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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�ി

ൈവദ�തി�െട ��വ�യം തടയാ� നടപടി

*181. �ീ.െക. ദാസ�
,, കാരാ�് റസാഖ്
,, െക.��ിരാമ�
,, െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈവദ�തി�െട ��വ�യം ഇ�ാതാ��താണ് ൈവദ�തി
ഉ�ാദി�ി��തിേന�ാ�  ��ത�  ലാഭകരെമ�തിനാ�  ഈ കാര��ി�
നട�� �വ��ന�� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഫിലെമ�് ബ��ക�ം സി.എഫ്.എ�ക�ം മാ�ി എ�.ഇ.ഡി.
ബ��കളാ�ിയാ��െ� അ�പത് േകാടി �ണി�് ൈവദ�തി
ലാഭി�ാെമ�് കണ�ാ�ിയി��തിനാ�  അതിനാ�� �വ��നം
കാര��മമായി ���ീകരി�ാ� നടപടിെയ��ി�േ�ാ;

(സി) 2016-17,  2017-18  വ�ഷ�ളി�  ഊ��സംര�ണ�ി�� േദശീയ
അവാ�ഡ് േനടാ� �ാ�മാ�ം വിധം ഈ േമഖലയി� നട�ിയ �വ��നം
വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) എന�ജി മാേനെ��് െസ��, എന�ജി േസവിംഗ് ആ�ഡ്



േകാ-ഓ�ഡിേനഷ�  ടീം എ�ിവ�െട �വ��ന കാര��മത
വിലയി��ിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?

സഹകരണ �ാപന�ളിെല അഴിമതി തട�വാ� നടപടി

*182. �ീ.പി.ഉൈബ��
,, എം.ഉ��
,, ടി. വി. ഇ�ാഹിം
,, സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ
സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം സഹകരണ �ാപന�ളിെല
അഴിമതി തട�വാൻ എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) അഴിമതി�െട േപരി� ഏെത�ാം സഹകരണ �ാപന�ളിെല ഭരണ സമിതി
പിരി�വി� എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) ഏെത�ി�ം സഹകരണ �ാപന�ളി�  വിജില�സ് അേന�ഷണ�ിന്
ഉ�രവ് ന�കിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) വിജില�സ് റിേ�ാ��് ലഭ�മായി�ം നടപടി സ�ീകരി�ാ�  കഴിയാ�
�ിതിവിേശഷം നിലവി�േ�ാ;

(ഇ) വിജില�സ് അേന�ഷണം നീ�േപാ��ത് ��ത �ാപന��െട
�വ��ന�ിന് വിഘാതമാ�െമ�തിനാ�  സമയബ�ിതമായി
അേന�ഷണം ���ീകരി�ാ� നി�േ�ശം ന�േമാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

ജി.എസ്.ടി.�ം സം�ാന�ിെ� വ�മാന�ം

*183. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ
,, െജയിംസ് മാത�
,, എ�. വിജയ� പി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിെ� �ധാന തന�നി�തി േ�ാത�ായ ജി.എസ്.ടി.,
േക�സ��ാ�  േവ�� �െ�ാ��േമാ പഠനേമാ �ടാെത
നട�ാ�ിയ�െകാ�് �ാബല��ിലായി ര�് വ�ഷമായി�ം �ിരത
ൈകവരി�ാ�ത് സം�ാന സ��ാരിെ� ധന�ഢീകരണ
�വ��ന�െള �തി�ലമായി ബാധി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;



(ബി) തട� രഹിതമായ ചര�നീ�െമ� ജി.എസ്.ടി.�െട അടി�ാന കാ��ാട്
െച�േപാ�് സംവിധാനം അവസാനി�ി�ാ� ഇടയാ�ിയതിനാ� ഉപേഭാ�
�ധാനമായി�ം സം�ാന�ിെ� െഎ.ജി.എസ്.ടി.  വിഹിതം �തീ�ിത
തല�ിേല�് വ��ി�ി�ാനാകാെത േപായത് പരിഹരി��തിന് ഇ-േവ
ബി� ഏ�െ���ിയ�െകാ�് സാധ�മായി�േ�ാ;

(സി) സം�ാന�ിന് �റ�നി�ം �ാേദശികമാ�ം ചര�നീ�ം നട��തിെ�
േരഖക�  പരിേശാധി��തിേനാെടാ�ം ഭൗതിക പരിേശാധന
�സാധ�മാ��തിനായി �ാന� ഉ�െ�െട�� ആ�നിക ഉപകരണ��
ഉപേയാഗെ���ി നി�തി െവ�ി�് തടയാ�  ക�ശന നടപടി
സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ?

ശബരിമല തീ��ാടക��ളള സൗകര���

*184. �ീ.ആ�. രാേജഷ്
,, രാ� എ�ഹാം
,, സജി െചറിയാ�
�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ളയാ�ഭവ�ിെ� അടി�ാന�ി�  പരി�ിതി സംര�ണ�ിന്
�ാധാന�ം ന�കിെ�ാ�് ശബരിമല തീ��ാടക��് പര�ാ�മായ
സൗകര���  ഒ���തിന് സ��ാ�  ആവി�രി�ി�� പ�തിക�
അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ശബരിമല തീ��ാടക സൗകര�ം വ��ി�ി��തിനായി കി�ബി വഴി
നട�ാ�ാ� ഉേ�ശി�� പ�തിക� ഏെത�ാമാണ്;

(സി) ശബരിമല മാ���ാ�  �കാര�� വികസന�ിന് �േത�ക ക�നി
�പീകരി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;

(ഡി) നില�ലി� സ��ാ� വി�ന�കിയ �മിയി� സൗകര�ം ഒ��� നടപടിക�
���ിയായി�േ�ാ;  മാ���ാ�  നട�ാ��തിനാവശ�മായ വന�മി
വി�ന�കാ�  േക� സ��ാരി�  നി�് അ�മതി കി�ിയി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ?

േദശീയ മീ�കളി� പെ���� കായിക താര�� േനരി�� ���ൾ



*185. �ീ.എ�. ഷം��ീ�
,, മ�ളാം�ഴി അലി
,, െക.എം.ഷാജി
,, പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇതര സം�ാന�ളി�  വ�് സംഘടി�ി�� േദശീയ മീ�കളി�
പെ����തിന് േയാഗ�തേനടിയ കായിക താര��  പലേ�ാ�ം മതിയായ
യാ�ാസൗകര�ം ലഭി�ാെത െ�യി�കളി� യാ� െചേ��ി വരാ�െ��
കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�രം കായിക താര���് യാ�ാ സൗകര��ം താമസ സൗകര��ം
ഉറ�വ���തിന് ആെരയാണ് �മതലെ���ിയിരി��ത്;

(സി) മതിയായ യാ�ാ സൗകര�േമാ താമസ സൗകര�േമാ ലഭി�ാ�ത്
കായികതാര��െട �കടനെ� �തി�ലമായി ബാധി�ാ�െ�� കാര�ം
ഗൗരവമായി കാ��േ�ാ;

(ഡി) െ�യി�കളി�  �രിത���മായ യാ� െച�് ശരിയായ വി�മംേപാ�ം
ലഭി�ാെത മ�ര�ളി� പെ��േ��ിവ�� സാഹചര�ം ഒഴിവാ��തിന്
എെ��ാം നി�േ�ശ�ൾ അധി�ത��് ന�കിയി��്;

(ഇ) കായികതാര���് ആവശ�മായ സൗകര�ം ഒ��ി ന�കാ�തിന്
ഉ�രവാദികൾ ആ��വർെ�തിെര എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��ത്; വ��മാ�ാേമാ?

െക.എസ്.ഇ.ബി.�െട കാര��മത ഉയ���തിന് നടപടി

*186. �ീ.സി.െക. ഹരീ��
,, �ി.വി.രാേജഷ്
,, പി.വി. അ�വ�
,, പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ഇ.ബി.എ�. ഉ�ാദന �സരണ വിതരണ േമഖലകളി�  നിരവധി
വികസന�വ��ന��  ഏെ���നട�� സാഹചര��ി�
�ാപന�ിെ� സാ��ിക കാര��മത ഉയ���തി�ം സാ��ിക
�തിസ�ി തരണം െച��തി�ം സ�ീകരി�വ�� നടപടിക�
വിശദമാ�ാേമാ;



(ബി) നവീകരണ �വ��ന�െള�ം കാര��മതെയ�ം ബാധി�ാ� തര�ി�
െചല�ക�  ��ിസഹമായി നിയ�ി��തി�ം ആ��ണ�ി�െട
െക.എസ്.ഇ.ബി.എ�-െന സാ��ികമായി െക�റ�� �ാപനമാ�ി
നിലനി���തി�ം ആവശ�മായ ഇടെപട� നട��േ�ാ;

(സി) വാ� �നഃസംഘടി�ി�് �ടിയ പലിശ നിര�ി�� കട�� ഒഴിവാ��തി�ം
ജീവന�ാ�െട സഹകരണേ�ാെട ��ിസഹമായ �ന�വിന�ാസ�ി�ം
ഉേ�ശി��േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

സാ�ഹ��ര�ാ െപ�ഷ�

*187. �ീ.വി.ആ�. �നി� �മാ�
,, സി. ദിവാകര�
,, ഇ.െക.വിജയ�
�ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സാ�ഹ��ര�ാ െപ�ഷ�  അ�വദി��തി��
മാനദ��� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവി� സാ�ഹ��ര�ാ െപ�ഷ� ൈക���വരി� ധാരാളം അന�ഹ�
ഉ�െ��ി�െ�� ആേ�പം പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) സാ�ഹ��ര�ാ െപ�ഷ�  വിതരണം ��ത�  കാര��മമാ��തി�ം
സ�ഹ�ിെല ഏ��ം ��ബലവിഭാഗ���് െപ�ഷ�  ലഭി��െവ�്
ഉറ�വ���തി�ം സ�ീകരി�� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ?

ദ�തി പ�തി�െട �വ��നം

*188. �ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�
�ീ.ആ�. രാമച��
,, എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിെ� ൈവദ�തി വിതരണ സംവിധാനം അ�ാരാ� നിലവാരം
ൈകവരി�ക എ� ല��േ�ാെട െക.എസ്.ഇ.ബി.എ�.�തിയ പ�തിക�
ആവി�രി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ദ�തി പ�തി ൈവദ�തി വിതരണ സംവിധാന�ി� എെ�ാെ� മാ��ളാണ്



വിഭാവനം െച��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ദ�തി പ�തി�െട ഉേ�ശ�ല����ം പ�തി�് േവ�ി വകയി��ിയ �ക�ം
സംബ�ി� വിവര�� അറിയി�േമാ;

(ഡി) ��ത പ�തി നട�ാ��തിനായി ഓേരാ ഇല�ി��  സ��ി�കളി�ം
േ�ാജ�് മാേനെ��് ടീ�ക� �പീകരി�് �വ��നം ആരംഭി�ി�േ�ാ?

�തിയ അണെ��ക�െട നി��ാണം

*189. �ീ.പി.ടി. േതാമസ്
,, തി�വ�� രാധാ���
,, അ�പ് േജ�ബ്
,, അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വീ�െമാ� �ളയ��ാ��ത് തടയാ�  കഴി�െമ�
വാദ��യി�് നാല് വ�കിട അണെ��ക�  �ടി നി��ി�ാ�
ആേലാചന�േ�ാ; ഉെ��ി� ഇതിെ� നടപടിക� ഏ�ഘ��ിലാണ്;

(ബി) അണെ��ക�  ഇ�ാ�ത� മറി�് അണെ��ക�  നിയ�ി��തിെല
പാളി�കളാണ് സം�ാന��ായ �ളയ�ിന് �ധാന കാരണെമ�്
ൈഹേ�ാടതി നിേയാഗി� അമി�സ് ക�റി അട�ം റിേ�ാ��് െച�ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) അണെ��ക�െട �വ��ന��  െമ�െ���വാ�  �ളയ�ിന് േശഷം
എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ിരി��ത്; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) പരി�ിതി�് ക�� ആഘാതം ��ി�� അണെ��ക�
നി��ി��തിന് ��പ് വിശദമായ പഠന���് സ��ാ�  ത�ാറാ�േമാ
എ�് അറിയി�േമാ?

വ�വസായ വികസന പ�തിക�

*190. �ീ.വി. അ�റഹിമാ�
,, എസ്.ശർ�
,, വി. െക. സി. മ�ത് േകായ
,, പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം
�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) സം�ാന�് വ�കിട വ�വസായ സംരംഭ�� േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി
പ�തി�േ�ാ;

(ബി) അെസ�ഡ്  2019  നിേ�പക സംഗമം വഴി േകരളെ� മിക� വ�വസായ
സൗ�ദ സം�ാനമായി അവതരി�ി�ാ�  സാധി�ി�േ�ാ;  നിേ�പം
ആക�ഷി��തി�� എെ��ാം �വ��ന�ളാണ് ആവി�രി�ി��ത്;

(സി) െകാ�ി-പാല�ാട് വ�വസായ ഇടനാഴി �ാവ��ികമാ��തിന് െച�വ��
കാര��� അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) െകാ�ിയി�  കി�� �േഖന �ാപി�ാ�േ�ശി�� െപേ�ാ െകമി��
പാ��ിെ� ഇേ�ാഴെ� അവ� അറിയി�ാേമാ?

ൈല�റി െക�ിട��െട നിർ�ാണ �ക

*191. �ീ.േറാഷി അഗ�ി�
േഡാ.എ�. ജയരാജ്
�ീ.േമാ�സ് േജാസഫ്
,, സി.എഫ്.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എം.എ�.എ.മാ�െട �ാേദശിക വികസന ഫ�ിൽ നി�ം േകരള േ��്
ൈല�റി കൗ�സിലിെ� അംഗീകാര�� ൈല�റിക��് െക�ിട
നി��ാണ�ിന് �ക അ�വദി�ാനാവിെ�� ധനകാര�വ��ിെ�
105/NCB1/2018/Fin.ന�ർ നി�േ�ശ�ിലട�ിയ തീ�മാനം
എ�ടി�ാന�ിലാണ് ൈകെ�ാ�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�രം ൈല�റിക�  സം�ാനെ� �ാമ�ളിൽ െമ�െ�� രീതിയി�
�വർ�ി�� സാഹചര��ി�  ധനകാര�വ��ിെ� ��ത നി�േ�ശം
ഇവ�െട �വർ�നെ� �തി�ലമായി ബാധി�െമ�ത്
പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(സി) ൈല�റി െക�ിടനി��ാണ�ിന് സ��ാ�  �ലം േവണെമ�
വ�വ�യി�നി�ം ഇ�രം ൈല�റികെള ഒഴിവാ��തിന് േവ� നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

െപാ�േമഖലാ�ാപന��െട �ന��ാരണം

*192. �ീ.െക. ആ�സല�
,, എം. �േകഷ്



,, എം. നൗഷാദ്
,, പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം
�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള ഓേ�ാെമാൈബ�സിെന നവീകരി�് �ന��രി��തിെ� ഭാഗമായി
ഇല�ിക് ഓേ�ാറി� നി��ി�് വിപണിയിെല�ി�ാ�ളള പ�തി�െട
�േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;

(ബി) തകർ�യിലായി�� മ�് െപാ�േമഖലാ�ാപന�െള
ൈവവിധ�വ��രി�ാ� പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(സി) െകാ�െ� �ൈണ�ഡ ് ഇല�ി�� ഇ�ഡ�ീസ് ക�നി കഴി� ��്
വ�ഷം െകാ�് ൈകവരി� േന�ം എെ��ാമാണ്;

(ഡി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ിെല�ിയേശഷം െപാ�േമഖലാ�ാപന��െട
�ന��ാരണ�ിനായി എ� �ക െചലവഴിെ��് അറിയി�ാേമാ?

�ളയ െസ�്

*193. �ീ.ഐ.സി.ബാല���
,, അനി� അ�ര
,, എം. വി�െസ�്
,, എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� നി�തി നിര�ക�െട എ� ശതമാനമാണ് �ളയ െസ�ായി
ഏ�െ����ത്;

(ബി) െസ�ം ഉ��വില�ം േച��� �ക�് േമലാേണാ ജി.എസ്.ടി �മ�ക;

ഇത് ��ത�  ബാധ�ത ഉപേഭാ�ാ���് ഉ�ാ��ത് എ�കാരം
പരിഹരി�വാനാണ് ഉേ�ശി��ത്; വ��മാ�േമാ;

(സി) എ� ശതമാന�ിന് േമ�� നി�തി നിര�ക��ാണ് �ളയെസ�്
ബാധകമാ�ിയി��ത്;  േസവന നി�തി�� എ�ാ നിര�കളി�ം െസ�്
�മ�വാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ��ത െസ�് ഏ�െ����തി�െട �തിവ�ഷം ഏ� േകാടി �പ
�ളയാന�ര നി��ാണ �വ��ന���ായി ലഭി�െമ�ാണ്
�തീ�ി��ത് എ�് അറിയി�േമാ?



കി�ബി�െട ആഭ��ര േബാ�ക�െട േറ�ിംഗ്

*194. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം
,, പി.ടി. േതാമസ്
,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�
,, വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബി�െട ആഭ��ര േബാ�വഴി�� ധനസമാഹരണ�ിന് ഏെതാെ�
േറ�ിംഗ് ഏജ�സികളാണ് േറ�ിംഗ് നട�ിയെത�ം ഓേരാ ഏജ�സി�ം
ന�കിയ േറ�ിംഗ് എ�െയ�ം െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) രാജ�െ� നിരവധി �നിസി�ാലി�ിക�  ഇറ�ിയ േബാ�ക��് േപാ�ം
ആഭ��ര മാ���ി� ഡബി� എ േറ�ിംഗ് ലഭി�േ�ാ� കി�ബി�് അതി�
താ� � േറ�ിംഗ് ലഭി�ാ��ായ സാഹചര�ം െവളിെ���ാേമാ;

(സി) കി�ബി വഴി സമാഹരി�� �ക എഫ്.ആ�.ബി.എം.  നിയമ�ിെ�
പരിധിയി� വ�േമാ;

(ഡി) ഇെ��ി� �റ� പലിശ നിര�ക�� േബാ�ക� വാ�ാ� ആ�.ബി.ഐ.

തെ� ത�ാറായിരി�� സാഹചര��ി�  ആഭ��ര മാ���ി�
േബാ�ിറ�ാെത വിേദശ മാ���ി�  കി�ബി േബാ�് ഇറ�ിയതിെ�
കാരണം െവളിെ���ാേമാ?

കി�ബി േബാ�് വഴി സമാഹരി� �ക

*195. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�
,, എം. വി�െസ�്
,, സ�ി േജാസഫ്
,, ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബി േബാ�് വഴി ഇ�വെര സമാഹരി� �ക ഏെതാെ�
പ�തികളിലാണ് െചലവഴി�ാ� ഉേ�ശി��ത്;

(ബി) �ളയ �നരധിവാസ �വ��ന���ായി ഈ �ക വിനിേയാഗി�ാ�
ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) �ളയ �നരധിവാസ �വ��ന���ായി ജന�ളി� നി�ം ലഭി� �ക



േപാ�ം െചലവഴി�ാ�  സാധി�ാ�തായി ആേ�പ�ളള സാഹചര��ി�
വീ�ം കടെമ���തിെ� ��ി വിശദമാ�ാേമാ?

സൗേരാ���ി� നി�് ൈവദ�തി

*196. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ്
,, എം. രാജേഗാപാല�
�ീമതി �. �തിഭ
െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സൗേരാ���ി�  നി�് ആയിരം െമഗാവാ�് ഉ�െ�െട �ന�പേയാഗ
േ�ാത�ി�  നി�� ൈവദ�തി ഉ�ാദനം ഗണ�മായ േതാതി�
വ��ി�ി�കെയ� ല��േ�ാെട ആവി�രി�് നട�ാ�ി വ�� പ�തിക�
എെ��ാമാണ്;

(ബി) കാസ�േഗാഡ് സൗേരാ�� പാ��ിെ� നി��ാണ �േരാഗതി
അറിയി�ാേമാ;  �ര�റ സൗേരാ�� പ�തി�െട വിശദാംശം ന�കാേമാ;

ഇതിനകം എ� അേപ�ക� ലഭി�ി�െ��ം അതിെ� അടി�ാന�ി�
���ി ആരംഭി�ി�േ�ാെയ�ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) കായം�ളം എ�.�ി.പി.സി.  �െട ൈകവശ�� �ല�് േസാളാ� നിലയം
�ാപി�ാ�� പ�തി�െട നിലവിെല �ിതി അറിയി�ാേമാ;  അ�പത്
െമഗാവാ�് �ാപിത േശഷി�� ക�ട േ�ാ�ിംഗ് േസാളാ� �ാ�് നി��ാണം
�ാരംഭം �റി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

ആഭ��ര ഉ�ാദന�ം കട�ം ത�ി�� അ�പാതം

*197. േഡാ.എം. െക. �നീ�
�ീ.െക.എ�.എ ഖാദ�
െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��
�ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം
കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിെ�റ കട�ം ആഭ��ര ഉ�ാദന�ം ത�ി�� അ�പാതം
എ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;  ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ിേല�േ�ാ�
ഇത് എ�യായി��െവ�ം ഇൗ അ�പാത�ിെ� അഭികാമ�മായ അളവ്
എ�െയ�ം അറിയി�ാേമാ;



(ബി) കി�ബിയി�െട വ�േതാതി�  ബജ�ിതര വിഭവം കെ��ാ�
�മി��തി�െട സ�ദ് വ�വ��െട അടി�ാനമാേക� തനത്
വ�മാനം ��ബലെ���ത് സം�ാന�ിെ� െപാ� സാ��ിക
വ�വ�െയ ബാധി�െമ�തിനാ�  ഇത് പരിഹരി��തിന് സ�ീകരി��
നടപടിക� വ��മാ�േമാ?

സ�കാര�േമഖലയിെല വ�വസായ പാ��ക�

*198. �ീ.സി. ദിവാകര�
,, ജി.എസ്.ജയലാ�
,, �ഹ�ദ് �ഹസി� പി.
,, െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം
�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  േമഖലയി�� വ�വസായ പാ��ക��് ന��� അടി�ാന
സൗകര��� സ�കാര� വ�വസായ പാ��ക��് അ�വദി�േമാ;

(ബി) സ�കാര� വ�വസായ പാ��ക��് എെ�ാെ� സഹായ�ളാണ് സ��ാ�
ന���െത�് വ��മാ�േമാ?

മലബാ� റിവ� �യിസ് പ�തി

*199. �ീ.ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��
,, ���ര ര�ാകര�
�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�
�ീ.വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഉ�ര മലബാറിെല �റിസം സാധ�തക�  വി�ലെ����തിന് സ��ാ�
നട�ാ�ിയ�ം ��തായി നട�ാ�ാ�  ഉേ�ശി���മായ പ�തിക�
സംബ�ി� വിവര�� അറിയി�േമാ;

(ബി) മലബാ� റിവ� �യിസ് പ�തി സംബ�ി� വിശദവിവര��ം പ�തി�െട
�േരാഗതി�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ഉ�ര മലബാറിേല�് ��ത�  വിേനാദസ�ാരികെള ആക�ഷി��തിന്
ൈ�� എ� േപരി� പ�തി നട�ാ�ിയി�േ�ാ;

(ഡി) ��ത പ�തി ഏത് ഏജ�സി �േഖനയാണ് നട�ാ��െത�ം പ�തി



സംബ�ി� വിശദാംശ��ം അറിയി�േമാ?

സ��� വ�ാപാര രംഗ�് ബി�ക� ന�കാെത�� വി�പന

*200. �ീ.പി.െക.അ� റ�്
,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്
,, പി.െക.ബഷീ�
,, അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ���ാഭരണ ക�വടരംഗ�് ബി�ക�  ന�കാെത�ളള വി�പന
വ��ി�വ��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ഇ��ലം സ��ാരി��ാ�� വ�മാന േചാ�� സംബ�ി�്
വിലയി��ിയി�േ�ാ;  ഇത് തട��തിന് ഉേ�ശ��േ�ാ;  വിശദവിവരം
ന��േമാ;

(സി) നിയമവിേധയമായ വി�ന നട�� എ�് ഉറ�ാ�ാ�  എെ��ാം
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ?

കായികതാര�െള വള��ിെയ��ാൻ അ�ാദമികൾ

*201. �ീ.എം. സ�രാജ്
,, ആ�ണി േജാ�
,, ഐ.ബി. സതീഷ്
,, �. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം
�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) രാജ�ാ�ര നിലവാര�ളള കായികതാര�െള വള��ിെയ��ക എ�
ല��േ�ാെട അ�ാദമിക�  ആരംഭി�ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;  എ�ി�
ഏെത�ാം കായികയിന�ിെന�ം എവിെടെയ�ാെമ�ം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) േ�ാ��സ് േഹാ��ക�, �റ�  േകാ�ിംഗ് െസ��ക�  �ട�ിയവ വഴി
േ�ാ��സ് കൗ�സി�  കായിക വിേനാദം േ�ാ�ാഹി�ി��തിന്
െച�വ�� �വ��ന�ൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) വിദ�രായ േകാ�ക�െട േസവനം ലഭ�മാ��തി�ം േയാഗ�രായവ��്
വിേദശ േകാ�ക�െട കീഴി�  പരിശീലനം ലഭ�മാ��തി�ം
നടപടിെയ��ി�േ�ാ;



(ഡി) �തിയ േ�ാ��സ് ഡിവിഷ�ക� ആരംഭി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;  എ�ി�
എവിെടെയ�ാമാണ്;

(ഇ) േ�ാ��സ് ഡിവിഷ�ക�െട �കടനം ല��മി� രീതിയി�  മികവ്
േനടാനായി�േ�ാ;  ഇവ�െട �വ��നം ��ത�  െമ�െ���ാ�
നടപടിെയ��ി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ?

സം�ാന �വജനേ�മ േബാ�ഡിെ� �വ��ന��

*202. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ്
,, എ. എ�. ഷംസീ�
,, പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം
�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �വജന��െട േ�മ�ി�ം ഉ�മന�ി�മായി �പം ന�കിയ േകരള
സം�ാന �വജനേ�മ േബാ�ഡിെ� �വ��ന��  അവേലാകനം
െച�ാ�േ�ാ;

(ബി) ��തി �ര��െള േനരിടാ�  സ�മായ �വജന�െള െതരെ���്
േകരള ��് േവാള�ിയ� േഫാ�് �പീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ഇ�കാരം െതരെ���െ��വ��് �ര� നിവാരണ �വ��ന�ളി�ം
ര�ാ�വ��ന�ളി�ം എെ��ാം പരിശീലന�ളാണ്
ന�കാ�േ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

ധനക�ി �റ�ാ� സ�ീകരി� നടപടികൾ

*203. �ീമതി.വീണാ േജാ��്
�ീ.എ. �ദീ��മാ�
,, െക.വി.വിജയദാസ്
,, ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ിെല�ിയേശഷം ധനക�ി �റ�ാ�
സ�ീകരി�വ�� നടപടിക� അറിയി�ാേമാ; ഓഖി, �ളയം �ട�ിയ ��തി
�ര��� െകാ��ായ റവന� ന�െമ�െയ�് കണ�ാ�ിയി�േ�ാ; ഇത്
പരിഹരി�ാ� എ�് മാ��മാണ് ഉേ�ശി��ത്;

(ബി) �ളയം ��ി� ആഘാത�ിെ� ഫലമായി സമ� �ന�നി��ാണ�ിന്



േവ� അധിക വിഭവ സമാഹരണ�ിന് സ�ീകരി�വ�� മാ����
എെ��ാമാണ്;  �ന�നി��ാണ�ിനായി േക� സ��ാരി�  നി�ം
സഹായം ലഭി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) വികസന െചല�കെള �തി�ലമായി ബാധി�ാ� തര�ി�  റവന�
െചലവിെ� വ��നവി�� നിര�് നിയ�ി��തി�ം അതിെന�ാ�
ഉയ�� നിര�ി�  റവന� വ�മാനം വ��ി�ി��തി�ം നട��
�വ��ന�� വിശദമാ�േമാ?

മസാല േബാ�ക�െട വി��ന

*204. �ീ.അ�പ് േജ�ബ്
,, എം. വി�െസ�്
,, ഐ.സി.ബാല���
,, എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മസാല േബാ�ക�െട വി��ന�മായി ബ�െ��് ഏെതാെ� രാജ��ളിെല
�തിനിധിക�മായാണ് ധനമ�ി�ം കി�ബി ഉേദ�ാഗ��ം ച��
നട�ിയി��ത്;വ��മാ�േമാ;

(ബി) മസാല േബാ�ക�െട വി��ന�മായി ബ�െ�� േറാ�േഷാക�
ഏെതാെ� രാജ��ളി�  ഏെതാെ� തീയതികളി�  നട�ിെയ�ം ഈ
േറാ�േഷാകെള�ട��് ഏെതാെ� ക�നികളാണ് കി�ബി മസാല
േബാ�കളി� താ�ര�ം �കടി�ി�് �േ�ാ�വ�ത് എ�ം െവളിെ���ാേമാ;

(സി) കി�ബി േബാ�ക�  വാ�ാ�  താ�ര�ം �കടി�ി� ക�നികളി�നി�ം
ഏെതാെ� ക�നികെളയാണ് കി�ബി േബാ�് ന��വാ�
െതരെ���ത്;  ഈ െതരെ���ിന് സ�ീകരി� മാനദ���
എ�ായി��െവ�് വ��മാ�േമാ?

കി�ബി�െട �തിയ ധനസമാഹരണ മാ����

*205. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ�
,, െക.സി.േജാസഫ്
,, തി�വ�� രാധാ���
,, വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) അ�് വ�ഷം െകാ�് അടി�ാന സൗകര�വികസന േമഖലയി� അരല�ം
േകാടി �പ�െട നിേ�പം നട�ിലാ�െമ�് സ��ാ� �ഖ�ാപി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത �ഖ�ാപനം �ാവ��ികമാ��തിന് കി�ബി അ�ൗ�ി�
നിലവി��ത് എ� േകാടി �പയാണ്;  ഏെതാെ� അ�ൗ�കളി�
നി�ാണ് കി�ബി അ�ൗ�ി� ��ത �ക ലഭ�മാ�ിയത്;

(സി) കി�ബി�െട ധനസമാഹരണ�ിനായി �തിയ മാ����  േത�വാ�
സ��ാ� ആേലാചി��േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) കി�ബി അ�ൗ�ി�  നിലവി�� �ക ഉപേയാഗി�് �ഖ�ാപി�ി��
പ�തിക� ���ിയാ�വാ� കഴി�െമ�് വിലയി���േ�ാ; ഇെ��ി�
അതിന് ആവശ�മായ ധനം എ�കാരം സമാഹരി�വാനാണ് ഉേ�ശി��ത്?

ൈവദ�തി േമഖലയിെല �ര�ാപ�തിക�

*206. �ീ.െക.െജ. മാ�ി
�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി
�ീ.പി. ഉ�ി
,, പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈവദ�തി േമഖലയി��ാ�� അപകട��  �റ��തി�ം ൈവദ�തി
ഉപേയാ�ാ�െള അതിെ� �ര�ിത വശ�െള�റി�്
േബാധവാ�ാരാ��തി�ം ഇ-െസ�ഫ് പ�തി നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ൈവദ�തി�മായി ബ�െ�� �വ��ന�ളി�  ഏ�െ��ിരി��വ��ം
അതിന് േമ�േനാ�ം വഹി��വ��ം �ര�ാകാര��ളി�  എെ��ാം
പരിശീലന�ളാണ് ഈ പ�തിയി� ഉ�െ���ിയിരി��ത്;

(സി) സാ�ഹികമാ�ം സാ��ികമാ�ം പിേ�ാ�ം നി��� ഉപേഭാ�ാ��െട
വീ�കളി�  ഇ.എ�.സി.ബി.  സംര�ണം ന���തിന് ജാ�ത പ�തി
അവി�രി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ?

പ�ികജാതി പ�ികവ�� സഹകരണസംഘ��

*207. �ീ.ബി.സത��
,, സി. െക. ശശീ��
,, ആ�. രാേജഷ്



,, ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ
സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ികജാതി പ�ികവ�� വിഭാഗ�ി�െ��വ�െട സാ��ിക സാ�ഹ�
പി�ാ�ാവ� മാ��തി�േവ�ി പ�ികജാതി പ�ികവ��
സഹകരണസംഘ�� നട�� �വ��നം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് ആെക എ� പ�ികജാതി പ�ികവ�� സഹകരണസംഘ��
ഉെ��ം എ�െയ�ം ന��ി�  �വ��ി�െ��ം അറിയി�ാേമാ;

ന��ി� �വ��ി�� ഇ�ര�ി�� ��റ് സഹകരണസംഘ�െള
�ന��രി�െമ� �ഖ�ാപനം �ാവ��ികമാ�ാ�� �വ��ന��
എെ��ാമാണ്;

(സി) ഇ�രം സംഘ��െട അെ��് െഫഡേറഷനായ എസ്.സി  -  എസ്.�ി
െഫഡേറഷെ� കാര��മത വ��ി�ി��തിന് നട�� ഇടെപട�ക�
എെ��ാമാെണ�് അറിയി�ാേമാ?

ഇതര സം�ാന േലാ�റികെള തടയാ� നടപടി

*208. �ീ.ജി.എസ്.ജയലാ�
,, ���ര ര�ാകര�
�ീമതി ഗീതാ േഗാപി
�ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഏകീ�ത ജി.എസ്.ടി.  എ� ആവശ��യ��ി സം�ാന ഭാഗ��റിെയ
�തിസ�ിയിലാ�ാ�  ഇതര സം�ാന േലാ�റി മാഫിയ നട��
നീ��� വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇതര സം�ാന േലാ�റികെള േ�ാ�ാഹി�ി�� എെ�ാെ�
ആവശ��ളാണ് ജി.എസ്.ടി.  കൗ�സി�  ��ാെക ഉയ��വ�െത�്
അറിയി�േമാ;

(സി) ഇ�ാര��ി� ജി.എസ്.ടി.  കൗ�സിലി� സം�ാന സ��ാ� സ�ീകരി�
നിലപാട് എ�ാെണ�ം ഏെതാെ� സം�ാന��  ഈ നിലപാടിെന
അ��ലി�െവ�ം െവളിെ���േമാ;

(ഡി) സം�ാന�ിെ� നി��ായക വ�മാന േ�ാത�ായി വ��ി�� േകരള
േലാ�റിെയ സംര�ി��തിന് എെ�ാെ� നടപടിക�  സ�ീകരി�െമ�്
വ��മാ�േമാ?



�തിയ വ�വസായ സംരംഭ��

*209. �ീ.സി.മ��ി
,, െക.എം.ഷാജി
,, െക.എ�.എ ഖാദ�
,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വ�വസായ സൗ�ദമാ��തി�� നിയമം നിലവി�
വ�േശഷം �തിയ വ�വസായ സംരംഭ�� ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) അ�കാരം ആരംഭി� വ�വസായ��െട വിശദാംശം അറിയി�േമാ;

(സി) സം�ാനേ��് ��ത�  സംരംഭകെര ആക�ഷി�വാ�  ��തായി
എെ��ി�ം പ�തി ആവി�രി�ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാെയ�്
വ��മാ�േമാ?

െക.എസ്.ഇ.ബി.�െട പാഴായി�ിട�� ആ�ികൾ

*210. �ീ.പി.െജ.േജാസഫ്
േഡാ.എ�. ജയരാജ്
�ീ.േറാഷി അഗ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വഴിസൗകര�മി�ാ� കാല�് �രയിട�ളി�  �ടി ചാ�ജ് െച�ി��
േലാെട�ഷ�, ൈഹെട�ഷ�  ൈവദ�തി ൈല�ക�  നിലവിൽ
ഉപേയാഗി�ാെത കിട��േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�െന പാഴായി�ിട�� ആ�ി സംബ�ി�് േബാ�ഡ് കണെ���്
നട�ിയി�േ�ാ; ഇെ��ി� നട�വാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഉപേയാഗ�ന�മായ ��ത ൈല�ക�  മാ��തി�� െചലവ് വ�
ഉടമ��  വഹി�ണെമ�� േബാ�ഡിെ� ക�ശന നിലപാട് െകാ�്
േബാ�ഡി��ാ�� േകാടി�ണ�ിന് �പ�െട ന�ം എ�െന
പരിഹരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ചാ�ജ് ഇ�ാ� ൈല�ക�ം േപാ�ക�ം മ�് �ല�ളി�
�ന�പേയാഗി��തിന് േബാ�ഡ് എ�െകാ�ാണ് ൈവ�ഖ�ം
കാണി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;  അേത സാധന��  വീ�ം



വാ��തി�െട�� ഇര�ി�് ഒഴിവാ�വാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േകരള നിയമസഭാ
െസ�േ�റിയ�് ,

സി.േജാസ്,

തി�വന��രം, െസ��റി-ഇ�-ചാ�ജ്,

06-06-2019

�േ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)].


