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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�ി

േകരള ബാ�ിന് അന�സം�ാന ശാഖക�

*181.�ീ.െക.എം.ഷാജി

,, അ�� ഹമീദ് പി.

,, എ�. ഷം��ീ�

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

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള ബാ�ിന് അന�സം�ാന�ളി� ശാഖക� �ട�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) േകരള സഹകരണ സംഘം നിയമം അ�സരി�് േകരളാ േ��് േകാ-ഓ�േറ�ീവ് ബാ�ിന്

അന�സം�ാന�ളി� ശാഖക� �ട�ാ� അ�മതി�േ�ാ;

(സി) േകരള ബാ�ിന് അന�സം�ാന�ളി�  ശാഖക�  �ട��െവ�ി�  ആയത് ഏത്

നിയമ�കാരമാെണ�് െവളിെ���ാേമാ?

�സ് �റിസ�ിെ� വികസനം

*182.�ീമതി �. �തിഭ

�ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ്

,, വി. അ�റഹിമാ�

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

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ിയി�ം വട��  ജി�കളി�ം �സ് �റിസ�ിെ� സാധ�ത കണ�ിെല��് ��ത

�റിസ�ിെ� േ�ാ�ാഹന�ിനായി നട�� �വ��ന�ൾ എെ��ാെമ�് അറിയി�ാേമാ;



(ബി) ഉ�ര മലബാറിേല�് ��ത�  സ�ാരികെള ആക�ഷി�വാ�  ത�ാറാ�ിയി��

പ�തിെയ�റി�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ആല�ഴയി�  വിേനാദസ�ാരിക�മായി േപായ ഹൗസ് േബാ�ിന് തീപിടി�ാനിടയായ

പ�ാ�ല�ി�  ഹൗസ് േബാ�ക�െട ൈലസ�സ് സംബ�ി� പരിേശാധന�ം അവ�െട

�ര�ിതത�ം ഉറ� വ���തി�ം ക�ശന നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ ;

(ഡി) സം�ാനെ� വ�ംകളികെള ലീഗ് അടി�ാന�ി�  സംഘടി�ി���മായി ബ�െ��്

�റിസം വ��് സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

ക�ാറിക�െട �വ��നം

*183.�ീ.���ര ര�ാകര�

�ീമതി ഗീതാ േഗാപി

�ീ.ഇ.െക.വിജയ�

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

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�ാറിക�െട �വ��നം മ�ിടി�ിലി�ം ഉ��െപാ�ലി�ം മ�് ��തി�ര����ം

കാരണമാ��െവ�ത് പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ക�ാറിക�െട �വ��നം പ�ിമഘ��ി�  വിളള�ക�, ഉ��െപാ��, �ഴ വഴിമാറി ഒ�ക�

എ�ിവ�് കാരണമാ�� എ�ത് പഠനവിേധയമാ�ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) പരി�ിതിേലാല �േദശ�ളി� നിലവി� ക�ാറിക� അ�വദി��േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) സം�ാന�് �വ��ി�വ�� അനധി�ത ക�ാറിക�െട �വ��നം

അവസാനി�ി��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

െക.എസ്.ഐ.ഡി.സി.�െട �വ��ന��

*184.�ീ.എസ്.രാേജ��

,, സജി െചറിയാ�

,, െക.�േരഷ് ���്

,, രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ�കാര� നിേ�പകെര സം�ാനേ��് ആക�ഷി��തിന് വിവിധ നടപടിക� സ�ീകരി�ി��

പ�ാ�ല�ി� വ�വസായ േ�ാ�ാഹന ഏജ�സിയായ െക.എസ്.ഐ.ഡി.സി.  വ�വസായ

വികസന�ിന് നട�ിവ�� �ധാന �വ��ന�� എെ��ാമാണ്;

(ബി) േതാ��ലി�  �ാപി�� ൈലഫ് സയ�സ് പാ��ിെ� ഒ�ാംഘ�ം ���ിയായി�േ�ാ;

ര�ാം ഘ��ി�േവ�ി�� �മി ഏെ���� നടപടി�െട �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;

(സി) േച��ല െമഗാ �ഡ് പാ��ിെ� അടി�ാന സൗകര� വികസനം ���ിയായി�േ�ാ;



അ�ബ� വ�വസായശാലക� ആരംഭി�ാ� കഴി�ി�േ�ാ;

(ഡി) റ��  ക�ഷക��് ഏെറ �തീ�േയ�� സിയാ�  േമാഡ�  റ��  ക�നി �ാപി�ാ��

�വ��ന�ിെ� നിലവിെല �ിതി അറിയി�ാേമാ?

സം�ാന�ിെ� െപാ�കടം

*185.�ീ.ജി.എസ്.ജയലാ�

,, ചി�യം േഗാപ�മാ�

,, ആ�. രാമച��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിെ� െപാ�കടം സംബ�ി� വിശദവിവര�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) വാ�ഷിക വികസന പ�തിക��് േവ�ി െപാ�കടം എ���തിന് പകരം നിത�നിദാന

െചല�ക�  േനരി��തിന് േവ�ി കടെമ���ത് സാ��ികമായി ആശ��ളവാ��

�ിതിവിേശഷമേ�െയ�ം ആയത് ആേരാഗ�കരമായ ഒ�ാേണാെയ�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) സം�ാന സ��ാ� 2019-ൽ എ�� വാ�ക� സംബ�ി�ം അവ ഏെതാെ� വിധ�ിൽ

ഉപേയാഗി�െവ�ം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) സം�ാന സ��ാരിെ� കടെമ��ിെ��ം അവ�െട പലിശ നിര�ിെ��ം �മീകരണം

സംബ�ി�ം �ൻവാ�ക�െട�ം �ൻവാ�ാ പലിശ�െട�ം സ��ീസിം�ം തിരി�ട�ം സംബ�ി�്

�മീകരണ�� ഏത് വിധ�ിലാണ് നി��ഹി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) സം�ാന�ിെ� െപാ� കട�ിെ� വള��ാനിര�് �റ��തി�ം െപാ�കടം ആേരാഗ�കരമായി

�േ�ാ�് െകാ�േപാ��തി�ം സ�ീകരി�� നടപടിക� വ��മാ�േമാ?

േക�വാ��ം �ാ�ം െവ�ി�റ� നടപടി

*186.�ീ.െക. ബാ�

�ീമതി.വീണാ േജാ��്

�ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ

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

ന��േമാ:

(എ) പ�തികളി�  വിഹിതം �റ�് സം�ാന�ിെ� െചല�ക�  വ��ി�ി�ക�ം അേതസമയം

തെ� വ�മാനം �റ�ക�ം െച�� േക� സ��ാ� നടപടിക� ��ി�ി�� �തിസ�ി�െട

അടി�ാന�ി�  സം�ാന�ിെ� �േത�ക ആവശ���  പരിഗണി�ണെമ�് കാണി�്

േക�സ��ാരിന് നിേവദനം ന�കിയി�േ�ാ;  അതി�  ഏെത�ാം പ�തിക�  േക�ബജ�ി�

ഉ�െ��ി��്;

(ബി) സം�ാന സ��ാരിെ� വ�മാന േ�ാത�കളി� �ധാനമായവയി� ഒ�ായ േക�വാ��ം



�ാ�ം െവ�ി�റ�ത് ��ി� �തിസ�ി ഘ��ി�ം സാ�ഹ� �ര�,  േ�മ െപ�ഷ�ക�

യഥാസമയം വിതരണം െച�് പാവെ��വ�െട താ�ര�ം പരിര�ി�ാ� നടപടിെയ��ി�േ�ാ;

(സി) ദീ�ഘകാലമായി�ം ജി.എസ്.ടി. െന�് വ��് കാര��മമാ�ാ� സാധി�ാ�ത് വ�ാപാരിക��്

ജി.എസ്.ടി.  വാ�ഷിക റിേ��  സമ��ി�ാ�  കഴിയാെത േപാ��തിന് കാരണമായ കാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) നി�തി നി��യ�ം പരിേശാധന�ം അസാധ�മാ�� �ിതി�് അടിയ�രമായി പരിഹാരം

കാണാ� േക�സ��ാരിേനാട് ആവശ�െ��േമാ; വ��മാ�േമാ?

�ാഥമിക സഹകരണ സംഘ���േമ�� നിയ�ണം

*187.�ീ.അനി� അ�ര

,, അ�പ് േജ�ബ്

,, ഷാഫി പറ�ി�

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

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള ബാ�് യാഥാ���മാ�േ�ാ�  �ാഥമിക കാ�ഷിക സഹകരണ സംഘ�ളിെല

�ിരനിേ�പ���് ന��� ഉയ�� പലിശ നിര�് �റ�� സാഹചര���ാ�േമാ;

(ബി) നിലവി�  സഹകരണ സംഘ��  �ിരനിേ�പ���് എ� ശതമാനം പലിശയാണ്

ന���െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) േകരള ബാ�ിന് റിസ�വ് ബാ�് ൈലസ�സ് ലഭി��തി�െട അതിെല ഘടകമായ �ാഥമിക

സഹകരണ സംഘ�ളി�ം റിസ�വ് ബാ�ിെ� നിയ�ണം ഉ�ാ�വാ� സാധ�ത�േ�ാ;

(ഡി) േകരള ബാ�് യാഥാ���മാ��േതാെട �ാഥമിക സംഘ���് ബാ�് എ� േപര്

ഉപേയാഗി��തിന് എെ��ി�ം നിയ�ണം ഉ�ാ�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

കയ� വ�വസായരംഗെ� ര�ാം �ന:സംഘടന

*188.�ീ.ബി.സത��

,, െക. ദാസ�

,, ആ�. രാേജഷ്

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ിെല�ിയതി� േശഷം കയ�  ഉ�പാദന�ി�  �� മടേ�ാളം

വ��നവ് ��ി�ാ� സാധി�� തര�ി� നട�ിയ �വ��ന�� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �� സ��ാരിെ� കാല�് തക��ടി�ി��തായി ആേ�പ�� കയ� വ�വസായരംഗ�്

ആ�നികീകരണ�ി�െട പര�രാഗതമായി ഈ െതാഴിലി�  ഏ�െ��ി��വെര

സംര�ി�െകാ�് നട�ിയ ര�ാം �ന:സംഘടന�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;



(സി) ചകിരി�െട �ാമം പരിഹരി��തി�ം ഉ�� ൈവവി��വ��രണ�ി�െട വിപണി

വി�ലീകരി��തി�ം ഈ സ��ാ� നട�ിയ �വ��ന�� അറിയി�ാേമാ?

െക.എസ്.എഫ്.ഇ. �വാസി ചി�ി

*189.�ീമതി.വീണാ േജാ��്

�ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ�

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

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.എഫ്.ഇ.�െട �വാസി ചി�ിയി� േച��വ��് െപ�ഷൻ ന���തി�� പ�തി�്

�ട�ം �റി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ��ത െപൻഷ�  പ�തിയി�  അംഗമാ��തി�� മാനദ���

എെ�ാെ�യാെണ�ം പ�തിയി�  അംഗ�ളാ��വ��് എെ��ാം ആ��ല��ളാണ്

ലഭി��െത�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �വാസി ചി�ിയി�  ��ത�  ആ�കെള േച���തിന് െക.എസ്.എഫ്.ഇ.  എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്; വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) �വാസി ചി�ി �ചരണ�ിെ� ഭാഗമായി െക.എസ്.എഫ്.ഇ.  '�വാസി �ാൻഡ് േഡ'  എ�

പരിപാടി നട�ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദ വിവര�� ന��േമാ?

കയറിെ��ം കയ� ഉ����െട�ം വിപണന �വ��ന��

*190.�ീ.െക.�േരഷ് ���്

,, േജാ� െഫ�ണാ�സ്

�ീമതി �. �തിഭ

�ീ.െക.�. ജനീഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് കയറിെ��ം കയ�  ഉ����െട�ം വിപണന �വ��ന��

ശ�ിെ����തി�ം ജന�ിയമാ��തി�മായി എെ��ാം പ�തികളാണ് ആവി�രി�ി��ത്;

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) കയ� േമഖലയി� ഉ�ാദനം െമ�െ����തിന് കയ� സഹകരണ സംഘ�� വഹി�� പ�്

പരിഗണി�് അവ�െട �വ��ന�� ��ത� കാര��മമാ�ാ� എെ��ാം നടപടികളാണ് ഈ

സർ�ാർ സ�ീകരി�ി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) കയറിെ��ം കയ� ഉ�����െട�ം �ദ�ശന�ി�ം വി�ന�മായി സ��ാ� നട�ിവ��

േമളക� ഏെത�ാമാണ്;

(ഡി) കയ�  വികസന വ��് നട�ിയ അ�ാരാ� സംരംഭമായ  'കയ�  േകരള'  ഈ േമഖലയി�

ഉ�ാ�ിയ േന��� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?



ൈഹഡൽ �റിസം പ�തി

*191.�ീ.രാ� എ�ഹാം

,, െക. ബാ�

,, ബി.ഡി. േദവ�ി

,, കാരാ�് റസാഖ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ഡാ�ക�ം അവേയാട�ബ�ി�� �േദശ��ം വിേനാദസ�ാരികെള

ആക�ഷി�ാൻ കഴി��വയായതിനാൽ അവ േക�ീകരി�് ൈഹഡൽ �റിസം പ�തി

നട�ിലാ�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ ഏെത�ാം ഡാ�ക� േക�ീകരി�ാണ് ഈ പ�തി നട�ിലാ��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) വിേനാദസ�ാരികെള ൈഹഡൽ �റിസ�ിേല�് ��തൽ ആക�ഷി��തിനായി ഡാ�കേളാട്

േച��് പരി�ിതി സൗ�ദ പാ��ക�ം �േ�ാ���ം േബാ�ിം�ം സ�ീകരി�ാൻ നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

െന��ഷി േ�ാ�ാഹന�ിന് സഹകരണ േമഖല�െട സഹായ��

*192.�ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�

,, ���ര ര�ാകര�

,, ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

�ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െന��ഷി േ�ാ�ാഹി�ി��തി�ം െന��ാദനം വർ�ി�ി��തി�ം െന�

കർഷകെര സഹായി��തി�മായി സഹകരണ േമഖല എെ�ാെ� സഹായ�ളാണ്

ന���െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) സഹകരണ �ാപന��  െന��ഷി�ായി പലിശരഹിത വാ� ന���േ�ാ;  ഈ

�ാപന�� െന��ഷി�് ഇൻ�റൻസ് പരിര� ലഭ�മാ��േ�ാ;

(സി) �ാഥമിക കാർഷിക വാ�ാ സഹകരണ സംഘ��  െന��ഷി േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി

സ�ീകരി�� നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) കാർഷിക സ�ർ��ണയ വാ�ക�  േദശസാ��ത ബാ�ക�  വിതരണം െച���േപാെല

സഹകരണ ബാ�ക��് വിതരണം െച�ാൻ കഴി��േ�ാ;  ഇെ��ി�  എ�െകാെ��്

വ��മാ�േമാ?

ൈവദ�തി ചാ��് കടി�ിക



*193.േഡാ.എം. െക. �നീ�

�ീ. എ� .എ.െന�ി��്

െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��

�ീ.പി.െക.അ� റ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ൈവദ�തി േബാ�ഡിെ� കഴി� വ�ഷെ� ന�േ��ാ� �ടിയ �ക വ�കിട�ാരി� നി�ം

കടി�ികയായി പിരിെ���ാ�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ൈവദ�തി ചാ�ജ് വ��ി�ി�ാെത ഈ �ക ക�ശനമായി പിരിെ����തിന് എ� നടപടിയാണ്

സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ?

ൈക�റി േമഖല�െട സമ��േരാഗതി�് നടപടി

*194.�ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ്

,, െക. ആ�സല�

െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�

�ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ൈക�റി േമഖല�െട സമ��േരാഗതി�ം ൈക�റി െതാഴിലാളിക�െട സാ�ഹ�

�ര�ിതത��ം ഉറ�വ���തിന് എെ��ാം പ�തികളാണ് നട�ിലാ�ിയി�ളളെത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ൈക�റി ഉ����െട ഉപേയാഗം വ��ി�ി��തി�ം ൈക�റി വിപണി

വി�ലെ����തി�ം എെ��ാം മാ���ളാണ് അവലംബി�ി�ളളത്;

(സി) ൈക�റി സഹകരണസംഘ�െള ശ�ീകരി��തി�ം സഹകരണ സംഘ���് അസം�ത

വ��� സൗജന� നിര�ി� ലഭ�മാ��തി�ം എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളത്;

(ഡി) ൈക�റി േമഖലയിെല െതാഴി�  ൈവദ��ം,  അറിവ്  ,  സാേ�തികത എ�ിവ

െമ�െ����തി�ം ൈക�റി ഉ����െട �ണനിലവാരം ഉയ���തി�ം സ�ീകരി�ി�ളള

നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

ജി.എസ്.ടി. ന�പരിഹാര �ക

*195.�ീ.ഷാഫി പറ�ി�

,, തി�വ�� രാധാ���

,, സ�ി േജാസഫ്

,, വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജി.എസ്.ടി.  ന�പരിഹാരമായി േക�ം ന��വാ�� �ക ന�കാ���ലം സം�ാന�്

സാ��ിക �തിസ�ി ഉ�ായി�േ�ാ;



(ബി) ജി.എസ്.ടി.  വ�മാനം വ��ി�ാ�ത് �ലമാണ് ന�പരിഹാര�ക സമയബ�ിതമായി േക�ം

ൈകമാറാ�ത് എ�ത് വ�തയാേണാ;

(സി) നിലവി� എ� മാസെ� ജി.എസ്.ടി.  ന�പരിഹാര �ടി�ികയാണ് േക�ം ന��വാ��ത്;

ഇത് എ� േകാടി �പ വ�ം; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) 2019-�  ജി.എസ്.ടി.  ന�പരിഹാരമായി േക�ം എ� േകാടി �പയാണ് സം�ാന�ിന്

ന�കിയത്; വിശദമാ�ാേമാ?

ഊ��േമഖലയിെല േക�ാവി�ത പ�തിക�

*196.�ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ

,, പി.വി. അ�വ�

,, �. ആ�. �ദീപ്

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

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

സമയബ�ിതമായി ���ീകരി�ാ� എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി� വ��ത്;

(ബി) �ാമീണ േമഖലയിെല ൈവദ�തി വിതരണ �ംഖല കാര��മമാ��തി�ം �ാമീണ ഭവന��

ൈവദ�തീകരി��തി�ം ആവി�രി� ദീ�ദയാ� ഉപാ��ായ �ാമ േജ�ാതി േയാജന �കാരം എ�

േകാടി �പ േക� സ��ാരി� നി�ം ലഭി�ി��്; വിശദമാ�േമാ;

(സി) �ളയ�ി� ൈവദ�തി കണ�� തകരാറിലായ വീ�കളി� ൈവദ�തി കണ�� ന���തിന്

സൗഭാഗ� പ�തിയി�  ഉ�െ���ി എെ��ാം �വ��ന��  നട�ിയി�െ��്

അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) നഗര �േദശ�ളിെല �സരണ വിതരണ സംവിധാനം ശ�ിെ����തിന് സംേയാജിത

ഊ�� വികസന പ�തി �കാരം നട�� �വ��ന��  ഏത് ഘ��ിലാണ്;

വ��മാ�ാേമാ?

െപാ�േമഖലാ �ാപന��െട �വർ�നം

*197.�ീ.െക. ആ�സല�

,, െജയിംസ് മാത�

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

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��  സ��ാരിെ� കാല�് വ�വസായ വ��ിന് കീഴി�� െപാ�േമഖലാ �ാപന��

ആെകെയ��ാ�  ന��ിലായി�� �ാന�് ഇേ�ാ�  ആെക �വ��ന ലാഭം

േനടാനായി�േ�ാ;  ആെക വി�വരവി�  എ� േന�ം ൈകവരി�ാനായി;  എ� �ാപന��

ലാഭ�ി� �വ��ി���്; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ന��ിലായി�� െപാ�േമഖലാ �ാപന��െട ൈവവിധ�വ��രണ�ി�ം

വി�ലീകരണ�ി�ം നട�ിയ �വ��ന��  അറിയി�ാേമാ;  ത�ഫലമായി എ�



�ാപന�� ലാഭ�ിലാ�കേയാ ന�ം �റ�കേയാ െച�ി��് എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഭാവി വാഹനമായ ഇല�ിക് വാഹന നി��ാണ രംഗ�് �ാ�ി േനടാ�  േകരള

ഓേ�ാെമാൈബ�സിന് സാധ�മായി�േ�ാ;  'നീം ജി'  ആവശ�ാ�സരണം നി��ി�ാ� കഴി��

വിധ�ി� �ാപനെ� ശ�ിെ���ാ� പ�തി�േ�ാ?

ഇല�ിക് വാഹന��െട ചാ��ിംഗ് േ�ഷ�

*198.�ീ.വി.ആ�. �നി� �മാ�

,, സി. ദിവാകര�

�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

,, ഗീതാ േഗാപി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ-െമാബിലി�ി �ചരി�ി��തിനായി സ��ാ�  നട�� �മ��  എെ�ാെ�െയ�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാനെ�ാ�ാെക ഇല�ിക് വാഹന���് ചാ��ിംഗ് ഇ��ാ���  ഒ���തിന്

െക.എസ്.ഇ.ബി.െയ സം�ാന േനാഡ� ഏജ�സിയായി നിയമി�ി�േ�ാ;

(സി) സം�ാന�് ഇല�ിക് വാഹന��  ചാ��് െച��തി�� േ�ഷ�ക�  �ാപി��ത്

സംബ�ി�� നടപടിക�െട �േരാഗതി വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ചാ��ിംഗ് േ�ഷ�ക� എവിെടെയാെ�യാണ് �ാപി��െത�ം അതിന് മാനദ�മാ��

�രപരിധി�ം സംബ�ി� വിവര�� ലഭ�മാ�േമാ?

വ�വസായ സൗ�ദ സം�ാനം

*199.�ീ.െക.എ�.എ ഖാദ�

,, എം. സി. കമ��ീ�

െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��

�ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�വസായ സൗ�ദ റാ�ിംഗി�  21-� �ാന�് നി��� സം�ാനെ� ��നിരയി�

എ�ി��തിന് സ�ീകരി� വ�� നടപടിക� എെ��ാമാണ്;

(ബി) െകാ�ിയി�  നട� നിേ�പക സംഗമ�ി�  എ� വ�വസായ��  ആരംഭി��തി��

നടപടിക� ൈകെ�ാ�; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

ഉ�രവാദി� �റിസം പ�തി

*200.�ീ.വി. േജായി

,, �ി.വി.രാേജഷ്

,, ഒ. ആ�. േക�



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

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാരി�ിതിക ����  ��ി�ാ��ം �േദശവാസികളിേല�് വിേനാദസ�ാര�ിെ�

സ�ഫല�� എ�ി�� രീതിയി� ആവി�രി�ി���മായ ഉ�രവാദി� �റിസം പ�തിയി�െട

എ�േപർ�് �േയാജനം ലഭ�മാ��െവ�തിെ� കണ�് ന�കാേമാ;  എ� ഉ�രവാദി�

�റിസം �ണി�ക� രജി�ർ െച�ി��്;

(ബി) പ�തി വി�ലെ����തിനായി സർ�ാർ െച�ി�� കാര���  എെ�ാെ�െയ�്

അറിയി�ാേമാ; ഉ�രവാദി� �റിസം രംഗെ� �വർ�ന�ിന് എെ�ാെ� അവാർ�ക�ം

�ര�ാര��ം ലഭി�ി��്;

(സി) വിേനാദസ�ാരേക���െട �ചിത��ം വിേനാദസ�ാരിക�െട �ര�ിതത��ം ഉറ�

വ���തി�ം അടി�ാന സൗകര���  െമ�െ����തി�ം സ�ീകരി�വ��

നടപടികെള�റി�് അറിയി�ാേമാ?

കായിക�മതാ മിഷ�

*201.�ീ.�. ആ�. �ദീപ്

,, എ. �ദീ��മാ�

,, വി.െക.�ശാ�്

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

മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� എ�ാ വിഭാഗം ജന���ം മിക� കായിക�മത�ം ന� ആേരാഗ��ം

ഉറ�ാ�കെയ� ല��േ�ാെട ആരംഭി�� കായിക�മതാ മിഷെ� വിശദാംശ��

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��  കായികേമളയി�  മികവ് �ല��� ��ിക��് പരിശീലനം ന�കി അവെര ഭാവി

കായികതാര�ളായി വള��ിെയ��ാ� പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(സി) �തിയ േ�ാ��സ് ��  ആരംഭി�ാ�  തീ�മാനി�ി�േ�ാ എ�ം നിലവി��വ�െട

നിലവാരെ��റി�് പരിേശാധന നട�ിയി�േ�ാ എ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) കായിക പരിശീലന�ിനായി �തിയ അ�ാദമിക� �ാപി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ?

ഉൗ��സംര�ണം ഉറ� വ���തി�� നടപടിക�

*202.�ീ.എം. �േകഷ്

,, എം. സ�രാജ്

,, പി.ടി.എ. റഹീം

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

ന��േമാ:



(എ) സം�ാന�് ഉൗ��സംര�ണം ഉറ� വ���തി�ം ഉൗ���മത

െമ�െ����തി�മായി എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) വീ�ക�, വ�വസായ-വാണിജ��ാപന��, ഓഫീ�ക�, വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന��  �ട�ി

എ�ാ വിഭാഗം െെവദ�തി ഉപേഭാ�ാ�ളി�ം ഉൗ�� സംര�ണ �വ��ന��

േ�ാ�ാഹി�ി��തി�� �പേരഖ ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) സം�ാന�് നി��ി�െ��� എ�ാ െക�ിട���ം ഉൗ�� സംര�ണ ബി�ഡിംഗ് േകാഡ്

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

(ഡി) േമ�േനാ�,  നിരീ�ണ സംവിധാന��  ഏ�െ���ിെ�ാ�് എ�ാ േമഖലകളി�ം ഉൗ��

ഓഡി�ിംഗ് ഘ�ംഘ�മായി നട�വാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ഇ) ഉൗ��സംര�ണം സംബ�ി�ം െെവദ�തി�െട കാര��മമായ ഉപേയാഗം സംബ�ി�ം

െപാ�ജന���് അവേബാധം ന���തിന് എെ��ാം പരിപാടികളാണ് ആ��ണം

െച�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

െെവദ�തി വിതരണരംഗെ� �വ��ന �േരാഗതി

*203.�ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി

,, ഐ.ബി. സതീഷ്

,, ആ�ണി േജാ�

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

ന��േമാ:

(എ) േലാഡ് െഷഡിം�ം പവ�ക�ം ഒഴിവാ��തി�ം സദാസമയം �ണേമ��� െെവദ�തി

ലഭ�മാ��തി�ം ഈ സ��ാ�  നട�ിയ �വ��നം വിജയകരമായി�േ�ാ;  വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) �ട�ി കിട�ി�� ഇടമ�  െകാ�ി പവ�  െെഹേവ യാഥാ���മാ��തിന് ഈ സ��ാ�

നട�ിയ �വ��ന��ം പ�തി െകാ�� േന���ം വിശദമാ�ാേമാ; ആ�നിക സാേ�തിക

വിദ�ാധി�ിതമായ �ഗ��-��� �സരണ ൈലനിെ� നി��ാണ �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;

(സി) �സരണ-വിതരണ ന�ം �റ�ാ�� �വ��ന�ി� െെകവരി�ാനായ േന�ം അറിയി�ാേമാ?

�തിയ അണെ��ക� നി��ി�വാ�� സാധ�താപഠനം

*204.�ീ.പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 2018-� സം�ാന��ായ �ളയ�ിെ� അടി�ാന�ി� േക� ജലക�ീഷ� നട�ിയ

പഠന�ി�  �ളയം നിയ�ി��തിനായി സംഭരണേശഷി �ടിയ ഡാ�ക�െട ആവശ�കത

കെ��ിയി�േ�ാ എ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ഇതിെ� അടി�ാന�ി�  സം�ാന�് ��ത�  അണെ��ക�  നി��ി�വാ��



സാധ�താപഠനം നട�ിയി�േ�ാ;

(സി) ��ത പഠന റിേ�ാ��് ലഭി�ി�േ�ാ;  എവിെടെയാെ� �തിയ ഡാ�ക�  നി��ി�ാെമ�ാണ്

കെ��ിയി��ത്; അതിേ��� േമ�നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാണ്; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) �തിയ ഡാ�ക� നി��ി�േ�ാ� പരി�ിതി�് ക�� ആഘാതം ഉ�ാ��ി�ാെയ� കാര�ം

ഉറ�വ��വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

അന�സം�ാന േലാ�റിക�െട കട�കയ�ം

*205.�ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�

,, എം.ഉ��

,, പാറ�� അ��

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

ന��േമാ:

(എ) ജി.എസ്.ടി.  കൗൺസിൽ േലാ�റി�്  28  ശതമാനം നി�തി നിര�് ബാധകമാ�ിയത്

സം�ാന�ിെ� നി�തി വ�മാനെ� ബാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) അന�സം�ാന േലാ�റിക�െട കട�കയ�ം എ�െന നിയ�ി�ാനാണ് സ��ാ�

ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ?

ൈക�റി േമഖലയിെല �തന പ�തിക�

*206.�ീ.സി.െക. ഹരീ��

,, സി.���

,, പി. ഉ�ി

,, ��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം ൈക�റി േമഖല�െട ഉ�മന�ിനായി ആവി�രി�

�തന പ�തിക� എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െതാഴി�രഹിതരായ �വജന�െള ൈക�റി േമഖലയിേല�് ആക�ഷി��തിന് �വ-വീവ്

പ�തി നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) വീ�ി�  ഒ� തറി പ�തി �കാരം �തിയ തറി വാ��തിന് സ��ാ�  എ� �കയാണ്

ന���െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ൈക�റി േമഖല�െട �ന��ാരണ�ിനായി ഹാ�െട�് �േഖന നട�ിലാ�ി വ�� ൈക�റി

�ര�ാ പ�തി�െട വിശദാംശ�� ന�കാേമാ?

ചര�് േസവന നി�തി



*207.�ീ.ടി.െജ. വിേനാദ്

,, സ�ി േജാസഫ്

,, പി.ടി. േതാമസ്

,, വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ചര�് േസവന നി�തി നട�ിലാ�ിയതി� േശഷം സം�ാന നി�തി വ��ി� െമാ�ം നി�ുതി

വ�മാന�ി� വ��നവ് ഉ�ായി�േ�ാ;

(ബി) ജി.എസ്.ടി. നട�ിലാ�ിയ േശഷം ഓേരാ വ�ഷ�ം ലഭി� വ�മാന�ം വ��ന�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ചര�് േസവന നി�തി നട�ിലാ�േ�ാ�  ഇതിെന�ാ�  ഉയ�� നി�തി വ�മാനം

�തീ�ി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഓേരാ വ�ഷ�ം �തീ�ി� വ�മാനം എ�യായി��െവ�്

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) �തീ�ി� നി�തി വ�മാന വ��നവ് ലഭി�ാതി��ത് നി�തി വ��ിെ� വീ� �ലമാെണ�്

വിലയി���േ�ാ?

േകരള ബാ�് �പീകരണ�ിെ� ഭാഗമാ�� നിയ�ണ��

*208.�ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം

,, മ�ളാം�ഴി അലി

,, പി.ഉൈബ��

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

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള ബാ�് �പീകരണ�ിെ� ഭാഗമായി �വാസി നിേ�പം തിരി� ന�കാ� ജി�ാസഹകരണ

ബാ�ക��് ആ�.ബി.ഐ. നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) സഹകരണ ബാ�കളി�  ഒ� ദിവസം ��ി�ാ�� പണ�ിെ� പരിധി �റ�ി�േ�ാ;

അറിയി�േമാ;

(സി) ഈ നിയ�ണ�� �ലം ഇടപാ�കാ���ാ�� ��ി��ക� ഒഴിവാ��തിന് സ�ീകരി�വ��

നടപടിക� എെ��ാമാണ്; വിശദമാ�േമാ?

സം�ാന�ിെ� വികസന�ി� േകരളബാ�ി�� പ�്

*209.�ീ.അ�പ് േജ�ബ്

,, സ�ി േജാസഫ്

,, അനി� അ�ര

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

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) സം�ാന�ിെ� നാനാ�ഖമായ വികസന�ി�  േകരളബാ�ിന് �ഖ� പ�് വഹി�വാൻ

കഴി�െമ�് വിലയി���േ�ാ;  എ�ി�  അതി�� കാരണ��  എ�ാെണ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�ിെ� വികസന േന��ളി� സം�ാന സഹകരണ ബാ�ി�ം ജി�ാ സഹകരണ

ബാ�ക��ം കാര�മായ �വർ�നം കാ�െവ�വാൻ സാധി�ി��ിെ���െകാ�ാേണാ അവ

ലയി�ി�് േകരള ബാ�് �പീകരി�വാൻ തീ�മാനി�ത്;

(സി) സം�ാന�് നിലനി�ി�� �ീ ടയർ സി�ം ഉേപ�ി�് � ടയർ സി��ിേല�് നീ��ത്

സഹകരണ േമഖല�് എ�കാരം �ണകരമാ�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) േകരള ബാ�് നിലവി� വ��േതാെട കാർഷിക വാ�ക� നിലവി��തിെന�ാ� �റ� പലിശ

നിര�ി�  ക�ഷക��് ന���തിന് സാധി�െമ�് വിലയി���േ�ാ;  എ�ി�

എ�കാരമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

അെസൻഡ് - 2020

*210.�ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അെസൻഡ് - 2020 വ�വസായ സംഗമ�ിെ� ഫലമായി സം�ാന�് ഇ�വെര എ� �തിയ

സംരംഭക� വ�വസായം �ട��തിനായി രജി�� െച�ി��്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) വിേദശ�നി�ം െതാഴിൽ ന�െ��് തിരിെ��ിയ �വാസിക��് സം�ാന�് വ�വസായം

�ട���മായി ബ�െ��് ഏെത�ി�ം തര�ി�� ഇള�ക� അ�വദി�ി�േ�ാ;

(സി) ഇ�ര�ാ�  ആരംഭി�� വ�വസായ സംരംഭ���് �ൻഗണന നൽ��തിന് സ��ാ�

ത�ാറാ�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

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

തി�വന��രം, െസ��റി,

03-02-2020

�േ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)].


