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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�ി

�റിസം േമഖലയിെല പ�തിക�

*31.�ീ.അനി� അ�ര

,, അ�വ� സാദ�്

,, ഐ.സി.ബാല���

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

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �റിസം േമഖല�െട വള���ായി വ��് ആവി�രി�് നട�ിലാ�� പ�തിക� എെ�ാെ�യാണ്

എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇ��ലം സം�ാന�് എ�� വിേദശ �റി�ക�െട എ��ി�  വ��നവ് വ�ി�േ�ാ;

വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) സം�ാന�് �റിസം പ�തിക�  സമയബ�ിതമായി ആവി�രി�് നട�ിലാ��തി�

വ��ി��ായതായി പറയെ��� പരാജയം �റിസം േമഖലെയ സാരമായി ബാധി�തായി

കെ��ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) അ�ാരാ� �റിസം േക��ളായ േകാവള�ിെ��ം വ��ല�െട�ം േശാച�ാവ� സംബ�ി�

റിേ�ാ��ക�  ��യി�െപ�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ��ത �റിസം േക���െട പരാധീനതക�

സമയബ�ിതമായി പരിഹരി��തിന് എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി�ളളത്;  വിശദാംശം

ന��േമാ?

സാ��ിക �തിസ�ി



*32.�ീ.എം. സി. കമ��ീ�

,, പി.ഉൈബ��

,, െക.എ�.എ ഖാദ�

,, മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനം ��മായ സാ��ിക �തിസ�ി േനരി��േ�ാ;  ഇേ�ാഴെ� സാ��ിക

�ിതി െവളിെ���േമാ;

(ബി) ൈദനംദിന കാര����േപാ�ം �യാസെ��� സാഹചര��േ�ാ; �തിസ�ി�െട കാരണ��

െവളിെ���േമാ;  അവ മറികട�വാ� സ�ീകരി� വ�� നടപടികെളെ��ാമാണ്;  വിശദാംശം

ന��േമാ;

(സി) സാ��ിക െഞ�����ിടയി�ം അനാവശ� െചല�ക�ം വലിയ സാ��ിക ബാധ�ത��

ത�ികകളി�  നിയമന�ം നട�ി ��ത�  സാ��ിക �യാസ��  ഉ�ാ��തായി

ആേ�പ�� നയ�� �ന:പരിേശാധി�േമാ?

അ�യ േ�ാത�കളി� നി�� ഊ�േ�ാ�ാദനം

*33.�ീ.�. ആ�. �ദീപ്

,, െക.��ിരാമ�

,, ഒ. ആ�. േക�

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

(എ) ഊ�� േകരള മിഷെ� ഭാഗമായി അ�യ േ�ാത�കളിൽ നി�� ഊ�േ�ാ�ാദന�ിന്

നൽകി വ�� �ാധാന�െ��റി�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) സ��ം �ര�റ�് സ�ിഡിേയാെട�ം െക.എസ്.ഇ.ബി.�െട സഹായേ�ാെട�ം ൈവദ�തി

ഉ�ാദി�ി�� പ�തിയിൽ �ണേഭാ�ാവ് �ടേ�� വിഹിതെമ�യാണ്; അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത പ�തി ആരംഭി�ി�േ�ാെയ�ം ആദ�ഘ��ിൽ എ� �ണേഭാ�ാ�ളാ��െത�ം

ഉ�ാദന ല��ം എ�യാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) െകൽേ�ാണിെ� പ�ാളി�േ�ാെട സ��ാ�  �ാപന��െട േമൽ�ര �േയാജനെ���ി

സൗേരാ�� ൈവദ�തി ഉ�ാദി�ി�ാ�� പ�തി വി�ലീകരി�ാൻ പരിപാടി�േ�ാെയ�്

അറിയി�ാേമാ;

(ഇ) കാ�ിൽ നി�് ൈവദ�തി ഉ�ാദി�ി�ാൻ അെന��് �േഖന പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം

ലഭ�മാ�ാേമാ?

ധന ഉ�രവാദി� നിയമ�ിെല വ�വ�ക�

*34.�ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�

,, എം.ഉ��

,, എ�. ഷം��ീ�



,, ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) നി�ിത കാലയളവി�  ക�ി ഇ�ാതാ��തി�ം ധന��ി �റ��തി�ം സമയബ�ിത

ല���� നി�േ�ശി�െകാ�� ധന ഉ�രവാദി� നിയമ�ിെല വ�വ�കെള�ാം പാലി�ാ�

കഴിയാ�തിെ� കാരണ�� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സമയബ�ിത ല����  എെ��ാമായി��െവ�ം അവയി�  നിറേവ�ാ�  കഴിയാ�വ

ഏെത�ാെമ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സ��ാ�  െചല�കെള�റി�ം ധനകാര��ിതിെയ�റി�ം എ�്െപ�ി��  അവേലാകന ക�ി�ി

എ� റിേ�ാ��ക� ഈ സ��ാരിന് സമ��ി�ി��്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത റിേ�ാ��ിേ�� സം�ാന�ിെ� ധന��ി �റ��തിനായി എെ��ാം മാ���ളാണ്

നി�േ�ശി�ി��ത്;  ആയത് നട�ിലാ��തിനായി എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�ി��്;

വിശദവിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ?

കിയാലി� സി.ആ�്എ.ജി. ഓഡി�്

*35.�ീ.െക.എം.ഷാജി

െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കിയാ�  വിമാന�ാവള ക�നിയി�  സം�ാന സ��ാരി�ം െപാ�േമഖലാ

�ാപന���മായി എ� ശതമാനം ഓഹരിയാ��ത്; വ��മാ�േമാ;

(ബി) നിലവിെല ഈ ഓഹരിക�  �കാരം ഇത് സ�കാര� ക�നിയെ��ത് േക� ക�നികാര�

മ�ാലയം കിയാലിെന അറിയി�ി�േ�ാ;

(സി) കിയാലി� സി.ആ�്എ.ജി.  ഓഡി�് തട�െ���ിയാ� �ട�നടപടി സ�ീകരി�െമ�് ക�നി

മ�ാലയം അറിയി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

കി�ബി �േഖന�� വികസന �വ��ന��

*36.�ീ.എം. സ�രാജ്

,, േജാ�ജ് എം. േതാമസ്

,, പി.െക. ശശി

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

ന��േമാ:

(എ) േക�സ��ാരിെ� വിേവചനപരമായ നിലപാ�ക�ം വികല നയ��ം ��തി �ര���ം

സം�ാന�ിെ� സ��ഘടനയി� ��ി� ആഘാതം മറികട��തിന് കി�ബി �േഖന��

വികസന �വ��ന��  എ�മാ�ം ഫല�ദമാ�െമ�് �തീ�ി��;  വിശദാംശം

ലഭ�മാ�ാേമാ;



(ബി) ഈ സ��ാരിെ� കാലയളവി��െ� ല��മി� അ�തിനായിരം േകാടി�െട അടി�ാന

സൗകര� വികസനം ���ിയാ��തിന് പ�തി നി�വഹണം ത�രിതെ���ാ�

നടപടിെയ��ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) കി�ബി പ�തി അവേലാകന വിഭാഗ�ിെ� �വ��നം കാര��മമായി നട��േ�ാ;

(ഡി) കി�ബി വഴി�� പ�തി നി��ഹണം �കമറ പര�ി മ�ീഭവി�ി�ാ�� നി�ി�താ�ര��ാ�െട

നീ�ം ഫല�ന�മാ��തിന് ഏ�െ���ിയി�� �താര�തെയ�റി�് വിശദമാ�ാേമാ?

അെസ�ഡ് േകരള 2020

*37.�ീ.���ര ര�ാകര�

,, ആ�. രാമച��

�ീമതി ഗീതാ േഗാപി

�ീ.എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആേഗാള നിേ�പകെര േകരള�ിേല�് ആക�ഷി�ാ�  െകാ�ിയി�  നട�ിയ അെസ�ഡ്

േകരള 2020 സംബ�ി� വിശദാംശ�� അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത സേ�ളന�ി�  ഏെതാെ� തര�ി�� �തിയ നിേ�പ നി�േ�ശ�ളാണ് �േ�ാ�്

വ�െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) �തിയ വ�വസായ സംരംഭ���് സ��ാ� സ�ിഡി അ�വദി�െമ� �ഖ�ാപനം സംബ�ി�

��ത� വിവര�� അറിയി�േമാ;

(ഡി) �ീശാ�ീകരണം ല��മി�് �ീ െതാഴിലാളിക��് ��ഷ�ാേര�ാ�  ര�ായിരം �പ

അധികേവതനം ന�െമ� ��ത സേ�ളന�ിെല �ഖ�ാപനം സംബ�ി� ��ത� വിവര��

ലഭ�മാ�േമാ?

ശബരിമല തീ��ാടനം

*38.�ീ.രാ� എ�ഹാം

�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി

�ീ.െക.�. ജനീഷ് �മാ�

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

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ വ�ഷെ� ശബരിമല തീ��ാടനം പരാതി�് ഇടന�കാെത �ഗമ�ം �ര�ിത�മായി

���ിയാ��തിന് സ��ാ�ം േദവസ�ം േബാ��ം നട�ിയ �െ�ാ����

എെ��ാമായി��െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ശബരിമല മാ���ാ�  ത�ാറാ�ിയി�ിെ��് േക�മ�ി പാ�ലെമ�ിെന അറിയി�തായി വ�

വാ�� ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ശബരിമല മാ���ാനി�� ഏെത�ി�ം പ�തി�്



േക�സ��ാ� സഹായം ന���േ�ാ; മാ���ാ� സംബ�ി� കാര��� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇൗ സ��ാ�  ശബരിമല തീ��ാടനേക��ിെ� വികസന�ിനായി െച� കാര��ളി�

�ധാനമായവ അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ശബരിമല�് മാ�മായി �േത�ക േദവസ�ം േബാ�ഡ് �പീകരി�ണെമ� ��ീം േകാടതി

നി�േ�ശം ��ി�ാനിട�� �ത�ാഘാതെ��റി�് അറിയി�ാേമാ?

േലാ�റി നി�തി ഏകീകരണം

*39.�ീ.െക. രാജ�

�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

�ീ.ജി.എസ്.ജയലാ�

,, എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േലാ�റി നി�തി ഇ�പ�ിെയ�് ശതമാനമാ�ിയ ജി.എസ്.ടി.കൗ�സിലിെ� നടപടി

സം�ാനെ� ഏെതാെ� വിധ�ി� ബാധി�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതര സം�ാന േലാ�റിക� േകരള�ി� വി�ന നട��ത് സം�ാന േലാ�റി�െട വി�നെയ

ബാധി�െമ�തിനാ� ആയത് �തിേരാധി��തിന് സ�ീകരി�� മാ���� വിശദമാ�േമാ;

(സി) േലാ�റി നി�തി ഏകീകരി��ത് അംഗീകരി�ാ� ഇതര സം�ാന േലാ�റികെള നിയ�ി�ാ�

അ�വദി�െമ�് ജി.എസ്.ടി.  കൗ�സി�  ��് ന�ിയി�� വാ�ാനം േനടിെയ���തിന്

ശ�മായ സ���ം െച��േമാ;

(ഡി) േലാ�റി നി�തി ഏകീകരി��ത് േലാ�റി മാഫിയെയ സഹായി��തി�ളള േക��ിെ�

നടപടിയാെണ�് വിലയി���േ�ാ; എ�ിൽ വ��മാ�േമാ?

േകരള ബാ�് ല��മി�� േന���

*40.�ീ.വി. േജായി

,, െക.�േരഷ് ���്

,, സി. െക. ശശീ��

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

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിെ� സ��ഘടനയി�  �േത�കി�് കാ�ഷിക േമഖലയി�ം െച�കിട വ�ാപാര

വ�വസായ േമഖലയി�ം േകരള ബാ�് ല��മി�� േന��� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ബാ�ിെ� ആദ�െ� െപാ�േയാഗം അംഗീകരി� ദ�ശന േരഖ, ബിസിനസ് ല��ം എ�ിവ�െട

വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) സഹകരണ സ�ഭാവം നിലനി��ിെ�ാ�തെ� �ാമ, നഗര �േദശ�ളിെല സാധാരണ�ാ��്

ആ�നിക ബാ�ിംഗ് േസവന��  ലഭ�മാ��തിന് േകരള ബാ�് ല��മി��േ�ാെയ�്



അറിയി�ാേമാ?

െമഡിെസ�് പ�തി

*41.�ീ.ഇ.െക.വിജയ�

,, െക. രാജ�

,, �ഹ�ദ് �ഹസി� പി.

�ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  ജീവന�ാ��ം െപ�ഷ�കാ���� ആേരാഗ� ഇ��റ�സ് പ�തിയായ

െമഡിെസ�ിെ� നിലവിെല അവ� എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) െമഡിെസ�് പ�തി അ��വ�ഷം �നരാരംഭി��തിനായി റീ-െട�ഡ�  നടപടിക�

ആരംഭി�ി�േ�ാ; പ�തിയി� റിലയ�സ് ജനറ� ഇ��റ�സ് ക�നി വീ� വ��ിയത് �ലം

അവെര െട�ഡറി� നി�് മാ�ി നി��േമാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) െമഡിെസ�് പ�തി എ�് �നരാരംഭി�ാ� കഴി�െമ�് െവളിെ���േമാ;

(ഡി) െമഡിെസപ് പ�തിയി� ��ത� ചികി�ക�ം ��ത� ആ�പ�ികെള�ം ഉ�െ�ാ�ി��തിന്

ത�ാറാ�േമാ; വ��മാ�േമാ?

സാ��ിക �ിതി െമ�െ����തിന് നടപടി

*42.�ീ.െക.�േരഷ് ���്

�ീമതി.വീണാ േജാ��്

�ീ.പി.വി. അ�വ�

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

ന��േമാ:

(എ) േക�സ��ാരിെ� െത�ായ സാ��ിക നടപടിക��ലം �തിസ�ിയിലായ സം�ാന�ിെ�

സാ��ിക �ിതി െമ�െ����തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് നി�തി വ�മാനം വ��ി�ി��തിന് എെ��ാം ഊ��ിത നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഈ സാഹചര��ി�  േകരള�ിേല�് കട�വ�� അ��സം�ാന ചര�വാഹന�ളിെല

ഇ-േവ ബി� പരിേശാധന കാര��മമാ�ാ� നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇതിെ� ഭാഗമായി വാഹന പരിേശാധന ��ാഡ് �പീകരി�് പരിശീലനം ന�കിയി�േ�ാ;

അറിയി�േമാ;

(ഇ) അതി��ികളിെല നി��ി� േക��ളി�  ��ത ��ാ�ക�െട �വ��നം ��ണസമയ�ം

ഉറ�ാ�ി െഎ.ജി.എസ്.ടി.  വ�മാന�ി�  കാര�മായ വ��നവ് വ��ാ�  നി�േ�ശം



ന��േമാെയ�് അറിയി�ാേമാ?

ജി.എസ്.ടി. വ��ിെ� �വ��നം കാര��മമാ�ാ� നടപടി

*43.�ീ.പി. ഉ�ി

,, എ. എ�. ഷംസീ�

െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജി.എസ്.ടി.  വ�മാന�ി�  �റ��ായ സാഹചര��ി�  ജി.എസ്.ടി.  യി�  ഉളള ത�ി�ക�

അവസാനി�ി�ാ�  ജി.എസ്.ടി.  വ��ിെ� �വ��നം ��ത�  കാര��മമാ�ാ�

നടപടിെയ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) രജിേ�ഷ�  ബാധ�ത�ളളവരി�  നിരവധി വ�ാപാരിക�  രജിേ�ഷ�  എ��ി�ിെ��ം

രജിേ�ഷ� നട�ിയി�ളളവരി� ഗണ�മായ ഒ� ഭാഗം നി�തി റിേ�� സമ��ി�ി�ിെ���ളള

വാ��ക�െട അടി�ാന�ി� ശ�മായ പരിേശാധന നട�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) വാ�ഷിക റിേ��  സമ��ി��തി�ളള കാലപരിധി വീ�ം വീ�ം േക�സ��ാ�  വ��ി�ി�

ന���ത് പരിേശാധനെയ �തി�ലമായി ബാധി�ാനിട�േ�ാ;

(ഡി) അ�� സം�ാന ചര� നീ��ി�ം ആഭ��ര ചര� നീ��ി�ം ഇ-േവ ബി� പരിേശാധന

ശ�മാ�ാ� സ�ീകരി�ി�ളള നടപടിക� അറിയി�ാേമാ; ഇവ റിേ��ക�മായി താരതമ�ം െച�

പരിേശാധന നട��േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

ആേഗാള നിേ�പകസംഗമം 2020

*44.�ീ.േറാജി എം. േജാ�

,, പി.ടി. േതാമസ്

,, സ�ി േജാസഫ്

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2020 ജ�വരിയി� െകാ�ിയി� ആേഗാള നിേ�പകസംഗമം സംഘടി�ി�തി�െട സം�ാന�്

�തിയ നിേ�പ�� സാധ�മാ��തി�� അ�രീ�ം സംജാതമായി�േ�ാ;

(ബി) ��ത നിേ�പക സംഗമ�ി�െട എ� േകാടി �പ�െട വ�വസായ നിേ�പം സംബ�ി�

ഉറ�കളാണ് ലഭി�ത്; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) �ഖ�മ�ി�െട ഗ�ഫ് യാ�യി� നിേ�പം സംബ�ി�് ഉറ�് ന��കേയാ ധാരണാപ��ി�

ഒ�വ�കേയാ െച� എ� നിേ�പകർ ��ത നിേ�പക സംഗമ�ി� പെ���ക�ം �തിയ

ഉറ�ക� ന��ക�ം െച� എ�റിയി�േമാ;

(ഡി) ഈ സംഗമ�ി�  ലഭി� ഉറ�ക�  സമയബ�ിതമായി �ാവർ�ികമാ��തിന് സർ�ാർ

തല�ി� എെ�ാെ� നടപടികളാണ് ഇതിനകം സ�ീകരി�ി��ത്;



(ഇ) നിേ�പക സംഗമ�ിെല ഉറ�ക� �ാവർ�ികമാ�� പ�ം എ� �തിയ െതാഴിലവസര��

സം�ാന�് ഉ�ാ�െമ�ാണ് ക���െത�് വ��മാ�േമാ?

സം�ാന�ിെ� വ�വസായ വള��

*45.�ീ.�ി.വി.രാേജഷ്

,, എം. സ�രാജ്

,, െക.െജ. മാ�ി

,, കാരാ�് റസാഖ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ��

മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സാ��ികനീതി നിലനി��ിെ�ാ�് വ�േതാതി�  വ�വസായ വള�� ൈകവരി��തിന്

െകാ�ിയി�  സംഘടി�ി� നിേ�പക സംഗമം എ�േ�ാളം �േയാജന�ദമായി�െ��്

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) രാജ�െ� അ�് മിക� നിേ�പക സം�ാന�ളിെലാ�ായി സം�ാനെ�

മാ�ി�ീ��കെയ� ല��ം േന��തിന് സ�ീകരി�ാ�േ�ശി�� നടപടിക�

എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;  െതാഴിലവസര��െട അടി�ാന�ി�  സ�ിഡി�ം

�പരി�രണ ച��ളി� ഇള�ം �ഖ�ാപി�ി�േ�ാ;

(സി) വ�വസായ വികസന�ിന് ആവശ�മായ പ�ാ�ല സൗകര�ം ഒ���തിന് നട��

�വ��ന�� വിശദമാ�ാേമാ?

ഉ�രവാദി� വിേനാദസ�ാരം

*46.�ീ.ആ�. രാമച��

,, സി. ദിവാകര�

,, ഇ.െക.വിജയ�

,, വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പരി�ിതി ���മാ�ം സംര�ി�െകാ�് നാ�കാ�െട പ�ാളി�േ�ാെട�� ഉ�രവാദി�

വിേനാദസ�ാരം ഏെതാെ� തര�ിലാണ് േകരള�ിൽ നട�ിലാ��ത് എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) കാ�ഷിക �ാമീണ േമഖലകളിെല കാ�ക���റേ��് അ�ഭവ��  �ടി േത��

സ�ാരിക��് ഏെതാെ� തര�ി�� വിഭവ�ളാണ് ന��് �േ�ാ�് വ�വാ�

കഴി��െത�റിയി�ാേമാ;

(സി) �ളയം സ ൃ�ി� മാ��െ� മറികട��തിന് ന�െട വിേനാദസ �ാര േമഖല�് കഴി�ി�േ�ാ;

േമഖലയി� ���ണ�വ് �ശ�മായി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) േകരളാ �റിസ�ിെ� വള���ം വ�മാന വ��ന�ം ല��മി�് നട�� �വ��ന��

ഫല�ാ�ിയി� എ��േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?



സം�ാന�ിെ� സാ��ികനില

*47.�ീ.എം. വി�െസ�്

,, വി.എസ്.ശിവ�മാ�

,, െക.സി.േജാസഫ്

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സ��ാരിെ� വ�മാന�ം െചല�ം ത�ി�� െപാ��േ�ട് �ട��

�ിതിയി� അതിന് പരിഹാരം കാ��തിന് നട�ിലാ�ിയ കാര��� എെ�ാെ�യാെണ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സാ��ികനില പരിതാപകരമായതിെന�ട��് ഏ�െ���� �ഷറി നിയ�ണം വികസന

�വ��ന�െള േദാഷകരമായി ബാധി�തായി കെ��ിയി�േ�ാ;

(സി) സാ��ികനില െമ�െ���വാ� 2019-20-� നട�ിലാ�ിയ കാര��� എെ�ാെ�യാണ്;

അത് �തിസ�ി പരിഹരി��തിന് �ണകരമായി�േ�ാ;

(ഡി) അധിക വിഭവ സമാഹരണ�ിനായി നി�തി �ടി�ിക പിരിെ����തിന്  2019-20-െല

ബഡ് ജ�ി� �ഖ�ാപി� സമ� ആംന�ി പ�തി ഫല�ദമായി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

സാ�ഹ��ര�ാ െപ�ഷ� മ�റിംഗ്

*48.�ീ.മ�ളാം�ഴി അലി

,, െക.എ�.എ ഖാദ�

,, പാറ�� അ��

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

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സാ�ഹ��ര�ാ െപ�ഷ� വാ��വ�െട മ�റിംഗ് ���ിയാ�ിേയാെയ�്

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത െപ�ഷ�ക�  വാ��വരി�  എ� ശതമാനം േപ�  മ�റിംഗ് നട�ിയി�െ��്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) അന�ഹെര ഒഴിവാ�കവഴി �തിമാസം എ� �പ ലാഭി�വാ� കഴി�െമ�ാണ് �തീ�ി��ത്;

വിശദവിവരം െവളിെ���േമാ?

സാ��ിക �തിസ�ി മറികട�ാ� നടപടി

*49.�ീ.െക.വി.വിജയദാസ്

,, െജയിംസ് മാത�

,, സി.െക. ഹരീ��



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

ന��േമാ:

(എ) േനാ�നിേരാധനം,  ജി.എസ്.ടി.  �ട�ിയ നടപടികൾ രാജ��ിെ� സ�ദ് വ�വ�െയ

ആശ�ാജനകമായ �ിതിയിേല�് എ�ി�ക�ം അേതാെടാ�ം വില�യ�ം രാജ�െ�

ജന�െള �രിത�ിലാ�ിയിരി�ക�ം െച�ിരി�� സാഹചര��ി�  ജന��െട �രിതം

ല�കരി�ാ� ഏെതാെ� വിധ�ി� ഇടെപ�െ��് വിശദമാ�ാേമാ; സാ��ിക �തിസ�ി

േ�മ പ�തികെള ബാധി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഒ� ല��ി നാ�പ�ി അ�ായിരം േകാടി �പ േകാ��േറ� നി�തിയിളവി�െട�ം

എ�പതിനായിരം േകാടി �പ മാ�� വി�� പാേ�ജാ�ം ��കക��് ലഭ�മാ�ിയ�വഴി

ഖജനാവി��ായ ന�ം സം�ാന�ിെ� നി�തി വിഹിത�ി�  �റ��ാ�ിയത് പ�തി

�വ��ന�െള ബാധി�ാനിട�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) മാ���ിെ� ഫലമായി തന� നി�തിയി�  ഉ�ായ �റ�ം േക��ി�  നി�� നി�തി

വിഹിത�ിെ� �റ�ം റവന� ക�ി വ��ി�ി���ം െപാ�കടെമ��ാ�� അവകാശം

േക�സ��ാ�  നിയ�ി��ം ��ി�� സാ��ിക �തിസ�ി മറികട�ാ�

സ�ീകരി�ാ�േ�ശി�� നടപടിക� അറിയി�ാേമാ?

സാ��ിക �തിസ�ി

*50.�ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ�

,, അനി� അ�ര

,, അ�പ് േജ�ബ്

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

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിെ� സാ��ിക നില അ�ദിനം ��തരമായ �ിതിവിേശഷ�ിേല�്

നീ�കയാണ് എ� ആേ�പം ഗൗരവമായി പരിഗണി�ി�േ�ാ;

(ബി) നി�തി പിരിവിെല പരാജയമാണ് ഈ ��തരമായ �ിതിവിേശഷ�ിേല�് എ�ി�െത�

ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) നിത�നിദാന െചല�ക��ായി േകാടിക�  കടെമ��േ�ാ�ം സ��ാ�  ���ം

അനാവശ�െചല�ക�ം നട�കയാണ്എ�് പറയെ���ത് വ�തയാേണാ;

(ഡി) സാ��ിക �തിസ�ി ��മായ സാഹചര��ിൽ പാ�െചല�ക� നിയ�ി�െകാ�് വികസന

�വ��ന�ളിൽ �� േക�ീകരി�ാൻ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ എ�് െവളിെ���ാേമാ?

ഏകീ�ത വ�വസായ ഉ��ാദന ���

*51.�ീ.േമാ�സ് േജാസഫ്

,, പി.െജ.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) പാല�ാട് �ാപി��തിന് ഉേ�ശി�� ഏകീ�ത വ�വസായ ഉ��ാദന ��റിെ�

വികസനെ��റി�� വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഈ വ�വസായ ��റിന് ഏ� ഏ�� �മിയാണ് ആവശ�മാ��െത�ം ഇത് എവിെട നി�ാണ്

എ��വാ� ഉേ�ശി��െത�ം ഏത് ഏജ�സി വഴിയാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) വ�വസായ ഇടനാഴി എവിെട നി�് എവിേട�ാണ് നി�േ�ശി�െ��ിരി��െത�ം ആയതി�

െകാ�ി ഉ�െ��ി�േ�ാെയ�ം െവളിെ���ാേമാ?

വിേനാദസ�ാര േമഖലയിെല പ�തിക�

*52.�ീ.ആ�ണി േജാ�

,, ബി.സത��

�ീമതി �. �തിഭ

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

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��തി �ര���  ��ി� ആഘാത�െള മറികട�െകാ�് വിേനാദസ�ാര േമഖലയി�

രാജ��് ഒ�ാമെത��തി�� �േരാഗതി ൈകവരി�ാൻ വിപണന�ി�ം അടി�ാന

സൗകര�വികസന േമഖലയി�ം നട�ിയ �ധാന �വ��ന�െള�റി�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) വിേനാദസ�ാര വ�വസായ�ിെ� സ�ഫല�� �ാമീണ േമഖലയിേല� �ടി എ�ി��തിന്

ഓേരാ �േദശ�ിെ��ം സാധ�ത��സരി�� പ�തിക�  ആവി�രി�ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) േകരളീയ ഭ�ണെ� �ാ�ഡാ�ി വിേദശിക��െ�െട�� വിേനാദസ�ാരികെള

ആക�ഷി��തി�േ�ശി�െകാ�� എ�ിക് �സീ� പ�തിെയ�റി�് വിശദമാ�ാേമാ; പ�തി

�ാവ��ികമായി�േ�ാ; േഹാം േ�കെള േ�ാ�ാഹി�ി�ാ� പരിപാടി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

�ര�റ സൗേരാ�� പ�തി

*53.�ീ.എം.ഉ��

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

(എ) �ര�റ സൗേരാ�� പ�തി�െട ഭാഗമായി ഏെത�ാം ക�നിക�മായാണ് െക.എസ്.ഇ.ബി.

കരാ� ഒ�െവ�ത്;

(ബി) �ര�റ�് േസാളാ� പാന� �ാപി��വെര െതരെ���ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) എ��ത� ��ത പ�തി നിലവി� വ�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

െപാ�േമഖലാ �ാപന��െട സ�കാര�വ��രണം

*54.�ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി

,, െക. ആ�സല�



,, സി.���

,, സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) രാജ�െ� െപാ�േമഖലാ�ാപന�െള സ�കാര�വൽ�രി�� േക�നയ�ിെ� ഭാഗമായി

മഹാര� ക�നികളിെലാ�ായ െകാ�ി� റിൈഫനറി ��വില�് ൈകമാറാ� േക� സ��ാ�

എ��ി�� തീ�മാനം സം�ാന താ�ര�െ� എ�െനെയ�ാം ബാധി�ാനിട�െ��്

വിലയി��ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ നീ��ി�  നി�ം പി�ാറാ�  േക� സ��ാരിേനാട് ആവശ�െ��ി�േ�ാ;  എ�ിൽ ഈ

വിഷയ�ിൽ േക�സർ�ാരിെ� �തികരണം എ�ായി��െവ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) േക� നയ�ിന് ബദലായി സാ��ിക ��ി��ക��ിടയി�ം സം�ാന�് െപാ�േമഖലാ

�ാപന�െള ശാ�ീകരി��തിനായി സം�ാന സ��ാ� സ�ീകരി� വ�� �വ��ന��

വിശദമാ�ാേമാ?

വ�വസായ സംരംഭ��െട േ�ാ�ാഹനം

*55.�ീ.വി.െക.�ശാ�്

,, എ. �ദീ��മാ�

,, െക.വി.അ�� ഖാദ�

,, എം. നൗഷാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ��

മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ിെല�ിയേശഷം ര� ല�േ�ാളം േപ��് െതാഴി�  ന�കാ�

കഴി�� തര�ി� അ��ിര�ായിരേ�ാളം വ�വസായ �ാപന�� �ട�ാ� സാധ�മായ

വിധ�ി� വ�വസായ സംരംഭ�െള േ�ാ�ാഹി�ി�ാ� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �വ� നാടയി�  ���ി അനാവശ� തട�ം ��ി��ത് ഒഴിവാ�ി വ�വസായ നിേ�പം

േ�ാ�ാഹി�ി�ാ� ഫല�ദമായ നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) സംരംഭ�� ആരംഭി�ാ� ഉേ�ശി��വ��ായി തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ളി� െഹ��്

െഡ�് �പീകരി��തി�ം സംരംഭകത� േ�ാ�ാഹന�ിന് പരിശീലന പരിപാടിക�

വി�ലീകരി��തി�ം സാ��ിക പി�ണ�ാ�� മാ��നി�േ�ശ��  ന���തി�ം

പരിപാടി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

െെവദ�തേസവന��െട നിലവാരം ഉയ��ാ� പ�തി

*56.�ീ.െക. ദാസ�

,, ബി.സത��

,, രാ� എ�ഹാം

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



(എ) സം�ാന�് സ���െെവദ�തീകരണം സാ��മാ�ിയതി��റേമ സമ� േമഖലകളിെല�ം

വികസന�ിനാവശ�മായ �ണേമ��� െെവദ�തി ഉറ�വ���തിനായി ഇൗ സ��ാ�

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

(ബി) െെവദ�തി വിതരണ �സരണ�ംഖല �ര�ിത�ം കാര��മ�മാ�ി �സരണ ന�ം �റ��തിന്

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

(സി) െെവദ�തേസവന�െള അ�ാരാ� നിലവാര�ിേല�് ഉയ���തിനായി എെ��ാം

�തനപ�തികളാണ് ആവി�രി�ി��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) െെവദ�തിേമഖലയി��ാ�� അപകട��  �റ��തിനായി ഇൗ സ��ാ�  എെ��ാം �തന

സംവിധാന�ളാണ് ഏ�െ���ിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

ൈവദ�തി േമഖലയിെല �തിസ�ി പരിഹരി�ാ� നടപടി

*57.�ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ�

,, േജാ�ജ് എം. േതാമസ്

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

(എ) സം�ാനെ� ൈവദ�തി േമഖല അഭി�ഖീകരി�� �ധാന �തിസ�ിക�  തരണം

െച��തിന് ഈ സ��ാ�  സ�ീകരി� വ�� നടപടിക�  എെ�ാെ�യാെണ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േക�സ��ാരിെ� ആേഗാളവ��രണ നയ��െട ഭാഗമായി ൈവദ�തി േമഖലയി�

നട�ാ�ിവ�� സ�കാര�വ��രണ നടപടിക�  സം�ാനെ� വലിയേതാതി�

ബാധി�ാതിരി�ാ� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ാ� സാധി�െമ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) സം�ാന�് ആവശ�മായ ൈവദ�തി�െട ഏറിയ പ�ം സം�ാന�ിന് �റ� നി�ം

വാേ��ി വ�� സാഹചര��ി�  ആഭ��ര ഉ�ാദനം വ��ി�ി��തിന് ഈ സ��ാ�

ആവി�രി�ി�� �തന പ�തിക� എെ�ാെ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ശബരിമല തീ��ാടനം

*58.�ീ.ജി.എസ്.ജയലാ�

,, ചി�യം േഗാപ�മാ�

,, ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

,, വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ശബരിമല തീ��ാടനം �ഗമമാ��തി�ം തീ��ാടക�െട തിര�് �മീകരി��തി�ം

എെ�ാെ� സൗകര��ളാണ് ഏ�െ���ിയിരി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ശബരിമല ദ�ശനം �ഗമമാ��തിന് എെ�ാെ� തര�ി�� ഓ�ൈല� േസവന�ളാണ്

ഏ�െ���ിയി��െത�ം ആയതിന് ലഭി� സ�ീകാര�ത എ�േ�ാളമാെണ�ം അറിയി�ാേമാ;



(സി) തിര�് നിയ�ി��തിന് െവ�ച�� ക� ��ിംഗ് ഫല�ദമാേണാ എ�റിയി�ാേമാ;

(ഡി) േദവസ�ം േസവന�ളായ അ�ം,  അരവണ,  വി�തി,  െന�് �ട�ിയവ ഓ�ൈലനായി െവബ്

േപാ��� �േഖന ��് െച��തിന് അവസരം ഒ��ിയി�േ�ാ എ�് െവളിെ���ാേമാ?

സം�ാന�ിെ� സാ��ിക നില

*59.�ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

,, പി.ടി. േതാമസ്

,, എ.പി. അനി� �മാ�

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

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിെ� സാ��ിക നില വ�ഷം കഴി�േ�ാ�ം ��ത�  �തിസ�ിയിേല�്

നീ��െവ�ത് വ�തയാേണാ എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) മദ�വി�നയി�െട�ം ഭാഗ��റിയി�െട��� വ�മാനം മാ�മാണ് വ�ഷംേതാ�ം

വ��ി��െത��ം മ�് വ�മാന മാ����  �റ�കയാെണ��ം സ��ാ�  ഗൗരവമായി

കണ�ിെല��ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഗ�ഫ് അട��� വിേദശരാജ��ളി� േജാലി െച�� േകരളീയ� സം�ാനേ��് അയ��

�ക വ�ം വ�ഷ�ളി�  �റ�െമ��ം അന�സം�ാന െതാഴിലാളിക�  േകരള�ി�  നി�ം

സ�ാദി�് മ�് സം�ാന�ളിേല�് വ�േതാതി�  �ക െകാ�േപാ��െവ��ം

പരിേശാധനാവിേധയമാ�ിയി�േ�ാ;

(ഡി) സാ��ിക വള�� �രടി�നി��� സാഹചര��ി� നി�തി-നി�തിേയതര വ�മാനം �റ�്

സം�ാനം കടെ�ണിയി�  അകെ��� സാഹചര�ം സ��ാ�  ഗൗരവമായി

കണ�ിെല��ി�േ�ാ;  ഈ �തിസ�ി മറികട��തിന് �ിയാ�കമായ എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വാ� ഉേ�ശി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

സി�ി ഗ�ാസ് പ�തി

*60.�ീ.േറാഷി അഗ�ി�

േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വീ�കളി�  ��തി വാതകം എ�ി�� സി�ി ഗ�ാസ് പ�തി�െട �വ��ന �േരാഗതി

വ��മാ�േമാ;

(ബി) നട� സാ��ിക വ�ഷം ഏെത�ാം ജി�കളി� ഇത് �വ��ന സ�മാ�ാനാണ് സ��ാ�

ഉേ�ശി��ത്;

(സി) ��ത പ�തി�െട നട�ി�ിന് സം�ാന�ിെ� വിഹിതെമ�യാണ്; ഈയിന�ി� ഇ�വെര

എ� �ക െചലവഴി�െവ�് വ��മാ�േമാ?



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

തി�വന��രം, െസ��റി,

27-01-2020

�േ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)].


