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മ�പടി ന��� മ�ിമാ� േചാദ� ന��

ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി : 1886 �ത� 2007 വെര

വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ��മ�ി : 2008 �ത� 2078 വെര

ൈവദ�തി വ��മ�ി : 2079 �ത� 2124 വെര

സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��്

മ�ി
: 2125 �ത� 2185 വെര

െകാ��് വാടകെ��ിട�ി� �വ��ി�� സ��ാ� ഓഫീ�ക�

1886. �ീ.എം. �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െകാ�ം ഈ�്, െകാ�ം െവ�് വിേ�ജ് പരിധികളിലായി വാടകെ��ിട�ി� �വ��ി�് വ��

സ��ാ� ഓഫീ�ക� ഏെതാെ�യാെണ�് വ��് തിരി�� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ഓഫീ�ക��് വാടക ഇന�ി�  കഴി� സാ��ിക വ�ഷം െചലവഴി� �ക

എ�യാെണ�ം അറിയി�േമാ?

ഉപേഭാ�ാ�ളി� നി�് ഈടാ�ിയ ജി.എസ്.ടി

1887. �ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) വ�ാപാരിക�  ഉപേഭാ�ാ�ളി�  നി�് ജി.എസ്.ടി ഈടാ�ിയേശഷം ആയത് സ��ാരി�

അട�ാ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇ�മായി ബ�െ��് എ� േപ��് േനാ�ീസ് ന�കിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�ര�ാെര പിടി���തിന് ചര�് േസവന നി�തി വ��് എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

വാടകെ�ടിട�ിെല സ��ാ� ഓഫീ�ക�



1888. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�നാഗ��ി നിേയാജകമ�ല�ി� ധനകാര� വ��ിന് കീഴി�ളള ഓഫീ�ക� ഏെത�ി�ം

വാടകെ��ിട�ി� �വ��ി��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) മ�് വ��ിെ� ഒഴി� െക�ിട�ളിേല�് ഈ ഓഫീസ് മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വിശദമാ�േമാ?

പ�തി നി��ഹണ �മതല നിജെ���ിെ�ാ�� ഉ�രവ്

1889. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സാ��ിക വ�ഷം അവസാനി�ാനിരിെ� ���ിംഗ്,  എ�ിക��ീവ് എ�ിനീയ�മാ��്

മാ�മായി പ�തി നി��ഹണ �മതല നിജെ���ിെ�ാ�് �ഷറി വിഭാഗം ഇറ�ിയ ഉ�രവ്

പ�തി നി��ഹണെ� പിേ�ാ�ടി�െമ�് ക���േ�ാ;

(ബി) േനരെ� ഒ�േദ�ാഗ�ന് ശരാശരി 50-60 പ�തിക�െട �മതല മാ���ായി��ത് ഇേ�ാ�

�തിയ ഉ�രവ് വഴി  300  പ�തിക�െട �മതല വെരയായി ഉയ�� സാഹചര�ം

പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) ഇത് പ�തി നി��ഹണെ� വ�ംവ�ഷ�ളി�  സാരമായി ബാധി�െമ� വിദ�ാഭി�ായം

പരിേശാധി�േമാ?

കാ�ണ� െബനവെല�് പ�തിയി� അ�വദി� �ക

1890. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം  2018  െഫ�വരി  20  വെര കാ�ണ�

െബനവെല�് പ�തിയി� നി�് എ� �ക അ�വദി� എ�് ജി�തിരി� വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ �ക അ�വദി�ത് ഏെത�ാം തര�ി�� േരാഗബാധിത��ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) കി�ിയ അേപ�കളിേ�� എ�ാം അ��ലമായ തീ�മാനെമ��് ഫ�് അ�വദി�ി�േ�ാ എ�്

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇെ��ി�  ഏെത�ാം അേപ�ക�  ത�ിയി�െ��ം അതി�� കാരണ��  എ�ാെണ�ം

വ��മാ�േമാ;

(ഇ) കഴി� സ��ാരിെ� കാല�് ആദ�െ� 21 മാസം കാ�ണ� െബനവെല�് പ�തിയി� നി�്

എ� �ക അ�വദി�ി�� എ�് ജി� തിരി�് വിശദമാ�ാേമാ:

(എഫ്) ഈ �ക അ�വദി�ത് ഏെത�ാം തര�ി�� േരാഗബാധിത��ായി�� എ�് വ��മാ�േമാ;

(ജി) കഴി� സ��ാരിെ� ആദ�െ�  21മാസം കി�ിയ അേപ�കളിേ��  എ�ാം അ��ലമായ

തീ�മാനെമ��് ഫ�് അ�വദി�ി�േ�ാ എ�് അറിയി�േമാ;  ഇെ��ി�  ഏെത�ാം



അേപ�ക� ത�ിയി��െവ�ം അതി�� കാരണ�� എ�ായി��െവ�ം വ��മാ�േമാ?

�ാ�് ഇ� എ�ഡ് �ാപന��

1891. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ാ�് ഇ�  എ�ഡ് �ാപന��  യാെതാ� നിയ�ണ�മി�ാെത അ�വദി��ത്

സം�ാന�ിെ� സ��ഘടനെയ സാരമായി ബാധി�െവ�് വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിെ� അടി�ാന�ി� �തിയ �ാ�് ഇ� എ�ഡ് �ാപന�� അ�വദി��ത് ക�ശന

പരിേശാധനക�െട അടി�ാന�ി� മതിെയ�് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(സി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം ��തായി �ാ�് ഇ�  എ�ഡ് �ാപന��

ആരംഭി�ി�േ�ാ;വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) നിലവി�� �ാ�് ഇ�  എ�ഡ് �ാപന��െട െപ�േഫാ�മ�സ് ആഡി�് നട�വാ�

തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  ഇതിെ� അടി�ാന�ി�  കാര��മമ�ാ� �ാപന��െട �ാ�്

െവ�ി�റ��തിന് ആേലാചന�േ�ാ?

ഗി�് െ� �വ��ന��

1892. �ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 'ഗി�്'(GIFT)  എ� �ാപനം ആരംഭി�െത�ാണ്;  അതിെ� ഉേ�ശല����

എെ��ാമായി��;  ജി.എസ്.ടി.  നിലവി�  വ�തി�േശഷം  'ഗി�്'  െ� �ധാന �വ��നം

എ�ാെണ�് വിവരി�ാേമാ;

(ബി) ഈ �ാപനം മേ�െത�ി�ം െപാ�േമഖലാ �ാപന�ി�  ലയി�ി��തിന്

ആേലാചി��േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?

സ��ാ� ജീവന�ാ��ം െപ�ഷ�കാ��ം ആേരാഗ� ഇ��റ�സ് പ�തി

1893. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

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

നട�ിലാ��തിെ� �േരാഗതി എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇത് എ�േ��് നട�ിലാ�വാ� കഴി�ം എ�ാണ് �തീ�ി��ത്; വിശദാംശം ന��േമാ?

േ�മെപ�ഷ�ക� വ��ി�ി��തിന് നടപടി



1894. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േ�മെപ�ഷ�ക�െട വിതരണം സംബ�ി�് ധനകാര� വ��് എെ��ി�ം നിബ�നക�

നി�േ�ശി�ി�േ�ാ;എ�ി� ��ത നി�േ�ശ��െട പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഒ�ിലധികം േ�മെപ�ഷ�ക� ലഭി��വ�െട െപ�ഷ� റ�് െച�ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം

െവളിെ���േമാ;

(സി) േ�മെപ�ഷ�ക�െട �ക,  ഉപജീവന�ിന് സഹായകരമായ രീതിയി�  വ��ി�ി��തിന്

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സം�ാന സംരംഭക വികസന മിഷ�

1895. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം സം�ാന സംരംഭക വികസന മിഷെ� കീഴി�

ഇ�വെരയായി എ� സംരംഭ�� ആരംഭി�ി��്; എ�േപ��് ഇതിെ� ആ��ല�ം കി�ി; എ�

�പ െചലവഴി�; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) എ� േപ��് േജാലി ലഭ�മാ�ാ� ഉേ�ശി�ാണ് ��ത മിഷ� ആരംഭി�ത്; വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ മിഷ� നിലവി� �വ��ി��േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

കാ�ണ� ചികി�ാ �ണേഭാ�ാ���ായി െചലവഴി� �ക

1896. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ണ� ചികി�ാ പ�തി ഇേ�ാ� നിലവി�േ�ാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തിന് േശഷം കാ�ണ� പ�തി�ായി എ� �ക െചലവഴി�

എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തിന് േശഷം ��ത പ�തി�െട നട�ി�ി� എെ��ി�ം

മാ��� വ��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) 2011 - �ത� നാളി�വെര കാ�ണ� �ണേഭാ�ാ���ായി െചലവഴി� �ക�െട വിശദമായ

പ�ിക ലഭ�മാ�േമാ?

അ�ാം സം�ാന ധനകാര�ക�ീഷെ� സമീപനം

1897. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ഒ�്,  ര�് റിേ�ാ��ക� �കാരം സം�ാന�ിെ� തനത് നി�തി വ�മാനമായി ലഭ�മാ��

�ക എ� എ�ം ആയതിെ� വിന�ാസം എ�കാരമാണ് എ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ആയതി�  �ണിയ�  ധനകാര�ക�ീഷെ�  (U.F.C.S)  സമീപനം എ�് എ�ം ക�ീഷെ�

സമീപന�ി�  ധനകാര�വ��് സ�ീകരി�ാ�  േപാ�� നടപടി�മ��  എ�് എ�ം

വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത റിേ�ാ��് �കാരം സം�ാന സ��ാ� ന�കിയ �പാ�ശകളി� നിരസി� �പാ�ശക�

ഏെത�ാം എ�ം നിരസി�ലിെ� കാരണം കെ��ി പരിഹരി�ാ� േവ� എ� നടപടിക�

ധനകാര�വ��് സ�ീകരി�വ�� എ�ം വ��മാ�േമാ?

ധവളപ�ം സമ��ി��തി�� സാഹചര�ം

1898. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ധവളപ�ം സമ��ി��തി�� സാഹചര��� എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം �റെ��വി� ധവള പ��ി�പറ�� സാ��ിക

�ിതിയി� നി�ം എ� ക�് �േ�റാ� കഴി�ി��് എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ധവളപ��ി� �തീ�ി� റവന� വ�മാന�ിെല വ��നവ് എ� ശതമാനമായി��; ��ത

വ��നവ് േനടിെയ��ാ� കഴി�ി�േ�ാ;

(ഡി) െചലവ് �റ��തി�ം സാ��ിക അ�ട�ം പാലി��തി�ം എെ�ാെ� ശ�മായ

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ?

�തിമാസ വര�ം െചല�ം ത�ി�� അ�രം

1899. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിെ� �തിമാസ വര�ം �തിമാസ െചല�ം ത�ി�� അ�രം വ��ി��തായി

കെ��ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഈ അ�രം �റ��തിന് ആവി�രി�ി�� പ�തിക� എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�േമാ?

വ�മാന�ിെ� അടി�ാന�ി� പണം െചലവഴി��

1900. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�മാന�ിെ� അടി�ാന�ി�  പണം െചലവഴി�ിെ��ി�  ഭാവി തല�റ �ത�ാഘാതം

അ�ഭവിേ��ിവ�െമ�് കെ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) വാ�െയ��� �ക�െട എ� ശതമാനമാണ് ശ�ളം,  െപ�ഷ�  �ട�ിയ ആവർ�ന



െചലവിന�ളിൽ ഓേരാ വ�ഷ�ം െചലവാ��ത്;

(സി) വ�ം വ�ഷ�ളി�  െചലവ്  2.5  ശതമാന�ി�  നി�ം  1.67  ശതമാനമായി �റ��തിന്

ഉേ�ശി�് നട�ിലാ�� കാര��� എെ�ാെ�യാെണ�് െവളിെ���േമാ?

2017-2018 സാ��ിക വർഷ�ിെല റവന� �ടി�ിക

1901. �ീ.െക. �����ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2017-2018  സാ��ിക വർഷ�ിെല  2018  ജ�വരി  31  വെര�� റവന� �ടി�ിക

എ�യാണ്; ഈ �ടി�ിക പിരിെ���ാ� സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) ഒേരാ വ�ു�ി�ം അ� വർഷ�ിേലെറയായി പിരിെ���ാ�ളള റവന� �ടി�ിക എ�യാണ്;

വ��് തിരി� കണ�് ന�േമാ;  �ടി�ിക പിരിെ���ാ�  സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�

എെ�ാെ�യാണ്?

ധനകാര� �ാപന�ളിെല വാ� �ടി�ിക

1902. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

സ��ാ�  ഉടമ�തയി�� ധനകാര� �ാപന�ളി�  നി�ം വാ�െയ��് �ടി�ിക

വ��ിയവ��ായി ഏെത�ി�ം കടാശ�ാസ പ�തിക� ഇേ�ാ� നിലവി�േ�ാ ?

െപാ�വിപണിയി� നി�ം വാ�

1903. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െപാ�വിപണിയി� നി�ം വാ� എ��ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ി� എ� �കയാണ് 2018-19

സാ��ിക വ�ഷം എ��ാ� ഉേ�ശി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം ഇതിനകം എ� �ക വാ�യായി എ��ി��്;

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �ഷറി നിേ�പം വഴി െമാ�ം എ� �ക സമാഹരി�ി��്; ഈ വ�ഷെ� �ഷറി നിേ�പല��ം

എ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) �തിയ ക��പ�തിക��് ഏെത�ാം ഏജ�സികളി� നി�ം വാ� എ��ാ� ഉേ�ശി��െവ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) േലാക ബാ�ി� നി�� വാ� ഏെത�ാം പ�തിക� നി��ഹി��തിനാെണ�് അറിയി�ാേമാ?

നി�തി അട�വാൻ നൽകിയ സാവകാശ�ം നി�തി െവ�ി�ം



1904. �ീ.െക. �����ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� സാ��ിക വർഷ�ിൽ ഏെത�ാം �ാപന�ൾ�് നി�തി അട�വാൻ സാവകാശം

ന�ിയി��്; �ക സഹിതം വിവര�ൾ ന�േമാ;

(ബി) വിവിധ വ��കൾ ക�പിടി� നി�തി െവ�ി�കൾ എ�യാണ്; ഇതിെനതിെര വ��കൾ സ�ീകരി�

നടപടിക�ം ഈടാ�ിയ �കക�െട വിവര��ം ന�േമാ?

ജി.എസ്. ടി�െട �ണ��ം േദാഷ��ം

1905. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജി.എസ്.ടി നട�ാ�ിയ� കാരണം സം�ാന�് ഉ�ായി�� �ണ��ം േദാഷ��ം,

എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദീകരി�ാേമാ;  ജി.എസ്.ടി നട�ിലാ�ിയത് കാരണം ഉ�ായ

സാ��ിക �തിസ�ി�ം വ�മാന ന��ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�ിന് ഉ�ാ�� വ�മാന ന��ിന് േക��ി�  നി�് എെ��ാം

പരിഹാരമായി�� വാ�ാനം െച�ത് എ�ത് വിശദമാ�ാേമാ;എ�ിൽ അ�ഹമായ സഹായ��

േക� സ��ാരി� നി�ം ലഭി�ി�േ�ാ?

നി�തി വ�മാന�ിെ� വള��

1906. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2017-18  �  സം�ാന�ിെ� െമാ�ം നി�തി വ�മാനം എ� ശതമാനം

വള��േന�െമ�ാണ് �തീ�ി�ി��ത്;  നിലവി�  എ� ശതമാനം വള�� േന��തിന്

കഴി�െവ�റിയി�േമാ;

(ബി) �ാ�് ആ�് രജിേ�ഷ�  നി�തി,  േമാേ�ാ�  വാഹന നി�തി,  എ�ിവയി�  2017-18  �

�തീ�ി� വള�� എ�യായി��;  ഇതി�  എ� ശതമാനം വള�� േന�വാ�

കഴി�െവ�റിയി�േമാ;

(സി) േമ�റ� നി�തിക�െട കാര��ി�  2015-16,  2016-17  കാലഘ��ി�  �തീ�ി�

വള��ാനിര�ം, േനടിയ വള��ാ നിര�ം വ��മാ�േമാ?

േലാ�റിയി� നി�ം മദ�വി�നയി� നി�ം ലഭി�� വ�മാനം

1907. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:



(എ) സം�ാന�് േലാ�റിവ�വസായ�ി�  നി�ം,  മദ�വി�നയി�  നി�ം �തിവ�ഷം ലഭി��

വ�മാന�ി� വ��നവ് ഉ�ാ��േ�ാ; കഴി� അ�് വ�ഷ�ളിെല വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഇവയി�  നി�് ലഭി�� അധികവ�മാനം ന� �ചനയാെണ�് ക���േ�ാ;  എ�ി�

എ�െകാെ��് വ��മാ�േമാ?

�തിയ കി�ബി പ�തിക�

1908. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �തിയ കി�ബി പ�തിക�  അ�വദി��ത് നി��ിവ�ി�േ�ാ;  എ�ി�  വിശദവിവര��

ന�കാേമാ;

(ബി) �തിയ കി�ബി പ�തിക�  അ�വദി��ത് �നരാരംഭി�ാ�  ആേലാചന�േ�ാ;  എ�ി�

എേ�ാ� ആരംഭി�ാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

കി�ബി ഫ�ിേല�് �തീ�ി�� നിേ�പം

1909. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബി ഫ�് സമാഹരി��തിന് സ��ാ� എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി� വ��െത�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) 2017 ഡിസംബ� വെര എ� �ക കി�ബി ഫ�് സമാഹരി�ി�െ��ം എ�െനയാണ് ഫ�്

സമാഹരി�െത�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) െക.എസ്.എഫ്.ഇ.�െട �വാസി ചി�ിയി�െട കി�ബിയിേല�് ഫ�് സമാഹരി�ാ�

കഴി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;ഉെ��ി� എ� �ക സമാഹരി� എ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) നട� സാ��ിക വ�ഷം �വാസി ചി�ിയി�െട കി�ബി ഫ�ിേല�് �തീ�ി�� നിേ�പം

എ�െയ�് വ��മാ�േമാ?

കി�ബി ഫ�് �േഖന േ�ഡിയ�� നി��ി��തിന് നടപടി

1910. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി� കി�ബി �േഖന ഫ�് ലഭ�മാ�ി ��തായി എ� േ�ഡിയ�ളാണ് നി��ി��ത്;

ഇവ�ായി ആെക എ� �കയാണ് െചലവാ��ത്;

(ബി) േമ�  �ചി�ി� േ�ഡിയ��  സം�ാന�ിെ� ആെക കായിക �േ���ിന് ഉത�ംവിധം

�േയാജനെ����തിന് നിലവി� �േത�ക പ�തി എെ��ി�ം ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(സി) സം�ാന ഖജനാവിേല�് വ�  വ�മാനം ന��ം വിധ�ി�ം നാടിെ� കായിക വള���്



�േയാജനെ��ം വിധ�ി�ം ��ത�  േ�ഡിയ��  സം�ാന�് നി��ി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

കി�ബി അ�ൗ�ിെല നീ�ിയി�� �ക

1911. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബി�െട അ�ൗ�ി� 2018 ജ�വരി 31 െല നീ�ിയിരി�് എ� േകാടി �പയാണ്;

(ബി) ഇതി�  വിവിധ ബാ�കളി�� നിേ�പം എ�യാണ്  ;  ഓേരാ ബാ�ി�ം ഉ� നിേ�പം

തരംതിരി�് വ���േമാ;

(സി) ��ത നിേ�പ�ിന് എ� ശതമാനം പലിശയാണ് ലഭി��െത�് വ��മാ�േമാ?

വ��ല മ�ല�ി� കി�ബി നട�ിലാ�� ���ിക�

1912. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) വ��ല മ�ല�ി�  കി�ബി �േഖന നട�ിലാ�� ���ിക��് ഭരണാ�മതി

ന�കിയി��വയി�  സാേ�തികാ�മതി ന�കി െട��  നടപടി ���ിയാ�ിയി��വ

ഏെത�ാെമ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) കി�ബി അംഗീകാരം ലഭി�് ഭരണാ�മതി ലഭി�ി�� ഇടവാ േ�ഡിയ�ിെ� സാേ�തികാ�മതി

ന���തിന് കാലതാമസം വ��തായി ��യി�െപ�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ആയത്

ഒഴിവാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഈ ���ി�് ഭരണാ�മതി ന�കി െട��  നടപടി ���ിയാ��തിന് എ� കാലയളവ്

േവ�ി വ�െമ�് വ��മാ�േമാ?

കി�ബിയിെല നിയമനം

1913. �ീ.െക.�രളീധര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാരിെ� കാലയളവി�  കി�ബിയി�  നാളി�വെര എ� േപ��്

താ��ാലികാടി�ാന�ി�ം കരാ� അടി�ാന�ി�ം നിയമനം ന�കിയി��്; വിശദാംശ��

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത നിയമനം വഴി നാളി�വെര എ� �പ െചലവായി��്; വിശദ വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) കി�ബിയിെല നിയമന ച�ം അ�സരി�് മ�് സ��ാ� വ��ി� നി�ം െഡപ�േ�ഷനി� നിയമനം

നട��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) കി�ബി�െട ചീഫ് എ�ിക��ീവ് ഓഫീസറായി ധനകാര� വ��് െസ��റിെയ നിയമി��തിന്



നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

കി�ബിയിെല �തീ�ിത നിേ�പം

1914. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബിയി�  നിേ�പം എ� രീതിയി�  ഓേരാ വ�ഷ�ം എ� �ക വീതം ലഭി�െമ�ാണ്

�തീ�ി�ി��ത്;  �തീ�ിത നിേ�പ�ിെ� എ� ശതമാനം ഓേരാ വ�ഷ�ം ലഭി�ി��്;

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) െപേ�ാ� െസസ്,  േമാേ�ാ� വാഹന നി�തി എ�ിവ �ടാെത മെ�െ��ാം ഇന�ളി� നി�ം

കി�ബിയി� �ക ലഭ�മായി��്; ഓേരാ വ�ഷ�ം ലഭി� �ക�െട നാളി�വെര�� കണ�് ഇനം

തിരി�് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) കി�ബിയിേല�് വകമാ��തിന് ��� കാല�ളി� െപേ�ാ� െസസ്, േമാേ�ാ� വാഹന നി�തി

എ�ിവയി�  നി�� വ�മാനം ഏത് അ�ൗ�ിേല�ാണ് �ത���ിയി��ത്  ;  ഇൗ �ക

ഏെത�ാം കാര����ായാണ് വിനിേയാഗി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ?

കി�ബി�െട ധനസമാഹരണ�ിനാ�ളള േബാ�ക�

1915. �ീ.ഐ.സി.ബാല���

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബി�െട ധനസമാഹരണ�ിന് ജനറ� ഒ�ളിേഗഷ� േബാ�്, മസാല േബാ�് എ�ിവ വഴി

എ� �ക സമാഹരി�വാനാണ് പ�തിയി�ി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത േബാ�ക�  �റെ��വി��തിന് േക� സ��ാരിെ��ം,  ആ�.ബി.ഐ �െട�ം

അ�വാദം ലഭി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) കി�ബി പ�തിക�െട നട�ി�ിനായി നബാ�ഡി� നി�ം വാ� എ��ി�േ�ാ; എ� ശതമാനം

പലിശ�ാണ് വാ� എ��ി��ത്; തിരി�ടവ് എ� വ�ഷമാണ്; വിവര�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

സാേ�തികാ�മതി ലഭി� പ�തിക�

1916. �ീ.ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016-2017 �ം, 2017-2018 �ം കി�ബിയി� ഉ�െ���ിയ എ� പ�തിക��് ഇതിനകം

സാേ�തികാ�മതി ലഭി�;

(ബി) സാേ�തികാ�മതി ലഭി� പ�തിക�  എ�;  അവ ���ിയാ��തിന് ആെക എ�് �ക

ആവശ�മായി വ�ം;



(സി) സാേ�തികാ�മതി ലഭി� എ� പ�തിക��് െട�ഡ�  ന�കി;  ഇവയി�  എ� പ�തിക�

ഇതിനകം പണി ���ിയാ�ിെയ�് െവളിെ���േമാ?

പ�ാ�ി മ�ല�ി� കി�ബി വഴി അംഗീകാരം ന�കിയ േ�ാജ�ക�

1917. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ാ�ി മ�ല�ി� കി�ബി വഴി അംഗീകാരം ന�കിയ േ�ാജ�ക� ഏെതാെ�യാെണ�്

വിശദീകരി�ാേമാ ; അവ�െട നിലവിെല അവ� എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) പ�ാ�ി മ�ല�മായി ബ�െ��്  ,  നിലവി�  എെ��ാം പ�തികളാണ് കി�ബി�െട

പരിഗണന�ായി സമ��ി�ി��ത് ; അവ�െട വിശദ വിവര�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

വയനാട് ജി�യി� കി�ബി �േഖന നട�ാ�ാ� തീ�മാനി� പ�തിക�

1918. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016-17,  2017-18  സാ��ിക വ�ഷ�ളി�  കി�ബി �േഖന എ� പ�തികളാണ്

നട�ാ�ാ� തീ�മാനി�െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) 2016-17, 2017-18 സാ��ിക വ�ഷ�ളി� ക��� നിേയാജകമ�ല�ിെല ഏെത�ാം

പ�തികളാണ് കി�ബി ധനസഹായേ�ാെട നട�ാ�ാ� തീ�മാനി�ത്;

(സി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം വയനാട് ജി�യി� കി�ബി �േഖന നട�ാ�ാ�

തീ�മാനി� എ� പ�തിക��് അ�മതി ന�കിയി�െ��തിെ� വിശദാംശ��

അറിയി�ാേമാ?

േകാതമംഗലം മ�ല�ി� കി�ബി വഴി�� ���ിക�

1919. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി� േശഷം േകാതമംഗലം മ�ല�ി�  കി�ബി വഴി

ഏെത�ാം ���ിക� ഉ�െ�ാ�ി�ി��് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) കി�ബിയി�  ഉ�െ���ിയി�� ��ത ���ികളി�  എ� ���ിക��് ഭരണാ�മതി

ലഭി�ി�െ��ം അവ ഏെത�ാെമ�ം വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) ഭരണാ�മതി ലഭി� �വ��ിക�െട നിലവിെല �ിതി വ��മാ�ാേമാ?

വ�� മ�ല�ി� ഭരണാ�മതി ന�കിയ കി�ബി പ�തിക�



1920. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016-17, 2017-18 സാ��ിക വ�ഷ�ളി� വ�� നിേയാജക മ�ല�ി� ഭരണാ�മതി

ന�കിയ കി�ബി പ�തിക� എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇതി� ഏെതാെ� പ�തിക�െട �വ��നം ആരംഭി�െവ�ം ഓേരാ പ�തിയി�ം ഇതിനകം

െചലവഴി� �ക എ�യാെണ�ം വിശദമാ�േമാ?

ൈവ�ി� മ�ല�ിെല കി�ബി ���ിക�

1921. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

ൈവ�ി�  നിേയാജക മ�ല�ി�  കി�ബി �ഖാ�രം നട�ാ��തിനായി അ�വാദം

ന�കിയി�� ഓേരാ ���ി�െട�ം നി�വഹണ ഏജ�സി  ,  എസ്.പി.വി.  എ�ിവ

ഏെതാെ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ?

കാസ�േഗാഡ് ജി�യിൽ കി�ബിയി� ഉ�െ���ി അ�മതി ന�കിയ ���ിക�

1922. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി�,കി�ബിയി�  ഉ�െ���ി ഏെതാെ� ���ിക��് അ�മതി

ന�കിയി�െ��് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) അ�മതി ന�കിയ ���ിക�െട േപര്,�ക എ�ിവ തിരി�് വിശദമാ�ാേമാ?

നില�� ൈബ�ാസിന് പണം അ�വദി�ാ� കി�ബി�� തട�ം

1923. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016-2017,  2017-18  സാ��ിക വ�ഷെ� ബജ�് �സംഗ�ി�  �ഖ�ാപി�ി��

നില��  ൈബ�ാസ്,  �ലം ഏ����തിന് കി�ബിയി�  നി�ം  105  േകാടി �പ

ന�കണെമ� നി�േ�ശം കി�ബി ഇ�വെര അംഗീകരി�ാ� വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ  ;

വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) ബജ�് �സംഗ�ി�� കാര��� കി�ബി പരിഗണി�ണെമ�ിരിെ� നില�� ൈബ�ാസിെ�

�ലം ഏെ���� പ�തി കി�ബി നിരാകരി�തിെ� കാരണെമെ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) നില��  ൈബ�ാസിന് �ലം ഏെ����തിന് ആവശ�മായ �ക അ�വദി�ാെത

എ�ിെനയാണ് ൈബ�ാസ് നി��ാണം ���ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��ത് എ�് വിശദമാ�ാേമാ ;

(ഡി) �േ�േ�ടി-ത�നം േറാഡിെ� �ലം ഏെ��� മാ�കയി�  നില��  ൈബ�ാസി�ം പണം

അ�വദി��തിന് കി�ബി�� തട�െമെ��് വിശദമാ�ാേമാ ?



വട�ാേ�രി മ�ല�ി� കി�ബിയി� ഉ�െ���ിയ ���ിക�

1924. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വട�ാേ�രി നിേയാജകമ�ല�ി�  കി�ബിയി�  ഉ�െ���ിയ ���ിക�

എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) അവയി� എ� ���ിക��് ഭരണാ�മതി ന�കി; എ� ���ിക��് സാേ�തികാ�മതി

ന�കിെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) നിലവി� എ� ���ിക� ���ീകരി�ി��്; ���ീകരി�ി�ിെ��ി� പ�തിക�െട നിലവിെല

�ിതി എ�ാെണ�് അറിയി�േമാ?

െകായിലാ�ി മ�ല�ിെല ആ�ി വികസന പ�തികൾ

1925. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) നിേയാജകമ�ലം ആ�ി വികസന പ�തിയി�  െകായിലാ�ി നിേയാജകമ�ല�ി�

2016-17, 2017-18 വ�ഷ�ളി� ധനകാര� അ�മതി ന�കിയ പ�തിക� ഏെത�ാം;

(ബി) ഇനി�ം ധനകാര� അ�മതി ന�കിയി�ി�ാ��ം ധനകാര�ാ�മതി�്

പരിഗണനയിലിരി���മായ പ�തിക� ഏെത�ാെമ�് വ��മാ�േമാ?

എം.എ�.എ-മാ�െട ആ�ിവികസന ഫ�്

1926. �ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) എം.എ�.എ-മാ�െട ആ�ിവികസന ഫ�് ജി�ാതല�ി�  ൈകകാര�ം െച�� അസി��്

ഡവല�്െമ�് ക�ീഷണ��് ധനവിനിേയാഗ�ി�� അ�വാദേമാ െഹഡ് ഓഫ് അ�ൗേ�ാ

അ�വദി�ി�ിെ�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ആയത് അ�വദി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ൈവ�ി� ഗവ. ആ��സ് ആ�് സയ�സ് േകാേളജ് െക�ിടം നി��ി��തിന് ഭരണാ�മതി

1927. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

എം.എ�.എ.  ആ�ി വികസന �ീമി��െ���ി ൈവ�ി�  ഗവ.  ആ��സ് ആ�് സയ�സ്

േകാേളജിെ� െക�ിടം നി��ി��തിന് ഭരണാ�മതി ന�ിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

എ�ി� ഡി.പി.ആ�.െ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ?



പ��� മ�ല�ിെല ആ�ി വികസന ഫ�് ���ികൾ

1928. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

2016-17 സാ��ിക വ�ഷം പ��� മ�ല�ി� എം.എ�.എ ആ�ി വികസന ഫ�ി�

നി�ം ഭരണാ�മതിയായ  19  ���ിക�െട�ം �ാേദശിക ഫ�് �േഖന നി�േ�ശി�  9

���ിക�െട�ം ഇേ�ാഴെ� അവ� എ�ാെണ�് വിശദമാ�േമാ?

െന�ാ�ി�കര ജനറ� ആ�പ�ിയി� �ാപി�� ഡയാലിസിസ് േക��ിന് ഫ�് അഡ�ാ�സ്

1929. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എം.എ�.എ �െട ആ�ി വികസന ഫ�് ഉപേയാഗി�് െന�ാ�ി�കര ജനറ� ആ�പ�ിയി�

േകരള െമഡി��  സ��ീസ് േകാ��േറഷ�  �ാപി�� ഡയാലിസിസ് േക��ി� ഫ�്

അഡ�ാ�സ് ആയി ന���തിെ� നടപടി�മ�� എെ��ാെമ�് വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) ഡയാലിസിസ് േക��ി� നി��ഹണ വിഭാഗമായ തി�വന��രം ജി�ാ െമഡി��

ഓഫീസ��് ധനകാര� വിഭാഗ�ി�  നി�ം േനരി�ാേണാ ഫ�് ന���ത് എ�്

വിശദീകരി�ാ� കഴി�േമാ;

(സി) ഫ�് ന���തി� എ� കാലതാമസ��ാ�െമ�് െവളിെ���േമാ?

മ�ല ആ�ി വികസന ഫ�് വിനിേയാഗം

1930. �ീമതി �. �തിഭ ഹരി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന െെല�റി കൗ�സിലിെ� അംഗീകാര�� െെല�റി�െട െക�ിട��  അട���

അടി�ാന സൗകര� വികസന�ിനായി മ�ല ആ�ി വികസന ഫ�് വിനിേയാഗി��തിന്

എെ��ി�ം തട��� ഉേ�ാ;വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) എ�ി� ഈ തട�ം നീ�ി മ�ല ആ�ി വികസന ഫ�ി� നി�ം വായനശാലക��് െക�ിടം

നി��ി�വാ� �ക അ�വദി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സാമാജിക�െട �ാേദശിക/ആ�ി വികസന ഫ�്

1931. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിയമസഭാ സാമാജിക�െട �ാേദശിക/ആ�ി വികസന ഫ�ിെ� ഭാഗമായി 2017-18 � ജി�ാ

ഭരണ�ട���് ന�കിയ പ�തിക�െട ഭരണാ�മതി നി�ിത സമയ�ി��ി�  തെ�



ന��വാ� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�െമ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) �ാേദശിക/ആ�ി വികസന ഫ�ിെ� ഭാഗമായി ന��� ���ിക��് ഭരണാ�മതി

ലഭി�േ�ാ� ഉ�രവിെ� പക��് ഇ െമയി� �േഖന ഉട� തെ� ന��വാ�ളള നി�േ�ശം ജി�ാ

ഭരണ�ട�ിന് ന��ു�തി�ളള നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ?

പ��� മ�ല�ിെല ���ിക��് ഭരണാ�മതി

1932. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

2017-18 വ�ഷെ� പ��� മ�ല�ിെല എം.എ�.എ. ആ�ിവികസന ഫ�്, �ാേദശിക

വികസന ഫ�് എ�ിവയി� നി�േ�ശി� ���ിക��് ഭരണാ�മതി ന��� നടപടിക� ഏത്

ഘ��ിലാെണ�് െവളിെ���േമാ?

േദശസാ��ത ബാ�ക� ഈടാ�� രഹസ� ചാ��ക�

1933. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േദശസാ��ത ബാ�ക� ഇടപാ�കാരി� നി�് രഹസ� ചാ��ക� ഈടാ��

കാര�ം ധനവ��ിെ� ��യിയി� െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇടപാ�കാ�  അറിയാെത അവ�െട നിേ�പ�ളി�  നി�ം ഫീ�കളായി �ക പി�വലി��

കാര�ം ബാ�ക�മായി ച�� െച�് പരിഹരി�േമാ ;

(സി) സം�ാന�് ഇ�ര�ി� നിേ�പകരി� നി�ം ഇടപാ�കാരി� നി�ം പി�വലി�ത് എ�

�ക എ�് ധനവ��ിന് വിവരം ലഭി�ി�േ�ാ ;

(ഡി) അമിതമാ�ം അ�വാദമി�ാെത�ം പി�വലി� �ക തിരിെക ലഭ�മാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

ജി.എസ്.ടി - വാണിജ�നി�തി വ��ിൽ നട�ിലാ�ിയ പരി�രണ�ൾ

1934. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ജി.എസ്.ടി നട�ിലാ�ിയേശഷം വാണിജ�നി�തി വ��ി�  എെ��ാം

പരി�രണ�ളാണ് നട�ിലാ�ിയി��ത്;

(ബി) ജി.എസ്.ടി.  നട�ിലാ�ിയതി�േശഷം വ��ി�  അധിക�� ത�ികക�  എ�െയ�്

കണ�ാ�ിയി�േ�ാ;  അധിക�� ത�ികക�  െവ�ി�റ��തിേനാ മ�് വ��കളിേല�്

�ന�വിന�സി��തിേനാ ആേലാചന�േ�ാ;

(സി) ജി.എസ്.ടി.  നിലവി�  വ�� കാരണം വ��ി�  ഇ�ലിജ�സ് വിംഗിെ� േജാലിഭാര�ി�

�റ��ായി�േ�ാ;  എ�ി�  ഈ വിംഗിെ� േജാലി സ�ഭാവ�ി�  എെ��ാം മാ��ളാണ്

ഉ�ായി��ത്;



(ഡി) നി�തി െവ�ി�് കെ����മായി ബ�െ�േ�ാ മ�് രഹസ� സ�ഭാവ��േതാ ആയ എ�

പരിേശാധനക�  ജി.എസ്.ടി.  നട�ിലാ�ിയതി�േശഷം ഇ�ലിജ�സ് വിംഗ് നട�ിയി��്;

വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

പ�ി�റം േകാ�െവ�് ബീ�് പാലം നി��ാണം

1935. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

നബാ�ഡ് ധനസഹായേ�ാെട നി��ി��തിന് ഭരണാ�മതി ലഭി� പ�ി�റം േകാ�െവ�്

ബീ�് പാല�ിെ� ���ിയ എ�ിേമ�് �ക അ�വദി� കി��തിനാ�� അേപ� ലഭി�ി�േ�ാ,

എ�ി� ഇതി� സ�ീകരി� �ട� നടപടി വിശദമാ�ാേമാ?

ഇ�ഷ�റ�സ് പ�തി നട�ാ��തിൽ കാലതാമസം

T 1936.�ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സ��ാ� ജീവന�ാർ�ം െപ�ഷ�കാ��ം കഴി� വ�ഷം �ഖ�ാപി� ഇ�ഷ�റ�സ്

പ�തി നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;എ�ിൽ വിശദാംശം െവളിെ���േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി നട�ിലാ�ാ� കാലതാമസം വ�ത് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) പ�തി നട�ിലാ��തിെ� ഭാഗമായി ഇ  .ഒ  .ഐ  (expression  on  interest)

ത�ാറാ�ിയതി� എെ��ാം മാനദ��ളാണ് ഉ�െ���ിയി��ത്?

ജീവന�ാ��� െമഡി�� ഇ��റ�സ് പ�തി

T 1937.�ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജീവന�ാ��ം െപ�ഷ�കാ��മായി സ��ാ�  നട�ിലാ�ാ�േ�ശി�� െമഡി��

ഇ��റ�സ് പ�തി�െട നിലവിെല �ിതി എ�ാണ്;  ഇതി� ഒൗ�് േപഷ��് ചികി��ളള

െ�യിം അ�വദനീയമാേണാ;

(ബി) സ��ീസ് െപ�ഷണ�മാ�  അ�ാ��ം മ� സ��ാ�  �ാപന�ളിേലാ

അ�ബ��ാപന�ളിേലാ േജാലി േനാ��വ�മ�ാ��മായ മാതാപിതാ��െട ചികി��ം

ഇൗ പ�തി �കാരം െ�യിം ലഭി�േമാ;

(സി) നിലവിെല െമഡി��  റീഇംേബ�്െമ�് ച��ളി�  ജീവന�ാരെന മാ�ം ആ�യി�് കഴി��

മാതാപിതാ��െട ചികി��് റീഇംേബ�്െമ�് ലഭി�െമ�ിരിെ� ഇൗ ആ��ല�ം ��തായി

െകാ�വ�� പ�തിയി� നിേഷധി�ാതിരി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?



പ�ാം ശ�ള പരി�രണ അേനാമലി ക�ി�ി

1938. �ീ.പി.ടി. േതാമസ്

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ാം ശ�ള പരി�രണം സംബ�ി� റിേ�ാ��് നട�ിലാ�ിയതിന് േശഷം അേനാമലി ക�ി�ി

�പീകരി�് �വ��നം നട�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ശ�ള പരി�രണം സംബ�ി� എ�ാ പരാതിക�ം ഇനി സ��ാരിന് സമ��ിേ��ാെയ�ം

അ�� ശ�ള പരി�രണ ക�ീഷെ� പരിഗണന�് സമ��ി�ാ�  മതിെയ��� തീ�മാനം

എ��ി�േ�ാ; അതി�� കാരണെമ�ാണ്;വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ഉ�രവ് പി�വലി��തി�ം അേനാമലി ക�ി�ി �നഃ�ാപി��തി�ം നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;വ��മാ�േമാ?

െച�് േപാ�കളിെല കാഷ�� സ�ീ��മാർ

1939. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െച�് േപാ�ക� നി��ലാ�ിയ �ല�ളി� എ�േപ� കാഷ�� സ�ീ�� േജാലി െച�ി��;

അതി�  എ� േപ�  െന�ാ�ി�കര താ��ിെല െച� േപാ�കളി�  േജാലി െച� എ�്

വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) െച�് േപാ�ക� നി��ലാ�ിയേ�ാ� കാഷ�� സ�ീ�� ആയി േജാലി േനാ�ിയവെര പിരി�്

വി�ത് സർ�ാരിെ� ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(സി) പിരി� വി�വെര മ�് �ല�ളി�  നിയമി��തിന് ഏെത�ി�ം തര�ി�� നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ഡി) സം�ാന�് െച� േപാ�കളി� ക�ഷ�� സ�ീ�� ആയി എ� േപ� ആണ് േജാലി െച�ി��ത്

; അതി� എ� േപ� നിലവി� േജാലി െച���് എ�് വ��മാ�ാേമാ?

സം�ാന സ��ാ� ജീവന�ാ�െട ഹൗസ് ബി�ഡിംഗ് അഡ�ാ�സ്

1940. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സ��ാ� ജീവന�ാ�െട ഹൗസ് ബി�ഡിംഗ് അഡ�ാ�സിെ�  2017-2018 െല

��ഗണനാപ�ികയി� എ� േപ� ഉ�െ��ി��്; ഇനി എ� േപ��് �ക അ�വദി�ാ��്.

(ബി) ഇതിനായി 2017-2018 സാ��ികവ�ഷെ� ബ�ജ�ി� വകയി��ിയ �കയി� എ� �ക

അ�വദി�; ബാ�ി എ� എ�റിയി�േമാ;

(സി) 2017-18  വ�ഷെ� ബജ�ി�  ഇതിനായി അ�വദി� �ക ��വനാ�ം വിനിേയാഗിേ�ാ;



കാലതാമസ�ി� കാരണം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) എ�്.ബി.എ.  സ��ാ�  ന���ത് നി��ലാ�ി ബാ�കെള ഏ��ി�ാ�ളള തീ�മാനം

��യി�െപ�ി�േ�ാ;  ഇ�ര�ി�  ന��കയാെണ�ി�  സ��ാരി��ാ�� അധിക

ബാ��ത എ� േകാടി �പെയ�് കണ�ാ�ിയി�േ�ാ;

(ഇ) 2018-2019  വ�ഷെ� ബ�ജ�ി�  ഹൗസ് ബി�ഡിംഗ് അഡ�ാ�സിനായി എ� േകാടി

�പയാണ് നീ�ിവ�ി�ളളത് എ�റിയി�േമാ;  ഇൗ �ക ��ഗണനാ ലി�ി�  ഉ�െ��വ��്

അ�വദി�ാ� പര�ാ�മാേണാ; ഇെ��ി� ബാ�ി �ക എ�െന കെ��ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്

എ�് വ��മാ�േമാ?

�ാ�ക് േഡ� േബസി� നി�ം വിവര�� േചാ��െ�� സംഭവം

1941. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ�

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന ജീവന�ാ�െട ശ�ള�ിെ��ം മ� െ�യി�ക�െട�ം ബി�  ത�ാറാ�ാ�

ഉപേയാഗി�െ��� �ാ�ക് േസാ�്െറ�യറിെ� േഡ� േബസി�  നി�ം വിവര��

േചാ��െ��ത് ��യി�െപ�ി�േ�ാ; ഇത് സംഭവി�ാനിടയായ സാഹചര�ം വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) ജീവന�ാ�െട െ�യി�ക�  �ാ�ക് സി��ി�  േരഖെ���ാ�  അധികാരെ���ിയി��

ഡി.ഡി.ഒ മാരി�  ചില�  ഇതിന് സ�കാര� ഏജ�സികെള ഏ�െ����തായി

കെ��ിയി�േ�ാ; എ�ി� ഇവ�െ�തിെര സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ?

പ�ാളി� െപ�ഷ�

1942. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ാളി� െപ�ഷ� ഇന�ി� 2014 �ത� എ� �പ ജീവന�ാരി� നി�് സമാഹരി�ി��്;

ഈ �ക Fund Manager-മാ� നി�േ�ശി�� തര�ിലാേണാ നിേ�പി��ത്; വിശദവിവരം

ന��േമാ;

(ബി) ഈ �ക സം�ാനെ� �ഷറികളി� നിേ�പി��തിന് നിയമ തട��� ഉേ�ാ;  എ�ി�

വിശദവിവരം ന��േമാ;

(സി) സം�ാന�് �ാ���റി െപ�ഷനി�ം പ�ാളി� െപ�ഷനി�മായി നിലവി� എ� ജീവന�ാ�

േജാലി െച�വ���് ; വ��മാ�േമാ?

പ�ാളി� െപ�ഷ� പ�തിയി� ഉ�െ�� ജീവന�ാ�

T 1943.�ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:



(എ) പ�ാളി� െപ�ഷ�  പ�തിയി�  ഉ�െ�� ജീവന�ാ�  മരണെ��ാ�  നിലവി�  എ�്

ആ��ല��ളാണ് ��ംബ�ിന് ലഭ�മാ��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ�.പി.എസ്-േല�് അട� സ��ാ�  വിഹിതം ഉ�െ�െട�� ��വ�  �ക�ം മരണെ��

ജീവന�ാ�െട ��ംബ�ിന് ലഭ�മാ��േ�ാ;

(സി) മരണെ�� ജീവന�ാരെ� ��ംബ�ിന് ഡി.സി.ആ�.ജി. ലഭ�മാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

പ�ാളി� െപ�ഷ� പ�തി

1944. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2011-16 കാലയളവി� േകരളം ഭരി�ി�� സ��ാ� പി.എഫ്.ആ�.ഡി.എ.- �മായി എം.ഒ.�.

ഒ�വ�തിെ� ഭാഗമായി നിലവി�  വ� പ�ാളി� െപ�ഷ�  പ�തി�മായി ബ�െ��്

േകരള�ിന് സ�േമധയാ ��ത എം.ഒ.�. - � നി�് �റ�് വ�വാ� കഴി�േമാ ; ഇെ��ി�

അ�െകാ�ാേണാ േകരള�ിന് തനതായി �ാ���റി െപ�ഷ�  �ന:�ാപി�വാ�

കഴിയാ�ത്; വിശദാംശം ന��േമാ ;

(ബി) പി.എഫ്.ആ�.ഡി.എ.- �മായി േകരളം ഒ�ി� എം.ഒ.�.-െ� വിശദവിവര�� ന��േമാ ;

(സി) ഇൗ ��ം എ�കാരം പരിഹരി�വാനാണ് സ��ാ� ഉേ�ശി��െത�് െവളിെ���േമാ?

സ��ാ� ഉേദ�ാഗ��െട ഔേദ�ാഗിക വിമാനയാ�ാ മാനദ���

1945. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  ഉേദ�ാഗ��െട ഔേദ�ാഗിക വിമാനയാ��� മാനദ���  ���ി

നി�യി�ി�േ�ാ;  ഇേ�ാ�  നിലവി�� മാനദ���ം അ�വദനീയമായ സൗകര���ം

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) വിമാനയാ��് ടി��് ചാ��ക�  �ടാെത മെ�െ��ി�ം ചാ��ക�  �ടി യാ�ാ

െചലവിന�ി� മട�ി ന�കാ� ഉ�രവായി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) മാനദ���  ���ി നി�യി�ി�െ��ി�  ��ത ആ��ല�ം എ�.ടി.സി എ���

ജീവന�ാ��ം ബാധകമാേണാ എ�് അറിയി�ാേമാ?

ബാലസാ��നം പ�തി

1946. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) അ��ദ േരാഗ ബാധിതരായ ��ിക�െട ചികി� സഹായ പ�തിയായ ബാലസാ��നം

പ�തിയിേല�് സം�ാന സ��ാ� ജീവന�ാരായ എ� േപ� എ�ാ മാസ�ം സംഭാവന �ക

ന��െ��ം ആെക ഫ�് എ� �പയാെയ�ം വ��മാ�ാേമാ;



(ബി) ബാലസാ��നം പ�തിയിേല�് ഫ�് സ��പി��തിന് ആവശ�മായ �ചരണ �വ��ന��

സജീവമാ��തിന് എെ��ാം നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

സ��ാ� വാഹന��െട ��പേയാഗം

1947. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ധനകാര� ഇ�െ���  വിഭാഗ�ിെ� �വ��നം കാര��മമ�ാ���ലം സ��ാ�

വാഹന��െട ��പേയാഗം വ��ി�വ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� വാഹന ��പേയാഗം തട��തിനായി പരിേശാധനക� ��ത� ഉ�രവാദിത�േ�ാ��ടി

നട�വാ� ധനകാര� ഇ�െ��� വിഭാഗ�ിന് നി�േ�ശം ന��േമാ; വ��മാ�േമാ?

വിദ�ാഭ�ാസ വാ� തിരി�ടവ്

1948. �ീ.െക.�രളീധര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിദ�ാഭ�ാസ വാ� തിരി�ടവ് പ�തി �കാരം അേപ� സമ��ി�ാ�� കാലാവധി ദീ�ഘി�ി�്

ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) മാതാപിതാ��െട വാ�ഷിക വ�മാനം  8 ല�ം വെര��വ�െട ��ിക� എ�� വിദ�ാഭ�ാസ

വാ� ഇ.എ�.ആ�.എസ്.  പ�തിയി�  ഉ�െ���ി എ�തി���തി�� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

വിദ�ാഭ�ാസ വാ�ാ തിരി�ടവ് സഹായ പ�തി

T 1949.�ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആയിര�ണ�ിന് ��ംബ���് ആശ�ാസമായി, സ��ാ� �ഖ�ാപി�ക�ം �ക മാ�ി വ�ക�ം

െച� വിദ�ാഭ�ാസ വാ�ാ തിരി�ടവ് സഹായ പ�തി നട�ിലാ��തി�� ഉ�ര�ം മാ��

നി�േ�ശ��ം �റെ��വി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത സഹായ പ�തിയി�  ഉ�െ���തിനായി വിദ�ാഭ�ാസ വാ� എ��വ��് �ത�മായ

നി�േ�ശ��ം, ഏെത�ാം വ�ഷ�ളി� ഏെത�ാം േകാ�ക��ായി വാ� എ��വ��ാണ് ഇൗ

പ�തിയി� ഉ�െ��വാ� കഴി�ക എ�� സംബ�ി� വിശദമായ അറിയി�ക�ം ന���തിന്

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വിദ�ാഭ�ാസ വാ�ാ തിരി�ടവ് പ�തി



1950. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിദ�ാഭ�ാസ വാ�ാ തിരി�ടവ് പ�തി �കാരം ഇ�വെര എ� അേപ�ക� ലഭി�െവ�ം ; ലഭി�

അേപ�ക�െട നിലവി�� അവ� എെ��ം ബാ�ക� തിരി�� കണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) പാ�കാ�ഡ് ലഭ�മ�ാ�തിനാ�  പ�തിയി�  അേപ�ി�ാ�  കഴിയാ�വ��് അവസരം

ന��� കാര�ം സ��ാരിെ� പരിഗണനയി�േ�ാ;

(സി) ഇവ��് ഒരവസരം�ടി ന���തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

എ.ഡി.എസ്.പ�തിയി� തേ�ശസ�യംഭരണ വ��ിന് അ�വദി� �ക

1951. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എ�.എ.സി-  എ.ഡി.  എസ്.  പ�തിയി�  ഉ�െ���ി തേ�ശ സ�യംഭരണ വ���േഖന

നി��ാണം ���ീകരി�ി�� ���ിക��ായി ഈ സാ��ിക വ�ഷം എ�.എസ്.ജി.ഡി. �്

എ� �ക അ�വദി�ക��ായി;

(ബി) ഈ �ക തികയാെത വ�തിനാ� ��ത� �ക അ�വദി��തിനായി തേ�ശസ�യംഭരണ വ��്

ആവശ�െ��ി�േ�ാ; ആവശ�െ�� �ക അ�വദി�് ന�കിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(സി) ഈ സാ��ിക വ�ഷം തെ� ഫ�് ലഭ�മാ�ാ�  നടപടി സ�ീകരി�േമാ;  വിശദാംശ��

അറിയി�േമാ?

വിവിധ ബ�ജ�കളി� പാറ�ാല മ�ല�ിനായി വകയി��ിയ ���ിക�

1952. �ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2011-2012  സാ��ിക വ�ഷം �ത�  2015-2016  സാ��ിക വ�ഷം വെര��

കാലയളവി�  സം�ാന ബ�ജ�കളി�  വിവിധ വ��കളി�  കീഴി�  പാറ�ാല നിേയാജക

മ�ല�ിനായി വകയി��ിയ വിവിധ ���ിക�  ഏെതാെ�യാെണ�് തരം തിരി�്

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ിക�െട നിലവിെല �ിതി എ�ാെണ�ം സമയബ�ിതമായി

���ിയാ�ാനാകാ� ���ിക� ഏെതാെ�യാെണ��� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത കാലയളവിെല ബ�ജ�കളി�  �ഖ�ാപി�ി�ം ഇനി�ം ആരംഭി�ാനാകാ�

���ിക�േ�ാ; എ�ിൽ അവ�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

തലേ�രി - ഇരി�� േറാഡ്

1953. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:



(എ) 2018-19  വ�ഷെ� ബ�ജ�ി�  തലേ�രി  -  ഇരി��  േറാഡിന് �ക

വകയി��ിയി�േ�ാെയ�ം എ�ി� അത് എ�യാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) തലേ�രി  -  ഇരി�� േറാഡിെ� സമ� വികസന�ിന് കഴി� ര�് വ�ഷ�ി��ി� എ�

�പ അ�വദി�ി�െ��ം ആയതിെ� ���ി�െട �േരാഗതി�ംവ��മാ�ാേമാ?

തലേ�രി നിേയാജകമ�ല�ിെല ��ക��് വകയി��ിയ �ക

1954. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

തലേ�രി നിേയാജകമ�ല�ിെല ഏെത�ി�ം ��ക��്  2018-19  ബ�ജ�ി�  �ക

വകയി��ിയി�േ�ാ; എ�ി� ആയത് എ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

തി�േവഗ�റ തടയണ നി��ാണ �വ��ന��

1955. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ത�ഴ�് ��െക ബജ�് നി�േ�ശ�ി�  ഉ�െ��ി�ളള തി�േവഗ�റ തടയണ�െട

�വ��ന�� എവിടം വെരയായി എ�് വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) ��ത തടയണ�െട നി��ാണ�ിന് നിലവി�  എെ��ി�ം തട��േ�ാ;  ഉെ��ി�

വ��മാ�ാേമാ?

ഒ�ി� ��ത� േ�മെപ�ഷ� വാ��ത് ഒഴിവാ�ാ� നടപടി

1956. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േ�മെപ�ഷ� വാ��വ�െട എ�ം നിലവി� എ�യാണ്;

(ബി) േ�മെപ�ഷ� നിലവി� എ� �പയാണ് ന�കി വ��ത്;

(സി) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ��തി���് എ� �പയായി��;

(ഡി) െത�ായ വിവര�� ന�കി ഒ�ി� ��ത� േ�മെപ�ഷ� വാ��ത് ഒഴിവാ�വാ� നടപടി

സ�ീകരി�വ��േ�ാ;

(ഇ) എ�ി�  ഇതിനകം എ�േപ�െട ഒ�ി���ത�  െപ�ഷ�  ഒഴിവാ�ിയി��്;  വിശദാംശം

വ��മാ�േമാ?

കാ�ണ� ബനവെല�് ഫ�ി� ഉ�െ��ി�ളള സ�കാര� ആ�പ�ിക�

1957. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:



(എ) കാ�ണ� ബനവെല�് ഫ�് പ�തിയി�  ഉ�െ��ി�ളള സ�കാര� ആ�പ�ിക��്

പാവെ��വ��് ചികി� ന�കിയ ഇന�ി� നിലവി� എ�് �ടി�ിക��്;

(ബി) കാ�ണ� േലാ�റിയി� നി�ം 2017-18 � സ��ാരിന് ലഭി� ലാഭം എ�യാണ്;

(സി) വളെരയധികം ലാഭം ലഭി�ി�ം സ�കാര� ആ�പ�ിക��ളള �ടി�ിക െെവ��ത്

എ�െകാ�ാെണ�് െവളിെ���േമാ ?

െച�കിട വ�ാപാരിക�െട ��ി��ക� പരിഹരി��തിന് നടപടി

1958. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�കിട വ�ാപാരിക�  അവരിൽ നി�് സാധനം വാ�ാ� വ�ാപാരിക�െട ന��ക�

േരഖെ���ി സാധന�� വി�തായി കാണി��ത് �ലം െച�കിട വ�ാപാരിക��് ��ി��ക�

ഉ�ാ��തായ പരാതി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇത് പരിഹരി��തിന് സ�ീകരി�� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

ഇ�ാമിക ബാ�്

1959. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ�ാമിക ബാ�മായി ബ�െ��് നട�ിയ �വ��ന��െട വിശദമായ വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�ാമിക ബാ�ി�  വ� നിേ�പ��െട വിവര�ം നിേ�പ�ളിൽ നി�ം വിതരണം െച�

വാ�ക�െട വിവര�ം ലഭ�മാ�േമാ?

ജി.എസ്.ടി.വ�മാന ന�ം പരിഹരി��തിന് നടപടി

1960. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജി.എസ്.ടി.  നട�ിലാ�ിയേശഷം േകരള സ��ാരിെ� വ�മാനം എ�മാ�ം �റ�െവ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഏെതാെ�യിന�ളി� നി�ളള വ�മാനമാണ് �റ�െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) വ�മാനന�ം പരിഹരി��തിന് എ� നടപടി സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്;

വ��മാ�ാേമാ?

ജി.എസ്.ടി.

1961. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ജി.എസ്.ടി. നട�ാ�ിയതി� േശഷം സം�ാനെ� ജി.എസ്.ടി. ഇ�ലിജ�സ് വിഭാഗം വാഹന

പരിേശാധനയി� പിടി�ടിയ േക�ക�െട എ�െമ�യാെണ�ം പിഴ ഇന�ി� ഈടാ�ിയ �ക

എ�യാെണ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന�് എ�് �തലാണ് ഇ-േവ ബി� നട�ാ�ാ� ഉേ�ശി��െത�് അറിയി�േമാ; ഏത്

ഏജ�സിെയയാണ് ഇതിനാ�� േസാ�് െവയ�  ത�ാറാ�ാനായി

�മതലെ���ിയിരി��െത�് െവളിെ���േമാ;

(സി) ഇ-േവ ബി� ഇനി�ം നട�ാ�ാ�� �ലം സം�ാന�ിന് �തിദിനം സംഭവി�െകാ�ിരി��

നി�തി ന�ം എ�യാെണ�് കണ�ാ�ിയി�േ�ാ;

(ഡി) ഇ-േവ ബി�  സംവിധാനം സം�ാന�് അടിയ�രമായി നട�ാ��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

ജി.എസ്.ടി. യി� സം�ാന�ിെ� ഭാവി

1962. �ീ.വി.ഡി.സതീശ�

,, േറാജി എം. േജാ�

,, ൈഹബി ഈഡ�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഒ� ഉപേഭാ� സം�ാനെമ� നിലയി�  ജി.എസ്.ടി.  ഭാവിയി�  േകരള�ിന്

�ണകരമാ�െമ�് അ�മാനി��േ�ാ;  എ�ി�  അതി�� കാരണ��

എെ�ാെ�യാെണ�ം എ� കാല�ി��ി� �ണകരമായി മാ�െമ�ാണ് �തീ�ി��െത�ം

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ജി.എസ്.ടി.  േസാ�് െവയ�  ���മാ�ം �വ��ന�മമാ��തിന് ��് ജി.എസ്.ടി.

നട�ിലാ�ിയത് �ലം സം�ാന�് േനരി� ��ി��ക� എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�േമാ;

ആയത് പരിഹരി��തിന് സാധി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) �രിപ�ം ഉ�പാദക�ം െമാ�വ�ാപാരിക�ം ഇ���് ടാ�ിെ� ��� ആ��ല�ം ഉപേഭാ�ാവിന്

ൈകമാറാ� അവ� ഇേ�ാ�ം നിലവി�േ�ാ; എ�ി� അ�കാരം െച�ാ�വ�െ�തിെര എ�്

നടപടിയാണ് സ�ീകരി��െത�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) ആ�ി േ�ാഫി�ീയറിംഗ് സംവിധാനം ���േതാതി� �വ��നം ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(ഇ) 2017 നവംബ� 15 ന് �ാബല��ി� വ� നി�തി �റവിെ� ആ��ല�ം ക�വട�ാ�ം െമാ�

വ�ാപാരിക�ം ഉപേഭാ�ാ���് ൈകമാറിയി�േ�ാ എ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;  ആ��ല�ം

ൈകമാറാ�വ�െട വിശദാംശം ആ�ി േ�ാഫി�ീയറിംഗ് അേതാറി�ി�് ൈകമാറിയി�േ�ാ;

ഇെ��ി� എ�െകാെ��് വ��മാ�േമാ?

ജി.എസ്.ടി. �����് പരിഹാരമായി �വിധാ േക���



1963. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജി.എസ്.ടി.  �ല�ളള �����് പരിഹാരം കാ��തിന് അ�യ േക���െട മാ�കയി�

�വിധാ േക��� �ാപി��തിന് നി�േ�ശ�േ�ാ;

(ബി) ഏെതാെ� േസവന�ളാണ് ��ത �വിധാേക��ളി� നി�ം ലഭി�കെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) നി�തിദായക� ന��� േഡ�ാക��് അ��തമായി എ���ി� റിേ�� സമ��ി��തി��

സംവിധാനം ��ത േക��ളി� ഒ��േമാെയ�് വിശദമാ�േമാ?

ആ�ി േ�ാഫി�ിംഗ് അേതാറി�ി �പീകരി�ാ� നടപടി

1964. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജി.എസ്.ടി.�െട മറവി�  െകാ�ലാഭം തട��തിെ� ഭാഗമായി േക� മാ�കയി�  ആ�ി

േ�ാഫി�ിംഗ് അേതാറി�ി �പീകരി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ജി.എസ്.ടി.�െട മറവി�  ക�വട�ാ�  ഉപേഭാ�ാ�െള �ഷണം െച��ത് തടയാ�

എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(സി) േക� ആ�ി േ�ാഫി�ിംഗ് അേതാറി�ി�് റിേ�ാ��് െച� േക�കളി�  എ�് നടപടിയാണ്

സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ?

ചര�് േസവന നി�തി

1965. �ീ.ൈഹബി ഈഡ�

,, തി�വ�� രാധാ���

,, എം. വി�െസ�്

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

ന��േമാ:

(എ) ജി.എസ്.ടി.  നട�ാ�ിയേ�ാ�  2015-16  െല നി�തി വ�മാന�ിെ�  14  ശതമാനം

വാ�ഷികവ��നവ് �ടി കണ�ാ�ിയി�ാേണാ  2017-18  �  സം�ാന�ിന് അ�ഹതെ��

ൈദ�മാസ �ക നി�യി�െത�് വ��മാ�േമാ;  ആയത് �കാരം സം�ാന�ിന് ഈ

സാ��ികവ�ഷം േക�സ��ാരി� നി�് എ�് �ക ലഭി�െവ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത �ക �ത�മായ കാലയളവി� േക�സ��ാരി� നി�് ലഭി�ി�േ�ാ; എ�ി� ജി.എസ്.ടി.

നട�ിലാ�ിയത് �ലം വ�മാനന���ായതിനാലാണ് സാ��ിക �തിസ�ി ഉ�ായെത��

�ചരണ�� വ�താപരമാേണാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ചര�് േസവന നി�തി�െട ഭാഗമായി എസ്.ജി.എസ്.ടി.�െട വിഹിതം മാസ�ിെ� പ�തി�്

േശഷ�ം ഐ.ജി.എസ്.ടി.�െട വിഹിതം മാസാവസാന�ം സം�ാന�ിന് �ത�മായി

ലഭി�ാ�േ�ാ;



(ഡി) ജി.എസ്.ടി.  നട�ിലാ�ിയേശഷം ഓേരാ ഇന�ി�ം ലഭി� �ക എ�യായി��െവ�്

വ��മാ�േമാ?

വാ�്- ജി.എസ്.ടി താരതമ� പഠനം

1966. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വാ�് നി�തി കാലഘ��ി�  നി�ം ജി.എസ്.ടി.  യിേല�് മാറിയേ�ാ��ായ നി�തി

വ�മാനെ� താരതമ� പഠന�ി� വിേധയമാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ ;

(ബി) ജി.എസ്.ടി.  യിേല�് മാറിയേ�ാ�  നി�തി വ�മാന�ി�  �റവ് ഉ�ായി�േ�ാ;  ഉെ��ി�

അതിെ� കാരണ�� എെ�ാെ�യാെണ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം െവളിെ���േമാ ;

(സി) ജി.എസ്.ടി.യി�  നി�തി െവ�ി�ിന് സാധ�തക�  ഉേ�ാെയ�ം എ�ി�  ഇത് തട��തിന്

എ�ാണ് പരിഹാരെമ�ം വ��മാ�േമാ ?

ആ�ിസാധന���് ജി .എസ് .ടി

1967. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ�ിസാധന���്  15% ജി  .എസ്  .ടി.  ഏ����ിയ നടപടികളി� എെ��ി�ം മാ���

വ��ിയി�േ�ാ;  പാഴ് വ�ക�െട േശഖരണം തട�െ���ത് ��തരമായ പാരി�ിതിക

�����് കാരണമാ�ം എ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ�ി� ഇ�ാര�ം േക�സ��ാരിെ� ��യി�െ����തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

ഇ�ാര��ി� േക� സ��ാ� എ� നടപടി സ�ീകരി� എ�് വിശദമാ�േമാ?

െച�് േപാ�കളി� അനധി�ത കട�്

1968. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന അതി��ികളിെല വാണിജ� നി�തി െച�് േപാ�കളി�  നി�തി വ��ിെ�

�വ��നം അവസാനി�ി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�  െച�് േപാ�കളി�  വാണിജ� നി�തി വ��ിെ� പരിേശാധന ഇ�ാ�തിനാ�

വ�േതാതി�  അനധി�ത കട�് നട��ത് സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ിൽ

വിശദാംശം വ��മാ�ാേമാ?

വാണിജ� നി�തി വ��ിന് �തിയ വാഹന��



1969. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം വാണിജ� നി�തി വ��ി�  എ� വാഹന��

വാ��തിന് അ�മതി ന�കിയി��്; ഇതിനായി എ� �ക െചലവഴി�ി�െ��് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇ�ലിജ�സ് വിംഗിെ� ഉപേയാഗ�ിനായി എ� വാഹന�� വാ�ിയി��്; ഇതിനായി എ�

�ക െചലവഴി�ി��്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

െപാ�േമഖലാ �ാപന��െട �ഷറി നിേ�പ��

1970. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിവിധ വ��ക�/െപാ�േമഖലാ �ാപന��  എ�ിവ കാലാകാല�ളി�  യഥാ�� െചലവ്

വഹി�ാെത �ഷറിയി�  നിേ�പി�ി�� �ക പി�വലി�് സം�ാന�ിെ� കണ�ിേല�്

തിരിെക െകാ�വരാ�ളള എെ��ി�ം നടപടി ഈ സ��ാ� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� എ� �കയാണ് ഇ�ര�ി� കണ�ി�െ���ിയി�ളളത്; കാരണം എ�ാണ് ;

(സി) ഇ�ര�ി�  കി�ബി�േടതായി �ഷറിനിേ�പ�ളി�  ��ി�ി�� ഏെത�ി�ം �ക

സം�ാന�ിെ� കണ�ി� തിരിെക െകാ�വ�ി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി�  എ� �കയാണ് ഇ�ര�ി�  കണ�ി�െ���ിയി�ളളത്;  ഇ�മായി ബ�െ��

ഉ�ര�ക�ം വിശദാംശ�ം ലഭ�മാ�േമാ?

�ഷറിക�െട നവീകരണ �വ��ന��

1971. �ീ.െക. �����ി

,, സി.െക.നാ�

,, േകാ�� ��േമാ�

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല �ഷറികളി�  െമ�െ�� സൗകര�െമാ���തിനായി സ�ീകരി�ാ�  ഉേ�ശി��

നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �ഷറികെള ബ�ി�ി�് എ.ടി.എം. �ാപി�ാ�� നടപടിക�െട �േരാഗതി വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �ഷറികളിെല ബാ�ിംഗ് േസവനം ��ത�  ആക�ഷകമാ�ാ�  െച�ാ�േ�ശി��

�വ��ന�� വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇതരസം�ാന�ളിെല �ഷറികളിെല െമ�െ�� സംവിധാന�� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഇ) എ�ി�  അ�രം �വ��ന��  സം�ാന�് നട�ിലാ�ാ�  സ�ീകരി�ി�� നടപടി

വ��മാ�ാേമാ?



��ം സ��ഷറി�െട മാ�ം

1972. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ം മിനി സിവി� േ�ഷനി� �ലം ലഭ�മായി�ം വാടക െക�ിട�ി� �വ��ി�� ��ം സബ്

�ഷറി അവിേട� മാ�ി �ാപി�ാ�െത�െകാ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) മിനി സിവി�  േ�ഷനി�  െക�ിട�ിൽ ഈ സബ് �ഷറി എ� �ത�  �വ��നം

ആരംഭി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

പഴയ�ാടി �ഷറി െക�ിടനി��ാണ�ിന് ഭരണാ�മതി

1973. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഷറി അടി�ാന സൗകര� വികസന പ�തിയി�  ഉ�െ���ി ഇ�െക�  �േഖന െക�ിടം

നി��ി��തിന് 16.7.2017ന് ഭരണാ�മതി ലഭി� ക�� ജി�യിെല പഴയ�ാടി �ഷറി െക�ിട

നി��ാണ�ിന്,  െട�ി��  ക�ി�ി നിേയാഗി� �കാരം കെ��ിയ ന�നതക�  പരിഹരി�്

�തിയ ഡി.പി.ആ� ത�ാറാ�ി സമ��ി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇെ��ി�  കാലതാമസം വ��െത�െകാെ��ം �ഷറി െക�ിടനി��ാണം എേ�ാ�

ആരംഭി�ാ� കഴി�െമ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

കാസ�േഗാഡ് ച��ാ� സബ് �ഷറി�് െക�ിടം

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല ച��ാ� സബ് �ഷറി�് െക�ിടം നി��ി��തിന് �മി ലഭ�മായത്

എ�ാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഈ �ല�് സ��മായി െക�ിടം നി��ി��തി�� നടപടി ആയി�േ�ാ;  വിശദാംശ��

അറിയി�ാേമാ;

(സി) വ�ഷ�ളായി വാടക െക�ിട�ി� �വ��ി�� ��ത �ാപന�ിന് �മി ലഭി�ി��തിനാ�

െക�ിടം നി��ി��തിന് അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ;വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

പ�തി നി��ഹണ �മതല സംബ�ി�് �ഷറി ഡയറ��െട ഉ�രവ്

1975. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:



(എ) സ��ാരിെ� പ�തി നി��ഹണ �മതല ഏതാ�ം ഉേദ�ാഗ�രിേല�് മാ�മാ�ി ���ി

സം�ാന �ഷറി ഡയറ�� ഉ�രവ് ഇറ�ിയി�േ�ാ; എ�ി� അതിെ� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) സാ��ിക വ�ഷാവസാനം ഇ�െനെയാ� ഉ�രവ് ഇറ�ാ�ളള സാഹചര�ം

വിശദീകരി�ാേമാ;  ഇ��ലം പ�തി നട�ി�് അവതാള�ിലാ�െമ� ആശ�

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) േനരെ��ളള തീ�മാന �കാരം താെഴത�ി�ളള ഉേദ�ാഗ���് ന�കിയി�ളള ബി.ഡി.ഒ.

േകാഡ് തിരിെ���വാ� �ഷറി ഓഫീസ�മാ��് നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ;

(ഡി) ഉേദ�ാഗ�െര മാ�ി നിയമി��തി�ളള സാേ�തിക ��ി��ക�  ഒഴിവാ��തി�ം,

വ�ഷാവസാന പ�തി കാര��മമാ��തി�ം,  നി�വഹണ�മതല താെഴത�ി�ളള

ഉേദ�ാഗ���് തെ� ന�കി ഉ�രവിറ�േമാ?

മാേവലി�ര �റനാട് സ��ഷറി

1976. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�ര മ�ല�ിെല �റനാട് സ��ഷറി�് എം.എ�.എ�െട മ�ല ആ�ി വികസന

പ�തിയി� ഉ�െ���ി �തിയ െക�ിടം നി��ി�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത െക�ിട�ി�  �ഷറി ഓഫീസ് �വ��നം ആരംഭി��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�

വിശദമാ�േമാ;

(സി) �ഷറി ഓഫീസിെ� �വ��നം �തിയ െക�ിട�ി�  എ�് ആരംഭി�വാ�  കഴി�െമ�്

വ��മാ�േമാ?

േലാ�റി വി��നയിെല വ�മാന വ��നവ്

1977. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം േലാ�റി വി��നയി�  എ� ശതമാന�ിെ�

വ��ന��ായി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േലാ�റി വി��നയി�െട കഴി�  2  വ�ഷ�ളിലായി സ��ാരിേല�് എ� േകാടി �പ�െട

വ�മാന വ��ന��ായി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

കാ�ണ� െബനവല�് ഫ�് �ടി�ിക

1978. �ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കാ�ണ� െബനവല�് ഫ�് പ�തിയി�  ഉ�െ���ിയി�� ���  ജി�യിെല സ�കാര�

ആ�പ�ിക�െട പ�ിക ലഭ�മാ�ാേമാ;



(ബി) ��ത പ�തി �കാരം ��� ജി�യി� സ�കാര� ആ�പ�ിക��് െകാ��വാ�ളള �ടി�ിക

എ�െയ�് ആ�പ�ി തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത �ടി�ിക അടിയ�രമായി െകാ�� തീ���തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െകാ�ി സ��കലാശാലയിെല ഉേദ�ാഗ�യ�ം

1979. �ീ.ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ി സ��കലാശാലയി� സ��ാ� നി�േ�ശ���് വി��മായി �തിയ ത�ികക� ��ി�്

ഉേദ�ാഗ�യ�ം ന�കിയതായ പരാതി ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇൗയിന�ി� ��ത സ��കലാശാല എ� �പ�െട അധിക ബാധ�ത��ാ�ി;

(സി) ഇത് സംബ�ി�് പരിേശാധന നട�വാ�  സം�ാന ധനകാര�വ��ിെ� െ�ഷ��

പരിേശാധനാ വിഭാഗെ� �മതലെ���ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  ��ത വിഭാഗ�ിെ� �ധാന

കെ���ക� എെ�ാെ�യാണ്?

െക. എസ്. എഫ്. ഇ. �വാസി ചി�ി

1980. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബി പ�തിക�െട ധനസമാഹരണാ��ം െക.  എസ്.  എഫ്.  ഇ.  ആരംഭി�� �വാസി

ചി�ിയി�െട എ� േകാടി �പ�െട ധനസമാഹരണമാണ് ല��ം വ��ത്;  ഈ ചി�ി

ആരംഭി��തി�� നടപടി �മ�� ���ിയായി�േ�ാ;

(ബി) െക.  എസ്.  എഫ്.  ഇ.  ആരംഭി�� �വാസി ചി�ിക�െട ആക�ഷകമായ �േത�കതക�

എെ��ാമാെണ�റിയി�ാേമാ?

�വാസി ചി�ിെയ���വ��് െപ�ഷ�

1981. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.എഫ്.ഇ ഇേ�ാ� നട�� ചി�ികളി� �വാസിക��് അംഗമാ��തിന് എെ��ി�ം

നിയമതട��േ�ാ; ഉെ��ി� എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �വാസി ചി�ിെയ���വ��് െപ�ഷ�  ന�കാ�� എെ��ി�ം നടപടിക�  സ��ാ�

ആേലാചി�േ�ാ; ഉെ��ി� അതി�� നടപടി�മ�� വ��മാ�ാേമാ?

െക.എസ്.എഫ്.ഇ �വാസി ചി�ി ആകർഷകമാ�ാൻ നടപടി



1982. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ�

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സാധാരണ�ാ�െട സ�ാദ�ശീലം വള���തി�  െക.എസ്.എഫ്.ഇ �െട പ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) കി�ബി�് ധനം കെ���തിന് �വാസി ചി�ി നട��തിെ� �ാരംഭമായി �വാസി ബ�

സംഗമ��  നട�ിയി�േ�ാ;അതി�െട ലഭി� സേ�ശം

േ�ാ�ാഹനജനകമാേണാ;വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �വാസി ചി�ിയി� �വാസിക��് താ�ര�ം േരഖെ����തിന് െവ�ൈസ�് ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(ഡി) െക.എസ്.എഫ്.ഇ �െട സ�േദശി ചി�ികളി� 40 ശതമാനേ�ാളം നിലവി� തെ� �വാസിക�

ബ���  വഴി േച��ി�� സാഹചര��ി�  വ�  �ക സല�� �വാസി ചി�ികളി�

േച��തിന് അവ� താ�ര�ം �കടി�ി�േമാ;വ��മാ�േമാ;

(ഇ) �വാസി ചി�ികളി�  േച��വ��് എെ�ാെ� �േത�ക ആ��ല��ളാണ്

ന���ത്;വിശദമാ�ാേമാ;

(എഫ്) എ�.ആ�.ഐ അ�ൗ�ി�  നി�തി�് വിേധയമ�ാ� �ക ഉപേയാഗി�് �വാസി ചി�ിയി�

േച��് ചി�ി പിടി�ാ�  ആ �ക നി�തി വിേധയമാ��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ  ;

ഇ�ാര��ി�� �വാസിക�െട ആശ� പരിഹരി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ;വിശദമാ�ാേമാ?

ആേരാഗ� ഇ�ഷ�റ�സ് പ�തി

1983. �ീമതി ഗീതാ േഗാപി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ� ജീവന�ാ��് കഴി� വ�ഷം ഏ�െ���െമ�് �ഖ�ാപി� ആേരാഗ� ഇ�ഷ�റ�സ്

പ�തി നട�ിലാ��തി�� കാലതാമസം വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ഈ പ�തി എ�് �ത� നട�ിലാ��തിനാണ് ഉേ�ശി��ത് ;

(സി) ഈ പ�തി�െട നട�ി�ിനായി ഏജ�സിെയ �മതലെ���ിയി�േ�ാ  ;  എ�ി�

വ��മാ�ാേമാ ;

(ഡി) എ� �പയാണ് ഒാേരാ ജീവന�ാരനി� നി�ം ഈടാ��ത് എ�ം വ��മാ�ാേമാ?

സ��ാ� ജീവന�ാ�െട ആേരാഗ� ഇ�ഷ�റ�സ് പ�തി

1984. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  ജീവന�ാ��് നട�ിലാ�ാ�  തീ�മാനി� ആേരാഗ� ഇ�ഷ�റ�സ് പ�തി�െട

നടപടിക� ഏ�വെര ആെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;



(ബി) നടപടിക� ���ീകരി�് എേ�ാ� പ�തി നട�ിലാ�ാനാ�ം എ�് വ��മാ�ാേമാ?

സ��ാ� ജീവന�ാ��ം െപ�ഷ�കാ��ം െമഡി�� ഇ�ഷ�റ�സ്

T 1985.�ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ� ജീവന�ാ��ം െപ�ഷ�കാ��ം െമഡി�� ഇ�ഷ�റ�സ് പരിര� ന���തിന്

തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ഇതിനായി ബ�ജ�ി� �ക വകയി��ിയി�േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ;

(സി) ഇ�ഷ�റ�സ് വ��് �േഖന ഇൗ പ�തി നട�ിലാ�വാൻ സർ�ാർ നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

സ��ാ� ജീവന�ാ��ം െപ�ഷ�കാ��ം െമഡി�� ഇ�ഷ�റ�സ് പ�തി

T 1986.�ീ.അ�� �കാശ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

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

ഏ�ഘ��ിലാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ആയത് ഏ� തര�ിലാണ് നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) പ�തി ഏെ���ാ� ത�ാറായി ആെര�ാം സ��ാരിെന സമീപി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത പ�തി എ�് നിലവി� വ�െമ�് െവളിെ���േമാ?

റീ- ഇ��റ�സ് �േഖന നട�ിലാ�ിവ� �ീ�ക� േകാ- ഇ��റ�സ് �േഖനയാ�ിയ നടപടി

1987. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന ഇ��റ�സ് വ��് �േഖന നട�ിലാ�ി വ�� ജനറ� ഇ��റ�സ് പ�തിക�

ഏെത�ാം എ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇവയി�  ഏെത�ാം റീ-  ഇ��റ�സ് �േഖന�ം ഏെത�ാം േകാ-  ഇ��റ�സ് �േഖന�ം

നട�ിലാ�� എ�് വിശദാംശം സഹിതം അറിയി�േമാ;

(സി) റീ-  ഇ��റ�സ് �േഖന നട�ിലാ�ിവ� �ീ�ക� േകാ-  ഇ��റ�സ് �േഖനയാ�ിയ നടപടി

�ന:പരിേശാധി�വാ� ത�ാറാ�േമാ;

(ഡി) വ��ിെല െഡവല�െമ�് ഓഫീസ�മാ�െട േസവനം നിലവി�  േകാ-  ഇ��റ�സി�

ഏ�െ��ി�� െപാ�േമഖലാ �ാപന��െട ബിസിനസ് വ��ി�ി��തിനാണ് ഉത��െത�

വ�ത ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഇ) ഈ ന�നത തി���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?



സം�ാന ഇ��റ�സ് വ��് �ീ�ക�

1988. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

ഈ സ��ാ�  സം�ാന ഇ��റ�സ് വ��് �േഖന ഏെത�ി�ം �തിയ �ീ�ക�

നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ?

സം�ാന ഇ��റ�സ് വ��ിൽ ��തായി ത�ികക�

1989. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന ഇ��റ�സ് വ��ി� നിലവി� എ� ജീവന�ാരാണ് ഉ�ത് എ�് ത�ിക, എ�ം,

ജി� തിരി�് അറിയി�േമാ;

(ബി) വ��ി� േജാലി ഭാര�ിന��തമായി വ��ി�  ജീവന�ാ�  ആവശ�ാ�സരണം ഇ� എ�ത്

��യി�െ��ി�േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ;

(സി) ഈ വ��ി� ��തായി ത�ികക� അ�വദി�ണെമ� ഏെത�ി�ം ശിപാ�ശ പരിഗണനയി�

ഉേ�ാ;എ�ിൽ അവ�െട വിശദാംശം അറിയി�േമാ;

(ഡി) ഈ വ��ിെ� കാര��മമായ �വ��നം ഉറ�ാ��തിേല�ായി �തിയ ത�ികക�

അ�വദി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; എ�ി� വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

സം�ാന ഇ��റ�സ് വ��ിന് ആ�ാന മ�ിരം

1990. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന ഇ��റ�സ് വ��ിന് സ��മായി ഒ� ആ�ാന മ�ിരം നി��ി��ത്

പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� വിശദാംശം അറിയി�േമാ;

(സി) ഇെ��ി� ഇതിേല�ായി നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സ��ാ� ജീവന�ാ�െട അപകട ഇ�ഷ�റ�സ് പ�തി

T 1991.�ീ.െക.�രളീധര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ� ജീവന�ാ�െട അപകട ഇ�ഷ�റ�സ് പ�തിയി� ജീവന�ാര� ഒ� വ�ഷം എ�്

�കയാണ് �ീമിയം ഇന�ി� അട�േ��െത�് അറിയി�േമാ;

(ബി) നിലവി� ഏത് ഏജ�സിയാണ് ��ത പ�തി നട�ിലാ��െത�് വ��മാ�േമാ;



(സി) 2017-�  െ�യിമി�� എ� അേപ�ക�  ലഭി�െവ�ം ആയതി�  എ�െയ�ം

തീ��ാ�ിെയ�ം അറിയി�േമാ;

(ഡി) ഈ പ�തി �കാര�� അേപ�കളി� കാലതാമസം �ടാെത ആ��ല�ം ന���തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

ഇ��റ�സ് വ��ിെ� �ന:സംഘടന

1992. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന ഇ��റ�സ് വ��് �ന:സംഘടി�ി��ത് സംബ�ി�് ഏെത�ി�ം റിേ�ാ��്

പരിഗണനയി� ഉേ�ാ;

(ബി) എ�ി� വിശദാംശം അറിയി�േമാ;

(സി) ഇ�കാര�� �ന:സംഘടന സമയബ�ിതമായി നട�ിലാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ��ത �ന:സംഘടന എ�േ��് ���ീകരി�െമ�് അറിയി�േമാ?

������െട �ാമം

T 1993.�ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �������് ഏെത�ി�ം വിധ�ി�� �ാമം േനരി��േ�ാ;  എ�ി�  ഏതിന���ാണ്

�ാമം േനരി��ത്; ��ത �ാമം ഉ�ാകാ�� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ൈലസ�സ് ഇ�ാ��ം ൈലസ�സ് ���ാ��മായ െവ��മാ�  സം�ാന�ിെ�

പലഭാഗ�ം ������ വി���ത് ��യി�െപ�ി�േ�ാ; ഇ�ര�ാ�െ�തിെര എെ�ാെ�

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

(സി) ������  വി��ാ�  ൈലസ��� പ�നംതി� ജി�യിെല അംഗീ�ത െവ��മാ�െട

േപ�വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) ������െട േ�ാ�് വിവരം �സി�െ���ണെമ�� നി�േ�ശം എ�ാ വിതരണ

ൈലസ�സിക�ം പാലി��േ�ാ;  ഇെ��ി�  ഇ�ര�ാ�െ�തിെര എ�് നടപടി

സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്;

(ഇ) െചറിയ വില�� ��പ���െട ��ിമ �ാമം ��ി�ാ�  ഏെത�ി�ം േകാണി�  നി�ം

േബാധ���മായ �മം നട��തായി ��യി�െപ�ി�േ�ാ; എ�ി� ഇതിെനതിെര എ�് നടപടി

സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

സ��ാ� സംവിധാനം വഴി െതാ�് േശഖരണം



1994. �ീ.അ�� �കാശ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ� സംവിധാനം വഴി െതാ�് േശഖരി�ാ�േ�ാ; എ�ി� ഈ സ��ാ� നാളി�വെര എ�

െതാ�് ഇ�കാരം േശഖരി�െവ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈ പ�തി നട�ിലാ�ിയത് എ�െനയാെണ�് വിശദീകരി�േമാ;  ഇതിെ� ഉേ�ശ�ല����

എെ��ാമാണ്;

(സി) നട�ിലാ�ിയ��ത� നാളി�വെര ഈ പ�തി വിജയകരമാെണ�് ക���േ�ാ;  ഇെ��ി�

എ�െകാെ��് വ��മാ�േമാ; വിജയകരമാെണ�ി� ആയതിെ� സാഹചര�ം വ��മാ�േമാ?

'കയ� േകരള' യിെല പ�ാളി�ം

1995. �ീ.അ�� �കാശ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 'കയ�  േകരള'  യി�  ഇ�വണ എ� ബേയ�് പെ���െവ�് വ��മാ�േമാ;  ഇതി�

സ�േദശിക� എ�; വിേദശിക� എ�;

(ബി) െഡാമ�ിക് ബേയ�്ഏെത�ാം സം�ാന�ളി�  നി�് എ� വീതം പെ���െവ�്

വിശദമാ�േമാ;

(സി) 'കയ�  േകരള'  യി�െട ഏകേദശം എ� േകാടി �പ�െട വിേദശ മാ���് ലഭി�െവ�്

െവളിെ���േമാ;

(ഡി) െഡാമ�ിക് മാ���ി�  െതാഴി�റ�് പ�തി വഴി ലഭി�ത് എ�;  അ�ാെത�� കയ�

ഉ������് എ�; ഇവ�് ലഭി� ഓ�ഡ�ക� എ� വീതം; ഇവ ഇനം തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(ഇ) 'കയ� േകരള' �െട ആെക െചലവ് എ�യാണ്; ഇനം തിരി�് െവളിെ���േമാ;

(എഫ്) 'കയ� േകരള' �് ഈ വ�ഷം േക� സ��ാരി� നി�ം ധനസഹായം ലഭി�േവാ; എ�ി� എ�;

ഏെത�ാം ഇന�ളിെല�് വ��മാ�േമാ;

(ജി) 'കയ� േകരള' യി� നി�ം ലഭി� കയ� �വ��ിെ� ��വ� ഒാ�ഡ�ക�ം സമയബ�ിതമായി

ന��വാ� കഴി�ി�േ�ാ ; ഇെ��ി� എ�െകാെ��് വിശദീകരി�േമാ ?

കയ� വ�വസായ േമഖലയി� സ��� യ�വ��രണം

1996. �ീ.അ�� �കാശ്

,, വി.ടി.ബ�റാം

,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�

,, ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കയ�േമഖല�െട സമ� വികസന�ിനായി ആവി�രി� ര�ാം �ന:സംഘടനാ പ�തി കയ�

േമഖലയി� ഉ�ാ�ിയി�� മാ��� എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�േമാ;



(ബി) കയ� സഹകരണ സംഘ��െട �ന��ാരണ�ിനായി ര�ാം �ന:സംഘടനയി� എെ�ാെ�

കാര��ളാണ് ഉ�െ�ാ�ി�ി��ത്; ഇതിനായി എ�.സി.ഡി.സി. സഹായം ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) കയ� വ�വസായ േമഖലയി� സ��� യ�വ��രണം നട�ിലാ�ിയാെല ��ത േമഖല�്

ഇനി നിലനി���െവ�് കെ��ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  അതി�� സാഹചര�ം എ�ാെണ�്

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) കയ�  േമഖലയി�  യ�വ��രണം നട�ിലാ�വാ�  �മി�േ�ാ�  അതിെനതിെര നിര�ര

സമര��ായതിനാ�  ഇതരസം�ാന കയ�  േലാബി�് േമ�ൈ� ലഭി�താണ് കയ�

േമഖലയിെല ഇേ�ാഴെ� �തിസ�ി�് കാരണെമ�് വിലയി���േ�ാ?

കയ� ഉപേയാഗി�് �ല�വ��ിത ഉ�����

1997. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� കയ� വ�വസായെ� സംര�ി�ാ�ം ��ിെ���ാ�ം എെ��ാം പ�തികളാണ്

ആവി�രി�് നട�ിലാ�ിയെത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) കയ� ഉപേയാഗി�് �ല�വ��ിത ഉ����� നി��ി��തിന് �തന പ�തിക� എെ��ി�ം

സമ��ി�െ��ി�േ�ാ;  ��ത പ�തിക�  നട�ിലാ��തിന് ൈകെ�ാ� നടപടിക�

വിശദമാ�ാേമാ?

ര�ാം കയ� �ന:സംഘടനാ �ീം

1998. �ീ.വി. േജായി

,, എം. രാജേഗാപാല�

,, െക.�േരഷ് ���്

�ീമതി.വീണാ േജാ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ര�ാം കയ�  �ന:സംഘടനാ �ീം സമയബ�ിതമായി നട�ാ�ാ�  ആവശ�മായ എെ��ാം

നടപടികളാണ്ഈ േമഖലയി� സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) കയ� വ�വസായ�ിെ� ആ�നികവ�കരണ�ി�� എെ��ാം കാര��ളാണ് ��ത �ീമി�

ഉ�െ���ിയിരി��െത�് വ��മാ�േമാ ;

(സി) കയ�  വ�വസായ േമഖലയിെല യ�വ��രണ�ി�െട ഉ�പാദന�മത�ം �ണേമ��ം

വ��ി�ി�് ആഭ��ര-വിേദശ വിപണനം ഊ��ിതമാ�ാ�  എെ��ാം നടപടിക�

സ�ീകരി�ി�െ��് അറിയി�േമാ;

(ഡി) ഈ േമഖലയി�  ആ�നികവ�കരണം നട�ാ�േ�ാ�  പര�രാഗത െതാഴിലാളികെള

സംര�ി��തിന് എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ?



കയ� ഉ����െട ൈവവിധ�വ��രണ�ിന് നടപടി

1999. �ീ.എസ്.ശർ�

�ീമതി �. �തിഭ ഹരി

�ീ.എം. നൗഷാദ്

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

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് കയ�  വ�വസായ േമഖല�െട സമ� വികസനം സാധ�മാ�ംവിധം കയ�

ഉ����െട ൈവവിധ�വ��രണ�ിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(ബി) ഇതിെ� ഭാഗമായി കയ�  �വ��ിെ� വിനിേയാഗം വ��ി�ി�ാ�  ഉേ�ശി�െകാ�് കയ�

�വ� വികസന പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(സി) ഹരിത േകരളം പ�തി�െട ഭാഗമായി സം�ാന�് തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന��

ഏെ���� ഏെത�ാം പ�തിക��ാണ് കയ� �വ�ം ഉപേയാഗി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ാമീണ െതാഴി�റ�് പ�തികളി�  കയ�  �വ�ം

ഉപേയാഗി��തിനായി ധാരണാപ�ം ഒ�ി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇതിെ� �വ��ന �േരാഗതി

അറിയി�േമാ?

ആ�നിക സാേ�തിക വിദ� ഉപേയാഗി�് കയ� േമഖലയിെല നവീകരണം

2000. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കയ�  വ�വസായെ� ആ�നിക സാേ�തിക വിദ� ഉപേയാഗി�് നവീകരി��തിന് സ�ീകരി�

വ�� നടപടികെളെ��ാം;

(ബി) നിലവി�  �തിവ�ഷം എ� ട�  കയ�ം കയ��പ���ം ഉ�പാദി�ി��െ��്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സാേ�തിക നവീകരണ�ി�െട ഇത് എ� ട�ായി ഉയ��ാ�  കഴി�െമ�ാണ്

�തീ�ി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) സാേ�തിക നവീകരണം �ലം കയ�  പിരി�ാ��ം െന�കാ��ം െതാഴി�  ന�െ���ിെ��്

ഉറ� വ���തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ?

കയ� സഹകരണ സംഘ��െട �ന��ാരണം

2001. �ീ.���ര ര�ാകര�

,, ആ�. രാമച��

�ീമതി സി.െക. ആശ

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



സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല കയ�  പിരി േമഖലെയ സഹായി��തിന് എെ�ാെ� നി�േ�ശ�ളാണ്

2018-19 ബ�ജ�ി� �ഖ�ാപി�ിരി��ത് എ�റിയി�േമാ;

(ബി) കയ�  േമഖലയിെല സഹകരണ സംഘ��െട �ന��ാരണ�ിന് എെ�ാെ� നടപടിക�

സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) വാ�ാ�ടി�ിക വ�ത് �ലം �തിസ�ിയിലായ കയ� സഹകരണ സംഘ�െള കരകയ��തിന്

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

കയ� വ�വസായ േമഖല നവീകരി��തിന് പ�തി

2002. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ്

,, എം. �േകഷ്

,, വി. അ�റഹിമാ�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� കയ�  വ�വസായ േമഖലെയ നവീകരി��തിന് ഈ സ��ാ�  എെ��ാം

പ�തികളാണ് നട�ിലാ�ി വ��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) അയ�  സം�ാന�ളി�  കയ�  വ�വസായ രംഗ�് നട� നവീകരണ�ം ഉ��

ൈവവിധ�വ��രണ�ം സം�ാനെ� കയ�  വ�വസായെ� എ�കാരെമ�ാമാണ്

�തി�ലമായി ബാധി�ി�ളളത്; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) കയ�  ഉ�പ���െട ആഭ��ര വിപണി കാര��മമാ��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി�ളളത്;

(ഡി) കയ�  ഉ�പ���  വി���തിന് രാജ�വ�ാപകമായി വിപണന �ംഖല ��ി��തിനായി

മാ���ിംഗ് ക�നി�് �പം ന�കാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശ�� ന��േമാ?

കയ� െസാൈസ�ിക��് ഓേ�ാമാ�ിക് �ി�ിംഗ് െമഷീ�ക�

2003. �ീ.അ�� �കാശ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കയ�  െസാൈസ�ിക��്ഓേ�ാമാ�ിക് �ി�ിംഗ് െമഷീ�ക�  ന�കാ�േ�ാ;  എ�ി�  ഈ

സ��ാ�  നാളി�വെരയായി ഏെത�ാം സംഘ���് ഏെത�ാം െമഷീ�ക�  ന�കിെയ�്

െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഇ�കാരം ലഭ�മാ�ിയ ഓേ�ാമാ�ിക് �ി�ിംഗ് െമഷീ�കളി�  ഡീൈഫബറിംഗ്,  െസമി

ഓേ�ാമാ�ിക്,  ഓേ�ാമാ�ിക് �ം എ�ീ ഇന�ളി�െ�� െമഷീ�ക� എ� വീത�െ��് ഇനം

തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇവെയ �ടാെത മ�് ഏെത�ി�ം െമഷീ�ക� ന�ിയി�േ�ാ; എ�ി� അവ�െട ജി� തിരി��



വിശദവിവരം ന��േമാ;

മ�്-ജലസംര�ണ �വ��ന���് കയ� �വ�ം

2004. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഹരിത േകരളം പ�തിയി� ഉ�െ���ി മ�്-ജലസംര�ണ �വ��ന���് കയ� �വ�ം

ഉപേയാഗി�� പ�തി നട�ിലാ�ി വ��േ�ാ;

(ബി) ഇതിനകം എ� �പ�െട കയ� �വ�ം ആണ് �ാമപ�ായ�ക��ം മ�ം ൈകമാറിയി�ളളത്;

(സി) കയ�  �വ� പ�തി വ�ാപകമായി നട�ിലാ��േതാെട കയ�  േമഖലയി�  എ�

െതാഴിലവസര��  ��തലായി ��ി�വാ�  കഴി�ം എ�ാണ് �തീ�ി��ത്;  വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ?

വിപണനം നട�ിയ കയ� ഉ����െട കണ�്

2005. �ീ.അ�� �കാശ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കയ�െഫഡ്, കയ� േകാ��േറഷ�, േഫാംമാ�ിം�സ് എ�ീ െപാ�േമഖലാ �ാപന�� കയ�

ഉ���� എ�്േപാ��് മാ���ി�ം െഡാമ�ിക് മാ���ി�ം വിപണനം നട�ാ�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഓേരാ �ാപന�ം ഇ�ഴി� 5 വ�ഷമായി വിപണനം നട�ിയ കയ� ഉ����െട

കണ�് ഇനം വ�ഷം എ�ിവ തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇതി�  ഏെത�ാം ഉ���ളാണ് ആഭ��ര വിപണിയി�ം �റ�ം വി�ന നട��െത�്

�േത�കം വിശദീകരി�േമാ?

കയ� ഉ����െട വിപണനം

2006. �ീ.അ�� �കാശ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കയ�  േകാ��േറഷ�  പി.പി.എസ്.എസ് വഴി കയ�  ഉ����  സംഭരി�് വിപണനം

നട�ാ�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ഇ�ര�ി�  സംഭരി� ഉ����  എ�്േപാ��ിംഗ് മാ����ാെത,  െഡാമ�ിക്

മാ���ി� വിപണനം നട�ാ�േ�ാ;

(സി) ഈ സ��ാ�  എ� കയ�  ഉ����  ഏെത�ാം �ല��വ��് വി�ന നട�ിെയ�്

വ��മാ�േമാ; ഇവ�െട വിശദമായ ലി�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ഇ�ര�ി� വി�ന നട�ിയതി� ഡി�ൗ�് ന�കിയി�േ�ാ;

(ഇ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം നാളി�വെരയായി പി.പി.എസ്.എസ് വഴി



സംഭരി�് വിപണനം നട�ിയവ�് എ� �പ ഡി�ൗ�് അ�വദി�ി�െ��ം അത്

ആ�െ��ാെമ�ം വിശദീകരി�േമാ ?

പ�ിേ�ാടിന് സമീപ�ളള കയ� െഫഡ് േഗാഡൗൺ

2007. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കയ�െഫഡിെ� ഉടമ�തയി�  പള���ി-ഇടെ�ാ�ി േനാ��് ഭാഗ�് പ�ിേ�ാടിന്

സമീപ�ളള േഗാഡൗ�കളിേല�് വഴിയി�ാ�ത് ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ േഗാഡൗ� എ�് �വ��ന���ായി ഉപേയാഗി�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്;

(സി) ഇതിനായി സ�ീകരി�ി�ളള നടപടിക� എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) േക�സ��ാ�  �ാപനമായ എഫ്.ആ�.ബി.എ�ിെ� േന�ത��ി�  ഈ െക�ിട�ി�

എെ��ി�ം വികസന �വ��ന��  നട�ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;എ�ി�  ഇതിനായി

എെ��ാം നടപടികളാണ് ���ീകരി�ി�ളളത്;വിശദമാ�േമാ?

എ�്.എ�.എ�.െ� ഓഹരി വി��ന

2008. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എ�്.എ�.എ�.െ� ഓഹരി വി���തി�  നി�ം പി�ാറണെമ� സം�ാന സ��ാരിെ�

അേപ� േക�ം നിരസി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� എ�്.എ�.എ�.-െ� ഓഹരിക� ഓ�� ബിഡ് വഴി വി��� സാഹചര��ി�, ബിഡ്

േ�ാസസിംഗി� സം�ാന സർ�ാർ �ടി പെ���് �ാപനെ� സം�ാന സ��ാരിെ�

�ാപനമാ�� കാര�ം ആേലാചി�േമാ?

വ�വസായ രംഗ�് ��ത� �ത� �ട�് െകാ� വ��തിന് പ�തി

2009. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�വസായ രംഗ�് ��ത�  �ത�  �ട�് െകാ�വ��തി�ം ആ�നീകരി��തി�ം

നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി�� ക�� പ�തിക� ഏെത�ാെമ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത ല��ം നിറേവ��തിനായി നിയമ നി��ാണം നട�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത ക�� പ�തി നട�ിലാ�േ�ാ� ��തി വിഭവ��െട കാര��ി� ��ിര വികസനം

എ� ല��ം നിറേവ�ാ� കഴി�� തര�ി� പ�തിക� ആവി�രി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?



സംരംഭകത� വികസന ��ക�

2010. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �വസംരംഭകെര വള��ിെയ���തി�ം,  േ�ാ�ാഹി�ി��തി�മായി വിദ�ാഭ�ാസ

�ാപന�ളി� സംരംഭകത� വികസന ��ക� (ഇ.ഡി. ��ക�) ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) നിലവി� എ� വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ളി� ഇ�രം ��ക� �വ��ി���്;വ��മാ�േമാ;

(സി) 2017 � ഈ ��ക� എ� നവസംരംഭകെര ��ിെ��് വിശദമാ�േമാ?

�വജന���ായി �ാ��് അ�് വിേ��ക�

2011. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �വജന���് വ�വസായ സംരംഭ�� ആരംഭി��തിന് സ��ാ� വിഭാവനം െച�� �ാ��്

അ�് വിേ��ക�  ആരംഭി���മായി ബ�െ��് എെ�ാെ� സഹായ�ളാണ് വ�വസായ

വ��ി�  നി�ം ന���ത്;  ഇതിേനാടകം എ� �ാ��് അ�് സംരംഭ��  ആരംഭി�വാ�

കഴി�ി��്; എ� േകാടി �പയാണ് ഈ േമഖലയി� നിേ�പി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) �വജന�െള വ�വസായ സംരംഭ�ളിേല�് ആക�ഷി��തിന് ഇനി�ം എെ�ാെ�

സംരംഭ�ളാണ് നട�ാ�ാ� ഉേ�ശി��ത്; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

വ�വസായ സൗ�ദ സം�ാനം

2012. �ീ.േറാഷി അഗ�ി�

,, പി.െജ.േജാസഫ്

,, േമാ�സ് േജാസഫ്

േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരളെ� വ�വസായ സൗ�ദ സം�ാനമാ��തി�േവ�ി ഈ സ��ാ�  സ�ീകരി�വ��

നടപടിക� വ��മാ�േമാ;

(ബി) വ�വസായ �ാപനെ���ി�� പരാതി�െട അടി�ാന�ി�  തേ�ശസ�യംഭരണ

�ാപന�� അവ�് േ�ാ�് െമേ�ാ ന��� സ�ദായ�ിന് മാ�ം വ��വാ� സ��ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) ഒ� വ�വസായ �ാപനെ���ി പരാതി ലഭി�ാ�  ആയത് പരിേശാധി�് 

വിദ�സംഘെ�െ�ാ�് അേന�ഷി�ി�തി�േശഷം മാ�ം നടപടി എ��� സാഹചര�ം

ഉ�ാ�വാൻ വ�വസായവ��് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?



വ�വസായ േമഖല�െട ഉ�മനം

2013. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വ�വസായ േമഖല�െട ഉ�മന�ിനായി എെ�ാെ� നടപടികളാണ് ഈ

സ��ാ� ആവി�രി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �ാർ�് അ�് സംരംഭ���് �േത�കി�് ഇലേ�ാണി�്,  ഐ.ടി േമഖല�െട വള���ം

േ�ാ�ാഹന�ി�മായി നട�ിലാ�വാ�  േപാ�� പ�തിക�  ഏെത�ാമാെണ�്

വിശദീകരി�േമാ;

(സി) സം�ാന�ിെ� വ�വസായിക രംഗ�് സമാധാനപരമായ െതാഴി�  അ�രീ�ം

ഉറ�വ���തി�ം േനാ�് �ലി ഉ�െ�െട��വ ഇ�ാതാ�ി സം�ാനെ� വ�വസായ

സൗ�ദമാ��തി�ം നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

സം�ാനെ� വ�വസായ സൗ�ദമാ��തിന് നടപടിക�

2014. �ീ.െക.സി.േജാസഫ്

,, അ�വ� സാദ�്

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

,, വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വ�വസായ സൗ�ദമാ��തിന് ഉത�� വിധ�ി�  ഒ� വ�വസായ

പാരി�ിതിക അവേബാധം ��ിേ�� സാഹചര�ം നിലവി�േ�ാ;

(ബി) േകരള ഇ�െവ�്െമ�് േ�ാേമാഷ�  ആ�് െഫസിലിേ�ഷ�  ഓ�ഡിന�സ് �ഖാ�ിരം

�മ�െതാഴിലാളി നിയമ�ി� വ��ിയ േഭദഗതി െതാഴിലാളി വി��മാെണ��ം േകരള �ൗ�്

വാ�� നിയമ�ി� െകാ�വ�ി�� േഭദഗതി ��കക��് ��ത� �ജലം �ഷണം െച�വാ�

അവസര��ാ��താെണ�ം ഉ� ആേ�പം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇ�ാര��ി�

ആവശ�മായ വ��ത വ��വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഇ�െവ�്െമ�് േ�ാേമാഷ� ആ�് െഫസിലിേ�ഷ� െസ�റിെ� �വ��നം ആരംഭി�ി�േ�ാ;

ഇതി�െട വ�വസായിക��് ലഭി�� ആ��ല��� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

ബി എ�് ഇ എൽ - ഇ എം എൽ െല �തിസ�ി

2015. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി�ളള ബി എ�് ഇ എൽ - ഇ എം എൽ- െല �തിസ�ി പരിഹരി�ാ�

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



(ബി) േകരള സ��ാ�  ഈ �ാപനം ഏെ�����മായി ബ�െ�� നടപടിക�െട �േരാഗതി

എ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

െക.എസ്.ഡി.പി ആ�നികവ��രണം

2016. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക എസ് ഡി പി െയ �ന��രി�് സം�ാന�ിനാവശ�മായ ��വ� ജീവ�ര�ാ മ��ക�ം

ഉ�പാദി�ി�� തര�ിൽ ആ�നികവ��രി��തിന് സ��ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ  ;  എ�ി�

വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) വ�കിട മ��ക�നിക�െട നിലവാര�ിേല�് െക.  എസ്.ഡി.  പി.  െയ ഉയർ��തിന്

എെ��ി�ം തട��� നിലവി�േ�ാ; എ�ി� വിശദവിവരം ന��േമാ?

സജി ബഷീ� െക.എസ്.െഎ.ഇ.യിൽ നട�ിയ �മേ��ക�

2017. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�വസായ വ��ി� കീഴിെല െപാ� േമഖലാ �ാപനമായ േകരള േ��് ഇ�ഡ�ിയ�

എ�റ�െെ�സസ് ലിമി�ഡി� മാേനജിംഗ് ഡയറ�റായി�� �ീ. സജി ബഷീ� ഏ� �ത� ഏ�

കാലയള� വെരയാണ് േസവനം േനാ�ിയെത�്അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇ�ാലയളവി�  െക.എസ്.െഎ.ഇ.യി�  നട� ഏെത�ാം �മേ��കളി�  അേന�ഷണം

ആവശ�െ��് വ�വസായ വ��് വിജില�സി�ം േപാലീസി�ം പരാതി ന�കിയി�െ��്

വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇതി�  എ� പരാതികളി�  അേന�ഷണം ���ിയായി�െ��ം �ീ.  സജി ബഷീ�  നട�ിയ

�മേ��ക� �േഖന െക. എസ്. െഎ. ഇ. �് എ� മാ�ം സാ��ിക ന�ം ഉ�ായി�െ��ം

വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ഡി) ഉെ��ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

േകരള ആേ�ാെമാൈബ�സ് ലിമി�ഡ്

2018. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ാ�ി�കര ആറാ�ം��ി�  �വ��ി�� െപാ�േമഖല �ാപനമായ െക.എ.എ�-�്

2016-17  ബ�ജ�ി�  ഉ�െ���ിയ  7  േകാടി �പയി�  എ� േകാടി �പ ന�കിയി��്;

അതിെ� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ൈവവിധ�വ��രണ�ിെ� ഭാഗമായി,  എം.എ�.എ.  ഫ�് ഉപേയാഗി�് സം�ാന�ിെല

വിവിധ മ�ല�ളി�  നട�ിലാ�� ൈഹമാ�് ൈല�്,  െവയി�ിംഗ് െഷഡ് നി��ാണം



എ�ിവ�ം അേതാെടാ�ം സ��ാ�  ആ�പ�ികളിേല�് വീ�െചയ�, േ�ാളിക�  എ�ിവ

വിതരണം നട��തി�ം,  േകരള ആേ�ാ െമാൈബൽസിെന പരിഗണി��തി�് അ�മതി

ന���തിന് തട�ം ഉേ�ാെയ�് അറിയി�േമാ;

(സി) േകരള ആേ�ാെമാൈബ�സ് ജീവന�ാ��് ശ�ള ഇന�ി�  എ� മാസെ� �ടി�ിക

ഉെ��റിയി�േമാ;  എ� േകാടി �പ ഈ ഇന�ി�  ജീവന�ാ��് ന�കാ�  ഉ�് എ�്

വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) നിലവി� െക.എ.എ�-� ഒ� മാസം എ� ല�ം �പ�െട വ�മാനം ഉെ��് വ��മാ�േമാ;

(ഇ) എ� ഓേ�ാറി�ക� ആണ് ഓേരാ മാസ�ം െക.എ.എ� നി��ി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ?

വ�വസായ �ാപന�ളി� �തിയസാേ�തിക വിദ� കെ��വാൻ പ�തി

2019. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�വസായ വ��ിെ� കീഴി�� വ�വസായ �ാപന�ളി�  �തനമായ സാേ�തിക വിദ�

ഉപേയാഗി�ാ�ം �തിയവ കെ��വാ�ം പ�തി�േ�ാ ; വ��മാ�േമാ ;

(ബി) െപേ�ാ�, ഡീസ�  എ�ിവെയ ���മാ�ം ആ�യി�ാെത ൈവദ�തി ഉപേയാഗി�്

�വ��ി�� േമാേ�ാ�ക�ം എ�ി�ക�ം കെ��വാ�� പ�തി ഏെത�ി�ം െപാ�േമഖലാ

�ാപനം ആരംഭി�ി�േ�ാ ; വ��മാ�േമാ ;

(സി) െക.ഇ.എ� (േകരള ഇല�ി�� & അൈലഡ് എ�ിനിയറിംഗ് ക�നി ലിമി�ഡ്), െക.എ.എ�

(േകരള ഒാേ�ാെമാൈബ�സ് ലിമി�ഡ ്)�ട�ിയ �ാപന�ളി�  ൈവദ�തി ഉപേയാഗി�്

�വ��ി�� േമാേ�ാ�  കാ�ക�, ബ�ക�, ഓേ�ാറി�ക�, ���ക�  ,ഫാ�റികളി�ം

വ�വസായ �ാപന�ളി�ം ആവശ�മായ എ�ി�ക� എ�ിവ നി��ി�വാ� പ�തി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ ;

(ഡി) ��ത �ാപന�ളി�  േസാളാ�  എന�ജി ഉപേയാഗി�് �വ��ി�� എ�ി�ക�

നി��ി��തിന് ആവശ�മായ പ�തിക�  ത�ാറാ�ി മലിനീകരണം �റ�വാ�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാ ;

(ഇ) ��ത �ാപന�ളി�  പരിസര മലിനീകരണം പരമാവധി �റ�വാ�  നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വ��മാ�േമാ ?

ഓഡി�് ���ീകരി� െപാ�േമഖലാ �ാപന��

2020. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഓഡി�് ���ിയാ�ിയ എ� െപാ�േമഖലാ �ാപന���്;  വിശദാംശം

െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഓഡി�് ���ിയാ�ിയവയി�  എ� െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളാണ് ലാഭ�ി�



�വ��ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഓഡി�് ���ിയാ�ാ� െപാ�േമഖലാ �ാപന��െട ലാഭ-ന�ം സംബ�ി� നിജ�ിതി

എ�െനയാണ് മന�ിലാ�ാനാ��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) എ�ാ െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളി�ം സമയബ�ിതമായി ഓഡി�് ���ിയാ��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

െകൽേ�ാൺ �ന��ാരണം

2021. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ�

,, സ�ി േജാസഫ്

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

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകൽേ�ാൺ �ന��രി��തിന് സ��ാ� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ് ;

(ബി) െക�േ�ാ� ജി.പി.എസ് ഉ�ാദന രംഗേ��് കട��തിന് ആേലാചി��േ�ാ ;

(സി) മാ��് ഒ�് �ത� െപാ� ഗതാഗത വാഹന�ളിെല�ാം ജി.പി.എസ് നി�ബ�മാ�ിയ േക�

സ��ാ� ഉ�രവ് െക�േ�ാണിന് എ�മാ�ം സഹായകമാ�െമ�് അറിയി�േമാ ;

(ഡി) വിവിധ സം�ാന�ളിൽ വാഹന പരിേശാധന േക���  ആരംഭി��തിന് െക�േ�ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ ; വിശദാംശം ന��േമാ?

െപാ�േമഖലാ �ാപന��െട ലാഭ-ന� കണ�്

2022. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

കഴി� ഗവ�െമ�് ഭരണം അവസാനി�ി�േ�ാ�  േകരള�ിെല െപാ�േമഖലാ

�ാപന��െട ലാഭ-ന� കണ�ം ഈ ഗവ�െമ�് ഭരണ�ി�  വ�തി� േശഷം

ഇ�വെര�� െപാ�േമഖലാ �ാപന��െട ലാഭ  -ന� കണ�ം ഓേരാ �ാപന��െട

കണ�് സഹിതം വിശദമാ�ാേമാ?

െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളിെല �ിരം / താ��ാലിക നിയമന��

2023. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം വ�വസായ വ��ിന് കീഴി�� ഏെത�ാം

െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളി�  �ിരം/താ��ാലിക നിയമന��  നട�ി��്;  അവ�െട

വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) എ�ി�  നിയമനം നട�ിയി�� �ാപന��െട േപ�ം,  �ിരം/താ��ാലിക നിയമനം

ലഭി�വ�െട േപ�വിവര��ം വ��മാ�േമാ?



െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളിെല നവീകരണ പ�തിക�

2024. �ീ.തി�വ�� രാധാ���

,, എം. വി�െസ�്

,, അനി� അ�ര

,, ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� നിലവി� വ� േശഷം െപാ�േമഖലാ �ാപന��െട ��കാല �വ��ന��ം

ഇേ�ാഴെ� അവ��ം സംബ�ി� വിശകലനം നട�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  ഏത്

ഏജ�സിയാണ് ��ത വിഷയം സംബ�ി�് പരിേശാധന നട�ിയെത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതിെ� അടി�ാന�ി�  അ�േയാജ� നവീകരണ പ�തിക�  വ�വസായ �ാപന�ളി�

ആരംഭി�ി�േ�ാ;  ഏെതാെ� �ാപന�ളിലാണ് നിലവി�  നവീകരണ �വ��ന��

നട�ിയത്;

(സി) ഇതി�െട ��ത ക�നിക�െട ന�ം �റ�വാ� കഴി�ി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) െപാ�േമഖലാ �ാപന���് ൈവദ���� മാേനജിംഗ് ഡയറ��മാെര നിയമി��തിന്

റിയാബിെ� േസവനം ഉപേയാഗെ���ിയി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

െപാ�േമഖലാ �ാപന�െള സംര�ി��തിനാ�� പ�തിക�

2025. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ�

,, എ� .എ.െന�ി��്

,, ടി. വി. ഇ�ാഹിം

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

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�േമഖലാ �ാപന�െള സംര�ി��തിനായി ഈ സ��ാ�  നട�ിലാ�ി വ��

പ�തിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) വ�വസായ രംഗ�് വ�മാ���ാ�ാ�ത�� ഇ�ഡ�ിയ�  േകാറിേഡാ�  പ�തി

നട�ിലാ�ിേയാ; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േകരള�ിെല െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളി�  ഇേ�ാ�ം ന��ി�  �വ��ി� വ��

�ാപന��െട വികസന�ിന് എെ�ാെ� പ�തികളാണ് നട�ിലാ�ാ�  േപാ��ത്

എ�റിയി�ാേമാ?

െപാ�േമഖലാ �ാപന��െട �വർ�ന മികവ്

2026. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) വ�വസായ വ��ിന് കീഴി�ളള െപാ�േമഖലാ �ാപന��െട �വർ�ന മികവ്

പരിേശാധി�വാ� എെ��ി�ം സംവിധാനം നിലവി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ഇ��കാരം പരിേശാധി� െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളി�  ��പ�ിയി�  നി���വ

ഏെത�ാമാെണ�് വിശദീകരി�േമാ;

(സി) �വർ�ന മികവ് കണ�ാ��തിന് േവ�ി എ�് മാനദ�മാണ് സ�ീകരി�ി�ളളത് എ�്

വ��മാ�േമാ?

െപാ�േമഖലാ �ാപന���് ധനസഹായം

2027. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2011  �ത�  നാളി�വെര െപാ�േമഖലാ �ാപന���് സ��ാ�  ന�കിയ

ധനസഹായ�ിെ� വിശദമായ ഇനം തിരി�ളള കണ�ക� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം െപാ�േമഖലാ �ാപന���ായി എ� �ക

െചലവഴി�െവ�് െവളിെ���േമാ?

ന��ി� �വ��ി�� െപാ�േമഖലാ �ാപന��

T 2028.�ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െപാ�േമഖലാ �ാപന��െട കഴി� സാ��ിക വ�ഷെ� ന�ം 3855

േകാടി �പയാെണ� റിേ�ാ��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ന��ി� �വ��ി�� െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളി� ആദ� ര�് �ാന��വ

ഏെതാെ�യാെണ�് അറിയി�േമാ; ഇവ�െട ന�ം യഥാ�മം എ� േകാടി �പ വീതമാെണ�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) ന��ി�  �വ��ി�� മ� െപാ�േമഖലാ �ാപന��െട നിലവി�� ന�ം എ� �പ

വീതമാെണ�ം വ��മാ�േമാ;

ന��ിലായി�� െപാ�േമഖലാ വ�വസായ �ാപന���് �ന��ാരണ പാേ�ജ്

2029. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2011-16  കാലയളവി�  ന��ിലായ െപാ�േമഖലാ വ�വസായ�ാപന��

�ന��രി��തിന്, 2017-18 െല ബജ�ി� �ക വകയി��ിയി��തിെ� അടി�ാന�ി�

സ�ീകരി� നടപടിക�െട വിശദവിവരം ന�േമാ;

(ബി) ഇ�കാരം ന��ിലായി�� ഏെത�ാം വ�വസായ�ാപന���ാണ് �ന��ാരണ പാേ�ജ്

ന�കിയി��ത�ം ത�ഫലമായി വ�ി�� മാ��� എെ��ാെമ�ം വിശദമാ�േമാ?



വ�വസായ ഇൻ�േബഷൻ െസ��ക�െട �വ��നം

2030. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �തിയ വ�വസായ ആശയ��മായി �േ�ാ�് വ�� സംരംഭകെര�ം, അവ�െട ആശയ�െള�ം

�ാവ��ികമാ��തിന് സഹായം ന���തിന് �പീകരി�ി�� ഇൻ�േബഷൻ െസ��ക�െട

�വ��നം വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം ഇൻ�േബഷൻ െസ��ക�  വഴി എ� �തിയ

ആശയ���് സഹായം ന�കി �ാവ��ികമാ��തിന് കഴി�െവ�് വ��മാ�േമാ?

വ�വസായ േമഖലയിെല േക�നിേ�പം

2031. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�വസായ േമഖലയിെല േക�നിേ�പം ഉയ���തിന് എെ�ാെ� പ�തികളാണ് ഈ

സർ�ാരിെ� കാല�് േക��ിന് സമ��ി�െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ആയതി� ഏെതാെ� പ�തിക��് ഇതിേനാടകം അംഗീകാരം ലഭിെ�� വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ഡിഫ�സ് പാ��്,  െമഗാ �ഡ് പാ��് എ�ിവ�് ലഭി� േക� സഹായം എ�യാെണ�്

വ��മാ�േമാ?

പതി��ാം പ�വ�ര പ�തി�ം വ�വസായ േമഖല�ം

2032. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പതി��ാം പ�വ�ര പ�തി�ാല�് എ� േകാടി �പ�െട വികസന �വ��നമാണ്

വ�വസായ േമഖലയി� നട�ിലാ�വാ� ഉേ�ശി�ിരി��ത്;

(ബി) അതി�െട വ�വസായ േമഖലയി�  എ� മാ�ം ഭൗതിക ഉ�ാദന വ��ന േന�വാ�

കഴി�െമ�ാണ് കണ�ാ�ിയി��ത് എ�റിയി�ാേമാ?

റ�� വ�വസായം േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് നടപടി

2033. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റ�� ക�ഷകെര സഹായി��തി�ം റ�� വ�വസായം േ�ാ�ാഹി�ി��തി�മായി വ�വസായ

വ��് നിലവി� എെ�ാെ� പ�തികളാണ് ആവി�രി�ി��ത്; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) റ��  വ�വസായം േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് െപാ�േമഖലയി�  �തിയ വ�വസായ സംരംഭം



ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ടയ�  ഉ�െ�െട�� റ��  വ�വസായ ഉ�പ���  െപാ�േമഖലയി�  ഉ�ാദി�ി�്

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ഉ�െ�െട�� സ��ാ�  സംരംഭ���ം സ��ാ�  വാഹന���ം

നി�ബ�മാ�ി റ�� വ�വസായം േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ആഷ പ�തി

2034. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കരകൗശല േമഖലയി� െച�കിട വ�വസായ �ണി�ക� ആരംഭി��തിന് ആഷ പ�തി �കാരം

അ�വദി�� ആ��ല��� എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) പ�തിയി�െട  2017  �  എ� െച�കിട വ�വസായ �ണി�ക��് സഹായം ന��വാ�

കഴി�;  അതി�  പ�ികജാതി പ�ികവ�� വിഭാഗ�ി�െ��വ�െട എ� �ണി�ക�െ��്

വ��മാ�േമാ?

��-െച�കിട വ�വസായ േമഖലയിൽ സംരംഭക സഹായ പ�തി

2035. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ

,, കാരാ�് റസാഖ്

,, െക.ഡി. �േസന�

,, െജയിംസ് മാത� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ��-െച�കിട �ണി�ക��് �ലധന സഹായം ന�കിെ�ാ�് ഈ േമഖലയി�

��ത� െതാഴിലവസര�� ��ി��തിന് സംരംഭക സഹായ പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ��ത പ�തി�െട ല���� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�രം സംരംഭക��് �ലധന സഹായം ന���തി�� മാ�� നി�േ�ശ��

എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) സംരംഭക സഹായ പ�തി�െട �ണേഭാ�ാ�ളിൽ ഇ�പത് ശതമാനം �ീ

സംരംഭകരായിരി�ണെമ� വ�വ��േ�ാ;

(ഇ) നാേനാ,ഗാ�ഹിക സംരംഭ�െള ഈ പ�തിയി� ഉ�െ���ിയി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;

(എഫ്) ഈ പ�തി�ായി 2018-19 ബജ�ി� എ� �പ വകയി��ിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

െച�കിട-ഇട�രം വ�വസായ�� േനരി�� �തിസ�ി

2036. �ീ.അ�വ� സാദ�്

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

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) സം�ാനെ� െച�കിട-ഇട�രം വ�വസായ��  ക�� �തിസ�ിയിലാേണാ എ�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത �ാപന��  േനരി�� വള��ാ �രടി�ം അ�ബ� �ശന��ം ആദ�

ഘ��ി��െ� കെ��ി പരിഹരി��തിന് പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� ��ത പ�തി�െട വിശദാംശം ന��േമാ?

�തിസ�ിയിലായ െച�കിട - ഇട�രം വ�വസായ �ണി�ക�

2037. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിലനിൽ�തെ� �തിസ�ിയിലായ എ� െച�കിട ഇട�രം വ�വസായ �ണി�ക�

േകരള�ി�  ഉ�് എ�ത് സംബ�ി�് വിവരേശഖരണം നട�ിയി�േ�ാ  ;  വിശദാംശ��

ന��േമാ;

(ബി) ��ത �ണി�കെള �ന��ീവി�ി��തിനായി എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�െമ�്

വിശദമാ�േമാ?

�തിസ�ിയിലായ െച�കിട-ഇട�രം വ�വസായ �ണി�ക�

2038. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �തിസ�ിയിലായ െച�കിട-ഇട�രം വ�വസായ �ണി�ക��ായി ഒേ�െറ പ�തിക�

ഉെ��ി�ം അവെയാ�ം യഥാസമയം �ണേഭാ�ാ���് ലഭ�മാകാ� സാഹചര�ം

��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� നിലനി��തെ� �തിസ�ിയിലായ എ� െച�കിട-ഇട�രം വ�വസായ �ാപന��

സം�ാന�െ��് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) ഇവ�െട �തിസ�ി പരിഹരി��തിന് എെ�ാെ� നടപടിക�  സ�ീകരി�െമ�ം ബാ�ക�

അട��� ധനകാര� �ാപന�െള ഉ�െ���ി സഹായ��  ന��േമാെയ�ം

വ��മാ�േമാ?

പര�രാഗത വ�വസായ േമഖലയിെല മാ��ം

2039. �ീ.ഐ.സി.ബാല���

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

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സാ��ിക മാ��ം പര�രാഗത വ�വസായ േമഖലെയ എ�കാരം ബാധി�െവ�്

വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) സംരംഭക��് സ�ിഡി ആ��ല�ം ന��� സംരംഭക സഹായ പ�തി, പി.എം.ഇ.ജി.പി. എ�ീ



പ�തിക�  നട�ിലാ�ിയി�ം പര�രാഗത േമഖലയിെല മാ��ം �റ��തിന് ഇവെയാ�ം

സഹായകമാകാതി��ത് എ�െകാെ��് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) 1-4-2017-ന് േശഷം ��ി� എ�ാ �തിയ െതാഴിലവസര��െട�ം

ഇ.എസ്.ഐ./ഇ.പി.എഫ്. അടവിേല�� െതാഴി�ടമ�െട വിഹിത�ിെ� ഒ� ഭാഗം സ��ാ�

വഹി�� പ�തി നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; ഇെ��ി� അതി�� നടപടി ഏത് ഘ��ിലാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ?

പര�രാഗത വ�വസായ��

2040. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പര�രാഗത വ�വസായ��െട േ�ാ�ാഹന�ി�ം ഉ�മന�ി�മായി ഈ സ��ാ�

സ�ീകരി�ി�ളള നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േനാ�നിേരാധന�ം ജി.എസ്.ടി.�ം സാ��ിക �തിസ�ി�ം കാരണം ന�ം തിരി�� ഈ

േമഖല�െട ഉ�മന�ിന് ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

വ�വസായ പാ��ക�

2041. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് എവിെടെയാെ�യാണ് വ�വസായ പാ��ക�  �ട��തിന് വിഭാവനം

െച�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എവിെടെയാെ� ഇതിേനാടകം വ�വസായ പാ��ക� �ട�ിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) ഈ വ�വസായ പാ��ക�െട �വ��നം വ��മാ�ാേമാ?

വ�വസായ വ��ി� െജ. ഡി.സി േയാഗ�ത േനടിയവ��് �ാന�യ�ം

2042. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�വസായ വ��ിെല സീനിയ�  �ാ��്/�.ഡി ൈട�ി�് ത�ികയി�� ജീവന�ാെര

സീനിേയാറി�ി�െട�ം അേപ��െട�ം അടി�ാന�ി�  സ��ാ�  െചലവി�  സഹകരണ 

�നിയ�  ഡിേ�ാമാ േകാ�ിന് അയ�ക�ം അവ��് �നിയ�  സഹകരണ ഇ�െ���

ത�ികയി� �ാന�യ�ം ന��ക�ം െച�� െ�ഷ�� �� നിലവി� വ�െതേ�ാഴാണ്;

(ബി) 2001-െല േകരളാ ഇൻഡ�ീസ് സേബാർഡിേന�് സർവീസ് �ൾസ് െ� അടി�ാന�ി�

ഏത് അ�പാത�ിലാണ് ഇ�ര�ി�  െജ.  ഡി.സി േയാഗ�ത േനടിയവ��് �ാന�യ�ം

ന�കി വ��ത്;

(സി) ഇ�ര�ി�  സ��ാ�  െചലവി�  െജ.  ഡി.സി േകാ�ി�േപായ എ�ാ ജീവന�ാ��ം േമ�



�ചി�ി� അ�പാത�ി� ഉേദ�ാഗ�യ�ം ന��വാ� വ�വസായ വ��ിന് കഴി��േ�ാെയ�്

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) സ��ാ�  െചലവി�  െജ.  ഡി.സി േകാ�ിന് േപായ ജീവന�ാ�  ആെര�ി�ം ഇൻഡ�ീസ്

സേബാർഡിേന�് സർവീസി� �നിയ� സഹകരണ ഇ�െ��� ത�ികയിേല�് �ാന�യ�ം

േനടാെത മിനി�ീരിയൽ സേബാർഡിേന�് സർവീസ് ഓ��് െച�ാ� അവ�െട പ�� നി�ം

െജ. ഡി.സി േകാ�ി� േപായ കാലയളവിെല ശ�ളം അട��� െചല�ക� തിരിെക പിടി�െമ�്

നി��ഷി�� സ��ാ�  ഉ�ര�കേളാ സ��ല�കേളാ  13.12.2017  � ��പ്

നിലവി�െ��ി� വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(ഇ) വ�വസായ വ�� ജീവന�ാ��ാെക നിയമ�കാരം ലഭി�ി�� സ��ാ�  െചലവി�� െജ.

ഡി.സി പരിശീലനം നിേഷധി�ക�ം അ�വഴി അവ�� ലഭി�ി�� ഉേദ�ാഗ�യ�ം

നിേഷധി�വാ�ം ഇടയാ�ിയ 13.12.2017െല സ.ഉ (ൈക) ന�� 119/2017/വ�വ ഉ�രവ്

�ന:പരിേശാധി�ണെമ�ാവശ�െ��് സ��ാരിന് ജീവന�ാ�െട സംഘടനക�  നിേവദനം

ന�കിയി�േ�ാ;

(എഫ്) ഫിഷറീസ് വ��്,  �ീര വികസന വ��്,  സഹകരണ വ��് എ�ീ വ��കളി�  സമാന

ത�ികയി�� ജീവന�ാ��് സ��ാ� െചലവി� െജ. ഡി.സി പരിശീലനം ലഭി�ക�ം അ�വഴി

�മ�കാരം ഉേദ�ാഗ�യ�ം ലഭി�ക�ം െച�േ�ാ�  വ�വസായ വ��ി�  വ�ഷ�ളായി

ജീവന�ാ��് ലഭി�ി�� ആ��ല�മാണ് നിേഷധി�െ��ിരി��ത് എ� ജീവന�ാ�െട

സംഘടനക�െട നിേവദനം പരിേശാധി�് ൈകെ�ാ� നടപടിക� വിശദീകരി�േമാ?

സി�േകാ എം ഡി ആയി�� സജി ബഷീറിെനതിെര അേന�ഷണം

2043. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�വസായവ��ിന് കീഴിെല െപാ�േമഖലാ �ാപനമായ സി�േകാ�െട മാേനജിംഗ്

ഡയറ�റായി�� �ീ.  സജി ബഷീ�  ഏ� �ത�  ഏ� വെര കാലയളവിലാണ് ��ത

�ാപന�ിെല മാേനജിംഗ് ഡയറ�റായി േസവനം നട�ിയത് ;

(ബി) �ീ. സജീ ബഷീ� സി�േകാ�െട മാേനജിംഗ് ഡയറ�റായി�� കാലയളവി� നട� എെ��ാം

�മേ��കളി�േമ�  അേ�ഹ�ിെനതിെര അേന�ഷണം ആവശ�െ��് വ�വസായ വ��്

വിജില�സി�ം േപാലീസി�ം പരാതി ന�കിയി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ� സംബ�ി�് വ�വസായ വ��് ഏെത�ാം തീയതികളി�  വിജില�സിന് പരാതിക�

ന�കിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇതി�  എ� പരാതികളി�  അേന�ഷണം ���ിയായി�െ��ം �ീ.  സജീ ബഷീ�  നട�ിയ

�മേ��ക�  �േഖന സി�േകാ�് എ�മാ�ം സാ��ിക ന�ം ഉ�ായി�െ��ം

വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ഇ) ഉെ��ി� അ� സംബ�ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?



േതാ��ൽ ൈലഫ് സയൻസ് പാർ�്

2044. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകഎസ്ഐഡിസി നട�ാ�� േതാ���  ൈലഫ് സയ�സ് പാ��ിെ� ആദ� ഘ�

വികസന�ിനായി എ� ഏ�� �മി ��ത ഏജ�സി�് ഏെ���് ൈകമാറിയി��്;

(ബി) ഇ�കാരം ൈകമാറിയ �മി�് �ാ�് ഡ��ി ഇന�ി�  ഇളവ് അ�വദി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ ?

നി��ാണ േമഖലയി��ായ �തിസ�ി

2045. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭവനനി��ാണ സാമ�ിക�െട അനിയ�ിതമായ വില�യ�ം സ��ാരിെ� ��

യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) നി��ാണ േമഖലയി��ായ �തിസ�ി പരിഹരി��തിനായി ഈ സ��ാ�  എെ��ാം

നടപടിക� സ�ീകരി�വാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) നി��ാണ സാമ�ിക�െട ദൗ�ലഭ�ം പരിഹരി��തിനായി എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�ം

എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

േദവി�ളം മ�ല�ി� വ�വസായവ��ിെ�റ �തിയ സംരംഭ��

2046. �ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദവി�ളം നിേയാജകമ�ല�ി�  വ�വസായവ��് �തിയ സംരംഭ��  ആരംഭി��തിന്

ഉേ�ശി��േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഉെ��ി� എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ിരി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇെ��ി� ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

മാേവലി�ര നിയമസഭാ മ�ല�ിെല വ�വസായ വ��ിെ� �ലം

2047. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�ര നിയമസഭാ മ�ല�ി�  വ�വസായ വ��ിെ��ം ഖാദി  &വിേ�ജ്

ഇ�ഡ�ീസിെ��ം ഉടമ�തയി�� �ല�ിെ� വിശദവിവരം േ�ാ�് തിരി�് എ� െസ�ക�

വീത�െ��് വിശദമാ�േമാ;



(ബി) ഇതി� നിലവി� ഉപേയാഗി�ാെത കിട�� �ലം ഏെതാെ�െയ�ം അവ�െട അള�ക�

എ�െയ�ം വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഉപേയാഗി�ി�� �ല�ളി�  ഏെതാെ� �ാപന�ളാണ് �വ��ി��െത�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) വ�വസായം ആരംഭി��തിന് ന�കിയ �മി,  ഉടമക� ൈകമാ�ം െച�ി�േ�ാ;  വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�േമാ;  നിയമപരമ�ാ� ൈകമാ�ം നട�ി�േ�ാ;  ഇതിേ��  സ�ീകരി� നടപടിക�െട

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

നില�രിെല വ�വസായ പ�തികൾ

2048. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നില��  നിേയാജക മ�ല�ി�  വ�വസായ എേ��ിന് അ�േയാജ�മായ �ലം

ലഭ�മാേണാെയ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) നില��  വ�വസായ പാ��് ആരംഭി���മായി ബ�െ��് നില�രി�  െവ�് നട�

േയാഗ�ിെ� �ട�നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ബാം� േകാ��േറഷ�, േഫാറ�് ഇ�ഡ�ീസ് �ാവ��� എ�ീ �ാപന���് നില�രി�

വ�വസായ േക��� ആരംഭി��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ഇൻ�െമേ�ഷ� ലിമി�ഡ് ക�നി

2049. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക� സ��ാ�  സ�കാര�വ��രി�ാ�  തീ�മാനി� പാല�ാെ� ഇൻ�െമേ�ഷ�  ലിമി�ഡ്

ക�നി ഏെ���് നട�വാ�  സ��ാ�  തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  ഇതിനാ�ളള നടപടിക�  ഏത്

ഘ��ിലാണ്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ക�നി ഏെ����തിന് ��് ജീവന�ാ��് ന�കാ�ളള �ടി�ിക ബാധ�ത േക�ം

ഏെ���ണെമ�് ആവശ�െ��ി�േ�ാ; അതിേ��ളള േക� സ��ാ� �തികരണം എ�ാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ?

ക�ാറി ഉ�പ���

2050. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നി��ാണേമഖലയി� ഉപേയാഗി�� ക�ാറി ഉ�പ����് ഏകപ�ീയമായി

ക�ാറി ഉടമക�  വിലവ��ി�ി��ത് �ലം ആവശ��ാ���ായി�ളള ��ി��ക�

��യി�െ��ി�േ�ാ;



(ബി) ക�ാറി ഉ�പ���െട വിലനിയ�ി��തിേനാ ഏകീകരി��തിേനാ സ��ാരിന്

കഴി�ി�േ�ാ;എ�ി�  അമിതവില നിയ�ി��തിന് ഈ േമഖലയി�  സ��ാ�

ഏ�െ���ിയി�ളള സംവിധാനം എെ��ാമാണ്;അമിത വില ഈടാ��വ�െ�തിെര എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി� വ��ത് എ�റിയി�ാേമാ;

ക�ാറി ഉ�����െട വില

2051. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ക�ാറി ഉ������് ഒേര ജി�യി�  തെ� പല വില ഈടാ��തായി

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) നിലവി� ക�ാറി ഉ�����െട വിലക� നി�യി��തിന് മാനദ�ം നി�യി�ി�േ�ാ;

(സി) ജി�ാ �ര�നിവാരണ അേതാറി�ി�െട നി�േ�ശമ�സരി�് വയനാട് ജി�യി� എ� ക�ാറിക�െട

�വ��നം നി��ി വ�ി��് എ� വിവരം അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ക�ാറി ഉ������് അമിത വില ഈടാ�� ക�ാറി നട�ി�കാ�െ�തിെര എെ��ി�ം

നടപടിക� ഇതിനകം സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

വീ�ണം െെക�റി െന�് സഹകരണ സംഘം �നരാരംഭി�ാ� നടപടി

2052. �ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ആ�ി��  മ�ല�ിെല ആലംേകാട് ആ�ാനമായി �വ��ി�ി���ം ജ�ി ഭീഷണി

േനരി��മായ  'വീ�ണം െെക�റി െന�് സഹകരണ സംഘം'  �വ��നം �നരാരംഭി��

നടപടി ഏ� ഘ��ിലാണ്; വിശദമാ�േമാ?

ൈക�റി േമഖല�െട നവീകരണ�ം ഉ�� ൈവവിധ�വ��രണ�ം

2053. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈക�റി േമഖല�െട നവീകരണ�ി�ം ഉ�� ൈവവിധ�വ��രണ�ി�ം എെ�ാെ�

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�് വ��ത്; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ; 2017-18 സാ��ിക വ�ഷം

ഇതിനായി എ� േകാടി �പ വകയി��ിയി��ായി�� ;

(ബി) ��തായി ൈക�റി വ�വസായം �ട�ാ�  ആ�ഹി��വ��് എെ��ാം സഹായ�ളാണ്

ൈക�റി വ��് െച�െകാ���ത്; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

ൈക�റി വ�വസായം േ�ാ�ാഹി�ി��തി�േവ�ി�� പ�തിക�



2054. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈക�റി വ�വസായം േ�ാ�ാഹി�ി��തി�േവ�ി എെ��ാം പ�തികളാണ് 2018-19 െല

ബ�ജ�ി� നി�േ�ശി�ി��ത് എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ൈക�റി സഹകരണ സംഘ��െട �വ��നം കാര��മമാ��തിന് േവ�ി �തിയ

പ�തികേളാ പാേ��കേളാ ബ�ജ�ി� നി�േ�ശി�ി�േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ;

(സി) സംഘ���് ഉ�പാദേനാപാധിക�  ലഭി��തി�് എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി�ളളെത�് വിശദീകരി�േമാ?

െെക�റി വ�വസായ േമഖല�െട �ന��ാരണം

2055. �ീ.െക.��ിരാമ�

�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി

�ീ.െക.വി.വിജയദാസ്

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

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െെക�റി വ�വസായ േമഖല�െട �ന��ാരണ�ിനായി എെ��ാം �തന പ�തികളാണ്

ആവി�രി�ി�ളളത് എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) െെക�റി�െട െമാ�ം ഉ�ാദന�ല�ം ഉയ���തി�ം ശരാശരി െതാഴി� ദിന��െട എ�ം

വ��ി�ി��തി�ം എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േകരള െെക�റി�െട മഹ�ായ പാര�ര�ം സംര�ി��തി�ം േ�ാ�ാഹി�ി��തി�മായി

എെ��ാം �ചരണ പരിപാടികളാണ് സംഘടി�ി�ി�ളളത്;

(ഡി) െെക�റി േമഖലയി�  സംരംഭകത��ം െതാഴിലവസര��ം ��ി��തിനായി എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളെത�് വ��മാ�ാേമാ?

െെക�റി വ�വസായ�ിെ� വികസനം

2056. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�

,, സി.മ��ി

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്

,, െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െെക�റി വ�വസായ�ിെ� വികസന�ിനായി സ��ാ�  ആവി�രി�് നട�ിലാ�ാ�

ഉേ�ശി�� പ�തിക� എെ��ാമാണ്;

(ബി) െെക�റി വ���െട വിപണനം ശ�ിെ����തിനായി െെക�റി ഉ�പ��െള ജി. എസ്.

ടി.യി� നി�ം ഒഴിവാ��തിന് വ��് �ൻൈകെയ��് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?



ചി�� താ��ിെല ൈക�റി വികസനം

2057. �ീ.െക. �����ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാല�ാട് ജി�യി�  ചി��  താ��ി�  ൈക�റി വികസന�ിനായി കഴി� അ�് വ�ഷം

നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�ം �ക�ം േ�ാ�് അടി�ാന�ി� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ചി�രിെല ൈക�റി േമഖല േനരി�� �ധാന െവ�വിളിക� എെ�ാെ�യാെണ�ം ൈക�റി

മാ�ം ആ�യി�് ജീവി�� എ� ��ംബ��  ഈ നിേയാജക മ�ല�ി�  ഉെ��ം

അറിയി�േമാ;

(സി) ചി�ർ നിേയാജക മ�ല�ിൽ എ� െന�് സഹകരണ സംഘ�� ഉെ��് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഈ പര�രാഗത േമഖലെയ �േ�ാ�് െകാ�വ�വാ� എെ�ാെ� പ�തികളാണ് വ�� അ�്

വ�ഷം െച�ാ�  ഉേ�ശി��െത�ം ഇതിനായി എെ�ാെ� േക�ാവി�ത പ�തികളാണ്

നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി��െത�ം വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ഉ�പ� ൈവവിധ�വ��രണ�ി�� ക�� പ�തി എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ?

മാേവലി�ര-ക�ി�രിെല �വ��നം നില� ൈക�റി വ�വസായ �ണി�്

T 2058.�ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�ര നഗരസഭയി�  �ിതി െച�� ക�ി�രിെല �വ��നം നില� ൈക�റി

വ�വസായ �ണി�ിെ� നിലവിെല �ിതി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത �ലം ഉപേയാഗ�ദമാ�ാ� ഏെത�ി�ം പ�തി ആവി�രി��േ�ാ;

(സി) ഈ �ല�ിെ� ഉടമ�ാവകാശം നിലവി�  ആ��ാെണ�തിെ� വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�ാേമാ?

കായിക േമഖല�െട വികസന�ിനായി പ�തിക�

2059. �ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

�ീ.ജി.എസ്.ജയലാ�

,, ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

�ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� കായിക േമഖല�െട വികസന�ിനായി എെ��ാം പ�തികളാണ് സ��ാ�

നട�ാ��െത�് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) ഉ�ത നിലവാര�� േ�ാ��സ് അടി�ാന സൗകര��� ഉ�ാ��തിന് സ��ാ� സ�ീകരി�്

വ�� നടപടിക� അറിയി�േമാ ;



(സി) േ�ാ��സ് അടി�ാന സൗകര� വികസന�ിനായി െ�ഷ��  പ��സ് െവഹി�ി�

�പീകരി��തിന് നീ��േ�ാ;വ��മാ�േമാ ?

�ൈമ� പ�തി

2060. �ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േ�ാ��സ് വ��ിെ� കീഴി�  �ൈമ�  എ� േപരി�  നട�ിലാ�ി വ�� പ�തിയി�

�ണേഭാ�ാ�െള നി�യി��തിനായി സ�ീകരി�ി�ളള മാനദ��� എെ�ാെ�യാെണ�്

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) �ൈമ�  പ�തി�കാരം പാറ�ാല നിേയാജകമ�ല�ി�  ഏെത�ി�ം േ�ാജ�ക�

നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; ഉെ��ി� ആയതിെ� വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(സി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ിെല�ിയ േശഷം,  �ൈമ� പ�തി �കാരം നട�ിലാ�ി വ��

���ിക� ഏെതാെ�യാെണ�ളള വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

കായിക േമഖല�െട ഉ�മന�ിനായി പ�തിക�

2061. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് കായിക േമഖല�െട ഉ�മന�ിനായി സ��ാ�  എെ��ാം പ�തിക�

ആവി�രി�് നട�ിലാ�ി വ�� എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േകാതമംഗലം മ�ല�ി�  ��തായി േ�ഡിയമട��� എെ��ി�ം കായിക വികസന

പ�തിക� സ��ാരിെ� പരിഗണനയി�േ�ാ;

(സി) ഉെ��ി�  ഇ�മായി ബ�െ��് എെ��ി�ം �ാരംഭ നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ?

േ�ാ��സ് ഇ��ാ��� മാേനെ��് സ��ീസസ് ക�നി

2062. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് കായിക േമഖലയിെല അടി�ാനസൗകര�ം െമ�െ����തിനായി േ�ാ��സ്

ഇ��ാ��� മാേനെ��് സ��ീസസ് ക�നി എ� േപരി� െ�ഷ�� പ��സ് െവഹി�ി�

�ാപി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇെ��ി�  എസ്.പി.വി.  �ാപി�� കാര�ം സ��ാരിെ� പരിഗണനയി�േ�ാ എ�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) േ�ാ��സ് ഇ��ാ���  ക�നി�െട �വ��ന��  എെ��ാമാെണ�്

വ��മാ�േമാ;വിശദാംശം ന��േമാ?



�ാമീണേമഖലയിെല കായിക വികസനം

2063. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ാമീണേമഖലയി� ��ത� കായിക �തിഭകെള കെ���തി�ം അവ��് വിദ� പരിശീലനം

ന���തി�ം എെ��ി�ം പ�തി നട�ാ�ാ�  സ��ാ�  �മി��േ�ാ;  വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�ാേമാ ;

(ബി) �ാമീണ േമഖലയി�  ��ത�  കളി�ല��  ലഭ�മാ��തിന് എെ��ി�ം �േത�ക പ�തി

നിലവി�േ�ാ  ;  ഈ പ�തി �കാരം ഇേതവെര �ാമീണ േമഖലയി�  എ� കളി �ലം

നി��ി�ാ� കഴി�ി��്;വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ ;

(സി) ��ത� കളി�ല�� നി��ി��തിന് എെ��ി�ം പ�തി നട�ാ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ  ;

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല േ�ാ��്സ് കൗ�സി� �വർ�നം

2064. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

കാസ�േഗാഡ് ജി�യി�  േ�ാ��്സ് കൗ�സിലിന് കീഴി�  എ� േകാ�മാ�ം,  േഹാ��ക�ം

�വ��ി��െ��് വ��മാ�ാേമാ?

മാതിര�ി�ി ഗവ�െമ�് െവാേ�ഷണ� ഹയ� െസ��റി �ളി� േ�ാ��സ് േഹാ��

2065. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല �റ് വ�ഷ�ിലധികം പഴ��ളള�ം വ�ഷ�ളായി സം�ാന ��

കായിക േമഖലയി� ഒ�ാം �ാന�് എ���മായ മാതിര�ി�ി ഗവ�െമ�് െവാേ�ഷണ�

ഹയ� െസ��റി �ളി�  ഒ� േ�ാ��സ് േഹാ�� േവണെമ� ആവശ���യി�െകാ��

നിേവദനം സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) സം�ാന �� കായിക േമളയി�ം േദശിയ േമളയി�ം ഇവി�െ� ��ിക� നിരവധി െമഡ�ക�

വാരി��ിയത് സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഈ �ളിെല ഒ� ക�ി ഒളിംപി�് �യ�സിന് േയാഗ�ത േനടിയത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) നിലവി�  ഈ �ളി�  േ�ാ��സ് േഹാ��  ഇ�ാ�തിനാ�  ��ിക�  വ��ക െചലവാ�ി

ൈ�വ�് േഹാ��കെള ആ�യിേ��ി വ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഇ) േദശീയ സം�ാന കായിക േമഖലയി�  �ട��യായി തിള�മാ�� േന�ം ൈകവരി�ക�ം

ഒളി�ി�് �യ�സിനട�ം േയാഗ�ത േന�ക�ം െച�ി�� ��ത �ളിെല ��ിക�െട കായിക

ഉ�മന�ിനായി �ളി� േ�ാ��സ് േഹാ�� ആരംഭി��തി� േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?



േ�ാ��സ് േഹാ��ക�െട�ം േ�ാ��സ് ��ക�െട�ം �വ��നം

2066. �ീ.ഷാഫി പറ�ി�

,, വി.പി.സജീ��

,, പി.ടി. േതാമസ്

,, അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� േ�ാ��സ് േഹാ��ക�െട നിലവിെല �ിതി അവേലാകനം െച�ി�േ�ാ;

േഹാ��കളി�  ന��� ഭ�ണെ��റി�ം മ�് സൗകര��െള�റി�ം ഉ�ാ�� വ�ാപക

പരാതി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) കായിക വ��ിന് ൈകമാറിയ ൈമലം ജി.വി.രാജാ േ�ാ��സ് ��, ക�� േ�ാ��സ് ഡിവിഷ�

എ�ീ വിദ�ാലയ��െട അടി�ാന സൗകര�ം െമ�െ����തിന് ആവി�രി�ി�� പ�തിക�

എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േ�ാ��സ് ��ക�െട �വ��നം കാര��മമാ��തിന് അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

എ�ാ പ�ായ�ി�ം േ�ഡിയം

2067. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കായിക താര�െള വള��ിെയ���തിനായി എ�ാ പ�ായ�ി�ം േ�ഡിയം എ� കായിക

വ��ിെ� പ�തി ഇേ�ാ� ഏത് ഘ��ിലാെണ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) േകാഴിേ�ാട് ജി�യി� ഏെതാെ� േ�ഡിയ�ിനാണ് ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�

േശഷം ഫ�് അ�വദി�ി��ത് എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) പ�ായ�് േ�ഡിയ���് േ�ഡിയം നവീകരണ�ിന് ഫ�് അ�വദി��തിന്

എെ��ി�ം മാനദ��� നി�യി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?

പ�ായ�് െെമതാന�� നവീകരി��തിന് പ�തിക�

2068. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ായ�് െെമതാന��  നവീകരി��തിന് എെ��ി�ം പ�തിക�  സ��ാ�

ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ര�ി� പ�ായ�് െെമതാന�� നവീകരി��തിന് േക�ാവി�ത പ�തിക� ഉേ�ാ;

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?



ആ�ി�� മ�ല�ിെല പ�ായ�് േ�ഡിയം

2069. �ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ആ�ി�� മ�ല�ിെല കിളിമാ��, േപാ�നാട് പ�ായ�് േ�ഡിയം നവീകരി�ണെമ�

നിേവദനം കായിക വ��ിന് ലഭ�മായി�േ�ാ; സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ?

എള���ഴ സാ�ാ�സ് �ൗ�് മിനി േ�ഡിയം

2070. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈവ�ി�  നിേയാജകമ�ല�ിെല എള���ഴ സാ�ാ�സ് �ൗ�ി�  മിനി േ�ഡിയം

നി��ി��തിന് ബജ�ി� �ഖ�ാപനം നട�ിയി��േവാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ി എ�് ആരംഭി�െമ�ം,  ആയതിേല�ായി നാളി�വെര സ�ീകരി� നടപടിക�

എ�ാെണ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

േദശീയ അ��േദശീയ കായിക േമളയിെല വിജയിക��് സ��ാ� േജാലി

2071. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയ അ��േദശീയ കായിക േമളകളി� വിജയികളാ��വ��് സം�ാന സ��ാ� േജാലി

ന��� പ�തി �കാരം കഴി�  5  വ�ഷം െകാ�് എ� േപ��് െതാഴി� ന�കിയി��്

എ�് വ�ഷം തിരി�ം ഏെതാെ� വ��കളിലാണ് േജാലി ന�കിയി��ത് എ�് ഇനം തിരി�ം

പ�ിക ലഭ�മാ�ാേമാ ;

(ബി) േദശീയ േമളകളി� സ���െമഡ� കര�മാ��വ��് സം�ാന സ��ാരിേ�േയാ െപാ�

േമഖലാ �ാപന��െടേയാ േജാലി ന��െമ� �ഖ�ാപനം എ�ാവ�ഷ�ം നട�ാ��തിന്

സ��ാ�  എെ��ി�ം �േത�ക നിയമന സംവിധാനം ഏ�െ���ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ  ;

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ ;

(സി) െഗയിംസ് ഇന�ളി�  േദശീയ തല�ി�  സ�ാനാ�ഹരാ�കേയാ അ��േദശീയ തല�ി�

മ�രി�കേയാ െച��വ��ായി സ��ാ�  വ��കളിേലാ െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളിേലാ

േജാലി ന�കാ� �േത�ക പ�തി നട�ാ�ാ�േ�ശി��േ�ാ ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ ?

നില�� മ�ല�ി� അഡ��� േ�ാ��സ്

2072. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) നില�� മ�ല�ി� അഡ��� േ�ാ��സ് േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി ഏെത�ി�ം പ�തി

ആവി�രി�േമാ;വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) നില��  മ�ല�ി�  കഴി� ബജ�ി�  അ�വദി� മിനിേ�ഡിയ നി��ാണ�ിെ�

നടപടി�മ��  ഏത് വെര ആെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;  നടപടി േവഗ�ിലാ�ാ�  നിർേ�ശം

നൽ�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

പ�ികജാതി, പ�ികവ�� വിദ�ാ��ിക�െട കായികപരമായ മികവ്

2073. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

പ�ികജാതി,  പ�ികവ���ി�െപ� വിദ�ാ��ിക�െട കായികപരമായ മികവ്

ഉയ��ിെ�ാ�വ��തിന് കായിക വ��് എെ��ി�ം തര�ി�ളള പ�തിക�

ആവി�രി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� അത് എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

കായികതാര���് സ�ാന�ക

2074. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിവിധതല മ�ര�ളി�  സം�ാനെ� �തിനിധീകരി�് വിജയി� കായിക താര���്

സ�ാന�ക ഇന�ി� എ� �ക ഈ സ��ാ� അധികാരേമ�േ�ാ� ന�കാ��ായി��;

(ബി) ��ത �ക വിതരണം െച��തിന് സ��ാ� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ ?

സം�ാന �വജനേ�മ േബാ��ം �വജന നയ�ം

2075. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന �വജനേ�മ േബാ�ഡ് നിലവി�  വ�ത് എ�ാണ്;  എെ�ാെ� �മതലകളാണ്

�വജനേ�മ േബാ�ഡിന് ഉ�ത്;

(ബി) �വജന നയം �ഖ�ാപി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി� എ�്;  എെ�ാെ� നടപടികളാണ് ഇ�വഴി

നട�ാ�ാ� ഉേ�ശി�ി��ത്;

(സി) �വജന��  ��തലായി മദ��ി�ം മയ�മ��ി�ം അടിമെ���ത് സ��ാരിെ�

��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  �വജന�െള മദ��ി�  നി�ം മയ� മ��ി�  നി�ം

ര�െപ��ാ�  എെ�ാെ� നടപടികളാണ് �വജനേ�മ േബാ�ഡ് സ�ീകരി�ാ�

ഉേ�ശി��ത്; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

�വജനേ�മ േബാ�ഡ് നട�ിലാ�ി വ�� പ�തിക�



2076. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ�

�ീമതി �. �തിഭ ഹരി

�ീ.െക. ബാ�

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� �വജന��െട സ��േശഷി�ം ക��േശഷി�ം േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി

േകരള സം�ാന �വജനേ�മ േബാ�ഡ് നട�ിലാ�ി വ�� പ�തിക�  എെ��ാമാണ്;

അവ�െട വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) അഭി�ായ സ�ാത���ിന് േനെര�ം ആവി�ാര സ�ാത���ിന് േനെര�ം സം�ാനെ� ചില

േക���  ഭീഷണി�യ��� സാഹചര��ി�, അഭി�ായ സ�ാത�� സംര�ണ�ിനായി

�വജനേ�മ േബാ�ഡ് നട�ാ�� േദശീയ ��് ക�േകാഡ് പരിപാടി�െട വിശദാംശം

അറിയി�ാേമാ;

(സി) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട �ടി പ�ാളി��ി�  നട�� �വജന��െട കഴി�

വിനിേയാഗി�ാ�� പ�തിയായ '�വശ�ി' �െട വിശദാംശം ന��േമാ?

േദശീയ ��് േകാ�േകാഡ് 2018

2077. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

േദശീയ ��് േകാ�േകാഡ്  2018  എ� േപരി�  ഒ� വ�ഷം നീ�നി��� പരിപാടി

�വജനേ�മ േബാ�ഡ് സംഘടി�ി��േ�ാ ; വിശദാംശം ന��േമാ?

പ���ി ആ�പ�ി�െട എതി�വശ�� േകാ��േറഷ� �ൗ�്

2078. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

എറണാ�ളം ജി�യിെല പ���ി ആ�പ�ി�െട എതി�വശ�� േകാ��േറഷ�  �ൗ�്

െപാ�ജന���ം �വജന���ം ഉപകാര�ദമായ രീതിയി�  നവീകരി��തിനായി നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;വിശദമാ�േമാ?

ൈവദ�തി �തിസ�ി

2079. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് പവ�ക�് - േലാഡ് െഷഡിംഗ് �ട�ിയ നടപടിക� േവ�� സാഹചര��േ�ാ;

വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) ൈവദ�തി �തിസ�ി പരിഹരി��തിന് േക� �ളി�  നി�് ��ത�  ൈവദ�തി



ആവശ�െ��ി�േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ:

(സി) നിലവിെല അവ�യി�  ഇ��ി ഡാമി�  ഏകേദശം എ� ൈവദ�തി ഉ�പാദി�ി��തി��

ജല�െ��് വിശദീകരി�േമാ?

ൈവദ�തി വ��ി� െചലവഴി� �ക

2080. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി� േശഷം ൈവദ�തി വ��ി�  െചലവഴി� �ക

എ�യാെണ�ം,  ഏെത�ാം ആവശ���� േവ�ിയായി��െവ�ം ജി� തിരി�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) കഴി� സ��ാറിെ� കാല�് ആദ�െ�  21  മാസം ൈവദ�തി വ��ി�  െചലവഴി� �ക

എ�യാെണ�ം,  ഏെത�ാം ആവശ���� േവ�ിയായി��െവ�ം ജി� തിരി�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി� േശഷം �തിയതായി എ� �ാ�േ�ാ�മ�

�ാപി�ി�െ��ം, �തിയതായി �ാ�േ�ാ�മ� �ാപി�ാ� എ� അേപ�ക� ലഭി�ി�െ��ം

ജി� തിരി� വ��മാ�ാേമാ?

ജലൈവദ�ത പ�തിക�െട ഭാഗമായി �നരധിവസി�ി�വ�െട വിവരം

2081. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം

,, പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല ജലൈവദ�ത പ�തിക� ഏെത�ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ ; അവ �ിതിെച��

�േദശം,നദി,പ�തി�െട േപര് എ�ിവ വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ പ�തിക�െട�ം നട�ി�ിനായി ഈ �േദശ�ളി�  നി�ം മാ�ി പാ��ി� പ�ികവ��

വിഭാഗ�ി��വ�െട എ�ം എ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഓേരാ പ�തിക�െട�ം ഭാഗമായി �നരധിവസി�ി� ��ംബ��െട എ�ം,  �നരധിവസി�ി�

�ല�� എ�ിവ വ��മാ�ാേമാ ;

(ഡി) ഓേരാ പ�തിക�െട�ം ഭാഗമായി �നരധിവസി�ി� ��ംബ���് ന�കിയ �മി,  നട�ാ�ിയ

�നരധിവാസ �വ��ന�� എ�ിവ വ��മാ�ാേമാ ?

�ടി�ിക�� െക. എസ്. ഇ. ബി. ഉപേഭാ�ാ��

2082. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) അ� വ�ഷ��� േമ� �ടി�ിക�� െക.  എസ്.  ഇ.  ബി.  �െട ഉപേഭാ�ാ��  എ�;

അവ� ആെരാെ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ടി �ടി�ിക പിരിെ���ാ� എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം പിരിെ���ാ�  കഴി� �ടി�ിക എ�െയ�്

വിശദമാ�ാേമാ?

െന�ാ�ി�കരയിെല അപകട ഭീഷണി ഉയർ�� �ാ�േ�ാ�മ�

2083. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െന�ാ�ി�കര നിേയാജക മ�ല�ിെല െന�ാ�ി�കര അറ��്കടവ് േറാഡി� ��ിക��ം

യാ��ാ��ം അപകട ഭീഷണി ഉയർ�� �ാ�േ�ാ�മ� മാ�ി �ാപി�ാ� എം എൽ എ �െട

നി�േ�ശാ�സരണം െക എസ് ഇ ബി െന�ാ�ി�കര െസ�� കാ�ാ�ട െക എസ് ഇ ബി

യിേല�് ന�കിയ ക�ിെ��ം എ�ിേമ�ിെ��ം അംഗീകാരം ന���തിന് കാലതാമസം

ഉ�ായത് എ�െകാെ��് വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) �ാ�േ�ാ�മ� 2018 മാ��ിന് ��് മാ�ി �ാപി�ാ� ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�്

വിശദമാ�േമാ?

െെവദ�തി േബാ�ഡ് ആ�നികവ��രണം

2084. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന െെവദ�തി േബാ�ഡ് ആ�നികവ��രി��തിന് േവ�ി എെ��ാം നടപടിക�

ആണ് സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��ത് എ�് വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) �ാ��് മീ��ക� െകാ�� ഉപേയാഗ�� എെ��ാമാണ്;

(സി) െെവദ�തി മീ��കെള �റി�� പരാതിക� പരിഹരി��തിന് േവ�ി എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�വാ� ഉേ�ശി��ത്; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) ഉപേഭാ�ാവിെ� െെവദ�തി ചാ��് �റ��തിന് �തിയ �ാ��് മീ��ക�  സഹായി�േമാ;

എ�ി� വിശദാംശം ന�കിയാ�ം?

േകരള�ിെല ഊർേജാ�ാദന േമഖലെയ ബാധി� ��ീംേകാടതി വിധി

2085. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കാേവരി നദീജല ത��ം സംബ�ി� ��ീംേകാടതി വിധി ��ിയാടി ഓെ�േ�ഷ� പ�തിെയ

ബാധി�േമാ;



(ബി) ഒ� നദീതട�ി�  നി�ം െവ�ം മെ�ാ� നദീതട�ിേല�് തിരി�വിടാ�  പാടി�ാെയ�

��ീംേകാടതി നി�േ�ശം േകരള�ിെല ഊർേജാ�ാദന േമഖലെയ േദാഷകരമായി ബാധി�േമാ;

(സി) കബനി നദീതട�ി�  500 െമഗാവാ�് ൈവദ�തി ഉ�ാദി�ി��തി�� േകരള�ിെ� പ�തി

��ീംേകാടതി വിധി�ലം നട�ാ�ാ� കഴിയാ� സാഹചര��േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

പാറ�ാല നിേയാജക മ�ല�ി� �ാ��് മീ��

2086. �ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) പാറ�ാല നിേയാജക മ�ല�ി� �ാ��് മീ�� സംവിധാനം നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) �ാ��് മീ��ക�  ഘടി�ി���െകാ�് ഉപേഭാ�ാ���ളള �േയാജന��

എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) �ാ��് മീ��  �ാപി��തിേല�ായി ൈവദ�തി വ��് സ�ീകരി�വ�� നടപടിക�

എെ�ാെ�യാെണ�ം ഗാ�ഹിക ഉപേഭാ�ാ���് ഇതിനായി നി�യി�ി�� മാനദ���

എെ�ാെ�യാെണ�ം അറിയി�ാേമാ?

സ��മായി ൈവദ�തി ഭവനം ഇ�ാ� ജി�ക�

2087. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സ��മായി ൈവദ�തി ഭവനം ഇ�ാ� ജി�ക� ഏെത�ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി�  ൈവദ�തി േബാ�ഡി� സ��മായി ൈവദ�തി ഭവനം നി��ി�ാ�

തീ�മാനെമ��ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) എ�ി� ഇതിനാവശ�മായ �മി ലഭ�മായി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി�  ൈവദ�തി ഭവനം പണി��തി� ഭരണാ�മതി ലഭി�ി�േ�ാ എ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) എ�ി�  അ�വദി� �ക എ�യാെണ�ം നി��ാണം �ട�ാ�  കാലതാമസം

എ�െകാ�ാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(എഫ്) ൈവദ�തി ഭവനം ഇ�ാ��െകാ�് കാസ�േഗാഡ് ജി�യി�  വിവിധ ഓഫീ�ക�  വാടക

െക�ിട�ി� �വ��ി��തിനാ� മാസ�ി� എ� �പ വാടകയിന�ി� െചലവാ�� എ�്

വ��മാ�ാേമാ?

കാ�ിരംപാറയി� ൈമേ�ാ ജലൈവദ�ത പ�തി

2088. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:



(എ) രാജ�െ� ആദ�െ� ൈമേ�ാ ജലൈവദ�ത പ�തി കാ�ിരംപാറയി�  കി�ിയാറിന്

��െക�� കാ�െവ�ി പാല�ിനരികി� ആരംഭി��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  എ� കിേലാവാ�് ൈവദ�തിയാണ് ��ത പ�തിയി�െട ഉ�ാദി�ി��തിന്

ഉേ�ശി��ത്;

(സി) ��ത േ�ാജ�ിെ� ആെക െചലവ് എ�െയ�ം ആരാണ് ��ത പ�തി നട�ിലാ��െത�ം

അറിയി�േമാ?

അ�യ ഊ�� േസവന േക���

2089. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�യ ഊ�� േസവന േക���  ആരംഭി�� നടപടി�െട നിലവിെല �ിതി

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഒ��ാലം മ�ല�ി� ഏത് േക��ിലാണ് അ�യ ഊ�� േസവന േക�ം ആരംഭി�വാ�

ഉേ�ശി��ത്  ;  വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ  ;  അതിനായി നാളി�വെര എെ��ാം നടപടിക�

സ�ീകരി� ; വിശദമാ�ാേമാ?

സ�കാര� േമഖലയിെല ജല െെവദ�ത പ�തിക�

2090. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി

,, പി.െക.ബഷീ�

േഡാ.എം. െക. �നീ�

�ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സ�കാര� േമഖലയി� ജലെെവദ�ത പ�തിക� �വ��ി��േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇവ� ഉ�പാദി�ി�� െെവദ�തി ആരാണ് വിതരണം െച��ത്;

(സി) െക.എസ്.ഇ.ബി.  ഈ െെവദ�തി വാ��േ�ാ;എ�ി�  എ�് നിര�ിലാണ്;വിശദാംശം

വ��മാ�േമാ?

ഇടമലയാ� ൈഹേ�ാ ഇല�ിക് െ�ാജ�്

2091. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഇടമലയാ� ൈഹേ�ാ ഇല�ിക് െ�ാജ�ിെ� അ�ബ�മായി �ത�ാ�െക�ി� നട�വ��

നി��ാണ �വ��ന�� ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ; വിശദാംശം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) പ�തി �ട��തിന് കാലതാമസം േനരി��ത് ��യി�  െപ�ി�േ�ാ;  കാലതാമസം

േനരി��തിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;



(സി) ��ത വ��ിെ� േകാ��ാ��െട കാലാവധി എ�് വെരെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) എ� െമഗാവാ�് ൈവദ�തിയാണ് ��ത െ�ാജ�ി�  ഉ�ാദി�ി�വാ�  ഉേ�ശി��ത് എ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ൈവദ�തി ഉ�ാദനം എ�േ��് ആരംഭി�വാ� കഴി�ം എ�് വ��മാ�ാേമാ?

െെവദ�തി ഉ�പാദന പ�തിക�

2092. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) അ�� പ�് വ�ഷ�ിനിടയി�  വീ�കളിെല െെവദ�തി ഉപേഭാഗം  60  ശതമാന�ം വാണിജ�

ഉപേഭാഗം  74  ശതമാന�ം ക�് വ��ി�െമ� േക� െെവദ�തി അേതാറി�ി�െട സ�േ�

റിേ�ാ��് ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) െെവദ�തി ഉപേഭാഗം �തി�യ�േ�ാ�ം സം�ാനെ� െെവദ�തി �ാപിത േശഷിയി�

ആ�പാതിക വ��നയിെ�� കാര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) അധിക െെവദ�തി ആവശ�ം ല��മി�് വിവിധ പ�തിക��് െെവദ�തി േബാ�ഡ്

ത�ാെറ���െ��ി�ം വ�കിട പ�തിക�െട കാര��ി� ആശ� നിലനി���േ�ാ;

(ഡി) എ�ി�  2020  അവസാനേ�ാെട സം�ാന�് ���ീകരി�ാ�േ�ശി�� െെവദ�ത

പ�തിക� ഏെതാെ�; വിശദാംശ�� ന��േമാ?

�ാ��് മീ��

2093. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) �ാ��് മീ��  പ�തി നട�ിലാ�ാൻ നിലവി�  തീ�മാനം എ��ി�േ�ാ;  വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഒ� ക�സ�മ� �ാ��് മീ�� വാ��തിന് െചലവാേ�� �ക കണ�ാ�ിയി�േ�ാ; ഈ �ക

എ�െയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) സം�ാന�് ആെക �ാ��് മീ��  �ാപി��തിന് എ� �പ െചലവാ�െമ�ാണ്

കണ�ാ�ിയി��ത്;

(ഡി) ഇ��യി�  മേ�െത�ി�ം സം�ാന�് �ാ��് മീ��  �ാപി�ി�േ�ാ;  �ാപി�

സം�ാന�ളിെല അ�ഭവം എെ��് െക എസ് ഇ ബി പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ഇ) �ാ��് മീ��  സംബ�ി� �ണേദാഷ��  എെ��ാമാെണ�്െക എസ് ഇ ബി പഠനം

നട�ിയി�േ�ാ? വിശദവിവര�� ലഭ�മാ�േമാ?

�ട�ി�ിട�� ജലൈവദ�ത പ�തിക�



2094. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ിവാസ�  പ�തി�െട ���ിയ ഘ�ം ഉ�െ�െട,  സം�ാന�് �ട�ി�ിട��

ജലൈവദ�ത പ�തിക� ഏെതാെ�യാണ്;

(ബി) ഇ�ര�ി� �ട�ി�ിട�� പ�തിക��ായി െചലവഴി� �ക എ�യാണ്;

(സി) പ�ിവാസ� എ�്��ഷ� �ീമി� നാളി�വെര എ� �പ െചലവഴി�; പ�തി ���ിയാ�ാ�

ൈവ��തിെ� ഭാഗമായി എ� �പയാണ് കരാ�കാ��് സ��ാ� ന�േക�ി വ��െത�്

വ��മാ�ാേമാ?

ൈമലാ�ി ഡീസ� പവ� �ാ�്

2095. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി�  ൈമലാ�ിയി�� ഡീസ�  പവ�  �ാ�് ഇേ�ാ�

�വ��ി��േ�ാെയ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത പവ� �ാ�് എ� ഏ�� �ല�ാണ് �ിതി െച��െത�് അറിയി�േമാ;

(സി) ��ത ഡീസ�  പവ�  �ാ�് അേതാറി�ി�് െക.എസ്.ഇ.ബി എ� �ക ന�കാ�െ��ളള

വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) �ാ�് �വ��ി�ാ� സാഹചര��ി� െക.എസ്.ഇ.ബി �െട ൈകവശ�� േമ��ലം എ�്

െച�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

ൈവദ�തി ഉ�പാദന മാ����

2096. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ൈവദ�തി ഉ�പാദി�ി��തിന് ഏെത�ാം മാ���ളാണ് ൈവദ�തി േബാ�ഡ് അവലംബി��ത്

; വിശദ വിവര�� ന�കാേമാ ;

(ബി) ടി മാ���ളി� ഏ��ം െചല� �റ� മാ��ം ഏതാണ് ;

(സി) ഓേരാ മാ����െട�ം �ണി�് െചലവ് എ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ഡി) മ�ിട�ളി� നി�ം ൈവദ�തി വാ��തിന് �ണി�് െചലവ് എ�െയ�് അറിയി�ാേമാ ?

ൈവദ�തി വിതരണരംഗം കാര��മമാ�ാ� നടപടി

2097. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി

,, പി.വി. അ�വ�

,, െക.വി.വിജയദാസ്



,, കാരാ�് റസാഖ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ൈവദ�തി വിതരണരംഗം കാര��മമാ�ാ� നട�ിയ ഇടെപട�ക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �ന:സംഘടിത ത�രിത ൈവദ�തി വികസന�ം പരി�രണ�ം പരിപാടി  (R-APDRP)  -  �െട

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) വാണിജ�പരമായ ന�ം ഏെതാെ� വിധ�ിലാെണ�ം അത് എ�യാെണ�്

കണ�ാ�ിയി�േ�ാെയ�ം അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ��തായി �ാപി�ാ�േ�ശി�� ഉപേഭാ� സൗ�ദ �ാ��് മീ��ക�  എ� മാ�ം

�േയാജന�ദമാ�െമ�ാണ് വിലയി��ിയി�ളളത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) സാേ�തിക കാരണ�ളാ� ഉ�ാ�� ൈവദ�തി ന�ം �റ�ാനായി നട�� �വ��ന��

അറിയി�ാേമാ?

സം�ാനെ� ൈവദ�തി ഉപേഭാഗം

2098. �ീ.പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ൈവദ�തി വ��ിന് കീഴി�� �ധാനെ�� ജലസംഭരണികളി� അവേശഷി�� ജലം ഉപേയാഗി�്

എ� ദശല�ം �ണിററ് ൈവദ�തി ഉ�ാദി�ി�വാ� കഴി�ം; ഇത് എ� ദിവസെ� ൈവദ�തി

ഉ�ാദന�ിന് തിക�ം എ�് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) സം�ാനെ� ൈവദ�തി ഉപേഭാഗം ദിവസംേതാ�ം വ��ി�� എ� റിേ�ാ��ക�

വ�താപരമാേണാ;

(സി) ഈ മാസെ� ഒ� ദിവസെ� പരമാവധി ൈവദ�തി ഉപേഭാഗം എ�യായി��;

(ഡി) �� സ��ാരിെ� കാല�് ഉ�ാ�ിയ കരാറിെ� അടി�ാന�ി� സം�ാന�ിെ�റ �റ�്

നി�ം ലഭി�� ൈവദ�തി വിഹിതം നിലവി�  ൈവദ�തി �ട�ം �ടാെത ന���തിന്

സഹായകമായി�േ�ാ;

(ഇ) ഉപേഭാഗം വ��ി��തിന് അ�സരി�് സം�ാന�് ഉ�ാദി�ി�� ജലൈവദ�തി�െട അളവ്

���തിന് ഉേ�ശ�േ�ാ?

ജലെെവദ�ത പ�തികളി� നി�ം ഉ�പാദി�ി�� െെവദ�തി

2099. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� �ധാന ജലെെവദ�ത പ�തികളി�  നി�ം ഉ�പാദി�ി�� െെവദ�തി�െട

കണ�് വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) ഇൗ വ�ഷം േലാഡ് െഷ�ിംേഗാ പവ�കേ�ാ ഏ�െ���ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;

വിശദീകരി�ാേമാ?



ഡി�ിബ�ഷ� �ാ� 2021-22� ഉ�െ���ിയ കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല ���ിക�

2100. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഡി�ിബ�ഷ�  �ാ�  2021-22�  കാസ�േഗാഡ് ജി��ാവശ�മായ പ�തിക�

ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) എ�ി� ഈ പ�തിയി� ഉ�െ���ിയ ���ിക� എെ�ാെ�യാെണ�ം ഇതിനാവശ�മായ

�ക എ�യാെണ�ം അറിയി�േമാ;

(സി) ഈ ���ിക�  െച��തിന് �ക അ�വദി�ി�േ�ാെയ�ം എെ��ി�ം ���ിക�

�ട�ിേയാെയ�ം വ��മാ�േമാ?

െക എസ് ഇ ബി

2101. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ൈവദ�തി ചാ��് �ടി�ിക ഇന�ി� എ� �പ െക എസ് ഇ ബി -�് പിരി�് കി�വാ��് ;

ഇതിെ� വിശദ വിവരം ന��േമാ;

(ബി) ഈ ഇന�ി�  �ടി�ിക വ��ിയി�� സ��ാ�  �ാപന��െട�ം,  െപാ�േമഖലാ

�ാപന��െട�ം സ�കാര� �ാപന��െട�ം േപര് വിവര��ം, അവയി� നി�് എ�് �ക

�ടി�ിക പിരി�കി�വാ��് എ�തിെ� വിശദവിവര�ം ലഭ�മാ�േമാ?

വാമന�രം മ�ല�ിെല ��ംബ���് ൈവദ�തി കണ��

2102. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം വാമന�രം നിേയാജകമ�ല�ി�  സ���

ൈവദ�തീകരണ�ിെ� ഭാഗമായി എ� ��ംബ���് ൈവദ�തി കണ��  ന�കിെയ�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) എ� ��ംബ���് ഇനി�ം കണ�� ന�കാ��്;

(സി) �ാമപ�ായ�് തിരി�� വിവര�� ന�കാേമാ;

(ഡി) ഇനി�ം കണ�� ലഭി�ാ�വ��് കണ�� ന�കാ� എ�ാണ് തട�െമ�് വ��മാ�േമാ?

ൈവദ�തി�െട അനിയ�ിതമായ ഉപേയാഗം

2103. �ീ.െക. ദാസ�

,, ഡി.െക. �രളി



,, ഒ. ആ�. േക�

,, എ�. വിജയ� പി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം ൈവദ�തി കണ��  ലഭ�മാ��തിനായി

നട�ിയ �വ��ന�� എെ��ാമായി��െവ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ക�� വര�� കണ�ിെല��് ൈവദ�തി�െട അനിയ�ിതമായ ഉപേയാഗം �റ��തി�ം

ൈവദ�തി സംര�ണ �വ��നം വ�ാപകമാ��തി�ം എെ��ാം നടപടികളാണ്

ൈകെകാ�വ��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഏെത�ാം വ�കിട �ാപന�ളാണ് ൈവദ�തി �ടിശിക വ��ിയി�ളളെത�ം �ടിശിക

പിരിെ����തിന് സ�ീകരി� നടപടിെയ�ാെണ�ം െവളിെ���േമാ?

ൈവദ�േതാ��ാദനം വ��ി�ി�ാ� നടപടി

2104. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ദിവേസന�� ൈവദ�തി ഉപേഭാഗം എ� െമഗാവാ�ാണ്;  ദിവേസന വിവിധ

പ�തികളി�െട എ� െമഗാവാ�് ൈവദ�തി ഉ��ാദി�ി��െ��് ഇനം തിരി�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ജലൈവദ�ത പ�തിക� വഴി എ� ദിവസം ൈവദ�േതാ��ാദനം നട��തി�� െവ�ം ഇനി

അവേശഷി���് എ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) േവന�  ക��് ഡാ�കളിെല ജലം വ�ിെ�ാ�ിരി�� സാഹചര��ി�  ൈവദ�തി

വിതരണ�ിനായി എെ�ാെ� ബദ�  നടപടിക�  സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�്

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഈ സാഹചര��ി�  പാര�േര�തര ഊ�� മാ����  ഉ�െ���ി ൈവദ�േതാ��ാദനം

നട�ാ� എെ�ാെ� മാ���� സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ഇ) േസാളാ�, കാ�്,  തിരമാല,  താപം എ�ിവെയ ആ�യി�് ൈവദ�േതാ��ാദനം വ��ി�ി�ാ�

നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

ൈവദ�തി �സരണ വിതരണ ന�ം

2105. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ഇ.ബി.�് ൈവദ�തി �സരണ വിതരണ ന�ം �തിവ�ഷം എ�െയ�്

കണ�ാ�ിയി�േ�ാ;എ�ി� കഴി� അ�് വ�ഷെ� കണ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം ൈവദ�തി �സരണ വിതരണ നിലവാരം

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



ഊ�� സംര�ണ �വ��ന��

2106. �ീ.െക.�േരഷ് ���്

,, െക.��ിരാമ�

,, ഡി.െക. �രളി

,, എ. �ദീ��മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) എന�ജി മാേനെ��് െസ�� നട�ിയ ഊ�� സംര�ണ �വ��ന�� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) നവീകരണ �മമായ േ�ാത�കളി� നി�� ഊ�േ�ാ�പാദനം വ��ി�ി��തിന് എന�ജി

മാേനെ��് െസ�� നട�ി വ�� �വ��ന�� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ?

(സി) എ�.ഇ.ഡി.  ബ��ക� ഉപേയാഗി�ാ� ഊ�� ഉപേഭാഗ�ിൽ  17 ശതമാനേ�ാളം �റ�

വ�െമ� പഠന റിേ�ാ��ിെ� അടി�ാന�ി�  ഇ�രം ബ��ക�െട ഉപേയാഗം

േ�ാ�ാഹി�ി�ാനായി സ�ീകരി� നടപടിക� അറിയി�േമാ;

വ��ി�വ�� ഊ�ജ�തിസ�ി

2107. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഊ�ജ �തിസ�ി ����ി ക�്,  ൈവദ�തി�െട കാര��മമായ വിനിേയാഗ�ം മിതമായ

ഉപേഭാഗ�ം ഉറ�ാ�ാ� എെ��ാം നടപടികളാണ് ൈകെ�ാ�ി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

(ബി) ഊ�േ�ാ�പാദനം സംബ�ി�ം ൈവദ�തി��െ�െട�� ഊ�ജേ�ാത�ക�െട മിതമായ

ഉപേഭാഗം സംബ�ി��� പാഠഭാഗം ��പാഠ�പ�തിയി�  ഉ�െ���ാ�  �മി�ാേമാ?

ഇതിനായി എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്?

(സി) �ന��ാദന ഊ��ം കാര��മമായി ഉപേയാഗെ���ാ�  �തിയ പ�തിക�

ആവി�രി�ി�േ�ാ?എ�ി� ഏെത�ാം പ�തികെള�ം അവ�െട വിശദാംശ��ം ലഭ�മാ�ാേമാ?

(ഡി) സ��ാ� ഓഫീ�ക�ം ��ക�ം സൗേരാ�ജം ഉപേയാഗെ���ി �വ��ി�ി��തി�� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ? ആയത് സംബ�ി� പ�തിക�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

അെന��് നട�ിലാ�ി വ�� �വ��ന��

2108. �ീ.പി.െക. ശശി

,, ഐ.ബി. സതീഷ്

,, േജാ�ജ് എം. േതാമസ്

,, എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) സം�ാന�് ഊ�� വികസന �വ��ന�� നട�ിലാ�ി വ�� �ധാന ഏജ�സിക�

ഏെത�ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ േമഖലയി� അെന��് നട�ിലാ�ി വ�� �വ��ന�� അവേലാകനം െച�ാ�േ�ാ;

(സി) പാര�േര�തര ഊ�േ�ാ�ാദന രംഗ�് അെന��് നട�ിലാ�ി വ�� �വ��ന��

വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) നിലവി� അെന��് നട�ിലാ�ി വ�� സൗേരാ�� പ�തിക� ഏെതാെ�യാണ്;

(ഇ) പാര�േര�തര ഊ�� ഉപേയാഗെ��റി�് െപാ�ജന���് അവേബാധം ന���തിന്

എെ��ാം േബാധവ��രണ പരിപാടികളാണ് അെന��് നട�ി വ��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

പാര�േര�തര ഊ�� പ�തിക�ം അെന��ം

2109. �ീ.പി. ഉ�ി

,, എം. സ�രാജ്

,, എസ്.രാേജ��

െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം പാര�േര�തര ഊ�� പ�തിക� നട�ാ��തി�ം

ഇ� സംബ�ി�് ആവശ�മായ �ചരണ �വ��ന�� നട��തി�ം എെ��ാം നടപടിക�

സ�ീകരി�ി��്; ഈ രംഗ�് അെന��് നട�� �വ��ന�� എെ��ാമാണ്;

(ബി) അെന��ിെ� വിവിധ പ�തിക��ായി േക� നവീന നവീകരണ ഊർ� മ�ാലയ�ിെ�

(എം.എ�.ആ�.ഇ) എെ��ാം സഹായ�ളാണ് ലഭി��ത്;

(സി) ഗാ�ഹിക ബേയാഗ�ാസ് �ാ�ക�ം േസാളാ�  �ാ�ക�ം �ാപി��തിന് അെന��് നൽകി

വ�� സബ് സിഡി എെ�യ�് വ��മാ�ാേമാ?

ൈവദ�തി േഷാ��് സ�ക��്

2110. �ീ.സ�ി േജാസഫ്

,, അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ൈവദ�തി േഷാ��് സ�ക��് കാരണം തീപി����ം, അപകട��ം ഉ�ാ��ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത അപകട��  �റ��തിന്  30  വ�ഷ�ിലധികം പഴ��� െക�ിട��െട വയറിംഗ്

പരിേശാധി�വാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(സി) വി.ഐ.പി.ക�  പെ���� െപാ�പരിപാടിക�െട ൈവദ�തി സംവിധാന�ി�  ക�ശന

മാനദ���  ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  എെ�ാെ� മാനദ��ളാണ്

ഏ�െ���ിയി��ത്;



(ഡി) ൈലസ�സ് ഇ�ാ�വ�  ഇല�ിക് േജാലിക�  നി��ഹി��തായി കെ��ിയി�േ�ാ;

ഉെ��ി� ഇ�ാര��ി� എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��ത്?

കായം�ളം ഇല�ി�� െസ�ന് �തിയ െക�ിടം

2111. �ീമതി �. �തിഭ ഹരി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

കായം�ളം ഈ�് സ�ഡിവിഷ� ഓഫീസിന് (കായം�ളം ഇല�ി�� െസ��) �തിയ െക�ിടം

നി��ി���മായി ബ�െ�� നടപടിക�െട �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ?

വ�ി�ാവ് േക�മാ�ി സബ് േ�ഷ�

2112. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ക�നാഗ��ി നിേയാജകമ�ല�ിെല ആല�ാട്,  �ാ�ന �ാമപ�ായ�കളിെല

ഉപേഭാ�ാ��െട സൗകര�ാ��ം വ�ി�ാവ് േക�മാ�ി സബ് േ�ഷ�  നി��ി��തിന്

നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ��ത �േദശ�ളിെല േവാ�േ�ജ് �ാമം പരിഹരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േവ��ര - ��രി� KSEB സ�്േ�ഷ�

2113. െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

േവ��ര പ�ായ�ിെല ��രി� ൈവദ�തി ദൗ�ലഭ�ം വളെര ��തലാണ് എ�ത് പരിഗണി�

ഒ� െക എസ് ഇ ബി സ�്േ�ഷ�  അ�വദി��തിന് എ�് നടപടി സ�ീകരി� എ�്

വ��മാ�ാേമാ?

മീ�� റീഡ� ത�ികയിെല ഒഴി�ക�

2114. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

െക.എസ്.ഇ.ബി.-യി� മീ�� റീഡ� ത�ികയിേല�� എ� ഒഴി�ക� പി.എസ്.സി.� റിേ�ാ��്

െച�ി��്; വിശദാംശം ന��േമാ?

ൈവദ�തി വ��ിെല മീ�� റീഡ� ത�ിക



2115. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ൈവദ�തി േബാർഡിെല മീ��  റീഡ�  ത�ികയിെല നിയമന�ി� േവ�ി ഒഴി�ക�  റിേ�ാ��

െച�ി�േ�ാ; ഇ�സംബ�ി�� േകാടതി വിധിെ�തിെര അ�ീ� േപായി�േ�ാ; വിശദാംശ��

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാനെ� ഉപേഭാ�ാ���് �ാ��് മീ��ക� �ാപി�വാ� ഏെത�ി�ം ക�നി�മായി

കരാറി� ഒ�ി�ി�േ�ാ; ��ത കരാറിെ�റ വിശദാംശ�� െവളിെ���ാേമാ?

അസി��് എ�ജിനീയ� ത�ിക

2116. െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ഇ.ബി. യി� അസി��് എ�ജിനീയ� ത�ികയി� ഒഴി�ക� നിലവി�േ�ാ;

(ബി) അ�� ഒ� വ�ഷം �തീ�ി�� ഒഴി�ക�െട എ�ം എ�യാണ് ;

(സി) നിലവി�� ഒഴി�ക� പി.എസ്.സി. ലി�ി� നി�ം നിക��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മാേവലി�രയിെല അസി��് എ�ിക��ീവ് എ�ിനിയ� ത�ിക

2117. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േ�ാ� മാേവലി�ര എ�ിക��ീവ് എ�ിനിയ�-�് കീഴി� എ�

അസി��് എ�ിക��ീവ് എ�ിനിയ� ത�ിക��ായി��;  നിലവി� എ� ത�ിക��്;  ഈ

മാ��ി�� കാരണം വ��മാ�േമാ;

(ബി) നിലവി� �വ��ി�� അസി��് എ�ിക��ീവ് എ�ിനിയ�മാ� എ�;  2016-17 കാല�്

എ���ായി��; ���ിതിയിേല�് മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;വ��മാ�ാേമാ?

ൈഹഡ� �റിസം

2118. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ൈഹഡ�  �റിസം െസ�റിെന ൈവദ�തി േബാ�ഡിെ� ഒ� സ�ിഡിയറി ക�നിയായി

�നഃസംഘടി�ി�െമ�ം ആയതിെ� സാധ�തക�  ഉപേയാഗെ���െമ�ം  2017-18  ബജ�്

�സംഗ�ി�  ��ാവി�തിെ� അടി�ാന�ി�  സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�െട വിശദാംശം

ന��േമാ;

(ബി) എെ��ാം സാധ�തകളാണ് ഇ�ാര��ി� സ��ാരിെ� ��ി��ത്;വിശദവിവരം ന��േമാ?



പവ�ക�് ഒഴിവാ�ാ� ��ക�ത�ക�

2119. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ജലലഭ�ത �റ��ത് ൈവദ�തി ഉ�പാദനെ� �തി�ലമായി ബാധി�െമ�ത് കണ�ാ�ി

പവ�ക�് ഒഴിവാ�ാ�  സ��ാ�  എെ��ാം ��ക�ത�കളാണ് എ��ി��ത് എ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ൈവദ�േതാ�പാദന�ിന് �തിയ പ�തിക�  ആരംഭി�ാ�  സ��ാ�  ആേലാചി��േ�ാ;

ഉെ��ി� �തിയ പ�തിക�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

െക.എസ്.ഇ.ബി �െട സാ��ിക �തിസ�ി

2120. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

െക.എസ്.ഇ.ബി �െട സാ��ിക �തിസ�ി തീ��ാ� ജന���് േമ� അധിക നി�തി

ഭാരം ന��വാ� തീ�മാനെമ��ി�േ�ാ;

െക.എസ്.ഇ.ബി-യിെല ആഡി�്

2121. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ഇ.ബി ലിമി�ഡിെ� ഏത് സാ��ിക വ�ഷം വെര�� ആഡി�കളാണ് നാളി�വെര

���ീകരി�ി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) കഴി� ര�് സാ��ിക വ�ഷെ� കണ�ക�  �കാരം േബാ�ഡി�  റവന� ക�ി

ഉ�ായി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ ;

(സി) ഉെ��ി� ��ത റവന� ക�ി നിക�വാ� എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ിരി��ത്;

(ഡി) സ��ാ�  ഓഫീ�കളി�  നി�് �ടി�ിക ഇന�ി�  പിരി�കി�ാ�  എ� �കയാണ്

ബാ�ി��ത്; ആയത് ലഭി�ാ� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്?

ൈവദ�തി ചാ�ജ് ഇന�ി� �ടി�ിക

2122. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക എസ് ഇ ബി �് ൈവദ�തി ചാ�ജ് ഇന�ി�  �ടി�ികയായി ലഭി�ാ��

�കപിരിെ����തി�� �വ��ന�ളി�െട എ� �പ ലഭി�ി��്;

(ബി) ബാ�ി ലഭി�ാ�� �ടി�ിക �ത�മായി പിരിെ����തിന് അടിയ�ര നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?



നായര�ലം വാ�� പ�ിംഗ് ��ിംഗ് േ�ഷന് പവ� അേലാേ�ഷ� അ�വ�

2123. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) നായര�ല�് ജല അേതാറി�ി�െട വാ�� പ�ിംഗ് ��ിംഗ് േക�ം �വ��ി��തിന് േവ�ി

പവ�  അേലാേ�ഷ�  അ�വലി� വാ��  അേതാറി�ി അേപ� സമ��ി�ി�േ�ാ എ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഉെ��ി� ടി അേപ�യി� സ�ീകരി� നടപടി എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

ൈവദ�തിയി�ാ� വീ�ക�

2124. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ��ല മ�ല�ി� ൈവദ�തിയി�ാ� വീ�ക� ഉ�തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഗാ�ഹിക ൈവദ�തി കണ�� ലഭി��തിനായി (വ��ല മ�ല�ി�) ഏെത�ി�ം അേപ�

ലഭി�ി�േ�ാ;ഉെ��ി�  ൈവദ�തി കണ��  ന���തി�� തട�ം എ�ാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ?

സഹകരണ േമഖലയിൽ േനാ�നിേരാധനം

2125. �ീ.���ര ര�ാകര�

,, 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) േനാ�നിേരാധനം സഹകരണേമഖലെയ ഏെതാെ� തര�ി�  ബാധി�െവ�് കഴി� ഒ�

വ�ഷെ� അ�ഭവ�ിെ� അടി�ാന�ി� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) േനാ�നിേരാധനം �ല�� െക�തികെള അതിജീവി��തിന് എെ�ാെ� നടപടിക�

സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) േനാ� നിേരാധനം �ല�� �ീണം മറികട��തിന് �ഖ�ാപി� നടപടിക� എ�േ�ാളം ഫലം

ക�െവ�് വിലയി��ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

സഹകരണ േകാ���് �േ�ാ�് വ� നി�േ�ശ��

2126. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�

,, ജി.എസ്.ജയലാ�

�ീമതി ഗീതാ േഗാപി



�ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈയിെട നട� സഹകരണ േകാ���്,സഹകരണ േമഖലെയ ശ�ിെ����തിന്

എെ�ാെ� നി�േ�ശ�ളാണ് �േ�ാ�് വ�െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സഹകരണ േമഖലയിെല ജീവന�ാ�െട കാര��മത വ��ി�ി��തിേല�ായി സഹകരണ

ആഡി�് സംവിധാനം ഉട�വാ���തിന് ആേലാചി��േ�ാ;

(സി) സഹകരണ േകാ���് എ� വ�ഷം ��േ�ാഴാണ് നട��െത�ം ആയതിെ�

ഉേ�ശ�ല���െളെ��ാെമ�ം വ��മാ�േമാ?

െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ യ��ിെ� ഭാഗമായി സഹകരണ വ��് നട�ിലാ�� പ�തി

2127. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ യ��ിെ� ഭാഗമായി വിദ�ാലയ�െള നവീകരി��തിന് സഹകരണ വ��്

നട�ിലാ�� പ�തി�െട വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തിയി�  മാേവലി�ര നിയമസഭാ മ�ല�ിെല ഏെത�ാം ��കെളയാണ്

ഉ�െ���ിയി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത പ�തി ആരംഭി��തി�� കാലതാമസം ഒഴിവാ��തിന് സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�

വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ��ത പ�തി എ�് ആരംഭി�വാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

സഹകരണവിജില�സിെ� �വ��നം

2128. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സഹകരണേമഖലയിെല അഴിമതി�ം ത�ി�ം തട��തിന് സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�

എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) സഹകരണ വിജില�സിെ� �വ��നം ��ികരമാേണാ;  അെ��ി�  ��ത വിഭാഗ�ിെ�

�വ��നം ഊ��ിതെ���വാ�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

'നിേ�പ ഗ�ാര�ി �ീം'

2129. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം സഹകരണേമഖലെയ ശ�ിെ����തിനായി

'നിേ�പ ഗ�ാര�ി �ീം'  നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;  ഇതി�െട എ� േകാടി �പ�െട



നിേ�പസമാഹരണം നട�ാ� കഴി�ി��്;

(ബി) ��ത കാലയളവി�  സഹകരണ റി�് ഫ�് പ�തി �കാരം എ�േപ��് ധനസഹായം

ന�കിയി��്; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത റി�് ഫ�് പ�തി സഹകരണ േമഖല�െട വിശ�ാസ�ത നിലനി��ാ�  സഹായി�

എ�ത് സംബ�ി�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ ?

െക എസ് ആ൪ ടി സി െപ�ഷ�- സഹകരണ ബാ�കൾ വഴി .

2130. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �രിതമ�ഭവി�� െക എസ് ആ൪ ടി സി െപ�ഷ�കാ��് സഹകരണ ബാ�ക�ം മ�

സഹകരണ �ാപന��ം വഴി െപ�ഷ� ന��വാ�� പ�തി എ� നട�ിലാ�ി;

(ബി) ആയ�വഴി എ� െപ�ഷ�കാ��് െപ�ഷ� ലഭി�ം എ�ം ഇവ��് സഹകരണ �ാപന��

െപ�ഷ�  നല്��� സംബ�ി�് സ��ാ�  ന�കിയ നി�േ�ശ��  എെ��ം

(നി�േ�ശ��െട പക�� സഹിതം) വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത സ��ാ� നി�േ�ശം നട�ാ�ാനായി സഹകരണ ബാ�ിന് സ��ാ� ന�േക�ി വ��

�ക എ�;

(ഡി) സഹകരണ �ാപന�ളി�  സ��ാ�  നി�േ�ശമായ സീേറാ ബാല�സ് അ�ൗ�് എ�ത്

മറികട�് പല �ാപന��ം ��ത�  �ക ഈടാ�ിയത് സ��ാരിെ� ��യി�െ��േവാ;

എ�ി� ഇ�രം ���ിക� തട�വാ�ം സം�ാന�ാകമാനം ഒേര രീതിയിെല നടപടി�മം

ഉറ�വ��ാ�മാ�� എ� നടപടിക� സ�ീകരി�ം എ�ം വ��മാ�േമാ?

ഹരിതം സഹകരണം പ�തി

2131. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�

,, ജി.എസ്.ജയലാ�

,, വി.ആ�. �നി� �മാ�

�ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഹരിതം സഹകരണം എ� േപരി�  പ�തി നട�ാ��േ�ാ;  ��ത പ�തി�െട ഉേ�ശ�

ല���� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) പ�തിയി�െട ഉ�പാദി�ി�� പ��റിക�ം മ�ം ��ി��തി�� േഗാഡൗ�  സൗകര�ം

വ��ി�ി��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി��െത�് അറിയി�ാേമാ?

റി�് ഫ�് പ�തി ആ��ല�ം ലഭി��തിെല കാലതാമസം



2132. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള സഹകരണ റി�് ഫ�് പ�തി �കാര�� ആ��ല�ം ലഭി��തി� വലിയ കാലതാമസം

േനരി�� സാഹചര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) റി�് ഫ�് പ�തിയി� അംഗ�ളായി��വ� വാ�ാ കാലാവധി��ിേലാ കാലാവധി കഴി�്

ആറ് മാസ�ി��ിേലാ മരണെ��ാ�  ആ�ിത��് ലഭി�� ആ��ല���

എെ�ാെ�യാണ്;

(സി) ഇേ�ാഴെ� സാഹചര��ി�, ആ��ല�ം ൈവ��തിെ� ഫലമായി പലിശ ഇന�ി� വ��

വ��നവ് �ലം ആ�ിത���ാ�� �യാസ�� പരിേശാധി�േമാ;

(ഡി) സഹകരണ ബാ�കളി�  നി�് േലാെണ��,  റി�് ഫ�ി�  അംഗ�ള�ാ�വ�  വാ�ാ

കാലാവധി��ിേലാ അതി� േശഷേമാ മരണെ��ാ� ആ�ിത��് േലാ� തിരി�ടവി� ലഭി��

ഇള�ക�ം മ�് ആ��ല���ം എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�േമാ?

േകരള ബാ�്

2133. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള ബാ�് �പീകരണ�ിന് റിസ�വ് ബാ�ിെ� അംഗീകാരം ലഭി��തിന് േവ�ി സ��ാ�

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

(ബി) േകരള ബാ�് �പീകരണേ�ാ��ടി അധികം വ�� ജീവന�ാ�െട െതാഴി�  ന�െ��െമ�

ആശ� �രീകരി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

സഹകരണ ബാ�ക�െട കി�ാ�ടം

2134. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ

സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള ബാ�് �പീകരണ�ിെ� ഭാഗമായി സഹകരണ ബാ�ക�െട കി�ാ�ട�ിെ� ശതമാനം

�റ��തിന് സം�ാന സഹകരണ ബാ�് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിെ� ഭാഗമായി വ� ഈ�വ�് പണം കടം എ��ി�് �ട�ം വ��ിയവ��് ജ�ി േനാ�ീസ്

അയ�ി�േ�ാ;വ��മാ�േമാ

(സി) റ�റിെ��ം കാ�ഷിേകാ����െട�ം വിലയിടിവ് �ലം ��ി��� സാധാരണ�ാ��് �ടി�ിക

അട�തീ��വാ�  സാവകാശം ന�കാെത ജ�ി നടപടികളിേല�് േപാ��ത്

ഒഴിവാ�േമാ:വ��മാ�ാേമാ?

സം�ാന സഹകരണ ബാ�്/ജി�ാ സഹകരണ ബാ�ക�



2135. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സഹകരണ ബാ�്/ജി�ാ സഹകരണ ബാ�ക�  എ�ിവ വഴി ഈ സ��ാ�

കാലയളവി� എ� �ക വാ�യായി അ�വദി�; ബാ�ക� തിരി�് വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��സ��ാ� ന�കിയ വാ�കളി� ഇതിനകം അട�ാ��ം പിരി�കി�ാ��� വാ�ാ�ക എ�

എ�ം ഈ സ��ാ� കാലയളവിേലത് എ� എ�ം ബാ�ക� തിരി�് വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) പിരി� കി�ാ�� വാ�ാ�ക പിരിെ���ാേനാ അെ��ി� വ�വകക� ക�െക�ാേനാ ആയി

സഹകരണ വ��് എ� നടപടിക� സ�ീകരി� വ��; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

സഹകരണ ബാ�ിൽ �ാ��്/കാഷ�� ത�ിക

2136. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ

സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ം ജി�ാ സഹകരണ ബാ�ിെ� ശാഖകളി�  �ാ��്/കാഷ��  ത�ിക  (െസാൈസ�ി

ക�ാ�)യി� നിലവി� നി�യി�ി�� ഒഴി�ക�െട എ�ം എ�െയ�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) ��ത ഒഴി�ക� പിഎസ്.സി �് റിേ�ാ�� െച�ി�േ�ാ;

(സി) റിേ�ാ�� െച�ി�ിെ��ി� ��ത ഒഴി�ക� റിേ�ാ�� െച�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�തിയ േസാ�് െവയ� സംവിധാനം

2137. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ാഥമികസഹകരണ സംഘ�ളി�  അ�ൗ�ിംഗി�് േവ�ി �തിയ േസാ�്

െവയ� സംവിധാനം ഏ�െ���വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഏത് േസാ�് െവയ� ആണ് െകാ�് വ��ത്;  അതിെ� �ധാന സവിേശഷതക�

എെ�ാെ�െയ�് വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) ൈപല�് പ�തിയായി ഈ േസാ�് െവയ� എവിെടെയ�ി�ം നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; ഇ�വഴി പണം

ന�െ��െമ� ആശ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി�  ��മ�രീതിയി�  �തിയ േസാ�് െവയ�  സംവിധാനം നട�ിലാ�വാ�ം ജന��െട

ആശ� അക�വാ�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ജി�ാസഹകരണ ബാ�്

2138. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ജി�ാസഹകരണ ബാ�് �ാ��്  /  കാഷ��  ത�ികയി�  എ� േപെര സഹകരണ ബാ�ക�

നിയമി�ി��് ; ജി� തിരി�ളള കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ജി�ാസഹകരണ ബാ�ിേല�് �തിയ നിയമനം േവെ�� തീ�മാനം സഹകരണ വ��്

എ��ി�േ�ാ; ആയതിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ജി�ാ ബാ�ക�  �തിയ �ാ�ക�  ആരംഭി��തി�ം �ാഫ് പാേ��  പരി�രി��തി�ം

സ��ാ� നിയ�ണം ഏ�െ���ിയി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

വ�ാജ�മാണ�� ന�കി സഹകരണ ബാ�കളി� നി�ം േലാ�

2139. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ

സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സഹകരണ ബാ�ക�െട�ം ജി�ാ സഹകരണ ബാ�ക�െട�ം അ�ബ�

ബാ�ക�െട�ം നാളി�വെര�� കി�ാ�ടം എ�െയ�് ജി� തിരി�� വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) വ�ാജവിലാസം ന�കി േലാ�ക�  സംഘടി�ി�വ�െട േപരി�  നടപടിക�  സ�ീകരി�ാ�േ�ാ;

ഇ�ര�ി� നടപടി�് വിേധയരായവ�െട വ��മായ വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) വ�ാജവിലാസ�ം, വ�ാജ�മാണ��ം, വ�വിന് അമിതവില കാണി�ം േലാ� സംഘടി�ി�ത് വഴി

സഹകരണ ബാ�ക��് ഉ�ായ ന�ം എ�െയ�് ജി� തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�േമാ?

ത�മംഗലം സ�വീസ് സഹകരണ ബാ�ിെല അഴിമതി

2140. �ീ.െക. �����ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചി��  താ��ിെല ത�മംഗലം സ�വീസ് സഹകരണ ബാ�ിെല അഴിമതി സംബ�ി�്

എെ�ാെ� അേന�ഷണ�ളാണ് നാളി� വെര നട�ിയി��ത്;  ഇതിെല ��ധാന

കെ���ക� എെ�ാെ�യാണ്; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതി� ഇേ�വെര സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സ�വീസ് ഏരിയ�് �റ�് ��ത ബാ�് വാ� ന�കിയതി� എ�് നടപടിയാണ് സഹകരണ

വ��് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;  ഇ� സംബ�ി�് നട�ിയ അേന�ഷണ��െട

പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ?

ഭ�ണ കാ�ീ�ക� നട�ാ� ജീവന�ാ�െട സഹകരണ സംഘ��

2141. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ജി�ാ കളേ��ക�, െസ�േ�റിയ�് �ട�ിയ സ��ാ� �ാപന�ളിെല ഭ�ണ

കാ�ീ�ക� നട�ാ� ക�േ�ഷ�ക� �ണി�േ�ാ� ജീവന�ാ�െട സഹകരണ സംഘ���്

��ഗണന ന��� രീതി നിലവി�േ�ാ ;



(ബി) ഇ�ര�ി� ജീവന�ാ�െട േമഖലയി� �വ��ി�� സഹകരണ സംഘ���് കാ�ീ�ക�

നട��തിന് ��ഗണന ന��� കാര�ം പരിഗണി�േമാ ?

ഒ��ാലം മ�ല�ിെല നീതിേ�ാ�ക�

2142. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം സഹകരണ �ാപന�െള �ന:��രി��തിനായി

എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) വിപണി ഇടെപട�ക� നട�ി അവശ�സാധന��െട വിലനിയ�ണം നട�ി� വ���തിനായി

എെ��ാം നടപടിക� ആണ് സ�ീകരി�െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഒ��ാലം അസം�ി നിേയാജകമ�ല�ി� നിലവി� എ� നീതിേ�ാ�ക� �വ��ി���്;

വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(ഡി) ഒ��ാലം മ�ല�ിെല നീതിേ�ാ�ക�  ഇ�ാ� പ�ായ�കളി�  നീതിേ�ാ�ക�

ആരംഭി��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

സഹകരണ വ��് �േഖന �ാ��് �ാസ് �ം

2143. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സഹകരണ വ��് �േഖന ��കളി�  �ാ��് �ാസ് �ം നി��ി� ന��� പ�തി ഈ

വിദ�ാഭ�ാസ വ�ഷ�ി� നട�ിലാ�വാ� സാധി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �ാ��് �ാസ് �ം �ാപി��തി�� കംപ���ം അ�ബ� ഉപകരണ��ം ന���തിന് ഏത്

ഏജ�സിെയയാണ് �മതലെ���ിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

വാ�ാ �ടി�ിക എ�തി���തിന് നടപടി

2144. �ീമതി �. �തിഭ ഹരി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

��തരമായ േരാഗം ബാധി�് യാതന അ�ഭവി��വ�ം,  ��ംബനാഥ�  മരണെ����ലം

���മാ�ം വ�മാന േ�ാത�് നില�വ�മായി��വ�  സഹകരണ�ാപന�ളി�  നി�ം

എ��ി�� വാ�ാ �ടി�ിക എ�തി���തിന് നിലവി�  വ�വ��േ�ാ;  എ�ി�

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

സഹകരണ ബാ�ക� വഴി െക. എസ്. ആ�. ടി. സി. െപ�ഷ�



2145. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.  എസ്.  ആ�. ടി.  സി  -  �െട െപ�ഷ� സഹകരണ ബാ�ക� വഴി വിതരണം െച��

പ�തിയി� എ� സഹകരണ ബാ�ക� പ�ാളികളായി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) െപ�ഷ�  വിതരണ�ിനായി എ� േകാടി �പയാണ് സഹകരണ ബാ�ക�  �ഖാ�ിരം

അ�വദി�െത�് വ��മാ�േമാ?

സഹകരണ �ാപന��� വ�ി�� ധനന�ം

2146. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ചില സഹകരണ �ാപന�ളി�  ജീവന�ാ�  �മേ��ം അഴിമതി�ം

പണാപഹരണ��െ�െട�� ത�ി�ക�  നട���ം അതിെ� ഭാഗമാ���ം

��യി�െ��േവാെയ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത ത�ി�ക�  കെ��ി തട�വാ�ം ���ാ�െ�തിെര ക�ശന നടപടിക�

സ�ീകരി��തി�മായി ഈ സ��ാ� എ� നടപടിക� സ�ീകരി�വ��െവ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ സ��ാ�  കാലയളവി�  ഇ�ര�ി�� �ത�വിേലാപം കാണി� എ� ഉേദ�ാഗ�െര

കെ��ിെയ�ം എ� നടപടിക� സ�ീകരി�െവ��ളള വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത അേന�ഷണ�ളി�െട സഹകരണ �ാപന��� വ�ി�� ധനന�ം എ�െയ�ം

വ��മാ�േമാ?

ക�� ജി�ാ സഹകരണ ബാ�ി� �ാ�് മാേനജ�

2147. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ക��  ജി�ാ സഹകരണ ബാ�ിെല �ാ�് മാേനജ�  ത�ികയിേല�്  15  ഒഴി�ക�

നിലവി��ായി�ം പി.എസ്.സി.  നിയമന �പാ�ശ ന���ി� എ�ത് കണ�ിെല��്

ഉേദ�ാഗാ��ിക��് നിയമനം ന���തിനാവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സഹകരണ �ാപന�ളിെല ഉേദ�ാഗ��െട �വ��ന��

2148. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സം�ാന സഹകരണ ബാ�് ഉ�െ�െട�� സഹകരണ �ാപന�ളിെല

ഉേദ�ാഗ��െട �വ��ന�ളി�  സഹകാരികളായ അംഗ���് യഥാസമയം േസവനം

ലഭ�മാകാ��ം േമാശമായ െപ�മാ��ം നട��തായ പരാതിക� പരിഹരി�ാ�ം ഫല�ദമായ

േസവനം ഉറ�വ��ാ�മായി സഹകരണ വ��് എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�വ�� എ�്



വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� കാലയളവി� ഇ�ര�ി� എ� േപ�െട േപരി� പരാതിക� ലഭി�; ഇതി� എ�

േപ�െ�തിെര നടപടിക� സ�ീകരി�; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

സ�ർ� പണയ വാ� ത�ി�കൾ തട�വാൻ നടപടി

2149. �ീ.േറാഷി അഗ�ി�

,, പി.െജ.േജാസഫ്

,, േമാ�സ് േജാസഫ്

േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� സഹകരണ ബാ�കളിെല�ം സംഘ�ളിെല�ം സ�ർ� പണയ വാ� ത�ി�കൾ

തട�വാൻ സഹകരണവ��് എെ��ാം നടപടികൾ സ�ീകരി�വ�� എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) സഹകരണ �ാപന�ളിൽ ഇ�് ��ി�ി�� പണയ ഉ��ടിക�ം േബാ�ക�ം സർ�ാർ

പരിേശാധി�് �ത�ത വ��ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഇ�രം പരിേശാധനക� ഇട�ിെട നട�ക�ം ആയ�പാലി�ാ� സംഘ��െ�തിെര നടപടി

ൈകെ�ാ�ക�ം െച�േമാ?

ഹൗസ് േബാ�കളിെല മാലിന� നി��ാ��ന സംവിധാന��

2150. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് കായ�  �റിസം േ�ാ�ാഹി�ി��തിെ� ഭാഗമായി �വ��ി�� ഹൗസ്

േബാ�കെള സംബ�ി�് സ��ാരിെ� പ�� കണ�ക�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) എ�ാ ഹൗസ് േബാ�ക��ം രജിേ�ഷ�േ�ാ;  രജിേ�ഷ�  ന���തിന് എെ��ാം

മാനദ��� പാലിേ����്; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇ�രം മാനദ���  �ത�മായി പാലി���് എ�റ�വ���തിന് പരിേശാധനക�

നട�ാ�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഹൗസ് േബാ�ക�െട ബാ�ല�ം നിമി�ം കായ�കളി� മാലിന�ം വ��ി���ം അ��ലം മ��

സ��് �റ���ം പരിഹരി��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാമാണ്; വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) മാലിന� നി��ാ��ന സംവിധാന��  (�ചി�റി മാലിന�ം അട�ം)  സം�രി��തിന്

സംവിധാനമി�ാ� ഹൗസ് േബാ�കെള നിയ�ി��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാമാണ്;

(എഫ്) ഇവ ഇ�ാ�തിെ� േപരി� എ� ഹൗസ് േബാ�ക�െ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�;  വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ?

വിേനാദ സ�ാര േക��ളി� ��ത� സൗകര�ം



2151. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഏ��ം ��ത� വിേനാദ സ�ാരികെള�� വിേനാദ സ�ാര േക�ം ഏതാണ്;

(ബി) വിേനാദ സ�ാരികെള ��തലായി ആക�ഷി�� രീതിയി�  വിേനാദ സ�ാര േക��ളി�

��ത� സൗകര�ം ഏ�െ����തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി�  2018-19  �  ഏെത�ാം വിേനാദ സ�ാര േക��െളയാണ് ഇ�ാര��ിനായി

പരിഗണി�ി��ത്എ�റിയി�ാേമാ?

�റിസം േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�

2152. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം �റിസം േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് സ�ീകരി�

നടപടിക� എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന�് എവിെടെയ�ാമാണ് അഡ��� �റിസം നിലവി��െത�് വ��മാ�േമാ?

േട�് എ േ��് പ�തി

2153. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ�

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ

സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിേനാദ സ�ാരിക��് അ��േദശീയ നിലവാര�ി�� ഭൗതിക സൗകര���

ഒ���തിനായി െകാ�വ�  'േട�് എ േ��്'പ�തി �വ��ന��െട �േരാഗതി

വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) എ� പ�തിക�  നട�വാനാണ് ഉേ�ശി�െത�ം എ�െയ��ിന് ഭരണാ�മതി

ലഭി�ി�െ��ം എ� നി��ാണ ���ിക� ���ീകരി�ി�െ��ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േട�് എ േ�ക് പ�തിയി� ഉ�െ���ി എ� �കയാണ് വിേനാദ സ�ാര വ��് ഇതിേനാടകം

െചലവഴി�െത�ം ആെക എ� �കയാണ് വകയി��ിയെത�ം കണ�ക� ന�കാേമാ;

�റിസം േമഖലയിെല അടി�ാന സൗകര� വികസനം

2154. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �റിസം േമഖലയിെല അടി�ാന സൗകര��� വികസി�ി��തിന് ഈ സ��ാ� ആവി�രി�

പ�തിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) 13-� പ�വ�ര പ�തി�ാല�് �റിസം േമഖലയി�  എ� െതാഴിലവസര��



��ി�വാനാണ് ല��മി�ി��ത്; അതിനായി നട�ിലാ�� പ�തിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(സി) �റിസം േമഖല�െട അടി�ാന സൗകര�വികസന�ിനായി കി�ബി�െട സാധ�തക�

�േയാജനെ���വാ� കഴി��േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

സ�േദശ് ദ�ശ� പ�തി

2155. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ�

െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��

�ീ. എ� .എ.െന�ി��്

,, എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക� സ��ാരിെ� സ�േദശ് ദ�ശ�  പ�തി �കാരം േകരള�ിന് വകയി��ിയി��

�കെയ�യാണ്; ഇതി� അ�വദി� �കെയ�;

(ബി) ഈ പ�തിയി�  ഉ�െ���ി �റിസം വ��് ���ീകരി�ാ�േ�ശി�� ���ിക�

ഏെതാെ�യാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഈ ���ിക�െട നി��ഹണം ഏത് ഏജ�സിെയയാണ് ഏ��ി�ിരി��െത�ം ഇവ�െട

നിലവിെല അവ� എെ��ം വിശദമാ�ാേമാ?

മല�റം ജി�യി� �റിസം വ��് നട�ിലാ�ിയ വിവിധ പ�തിക�

2156. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തിന് േശഷം മല�റം ജി�യി� �റിസം വ��് നട�ിലാ�ിയ

വിവിധ പ�തിക� വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) ജി�യി� �തിയ പ�തിക� നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) മല�റം േകാ���ി�ം മിനി ഉൗ�ിയി�ം �തിയ �റിസം പ�തി നട�ിലാ�ാ�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം െവളിെ���ാേമാ?

ഇേ�ാ�റിസം

T 2157.�ീ.സി. ദിവാകര�

,, ആ�. രാമച��

,, ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

,, വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഇേ�ാ�റിസം പ�തി നട�ാ��ത് എവിെടെയാെ�യാെണ�് അറിയി�േമാ;



(ബി) ഇേ�ാ�റിസം പ�തി �േദശ�� െതരെ����തിെ� മാനദ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) വിേനാദസ�ാര�ിനായി പല േക��ളി�ം ഉ�െ�ാ�ാ��തിലധികം ആ�ക�  എ��ത്

പരി�ിതിെയ േദാഷകരമായി ബാധി�െമ�ത് കണ�ിെല��് എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി��െത�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) ഇ�രം േക��ളി�  വിേനാദസ�ാരിക��് �ര�ിതമായി സ��ശി��തി�ം തിര�്

നിയ�ി�് അപകട�� ഒഴിവാ��തി�ം സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�േമാ?

െക.ടി.ഡി.സി. നട�ാ�� �റിസം വികസന �വ��ന��

2158. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി

,, െക. ബാ�

,, പി.വി. അ�വ�

,, െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� �റിസം വികസന�ിനായി േകരള �റിസം െഡവല�്െമ�് േകാ��േറഷ�

നട�ിവ�� �വ��ന�� പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തിന് േശഷം ��ത േകാ��േറഷ� �ഖാ�രം നട�ിവ��

�വ��ന�� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) 2018-19  െല സം�ാന ബജ�ി�  �റിസം വികസന�ിനായി നീ�ി വ�ി�� �ക�െട

വിശദാശം�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) �റിസം വികസന�ിനായി േക�സ��ാരി�  നി�് സാ��ിക സഹായം ലഭി��േ�ാ;

ഉെ��ി� വിശദമാ�േമാ?

േകരള �റിസം ഡവല�്െമ�് െസാൈസ�ി �ാ���് വിേ��ക�

T 2159.�ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഷി�ം �റിസ�ം സംേയാജി�ി�് േകരള �റിസം ഡവല�്െമ�് െസാൈസ�ി �ാ���്

വിേ��ക� ആരംഭി�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) എ�ി�  �ാ���് വിേ��ക�  ആരംഭി�ാ�േ�ശി�� ജി�ക�, �ല��  എ�ിവ

വ��മാ�േമാ;

(സി) ഓേരാ വിേ�ജി�ം നട�ാ�ാ�േ�ശി�� പ�തിക� ഏെത�ാെമ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത പ�തിക�  നട�ാ��തിന് അംഗ�െള െതരെ����തി�� മാനദ���

എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ഇ) െതരെ���െ���വ��് എെ��ാം പരിശീലനമാണ് ന���െത�് വ��മാ�േമാ?



തീ��ാടന �റിസം

2160. �ീ.രാ� എ�ഹാം

,, െക.ഡി. �േസന�

,, എസ്.രാേജ��

�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ

സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തീ��ാടന �റിസം േ�ാ�ാഹി�ി�ാ�� േക� �റിസം വ��ിെ� സ�േദശിദ�ശ�

പ�തിയി�െ���ി േകരള�ി� നട�ാ�� േ�� വികസന പ�തിക� ഏെതാെ�യാണ്;

(ബി) ഇൗ പ�തിക� ഓേരാ�ിെ��ം അട�� �ക�ം, നി�വഹണ ഏജ�സി�ം, ���ിയാേ��

കാലാവധി�ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) വിേദശ രാജ��ളി� നി�ം മ� സം�ാന�ളി� നി�ം ഉ�െ�െട ദശല��ണ�ിന് ഭ��

തീ��ാടനം നട�� ശബരിമല�് േദശീയ തീ��ാടന േക�ം എ� പദവി േക� സ��ാ�

ന�കിയി�േ�ാ;  ശബരിമല തീ��ാടനം �ഗമമാ��തി�് തി��തി മാ�ക പരിേശാധി�ാ�

തീ�മാനമായി�േ�ാ; വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ?

�റിസം വികസന�ിന് കായേലാര േറാ�ക�െട നി��ാണം

2161. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �റിസം വികസന�ിെ� ഭാഗമായി കായേലാര േറാ�ക�  നി��ി��തിന് പ�തി�േ�ാ;

വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ക�നാഗ��ി നിേയാജകമ�ല�ിെല കേ��ി കായലിെ� തീരേ�ാ� േച��� �മി

ഉപേയാഗെ���ി േറാഡ് നി��ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദീകരി�േമാ?

കായം�ളം കായേലാര �റിസം പ�തിക�

2162. �ീമതി �. �തിഭ ഹരി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആല�ഴ െമഗാ�റിസം പ�തി�െട ഭാഗമായി കായം�ളം കായേലാര �റിസം പ�തിക�

���ീകരി�ി�� സാഹചര��ി�  ഇതിെ� �വ��ന��  ഏെ���് നട��തിന്

ഡി.ററി.പി.സി. െയ �മതലെ����തിനാവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) പ�തി �േദശ�് നിലവി� ഇ�വെരയാ�ം ൈവദ�തി കണ�� ലഭ�മായി�ി� എ�� വ�ത

��യി�െ��ി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) എ�ി� ഇതി�� കാരണം എ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ൈവദ�തി കണ��  അടിയ�രമായി ലഭ�മാ�ി പ�തി എ��ം േവഗം നാടിന്



സമ��ി��തി�േവ�ി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ബി.ആർ.ഡി.സി. �െട അധീനതയി�ളള �ാപന��

2163. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബി.ആർ.ഡി.സി.  �െട അധീനതയി�ളള�ം �റിസം വ��് വഴി ൈകമാ�ം െച� കി�ിയ�മായ

എ� �ാപന��  ബി.ആർ.ഡി.സി.  പാ�ം/ലീസ്/വാടക�് ന�കിയി��്;  ഈ

�ാപന���് എ� �പയാണ് �തിമാസ/വ�ഷ പാ�ം/ലീസ്/വാടക എ�് അറിയി�ാേമാ ;

(ബി) ഏെതാെ� വ��ിക��ം �ാപന���മാണ് ഇ�ര�ി�  ഇവ ന�കിയി�ളളെത�ം

ഇവ�െട കാലാവധി എ�െയ�ം വ��മാ�ാേമാ?

മലനാട്-മലബാ� �യിസ് �റിസം െ�ാജ�്

2164. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

വട�� മലബാറിെ� വിേനാദസ�ാര വികസന�ിന് ഊ�� ന�കിെ�ാ�് കാസ�േഗാഡ്,

ക�ൂ�  ജി�കളിെല നദികെള�ം കായ�കെള�ം ഉ�െ���ിെ�ാ�് സ��ാ�  നട�ിലാ�ി

വ�� മലനാട്-  മലബാ�  �യിസ് �റിസം െ�ാജ�ിെ� ഭരണാ�മതി ലഭി� ���ിക�െട

വിശദാംശ��ം �വ��ന�േരാഗതി�ം അറിയി�ാേമാ?

പാപനാശം കട��ീര�ം ��ക�ം ആക�ഷകമാ�ാൻ പ�തിക�

2165. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ��ലയിെല പാപനാശം കട��ീര�ം ��ക�ം സംര�ി��തി�ം ആക�ഷകമാ��തി�ം

�റിസം വ��് എെ��ി�ം പ�തിക�  ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  ആയതി�� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) വ��ല വിേനാദ സ�ാര േക��ിേല�് വിേദശിക�ം സ�േദശിക�മായ സ�ാരികെള

ആക�ഷി��തിന് ആവശ�മായ എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി� വ��ത് എ�്

വ��മാ�ാേമാ?

െച�� വലിയ�ളം �റിസം േ�ാജ�്

2166. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) െന�ാ�ി�കര നിേയാജക മ�ല�ിെല െച��  വലിയ�ളം േക�മാ�ി �റിസം േ�ാജ�്

നട�ിലാ��തിനായി �ലം സ��ശി�് വിശദമായ ഡി.പി.ആ� ത�ാറാ�ാ� തി�വന��രം

ഡി.ടി.പി.സി.  �് എം.എ�.എ.�ം െച��  പ�ായ�ം ന�കിയ നിേവദന�ിെ�

അടി�ാന�ി� എ�് നടപടിക� എ�� എ� വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) വി�തമായ െച��  വലിയ�ളം ജലാശയം �റിസം ഡി�ാ��്െമ�ിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

എ�ി�  ഇവിെട �റിസം വികസന�ിനായി എ�് നടപടിയാണ് �റിസം വ��് നട�ാ�ാ�

േപാ��ത്; എ�് പ�തിയാണ് വ��് ആവി�രി�ാ� ഉേ�ശി��ത് എ�് വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) െച�� വലിയ�ളം �റിസം പ�തി�െട ഡി.പി.ആ� 2018 മാർ�് 31� ��് ���ീകരി�ാ�

സാധി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

�സിരീസ്-െകാ�ി ബിനാെല

2167. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �സിരീസ്-െകാ�ി ബിനാെല�െട �ിരം േവദി�ായി  2017-2018  ബജ�ി�  2  േകാടി

അ�വദി�ി�ളള േഫാ��് െകാ�ിയിെല ആ�ി�വാ�  സ��യ�ം ക�ാ�യാ��ം അട�ം  5

ഏ�� �ലം ഏെ����തിനായി സ�ീകരി�ി�ളള നടപടിക� എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് എെ��ാം നടപടികളാണ് ���ിയാ�ാ�ളളെത�് വ��മാ�ാേമാ;ഇ�

സംബ�ി�ിറ�ിയ  18.5.2017െല  235/2017/TSM  ന��  ഉ�രവിെ� പക��്

ലഭ�മാ�ാേമാ?

നില�� മ�ല�ി� �റിസം വികസന�ിന് പ�തി

2168. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

നില�� മ�ല�ി� �റിസം വികസന�ിനായി ഏെതാെ� പ�തികളാണ് നട�ിലാ�ക എ�്

വിശദമാ�ാേമാ?

വാടാന�ളളി ബീ�ിെ� സൗ�ര�വ��രണ�ിന് പ�തി

2169. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

�റി�ക�െട ആക�ഷണേക�മായ മണ��  മ�ല�ിെല വാടാന�ളളി ബീ�ിെ�

സൗ�ര�വ��രണ�ിന് എെ��ി�ം പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;വിശദാംശ��

അറിയി�ാേമാ?



ആ�ി�� വലിയ��ിൽ �റിസം േകാ�ക� ആരംഭി�വാ�� നിേവദനം

2170. �ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ�ി��  വലിയ��ിെല �റിസം വ��ിെ� ഉടമ�തയി�� �ല�് �റിസം േകാ�ക�

ആരംഭി�ണെമ� നിേവദനം ലഭ�മായി�േ�ാ;

(ബി) ഇതി�� അടി�ാന സൗകര�ം ഉേ�ാെയ�് വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(സി) േകാ�് ആരംഭി�വാൻ സ�ീകരി� നടപടി വിശദമാ�േമാ?

നീല�റി�ി ��� സീസണിൽ വിേനാദസ�ാരികെള ആകർഷി�ാൻ നടപടി

2171. �ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നീല�റി�ി ��� സീസ�  ആയതിനാ�  ��ാർ േമഖലയിേല�് ��ത�

വിേനാദസ�ാരികെള ആക�ഷി��തി�ം അവ��േവ� സൗകര���  ഏ�െ����തി�ം

നടപടിക�  എെ��ി�ം സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;ആയതിെന സംബ�ി�

വിശദവിവര�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇെ��ി� ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

വിേദശ �റി�കെള ആക�ഷി��തിന് �തിയ സംരംഭ��

2172. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

2017-18  സാ��ിക വ�ഷ�ി�  ��വ�ഷെ� അേപ�ി�് �റിസം േമഖലയി��ായ

�േരാഗതിെയ�റി�് വ��മാ�ാേമാ;  വിേദശ �റി�കെള ആക�ഷി�� എെ�ാെ� �തിയ

സംരംഭ�� ആണ് സ��ാ� ആരംഭി�ി��ത് എ�റിയി�ാേമാ?

േദവസ�ം േബാ�ഡ് േ���ളി� ഹരിതേ��ം പ�തി

2173. �ീ.െക.�രളീധര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദവസ�ം േബാ��ക�െട കീഴി�� ഏെതാെ� േ���ളിലാണ് ഹരിതേ��ം പ�തി

നട�ിലാ�ിയി��ത്;  ഈ പ�തിയി�  എെ�ാെ� കാര��ളാണ് ഉ�െ���ിയി��െത�്

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) േദവസ�ം േബാ��ക�െട കീഴി�� േ���ളി� ഹരിതേ��ം പ�തി നട�ിലാ��തിേല�ായി

ക�ി�ിക�  �പീകരി�ി�േ�ാ;  ഈ പ�തി നട�ിലാ��തിന് ൈഹേ�ാടതി�െട അംഗീകാരം



േനടിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) േ���മി േ��ാവശ�����ാെത മെ�ാ�ി�ം ഉപേയാഗി�ാ�  പാടി�ാെയ��

ൈഹേ�ാടതി വിധി ��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

േദവസ�ം േബാ�ഡ് േ���ളിെല വ�മാന�ം വിനിേയാഗ�ം

2174. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദവസ�ം േബാ��ക�െട അധീനതയി�� േ���ളിെല വ�മാനം സംബ�ി�് വിലയി���

നട�ിയി�േ�ാ;

(ബി) േദവസ�ം േബാ��ക�െട അധീനതയി�� േ���ളിെല വ�മാനം ഏെത�ാം

ആവശ����ാണ് വിനിേയാഗി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) നിരാലംബരായ േരാഗിക�െട പരിചരണ�ിന് ��ത �ക വിനിേയാഗി��തിന് സാധ�മാ�േമാ;

എ�ി� അ�ാര�െ��റി�് ആേലാചി�േമാ?

ശബരിമല തീ��ാടക��് അ��േദശീയ നിലവാര സൗകര���

2175. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ�

,, അ�� �കാശ്

,, വി.പി.സജീ��

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ശബരിമലെയ േദശീയ തീ��ാടന േക�മായി �ഖ�ാപി��തിന് ��  സ��ാരിെ� കാല�്

എ�� തീ�മാന�ിെ� �ട��യായി ഇൗ സ��ാ�  ഇ�ാര��ി�  സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) ശബരിമല�െട വികസന�ിനായി േക�സ��ാരിെ� ഏെത�ി�ം �ീ�കളി�  ഉ�െ���ി

2016-ന് േശഷം സാ��ിക സഹായം ലഭി�ി�േ�ാ; എെ�ാെ� വികസന �വ��ന�ളാണ്

ഇതി�െട നട�ിലാ�ിയത്;

(സി) തീ��ാടക��് ശബരിമലയി�  അ��േദശീയ നിലവാര�� സൗകര���  ഒ���തിന്

ആവശ�മായ �മി ലഭ�മാേണാ;

(ഡി) വികസന�വ��ന���ായി ��ത� വന�മി വി�തരണെമ� ആവശ�ം േക��ിന് ��ാെക

സമ��ി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� �തികരണം എ�ാണ് എ�റിയി�ാേമാ?

സ�േദശ് ദ�ശ� പ�തിയി� േ����െട വികസന�ിന് �ക

2176. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ

സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) സ�േദശ് ദ�ശ�  പ�തിയി�െ���ി തി�വിതാം��  േദവസ�ം േബാ�ഡിെ� അധീനതയി�ളള

േ����െട വികസന�ിന് �ക ലഭ�മായി�േ�ാ;

(ബി) ലഭ�മായി�െ��ി� അവ�െട വിശദാംശ��ം നട�ിയ �വ��ന��ം െവളിെ���േമാ?

ആ�ി�ലിെല േ��കലാപീഠം �ന:�വ��നം

2177. �ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വിതാം��  േദവസ�ം േബാ�ഡ് ആ�ി�ലി�  നട�ിയി�� േ��കലാപീഠം �വ��നം

�നരാരംഭി��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) �വ��നം �നരാരംഭി��തി�� തട�ം വ��മാ�േമാ?

തി�വിതാം�� േദവസ�ം േബാ�ഡിെല ആനക�

2178. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ

സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വിതാം�� േദവസ�ം േബാ�ഡിെ� അധീനതയി� ഉ� ആനക�െട വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ബി) ��ത ആനക�െട േ�മ�ി�ം പരിപാലന�ി�മായി സ�ീകരി�വ�� നടപടിക�

വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഉ�വാദികാര����ം മ�ം ��ത ആനകെള വി�ന���തി�� േസവന േവതന

വ�വ�ക� വിശദമാ�േമാ?

മലബാ� േദവസ�ം േബാ�ഡിന് കീഴിെല േ����

2179. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മലബാ� േദവസ�ം േബാ�ഡിന് കീഴി� എ� േ���� �വ��ി��െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ േ���ളിെല ജീവന�ാ�െട േസവന േവതന വ�വ�ക�, െപ�ഷ�  �ായം എ�ിവ

എ�െനയാെണ�ം ഇവ��് ���ിയ ശ�ളം അ�വദി�ി�േ�ാെയ�ം വ��മാ�ാേമാ?

��വാ�� േദവസ��ിെല താ��ാലിക ജീവന�ാ�െട �ിരനിയമനം

2180. �ീ.െക.�രളീധര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദവസ�ം റി��്െമ�് േബാ�ഡ് നിലവി� വ��തിന് ��് ��വാ�� േദവസ��ി� ഉ�ായി��

�ിരം ഒഴി�കളിേല�് താ��ാലികമായി നിയമിതരായവ��് �ിരനിയമനം ന���തിന്

നടപടി സ�ീകരി�േമാ;



(ബി) �ണിേവ�ി�ികളിെല�ം െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളിെല�ം മ�് അ��സ��ാ�

�ാപന�ളിെല�ം നിയമന��  േകരള പ�ിക് സ��ീസ് ക�ീഷ�  വഴി നട��തിനായി

�റെ��വി� ഉ�രവിന് ��് ��ത �ാപന�ളി�  താ��ാലിക ത�ികകളി�  നിയമി�

ജീവന�ാെര �ിരമാ�ിയ രീതിയി� ��വാ�� േദവസ��ി� േജാലി െച�വ�� താ��ാലിക

ജീവന�ാെര �ിരമാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

അ�ല�ളിെല കാ�ക�ം, �ള��ം സംര�ി��തിന് നടപടി

2181. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

േദവസ�ംേബാ�ഡിന് കീഴി�  വ�� അ�ല�ളിെല കാ�ക�ം,  �ള��ം സംര�ി��തി�ം

അഭി��ിെ����തി�മായി ഫ�് അ�വദി�ാ�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;  ഉെ��ി�

അതിെ� നടപടി�മ�� വിശദീകരി�ാേമാ?

��വാ�� േ���ിെല ക� േകാം��് നിർ�ാണം

2182. �ീ.െക.�രളീധര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��വാ��  േ���ിെല ക� േകാം��് നി��ാണ�ിനായി ത�ാറാ�ിയി�� െ�ാേ�ാസ�

ൈഹേ�ാടതി�ം ��ീം േകാടതി�ം അംഗീകരി�ി�േ�ാ എ� കാര�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ക� േകാം��് നി��ാണം �തിയ മാേനജിംഗ് ക�ി�ി റ�ാ�ിയി�േ�ാ എ� കാര�ം

വ��മാ�ാേമാ?

പ�തീ���ള�ിെ� �ചീകരണം

2183. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ

സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�നാഭ സ�ാമി േ���ിെല പ�തീ���ള�ിെ� �ചീകരണം ഏത് ഘ��ിലാണ്;

ഇതിനായി േക�സ��ാ� അ�ത് പ�തി വഴി എ�് �ക അ�വദി�;

(ബി) േ�� ഭരണസമിതി�ം,  ��ീേകാടതി നി�യി� ക�ി�ി�ം ത�ി�  ഉ�ായ ത��ം �ലം

�ചീകരണ �വ��ന�� �ട�ിയി�േ�ാ;

(സി) നിലവി�  �ചീകരണ �മതല ആ��ാണ്;  ��ത �ാപനെ� മാ�ി ഊരാ���

െസാൈസ�ിെയ ഈ ���ി ഏ��ി�വാ� ആേലാചി��േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല േ�� നവീകരണം



2184. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം േദവസ�ം വ��ിെ� കീഴി�� േകാഴിേ�ാട്

ജി�യിെല ഏെത�ാം േ���ളിലാണ് നവീകരണ �വ��ന��ം മ�് വികസന

�വ��ന��ം നട�ിലാ�ിയെത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) മലബാ�  േദവസ�ം േബാ�ഡിന് കീഴി�� പിഷാരികാവ് േ���ി�  അ��ഭ���ായി

െഷ���ം േസവന േക��ം നി��ി�ാനായി സമ��ി� െ�ാേ�ാസലി� സ��ാരിെ� അ�മതി

ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാ; ഇ�ാര��ി� ഈ വ�ഷം പ�തി നട�ിലാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

പാറ�ാലയി� േദവസ�ം വ��ിന് കീഴി� വ�� േ���ൾ

2185. �ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാറ�ാല നിേയാജക മ� ല�ി� േദവസ�ം വ��ി�കീഴി� വ�� േ����ം �ാപന��ം

ഏെതാെ�യാെണ�് പ �ായ�് അടി�ാന�ി�� വിവര�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) തി�വിതാം�� േദവസ�ം േബാ�ഡിെ� ഉടമ�തയി� പാറ�ാല നിേയാജകമ�ല�ിെല വിവിധ

പ �ായ�കളിലായി േ���േളാട് അ�ബ�ി��ാെത വ�വകക�  ഉേ�ാ എ�്

അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഉെ��ി� ��ത വ�വകക�െട വിശദമായ വിവര�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

േകരള നിയമസഭാ െസ�േ�റിയ�് , വി. െക. ബാ��കാശ്,

തി�വന��രം, െസ��റി,

28-02-2018

�േ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�ി��.


