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2019 െമയ്  29, �ധ�

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�ി

കി�ബി മസാല േബാ�്

*31. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി
,, ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�
,, എ�. ഷം��ീ�
,, പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിേദശ നിേ�പം സമാഹരി��തിന് കി�ബി �റ�ിറ�ിയ മസാല
േബാ�ി�  നിേ�പി�ിരി�� �ാപന��  ഏെതാെ�യാണ്;  ഓേരാ
�ാപന�ം എ� �ക വീതം നിേ�പി�ി��്;

(ബി) ഇ��യിെല ബാ�ക�െട ക�േസാ�ഷ��ി�  നി�ം വാ�െയ���തിന്
ഏ��ം �റ� പലിശ നിര�് എ�യാെണ�ാണ് സ��ാ�ം കി�ബി�ം
കെ��ിയി��ത്;

(സി) ഇ��യിെല ബാ�ക�െട ക�േസാ�ഷ��ി�  നി�ം വാ�െയ���തിന്
നി�യി�ി�� പലിശ നിര�ിേന�ാ� �റ� പലിശ നിര�ാണ് മസാല
േബാ�് സമാഹരി�േ�ാ� ന�േക�ി വ��െത�് ഏെത�ി�ം അംഗീ�ത
ഏജ�സി വിലയി��ിയി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  ഉയ�� പലിശ നിര�ി�
കടെമ��ാ� തീ�മാനി�തിെ� കാരണെമ�ാണ്;
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(ഡി) മസാല േബാ�് വഴി ആെക എ� �പയാണ് കടെമ���ത്;  തിരി�ടവ്
കാലാവധി കഴി�േ�ാ�  ആെക എ� �പയാണ് തിരി�ട�േ��ി
വ��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

പ�വ�നി��ാണ�ിനായി നട�ിലാ�� പ�തിക�

*32. �ീമതി ഗീതാ േഗാപി
�ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�
,, ജി.എസ്.ജയലാ�
,, െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം
�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�വ�നി��ാണ�ിനായി നട�ിലാ�� പ�തിക�െട വിശദാംശ��
അറിയി�േമാ;

(ബി) പ���  വ�നി��ാണ�ിനായി  2015-�  േക�ാ�മതി ലഭ�മായ
പ�തി�െട �േരാഗതി അറിയി�േമാ;

(സി) ��ത പ�തി�െട ���ീകരണ�ിന് േനരി�� തട�ം
എെ�ാെ�െയ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ല����് െതാഴി� ന�ാ� സഹായകമായ ഈ പ�തി എ��ം േവഗം
���ീകരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േസവന���� ഫീസ്

*33. �ീ.പി.െക.അ� റ�്
േഡാ.എം. െക. �നീ�
�ീ.സി.മ��ി
,, എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  േനരി�� ക�� സാ��ിക �തിസ�ി മറികട�ാ�  വിവിധ
വ��ക�  ന��� േസവന���� ചാ��ക�ം ഫീ�ക�ം അ�
ശതമാനം ഉയ��ാ�  നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  വിശദാംശം
െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഇ�ാര��ി�  വിവിധ വ��േമധാവികളി�  നി�ം റിേ�ാ��്
േതടിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;
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(സി) ഈ നടപടിയി�െട എ� �ക അധിക വ�മാനമായി ലഭി�െമ�ാണ്
�തീ�ി��െത�് അറിയി�േമാ?

േകരള ബാ�് �പീകരണ നിബ�നക�

*34. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�
,, െക.�രളീധര�
,, വി.ഡി.സതീശ�
,, തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള ബാ�് �പീകരി��തിെ� ഭാഗമായി റിസ�വ് ബാ�് �േ�ാ�് വ�
നിബ�നക�  എെ�ാെ�യായി��;  ��ത നിബ�നക�  ���
േതാതി� പാലി��തിന് സാധി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) േകരള സഹകരണ സംഘ നിയമ�ി�  2018  �  വ��ിയ േഭദഗതി
ആ�.ബി.ഐ.�െട നിബ�നക��് അ��തമായി�േ�ാെയ�്
അറിയി�േമാ;

(സി) സം�ാന സഹകരണ ബാ�ി�  ലയി��തിന് എ� ജി�ാ ബാ�ക�
റിസ�വ് ബാ�് നി�േ�ശി� �കാര�� �രിപ�േ�ാ��ടി അ�മതി
ന�കിെയ�് െവളിെ���േമാ;

(ഡി) ലാഭ�ി�  �വ��ി�� ജി�ാ ബാ�ക�  കന� ന��ി�
�വ��ി�� സം�ാന സഹകരണ ബാ�ി�  ലയി�ി��തി�െട
നിേ�പക�െട താ�ര���  ഹനി�െ��െമ�തിനാ�ം സ��ാ�  നീ�ം
സഹകരണ ജനാധിപത��ിന് േകാ�ം ഉ�ാ�െമ�തിനാ�ം േകരള ബാ�്
�പീകരണ �മം ഉേപ�ി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

കായിക വിേനാദം ജനകീയമാ��തിനായി പ�തി

*35. �ീ.സജി െചറിയാ�
,, െക.�േരഷ് ���്
,, േജാ�ജ് എം. േതാമസ്
,, �ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം
�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കായിക േമഖലയി� ��� ഉണ���ാ��തിനായി സ��ാ� നട�ിയ
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ഇടെപട�ക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) കായിക വിേനാദം ജനകീയമാ��തിനായി കി�ബി ഫ�പേയാഗി�്
പ�ായ�് തലം �ത�  േ�ഡിയ��  നി��ി�ാ�� പ�തി�െട
�േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;

(സി) േയാഗ�രായ മിക� കായിക താര���് വിവിധ അ�ാരാ� മ�ര�ളി�
പെ����തി�ം ഇ�രം മ�ര�ളി�  സ�ാനം േന��വ��ം
േ�ാ�ാഹനം ന�കി വ��േ�ാ;

(ഡി) കായിക താര�ൾ�് സ��ാ�  സ��ീസി�  നിയമനം നൽ��ത്
��സ��ാരിെ� കാല�് നില�േപായത് �നരാരംഭി�ി�േ�ാ;  വിശദാംശം
ലഭ�മാ�ാേമാ?

സിമ�ിെ� വിലവ��നവ് തടയാൻ നടപടി

*36. �ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്
,, ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�
,, പി.െക.ബഷീ�
േഡാ.എം. െക. �നീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സിമ�് വില �ട��യായി വ��ി�േതാെട നി��ാണ േമഖല
�ംഭനാവ�യിേല�് നീ��തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) സിമ�ിെ� വിലവ��നവ് തട��തിന് എെ��ാം നടപടികൾ
സ�ീകരി�ി�െ��് വിശദമാ�േമാ?

കി�ബി ഇ�െവ�്െമ�് മാേന�െമ�് ക�ി�ി

*37. �ീ.എ.എം. ആരിഫ്
,, സി.െക. ഹരീ��
,, വി. അ�റഹിമാ�
,, എ�. വിജയ� പി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബി ഇ�െവ�്െമ�് മാേന�െമ�് ക�ി�ി�െട (ഐ.എം.സി.) ഘടന�ം
�വ��ന�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) നിേ�പം ആക�ഷി��തി�ം അവ വിനിേയാഗി��തി�ം ഐ.എം.സി.�െട
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പ�് വിശദമാ�ാേമാ;  ഇ�ാര��ി�  സ��ാരിെ� േനരി�� പ�്
എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) കി�ബി വഴി ഇ�വെര എ� �ക�െട പ�തിക��് അംഗീകാരം
ന�കിെയ�ം അതി� ഏ� ���ി ആരംഭിെ��ം അറിയി�ാേമാ?

�ടം�ളം-മാട��റ പവ� ൈഹേവ

*38. �ീ.െക.�േരഷ് ���്
,, ആ�ണി േജാ�
,, േജാ� െഫ�ണാ�സ്
,, രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ടം�ളം-മാട��റ പവ� ൈഹേവ�െട ഭാഗമായ ഇടമ�-െകാ�ി �സരണ
ൈല�  ���ീകരി�ാനായി ഈ സ��ാ�  നട�ിയ �വ��നം
വിശദമാ�ാേമാ;  ഈ സ��ാ�  അധികാര�ിെല�ിയ സമയ�് ഈ
�സരണ ൈലനിെ� പണി എ� ഭാഗം ���ിയായി��;

(ബി) ഈ �ഹ�പ�തി െകാ�� േന�ം എെ�ാെ�യാണ്;  ഈ ൈല�
ഉപേയാഗി��ത് വഴി �സരണ ന��ി� എ� �റ��ാകാനിട�െ��്
കണ�ാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) ൈവദ�തി ന�ം �റ��തി�ം തട�രഹിതമായി ഇതര സം�ാന�ളി�
നി�് ൈവദ�തി എ�ി��തി�ം �സരണ �ംഖല െമ�െ����തി�ം
ഉേ�ശി�െകാ�� �ാ�സ് �ിഡ്  2.0  െ� നിലവിെല �ിതി
അറിയി�ാേമാ?

േകരള ബാ�് �പീകരണം

*39. �ീ.എം. �േകഷ്
,, എസ്.ശർ�
,, എം. രാജേഗാപാല�
,, പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ
സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക� സ��ാരിെ� നവലിബറ�  നയ�ിെ� ഫലമായി ധന�ലധന
ശ�ിക�െട�ം വ�കിട�ാ�െട�ം താ�പര��� സംര�ി�� രീതിയി�
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െപാ�േമഖല ബാ�ക�  ഉ�െ�െട�� വാണിജ�ബാ�ക�
മാറിയിരി��തിന് ബദലായി സ�ഹതാ�ര�ം സംര�ി�കെയ�
ല��േ�ാെട �പീകരി�� േകരള ബാ�ിെ� നിലവിെല �ിതി
അറിയി�ാേമാ;

(ബി) നി�ി� താ�ര��ാ�െട അ�ിമറി�മം അതിജീവി�െകാ�് ജി�ാ
ബാ�ക�െട ലയനം ���ീകരി�ാ� സാധ�മായി�േ�ാ;

(സി) ജീവന�ാ�െട �ന�വിന�ാസ�ം േസാ��് െവയ�  ഇ�േ�ഷ�ം
നട�ാ�ാ�� �വ��ന�ിെ� �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ��  ഭരണസമിതി�െട കാല�് അഴിമതി�ം �മേ��ം െകാ�്
ന��ിലായി�� സം�ാന സഹകരണ ബാ�ിന് നിലവി�  ലാഭം
േനടാനായി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ?

േസാളാ� പാന�ക� �ാപി��തി�� പ�തി

*40. �ീ.െക.എം.ഷാജി
,, െക.എ�.എ ഖാദ�
െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��
�ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ഇ.ബി �െട സൗരപ�തി�െട ഭാഗമായി ഗാ�ഹിക െടറ�കളി�
േസാളാ�  പാന�ക�  �ാപി��തി�� നടപടിക�  നിലവി�  ഏ�
ഘ��ിലാെണ�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഇതിനായി േനാഡ� ഓഫീസ�മാെര നിയമി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) രജിേ�ഷ�  അവസാനി�തി�േശഷം ആവശ�മായ സാധ�താപഠന��
നട�ിയി�േ�ാ;  ��ത പ�തി എ�േ��് നിലവി�  വ�െമ�്
അറിയി�ാേമാ?

പര�രാഗത വ�വസായേമഖല�െട �ന��ീവനം

*41. �ീ.െക. ബാ�
,, എ. എ�. ഷംസീ�
,, െക.െജ. മാ�ി
,, �. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം
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�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ിെല�ിയ കാല�് തക�� േനരി�ി��
പര�രാഗത വ�വസായേമഖലെയ �ന��ീവി�ി��തിന് നട�ിയ
�വ��ന�� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��  ��ിക��് സൗജന� ൈക�റി �ണിേഫാം ന��� പ�തി
പര�രാഗത െന�് േമഖലെയ സംര�ി��തിന് എ�േ�ാളം
�േയാജന�ദമാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) െറഡിെമ�ഡ് വ���െട നിർ�ാണം േ�ാ�ാഹി�ി� െകാ�് ഖാദി
വ���െട �ചാരം വ��ി�ി�ാൻ പ�തി�േ�ാ;

(ഡി) ഖാദി െതാഴിലാളിക�െട മിനിമം േവതന�ടി�ിക ന�കിയ��െ�െട��
നടപടികളി�െട ഖാദി വ�വസായ േമഖല�െട േ�ാ�ാഹന�ി�ം
നവീകരണ�ി�മായി െച� കാര��� എെ��ാമാെണ�് അറിയി�ാേമാ?

�റ� പലിശ നിര�ി� അടി�ാന ആവശ����് വാ�

*42. �ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�
�ീ.���ര ര�ാകര�
,, ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��
,, വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വീട്,  വിദ�ാഭ�ാസം,  വിവാഹം �ട�ിയ അടി�ാന ആവശ����ായി
സാധാരണ�ാ��ം ��ബല വിഭാഗ�ളി�െ��വ��ം ഉയ�� പലിശ
നിര�ി� വാ� ഏ�േ��� സാഹചര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ര�ി� ഉയ�� പലിശ�് വാ�െയ��േ�ാ� സ�ഹ�ിെല ��ബല
വിഭാഗ���് തിരി�ടവ് �ട��തി�� സാധ�ത വളെരേയെറയാെണ�ം
ജ�ി ഭീഷണി�ം മ�ം �േഖന അവ�െട ജീവിതം വഴി��� അവ�യി�
എ�െമ��ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) സ�ഹ�ിെല ഏ��ം ��ബല വിഭാഗ���് ഏ��ം �റ� പലിശ
നിര�ി�  അടി�ാന ആവശ����് വാ� ലഭ�മാ�� സംവിധാനം
ഒ���തിന് സ�ീകരി�� നടപടിക� വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��് തവണ തിരി�ടവ് �ട�േ�ാ�  സ�ഫാസി നിയമ �കാര�� ജ�ി
നടപടിക�  മ�ഷ�ത�രഹിതമായി സ�ീകരി�് സാധാരണ�ാ�െട ജീവ�
േപാ�ം ന�െ���� തര�ി�� അവ� ��ി�ാതിരി��തിന്
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ൈകെ�ാ�� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ?

കി�ബി�െട മസാല േബാ�്

*43. �ീ.സ�ി േജാസഫ്
,, വി.ഡി.സതീശ�
,, െക.�രളീധര�
,, പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബി�െട ധനസമാഹരണ�ിെ� ഭാഗമായി ഇറ�ിയ മസാല േബാ�്
സി.ഡി.പി.ക�. എ� ക�നിയാേണാ വാ�ിയത്;

(ബി) കാനഡയിെല ക�ബക് �വിശ�യി�  മാ�മായി ��ത േബാ�് െെ�വ�്
െ�യ് സ് െമ�് നട�ിയ േവളയിലാേണാ സി.ഡി.പി.ക�.  അവ വാ�ിയത്
എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സി.ഡി.പി.ക�.വിന് എ� ശതമാനം പലിശയാണ് ഇൗ േബാ�ക��്
ന�േക�ത്;

(ഡി) േബാ�ിെ� തിരി�ടവ് കാലാവധി എ�യാണ്;  കാലാവധി
���ിയാ�േ�ാ� പലിശ�ം �ത�ം ഉ�െ�െട എ� േകാടി �പ ന�േക�ി
വ�ം എ�് അറിയി�േമാ;

(ഇ) എസ്.എ�.സി.  ലാവ് ലിൻ ക�നി�െട ഇ�പത് ശതമാനം ഓഹരിക�
െെകവശ�� ക�നിയാണ് സി.ഡി.പി.ക�.എ�ത് സർ�ാരിെ�
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(എഫ്) എസ്.എ�.സി.  ലാവ് ലിൻ ക�നി �തിനിധികെള േകരളം
പിടികി�ാ��ികളായി �ഖ�ാപി� സാഹചര��ി�  ആ ക�നി�മായി
അ�� ബ��� സി.ഡി.പി.ക�.�മായി ഇടപാട് നട�ിയത് ശരിയായ
നടപടി ആെണ�് വിലയി���േ�ാ?

ശബരിമല തീ��ാടനം �ഗമമാ��തി�� �വ��ന��

*44. �ീ.��ഷ� കട��ി
,, ബി.സത��
�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി
�ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ
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സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദവസ�ം വ�മാനം സ��ാ� എ���െവ� സ�ചിത വ��ീയവാദിക�െട
�ചരണം ��യി�െ��ി�േ�ാ; ഇതിെ� നിജ�ിതി അറിയി�ാേമാ;

(ബി) �ീ �േവശന വിഷയം വിഭാഗീയ രാ�ീയ താ�ര��ിന്
േ�ാ�ാഹജനകമായി��് ശബരിമലെയ തക��ാ�  യ�ി�വ�െട
�വർ�നെ� �ടർ�് വ�മാന�ി��ായ �റവ് പരിഹരി�ാനായി
സ��ാ� എ� �ക േദവസ�ം േബാ�ഡിന് ന�കിെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ശബരിമല തീ��ാടക��് അ�� കിേലാമീ��  ഇടവി�് ഇട�ാവള
സ��യ�� നി��ി�ാ�� പ�തി ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ശബരിമല തീ��ാടനം �ഗമമാ��തിനായി േദവസ�ം േബാ��ം
സ��ാ�ം നട�ിവ�� �വ��ന�� വിശദമാ�ാേമാ?

മസാല േബാ�ക� വാ�ിയ ക�നിക�

*45. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ�
,, േറാജി എം. േജാ�
,, എം. വി�െസ�്
,, വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബി�െട മസാല േബാ�ക�  വാ�വാ�  ആ��  ഇ�െവ�റായി
കേനഡിയ� ക�നിയായ സി.ഡി.പി.ക�. െയ തിരെ���ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി�  എസ്.എ�.സി.  ലാവലി�  ക�നി�െട ഏ��ം വലിയ െഷയ�
േഹാ�ഡറായ ��ത ക�നിെയ ആ��  ഇ�െവ�റായി
തിരെ���ാ�� കാരണ�� വ��മാ�ാേമാ;

(സി) കി�ബി�െട മസാല േബാ�ക�  കേനഡിയ�  �വിശ�യായ ക�ബ�ി�
ൈ�വ�ായി െ�യ് സ് െമ�് െച�േ�ാ�  ഏെതാെ� കേനഡിയ�
ക�നികളാണ് േബാ�ക� വാ�ിയിരി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) സി.ഡി.പി.ക�. എ� കേനഡിയ� ക�നി െപ�ഷ� ഫ�് ക�നി മാ�മ�
മറി�് അടി�ാനസൗകര�ം,  റിയ�  എേ��്,  ൈ�വ�് ഇക�ി�ി �ട�ിയ
േമഖലകളി�ം �വ��ി�� ക�നിയാണ് എ� വിവരം
��യി�െ��ി�േ�ാ?
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സാ��ിക �തിസ�ി മറികട�ാ� സ�ീകരി� മാ���ൾ

*46. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം
,, െക.എ�.എ ഖാദ�
,, െക.എം.ഷാജി
െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�� സാ��ിക �തിസ�ിെയ�ട��് സം�ാന�് ഈ
സാ��ിക വ�ഷം �ത� ഏ�െ���ിയി�� സാ��ിക നിയ�ണ�ൾ
എെ��ാമാെണ�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) നിലവി�� സാ��ിക �തിസ�ി മറികട�ാ�  എെ�ാെ�
മാ���ളാണ് ധനവ��് സ�ീകരി� വ��െത�് അറിയി�േമാ;

(സി) ഈ സാ��ിക വ�ഷം �ത� അധിക ധനസമാഹരണ�ിന് എെ��ാം
മാ���ളാണ് ൈകെ�ാ�ിരി��ത്; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

സ�ഫാസി നിയമ�കാര�� ജ�ി നടപടിക�

*47. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം
െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�
�ീ.െജയിംസ് മാത�
,, ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2002-�  േക�സ��ാ�  െകാ�വ� സ�ഫാസി നിയമം വ�കിട
��കകളി� നി�� കി�ാ�ടം തിരി� പിടി��തി� പരാജയെ�െ��ി�ം
സം�ാനെ� വാണിജ� ബാ�കളി� വലിെയാ� പ�് ��ിസഹമ�ാെത
െച�കിട ക�ഷക��ം ക�വട�ാ��ം എതിെര ഈ നിയമം �േയാഗി���
െകാ��ാ�� ��തര �ത�ാഘാതം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��തി�ര��ിെ� പ�ാ�ല�ി�  സം�ാനെ� ക�ഷക�  എ��
എ�ാ�രം വാ�ക��ം സ��ാ�  െമാറേ�ാറിയം �ഖ�ാപി�ത്
ദീ�ഘി�ി�ാ�  തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  ഇത് പരിഗണി�ാെത ചില ബാ�ക�
ജ�ിനടപടിക�മായി �േ�ാ�് േപാ��െ�� വാ��ക�െട
അടി�ാന�ി� അ�ാര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) ��തി �ര��ിനിരയായ െച�കിടക�വട�ാ��് ഉപജീവനമാ��ം
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വീെ����തിനായി വാ�ാപ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) അ� െസ�ി�  കവിയാെത�� �മി�ം വീ�ം ഈട് ന�കിയി��
േക�കളി� സ�ഫാസി നിയമം ബാധകമാ��െത�് േക�സ��ാരിേനാട്
സം�ാന നിയമസഭ ഏകക�മായി ആവശ�െ��തിേ��  എെ��ി�ം
നടപടി ഉ�ായി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

വ�വസായ-വാണിജ� വികസനം

*48. �ീ.കാരാ�് റസാഖ്
,, എ. �ദീ��മാ�
,, െക.വി.അ�� ഖാദ�
,, െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വ�വസായ-വാണിജ� സൗ�ദ അ�രീ�ം ��ി��തിനായി
സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം ��തായി എ� െച�കിട,

ഇട�രം വ�വസായ �ാപന��  ആരംഭി�െവ�ം ത�ഫലമായി
എ�േപ��് െതാഴി�  ലഭ�മാ�ാ�  സാധി�െവ�തിെ��ം കണ�്
ലഭ�മാേണാ;

(സി) �ളയ�ി� തക�� വ�വസായ-വാണിജ� �ാപന�െള കരകയ�ാനായി
നട�ിയ ഇടെപട�ക� അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) വ�വസായം േ�ാ�ാഹി�ി��തിെ� ഭാഗമായി സ�കാര� വ�വസായ
പാ��ക��് അ�മതി ന�കാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;  എ�ി�  അതി�ളള
വ�വ�ക� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ?

മസാല േബാ�ക�െട സാ�ത

*49. �ീ.വി.ഡി.സതീശ�
,, അനി� അ�ര
,, അ�വ� സാദ�്
,, ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) കി�ബി�െട മസാല േബാ�ക�  ഇ���  ഭരണഘടന�െട
അ�േ�ദം293(1) െ� ലംഘനമേ� എ�് െവളിെ���ാേമാ; ;

(ബി) ��ത േബാ�ക��് െസബി,  ആ�.ബി.െഎ.  എ�ിവ�െട അംഗീകാരം
ലഭി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ന�കാേമാ;

(സി) ഭരണഘടനാ��തമായി സം�ാന സ��ാരിന് കി�ബി�െട മസാല
േബാ�കളി�  ഗ�ാര�ി നി��ാ�  സാധി�േമാ എ�് നിയേമാപേദശം
േതടിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത േബാ�കളി� ഗ�ാര�ി നി�ാ� ഒ� ��് ഡീഡ് �പീകരി�ി�േ�ാ;

��ത ഡീഡിെ� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

��ശാലക�െട �ന�നി��ാണ�ിന് എം.എ�.എ. ഫ�്

*50. �ീ.സി.എഫ്.േതാമസ്
,, േമാ�സ് േജാസഫ്
,, പി.െജ.േജാസഫ്
,, േറാഷി അഗ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള ��ശാലാ സംഘ�ിെ� കീഴി�� ��ശാലക��് എം.എ�.എ.

മാ�െട െ�ഷ��  െഡവല�്െമ�് ഫ�്,  അസ�് െഡവല�്െമ�് ഫ�്
എ�ിവ ഉപേയാഗി�് െക�ിട നി��ാണ �വ��ന��  നട�ാ�
സാധി�ാ� സാഹചര��ിന് പരിഹാരം കെ��േമാ;

(ബി) �ളയ�ാ�ം കാല�ഴ��ാ�ം േശാച�ാവ� േനരി��
വായനശാലകളിെല�ം ��ശാലകളിെല�ം ��ക��ം ആ�കാലിക
�സി�ീകരണ��ം ��ി�ാ�  സാധി�ാ� അവ�യിലായതിനാ�
��ശാലക�െട �ന�നി��ാണ�ിന് എം.എ�.എ.  ഫ�്
ഉപേയാഗി��തിന് മാ��നി�േ�ശ�ളി� മാ�ം വ��േമാ;

(സി) ��ശാലക� ആ��ണം െച�് നട�ിലാ�ി വ�� വിവിധ പ�തിക�െട
���ീകരണ�ിനായി ��ശാലകളിെല �ലസൗകര��റ�ം അടി�ാന
സൗകര���െട േപാരാ��ം മാ�ിെയ���തിന് �ാേദശിക വികസന ഫ�്
വിനിേയാഗി�ാ� അവസരം ന��േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

ഖാദി േമഖല�െട കാര��മത വ��ി�ി�ാ� നടപടി
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*51. �ീ.�. ആ�. �ദീപ്
,, ഐ.ബി. സതീഷ്
,, െക.ഡി. �േസന�
,, െജയിംസ് മാത� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം
�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഖാദി േമഖല അഭി�ഖീകരി�� ����
എെ�ാെ�യാെണ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ േമഖലയിെല ഉ�ാദന�മത�ം ഉ����െട �ണേമ��ം
വ��ി�ി��തിന് എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�െ��്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) പര�രാഗത ച��ക�െട�ം തറിക�െട�ം കാര��മത
വ��ി�ി��തിനായി എെ��ാം വികസന �വ��ന��ം
ഗേവഷണ��മാണ് നട�ി വ��ത്;

(ഡി) ഖാദി േമഖലയിെല െതാഴിലാളിക��് െമ�െ�� �ലി ലഭ�മാ��തിന് ഈ
സ��ാ� സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

കയ� ഉ����െട അ�ാരാ� േമള

*52. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ്
�ീമതി �. �തിഭ
�ീ.ബി.സത��
,, എ�. വിജയ� പി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് കയറിെ��ം കയ�  ഉ����െട�ം �ദ�ശന�ി�ം
വിപണന�ി�മായി കയ�  േകരള എ� േപരി�  അ�ാരാ� േമള
സംഘടി�ി�ി�േ�ാെയ�റിയി�േമാ;

(ബി) ��ത േമളയി�  ഏെതാെ� രാജ��ളി�  നി��വ�  പെ���െവ�്
അറിയി�ാേമാ;

(സി) െതാഴി�റ�മായി ബ�െ�� �വ��ന���ായി ജിേയാ െട�്ൈ��സ്
ന���തിന് തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��മായി ധാരണാപ��ി�
ഒ�് െവ�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) ��ത സംരംഭ�ി� കയ� വ�വസായ�ി� വ��ി� യ�വ��രണ�ം
വി�ലീകരണ�ം ല��മി�് കയ� േമഖല�െട ര�ാം �നഃസംഘടന�് �ട�ം
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�റി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

കി�ബി മസാല േബാ�് സംബ�ി� ആശ�ക�

*53. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബി മസാല േബാ�് �േഖന േകരള�ിന് ലഭി�ാ�� േന���ം
േകാ���ം എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത േബാ�് സംബ�ി�� ആശ�ക�  പരിഹരി�വാ�  എെ��ാം
നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) കി�ബി മസാല േബാ�ക�െട െഷയ�ക�  സ��ാ�  ജീവന�ാ��്
ന�വാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

ൈവദ�തി �സരണ �ംഖല�െട ശാ�ീകരണം

*54. �ീ.�രളി െപ�െന�ി
,, ബി.ഡി. േദവ�ി
,, െക. ദാസ�
,, െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന��ായ അസാധാരണമായ ക�� �ട് �ലം ൈവദ�തി
ഉപേഭാഗ�ി� വ�േതാതി� വ��ന��ായി�ം നിയ�ണേമാ പവ�കേ�ാ
ഇ�ാെത ൈവദ�തി ലഭ�മാ�ാ�  നട�ിയ ആ��ണ�ം �െ�ാ���ം
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�ിനാവശ�മായ ൈവദ�തി�െട എ�പത് ശതമാന�ം
സം�ാന�ിന് �റ�നി�് െകാ�വേര�തിനാ� �സരണ �ംഖല�െട
ശാ�ീകരണ�ിന് ��ഗണനാടി�ാന�ി�  നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ;

(സി) ൈവദ�തി മീ��കളി�  വളെരയധികം എ�ം േകടായിരി��ത് ൈവദ�തി
വിതരണ�ി�െട െക.എസ്.ഇ.ബി.  ലിമി�ഡിന് ലഭിേ�� വ�മാന�ി�
ഏെറ േചാ����ാ��തിനാ�  ഇവ സത�രമായി മാ�ി �ാപി�ാ�
പ�തി�േ�ാ;  �ാ��് മീ��ക�െട േമ� അറിയി�ാേമാ;  ഇവ വ�ാപകമായി
�ാപി�ാ�േ�ശി��േ�ാ?
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�ാ��് മീ�� ഉപേയാഗം

*55. �ീ.അ�� �കാശ്
,, എ.പി. അനി� �മാ�
,, ഐ.സി.ബാല���
,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക� ഊ�� വ��ം േകരള സ��ാ�ം െക.എസ്.ഇ.ബി.  �ം ത�ി��
�ിക�ി കരാ�  �കാരം �ാ��് മീ��  ഉപേയാഗം െകാ�വരാൻ
തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ��ത സംവിധാനം ഗാ�ഹിക ഉപേഭാ�ാ���് കന� സാ��ിക
ബാധ�ത ഉ�ാ�െമ� വിമ�ശനം വ�താപരമാേണാ;

(സി) ��ത സംവിധാനം നിലവി� വ�േ�ാ� െക.എസ്.ഇ.ബി.യിെല നിലവി��
ഏെത�ാം ത�ികകളിെല ജീവന�ാെര ഒഴിവാേ��ിവ�െമ�ം എ�
േപ��് ഇ��ലം െതാഴി�  ന�െ��വാ�� സാഹചര��െ��ം
അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) െക.എസ്.ഇ.ബി.  യി�  നിയമന നിേരാധനം നിലവി�േ�ാ;  ഉെ��ി�
അതി�� സാഹചര�ം എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ?

കി�ബി മസാല േബാ�ിെ� പലിശനിര�്

*56. �ീ.ൈഹബി ഈഡ�
,, അനി� അ�ര
,, േറാജി എം. േജാ�
,, വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ല�� േ�ാ�് എ�്േ��ിൽ ലി�് െച� പതിനാറ് ഇ��� ക�നിക�
5.5 �ത� 8 ശതമാനം വെര പലിശ�ാണ് മസാല േബാ�ക� ഇറ�ിയത്
എ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� കി�ബി മസാല േബാ�ിേല�്
9.723  ശതമാനം പലിശ ന��വാ�  തീ�മാനി�ത് ഏത്
സാഹചര��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) നിലവിൽ കി�ബി�െട െ�ഡി�് േറ�ിംഗ് എ�യാണ് എ�് വ��മാ�ാേമാ;
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(സി) െ�ഡി�് േറ�ിംഗ് �റവായ ക�നിക�  മസാല േബാ�് ഇറ�േ�ാ�
ഉയ�� പലിശ ന�േക� സാഹചര��േ�ാ;

(ഡി) ഉെ��ി�  മസാല േബാ�ിന് പകരം �റ� പലിശനിര�� മ�്
ധനാഗമമാ����  കി�ബി േതടാതി��ത് ഏത് സാഹചര��ിലാണ്
എ�് അറിയി�േമാ?

കാ�ണ� െബനവല�് ഫ�ിെ� �വ��നം

*57. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ്
,, പി.െജ.േജാസഫ്
,, േറാഷി അഗ�ി�
,, സി.എഫ്.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ണ� െബനവല�് ഫ�് �ീമിെ� നിലവിെല �വ��ന��െട
വിശദാംശ�� െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) കാ�ണ� പ�തിയി�  ഉ�െ���തിന് വ�മാനപരിധി ഉയ��ിയി�േ�ാ;

പ�തിയി� ഈ സ��ാ�  എെ��ി�ം മാ��� വ��ിയി�േ�ാെയ�്
അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഈ പ�തിയി�  പ�ാളികളായ ആ�പ�ിക�  ഇേ�ാ�ം പ�തി�മായി
സഹകരി��േ�ാ; ഇെ��ി� കാരണം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) കാ�ണ� പ�തിയി�  അേപ� ന�കിയി�ം ചികി�ാധനസഹായം
ലഭ�മാ��തിന് കാലതാമസം േനരി��താ�� പരാതി പരിഹരി�വാ�
നടപടി സ�ീകരി�േമാ; േരാഗിക��് ചികി� �ത�സമയ�് ലഭി��ിെ��
ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ?

�തന �റിസം പ�തിക�

*58. �ീ.െക.െജ. മാ�ി
,, സി. െക. ശശീ��
,, െക.��ിരാമ�
,, എം. �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ
സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം വിേനാദസ�ാര േമഖല�െട
സമ� വികസന�ിനായി ആവി�രി� പ�തിക� എെ��ാമാണ്;

(ബി) േലാകസ�ാരികെള ��തലായി ആക�ഷി�ം വിധം �റിസം പ�തിക�
കാലിക�ം �തന�മാ�ാ� സ�ീകരി�ി�ളള നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം ഭരണാ�മതി ന�കിയ �റിസം
പ�തിക�  ഏെതാെ�യാെണ�ം അവയി�  ഏെത�ാമാണ്
���ിയായി�ളളെത�ം ഏെത�ാം പ�തിക�െട ���ികളാണ്
നട�െകാ�ിരി��െത�ം വ��മാ�ാേമാ?

�ീ� കാ���് പ�തി

*59. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി
�ീ.�ി.വി.രാേജഷ്
,, െക. ആ�സല�
,, ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ
സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വിേനാദസ�ാര േമഖലെയ പരിേപാഷി�ി��തി�ം �റി�്
േക��ളി�  െമ�െ�� അടി�ാനസൗകര���ം �ചിത��ം
ഉറ�വ���തി�ം എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിനായി നട�ിലാ�ി വ�� �ീ�  കാ���് പ�തി�െട
�വ��ന�േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;

(സി) സം�ാനെ� ഏെത�ാം വിേനാദസ�ാര േക��ളിലാണ് ��ത പ�തി
നട�ിലാ��െത�് െവളിെ���േമാ;

(ഡി) വിേനാദസ�ാര േക��ളിെല �ര�ിതത�ം ഉറ�വ���തിനായി ഇൗ
പ�തിയി�  എെ��ാം കാര��ളാണ് ഉ�െ���ിയി��െത�്
വ��മാ�ാേമാ?

കി�ബി മസാല േബാ�ക�െട േ�� െമ�്

*60. �ീ.ഐ.സി.ബാല���
,, വി.പി.സജീ��
,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�
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,, എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബി�െട മസാല േബാ�ക� ഏെതാെ� രാജ��ളിലാണ് ൈ�വ�ായി
േ�� െമ�് െച�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത മസാല േബാ�ക�  ൈ�വ�ായി േ�� െമ�് െച�േ�ാ�  പലിശ
നിര�് തീ�മാനി��ത് എ�ടി�ാന�ിലാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) കി�ബി�െട മസാല േബാ�ക� കാനഡയിെല ക�െബ�ി� മാ�ം ൈ�വ�്
േ�� െമ�് െച�ാ� ഉ�ായ സാഹചര�ം വിശദമാ�ാേമാ?

േകരള നിയമസഭാ
െസ�േ�റിയ�് ,

വി. െക. ബാ��കാശ്,

തി�വന��രം, െസ��റി,

21-05-2019

�േ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)].
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