
പതിനാലാം േകരള നിയമസഭ

പതിന�ാം സേ�ളനം

2019 �ൈല 01, തി��

ന��ചി�മി� േചാദ���

[ആെക േചാദ���--30]

മ�പടി ന��� മ�ിമാ�

ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ�� മ�ി

ൈവദ�തി വ��മ�ി

സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി

വ�വസായ സംരംഭകേരാ�ളള സമീപനം

*481.�ീ.തി�വ�� രാധാ���

,, വി.ഡി.സതീശ�

,, സ�ി േജാസഫ്

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

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഈസ് ഓഫ് �യിംഗ് ബിസിന�് െമ�െ����തിന് നട�ിയ നിയമ

നി��ാണ�� ഫല�ദമായി നട�ിലാ��തിനായി സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �തിയ വ�വസായ��  �ട�ാ�� നിയമ�ളി�ം ച��ളി�ം ഇള�നൽകിെയ�്

അവകാശെ��േ�ാ�ം �തിയ സംരംഭ�ൾ ആരംഭി��തിന് അ�മതി നൽേക� അധികാരികൾ

തെ� വില�തടിയാ��ത് കാരണം �വാസികളട��� സംരംഭകർ ആ�ഹത� െച��തായ

വാ��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ��തായി വ�വസായ സംരംഭ�ൾ �ട��തിന് ചില പ�ായ�ക�/�നിസി�ാലി�ിക�

തടസമായി നി��� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ; ഉെ��ി� ഇത് പരിഹരി�ാ� എെ�ാെ�

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

(ഡി) അധികാരിക�െട സമീപനം കാരണം വ�വസായ സംരംഭകർ ആ�ഹത� െച��ത്

സം�ാന�ിെ� ഈസ് ഓഫ് �യിംഗ് ബിസിന�ിെന സാരമായി ബാധി�െമ�്

ക���േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

സ�ദ് വ�വ�െയ ഉേ�ജി�ി�ാ�ളള പരിപാടിക�



*482.�ീ.എ. എ�. ഷംസീ�

െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�

�ീ.കാരാ�് റസാഖ്

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിവിധ കാരണ��  െകാ�് സ�ദ് വ�വ���ായ തിരി�ടി മറികട��തിന് �ലധന

െചലവി�  വ��ന വ��ിെ�ാ�ം ഉപേഭാ� ചര�ക�െട ഡിമാ�് വ��ി�ി�് കേ�ാള

ശാ�ീകരണം വഴി�ം സ�ദ് വ�വ�െയ ഉേ�ജി�ി�ാനായി ആവി�രി�ി�� പരിപാടി�െട

വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) നിേ�പകരി�  ആശ� ��ി�ാ�  ചില�  നട�� ��പദി� നീ�ം മറികട�െകാ�്

�വാസിചി�ി �േറാ�് ഉ�െ�െട ��ത�  േമഖലകളിേല�് വി�ലീകരി�ി�േ�ാ;  ഇതിനായി

െക.എസ്.എഫ്.ഇ.�െട �ാപന ശാ�ീകരണ�ിന് പ�തി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സം�ാന�ിെ� സാ��ിക വള���് ത�രണം ന��� രീതിയി�  െക.എഫ്.സി.െയ

�നഃസംഘടി�ി�ാ� സ�ീകരി� നടപടി അറിയി�ാേമാ?

സഹകരണേമഖലയി� ആദായ നി�തി വ��ിെ� ഇടെപട�

*483.�ീ.സി. ദിവാകര�

,, ���ര ര�ാകര�

,, �ഹ�ദ് �ഹസി� പി.

,, എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല ബാ�ിംഗ് രംഗ�് സഹകരണ േമഖല�െട പ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) സഹകരണേമഖല േനരി�� �ധാന ���� എെ�ാെ�െയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) േക� ഏജ�സിക�  സഹകരണ �ാപന�ളി�  അനാവശ�മായ ഇടെപട�ക�

നട��േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) വിവരേശഖരണ�ിെ� േപരി�  സഹകരണസംഘ�ളി�  കട�കയറി ഈ �ാപന��െട

�വ��നം താളം െത�ി��തി�� �മ�� നട��േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ഇ) കാ�ഷിക വാ�ാസംഘ���് ആദായനി�തി നിയമ�ി�  ഇളവിന് അ�ഹത�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ;

(എഫ്) ഇ�കാര�� ഇളവ് അ�വദി��തിന് ആദായ നി�തി വ��് വി�ഖത കാണി��േ�ാ;

വ��മാ�േമാ;

(ജി) സഹകരണ �ാപന��െട �വ��ന�ി� എെ�ാെ� നിയ�ണ�� െകാ�വരാനാണ്

ആദായ നി�തി വ��ം മ�് േക� ഏജ�സിക�ം �മി��െത�് വ��മാ�േമാ?



വിേനാദസ�ാര േക���െട വികസനം

*484.�ീ.എ. �ദീ��മാ�

,, എസ്.ശർ�

,, വി. േജായി

�ീമതി.വീണാ േജാ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിേനാദസ�ാര സാധ�ത�� �ല��  വികസി�ി��തി�ം ആവശ�മായ

സൗകര��െളാ��ി ��ത േക��ളിേല�് സ�ാരികെള ആക�ഷി��തി�ം ജി�ാ

വിേനാദസ�ാര വികസനസമിതിക�ം മാേനെ��് സമിതിക�ം നട�� �വ��നം ��ത�

ഫല�ദമാ��തിന് പരിപാടി�േ�ാ;

(ബി) പ�ാളി� മാ�കയി�െട വിേനാദസ�ാര േമഖലയിെല അടി�ാനസൗകര� വികസന�ിന്

േകരള �റിസം ഇ��ാ��� ലിമി�ഡ് നട�� �വ��നം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) വിേനാദസ�ാര േക��ളി�  ഉ�തനിലവാര�� താമസസൗകര�ം ഒ��ി

വിേനാദസ�ാര�ിന് േ�ാ�ാഹനം ന���േതാെടാ�ം ��ത േക���െട വികസന�ിൽ

�ടി ഫല�ദമായി ഇടെപടാ�  െക.�ി.ഡി.സി.െയ �ാ�മാ�ാ�  പരിപാടി�േ�ാെയ�്

വ��മാ�ാേമാ?

വിേദശ രാജ��ളി� െക.എസ്.എഫ്.ഇ.ചി�ിക�

*485.�ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം

,, അ�� ഹമീദ് പി.

േഡാ.എം. െക. �നീ�

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

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.എഫ്.ഇ.  �വാസി ചി�ികൾ നിലവിൽ ഏെത�ാം വിേദശ രാജ��ളി�

ആരംഭി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) പലിശ ഇടപാ�ക��് ക�� നിയ�ണ�� ഉ��ം നിരവധി �വാസി മലയാളിക� േജാലി

െച���മായ സൗദി അേറബ� േപാ�� രാജ��ളി�  ചി�ി നട�ി�ിന് ��ി��ക�

േനരി��േ�ാ;

(സി) അത് പരിഹരി�വാ�  ശരി-അ�് നിയമ�ള�സരി�� ഹലാ�  ചി�ിക�  �ട�വാൻ

െക.എസ്.എഫ്.ഇ.�് പ�തി�േ�ാ എ�റിയി�േമാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

കയ� വ�വസായേമഖല�െട സംര�ണ�ിന് നടപടി



*486.�ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ്

�ീമതി �. �തിഭ

�ീ.എ�. വിജയ� പി�

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

ന��േമാ:

(എ) ഉ�ാദന��ിയയിെല യ�വ��രണ�ി�െട�ം ആ�നീകരണ�ി�െട�ം കയ�����െട

വില മ�രാധി�ിതമാ�ി സൈ� രംഗ�ം ത�സമയം വിേദശ, ആഭ��ര കേ�ാളം വി�ലീകരി�്

ഡിമാ�് രംഗ�ം ശാ�ീകരി��തിന് െച� വ�� �വ��നം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േദശീയ കയ� ഗേവഷണ�ം മാേന�െമ�ം ഇ��ി���് ഈ രംഗ�് നട�ി വ�� �വ��നം

എ�മാ�ം ഫല�ദമാ��െ��് അവേലാകനം െച�ി�േ�ാ;

(സി) ഉ�ാദന,വിപണന രംഗ�ളി� െച�കിട ഉ�ാദക�െട താ�ര�ം സംര�ി��തിന് േകരള േ��്

കയ� േകാ��േറഷ� െച�വ�� �വ��നം അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) കയ�  വ�വസായ�ിെ� �ന��ാരണ�ിന് �ധാന പ�വഹിേ�� കയ�െഫഡിെന

�ന:സംഘടി�ി�് ശാ�ീകരി�ാനായി നട�ിയ �വ��നം അറിയി�ാേമാ?

െച�കിട വ�വസായ േമഖല�െട േ�ാ�ാഹനം

*487.�ീ.�. ആ�. �ദീപ്

,, െക.വി.വിജയദാസ്

,, എസ്.രാേജ��

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

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ിെല�ി �സ�കാലം െകാ�് ഒ�രല��ിലധികം േപ��് െതാഴി�

ലഭ�മാ�ാ� സാധ�മാ�ം വിധം െച�കിട വ�വസായ േമഖലെയ േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് സ�ീകരി�

നടപടിക� എെ��ാമാണ്;

(ബി) സം�ാന�് ��ി�ാനായ വ�വസായ സൗ�ദാ�രീ�ം �തിയ സംരംഭ��

ആരംഭി��തിേല�് നയി�ാനായി േബാധവ��രണ പരിപാടിക�  നട�ിവ��േ�ാ;

അതിെ� ഫലം വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(സി) െച�കിട ഇട�രം േമഖലകളിെല ഉ�����് അ��േദശീയ തല�ി�  വിപണി

കെ���തിന് േകരള ബ�േറാ ഓഫ് ഇ�ഡ�ിയ� െ�ാേമാഷ� നട�ിവ�� �വ��നം

അറിയി�ാേമാ?

ൈക�റി വികസന�ി�� േക� സഹായം

*488.�ീ.സി.എഫ്.േതാമസ്

,, േറാഷി അഗ�ി�

,, േമാ�സ് േജാസഫ്



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

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈക�റി േമഖല�െട വികസന�ിനായി േക� സ��ാരി� നി�ം സം�ാന�ിന് ലഭിേ��

േകാടി�ണ�ിന് �പ�െട ധനസഹായം അനാ� �ലം ന�മാ��െവ� ആേ�പം

��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇത് സംബ�ി�് വിശദീകരണം ന�കാേമാ;

(ബി) കടം തിരി�ട�ാ�  നി��ാഹമി�ാ� െന�കാ�െട�ം സംഘടനക�െട�ം �രിതം

അവസാനി�ി�ാ�  േക� സ��ാ�  ഏെത�ി�ം പ�തി ആരംഭി�ി�േ�ാ;  ഈ പ�തി

സം�ാന�് നട�ാ�ിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� അ�ഹരായ ആ�ക��് പ�തി�െട �േയാജനം

ലഭി�ി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) ഹാ�ഡ് �ം ആ�റ് െട�്ൈ�ൽസ് ഡയറ�� പ�തി നി��ഹണ സ��ിഫി��് സമ��ി�ാ�

ൈവകിയതിെ�റ കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ൈക�റി കയ�മതി േ�ാ�ാഹന പ�തിെയ�റി�് ഹാ�ഡ് �ം ആ�റ് െട�്ൈ�ൽസ്

ഡയറ��  യഥാസമയം അറിയി�് ന�കാ���ലം സം�ാന�ിന് േക�സഹായം

ലഭ�മാകാ� സാഹചര�ം ഉ�ായി�േ�ാ എ�് അറിയി�ാേമാ?

ധനപരമായ നടപടി�മ�� ല�കരി�ാ� നടപടി

*489.�ീ.�ി.വി.രാേജഷ്

,, വി. െക. സി. മ�ത് േകായ

,, െക.ഡി. �േസന�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�തിെചലവ് കാര��മമാ�കെയ� ല��േ�ാെട ധനപരമായ നടപടി�മ��

ല�കരി�ാ�ം സാേ�തികവിദ�ാധി�ിത സ�ദായം ആവി�രി�െകാ�് പ�തിക��് അ�മതി

ന���തി�ളള കാലതാമസം �റ�ാ�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  പ�തി വിഹിത�ി�ം

വിനിേയാഗ�ി�ം ഉ�ായ വ��നവ് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) മ�ലം ആ�ിവികസന നിധി,  എം.എ�.എ.  മാ�െട �േത�ക നിധി എ�ിവ ഉപേയാഗി�ളള

വികസന �വ��ന��  തട�രഹിതമാ�ം സമയബ�ിതമാ�ം നട�ാ�ാ�

ഏ�െ���ിയി�ളള �മീകരണം അറിയി�ാേമാ;

(സി) നി�തി ഭരണം കാര��മ�ം അഴിമതിരഹിത�മാ��തിന് സ�ീകരി� വ�� നടപടിക�

എെ��ാമാണ്;  ഇേ�ണ�  ഓഡി�ിംഗ് ശാ�ീകരി�ാ�  നടപടിെയ��ി�േ�ാ എ�്

വ��മാ�ാേമാ?

ൈന�ണ� സംരംഭകത�ം

*490.�ീ.ആ�. രാേജഷ്

,, എം. രാജേഗാപാല�



,, സി. െക. ശശീ��

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

മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ�പ��ായിരം േപ��് െതാഴി�  ന��ക എ� ല��േ�ാെട വ�വസായ വ��്

ആരംഭി�ാ� ഉേ�ശി�� ൈന�ണ� സംരംഭകത�ം സംബ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��,  െച�കിട,  ഇട�രം സംരംഭ�� �ട��തി�േവ� േ�ാ�ാഹനം ന���തിനായി

െച�വ�� �വ��നം അറിയി�ാേമാ;  ഇ.ഡി.��ക�, ബിസിനസ് ഇ��േബഷ�

െസ��ക� എ�ിവ ഫല�ദമായി �വ��ി��േ�ാ;

(സി) ഇ�രം േമഖലകളിെല �തന ആശയ��ം ആ�നിക സാേ�തിക വിദ��ം ഉപകരണ��ം

ത��ര��് പരിചയെ����തിന് പ�തി�േ�ാ;

(ഡി) വളെര�റ� �ത��ട���ം പരി�ിതി മലിനീകരണം ഇ�ാ��മായ ഗാ�ഹിക സംരംഭ��

േ�ാ�ാഹി�ി�ാ� എെ��ി�ം പ�തിക� ഉേ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

സം�ാന�ിെ� സാ��ിക നില

*491.�ീ.വി.ഡി.സതീശ�

,, അ�വ� സാദ�്

,, എ.പി. അനി� �മാ�

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

ന��േമാ:

(എ) ൈദനംദിന െചല�ക��് േപാ�ം പണമി�ാെത സം�ാന�ിെ�റ സാ��ിക നില അ�ദിനം

��തരമായ �ിതിവിേശഷ�ിേല�് നീ�� എ� ആേ�പം ഗൗരവമായി പരിഗണി�ി�േ�ാ;

(ബി) സാ��ികനില ��ിരമാ��തിന് സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(സി) നിത�നിദാന െചല�ക��ായി കട���ളി�െട േകാടിക�  കടെമ��� സാഹചര��ി�ം

���ം അനാവശ�െചല�ക�ം ഒഴിവാ�െമ� �ഖ�ാപനം �ാവ��ികമാ�ാ�ത്

എ�െകാ�ാെണ�് െവളിെ���േമാ;

(ഡി) സ��ാരിെ� ആയിരം ദിനാേഘാഷ��െട ഭാഗമായി ഒ�പതര േകാടി �പ െചലവഴി�ി�് ��്

മാസം കഴി��തിന് ��് ഈ സ��ാ� നാലാം വ�ഷ�ിേല�് കട�തിെ� ആേഘാഷ��

സംഘടി�ി�് ല��� െചലവഴി�ത് ന�ായീകരി�ാ��താേണാ എ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഇ) സാ��ിക �തിസ�ി ��മായ സാഹചര��ി�  േമ�  �ചി�ി� െചല�ക�  വികസന

�വ��ന�െള േദാഷകരമായി ബാധി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

വ�ാപാര�ാപന�ളി� എ�േഫാ�്െമ�് വിഭാഗം െറ�ഡ്

*492.�ീ.അ�� ഹമീദ് പി.

,, െക.എം.ഷാജി



,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്

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

ന��േമാ:

(എ) ജി.എസ്.ടി.  നട�ിലാ�ിയേശഷം നി�തി വ�മാനം �റ�തിെന�ട��്

വ�ാപാര�ാപന�ളി� എ�േഫാ�്െമ�് വിഭാഗം െറ�ഡ് നട�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത െറ�ഡി� നി�തി െവ�ി�് നട�തായി ക�പിടി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ഉപേഭാ�ാ�ളി�  നി�ം നി�തി ഇൗടാ�ിയ േശഷം ��് മാസ�ി�ളളി�  റിേ��

സമ��ി�ാ�വെര കെ��ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  എ�് നടപടി സ�ീകരി� എ�്

െവളിെ���േമാ?

ശബരിമലയിെല വികസന �വ��ന��

*493.�ീ.വി.പി.സജീ��

,, വി.എസ്.ശിവ�മാ�

,, തി�വ�� രാധാ���

,, ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ശബരിമലെയ േദശീയ നിലവാര�ി�ളള തീ��ാടന േക�മായി ഉയ���തിെ� ഭാഗമായി

അവിെട നട�ിലാ�� വികസന �വ��ന�� എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ശബരിമലയിെല �വതീ �േവശനം സംബ�ി� ��ീംേകാടതി വിധി�െട മറവി�  അവിെട

�മസമാധാന ����  ഉ�ാ��തി�ം അതി�െട രാ�ീയ �തെല��് നട��തി�ം ചില

രാ�ീയ സംഘടനക�  നട�ിയ �മ��  ശബരിമലയിെല വികസന �വ��ന�െള

ബാധി�ി�േ�ാ;

(സി) െെഹേ�ാടതി ഉ�താധികാര സമിതി�െട േന�ത��ി�  നട�� �വ��ന��  ഒ�

അേതാറി�ി �പീകരി�് െെകമാ��തിന് സ��ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ഡി) ഇ�ാര��ിനായി നിയമേഭദഗതി െകാ�വ��തിന് ഇതിനകം സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

േകരള ബാ�് �പീകരണ�ിന് ലഭിേ�� അ�മതി

*494.�ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്

,, മ�ളാം�ഴി അലി

,, പി.െക.ബഷീ�

,, പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള ബാ�ിെ� �വ��ന�മായി ബ�െ��് റിസ��് ബാ�ി�  നി�ം േക�സ��ാരി�

നി�ം ലഭിേ�� എ�ാ അ�മതി�ം ലഭി�ി�േ�ാ;



(ബി) ഇെ��ി� ഇനി എെ��ാം തര�ി�� അ�മതിയാണ് ലഭിേ��െത�് വ��മാ�േമാ?

അധിക വ�മാനം കെ��വാ� മാ����

*495.�ീ.വി.ടി.ബ�റാം

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

,, േറാജി എം. േജാ�

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

ന��േമാ:

(എ) നിത�നിദാന െചല�ക�െ�ാ�ം �ളയ �ന�നി��ാണ �വ��ന���ം �ക കെ��വാ�

നിലവിെല സാഹചര��ി� സ��ാരിന് സാധി��േ�ാ;

(ബി) അധിക വ�മാനം കെ��വാ� 2019-20 െല ബജ�ി�െട സ��ാ� കെ��ിയ മാ����

എെ�ാെ�യാണ്;

(സി) െചലവ് ���ി വികസന�ിന് പണം കെ��ക എ� കാര�ം ���േതാതി�

�ാവ��ികമാ��തിന് സാധി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� എ�െകാെ��് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) െചലവ് ���ലിെ� ഭാഗമായി നട�ിലാ�െമ�് �ഖ�ാപി� കാര���  ���േതാതി�

നട�ിലാ�ാ�ത് �ലം ഉേ�ശി� ഫലം ലഭി�ാെത വ�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

സഹകരണ ��ാനം നട�ിവ�� �വ��ന��

*496.�ീ.െക.െജ. മാ�ി

,, സജി െചറിയാ�

,, െക. ബാ�

,, �രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സഹകരണ ��ാനം കാ�ഷിക േമഖലയി�ം പ�ികജാതി പ�ികവ�� േമഖലയി�ം െച�കിട

വ�വസായ രംഗ���െ�െട നട�ി വ�� �ഖ��വ��ന�� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) കാ�ഷിക വാ��െട േതാത് അ�ത് ശതമാനമാ�കെയ� ല��േ�ാെട നട��

ഇടെപട�ക� അറിയി�ാേമാ;

(സി) സഹകരണ സംഘ��െട ഇടെപടലി�െട െകാ� പലിശ�ാ�െട ഇടപാ�ക�

നി��ാഹെ����തിന് എ�മാ�ം സാധ�മായി��്;

(ഡി) അത����ം ചില സംഘ�െള�ി�ം വ�കിട �ാ�്,  ആഡംബര േഹാ��ക�  �ട�ിയവ�െട

നി��ാണ രംഗ�് വ�ാപരി��ത് സഹകരണ തത���േ�ാ സഹകരണ നയ�ിേനാ

അ��ണമാേണാ എ�് വിലയി��ിയി�േ�ാ എ�് അറിയി�േമാ?

സാ��ിക ഭ�ത സംബ�ി� അവേലാകനം



*497.�ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി.

,, ആ�. രാമച��

,, ഇ.െക.വിജയ�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിെ� സാ��ിക ഭ�ത സംബ�ി� അവേലാകനം നട�ിയി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ;

(ബി) കടം എ��� �കയി�  വലിെയാ� ഭാഗം റവന� െചലവിന് വിനിേയാഗിേ��ിവ�േ�ാ��

ഉ�ക�ാജനകമായ അവ� പരിഹരി��തിന് സ�ീകരി�� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(സി) സം�ാന�ിന് എ��ാ�  പ�� വാ�ക�  സംബ�ി�ം വാ�ാപരിധി സംബ�ി���

വിവര�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) വാ�ാപരിധി ഉയ���തിെന�റി�് േക�സ��ാ�മായി ആശയവിനിമയം നട�ിയി�േ�ാ;

ഇ�ാര��ിെല േക�സമീപനം വ��മാ�േമാ;

(ഇ) നിര�രം വ��ി�െകാ�ിരി�� കടബാധ�ത എ�െനയാണ് േനരി��െത�ം

വ�ംവ�ഷ�ളി� ഇത് എ�െന പരിണമി�െമ�ം വ��മാ�േമാ?

സൗര പ�തി �വ��ന��

*498.�ീമതി �. �തിഭ

�ീ.ഐ.ബി. സതീഷ്

,, �രളി െപ�െന�ി

,, കാരാ�് റസാഖ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സൗര പ�തി�െട ഭാഗമായി �ര�റ സൗേരാ�� നിലയ��, േസാളാ�  പാ��്,  മ�

സൗേരാ�� നിലയ�� എ�ിവിട�ളി� നി�ം എ� െമഗാവാ�് ൈവദ�തി ഉ�ാദി�ി�ാനാണ്

ഉേ�ശി��ത്;

(ബി) �ര�റ േസാളാ�  പ�തിയി�  ഏെത�ാം െക�ിട�െള�ം സ��ാ�  �ാപന�െള�മാണ്

ഉ�െ���ിയിരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സൗര പ�തി നട�ാ��തിെ� ഭാഗമായി െക.എസ്.ഇ.ബി.�ം അെന��മായി േച��് െ�ഷ��

പ��സ് െവഹി�ി� �പീകരി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ��ത പ�തി�മായി േച��് േസാളാ�  നിലയ��  �ാപി��തിനായി ഉപേഭാ�ാ�ളി�

നി�ം അേപ�ക� ലഭി�ി�േ�ാ;

(ഇ) ��ത പ�തി�െട െട�� നടപടിക� ആരംഭി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

നി�തി ഭരണ�ിെല കാര��മതാ വ��നവി�� നടപടിക�



*499.�ീ.എം. നൗഷാദ്

,, എം. സ�രാജ്

,, െക.വി.അ�� ഖാദ�

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

ന��േമാ:

(എ) റവന� െചലവ് വ��ി��തിെന�ാ�  ഉയ�� നിര�ി�  സം�ാന�ിെ� തനത് നി�തി

വ�മാനം വ��ി�� �ണകരമായ �ിതി ��ത� െമ�െ����തിനായി നി�തി ഭരണ�ിെല

കാര��മതാ വ��നവിന് ൈകെ�ാ�ി�� നടപടിക� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) നി�തി �ടി�ിക �േത�കി�് തടസവാദ�ി�െ��ി�ി�ാ� �ക വ�ലാ��തി�� �വ��നം

ഊ��ിതമാ�ാ� നടപടിെയ��ി�േ�ാ;

(സി) സ��വ�വ��െട വള���് ജി.എസ്.ഡി.പി.�െട വള��ാനിര�ം െപാ�കട�ിെ�

പലിശനിര�ം ത�ി�� അ�രം വ��ി�വേര�തിനാ�  �റ� നിര�ി�  കേ�ാളാധി�ിത

െപാ�നിേ�പം ആക�ഷി��തിന് �ഷറിക�െട ഭൗതിക േസവന സാഹചര�ം െമ�െ���ാ�

പ�തി�േ�ാ എ�് അറിയി�േമാ?

�റിസം േമഖലെയ േദാഷകരമായി ബാധി�� സാഹചര��ൾ

*500.�ീ.ഐ.സി.ബാല���

,, വി.പി.സജീ��

,, എ.പി. അനി� �മാ�

,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ

സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �റിസം േമഖലെയ ഹ��ാലി�  നി�ം ഒഴിവാ��തി�� തീ�മാനം ���േതാതി�

�ാവ��ികമാ�വാ�  സാധി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  അതി�െട �റിസം േമഖല��ായ ഉേ�ജനം

വ��മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന�് എ�� വിേനാദസ�ാരിക�െട �ര� ഉറ�ാ��തിന് സാധി�ാ�

സാഹചര�ം ഉ�ായി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇതിനായി �േത�ക സംവിധാനം ഒ��� കാര�ം

പരിഗണി�േമാ;

(സി) നിപ േപാ�� മാരകേരാഗ��െട തിരി�വരവ് സം�ാനെ� �റിസം േമഖലെയ േദാഷകരമായി

ബാധി�ി�േ�ാ;  ഇത് വിേദശരാജ��ളി�  നി�� �റി�ക�െട വരവിെന എ�കാരമാണ്

ബാധി�ത് എ�് വ��മാ�േമാ?

ൈക�റി വ����് വിപണി ഉറ�ാ�ാ� നടപടി

*501.�ീ.സി.മ��ി

േഡാ.എം. െക. �നീ�

�ീ.മ�ളാം�ഴി അലി



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

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം ൈക�റി വ����് വിപണി ഉറ�ാ�ാ�

സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �ാഥമിക ൈക�റി ഉ�����െട കയ�മതി�് േ�ാ�ാഹനം ന���തിനാ��

എ�്േപാ��് മാ���ിംഗ് ഇ�െസ�ീവിെ� നിലവിെല �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ഇ�െസ�ീവ് ന��� കാര��ി� എെ��ി�ം നിയ�ണ�� ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ?

യ��റി വ�വസായെ� കരകയ��തിന് പ�തി

*502.�ീ.പി. ഉ�ി

,, െക.�േരഷ് ���്

,, സി.���

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

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക� സ��ാ�  നട�ാ�ിയ ആേഗാള വാണിജ� കരാ�ക�  സം�ാനെ� സ�കാര�

െടക്ൈ�� േമഖലെയ എ�കാരം ബാധി�െവ�് പരിേശാധനാ വിേധയമാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) േകരള െടക്ൈ��  േകാ��േറഷന് കീഴി���ം സഹകരണ േമഖലയി���മായ യ��റി

വ�വസായെ� കരകയ��തിന് നട�ിയ �വ��ന�ൾ എെ�ാെ�െയ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) െടക്സ് െഫഡിെ� കീഴി�� ന��ി�  �വ��ി�� �ി�ിംഗ് മി�ക�െട

�ന��ാരണ�ിനായി എ�.സി.ഡി.സി.  സഹായേ�ാെട നട�� ആ�നീകരണ

�വ��ന�ിെ� �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ?

െക.എസ്.എഫ്.ഇ. ന�കിവ�� േസവന��

*503.�ീ.എം. രാജേഗാപാല�

,, െക.വി.അ�� ഖാദ�

,, സജി െചറിയാ�

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

ന��േമാ:

(എ) സാ��ിക �ഷണ��െ�തിെര ബദ� ധനകാര� �ാപനമായി ഇ.എം.എസ്. സ��ാരിെ�

കാല�ാരംഭി� െക.എസ്.എഫ്.ഇ. ന�കിവ�� േസവന�� വിലയി��ിയി�േ�ാ; എ�ി�

വിവരി�േമാ;

(ബി) കഴി� അ�് പതി�ാ�ിെല �വ��ന മിക�െകാ�ം വിശ�ാസ�ത െകാ�ം സം�ാന

ധനകാര� േമഖലയി� ശ�മായ സാ�ി��ം ഉറ�ി� െക.എസ്.എഫ്.ഇ. സാ�ഹ� �ര��ായി

ആവി�രി�് നട�ാ�ിയ പ�തിക� ഏെത�ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ; ഇേ�ാ� ഇ�ര�ി�



ഏെത�ാം പ�തികളാണ് നട�ി� വ���െത�ം അതിെ� �േരാഗതി�ം െവളിെ���േമാ;

(സി) ��ംബ�ീ �ണി�കളിെല സ�ാദ�ശീലം വ��ി�ി��തി�ം അവ��് സാ�ഹ��ര�

ഒ���തി�മായി ��ംബ�ീ ചി�ിക� ആരംഭി��തിന് ആേലാചി��േ�ാ?

�ാ�സ് �ിഡ് 2.0 പ�തി

*504.�ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�

,, അ�പ് േജ�ബ്

,, േറാജി എം. േജാ�

,, അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 2021- ഓ��ടി അ��േദശീയ നിലവാര���ം �ണേമ����ം അപകടരഹിത�മായ െെവദ�തി

ഉപേഭാ�ാ���് ലഭ�മാ��തിന് െെവദ�തി േബാ�ഡ് സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�

എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) െെവദ�തി വിതരണ രംഗ�� തട���  ഒഴിവാ��തിന് നിലവി��  110  െക.വി സബ്

േ�ഷ�ക�ം അ�ബ� െെല�ക�ം 220 െക.വി സബ് േ�ഷനായി ഉയ��� പ�തി ഏത്

ഘ��ിലാണ്;

(സി) െെവദ�തി േമഖലയിെല സമ� വികസനം ല��മാ�ിയി�� �ാ�സ് �ിഡ്  2.0  എ�

പ�തി�െട നിലവി�� �ിതി വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഉപേഭാ� േസവനം െമ�െ����തിനായി െക.എസ്.ഇ.ബി.  ആവി�രി� �തിയ പ�തിക�

എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ?

ഊ�� സംര�ണ പ�തിക�

*505.�ീ.െക.ഡി. �േസന�

,, എ. �ദീ��മാ�

,, പി. ഉ�ി

,, ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക� ഊ�� മ�ാലയ�ി�കീഴി�� ബ�േറാ ഓഫ് എന�ജി എഫിഷ��സി ഊ��

സംര�ണ�ിനായി ത�ാറാ�ിയി�� ഏെത�ാം പ�തികളാണ് സം�ാന�് നട�ിലാ�ി

വ��െത�് വിവരി�േമാ;

(ബി) ഊ�� �സരണ-വിതരണ സംവിധാന��െട കാര��മതാ പഠന�� നട�ാ�േ�ാ; എ�ി�

��ത പഠന�ളിെല കെ���ക� വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(സി) കാര��മത �ടിയ ൈവദ�േതാപകരണ��െട ഉപേയാഗം േ�ാ�ാഹി�ി��തിെ� ഭാഗമായി

സം�ാനെ� സ��ാ�  ഓഫീ�കളി�ം �ാപന�ളി�ം എ�.ഇ.ഡി.  ൈല�ക�

വ�ാപി�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;



(ഡി) ൈവദ�േതാപേയാഗം �മീകരി��തിനായി കാര��മത �ടിയ ൈവദ�േതാപകരണ��

വ�ാപി�ി�� പ�തി നട�ാ�� സ�കാര�,സ�ാ�യ,സഹകരണ �ാപന�െള

േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

കാ�ഷിക വാ�ാ സംഘ��െട �വ��നം

*506.�ീ.വി. അ�റഹിമാ�

�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി

�ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ാഥമിക കാ�ഷിക വാ�ാ സംഘ�ളി�  നി�ളള കാ�ഷിക വാ�ാ േതാത് വ��ി�ി�േ�ാ

എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) െന��ഷി�് വാ� ന��� സംഘ���ം പ�ികജാതി-പ�ികവ�� സംഘ���ം വനിതാ

സംഘ���ം ന�കി വ�� �േത�ക സഹായം എെ��ാമാണ്; വിശദമാ�േമാ;

(സി) സഹകരണ സംഘ��  �റ� നിര�ി�  ��ംബ�ീ വഴി വാ� ലഭ�മാ��തി�� പ�തി

എ�ാ ജി�കളി�ം �ാവ��ികമായി�േ�ാ;

(ഡി) കാ�ഷിക ഉ����െട വിപണനം ശ�ിെ����തിന് വിപണന സഹകരണ സംഘ���്

സ��ാ� സഹായം ന�കി വ��േ�ാ;

(ഇ) െച�കിട കാ�ഷിക വാ�െയ���വരി�  എ�പത് ശതമാനേ�ാളം േപ�  ആ�യി��

സഹകരണ സംഘ�െള േക� സ��ാ�  െകാ�വ� സ�ഫാസി എ� കരിനിയമ�ിെ�

പരിധിയി� നി�ം ഒഴിവാ�ി ക�ഷകതാ�ര�ം സംര�ി�ാ� തീ�മാനെമ��ി�േ�ാ; വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ?

�മി�ടിയി�െട ൈവദ�തി ൈലൻ

*507.�ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ൈവദ�തി ക�ി െപാ�ി വീണ് ജന��െട ജീവ�ം സ��ി�ം നാശം സംഭവി��ത് തട�വാ�

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

(ബി) ൈവദ�തി ൈല�  �മി�ടിയി�െട കട�േപാ�� രീതിയി�� സംവിധാനം െച��തിന്

സ��ാ� തീ�മാനം എ��േമാ; എ�ി� വിശദമാ�േമാ;

(സി) സ�കാര� വ��ിക� തെ� �രയിട�ിേല�ം �ഷി�ല�ളിേല�ം �മി�ടിയി�െട ൈവദ�തി

ൈല� വലി��തിന് അവ� തെ� െചലവ് വഹി�ാ� അതിന് സ��ാ� അ�മതി ന��േമാ;

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) �മി�ടിയി�െട ൈവദ�തി ൈല�  വലി��ത് സംബ�ി�് സ��ാ�  എെ��ി�ം പഠനം

നട�ിയി�േ�ാ; എ�ി� പഠന റിേ�ാ��ിെ� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;



(ഇ) ഗാ�ഹിക,  വ�ാവസായിക ആവശ����് �മി�ടിയി�െട ൈവദ�തി ൈല�  വലി��തിന്

െചലവാ�� �ക സംബ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

ശബരിമല മാ�� �ാ�

*508.�ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�

,, സി. ദിവാകര�

,, ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

,, വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ശബരിമല മാ��  �ാ�  സംബ�ി� വിശദവിവര��  അറിയി�േമാ;  മാ��  �ാ�  �കാരം

���ിയാ�ിയ േജാലിക�െട�ം ഇനി ���ീകരിേ�� േജാലിക�െട�ം വിവര��

അറിയി�േമാ;

(ബി) ശബരിമല തീ��ാടനേ�ാട�ബ�ി�ം ശബരിമല മാ�� �ാ� നട�ാ��തി�ം സ��ാരിെ�

സാ��ിക വിഹിതം സംബ�ി� വിവര�� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ശബരിമല തീ��ാടക��് അ�ത് കിേലാ മീ�� ഇടവി�് ഇട�ാവള സ��യ�� നി��ി��

പ�തി�െട വിശദാംശ�� അറിയി�േമാ;

(ഡി) ശബരിമല വികസന �വ��ന��  ഏേകാപി�ി��തി�ം സമയബ�ിതമായി

���ിയാ��തി�ം ഒ��ിയി�� സംവിധാനം സംബ�ി� വിവര�� ലഭ�മാ�േമാ; ഇതിനായി

ഒ� െ�ഷ�� പ��സ് െവഹി�ി� �പീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

�ള വ�വസായ�ിെ� സംര�ണം

*509.�ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി

,, െജയിംസ് മാത�

,, ഒ. ആ�. േക�

,, ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പര�രാഗത വ�വസായ�ിൽെ�� ഈ�,  പന�് െന�െതാഴിലാളികെള സംര�ി��തിന്

െച�വ�� കാര��� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) �� സ��ാരിെ� കാല�് വലിയ ന��ിലായി�� ബാം� േകാ��േറഷെന കരകയ�ാനായി

നട�ി വ�� �വ��ന�� എെ��ാമാണ്;

(സി) �ള വ�വസായ�ിെ� സംര�ണ�ിനായി ബാം� േകാ��േറഷേനാെടാ�ം �രഭി,  കാ�േകാ,

ഹാ�ി�ാ�് ഡവല�്െമ�് േകാ��േറഷ�  �ട�ിയ ഏജ�സികെള�ടി ഉൾെ���ി ബാം�

മിഷ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ഡി) കരകൗശല േമഖലയി�  പരിശീലനം ന���തി�ം െപാ�,സ�കാര� േസവന േക���



�ാപി��തി�ം െച�വ�� കാര��� അറിയി�ാേമാ?

സം�ാന�ിെ� െപാ�കടം

*510.�ീ.എം.ഉ��

,, എ�. ഷം��ീ�

,, ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േ�ാ�  �റെ��വി� ധവളപ��ി�  െപാ�കടം

എ�യായി��; നിലവിെല െപാ�കടം എ�യാണ്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാനം അ�ാരാ� േബാ�ക�വഴി കടം വാ�േ�ാ� അത് െപാ�കട�ിെ� ഭാഗമായി

ഉ�െ���േമാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േക�ം നി�യി� പരിധിയി� ��ത� സം�ാനം കടം വാ�ിയാ� േക� സ��ാരി�നി�ം

�ാ�്-ഇ�-എ�ഡ് ലഭി��തിന് നിയമതട��� എെ��ി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

േകരള നിയമസഭാ െസ�േ�റിയ�് , സി.േജാസ്,

തി�വന��രം, െസ��റി-ഇ�-ചാ�ജ്,

22-06-2019

�േ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)].


