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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�ി

�ാ�സ് �ിഡ് പ�തി

*31.�ീ.ഷാഫി പറ�ി�

,, തി�വ�� രാധാ���

,, വി.പി.സജീ��

,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബി വഴി നട�ിലാ�� �ാ�സ് �ിഡ് പ�തിയിെല േകാല�നാട് െെല�സ് പാേ�ജി�

എ�ിേമ�് �ക�െട അ��ിനാല് ശതമാനം അധിക �ക�് ഒ� സ�കാര� ക�നി�് കരാ�

ന�കിയതിെ� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) മ�രാധി�ിത െട�ഡ�കളി�  സം�ാന സ��ാ�  നി��ഷി�ി�ളള നിയമ��

പാലി�െകാ�ാേണാ േകാല�നാട് െെല�സ് പാേ�ജിെ� െട�ഡ�  നടപടിക�

���ിയാ�ിയിരി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;  ഇെ��ി�  ഇതിെ� കാരണ��

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േകാല�നാട് െെല�സ് പാേ�ജിെ� നട�ി�ിനാ�ളള െട�ഡറി� ഏെതാെ� ക�നികളാണ്

പെ���ി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത െട�ഡറി� പെ��� ഏ� ക�നി�ാണ് കരാ� ന�കിയത് എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

��ത ക�നി�് കരാ� ന�കാ�ളള കാരണ�� വിശദമാ�ാേമാ?

വിേനാദസ�ാര േമഖലയി� �ീക�െട പ�ാളി�ം



*32.�ീ.�. ആ�. �ദീപ്

,, ��ഷ� കട��ി

,, ഒ. ആ�. േക�

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

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ത��മാ�ം പേരാ�മാ�ം പതിന�് ല�േ�ാളം േപർ െതാഴിലിനായി ആ�യി��

വിേനാദസ�ാര േമഖലയി� സംരംഭകരാ�ം വിവിധ േസവന�� ന���വരാ�ം �ീക���ടി

പ�ാളി�ം ഉറ�ാ�� തര�ി�ളള പ�തിക� ആവി�രി�ി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഉ�രവാദി� �റിസം മിഷ� ആവി�രി�ി�ളള 'എ�്പീരിയ�സ് എത് നിക് �സി�' പ�തിെയ

�റി�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) വിേനാദസ�ാര വികസന�ിെ� സദ് ഫല�ൾ സ��രി�  േക�ീകരി�ാെത

�േദശവാസികളിേല�് എ�ി�കെയ� ല��േ�ാെട�ളള ഉ�രവാദി� �റിസം മിഷെ�

�വ��നെ��റി�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) വിേനാദസ�ാര വികസന�ിനാവശ�മായ അടി�ാന സൗകര�ം ഒ���തിന് നട�ിവ��

�വ��ന�� എെ��ാെമ�് വിശദീകരി�ാേമാ?

േകരള ബാ�് �പീകരണം

*33.�ീ.ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

,, െക. രാജ�

�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

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

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരളം ആ�ാനമായി ഏ��ം വലിയ ബാ�ാകാ�  േശഷി�� േകരള ബാ�് എ�േ��്

�പീകരി�ാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) റിസ�വ് ബാ�ം നബാ��ം �േ�ാ�വ� എ�ാ നിബ�നക�ം അംഗീകരി�ാേണാ േകരള ബാ�ിന്

അ�മതി ന�കിയിരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സഹകരണ നിയമ�ി�  എെ�ാെ� േഭദഗതികളാണ് േകരള ബാ�ിെ� �പീകരണ�ിന്

േവ�ിവ��ത് എ�റിയി�േമാ;

(ഡി) ��ത ബാ�് നിലവി� വ��തിന് എെ�ാെ� �തിബ���െ��ം ആയത് എ�േ��്

മറികട�ാ� കഴി�െമ�ം വ��മാ�േമാ?

കി�ബിയി� സി.എ.ജി. ഓഡി�്

*34.�ീ.വി.ഡി.സതീശ�

,, വി.ടി.ബ�റാം

,, എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം



മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സ��ാ� �ാപനമായ കി�ബിയി� സി.എ.ജി.�െട സമ� ഓഡി�് നട�ാ��

അ�വാദം ന�കിെ�ാ�് സി.എ.ജി.�് ക�് ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) സ��ാ�  �ാ�ിെ��ം സ�ിത നിധി�െട അടി�ാന�ി�  ലഭ�മാ�ിയ ഗ�ാര�ി�െട�ം

അടി�ാന�ി�  �വ��ി�� കി�ബിയി�  സി.എ.ജി.�െട സമ� ഓഡി�് നട�ാ��

അ�വാദം ന�കാതിരി��തിെ� അടി�ാനം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സി.എ.ജി.  നിയമ�ിെല  20(2)  വ��് �കാരം ഓഡി�് നട�ാ�� അ�മതി

ന�കണെമ�ാവശ�െ��് സി.എ.ജി.  സം�ാന സ��ാരിന് നിരവധി ക�കൾ ന�കിയി�ം

സി.എ.ജി.  നിയമ�ിെല  14  (1)  �കാരം സി.എ.ജി.�് അധികാര�െ��്

വ��ി�ീ��ാ�� സ��ാരിെ� �മം എ�ടി�ാന�ിലാണ് എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

�ാ�സ് �ിഡ് പ�തി�െട �ാധാന�ം

*35.�ീ.രാ� എ�ഹാം

,, എം. സ�രാജ്

,, ഡി.െക. �രളി

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

(എ) �സരണ േശഷി വ��ി�ി��തി�ം കാര��മമാ��തി�ം കി�ബി സഹായേ�ാെട

ആവി�രി�ി�� പതിനായിരം േകാടി �പ�െട �ാ�സ് �ിഡ് പ�തിെയ�റി�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) 2005-�  ആരംഭി��ം �ൻ സ��ാരിെ� കാല�് നി�ലമായ�മായ �ടം�ള�് നി�്

െെവദ�തി എ�ി��തി��  400  െക.വി െെല�  നി��ാണം ഇൗ സ��ാ�  2016-�

�നരാരംഭി�് വിജയകരമായി ���ിയാ�ിയതിെന�ട��് ത��െട ഭരണകാലെ�

അഴിമതി�ം െക�കാര��ത�ം മറയി��തിന് നട�� ആേരാപണ��

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ആവശ�മായ െെവദ�തി�െട എ�പ� ശതമാന�ം സം�ാന�ിന് �റ�നിെ��ിേ��

സാഹചര��ി� �ാ�സ് �ിഡ് പ�തി�െട �ാധാന�ം അറിയി�ാേമാ?

േകരള ബാ�ിെ� �വ��നം

*36.�ീ.�ി.വി.രാേജഷ്

,, െക.വി.അ�� ഖാദ�

,, എം. �േകഷ്

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

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ം ബാ�് �പീകരി�് സഹകരണ േമഖലെയ വികസന�ിെ� അടി�റയാ�കെയ�

ല��േ�ാെട �ഖ�ാപി� േകരള ബാ�ിന് റിസ�വ് ബാ�് അ�മതി ന�കിയി�േ�ാ; എെ�ാെ�

നിബ�നകളാണ് വ�ി��ത്;



(ബി) ആ�നിക േസവന സൗകര���  സാധാരണ�ാരിേല��ടി എ�ി��തിന് േകാ�  ബാ�ിംഗ്

സൗകര���െ�െട സാേ�തിക മിക�� സംവിധാനം ഏ�െ���ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) നിലവി��ായി�� ജി�ാ ബാ�ക��് �വാസി നിേ�പം സ�ീകരി�ാ�  കഴിയാതി��

സാഹചര�ം േകരള ബാ�് �പീകരണേ�ാെട പരി�തമാ�� സാഹചര��ി�

സം�ാന�ിെ� വികസന�ിന് േവഗത �സാധ�മാ��തിന് ഒ�ര ല�ം േകാടിേയാളം �പ

വ�� �വാസി സ�ാദ�ം ആക�ഷി�് നിേ�പമാ�ി മാ�ാ�� തര�ിലാേണാ േകരള ബാ�ിെ�

�വ��നം ല��മാ��െത�് വ��മാ�േമാ?

ൈഹഡ� �റിസ�ിന് �മി

*37.�ീ.പാറ�� അ��

,, പി.െക.അ� റ�്

,, െക.എ�.എ ഖാദ�

,, അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഇ��ി ജി�യിെല െപാ�ടി അണെ��ി� സമീപം െക.എസ്.ഇ.ബി.  �െട ൈകവശ��

ഇ�പ�ി ഒ�് ഏ��  �മി ൈഹഡ�  �റിസ�ിനായി പാ� വ�വ�യി�  ൈകമാ�ം

നട�ിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ആ��ാണ് ന�കിയത്; വ�വ�ക� എെ��ാമാണ്;

(സി) അ�കാരം പാ��ിന് ന���തി� ��് റവന� വ��ിെ� അ�മതി േതടിയി�േ�ാ; വിശദാംശം

അറിയി�േമാ?

�തിയ ൈവദ�ത പ�തിക�

*38.�ീ.പി.ടി. േതാമസ്

,, വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം ��തായി എ� ൈവദ�ത പ�തിക�

ആരംഭി�െവ�ം അത് ഏെത�ാെമ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതി�  എ� പ�തിക�  ���ീകരി�് ൈവദ�തി ഉ��ാദനം ആരംഭി�െവ�ം അത്

ഏെത�ാെമ�ം വിശദമാ�ാേമാ;  അവയി�  നി�ം എ� �ണി�് ൈവദ�തി ഉ��ാദി�ി�ാ�

സാധി�െവ�് െവളിെ���േമാ;

(സി) ൈവദ�തി േബാ�ഡിെ� കീഴി� നി��ാണ �േരാഗതിയി�� ൈവദ�ത പ�തിക�െട വിശദാംശ�ം

അവ എ�േ��് ���ീകരി�ാ� സാധി�െമ�ം വ��മാ�ാേമാ?

ദ�തി 2021 പ�തി



*39.�ീ.സി. െക. ശശീ��

,, �രളി െപ�െന�ി

,, കാരാ�് റസാഖ്

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

(എ) കഴി� വ�ഷ�ം ഈ വ�ഷ�ം ഉ�ായ �ളയസമയ�് ൈവദ�തി കണ��  അതി�തം

�ന�ാപി��തി�ം ചിലയിട�ളി�  �ന��ി��തി�ം െക.എസ്.ഇ.ബി.  നട�ിയ

�ശംസനീയ �വ��ന�� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െക.എസ്.ഇ.ബി. ലിമി�ഡിന് �ളയം ��ി� സാ��ിക ന�ം വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(സി) �ണേമ��� ൈവദ�തി തട�രഹിതമായി എ�ാ ഉപേഭാ�ാ���ം ഉറ�വ��കെയ�

ല��േ�ാെട വിഭാവനം െച�ി�� 'ദ�തി 2021' െ� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഉപേഭാ� േസവനം െമ�െ����തിെ� ഭാഗമായി സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� അറിയി�ാേമാ?

വ�വസായ സംരംഭക��� േസവന��

*40.�ീ.എം. �േകഷ്

,, െക.വി.വിജയദാസ്

,, േജാ� െഫ�ണാ�സ്

,, വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �തിയ വ�വസായ സംരംഭക��ായി സം�ാന�് വ�വസായ അദാല�്

സംഘടി�ി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �തിയ സംരംഭക��് സഹായകരമാ�� രീതിയി�  വ�വസായ വ��ിെല േസവന��

ഏകജാലകമാ�ിയി�േ�ാ എ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) സംരംഭക�െട സാ��ിക ബാധ�തക��് പരിഹാരമായി ഒ��വണ തീ��ാ��

ഏ�െ���ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

കി�ബിയി� സ��� ഓഡി�്

*41.�ീ.പി.െക.അ� റ�്

,, എം.ഉ��

,, പാറ�� അ��

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

ന��േമാ:

(എ) മ�് സ��ാ�  വ��കളി�  െച���േപാെല കി�ബിയിെല പണമിടപാ�ക�  സമയ�മം

നി�യി�് നിയമ�കാര�� നി�ബ�ിത ഓഡി�ിന് വിേധയമാ�ാ� അ�മതി ന�കണെമ�്

സി.ആ�് എ.ജി. സ��ാരിേനാട് ആവശ�െ��ി�േ�ാ;



(ബി) ഈ രീതിയിലാേണാ നിലവി� കി�ബിയിെല ഓഡി�് നട��െത�് അറിയി�േമാ;

(സി) സി.  ആ�് എ.ജി.�െട നി�േ�ശം അംഗീകരി�് കി�ബിയി�  സ��� ഓഡി�് നട�ാ�

സ��ാ� അ�മതി ന�കാ�തിെ� കാരണം െവളിെ���േമാ?

ഇടമ� - െകാ�ി പവ� െെഹേവ

*42.�ീ.ജി.എസ്.ജയലാ�

,, ചി�യം േഗാപ�മാ�

,, ആ�. രാമച��

�ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െെവദ�തേമഖലയി� വ� �തി�ചാ��ിന് ഇടയാ�� ഇടമ�- െകാ�ി പവ�

െെഹേവ ചാ�ജ് െച�ി�േ�ാ; എ�ി� ഇത് സംബ�ി� വിവര�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� നിലവി� വ�േശഷം ഈ പ�തി ���ിയാ��തിന് �േത�ക താ�ര�ം ന�ി

സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത പ�തി ���ിയാ�േ�ാ�  മ�് സം�ാന�ളി�  നി�് ��ത�  െെവദ�തി

എ�ി��തി�� ഇടനാഴി�െട അഭാവം പരിഹരി�െ��േമാ;

(ഡി) �ടം�ളം ആണവ നിലയ�ി�  നി�് േകരള�ി�� വിഹിതം െകാ�വ��ത് ഈ െെല�

�േഖനയാ�േമാ; വ��മാ�േമാ?

പവ� ൈഹേവ പ�തി

*43.�ീ.എസ്.രാേജ��

,, െക.�േരഷ് ���്

,, െക. ദാസ�

,, ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ൻസ��ാരിെ� കാലെ� പവ�ക�ം േലാ�െഷഡിം�ം ഒഴിവാ�ി താ�ാ�� നിര�ി� എ�ാ

വീ�ി�ം �ണേമ��ളള ൈവദ�തി ഉറ�ാ��തി� വിജയി� ഈ സ��ാ� അതിനായി ഉ�ാദന,

�സരണ, വിതരണ േമഖലകളിൽ നട�ിയ �ധാന �വ��ന�� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�ിെ� ൈവദ�തി ആവശ�കത അ�സരി�് �റ� നിര�ി� �റെമനി�് ൈവദ�തി

എ�ി��തി�ം �സരണ ന�ം �റ��തി�ം പവ� ൈഹേവ എ� �േയാജന�ദമാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ േമഖലയിൽ ��സ��ാരിെ� കാല�് നട� അഴിമതി�ം െക�കാര��ത�ം

സ�കാര�വ��രണ �മ��ം മറ� പിടി��തി�ം നിലവിെല സ��ാരിെ� േന�െ�

ഇക��തി�ം നി�ി� താ�ര��ാരായ ചില� നട�� �ഷ് �ചരണം ��യി�െ��ി�േ�ാ?



ഖാദി േമഖല�െട �ന��ാരണം

*44.�ീ.െക.��ിരാമ�

,, സി.���

,, പി. ഉ�ി

,, സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഖാദി േമഖല�െട �ന��ാരണ�ിനായി ഈ സ��ാ� നട�ാ�ിയ പ�തിക� എെ��ാെമ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഖാദി വ���െട വിപണനം വ�ാപി�ി��തിെ� ഭാഗമായി സം�ാനെമാ�ാെക �േത�ക

പരിപാടിക� സംഘടി�ി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം ഖാദി െതാഴിലാളിക�െട മിനിമം �ലി പരി�രി�്

ഉ�രവായി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഖാദി െതാഴിലാളിക��ായി ഇൗ സ��ാ� നട�ാ�ിയ ഇ�കം സേ�ാ��് പ�തി�െട വിശദാംശം

ലഭ�മാ�ാേമാ?

േകാ�യം, േകാല�നാട് ൈല�സ് പാേ��കളിെല എ�ിേമ�്

*45.�ീ.എം. വി�െസ�്

,, െക.സി.േജാസഫ്

,, സ�ി േജാസഫ്

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബി വഴി നട�ിലാ�� �ാ�സ് �ിഡ് പ�തിയിെല േകാ�യം,  േകാല�നാട് ൈല�സ്

പാേ��കളിെല എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ിയത് ഏ� െഷഡ�� ഓഫ് േറ�ിെ� അടി�ാന�ിലാണ്

എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഡി.എസ്.ആ�.-�  െപടാ� വ���െട എ�ിേമ�ക�  െ��ൈല�ം എ�  ആ�് ടി �ം

സമ��ി� െ�ഷ�� േറ�് വ�ാേണാ ത�ാറാ�ിയിരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;  ആെണ�ി�

ഇതിെ� കാരണം െവളിെ���ാേമാ;

(സി) െ��ൈല�ം എ� ആ�് ടി �ം സമ��ി� െ�ഷ�� േറ�് ഉപേയാഗി��ാ�ിയ എ�ിേമ�ക�

ഡി.എസ്.ആ�. മാ�ം ഉപേയാഗി��ാ�� എ�ിേമ�് �കേയ�ാ�  അ�ത്

ശതമാന�ിലധികം ഉയ�� നിര�ിലാണ് എ�ത് ��യിൽെപ�ി�േ�ാ;

(ഡി) ��ത എ�ിേമ�ക��് ൈവദ�തി െറ�േല�റി ക�ീഷെ� അംഗീകാരം ലഭി�ി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ?



ൈവദ�തി അപകട�� ഒഴിവാ�ാ� നടപടി

*46.�ീ.��ഷ� കട��ി

,, രാ� എ�ഹാം

,, ഐ.ബി. സതീഷ്

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

(എ) സം�ാന�് ൈവദ�തി അപകട�� ഒഴിവാ��തിന് എെ��ാം ��ക�ത� നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) കാല�ഴ�ം െച� േപാ�ക�ം ൈല�ക�ം അ�ബ� സാമ�ിക�ം യഥാസമയം മാ�ി

�ാപി��തിന് ക�ശന നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ;

(സി) ൈവദ�തി അപകട�ളി�  െപ�് മരണമട��വ�െട ആ�ിത��് അ�ഹമായ ന�പരിഹാരം

കാലതാമസം �ടാെത ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ?

�ര�റ സൗേരാ�� പ�തി

*47.�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

�ീ.ഇ.െക.വിജയ�

,, വി.ആ�. �നി� �മാ�

,, എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) �ര�റ സൗേരാ�� പ�തി സംബ�ി� വിശദ വിവര�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട ആദ�ഘ� �വ��ന�� ആരംഭി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത പ�തി �കാരം േസാളാ�  പാന�ക�  �ാപി��തിന് വീ�ക�  െതരെ���ത്

ഏെതാെ� മാനദ��� അടി�ാനമാ�ിയാണ് എ�റിയി�േമാ;

(ഡി) ഏെതാെ� േസാളാ� ക�നിക��ാണ് പ�തി�െട കരാ� എ�് വ��മാ�േമാ?

ക�ാറിക�െട �വ��നാ�മതി

*48.�ീ.മ�ളാം�ഴി അലി

,, ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�

,, ടി. വി. ഇ�ാഹിം

,, എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ�� മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈമനിംഗ് ആ�് ജിേയാളജി വ��് മാനദ���  പാലി�ാെത ക�ാറിക��് അ�മതി

ന�ിയി��തായി വിജില�സ് വ��ിെ� പരിേശാധനയി� കെ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) �വ��നാ�മതി ലഭി� പല ക�ാറിക�ം അ�വദി�തിേലെറ �ല�ളി� ഖനനം നട��തായി



ക�പിടി�ി�േ�ാ;

(സി) അനധി�ത ക�ാറി ഇടപാ�ക� അവസാനി�ി�ാ� സ�ീകരി�വ�� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ?

കി�ബി, ക�� എയ�േപാ��് എ�ിവയിെല ഓഡി�്

*49.�ീ. എ� .എ.െന�ി��്

േഡാ.എം. െക. �നീ�

�ീ.െക.എം.ഷാജി

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

ന��േമാ:

(എ) കി�ബി�െട�ം ക��  എയ�േപാ��ിെ��ം കണ�ക�  സി.  ആ�് എ.ജി സമ� ഓഡി�്

നട�ിയാ� അത് നിേ�പക��് െത�ായ സേ�ശം ന��െമ�് ക���േ�ാ;

(ബി) നിലവി� ��ത �ാപന�ളിെല ഓഡി�് എ�കാരമാണ് നട��െത�് അറിയി�േമാ;

(സി) ഈ �ാപന��െട �വ��നം �താര�മാ��തിന് സി.  ആ�് എ.ജി �േഖന സമ�മായ

ഓഡി�് നട�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

കി�ബി പ�തിക�െട നി��ഹണം

*50.�ീ.എം. രാജേഗാപാല�

,, എസ്.ശർ�

,, ഐ.ബി. സതീഷ്

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

ന��േമാ:

(എ) ഓേരാ നിേയാജകമ�ല�ി�ം അ�റ് േകാടിേയാളം �പ�െട വികസന �വ��ന��

നട�കെയ� ല��േ�ാെട നട�� കി�ബി പ�തിക�െട ആവി�രണ�ിേലാ നട�ി�ിേലാ

യാെതാ� പരാതി�ം ഇ�ാതിരി�� സാഹചര��ി� അവ�െ�തിെര ആേ�പം ഉ�യി��ത്

വികസന �വ��നെ� ��ബലെ���കെയ� ല��േ�ാെടയാെണ� കാര�ം പരിേശാധനാ

വിേധയമാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) �ഖ�ാപിത ല��ാ�സരണം പ�തിക� വിശദമായി പരിേശാധി�് അംഗീകാരം ന�കിയ അ�

കാര��മതേയാെട നി��ഹണം �ടി സാധ�മാ��തിന് �േത�േകാേ�ശ� �ാപന��െട

നി��ഹണേശഷി വ��ി�ി�ാ� േവ� ഇടെപട��ാ�േമാ;

(സി) കി�ബിയിെല ധനകാര�-ഭരണ വിഭാഗം, പ�തി അവേലാകന വിഭാഗം, ഇ�െ��� അേതാറി�ി

എ�ിവ�െട �വ��നം വിശദമാ�ാേമാ?

സം�ാന വികസന�ിൽ കി�ബി വഹി�� പ�്



*51.�ീ.സജി െചറിയാ�

,, പി.വി. അ�വ�

,, പി.െക. ശശി

,, േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) രാജ��് സംജാതമായി�� സാ��ിക മാ���ിെ� സാഹചര��ി�ം സം�ാനെ�

സ��ഘടനെയ ചലനാ�കമാ��തി�ം വികസനം സാധ�മാ��തി�ം കി�ബി വഹി��

പ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �വ��ന മിക�ം �താര�ത�ം അ�ാരാ� നിലവാരം �ല��ിയ�വഴി െപാ� വിപണിയി�

നി�് ധനസമാഹരണം സാധ�മാ�ംവിധം മിക� േറ�ിംഗ് ര�ാം വ�ഷ�ം ൈകവരി�ാ�

കി�ബി�് സാധി�ി�േ�ാ;

(സി) കഴി� സ��ാറിെ� അഴിമതി മറ��തിനായി കി�ബിെ�തിെര വ�ാജാേരാപണ��

ഉയ���വ�  കി�ബി വഴി നട�ാ�� ഏെത�ി�ം പ�തി അ�വദി�തിേലാ

�ാവ��ികമാ��തിേലാ ഏെത�ി�ം തര�ി�� ആേ�പം ഉ�യി�ി�േ�ാ എ�്

െവളിെ���ാേമാ;

(ഡി) േദശീയപാത വികസന�ിന് �മി ഏെ����തിന് �ക അ�വദി����െ�െട അടി�ാന

സൗകര�േമഖലയി�ം വിദ�ാഭ�ാസം,  ആേരാഗ�ം,  ൈവദ�തിവിതരണം �ട�ിയ സാ�ഹ� േസവന

േമഖലകളി�ം സം�ാനം രാജ��് �ഥമ �ാനം കര�മാ��തിൽ കി�ബി വഹി� പ�്

വിശദമാ�ാേമാ?

േകരള ബാ�് �പീകരണ വ�വ�ക�

*52.�ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�

,, എം. വി�െസ�്

,, അ�പ് േജ�ബ്

,, അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള ബാ�് �പീകരണ�ിന് ആ�.ബി.െഎ തത��ി� അംഗീകാരം ന�കിയേ�ാ� നി�േ�ശി�

വ�വ�ക� എെ�ാെ�യായി��െവ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത വ�വ�ക� ���േതാതി� നട�ിലാ��തിന് സാധി�ി�േ�ാ;

(സി) ൈലസ�സിംഗ് അേതാറി�ിയായ ആ�.ബി.െഎ ന�കിയ നി�േ�ശ��  മറികട�വാ�

സഹകരണ നിയമ�ി� എെ��ി�ം േഭദഗതി െകാ�വ�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) ഈ േഭദഗതിെയ േചാദ�ം െച�െകാ�് േകരള ൈഹേ�ാടതിയി� െപ�ീഷ�ക� നിലവി��തായി

അറി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) ഇ�മായി ബ�െ�� േക�കളിെല േകാടതി വിധി�് വിേധയമായി�ാേണാ േകരള ബാ�്

�പീകരണ�ിന് ആ�.ബി.െഎ അ�മതി ന�കിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?



വ�വസായ സൗ�ദാ�രീ�ം െമ�െ���ാ� നടപടി

*53.�ീ.വി. അ�റഹിമാ�

,, എ. എ�. ഷംസീ�

,, െക.ഡി. �േസന�

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

മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വ�വസായ സൗ�ദാ�രീ�ം ��ത� െമ�െ����തിന് പ�് േകാടി �പ

വെര �ത��ട�� വ�വസായ��  �ട�ാ�  ����  ൈലസ�േസാ െപ�മിേ�ാ

ആവശ�മിെ��ം അത് ��് വ�ഷ�ി��ി�  േനടിയാ�  മതിെയ�ം

തീ�മാനെമ��ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) വ�വസായ വ��ിെല േസവന�� ��വ� ഏകജാലകമാ��തിന് സ�ീകരി�വ�� നടപടിക�

എെ��ാമാണ്; നിേ�പ േ�ാ�ാഹന ബ�േറാ �പീകരി�ാ�േ�ശി��േ�ാ;

(സി) അടി�ാന സൗകര� വികസന�ിന് കി�ബി വഴി നട�� �വ��ന��, വ�വസായ

ഇടനാഴി�് ലഭി� അംഗീകാരം, �ബായി� വ� നട� സംരംഭക ��ാ� എ�ി�െന നിേ�പകെര

ആക�ഷി�ാ� നട�� �വ��ന�� വിശദമാ�ാേമാ?

സഹകരണ �ാപന��െട ബാ��തക� ഏെ��� നടപടി

*54.�ീ.എം.ഉ��

,, മ�ളാം�ഴി അലി

,, പി.െക.ബഷീ�

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള ബാ�് �പീകരണ�ിെ� ഭാഗമായി ഏെത�ി�ം സഹകരണ �ാപന��െട

ബാ��തക� സ��ാ� ഏെ���ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ �ക വാ�യായി�ാേണാ ന�കിയിരി��െത�ം �ക ഇൗടാ��തിന് സ��ാ� സ�ീകരി�

നടപടിക� എെ��ാെമ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

േകരള ബാ�ിെ� വികസന ല����

*55.�ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ

,, എ. �ദീ��മാ�

�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി

െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) േകരള ബാ�ിെ� വികസന ല���� എെ�ാെ�െയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) സഹകരണ േമഖലെയ സം�ാന വികസന�ിെ� ചാലകശ�ിയാ�� വിധ�ിലാേണാ േകരള

ബാ�ിെ� �വ��നം വിഭാവനം െച�ിരി��ത്; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��കക�െട താ�ര�ാ��ം െപാ�േമഖലാ ബാ�ക�െട ഘടന അഴി�് പണി�െകാ�ിരി��

സാഹചര��ി�  ���  സാ��ിക നയ���ളള ബദലായി �വാസിക�  ഉ�െ�െട�ളള

സാധാരണ�ാ�െട�ം �വജന��െട�ം താ�ര���  സംര�ി�ാ�  പര�ാ�മാ�ംവിധം

താെഴ��ി�  വെര�ളള സഹകരണ സംഘ�െള�ടി ബ�ി�ി�� ആ�നീകരണം

ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

വ�വസായവ�കരണം ത�രിതെ���ാ� നടപടി

*56.�ീ.പി. ഉ�ി

,, എസ്.ശർ�

,, ബി.ഡി. േദവ�ി

,, െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ��

മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയ പാതേയാട് േച��� �േദശ�ളി�  സ�കാര� �ലധനം �ടി ഉപേയാഗെ���ി

വ�വസായ പാ��ക�ം വ�വസായശാലക�ം �ാപി�് വ�വസായവ��രണം ത�രിതെ���ക

എ� ല��േ�ാെട ആവി�രി�ി�� െകാ�ി  -  േകായ���  വ�വസായ ഇടനാഴി�് േക�

സ��ാരിെ� അംഗീകാരം ലഭ�മായ �ിതി�് �ട�  �വ��നം ത�രിതെ���ാ�  നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) പ�തി�െട �ാഥമിക �പേരഖ ത�ാറായി�േ�ാ;  പ�തി വിഭാവനം െച�� േന���

എെ�ാെ�െയ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഫാ�് സം�ാന സ��ാരിന് �ലം വി��ാ�  ത�ാറായ �ിതി�് െകാ�ിയി�  െപേ�ാ

െകമി��  പാ��ം ഫാ�മസ��ി��  പാ��ം �ാപി�ാ�  �ാഥമിക �വ��നം

ആരംഭി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

േകരള ബാ�ി� �വാസി നിേ�പ�ിന് അ�മതി

*57.�ീ.അനി� അ�ര

,, െക.സി.േജാസഫ്

,, സ�ി േജാസഫ്

,, എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സഹകരണ ബാ�ി�  ജി�ാ സഹകരണ ബാ�ക�  ലയി�ി�് േകരള ബാ�്

�പീകരി��തിന് ആ�.ബി.ഐ.�െട അംഗീകാരം ലഭി�ത് ഏെത�ാം നിബ�നക�െട

അടി�ാന�ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ;



(ബി) േകരള ബാ�് നിലവി�  വ��േതാ��ടി നിേ�പക��് ലഭി�� ആ��ല���

എെ�ാെ�യാണ്;

(സി) േകരള ബാ�ി�  �വാസി നിേ�പം സ�ീകരി��തിന് അ�മതി�േ�ാ;  ��ത അ�മതി

ലഭി��തിന് ബാ�് നിലവി�  വ� േശഷ�� ര�് വ�ഷെ� �വ��നം അവേലാകനം

െചേ���േ�ാ;

(ഡി) നിലവി� േകാഴിേ�ാട്, ഇ��ി ജി�ാ സഹകരണ ബാ�കളി� �വാസി നിേ�പം സ�ീകരി�വാ�

ആ�.ബി.ഐ അ�മതി ന�കിയി�േ�ാ;  േകരള ബാ�് നിലവി�  വ��േതാ� �ടി ��ത

ൈലസ�സ് റ�ാ�െ��േമാ;

(ഇ) േകരള ബാ�് നിലവി� വ�േ�ാ� സം�ാനെ� സഹകരണ േമഖല ���മാ�ം ആ�.ബി.ഐ

നിയ�ണ�ി�  ആ�ക�ം അത് �ാഥമിക സഹകരണ സംഘ��  ഇ�് അ�ഭവി��

�വ��നസ�ാത��ം ന�മാ�� സാഹചര�ം ഉ�ാ�േമാെയ�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

വിശദാംശം ന��േമാ?

കി�ബി �വർ�ന�ളിെല �താര�ത

*58.�ീ.എം. സ�രാജ്

,, െക. ആ�സല�

�ീമതി.വീണാ േജാ��്

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

ന��േമാ:

(എ) �ൻസർ�ാരിെ� കാല�് വികസന �വർ�ന�ൾ�് നി�ലാവ� ഉ�ായി��

സാഹചര��ിൽ,  ബജ�ിതര മാ�ഗ�ി�െട ധനസമാഹരണം നട�ി േറാഡ്,  �ടിെവളള

വിതരണം,  െെവദ�തി,  വിദ�ാഭ�ാസം ഉ�െ�െട�ളള സാ�ഹിക-അടി�ാനസൗകര� വികസന

രംഗ�് �തി��ാ��തിന് ആരംഭി� കി�ബി വികസനമാ�കയി�  �താര�ത ഉറ�്

വ���തി�ളള സംവിധാനം വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) വികസന പ�തിക� അ�വദി��തി�ം നട�ാ��തി�ം ��സ��ാരിെ� കാലേ�തി� നി�്

വിഭി�മായി പ�പാതരഹിത�ം �താര��മായി നട�� �വ��ന�െള ��ബലെ���വാ�

ചില�  ധനസമാഹരണ മാ�ഗ�ിെ� േപരി�ം ഓഡി�ിെ� േപരി�ം നട�� അവാ�വ

�ചരണ�െള �റ�കാ�ാ� നടപടിെയ��േമാ;

(സി) ഏ��ം �താര�ത ഉറ� വ��� േസാഷ��  ഓഡി�് സാധ�മാ�ം വിധം ഓേരാ പ�തി�ം

അ�വദി��ം െചലവാ�ിയ�മായ �ക�ം പ�തി നി��ഹണ ഏജ�സി�െട വിവര�ം

ഉ�െ�െട�ളള �ാ�സ് റിേ�ാ��് കി�ബി�െട െവബ് െെസ�ി�  ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാെയ�്

വ��മാ�േമാ?

േകരള ബാ�് �പീകരണ ഉപാധിക�



*59.�ീ.െക.എം.ഷാജി

,, അ�� ഹമീദ് പി.

,, ടി. വി. ഇ�ാഹിം

,, പി.െക.അ� റ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എെ��ാം ഉപാധിക�െട അടി�ാന�ിലാണ് േകരളബാ�ിെ� �പീകരണ�ിന് റിസ�വ്

ബാ�് അ�മതി ന�കിയി�ളളത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) റിസ�വ് ബാ�് നി��ഷി� ഉപാധിക� ��വ� പാലി��തിന് എ� സമയം േവ�ിവ�െമ�ാണ്

ക���ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േകരള ബാ�് �പീകരണ�മായി ബ�െ��് എ� േക�ക� െെഹേ�ാടതിയി� നിലവി��്;

അവ തീ��ാ��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളത് എ�് അറിയി�േമാ?

കാ�ണ� െബനവല�് പ�തി

*60.�ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കാ�ണ� െബനവല�് പ�തി നി��ലാ�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  അതി��

സാഹചര�െമ�ായി��െവ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�് പണം ലഭി��തിനായി നട�ിലാ�ിയ കാ�ണ�,  കാ�ണ� �സ് എ�ീ

േലാ�റികളി�  നി�ം  2018  ജ�വരി �ത�  2019  ��  30  വെര എ�് �കയാണ്

അ�ാദായമായി ലഭി�െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത �കയി� നി�ം ഇൗ കാലയളവി� കാ�ണ� െബനവല�് പ�തി�ായി എ�് �കയാണ്

അ�വദി�െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) സ��ാ�  ഫ�ി�  നി�ം ഇൗ പ�തി�ായി എെ��ി�ം �ക െചലവഴി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�

േലാ�റിയി�  നി�� വ�മാനം െകാ�് മാ�ം നട�ിലാ�ിയി�� പ�തി നി��ലാ�ിയത്

പാവെ�� േരാഗികേളാ�� അനീതിയാെണ� ആേ�പ��തിനാ�  ��ത തീ�മാനം

�നഃപരിേശാധി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

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

തി�വന��രം, െസ��റി,

20-10-2019

�േ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)].


