
പതിനാലാം േകരള നിയമസഭ

പ�ാം സേ�ളനം

2018 െഫ�വരി 27, െചാ�

ന��ചി�മിടാ� േചാദ���

[ആെക േചാദ���--280]

മ�പടി ന��� മ�ിമാ� േചാദ� ന��

ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി : 330 �ത� 431 വെര

വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ��മ�ി : 432 �ത� 486 വെര

ൈവദ�തി വ��മ�ി : 487 �ത� 545 വെര

സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��്

മ�ി
: 546 �ത� 609 വെര

ഇ- േവ ബി� സംവിധാനം

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഇ- േവ ബി� സംവിധാനം എ� �ത� നട�ിലാ�ി �ട�ിെയ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇ- േവ ബി� സംവിധാനം നട�ിലാ�ി �ട�ിയ� �ത� നാളി�വെര പിഴ ഇന�ി� എ� �ക

ഇൗടാ�ിയി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(സി) എ� �കയി� ��ത� �ല��� ഉ�പ����ാണ് ഇ- േവ ബി� ആവശ���ത്  ;  നി�ദി�

�കയി� �റ� �ല��� ഉ�പ��� പല തവണയായി കട�ാ�� സാധ�ത�ം പരിഹാര

മാ����ം ജി. എസ്. ടി. വ��് പരിേശാധി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം ലഭ് യമാ�േമാ?

�ര� നിവാരണ ഫ�ിൽ നി�ം െചലവഴി� �ക

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം േദശീയ �ര� നിവാരണ ഫ�ി� നി�ം എ�

�ക ലഭ�മായി�െ��് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈ �ക ഏത് െഹഡ് ഓഫ് അ�ൗ�ിലാണ് വകയി��ിയി��െത�് െവളിെ���േമാ;

(സി) സം�ാന�ിെ� എസ്.ഡി.ആ�.എഫ് -� നി�് ഈ സ��ാരിെ� കാലയളവി� എ� �ക

െചലവഴിെ��ം ഇനിെയ� മി��െ��ം വിശദീകരി�േമാ?



േനാ� നിേരാധനം

332. �ീ.െജയിംസ് മാത�

,, വി. െക. സി. മ�ത് േകായ

,, എം. രാജേഗാപാല�

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

ന��േമാ:

(എ) േനാ� നിേരാധനെ� �ട��് കന� തിരി�ടി േനരി� ചി�റ വ�ാപാരരംഗ�് ജി.എസ്.ടി.

ഉ�ാ�ിയ �ത�ാഘാതം വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഒ� �ാ�ഡ് ചി�റ വ�ാപാര�ി� 100 ശതമാനം േനരി�� വിേദശ നിേ�പം േക� സ��ാ�

അ�വദി�ത് സം�ാനെ� ചി�റ വ�ാപാര രംഗ� തിരി�ടി��ാ�ാതിരി�ാനായി

എെ��ി�ം മാ�ഗം ആേലാചി��േ�ാ;

(സി) ഈ പ�ാ�ല�ി�  ഇ-േകാേമ�് വ�ാപകമാ��ത് െച�കിട വ�ാപാരികെള�ം

നി��ാതാ�െള�ം ��ത�  �തിസ�ിയിലാ�ാെത സംര�ണം സാധ�മാ�േമാ;

വ��മാ�േമാ?

കാ�സ� േരാഗിക�െട െപ�ഷ�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� കാ�സ�  േരാഗിക�െട െപ�ഷ�  എ� മാസം വെര �ടി�ിക��് എ�്

വ��മാ�ാേമാ; ആയതിന് �ഷറി നിയ�ണം ഏർെ���ിയി�േ�ാ ;

(ബി) എ�യാ�ക��് ഇൗ െപ�ഷ� ന���െവ�ം ഇതി�േവ�ി എ� �പ െചലവാ��െവ�ം

അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത െപ�ഷ�  അ�വദി��തി�� മനദ�ം വ��മാ�ാേമാ;  ഏ� വ��വഴിയാണ്

െപ�ഷന് അേപ� ന�േക�ത്;  ആയതിന് �േത�ക അേപ� ഫാറം ഉേ�ാ;  എ�ി�

ആയതിെ� േകാ�ി ലഭ�മാ�ാേമാ?

മാേവലി�ര ജി�ാ ആ�പ�ി�െട വികസനം

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�ര ജി�ാ ആ�പ�ി�െട വികസന�ിന് 2016-2017 ബ�ജ�ി� �ക അ�വദി�ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ആ�പ�ി�െട വികസന�മായി ബ�െ��്  2016-2017-െല ബ�ജ�്

�ഖ�ാപന�ിെ� അടി�ാന�ി�  ഇ�ക�  ത�ാറാ�ി ന�കിയ ഡി.പി.  ആറിെ�



അംഗീകാര�മായി ബ�െ��് Kerala Infrastructure Investment Fund Board (െക.

ഐ.ഐ. എഫ്. ബി)സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത ഡി.പി.ആറിന് ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ�േമാ;വിശദ വിവരം ലഭ�മാ�േമാ ?

െചല�����

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിെ� േമാശമായ ധന�ിതി കണ�ിെല��് െചല�ക��് നിയ�ണ��

ഏ�െ����തിനായി ഉ�ര�ക� ഇറ�ിയി�േ�ാ; എ�ി� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഏെതാെ� തരം െചല�ക��ാണ് നിയ�ണം ഏ�െ���ിയി��െത�് വ��മാ�േമാ?

ക�ി�്െമൻഡ് ചാർജായി നൽകിയ �ക

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

ന��േമാ:

2016-2017 -ൽ വകയി���കൾ�പരിയായി വിനിേയാഗി� അധിക െചല�ക�െട വിവര�ൾ

ന�ാേമാ;  േലാക ബാ�്,  എ.ഡി.ബി �ട�ിയ ഏജൻസിക�െട സാ��ിക സഹായേ�ാെട

നട�ിലാ�� പ�തികൾ സമയ ബ�ിതമായി �ർ�ീകരി�ാ�തിനാൽ കഴി� അ�

വർഷ�ി�ളളി�  എ� �പയാണ് ക�ി�്െമൻഡ് ചാർജായി സർ�ാർ ന�ിയി�ളളെത�്

വിശദമാ�ാേമാ?

ജനസാ��നം പ�തി

T 337.�ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഖ�മ�ി�െട ജനസാ��നം പ�തി �േഖന ലഭി� അേപ�കളിേ�� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത പ�തിയി�െട എ� �ണേഭാ�ാ���് ആ��ല�ം അ�വദി�വാ� സാധി�ി��് ;

(സി) പ�തി നട�ി�ി� കാലതാമസം ഉ�ായി�േ�ാ; എ�ി� കാരണം വിശദീകരി�ാേമാ;

(ഡി) ��ത പ�തിയി�െട ആ��ല�ം ലഭി�ി�േ�ാ എ�റിയാ�  െപാ�ജന���് സാധി�േമാ;

വ��മാ�ാേമാ?

സാ�ഹ��ര�ാ െപ�ഷ� �ടി�ിക

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

ന��േമാ:



(എ) ��  സ��ാ�  അധികാരെമാഴി�േ�ാ�  സാ�ഹ��ര�ാ െപ�ഷ�കാ��് ന�വാ��

െപ�ഷ�  �ടി�ിക എ�യായി�� എ�ം ആയത് ഈ സ��ാ�  വിതരണം

െച�ി�േ�ാെയ��� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത �ടി�ിക വിതരണ�ി� േശഷം ഈ സ��ാ�  കാലയളവി�  സാ�ഹ��ര�ാ

െപ�ഷ�കാ�െട എ� വെര�� െപ�ഷ� ന�ിെയ� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഒ�ി�  ��ത�  സാ�ഹ��ര�ാ െപ�ഷ�  ന�വാ�  നിലവി�  വ�വ�ക�േ�ാെയ�ം

അ�കാരമിെ��ി�  ഇ�ര�ാ�െട േപരി�  സ�ീകരി�വ�� നടപടിക�  എ�ാെണ�ം

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇ�ര�ി�  െപ�ഷ�  വാ��വരായി എ� േപ�െ��ം,  അറിവി�ാ� �ലം

വാ�ിയവ�െ��ി�  അവെര നടപടികളി�  നി�ം ഒഴിവാ�ാ�  എ� നടപടികളാണ്

സ�ീകരി��െത�ം വ��മാ�േമാ?

2017-18 ബജ�ി� �ഖ�ാപി� പ�തിക�

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2017-18െല ബജ�് �സംഗ�ി� ��തായി നട�ാ�െമ�് �ഖ�ാപി� പ�തിക� ഏെത�ാം;

(ബി) ഇവയി� നാളി�വെര ഭരണാ�മതി ന�കിയി�ി�ാ� പ�തിക� ഏെത�ാം;

(സി) ഭരണാ�മതി�ം സാേ�തികാ�മതി�ം ന�കിയവ എ�;

(ഡി) ഭരണാ�മതി�ം സാേ�തികാ�മതി�ം ലഭി�ക�ം നി��ഹണം ആരംഭി�ാതിരി�ക�ം െച�

പ�തിക� ഏെത�ാെമ�് വ��മാ�േമാ?

നി�തിേയതര വ�മാനം

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

ന��േമാ:

(എ) 2017-18 സാ��ിക വ�ഷ�ി� ഇ�വെര സം�ാന�ി� ലഭി� നി�തിേയതര വ�മാനം

എ�യാെണ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ഈ സാ��ിക വ�ഷ�ി�  കഴി� സാ��ിക വ�ഷെ� അേപ�ി�് നി�തിേയതര

വ�മാന�ി� എ� വ��നവാണ് ഉ�ായിരി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ?

ആല�� മ�ല�ിെല വിദ�ാഭ�ാസ വാ�

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

മ�പടി ന��േമാ:



(എ) വിദ�ാഭ�ാസ വാ� തിരി�ടവിന് ബാ�ക�മായി േച��് സ��ാ�  നട�ിലാ�ിയ സഹായ

പ�തി�് ആല�� മ�ല�ി� നി�ം അേപ�ക� ലഭി�ി�േ�ാ ;

(ബി) എ�ി� ലഭി� അേപ�ക�െട എ�ം അ�വദി� �ക സഹിതം വ��മാ�േമാ ?

സ��ാ� വാ� എ�� �ക�െട വിനിേയാഗം

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം ഇ�വെര സ��ാ�  വാ� എ�� �ക

കടബാധ�തക�  തീ���തി� േവ�ി െചലവഴി�ക��ാേയാ;  എ�ി�  എ� �ക

മ�ാവശ����ായി െചലവഴി�ക��ായി;വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇൗ സ��ാ�  �റെ��വി� ധവളപ��ി�  കടം എ�� �ക നിത�നിദാന െചല�ക��്

ഉപേയാഗി��തിെന വിമ�ശി�ി��ായി��േവാ;

(സി) എ�ി�  ധവളപ��ി�െട ��സ��ാരിെനതിെര നട�ിയ വിമ�ശന��  പി�വലി�ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

റവന� വ�മാനം വ��ി�ി��തിന് നടപടി

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  നിലവി�  വ�േശഷം സം�ാന�ിെ� റവന� വ�മാനം വ��ി�ി��തിന്

എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് അറിയി�േമാ; അതി�െട റവന�വ�മാന�ി�

എ�് വ��നവാണ് ഉ�ാ�വാ� കഴി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) അനാവശ� െചല�ക� ഒഴിവാ��തിന് ഈ സ��ാ� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്;

അത് വിജയ�ദമാേണാെയ�് വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(സി) സാ��ികമായി ��ി��� അവസര�ി� രാ�ീയ പാ��ി േനതാ��െട േപരി� �ാരക��

നി��ി��തി�ം മ�സിയം നി��ി��തി�ം �ഡി െസ��ക� �ാപി��തി�ം ഖജനാവി�

നി�ം പണം വിനിേയാഗി��ത് ഒഴിവാ�േമാ;

(ഡി) അ�ൗ��് ജനറ� ഓഫീസ്, ധനവ��്, �ഷറി എ�ിവിട�ളി� ��ി�ി�� വിവിധ ഡാ�ാ

േബ�കെള സംേയാജി�ി�െകാ�് ഫിനാ�ഷ��  മാേനെ��് സി��ം ഇ�ലിജ�്

േഫാ�കാ�ിംഗ് ഉപാധിക� ഉ�െ��� ലിക�ിഡി�ി മാേനെ��് സി��ം ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ?

ഇ-േവ ബി� സ�ദായം

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

മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ഇ-േവ ബി� സ�ദായം �ാവ��ികമാവാ��െകാ�ം ജി.എസ്.ടി ��ാ�ക�െട പരിേശാധന

നാമമാ�മാ�ക�ം െച�േതാെട�ം സം�ാന�് നി�തി െവ�ി�് വ��ി�തായ സാഹചര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതരസം�ാന��  ജി.എസ്.ടി.െയ �ട��് എ�േഫാ�്െമ�് ��ാ�ക�െട എ�ം

ഇര�ിയാ�ിയേ�ാ� േകരള�ി� ഇ��ായിെ�� കാര�ം പരിേശാധി�ക��ാേയാ;

(സി) ��ാ�ക�െട എ��ി�ളള �റവ് പരിേശാധനക�  പരിമിതെ����തി�ം നി�തി െവ�ി�്

വ�േതാതി� �തി�യ��തി�ം കാരണമായി�േ�ാ;എ�ി� വിശദാംശ�� ന�കാേമാ?

ജി എസ് ടി ന�പരിഹാരം

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജി എസ് ടി നട�ിലാ�ിയ ഇന�ി�  േകരള�ിന് ന�പരിഹാരമായി എ� �ക ലഭി�;

വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) വാ�ിെ� പരിധിയി� ഉ�െ�� എ� �ക ഇനി�ം പിരിെ���ാ��് ; വിശദവിവരം ന��േമാ;

ഇ� പിരിെ����തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വാ� ഉേ�ശി��ത്?

ജി.എസ്.ടി

346. �ീ.െക. �����ി

,, സി.െക.നാ�

,, േകാ�� ��േമാ�

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജി.എസ്.ടി നട�ിലായതി�േശഷം ഏെത�ി�ം തര�ി�ളള ആ��ല��ൾ ഉപേഭാ�ാ�ൾ�ം

വ�ാപാരിക��ം ലഭി�തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ആ��ല��ൾ ലഭി�ി�ിെ��ിൽ ആയതിെ� കാരണ�ൾ വ��മാ�േമാ?

ചര�് േസവന നി�തി �ംഖല

347. �ീ.അ�� �കാശ്

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ചര�് േസവന നി�തി �ംഖല ���മാ�ം സ�മായി�േ�ാ;  നിലവി� എ�

ശതമാനം വ�ാപാരിക� രജിേ�ഷ� െച�ി��് എ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) േകാ�ൗ�ിംഗ് വ�വ�യി�  നി�തി അട��തിന് ജി.എസ്.ടി പിരി�വാ�  പാടി�ാെയ�

വ�വ��ം േകാ�ൗ�ിംഗ് വ�ാപാരിയാെണ�് െനയിം േബാ�ഡ് �ദ�ശി�ി�ണെമ�



വ�വ��ം പല വ�ാപാരിക�ം പാലി��ിെ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  വ��ിെല

ഇ�ലിജൻസ് വിഭാഗം ഇ�ാര�ം പരിേശാധി�് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ എ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) െച�് േപാ�ക�െട �വ��നം െഫസിലിേ�ഷ�  െസ��  മാ�മായി പരിമിതെ���ിയ

സാഹചര��ി� നി�തി െവ�ി�ി�� മാ��ം അട��ത് എ�കാരമാെണ�് വിശദീകരി�േമാ;

(ഡി) ഇ-േവ ബി�  സ�ദായം �ാവ��ികമാ�ിയി�േ�ാ;  ഇ�ാര��ി��ായി�� �തിബ�ം

എ�ാെണ�ം വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ഇ-േവ ബി�  സ�ദായം �ാവ��ികമാ�േ�ാ�  നി�തി െവ�ി�് ���മാ�ം തട�വാ�

കഴി�േമാ എ�് അറിയി�ാേമാ?

നി�തി വ�മാനം

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

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം നി�തി പിരിവ് എ�ശതമാനമാണ് ല��മി�ി��ത്;

അതി� എ� ശതമാനം ല��ം േനടി എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ��  സ��ാരിെ� കാല�് േനടിയ  81.63%  എ� ല���ി� �കളി�  എ� ശതമാനം

ഉയ��ാ� ഈ സ��ാരിന് കഴി�ി��്;

(സി) നി�തി ഭരണ�ിെല െക�കാര��ത�ം അഴിമതി�മാണ് നി�തി പിരിവിെ� ല���ി�

എ�ിേ�രാ� കഴിയാ�െത�് ക���േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇെ��ി�  നി�തി പിരിവ് വ��ി�ി�ാ�  കഴിയാ�തിെ� അടി�ാന കാരണ��

വിശദമാ�ാേമാ?

നി�തി �മ�ിയതിൽ �റവ്

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

ന��േമാ:

2013-14 �ം 2014-2015 �ം േകാ�ൗ�ിംഗ് രീതി സ�ീകരി� വ�ാപാരികെള പരിേശാധി�തിൽ

വാ�ൽ നി�തി �മ�ാതി���കാരണം നി�തി�മ�ിയതി��ായ �റവ് പലിശ�ൾ�െട�ളള

2,475.55  േകാടി �പയിൽ ഇ�വെര ഈടാ�ിയ �ക എ�യാണ്?  ഇതി� േശഷ�ളള

സാ��ിക വർഷ�ളി�ം ഇ�ര�ി�ളള �റ�കൾ ഉ�ായി�േ�ാ?  ഉെ��ിൽ അതിെ�

വിവര�ൾ ന�ിയാ�ം.

െപേ�ാ�, ഡീസ� ഇ�ന���� നി�തി

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

മ�പടി ന��േമാ:



(എ) െപേ�ാ�, ഡീസ�  ഇ�ന���് സം�ാന സ��ാ�  നിലവി�  �മ�� നി�തി എ�

വീതമാണ് എ�റിയി�േമാ;

(ബി) ഈ നി�തിയി� േറാഡ് െസ�് ഉ�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�േമാ;

(സി) മ��ബ�ന േബാ�കൾ ഉപേയാഗി�� ഇ�ന��െട വിലയി� േറാഡ് െസ�് ഈടാ��ത്

അനീതിയാെണ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇെതാഴിവാ��തിനായി അയ�

സം�ാന�ളി� െച�� േപാെല മ��ബ�ന േമഖലയി� ന��� ഡീസലിന് സ�ിഡി

ന��േമാ?

സം�ാന�ിെ� ധന വ�മാനം

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

ന��േമാ:

(എ) 2015-2016  വ�ഷെ� അേപ�ി�്  2016-2017  വ�ഷ�ി�  സം�ാന�ിെ� ധന

വ�മാന�ിെ� വ��ന സംബ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�ിെ� വ�മാനം വ��ി�ി��തിനായി ഈ സർ�ാർ എെ��ാം നടപടിക�

സ�ീകരി� എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േദശീയ വ�മാന�ിെ� വള���മായി താരതമ�ം െച�േ�ാ� സം�ാന ധനവ�മാന�ിെ�

വള�� 2016-2017 � എ�യാെണ�് ശതമാനകണ�ി� വിശദമാ�ാേമാ?

�നി�തിയിന�ി� സം�ാന�ിന് ലഭി� വ�മാനം

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016-17 സാ��ിക വ�ഷ�ി� �നി�തിയിന�ി� സം�ാന�ിന് എ� വ�മാനം ലഭി�

എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) 2015-16 സാ��ിക വ�ഷ�ി� �നി�തിയിന�ി� സം�ാന�ിന് എ� വ�മാനം ലഭി�

എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) 2015-16  സാ��ിക വ�ഷെ� അേപ�ി�്  2016-17  സാ��ിക വ�ഷ�ി�

�നി�തിയിന�ി� വ�മാന�ി� എ� വ��ന��ായി എ�് വ��മാ�ാേമാ?

സാ��ിക �തിസ�ി

353. �ീ.ഷാഫി പറ�ി�

,, വി.പി.സജീ��

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

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

ന��േമാ:



(എ) സം�ാനം ��തരമായ സാ��ിക �തിസ�ി േനരി��െവ�ത് വ�തയാേണാ; വിശദാംശം

ന��േമാ;

(ബി) സാ��ിക �തിസ�ി മറികട�വാ�  എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�വാ�േ�ശി��െത�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) വികസന �വ��ന���് േവ�ി സമാഹരി� വാ�ാ�ക നിത�െചല�ക��ായി

വിനിേയാഗിേ�� �ിതിവിേശഷം സംജാതമായി�േ�ാ;വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) സം�ാന�ിെ� നിലവിെല റവന�ക�ി എ�യാെണ�് െവളിെ���േമാ;

(ഇ) സം�ാന�ിെ� സാ��ിക�ിതി സംബ�ി� ധവളപ�ം �റെ��വി�േമാ?

റവന�ക�ി

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

ന��േമാ:

(എ) േക� ധനകാര�ക�ീഷെ� നി�േ�ശ�കാരം  2017-2018  സാ��ിക വ�ഷം

സം�ാന�ിെ�റ റവന�ക�ി ഇ�ാതാ�ാ�  തീ�മാനി�ി�േ�ാ;എ�ി�  വിശദാംശം

അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത ല��ം നിറേവ�ാ� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) റവന�ക�ി �റ�� കാര��ി�  സാ��ിക രംഗ�് മാ���ാ�ാ�

കഴി�ി�േ�ാ;വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ��  സ��ാരി�  നി�ം അധികാരം ഏെ���േ�ാ�  റവന�ക�ി എ� �പയായി��െവ�ം

നിലവിെല റവന�ക�ി എ�യാണ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

സാ��ിക മാ��ം

355. �ീ.എസ്.ശർ�

,, �രളി െപ�െന�ി

,, �ി.വി.രാേജഷ്

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

ന��േമാ:

(എ) രാജ�ം അഭി�ഖീകരി�� സാ��ിക മാ���ിെ� പരിണിത ഫലമായി

സം�ാന����ാ�� ആഘാതം ല�കരി��തിനായി െതാഴി�, കാ�ഷിക- വ�ാവസായിക

ഉ�ാദനം,  ജന��െട �യേശഷി എ�ിവ വ��ി�ി��തിനായി ആവി�രി�ി�� വികസന

�പേരഖ അറിയി�ാേമാ;

(ബി) േനാ� നിേരാധന�ം ജി.എസ്.ടി�ം ��ി� സാ��ിക അരാജകത�ം സം�ാന�

ധന�തിസ�ിയായി മാറാതിരി�ാ� ൈകെ�ാ�ാ�േ�ശി�� നടപടിക� എെ��ാമാണ്;

(സി) ഇ�രം സാഹചര��ി�  പതി��ാം പ�വ�ര പ�തി�െട�ം വാ�ഷിക പ�തി�െട�ം



ആസ ൂ�ണ�ി�ം കാര��മമായ നി��ഹണ�ി�ം നട�ാ�ിയ കാര��� അറിയി�ാേമാ?

സം�ാനെ� െപാ� ധന�ിതി

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െപാ� ധന�ിതിെയെ��് െവളിെ���േമാ;

(ബി) ധന�ിതി േമാശമാകാ�� സാഹചര��� എെ�ാെ�െയ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം

െവളിെ���േമാ;

(സി) ധന�ിതി െമ�െ����തിനായി എെ�ാെ� നടപടികളാണ് നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി��െത�്

െവളിെ���േമാ?

സം�ാന�ിെ� ധനക�ി

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2015-16  സാ��ിക വ�ഷെ� അേപ�ി�്  2016-17-െല ധനക�ി എ� ശതമാനം

വ��ി�െവ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത കാലയളവി�  ധനക�ിയി�  ഉ�ായിരി�� �മാതീതമായ വള�� സാ��ിക

അ�ട�മി�ാ��െട �ചനയാേണാെയ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) 2017-18 സാ��ിക വ�ഷ�ി� ഇ�വെര ധനക�ി എ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ?

സം�ാന�ിെ� ധനക�ി

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിെ� ധനക�ി സംബ�ി� വിശദാശം  2011  �ത�  2017  വെര��

വ�ഷ�ളിേലത് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��  സ��ാ�  അധികാരെമാഴി�േ�ാ�  സ��ാറിെ� െപാ�കടം എ�യായി��െവ�്

അറിയി�േമാ; 2018 ജ�വരി 31െല കണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) സം�ാന�ിെ� സാ��ിക �ിതി െമ�െ����തിനായി ഈ സ��ാ�  സ�ീകരി�

നടപടിക�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) 2011  �ത�  2017  വെര�� വ�ഷ�ളിെല നി�തി വ�മാന�ിെ� കണ�്

വാ�ഷികാടി�ാന�ി� ഓേരാ നി�തി�ം ഇനം തിരി�് ന��േമാ?

സം�ാന�ിെ� �തിമാസ വരവ് െചലവ്



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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിെ� ഇേ�ാഴെ� �തിമാസ െചല�ം വര�ം എ� വീതെമ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) 2017-2018 വാ�ഷിക പ�തി�േവ�ി വാ�ിയ വാ�ക� ആവ��ന െചല�ക� േനരിടാ�

േവ�ി വകമാേ��ി വ�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ?

സം�ാന�ിെ� കടബാ��ത

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2015-16 സാ��ിക വ�ഷെ� അേപ�ി�് 2016-17-� സം�ാന�ിെ� െമാ�ം കടം

എ� ശതമാനം വ��ി�െവ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) 2017-18 സാ��ിക വ�ഷ�ി� ഇ�വെര സം�ാന�ിെ� െമാ�ം കടം എ�യാെണ�്

വ��മാ�േമാ?

കി�ബി വഴി അംഗീകാരം ന�കിയ പ�തിക�

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

ന��േമാ:

സം�ാന�് ഇ�വെരയായി കി�ബി വഴി എ�േകാടി �പ�െട പ�തിക��ാണ് അംഗീകാരം

ന�കിയി��ത്; ഓേരാ വ��ക��ം എ� േകാടി �പ വീത�� പ�തിക��ാണ് അംഗീകാരം

ന�കിയി��ത്; വിശദാംശം ന��േമാ ?

കി�ബി വഴി അംഗീകാരം ന��� പ�തിക�

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബിയി�  ഉ�െ���ിയ പ�തിക��് കി�ബി വഴി അംഗീകാരം ന���തി��

നടപടിക� സംബ�ി� വിശദ വിവരം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇറിേഗഷ� വ��്, െപാ�മരാമ�് വ��് എ�ിവിട�ളി� നി�ം ന��� െ�ാേ�ാസ�ക�

കി�ബിയി� പാ�ാ�വാ� കാലതാമസം േനരി�� കാര�ം പരിേശാധി�േമാ;

(സി) ഡി.പി.ആ�. ത�ാറാ���ം �നഃപരിേശാധന നട���ം ആരാണ്;

(ഡി) കി�ബി വഴി അംഗീകാരം ലഭി� പ�തിക��� അ�� നടപടിക�  എെ��ാെമ�്

വ��മാ�േമാ?

കി�ബി അംഗീകാരം ലഭി� പ�തിക�



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

ന��േമാ:

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

പ�തിക��് അംഗീകാരം ന�ിയി��് എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) അംഗീകാരം ന�ിയ പ�തിക�െട വിവര��  ജി� അടി�ാന�ി�  വ�ഷം തിരി�്

വ��മാ�ാേമാ?

കി�ബി പ�തിക�െട പരിേശാധനക��് സംവിധാനം

364. �ീ.എ.എം. ആരിഫ്

,, ബി.സത��

,, പി.ടി.എ. റഹീം

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് 'കി�ബി' �ഖാ�ിര�� പ�തിക� സംബ�ി� പരിേശാധനക� നട��തിന്

എെ��ാം സംവിധാന�ളാണ് നിലവി��ത്;

(ബി) ഇ�വെര എ� േകാടി �പ�� പ�തിക��് നി��ഹണാ�മതി ന�കിയി��്;

(സി) ജനറ� ഒ�ിേഗഷ� േബാ�് �റെ��വി��ത�� നടപടി�മ�� ���ിയായി�േ�ാ;

(ഡി) ഇതിന് �റേമ റവന� േബാ�്,  ലാ�് േബാ�്,  �ട�ിയ േബാ�ക�  ഉ�െ���ി

വിഭവസമാഹരണം നട�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശ�� ന�ാേമാ?

കി�ബിയി� ചീഫ് േ�ാജ�് എ�ാമിന�െട ത�ിക

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ധന�തിസ�ി��തിനാ� ശ�ളം, െപ�ഷ� െചല�ക� ഉയ��ത് സ��ാരിന് താ�വാ�

സാധി�ാ� സാഹചര���ാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത സാഹചര�ം േനരി��തിന് �തിയ ത�ികക�  ��ി��തിന് നിയ�ണം

െകാ�വ�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ ;

(സി) കി�ബിയി� ചീഫ് േ�ാജ�് എ�ാമിന�െട ത�ിക ��ി�ി�േ�ാ ; ��ത ത�ിക�് �തിമാസം

എ� �പയാണ് ശ�ളമായി നി�യി�ി��ത് ;

(ഡി) ഈ ത�ിക�് �തിവ�ഷ ഇ��ിെമ�് എ�യായി ആണ് നി�യി�ി��ത് ;

(ഇ) ആെരയാണ് ��ത ത�ികയി�  കരാ�  അടി�ാന�ി�  നിയമി�ി��ത്;അേ�ഹ�ിെ�

േയാഗ�ത എ�ാണ്;  കി�ബി�െട നിയമന ച��കാരം ��ധാന പദവികളി�  െഡപ�േ�ഷ�

നിയമനം നട�ണെമ�് വ�വ���േ�ാ� ചീഫ് േ�ാജ�് എ�ാമിന�െട ത�ികയി� കരാ�

നിയമനം നട�ിയത് ഏത് സാഹചര��ിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?



പാല�ാട് ജി�യിെല കി�ബി പ�തികൾ

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാല�ാട് ജി�യി� കി�ബിയി� ഉ�െ���ി ആരംഭി�ാനായി അ�മതി ന�കിയ ഏെത�ാം

പ�തികളാണ് ഉ�െത�് വ��മാ�ാേമാ?

(ബി) ��ത പ�തിക�െട െട�� നടപടിക� ���ിയാ�ിയി�േ�ാ?

(സി) ഇെ��ി� അതി�� കാലതാമസം എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

പ�തികൾ�് കി�ബി അ�മതി

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ���  നിേയാജകമ�ല�ിെല  (��ി�റം)  ഭാരത�ഴയി�  നി��ി�വാ�  ഭരണാ�മതി

ന�കിയ ക�ാ�ടവ്-��ി�റം െറ�േല��  കം �ി�ജി�  (RCB)  കി�ബി�െട അ�മതി

ലഭി�ി�േ�ാ എ� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ജലവിഭവ വ��് ഇത് സംബ�ി�് െ�ാേ�ാസ� ന�കിയി�േ�ാ ;

(സി) എട�� പ�ായ�ിേല�് േകരള വാ�� അേതാറി�ി ത�ാറാ�ിയ �ടിെവ� പ�തി�് കി�ബി

അ�മതി ന�കിയി�േ�ാ എ� വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഈ ര� പ�തിക��ം കി�ബി�െട അ�വാദം ന�കി പ�തി ആരംഭി�വാ� ആവശ�മായ

നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ� അറിയി�ാേമാ?

മണ�� മ�ല�ിെല കി�ബി ���ിക�

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

മ�പടി ന��േമാ:

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

���ിക� ഏെത�ാമാണ്;

(ബി) ഇവയി�  ഏെത�ാം ���ിക��് കി�ബി�െട അംഗീകാരം ലഭി�ി��്;  വിശദാംശം

ന�കാേമാ?

മണ�� എം.എ�.എ.�െട ആ�ി വികസന പ�തിക�

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

മ�പടി ന��േമാ:



(എ) മണ�� എം.എ�.എ.�െട 2015-16 വ�ഷെ� ആ�ി വികസന ഫ�ിേല�ായി ആെക എ�

പ�തിക�  നി�േ�ശി�ി��;  ഓേരാ ���ി�െട�ം എ�ിേമ�് അട��� വിശദാംശം

ന�കാേമാ;

(ബി) ഇവയി� ഏെത�ാം ���ിക�െട ഡി.പി.ആ� ധനകാര� വ��ിന് ലഭി�ക��ായി;

(സി) 2015-16  െല പ�തികളി�  ഏെത�ാം ���ിക��് ഭരണാ�മതി ലഭി�ക��ായി;

വിശദാംശം െവളിെ���േമാ?

കാസ�േകാട് മ�ല�ിെല ആ�ി വികസന ഫ�്

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2012-2013  ,2013-2014,2014-2015,2015-2016,2016-2017  എ�ീ സാ��ിക

വ�ഷ�ളി� കാസ�േകാട് അസം�ി നിേയാജക മ�ല�ി� ആ�ി വികസന ഫ�പേയാഗി�

നട�ാ� എ� െ�ാേ�ാസ�ക� ഉ�ായി�� എ�് വ�ഷം തിരി�ം ���ിക�െട േപ�ക�ം

അ�വദി� �ക�ം സഹിതം വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ��ത െ�ാേ�ാസ�ക�െ��ാം ഭരണാ�മതി ന�കിയി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇെ��ി� ഭരണാ�മതി ലഭി�ാ� െ�ാേ�ാസ�ക� ഏെതാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) െ�ാേ�ാസ�ക�� ഭരണാ�മതി ലഭി�ാെത േപായത് എ�െകാ�ാെണ�ം ഇനി ഭരണാ�മതി

ന��േമാ എ�ം വ��മാ�ാേമാ?

ആറ�ള മ�ല�ിെല ആ�ി വികസന പ�തി

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016-2017  സാ��ിക വ�ഷ�ി�  ആ�ി വികസന പ�തിയി�  ഉ�െ���ി ആറ�ള

നിേയാജകമ�ല�ി�െ��� ഏെത�ാം ���ിക��ാണ് അ�മതി ന�കിയത്;

(ബി) ��ത ���ിക�െട നിലവി�� �ിതി�െട വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�േമാ ?

പ�ാ�ി മ�ല�ി� ��് ഓവ� �ി�ജ്

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

മ�പടി ന��േമാ:

പ�ാ�ി മ�ല�ി� ആ�ി വികസന ഫ�ി� നി�ം െറയി�േവ ൈലനിന് ��െക ��് ഓവ�

�ി�ജ് നി��ി��തിന് �േത�ക അ�മതി�ായി സമ��ി� അേപ��െട നിലവിെല �ിതി

വ��മാ�ാേമാ?



നില�രി� മ�ല�ിെല ആ�ി വികസന പ�തികൾ

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നില�രി�  ��  സ��ാരിെ� കാല�് എം.എ�.എ.�െട ആ�ി വികസനപ�തിയി�

ഉ�െ���ി ഭരണാ�മതി ലഭി� ���ികളി�  ഏെത�ാമാണ് ���ീകരി�ാ��െത�ം

ഏെത�ാമാണ് �ട�ികിട��െത��� വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) 2016-2017,  2017-2018  എ�ീ വ�ഷ�ളി�  നില��  മ�ല�ി�  ആ�ി

വികസനപ�തിയി�  ഉ�െ���ി ഭരണാ�മതി ലഭി� ���ിക�  ഏെത�ാെമ�്

വിശദമാ�ാേമാ;  ��ത ���ികളി�  ���ീകരി�ാ��ത് ഏെത�ാമാെണ�ം �ട�ി

കിട�� ���ിക� ഏെത�ാമാെണ��� വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) മ�ലം ആ�ി വികസന ഫ�് ഉപേയാഗി�് നട�ിലാ�� പ�തിക�  സമയബ�ിതമായി

���ീകരി�വാ� എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

ഇടെ�ാ�ി വിേ�ജിെല മ�ര ക�നി പാല�ിെ� നി��ാണം

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിേയാജകമ�ലം ആ�ി വികസന പ�തിയി�  നി�ം എറണാ�ളം ജി�യിെല ഇടെ�ാ�ി

വിേ�ജിെല മ�ര ക�നി പാല�ിെ� നി��ാണ�ിനായി  1  േകാടി  80  ല�ം �പ�െട

െ�ാേ�ാസ�  സമ��ി�ി�ം ��ത െ�ാേ�ാസലിന് അ�മതി ലഭ�മാ��തിെല

കാലതാമസ�ിന് കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത െ�ാേ�ാസലിന് എ�േ��് അ�മതി ലഭ�മാ�ാ� സാധി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

ആ�ിവികസനഫ�ി� നി�� �ക വിനിേയാഗം

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എം.എ�.എ.മാ�െട നിേയാജക മ�ലം ആ�ിവികസനഫ�ി�  നി�ം എ�ഡഡ്

വിദ�ാലയ���് ഏെത�ാം �വ��ിക��് �ക വിനിേയാഗി�ാ��താെണ�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇൗ പ�തിക�െട എ�ിേമ�് ത�ാറാ��തിന് ഏെത�ാം ഗവ�െമ�് ഏജ�സികെള

�മതലെ���ിയി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ�രം �വ��ിക��് പരമാവധി എ� �പ വെര അ�വദി�െമ�ം വിശദീകരി�േമാ?



പ�ാ�ി മ�ല�ി� ഫയ� േ�ഷ�

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ാ�ി മ�ല�ി�  ��തായി ആരംഭി�� ഫയ�  േ�ഷന് േവ�ി െക�ിടം ���ി

പണി��തി�് എം.എ�.എ �ാേദശിക വികസന ഫ�ി� നി�ം �ക െചലവാ��തി� �േത�ക

അ�മതി ലഭി��തിനായി ന�കിയ അേപ��െട നിലവിെല �ിതി വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഫയ� േ�ഷ� നി��ി�ാ�� �േത�ക അ�മതി എ��ം െപ��് ലഭി��തി�� നടപടി

സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

��കളിേല�് ബസ് വാ��തി�� നടപടി�മ��

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ�ി വികസന ഫ�ി� നി�ം സ��ാ� ��കളിേല�് ബ�ക� വാ�േ�ാ� െ�ാേ�ാസ�

സമ��ി��� �ത�  ബസ് വാ��ത് വെര�� നടപടി �മ��  എെ�ാെ�യാെണ�്

വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) ബസ് വാ��തി�� നടപടി�മ��  ���ിയാ��തിന് കാലതാമസം േനരി��ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;എ�ി� ആയത് ലളിതമാ�ാ�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

എം.എ�.എ. ഫ�് വിനിേയാഗ മാനദ���

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാനസിക ശാരീരിക െവ�വിളി േനരി�� ��ികെള പഠി�ി�� അ� എ�ഡഡ് വിദ�ാലയ���്

പഠേനാപകരണ��, ക����, �ാ��് �ാ�് �ം ഉ�െ�െട��വ ഏ�െ����തിന്

എം.എ�.എ. ഫ�് വിനിേയാഗി��തിനായി ആയതിെ� മാനദ��ി�ം മാ��നി�േ�ശ�ളി�ം

ആവശ�മായ േഭദഗതികേളാ ��ിേ����കേളാ നട�ിലാ�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) സത�സ�മായ നിലയി� ന�ായി �വ��ി�� ഇ�രം �ാപന�െള തേ�ശസ�യംഭരണ

�ാപന��െട �പാ�ശ�െ��ി�  പരിഗണി��തിന് മാനദ��ളി�  ആവശ�മായ

േഭദഗതിക� വ��വാ� സർ�ാർ നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

േക� ബജ�ിെല സം�ാന വിഹിതം

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

ന��േമാ:



(എ) 2018-19  സാ��ിക വ�ഷേ��� േക� ബജ�് �കാരം േകരള�ിന് ലഭി�െമ�്

ക��� �ക എ�വീതമാെണ�് ഇനംതിരി�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) േക� നി�തിക�െട�ം �ാ�ക�െട�ം  2018-19� �തീ�ി�� സം�ാന വിഹിതം എ�

േകാടി �പ വീതമായിരി�െമ�് ഇനംതിരി�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) 2018-19�  സം�ാനം േക��ി�  നി�ം �തീ�ി�ി�� �ക ഓേരാ ഇന�ി�ം

എ�യായി��െവ�ം അവയി�  �റവ് വ��ം �ടിയ�ം ഏെത�ാം ഇന�ളിലാെണ�ം

വ��മാ�േമാ?

സിവി� സൈ�സ് വ��ി� നി�ളള െഡപ�േ�ഷ� നിയമനം

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

ന��േമാ:

(എ) സിവി� സൈ�സ് വ��ി� നി�ം 1295 ജീവന�ാെര സൈ�േകായിേല�് െഡപ�േ�ഷനി�

നിയമി�ി��ത് ധനകാര� വ��ിെ� അ�മതിേയാെടയാേണാ;

(ബി) ��ത വ��ി� നി�ം െഡപ�േ�ഷനി� േപാ�േ�ാ� ഒഴി��ാ�� ത�ികയി� �തിയ ആെള

നിയമി�� വിവരം ധനകാര�വ��ിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�േപെര ഇ�ര�ി�

അധികമായി നിയമി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സിവി�  സൈ�സ് വ��ി�  ആവശ��� ത�ിക�െട ഇര�ി ജീവന�ാെര നിയമി��തിന്

ധനകാര� വ��് അ�മതി ന�കിയി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

സ��ാ� ജീവന�ാ�െട ഭവന നി��ാണ വാ�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  ജീവന�ാ��� എച്.ബി.എ(ഭവന നി��ാണ വാ�  )2017-2018  സാ��ിക

വ�ഷ�ി� എ�േപ��ാണ് ഇ�വെര ന�കിയി��ത്;

(ബി) ഇെ�ാ�ം ആെക എ� േപ��ാണ് വാ� അ�വദി��ത്;  എ�ം സംബ�ി� വിശദാംശം

ന��േമാ;

(സി) ഇതിനായി കഴി� ബ�ജ�ി� ആെക എ� �പയാണ് വകയി��ിയി��ത്;

(ഡി) ഇനി�ം വാ� ലഭി�ാ��വ��് എേ�ാ�  ന�കാനാണ് ഉേ�ശി��ത്;  വിതരണം

ൈവ��തി�� കാരണം വ��മാ�േമാ?

സ��ാ� ജീവന�ാ�െട ആേരാഗ� ഇ��റ�സ് പ�തി

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

ന��േമാ:



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

ഇ��റ�സ് പ�തി ഏെത�ാം ഇ��റ�സ് ക�നിക�  വഴിയാണ് നട�ിലാ��െത�ം

എ�െനയാണ് നട�ിലാ��െത�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) േകരള�ിനക�ം �റ��� ഏെത�ാം ആ�പ�ികെള�ം സ�കാര� ആ�പ�ികെള�മാണ്

��ത ഇ��റ�സ് പ�തിയി� ഉ����ിയി��ത് എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത പ�തി �കാരം ഏെത�ാം േരാഗ�െളയാണ് ഇ��റ�സ് പരിര� ന��� പ�ികയി�

ഉ�െ���ിയിരി��ത്;  ഇ��റ�സ് പരിര� ലഭി�ാ� േരാഗ��  ഉെ��ി�  അവ

ഏെത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത പ�തി�ായി ഓേരാ തല�ി��� ഉേദ�ാഗ�രി� നി�ം െപ�ഷ�കാരി� നി�ം എ�

�ക വീതമാണ് പിടി��െത�ം ഒ� വ�ഷ�ി�  ചികി��� ഇ��റ�സ് പരിധി

എ�യാെണ�ം െവളിെ���ാേമാ?

�ാ��് േഡ�ാേബസിെല വിവര��െട േചാ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സ��ാ�  ജീവന�ാ�െട ശ�ളം ത�ാറാ�� �ാ��് േസാ�് െവയറിെ�

േഡ�ാേബസി�നി�ം വിവര�� േചാ��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ജീവന�ാ�െട ഏെതാെ� വിവര�ളാണ് േചാ��ത് എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത �ര�ാ വീ�യി�േമ� അേന�ഷണം നട�ി ഏെത�ി�ം ഉേദ�ാഗ�െനതിെര നടപടിക�

സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന�കാേമാ?

േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല വിദ�ാഭ�ാസ വാ�തിരി�ടവ് പ�തി

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിദ�ാഭ�ാസ വാ� തിരി�ടവ് പ�തി �കാരം ഇ�വെര എ� േപ��് ആ��ല��� ന�ിെയ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി �കാരം േകാതമംഗലം മ�ല�ി�  എ� േപ��് ആ��ല�ം ന�ിെയ�്

വ��മാ�ാേമാ?

തലേ�രി നിേയാജകമ�ല�ിെല പ�തിക�

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

മ�പടി ന��േമാ:

2018-2019 വ�ഷെ� ബ�ജ�ി� തലേ�രി നിേയാജക മ�ല�ി� എെ��ാം പ�തിക�

ആണ് ഉ�െത�ം ഓേരാ ���ി�ം എ� �കയാണ് വകയി��ിയി��െത�ം



വ��മാ�ാേമാ ?

വാഴി�� മ�പ�ി�കടവ്-���റ-െെമല�ര േറാഡ്

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2017-18  സാ��ിക വ�ഷെ� ബ�ജ�ി�  ഉ�െ���ിയ പാറ�ാല-പന��ട് േറാഡിന്

പകരമായി വാഴി�� മ�പ�ി�കടവ്-���റ-െെമല�ര,  നിലമാ�ട്-  അ�മരംകാല േറാഡ്

ഉ�െ����തിനായി സമ��ി�ി�� അേപ��െട ത��ിതി അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ി അംഗീകരി��തി�ം ഡി പി ആ�, മ�് അ�ബ� നടപടിക�  എ�ിവ

സ�ീകരി��തി�ം ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

റവന� ക�ി

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2015-2016  സാ��ിക വ�ഷെ� അേപ�ി�്  2016-2017  െല റവന� ക�ി എ�

ശതമാനം വ��ി� ;

(ബി) ��ത കാലയളവി�  റവന�ക�ിയി�  ഉ�ായിരി�� �മാതീതമായ വള�� സാ��ിക

അ�ട�മി�ാ��െട �ചനയാെണ�് ക���േ�ാ ;

(സി) 2017-2018 സാ��ിക വ�ഷ�ി� ഇ�വെര ധനക�ി എ�യാണ് എ�് െവളിെ���േമാ?

ബജ�് �സംഗ�ി� �ഖ�ാപി�ി�� പ�തിക�

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

ന��േമാ:

(എ) 2016-2017െല ���ിയ ബജ�് �സംഗ�ി�ം  2017  -2018  െല ബജ�് �സംഗ�ി�ം

�ഖ�ാപി�ി�� പ�തിക� ഏെതാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) അവയി� ഭരണാ�മതി ന�കിയവ, ���ീകരി�വ എ�ി�െന ഇനം തിരി� വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �ഖ�ാപി� എ�ാ പ�തിക��ം ഭരണാ�മതി ന�കിയി�ിെ��ി�  കാലതാമസ�ിന്

കാരണെമ�ാെണ�ം ഇനി എേ�ാ� ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ�െമ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) 2016-2017  െല�ം  2017-2018  െല�ം ബജ�് �സംഗ�ി�  �ഖ�ാപി� പ�തിക�

നട�ിലാ��ത് സംബ�ി� �ത�മായ േമാനി�റിംഗ് നട�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  വിശദാംശം

വ��മാ�ാേമാ?

പ�ാ�ി മ�ല�ിന് അ�വദി�ി�� പ�തിക�



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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ാ�ി മ�ല�ിന് 2018-2019 വ�ഷെ� സം�ാന ബജ�ി� അ�വദി�ി�� പ�തിക�

ഏെതാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത മ�ല�ിന്  2016-2017,  2017-2018  എ�ീ വ�ഷ�ളി�  അ�വദി�ി��

പ�തിക�ം അവ�െട ഇേ�ാഴെ� അവ��ം വ��മാ�ാേമാ?

ബ�ജ�ിൽ വകയി��ിയതി� െചലവഴി�ാ� �ക

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016-2017ബ�ജ�ിൽ വകയി��ക�ം എ�ാൽ െചലവഴി�ാ��മായ �കകൾ എ�യാണ്

; െഹഡ് തിരി�് വിവര�ൾ ന��ുേമാ ;

(ബി) 2016-2017 സാ��ിക വർഷ�ിൽ സ�ിെമ�റി �ാ�ാ�ം അഡീഷണൽ ഓതൈറേസഷൻ

വഴി�ം �ക ലഭ�മാ�ക�ം അതി� േശഷം െചലവഴി�ാെത എ�ാ വ��ക�ം തിരിെക അട�

�കക�െട�ം വിശദാംശം�� ലഭ�മാ�േമാ?

2018-19 െല ബ�ജ�് എ�ിേമ�്

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018-2019 െല വിശദമായ ബ�ജ�് എ�ിേമ�ക�െട അ�ബ�ം II -� എം.എ�.എ.മാ�

�പാ�ശ ന�കിയ ���ികളാേണാ േടാ��  െ�ാവിഷേനാ��ടി ഉ�െ���ിയി��െത�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത അ�ബ�ം  II-�  ���ിക�െട എ�ിേമ�് �ക�െട  20%  ചില മ�ല�ളി�

2018-2019  വ�ഷേ��� എ�ിേമ�് �കയായി വകയി��ിയി��ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇ�െന ന��വാ��ായ മാനദ�ം എ�ാെണ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�കാരം  20%  �ക വകയി��ിയി�� എ�ാ ���ിക�െട േപ�ം അവ ഉ�െ���

നിേയാജക മ�ല��ം ഉ�െ�െട�� വിശദവിവര�� ന��േമാ?

2018-2019-െല �ലധന െചലവ്

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018-2019-െല സം�ാന ബ�ജ�ി�  വകയി��ിയിരി�� �ലധന െചലവ് സം�ാന

വ�മാന�ിെ� എ� ശതമാനമാണ്;



(ബി) 2015-2016-െല സാ��ിക വ�ഷെ� യഥാ�� �ലധന െചലവ് സം�ാന

വ�മാന�ിെ� എ� ശതമാനമായി�െ��് വ��മാ�േമാ? .

േ�മ െപ�ഷ�

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

ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി� ന�ി വ�� േ�മ െപ�ഷ�ക� ഏെത�ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േ�മ െപ�ഷ�കളി� ഓേരാ�ി�ം ആെക എ� �പ വീതമാണ് �തിമാസം ന�ി വ��െത�ം

എ� േപ�െ��ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േ�മ െപ�ഷ�ക� ��തായി കി��തിന് എ� �തിയ അേപ�ക� ലഭി�ി��്;

(ഡി) �തിയ അേപ�ക��് അടിയ�ിരമായി േ�മ െപ�ഷ� അ�വദി�േമാ?

സാ�ഹ� �ര�ാ െപ�ഷ�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സാ�ഹ� �ര�ാ െപ�ഷ� �ടി�ിക�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ; ഉെ��ി�

എ� മാസെ� �ടി�ികയാ��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം എ� �പ സാ�ഹ� �ര�ാ െപ�ഷനായി വിതരണം

െച�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(സി) നിലവി�� �ടി�ിക െപ�ഷ�  അ�വദി�ാ�  നടപടിക�  ആരംഭി�ി�േ�ാ എ�്

വ��മാ�േമാ?

അ�ാം ധനകാര� ക�ീഷ� റിേ�ാ��്

395. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം

,, വി.പി.സജീ��

,, വി.ഡി.സതീശ�

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�ാം ധനകാര� ക�ീഷ� റിേ�ാ��ിെല �ധാനെ�� ശിപാ�ശക� എെ�ാെ�യായി��;

(ബി) ��ത റിേ�ാ��് എ�ാണ് സഭയി�  സമ��ി�ത്;  ഇത് സമ��ി��തിന് ര�്

വ�ഷ�ിലധികം കാലതാമസം ഉ�ായതിെ� കാരണെമ�ാണ്എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) േക� ധനകാര�ക�ീഷെ� മാ�കയി�  വ��മായ മാനദ��േളാെട സം�ാന�ിന്

ലഭി�� നി�തി വിഭജി�ണെമ�് ക�ീഷ�  ശിപാ�ശ ന�കിയി�േ�ാ;  എ�ി�  ��ത



ശിപാ�ശ അംഗീകരി�ാതി��ത് എ�െകാ�ാണ്;  ഇ��ലം തേ�ശസ�യംഭരണ

�ാപന���് ലഭിേ��ിയി�� നി�തി വിഹിത�ി� എ� ശതമാനം �റ��ായി��്;

(ഡി) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട വികസന �വ��ന�െള ഇത് േദാഷകരമായി

ബാധി�േമാ;

(ഇ) ക�ീഷെ� റിേ�ാ��് നട�ിലാ��തി�  കാലതാമസം ഉ�ായത് കാരണം തേ�ശസ�യംഭരണ

�ാപന���് അ�ഹതെ�� നി�തി വിഹിത�ം �ാ�ം  2016-17-�ം  2017-18-�ം

ലഭി�ാെത േപായ സാഹചര�ം കണ�ിെല��േമാ;

(എഫ്) നഗരസഭക�െട െപ�ഷ� വിതരണം ��ി� ധന�തിസ�ി പരിഹരി�വാ� അ�ാം ധനകാര�

ക�ീഷ� �േ�ാ�് വ� നി�േ�ശ�� എെ�ാെ�യായി��;

(ജി) ��ത നി�േ�ശ�� അംഗീകരി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� കാരണെമ�ാെണ�് െവളിെ���േമാ ?

പാംഓയി� ഇറ�മതി

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�ാപാര�ി�ം വ�വസായ�ി�ം േവ� പാംഓയി�  േകരള�ി�് �റ�� �റ�ഖ�ളി�

ഇറ�മതി െച�് ആവശ�ാ�സരണം സം�ാനേ��് െകാ�വ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

എ� ട� പാംഓയി� �തിവ�ഷം േകരള�ി� വി��ന നട��െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) വിവിധ സം�ാന�ളിെല �റ�ഖ�ളി�െട പാം ഓയി� േകരള�ി� എ��ത് നിയ�ി�ാ�

േക�സ��ാരിേനാ�് ആവശ�െ��േമാെയ�് അറിയി�ാേമാ?

സിനിമാതീയ�� �േഖന ലഭി�ി�� നി�തി

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തേ�ശ സ�യം ഭരണ �ാപന���് സിനിമാതീയ��ക� �േഖന ലഭി� െകാ�ി�� നി�തി ജി.

എസ്. ടി. നിലവി� വ�േതാെട ഇ�ാതായ വിവരം സർ�ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) തേ�ശ സ�യം ഭരണ �ാപന����ായ ഇൗ നി�തി വ�മാന �റവ് പരിഹരി�ാ�

എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ ?

ജി.എസ്.ടി. ആശയ�ഴ�ം നീ��തിന് നടപടിക�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജി.എസ്.ടി.  നട�ിലാ�േ�ാ�  പല ഉ����െട�ം വില �റ�െമ� സ��ാ�  വാദ�ിന്

വി��മായി �രിപ�ം സാധന��െട�ം വില �തി�യ��തി�� കാരണം എ�ാണ്;



(ബി) ചര�് േസവന നി�തി നിലവി�  വ�േ�ാ�, നി�തി �റ��ം ഒഴിവാ�െ���മായ പല

സാധന���ം വില വ��ി�ത് എ�െകാ�ാണ്;

(സി) ഇ� പരിഹരി��തിന് എ� നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ത്; വ�ാപാരി വ�വസായി സംഘടനക�മായി

ഇ�ാര��ി� ച�� നട�ിയി�േ�ാ;

(ഡി) ജി.എസ്.ടി.  നിലവി�  വ�േ�ാ�  വ�ാപാര േമഖലയി�  ഉ�ായ ആശയ�ഴ�ം നീ��തിന്

സ��ാ� തല�ി� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�േമാ ?

ജി.എസ്.ടി. നട�ാ�ിയ��ലം ഉ�ായ �ണേദാഷ�ൾ

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

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ജി.എസ്.ടി. നട�ാ�ിയ��ലം ഉ�ായ �ണേദാഷ�െള സംബ�ി� വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ജി.എസ്.ടി. നട�ാ�ിയ��ലം സാ��ിക �ിതിയി� വ�ി�� േദാഷകരമായ സംഗതികെള

സംബ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) സാ��ിക �ിതി െമ�െ���ാനായി സ�ീകരി� വ�� നടപടിക� എെ��് വ��മാ�േമാ?

ജി.എസ്.ടി.�ം സാ��ിക െഞ���ം

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജി.എസ്.ടി.  നട�ിലാ�ിയതി� േശഷം സം�ാന�ിെ� ധന�ിതിയി�  ഉ�ായ മാ�ം

എ�കാരമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ജി.എസ്.ടി. നട�ാ�ിയത് ധന�ിതിെയ ഏെത�ി�ം തര�ി� �തി�ലമായി ബാധി�ി�േ�ാ;

എ�ി� ഈ സാഹചര�ം മറികട��തിന് സ�ീകരി�ി�� �െ�ാ���� എെ�ാെ�യാെണ�്

അറിയി�േമാ;

(സി) ജി.എസ്.ടി. നട�ിലാ�ിയേ�ാ� സം�ാനം സ�ീകരി� ഏെത�ി�ം നടപടികളിെല അപാകതക�

സാ��ിക െഞ���ിന് ഇടയാ�ിയി�േ�ാ;  ഇെ��ി� എ�ാണ് നിലവിെല സാ��ിക

െഞ���ിന് കാരണെമ�് വിശദമാ�േമാ?

ചര� േസവന നി�തി വ��ിെല ൈ�വ� ത�ിക

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചര� േസവന നി�തി വ��ി� കീഴിെല വിവിധ ഓഫീ�കളിലായി എ� വാഹന�ളാണ്

വയനാട് ജി�യി� അ�വദി�ി��െത�് അറിയി�ാേമാ?



(ബി) ഈ വാഹന�� ഓടി��തിനായി എ� ൈ�വ�മാെര നിേയാഗി�ി�െ��ം ഇവെര എ�കാരം

നിയമി�താെണ�ം ഇവ� ഓേരാ���ം എ� കാലമായി േജാലിയി� �ട�� എ� വിവര�ം

അറിയി�ാേമാ?

(സി) താ��ാലിക/ദിവസേവതന അടി�ാന�ി�  നിയമി�െ��� ൈ�വ�മാ��് എ�

കാലേ��ാണ് നിയമനം ന���െത� വിവരം കാണി�െകാ�് നിയമന ഉ�ര� ന���

രീതി ചര� േസവന നി�തി വ��ി� നിലവി�േ�ാ?

(ഡി) ൈ�വ�  ത�ികയിെല താ��ാലിക നിയമന��  എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�് �ഖാ�ിരം

നട��തിന് സർ�ാർ നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന���് ജി.എസ്.ടി

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന���് എ�െനയാണ് ജി.എസ്.ടി നട�ാ��ത് എ�്

വ��മാ�ാേമാ? ഇവയി� ഏ� തര�ിലാണ് ജി.എസ്.ടി ബാധകമാ��ത് എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�� ജി.എസ്.ടി രജിേ�ഷ� എ�േ��തായ ആവശ��േ�ാെയ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�േവാ�സ് ��സ് �കാരം തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട ഇതര േസവന���ം,

നി�ിത േഫാറ�� നി�ബ�മാേണാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

ഇ-േവ ബി� സ�ദായം

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ െഫ�വരി ഒ�ിന് നട�ാേ��ിയി�� ഇ-േവ ബി� സ�ദായം ഇനി�ം സം�ാന�്

�ാവ��ികമായി�ിെ�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) അതി��ി െച�്േപാ�കളി�ം മ�ം �ാപി�ാ�  ഉേ�ശി�� ഓേ�ാമാ�ിക് ന��േ��്

ക�ാമറക�മായി ഇ-േവ ബി�കെള ബ�ി�ി�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ;

(സി) എ�ി�  ഇത് സംബ�ി� നടപടിക�  ഇേ�ാ�  ഏത് ഘ��ിലാണ്;പ�തി എ�േ��്

നട�ാ�ാനാ�െമ�് വ��മാ�േമാ?

നി�തി െവ�ി�് സാധന�� െകാ�വ��ത് തടയാ� നടപടി

404. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി

,, സി.മ��ി

,, പി.ഉൈബ��

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



മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െച�് േപാ�ക�െട �വ��നം നില�േതാെട,  സാധന��  വ�േതാതി�  നി�തി െവ�ി�്

സം�ാനേ��് െകാ�വ��തായ വിവരം സർ�ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ �വണത തട��തിന് സ�ീകരി�വാ�  ഉേ�ശി�� നടപടിക�  എെ��ാമാെണ�

വിശദീകരി�േമാ;

(സി) വ�ാജ ജി.എസ്.ടി. ബി�ക� തിരി�റിയാ� എെ��ി�ം സംവിധാനം ഉേ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം

െവളിെ���േമാ ?

വാമ�രി� െവ�െത കിട�� ഒ�പത് ഏ�� സ��ാ� �മി

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� എ�.ഡി.എഫ്. സ��ാരിെ� കാല�് കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� െഹാസ�ടി�് സമീപം

വാമ�രി�  േദശീയപാത�് അരികിലായി വാണിജ�നി�തി ഓഫീസിെ� സമ� വികസനം

ല��മി�് വാ�ിയ ഒ�പത് ഏ�� �ലം െവ�െത കിട�� വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) കഴി� സ��ാരിെ� കാല�് ഇവിെട �ട�നടപടിക�  എെ��ി�ം സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(സി) എ�.എ�്-  66  േനാട് േച��് കിട�� ഈ �ലം എ�് െച�ാനാണ് അേലാചി��ത്;

വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

സം�ാന സ��ാരിെ� നി�തി -നി�തിേയതര വ�മാനം

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

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സ��ാ�  2017-18  സാ��ിക വ�ഷം പിരിെ���ാ�  തീ�മാനി� നി�തി

/നി�തിേയതര വ�മാനം എ�; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇവ 2018 ജ�വരി വെര ഓേരാവിഭാഗ�ി� നി�ം പിരി�കി�ിയ �കെയ�; പിരിെ��േ��

�കയി� �റവ് / ��ത� ഏ� േമഖലകളി� നി�ം ലഭി�; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഇവ സംബ�ി�് അ�ൗ��് ജനറലിെ� കണ�് എേ�ാ�  ലഭി�െമ�ം സം�ാനം

അതിനായി സമ��ി� കണ�് പ�ിക എ� എ�ം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) േക� സ��ാ� നടപടിക� സം�ാനെ� ധനവ�മാനം ലഭി��തി� എെ��ി�ം തട�ം

��ി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

മല�റം ജി�ാ �ഷറി

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

മ�പടി ന��േമാ:



(എ) മല�റം ജി�ാ �ഷറിേയാട�ബ�ി�് ഒ� െപ�ഷ�  �ഷറി �ാപി�� കാര�ം ഇേ�ാ�

പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ജി�ാ �ഷറിയിെല ഭൗതിക സൗകര���ം ക����  സംവിധാന��ം ��ത�

െമ�െ��േ��തിെ� ആവശ�കത ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(സി) ��ത ജി�ാ �ഷറി�െട കീഴി� ��ത� ഓഫീ�ക� വ��തിനാ� ആവശ�മായ സൗകര���

ഏ�െ���വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സ��ാ� ജീവന�ാ�െട വ��ി വിവര��

408. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��

�ീ.പി.ഉൈബ��

,, ടി. വി. ഇ�ാഹിം

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ാ��് വഴി ശ�ളം വാ�ി ന�േക� ചില േ�ായിംഗ് ആ�് ഡിേ��ിംഗ് ഓഫീസ�മാ�, ഈ

േജാലി ചില ഏജ�സിക��് ൈകമാറിയതിനാ� സ��ാ� ജീവന�ാ�െട വ��ി വിവര��

േചാ���തായ വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ;വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത വിവര��  �റ�ാ��ത് തടയാ�  സ�ീകരി�� നടപടിക�  എെ��ാമാെണ�്

വ��മാ�േമാ?

െച����ി ആ�ാനമായി േലാ�റി വ��ിെ� സബ് ആഫീസ്

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േചല�ര നിേയാജകമ�ല�ിെല വ�േ�ാ�  നഗരപ�ായ�ിെല െച����ി

ആ�ാനമായി േലാ�റി വ��ിെ� സബ് ഓഫീസ്ആരംഭി�ണെമ�ാവശ�െ��് ന�കിയ

ക�ി�േമ� എ� നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി��ത് എ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) വലിയ േതാതി�  ടി��് വി�ന�� ഈ മ�ല�ിെല  9  പ�ായ�കളിെല�ം സമീപ

പ�ായ�കളിെല�ം േലാ�റി വി�ന ഏജ�മാ�െട സൗകര�ം കണ�ിെല��് െച����ി

ആ�ാനമായി േലാ�റി വ��് സബ് ഓഫീസ് ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; എ�ി�

വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

േലാ�റി നി�തി ഇന�ിൽ ലഭി� �ക

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

മ�പടി ന��േമാ:



(എ) 2016-17, 2017-18 എ�ീ സാ��ിക വ�ഷ�ളി� േലാ�റി നി�തി ഇന�ി� എ� �പ

ലഭി�െവ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) �� സ��ാരിെ� കാലയളവി� േലാ�റി നി�തി ഇന�ി� ഓേരാ സാ��ിക വ�ഷ�ം എ�

�പ ലഭി�െവ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ജി.എസ്.ടി.  നട�ിലാ�ിയത് േലാ�റി വി��നെയ �തി�ലമായി ബാധി�ി�േ�ാ;  എ�ിൽ

വിശദാംശം െവളിെ���േമാ ?

േലാ�റി ത�ി�് തട��തിന് നടപടി

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സ��ാരിെ� േലാ�റി വി�പന �താര��ം വിശ���മായി �േ��േ�ാ�  ഇതിെന

�ര�ം വ�� തര�ി� എ��് േലാ�റി എ� ത�ി�് �ാമ�ളിലട�ം �ലഭമായി നട���ം

ഇ� �ലം സ��ാരിന് വലിയ ന�ം ഉ�ാ���ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ��് േലാ�റി ത�ി�മായി ബ�െ��് േക�ക� രജി�� െച�ി�േ�ാ;എ�ിൽ ജി� തിരി��

കണ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) എ��് േലാ�റി ത�ി�് നിയ�ി��തി�ം തട��തി�ം എെ�ാ� നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��ത്; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ഇ� �ലം സ��ാരിന് സാ��ിക ന�ം ഉ�ാ��തായി കണ�ാ�ിയി�േ�ാ;

(ഇ) േലാ�റി ത�ി�ിെനതിെര ��ത�  േബാധവ��രണ പരിപാടി സംഘടി�ി�ാ�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

േലാ�റി േക�ീകരി�് നട�� ത�ി�ക�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് എ��് േലാ�റി വ�ാപകമാ��താ�ളള റിേ�ാ��ക�  ��യി�െ��ി�േ�ാ  ;

എ�ി� ഇത് തട��തിന് എെ��ാം നടപടി സ�ീകരി�ി��് ;

(ബി) സം�ാന േലാ�റിെയ തക��� തര�ി�ളള ഇ�രം മാഫിയകെള �ട��ി�  തെ�

തടയാ� കഴിയാ�തി�് കാരണെമ�ാണ് ;

(സി) േലാ�റി േക�ീകരി�് നട�� വിവിധ ത�ി�ക�ം നിയമപരമ�ാ� മ�് �വണതക�ം തട��തിന്

ഏെത�ി�ം തര�ി�ളള �ിരം പരിേശാധനാ സംവിധാന��  നിലവി�േ�ാ  ;  ഇെ��ി�

ഇ�രെമാ� സംവിധാനം ഒ��� കാര�ം പരിേശാധി�േമാ?

േലാ�� ഫ�് ഓഡി�് ആ�് േഭദഗതി



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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� നിലവി� വ�തി�േശഷം  1994 -െല േലാ�� ഫ�് ഓഡി�് ആ�് േഭദഗതി

െച�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) �ൈല  30  ന് ��പ് തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളി�  ഓഡി�് നട�ാ�

ഉ�രവായി�േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ;

(സി) �ൈല 30 ന് വാ�ഷിക ധനകാര� പ�ിക സമ��ി�ാ� മതിെയ�ിരിെ�, അതി� ��പ് തേ�ശ

സ�യംഭരണ �ാപന�ളി� ഓഡി�് നട��ത് സ��ാരിെ� നി�േ�ശ �കാരമാേണാ;  ഈ

പരിേശാധനാ രീതി വഴി തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന���് േനരിേട�ി വ�� ��ി��ക�

��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) 2017-18  സാ��ിക വ�ഷം അവസാനി��തിന് ��പ്  2018  െഫ�വരി മാസം ജി�ാ

പ�ായ�കളി�ം ��സി�ാലി�ികളി�ം നട�� ഓഡി�ിന് ഉ�രവ് ന�കിയി�േ�ാ; പ�തി

നി�വഹണ�ിെ� അവസാന ഘ��ി�  നട�� ഓഡി�് പ�തി നി��ഹണെ�

�തി�ലമായി ബാധി�െമ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;വിശദമാ�േമാ?

െക.എസ്.എഫ്.ഇ. �വാസിചി�ിക�

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.എഫ്.ഇ.  യിെല �വാസി ചി�ികളി�  നിലവി�  എ� �വാസിക�  േച��ി��്;

വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് െക.എസ്.എഫ്.ഇ. നട�ിയ േബാധവ��രണ പരിപാടിക� എെ��ാെമ�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) �വാസിചി�ികളി� േച��വ�െട ഫ�് കി�ബിയി� ഉ�െ���േമാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) നിലവി�  എ� �വാസിക�  െക.എസ്.എഫ്.ഇ.  �െട �വാസിചി�ിയി�  നിേ�പം

നട�ിയി�െ�� വിവരം വിശദമാ�േമാ?

(ഇ) െക.എസ്.എഫ്.ഇ.  യിെല ഇ�ര�ി�� നിേ�പം സം�ാനെ�

സഹകരണബാ�ക���ടി �േയാജന�ദമാ�� പ�തി ത�ാറാ�േമാ;

(എഫ്) െക.എസ്.എഫ്.ഇ.  �െട ചി�ിയി�  േച��വ��് ചി�ി�ണം ലഭി�വാ�  സഹകരണ

ബാ�കളിേല�് െച�് ന��വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െക.എസ്.എഫ്.ഇ �െട സാ��ിക �ിതി

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

മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േ�ാ�  എ� േകാടി �പ റിസ�വ് മണിയാ�ം �ഷറി

നിേ�പമാ�ം ബാ�് നിേ�പമാ�ം മ�് നീ�ിയിരി�ക�മായി െക.എസ്.എഫ്.ഇ യി�

ഉ�ായി��െവ�് വ��മാ�ാേമാ;  ഈ നിേ�പ�ളി�  എ� േകാടി �പ സ��ാ�

ഖജനാവിേല�് നിേ�പി�ി��്;

(ബി) അധിക നിേ�പം സ��ാ� ഖജനാവിേല�് നിേ�പി�ത് കാരണം െക.എസ്.എഫ്.ഇ.  �െട

വാ�ക�  ന��തിേല�ായി മ�് ബാ�കെള സമീപിേ�� സാഹചര�ം

ഉ�ായി�േ�ാ;വിശദാംശ�� വ��മാ�േമാ;

(സി) െക.എസ്.എഫ്.ഇ.�െട വിവിധ കാലഘ��ളി�  സ��പി� നിേ�പ��

െക.എസ്.എഫ്.ഇ.�െട ആവശ�����ാെത വിനിേയാഗിേ�� സാഹചര�ം ഉ�ായി�േ�ാ;

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

�ാമീണേമഖലയി� െക.എസ്.എഫ്.ഇ- �െട േസവനം

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െക.എസ്.എഫ്.ഇ - �െട എ� ശാഖക� �വ��ി���് ;

(ബി) ഇതി�െട എ� േകാടി �പ�െട ചി�ി ഇടപാ�കളാണ് നിലവി� നട�ിവ��ത് ;

(സി) െക.എസ്.എഫ്.ഇ - �െട 2016-17 െല ലാഭം എ� േകാടി �പയാണ്;

(ഡി) െക.എസ്.എഫ്.ഇ- �െട �വ��നം �ാമ�േദശ�ളിേല� ��തൽ വ�ാപി�ി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

��് ഇ�ഷ�റ�സ് േപാളിസി ന�� ഏകീകരണം

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

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന ഇ�ഷ�റ�സ് വ��ിന് കീഴി�  എ� ��് ഇ�ഷ�റ�സ് േപാളിസി അംഗ��

നിലവി�െ��് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇവ�െട േപാളിസി ന��ക�  ഒേര രീതിയി�  ആ��തിേല�ായി  12  അ� േപാളിസി

ന��ക� അ�വദി�� നടപടി�െട നിലവിെല �േരാഗതി അറിയി�േമാ;

(സി) ��ത നടപടി എ�േ��് ���ീകരി�ാനാ�െമ� െവളിെ���േമാ?

എസ്.എ�.ഐ. േപാളിസി െ�യി�ക�

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

ന��േമാ:



(എ) സം�ാന ഇ�ഷ�റ�സ് വ��ി� എസ്.എ�.ഐ. േപാളിസി െ�യി�ക� തീ��ാ��തി�ളള

കാലതാമസം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� കാലതാമസ�ിെ� കാരണെമെ��് അറിയി�േമാ;

(സി) ഇ�ര�ി�  എ� െ�യിം അേപ�ക�  തീ��ാകാെത നിലവി�െ��് ജി�തിരി�്

അറിയി�േമാ;

(ഡി) െ�യി�ക� സമയബ�ിതമായി തീ��ാ��തിന് ക�ശന നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഇ) എ�ി� സ�ീകരി�ാ�േ�ശി�� നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ?

എസ്.എ�.െഎ േപാളിസിക�ം പാ�് ��ം വിതരണം െച�ാൻ നടപടി

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

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന ഇ�ഷ�റ�സ് വ��ിന് കീഴി�  നിലവി�  എ� എസ്.എ�.െഎ േപാളിസിക�

ഉെ��് അറിയി�േമാ;

(ബി) എസ്.എ�.െഎ േപാളിസികളി� ആദ� �ീമിയം ഒ��ിയി�് നാളി�വെര േപാളിസി സ��ിഫി��ം

പാ�് ��ം ന�കാ� എ� േപാളിസിക��് ;

(സി) സമയബ�ിതമായി ഈ േപാളിസിക�ം പാ�് ��ം വിതരണം െച��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) എ�ിൽ എ�േ��് ഇത് ���ീകരി�െമ�് അറിയി�േമാ;

(ഇ) �ീമിയം ഒ��� ദിവസം തെ� േപാളിസിക�ം പാ�് ��ം അ�വദി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

സം�ാന ഇ�ഷ�റ�സ് വ��് ക����വ��രണം

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

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന ഇ�ഷ�റ�സ് വ��് ക����വ��രി��തിെ� ഭാഗമായി േപാളിസിക�െട�ം

�ീമിയം ഒ��ിയതിെ��ം വിവര��  അതത് വ��് ഡി.ഡി.ഒ.മാ�  വഴി േശഖരി��

�വ��ന�� ഏ�വെരയായി എ�് അറിയി�േമാ ;

(ബി) ഈ �വ��ന�ളി�  സഹകരി�ാ� ഏെത�ി�ം വ��ക�/ഡി.ഡി.ഒ.മാ�  നിലവി�േ�ാ;

ഉെ��ി� അവ�െ�തിെര എ�് നടപടി സ�ീകരി�ാനാ�േ�ശി��;

(സി) �ാ��്  (SPARK)  �േഖനയ�ാെത ശ�ളം വാ��വ�െട ��ത വിവര േശഖരണ�ിന്

എെ��ാം സംവിധാന�� ഏ�െ���ി വ�� എ�് അറിയി�േമാ?

മല�റം ജി� ഇ�ഷ�റ�സ് ഓഫീസ� ധനകാര� െസ��റി�് അയ� ക�്



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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മല�റം ജി�യിെല െവ��� വി.പി.എ.�.പി. �ളിെല അറബിക് അ��ാപക� അ�ബ�റിെ�

��് ഇ�ഷ�റ�സ് �ീം (ജി.ഐ.എസ്) (അ�ൗ�് ന�� 10051014) സംബ�ി�് മല�റം

ജി�ാ ഇ�ഷ�റ�സ് ഓഫീസ� ധനകാര� വ��് െസ��റി�് അയ� ക�് ധനകാര� വ��ിന്

ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) അേ�ഹം എ�. ഡ�ളി�. എ ആയി�� 1994 �ത� 2002 വെര കാലയളവി� ജി.ഐ.എസ്

അട�വാ� കഴി�ി�ി�ാ�തിനാ� ഈ അ��ാപകെ� വിവര�� അപ് േലാഡ് െച�വാ�

കഴി��ിെ�� കാര�ം പരിേശാധി�േമാ;

(സി) എ�ി�  ഈ ��ം പരിഹരി�വാ�  േവ� നി�േ�ശം ബ�െ��വ��് ന��വാ�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

ഇ�ഷ�റ�സ് വ��ിെല ക����വ�കരണ �വ��ന��

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

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന ഇ�ഷ�റ�സ് വ��ിെല ക����വ�കരണ �വ��ന��െട നിലവിെല �ിതി

അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇൗ �വ��ന�� എ�േ��് ���ീകരി�െമ�് െവളിെ���േമാ?

�� പ����് �ാമം

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

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�്�റ� വില�� �� പ����് �ാമം അ�വഭവെ���തായി

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) �ിതല പ�ായ�ക� വഴി ആ��ല��� ലഭിേ�� നി�ധന� ഇ�ാരണ�ാ� വില �ടിയ ��

പ�ം വാേ��ി വ�� സാഹചര�ം പരിഗണനാ വിഷയമായി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� പരിഹാര മാ���� എെ��ാമാണ്; വിശദമാ�േമാ?

�ല�ം �റ� ��പ���െട �ാമം

424. �ീ.സി.മ��ി

,, എ� .എ.െന�ി��്

,, മ�ളാം�ഴി അലി

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) �ല�ം �റ� ������െട �ാമം�ലം തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളി� നി�� വിവിധ

ആ��ല��� ഉ�െ�െട ലഭി��തിന് ജന�� അ�ഭവി�� ��ി��് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

ഉെ��ി� ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ��ത ������െട ശരാശരി ആവശ�ം തി�െ���ി ���റായി അവ ലഭ�മാ�ാ�

ബ�െ��വ��് ആവശ�മായ നി�േ�ശം ന��േമാ; വ��മാ�േമാ?

��പ��ാമം

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�്  50,  100  �പ�െട ��പ���  ലഭി�ാ�ത് �ല�� ����

��യി�െ��ി�േ�ാ?

(ബി) ��പ��ാമ�ിെ� മറവി� വലിയ �ക�� �� പ��� മാ�ം വി��ന നട�ി,  െചറിയ

�ക�� ��പ��� ��ിെവ��താ�� ആേ�പം പരിേശാധി�ി�േ�ാ?

(സി) സാധാരണ�ാ��് ആവശ��� െചറിയ �ക�െട ��പ���  ആവശ�ാ�സരണം

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

പര�രാഗത കയ� വ�വസായം

426. �ീ.സി. ദിവാകര�

�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

�ീ.ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� പര�രാഗത കയ�  വ�വസായെ� തക��യി�  നി�് ര�ി��തിന്

സ�ീകരി�� നടപടിക� വ��മാ�േമാ;

(ബി) പ�േ��സ് ൈ�സ് �ബിൈലേസഷ� �ീം  (PPSS) �കാരം കയ� േകാ��േറഷ�ം കയ�

െഫഡി�ം �ക ന�കിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) വല�ായ  (ജിേയാ െട�്െ��) നി��ാണം േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ്

സ�ീകരി��െത�് അറിയി�ാേമാ?

��ാറി� കയ� വ��ിെ� �ാപന��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദവി�ളം നിേയാജകമ�ല�ിെല വിേനാദസ�ാര േമഖലയായ ��ാറി�  കയ�  വ��ിെ�

�ാപന�� ആരംഭി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ ;



(ബി) ഉെ��ി� ഇതിനായി എെ��ി�ം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ ;

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

കയ� �വ�ം ഉപേയാഗി�് കരക�െട സംര�ണം

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

മ�പടി ന��േമാ:

കര തക��് ഗതിമാറി ഒ��� �ഴകെള സംര�ി��തി�ം വ�േതാതി�� കരയിടി�ി�

തട��തി�ം കയ� �വ�ം വ�ാപകമായി ഉപേയാഗെ���ി കരക� സംര�ി��തിന് വ��്

നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

കയ� േമഖലയി� സ�ീകരി� നടപടിക�

429. �ീ.അ�� �കാശ്

,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�

,, അ�പ് േജ�ബ്

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കയ� േമഖലയിെല െതാഴിലാളിക��് െതാഴി�ം �ലി�ം ഉറ�വ��വാ� സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ�ാെ�യാണ്; അത് എ�മാ�ം വിജയം ൈകവരി�െവ�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) ചകിരി �ാമം പരിഹരി��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(സി) ��ംബ�ീ വഴി െതാ�് സംഭരി�� പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(ഡി) നാളീേകരക ൃഷി സജീവമായ േമഖലക�  േക�ീകരി�് ചകിരി ഉ�ാദനം വ��ി�ി��തിന്

സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(ഇ) �വ��ന രഹിതമായി കിട�� ചകിരിമി�ക�  �വ��ന സ�മാ��തിന് ആവി�രി�

പ�തി വിജയ�ദമാേണാ;  എ� ചകിരി മി�ക�  ഇ�കാരം �വ��നസ�മാെയ�്

വ��മാ�േമാ?

കയ� വ�വസായ�ിെ� ആ�നികവ��രണം

430. �ീ.െക. ദാസ�

,, എ.എം. ആരിഫ്

,, എം. �േകഷ്

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

ന��േമാ:

(എ) കയ� വ�വസായെ� ആ�നികവ��രി��തിനായി നട�� �വ��ന�� അറിയി�ാേമാ;



(ബി) സം�ാന�് ലഭ�മായ െതാ�ിെ� അ�് ശതമാനം മാ�േമ ചകിരിയാ�ാ�

സാധി���െവ��ം അേത സമയം കയ� വ�വസായ�ിന് ആവശ�മായ ചകിരി വ�േതാതി�

ഇറ�മതി െചേ��ിവ��െവ��ം പരിഹരി�ാനായി െച�ി�� കാര��� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഏെറ ആവശ��ാ�� കയ�  �വ�ം ��ത�  �ചരി�ി��തി�ം അേതാെടാ�ം തെ�

പര�രാഗത തറികളി� നി��ി�� ഉ����െട വിപണനം വി�ലീകരി��തി�ം ന�ായമായ

വാ�� വില ഉറ�ാ��തി�ം നട�� ഇടെപട�ക� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ?

കയ� വ�വസായ�ിെല �തിസ�ി

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെ� നാളിേകര ഉ�പാദന�ിെ� എ�ശതമാനമാണ് ചകിരി േവ�തിരി��തിന്

ഉപേയാഗി� വ��ത്;  െതാ�് സംഭരണ�ിെല അപാകതകളാണ് സം�ാന�ിെ� കയ�

വ�വസായ�ിന് �തിസ�ി ��ി��ത് എ�് ക���േ�ാ;

(ബി) ചകിരി ഇറ�മതി െചേ�� �ിതിവിേശഷം നിലവി�േ�ാ;  ഇെ��ിൽ േകരള�ിെ� കയ�

വ�വസായ�ിെ� നിലനി��ിനാവശ�മായ ചകിരി ��വ�  ലഭ�മാ��തിന് സം�ാന�ിന്

കഴി��േ�ാ ;

(സി) സം�ാന�് െതാ�് സംഭരണം വ��ി�ി��തി�ം കയ�  വ�വസായം

േ�ാ�ാഹി�ി��തി�ം ഈ സ��ാ� നട�ിലാ�ിയ പ�തിക� എെ�ാെ�യാണ്; ഇതിെ�

�േരാഗതി വിലയി��ിയി�േ�ാ  ;  എ�ി�  എ�് മാ�മാണ് ഈ രംഗ�് നട�ിലാ�ാ�

കഴി�ി��െത�് അറിയി�േമാ?

പരി�ിതി സൗ�ദരീതിയി� നിേ�പക സം�ാനമാ��തിന് നടപടി

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരളെ� പരി�ിതി സൗ�ദരീതിയി�  നിേ�പക സം�ാനമാ��തി�ം ��ത�

െതാഴിലവസര�� ��ി��തി�ം സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത വിഷയം സംബ�ി�് �േത�ക നിയമനി��ാണം നട�ാ�േ�ശി��േ�ാ ; ഉെ��ി�

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഒ� ഏകീ�തനിയമനി��ാണം ഇ�മായി ബ�െ��് സാധ�മാേണാ എ�ത് സംബ�ി�് പഠനം

നട�ിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� ആയത് വിശദമാ�ാേമാ?

െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളിെല ലാഭ ന� കണ�ക�

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളി�  ഇ�ഴി� സാ��ിക വ�ഷം ലാഭ�ി�  �വ��ി�

�ാപന�െള�ം അവ ഓേരാ�ിെ� ലാഭെ��ം സംബ�ി� കണ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) േമ�  കാലയളവി�, എ� �ാപന��  ന��ി�  �വ��ി�;  ഓേരാ�ിെ��ം ന�ം

സംബ�ി� കണ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ന��ി�  �വ��ി�� െപാ�േമഖലാ �ാപന��  ലാഭകരമാ�ാ�  നട�ിലാ�ിയ

പ�തിക� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ?

െപാ�േമഖലാ �ാപന��െട ന�ം �റ�ാ� പഠനം

434. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�േമഖലാ �ാപന��െട ന�ം �റ�െകാ�വ��ത് സംബ�ി�് പഠനം നട�ി റിേ�ാ��്

സമ��ി�വാ� ഏെത�ി�ം ഏജ�സിെയ �മതലെ���ിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ഏത് ഏജ�സിെയയാെണ�് വ��മാ�േമാ;  പഠന റിേ�ാ��് സമ��ി��തിന്

അ�വദി�ി�� കാലാവധി എ�യാണ്;

(സി) ��ത ഏജ�സി�് ന�കിയി�� േടംസ് ഓഫ് റഫറ�സിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ?

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

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

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളിെല മാേനജിംഗ് ഡയറ��മാ�െട നിയമനം സംബ�ി�് റിയാബ്

ത�ാറാ�ിയ ലി�ി�  നി�ം ഈ സ��ാ�  വ�േശഷം നാളി�വെര വിവിധ

െപാ�േമഖലാ�ാപന�ളി�  എ� എം.ഡി.മാെര നിയമി�;  ഇവ�െട േപ�ം,  നിയമി�

�ാപന�� ഏെതാെ�െയ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ലി�ിെ� കാലാവധി എ� നാളായി��;  ഈ ലി�് നിലനി�െ� �റ�് നി�്

എം.ഡി.മാെര നിയമി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� ആെരെയാെ� ഏെതാെ� �ാപന�ളി� ഇ�കാരം

നിയമി� ;ഇ�െന നിയമി�വാ��ായ സാഹചര�ം വ��മാ�ാേമാ?

െപാ�േമഖലാ �ാപന��െട ലാഭന��ൾ

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

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം എ� െപാ�േമഖലാ �ാപന��

ലാഭകരമാ��തിന് സാധി�െവ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇൗ �ാപന�� ലാഭകരമാ��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ത്;



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

(ഡി) ലാഭ�ിലാ�ിയ െപാ�േമഖലാ �ാപന�� 2016-17 � ��വ�ഷെ� അേപ�ി�് എ�്

സ�ിത ലാഭം േനടിയി��്;

(ഇ) ന��ി� �വ��ി�� െപാ�േമഖലാ �ാപന�� 2016-17 � ��വ�ഷെ� അേപ�ി�്

എ�് �ക സ�ിത ന�ം വ��ിയി��്;

(എഫ്) അ�ൗ��് ജനറ�മായി േയാജി�െകാ�് െപാ�േമഖലാ �ാപന��െട െപ�േഫാമ�സ്

ആഡി�് സംവിധാനം നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

െപാ�േമഖലാ �ാപന��െട ലാഭന��ൾ

437. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം,  വ�വസായ വ��ി�കീഴി�� എ�

െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളാണ് ന��ി� നി�ം ലാഭ�ിേല�ായി��െത�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത �ാപന�� ഏെത�ാം എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) നിലവി� ന��ി� �വ��ി�� െപാ�േമഖലാ �ാപന�� ഏെത�ാം;

(ഡി) ന��ി�  �വ��ി�� െപാ�േമഖലാ �ാപന��  ലാഭ�ിലാ��തി�േവ�ി

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

ന��ി� �വ��ി�� െപാ�േമഖലാ �ാപന��

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

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി�  െപാ� േമഖലയി�  �തിയ വ�വസായ സംരംഭ��  ആരംഭി��തിന്

ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം െവളിെ���േമാ;

(ബി) ന��ി�  �വ��ി�� െപാ�േമഖലാ �ാപന�േളാ�� നയം എ�ാെണ�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) ന��ി�  �വ��ി�� െപാ�േമഖലാ �ാപന��െട ആ�ിക�  വി�ഴി��തിന്

ഉേ�ശി��േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ?

�ാവ��� െകാ�ി� െകമി��സ്

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

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� മിക� െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളിെലാ�ായ ഏ��  ഉേദ�ാഗമ�ലി�

�വ��ി�� �ാവ��� െകാ�ി� െകമി��സി� കാ�ിക് േസാഡ ഉ�പാദി�ി�� എ.ജി. സി.



�ാ�ിെ� ക�ാസി�ി  175  ട�ി�  നി�ം  250  ട�ായി വ��ി�ി��തിനായി  50  േകാടി

�പ�െട വാ�െയ��് നട�ാ�� െ�ാജ�ിന് അ�മതി ന��ത് സബം�ി� ഫയലി�

(25/H/2017/Industries)തീ�മാനം എ���തിെല കാലതാമസ�ിന് കാരണം

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത െ�ാജ�ിന് എ�േ��് അ�മതി ലഭ�മാ�ാ� കഴി�െമ�് െവളിെ���ാേമാ?

�ാവ��� െകാ�ി� െകമി��സിെല �ാ�ിെ� ഉ�പാദന�മത

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

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� മിക� െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളിെല�ായ ഏ��  ഉേദ�ാഗമ�ലി�

�വ��ി�� �ാവ���  െകാ�ി�  െകമി��സിെല  HCL  �ാ�ിെ� ഉ�പാദന�മത

വ��ി�ി��തിനാ�ളള  10  േകാടി �പ�െട പ�തി�െട കാലാവധി അവസാനി��ത്

കണ�ിെല��് ���ീകരി�ി�ളള െട��  നടപടിക��് അംഗീകാരം ന�കാ�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) െട��  നടപടികളിെല സാേ�തികത പരിഹരി�് ഇ� സംബ�ി�് ഫയലി�  (347/H2

/2017/IND) തീ�മാനെമ���തിെല കാലതാമസ�ിന് കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) പ�തി�ായി അ�വദി�ി�ളള ഫ�ിെ� കാലാവധി അവസാനി��ത് കണ�ിെല��്

െട�റിന് എ�േ��് അംഗീകാരം ന�കാ� സാധി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

െപാ�േമഖലാ�ാപന�ളിെല എം.ഡി മാ�െട നിയമനം

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�വസായ വ��ിെ� കീഴി�  �വ��ി�� െപാ�േമഖലാ�ാപന��  ഏെത�ാമാെണ�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത �ാപന�ളിെല എം.ഡി മാ�െട നിയമനം നട�ിയി��ത് എ�് മാനദ�ം

അടി�ാനമാ�ിയാണ് എ�ത് വിശദീകരി�േമാ;

(സി) ഓേരാ �ാപന�ളിേല�ം എം.ഡി മാ�  ആെര�ാമാെണ�ം ഇവ�െട േയാഗ�ത�ം

���ിപരിചയ�ം സംബ�ി�� വിശദവിവര��ം ന��േമാ?

െപാ�േമഖലാ�ാപന��െട ലാഭം

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�വസായവ��ിന് കീഴി�� െപാ�േമഖലാ�ാപന��  ലാഭ�ിലാ��തിന് എെ�ാെ�

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വിശദമാ�േമാ;



(ബി) വ�വസായ വ��ിന് കീഴി�� എ� െപാ�േമഖലാ �ാപന��  നിലവി�  ലാഭ�ി�

�വ��ി��െ��ം അവ ഏെത�ാമാെണ�ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) �� സ��ാരിെ� കാല�് എ� െപാ�േമഖലാ�ാപന�� ലാഭ�ിലായി��െവ�ം അവ

ഏെതാെ�യാെണ�ം െവളിെ���േമാ;

(ഡി) വ�വസായവ��ിന് കീഴി� ��ത� െപാ�േമഖലാ�ാപന�� ആരംഭി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

വിശദാംശം ന��േമാ?

വ�ാവസായിക നിേ�പം

443. �ീ.തി�വ�� രാധാ���

,, അനി� അ�ര

,, എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ��ത�  വ�ാവസായിക നിേ�പം െകാ�വ��തി�ം,  െതാഴിലവസര��

��ി��തി�ം ഈ സർ�ാർ നട�ിലാ�ിയ പ�തിക� എെ�ാെ�യാണ്;വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് െപാ�-സ�കാര� പ�ാളി�േ�ാെട പ�തിക�  േകാ�വ��തിന്

ആവി�രി�ി�� കാര��� ഫല�ദമാേണാെയ�ം ഈ സർ�ാർ �മതലേയ� േശഷം ഇ�കാരം

എ� വ�വസായ�� സം�ാന�് ആരംഭിെ��ം വിശദമാ�േമാ;

(സി) േക�-സം�ാന സ��ാ�ക�െട സഹായേ�ാെട �തിയ ഏെത�ി�ം വ�വസായ സംരംഭം

സം�ാന�് ആരംഭി�വാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

ആ�ി�� �ീ� �ാ�്�നരാരംഭി��തിന് നടപടി

444. �ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ�ി�� �ീ� �ാ�് �നരാരംഭി��തിന് സ�ീകരി� �വ��ന�� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) �ന:�വ��ന�ിന് നിലവി� ക��പ�തി ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) എ� �കയാണ് ഇതിനായി വകയി��ിയി��െത�് വ��മാ�േമാ?

വ�വസായവ��ിന് കീഴിെല പ�തിക�

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2017-18  ബ�ജ�ി�  വ�വസായവ��ിന് കീഴി�  എെ��ാം �തിയ പ�തികളാണ്

�ഖ�ാപി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െക�േ�ാണിെ� വികസന�മായി ബ�െ��് ഉ�പാദന രംഗ�് ��തായി നട�ിലാ�ാ�



ഉേ�ശി�� പ�തിക� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) െക�േ�ാ� �ടാടി �ണി�ിെ� വികസനം ആവശ�െ��് സമ��ി� വിശദമായ ശിപാ�ശയിേ��

സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാം എ�റിയി�ാേമാ?

വ�വസായവള��ാ േക���

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

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല തേ�ശ �ാപന��െട അധീനതയി���ം നാളി�വെര ഉപേയാഗി�ാ��മായ

�മി വ�വസായ വ��ിെ� ആവശ����ായി ഉപേയാഗി�ാ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ഇ�കാരം ലഭ�മാ�� �മിയി�  വ�വസായവള��ാ േക���  �ാപി�ാ�� നടപടിക�

ഉ�ാ�േമാ?വിശദമാ�ാേമാ?

ഡിജി�� �ാ���േമഷ� പ�തി

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�വസായ വ��് 'ഡിജി�� �ാ���േമഷ�' പ�തി നട�ാ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) എ�ി�, പ�തി�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ��ത പ�തി�െട �ണേഭാ�ാ�� ആെരാെ�യാണ്; വിശദാംശം െവളിെ���േമാ;

(ഡി) പ�തി�െട ഉേ�ശ�ല���� എെ�ാെ�യാെണ�് വിവരി�േമാ?

ദിേനശ് ബീഡി�െട േപരിൽ വ�ാജ ബീഡി

448. �ീ.ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള ദിേനശ് ബീഡി�െട േപരിൽ വ�ാജ ബീഡി സം�ാന�് പലയിട�ം വി��� കാര�ം

��യി�െപ�ി�േ�ാ;  ഇ�സംബ�ി�് അേന�ഷണം നട�ിേയാ എ�ം അേന�ഷണ�ിൽ

െവളിവായ വ�തക� എെ�ാെ�യാെണ�ം െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) വ�ാജ ബീഡി�െട നി��ാണം �ലം എ� നി�തി ന�ം സംഭവി�െവ�് കെ��ിയി�േ�ാ  ;

വ��മാ�ാേമാ?

െച�കിട വ�വസായ േമഖല

449. �ീ.വി. അ�റഹിമാ�

,, എ�. വിജയ� പി�

,, ബി.ഡി. േദവ�ി



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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െതാഴിലവസര��  ��ത�  ന����ം പരി�ിതി നാശ�ം മലിനീകരണ�ം ഏെറ

�റ��മായ ��,  െച�കിട വ�വസായ േമഖല േ�ാ�ാഹി�ി�ാനായി സ��ാ� നട��

�വ��ന�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇ�രം േമഖലയി�  ഉ�പാദന �കിയയി�  ഏ�െ��ിരി��വെര സഹായി�ാനാ��

എ���ണ� സേ�ാ��് �ീമിെ� വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ;

(സി) അസി��സ് �ീം േഫാ� ഹാ�ഡി�ാ�് ആ��ിസാ�സ് (ആഷ) ഫല�ദമായി നട��േ�ാ;

എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ?

െച�കിട വ�വസായ േമഖല�െട വികസനം

450. �ീ.സി.���

,, പി.വി. അ�വ�

,, വി. െക. സി. മ�ത് േകായ

,, െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െച�കിട വ�വസായ േമഖല�െട വികസന�ിനായി എെ��ാം �തന പ�തികളാണ്

നട�ിലാ�ിയി��ത്;

(ബി) ��ത േമഖല�െട �ന��ാരണ�ി�േവ�ി നട�ബജ�ി� എ� �പ വകയി��ിയി��്;

(സി) െച�കിട വ�വസായം േ�ാ�ാഹി�ി��തിെ� ഭാഗമായി, െച�കിട വ�വസായിക��ായി ��്

ഇ�ഷ�റ�സ് �ീം ആരംഭി�ാ�േ�ശി��േ�ാ;

(ഡി) െച�കിട വ�വസായ �ണി�ക�  ആരംഭി��തിന് നിലവി�  എെ��ാം ധനസഹായ�ളാണ്

ന�കി വ��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

െച�കിട വ�വസായ��െട വികസന�ിന് നടപടിക�

451. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�

�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

,, സി.െക. ആശ

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

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഏ��ം വള��ാ സാധ�ത�� െച�കിട വ�വസായ��െട വികസന�ിന്

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

(ബി) നിലവി�� ഇ�ഡ�ിയ�  എേ��ക�െട സൗകര���  വ��ി�ി��തി�ം

ശാ�ീകരി��തി�ം എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി�വ��െവ�് വ��മാ�േമാ;



(സി) െച�കിട വ�വസായ��െട വികസന�ിന്  2018-19  െല ബ�ജ�ി�  �തിയ �ീ�ക�

�ഖ�ാപി�ി�േ�ാ;വ��മാ�േമാ;

(ഡി) െച�കിട വ�വസായിക��് �ലധനസഹായം ന���തിന് എെ�ാെ� പ�തികളാണ്

നിലവി��െത�് അറിയി�േമാ?

െച�കിടവ�വസായ പ�തിക�

452. �ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി� വ�േശഷം ഉേദ�ാഗ് ആധാ�  �േഖന പാറ�ാല മ�ല�ി�

എ� െച�കിട വ�വസായ �ാപന�� രജി�� െച�െ��ി�െ��� വിവര�� പ�ായ�്

അടി�ാന�ി� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) െച�കിടവ�വസായ പ�തിക��് അംഗീകാരം ന���തിന് സ�ീകരി� വ�� മാനദ���

എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) െച�കിടവ�വസായ പ�തിക��് േ�ാ�ാഹനം ന���തിനായി സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�

എെ�ാെ�യാെണ�� വിശദ വിവര�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

പര�രാഗത വ�വസായ��െട േ�ാ�ാഹനം

453. �ീ.സി.���

,, ആ�. രാേജഷ്

,, െക. ആ�സല�

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ത��ട�് താരതേമ�ന �റ��ം,  അധ�ാന ശ��ാധി�ിത�ം,  വ�േതാതി�  പാവെ��വ�

ഉപജീവന�ിന് ആ�യി���മായ പര�രാഗത വ�വസായ�െള േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി

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

(ബി) മ�രംഗ�് പണിെയ��� െതാഴിലാളിക��് ലഭി��തിെന�ാ�  വളെര �റ� േവതനം

മാ�ം ലഭി�� �ിതി െമ�െ���വാനായി െച� കാര��� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�രം വ�വസായ��  കാലാ��തമായി നവീകരി��തി�ം,  ഉ����  ന�ായവില

ഉറ�വ��ിെ�ാ�് സംഭരി�് വിപണനം നട�വാ�ം സാധി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

ക�നാഗ��ി ഇ�ഡ�ിയ� എേ��്

454. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ക�നാഗ��ി ഇ�ഡ�ിയ�  എേ��ി�  എ� �ാപന��  �വ��ി��െവ�ം അവ

ഏെത�ാെമ�ം വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ഉ�പാദനമി�ാ� �ണി�ക�  �ാപി�ി�� �ലം ഏെ����തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

ഇ�ര�ി� ഇവിെട ഏെത�ാം �ാപന���് േനാ�ീസ് ന�കിയി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ�ഡ�ിയ�  എേ��ക�െട നവീകരണ�ിന് ഏെത�ാം പ�തികളാണ് നിലവി��െത�്

വിശദീകരി�േമാ?

െഗയി� ��തി വാതക ൈപ�് ൈല� പ�തി

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െഗയി� ��തി വാതക ൈപ�് ൈല� പ�തി�ായി നാളി�വെര എ� �ലം

ഏെ���ി�െ��ം എ� കിേലാമീ��  ൈപ�് ൈല�  �ാപി�െവ�ം എ� �പ

െചലവഴി�െവ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) മല�റം ജി�യി�  ��ത പ�തി�മായി ബ�െ��് എെ��ാം നടപടികളാണ് നാളി�വെര

സ�ീകരി�ി��ത് എ�് അറിയി�േമാ;

(സി) ��ത പ�തി�മായി ബ�െ��് �ലം ന�െ���വ��് ന��വാ�  തീ�മാനി�ി��

സഹായ�� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) �ലം ഏെ�����മായി ബ�െ�� നടപടിക�  �താര�മാ��തി�ം ആശ�ക�

പരിഹരി��തി�ം അതാത് ജി� ഭരണ�ട�മായി േച��് സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�

എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ?

എരേ�ാളി പ�ായ�ിെല കി��ാ പാ��്

456. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

തലേ�രി നിേയാജക മ�ല�ിെല എരേ�ാളി പ�ായ�ി�  �ിതിെച�� കി��ാ

െച�കിട വ�വസായ പാ��ിന് ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി� വ�തിന് േശഷം എെ�ാെ�

കാര���  ആണ് െച�ി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;  ഇതിനായി �തിയ എെ��ി�ം

പ�തിക�  സ��ാരിെ� പരിഗണനയി�  ഉേ�ാ;  ഉെ��ി�  അത് എ�ാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ?

കി��പാ��ിെ� �മി ഫയ�േ�ഷന് അ�വദി��തി�� നടപടി

457. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ഒ��ാലം െല�ിടി-േപ��  �ാമപ�ായ�ിെല െല�ിടിയി�� കി��പാ��് േകാംപൗ�ിെല

�മി ഒ��ാലം ഫയ�േ�ഷന് അ�വദി��തിനാ�ളള െ�ാേ�ാസ� സ��ാരി� ലഭ�മാേണാ;

ലഭ�മാെണ�ി�  ��ത െ�ാേ�ാസലിേ��  നാളി�വെര സ�ീകരി� നടപടിക�െട വിശദാംശം

ന��േമാ;

(ബി) എ� ഏ�� �ലം ലഭ�മാ�ണെമ�ാണ് െ�ാേ�ാസലി� ആവശ�െ��ിരി��ത്; വിശദാംശം

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) അടിയ�രമായി �ലം ലഭ�മാ��തിനായി എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�വാനാണ്

ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

�� �ം കം െ�യിനിംഗ് െസ�റിെല ജീവന�ാ� സമ��ി� നിേവദനം

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

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഒളവ�യിെല �� �ം കം െ�യിനിംഗ് െസ�റി� എെ�ാെ� �വ��ന�ളാണ് നട��ത്;

ഏെതാെ� േ�ഡിലാണ് െ�യിനിംഗ് ന���ത്;

(ബി) ��  �ം കം െ�യിനിംഗ് െസ�റിെല ജീവന�ാ�  സമ��ി� നിേവദന�ി�  (  ഫയ�  ന��

വ�വസായം  597/എഫ്2/2016  തീയതി  23.08.2016)  സി�േകാ മാേനജിംഗ് ഡയറ��

ആവശ�മായ റിേ�ാ��് ന�കിയി�േ�ാ;  റിേ�ാ��് സമ��ി��തി�  അസാധാരണമായ

കാലതാമസം ഉ�ായി�േ�ാ;

(സി) സി�േകായിെല ജീവന�ാ��് ലഭി�� എ�ാ ആ��ല���ം ��  �ം കം െ�യിനിംഗ്

െസ�റിെല ജീവന�ാ��ം ലഭ�മാ��തിന് ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ

എ�റിയി�ാേമാ?

സി�േകാ�െട െ�ാഡ�� �ണി�ക�

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

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള സി�േകാ�െട കീഴി� എ� െ�ാഡ�� �ണി�ക� ഉ�്; അവ ഏെതാെ�യാണ്;

(ബി) േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല ഒളവ�യി�  �വ��ി�� ��  �ം കം െ�യിനിങ് െസ��

സി�േകാ�െട സ��ം െ�ാഡ�� �ണി�് ആ�ി മാ�ിയി�േ�ാ; ഇെ��ി� അതി�� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(സി) സി�േകായിെല �ാഫ് പാേ�� 2015-� ���ി നി�യി�ി�േ�ാ; എ�ി� ��ത ഉ�രവ്

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഒളവ� ��  �ം കം െ�യിനിങ് െസ�റി�  എ� ത�ികകളാണ് ��ി�ി��ത് എ�്

വ��മാ�ാേമാ?



വ�വസായ സ��യ�ിെ� ര�ാം ഘ�ം

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം ജി�യി� വ�വസായ സ��യ�ിെ� ര�ാം ഘ�ം നി��ാണ �വ��ന��

ആരംഭി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഉെ��ി� ഇതിനായി എ� �പയാണ് െചലവ് �തീ�ി��െത�ം എ�േ��് നി��ാണം

���ിയാ�ാനാ�െമ�മാണ് �തീ�ി��െത�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) നി��ാണം ���ിയാ�േ�ാ�  എ� വ�വസായ �ണി�ക��് �വ��ി�ാ�� ഭൗതിക

സാഹചര�ം ഉ�ാ�െമ�ം ഇ�വഴി എ� െതാഴിലവസര��  ��ി�ാ�  കഴി�െമ�മാണ്

�തീ�ി��െത�ം വ��മാ�േമാ?

ആല�� താ��ിെല െച�കിട വ�വസായ �ാപന��

461. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആല��  താ��ി�  ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം എ� െച�കിട വ�വസായ

�ാപന�� രജി�� െച�് ആരംഭി�ാ� കഴി�ി�െ��് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇവ�് വ��് ന�കിവ�� സഹായ�� എെ��് വ��മാ�േമാ?

നില�� നിേയാജക മ�ല�ി� വ�വസായ വികസന പ�തിക�

462. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി� േശഷം നില�� നിേയാജക മ�ല�ി� വ�വസായ

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

(ബി) 2017-18 വ�ഷ�ി� വ�വസായ വ��ിെ� ഏെതാെ� ���ികളാണ് നില�� നിേയാജക

മ�ല�ി� ഉ�െ��ി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ, ഈ ���ിക�െട നിലവി�� അവ�

എ�ാെണ�് െവളിെ���ാേമാ?

െകാര�ിയിൽ വ�വസായ േ�ാജ�ക� നട�ാ��തിന് നടപടി

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  തിരിെ��� െകാര�ി മ�ര േകാ�സ് ക�നി �വ��ി�ി�� �ലം,  െകാര�ി

ഗവ�െമ�് ഓഫ് ഇ��ാ ��് വക �ലം, െകാര�ി കി��ാ പാ��് �ട�ിയ �ല�ളി�



അ�േയാജ�മായ വ�വസായ േ�ാജ�ക� നട�ാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാണ് എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) ബജ�ി�  �ഖ�ാപി�ി��  11  ബ�നില വ�വസായ െഷഡ് െകാര�ിയി�  �ാപി��ത്

സംബ�ി� നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

കാസ�േകാട് ആ�� വാ�സ് ക�നി

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

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േകാട് ആ�� വാ�് ക�നി �വ��ി�ി�� �ല�ം െക�ിട��ം സി.എ�്.�ഹ�ദ്

േകായ ഇ��ി���് ഓഫ് െമ�ലി ചല�്ഡ് എ� �ാപന�ിന് പതി�് ന�കാ�  ��

സ��ാ� തീ�മാനം എ��ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ�ി� ��ത തീ�മാന�ിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ സ��ാ�  ��ത വിഷയ�ി�  ൈകെ�ാ��ം ൈകെ�ാ�ാ�  ഉേ�ശി���മായ

നടപടിക� എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ആ�� വാ�് ക�നി െക�ിടം �ിതിെച�ി�� 1.99 ഏ�� �ലം െവ�െത കിട��തിന്

പകരം മെ�െ��ി�ം സംരംഭ�� �ട�ാ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

ആ��� ഇലേ�ാണിക് പാ��്

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പിറവം നിേയാജക മ�ല�ി� ആ��� ഇലേ�ാണിക് പാ��ിനാ�� �ലേമെ���് ഏ�

ഘ��ിലാണ്;വിശദവിവര�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത �ലേമെ���മായി ബ�െ�� �ാംപ് ഡ��ി അട��ത് സംബ�ി�് വിവിധ

വ��കളി� നി�� അഭി�ായെമ�ായി��െവ�് അറിയി�േമാ ?

പാറഖനനം

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

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് അനധി�തമായി പാറഖനനം നട�� കാര�ം പരിേശാധി�േമാ;

(ബി) പാറഖനനം നട�� �ല�ളി� �േദശവാസിക�െട ജീവ�ം സ��ി�ം ആവശ�മായ �ര�

ന��വാ� േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) പാറഖനന�ിെ� ഫലമായി ഉ�ാ�� �ഴികളി�  വീണ് നിരവധിേപ�  മരണമട�� കാര�ം

പരിേശാധി�േമാ; ഈ സ��ാരിെ� കാലയളവി� ഇ�ര�ി� മരണമട�വ�െട എ�ം ജി�



തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇ�രം മരണ��െട അടി�ാന�ിൽ ആവശ�മായ ��ക�ത� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

ഇത് സംബ�ി�്ൈമനിങ്  &  ജിേയാളജി വ��് സ�ീകരി� നടപടിക�  എെ��ാെമ�്

വ��മാ�േമാ?

പാറമടക� ഉപേയാഗ�ദമാ�ാൻ പ�തി

467. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഏകേദശം എ� പാറമടക� ഉെ��ാണ് കണ�ാ�െ��ി��ത്;

(ബി) പാറമടകളിെല െവ�ം ഉപേയാഗി��തി�ം ജലസംഭരണികളായി സംര�ി��തി�ം

ജലവിഭവവ��മായി േച��് ഏെത�ി�ം തര�ി�� പ�തി ൈമനിംഗ് ആ�് ജിേയാളജി വ��്

ആേലാചി��േ�ാ;

(സി) പാറമടകെള �േയാജനെ���ി മ���ഷി�ം ജലവിതരണ�ി�ം ഉപകാര�ദമായ മ�്

കാര����ം ഉപേയാഗി��തിന് വിവിധ വ��ക�മായി േച��് പ�തി ത�ാറാ�� കാര�ം

പരിഗണി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

ഉ�മ �ി�ിങ് മി�

468. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� അ�വദി��ം നി��ാണം ���ീകരി��മായ െപാ�േമഖല വ�വസായ

�ാപനമായ ഉ�മ �ി�ിങ് മി�  എേ�ാ�  �വ��ന സ�മാ�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;

കാസ�േഗാഡ് പാേ�ജി� ഉ�െ���ി ഈ �ാപന�ിന് എ� േകാടി �പ�െട ധനസഹായം

അ�വദി�ി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ?

സൗജന� ൈക�റി �ണിേഫാം

469. �ീ.ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എ�ാം �ാ�ി� പഠി�� ��ിക��ാണ് ഈ അ��യനവ�ഷ�ി� സൗജന�മായി ൈക�റി

�ണിേഫാം വിതരണം െച�ത് എ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇ�വഴി ൈക�റി വ�വസായ േമഖല�് എ�േകാടി �പ�െട േന�മാ��ായത് എ�്

െവളിെ���േമാ;

(സി) ൈക�റി വ�വസായ േമഖലയി�  നിലനി��� �തിസ�ി പരിഹരി��തിന് ഇത്

സഹായകമായി�േ�ാ എ�് വിശദീകരി�േമാ?



േകാമ� െഫസിലി�ി െസ�� േഫാ� ഹാ�വീവ് ആ�് െഡേ�ാേറ�ീവ് ഓ�ണെമ�്

470. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

കാ�ാ�ട നിേയാജകമ�ല�ിെല പ�ി��  പ�ായ�ി�  ഖാദിേബാ�ഡ ിന് കീഴി��

�ല�് േകാമ� െഫസിലി�ി െസ�� േഫാ� ഹാ�വീവ് ആ�് െഡേ�ാേറ�ീവ് ഓ�ണെമ�്

�ാപി��തി�� നി�േ�ശം പരിഗണനയി�േ�ാ;  ഇതിനായി സ�ീകരി� നടപടി

വിശദമാ�ാേമാ?

ഖാദി േബാ�ഡ് മല�റം ജി�ാ ആ�ാനം

471. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

മല�റം ജി�യിെല ഖാദിേബാ�ഡിെ� േക�ആ�ാനമായി �വർ�ി��തിന് േബാർഡിന്

ജി�യിൽ സ��മായി െക�ിടം ഉേ�ാ,  ഇെ��ി�  െക�ിടം നി��ി��തി�ളള നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

കാ�ാ�ടയിെല ഖാദി ഉ�പാദന േക�ം

472. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

കാ�ാ�ട �ാമപ�ായ�ി�  അ�ല�ി�കാല ഖാദി ഉ�പാദന േക��ിന് �തിയ െക�ിട

നി��ാണ�ി�ം സി��് െന�് ആരംഭി��തി��� നി�േ�ശം പരിഗണനയി�േ�ാ;എ�ി�

ഇതിനാ�� നടപടി േവഗ�ിലാ�ാേമാ?

�� വിദ�ാ��ിക��് മിക� കായിക പരിശീലനം

473. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല വിദ�ാലയ�ളി� വലിെയാ� പ�ം മിക� കളി�ല�� ഇ�ാെത ��ി���ത്

കായിക വ��ിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) േകരള�ിെല െതരെ���െ�� വിദ�ാലയ�ളിെല�ി�ം കായിക വ��ിെ� േന�ത��ി�

മിനിേ�ഡിയ�� നി��ി��തിന് നിലവി� എെ��ി�ം പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(സി) േമ��ചി�ി� �കാരം സ��ാ� വിദ�ാലയ�ളി� വിവിധ കായികപരിശീലന�ിന് ഉത�� വിധം

േ�ഡിയ�� നി��ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ��  വിദ�ാ��ിക��് ��ത�  മിക� കായിക പരിശീലനം കായികവ��ിെ� കീഴി�



ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

കായിക വ��ിെ� പ�തിക�

474. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2017-18 സാ��ിക വ�ഷ�ി� കായിക വ��് എെ�ാെ� പ�തിക��ാണ് ഫ�ക�

അ�വദി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ; ഓേരാ പ�തി�ം ഏതാെണ�ം ഓേരാ പ�തി�ം എ�

�കയാണ് അ�വദി�ി��െത�ം മ�ലം തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) 2018-19 സാ��ിക വ�ഷ�ി� കായിക േമഖല�െട �േരാഗതി�ായി വ��് എെ�ാെ�

ഫ�ക�  ആണ് അ�വദി�ാ�  ഉേ�ശി��െത�ം ആയതിെ� മാനദ���

എെ��ാമാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ?

ഓ�േറഷ� ഒളി�� പ�തി

475. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ്

�ീമതി �. �തിഭ ഹരി

�ീ.�. ആ�. �ദീപ്

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� കായികതാര��െട മികവ് വ��ി�ി��തിനായി േകരള േ�ാ��സ് കൗ�സി�

ആവി�രി�് നട�ിലാ�ാ�  ഉേ�ശി��  'ഓ�േറഷ�  ഒളി��'  പ�തി�െട വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തിയി� ഏെത�ാം കായികയിന�ളാണ് ഉ�െ���ിയിരി��ത്;

(സി) പരിശീലന�ിന് കായിക താര�െള തിരെ����തിന് േ�ാ��സ് കൗ�സി� എെ��ാം

നിബ�നകളാണ് നി�േ�ശി�ി�ളളത്;

(ഡി) ഓ�േറഷ�  ഒളി���െട പരിശീലകെര�ം,  െവന� അസി��മാെര�ം നിയമി��തി�ളള

മാനദ��� എെ��ാമാെണ�് െവളിെ���േമാ?

േ�ാ���മായി ബ�െ�� �വ��ന��

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

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സർ�ാരിെ� കാല�് േ�ാ���മായി ബ�െ�� �വ��ന��ം അതി�േവ�ി

െചലവഴി� �ക�ം ജി�തിരി�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) �� സ��ാരിെ� കാല�് േ�ാ���മായി ബ�െ��് നട�ിയ �വ��ന��ം അതി�േവ�ി

െചലവഴി� �ക�ം ജി� തിരി�് വ��മാ�ാേമാ ?



കായികനയം

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സം�ാന�് �തിയ കായികനയം �പീകരി��തി�േവ�ി�� നടപടി�മ��

ആരംഭി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

മ��ി പ��സ് ഇ�േഡാ� േ�ഡിയ�� നി��ി��തി�� പ�തിക�

478. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സർ�ാരിെ� ആദ� ബജ�ി� �ഖ�ാപി� ,14 ജി�കളി�ം ഓേരാ മ��ി പ��സ് ഇ�േഡാ�

േ�ഡിയ�� നി��ി��തി�� പ�തിക� ഇേ�ാ� ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഓേരാ ജി�യിെല�ം പ�തിക�ഏെതാെ�െയ�ം അവ�െട ഓേരാ�ിെ��ം എ�ിേമ�് �ക

എ�െയ�ം വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) ഓേരാ പ�തി�ം ഭരണാ�മതി ലഭി�ി�േ�ാ ഇ�േയാ എ�ം , ഏെത�ാം പ�തിക� െട�ഡ�

െച�െവ�ം  ,  എെത�ാം പ�തിക�െട ���ി ആരംഭി�െവ��ം സംബ�ി� വിവര��

ലഭ�മാ�േമാ?

നിേലശ�രം ഇ.എം.എസ് േ�ഡിയം നി��ാണം

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

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� ബജ�ി� �ഖ�ാപി� നീേലശ�രം ഇ.എം.എസ് േ�ഡിയം നി��ാണം എ�് ആരംഭി�ാ�

കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ.എം.എസ് േ�ഡിയ�ി�  എെ�ാെ� സൗകര��ളാണ് വിഭാവനം െച�ി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ?

മാേവലി�ര നിേയാജക മ�ല�ിെല താമര�ളം പ�ായ�് േ�ഡിയം

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�ര നിേയാജക മ�ല�ിെല താമര�ളം പ�ായ�് േ�ഡിയം നിരവധി ��േബാ�

�തിഭകെള ��ി�� �ൗ�ാണ് എ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ �ൗ�് നവീകരി��തിനായി �ക അ�വദി�േമാ;നിേയാജക മ�ല�ിെല �ധാന

േ�ഡിയ�ിെലാ�ായി ഇതിെന മാ��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?



അരീേ�ാട് ��േബാ� േ�ഡിയം

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഏറനാട് മ�ല�ിൽ ഒ�ാം ഘ�ം പണി ���ിയാ�ിയ അരീേ�ാട് ��േബാ�

േ�ഡിയ�ിെ� ര�ാം ഘ� നി��ാണ�ിന് ഭരണാ�മതി ന�കിയത് എ�ാണ്;

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇത് സംബ�മായി െട�� നടപടിക� ���ീകരി�് ���ി ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(സി) ഇെ��ി�  എ�ാണ് തട�െമ�ം െട��  നടപടിക�  ���ീകരി�് എേ�ാ�  ���ി

ആരംഭി�ാ� കഴി�െമ�ം വ��മാ�േമാ?

പ�ായ�് േ�ഡിയ��െട നവീകരണം

482. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

കാ�ാ�ട മ�ല�ിെല കാ�ാ�ട,  മാറന��, പ�ി��, വിള����  പ�ായ�്

േ�ഡിയ�� നവീകരി��ത് സംബ�ി� അേപ�യിേ�� (No.266/VIP/M/Inds,S&YA

തീയതി  24/4/17)  എ�് നടപടി സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ;  ��ത േ�ഡിയ��

നവീകരി��തിന് അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

പ�ായ�കളിെല കളി�ളം പ�തി

483. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാരിെ� ആദ� ബജ�ി�  �ഖ�ാപി�  'പ�ായ�കളിെല കളി�ളം'  പ�തിയി�

ഉ�െ���ി അ�വദി� ഏെത�ാം മിനിേ�ഡിയം/ഇ�േഡാ�  േ�ഡിയ��െട വിശദമായ

േ�ാജ�് റിേ�ാ��് ത�ാറാ�ി സമ��ി�െവ�ം ഏെത�ാം പ�തിക��് ഭരണാ�മതി

ന�കിെയ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഭരണാ�മതി ലഭി� ഏെത�ാം പ�തിക� ���ി ആരംഭി�െവ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) വിശദമായ േ�ാജ�് റിേ�ാ��് ത�ാറാ�ിയി�ം ഭരണാ�മതി ലഭി�ാ� പ�തിക�െട നിലവിെല

�ിതി എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ?

കായിക താര���് സ��ാ� സ��ീസി� നിയമനം

484. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) കായിക രംഗ�് മികവ് െതളിയി� കായിക താര���് സ��ാ�  സ��ീസി�ം വിവിധ

െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളി�ം േജാലി ന���തിന് ഈ സ��ാ� തീ�മാനി�ക��ാേയാ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി�് മ�ിസഭാ േയാഗം തീ�മാനെമ��ക��ാേയാ;

(സി) എ�ി� ഏ� ദിവസെ� മ�ിസഭാ േയാഗമാണ് ��ത തീ�മാനെമ��ത്;

(ഡി) ��ത തീ�മാനമ�സരി�് എ� കായിക താര��െട നിയമന�ിനാണ് അ�മതി ന�കിയത്;

(ഇ) ഇവ� ആെര�ാമാെണ�ം ഏെതാെ� കായിക വിഭാഗ�ി��െ��വരാെണ�ം വ��മാ�േമാ;

(എഫ്) ഇവരി� ആ�െ��ാം നിയമന ഉ�രവ് ന�കിെയ�ം ആെര�ാം േജാലിയി� �േവശി�െവ�ം

വ��മാ�േമാ?

േ�ാ��സി� മികവ് �ല���വ��് െതാഴിലവസര��

485. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േ�ാ��സി� മികവ് �ല���വ��് സ��ാ�േമഖലയി�ം  ,  െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളി�ം

െതാഴിലവസര��  ന���തിെ� ഭാഗമായി ഈ സ��ാ�  വ�തി� േശഷം എ� േപ��്

െതാഴിലവസര��  ന�കിെയ�് വ��മാ�ാേമാ;  നിലവി�  മിക� വിജയം ൈകവരി�വെര

മാ�മാേണാ െതരെ����െത�ം, ��കാല�ളി� സം�ാനെ� �തിനിധീകരി�് േദശീയ

തല�ി�  പെ���ി�� കായികതാര���ം ��ത പരിഗണന ന���േ�ാെയ�ം

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �ായപരിധി കവിയാ� കായികതാര���് ��കാല മിക�ക� പരിഗണി�് െതാഴിലവസര��

ന��� കാര�ം പരിഗണി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ ?

േദവി�ളം നിേയാജകമ�ല�ി� �വജനേ�മേബാ�ഡിെ� പ�തിക�

486. �ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �വജനേ�മേബാ�ഡിെ� കീഴി� േദവി�ളം നിേയാജകമ�ല�ി� നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�

ഏെതാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ പ�തിക��ായി എ� �ക െചലവഴിെ��് വ��മാ�ാേമാ;

െക.എസ്.ഇ.ബി.�െട ആ�നികവ�കരണം

487. �ീ.െക. �����ി

,, സി.െക.നാ�

,, േകാ�� ��േമാ�

,, െക.ബി.ഗേണഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) െക.എസ്.ഇ.ബി.�െട �വർ�ന രീതിയിൽ എെ��ാം ആ�നികവ�കരണ�ളാണ്

നട�ിയി�ളളത്;

(ബി) �സരണ ന�ം തടയാ�ം ൈവദ�തി േമാഷണം തടയാ�ം ഈ സ��ാ�  വ� േശഷം

സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ;

(സി) നിലവിൽ സം�ാന�ിന് �റ�നി� ൈവദ�തി വാ��തിെ��ം വിൽ��തിെ��ം

നിര�കൾ എ�െയ� െവളിെ���േമാ  ;  വിലെകാ��ം,  ��െ�രിയാറി�  നി�ം ന���

ജല�ിന് പകരമാ�ം, തമി�ാ�ി� നി�ം ൈവദ�തി വാ��തിെ� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

ൈവദ�തി �തിസ�ി

488. �ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്

,, ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�

,, പി.ബി. അ�� റ�ാ�്

,, െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകരളം ൈവദ�തി �തിസ�ി േനരി��േ�ാ;

(ബി) സം�ാന�ിനാവശ�മായ ൈവദ�തി എ�കാരം ഉ��ാദി�ി�ാനാണ് സ��ാ� ഉേ�ശി��ത്;

(സി) സൗേരാ�� �ാ�ക�  വഴി സം�ാന�ിന് ആവശ�മായ ൈവദ�തി

ഉ�പാദി�ി��തിന്,വ��ിക��ം �ാപന���മായി സ��ാ�  പ�തിക�

ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

�ാ�േ�ാ�മ�ക�െട ഇ�ഷ�റ�സ് പരിര�

489. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കഴി� സ��ാരിെ�റ കാലം �ത� ജ�വരി 2018 വെര (6/2011 - 01/2018) െക. എസ്.

ഇ. ബി. ലിമി�ഡ് എ� േകാടി �പ�െട വിവിധ തര�ി�� �ാ�േ�ാ�മ�ക� വാ�ിയി��്;

ഇതി�  െക.വി.എ �ാ�േ�ാ�മ�ക�  എ�;  എം.വി.എ �ാ�േ�ാ�മ�ക�  എ�;  ഇനംതിരി�്

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഏത് ക�നിക�െട �ാ�േ�ാ�മ�കളാണ് െക.  എസ്.  ഇ.  ബി.  ലിമി�ഡ് വാ��ത്;  െട��

�േഖനയാേണാ വാ��ത്;വിശദമാ�ാേമാ

(സി) ഇതിെ� �ണനിലവാരം ആരാണ് പരിേശാധി��ത് ;

(ഡി) ��ത കാലഘ��ി� വിവിധ ഇന�ി�െ�� �ാ�േ�ാ�മ�ക� ക�ിേ�ാ�ം, മ�ം േബാ�ഡിന്

എ� േകാടി �പ ന�ം വ�ി�െ��തിെ�റ കണ�് ജി�  ,  െസ��, േമജ�  െസ��,

സ��ി� ഓഫീസ് തിരി�് �ാ�േ�ാ�മറിെ� വില സഹിതം വിശദാംശമാ�ാേമാ;

(ഇ) ഉപേയാഗ�ിലിരിെ� ക�ിേ�ാ�� �ാ�േ�ാ�മ�ക��് െക.  എസ്.  ഇ.  ബി  -�്



ഇ�ഷ�റ�സ് പരിര� ലഭി��േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഏത് ക�നി �ഖാ�ിരമാണ്

�ാ�േ�ാ�മ�ക�  ഇ�ഷ��  െച�ിരി��െത�ം,  നാളി�വെര  (6/2011  -  01/2018)എ�

േകാടി ഇ�ഷ�റ�സ് �ക കി�ിയി�െ��ം ജി� തിരി�് വിശദാംശ�� െവളിെ���ാേമാ?

ൈവദ�തി നിര�് �ടി�ിക

490. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ൈവദ�തി നിര�് �ടി�ിക ഇന�ി�  ൈവദ�തി േബാ�ഡിന് ഇതിനകം എ� �ക പിരി�

കി�ാ�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഏെതാെ� വിഭാഗ�ളി�  നി�് എ� �പവീതമാണ് പിരി� കി�ാ��ത്;  ഇത്

പിരിെ����തിന് േബാ�ഡ് ഇതിനകം സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(സി) നിര�് വ��ി�ി�ാ�� േബാ�ഡിെ� �മം ൈവദ�തി റ�േല�റി ക�ീഷ� നിരാകരി�ി�േ�ാ;

ഇെ��ി� ഇ�മായി ബ�െ�� കാര��� ഇേ�ാ� ഏ� ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ?

െെവദ�േതാ�� സ�േ� റിേ�ാ��്

491. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േക� െെവദ�തി അേതാറി�ി�െട പെ�ാ�താമത് െെവദ�േതാ�� സ�േ� റിേ�ാ��്

സ��ാരി� ലഭി�േവാ; പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത റിേ�ാ��് �കാരം സം�ാനം േനരി�വാ� േപാ�� അധിക െെവദ�തി ഉപേഭാഗം �ട�ി

മ� ���� എ�് എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത റിേ�ാ��് �കാര�� െെവദ�തി ഉപേയാഗം 2017 - 18 �ത� 2026 - 27 വെര എ�

എ�ം വ��മാ�േമാ ;

(ഡി) ഇവ േനരിടാ�  െെവദ�തി �ാപിത േശഷി വ��ി�ിേ�� ആവശ�കത ��യി�െ��േവാ;

എ�ി� ഇതിനായി എ� നടപടിക� സ�ീകരി�ം എ�ം വ��മാ�േമാ?

െക എസ് ഇ ബി �െട സാ��ിക �തിസ�ി

492. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ൈവദ�തി േബാ�ഡി� ശ�ളം ന���തി�േപാ�ം സാ��ിക ��ി��ാെണ�ം കറ�് ചാ�ജ്

�ടി�ിക വ�േതാതി�  വ��ി� വരികയാെണ�ം മ��� മാധ�മ വാ��ക�

��യി�െ��ി�േ�ാ ; എ�ി� വിശദവിവരം ന��േമാ ;

(ബി) െക എസ് ഇ ബി -�് ടി �തിസ�ി�േ�ാ ; വിശദവിവരം ന��േമാ?



ൈവദ�തി വിതരണം

493. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ��ല മ�ല�ിെല ക��ലം ഇല�ിസി�ി െസ�നി�  ഉ�െ�� നാവായി�ള�്

(K/TM/12/8  ന��  േപാ�്)  �ാപി�ി�� �ാ�േഫാ�മറി�  നി�� ൈവദ�തി വിതരണം

തട�െ���തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ടി �ാ�േ�ാ�മ� മാ�ി �ാപി��തിന് ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മീ�� റീഡ�മാെര ഒഴിവാ�� നടപടി

494. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) മീ��  റീഡ�മാെര ഒഴിവാ��തിന് സം�ാന ൈവദ�തി വ��്

തീ�മാനി�ി�േ�ാ;വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) �തന സാേ�തിക വിദ��െട സഹായേ�ാെട �വ��ി�� മീ��ക�  ഉപേഭാ�ാ���്

�ാപി�് ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;��ത മീ��ക�െട �േത�കതക�

എെ��ാെമ�് വിശദീകരി�േമാ?

െക.എസ്.ഇ.ബി �തിയ െസ�� ഓഫീസ്

495. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല േദല�ാടി പ�ായ�് നിവാസിക� നിലവി� െക.എസ്.ഇ.ബി �െട

ഏത് െസ�� ഓഫീസിെ� കീഴിലാണ് വ��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േദല�ാടി പ�ായ�ിെല േദല�ാടി,  അ��  വിേ��കളി��വ��് ��ത െസ��

ഓഫീസിെല�ാ� എ� കിേലാമീ�� സ�രി�ണം; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(സി) ക��ാടക സം�ാനേ�ാട് േച��് റിസ�വ് വന�ാ�  ��െ��കിട�� േദല�ാടി

പ�ായ�്നിവാസിക�െട ��ി��ം െക.എസ്.ഇ.ബി ജീവന�ാ��് പ�ായ�ിെ� പിേ�ാ�

�േദശ�് എ�ിേ�രാ�ളള ��ി��ം പരിഗണി�് പ�ായ�ിെ� ആ�ാനമായ അ�രി�

െക.എസ്.ഇ.ബി �െട �തിയ െസ��  ഓഫീസ് അ�വദി�� വിഷയം പരിഗണി�േമാ;

വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

െക.എസ്.ഇ.ബി. - മാ�� െപ�ഷ� & �ാ�വി�ി ��്

496. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) െക.എസ്.ഇ.ബി.  യി�  ജീവന�ാ��ായി മാ��  െപ�ഷ�  &  �ാ�വി�ി ��്

�പീകരി�ാ��ായ സാഹചര�ം വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈ ��ിേല�് ധനസമാഹരണം നട�ാ�  നിലവി�  അവലംബി�� മാ����

എെ��ാമാണ്;

(സി) ��ിേല�് െക.എസ്.ഇ.ബി.  വിഹിതം ലഭ�മാ�ാ�തിനാ�  െപ�ഷ�ഫ�്

�തിസ�ിയിലാെണ� വാദ�ിെ� വിശദാംശ�� ന��േമാ?

െക.എസ്.ഇ.ബി. െപ�ഷ�

497. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ഇ.ബി.�െട ഒ� വ�ഷെ� ശരാശരി െപ�ഷ�  ബാധ�ത എ� �പയാണ്;

െക.എസ്.ഇ.ബി.  ഈ �ക ഇേ�ാ�  ഏത് മാ���ി�െടയാണ് കെ���െത�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) െക. എസ്. ഇ. ബി. യി� െപ�ഷ� ന����മായി ബ�െ��് �പീകരി� മാേ��് ��ിെ�

�വ��നം ഇേ�ാ� ഏ� ഘ��ിലാെണ�് അറിയി�േമാ;

(സി) ഏ� വ�ഷമാണ് ഈ ��് �പീകരി�െത�ം ��ിേല�് സ��ാ�ം െക.എസ്.ഇ.ബി.�ം

ഇതിനകം അട� �കക� എ�യാെണ�ം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഈ നില �ട��ാ� ഭാവിയി� െപ�ഷ� �ട�� സാഹചര�ം സ��ാ�ം െക.എസ്.ഇ.ബി.�ം

��ി� കാ��േ�ാ; ഇെ��ി� വിശദാംശം നൽ�േമാ?

െക.എസ്.ഇ.ബിയിെല െപ�ഷ�

498. �ീ.വി.ഡി.സതീശ�

,, വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള േ��് ഇല�ി�ി�ി േബാ��ം, െക.എസ്.ആ�.ടി.സിെയ േപാെല ജീവന�ാ��് െപ�ഷ�

ന�കാ�  കഴിയാ� �ിതിയിേല�് നീ��െവ� റിേ�ാ��ക�  ��യി�  െപ�ി�േ�ാ.

ഉെ��ി� ��ത �തിസ�ി�് കാരണെമ�ാണ്;

(ബി) െക.എസ്.ഇ.ബി�ം, ജീവന�ാ�െട �തിനിധിക�ം, സ��ാ�ം ത�ി� ഒ�വ� കരാ� �കാരം

�പീ�തമായ മാ��  െപ�ഷ�  ആ�് �ാ�വി�ി ��ിേല�് �തിവ�ഷം എ��പയാണ്

െക.എസ്.ഇ.ബി. ജീവന�ാ��് െപ�ഷ� ന���തിനായി അട�േ��ിയി��ത്;

(സി) ഈ �ക െപ�ഷ� ഫ�ിേല�് അട��േ�ാ. ഇെ��ി� അതിെ� കാരണെമ�ാണ്;

(ഡി) െക.എസ്.ഇ.ബി�് ഉപേഭാ�ാ�ളി�  നി�ം ലഭി�� വ�മാന�ി�  നി�ം െപ�ഷ�

ന�ക�െത�് െെവദ�തി െറ�േല�റി ക�ീഷ�  േബാ�ഡിേനാട് നി�േ�ശി�ി�േ�ാ.  ഇൗ

നി�േ�ശ�ിന് വി��മായി ദിവസ വ�മാന�ി�  നി�ം െക.എസ്.ഇ.ബി.  ജീവന�ാ��്

െപ�ഷ� ന�ക�േ�ാ;



(ഇ) െക.എസ്.ഇ.ബിയി�  െപ�ഷ�  ന���തിന് ��തരമായ സാ��ിക ��ി��്

അ�ഭവി��തായി െചയ�മാ�  ജീവന�ാ�െട �തിനിധിക��് ക�് അയ�ി��േവാ.

എ�ി� അതി�� സാഹചര�െമ�ായി�� എ�് വ��മാ�േമാ?

ൈവദ�തി വാ�ിയ വകയിെല െചലവ്

499. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 2018  ജ�വരിയി�  സം�ാന�ിന് �റ�നി�് ൈവദ�തി വാ�ിയ വകയി�  സം�ാന

ഇല�ിസി�ി േബാ�ഡി��ായ െചലവ് എ�;  ഇ�കാരം എ� �ണി�് ൈവദ�തിയാണ്

അധികമായി വാേ��ി വ�ത്; വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) കഴി�വ�ഷം ഏ��ം ��ത�  ജലൈവദ�തി ഉ�ാദി�ി��ം ഏ��ം �റവ് ജലൈവദ�തി

ഉ�ാദി�ി��ം ഏെതാെ� മാസ�ളിലായി��െവ�ം ഈ മാസ�ളി� ജലസംഭരണികളിെല ജല

ലഭ�ത എ�യായി��െവ�ം അറിയി�േമാ ?

ൈവദ�തി േബാ�ഡ് ജീവന�ാ�െട െപ�ഷ� ��്

500. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ൈവദ�തി േബാ�ഡിെല ജീവന�ാ��ായി �പീകരി� െപ�ഷ�  ��ിെ� �വ��നം

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ജീവന�ാ�െട ശ�ള�ി�  നി�ം �റ� െച�� വിഹിത�ം െതാഴി�ടമ നിേ�പി��

വിഹിത�ം എ� വീതമാണ്;  ഈ �ക ൈകകാര�ം െച��ത് ആരാണ്;  േബാ�ഡ്

നിേ�പിേ�� വിഹിതം അട��തി� വീ� വ�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ�കാരം ഈടാ�� �ക െപാ�േമഖലാ ബാ�ിേലാ എ�.പി.എ�ിേലാ നിേ�പി�ാ�തിനാ�

ആദായനി�തി ഒഴിവ് ന�കാനാവി� എ�് ആദായനി�തി വ��് ആേ�പം ഉ�യി�ി�േ�ാ;

എ�ി� ഇത് മറികട��തിനായി എ�് നടപടികളാണ് സ�ീകരി� വ��െത�് വിശദമാ�േമാ?

ൈവദ�തി േബാ�ഡിെ� സ �ിത ന�ം

501. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഏ��ം ഒ�വി�  ലഭ�മായ കണ�ക�  �കാരം ൈവദ�തി േബാ�ഡിെ� സ �ിത ന�ം

എ�യാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) േബാ�ഡിെ� വരവ്-െചലവ് കണ�ക� ന�കാേമാ;

(സി) േബാ�ഡിെ� സ�ിത ന�ം �റ� െകാ�വ��തിനായി ഈ സ��ാ� സ�ീകരി� നടപടിക�

വിശദീകരി�േമാ?



ഇല�ിസി�ി ഡ��ി

502. �ീ.പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകരള ഇല�ിസി�ി ഡ��ി ആ�് �കാരം െക.എസ്.ഇ.ബി.  2016-17-  �  എ� �പയാണ്

ഇല�ിസി�ി ഡ��ിയിന�ി� പിരിെ���െത�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഇതി� എ� �പ സ��ാരിേല�് അട�ക��ാെയ�് അറിയി�േമാ;  �ക അട�ി�ിെ��ി�

സ��ാരിെ� െപ�ഷ�  ലയബിലി�ി എ� �പ�ി�  അത് �മീകരി�ി�േ�ാെയ�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) അ�കാരം �മീകരി�ി�െ��ി�  2016-17�  ഇല�ിസി�ി ഡ��ിയിന�ി�  പിരിെ��� �ക

ജീവന�ാ�െട െപ�ഷ� ഫ�ി� വകയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

െപരി��മ� നിേയാജകമ�ല�ിെല െക.എസ്.ഇ.ബി ���ികൾ

503. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ഇ.ബി െപരി��മ� നിേയാജകമ�ല�ി�  നട�ിലാ�ി വ�� ���ിക�

ഏെത�ാം ; ഓേരാ�ിെ��ം നിലവിലെ� �ിതി ,എ�ിവ വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) ഈ മ�ല�ി�  ഇനി അടിയ�ര �ാധാന�േ�ാെട നട�ിലാ�ാ�  അവേശഷി��

���ിക� വിശദമാ�േമാ ;

(സി) 2017-18  �  നട�ിലാ��തിന് നി�യി�ി�ളള ���ികളി�  ���ിയാ�ാ�  ബാ�ി�ളള

���ിക� ഏെത�ാെമ�് വ��മാ�േമാ ?

സം�ാന�ിെ� ൈവദ�തി ആവശ�കത

504. �ീ.സ�ി േജാസഫ്

,, ഷാഫി പറ�ി�

,, വി.എസ്.ശിവ�മാ�

,, എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 2018-19  വ�ഷ�ി�  സം�ാന�ിെ� ൈവദ�തി ആവശ�കത എ�യായിരി�െമ�ാണ്

കണ�ാ�ിയി�ളളത്;

(ബി) നിലവി�  വിവിധ േ�ാത�കളി�  നി�ളള ഉ�ാദനം എ�യാണ്;  സം�ാനം �റ�നി�്

വാ�� ൈവദ�തി എ�യാണ്;

(സി) സം�ാന�ിെ� വ�ംകാല ആവശ�കത നിറേവ��തിനായി ��തായി ഏെതാെ� പ�തിക�

നട�ിലാ�വാനാണ് ഉേ�ശി�ി�ളളത്;



(ഡി) ഊ�� സംര�ണ�ിനായി എന�ജി േസവിംഗ് േകാ-ഓ�ഡിേനഷ� ടീം (എേ�ാർ�് ) നട��

�വർ�ന�ൾ എെ�ാെ�യാണ്; വിശദീകരി�േമാ?

സം�ാന�ിെ� ൈവദ�തി ഉ�പാദന�ം ഉപേഭാഗ�ം

505. �ീ.അനി� അ�ര

,, േറാജി എം. േജാ�

,, പി.ടി. േതാമസ്

,, െക.�രളീധര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ൈവദ�തി ഉപേഭാഗം വ��ി�വ��തിന് അ��തമായി ൈവദ�തി ഉ�ാദനം വ��ി�ി��തിന്

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

(ബി) 2018  ജ�വരി മാസെ� �തിദിന ശരാശരി ൈവദ�തി ഉ�ാദന�ം,  ഉപേഭാഗ�ം

എ�യായി��െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഊ��ഉ�ാദന�ിനായി സമ��ി� എ� പ�തിക� േക� സ��ാരിെ� പരിഗണനയി��്,

അവ ഏെതാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) േക�ാ�മതി ലഭി�ാ� പ�തിക�  ഏെതാെ�യാെണ�ം,  അ�മതി ന�കാതിരി�വാ��

കാരണ�� ഏെ�ാെ�യായി��െവ�ംവിശദമാ�ാേമാ?

വനേമഖലയി�െട�� ൈവദ�ത ൈല�ക��� അ�മതി

506. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) വാമന�രം നിേയാജകമ�ല�ിെല വനേമഖലയി�െട ൈവദ�ത ൈല�ക� വലി��തിന് വനം

വ��ി�  നി�ം അ�മതി ലഭി�ാ�� കാരണം വീ�കളി�  ൈവദ�തി കണ��  ന�കാ�

കഴിയാ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) ഇത് പരിഹരി��തിന് എ� നടപടി സ�ീകരി�വാ� ഉേ�ശി��;

(സി) ഇ�ര�ി�� പരാതിക�ം ����ം പരിഹരി��തിന് വനം വ��ം ൈവദ�തി വ��ം

ഒ�േച��� �േത�ക സംവിധാനം ഏ�െ����തിെന�റി�് ആേലാചി�േമാ ?

ആരാധനാലയ���� ൈവദ�തി കണ��

507. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

നില�� മ�ല�ിെല െകാ�മ� മ�ജിദ് ക�ി�ി െസ��റി ����ി അലവിഹാജി �ത�

േപ� ന�കിയ നിേവദനം (Ref No. 6589/Vip/Min (Ele)/2017 dated, 06/11/2017

പരിേശാധി�് നടപടി സ�ീകരി�േമാ,െപാ�സ�ഹ�ിെ� ആരാധനാലയ���� ൈവദ�തി



കണ�� ന���തിന് �തഗതിയി� നടപടി സ�ീകരി�േമാ, വിശദമാ�ാേമാ;

�തിയ ൈവദ�േതാ�പാദന പ�തിക�

508. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ��തായി ൈവദ�േതാ�പാദന പ�തിക� ആരംഭി��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ;

വിശദാംശം െവളിെ���േമാ;

(ബി) െച�കിട ൈവദ�ത പ�തിക�െട സാധ�ത സംബ�ി�് പഠനം നട�ിയി�േ�ാ;  ഇെ��ി�,

ഇ�രം സാധ�തക� പരിേശാധി�േമാ;

(സി) പരി�ിതി�് േദാഷം വരാ� വിധം,  െവ��ാ��െള ൈവദ�േതാ�ാദന�ിനായി

�േയാജനെ����തി�� പ�തിക� ആവി�രി�് നട�ിലാ�േമാ എ�് അറിയി�ാേമാ?

െച�കിട ജലൈവദ�ത പ�തിക�

509. �ീ.െക.�േരഷ് ���്

�ീമതി.വീണാ േജാ��്

�ീ.െക.വി.വിജയദാസ്

,, ��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ൈവദ�തി ഉ�ാദനം വ��ി�ി��തിെ� ഭാഗമായി െച�കിട ജലൈവദ�ത

പ�തിക�െട വികസന�ിനായി എെ��ാം പ�തികളാണ് നട�ാ�ിയി��ത്;

(ബി) േകരള�ി�  തീെര െചറിയ നീെരാ��ി�  നി�ം ൈവദ�തി ഉ�ാദി�ി��തി�� സാ��ത

��ത��തിനാ� ഇ�ര�ി�� മാ�കാ പ�തിക� വികസി�ി��തി�േ�ശി��േ�ാ;

(സി) ഓേരാ നദികളി��� െച�കിട ജലൈവദ�ത പ�തിക�െട സാധ�തക�  കെ���തി�ം

��ഗണന ന���തി�മായി ഇ� സംബ�ി�് പഠനം നട��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

വിശദാംശം ന��േമാ?

ആഭ��ര ഉൗ�� ഉ�പാദന േശഷി

510. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആഭ��ര ഉൗ�� ഉ�പാദന േശഷി വികസി�ി��തിനായി ഈ സ��ാ� ഏെത�ാം നടപടിക�

ആണ് സ�ീകരി� വ��െത�് വിശദീകരി�ാേമാ ;

(ബി) സം�ാനെ� ഉപേഭാഗ�ിനാവശ�മായ ൈവദ�തി എ�െനെയ�ാമാണ് ഉ�പാദി�ി��ത്

;ഓേരാ േമഖലയി�ം ഉ�പാദി�ി�െ��� ൈവദ�തി�െട അളവ് എ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) താ�ാ�� വില�് ഉപേഭാ�ാ���് ൈവദ�തി ലഭ�മാ��തിനായി ഈ സ��ാ� എെ��ാം

നടപടിക� ആണ് സ�ീകരി�െത�് വിശദീകരി�ാേമാ ;



(ഡി) നി��ാണ�ിലിരി�� �ധാനെ�� ഉൗ�� ഉ�പാദന പ�തിക�  ഏെത�ാെമ�്

വ��മാ�ാേമാ ; ഓേരാ�ം എ�് ക�ീഷ� െച�ാ� കഴി�ം എ�ാണ് സ��ാ� ല��മി��ത്

;വിശദമാ�ാേമാ ?

ഓളി��-�വാറ�േതാട് പ�തി�െട ന�പരിഹാരം

511. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് ജി�യി�  ഓളി��-�വാറ�േതാട് െച�കിട ജലൈവദ�ത പ�തി� േവ�ി �മി

ഏെ���വ�െട ന�പരിഹാരം ന���തിന് കാലതാമസം േനരി��െത�െകാ�ാെണ�

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ന� പരിഹാരം അടിയ�രമായി വിതരണം െച��തി�ം പ�തി സമയബ�ിതമായി

���ിയാ��തി�ം നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല സൗേരാ�� പ�തി

512. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി�  സൗേരാ�� പ�തിക�  �ാപി�ാനായി എ� േകാടി �പ

െചലവഴി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;  ടി പ�തിക�െട ആെക എ�ിേമ�് �ക എ�െയ�ം

ഇതി� നി�ം എ� െമഗാവാ�് ൈവദ�തി ഉ�പാദി�ി�ാ� ഉേ�ശി��െ��ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�വെരയായി എ� �ണി�് ൈവദ�തി ഉ�ാദി�ി�ി�െ��ളള വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

�ടം�ള�നി�� 400 െക വി െെലനിെ� നി��ാണം

513. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) �ടം�ളം െെവദ�തി നിലയ�ി� നി�ം ��രി� െെവദ�തി എ�ി��തിനായി നി��ി�� 400

െക വി െെലനിെ� നി��ാണം ഇേ�ാ�  ഏ�് ഘ��ിലാണ്  ;  ഇതിനായി തി�വന��രം,

െകാ�ം,  പ�നംതി�,  േകാ�യം,  എറണാ�ളം,  ���  ജി�കളിലായി എ� ഏ��  �മിയാണ്

അടയാളെ���ി ന�കിയി��ത്  ;  വീ�ം,  �മി�ം ന�െപ��വ��് ന��� പാേ�ജിെ�

വിശദാംശ�� െവളിെ���ാേമാ ;

(ബി) ഇേ�ാ�  നി�േ�ശി�െ��ി�� അെലയി�െമ�ി� പകരം ൈലൻ േതാ��ളി�െടയാ�ിയാ�

ന�പരിഹാരം ന�േക� �കയി� ഗണ�മായ �റവ് ഉ�ാ�ക�ം ജന���് താരതേമ�ന �റവ്

�മി മാ�ം ന�മാ�ക�ം െച�െവ�ിരിേ�,  ഇതിെ� സാധ�തേപാ�ം

പരിേശാധി�ാതിരി��തിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �തിയ െെല�ക�െട�ം ടവ�ക�െട�ം നി��ാണം എ�േ��് ���ീകരി�ാനാണ്



പവ��ിഡ് േകാ��േറഷ�  ഉേ�ശി��ത്  ;  ഇതി� ��പായി �ലേമെ����  നടപടിക�

���ീകരി��തിനായി �േത�ക പാേ�ജ് നട�ിലാ�ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;  വിശദാംശ��

െവളിെ���ാേമാ?

അ� അേലാേ��ഡ് വിഹിതം

514. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േക� ൈവദ�ത പ�തികളി� നി�ം സം�ാന�ിന് ലഭി�ി�� അ� അേലാേ��ഡ് വിഹിതം

���മാ�ം �നഃ�ാപി�് കി�ിയി�േ�ാ എ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) 2014-15  �ത�  േകരള�ിന് അ�വദി� അ�  അേലാേ��ഡ് വിഹിത�ിെ� വിശദാംശം

ലഭ�മാ�ാേമാ?

�സരണ ന�ം

515. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ��  സ��ാരിെ� കാല�് �സരണ ന�ം ഒഴിവാ��തിനായി സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ?

(ബി) ഇ�വഴി �സരണ ന�ം ഏ� ശതമാനമായി �റ�വാ� കഴി�െവ�് വ��മാ�േമാ?

ൈവദ�തി വിതരണ �ംഖല ശ�ിെ���ാ� നടപടി

516. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�

,, േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ൈവദ�തി വിതരണ �ംഖല ശ�ിെ���ി �ണേമ��� ൈവദ�തി ഉപേഭാ�ാ���്

ലഭ�മാ��തി�ം �സരണ വിതരണ ന�ം �റ��തി�ം സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതിനായി േക�സഹായം ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) നിലവി� എ� പ�ണ�ളിലാണ് ��ത �വ��നം നട��െത�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) �തിയ േക� പ�തിയായ ഐ.പി.ഡി.എസ്. �േഖന �ഗ�ഭ േകബി� �ാപി�� പ�തി ഏത്

ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ?

ൈവദ�തി �സരണ ന�ം �റ�ാ� നടപടി

517. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ൈവദ�തി �സരണ �ംഖല ആ�നികവ�കരി��തിനായി ഈ സ��ാ� സ�ീകരി� നടപടിക�

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �സരണ ന�ം �റ�െകാ�വ��തിനായി എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�ി��്;

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇതര സം�ാന�ളി�  നി�ം ൈവദ�തി എ�ി�േ�ാ�  ഉ�ാ�� �സരണ ന�ം

�ല��ാ�� സാ��ിക ന�ം ഏത് രീതിയിലാണ് നിക��ത് എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ത�ലമ� സ�്േ�ഷെ� േശഷി ഉയ���

518. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ത�ലമ�  33  KV  സ�്േ�ഷ�  110KV  ആയി ഉയ���തിന് േബാ�ഡ് തീ�മാനം

എ��ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) പ�തി എ�് ക�ീഷ� െച�ാനാ�െമ�് വ��മാ�േമാ?

�ാ�േ�ാ�മ� �ാപി��തിന് ഭരണാ�മതി

519. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) തി�വ�ാടി മ�ല�ിെല സ���ൈവദ�തീകരണ�ിനായി ആ�ിവികസനഫ�ി�  നി�ം

അ�വദി� �കയി� അവേശഷി�� സംഖ� ഉപേയാഗി�് മ�ല�ിെല നാ� �ല�ളി�

�ാ�േ�ാ�മ� �ാപി��തിന് ഭരണാ�മതി ന�കണെമ� ആവശ�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഈ നി�േ�ശ�ിെ� നിലവിെല അവ� എെ�� വ��മാ�േമാ;

(സി) ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

ൈവദ�തി�് അധിക ഉപേയാഗ ചാ�ജ്

520. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) അതിര�ി�ി പ�ായ�ിെല,  പ�ികജാതി-പ�ികവ��-പിേ�ാ� േമഖലയി�െ�� പാവെ��

ജന��െട ജലനിധി �ടിെവ� പ�തികളായ ന��ദ,  പാല�വി,  ചി�ായി �ടിെവ�

പ�തികളിെല ൈവദ�തി അധിക ഉപേയാഗ ചാ�ജായി വലിയസംഖ� ഈടാ�വാൻ നടപടി

സ�ീകരി�ി��ത് ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) �ത�മായി മാസ ൈവദ�തി ചാ�ജ് അട� വ�� ��ത �ടിെവ� പ�തിക�െട ൈവദ�തി

�ടി�ിക ഒഴിവാ��തി�ം, ൈവദ�തി �ട��ം ലഭി��തി�മായി സമ��ി�ി�� അേപ�കളി�

അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?



ൈവദ�തി ഉപേഭാഗം

521. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ൈവദ�തി ഉപേഭാ�ാ�ളി� നി�ം ഇേ�ാ� ഈടാ�� ൈവദ�തി നിര�ിെ�

ഇനം തിരി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇേ�ാ� ഈടാ�ിെ�ാ�ിരി�� ൈവദ�തി നിര�് പരി�രി��തിന് എെ��ി�ം നടപടിക�

സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) െക.എസ്.ഇ.ബി ലിമി�ഡ് ലാഭ�ിലാ��തിന് നിര�് പരി�രണം എ� ഉപാധിയ�ാെത

െചലവ് �റ��തി�ം സാ��ിക അ�ട�ം പാലി��തി�ം എെ��ി�ം നടപടിക�

സ�ീകരി�വാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

ൈവദ�തി ചാ��് വ��നവ്

522. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം ൈവദ�തി ചാ��് വ��ി�ി�ി�േ�ാ ; എ�തവണ

വ��ി�ി�ി��് ; വിശദവിവരം ന��േമാ ;

(ബി) വീ�ം ൈവദ�തി ചാ��് വ��ി�ി�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ ; എ�ി� വിശദവിവരം ന��േമാ ?

േദവി�ളം നിേയാജകമ�ല�ി� സ��� ൈവദ�തീകരണം

523. �ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം േദവി�ളം നിേയാജകമ�ല�ി�  സ���

ൈവദ�തീകരണ�ിെ� ഭാഗമായി എ� ��ംബ���് ആണ് ൈവദ�തി കണ��

ലഭ�മായെത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് �ാമപ�ായ�് തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�േമാ ?

സ��� ൈവദ�തിവ��രണം

524. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

സ��� ൈവദ�തിവ��രണ�ിനായി േക�സ��ാ� സം�ാന�ിന് �ക അ�വദി�ി�േ�ാ

എ�് അറിയി�ാേമാ; ഉെ��ി� 2011 �ത� ഓേരാ വ�ഷ�ം അ�വദി� �ക�ം, െചലവഴി�

�ക�ം എ�െയ�് വിശദമാ�േമാ?



സം�ാനെ� ൈവദ�ത ഉപേഭാഗം

525. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ൈവദ�ത ഉപേഭാഗം എ� എ�ം ഉ�ാദനം എ� എ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന�് കർഷകർ ഉൾ�െട ആ�െ��ാം ൈവദ�തി ഉപേഭാഗ�ിന് ആ��ല���

ന��� ; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(സി) സം�ാനെ� ൈവദ�ത ഉപേഭാ�ാ���ായി ൈവദ�തി ന���തിനായി കാ�ി�െട

ഉ�ാദനം/ സൗേരാ�� പ�തി �ട�ി മ� േ�ാത�കെള ആ�യിേ�� ആവശ�കത സ��ാ�

പരിേശാധി�േവാ; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) എ�ി� ജലൈവദ�ത പ�തി��െ�െട മ� സമാന പ�തിക�ം വിലയി��ി ലാഭകരമായ മ�

പ�തികൾ നട�ിലാ�ാ� എ� നടപടി സ�ീകരി�ം എ� വ��മാ�േമാ?

േവന��ാലെ� ൈവദ�തി ഉപേഭാഗവ��നവ്

526. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േവന��ാലം ആരംഭി�േതാ��ടി ൈവദ�തി ഉപേഭാഗം വ��ി�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി�

ഉപേഭാഗ�ിെല വ��ന��സരി�� ൈവദ�തി ലഭ�മാ�ാ� നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ എ�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ൈവദ�തി ഉപേഭാഗ�ിെല വ��നവ് �ലം സം�ാന�് േലാ�െഷഡിംഗ് ഏ�െ��േ��

സാഹചര�ം നിലവി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;

ൈവദ�തി േമാഷണം

527. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ൈവദ�തി േമാഷണം തട��തിന് എെ��ാം സംവിധാന�ളാണ് നിലവി� �വ��ി��ത്.

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം ൈവദ�തി േമാഷണ�ിന് എ� േക�ക� രജി��

െച�ി��്. വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) 25.1.2016 �ത� 31.1.2018 വെര ൈവദ�തി േമാഷണ�ിന് എ� �പ പിഴ ഈടാ�ിെയ�് 

വിശദമാ�ാേമാ?

ൈവദ�തി അപകട��



528. �ീ.ൈഹബി ഈഡ�

,, ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ൈവദ�തി അപകട��  �ല�� മരണം വ��ി�് വ��തായി

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ൈവദ�തി അപകട�� വ��ി�വ��തി�� �ധാന കാരണ�� എെ�ാെ�യാണ്;

(സി) പഴ�ംെച� ൈവദ�തിൈല�ക�ം,  ഉപകരണ��ം മാ��തിന് സംവിധാനം

ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;

(ഡി) ൈല�ക�െട അ����ണി�ായി ൈവദ�തി േബാ�ഡി�  �േത�ക സംവിധാനം

�വ��ി��േ�ാ;

(ഇ) ഈ േമഖലയി� കരാ� അടി�ാന�ി� ജീവന�ാെര നിയമി�ി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ?

വഴിവിള�് പ�തി

529. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 2016-17 വ�ഷെ� ആ�ി വികസനഫ�ി� നി�ം 25 ല�ം �പ അ�വദി�് േകാതമംഗലം

മ�ല�ി� �ത�ാ�െക�് �ത� വടാ��ാറ മീരാ� സി�ിവെര ൈല� വലി�് വഴിവിള�ി��

പ�തി�െട നിലവിെല അവ� എെ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഭരണാ�മതി ലഭ�മായി�് മാസ�� കഴി�ി�ം ��ത ���ി ആരംഭി�വാ� കഴിയാ�തിെ�

സാഹചര�ം എെ��് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) കാ�ാനയട��� വന� �ഗശല�ം ��മായ ��ത �േദശ�് എ��ം േവഗ�ി�  ��ത

���ി നട�ിലാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�െ�ാള�� േക�മാ�ി �തിയ െസ�� ഓഫീസ്

530. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) മല�റം ജി�യിെല മേ�രി േനാ��്,  വള�വ�ം,  കിഴിേ�രി,  എ�ീ െസ��  ഓഫീ�ക�

വിഭജി�് �െ�ാള�� േക�മാ�ി െക എസ് ഇ ബി �െട �തിയ െസ�� ഓഫീസ് ആരംഭി��

കാര�ം ഇേ�ാ� ഏത് ഘ��ിലാണ് ;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം നാളി�വെര സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദീകരി�ാേമാ?

(സി) �െ�ാള�� േക�മാ�ി �തിയ െസ�� ഓഫീസ്ആരംഭി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േപാ�യി�ം, കാ���ിയി�ം �തിയ െസ�� ഓഫീ�ക�



531. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

െക.എസ്.ഇ.ബി. ചാല�ടി െസ�� ഓഫീസ് വിഭജി�് േപാ�യി�ം, െകാര�ി െസ�� ഓഫീസ്

വിഭജി�് കാ���ിയി�ം �തിയ െസ��  ഓഫീ�ക�  അ�വദി��തിന് സ��ാ�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

തഴ�രയി� ൈവദ�ത െസ�� ഓഫീസ്

532. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�ര നിയമസഭാ മ�ല�ി�  തഴ�രയി�  ൈവദ�ത െസ��  ഓഫീസ്

ആരംഭി��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) തഴ�ര ൈവദ�ത െസ��  ഓഫീസ് ആരംഭി��തിന് സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�

വിശദമാ�േമാ?

സബ് േ�ഷ� നിർ�ാണം

533. �ീമതി.വീണാ േജാ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) പ�നംതി� ജി�യിെല �ളനട,  െമ�േവലി പ�ായ�കളിെല േവാ�േ�ജ് �ാമം

പരിഹരി��തിന് ഇൗ �േദശ�ളി� ഒ� സബ് േ�ഷ� നി��ി��ത് പരിഗണനയി�േ�ാ ;

(ബി) സബ് േ�ഷ�  നി��ി��തിനായി പരിഗണി� രാമ�ചിറയിെല �ലം ഇൗ പ�തി�്

ഉചിതമായതാേണാ എ�് വ��മാ�േമാ?

ആലംേകാട് ഇല�ി�� െസ�� ഓഫീസ്

534. �ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ�ി��  മ�ല�ിെല ആലംേകാട് േക�ീകരി�് ഒ� ഇല�ി��  െസ��  ഓഫീസ്

ആരംഭി�ണെമ� അേപ� ��യി�െ��ി�േ�ാ?

(ബി) െസ�� ഓഫീസ് ആരംഭി��തിെല തട�െമ�ാെണ�് വിശദമാ�േമാ?

മീ�� േക�മാ�ി 33 െക.വി സ�്േ�ഷ�

535. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) വാനമ�രം നിേയാജകമ�ല�ിെല ക�റ,  മീ��  േക�മാ�ി  33  െക.വി സ�്േ�ഷ�

ആരംഭി��തിന് െ�ാേ�ാസ�  നിലവി�േ�ാ;  നടപടിക�  ഏ�വെരയായിെയ�്



വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സ�്േ�ഷ�േവ�ി നി�േ�ശി�ി�� �ഗസംര�ണ വ��ിെ� അധീനതയി�� �ലം

െക.എസ്.ഇ.ബി�് ൈകമാറി�ി��തി�� നടപടിക� ഏ�വെരയായിെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

മറ�� 33 െക. വി. സബ് േ�ഷ�

536. �ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േദവി�ളം നിേയാജക മ�ല�ിെല മറ�� 33 െക. വി. സബ് േ�ഷ� ആരംഭി��തി��

നടപടി�മ�� എ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) നടപടി�മ�� ���ീകരി�് എ�് �സരണം ആരംഭി�ാ� സാധി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

െക.എസ്.ഇ.ബി.യിെല സബ് എ�ജിനീയ� നിയമനം

537. �ീ.െക.�രളീധര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകരള േ��് ഇല�ിസി�ി േബാ�ഡി�  ഐ.ടി.ഐ.  ക�ാളിഫിേ�ഷ�  ഇ�ാ��ം ഇല�ി��

എ�ജിനീയറിംഗ് ഡിേ�ാമ���മായ ഓവ�സീയ�മാ��് സബ് എ�ജിനീയ� ത�ികയിേല�്

െ�ാേമാഷ� ന�കിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) സബ് എ�ജിനീയ� (ഇല�ി��) ത�ികയി� ഇല�ി�� എ�ജിനീയറിംഗ് ഡിേ�ാമയി�ാ��ം

എ�ാ� എ�ജിനീയറിംഗ് ഡി�ി��വ�മായ എ� േപ��് സമാശ�ാസ െതാഴി�ദാന പ�തി

�കാരം നിയമനം ന�കിയി��്;വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) മീ��  റീഡ�  ത�ികയി�  നി�ം ഐ.ടി.ഐ.  ക�ാളിഫിേ�ഷ�  ഇ�ാ��ം ഇല�ി��

എ�ജിനീയറിംഗ് ഡിേ�ാമ��� എ� േപ��് സബ് എ�ജിനീയ� ത�ികയിേല�് െ�ാേമാഷ�

ന�കിയി�െ��് വ��മാ�േമാ;.

െക.എസ്.ഇ.ബിയി� മ��� നിയമനം

538. �ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ഇ.ബിയി�  കരാ�  വ�വ�യി�  േജാലിെച�ി�� മ���  ജീവന�ാ��്

�ിരനിയമനം ന���തിേല�ായി പി.എസ്.സി വഴി നട�ിയ എ��് പരീ��െട

അടി�ാന�ി� റാ�് പ�ിക ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ത�ികയി�  നിയമനം നട��തിനായി ത�ാറാ�ിയി�ളള മാനദ���

എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത മാനദ��ിെ� അടി�ാന�ി� ഈ റാ�് ലി�ി� നി�ം എ� േപ��് നിയമനം

ന��വാനാ�ം എ�് അറിയി�ാേമാ?



��പാലം മാ�ി �ാപി��തി�� നടപടി

539. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ക�യം ൈഹഡൽ ഇേ�ാ �റിസ�ിെ� ഭാഗമായി ഉര�ഴി ഭാഗ�് �ാപി� ��പാലം

��െ���് ഉപേയാഗ�ന�മായത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) മലബാറിെല �ധാന വിേനാദ സ�ാര േക�മായ ക�യം ഉര�ഴി ഭാഗെ� ഉപേയാഗ�ന�മായ

��പാലം മാ�ി �ാപി�ാ�� നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ?

െക. എസ്. ഇ. ബി. യിെല സാ��ിക �തിസ�ി

540. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.  എസ്.  ആ�. ടി.  സി.  യിെലേപാെല  ,  െക.  എസ്.  ഇ.  ബി.  ലിമി�ഡി�ം സാ��ിക

�തിസ�ി �ലം െപ�ഷ�ം മ�ം �ട�െമ� വാ�� ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�

ഇതിെനതിെര എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഗാ�ഹിക, വ�വസായ ഇന�ളി� നി�ം 31.01.2018 വെര എ� േകാടി �പ കറ�് ചാ��്

�ടി�ികയായി െക.  എസ്.  ഇ.  ബി.  ലിമി�ഡിന് ലഭി�വാ�െ�� കണ�് ഇനം തിരി�്

വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇതി�  നാ�കളായി ഏ��ം ��ത�  �ടി�ിക വ��ിയി�� സ��ാ�  �ാപന��െട�ം,

അ�� സ��ാ�  �ാപന��െട�ം,  മ� �ാപന��െട�ം േപര്,  �ടി�ിക �ക എ�ിവ

സഹിതം വിശദാംശ�� െവളിെ���ാേമാ;

(ഡി) ��ത �ടി�ിക പിരി�വാ� നാളി�വെര െക. എസ്. ഇ. ബി. ലിമി�ഡ് എെ�ാെ� നടപടിക�

സ�ീകരി�ി��്; വിശദമാ�ാേമാ?

(ഇ) �ടി�ിക വ��ിയ ഏെത�ി�ം �ാപന��െട െെവദ�തി െക.  എസ്.  ഇ.  ബി.  ലിമി�ഡ്

വിേ�ദി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� േപര് , തീയതി എ�ിവ സഹിതം വിശദമാ�ാേമാ?

െക.എസ്.ഇ.ബി. വാ�� �ാ�േ�ാ�മ�ക�

541. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 2011  ��  മാസം �ത�  2018  ജ�വരി  31  വെര�� കാലഘ��ി�  �ാ�േ�ാ�മ�

െപാ�ിെ�റി���ല�ം മ�ം എ� ആ��ാ��് ജീവഹാനി സംഭവി�ി��്;  ഇതി�

െക.എസ്.ഇ.ബി.  ലിമി�ഡ് ജീവന�ാ�  എ�;  മ�� ആ��ാ�  എ�;  ഇ��ലം

െക.എസ്.ഇ.ബി.�് ഉ�ായ ന�ം ഇനം തിരി�് വ��മാ�േമാ;  ഏ� �ല�ാണ്

അപകടെമ�ം ആ�ക�െട േപ�ം മ�ം വിശദമായി െവളിെ���േമാ;



(ബി) െക.എസ്.ഇ.ബി.  ലിമി�ഡ് വിവിധ �ാ�േ�ാ�മ�ക�  വാ��ത് െപാ�േമഖലാ�ാപനമായ

െക.ഇ.എ� -� നി�മാേണാ;  വ��മാ�േമാ;  േവെറ എെതാെ� �ാപന�ളി� നി�ാണ്

�ാ�േ�ാ�മ� വാ��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത �ാപനം സ��മായി �ാ�േ�ാ�മ�  നി��ി�ാെത മ� പല ക�നികളി�  നി�ം

വാ�ിയാണ് െക.എസ്.ഇ.ബി.  ലിമി�ഡിന് �ാ�േ�ാ�മ�ക�  ന���െത� കാര�ം

പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) െക.എസ്.ഇ.ബി.  ലിമി�ഡ് �ണനിലവാരമി�ാ� വിവിധതരം �ാ�േ�ാ�മ�ക�

വാ�ി��കയാെണ� വാ���െട നിജ�ിതി പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ഇ) െക.എസ്.ഇ.ബി. ലിമി�ഡിെ� വിവിധ േ�ാ�കളി� െക�ികിട�� �തിയ �ാ�േ�ാ�മ�ക�െട

എ��ം അവ�െട വില�ം ജി�ാ അടി�ാന�ി� ഇനംതിരി�് േ�ാ�ക�െട േപ� സഹിതം

വിശദമാ�േമാ?

െക.എസ്.ഇ.ബി. അ�ൗ�്സ് ഓഫീസ�െട സ�യം വിരമി��

542. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) എം.എ�.എ.�െട പി.എ.  ആയി േകരള നിയമസഭാ െസ�േ�റിയ�ി�  െഡപ�േ�ഷനി�

േജാലിേനാ�ി വ�� െക.എസ്.ഇ.ബി. അ�ൗ�്സ് ഓഫീസ� �ീ. േതാമ�് േജാ��് എ�

വ��ി ശ�ാസേകാശ ശ��ിയ�് വിേധയനായതിെന �ട��് േഡാ��മാ�െട െമഡി��

സ��ിഫി�േ�ാെട�ം എം.എ�.എ. �െട �പാ�ശക�് സഹിത�ം േവാള�റിയായി വിരമി�ാ�

22.11.2017-�  ബ�.  െെവദ�തി വ��് മ�ി�് ന�കിയ അേപ�യി�  ബ�.  മ�ി,

െക.എസ്.ഇ.ബി.ലിമി�ഡ് സി.എം.ഡി.�് ന�കിയ ഉ�രവ് എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ; ഇൗ

ഉ�രവിെ��ം അേപ��െട�ം പക��്(േബാ�ഡ് െസ�േ�റിയ�് ഫയ� നം. Estt.IV/3172

/2016) ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) േവാള�റി റി�യ�െമ�ിന് അ��ലമായ ബ�. വ��് മ�ി�െട ഉ�രവ് ഉ�ായി�ം േബാ�ഡ്

അധി�ത�  ടിയാ�  നിലവി�  െഡപ�േ�ഷനി�  േജാലി െച�� നിയമസഭാ െസ�േ�റിയ�ി�

നി�ം ക�് �ഖാ�രം എ�.എ�.സി.  ആവശ�െ��തിെ� മാനദ�ം എെ��ം,  ഇ�െന

എ�.എ�.സി.  ആവശ�െ��വാ�  െക.എസ്.ഇ.ബി.�െട ഏെത�ി�ം ഉ�ര�േ�ാ എ�ം

വ��മാ�േമാ; ഉെ��ി� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) സ�യം വിരമി�ലിന് നിലവി� േജാലിെച�െകാ�ിരി�� നിയമസഭാ െസ�േ�റിയ�ി� നി�ം

എ�.എ�.സി.  ആവശ�െ��ത് ഏത് ഉേദ�ാഗ�െ� തീ�മാന�കാരമാെണ�് േപ� സഹിതം

വ��മാ�േമാ; ടി കാരണ�ാ� ��ത ഉേദ�ാഗ�െ� േവാള�റി വിരമി�� �ട�ിയ കാര�ം

��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ഡി) ബ�.  വ��് മ�ി ന�കിയ അ��ല ഉ�രവ് �കാരം ടി ഉേദ�ാഗ�െന േവാള�റിയായി

വിരമി�ാ�  അ�വദി�ാെത,  നിയമസഭാ െസ�േ�റിയ�ി�  നി�ം എ�.എ�.സി.

ആവശ�െ��തി�െട സ�യം വിരമി�� നട�ിലാ�ാനാവാ� കാര�ം െക.എസ്.ഇ.ബി.ലിമി�ഡ്

.,സി.എം.ഡി.�െട ��യി�െപ��ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഇതിേല�ായി നട�ിയ ക�്



ഇടപാ�ക�െട പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

െച�കിട ജലൈവദ�ത പ�തിക�െട ���ീകരണം

543. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�

�ീമതി ഗീതാ േഗാപി

�ീ.ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

,, വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) വ�ഷ�ളായി പണം �ട�ിെകാ�ി��ി�ം പണി തീരാ� ജലൈവദ�ത പ�തിക�െട വിവര��

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തിക�  ���ിയാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;  ഇതി�െട എ� െമഗാവാ�്

ൈവദ�തി ലഭി�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) നി��ാണ�ിലിരി�� െച�കിട ജലൈവദ�ത പ�തിക�  ���ീകരി��തിന് സ�ീകരി�

നടപടിക� അറിയി�േമാ?

ൈവദ�തി ൈല� മാ�ി �ാപി��തി�� ചാ�ജ്

544. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) മെ�ാ� വ��ി�് ൈവദ�തി ലഭി��തിനായി മതിയായ േറാ�ക� ഇ�ാ� സാഹചര��ി�

സ��ം �ല�ി�െട ൈവദ�തി ൈല�  കട� േപാവാ�  വ�ഷ��� ��് അ�മതി

െകാ��താെണ�ി�ം �തിയതായി നി��ി� േറാ�കളി�െട ��ി��ക� ഒ�മി�ാെത ൈല�

െകാ�േപാകാം എ�ിരിെ� ഇ�രം �ല�ളി�  വീ�ക�ം മ�ം നി��ിേ�� ആവശ�ം

വ�േ�ാ�  �ല�ടമ തെ� ഭീമമായ സംഖ� േബാ�ഡി� അടേ��ി വ�� സാഹചര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ര�ിൽ ൈലൻ മാ�ി �ാപി��ത് സർ�ാരിെ� ഉ�രവാദിത�മായി ക� വീടി�

െപ�മിഷ� ലഭി� കഴി�ാ� അ�രം �ല�ളിൽ നി�് സ��ാ� ചിലവി� ൈലൻ മാ�ി

�ാപി�ാ�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

െെവദ�തി െറ�േല�റി ക�ീഷനിെല ജീവന�ാർ

545. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െെവദ�തി െറ�േല�റി ക�ീഷനി� നിലവി� െചയ�മാ� ഉ�െ�െട എ� അംഗ���് ;

(ബി) ��ത ക�ീഷനി�  എ� ജീവന�ാ��്;  ഇൗ സ��ാ�  നിലവി�  വ�േശഷം എ� േപെര

നിയമി� ;



(സി) ��ത �ാപന�ി� േകാ��ാ�് വ�വ�യി�ം ദിവസേവതനാടി�ാന�ി�ം ആെരെയ�ി�ം

നിയമി�ി�േ�ാ;ഉെ��ി�  ആെരെയാെ�െയ�ം എ�ാണ് അവെര നിയമി�െത�ം

വ��മാ�േമാ?

കരട് സഹകരണനയം

546. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സ��ാരിെ� കരട് സഹകരണനയം �പീകരി�ി�േ�ാ;എ�ി�  വിശദാംശം

ന��േമാ;

(ബി) കാ�ഷിക വാ� നിര�് ഉയ���ത് സംബ�ി�് കരട് നയ�ി� �ചന�േ�ാ ;

(സി) ഇത് സംബ�ി�് സഹകരണ േകാ���ി� ഉയ��വ� നി�േ�ശ�� എെ�ാെ�യാെണ�്

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഈ നി�േ�ശ�����തമായി മാ��� വ��ി കരട് നയം എ�േ��് �ഖ�ാപി�വാ�

കഴി�െമ�റിയി�ാേമാ?

സഹകരണ േകാ���്

547. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018-െല സഹകരണ േകാ���ി� എ�� തീ�മാന��െട വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) ��ത തീ�മാന��െട അടി�ാന�ി�  ഈ വ�ഷം നട�ിലാ�വാ�  ഉേ�ശി��

പ�തിക�െട വിശദാംശം ന��േമാ?

സഹകരണബാ�ക�െട കി�ാ�ടം

548. �ീ.എ�. ഷം��ീ�

,, എം.ഉ��

,, പാറ�� അ��

,, പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വിവിധ സഹകരണബാ�ക�െട കി�ാ�ടം എ� ശതമാനമാെണ�

കണ�ാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) സഹകരണബാ�ക�െട കി�ാ�ടം തിരി�പിടി�ാ�  എെ��ി�ം പ�തി

ആവി�രി�ി�േ�ാ;എ�ി� വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?



സഹകരണ റി�് ഫ�് പ�തി

549. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സഹകരണ റി�് ഫ�് പ�തി�െട ആ��ല���  വിതരണം െച��തിന് ഇേ�ാ�

കാലതാമസം േനരി��േ�ാ;

(ബി) തീ��ാ��തിനായി ഇനി ബാ�ി നി��� അേപ�ക� എ�യാണ്;

(സി) അേപ�ക� തീ��ാ��തിന് കാലതാമസ�െ��ി� ഇതിെ� കാരണം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) വാ��ാര� മരണെ��ാ� ആ വിവരം ആ�ിത� ബാ�ി� അറിയി�് ര�് മാസ�ി��ി�

ആ��ല�ം ന�കാനാണ് തീ�മാനി�െത�ി�ം ഇ�കാരം കാലതാമസം വ��തിനാ�

പലിശയിന�ി�  വ�� വ��നവ് ആ�ിത��് താ�ാനാകാെത വ�െമ��തിനാ�

സഹകരണ റി�് ഫ�് സമയബ�ിതമായി വിതരണം െച�ാ� േവ� ഉ�രവ് ന��േമാ?

സഹകരണ േമഖല�് ഉേ�ജനം പക��തിനായി പ�തിക�

550. �ീ.െക.സി.േജാസഫ്

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

,, വി.ഡി.സതീശ�

,, ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സഹകരണ േമഖല�് ഉേ�ജനം പക��തിനായി ഈ സ��ാ�  നട�ിലാ�� പ�തിക�

ഏെതാെ�യാണ്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) സ�കാര� പണമിടപാ�കാ�െട പിടിയി�  നി�ം പാവെ��വെര സംര�ി��തിന് ��ംബ�ീ

മിഷ�ം സഹകരണ വ��ം േയാജി�് തീ�മാനി� വിശാല വിതരണ േശഖരണ �ംഖല

�ാവ��ികമാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) വില�യ�ം �ലം ��ി��് അ�ഭവി�� സാധാരണ�ാ��് ആശ�ാസം ന���തിനായി

ക�സ�മ� െഫഡിെ� �വ��ന�� �ന:�മീകരി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ഈ സ��ാ�  നിലവി�  വ�േശഷം നിേത�ാപേയാഗ സാധന��െട വിലയി�  ഉ�ായി��

വ��നവ് വിപണിയി�  ഇടെപ��തി�  ക�സ�മ�െഫഡിെ� പരാജയം �ലമാേണാ എ�്

വ��മാ�േമാ?

േകരള ബാ�്

551. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) േകരള ബാ�് �പീകരണം ഇേ�ാ� ഏ� ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ബാ�് യാഥാ���മാ�േ�ാ�  നിലവി�� ജി�ാബാ�് ശാഖക�െട  15-20  ശതമാനം

അട��േ��ി വ�േമാ;

(സി) ന��ി�� സഹകരണ ബാ�മായി ജി�ാബാ�കെള ലയി�ി��ത് ഓഹരി ഉടമക��ം

ഇടപാ�കാ��ം ഒ�േപാെല ന���ാ�ം എ�് ക���േ�ാ;ഇെ��ി�  വിശദാംശ��

അറിയി�േമാ?

േകരള ബാ�്

552. �ീ.���ര ര�ാകര�

,, ആ�. രാമച��

�ീമതി ഗീതാ േഗാപി

,, സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള ബാ�് എ� ആശയം സഹകരണരംഗ�് ��� ഉണ��ം ഉേ�ജന�ം ന���ത്

ഏെതാെ� തല�ളിലാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) മ�രാധി�ിത ബാ�ിംഗ് രംഗ�് നിലനി��ണെമ�ി�  സാേ�തികവിദ��ം ആ�നിക

സ�ദായ��ം മിക� േസവന സൗകര���ം ന�േക� ഇൗ കാലഘ��ി�  ബാ�ിെ�

�ണഫല��  സ�ഹ�ിെ� താേഴ��ി�ളളവരിേല�് എ�ി��തി�  േകരള ബാ�ിന്

എ�തേ�ാളം പ�് വഹി�ാനാ�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) േകരള ബാ�് സംബ�ി� �ീറാം ക�ി�ി റിേ�ാ��ിെല �ധാന നി�േ�ശ��

ഏെതാെ�യാെണ�് അറിയി�േമാ?

േകരള ബാ�്

553. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജി�ാ സഹകരണ ബാ�കെള�ം സം�ാന സഹകരണ ബാ�ിേന�ം സംേയാജി�ി�് േകരള

ബാ�് �പീകരി��തി�� നടപടിക� ഏ�ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) േകരള ബാ�ി�  �ാഥമിക സഹകരണ സംഘ�െള�ടി സംേയാജി�ി�� കാര�ം

പരിഗണി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) േകരള ബാ�് �പീകരണ�മായി ബ�െ��് റിസ�വ് ബാ�ം നബാ��ം അ�മതി

ന�കിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇെ��ി� അ�മതി ലഭി��തിനായി എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�േമാ?

േകരള ബാ�് �പീകരണം



554. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

നിർദി� േകരളബാ�ിെ� �പീകരണ നടപടി�മ��  ഇേ�ാ�  ഏ�

ഘ��ിലാെണ�റിയി�ാേമാ;

സഹകരണേമഖലയി� േകരള ബാ�്

555. �ീ.അ�� �കാശ്

,, പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സഹകരണ േമഖലെയ ശ�ിെ���ാ�  സം�ാന സഹകരണ േകാ���ി�  എെ��ി�ം

�തിയ നി�േ�ശ�� ആവി�രി�ി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) േകരളബാ�് �തിയ ബാ�് ആയിരി�കയിെ��ം,  സം�ാന സഹകരണ ബാ�ിെന

ശ�ിെ����തിനായി �പീകരി��താ�െമ�ം പറ�ി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) റിസ�വ് ബാ�ിെ� ��� െെലസ��ളള ജി�ാ ബാ�കെള ഇ�ാതാ�ി േകരളബാ�്

�പീകരി��ത് സഹകരണേമഖല�െട തക���് വഴിെയാ��െമ� ആശ�

സംജാതമായി�ുേ�ാ; എ�ി� ��ത ആശ� �രീകരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) േകരളബാ�ിെ� ഘടന എ�ായിരി�െമ�ം,  ഇ�സംബ�ി�് �ീറാം ക�ി�ി ന�കിയ

�പാ�ശക� പരിഗണി�ി�േ�ാെയ�ം വിശദമാ�േമാ?

ഓഖി �രിതാശ�ാസ നിധിയിേല�് സഹകരണ ബാ�് ജീവന�ാരി� നി�ം പിരിെ��� �ക

556. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ�

,, എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സഹകരണ ബാ�ിെല ജീവന�ാരി� നി�ം സ�തപ�ം �േഖന 2017 ഡിസംബ�

മാസ�ിെല ശ�ള�ി� നി�ം ഓഖി �രിതാശ�ാസ നിധിയിേല�് എ� �ക പിരിെ��െ��്

െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഈ �ക ��വ�ം ഓഖി �രിതാശ�ാസ നിധിയിേല�് ൈകമാറിയി�േ�ാെയ�ം �ക എ�െയ�ം

വിശദമാ�േമാ;

(സി) സം�ാന സഹകരണബാ�ിെല ഒ� വിഭാഗം ജീവന�ാരി�  നി�ം പിരിെ��� �ക ഓഖി

�രിതാശ�ാസ നിധിയിേല�് ൈകമാറാെത തിരിെക ന�കിയി�േ�ാ;എ�ി�  ആയതിെ�

കാരണെമ�ാെണ�ം തിരിെക ന�കിയ �ക എ�െയ�ം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഓഖി �രിതാശ�ാസ നിധിയിേല�് ന�കിയ �ക തിരി� ന�കാ� ബാ�് മാേനെ��് സ�ീകരി�

നടപടി എെ��് വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ഓഖി �രിതാശ�ാസ നിധിയിേല�് പിരിെ��� �ക തിരി� ന��ക വഴി സം�ാന�ിെ�



താ�ര��ിന് വി��മായി സം�ാന സഹകരണബാ�് മാേനജിംഗ് ഡയറ��/അ�ിനിേ���

എ�ിവ�  �വ��ി� നടപടി ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇവ�െ�തിെര നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

സാ��ിക �മേ��ക�

557. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ം ജി�യിെല താമര�ടി സ��ീസ് സഹകരണ ബാ�ി�  സാ��ിക �മേ��ക�

നട�ിയവ�െ�തിെര സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ; നടപടിക�െട നിലവിെല �ിതി�ം

ഈടാ�ാ�� �ക�െട വിശദാംശ��ം ന��േമാ;

(ബി) ബാ�ി� �മേ��ക�െ�തിെര നട�ിവ� ൈ�ം�ാ�് അേന�ഷണ�ിെ� നിലവിെല �ിതി

എ�ാണ്;

(സി) ബാ�ിെല നിേ�പക��് എ� �പ നിേ�പ ഇന�ി� തിരിെക ന�കാ��്; �ത�, പലിശ

തിരി�് വിശദാംശ�� ന��േമാ?

സഹകരണ ബാ�ക� വഴി െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. െപ�ഷ� �ടി�ിക

558. �ീ.സ�ി േജാസഫ്

,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : 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� �ടി�ിക വിതരണം െച��തിന്

ധാരണയായി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഈ പ�തിയി� എ� സഹകരണ ബാ�കളാണ് പ�ാളികളായി��ത്;വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) എ� േകാടി �പയാണ് സഹകരണ ബാ�കളി�  നി�ം െപ�ഷ�  �ടി�ികയായി

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. െപ�ഷ�കാ��് വിതരണം െച��ത്;

(ഡി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. െപ�ഷ� വിതരണം ഏെ���� �ാഥമിക സഹകരണ കാ�ഷിക വാ�ാ

സംഘ���് എ� ശതമാനം പലിശയാണ് ലഭി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) െപ�ഷ� �ക�് ഗ�ാര�ി ന�കിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

സഹകരണ ബാ�കളിെല �മേ��ക�

559. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സഹകരണ ബാ�കളിെല പണയ ഉ��ടിക� പരിേശാധി��തിന് നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ;



(ബി) പണയ ഉ��ടിക� െെകകാര�ം െച��തി� ��ിമം കാണി���ം സാ��ിക �മേ��ക�

നട���ം സഹകരണ ബാ�കളി�  �ട�� വ��തായി ആേ�പ�യ��ിരി��

സാഹചര��ി�  ആയത് തടയാ�  എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) സഹകരണ രജി�ാറി� കീഴി�  രജി��  െച�ി�� സഹകരണ ബാ�കളി�  കഴി� ��്

വ�ഷ�ി��ി�  എ� ജീവന�ാെര സാ��ിക �മേ�ടിന് സെ��് െച�ി��്

എ�റിയി�ാേമാ;

(ഡി) ഇ�ര�ി�  സെ��ഷനിലായ മാേനജ�മാ�, െഹഡ് �ാ��്,  അെെ�സ�  എ�ിവ�െട

വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഇ) ഇവെര വീ�ം സ��ീസി� �േവശി�ി�തിെ� മാനദ��� വിശദമാ�ാേമാ?

അെ��് സഹകരണ സംഘ��

560. �ീ.ൈഹബി ഈഡ�

,, ഷാഫി പറ�ി�

,, പി.ടി. േതാമസ്

,, തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അെ��് സഹകരണ സംഘ��  േനരി�� �തിസ�ിക�  ഏെത�ാമാണ്;  അത്

പരിഹരി��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) വാ�ാേമഖലയി�  �വ��ി�� സം�ാന സഹകരണബാ�്,  േകരളസം�ാന കാ�ഷിക

�ാമവികസനബാ�്, ഹൗസ് െഫഡ് എ�ിവ േനരി�� വാ�ാ�ടി�ിക ��ം പരിഹരി��തിന്

നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) അെ��് സഹകരണ സംഘ��  സ��ാരി�ം,  തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളി�ം

അട�േ�� ഫീ�കളി�ം, നി�തിയി�ം �റ�വ��ണെമ� ആവശ�ം �േ�ാ�് വ�ി�േ�ാ;

(ഡി) അെ��് സഹകരണസംഘ��െട മാേന�െമ�് കാര��മമാ��തി�ം,  ഫ�് വിനിേയാഗം

��മ�താ��തി�ം സ�ീകരി�ി�ളള നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(ഇ) വിവിധ അെ��് സംഘ��െട കീഴി�ളള അംഗസംഘ��  നിലവി�  എ� ശതമാനം

ന��ിലാണ് �വ��ി��െത�് െവളിെ���ാേമാ?

താമര�ടി സ��ീസ് സഹകരണ ബാ�്

561. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ം ജി�യിെല താമര�ടി സ��ീസ് സഹകരണ ബാ�ി�  അ�ിനിേ��ീവ് ക�ി�ി

�മതലയി�േ�ാ;



(ബി) ബാ�ിെ� ഭരണം തിരെ���െ�� ഭരണ സമിതിേ�ാ സഹകാരിക�െട അ�ിനിേ��ീവ്

ക�ി�ിേ�ാ ൈകമാ��തിന് എ�് നടപടിക� സ�ീകരി� എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ബാ�ിെന �ന:��രി��തി�ം നിേ�പ�� തിരിെക ന���തി�ം ആവശ�മായി സമ��ി�

�ന:��ാരണ പ�തി സഹകരണ വ��്/സഹകരണ സംഘം രജി�ാ�  അംഗീകരി�ി�േ�ാ

,വിശദാംശ�� ന��േമാ?

പണയാധാരം തിരി� ന�കാ� നടപടി

562. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ���  -വട�ാേ�രി ഹൗസിം�് സഹകരണസംഘം ലിമി�ഡ് ന��  R 690,  വട�ാേ�രി

എ� ലിക�േഡഷനി�� സംഘ�ി� വാ� �ക ��വ� അട� തീ��ി�ം ഈ� െവ� ആധാരം,

തിരി�് ലഭ�മായി�ി� എ� പരാതിക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ� േപ��ാണ് വാ� �ക തിരി�ട�് കഴി�ി�ം ഇനി�ം വ� ആധാരം തിരി�് ന�കാ��ത്.

അവ�െട േപ� വിവരം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇ��ം േപ�െട ആധാരം തിരി� ന���തിന് എ�് നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വാ�

ഉേ�ശി��ത്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

സഹകരണ സംഘ�ളിെല അ�ിനിേ��� ഭരണം

563. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

,, എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സഹകരണ േമഖല�െട േസവനം ��ത� ജന���് ലഭ�മാ��തി�ം �ാഥമിക സഹകരണ

സംഘ��െട �വ��നം െമ�െ����തി�ം എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) രാ�ീയ താ�ര���െട േപരി�  സഹകരണ �ാപന��െട െതരെ���െ�� ഭരണ

സമിതികെള പിരി�് വി�് അ�ിനിേ���  ഭരണം ഏ�െ����ത് സഹകാരിക�െട

താ�ര����് വി��മാെണ� ആേ�പം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) ഇ���  േകാഫി ഹൗസിെ� നട�ി�കാരായ സഹകരണ സംഘം ഭരണസമിതിെയ രാ�ീയ

താ�ര��ിെ� അടി�ാന�ി� പിരി�് വി�് അ�ിനിേ��� ഭരണം ഏ�െ���ിയത് േപാ��

നടപടിക� ഒഴിവാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) തി�വന��രം സി�ി േപാലീസ് സഹകരണ സംഘം ഭരണസമിതിെയ പിരി�് വി�ത് എ�്

കാരണ�ാലാെണ�് അറിയി�േമാ;  ��ത നടപടി ൈഹേ�ാടതി തട�ി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ?



സം�ാനെ� സഹകരണസംഘ��

564. �ീ.അ�വ� സാദ�്

,, അനി� അ�ര

,, അ�� �കാശ്

,, െക.�രളീധര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഏെത�ാം തര�ി�� സഹകരണ സംഘ�ളാണ് നിലവി�  സം�ാന�്

�വ��ി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��തായി സഹകരണ �ാപനം രജി��  െച��തി�� നടപടി�മ��

എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) നാടിെ� വികസന�ിന് സഹകരണ േമഖല ന��� േസവന��  പരിഗണി�് എ�ാ

േമഖലകളി�ം �തിയ സഹകരണസംഘ�െള േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) സഹകരണേമഖലയി�  നട�� ത�ി�് തട��തിന് നിലവി�� സംവിധാനം എ�ാെണ�ം

ആയത് ഫല�ദമാേണാെയ�ം വ��മാ�േമാ;  ഇെ��ി� അവ ശ�ിെ����തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(ഇ) േചേ�ാ�േകാണം അയി��ാറ ഫാ�േമ�് സ��ീസ് സഹകരണസംഘ�ി� ��പ�ം പണയം

വ�് േകാടിക� ത�ി�് നട�ിയ സാഹചര�ം എെ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(എഫ്) ��ത െസാൈസ�ിയി� സഹകരണ ആഡി�് നട�ിയി�േ�ാെയ�ം,  എ�ി� ടി �മേ�ട്

ക�പിടി�ാതി��ത് എ�െകാെ��ം വിശദമാ�േമാ?

�ിേവണി േ�ാ�ക�

565. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�്എ� �ിേവണി േ�ാ�ക�  നിലവി�െ��ം,  �ിേവണി േ�ാ�ക�  ഇ�ാ�

പ�ായ�കളി� അവ അ�വദി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�ം വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ��ത േ�ാ�കളി� വി��� സാധന��െട �ണനിലവാരം ഉറ�ാ��ത് എ�കാരമാെണ�്

വിശദമാ�ാേമാ?

ക�സ�മ�െഫഡിെ� �വ��നം

566. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം

,, അ�പ് േജ�ബ്

,, ഐ.സി.ബാല���

,, അ�� �കാശ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം



വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�സ�മ�െഫഡിെ� �വ��നം വിലയി��ിയി�േ�ാെയ�ം െപാ� വിപണിയി�  ഇടെപ�്

വില�യ�ം നിയ�ി��തി� ക�സ�മ�െഫഡ് വിജയമാേണാെയ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ക�സ�മ�െഫഡിെന ജേനാപകാര�ദമാ��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) വിപണന �ംഖല െമ�െ����തി�ം വിവിധ േ�ാ�ക�  �േഖന വിതരണം െച��

സാധന��െട �ണേമ� ഉറ�വ���തി�ം സ�ീകരി� നടപടിക�  എെ�ാെ�യാെണ�്

വിശദീകരി�േമാ;

(ഡി) 13  അവശ� നിേത�ാപേയാഗ സാധന��  സ�ിഡി നിര�ി�  സാധാരണ�ാ��്

ലഭ�മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ?

േകപ് എ�ിനീയറിംഗ് േകാേളജിെ� വികസനം

567. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

2018-19 വ�ഷെ� ബ�ജ�ി� തലേ�രി മ�ല�ി� �ിതിെച�� േകപ് എ�ിനീയറിംഗ്

േകാേളജിെ� സമ� വികസന�ിന് എ� �കയാണ് വകയി��ിയി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ?

കാ�ഷിക വാ�

568. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ീസ് സഹകരണ ബാ�കളി�  നി�ം കാ�ഷിക വാ� ലഭ�മാ��തി�് േവ�

മാനദ��� എെ��ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത കാ�ഷിക വാ�യി�  പലിശ നിര�് ഇളവ് ലഭി��തി� േവ� മാനദ���

വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) ഈ സർ�ാരിെ� കാല�് കാ�ഷിക വാ� പലിശ ഇളവിനായി എ� �പ അ�വദി�ക��ായി

എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

സഹകരണ ബാ�് �ടി�ിക നിവാരണ പ�തിക�

569. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

നിലവി�� സഹകരണ ബാ�് േലാ� �ടി�ിക നിവാരണ പ�തിക� എെ�ാെ�യാെണ�്

വിശദമാ�ാേമാ ?



ഇ�െ���മാ�െട ത�ിക

570. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സഹകരണ വ��ി�  �നിയ�, സീനിയ�, െ�ഷ�  േ�ഡ് ഇ�െ���, ഓഡി��  എ�ീ

ത�ികകളി�  െറ�ല�  വിഭാഗ�ി�ം െക.എസ്.ആ�  വിഭാഗ�ി�ം അ�വദി�ിരി��

ത�ികക�  എ�െയ�ം ��ത ത�ികകളി�  എ� എ�ം ഒഴി� കിട��െ��ം

ജി�തിരി�് വിശദാംശം ന�കാേമാ?

സഹകരണ േമഖലെയ ശ�ിെ����തിനാ�� നടപടിക�

571. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സഹകരണ േമഖലെയ ശ�ിെ����തിനായി ഈ സ��ാ�  എെ��ാം നടപടിക�

സ�ീകരി�ി��് വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) സഹകരണ വ��ിെല ജീവന�ാ�െട ഒഴി�ക�  നിക��തിനായി ഈ സ��ാ�  എെ��ാം

നടപടിക� സ�ീകരി� എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േകാ-ഓ�േറ�ീവ് ഇ�െ���/ആഡി��  ത�ികയി�  നിലവി�  എ� ഒഴി�ക�  ഉ�്;  ��ത

ഒഴി�ക� അടിയ�രമായി നിക��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) നിലവി� സഹകരണ വ��ി� അസി��് രജി�ാ� (ജനറ�) അസി��് രജി�ാ� (ആഡിററ്)

എ�ീ വിഭാഗ�ി� എ� ഒഴി�ക� ഉ�്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ; ഒഴി�ക� നിക��തിന്

അടിയ�ിര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

അവശ�സാധന��െട വില�യ�ം പിടി� നി��ാ� നടപടി

572. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് അ�ഭവെ��� അവശ�സാധന��െട വില�യ�ം പിടി� നി��ാ�  കഴി�ം

വിധം,  സം�ാനെ� സഹകരണ വ��ി� കീഴി�� �ാപന��  വഴി നട��

ഇടെപട�ക� എെ�ാെ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �ാഥമിക സഹകരണ സംഘ�� വഴി പ��റി ഉ�െ�െട നിേത�ാപേയാഗ സാധന�� സ�ിഡി

നിര�ി� എ�ി��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(സി) ഇ�രം ഇടെപട�ക�  നട�ിയി�ം വില നിയ�ണം ഫല�ദമാകാ�തിെ� കാരണം

വിലയി��ിയി�േ�ാ; എ�െകാ�ാണ് ഇെത�് വിശദമാ�ാേമാ; ഇതിന് പരിഹാരമായി എ�

െച�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?



ആഭ��ര-വിേദശ �റി�ക�

573. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016� എ� വിേദശ �റി�കളാണ് േകരളം സ��ശി�ി��ത്;

(ബി) 2017� എ� വിേദശ �റി�ക� േകരളം സ��ശി�ി��് എ�ാണ് കണ�ാ�ിയി��ത്;

(സി) ആഭ��ര-വിേദശ �റി�കെള ആക�ഷി��തിന് എെ��ാം സൗകര��ളാണ് �റിസം വ��്

ഏർെ���ിയി��ത്; വിശദാംശം വ��മാ�ാേമാ?

ഡ�ിേനഷ� മാേനജ് െമ�് കൗ�സി�ക�

574. �ീ.സ�ി േജാസഫ്

,, േറാജി എം. േജാ�

,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�

,, വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിേനാദസ�ാര േക���െട വികസനം ഉറ�് വ��വാ� �പീകരി� ഡ�ിേനഷ� മാേനെ��്

കൗ�സി�ക�െട �വ��നം വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത കൗ�സി�ക� �പീകരി�തിെ� ഉേ�ശ�ല���� എെ�ാെ�യാണ്;

(സി) നിലവി�  ഏെത�ാം �േദശ�ളിലാണ് ഡ�ിേനഷ�  മാേനെ��് കൗ�സി�ക�

�വ��ി��ത്;

(ഡി) വിേനാദ സ�ാര േമഖലകളി� െമ�െ�� സൗകര��� ഒ���തിന് ��ത കൗ�സി�ക��്

കഴി��േ�ാ; അതി�� ഫ�് അ�വദി��േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ?

വിേനാദസ�ാരവ�വസായം വികസി�ി�ാ�� നടപടികൾ

575. �ീ.എസ്.രാേജ��

�ീമതി.വീണാ േജാ��്

�ീ.സി. െക. ശശീ��

,, െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സ��ഘടനയി� ��ധാന പ�് വഹി�� വിേനാദസ�ാര വ�വസായം ��ത�

ആഭ��ര  -  വിേദശ വിേനാദസ�ാരികെള ആക�ഷി�ാ�� വിധ�ി�  വികസി�ി��തിന്

സ�ീകരി�ാ�േ�ശി�� വ�വസായവികസന ത�ം അറിയി�ാേമാ ;

(ബി) വിേനാദസ�ാരം ഏതാ�ം േക��ളിേല�് മാ�മായി പരിമിതെ���ാെത സാധ�ത��സരി�്

അടി�ാനസൗകര�ം വികസി�ി��തി�ം വിേനാദസ�ാര േക��െള �ര�ിത



�ാന�ളാ�ി മാ��തി�ം ഉ� പ�തിക� ഏെത�ാെമ�്അറിയി�ാേമാ;

(സി) വിേനാദസ�ാര േക���  �ചിയായി ��ി��തി�ം വിവിധ േക���  ത�ി��

കണ�ിവി�ി വ��ി�ി��തി�ം നട�� �വ��ന�� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

വിേനാദസ�ാരേക��ളിെല അടി�ാനസൗകര���

576. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വിേനാദസ�ാരേക��ളി�  അടി�ാന സൗകര���  വ��ി�ി��തിന്

നട�ിലാ�ിയ പ�തിക� എെ��ാമാെണ�് വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം ഇതി� േവ�ി �റിസംവ��് എ� �പ

െചലവഴി�ി��്; വ��മാ�േമാ?

വിേനാദ സ�ാരേമഖലയിെല പ�തിക�

577. �ീ.സ�ി േജാസഫ്

,, ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം വിേനാദ സ�ാരേമഖലയി�  നട�ിലാ�ിയ

പ�തിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) േക� സഹായേ�ാെട ആവി�രി� സ�േദശ് ദ�ശ�, �സാദ് എ�ീ പ�തികളി� ഉ�െ���ി

അംഗീകാരം ലഭി� പ�തിക�െട നിലവിെല അവ� വിശദീകരി�േമാ;

(സി) മലബാ�  �യിസ് �റിസം പ�തി�് േക� സ��ാരിെ� അ�മതി ലഭി�ി�േ�ാ;  വിശദാംശം

ന��േമാ?

ബീ�് �റിസം പ�തി

578. �ീ.വി.ഡി.സതീശ�

,, എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ബീ�് �റിസം പ�തി നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;  എ� േക��ളി� ��ത പ�തി

നട�ിലാ�ിയി��്;

(ബി) ബീ�് �റിസം പ�തി നട�ിലാ�ിയ േക��ളി� വിേനാദ സ�ാരിക��ായി ഏ�െ���ിയി��

സൗകര��� വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത പ�തി നട�ിലാ�ിയ പല ബീ�കളി�ം ആവശ�മായ അ����ണിക�  നട�ാ��

�ല�� ��ി��കൾ ��യി�െപ�ി�േ�ാ  ;എ�ി�  കാലാകാല�ളി�  ��ത �ല�ളി�

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



(ഡി) ഇവിെട എ�� �റി�ക�െട �ര�ിതത�ം ഉറ�് വ���തിന് �േത�ക പരിശീലനം സി�ി�

ൈഗ�ക�െട േസവനം ഉറ�ാ��തി�ളള നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

അഡ��� �റിസം

579. �ീ.അ�പ് േജ�ബ്

,, എ.പി. അനി� �മാ�

,, വി.പി.സജീ��

,, എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് അഡ���  �റിസ�ിെ� സാധ�തകെള�റി�് പഠനം നട�ിയി�േ�ാ;എ�ി�

അതിന് അ�േയാജ�മായ �ല�� ഏെത�ാം ജി�കളി� കെ��ിയി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത �ല�ളി� അഡ��� �റിസം പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(സി) അഡ��� �റിസം േ�ാ�ാഹി�ി�ക വഴി സം�ാനേ��് വിേദശസ�ാരികെള ��തലായി

ആക�ഷി�വാ� കഴി�ി�േ�ാ;

(ഡി) അഡ���  �റിസം വികസി�ി��തിന് അഡ���  �റിസം െ�ാേമാഷ�  െസാൈസ�ിക�െട

�വ��നം എ�കാരം സഹായകമാെണ�് അറിയി�േമാ?

��റ മ�തിമല ഇേ�ാ �റിസം പ�തി

580. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ം ജി�യിെല ��റ മ�തിമല ഇേ�ാ �റിസം പ�തി �ന��ീവി�ി��തിനായി �റിസം

മ�ി�െട സാ�ി���ി� േച�� േയാഗ തീ�മാന�� വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) േയാഗ�ി�േശഷം ��ത പ�തി�മായി ബ�െ��് നട�ിയ �വ��ന�� വിശദമാ�േമാ?

വ�ംകളി മ�ര���് ധനസഹായം

581. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �റിസംവ��ിെ� സഹകരണേ�ാെട നട�� വ�ംകളി മ�ര�ളി�  പെ����

വ���െട�ം ഇവ�െട വ��രക�െട�ം അ���പണിക��ായി നീ�ി വ� ബജ�് വിഹിതം

എ�െയ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) എ� വ���െട�ം വ��രക�െട�ം അ����ണി�ായാണ് ഈ വിഹിതമ�വദി�ത്;

ഇവ�െട വിശദമായ പ�ിക ലഭ�മാ�ാേമാ;  ബജ�ി�  �ക വകയി��ിയി�ം ഇ�ര�ിെലാ�

പ�തി നട�ാ�ാ� കഴി�ി�ിെ��ി� ആയതിെ� കാരണം എെ��് വിശദമാ�േമാ;



(സി) പ�തി നട�ാ��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ?

െക.ടി.ഡി.സി. ��പാേ�ജ്

582. �ീ.ഐ.സി.ബാല���

,, േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �റിസം േക��ളി�  സ�ാരികെള എ�ി��തിന് െക.ടി.ഡി.സി.  ആഡംബര ബ�ക�

നിര�ിലിറ�വാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഇതിനായി ��തായി ജീവന�ാെര നിയമി�വാ�  തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  എ�ിൽ നിയമനരീതി

വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) െക.ടി.ഡി.സി. ��് ആവി�രി�് നട�ിലാ�ിയ ��പാേ��ക� ന��ിലാ�വാ�� കാരണം

എ�ായി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) െക.ടി.ഡി.സി.�് ഭീമമായ ന�ം വ��ിയ ��ത ബ�് ��പാേ��കളി� സംഭവി� പിഴവ്

ആവ��ി�ാതിരി�വാ� േവ� ക�ത� എ��േമാെയ�് വിശദമാ�േമാ?

ബി.ആ�.ഡി.സി �െട െ�ാജ�് ഏരിയ

583. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി�  േബ��  �റിസം വികസന�മായി ബ�െ��് �പീകരി�

ബി.ആ�.ഡി.സി(േബ�� റിേസാ��് ഡവല�െമ�് േകാ��േറഷ�) �െട െ�ാജ�് ഏരിയയി�

ഏെതാെ� �േദശ�ളാണ് ഉ�െ��ി��ത്; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഈ ഏരിയ�് �റ�്ബി.ആ�.ഡി.സി �െട ഫ�് ഉപേയാഗി�് എെ��ി�ം �റിസം പരിപാടിക�

സംഘടി�ി�ി�േ�ാ? വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(സി) േനാ��് മലബാ�  ഏരിയ �ടി ബി.ആ�.ഡി.സി �െട െ�ാജ�് ഏരിയയി�

ഉ�െ���ിയി�േ�ാ; എ�ി� ഇ� സംബ�ി� ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ?

െക.�ി.ഡി.സി.�െട �വ��നം

584. �ീ.പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.�ി.ഡി.സി.�െട �വ��നം ലാഭകരമാ��തിന് ആവി�രി� പ�തിക�

എെ�ാെ�യാണ്; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) സം�ാനെ� �റിസം േക��ളിേല�് സ�ാരികെള ആക�ഷി��തിന് െക.�ി.ഡി.സി.

ആഡംബര ബസ് �� പ�തി ആരംഭി�ി�േ�ാ;



(സി) െക.�ി.ഡി.സി.�െട കീഴി�  കന�ാ�മാരിയി�  ന�� േഹാ��  �ട�വാ�  പ�തി�േ�ാ;

എ�ി�, ഇതിനായി എ�് �കയാണ് വകയി��ിയി��ത് എ�് അറിയി�േമാ?

േദവി�ളം മ�ല�ിെല �റിസം പ�തിക�

585. �ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം േദവി�ളം നിേയാജക മ�ല�ി� വിേനാദ സ�ാര

വ��് നട�ിലാ�ിയ�ം, നട�ിലാ���മായ പ�തിക� ഏെത�ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഓേരാ�ിെ��ം വിശദ വിവരം നൽകാേമാ?

നില�രിെല െക.�ി.ഡി.സി െറേ�ാറ�്

586. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.�ി.ഡി.സി�് കീഴി�  നില�രി�  ഉ� ടാമറി�ഡ് െറേ�ാറ�ി�  എ� ജീവന�ാരാണ്

താ��ാലികമായി േജാലി െച��ത്;

(ബി) താ��ാലിക ജീവന�ാ�െട കരാ�  ഏത് മാസം വെരയാണ്  ;  താ��ാലിക ജീവന�ാ�െട

േയാഗ�ത എ�ാണ്;നിലവി��വെര േജാലി�് എ��തി�� മാനദ�ം വ��മാ�ാേമാ?

ജി�ാ �റിസം െ�ാേമാഷ� കൗ�സി� ജീവന�ാ�െട േവതനം

587. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജി�ാ �റിസം െ�ാേമാഷ�  കൗ�സി�  ജീവന�ാ��് ഇേ�ാ�  ലഭി�� േവതനം

അപര�ാ�മാെണ�ത് സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� ആയത് പരിഹരി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദവിവര�� വ��മാ�ാേമാ?

െചറായി ബീ�്

588. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016-2018 കാലയളവി� എറണാ�ളം ഡി.ടി.പി.സി. െചറായി ബീ�ി� നട�ിയ നി��ാണ

���ിക� എെ�ാെ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത കാലയളവി�  െചറായി ബീ�ി�  നി�ം വിവിധ ഇന�ളിലായി ഡി.ടി.പി.സി.�് ലഭി�

വ�മാനം എ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ?



�റിസം വികസനം

589. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം ജി�യിെല െന�മ�ാട് നിേയാജക മ�ല�ി�െ�� െവ�ാണി�� പാറയി�

�റിസം വികസന�ിനായി എെ�ാെ� പ�തിക� നട�ിലാ�ിെയ�് വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) ആവി�രി� പ�തികളി� ഏെതാെ� ���ിയാകാ��് ; വിശദവിവര�� ന�കാേമാ ;

(സി) ഈ �ല�് പണി കഴി� അമിനി�ി െസ�� �വ��ി�് �ട�ിേയാ ; ഇെ��ി� എ� �ത�

�വ��ന�മമാ�ാ� കഴി�ം എ�റിയി�ാേമാ?

വയനാട് വിേനാദസ�ാര േക��ളിേല�ളള േറാ�ക�െട വികസനം

590. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വയനാട് ജി�യിെല വിേനാദസ�ാര േക��ളിേല�ളള േറാ�ക�െട വികസന�ിന്

വിേനാദസ�ാര വ��് ഇൗ സ��ാരിെ� കാല�് എ� �ക െചലവഴി�ി��്;

(ബി) ജി�യി�  "എ�  -ഉൗര്"  �റിസം െ�ാജ�ിനായി അ�വദി� �ക വ��ി�  നി�ം റിലീസ്

െച�ാ�തായി ��യി�െപ�ി�േ�ാ; ഇൗ പ�തി�ായി അ�വദി��ം െചലവഴി�ാ�ളള�മായ

�ക�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ജി�യിെല േമ�ാടി,  കാരാ�ഴ,  അ�ലവയ�  എ�ീ �േദശ�െള ബ�ി�ി�� േറാഡ്

നവീകരണ�ിന് വിേനാദസ�ാര വ��് പ�തിക� ആവി�രി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

�ീ� �റിസം സ�ക��് പ�തി

591. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള സ��ാരിെ� �ീ� �റിസം സ�ക��് പ�തി ഏ� ഘ�ംവെരയായി എ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈ പ�തിയി� േകാ�യം ജി�യിെല ��ാ� നിേയാജകമ�ല�ിെല ഏെതാെ� �ല��

ഉ�െ��ി�െ��് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഈ �ീ�  �റിസം സ�ക��് പ�തി�െട ഗേവണിംഗ് േബാഡിയി�  ��ാ�

നിേയാജകമ�ല�ിെല വിവിധ �ല�ളിെല ജന�തിനിധികെള�ം �ലം

എം.എ�.എ.േയ�ം മ�ം അംഗ��  ആ�ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഇതിെ� വിശദാംശ��െട

ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ഇത് സംബ�ി�് ക�് ന��-MLA-PNJR/GP/220/17-18/dt.  19.07.2017  �കാരം

വിേനാദസ�ാരവ��് മ�ി�്, ��ാ� എം.എ�.എ ക�് ന�കിയതി� �കാരം എെ��ി�ം

നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;



(ഇ) ഇെ��ി�  ഇ�ാര��ി�  അ��ല നടപടി സ�ീകരി�്,  �ീ�  �റിസം സ�ക��് പ�തി�െട

ഗേവണിംഗ് േബാഡിയി�  �േദശെ� എം.എ�.എെയ�ം,  ജന�തിനിധികെള�ം �ടി

ഉൾെ���ാൻ േവ� നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ ; വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ?

തലേ�രി �റിസം െെപ�ക പ�തി

592. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തലേ�രി �റിസം െെപ�ക പ�തിയി�  ഏെത�ാം നിേയാജകമ�ല��  ആണ്

ഉ�െ��ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) പ�തിയി� തലേ�രി നിേയാജകമ�ല�ിെല ഏെത�ാം �േദശ�ളാണ് ഉ�െ��ി��െത�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത പ�തി നട�ിലാ��തിന് എെ��ാം നടപടികൾ ആണ് സ�ീകരി�ി��െത�്

അറിയി�േമാ;

(ഡി) പ�തി നട�ിലാ��തിന് എ� േകാടി �പ�െട മാ��  �ാ�  ആണ് ത�ാറാ��െത�്

വ��മാ�േമാ?

കട�കാണി പാറയി� �റിസം പ�തി

593. �ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ�ി�� നിേയാജകമ�ല�ിെല �ളിമാ�് പ�ായ�ിെല കട�കാണി പാറയി� �റിസം

പ�തി ആരംഭി�ണെമ� നിേവദനം ലഭ�മായി�േ�ാ;

(ബി) നിേവദന�ി�േമ� സ�ീകരി� നടപടി വിശദമാ�േമാ?

അഴീ�� ബീ�ിെ� േശാചനീയാവ�

594. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �തിദിനം ആയിര�ണ�ിന് വിേനാദ സ�ാരികെള�� ക�നാഗ��ി താ��ിെല അഴീ��

ബീ�ിെ� േശാചനീയാവ� ��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ശൗചാലയ��  ഉ�െ�െട�� അടി�ാന സൗകര��ളി�ാ� ഇൗ ബീ�ിെ� സൗകര���

വ��ി�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഇവിെട െെലഫ് ഗാ��കെള നിയമി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദീകരി�േമാ?

ൈവ�ിനിെല ബീ�ക�െട വികസനം



595. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െചറായി ബീ�ിെന മദ�  ബീ�ായി വികസി�ി�െകാ�്,  ൈവ�ിനിെല ബീ�ക�െട

സൗ�ര�വ��രണ�ി�ം അടി�ാന സൗകര� വികസന�ി��� ���ി നട�ാ��തിന്

�ക അ�വദി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;  എ�ി�  �ക എ�യാെണ�ം ഭരണാ�മതി

ന�കിയത് എ�ാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ി നട�ാ��തിന് ഏെത�ി�ം തര�ി�� തട���േ�ാ;  എ�ി�,

വിശദമാ�ാേമാ; ��ത ���ി എ�േ��് ���ീകരി�ാനാ�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

അ�വി�റം തീ��ാടനേക�െ� �റിസംെഡ�ിേനഷ� െസ�റായി ഉയ���

596. �ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െത�� േകരള�ിെല �സി�മായ അ�വി�റം േ���ിെ� നവീകരണ�ി�ം, ആയത് ഒ�

�റിസം െഡ�ിേനഷ� െസ�റായി വികസി�ി��തി�ം േവ�ി സമ��ി�ി�� െ�ാേ�ാസലിെ�

നിലവിെല �ിതി അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത െ�ാേ�ാസ�  പരിഗണി�് ആയത് നട�ിലാ��തി�ളള �ട�നടപടിക�

സ�ീകരി�ാേമാ?

ഏനാ�ി�� േട�് എ േ��് വഴിേയാര വി�മേക�ം

597. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ാര�ര നിേയാജകമ�ല�ിെല ഏനാ�ിൽ �റിസം വ��് നി��ി� േട�് എ േ��്

എ� വഴിേയാര വി�മേക�ം ഫല�ദമായി �വ��ി�ാ� സാഹചര�ം സ��ാരിെ�

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത േക�ം യാ��ാ��് �േയാജന�ദമാംവിധം �വ��നസ�മാ�ാ�  എെ��ാം

നടപടിക� സ�ീകരി�ം എ�് െവളിെ���ാേമാ?

����ഴി �റിസം െഡ�ിേനഷ�

598. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇറിേഗഷ�  വ��ിെ� ഉടമ�തയി�� ചാല�ടി മ�ല�ിെല ����ഴി �റിസം

െഡ�ിേനഷെ�റ അടി�ാന സൗകര� വികസന�ി�ം സൗ�ര�വ��രണ�ി�മായി �റിസം

വ��് ഫ�് അ�വദി�് നി��ാണ ഉ�ഘാടനം നട�ിയ ���ിക� ഇനി�ം ആരംഭി�വാ�

സാധി�ാ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;



(ബി) ഇ� സംബ�ി� സാേ�തിക തട��� നീ�ി അ�വദി� പ�തി നട�ാ��തിനാവശ�മായ

അടിയ�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

െവ�ിേ�ാ�് ചാ� - വ�ാ�ര ചിറ �റിസം പ�തിക�

599. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െവ�ിേ�ാ�് ചാ�  �റിസം പ�തി�് ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ��തിനാവശ�മായ നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) വ�ാ�ര ചിറ �റിസം പ�തി ���ീകരി��തിേല�ായി നട�ിലാ�ാ�� ���ിക�െട

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ��ത ���ി എ� നാ�ക���ി� ���ീകരി�ം എ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇതിനായി ആെക എ� �ക െചലവഴി� എ�് വിശദമാ�േമാ?

േഫാ��െകാ�ി ബീ�് നവീകരണം

600. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േഫാ��െകാ�ി ബീ�ി�  2017-18  ബ�ജ�ി�  �ഖ�ാപി� നവീകരണ�വ��ന��െട

ഡി.പി.ആ� ത�ാറാ�ി സമ��ി�ി�േ�ാ;വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഉെ��ി� ��ത �വ��ന��െട നിലവിെല �ിതിെയെ��് വിശദമാ�േമാ;.

(സി) വിേദശ�റി�ക�  ധാരാളം വ�� േഫാ��െകാ�ി �േദശെ� വികസന�വ��ന��

അടിയ�രമായി നട�ിലാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െചറായി ബീ�ിെല പാ��ിംഗ് ഫീ പിരിവ്

601. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എറണാ�ളം ജി�ാ �റിസം �േമാഷ�  കൗ�സി�  െചറായി ബീ�ിെല പാ��ിംഗ് ഫീ

പിരിെ����തിന് �മതലെ���ിയിരി��ത് ആെരെയ�ം ഇവ�െട കരാ�  കാലാവധി

എ�വെരെയ�ം വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ��ത കരാ�കാരെ� ഭാഗ�് നി�ം ഡി  .ടി.  പി  .സി  .�് ലഭിേ�� �ക യഥാസമയം

അട�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ. എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത കരാ�കാര� കരാറിെല വ�വ�ക� ലംഘി�ി�േ�ാ;എ�ി� വിശദമാ�ാേമാ?

ശബരിമല േറാപ് േവ



602. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ശബരിമലയിേല�് സാധന�� എ�ി��തിനായി േറാപ് േവ നി��ി�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ

;  ഇതിന് ശബരിമല മാ�� �ാ� ക�ി�ി�െട അ�വാദ�േ�ാ  ;  പ�തി�െട വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) അ�ദിനം വ��ി� വ�� ഭ�ജന�ിര�് പരിഗണി�്,  തീ��ാടക��് ��ി���ാകാെത

േറാപ് േവ നി��ി��തി� എ� വന�മിയാണ് സം�ാന സ��ാരിന് ആവശ�മായി വരിക ;

ഇതിന് േക�ാ�മതി ലഭി�ി�േ�ാ;

(സി) േക�ാ�മതി ലഭ�മാ�ാ� എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(ഡി) അ�� ഉ�വസീസണ് ��പായി ഇത് �ാവ��ികമാ�ാ�  എെ�ാെ� നടപടിക�

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

േദവസ�ം േബാ�ഡ് ഉേദ�ാഗ�െന കേ��ം െച�വാ� �മി�െവ� പരാതി

603. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വിതാം�� േദവസ�ം േബാ�ഡ് െഡപ��ി ക�ീഷണ� ആ�.ജി. രാധാ��െന േബാ�ഡ് അംഗം

െക. രാഘവ� കേ��ം െച�വാ� �മി�െവ� പരാതി േബാ�ഡിന് ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി�  അതിേ��  ആരാണ് അേന�ഷണം നട�ിയത്;  അേന�ഷണ�ി�  കെ��ിയ

കാര��� എെ�ാെ�യാണ്;

(സി) ഇ�രം പരാതിക�  േദവസ�ം ക�ീഷണേറാ േദവസ�ം വിജില�സ് എസ്.പി.േയാ

അേന�ഷി��തിന് പകരം പരാതി�ാരെന�ാ�  �നിയറായ ഒ� ഉേദ�ാഗ�െനെ�ാ�്

അേന�ഷി�ി�വാ� തീ�മാനി�ത് എ�െകാ�ാെണ�റിയി�േമാ?

തി�വിതാ�� േദവസ�ം േബാ�ഡ് �വ��ന��

604. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വിതാ��  േദവസ�ം േബാ�ഡ് സാ��ിക �തിസ�ി േനരി��േ�ാ;  ജീവന�ാ�െട

ശ�ള�ം െപ�ഷ�ം �ത�മായി വിതരണം െച��േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) തി�വിതാ�� േദവസ�ം േബാ�ഡി� ആ�ിത നിയമനം നട��േ�ാ; ആ�ിതനിയമന�ിനായി

ലഭി� അേപ�കളി� ഇനി എ�െയ�ം തീ��ാ�ാ��്;വിശദമാ�േമാ;

(സി) തി�വിതാ��  േദവസ�ം േബാ�ഡിെല മരാമ�് േജാലിക��് ഇ-െട��  നട�ിലാ�േമാ;

കരാ�കാ��് ന���തിന്എ� �പ �ടി�ിക�െ��് അറിയി�ാേമാ?

െകാ�ി� േദവസ�ം േബാ�ഡി� വിജില�സ് വിംഗ്



605. �ീ.െക.�രളീധര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ി� േദവസ�ം േബാ�ഡിന് കീഴി�� േ���ളിെല അഴിമതികെള സംബ�ി�് അേന�ഷണം

നട��തിന് നിലവി�� വിജില�സ് സംവിധാനം അപര�ാ�മാെണ�� കാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇ�ാര��ി�  എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) തി�വിതാം��  േദവസ�ം േബാ�ഡി�� വിജില�സ് വിംഗിന് സമാനമായ രീതിയി�  െകാ�ി�

േദവസ�ം േബാ�ഡി� വിജില�സ് വിംഗ് �പീകരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഭ���് ഇ�ഷ�റ�സ് പരിര�

606. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േ�� ദ�ശന�ിന് എ�� ഭ���് ഇ�ഷ�റ�സ് പരിര� ഏ�െ���വാ�  െകാ�ി�

േദവസ�ം േബാ�ഡ് തീ�മാനി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഏത് ഇ�ഷ�റ�സ് ക�നി�െട സഹകരണേ�ാെടയാണ് ഈ പ�തി നട�ിലാ��ത്;

(സി) ��ത പ�തി തി�വിതാം�� േദവസ�ം േബാ�ഡി�ം നട�ിലാ�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േ�� വള�ിെല �റി� മാ�ിയ മര��

607. �ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ�ി�� മ�ല�ിെല േതാ��ാട് വില�ിനി മംഗലം �ീ��സ�ാമി േ�� വള�ി� നി�ം

�റി� മാ�ിയ മര�� േലലം െച�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇവ േറാഡി�  ��ിയി�ിരി����ലം ഗതാഗത തട�ം ഉ�ാ��ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;വ��മാ�േമാ?

എറണാ�ളം ജി�യിെല േ���ള��, കാ�ക� എ�ിവ�െട സംര�ണം

608. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദവസ�ം േബാ�ഡി� കീഴി�� േ���ള��, കാ�ക� എ�ിവ സംര�ി��തി�� പ�തി

�കാരം കഴി� ഒ�വ�ഷ�ാലയളവി�  എറണാ�ളം ജി�യി�  നട�ാ�ിയ പ�തിക�

ഏെതാെ�െയ�ം ഓേരാ പ�തി�ം െചലവഴി� �കെയ�െയ�ം വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) ��ത ആവശ��ിനായി നിലവി�  എ� അേപ�കളാണ് പരിഗണനയി��െത�ം

ഇ�ാര��ി� അ�മതി ന���ത് ആെര�ം വ��മാ�ാേമാ ?



െപരി�ാട് �ീ ഭ�കാളി എസ്.സി. കാവ് സംര�ണ�ിനാ�� നിേവദനം

609. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

മണ��  മ�ല�ിെല പാവറ�ി പ�ായ�ിെല െപരി�ാട് �ീ ഭ�കാളി എസ്.സി.  കാവ്

സംര�ണ�ിനായി,  േദവസ�ം വ��മ�ി�് സമർ�ി� നിേവദനം  06.11.2017-െല ഡി.

535/വി.ഐ.പി./2017/എം. (േകാ-ഓ�്) ന�രായി േദവസ�ം െസ��റി�് ൈകമാറിയ�ിേ�ൽ

സ�ീകരി� �ട� നടപടി അറിയി�ാേമാ?

േകരള നിയമസഭാ െസ�േ�റിയ�് , വി. െക. ബാ��കാശ്,

തി�വന��രം, െസ��റി,

20-02-2018

�േത�ക ���്: നിയമസഭാ േചാദ���െട മ�പടി അവ സഭയി� ഉ�യി��തി�െറ തേലദിവസം

ൈവ�േ�രം 5 മണി�് ��ായി ലഭ�മാേ��താണ് [ച�ം 47(1)].

"T" ഇ�േ��് മാ�ിവ� േചാദ�െ� �ചി�ി��.


