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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�ി

െച�കിട വ�വസായ േമഖല�െട േ�ാ�ാഹനം

*481.�ീ.െക.��ിരാമ�

,, േജാ� െഫ�ണാ�സ്

,, ബി.സത��

�ീമതി.വീണാ േജാ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ വ�ഷം പതിനാറായിരം ��, െച�കിട, ഇട�രം വ�വസായ സംരംഭ�� ��തായി �ട�ി

അ�വഴി അര ല��ിലധികം േപ��് െതാഴി� ന�കണെമ� ല��േ�ാെട െച� വ��

�വ��ന�െള�റി�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) വ�വസായ��  �ട�ി �� വ�ഷ�ിനകം അ�മതി േനടിയാ�  മതിെയ� മാ�കാപരമായ

നിയമം െച�കിട വ�വസായ രംഗ�് �വ�നാട ഒഴിവാ�ി വ�വസായവ��രണം

ത�രിതെ���െമ�് വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(സി) െച�കിട വ�വസായ േമഖല�െട േ�ാ�ാഹന�ിനാവശ�മായ അടി�ാനസൗകര�

വികസന�ിനാ�� സി�േകാ�െട �വ��നം കാര��മമാേണാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) സി�േകാ�െട �വ��ന�െള�റി�് സമ�ാവേലാകനം നട�ിയി�േ�ാ;  വിശദാംശം

ലഭ�മാ�ാേമാ?

കി�ബി പ�തിക�െട അവേലാകനം

*482.�ീ.തി�വ�� രാധാ���

,, വി.എസ്.ശിവ�മാ�



,, സ�ി േജാസഫ്

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

ന��േമാ:

(എ) കി�ബി നട�ിലാ�� പ�തിക�െട അവേലാകനം എ�കാരമാണ് നട��െത�ം അതിനായി

ഏത് ഏജ�സിെയയാണ് �മതലെ���ിയി��െത�ം െവളിെ���േമാ;

(ബി) ��ത അവേലാകന�ിനായി  31.10.2019  വെര കി�ബി എ�് �ക െചലവഴി�െവ�്

അറിയി�ാേമാ;

(സി) കി�ബി പ�തിക�െട േ�ാജ�് അൈ�സ�  േജാലിക�  െടറനസ് എ� �ാപനം

നട��െ��ി� ��ത �ാപനെ� എ�കാരമാണ് െതരെ���െത�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) കി�ബി േ�ാജ�ക� അൈ�സ് െച��തി�� സാേ�തിക മികവ് െടറന�ിന് ഉേ�ാെയ�്

അറിയി�ാേമാ?

വ�വസായിക േമഖല�് ആവശ�മായ അടി�ാന സൗകര�ം

*483.�ീ.വി.ഡി.സതീശ�

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

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�വസായിക േമഖല�് ആവശ�മായ അടി�ാന സൗകര�ം ഒ��ിെ�ാ��വാ�  സം�ാന

സ��ാരിന് കഴി��േ�ാ; ഉെ��ി� ഇതിനായി സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) അടി�ാന സൗകര�ം ഒ���തി� ഉ�ായ വീ� വ�ാവസായിക േമഖലയിെല വികസന�ിന്

തിരി�ടിയാ��താ�ം സംരംഭക�  മ�് ദ�ിേണ���  സം�ാന�ളിേല�് േചേ���താ�ം

കെ��ിയി�േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ;

(സി) എ�ി� ഈ സ��ാരിെ� കാലയളവിൽ വ�വസായം ആരംഭി�വാ� വ� ഏെതാെ� വ�കിട

ക�നികളാണ് ��ത സംരംഭം ഉേപ�ി�െത�് െവളിെ���േമാ?

�റിസം േ�ാജ�ക�

*484.�ീ.സി. െക. ശശീ��

�ീമതി �. �തിഭ

�ീ.എസ്.രാേജ��

,, വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം �റിസം വ��ിന് ലഭി� േദശീയ, അ��േദശീയ

�ര�ാര�� ഏെതാെ�െയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം �ഖ�ാപി� �റിസം നയ�ിെ� പരിേ���ം

അറിയി�ാേമാ;



(സി) സം�ാന�ിെ� ൈപ�കം േലാക�ിന് പരിചയെ����തി�ം അേതാെടാ�ം

�േദശവാസിക��് വ�മാനദായകമായ ൈപ�ക �റിസ�ിെ� സാധ�തക�

�േയാജനെ����തി�ം നട�� �വ��നം അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ആ�നിക സാേ�തികവിദ��െട സഹായേ�ാെട വിേനാദസ�ാര വിപണനം കാര��മ�ം

ഫല�ദ�മാ��തിന് നട�� �വ��ന�� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ഇ) വിവിധ �റിസം േ�ാജ�ക�  സമയബ�ിതമായി ���ിയാ��തിന് സ�ീകരി� വ��

നടപടിക� എെ�ാെ�െയ�് അറിയി�ാേമാ?

വ�വസായ േ�ാ�ാഹന�ിന് െക.എസ്.ഐ.ഡി.സി.�െട �വ��ന��

*485.�ീ.എ�. വിജയ� പി�

,, എസ്.ശർ�

,, െക.ഡി. �േസന�

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

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വ�കിട വ�വസായ�െള േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് െക.എസ്.ഐ.ഡി.സി.

നട�� �വ��ന�െള�റി�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) സം�ാനം വ�വസായ സൗ�ദമാ�ാ�� പ�തി�െട ഫല�ാ�ി വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(സി) േതാ��ലി� ആരംഭി�� ൈലഫ് സയ�സ് പാ��ിെ� ല���� അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ഇതിെ� ഒ�ാം ഘ��ി� �ാപി�ാ�േ�ശി�� െമഡി�� ഡിൈവസസ് പാ��ിെന�റി�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) പാല�ാട് ജി�യിെല ൈല�് എ�ിനീയറിംഗ് പാ��ിെ� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;  ഇതിെ�

ര�ാംഘ� വികസനം ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ;

(എഫ്) ഫാ�ി�  നി�ം വാ�� �മിയി�  �ാപി�ാ�േ�ശി�� െപേ�ാെകമി��  പാ��ി�

ഫാ�മസ��ി��  േമഖലയിെല എെ�ാെ� പ�തിക�  നട�ാ�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത് എ�്

അറിയി�േമാ?

ൈഹഡ� �റിസം സാധ�തക�

*486.�ീ.േറാഷി അഗ�ി�

,, പി.െജ.േജാസഫ്

,, േമാ�സ് േജാസഫ്

േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ൈഹഡ�  �റിസം വ��് സം�ാനെ� ഡാ�ക�  േക�ീകരി�� �റിസം സാധ�തക�

�േയാജനെ���ി �തിയ പ�തിക��് �പം ന�കിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ന��േമാ;



(ബി) ഇതിെ�റ അടി�ാന�ി�  ഇ��ി ആ��് ഡാം േക�ീകരി�് എെ��ാം �റിസം

സാധ�തകളാണ് പഠനവിേധയമാ�ിയി��ത്; വ��മാ�േമാ;

(സി) സ�ാരിക�െട ��ാേക�മായ ഇ��ി ആ��്ഡാമിെ��ം ��തി രമണീയമായ സമീപ

�േദശ��െട�ം �റിസം സാധ�തക� കണ�ിെല��് വ��വി�യെമാ��� േലസ� േഷാ

സംവിധാനം ഏ�െ���ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഇ-േവ ബി�

*487.�ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�

,, എം. സി. കമ��ീ�

,, മ�ളാം�ഴി അലി

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ-േവ ബി� ഇ�ാെത�ം ബി�ി� ��ിമം കാണി�ം മ�് സം�ാന�ളി� നി�ം േകരള�ിേല�്

ചര�ക� കട�ി നി�തി െവ�ി�് നട��തായി കെ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  നി�തി െവ�ി�് തട��തിനായി സ�ീകരി� നടപടിക�  എെ��ാമാെണ�്

വിശദീകരി�േമാ;

(സി) ��ത നടപടികളി�െട എ�േ�ാളം നി�തി പിരിെ���ാ� കഴി�ി�െ��് അറിയി�േമാ?

ജി.എസ്.ടി. പരിേശാധന കാര��മമാ��തിന് നടപടി

*488.�ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ

,, െക.�േരഷ് ���്

െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�

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

ന��േമാ:

(എ) ജി.എസ്.ടി.യി�  ��വ�ഷെ� അേപ�ി�് ഇ�പ�ിേയഴ് ശതമാനം വ��ന��ാ�െമ�

നിഗമനം യഥാ���മാകാനിട�േ�ാ;  �തീ�ിത വ�മാന�ി��ാകാനിട�� �റവ് ��ബല

ജനവിഭാഗ��െട ഉ�മന�ിനാവി�രി�ി�� ��ധാന പ�തികെള ബാധി�ാനിട�േ�ാ;

(ബി) ജി.എസ്.ടി.  വാ�ഷിക റിേ��  പരിേശാധന കാര��മമാ��തിന് സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�

അറിയി�ാേമാ;  �റ� നി�് സം�ാനേ��് െകാ�വ�� ചര�ക�െട ഇ-േവ ബി�

പരിേശാധന കാര��മമാ��തിന് സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�  എെ�ാെ�യാെണ�്

അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഇ�േവാ�സ് മാ�ിംഗി� േവ� േസാ�് െവയ�  ത�ാറായി�േ�ാ;  നാ�ത് ല��ി�േമ�

വി�വര��ായി�ം ഇ�വെര രജിേ�ഷ� എ��ാ�വെര കെ��ാ� നടപടി സാധ�മാേണാ;

അ�� ഇ�േവാ�സിംഗ് തടയാ� മാ�ഗം ആവി�രി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?



േ����െട അന�ാധീനെ�� �മി

*489.�ീ.�. ആ�. �ദീപ്

,, എ. �ദീ��മാ�

�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി

�ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മലബാ� േദവസ�ം േബാ�ഡിന് കീഴി�� േ�� ജീവന�ാ�െട ശ�ളം ���ിയി�േ�ാ; ശ�ളം

യഥാസമയം ലഭി��ിെ�� പരാതി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) വ�മാനം തീെര �റ� േ���ളിെല ജീവന�ാ�  ദാരി���ിലാെണ�ത് കണ�ിെല��്

അവ�െട �രവ� പരിഹരി�ാ�  വ�മാന�� േ����െട മി�ം �ക െപാ�ഫ�ിേല�്

മാ�ാ�  സാധി�േമാ;  ഇതിനായി മ� േദവസ�ം േബാ��ക��് സമാനമായ തര�ി�

നിയമനി��ാണം ആേലാചി�േമാ;

(സി) �ീപ�നാഭസ�ാമി േ���ിേ���െ�െട സം�ാനെ� വിവിധ േ����െട

അന�ാധീനെ�� �മി തിരി�പിടി�ാ�  േവ� നടപടി സ�ീകരി�ാ�  നി�േ�ശം

ന�കിയി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ?

�റിസം വികസന പ�തിക�

*490.�ീ.െക.ബി.ഗേണഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെ� ൈപ�ക �ാരക�െള സംര�ി��തി�ം അതി�െട �റിസം വികസന�ിെ�

സാധ�തക� ��ി��തി�മായി സ��ാ� നട�ിലാ�ി വ�� പ�തിക� എെ�ാെ�െയ�്

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) �രാതന�ം �ശ��മായ ആരാധനാലയ��െട �ര��ം പവി�ത�ം ആചാര രീതിക�ം

നിലനി��ിെ�ാ�് തീ��ാടന �റിസ�ി�െട അഭി��ി��ാ�വാ� എെ��ി�ം പ�തിക�

ഉേ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�ാേമാ?

വ�ാപാരിക��� വാ�് നി�തി �ടി�ിക േനാ�ിസ്

*491.�ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്

,, എം.ഉ��

,, പി.െക.ബഷീ�

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

മ�പടി ന��േമാ:



(എ) വാ�് നി�തി �ടി�ിക ഇൗടാ��തിനായി വ�ാപാരിക��് ന�കിയ േനാ�ി�കളി�  പിഴവ്

സംഭവി�തായി കെ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�കാരം പിഴവ് സംഭവി�ാ��ായ സാഹചര�ം എ�ാെണ�് വിലയി��ിയി�േ�ാ;

വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

വില�യ��ി� സഹകരണ േമഖല�െട ഇടെപട�

*492.�ീ.അ�പ് േജ�ബ്

,, എം. വി�െസ�്

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

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

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് അവശ� സാധന��െട വില�യ��ി�  ഇടെപ�് സഹകരണ േമഖല

സാധാരണ�ാ��് ആശ�ാസം ന���േ�ാ;

(ബി) ��ത ഇടെപട� വിജയ�ദമാെണ�് വിലയി���േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) ഉ�വ സീസ�കള�ാ� സമയ�ം ക�സ�മ�  െഫഡ് വഴി വിതരണം െച��

സാധന���് സ�ിഡി ന���േ�ാ; ഇെ��ി� അ�ാര�ം പരിഗണി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

വിേനാദസ�ാര നയം

*493.�ീമതി സി.െക. ആശ

�ീ.സി. ദിവാകര�

,, ആ�. രാമച��

,, ജി.എസ്.ജയലാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന വിേനാദ സ�ാരനയം �ഖ�ാപി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇൗ സ��ാരിെ� വിേനാദസ�ാര നയം ഏെതാെ� േമഖലക��ാണ് ഉൗ�� ന��െത�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) വിേനാദസ�ാര നയ�ി� �ഖ�ാപി� കാര��ളി� �ാവ��ികമാ�ിയത് ഏെതാെ�െയ�ം

അവേശഷി��ത് ഏെതാെ�െയ�ം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) വിേനാദ സ�ാരനയ�ിെ� ഭാഗമായി �ഖ�ാപി� സംരംഭകത� ഫ�ിെ� �വ��ന�ിന് ഉട�

നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് അറിയി�ാേമാ?

കാ�ഷിക �ല�വ��ിേതാ��� വ�വസായ��

*494.�ീ.െക.വി.വിജയദാസ്

,, സജി െചറിയാ�



,, കാരാ�് റസാഖ്

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

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ഷിേകാ���ളി� അധി�ിതമായി �ല�വ��ിേതാ��� വ�വസായം ആരംഭി�് വ�വസായ

�േരാഗതിേയാെടാ�ം കാ�ഷിക േമഖല�െട �േരാഗതി �ടി സാധ�മാ�കെയ� ല��േ�ാെട

പ�തിക� നട�ാ�ി വ��േ�ാ;

(ബി) ഇ�േ��ഡ് ൈറസ് െടേ�ാളജി പാ��ക�  �ാപി�ാ�� �വ��ന�ിെ� �േരാഗതി

അറിയി�ാേമാ;

(സി) വില�ക�� േനരി�� റ�� ക�ഷക��്ആശ�ാസേമ�കെയ� ല��േ�ാെട �ഖ�ാപി�ി��

റ��  �ല�വ��ിേതാ�� വ�വസായ സ��യം ആരംഭി�ാ�� �വ��ന�ിെ� �േരാഗതി

അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) േച��ലയി� �ാപി�� െമഗാ�ഡ് പാ��ിെ� ഉേ�ശ��െള�റി�ം അതിെ� നിലവിെല

�ിതിെയ�റി�ം വിശദമാ�ാേമാ?

െച�കിട ൈവദ�േതാ�ാദന രംഗെ� േന�ം

*495.�ീ.ടി.െജ. വിേനാദ്

,, എ.പി. അനി� �മാ�

,, ഷാഫി പറ�ി�

,, ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െച�കിട ൈവദ�േതാ�ാദനരംഗ�് ൈകവരി�ി�� േന�ം എെ�ാെ�യാണ്

എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) െച�കിട ൈവദ�േതാ�ാദന േമഖലയി� �� സ��ാ� ആവി�രി� പ�തിക� എെ�ാെ�യാണ്;

അതി� ഈ സ��ാ� �ട� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ എ�് അറിയി�േമാ;

(സി) ഈ േമഖലയിെല അനാ� ൈവദ�തി േമഖലയി� �തിസ�ി ��ി�െമ�് കെ��ിയി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ൈവദ�േതാ�ാദന പ�തിക�  നട�ിലാ�� തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന���ം സ�കാര�

സംരംഭക��ം േ�ാ�ാഹനം ന��� നയം ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

ക�ാറിക�െട �വ��നം നിയ�ി�ാ� സം��പരിേശാധന

*496.�ീ.പാറ�� അ��

െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��

�ീ.എം.ഉ��

,, പി.െക.അ� റ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) വന���ം വന�ജീവി സേ�ത���ം സമീപം ക�ാറി�് അ�മതി ന�കിയ കാര�ം

പരിേശാധി�േമാ;

(ബി) സം�ാനെ� ക�ാറിക�െട �വ��നം നിയ�ി�ാ�ം നിരീ�ി�ാ�ം അധികാര��

േപാലീസട�ം ആറ് ഏജ�സിക��് സം��പരിേശാധന നട�വാ� കഴി��ിെ�� കാര�ം

പരിേശാധി�േമാ;

(സി) ക�േ�ാള�  ഓഫ് എ�്േ�ാസീ�സ്,  മലിനീകരണ നിയ�ണേബാ�ഡ്,  ജിേയാളജി വ��്,

ആേരാഗ� വ��്,  േപാലീസ്,  റവന� വ��് എ�ിവയിെല ഉേദ�ാഗ�െര സംേയാജി�ി�്

പരിേശാധന നട�വാ� േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ര�ാം കയ� �നഃസംഘടനാ പ�തി

*497.�ീ.ബി.സത��

,, എസ്.ശർ�

,, െക. ദാസ�

,, േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കയ� േമഖല�െട സമ� വികസന�ിനായി ആവി�രി� ര�ാം കയ� �നഃസംഘടനാ പ�തി

�കാരം കയ�  ഉ�പാദന�ി�ം സംഭരണ�ി�ം ഉ�ായ വള�� എ�കാരമാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) കയ�  േമഖലയിെല പര�രാഗത െതാഴി�  സംര�ി��തിേനാെടാ�ം യ�വ��രണം

നട�ാ��തിന് ഇൗ പ�തി �കാരം എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്

അറിയി�ാേമാ;

(സി) കയ�  �നഃസംഘടനാ പ�തി ഉൗ��ിതമാ��തിന് എ�.സി.ഡി.സി.  എെ��ാം

സഹായമാണ് ന�കി വ��െത�് െവളിെ���ാേമാ ;

(ഡി) കയ� വ�വസായ േമഖലയി� �തിയ ഉ�പ��� ആവി�രി�ാനായി എെ��ാം കാര��ളാണ്

പ�തിയി� ഉ�െ���ിയിരി��െത�് അറിയി�ാേമാ?

കയ� േമഖല�െട വികസന�ിനാ�� േക� പ�തിക�

*498.�ീ.വി. േജായി

�ീമതി �. �തിഭ

�ീ.എം. സ�രാജ്

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് കയ�  േമഖല�െട വികസന�ിനായി ആവി�രി�ി�� േക� പ�തിക�

ഏെതാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;



(ബി) കയ� േമഖല�െട നവീകരണ�ം ആ�നികവ�കരണ�ം സാേ�തിക െമ�െ����ം ല��മാ�ി

നട�ാ�ിയി�� കയ� ഉദ�മി േയാജന �കാരം എെ��ാം േക� സഹായ�ളാണ് ലഭി��ത്;

(സി) ഈ േമഖലയിേല�് �തിയ സംരംഭകെര ആക�ഷി�് ��ത�  കയ�  സം�രണ �ണി�ക�

ആരംഭി��തിന് കയ�  വികാസ് േയാജന �കാരം നട�ിവ�� �വ��ന��

വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) �ാമ�േദശ�ളിെല �ീ െതാഴിലാളിക��ായി ആവി�രി�ി�� മഹിളാ കയ� േയാജന �കാരം

എെ��ാം പരിശീലന�ളാണ് ന�കിവ��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

േകരളാബാ�് �ല�� േന���

*499.�ീ.സി. ദിവാകര�

,, െക. രാജ�

,, ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

,, �ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെ� വികസന�ിന് േകരളാബാ�് ഏെതാെ�തര�ി�  ഉപകരി�െമ�്

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) േകരള�ിെല ജന���് േകരളാബാ�് �ലം എെ�ാെ� അധിക േന���  ഉ�ാ�െമ�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) ബാ�ിംഗ് േമഖലെയ സംബ�ി�് ഇേ�ാ�  ജന��  ഏ��ം ��ത�  പരാതിെ��� ഉയ��

േസവന ചാ��ക��ം ഹിഡ� ചാ��ക��ം ബദലായി ഈ ബാ�് ഒ� ജനസൗ�ദ ബാ�ായി

മാ�േമാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) േകരള�ിെ� കാ�ഷിക വികസന�ിന് േകരളാബാ�് ഏെതാെ� വിധ�ി�

സഹായകരമാ�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(ഇ) �ാമീണ ബാ�ിംഗ് േമഖലയി�  നാളി�വെര ൈകവരി�ി�ളള േന���  േകരളാബാ�്

�പീകരി�േ�ാ�ം നിലനി��ാ� കഴി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

ഊ��സംര�ണ �വ��ന��

*500.�ീ.രാ� എ�ഹാം

,, കാരാ�് റസാഖ്

,, എ�. വിജയ� പി�

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

(എ) സം�ാന�് ൈവദ�ത േമഖലയി�  ഊ���മത�ം ഊ�� സംര�ണ�ം ഉറ�

വ���തിന് ഈ സ��ാ� സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) വാണിജ�,  വ�വസായ,  വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന��, വീ�ക�  �ട�ി എ�ാ വിഭാഗം ൈവദ�തി



ഉപേഭാ�ാ�ളി�ം ഊ��സംര�ണ �വ��ന��  േ�ാ�ാഹി�ി��തി�� �പേരഖ

ത�ാറാ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) സം�ാന�് ��തായി നി��ി�� എ�ാ െക�ിട���ം ഊ�� സംര�ണ ബി�ഡിംഗ്

േകാഡ് (ഇ.സി.ബി.സി.) ബാധകമാ�ാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ഊ��സംര�ണ �വ��ന��െട ഭാഗമായി എ�ാ �ധാന േമഖലകളി�ം ഊ�� ഓഡി�ിംഗ്

നി�ബ�മാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

കി�ബി പ�തിക�െട ഓഡി�്

*501.�ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

,, ഐ.സി.ബാല���

,, വി.എസ്.ശിവ�മാ�

�ീമതിഷാനിേമാ� ഉ�ാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബി�് ലഭ�മായ ��വ� പ�തിക�ം സി.ആൻഡ്എ.ജി.�െട 14(1) �കാര�� ഓഡി�ിന്

വിേധയമാ�ാ� സാധി�േമാ; വിശദാംശ�� ന�കാേമാ;

(ബി) സി.എ.ജി നിയമ�ിെല  14 (1) വ��് �കാര�� ഓഡി�് ��ത ക�നി�െട നിയമ�ിന്

അ��തമായിരി�ണെമ�് (subject to the provisions of any law for the time

being) വ��മാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) സ��ാരി�  നി�ം ലഭ�മാ�ിയ �ാ�ം മ� �കക�ം ഒ� സ��ാ�  �ാപനം ത��െട

എ�പ�ിയ�് ശതമാനം െചലവിനായി വിനിേയാഗി��െ��ി�  അ�രം �ാപന��

സി.എ.ജി.നിയമ�ിെല  14  (1)  വ��് �കാരം സി.ആൻഡ്എ.ജി.  ഓഡി�ിന്

വിേധയമായിരി�ണം എ�് സി.എ.ജി. നിയമ�ി� വ�വ�െച�ി�േ�ാ;

(ഡി) ��ത വ�വ� �കാരം എ� വ�ഷ�ി��ി� കി�ബിയി� സി.എ.ജി.നിയമ�ിെല 14 (1)

വ��് �കാര�� ഓഡി�് നട�ാ�� അധികാരം സി.ആൻഡ്എ.ജി. �് ഇ�ാതാ�ം എ�്

വ��മാ�ാേമാ?

എഫ്.ആ�.ബി.എം. ആ�് അ�സരി�� നിയ�ണ��

*502.�ീ.വി.ആ�. �നി� �മാ�

,, ���ര ര�ാകര�

,, ഇ.െക.വിജയ�

,, ഇ.ടി. ൈടസ� മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാല�ളായി സം�ാനം അഭി�ഖീകരി� വ�� േനാ�  �ാ�  റവന� അ�ൗ�ിെല

അസ�ലിതാവ� ല�കരി��തി�ം പരിഹരി��തി�ം സ�ീകരി�� നടപടിക�

വിശദമാ�േമാ;



(ബി) സം�ാന�ിെ� തനത് വ�മാന�ി�നി�ം വികസന �വ��ന���ാവശ�മായ ഫ�്

കെ��� അവ�യിേല�് സം�ാന�ിന് എ�ാനാ�േമാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) സം�ാന�ിെ� വ�മാന�ം വിഭവ സമാഹരണ േശഷി�ം വ��ി�ി��തിന് എെ�ാെ�

നടപടികളാണ് സ�ീകരി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) േക� സ��ാരിെ� എഫ്.ആ�.ബി.എം.  ആ�് അ�സരി�് സം�ാന സ��ാരിേ���

നിയ�ണ�� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ഇ) എഫ്.ആ�.ബി.എം.  ആ�് അ�സരി�� നിയ�ണ��  സം�ാന�ിെ� വികസന�ിന്

ഏെതാെ� തര�ിലാണ് �തിബ�മാ��െത�് വ��മാ�േമാ;

(എഫ്) േക� സ��ാരിെ� വികലമായ നയ��ം ആവ��ി�� �ളയ�ം സം�ാന�ിെ�

സാ��ിക �ിതിെയ എ�മാ�ം പിേ�ാ�ടി�െവ�് വ��മാ�േമാ?

�വാസി നിേ�പ�ി�െട സ�ദ് വ�വ�െയ ചലനാ�കമാ�ാ� നടപടി

*503.�ീ.വി. അ�റഹിമാ�

,, എം. സ�രാജ്

,, േജാ�ജ് എം. േതാമസ്

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ബാ�കളി�� ഒ�രല�ം േകാടിയിലധികം വ�� �വാസി സ�ാദ�ം

നിേ�പമാ�ി�ീ��് സ�ദ് വ�വ�െയ ചലനാ�കമാ�ാ� പരിപാടി�േ�ാ;

(ബി) ബാ�ക�െട ഏകീകരണം സം�ാന�് െപാ�േവ �റവായി�� നിേ�പാ�പാതം ��ത�

�തി�ലമാ�ാനിട�േ�ാ;  ഈ സാഹചര��ി� െക.എസ്.എഫ്.ഇ.െയ ആ�നികീകരി�ക�ം

ശ�ിെ���ക�ം െച�്,  അ�വഴി �വാസി നിേ�പം ആക�ഷി�്,  കി�ബി �േഖന

െപാ�നിേ�പം വ��ി�ി�കെയ� ല��േ�ാെട ആരംഭി� �വാസി ചി�ി വി�ലെ���ി

േകവലെമാ� ചി�ി ക�നിെയ� �ിതിമാ�ാ� നട�� �വ��നം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േകരള ഫിനാ�ഷ�� േകാ��േറഷെ� �വ��നം വി�ലീകരി�് വ�വസായ രംഗ�് ഉേ�ജനം

സാധ�മാ��തിനായി നടപടിെയ��ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

ൈക�റി, ഖാദി േമഖലക�െട വികസനം

*504.�ീ.��ഷ� കട��ി

,, സി.���

,, സി.െക. ഹരീ��

,, �രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ��  സ��ാരിെ� കാല�് ക�� �തിസ�ി േനരി�ി�� ൈക�റി-ഖാദി േമഖലകളി�

ത�ാ��വ�െ��ാം ഏ��ം �റ�ത് ഇ��റ് ദിവസെ� െതാഴി�  ലഭ�മാ�കെയ�

ല��േ�ാെട ഈ സ��ാ�  നട�ാ�ിയ ��  ��ിക��� ൈക�റി �ണിേഫാം പ�തി

െകാ��ായ േന��� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ൈക�റി െതാഴിലാളിക�െട�ം ഖാദി െതാഴിലാളിക�െട�ം മിനിമം േവതനം വ��ി�ി�ാ�

സ�ീകരി� നടപടി അറിയി�ാേമാ;

(സി) �� കാല�ളി� മ�് സം�ാന�ളി� നി�ം മി� �ണി െകാ�വ�് റിേബ�് ൈക�ലാ�ി

യഥാ�� െന�കാ�െട ആ��ല���  ത�ിെയ��ി�� �ിതി അവസാനി�ി�ാ�

കഴി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ൈക�റി കയ�മതി േ�ാ�ാഹി�ി�ാ� പ�തി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

സം�ാന�ിെ� നി�തി വ�മാനം

*505.�ീ.ഇ.െക.വിജയ�

,, െക. രാജ�

�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജി.എസ്.ടി.  നട�ിലാ�ി ര�് വ�ഷ�ിന് േശഷം സം�ാന�ിെ� നി�തി വ�മാനം

�തീ�ിത തല�ിേല�് ഉയ��േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന�ിന് അ�ഹമായ ഐ.ജി.എസ്.ടി വിഹിതം യഥാസമയം ലഭ�മാ��േ�ാ;

വ��മാ�േമാ;

(സി) െച�്േപാ�ക� നി��ലാ�ിയതിന് േശഷം സം�ാനെ� ചര�നീ��ിെ� പരിേശാധന

ഏെതാെ� രീതിയിലാണ് നട��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ചര�ക� ലഭ�മായതി� േശഷം ഇ-േവ ബി�ക� റ�ാ��തി�ളള സാധ�ത നി�തി വ�മാനെ�

ബാധി�െമ�തിനാ� അത് തട��തിന് സ�ീകരി�� മാ���� അറിയി�ാേമാ;

(ഇ) ചര�് നീ�ം നട��തിെല നി�തി െവ�ി�് മെ�െ�ാെ� രീതിയിലാണ് നട��െത�ം

ആയത് തട��തിന് സ�ീകരി�� നടപടിക�ം വിശദമാ�േമാ?

സഹകരണ േമഖല�െട സമ� വികസന�ിനാ�� പ�തിക�

*506.�ീ.ഡി.െക. �രളി

,, െക.വി.അ�� ഖാദ�

,, ആ�ണി േജാ�

,, എം. �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) സം�ാന�് സാ�ഹിക-സാ��ിക വികസന�ി�  നി��ായക പ�വഹി�ക�ം

സാധാരണ�ാ��് ൈക�ാ�ായി മാ�ക�ം െച� സഹകരണ േമഖല�െട സമ�

വികസന�ിനായി ഈ സ��ാ� ആവി�രി� പ�തിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സഹകരണ വാ�ാ േമഖല�െട �ധാന വിഭവ േ�ാത�ായ നിേ�പ സമാഹരണ�ിനായി ഈ

സ��ാ� എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത് എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) സഹകരണ േമഖല നട�ിവ�� ജനേ�മകരമായ �വ��ന��  എെ��ാമാെണ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ജന�െള േ�ഡ ് പലിശ�ാ�െട �ഷണ�ി� നി�ം ര�ി��തിനായി ആവി�രി� ��െ�

�� പ�തി സം�ാനെമാ�ാെക വ�ാപി�ി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ഇ) ��ത പ�തി �കാരം നാളി�വെര എ� �ക �ണേഭാ�ാ���് വിതരണം െച�ി�െ��

കണ�് ലഭ�മാേണാെയ�് അറിയി�ാേമാ?

വ�വസായ വികസന�ി�� �മി ഏെ����

*507.�ീ.എം. രാജേഗാപാല�

,, െജയിംസ് മാത�

,, െക. ദാസ�

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

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വ�വസായ വികസനം സാധ�മാ��തി�േവ�ി �മി ഏെ���ലിന് കി�ബിയി�

നി�് എ� �കയാണ് വിനിേയാഗി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ക�� വിമാന�ാവള�ിെ� സാധ�ത ഉപേയാഗെ���ിെ�ാ�് സമീപ �േദശ�് വ�വസായ

സ��യ��െട �ഹ� �ംഖല ��ി��തിന് പ�തി�േ�ാ; എ�ി� അതിനായി �വ��നം

ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(സി) ���ിയായി വ�� വിഴി�ം അ�ാരാ� �റ�ഖ�ിെ� സാധ�തക� വിനിേയാഗി�െകാ�്

'േ�ാ�് േകാറിേഡാ�' �ാപി�ാ�� പ�തി�് �ാരംഭം �റി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) വിവിധ �ഹത് പ�തിക��ായി കെ��� �മി �ടിെയാഴി�ി�� ഏ��ം പരിമിതെ���ി

ജനസാ�ത �റ� �േദശ�ളായിരി�വാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

ൈവദ�തി ഉ�ാദന-വിതരണ രംഗെ� നവീന ഉദ�മ��

*508.�ീ.എ. എ�. ഷംസീ�

,, ആ�. രാേജഷ്

,, എം. നൗഷാദ്

,, ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ിെല�ിയതിന് േശഷം ��തായി ന�കിയ ൈവദ�തി കണ��

എ�യാണ്; കഴി� സ��ാരിെ� കാല�ം ഈ സ��ാരിെ� കാല�് ഇ�വെര�ം ��ി�

അധിേകാ�ാദനേശഷി എ�െയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് നിലനി��� ഉ�ാദന പരിമിതി�ം �സരണ േശഷി ഗണ�മായി

വ��ി�ി�ാനായ�ം പരിഗണി�് ഇതര സം�ാന�ളി�  െക.എസ്.ഇ.ബി.  ലിമി�ഡ്

താപൈവദ�േതാ�ാദന പ�തി �ാപി��തിെ� സാധ�ത പരിേശാധി��േ�ാ;

(സി) �സരണരംഗം ��ത� ശാ�ീകരി��തിന് �ഗ�� നി�് മാട��റ വെര നവീന സാേ�തിക

വിദ�ാധി�ിതമായ എ�്.വി.ഡി.സി.  ൈല�  നി��ി�� �വ��ന�ിെ� �േരാഗതി

അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ിെല�ിയതിന് േശഷം ഏ�െ���ിയി�ളള �ാ��് മീ��

ഉ�െ�െട�ളള ആ�നിക സാേ�തിക രീതിക�ം ഐ.ടി.  അധി�ിത �വ��ന��ം

അറിയി�ാേമാ?

വിേനാദസ�ാര വികസനം

*509.�ീ.െക. ബാ�

,, െക.വി.അ�� ഖാദ�

,, െക.�. ജനീഷ് �മാ�

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

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിേനാദസ�ാര വികസന�ിെ� അടി�ാന ആവശ��ളി� �ഖ�മായ �ര�ിത�ം ��ി�ം

െവടി��� താമസസൗകര�ം ന�ായമായ നിര�ി�  ലഭ�മാ��െവ�് ഉറ�വ���തിന്

സ��ാ� ഇടെപട� സാധ�മാ��േ�ാ;

(ബി) ഇ�ാര��ി�  െക.�ി.ഡി.സി �െട �വ��നം എ�മാ�ം കാര��മമാെണ�്

വിലയി��ിയി�േ�ാ; ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം െക.�ി .ഡി.സി �െട�ം

ഗ�് ഹൗ�ക�െട�ം �വ��നം െമ�െ����തി�ം മാ���ിംഗ് സംവിധാനം

കാര��മമാ��തി�ം നട�ിയ �വ��ന�� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േകരള �റിസം ഇ��ാ��� ലിമി�ഡ് വഴി നട�� വിേനാദ സ�ാര േക���െട വികസനം

കാര��മമാേണാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഡി.�ി.പി.സി ക�െട �വ��നെ��റി�് വിശദമാ�ാേമാ?

അനധി�ത ൈവദ�ത േവലിക�

*510.�ീ.െക.എ�.എ ഖാദ�

,, മ�ളാം�ഴി അലി

,, എം. സി. കമ��ീ�

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



(എ) കാ�ഷിക വിളക�, ഫാ�ക�  �തലായവ� ��ം േലാഹ��ിക�  ഉപേയാഗി�് േവലി െക�ി

അവയി� ൈവദ�തി കട�ിവി�് ൈവദ�ത േവലിയായി ഉപേയാഗി�� �വണത സം�ാന�്

വ��ി�് വ��ത് ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ജീവഹാനി ഉ�െ�െട�� അപകട��  ഇട�ിെട ഉ�ാ�� സാഹചര��ി�

നിയമവിേധയമ�ാ� ഈ ���ിെ�തിെര ക�ശന നടപടിെയ���തി�ം അവേബാധം

വള��ാ�ം അടിയ�ര നടപടിക� ൈകെ�ാ�േമാ; അറിയി�ാേമാ?

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

തി�വന��രം, െസ��റി,

10-11-2019

�േ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)].


