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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�ി

കി�ബി, കിയാ� എ�ിവയി� അ�ൗ��് ജനറലിെ� ഓഡി�്

*331.�ീ.പി.െക.ബഷീ�

,, മ�ളാം�ഴി അലി

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്

,, എം. സി. കമ��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബി,  കിയാ�  എ�ിവെയ അ�ൗ��് ജനറലിെ� ഓഡി�ിെ� പരിധിയി�  നി�്

ഒഴിവാ�ിെ�ാ�് സ��ാ� തീ�മാനം ൈകെ�ാ�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) േക� േകാ��േറ�്കാര� മ�ാലയ നിയമ�കാരം കി�ബി,  കിയാ�  എ�ിവ െപാ�േമഖലാ

�ാപനേമാ ക�നിേയാ ആയി കണ�ാ�െ��ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  ഇവ ഏത് രീതിയി��

�ാപന�ളായാണ് നിലനി���ത്; വ��മാ�േമാ?

പരി�ിതിേലാല േമഖലയിെല ക�ാറി, �ഷ� �ണി�ക�

*332.�ീ.വി.ടി.ബ�റാം

,, േറാജി എം. േജാ�

,, അ�വ� സാദ�്

,, അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സംര�ിത വനേമഖലേയാട് േച��� പ�് കിേലാമീ�� �ര�ി� ക�ാറി, �ഷ� �ട�ിയവ�്

നിലവി��ായി�� വില�് നീ�വാ�ം �രപരിധി �റ�വാ�ം തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  എ�ി�



അതിെ� കാരണെമ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ീം േകാടതി നി�േ�ശി� �കാരം വന�ജീവി സേ�ത��േട�ം േദശീയ ഉദ�ാന��േട�ം പ�്

കിേലാമീ��  ��ളവ് വെര പരി�ിതിേലാല േമഖലയായി േക� വനം പരി�ിതി മ�ാലയം

വി�ാപനം ഇറ�ിയി�േ�ാ;  ഇതിന് കടകവി��മായി�ളളതാേണാ സം�ാന സ��ാരിെ�

തീ�മാനെമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇേ�ാ�  എ�� തീ�മാന�ിന് േക� സ��ാരിെ� അ�മതി േതടിയി�േ�ാ;  ഇെ��ി�

എ�െകാെ��റിയി�ാേമാ;

(ഡി) സ��ാരിെ� തീ�മാനം വനം േമഖല�െട ആവാസ വ�വ��് േദാഷകരമാ�വാ�

സാധ�തയിേ�; വ��മാ�േമാ?

വിദ�ാഭ�ാസ വാ� എ���വ��� ഇള�ക�

*333.േഡാ.എം. െക. �നീ�

�ീ.എം.ഉ��

,, എ�. ഷം��ീ�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിദ�ാഭ�ാസ വാ� എ���വ��് ഏെത�ാം വിധ�ി�� ഇള�ക� ന�കാനാണ് ധനകാര�

വ��് ശിപാ�ശ ന�കിയിരി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) വാ�ാ �ടി�ിക��വ��് പലിശ ഇളവ് ന���േ�ാ; ഉെ��ി� ഏത് വ�ഷം �ത� വാ�

എ��വ��ാണ് ഇൗ ആ��ല�ം ന�കി വ��ത്;

(സി) വിദ�ാഭ�ാസ വാ�ാ പ�തി�് േക� സഹായം ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  2016  �ത�

നാളി�വെര എ�യാണ് ലഭ�മായ േക� സഹായെമ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ��ത പ�തി�് ഈ സ��ാ�  നീ�ി വ��ം െചലവഴി��മായ �ക�െട കണ�്

വ�ഷാടി�ാന�ി� ലഭ�മാ�ാേമാ?

െക.എസ്.ഇ.ബി.എ�. െല ഐ.ടി. അധി�ിത േസവന സംരംഭ��

*334.�ീ.വി.െക.�ശാ�്

,, രാ� എ�ഹാം

,, െക. ദാസ�

,, വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ആ�നികീകരണ,ശാ�ീകരണ �വ��ന��െട ഭാഗമായി െക.എസ്.ഇ.ബി.എ�  നട��

ഐ.ടി. അധി�ിത േസവന സംരംഭ�� എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ിെല�ിയ േശഷം െക.എസ്.ഇ.ബി.എ�.-  ന് ലഭി� വിവിധ



അംഗീകാര�� എെ�ാെ�െയ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) സം�ാന ൈവദ�തി വാഹന നയ�ിെ� അടി�ാന�ി� ഇല�ിക് െമാബിലി�ി പ�തി�െട

േനാഡ�  ഏജ�സിെയ� നിലയി�  െക.എസ്.ഇ.ബി.എ�  നട�ാ�  ഉേ�ശി��

�വ��ന�� എെ�ാെ�യാണ്; വ��മാ�േമാ?

മലബാറിെല േ���ളിെല ഭരണനി��ഹണം

*335.െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��

�ീ.െക.എ�.എ ഖാദ�

,, ടി. വി. ഇ�ാഹിം

,, പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മലബാറിെല േ���ളിെല ഭരണനി��ഹണെ� സംബ�ി� പഠന��  നട�ി

േ��ജീവന�ാ�െട �രവ� പരിഹരി�വാ�  നിയമപരി�രണ��െ�െട�ളള നി�േ�ശ��

ന���തിന് െക.േഗാപാല��� അധ��നായ ക�ി�ിെയ നിേയാഗി�ി�േ�ാ;

(ബി) ക�ി�ി �വ��നം �ട�ിയത് എ� �തലാെണ�ം ക�ി�ി�െട ഘടന,  പരിഗണനാ

വിഷയ��, ക�ി�ി റിേ�ാ��് സമ��ി�െത�് �ട�ിയ വിവര��ം വിശദമാ�േമാ;

(സി) തി�വിതാം��, െകാ�ി േദവസ���െട രീതിയിേല�് മലബാ�  േദവസ��ിെ� �വ��നം

മാ�ണെമ�് ക�ി�ി നി�േ�ശി�ി�േ�ാ;  ക�ി�ി�െട മ�് �ധാന നി�േ�ശ��

െവളിെ���ാേമാ;

(ഡി) ��ത റിേ�ാ��ിേ��  നാളി�വെര സ�ീകരി��ം സ�ീകരി�വ���മായ നടപടിക�

െവളിെ���േമാ;  ക�ി�ി�െട നി�േ�ശ��  ഉ�െ���ി ആവശ�മായ നിയമേഭദഗതിക�

എ�േ��് നട�ാ�ം; വിശദമാ�േമാ?

�റിസം മാ���ിംഗ്

*336.�ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ�

,, ഒ. ആ�. േക�

,, ആ�. രാേജഷ്

,, െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�ാരാ� �� ആക�ഷി��തിനായി ഈ സ��ാ� �റിസം ഇവ�ക� സംഘടി�ി�ി�േ�ാ

എ�ം എ�ി� അവ ഏെത�ാമാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�കാരം സംഘടി�ി�െ�� �റിസം ഇവ�കളി�  ഏെത�ാം രാജ��ളാണ് പെ���െത�ം

വിേദശ �റി�കെള ആക�ഷി��തിന് ഇത് എ�േ�ാളം �േയാജനകരമായി എ�ം

അറിയി�ാേമാ;



(സി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം �റിസം മാ���ിംഗിെ� ഭാഗമായി ഏെത�ാം �തിയ

�റിസം ഉ���ളാണ് നി��ി�ി��െത�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) �തിയ �റിസം ഉ����  �റിസം കല�റി�  ഉ�െ����തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

വിശദാംശം ന��േമാ?

ജലൈവദ�ത പ�തികളിെല ജലം പാഴാകാതിരി�ാ� നടപടി

*337.�ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�

,, എം.ഉ��

േഡാ.എം. െക. �നീ�

�ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ജലൈവദ�ത പ�തിക�െട അണെ��കളി� നി�ം ൈവദ�തി ഉ�ാദി�ി�ാ��

ജലം പാഴായിേ�ാ��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ജലൈവദ�ത പ�തികളിെല അണെ��കളിെല ജലനിര�് ഉയ��തിനാ�പാതികമായി

ൈവദ�തി�െട ഉ�ാദനം വ��ി�ി�ാ� പര�ാ�മായ സംവിധാനം നിലവി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) അണെ��കളിെല ജലനിര�് ഉയ��തിന�സരി�് ൈവദ�തി�െട ഉ�ാദനം വ��ി�ി�ാ�

എെ��ി�ം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ജലൈവദ�ത പ�തിക�െട അണെ��കളിെല ഉ�ാദന േശഷി പരമാവധി ഉപേയാഗി�ാ�

എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്?

േക� െപാ�േമഖലാ �ാപന��

*338.�ീ.സി.���

,, എസ്.ശർ�

,, െക. ബാ�

,, െക.�േരഷ് ���് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ലാഭ�ിലായി�� ഹി��ാ�  ന�സ് �ി�് ലിമി�ഡ് േക�സ��ാ�  നയ��  െകാ�്

�തിസ�ിയിലായതിനാ�  സം�ാന സ��ാ�  ആ ക�നി ഏെ���ാ�  ത�ാറായതിേനാട്

േക�ം അ��ലമായ നിലപാട് സ�ീകരി�ി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ക�ിേ�ാെ� ഇ��െമേ�ഷ� ലിമി�ഡ് േക�സ��ാരി� നി�് ഏെ���ാ�� സം�ാന

സ��ാ� നീ��ിെ� നിലവിെല �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;  �ലവിലയായി അ��റ് േകാടി

�പ േക�സ��ാ� ആവശ�െ��ി�േ�ാ; ഇത് ഏെ���ലിെന ബാധി�േമാ;

(സി) വ�ലാഭ�ി�� ഹി��ാ� ൈലഫ് െകയ� ലിമി� ഡ് വി�ഴി��തിെ� ഭാഗമായി കണെ���്

�ട�ിയതായ വാ�� ��യിൽെപ�ി�േ�ാ;



(ഡി) വളെര �റ� അളവി�  മാ�ം േക� നിേ�പ�� സം�ാന�ിെ� താ�ര�ം പരിഗണി�്

സം�ാനെ� േക� െപാ�േമഖലാ �ാപന�� നിലനി��ാ� സ���ം െച���േ�ാ;

വ��മാ�േമാ?

പരി�ിതിേലാല �േദശ�ളിെല ക�ാറിക�

*339.�ീ.ഐ.സി.ബാല���

,, വി.പി.സജീ��

,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�

,, േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ട��യായി ഉ�ാ�� ��തി �ര���െട ഒ� കാരണം അനധി�ത ക�ാറിക�ം

അ��ാ�� പരി�ിതി ആഘാത�ം ആെണ�ത് വ�തയേ� എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) 2018-െല മഹാ�ളയ�ിന് േശഷം പരി�ിതി ആഘാതം പഠി� നിയമസഭാ സമിതി അതിെ�

റിേ�ാ��ി� ക�ാറിക�െട �വ��നം െകാ�് പ�ിമ ഘ��ി� ഉ��െപാ��, വി��ക�, �ഴ

വഴിമാറി ഒ�ക� എ�ിവ ഉ�ാ�� എ�് കെ��ിയി�േ�ാ;

(സി) 2018-െല മഹാ�ളയ�ിന് േശഷം സം�ാന�് �തിയ ക�ാറിക��് െെലസ�സ്

ന�കിയി�േ�ാ; എ�ി� എ�െയ�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) �ര��മിയായി മാറിയ കവള�ാറ�് ഇ�പത് കിേലാ മീ�� ��ളവി� നിലവി� എ� ക�ാറിക�

ആണ് �വ��ി��െത� കണ�് ലഭ�മാേണാ; എ�ി� അറിയി�ാേമാ;

(ഇ) പരി�ിതിേലാല േമഖലകളി� ��ത� ക�ാറിക� അ�വദി��ത് വില�ിെ�ാ�� 2013-െല

േക� വി�ാപന�ി� സ��ാ� ഇളവ് േതടിയി�േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ;

(എഫ്) 1964-െല �പതിവ് ച� �കാരം �ഷി�് േവ�ി പതി�് ന�കിയ �മിയി�  ഖനനം

അ�വദി�വാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ജി) സം�ാന�് �ളയ�ം ഉ��െപാ��ം നിര�രം ഉ�ാ�� സാഹചര��ി� പരി�ിതിേലാല

േമഖലകളി� ക�ാറിക� അ�വദി�� കാര��ി� �ന�ചി�നം നട�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

എഡ�േ�ഷ� േലാ� റീേപ�െമ�് സേ�ാ��് �ീമിെ� �േരാഗതി

*340.�ീ.എം. സി. കമ��ീ�

,, സി.മ��ി

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

ന��േമാ:

(എ) വിദ�ാഭ�ാസ വാ� തിരി�ട�ാ�  കഴിയാെത കടെ�ണിയിലായ െതാഴി�രഹിതെര

സഹായി��തിന് എെ��ാം പ�തികളാണ് ഈ സ��ാ� ആവി��രി�് നട�ിലാ�ിയെത�്

വ��മാ�ാേമാ;



(ബി) 2016-17 �ത� നട�ിലാ�ി വ�� എഡ�േ�ഷ� േലാ� റീേപ�െമ�് സേ�ാ��് �ീമിെ�

�േരാഗതി വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(സി) �ട�വ�ഷ�ളി�  ഈ �ീം ഫല�ദമാ��തിന് എെ��ാം പ�തികളാണ് സ��ാ�

സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��െത�് െവളിെ���ാേമാ?

നി�തി വ�മാന�ിെല �റവ് പരിഹരി��തിന് നടപടി

*341.�ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി.

,, െക. രാജ�

�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

�ീ.ജി.എസ്.ജയലാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനം േനരി� ര�് �ളയ��  �ലം നി�തി വ�മാന�ി�  കാര�മായ ഇടിവ്

സംഭവി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) നി�തി വ�മാന�ി��ായ ന�ം പരിഹരി��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) നി�തി റിേ�� ��ിണി,  �ടി�ിക അസ�്െമ�് എ�ിവ കാര��മമാ��തിന് സ�ീകരി��

നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ഡി) ദീ�ഘകാലമാ�ളള നി�തി �ടി�ികക�  തീ��ാ��തിനായി നട�ാ�ിയ ആംെന�ി പ�തി

വിജയകരമായി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) െറയി�േവ വഴി�ളള ചര�് കളള�ട�് നി�തി െവ�ി�ി�ളള ഒ� �ധാന മാ��മാെണ�ത്

കണ�ിെല��് അത് തട��തിന് േവ�ി സ�ീകരി� മാ����  എെ��ാമാെണ�്

അറിയി�ാേമാ?

വ�വസായ വികസന േകാ��േറഷ� വഴി�� വ�വസായ വികസനം

*342.�ീ.െക.��ിരാമ�

,, എം. സ�രാജ്

�ീമതി �. �തിഭ

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

മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വ�വസായ വികസന�ിനായി വ�വസായ വികസന േകാ��േറഷ� വഴി നട��

�ധാന �വ��ന�� എെ�ാെ�െയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) േച��ലയിെല െമഗാ �ഡ് പാ��ിെ� ല����  എെ�ാെ�െയ�ം പ�തി�െട

�േരാഗതി�ം അറിയി�ാേമാ?



ൈവദ�തി�െട ��പേയാഗം തട��തിന് നടപടിക�

*343.�ീ.രാ� എ�ഹാം

,, എം. �േകഷ്

,, വി. അ�റഹിമാ�

,, വി.െക.�ശാ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ൈവദ�തി�െട ��പേയാഗം തട��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�

വ��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ൈവദ�തി േമാഷണം ക�പിടി��തിന് െക.എസ്.ഇ.ബി.�െട ആ�ി പവ�  െത�്

�ക�ാഡിെ��ം വിജില�സ് വിഭാഗ�ിെ��ം �വ��ന��  ശ�മാ�ിയി�േ�ാെയ�്

അറിയി�ാേമാ;

(സി) ൈവദ�തി േമാഷണം ക�പിടി�െ��ാ�  ���ാ�െ�തിെര എെ��ാം ശി�ാ നടപടികളാണ്

സ�ീകരി� വ��ത്; വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) േകടായ മീ��ക�  മാ�ി �ാ��് മീ��ക�  �ാപി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

ൈവദ�തി േബാർഡിെ� സാ��ിക �തിസ�ി

*344.�ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

,, ടി.െജ. വിേനാദ്

,, ഷാഫി പറ�ി�

,, അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) �ടി�ിക �ക യഥാസമയം പിരിെ���ാ�� �ലം ൈവദ�തി േബാ�ഡ് നിലവി� സാ��ിക

�തിസ�ിയിലാെണ�ത് വ�തയാേണാ എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ഈ �തിസ�ി മറികട�വാ�  െക.എസ്.ഇ.ബി ൈവദ�തി നിര�ക�  ��െന

വ��ി�ി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ഗാ�ഹിക ഉപേഭാ�ാ���് എ� ശതമാനം വ��നവാണ് വ��ിയത്;  ൈവദ�തി നിര�്

വ��നവിേനാെടാ�ം ഫി�ഡ് ചാ��ം വ��ി�ി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) കാ�ഷികാവശ��ി�� ൈവദ�തി നിര�് വ��ി�ി�ി�േ�ാ;  �ളയ�ിെ� പ�ാ�ല�ി�

ക�� �തിസ�ിയി��ടി കട�േപാ�� കാ�ഷികേമഖല�െട തക���് ഈ വ��നവ്

ആ�ം ��കയിേ� എ�റിയി�ാേമാ;

(ഇ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം ഇതിനകം എ� തവണ ൈവദ�തി നിര�് വ��ി�ി�;

വിശദാംശം ന��േമാ?



സം�ാന�ിെ� സാ��ിക �ിതി

*345.�ീ.പി.ഉൈബ��

േഡാ.എം. െക. �നീ�

�ീ.മ�ളാം�ഴി അലി

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

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിെ� നിലവിെല സാ��ിക �ിതിെയ�റി�് സ��ാ�  വിലയി��ിയി�േ�ാ;

എ�ി� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന�ിെ� സ�ിത കടബാധ�ത വാ�ഷിക റവന� വ�മാന�ിെ� എ� ശതമാനം

വ�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ജന�ളി� അമിത സാ��ികഭാരം അടിേ���ി�ാെത സം�ാന�ിെ� സാ��ിക �ിതി

െമ�െ���ാ�� �ാേയാഗിക നടപടിക�  പരിഗണനയി�േ�ാ;  എ�ി�  വിശദവിവരം

െവളിെ���േമാ?

�ാ���ിഡ് 2.0 പ�തിയിെല പാേ��ക�െട നട�ി�്

*346.�ീ.അ�പ് േജ�ബ്

,, എം. വി�െസ�്

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

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

ന��േമാ:

(എ) കി�ബി വഴി നട�ിലാ�� �ാ���ിഡ്  2.0  പ�തിയിെല പാേ��ക�െട നട�ി�ിനായി

കി�ബി ഏ�െ��ി�� �ിക�ി കരാ�  �കാരം കി�ബി ന��� വാ� �ക�െട തിരി�ടവ്

ബാധ�ത ഏ� ക�ി�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പാേ��ക�െട നട�ി�ിനായി കി�ബി ന��� �ക�െട തിരി�ടവിനായി �േത�ക

കരാ�  ഉ�ാ�ിയി�േ�ാ;  തിരി�ടവ് കരാ�  സംബ�ി� വിശദാംശ��  ലഭ�മാ�ാേമാ;

തിരി�ടവിെ� കാലാവധി, പലിശ നിര�് �ട�ിയ വിശദാംശ�� ന�കാേമാ?

�ാേദശിക ��േബാ� േമളക� േ�ാ�ാഹി�ി�ാ� നടപടി

*347.�ീ.പാറ�� അ��

,, അ�� ഹമീദ് പി.

,, െക.എം.ഷാജി

,, മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ആ��സ് ആ�ഡ് േ�ാ��സ് ��ക� വഴി �ാേദശിക തല�ി� നട�� ��േബാ� േമളകെള

േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) �ാമ�േദശ�ളിെല ��േബാ�  കളി�ാെര േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി ഇ�രം ��ക��്

സാ��ിക സഹായം ന���തി�ം കളി�ാ��് പരിശീലനം ന���തി�ം നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

ഉ�രവാദി� �റിസം

*348.�ീ.െക.�േരഷ് ���്

,, െക. ആ�സല�

,, ഒ. ആ�. േക�

,, �. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം ഉ�രവാദി� �റിസം വി�ലെ����തിനായി

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

(ബി) ഉ�രവാദി� �റിസം ഫല�ദമായി നട�ാ�ിയത് �ലം തേ�ശവാസിക���ായി�� േന���

അവേലാകനം െച�ി�േ�ാ;

(സി) ഉ�രവാദി� �റിസം ��ത� കാര��മമാ��തിന് അംഗീ�ത �റി�് ൈഗ�ക��് ശാ�ീയ

പരിശീലനം ന���തി�ം �റിസം േപാലീസിെ� �വ��ന��  ശാ�ീകരി��തി�ം

നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) സം�ാന�് നട�ാ�ിയ ഉ�രവാദി� �റിസം �വ��ന���് ഏെത�ാം അവാ��ക�ം

�ര�ാര��ം ലഭി�ി�െ��് അറിയി�ാേമാ?

വ�ാവസായിക ഉ�����് േദശീയ അ��േദശീയ വിപണി

*349.�ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ്

,, കാരാ�് റസാഖ്

,, പി. ഉ�ി

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

മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െച�കിട വ�ാപാരേമഖലയി� �റ് ശതമാനം വിേദശ നിേ�പം അ�വദി�ാ�ളള േക� തീ�മാനം

സം�ാന�് ആ േമഖലയി� ��ി�ാനിട�ളള ���� പരിേശാധനാ വിേധയമാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) സം�ാനെ� വ�ാവസായിക ഉ�����് േദശീയ അ��േദശീയ വിപണി

േനടിെയ��കെയ� ല��േ�ാെട �പീകരി� വാണിജ� മിഷെ� �വ��ന

�േരാഗതിെയ�റി�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) വിപണി േനടിെയ���തിനായി ആ�നിക സാേ�തികവിദ� �േയാജനെ����േതാെടാ�ം



തെ� ദീ�ഘകാലാടി�ാന�ി�  െച�കിട വ�ാപാര േമഖലയിെല ഓ�െെല�  വ�ാപാരം

��കക�  ക�ട�ാനിട�� സാഹചര�ം ഒഴിവാ�ാ�  ആവശ�മായ ഇടെപട�  നട�േമാ

എ�റിയി�ാേമാ?

െക.എസ്.ഇ.ബി.എ�. കി�ബിയി� നി�ം എ��� വാ�

*350.�ീ.വി.ഡി.സതീശ�

,, വി.ടി.ബ�റാം

,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�

,, പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബിയി�  നി�ം െക.എസ്.ഇ.ബി.എ�. പതിനായിരം േകാടി �പ കടം എ���തിന്

തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഏെതാെ� ���ിക�  നട�ിലാ�വാനാണ് ഇ� വലിയ സംഖ�

കടെമ���െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ആയത് സംബ�ി�് െക.എസ്.ഇ.ബി.എ�. എെ��ി�ം കരാറി�  ഒ�വ�ി�േ�ാ;  ��ത

കരാറിെല ക�ിക� ആെരാെ�യാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത കരാ�  അ�സരി�് െക.എസ്.ഇ.ബി.എ�. കടമായി എ��� �ക എ� കാലം

െകാ�ാണ് തിരി�ട�േ��െത�് അറിയി�േമാ;  ആയതിെ� പലിശ നിര�് എ�യാെണ�്

അറിയി�േമാ;

(ഡി) കി�ബി വഴി നട�ിലാ�� പ�തിക��് െക.എസ്.ഇ.ബി.എ�-െ� ച��ളാേണാ അേതാ

കരാ� �കാര�� സം�ാന സ��ാ�/േക� സ��ാ� ച���/ഉ�ര�ക� ആേണാ ബാധകം

എ�് വിശദമാ�േമാ?

മാലിന��ി� നി�് െെവദ�തി ഉ�ാദനം

*351.�ീ.അ�� ഹമീദ് പി.

,, പി.െക.അ� റ�്

,, െക.എം.ഷാജി

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

(എ) മാലിന��ി�  നി�് െെവദ�തി ഉ�ാദനം ല��മി�് െക.എസ്.ഇ.ബി സം�ാന�്

എവിെടെയ�ാം പ�തിക� �ട�ിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഏെത�ാം സ�കാര� ഏജ�സിക�മായി േച��ാണ് ��ത പ�തി �വ��ന�മമാ��െത�്

വ��മാ�ാേമാ; വിശദവിവരം ന��േമാ?

കി�ബി വഴി നട�ിലാ�� �ാ�സ് �ിഡ് 2.0 പ�തി

*352.�ീമതിഷാനിേമാ� ഉ�ാ�

�ീ.തി�വ�� രാധാ���



,, ഐ.സി.ബാല���

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

ന��േമാ:

(എ) കി�ബി വഴി നട�ിലാ�� �ാ���ിഡ്  2.0  പ�തിയിെല പാേ��ക�െട നട�ി�ിനായി

കി�ബി ഏ�െ�� �ിക�ി കരാറിെല നിബ�നക��് വിപരീതമായി എ�ിേമ�് �ക�െട

അ�പ� �ത�  അ�പ� ശതമാനം അധിക �ക�് സ�കാര� ക�നിക��് േകാല�നാട്,

േകാ�യം ൈല�സ് കരാ�ക�  ന�കിയത് കി�ബി അംഗീകരിേ���േ�ാെയ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) നിയമപരമായി ഉ�ാ�ിയി�� ഈ �ിക�ി കരാ� പാലി�ാ�� കടമ കി�ബി�േ�ാ;

(സി) ��ത �ാ���ിഡ് 2.0 പ�തികളി� �ിക�ി കരാറിെല വ�വ�ക� �കാരം എെ�ാെ�

കടമകളാണ് കി�ബിയി� നി�ി�മായിരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

ഇ-േവ ബി� ��ാ�ക�െട �വ��നവ�ാപനം

*353.�ീ.എം. രാജേഗാപാല�

,, പി.െക. ശശി

,, എസ്.രാേജ��

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

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിനകേ��് കട�വ�� അ�� സം�ാന ചര�വാഹന�ളി� ഇ-േവ ബി�

പരിേശാധന കാര��മാ�ിയി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇതിെ� ഫലമായി സം�ാന�് നി�തി വള��യി�  ഉ�ായി�� �േരാഗതി

വിലയി��ിയി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇ-േവ ബി�  പരിേശാധന�ായി �പീകരി� വാഹന പരിേശാധനാ ��ാ�ക�െട �വ��നം

സം�ാനെ� എ�ാ അതി��ി െച�് േപാ�കളി�ം വ�ാപി�ി�ി�േ�ാ; വിശദീകരി�ാേമാ?

െച�കിട ജലൈവദ�ത പ�തികളി�െട�� ൈവദ�േതാ�ാദനം

*354.�ീ.െക. ബാ�

,, ബി.ഡി. േദവ�ി

,, എം. സ�രാജ്

,, േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െച�കിട ജലൈവദ�ത പ�തികളി�െട ൈവദ�േതാ�ാദനം വ��ി�ി��തിന്

ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) െച�കിട ജലൈവദ�ത പ�തിക��് സാധ�ത�� �ല��  സംബ�ി�് എന�ജി

മാേനജ് െമ�് െസ�� പരിേശാധന നട�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;



(സി) െച�കിട ൈവദ�േതാ�ാദന രംഗേ��് സ�കാര� സംരംഭകെര�ടി ഉ�െ����തിന്

തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഇ�കാരം എ� െമഗാവാ�് ൈവദ�തി ഉ�ാദി�ി�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�െള�ടി ഉ�െ���ി െച�കിട ജലൈവദ�ത ഉ�ാദന േമഖല

വി�ലെ���ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

ഊ��േമഖലയി� നട�ാ�ിവ�� േക�ാവി�ത പ�തിക�

*355.�ീമതി.വീണാ േജാ��്

�ീ.എ. �ദീ��മാ�

,, പി.വി. അ�വ�

,, െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഊ��േമഖലയി�  നട�ാ�ിവ�� േക�ാവി�ത പ�തിക�

ഏെതാെ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) നഗര�േദശ�ളിെല ഊ�� �സരണ വിതരണ സംവിധാനം ശ�ിെ����തിന് എെ��ാം

കാര��ളാണ് സംേയാജിത ഊ��വികസന പ�തിയി�  ഉ�െ���ിയി�ളളെത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �ാമീണേമഖലയിെല ഭവന�� ൈവദ�തീകരി��തി�ം ൈവദ�തി �ംഖല ശാ�ീകരി��തി�ം

ദീനദയാ�  ഉപാ��ായ �ാമേജ�ാതി േയാജന �കാരം എെ��ാം ���ികളാണ്

െച�വ��െത�ം ഏെത�ാം ���ിക��് േക�സ��ാരിെ� അംഗീകാരം ലഭി�ി�െ��ം

വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത േക�ാവി�ത പ�തിക�  സമയബ�ിതമായി ���ിയാ�ാ�  ഈ സ��ാ�

സ�ീകരി�ി�ളള നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

സഹകരണ േമഖല�െട �വ��ന വി�ലീകരണം

*356.�ീ.എസ്.ശർ�

,, �രളി െപ�െന�ി

,, സി.െക. ഹരീ��

,, പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� സഹകരണ േമഖല�െട �വ��ന��  സാധ�ത��സരി�്

വള��ിെ�ാ�വ��തിനായി ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം നട�ിയ

�വ��ന�� എെ��ാമാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) സഹകരണ സംഘ��  അഭി�ഖീകരി�� ����  പരിഹരി��തി�ം സഹകരണ വ��ം



സഹകരണ സംഘ��ം ത�ി�� ബ�ം �താര�മാ��തി�ം എെ��ി�ം പ�തിക�

ആവി�രി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) സഹകരണ വ��ിെ� �വ��ന��  ആ�നികവ��രി��തിേനാെടാ�ം സഹകരണ

സംഘ��െട �വ��ന��  ശാ�ീകരി��തിനാവശ�മായ പ�തിക�  ആ��ണം െച�

നട�ാ�േമാ;

(ഡി) േക� സം�ാന സ��ാ�ക�െട വിവിധ വ��ക�  നട�� പ�തികളി�  സംഘ���്

പ�ാളി�ം ന��ക വഴി ��ത പ�തി ജനകീയമാ��തി�ം സംഘ���് സാ��ിക ഭ�ത

ൈകവരി��തി�ം കഴി�െമ�് ക���േ�ാ; എ�ി� ആയതിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സഹകരണ േമഖലെയ ആ�നികീകരി�് ശാ�ീകരി�ാ�� �വ��ന��

*357.�ീ.ഐ.ബി. സതീഷ്

,, ബി.ഡി. േദവ�ി

,, എം. �േകഷ്

,, െജയിംസ് മാത� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സാധാരണ�ാെര�ം സ�യംസഹായ സംഘ�െള�ം സം�ാനെ� വാണിജ�ബാ�ക�

അവഗണി�� പ�ാ�ല�ി�  സം�ാനെ� സഹകരണ േമഖലെയ ആ�നികീകരി�്

ഇ�ര�ി�െ��വ�െട ആവശ���  നിറേവ��തിന് ��ത�  ശാ�ീകരി�ാ�  സ�ീകരി�

വ�� �വ��ന�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) �റിസം രംഗ�ം കാ�ഷിക രംഗ�ം സഹകരണ ��ാനം വഴി സാധാരണ�ാ�െട ജീവിത

നിലവാരം െമ�െ����തി�� �വ��ന��  എെ�ാെ�യാണ്;  േ�ഡ് പലിശ�ാെര

ഉ�ലനം െച�ാ�� പരിപാടി വിജയം ക�ി�േ�ാ;

(സി) സം�ാനെ� ഏ��ം ��ബല ജനവിഭാഗ��െട ഉ�തി ല��മാ�ി സം�ാന പ�ികജാതി-

പ�ികേഗാ� സഹകരണ െഫഡേറഷ� ഈ സ��ാ� അധികാര�ിെല�ിയ േശഷം എെ��ാം

�തിയ പ�തിക� ആരംഭി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ?

എ�.ഐ.സി മാ�കയി� സം�ാന�് ഇ��റ�സ് ക�നി

*358.�ീ.െക.ഡി. �േസന�

,, എം. സ�രാജ്

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �വ��ി�� സ�കാര� ഇ��റ�സ് �ാപന�െള സംബ�ി�ം അവ

സം�ാന�നി�ം ഇ��റ�സ് ഇന�ി�  സംഭരി�� �കെയ സംബ�ി�ം എെ��ി�ം

വിവരേശഖരണം സ��ാ� നട�ിയി�േ�ാ; എ�ി� വ��മാ�േമാ;

(ബി) േ��് ഇ��റ�സിെ� �വ��ന��  ആക�ഷകമാ��തി�ം ഇ��റ�സ് പരിര��ം



ന�പരിഹാര�ം കാലാ��തമായി പരി�രി��തി�ം ഈ സ��ാ�  നട�ിവ��

�വ��ന�ൾ എെ��ാമാെണ�് അറിയി�േമാ;

(സി) ല��ണ�ിന് േപാളിസികളി�െട �തിമാസം േകാടിക�  സംഭരി�� എ�.ഐ.സി �ം

ആക�ഷകമായ പരസ�ം ന�കി ജന�െള െകാ�യടി�� സ�കാര� �ാപന���മിടയി�

സം�ാനം എ�.ഐ.സി മാ�കയി�� ഇ��റ�സ് ക�നി �പീകരി��ത്

സം�ാന�ിെ� സാ��ിക ഭ�ത�ം ജന���് �ര�ിതമായ ഇ��റ�സ് പരിര�

ഉറ�ാ��തി�ം �ണകരമാ�െമ�് ക���േ�ാ; എ�ി� ഇ�രം ആേലാചനക� സ��ാ�

നട�േമാ എ�് വ��മാ�േമാ?

�ളയാന�ര േകരള�ിെ� �ന:��ി�ാ�� ധനസമാഹരണം

*359.�ീ.െക. രാജ�

,, സി. ദിവാകര�

,, ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ളയാന�ര േകരള�ിെ� �ന:��ി�ായി നട�� ധനസമാഹരണ ��ിയ�െട �േരാഗതി

വ��മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന �ന� നി��ാണ�ിന് വിവിധ ഏജ�സികളി� നി�് ലഭ�മായ�ം ലഭ�മാ��തിന്

നടപടി സ�ീകരി��മായ വാ� സംബ�ി� വിവര�� അറിയി�േമാ;

(സി) േകരള�ിെ� �ന�നി��ാണ�ിന് ആവശ�മായ �ഹത് പ�തിക���

വിഭവസമാഹരണ�ിനായി,  സം�ാന�ിെ� കടെമ��് പരിധി േക� സ��ാ�

ഉയ��ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) േകരള�ിെ� �ന�നി��ാണ�ിനായി വിേദശരാജ��ളി�  നി�് ധനസഹായം

സ�ീകരി��തിന് േക�സ��ാ� നിലപാട് അ��ലമാേണാ; വ��മാ�േമാ?

േകരള സം�ാന �വജനേ�മ േബാ�ഡിെ� പ�തിക�

*360.�ീ.�ി.വി.രാേജഷ്

,, ആ�ണി േജാ�

,, െക.�. ജനീഷ് �മാ�

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

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �വജന��െട േ�മ�ി�ം ഉ�മന�ി�മായി േകരള സം�ാന �വജനേ�മ

േബാ�ഡ് നട�ിലാ�ി വ�� പ�തിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��തി �ര���  േപാ�� അടിയ�ര സാഹചര��െള േനരിടാ�  �വജനേ�മ േബാ�ഡ്

�വാ�െള ഉ�െ���ി േകരള േവാള�റി ��് ആ��  േഫാ�് �പീകരി�ി�േ�ാ;



വിശദമാ�േമാ;

(സി) സാ�ഹ�മാ�ം സാ��ികമാ�ം പി�ാ�ം നി���വ�െട േമഖലക��് ����ം ന�കി

േബാ�ഡ് �പീകരി� �വാ ��ക�െട �വ��നം എെ��ാമാണ്;

(ഡി) മ�രപരീ�ക��് ത�ാെറ��� ഉേദ�ാഗാ��ിക��ായി എെ��ാം പരിശീലന�ളാണ്

േബാ�ഡ് സംഘടി�ി�വ��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

േകരള നിയമസഭാ െസ�േ�റിയ�് , എസ് വി ഉ�ി��� നായ�,

തി�വന��രം, െസ��റി,

03-11-2019

�േ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)].


