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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�ി

ഇ-േവ ബി� പ�തി

*31.�ീ.അ�വ� സാദ�്

,, ൈഹബി ഈഡ�

,, തി�വ�� രാധാ���

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചര�് േസവനനി�തി�െട ഭാഗമായി�� ഇ-േവ ബി�  പ�തി  2018  െഫ�വരി  1  �ത�

നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  എ�് സാേ�തിക ��െ��ട��ാണ് ��ത പ�തി

ദീ�ഘി�ി�െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) അതി��ി െച�്േപാ�കളി�െട കട�വ�� ചര�് വാഹന��  നിരീ�ി��തിനായി

ക�ാമറക�  �ാപി��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാെയ�ം എവിെടെയാെ�യാണ് ��ത

ക�ാമറക� �ാപി��െത�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇ-േവ ബി�ക�മായി ��ത ക�ാമറക� ബ�ി�ി��തിന് പ�തി�േ�ാ; ഇ��ല�� േന���

എെ�ാെ�െയ�് വിശദമാ�േമാ?

സഹകരണ റി�് ഫ�് പ�തി

*32.�ീ.േമാ�സ് േജാസഫ്

,, പി.െജ.േജാസഫ്

,, േറാഷി അഗ�ി�

േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം



വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സഹകരണ റി�് ഫ�് പ�തി�െട ആ��ല�ം ൈവ��താ�� ആേ�പം പരിഹരി��തിന്

സ�ീകരി�വ�� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�് �തിസ�ി ഉ�ാകാ�� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ പ�തി�െട കാലതാമസം ഒഴിവാ�ി,  ആശ�ാസ ധനസഹായം വാ��ാ�െട ൈകകളി�

എ�ി��തി�ം പലിശയിന�ി�  വ�� സ�ാഭാവിക വ��നവ് �ലം ആ�ിത���ാ��

�യാസ�� പരിഹരി�വാ�ം എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വ��ത് എ�റിയി�ാേമാ?

ൈവദ�തി ഉ�ാദന-�സരണ-വിതരണ േമഖലക�

*33.�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി

�ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ�

,, ആ�ണി േജാ�

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

(എ) ൈവദ�തി ഉ�ാദന-�സരണ-വിതരണ േമഖലകളി�  ഈ വാർഷിക പ�തിയിൽ

നട�ാ�ാ�േ�ശി�� പ�തിക� എെ��ാമാണ്;

(ബി) ഊ�� സംര�ണ�ി�ം ൈവദ�തി ��വ�യം �റ��തി�ം നട�ിലാ�ിവ�� �വ��ന��

അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഊ�� സംര�ണ�ിെ� ഭാഗമായി ൈവദ�തി വാഹന��െട ഉപേയാഗം

േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി ൈവദ�തി വ��് നട�ിലാ�ാ�േ�ശി�� കാര���ം അതിനായി

കണ�ാ�� െചല�ം അറിയി�ാേമാ;  പ�തി�െട സാ��ിക അതിജീവന സാ��ത

വിലയി��ിയി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ?

േക� ബജ�ിൽ സം�ാന�ിെ� താ�ര��െള ബാധി�� നിർേദശ�ൾ

*34.�ീ.ഇ.െക.വിജയ�

�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

�ീ.എ�േദാ എ�ഹാം

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

ന��േമാ:

(എ) 2018-19  െല േക� ബജ�് സം�ാന�ിെ� താ�ര��െള ഏെതാെ� തര�ി�

ബാധി�െമ�് വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) െപേ�ാളി�ം ഡീസലി�ം �േത�ക േറാഡ്-പ�ാ�ല സൗകര� െസ�് ഏ�െ���ിയതി�െട

സം�ാന���് ഉ�ായി�� വ�മാനം ന�െ���ി േക� സ��ാരിന് വ�മാന വ��നവ്

ഉറ�ാ�ിെയ�് ക���േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) കാ�ഷിക േമഖലയി�  വില�ിരതാനിധി�െട വിഹിതം  3500 േകാടി �പയി�  നി�്  1500



േകാടി �പയായി �റ��ം വിപണി ഇടെപട� വിഹിതം �റ��ം സം�ാന�ിെ� താ�ര��െള

ഏെതാെ� തര�ി� േദാഷകരമായി ബാധി�െവ�് വ��മാ�േമാ?

ൈവദ�തി റ�േല�റിക�ീഷ�

*35.�ീ.െക.ഡി. �േസന�

,, ഐ.ബി. സതീഷ്

,, േജാ� െഫ�ണാ�സ്

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

(എ) സം�ാന�് ൈവദ�തി റ�േല�റി ക�ീഷ� എെ�ാെ� �വ��ന�ളാണ് നട�ി വ��ത്;

ൈവദ�തി േബാ�ഡിെല ജീവന�ാ�െട എ�ം െവ�ി�റ�ണെമ�ം നിത�വ�മാന�ി� നി�ം

െപ�ഷ� ന�കാ� പാടിെ���� നിബ�ന ക�ീഷൻ നൽകിയി�േ�ാ;

(ബി) വിവിധ കാ�ഗറിയി�� ജീവന�ാ�െട എ��ം േജാലിഭാര�ം അവേലാകനം െച�്

ആവശ�െമ�ി� �ന�വിന�ാസം നട�ാ� േവ� നടപടി സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) േബാ�ഡിെ� സാ��ിക ��ിരത�ം െപ�ഷ�കാ�െട ഇടയി� പര�ിയിരി�� ആശ�

പരിഹരി��തി�ം നടപടി��ാ�േമാ?

േക� സാ��ികനയം സാധാരണ�ാെര ബാധി�ാതിരി�ാനായി ഇടെപടൽ

*36.�ീ.ഇ.പി.ജയരാജ�

,, േജാ�ജ് എം. േതാമസ്

,, സി.െക. ഹരീ��

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

ന��േമാ:

(എ) രാജ�െ� സാ��ിക വള��യി� ഇടി��ാ�േ�ാ�ം സ���െട എ��ി� വ��നവിന്

കാരണമാ�� േക� സ��ാരിെ� �തലാളി� വികസന നയ�ിെ� േദാഷഫലം

സം�ാനെ� സാധാരണ�ാെര ബാധി�ാതിരി�ാനായി ആവി�രി�ി�� വികസന ത�ം

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േക� നയ��  സം�ാന നി�തി വ�മാന�ി�  ഇടി��ാ�ിയ സാഹചര��ി�,

സാ�ഹികേ�മ രംഗ�ം �ലധന െചലവി�ം �േരാഗതി െെകവരി�ാനായി നട�� ഇടെപട�

അറിയി�ാേമാ;

(സി) നാണ�വിളക�െട വില�ക���ം മ��-��േവഷ��  രാജ��ളി�  നി�� പണ�ിെ� ഒ��

�റയാനിട�� സാഹചര��ം സാ��ിക �രടി�ിന് ഇടയാ�ാതിരി�ാ� ആ��ണം െച��

പരിപാടിക� എെ��ാമാണ്; വിശദമാ�േമാ?

േക� െപാ�േമഖലാ �ാപന�� വി�ഴി�� നടപടി



*37.�ീ.എസ്.ശർ�

,, പി. ഉ�ി

,, െക.�േരഷ് ���്

,, ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �തലാളി� അ��ലനയ��െട ഭാഗമായി,  ലാഭ�ി�  �വ��ി�� േക� െപാ�േമഖലാ

�ാപന��  നീതി ആേയാഗിെന ഉപേയാഗി�് സ�കാര� �തലാളിമാ��് ��വില�്

വി�ഴി��ത് സം�ാന�ിെ�റ വ�വസായ വികസനെ��ം െപാ� വികസനെ��ം

��ബലെ���ാനിട�െ�� കാര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) അൻപത് വ�ഷ�ിേലെറയായി നിര�രം ലാഭ�ി� �വ� �ി�വ���ം ഉ�ാദന - ആേരാഗ�

-േസവന േമഖലകളി�  ��ഖ പ�വഹി���മായ ഹി��ാ�  െെലഫ് െകയ�  ലിമി�ഡ്

വി�ഴി�ാ�ളള നീ��ി� നി�ം പി�മാറണെമ�് േക�സ��ാരിേനാട് ആവശ�െ��േമാ;

(സി) സം�ാന�ിന് �തിയ േക� െപാ�േമഖലാ �ാപന��  ഒ�ം അ�വദി�ാതിരി�ക�ം

ഫാ�്,  െകാ�ി ക��ശാല,  ഹി��ാ�  ന�സ് �ി�് ലിമി�ഡ് �ട�ി േകരള�ിെ�റ

�ഖ��കളായി�ീ�� �ാപന��  സ�കാര� �തലാളിമാ��് വി�ഴി���മായ സമീപനം

തി��ാ� ആവശ�െ��ി�േ�ാ; അ�രം �ാപന�� വി�ഴി�ാ� അ�വദി�ാെത സം�ാന

സ��ാ� ഏെ���് നട��തിെന�റി�് ആേലാചി�േമാ?

ജി.എസ്.ടി സംവിധാന�ിെല അപര�ാ�തക�

*38.�ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ�

,, എ. �ദീ��മാ�

,, ആ�. രാേജഷ്

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

ന��േമാ:

(എ) േക� സ��ാ�  േവ�� അവധാനതയി�ാെത നട�ാ�ിയ ജി.എസ്.ടി.  സംവിധാനം

സം�ാന�ിെ� െപാ� സാ��ിക �ിതിെയ �തി�ലമായി

ബാധി�ി��െത�െനയാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) ജി.എസ്.ടി.  നട�ിലാ�ിയേതാെട െച�്േപാ�ക�  ഇ�ാതായത് സം�ാന�ിെ� നി�തി

വ�മാന�ി� വ��ിയ �ത�ാഘാത�� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) െച�്േപാ�് പരിേശാധന�് പകരമായി നി�േ�ശി� ഇ-േവ ബി�  സ�ദായം സം�ാന�്

നട�ിലായി�േ�ാ ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) െച�്േപാ�ക��് നിയമ�ാബല�മി�ാതായേതാെട നിയമാ��തമായ ബി�കളി�ാെത

ചര�ക� േകരള�ിേല�് എ�� �ിതി ഒഴിവാ��തിനായി സം�ാന�് ഇ-ഡി�േറഷ�

സ�ദായം �ന:�ാപി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;വിശദമാ�േമാ?



�ററാർ��് ക�നിക�െട �വ��നം

*39.�ീ.സി.െക.നാ�

,, െക. �����ി

,, േകാ�� ��േമാ�

,, െക.ബി.ഗേണഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് എ� �ററാർ��് ക�നികൾ�് അംഗീകാര�ം �വർ�നാ�മതി�ം

ന�ിയി�െ��് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) �ററാർ��് ക�നികൾ�് അംഗീകാരം ന��തിനായി ഏെതാെ� �ാപന��

�വ��ി��;  ഇവ�െട �വ��നം എ�െനയാണ് �േ�ാ�് െകാ�േപാ��െത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �ററാർ��് ക�നികൾ�് സാ��ിക സഹായം ന��േ�ാ;  ഉെ��ിൽ അതിെ�

മാനദ��ൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) സ�ഹ�ിെല എ�ാ ത�ിെല ജന�െള�ം സംരംഭകരാ�ാൻ സ��ാ�  െച���ം

െച�ാ�േ�ശി���മായ കാര��� എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

വ�വസായ േമഖല ൈകവരി� �േരാഗതി

*40.�ീ.ഐ.ബി. സതീഷ്

,, െക. ദാസ�

,, വി. അ�റഹിമാ�

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േ�ാ�  സം�ാനെ� െപാ�േമഖല വ�വസായ

�ാപന��െട ന�ം എ�യായി��െവ�് കണ�ാ�ിയി�േ�ാ; എ�ി� വ��മാ�േമാ;

(ബി) ന��ിലായി�� ഏെത�ാം വ�വസായ �ാപന�ളാണ് പി�ി� ഇ�പത് മാസം െകാ�്

ലാഭ�ിലാ��തിന് കഴി�ി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) സ��ാരിെ� വ�വസായ നയ�ം കാര��മമായ ഇടെപട�ം �ലം  2017-18  സാ��ിക

വ�ഷ�ി� വ�വസായ േമഖല ൈകവരി� �േരാഗതി വിശദമാ�േമാ?

സഹകരണ നയം

*41.�ീ.എം. നൗഷാദ്

,, രാ� എ�ഹാം

െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�



�ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ാമീണ സ�ദ് വ�വ��െട ��ിര വികസന�ിനായി ��ത� കാര��മ�ം ജനകീയ�മായ

രീതിയി� സഹകരണ ��ാനെ� �ാ�മാ��തിന് ആവി�രി�ാ�േ�ശി�� സഹകരണ

നയ�ിെല ��ധാന കാര��� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) കാ�ഷിക ഉ�ാദനം വ��ി�ി��തി�ം കാ�ഷിേകാ����െട �ല�വ��നവി�ം േവ�

സംരംഭ��  ആരംഭി�് െതാഴി�ം വ�മാന�ം വ��ി�ി�ാ�  േവ� ഇടെപട�ക�  നട��

രീതിയി�  സഹകരണ സംഘ�െള ശാ�ീകരി�ാ�  ല��മി��േ�ാ;  എ�ി�  വിശദാംശം

അറിയി�ാേമാ;

(സി) സഹകരണ �ാപന��െട ഭരണ നി�വഹണം �താര��ം കാര��മ�മാ�ാ��

നി�േ�ശ�� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ?

സഹകരണബാ�ക�െട �വ��നം പരി�രി�ാ� നടപടി

*42.�ീ.സി.െക. ഹരീ��

,, എ. എ�. ഷംസീ�

�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി

�ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� �ാമീണ സ�ദ് വ�വ��െട നെ��ായ സഹകരണബാ�ക�െട �വ��നം

കാേലാചിതമായി പരി�രി��തി�ം ബാ�ക�െട സാ��ിക അടി�റ ഭ�മാ��തി�ം

ഉത�� എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി� വ��െത�് വ��മാ�േമാ?

(ബി) സഹകരണ ബാ�കളി�  ആ�നിക പരി�ാര��  സമയബ�ിതമായി നട�ാ�ി അവെയ

ന�ജനേറഷ�  ബാ�ക�െട നിലവാര�ി�  എ�ി��തിന് പ�തിക�  ആ��ണം

െച�േമാ;വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േസവനം െമ�െ�ട��വിധം സഹകരണബാ�കളിെല�ം സഹകരണ �ാപന�ളിെല�ം

�യവി�യ�� �താര�മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഉൗ�േ�ാ�ാദന രംഗ�് സ�യംപര�ാ�ത

*43.�ീ.എം. സ�രാജ്

,, ഇ.പി.ജയരാജ�

െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�

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

(എ) സം�ാന�് ഗാ�ഹിക-ഗാ�ഹിേകതര ആവശ����ായി േവ�ി വ�� െെവദ�തി�െട എ�

ശതമാനം ആഭ��രമായി ഉ�ാദി�ി��െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ആവശ�മായി വ�� ബാ�ി െെവദ�തി സം�ാന�ിന് �റ�നി�ം ന�ായമായ വില�്



ലഭ�മാ��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(സി) സം�ാന�് നി��ാണ�ിലിരി�� പാര�േര�തര ഉൗ�� പ�തിക� സമയബ�ിതമായി

���ിയാ�ാ� എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഉൗ�േ�ാ�ാദന രംഗ�് സ�യംപര�ാ�ത െെകവരി��തിനായി ഇൗ േമഖലയി� �വ��ി��

ഏജ�സിക�െട �കടനം ��ത� െമ�െ���ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

വ�വസായ എേ��ക� �ാപി�ാ� പ�തി

*44.�ീ.അ�� ഹമീദ് പി.

േഡാ.എം. െക. �നീ�

�ീ.പി.െക.അ� റ�്

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�വസായ�ിെന� േപരി� ഏെ���ി�് ഉപേയാഗി�ാെത കിട�� �മി�െട വിവരം വ�വസായ

വ��് േശഖരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത �ല�ളി�  വ�വസായ എേ��ക�  �ാപി��തിന് എെ��ി�ം പ�തി

ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� ഇതിനായി �േത�ക സംവിധാനം �പീകരി�ാ� ഉേ�ശ��േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

സൗേരാ�േ�ാ�പാദനം

*45.�ീ.െക.വി.വിജയദാസ്

,, െക.��ിരാമ�

,, എ. എ�. ഷംസീ�

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

(എ) െെവദ�േതാ�ാദന�ിനായി �ന�പേയാഗ ഉൗ��േ�ാത�ക��് �ാധാന�ം ന�കിെ�ാ�്

നട�ിലാ�ിവ���ം നട�ിലാ�ാ�  ഉേ�ശി���മായ പ�തിക�  ഏെത�ാമാെണ�്

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) കാസ�േഗാഡ് നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി��  200 െമഗാവാ�ിെ� �ഹദ് േസാളാ�  പ�തി�െട

പണി ആരംഭി�ാ� സാധ�മായി�േ�ാ എ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) െക.എസ്.ഇ.ബി. ലിമി�ഡ് ��വ� െെവദ�തി�ം വാ�െമ�ി� േസാളാ� പ�തി ആരംഭി�ാെമ�

എ�.ടി.പി.സി.�െട വാ�ാനം പരിേശാധി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) വീ�ക�െട�ം സ��ാ�  ഓഫീ�ക�െട�ം േമ��രയി�  സൗേരാ�� പാന�ക�  �ാപി�്

ഉൗ�േ�ാ�പാദനം നട�ാ�� പ�തി�െട �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;�ാരംഭ െചല�ം

ബാ�റി�ായി വ� േതാതി� ആവ��നെചല�ം കാരണം ഓഫ് �ിഡ് പ�തി സാ��ികമായി

വിജയകരമ�ാ� സാഹചര��ി�  �ിഡിേല�് ബ�ി�ി�് പ�തി വിജയകരമായി നട�ാ�



സാധി�േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

െപാ�േമഖലാ വ�വസായ��െട �ന��ാരണം

*46.�ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി.

,, ജി.എസ്.ജയലാ�

,, ആ�. രാമച��

�ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ�  കാലയളവി�  െപാ�േമഖലാ വ�വസായ��െട �ന��ാരണം എ�േ�ാളം

നട�െവ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഹി��ാ�  ലാ��്,  ഹി��ാ�  ന�സ് �ി�്,  ഫാ�് എ�ിവ വി��� േക�നയം

സം�ാന�ിെ� താ�ര��െള ഹാനികരമായി ബാധി��േ�ാ; എ�ി� വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ�ര�ി�  േക�െപാ�േമഖലാ �ാപന��  വി�ഴി��തിെനതിെര എെ�ാെ�

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ� കഴി��െത�് വ��മാ�േമാ?

ൈവദ�ത പ�തിക�

*47.�ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ്

,, െജയിംസ് മാത�

,, എം. �േകഷ്

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

(എ) ��സ��ാരിെ� കാല�് നി��ാണ �വ��നം �ട�ി�ിട�ി�� ഏെത�ാം ൈവദ�ത

പ�തികളാണ് ഈ സ��ാരിെ� കാല�് �നരാരംഭി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം ഏെത�ാം ജലൈവദ�ത പ�തിക�  ക�ീഷ�

െച�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സം�ാനെ� ൈവദ�തി �ാമം പരിഹരി��തിനായി,  നി��ാണ �വ��നം നട�വ��

പ�തിക�  സമയബ�ിതമായി ���ീകരി�വാ�  എെ��ാം നടപടിക�

സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��െവ�് വിശദമാ�േമാ?

വിേനാദസ�ാര വിപണന സംരംഭ��

*48.�ീ.െക.��ിരാമ�

,, ആ�ണി േജാ�

,, എസ്.രാേജ��

,, എ�. വിജയ� പി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) സം�ാനെ� �റിസം വികസന�ി�  �ഖ�പ�് വഹി�� വിേനാദസ�ാര വിപണന�ിന്

എെ��ാം സംരംഭ�ളാണ് ഒ��ിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സ�േദശ വിേദശ വിപണികളി� േകരള �റിസം �തന�ം ��മ���മായ എെ��ാം വിപണന

�ചരണ പരിപാടികളാണ് സംഘടി�ി�ി��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇതിെ� ഭാഗമായി അ��േദശീയ വ�ാപാര േമളകളി�ം േറാഡ് േഷാകളി�ം േകരളം

പെ���ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) �റിസം മാ���ിംഗിനായി നട� ബജ�ി�  വകയി��ിയി�� �ക ��ത�  ഫല�ദമായി

വിനിേയാഗി�ാ� എെ��ാം നി�േ�ശ�ളാണ് ന�കിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

സഹകരണ �ാപന��െട �തിസ�ി

*49.�ീ.എ. �ദീ��മാ�

,, ഒ. ആ�. േക�

�ീമതി �. �തിഭ ഹരി

�ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക� സ��ാരിെ��ം വിവിധ ഏജ�സിക�െട�ം ഇടെപടലിെ� ഫലമായി സം�ാന�്

ലാഭ�ി�  �വ��ി�വ�ി�� നിരവധി സഹകരണ �ാപന��  ന��ിലായതായി

ആേ�പ�യ��ിരി�� സാഹചര��ി�, �ാമീണ സ�ദ് വ�വ��െട നെ��ായ സഹകരണ

�ാപന�െള കരകയ�ാനായി ഏെത�ാം വിധ�ി�  ഇടെപടാനാ�േ�ശി��െത�്

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) േക� നയ�ിെ� ഫലമാ��ായ സാ��ിക തക�� സഹകരണ �ാപന��െട

കി�ാ�ട�ിെ� േതാത് വ��ി�ി�ിരി�� സാഹചര��ി� വാ� എ��വെര പാ�രാ�ാെത

�തിസ�ി പരിഹരി�ാ� പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(സി) പരമാവധി സാധാരണ�ാരിേല�് ബാ�ിംഗ് േസവനം അതിേവഗതയി�  അഴിമതിരഹിതമാ�ം

�താര�മാ�ം എ�ി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

െക.എസ്.ഇ.ബി. �െട സാ��ിക �തിസ�ി

*50.�ീ.എ�. ഷം��ീ�

,, പി.െക.ബഷീ�

,, എം.ഉ��

,, പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ഇ.ബി. സാ��ിക �തിസ�ി േനരി��തായി െചയ�മാ� സംഘടനാ േനതാ���്

ക�് അയ� വിവരം സ��ാരിെ� ��യി�െപ�ി�േ�ാ;



(ബി) മാ��  െപ�ഷ�  ആ�് �ാ�വി�ി ��ിേല�� വിഹിതം അട�ാ�ത് ഭാവിയി�  െപ�ഷ�

ന���തിെന ബാധി�െമ� വിവരം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(സി) ൈവദ�ത ചാ��് വ��നവ് ഒഴിവാ�ി െക.എസ്.ഇ.ബി.�െട സാ��ിക �തിസ�ി

പരിഹരി��തിനാവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

നി�തി വ�മാനം വ��ി�ി��തിന് ആവി�രി�ി�� പ�തിക�

*51.�ീ.ഐ.സി.ബാല���

,, െക.സി.േജാസഫ്

,, എ.പി. അനി� �മാ�

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിെ� നി�തി വ�മാന�ി�� വള��  2017-18  �  �തീ�ി�ത് എ�

ശതമാനമായി��;  ��ത വള�� ൈകവരി��തിന് കഴി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി� അതി��

കാരണ�� എ�ാണ്;

(ബി) വ��ി�വ�� അഴിമതി�ം സ��ാ� േ�ക�ം നി�തി പിരിവിെന �തി�ലമായി ബാധി�ി�േ�ാ;

എ�ി� വിശദമാ�േമാ;

(സി) നി�തി േചാ�� തട�് നി�തി വ�മാനം വ��ി�ി��തിന് ഈ സ��ാ� ആവി�രി�ി��

പ�തിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(ഡി) ഉപേഭാ�ാ��  ബി�് േചാദി�് വാ��തിെന േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് െകാ�വ� പ�തി

വിജയകരമായി�േ�ാ;

(ഇ) അ�ീ� േക�ക�ം േകാടതി വ�വഹാര��ം േവഗ�ി� തീ��ാ��തിന് എെ��ി�ം �േത�ക

സംവിധാനം ഒ���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വിേനാദസ�ാരനയം

*52.�ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�

,, ���ര ര�ാകര�

,, �ഹ�ദ് �ഹസി� പി.

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

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനസ��ാരിെ� വിേനാദസ�ാരനയം വ��മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന�് വിേനാദസ�ാര േമഖലെയ നിയ�ി��തി�ം നിരീ�ി��തി�ം അേതാറി�ി

�പീകരി��തിന് നീ��േ�ാ;

(സി) ��ത അേതാറി�ി�െട ഉേ�ശ�ല���� വിശദമാ�േമാ?



േകരള ബാ�് �പീകരണം

*53.�ീ.െക.എം.ഷാജി

,, പി.െക.അ� റ�്

േഡാ.എം. െക. �നീ�

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

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള ബാ�് �പീകരണം ഇേ�ാ� ഏ�ഘ��ിലാണ്;

(ബി) ഇതിന് ജി�ാ സഹകരണ ബാ�ക�െട അംഗീകാരം ആവശ�മാേണാ;

(സി) എ�ി�  ഏെത�ാം ജി�ാ സഹകരണ ബാ�ക�  ഈ നി�േ�ശെ�

അംഗീകരി�ി�െ��റിയി�ാേമാ;

(ഡി) നിലവി�ളള ജി�ാ സഹകരണ ബാ�കെള ശ�ിെ���ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ൈക�റി വ�വസായം േനരി�� �തിസ�ി

*54.�ീ.പി.ടി. േതാമസ്

,, െക.സി.േജാസഫ്

,, സ�ി േജാസഫ്

,, വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈക�റി വ�വസായം േനരി�� �തിസ�ി പരിഹരി��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ�ാെ�യാണ്;  ��ത നടപടിക�  �ലം ആ േമഖലയി�  എ�മാ�ം ഉണ���ാ�വാ�

കഴി�െവ�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) സ��ാ� നട�ിലാ�ിയ െ�ാഡ�� ഇ�െസ�ീവ് �ീം, ഇ�കം സേ�ാ��് �ീം എ�ിവ ��ത

േമഖലയിെല �തിസ�ി പരിഹരി��തി�ം �തിയ െതാഴിലാളികെള ഈ രംഗേ��്

ആക�ഷി�വാ�ം സഹായകമായി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ��  ��ിക��് ഏ�െ���ിയ സൗജന� ൈക�റി �ണിേഫാം ഈ േമഖലയിെല �രടി�്

മാ��തിന് എ�മാ�ം സഹായകമായി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ൈക�റി ഉ�����് വിേദശവിപണി േന��തിന് കഴി�ി�േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ;

(ഇ) സ��ാ�  ആ�പ�ികളി�ം േഹാ��കളി�ം ൈക�റി�ണി മാ�േമ ഉപേയാഗി�ാ� എ�

നിബ�ന െകാ�വ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വിേനാദസ�ാര േമഖല�െട േ�ാ�ാഹന�ം �ചരണ�ം

*55.�ീ.ഒ. ആ�. േക�

,, എം. രാജേഗാപാല�



,, െക. ബാ�

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

മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വിേനാദ സ�ാര േമഖല�െട േ�ാ�ാഹന�ി�ം �ചരണ�ി�മായി എെ��ാം

�തന സംരംഭ�ളാണ് നട�ാ�ിയി��ത്;

(ബി) വിേനാദ സ�ാര േക��ളിെല അടി�ാന സൗകര���  വികസി�ി��തിെനാ�ം

വിേനാദസ�ാരിക�െട �ര��ം ഉറ�ാ��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഏെത�ാം വിേനാദസ�ാര േമളകളിലാണ് കഴി� വ�ഷം േകരള �റിസം പെ���ി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇ�ാലയളവി�  േകരള �റിസ�ിന് േദശീയ-അ��േദശീയ തല�ി�  ലഭി� �ര�ാര��ം

േന���ം എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

സഹകരണ ബാ�ക�െട ആ�നികവ�രണം

*56.�ീ.െക.ബി.ഗേണഷ് �മാ�

,, െക. �����ി

,, സി.െക.നാ�

,, േകാ�� ��േമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബാ�ിംഗ് രംഗ�് നട�ിലാ�ി വ�� ആ�നികവ�രണം സഹകരണ ബാ�കളി�ം

നട�ിലാ�ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ; .

(ബി) സഹകരണ ബാ�കളി�  നിലവി�� വാ�ാനയം കാലാ��തമായി പരി�രി�ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) നിലവി�  സഹകരണ ബാ�കളിൽ േകാർബാ�ിംഗ് സംവിധാനം നട�ിലാ�ിയതിെ�

വിശദാംശ�� വ��മാ�േമാ;

(ഡി) സഹകരണ ബാ�കളി� ആ�.ടി.ജി.എസ്., െമാൈബ� ബാ�ിംഗ്, ഇ��െന�് ബാ�ിംഗ് എ�ിവ

നട�ിലാ�ാ� എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ?

െക�ിട നി��ാണ സാമ�ിക�െട വില വ��ന

*57.�ീ.െക.എ�.എ ഖാദ�

,, ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്

,, പി.ബി. അ�� റ�ാ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) െക�ിട നി��ാണ സാമ�ിക�െട അമിതമായ വില വ��നവ് കാരണം നി��ാണേമഖലയാെക

�തിസ�ിയിലായത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ജി.എസ്.ടി നിലവി� വ� േശഷം നി�തി 5% ആയി �റ�ി�ം െക�ിട നി��ാണ സാമ�ിക�െട

വില അമിതമായി വ��ി��തിെ� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ക�ാറി, �ഷ� ഉ����െട വില ഏകീകരി�ാ�ം ന�ായവില ഉറ�ാ��തി�മായി െെകെ�ാ�

നടപടിക� വിശദീകരി�ാേമാ?

നി��ാണ �വ��നം നട�വ�� ജലൈവദ�ത പ�തിക�

*58.�ീ.കാരാ�് റസാഖ്

,, രാ� എ�ഹാം

,, പി.െക. ശശി

,, േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ആവശ�മായ േതാതി�ം �ണ�ി�ം ൈവദ�തി ലഭ�ത ഉറ�വ���തിന്

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

(ബി) നിലവി�  നി��ാണം നട�വ�� �ധാന ജലൈവദ�ത പ�തിക�  ഏെതാെ�യാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇവ�െട നി��ാണം എ�േ��് ���ീകരി�ാ� സാധി�െമ�ാണ് �തീ�ി��ത്;

(ഡി) നി��ാണ �വ��നം നട�വ�� പ�തിക�െട ആെക ഉ�ാദന േശഷി എ�യാെണ�്

അറിയി�ാേമാ?

2011-െല േകരള ധനസംബ�മായ ഉ�രവാദി� നിയമം

*59.�ീ.വി.ഡി.സതീശ�

,, േറാജി എം. േജാ�

,, വി.ടി.ബ�റാം

,, അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 2011-െല േകരള ധനസംബ�മായ ഉ�രവാദി�  (േഭദഗതി)  നിയമ�ിെല �ധാന

വ�വ�ക�  എെ�ാെ�യായി��;  അത് ��� േതാതി�  പാലി��തിന് സ��ാരിന്

സാധി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� കാരണെമ�ാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത നിയമ �കാരം സം�ാന�ിെ� ആെക കട ബാധ�ത െമാ�ം സം�ാന ആഭ��ര

ഉ�പാദന�ിെ� എ� ശതമാനമായി �റ� െകാ� വരണെമ�ാണ് വ�വ� െച�ി��ത്;

��ത ല��ം െെകവരി��തിന് �� സ��ാരിെ� കാല�് സാധി�ി�േ�ാ;

(സി) റവന� ക�ി �റ� െകാ� വ��തിന് ഇൗ സ��ാ�  സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�



എെ�ാെ�യാണ്; തനത് നി�തി വ�മാനം വ��ി�ി� െകാ�് റവന� ക�ി പടിപടിയായി �റ�

െകാ�വരിക എ� സമീപനം വിജയ�ദമാ�വാ� കഴി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� എ�െകാെ��്

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) സം�ാന��െട െഡ��് സെെ�നബിലി�ി അടി�ാനമാ�ി ധനക�ി�െട ല��ം

നി�യി�ണെമ�ം അതി�െട വികസന �വ��ന���് ��ത�  വാ� എ���തിനായി

സം�ാന സ��ാ�കെള അ�വദി�ണെമ��� ആവശ�ം േക��ിന് ��ി�

സമ��ി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� േക��ിെ� �തികരണെമ�ായി��െവ�് വ��മാ�േമാ?

േനാ�് നിേരാധനം

*60.�ീ.െക. രാജ�

,, സി. ദിവാകര�

,, ഇ.െക.വിജയ�

,, ജി.എസ്.ജയലാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േനാ�് നിേരാധനം ഒ� വ�ഷം പി�ി�േ�ാ� സം�ാന�ിെ� സാ��ിക�ിതിെയ ആയത്

എ�കാരം ബാധി�െവ�് വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) േനാ�് നിേരാധനം �ലം സം�ാന�ിന് ഏെതാെ� േമഖലകളിലാണ് �തീ�ിത വ�മാനം

ലഭി�ാ�െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ �ിതി മറികട��തിന് ഏെതാെ� മാ���� അവലംബി�െവ�് അറിയി�േമാ?

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

തി�വന��രം, െസ��റി,

19-02-2018

�േ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)].


