
പതിനാലാം േകരള നിയമസഭ

പ�ാം സേ�ളനം

2018 ഏ�ി� 02, തി��

ന��ചി�മി� േചാദ���

[ആെക േചാദ���--30]

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�ി

ൈവദ�തിേമഖല േനരി�� �തിസ�ി

*601.�ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല ൈവദ�തിേമഖല ക�� �തിസ�ിേനരി�കയാെണ�ത് കണ�ിെല��് ഈ

േമഖലയി�  ലഭ�മായ ആ�നിക സംവിധാന�െള�ാം നട�ാ�ാ�  നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) നിലവി� ഉ�തി� നി�് വ�ത��മായി ൈവദ�തി ഉ�ാദന വിതരണ േമഖലയി� കാലാ��തമായ

പരി�ാര�� നട�ിലാ�ാ� എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി�െമ�് വിശദമാ�േമാ?

(സി) ആതിര��ി ൈവദ�തി പ�തി�ായി നാളി�വെര എ� �ക െചലവഴി�ി��്;  വിശദാംശ��

െവളിെ���േമാ;

െപാ�േമഖല വ�വസായ��െട വി�ലീകരണ�ം �ന��ാരണ�ം

*602.�ീ.എ. എ�. ഷംസീ�

,, എസ്.ശർ�

,, സി.���

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നവീകരണ-വി�ലീകരണ �വ��ന�ളി�െട െക.എസ്.ഡി.പി.  ഉ�െ�െട�ളള

തക��യിലായി�� 14 െപാ�േമഖലാ വ�വസായ�െള ലാഭ�ിലാ�ക�ം ആറ് �ാപന�െള

�ടി  2017-18  ��െ� ലാഭ�ിലാ�െമ� �ഖ�ാപിത ല��േ�ാെട�ം നട�ി വ�



െപാ�േമഖലാ വ�വസായ വികസന �വ��ന�� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സിമ�് വ�വസായിക�  േലാബിയായി �വ��ി�് മ�് സം�ാന�ളി�  വി��തി�  നി�്

വളെര ഉയ�� വില സം�ാനെ� വ�ാപാരികളി�  നി�് ഇൗടാ�ി ജന�െള �ഷണം

െച��ത് അവസാനി�ി�ാ�  �ാ�മാ�ം വിധം മലബാ�  സിമ�്സിെന വി�ലീകരി�ാ�

സാധ�മാ�േമാ;

(സി) �ന��ാരണം അസാധ�െമ�് ക�തിയ െട�്െെ��  വ�വസായം,  ഓേ�ാകാ�് �ട�ിയ

െപാ�േമഖലാ വ�വസായ��െട വി�ലീകരണ�ി�ം �ന��ാരണ�ി�ം നട�ി വ��

�വ��ന�� അറിയി�ാേമാ?

�ാഥമിക കാ�ഷിക സഹകരണ സംഘ���് ന��� സഹായം

*603.�ീ.എസ്.രാേജ��

,, �രളി െപ�െന�ി

,, ഒ. ആ�. േക�

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

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ഷിക േമഖലെയ ഉേ�ജി�ി��തിനായി �ാഥമിക കാ�ഷിക സഹകരണ സംഘ���്

സ��ാ�  ന�കി വ�� സഹായ��  എെ��ാമാണ്;  ഇ�ാര��ി�  സം�ാന കാ�ഷിക

വികസന ബാ�ിെ� പ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) സം�ാനെ� �ാഥമിക കാ�ഷിക സഹകരണ സംഘ���് നബാ�ഡി�  നി�് ലഭി�്

വ�ി�� �ന�വാ� സഹായ�ി� �റവ് വ�ി�േ�ാെയ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) ൈഹെടക് �ഷി രീതി േ�ാ�ാഹി�ി��തി�ം െന��ഷി േ�ാ�ാഹന�ി�ം കാ�ഷിക

സഹകരണ സംഘ���് ന�കി വ�� സഹായ�� എെ��ാമാെണ�് അറിയി�ാേമാ?

േനാ�് നിേരാധനം സം�ാന��ാ�ിയ �ത�ാഘാത��

*604.�ീ.െക. �����ി

,, സി.െക.നാ�

,, േകാ�� ��േമാ�

,, െക.ബി.ഗേണഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക� സർ�ാർ നട�ാ�ിയ േനാ�് നിേരാധനം ഏെത�ാം േമഖലകളി�  എ�െനെയ�ാമാണ്

സം�ാനെ� ബാധി�ത്; ഇതിെ� �ത�ാഘാതം ഇേ�ാ�ം നിലനി��േ�ാ;

(ബി) സം�ാന സർ�ാരിന് ഇ��ല��ായ ന�ം കണ�ാ�ിയി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

സ�ദ് വ�വ�െയ ഉേ�ജി�ി�ാ�� നടപടിക�



*605.െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�

�ീ.എ. �ദീ��മാ�

,, സി.െക. ഹരീ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയ ശരാശരിെയ�ാ�  ഉയ�� വള��ാ നിര�് േനടിയി�� സം�ാനെ�

ആഭ��േരാ�ാദന രംഗം  2012-13  �ത�  വള��ാ നിര�ി�  മാ��ം േനരി�് േദശീയ

ശരാശരിെയ�ാ�  പി�ിലായിേ�ായതിനാ�  സ�ദ് വ�വ�െയ ഉേ�ജി�ി�ാ�  സ�ീകരി�

നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �വാസികളി�  നി�� പണ�ിെ� വര��റ���ം �ധാന നാണ� വിളക�  േനരി��

വില�ക���ം മാ���ിന് കാരണമാകാനിട�െ��തിനാ�, �ഖ�ാപി�ി�� ഉേ�ജക

പാേ��ക�  സമയബ�ിതമായി �ാവ��ികമാ��െവ�് ഉറ�വ��ാ�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(സി) സം�ാന��െട വാ�ാ പരിധി�ം ധനക�ി�ം യാഥാ��� േബാധേ�ാെടയ�ാെത

�തഗതിയി� �റ�ാ�ം ആയത് നിരീ�ി��തിന് സ�ത�ാധികാര�� ധനനിയ�ണ സമിതി

�പീകരി�ാ��� എഫ്.ആ�.ബി.എം.  അവേലാകന സമിതി�െട ശിപാ�ശക�,

സം�ാന��െട സാ��ികാധികാരം കവരാ�  ഉേ�ശി�െകാ��താകയാ�  ഇത്

അംഗീകരി��തി� നി�് പി�ാറാ� േക� സ��ാരിേനാട് ആവശ�െ��േമാ?

സൗേരാ�� ൈവദ�തി വിതരണം

*606.�ീ.അ�� ഹമീദ് പി.

,, െക.എം.ഷാജി

,, പി.ഉൈബ��

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

ന��േമാ:

(എ) നിലവി�� ൈവദ�തവിതരണ സ�ദായ�ി� മാ�ം വ��ി പക� സൗേരാ�� ൈവദ�തി�ം

രാ�ി ജലൈവദ�തി�ം വിതരണം െച��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) സൗേരാ�� ൈവദ�തി വിതരണം െച��തിനായി �േത�ക മീ��ക�  �ാപി�ാ�ം നിര�്

ഈടാ�ാ�ം തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

െെവദ�തി �സരണ �ംഖല െമ�െ����തിന് പ�തി

*607.�ീ.അ�� �കാശ്

,, തി�വ�� രാധാ���

,, പി.ടി. േതാമസ്



,, അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െെവദ�തി �സരണ-വിതരണ ന�ം �റ�് �സരണ �ംഖല െമ�െ����തി�ം �സരണ

േശഷി ഉയ���തി�മായി ആവി�രി� പ�തിക�െട വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഏെതാെ� പ�തികെളയാണ് ഇതിെ� ഒ�ാം ഘ��ി�  ഉ�െ���ിയി��ത്;  അവ�െട

നി��ാണ �േരാഗതി െവളിെ���േമാ;

(സി) �സരണ-വിതരണ ന�ം �റ��തിന് സ�ീകരി� നടപടികളി�െട  2017-  18  സാ��ിക

വ�ഷം ഉ�ാ�ിയ േന�ം എ�യാണ്;  ഇൗ േമഖലയി�  ല��മി�ി�� േന�ം എ�യാെണ�ം

എ�േ��് ഇത് ആ��ി�വാ� സാധി�െമ�ം വ��മാ�േമാ?

�റിസം േമഖലയിെല പ�തിക�

*608.�ീ.അനി� അ�ര

,, അ�വ� സാദ�്

,, ഐ.സി.ബാല���

,, ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�-സ�കാര� പ�ാളി�േ�ാെട �റിസം േമഖലയി� ഈ സ��ാ� ആവി�രി� പ�തിക�

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) �റിസം അടി�ാന സൗകര�വികസന�ി�ം വിപണന ത��ി�ം �േത�ക �� ന���തിന്

വിജയി�ി�േ�ാ; ഇതി�െട ഉ�ായി�� േന�ം വിശദമാ�േമാ;

(സി) കി�ബി�െട ധനസഹായേ�ാെട �ധാന �റിസം േക���െട വികസന�ിനായി േ�ാജ�്

റിേ�ാ��ക� ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

ഖാദി �ാമ വ�വസായം

*609.�ീ.എം.ഉ��

,, സി.മ��ി

,, പാറ�� അ��

,, െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഖാദി �ാമ വ�വസായ�ിെ� േ�ാ�ാഹന�ിനായി സ��ാ� നട�ിലാ�ി വ�� പ�തിക�

എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) െച�കിട ഖാദി വ�വസായ സംരംഭക��് എെ��ാം സഹായ�ളാണ് െച�വ��ത്;

(സി) പി.എം.ഇ.ജി.പി.�കാര�� �ണേഭാ�ാ���് ��ത� സാ��ിക സഹായം ന���കാര�ം

പരിഗണി�േമാ;



(ഡി) ഖാദി ഉ�����െട ഉപേയാഗം വ��ി�ി��തി�ം വിപണന േമഖല ശ�ിെ����തി�ം

സ��ാ� സ�ീകരി�വ�� നടപടിക� എെ��ാമാെണ�റിയി�ാേമാ?

വ�വസായ േക�ീ�ത പാ��ക�െട നി��ാണ �േരാഗതി

*610.�ീ.ഐ.ബി. സതീഷ്

,, െജയിംസ് മാത�

,, ആ�. രാേജഷ്

,, േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കയ�മതി വള�� ത�രിതെ����തിനായി �പീകരി�ി�� കയ�മതി അടി�ാന

സൗകര��ിെ��ം അ�ബ� �വ��ന��െട�ം വികസന�ിനായി സം�ാന����

ധനസഹായം (ASIDE ) േക� സ��ാ� നി��ലാ�ിയതിെന�ട��് കയ�മതി അധി�ിത

വ�വസായ��െട േ�ാ�ാഹന�ിനായി സം�ാന സ��ാ� നട�ിവ�� �വ��ന��

എെ��ാമാണ്;

(ബി) കി���െട കീഴി�� വ�വസായ വാണിജ� േമഖലക�  ഏെത�ാെമ�ം അടി�ാന സൗകര�

വികസന�ിനായി നട�ി വ�� �വ��ന�� എെ��ാെമ�ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) േ�ാബ�  ആ��േവദ വിേ�ജ്,  ഡിഫ�സ് പാ��്,  െമഗാ �ഡ് പാ��് �ട�ിയ �േത�ക

വ�വസായ േക�ീ�ത പാ��ക�െട നി��ാണ �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ?

�ഷറി നവീകരണ�ിനായി സ�ീകരി� നടപടിക�

*611.�ീ.ഇ.പി.ജയരാജ�

,, എ.എം. ആരിഫ്

,, േജാ�ജ് എം. േതാമസ്

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ധന മാേനജ് െമ�് ��ത� ഫല�ദമാ��തിെ� ഭാഗമായി �ഷറി നവീകരണ�ിനായി സ�ീകരി�

നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �ഷറി ഇടപാ�കാ��് ബാ�ക� ന��� തര�ി�� ആ�നിക ഇലേ�ാണിക് സംവിധാനം

വഴി�� േസവന��  ലഭ�മാ�ാ�  സാധ�മായി�േ�ാ;  ധനകാര� �ാപന�ളി�  നി�്

�തീ�ി�� തര�ി�� േസവന�� �ഷറികളി� ലഭ�മാ�ാ� പര�ാ�മായ വിധം ജീവന�ാെര

�ാ�മാ�േമാ;

(സി) �തിയ േക� ധനബി�ിെ� അടി�ാന�ി� സീനിയ� സി�ിസ�സിെ� ബാ�കളി�� �ിര

നിേ�പ�ിെ� പലിശയി� നി�് ആദായ നി�തി േ�ാത�ി� പിടിേ��തി�ാ��െകാ�ം

അ�തിനായിരം �പവെര�� പലിശ�് നി�തി ന�േക�തി�ാ�തിനാ�ം �ഷറികളിെല

നിേ�പ�ി� ഗണ�മായ ഭാഗം ബാ�കളിേല�് മാറാനിട��ത് കണ�ിെല��്  60 വയ�



കഴി� നിേ�പക��് അര ശതമാനം അധിക പലിശ അ�വദി�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ?

കി�� �േഖന�� വ�വസായ വികസനം

*612.�ീ.വി. േജായി

,, െക.വി.അ�� ഖാദ�

,, ആ�ണി േജാ�

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വ�വസായ വികസനം സാധ�മാ��തിന് കി�� എെ��ാം പ�തികളാണ്

ആവി�രി�് വ��ത്;

(ബി) കി���െട നിലവി�� വ�വസായ പാ��കളി�  േറാഡ്,  ൈവദ�തി വിതരണം �ട�ിയ

അടി�ാന സൗകര���  നവീകരി��തിന് �തിയ പ�തിക�  നി�േ�ശി�ി�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) 2018-19  വ�ഷ�ാലയളവി�  കി�� നട�ാ�ാ�േ�ശി�� �തിയ പ�തിക�

ഏെതാെ�യാണ്;

(ഡി) സം�ാന�ിെ� �തിയ വ�വസായനയ �കാരം കര,  ജല,  േവ�ാമയാന ഗതാഗത

സൗകര���െട ലഭ�ത�ം സാമീപ��ം ഉ� �േദശ��  േക�ീകരി�് വ�വസായ വികസന

േമഖലക� �ാപി��തിന് അ�േയാജ�മായ �മി കെ��ി അക�യ� െച��തിന് കി���്

അ�മതി ന�കിയി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇതി�  �കാരം കി�� നട�ിയി�� അക�ിസിഷ�

നടപടിക�െട വിശദാംശം ന��േമാ?

കരകൗശല േമഖല�െട സമ� വികസന�ിന് �തന പ�തിക�

*613.�ീ.ഡി.െക. �രളി

,, ഒ. ആ�. േക�

,, െക.��ിരാമ�

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് കരകൗശല േമഖല�െട സമ� വികസന�ിനായി എെ��ാം �തന

പ�തികളാണ് ആവി�രി�ി��ത്;

(ബി) കരകൗശല ഉ����െട വിപണനം േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി എ�ാ ജി�ാ വ�വസായ

േക��ളി�ം വിപണന േക��� �ാപി��തിന് പ�തി�േ�ാ;

(സി) കരകൗശല േമഖലയിെല െതാഴിലാളിക��് ��സംരംഭ��  ആരംഭി��തിന് സഹായം

ന���തിന് 'ആശ' പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) കരകൗശല േമഖലയി� �വ��ി�� അെ��് �ാപന��െട �വ��നം കാര��മമാ�ാ�



എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

ൈവദ�തി േമഖലയിെല ��ധാന പ�തിക�

*614.�ീ.പി.വി. അ�വ�

,, രാ� എ�ഹാം

,, എം. നൗഷാദ്

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

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വ�വസായ വികസന�ിന് അടി�റ പാേക� ൈവദ�തി േമഖലയി� പതി��ാം

പ�വ�ര പ�തി�ാല�് നട�ിലാ�ാനായി വ��ിംഗ് ��് ശിപാ�ശ െച�ി�� ��ധാന

പ�തിക� ഏെത�ാെമ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇ�േവഷ�  ആ�് എേ�ാ�് ഫ�് ഉപേയാഗി�് നട�ിലാ�ാ�  ഉേ�ശി�� പ�തിക�െട

വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ൈവദ�തി അപകട��  ഇ�ാതാ��തിന് െക.എസ്.ഇ.ബി.  �ം ഇല�ി��  ഇ�െ��േറ�ം

ഏ�െ���� �ര�ാ സ�ീകരണ�� എെ��ാമാണ് എ�് വ��മാ�േമാ?

ദീ� ദയാ� ഉപാധ�ായ �ാമ േജ�ാതി േയാജന

*615.�ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ്

,, എസ്.രാേജ��

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

(എ) സം�ാന�് െെവദ�തി േമഖലയി� നട�ിലാ�ി വ�� േക�ാവി�ത പ�തിയായ ദീ� ദയാ�

ഉപാധ�ായ �ാമ േജ�ാതി േയാജന�െട ഉേ�ശ� ല����  എെ�ാെ�യാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ദാരി�� േരഖ�് താെഴ��വ��് സ��ീസ് കണ��  ന���തിന് ഇൗ പ�തി �കാരം

എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(സി) �ാമ �േദശ�ളി�  െെവദ�തീകരണ�ി�ം വിതരണ െെല�ക�, �ാ�േ�ാ�മ�ക�  എ�ിവ

�ാപി��തി�ം എെ��ാം �വ��ന�ളാണ് ഇതി� ഉ�െ���ിയിരി��ത്;

(ഡി) ഇൗ പ�തി �കാരം എ� �ാമീണ ഭവന���് െെവദ�തി ന��വാനാണ് ഉേ�ശി��െത�ം

പ�തി നട�ി�ിനായി േക� സ��ാ� എ� േകാടി �പ  2017-2018 സാ��ിക വ�ഷം

അ�വദി�ി�െ��ം വ��മാ�ാേമാ?

േലാ�റി ��ത� ആക�ഷകമാ��തിന് നടപടി

*616.�ീ.െജയിംസ് മാത�

,, സി.െക. ഹരീ��



,, എ. �ദീ��മാ�

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

ന��േമാ:

(എ) േലാ�റി വ��ിെ� �വ��ന�� നവീകരി��തി�ം േലാ�റി ��ത� ആക�ഷകമാ��തി�ം

സ�ീകരി�വ�� നടപടിക� വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം േലാ�റി വി��നയി�ം വ�മാന�ി���ായി��

വ��നവ് പരിേശാധി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഒ� ന��  േലാ�റി�ം �താ� േലാ�റി�ം ഉ�െ�െട�� അനധി�ത േലാ�റിക�െട വി��ന

തട��തിന് എെ��ാം ക�ശന നടപടികളാണ് സ�ീകരി�് വ��െത�് അറിയി�േമാ?

ക�ാറിക�െട ൈലസ�സ് ����തി�� വ�വ�ക�

*617.�ീ.െക.എ�.എ ഖാദ�

,, എ�. ഷം��ീ�

,, പി.െക.അ� റ�്

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

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�് െഹ�റി�  താെഴ വി�ീ���� ക�ാറിക�  �വ��ി��തിന് നിലവി�  സ��ാ�

നി�ബ�മാ�ിയി�� വ�വ�ക� എെ�ാെ�െയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ക�ാറിക�െട ൈലസ�സ് ����തിനാ�� വ�വ�ക� എെ�ാെ�യാണ്;

(സി) അ�് െഹ�റിന് �കളി�  വി�ീ���� വ�കിട ക�ാറിക��് ബാധകമായ നിബ�നക�ം

ഫീസ് നിര�ക�ം അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ക�ാറിക�െട ൈലസ�സ് ന����മായി ബ�െ��് തീ��ാകാെത�� അേപ�കളി�

അടിയ�രമായി തീ�മാനെമ��ാേമാ?

ധാ���െട അനധി�ത ഖനന�ം കട�ം തടയാ� നടപടി

*618.�ീ.എ.എം. ആരിഫ്

,, െക.�േരഷ് ���്

,, െക.െജ. മാ�ി

,, എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ധാ���െട അനധി�ത ഖനനം,  കട�് എ�ിവ തട��തിനായി എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിനായി േകരള മിനറ� ��ാഡിെ� �വ��ന�� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ േമഖലയി�  ൈമനിംഗ് ആൻഡ് ജിേയാളജി വ��് നട�� പരിേശാധനക�



എെ��ാമാണ്;

(ഡി) ആല�ഴ,  േകാ�യം,  എറണാ�ളം ജി�കളിെല ൈലം െഷ�ിെ� അനധി�ത ഖനന�ം കട�ം

േച��ല താ��ിെല അനധി�ത സിലി�ാ മണ� ഖനന�ം തട��തിനായി �പീകരി�ി��

െ�ഷ��  ��ാഡിെ� �വ��ന��  കാര��മമാ�വാ�  നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�്

അറിയി�ാേമാ?

വ�വസായ എേ��ക�െട �വ��നം

*619.�ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ്

,, ഇ.പി.ജയരാജ�

,, െക. ആ�സല�

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിെ� വ�വസായ വികസനം ല��മാ�ി ആരംഭി� വ�വസായ എേ��ക�െട

�വ��നം ഈ സ��ാ� വിലയി��ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) വ�വസായ എേ��കളി�  വിവിധ കാലഘ��ളി�  വ�ത�� വ�വസായ��  ആരംഭി��തിന്

േവ�ി കരാ�  �കാരം ന�കിയ �മി�ം വ�വകക�ം �വ��നരഹിതമായ �ാപന�ളി�

നി�ം തിരിെക സ��ാരി� നി�ി�മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) നവസംരംഭക��് െച�കിട �� സംരംഭ��  ആരംഭി��തിന് ��ത എേ��കളി�

സൗകര��� ലഭ�മാ��തി�ം ഇത് സംബ�ി� നടപടിക� �താര�മാ��തി�ം അടിയ�ര

നി�േ�ശം ന��േമാ എ�് അറിയി�ാേമാ?

�ീനാരായണ �� തീ��ാടന വിേനാദ സ�ാര സ�ക��്

*620.�ീ.ജി.എസ്.ജയലാ�

�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

,, ഗീതാ േഗാപി

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

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ീനാരായണ ���മായി ബ�െ�� ചരി� േക��െള േച��� തീ��ാടന വിേനാദ

സ�ാര സ�ക��് നട�ാ��തിന് പ�തി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) �ീനാരായണ ���മായി ബ�െ�� ഏെതാെ� േക��ളാണ് ��ത സ�ക��ി�

ഉ�െ���കെയ�് അറിയി�േമാ;

(സി) ��ത പ�തി�െട െമാ�ം െചലവ് എ� �പയാ�ം എ�ാണ് കണ�ാ�ിയി��ത്;  ഇൗ

പ�തി�് േക� സഹായം ലഭ�മാ��േ�ാ; ഉെ��ി� എ�െയ�റിയി�േമാ;

(ഡി) പ�തി�മായി ബ�െ��് ആരാധനാ േക����ം ആ�മ���ം സമീപം



തീ��ാടക��ായി എെ�ാെ� സൗകര��� ഒ��ാനാണ് പ�തിയി��ത്;

(ഇ) സ�ക��ിെല എ�ാ േക��ളി�ം െപാ�വായി ഏെതാെ� സൗകര���  നി��ി�െമ�്

വിശദമാ�േമാ;

(എഫ്) പ�തി എേ��് �ാവ��ികമാ�െമ�് വ��മാ�േമാ?

പീ�് ഔവറിെല ൈവദ�തി ഉപേഭാഗം നിയ�ി�വാ� നടപടി

*621.�ീ.ഐ.സി.ബാല���

,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�

,, ൈഹബി ഈഡ�

,, അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പീ�് ഔവറിെല ൈവദ�തി ഉപേയാഗം നിയ�ി�വാ� എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) പീ�് ഔവറി�  ഉപേയാഗി�� ൈവദ�തി�് അധിക�ക ഈടാ��തിന് സഹായകമായ

രീതിയി� �ാ��് മീ��ക� �ാപി��തി�� നടപടി ഏത് ഘ��ിലാണ്;

(സി) തി�േവാണം,  �ി�മസ്,  ന� ഇയ�  �ട�ിയ വിേശഷാവസര�ളി�  പീ�് ഔവറി�

ഉപേയാഗി�� ൈവദ�തി�് ഇര�ി ചാ��് ഈടാ�വാ� നി�േ�ശ�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

ബാ�ക�െട ജ�ി നടപടി

*622.�ീ.പി.െക. ശശി

,, എസ്.ശർ�

,, െക. ആ�സല�

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭവനരഹിത�  ഇ�ാ� സം�ാനം എ� ല��ം േനടാ�  �യ�ി�� സാഹചര��ി�

ക�ഷക�ം െച�കിട ക�വട�ാ�ം ഉ�െ�െട��വ�െട വാ�ക�, േക� സ��ാരിെ� േനാ�്

നിേരാധനം,  ജി.  എസ്.  ടി.,  ഉ����െട വില�ക�� �ട�ിയ കാരണ�ളാ�

�ടി�ികയാ��തിെന �ട��് കിട�ാടം ജ�ി െച��ത് ഒഴിവാ�ണെമ� സം�ാന

സ��ാരിെ� ആവശ�ം അംഗീകരി�ാെത ബാ�ക�  ജ�ി നടപടി �ട��തായി

��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) 2002  �  െകാ�വ� െസക�രിൈ�േസഷ�  ആ�് റീക����  ഓഫ് ൈഫനാ�ഷ��

അെസ�്സ് ആ�് എ�േഫാ�്െമ�് ഓഫ് െസക�രി�ി ഇ�റ�്  (  സ�േഫസി)  നിയമം

വാ�െയ��് വീ�വ� നിരവധി േപെര വഴിയാധാരമാ��തിനാ�  പാവെ��വ�െട

താ�ര�സംര�ണ�ിനായി ��ത നിയമ�ി�  ഉചിതമായ േഭദഗതി വ��ാ�  േക�

സ��ാരിേനാട് ആവശ�െ��േമാ;

(സി) സം�ാന�് �ടി�ിക പിടിെ����തിന് റിലയ���െ�െട��വ�െട കീഴി�� കടം തിരി�്

പിടി�� �ാപന�െള,  േദശസാ��ത ബാ�ക� േപാ�ം നിയമി��ത് അവസാനി�ി�ാ�



േവ� ഇടെപട� നട�േമാെയ�റിയി�ാേമാ?

കി���െട വ�വസായ പാ��ക�

*623.�ീ.വി. അ�റഹിമാ�

,, ബി.ഡി. േദവ�ി

,, െക.��ിരാമ�

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിെ� സാ��ിക �േരാഗതി�് അനിവാര�മായ വ�വസായ േമഖല�െട വള��

ഉറ�് വ���തിേനാെടാ�ം അവ പരി�ിതി സൗ�ദ�ം �േദശവാസിക�െട�ം ഭാവി

തല�റക�െട�ം ജീവിത�ിന് ഹാനികരമാകാ� വിധ�ി��വയാെണ�ം ഉറ�് വ���തിന്

��പതി�ി�േമാ;

(ബി) പരി�ിതി സൗ�ദ വ�വസായ വികസനം ഉറ�് വ���തിന് കി���െട വ�വസായ

പാ��ക��് എ� മാ�ം േന�ം ൈകവരി�ാനായി�െ��് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) വിവിധ വ�വസായ േമഖലകളി� കി�� ൈകവരി� േന�ം അറിയി�ാേമാ?

േകരള േ�ാ��സ് ഇ��ി���് �ാപി�ാ� നടപടി

*624.�ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം

േഡാ.എം. െക. �നീ�

െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��

�ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വള��വ�� കായിക താര���് അ��േദശീയ മ�ര�ളി�

പെ����തിന് നിലവി�� സംവിധാന�� സഹായകരമ� എ�ത് വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) അ��േദശീയ തല�ി�  മ�രി��തിന് കായിക താര�െള �ാ�രാ��തിനായി

പട�ാലയിെല നാഷണ�  ഇ��ി���് മാ�കയി�  േകരള�ി�ം േ�ാ��സ് ഇ��ി���്

�ാപി�ണെമ� നി�േ�ശം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� ഇ�ാര��ി� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി� എ�് വ��മാ�േമാ?

ൈവദ�തി ഉപേഭാ�ാ�െള ഇ-െമയി� / എസ്.എം.എസ്. �േഖന വിവര�� അറിയി��

*625.�ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി

,, ��ഷ� കട��ി

,, �. ആ�. �ദീപ്

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



(എ) സം�ാനെ� ൈവദ�തി ഉപേഭാ�ാ���് െമ�െ�� സൗകര��� ലഭി��തിനായി വിവര

സാേ�തിക വിദ� അടി�ാനമാ�ിയ എെ��ാം പ�തിക��ാണ് െക.എസ്.ഇ.ബി.  ആരംഭം

�റി�ി��ത്;

(ബി) ൈവദ�തി തട���  ഉപേഭാ�ാ�െള എസ്.എം.എസ്.  വഴി ����ി അറിയി��തിന്

'ഊ�� �ത്' പ�തി നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) ൈവദ�തി ബി�ിെ� �ക,  അടേ�� തീയതി �തലായവ ഇ-െമയി� വഴി�ം എസ്.എം.എസ്.

�േഖന�ം അറിയി��  'ഊ�� സൗ�ദ'  ബി�  വിവര സംവിധാന�ിെ� വിശദാംശ��

ന�കാേമാ?

െപ�� �റിസം പ�തി

*626.�ീ.സി. ദിവാകര�

,, ചി�യം േഗാപ�മാ�

�ീമതി ഗീതാ േഗാപി

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

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജനപ�ാളി�േ�ാെട�� വിേനാദ സ�ാര പ�തിയായ െപ��  �റിസം േകരള�ി�

നട�ാ��േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ജന��െട ഉ�രവാദി�േ�ാെട�� ഇൗ വിേനാദ സ�ാര വികസന പ�തി�െട

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) പര�രാഗത വ�വസായ�െള �റിസം വികസന�മായി ��ിയിണ��തിന് എ�ര�ി�

സാധി�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) സം�ാനെ� ആദ�െ� െപ��  �റിസം േക�ം എവിെടയാണ്;  അവിെട നട�ിയ

�വ��ന�� വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) േകരള�ിെല മ�ിട�ളിേല�ം ��ത പ�തി വ�ാപി�ി�േമാ എ�് െവളിെ���ാേമാ?

േകരളാ ഫിനാ�ഷ�� േകാ��േറഷെ� �വ��നം

*627.�ീ.പാറ�� അ��

,, എം.ഉ��

,, സി.മ��ി

േഡാ.എം. െക. �നീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരളാ ഫിനാ�ഷ��  േകാ��േറഷെ� �വ��നം െമ�െ����തി�ം �തിയ പ�തിക�

ആവി�രി�് നട�ിലാ��തി�ം തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) �ാ���് സംരംഭകെര േ�ാ�ാഹി�ി�വാ�  �റ� പലിശ നിര�ി�  വാ� അ�വദി�ാ�



നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) എ�ി� വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

വിേനാദ സ�ാരിക�െട എ�ം ഉയ���തിന് �തിയ പ�തി

*628.�ീ.എ�. ഷം��ീ�

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്

,, പി.െക.അ� റ�്

,, െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരളം സ��ശി�� വിേനാദ സ�ാരിക�െട എ�ം ഇ�പ�ല�മായി ഉയ���തിന് �തിയ

പ�തി സ��ാ� ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിെ� ഭാഗമായി ഏെത�ാം പ�ണ�ളി� ബിസിന�് മീ�് നട�ി;  ഏെത�ാം �ല�ളി�

നട�ാ� ഉേ�ശി��െവ�് അറിയി�േമാ;

(സി) ഈ പ�തി�െട വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

കയ� വികാസ് േയാജന

*629.�ീ.െക. ദാസ�

,, ബി.സത��

�ീമതി �. �തിഭ ഹരി

,, പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് കയ�  വ�വസായ �ന��ാരണം,  നവീകരണം,  �തന സാേ�തിക വിദ�ക�

വികസി�ി�� എ�ിവയി�െട കയ� േമഖല�െട ��ിര വികസനം ല��മാ�ി േക�ാവി�ത

പ�തിയായ കയ� ഉദ�മി േയാജന നട�ിലാ�ി വ��േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) �ാമീണ േമഖലയി�ളള വനിതക��് ചകിരി ഉ�ാദന േമഖലയി�ം അ�ബ� േമഖലകളി�ം

സ�യം െതാഴി�  സംരംഭ��  �ദാനം െച��തിനായി മഹിളാ കയ�  േയാജന

ആവി�രി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇതി��കാരം എവിെടെയ�ാമാണ് സ�യം െതാഴി�  �ണി�ക�

ആരംഭി�ാ�േ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) രാജ��ിനക�ം �റ�ം കയ�  ഉ����െട വിപണനം ശ�ിെ����തിനായി േക�

സ��ാ� ആവി�രി� കയ� വികാസ് േയാജന �കാരം സം�ാന�് എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി�ളളെത�് വ��മാ�ാേമാ?

സം�ാനെ� വ�ാവസായിക അ�രീ�ം



*630.�ീ.അ�വ� സാദ�്

,, െക.സി.േജാസഫ്

,, എ.പി. അനി� �മാ�

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

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� നിേ�പ സൗ�ദമാ��തിന് ഉളള ഒ� വ�ാവസായിക അ�രീ�ം

നിലവിലി�ാെയ�് സ��ാ�  വിലയി���േ�ാ.  ഉെ��ി�  അതി�ളള കാരണ��

എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) ��ത അവ� മാ��തി�ം േകരളെ� നിേ�പസൗ�ദമാ��തി�ം ഇൗ സ��ാ� സ�ീകരി�

നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(സി) കഴി� ര�് വ�ഷം െകാ�് ഇത് �ലം സം�ാന�് െതാഴിലവസര��ം വ�മാന�ം

വ��ി�ി�വാ� കഴി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� ഇതിനായി നിലവി�ളള ��ത� നിയമ�ളി� മാ�ം

വ��ണെമ�് സ��ാ� ആേലാചി��േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

േകരള നിയമസഭാ െസ�േ�റിയ�് , വി. െക. ബാ��കാശ്,

തി�വന��രം, െസ��റി,

24-03-2018

�േ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)].


