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14 -ാം േകരള നിയമസഭ

2021 ജ�വരി 13, �ധൻ

ന��ചി�മി� േചാദ��ൾ

[ആെക േചാദ��ൾ--30]

മ�പടി നൽ�� മ�ിമാർ

ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

വ�വസായ�ം േ�ാർട്�ം �വജനകാര��ം വ��മ�ി

ൈവദ�തി വ��മ�ി

സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��്  മ�ി

�ഷറിക�െട �വർ�നം െമ�െ���ാൻ നടപടി

*31 െ�ാഫ . ആബിദ് �ൈസൻ ത�ൾ 
�ീ. പി െക അ� റ�് 
�ീ എൻ. എ. െന�ി��് 
�ീ . അ�ൽ ഹമീദ് .പി . : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ�
ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

(എ) �ഷറിയിൽ ഉപേയാഗി�െകാ�ിരി�� േസാ�് െവയറിെല
പ��കൾ ഉപേയാഗി�് �മേ��കൾ നട��തായി
കെ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) സം�ാനെ� ഒ� �ഷറിയിൽ നി�ം 2.5 േകാടി �പ െവ�ി�്
നട�ിയ േക�ിൽ വിജിലൻസ് അേന�ഷണം േവെ��്
തീ�മാനം എ��ി�േ�ാ;

(സി) �ഷറിക�െട �വർ�നം െമ�െ����തി�ം �മേ��കൾ
തട��തി�ം സ�ീകരി�വ�� നടപടികൾ വിശദമാ�േമാ?

കിഫ്ബി വഴി നട�� �വർ�നം

*32 �ീ വി. െക. സി. മ�ത് േകായ
�ീ. എസ്. ശർ�
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�ീമതി വീണാ േജാർ�് 
െ�ാഫ . െക. �. അ�ണൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ�
ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

(എ) �ൻ സർ�ാരിെ� കാല�് ഓേരാ വർഷ�ം �ലധനെചലവ്
എ�യായി��; ആവർ�ി��ായ ��തി �ര��െള�ം
േകാവിഡ് മഹാമാരിെയ�ം േനരിേട�ി വ�ി�ം �ൻ സർ�ാർ
വ��ി വ� സാ��ിക �ഴ��െള അതിജീവി�െകാ�് ഈ
സർ�ാരിെ� കാല�് �ലധനെചലവ് വർ�ി�ി�ാനായി�േ�ാ;

(ബി) ഉയർ� �ലധന െചലവി�ം വൻകിട അടി�ാന സൗകര�
വികസന�ി�ം കിഫ്ബി വഴി നട�� �വർ�നം
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) �ൻ സർ�ാരിെ� കാലേ�തിൽ നി�ം വ�ത��മായി 140
നിേയാജകമ�ല�ളി�ം പ�പാതരഹിതമായി വികസനം
ഉറ�ാ��തിന് സർ�ാരിന് കഴി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ൈവബ് ൈസ�ിൽ എ�ാ വിവര��ം നൽകി ഏ��ം
�താര�തേയാെട�ം നിയമാ��തമാ�ം �വർ�ി��
കിഫ്ബിെയ തകർ�കെയ� ല��േ�ാെട �തിപ�
ക�ികൾ ആേരാപണം ഉയർ�� സാഹചര��ിൽ
കിഫ്ബി�െട ഓഡി�് സംവിധാനെ��റി�് വിശദമാ�ാേമാ?

കിഫ്ബി�െട �വർ�ന�െള തട�െ���ാ�� �മ�ൾ

*33 �ീ. െക. �േരഷ് ���് 
�ീ . എ . �ദീപ് �മാർ 
�ീ . േജാൺ െഫർണാ�സ് 
�ീ.ഡി.െക.�രളി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ധനകാര��ം
കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

(എ) നിയമനിർ�ാണ സഭ പാസാ�ിയ ഒ� നിയമ�ിെ�
നിയമസാ�ത പരിേശാധി�ാൻ സി & എ. ജി�് എെ��ി�ം
അധികാര�േ�ാ; കിഫ്ബി�െട ഭരണഘടനാ സാ�ത സി & എ.
ജി േചാദ�ം െചെ��� വാർ��െട നിജ�ിതി
അറിയി�ാേമാ;

(ബി) േക� ��ാേന�ഷണ ഏജൻസികെള�ം ഓഡി�് ഏജൻസിെയ�ം
കിഫ്ബിെയ�റി�് െത�ായ ആേരാപണ�ൾ ഉയർ�ാൻ
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�തിപ� ക�ികൾ വിനിേയാഗി��ത് കിഫ്ബി വഴി��
വികസന �വർ�ന�െള തട�െ���ാനിടയായി�േ�ാ;
കിഫ്ബി വാ�െ�തിെര �തിപ��ിെ� ആേരാപണം
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(സി) രാ�ീയ ��േ�ശ�േ�ാെട കിഫ്ബിെ�തിെര ആെര�ി�ം
േകാടതിയിൽ േകസ് നൽകിയി�േ�ാ; അവ�െട �ിതി
എെ��് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) നിലവിെല േകസിെല ക�ി ആരാെണ�ം അവർ
ഉ�യി�ിരി�� ആവശ�ം എ�ാെണ�ം വ��മാ�േമാ;

(ഇ) കിഫ്ബിയിൽ നിലവിൽ ഏെത�ാം തല�ി�� ഓഡി�്
പരിേശാധന നട��െ��് അറിയി�ാേമാ?

േലാ�് ഡൗൺ �ല�� സാ��ിക �തിസ�ി

*34 �ീ. ആർ. രാമച�ൻ
�ീ. ചി�യം േഗാപ�മാർ
�ീ. ഇ െക വിജയൻ
�ീ. എൽേദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ�
ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

(എ) േകാവിഡ് �ലം ഒ�ര മാസം സ�ർ� േലാ�് ഡൗൺ
ഏർെ���ിയ�ം �ടർ�ളള നിയ�ണ��ം സം�ാന�്
ഉ�ാ�ിയി�ളള സാ��ിക�തിസ�ി ഏെതാെ�
തര�ിെല�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) �റിസം, േഹാ�ൽ, െക�ിടനിർ�ാണം, വിേനാദവ�വസായം,
യാ�കൾ, തീർ�ാടന�ൾ �ട�ിയ ഒ�മി� േസവന
േമഖലക�ം നി�ലമായത് സം�ാനവ�മാന�ിൽ എ� വലിയ
ഇടിവാണ് ഉ�ാ�ിയി�ളളെത�റിയി�േമാ;

(സി) ഈ േസവനേമഖലകളിെല�ാം ഉ�ായി�ളള െതാഴിലി�ാ�
സം�ാന�ി�ം അതി�പരി സാ�ഹികജീവിത�ി�ം
��ംബ�ളി�ം ഏെതാെ� തര�ി�ളള �തിസ�ിയാണ് 
��ി�െത�റിയി�േമാ;

(ഡി) ഗൾഫിൽ നി�ം മ�രാജ��ളിൽ നി�ം �വാസികൾ
��േ�ാെട മട�ിവ��തിനാൽ സം�ാനവ�മാന�ിൽ
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ആയത് �തിഫലി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

ഊർ�േമഖലയിൽ നട�ിയ �വർ�ന�ൾ

*35 �ീ. എസ്. രാേജ�ൻ
�ീ. െക ദാസൻ
�ീ. െക.�. ജനീഷ് �മാർ
�ീ. ബി .സത�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ൈവദ�തി
വ��മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

(എ) �ൻ സർ�ാരിെ� കാല�് പവർക�ം േലാഡ്െഷഡിം�ം പതിവ്
സംഭവമായി�� �ിതിയിൽ നി�ം േലാഡ്െഷഡിംേഗാ
പവർകേ�ാ ഇ�ാ� �ിതിയിേല�് സം�ാനെ�
ഊർ�രംഗെ� �ാ�മാ��തിന് നട�ിയ �വർ�നം
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �ൻ സർ�ാരിെ� കാല�് എ� ദിവസം പവർക�ം
േലാഡ്െഷഡിം�ം ഉ�ായി�� എ�തിെ� വിശദാംശം
ലഭ�മാേണാ; ഈ സർ�ാരിെ� കാല�് എ� ദിവസം പവർക�ം
േലാഡ്െഷഡിം�ം ഏർെ��േ��ിവ�; വ��മാ�േമാ;

(സി) അ�� ഇ�പ�ിയ�് വർഷേ��് സം�ാന�്
പവർക��ാകിെ��് ഉറ�ാ�ാൻ കഴി�� രീതിയിൽ
സം�ാന�് ഊർ�േമഖലയിൽ നട�ിയ
�വർ�ന�െള�റി�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിെല�ിയേശഷം നൽകിയ ൈവദ�തി
കണ��കൾ എ�െയ�തിെ� കണ�് ലഭ�മാേണാ?

സഹകരണ േമഖല സംബ�ി� ആർ.ബി.ഐ. നിർേ�ശം

*36 �ീ. പി െക അ� റ�് 
�ീ . ടി . എ . അഹ�ദ് കബീർ 
�ീ . സി. മ��ി 
െ�ാഫ . ആബിദ് �ൈസൻ ത�ൾ : താെഴ കാ��
േചാദ��ൾ� സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം
വ��്  മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

(എ) േകരള�ിെല സഹകരണ സംഘ�ൾ േപരിേനാെടാ�ം
േചർ�ി�ളള ബാ�് എ� പദം മാ�ണെമ�് ആർ.ബി.ഐ.
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നിർേ�ശി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇത് സഹകരണ ��ാനെ� �തി�ലമായി
ബാധി�േമാെയ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) എ�ിൽ ഇതിൻേമൽ എ�് നടപടി സ�ീകരി�െവ�്
വിശദമാ�േമാ?

ഖാദി �ാമ വ�വസായ േമഖല�െട വികസനം

*37 �ീ. സി. ��ൻ
�ീ െക. ��ിരാമൻ
�ീ. സി.െക. ഹരീ�ൻ 
�ീ . പി . ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� വ�വസായ�ം
േ�ാർട്�ം �വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
പറയാേമാ?

(എ) ഖാദി �ാമ വ�വസായ േമഖലയിൽ ഉ�ാദനം ഗണ�മായി
വർ�ി�ി��തി�ം ഖാദി�െട വിപണി െമ�െ����തി�ം
�തന സാേ�തിക വിദ��െട �േയാഗം സാധ�മാ��തി�ം ഈ
സർ�ാർ എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(ബി) ഈ േമഖല�െട സമ� �േരാഗതി�ായി േകരള ഖാദി �ാമ
വ�വസായ േബാർഡ് എെ��ാം പ�തികളാണ് നട�ിലാ�ി
വ��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഖാദി േമഖലയിൽ ��തായി െതാഴിലവസര�ൾ
��ി��തിനായി നട�ിലാ�ിയ ഖാദി �ാമം പ�തിയിൽ
�ീകൾ�ം �ർബലവിഭാഗ�ിൽെ��വർ�മായി എെ��ാം
ആ��ല��ളാണ് ഉൾെ���ിയിരി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) �തിയ �ാമവ�വസായ സംരംഭകെര
േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി എെ� �ാമം പ�തി �കാരം
എെ��ാം ധനസഹായമാണ് ലഭ�മാ��െത�്
വ��മാ�ാേമാ?

വ�വസായ സൗ�ദ സം�ാന��െട പ�ികയിൽ േകരള�ിെ�
�ാനം

*38 �ീ . െക. സി . േജാസഫ് 
�ീ . സ�ി േജാസഫ് 
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�ീ. അൻവർ സാദ�് 
�ീ . എൽേദാസ് പി. ���ി�ിൽ : താെഴ കാ��
േചാദ��ൾ� വ�വസായ�ം േ�ാർട്�ം �വജനകാര��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

(എ) സം�ാനെ� വ�വസായ�െള േ�ാ�ാഹി�ി��തിെ�
ഭാഗമായി ഈസ് ഓഫ് �യിംഗ് ബിസിന�്
ൈകവരി��തിനായി വിവിധ വ��കൾ െചേ�� കാര��ൾ
�ർ�മാ�ം നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇെ��ിൽ ഇനി നട�ിലാ�വാ�� കാര��ൾ
എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) േക� വ�വസായ േ�ാ�ാഹന മ�ാലയം �സി�ീകരി�
വ�വസായസൗ�ദസം�ാന��െട പ�ികയിൽ നിലവിൽ
സം�ാന�ിെ� റാ�് എ�യാെണ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ഡി) റാ�് പ�ിക �ട�ിയ കാല�് സം�ാനം പതിെന�ാം
�ാന�ായി��ത് ഈസ് ഓഫ് �യിംഗ് ബിസിനസ്
നട�ിലാ�ിയ േശഷം വളെര പിേ�ാ�് േപായത്
എ�െകാ�ാെണ�് കെ��ിയി�േ�ാ;

(ഇ) സം�ാന�് ഇ�ാര��ി��ായി�� �റ�കൾ പരിഹരി�്
റാ�് പ�ികയിൽ �ൻനിരയിെല��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ
എ�റിയി�ാേമാ?

ൈവദ�തി വിതരണ രംഗെ� സ�കാര�വൽ�രണം

*39 �ീ �. ആർ. �ദീപ്
�ീ .സി .െക .ശശീ�ൻ
�ീ. രാ� എ�ഹാം
�ീ . െക . ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ൈവദ�തി
വ��മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

(എ) േകാവിഡ് കാല�് ജന��െട �രിതം വർ�ി�ി��
തര�ി�� േക�സർ�ാർ നടപടിക�െട �ടർ�യായി
ൈവദ�തി വിതരണരംഗം �ർ�മാ�ം സ�കാര�വൽ�രി�ാൻ
േക�സർ�ാർ നിർേ�ശി�ി�േ�ാ; ഇ�ാര��ിൽ സം�ാന
സർ�ാരിെ� നിലപാട് വ��മാ�ാേമാ;
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(ബി) െപാ�േമഖലയി�� ഊർ� വിതരണ ക�നിക�െട ആ�ി�ം
ജീവന�ാെര�ം സ�കാര�േമഖല�് ൈകമാറണെമ�്
നിർേ�ശ�ി�േ�ാ; സം�ാന�് ൈവദ�തി വിതരണരംഗ�്
�വർ�ി�� െതാഴിലാളികൾ എ�യാണ് എ�റിയി�േമാ;

(സി) �സരണ ൈല�കൾ�� നിര�് സം�ാന�ി�േമൽ
അടിേ�ൽ�ി�് ൈവദ�തി നിര�് വർ�ി�ി�ാ��
േക�സർ�ാർ തീ�മാന�ിെനതിെര സർ�ാർ
സ�ീകരി�ാ�േ�ശി�� നടപടി എെ��് അറിയി�ാേമാ?

സഹകരണ ബാ�ക�ം ബാ�ിംഗ് െറ�േലഷൻ നിയമ�ം

*40 �ീ െക. ��ിരാമൻ
�ീ എ. എൻ. ഷംസീർ
�ീ ഐ. ബി. സതീഷ് 
�ീ. സജി െചറിയാൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ�
സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��്  മ�ി
സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

(എ) സാധാരണ�ാ�െട, വിേശഷി�്
�ാമ�േദശ��വ�െട,സാ��ിക ആവശ��ൾ
നിറേവ��തിൽ ��ധാന പ�് വഹി�� സഹകരണ
ബാ�കെള ബാ�ിംഗ് െറ�േലഷൻ നിയമ�ിെ� പരിധിയിൽ
െകാ�വ�ത് ഈ േമഖലെയ എ�െന ബാധി�ാനിട�െ��്
അറിയി�ാേമാ;

(ബി) സർവീസ് സഹകരണ ബാ�ക�ം കാർഷിക �ാമവികസന
ബാ�ക�ം നിേ�പം സ�ീകരി��തി�ം േസവിംഗ്സ് ബാ�്
ഇടപാട് നട��തി�ം നിയ�ണം ഏർെ���ിയി�േ�ാ
എ�് െവളിെ���ാേമാ;

(സി) സ�കാര�വൽ�രണ�ിന് വിേധയമാ�� വൻകിട
ബാ�കളി�െട നിേ�പം മ� സം�ാന�ളി�� ��ക
�തലാളിമാ�െട താ�ര� സംര�ണ�ിന് വിനിേയാഗി�ാൻ
വഴിെയാ���തിനായി സഹകരണ സംഘ�െള
�ർബലെ���� േക�സർ�ാർ നടപടികളിൽ നി�് പി�ാറാൻ
സം�ാനം ആവശ�െ��േമാ?

ഇതരസം�ാന േലാ�റി വി�ന
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*41 �ീ . േജാർജ് എം .േതാമസ് 
�ീ. സി.െക. ഹരീ�ൻ 
�ീ . പി . ഉ�ി 
�ീ. െക. െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ധനകാര��ം
കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

(എ) സം�ാനെ� ജന�െള െകാ�യടി�ാ�� ഇതര സം�ാന
േലാ�റി �ഡസംഘ�ിെ� �മ�െള തടയാൻ സം�ാനം
നട�ിയ േലാ�റി െറ�േലഷൻ േഭദഗതിെ�തിെര
ൈഹേ�ാടതിയിൽ നി�് വിധി വ�തിെന�ടർ�്
സം�ാന�് ഇതരസം�ാന േലാ�റി വി�ന ആരംഭി�ാ��
�മം നട��ത് വിഫലമാ�ാൻ േവ� നടപടികൾ
സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ജി. എസ്. ടി. കൗൺസിൽ സം�ാനം േനരി�് നട��
േലാ�റികൾ�് നി�തി വർ�ി�ി�ത് സം�ാന േലാ�റി�്
സാ��ികാഘാതം ��ി�ാനിട�േ�ാ;

(സി) സൗജന� ചികി��ം മ� േ�മ�വർ�ന�ൾ�മായി
വിനിേയാഗി�� സം�ാന േലാ�റി�ം അതിെന ആ�യി�്
ജീവി�� നിരാ�യരായ വി�ന�ാെര�ം സംര�ി��തിന്
ഈ സർ�ാർ നട�ിയ �വർ�ന�ൾ എെ��ാമാണ് എ�്
അറിയി�േമാ?

െക.എസ്.എഫ്.ഇ.യിെല �മേ�ട്

*42 �ീ . എം . ഉ�ർ 
േഡാ.എം.െക . �നീർ 
�ീ . ടി . എ . അഹ�ദ് കബീർ 
�ീ . പാറ�ൽ അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ�
ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

(എ) െക. എസ്. എഫ്. ഇ�െട ആ�ാന മ�ിരനിർ�ാണ�ി�ം
ക���ൈറേസഷനി�ം �മേ��കൾ നട�തായ
ആേരാപണെ���ി അേന�ഷി�ി�േ�ാ;

(ബി) ന� നിലയിൽ �വർ�ി�ി�� ഈ �ാപനം നട��
ചി�ികളിൽ ��തരമായ �മേ��കൾ നട��തായ കാര�ം
അേന�ഷണവിേധയമാ�ിയി�േ�ാ;
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(സി) ഈ �ാപനെ� ക��ണം െവ��ി�ാനായി ഉപേയാഗി��
േക�മാ�ി മാ�ി എ� ആേ�പം പരിേശാധി�േമാ;

(ഡി) ഇ�ാര��ളിൽ അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം
അറിയി�േമാ?

ൈക�റി േമഖലയിെല നവീകരണം

*43 �ീ . സ�ി േജാസഫ് 
�ീ. വി .ഡി. സതീശൻ
�ീ. െക. എസ്. ശബരീനാഥൻ
�ീ. അനിൽ അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ�
വ�വസായ�ം േ�ാർട്�ം �വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി പറയാേമാ?

(എ) ൈക�റി േമഖലയിെല ഉ�ാദനരീതിക�െട നവീകരണ�ം
ഉ�ാദന ൈവവിധ��ം ഉറ�് വ��വാൻ സാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) േകരള ഹാ�് �മിെന െപാ� �ാ�ിെ� കീഴിൽ
െകാ�വ�വാ�� നടപടികൾ ഏ�ഘ��ിലാണ്;

(സി) ഹാ��് 'ൈക�റി �ര�'യി�െട എ� പ�തി
�ാവർ�ികമാ�ിയി�േ�ാ; ഇതി�െട നട�ിലാ�� കാര��ൾ
എെ�ാെ�യാണ്;

(ഡി) ൈക�റി േമഖല�് ആവശ�മായ കഴി�ൽ ഉ�ാദനം
സം�ാന�് ഏെതാെ� മി�കളിലാണ് നട��ത്;

(ഇ) �ൾ �ണിേഫാം നിർ�ി��തിന് ആവശ�മായ �ൽ
സം�ാന�് തെ� ഉ�ാദി�ി��തിന് സാധി��േ�ാ?

െക.എസ്.എഫ്.ഇ.യിെല വിജിലൻസ് പരിേശാധന

*44 �ീ . സി. മ��ി 
�ീ .െക .എൻ .എ. ഖാദർ 
�ീ . മ�ളാം�ഴി അലി 
�ീ .പി. െക. ബഷീർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ�
ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

(എ) െക.എസ്.എഫ്.ഇ.യിൽ വിജിലൻസ് നട�ിയ പരിേശാധനയിൽ
�മേ��കൾ കെ��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ;
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(ബി) ക�േ�രി�ം ബിനാമിേ�രി�ം ചി�ികളിൽ ആ�കെള
േചർ��തായ പരാതികളിേ�ൽ എ�് നടപടി സ�ീകരി�;

(സി) വൻ�ക �തിമാസം അടേ�� ചി�ികൾ ക��ണം
െവ��ി�ാൻ ഉപേയാഗി��താ�� ആേ�പം
പരിേശാധി�ി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ?

വിേനാദസ�ാരേമഖല �ന��ീവി�ി�ാൻ നടപടി

*45 �ീ. െക. ആൻസലൻ
�ീ. ആർ.രാേജഷ്
�ീ ഒ . ആർ. േക�
�ീ . എം . �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ�
സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��്  മ�ി
സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

(എ) സം�ാന സ�ദ് വ�വ�യിൽ ഗണ�മായ പ��
വിേനാദസ�ാരേമഖല േകാവിഡ് മഹാമാരിെയ�ടർ�്
സ�ർ�മായി �ംഭി�ത് �നരാരംഭി�ാൻ േവ� നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) േരാഗവ�ാപനസാധ�ത തടയാ�� �ൻക�തൽ
സ�ീകരി�െകാ�ാേണാ വിേനാദസ�ാരേക��ൾ
�റ�ി��ത്;

(സി) വിേനാദസ�ാരേമഖലയിൽ െതാഴിെല���വർ�ം
സംരംഭകർ�ം എെ��ാം സാ��ികപി�ണ പ�തികൾ
ആവി�രി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) സം�ാന�് വിേനാദസ�ാരേമഖലയിൽ എ� വ�മാനന�ം
ഉ�ായി�െ�� കണ�് ലഭ�മാേണാ;

(ഇ) സം�ാനെ� വിേനാദസ�ാരേമഖല�െട �ന��ീവന�ിന്
േക�സർ�ാരിൽ നി�് സഹായം ലഭി�ി�േ�ാെയ�്
വ��മാ�ാേമാ?

വ�വസായ േമഖലയിൽ വൺ ട�് പരി�ാരം

*46 �ീ . െക .ഡി .�േസനൻ 
�ീ. ബി. ഡി. േദവ�ി 
�ീ . എം. നൗഷാദ് 
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�ീ. ആൻ്റണി േജാൺ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ�
വ�വസായ�ം േ�ാർട്�ം �വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി പറയാേമാ?

(എ) നിേ�പ േ�ാ�ാഹന�ി�ം വ�വസായ റാ�ിംഗിൽ നില
െമ�െ����തി�ം വൺ ട�് പരി�ാരം നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;
ഇതിെന�റി�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) വ�വസായസൗ�ദാ�രീ�ം ��ി��തിന് സ�ീകരി�
നടപടികൾ ഫലം ക� �ട�ിയി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) െക-സ�ി�ി�െട എ� വ�വസായ�ൾ അംഗീകാരം േനടി;
ഇവയി�െട എ� െതാഴിലവസര�ളാണ് �തീ�ി��െത�്
അറിയി�േമാ;

(ഡി) ��-െച�കിട-ഇട�രം വ�വസായ�ൾ �ട��തിന് ഏഴ്
ദിവസ�ിനകം അ�മതി നൽകാൻ നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ഇ) �ൻ�ർ െെലസൻസി�ാെത സംരംഭ�ൾ ആരംഭി�ാൻ അ�മതി
നൽ��േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?

��-െച�കിട-ഇട�രം വ�വസായ �ാപന�ൾ

*47 �ീ . ���ര രത് നാകരൻ 
�ീ. െക. രാജൻ
�ീ. ഇ. ടി. ൈടസൺ മാ�ർ 
�ീ. വി. ആർ. �നിൽ �മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ�
വ�വസായ�ം േ�ാർട്�ം �വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി പറയാേമാ?

(എ) ��-െച�കിട-ഇട�രം (എം.എസ്.എം.ഇ.) വ�വസായ�െള
േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് ഈ സർ�ാർ സ�ീകരി� നടപടികൾ
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) േകരള ��-െച�കിട-ഇട�ര വ�വസായ �ാപന�ൾ
�ഗമമാ�ൽ നിയമം നിലവിൽ വ�േശഷ�ളള എം.എസ്.എം.ഇ
വ�വസായേമഖലയിെല �േരാഗതി വിശകലനം െച�ി�േ�ാ;
വ��മാ�േമാ;

(സി) �ൻ�ർ അ�മതിയി�ാെത പ�് േകാടി �പ വെര �തൽ�ട�ളള
സംരംഭ�ൾ �ട��തിന് സാധി�േമാ; ഇത് സംബ�ി�
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വിശദവിവര�ൾ ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) െക-സ�ി�് ഓൺെെലൻ �ിയറൻസ് സംവിധാനം
എം.എസ്.എം.ഇ. േമഖലയിൽ കാര��മമായ �േരാഗതി�്
നിദാനമായി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

കിഫ്ബി�െട �വർ�ന�ൾ

*48 �ീ. െക ദാസൻ
�ീ . േജാൺ െഫർണാ�സ് 
�ീ . െക .ഡി .�േസനൻ 
�ീ െക.വി.അ�ൾ ഖാദർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ�
ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

(എ) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�േശഷം എ� േകാടി
�പ�െട പ�തികളാണ് കിഫ്ബി �േഖന ഏെ���ി��െത�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) കിഫ്ബി �േഖന�� നിർ�ാണ��െട �ണനിലവാരം
ഉറ�ാ��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) കിഫ്ബി�െട �വർ�ന�ൾ സംബ�ി�് ഓഡി�്
നട��തിന് എെ��ാം സംവിധാന�ളാണ് നിലവി��െത�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) കിഫ്ബി�െട �വർ�ന�െള സംബ�ി�്
െപാ�ജന�ൾ��ാ�� പരാതികൾ പരിഹരി��തി�ം
അവ�െട സംശയനിവാരണ�ി�മായി പരാതി പരിഹാര െസൽ
�പീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ നൽ�േമാ?

വ�വസായസൗ�ദ സം�ാനമാ�ാ�� നടപടി

*49 �ീ .െക .എൻ .എ. ഖാദർ 
�ീ . ടി. വി. ഇ�ാഹിം 
േഡാ.എം.െക . �നീർ 
�ീ എൻ. എ. െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ�
വ�വസായ�ം േ�ാർട്�ം �വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി പറയാേമാ?

(എ) വ�വസായസൗ�ദ സം�ാന��െട പ�ികയിൽ േകരളം 28-ാം
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�ാന�ാെണ� റിേ�ാർ�കൾ സർ�ാർ പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) വ�വസായസൗ�ദമാ�ാ�� നടപടികൾ
ഫല�ദമാകാ�തിെ� കാരണ�ൾ വിലയി��ിയി�േ�ാ;
വിശദാംശം വ��മാ�ാേമാ?

സാ��ിക�തിസ�ി

*50 �ീ. തി�വ�ർ രാധാ��ൻ 
�ീ. ടി. െജ. വിേനാദ്
�ീ. അ�പ് േജ�ബ്  
�ീ. പി. ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ�
ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

(എ) സം�ാനം അതി��തരമായ സാ��ിക�തിസ�ിെയ
അഭി�ഖീകരി�� എ�ത് വ�തയാേണാ; എ�ിൽ അതി��
നിലവിെല കാരണ�ൾ എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) സം�ാന�ിെ� സാ��ിക�ിതി െമ�െ����തിന്
സർ�ാർ സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�േമാ;

(സി) സർ�ാർ സ�ീകരി� നടപടികൾ ഫല�ദമായി� എ�്
വിലയി���േ�ാ;

(ഡി) േകാവിഡ് പ�ാ�ല�ിൽ േക�ം വാ�ാപരിധി അ�്
ശതമാനം ആയി ഉയർ�ി നൽകിയത് നിലവിെല
സാ��ിക�തിസ�ി പരിഹരി��തിന് എ�മാ�ം
സഹായകമായി; ഇതി�െട അധികമായി കടെമ��വാൻ കഴി��
�ക എ�യാണ്; വ��മാ�േമാ;

(ഇ) അൻപ�ിെയാൻപത് വർഷം െകാ�് വിവിധ സർ�ാ�കൾ
ഉ�ാ�ിയ െപാ�കടം കഴി� നാലരവർഷം െകാ�്
ഇര�ിയായി എ� ആേ�പം ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ
അതിനിടയാ�ിയ സാഹചര�ം എ�ായി��െവ�്
വിശദമാ�േമാ?

വ�വസായരംഗ�് �തി��ാ�� പ�തികൾ

*51 �ീ. എസ്. ശർ�
�ീ. എം. സ�രാജ്
�ീ . െക . വി . വിജയദാസ്
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�ീ. �രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ�
വ�വസായ�ം േ�ാർട്�ം �വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി പറയാേമാ?

(എ) വ�വസായരംഗ�് �തി��ാ�കെയ� ല��േ�ാെട��
െകാ�ി-ബംഗ�� വ�വസായ ഇടനാഴി ആരംഭി�ാൻ
േക�സർ�ാരിെ� അംഗീകാരം ലഭി�ി�േ�ാ; പ�തി�െട
വിശാല ല��ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �ാരംഭ േ�ാജ�ായി തിരെ���ി�� ആ�വ ഗി�് സി�ി�്
ഭരണാ�മതി നൽകിയി�േ�ാ; പ�തിയിെല
�തീ�ിതനിേ�പ�ം െതാഴിലവസര��ം എ�െയ�്
അറിയി�ാേമാ;

(സി) �ത��മാ�ം പേരാ�മാ�ം ഒ� ല�േ�ാളം േപർ�്
െതാഴിലവസരം ഉ�ാ�െമ�് �തീ�ി�� പതിനായിരം
േകാടി നിേ�പേ�ാെട ആയിര�ി എ�റ് ഏ�റിൽ
പാല�ാട് സ�മാ�� വ�വസായേമഖല�െട �ാരംഭ
�വർ�നം �റി�ാനായി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

വ�വസായരംഗ�് �തിയ െതാഴിലവസര�ൾ

*52 �ീ . കാരാ�് റസാഖ് 
�ീ. െജയിംസ് മാത�
�ീമതി പി. അയിഷാ േപാ�ി
�ീ. വി.േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� വ�വസായ�ം
േ�ാർട്�ം �വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
പറയാേമാ?

(എ) സർ�ാർ �ഖ�ാപി� ര�് ��ദിന കർ�പരിപാടിക�െട
ഭാഗമായി വ�വസായരംഗ�് �തിയ െതാഴിലവസര�ൾ
��ി��തി�� പ�തിെയ�റി�് വിശദമാ�ാേമാ; എ�
െതാഴിൽ ��ി�ാനാണ് പരിപാടിയി�ിരി��െത�്
അറിയി�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് ��-െച�കിട -ഇട�രം വ�വസായ�െള
േ�ാ�ാഹി�ി��തിെ� ഭാഗമായി ഈ സാ��ിക വർഷം
പതിന�ായിരം സംരംഭ�ൾ �ട�കെയ� ല��ം േന��തിന്
വ�വസായ വ��് നട�� �വർ�ന�ൾ വിശദമാ�ാേമാ;
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(സി) �ഖ�മ�ി�െട സംരംഭകത� വികസന പരിപാടിെയ�റി�ം
ആയതിെ� �േരാഗതിെയ�റി�ം അറിയി�ാേമാ?

സാ��ികരംഗെ� േക� അവഗണന

*53 �ീമതി ഇ. എസ്. ബിജിേമാൾ
�ീ. സി. ദിവാകരൻ
�ീ . ജി .എസ് .ജയലാൽ 
�ീ . �ഹ�ദ് �ഹസിൻ പി . : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ�
ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

(എ) ര�് �ളയ�ൾ, ഓഖി �ര�ം, നിപ, െകാേറാണ ബാധ എ�ിവ
�ലം �തിസ�ി േനരി�� സം�ാന�ിെ� സാ��ിക
�യാസം ല�കരി��തിന് േക� സർ�ാരിെ�
ഭാഗ�നി�� യേഥാചിതമായ ഇടെപട��ായി�േ�ാ;
വ��മാ�േമാ;

(ബി) വിവിധ �ര��ൾ േനരി� സം�ാന�ിന് ൈക�ാ�്
നൽേക� േക�സർ�ാർ സം�ാന�ിെ� ജി.എസ് .ടി.
വിഹിതം േപാ�ം യഥാസമയം നൽകാെത സം�ാന
സർ�ാരിെന വരി����� സമീപനമാേണാ കഴി� നാല്
വർഷ�ളിലധികമായി സ�ീകരി�വ��െത�് അറിയി�േമാ;

(സി) ജി.എസ് .ടി. നട�ാ�ിയേ�ാൾ വാ�ാനം െച��േപാെല
സം�ാന�ിന് വ�മാനന���ാ�േ�ാൾ ന�പരിഹാരം
നൽ�െമ� േക�സർ�ാർ വാ�ാനം യഥാസമയ�ളിൽ
നിറേവ�ിയി�േ�ാ; ആയതിെ� വിശദവിവര�ൾ അറിയി�േമാ;

(ഡി) േകാവിഡ് - 19 �തിേരാധ �വർ�ന�ൾ�ായി സം�ാന
സർ�ാ�കൾ�് അധിക �ാ�കൾ നൽ�� കാര�ം പതിന�ാം
ധനകാര� ക�ീഷെ� പരിഗണനയിൽ ഉൾെ��ി�േ�ാ; അ�െന
ഒരാവശ�ം സം�ാന സർ�ാർ �േ�ാ�വ�ി�േ�ാ;
വ��മാ�േമാ?

െപാ�േമഖലാ �ാപന��െട ശ�ീകരണം

*54 �ീ. െക. രാജൻ
�ീമതി ഗീതാ േഗാപി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ�
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വ�വസായ�ം േ�ാർട്�ം �വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി പറയാേമാ?

(എ) ലാഭ�ിൽ �വർ�ി�� െപാ�േമഖലാ വ�വസായ
�ാപന�ൾ േപാ�ം സ�കാര� േമഖല�് വി�ഴി��
േക�സർ�ാരിെ� സമീപന�ിന് ബദലായി �ൻ സർ�ാരിെ�
കാലയളവിൽ ന��ിലായി�� െപാ�േമഖലാ
�ാപന�ൾ�് െെക�ാ�് ന�ി ലാഭ�ിലാ�ി
സ�ഹ�ിെ� െപാ� ആ�ികൾ സംര�ി�ക�ം
ശ�ീകരി�ക�ം െച�� സർ�ാർ നിലപാട് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) �ൻ സർ�ാരിെ� കാല�് ന��ിലായി��
െപാ�േമഖലാ�ാപന�െള ഈ സർ�ാർ െമ�െ���ി
ലാഭ�ിലാ�ിയതിെ� വിവര�ൾ ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) വ�വസായ വ��ിന് കീഴിെല െപാ�േമഖലാ �ാപന�ൾ ഈ
സർ�ാർ കാലയളവിൽ െെകവരി� േന��ൾ എെ�ാെ�െയ�്
വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) അട���ലിെ� വ��ായി�� േചർ�ല ഓേ�ാകാ�ിെന
�ന��ീവി�ി��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�ം ആയതിെ�
അന�ര ഫല��ം വ��മാ�േമാ?

കാ�ണ� ആേരാഗ� �ര�ാ പ�തി

*55 �ീ. ബി .സത�ൻ
�ീ പി .ടി .എ . റഹീം 
�ീമതി �. �തിഭ 
�ീ. വി. അ�റഹിമാൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ�
ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

(എ) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�േശഷം കാ�ണ� ആേരാഗ�
�ര�ാ പ�തി�ായി എ� �ക അ�വദി�ി�െ��്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) കാ�ണ� പ�തി�ായി �ൻ സർ�ാരിെന�ാൾ എ� �ക ഈ
സർ�ാർ അധികം െചലവഴി�ി��്;

(സി) കാ�ണ� പ�തി കാ�ണ� ആേരാഗ� �ര�ാ പ�തിയായി
വി�ലീകരി�േ�ാൾ നിലവി�� �ണേഭാ�ാ�ൾ�്
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ആ��ല��ൾ ന�മാകാതിരി�ാൻ എെ��ാം നടപടിയാണ്
സ�ീകരി�െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത ചികി� ലഭി��തി�� നടപടി�മ�ൾ സംബ�ി�്
വിശദമായ ഉ�രവ് �റെ��വി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

േദവസ�ം നിയമനം

*56 �ീ. വി. ആർ. �നിൽ �മാർ
�ീമതി ഇ. എസ്. ബിജിേമാൾ
�ീ. ഇ. ടി. ൈടസൺ മാ�ർ 
�ീമതി സി. െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ�
സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��്  മ�ി
സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

(എ) േദവസ�ം നിയമന�മായി ബ�െ��് ഈ സർ�ാർ ൈകെ�ാ�
നടപടികൾ വിശദമാ�േമാ;

(ബി) 1995 �തൽ �ിരനിയമനം നട�ിയി�ി�ാ� തി�വിതാം�ർ
േദവസ�ം േബാർഡിൽ േകരള േദവസ�ം റി��്െമ�് േബാർഡ്
�േഖന �ിരനിയമനം നട�ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) െകാ�ിൻ േദവസ�ം േബാർഡി�ം സമാനമായ രീതിയിൽ
സംവരണതത�ം പാലി�് നിയമനം നട�ിയി�േ�ാ;

(ഡി) േദവസ�ം നിയമന�ളിൽ ഈഴവസ�ദായം ഉൾെ�െട��
പിേ�ാ�വിഭാഗ�ൾ�ം പ�ികജാതി-പ�ികവർഗ
വിഭാഗ�ൾ�ം �േ�ാ��ിെല സാ��ികമായി പിേ�ാ�ം
നിൽ��വർ�ം സംവരണാ��ല�ം വർ�ി�ി�ി�േ�ാ
എ�റിയി�ാേമാ?

ശബരിമല വികസനം

*57 �ീ. വി. പി. സജീ�ൻ
�ീ. തി�വ�ർ രാധാ��ൻ 
�ീ . ഐ .സി .ബാല��ൻ 
�ീ. വി .ഡി. സതീശൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ�
സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��്  മ�ി
സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

(എ) ശബരിമലെയ േദശീയ തീർ�ാടനേക�മായി ഉയർ��തിന്
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േക�സർ�ാരിൽ നിർേ�ശം സമർ�ി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം
നൽ�േമാ;

(ബി) തി�വിതാം�ർ േദവസ�ം േബാർഡിെ� കീഴി�� പല
േ����െട�ം നിത�നിദാന െചലവ്, ജീവന�ാ�െട ശ�ളം
എ�ിവ ശബരിമല വ�മാനെ� അ�യി�ാണ് നിലെകാ��ത്
എ�ത് വ�തയേ�െയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ശബരിമലയിൽ ഈ സീസണിെല വരവ് എ�യാണ്; കഴി�
വർഷ�മായി താരതമ�െ���േ�ാൾ എ� �റവാണ്
വ�മാന�ിൽ ഉ�ായി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) േകാവിഡ് �തിസ�ി�ലം ശബരിമലയിെല വ�മാനം ഗണ�മായി
�റ� സാഹചര��ിൽ തി�വിതാം�ർ േദവസ�ം േബാർഡിന്
�േത�ക ഫ�് അ�വദി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഇ) ശബരിമല�െട ഇട�ാവള��െട നിർ�ാണം കിഫ്ബി
പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി നട�ിലാ��േ�ാ; ഇതിൽ
ഏെതാെ� ഇട�ാവള��െട നിർ�ാണം �ർ�ിയാ�ിെയ�്
വ��മാ�േമാ?

ഭാഗ��റി േമഖല�െട നവീകരണ �വർ�ന�ൾ

*58 �ീ ഐ. ബി. സതീഷ് 
�ീ. എം. സ�രാജ്
�ീ . േജാർജ് എം .േതാമസ് 
�ീ . െക . വി . വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ�
ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

(എ) സം�ാന�ിെ� സ�ദ്ഘടനയിൽ നിർണായക പ�്
വഹി�� ഭാഗ��റി േമഖല�െട നവീകരണ�ി�ം
വി�ലീകരണ�ി�മായി ഈ സർ�ാർ എെ��ാം
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േകാവിഡ് കാലെ� �തിസ�ികൾ�ിടയി�ം േലാ�റി
േമഖലെയ സംര�ി��തിന് എെ��ാം �വർ�ന�ളാണ്
നട�ിയി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േക� സർ�ാരിെ� നി�തി ഏകീകരണം സം�ാന േലാ�റിെയ
�തി�ലമായി ബാധി�ാതിരി�ാൻ എെ��ാം നടപടികളാണ്
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സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇതര സം�ാന േലാ�റികൾ�് സഹായകരമാ��
േക�സർ�ാർ തീ�മാനം മറികട�് അേനകായിര��െട
ഉപജീവനമാർ�മായ സം�ാന േലാ�റിെയ സംര�ി��തിന്
എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��െത�്
വ��മാ�ാേമാ?

സി ആ�് എ.ജി. റിേ�ാർ�് കിഫ്ബി�് നൽകിയ നടപടി

*59 �ീ. എ . പി . അനിൽ �മാർ 
�ീ. തി�വ�ർ രാധാ��ൻ 
�ീ . െക. സി . േജാസഫ് 
�ീ. അൻവർ സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ�
ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

(എ) സി ആ�് എ.ജി�െട 2018-19 െല സം�ാന സർ�ാരിെന
സംബ�ി�� ൈഫനാൻസ് അ�ൗ�്സ് റിേ�ാർ�ിെല
കിഫ്ബിെയ സംബ�ി�� ഭാഗ�ിെ� േകാ�ിെയ��്
ധനകാര� അഡീഷണൽ ചീഫ് െസ��റി കിഫ്ബി സി.ഇ.ഒ.�്
നൽകിയി�േ�ാ;

(ബി) നിയമസഭയിൽ റിേ�ാർ�് സമർ�ി��തിന് ��് രഹസ�മായി
��ിേ�� റിേ�ാർ�് ഇ�ര�ിൽ പകർെ���് മെ�ാ�
ഏജൻസി�് നൽകിയ നടപടി നിലവി�ളള ച��ൾ�ം
ഒഫിഷ�ൽ സീ��് ആ�ിെ��ം ലംഘനമേ� എ�്
െവളിെ���ാേമാ;

(സി) ഇത് സംബ�ി�് ഏെത�ി�ം തര�ി�ളള അേന�ഷണം
നട�ിയി�േ�ാ; അ ഡീഷണൽ ചീഫ് െസ��റിയിൽ നി�ം
ഇത് സംബ�ി�് എെ��ി�ം വിശദീകരണം ആരാ�ി�േ�ാ;
എ�ിൽ അേ�ഹം നൽകിയ വിശദീകരണം വ��മാ�േമാ?

ൈവദ�േതാ�ാദന-വിതരണരംഗ��ായ േന��ൾ

*60 �ീ. രാ� എ�ഹാം
�ീ. െക.�. ജനീഷ് �മാർ
�ീ . കാരാ�് റസാഖ് 
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�ീ. െക. ആൻസലൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ൈവദ�തി
വ��മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

(എ) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ� േശഷം ൈവദ�തി
വിതരണരംഗം കാര��മമാ��തി�ം സ�ർ�
ൈവദ�തീകരണം സാധ�മാ��തി�ം സ�ീകരി� നടപടികൾ
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�ാലയളവിൽ ൈവദ�തി�െട ആഭ��ര ഉ�ാദന�ിൽ ഉ�ായ
വർ�ന എ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�േ�ാൾ സൗേരാർ��ിൽ
നി�ളള ൈവദ�േതാ�ാദനം എ� െമഗാവാ�് ആയി��െവ�ം
ഇേ�ാൾ അത് എ� െമഗാവാ�് ആെണ�ം അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) പവർ ക�ി�ാ� േകരളം എ� ല��ം
സാ�ാത്കരി��തിനായി ഈ സർ�ാർ നട�ിവ��
�വർ�ന�ൾ എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

േകരള നിയമസഭാ
െസ�േ�റിയ�്
തി�വന��രം,

എസ് വി ഉ�ി��ൻ നായർ,
െസ��റി,

�േത�ക ���്:
നിയമസഭാ േചാദ���െട മ�പടി അവ സഭയിൽ
ഉ�യി��തിൻെറ തേലദിവസം ൈവ�േ�രം 5
മണി�് ��ായി ലഭ�മാേ��താണ് [ച�ം 47(1)].


