
പതിനാലാം േകരള നിയമസഭ

പ�ാം സേ�ളനം

2018 മാ��്  15, വ�ാഴം

ന��ചി�മിടാ� േചാദ���

[ആെക േചാദ���--262]

മ�പടി ന��� മ�ിമാ� േചാദ� ന��

ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി : 3442 �ത� 3539 വെര

വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ��മ�ി : 3540 �ത� 3595 വെര

ൈവദ�തി വ��മ�ി : 3596 �ത� 3643 വെര

സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��്

മ�ി
: 3644 �ത� 3703 വെര

സം�ാനെ� നി�തി പിരിവ്

3442. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നി�തി പിരിവ് ഇന�ി�  �തിമാസം എ�േകാടി �പ ലഭി���്;

വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ;

(ബി) നി�തി പിരിവ് ഇന�ി� മാസം എ�േകാടി �പ �റ�െ��് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത �റവ് പരിഹരി�വാ�  എെ��ാം പ�തികളാണ് നട�ാ�ാ�  ഉേ�ശി��െത�്

വിശദമാ�േമാ?

കടെമ���തി�ളള പരിമിതിക�

3443. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിെ� വര�ം െചല�ം ത�ി�� അ�ര�ിെ� അടി�ാന�ി� കടെമ���തിന്

പരിധി നി�യി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഈ പരിധി എ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) കടെമ���തിന് എെ��ി�ം പരിമിതിക� ഉേ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) �ട��ം കടെമ���തിന് സം�ാനം �ാ�മാേണാെയ�് വിശദമാ�േമാ?



വര�ം െചല�ം ത�ി�� അ�ര�ിെ� �ത�ാഘാത��

3444. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സ�ദ് വ�വ�യി�  വര�ം െചല�ം ത�ി�� അ�ര�ിെ� ഫലമായി

ഉടെല��� റിേസാ�് ഗ�ാ�ം ലിക�ിഡി�ി �തിസ�ി�ം പരിഹരി��തിനായി എെ��ാം

നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്;

(ബി) ധവളപ� �കാരം നി�തി വ�മാന നിര�് വ�ം വ�ഷ�ളി� 20-25%മായി വ��ി�ി�ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത നിര�ി�  സാ��ിക േമഖലയി�  �മീകരണം െകാ�വ�ാ�  അത് സാ�ഹ�േ�മ

പ�തിക�െട നട�ി�ിന് വിഘാതമാ�ം എ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

േകരളാ േ��് ആഡി�് ക�ീഷ� �പീകരണം

3445. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരളാ േ��് ആഡി�് ക�ീഷ� �പീകരണം സംബ�ി�� വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇതിനാ�� കരട് െ�ാേ�ാസലിന് അംഗീകാരം ന�കിയി�േ�ാ;

(സി) എ�് �ത� ക�ീഷ� �വ��നം ആരംഭി�വാനാണ് ഉേ�ശി��ത്;വ��മാ�േമാ;

(ഡി) എെ��ാം �മതലകളാണ് ഈ ക�ീഷനി�െട വിഭാവനം െച��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

പ�തി നി��ഹണ�മതല ���ി നി�യി� െകാ�ളള �ഷറി ഡയറ��െട ഉ�രവ്

3446. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നട�് സാ��ിക വ�ഷം അവസാനി�ാനിരിെ� പ�തി നി��ഹണ�മതല ���ി നി�യി�

െകാ�് �ഷറി ഡയറ�� ഉ�രവിറ�ിയി�േ�ാ;എ�ി� ഇതിെ� ഉേ�ശ�ം വിവരി�ാേമാ;

(ബി) നിലവി� പ�തി നി��ഹണ�മതല ആ�െ�ാെ�യാണ് ന�കിയി�ളളത്;വിശദാ�ാേമാ;

(സി) ഇത് ���ി നി�യി��ത് വഴി �രിഭാഗം നടപടിക�ം ���ീകരി�് ബി� മാ��തി� േവ�ി

സമ��ി�ി�ളള പ�തിക��് ഉ�ാ�� തട�ം എ�െന ഒഴിവാ�ാനാണ് ഉേ�ശി�ി�ളളത്;

വ��മാ�ാേമാ?

പതി��ാം പ�വ�ര പ�തി�ായി ധനപരമായ പ�ാ�ല സൗകര�ം

3447. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ�

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



മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പതി��ാം പ�വ�ര പ�തിയി�  ഏെത�ാം േമഖലക��ാണ് ��ഗണന ന��വാ�

ഉേ�ശി�ി��ത്;വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�വ�ര പ�തി�ാല�് ധനപരമായ പ�ാ�ല സൗകര�ം വ��ി�ി��തിന്

ഉത�� എെ�ാെ� കാര��ളാണ് നട�ിലാ�വാ� ഉേ�ശി��ത്;വ��മാ�േമാ?

സാ��ിക �തിസ�ിക��ിടയി�ം വാഹന�� വാ��തിന് ഉ�രവ്

3448. േഡാ.എം. െക. �നീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജി.എസ്.ടി.  നിലവി�  വ� സാഹചര��ി�, വാണിജ� നി�തിവ��ിെല ഉേദ�ാഗ��െട

േജാലിഭാരം �റ�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ��ത വ��ി� �തിയ വാഹന�� വാേ���േ�ാ;

(സി) സ.ഉ.  (സാധാ)നം.  3818/2017/ധന.തീയതി  4/5/2017  �കാരം അ�പേ�ഴ് മേഹ�

െബാേലേറാ എ.സി.  വാഹന��  വാ��തിന് അ�മതി ന�കിയത് എ�്

അടി�ാന�ിലാണ് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) സം�ാനം ��മായ സാ��ിക �തിസ�ി േനരി�േ�ാ�  ഇ�ര�ി�  വാഹന��

വാ�� നടപടി �ന:പരിേശാധി�േമാ?

സം�ാനെ� സാ��ിക �ിതി

3449. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ഇേ�ാഴെ� സാ��ിക �ിതി�െട വിശദവിവരം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം ഇ�വെര സം�ാനം ഏെത�ാം വിേദശ

ഏജ�സികളി� നി�ം എ��പ വീതം, ഏെത�ാം ആവശ����് കടെമ��ി��് എ�തിെ�

വിശദ വിവരം ന��േമാ?

േകരള�ിെ� വള��ാ നിര�്

3450. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെ� വള��ാ നിര�് േദശീയ ശരാശരിെയ�ാ�  �റ�തായ റിേ�ാ��ക�

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) വള��ാ നിര�് �റ�വാ��ായ കാരണ��  എെ�ാെ�െയ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;



(സി) സം�ാന�് ��ിര വികസനം ൈകവരി��തിന് സ�ീകരി�വാ�േ�ശി�� നടപടിക�

എെ�ാെ�െയ�് െവളിെ���േമാ?

സ��ാരിെ� െപാ�കട�ം വിരമി�ൽ �ായ�ം

3451. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിന് നിലവി� എ� േകാടി �പ�െട കട��്;

(ബി) ഇ��കാരം േകരള�ിെല ഓേരാ പൗര�ം ഏെ��േ�� കടഭാരം എ� �പെയ�്

കെ��ിയി�േ�ാ; ഇെ��ി� കെ��ി വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ;

(സി) സം�ാനെ� വിവിധ സ��ാ� �ാപന�ളി�ം േകാ��േറഷ�കളി�ം േബാ��കളി�ം മ�ം

േജാലി െച��വ�െട െപ�ഷ�  �ായം വ��ി�ി�ാ�  നടപടി സ�ീകരി� വ��േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) വ�� ഏ�ി�  മാസം �ത�  ഇവ�െട വിരമി��  �ായം വർ�ി�ി�വാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ;

എ�ിൽ വിശദാംശം വ��മാ�ാേമാ?

എ�്െപ�ഡി�� ക�ി�ി ശിപാ�ശക�

3452. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െപാ�െചല�ക�  നിയ�ി��തി�ം വ�മാനം െമ�െ����തി�ം

എ�്െപ�ഡി��  ക�ി�ി എെ�ാെ� നി�േ�ശ�ളാണ് ന�കിയി��ത്;  വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) എ�്െപ�ഡി��  ക�ി�ി�െട ശിപാ�ശക�  എെ�ാെ�യാണ് ഈ സ��ാ�

നട�ിലാ�ിയി��ത്; വിശദവിവര�� ലഭ�മാ�േമാ?

േ�ാജ�ക�െട നി��ഹണ�ിന് വനസംര�ണ സമിതിെയ അ�വദി��തിന് നടപടി

3453. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചാല�ടി േ�ാ�് പ�ായ�്,  ആദിവാസി �ീക�െട ഉ�മന�ിനായി ആവി�രി�ി��

അ�വീട്,ഷീ േടാ�ല�് എ�ീ േ�ാജ�ക�െട നി��ഹണ�ിനായി വനസംര�ണ സമിതിെയ

അ�വദി��തി�ം,  അ�ഡിേ�ഷ�  ലി�ി�  വി.എസ്.എസ് െന ഉ�െ����തി�മായി

സമ��ി�ി�� അേപ�യിേ�� ധനകാര� വ��് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിനായി ചാല�ടി േ�ാ�് പ�ായ�് സമ��ി� അേപ�യിേ��  സത�ര നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?



കാ�ണ� ബനവല�് പ�തി �കാര�� അേപ�ക�

3454. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ണ� ബനവല�് പ�തി �കാരം ആ��ല��� ലഭ�മാ��തി�േവ�ി എ� അേപ�ക�

നിലവി��് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം എ� േപ��് ആ��ല���  ന�ി എ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇതിനായി എ� �ക ലഭ�മാ�ി എ�് വ��മാ�ാേമാ?

കാ�ണ� െബനവല�് �ീം �കാരം ആ�പ�ിക��് ന�കാ�� �ടി�ിക

3455. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ണ� െബനവല�് �ീമി� ഏെത�ാം ആ�പ�ികെളയാണ് ഉ�െ���ിയി��െത�് ജി�

തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ ആ�പ�ികളി�  നിലവി�  േരാഗിക��്��ത �ീം �കാരം ചികി� ലഭ�മാേണാ;

ഇെ��ി� അതി�� കാരണെമ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

(സി) �ടി�ിക ലഭി�ാ��തിനാ�  ചില ആ�പ�ിക�  കാ�ണ� െബനവല�് �ീം �കാര��

ചികി�സ േരാഗിക��് നിേഷധി�� എ�ത് ശരിയാേണാ;

(ഡി) എ�ി� ഏെത�ാം ആ�പ�ിക��് എ� �ക �ടി�ികയിന�ി� ന�കാ�െ��് ജി� തിരി�

വ��മാ�ാേമാ?

അജിേമാ� പീ�റിന് െഫ�ിവ� അലവ�സ് �ക ലഭ�മാ��തിന് നടപടി

3456. �ീ.േറാഷി അഗ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016 �ൈല 4 വെര കാ�ണ� െബനവല�റ് ഫ�് �ീമി� കരാ� അടി�ാന�ി� േജാലി

െച�ി�� അജിേമാ� പീ�റിന് 2015-2016 സാ��ിക വ�ഷ�ി� െഫ�ിവ� അലവ�സ്

ഇന�ി� ലഭിേ��യി�� �ക ലഭി�ി�ി�ാെയ� വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�മായി ബ�െ��് ടാ�സ് ഡി�ാ��്െമ�റി��  1244653/17  ന��  ഫയലി�  ഒ�

വ�ഷമായി�ം ഇയാൾ�് അ�ഹതെ�� െഫ�ിവ�  അലവ�സ് ന���തിന്

തീ�മാനമായി�ിെ�� വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) േജാലിയി�  നി�ം പിരി�വിടെ�� അജിേമാ�  പീ�റിന്  2015-16  സാ��ിക വ�ഷ�ി�

ലഭിേ�� െഫ�ിവ� അലവ�സ് �ക ന���തിന് സ�ീകരി� നടപടികൾ എെ��ാമാെണ�്

വ��മാ�േമാ?



ബജ�ി� �ഖ�ാപി� �േത�ക നിേ�പ പ�തി �ീം

3457. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകരള സ�ദ് വ�വ�െയ പരിേപാഷി�ി�ാ�  ഇൗ സ��ാ�  ബജ�ി�  �ഖ�ാപി� �േത�ക

നിേ�പ പ�തി �ീമിെ� നിലവിെല അവ� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ല��ം നിറേവ�ാ� സാ��ിക േമഖലയി� വ��ിയ മാ��� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത 12000 േകാടി �പ�െട പാേ�ജി� എ� ല��ം േനടാ� കഴിെ��ം േമഖല തിരി�്

വിശദമാ�ാേമാ?

കഴി� സാ��ികവ�ഷം �തീ�ി� വ�മാനം

3458. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� സാ��ികവ�ഷം സം�ാനം �തീ�ി� വ�മാനം ഏെത�ാം േ�ാത�ളി�െട എ�

േകാടി �പ വീതമായി��; ഇതി� േക� - സം�ാന ഗവ�െമ�്കളി� നി�ളളവ ഓേരാ�ം

ഇനം തിരി�് എ� വീതെമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �തി�ി� വ�മാന�ി� േക� - സം�ാന ഗവ�െമ�് വഴി നട�വ�ഷം 28.2.2018 വെര

ലഭി� �ക ഓേരാ ഇന�ി�ം എ� വീതെമ�് വിശദമാ�ാേമാ?

കരാ�കാ��് െകാ��ാ�� �ടി�ിക

3459. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇറിേഗഷ�, പി.ഡ��.ഡി.  �ട�ിയ വ��കളിെല കരാ�കാ��് സ��ാ�  െകാ��

തീ��ാ�� �ടി�ിക ഏ��ം ഒ�വിലെ� കണ��സരി�് എ�യാെണ�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) ��ത �ടി�ികക� െകാ�� തീ���തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

മിനിമം ഇറ�മതി വില

3460. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ���ളക് ഉ�ാദന�ി� ഗണ�മായ �ാനം വഹി�� േകരള സം�ാനെ� േക�സ��ാ�

�ഖ�ാപി� മിനിമം ഇറ�മതി വില എ�കാരം ബാധി� എ�് ധനവ��് പരിേശാധി�േവാ;

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ��ം സം�ാനെ� ���ളക് �ട�ി ഇതര ഉ���ളായ ഇ�ി, മ�� ഉ�െ��



�ഗ��വ���െട കയ�മതിെയ എ�ര�ി�  ബാധി� എ�ം ഇ��ലം

സം�ാന�ി��ാകാ�� സാ��ിക ���� എെ��ാം എ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) എ�ി�  േക�സ��ാ�  സ�ീകരി�� ഇ�രം �വ��ന�ളി�  മാ�ം വ��ാ�ം

സം�ാനെ� ക�ഷകെര സഹായി�ാ�മായി ഇൗ സ��ാ�  സ�ീകരി� വ�� നടപടിക�

എ�് എ�് വ��മാ�േമാ?

വിദ�ാഭ�ാസ വാ� �ടി�ിക പ�തിയിെല അേപ�ക�

3461. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

വിദ�ാഭ�ാസ വാ� �ടി�ിക തിരി�ട�ാ�  സ��ാ�  സഹായം ന��� പ�തിയി�

ഇ�വെരയായി എ� അേപ�ക�  ലഭി�ി��്;  ഇ� സംബ�ി�് സ��ാ�  എെ�ാെ�

�ട�നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ?

സ��ാ� ജീവന�ാ�െട ഭവന നി��ാണ വാ�

T 3462.�ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2017-18  സം�ാന ബ�ജ�ി�  സ��ാ�  ജീവന�ാ�െട ഭവന നി��ാണ വ��ായി

അ�വദി�തി� േശഷി�� �ക 2018 മാ��് 31 ന് ��് ജീവന�ാ��് ന��വാ� എ�്

നടപടി സ�ീകരി�; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സ��ാ� ജീവന�ാ�െട ഈ വാ� നി��ലാ�ി ബാ�ക� നി�യി�� അധിക പലിശ ന�കി

ബാ�കെള ഏ��ി��തിനാ�� നീ�ം ഉേദ�ാഗ� തല�ി�  നട��തായി

��യി�െപ�ി�േ�ാ; ഇ�ര�ി� ��ത വിഷയം ൈകകാര�ം െച�� ഫയലി� ഏെത�ി�ം

ഉേദ�ാഗ�� അഭി�ായം േരഖെ���ിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� ആയതിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) നിലവി�  ജീവന�ാര�  സ��ാ�  ഭവനവാ��് ന���  8%  പലിശ സ��ാരിന്

ലാഭകരമാെണ�ിരിെ� െപാ�േമഖലാ ബാ�ക��് സ��ാ�  അധിക പലിശ ന�കി ഭവന

നി��ാണ പ�തി ബാ�കെള ഏ��ി��ത് അഴിമതി�ിടയാ�െമ�ത് പരിേശാധി�േമാ?

സ��ാ� ജീവന�ാ��് ന�കിവ�� ഭവനവാ�ാ പ�തി

3463. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സ��ാ� ജീവന�ാ��് ന�കിവ�� ഭവനവാ�ാ പ�തി�കാരം ഈ സാ��ിക

വ�ഷ�ി� വിതരണം െച� �ക എ�െയ�റിയി�ാേമാ;  ഇത് കഴി� സാ��ിക വ�ഷം

വിതരണം െച� �കെയ�ാ� �റവാേണാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�കാര�� ഭവനവാ�ാ പ�തി ആ��ല�ം ലഭി��തിന് ത�ാറാ�െ�� സം�ാനതല



ലി�ി�െപ� എ� േപ��് ഇതിേനാടകം വാ� ന�കിയി��്;

(സി) ഈ സാ��ിക വ�ഷം അവസാനി��തിന് ��ായി എ� േപ���ടി ഈ വാ� ന�കാ�

കഴി�െമ�് അറിയി�േമാ?

ചര�് േസവനനി�തി�െട ഭാഗമാ�� രജിേ�ഷ� നടപടി

3464. �ീ.തി�വ�� രാധാ���

,, െക.സി.േജാസഫ്

,, േറാജി എം. േജാ�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചര�് േസവനനി�തി�െട ഭാഗമാ�� രജിേ�ഷ� നടപടി ���ിയായി�േ�ാ;

(ബി) ചര�് േസവനനി�തി�െട ഭാഗമാ�� രജിേ�ഷ�  ഇേ�ാ�ം പല വ�ാപാരിക�ം

എ��ി�ി�ാെയ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ; അവ�െട ലി�് ത�ാറായി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) റിേ��  ഫയ�  െച�ാ� വ�ാപാരികെള ഇതിനായി േ�രി�ി��തിന് വ��ി�

ഏ�െ���ിയി�� സംവിധാനെമ�ാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ജി.  എസ്.ടി േരഖക�െട േശഖരണം,  ��പരിേശാധന,  അസെ��് എ�ിവ

സമയബ�ിതമായി ���ീകരി�വാ� �േത�ക സംവിധാനം ഒ��ിയി�േ�ാ;

(ഇ) ചര�് േസവന നി�തിയി�  �റ��ായി�േ�ാ;  എ�ി�  അതി�� കാരണെമ�ാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(എഫ്) അതി��ികളിെല പരിേശാധന�ം വാഹന�ളി�ം ചര�ക� ��ി�� കടകളി�ം പരിേശാധന

നട��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ എ�് അറിയി�ാേമാ ?

പതി��ാം പ�വ�ര പ�തി�് വിഭവ സമാഹരണം

3465. �ീ.എ. �ദീ��മാ�

,, െക.�േരഷ് ���്

,, സി. െക. ശശീ��

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

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� പതി��ാം പ�വ�ര പ�തി�് ര� ല�ം േകാടി�പ�െട വിഭവ സ��്

സമാഹരിേ��ത്,  േക� സ��ാരിെ� നയ��  �ലം അഭി�ഖീകരി�� മാ��ം കാരണം

�തി�ലമായി ബാധി�ാനിട�േ�ാ;

(ബി) സം�ാന�ിെ� തന�നി�തി വ�മാനം �തീ�ിത േതാതി�  വള�� േനടാനിടയായി��്;

സം�ാന പ�തിക��ാ�� �ാ�് േക� സ��ാ�  നി��ിയ�ം േക�ാവി�ത

പ�തിക��� വിഹിതം �റ��ം പ�തി �വ��ന�െള എ�െന ബാധി�ാനിട�െ��്



വിശദമാ�േമാ;

(സി) ദീ�ഘകാലമായി ���ി ���ിയാകാ� പ�തിക�  അവേലാകനം നട�ി

�ന:സംഘടി�ി��തി�ം വിഭവ�ിെ� ആ��ിത വിനിേയാഗ�ി�ം നട�ി വ��

�വ��ന�� എെ��ാമാെണ�് െവളിെ���േമാ?

അ�ിക��റ� ഇ�കം ടാ�്

3466. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�ിക��റ� ഇ�കം ടാ�് ഇന�ി� 2011-16 കാലയളവി� എ� �ക സം�ാന�ിന്

ലഭി�ി��്; ഇന�� തിരി�� വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം എ� �ക ലഭി�; നിലവി� ഈ ടാ�്, ജി.എസ്.ടി

�െട ഘടനയി� എ�കാരമാണ് ഉ�െ���ിയി��ത്; വിശദവിവരം ന��േമാ?

സാ��ിക പരാധീനത�െട േപരി� �ട�ിയ പ�തിക�

3467. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� സ��ാ�  അധികാരെമാഴി�േ�ാ�  ഖജനാവി�  എ� �ക ബാ�ി��ായി��

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം  2016-17,  2017-18  സാ��ിക വ�ഷ�ി�

വിവിധ ഇന�ളി�െട വ�മാന�ം ��ത വ�ഷ�ളിെല െചല�ം എ�യായി��; ഇനം തിരി�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത കാലയളവി�  നി�തി വ�മാന�ി�  എ� ശതമാനം വ��നവ് ഉ�ായി��്;

സ��ാരിെ� ഇേ�ാഴെ� സാ��ിക �ിതി വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത കാലയളവി�  ബ�ജ�ി�  �ഖ�ാപി� പ�തിക�  ���മാ�ം നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഇ) സാ��ിക പരാധീനത�െട േപരി� പ�തിക� �ട�ിയി�േ�ാ വ��മാ�േമാ?

സം�ാന�ിെ� ധന�ിതി

3468. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2015-16 � സം�ാന�ിെ� റവന� ക�ി�ം 2016-17 െല റവന� ക�ി�ം എ�യാെണ�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) 2015-16  െല സം�ാന�ിെ� ധനക�ി�ം  2016-17  െല ധനക�ി�ം എ�യാെണ�്



വ��മാ�േമാ;

(സി) 2015-16  �  സം�ാന�ിെ� െപാ�കട�ം  2016-17  െല െപാ�കട�ം എ�യാെണ�്

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) 2015-16 െല സം�ാന�ിെ� റവന� െചല�ം 2016-17 െല റവന� െചല�ം എ�യാെണ�്

വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ധനക�ി�ം റവന� ക�ി�ം �റ�െകാ�വരാ�  എെ�ാെ� നടപടിക�  ൈകെ�ാ�െമ�്

വ��മാ�േമാ?

കി�ബി പ�തിയി� ഉ�െ���ി സ��ാ� ആ�പ�ികളി� ഡയാലിസിസ് െസ��ക�

3469. �ീ.അ�� �കാശ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബി പ�തിയി�  ഉ�െ���ി സ��ാ�  ആ�പ�ികളി�  ഡയാലിസിസ് െസ��ക�

�ാപി�� പ�തി എത് ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഏെതാെ� ആ�പ�ികളിലാണ് ��ത പ�തി നട�ിലാ��െത�ം ആയതിെ�

�വ��ന�� ഏത് ഘ��ിലാെണ�ം വിശദമാ�േമാ?

േമാേ�ാ� വാഹന നി�തിവ�മാന�ിന് �ല�മായ േറാഡ് വികസന പ�തിക�

3470. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േമാേ�ാ�  വാഹന നി�തിയിന�ി�  മാ�ം എ� �പയാണ് നാളി�വെര

കി�ബിയി� പിരി�കി�ിയി��ത്;

(ബി) ഈ �ക എെത�ാം തര�ി�� വികസന �വ��ന���ാണ് വിനിേയാഗി��ത്;

(സി) ഇ�ര�ി�  േമാേ�ാ�  വാഹന നി�തിയിന�ി�  പിരി�കി�ിയ �ക��് �ല�മായ േറാഡ്

വികസന പ�തിക� സം�ാന�് ആ��ണം െച�ി�േ�ാ;

(ഡി) േമാേ�ാ�  വാഹന നി�തിന�ി�  ലഭി�� �ക വക മാ�ി െചലവഴി��ത് കാരണം േറാഡ്

വികസന�ിനായി ഭീമമായ �ക കടെമ�േ�� സാഹചര�ം ഉ�ായി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇത്

സം�ാന�ിെ� സാ��ിക�ിതിെയ �തി�ലമായി ബാധി��തിന്

ഇടയാ�ിയി�േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ?

കി�ബിയിെല ചീഫ് എ�ിക��ീവ് ഓഫീസ� ത�ിക

3471. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:



(എ) കി�ബിയി�  ചീഫ് എ�ിക��ീവ് ഓഫീസെറ നിയമി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഉ�രവിെ� പക��്

ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) കി�ബി ചീഫ് എ�ിക��ീവ് ഓഫീസ�െട ശ�ള�ം മ�് അലവ��ക�ം എ�യാെണ�്

വ��മാ�േമാ?

കി�ബി�െട ഫ�്സ് ��ി ഉപേദശക ക�ീഷ�

3472. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബി�െട ഫ�്സ് ��ി ഉപേദശക ക�ീഷ�  (എഫ്.ടി.എ.സി)  �പീകരി�്

ഉ�രവായെതേ�ാഴാണ്;

(ബി) എ�ാ�ിെ� െചയ� േപ�� ആരാെണ�ം; അംഗ�� ആെര�ാമാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) എ�ാ�് �പീകരി�തി�േശഷം എ� േയാഗ�� േച��ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) എ�ാ�് ഇതിേനാടകം എ� ഫിഡലി�ി സ��ിഫി��ക�  �സി�െ���ിെയ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) എ�ാ�് ഇതിേനാടകം �സി�ീകരി� ഫിഡലി�ി സ��ിഫി��ക�െട പക��ക� ലഭ�മാ�േമാ?

കി�ബിയി� ഉ�െ���ിയ �ഹത് പ�തിക�

3473. �ീമതി �. �തിഭ ഹരി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

കി�ബിയി� ഉ�െ���ി സം�ാന�് നട�ാ�� �ഹ�പ�തിക� എെതാെ�െയ�ം എ�

�പ ഓേരാ പ�തി�ം െചലവഴിേ��ിവ�ം എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

െഷാ��� മ�ല�ി� കി�ബി വഴി നട�� �വർ�ന�ൾ

3474. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  കി�ബി വഴി നട�� �വർ�ന�ൾ എെ��ാെമ�ം ഒേരാ ���ിക��ം

ആവശ�ം സ�ീകരിേ��� മാനദ��� എെ��ാെമ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇൗ സ��ാ� കാലയളവി� െഷാ��� മ�ല�ി� നി�ം കി�ബി വഴി നട�ാ�ാ� ന�ിയ

നിേവദന�� എ�; അംഗീകരി�വ എ�; നി��ാണം �ട�ിയവ എ�; ���ീകരി�വ എ�;

െചലവായ �ക എ�; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) കി�ബി വഴി അേപ� ന�ിയ�ം പരിഗണി��ം നി��ാണം �ട�ിയ�ം ���ീകരി�ാ��മായ

െഷാ��� മ�ല�ിെല ���ിക� ഏെത�ാം എ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇവ�െട ���ിക� സമയബ�ിതമായി ���ീകരി�ാ�ം കി�ബി വഴി ന�ിയ മ�േപ�ക�



പരിഗണി�ാ�ം അംഗീകാരം ന��തി�ം േവ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

അ�� മ�ല�ിെല കി�ബി �വ ൃ�ിക�

3475. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബിയി�  ഉ�െ����തിനായി അ��  മ�ല�ി�  നി�ം െതരെ���ി��

���ിക� ഏെതാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതി� ഏെതാെ� ���ിക��് കി�ബി�െട അംഗീകാരം ന�കി എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ആല�ഴ ജി�യി� കി�ബിയി� ഉ�െ���ിയ പ�തിക�

3476. �ീമതി �. �തിഭ ഹരി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

ആല�ഴ ജി�യി�  കി�ബിയി�  ഉ�െ���ി നട�ാ�ിയ�ം നട�ാ���മായ പ�തിക�

ഏെതാെ�യാെണ�് മ�ലം തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;  ഓേരാ �വ ൃ�ി�ം അ�വദി�െ��

�ക എ�െയ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

െതാ��ഴ മ�ല�ിെല കി�ബി പ�തിക�

3477. �ീ.പി.െജ.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െതാ��ഴ നിേയാജകമ�ല�ിെല ഏെത�ാം പ�തികളാണ് കി�ബി �ഖാ�ിരം

നട�ാ��തിനായി നി�േ�ശി�െ��ി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഏെത�ാം ���ിക��് ഭരണാ�മതി ലഭി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

മ�നാട് െറയി� ഓവ� �ി�ജിെ� �വ��ി

3478. �ീ.എം. നൗഷാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016-17 വ�ഷെ� ബജ�ി� കി�ബിയി� ഉ�െ���ിയ ഇരവി�രം നിേയാജകമ�ല�ിെല

മ�നാട് െറയി�  ഓവ�  �ി�ജിെ� �വ��ി�െട നിലവിെല അവ� എ�ാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) മ�നാട് ആ�.ഒ.ബി�െട �വ��ി ആരംഭി��തിന് എെ��ാം നടപടി�മ�ളാണ്

ബാ�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) മ�നാട് ആ�.ഒ.ബി�് കി�ബി�െട ഭരണാ�മതി ലഭ�മാേയാ; ഇെ��ി� ആയത് ലഭ�മാ�ാ�

സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?



േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല കി�ബി �വ��ിക�

3479. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാതമംഗലം മ�ല�ി� നി�ം കി�ബിയി� ഉ�െ����തിന് േവ�ി െതെരെ���ി��

�വ��ിക� ഏെത�ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) ഇതി� ഏെത�ാം �വ��ിക��് കി�ബി അംഗീകാരം ലഭി� എ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) കി�ബിയി� െതെരെ���ി�� മ�ല�ിെല ഓേരാ �വ��ിക�േട�ം നിലവിെല �ിതി

ഏത് േ�ജിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) കാലതാമസം ഒഴിവാ�ി േകാതമംഗലം മ�ല�ി�  നി�ം െതെരെ��� ��വ�

���ിക��ം കി�ബി അംഗീകാരം ലഭ�മാ��തിന് േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഇരവി�രം മ�ല�ിെല കി�ബിയി� ഉ�െ���ിയി�� പ�തിക�

3480. �ീ.എം. നൗഷാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016-17,  2017-18  വ�ഷ�ി�  ഇരവി�രം നിേയാജകമ�ല�ി�  കി�ബിയി�

ഉ�െ���ിയി�� പ�തിക� ഏെത�ാം എ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) അവയി� എ� ���ിക��് ഭരണാ�മതി ന�കിയി�െ��് അറിയി�േമാ;

(സി) ��ത ���ികളിൽ സാേ�തികാ�മതി ന�കിയവ ഏെത�ാെമ�് വ��മാ�േമാ?

കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല കി�ബി ���ിക�

3481. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

കി�ബി വഴി കാസ�േഗാഡ് ജി�യി�  എ� ���ിക�  നട�ിലാ�ാ�  തീ�മാനി�ി�െ��്

വ��മാ�ാേമാ;  28/2/2018  വെര ഇതി�  എ� ���ിക��്ഭരണാ�മതി

ന�കിയി�െ��ം എ� ���ിക� ആരംഭി�ാ� കഴി�ി�െ��ം വ��മാ�ാേമാ?

ഒ��ാലം മ�ല�ിെല കി�ബി ഫ�് അ�വദി� ���ിക�

3482. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഒ��ാലം അസം�ി മ�ല�ിെല ഏെത�ാം ���ിക��ാണ് ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി�

വ�േശഷം കി�ബി വഴി ഫ�് അ�വദി�ത്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം കി�ബി വഴി ഫ�് അ�വദി� ഏെത�ാം ���ിക�



ആരംഭി�വാ� കഴി�ി��്; ഒ��ാലം അസം�ി മ�ല�ി�െപ� ���ിക�െട വിശദാംശം

ന�കാേമാ?

തി�വന��രം മ�ല�ി� കി�ബി വഴി�� പ�തിക�

3483. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം നിേയാജക മ�ല�ി� കി�ബിയി� ഉ�െ���ി നട�ിലാ�� പ�തിക�

ഏെത�ാമാണ്;

(ബി) അവയി� ഇ�വെര എ� ���ിക��് ഭരണാ�മതി ന�കി;

(സി) ��ത ���ികളി� സാേ�തികാ�മതി ന�കിയവ ഏെത�ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ?

��ാല മ�ല�ിെല ആ�ി വികസന ഫ�് പ�തിക�

3484. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ�ി വികസന ഫ�ിേല�്  2017-18  �  ��ാല മ�ല�ി�  ശിപാ�ശ െച�ി��

പ�തിക�  ഏെതാെ�യാണ്;��ത പ�തികളി�  എ�െയ��ിന് ഇ�വെര ഭരണാ�മതി

ന�കി;വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ആ�ി വികസന ഫ�ിേല�് ശിപാ�ശ െച�� ���ിക��് 30 ദിവസ�ിനകം ഭരണാ�മതി

ന�കണെമ�് നി��ഷി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ��ത നിബ�ന പാലി�െ�ടാ�ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) 4.7.2017  െല ജി.ഒ.(പി)നം.86/2017/ഫി�,  1.12.2017  െല ജി.ഒ(പി)നം.  153/2017

/ഫി�  എ�ീ ഉ�ര�കളിെല നി�േ�ശ��  ക�ശനമായി പാലി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;വ��മാ�േമാ?

ആ�ിവികസന ഫ�ിെല െട�� െസവിം�സ് ഉപേയാഗി�് �തിയ പ�തിക�

3485. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എം.എ�.എ.  മാ�െട മ�ലം ആ�ിവികസന ഫ�ിെല െട��  േസവിം�സ് ഉപേയാഗി�്

�തിയ പ�തിക�  നി�േ�ശി�ാ�  കഴി�േമാ;എ�ി�  പ�തിക�  നി�േ�ശിേ��തിെ�

നടപടി�മം അറിയി�ാേമാ;ഇെ��ി� അതി�� കാരണ�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) 2016-17 - ൽ െകാേ�ാ�ി മ�ലം എം.എ�.എ.  �െട മ�ലം ആ�ി വികസന ഫ�ി�

ഇ�വെര വ� െട�ഡ� േസവിം�സിെ� വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?



�തിയ ���ിക��് െട�� േസവി�സ് �ക

3486. �ീമതി �. �തിഭ ഹരി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

എം.എ�.എ മാ��് അ�വദി�ി�� മ�ലം ആ�ി വികസന ഫ�് ഉപേയാഗി�്

നട�ിലാേ�� ���ിക� െട�ഡ� െച�േ�ാ� െട�� േസവിം�സായി വ�� �ക �തിയ

���ിക��ായി നി�േ�ശി�ാേമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ ?

മണ�� മ�ല�ിെല ആ�ി വികസന പ�തി

3487. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ�ി വികസന പ�തി �കാരം  2017-18�  മണ��  എം.എ�.എ.  ശിപാ�ശ െച�ി��

���ികളി�  ഏെത�ാം ���ിക�െട ഡി.പി.ആ�. ���  എ.ഡി.സി.�െട ഓഫീസി�

ലഭി�ി�െ��് അറിയി�േമാ;

(ബി) 2017-18 െല ആ�ി വികസന ���ികളി� ഏെത�ാം ���ിക��് ഇ�വെര ഭരണാ�മതി

ന��ക��ായി; വിശദാംശ�� ന�കാേമാ?

മാേവലി�ര മ�ല�ി� ആ�ി വികസന പ�തിയി� ഉ�െ���� ���ിക�

3488. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�ര നിയമസഭാ മ�ല�ി� 2016-17, 2017-18 സാ��ിക വ�ഷ�ളി� ആ�ി

വികസന പ�തിയി� ഉ�െ����തിനായി എം.എ�.എ നി�േ�ശി� ���ിക�െട വിശദവിവരം

ലഭ�മാ�േമാ ;

(ബി) ��ത ���ികളി�  ഭരണാ�മതി ന�കിയവ�ം ���ിയായവ�ം നി��ാണ ഘ��ി�

ഇരി��വ�ം ഭരണാ�മതി ന�കിയി�ി�ാ�വ�ം ഏെത�ാെമ�് വിശദമാ�േമാ ;

(സി) നി�േ�ശി�െ�� എ�ാ ���ിക�െട�ം എ�ിേമ�ക�  ഭരണാ�മതി�ായി

ന�കിയി�േ�ാെയ�ം ഭരണാ�മതി�� നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ എ�ം വ��മാ�േമാ ;

(ഡി) നി�േ�ശി�െ�� �വ  ൃ�ികളി�  പാലേമ�  ഉള��ാട് സാം�ാരിക നിലയം,  പടനിലം

എ�്.എസ്.എസ്  ,�ന�ര �ാമപ�ായ�മായി േച��� �ടിെവ� പ�തി എ�ിവ�െട

േമ� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�േമാ ?

എം.എ�.എ. �െട �േത�ക വികസന നിധി



3489. �ീമതി �. �തിഭ ഹരി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

എം.എ�.എ. �െട �േത�ക വികസന നിധിയി� നി�ം �ഡ�റ് േപാലീസ് േകഡ�ക��് ലാപ്

േടാ�്,  േ�ാജ��  �ട�ിയ ഉപകരണ��  വാ��തിന് സ��ാരിെ� �േത�ക അ�മതി

വാേ��താ�േ�ാ;  ഇ�മായി ബ�െ�� എെ��ി�ം സ��ാ� ഉ�ര�ക� നിലവി�േ�ാ;

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

ആ�ി വികസന ഫ�ി� വാ�� �� ബ�ക�െട േപെമ�് ന�ാൻ നടപടി

3490. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിലവി� ഉ� നടപടി�മ�� കാരണം എം.എ�.എ �െട ആ�ി വികസന ഫ�ി� വാ��

�� ബ�ക�െട േപെമ�് ന����് ൈവ�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ആ�ി വികസന ഫ�ി� നി�ം വാ�� �� വാഹന���് ഉ� േപെമ�് ജി�ാ കള��മാ�

�േഖന ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) �� ബസ് വാ���മായി ബ�െ��് 16/11/2017-� െന�ാ�ി�കര എം.എ�.എ ന�കിയ

നിേവദന�ിേ�� എ� നടപടി സ�ീകരിെ��് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��  ബസ് വാ��തി�  കാലതാമസ�മായി ബ�െ��ളള എ� നിേവദന��  ലഭി�ി��്

എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) 23/11/2017-� No.1999951/2017/M (Fin &amp;amp; coir)  �കാരം ധനകാര�

വ��് �ി�സി��  െസ��ി�് ന�കിയ നി�േ�ശം അ�സരി�്എം.എ�.എ �െട

നിേവദന�ി�േമ� എ� നടപടി സ�ീകരി� എ�് വ��മാ�ാേമാ?

തലേ�രി മ�ല�ിെല ആ�ി വികസന ഫ�്

3491. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016-17  വ�ഷ�ി�  തലേ�രി മ�ല�ിെല ആ�ി വികസന ഫ�ി�  നി�ം

ധനകാര�വ��ിെ� അ�മതി ലഭി� ��വ�  ���ി�ം ആയതിെ� �ക�ം സഹിതം

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത വ�ഷ�ി�  ഈ മ�ല�ിെല ആ�ി വികസന ഫ�ി�  നി�് ഇനി എ� �പ

െചലവഴി�ാ�  ബാ�ി�െ��ം ആയത്  2017-18  വ�ഷെ� ആ�ി വികസന ഫ�ി�

ഉ�െ���ി െചലവഴി�ാ� സാധി�േമാെയ�ം അറിയി�േമാ?

ചാല�ടി ഈ�് ഗവ. എ�.പി. �ളിന് �തിയ െക�ിടം



3492. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചാല�ടി മ�ലം ആ�ി വികസനപ�തിയി�  ഉ�െ���ി  130  ല�ം �പ െചലവി�,

ചാല�ടി ഈ�് ഗവ. എ�.പി. �ളിന് �തിയ െക�ിടം നി��ി��തിനായി ��� കള�� �േഖന

ൈഫനാ�സ് േനാഡ�  െസ�നി�  ധനകാര�വ��ിെ� അ�മതി�ായി സമ��ി�ി��

െ�ാേ�ാസലി� സ�ീകരി� നടപടിെയ�്; ��ത ���ി�് അ�മതി ന���തിന് നടപടിക�

സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�റിയി�േമാ;

(ബി) ��ത നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാണ് എ�് വ��മാ�ാേമാ; കാലതാമസം �ടാെത ��ത

പ�തി�് അ�മതി ലഭ�മാ�വാ�  ആവശ�മായ േമ�നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാ;വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ?

തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�� െചലവഴി�ാ� �ക തിരി� പിടി��തിന് നടപടി

3493. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന���് ന�കിയി�� െപാ�വിഭാഗം ഫ�ി� നി�് മാ��്  31

വെര െചലവഴി�ാ� �ക തിരി� പിടി�ാ� ധനകാര� വ��് ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) ഇ� സംബ�മായി ധനകാര� വ��് പ�ായ�ക��് സ��ല� അയ�ക ഉ�ാേയാ;

(സി) താ��ാലിക ജീവന�ാ�െട മാ��് മാസ�ിെല ശ�ള�ം മ� ബി�ക�ം ഏ�ി� മാസ�ിലാണ്

െകാ�� തീ���െത� കാര�ം ��യി� െപ�ി�േ�ാ;

(ഡി) സ��ല�  �ാവ��ികമാ��േതാെട പ�ായ�ക�െട ൈദനംദിന �വ��ന��

അവതാള�ിലാ�െമ� ഈ രംഗ��വ�െട ആശ� ��യി�െപ�ി�േ�ാ; എ�ി� ഇ�ാര�ം

�നഃപരിേശാധി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

സ��ാ� വ��കളിെല �തിയ ത�ികക�

3494. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016  ജ�വരി �ത�  നാളി�വെരയായി സം�ാന�് എ� ത�ികക�  �തിയതായി

�ഷടി�ി�െ��ം ഏെത�ാം വ��കളിലാെണ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �തിയതായി ത�ിക �പീകരി� വ��കളി�  ആ�െടെയ�ി�ം പഠന റിേ�ാ��്

കി�ിയേശഷമാേണാ അ�വാദം ന�കിയത്; വ��മാ�േമാ ;

(സി) സം�ാന�് �തിയതായി ത�ിക�  അ�വദി�ിെ�� തീ�മാനം ധനവ��്

എ��ി�േ�ാ;എ�ി� ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ ;

(ഡി) സാ��ിക അ�ട�ം പാലി��തിെ� ഭാഗമായി ഏ�െ���ിയ ഇ�േണാമിക് െമേഷ�്

ഏെത�ാെമ�് വ��മാ�േമാ;  ഇതിെ� ഭാഗമായി ഏ�െ���ിയ ഉ�ര�ക�െട പക��്



ലഭ�മാ�േമാ ;

(ഇ) 2016 ജ�വരി �ത� വിവിധ വ��ക��് ധനവ��് അംഗീകാരം ന�കിയ ത�ികക�െട എ�ം

വ��് തിരി�് ന��േമാ; വ��മാ�േമാ ; സം�ാന�് നിയമന നിേരാധനം ഏ�െ���ിയ

വ��ക� ഏെത�ാം; വ��മാ�േമാ ?

അന�� േസവന വ�വ�

3495. �ീ.അ�� �കാശ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ� ജീവന�ാര� േജായിനിംഗ് ൈടം എ��ാെത അന�� േസവന�ി� �ടരെവ �േമാഷ�

ലഭി�ാ� മാ� വ��ി� െതാ� �നിയറായ ആ� �േമാഷ� േജാലിയി� �േവശി�� ദിവസം

�തേല ടിയാ�ം ഉയ�� ശ�ളം ന��ക�� എ� വ�വ� നിലവി�േ�ാ;  എ�ി� ��ത

ഉ�രവ് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) അന�� േസവന വ�വ�യി� േജാലി െച�� ജീവന�ാര� �േമാഷ� ത�ികയി� സ��ാ�

അ�മതിേയാെട �ട�ക�ം േജായിനിംഗ് ൈടം എ��ാതിരി�ക�ം െച�ാ� എ� െകാ�ാണ്

�േമാഷ� തീയതി �ത� ഉയ�� ശ�ളം ന�കാ�െത�് വിശദീകരി�േമാ;

(സി) മാ�വ��ി�  നിലവി�� ജീവന�ാര�  �േമാഷ�  ലഭി�ാ�  േജായിനിംഗ് ൈടം എ��

േജാലിയി� �േവശി��തിന് ദിവസ�േളാളം താമസി�ക�ം അന�� േസവന വ�വ�യി��

ആ� വി�ത� െച�ാെത സ��ാ� അ�മതിേയാെട േജാലി �ട�ക�ം െച�േ�ാ� ഇ�ര�ി�

ശ�ളം നി��യി� ന���ത് അന�� േസവന വ�വ�യി� േജാലി െച�� സീനിയറായ

ഉേദ�ാഗ�ന് ന�ം സംഭവി�� എ� വ�ത ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ആയ�

പരിഹരി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് ൈകെ�ാ�ി��െത�് വിശദീകരി�േമാ;

(ഡി) ഇ�ര�ി�  ശ�ള നി��യ�ി�  അപാകതക�  സംഭവി�ി�� ജീവന�ാ�  എെ��ാം

�ട�നടപടിക� ൈകെ�ാ�ാ� ആയത് പരിഹരി� ന��െമ�് ഇനം തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ധനകാര� എ.ആ�.സി.  വ��ി�  ഇ�ര�ി�� പരാതിക�  ലഭി�ി�േ�ാ;  എ�ി�

ഏെത�ാെമ�് െവളിെ���േമാ?

സം�ാന ജീവന�ാ��് ഡി എ

3496. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

സം�ാനെ� ജീവന�ാ��് എ� ശതമാനം ഡി എ അ�വദി�ാ�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

ഇേ�ാ� േക�ം �ഖ�ാപി� ഡി എ ഉ�െ�െട ജീവന�ാ��് ലഭ�മാ�ാ� എേ�ാ� കഴി�െമ�്

അറിയി�ാേമാ?

പ�ാളി� െപ�ഷ�



3497. �ീ.െക.�രളീധര�

,, എം. വി�െസ�്

,, അ�പ് േജ�ബ്

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� നിലവി� വ�േശഷം സം�ാന�് ഏെത�ാം �ാപന�ളിലാണ് ��തായി

പ�ാളി� െപ�ഷ� നട�ിലാ�ിയത്;

(ബി) പ�ാളി� െപ�ഷ�  പ�തി നട�ിലാ��തിന് ��് ഈ �ാപന�ളി�  ഏത് െപ�ഷ�

പ�തിയായി�� നിലവി��ായി��ത്;

(സി) െക.എസ്.ആ�  ബാധകമ�ാ� �ാപന�ളിേല��ടി പ�ാളി� െപ�ഷ�  പ�തി

വ�ാപി�ി�വാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;  എ�ി�  അത്  7.1.2013  െല ധനകാര� വ��ിെ�

ഉ�രവി�ം േക�സ��ാ�മായി ഉ�ാ�ിയ കരാ�ക��ം വി��മാേണാ;

(ഡി) �തിയ �ാപന�ളിേല�് പ�ാളി� െപ�ഷ�  പ�തി വ�ാപി�ി�വാ�  സം�ാന

സ��ാരിന് സ��ം നിലയി�  തീ�മാനം ൈകെ�ാ�ാ�  സാധി�േമാെയ�്

വ��മാ�േമാ;വിശദമാ�േമാ?

പ�ാളി� െപ�ഷ� ആ��ല���

3498. �ീ.അ�� �കാശ്

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് പ�ാളി� െപ�ഷ�  പ�തിയി�  ഉ�െ�� ജീവന�ാ�  സ��ീസി�  നി�ം

വിരമി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ര�ി� വിരമി� ജീവന�ാ��് ലഭി� െപ�ഷ� ആ��ല��� എെ��ാമാണ്:

(സി) �ാ���റി െപ�ഷന് അ�ഹത�� ജീവന�ാ� വിരമി�േ�ാ� നിലവി� ലഭി�� ആ��ല���

എെ��ാമാണ്;

(ഡി) പ�ാളി� െപ�ഷ� പ�തിയി� ഉ�െ�� ജീവന�ാ��് ലഭി�ാ�� അടി�ാന െപ�ഷ�

�കെയ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ?

ശ�ളയിന�ി� െചലവാ�� �ക

3499. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  ജീവന�ാ��ം അ��ാപക��ം ശ�ളയിന�ി�  െചലവാ�� �ക വ�ഷംേതാ�ം

വ��ി�് വ��തായി കണ�ക� �ചി�ി��േ�ാ;



(ബി) 2012-13  �ത�  2016-17  വെര ഓേരാ വ�ഷ�ം ശ�ളയിന�ി�  െചലവായ

�കെയ�െയ�ം ഓേരാ വ�ഷ�ം ഉ�ായ വ��നവ് എ� ശതമാനമായി��െവ�ം

െവളിെ���േമാ;

(സി) ശ�ളയിന�ി� ഉ�ാ�� വ��ന�് ആ�പാതികമായി വ�മാന വ��നവ് ഉ�ാ��േ�ാ;

വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) ഇ�ാര��ി� എെ��ി�ം നിയ�ണം െകാ�വ�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ഇ) നിയമനനിേരാധനേമാ െപ�ഷ� �ായം ഉയ��� കാര�േമാ സർ�ാരിെ� പരിഗണനയി�േ�ാ?

േപ�െമ�് ഓഫ് �ാ�വി�ി ആ�് 1972

3500. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ാളി� െപ�ഷ�  പ�തിയി�  ഉ�െ�� ജീവന�ാ��് െക.എസ്.ആ�  �കാര��

ആ��ല����് അ�ഹതയി�ാെയ�് സ��ാ�  ഉ�രവ് �റെ��വി�ി�േ�ാ;  അതി��

കാരണെമ�ാണ്;

(ബി) ഇ���  ഭരണഘടനയ�സരി�് നിലവി�  മെ�ാ� ച�േമാ,  നിയമേമാ �കാരം �ാ�വി�ി�്

അ�ഹതയി�ാ� ജീവന�ാ��് േപ�െമ�് ഓഫ് �ാ�വി�ി ആ�് 1972 �കാര�� �ാ�വി�ി

െതാഴി�ടമ ന�േക�താെണ� േകാടതി വിധി�െട അടി�ാന�ി�  സം�ാനെ�

പ�ാളി� െപ�ഷ� പ�തിയി�െ�� ജീവന�ാ��് �ാ�വി�ി ആ�് �കാര�� 20 ല�ം �പ

�ാ�വി�ി ന��വാ� അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സ��ാ� വാഹന��െട ��പേയാഗം

T 3501.�ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  വാഹന��െട വ�ാപകമായ ��പേയാഗം നിയ�ി��തിനായി ഇൗ സ��ാ�

അധികാര�ി� വ�തിന് േശഷം എെ��ി�ം �േത�ക നടപടി എ��ി�േ�ാ; വിശദാംശ��

അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇത് എ�േ�ാളം ഫലവ�ായി�െ��് പരിേശാധന നട�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശ��

അറിയി�േമാ?

ബാ�ക� ജന�െള െകാ�യടി�ക�ം േ�ാഹി�ക�ം െച��ത് പരിേശാധി�ാൻ നടപടി

3502. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) േകരള�ിെല േദശസാ��ത ബാ�ക�ം െഷഡ��ഡ് ബാ�ക�ം സാധാരണ ഇടപാ�കാരി�

നി�ം അമിതമാ�ം രഹസ�മാ�ം �ക ഈടാ�� കാര�ം പരിേശാധി�േമാ;

(ബി) എസ് ബി ടി  /എസ് ബി ഐ ബാ�ക� വിദ�ാ��ിക��് ന�കിയ വിദ�ാഭ�ാസ േലാ�ക�

തിരി�പിടി�വാ� േകാ��േറ�കെള ഏ��ി�കാര�ം ധനകാര� വ��് പരിേശാധി�േമാ;

(സി) സം�ാനെ� ജന��െട പണം െകാ�് �വ��ി�� ഇ�രം ബാ�ക�  ജന�െള

െകാ�യടി�ക�ം ജന�െള േ�ാഹി�ക�ം െച�� കാര�ം പരിേശാധി�േമാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ബാ�ക�  സാധാരണ�ാ��് ന�േക� പലിശ �റ� വാ�ക�  ന�കാതിരി�� കാര�ം

പരിേശാധി�േമാ;

(ഇ) എസ് ബി ടി  /എസ് ബി ഐ ബാ�ക�  2016-17,  2017-18  വ�ഷ�ളി�  ന�കിയ

വിദ�ാഭ�ാസ വാ� സംബ�ി� വിവരം ലഭ�മാ�േമാ; ശാഖ തിരി�� വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(എഫ്) ബാ�് േലാ�ക�  സാധാരണ�ാ��് ലഭ�മാ�വാ�  േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വ��മാ�േമാ?

വിദ�ാഭ�ാസ വാ�ാതിരി�ടവ് പ�തി ആ��ല�ം

3503. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ� �ഖ�ാപി� വിദ�ാഭ�ാസ വാ�ാതിരി�ടവ് പ�തി ആ��ല��ിനായി അേപ� ന�കിയ

വിദ�ാ��ികളി� 2018 ജ�വരി 31 വെര സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) സ��ാ� �ഖ�ാപി� വിദ�ാഭ�ാസ വാ�ാ പ�തി�െട നിബ�നക� ���ി നി�യി�ി�േ�ാ;

പ�തി�െട നിലവിെല �ിതി എെ��് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) എസ്.ബി.�ി.യി�  നി�ം വാ� എ�� വിദ�ാ��ിക�െട േരഖക�  റിലയ�സിന്

ൈകമാറിയി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ��ത വിദ�ാ��ിക��് പ�തി ആ��ല�ം ലഭി�ാ�  സാധി�ാെത �തിസ�ിയിലായത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഇ) ഈ �തിസ�ി പരിഹരി�് ��ത വിദ�ാ��ിക��് പ�തി ആ��ല�ം ലഭി�ാ� നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ; വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ?

�തന ധനസമാഹരണ സംവിധാന��

3504. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റിസ�വ് ബാ�് ഓഫ് ഇ���ം െസക�രി�ീസ് ആ�് എ�്േച�് േബാ�ഡ് ഓഫ് ഇ���ം

അംഗീകരി�ി�� �തന ധനസമാഹരണ സംവിധാന�� ഉപേയാഗെ���െമ� 2016-17 െല

ബജ�് �ഖ�ാപനം നട�ിലാ�വാ� െെകെ�ാ� നടപടിക� എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ആ�.ബി.െഎ�ം െസബി�ം അംഗീകരി�ി���ം കി�ബി  -�് �േയാജനകര�മായ



ധനസമാഹരണ മാ���� ഏെത�ാെമ� വ��മാ�േമാ?

�� വ�ഷെ� ബജ�് �സംഗ�ിൽ �ഖ�ാപി�ി�� േ�മപ�തിക�

3505. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �� വ�ഷെ� ബജ�് �സംഗ�ിൽ �ഖ�ാപി�ി�� എ� േ�മപ�തിക� നട�ിലാ�ാനായി

എ�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) ബജ�് �സംഗ�ിൽ ഉ�െ��ി���ം എ�ാ�  നട�ിലാ�ാെത േപായ�മായ എ�

േ�മപ�തിക� ഉെ��് െവളിെ���േമാ;

(സി) ബജ�് �സംഗ�ിൽ നട�� �ഖ�ാപന��  ���മാ�ം നട�ിലാ��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

മ�ട നിേയാജകമ�ല�ി� േടാ�� െ�ാവിഷ� ന�കിയ പ�തിക�

3506. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2017-18 സാ��ിക വ�ഷെ� ബജ�ി� ഏെത�ി�ം മ�ല�ി� െപാ�മരാമ�് വ��ിന്

കീഴി�� േടാ�� െ�ാവിഷ� ഉ�െ���ിയ ���ിക��് ഭരണാ�മതി ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) മ�ട നിേയാജകമ�ല�ി�  2017-18  �  ഇ�ര�ി�  േടാ��  െ�ാവിഷനി�

ഉ�െ���ിയ എ� േറാ�ക��് ഭരണാ�മതി ന�കിയി��്;

(സി) ഇത് സംബ�ി�് ഫയ� ധനവ��ിെ� പരിഗണനയി� ഉേ�ാ; ഉെ��ി� ��ത ഫയലിേ��

സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�േമാ?

ബജ�് �സംഗ�ി� ഉ�െ���ിയ ഭരണാ�മതി ന�കിയ പ�തിക�െട വിവരം

3507. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016-17,  2017-18  എ�ീ സാ��ിക വ�ഷെ� ബജ�് �സംഗ�ി�  ഉ�െ���ിയ

���ികളി�  നി�ം ഭരണാ�മതി ന�കിയത്,  �ക അ�വദി�ത്,  ���ി ആരംഭി�ത്,

���ി അവസാനി�ി�ത് എ�ി�ന തരംതിരി�് നിേയാജക മ�ലാടി�ാന�ി� വിവര��

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) 2016-17,  2017-18  എ�ീ സാ��ിക വ�ഷെ� ബജ�ി�  േടാ��  െ�ാവിഷ�  ഉ�

വിവിധ വ��ക�െട പ�തികളി�  നി�ം ഭരണാ�മതി ന�കിയ ���ിക�െട വിവരം

നിേയാജക മ�ലാടി�ാന�ി� ലഭ�മാ�ാേമാ?



�വാസി േ�മ�ിനായി ആവി�രി� പ�തിക�

3508. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം �വാസിക�െട േ�മ�ിനായി 2016-17 വ�ഷെ�

ബ�ജ�ി�ം,  2017-18 വ�ഷ�ിെല ബ�ജ�ി�ം യഥാ�മം എ� �ക നീ�ിവ�ി�� എ�്

വ��മാ�ാേമാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ��ത �ക വിനിേയാഗി�് എെ��ാം പ�തികളാണ് ആവി�രി�് നട�ിലാ�ിയത് എ�്

വിശദീകരി�ാേമാ; ഓേരാ പ�തി�ം എ� �ക വീതം െചലവഴി� എ�് വ��മാ�ാേമാ?

ബ�ജ�് മാ�വ� പരി�രി��തിന് സമിതി

3509. �ീ.ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബ�ജ�് മാ�വ� സമ�മായി പരി�രി��തിന് സമിതി �പീകരി�ി�േ�ാ; ��ത സമിതി�െട

�വ��നം ഏത് ഘ��ിലാണ്;

(ബി) ബ�ജ�് മാ�വ� പരി�രണം എ�േ��് ���ിയാ�െമ�റിയി�േമാ?

ഒ��ാലം മ�ല�ിെല ബ�ജ�് ���ിക�

3510. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഒ��ാലം നിേയാജകമ�ല�ി�  2016-17,  2017-18  വ�ഷ�ളിെല ബ�ജ�ി�

ഉ�െ���ിയി�� ഏെത�ാം ���ിക��ാണ് ഭരണാ�മതി ന�ിയത് എ� വിശദാംശം

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ിക��് ഭരണാ�മതി ന��തിനായി എ� �ക അ�വദി� എ�്

വിശദമാ�ാേമാ?

വാടക െക�ിട�ി�� സ��ാ� ഓഫീ�ക�

3511. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഓേരാ സ��ാ� വ��ക�േട�ം എ� ഓഫീ�ക� വാടക െക�ിട�ി� �വ��ി��െ��്

ധനകാര� വ��് പരിേശാധി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഒ� സാ��ിക വ�ഷം എ� �ക വാടകയിന�ി� െചലവി��െ��് വിശദമാ�േമാ?



��പ���െട �ാമം പരിഹരി��

3512. �ീ.പി.ടി. േതാമസ്

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് അ�പത്,�റ് �പക�െട ��പ����് ��മായ �ാമം ഉ�തിനാ�

താ�ാലിക പരിഹാരെമ� നിലയി� പ�്,ഇ�പത് �പ�െട ��പ�ം അ�പത്,�റ് �പ�െട

പ����് �ല�മായി ഉയ��ി ഉ�രവ് �റെ��വി�ി�േ�ാ;വ��മാ�േമാ;

(ബി) അ�പത്,�റ് �പ�െട ��പ���െട ഇ��് നാസി�ിേല�് അയ�ത് എ�ാെണ�്

െവളിെ���േമാ?

റവന� �ാ�ിെ� ലഭ�ത�റവ്

3513. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഒ� �പ വില�� റവന� �ാ�ിെ� ലഭ�ത�റവ് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി� വിശദാംശം

ന��േമാ ;

(ബി) ഇ�കാരം �റവ് ഉ�ാ�വാ��ായ കാരണം വ��മാ�ാേമാ  ;ഭാവിയിൽ ഇ�രം �റവ്

ഉ�ാവാതിരി�ാതിരി��തി�� നടപടി സർ�ാർ സ�ീകരി�േമാ;വ��മാ�േമാ;

(സി) റവന� �ാ�ിെ� �റവ് പരിഹരി�വാ�� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി� വിശദ വിവരം ന��േമാ?

ആന�ാറ െപാ��� കടവി� െച�് ഡാം നി��ി��തിന് ഫ�്

3514. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ�ട നിേയാജക മ�ല�ിെല ��ിലാ�ാടി �ാമപ�ായ�ി� ആന�ാറ െപാ��� കടവി�

െച�് ഡാം നി��ി���മായി ബ�െ��് ഫ�് അ�വദി��തിന് ജലേസചന വ��ിെ�

ശിപാ�ശ ലഭി�ി�േ�ാ ;

(ബി) ��ത വിഷയ�മായി ബ�െ��് ധനവ��ിെ� പരിഗണനയി�� ഫയലിേ��  സ�ീകരി�

നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) ധന �ന�വിനിേയാഗ�ി�െട ജലേസചന വ��ിെ� ശീ�ഷക�ളി�  നി�ം െച�് ഡാം

നി��ി��തിനാവശ�മായ �ക അ�വദി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;വ��മാ�ാേമാ?

അടി�ാന സൗകര� വികസന പ�തി�് സ�ീകരി�ി�� േടം-േലാ�



3515. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ ഗവ�െമ�് അധികാര�ി�  വ�തി� േശഷം അടി�ാന സൗകര� വികസന

പ�തിക��ായി ഏെത�ാം വാണിജ� ബാ�കളി�  നി�ം എ� �ക വീതം േടം േലാണായി

സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ ഗവ�െമ�് ��ത പ�തിക��ായി ഏെത�ാം സഹകരണ ബാ�കളി� നി�ം എ� �ക

വീതം േടം േലാ� സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ ഗവ�െമ�് ��ത പ�തിക��ായി ഏെത�ാം ബാ�ിതര െപാ�േമഖലാ ധനകാര�

�ാപന�ളി� നി�ം എ� �ക വീതം േടം േലാ� സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ?

സാ��ിക �മേ�ട് േക�ക�

3516. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി� േശഷം സം�ാന�് എ� സാ��ിക �മേ�ട്

േക�ക� ധനകാര� വ��ിെ� ��യി�െ��ക��ായി; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ േക�കളി�  ഏതിെല�ാം വ��തല അേന�ഷണം നട�ിെയ�ം �മേ��ക��്

ഉ�രവാദികളായി��വ�െ�തിെര എ�് നടപടി സ�ീകരി�െവ�ം വിശദമാ�േമാ?

ക�ാ�സ� േരാഗിക��് െപ�ഷ�

3517. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

സം�ാന�് ക�ാ�സ� േരാഗിക��് എ� �പയാണ് െപ�ഷ� അ�വദി��ത്?

ലിക�ിഡി�ി �തിസ�ി പരിഹരി��തിന് ആവി�രി�ി�� ത���

3518. �ീ.െക.�രളീധര�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�മാനം വ��ി�ി�ം സാ��ിക അ�ട�ം പാലി�ം ധനമാേനെ��് നട�ക എ� സ��ാ�

നയ�ിന് അ��തമായി സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) ��ത നയം നട�ിലാ�ിയത് �ലം  2017-18  സാ��ികവ�ഷം സം�ാനെ�

സാ��ികരംഗ�് വള�� ഉ�ായി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) സം�ാനം േനരി�� ലിക�ിഡി�ി �തിസ�ി പരിഹരി��തിന് ആവി�രി�ി�� ത���

എെ�ാെ�യാണ്; നിലവി�� സാഹചര��ി� അത് ഫല�ദമാെെണ�് വിലയി���േ�ാ?



േക�ാവി�ത പ�തിക� വിലയി��ാൻ െപാ� സംവിധാനം

3519. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

വിവിധ േക�ാവി�ത പ�തിക�െട �വ��ന�� വിലയി���തി�� െപാ� സംവിധാനം

ഏ�െ���വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ?

ഇ-േവ ബി� സംബ�ി� സംശയ�� പരിഹരി��തിന് സംവിധാനംഇ-േവ ബി�

3520. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� എ�ാ ചര�് നീ��ം ഇ-േവ ബി�  �ാ�്േഫാമി�െട ആയി�േ�ാ എ�്

വ��മാ�േമാ; ഇെ��ി� എ�േ��് എ�ാ ചര�് നീ��ം ഇ-േവ ബി� സംവിധാന�ിേല�്

മാ�ാ� സാധി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ-േവ ബി�  സംബ�ി� സംശയ��  പരിഹരി��തിന് എെ�ാെ� സംവിധാന�ളാണ്

ഏ�െ���ിയിരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇ-േവ ബി�  നട�ിലാ��േതാ��ടി നി�തി വ�മാന വ��ന��ാകാ��

സാഹചര��േ�ാ;വിശദാംശം ന��േമാ?

ജി.എസ്.ടി. നട�ിലാ�ിയതിെന �ട��് നി�തി വ�മാന�ി��ായ മാ�ം

3521. �ീ.വി.ഡി.സതീശ�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജി.എസ്.ടി. നട�ിലാ�ിയതിെന �ട��് സം�ാന�ിെ� നി�തി വ�മാന�ി� എെ��ി�ം

ന�ം സംഭവി�ി�േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ജി.എസ്.ടി. നട�ിലാ�ിയതിെന �ട��് ന�പരിഹാരമായി േക�സ��ാരി� നി�് ലഭിേ��

േകാ��േസഷ� �ക �ത�മായി ലഭി�ി�േ�ാ;

(സി) നി�തി വ�മാന�ി�  2017-18  സാ��ികവ�ഷം �തീ�ി�  25  ശതമാനം വ��നവ്

േന�വാ� കഴിയാ�ത് ജി.എസ്.ടി. നട�ിലാ�ിയത് �ലമാേണാ; അെ��ി� എ�െകാ�ാണ്;

(ഡി) നി�തി വ��ിെ� കാര��മത വ��ി�ി�് നി�തി വള�� 2018-19 � 20 ശതമാനമാ�വാ�

ല��മി�ി�േ�ാ; എ�ി� അതിനായി സ�ീകരി�� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്?

ചര�് േസവന നി�തി റിേ�� ന�കിയി�ി�ാ�വ�െട പ�ിക



3522. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി� ചര�് േസവന നി�തി റിേ�� സമ��ി���മായി ബ�െ��് രജി�� െച�ി��

വ�ാപാരിക�െട എ�െമ�യാെണ�ം ഇതിേനാടകം എ� വ�ാപാരിക�  റിേ��

സമ��ി�ി�െ��ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇനി എ� വ�ാപാരിക�  റിേ��  സമ��ി�ാ��്;  ഇനി�ം റിേ��  ന�കിയി�ി�ാ�വ�െട

പ�ിക ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) നി�തിപിരിവിെല വള��ാ നിര�് �റ�വ�� സാഹചര��ി�  റിേ��ക�  ��മായി

പരിേശാധി�ം റിേ��  ന�കാ�വരി�  നി�ം റിേ��ക�  നിയമാ��തം ലഭ�മാ�ി�ം

രജിേ�ഷ� റ�ാ�െ���വെര �േത�കം നിരീ�ി�ം നി�തി പിരിവ് ��ത� ഊ�ജിതമാ�ാൻ

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െച�കിട വ�ാപാരിക��് ഇ-േവ ബി�

3523. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി.

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സാേ�തിക സംവിധാന��  സ��മായി�ാ� െച�കിട വ�ാപാരിക��് ഇ-േവ ബി�

സംവിധാനം എ�േ�ാളം �ാേയാഗികമാെണ�് പരിേശാധി�േമാ; വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ?

ശ�ള�ം െപ�ഷ�ം �ഷറി േസവിം�സ് അ�ൗ�ി�െട ന���തി�� നടപടി

3524. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സ��ാ� ജീവന�ാ�െട ശ�ള�ം െപ�ഷ�ം �ഷറി േസവിം�സ് അ�ൗ�ി�െട

ന���തി�� നടപടിക�  ആരംഭി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;  ഉെ��ി�  വിശദാംശം

ന��േമാ;

(ബി) ശ�ള�ം െപ�ഷ�ം �ഷറി �ഖാ�രമാ�േ�ാ� അത് ഏെതാെ� തര�ിലാണ് ജീവന�ാെര

�തി�ലമായി ബാധി��െത�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) �ഷറി ഇടപാ�കാ��് എ.ടി.എം. �ഖാ�രം പണം പി�വലി�ാ�� സംവിധാനം ഏ�െ����

കാര�ം പരിഗണി�േമാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

േകാ�ാട് സ��ഷറി�് അ�മതി

3525. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ഈ സ��ാ�  കാലയളവി�  �തിയതായി എ� �ഷറിക�  ആരംഭി�ി��്  ;  ജി� തിരി��

വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) �ഷറി േസവന��െട ആവശ��� �ടി വ�� ഈ കാലഘ��ി� േകാ�ാട് സ��ഷറി�്

അ�മതി ന��േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

െപരി��മ� നിേയാജകമ�ല�ിെല സ��ഷറി സ��യം

3526. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപരി��മ� നിേയാജകമ�ല�ിെല സ��ഷറി സ��യ�ിെ� നി��ാണ�മായി

ബ�െ�� ���ി�െട നിലവിലെ� �ിതി എ�ാെണ�് വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) ��ത ���ി�െട വിശദമായ പ�തി റിേ�ാ��് ത�ാറാ��തിന് ധനകാര�വ��് എെ��ി�ം

നടപടി സ�ീകിരി�ി�േ�ാെയ�റിയി�ാേമാ;

(സി) ഈ പ�തി�െട നട�ി�മായി ബ�െ��് നാളി�വെര സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാെമ�്

അറിയി�ാേമാ:

(ഡി) 2018-19  െല ബജ�ി�  ഉ�െ���ിയി�� ��ത �വ ൃ�ി�െട ഭരണാ�മതി

ന���തിനാവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�ഷറികളിെല ഓ�ൈല� സംവിധാനം

3527. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� �ഷറിക�  ���മായി ഓ�ൈല�  സംവിധാന�ിേല�് മാ��തിന്

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

(ബി) സ��ാ� േസവന���് െഡബി�്,  െ�ഡി�് കാ��ക� ഉപേയാഗി�് പണം അട�� രീതി

ഏ�െ���ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

�ഷറികളി� െഡബി�്/�ഡി�് കാ��ക�

3528. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� �ഷറിക�  ഓ�ൈല�  സംവിധാനെമാ��ി ഇ-�ഷറികളാ�ിയി�ം

െഡബി�്/�ഡി�് കാ��ക� സ�ീകരി�ാ�ത്എ�െകാ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇടപാ�കാ��് ഇ��ല�� ��ി��് പരിഗണി�് �ഷറികളി�  െഡബി�്/�ഡി�് കാ��ക�

സ�ീകരി��തി�� സംവിധാനം ഒ���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?



കാ�ണ� െബനവല�് ഫ�്

3529. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം കാ�ണ� െബനവല�് ഫ�് �കാരം

നാളി�വെര എ�േപ��് ചികി�ാ സഹായം അ�വദി�് ന�കിയി��്; ജി� തിരി�് വിശദാംശം

ന��േമാ;

(ബി) ഇ�ാലയളവി� എ� ആ�ക��് �േത�ക ധനസഹായം അ�വദി�ി��്;വ��മാ�േമാ;

(സി) ഏറനാട് മ�ല�ിെല എ� ആ�ക��്  2016-17,2017-18  കാലയളവി�

ചികി�ാസഹായ�ം �േത�ക ധനസഹായ�ം അ�വദി�് ന�കിയി��്; വിശദാംശം ന��േമാ?

വനിതക�െട ഉ�മന�ിനായി ഭാഗ��റി

T 3530.�ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വനിതക�െട ഉ�മന�ി�േവ�ി സം�ാന ഭാഗ��റി വ��് എെ��ി�ം പ�തി

ആവി�രി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട നട�ി�മായി ബ�െ��് സ��ാ�  ഉ�ര�ക�  ഇറ�ിയി�േ�ാ;

ഉെ��ി� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ��ത പ�തിയി�െട നട�ിയി�� േ�മ �വ��ന�� വിശദമാ�ാേമാ?

േകരള ഫിനാ�ഷ�� േകാ��േറഷൻ െ�ാജ�ക��് ന�കിയ േലാ�കളിെല തിരി�ടവ്

3531. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള ഫിനാ�ഷ�� േകാ��േറഷനി� വിവിധ പ�തിക��േവ�ി സമ��ി�� െ�ാജ�കളി�

കാര�മായ പരിേശാധന നട��ിെ�� കാര�ം പരിേശാധി�േമാ;വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) പ�തിക� പരിേശാധി�� രീതി വ��മാ�േമാ; െ�ാജ�ക� സാേ�തികമായി പരിേശാധി��

രീതി വിവരി�േമാ;

(സി) 2016 ജ�വരി �ത� നാളി�വെരയായി ഓേരാ ജി�യി�ം സ�ീകരി� െ�ാജ�ക� എ�; ഇതി�

എ� െ�ാജ�ക��് അ�മതി ന�കിയി��്;

(ഡി) േകരള ഫിനാ�ഷ�� േകാ��േറഷനി� വിവിധ െ�ാജ�ക��് ന�കിയ േലാ�കളി� തിരി�ടവ്

വരാ� എ� േക�ക� നിലവി��്;വിശദീകരി�േമാ;

(ഇ) േകരള ഫിനാ�ഷ��  േകാ��േറഷനി�  നി�ം േലാ�  എ�� വകയി�  എ� �പ േകരള

ഫിനാ�ഷ�� േകാ��േറഷന് തിരിെക ലഭി�ാ��്; വ��മാ�േമാ;



(എഫ്) േലാ� �ക തിരി�പിടി�വാ� സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�േമാ?

െക.എസ്.എഫ്.ഇ �െട ഓ�ൈല� ചി�ി

3532. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ�

,, വി. അ�റഹിമാ�

,, ആ�ണി േജാ�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബി വഴി�ളള വികസന �വ��ന���� ധനേ�ാത�ായ െക.എസ്.എഫ്.ഇ �െട

ഓ�ൈല�  ചി�ി,  േക� ചി�ി നിയമ�ി�  വ� േഭദഗതിേയാെട ഉട�  തെ�

�വ��നമാരംഭി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) ബിസിനസ് േമഖല�െട വി�ലീകരണ�ിന�സരി�് കാര��മമായി േസവന�� ന���തിന്

പര�ാ�മായ വിധ�ി� െക.എസ്.എഫ്.ഇ െയ വി�ലീകരി�ാ�ം നവീകരി�ാ�ം പ�തി�േ�ാ;

(സി) െക.എസ്.എഫ്.ഇ �െട �ധാന ഇടപാടായ ചി�ി ��ത�  ജനകീയമാ��തിന്

സം�ാന�ിനക�് നട�ാ�േ�ശി�� �ാപന വികസന �വ��ന��

എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ?

െക.എസ്.എഫ്.ഇ. �വാസി ചി�ി അംഗത�ം

3533. �ീ.പാറ�� അ��

,, എ�. ഷം��ീ�

,, ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.എഫ്.ഇ.  ആരംഭി�� �വാസി ചി�ി സം�ാന�് എ�് നിലവി�  വ�െമ�്

െവളിെ���േമാ?

(ബി) ഒ� വ�ഷ�ി��ി� എ�േപെര ഇതി� േച��െമ�ം ഏെതാെ� രാജ��ളി� നി��വ��്

ഇതി�  അംഗ�ളാകാെമ�ം അംഗ�ളാ��തിന് �േത�ക നിബ�നക�േ�ാെയ�ം

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ചി�ിയിേല�് ആ�കെള ആക�ഷി��തിന് ൈകെ�ാ�� നടപടിക�  എെ��ാെമ�്

വിശദമാ�േമാ ;

(ഡി) എ� ല�ം �പ�െട ചി�ിക��ാണ് �ട��ി� അ�മതി ന���ത്;

(ഇ) ��ത പ�തി വഴി അ�� �� വ�ഷ�ി��ി�  എ� േകാടി �പ വികസന

�വ��ന���ായി കെ��ാനാ�െമ�ാണ് �തീ�ി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ ?



�വാസി ചി�ി നടപടിക�െട �േരാഗതി

3534. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �വാസി ചി�ി �പീകരണ�ം നട�ി�ം സംബ�ി� നടപടിക�െട �േരാഗതി വ��മാ�േമാ?

(ബി) ��ത ചി�ി എ� �ത� ആരംഭി�വാനാണ് സ��ാ� ഉേ�ശി��െത�് െവളിെ���േമാ?

സം�ാന ഇ�ഷ�റ�സ് വ��ി� വാഹന��െട ഇ��റ�സ്

3535. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന ഇ�ഷ�റ�സ് വ��ി�  വാഹന��  ഇ�ഷ��  െച��തിന് നിലവി�� ച���

സംബ�ി� വിശദാംശ�ൾ വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സ��ാ� വാഹന�� മാ�മാേണാ ഈ വ���ഖാ�ിരം ഇ�ഷ�� െച�ാ� കഴി��ത്;

(സി) എ�ി�  സ�കാര� വാഹന��  �ടി ഇ�ഷ��  െച��തി�� സംവിധാനം ഒ��ാ�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

��പ���, േകാ��് ഫീ �ാ�് എ�ിവ ലഭ�മാ�ാ� നടപടി

T 3536.�ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് പ�് �പ േകാ��് ഫീ �ാ�് ലഭി�ാനി�ാ� സാഹചര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;എ�ി� ദൗ�ലഭ��ിന് കാരണെമെ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) വ�വി��ന കരാ�ക�, േ�ാള�ഷി�് അേപ�ക�  �ട�ിയ വിവിധ ആവശ����്

അനിവാര�മായ ��പ��� ആവശ�മായ േതാതി� ലഭ�മാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�റ� �ല��� ��പ���െട �ാമം

T 3537.�ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�പത് �പ �ത� അ�റ് �പ വെര �ല��� ��പ��� ലഭി�ാ���ലം ആദിവാസിക�

ഉ�െ�െട�� പാവെ��വ� ക�െ��� കാര�ം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� ഇതിെനതിെര എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

കയ� വില വ�തിയാന �ിരത ഫ�്



3538. �ീ.െക.�േരഷ് ���്

�ീമതി �. �തിഭ ഹരി

�ീ.െക.െജ. മാ�ി

,, എ�. വിജയ� പി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കയ�  ഉ������് ന�ായമായ വില ലഭ�മാ��തിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��ത്;വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) കയ� ഉ�����െട�ം യാണിെ��ം ചകിരി�െട�ം വില �ിരത� േവ�ി�ം വില വ�തിയാനം

പരിഹരി��തി�േവ�ി�ം വില വ�തിയാന �ിരത ഫ�് നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;വ��മാ�േമാ;

(സി) സം�ാന�് ഏെത�ാം �ാപന�ളാണ് നിലവി�  കയ�  സംഭരി��ത്;വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) കയറിെ��ം കയ������െട�ം വിപണി വികസന�ിന് േക�ാവി�ത പ�തി

ആവി�രി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�േമാ?

കയ� ഉപേഭാഗം വ��ി�ി ��തിന് നടപടി

3539. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

സം�ാന�് കയറിെ� ഉപേഭാഗം വ��ി�ി�് കയ�  വ�വസായം പരിേപാഷി�ി��തിന്

എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളത്; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ ?

�തിയ വ�വസായ സംരംഭക��് ന��� സഹായ��

3540. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �തിയ വ�വസായ സംരംഭക��് ന�കിവ�� സഹായ��  എെ��ാമാെണ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതി�േവ�ി എെ��ി�ം ഏകജാലക സംവിധാനം നിലവി�േ�ാ; എ�ി� ഇതിെ� വിശദവിവരം

ന��േമാ?

വ�വസായ വ��ി� ൈ�വ� ആയിരിെ� മരണെ�� വ��ി�െട െപ�ഷ� ആ��ല���

3541. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�വസായ വ��് ഡയറ�േറ�ി�  ൈ�വ�  ത�ികയി�  േജാലി േനാ�ി വരെവ

15.07.2015-ന് മരണെ�� ഡി.എസ്.  സജി�മാറിെ� െപ�ഷ�  ആ��ല���

ന���തി�� നടപടിക� ഏത് ഘ�ം വെരയായി;



(ബി) അേ�ഹ�ിെ� സ��ീസ് ��ം െപ�ഷ� ��ം ഇേ�ാ� ഏത് െസ�നിലാെണ�ം ആ�െട

ൈകവശമാണ് ഉ�െത�ം െവളിെ���േമാ;

(സി) മരണെ��യാ�െട ��് ഇ�ഷ�റ�സ് �ക അവകാശിക��് എ�് ൈകമാറാ� സാധി�െമ�്

അറിയി�േമാ;

(ഡി) സജി�മാ�  മരണെ��് ര�ര വ�ഷം കഴി�ി�ം യാെതാ�വിധ ആ��ല���ം ന�കിയി�ി�

എ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഇ) എ�ി� ആ��ല��� ലഭി��തിന് കാലതാമസം വ��� ഉേദ�ാഗ�രി� നി�ം പലിശ

ഈടാ�ി ആയത് ആ��ല��ൾെ�ാ�ം ന���തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;വിശദമാ�േമാ?

വ�വസായിക��് ഏകജാലക സംവിധാന�ി�െട അ�മതി ന��തി�� �േരാഗതി

3542. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഏകജാലക സംവിധാന�ി�െട വ�വസായിക��് വിവിധ അ�മതിക�  ന��തി��

സം�ാന�ിെ� �േരാഗതി േക� സ��ാ� വിലയി��ിയി�േ�ാ എ�റിയി�േമാ;

(ബി) ഇതി�  �കാരം സം�ാന���് ലഭി� റാ�ിംഗി�  2015,2016,  2017  വ�ഷ�ളി�

സം�ാന�ിെ� റാ�് എ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത റാ�ിംഗ് െമ�െ����തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

െക�ിടനി��ാണ സാമ�ിക�െട വിലനിലവാരം

3543. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സം�ാന�് െക�ിടനി��ാണ സാമ�ിക�െട 2017 ജ�വരിയിെല�ം 2018 ജ�വരിയിെല�ം

വിലനിലവാരം ലഭ�മാ�േമാ;

െപാ�േമഖലാ �ാപന��െട �വ��നം

3544. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി�  2011  �ത�  േകരള�ി�  ��ി കിട� എ� െപാ�േമഖലാ �ാപന��  �റ�്

�വ��ി�ി�വാ� സാധി�ി��്; ജി�തിരി�് വിവരി�േമാ;

(ബി) ഏെത�ി�ം �തിയ െപാ�േമഖലാ �ാപനം കഴി�  10  വ�ഷ�ി��ി�  ആരംഭി�ാ�

സാധി�ി�േ�ാ;  വിശദമാ�േമാ;  ഇ�ര�ി�  എ� െതാഴി�  അവസര��  ��ി�വാ�

കഴി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(സി) േകരള�ി�  നിലവി�  �വ��ി�� എ� െപാ�േമഖലാ �ാപന��  ന��ിലാണ്;



േപ�സഹിതം ജി�തിരി�് വിവരി�േമാ;

(ഡി) ഏ��ം ലാഭ�ി� �വ��ി�� െപാ�േമഖലാ �ാപന�� ഏെതാെ�; വിവരി�േമാ?

െപാ�േമഖലാ �ാപന�െള സംര�ി�വാ�� നടപടിക�

3545. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�േമഖലാ വ�വസായ��  േ�ാ�ാഹി�ി�വാ�  സം�ാന സ��ാ�  സ�ീകരി��

നടപടിക� എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) േകരള�ി� �വ��ി�� െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളായ എ�്.എ�.എ�, ബി.എം.ഇ.എ�,

െകാര�ി ��് എ�ിവ സ�കാര�വ��രി�വാ�  നീ�ം നട��ത് വ�വസായവ��ിെ�

��യി�െ��ി�േ�ാ;വ��മാ�ാേമാ;

േകരള ഓേ�ാെമാൈബൽസ് ലിമി�ഡ്

3546. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� സ��ാരിെ� കാല�് േകരള ഓേ�ാെമാൈബൽസ് ലിമി�ഡ് എ� െപാ�േമഖലാ

�ാപന�ിന് ഉ�ായി�� ബാധ�തക�  എെ�ാെ�യായി��െവ�്

വ��മാ�ാേമാ;ഇ�രം ബാധ�തക�  ഉ�ാ�വാ�� കാരണ��  എ�ാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത �ാപനെ� �ന��രി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് ഈ സ��ാ�

സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

െപാ�േമഖലാ �ാപന��െട നവീകരണം

3547. �ീ.എ.എം. ആരിഫ്

,, എം. �േകഷ്

,, െക.വി.അ�� ഖാദ�

,, പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�്  2011-2016  കാലയളവി�  ഏെത�ാം െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളായി��

ന��ി� �വ��ി�ി��െത�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം ��കാല�് ന��ിലായി���ം

അ�ാ��മായ െപാ�േമഖലാ �ാപന�െള�റി�് അവേലാകനം നട�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�

വിശദമാ�േമാ;

(സി) സ��ാരിെ� ഇടെപടലിെന �ട��് ഏെത�ാം �ാപന�� ലാഭകരമാ�ാ� കഴി�െവ�ം,



ഓേരാ�ം ൈകവരി� േന��� എ�ാെണ�ം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) സം�ാനെ� െപാ�േമഖലാ �ാപന�� സംര�ി��തി�ം നവീകരി��തി�ം സ��ാ�

�ട�നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�ീ� ഇ�ഡ�ീസ് േകരള ലിമി�ഡ്

3548. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െപാ�േമഖലയി� �വ��ി�� ഇ��് ഉ��് വ�വസായ �ംഖലയായ �ീ�

ഇ�ഡ�ീസ് േകരള ലിമി�ഡ്(സി��്) 2018-19 സാ��ിക വ�ഷ�ി� അധിക വി�വരവ്

ല��മി��തിനായി �തിയ പ�തിക� ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ;

(ബി) നിലവി�  ഇൗ െപാ�േമഖലാ �ാപനം ലാഭ�ിലാേണാ;  2011  �ത�  നാളി�വെര��

��ത�ാപന�ിെ� ലാഭ-ന�കണ�ക� സംബ�ി� വിവരം വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത �ാപന�ി� ആെക എ� ജീവന�ാ� ഉെ��് കാ�ഗറി തിരി�് വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) �തിമാസം ശ�ളം,  �ി.  എ.,  ഡി.എ.  ഇന�ളി�  െചലവാ�� ആെക �ക എ�െയ�്

വ��മാ�േമാ?

ന��ി� നി�ം കരകയറിയ െപാ�േമഖലാ വ�വസായ �ാപന��

3549. �ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം ന��ി�  നി�ം കരകയറിയ െപാ�േമഖലാ

വ�വസായ �ാപന�� ഏെത�ാെമ�ം ആയതിെ� വിശദാംശ��ം ലഭ�മാ�ാേമാ?

െപാ�േമഖലയിെല വ�വസായ സംരംഭ��

3550. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം െപാ�േമഖലയി�  വ�വസായ സംരംഭ��

അരംഭി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� അതിെ� വിശദാംശ�� ന�കാേമാ?

േകരള സം�ാന വ�വസായ വികസന േകാ��േറഷെ� �വ��ന��

3551. �ീ.���ര ര�ാകര�

�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

,, സി.െക. ആശ

�ീ.വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം



�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വ�വസായ വള���് േകരള സം�ാന വ�വസായ വികസന

േകാ��േറഷ�(െക.എസ്.ഐ.ഡി.സി.) ന��� സംഭാവനക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) െക.എസ്.ഐ.ഡി.സി.�െട �ധാന �മതലക� എെ�ാെ�െയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) സം�ാനെ� വ�വസായ��െട ഈസ് ഓഫ് �യിംഗ് ബിസിനസ് ഇനിേഷ��ീവ് സംരംഭ��,

ഓ�ൈല�  �ിയറ�സ് സംവിധാന��  എ�ിവ െക.എസ്.ഐ.ഡി.സി.  �േഖനയാേണാ

നട�ാ��ത്; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) വ�ാവസായിക വള��ാ േക��ളിെല അടി�ാന സൗകര� വികസന�ിന്

െക.എസ്.ഐ.ഡി.സി. �െട പ�് വ��മാ�േമാ?

വ�വസായ വികസന�ി� �വാസികെള ഉ�െ���ിെ�ാ�� വികസന മാ�കക�

3552. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിെ� വ�വസായ വികസന�ി�  �വാസികെള ഉ�െ���ിെ�ാ�� വികസന

മാ�കക� / പ�തിക� സ��ാ� ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) േലാക േകരള സഭെയ സം�ാന�ിെ� വ�വസായ �േരാഗതി�മായി ബ�ി�ി��തിന്

ഉത�� ഏെത�ി�ം പ�തിക�  നട�ിലാ�വാ�  സ��ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;  വിശദവിവരം

അറിയി�േമാ?

െച�കിട വ�വസായിക��് സഹായ പ�തിക�

3553. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം ഇ�വെര േകരള�ി�  എ� െച�കിട വ�വസായ

�ാപന�� രജി�� െച�ി�െ�� വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) െച�കിട വ�വസായിക��് ഇൗ േമഖലയി�  കാര��മമായി �വ��ി��തിന് എെ�ാെ�

�തിയ സഹായ പ�തിക� ആവി�രി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

െച�കിട വ�വസായ���� േക� വിഹിതം

3554. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �� െച�കിട ഇട�രം വ�വസായ���് 2014 -15 �തൽ 2017 -18 വെര കാലയളവിൽ

എ� �പ േക� വിഹിതം ആയി സം�ാന സ��ാരിന് ലഭി� എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത �ക ��വനാ�ം െചലവഴി�േവാ; ഇെ��ി� എ�െകാ�്; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ ?



��-െച�കിട വ�വസായ േമഖലയി� ൈവദ�� വികസന പരിപാടി

3555. �ീ.ബി.സത��

,, വി. അ�റഹിമാ�

,, പി.െക. ശശി

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

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ��-െച�കിട വ�വസായ േമഖലയി� സംരംഭ�� േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി

ൈവദ�� വികസന പരിപാടി ആ��ണം െച�ി�േ�ാ;

(ബി) ��-െച�കിട വ�വസായ സംരംഭക േമഖലയി�  നിലനി��� ����  കെ��ി ഈ

േമഖലയി� ��ിര വികസനം സാധ�മാ��തിന് എെ��ാം കാര��ളാണ് ഈ പ�തിയി�

ഉ�െ���ിയിരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സംരംഭക��ളള േബാധവ��രണ ക�ാ�ക�, െസമിനാ�ക� വിവിധ പരിശീലന പരിപാടിക�

എ�ിവ സംഘടി�ി��തി�� െചല�ക� ഇതി� ഉ�െ���ിയി�േ�ാ;

(ഡി) ഈ പ�തി�ായി നട�സാ��ിക വ�ഷം എ� �പ ബജ�ി�  വകയി��ിയി�െ��്

വ��മാ�ാേമാ?

െച�കിട-ഇട�രം വ�വസായ �ണി�ക�െട �ന��ാരണം

3556. �ീ.സി. ദിവാകര�

,, ആ�. രാമച��

�ീമതി ഗീതാ േഗാപി

�ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിലനി�് �തിസ�ിയിലായ െച�കിട ഇട�രം വ�വസായ��െട �ിതി വിശകലനം

െച�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) �തിസ�ിയിലായ െച�കിട-ഇട�രം വ�വസായ �ണി�ക�െട �ന��ാരണ�ിന് േവ�ി

ഫ�് �പീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

മിനി ഇൻഡ�ിയൽ എേ��കളിെല �മി

3557. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� മിനി ഇൻഡ�ിയൽ എേ��കളിെല �മി അവിെട�െ��ളള െച�കിട

വ�വസായ �ാപന���് മാ�ം ന�കാ� വ�വ� െച�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇൗ �മി െതാഴി�രഹിതരായ െച�കിട വ�വസായ ത�ര��് ന�കാ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ



; വ��മാ�ാേമാ?

ജല-േവ�ാമ ഗതാഗത േക����് അ�ബ�മായി വ�വസായ േമഖല

3558. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഓേരാ ജി�യിെല�ം അ�േയാജ�മായ വ�വസായ���് ഊ��  ന�കിെ�ാ�്

വിമാന�ാവള�െള�ം �ധാന �റ�ഖ�െള�ം ബ�ി�ി�് വ�വസായ േമഖല�ം വാണിജ�

പാ��ം നി��ി��തിന് സ��ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

സി�ി ഗ�ാസ് പ�തി

3559. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈവ�ി�  നിേയാജക മ�ല�ിെല ��ൈവ�ിനി�  നി�ം ൈപ�് ൈല�  വഴി ഗ�ാസ്

വിതരണം െച�� സി�ി ഗ�ാസ് പ�തി എ�േ��് ആരംഭി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തിയി� പ�തി �േദശം നിലെകാ�� ൈവ�ി� നിേയാജകമ�ല�ിെല വിവിധ

പ�ായ�കെള ഉ�െ����തിന് ഉേ�ശി��േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇെ��ി� ഇതി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; ഇ�ര�ി� പ�തി നട�ാ��തിന് ഏെത�ി�ം

തര�ി�� തട��� നിലവി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

ൈവ�് ജി��ം െറഡ് ജി��ം ഉപേയാഗെ���ി സിമ�് ഉ��ാദനം

3560. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ാവ��� ൈട�ാനിയം െ�ാഡ�്സി� നി�ം ലഭ�മാ�� ഉേപാ����ളായ ൈവ�് ജി�ം,

െറഡ് ജി�ം എ�ിവ മലബാ�  സിമ�ിെ� ഉ��ാദന ��ിയയി�  ഉപേയാഗെ���വാ�

സാധി�േമാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് എെ��ി�ം പഠന�� നട�ിയി�േ�ാ;വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) അ�കാരം സാധി�െമ�ി�  �തിദിനം എ� ട�  ൈവ�് ജി��ം െറഡ് ജി��ം

ഉപേയാഗെ���വാ� കഴി�െമ�് വിശദമാ�േമാ?

ആ�മണ� ഇറ�മതി

3561. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) വിേദശ�് നി�് ആ�മണ�  ഇറ�മതി െച��തിന് സ��ാ�  തീ�മാനി�ി�േ�ാ എ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇെ��ി� അ�മതി�ായി സം�ാന സ��ാരിന് ഏെത�ി�ം ക�നി അേപ� ന�കിയി�േ�ാ

എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) എ�ി�  ഏെത�ാം ക�നിക�  അേപ� ന�കിയി�െ��ം സ��ാ�  എ�� തീ�മാനം

എ�ാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��് േകരള�ിേല�് മണ� ഇറ�മതി െച�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) എ�ി� ഏത് ക�നി എ� ട� മണലാണ് ഇറ�മതി െച�െത�ം എെത�ാം േക��ളിലാണ്

വി��ന നട�ിയെത�ം വ��മാ�ാേമാ?

തി�വന��രം ജി�യി� വ�വസായ വ��ിന് കീഴി� �വ��ി�� �ാപന��

3562. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം ജി�യി�  വ�വസായ വ��ിന് കീഴി�  �വ��ി�� �ാപന��

ഏെത�ാെമ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇവയി�  ഏെത�ാം �ാപന�ളാണ് ലാഭ�ി�  �വ��ി��െത�ം ഈ സ��ാ�

അധികാര�ി� വ� േശഷം ലാഭ�ിലായ �ാപന�� ഉെ��ി� അവ ഏെത�ാമാെണ�ം

വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം ��ത �ാപന��  കാര��മമായി

�വ��ി�ി��തിന് എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരിെ��് വ��മാ�േമാ;

മല�റം വ�വസായ വള��ാ േക��ിൽ ഒഴി�കിട�� �മി

3563. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ഐ.ഡി.സി.�െട ഉടമ�തയി�� മല�റം വ�വസായ വള��ാ േക��ി� ഇേ�ാ�

ഏെത�ാം വ�വസായ �ാപന�ളാണ് �വ��ി�് വ��ത്;  അവ ഓേരാ�ിെ��ം

േപ�വിവര�� െവളിെ���േമാ;

(ബി) വ�വസായ വള��ാ േക��ി� ഒഴി�കിട�� �മിയി� മ�് വ�വസായ സംരംഭ�� �ട�ാ�

പ�തി�േ�ാ; എ�ി� അതിെ� വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) വ�വസായ വള��ാ േക��ി�  ഒഴി�് കിട�� �മിയി�  മ�് വ�വസായ സംരംഭ��

�ട�ാ� കഴിയാെത വ�േ�ാൾ വ�വസായിേകതര ആവശ����് ഈ േക��ിെല �മി വി�

ന�കാ� പ�തി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി� കായിക വ��ിെ� പരിഗണനയി�� നി��ി� പി.  െമാ�ീ���ി ഇ�േഡാ� േ�ഡിയം

നി��ി��തിന് ആവശ�മായ �ലം വ�വസായ വള��ാ േക��ിൽ വി�ന��േമാ?



െഎ ഒ സി- �െട ��ൈവ�ിനിെല പ�തി

3564. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

െഎ ഒ സി-  �െട ��ൈവ�ിനിെല നി��ി� പ�തി �േദശ�് ഇ�വെര നട�ിയി��

നി��ാണ ���ിക�  എെ�ാെ�െയ�ം,  ���ിക��ായി െചലവഴി� �ക എ�െയ�ം

വ��മാ�ാേമാ?

ൈ�സസ് പാ��്

3565. �ീ.പി.െജ.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ��ി ജി�യി� ��ം വിേ�ജി� ൈ�സസ് പാ��് �ട�� നടപടി ഏ�ഘ�ം വെരയാെയ�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) എെ�ാെ� �വ��ന�ളാണ് ൈ�സസ് പാ��ി�  നട�ിലാ�ാ�

ഉേ�ശി��ത്;വിശദമാ�ാേമാ

(സി) ആയതിെ� ഡി.പി.ആ�. കി�� ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

വ��ല മ�ല�ി� താ��് വ�വസായ ഓഫീസ്

3566. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

വ��ല മ�ല�ി� താ��് വ�വസായ ഓഫീസ് ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ചാല�ടി റി�ാ�റീസിെ� �ലം വി�് ന���തിന് നടപടി

3567. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചാല�ടി റി�ാ�റീസ് വക �ല�ിേനാട് േച��് കിട���ം ചാല�ടി സാേ�തിക

സഹകരണ സംഘം �വ��ി�ി���മായ �ലം,  കലാഭവ�  മണി �ാരക�ം,

െക.എസ്.എഫ്.ഡി.സി തീേയ�� സ��യ�ം നി��ി��തിനായി ചാല�ടി നഗരസഭ�് വി�്

ന���തിനായി നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇതിനാ�� അേപ� പരിഗണി�് �ലം വി�് ന���തിനായി അടിയ�ിര നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

സി��് റീലിംഗ് �ണി�്



3568. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല മയിലാ�ി,  ആല�ഴയിെല പ�ണ�ാട് എ�ിവിട�ളിെല സി��്

റീലിംഗ് �ണി�ി� എ� െതാഴിലാളിക� േജാലി െച��െ�� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇവ�  �ിരം മാസ ശ�ള�ാരാേണാ അേതാ ദിവസേവതനാടി�ാന�ി�  േജാലി

െച��വരാേണാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;  എ� കാലമായി ഇവ�  േജാലിെച�വ�� എ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇവ��് �ത�മായി േവതനം ലഭി��േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ; ഇെ��ി� എ� മാസെ�

േവതനം �ടി�ികയായി�െ��് �ക സഹിതം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഈ �ണി�ിെല െതാഴിലാളിക�  ഈയ�� കാല�് െസ�േ�റിയ�് നടയി�  സമരം

െച�ി�േ�ാ എ�ം സമര�ിൽ സ��ാർ ഇടെപേ�ാ എ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) സ��ാരിെ� ഇടെപട�  �ലമാണ് സമരം പി�വലി�െത�ി�  ച��യി�  ഉ��ിരി�

തീ�മാന�� എ�ായി��െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(എഫ്) ��ത തീ�മാന�ിെ� േകാ�ി ലഭ�മാ�േമാ?

മാേവലി�ര മ�ല�ി� വ�വസായ വികസന പ�തിക�

3569. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം മാേവലി�ര നിയമസഭാ മ�ല�ി� വ�വസായ

വ��് ൈകെ�ാ�ി�ളള വികസന പ�തിക� എെ�ാെ�െയ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) െകാ�ാ�ം�ട് ഇ�ഡ�ിയ� എേ��ി� സ��ാ� �മി ലഭ�മായി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ��ത �മിയി�  െപാ�േമഖലാ വ�വസായ േക�ം ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വിശദമാ�േമാ?

െകാ�ിയി� വ�വസായ �ദ�ശന - വിപണന േക�ം

3570. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ിയി� വ�വസായ വ��ിെ� �ിരം വ�വസായ �ദ�ശന - വിപണന േക�ം �ട�വാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) ഇ�െകാ�് എെ��ാമാണ് ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) എവിെടയാണ് ഇത് �ട�വാ� ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

ൈമലാ�ിയിെല േകരള േ��് െട�്ൈ�� േകാ��േറഷ� �മി



3571. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല ൈമലാ�ിയി� േകരള േ��് െട�്ൈ�� േകാ��േറഷന് എ� ഏ��

�മി ൈകവശ��്; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ആയതി� ഉ�മ �ി�ി�് മി�സിന് എ� ഏ�� �മി ഉപേയാഗെ���ിയി��്;

(സി) ഉപേയാഗി�ാെത കിട�� എ� ഏ��  �ലം ൈമലാ�ിയി�  േകരള േ��് െട�്ൈ��

േകാ��േറഷെ� ൈകവശ�െ��് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) എ�.എ�്  66േനാട് േച��് ഉപേയാഗി�ാെത കിട�� ഈ �മിയി�  �തിയ വ�വസായ

�ാപനം �ട��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

ക�ാറി �വ��നം ഇ�ാ�തിനാ� നി��ാണേമഖല�െട �ംഭനാവ�

T 3572.�ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ��ി ജി�യി�  �േത�കി�് ൈഹേറ�് േമഖലയി�  ക�ക�ാറി�െട�ം മ�ം �വ��നം

ഇ�ാ�തിനാ� നി��ാണേമഖല �ംഭനാവ�യിലായത് ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ �ംഭനാവ� പരിഹരി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) ഇെ��ി� ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

��തിദ� ധാ�ഗേവഷണ ഇ��ി���്

3573. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ധാ�നിേ�പ��  �ല�വ��നവി�െട ��ത�  �േയാജനെ���ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ി� അതിനായി ത�ാറാ�ിയ പ�തിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി െപാ�േമഖലാ �ാപന���് �റെമ മേ�െത�ി�ം ഏജ�സിക�  വഴി

നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ?

(സി) ��തിദ� ധാ� ഗേവഷണ ഇ��ി���് �ാപി��തിെ� നടപടിക�  നിലവി�  ഏത്

ഘ��ിലാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

െെക�റി �ണിേഫാം പ�തി

3574. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സൗജന� െെക�റി �ണിേഫാം പ�തി �കാരം �ണിേഫാം �ണി െന�� െന�കാരന്

യഥാസമയം �തിഫലം ലഭി��ി� എ�ത് സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;



(ബി) എ�ിൽ ഇത് പരിഹരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

ഖാദി �ാമ വ�വസായ േമഖല �ന��ാരണം

3575. �ീ.�രളി െപ�െന�ി

,, സി.���

,, പി. ഉ�ി

,, ��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഖാദി �ാമ വ�വസായ േമഖല �ന��രി��തിെ��ം ഖാദി േമഖലയി� ��ത�

െതാഴിലവസര��  ��ി��തിെ��ം ഭാഗമായി എ�ാ ജി�കളി�ം ഖാദി�ാമ��

�ാപി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�ാ�� ച��ക�ം തറിക�ം �ാപി��തി�� നടപടിക� ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(സി) പ�തി�ായി 2018-19 വ�ഷെ� ബജ�ി� എ� �പയാണ് വകയി��ിയി��ത്;

(ഡി) ഖാദി െതാഴിലാളിക��് മിനിമം േവതനം ഉറ� വ���തിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

ഖാദി േമഖലയിെല �തന പ�തിക�

3576. �ീ.െക.��ിരാമ�

,, െക. ആ�സല�

,, ഒ. ആ�. േക�

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഖാദി േമഖല�െട വികസന�ി�ം ഖാദി �ാമ വ�വസായ േമഖലയി� �തിയ െതാഴിലവസര��

��ി��തി�ം എെ��ാം �തന പ�തികളാണ് ആവി�രി�ി�ളളെത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െതാഴിലിട�ളി�  മിക� അടി�ാന സൗകര���  ഒ��ി�ം ആ�നിക ഉപകരണ��,

അസം�ത സാധന�� എ�ിവ ലഭ�മാ�ി�ം ഉ�ാദനം വ��ി�ി��തിന് േകരള ഖാദി �ാമ

വ�വസായ േബാ�ഡ് എെ��ാം പ�തികളാണ് നട�ിലാ�ി വ��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത േമഖലയിെല �തിയ വ�വസായ സംരംഭക��് ആവശ�മായ ഉ�ാദന വിപണന

സഹായ��  ന���തി�ം വിപണനം െമ�െ����തി�മായി �ദ�ശന വി�ന േമളക�

സംഘടി�ി��തിന് ഖാദി േബാ�ഡ് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളെത�്

വിശദമാ�ാേമാ?

ഖാദി �ാമ�� ��ി��തിന് പ�തി



3577. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി� ഖാദി �ാമ�� ��ി�ാ� പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത പ�തി�ായി 2017-18 സാ��ിക വ�ഷ�ി� അ�വദി� �ക�െട എ� ശതമാനം

െചലവഴി�ാ� സാധി�െവ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത പ�തി�െട ഭാഗമായി എ� ഖാദി �ാമ��  ��ി�ാ�  സാധി�ി�െ��്

വിശദമാ�േമാ?

ഓ�േറഷ� ഒളി�� പ�തി

3578. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഓ�േറഷ�  ഒളി�� പ�തി�ായി വിദ�ാലയ�െള തിരെ����തി�� മാനദ���,

അേപ�ിേ�� വിധം ഉ�െ�െട�� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

െപാ�വിദ�ാലയ�ളി� കായികവ��ിന് കീഴി� നിർ�ാണ �വർ�ന�ൾ

3579. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കായികവ��ിന് കീഴി�  െപാ�വിദ�ാലയ�ളി�  സി��ിക് �ാ�്,  മിനി േ�ഡിയം,

നീ���ള��, �ൗ�ക�  ഇവ നി��ി��തിന് എെ��ി�ം പ�തിക�  നിലവി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) നിലവി� ഇ�രം പ�തിക� നട�ിലാ�ിയി�െ��ി� അവ�െട വിശദാംശം നിേയാജകമ�ല

അടി�ാന�ി� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഏറനാട് മ�ല�ിെല ഏെത�ാം ��കെളയാണ് േമ�  �ചി�ി�െ�� പ�തിക�

നട�ിലാ��തിന് െതരെ���ി��െത�് വ��മാ�േമാ?

േ�ാ��സ് കൗ�സി� വഴി നട�ിലാ�ി വ�� പ�തിക�

3580. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം േ�ാ��സ് കൗ�സി� വഴി നട�ിലാ�ി വ��

പ�തിക� എെ�ാെ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) വിദ�ാർ�ിക�െട കായിക�മത വ��ി�ി�ാ�ം മ�ര�ളി�  പ�ാളികളാ��വ�െട േശഷി

വ��ി�ി�ാ�ം പ�തിക� വിഭാവനം െച�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?



േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല േചലാട് അ�ാരാ� േ�ാ��സ് േകാം��്

3581. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബിയി�  പ�് േകാടി �പ വകയി��ിയി�� േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല േചലാട്

അ�ാരാ� േ�ാ��സ് േകാംെ��് നി��ാണ�മായി ബ�െ�� ���ിക�

വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത വ��് നട�ിയ േകാ��ാ�െറ റി�് ആ�് േകാ�ി�  െട�മിേന�്

െച��തി�േവ�ി�� ഫയ� നടപടി ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) ��ത േകാ��ാ�െറ റി�് ആ�് േകാ�് െട�മിേന�് െച�് ഒഴിവാ�ി േ�ഡിയം കി�ബി�്

ൈകമാ��തിന് േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) േ�ഡിയ�ിെ� നി��ാണ �വ��നം കി�ബി വഴി എ�േ��് ആരംഭി�വാ� കഴി�ം എ�്

വ��മാ�ാേമാ?

പന��, പാേ�ാട് �ാമപ�ായ�കളി� േ�ഡിയ��

3582. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വാമന�രം നിേയാജക മ�ല�ിെല പന��, പാേ�ാട് �ാമപ�ായ�കളി� േ�ഡിയ��

നി��ി��ത് സംബ�ി� െ�ാേ�ാസ�  സ��ാരിെ� പരിഗണനയി�േ�ാ  ;  ഉെ��ി�

വിശദവിവര�� ന�കാേമാ ;

(ബി) വാമന�രം നിേയാജക മ�ല�ിെല െന�നാട് �ാമപ�ായ�ി�  ൈ��  േ�ാജ�്

നട�ിലാ��ത് പരിഗണനയി�േ�ാ ; വിശദവിവര�� ന�കാേമാ?

ൈസ�ിംഗ് േ�ഡിയം

3583. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ാ�ി�കര നിേയാജകമ�ല�ി�  െന�ാ�ി�കര േബാ�സ് ഹയ�  െസ��ഡറി�ളി�

ൈസ�ിംഗ് േ�ഡിയം പണി��തിന് എം.എ�.എ.  ന�കിയ നിേവദന�ിേ��  എ��

നടപടിക�  വ��മാ�ാേമാ;  ഇ�മായി ബ�െ��് േ�ാ��സ് ഡയറ���് നി�േ�ശം

ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) േ�ഡിയം നി��ി��തിന് ഡി.പി.ആ�. ത�ാറാ�ാ� ആെരയാണ് �മതലെ���ിയത് എ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സം�ാന�് കായിക വ��ിെ� കീഴി� എ� �ല�ാണ് ൈസ�ിംഗ് േ�ഡിയം ഉ�ത്

എ�് വ��മാ�ാേമാ;



(ഡി) ൈസ�ിം�മായി ബ�െ��് നിലവി�  എവിെടയാണ് പരിശീലനം ന���ത് എ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ൈസ�ിംഗ് ചാ���ഷി�മായി ബ�െ��് േകരളതാര���് ഏെതാെ� തര�ി� രാജ�ാ�ര

നിലവാര�ി� ��ി� വരാ� കഴി�ി��്; ഏെതാെ� വ�ഷ�ളി� എ�് വ��മാ�ാേമാ?

െപാഴി��, െന�ാ�ി�കര േ�ഡിയ��

3584. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ാ�ി�കര നിേയാജകമ�ല�ി�  �ള��  പ�ായ�ിെല െപാഴി��  േ�ഡിയം,

െന�ാ�ി�കര നഗരസഭാ േ�ഡിയം എ�ിവ നി��ി��തിന് 2017-18െല സം�ാന െപാ�

ബജ�ി� േടാ�� െ�ാവിഷനായി �ക വകയി��ിയത് ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) േ�ഡിയം നി��ാണ�മായി ബ�െ��് എം.  എ�. എ.  ന�കിയ നിേവദന�ിെ�

അടി�ാന�ി�  േ�ാ��സ് ഡയറ�േറ�ി�  നി�ം എ�് നടപടി സ�ീകരി� എ�്

വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) െന�ാ�ി�കര നഗരസഭാ േ�ഡിയം,  െപാഴി��  േ�ഡിയം ഇവ�െട നവീകരണ

�വ��ന�മായി ബ�െ��് േ�ാ��സ് എ�ിനീയറിംഗ് വിഭാഗം �ലപരിേശാധന

നട�ിയി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

െപരി��മ� െന�� േ�ഡിയ�ിെ� നവീകരണം

3585. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപരി��മ� നിേയാജകമ�ല�ിെല െന�� േ�ഡിയ�ിെ� േ��ം പവലിയ�

നി��ാണ�മായി ബ�െ�� ���ി നട�ിലാ��തിനായി കായിക വ��് എെ��ാം

നടപടിക� സ�ീകരി�ി��് ;

(ബി) ��ത ���ി�െട വിശദമായ എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  ആയത്

ത�ാറാ��തിന് കായിക വ��് നി�േ�ശം ന�കിയെത�ാണ് ;

(സി) 2018-19 -െല ബജ�ി� ഉ�െ��ി�� ��ത ���ി ���ീകരി��തിനാവശ�മായ നടപടി

സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

േദശീയ െഗയിംസി� െമഡ� േനടിയവർ�് േജാലി

3586. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയ െഗയിംസി�  െമഡ�  േനടിയ േകരളാ കായിക താര��  ��വ�  േപ��ം

സ��ാ�/െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളി�  േജാലിന�കാെമ� സ��ാ�  വാ�ാനം ���മായി



നട�ിലാ�ിേയാ; ഇത് സംബ�ി� വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇ�വെര�� നിയമന��െട കണ�റിയി�ാേമാ?

കായിക താര���് സ��ാ� േജാലി

3587. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തിന് േശഷം കായിക േമഖലകളി� കഴിവ് െതളിയി� എ�

േപ��് സ��ാ�  േജാലി ന�കിയി�െ��ം ഇവ�  ആെര�ാമാെണ�ം ഏെതാെ� കായിക

ഇന�ളി� �ാഗ��ം െതളിയി�വ��ാണ് േജാലി ന�കിയെത�ം വ��മാ�ാേമാ?

കായിക താര���്സം�ാന സ��ാ� സ��ീസി� േജാലി

3588. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിവിധ ഇന�ളി� മികവ് െതളിയി� കായിക താര���് സം�ാന സ��ാ� സ��ീസി�

േജാലി ന���തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിനാ�ളള നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാണ്;

(സി) ��േബാ�, േവാളിേബാ�, േഹാ�ി,കബടി �ട�ിയ കായിക ഇന�ളി�ം അത് െല�ി�ി�ം

സം�ാനതല�ി�ം േദശീയ തല�ി�ം മിക� െതളിയി� കായിക താര�െള സം�ാന

സ��ീസി�  റി��് െച�് മിക� ടീ�കെള വാ�െ����തിന് കായിക വ��് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

േ�ാ��സ് േക�ാ� നിയമനം വ�ാപി�ി�ാൻ നടപടി

3589. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരളാ േ�ാ��സ് കൗ�സി�  അംഗീകരി�ി�� എ�ാ കായിക ഇന�ളി�  നി���

കായികതാര�െള സം�ാനെ� വിവിധ സ��ാ�, അ�� സ��ാ�, െപാ�േമഖലാ

�ാപന�ളി� നിയമി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ഇതിനായി ഒ� �േത�ക േ�ാ��സ് ക��ി �പീകരി�് പഠനം നട�ി ആവശ�മായ നടപടി

സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) വിവിധ കായിക ഇന�ളിലായി നാഷണ�, ഇ��നാഷണ� മ�ര�ളി� അഭിമാനാ�ഹമായ

േന�ം ൈകവരി� നിരവധി കായികതാര���് േജാലി ലഭി�ാ� അവ�

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ഇതിന് പരിഹാരമായി എ�ാ ഓഫീ�കളി�ം േ�ാ��സ് േക�ാ�ാ നിയമനം വ�ാപി�ി�വാ�

അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?



പാല�ാട് മ�ല�ി� േ�ാ���മായി ബ�െ�� �വ��ന��

3590. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം േ�ാ���മായി ബ�െ��് പാല�ാട്

നിേയാജകമ�ല�ി�  നട�ിലാ�ിയ�ം ഇനി നട�ിലാ�ാൻ േപാ���മായ ���ിക�

ഏെതാെ� ; ഇ� സംബ�ി� ഫ�ിെ� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത മ�ല�ി�  ��  സ��ാരിെ� കാല�് േ�ാ���മായി ബ�െ��് നട�ിലാ�ിയ

�വ��ന��ം അതിന് േവ�ി െചലവഴി� �ക�ം വ��മാ�ാേമാ?

അ�ാരാ� കായിക മ�ര�ളി� പെ����വ��് സാ��ിക സഹായം

3591. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

അ�ാരാ� കായിക മ�ര�ളി�  വ��ിഗത ഇന�ളി�  പെ����വ��് സ��ാ�

എെ��ി�ം സാ��ിക സഹായം അ�വദി��േ�ാ;  ഉെ��ി� അതിെ� മാനദ���,

നടപടി�മ�� ഇവ എെ��ാമാെണ�് വിശദീകരി�ാേമാ?

പാല�ാട് നിേയാജകമ�ല�ിെല �വജനേ�മ േബാ�ഡ് പ�തിക�

3592. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

�വജനേ�മ േബാ�ഡിെ� കീഴി�  പാല�ാട് നിേയാജകമ�ല�ി�  ഇൗ സ��ാ�

അധികാര�ി�  വ�േശഷം നട�ിലാ�ിയ�ം നട�ിലാ�ാ�  ഉേ�ശി���മായ പ�തിക�

ഏെതാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

��് ക�ിഷ� റിേ�ാ��്

3593. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സം�ാനെ� �വാ���ിടയി� മദ�ാസ�ി വ��ി� വ�� സാഹചര��ി� മദ�നയ�ി�

േഭദഗതിക�  നി�േ�ശി�െകാ�് സം�ാന ��് ക�ീഷ�  റിേ�ാ��് സമ��ി�ി�േ�ാ;

റിേ�ാ��ിെല �ധാന നി�േ�ശ�� വിശദമാ�ാേമാ?

��് ക�ീഷെ� �വ��ന��



3594. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��് ക�ീഷെ� �വ��ന�� എെ�ാെ�യാണ്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �വാ��  േനരി�� ���െള�റി�് എ� പഠന�ളാണ് ക�ീഷ�  കഴി� ര�

വ�ഷ�ി��ി�  നട�ിയി��ത്;  അതിെല �ധാന നി�േ�ശ��

എെ�ാെ�യായി��;വിശദമാ�ാേമാ?

േകരേളാ�വ�ി� ഭി�േശഷി�ാ��ായി �േത�ക പ�ാളി�ം

3595. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരേളാ�വ�ി�  ഭി�േശഷി�ാ��ായി �േത�ക പ�ാളി�ം ന�കണെമ� ആവശ�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഭി�േശഷി�ാ�െട വിവിധ സംഘടനക�െട നിേവദന�ിെ� അടി�ാന�ി�  സ��ാ�ം

�വജനേ�മ േബാ��ം ഇ�ാര��ി� എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ ;

(സി) ഈ വ�ഷെ� േകരേളാ�വ�ി�, കലാകായിക രംഗ�ളി�  മികവ് �ല���

ഭി�േശഷി�ാെര�ടി ഉ�െ���ാ� അ��ല നടപടി സ�ീകരി�േമാ ; വിശദാംശം ന��േമാ ?

െക.എസ്.ഇ.ബി.�്�ടി�ിക ഇന�ി� ലഭി�ാ�� �ക

3596. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ഇ.ബി.�്  2018  െഫ�വരി മാസം വെര എ� േകാടി �പ �ടി�ിക ഇന�ി�

പിരി� കി�ാ�െ��് വ��മാ�േമാ; ഇത് പിരിെ���ാ� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി� ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േ�ാ�  െക.എസ്.ഇ.ബി.�് എ� േകാടി �പ�െട

�ടി�ികയാണ് പിരി� കി�ാ��ായി��െത�് വ��മാ�േമാ?

പ�ാ�ി മ�ല�ി� അ�വദി�ി�� പ�തിക�

3597. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈസ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി� േശഷം ൈവദ�തി വ��്പ�ാ�ി മ�ല�ി�

അ�വദി�ി�� പ�തിക� ഏെതാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) പ�ാ�ി മ�ല�ി� ��തായി ഏെത�ാം പ�തികളാണ് സ��ാരിെ� പരിഗണനയി�ഉ�ത്

;വ��മാ�ാേമാ?



�ീെപ�ഡ് ൈവദ�തി മീ��

3598. �ീ.പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) �ീെപ�ഡ് ൈവദ�തി മീ�� �ാപി��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഇത് ഏത് േമഖലയിലാണ് ആദ�ം നട�ിലാ�കെയ�ം എ�േ��് ഇതിെ� േസവനം

ലഭ�മാ�െമ�ം അറിയി�േമാ?

വ��ി� ൈവദ�തി ആവശ�ം േനരിടാ� നടപടി

3599. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി� േശഷം എ� േപ��് ഗാ�ഹിക കണ��

ന�കിയി��്;എ� േപ��് കാ�ഷിക ആവശ��ി�� കണ�� ന�കിയി��് ;

(ബി) സം�ാന�് വ��ി� വ�� ൈവദ�തി ആവശ�ം േനരി��തിന് എെ�ാെ� പ�തിക�ം

പരിപാടിക�ം ആണ് ഊ�� വ��് ആവി�രി� നട�ിലാ��ത് വിശദാശം വ��മാ�േമാ ?

�ട�ന��്ക�കാലി ഫാം അധി�ത�ം െക.എസ്.ഇ.ബി അധി�ത�ം ത�ി�ളള ത��ം

3600. �ീ.െക.�രളീധര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം �രദ�ശ� േക��ിേല�ളള 11െക.വി. ൈവദ�തി ൈല� അ����ണി�മായി

ബ�െ��് �ട�ന��് ജി�ാ ക�കാലി വള���  ഫാം അധി�ത�ം െക.എസ്.ഇ.ബി

അധി�ത�ം ത�ി� ത��ം നിലവി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ഫാമിെ� �വ��നം െക.എസ്.ഇ.ബി�െട നടപടി �ലം

തട�െ���േ�ാ;വിശദീകരി�േമാ;

(സി) �ഗസംര�ണ ഡയറ��െട അ�മതിയി�ാെത ഫാമിനക�് യാെതാ� വിധ �വ��ന�ം

അ�വദി�ിെ�� ഫാം അധി�ത�െട നിലപാട് �രദ�ശ� േക��ിേല�ളള ൈവദ�തി ൈല�

ന�ാ��തിന് തട�മാ�െമ�തിനാ�  ഇ�ാര��ി�  ഉ�ായി�ളള ��ം ച��യി�െട

പരിഹരി�േമാ?

�ഗ�ഭ േകബി� �ാപി�് ��പരിഹാരം

3601. �ീമതി �. �തിഭ ഹരി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



കായം�ളം അസം�ിമ�ല�ി�  ക���  �ാമപ�ായ�ി�  �ിതി െച�� വട��

േകായി��  േ���ിെല ഉ�വം,  �സി�മായ ഓ�ിറ പര�� േ���ിെല ഉ�വം

എ�ിവേയാട�ബ�ി�് െക�കാ�ക� കട� വ�േ�ാ� ൈവദ�തി ൈല�ക� അഴി�മാ���

�ലം ഉ�വദിന�ളി� ��ത �േദശം ��വ� ഇ��ിലാ��തിനാ� ഈ �േദശ�ളി� �ഗ�ഭ

േകബി� �ാപി�് ���ി� പരിഹാരം കാ��തിനാവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ ?

ൈവദ�തി േബാ�ഡിെല ത�ികക�

3602. �ീ.വി.ഡി.സതീശ�

,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�

,, എ.പി. അനി� �മാ�

,, ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ൈവദ�തി േബാ�ഡിെല ത�ികക�  �റ��തി�ം,  അധിക��വ �ന�വിന�സി��തി���

പ�തി ത�ാറായി�േ�ാ;

(ബി) േബാ�ഡിെ� ഭരണം കാര��മമാ��തി�ം അധിക�� ത�ികക� �ന�വ�ന�സി��തി�ം

നി�േ�ശ�� സമ��ി� േകാഴിേ�ാട് ഐ.ഐ.എ�ിെ� �പാ�ശക� എെ�ാെ�യാണ്;

(സി) ��ത നി�േ�ശ�� പഠി��തിന് േബാ�ഡ് ഉ�തതല സമിതിെയ നിേയാഗി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ��ത സമിതി ഐ.ഐ.എ�ിെ� �പാ�ശക� അംഗീകരി�ി�േ�ാ;

(ഇ) െക.എസ്.ഇ.  ബി.യിെല മീ��  റീഡ�, േ�ാ�് ബി��  ത�ികകളിെല  799  ഒഴി�ക�

െക.എസ്.ഇ.ബി റ�ാ�ിയി�േ�ാ;

(എഫ്) ആ�വ�ഷമായി നിയമനം കാ�ിരി�� െക.എസ്.സി.ബി. മീ�� റീഡ�, േ�ാ��് ബി��മാ��്

ഉടനടി നിയമനം ന�കണെമ�് േകരള ൈഹേ�ാടതി സിംഗി� ബ�് ഉ�രവായത് ഡിവിഷ�

ബ�ിെന സമീപി�് േ� വാ�ിയ േശഷം ഒഴി�ക�  റ�ാ�ിയത് സ��ാ�  �ാപന�ളിെല

ഒഴി�ക�  െവ�ി �റയി�ി�ാെയ� ഇട���ണി�െട െതരെ���് വാ�ാന�ിെ�

ലംഘനമാെണ� ആേ�പ�ിൽ നിലപാട് വ��മാ�േമാ ?

ൈവദ�തി േബാ�ഡിെ� �വ��നം സംബ�ി� േകാഴിേ�ാട് ഐ.ഐ.എ�ിെ� റിേ�ാ��്

3603. �ീ.പി.ടി. േതാമസ്

,, എം. വി�െസ�്

,, അ�� �കാശ്

,, അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ൈവദ�തി േബാ�ഡിെ� �വ��നം സംബ�ി� േകാഴിേ�ാട് ഐ.ഐ.എ�ിെ� റിേ�ാ��ിെല

ശിപാ�ശക�െട അടി�ാന�ി� േബാ�ഡിെ� വിവിധ ഓഫീ�ക� �ന:സംഘടി�ി�� കാര�ം

ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ;



(ബി) േബാ�ഡിെ� റവന� െചലവ് �റ�വാ�  എെ�ാെ� നി�േ�ശ�ളാണ് ഐ.ഐ.എം.

ന�കിയി��ത്;  അതിെ� അടി�ാന�ി�  സ�ീകരി� നടപടിക�  എെ�ാെ�യാെണ�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) ൈവദ�തി േബാ�ഡി� മീ�� റീഡ�മാ�െട എ���ി െതാ��ി ഒ�പത് ത�ികക� റ�് െച��ം

നിയമന നിേരാധനം നട�ിലാ�ിയതാ�� ആേ�പ�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഈ

നടപടിക� റവന� െചലവ് �റ��തിെ� ഭാഗമായി�ാേണാെയ�് അറിയി�േമാ?

�ടി�ികയിൽ ഇളവ്

3604. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ഇ.ബി �് �ടി�ികയിന�ി�  പിരി� കി�ാ�ളള �കയിൽ ഇള�ക�

ന�കിയി�െ��ി� എ�െകാെ��് വ��മാ�േമാ?

(ബി)

െസ��� ഇല�ിസി�ി അേതാറി�ി േസ�ി െറ�േലഷ�(2010)

3605. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െസ���  ഇല�ിസി�ി അേതാറി�ി േസ�ി െറ�േലഷ�(2010)  സം�ാനെ� �ാ��ിഷ�

��ിലി�ി�ം ഡി�ിബ�ഷന് െെലസ�സി�മായ െക.എസ്.ഇ.ബി. ലിമി�ഡി� ബാധകമാേണാ;

(ബി) ടി െറ�േലഷ�(2010)  െക.എസ്.ഇ.ബി.  ലിമി�ഡിൽ നട�ിലാ�വാ�  സം�ാന സ��ാ�

അ�വദി� സമയ പരിധി  2017  ഏ�ിലി�  അവസാനി�തിനാൽ എെ��ാം നടപടി�മ��

ആണ് ഇ�വെര എ��ത് അതിെ� വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(സി) ടി െറ�േലഷ�(2010) െക.എസ്.ഇ.ബി. ലിമി�ഡിൽ സമയബ�ിതമായി നട�ിലാ�വാ� േക�

സ��ാ�  േകരള േ��് ഇല�ിസി�ി െറ�േല�റി ക�ീഷ�  എ�ിവ�  എെ��ി�ം താ�ീ�

ന�കിയി�േ�ാ. ഉെ��ി� അതിെ� വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ഡി) ടി െറ� േലഷ�(2010)െക.എസ്.ഇ.ബി. ലിമി�ഡിൽ സമയബ�ിതമായി നട�ിലാ�ിയിെ��ി�

അതിെ� ഭവിഷ��ക� എെ�ാെ�യാണ്; അതിെ� വിശദാംശം�� ന��േമാ;

(ഇ) െക.എസ്.ഇ.ബി.  ലിമി�ഡിെല എ��ി േകഡ�  ത�ികയായ അസി��്

എ�ിനീയ�(ഇല�ി��) ത�ികയി�  െസ���  ഇല�ിസി�ി അേതാറി�ി േസ�ി

െറ�േലഷ�(2010)  നട�ിലാ��ത് സംബ�ി�് എെ�ാെ� തീ�മാന��ം

നടപടി�മ��മാണ് ഇ�വെര എ��ി��ത്; അതിെ� വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ?

�ട�ി�ിട�� െെവദ�ത പ�തിക�



3606. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ട�ി�ിട�� െെവദ�ത പ�തിക�  ഏെത�ാം;  ഇവ�െട ഓേരാ�ിെ��ം

നിലവിെല അവ� വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�  �ട�ി�ിട�� പ�തിക��് ഓേരാ�ി�ം നാളി�വെര െചലവഴി� �ക

എ�യാണ്;

(സി) െെവദ�ത പ�തിക� �ട�ി�ിട��തിന് കാരണ�ാരായ എ� ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര നടപടി

സ�ീകരി�ി�െ��ം അവ� ആെര�ാെമ�ം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇ�രം പ�തിക�  ���ീകരി�ാ�  ഇവ ഓേരാ�ി�  നി�ം എ� െമഗാവാ�് െെവദ�തി

�തിമാസം ലഭ�മാ�വാ�  സാധി�ം;നിലവിെല �തിമാസ െെവദ�തി ഉപേഭാഗം എ�െയ�്

വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ഇ�രം പ�തിക�െട ���ീകരണ�ിനായി ഓേരാ�ി�ം ഇനി എ� �ക�െട െചലവ്

�തീ�ി��; ഇതി� എെ��ി�ം േക�സഹായം ലഭ�മാേണാ;വിശദമാ�േമാ;

(എഫ്) ഇ�രം പ�തിക�  ���ീകരി�വാ�  ക�ശന നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാ;വിശദാംശം

വ��മാ�േമാ?

ബി.എസ്.ഇ.എസ്. താപ ൈവദ�തനിലയം ഏെ���ാ� നടപടി

3607. �ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഏ�രി� �ിതി െച�� ബി.എസ്.ഇ.എസ്.  താപ ൈവദ�തനിലയം ഇലക്�ിസി�ി േബാ�ഡ്

ഏെ����� സംബ�ി�്  2017  നവംബറി�  �ടിയ ഉ�തലേയാഗ�ി�  എെ��ി�ം

തീ�മാനം എ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�സംബ�ി�് എെ��ാം �ട� നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് വിശദീകരി�േമാ?

വിവിധ േ�ാത�ക� വഴി ഉ�ാദി�ിേ�� െെവദ�തി

3608. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഇ��ായിെ�ാ�ിരി�� ക�� േവന� െെവദ�തി ഉ�ാദന രംഗെ� എ�െന

ബാധി�� എ� വ��മാ�േമാ;

(ബി) നിലവി�  സം�ാന�് വിവിധ േ�ാത�ക�  വഴി ഉ�ാദി�ിേ�� െെവദ�തി എ�;  എ�

ഉ�ാദനം നട��; വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത െെവദ�തി ഉ�ാദന�ി� �റ��ാ��േ�ാ എ�ി� എ�;വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ആയ� പരിഹരി�ാ�  വ��ം സ��ാ�ം എ� നടപടിക�  സ�ീകരി� വ�� എ�ം

വ��മാ�േമാ?



ൈവദ�തി ഉ�പാദി�ി��തി�� �തിയ പ�തി

3609. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം എ� െമഗാവാ�് ൈവദ�തി

��തായി ഉ�പാദി�ി� എ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇവ�െട വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(സി) ��തായി എ� ൈവദ�തി ഉ�പാദി�ി��തി�� പ�തിക� നട�വ�� എ�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) അവ�െട വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

നദികളി� നി� െെവദ�തി

3610. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െചറിയ നദികളി�  നി� െെവദ�തി ഉ�പാദി�ി��തിനാ�� �തിയ പ�തി നട�ിലാ�ി

വ��േ�ാ;

(ബി) ഇൗ പ�തി�െട വിശദാംശം അറിയി�േമാ;

(സി) ഇ�ര�ി�  ��ത�  നദികളി�  നി�ം െെവദ�തി ഉ�പാദി�ി���ി� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;വിശദാ�ാേമാ?

ഉൗ�േപാ�ിരിയി� 33 െക വി പ�� േ�ഷ�

3611. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െന�ാ�ി�കര നിേയാജക മ�ല�ിെല �ള��  പ�ായ�ിെല ഉൗ�േപാ�ിരിയി�

�ാപി�ാ�  ഉേ�ശി��  33  െക വി പ��  േ�ഷെ� നടപടി�മ��  എ�ായി എ�്

വിശദീകരി�ാേമാ ;

(ബി) ഉൗ�േപാ�ിരിയി�  �ാപി��  33  െക വി പ��  േ�ഷെ� �വ��നം �ട�ിയാ�

ഏെതാെ� പ�ായ�് �േദശ�് ഇതിെ� േന�ം ഉ�ാ�െമ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) പ��  േ�ഷ�  �ാപി���മായി ബ�െ��് ഡി പി ആ�  ത�ാറാ�ാ�  ആെരയാണ്

നിയമി�െത�് വ��മാ�േമാ ;

(ഡി) ഡി പി ആ�  ത�ാറാ�ിയാ�  എ� വ�ഷം െകാ�് ഇതിെ� ���ി ���ീകരി�ാ�

കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

�ര�ിത�ം കാര��മ�മായ െെവദ�തി വിതരണ �ംഖല



3612. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െെവദ�തി വിതരണ �ംഖല �ര�ിത�ം കാര��മ�ം ആ��തിന് എെ�ാെ� നടപടിക�

സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഓവ�െഹഡ് െെല�ക�  �ല��ാ�� അപകട സാധ�തക�  കണ�ിെല��് െെവദ�തി

േബാ�ഡ് നട�ാ�� അ�� �ൗ�് േകബി� സംവിധാന�ിെ� �േരാഗതി വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) േകബി� കട�ിെകാ�് േപാ��തിന് െഹാറിേസാ�� ഡയറ�ണ� �ി�ിംഗ് സാേ�തിക വിദ�

െെവദ�തി േബാ�ഡി�  പരി���മാ�ം നട�ാ�ിയി�േ�ാ;എ�ി�  അതിെ� �േരാഗതി

വിശദീകരി�ാേമാ?

�ഗ�ഭ േകബി�

3613. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) �ഗ�ഭ േകബിളിംഗ് ���ിക��ായി 2017-18 വ�ഷ�ി� എറണാ�ളം ജി�യി� ഏെത�ി�ം

���ിക� നട�ാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�� ���ി നട�ാ��തിന് ൈവ�ി�  മ�ല�ിെല �േദശ��  ഏെത�ി�ം

ഉ�െ���ിയി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

ൈവദ�തി വിതരണ �ംഖല െമ�െ����തിന് പ�തി

3614. �ീ.െക.സി.േജാസഫ്

,, എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ൈവദ�തി വിതരണ �ംഖല െമ�െ����തിന് എെ��ാം പ�തികളാണ് ഈ

സ��ാ� ആവി�രി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ പ�തിക��� �ക എ�െന കെ��ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ പ�തിക� എ�േ��് ���ിയാ�ാനാ�െമ�് െവളിെ���േമാ?

ഡാ�കളിെല ജലനിര�്

3615. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ഡാ�കളിെല ജലനിര�് കഴി� വ�ഷം ഈ സമയം ഉ�ായി��തിേന�ാ�

അധികമാേണാെയ�ം എ�ി�  സംഭരണേശഷി�െട എ� ശതമാനമാ��െത�ം

വ��മാ�േമാ;



(ബി) എ�ി� ഇ��ലം ജലൈവദ�തി ഉ��ാദനം േവന��ാല�് വ��ി�ി�ാനാ�േമാ;

(സി) ജലൈവദ�തി ഉ��ാദന�ിന് താരതേമ�ന ഉ��ാദനെചലവ് �റവായതിനാ� േബാ�ഡിന് ഇത്

സാ��ിക േന���ാ�േമാ എ�് വ��മാ�േമാ ?

പ�ിവാസ� എ�്��ഷ� പ�തി

3616. �ീ.തി�വ�� രാധാ���

,, െക.സി.േജാസഫ്

,, വി.എസ്.ശിവ�മാ�

,, അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനം ഊ�� ഉ�ാദന�ി�  വലിയ ക�ി േനരി��െവ�ത് വ�തയാേണാ;  എ�ി�

��ത ക�ി നിക��തിന് സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) നി��ാണ�ിലിരി�� വിവിധ പ�തിക�െട സമയബ�ിതമായ ���ീകരണ�ി�ം, അതിെ�

�േരാഗതി വിലയി���തി��� നിലവിെല സംവിധാനെമ�ാണ്; വിശദീകരി�േമാ;

(സി) 2017-� െച�കിട സ�കാര� സംരംഭക��് അ�വദി�് ന�കിയ  20 െച�കിട ജല ൈവദ�ത

പ�തിക�െട നി��ാണ �വ��നം ഏത് ഘ��ിലാണ്;

(ഡി) �ട�ി�ിട� പ�ിവാസ�  എ�്��ഷ�  പ�തി�െട നി��ാണം �നരാരംഭി�ി�േ�ാ;

എ�േ��് പ�തി ���ിയാ�വാനാണ് ല��മി�ി��ത്;  എ� െമഗാവാ�് ൈവദ�തി

ഉ�ാദി�ി�വാ� കഴി�െമ�ാണ് ക���ത്; വിശദമാ�ാേമാ?

താരിഫ് േപാളിസി

3617. �ീ.എസ്.ശർ�

,, എ.എം. ആരിഫ്

,, �. ആ�. �ദീപ്

,, െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) നി��ി� േക� ൈവദ�തി നിയമ േഭദഗതിയി�െട സമവ��ി പ�ികയി�� ൈവദ�തി വിഷയ�ി�

േക� സ��ാരിെ� ൈവദ�തി േപാളിസി,  താരിഫ് േപാളിസി �ട�ിയവ സം�ാന���

ബാധകമാ�ിയ� വഴി സം�ാന��െട അധികാരം േചാ��ാ� ഉേ�ശി��ത് സംബ�ി�്

�തിേഷധം അറിയി�ി�േ�ാ;വ��മാ�േമാ;

(ബി) വിതരണ േമഖലെയ തെ� ര�ായി വിഭജി�െകാ�ം ഒ�ിലധികം ൈവദ�തി സൈ�

ക�നിക��് �വ��ി�ാ�  അ�മതി ന�കി െകാ�ം ൈവദ�തി വാ��  വി�നരംഗം

സ�കാര�വ��രി�ാ�  വഴിെയാ���ത് ൈവദ�തി േബാ�ഡിെ� നിലനി��ിന് തെ�

ഭീഷണിയായി മാറാനിട�� കാര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;വിശദാ�ാേമാ;



(സി) വിതരണ �ംഖല�െട നി��ാണ�ം പരിപാലന �മതല�ം സ��ാ�  വഹി�ക�ം ൈവദ�തി

വി�നയി�െട ലാഭ��ാ�ാ�  സ�കാര� ക�നിക�ം എ� രീതിയിേല�് ൈവദ�തി േമഖല

മാറാനിട�� സാഹചര�ം വിലയി��ിയി�േ�ാ;വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

ൈവദ�തി നിര�് വ��നവ്

3618. �ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

�ീ.െക. രാജ�

�ീമതി സി.െക. ആശ

�ീ.വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈവദ�തി നിര�് വ��ന ച���െട കാലാവധി ��് വ�ഷ�ി�  നി�ം നാ�വ�ഷമായി

വ��ി�ി��തിന് ഉേ�ശ�േ�ാ;

(ബി) നാ�വ�ഷെ� ൈവദ�തി താരിഫ് ����ി �ഖ�ാപി�� സംവിധാനം നിലവി�  വ�േമാ

എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) ൈവദ�തി വാ��തി�� െചലവ്,ജീവന�ാ�െട േവതനം എ�ിവ��െ�െട�� െചല�ക�െട

വ��നവ് ൈവദ�തി നിര�് വ��നവി�  ഏെതാെ� തര�ി�  �തിഫലി�െമ�്

വ��മാ�േമാ?

പറ�ി�ളെ� ആദിവാസി േകാളനികളി� സ��� ൈവദ�തീകരണം

T 3619.�ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) പറ�ി�ളെ� ഏെത�ാം ആദിവാസി േകാളനികളിലാണ് നിലവി� ൈവദ�തി ഇ�ാ�ത് എ�്

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈ േകാളനികളി�  ൈവദ�തി എ�ി��തിന് നിലവി�  എെ��ി�ം തട���  ഉേ�ാ;

വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ൈവദ�തി ഇ�ാ� ��വ�  േകാളനികളി�ം ൈവദ�തി എ�ി�ാ�  ആവശ�മായ അടിയ�ര

നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;വ��മാ�േമാ?

ൈവദ�ത ഉ�ാദനേശഷി

3620. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �തിദിന�� ൈവദ�ത ഉ�ാദനേശഷി എ�യാണ് എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന�ിന് േക� �ിഡി�  നി�ം ദിനം �തി ലഭിേ�� ൈവദ�തി എ�;  ഇേ�ാ�

ലഭി��ത് എ� ഇതിനായി ദിനം �തി ശരാശരി എ� �ക േക� സ��ാരിന് ന���;



വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(സി) സം�ാനം അ�ഭവി�� ക�� േവന�  �ഖാ�ിരം ഉ�ാദന�ി�  ദിനം�തി �റ��ായത്

എ� െമഗാവാ�്;

(ഡി) ഇ�ാരണ�� ��ി കാണി�് (ജലലഭ�ത �േത�കി�്) േക� �ിഡി� നി�ം ��ത� ൈവദ�തി

ദിനം �തി ലഭി�ാനായി സ��ാ� േക� സ��ാരിെന സമീപി�േവാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

ൈവദ�തി ഉപേഭാഗം

3621. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ൈവദ�തി ഉപേഭാഗ�ം,  ഉ�പാദന�ം ത�ി�� വ�ത�ാസം എ� �ണി�ാണ്

എ�തിെ� കണ�് ലഭ�മാ�േമാ ;

(ബി) ഇവ ത�ി�� �റവ് പരിഹരി��തി�ം, സം�ാന�ിന് �റ� നി�് ൈവദ�തി വാ��ത്

ഒഴിവാ�വാ�ം ൈവദ�തി വ��് എെ��ി�ം പ�തിക�  ആവി�രി�ി�േ�ാ  ;  വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ ?

ൈവദ�തി ഉപേയാഗം

3622. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� നിലവിെല �തിദിന ൈവദ�തി ഉപേയാഗം ശരാശരി എ� േകാടി �ണി�ാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഉപേയാഗം ഏ�േകാടി �ണി�ി�  ���ത് േബാ�ഡിന് സാ��ിക േന���ാ�െമ�

വിദ�ധാഭി�ായം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� ഈ വ�ഷം ഉപേയാഗം എ� േകാടി �ണി�ായി ഉയ�െമ�ാണ് �തീ�ി��ത്;

(ഡി) 2016െല ൈവദ�തി ഉപേയാഗം എ� �ണി�ായി�� എ�് വ��മാ�ാേമാ?

േവന��ാലെ� ൈവദ�തി ഉപേഭാഗം

3623. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ�് സീസ�കെള അേപ�ി�് േവന��ാല�് ൈവദ�തി�െട ഉപേഭാഗ�ി� എ� ശതമാനം

വ��ന��ാ�െമ�ാണ് �തീ�ി�െ���ത്;

(ബി) ൈവദ�തി ഉപേഭാഗ�ിെല ഈ വ��നവ് സം�ാന�് ഏെത�ി�ം തര�ി�� ൈവദ�തി

�തിസ�ി�് കാരണമാ�െമ�് ക���േ�ാ; ഇെ��ി� എെ��ാം ��ക�ത�കളാണ് ഈ



സാഹചര�ം തരണം െച��തിന് സ�ീകരി�ി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േവന��ാലെ� ൈവദ�തി ഉപേഭാഗം �റ���മായി ബ�െ��് ഉപേഭാ�ാ���്

ആവശ�മായ േബാധവ�കരണം ന�കിയി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇതിെ� അടി�ാന�ി��

�േരാഗതി പരിേശാധി�േമാ?

െക എസ് ഇ ബി ഓഫീസ് സ��യ�ളി� സൗേരാ�� പാന�ക�

3624. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െക എസ് ഇ ബി ഓഫീസ് സ��യ�ളി� സൗേരാ�� പാന�ക� �ാപി�്

െെവദ�തി ഉ�പാദി�ി�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ ;

(ബി) എ�ി� വിശദാംശം അറിയി�േമാ ;

കാസ�േകാട് േസാളാ� പാ��്

3625. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കാസ�േകാട് 200 െമഗാവാ�ിെ� േസാളാ� പാ��് യാഥാ���മാ�വാ� േക� സ��ാ�മായി

ധാരണാപ�ം ഒ�് വ�ി�േ�ാ;ഉെ��ി� എ�ാെണ� വ��മാ�േമാ

(ബി) ഇതിനായി എ� ഏ�� �ലമാണ് ഏെ���് ന�കിയി��ത്;

(സി) േസാളാ� പാ��ിെ� നി��ാണ �വ��നം ഏത് ഘ��ിലാണ്?

വീ�കളി� േസാളാ� ൈവദ�തി ഉപേയാഗി��തിന് പ�തി

3626. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) വീ�കളി� േസാളാ� ൈവദ�തി ഉപേയാഗി��തിനായി എെ��ി�ം പ�തി നട�ാ�ിയി�േ�ാ;

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) സ�ിഡി നിര�ി� േസാളാ� പാന�ക� വീ�കളി� �ാപി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�്

വ��മാ�േമാ?

സൗേരാ�� പ�തിക�

3627. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സൗേരാ�� പ�തിക� എവിെടെയ�ാം നട�ാ�ാ� തീ�മാനി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;



(ബി) തീ�മാനി� �ല�ളിെല�ാം പ�തി നട�ിലാ�ണെമ�ി�  ആവശ�മായി വ�� �ക

എ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഏെത�ാം �ല�ളി� പ�തി നട�ിലാ�ി�ഴി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) പ�തി നട�ിലാ�ാ�  തീ�മാനി�തിന് േശഷം ഏെത�ി�ം ജി�യി�  പ�തി േവെ��്

വ�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ; എ�ി� അതി�� കാരണെമ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

സ��ാ� ഓഫീ�കളി� േസാളാ� പാന�ക� ഉപേയാഗി�് ൈവദ�തി

3628. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സ��ാ� ഓഫീ�കളി� േസാളാ� പാന�ക� �ാപി��തി�� പ�തിക� നിലവി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) സ��ാ� ഓഫീ�ക��്/െക�ിട���് �കളി� േസാളാ� പാന�ക� �ാപി�ത് വഴി 2017

വ�ഷ�ി� ലഭ�മായ ആെക ൈവദ�തി�െട അളവ് എ�െയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ഇ�രം പ�തിക��് ൈവദ�തിവ��് �േത�ക സ�ിഡിക�  ന���േ�ാ;  എ�ി�

വിശദാംശ�� വ��മാ�ാേമാ?

�േ�ാ�െപ�ിപാലെ� �ന�ജനി ആ���േന�ിവ് എന�ജി പാ��്

3629. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) തലേ�രി നിേയാജക മ�ല�ി�  �േ�ാ�െപ�ിപാല�് �ാപി�� �ന�ജനി

ആ���േന�ിവ് എന�ജി പാ��ിെ� നി��ാണ���ി�െട നിലവിെല അവ� എ�ാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ആയത് എ�് ���ികരി�ാ� കഴി�െമ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ൈവദ�തി േമാഷണ�ം നടപടിക�ം

3630. �ീ.പി.െക.അ� റ�്

,, െക.എം.ഷാജി

,, പി.ബി. അ�� റ�ാ�്

,, മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ൈവദ�തി േമാഷണം തടയാ� സ�ീകരി�ിരി�� നടപടിക� എെ��ാമാണ്;

(ബി) െക.എസ്.ഇ.ബി. �െട േന�ത��ി� ൈവദ�തി േമാഷണ വി�� ��ാഡ് �വ��ി��േ�ാ;

(സി) ൈവദ�തി േമാഷണ�ം ��പേയാഗ�ം �ല��ാ�� ന�ം കണ�ാ�ിയി�േ�ാ ;



(ഡി) ഇതിെനതിെര എ� നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��ത്; വിശദമാ�േമാ?

െക.എസ്.ഇ.ബി യിെല . ത�ികക�

3631. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം െക.എസ്.ഇ.ബി.  യി�  നിലവി��ായി��

ത�ികകേളാ ത�ികയിെല എ�േമാ �റവ് െച�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  വിശദവിവര��

ന�കാേമാ?

െക.എസ്.ഇ.ബി.യിെല എ�ിനീയ� ത�ികക�

3632. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ഇ.ബി.യി� നിലവി� എ� ചീഫ് എ�ിനീയ� ത�ികക��്;

(ബി) ഈ സ��ാ�  നിലവി�  വ�േശഷം ��തായി ചീഫ് എ�ിനീയ�  ത�ിക ��ി�ി�േ�ാ;

ഉെ��ി� ഏത് വിഭാഗ�ിെല�് െവളിെ���േമാ;

(സി) ൈവദ�തി േബാ�ഡി�  െഡപ��ി ചീഫ് എ�ിനീയ�, എ�ിക��ീവ് എ�ിനീയ�, അസി��്

എ�ിക��ീവ് എ�ിനീയ�, അസി��് എ�ിനീയ� എ�ിവയി� ഓേരാ�ി�ം എ� ത�ികക�

നിലവി��്;

(ഡി) ഈ സ��ാ�  നിലവി�  വ�േശഷം ഇവയി�  ഓേരാ�ി�ം എ� ത�ികക�  ��തായി

��ി�െവ�് െവളിെ���േമാ?

അസി��് എ�ിക��ീവ് എ�ജിനീയ� (ഇല�ി��)മാ�െട റ�ലൈറേസഷൻ

3633. �ീ.പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ജി.ഒ.(എം.എസ്)4/2014/പി.ഡി തീയതി  13.02.2014  സ��ാ�  ഉ�രവ് �കാരം  124

അസി��് എ�ിക��ീവ് എ�ജിനീയ�  (ഇല�ി��)മാെര റ�ലൈറസ് െച��തി�ം

അ��ല��ാ�� ഒഴി�ക�  പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച��തി��� കാലതാമസം

എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െക.എസ്.ഇ.ബി.  ലിമി�ഡി�  നിലവി�  എ� അസി��് എ�ജിനീയ�  (ഇല�ി��)മാരാണ്

ഉ�ത് എ�് പി.എസ്.സി.ഓ��  ക�ാ�,  പി.എസ്.സി.  ഇ�  സ��ീസ് ക�ാ�,  ഡിേ�ാമ

�േമാഷ� ക�ാ�, ഐ.�ി.ഐ. �േമാഷ� ക�ാ� എ�ി�െന തരംതിരി�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) KSEB  ലിമി�ഡി�  അസി��് എ�ിക��ീവ് എ�ജിനീയ�  (ഇല�ി��)ത�ികയി�  ലീവ്

േവ��സിയി�ം,  �ന� േവതനാവധിയി�ം ഓേരാ ക�ാ�യി�ം ഉ� ഒഴി�ക�  തരംതിരി�്

വ��മാ�ാേമാ;



(ഡി) ഇ�കാരം അവധിയി�� അസി��് എ�ിക��ീവ് എ�ജിനീയ�  (ഇല�ി��)മാെര ഇേ�ാ�

േജാലി െച�� അസി��് എ�ജിനീയ�  (ഇല�ി��)െ� വ��ിംഗ് െ��തി�

ഉ�െ���ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

ഇല�ിസി�ി റ�േല�റി ക�ീഷനിെല അംഗ�െള നിയമി��തി�� മാനദ���

3634. �ീ.വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരളാ േ��് ഇല�ിസി�ി റ�േല�റി ക�ീഷനി�  (െക.എസ്.ഇ.ആ�.സി.)  െചയ�മാ�

ഉ�െ�െട�� അംഗ�െള നിയമി��തി�� മാനദ���  എെ��ാമാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െക.എസ്.ഇ.ആ�.സി.  നിയ�ി�� എ� ഇല�ിസി�ി ൈലസ�സികളാണ് േകരള�ി�

�വ��ി��ത്; അവ ഏെത�ാമാണ്;

(സി) െക.എസ്.ഇ.ആ�.സി.  അംഗ�ളായി ഇേ�ാ�  �വ��ി��വരി�  ആെര�ി�ം ഏെത�ി�ം

ൈലസ�സികളി�  ഔേദ�ാഗിക �ാനം വഹി�ി��വരാേണാ;  ആെണ�ി�  അവ�െട

േപ�വിവരം,  ൈലസ�സി�െട േപര്,  ഏെതാെ� കാലയളവിലാണ്ഔേദ�ാഗിക �ാന��

വഹി�ി��ത്,വഹി�ി�� പദവിക� ഏെതാെ�യാണ് എ�� വിവര�� വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ൈലസ�സികളി� ഔേദ�ാഗിക �ാനം വഹി�ി��വെര ഇല�ിസി�ി സൈ� ആ�്  2003

െസ�� 85(5), ��ീംേകാടതി സി.എ.നം 7600/2012 ന�� വിധിന�ായം എ�ിവ ലംഘി�്

��സ��ാ�  െക.എസ്.ഇ.ആ�.സി.  യി�  അംഗമായി നിയമി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ��ത

നിയമനം റ�ാ�വാ�ം �തിയ അംഗ�െള നിയമി�ാ��� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െക.എസ്.ഇ.ബി യിെല ൈല� വ���മാെര �ിരെ���ൽ

3635. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ഇ.ബി.യി�  ൈല�  വ���മാെര �ിരെ���ണെമ�്  2016  �  ൈഹേ�ാടതി

വിധി ��ാവി�ക��ാേയാ;

(ബി) എ�ി�  വിധി�െട അടി�ാന�ി�  െക.എസ്.ഇ.ബി.  ഇതിേനാടകം സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) വിധി�െട അടി�ാന�ി�  ആെരെയ�ി�ം �ിരെ���ിയി�േ�ാെയ�ം എ�ി�

എ�േപെരെയ�ം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇെ��ി� �ിരെ���ാതിരി��തിെ� കാരണെമ�ാണ്;

(ഇ) വിധിെ�തിെര െക.എസ്.ഇ.ബി അ�ീ� ന�കിയി�േ�ാ;  ഇെ��ി� വിധി നട�ാ��തി��

തട�ം എ�ാണ്; വ��മാ�ാേമാ?



ബാണാ�ര സാഗ� ൈഹഡ� �റിസം പ�തി

3636. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബാണാ�ര സാഗ�  ൈഹഡ�  �റിസം പ�തി �തിദിനം എ� വിേനാദസ�ാരികളാണ്

സ��ശി��െത�് കണ�ായി�േ�ാ; എ�ി� ഏകേദശം എ� േപരാണ് �തിദിനം ഈ േക�ം

സ��ശി��ത്;

(ബി) ഈ �റിസം പ�തി�െട സാധ�തക� പരമാവധി �േയാജനെ����ിെ�� കാര�ം ഗൗരവമായി

കാ��േ�ാ;

(സി) സ��ശക��് മതിയായ സൗകര���  ഒ���തിന് അധി�ത�  ൈവമനസ�ം

കാണി��താ�� അേ�പ��  ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇവിെടെയ�� സ�ാരിക��്

ആവശ�മായ സൗകര�ം ലഭ�മാ��തിന് �േത�ക നി�േ�ശം ന��േമാ;

(ഡി) എ� േബാ�കളാണ് ഇവിെട സ��ീസ് നട��ത്;  ആവശ�മായ എ�ം േബാ�ക� സ��ീസ്

നട�ാ�ത് വിേനാദസ�ാരിക��് ��ി���ാ��െവ� കാര�ം പരിേശാധി�േമാ; എ�ി�

��ത� േബാ�ക� ഏ�െ���� കാര�ം പരിഗണി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

െക.എസ്.ഇ.ബി. അസി��് എ�ിനീയ� (ഇല�ി��) ത�ിക

3637. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ഇ.ബി ലിമി�ഡിെല അസി��് എ�ിനീയ�  (ഇല�ി��) ത�ികയിെല  20%

ഐ.�ി.ഐ െ�ാേമാഷ� ക�ാ��െട േകഡ� െ�ം�ത് , നിലവിെല വ��ിംഗ് െ�ം�ത് എ�ിവ

എ�യാണ്;��ത വ��ിംഗ് െ�ം�ത് ഏത് തീയതി �കാരം ഉ�താണ്;  വിശദാംശം

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) െക.എസ്.ഇ.ബി ലിമി�ഡിെല അസി��് എ�ിനീയ�  (ഇല�ി��) ത�ികയി�  നിലവി�

േജാലി േനാ��വരി�  എ� േപ��ാണ് ഐ.�ി.ഐ വിദ�ാഭ�ാസ േയാഗ�ത��െത�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ത�ികയി� േജാലി േനാ�ി വ��വരി� എ� േപ��ാണ് ഐ.ടി.ഐ, ഡിേ�ാമ എ�ീ

ര�് േയാഗ�തക���െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

�ഷി ആവശ��ിന് സൗജന�മായി ന�കി വ�� ൈവദ�തി�െട പരിധി

3638. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



ൈവദ�തി േബാ�ഡ് �ഷി ആവശ��ിന് സൗജന�മായി ന�കി വ�� ൈവദ�തി കണ��ക�െട

കാര��ി�ം,  ൈവദ�തി ഉപേഭാഗ�ിെ� കാര��ി�ം പരിധി നി�യി�ി�േ�ാ;ഉെ��ി� ഇ�

സം��ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

െച�കിട േകബി� ഓ�േറ��മാരിൽ നി�് ഈടാ�� നിര�്

3639. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) നിലവി� െക.എസ്.ഇ.ബി. �െട 110/220 െക.വി. ടവറി��ടി വലി�ി�� ഒ��ി�� ൈഫബ�

േകബി� ഉപേയാഗി�െകാ�ിരി�� െച�കിട േകബി� ടി.വി.  ഓ�േറ��മാ��് കരാ�  ���ി

ന�േക� എ�് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;;

(ബി) ഇത് ���ി ന�േക� എ�് തീ�മാനി�വാ� കാരണം എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) െക.എസ്.ഇ.ബി. �െട േപാ�കളി� �ടി േകബി� വലി��തിന് െച�കിട േകബി� ഓ�േറ��മാ

രിൽ നി�് ഈടാ�� നിര�് �റ��കാര�ം പരിഗ ണി�േമാ;

(ഡി) നിലവി�  െച�കിട േകബി�  ടി.വി.  ഓ�േറ��മാെര ഇ.എഫ് താരിഫിലാണ്

ഉ�െ���ിയിരി��ത് എ�തിനാൽ െച�കിട വ�വസായ േമഖല�് അ�വദി�� ഇളവ് ഈ

േമഖല�ം അ�വദി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ൈവദ�തി �ടി�ിക ഈടാ��തി�ളള തട���

3640. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

ൈവദ�തി �ടി�ിക പിരിെ����തിന് എെ��ി�ം തട���  ഉേ�ാ;  എ�ി�  എെ��്

വിശദീകരി�ാേമാ?

പവ�ക�് ഒഴിവാ�ാ�� ��ക�ത�

3641. �ീ.െക.�രളീധര�

,, എം. വി�െസ�്

,, ൈഹബി ഈഡ�

,, അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഈ വ�ഷം േലാഡ് െഷ�ിം�ം പവ�ക�ം ഒഴിവാ�വാ�

തീ�മാനി�ി�േ�ാ;ഉെ��ി�  അതിനായി നട�ാ�� �മീകരണ��  എെ��ാമാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് ഉ�പാദി�ി�� ൈവദ�തി മാ�ം ഉപേയാഗി�ക�ം,  ൈവദ�തി ഉപേഭാഗം

ദിനം�തി വ��ി�് വരിക�ം േലാഡ് െഷ�ിം�ം പവ�ക�ം ഒഴിവാ�വാ�



നിർ�ാഹമി�ാതിരി�ക�ം െച�� സാഹചര��ിൽ ൈവദ�തി േബാ�ഡ് ഇ�ാര��ിനായി

സ�ീകരി�ി�� ��ക�ത� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

േ�ാ�ി�് േസാളാ� പാന�ക� �ാപി�് ൈവദ�തി ഉ��ാദനം

3642. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ഇ.ബി.  �െട അധീനതയി�� ഡാ�കളി�ം ജലാശയ�ളി�ം േ�ാ�ി�് േസാളാ�

പാന�ക� �ാപി�് ൈവദ�തി ഉ��ാദി�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�് വ��േ�ാ; ഉെ��ി�

അവ�െട വിശദാംശം അറിയി�േമാ;

(ബി) ഈ പ�തി ��ത� േമഖലകളിേല�് വ�ാപി�ി��തിന് ത�ാറാ�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

ഉപേഭാ�ാ���് എ�.ഇ.ഡി. ബ��ക� ന��� പ�തി

3643. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ൈവദ�തി ഉപേയാഗം �റ��തിന് സഹായകമായി െക.എസ്.ഇ.ബി.  ഓഫീ�ക�  �േഖന

ഉപേഭാ�ാ���് എ�.ഇ.ഡി ബ��ക�  ന��� ���ി ഏ�വെരയായി എ�്

അറിയി�േമാ;

(ബി) എ� ശതമാനം ഉപേഭാ�ാ���് എ�.ഇ.ഡി.  ബ��ക� വിതരണം നട�ിയി��് എ�്

അറിയി�േമാ;

(സി) ഏെത�ി�ം െസ��കളി� എ�.ഇ.ഡി. ബ��ക� േ�ാ�ി� എ� കാരണ�ാ� വിതരണം

നട�ാ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;എ�ി� ആ ഓഫീ�ക� ഏെത�ാെമ�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) ടി ബ��ക�െട വിതരണം എ�് ���ിയാ�ം എ�് അറിയി�േമാ?

�തിയ സഹകരണ �ാപന���് രജിേ�ഷ�

3644. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം എ� �തിയ സഹകരണ �ാപന���്

രജിേ�ഷ� അ�വദി�ി��് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇവ�െട ജി� തിരി�� കണ�ക� വിശദമാ�ാേമാ?

സഹകരണ വ��ിന് ആ�ാന മ�ിരം

3645. �ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) സഹകരണ വ��ിെ� ആ�ാന മ�ിരം നി��ി��തിന് സംഭാവന കി�ിയ �ക എ�െയ�്

വ��മാ�േമാ ;ഈ മ�ിരം നി�മി��തിന് ആെക െചലവായ �ക എ�യാണ്;

(ബി) ഈ മ�ിരം നി��ി��തിന് സഹകരണ വ��ിന് കീഴി�� ഏെതാെ� േബാ��ക� സംഭാവന

ന�കിയി��്; എ� വീതം ;

(സി) ഏെതാെ� േബാ��ക��് ഈ െക�ിട�ി� �വ��ന സൗകര�ം ന�കിയി��്; ഇനി എ�

�ാപന���് സൗകര�ം ന��െമ�് വ��മാ�േമാ ;

(ഡി) േബാ��ക�  ആ�ാനമ�ിര�ിേല�് മാ�േ�ാ� അവരി�  നി�് നി�മാണ െചലവിേല�്

വാ�ിയ �ക വാടക ഇന�ി� �റ� െച�് ന��േമാ ;

(ഇ) തി�വന��രം ജി�യി� സഹകരണ വ��ിന് കീഴി�� എ� ഓഫീ�ക� വാടക െക�ിട�ി�

�വ��ി���്;  അവ ആ�ാനേ��് മാ�ാ�  എ�ാണ് തട�െമ�് വ��മാ�േമാ;

െക�ിട നി��ാണ ക�നി�മായി േക�പാ�ക� പരിഹരി��തിന് എെ��ി�ം കരാ�േ�ാ; എ�

വ�ഷേ��ാെണ�് വ��മാ�േമാ?

നാല് ശതമാനം പലിശ�് സ��� പണയ വാ�

3646. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ക�ഷകെര സഹായി��തിനായി െപാ�േമഖലാ ബാ�ക� ലഭ�മാ���േപാെല 4% പലിശ�്

സഹകരണ സംഘ�� വഴി സ��� പണയ വാ� അ�വദി��േ�ാ; ഇെ��ി� അതി��

നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

േകരള ബാ�് �പീകരണം

3647. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള ബാ�് �പീകരണം സംബ�ി�് സം�ാന സഹകരണ ബാ�് മേനജി�് ഡയറ��

നബാ�ഡിന് എെ��ി�ം റിേ�ാ��് സമ��ി�ി�േ�ാ;വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േകരള ബാ�് �പീകരണ�ിെ� അ�ിമഫലം ന�ം വ��െമ�് ��ത റിേ�ാ��ി�

പറ��േ�ാ; വിശദാംശം െവളിെ���േമാ;

(സി) േകരള േകാ-ഓ�േറ�ീവ് ബാ�് �തിയ ബാ�െ��ം സം�ാന സഹകരണ ബാ�ം ജി�ാ

ബാ�ക�ം ത�ി�ളള ലയനമാെണ�ം റിേ�ാ��ി� പറ��േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ;

(ഡി) ��ത റിേ�ാ��ിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ?

േകരള ബാ�് �പീകരണം

3648. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) േകരള ബാ�് �പീകരണ�മായി ബ�െ��് സഹകരണ വ��് സ�ീകരി� നടപടിക�

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) 2018-19 സാ��ിക വ�ഷ�ി� ��ത ബാ�് �വ��നം ആരംഭി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

േകരള ബാ�് �പീകരണ�ം ആശ�ക�ം

3649. �ീ.െക.സി.േജാസഫ്

,, തി�വ�� രാധാ���

,, സ�ി േജാസഫ്

,, ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള ബാ�് �പീകരി�െ��ാ� നിലവി�� ജി�ാ ബാ�ക�െട എ� ശാഖക� �േ��ിവ�ം

എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േകരള ബാ�് �പീകരണ�മായി ബ�െ��് ജീവന�ാെര പിരി�വിടാ�  പ�തി�േ�ാ;  ഇത്

സംബ�ി� ആശ�ക�  �രീകരി�ാ�  എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ��ാ�

സ�ീകരി�ിരി��ത്;വിശദമാ�േമാ;

(സി) േകരള ബാ�ിെ� �പീകരണ�ിന് എ� േകാടി �പ വകയി��ി എ�് വ��മാ�ാേമാ?

േകരള ബാ�ം ജി�ാ ബാ�ക�ം

3650. �ീ.പി.ടി. േതാമസ്

,, വി.പി.സജീ��

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

,, േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള ബാ�് വ�കിട പ�തിക��് മാ�മാേണാ വാ� സഹായം ലഭ�മാ�ക;േകരള ബാ�ിെ�

വാ�ക��് പരിധി നി�യി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇ�് ജി�ാ ബാ�ക�  ന�കിവ�� വ��ിഗത േലാ�ക�  േകരള ബാ�് �ട��ം

ന��േമാ;വ��മാ�േമാ;

(സി) സ�യംെതാഴി�  സംരംഭ�െള േ�ാ�ാഹി�ി�ാ�  ജി�ാ ബാ�് നട�� �വ��നം

വിലയി��ാേമാ;  ജി�ാ ബാ�ക�  ഇ�ാതാ��േതാെട ഇൗ �വ��നം േകരള ബാ�്

ഏെ���േമാ എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

േകരളാ ബാ�്

3651. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



േകരളാ ബാ�ിന് റീജിയണ�  േക���  വിഭാവനം െച�ി�േ�ാ;  ജി�ാ തല�ിൽ ബാ�ിെ�

ഘടന എ�ായിരി�െമ�് വിശദമാ�േമാ;  നിലവി�� ജി�ാ ബാ�കളിെല ജീവന�ാ�െട

എ��ിൽ �റ��ാ�േമാ; അതിെ� �മീകരണം എ�കാരമാെണ�് വ��മാ�േമാ?

സം�ാന കാ�ഷിക വികസന ബാ�്

3652. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നി��ി� േകരള ബാ�് �പീകരണ പരിധിയി�  സം�ാന കാ�ഷിക വികസന ബാ�ിെന

ഉ�െ���ിയി�േ�ാ;

(ബി) സം�ാന കാ�ഷിക വികസന ബാ�ിെല �മേ��കെള�റി�് അേന�ഷി�ാ�  വ��തല

അേന�ഷണം നട�ാ�  തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  അേന�ഷണം ഇേ�ാ�  ഏ� ഘ��ിലാെണ�്

അറിയി�ാേമാ?

മ��െ�ാഴിലാളി കടാശ�ാസപ�തി �കാര�� വാ�

3653. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ��െ�ാഴിലാളി കടാശ�ാസപ�തി �കാര�� വാ�യി�േമ�  െമാറേ�ാറിയം �ഖ�ാപി�ി��

എ� േക�കളാണ് ൈവ�ി� മ�ല�ിെല വിവിധ സഹകരണ െസാൈസ�ിക�/ബാ�ക�

എ�ിവയി� ഉ�െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െമാറേ�ാറിയം കാലയളവിെല വാ�ക�െട പലിശ,  പിഴ�ലിശ എ�ിവയി�

െസാൈസ�ിക�/ബാ�ക� സ�ീകരി�� നടപടിെയെ��് വ��മാ�േമാ?

ക�സ�മ� െഫഡ് വഴി വിേദശ നി�മിത മദ�ം

3654. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�സ�മ�  െഫഡ് വഴി വിേദശ നി��ിത മദ�ം വി���തിന് ക�സ�മ�  െഫഡ് അ�മതി

േതടിയി�േ�ാ;വിശദാ�ാേമാ;

(ബി) എവിെടെയാെ��ളള ഔ�്െല�് വഴിയാണ് ഇ�രം മദ�ം വി��തിന്

ഉേ�ശി��ത്;വ��മാ�േമാ;

(സി) ക�സ�മ� െഫഡിെ� എ�ാ മദ�ശാലക�ം ആ�നികവ��രി��തിന് പ�തി�േ�ാ;  എ�

േകാടി �പയാണ് ഇ�ാര��ിനായി �ട��ത്;വിശദാ�ാേമാ;

(ഡി) ക�സ�മ�  െഫഡിന് മദ�വി�നയി�  നി�ം ശരാശരി �തിദിനം ലഭി�� വരവ്

എ�യാണ്;വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?



തി�വന��രം ജി�യി� നീതി േ�ാ�ക�ം നീതി െമഡി�� േ�ാ�ക�ം

3655. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം തി�വന��രം ജി�യി� എ� നീതി േ�ാ�ക�ം

നീതി െമഡി�� േ�ാ�ക�ം ആരംഭി�ി�െ��ം എവിെടെയ�ാമാെണ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) തി�വന��രം ജി�യി� �തിയ നീതി ��� മാ���് ആരംഭി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;എ�ി�

എവിെടയാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

വിദ�ാലയ�ളി� �ാ��് �ാസ് �ം

3656. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ യ�ഞ�ിെ� ഭാഗമായി വിദ�ാലയ�ളി�  �ാ��് �ാസ് �ം

സ�ീകരി��തിന് സഹകരണ വ��് നട�ാ�ിവ�� പ�തിക�െട വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ��ത പ�തിയി�  മല�റം നിേയാജകമ�ല�ിെല ഏെത�ാം ��കളാണ്

ഉ�െ��ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത വിദ�ാലയ�ളി� �ാ��് �ാസ് �ം സ�ീകരി��തിന് സഹകരണ വ��് നാളി�വെര

സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദീകരി�ാേമാ?

സഹകരണ റി�് ഫ�് ആ��ല�ം ലഭ�മാ��തിന് നടപടി

3657. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ

സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ം ജി�ാ സഹകരണ ബാ�ിെ� വാളകം ശാഖയി�  നി�ം �ീ.  പി.അ����് എ�

വ��ി എ�� വാ�യി�,  (നം.03050603612003)  സഹകരണ റി�് ഫ�് ആ��ല�ം

ലഭ�മാ��തിനായി അേപ� ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത അേപ�യി� സ�ീകരി� �ട� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(സി) റി�്ഫ�് ആ��ല�ം ലഭ�മാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശ�� ന��േമാ?

റി�് ഫ�്

3658. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ

സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റി�് ഫ�ി� നി�ം അേപ�ക��് ആ��ല�ം ലഭ�മാ��ിെ�� പരാതി പരിേശാധി�േമാ;

(ബി) സം�ാന�് �വ��ി�� ചില സഹകരണ സംഘ��  േകാടതിക�െട ഉ�ര�ക�



ഉ�ായി�ം വി�വീ��് ത�ാറാ��ിെ�� കാര�ം വ��് പരിേശാധി�േമാ;

(സി) സം�ാന�് �വ��ി�� സഹകരണ സംഘ���് സ��ാരിെ��ം േകാടതിക�െട�ം

നി�േ�ശ��  അ�സരി�ണെമ� കാര��ി�  ആവശ�മായ േബാധവ��രണം ന��വാ�

നടപടി സ�ീകരി�േമാ;വിശദാ�ാേമാ?

സഹകരണ േമഖല�് ലഭി� േക� ഫ�്

3659. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2014-15 �ത� 2017-18 വെര സഹകരണ േമഖല�് എ� �ക േക� ഫ�ായി ലഭി�;

��വ� �ക�ം െചലവഴി�ിെ��ി� എ�െകാ�്; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േക� ഫ�് വിനിേയാഗി�തിെ� പ�ാ�ല�ി�  സഹകരണ േമഖലയി�  എ�് മാ�മാണ്

ഉ�ായി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ?

സഹകരണ വ��ിെല ഒഴി�ക�

3660. �ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സഹകരണ വ��ി�  ഏെത�ാം ത�ികകളി�  എ� ഒഴി�ക�  വീതം നിലവി�െ��്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതി� എ� ഒഴി�ക� പി. എസ്. സി.�് റിേ�ാ��് െച�െവ�ം ഇനിെയ� ഒഴി�ക� പി. എസ്.

സി.�് റിേ�ാ��് െച�ാ�െ��ം വ��മാ�േമാ ;

(സി) പി എസ് സി �േഖന അ�ാെത സഹകരണ വ��ി�  ഏെത�ാം ത�ികകളിലാണ് നിയമനം

നട��െത�് വ��മാ�േമാ ;

(ഡി) ഇൗ ത�ികകളി� എ� ഒഴി�ക� നിലവി�െ��് വ��മാ�േമാ?

സഹകരണ നയം

3661. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�

,, ഇ.െക.വിജയ�

,, ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

,, �ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സ��ാരിെ� സഹകരണ നയ�ിെ� കാ��ാ�ം ഉേ�ശ�ല����ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഉദാരവ�കരണ�ിന് ബദ�  എ� നിലയി�  േകരള�ിെ� സാ�ഹ� സാ��ിക

വികസന�ി� സഹകരണ �ാപന��െട പ�് എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;



(സി) ഒ� പ�ായ�ിെ� പരിധിയി� ഒ�ിേലെറ വാ�ാ സംഘ��െട �വ��നം സംബ�ി��

സമീപനം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) സഹകരണ സംഘ�ളിെല  'ആ�ീവ് അംഗ�െള'  'സംഘ��െട �േരാഗതി�് ഇടെപടാ�

കഴി�� സഹകാരി' എ� നിലയിലാേണാ വിവ�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

സഹകരണ വ��് അസി��് രജി�ാ� ത�ികയി� നി�ം വിരമി�വ�

3662. �ീ.വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ

സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2015-2017 വെര�� കാലഘ��ി� സഹകരണ വ��് അസി��് രജി�ാ� ത�ികയി�

നി�ം വിരമി�വ� എ�യാണ്; േപര്, ജനന�ീയതി, വിരമി�� തീയതി, വിരമി�േ�ാ� േജാലി

െച�ി�� ഓഫീസ് എ� �മ�ി� വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(ബി) ��ത ഉേദ�ാഗ���് ഓേരാ����ം ജി.പി.എഫ് േ�ാഷ�, എസ്.എ�.ഐ,  ��്

ഇ�ഷ�റ�സ്,  െട�മിന�  സറ��, ഡി.സി.ആ�.ജി  ,  ക��േ�ഷ�  എ�ീ ഇന�ളി�

അ�വദി��ം ലഭി��മായ �കെയ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ഉേദ�ാഗ��െട ഫാമിലി െപ�ഷ�  ആ�െ�ാെ�യാണ്(അവകാശി�െട

േപര്,ബ�ംസഹിതം ) അ�വദി�െത�ം വ��മാ�ാേമാ?

നിലവി�� സഹകരണ നിയമ�ി� േഭദഗതി

3663. �ീ.എം.ഉ��

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ

സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സഹകരണസംഘ��െട �വ��ന േമഖല വി�ലമാ�ക�ം �തന സംരംഭ�� ആരംഭി�ക�ം

െച�ിരി�� സാഹചര��ി�  നിലവി�� സഹകരണ നിയമ�ി�  േഭദഗതി

ആവശ�മാേണാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�മായി ബ�െ��് സ��ാ�  ഉ�രവ്  (സാധാ)  നം.437/07/സഹ.  �കാരം �പീകരി�

ക�ി�ി ന�കിയ ശിപാ�ശകളിെല ഏെത�ാം വ�വ�കളാണ് അംഗീകരി�ത് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സഹകരണ സംഘ�ളി� ���ാരായി കെ��� ഉേദ�ാഗ��െട േമ� നടപടി സ�ീകരി�ാ�

നി�േ�ശി�വാ�ം ന�ം ഈടാ�വാ�ം രജി�ാ��് അധികാരം ന�കിയി�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) എ�ി�  കഴി� അ�വ�ഷ�ാലയളവി��ി�  എ� ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര രജി�ാ�

നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്; വിശദമാ�ാേമാ?

�റിസം േമഖലയിെല വികസന �വ��ന��



3664. �ീ.അ�� �കാശ്

,, അനി� അ�ര

,, അ�വ� സാദ�്

,, അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിേനാദസ�ാര നയ�ിെല �ധാന നി�േ�ശ�� നട�ിലാ��േതാ��ടി േകരള�ിന് �റിസം

േമഖലയി�  വ�ി� �തി�ചാ�ം നട�വാ�  കഴി�െമ�് �ത�ാശി��േ�ാ;വിശദാംശം

ന��േമാ;

(ബി) േകരള �റിസം സംരംഭകത� ഫ�് �പീകരി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� അതിനാ�� നടപടിക� ഏത്

ഘ��ിലാെണ�റിയി�ാേമാ;

(സി) �റി�ക�െട �ര� ല��മാ�ി �റിസം െറ�േല�റി അേതാറി�ി �പീകരി�വാ�

തീ�മാനി�ി�േ�ാ;എ�ി�  ��ത അേതാറി�ി�് ന��� �മതലക�

എെ�ാെ�യായിരി�ം;അതിനാ�� നടപടി�മ�� ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

പരി�ിതി സൗ�ദ �റിസം പ�തി

3665. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം

,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�

,, വി.എസ്.ശിവ�മാ�

,, അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പരി�ിതി സൗ�ദ �റിസം പ�തി�് �ാധാന�ം ന���തിെ� ഭാഗമായി ആവി�രി�ി��

പ�തിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) �റിസം േക���  എ�ാവ��ം അ�ഭവേവദ�മാ�ക എ� ല��ം േന��തിന് എെ�ാെ�

പ�തിക� ആവി�രി�ി��്; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) �റിസം അടി�ാന സൗകര�വികസന�ിന് കി�ബി�െട സാധ�ത പരമാവധി

�േയാജനെ���� കാര��ി�  എ�മാ�ം വിജയം െെകവരി�വാ�  സാധിെ��ം

ഇ�ാര��ി� ഇതിേനാടകം സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�ം െവളിെ���േമാ?

വിേനാദസ�ാര വികസന�ിന് േക�പ�തികൾ

3666. �ീ.എസ്.ശർ�

,, ബി.ഡി. േദവ�ി

,, വി. േജായി

,, പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) സം�ാന�ിെ� വിേനാദസ�ാര വികസന�ിനായി ഏെത�ാം േക�പ�തികളാണ്

നട�ാ�ിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �റിസം െഡ�ിേനഷ�ക�െട വികസനം,  േമളക�ം പരിപാടിക�ം സംഘടി�ി��,

ഗേവഷണാധി�ിത േ�ാജ�ക� ത�ാറാ�� എ�ിവ�ായി എെ��ാം േക� സഹായ�ളാണ്

ലഭി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

ൈപ�ക �റിസം പ�തി

3667. �ീ.സി. െക. ശശീ��

,, ഡി.െക. �രളി

,, ആ�. രാേജഷ്

,, എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈപ�ക �റിസം േമഖലയി�  സം�ാന�ിെ� സാധ�തക�  �േയാജനെ���ക എ�

ല��േ�ാെട എെ��ാം പ�തികളാണ് ആവി�രി�ി��ത്;

(ബി) �സിരിസ് ൈപ�ക �റിസം പ�തി�െട ര�ാം ഘ��ി�  എെ��ാം വികസന

�വ��ന�ളാണ് ഉ�െ���ിയിരി��ത്;

(സി) ��ത പ�തി�െട �വ��ന �േരാഗതി അവേലാകനം െച�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) �സിരിസ് ൈപ�ക പ�തിയി� മ�സിയ��, െകാ�ാര��, േകാ�ക�, മ�് ചരി� �ാരക��

എ�ിവ ജലപാത വഴി ബ�ി�ി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശ�� ന��േമാ?

െച�കിട �റിസം പ�തിക�

3668. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െച�കിട, ഇട�രം �റിസം പ�തിക� ആരംഭി�ാ� എെ��ി�ം �േത�ക പ�തി

�ഖ�ാപി�ി�േ�ാ;

(ബി) പ�തി�െട വിശദാംശ��  ലഭ�മാ�ാേമാ;  ഇ�െകാ�് ഉേ�ശി��ത് എെ�ാെ�യാണ്

എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) പ�തി�ായി പരമാവധി എ� �പവെരയാണ് െചലവഴി�ക; വിശദീകരി�ാേമാ?

ഉ�രവാദി� �റിസം പ�തി�െട ഉേ�ശ�ല����

3669. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



ഉ�രവാദി� �റിസം പ�തി നട�ാ���വഴി ല��മി��ത് എെ��ാമാണ് എ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

െക.ടി.ഡി.സി േഹാ�� േകാ�ൗ�ി� �ാപി�ിരി�� െമാൈബ� ടവ�

3670. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�ടിയിെല െക.ടി.ഡി.സി.  േഹാ�ലായ േഗാ�ഡ�  പീ�ിെ� േകാ�ൗ�ി�  �ാപി�ി��

���  െമാൈബ�  ടവറി�  ഏെതാെ� െമാൈബ�  ക�നിക�െട ആ�ിനയാണ്

�ാപി�ി��ത്;

(ബി) ��ത െമാൈബ� ക�നികളി� നി�ം െക.ടി.ഡി.സി.�് �തിമാസം വാടകയിന�ി� എ�്

�കയാണ് ലഭി��ത്; വിശദാംശം ന��േമാ?

െക.ടി.ഡി.സി. ആഡംബര ബ�ക�

3671. �ീ.പി.ഉൈബ��

,, സി.മ��ി

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്

,, െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഏെതാെ� വിേനാദസ �ാര േമഖലകളിലാണ് െക.ടി.ഡി.സി.  ആഡംബര ബ�ക� സ��ീസ്

നട��ത്;

(ബി) േകരള�ിെല �ധാനെ�� എ�ാ വിേനാദസ�ാര േമഖലകെള�ം ബ�ി�ി�െകാ�് ��ത

സ��ീ�ക� നട�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െക.�ി.ഡി.സി. ഏെ���� �തിയ പ�തിക�

3672. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ�

,, സി.െക. ഹരീ��

,, എം. രാജേഗാപാല�

,, രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തിന് േശഷം െക.�ി.ഡി.സി. (േകരള �റിസം െഡവല�്െമ�്

േകാ��േറഷ�) �െട �വ��ന��  കാലാ��തമായി വികസി�ി��തിന് എെ��ാം

നവീകരണ �വ��ന�ളാണ് നട�ി വ��െത�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ��കാല�െള അേപ�ി�്െക.�ി.ഡി.സി �െട �വ��ന�ളി�  ഉണ��ം വ�മാന�ി�

വ��ന�ം ഉ�ായി�േ�ാ; വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ;



(സി) സം�ാന�ിനക�ം �റ�മായി െക.�ി.ഡി.സി ഏെ���� �തിയ പ�തിക�

ഏെത�ാമാണ്; അവ�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

വിേനാദ സ�ാര േമഖലയിെല േക� വിഹിതം

3673. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2014-15 �ത� 2017-18 വെര വിേനാദ സ�ാര േമഖല�് എ� �പ േക� ധനസഹായം

ലഭി�ി��്;  എ� ഫ�് വിനിേയാഗി�;  ��വ�  �ക�ം വിനിേയാഗി�ി�ി� എ�ി�

എ�െകാെ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) േക� സ��ാരിെ� ഫ�് വിനിേയാഗം െകാ�് ഉ�ായ േന���  വിലയി��ിയി�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ ;

�സാദ് �ീം

3674. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ��യിെല �ധാന തീ��ാടന േക���െട സമ�വികസനം ല��മാ�ി�� �സാദ് �ീമി�

ഉ�െ���ി ഏെത�ാം തീ��ാടന േക��ളാണ് വികസി�ി�ി�ളളത്

എ�റിയി�ാേമാ;വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഈ ഇന�ി�  2016-2017,  2017-2018  എ�ീ വ�ഷ�ളി�  േകരള�ിന് അ�വദി�

�ക�ം െചലവഴി� �ക�ം എ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ?

പാല�ാട് ഗവ�െമ�് ഗ�് ഹൗസിെ� നവീകരണം

3675. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

പാല�ാട് ഗവ�െമ�് ഗ�് ഹൗസി� �റിക�െട പരിമിതി ��യി�െ��ി�േ�ാ; �തിയ �റിക�

നി��ി��തിന് ഫ�് അ�വദി�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ;  വിശദാംശ��

അറിയി�ാേമാ?

േവളി �റി�് വിേ�ജിെ� നവീകരണം

3676. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം ജി�യിെല േവളി �റി�് വിേ�ജിെ� നവീകരണ�ിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;



(ബി) ഈ �റി�് വിേ�ജിെ� വികസന�ിനായി അടിയ�ിര നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാ;

വിശദമാ�ാേമാ?

��്-മനെ�ാടി �റിസം പ�തി

3677. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

മണ��, നാ�ിക മ�ല��മായി ബ�െ��് കിട�� േകാ�േമഖല േക�ീകരി�് വിേനാദ

സ�ാരികെള ആക�ഷി��തിനായി നട�ാ�� ��്-മനെ�ാടി �റിസം പ�തി�െട

വിശദാംശ�� എെ��ാമാണ് എ�റിയി�ാേമാ?

വ��ല മ�ല�ിെല �റിസം വികസനം

3678. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം വ��ല മ�ല�ി� �റിസം വികസന�ിനായി

എ� �പ�െട ഫ�് അ�വദി�ി��് എ�് വ��മാ�ാേമാ; ആയത് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഭരണാ�മതി ന�കിയ ���ികളിെല �േരാഗതി വ��മാ�ാേമാ?

േബ�� റിേസാ��് ഡവല�്െമ�് േകാ��േറഷന് ബജ�ി�� �ക

3679. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി� േശഷം ബി.ആ�.ഡി..സി �്  (േബ��  റിേസാ��്

ഡവല�്െമ�് േകാ��േറഷ�) നാളി�വെരയായി ബജ�ി�  എ� �പ ന�കിയി�െ��ളള

വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഈ �ക എ�ിെനാെ�യാണ് െചലവഴി�ി�ളളെത� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) അടി�ാന വികസന രംഗ�് എ� �പ െചലവഴി�ി�െ��ളള വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ബജ�ി�  അ�വദി� �ക െചലവഴി�ാ�  സാധി�ാെത േപായി�േ�ാ;വിശദാംശ��

അറിയി�ാേമാ;

(ഇ) എ�ി� എ� �പയാണ് െചലവഴി�ാ� കഴിയാെത േപായി�ളളെത�് വിശദമാ�ാേമാ?

ചടയമംഗലം മ�ല�ി� വിേനാദസസ�ാര വ��ിെ�റ പ�തിക�

3680. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ചടയമംഗലം നിേയാജകമ�ല�ി�  വിേനാദസ�ാര വ��മായി ബ�െ��് നിലവി�ളള

പ�തിക� ഏെത�ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) 2018-19  െല ബജ�് �കാരം �തിയ ഏെത�ി�ം പ�തിക��് അംഗീകാരം

ന�ിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?

ശം��ഖം സൗ�ര�വ��രണ പ�തി

3681. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം നിേയാജക മ�ല�ി��െ��� �ധാന വിേനാദസ�ാര േക�മായ ശം��ഖം

സൗ�ര�വ��രണ പ�തി�െട നിലവിെല �ിതി വിശദമാ�േമാ;

(ബി) വിേനാദസ�ാരിക�  ഏെറ എ�ിേ��� ശം��ഖ�ിെ� വികസന�ിനായി എെ��ാം

പ�തികളാണ് നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ശം��ഖം വിേനാദസ�ാര േക��ിെ� �ാധാന�ം ഉ�െ�ാ�െകാ�് ഇവി�െ� വികസന

പ�തിക� എ��ം േവഗം യാഥാ���മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

ന�ി�ളം ഇേ�ാ �റിസം പ�തി

3682. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബാ�േ�രി മ�ല�ിെല ന�ി�ളം ഇേ�ാ �റിസം പ�തി�െട ���ി ആരംഭി��തി�ളള

കാലതാമസം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ���ി നട�ിലാ��തിനായി ഏെത�ി�ം ഏജ�സിെയ �മതലെ���ിയി�േ�ാെയ�്

വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഈ ���ി�െട എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ിയേ�ാ� ഇേ�ണ� േറാഡിെ� ���ി ഉ�െ�ടാെത

േപായത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഉെ��ി� ���ി നട�ിലാ��തിനായി ഇേ�ണ� േറാഡ്

വ��് �ടി ഉ�െ���ി ഭരണാ�മതി ന�കാ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

പാല�ാട് മ�ല�ി� വിേനാദസ�ാര വ��ിെ�റ പ�തിക�

3683. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം പാല�ാട് നിേയാജകമ�ല�ി� വിേനാദസ�ാര

വ��് നട�ിലാ�ിയ�ം നട�ിലാ���മായ പ�തിക�  ഏെത�ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

ഓേരാ�ിേ��ം വിശദവിവരം ന��േമാ?



േവ�രയിെല വിേനാദസ�ാര വികസന പ�തിക�

3684. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േവ�ര നിേയാജകമ�ല�ിെല ��തി രമണീയമായ ��േദശ��  ഉ�െ��� മിനി ഊ�ി,

േവ�രയിെല കാ�ീ� എ�ിവിട�ളി� വിേനാദസ�ാരാ��ം എ�ിേ���വ��് ആവശ�മായ

യാെതാ� സൗകര��ം �റിസം വ��് ഒ��ിയി�ിെ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  വിേനാദസ�ാര വികസന പ�തിയി�  ഉ�െ���ി േമ��റ� അ�േയാജ�മായ

�ല�ളി�  വിേനാദസ�ാര േക���ം അ�ബ� സൗകര���ം ഒ��ാ�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;വിശദാ�ാേമാ;

(സി) െക.ടി.ഡി.സി.�െട ഒ� ഗ�് ഹൗസ് ഈ �േദശ�് �ാപി�ാ�  നടപടി സ�ീകരി�േമാ

എ�റിയി�ാേമാ?

�ാ��് ആ�വ േ�ാജ�്

3685. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

�റിസം വ��് �ഖാ�രം നട�ിലാ�� ആ�വ ടൗണിെ� സൗ�ര�വ��രണ�ി�� �ാ��്

ആ�വ എ� േ�ാജ�ിെ� നിലവിെല �ിതി അറിയി�ാേമാ?

കീരന�� �റിസം പ�തി

3686. �ീ.പി.െക.അ� റ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�ര�ാടി മ�ല�ി� അ�വദി� പര�ന�ാടി കീരന�� �റിസം പ�തി�െട നി��ാണ

���ിക� ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇെ��ി�  നാളി�വെര ഇ�മായി ബ�െ��് എെ��ാം നടപടിക�  ���ിയാ�ിയി��്;

വിശദവിവരം ന��േമാ?

വാടാന��ി ബീ�് �റിസം പ�തി

3687. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ���  ടൗണിേനാട് േച�� കിട�� വാടാന��ി ബീ�ി�  �റി�ക��് സൗകര���

ഒ���തി�ം ബീ�ിെ� സൗ�ര�വ�കരണ�ി�മായി ഡി.�ി.പി.സി.�െട�ം വിേനാദസ�ാര

വ��ിെ��ം ആഭി�ഖ��ി� എെ��ി�ം പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;



(ബി) ഒ�ാം ഘ�മായി നട�ാ�ാ�േ�ശി�� ���ിക� ഏെത�ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

തലേ�രിയിെല െഹ�ാ പാ��്

3688. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തലേ�രി �േ�ാ�  െപ�ിപാല�് നട�ിലാ�� െഹ�ാ പാ��ിെ� നിലവി�� അവ�

എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ആയതിെ� ഭരണാ�മതി സംബ�ി� ഫയ�  ഇേ�ാ�  �റിസ�ിെ� ഏത് െസ�നിലാണ്

ഉ�െത�ം ഈ ���ി�െട ���ീകരണ�ിന് ഇനി എെ�ാെ� നടപടി�മ��  ആണ്

ഉ�െത�ം വ��മാ�േമാ?

െപാ�ടിയിെല അമിനി�ീസ് െസ��

3689. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ

സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�ടിയി�  ഡി�ി�് �റിസം �േമാഷ�  കൗ�സിലിെ� േന�ത��ി�  പണി�വാ�

നി�യി�ി�� അമിനി�ീസ് െസ�റിെ� നി��ാണം ���ിയാ�ിയി�േ�ാ ;

(ബി) എെ�ാെ� സൗകര��ളാണ് ��ത െസ�റി� �റി�ക��ായി ഏ�െ���ിയി��ത്;

(സി) ��ത െസ�� അടിയ�രമായി �റി�ക��് �റ�് െകാ��വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

െപാ��ടി�െട �റിസം വികസനം

3690. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ��ടി�െട �റിസം വികസന�ിനായി സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) െക.ടി.ഡി.സി.  �െട േഗാ�ഡ�  പീക് റിേസാ��ി�  നട�ിലാ�� വികസന പ�തിക�

എെ�ാെ�യാണ്;ഇതിനായി എ� �പയാണ് വകയി��ിയി��ത് ;

(സി) െപാ��ടിയിെല�� സ�ാരിക�െട �ര�ിതത�ം ഉറ�് വ���തിന് നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ?

���നാട് നിേയാജക മ�ല�ിെല �റിസം വികസനം

3691. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ���നാട് നിേയാജക മ�ല�ിെല ��� �ാമപ�ായ�ിെല

ത�ാനിമ��്,�വാ��ഴയാറിെല കട�ം ��പാല�ം �ിതി െച�� �േദശ�് �റിസം



പ�തി�െട ഭാഗമായി പാ��ം മ�് അ�ബ� സൗകര���ം ഒ��ണെമ� നി�േ�ശം

സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി�് 14.9.2017 ന് സമ��ി� നിേവദന�ി� സ�ീകരി�ി�� നടപടി എെ��്

വ��മാ�ാേമാ?

�ീ���രം ബാ�ജി ചി���സ് പാ��്

3692. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഒ��ാലം നിേയാജകമ�ല�ി�െ�� �ീ���രം ബാ�ജി ചി���സ്

പാ��ിേനാട�ബ�ി�് കരി�ഴയാ�മായി ബ�െ���ി �റിസം വികസി�ി�� കാര�ം

പരിഗണി��േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

(ബി) ഈ പ�തി�ായി എ� �കയാണ് നീ�ിവ�ിരി��െത�് വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

കാസ�േകാട് ജി��െട �റിസം വികസനം

3693. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േകാട് ജി�യി� �റിസം വികസന�ിന് സാധ�ത�� �േദശ�� ഏെതാെ�യാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ഈ �േദശ�ളി�  �റിസം വ��് നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�  ഏെതാെ�യാെണ�്

വിശദീകരി�ാേമാ ;

(സി) �റിസം വികസന�ിന് സാധ�ത��ായി�ം ഇ�വെര ഒ�ം െച�ാ� �േദശ�ളി� എെ��ി�ം

പ�തി െകാ�വരാ� സ��ാ� ആേലാചി��േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) നീ� സ��തീര�ം ധാരാളം നദിക�ം �ഴക��� കാസ�േകാടിെ� �റിസം വികസന

സാധ�തകെള�റി�് പഠി�ാ�  സ��ാ�  ഒ� വിദ� സമിതിെയ നിേയാഗി�േമാ എ�്

വ��മാ�േമാ ?

േദവസ�ം വ��് േ���ളിെല �സ����

3694. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദവസ�ം വ��ിന് കീഴി�� വിവിധ േ���ളിെല �സ����  അന�ാധീനെ��േപാ��ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  എ� �ലം ഓേരാ േദവസ�ം േബാ�ഡി�ം ന�െ��ി��്

എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) േദവസ�ം വക �ല��  അതിര് തിരി�് സംര�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?



തി�വിതാം�� േദവസ�ം േബാർഡ് േ���ളി� �ാ�ിക്,െമാൈബ� േഫാ� നിേരാധനം

3695. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ

സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വിതാം��  േദവസ�ം േബാ�ഡിെ� കീഴി�� േ���ളി�  ഏ�ി�  1  �ത�  �ാ�ിക്

���മാ�ം നിേരാധി�വാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േ���ളി�  ഭ�ജന��  �ാ�ിക് ��ികളി�  എ� െകാ�വ��ത് ഇ��കാരം

നിേരാധി�ി�േ�ാ;

(സി) നാല�ല�ിനക�് െമാൈബ� േഫാ� നിേരാധനം ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി�  ഭ�ജന��െട േഫാ�  ��ി��തിന് േദവസ�ം േബാ�ഡ് �േത�ക സംവിധാനം

ഏ�െ���േമാ;വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

ശബരിമല സ�ിധാനെ� മാലിന� നി��ാ��ന �ാ�്

3696. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ

സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ശബരിമല സ�ിധാനെ� മാലിന� നി��ാ��ന �ാ�് �വ��ന സ�മാേണാ;

(ബി) �ാ�ിെ� നി�മാണം നി�ി�മായി��ത് ആരിലാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) സ�ിധാനെ� മാലിന� നി��ാ��നം ���മാ�ം നട�ിലാ�ാ�  ��ത �ാ�്

�വ��ന�മമാ��േതാെട കഴി�േമാ; വിശദാംശ�� ന��േമാ?

േദവസ�ം റി��്െമ�് േബാ�ഡ് നിയമന��

3697. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ

സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദവസ�ം റി��്െമ�് േബാ�ഡ് ഈ സ��ാരിെ� കാലയളവി� �ന:സംഘടി�ി�തിെന�ട��്

നിയമന�� നട��തിന് സ�ീകരി� വ�� �ട�നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) സ���് ആഫീസ�, കഴകം എ�ീ ത�ികകളി� തി�വിതാം�� േദവസ�ം േബാ�ഡിന് കീഴി�ളള

േ���ളി� നിലവി� ഉളള ഒഴി�ക�െട എ�ം വിശദമാ�േമാ?

െകാ�ാര�ര ��ി�കീഴി� സ�യംപര�ാ�തയി�� േ����

3698. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ

സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വിതാം�� േദവസ�ം േബാ�ഡി� െകാ�ാര�ര ��ി�കീഴി� എ� േ�����്;

(ബി) അവയി� സ�യംപര�ാ�തയി�� എ� േ����െ��് വ��മാ�േമാ;



(സി) വ�മാന�ി� ��നിരയി�� ആദ� അ �് േ���� ഏെതാെ�െയ�ം അവ�െട വാ�ഷിക

വ�മാനം എ�െയ�ം വ��മാ�േമാ?

തി�വിതാം�� േദവസ�ം േബാ�ഡിെല ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര വിജില�സ് അേന�ഷണം

3699. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ

സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വിതാം��  േദവസ�ം േബാ�ഡിെല ഏെത�ാം ഉ�ത ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര വിജില�സ്

അേന�ഷണം നട�� എ�ം ആയതിന് ആ�ദമായ സംഭവ��െട വിശദാംശ��ം ന��േമാ;

(ബി) ��ത അേന�ഷണ��െട ഭാഗമായി േക�ക�  രജി��  െച�ി�െ��ി�  ആയതിെ�

വിശദാംശ�� ന��േമാ?

െന�ാ�ി�കരയിൽ തി�വിതാം�� േദവസ�ം േബാ�ഡിെ� കീഴി�� േ����

3700. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ാ�ി�കര നിേയാജകമ�ല�ി�  തി�വിതാം��  േദവസ�ം േബാ�ഡിെ� കീഴി�  എ�

േ���� ഉെ��ം അവ�െട േപ�വിവര�ം �ല�ം വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) െന�ാ�ി�കര നിേയാജകമ�ല�ി� മ�് �ല�ളി� നി�ം വ�� അ�� ഭ��ാ��്

വി�മി��തിന് ഇട�ാവള നി��ാണ�ിന് ഏെത�ി�ം േ���ി�  നി�ം നിേവദനം

ലഭി�ി�േ�ാ; എ�ി� ഏ� േ���ിെ� നിേവദനം ആണ് ലഭി�െത�റിയി�ാേമാ;

(സി) െന�ാ�ി�കര നിേയാജകമ�ല�ി�  തി�വിതാം��  േദവസ�ം േബാ�ഡിെ� കീഴി�  ഉ�

ഏ��ം ��ത� വ�മാന�� േ��ം ഏതാെണ�ം ലഭി�� വാ�ഷികവ�മാനം എ� എ�ം

വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) 2018-19  വ�ഷ�ി�  െന�ാ�ി�കര നിേയാജകമ�ല�ിെല എ� േ���ളി�  ആണ്

വികസന �വ��ന��  നട��െത�് വ��മാ�ാേമാ;  അതിന് ഓേരാ�ി�ം അ�വദി�

�ക എ� എ�് വ��മാ�ാേമാ?

ശബരിമല തീ��ാടക��ായി ���രി� ഇട�ാവളം

3701. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മണ�� മ�ല�ി� വാടാന��ി പ�ായ�ിെല ���രി� ശബരിമല തീ��ാടക��േവ�ി

ഇ�ഡ��  ഓയി�  േകാ��േറഷെ� സഹകരണേ�ാെട ഇട�ാവളം �ാപി��തിനായി

ന�കിയി�� ഭരണാ�മതി ഉ�രവിെ� പക��് ന�കാേമാ;

(ബി) ഭരണാ�മതി ലഭി�േശഷം ��ത ഇട�ാവളം �ാപി���മായി ബ�െ�� എെ��ാം

�ട�നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് അറിയി�ാേമാ?



�ടിേ�ാട് ശിവേ��ം വക �ല�് ശബരിമല ഇട�ാവളം

3702. �ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഒ��  നിേയാജകമ�ല�ി�  ഉ�െ���ം െകാ�ി�  േദവസ�ം േബാ�ഡിെ� കീഴി���മായ

�ടിേ�ാട് ശിവേ��ം വക �ല�് ശബരിമല തീ��ാടക��ായി ഇട�ാവളം

നി��ി��തി�� നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

പ�ാ�ിയി� േദവസ�ം വ��ിന് കീഴി�� അ�ല��

3703. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ാ�ി മ�ല�ി�  േദവസ�ം വ��ിന് കീഴി�� അ�ല��  ഏെതാെ�യാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) അ�ല�ിേനാട് അ�ബ�ി�� േ���ള�� നവീകരി��തിന് എം.എ�.എ �ാേദശിക

വികസന ഫ�്, ആ�ി വികസന ഫ�് എ�ിവയി� നി�ം �ക വകയി��ാ� സാധി�േമാ;

ഉെ��ി� അതി�� നടപടി�മ�� വിശദമാ�ാേമാ?

േകരള നിയമസഭാ െസ�േ�റിയ�് , വി. െക. ബാ��കാശ്,

തി�വന��രം, െസ��റി,

07-03-2018

�േ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�ി��.


