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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-ഇട�രം വ�വസായ��ം സംരംഭ��ം

*181.�ീ.ഒ. ആ�. േക�

�ീമതിവീണാ േജാ��്

�ീ.എം. നൗഷാദ്

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

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െതാഴി�  അവസര��  ��ി��തി�  ഏ��ം ��ത�  സാധ�ത �കടി�ി�� െച�കിട-

ഇട�രം വ�വസായ��െട േ�ാ�ാഹന�ിനായി ഈ സ��ാ�  സ�ീകരി� നടപടിക�െട

ഫലമായി ഇ�ര�ി�� എ� �ാപന�� ആരംഭി�ാ� സാധിെ��ം അ�വഴി ��ി�െ��

െതാഴിലവസര�� എ�യാെണ��� കണ�് ലഭ�മാേണാ;

(ബി) വ�വസായ ആവശ��ി�� �മി�െട ദൗ�ലഭ�ം പരിഹരി��തിന് തേ�ശസ�യംഭരണ

�ാപന��െട പ�ാളി�േ�ാെട നട�� �വ��നം അറിയി�ാേമാ;

(സി) െച�കിട  -  ഇട�രം സംരംഭ���� േ�ാ�ാഹന പ�തിക�  എെ��ാമാണ് എ�്

വ��മാ�േമാ?

േദവസ�ം നിയമന�ളിെല സംവരണം

*182.�ീ.�രളി െപ�െന�ി

,, ആ�. രാേജഷ്

,, ��ഷ� കട��ി

,, സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം



േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജാതി പരിഗണനക��തീതമായി അ�ഹത മാനദ�മാ�ി പ�ികജാതി-

പ�ികേഗാ��ളി�െ��വെര��െ�െട ശാ�ി�ാരായി നിയമി�ാ�ളള വി�വകരമായ

തീ�മാന�ിെ� അടി�ാന�ി� ൈകെ�ാ�ി�ളള നടപടിക� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) രാജ��് ആദ�മായി സാ��ിക പി�ാ�ാവ��െട അടി�ാന�ി�

��ാ�ജാതികളി�െ��വ��് സംവരണം ന�കാ� തീ�മാനി�തിെ�യടി�ാന�ി� േദവസ�ം

റി��്െമ�് േബാർഡ് �േഖന നിയമനം നട�ിയി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േദവസ�ം റി��്െമ�് േബാ�ഡിെ� �വ��നം കാര��മ�ം �താര��മാ��തിന് ഈ

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

ഉ�രവാദി� �റിസം മിഷെ� �വ��നം

*183.�ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ്

,, എം. സ�രാജ്

,, വി. േജായി

,, െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �തിവ�ഷം ���ാറായിരം േകാടിയിലധികം �പ�െട വ�മാന�ം ല��ണ�ിന്

െതാഴിലവസര��ം ഉ� വിേനാദസ�ാര വ�വസായ�ിെ� സ�ഫല��  �ാേദശിക

സ�ഹ�ിന് �ടി ലഭ�മാ�കെയ� ല��േ�ാെട ആവി�രി�ി�� ഉ�രവാദി� �റിസം

മിഷെ� �വ��നം വഴി ൈകവരി�ാനായ േന�ം വിശകലനം െച�ി�േ�ാ;  വിശദാംശം

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഉ�രവാദി� �റിസം മിഷനി� എ� �ണി�ക� രജി�� െച�ി�െ��ം ഇവ�് ന�കി വ��

െപാ�സഹായ�� എെ��ാെമ�ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഇ�രം �ണി�ക�െട �റിസം വിപണന�ിന് ഉ�രവാദി� �റിസം മിഷന് പ�തി�േ�ാ;

വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ?

അപകടരഹിതമായ ൈവദ�തി വിതരണം

*184.�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

�ീ.സി. ദിവാകര�

,, ജി.എസ്.ജയലാ�

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

ന��േമാ:

(എ) അ�ാരാ� നിലവാര�ി�  അപകടരഹിതമായ മാ���ി�െട ൈവദ�തി വിതരണം

െച��തിനായി പ�തിക� ആ��ണം െച�ി�േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ൈവദ�തി വിതരണ�ി��ാ�� തട��� പരിഹരി��തിനായി നിലവി�� ൈല�ക�െട�ം



സബ് േ�ഷ�ക�െട�ം േശഷി ��ിയി�േ�ാ; പ�തിക� വിവരി�േമാ;

(സി) ൈവദ�തി േബാ�ഡ് നട�ിലാ�� പ�തിക��് കി�ബി �ഖാ�രം ലഭി�� ഫ�് ഏെതാെ�

വിധ�ി� ഉപേയാഗി�വ�� എ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇടമ�-െകാ�ി 400 െക.വി. ൈല�, �ന��-മാട��റ എ�്.വി.ഡി.സി. ലി�്, ഉ��ി-ൈമലാ�ി

400 െക.വി. ൈല� എ�ീ പ�തിക�െട �േരാഗതി വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ഉപേഭാ�ാ���് ൈവദ�തി കണ��  ലഭി��തി�� െചലവ് �റ��തിന് ൈവദ�തി

േബാ�ഡ് സ�ീകരി� നടപടിക� വിവരി�േമാ?

വ�വസായ േ�ാ�ാഹന�ിന് നട�ിയ �വ��നം

*185.�ീ.െജയിംസ് മാത�

,, ഐ.ബി. സതീഷ്

,, െക.വി.വിജയദാസ്

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

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആേഗാള, േദശീയ മാ��കാല�ം സം�ാന സ�ദ് വ�വ�െയ മാ��ം �സി�ാതിരി��തിന്

�ധാന പ�വഹി� മിക� വ�വസായ വള�� സാധ�മാ��തി�ം വ�വസായ േ�ാ�ാഹന�ി�ം

ഈ സ��ാ� നട�ിയ �വ��നം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) വ�വസായാ��ല നടപടിക�െട ഭാഗമായ േകായ���-െകാ�ി വ�വസായ ഇടനാഴി

പ�തി�മായി ബ�െ��് �ലം ഏെ����തി�� നടപടിക�െട �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;

(സി) ക�രി�  അ�ാരാ� വിമാന�ാവളം �ാപി�ാ�  കഴി�ത് അ��ല ഘടകമാെയ��്

കയ�മതി േ�ാ�ാഹന ല��േ�ാെട മ��രി� എ�്േപാ��് എ�േ�വ് �ാപി�ാ� നട��

�വ��ന�ിെ� നിലവിെല �ിതി വിശദമാ�ാേമാ?

�വാസി ചി�ി

*186.�ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ�

,, പി.ടി. േതാമസ്

,, വി.ഡി.സതീശ�

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെ� അടി�ാന സൗകര� വികസന�ിനായി പണം സ��പി�വാൻ ആരംഭി� �വാസി

ചി�ി വിജയ�ദമാേണാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിനകം എ� �വാസിക� ��ത ചി�ിയി� രജി�ർ െച�െത�ം അതി� എ� േപർ ചി�ി �ക

അട�് അംഗമാെയ�ം െവളിെ���ാേമാ;

(സി) െക.എസ്.എഫ്.ഇ �വാസി ചി�ിയി�  േച��വർ�് എെ�ാെ� ആ��ല��ളാണ്



ന���െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ചി�ിയി�  നി�� �േളാ�് ഫ�് വഴി കി�ബി േബാ�കളിേല�് ഇതിനകം എ� �ക

സ��പി�വാൻ കഴി�െവ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ഇ) �വാസി ചി�ി നട�ി� വ���തിനായി െക.എസ്.എഫ്.ഇ. �് ഇതിനകം എ�് �ക െചലവ്

വ�െവ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(എഫ്) സർ�ാരിന് ഇ�ാര��ി� ഉ�ായ െചലവ് എ�യാെണ�് െവളിെ���ാേമാ?

ജി.എസ്.ടി. റിേ��ക� ൈവ��തിെ� േപരി�� പിഴ

*187.�ീ.വി.പി.സജീ��

,, സ�ി േജാസഫ്

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േവ�� �െ�ാ���� ഇ�ാെത ജി.എസ്.ടി.  നട�ിലാ�ിയത് �ല�ം െന�് വ��് തകരാ�

ആ��ത് �ല�ം �ത�സമയ�് റിേ��ക� ഫയ� െച�വാ� സാധി�ാെത വ�ാപാര േലാകം

�തിസ�ി േനരി��തായി കെ��ിയി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ജി.എസ്.ടി.  റിേ��ക�  ൈവ��തിെ� േപരി�  ഓേരാ ദിവസ�ം അട�േ�� പിഴ �ക

എ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) 2019 ജ�വരി �ത� ഡിസംബ� വെര�� കാലയളവി� ഈ ഇന�ി� ലഭി� �ക എ�െയ�്

അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) െന�് വ��് തകരാ� �ലമാണ് റിേ��ക� സമ��ി�വാ� ൈവ��െത�ി� പിഴയി� നി�ം

ഒഴിവാ�വാ� എെ��ി�ം വ�വ��േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?

സാഹസിക വിേനാദസ�ാരം

*188.�ീ.മ�ളാം�ഴി അലി

,, പി.ഉൈബ��

,, എ�. ഷം��ീ�

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

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സാഹസിക വിേനാദസ�ാരം േ�ാ�ാഹി�ി�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാെയ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് േദശീയ,  അ��േദശീയ നിലവാര�� സാഹസിക വിേനാദസ�ാര േക���

�ാപി�വാ� ഏെത�ാം �ല�ളാണ് െതരെ���ിരി��ത്;

(സി) ഈ േക��ളിെല �ര� ഉറ�ാ��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വാൻ

ഉേ�ശി��െത�് വിശദമാ�േമാ?



മാ�ഫാ�റിംഗ് േമഖല�െട വികസനം

*189.�ീമതി ഗീതാ േഗാപി

�ീ.���ര ര�ാകര�

,, ജി.എസ്.ജയലാ�

,, �ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  നിലവി�  വ�േശഷം േകരള�ിെല മാ�ഫാ�റിംഗ് േമഖല�െട �ല��ി�

�മാ�ഗതമായി വ��നവ് ഉ�ാ��തിന് സാധി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) േകരള�ിെല മാ�ഫാ�റിംഗ് േമഖലയി�  െതാഴിലാളിക�െട എ�ം പര�രാഗത

വ�വസായ�ളിെല ഘടനാപരമായ ���ളാ�  �റ� വ��തായി കാണെ���ത്

വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) േകരള�ി�  വള��െകാ�ിരി�� ആ�നിക വ�വസായ��  ഏെതാെ�െയ�്

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ബി.പി.സി.എ�.-െകാ�ി റിൈഫനറി�െട വികസന�മായി ബ�െ��� ��ീകരണ െപേ�ാ

െകമി�� ഉ�ാദനേശഷിക�െട വി�ലീകരണം േകരള�ിെല രാസ അ�ബ� വ�വസായ���്

��� �തീ� ന�കിയി�േ�ാ;

(ഇ) വ���, രാസവ���, ഫാ�മസ��ി��സ്, ഫ�ണി��, �വലറി, െമഡി�� ഉപകരണ��

എ�ീ വ�വസായ�� വള�� േരഖെ����േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

ആ�ി വികസന നിധി �കാര�� ���ിക��് ജി.എസ്.�ി.�ം െസേ�ജ് ചാ��ം

*190.�ീ.െക.ബി.ഗേണഷ് �മാ�

,, േകാ�� ��േമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എം.എ�.എ.മാ�െട നിേയാജകമ�ലം ആ�ി വികസന നിധി�ം �േത�ക വികസന നിധി�ം

�കാര�� ���ികളി� പ��് �ത� പതിെന�് ശതമാനം വെര �ക ജി.എസ്.�ി. ഇന�ി�ം

ആറ് �ത� എ�് ശതമാനം വെര നി��ഹണ ഏജ�സിക�െട െസേ�ജ് ചാ�ജ് ഇന�ി�ം �റവ്

വ�� സാഹചര��ി�  ഓേരാ വ�ഷ�ി�ം േമ��റ� ഫ�കളി�  നി�് ഏകേദശം

ഒേ�കാ� േകാടിേയാളം �പ ഒഴി�� �ക മാ�മാണ് വികസന പ�തിക��് വിനിേയാഗി�ാ�

കഴി��ത് എ� വ�ത ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ��ം ഭീമമായ �ക�െട �റവ് വ��ത് വികസന പ�തിക��ായി വിനിേയാഗിേ��

പണ�ിന് അപര�ാ�ത സ ൃ�ി��െവ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� ഈ അവ�

ഒഴിവാ�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?



കായിക�മത�ളള വിദ�ാർ�ി സ�ഹം

*191.�ീ.െക.െജ. മാ�ി

,, എ. �ദീ��മാ�

,, സജി െചറിയാ�

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

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ�ഹ�ിെ� അതിജീവന േശഷി�് കായിക�മത�െട �ാധാന�ം കണ�ിെല��്

കായിക�മത�ളള വിദ�ാർ�ി സ�ഹെ� വാർെ����തിന് ഈ സർ�ാർ നട��

ഇടെപട�കൾ എെ�ാെ�െയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇതിനായി കായിക താര�ൾ�് അർഹി�� പരിഗണന നൽേക�ത് അനിവാര�മായതിനാൽ

അതിന് േവ�ി�ം അേതാെടാ�ം മിക� അടി�ാന സൗകര��ൾ ഒ���തി�ം

െച�െകാ�ിരി�� കാര��ൾ എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) എ�ാ ജി�കളി�ം േ�ാർ�സ് ��കൾ ആരംഭി�ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ;  ഇ�വഴി ല��മാ��

േന��ൾ എെ��ാമാണ്;

(ഡി) നിലവി�ളള േ�ാർ�സ് ��ക�െട നിലവാരം ഉയർ��തി�ം കായിക താര�ൾ�് നൽ��

സൗകര�ം വർ�ി�ി��തി�ം പരിപാടി�േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ?

െഹറിേ�ജ് �റിസം െ�ാജ�ക�

*192.�ീ.െക.��ിരാമ�

,, എ. എ�. ഷംസീ�

�ീമതി �. �തിഭ

�ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിേനാദസ �ാര വ�വസായ�ിെ� െതാഴി�  സാധ�ത കണ�ിെല��് ഈ വ�വസായ�ിന്

േവ�� �ാധാന�ം ലഭി�ി�ി�ാ� മലബാ�  േമഖല��െ�െട�� �േദശ��െട സാധ�ത

വിനിേയാഗി��തിന് പ�തിക� ഉേ�ാെയ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ൈപ�ക �റിസ�ിെ� സാധ�തക� എ�മാ�ം �േയാജനെ���ിയി��്;

(സി) ഈ സ��ാ�  കാലയളവി�  െഹറിേ�ജ് �റിസം സാധ�ത �േയാജനെ����തിന് നട��

�വ��ന�� എെ�ാെ�യാണ്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) �സിരിസ്, തലേ�രി, ആല�ഴ �ട�ിയ െഹറിേ�ജ് �റിസം െ�ാജ�ക�െട നിലവിെല �േരാഗതി

അറിയി�ാേമാ?

എ�.ടി.പി.സി.�മാ�� ൈവദ�തി േബാ�ഡിെ� ഇടപാ�ക�



*193.�ീ.എം. സി. കമ��ീ�

,, ടി. വി. ഇ�ാഹിം

,, ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�

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

ന��േമാ:

(എ) നാഷണ� െത�മ� പവ� േകാ��േറഷ�മാ�� ഇടപാ�ക� അവസാനി�ി��തിന് ൈവദ�തി

േബാ�ഡ് തീ�മാനി�ി�േ�ാ; എ�ി� കാരണം വ��മാ�േമാ;

(ബി) എ�.ടി.പി.സി.െയ ഒഴിവാ��ത് ഭാവിയി�  േദാഷകരമായി ബാധി�േമാെയ�്

പരിേശാധി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ?

ര�ാം കയ� �നഃസംഘടനാ പ�തി

*194.�ീ.��ഷ� കട��ി

,, േജാ� െഫ�ണാ�സ്

�ീമതിപി. അയിഷാ േപാ�ി

�ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് കയ�  വ�വസായ േമഖല�െട സമ� �േരാഗതി�ായി ഈ സ��ാ�

ൈകെ�ാ�ി�� നടപടിക� എെ��ാമാണ്;

(ബി) കയ� വ�വസായ�ിെ� ആ�നികവ��രണം ല��മാ�ി ര�ാം കയ� �നഃസംഘടനാ പരിപാടി

ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(സി) കയ�  േമഖലയി�  യ�വ��രണം ഏ�െ���േ�ാ�  അത് പര�രാഗത കയ�

െതാഴിലാളിക�െട െതാഴിലിെന �തി�ലമായി ബാധി�ാതിരി�ാ�  എെ��ാം കാര��ളാണ്

ര�ാം കയ� �നഃസംഘടനാ പ�തിയി� ഉ�െ���ിയിരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

വ�വസായ വികസന�ി� കി���െട പ�്

*195.�ീ.അ�പ് േജ�ബ്

,, െക.സി.േജാസഫ്

,, എം. വി�െസ�്

,, അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വ�വസായ വികസന�ിന് കി�� വഹി�� പ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) കി�� വഴി ഈ സ��ാരിെ� കാല�് ആരംഭി� സംരംഭ��  എെ�ാെ�യാെണ�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) വ�വസായ സംരംഭ��  ആരംഭി��തി�ളള നടപടി�മ��  ല�കരി�തി�െട കി��

പാ��കളി� വ�വസായം ആരംഭി��തിന് ��ത� വ�വസായിക� താ�ര�ം �കടി�ി��േ�ാ;



(ഡി) കി���െട വ�വസായ എേ��കളി� ഇനി�ം �ലം ഒഴി�കിട�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഇ) വ�വസായ പാ��കളിെല �മി�െട പാ��ാലാവധി ഉയ��ിയി�േ�ാ;  ഇത് �ലം ഉ�ായി�ളള

േന�ം വിശദമാ�േമാ?

�തിസ�ിയിലായ �ാ�ിക് വ�വസായ �ണി�ക�

*196.�ീ.േറാഷി അഗ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നിയ�ണേമ�െ���ിയ �ാ�ിക് ഉ����  നി��ി�ി�� വ�വസായ

�ണി�ക� േനരി�� �തിസ�ി വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ബി) �ാ�ിക് നിയ�ണം വഴി �തിസ�ിയിലായ ��ത വ�വസായ േമഖലെയ എ�കാരം

സംര�ി�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്;  ഇത് സംബ�ി�് എെ��ി�ം ആേലാചനക�  സ��ാ�

തല�ി� �പെ��ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(സി) ��ത �ണി�കളി�  ��തി�ിണ�� ഉ�പ���  �പെ���ി വിപണനം െച��തിന്

സഹായകമാ�� വിധ�ി�  പ�തി ആവി�രി�് ഈ േമഖല�െട സംര�ണം ഉറ�ാ�ാ�

നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) �ാ�ിക് ഉ�����് നിയ�ണേമ�െ���ിയ പ�ാ�ല�ി�  ബേയാഡീേ�ഡബി�

�ാ�ിക് ഉ����  എ� േപരി�  ഇതര സം�ാന�ളി�  നി�് േകരള�ി�  വിപണനം

െച�� ഉ����െട വിശ�ാസ�ത ഉറ�വ��ാ� അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

കായം�ളം താപൈവദ�ത നിലയ�ി� ഉ�ാദി�ി�� ൈവദ�തി

*197.�ീ.എസ്.ശർ�

,, രാ� എ�ഹാം

�ീമതി �. �തിഭ

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

ന��േമാ:

(എ) എ�.�ി.പി.സി.  കായം�ളം താപൈവദ�ത നിലയ�ി�  ഉ�ാദി�ി�് ൈവദ�തി േബാ�ഡി�

ന��� ൈവദ�തി�് ശരാശരി എ� വിലയാണ് ഈടാ��ത്;

(ബി) അമിത വില കാരണം ഈ നിലയ�ി�  നി�� ൈവദ�തി െക.എസ്.ഇ.ബി.ലിമി�ഡ്

വാ��ിെ��ി�ം ന�േക�ി വ�� ഫി�ഡ് േകാ�് വ��ി�ി�ാ�  എ�.�ി.പി.സി.

ആവശ�െ��ി�േ�ാ;

(സി) നിലവിൽ ൈവദ�തി ഉൽ�ാദനമി�ാ� കായം�ളം െത�മ� േ�ഷനി� താപൈവദ�തി ഉ�ാദി�ി�്

വിതരണം െച�ാ� എ�.�ി.പി.സി.േയാട് ആവശ�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) െക.എസ്.ഇ.ബി.  ലിമി�ഡിെ� സാ��ിക നില �ശ�മാ��തിന് സ�ീകരി�വ��

നടപടിക� എെ��ാമാണ്?



വ�വസായ വള���െട േതാത് വിലയി��ാ� സ�േ�

*198.�ീ.സജി െചറിയാ�

,, എ. �ദീ��മാ�

,, സി. െക. ശശീ��

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

മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിെ� സാ��ിക വള��യി�  വ�വസായ േമഖല�െട പ�് അ�ദിനം

വ��ി�വ�� സാഹചര��ി�  വ�ാവസായിക വള���െട േതാത് വിലയി���തിന്

എെ��ാം സംവിധാന�ളാണ് ഏ�െ���ിയി��ത്;

(ബി) വ�വസായ േമഖലയിെല െതാഴി�, നിേ�പം, വള��ാ നിര�് �ട�ിയ �ിതിവിവര�ണ�ക�

ശാ�ീയമായി േശഖരി��തി�ം അവ വിശകലനം െച��തി�ം ആ�വ�  സ�േ� ഓഫ്

ഇ�ഡ�ീസ് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി� വ��ത്;

(സി) ഏെത�ാം �ാപന��ം ഫാ�റിക�മാണ് ��ത സ�േ��െട പരിധിയി�െ���െത�ം

സ�േ��് ആവശ�മായ മാ��നി�േ�ശ�� ന���ത് ആരാെണ�ം അറിയി�ാേമാ?

കയ� വ�വസായ േമഖല േനരി�� �തിസ�ി

*199.�ീ.ഡി.െക. �രളി

,, എസ്.ശർ�

,, ആ�. രാേജഷ്

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

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് കയ� വ�വസായ േമഖല േനരി�� �ധാന �തിസ�ിക� എെ��ാമാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ചകിരി�െട �ാമം ഈ േമഖലയിെല �ധാന െവ�വിളി ആയതിനാ�  ചകിരി ഉ�ാദന�ി�

സ�യംപര�ാ�ത ൈകവരി��തിന് ഈ സ��ാ�  സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�

എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇതിെ� ഭാഗമായി േകേരാ�ാദക സംഘ��െട േന�ത��ി�  ചകിരി മി�ക�  �ാപി�ാ�

നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇതിനായി യ�നി��ാണമട��� �വ��ന�� ഏത് ഘ��ിലാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഇ) ഈ േമഖലയി�  ��ംബ�ീ�െട പ�ാളി�ം എ�മാ�ം ഉപേയാഗെ���ാ�  കഴി�െമ�്

പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

കയ� വ�വസായ �ന��ാരണ�ിനാ�� �വ��ന��



*200.�ീ.ബി.സത��

,, േജാ� െഫ�ണാ�സ്

,, െക.�. ജനീഷ് �മാ�

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

ന��േമാ:

(എ) ചകിരി�ാമം െകാ�് കയർ വ�വസായം �തിസ�ി േനരി�ി�� സാഹചര��ി�  ��ത

വ�വസായെ� �ന��രി��തിനായി ഈ സ��ാ�  നട�ാ�ിയ �വ��ന��

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ിെല�ിയ േശഷം കയ�  ഉ�ാദന�ി�  ��് മടേ�ാളം വ��ന

െെകവരി�ാ�  കഴി�ി�ളളതിനാ�  തദ��തം വിപണി വി�ലീകരണ�ിന് െച� വ��

കാര��� എെ��ാമാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ചകിരി�ായി ഏതാ�് ���മായി തമിഴ് നാടിെന ആ�യി�ി�� �ിതി�് മാ�ം

വ��ാനായി�േ�ാ; എ�ി� േന�ം വിശദീകരി�ാേമാ?

�സരണ �ംഖല�െട േശഷി�ം കാര��മത�ം വ��ി�ി��തിന് നടപടി

*201.�ീ.എസ്.രാേജ��

,, ബി.ഡി. േദവ�ി

,, പി.െക. ശശി

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

ന��േമാ:

(എ) േവന��ാലം പതിവി�ം േനരെ� കന�ത് െെവദ�തി�െട ഉപേഭാഗ�ി�  ഏെറ

വ��ന��ാ���ം ജലെെവദ�ത പ�തികളി�  നി�ളള ഉ�ാദനം �റയാനിട�ളള�ം

കണ�ിെല��് ഊ�ജ ഭ�ത ഉറ� വ���തിന് സ��ാ�  സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��

��ക�ത� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) ഈ സ��ാരിെ� കാര��മമായ നടപടിക�െട ഫലമായി പവ�  െെഹേവ ���ിയാ�ി

�സരണേശഷി വ��ി�ി�ാനായത് �ലം �സ�കാല കരാ�ക�  വഴി�ം പവ�  എ�്േച�ി�

നി�ം െെവദ�തി വാ�� �ാേയാഗികമായി�േ�ാ;

(സി) സം�ാന�ിനക�ളള �സരണ �ംഖല�െട േശഷി�ം കാര��മത�ം വ��ി�ി��തിന്

സ�ീകരി�ാ�േ�ശി�� നടപടിക� എെ��ാമാണ് എ�് െവളിെ���ാേമാ?

േകരളാ േ��് െട�്ൈ�� േകാ��േറഷെ� �വ��നം

*202.�ീ.െക.വി.വിജയദാസ്

,, പി.വി. അ�വ�

,, െക.ഡി. �േസന�

,, വി.െക.�ശാ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം



വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരളാ േ��് െട�്ൈ��  േകാ��േറഷെ� �വ��ന��  കാര��മമാ��തി�ം

ഏേകാപി�ി��തി�മായി എെ��ാം നടപടികളാണ് ഈ സ��ാ�  സ�ീകരി�ി��െത�്

അറിയി�േമാ;

(ബി) േകാ��േറഷെ� �ി�ിംഗ് മി�കളി�  ഉ�ാദി�ി�� �ണി�ര��  ആ�നിക കേ�ാള�ി�

മ�ര�മമാ��തിന് എെ��ാം പ�തികളാണ് ആവി�രി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇവ�െട �ണനിലവാരം ഉറ�ാ��തി�ം �ണേമ� പരിേശാധി��തി�ം എെ��ാം

സൗകര��ളാണ് ഏ�െ���ിയി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

ഇ��ി പവ� ഹൗസിെല െപാ�ിെ�റി

*203.�ീ.അ�� ഹമീദ് പി.

,, െക.എം.ഷാജി

,, പി.െക.ബഷീ�

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

ന��േമാ:

(എ) ഇ��ി പവ�  ഹൗസി�  �ട��യായി ഉ�ായ െപാ�ിെ�റി യ���െട കാല�ഴ�ം

കാരണമാേണാ എ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) യ�സാമ�ിക� മാേ��ി വ�ാ� �തീ�ി�� െചലവ് എ�യാണ്; വിശദമാ�ാേമാ?

െെവദ�ത രംഗ�് �ര�ിതത�ം ഉറ�ാ�വാ� പ�തി

*204.�ീ.െക.എ�.എ ഖാദ�

,, സി.മ��ി

,, എം. സി. കമ��ീ�

െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െെവദ�ത രംഗെ� അപകട�� ഒഴിവാ�ി �ര�ിതത�ം ഉറ�ാ��തിന് െെവദ�തി േബാ�ഡ്

ത�ാറാ�ിവ�� പ�തിക� എെ��ാമാണ് എ�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) െെവദ�തി േബാ�ഡിെ� അനാ� �ലം േഷാേ��് ആ�ക� മരി�ാനിടയായ സംഭവ�� 2020

െഫ�വരി മാസം റിേ�ാ��് െച�ി�േ�ാ;

(സി) െെല�ക�െട അ����ണിക�  നട�േ�ാ�  ആവശ�മായ ��ക�ത�  സ�ീകരി�ാതി��ത്

സംബ�ി�് അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ?

െെക�റി േമഖലയിെല �തിസ�ി



*205.�ീ.േമാ�സ് േജാസഫ്

,, പി.െജ.േജാസഫ്

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

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��  ��ിക��് ൈക�റി �ണിക�  ന�കിയ വകയി�  സം�ാനെ� ൈക�റി

െതാഴിലാളിക��ം സംഘ���ം വില കി�ാെത �തിസ�ിയിലാെണ�ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ൈക�റി േമഖലയി�  അ�ഭവെ��� ��  �ാമ�ം �ണിക�  െക�ി�ിട���ം വ�

�തിസ�ി ��ി�ിരി��ത് പരിേശാധി�േമാ;

(സി) ൈക�റി കയ�മതി േ�ാ�ാഹി�ി�വാ�  നടപടി സ�ീകരി�േമാ;  കയ�മതിയി�  െച�കിട

സംഘ�െള�ം �ടി� വ�വസായമായി �ലെ�ാഴി� െച��വെര�ം ഉ�െ���േമാ;

(ഡി) ���ാമം ��മായ�ം െട�്�യി� േകാ��േറഷെ� �ണിമി�ക� �റ� �വ��ി�ി�ാ��ം

കാരണം ൈക�റിേമഖല തക��ിരി�� അവ��് അടിയ�ര പരിഹാര നടപടി

സ�ീകരി�േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

െക.എസ്.എഫ്.ഇ. �വാസി ചി�ി

*206.�ീമതിവീണാ േജാ��്

�ീ.ബി.സത��

,, െജയിംസ് മാത�

,, പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിെ� സാ��ിക സാ�ഹിക വികസന�ി� ധനകാര� �ാപന�� വഹി��

പ�് എ�േ�ാളമാെണ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) െപാ�ജന�െള സ�കാര�പണമിടപാ�കാ�െട �ഷണ�ി� നി�ം ര�ി��തിനായി ആരംഭി�

േകരള േ��് ഫിനാൻഷ�� എ��ൈ�സസ്-െ� �വ��നം ��ത� കാര��മമാ�വാ� ഈ

സ��ാ� സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ;

(സി) െക.എസ്.എഫ്.ഇ.  േകരള�ിെല �വാസിക��് േവ�ി ആരംഭി� �വാസി ചി�ി നിലവി�

ഏെത�ാം രാജ��ളിലാണ് ആരംഭി�ി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) െക.എസ്.എഫ്.ഇ.  �വാസി ചി�ി ഇ��യിെല ഇതര സം�ാന മലയാളിക��് �ടി

ലഭ�മാ��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

അട���ിയ ക�ാറിക� �റ�� അവ�

*207.�ീ.അനി� അ�ര

,, എം. വി�െസ�്

,, ഷാഫി പറ�ി�



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

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വന�ജീവി സേ�ത��െട പ�് കിേലാമീ�ർ ��ളവി� പാറമടക� �വ��ി�ണെമ�ി� േദശീയ

വന�ജീവി േബാ�ഡിെ� അ�മതി ആവശ�മാെണ�് േക� പരി�ിതി മ�ാലയം

ഉ�രവായി�േ�ാ;

(ബി) ഈ ഉ�രവിെ� അടി�ാന�ി�  അട���െ�� ഏെത�ി�ം ക�ാറിക�  േക� വന�ജീവി

േബാ�ഡിെ� അ�മതി േതടി വീ�ം �റ�ി�േ�ാ;

(സി) ക�ാറി ഉടമക�  ൈഹേ�ാടതിയി�  ന�കിയ ഹ�ജിയി�  ഇവ�െട അേപ�ക�  ര�്

മാസ�ി��ി� വന�ജീവി േബാ�ഡ് പരിഗണി�ിെ��ി� ക�ാറിക� �റ�ാെമ�് സിംഗി� ബ�്

ഉ�രവായി�േ�ാ;

(ഡി) ��ത ഉ�രവിെനതിെര സ��ാ� അ�ീ� ന�കിയി�േ�ാ; ഇെ��ി� ൈഹേ�ാടതി സിംഗി�

ബ�് വിധിയി� പറ�ി�� സമയപരിധി അവസാനി��േതാ� �ടി അട���ിയ ക�ാറിക�

�റ��തി�� അവസരം സംജാതമാ�േമാെയ�് വിശദമാ�േമാ?

വ�വസായം �ാപി��ത് �ഗമമാ��തി�� നടപടി

*208.�ീ.കാരാ�് റസാഖ്

�ീമതിപി. അയിഷാ േപാ�ി

�ീ.വി. അ�റഹിമാ�

,, പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ��

മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�വസായം �ട��തി�� സൗകര� പ�ികയി�  ഇ�പ�ി ഒ�ാം �ാന��ായി��

സം�ാനെ� ��ിെല�ി�ാ� നട�ിയ �മ�ിെ� ഫലമായി നാഷണ� കൗ�സി� ഓഫ്

അൈ�ഡ് ഇ�േണാമിക് റിസ��ിെ� നിേ�പ സാധ�താ �ചികയി�  നാലാം

�ാനെ��ാ� കഴി�ം വിധം വ�വസായം �ാപി��ത് �ഗമമാ��തിന് ഈ സ��ാ�

സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� എെ��ാെമ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) സംരംഭക��ാവശ�മായ വിവിധ േസവന��  ന���തി�ം അടി�ാന

സൗകര�െമാ���തി�ം എെ��ാം സൗകര��ളാണ് ഏ�െ���ിയി��െത�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) വ�വസായം ആരംഭി�ാ�  ആവശ�മായ വിവിധ അ�മതിക�  നടപടിക�െട �ലാമാലയി�

���ാെത സമയബ�ിതമായി ന���തിന് ഏ�െ���ിയി�� സംവിധാന�ിെ� ഫലസി�ി

അറിയി�ാേമാ?

ൈക�റി േമഖല�െട �ന��ാരണം

*209.�ീ.ഐ.ബി. സതീഷ്

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



വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ൈക�റി േമഖല�െട �ന��ാരണ�ിനായി ഈ സ��ാ� ആവി�രി�ി�ളള

�തന പ�തിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ൈക�റി േമഖലയി�  ഉ�ാദി�ി�� ഇന��െട പര�രാഗത �ല��ം ൈപ�ക�ം

കണ�ിെല��് ഏെത�ാം ഉ���ളാണ് ജിേയാ ഇ�ഡിേ�ഷ�  ആ�് �കാരം രജി��

െച�ി�ളളെത�് അറിയി�േമാ;

(സി) ൈക�റി േമഖലയി� െതാഴിെല��� �ീക�െട ഉ�മന�ി�ം ആേരാഗ�സംര�ണ�ി�മായി

ഹാ�്�ം ഫാമിലി െവ�ഫയ� �ീം എ� േപരി� �തിയ പ�തി നട�ിലാ�ാ�േ�ശി��േ�ാ;

വിശദാംശം ന��േമാ?

വ�യ നിയ�ണ ഉ�ര�ക�

*210.�ീ.സി.മ��ി

,, എ�. ഷം��ീ�

,, എം.ഉ��

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

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിെ� ആെക െചല�ക�  അ�വദനീയമായ വാ���െ�െട�ളള

വ�മാന�ിനക�് നി���തിന് വ�യ നിയ�ണ ഉ�ര�ക� നിലവി�േ�ാ; എ�ി� ��ത

ഉ�ര�ക� സംബ�ി�ളള വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) �തിയ വാഹനം വാ��തി�ം വിേദശയാ�ക��ം നിയ�ണം ഏ�െ���ി െചലവ്

�റ��തിന് സ��ാ� ഉ�രവ് �റെ��വി�ി�േ�ാ; എ�ി� എ� �തലാണ് ��ത ഉ�രവ്

�ാബല��ി� വ�ത് എ�തിെ� വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ��ത ഉ�ര�ക�  �റെ��വി�ി�ം �തിയ വാഹനം വാ��തി�ം വിേദശയാ�ക��ം

നിയ�ണമി� എ� കാര�ം സ��ാ� പരിേശാധി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദവിവരം ന��േമാ?

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

തി�വന��രം, െസ��റി,

02-03-2020

�േ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)].


