
പതിനാലാം േകരള നിയമസഭ
പ�ാം സേ�ളനം

2018 മാ��്  22, വ�ാഴം

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�ി

രജിേ�ഷ� ഇ�ാെത നി�തി പിരി�� വ�ാപാരിക�

*451. �ീ.എം.ഉ��
,, മ�ളാം�ഴി അലി
,, എ� .എ.െന�ി��്
,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം
കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ജി.എസ്.ടി. നട�ിലാ�ിയതിന് േശഷം രജിേ�ഷ� ഇ�ാെത
നി�തി പിരി�� വ�ാപാരിക� ഉ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�
ഇവ�െ�തിെര ക�ശന നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ജി.എസ്.ടി.  ച�ം ലംഘി�കേയാ അമിതവില ഈടാ�കേയാ െച��
വ�ാപാരിക�െ�തിെര എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി��ത്; േക� സമിതി�്
റിേ�ാ��് ന���തിന് എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) ഏെത�ി�ം േക�കളി�  രജിേ�ഷ�  റ�് െച��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  എ� േക�കളിലാണ് രജിേ�ഷ�  റ�്
െച��തിന് േക� സമിതി അ�മതി ന�കിയി��ത്എ�്
വ��മാ�ാേമാ?
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സഹകരണ �ാപന�� സാധാരണ ജന�േളാട് കാണി�� വിേവചനം

*452. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ�
,, വി.എസ്.ശിവ�മാ�
,, േറാജി എം. േജാ�
,, ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ
സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� സഹകരണ സംഘ��ം ബാ�ക�ം സാധാരണ ജന���്
�ണകരമായ നിലയി�  �വ��ി��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി��ത്;

(ബി) വാ� ന���തി�ം �ടി�ിക പിരി��തി�ം സാധാരണ�ാേരാട്
സഹകരണ �ാപന��  വിേവചനം കാണി��െവ� ആേ�പം
��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി�  ഇ�രം വിേവചന��  അവസാനി�ി��തി�ം സഹകരണ
േമഖലെയ സാധാരണ�ാ�െട�ം പ�ിണി�ാവ��െട�ം
അ�ാണിയാ��തി��� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) േകരള ബാ�ിെ� �പീകരണേ�ാെട സഹകരണ േമഖല ��ത�
ശ�ിെ��െമ�ം സാധാരണ�ാ�െട ആവശ���  നിറേവ�വാ�  ��ത
ബാ�ിെ� �പീകരണേ�ാെട സാധി�െമ�ം ക���ത്
എ�ടി�ാന�ിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

േനാ� നിേരാധനം ഏ��ി� ആഘാതം ��ി� �തിസ�ി

*453. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ�
,, ബി.സത��
,, പി.വി. അ�വ�
,, േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �� സ��ാരിെ� നയം �ലം സാ��ിക �തിസ�ി േനരി�� സം�ാന
സ�� വ�വ��െട േമ�  േക� സ��ാരിെ� േനാ�നിേരാധനം േപാ��
നടപടിക�  ഏ��ി� ആഘാതം ��ി� �തിസ�ി തരണം െച�്
വികസനം സാധ�മാ��തിനായി ആവി�രി�ി�� വികസന ത�ം
അറിയി�ാേമാ;
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(ബി) ധന �ഢീകരണെമ� േപരി�  ധന ഉ�രവാദി� നിയമം േക�ം
ക�ശനമാ�ക�ം റവന� ക�ി ഇ�ാതാ�ക എ�തി�പരി ധനക�ി
�റ�കെയ� അശാ�ീയ സമീപന�ം വികസന �വ��ന���ാ��
കടെമ��ിെന എ�െന ബാധി�ം;

(സി) ഓേരാ വികസന പ�തി�ം വ�ഷം േതാ�ം െചലവഴി�� �ക സംബ�ി�ം
അ�വഴി ഉ�ാ�ാ�  സാധ�മാ�� ഭൗതിക േന���ം �ത�ാഘാത��ം
�ട��യായി വിലയി��� ഫലാധി�ിത വികസന ത�ം ആവി�രി�ാ�
ഉേ�ശി��േ�ാെയ�് െവളിെ���േമാ?

േകരള വിേനാദസ�ാര വികസന േകാ��േറഷ� നട�ാ�� �റിസം വികസന
പ�തിക�

*454. �ീ.എസ്.രാേജ��
,, എ.എം. ആരിഫ്
,, ഒ. ആ�. േക�
,, െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ
സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ിെല�ിയേശഷം േകരള വിേനാദസ�ാര
വികസന േകാ��േറഷ� �റിസം വികസന�ിനായി ഏെ��� പ�തിക�
എെ��ാമാണ്;

(ബി) െക.�ി.ഡി.സി.�െട േന�ത��ി�  േമാ��  ആരാം എ� േപരി�  എ�
�ാപന��െ��ം �ചികരമായ ഭ�ണ�ം �ചിത��� �ചി�റിക�ം
ഉറ�ാ�ി വിേനാദസ�ാര േ�ാ�ാഹന�ിന് ഇവ�് എ�മാ�ം
സാധ�മായി�െ��ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) െക.�ി.ഡി.സി.യിെല അതിഥി േസവന സംവിധാന�ി� െ�ാഫഷണലിസം
ഏ�െ���ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ഡി) ബിയ� വി�നയിെല വി�വരെവാഴി�� കണെ���ാ� െക.�ി.ഡി.സി.�െട
�വ��ന ലാഭം എ�െയ�് കണ�ാ�ിയി�േ�ാ;വിശദാംശം
അറിയി�ാേമാ?

കരിമണ� ഖനനം

*455. �ീ.പാറ�� അ��
,, പി.െക.ബഷീ�

resource://app/res/html5.html

3 of 17 Wednesday 14 March 2018 08:08 AM



േഡാ.എം. െക. �നീ�
�ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ധാ�സ��മായ കരിമണലിെ� ഖനനം സംബ�ി�് സ��ാരിെ� നയം
എ�ാണ്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) പാരി�ിതിക �ര��ം �ല� വ��ന�ം ഉറ�ാ�ി സം�ാനെ� െപാ�
േമഖല�െട കീഴി�  കരിമണ�  ഖനനം നട��തിന് എെ��ാം
നടപടികളാണ് സ��ാ� സ�ീകരി�വാ� ഉേ�ശി��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(സി) കരിമണ� ഖനനം നട��� �ലം സാ��ികമായി സ��ാരിന് ഉ�ാ��
േന�ം എ�യാെണ�് കണ�ാ�ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

ജി.എസ്.ടി. രജിേ�ഷ�

*456. �ീ.െക. �����ി
,, സി.െക.നാ�
,, േകാ�� ��േമാ�
,, െക.ബി.ഗേണഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം
കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിൽ ആെക�� വാ�് രജിേ�ഷൻ എ�യാെണ�ം
നാളി�വെര�� ജി.എസ്.ടി. രജിേ�ഷൻ എ�യാെണ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) വാ�് രജിേ�ഷൻ ഉ�വെരെയ�ാം ജി.എസ്.ടി.  രജിേ�ഷൻ പരിധിയിൽ
െകാ�വരാ�തിനാൽ ഉ�ായ സാ��ിക ന�ം എ�യാെണ�്
െവളിെ���ാേമാ;

(സി) വാ�് രജിേ�ഷൻ ഉ�വെരെയ�ാം ജി.എസ്.ടി.  രജിേ�ഷൻ പരിധിയിൽ
െകാ�വരാൻ എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) േകരള�ിൽ വാ�് രജിേ�ഷൻ ഉ�വ�െട ഡാ�ാ േബസ് എ��്
ജി.എസ്.ടി.യി� േഡാർ രജിേ�ഷൻ നട�ാൻ തീ�മാനി�ി�േ�ാ; എ�ി�
ഇത് േവഗ�ിലാ�ാൻ ഏെത�ി�ം �ാപനെ� ഏർെ���ാൻ
ഉേ�ശി��േ�ാ എ� അറിയി�ാേമാ?

കയ� ഉ�����െട വിപണനം
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*457. �ീ.െക.െജ. മാ�ി
,, േജാ� െഫ�ണാ�സ്
,, എ.എം. ആരിഫ്
,, ��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കയ������െട ഉ�പാദനം �ായിയായി നിലനി���തി�ം
വിപണനം െമ�െ����തി�ം ��ത�  െതാഴിലവസര��
��ി��തി�ം കയ�  േമഖലയി�  എെ��ാം പ�തികളാണ്
ആവി�രി�ി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) കയ�  േമഖലെയ�ം കയ�����െള�ം സംബ�ി�് �ചരണ
�വ��ന�� നട��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാം;

(സി) കയ�  േമളക�, �ദ�ശന��, �യവി�യ സംഗമം എ�ിവ
സംഘടി�ി��തി�ം വിവിധ �ദ�ശന�ളി� പെ����തി�ം എെ��ാം
പ�തിക� ആവി�രി�ി��്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) കയ������െട ആഭ��ര വിപണി െമ�െ����തിനായി  2017

ഒേ�ാബറി�  ആല�ഴയി�  സംഘടി�ി� കയ�  േകരള എ�കാരെമ�ാം
സഹായകരമായി എ�് വ��മാ�ാേമാ?

ഡാ�കളി� ൈവദ�തി ഉ�ാദന�ി�� ജല�ിെ� അളവ്

*458. �ീ.േറാജി എം. േജാ�
,, എ.പി. അനി� �മാ�
,, അ�പ് േജ�ബ്
,, െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ഡാ�കളി�  നിലവി�  ൈവദ�തി ഉ�ാദന�ി�� എ�
ജല��്;

(ബി) 2017 മാ��് 10-� തീയതി ഡാ�കളി� എ� ജല��ായി��;

(സി) ഡാ�കളി�  നിലവി�� ജല�പേയാഗി�് എ� ൈവദ�തി ഉ�ാദി�ി�വാ�
കഴി�ം;

(ഡി) സം�ാനെ� നിലവി�� ൈവദ�തി ഉപേഭാഗം കണ�ിെല��േ�ാ� എ�
ദിവസം �ടി ൈവദ�തി ഉ�ാദി�ി�വാ�� ജലം നിലവി� ഡാ�കളി�െ��്
വ��മാ�േമാ;
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(ഇ) േവന�  ക�� സാഹചര��ം ഉപേഭാഗ�ി��ായി�� വ��ന�ം
പരിഗണി�് ൈവദ�തി ഉപേയാഗ�ി�  എെ��ി�ം നിയ�ണം
െകാ�വ�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ?

സാ��ിക �രടി��ാകാതിരി�ാനായി സ�ീകരി� വ�� നടപടിക�

*459. �ീ.െജയിംസ് മാത�
,, വി. െക. സി. മ�ത് േകായ
,, െക. ബാ�
,, �. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സാ��ിക �രടി��ാകാതിരി�ാനായി സ�ീകരി� വ��
നടപടിക� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) േക� സ��ാ�  എഫ്.ആ�.ബി.എം.  അവേലാകന സമിതി�െട റിേ�ാ��്
അംഗീകരി�ാ� സം�ാന�ിെ� വാ� ജി.എസ്.ഡി.പി. അ�പാതം 2022

ഓ��ടി 20 ശതമാനമാ�ം ധനക�ി നിലവിെല 3.2 ശതമാന�ി� നി�് 1.7

ശതമാനമാ�ം �റ�ാ�ം നി�ബ�ിതമാ��ത് �ലധന െചല�കെള�ം
വികസന െചല�കെള�ം ത�ഫലമായി സാ��ിക വള��െയ�ം ഏ�
തര�ി� ബാധി�ാനിട�െ��് വിശകലനം െച�ി�േ�ാ;

(സി) എഫ്.  ആ�.ബി.എം.  നടപടിക�  നി��ി�പാതയി�  നട�െ��്
ഉറ�വ��ാനായി റിവ� ക�ി�ി നി�േ�ശി��േപാെല
സ�യംഭരണാധികാര�� ധനനിയ�ണ സമിതി(Fiscal  Council)

�പീകരി��ത് നി�തി വ�മാനം നി�യി�ാ�� സം�ാന��െട
സ�ാത��ം േചാ��ിയ�േപാെല െചലവ് നട�ാ�� അധികാര�ം
േചാ��ി സം�ാന�െള േക� സ��ാരിെ� സാ��ികാ�ിതരാ�ി
മാ�ാനിട�േ�ാ എ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ?

ചര�് േസവന നി�തി പരിേശാധന ക�ശനമാ�വാ� നടപടി

*460. �ീ.പി.െജ.േജാസഫ്
,, േറാഷി അഗ�ി�
,, േമാ�സ് േജാസഫ്
േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) േകരള�ി�  ചര�് േസവന നി�തി റിേ��  ഇനി�ം സമ��ി�ാ�
വ�ാപാരിക�െ�തിെര സ��ാ� എ�് നടപടി സ�ീകരി� എ�റിയി�ാേമാ;

നി�തി പണം പിരിെ����തി�  വ��് ഉേദ�ാഗ��  കാണി��
െമ�േ�ാ�് നയം തി��ാ� സ�ീകരി�വ�� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) വ�ാപാരിക�  മ�് കാല�് ന�കിയ�ം ഇേ�ാ�  ന����മായ നി�തി
പരിേശാധി�ാ�  എ�് സംവിധാനമാണ് വ��തല�ി�  െച�ിരി��ത്;
ഇ�ാര��ി� ആറ് മാസമായി വി�ന നി�തി വ��ിന് വീ� സംഭവി� എ�
ആേ�പം പരിഹരി�ാേമാ; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) നി�തി പിരിവിന് െച�് േപാ�കളി�ം കടകളി�ം പരിേശാധന
ക�ശനമാ�വാ� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��് എ�റിയി�ാേമാ?

കാ�ണ� പ�തിയി�െട ��� സൗജന� ചികി�

*461. �ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ�
�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി
�ീ.കാരാ�് റസാഖ്
,, ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചികി��ാ�ളള െചലവ് വ��ി� വ�ക�ം അ�വഴി നിരവധി ��ംബ��
ദാരി���ിലാ�ക�ം െച�� �ിതി പരിഹരി�ാനായി കാ�ണ�
പ�തിയി�െട ��� സൗജന� ചികി� ഉറ�ാ�െമ� �ഖ�ാപനം
യാഥാ���മാ��തിന് പ�തി ആവി�രി�ാ�േ�ശി��േ�ാ;

(ബി) കാ�ണ� ചികി� പ�തി സഹായധനെമ� രീതിയി�നി�ം ചികി�
അവകാശമാ�ിെ�ാ�ളള സമ�ാേരാഗ� പ�തി എ� രീതിയി�
നട�ാ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) കാ�ണ� സഹായധന പ�തി നിലവി� കാര��മമായി �വ��ി��േ�ാ
എ�് അവേലാകനം നട�ിയി�േ�ാ;  പ�തിയി�  ആവശ��ിന് ഫ�്
ലഭ�മാേണാ;  അേപ�യി�  തീ�മാനം എ��ാ�  കാലതാമസം
ഉ�ാ��േ�ാ എ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

െക.എസ്.ഇ.ബി. �െട റവന� ക�ി

*462. �ീ.�രളി െപ�െന�ി
,, എ. �ദീ��മാ�
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,, എം. സ�രാജ്
,, എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ഇ.ബി. ലിമി�ഡിന് ആയിര�ി അ���ി അ�ത് േകാടിയിലധികം
�പ റവന� ക�ിയായിരി��ത് നിക�ാനായി എ� മാ��മാണ്
സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��ത്;

(ബി) വിദ���ി വാ�ാ�  ദീ�ഘകാലാടി�ാന�ി�� കരാ�ക�  വഴി
െചല��റ�ാ� േവ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;വ��മാ�േമാ;

(സി) �ാപന�ിെ� സാ��ിക ശാ�ീകരണ�ിനായി േകാഴിേ�ാട്
ഐ.ഐ.എം.  ന�കിയ പഠന റിേ�ാ��ിെല നി�േ�ശ�� എെ��ാമാണ്;
�ാപന�ിെല ജീവന�ാ�െട�ം െപ�ഷ�കാ�േട�ം എ�െമ�െയ�്
അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) വിദ���ി വാ��തിെല െചല� �റ�ാ�ം വ�േതാതി�� �സരണ ന�ം
�റ�ാ�ം സം�ാന�് നിലവി�  ���ി നട�െകാ�ിരി��
പ�തിക�  അടിയ�ിരമായി ���ീകരി�ാ�  േവ� നടപടി
സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

കായിക നയം

*463. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��
�ീ.െക.എം.ഷാജി
,, എ�. ഷം��ീ�
,, പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം
�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് കായിക നയം എ�േ��് �ഖ�ാപി�െമ�്
െവളിെ���േമാ;

(ബി) ��ത നയ�പീകരണം നട�േ�ാ� മലബാ� േമഖല�് �േത�ക ഊ��
ന��� കാര�ം പരിഗണി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

വാണിജ� മിഷെ� �വ��ന �പേരഖ

*464. �ീ.െക.�േരഷ് ���്
,, െക.��ിരാമ�
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,, െക.ഡി. �േസന�
,, െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�വസായ േ�ാ�ാഹന�ിന് അ��ലമായ സാഹചര�ം ��ി�ാനായി
നട�ിയ �വ��നേ�ാെടാ�ം വാണിജ�േമഖലയിെല �വ��ന��
കാര��മമാേ��തിനായി �പീകരി�ാ�േ�ശി�� വാണിജ� മിഷെ�
�വ��ന �പേരഖ അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��  -  െച�കിട  -  ഇട�രം വ�വസായ സംരംഭക�െട ഉ�����്
വിപണി കെ���തി�ം ഓ�ൈല�  വ�ാപാര�ി�െട മാ���ിംഗ്
വി�ലമാ��തിന് േവ� സഹായം ലഭ�മാ��തി�ം വാണിജ� വ��്
നട�ി വ�� �വ��ന�� എെ��ാമാണ്;

(സി) ആേഗാളവ��രണ നയഫലമാ��ാ�� വ�ാപാര രംഗെ�
��കവ��രണെ� അതിജീവി��തിന് െച�കിട ഇട�രം
വ�ാപാരികെള എ�കാരം സഹായി�ാ� സാധി�െമ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) രാജ�ാ�ര വിപണിയി�  സം�ാന�ിെ� ഉ�����് ഇടം
േനടിെ�ാ��ാ� എെ��ി�ം പ�തി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

േഹാം േ�കളി� താമസി�� വിേദശിക�െട �ര�

*465. �ീ.അ�� �കാശ്
,, എ.പി. അനി� �മാ�
,, അ�വ� സാദ�്
,, വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ
സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േഹാം േ� സ�ദായം വ�ാപകമാ��ത് പരിഗണി�് േഹാം േ�കളി�
താമസി�� വിേദശിക�െട �ര� ഉറ�് വ���തിന് എെ�ാെ�
കാര��ളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(ബി) േഹാം േ�ക�  നട��വ��് സ��ാരിെ� എെ��ി�ം ആ��ല�ം
ന���േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

�സാദ് �ീമി� തീ��ാടന േക���െട വികസനം

*466. �ീ.െക.ഡി. �േസന�
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,, സി.���
,, വി. െക. സി. മ�ത് േകായ
,, �രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ
സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ധാന തീ��ാടന േക���െട സമ� വികസനം ല��മാ�ി േക�
സ��ാ� നട�ിലാ�ി വ�� �സാദ് �ീമി� സം�ാനെ� ഏെത�ാം
തീ��ാടന േക��െളയാണ് ഉ�െ���ിയി��ത്;

(ബി) ഈ പ�തിയി�  ഉ�െ����തിനായി ഏെത�ാം െ�ാേ�ാസ�കളാണ്
േക� സ��ാരിന് സമ��ി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത പ�തിയി�  ഉ�െ���ിയി�� ��വാ��  േ���ിെ�
വികസന�ിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്
അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ആയതിനായി നട�സാ��ികവ�ഷം എ� �ക അ�വദി�ി�െ��്
വ��മാ�ാേമാ?

സഹകരണ േമഖലയിെല െെവവിധ�വ��രണം

*467. �ീ.ഡി.െക. �രളി
,, എ. �ദീ��മാ�
,, വി. അ�റഹിമാ�
,, ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ
സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സഹകരണ േമഖലെയ െെവവിധ�വ��രി��തി�ം ഇൗ
േമഖലയി�  ��ത�  െതാഴിലവസര��  ��ി��തി�ം എെ��ാം
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(ബി) ഇതിനായി സഹകരണ സംരംഭകത�ം പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ; ഇൗ പ�തി
�കാരം എ�ാ ജി�കളി�ം െെ�മറി അ�ിക��� െ�ഡി�് െസാെെസ�ികെള
െതരെ���് ഉ�പാദന ���ക� �ാപി��തി�ം �ഷി അ�ബ�
േമഖലയിെല ���ിക�  ഏെ����തി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ?

ൈവദ�തി േബാ�ഡ് അഭി�ഖീകരി�� സാ��ിക �തിസ�ി
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*468. �ീ.തി�വ�� രാധാ���
,, പി.ടി. േതാമസ്
,, എ.പി. അനി� �മാ�
,, അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈവദ�തി േബാ�ഡ് അഭി�ഖീകരി�� ക�� സാ��ിക �തിസ�ി
മറികട��തിന് എെ�ാെ� �ിയാ�ക മാ���ളാണ് േബാ�ഡ്
സ�ീകരി�വാ� ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) േക� നിലയ�ളി�  നി�ം സ�കാര� �ാപന�ളി�  നി�ം ഉ�െ�െട
ൈവദ�തി വാ�ിയ ഇന�ി�  എ�് �ക ൈവദ�തി േബാ�ഡിന്
ബാധ�തയാ��്;

(സി) സാ��ിക �തിസ�ി �ലം �തിയ ത�ികക� ��ി��തി�ം വികസന
�വ��ന��  നട��തി�ം േബാ�ഡിന് കഴിയാ� സാഹചര��േ�ാ
എ�റിയി�ാേമാ?

�� െതാഴി� സംരംഭ���് േ�ാ�ാഹനം

*469. �ീ.സി.���
,, െക. ദാസ�
,, വി. അ�റഹിമാ�
,, എം. നൗഷാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം
�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �� െച�കിട വ�വസായ���് േ�ാ�ാഹനം ന���തിെ� ഭാഗമായി
ഇ�രം വ�വസായ���് ഏെറ സാധ�ത�� കാ�ഷിക ഭ�� ഉ��
േമഖല�െട �േരാഗതി�് േകരള അേ�ാ �ഡ് േ�ാ  2018  എ�മാ�ം
�േയാജന�ദമാ�െമ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) �� െതാഴി� സംരംഭ���് വാ�, സാേ�തിക വിദ�, പരിശീലനം, വിപണി
കെ���  �ട�ിയവ�ായി സ��ാ�  ന�കി വ�� േ�ാ�ാഹന
�വ��ന�� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സംരംഭകത�ം േ�ാ�ാഹി�ി��തി�ം അതിന് േവ� അറിവ്
പക��ന���തി�ം സാേ�തിക വിദ�ക� പരിചയെ����തി�ം േകരള
ഇ��ി���് േഫാ�  എ���ണ�ഷി�് െഡവല�െമ�ിന് എ�മാ�ം
ഫല�ദമായി പ�വഹി�ാ� സാധി�ി�െ��് വിലയി��ിയി�േ�ാ?
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നാേനാ �ണി�ക� ആരംഭി��തിന് നടപടി

*470. �ീ.എ�േദാ എ�ഹാം
�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�
�ീ.ഇ.െക.വിജയ�
�ീമതി ഗീതാ േഗാപി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�വസായ �ാപന���ാവശ�മായ െച�ഘടക��  ഉ�ാദി�ി�ാ�
വീ�കളി�  സൗകര�െമാ��� തര�ി�  നാേനാ �ണി�ക�
ആരംഭി��തിന് വ�വസായനയം വിഭാവനം െച��േ�ാ;

(ബി) ഇ�രം �ണി�ക�  ഏെതാെ� േമഖലകളിലാണ് ആരംഭി��െത�ം
ഉ����െട മാ���ിം�ം വിതരണ�ം ഏത് തര�ി�  ആയിരി�െമ�ം
വ��മാ�േമാ;

(സി) നാേനാ �ണി�ക� ആരംഭി��തിന് എെ�ാെ� േ�ാ�ാഹന നടപടിക�
സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത �ണി�ക��് നിലവി�� വ�വ�കളി� ഏെതാെ� തര�ി��
ഇള�ക� ലഭ�മാ�െമ�് വ��മാ�േമാ?

െക.എസ്.ഇ.ബി.�െട െമ�െ�� ഉപേഭാ� േസവനം

*471. �ീ.ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��
,, ആ�. രാമച��
,, ജി.എസ്.ജയലാ�
,, വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഉപേഭാ� േസവനം െമ�െ����തിനായി െക.എസ്.ഇ.ബി. ആരംഭി�ി��
സംവിധാന�� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ൈവദ�തി കണ��  ന��� നടപടി ഉപേഭാ�സൗ�ദമാ��തിന്
സ�ീകരി�� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(സി) ൈവദ�തി സംബ�മായ സംശയനിവാരണ�ി�ം പരാതിക�
പരിഹരി��തി�ം അടിയ�ര സാഹചര���  അറിയി��തി���
സംവിധാനം കാര��മമാേണാ; വ��മാ�േമാ;
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(ഡി) വാ�്സ് ആ�് ഉപേയാഗി�് ഉപേഭാ�ാ��െട പരാതി സ�ീകരി��തി��
സംവിധാനം നിലവി�േ�ാ;

(ഇ) ൈവദ�തി ബി�  അട��തിനായി െമാൈബ�  അ�ിേ�ഷ�  സംവിധാനം
�പെ���ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

സഹകരണ സംഘ�ളിെല നിേ�പ���് സ��ാ� ഗ�ാര�ി

*472. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ�
,, എം. വി�െസ�്
,, വി.പി.സജീ��
,, അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ
സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സഹകരണ സംഘ�ളിെല നിേ�പ���് സ��ാ�  ഗ�ാര�ി
ന���േ�ാ. വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) സം�ാനെ� �ാഥമിക വാ� സഹകരണ സംഘ�ളിെല നിേ�പ �ര�
ഉറ�് വ��� �ീം ഫല�ദമായി നട�ിലാ�വാ� കഴി�ി�േ�ാ;

(സി) േകരള നിേ�പ �ര� ഫ�് േബാ�ഡിെ� �വ��നം ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(ഡി) തി�വന��രെ� �ാച�വി�� െക.എസ്.എഫ്.ഇ �ാഫ് സഹകരണ
സംഘ�ി�  നട� ത�ി�ി�െട േകാടിക�  ന�െ�� നിേ�പക��്
അവ�െട നിേ�പം തിരി�് ന�കിയി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  അതി��
നടപടിക� ഏ�ഘ��ിലാണ്?

പര�രാഗത കയ� ഉ����െട വിപണനം

*473. �ീ.െക. രാജ�
,, ചി�യം േഗാപ�മാ�
�ീമതി സി.െക. ആശ
�ീ.വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം
കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പര�രാഗത കയ�  ഉ����െട വിപണനം െമ�െ����തിനായി
സ�ീകരി�് വ�� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) കയ�����  വി��തിന് അഖിേല��ാടി�ാന�ി�  ക�നി
�പീകരി��തിന് നി��േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

resource://app/res/html5.html

13 of 17 Wednesday 14 March 2018 08:08 AM



(സി) ��ത ക�നി�െട �മതലക�ം ഉേ�ശ�ല����ം വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) കയ� േകാ��േറഷനി� െക�ി�ിട�� കയ� ഉ���� വി�ഴി��തിന്
എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�േമാ?

െച�കിട വ�വസായ േമഖല�െട വള��

*474. �ീ.ൈഹബി ഈഡ�
,, വി.പി.സജീ��
,, വി.ടി.ബ�റാം
,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െച�കിട വ�വസായ േമഖല�െട വള�� സം�ാന�് �തഗതിയിലാെണ�്
അഭി�ായ�േ�ാ;എ�ി�  ആയതിന് ആധാരമായ വ�തക�
എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) പീഢിത െച�കിട �ാപന���് േവ�ി നട�ിലാ�� �ന��ാരണ
പ�തിക�െട വിശദാംശം െവളിെ���േമാ;

(സി) െച�കിട വ�വസായ േമഖലെയ പരിേപാഷി�ി�വാ� 2018-19 െല ബജ�ി�
എ�് �കയാണ് നീ�ിവ�ി��ത് എ�റിയി�ാേമാ?

�ാഥമിക സഹകരണ സംഘ��െട �ന��ാരണം

*475. �ീ.പി.വി. അ�വ�
,, െക.വി.വിജയദാസ്
െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�
�ീ.കാരാ�് റസാഖ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ
സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ാഥമിക സഹകരണ സംഘ��െട �ന��ാരണ�ിനായി എെ��ാം
പ�തികളാണ് ആവി�രി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �ാഥമിക വിപണന സംഘ��െട ഓഹരി �ലധന അടി�റ
ശ�ിെ����തിന് എെ��ാം സഹായമാണ് ന�കി വ��ത്;

(സി) �ാഥമിക കാ�ഷിക സഹകരണ സംഘ���് സംഭരണശാലക�
നി��ി��തി�ം ക�ഷക േസവന േക���  �ാപി��തി�ം
ധനസഹായം ന�കി വ��േ�ാ;

resource://app/res/html5.html

14 of 17 Wednesday 14 March 2018 08:08 AM



(ഡി) ��ത പ�തി�ായി നട� സാ��ിക വ�ഷെ� ബജ�ി�  എ� �ക
വകയി��ിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

േകരള മിനറ�സ് ആ�് െമ��സ് ലിമി�ഡിെ� വികസനം

*476. �ീ.ബി.സത��
�ീമതി.വീണാ േജാ��്
�ീ.എം. �േകഷ്
,, ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം
�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള മിനറ�സ് ആ�് െമ��സ് ലിമി�ഡിെ� വികസന�ിനായി
ഇ�േ��ഡ് ൈട�ാനിയം േകാം��് ആരംഭി��േതാ��ടി ഏെത�ാം
�ല�വ��ിത ഉ�പ���െട ഉ�പാദന�ിനായാണ് പ�തി��െത�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ധാ�മണ� വ�വസായ േമഖലയി� �വ��ി�� ഏെത�ാം െപാ�േമഖലാ
�ാപന��മായി സഹകരി�ാണ് ��ത പ�തി
നട�ാ�ാ�േ�ശി��ത്;വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത� �ല�വ��ിത ഉ����� ഉ�പാദി�ി�ക വഴി വർ�ി� വി�വര�ം
ലാഭ�ം െതാഴിലവസര��ം �തീ�ി��േ�ാ;  എ�ി�  വിശദാംശം
െവളിെ���ാേമാ?

�റിസം പഠന േകാ�ക�

*477. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി
�ീ.ഐ.ബി. സതീഷ്
,, ബി.ഡി. േദവ�ി
,, ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ
സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വിേനാദ സ�ാര വികസന സാധ�ത���തമായി �റിസം
േകാ�ക�  പഠി��തിന് അവസരം ലഭ�മ�ാെയ� വ�ത
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) കി�്സ് (േകരള ഇ��ി���് ഓഫ് �റിസം ആ�് �ാവ� �ഡീസ്) നട��
േകാ�കെള�റി�് അവേലാകനം നട�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;
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(സി) കി�്സ്-െ� െസ��ക�  വിവിധ �റിസം േമഖലകളി�  �ാപി��തി�ം
��ത�  വിദ�ാ��ിക��് ��ത േകാ�ക�  പഠി��തി��
അവസരെമാ���തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ;വ��മാ�േമാ?

കി�� വ�വസായ പാ��ക�

*478. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് എവിെടെയ�ാമാണ് കി���് വ�വസായ പാ��ക�
ഉ�ത്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത വ�വസായ പാ��ക�  വികസി�ി��തിന് എെ��ാം ക��
പ�തികളാണ് ആവി�രി�ി��ത്;വിവരി�േമാ;

(സി) ഇവ�െട �വ��ന�� തട�ം �ടാെത നട�ിലാ��തിേല�ായി അധിക
സഹായം ലഭ�മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഭാഗ��റി സ�ാന�� ന���തിന് കാലതാമസം

*479. േഡാ.എം. െക. �നീ�
�ീ.പി.െക.അ� റ�്
,, സി.മ��ി
,, പി.ബി. അ�� റ�ാ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം
കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന ഭാഗ��റിയി�  സ�ാനാ�ഹരാ��വ��് സ�ാന�ക
ന���തിന് കാലതാമസം ഉ�ാ��േ�ാ;

(ബി) ഭാഗ��റിയി� നി�ളള വ�മാനം വകമാ�ി െചലവിടാ�േ�ാ;

(സി) ഭാഗ��റി സ�ാന��  കാലവിളംബം �ടാെത വിതരണം െച��തിന്
നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േക� �റിസം പ�തിക�

*480. �ീ.െക. ബാ�
�ീമതി �. �തിഭ ഹരി
�ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ്
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,, �. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ
സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� �റിസം വികസന�ിനായി ആവി�രി�ി�� േക� �റിസം
പ�തിക� ഏെത�ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �ധാന �റിസം േക��െള ഉ�െ���ിെ�ാ�് സ�േദശ് ദ�ശ� പ�തി
ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി�  ഏെതാെ� തീമാ�ിക് സ�ക��കെളയാണ് ഇതി�
ഉ�െ���ിയിരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇ� സംബ�ി� എെ��ാം െ�ാേ�ാസ�കളാണ് സം�ാന സ��ാ�
േക� �റിസം മ�ാലയ�ിന് സമ��ി�ി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) �ിരിച��  �റിസം സ�ക��ി�  ഏെതാെ� �േദശ�െളയാണ് സം�ാന
സ��ാ� ഉ�െ���ിയിരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

േകരള നിയമസഭാ
െസ�േ�റിയ�് ,

വി. െക. ബാ��കാശ്,

തി�വന��രം, െസ��റി,

13-03-2018

�േ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)].
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