
പതിനാലാം േകരള നിയമസഭ

പ�ാം സേ�ളനം

2018 മാ��്  22, വ�ാഴം

ന��ചി�മിടാ� േചാദ���

[ആെക േചാദ���--264]

മ�പടി ന��� മ�ിമാ� േചാദ� ന��

ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി : 4605 �ത� 4704 വെര

വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ��മ�ി : 4705 �ത� 4769 വെര

ൈവദ�തി വ��മ�ി : 4770 �ത� 4822 വെര

സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��്

മ�ി
: 4823 �ത� 4868 വെര

������െട ശരാശരി ആവശ�കത

4605. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

ഓേരാ മാസ�ം േവ��  50�,100  � ������െട ശരാശരി ആവശ�കത എ� എ�ം

�ഷറികളി� നിലവി�� േ�ാ�് എ� എ�ം വ��മാ�േമാ?

ഈ സ��ാരിെ� ബാധ�ത

4606. �ീ.പി.ടി. േതാമസ്

,, അ�� �കാശ്

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാരിന് നിലവി� െകാ��് തീ�േ�� െമാ�ം ബാധ�ത എ�യാണ്;

(ബി) പി.ഡ��.ഡി േകാ��ാ��മാ�, ജലവിഭവ വ��് േകാ��ാ��മാ�, സാ�ഹ� �ര�ാ െപ�ഷ�,

ജീവന�ാ�െട ഡി.എ �ടി�ിക, സിവി� സൈ�സ് േകാ��േറഷന് ന��വാ�� �ക �ട�ി

ഏെത�ാം ഇന�ി�  എ� �ക വീതം െകാ��് തീ��വാ�  ബാധ�ത��്;വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) �ഷറിയി� നിലവി� എ�് �ക മി���്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?



ധന ഉ�രവാദിത� നിയമം

4607. �ീ.വി.ഡി.സതീശ�

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

,, േറാജി എം. േജാ�

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ധന ഉ�രവാദിത� നിയമം േഭദഗതി െച��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  അതി��

കാരണെമ�ാണ്;

(ബി) ��ത േഭദഗതിയി�െട എെ�ാെ� മാ��ളാണ് െകാ�വ�വാ�  ഉേ�ശി��ത്;

അറിയി�േമാ;

(സി) റവന� ക�ി�ം,  ധന��ി�ം �റ��തിന് സ��ാ�  സ�ീകരി� നടപടിക� ഫലവ�ാകാ�

സാഹചര��ിലാേണാ ഈ േഭദഗതി നി�േ�ശം െകാ�വ��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) േക� ധനകാര� മ�ാലയം സം�ാന�ിെ� കടെമ��് പരിധി നി�യി�് ന�കിയി�േ�ാ;

��ത പരിധിയി�  നി�െകാ�് സം�ാന�ിെ� വികസന �വ��ന��  നട�വാ�

സാധി��േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ഇ) റവന� ക�ി ഇ�ാതാ�ക�ം �ലധന െചല�ക��് കടെമ��� �ക വിനിേയാഗി��െത�ം

ധന ഉ�രവാദിത� നിയമ�ി�  അ�ശാസി��േ�ാ;  എ�ി�  ��ത നിബ�നക��്

അ��തമായി റവന� ക�ി ഇ�ാതാ�വാ�  സാധി�ാതി��ത് എ�െകാ�ാെണ�്

വിശദീകരി�േമാ?

പാല�ാട് ജി�യിെല കാ�ണ� െബനവല�് ഫ�് പ�തി

4608. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

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

ആ�പ�ിക�െട പ�ിക ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി �കാര�� ചികി�ാ െചല�ക�  സ�കാര� ആ�പ�ി�് ലഭി��തി��

താമസം �ലം ചില സ�കാര� ആ�പ�ിക� കാ�ണ� പ�തിയി� ധനസഹായം ന���തി�

താ�പര��റവ് കാണി�ക�ം േരാഗികെള ��ി��ി�ക�ം െച��ത് ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(സി) ഉെ��ി� ഇവ�െ�തിെര�� നടപടിക�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

സ�ിത നിധിയിേല�് ഫ�് സ��പി��തി�� നടപടി�മ��

4609. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) സം�ാന സ��ാരിെ� സ�ിത നിധിയിേല�് ഫ�് സ��പി��തിന് നിലവി��

നടപടി�മ�� എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) 14.12.2017-െല ജി.ഒ.(പി)156/2017/ധന ന�� ഉ�രവ് �കാരം സ�ിത നിധിയിേല�്

പണം �ത���ിയത് ഏെതാെ� നടപടി�മ�� പാലി�ി�ായി�� എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ജി.ഒ.(സാധാ)നം.  1499/2018/ധന ന��  ഉ�രവ് �കാരം ��ത �ക തിരിെക

ന���തിന് നിലവി�� മാ����  എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;  �ക തിരിെക

ന���തിന് നിയമസഭ�െട അംഗീകാരം ആവശ��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

ടാ�് േകാ�ണ�ക�െട ഉേ�ശ�ല����

4610. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ടാ�് േകാ�ണ�ക� ആരംഭി��തിെ� ഉേ�ശ�ല���� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത േകാ�ണ�ക�െട �വ��നം സംബ�ി� �പേരഖ ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;  വിശദാംശം

ന��േമാ;

(സി) ഇവ െപാ�ജന���് എെ��ാം േസവന�ളാണ് ലഭ�മാ�ാ� ഉേ�ശി��െത�റിയി�ാേമാ;

(ഡി) എ�ാ ജി�ാ ആ�ാന�ളി�ം ഇവ ആരംഭി�േ�ാ�  സം�ാന�ിന് ഉ�ാ�� അധിക

ബാ��ത സംബ�ി�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;വ��മാ�േമാ?

ബാരിയ� �ീ പ�തി

4611. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2017-18 ബജ�ി� �ഖ�ാപി� ബാരിയ� �ീ പ�തി സം�ാന�് നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിനായി ബജ�ി� അ�വദി� 15 േകാടി �പ മല�റം, വയനാട് എ�ീ ജി�കളി� മാ�ം പ�തി

നട�ിലാ�വാനായി അ�വദി�ി��ത് ധനകാര� വ��് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;  വിശദവിവരം

ന��േമാ;

(സി) ഭി�േശഷി�ാ��് തട�മി�ാെത ഓഫീ�കളി�ം,  ആ�പ�ികളി�ം കട� െച��തി��

�ാഥമിക സൗകര���  ഏ�െ�ട��തി�� ബാരിയ�  �ീ പ�തി മ�� ജി�കളി�

ഏ�െ����തിന് ആവശ�മായ ഫ�് അ�വദി�വാ� ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ  ;

വിശദവിവരം ന��േമാ?

പ�ാളി� െപ�ഷ� �നഃപരിേശാധി��തിന് സംവിധാനം

4612. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:



(എ) പ�ാളി� െപ�ഷ�  �നഃപരിേശാധി��തിനായി സ��ാ�  ഏ�െ���ിയ സംവിധാനം

എ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) പ�ാളി� െപ�ഷ�  നി��ലാ�ി �ാ���റി െപ�ഷ�  നട�ിലാ��തിന് എ�ാണ്

തട�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) എ�ാ ജീവന�ാെര�ം �ാ���റി െപ�ഷെ� പരിധിയി� െകാ�വ��� െകാ�് സ��ാരിന്

അധിക സാ��ിക ബാധ�ത ഉ�ാ�േമാ; വിശദവിവര�� ന�കാേമാ?

ഒ��ാലം മ�ല�ിെല കാ�ണ� െബനവല�് പ�തി ധനസഹായം

4613. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

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

എ� േരാഗിക��് കാ�ണ� െബനവല�് പ�തിയി�  നി�ം ധനസഹായം അ�വദി�;

വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(ബി) ��ത സഹായം ലഭി�വ�െട േപ�ം, വിലാസ�ം തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപനാടി�ാന�ി�

ലഭ�മാ�ാേമാ?

സ��ാ� ജീവന�ാ�െട ഭവന നി��ാണ വാ� പ�തി

T 4614.�ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  ജീവന�ാ�െട ഭവന നി��ാണ വാ� പ�തി ഇേ�ാ�  മരവി�ി�ിരി�കയാേണാ;

എ�ി� സാ��ിക �തിസ�ിെയ �ട��ാേണാ ഈ നടപടി; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സാ��ിക വ�ഷം ഇ�വെര സം�ാന�് എ� േപരാണ്

ഭവനനി��ാണവാ��േപ�ി�ത്;  ഇവ�  ആവശ�െ�� �ക അ�വദി�ാ�  എ� േകാടി �പ

കെ�േ��ിവ�ം;വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഭവന വാ� ലഭി�െമ� �തീ�യി�  ഇതിനകം വീട് നി��ാണം ആരംഭി�വ��് ഇ��ലം

േനരി�� �യാസം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി�  ഇ� പരിഹരി�ാ�  സ��ാ�  എെ�ാെ� നടപടിക�  ൈകെ�ാ�ം;  ഭവന വാ�

എ�േ��് �നരാരംഭി�ാനാ�ം;വിശദാംശം െവളിെ���േമാ?

വര�ം െചല�ം ത�ി�� അ�രം �റ��തിന് നടപടിക�

4615. �ീ.���ര ര�ാകര�

,, ചി�യം േഗാപ�മാ�

,, എ�േദാ എ�ഹാം

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



ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിെ� ഭാഗ��റി,  മദ���വടം എ�ിവെയ ആ�യി�� വ�മാനം ��ിര�ം

ആേരാഗ�കര�മാെണ�് വിലയി���േ�ാ ;

(ബി) സം�ാന സ��ാരിെ� വര�ം െചല�ം ത�ി�� അ�രം �റ��തിന് സ�ീകരി��

നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(സി) സ��ാരിെ� നിലവിെല െചലവിന��െട കാര��ി�  ��ത�  െചലവ് വ��ത് ഏെതാെ�

േമഖലകളിലാെണ�് വ��മാ�േമാ?

കായം�ളെ� വാടക െക�ിട�ി� �വ��ി�� ഓഫീ�ക�

4616. �ീമതി �. �തിഭ ഹരി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

കായം�ളം മ�ല�ി� വാടക െക�ിട�ി� �വ��ി�� എ� സ��ാ� ഓഫീ�ക� ഉ�്

;ഇവ�ായി വാടക ഇന�ി� ഒ� സാ��ിക വ�ഷം എ� �ക െചലവാ���്; വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ?

സം�ാന�ിെ� സാ��ിക നില

4617. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിെ� സാ��ിക നില ഭ�മാ��തിനായി ഈ സ��ാ� എെ��ാം നടപടിക�

സ�ീകരി�;വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) 2016-17 � �തീ�ി� വ�മാനം എ�; േനടാനായത് എ�; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) 2017-18 � �തീ�ി� വ�മാനം എ�; േനടാനായത് എ�;വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) 2018-19 സാ��ിക വ�ഷ�ി� �തീ�ി�� വ�മാനം എ�;വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

�� േലാ� പ�തി

4618. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക� സ��ാ�  �ഖ�ാപി� �� േലാ�  പ�തി �കാരം േലാ�  ലഭ�മാകാ�ളള വ�വ�ക�

എെ��ാം;

(ബി) ��ത േലാണിന് േവ�ി സം�ാന�് എ� േപ�  അേപ� ന�ിെയ�ം എ� േപ��്

ലഭ�മായി�െ��ം അറിയി�േമാ;

(സി) ആെക എ� �ക�െട േലാ� സം�ാന�് നാളി�വെര ന�ി എ� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത േലാ� ��ത� േപ��് ലഭ�മാ�ാ�ം േലാ� ന�വാ� വി�ഖത കാ�� ബാ�ക�െട



നടപടിക� തി��വാ�മായി ധനവ��് എ�് നടപടിക� സ�ീകരി�ം എ�ം വ��മാ�േമാ?

ധനകാര� വ��് േനാഡ� ഏജ�സിയായി കടാശ�ാസ പ�തി

4619. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ധനകാര� വ��് േനാഡ�  ഏജ�സിയായി ജ�ി േനരി�� താ� വ�മാന�ാ��് കടാശ�ാസ

പ�തി �പീകരി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ ;

(ബി) എ�ിൽ പ�തി�െട വിശദാംശ�� എെ��ാമാണ് ;വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ ;

(സി) എ� ��ംബ���് ഇതിെ� ആ��ല�ം ലഭി�െമ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ഏെതാെ� വാ�കളാണ് ഈ പ�തിയി� ഉ�െ�ടാ�ത്; വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ?

സം�ാന ജീവന�ാ��� ഭവന നി��ാണ വാ�

4620. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സാ��ിക വ�ഷം ഭവന നി��ാണ വാ� അ�വദി�് ഉ�രവായതി� എ� േപ��് ഈ

വാ� ���മാ�ം വീതരണം നട�ിയി��്;വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സാ��ിക വ�ഷം എ�്.ബി.എ.  ആയി അ�വദി� വാ� ലഭ�മാകാ�വ��് ഇൗ

സാ��ിക വ�ഷം തെ� അവ വിതരണം നട�േമാ;  ഇെ��ി�  വാ� ഉട�  വിതരണം

െച��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;വ��മാ�ാേമാ?

(സി) എ�്.ബി.എ.  അ�വദി�വ��് വാ� വിതരണം നട��തിെല കാലതാമസ�ിന് കാരണം

എ�ാണ�് വ��മാ�േമാ?

സ��ാ� ജീവന�ാ�െട ഭവന വാ� പ�തി

4621. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സാ��ിക �തിസ�ിെയ �ട��് സം�ാന സ��ാ� ജീവന�ാ�െട ഭവന വാ� പ�തി

മരവി�ി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം െവളിെ���േമാ;

(ബി) നിലവി� ഭവന വാ��് എ� േപ� അേപ� ന�കിയി��്; െവളിെ���േമാ;

(സി) നിലവി� അേപ� സമ��ി�വ��് ഭവനവാ� അ�വദി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സം�ാന�ിെ� കടബാ��ത

4622. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) 2017 മാ��്  31 െല കണ��സരി�് സം�ാന വ�മാന�ിെ� എ� ശതമാനമായി��

കടബാ��ത; ഇതിെ� േതാത് ഇേ�ാ� എ� ശതമാനമായി;

(ബി) സം�ാന�ിെ� കടബാ��ത�ം വ�മാന�ം ത�ി�� േതാത്  2011-12 �ത� 2015-16

വെര�� വ�ഷ�ളി� എ� ശതമാനം വീതമായി��;

(സി) ധന ഉ�രവാദിത� നിയമ�കാരം കടബാ��തക� സം�ാന വ�മാന�ിെ� എ� ശതമാനം

വെരയാകാം;

(ഡി) സം�ാന�ിെ� കടഭാരം ഇേ�ാ� നിയ�ണവിേധയമാേണാ; വിശദമാ�േമാ?

െപേ�ാ� / ഡീസലിന് �മ�� നി�തിഭാരം �റ�വാ� നടപടി

4623. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം സം�ാന�് എ� തവണ െപേ�ാ�, ഡീസ�

എ�ിവ�് വില വ��ന��ായി;

(ബി) ഒ� ലി�� െപേ�ാ�/ഡീസലിന് സം�ാന സ��ാ� �മ�� നി�തി എ� ശതമാനമാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �� സ��ാരിെ� കാല�് ഇവ�് ഏ�െ���ിയ നി�തി ശതമാനം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) നിലവി� സം�ാന സ��ാ� െപേ�ാ� / ഡീസലിന് �മ�� നി�തിഭാരം �റ�വാ� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;വ��മാ�േമാ?

റവന� ക�ി�ം ധനക�ി�ം �റ�ൽ

4624. �ീ.എസ്.ശർ�

െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�

�ീ.പി.െക. ശശി

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��  സ��ാ�  പാ�ാ�ിയ  2011-െല േകരള ധനസംബ�മായ ഉ�രവാദി�  (േഭദഗതി)

നിയമമ�സരി�്  2014-15  സാ��ിക വ�ഷാവസാനേ�ാെട റവന� ക�ി

ഇ�ാതാ�ണെമ�ം ധനക�ി ജി.എസ്.ഡി.പി.�െട ��് ശതമാനമായി �റ�ണെമ�ം ഉ�

വ�വ� പാലി�ി�േ�ാ; 2011-15 കാലയളവി� കടബാധ�ത-ജി.എസ്.ഡി.പി. അ�പാത�ി�

വ� മാ�ം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ശ�ള പരി�രണ ക�ീഷ�  റിേ�ാ��് നട�ാ�ിയതിെ� സാ��ിക ബാധ�ത നിലവിെല

സ��ാരിെ� കാലേ��് മാ�ിയി�ം ��  സ��ാരിെ� കാലെ� സാ��ിക �ിതി

പരിതാപകരമായി��േവാ; എ�ി� ഇത് സം�ാന�ിെ� വള��െയ �രടി�ി�ാതിരി�ാനായി

ഈ സ��ാ� നട�ിയ �വ��ന�� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ;



(സി) �ലധന െചലവി�ം വികസന െചലവി�ം െവ�ി�റ� വ��ാെത റവന� ക�ി�ം ധനക�ി�ം

�റ�ാ� എ� ത�മാണ് ആവി�രി�ിരി��െത�് അറിയി�േമാ?

മാ��വി�� പാേ�ജ്

4625. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �േത�ക മാ��വി�� പാേ�ജ് �ഖ�ാപി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഏെത�ാം േമഖലകളാണ് പാേ�ജി� ഉ�െ���ിയി��ത്;

(സി) ഈ പാേ�ജി�� വിഭവസമാഹരണം എ�െനയാണ് കെ���ത്, വിശദീകരി�േമാ;

(ഡി) പാേ�ജ് നട�ാ�ാ� എ� േകാടി �പ േവ�ി വ�െമ�ാണ് �തീ�ി��ത്?

കടെമ��ാ�� സം�ാന��െട അവകാശെ� പരിമിതെ���� േക�സ��ാർ നീ�ം

4626. �ീ.െക.�േരഷ് ���്

,, �ി.വി.രാേജഷ്

,, എം. രാജേഗാപാല�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന���് വാ� അ�വദി��തി�� മാനദ��ളി�  േക� സ��ാ�  മാ�ം

വ��ിയത് സം�ാന�ിെ� ധന�ിതിെയ എ�കാരെമ�ാമാണ് �തി�ലമായി

ബാധി�െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ �തിസ�ി മറികട��തിന് സ��ാ�  തല�ി�  എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�െത�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഈ സാഹചര��ി�  ക�ശനമായ സാ��ിക അ�ട�ം പാലി��തിന് എെ��ാം

നി�േ�ശ�ളാണ് ന�കിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) കടെമ��ാ�� സം�ാന��െട അവകാശെ� പരിമിതെ���ാ�� േക�സ��ാരിെ�

നീ�ം സം�ാന��െട ധനകാര� സ�ാത���ിേ��� െവ�വിളി ആയതിനാ�  ഇ�

സംബ�ി�് എെ��ാം �ട� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

കി�ബി വഴി സ��ാ� വിഭാവനം െച�ി�� പ�തിക�

4627. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എ� �പ�െട വികസന പ�തികളാണ് സം�ാന�് കി�ബി വഴി വിഭാവനം

െച�ി��ത്;നിലവി�  എ� പ�തിക��് അംഗീകാരം ന�കി;  എ� �പയാണ് ��ത



പ�തിക��ായി കി�ബി �േഖന െചലവഴി��ത്;വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) പ�തിക��് ന���തി�� �ക കി�ബി എ�െനയാണ് സമാഹരി��ത്; വ�ത�� ധന

േ�ാത�കളി�  നി�ം കി�ബിയിേല�് പണം ലഭ�മാ��തിന് എെ��ി�ം �േത�ക

സംവിധാനം ഏ�െ���ിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) �വാസിക�േടതട��� നിേ�പ��  കി�ബിയിേല�് തിരി�വി��തിന് എെ��ി�ം

സംവിധാനം ഏ�െ���ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

നി��ി� മലേയാര ൈഹേവ�െട റീ�ക�െട േ�ാജ�് റിേ�ാ��്

T 4628.�ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നി��ി� മലേയാര ൈഹേവ�െട ഏെത�ി�ം റീ�ക�െട േ�ാജ�് റിേ�ാ��് കി�ബി എ�ിക��ീവ്

േയാഗ�ി� സമ��ി�ി�േ�ാ എ�റിയി�േമാ;

(ബി) ഉെ��ി� ��ത േ�ാജ�് റിേ�ാ��് കി�ബി എ�ിക��ീവ് േയാഗം പരിഗണി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി�

കാരണെമെ��് അറിയി�േമാ?

േകാ��� മ�ല�ിെല ���ിക��് കി�ബി അ�മതി

4629. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ��� നിേയാജകമ�ല�ിെല ��ി�റം - കാ��ടവ് െറ�േല�� കം �ി�ജ്, ഇ��ിളിയം

-  എട�� �ടിെവ� പ�തി എ�ിവ�െട ���ിക��് കി�ബി അ�മതി ന�കിയി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ബ�െ�� വ��ക�  ഭരണാ�മതി ന�കിയ ���ിക��് അടിയ�ിരമായി ���ിക�

�ട�വാ�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

എറണാ�ളം ജി�യിെല കി�ബി പ�തിക�

4630. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബി �േഖന എറണാ�ളം ജി�യി� എ� പ�തിക��ാണ് അ�മതി ന�കിയി��െത�ം

അവ ഏെത�ാെമ�ം ഓേരാ�ി�ം അ�വദി� �ക എ�െയ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ിക�െട നിജ�ിതി വ��മാ�ാേമാ?

ശം��ഖം-േവളി േറാഡിന് കി�ബി അംഗീകാരം



4631. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബിയി��െ���ി �ലേമെ���് വീതി��ി നവീകരി�െമ�്  2017-18  സാ��ിക

വ�ഷെ� ബ�ജ�ി� �ഖ�ാപി�ി�� തി�വന��രം ശം��ഖം-േവളി േറാഡിെ� കാര��ി�

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

(ബി) ഈ ���ി നി��ഹി��തിന് കി�ബി അംഗീകാരം ലഭി�ി�േ�ാ;എ� േകാടി �പ�െട

അംഗീകാരമാണ് ലഭി�ി�ളളത്; ഇെ��ി� അംഗീകാരം ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ആല�� മ�ല�ി� കി�ബി �േഖന നട�ിലാ�� ���ികൾ

4632. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആല��  മ�ല�ി�  കി�ബി �േഖന നട�ിലാ�� ���ികളി�  ഭരണാ�മതി ന�കി

െട�� നടപടി ���ിയാ�ിയി�ളളവ�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ആയത് സംബ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

ആല�� മ�ല�ി� നി�� കി�ബി ���ിക�

4633. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

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

���ിക� ഏെത�ാമാണ്;

(ബി) ഇവയി� ഏെത�ാം ���ിക��് കി�ബി�െട അംഗീകാരം ലഭി�ി��്; വിശദമാ�ാേമാ?

ക����ി േകാ��് േകാ��് നി��ാണം

T 4634.�ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016-2017  ബജ�് �സംഗ�ി�  �ഖ�ാപി�ി�� ക����ി േകാ��് േകാ��ിെ�

�വ��ന �േരാഗതി വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി കി�ബി വഴി നട�ാ�ാ� ധനകാര� വ��് തീ�മാനി�ി�േ�ാ; ഈ പ�തി ഏ�

ഘ��ിലാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ക����ി േകാ��് േകാ��ിെ� ഡി.പി.ആ� ത�ാറായി�േ�ാ;  ഈ ���ി ഇേ�ാ� ഏത്

ഏജ�സി വഴിയാണ് നട�വാ� ഉേ�ശി��ത് എ�റിയി�ാേമാ;

(ഡി) ഈ പ�തി സംബ�ി� ആഭ��ര വ��ിെല�ം ധനകാര� വ��ിെല�ം ഫയ�  ന��

ലഭ�മാേണാ;എ�ിൽ വ��മാ�ാേമാ?



അ��ള�ര ൈ�ഓവറിെ� നി��ാണം

4635. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2017-18  സാ��ിക വ�ഷെ� ബ�ജ�ി�  കി�ബിയി��െ���ി നി��ഹി�െമ�്

�ഖ�ാപി�ി�� അ��ള�ര ൈ�ഓവറിെ� നി��ാണ�ിെ� നടപടി�മ�� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈ ���ി നി��ഹി��തിന് ഭരണാ�മതി �റെ��വി�ി�േ�ാ;ഇെ��ി�  ഭരണാ�മതി

�റെ��വി��തിന് അടിയ�ിര നടപടി സ�ീകരി�േമാ;ആയതിന് കി�ബി അംഗീകാരം

ലഭി�ി�േ�ാ?

ആ�ി വികസന ഫ�ി� ���ിക� സമയബ�ിതമായി ���ിയാ�ാൻ നടപടി

4636. �ീ.പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിേയാജക മ�ലം ആ�ി വികസന ഫ�ി� വിവിധ ���ിക��ായി എ� േകാടി �പ�്

ഇതിനകം ഭരണാ�മതി ന�കിയി��്;

(ബി) നിേയാജക മ�ലാടി�ാന�ി� ഇ� സംബ�ി� കണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) 2018  മാ��്  31  ന് ��് െചലവഴി�െ�ടാ� �ക അ�� സാ��ിക വ�ഷ�ി�

െചലവഴി��തിന് എെ��ി�ം തട��േ�ാ;

(ഡി) ഭരണാ�മതി�ം സാേ�തികാ�മതി�ം ലഭ�മാ�ി നിയമസഭാംഗ��  ഉേ�ശി� ���ിക�

സമയബ�ിതമായി ���ിയാ�വാ� സ�ീകരി�ി�� നടപടി എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

ചി�ർ നിേയാജക മ�ല�ിൽ ആ�ി വികസന പ�തി �കാര�ളള പ�തിക�

4637. �ീ.െക. �����ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചി�ർ നിേയാജക മ�ല�ിൽ  2013  �തൽ  2017  വെര എം.  എൽ.എ.മാ�െട ആ�ി

വികസന പ�തി �കാരം സമർ�ി�െ���ം അംഗീകാരം ന�െ���മായ പ�തികൾ

ഏെതാെ�യാണ്;വിവരി�േമാ;

(ബി) ഇതിൽ ���ീകരി�െ�� പ�തികൾ ഏെതാെ�യാണ്;  ഏെതാെ� പ�തികളാണ്

���ീകരി�ാ��ത്;വിവര�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) എം എൽ എ മാ�െട ആ�ി വികസന പ�തി �കാരം ഓേരാ വർഷ�ം െകാ�� തീർ� �ക

എ�യാണ്;എ�യാണ് െകാ��വാ��ത്;

(ഡി) എ� �പ�െട പ�തികൾ ��ത കാലയളവിൽ സമർ�ി�െ��ി�ി� എ�്

വർഷാടി�ാന�ിൽ അറിയി�ാേമാ?



�ാേദശിക വികസന പ�തി�െട നി��ഹണ �േരാഗതി

4638. �ീ.ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എം.എ�.എ.  �ാേദശിക വികസന പ�തി �വ��ന��െട നി��ഹണ �േരാഗതി നി�ിത

ഇടേവളകളി� ഫല�ദമായി വിലയി���തിന് ധനകാര� േനാഡ� ബി വ��ി� എെ��ി�ം

സംവിധാനം നിലവി�േ�ാ;

(ബി) ഇെ��ി� ഇതിനാവശ�മായ �മീകരണം അടിയ�രമായി ഏ�െ���േമാ;

(സി) ജി�ാകള��െട േനത�ത��ി� ധനകാര� വ��ിെല ഉ�ത ഉേദ�ാഗ��മായി േച��് ��ത

പ�തി�െട നി��ഹണ �േരാഗതി ജി�ാതല�ി�  എ�ാ മാസ�ം �േത�കമായി

വിലയി���തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

����ഴി �ഡ് െടേ�ാളജി േകാേളജിന് ബ�് വാ��തിന് ഭരണാ�മതി

4639. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചാല�ടി മ�ല�ിെല ����ഴി �ഡ് െടേ�ാളജി േകാേളജിേല�് ബ�് വാ��തിനായി

ചാല�ടി എം.എ�.എ.  �െട ആ�ി വികസന ഫ�ി�  നി�ം �ക അ�വദി��തിനായി

നി�േ�ശി���കാര�� ഉ�രവിെല അ�ബ��ി� െചലവ് ശീ�ഷക�ളി� �ഗസംര�ണ

വ��ിെ� വിവര��  ഉ�െ���ിയി�ി�ാ���ലം ഭരണാ�മതി ഇനി�ം ലഭി�ാ�ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ ശീ�ഷക�ളി� �ഗസംര�ണ വ��ിെ� െഹഡ് ഓഫ് അ�ൗ�് വിവര�� ഉ�െ���ി

��ത ���ി�് ഭരണാ�മതി ലഭി��തിനാവശ�മായ അടിയ�ര നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ;വ��മാ�ാേമാ?

ആ�ി വികസന പ�തി�െട ധനവിനിേയാഗ നി�േ�ശ�ൾ

4640. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എം.എ�.എ. മാ�െട നിയമസഭാ മ�ലം ആ�ി വികസന പ�തി�െട�ം �േത�ക വികസന

നിധി (SDF) �െട�ം ധനവിനിേയാഗ നി�േ�ശ��ം മാനദ���ം വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ധനവിനിേയാഗ മാ��നി�േ�ശ�ളി�ം മാനദ��ളി�ം ആവശ�മായ േഭദഗതികേളാ

��ിേച���കേളാ നട�ാ�ിയി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  നട�ാ�വാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത ധനവിനിേയാഗ�ളി�െട ഏെത�ാം വിധ�ി�� ���ിക�  ഏെ���്

നട�ിലാ�വാ� കഴി�െമ�് വിശദമാ�േമാ?



എം.എ�.എ, മാ�െട ആ�ി വികസന പ�തി

4641. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എം.എ�.എ-  മാ�െട ആ�ി വികസന പ�തി�െട �ഗമമായ നട�ി�ിനായി അസി��്

െഡവല�െമ�് ക�ീഷണ� (ജനറ�) ഓഫീ�കളിേല�് �ാ�കെള നിയമി��ത് സംബ�ി�്

സ�ീകരി� നടപടിക�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�മായി ബ�െ��് ���ി ���ീകരി�് ബി� �ക അ�വദി��തി� വ��

കാലതാമസം ഒഴിവാ��തിനായി സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദീകരി�ാേമാ?

എം.എ�.എ. മാ�െട �ാേദശിക വികസന ഫ�്

4642. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എം.എ�.എ.മാ�െട �ാേദശിക വികസന ഫ�് �വ ൃ�ിക�െട �േരാഗതി വിലയി���തിന്

നിലവി�� സംവിധാന�� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ജി�ാ കള�േറ�കളി� ഓേരാ മ�ല�ി�ം �േത�കമായി �ഷറി/ബാ�് അ�ൗ�ക�േ�ാ;

(സി) ഇെ��ി�  മ�ലാടി�ാന�ി�  �ഷറി/ബാ�് അ�ൗ�ക�  ആരംഭി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

ആ�ി വികസന ഫ�ി� നി�ം ��കം വാ�ാ� അ�മതി

4643. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള േ��് ൈല�റി കൗ�സി�  അംഗീകാര�� സം�ാനെ� ൈല�റിക��ം

സ��ാ�/എ�ഡഡ് ��ക��ം എം.എ�.എ ഫ�ി� നി�ം ആ�ി വികസന ഫ�ി� നി�ം

��കം വാ�ി ന���തിന് അ�വാദം ന�കിയി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  ഇ�കാരം വാ�ി

ന���തിന് അ�വാദം ന��� കാര�ം പരിഗണി�േമാ ;

(ബി) ��ത �ാപന���് ��കം എവിെട നിെ��ാം വാ�ാ� കഴി�ം;വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഒ� �ളിന് പരമാവധി എ� �പ�െട ��ക��  വാ�ാ�  കഴി�ം;  ഇത് സംബ�ി�

ഏെത�ി�ം വ�വ�ക� നിലവി�േ�ാ ; വ��മാ�ാേമാ ;

(ഡി) പല വിദ�ാലയ�ളി�  നി�ം ൈല�റികളി�  നി�ം ����ം അവ ��ി�� റാ�ക�ം

ആവശ�െ��് നിേവദന��  ലഭി�� സാഹചര��ി�  ഇ�രം അംഗീ�ത �ാപന���്

എം.എ�.എ ഫ�ി�  നി�ം ആ�ി വികസന ഫ�ി�  നി�ം ഒ� നി�ിത �ക

െചലവാ��തി�� ഉ�രവ് ന��� കാര�ം പരിഗണി�േമാ ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ ?



ൈ�സ് േസാ�്െവയ�

4644. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

എം.എ�.എ മാ�െട �േത�ക വികസന നിധി/ആ�ി വികസന പ�തി എ�ീ ഫ�ക�

ഉപേയാഗി�് ൈഹമാ�്/മിനിമാ�് ൈല�ക�  �ാപി�� ���ിക��് ഭരണാ�മതി

ന���തിേല�ായി ൈ�സ് േസാ�്െവയറി�  ത�ാറാ�ിയ എ�ിേമ�് സമ��ി��ത്

സംബ�ി� അവ��ത ഒഴിവാ��തിനായി സ�ീകരി�ി�ളള നടപടി വിശദമാ�ാേമാ?

�േത�ക വികസന നിധി- ഫയ� അയ��തിന് ഓ�ൈല� െന�് വ��്

4645. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

എം.എ�.എ.മാ�െട �േത�ക വികസന നിധി , ആ�ിവികസന പ�തി എ�ിവ നട�ിലാ��ത്

അതത് ജി�ാ കള�േറ�് �േഖനയായതിനാ�  കള�േറ�ി�  നി�ം ധനകാര�  (േനാഡ�)

വ��ിേല�് േനരി�് ഫയ� അയ��തിന് ഓ�ൈല� െന�് വ��് നിലവി�േ�ാ ; ഇെ��ി�

ഇതിനാവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

�ാേദശിക വികസന പ�തി �കാരം ഹരി�ാട് മ�ല�ിെല ��കളി� ക����ക�

4646. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഹരി�ാട് മ�ല�ി�  എം.എ�.എ.  �ാേദശിക വികസന പ�തി �കാരം  2016-17,

2017-18 വ�ഷ�ളിലായി ഏെത�ാം ��ക��ാണ് ക����ക�ം, അ�ബ� ഉപകരണ��ം

വിതരണം െച��തിന് ഭരണാ�മതി ന�കിയി��ത്;

(ബി) ഇതി� ഏെത�ാം ��ക��് ക���� വിതരണം െച�ി��്; എ� ��ക��് ഇനി വിതരണം

െച�ാ� േശഷി��; ഇവ ൈവ��തിെ� കാരണെമ�്;

(സി) ഇ�ാര��ി�  അനാവശ� കാലതാമസം േനരി��േ�ാ;  ഇവ അടിയ�ിരമായി വിതരണം

െച��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ക����ക�  യഥാസമയം ലഭി�ാ���ലം ��  വിദ�ാ��ിക�  അ�ഭവി�� ��ി��ക�

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഇ) എം.എ�.എ.  �ാേദശിക വികസന ഫ�ി�  നി�ം അ�വദി�� ക����ക�ം അ�ബ�ന

ഉപകരണ��ം സം�ാന ഐ.ടി.  മിഷ� �േഖനേയാ െക�േ�ാ� �േഖനേയാ േക�ീ�തമായ

രീതിയി�  കാലതാമസം �ടാെത ��ക��് വിതരണം െച��തി�� നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ;

(എഫ്) എം.എ�.എ.  �ാേദശിക വികസന പ�തി �കാരം ��ക��് ക����ക�  വിതരണം



െച��തിന് നിലവി� അ�വ��ിേ�� മാനദ���ം, മാ�� നി�േ�ശ��ം എെ��ാെമ�്

വ��മാ�േമാ?

ഹരി�ാട് മ�ല�ിൽ �ാേദശിക വികസന പ�തികൾ �കാര�� ���ിക�

4647. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എം.എ�.എ.  �ാേദശിക വികസന പ�തി �കാരം ഹരി�ാട് മ�ല�ി�  2016-17,

2017-18 സാ��ിക വ�ഷ�ളി� ഭരണാ�മതി ന�കിയി�� ���ിക�െട�ം ഇവ�െട

നി��ഹണ �േരാഗതിേയ�ം സംബ�ി� വിശദാംശ�� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി �കാരം  2016-17,  2017-18 വ�ഷ�ളി� ശിപാ�ശ െച�ി�� ഏെത�ാം

���ിക��ാണ് ഇനി�ം ഭരണാ�മതി ലഭി�ാ��െത�് വ��മാ�േമാ?

സ��കലാശാലക�െട ധന ഇടപാ�ക� �ഷറി വഴി

4648. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സ��കലാശാലക�  ൈകകാര�ം െച�ി�� പ�തിേയതര വിഹിത�ിെല

ഇടപാ�ക�  നിയ�ി��തി�ം സ��കലാശാലകളിെല ധനവിനിമയ�ിെല അപാകതക�

നിയ�ി�ാ�മായി സ��കലാശാലാ ധന ഇടപാ�ക�  �ഷറി വഴിയാ�ി ധനവ��് ഉ�ര�

ന�കിയത് എ�ാണ് എ�ം അതി��ായകാരണം എ�് എ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന സ��കലാശാലകളി�  ഏെത�ാം സ��കലാശാലക�  ധന ഇടപാ�ക�  �ഷറി

വഴിയാ�ി എ�ം അ�ാ�വ ഏെത�ാം എ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത ധനവ�� ഉ�ര�ക�  പാലി�ാ� സ��കലാശാലക�െട േപരി�  എ� നടപടി

നാളി�വെര സ�ീകരി� എ�ം അവ� സമയബ�ിതമായി ഉ�ര� നട�ാ�ാ� എ� നടപടിക�

സ�ീകരി� വ�� എ�ം വ��മാ�േമാ?

�ാമബ� �ടി�ിക

4649. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം സ��ാ� ജീവന�ാ��് എ� ശതമാനം �ാമബ�

അ�വദി� എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാനെ� സ��ാ�  ജീവന�ാ��് �ാമബ� �ടി�ിക�േ�ാ;  ഉെ��ി�  എ�

ശതമാനം എ�് വ��മാ�േമാ?



പ�ാളി� െപ�ഷ� പ�തി

4650. �ീ.എം. വി�െസ�്

,, അനി� അ�ര

,, അ�വ� സാദ�്

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന ജീവന�ാ��് ഏ�െ���ിയി�� പ�ാളി� െപ�ഷ�  പ�തി പി�വലി��ത്

സംബ�ി�് പരിേശാധി��തിനായി നിയമി� ക�ി�ി�െട അംഗ�� ആെരാെ�യാണ്;

(ബി) സം�ാന���് പ�തി പി�വലി��തിനായി സ�യേമവ തീ�മാനം

ൈകെ�ാ�ാ��താെണ�് ക��ാടക സ��ാരിന് േക�സ��ാ�  ക�് �േഖന മ�പടി

ന�കിയി�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� ഇതിേ�� തീ�മാനം എ��് സ��ം നിലയി� പ�തി പി�വലി�ാ��താേണാ എ�്

വ��മാ�േമാ?

പ�ാളി� െപ�ഷ� പ�തി �നപരിേശാധന

4651. �ീ.പി.െക.ബഷീ�

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ാളി� െപ�ഷ�  പ�തി ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം �നപരിേശാധന

നട�ക��ാേയാ;എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) േക�സ��ാരിെ� പി.എഫ്.ആ�.ഡി.എ.  നിയമമ�സരി�് േക� ജീവന�ാ��് ന���

ഏെത�ാം ആ��ല��� സം�ാന�് നട�ാ�ിയിരി�� പ�ാളി� െപ�ഷ� പ�തിയി�

ഉ�െ�� സം�ാന സ��ാ� ജീവന�ാ��് ന�ക��്; വ��മാ�േമാ;

(സി) പ�ാളി� െപ�ഷ�  പ�തിയി�  ഉ�െ�� സ��ാ�  ജീവന�ാ��് േക�സ��ാ�ം മ�്

സം�ാന സ��ാ�ക�ം അ�വദി� ന�ിയി�� എെ��ാം ആ��ല��ളാണ് സം�ാന�്

പ�ാളി� െപ�ഷ�  പ�തിയി�  ഉ�െ�� ജീവന�ാ��് നിേഷധി�ിരി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ;  എ�ി�  ഡി.സി.ആ�.ജി.  ഉ�െ�െട�� എ�ാ ആ��ല���ം പ�ാളി�

െപ�ഷ�  പ�തിയി�  ഉ�െ�� ജീവന�ാ��് �ടി അടിയ�ിരമായി അ�വദി�� കാര�ം

പരിഗണി�േമാ;വ��മാ�ാേമാ?

വിദ�ാഭ�ാസ േലാ� തിരി�ടവ് ധനസഹായം

4652. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:



(എ) സം�ാന സ��ാരിെ� വിദ�ാഭ�ാസ േലാ�  തിരി�ടവിന് ധനസഹായം ലഭ�മാ��തിനായി

ലഭി� അേപ�കളി�  തീ��് ക��ി��തിന് ഇനി�ം എ� നാ�  േവ�ി വ�ം എ�ാണ്

ക���ത് ; വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ഈ പ�തി�് അേപ� ന�കാ�  സമയബ�ിതമായി സാധി�ാ�വ��് ��തായി

അേപ�ക� ന���തി�� അവസരം ഒ���ത് സ��ാരിെ� പരിഗണനയി� ഉേ�ാ  ;

ഉെ��ി� ആയത് എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ ?

എക��-കാ�ിയി�-�വ�ായ് േറാഡിന് അ�മതി

4653. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബ�ജ�ി� ഇ�പത് ശതമാനം �ക അ�വദി�� ���ിക��് ഭരണാ�മതി ന�കിയാ�

െട�� നടപടി�് ��പ് ധനകാര� വ��ിെ� െ�ഷ�� സാ�ഷ� വാേ���േ�ാ;

(ബി) 2017-18 വ�ഷെ� ബ�ജ�ി� എ�ിേമ�ിെ� ഇ�പത് ശതമാനം �ക അ�വദി� എക��-

കാ�ിയി�-�വ�ായ് േറാഡിന് ധനകാര� വ��് അ�മതി ന�കിയി�േ�ാ; ഇെ��ി� എ�ാണ്

തട�െമ�റിയി�ാേമാ?

തലേ�രി ഗവ�െമ�് േകാേളജിെ� വികസന�ിന് വകയി��ിയ �ക

4654. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

തലേ�രി നിേയാജകമ�ല�ിെല തലേ�രി ഗവ�െമ�് േകാേളജിെ�  (െചാ�ി)  സമ�

വികസന�ിന് 2018-19 വ�ഷെ� ബ�ജ�ി� �ക വകയി��ിയി�േ�ാ; എ�ി� ആയത്

എ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

2018-2019-ൽ േക�ാവി�ത പ�തികൾ�ായി അ�വദി� �ക

4655. �ീ.െക. �����ി

,, സി.െക.നാ�

,, േകാ�� ��േമാ�

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018-2019  േക� ബ�ജ�ിൽ േക�ാവി�ത പ�തികൾ�ായി അ�വദി�ി�ളള �കയിൽ

സം�ാനെ� പ�തികൾ�ായി എ� �പ ലഭി�െമ�ാണ് സർ�ാർ

�തീ�ി��ത്;വ��മാ�േമാ;

(ബി) 2017-2018  ൽ അ�വദി� �കയിൽ നിലവി�  ഓേരാ പ�തി�ായി േക��ിൽ നി�ം

ലഭി�ാ�ളള �ക എ�യാണ്; ലഭി� �ക വിനിേയാഗി�തിെ� സാ��പ�ം േക� സർ�ാരിൽ



സമർ�ി�ി�േ�ാ;  ഏെതാെ� പ�തികൾ�ാണ് സം�ാനവിഹിതം ന�ാ�ളളത്;  ഏെത�ാം

�തിയ പ�തികളാണ് േക��ിൽ സമർ�ി�ാ�ളളത്; വിശദമാ�േമാ?

സാ�ഹ��ര�ാ െപ�ഷ�ക�

4656. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സാ�ഹ��ര�ാ െപ�ഷ�ക� അ�ഹരായവ��് മാ�േമ ലഭി��� എ�് ഉറ�് വ��വാ�

സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) ഇ� സംബ�ി� സി ആ�് എ.ജി.�െട റിേ�ാ��ിെല കെ���ക�െട അടി�ാന�ി�

സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) സാ�ഹ� �ര�ാെപ�ഷ� വീ�കളിെല�ി�് ന��� പ�തി വിലയി��ിയി�േ�ാ;  ��ത

പ�തിെയ�റി�് എെ��ി�ം ആേ�പം ലഭി�ി�േ�ാ;  ഈ പ�തി�െട നട�ി�ിന്

സ��ാരിന് അധികമായി എ�് ബാധ�തയാ��ാ��ത് ; വ��മാ�േമാ?

�ാമബ� �ടി�ിക

4657. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  ജീവന�ാ��ം,  അ��ാപക��ം,  െപ�ഷ�കാ��ം ന��വാ�� �ാമബ�

�ടി�ിക എ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ�് �തലാണ് ഇ�കാര�� �ക �ടി�ികയായെത�് അറിയി�ാേമാ;  ��ത �ടി�ിക

വിതരണം െച��തിന് എ� �പ�െട ബാ��ത��ാ�െമ�ാണ് കണ�ാ�ിയി��ത്

;വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത �ാമബ� �ടി�ിക എേ��് വിതരണം െച�െമ�് അറിയി�ാേമാ?

േ�മ െപ�ഷ�കാ�െട വിവര�� േ�ാഡീകരി�വാ� ഭരണതല�ി� സംവിധാനം

4658. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഒരാ��് ഒ�ിലധികം േ�മ െപ�ഷ�ക�  ലഭി��ത് തടയാ�  ധനകാര� വ��്

തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) േ�മ െപ�ഷ�കാ�െട വിവര��  േ�ാഡീകരി�വാ�  ഭരണതല�ി�  എെ��ി�ം

സംവിധാനം ഏ�െ���ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം െവളിെ���േമാ?

കഴി� സാ��ിക വ�ഷെ� വരവ് െചലവ് കണ�ക�െട �ക



4659. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് കഴി� സാ��ിക വ�ഷെ� വരവ് െചലവ് �ക ഇനം തിരി�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) കഴി� സാ��ിക വ�ഷം സം�ാന�ിെ� സമാ�ത വിഭവ�ളി�  വികസന�ിനായി

െചലവഴി�ത് എ� േകാടി�പ വീതമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ ?

പി.എഫ്.േലാ� എ��ാൻ �ാ��ി� ഓ�ഷ�

4660. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എ�ഡഡ് ��കളി�  നി�് നിയമസഭ സാമാജിക�െട�ം മ�ിമാ�െട�ം േപ�സണ�

�ാഫിേല�് െഡപ�േ�ഷനി�  �േവശി�� ജീവന�ാ�െട പി.എഫ്.േലാ�  എ���തിന്

നിലവി� �ാ��ി� ഓ�ഷ� ഇ� എ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത വിഷയ�ി�� സാേ�തിക ��ം പരിഹരി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ശ�ള െ�യി� അ�വദി�തി� വിേവചനം

4661. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സ��ാ�  സ��ീസി�  സമാനമായ അടി�ാനവിദ�ാഭ�ാസ േയാഗ�ത�ം

േജാലിസ�ഭാവ�ളള ത�ികകളി�  ശ�ള െ�യി�  അ�വദി�തി�  വിേവചന��ായി�േ�ാ;

ഇ�ാര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;വിേവചന�െ��ി�  അ� പരിഹരി�വാ�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) റവന� വ��ിെല വിേ�ജ് ഫീ�ഡ് അസി��് ത�ിക�െട അടി�ാന വിദ�ാഭ�ാസ േയാഗ�ത,

േജാലി സ�ഭാവം എ�ിവ�െട അടി�ാന�ി� സ��ാ� സ��ീസി�� സമാന ത�ികക�

ഏെത�ാമാണ് ; അവ�െട ശ�ള െ�യി�ക� എ�; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) േകരള അ�ിനിേ��ീവ് �ിബ�ണ� ന�കിയ OA/1217/17 dt. 30.11.17ന�� ഉ�രവിെ�

അടി�ാന�ി�  518959/ARC-3/26(4)  /17/  ന�റായി ധനവ��ി�  പരിഗണനയി�ളള

ഫയലി� നാളി�വെര സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇ�ാര��ി�  ജീവന�ാ����ലമായി തീ�മാനെമ���തി�  എെ��ി�ം സാേ�തിക

����േ�ാ; എ�ി� അതിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ?

നി�തി േസവന ഉപേദശക �ണി�ക�

4662. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) ജി.എസ്.�ി.  നിലവി� വ� സാഹചര��ി� ഉ�ായ നി�തി സംവിധാന�ിെ� േപാരാ�ക�

പരിഹരി��തിനായി നി�തി േസവന ഉപേദശക �ണി�ക�  ആരംഭി�ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) വ�ാപാരിക��ം നിേ�പക��ം ഇ�രം �ണി�ക�  ഏത് തര�ി�

�േയാജനെ���ാെമ�ാണ് ക���ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത �ണി�ക�  ആരംഭി�േ�ാ�  ഉ�ാ�� അധിക ബാധ�ത സംബ�ി�് വിശകലനം

നട�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

ധനകാര� പരിേശാധനാ വിഭാഗം നട�ിയി�� വാഹന പരിേശാധനക�

4663. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2017 ജ�വരി 1 �ത� ഡിസംബ� 31 വെര ധനകാര� പരിേശാധനാ വിഭാഗം നട�ിയി��

വാഹന പരിേശാധനക�െട വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) ഇ�െന നട�ിയി�� പരിേശാധനകളി�  എെ��ി�ം �മേ��ക�  കെ��ിയി�േ�ാ;

എ�ി� ഇതിെ� വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) �മേ��ക� കെ��ിയി�� വ��ക��ം മ�െമതിെര എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്

;വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

കാ�ണ� െബനവല�് ഫ�് കാഷ് റീ ഇംേബ�്െമ�്

4664. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ണ� െബനവല�് ഫ�് പാസാ�ാ� െെവകിയത് �ലം �ക േനരി�ട�് ഡി�ചാ��് വാ�ി

േപായവ��് ഏത് പിരീഡ് വെര കാഷ് റീ ഇംേബ�്െമ�് െച�് ന�കിയി�െ��്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ �ക സമയബ�ിതമായി ന�കാ� എ�ാണ് തട�െമ�് വ��മാ�േമാ?

തേ�ശഭരണ �ാപന�ളിെല ജീവന�ാ�െട െപ�ഷ� േകാ��ിബ�ഷ�

4665. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തേ�ശഭരണ �ാപന�ളി�  േജാലി െച�� ജീവന�ാ��് െപ�ഷ�  േകാ��ിബ�ഷ�

അട�േ���േ�ാ; എ�ി� ഏത് ഉ�രവിെ� അടി�ാന�ിലാണ് �ിതല �മാപ�ായ�്,

��സി�ാലി�ി,  േകാ��േറഷ�  എ�ിവിട�ളിെല ജീവന�ാ�  ഇ�ര�ി�  െപ�ഷ�

േകാ��ിബ�ഷ� അട��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) അന�� േസവന വ�വ�യി�  േജാലി െച�� സ��ാ�  ജീവന�ാ��് െപ�ഷ�



േകാ��ിബ�ഷ� അട�േ���േ�ാ; നിലവിെല സ�ദായം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ജന�തിനിധിക�െട േപ�ണ�  �ാഫി�  േജാലി െച�� തേ�ശഭരണ �ാപന�ളിെല

ജീവന�ാ��് െപ�ഷ� േകാ��ിബ�ഷ� അട�േ���േ�ാ;  ഉെ��ി� ഇതി�� നടപടി

വ��മാ�ാേമാ?

ഭരണെചല�ം എ�ാ�ിെ��് െചല�ം �റ��തിന് സ�ീകരി�� നടപടിക�

4666. �ീ.���ര ര�ാകര�

,, ജി.എസ്.ജയലാ�

,, ഇ.െക.വിജയ�

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സ��ാ� െചലവ് �റ��തിെ� ഭാഗമായി ഉേദ�ാഗ���് ഓേദ�ാഗിക �ത���

�ട�ാെത പരമാവധി ഓഫീസി�  ഇ��െകാ�് േയാഗ�ളി�  പെ���ാ�  സാധി��

തര�ി� വീഡിേയാ േകാ�ഫറ�സിംഗ് സംവിധാനം വ�ാപകമാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) സ��ാരിെ� ഭരണെചല�ക�ം എ�ാ�ിെ��് െചല�ക�ം �റ��തിന് സ�ീകരി��

നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(സി) വാഹന, ഇ�ന െചല�ക� �റ��തിന് സ�ീകരി�� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ക��ണിേ�ഷ�  െചല�ക�, സ��ാര െചല�ക�  മ�് ആഡംബര െചല�ക�  എ�ിവ

�റ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

ക�ി�ര-�ടാ� ൈബ�ാസ് േറാഡ് നി��ി��തിന് നടപടി

4667. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ���  നിേയാജക മ�ല�ിെല ക�ി�ര-�ടാ�  ൈബ�ാസ് േറാഡ് നി��ി��ത്

സംബ�ി�് ഫയലി� ധനകാര� വ��് സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) ധനകാര� വ��ിെല ��ത ഫയലിെ� പകർ�് ലഭ�മാ�േമാ ;

(സി) േകരള വാ�� അേതാറി�ി�െട ൈപ�ക� മാ��തിനായി െപാ�മരാമ�് വ��് െ�ാേ�ാസ�

ധനകാര� വ��ിന് സമ��ി�ി�േ�ാ ; വ��മാ�േമാ ;

(ഡി) െപാ�മരാമ�് വ��് സമ��ി� െ�ാേ�ാസ� അംഗീകരി�് ഉ�രവ് �റെ��വി�വാ� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ ; വ��മാ�േമാ ?

െതാഴി�റ�് പ�തി�് ഫ�് അ�വദി��തി��ായ കാലതാമസം

4668. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:



(എ) െതാഴി�റ�് പ�തി�ായി േക�ം  2018 ജ�വരി  9 ന് �റ് േകാടി �പ ന�കിയി�ം ഇതിന്

ആ�പാതികമായി സം�ാന ഫ�് അ�വദി��തിന് ധനകാര�വ��ി� നി�ം കാലതാമസം

ഉ�ായി�േ�ാ;

(ബി) 2018 ജ�വരി 12��ി� സം�ാന ഫ�് അ�വദി�ിെ��ി� പ��് ശതമാനം നിര�ി�

പലിശ ഈടാ��തിന് േക�ം വ�വ� െച�ി�േ�ാ; ഇ�കാരം പലിശ ധനകാര�വ��ി� നി�്

അടേ��ി വ�ി�േ�ാ;

(സി) ഫ�് അ�വദി��തിനായി ഫയ�  എ�ാണ് ധനകാര�വ��ിന് ന�കിയെത�ം ഫ�്

അ�വദി�െകാ�് ധനകാര� വ��് ഉ�രവായെത�ാെണ�ം അറിയി�േമാ;  കാലതാമസം

ഉ�ായി�െ��ി� അതിന് കാരണം െവളിെ���േമാ;

ൈല�റിക��് ആ�ി വികസന ഫ�ി� നി�ം ക���� വാ��തിന് അ�മതി

4669. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ൈല�റി കൗ�സി� അംഗീകാര�� ൈല�റിക��് എം.എ�.എ.  ഫ�ി�

നി�ം ആ�ി വികസന ഫ�ി� നി�ം കം����, എ�.സി.ഡി. െ�ാജ��, ൈവൈഫ, ൈമ�്

െസ�് എ�ിവ മാ�ം വാ��തിന് അ�വാദം ന�കിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ൈല�റിക��് ഡിജി��  ൈല�റി െസ�വ�, റഫറ�സ് മ��ിമീഡിയ േസാ�് െവയ�,

ഇ.��ക��,ടാബ് െല�് പി സി ക�, �ി�റ൪ മിനി പി സി ക�, െഹ�േഫാ� വി�് ൈമ�്

െവബ് ക�ാമറ, �.പി.എസ്. എ�ിവ �ടി ന���തിന് സ��ാ� ഉ�രവ് േഭദഗതി െച��

കാര�ം സ��ാ� പരിഗണി�േമാ;

(സി) ��ത �ാപന���് �തിയതായി ക���� േപാ�� സാധന�� ന��േ�ാ� മിനിമം ഒ�

ക����  േടബി�ം ഒ� െചയ�ം ന���തിന് �ടി �ക എം.എ�.എ.  ഫ�ി� നി�ം ആ�ി

വികസന ഫ�ി�  നി�ം അ�വദി��തിന് നി�േ�ശം ന�കാേമാ;  ��ത വിഷയ�ളി�

ഏെത�ി�ം നിേവദനം സ��ാരിന് ലഭി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ആ�നിക സ��പ�ിെല ൈല�റികളായി നിലവിെല സംവിധാനം മാ��തിന് േമ�പറ�വ

�ടി ഉ�െ���ി ഉ�രവ് ����തിന് നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

അമിതവില ഈടാ�� �ാപന��െട ൈലസ�സ് റ�ാ�ാൻ നടപടി

4670. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ജി.എസ്.ടി നട�ിലാ�ിയതി�േശഷം ജി.എസ്.ടി കൗ�സി�  പല

സാധന���ം നി�തി നിര�ി� �റവ് വ��ിയി�ം ക�വട�ാ� ഉപേഭാ�ാ���് വിലയി�

�റവ് വ��ിയി�ിെ�� കാര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ര�ി� �റവ് വ��ാ�തിന് ഏെത�ാം �ാപന��െ�തിെര നടപടി എ��ി�െ��്



വ��മാ�േമാ; വിശദമായ വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) അമിതവില ഈടാ�� �ാപന��െട�ം ക�വട�ാ�െട�ം ൈലസ�സ് റ�ാ�വാ� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

സം�ാനെ� നി�തി �ടി�ിക

4671. �ീ.അ�� �കാശ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2017 �ൈല ഒ�ിന് ജി.എസ്.ടി നട�ിലാ��തി� ��പ് സം�ാന� നി�തി ഇന�ി�

�ടി�ിക എ�യായി��; ഇനം തിരി� വിശദാംശ�� ന�കാേമാ ;

(ബി) ഇതി� ഇ�വെര എ� �പ പിരിെ���ാ� സാധി� എ�് വിശദമാ�ാേമാ ?

ഇ-േവ ബി�

4672. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) രാജ��് ചര�്-  േസവന നി�തി നട�ാ�ിയതി� േശഷം സം�ാന�ിെ� നി�തി

വ�മാന�ിെല വ��നവ്/�റവ്എ� ശതമാനെമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ-േവ ബി�  യാഥാ���മാകാ��െകാ�് ചര� നീ��ി� നിയ�ണ�ളി�ാതാെയ�ത്

ശരിയാേണാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇ-േവ ബി� സംവിധാനം എേ�ാ� നട�ിലാ�ാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

ജി.എസ്.ടി. നട�ാ�ിയേശഷം കെ��ിയ നി�തി െവ�ി�്

4673. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ജി.എസ്.ടി.  നട�ാ�ിയേശഷം എ� �ക�െട നി�തി െവ�ി�് നാളി�വെര

കെ��ി; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത നി�തിെവ�ി� കെ��ാ�ം തട�വാ�ം ധന വ��് സ�ീകരി� വ�� നടപടി�മ��

എെ��ാം;

(സി) ജി.എസ്.ടി. നട�ാ��തിെ� ഭാഗമായി നി��ലാ�ിയ വി�പന നി�തി െച�േപാ�ക� എ�

എ�ം അവ ഏെത�ാം എ�ം അവയി� �വ��ി�ി�� ഉേദ�ാഗ� വിഭാഗം നിലവി� എ�

�വ��ന�ളിലാണ് ഏ�െ��ിരി��ത് എ��� വിവരം ലഭ�മാ�േമാ?

ജി.എസ്.ടി. നട�ാ�ിയതിെന �ട��് നി�തി വ��് ജീവന�ാ�െട �ന�വിന�ാസം



4674. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജി.എസ്.ടി.  നിലവി� വ�േതാ��ടി സം�ാനെ� എ� വാണിജ� നി�തി െച�്േപാ�ക�

അട� ��ിയി��്;  ഓേരാ െചക് േപാ�കളി�ം എ� ജീവന�ാെരയായി�� േജാലി�്

നിേയാഗി�ി��ത്; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) വാണിജ� നി�തി െച�്േപാ�ക�  അട� ��ക വഴി അധികം വ�� ജീവന�ാെര മ�

വ��കളിേല�് �ന�വിന�ാസം െച�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) ജി.എസ്.ടി. വ��് നിലവി� വ�േതാ��ടി നി�തി വ��ിെല േജാലി ഭാരം �റ�ി��് എ�

വ�ത പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

ചര�് േസവന നി�തി വ��ിെല സാേ�തിക സംവിധാനം

4675. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�

�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

�ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി.

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചര�് േസവന നി�തി നിയമം നട�ി� വ�തി� േശഷം പേരാ� നി�തി ഇന�ി� നാളി�വെര

സം�ാന�ിന് എ� ന�ം വ�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത നിയമം �ലം ജി. എസ്. ടി . വ��ി� ജീവന�ാ�െട എ�ം �റ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

വ��മാ�േമാ;

(സി) ചര�് േസവന നി�തി വ��ിെല സാേ�തിക സംവിധാനം പരി�രി�� നടപടി

���ിയായി�േ�ാ; എ�ിൽ ആയതിന് എ� �ക െചലവാ�ിെയ�റിയി�േമാ?

നി�തി പിരിവി��ായ വ��നവ്

4676. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം നി�തി പിരിവി� വ��ന��ാ�ാ� കഴി�ി�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േക� സ��ാ�  നയം �ല��ായ േനാ�് �തിസ�ി ഇ�ാര��ി�  എ� മാ�ം തട���

��ി�ി��്; വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) ജി. എസ്. ടി. നട�ാ�ിയതി� േശഷം സം�ാനെ� നി�തി വ�മാന�ി� വ�ി�� മാ���

എെ��ാമാണ് ;വിശദാംശം െവളിെ���േമാ?

ഇ-േവ ബിൽ പ�തി



4677. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

അ��  സം�ാന െച�് േപാ�കളി�  നി�തി പിരിവ് അവസാനി�ി�ക�ം,  ഇ-േവ ബിൽ

പ�തി നട�ാ�ാതിരി�ക�ം െച��ത് �ലം ഗണ�മായ രീതിയി�  നി�തി േചാ��

സംഭവി��തായി സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇതിന് പരിഹാരമായി സർ�ാർ

െച�ാ� ഉേ�ശി��/െച�� കാര��ൾ എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ഇ േവ ബി� പരിേശാധി�ാ�� സംവിധാനം

4678. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നട�ിലാ�ിയ ഇ-േവ ബി� സംവിധാന�ി� നി�് നിലവി� ഒഴിവാ�െ��ിരി��

ചര�നീ��� ഏെതാെ�യാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) സം�ാന�ി� �റേ��� ചര�നീ����് ഏതിെന�ി�ം ഇ-േവ ബി�  സംവിധാനം

ഒഴിവാ�ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) സം�ാന�് ഇ-േവ ബി� പരിേശാധി�ാ�� സംവിധാനെ��റി�് വിശദമാ�ാേമാ?

�ഷറികളി� എ.ടി.എം. �ാപി�� പ�തി

4679. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� �ഷറികളി�  െസ���  െസ�വ�  സി�ം,  എ.ടി.എം.  എ�ിവ �ാപി��

പ�തി ഏ� ഘ��ിലാണ്;

(ബി) ��ത പ�തി� േവ�ി  2017-18 സാ��ിക വ�ഷ�ി� വകയി��ിയ �ക�െട എ�

ശതമാനം ഇ�വെര െചലവഴി�ാ� സാധി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ?

േകരള സ��കലാശാല െപ�ഷ�കാ��് ഇര� െപ�ഷ�

4680. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഷറി വ��ിെ� വീ��ലം േകരള സ��കലാശാല െപ�ഷ�കാ��് ഇര� െപ�ഷ�  ലഭി�

സാഹചര���ായി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇ�വഴി സ��ാരിന് എ��പ�െട ന�ം സംഭവി�ി��്;

(സി) ഈ �ക എ�കാരം തിരി� പിടി�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്;

(ഡി) �ക തിരി�പിടി�േ�ാ�  പലിശ ഇന�ി�  സ��ാരി�ം ആദായനി�തി ഇന�ി�

ജീവന�ാ����ാ�� ന�ം സംബ�ി�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;



(ഇ) എ�ി�  ഇ�രം പിഴ�ക�  ആവ��ി�ാതിരി�ാ�ം െപ�ഷ�കാ���ാേയ�ാ�� ന�ം

പരിഹരി�ാ�ം എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

ൈദ�വാര ഭാഗ��റിക� നി��ലാ�ിയതിെ� കാരണം

4681. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം ൈദ�വാര ഭാഗ��റിക�  നി��ലാ�ിയി�േ�ാ;

എ�ി� ഏെത�ാം;

(ബി) ഇ�കാരം ഒ� �ീം നി��ലാ��തിന് ��് ഇ� സംബ�ി�് എെ��ി�ം പഠനം

നട�ിയി�േ�ാ ; വിശദാംശം ന��േമാ ;

(സി) ൈദ�വാര ഭാഗ��റിക�  നി��ലാ�ിയതിെ� കാരണം വ��മാ�േമാ  ;  ഇ��ലം വ��ിന്

ഉ�ായ ന�ം എ�െയ�് െവളിെ���േമാ ?

േകരള തമി�നാട് അതി��ി േക�ീകരി�് വ�ാജ ഭാഗ��റി മാഫിയ

4682. �ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്

,, എ� .എ.െന�ി��്

,, എം.ഉ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള തമി�നാട് അതി��ി േക�ീകരി�് വ�ാജ ഭാഗ��റി മാഫിയ സജീവമാെണ� റിേ�ാ��ക�

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) രഹസ�മായി നട�� സമാ�ര ഭാഗ��റി വി�പന തട��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ��ാമാണ്;

(സി) ഇത് സം�ാന ഭാഗ��റിെയ എ�കാരം ബാധി�െമ�ാണ് വിലയി��ിയിരി��ത്;

വ��മാ�േമാ?

േലാ�റി വി�വര�ം ജി.എസ്.�ി�ം

4683. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന േലാ�റി വ��ിന് 2017 വ�ഷം ലഭ�മായ ജി.എസ്.�ി ഉ�െ�െട�� വ�മാനം എ�;

ലാഭവിഹിതം സഹിതം വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) കാ�ണ�ാ ചികി�ാ ധനസഹായം ഉ�െ�െട  2017-�  െചലവായ �ക എ�;  വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ?



(സി) േലാ�റി വ��ിന് ജി.എസ്.�ി ന��  നിലവി�േ�ാ;  എ�ി�  ഏജ�മാ�� ന�� ബി�കളി�

ആയത് േരഖെ����േ�ാ, ഇെ��ി� കാരണം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) 2017 �തൽ നാളി�വെര ജി.എസ്.�ി ഇന�ി� േലാ�റി വ��് പിരിെ��� �ക എ�;

(ഇ) ജി.എസ്.�ി ന��� േലാ�റി ഏജ�മാ� എ�േപ� നിലവി��്; അവ��് പണമട�ാ� ��ത

ന�� ഉപേയാഗി�ാ� വ��് അ�മതി ന�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

േലാ�റി ഏജ�മാ�െട ക�ീഷ� വ��ി�ി�വാ� നടപടി

4684. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് എ� േലാ�റി ഏജ�മാരാണ് ഇേ�ാ� നിലവി��ത് ; ര�് വ�ഷം ��് എ�

ഏജ�മാരായി�� ഉ�ായി��ത്;  േലാ�റി ഏജ�മാ��് ന�കി വ�� ക�ീഷ�  എ�

ശതമാനമാണ്;

(ബി) സം�ാന േലാ�റി വ��് നിലവി� എ� ടി��കളാണ് �റ�ിറ��ത്; ഓേരാ ഇന�ി�ം എ�

ല�ം ടി��് വീതമാണ് �ി�് െച�് വിതരണ�ിനായി എ�ി��ത്; ഓേരാ േലാ�റി�െട�ം

ടി��് വില, സ�ാന�ക എ�ിവ എ� വീതെമ�് ഇനം തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഓേരാ ഇനം ടി��ി�ം ശരാശരി എ� ല�ം ടി��ക�  വീതമാണ് വി�ഴിയാ��ത്;  ഏത്

ടി��ാണ് ഏ��ം ��ത� വി�ഴി��ത്;

(ഡി) ഏജ�മാ��് ��് ലഭി�ി�� ക�ീഷ�  നിര�് ഉയ��ിയി�േ�ാ;  ഏെത�ി�ം ടി��ിെ�

ക�ീഷ� നിര�് �റ�ി�േ�ാ;

(ഇ) സം�ാന സ��ാരിന് സ��് േനടി��� ആ�കെള� നിലയി� േലാ�റി ഏജ�മാ��്

ന��� ക�ീഷ� വ��ി�ി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

േകരള-തമി�നാട് അതി��ിയിെല വ�ാജ േലാ�റി മാഫിയ

4685. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള-തമി�നാട് അതി��ി േക�ീകരി�് വ�ാജ േലാ�റി മാഫിയ നട�� ടി��് വി�പന�ം

സ�ാന വിതരണ�ം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) സ��ാ�  േലാ�റി�െട വി�പനേക���  േക�ീകരി�ാണ് വ�ാജ ടി��ക�  ��ത�ം

വി���െത� റിേ�ാ��ക� പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) േകരള സം�ാന ഭാഗ��റി�മായി താരതമ�െ���ി അതിവിദ�മാ�ം രഹസ��മായാണ് ഈ

വ�ാജ ടി��ക�െട വി�പന�ം സ�ാനദാന�ം നട��ത് എ� കാര�ം പരിേശാധി�േമാ;

(ഡി) എ�ി� ഇ�രം വ�ാജ വി�പന േക��� െറ�ഡ് െച�് വ�ാജ ടി��ക� കെ����തിന്

നടപടി സ�ീകരി�േമാ; ഇ�രം േക���െട �വ��നം അവസാനി�ി�േമാ?



സം�ാന േലാ�റി സ�ാനഘടനയി� േഭദഗതി

4686. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന േലാ�റിയി� െചറിയ �കക�െട സ�ാന�ിെ� എ�ം �റവാെണ�ളള ആേ�പം

സർ�ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇത് പരിഹരി��തിനായി 1 ല�ം 2 ല�ം എ�ീ സ�ാന���് പകരം 10000, 5000,

2000, 1000 എ�ീ �കക��ളള സ�ാന��െട എ�ം വ��ി�ി�േമാ;വിശദമാ�േമാ;

(സി) സ�ാനഘടനയി�  േഭദഗതി വ��ാ�  സ��ാ�  തല�ി�  എെ��ി�ം ച��ക�

നട�ി�േ�ാ;എ�ിൽ വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

േകരള േലാ�� ഫ�് ഓഡി�് ഡി�ാ��്െമ�്

4687. �ീ.ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള േലാ�� ഫ�് ഓഡി�് ഡി�ാ��്െമ�ിെ� �വ��ന�� വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഡി�ാ��െമ�ിന്  2017-18  സാ��ിക വ�ഷ�ി�  വകയി��ിയ �ക�െട

വിനിേയാഗം വിലയി��േമാ;വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ഡി�ാ��െമ�ിന് േവ�ി  2017-18 സാ��ിക വ�ഷ�ി� വകയി��ിയ �ക�െട

15  ശതമാനം േപാ�ം െചലവഴി�ാ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ിൽ ഇതിെ� കാരണം

വിശദമാ�ാേമാ?

േകരള ഫിനാ�ഷ�� േകാ��േറഷ� െകാ�� േലാ�ക�

4688. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള ഫിനാ�ഷ��  േകാ��േറഷനി�  േലാ�ക��് േവ�ി ന��� െ�ാേ�ാസ�ക�

സമയബ�ിതമായി പരിേശാധി��ിെ�� പരാതി നിലവി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഒാേരാ ജി�കളി�ം ലഭി� േ�ാജ�ക�െട വിശദ വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഓേരാ ജി�യി�ം 2016 ജ�വരി �ത�� പ�തിക� എ�െയ�ം, ഇതി� എ� േപ��് േലാ�

െകാ��െവ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) േലാ�ക��ായി ലഭി�� പ�തിക�െട ��പരിേശാധന സംബ�ി�് വ��മായ വിവരം

ലഭ�മാ�േമാ;

(ഇ) നിലവി� െക.എഫ്.സി. �് േലാ� �ടി�ികയായി ലഭി�ാ�� �ക എ�െയ�ം, ആയതിെ�

ജി� തിരി�� കണ�ം ലഭ�മാ�േമാ;



(എഫ്) ��ത �ക തിരിെക ലഭി�വാ� സ�ീകരി� നടപടികെള�റി�് വ��മായ വിവരം ലഭ�മാ�േമാ?

െക.എസ്.എഫ്.ഇ. ചി�ി ഇടപാ�ക�

4689. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.എഫ്.ഇ.യി�  ചി�ി�മായി ബ�െ��് ഇടപാ�കാ��് വിവിധ�ളായ ��ി��ക�

ഉ�ാ�� കാര�ം പരിേശാധി�േമാ;

(ബി) ചി�ി പിടി�� ഇടപാ�കാ� ശരിയായ ജാമ�ം ന�കിയാ�ം ഉേദ�ാഗ�� അവെര അനാവശ�മായി

��ി��ി��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ആ� ജാമ��ി�പകരം വ� ജാമ�ം ന��േ�ാ� പരിേശാധി�� രീതി വ��മാ�േമാ;  വ�

ജാമ�ം ആദ�ം പരിേശാധി��ത് ആരാണ്;  ഇ�കാരം പരിേശാധന നട�� ഉേദ�ാഗ��

ഇടപാ�കാെര ��ി��ി��േ�ാെയ�് പരിേശാധി�േമാ;

(ഡി) ഓേരാ ജി�യി�ം പരിേശാധന നട��തി�� ഉേദ�ാഗ�െര നിയമി��ത് ആരാണ്; 2010

ജ�വരി �ത� നാളി�വെര ഓേരാ ജി�യി�ം എ� അേപ�ക� പരിേശാധി�ി��്; ഇതി� എ�

അേപ�ക� നിരസി�ി�െ��് അറിയി�േമാ;

(ഇ) െക.എസ്.എഫ്.ഇ.യി� വ� ജാമ�ം ന�കി ചി�ി പിടി�വരി� എ� േപ�െട വ�വകക� ജ�ി

െച�ി��്; ഓേരാ ജി�യിെല�ം 2010 ജ�വരി �ത�� ജ�ി വിവര�� ലഭ�മാ�േമാ;

(എഫ്) വ�വസായികെള േ�ാ�ാഹി�ി�വാ�  െക.എസ്.എഫ്.ഇ.  സ�ീകരി�� നടപടിക�

വ��മാ�േമാ;

(ജി) സ�യം സഹായ സംഘ�േള�ം �ാ��് അ�് സംരംഭ�േള�ം സഹായി�� പ�തിക�

ആവി�രി�വാ� െക.എസ്.എഫ്.ഇ. നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െക.എസ്.എഫ്.ഇ. ഏജ�മാ�

4690. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.എഫ്.ഇ. �െട ബിസിനസ് െ�ാേമാഷ�േവ�ി ഏജ�മാെര നി�യി�ി�േ�ാ; എ�ി�

സം�ാന�് എ� ഏജ�മാരാണ് ഉളളത്; ഒ� �ാ�ി� ശരാശരി എ�േപ��്;

(ബി) ഇവ�െട േസവന േവതന വ�വ� എെ�ാെ�യാണ്; ഇവ��് ന�കിവ�� ക�ീഷ� എ�

�പയാണ്; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) െക.എസ്.എഫ്.ഇ.  ഏജ�മാ��് നിലവി�  േജാലി�ിരതേയാ ഇ.പി.എഫ്.,  ഇ.എസ്.ഐ.

എ�ീ ആ��ല��േളാ ന���േ�ാ; ഇവ��ായി േ�മനിധി ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;

(ഡി) േജാലി�ിരത ഉറ�വ���തി�ം ഇ.പി.എഫ്.,  ഇ.എസ്.ഐ.  ആ��ല���

ലഭി��തി�മായി എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി��േ�ാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഇ) ഏജ�മാ��ം അവ�െട ��ംബാംഗ���ം �േയാജനം ലഭി�ാ� എെ�ാെ� സഹായ��



െച�ാനാണ് സർ�ാർ ഉേ�ശി��ത്; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

െക.എസ്.എഫ്.ഇ. �െട നവീകരണം

4691. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.എഫ്.ഇ.  �െട നവീകരണ�ിനായി സ��ാ�  സ�ീകരി� വ�� നടപടിക�

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം �ട�ിയ �തിയ െക.എസ്.എഫ്.ഇ.  ശാഖക�െട

വിശദാംശ�� ന��േമാ?

ആേരാഗ� ഇ��റ�സ് പ�തി�് എ�്��� ഒാഫ് ഇ�റ�്

4692. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

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

നട�ിലാ��ത് സംബ�ി�് എ�്���  ഒാഫ് ഇ�റ�് �ണി��തിനായി ത�ാറാ�ിയ

നിബ�നക�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) സമ� ആേരാഗ� ഇ��റ�സ് പ�തി �ഖ�ാപി� സമയ�് നട�ിലാ�വാ�

സാധി�േമാ;വ��മാ�ാേമാ?

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

4693. �ീ.പി.െക.ബഷീ�

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സ��ാ�  ജീവന�ാ��ം െപ�ഷ�കാ��ം േവ�ി നട�ിലാ�� ഇ�ഷ�റ�സ്

പ�തി�െട �വ��നം എേ�ാഴാണ് ആരംഭി��ത്; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് ഇ�ഷ�റ�സ് ക�നിക�മായി ച�� നട�ി ധാരണയിെല�ിേ���ി�േ�ാ

എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ��ത പ�തിയി�കീഴി�  ജീവന�ാ��് ലഭ�മാ�� സൗകര���  എെ��ാമാണ്;

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) സ��ാ�/സ�കാര� ആ�പ�ികെള ഇതിനായി എം പാന� െച�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഇ) ഇ�ഷ�റ�സ് പ�തിയി�കീഴി�  സ��ാ�  നി�യി�� �ീമിയം �കയി�  ��ത�  പരിര�

ലഭി�ണെമ��വ��് �ീമിയം ��തലായി അട��തിന് അ�മതി ന��േമാെയ�്

വ��മാ�േമാ;



(എഫ്) ഇതര സം�ാനെ� �ധാന ആ�പ�ികെള�ം ഈ പ�തിയി� കീഴി� ഉ�െ����തിന്

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഓ�ൈല� സംവിധാന�ി� എസ്.എ�.ഐ, ജി.ഐ.എസ് തിരി�ടവ്

4694. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സ��ാ�  ജീവന�ാ�െട എസ്.എ�.ഐ,  ജി.ഐ.എസ് എ�ിവ നിലവി�

ഓ�ൈല� സംവിധാന�ി�െട ഏകീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ജീവന�ാ�െട എസ്.എ�.ഐ, ജി.ഐ.എസ് േകാ��ിബ�ഷന് ഏത് കാലയളവ് വെരയാണ്

ഓ�ൈല� സംവിധാന�ി�െട ഡാ�ാേബസ് ത�ാറാ�ിയി��ത്;

(സി) തേ�ശഭരണ �ാപന�ളിെല ജീവന�ാ��ം ��ത േസാ�് െവയ�  �േഖനയാേണാ

എസ്.എ�.ഐ, ജി.ഐ.എസ് തിരി�ടവ് നട��ത്?

(ഡി) 2018-19 സാ��ിക വ�ഷം �ത� ഓേരാ സാ��ിക വ�ഷെ��ം അടവ് സംബ�ി�

വിവരം ജീവന�ാ��് ലഭ�മാ�� രീതി ആവി�രി�് നട�ിലാ�േമാ;വിശദമാ�േമാ?

��� ജി�യി� �� പ����� �ാമം

T 4695.�ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ���  ജി�യിെല ചാല�ടിയട��� വിവിധ �േദശ�ളി�  10,  20,  50,  100  �പ�െട

��പ���  ലഭ�മ�ാ�ത് �ലം ജന����ായി�� ��ി��ക�  സർ�ാരിെ�

��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇത് പരിഹരി��തിനായി ഇവ ലഭ�മാ��തിനാവശ�മായ അടിയ�ര നടപടികൾ

സ�ീകരി�േമാ;എ�ിൽ വിശദാംശം വ��മാ�ാേമാ ?

ഡ��ിേ��് എ�. െഎ. സി. േപാളിസി സ��ിഫി��ി�� �ാ�് ഡ��ി

4696. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് എ�. െഎ.  സി.  േപാളിസി സ��ിഫി��് ന�െ��ാ�  ഡ��ിേ��് േപാളിസി

സ��ിഫി��് എ���തിേല�ായി േകരള സ��ാ�  എ� �പയാണ് �ാ�് ഡ��ിയായി

ഇൗടാ��ത്; ഇത് േനരെ� എ� �പയായി��െവ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇതര സം�ാന�ളി�  ഇതിനായി  100  �പയാണ് ഇൗടാ��െത� വിവരം

��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  സം�ാന�ം ഇതിന്  100  �പയായി നിജെ���േമാ

എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) സം�ാനെ� എ�. െഎ.  സി.  േപാളിസിക��്േമ� േക� ഗവ�െമ�് ഏ�െ���ിയ ജി.



എസ്. ടി. പി�വലി��തി�� നടപടിക� സം�ാന സ��ാ� സ�ീകരി�രി�േമാ?

��പ��ാമ�ി� മ�ഷ�ാവകാശ ക�ീഷെ� പരാമ�ശം

T 4697.�ീ.പാറ�� അ��

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ല�ം �റ � ��പ���െട �ല�ം ഉയ��ി  (റീ വാല�േവ�ഡ്)  ��പ��ാമം പരിഹരി�ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) 50,100 �പ�െട ��പ��ളാണ് സാധാരണ�ാ��് വിവിധ ആവശ����് ഏ��ം ��ത�

ഉപേയാഗിേ��ി വ��െത� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇവ സം�ാനെ�ാരിട�ം

കി�ാ�ത് കാരണം  500  �പ�െട ��പ�ം പകരം ഉപേയാഗിേ��ി വ� സാഹചര�ം

പരിേശാധി�ക��ാേയാ;

(സി) ഇത് സ��ാരി�് ��ത�  വ�മാന��ാ�െമ�ി�ം ജന���് വലിയ സാ��ിക ന�ം

വ��ിയ കാര�ം പരിേശാധി�ക��ാേയാ;

(ഡി) ഉ�രവാദെ��വ�െട ഭാഗ�നി��ായ ��തരമായ വീ�യാണ് ���ടലാസ് �ാമ�ി�്

കാരണെമ� മ�ഷ�ാവകാശ ക�ീഷെ� പരാമ�ശം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  അ�ാര�ം

പരിേശാധി�േമാ?

പാഴായി േപാ�� െതാ�് സംഭരി�് ചകിരിയാ��തിന് പ�തി

4698. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് പാഴായി േപാ�� െതാ�് സംഭരി�് ചകിരിയാ��തിന് എെ��ാം

പ�തികളാണ് നട�ാ�ിയി��ത് ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈ പ�തിയ�സരി�് എെ��ാം ആ��ല��ളാണ് െതാഴിലാളിക��് ലഭി��ത്  ;

വിവരി�േമാ;

(സി) കയ�  സഹകരണ സംഘ���് എെ��ാം സഹായ�ളാണ് ഈ പ�തിയ�സരി�്

ലഭി��ത്; വിശദാംശ�� വ��മാ�േമാ?

കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� ��തായി ചകിരി മി�ക�

4699. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആവശ��ിന് ചകിരി ലഭ�മ�ാ� സാഹചര�ം സം�ാന�് ഉ�ായി�േ�ാെയ�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി�  ��തായി ചകിരി മി�ക�  ആരംഭി�ാ�  സഹായം ന�കിയി�േ�ാ;



ഉെ��ി� വ��മാ�ാേമാ?

കയ� േമഖല�് ഉണ�േവകാ� പ�തി

4700. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ�

,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് കയ�  േമഖല�് ഉണ�േവകാ�  എെ��ാം ക�� പ�തികളാണ് ആ��ണം

െച�ാ�േ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതിനായി സ�കാര� സംരംഭക�െട സഹകരണം �േയാജനെ���ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) കയ�  െതാഴിലാളിക��ം സംഘ���ം �ണകരണമായി�ളള കാര���  പ�തിയി�

ഉ�െ���േമാ;

(ഡി) കയറിെ� ആഭ��ര-വിേദശ വിപണി വി�ലെ���ാ� പ�തിയി� �ാധാന�ം ന��േമാ?

കയ൪ െതാഴിലാളിക�െട േവതനം ആ�യി� വിതരണം െച��തിന് നടപടി

4701. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� കയ൪ െതാഴിലാളിക��് േവതനം വിതരണം െച��തിന് ഏെത�ാം

ബാ�കെളയാണ് ശിപാ�ശ െച�ി��െത�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഇവ��് േവതനം അ�ൗ�് െച��തിന് കാലതാമസം േനരി��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

വിശദീകരി�േമാ;

(സി) കയ�െ�ാഴിലാളിക��് കയ� വ�വസായ സഹകരണ സംഘ�� േനരി�് േവതനം വിതരണം

െച��തി�ം േവതനം ആ�യി� ലഭി��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ;വ��മാ�ാേമാ?

െച�കിട കയ� ഉ�പാദക�െട ഉ�പ���

4702. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഏെത�ാം െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളാണ് െച�കിട കയ� ഉ�പാദക�െട�ം കയ� സഹകരണ

സംഘ��െട�ം ഉ�പ��� ഏെ���് വ��ത് എ�് വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) 2017  ജ�വരി  1  �ത�  ഡിസംബ�  31  വെര െച�കിട ഉ�പാദക�െട എ� ട�  കയ�

ഉ�പ��� ഇ�കാരം ഏെ���െവ�് വിശദീകരി�േമാ;

(സി) ഏെ��� കയ� ഉ�പ���െട വില ���മാ�ം വിതരണം െച�ി�േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ;

(ഡി) കാലതാമസം �ടാെത കയ� ഉ�പ���െട വില ഉ�പാദക��് �ടി�ിക ഇ�ാെത വിതരണം



െച��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

രജി�� െച� കയ� സംഘ��െട �വ��നം

4703. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് എ� കയ�  വ�വസായ സഹകരണ സംഘ��  രജി��  െച�ി�െ��്

വ��മാ�േമാ; ഇതി� 2011 ന് േശഷം രജി�� െച�വ സംബ�ി� ലി�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) 2011  ന് േശഷം രജി��  െച� സംഘ��െട �വ��നം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;  ഇവയി�

സ��മായി (കയ�)പിരി�കള�� സംഘ�� എ�െയ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) കയ�  െതാഴിലാളിക��് �ലിേയാെടാ�ം ഇ�കം സേ�ാ��് എ� നിലയി�  എ� �ക

ന���െവ�ം ഇതി�� നിബ�നക� എെ��ാെമ�ം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) സ��ാ�  ന��� ഇ�കം സേ�ാ��് �ക ത�ിെയ���തിനായി മാ�ം �വ��ി��

സംഘ��െട വിവരം ��യി�െപ�ി�േ�ാ ;എ�ിൽ ഇത് പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

മാേവലി�ര മ�ല�ി� കയ� വ��ിെ� �ാപന��

4704. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�ര മ�ല�ി�  കയ�  വ��ിെ� �ാപന��  ആരംഭി�വാ�  നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇെ��ി� ��ത �ാപന�� ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

�തിയ വ�വസായ�� െകാ�വ�വാൻ നടപടി

4705. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ�

,, െക.�രളീധര�

,, വി.ഡി.സതീശ�

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

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ�കാര� നിേ�പകെര ആക�ഷി��തി�ം ഈസ് ഓഫ് �യിംഗ് ബിസിനസ് റാ�ി�ി�

േകരളെ� ��ിേല�് െകാ�വ��തി�ം സ�ീകരി� നടപടിക�  ഫലവ�ായി എ�്

ക���േ�ാ;

(ബി) ൈല�് െമേ�ാ േ�ാജ�ക�െട �മതലയി�  നി�ം ഡി.എം.ആ�.സി,െയ�ം ഇ.�ീധരെന�ം

ഒഴിവാ��ത് ന�െട സം�ാനേ��് �തിയ വ�വസായ�� വ��തിന് തട�മാ�െമ�്

ക���േ�ാ;



(സി) േനാ��ലി ഭരണഘടനാ വി��മാെണ�് ൈഹേ�ാടതി വിധി ഉ�ായി��ി�ം ആയത്

�ട��ത് സം�ാനേ��് �തിയ വ�വസായ സംരംഭക�  വ��തിെന ബാധി�ി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ?

വ�ാവസായികാവശ��ിന് �മി

4706. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�ാവസായികാവശ��ിന് �മി ന���ത് എെ��ാം വ�വ�ക��് വിേധയമായി�ാെണ�്

െവളിെ���േമാ;

(ബി) വ�ാവസായികാവശ��ി�� �മി ലീസ് അടി�ാന�ി�  ന���ത് സംരംഭക��്

ധനസമാഹരണ�ി�ം വ�വസായ��  �ഗമമായി നട��തി�ം തട�മാ��ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) മ�് സം�ാന�ളിെലേ�ാെല,  വ�വസായ ആവശ��ിന് �മി ന��േ�ാ�  Outright

Purchase ആയി ന�കാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;വ��മാ�ാേമാ?

�തിയ വ�വസായ നയം

4707. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �തിയ വ�വസായ നയം �ഖ�ാപി�വാ�  ഉേ�ശ��േ�ാ;  വിശദാംശം

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത നയ�ിെ� അടി�ാന�ി�  വ�വസായ��  ആരംഭി�വാ�  അതിേവഗ അ�മതി

ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഇേ�ാ�  ഉളള ഏകജാലക സംവിധാനം ��ത�  കാര��മമാ��തി�ം സം�ാനെ�

വ�വസായിക അ�രീ�ം െമ�െ����തി�ം സ�ീകരി�ി�ളള നടപടിക� വ��മാ�േമാ?

വ�വസായ രംഗ�് േക� സഹായ�ം നിർേ�ശ��ം

4708. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക� സ��ാരിെ� മാ�ഫാ�റി�് േപാളിസി�് അ��തമായി എെ��ാം പ�തികളാണ്

നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി നട�ിലാ�� കാര��ി�  േക��ി�  നി�ം ലഭ�മായ നി�േ�ശ��

എെ��ാമാണ്; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) െകാ�ി-േകായ���  വ�ാവസായിക ഇടനാഴി �ാപി��തി�  േക� സ��ാരിെ�

സഹായസഹകരണ��  ലഭ�മായി�േ�ാ;  പ�തി�െട സാധ�താപഠനം ���ീകരി�ി�േ�ാ



എ�് വ��മാ�ാേമാ?

വ�വസായ രംഗെ� നിേ�പ�ൾ

4709. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വ�വസായ രംഗ�് ഈ സ��ാ�  വ�തിന് േശഷം വിേദശ നിേ�പം

സ�ീകരി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� എ�െയ�ം ഏെത�ാം �ാപന�ിെന�ം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാരിെ� കാല�് വ�വസായ രംഗ�് സം�ാന�ിന് �റ�് നി�� സ�കാര�

നിേ�പം ലഭി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) േദശീയ,  വിേദശ നിേ�പ��  ലഭി��തിന് േവ�ി സ��ാ�  സ�ീകരി� നയപരിപാടിക�ം

നടപടി�മ��ം വിശദമാ�ാേമാ?

ഇ��െമേ�ഷ� ലിമി�ഡ് ക�നി �ണി�് ഏെ����മായി ബ�െ�� നടപടി

T 4710.�ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക� െപാ�േമഖലാ �ാപനമായ പാല�ാട് ഇ��െമേ�ഷ�  ലിമി�ഡ് ക�നി �ണി�്

സം�ാന സ��ാ�  ഏെ�����മായി ബ�െ�� നടപടി�മ��െട വിശദാംശ��

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത �ാപനം സം�ാന സ��ാ�  ഏെ�����മായി ബ�െ�� സാ��ിക

കാര��ളിെല തീ�മാനം അറിയി�ാേമാ;

(സി) ���മാ�ം സം�ാന സ��ാ�  സംരംഭമായാേണാ ഇ��െമേ�ഷ�  ലിമി�ഡ് ക�നി

�ണി�ിെന നിലനി��ാ� ഉേ�ശി��ത്; ഇത് സംബ�ി�് വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

െക. എസ്. ഡി. പി യിെല മ��്നി��ാണം

T 4711.�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ഡി.പി യി� നിലവി� ഏെത�ാം തര�ി�� ഔഷധ�ളാണ് ഉ�പാദി�ി� വ��ത്;

(ബി) െക.എസ്.ഡി.പി.  കാ�സ�  മ��്നി��ാണം എേ��് ആരംഭി�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�്

വ��മാ�േമാ?

െക.എസ്.ഡി.പി.�െട �നഃസംഘടന

4712. �ീ.െക.സി.േജാസഫ്

,, അ�� �കാശ്



,, അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ഡി.പി.�െട �നഃസംഘടന മ�് െപാ�േമഖലാ �ാപന���് മാ�കയാെണ�്

സ��ാ� ക���േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ക�ാ��ം സിറ�ം ഉ�ാദി�ി��തി�ളള ബീ�ാലാ�ം �ാ�് �വ��ന �മമായി�േ�ാ;

അറിയി�ാേമാ;

(സി) സം�ാന�ിന് ആവശ�മായ മ��ക�െട എ� ശതമാനമാണ് െക.എസ്.ഡി.പി.

ഉ�ാദി�ി�വാ� ല��മി��ത്; വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) െക.എസ്.ഡി.പി.�െട െ�ാഫഷണ� നിലവാരം മ�് ��ഖ മ��ിനാഷണ� മ��് ക�നിക�െട

നിലവാര�ിേല�് ഉയ���തിന് എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) െക.എസ്.ഡി.പി.  ഉ�ാദി�ി�� മ��ക�  േകരള ജനറിക് എ� േപരി�  �റ� വില�്

വി���ത് പരിഗണനയി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ ?

െസ�� േഫാ� മാേനജ് െമ�് െഡവല�െമ�ിെ� �വ��ന��

4713. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െസ��  േഫാ�  മാേനജ് െമ�് െഡവല�െമ�ിെ� �വ��ന��  എെ�ാെ�യാെണ�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) 2017-18  സാ��ിക വ�ഷ�ി�  ��ത �ാപന�ിനായി വകയി��ിയ �ക�െട

�രിഭാഗ�ം െചലവഴി�ാ� സാധി�ാ�തിെ� കാരണം വിശദീകരി�ാേമാ?

െപാ�േമഖല വ�വസായ �ാപന��െട �ന��ാരണം

4714. �ീ.വി. േജായി

,, എ�. വിജയ� പി�

,, രാ� എ�ഹാം

�ീമതി �. �തിഭ ഹരി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�േമഖല വ�വസായ �ാപന�െള �ന��രി�് ലാഭകരമാ�കെയ� നയ�ിെ�

ഭാഗമായി ��  വ�ഷെ� അേപ�ി�്  270ശതമാനം �ക അധികം വകയി��ിെകാ�്

വി�ലീകരണ�ി�ം നവീകരണ�ി�ം ഉ�പാദന േശഷി വ��നവി�ം നട�ിലാ�ി വ��

കാര��� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ധാ� മണ�  അധി�ിത വ�വസായ��  വഴി സം�ാനെ� വികസന �തി�ിന് സ��ാ�

ആവി�രി�ി�� പ�തിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) െക.എം.എം.എ�.,  മലബാ� സിെമ�്സ്,�ാവ��� ൈട�ാനിയം �ട�ിയ ��ഖ െപാ�േമഖല



�ാപന�െള നവീകരി��തി�ം വി�ലീകരി��തി�ം നട�ി വ�� �വ��ന��

അറിയി�ാേമാ?

െപാ�േമഖലാ �ാപന��

4715. �ീമതി �. �തിഭ ഹരി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� സ��ാരിെ� കാല�് എ� െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളാണ് അട�് ��ിയി��ത്;

(ബി) ഇതി� ഈ സ��ാ� ഏെതാെ� �ാപന�ളാണ് �റ�് �വ��ി�ി�ി��ത്; വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�ാേമാ?

െപാ�േമഖലാ �ാപന��െട �വ��ന�ൾ െമ�െ���ാൻ നടപടി

4716. �ീ.എസ്.ശർ�

,, െക.വി.അ�� ഖാദ�

,, പി. ഉ�ി

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം െപാ�േമഖലാ �ാപന��െട ��കാല

�വ��ന��ം അവ�െട നിലവി�� അവ��ം സംബ�ി�് വിശദമായ അവേലാകനം

നട�ിയതിെ� ഫലമായി എെ��ാം േന��ളാണ് ഈ േമഖലയി� ൈകവരി�ാ� സാധി�ത്;

(ബി) ഇതിെ� അടി�ാന�ി�  ഉ�ാദന സംവിധാന��െട�ം സാേ�തിക വിദ��െട�ം

കാലാ��തമായ നവീകരണം,  കാര��മമായ മാേനെ��് സംവിധാനം,  ധനപരമായ

�ന��ാരണം എ�ിവ�ായി എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്;

(സി) െപാ�േമഖലാ �ാപന��െട വിപണന �വ��ന��  വി�ലീകരി��തിെ��ം

കാര��മമാ��തിെ��ം ഭാഗമായി �ാപന��  ത�ി�� സഹകരണം െമ�െ���ി

വി�വരവ് ഉയ���തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളത്;

(ഡി) െപാ�േമഖലാ �ാപന��െട �വ��നം േമാണി��  െച��തി�� സംവിധാനം

ശ�ിെ���ി െപാ�േമഖലെയ സംര�ി�വാ� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��

എ�റിയി�ാേമാ?

െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളിെല മാേനജിംഗ് ഡയറ��മാ�െട നിയമനം

4717. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളിെല മാേനജിംഗ് ഡയറ��മാ�െട നിയമനം സംബ�ി�് 2003-െല

ഭരണ പരി�ാര ക�ീഷ� എെ��ി�ം ശിപാ�ശ ന�കിയി�േ�ാ; എ�ി� അതിെ� വിശദ വിവരം



ന��േമാ;

(ബി) ��ത ശിപാ�ശ നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; ഇതി� സ�ീകരി�ി�� �ട� നടപടിക� വ��മാ�േമാ;

(സി) െപാ�േമഖലാ �ാപന��െട എം.ഡി.മാ�െട നിയമനം സംബ�ി�്  13.10.2016-െല

മ�ിസഭാ േയാഗം എ�് തീ�മാനമാണ് എ��ി��ത്; ഇതിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത ക�ാബിന�് തീ�മാനമ�സരി�ി�� സ��ാ� ഉ�രവ് �റെ��വി�ി�േ�ാ;എ�ി� ഈ

ഉ�രവിന�സരി�് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ?

റിയാബിെ� �വ��നം

4718. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റിയാബിെ� �വ��നം വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളിെല നിയമന��  �താര�മാ�ാ�  റിയാബ് എെ�ാെ�

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ിരി��ത്;വിശദമാ�േമാ;

(സി) റിയാബിെ� നി�േ�ശ��  മറികട�് സം�ാനെ� െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളി�

നിയമന�� നട�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളിെല െതാഴിലവസര��

4719. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം വ�വസായ വ��ിന് കീഴി� െപാ�േമഖലയി�

�തിയതായി എ� േപ��് െതാഴി� ന�കിയി��്?

ഇ�േ��ഡ് ൈട�ാനിയം േകാം��്

4720. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ�

,, എം. നൗഷാദ്

,, എ�. വിജയ� പി�

,, രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എം.എം.എ�(േകരള മിനറ�സ് ആ�് െമ��സ് ലിമി�ഡ്)  െ� വികസന�ിനായി

ഇ�േ��ഡ് ൈട�ാനിയം േകാം��് ആരംഭി��തിന് �മി ഏെ����  നടപടിക�

ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) ധാ�മണ� വ�വസായ�ി� വ��തി�ിന് വഴിെയാ��� ��ത പ�തി�ായി ആവശ�മായി

വ�� നിേ�പ�� സമാഹരി��ത് ഏെത�ാം മാ���ി�െടയാെണ�് വ��മാ�േമാ;



(സി) ധാ�മണലി�  നി�ം എെ��ാം �ല�വ��ിത ഉ�പ��ളാണ് െക.എം.എം.എ�. നിലവി�

ഉ�പാദി�ി��െത�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) ഇ�േ��ഡ് ൈട�ാനിയം േകാം��് വ��േതാ��ടി എെ��ാം �ല�വ��ിത ഉ�പ���

ഉ�പാദി�ി�വാ� കഴി�െമ�ാണ് �തീ�ി��ത്?

ജി�ാ വ�വസായ േക��െള മികവിെ� േക��ളാ�� പ�തി

4721. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജി�ാ വ�വസായ േക��െള മികവിെ� േക��ളാ�� പ�തി ഏത് ഘ��ിലാെണ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഓഫീസ് സംവിധാനം ഉ�െ�െട��വ കാലാ��തമായി നവീകരി��തിന് സ�ീകരി�

നടപടിക� എെ��ാം; വിശദമാ�ാേമാ?

വ�വസായ േമഖല�് ഉണ�വ്

4722. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വ�വസായ േമഖല�് �തിയ ഉണ�വ് ന��� തര�ി� എെ��ാം പ�തിക�

ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തിന് േശഷം നട�ിലാ�ി എ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) അവ�െട വിശദാംശം അറിയി�േമാ ?

അടി�ാന സൗകര��� വ��ി�ി��തി�ം വ�ാവസായിക �വ��ന�� താെഴ�ല�ി�

േ�ാ�ാഹി�ി��തി�മായി പ�തിക�

4723. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�വസായ അടി�ാന സൗകര���  വ��ി�ി��തി�ം വ�ാവസായിക �വ��ന��

താെഴ�ല�ി� േ�ാ�ാഹി�ി��തി�മായി ആവി�രി� പ�തിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) തേ�ശഭരണ �ാപന��െട ൈകവശം ഉപേയാഗി�െ�ടാെത�� �മി ഉപേയാഗെ���ി

വ�വസായ അടി�ാന സൗകര�ം വികസി�ി��തി�� പ�തി ആരംഭി�ി�േ�ാ;  വിശദാംശം

ന��േമാ;

(സി) ഇ�കാരം എ� �മി ലഭ�മാ�ിെയ�ം വ�വസായ േമഖലയി� ഇത് ഉ�ാ�ിയ േന�ം എെ��ം

വിശദമാ�േമാ?

ഓ�ക�നി േമഖല േനരി�� �തിസ�ി



4724. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിവിധ അസം�ത വ���െട �ാമം സം�ാനെ� വ�വസായ േമഖലെയ �തി�ലമായി

ബാധി�� സാഹചര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) നി��ാണ േമഖലയി�  കരി��്,  മണ�  എ� േപാെല ഓ� ക�നി േമഖലയി�  കളിമ�ിെ�

�ാമം ��ി�� �യാസ�� പരിേശാധി�ക��ാേയാ;

(സി) എ�ിൽ 1878 - � �ാപിതമായ േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല കാലി��് െെട� ക�നി കളിമ�

�ാമം കാരണം ഇേ�ാ� അട���ക��ാേയാ;

(ഡി) എ�ി� ധാരാളം ഓ�ക�നിക� �വ��ി�� ഇൗ േമഖലയി� കളിമ� �ാമം മ� ക�നിക�െട

ഉ�പാദനെ��ം ബാധി�െമ�് ക���േ�ാ;

(ഇ) ഇത് ഒഴിവാ�ാ�  ഇതര സം�ാന�ളി�  നി�് കളിമ�് ഇറ�മതി െച�� കാര�ം

പരിഗണനയി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

െതാഴിലാളിക��് വ�വസായ േമഖലയി� ��ത� െതാഴിലവസര��

4725. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െതാഴിലാളിക��് വ�വസായ േമഖലയി�  ��ത�  െതാഴിലവസര��

��ി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് ആ��ണം െച�ിരി��ത്;

(ബി) എെ��ാം �തിയ സംരംഭ�ളാണ് ഇതിനായി ആരംഭി�ാ�േ�ശി��ത് ; വിവരി�േമാ;

(സി) ഏെതാെ� േമഖലകളാണ് ഇതി� േവ�ി െതരെ���ിരി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ?

�ഷി അധി�ിത വ�വസായ സംരംഭ�ൾ

4726. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം �ഷി അധി�ിത വ�വസായ സംരംഭ�ൾ

േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി� എ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഈ േമഖലയി� എ� �തിയ സംരംഭ�ൾ ആരംഭി� എ�് അറിയി�േമാ;ഇവ�െട വിശദാംശം

അറിയി�േമാ?

ഭ�� സം�രണ േമഖലയി� �തിയ സംരംഭ��

4727. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം ഭ�� സം�രണ േമഖലയി� �തിയ സംരംഭ��

�ട��തിന് എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�െവ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഏെത�ി�ം �തിയ സംരംഭ�� ആരംഭി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

വ�വസായ വ��ിെ� പ�തിക��ായി �ലം ഏെ����

4728. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�വസായ വ��് പ�തിക��ായി �ലം ഏെ����തിന് �േ�ാടിയായി സാധ�താ പഠനം

നട�ാ�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി�  ഏത് ഏജ�സി �ഖാ�രമാണ് സാധ�താ പഠനം നട�ി വ��ത്;  അംഗീ�ത

ഏജ�സിക� ഏെത�ാം എ�് െവളിെ���േമാ;

(സി) തല�ി�ി താ��ി�  ഫയ�  �ാേ��് േ�ാഡ�് ���  �ാപി��തി�ം വട�ാേ�രി

വിേ�ജി� വ�വസായ പാ��് �ാപി��തി�ം നിലവി� സാധ�താ പഠനം നട�ിയി�േ�ാ;

(ഡി) ഉെ��ി� ഏജ�സി�െട േപ�വിവര�ം പഠന റിേ�ാ��ം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഇ) തല�ി�ി താ��ി�  ഫയ�  �ാേ��് േ�ാഡ�് ���  �ാപി��തി�ം വട�ാേ�രി

വിേ�ജി�  വ�വസായ പാ��് �ാപി��തി�ം ഏെത�ി�ം ഏജ�സിേയാ �ാപന�േളാ

വ��ികേളാ ആവശ�ം ഉ�യി�ി�േ�ാ; പക��് ലഭ�മാ�േമാ?

വ�വസായിക രംഗ�് നിേ�പ�� േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് ക�� പ�തി

4729. �ീ.െക.�രളീധര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വ�ാവസായിക രംഗ�് നിേ�പ��  േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി �തിയ

സംരംഭ��  �ട��തിന് എെ��ാം േ�ാ�ാഹന��ം സഹായ��മാണ്

ന�കാ�േ�ശി��ത്; വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) �തിയ സംരംഭ��  ആരംഭി��തിന് േനരി�� കാലതാമസം ഒഴിവാ�ാ�  ഭരണതല�ി�

എെ��ാം നടപടികളാണ് ൈകെ�ാളളാ�േ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ?

െച�കിട ഇട�രം വ�വസായ �േരാഗതി

4730. �ീമതി �. �തിഭ ഹരി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

െച�കിട ഇട�രം വ�വസായ സംരംഭക�െട സംരംഭ��െട �േരാഗതി�ായി സ��ാ�

എെ��ാം പ�തികളാണ് നട�ാ�ാ� ഉേ�ശി��ത് എ�് വിശദമാ�ാേമാ?



�ള വ�വസായം

4731. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� പര�രാഗത വ�വസായ േമഖലകളിെലാ�ായ �ള െകാ�് വിവിധ ഉ�പ���

നി��ി�� േമഖലെയ േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�വ�� എ�്

അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത ഉ�പ��ൾ വി�ഴി��തിന് �േത�കമായ വി��ന േമളക�  സംഘടി�ി��തിന്

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

തക�� േനരി�� പര�രാഗത വ�വസായ േമഖലക�

4732. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

തക�� േനരി�� പര�രാഗത വ�വസായ േമഖലക� ഏെത�ാമാെണ�് വിശദീകരി�േമാ?

കരകൗശല വികസന േകാ��േറഷന് േക�ം അ�വദി� �ക

4733. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2001ഏ�ി� 1 �ത� 2018 െഫ�വരി വെര കരകൗശല വികസന േകാ��േറഷന് േക�

കരകൗശല വികസന ക�ീഷണേറ�ി�  നി�ം ഓേരാ വ�ഷ�ം അ�വദി� �ക എ�െയ�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത കാലയള�കളി�  േക� കരകൗശല വികസന ക�ീഷണേറ�ി�  നി�ം �ക

അ�വദി�െകാ�� സാ�ഷ� ഓ�ഡ�ക�െട പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ��ത വ�ഷ�ളി�  വിനിേയാഗി� �ക�െട�ം വിനിേയാഗി�ാെത പലിശയട�ം തിരി�യ�

�ക�െട�ം വിശദവിവരം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഈ കാലയളവി� ഓേരാ വ�ഷ�ം എ� �ക�� ധനവിനിേയാഗ സ��ിഫി��് ന�കിയി��്

എ�തിെ� വിശദാംശം ന��േമാ?

എ�്സ��ീസ് െമ� സഹകരണ േകാളനി സംഘം വക �ല�് അേ�ാ ഇ�ഡ�ിയ� പാ��്

4734. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചാല�ടി മ�ല�ിെല അതിര�ി�ി പ�ായ�ിെല െവ�ില�ാറയി�  �വ��ി� വ��

എ�്സ��ീസ് െമ� സഹകരണ േകാളനി സംഘം വക �ല�് അേ�ാ ഇ�ഡ�ിയ� പാ��്



�ാപി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിനായി സംഘം െസ��റി സമ��ി� അേപ�യി�  എ�് �ട�  നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��ത് എ�് അറിയി�േമാ?

സഹകരണ �ി�ി�് മി�കളിെല െതാഴിലാളിക��് ശ�ളം

4735. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സഹകരണ �ി�ി�് മി�കളിെല െതാഴിലാളിക��് നിലവി�  ശ�ളം ലഭി�ാ�

സാഹചര��േ�ാ; വിശദാംശം െവളിെ���േമാ;

(ബി) േകരള േകാ-ഓ�േറ�ീവ് ആ�്  (1969)  െസ��  80-�െട ആ��ല�ം ��ത േമഖലയിെല

െതാഴിലാളിക��് ന�കാ� 2015-16-� തത��ി� തീ�മാനം എ��ി��േവാ; വിശദാംശം

െവളിെ���േമാ;

(സി) െസ��  80-�െട ആ��ല�ം ��ത േമഖലയിെല െതാഴിലാളിക��് ന�കാ�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

െക�േ�ാ� കംേപാണ�് േകാ��് ലിമി�ഡ് െല എ�ിനീയറിംഗ് ത�ികയിെല റാ�് ലി�്

4736. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക�േ�ാ� കംേപാണ�് േകാ��് ലിമി�ഡ് (KCCL) എ�ിനീയറിംഗ് ത�ികയിേല�� റാ�്

ലി�് �സി�ീകരി�ി�േ�ാ;വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത റാ�് ലി�് എ�ാണ് �സി�ീകരി�െത�ം അതി�  നി�് എ� േപ��് നിയമനം

ന�കിയി�െ��ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ത�ികയി� നിലവി� എ� ഒഴി�ക� ഉ�്; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ഒഴി�� ത�ികയിേല�് റാ�് ലി�ി� നി��ാെത നിയമനം ന�കിയി�േ�ാ;  വിശദാംശ��

അറിയി�ാേമാ?

ൈവൈഗ ��സ്

4737. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  പാ��ിന് ന�കിയ �മിയി�  �വ��ി�ി�� െകാര�ി ൈവൈഗ ��സ്

ക�നിയിെല െതാഴി� ന�െ�� െതാഴിലാളിക��് ക��ാടക ൈഹേ�ാടതിയി� നിലനി���

േകസ് അവസാനി��േതാെട സ��ാ�  ന�പരിഹാരം ന��െമ�ം,  �ലം സ��ാ�

തിരി�പിടി�െമ�ം �� �ഖ�മ�ി�െട�ം,  മ�ിമാ�െട�ം സാ�ി���ി� എ�� തീ�മാനം

നട�ാ��തിന് സ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ ;



(ബി) അ�െന തിരി�പിടി�� �ല�ം ക�നിവക െക�ിട�ം വ�വസായ ആവശ����ം,  മ�

വികസന ആവശ����ം �േയാജനെ����തിന് സ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

അ�� മ�ല�ിെല �ാപന��െട വികസന �വർ�ന�ൾ

4738. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം അ��  മ�ല�ിെല അ��  െക�േ�ാ�

ക�േ�ാ�സ്,  പ�ി�റം ഇ�േഫാ പാ��്,  �റ��  സി��് എ�ിവിട�ളി�  നട�ിയ

വികസന �വർ�ന�ൾ വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത �ാപന�ളി�  ഭാവിയി�  എെ�ാെ� വികസന �വർ�ന�ളാണ് നട�ാ�

ഉേ�ശി��ത് എ�് വ��മാ�േമാ?

മല�റം വ�വസായ വള��ാ േക��ി� വനിതാ േകാേളജിനായി �ലം

4739. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മല�റം വ�വസായ വള��ാ േക��ി� ഗവ�െമ�് വനിതാ േകാേളജിനായി അ�വദി�ി�� 5

ഏ��  �മി വി�് െകാ���തി�� നടപടിക�  ഇേ�ാ�  ഏത് ഘ��ിലാണ്;  വിശദാംശം

ന��േമാ;

(ബി) താ��ാലികമായി വാടക െക�ിട�ി�  �വ��ി�� േകാേളജിന് സ��ം െക�ിടം

നി��ി��തിന് എ��ം േവഗം �ലം വി�് െകാ��് ഉ�രവിറ�േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല ഉ�മ �ി�ിംഗ് മി�

4740. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല ഉ�മ �ി�ിംഗ് മി�  �റ�ാ�  കഴിയാ�തിന് കാരണെമെ��്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിനാവശ�മായ പണം കാസ�േഗാഡ് വികസന പാേ�ജി�നി�ം അ�വദി�ി�ം ���ിക�

ൈവ��ത് എ�െകാ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

തല�ി�ി താ��ി� ഫയ� �ാേ��് േ�ാഡ�് ���

4741. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ���  ജി�യിെല തല�ി�ി താ��ി�  ഫയ�  �ാേ��് േ�ാഡ�് ���  �ാപി��തിന്

സ��ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� ഇതിനാവശ�മായ �ലം സ��ാ� കെ��ിയി�േ�ാ;

(സി) ഉെ��ി� ആയതിെ� സ�േ� ന��ം വി�ീ���ം െവളിെ���േമാ?

വട�ാേ�രി വിേ�ജി� വ�വസായ പാ��്

4742. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��� ജി�യിെല വട�ാേ�രി വിേ�ജി� �തിയ വ�വസായ പാ��് ആരംഭി��തിന് തീ�മാനം

എ��ി�േ�ാ?

(ബി) ഉെ��ി�  വട�ാേ�രി വിേ�ജി�  ഇതിനാവശ�മായ �ലം കെ��ിയി�േെ�ായ�്

അറിയി�ാേമാ?

(സി) ഉെ��ി� ആയതിെ� സ�െ� ന��ം വി�ീ���ം െവളിെ���ാേമാ?

വാണിജ� �വ��ന���് േകാേമ�് മിഷ�

4743. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വാണിജ� സംബ�മായ �വ��ന�� േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് േകാേമ�് മിഷ�

ആരംഭി�വാ� പ�തി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  അതിെ� ഭാഗമായി എെ��ാം �വ��ന�ളാണ് െച�ാ�  ഉേ�ശി��ത് എ�്

വ��മാ�ാേമാ?

െകാ�ം ജി�യി� �വ��ി�� ക�ാറിക�

4744. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ം ജി�യി� നിയമവിേധയമായി �വ��ി�� ക�ാറിക�െട വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ബി) െച�കിട ക�ാറിക�  �വ��ി��തി�� അ�മതി�് ആവശ�മായ നിബ�നക�െട

വിശദാംശ�� ന��േമാ?

ക�ാറി ഉ�പ���െട �റവ് പരിഹരി�ാൻ ഇറ�മതി

4745. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) സം�ാന�് ക�ാറി ഉ�പ��ളായ കരി��്,  എം.സാ�്,  പി.സാ�് എ�ിവ�െട

ലഭ�തയി�� �റവ് ��യി�െപ�ി�േ�ാ;വ��മാ�േമാ;

(ബി) എ�ി�  ഇത് നി�മാണ േമഖലയി��ാ�� �തിസ�ി പരിേശാധി�ി�േ�ാ;വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) േകരള�ി�  കരി��് ഇറ�മതി െച��തി�� സ��ത അറിയി�് മേലഷ��  ക�നി

സ��ാരിെന സമീപി�ക��ാേയാ;വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) േനരെ� മണ� �ാമം പരിഹരി�ാ� വിവിധ �റ�ഖ�� വഴി വിേദശ മണ� സം�ാന�്

എ�ി�ക��ാേയാ;െവളിെ���േമാ;

(ഇ) എ�ി� സമാന രീതിയി� കരി��് ഇറ�മതി െച��തിന് തട��േ�ാ;വിശദവിവരം ന��േമാ;

(എഫ്) എ�ി� ഇതിനായി നിലവിെല ച��ളി� േഭദഗതി വ�േ��ിവ�േമാ; വ��മാ�േമാ?

��നാട് മ�ല�ിെല ധാ�പര�േവ�ണ��

4746. �ീ.േതാമസ് ചാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ൈമനിംഗ് ആ�് ജിേയാളജി വ��് ��നാട് നിേയാജക മ�ല�ി�  ഏെത�ി�ം

ധാ�പര�േവ�ണ��  നട�ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  നിേ�പ�ിെ� അളവ്,  �ണനിവാരം

എ�ിവ വ��മാ�ാേമാ?

ൈമനിംഗ് & ജിേയാളജി വ��് ഡയറ��െ�തിെര�� േകസ്

4747. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈമനിംഗ്  &  ജിേയാളജി വ��ിെല ഡയറ��െട ചാ�ജ് വഹി�� സി.െക.ൈബ� എ�

വ��ി�െ�തിെര നിലവി� വിജില�സ് േകസ് ഉ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ� േക�ക�

ഉ�്; ഇതിെ� വിശദാംശം െവളിെ���േമാ;

(ബി) ടിയാെന ഡയറ��  ഇ�  ചാ�ജ് �ാന�് നി�ം മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

ഇെ��ി� എ�െകാ�് എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) വിജില�സ് േകസി� ഉ�െ�� ��ത വ��ിെയ ഏ� മാനദ��ിെ� അടി�ാന�ിലാണ്

ഡയറ��  ഇ�  ചാ�ജിെ� �മതല ന�കി നിയമി�ിരി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;  ടിയാെന

��ത �ാന�നി�ം മാ�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ൈമനിംഗ്  &  ജിേയാളജി വ��ി�  ഡയറ��  �ാനേ��് േയാഗ�ത�� എ� േപ�

നിലവി��്; അവ�െട േപ�ം ത�ിക�ം വ��മാ�ാേമാ; ഇവെര ഡയറ�റായി നിയമി�ാ�ത്

എ�്െകാ�ാണ്; വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ;

(ഇ) QV-NO-VE06/2009  EKM Vig  Special  Cell  ,  No.V.C.11/2016/  SCE,  TVM

എ�ി�െന  2  വിജിലൻസ് േക�ക�  ഉ�തിെ� ഇേ�ാഴെ� അവ� എ�ാണ്;



വിശദമാ�ാേമാ?

ൈമനിംഗ് ആ�് ജിേയാളജി വ��ിെ� രാസപരിേശാധനക�

4748. �ീ.േതാമസ് ചാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ൈമനിംഗ് ആ�് ജിേയാളജി വ��ിെ� കീഴി�� രാസപരിേശാധനശാലയി� ��നാട് നിേയാജക

മ�ല�ിെല മ�്, മണ�, ചീനി�ളിമ�്,വിവിധതരം പാറക�, േലാഹസ�ര��, അയി�ക�

�ട�ിയവ�െട രാസപരിേശാധന ആ�നിക ഉപകരണ��  ഉപേയാഗി�് നട�ിയി�േ�ാ;

ഉെ��ി� വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ?

നി��ാണ സാമ�ിക�െട വിലവ��ന

T 4749.�ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നി��ാണ സാമ�ിക��് സം�ാന�് അടി�ടി വിലവ��ി��ത് സ��ാരിെ�

��യി�െ��ി�േ�ാ;  നി��ാണ േമഖലയി�  ഉപേയാഗി�� സിമ�്,  മണ�, ക�ി,  പാറ

ഉ�����  എ�ിവ�െട വില �ിരമായി നി�യി�ാ�  എെ��ി�ം സംവിധാനം

സ��ാരി�േ�ാ;

(ബി) ഇെ��ി�  ഇത് നിരീ�ി�ാ�ം നി�ിത വില തീ�മാനി�് ഈ വിലയി�  സാധന��

ഉപേഭാ�ാ���് ലഭ�മാ�� എ�് ഉറ�വ��ാ�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ;വിശദീകരി�േമാ;

(സി) നി��ാണ സാമ�ിക�െട ��ിമ �ാമം ��ി�് േബാധ���ം വില�യ�ം ��ി�ാ�

ഏെത�ി�ം തര�ി�� �മം നട��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ; ഇത് തടയാ� എെ�ാെ�

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ഡി) സ��ാ� സംവിധാന�ളി�െട ഭവനനി��ാണ�ിന് സഹായം ലഭി�� ��വ� ആ�ക��ം

�േയാജനെ��ം വിധം സ��ാരിെ� േന�ത��ി�  താ��് േക��ളിെല�ി�ം �റ�

വിലയി�  നി��ാണ സാമ�ിക�  ന���തിന് എെ��ി�ം സംവിധാനം നിലവി�േ�ാ;

വിശദാംശ��  ലഭ�മാ�ാേമാ;  ഇെ��ി�  താ��് േക��ളി�  ഇവ ആരംഭി�ാ�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

മണലിെ��ം കരി��ക�ാറി ഉ�പ���െട�ം ഇറ�മതി

4750. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നി��ാണ േമഖലയി� മണലിെ��ം കരി��ക�ാറി ഉ�പ���െട�ം �ാമം കണ�ിെല��്

വിേദശ�നി�ം ഇവ ഇറ�മതി െച��തിന് സ��ാ�  നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  വിശദാംശം

ന��േമാ;



(ബി) വിേദശ മണ�  ഇറ�മതി െച��തിന് സ��ാ�  എെ��ി�ം ഉ�രവ് �റെ��വി�ി�േ�ാ;

ഉെ��ി� പകർ�് ലഭ�മാ�േമാ?

ൈക�റി �� �ണിേഫാം

4751. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��  �ണിേഫാം ൈക�റി ഉ�പ�മാ��തിന് വ�വസായ വ��് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മായി

�ടിയാേലാചി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) പ�തി�െട വിജയ�ിനായി ��ത�  ൈക�റിക�  ഒ���തിന് ആേലാചി��േ�ാ;

മെ�െ��ാം സഹായമാണ് ഈ രംഗെ� െതാഴിലാളിക��ായി ന���തിന് സ��ാരിെ�

പരിഗണനയി��െത�് അറിയി�േമാ?

േകരള േ��് െട�്ൈ�� േകാ��േറഷ� ലിമി�ഡ്

4752. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�വസായ വ��ിന് കീഴിെല േകരള േ��് െട�്ൈ��  േകാ��േറഷ�

ലിമി�ഡിന്(െക.എസ്.ടി.സി)  എ� �ി�ിങ് മി�കളാണ് ഉ�ത്;  ഇവയി�  സാ��ിക

�തിസ�ി ��മായി �വ��നം �ടരാ�  നി��ിയി�ാ�വ ഏെതാെ�െയ�്

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) േകാ�� േകാ��േറഷ� ഓഫ് ഇ��യി� നി�് �ണേമ��� േകാ�� �റ� വില�് ലഭി�ി�ം

ഈ �ി�ിങ് മി�ക�  സാ��ിക �തിസ�ിയിലായതിന് കാരണം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ�കാരം തക��യിലായ �ി�ിങ് മി�കെള അട� ��ലിെ� വ�ി� നി�ം കരകയ��തിന്

ഈ സ��ാ� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

പവ��ം േമഖല�ം െച�കിട െട�്ൈ�� േമഖല�ം

4753. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� പവ��ം േമഖല�ം െച�കിട െട�്ൈ��  േമഖല�ം �തിസ�ിയിലാെണ�

വ�ത ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ േമഖലെയ സംര�ി���ിന് നിലവി� എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) ൈക�റി േമഖല�് ന��� ആ��ല���  ��ത േമഖല�ം അ�വദി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;



(ഡി) പവ��ം േമഖലെയ ശ�ിെ����തിനായി എെ��ി�ം പ�തിക� ആവി�രി�് നട�ിലാ�േമാ

എ�റിയി�ാേമാ?

െട�്ൈ�� േമഖലയിെല െതാഴിലാളിക�മാ�� ദീ�ഘകാല ഉട�ടി

4754. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സഹകരണ െട�്ൈ�� േമഖലയിെല െതാഴിലാളിക�മാ�� ദീ�ഘകാല ഉട�ടി അവസാനമായി

���ിയത് എ�ാണ്; വിശദാംശം െവളിെ���േമാ;

(ബി) ��ത ഉട�ടി ����തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ��ത ഉട�ടി എ�േ��് ���വാ� കഴി�െമ�് െവളിെ���േമാ?

ഖാദി �ാമ��

4755. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഏെതാെ� ജി�കളി�  ഏെത�ാം �ാമ�ളിലാണ് ഖാദി �ാമ��

�ാപി��ത്;

(ബി) ഖാദി �ാമ�� വഴി എ� െതാഴിലവസര�� ഉ�ാ�െമ�ാണ് �തീ�ി��ത്;

(സി) �ാമ�� വഴി ഉ�ാദി�ി�� ഉ������ വിപണി എ�െന കെ��ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്

എ�റിയി�ാേമാ?

പ�ാരിമംഗലം ഖാദി സൗഭാഗ��് �തിയ െക�ിടം

4756. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�ര പ�ാരിമംഗലം ഖാദി സൗഭാഗ��് �തിയ െക�ിടം നി��ി��തിന് െപാ�മരാമ�്(

െക�ിട വിഭാഗം  )  വ��്എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ി ന�കിയത് ��യി�െ��ി�േ�ാെയ�്

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ി വ�വസായ വ��ിെ� പ�തികളി��െ���ി ഭരണാ�മതി ന�കി �ക

അ�വദി��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ��ത െക�ിടനി��ാണം എം. എ�. എ. ആ�ി വികസന പ�തിയി� ഉ�െ���ി വ�വസായ

(െക)  വ��് ഭരണാ�മതി ന�കിയി�െ��ി�ം ���ി നട�ിലാ�ാ�  കഴിയാ�തിെ�

കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത ���ി 2018 - 19 സാ��ിക വ�ഷം �ക അ�വദി�് നി��ാണം നട��തി��

നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?



�ാമീണ കായിക രംഗ�ിന് ഉണ�േവ�� പ�തിക�

4757. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ാമീണ തല�ി�  കായിക രംഗ�ിന് ഉണ�േവ�� ഏെത�ി�ം പ�തിക��് �പം

ന�കിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� ഏെതാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിേല�ായി എ� �പയാണ് നീ�ിെവ�ി��ത് എ�റിയി�ാേമാ?

��േബാളി� ത�രരായ ��ിക��് വിദ� പലിശീലനം

4758. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നഗര-�ാമീണ േമഖലയിെല ��േബാളി�  ത�രരായ ��ികെള െചറിയ �ായ�ി�  തെ�

കെ��ി വിദ� പലിശീലനം ലഭ�മാ�ി മിക� ��േബാ� താര�െള വള��ിെയ��ാനായി

ആവി�രി� ��േബാ�  പരിശീലന പ�തി നട�ിലാ�ാ�  സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�

എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) ഈ പ�തി �കാരം ��ികെള െതരെ���ി�േ�ാ ;

(സി) ��ത െതരെ���ിനായി സ�ീകരി� മാനദ���ം നടപടി�മ��ം വിശദമാ�ാേമാ?

�� ��ികളി� കായിക അഭി�ചി വള���തിന് പ�തികൾ

4759. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��  ��ികളി�  കായിക അഭി�ചി വള���തി�ം വിവിധ കായിക ഇന�െള

പരിചയെ����തി�ം എെ��ാം പരിപാടിക� കായിക വ��് ആവി�രി�ി��്;

(ബി) എെ��ാം പ�തികളാണ് വ��് ഇതിനായി �ട�ം �റി�ി��െത�് വിവരി�േമാ;

(സി) എെത�ാം ��കളിലാണ് ഇവ നട�ാ�ിവ��ത്; വിശദമാ�േമാ?

മിനി േ�ഡിയ�ൾ

4760. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016-17 സാ��ിക വ�ഷെ� ബജ�ി� �ഖ�ാപി� ഒ� പ�ായ�ി� ഒ� േ�ഡിയം എ�

പ�തി �കാരം എ� മിനി േ�ഡിയ�ളാണ് നി��ി�ാ� ഉേ�ശി��ത്;

(ബി) ഇത് എവിെടെയ�ാമാണ് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) കായികരംഗ�് ഉ�തനിലവാരം �ല��� എറണാ�ളം ജി�യിെല െച�ാനം



�ാമപ�ായ�ിെല ���േതാട് ഗവ�െമ�് ഹയ�  െസ��റി �ളി�  േ�ഡിയം

നി��ി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

എ�ാ പ�ായ�കളി�ം കളി�ലം പ�തി

4761. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എ�ാ പ�ായ�കളി�ം കളി�ലം നി��ി�� പ�തി�െട വിശദമായ റിേ�ാ��് കായിക

വ��് ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� ��ത പ�തി റിേ�ാ��ിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) മാേവലി�ര നിേയാജകമ�ല�ി�  കളി�ലം നി��ി��തിന് വ��് െതരെ���

�ല��െട വിശദ വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത ���ിക� ആരംഭി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� ആരംഭി��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

വ��മാ�േമാ?

കളി�ലം നി��ി��തി�� പ�തിക�

4762. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ാമീണ േമഖലയി�  കളി�ലം നി��ി��തിന് ഏെത�ാം പ�തികളാണ്

നിലവി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) കളി�ല��െട നി��ാണ�ിന് �ാമ  -  േ�ാ�് പ�ായ�ക��് ധനസഹായം

ന���തിന് പ�തി�േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ;

(സി) പ�ായ�്- ��സി�� േ�ഡിയ�� ആ�നിക രീതിയി� നവീകരി��തിന് പ�തി�േ�ാ;

വിശദീകരി�േമാ?

േമലാ�� മിനി േ�ഡിയം

4763. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018-19- െല ബജ�ി� ഉ�െ���ിയി�� െപരി��മ� നിേയാജക മ�ല�ിെല േമലാ��

മിനി േ�ഡിയം നി��ാണ�മായി ബ�െ�� ���ി�െട വിശദമായ എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ി

സമ��ി��തിന് കായിക വ��് എെ��ി�ം നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ ;

(ബി) ��ത ���ി�് അടിയ�രമായി ഭരണാ�മതി ന��തിനാവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി��തിന്

കായിക വ��് നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?



ചാല�ടിയിെല ഇ�േഡാ� േ�ഡിയം

4764. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചാല�ടി നഗരസഭയി� അ�വദി� ഇ�േഡാ� േ�ഡിയ�ിെ� നി��ാണം ആരംഭി��തി��

നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാണ്;

(ബി) നി��ാണ �വ��ന��  എേ��് ആരംഭി�െമ�ം എെ��ാം സൗകര��ളാണ് ��ത

ഇ�േഡാ� േ�ഡിയ�ി� ഏ�െ���ാ� ഉേ�ശി��െത�ം അറിയി�ാേമാ?

സ��ാ� സ�വീസിേല�് കായികതാര��െട െതരെ���്

4765. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സ��ാ� സ�വീസിേല�് കായികതാര�െള െതരെ����തിന് അവസാനമായി

അേപ� സ�ീകരി�െതേ�ാഴാെണ�് െവളിെ���ാേമാ ;

(ബി) അ� �കാരം എ� േപ��് നിയമന ഉ�രവ് ന�കിെയ�ം എേ�ാഴാണ് നിയമനം

ന�കിയെത�ം വ��മാ�േമാ;?

(സി) ഏത് കാലഘ�ം വെര�ളള ഒഴി�കളിേല�ാണ് നിയമനം ന�കിയത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) അതി�േശഷം  2017  ഡിസംബ�  വെര�ളള കാലഘ��ിെല ഒഴി�കളിേല�് നിയമനം

ന���തി�ളള നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ?

കായികതാര���് സ��ാ� സ�വീസി� നിയമനം

4766. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സ��ാ�  സ�വീസി�  കായിക താര���് നിയമനം ന��� പ�തി�കാരം

ഏെത�ാം കായിക ഇന�ളി�  മികവ് െതളിയി�വ��ാണ് അവസരം ന���െത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഒ� കല��  വ�ഷ�ി�  ആെക എ� ഒഴി�കളാണ് കായിക താര���് നിയമനം

ന���തിനായി മാ�ിവ�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ�െന മാ�ി വ�െ�� ഒഴി�ക� ഓേരാ കായിക ഇന�ി�ം എ� വീതം ന��െമ�് വ�വ�

െച�ി�േ�ാ;

(ഡി) ഒ� കായിക ഇന�ിെല കായിക താര�ിന് േവ�ി മാ�ി വ�െ�� ഒഴിവിേല�് നി�യി�െ��

കല��  വ�ഷം മിക� െതളിയി� അേപ�കരിെ��ി�  ആ ഒഴി��ടി അ�� കല��

വ�ഷ�ിേല�് അേത കായിക ഇന�ി��െ� ന��വാ� വ�വ��േ�ാ;



(ഇ) ഒേരാ കായിക ഇന�ി�ം നിലവി� നി�യി�െ�� ത�ികക�െട എ�ം നിജെ���ിെ�ാ��

സ��ാ� ഉ�ര�ക� ലഭ�മാ�േമാ;

(എഫ്) ഉ�ര�ക�  ലംഘി�് ചില �േത�ക ഇന�ളി�  ��ത�  േപ��് നിയമനം ന��ക�ം ചില

കായിക ഇന�ളി��വെര ഒഴിവാ�ക�ം െച�� �വണത തട�വാ�  നിലവി�  എ�്

സംവിധാനമാ��ത്;വിശദമാ�േമാ?

കബഡി അേസാസിേയഷനി� നട� അഴിമതികെള സംബ�ി�് വിജില�സ് അേന�ഷണം

4767. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള സം�ാന കബഡി അേസാസിേയഷനി� നട� അഴിമതികെള സംബ�ി�് നട�ിയ

അേന�ഷണ�ിെല കെ���കെള�ാെണ�ം സ�ീകരി� �ട�  നടപടികെള�ാെണ�ം

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ആേരാപണ വിേധയരായ �� െസ��റി, േകാ�് എ�ിവ�െ�തിെര�� പരാതിക� വിജില�സ്

ഡി�ാ��്െമ�ിന് ൈകമാറിയി�േ�ാ;

(സി) ഇെ��ി�  ഇ�രം ��തരമായ �മേ��കെള സംബ�ി�് വിജില�സ് അേന�ഷണം

നട��തിനാവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

കായികരംഗ�് േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല പ�തി �വ��ന��

4768. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

കായികരംഗ�് േകാഴിേ�ാട് ജി�യി� ഏെത�ാം പ�തി �വ��ന���ാണ് ഈ സ��ാ�

�ട�ം �റി�ത്; അവ എെതാെ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ?

�വജനേ�മ േബാ�ഡിെ� വാമന�രം നിേയാജകമ�ല�ിെല പ�തിക�

4769. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �വജനേ�മ േബാ�ഡിെ� കീഴി� എെ�ാെ� പ�തികളാണ് ഈ സ��ാ� അധികാര�ി�

വ�േശഷം വാമന�രം നിേയാജകമ�ല�ി� നട�ിലാ�ിയെത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഓേരാ പ�തി�ം െചലവായ �കെയ�െയ�് അറിയി�ാേമാ?

െക.എസ്.ഇ.ബി.�് ആവശ�മായ സാധന സാമ�ിക�െട പ�േ��സ്

4770. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) െക.എസ്.ഇ.ബി.�െട വിവിധ ഇല�ി��, �ാ�േ�ാമ�ക�, േകബി�, െെവദ�തി ക�ി, �തലായ

സാധന സാമ�ിക�െട പ�േ��സിെ� ��� അധികാരി ആരാണ്;

(ബി) മ�രാധി�ിത െട�� നട�ിയാേണാ കരാ�കാരെന നിയമി��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം ഏെതാെ� സാധന�� വാ��തിനാണ് വലിയ

െട��ക�  �ണി�ി�ളളെത�ം സാധന��െട േപര്,  സാധന���് േക�ാ�് െച� വില,

െട�� േനടിയ ആ�/ ക�നി എ�ിവ�െട േപ�സഹിത�� വിശദാംശ��ം െവളിെ���േമാ;

(ഡി) ഇ�കാരം വിതരണം െച�� സാധന��െട �ണനിലവാരം പരിേശാധി�ാ� എ� മാ��മാണ്

േബാ�ഡ് സ�ീകരി��ത് എ�് വിവരി�േമാ;  ഇതിന് േമ�േനാ�ം വഹി�� �ധാന

ഉേദ�ാഗ�� ആരാെണ�് വ��മാ�േമാ?

ൈഹ�ിഡ് ൈമേ�ാ �ിഡ് സംവിധാനം

4771. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) തട�രഹിത�ം �ണേമ��ളള�മായ ൈവദ�തി ലഭ�മാ��തിന് െ�ാജ�് മാേന�െമ�്

�ണി�ക� �പീകരി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) വി�ര �ാമ�േദശ�െള ൈഹ�ിഡ് ൈമേ�ാ �ിഡ് സംവിധാനം വഴി ൈവദ�തീകരി��തി�ളള

പ�തി പരിഗണനയി�േ�ാ; എ�ി� പ�തി�െട വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(സി) പ�തി നട�ി�ിനായി എ� െചലവ് വ�ം എ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  വിശദാംശം

ന��േമാ?

�ീ�് ൈല�ക�

4772. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ൈടമ�  േക�വ�� സ��ഭ�ളി�  �ീ�് ൈല�ക�  നിര�രം ക�ി�ിട��തായി

��യി�െ��ി�േ�ാ; ഇ��ലം ൈവദ�ത വ��ി��ാ�� ന�ം എ�യാെണ�് കണെ���്

നട�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� എെ��ാം;

(ബി) �ീ�് ൈല�ക� �കാശി�ി��തിനായി ഏെത�ാം ക�നിക�െട ൈടമറാണ് ഉപേയാഗി��ത്;

ഈ ക�നിക�മായി എ.എം.സി. ഉ�ാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ന�കാേമാ;

(സി) �ീ�് ൈല�ക� നി�യി�െ�� സമയ�ളി� മാ�മാണ് �കാശി��ത് എ�് ഉറ�വ��ാ�

നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  അതിന് ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�്

വിശദമാ�ാേമാ?

അ�ൗ�്സ് ഓഫിസ�െട സ�യം വിരമി�ൽ



4773. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സ�യം വിരമി��മായി ബ�െ��് േകരള സ��ീസ് ��സിെ�  (ഭാഗം ��്)  �� 56 എ�

ഭാഗ�് എ�ാണ് വിവരി��ത്എ�് വ��മാ�േമാ ; ഇതിെ� േകാ�ി ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) �ീ. േതാമസ് േജാ��്,അ�ൗ�്സ് ഓഫിസ�െട സ�യം വിരമി��മായി ബ�െ��് Board

Secretariat File No.Estt.IV/3172/2016-െ� ��വ� �റി�് ഫയ�ക�െട�ം , ഇതി�

നട�ിയ എ�ാ ക�ിടപാ�ക�െട�ം േകാ�ി�ം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) �ീ. മണിലാ�, ലാ�ബി�ഡിം�സ്, �ള�� എ�യാ�, �ീ. േതാമസ് േജാ��്, അനധി�ത

സ��് സ�ാദി� എ�് പറ�് ന�കിയ പരാതി�ം േവാള�റി വിരമി��മായി എെ��ി�ം

ബ��േ�ാ  ;  വിശദമാ�േമാ;  �ടാെത �ീ  .മണിലാ�  ന�കിയ പരാതി�െട�ം മ�

േരഖക�െട�ം േകാ�ി ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) േവാള�റി െപ�ഷന് ��്,  KSEB അധി�ത�  �ീ  .േതാമസ് േജാ��ിെ� എൻ എൽ സി

ആവശ�െ��ത് �ഖമി�ാ� ��ത ആളിെ� സ�യം വിരമി��  മന:���ം

തട��തിനായി��ിേ� എ�് വിശദമാ�േമാ;  ഇ�െകാ�� െക എസ് ഇ ബി �െട േന�ം

എ�ാണ് എ�് വ��മാ�േമാ ;

(ഇ) അേ�ഹം െഡപ�േ�ഷനി� േജാലി െച�െകാ�ിരി�� ഓഫീസി� നി�ം NLC ആവശ�െ��ത്

എ�് മാനദ��ാ� ആണ്; ഇതിനായി ഉ�രവി� ഉേദ�ാഗ�� ആരാണ്?

ഇല�ി�് വാഹന��െട ഉപേയാഗം

4774. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഇല�ി�് വാഹന��െട ഉപേയാഗം േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് സ��ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ?

(ബി) ഇതി�േവ�ി എെ��ാം കാര��� െച�വാനാണ് ഉേ�ശി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ?

െക.എസ്.ഇ.ബി. െപ�ഷ�

4775. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ഇ.ബി-യിൽ ഒ� മാസം െപ�ഷ�  ന���തിേല�് എ� േകാടി �പയാണ്

െചലവി��ത്; ഈ �ക എ� െപ�ഷേന�ാണ് വിനിേയാഗി��ത്; എ�ം വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇതി� ഏ��ം ��ത� െപ�ഷ� വാ�� െപ�ഷന� ത�ിക ഏതാെണ�ം െപ�ഷ� �ക

മാസം എ�യാെണ�ം അറിയി�േമാ;

(സി) ഏ��ം �റവ് െപ�ഷ� വാ�� ത�ിക ഏതാെണ�ം െപ�ഷ� �ക മാസം എ�യാെണ�ം

അറിയി�േമാ;



(ഡി) െക.എസ്.ഇ.ബി-യി� ശ�ളയിന�ി� മാസം െചലവി�� �ക എ� േകാടിയാെണ�ം ഇത്

എ� ഉേദ�ാഗ���ാണ് െകാ���െത�ം വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) ��ത �ാപന�ിെ� ഒ� മാസെ� വ�മാനം എ� േകാടിയാെണ�ം ഏെതാെ�

പ�തികളി� നി�മാണ് ��ത വ�മാനം ലഭി��െത��� വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(എഫ്) ��ത �ാപനം നിലവി�  �വ��ി��ത് ലാഭ�ിലാേണാ ന��ിലാേണാ;വിശദാംശം

െവളിെ���േമാ?

െക.എസ്.ഇ.ബി. നിയമനം

4776. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ഇ.ബി.  യിേല�് നിയമനം നട��തി�� ഏെത�ി�ം പി.എസ്.സി.  ലി�്

നിലവി�േ�ാ;  ത�ിക�ം എ��ം സഹിതം വിശദാംശ��  െവളിെ���േമാ;  ലി�ിെ�

കാലാവധി എ� തീ�ം;വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െക.എസ്.ഇ.ബി.-യി� ഇേ�ാ� കരാ� അടി�ാന�ി� ഉയ�� ത�ികകളി� ഉേദ�ാഗ��

േജാലി െച��േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഏെതാെ� ത�ികകളി�; േപ� സഹിതം വിശദാംശ��

െവളിെ���േമാ;

(സി) ദിവസ േവതന വ�വ�യി� വിവിധ ത�ികകളി� െക.എസ്.ഇ.ബി.-� ആെള നിയമി�ി�േ�ാ;

ഇേ�ാ� നിയമി� വ��േ�ാ; ഇതിെ� വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ;

(ഡി) എ�ി� ഇവ��് ന��� ദിവസേവതനം എ�യാണ്; ത�ിക സഹിതം വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) െക.എസ്.ഇ.ബി.-യി�  െചലവ് ���ലിെ� ഭാഗമായി എെ�ാെ� നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��ത്; വിശദമാ�േമാ?

മീ�� െട�ിംഗ് ആ�ഡ് �ാ�േഡ�ഡ് ലേബാറ�റി

4777. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) മീ�� െട�ിംഗ് ആ�ഡ് �ാ�േഡ�ഡ് ലേബാറ�റി�െട �വ��നം വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) ��ത ലേബാറ�റി� േവ�ി  2017-18  ബ�ജ�ി�  വകയി��ിയ �ക െചലവഴി�ാ�

സാധി�േവാ; ഇെ��ി� എ�െകാെ��് വ��മാ�േമാ?

ഓ�ൈല� ബി�ിങ്

4778. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) ൈവദ�തി വ��ി�  ഓ�ൈല�  ബി�ിങ് രീതി സാ���ികമാ�ിയി�േ�ാ;  ഓ�ൈല�  വഴി

ൈവദ�തി ചാ��് അട��വ�െട എ�ം വ��ി� വ��േ�ാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഓ�ൈല�  വഴി ബി�  െപ�െമ�് നട��തിന് അവേബാധ/േ�ാ�ാഹന പരിപാടി

നട�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഓ�ൈല� വഴി ൈവദ�തി ചാ�ജ് അട�േ�ാ� ഉപേഭാ�ാ���് ഏെത�ി�ം തര�ി��

ഇള�കേളാ, ആ��ല��േളാ ലഭി��േ�ാ; വിശദീകരി�ാേമാ?

ജലൈവദ�ത പ�തിക�െട നവീകരണം

4779. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ്

,, �ി.വി.രാേജഷ്

,, െക.വി.വിജയദാസ്

,, സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഗാ�ഹികാവശ��ി�ം വ�വസായ വാണിജ�ാവശ��ി��� ഊ��ം മിതമായ

നിര�ി� തട�മി�ാെത ലഭ�മാ�ാ� നട�ി വ�� �വ��ന�� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാനെ� ജലൈവദ�ത പ�തികളിെല  35-40  വ�ഷം പഴയ ജനേറഷ�  �ണി�ക�െട

നവീകരണ�ി�ം, പഴയ പ�തിക�െട �ന��ാരണ�ി�ം നവീകരണ�ി��� പ�തിക�െട

വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(സി) െക.എസ്.ഇ.ബി.�െട കീഴി�� ഡാ�ക�െട അ���പണിക�, ഡാം �ര�,  അടി�ാന

സൗകര�ം ഏ�െ���ക �ട�ിയ ���ിക��ായി സ��ാ�  നട�� �വ��ന��

എെ��ാമാെണ�റിയി�ാേമാ?

കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� അ�൪ െ�ൗ�് േകബിളിംഗ്

4780. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി�  ൈവദ�തി വിതരണ�ിന് എവിെടെയ�ാമാണ് �.ജി.സി  (  അ�൪ െ�ൗ�്

േകബിളിംഗ്) ഉ�െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �.ജി.സി -�� എ�ായിട�ളി�ം ആ�.എം.� (റിംങ് െമയി� �ണി�്) �ാപി�ി�േ�ാ എ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) � ജി സി -�� ഇട�ളി� ആ� എം � �ാപി�ാ�� �ണം എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� എവിെടെയ�ാം � ജി സി - �െ��ം അവിട�ളിെല�ാം ആ� എം �

�ാപി�ി�േ�ാ എ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ഇെ��ി� ആ� എം � �ാപി�ാ�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(എഫ്) ആ� എം � �ാപി�ാ�� സാ��ിക െചലവ് എ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?



ഇ േസഫ് േകരള പ�തി

4781. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഇ േസഫ് േകരള പ�തി�െട ല���െള �റി�് വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട ഭാഗമായി സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

ഒ��ാലം മ�ല�ി� �ാ��് മീ�� സംവിധാനം

4782. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഒ��ാലം നിേയാജകമ�ല�ിെല വിവിധ ഇല�ിക് െസ��കളി�  �ാ��്മീ��  സംവിധാനം

ഏ�െ����തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

അതിര�ി�ി ജലൈവദ�ത പ�തി

4783. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) അതിര�ി�ി ജലൈവദ�ത പ�തി സമന�യ�ി�െട നട�ാ�ണെമ�് സ��ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  പരി�ിതിെയ തക��െകാ�് വികസനം പാടി� എ� സ��ാറിെ� �ഖ�ാപിത

ല���ി� വി��മാ�േമാ ഈ തീ�മാനം എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) 160  െമഗാ വാ�് ൈവദ�തി�ായി  150  െഹ��  വന�മി െവളള�ി�  ��ി�ം വിലെ��

ൈജവൈവവിധ�ം തക��ം പ�തി േവ�� അഭി�ായ�ളളവ� സ��ാരി� തെ��േ�ാ എ�്

അറിയി�ാേമാ ;

(ഡി) എ�ി� ഇ�ാര�ം പരിേശാധി�േമാ;പ�തി നട�ാ��തിനായി സ��ാ�ം െക.എസ്.ഇ.ബി�ം

ഇതിനകം ൈകെകാ� നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ ?

ൈവദ�തപ�തികൾ

4784. �ീ.സി. ദിവാകര�

,, ആ�. രാമച��

,, �ഹ�ദ് �ഹസി� പി.

�ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ��ിരമായ ൈവദ�തി �റ� വില�് ലഭ�മാ��തിനായി സ�ീകരി� വ�� നടപടിക�

വിശദമാ�േമാ;



(ബി) �തിയ ൈവദ�തി േ�ാത�ക� കെ���തിനാ�� സ��ാരിെ� �മ�� വ��മാ�േമാ;

(സി) പവ�ഹൗ�കളി�  നി�് ൈവദ�തി ഉ�ാദനേശഷം �റ�് വി�� ജലം ഉപേയാഗി� െച�

പ�തിക� ആരംഭി��ത് സാധ�മാേണാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) കഴി� സ��ാരിെ� കാല�് േകരള�ി� ഉ�ായ ൈവദ�തി ഉ�ാദന�ം, ഈ സ��ാരിെ�

കാല�് േകരള�ി��ായ ൈവദ�തി ഉ�ാദന�ം അറിയി�േമാ;

(ഇ) കായം�ളം,  ന�ളം,  ���രം പ�തിക�  സം�ാന�ിന് �േയാജനെ����തിന്

സ�ീകരി�� നടപടിക� വ��മാ�േമാ?

�സരണ വിതരണ സംവിധാനം

4785. �ീ.പി.ടി. േതാമസ്

,, ൈഹബി ഈഡ�

,, സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) �സരണ വിതരണ സംവിധാനം വഴി നിലവി� എ� ശതമാനം ൈവദ�തിയാണ് ന�െ���ത്;

അത് എ�യായി �റ��തിനാണ് പ�തി ആവി�രി�ി�ളളത്;

(ബി) േകടായ മീ��ക�  മാ�ി �ാപി��തി�ം ഊ�� �മത �റ� ക�ികൾ മാ�ി

�ാപി��തി�ം ��ത�  വിതരണ �ാ�േ�ാ�മ�ക�  �ാപി��തി�ം കഴി�  20

മാസ�ി�ളളി� എ�് �േരാഗതി ൈകവരി�വാ� കഴി�െവ�് െവളിെ���േമാ?

ൈവദ�തി ഉ�പാദന�ം ഉപേഭാഗ�ം

4786. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നിലവിെല ൈവദ�തി ഉ�പാദന�ം ഉപേഭാഗ�ം ത�ി�� അ�രം �റ�ാ�

സ�ീകരി� നടപടിക� സംബ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ ;

(ബി) സം�ാനെ� ൈവദ�തി ഉ�പാദന േമഖലയി�  പാര�േര�തര ഊ�� േ�ാത�ക�െട

ഉപേയാഗം ആെക ഉ�പാദന�ിെ� എ� ശതമാനമാെണ�് കണ�ാ�ിയി�േ�ാ  ;  എ�ി�

അറിയി�േമാ;  പാര�േര�തര ഊ��േ�ാത�ക�  ഉപേയാഗെ����തിന് പ�തിക�

ആവി�രി�് നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ ?

ൈവദ�തി �ാമം പരിഹരി��തിനാ�ളള നടപടിക�

4787. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നിലവി� േലാഡ് െഷഡിംഗ് ഏ�െ���ിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� എ� െമഗാവാ�്

ൈവദ�തി�െട �റവാണ് ഇേ�ാ�  ഉ�ായി��ത്;  ഇത് പരിഹരി��തിനായി എെ��ാം



കാര��ളാണ് െച�ി��ത്; ഇതിനായി�� പ�തിക�ം കരാ�ക�ം എ�ാണ് നട�ിയി��ത്;

(ബി) സം�ാന ൈവദ�തി േബാ�ഡ് ദീ�ഘകാല അടി�ാന�ി�  ൈവദ�തി �ാമം

പരിഹരി��തിനായി എെ��ാം പരിപാടികളാണ് എ��ി��ത്;  ഇതി�  നി�ം എ�

െമഗാവാ�് ൈവദ�തിയാണ് ലഭ�മാ��ത്;  ഇത് എ�ാണ് �ട�ിയത്;  വിശദാംശ��

ന�കാേമാ;

(സി) നിലവി� സം�ാന�് �റേമ നി�ം ൈവദ�തി വാ��േ�ാ;  ഉെ��ി� എ� െമഗാവാ�്

ൈവദ�തിയാണ് വാ��ത്;  ഇ� സംബ�ി� കരാ�ക�  എ�ാണ് ആരംഭി�ത്;

വ��മാ�ാേമാ?

���നാട് നിേയാജക മ�ല�ിെല ൈവദ�തി�ശനം

4788. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ���നാട് നിേയാജക മ�ല�ിെല േകാലേ�രി പ�ണ�ി�

റബ�േതാ����ിടയി�െട�ം,  പാടേശഖര�ളി�െട�ം ൈവദ�തിൈല�  കട�േപാ����ലം

േനരി�� ൈവദ�തി���ിന് പരിഹാരം കാണാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ���നം ഫിഡറി�  നി�ം െമയി�  േറാഡി�െട ൈവദ�തി എ�ി�ണെമ� വ�ഷ�ളാ��

ആവശ��ിേ�� നടപടി സ�ീകരി�ാ�തിന് കാരണം വിശദമാ�ാേമാ?

വ�വസായ �ാപന���� ൈവദ�തി നിര�്

4789. േഡാ.എം. െക. �നീ�

�ീ.പാറ�� അ��

,, അ�� ഹമീദ് പി.

,, പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) വ�വസായ �ാപന���് ഏ� നിര�ിലാണ് ൈവദ�തി വിതരണം െച��ത്;വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��തായി ആരംഭി�� വ�വസായ���് �റ� നിര�ി� ൈവദ�തി ന��വാ� നിലവി�

വ�വ��േ�ാ;ഇെ��ി�  �തിയ വ�വസായ�െള ആക�ഷി��തിനായി �റ� നിര�ി�

ൈവദ�തി ലഭ�മാ�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

ൈവദ�തി േബാ�ഡിെ� സാ��ിക നില

4790. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ൈവദ�തി നിര�് വ��ി�ി�ണെമ�് ൈവദ�തി േബാ�ഡ് റ�േല�റി ക�ീഷേനാട്

ആവശ�െ��ി�േ�ാ;  ഇ� സംബ�ി�് േബാ�ഡ് �േ�ാ�് വ�ി�� നി�േ�ശ��



എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) ൈവദ�തി േബാ�ഡിെ� നിലവിെല സാ��ിക നില എ�കാരമാണ്;  ഈ സ��ാ�

അധികാര�ി�  വ� േശഷം ൈവദ�തി േബാ�ഡിെ� സാ��ിക നില െമ�െ��ി�േ�ാ;

വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) റ�േല�റി ക�ീഷ� നിര�് വ��നവ് പരിഗണി�േ�ാ� േബാ�ഡിെ� ലാഭ ന� കണ��ടി

കണ�ിെല��ാേണാ അ�ിമ തീ�മാനം ൈകെ�ാ��ത്?

സ��� ൈവദ�തീകരണം

4791. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) എ�ാ വീ�കളി�ം ൈവദ�തി എ�� രാജ�െ� ആദ� സം�ാനമാ�ി േകരളെ� മാ��തിന്

എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്;

(ബി) ഇതി�� �ണേഭാ�ാ�െള കെ��ാ� എെ��ാം നടപടിക� എ��ി��്;

(സി) ഇവ�െട ലി�് എ�് �സി�ീകരി�ാനാ�െമ�ാണ് ക���ത്;

(ഡി) സം�ാനെ� എ�ാ വീ�കളി�ം ൈവദ�തി ലഭ�മാ�� നടപടി എേ�ാ�  ���ിയാ�ാ�

കഴി�െമ�ാണ് ക���ത്;വ��മാ�േമാ?

െമ�ീരിയ�സിെ� അപര�ാ�ത �ലം െെവദ�തി കണ�� ന���തിന് കാലതാമസം

4792. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� െെവദ�തി കണ�� ന���തി�� െമ�ീരിയ�സിെ� അേലാ�്െമ�്

മ�് ജി�കെള അേപ�ി�് �റവാെണ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ജി�യി�  �ീ െഫ�സ് മീ�റിെ� �റവ് �ലം കണ��  ന�കാ�  പ�ാ� വിഷയം

��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത ജി�യിെല െമ�ീരിയ�സിെ� �റവ് നിക��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

വ��ി�വ�� െെവദ�തി ഉപേഭാഗം േനരിടാ� പ�തിക�

4793. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ�

,, ടി. വി. ഇ�ാഹിം

െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��

�ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) വ�ം വ�ഷ�ളി�  േകരള�ിെല െെവദ�തി ഉപേഭാഗം �തി�യ�െമ�ം,  െെവദ�തി ലഭ�ത

ഉറ�ാ�ിയിെ��ി�  േകരളം ��� െെവദ�തി �തിസ�ി േനരി�െമ��ളള േക� െെവദ�തി

അേതാറി�ി�െട പെ�ാ�താമത് െെവദ�േതാ�� സ�േ� റിേ�ാ��് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) െെവദ�തി ഉപേഭാഗം �തി�യ�േ�ാ�ം സം�ാന�് െെവദ�ത �ാപിത േശഷിയിെല

ആ�പാതിക വ��നവി�ാ� മറി കട�ാ�  എ�് പ�തിയാണ് സ��ാ�  വിഭാവനം

െച��ത്;വ��മാ�േമാ;

(സി) മഴെയ�ം �റ� നി� വാ�� െെവദ�തിെയ�ം ആ�യി� കഴി�� േകരള�ി� െെവദ�തി

�തിസ�ിെയ േനരിടാ�  ത�വിധം ��ത�  െെവദ�തപ�തിക�  �ാവ��ികമാ�േമാ;

വ��മാ�ാേമാ?

ൈവദ�തി�െട ഉപേഭാഗം

4794. �ീമതി �. �തിഭ ഹരി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

സം�ാന�് ദിവേസന�� ൈവദ�തി�െട ഉ�പാദനം  ,ഉപേഭാഗം എ�ിവ എ� �ണി�്

വീതമാെണ�ം ഓേരാ ഉ�പാദന േമഖലകളി�  നി�ം ഉ�പാദി�ി�� ൈവദ�തി�െട അളവ്

എ�യാെണ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

െെവദ�തി ഉ�പാദനം വ��ി�ി��തിനായി സ�ീകരി� നടപടിക�

4795. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം െെവദ�തി ഉ�പാദനം വ��ി�ി��തിനായി

സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാം; വിശദീകരി�ാേമാ?

എന�ജി മാേനജ് െമ�് െസ��

4796. േഡാ.എം. െക. �നീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) എന�ജി മാേനജ് െമ�് െസ�റിെ� ഭാഗമായ എന�ജി മാേനെ��് ഇ��ി���ിെ� േന�ത��ി�

എെ��ി�ം പരിപാടിക� സംഘടി�ി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� എ�െകാെ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എന�ജി മാേനജ് െമ�് െസ�റിന് റീജിയണ�  െസ��ക�  ആരംഭി��തി�� നടപടിക�

ഏത് ഘ�ം വെരയായി എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) എന�ജി മാേനജ് െമ�്െസ�റിെല േ�ാജ�ററ് എ�ിനീയ��് ന�കി വ�� േവതനം വളെര

�റവാണ് എ�ത് സ��ാരിെ� ��യി�െപ�ി�േ�ാ; േ�ാജ�ററ് എ�ിനീയ� - െ� േവതനം

വ��ി�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) എ�ജിനീയറിംഗ് ബി�ദധാരിക��് മ�് സ��ാ� ഏജ�സികളി� ന��� േവതനം എന�ജി



മാേനെ��് െസ�റിെല േ�ാജ�ററ് എ�ജിനീയ��് ന�കാ���ലം ഉ�തനിലവാര��

എ�ജിനീയ�മാ�  ഇവിെട േജാലി െച��തിന് ൈവ�ഖ�ം കാ��ത് സ��ാരിെ� ��യി�

െപ�ി�േ�ാ;

(ഇ) എന�ജി മാേനജ് െമ�് െസ�റിെ� ജി�ാതല ഓഫീ�ക� �വ��ി��േ�ാ; ഇെ��ി� എ�

െകാെ��് വ��മാ�ാേമാ;

(എഫ്) എന�ജി മാേനജ് െമ�് െസ�റിെല സാ�ഷ�ഡ് േപാ�റ�ക�  എ�യാണ്;  േ�ാജ�ററ്

�ാഫിെ� എ�ം എ�യാണ്; വിവര�� ഇനം തിരി�് ന��േമാ ?

േസാളാ� എന�ജി ഉപേയാഗ���് േ�ാ�ാഹനം

4797. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േസാളാ�  എന�ജിെയ ��തലായി ആ�യി��തിന് എെ��ി�ം സാേ�തികതട�ം

േനരി��േ�ാ; വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) േസാളാ� പാന� ഉപേയാഗി��തിന് േ�ാ�ാഹനമായി എെ��ാം ആ��ല��ളാണ് നിലവി�

ന�കിവ��ത്; വിശദമാ�ാേമാ?

സൗേരാ�� ൈവദ�തി

4798. �ീ.വി.ഡി.സതീശ�

,, സ�ി േജാസഫ്

,, വി.പി.സജീ��

,, എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഉ�� �തിസ�ി പരിഹരി��തിന് ഏ��ം ന� മാ��ം സൗേരാ�� ൈവദ�തി�െട ഉ�ാദനം

വ��ി�ി�കയാെണ�തിെ� അടി�ാന�ി� ആവി�രി� പ�തിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) ഇ�മായി ബ�െ�� േസാളാ� പാന� പ�തി വിജയ�ദമായി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) സൗേരാ�� പ�തിക�  േ�ാ�ാഹി�ി��തിെ� ഭാഗമായി ന��� സ�ിഡി �ക

വ��ി�ി�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ?

ഊ�� േ�ാത�ക�

4799. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) പാര�േര�ത ഊ�� േ�ാത�ക�െട �ഷണം സംബ�ി�് സർ�ാർ നയ�പീകരണം

നട�ിയി�േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ;



(ബി) �ന�പേയാഗസാ��ത���ം പാരി�ിതിക ���ളി�ാ��മായ ഊ�� േ�ാത�ക�

കെ���ത് േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്

വിശദീകരി�േമാ?

പാര�േര�തര ഊർ�ം

4800. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) പാര�േര�തര ഊർ��ിെ� സാ��തക�  േകരള�ി�  എ�മാ��െ��� പഠനം

നട�ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) അെനർ�് - െന ഉപേയാഗി�െകാ�് പാര�േര�തര ഊർ�ം ഉപേയാഗി�� രീതിക� ��ത�

ജനകീയമാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

പാര�േര�തര മാ���ി�െട�ളള െെവദ�തി ഉ�ാദനം

4801. �ീ.െക.�രളീധര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ��  സ��ാരിെ� കാല�് പാര�േരതര മാ���ി�െട എ� െമഗാവാ�് െെവദ�തിയാണ്

ഉ�ാദി�ി�ി��ത്;

(ബി) എ� �തിയ പ�തിക��് ��ത കാല�് �ട�ം �റി�വാ�  കഴി�  ;  വിശദാംശം

ന��േമാ;

(സി) ഇൗ സ��ാരിെ� കാല�് പാര�േര�തര മാ���ി�െട എ� െമഗാവാ�് െെവദ�തി

ഉ�ാദി�ി��തി�ളള പ�തിക�  ആരംഭി�െവ�് അറിയി�േമാ;  അതി�  എ�െയ�ം ��

സ��ാരിെ� കാല�് �ട�ം �റി�വയായി��?

ൈവദ�തി �ല��ാ�� അപകട�ൾ

4802. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ൈവദ�തി �ല��ാ�� അപകട�ളി�  പരിേ����വ��ം

മരണെ���വ�െട ��ംബ���ം എെ��ാം സഹായ�ളാണ് ഏ�െ���ിയിരി��ത്;

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ടി ആ��ല��� ലഭ�മാ��തിന് കാലതാമസം ഉ�ാ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ; ഉെ��ി�

എ�് പരിഹാര നടപടിക� സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ?

അ�യ ഊ�� േസവന േക���



4803. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�യ ഊ�� േസവന േക���െട ഉേ�ശ ല���� എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) െകാ�ാര�ര മ�ല�ി�  ��ത േക�ം ആരംഭി�� കാര�ം തീ�മാനമാേയാ;  അതിനായി

എ� അേപ�ക� ലഭി�; വിശദാംശ�� ന��േമാ?

വാമന�രം നിേയാജകമ�ല�ി� ൈവദ�തി ഓഫീ�ക�

4804. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) വാമന�രം നിേയാജകമ�ല�ി�  ൈവദ�തി വ��ി�കീഴി�  ഏെത�ാം ഓഫീ�കളാണ്

�വ��ി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) അതി�  വാടകെക�ിട�ി�  �വ��ി���ം സ��ം െക�ിട�ി�  �വ��ി���മായ

ആഫീ�ക�െട വിവരം ന�കാേമാ ;

(സി) വാടകെ��ിട�ളി�  �വ��ി�� ആഫീ�ക��് സ��മായി െക�ിടം നി��ി�� കാര�ം

പരിഗണനയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദവിവരം ന�കാേമാ?

െെവദ�തി േബാ�ഡിെ� വാ�ഷിക വ�മാനം

4805. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െെവദ�തി േബാ�ഡിെ�  2017-18  സാ��ിക വ�ഷെ� വ�മാനം എ� േകാടി

�പയാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) �തിദിനം എ� േകാടി �പ�െട െെവദ�തിയാണ് സം�ാന�ിന് �റ�് നി�ം വാ��ത്;

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) �തിവ�ഷം ലഭി�� വ�മാന�ിെ� എ� �കയാണ് േബാ�ഡിന് െചലവാ��ത്

വിശദമാ�ാേമാ?

കാസ�േകാട് ൈവദ�തി ഭവ�

4806. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കാസ�േകാട് ൈവദ�തി ഭവന് എേ�ാ�, ആരാണ് തറ��ി�െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിന് എ� �പ�െട ഭരണാ�മതിയാണ് ഉ�െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ���ി�െട കരാ� ആ��ാണ് ന�കിയെത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ���ി എേ�ാഴാണ് �ട�ിയെത�ം,  എേ�ാ�  തീ൪�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�ം

വ��മാ�ാേമാ;



(ഇ) ���ി�െട കാലാവധി എ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(എഫ്) ഈ ൈവദ�തി ഭവനി� ഏെത�ാം ഓഫീ�കളാണ് �വ��ി�ക എ�് വ��മാ�ാേമാ?

കാസ�േഗാഡ് ൈവദ�തി ഭവ�

4807. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ൈവദ�തി ഭവ�  നിലവി�  എവിെടയാണ് �വ��ി��ത്;  വാടകയിന�ി�

വ�ഷ�ി� എ� �പ ഇതിനായി െചലവഴി���്; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ൈവദ�തി ഭവന് സ��മായി െക�ിടം നി��ി��തി�� നടപടിയായി�േ�ാ; ഈ ���ി�െട

തറ��ിട� നട�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(സി) എ�ി� തറ��ിട� കഴി�ി�ം ���ി �ട�ാതിരി�ാ�ളള കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) നടപടിക� ���ീകരി�് ���ി എ�് �ട�ാനാ�ം എ�് അറിയി�ാേമാ?

പിലാ�റയി� െക.എസ്.ഇ.ബി. െസ�� ഓഫീസ്

4808. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ക��  ജി�യിെല പിലാ�റ േക�മാ�ി �തിയ െക.എസ്.ഇ.ബി.  െസ��  ഓഫീസ്

ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ഇവിെട െസ�� ഓഫീസ് �ട��തിന് എെ��ി�ം പഠനം െക.എസ്.ഇ.ബി. നട�ിയി�േ�ാ;

വിശദാംശം ന��േമാ?

െക.എസ്.ഇ.ബി.സ�്േ�ഷ�കളിെല ജീവന�ാ�

4809. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െസ���  ഇല�ിസി�ി െറ�േല�റി അേതാറി�ി�െട നി�േ�ശ �കാരം െക.എസ്.ഇ.ബി.

ലിമി�ഡിെ�  33  െക.വി സ�്േ�ഷ�കളി� ഒ� ഷി�ി� എ� െതാഴിലാളിക� േവണെമ�ം

��ത െതാഴിലാളിക�െട േയാഗ�ത എ�ായിരി�ണെമ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െസ��� ഇല�ിസി�ി െറ�േല�റി അേതാറി�ി�െട നിയമ �കാരം 750 െക.വി.എ �് �കളി�

�മത�� �ാ�േ�ാ�മ�ക�  �വ��ി�ി�ാ�  ��വ�ഷെ� �വ��ിപരിചയം ഉ�

ഡിേ�ാമ േഹാ�ഡ�ം അയാെള സഹായി�ാ�  �റ�ത് ��് ഐ.ടി.ഐ േഹാ�ഡ�ം

േവണെമ�്ബി1-17175/2004/സി.ഇ.ഐ,  തി�വന��രം തീയതി  18.09.2004ന��

പരിപ�ം �കാരം നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ;  എ�ി�  ആയത�സരി�് സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ��ാമാണ്; വിശദമാ�േമാ;



(സി) െക.എസ്.ഇ.ബി ലിമി�ഡിെ�  33  െക.വി സ�്േ�ഷ�കളി�  വ�ഷ�ളായി േജാലിെച��

ഐ.ടി.ഐ േയാഗ�ത�� ഉേദ�ാഗാ��ികെള മാ�ി പകരം ഡിേ�ാമ േയാഗ�ത��

ഉേദ�ാഗാ��ികെള നിയമി�ാ� നി�േ�ശം ന�ിയി�േ�ാ;എ�ി� ഉ�രവിെ� പക��് സഹിതം

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) 33 െക.വി സ�്േ�ഷ�കളി� �ര�െയ ക�തി ഒ� സമയം ഒ�ി� ��ത� ജീവന�ാ�െട

സാനിധ�ം േവണം എ�് ആവശ�െ��് ��് െക.എസ്.ഇ.ബി.  ഉ�ത അധികാരിക� റിേ�ാ��്

ന�കിയി�േ�ാ; എ�ി� ആയതി� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാമാണ്;

(ഇ) എ�ി� േമ� �ചി�ി�ി�� സാഹചര��ളി�, വ�ഷ�ളായി േജാലി െച� വ�� �വ��ി

പരിചയ�� ഐ.ടി.ഐ േയാഗ�ത�� ഉേദ�ാഗാ��ികെള നിലവി� അവ�െട േജാലി സമയം

െവ�ി�റ�ാെത �ടരാ�  അ�വദി��തിന്ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�്

വ��മാ�േമാ?

ൈമലാ�ി സബ് േ�ഷ�

4810. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ ്  220  KV  ൈമലാ�ി സബ് േ�ഷനിേല�് എവിെട നി�ാണ് ൈവദ�തി

വ��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) അയ�  സം�ാന�ളി�  നി�് ഈ സബ് േ�ഷനിേല�് ൈവദ�തി വിതരണ�േ�ാ എ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േകരള�ിെല ഏെത�ാം ജി�കളാണ് അയ�  സം�ാന�ളിെല ൈവദ�തി കി�ാെത

േകരള�ിെല ൈവദ�തിമാ�ം ആ�യി�് �വ��ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ:

(ഡി) ക�ണാടകയി�  നി�് കാസ�േഗാഡ് ജി�യിേല�് ൈവദ�തി എ�ി��തിന് പ�തി�േ�ാ

എ�ം എ�ി�  ഈ പ�തി ഇ�വെര നട�ിലാ�ാ�  കഴിയാ�െത�െകാ�ാെണ�ം

വ��മാ�ാേമാ?

��നാ�ിെല ആർ. �േളാ�ി�ം കായൽ പാടേശഖര�ി�ം േവാൾേ�ജ് �ാമം

4811. �ീ.േതാമസ് ചാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

��നാ�ിെല ആർ.  �േളാ�ി�ം,  കായൽ പാഠേശഖര�ി�ം േവാൾേ�ജ് �ാമം �ലം പ�ിങ്

�ിരമായി �ട��ത് �ഷി�െട �ഗമമായ നട�ി�ിന് തടസ��ാ��ത്

��യിൽെപ�ി�േ�ാ ; എ�് േ�ാ�ിൽ 66 െക.വി. സബ് േ�ഷൻ �ാപി�� നടപടി�െട

�േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ?

അസി��് എ�ിക��ീവ് എ�ിനീയ� (ഇല�ി��) ത�ികയിേല�� െ�ാേമാഷ�



4812. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ഇ.ബി. ലിമി�ഡിെല അസി��് എ�ിക��ീവ് എ�ിനീയ� (ഇല�ി��) ത�ികയി�

നിലവി� എ� ഒഴി�കളാ��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) 2015 ന് േശഷം ��ത ത�ികയിേല�് അസി��് എ�ിനീയ� (ഇല�ി��) ത�ികയി�

നി�ം െ�ാേമാഷ� ന�കാ�െത�െകാ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) അസി��് എ�ിക��ീവ് എ�ിനീയ� (ഇല�ി��) ത�ികകളിെല ഒഴി�ക� െ�ാേമാഷ� �ലം

നിക��തിന് േബാ�ഡ് എെ��ി�ം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ��ത ത�ികയിേല�� െ�ാേമാഷ�  നടപടിക�  എ�േ��് ���ീകരി�െമ�്

വിശദമാ�േമാ?

െക.എസ്.ഇ.ബി യി� കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല ഒഴി�ക�

4813. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

െക.എസ്.ഇ.ബി യി�  നിലവി�  കാസ�േഗാഡ് ജി�യി�  എ� ഒഴി�ക�  വിവിധ

ത�ികകളിലായി നിലവി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;  ടി ഒഴി�ക�  നിക�ാ�  നടപടിക�

സ�ീകിരി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

െക.എസ്.ഇ.ബി.ലിമി�ഡിെല അസി��് എ�ജിനീയ� (ഇല�ി��) ത�ിക

4814. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ഇ.ബി.  ലിമി�ഡിെല അസി��് എ�ജിനീയ�  (ഇല�ി��) ത�ിക�െട

സാ�ഷ�ഡ് െ�ംഗത് എ�ിെ� അടി�ാന�ിലാണ് കണ�ാ�ിയിരി��ത്

എ�റിയി�ാേമാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ��ത �ാപന�ിെല ടി ത�ിക�െട പി.എസ്.സി ഓ�� ക�ാ�, പി.എസ്.സി ഇ� സ��ീസ്

ക�ാ�,  ഡിേ�ാമ �േമാഷ�  ക�ാ�,  ഐ.ടി.ഐ െ�േമാഷ�  ക�ാ� എ�ീ വിഭാഗ�ളിെല

സാ�ഷ�ഡ് െ�ംഗ�ം വ��ിംഗ് െ�ംഗ�ം തരംതിരി�് അറിയി�േമാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ഈ ത�ിക അ�വദി�ി�� ഓഫീ�ക�െട േപ�ം അവി�െ� സാ�ഷ�ഡ് െ�ംഗ�ം വ��ിംഗ്

െ�ംഗ�ം അ�സരി�� വിശദമായ കണ�ക� അറിയി�േമാ?

െക.എസ്.ഇ.ബി. �െട േ�ാ��സ് & െഗയിംസ് ടീ�ക�

4815. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) െക.എസ്.ഇ.ബി.�് ഏെതാെ� ��ഷ,  വനിതാ േ�ാ��സ് ആൻഡ് െഗയിംസ് ടീ�ക�

നിലവി��്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) അത് ല�ി�ി�ം വിവിധ െഗയിംസി�ം ��ത� ന� നിലവാര�� േ�ാ��സ് താര�െള നിയമി�്

േകരള�ിെ� കായികയശ�് ഉയ��വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) േകരള�ി� വിവിധ തര�ി�� േ�ാ��സ് ആൻഡ് െഗയിംസ് താര�� യാെതാ� ജീവിത

മാ���ം ഇ�ാെത േജാലിയി�ാെത അല��ത് �ടി കണ�ിെല��് െക.എസ്.ഇ.ബി.  യിൽ

അടിയ�ിരായി ഓേരാ വ�ഷ�ം ഓേരാ െഗയിമി�ം േവ� എ�ം ആ�കെള നിയമി�ാ� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

അെന��്

4816. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) അെന��് വി�ലീകരി�വാ� സ��ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;വിശദമാ�ാേമാ?

(ബി) സൗേരാ���ി�  നി�ാണ് നാെള�െട ഊ��ാവശ�ം പരിഹരി�െ���ത് എ�ിരിെ�

സൗേരാ�� പ�തിക� ��ത� വ�ാപി�ി��തിന് സ��ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ി� വിശദ

വിവരം ന�കാേമാ;

(സി) ഈ സ��ാ�  വ�േശഷം ��ത പ�തി�െട കാര��ി�  എെ��ാം വി�ലീകരണ

�വ��ന�ളാണ് ഏെ���ി��ത്? വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

ഇല�ിസി�ി ഡ��ിയിന�ി� പിരിെ���� �ക

4817. �ീ.െക.�രളീധര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 1963-  െല േകരള േ��് ഇല�ിസി�ി ഡ��ി ആ�് �കാരം െക.എസ്.ഇ.ബി.  2015-16,

2016-17,  2017-18  കാലയള�കളി�  എ� �പയാണ് ഇല�ിസി�ി ഡ��ിയായി

പിരിെ���ി��ത്;വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത �ക സ��ാ� ഖജനാവി� അട��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ൈവദ�തി �ാമം

4818. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കാലവ�ഷം �റ���ലം സം�ാനം ക�� ൈവദ�തി �ാമ�ിേല�്

നീ��േ�ാ;വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഉെ��ി� ഇതി�� കാരണ�� എെ��ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ;



(സി) ��ത �തിസ�ി തരണം െച��തിന് സ�ീകരി�� നടപടിക�  എെ��ാെമ�്

വിശദമാ�ാേമാ?

അസി��് എ�ിനീയ� ത�ികയിേല�� ഉേദ�ാഗ�യ�ം

4819. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െക.എസ്.ഇ.ബി. സബ്എ�ിനീയ� ത�ികയി� നി�് അസി��് എ�ിനീയ�

ത�ികയിേല��  50%  ഉേദ�ാഗ�യ� ക�ാ�യി�  നിലവി�  എ� ഒഴി�ക�  ഉെ��്

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) െ�ാേമാഷ� സംബ�ി� ബ�.േകരള ൈഹേ�ാടതിയിെല WPC7964/2017 എ� േകസിെല

വിധി�് നിലവി� േ� ഉ�ര�ക� ഉേ�ാ;

(സി) ��ത േകാടതിവിധിയ�സരി�് സീനിയറായവെര ഒഴിവാ�ി �നിയറായ ഒ� വ��ി�മാ�ം

െ�ാേമാഷ� ന�കിയി�േ�ാ; എ�ി� എ�െകാ�ാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) േകാടതി വിധി വ�് ��് വ�ഷമായി�ം ഒഴി�ക� പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച�ി�ിെ�� വ�ത

��യി�െ��ി�േ�ാ; ഇതി�� കാരണം വ��മാ�ാേമാ?

പവ� �ിഡ് േകാ�പേറഷെ� ടവ� ൈലനിന് സമീപം െക�ിടം

4820. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) എറണാ�ളം ജി�യിെല ���ടി �ാമപ�ായ�ി�  �വ��ി�� ഐ�റി പ�ിക്

ൈല�റി�േവ�ി പവ�  �ിഡ് േകാ�പേറഷെ� ടവ�  ൈലനി� സമീപം െക�ിടം

നി��ി�വാ�� അ�വാദ�ി� സമ��ി� അേപ� പരിഗണനയി� ഉേ�ാെയ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത അേപ�യി� എ�് നടപടി സ�ീകരി� എ�് വ��മാ�ാേമാ?

അ�� മ�ല�ിെല മാേ�� ���ി� സ��� ൈവദ�തീകരണം

4821. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) അ��  മ�ല�ിെല േച�ം പ�ി�റം പ�ായ�ിെല മാേ��  ���ിേല�് സ���

ൈവദ�തീകരണ�ി� ഉ�െ���ി ഗാ�ഹിക കണ�� ന���തിേല�് സ�ീകരി� നടപടിക�

വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) ��ത ആവശ��ിേല�് ടവ� �ാപി��തിന് സൗജന�മായി �ലം ലഭ�മായി�േ�ാ എ�്

വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) ��ത ���ി ആരംഭി��തിന് ഫ�് ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാ എ�് വിശദമാ�ാേമാ ;



(ഡി) ��ത ���ി എ�് ആരംഭി�െമ�് വിശദമാ�ാേമാ ?

ൈവദ�തി േബാ�ഡിെല സാ��ിക �തിസ�ി

4822. �ീ.െക.സി.േജാസഫ്

,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�

,, െക.�രളീധര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ�േശഷം ആ��ണ�ി��ായ ��തരമായ പാളി��ലം ൈവദ�തി

േബാ�ഡ് വ� സാ��ിക �തിസ�ിയിലാെണ� ആേ�പം വാ�വമാേണാ ;

(ബി) ��ത �തിസ�ി തരണം െച��തിനായി എെ�ാെ� കാര��ളാണ് േബാ�ഡ്

നട�ിലാ��ത്;

(സി) േക� �ളി�  നി�ം സ�കാര� ൈവദ�തി നിലയ�ളി�  നി�ം �തിമാസം എ� െമഗാവാ�്

ൈവദ�തിയാണ് നിലവി� സം�ാന�ിന് ലഭി��ത്;

(ഡി) ഈയിന�ി� ൈവദ�തി വാ��തിന് േബാ�ഡ് 2017-18 സാ��ികവ�ഷം ഇ�വെര എ�്

�ക �ട�ി ;എെ��ി�ം �ക �ടി�ിക�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

സഹകരണ വിജിലൻസ്-ആഡി�് വിഭാഗ�ൾ

4823. �ീ.അ�പ് േജ�ബ്

,, തി�വ�� രാധാ���

,, വി.ടി.ബ�റാം

,, അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സഹകരണ സംഘ��െട ആഡി�് വിഭാഗെ� ശ�ിെ����തിന് സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�

വ��മാ�േമാ;

(ബി) സഹകരണ വിജില�സിെ� �വ��നം വിലയി��ിയി�േ�ാ;  ��ത അേന�ഷണ സംഘം

ന��� റിേ�ാ��കളിേ�� സമയബ�ിതമായി നടപടി സ�ീകരി��തിന് നി�േ�ശം ന��േമാ?

സഹകരണ ബാ�ക�െട ആ�നികവ��രണം

4824. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സഹകരണ േമഖല�െട ആ�നികവ��രണ�ിന് എെ��ാം ക�� പ�തിക�

ആവി�രി�ി��്; വിവരി�േമാ;

(ബി) സഹകരണ ബാ�കെള വാണിജ�ാടി�ാന�ി�  ���  തല�റ ബാ�ക�മായി കിടപിടി��

വിധം സ�മാ�വാ� �മി�േമാ;



(സി) ഇതിനായി എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ?

സ��� പണയ വാ�ാ ത�ി�്

4825. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ���ത�  നാളി�വെര സം�ാന�് എ� സഹകരണ

സംഘ�ളി� സ��� പണയ വാ�ാ ത�ി�് നട�ി�െ��് അറിയി�േമാ; ഏ��ം ��ത� ത�ി�്

നട�ി��ത് ഏത് ജി�യിലാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) സ���പണയ വാ�ാ ത�ി�് നട�ിയ എ� േപ�െ�തിെര േകെസ��ി�െ��ം ഇതി� എ�

േപെര ശി�ി�െവ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ�രം ത�ി�ക�  തട��തിന് സ��ാ�  സ�ീകരി�ാ�േ�ശി�� നടപടിക�

എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�േമാ?

സഹകരണബാ�കളിെല വാ�ാ�ടി�ിക�െട തിരി�ടവ്

4826. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വിവിധ സഹകരണബാ�കളി�  നി�ം േലാ�  എ��് �ടി�ികയായി,  ജ�ി

നടപടിക�ം മ�ം േനരി�� പാവെ�� ജന�െള സഹായി�ാ�, പലിശ ഒഴിവാ�ിെ�ാ�് �ത�

തിരി�ട�ാ� തവണ അ�വദി�് ന��� ഏെത�ി�ം പ�തി നിലവി�േ�ാ;

(ബി) ഇെ��ി� കടബാധ�ത�� പാവെ�� ജന���് സാധി�� രീതിയി� േലാ� തിരി�ട��

സംവിധാനം നട�ിലാ�ി അവെര ര�ി�േമാ; വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ?

നവേകരളീയം �ടി�ിക നിവാരണ പ�തി

4827. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സഹകരണ വ��ിെ� നവേകരളീയം �ടി�ിക നിവാരണ പ�തിയി�  ഏെത�ാം

ബാ�കെളയാണ് ഉ�െ���ിയിരി��െത�് അറിയി�ാേമാ ;

(ബി) കാ�ഷിക �ാമ വികസന ബാ�കളി� നി�ം വാ� എ��് കിടി�ികയായവ��് ഈ പ�തി�െട

�േയാജനം നിലവി� ലഭി��േ�ാ;

(സി) സഹകരണ കാ�ഷിക �ാമവികസന ബാ�ക�  �ടി�ിക നിവാരണ പ�തി ആവി�രി�്

അംഗീകാര�ിന് സമ��ി�ി�േ�ാ;ഇെ��ി�  സ��ാ�  ��ൈക എ��് കാ�ഷിക �ാമ

വികസന ബാ�കെള �ടി ഉ�െ�ാ�ി�് �ടി�ിക�ാ��് ആശ�ാസം ന���തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ ; വിശദാംശ�� ന��േമാ?



വിദ�ാലയ�ളി� പ�ാ�ല സൗകര�വികസനം

4828. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വിദ�ാലയ�ളി�  പ�ാ�ല സൗകര� വികസന�ിനായി സഹകരണ വ��്

അധി�ത�െട നി�േ�ശ�കാരം സമ��ി� ആവശ���  പരിഗണി�ാ�

െെവ��െത�െകാെ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ പ�തി എേ�ാ� നട�ിലാ�ാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

�ാഥമിക കാ�ഷിക സഹകരണ സംഘ�� ന�� സഹായ��

4829. �ീ.പി. ഉ�ി

,, ��ഷ� കട��ി

,, ആ�. രാേജഷ്

�ീമതി.വീണാ േജാ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ാമ സ�ദ് വ�വ��െട ഉ�ാരണെമ� �ാഥമിക കാ�ഷിക സഹകരണ സംഘ��െട ല��ം

നിറേവ��തിന് സ�ാ�യ സഹായ സംഘ�െള േ�ാ�ാഹി�ി��തി� ന�കി വ��

സഹായ�� എെ��ാമാണ്;

(ബി) ഭ�� �ര�ാ പ�തി�െട ഭാഗമായി െന��ഷി�് �േത�കം േ�ാ�ാഹനം ന�കാ�

എെ��ാം ഇടെപട�ക� സംഘ�� നട���്;

(സി) പലിശ രഹിത വാ� ന��ക,  കാ�ഷിേകാപകരണ��  വാ�ി മിതമായ വാടക� ന��ക

�ട�ിയ �വ��ന�� ഫല�ദമായി നട��േ�ാ;

(ഡി) സ�യം സഹായ സംഘ�ളി�െട കാ�ഷിക സം�രണ �ണി�ക�  �ാപി��തി� ന�കി

വ�� സഹായ�� എെ��ാമാണ്?

ക�സ�മ� െഫഡ്

4830. �ീ.പി.െക.ബഷീ�

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ

സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�സ�മ�  െഫഡിെ� േന�ത��ി�  എെ��ാം സംരംഭ�ളാണ് �വ��ി�് വ��ത്  ;

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇവയി�  �വ��നലാഭം േനടിയ സംരംഭ��  ,ന��ി�  �വ��ി�� സംരംഭ��

ഏെത�ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ ;

(സി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി� േശഷം ഓേരാ സംരംഭ��ം േനടിയ ലാഭം/ന�ം ഇവ



സംബ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ ;

(ഡി) ക�സ�മ�  െഫഡിെ� �വ��നം വി�ലെ����തിനായി സ�ീകരി�ി�ളള നടപടിക�

എെ��ാമാണ് വ��മാ�േമാ ;

(ഇ) സം�ാനെ� വില�യ�ം പിടി�് നി���തിന് ക�സ�മ�  െഫഡിെ� േന�ത��ി�

എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളത്;വ��മാ�േമാ ?

വാമന�രം നിേയാജകമ�ല�ിെല നീതി േ�ാ�ക�

4831. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വാമന�രം നിേയാജകമ�ല�ി� എ� നീതി േ�ാ�ക� �വ��ി���് ; വിശദ വിവര��

ന�കാേമാ ;

(ബി) മ�ല�ി� നീതി േ�ാ�ക� ഇ�ാ� പ�ായ�ക� ഉേ�ാെയ�് അറിയി�േമാ?

(സി) എ�ി� അവിെട നീതി േ�ാ�ക� ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സ��� പണയ വാ� ന��� സഹകരണ ബാ�ക�

4832. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േകാട് ജി�യി�  സ��� പണയ വാ� ന��� സഹകരണ ബാ�ക�

ഏെത�ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സ��� പണയ വാ� ന��� ബാ�ക�െട ഭരണഘടനയി�  ഇ�രം വാ�െയ�റി�്

പറ�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഭരണഘടനയി� സ��� പണയ വാ�െയ�റി�് പറയാ� ഏെത�ി�ം സഹകരണ ബാ�ക�

സ��� പണയം സ�ീകരി�് വാ� ന�കാ�േ�ാ;

(ഡി) ഇത് നിയമവി��മാെണ�ി�  ഇ�രം �ാപന��െ�തിെര എ�് നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ക എ�് വ��മാ�ാേമാ?

പ�ികജാതി പരിവ��ിത ൈ��വ വിഭാഗ�ാ�െട വാ� �ടി�ിക

4833. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ

സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2006 മാ��് 31ന് ��പ് തിരി�ടവ് കാലാവധി കഴി� പ�ികജാതി പരിവ��ിത ൈ��വ

വിഭാഗ�ാ�ാ� എ�� സം�ാന സഹകരണ �ാപന�ളിെല 50000 �പ വെര�� വാ�

�ടി�ിക എ�തി ത��തിന് തീ�മാനി� ഉ�രവ് എ�േ�താണ്;  ഇ�സംബ�ി�്

ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;



(ബി) �ീ.  ഡബ�.  അേശാക�, �ാേ�ാ�ം േറാഡരിക�് വീട്  ,പര�ാറ പി.ഒ  ,വി�ര എ�യാ�

തി�വന��രം ജി�ാ സഹകരണ ബാ�് വി�ര ശാഖയി� നി�ം 569 ന�� ക�സ�മ� വാ�

29.03.2001�  എ��തി�  ഉ�ായി�� �ടി�ിക ��ത ഉ�രവിെ� അടി�ാന�ി�

എ�തിത�ിയി�േ�ാ; ഇെ��ി� ഇത് സംബ�ി� അേപ�യി� എ�് നടപടി സ�ീകരി�;

(സി) േലാ� എ�തി���തിെല കാലതാമസം േനരി�തിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ?

സഹകരണ റി�് ഫ�് പ�തി

4834. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സഹകരണ റി�് ഫ�് പ�തി�െട വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ?

(ബി) ��ത പ�തി�െട ആ��ല�ം വാ�ാ�ാര� മരണെ��ാ� ആ വിവരം ആ�ിത� ബാ�ി�

അറിയി�കഴി�ാ�  സമയ ബ�ിതമായി ആ�ിത��് ലഭി��തിനായി സ�ീകരി�ി��

നടപടിക� വിശദമാ�േമാ?

റി�് ഫ�്

4835. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം റി�് ഫ�് ആ��ല�ം അ�വദി�ണെമ�്

ആവശ�െ��് എ� അേപ� ലഭി�െവ�ം എ�െയ�ം തീ��ാ�ിെയ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) റി�് ഫ�് ആ��ല�ം അ�വദി��തിെല മാനദ��� എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഗ�രതര േരാഗ�ിന് ചികി�യി��വ��ം, വാ� �ടി�ിക 1 ല��ി� ��ത� ഉ�വ��ം,

അവ�െട സാ��ികാവ� പരിേശാധി�് റി�് ഫ�് ആ��ല�ം ലഭ�മാ��തിന് ഇള�ക�

ന��� കാര�ം സ��ാ� പരിഗണി�േമാ?

സഹകരണ വ��ിെല അസി��് രജി�ാ� ത�ികകളിെല ഒഴി�ക�

4836. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സം�ാന�് സഹകരണ വ��ിെല വിവിധ �ാപന�ളി� അസി��് രജി�ാ�മാ�െട എ�

ഒഴി�ക� ഉെ��് ജി�ക� തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ?

സഹകരണ �ാപന��െട �വ��ന�� വ�ാപി�ി��തിന് നടപടി

4837. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ�

,, െക. ദാസ�



,, പി.െക. ശശി

,, സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� സഹകരണ �ാപന��െട �വ��ന�� വ�ാപി�ി��തിനായി സ��ാ�

�മി പാ��ിന് ലഭ�മാ��തിന് നിലവി�� നടപടി�മ�� എെ��ാമാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) സ�കാര� സംരംഭ���് ന��� പരിഗണന�ം േവഗത�ം ആ��ല��ം സഹകരണ

�ാപന���് ലഭി��ിെ�� ആേ�പം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) സം�ാന�് �വ��ി�� വിവിധ തര�ി�� സഹകരണ �ാപന���് വിവിധ

േ�ാജ�ക�  നട�ിലാ��തിനായി �ല ലഭ�ത ഉറ� വ���തിനാവശ�മായ വ�� തല

ഇടെപട�  നട��തി�ം െപാ�വായ തീ�മാന��  െെകെ�ാ��തി�ം നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) സ�കാര� വ� ന�ായ വില�് വാ��തിന് സംഘ���് സാ��ിക സഹായ�ം �റ�

പരിശ�് വാ�ാ സൗകര��ം ലഭ�മാ��തിനാവശ�മായ തീ�മാന�� െെകെ�ാ�േമാ?

ഒ��ാലം മ�ല�ിെല െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. െപ�ഷ� വിതരണം

4838. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സഹകരണ ബാ�ക�  വഴി�� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  െപ�ഷ�  വിതരണം ���ിയാേയാ;

എ� േപ��് െപ�ഷ�  ന��ക��ായി;  എ� �ക ഇതിനായി െചലവഴി�;  വിശദാംശം

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. െപ�ഷ� വിതരണം െച��തിനായി ഒ��ാലം അസം�ി മ�ല�ിെല

ഏെത�ാം സഹകരണ ബാ�കെളയാണ് �മതലെ���ിയി��ത്;  ഓേരാ ബാ�ം എ�

െപ�ഷ�കാ��് െപ�ഷ� ന��ക��ായി; എ� �ക ന�കി; വിശദാംശം ന�കാേമാ?

വിേദശ വിേനാദ സ�ാരികെള ആക�ഷി��തിന് അ�ാരാ� �ചരണ പരിപാടി

4839. �ീ.സി.മ��ി

,, പി.െക.അ� റ�്

,, പി.ബി. അ�� റ�ാ�്

,, ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിേദശ വിേനാദ സ�ാരികെള ആക�ഷി��തിനായി അ�ാരാ� �ചരണ പരിപാടി

സംഘടി�ി�വാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഏെത�ാം രാജ��ളി� �ചരണം നട��തിനാണ് ഉേ�ശി��ത്;

(സി) േകരള�ിെ� പാര�ര��ം ൈപ�ക�ം മ�് രാജ��ളി� എ�ി�വാ� ഇതി�െട സാധ�മാേണാ



എ�ത് വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

വിേദശ വിേനാദസ�ാരികെള ആക�ഷി�ാ� േ�ാജ�ക�

4840. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി

,, ആ�ണി േജാ�

,, പി.ടി.എ. റഹീം

,, എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിേദശ വിേനാദസ�ാരിക�െട എ�ം പരിമിതമാെണ�ത് പരിഗണി�് ��ത

വിേനാദസ�ാരികെള ��തലായി ആക�ഷി��തിന് എെ��ി�ം പ�തി�േ�ാ  ;

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െെ�സ് ��് �റിസം,  െെപ�ക �റിസം,  കായ� �റിസം  ,ആ��േവദ �റിസം �ട�ി വിേദശ

വിേനാദസ�ാരികെള ആക�ഷി�ാ�  പര�ാ�മായ സംരംഭ��  സമയബ�തിമായി

���ിയാ�വാ�ം ��ത േ�ാജ�ക�  അ�ാരാ� തല�ി�  വിപണനം നട�ാ�ം

െച�വ�� �വ��ന�� എെ��ാം;വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) വിേനാദസ�ാര േക��� ��ിയായി പരിപാലി��തി�ം േറാഡ്, താമസ സൗകര�ം �തലായ

പ�ാ�ലസൗകര���  വികസി�ി��തി�ം സ�ീകരി� �വ��ന��

എെ��ാെമ�്അറിയി�ാേമാ?

�റിസം േമഖലയിെല െതാഴിലവസര��

4841. �ീ.അ�� �കാശ്

,, പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �റിസം േമഖല�് ആവശ��� മാനവ വിഭവേശഷിെയ�റി�് വ��ിെ� േന�ത��ി� എെ��ി�ം

പഠന�� നട�ിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� പഠനം നട�ിയ ഏജ�സി ഏെത�ം ഏ� വ�ഷമാണ്

പഠനം നട�ിയെത��� വിവര�� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) പഠനം നട�ിയി�െ��ി� പഠന റിേ�ാ��ിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) �റിസം േമഖലയിെല െതാഴിലവസര��  വ��ി�ി��തിന് ഏെത�ി�ം ക�� പ�തിക�

നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദമാ�േമാ?

�റിസം േക���െട നവീകരണ�ം �തന പ�തിക�ം

4842. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) സം�ാനെ� മിക� �റിസം േക���െട നവീകരണ�ിനായി സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ��ാമാണ്;

(ബി) ഓേരാ ജി�യിെല�ം മിക� �റിസം േക��ളി�  അടി�ാന സൗകര���  വ��ി�ി�്

മിക��വയാ�ാ�  ഡി.ടി.പി.സി.  ഉ�െ�െട�� ഏജ�സിക�  എെ��ാം നടപടിക�

സ�ീകരി�ി��്;

(സി) �റിസം േമഖലയി�  നി�ം റവന� ഇന�ി�  ലഭി�� �ക�െട വിശദാംശ��  ജി�ാ

അടി�ാന�ി� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) വിേനാദ സ�ാര േമഖലയി� �േ�ാ�് വ�� �തന പ�തിക�  എെ��ാമാെണ�്

അറിയി�േമാ?

െമഡി�� �റിസം

4843. �ീ.ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െമഡി�� �റിസ�ിെ� സാധ�ത വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) െമഡി�� �റിസം വി�ലീകരി��തിെ� ഭാഗമായി എെ��ാം ക�� പ�തികളാണ് സ��ാ�

ആവി�രി�് നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി��ത്;വ��മാ�േമാ?

അന�സം�ാന വിേനാദസ�ാരിക�െട എ�ം

4844. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ

സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല ആഭ��ര വിേനാദസ�ാരികളി� അന�സം�ാന�ളി� നി��വ�െട എ�ം

വളെര �റവാെണ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) തമി�ാട്,  ക��ാടക,  മഹാരാ� ഒഴിെക�� സം�ാന�ളി�  നി�ം ന�െട

വിേനാദസ�ാരേക���  സ��ശി��വ�െട എ�ം െമാ� ആഭ��ര

വിേനാദസ�ാരിക�െട എ��മായി താര�തമ�െ���േ�ാ�  വളെര �റവാെണ�തിെ�

കാരണ��  പരിേശാധി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  എെ��ാമാണ് കാരണ��  എ�ാണ്

വിലയി��െ��ി��ത്;

(സി) അന�സം�ാന�് നി��� വിേനാദസ�ാരികെള ആക�ഷി�� തര�ി�

വിേനാദസ�ാരനയ�ി�  എെ��ി�ം മാ���  വ��ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;  എ�ി�

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;  ഇെ��ി�  ഇ�രം സ�ാരിക�െട എ�ം വ��ി�ി��തിന്

എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��ത്എ�റിയി�ാേമാ?

വിേദശ വിേനാദ സ�ാരികെള േകരള�ിേല�് ആക�ഷി��തിനായി പ�തി



4845. �ീ.സി. ദിവാകര�

�ീമതി ഗീതാ േഗാപി

�ീ.ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

,, െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിെ� വിേനാദ സ�ാര സാധ�തക�  വിേദശ രാജ��ളി�  �ചരി�ി��തി�ം

അവിട�ളി� നി�് ��ത� വിേനാദ സ�ാരികെള ആക�ഷി��തി�മായി സ��ാ� സ�ീകരി�

വ�� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) മലയാളിക�  ഏെറ�� ഗ�ഫ് രാജ��ളി�  നി�് അറബി വിേനാദ സ�ാരികെള

േകരള�ിേല�് ആക�ഷി��തിനായി സ��ാ�  പ�തി ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;വിശദാംശ��

അറിയി�േമാ ;

(സി) സാ��ിക ശ�ിയായ ൈചനയി� നി�ം മ�് കിഴ�� ഏഷ�� രാജ��ളി� നി�ം ��ത�

വിേനാദസ�ാരികെള ആക�ഷി��തിന് പ�തി�േ�ാ;വ��മാ�േമാ ;

(ഡി) ഇ��െന�ി�െട�ം നവമാധ�മ�ളി�െട�ം േകരളാ �റിസ�ിെന�റി�� �ചരണ�ിന്

സ�ീകരി�� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ ?

�റിസം േമഖലയി� വ�കിടപ�തിക�

4846. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

2018-19 വ�ഷ�ി� �റിസം േമഖലയി� ഏെ���വാ� ഉേ�ശി�� 10 േകാടി �പ�േമ�ളള

വ�കിടപ�തിക� എെ��ാമാണ്; ജി�തിരി�ളള വിശദവിവരം ന��േമാ?

�ീ� കാ���് പ�തി

4847. �ീ.െജയിംസ് മാത�

,, സി. െക. ശശീ��

,, െക.��ിരാമ�

,, വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വിേനാദസ�ാര േക���െട അടി�ാന സൗകര� വികസന�ം ��ിരമായ

സംര�ണ�ം ല��മാ�ി �ീ� കാ���് പ�തി നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) �റിസം േക��ളി�  �ചിത��ം �ര�ിതത��ം ഉറ� വ���തിനായി എെ��ാം

�വ��ന�ളാണ് ഇതി� ഉ�െ���ിയി��ത്;

(സി) ഇതിനായി സം�ാനതല�ി�ം ജി�ാ തല�ി�ം േമഖലാ തല�ി�ം �പീകരി�ി�� നിരീ�ണ

സമിതിക�െട �വ��ന�� എെ��ാമാണ്;



(ഡി) മാലിന� സം�രണ�ിന് �േത�ക �ാധാന�ം ന�കി പരി�ിതി സൗ�ദ �റിസെമ� ഖ�ാതി

േനടാ�ം ��ത� വിേനാദ സ�ാരികെള �റിസം േക��ളിേല�് ആക�ഷി��തി�ം എെ��ാം

�വ��ന�ളാണ് ഇതി� ഉ�െ���ിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

സം�ാന�് ഉ�രവാദി� �റിസം

4848. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഉ�രവാദി� �റിസം പ�തി നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; എ�ി� ��ത പ�തി�െട

ല����ം �വ��ന��ം സംബ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

(ബി) ഉ�രവാദി� �റിസം പ�തിയി� കീഴി� ഏെതാെ� �റി�് േക��ളി� എെ�ാെ� �തിയ

പ�തിക�ം പരിപാടിക�മാണ് നട�ിലാ��ത്; വിശദവിവര�� അറിയി�േമാ?

�ിരിച�� �റിസം

4849. �ീ.ജി.എസ്.ജയലാ�

,, െക. രാജ�

�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

�ീ.വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ

സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ിരിച�� �റിസം നട�ിലാ��േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�േമാ;

(ബി) ഏെതാെ� േക��െള ഉ�െ���ിയാണ് �ിരിച�� �റിസം നട�ാ��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ആ�ീയ േക��െള ബ�ി�ി�് െകാ�് ഒ� �ിരിച��  �റിസം സ�ക��് �ാപി�േമാ;

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) േക�ം �റിസം മ�ാലയ�ിെ� പ�തിയായ �സാദ് �ീമി� േകരള�ി� നി�� ഏെതാെ�

പ�തികളാണ് ഉ�െ���ിയി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ഇ) �സാദ് �ീമി� ��ത� േക��െള ഉ�െ����തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

�റിസം േമഖലക� കെ��വാൻ സ�െ�

4850. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിേനാദ സ�ാര േമഖലയി�  ��ത�  െമ�െ�� �വ��ന���ായി ഒേരാ നിേയാജക

മ�ലാടി�ാന�ി�  സ�െ� നട�ി �റിസം േമഖലക�  കെ���തി�� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ഇതിനായി നിയമസഭാ സാമാജികൻ അ���നായ ഒ� ക�ി�ി മ�ലാടി�ാന�ി�



�പീകരി�് േമഖല കെ���തി�ം േയാജ�മായ �വ��ന��  നട�ിലാ��തി�ം നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(സി) മ�ട നിേയാജക മ�ല�ിെല പാ��േ�ാ� െവ��ാ� േമഖലെയ �റിസം േമഖലയായി മാ�ി

അടി�ാന സൗകര��� ന��േമാ; ഇതിനായി ഫ�് അ�വദി�േമാ?

െചറായി ബീ�ിെല വാ�� േ�ാ��്സ് പ�തി

4851. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െചറായി ബീ�ി�  ഏെറ അപകടസാധ�ത�� വാ��  േ�ാ��്സ് പ�തി നട��തിനായി

എറണാ�ളം ഡി.ടി.പി.സി. അ�വാദം ന�കിയി�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത പ�തി നട��തിന് �റ�ഖ വ��ി�  നി�ം ൈലസ�സ് ലഭി�ി�േ�ാെയ�്

വ��മാ�ാേമാ; എ�ി� വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(സി) വാ��  േ�ാ��്സ് പ�തി നട��തിനായി എെ��ാം �ര�ാ �മീകരണ��

ഏ�െ���ിയി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) േസവനദാതാവി� നി�ം �ാൻഡ് ഫീ ൈക��ിയി�� എറണാ�ളം ഡി.ടി.പി.സി.�് ��ത

പ�തി നട�ി�മായി ബ�െ��� ഉ�രവാദി�ം,  �മതല എ�ിവ എെ�ാെ�െയ�്

വിശദമാ�ാേമാ?

െചറായി ബീ�ിെല പാ��ിംഗ് ഫീ

4852. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െചറായി ബീ�ിെല പാ��ിംഗ് ഫീ പിരിെ����തിനായി എറണാ�ളം ഡി.ടി.പി.സി.  ഏ�െ��

കരാറിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ബീ�ിെല പാ��ിംഗ് ഫീ പിരിെ���� കരാ�കാര� കരാ� വ�വ�ക� ലംഘി�തായി

സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ� തവണ കരാ� ലംഘി�െവ�ം കരാ� വ�വ�ക�

ഏെതാെ�െയ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത കരാ�കാരെനതിെര എറണാ�ളം ഡി.ടി.പി.സി.  ഏെത�ി�ം തര�ി�ളള നടപടിക�

സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഇെ��ി� എ�െകാെ��് വ��മാ�േമാ?

െചറായി ബീ�ി� നട�ാ�� വികസന �വ��ന��

4853. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) െചറായി ബീ�ി� എറണാ�ളം ഡി.ടി.പി.സി. �ഖാ�ിരം സ��ാ� നട�ാ�� വിവിധ വികസന

�വ��ന��  സംബ�ി�്  2018  മാ��് മാസ�ി�  ഡി.ടി.പി.സി.�െട േന�ത��ി�

പ�ി�റം �ാമപ�ായ�ി� വ�് േച�� േയാഗ�ി� ഏെത�ാം വ��കളിെല ഉേദ�ാഗ��

പെ���ി��െവ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത േയാഗ�ിെ� മിനി�സിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ൈവ�ി� നിേയാജകമ�ല�ി��െ�� �റിസം െഡ�ിേനഷനായ െചറായി ബീ�ിെല ��ധാന

���ിക�  സംബ�ി� േയാഗം �േദശെ� എം.എ�.എ.  െയ അറിയി�ി��േവാെയ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇെ��ി�  ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ�രി�  നി�ം വിശദീകരണം േത��തിന് സ��ാ�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(ഇ) ഭാവിയി�  മ�ല�ിെല വികസന ���ിക�  സംബ�ി� വിവര��  എം.എ�.എ.

െയഅറിയി��തി�ം അഭി�ായ��  ആരാ��തി�ം ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ���് നി�േ�ശം

ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െചറായി ബീ�ി� വാ�� േ�ാ��സ് നട�ാ�� ഏജ�സി

4854. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െചറായി ബീ�ി�  വാ��  േ�ാ��സ് നട��തിനായി അ�മതി ന�കിയി�േ�ാെയ�്

വ��മാ�ാേമാ;  എ�ി�  ��ത പ�തി നട�ാ��തിനായി നി�യി�െ��ി�� ഏജ�സി

ഏെത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഏജ�സി േകരള�ി�  മെ�വിെടെയ�ി�ം വാ��  േ�ാ��സ് പ�തി നട�ാ�ി

പരിചയസ���വരാേണാ;  എ�ി�  എവിെടെയാെ�െയ�ം എ� നാളെ�

പരിചയസ��െ��ം വിശദമാ�ാേമാ?

െചറായി ബീ�ി� വാ�� േ�ാ��സ്

4855. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െചറായി ബീ�ി� വാ�� േ�ാ��സ് നട��തിനായി എറണാ�ളം ഡി.ടി.പി.സി. എ� �ാൻഡ്

ഉപേയാഗി��തിന് അ�മതി ന�കിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;  എ�ി� ��ത പ�തി

നട�ാ��തിനായി നി�യി�െ��ി�ളള ഏജ�സി ഏെത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി നട�ാ��തിനായി ഏെത�ാം ഏജ�സിക�  എറണാ�ളം ഡി.ടി.പി.സി.െയ

സമീപി�ി��െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഏജ�സിെയ െതരെ���തിെ� മാനദ�ം എെ�ാെ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത ഏജ�സി�മായി എറണാ�ളം ഡി.ടി.പി.സി. കരാറി� ഏ�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� പക��്



ലഭ�മാ�ാേമാ?

മലബാ� റിവ� �റിസം

4856. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മലബാ� റിവ� �റിസം പ�തി നട�ിലാ��തിന് ഇ�വെര എെ�ാെ� നടപടി�മ�� ആണ്

സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ആയത് ഏെതാെ� മ�ല�ളിലാെണ�ം ഏെത�ാം നദിക�  ആണ് ഈ പ�തിയി�

ഉ�െത�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ പ�തി�് േവ�ി തലേ�രി നിേയാജക മ�ല�ി�  എെ��ാം കാര���  ആണ്

െച�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

േബ�� റിേസാ�ട് ഡവല�െമ�് േകാ��േറഷ�

4857. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േബ�� റിേസാ�ട് ഡവല�െമ�് േകാ��േറഷ� നിലവി�േ�ാ;

(ബി) ��ത പ�തി�ായി  2017-18  ബ�ജ�ി�  അ�വദി� �കയി�  ഒ� �പ േപാ�ം

െചലവഴി�ാ� സാധി�ാ�ത് എ�െകാ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

കായം�ളം മ�ല�ി� അഡ��� �റിസം

4858. �ീമതി �. �തിഭ ഹരി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

കായം�ളം മ�ല�ി�  അഡ���  �റിസം നട�ാ���മായി ബ�െ��് സമ��ി�ി��

െ�ാേ�ാസലിെ� നിലവി�� �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ?

െന�മ�ാട് മ�ല�ിെല �റിസം വ��് പ�തിക�

4859. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� സ��ാരിെ� കാല�് �റിസം വ��് �ഖാ�ിരം െന�മ�ാട് നിേയാജക മ�ല�ി�

എെ��ാം പ�തികളാണ് നട�ിലാ�ിയി��െത�് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) ഓേരാ പ�തി�ം എ� �ക െചലവഴി�െവ�ം എ� പ�തിക�  ���ീകരി�െവ�ം

���ിയാകാ�വ എ�േ��് ���ീകരി�ാനാ�െമ�ം വ��മാ�േമാ?



വിഴി�ം �റ�ഖം �ല�� വിേനാദസ�ാരസാധ�തകൾ

4860. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിഴി�ം �റ�ഖം ഇമിേ�ഷ�  െസ�റായി െതരെ���് േക�സ��ാ�  ഉ�രവ്

�റെ��വി���ലം എെ��ാം സാധ�തകളാണ് സം�ാനെ� വിേനാദസ�ാര വികസന�ിന്

�തീ�ി��ത് ;

(ബി) വിഴി�ം �റ�ഖം വഴി സം�ാനെ� �റിസം രംഗ�് ഉ�ാകാ� േപാ�� മാ��� ����ി

ക�െകാ�് വിേനാദസ�ാര വികസന�ിനായി സം�ാനം എെ��ാം പ�തിക�

ആ��ണം െച�ി��്; വ��മാ�ാേമാ ?

വിേനാദസ�ാര േമഖലകളി� സ��ാ� മാ�� നി�േ�ശ��

4861. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

വിേനാദസ�ാര േമഖലകളി�  സ��ാ�  മാ�� നി�േ�ശ��  നട�ിലാ��തിന് നിലവി��

സംവിധാന��  എെ��ാമാണ്;  നിലവിെല സംവിധാന��  അപര�ാ�മാെണ�് സ��ാ�

ക���തിന് കാരണെമെ��് അറിയി�േമാ?

േ���ളിെല ജാതി വിേവചനം

4862. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ�

,, ഐ.ബി. സതീഷ്

,, എം. സ�രാജ്

,, എം. �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദവസ�ം േബാ��ക��് കീഴി�ളള േ���ളിെല പാര�ര� ത�ികക�  എ�്

വിവ�ി�ിരി��വ ഏെത�ാമാണ്;

(ബി) പ�ികജാതി പ�ികവ���ി�െ��വ��് നിയമനം ന�കാ� ��വാ��, �ട�മാണിക�ം

ഒഴിെക�ളള േദവസ�ം േബാ��ക�� കീഴി�ളള േ�� ജീവന�ാരി�  ��  സ��ാരിെ�

കാല�് ആെക��ായി��  12489  േപരി�  ഒേ�കാ�  ശതമാനം േപ�  മാ�മായി��

പ�ികജാതി പ�ികവ���ി�െ��വ� എ� കാര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) ഇൗ ത�ികകളിേല�� നിയമനരീതി എ�കാരമാണ്;  ��ത നിയമനം േദവസ�ം റി��്െമ�്

േബാ�ഡിന് െെകമാ��തി�� നടപടിെയ��േമാെയ�റിയി�േമാ?

(ഡി) േ���ി�  ഉറെ� �ാ��ിെ�� ആേ�പ�ി�േമ�  െന�മ�ാടി� സമീപം ഒ� ദളിത്

�വാവി�് മ��നേമ�േ��ി വ�ത് ജാത��തെകാ�ളള അസഹി�ത �ലമാെണ�



സാഹചര�ം �ടി കണ�ിെല��്,വിവിധ േ�� ഭരണ സമിതികളി�  നിലനി��� വ��ീയ

വാദ�ം ജാതി വിേവചന�ം അവസാനി�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

ശബരിമലയിൽ േദവസ�ം േബാ�ഡിന് ലഭി�ി�� �മി

4863. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ശബരിമല,  പ�,  നില��  എ�ീ �ല�ളി�  േദവസ�ം േബാ�ഡിന് എ�മാ�ം �മിയാണ്

ലഭി�ി��ത്;  ഈ �മി അള�് തി�െ���ിയി�േ�ാ;  ഈ �മി�െട ഉടമ�ാവകാശം

മാ�മാേണാ ഉ�ത്; അേതാ �മി�് പ�യം ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) േദവസ�ം േബാ�ഡിന് ലഭി�ി�� �മിയി�, െെഹേ�ാടതി നി�േ�ശ �കാരം ശബരിമല ഉ�വ

സീസണി� വ� കടക�, വനംവ��് ഉേദ�ാഗ�� െപാളി�കള�തായ വാ�� സ��ാരിെ�

��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(സി) ശബരിമലയിെല േടായ് ല�് േകാം��് ഇ�ര�ി�  നശി�ി�െ��തായി പ��ി�  വാ��

വ�ത് ശരിയാേണാ;  എ�ി�  ആരാണ് ഇത് നശി�ി�ത്;  ഇത് സംബ�ി�് ഏെത�ി�ം

തര�ി�� അേന�ഷണം നട�ക��ാേയാ;���ാരായവ�  ആെരാെ�െയ�്

കെ���തി�ം അവ�െ�തിെര നടപടി സ�ീകരി��തി�ം ത�ാറാ�േമാ;

(ഡി) േദവസ�ം േബാ�ഡിെ� �മി സംബ�ി� ത��ം പരിഹരി��തിനായി റവന�,  വനം എ�ീ

വ��കെള �ടി ഉ�െപ��ി സം�� പരിേശാധന നട�ി �ത�മായ അതി��ി നി��യി�്

േദവസ�ം േബാ�ഡിെ� �മി സംര�ി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഇ) ഭാവിയി� േദവസ�ം േബാ�ഡ് വക �മിയി� മ�് വ��ക�െട ഇടെപട�ക� ഉ�ാകാതിരി�ാ�

എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ?

ശബരിമല�മായി ബ�െ�� ഇട�ാവള��

4864. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ശബരിമല�മായി ബ�െ��� �ധാനെ�� ഇട�ാവള�� ഏെതാെ�യാെണ�് പറയാേമാ;

ഓേരാ ഇട�ാവള�ി�ം തീ��ാടക��ായി എെ�ാെ� സൗകര��ളാണ് നിലവി��ത് എ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇട�ാവള��െട വികസന���ായി �തിയ പ�തി നട�ാ�ാ� ഉേ�ശ�േ�ാ;

(സി) ഉെ��ി�  ഏെതാെ� ഇട�ാവള�െളയാണ് ഇതി�  ഉ�െ���ിയിരി��ത് എ�ം

ഓേരായിട�ം എെ�ാെ� വികസന�ളാണ് നട�ാ��ത് എ�ം ഇതിന് െചലവാ�� �ക�ം

ഇനം തിരി�് വ��മാ�ാേമാ?

�ീ പ�നാഭ സ�ാമി േ�� ഫ�് വിനിേയാഗം



4865. �ീ.െക.�രളീധര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ീപ�നാഭ സ�ാമി േ���ിനായി 2011 �ത� 2017 വെര എ� �പ അ�വദി�ി��്; ഇനം

തിരി�് കണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സ��ാ�  ന�കിയ ഫ�് വിനിേയാഗെ� സംബ�ി�് അ�ൗ��് ജനറ�  ഓഡി�്

നട�ിയി�േ�ാ; ഇെ��ി� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ഫ�് വിനിേയാഗെ� സംബ�ി�് അ�ൗ��് ജനറലിെനെ�ാ�് ഓഡി�്

നട�ി��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ് ഈ സ��ാ�  സ�ീകരി�ി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ?

േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല േ�����് ധനസഹായം

4866. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് ജി�യി� ഏെതാെ� േ�����ാണ് േദവസ�ം േബാ�ഡ് വഴി ഈ സ��ാ�

ധനസഹായം അ�വദി�ി�ളളത് എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇതി�  ബാ�േ�രി മ�ല�ി�  ഏെതാെ� േ����െട നവീകരണ�ിനാണ് ഫ�്

അ�വദി�െത�ം അത് ഏെതാെ� ���ിക��ാെണ�ം അറിയി�ാേമാ?

പ�തീ���ള നവീകരണം

4867. �ീ.െക.�രളീധര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ീപ�നാഭസ�ാമി േ���ിെല പ�തീ���ള�ിെ� നവീകരണ�ിനായി നാളി�വെര എ�

�പ െചലവഴി�ി��്;

(ബി) പ�തീ���ള നവീകരണം നാളി�വെര ഏെതാെ� ഏജ�സികെളയാണ് ഏ��ി�ി��ത്

എ�� കാര�ം വ��മാ�ാേമാ; ഓേരാ ഏജ�സി�ം അ�വദി� ന�കിയ �ക വ��മാ�ാേമാ;

(സി) നവീകരണ�മായി ബ�െ��് സ��ാ� അ�വദി� ഫ�് സംബ�ി�് ഓഡി�് നട�ിയി�േ�ാ;

വിശദാംശം വ��മാ�ാേമാ?

മാടായി�ാവിെല േ��കലാ അ�ാദമി

4868. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക��  ജി�യിെല മലബാ�  േദവസ�ം േബാ�ഡിന് കീഴി�  �ാപിതമായ മാടായി�ാവിെല

േ��കലാ അ�ാദമിയി�  �തിയ േകാ�ക�  �ട��തി�ം സ��മായി െക�ിടം

നി��ി��തി�ം ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;



(ബി) ഈ ബജ�ി�  എ� �പയാണ് അ�ാദമി�് നീ�ിവ�ി��ത്;  ��ത�  �ക ലഭ�മാ��തിന്

നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

േകരള നിയമസഭാ െസ�േ�റിയ�് , വി. െക. ബാ��കാശ്,

തി�വന��രം, െസ��റി,

14-03-2018

�േ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�ി��.


