �പീ�തമായത് എ�ാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത സംഘടനയി�  അംഗ�ളായി�� എ�ാവ�ം സിവി�  സ��ീസ് കായികേമളയി�

പെ����വരാേണാ;  ഇവരി�  എ�േപ�  കഴി� സിവി�  സ��ീസ് േമളയി�  ഏെത�ാം

ഇന�ളിലായി പെ���; വിശദാംശം െവളിെ���േമാ;

(സി) കഴി� സിവി�  സ��ീസ് േമളയി�  പെ���് വിജയി� കായിക താര�െള

അ�േമാദി��തിനായി ഏെത�ി�ം തര�ി�� േയാഗ��  സംഘടി�ി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�

എ�െകാെ��് വ��മാ�േമാ?

േ�ാർ�സ് അ�ാദമിക��് �ാ�്

2141. �ീ.പി.ടി. േതാമസ്

,, വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ�കാര� വ��ിക�/��ക� എ�ിവ�െട ഉടമ�തയി�� േ�ാർ�സ് അ�ാദമിക��് �ാ�്

അ�വദി��തി�� മാനദ��� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�െന ന��� �ാ�് ശരിയായ രീതിയി� വിനിേയാഗി��േ�ാ എ�് പരിേശാധി��തിന്

നിലവി�� സംവിധാന��  എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;  ഇ�രം പരിേശാധനക�

കാര��മമായ രീതിയി� നട��േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ി�  വ�േശഷം സ�കാര� വ��ിക�/��ക�  എ�ിവ�െട

ഉടമ�തയി�� ഏെത�ാം േ�ാർ�സ് അ�ാദമിക��ാണ് �ാ�് അ�വദി�ി��െത�്

അ�വദി� വ�ഷം,�ക എ�ിവ ഉ�െ�െട ലഭ�മാ�േമാ?



��ിമ ടർഫ്/നാ�റൽ ടർഫ് വിരി�ി�� കളി�ള�ൾ

2142. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േ�ാർ�സ് എൻജിനീയറിംഗ് വിഭാഗ�ിെ� ആഭി�ഖ��ിൽ സം�ാന�് എ� കളി�ള�ളിൽ

��ിമ ടർഫ്/നാ�റൽ ടർഫ് വിരി�ി��് എ�് ജി� തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഏെതാെ� കളി�ള�ളിലാണ് ഇ�കാരം ��ിമ ടർഫ്/നാ�റൽ ടർഫ് വിരി�ി��ത് എ�

വിവരം ജി� തിരി�് അറിയി�േമാ;

(സി) ��ത കളി�ള�ളിൽ െസവൻസ് ��േബാൾ കളി��തിനാ�� കളി�ള�ൾ

ഉൾെ���േ�ാ എ�ം ഉെ��ിൽ അവ ഏെതാെ�യാെണ�ം വ��മാ�േമാ;

അവയിെലാ�ിെ� എ�ിേമ�് േകാ�ി ലഭ�മാ�േമാ?

േ�ാ��സ് കൗ�സിലിെ� കീഴി�ളള േ�ാ��സ് േഹാ��ക�

2143. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം

,, പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മിക� േദശീയ അ��േദശീയ താര�െള സംഭാവന െച���ം േ�ാ��സ് കൗ�സിലിെ�

കീഴി�ളള�മായ േ�ാ��സ് േഹാ��കളി� മതിയായ എ�ം ��ികെള ലഭി�ാ�തിെ� കാരണം

എ�ാെണ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) സാധാരണ�ാരായ ��ിക�െട ആ�യമായ ഇ�രം �ാപന�ളി� മതിയായ എ�ം ��ികെള

ലഭ�മാ��തി�ം ഈ േ�ാ��സ് േഹാ��ക�െട നിലനി��് ഉറ�് വ���തി�ം സ�ീകരി�

വ�� നടപടിക� എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ?

രാജീവ് ഗാ�ി േ�ാ��സ് െമഡിസി� െസ�റിെ� േസവനം

2144. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��ര�് �വ��ി� വ�� രാജീവ് ഗാ�ി േ�ാ��സ് െമഡിസി�  െസ�റിെ�

േസവനം സം�ാന�് മേ�െത�ി�ം ജി�കളി�  വ�ാപി�ി�� കാര�ം സ��ാ�

പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� ഏെതാെ� ജി�കളിലാണ് ആരംഭി�ാ� ഉേ�ശി��െത�് െവളിെ���ാേമാ;

(സി) രാജീവ് ഗാ�ി േ�ാ��സ് െമഡിസി�  െസ��കളിെല േഡാ��മാ�േട�ം ജീവന�ാ�െട�ം

നിയമന�ിന് സ�ീകരി� വ�� മാനദ��� വ��മാ�ാേമാ?



വയ�ര ഗവ�െമ�് ഹയ� െസ��റി �� ഇ�േഡാ� േ�ഡിയം

2145. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ��� മ�ല�ിെല വയ�ര ഗവ�െമ�് ഹയ� െസ��റി �ളി� നിലവി�� ഇ�േഡാ�

േ�ഡിയം ���ീകരി��തിനാവശ�മായ ഫ�് അ�വദി��തി�� നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ��ത േ�ഡിയം ���ീകരി��തി�� എ�ിേമ�് ഭരണാ�മതി�ായി സമ��ി�ി�േ�ാ

എ�റിയി�ാേമാ?

േ�ഡിയം നി��ാണം

2146. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം നി��ി� ഓേരാ േ�ഡിയ�ി�ം െചലവഴി� �ക

എ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഫ�് ഏത് പ�തി �കാരമാണ് ലഭി�െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇനി ഏെത�ി�ം ജി�യി� �തിയതായി േ�ഡിയം അ�വദി�േമാെയ�ം എ�ി� അതി��

മാനദ�ം എെ�ാെ�യാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ?

മ��ിപ��സ് ഇ�േഡാ� േ�ഡിയ��

2147. �ീമതിപി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നി��ാണം �േരാഗമി�� മ��ിപ��സ് ഇ�േഡാ�  േ�ഡിയ��

ഏെത�ാമാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ േ�ഡിയ�ി�ം െചലവാ�� �ക എ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) മ��ിപ��സ് ഇ�േഡാ�  േ�ഡിയ�ളി�  സ�മാ�� സൗകര���  എെ��ാമാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ?

കായിക താര���് സർ�ാർ േജാലി

2148. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ത�  കായിക താര���് സർ�ാർ േജാലി ന���തിന് ഉേ�ശി��േ�ാെയ�്

വ��മാ�ാേമാ;



(ബി) ഏ�ി� വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ?

സ��ാ� സ��ീസി� നിയമനം ലഭി� വയനാട് ജി�യിെല കായിക താര��

2149. �ീ.ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കായിക താര���് സ��ാ� സ��ീസി� നിയമനം നൽകാ�� തീ�മാന �കാരം വയനാട്

ജി�യി� നി�് ആ�െ��ി�ം േജാലി ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� അവ�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

പാല�ാട് ജി�യി� േഖേലാ ഇ�� പ�തി �കാര�� ���ികൾ

2150. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

േഖേലാ ഇ�� പ�തി �കാരം എെ��ാം �തിയ ���ികൾ ആണ് പാല�ാട് ജി�യി�

നട�ിലാ�ി വ��ത് എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ചാല�ടി �നിസി�� ഇ�േഡാ� േ�ഡിയം

2151. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബജ�ി�  �ഖ�ാപി�് നി��ാണം നട�� ചാല�ടി �നിസി��  ഇ�േഡാ�  േ�ഡിയ�ിെ�

നി��ാണ ���ി ഏത് ഘ��ിലാണ് എ�ം എെ��ാം കായിക സൗകര��ളാണ് ��ത

േ�ഡിയ�ി� ഒ���ത് എ�ം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ചാല�ടിയിെല ഇ�േഡാ�  േ�ഡിയം എ�േ��്നി��ാണം ���ീകരി�്

�വ��നസ�മാ�ാ� കഴി�െമ�് അറിയി�ാേമാ?

േകാഴിേ�ാട് സ��കലാശാല േ�ഡിയം

2152. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് സ��കലാശാല േ�ഡിയം അ��േദശീയ മ�ര��  നട�ാ�  പര�ാ�മായ

രീതിയി�  നവീകരി��തിന് േവ�ി�� മാ��  �ാ�, ഡി.പി.ആ�. അട�ം സ��ാരിന്

സമ��ി�ി��േവാ;

(ബി) ��ത േ�ഡിയ�ി�  െ��ൈല�ക�ം േ�ാ��സ് പവലിയ�ം ഉ�െ�െട നി��ി�്

അ��േദശീയ േ�ഡിയമാ�ി മാ��തി�േവ�ി�ളള അടിയ�ര നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാ

എ�റിയി�ാേമാ?



ചി�വന�് േ�ാ��സ് ഇ��ി���്

2153. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ�യം നിേയാജകമ�ല�ി�  ചി�വന�് േ�ാ��സ് ഇ��ി���് �ാപി��തിന്

ഭരണാ�മതി ന���തി�ം ആവശ�മായ �ലം ലഭ�മാ��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ��ത ഇ��ി���ിെ� �വ��നം ആരംഭി��തിനായി ഈ സ��ാ� എെ��ാം നടപടിക�

സ�ീകരി� എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇതിനായി എ� ഏ�� �ലം സ��ാ� നീ�ിെവ�ി��് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഈ വ�ഷം തെ� ��ത ഇ��ി���് �വ��നസ�മാ��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ

എ�റിയി�ാേമാ?

കലാഭവ� മണി�െട �രണ�ായി നട�� േ�ാ�ാ�കൾ

2154. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�രി� അനശ�ര കലാകാര� കലാഭവ� മണി�െട �രണ�ായി സം�ാന �വജനേ�മ

േബാ�ഡ് എെ��ാം മ�ര��ം േ�ാ�ാ�ക�മാണ് സംഘടി�ി�ാ�  ഉേ�ശി��ത് എ�്

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) �വകലാകാര�മാെര ഉ�െ���ി നാട� പാ�ിന് �റെമ മിമി�ി�് �ടി സം�ാനതല മ�രം

നട�ി �ര�ാര�� ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) േനരെ� ന�കി വ�ി�� �ര�ാര��െട �ക വ��ി�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ?

�ര�ിതമ�ാ� ൈവദ�തി േപാ�ക�

2155. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ൈവദ�തി േപാ�ക� നി��ി��തിന് േബാ�ഡ് വ��മായ മാനദ��� നി�യി�ി�േ�ാ;

എ�ി� അെതെ�ാെ�യാണ് എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) എ�ാ�  ഇേ�ാ�  ��തായി വ� െകാ�ിരി�� േപാ�കളിെല സിമ�് ൈക െതാ�േ�ാ�

അട��് േപാ��താ�ം ഉയ��േ�ാ�  ന�ഭാഗം ഒടി��താ��� റിേ�ാ��ക�

പരിേശാധി�ക��ാേയാ;

(സി) െതാ��ഴ ആലേ�ാട് െസ�നി�  നാളിയാനിയി�  �തിയ േപാ�് �ാപി�േ�ാ�  ര�്

േപാ�ക� ന�ഭാഗം ഒടി� വീണ സാഹചര�ം പരിേശാധി�ക��ാേയാ;



(ഡി) സിമ�ം ക�ി�ം �റ� േതാതി� മാ�ം ഉപേയാഗി�് നി��ി�� ഇ�രം േപാ�ക� പല

വിധ�ി�ളള അപകട���ം കാരണമാ�െമ� വിദ�ാഭി�ായം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഇ) എ�ി�  ഏത് �ാപനമാണ് ഇ�രം േപാ�ക�  േബാ�ഡിന് ന�കിയത്;  അവരി�  നി�ം

േബാ�ഡി��ായ ന�ം ഈടാ�ാ� എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി�ം; ഇവെര കരി��ികയി�

ഉ�െ���േമാ; വിശദാംശ�� ന��േമാ; ഇതിന് കാരണ�ാരായ ഉേദ�ാഗ��ാ�െട േപരി�

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േറാഡ് നവീകരണാർ�ം ഇല�ിക് േപാ�ക� മാ�� ���ി

2156. �ീ.ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം േറാഡ് നവീകരണ�ിെ� ഭാഗമായി

െപാ�മരാമ�് വ��് േറാ�കളിെല ഇല�ിക് േപാ�ക�  മാ��തിനായി മാന�വാടി

മ�ല�ി� എ� �പ ൈവദ�തി വ��് െചലവഴി�ി��്;വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഏെത�ാം േറാ�കളി� ഇല�ിക് േപാ�ക� മാ��തിനായി െപാ�മരാമ�് വ��് ൈവദ�തി

വ��ി� �ക അട�ി��്;അറിയി�േമാ;

(സി) നിലവി�  േറാഡ് നവീകരണാർ�ം ഇല�ിക് േപാ�ക�  മാ�� ���ിക�െട �ിതി

അറിയി�ാേമാ?

എ�.ടി.പി.സി.�മാ�� കരാ��ലം െക.എസ്.ഇ.ബി.��ാ�� ധനന�ം

2157. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഉപേയാഗി�ാ� െെവദ�തി�് ഫി�ഡ് േകാ�് ഇന�ി�  മാസം  27  േകാടി �പ േതാതി�

വ�ഷം  324  േകാടി �പ�ം അ� വ�ഷേ��്  1620  േകാടി �പ�ം െക.എസ്.ഇ.ബി.

കായം�ളെ� നാഷണ� െത�മ� പവ� േകാ��േറഷന് (എ�.ടി.പി.സി.) ന�േക�ി വ�േമാ;

(ബി) 2025  വെരയാേണാ എ�.ടി.പി.സി.�മായി കരാ��ത്;  എ�ി�  ഇത് എ��ം േവഗം

അവസാനി�ി�ിെ��ി�  െക.എസ്.ഇ.ബി.  വലിയ �തിസ�ിയി�  അകെ��െമ�്

ക���േ�ാ;  �ടാെത ഈ പണം ��വ�  സാധാരണ�ാരായ ജനം െെവദ�തി നിര�ായി

െക.എസ്.ഇ.ബി.�് ന�േക�ി വ�േമാ; വിശദാംശ�� ന�കാേമാ;

(സി) േകരള�ിന് �റ�് നി�ം �റ� വില�് യേഥ�ം െെവദ�തി ലഭി�� സാഹചര��ി� പഴയ

കരാറിെ� േപരി�  േകാടിക�െട ബാധ�ത െക.എസ്.ഇ.ബി.  ഏെ��േ�� കാര��േ�ാ;

വിശദാംശ�� ന�കാേമാ;

(ഡി) എ�.ടി.പി.സി.�മായി കായം�ളം താപൈവദ�ത നിലയം സംബ�ി� കരാ� അവസാനി�ി�ാ�

േകരള�ി�  െെവദ�തി നിര�് �ണി�ിന് പ�് െെപസ വെര �റ�െമ� റിേ�ാ��ക�

��യി�െ��ി�േ�ാ;എ�ി�  കരാ�  അവസാനി�ി�ാ�  എെ�ാെ� നടപടിക�

സ�ീകരി�െമ�റിയി�േമാ?



�ാ��് മീ��ം മീ�� റീഡ� ത�ിക�ം

2158. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി.

,, പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 200  �ണി�ിന് �കളി�  ൈവദ�തി ഉപേയാഗി�� എ�ാ ഉപേഭാ�ാ���ം �ാ��് മീ��

�ാപി��തിന് െക.എസ്.ഇ.ബി നടപടി ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) ത�ലം െക.എസ്.ഇ.ബി മീ��  റീഡ�  വിഭാഗ�ി�െ��� ജീവന�ാ��് േജാലി ന�െ���

സാഹചര�ം സംജാതമാ�േമാ;

(സി) ഉദയ് �ിക�ി കരാ�  �കാരം  200  �ണി�ിന് �കളി�  ൈവദ�തി ഉപേയാഗി�� എ�ാ

ഉപേഭ�ാ���ം �ാ��് മീ��  �ാപി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ാ�  െക.എസ്.ഇ.ബി

നി�ബ�ിതമാ�െമ�ിരിെ�, മീ�� റീഡ�മാ��് �േത�ക പരിശീലനം ന�കി െക.എസ്.ഇ.ബി�

�േയാജനെ���ാ�� വിധം അവ�െട േജാലി �ന�നി��യി��തി�ം ത�ിക

ന�െ�ടാതിരി��തി�ം പ�തി ത�ാറാ�േമാ;വിശദമാ�ാേമാ?

ഉപേഭാ�ാ�ളി� നി�ം ഈടാ�� ൈവദ�തി ചാർ�്

2159. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നിലവി�  ൈവദ�തി ഉപേഭാ�ാ�ളി�  നി�ം ഈടാ�� ൈവദ�തി ചാർ�്

എ�കാരമാണ്; കണ�ക� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ആവശ�മായ ൈവദ�തി�െട എ� ശതമാനം സം�ാന�് ഉ��ാദി�ി���് എ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) മ� സം�ാന�ളി�  നി�് െകാ�വ�� ൈവദ�തി�െട ചാർ�്

എ�കാരമാണ്;വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) സം�ാന�് ഗാർഹിക ഉപേഭാ�ാ���് സൗജന�മായി ന��� ൈവദ�തി�െട അളവ്

എ�കാരമാണ്;  ഏെത�ാം വിഭാഗ���ാണ് ൈവദ�തി സൗജന�മായി ലഭ�മാ��തിന്

അർഹത��ത്;വിശദമാ�ാേമാ?

െമ�െ�� ഉപേഭാ� േസവനം

2160. �ീ.���ര ര�ാകര�

,, ജി.എസ്.ജയലാ�

,, ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

�ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) ഉപേഭാ� േസവനം െമ�െ����തിനായി െക.എസ്.ഇ.ബി.  നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ൈവദ�തി സംബ�ി� പരാതിക�, ൈവദ�തി തട�ം,  �ന:�ാപനം,  ൈവദ�തി ബി�

സംബ�ി� പരാതിക�  �ട�ിയവ ആയാസരഹിതമാ�ം കാലതാമസം �ടാെത�ം

ഉപേഭാ�ാവിന് ഉ�യി�ാ�ം ത�രിത പരിഹാരം ഉ�ാ��തി�ം ഏ�െ���ിയി��

സൗകര��� അറിയി�േമാ;

(സി) �തിയ ൈവദ�തി കണ�� ലഭി��തിന് േവ�ി�� നടപടി�മ�� ല�കരി�ി�േ�ാെയ�്

വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന��, ൈല�റിക�, കലാ-സാം�ാരിക �ാപന��, അംഗനവാടിക�,

േഹാ��ിേകാ��്-മി�മാ ��ക�  എ�ിവ�് സ�വീസ് കണ��� നടപടി�മ��

ല�കരി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

ഇ-േസഫ് േകരള പ�തി�െട ഉേ�ശ�ല����

2161. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഇ-േസഫ് േകരള പ�തി�െട ഉേ�ശ�ല���� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി സം�ാന�് ആരംഭി�ി�േ�ാ;  ഇതിെ� നട�ി�ിന് ആെരയാണ്

�മതലെ���ിയി��ത്;

(സി) ��ത പ�തി�െട �ധാന �ണേഭാ�ാ�� ആെര�ാമാെണ�് വിശദമാ�േമാ?

െക.എസ്.ഇ.ബി�െട �വ��നം

2162. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ഇ.ബിെയ ക�നി ആ�ിയ�വഴി ഇതിെ� �വ��നെ�ലവി�  എെ��ി�ം �റവ്

കെ��ാ� സാധി�ി�േ�ാ ;

(ബി) െക.എസ്.ഇ.ബി.�െട �വ��നെ�ല�ം െെവദ�തി വാ��  െചല�ം �തിവ�ഷം ശരാശരി

ഇേ�ാ� എ� �പയാണ്;

(സി) െെവദ�തി ഉ�പാദന,  �സരണ,  വിതരണ േമഖലയി� കാേലാചിതമായ മാ��ി�ം സാേ�തിക

െെവദ���ി�ം ഊ�� െകാ��ാ� െെവദ�തി നിര�കളി� കാര�മായ �റവ് െകാ�വരാ�

കഴി�േമാ;

(ഡി) ഇതിനായി എെ�ാെ� നടപടികളാണ് ഈ സ��ാ� സ�ീകരി�ി�ളളത് എ�് വ��മാ�ാേമാ?

എ�.ഇ.ഡി. ബ��ക�



2163. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ��ത�  ൈവദ�തി ഉ��ാദി�ി��തി�� െചലവിേന�ാ�  ലാഭകരം ൈവദ�തി�െട അമിത

ഉപേയാഗം�ല�ളള െചലവ് �റ��താണ്എ�ത് കണ�ിെല��് ഫിലെമ�് ബ��ക��ം,

സി.എഫ്.എ�. ബ��ക��ം പകരം ��ത�  എ�.ഇ.ഡി.  ബ��ക�  ഉപേയാഗ�ി�

വ��വാ� നടപടി സ�ീകരി� വ��േ�ാ;

(ബി) എ�.ഇ.ഡി.  ബ��ക�  വ�ാപകമായി ഉപേയാഗി��തിനായി ജന���ിടയി�

േബാധവ��രണ പരിപാടിക�  നട�ി വ��േ�ാ;  ഈ േബാധവ��രണ പരിപാടികളി�

��ംബ�ീ �ണി�കെള�ം അംഗ�െള�ം ആക�ഷി�� തര�ി�ം അവ� ��ത പരിപാടിയി�

പെ���� തര�ി�ം �മീകരി��തിന് ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;വിശദാംശം

വ��മാ�േമാ?

(സി)

ൈവദ�ത ക�ിക� െപാ�ിവീണ് അപകട�ൾ

2164. �ീ.പി.െക.അ� റ�്

,, െക.എം.ഷാജി

,, എം. സി. കമ��ീ�

,, സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിെ� പല ഭാഗ�ളിലായി ൈവദ�ത ക�ിക� െപാ�ിവീണ് ആ�ക� മരണെ���

വ�ത സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ൈവദ�ത ക�ിക� െപാ�ി വീണ് േഷാേ��് മരണെ��� അവ� ഒഴിവാ��തിനായി �തിയ

പ�തിക� സ��ാരിെ� പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

ൈവദ�ത ക�ിക� െപാ�ിവീണ് േഷാേ��� മരണ�ൾ

2165. �ീ.പി.െക.ബഷീ�

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഓേരാവർഷ�ം വർഷകാല�് ൈവദ�ത ക�ിക� െപാ�ിവീണ് നിരവധി ആ�ക�

അതിദാ�ണമായി മരണെ��� എ� വ�ത സർ�ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� സാേ�തിക വിദ�ക� വികസി� ഈ കാലഘ��ി� ഇ�ര�ി� ൈവദ�ത ക�ിക�

െപാ�ി വീണ് േഷാേ��് മരണെ��� അവ� ഒഴിവാ��തിനായി എെ��ി�ം �തിയ

പ�തിക� സർ�ാരിെ� പരിഗണനയി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ?

ൈവദ�തി ബി�് വിവരം ഉപേഭാ�ാ�െള എസ്.എം.എസ് വഴി അറിയി�� പ�തി



2166. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി.

,, പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ൈവദ�തി ബി�് അട�േ�� അവസാന തീയതി ഉ�െ�െട കാണി�െകാ�് ൈവദ�തി ബി�്

വിവരം ഉപേഭാ�ാ�െള എസ്.എം.എസ്.  വഴി അറിയി�� പ�തി െക.എസ്.ഇ.ബി.  യി�

നിലവി�േ�ാ;

(ബി) ഈ സംവിധാനം എ�ാ െക.എസ്.ഇ.ബി. െസ��കളി�ം ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;

(സി) ഇതിനായി എ�ാ ഉപേഭാ�ാ��െട�ം െമാൈബ�  ന��  രജി��  െച��തിന്

ഉപേഭാ�ാ���് അറിയി�് ന�കിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

ൈവദ�തി േബാ�ഡ് �ടി�ിക

2167. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന ൈവദ�തി േബാ�ഡ് എൻ.ടി.പി.സി ഉ�െ�െട മ�് ഏെത�ാം �ാപന�ളി� നി�ം

ൈവദ�തി വാ�� എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ �ാപന�ളി�  നി�ം വാ�� ൈവദ�തി�് േബാ�ഡ് ന��� �ക എ�െയ�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) എൻ.ടി.പി.സി.  ഉ�െ�െട ഏെത�ാം �ാപന���് �ടി�ികയിന�ി� ൈവദ�തി േബാ�ഡ്

എ� �ക ന�കാ��്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) കഴി� സ��ാ�  കാലയളവി�  ��ത �ാപന���് �ടി�ികയിന�ി�  എ� �ക

ന��വാ��ായി��; വ��മാ�േമാ?

ൈവദ�തി ചാ�ജ് വ��നവ്

2168. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഇേ�ാ� നട�ിലാ�ിയ ൈവദ�തി ചാ�ജ് വ��നവ് വഴി �തിവ�ഷം എ� �പ

അധികവ�മാനം ലഭി�െമ�ാണ് കണ�ാ�ിയി�ളളെത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഏെത�ി�ം റിേ�ാ��ിെ�േയാ പഠന�ിെ�േയാ അടി�ാന�ിലാേണാ നിര�് വ��ി�ി�ത്;

വിവരി�ാേമാ;

(സി) ഈ സ��ാ� വ�തിന് േശഷം ആെക എ� �പയാണ് ഒ� �ണി�് ൈവദ�തി�് അധികമായി

�മ�ിയത് എ� കാര�ം അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ൈവദ�തി ചാ�ജ് വ��ി�ി�േ�ാ�  ഉപേഭാ�ാ���് ഏെത�ി�ം തര�ി�ളള അധിക

േസവനം ലഭി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?



ആഭ��ര െെവദ�തി ഉ�പാദനം

2169. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ആഭ��ര െെവദ�തി ഉ�പാദനം എ�യാണ്; ഇതിെ� വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) േവന� ക��േതാെട സം�ാന�ിെ� ഊ�� ആവശ�കത നിറേവ��തിനായി േകരള�ിന്

�റ�ളള െെവദ�തി ഉ�പാദകരി� നി�ം െക.എസ്.ഇ.ബി.  െെവദ�തി വാ��േ�ാ;  എ�ി�

ഇതിെ� വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) േക� ഉ�� മ�ാലയം സം�ാന�ിന് അ�വദി�ി�ളള െെവദ�തി വിഹിതം എ�യാണ്;

ഇതിെ� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

സ�കാര� �ാപന�ളി� നി�ം ൈവദ�തി

2170. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന ൈവദ�തി േബാ�ഡ് ഏെത�ി�ം സ�കാര� �ാപന�ളി�  നി�ം ൈവദ�തി

വാ��േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഏെത�ാം �ാപന�ളി�  നി�ാണ് ൈവദ�തി വാ��െത�്

െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഇ�െന സ�കാര� �ാപന�ളി�  നി�ം ൈവദ�തി വാ�ിയ വകയി�  ൈവദ�തി

േബാ�ഡി��ായ ന�ം എ�െയ�് െവളിെ���േമാ;

(സി) ഇ�മായി ബ�െ�� െട�ഡ� നടപടിക�െട പക��ക� ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ഈ ന�ം നിക��തിന് സ�ചാ�ജ് ഈടാ��തി�� നടപടി ഒഴിവാ�ി ൈവദ�തി �ടി�ിക

പിരിെ���� കാര�ം പരിഗണി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

ൈവദ�തി ഉപേഭാ�ാ��െട എ�ം

2171. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ൈവദ�തി ഉപേഭാ�ാ��െട ആെക എ�ം എ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതി� എ�.ടി., എ�്.ടി., ഗാ�ഹിക ഉപേഭാ�ാ�� എ�ിവ�െട എ�ം എ�യാണ്;

(സി) ഗാ�ഹിക ഉപേഭാ�ാ�ളി� നി�ം ഒ� വ�ഷം േബാ�ഡി� ലഭി�� വ�മാനം എ�യാെണ�്

അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) െച�കിട,  വ�കിട ഉപേഭാ�ാ�ളി�  നി�ം ഒ� വ�ഷം എ� �പ�െട വ�മാനം

ലഭി��െ��് അറിയി�ാേമാ;

(ഇ) ൈവദ�തി ചാ�ജ് ഇന�ി� േബാ�ഡിന് എ� �പ പിരി�കി�ാ��്; വിശദമാ�ാേമാ?



െെവദ�തി േബാ�ഡിെ� �വ��നം

2172. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െെവദ�തി േബാ�ഡ് നിലവി�  ലാഭ�ിലാേണാ അേതാ ന��ിലാേണാ �വ��ി��െത�്

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) എ�ി� നിലവിെല ന�ം/ലാഭം എ� േകാടി �പ; വ��മാ�േമാ;

(സി) 2018, 2019 വ�ഷ�ളി� സം�ാന��ായ മഹാ�ളയ�ം ഉ��െപാ��ം �ലം െെവദ�തി

േബാ�ഡിന് എ� �ക�െട ന�ം സംഭവി�െവ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത ന�ം പരിഹരി�വാ�  േബാ�ഡ് ഗാ�ഹിക ഉപേഭാ�ാ�ളി�  നി�ം സ�ചാ�ജ്

ഇന�ി� ഈടാ�ിയ �ക�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഇ) നിലവി� െെവദ�തി േബാ�ഡിന് എ� േകാടി �പ �ടി�ികയിന�ി� പിരി� കി�ാ��്; വ��്

തിരി�് വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

െെവദ�തി ഉപേഭാ�ാ��െട പരാതി പരിഹരി��തി�ളള ച�ം

2173. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െെവദ�തി ഉപേഭാ�ാ��െട പരാതി ഒ� നി�ിത ദിവസ�ി�ളളി� പരിഹരി��തി�ളള ച�ം

െകാ�വ�വാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) െെവദ�തി �ട�ിയാ�  ഒ� നി�ിത സമയ�ി�ളളി�  അവ �നഃ�ാപി�ണെമ�ം

അ�ാ�പ�ം വീ� വ��� ഓേരാ പരാതികളി�ം 25 �പ വീതം ന�പരിഹാരം ന���തി�ം

ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) ഇത് സംബ�ി� കരട് മാ�വ�  ത�ാറായി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇത് എ�േ��്

�ാവ��ികമാ�വാനാണ് തീ�മാനി�ി�ളളത്?

ഇല�ിക് േപാ�ക� �ാപി��തി�� നടപടി�മം

2174. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�്/�ാമീണ േറാ�കളി� ഇല�ിക് േപാ�ക� �ാപി�ാ� അതത് വ��ക�െട

���� അ�മതി ആവശ��േ�ാ; ഉെ��ി� ആരി� നി�ാണ് ലഭ�മാേ��െത�ം അതി��

നടപടി�മ�� എെ�ാെ�യാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവി�  െപാ�മരാമ�് േറാഡിേലാ �ാമീണ േറാഡിേലാ ഉ� ഇല�ിക് േപാ�് മാ�ി

�ാപി��തി�� നടപടി�മം അറിയി�ാേമാ; ഇതിനായി െക എസ്.ഇ.ബി എ� �കയാണ്

ഈടാ��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;



(സി) െപാ� മരാമ�്/�ാമീണ േറാ�ക�െട വികസന�ിന് തട�ം നി��� േപാ�ക�  മാ�ി

�ാപി��തിന് അത� വ��ക�  േബാ�ഡിന് �ക അടേ�� ആവശ��േ�ാ;  ഇതിന്

ഏകീ�ത നിര�ക� നിലവി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദീകരി�ാേമാ;

(ഡി) ഇതി�� നടപടി�മ�ളി�  വളെര കാലതാമസം േനരി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  നടപടി

�മ��  എ��ം േവഗ�ി�  ആ��തി�� നി�േ�ശ��  സ��ാ�

ന��േമാ;വിശദമാ�ാേമാ?

വികസനപ�തിക��് തട�മായി ഇല�ിക് േപാ�ക�

2175. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േറാഡ് വികസന�ി�ം മ�് പ�തിക��ം തട�മായി നി��� ഇല�ിക് േപാ�ക�

സമയബ�ിതമായി നീ�ം െച�ാ�� കാരണം ഉ�ാ�� �തിസ�ി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) േ�ാജ�ക�ം േറാ�വികസന�ം തട�മി�ാെത നട��തിന് ഇല�ിക് േപാ�ക�

സമയബ�ിതമായി മാ�ി �ാപി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) െപാ�ജന�ിന് ഭീഷണിയായി അപകടകരമായി നി��� ഇല�ിക് േപാ�ക�  ത�രിത

ഗതിയി� മാ�ി �ാപി��തിന് അടിയ�ര നി�േ�ശം ന��േമാ?

എ�ാ സ��ാ� ഓഫീ�കളി�ം വേയഡ് കണ�ിവി�ി

2176. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� എ�ാ സ��ാ� ഓഫീ�കളി�ം,  വേയഡ് കണ�ിവി�ി ഏ�െ����തിനായി

2000  േകാടി �പ െചലവ് വ�� പ�തി െക.എസ്.ഇ.ബി.�െട വിതരണ അടി�ാന

സൗകര��� ഉപേയാഗി�െകാ�് നട�ിലാ��േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഇതിനായി സ��ാ�  െക.എസ്.ഇ.ബി.�മായി എെ��ി�ം കരാറി�  ഒ�വ�ി�േ�ാ;  ��ത

കരാറിെ� അടി�ാന�ി� െക.എസ്.ഇ.ബി. ഇതിനകം സ�ീകരി� നടപടി എെ�ാെ�യാണ്;

(സി) െക.എസ്.ഇ.ബി.�് ഈ പ�തിയി�െട �തിവ�ഷം എ� േകാടി �പ ആദായം ലഭി�െമ�ാണ്

കണ�ാ��ത്?

ഇടമലയാ� ഡാമി� ൈഹഡ� �റിസം പ�തി

2177. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകാതമംഗലം മ�ല�ി�  ഇടമലയാ�  ഡാമി�  ൈഹഡ�  �റിസം പ�തി ആരംഭി��ത്

സംബ�ി� വിഷയം സ��ാരിെ� പരിഗണനയി� ഉേ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇവിെട ൈഹഡ� �റിസം ആരംഭി���മായി ബ�െ��് സ��ാ� എെ��ി�ം നടപടിക�



സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇടമലയാറി� ൈഹഡ� �റിസം ആരംഭി���മായി ബ�െ��് ആദ� ഘ�മായി ഗാ�ഡനിങ്,

ബ�� ൈ� പാ��് എ�ിവ ആരംഭി��തി�േവ�ി എെ��ി�ം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ഡി) േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല �ധാന �റി�് േക��ളായ തേ��ാട്,  �ത�ാൻെക�്

എ�ിവിട�ളിെല�� സ�േദശീയ�ം,  വിേദശീയ�മായ വിേനാദസ�ാരിക��്

�േയാജനെ�ട��വിധം ഇടമലയാ�  ഡാമി�  വനം വ��മായി േച��് ൈഹഡ�  �റിസം

ആരംഭി��തി� േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

���രം ഡീസ� പവ��ാ�് നവീകരണ പ�തി

2178. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

���രം ഡീസ�  പവ��ാ�് നവീകരണ പ�തി�് സ��ാ�  �പം ന��േമാ എ�്

വ��മാ�ാേമാ?

െക.എസ്.ഇ.ബി. �ാൻസ് �ിഡ് പ�തി

2179. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ഇ.ബി. �ാൻസ് �ിഡ് പ�തിയിെല േകാല�നാട്-േകാ�യം ൈലൻസ് പാേ�ജിെ�

എ�ിേമ�് ഏത് േസാ�് െവയ� ഉപേയാഗി�ാണ് ത�ാറാ�ിയെത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പാേ��കളി� സിവി� വ��് എ� ശതമാനമാണ് എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) െക.എസ്.ഇ.ബി.  എ�ിേമ�ക�മായി ബ�െ��് കഴി� അ�വ�ഷ�ി��ി�  േബാ�ഡ്

അംഗീകരി� സ��ാ� ഉ�ര�ക�െട വിശദാംശ�� ന��േമാ?

ൈവദ�തി വിതരണം �ട�ാെത നട��തിന് സ�ീകരി� നടപടി

2180. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സർ�ാർ അധികാരേമ�േശഷം േകരള�ി�  പവർകേ�ാ,  േലാഡ് െഷഡിേ�ാ

ഏർെ���ിയി�േ�ാ;

(ബി) ക�� േവനലി�  േകരള�ിെല ഡാ�കളി�  െവ�ം �റ�േ�ാ�ം പ�ർക�് ഏർെ���ാെത

ൈവദ�തി വിതരണം നട��തിന് വ��് സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(സി) കഴി� സർ�ാരിെ� കാല�് േകരള�ി�  പ�ർക�ം േലാഡ് െഷഡി�ം

ഏർെ���ിയി�േ�ാ; വിശദവിവര�� ന�കാേമാ?



ൈവദ�തി ഉ��ാദന�ി� വ��നവ്

2181. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ� േശഷം േകരള�ി�  ൈവദ�തി ഉ��ാദന�ി�  വ��നവ്

വ��വാ� സാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിനായി വ��തല�ി� നട�ിയ �വ��ന�� സംബ�ി� വിവര�� ന�കാേമാ;

(സി) മ� സം�ാന�ളി�  നി�് േകരള�ിേല�് എ�ി�� ൈവദ�തി�െട അളവ്

വ��ി�ി��തിന് വ��് സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്?

സ��� ൈവദ�തീകരണം

2182. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ�േശഷം ൈവദ�തി രംഗ�് നട�ാ�ിയ �ധാന വികസന

�വ��ന��െട വിവര�� ന�കാേമാ;

(ബി) ഇ��യി�  മേ�െത�ി�ം സം�ാനം സ��� ൈവദ�തീകരണം നട�ിയ സം�ാനമായി

�ഖ�ാപി�െ�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശ�� ന�കാേമാ?

െകാ�ാര�ര മ�ല�ിെല െെവദ�തി േബാ�ഡ് ���ിക�

2183. �ീമതിപി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം െകാ�ാര�ര നിേയാജക മ�ല�ി�  െെവദ�തി

േബാ�ഡ് ഏെ���് നട�ിലാ�ിയ ���ിക�െട വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ��ത ���ിക��ായി എ� �ക െചലവഴി�െവ�് െവളിെ���േമാ?

�ാ�േ�ാ�മ�ക�

2184. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം ജി�യിെല വിവിധ ഭാഗ�ളി�  േവാ�േ�ജ് �ാമം പരിഹരി��തിനായി

2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20 വ�ഷ�ളി� എ� �ാ�േ�ാ�മ�ക� വിവിധ

െസ�� ഓഫീ�കളി� ന�കിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ െസ��  ഓഫീസി�ം പഴയ� മാ�ി �തിയവ �ാപി�തിെ��ം �തിയതായി

�ാപി�തിെ��ം വിവര�� േവ�തിരി�് ന�കാേമാ?



ൈവദ�ത വാഹന���ായി സൗേരാ�� ചാ�ജി�് േ�ഷ�ക�

2185. �ീമതിപി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വിേനാദസ�ാര േക��ളി�  ൈവദ�ത വാഹന��  ചാ�ജ് െച�ാ�

സൗേരാ�� ചാ�ജി�് േ�ഷ�ക�  �ാപി��തി�� നടപടി �മ��  ഏ�

ഘ��ിലാണ്;വിശദമാ�േമാ;

(ബി) പ�തി നട�ിലാ��ത് ആരാെണ�ം ചാ�ജി�് േ�ഷ�കളി� നി�ം ലഭി�� സൗകര���ം

വിശദമാ�േമാ;

(സി) �റിസം ഇതര േക��ളി� സൗേരാ�� ചാ�ജി�് േ�ഷ�ക� ആരംഭി�ാ� ഉേ�ശ�െ��ി�

ആയതിെ� വിശദാംശ�� ന��േമാ?

�ര�റ സൗേരാ�� പ�തി

2186. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സൗേരാ���ി�  നി�ം െെവദ�തി ഉ�ാദി�ി��തിനായി സ��ാ�  �ഖ�ാപി�ി�ളള �ര�റ

സൗേരാ��ം പ�തി ആരംഭി��തി�ളള നടപടിക�  ഇേ�ാ�  ഏത്

ഘ��ിലാെണ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) �ര�റ സൗേരാ�� പ�തി�് എ� ശതമാനമാണ് സ�കാര� വ��ിക��് സ�ിഡി

ലഭി��ത്; പ�തി�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

��തായി നിർ�ി�� സർ�ാർ െക�ിട�ളി� �ര�റ സൗേരാർ� പ�തി

2187. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി� �ര�റ സൗേരാർ� പ�തി �ാവർ�ികമാ��തിന് ൈവദ�തി വ��് സ�ീകരി�

നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) ��തായി നിർ�ി�� സർ�ാർ െക�ിട�ളി�  �ര�റ സൗേരാർ� പ�തി

നിർബ�മാ��തിന് ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�ാൻ നിയമ നിർ�ാണം നട�� കാര�ം

ആേലാചി��േ�ാ; ഇെ��ി� ആേലാചി�േമാ?

വീ�ക��് �കളി� സൗേരാ��പാന�ക�

2188. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



വീ�ക��് �കളി�  സൗേരാ��പാന�ക�  �ാപി�് അതി�  നി�് ഒ� �ണി�് ൈവദ�തി

ഉ�ാദി�ി��തിന് വീ�ടമ�് എ� �പ�െട െചലവാണ് വ��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

സൗേരാ�ജ�ി� നി�ം ൈവദ�തി

2189. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ്

,, പി.െജ.േജാസഫ്

,, സി.എഫ്.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സൗേരാ�ജ�ി�  നി�ം ൈവദ�തി ഉ��ാദി�ി�ാ�� പ�തി�െട വിശദാംശ��

അറിയി�ാേമാ.  എ� െമഗാവാ�് ൈവദ�തിയാണ് ഉ��ാദി�ി�ാ�  ഉേ�ശി��ത്

എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) വീ�ക�െട�ം െക�ിട��െട�ം േമ��രകളി�  േസാളാ�  പാന�  �ാപി��തി��

നടപടികെള�റി�് വിശദീകരി�ാേമാ;  ഈ �ല��  േബാ�ഡ് പാ��ിെന��് പ�തി

നട�ാ�ാ� ഉേ�ശ�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത േസാളാ� പ�തി�് േക� സ��ാരിെ� സഹായം ലഭ�മായി�േ�ാ; േസാളാ� എന�ജി

േകാ��േറഷ� ൈവദ�തി േബാ��മായി കരാറി� ഒ�വ�ി�േ�ാ?

�ര�റ േസാളാ� പ�തി

2190. �ീ.ടി.െജ. വിേനാദ്

,, വി.ടി.ബ�റാം

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

�ീമതിഷാനിേമാ� ഉ�ാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) മ�് ദ�ിേണ���  സം�ാന��മായി താരതമ�െ���േ�ാ�  േനാ�  ക�െവ�ഷണ�

എന�ജി�െട കാര��ി� സം�ാനം വളെര �റകിലാെണ� ആേ�പം വ�താപരമാേണാ;

(ബി) സം�ാന സ��ാ� നട�ിലാ�� �ര�റ േസാളാ� പ�തി ഇ�ാര��ിെല �തിയ കാ�െവ�്

ആ�െമ�് �തീ�ി��േ�ാ; അതിെ� വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ഇൗ പ�തി�മായി സഹകരി�വാ� �േ�ാ�് വ�ി�ളള ഉപേഭാ�ാ��മായി െക.എസ്.ഇ.ബി.

എെ��ി�ം കരാ� ഒ�് െവ�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഈ പ�തി�െട ഒ�ാം ഘ�ം എ�േ��് �ാവ��ികമാ�െമ�ം ഇതി�െട എ� െെവദ�തി

ഉ�ാദി�ി�വാനാ�െമ�ം വ��മാ�േമാ?

കാ�ി� നി�ം ൈവദ�തി ഉ�ാദി�ി�വാ� പ�തി



2191. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് കാ�ി�  നി�ം ൈവദ�തി ഉ�ാദി�ി�� പ�തി നിലവി�േ�ാ;  എ�ി�

വിശദവിവരം ന�കാേമാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�� ��ത� പ�തിക� ആരംഭി�വാ� ആേലാചി��േ�ാ; എ�ി� വിശദവിവരം

ന�കാേമാ?

സ��ാ� വ��ക��്സൗേരാ�ജ വാഹന��

2192. �ീമതിപി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

സ��ാ�  വ��ക��് സൗേരാ�ജം ഉപേയാഗി�് �വ��ി�� വാഹന��  കരാ�

അടി�ാന�ി�  ന���തിന് അന��് പ�തി ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ  ;പ�തി�െട

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

പാര�േര�തര ഊ�� േമഖലയിെല പ�തിക�

2193. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

പാര�േര�തര ഊ�� േമഖല�െട �ാധാന�ം കണ�ിെല��് ഈ സ��ാ� നട�ിലാ�ി വ��

പ�തിക� വിശദമാ�ാേമാ?

ഇ-െസ�ഫ് പ�തി

2194. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ�

,, എസ്.രാേജ��

,, രാ� എ�ഹാം

െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ൈവദ�ത അപകട�� ഇ�ാതാ�ക എ� ല��േ�ാെട ഇ-െസ�ഫ് പ�തി

നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) പ�തി�െട ഭാഗമായി ൈവദ�ത �സരണ,  വിതരണ േമഖലകളി�  എെ��ാം നവീകരണ

�വ��ന�ളാണ് നട�ാ�േ�ശി��ത്;

(സി) ൈവദ�ത �ര� സംബ�ി�് ആശാ വ���മാ�, ��ംബ�ീ,  റസിഡ�്സ്

അേസാസിേയഷ�ക�  �ട�ിയവയി�െട േബാധവ��രണ ക�ാ�യി�  നട��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ഇല�ി�� േജാലികളി� ഏ�െ���വ��് ൈവദ�ത അപകട�ളി� നി�ം ര�േന��തി��



��ക�ത� നടപടിക� സംബ�ി�ം �ര� സംബ�ി�ം എെ��ാം പരിശീലന�ളാണ് ഈ

പ�തി �കാരം ന�കി വ��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

ൈവദ�ത ആഘാതം �ലം മരണെ���വ��� ധനസഹായം

2195. �ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ഇ.ബി. ൈലനി� നി�� ൈവദ�ത ആഘാത�ി� ഈ വ�ഷം എ� േപ� മരണെ��

എ�ം എ� േപ� ചികി�യിലാെണ��� വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) അപകട�� �റ�വാ� േബാ�ഡ് സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ;

(സി) മരണെ�� ആളിെ� ��ംബാംഗ���് േബാ�ഡ് ന��� സഹായ�� എെ��ാമാെണ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) െച���  മ�ല�ി�  നി�് ഇ�ര�ി�� എ� അേപ�കളിലാണ്

തീ��ാ�വാ��െത�് അറിയി�േമാ?

ൈവദ�തി ൈലനിെല േജാലി�ിടയിെല അപകടമരണ�ൾ

2196. �ീ.സ�ി േജാസഫ്

,, ഷാഫി പറ�ി�

,, വി.എസ്.ശിവ�മാ�

,, അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ൈവദ�തി ക�ി െപാ�ിവീ�ം,ൈവദ�തി ൈലനിെല േജാലി�ിടയി�ം മരണം

സംഭവി��ത് ആവർ�ി��ത് എ�െകാ�ാണ്;

(ബി) മാേവലി�രയി�ം തളി�റ�ി�ം ൈലനി�  േജാലി�ിെട െക.എസ്.ഇ.ബി.  ജീവന�ാ�  മരി�ത്

വ��ിെ� ഭാഗ�് നി�ം ഉ�ായ അനാ� �ലമാേണാ;

(സി) ���  ���നാട് െപാ�ിവീണ ൈവദ�തി ക�ിയി�  ത�ി ര�് �ീക�  െഫ�വരി  27-ന്

മരി�വാനിടയായ സാഹചര�ം അേന�ഷി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ൈവദ�തി ക�ി െപാ�ി വീണാ�ട� പവ� ഓഫ് ആ�� സംവിധാനം നട�ിലാ�െമ� �ഖ�ാപനം

�ാവ��ികമാ�ാ�ത് എ�െകാ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ഇ) െക.എസ്.ഇ.ബി.�െട അനാ� �ലം മരണം സംഭവി�� ജീവന�ാ��ം, െപാ�ജന���ം

25 ല�ം �പ വീതം ന�പരിഹാരം ന��� കാര�ം പരിഗണി�േമാ?

ൈവദ�തി �ല��ാ�� അപകട മരണ��

2197. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) ൈവദ�തിൈലൻ അ����ണിക��ിെട കഴി�് ��് വർഷമായി എ� അപകടമരണ��

സംഭവി�ി�െ��് അറിയി�ാേമാ; ഇത് ഒഴിവാ��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സർ�ാർ

സ�ീകരി�ി��െത�് അറിയി�ാേമാ;  അപകട മരണം സംഭവി�വർ�് എ� �പയാണ്

ധനസഹായം ന���െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ൈവദ�തി ൈലൻ െപാ�ിവീണ് ജന��  മരണെ���ത് ഒഴിവാ�ാൻ സർ�ാർ എെ�ാെ�

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് അറിയി�ാേമാ;  ഇ�െന മരണമട�� വ��ിക�െട

��ംബ�ിന് എെ�ാെ� സഹായ�ളാണ് ലഭ�മാ��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

േകാലേ�രി ഇല�ി�� െസ�� ആഫീസ്

2198. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

വാടക െക�ിട�ി�  �വ��ി�് വ�� േകാലേ�രി ഇല�ി��  െസ��  ആഫീസ്

ജന���് സൗകര��ദമായ േകാലേ�രി ടൗണി�  �വ��ി�ി��തി�� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

വ�ി��ം െക.എസ്.ഇ.ബി. െസ�� ഓഫീസ്

2199. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

മാേവലി�ര വ�ി��ം െക.എസ്.ഇ.ബി. െസ�� ഓഫീസിന് സ��മായി �ല�ം ഓഫീസ്

െക�ിട�ം ലഭ�മാ��തിന് സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ?

െന�ി��് ഇല�ി�� െസ�� ഓഫീസ്

2200. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല െന�ി��് ഇല�ി��  െസ��  ഇേ�ാ�  �വ��ി��ത്

ഏ�െക�ിട�ിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ െക�ിട�ി�  എ�കാലമായി െസ��  ഓഫീസ് �വ��ി��െ��ം ഇത്

സ��ാരിെ�േതാ അേതാ സ�കാര�വ��ി�െടേതാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇതിെ� വി�ീ��ം എ�ാെണ�ം സ�കാര�വ��ി�േടതാെണ�ി�  എ� �പയാണ് വാടക

ന���െത�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത ഓഫീസിന് സ��മായി െക�ിടം നി��ി�ാ� ഉേ�ശ�േ�ാെയ�ം അതി�� സ��ാ�

�ലം ലഭ�മാേണാ എ�ം വ��മാ�ാേമാ?



െന�ാ�ി�കര െതാ��� സ�േ�ഷ�

2201. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 2016-17,  2017-18,  2018-19,  2019-20  സാ��ിക വ�ഷ�ളി�  െന�ാ�ി�കര

നിേയാജക മ�ല�ി�  ഓേരാ സാ��ിക വ�ഷ�ം എ� േകാടി �പ�െട വികസന

�വ��ന�� ആണ് നട�ിയെത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െന�ാ�ി�കര െതാ���  സ�േ�ഷ�  110  KV  ആയി ഉയ��ിയതിന് എ� േകാടി

�പയാണ് െചലവായത് എ�് വ��മാ�ാേമാ?

ക�ാട്, �ഴിയാ� പവ�ഹൗസിെല ദിവസേവതന/കരാ� ജീവന�ാ�

2202. �ീ.െക.�. ജനീഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) പ�നംതി� ജി�യി�  െക.  എസ്.  ഇ.  ബി.  �െട ക�ാട്,  �ഴിയാ�  പവ�ഹൗസി�

ദിവസേവതന/കരാ�  അടി�ാന�ി�  എ� ജീവന�ാ�  േജാലി േനാ��െ��ം എ�

ഒഴി�ക�െ��ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഉെ��ി� അവർ ആെരാെ�െയ� വിവരം ന��േമാ;

(സി) ഡാം േസ�ി�മായി ബ�െ��് ക�ാട്, സീതേ�ാട് േമഖലകളി� എ�േപ� ദിവസേവതന�ി�

േജാലി െച�െ��ം അവ� ആെര�ാമാെണ�� വിവരം ലഭ�മാ�േമാ?

�ീ. ബി� േപാ� വി �് േജാലിയി� �േവശി�വാ�� അ�മതി സംബ�ി�്

2203. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ഇ.ബി.യി�  കരാ�  െതാഴിലാളിയായി േസവനം അ��ി� വ�േ�ാ�, േകാ��ീ�്

േപാ�് ഒടി� വീണ് ��തരമായി പരി� പ�ിയ �ീ.  ബി� േപാ� വി.,  െവ�ിളിയാ� വീട്,

പരിയാരം എ� ഉേദ�ാഗാ��ി�് പി.എസ്.സി.  വഴി ലഭി� �ിരനിയമന ഉ�� �കാരം

േജാലിയി�  �േവശി�വാ�  സ��ാരിെ� �േത�ക അ�മതി ലഭ�മാ��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ഇതിനായി �ീ.  ബി� േപാ� സമ��ി� അേപ� പരിഗണി�് ടിയാെന െക.എസ്.ഇ.ബി.യി�

േജാലിയി�  �േവശി��തിന് �േത�ക അ�മതി ലഭ�മാ�വാ�  ആവശ�മായ നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ?

�മി കേ��ം



2204. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ാ� പ�ണ�ി� ഇ� നഗറി� െക.എസ്.ഇ.ബി�െട ഉടമ�തയി� �ലം ഉ�ായി�േ�ാ;

ഉെ��ി� എ� ഏ��; അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത �ലം കേ�റിയതായി കെ��ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  കേ��ം �ലം എ� എ��

�ലമാണ് ന�െ��ത്;

(സി) കേ�റിയ �ലം തിരി�് പിടി�വാ� െക.എസ്.ഇ.ബി.  എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

ഇെ��ി� വ��മാ�േമാ?

െക.എസ്. ഇ.ബി �് ബാധകമാ�ാ� ഉ�രവ്

2205. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സ��ാ�  06.02.2017-�  �റെ��വി�  G.O(P)  No.16/2017/Fin.  എ�

ഉ�രവ് െക.എസ്.ഇ.ബി � ബാധകമാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇെ��ി�  ��ത സ��ാ�  ഉ�രവ് െക.എസ്.  ഇ.ബി �് ബാധകമാ�ാ�ത്

എ�െകാ�ാണ് എ�് വ��മാ�ാേമാ?

െക.എസ്.ഇ.ബി അംഗീകരി� െട�ഡ� നടപടികൾ

2206. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സ��ാ� �റെ��വി�� ഉ�ര�ക� െക.എസ്.ഇ.ബി � ബാധകമാേണാ;

(ബി) സം�ാന സ��ാ�  �റെ��വി�  G.O(P)  No.324/2015/Fin  എ� ഉ�രവ്

െക.എസ്.ഇ.ബി � ബാധകമാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) െട�ഡ� നടപടിക�മായി ബ�െ��് െക.എസ്.ഇ.ബി അംഗീകരി� അവസാനെ� സ��ാ�

ഉ�രവിെ� വിശദാംശ�� ന�കാേമാ;

(ഡി) െക.എസ്.ഇ.ബി � സ��ാ�  ഉ�ര�ക�  ബാധകമ� എ�് �ചി�ി�� േരഖക�

ലഭ�മാ�ാേമാ?

െക.എസ്.ഇ.ബി. വികസി�ിെ��� ക��ണിേ��ീവ് േഫാ��് പാസ് ഡി��ർ

2207. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈവദ�തി ൈലനിെല തകരാ�ക� കെ��വാൻ േവ�ി െക.എസ്.ഇ.ബി.  വികസി�ിെ���

ക��ണിേ��ീവ് േഫാ��് പാസ് ഡി��ർ  (സി.എഫ്.പി.ഡി.)  സം�ാന�് ഉപേയാഗി�്



�ട�ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) സാധാരണയായി �ിരമായി തകരാ�ക� വരാ�� 11 െക.വി. ൈല�കളി� ഇ�ര�ി��

സി.എഫ്.പി.ഡി. ഇൻ�െമ�ക� ഘടി�ി�വാൻ നടപടി സ�ീകിരി�േമാ;

(സി) സം�ാന�് ഇ�ര�ി�� ഉപകരണം െക.എസ്.ഇ.ബി.  വാ�ിയി�േ�ാ;  എ� എ�ം

വാ�ിയി��്; എ� �പ ഇതിനായി െചലവഴി�; വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) െക.എസ്.ഇ.ബി.  �െട ഉേദ�ാഗ�ർ വികസി�ിെ��� ��ത ഉപകരണ�ിന് എ� വില

വ�ം;  െക.എസ്.ഇ.ബി.  ജീവന�ാർ വികസി�ിെ��� ഉപകരണം എ�ാ �ല�ം

ലഭ�മാ�വാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

സം�ാന ൈവദ�ത വ��് ജി�കളി� സംഘടി�ി� അദാല�ക�

2208. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 2019-2020  കാലഘ��ി�  സം�ാന ൈവദ�ത വ��് എ� ജി�കളി�  അദാല�ക�

സംഘടി�ി�ി��്; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� നട�ിയ അദാല�ി� എ� പരാതിക� ലഭി�ി�െ��ം എ� എ�ം

പരിഹരി�ാ� സാധി�ി�െ��ം വിശദമാ�ാേമാ?

ഉയര�� ൈവദ�ത േപാ�ക� �ാപി��തിന് നടപടി

2209. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�ര നിേയാജക മ�ല�ി�  കി�ബി �ക അ�വദി�് നി��ി�� �തിയകാവ്  -

ക�ാനം േറാഡി�ം ക�മല  -  �� ജം�ഷ�  േറാഡി�ം ൈവദ�ത േപാ�ക�  ഉയ��ി

�ാപിേ��ത് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത േറാ�ക�  ഉയ��ി െച�േ�ാ�  േറാ�ം ൈവദ�ത ൈല�ം ത�ി�  ഉ� അകലം

�റ�തിനാ�  വാഹന�ളി�  ൈവദ�ത ൈല�  സ����ി�  വരാ�� സാധ�ത

��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(സി) ��ത േമഖലകളി� അടിയ�രമായി ഉയര�� ൈവദ�ത േപാ�ക� �ാപി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ; ആവശ�മായ �ക അ�വദി�േമാ?

നാ�കാണി-പര�ന�ാടി പാത�െട നവീകരണ�ിന് ഇല�ിക് േപാ�ക� മാ�ി �ാപി��തിന് നടപടി

2210. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) നില�ർ മ�ല�ി�  നാ�കാണി-പര�ന�ാടി പാത�െട നവീകരണ�ിന് ഇല�ിക്

േപാ�ക�  മാ�ി �ാപി��തിന് എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ി െപാ�മരാമ�് വ��ിന്



സമർ�ി�ി�േ�ാ; ഏെത�ാം െക.എസ്.ഇ.ബി. െസ��കളി� നി�ാണ് എ�ിേമ�് ന�കിയത്;

(ബി) സം�ാന അതിർ�ി �ത�  വട�റം പാലം വെര െക.എസ്.ഇ.ബി.  േപാ�ക�  മാ�ി

�ാപി��തിന് െക.എസ്.ഇ.ബി.  കണ�ാ�ിയ �ക എ�െയ�ം െപാ�മരാമ�്

അടവാ�ിയ �ക എ�െയ�ം അടവാ�ിയ തീയതി�ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) �ക അടവാ�ിയി�ം ഏെതാെ� േപാ�ക�  മാ�ി �ാപി�ാ��്;  എ�െകാ�് നടപടി

സ�ീകരി��ി�ാെയ�ം നടപടി േവഗ�ിലാ�ി എ�േ��് �ർ�ീകരി�െമ�ം

അറിയി�ാേമാ?

അപകടഭീഷണി ഉയ��� ൈവദ�ത േപാ�ക� മാ�ി �ാപി��തി�ളള നടപടി

2211. �ീമതി �. �തിഭ : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

കായം�ളം നിേയാജക മ�ല�ി� െപാ�മരാമ�് വ��് വഴി ബി.എം & ബി.സി രീതിയി�

വീതി വ��ി�ി�് നി��ി� ഒ�ാം��ി ��ി�റം േറാഡി� ആ�ഡം ജം�ഷന് സമീപം െക.എസ്.

ഇ.ബി വക ര�് ൈവദ�ത േപാ�ക�  േറാഡിെ� വശ�ളി�  നി�ം ഏകേദശം  15  cm

ഉളളിേല�് നി���ത് ഏെറ അപകടഭീഷണി ഉയ��� സാഹചര��ി�  ടി േപാ�ക�

�ര�ിതമായ രീതിയി� മാ�ി �ാപി��തി�ളള അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മാേവലി�ര മ�ല�ിെല െെവദ�തി െെല�ക� അ�േ�ഡ് െച��തിന് നടപടി

2212. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�ര മ�ല�ിെല െെവദ�തി െെല�ക� അ�േ�ഡ് െച��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത ���ി�് അ�വദി� �ക എ�െയ�ം വ��മാ�േമാ?

���്നാട് നിേയാജകമ�ല�ി� ൈവദ�ത േമഖലയി� െചലവഴി�ി�� �ക

2213. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം ���്നാട് നിേയാജകമ�ല�ി�  ൈവദ�ത

േമഖലയി� െചലവഴി�ി�� �ക എ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േവാ�േ�ജ് �ാമം പരിഹരി��തിനായി ഏെതാെ� �ല�ളി�  �ാ�േ�ാ�മ�ക�

�ാപി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

ഇല�ി�� ഇ�െ�േ��് വ��് മ��ല ഗവ.��ി� നട�ിയ പരിേശാധന



2214. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

േകരള സ��ാ� ഇല�ി�� ഇ�െ�േ��് വ��് മ��ല ഗവ.��ി� നട� വ�ഷം നട�ിയ

പരിേശാധനയി�  കെ��ിയ ൈഹെട�ഷ�  സംവിധാന�ിെ� �മതലയി��

���ൈവസറി�ം,  അ�ാെത�ം ഉ� ഓേരാ ജീവന�ാ�െട�ം േപ�ം േയാഗ�ത�ം

വ��മാ�ാേമാ?

അ�ിനിേ���െട ഭരണ�ി�ളള സഹകരണ�ാപന��

2215. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് എ� സഹകരണ�ാപന��  അ�ിനിേ���െട ഭരണ�ി�  കീഴിലാെണ�്

അറിയി�േമാ; ലി�ിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) സഹകരണ നിയമ�ിെല �� 32 അ�സരി�് അ�ിനിേ���െട പരമാവധി കാലാവധി ര�്

വ�ഷമാെണ�ി�ം ��ത കാലാവധി കഴി�ി�ം അ�ിനിേ���മാ�െട ഭരണ�ി� കീഴി��

സഹകരണ �ാപന�� നിലവി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) അ�ിനിേ���മാ� ഭരണം നട�� സഹകരണ �ാപന�ളി� െതരെ���് നട�ി ഭരണം

ൈകമാറാ�� നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ി� എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ?

സഹകരണ ബാ�ക��� ആദായ നി�തി

2216. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�

,, ആ�. രാമച��

�ീമതി സി.െക. ആശ

�ീ.വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ

സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�ൗ�കളി� നി�് ഒ� വ�ഷം ഒ� േകാടി �പ�് �കളി� പണം പി�വലി��വരി� നി�ം

2%  ടി.ഡി.എസ്.  പിടി�ണെമ�് േക� ആദായ നി�തി വ��് സഹകരണ ബാ�ക��്

േനാ�ീസ് ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) േസവനം എ� നിലയി� സം�ാന സ��ാരിെ� സാ�ഹിക േ�മ െപ�ഷ�ക� വിതരണം

െച�� സഹകരണ ബാ�ക��് േകാടി�ണ�ിന് �പ�െട ഇടപാ�ക� നടേ��തിനാ�

ഈ ഇടപാ�ക��് 2% നി�തി പിടിേ�� സാഹചര�ം ഉ�ാ�േമാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) ക�ഷക�,കാ�ഷിക ഉ�ാദന സംഘ��, ഉ���� വാ�� സംഘ�� എ�ിവ� ഉ�െ���

കാ�ഷിക േമഖലയിെല ഇടപാ�ക��ം ഇ�ര�ി�  നി�തി ഈടാേ��ി വ�േമാെയ�്

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) �തിയ നിബ�ന സഹകരണ ബാ�കെള മേ�െതാെ� വിധ�ി�  ബാധി�െമ�്

വിശദമാ�േമാ;



(ഇ) �തിയ നിബ�നയി� നി�ം ക�ണാടക�ിെല സഹകരണ ബാ�കെള ഒഴിവാ�ിയ�േപാെല

േകരള�ിെല സഹകരണ ബാ�കെള�ം ഒഴിവാ�ണെമ�് േക�േ�ാട് ആവശ�െ��ി�േ�ാ;

എ�ി� ആയതിേ��� േക��ിെ� �തികരണം എ�ാെണ�റിയി�േമാ?

സാ��ിക ��ിരത�ായി സഹകരണ േമഖല നട�� �വ��നം

2217. �ീ.സി.���

,, െക. ബാ�

,, െക. ദാസ�

,, െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സാധാരണ�ാ�െട �േത�കി�് നാ�ിൻ�റ�ളിെല പാവെ��വ�െട സാ��ിക ��ിരത�്

�ധാന പ�് വഹി�� സഹകരണ രംഗ�ിെ� ശാ�ീകരണ�ി�് ഈ സ��ാ� നട��

�വ��ന�� എെ��ാമാണ്;

(ബി) പാവെ��വ�  േ�ഡ് പലിശ�ാ�െട�ം സ�കാര� ധനകാര��ാപന��െട�ം �ഷണ�ിന്

ഇരയാ��ത് അവസാനി�ി�ാ�  സഹകരണ ��ാനം നട�� ഇടെപട�ക�  എെ��്

അറിയി�ാേമാ ;

(സി) ��തി �ര��െള �തിേരാധി�� നവേകരള നി��ിതിെയ� പ�തി�െട ഭാഗമായി

സഹകരണ േമഖല നട�� �വ��നം അറിയി�ാേമാ ?

െകയ� േഹാം പ�തി �കാരം േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല വീ�ക�

2218. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സഹകരണ വ��ിെ� െകയ�  േഹാം പ�തി �കാരം വിവിധ സഹകരണ സംഘ��  വഴി

േകാതമംഗലം മ�ല�ി�  എ� വീ�ക�  നി��ി�് ന�വാനാണ് ഉേ�ശി��ത് എ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതി� എ� ഭവന�� ���ീകരി� എ�ം ഓേരാ ഭവന�ിെ��ം നി��ാണ�ിെ� നിലവിെല

�ിതി എ�ാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ���ീകരി�ി�ി�ാ� ഭവന�� േവഗ�ി� ���ീകരി��തി� േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വിശദമാ�ാേമാ?

��െ� �� പ�തി

2219. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) സഹകരണ വ��് �േഖന നട�ിലാ�ിവ�� ��െ� �� പ�തി�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ംബ�ീ �ണി�ക�െട സഹായേ�ാെട ��ത പ�തി വഴി എ� �പ ഇ�വെര വിതരണം

െച�ി��്; വിശദമാ�ാേമാ?

സഹകരണ ബാ�ക��് ആദായ നി�തി വ��ിെ� ��റിയി�്

2220. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സഹകരണ ബാ�കളി� നി�ം ഒ� േകാടി �പ�് �കളി� പണം പി�വലി�വരി� നി�ം ര�

ശതമാനം നി�തി ഈടാ�ണെമ� ആദായ നി�തി വ��ിെ� നി�േ�ശം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) സഹകരണ ബാ�ക�െട അടി�റയിള�� ആദായ നി�തി വ��ിെ� ��ത നടപടി

സഹകരണ േമഖലെയ എ�െന ബാധി�െമ�ാണ് ക���ത്;

(സി) സഹകരണ േമഖലെയ തക��� ആദായ നി�തി വ��ിെ� ��ത തീ�മാനം

പി�വലി��തി�േവ�ി േക�സ��ാരി�  സ���ം െച��ാ�  സം�ാന സ��ാ�

ത�ാറാ�േമാ; വിശദവിവരം ന�കാേമാ?

േകരള ബാ�ിെ� സാ��ിക �ിതി

2221. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നബാ�ഡ് മാനദ�മ�സരി�് ത�ാറാ�ിയ റിേ�ാ��ി�  േകരള ബാ�ിെ� െമാ�ം ന�ം

1253.11 േകാടി �പയാെണ�് കെ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) റിസ�വ് ബാ�ിെ� അ�ിമ അ�മതി ലഭി�ാ�  ഈ �ക അട�ണെമ�് നബാ�ഡ്

നി�ബ�ി�ാ� സ��ാ� ഈ �ക അടേ��ി വ�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) േനരെ� ന��ിലായി�� സം�ാന സഹകരണ ബാ�ിെന ലാഭ�ിലാ�ിയത് വിവിധ

അ��് സംഘ��െട വാ� സ��ാ� ഏെ���െകാ�ായി�േ�ാ; എ�ി� ഇതിനായി 306.47

േകാടി �പ 2018 ഡിസംബ� 31-ന് സ��ാ� അ�വദി�ി�േ�ാ;

(ഡി) സ��ാരിെ� സ�� പ�തിയായ േകരള ബാ�് �ട�ം �ൻപ് തെ� ഇത് സ��ാരിന് വൻ

സാ��ിക ബാധ�തയായി മാ�� സാഹചര��േ�ാ; ഇെ��ി� വിശദാംശം ന��േമാ?

േകരളാ ബാ�് ഭരണസമിതി

2222. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�

,, െക. രാജ�

�ീമതി ഗീതാ േഗാപി

�ീ.വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ

സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) േകരളാ ബാ�ിെ� ഭരണസമിതി എ�കാരമായിരി�െമ�് വ��മാ�േമാ; ഇട�ാല ഭരണസമിതി

ഉേ�ാ; എ�ി� അതിെ� ഘടന അറിയി�േമാ;

(ബി) ജി�ാ സഹകരണ ബാ�ക�െട അ��ല�ം കണ�ാ�ി �ാഥമിക സംഘ���് േകരളാ ബാ�ി�

ഓഹരി അവകാശം ന�ണെമ� റിസ�വ് ബാ�് വ�വ� പാലി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) േകരളാ ബാ�ിന് ഏകീ�ത േസാ�് െവയ�  �ാപി��തി�� നടപടിക�െട �േരാഗതി

അറിയി�േമാ;

(ഡി) േകരളാ ബാ�ിെ� �ലധനപര�ാ�ത (സി.എ.ആർ.) സംബ�ി� വിവര�� ലഭ�മാ�േമാ?

മല�റം ജി�യി� േകരള ബാ�ിെ� ശാഖക�

2223. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മല�റം ജി�ാ സഹകരണ ബാ�് നി��ി� േകരള ബാ�ി�  ലയി�ാ�ത് കാരണം േകരള

ബാ�ിെ� േനരി�� ശാഖക�  മല�റം ജി�യി�  ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) നിലവി�  മല�റം ജി�യി�  �വ��ി�� േകരള ബാ�ിെ� �ാ�ക�  ഏെതാെ�യാണ്;

വിശദമാ�ാേമാ?

േകരളബാ�ിെല ജി�ാ ബാ�ക�

2224. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരളബാ�ി� എ� ജി�ാ ബാ�ക� ആണ് സംേയാജി�ി�ി�ളളത്;  മാറിനി��� ബാ�ക�

ഏെത�ാെമ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ജി�ാ ബാ�ക�  അ�ര�ി�  മാറിനി���ത് േകരള ബാ�് എ� െപാ�കാ��ാടിെന

ബാധി�േമാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ ?

സഹകരണ ബാ�കളിെല റി�് ഫ�്

2225. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സഹകരണ ബാ�കളി� റി�് ഫ�് ആരംഭി�വാ� ഉ�രവ് ന�കിയി�േ�ാ;  വിശദവിവരം

ന��േമാ;

(ബി) റി�് ഫ�് അ�വദി��തിന് ധാരാളം അേപ�ക�  ലഭി�ി�ം ഇതി�  തീ�മാനെമ��ാെത

അേപ�ക� െക�ി�ിട��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി�  അടിയ�രമായി ��ത അേപ�ക�  തീ��ാ�വാ�  നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�്



അറിയി�േമാ?

സഹകരണ ബാ�കെള കാര��മമാ��തിന് നടപടി

2226. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സഹകരണ ബാ�കെള കാര��മമാ�ാ�ം ആയ�വഴി ബാ�ക�െട സാ��ിക ശ�ി

വർ�ി�ി�ാ�മായി സഹകരണ വ��് സ�ീകരി�വ�� �ധാന �വർ�ന��

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സഹകരണ േമഖലയിെല ആെക �ിരം ജീവന�ാർ,  താ�ാലിക ജീവന�ാർ,  െഡേ�ാസി�്

കലേ��് എ�ിവ�െട എ�ം എ�; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഇവ�െട േ�മം ഉറ�ാ�ാനായി ഈ സർ�ാർ സ�ീകരി�വ�� �ധാന �വർ�ന��

വ��മാ�േമാ?

അ�ാടി�റം സ��ീസ് സഹകരണ ബാ�ിെ� െക�ിട നി��ാണം

2227. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ�ട നിേയാജക മ�ല�ി� അ�ാടി�റ�് �വ��ി�� സ��ീസ് സഹകരണ ബാ�ിെ�

ഉടമ�തയി�� �ല�് ബാ�ിെ� െക�ിടം നി��ി��തി�� ���ി�െട �േരാഗതി

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് ��ത ബാ�ം വ��ം നാളി�വെര സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാമാണ്;

വ��മാ�േമാ;

(സി) െക�ിട നി��ാണ�ിെ� ആവശ�കത സംബ�ി�് എം.എ�.എ.  അട��ളളവ�  ന�കിയ

നിേവദന�ി�േമ� സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�േമാ;

(ഡി) െക�ിട നി��ാണ�ി�� അ�മതി അടിയ�രമായി ന��േമാ; വ��മാ�േമാ?

റി�് ഫ�് �േഖന�� ധനസഹായം

2228. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ��ല നിേയാജക മ�ല�ിെല എ� സഹകരണ �ാപന�ളി�  നി�ം റി�് ഫ�്

�േഖന�� ധനസഹായം ഈ സ��ാ� നിലവി� വ�േശഷം ന�ിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം വ��ല മ�ല�ിെല സഹകരണ �ാപന�ളി�

റി�് ഫ�് �േഖന�� ധനസഹായ�ിന് എ� അേപ�ക�  ലഭി�െവ�ം ആയതിന്

സ�ീകരി� നടപടികെളെ��ം വ��മാ�ാേമാ?



��ഷ ലാബിെല ബേയാെകമി�ി അനൈലസ� മാ�ി �ാപി�ാ� നടപടി

2229. �ീമതി �. �തിഭ : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കായം�ളം നഗരസഭ േഷാ�ിംഗ് േകാം��ി�  �വ��ി�� ക�സ�മ�െഫഡിെ� കീഴി�ളള

��ഷ ലാബിെല ബേയാെകമി�ി അനൈലസ� തകരാറിലായതിനാ� ലാബ് പരിേശാധനക�

�ട�ിയിരി�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ഇവിേട�ായി ഒ� �തിയ ബേയാെകമി�ി അനൈലസ�  �ാപി��തിനാവശ�മായ

നടപടിക� സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

കൺസ�മ� െഫഡിെ� ലാഭം

2230. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം കൺസ�മ� െഫഡ് എ� േകാടി �പ�െട ലാഭമാണ്

ഉ�ാ�ിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

െന�മ�ാട് മ�ല�ിെല കൺസ�മർെഫഡ് �ാപന��

2231. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

െന�മ�ാട് നിേയാജക മ�ല�ി� കൺസ�മർെഫഡിെ� എ� �ാപന�� ഉെ��ം അവ

എവിെടെയ�ാെമ�ം വ��മാ�േമാ?

ക�സ�മ� െഫഡിെ� �വ��നം

2232. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�സ�മ�  െഫഡിെ� െെദനംദിന �വ��നം ഏേകാപി�ി��തിന് എെ��ി�ം �േത�ക

സംവിധാന�ിന് �പം ന�കിയി�േ�ാ;  ഇ��ലം ക�സ�മ�  െഫഡിന് ഉ�ായ േന���

എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ക�സ�മ� െഫഡിെ� കീഴി�ളള �ാപന�െള ലാഭ�മത�െട അടി�ാന�ി� തരംതിരി�്

ന��ി�  �വ��ി��വെയ നി��ലാ��തിന് പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാെയ�്

അറിയി�ാേമാ;

(സി) പ�േ��സ് ക��ിക�െട �വ��നം ജനകീയ�ം �താര��മാ��തിന് എെ�ാെ�

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�െത�ം ഇ��ലം ക�സ�മ�  െഫഡിെന ലാഭകരമാ��തിന്



സാധി�ി�േ�ാെയ�ം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) �ാഥമിക സഹകരണ സംഘ��െട േന�ത��ി� ��തലായി നീതി േ�ാ�ം നീതി െമഡി��

േ�ാ�ം ആരംഭി�ി�േ�ാെയ�ം കഴി� വ�ഷം എ� �ാപന�ളാണ് ��തായി

ആരംഭി�െത�ം വ��മാ�ാേമാ?

സഹകരണ വ��് നട�ിലാ�� �ാ��് �ാ�് �ം പ�തി

2233. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െപാ�വിദ�ാലയ�ളി�  �ാ��് �ാ�്�റിക�  �ാപി��തിന് �ഖ�ാപി�

പ�തി �കാരം ഓേരാ നിേയാജകമ�ല�ി� നി�ം ��ക�െട പ�ിക വാ�ിയി�ം ഈ പ�തി

നട�ിലാ�ാ� സാധി�ി�ി� എ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ��ത പ�തി നട�ിലാ�ാ�

കഴിയാ�തിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ പ�തിയിേല�് െകാേ�ാ�ി മ�ല�ി�  നി�് ഏെത�ാം ��കെളയാണ്

ഉ�െ���ിയി��ത്; ഇവിെട എെ��ി�ം ���ി നട�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) െപാ�വിദ�ാലയ��െട �ണേമ� വ��ി�ി��തിന് േവ�ി സഹകരണ വ��് നട�ിലാ�� മ�

പ�തിക� വിശദമാ�ാേമാ?

അഷറഫ് കാളിയ�് സമ��ി� അേപ�യിേ�� നടപടി

2234. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

���  അഡാ�് ഫാ�േമ�് ബാ�ി�  നി�ം എ�� വാ�ാ �ടി�ിക തീ���ത് സംബ�ി�്

അഷറഫ് കാളിയ�് സമ��ി� അേപ�യിേ�� സഹകരണ വ��മ�ി�െട  8.3.2019െല

7749/VIP/2019/M(Co-op)/TSm/Dev  ന��  ഉ�രവ് �കാരം നടപടി

���ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

റി�് ഫ�് അേപ�ക�

2235. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ�േശഷം റി�് ഫ�ി�  ഉ�െ����തിനായി ആല�ഴ ജി�യി�

നി�ം എ� അേപ�ക� ലഭി�െവ�ം ��ത അേപ�കളി� സ�ീകരി� നടപടികെളെ��ം

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത വിവരം നിേയാജക മ�ലാടി�ാന�ി� ലഭ�മാ�േമാ?



റി�് ഫ�് അേപ�കളിെല കാലതാമസം

2236. �ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാരകേരാഗ�ിന് അടിമയായി��വ�ം മരണമട�വ�മായ സഹകാരിക�െട കടബാധ�ത�്

സമാശ�ാസം ന��� റി�് ഫ�് പ�തിയി�  സമ��ി�� അേപ�കളി�

തീ�മാനെമ���തി� ഉ�ാ�� കാലതാമസം ��യി�െ��ി�േ�ാ;അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത ആ��ല�ം ലഭി��തിന് അേപ� ന���തിന് ആറ് മാസം ��പ് വെര��

കാലയളവി� �ടി�ിക വര�െത� നിബ�ന ഒഴിവാ��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി��ത്

പരിഗണി�േമാ?

മല�റം ജി�ാ സഹകരണ ബാ�കളിെല ���്ത�ിക

2237. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ഗറി ന�� 020/214 ആയി മല�റം ജി�ാ സഹകരണ ബാ�കളിേല�� ���്/കാഷ��

ത�ികകളിെല നിയമന�ിനായി നിലവി�  വ� പി.എസ്.സി.  റാ�് ലി�ി�  നി�ം എ�

ഉേദ�ാഗാ��ിക��ാണ് നിയമനം ന�കിയെത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) മല�റം ജി�ാ സഹകരണ ബാ�ിെ� കീഴി�  ��ത ത�ികകളി�  ദിവസേവതന

അടി�ാന�ി�ം കരാ� അടി�ാന�ി�ം എ� ജീവന�ാരാണ് േജാലി െച�് വ��െത�്

വിശദാംശം സഹിതം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) നിലവി�  ഈ ത�ികകളി�  എ� ഒഴി�ക�െ��് പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച�ി�േ�ാ;

ഇെ��ി� അതിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) 2020  മാ��്  31-� തീയതി�് േശഷം ഈ ത�ികകളി�  എ� ഒഴി�ക�  ഉ�ാകാ�

സാധ�ത�െ��� കണ�ക�  വ��് േശഖരി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  അതി�� നടപടിക�

സ�ീകരി�ാേമാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

സഹകരണ ആ�പ�ി ജീവന�ാ��് മിനിമം േവതനം

2238. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� സഹകരണ ആ�പ�ികളിെല ജീവന�ാ��് മിനിമം േവതനം

ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;

(ബി) േന�മാ��് ഇ�ര�ി�ളള ഏെതാെ� �ാപന�ളിലാണ് മിനിമം േവതനം ന���െത�്

വ��മാ�ാേമാ?



ഇ��ി���് ഓഫ് �റിസം ആ�് �ാവ� �ഡീസ് േകാ�്

2239. �ീ.േറാജി എം. േജാ�

,, ഐ.സി.ബാല���

,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള ഇ��ി���് ഓഫ് �റിസം ആ�് �ാവ�സ് �ഡീസി� (കി�്സ്) എം.ബി.എ. േകാ�ി�

പഠനം നട�� എസ്.സി/എസ്.ടി,  ഒ.ബി.സി വിദ�ാ��ിക��് ഫീസ് ആ��ല��ിന്

അ�ഹത�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത വിദ�ാ��ിക��് ലഭി�െകാ�ി�� ഇ-�ാ�്സ് േ�ാള�ഷി�് നിലവി� ന�കാ�ത്

എ�െകാ�ാണ്;

(സി) എ���സ് പരീ� പാ�ായി കി�്സി� �േവശനം േനടിയ നി��നരായ വിദ�ാ��ികളി� നി�ം

ഫീസ് ആവശ�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� അതിെ� കാരണെമ�ാണ് എ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ഡി) ഇ-�ാ�്സ് േ�ാള�ഷി�് ലഭി�െമ�് കി�്സി� നി�ം ഉറ�് ലഭി�തിെ� അടി�ാന�ി�

��ത �ാപന�ി�  അ�ിഷ�  എ�� വിദ�ാ��ികളി�  നി�ം ഫീസ് ഈടാ��ത്

ഒഴിവാ�ാേമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

വിേനാദ സ�ാര േക��ളിെല �ര�ിതത�ം

2240. �ീ.എം. രാജേഗാപാല�

,, ഒ. ആ�. േക�

,, ആ�ണി േജാ�

,, എം. �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �റിസം വികസന�ിന് വിേനാദ സ�ാര േക��ളിെല �ര�ിതത�ം

അത��ാേപ�ിതമായതിനാ�  ഈ േക��ളി�  �ര��ം െപാ��മസമാധാന നില�ം

െമ�െ����തിന് ഈ സർ�ാർ സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�  എെ��ാമാെണ�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) �റി�് േക��ളി�  ആ�നിക �ര�ാ സംവിധാന��  ഏർെ���ി �ര� ഉറ�ാ�ാൻ

നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ;

(സി) �ധാന �റിസം േക��ളി� �റിസം േപാലീസ് േക��� �ാപി��തി�ം �റിസം േമഖലയിെല

േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ�ർ�് േബാധവ��രണ�ം പരിശീലന �ാ�ക�ം സംഘടി�ി��തി�ം

എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?



വിേനാദ സ�ാര േക��ളി� നിരീ�ണ ക�ാമറ

2241. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിേനാദ സ�ാര േക��ളിെല��വ�െട �ര��ായി എെ�ാെ� നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��ത്എ�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഇതിെ� ഭാഗമായി വിേനാദ സ�ാര േക��ളി�  നിരീ�ണ ക�ാമറക�  �ാപി�ി�േ�ാ;

ഏെതാെ� വിേനാദസ�ാര േക��ളിലാണ് ക�ാമറ �ാപി�ത് എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) ഏത് �ാപനമാണ് ഇത് �ാപി�ത്;  െട�ഡ�  നടപടികളി�െടയാേണാ ക�ാമറ

�ാപി�ത്;വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) ഓേരാ �ല�ം ക�ാമറ �ാപി��തിന് എ�് �കയാണ് െചലവഴി�ത് എ�്

െവളിെ���ാേമാ?

വിേദശ �റി�ക�െട �ര�

2242. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

വിേദശ �റി�കെള ആക�ഷി��തി�ം അവ�െട �ര� ഉറ�് വ���തി�ം എെ��ാം

നടപടിക� ആണ് സ��ാ� സ�ീകരി�ി�ളളെത�് വ��മാ�ാേമാ?

�റിസം രംഗ�് �തിയ സാധ�തക�

2243. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �റിസം രംഗ�് �തിയ സാധ�തക� പരിേശാധി�ാ�ം പരീ�ി�ാ�ം സ��ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െകാേ�ാ�ി േമായി���ി െെവദ�� മാ�ിളകലാ അ�ാദമി�ം താ�ിയാ�ം െനടിയി��് സ��പ�ം

േച��് ഒ� െെപ�ക �റിസം പ�തി ആവി�രി�ാ�  സ��ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;

വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(സി) വളെരേയെറ �റിസം സാധ�ത��ായി�ം െകാേ�ാ�ി െെപ�ക �റിസം പ�തിേയാട് സ��ാ�

കാണി�� അവഗണന�െട കാരണം വ��മാ�ാേമാ?

�റിസം േമഖല�െട പ�ാ�ല സൗകര� വികസനം

2244. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



സം�ാന�് �റിസം േമഖല�െട വികസന�മായി ബ�െ�� പ�ാ�ല സൗകര����ായി

ഈ സ��ാ�  എ� േകാടി �പ െചലവഴി�ി�െ��ം എവിെടെയാെ�യാണ് സൗകര���

ഏ�െ���ിയി��െത�ം അറിയി�ാേമാ?

�റിസം േമഖല�് പക��വ�ാധിക� ഉ�ാ�� �തിസ�ി

2245. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാേറാണ,  നിപ ഉ�െ�െട�ളള പക��വ�ാധിക�  �റിസം േമഖല�് ഭീഷണിയായി�േ�ാ;

വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) പക��വ�ാധിക�  �ലം �റിസം േമഖലയി�  ഉ�ാ�� �തിസ�ി േനരി��തിന് വ��്

സ�ീകരി�ി�ളള �േത�ക പ�തിക� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

�റിസം വ��ിെ� �ാ� ഫ�ി� നി�ം അ�വദി� �ക

2246. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

2019-20 സാ��ിക വ�ഷം �റിസം വ��ിെ� �ാ� ഫ�ി� നി�ം എെ�ാെ� വികസന

�വ��ന���ാണ് ഫ�ക�  അ�വദി�ത്;  ആയതിന് അ�വദി� �കയട�ം

വ��മാ�ാേമാ?

�റിസം േക��ളിൽ നിരീ�ണ ക�ാമറ സംവിധാനം

2247. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� �ധാന �റിസം േക��ളിൽ നിരീ�ണ ക�ാമറ �ാപി��തിന്

തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഇതിേല�ായി െടൻഡ�  നടപടിക�  ആരംഭി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഏെത�ാം �ാപന�ളാണ്

െടൻഡ� സമ��ി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇത�സരി�് ഏെത�ാം �റിസം േക��ളി� ഇതിേനാടകം ��ത സംവിധാനം �ാപി�െവ�ം

എ�് �ക ഇതിനായി െചലവഴി�െവ�ം െവളിെ���േമാ?

അഡ��� �റിസം േമഖലയിെല പ�തിക�

2248. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം അഡ���  �റിസം േമഖലയി�  ആവി�രി�

പ�തിക� എെ�ാെ�െയ�് വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ വ�ഷ�ം പ�തിക�  നട�ിലാ��തിന് നീ�ിവ� �ക എ�െയ�ം എ� �ക

െചലവഴി�െവ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) അഡ���  �റിസം േമഖലയി�  ആവി�രി� ഓേരാ പ�തി�െട�ം �േരാഗതി സംബ�ി�

റിേ�ാ��് ന�കാേമാ?

വിേനാദസ�ാര േമഖലയി� േകരള�ിെ� സംഭാവന

2249. �ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

�ീ.ഇ.െക.വിജയ�

,, ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

,, എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) രാജ��ിെ� വിേനാദസ�ാര േമഖലയി�  േകരള�ിെ� സംഭാവന സംബ�ി� വിവര��

ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) േലാക �റിസം �പട�ി�  േകരള �റിസെ� അടയാളെ����തിന് നട�� �മ��

അറിയി�േമാ;

(സി) ��ത�  വിേദശ വിേനാദ സ�ാരികെള ആക�ഷി��തിനായി സ��ാ�  നട��

�വ��ന�� വ��മാ�േമാ;

(ഡി) േകരള�ി�  ഏ��ം ��ത�  വിേനാദ സ�ാരിക�  വ��ത് ഏെതാെ� രാജ��ളി�

നി�ാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ഇ) വിേദശ വിേനാദസ�ാരിക�  േകരള�ി�  ഏ��ം ��തലായി എ��ത് ഏെതാെ�

ജി�കളിേല�ാണ് എ�റിയി�േമാ?

ഉ�രവാദി� �റിസ വ�ാപന�ിന് നടപടി

2250. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ

സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 'ൈദവ�ിെ� സ��ം നാട്,  ജന��െട സ��ം �റിസം'  പ�തിയി�  ഉ�െ���ി

തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളി�  ഉ�രവാദി� �റിസം വ�ാപി�ി�വാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;

വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) �േദശവാസിക��് ��ത� െതാഴി�ം വ�മാന�ം ലഭി��തി�ം അവ�െട ജീവിത സാഹചര�ം

ഉയ���തി�ം ഉ�രവാദി� �റിസം സഹായകമായി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ആ��േവദ െസ��ക�, ഹൗസ് േബാ�ക�  �ട�ിയവയി�  �റി�കെള �ഷണം െച��ത്

ഒഴിവാ�വാ� എെ�ാെ� ഇടെപട�കളാണ് നട�ിയി��ത്;



(ഡി) �റിസം �ാസിഫിേ�ഷ� �ീം ��ത േമഖലകളി� നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; ഇ��ല�� �േയാജനം

വ��മാ�േമാ?

�രവ�ിക��് െെലസ�സ്

2251. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �രവ�ിക��് െെലസ�സ് അ�വദി��തിെ� നടപടി�മം െവളിെ���േമാ;

(ബി) �രവ�ിക��് െെലസ�സ് അ�വദി���മായി ബ�െ��് എ� അേപ�ക�  ഇേ�ാ�

സ��ാരിെ� പരിഗണനയി��്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) െെലസ�േസാ��ടി �വ��ി�� എ� �രവ�ിക� സം�ാന��് എ�് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) െെലസ�സ് ഇ�ാ��ം കാലഹരണെ���മായ �രവ�ികെള നിയ�ി��തി�ം അപകട��

ഉ�ാ��ത് ഒഴിവാ��തി�ം എെ��ാം നടപടികളാണ് സ��ാ�  സ�ീകരി� വ��ത്;

വിശദമാ�ാേമാ?

�റിസം വിഷ� പ�തി

2252. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �റി�ക��് വിഭവസ��മായ ഭ�ണെമാ��ാ�  �റിസം വിഷ�  പ�തി

ആവി�രി�ി�േ�ാെയ�് വിവരി�ാേമാ;

(ബി) പര�രാഗത ൈശലിയി�  േകരളീയ ഭ�ണം ത�ാറാ�ി ന��� രീതി �റിസം രംഗ�്

അവലംബി�ാ� വ��് സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �റിസം രംഗ�് ��ംബ�ീ ഭ�ണ �ംഖല �ാപി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ഈ രംഗ�് �ീക��് ��ത� െതാഴിലവസര�� ലഭ�മാ�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

വിേനാദസ�ാര േക��െള ഉ�െ���ി െച� വിമാന സ��ീ�ക�

2253. �ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്

,, പാറ�� അ��

,, എം.ഉ��

,, പി.െക.അ� റ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല �ധാന വിേനാദസ�ാര േക��െള ഉ�െ���ി െച� വിമാന സ��ീ�ക�

നട��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഏെത�ാം േക��െള ബ�ി�ി�ാനാണ് ല��മി��ത്;



(സി) ��ത വിമാന നട�ി�ിെ� വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

�ർ�ീകരി� �റിസം പ�തിക�

2254. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം സം�ാന�് ഏെതാെ� �റിസം പ�തികളാണ്

���ീകരി�ി��െത�ം ഏെതാെ� പ�തികളാണ് േക�സ��ാരിെ� അ�മതി�ായി

സമ��ി�ി��െത�ം അറിയി�ാേമാ?

അഴീേ�ാട് മ�ല�ി� �റിസം വ��് നട�ിലാ�� ൈക�റി �ാമം പ�തി

2255. �ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�രി� അഴീേ�ാട് മ�ല�ി� �റിസം വ��് നട�ിലാ�ാ� തീ�മാനി�ി�� ൈക�റി

�ാമം പ�തി�െട നിലവിെല �േരാഗതി വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ൈക�റി �ാമം പ�തി �കാരം എെ��ാം ���ികളാണ് ���ിയാ�ിയി��െത�്

അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഈ പ�തി�കാരം എെ��ാം ���ികളാണ് ഇനി നട�ിലാ�ാ��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ഈ പ�തി �കാര�� ൈക�റി മ�സിയം എ�േ��് �ാപി�ാ�  കഴി�െമ�്

അറിയി�ാേമാ;

(ഇ) ഈ പ�തി ���ിയാ��തിന് നിലവി�� തട�ം എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ?

േകാവളം �റിസം വികസനം

2256. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാവളം മ�ല�ി� �റിസം വികസന�ിനായി  2016 െമയ് �ത� നി�േ�ശി� പ�തിക�

ഏെത�ാെമ�ം ആയതിേല�് അ�വദി� �ക എ�െയ�ം ഓേരാ ���ി�െട�ം നിലവിെല

�ിതി എ�ാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േകാവളം അ�ാരാ� �റിസം േക��ിേല�ായി നിലവിെല സ��ാ�  അ�വദി� പ�തി�ം

�ക�ം അറിയി�ാേമാ;  േകാവള�് ��തായി ഏെത�ി�ം പ�തി �ട�ാ�  ഉേ�ശ��േ�ാ;

വ��മാ�ാേമാ?

െകാ�ി �റിസം വികസന �വ��ന��



2257. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െഹറിേ�ജ് �റിസ�ം ബിനാെല�ം ഉ�െ�െട �ധാനെ�� സംരംഭ��  നട�� െകാ�ി�െട

�റിസം വികസന�ിനായി ഇതര വ��ക�മായി േച��് നട�� �ധാന �വ��ന��

വ��മാ�േമാ;

(ബി) െമഡി��  �റിസ�ിന് �ാധാന��ളള െകാ�ിയി�  െമഡി��  �റിസം വികസന�ിനായി

നട�ിവ�� �ധാന �വ��ന�� വ��മാ�േമാ;

(സി) െകാ�ിയി�ം പരിസരേമഖലയി���െ�െട �ട�ി�ിട�� പ�തിക� ഏെത�ാെമ�ം അവ�െട

���ീകരണ���ായി എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി� വ��െവ�ം വ��മാ�േമാ?

പ�ിമ െകാ�ിയിെല �റിസം പ�തിക�

2258. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ിമ െകാ�ിയിെല �റിസം േമഖലക�െട �ാധാന�ം കണ�ിെല��് അവിെട നട�ിലാ���ം

നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി���മായ �റിസം പ�തിക� ഏെത�ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �റി�ക�  ��തലായി എ�ിേ��� ��ള�ി,  മ�ാേ�രി,  േഫാ��െകാ�ി �ട�ിയ

�ല�ളി� പരിസരം ��ിയായി ��ി�ാ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഈ �േദശ��  �റി�കെള ആക�ഷി�� രീതിയി�  സൗ�ര�വ��രി�ാ�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

ഏറനാട് മ�ല�ിെല �റിസം പ�തിക�

2259. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് എവിെടെയ�ാമാണ് �തിയ �റിസം പ�തിക� നട�ിലാ�ാ� സ��ാ� തീ�മാനം

എ��ി��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഏറനാട് മ�ല�ി�  ഏെത�ാം �റിസം സാധ�തകളാണ് സ��ാ�  കെ��ിയി��ത്;

വിശദാംശം െവളിെ���േമാ;

(സി) കീ�പറ�് �ാമപ�ായ�ിെല �റ�മാട് ചാലിയാ�  റിവ�  ൈസഡ ് �റിസം േ�ാജ�് എ�

േപരി� ഒ� പ�തി�ായി ബഡ്ജ�ി� ഫ�് വകയി��ിയി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി�  പ�തി നട�ിലാ��തിനായി നാളി�വെര സ�ീകരി� നടപടിക�  എെ��ാമാണ്;

വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ഈ സ��ാ�  വ�തി�േശഷം ഏറനാട് മ�ല�ിെല ഏെത�ാം �റിസം പ�തിക��ാണ്

പണം അ�വദി�ി��െത�ം എെ��ാം പ�തികളാണ് ഇ�ര�ി� ���ീകരി�ി��െത�ം

വ��മാ�േമാ;



(എഫ്) മല�റം ജി�യി�  മേ�െത�ാം �റിസം പ�തിക��ാണ് അ�മതി ന�കിയി��ത്;  ഓേരാ

പ�തി�ം അ�വദി� �ക എ�യാണ്; െവളിെ���േമാ?

��്-മനെ�ാടി �റിസം പ�തി

2260. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മണ��, നാ�ിക നിേയാജക മ�ല�ളിലായി വ�ാപി�് കിട�� േകാ�  േമഖല േക�ീകരി�്

��്-മനെ�ാടി �റിസം പ�തി നട�ാ�ാ� ഇ�വെര സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാമാെണ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�മായി ബ�െ��് െപാ�മരാമ�് (േറാ�സ് & �ി�ജസ്) വ��ി� നി�ം

അ�മതി ആവശ�മാേണാ എ�ം എ�ി� ��ത അ�മതി ലഭ�മായി�േ�ാ എ�ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഈ പ�തി �കാരം എെ��ാം ���ികളാണ് നട�ാ�ാ�  ഉേ�ശി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ?

ചിറ�ളം �റിസം പ�തി

2261. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ�യം ജി�യി�  കാണ�ാരി പ�ായ�ിെല ചിറ�ളം �റിസം പ�തി�െട ഡി.പി.ആ�.

ത�ാറാ�ിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട േ�ാജ�് റിേ�ാ��ിനായി േകാ�യം ഡി.ടി.പി.സി.െയ

�മതലെ���ിയി�േ�ാ;  ഇ�ാര��ി�  ഡി.ടി.പി.സി.  ഇ�വെര നട�ിയ �വ��ന��

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത പ�തി നട�ാ��തിന് �റിസം വ��് സ�ീകരി�വ�� നടപടിക� അറിയി�ാേമാ?

മലബാ� റിവ� �യിസ് പ�തി

2262. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മലബാ� റിവ� �യിസ് പ�തി�െട ഭാഗമായി തലേ�രി നിേയാജക മ�ല�ി�� ���ിക�

ഏെതാെ�യാെണ�ം ആയതിെ� നിലവി�� അവ� എ�ാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) കഴി� ആ�മാസ�ി��ി�  മലബാ�  റിവ�  �യിസ് പ�തി�െട �വ ൃ�ിയി��ായ

�േരാഗതി വിലയി��ാേമാ?

�വാ� െപാഴി�രയിെല ആേയാധന കലാേക�ം



2263. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം ജി�യിെല �വാ�  െപാഴി�രയി�  1979-�  ആേയാധന കലാേക��ിനായി

െക�ിടം നി��ി�െവ�ി�ം �വ��നം ആരംഭി�ാ�തിന് കാരണെമ�ാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തിെയ�റി�ളള വിശദീകരണം ന�കാേമാ;

(സി) ഇതിെ� നി��ാണ�ിനായി എ� �പയാണ് െചലവഴി�ി�ളളത്;

(ഡി) ഇതിെ� �വ��നം ആരംഭി�ാ�ളള നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�് അറിയി�േമാ?

േബ�� �റിസം റിേസാ��് ഡവല�െമ�് േകാ��േറഷ� �വ��ന��

2264. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േബ��  റിേസാ��് ഡവല�െമ�് േകാ��േറഷ�  എം.ഡി.െയ മാ�ി നിയമി�ി�േ�ാ;

വിശദാംശ�� അറിയി�േമാ;

(ബി) കഴി� ��് വ�ഷ�ളി�  ബി.ആ�.ഡി.സി.യി�  െച� ���ിക�  ഓഡി�ിന്

വിേധയമാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(സി) �തിയ എം.ഡി.  ചാ��് ഏെ���തി�േശഷം ബി.ആ�.ഡി.സി.യി�  നട�ിലാേ��

�വ��ന�െള�റി�് ക�� പ�തി ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

േ�ാറി െട�ിംഗ് �റിസം പ�തി

2265. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  നിലവി�  വ�േശഷം േബ��  �റിസം െഡവല�െമ�് േകാ��േറഷെ�

ആഭി�ഖ��ി� നട�ിലാ�ിയ പ�തിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) ��ത േകാ��േറഷെ� ആഭി�ഖ��ി�  േ�ാറി െട�ിംഗ് �റിസം പ�തി നട�ിലാ�വാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ി� പ�തി�െട വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ഈ പ�തി�െട ഉേ�ശ�ല���� എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ?

മല�റം ജി�യിെല �റിസം പ�തിക�

2266. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

മല�റം ജി�യി� ജി�ാ �റിസം െ�ാേമാഷ� കൗ�സി� വഴി 2019-20 സാ��ിക വ�ഷം

�റിസം പ�തിക� നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?



േദവി�ളം മ�ല�ിെല വിേനാദസ�ാര പ�തിക�

2267. �ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം േദവി�ളം നിേയാജക മ�ല�ി�  ഏെതാെ�

വിേനാദസ�ാര പ�തിക��ാണ് ഭരണാ�മതി ന�കിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തിക��് അ�വദി� �ക�ം പ�തിക�െട നിലവിെല �ിതി�ം സംബ�ി�

വിശദവിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ?

െച�� ശിവേ��ം, �ാ�ാ�ര പ�ി എ�ിവിട�ളിൽ തീ��ാടന �റിസം പ�തി

2268. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തീ��ാടന �റിസം പ�തി�മായി ബ�െ��് െച�� ശിവേ��ം,  �ാ�ാ�ര പ�ി എ�ീ

�ല�ളി� ഡി.പി.ആർ. ���ീകരി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഏത് ഏജ�സിെയ ആണ് ഡി.പി.ആർ.  ത�ാറാ�ാ�  �മതലെ���ിയത് എ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) �റിസം വ��് എ� േകാടി �പയാണ് ര�് േക����മായി അ�വദി�ത് എ�്

വിശദമാ�ാേമാ?

േപാ��ി �റിസം പ�തി

2269. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ാറ നിേയാജക മ�ല�ിെല േപാ��ി �റിസം പ�തി�െട ���ിക�  ഏത് ഘ�ം

വെരയാെയ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈ പ�തി എ�േ��് ���ീകരി�ാ� കഴി�െമ�് വിശദമാ�േമാ?

കായം�ളെ� സാഹസിക വിേനാദ േക�ം

2270. �ീമതി �. �തിഭ : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

�റിസം വ��ി�  നി�ം കായം�ളം മ�ല�ി�  അ�വദി�ി�ളള സാഹസിക വിേനാദ

േക��ിെ� നി��ാണ�മായി ബ�െ�� ���ിക�െട �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ?



ചാല�േ�ാളെ� ൈപ�ക െത�വായി മാ��തി�� നടപടി

2271. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം നഗര�ിെല �ധാന വാണിജ� േക�മായ ചാല�േ�ാളെ� ൈപ�ക

െത�വായി മാ��തി�� നടപടി ഏത് ഘ��ിലാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഒ�ര വ�ഷം ��് ഉ�ഘാടനം െച� പ�തി�െട ആദ�ഘ�ം നാല് മാസം െകാ�്

���ിയാ�െമ� �ഖ�ാപനം �ാവ��ികമാ��തിന് സാധി�ാെത വ�ത് ഏത്

സാഹചര��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇതിെ� ര�ാം ഘ�മായി നട�ിലാ�� പ�തിക�  എെ�ാെ�യാണ്;  ഈ പ�തി�ായി

ഇതിനകം എ�് �ക െചലവഴി�െവ�് അറിയി�ാേമാ?

���ില�ാട്-ധ��ടം ബീ�് �റിസം പ�തി

2272. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ���ില�ാട്-ധ��ടം ബീ�് �റിസം പ�തി�െട ഭാഗമായി കി�ബി വഴി എെ��ി�ം ���ിക�

ആരംഭി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഏത് ഏജ�സി വഴിയാണ് ��ത പ�തി നട�ിലാ��െത�്

െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�് കി�ബിയി� നി�ം എ�് �കയാണ് അ�വദി�ി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത പ�തിയി�  കി�ബി�െട െ�ഷ��  പ��സ് െവഹി�ിളായ �ാപനം �മേ��ക�

നട�ിയതായി കി�ബി�െട ഇ�െ��� വിഭാഗം കെ��ിയി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി� എെ�ാെ� �മേ��കളാണ് അവ� നട�ിയെത�ം ഇ��ലം എ� േകാടി �പ�െട

ന���ാെയ�ം െവളിെ���ാേമാ?

മ�ട മ�ല�ിെല �ഡ് �ാ�് ഇ��ി���ിന് െക�ിടം

2273. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ�ട നിേയാജകമ�ല�ി� �വ��ി�� �ഡ് �ാ�് ഇ��ി���ിന് സ��മായി െക�ിടം

നി��ി��തിന് �ലം ഏെ����തി�� നടപടി�െട �േരാഗതി വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�സംബ�ി�് വ��് തല�ി�  െ�ാേ�ാസ�  ത�ാറാ�ി സ��ാരിെ� പരിഗണന�്

ന�കിയി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) െക�ിട നി��ാണ�ിനായി ഫ�് വകയി��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?



മ�ിമാ�െട വാഹന��

T 2274.�ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം മ�ിമാ�െട�ം മ�് ക�ാബിന�് റാ�്

ന�കിയവ�െട�ം ആവശ�ാ��ം എ� വാഹന�� വാ�ക��ായി; വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(ബി) ഈ ഇന�ി� ഖജനാവി� നി�ം എ� �ക െചലവഴി�ി��്; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഈ സാ��ിക വ�ഷം മ�ിമാ��് േവ�ി �തിയ വാഹന�� വാ��തിനായി നി�േ�ശം

ലഭി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദവിവരം ന�കാേമാ?

ശബരിമല വികസന�ിനായി നട�ി� വ��ിയ പ�തിക�

2275. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം ശബരിമല വികസന�ിനായി നട�ി�  വ��ിയ

പ�തിക�  എെ��ാെമ�ം എ� േകാടി �പ�െട ���ികളാണ് അ�വദി�ി��െത�ം

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) വിവിധ ജി�കളി�  �ഖ�ാപി�െ�� ശബരിമല ഇട�ാവള��  സമയബ�ിതമായി

���ിയാ��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

ശാ�ി നിയമന�ിന് െ�ഷ�� റി��്െമ�്

2276. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വിതാം��  േദവസ�ം േബാ�ഡി�  പ�ികജാതി പ�ികവ�� വിഭാഗ���ായി ശാ�ി

നിയമന�ി�  െ�ഷ��  റി��്െമ�് നട�വാ�  േദവസ�ം റി��്െമ�് േബാ�ഡ് ശിപാ�ശ

ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  നിലവി�  വ�േശഷം േദവസ�ം േബാ�ഡി�  ശാ�ി നിയമന�ിന് അേപ�

�ണി�ി�േ�ാ;  പ�ികജാതി പ�ികവ�� വിഭാഗ�ി�  നി�ം എ�േപ�  അേപ� ന�കി;

വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) െ�ഷ�  റി��്െമ�് വഴി ശാ�ി നിയമന�ിെല എ� ത�ികകളാണ് നിക�വാ�

ഉേ�ശി��െത�് അറിയി�ാേമാ?

േദവസ�ം േബാ�ഡിെല നിയമന�ളി� സംവരണം



2277. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ

സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ാ� വിഭാഗ�ളിെല സാ��ികമായി പി�ാ�ം നി���വ��് േദവസ�ം േബാ�ഡിെല

നിയമന�ളി� സംവരണം നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതിെ� അടി�ാന�ി� നാളി�വെര എ�േപ��് ഏെത�ാം ത�ികകളി� നിയമനം ന�കി;

വിശദാംശം ന��േമാ?

അര�ി� മഹാേദവേ���ി� നി��ാണ �വ��നം

2278. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ാ�ി�കര അര�ി�  മഹാേദവേ���ിെല നി��ാണ �വ��ന��മായി ബ�െ��്

േദവസ�ം േബാ�ഡ് എ�ിനീയറിംഗ് വിഭാഗം എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ എ�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) എ�ിേമ�ി� ഏെതാെ� ���ിക� ആണ് ഉ�െ���ിയത് എ�് വിശദമാ�ാേമാ; അട��

�ക എ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) അര�ി� േ���ിെല നി��ാണ ���ിക��് ഭരണാ�മതി ന�കിയി�േ�ാ; എ�ി� എ�

�ക�ാണ് ഭരണാ�മതി ന�കിയത് എ�് വിശദമാ�േമാ?

േകരള നിയമസഭാ െസ�േ�റിയ�് , എസ് വി ഉ�ി��� നായ�,

തി�വന��രം, െസ��റി,

03-03-2020

�േ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�ി��.


