പതിനാലാം േകരള നിയമസഭ
പതിെനാ�ാം സേ�ളനം
2018 �� 05, െചാ�
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�ി

െപേ�ാ� ഡീസ� വില വ��നവ്
*31. �ീ. എ� .എ.െന�ി��്
െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��
�ീ.എ�. ഷം��ീ�
,, ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:
(എ) �തി�യ��

െപേ�ാ�

ഡീസ�

വില

�ലം

എ�ാ

േമഖലയി�ം

വില�യ�ം

ഉ�ാ��തിെന�ടർ�് സാധാരണ ജന����ാ�� ��ി��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ
എ�് അറിയി�േമാ;
(ബി) ഓേരാ ലി�� െപേ�ാ�ം ഡീസ�ം വി��േ�ാ� സം�ാന സ��ാരിന് നി�തി ഇന�ി� എ�
�പ വീതമാണ് ലഭി��ത്എ�് വ��മാ�േമാ;
(സി) ഈയിന�ി� സ��ാരിന് ലഭി�� വാ�ഷിക വ�മാനം എ�യാണ് എ� വിവരം നൽ�േമാ;
(ഡി) �� സ��ാ� െച��േപാെല സം�ാന നി�തി �റ�് സാധാരണ�ാെര സഹായി��തിന്
സ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?
വാണിജ� േമഖലെയ േ�ാ�ാഹി�ി�ാ� നടപടി
*32. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ്
,, വി. അ�റഹിമാ�
,, േജാ�ജ് എം. േതാമസ്
,, ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
(എ) േനാ�നിേരാധനം ഉ�െ�െട�� േക� സ��ാ� നയം െകാ�് �തിസ�ി േനരി�� വാണിജ�
േമഖലെയ

േ�ാ�ാഹി�ി�ാ�

ആരംഭി�ാ�േ�ശി��

വാണിജ�

മിഷെ�

ല����

വ��മാ�ാേമാ;
(ബി) കാ�ഷിക േമഖല കഴി�ാ� ഏ��ം അധികം ആ�ക��് െതാഴി� ന��� ചി�റ വ�ാപാര
േമഖലയിേല�് വാ�മാ��ിെന �േവശി�ി�� േക� സ��ാ� നയം സം�ാനെ� െച�കിട
വ�ാപാരിക��്

ഉ�ാ�ിയിരി��

ആശ�യക�ാ�

എ�കാരം

ഇടെപടാ�

കഴി�െമ�്

പരിേശാധി�ി�േ�ാ;
(സി) ബ��ാ�ഡ് ചി�റ വ�ാപാര േമഖലയി� േനരി�് നിേ�പം അ�വദി�� േക� സ��ാ� നയം
െച�കിട വ�ാപാരികെള�ം വ�വസായികെള�ം സാ��ിക തക��യിേല�് നയി�െമ�തിനാ�
ഈ നയം തി��ാൻ േക� സ��ാരിേനാട് ആവശ�െ��േമാ?
വിേനാദസ�ാരേമഖലയിെല �ര�ാ�മീകരണ��
*33. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ�
,, െക.�രളീധര�
,, വി.ടി.ബ�റാം
,, വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം
േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
(എ) േകാവള�് വിേദശ വനിത െകാലെച�െ��തിെ� പ�ാ�ല�ി� സം�ാന�് വിേനാദ
സ�ാരിക��് ��ത� �ര�ാസംവിധാനം ഏ�െ���വാ� തീ�മാനം എ��ി�േ�ാ;
വിശദാംശം ന��േമാ;
(ബി) സം�ാന�് വിേനാദ സ�ാരവ��ിെ� �ാസിഫിേ�ഷ� സ��ിഫി��് ഇ�ാെത േഹാം
േ�ക�

�വ��ി��

കാര�ം

��യി�െപ�ി�േ�ാ;

ഉെ��ി�

��ത

േഹാം

േ�ക�െ�തിെര എ�് നടപടിയാണ് ഇതിനകം സ�ീകരി�ി�ളളെത�് വ��മാ�േമാ;
(സി) വിേനാദ സ�ാര േക��ളി� നിരീ�ണ �മതല�ളള �റിസം േപാലീസിെന െതരെ����ത്
എ�കാരമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ; അവ��് �േത�ക പരിശീലനം ന�കാ�േ�ാെയ�്
വിശദമാ�ാേമാ;
(ഡി) വിേനാദ

സ�ാരേമഖലകളി� തേ�ശിയരായ

െതരെ���്

�ാഫിക്

വാ�ഡ�ാരായി

ആ�കെള

നിയമി��തിന്

വ��മാ�ാേമാ?
കയ� േമഖലയിെല ����
*34. �ീ.വി. േജായി
,, രാ� എ�ഹാം
,, എ.എം. ആരിഫ്

അ�ഹത�െട
നടപടി

അടി�ാന�ി�
സ�ീകരി�േമാെയ�്

,, െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:
(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തിന് േശഷം കയ� പിരി േമഖലയിെല�ം കയ� ഉ��
േമഖലയിെല�ം ���� പരിഹരി�ാ� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദീകരി�ാേമാ;
(ബി) െതാ�് സംഭരണ�ി�ം െതാ�ത�് മി�ക� വ�ാപകമാ�ാ��ളള പ�തി�െട വിശദാംശം
ന��േമാ;
(സി) കയ�െഫ�ം

കയ�

േകാ��േറഷ�ം

നട�ി

വ��

�വ��ന��

എെ��ാമാണ്;

സം�ാന�ം രാജ��ിെ� ഇതര ഭാഗ�ളി�ം വിേദശ രാജ��ളി�ം കയ� ഉ����െട വിപണി
സാധ�ത�ായി ആ��ണം െച�ിരി�� പ�തി�െട വിശദാംശം ന�കാേമാ?
സൗേരാ�� െെവദ�തി ഉ�പാദനം
*35. �ീ.െക.എം.ഷാജി
,, പി.െക.ബഷീ�
,, പി.ബി. അ�� റ�ാ�്
,, അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:
(എ) സം�ാനെ�

സൗേരാ��

െെവദ�തി

ഉ�പാദനം

എ�

ശതമാനമാെണ�്

കണ�ാ�ിയി�േ�ാ;
(ബി) ഇത് വ��ി�ി��തിന് എെ��ി�ം �തിയ പ�തിക� ആവി�രി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം
അറിയി�േമാ;
(സി) സൗേരാ�� രംഗ�് െചലവ് �റ� സാേ�തിക വിദ� വികസി�ി��തിന് എെ��ി�ം
പ�തി�േ�ാ; വിശദാംശം ന�ാേമാ?
വ�വസായ വള���ാ�� നടപടിക�
*36. �ീ.െക.ബി.ഗേണഷ് �മാ�
,, െക. �����ി
,, സി.െക.നാ�
,, േകാ�� ��േമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
(എ) സം�ാന�് വ�വസായ വള���് അ��ലമായ സാഹചര�ം �േയാജനെ����തി�ം ��െച�കിട-ഇട�രം

സംരംഭ��

ആരംഭി��തി�ളള

നടപടിക�

ലളിതമാ��തി�മായി

സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി�� നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;
(ബി) �തിയ വ�വസായ�� �ട�ാ�� ഏകജാലക സംവിധാനം നട�ാ��തിെല �േരാഗതി
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �വ

സംരംഭക�/വനിതാ

സംരംഭക�

എ�ിവ��ാ��

�േത�ക

സഹായ

പ�തിക�

എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?
സഹകരണ േമഖലെയ ശ�ിെ���ാൻ നടപടി
*37. �ീ.പി.ടി. േതാമസ്
,, േറാജി എം. േജാ�
,, ഷാഫി പറ�ി�
,, അ�� �കാശ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
(എ) സഹകരണ േമഖലെയ ശ�ിെ����തിന് ഈ സ��ാ� എെ�ാെ� നടപടികളാണ്
ൈകെ�ാ�ി��ത്;
(ബി) സം�ാനെ� എ�ാ �ാഥമിക കാ�ഷിക വാ� സഹകരണ സംഘ�ളി�ം േകാ� ബാ�ിംഗ്
സംവിധാനം നട�ിലാ��തി�� നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാണ്; ഏത് ഏജ�സിെയയാണ്
ഇതിനായി നിേയാഗി�ി��ത്; ഇവ��് ഇ�ാര��ി�� ��പരിചയം െവളിെ���ാേമാ;
(സി) എ� േകാടി �പയാണ് ഈ പ�തി�ായി നീ�ി വ�ി��ത്; േകാ� ബാ�ിംഗ് സംവിധാന�ിെ�
േസാ�് െവയ� ത�ാറാ��തിന് നി��മായി�� �ാപന�ിന് ആ�.ബി.ഐ. �െട
അംഗീകാരം ഉേ�ാ;
(ഡി) സഹകരണ സംഘ�ളിെല നിേ�പക�െട വിവര�� ആദായനി�തി വ��ിന് ആദായനി�തി
നിയമ�ിെല 133(6)
സം�ാനെ�

�കാരം

സഹകരണ

േശഖരി�ാെമ� 27.8.2013-െല

സംഘ�െള

എ�കാരം

��ീംേകാടതി

ബാധി�െവ�്

വിധി

പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

വിശദാംശം െവളിെ���േമാ?
ആേരാഗ� ഇ��റ�സ് പ�തി
*38. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:
(എ) സ��ാ� ജീവന�ാ��ം െപ�ഷ�കാ��ം ആേരാഗ� ഇ��റ�സ് പ�തി എ�് നിലവി�
വ�െമ�് വിശദമാ�േമാ;
(ബി) ആേരാഗ� ഇ��റ�സ് പ�തിയി� ഏത് െപാ�േമഖലാ ക�നി�മായി�ാണ് കരാ� ഒ�ി�വാ�
േപാ��െത�് വ��മാ�േമാ;
(സി) ആേരാഗ� ഇ��റ�സ് പ�തി സംബ�ി�് സ��ീസ് സംഘടനക� ന�കിയ പരാതിക�
പരിഹരി��തിന് എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ?
വിേനാദ സ�ാര േമഖലയിെല �തിസ�ി

*39. �ീ.എം.ഉ��
,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്
േഡാ.എം. െക. �നീ�
�ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം
േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
(എ) േകാവളം വിേനാദ സ�ാര േക��ി� വിേദശ വനിത െകാ�െ�� സംഭവെ� �ട��് വിേനാദ
സ�ാര േമഖലയി� ഉ�ായിരി�� �തിസ�ി ��യി�െപ�ി�േ�ാ;
(ബി) വിേനാദസ�ാര

േക��ളിെല

�ഷണം

അവസാനി�ി�ാ�ം

�ര�

ഉറ�ാ�ാ�ം

സ�ീകരി�വ�� നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് വിശദീകരി�േമാ?
�ാ���് മിഷെ� �വ��ന��
*40. �ീ.എം. സ�രാജ്
,, ബി.സത��
�ീമതി �. �തിഭ ഹരി
,, വീണാ േജാ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
(എ) ശാ�,

സാേ�തികശാ�

രംഗ�ം

മ�്

േമഖലകളി�ം

പരി�ഞാനം

േനടിയ

�വാ�െള

െതാഴിലേന�ഷക� എ� നിലയി� നി�ം മാ�ി സംരംഭകരാ�ി മാ�ക എ� ല��േ�ാെട
ആവി�രി�ി�� പ�തി�െട വിശദാംശം ന�കാേമാ;
(ബി) സംരംഭകത� വികസന�ിന് �ാ���് മിഷ� നട�ിവ�� �വ��ന�� എെ��ാെമ�്
വിശദമാ�ാേമാ;
(സി) േകാവള� വ�് നട� ഹഡി� േകരള സംഗമം എ�മാ�ം �േയാജന�ദമായി�െ��്
അവേലാകനം െച�ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;
(ഡി) ക�ാസി�ി ബി�ഡിംഗ് േ�ാ�ാം വഴി�ം ബിസിനസ് ഇ��േബഷ� െസ��ക�, ഇ. ഡി ��ക�
എ�ിവ

�േഖന�ം

സംരംഭകത�

േ�ാ�ാഹന�ിന്

നട�ിവ��

�വ��ന��

എെ��ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ?
െെവദ�തി ഉ�ാദന-വിതരണ രംഗ�ളിെല പ�തിക�
*41. �ീ.അനി� അ�ര
,, എം. വി�െസ�്
,, സ�ി േജാസഫ്
,, ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
(എ) സം�ാന�് �ണേമ��ളള െെവദ�തി �ണേഭാ�ാ���് ന���തിന് േവ�ി െെവദ�തി
േബാ�ഡ് തനത് ഫ�് ഉപേയാഗി�ം േക�ാവി�ത പ�തികളി�െട�ം ആവി�രി�ി�ളള
പ�തിക� എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) �സരണ ന�ം �റ��തി�ം വിതരണ �ാ�േ�ാ�മ�ക�െട ഓവ� േലാഡ് ഒഴിവാ�ി പരിപാലനം
ഉറ�ാ��തി�ം ആവി�രി�ി�ളള പ�തിക� എെ�ാെ�യാണ്;
(സി) സം�ാന�്

െെവദ�തി

ഉ�ാദനം

വ��ി�ി��തിനാ��

ജലെെവദ�ത

പ�തിക�െട

നി��ാണ ���ിക� ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ;
(ഡി) �തിയതായി �ാപി�വാ� ല��മി�ി�� ജലെെവദ�ത പ�തിക� ആരംഭി��തി�ളള
നടപടിക�െട �േരാഗതി വ��മാ�േമാ?
േകരള ബാ�്
*42. �ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്
േഡാ.എം. െക. �നീ�
�ീ.പാറ�� അ��
,, എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
(എ) നി��ി� േകരള ബാ�ിന് റിസ��് ബാ�് അ�മതി ന�കിയി�േ�ാ;
(ബി) ജി�ാ ബാ�ക�െട നി�ിയ ആ�ി അ�് ശതമാന�ി� താെഴ ആ�ണെമ�് റിസ��് ബാ�്
നി�േ�ശി�ി�േ�ാ;
(സി) എ�ി� ഇതിനായി എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;
(ഡി) േകരള ബാ�ിന് റിസ��് ബാ�ിെ� അ�മതി എ�േ��് ലഭി�െമ�ാണ് �തീ�ി��ത്?
�റിസം വികസനം
*43. �ീ.എം. വി�െസ�്
,, വി.എസ്.ശിവ�മാ�
,, എ.പി. അനി� �മാ�
,, അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
(എ) �റിസം

രംഗ�്

േകരളം

സ�ാരിക��്

�ിയെ��

സം�ാനമായി

മാറിയതായി

വിലയി���േ�ാ;
(ബി) 2016- െന അേപ�ി�് 2017-� വിേദശ/ആഭ��ര �റി�ക�െട എ��ി� വ��നവ്
ഉ�ായി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;
(സി) ബാ�ക� അട�് ��ിയത് സം�ാനെ� �റിസം േമഖലെയ േദാഷകരമായി ബാധി�െവ�്
ക���േ�ാ;

എ�ി�

അതിന്

ആധാരമായ

വ�തക�

എെ�ാെ�യാെണ�്

െവളിെ���േമാ;
(ഡി) േകാവള�് എ�ിയ വിേദശ വനിത�െട െകാലപാതകം േകരള �റിസെ� േദാഷകരമായി
ബാധി�തായി വിലയി��ിയി�േ�ാ; എ�ി� ഇ�ാര��ി��ായ വീ� പരിഹരി��തി�ം

�റി�ക�െട സംര�ണം ഉറ�് വ���തി�ം എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്
വ��മാ�േമാ?
സഹകരണ ��ാന�� �േഖന വികസന �വ��ന��
*44. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി
�ീ.സി.���
,, സി. െക. ശശീ��
,, പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
(എ) േക� സ��ാരിെ� നിലപാ�കെള അതിജീവി�െകാ�് സഹകരണ �ാപന�െള നാടിെ�
�േരാഗതി�െട ചാലകശ�ിയാ��തിന് നട�ിവ�� �വ��ന�� വിശദമാ�ാേമാ;
(ബി) കാ�ഷിക േമഖലേയാെടാ�ം തെ� �ല�വ��ിത ഉ�� േമഖലയി�ം �ീര േമഖലയി�ം ഗാ�ഹിക
വ�വസായ േമഖലയി�ം സഹകരണ ��ാന�� വഴി നട�� വികസന �വ��ന��
എെ��ാമാണ്;
(സി) െന�്, നാളിേകരം �ട�ി സം�ാനെ� �ധാന വിളക�െട സംഭരണ�ി�ം അവ�െട
�ല�വ��ിേതാ���ളാ�ം

അ�ാെത��ളള

വിപണന�ി�ം

പ�തി�േ�ാ;

വിശദാംശം

ന��േമാ?
വിേനാദ സ�ാര വ�വസായ�ിന് �തി�ലമാ�� സംഭവ��
*45. �ീ.ആ�ണി േജാ�
,, േജാ� െഫ�ണാ�സ്
,, െക. ആ�സല�
,, എം. �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
(എ) േകാവള��ായ നി�ഭാഗ�കരമായ സംഭവ�ിെ� പ�ാ�ല�ി� സം�ാനെ� വിേനാദ
സ�ാര

േക��ളി�

വിേദശിക�ം

സ�േദശിക�മായ

വിേനാദ

സ�ാരിക��്

�ര�

ഉറ�ാ�ാനായി ൈകെ�ാ�ി�� നടപടിക� അറിയി�ാേമാ;
(ബി) വിേനാദ

സ�ാര

േക��ളി�

നട��

�ഷണ�ം

കബളി�ി��ം

വിേനാദ

സ�ാര

വ�വസായ�ിന് �തി�ലമാ�െമ�തിനാ� ഇ�രം �ല�� ക�ശന നിരീ�ണ�ിന്
വിേധയമാ�ാ� നടപടിെയ��േമാ;
(സി) ഉ�രവാദി� �റിസം മിഷ� ശ�ിെ���ി വിേനാദ സ�ാര വ�വസായ�ിെ� സ�ഫലം
സാധാരണ�ാരിേലെ��ി�ാ�ം

അ�വഴി

ഇ�രം

�ല�ളി�

അനഭിലഷണീയ �വണതക� ഒഴിവാ�ാ�ം പ�തി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

നി�നി���

തീ��ാടന �റിസം േമഖലയിെല േന���
*46. �ീ.വി. അ�റഹിമാ�
,, �ി.വി.രാേജഷ്
,, ��ഷ� കട��ി
,, ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
(എ) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം തീ��ാടന �റിസം േമഖലയി� ഉ�ായി��
�േരാഗതിക� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;
(ബി) സ�േദശി ദ�ശ�, �സാദ് എ�ീ േക�പ�തികളി� ഉ�െ���ി സം�ാന സ��ാ�
േക�സ��ാരിന് സമ��ി� േ�� വികസന പ�തിക� ഏെതാെ�യാെണ�ം അവയി�
ഏെത�ാം പ�തിക��് േക�ാ�മതി ലഭി�െവ�ം വ��മാ�ാേമാ;
(സി) ശബരിമല�െട വികസന�ിനായി നട�ാ�ിയ പ�തിക� ഏെതാെ�യാണ്;
(ഡി) ശബരിമല

തീ��ാടക��്

വി�മ�ി�ം

വിരിവ��തി�ം

ആ�നിക

സൗകര���ളള

ഇട�ാവള സ��യ�� നി��ി�ാ� തി�മാനി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ന��േമാ?
ഓ�േറഷ� ഒളി�ിയ പ�തി
*47. �ീ.എ�. വിജയ� പി�
,, ആ�. രാേജഷ്
,, എ. എ�. ഷംസീ�
,, ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
(എ) അ�� ഒളി�ി�ി� െമഡ� സാധ�ത വ��ി�ി�ാ� ല��മി�് ഓ�േറഷ� ഒളി�ിയ പ�തി
ആവി�രി�ി�േ�ാ;
(ബി) ഏെത�ാം

കായിക

ഇന�െളയാണ്

ഈ

പ�തിയി�

ഉ�െ���ിയിരി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ;
(സി) ഈ പ�തിയി� എ� കായിക താര�െളയാണ് ഉ�െ���ിയിരി��െത�ം ഇവ��്
പരിശീലനം ന�കാ� എെ��ാം സംവിധാന�ളാണ് ഒ��ിയിരി��െത�ം അറിയി�ാേമാ;
(ഡി) േദശീയ അ��േദശീയ മ�ര�ളി� വിജയികളായ കായിക താര���് �ൻ സർ�ാരിെ�
കാല�് �ടിശികയായി�� ക�ാഷ് അവാ�ഡ് െകാ��് തീ��വാ� എ� േകാടി �പ
െചലവഴി� എ�് വ��മാ�ാേമാ?
ഉൗ�േ�ാ�ാദന സ�യംപര�ാ�ത�ാ�� പ�തിക�

*48. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം
,, ബി.ഡി. േദവ�ി
,, െക.വി.വിജയദാസ്
,, ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
(എ) ഉൗ�േ�ാ�ാദന

രംഗ�്

സ�യംപര�ാ�ത

െെകവരി��തിന്

എെ��ാം

പ�തികളാണ്

നട�ാ�ി വ��െത�് വ��മാ�ാേമാ;
(ബി) െച�കിട ജല, കാ�ാടി, സൗേരാ�� െെവദ�ത പ�തികളി�െട എ� െമഗാവാ�ിെ� ഉ�ാദന
വ��നവാണ് െെകവരി�ി��െത�് അറിയി�ാേമാ;
(സി) കള�േറ�ക�, മ�് സ��ാ� െക�ിട�� എ�ിവിട�ളി� �ംഖലാബ�ിത സൗേരാ��
േമ��ര െെവദ�ത നിലയ�� �ാപി�വാ� പ�തി�േ�ാ;
(ഡി) െെജവ മാലിന��ി� നി�് െെവദ�തി ഉ�ാദി�ി��തി�� പ�തി�് �ട�ം �റി�ി�േ�ാ എ�്
വ��മാ�ാേമാ?
സഹകരണ േകാ���ി� എ�� തീ�മാന��
*49. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ്
,, േറാഷി അഗ�ി�
,, പി.െജ.േജാസഫ്
േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
(എ) ക�രി� വ�് നട� എ�ാമത് സഹകരണ േകാ���ി� എ�� ��ധാന തീ�മാന��
എെ��ാമാണ്;
(ബി) സ�ഹ�ി� പാ�ശ�വ��രി�െ�� ഭി�ലിംഗ വിഭാഗ�ി�െ���വ�െട ഉ�മനം ല��മാ�ി
സഹകരണ േകാ���ി� തീ�മാന�� ൈകെ�ാ�ി��േവാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;
(സി) ��ത

േകാ���ി�

എ��

തീ�മാന��

നട�ി�

വ��ാ��

�വ��ന��

ഏ�ഘ�ംവെരയായി��്; �േരാഗതി വ��മാ�േമാ?
സഹകരണ േമഖല�െട ഉ�മന�ിനാ�� പ�തിക�
*50. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ�
,, െക. ദാസ�
,, പി.െക. ശശി
,, എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
(എ) ഈ

സ��ാ�

അധികാര�ി�

വ�േശഷം

സഹകരണ

ആവി�രി�് നട�ിലാ�ിയ പ�തിക� എെ�ാെ�യാണ്;

േമഖല�െട

ഉ�മന�ിനായി

(ബി) ഹരിതേകരളം മിഷെ� ഭാഗമായി സഹകരണ േമഖലയി� ഹരിതം സഹകരണം എ� േപരി�
പ�തി നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;
(സി) എ�ി� എെ��ാം �വ��ന�ളാണ് ��ത പ�തിയി� ഉ�െ���ിയിരി��െത�്
വ��മാ�ാേമാ;
(ഡി) സം�ാനെ� സഹകരണ േമഖല�െട സ�ല മാ��ിന് ദിശാേബാധം ന���തിനായി
സംഘടി�ി� സഹകരണ േകാ��സ് 2018-� ഉ��ിരി�വ� �ധാന നി�േ�ശ��
എെ��ാമായി��െവ�് വിശദമാ�ാേമാ?
െപാ�േമഖലാ �ാപന��െട ഉ�ാദന�മത
*51. �ീ.തി�വ�� രാധാ���
,, പി.ടി. േതാമസ്
,, എ.പി. അനി� �മാ�
,, അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
(എ) സം�ാന�് വ�വസായ വ��ിന് കീഴി�ളള െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളിെല ഉ�ാദന�മത
���തി�ം ജീവന�ാ�െട കാര�േശഷി�ം വിഭവേശഷി�ം വ��ി�ി��തി�ം എെ��ാം നടപടി
സ�ീകരി�ി��്; വിശദാംശം ന��േമാ;
(ബി) നിലവി� എ�

െപാ�േമഖലാ

�ാപന�ളാണ്

ലാഭ�ി� �വ��ി��ത്;

ഇേ�ാ�

ലാഭ�ിലായിരി�� ഏെത�ി�ം �ാപന�ിെ� കടബാധ�ത സ��ാ� ഏെ���കേയാ
എ�തി�ള�കേയാ െച�ി�േ�ാ;
(സി) 2016-2017-� ലാഭ�ിലായി�� ഏെത�ി�ം ക�നി ന��ിലായി�േ�ാ; ഉെ��ി�
അതി�ളള കാരണെമ�ാണ് എ�റിയി�ാേമാ;
(ഡി) സം�ാനെ� വ�വസായ സൗ�ദമായി മാ��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� വ�ാവസായിക
അ�രീ��ി�

മാ���

വ��ിയി�േ�ാ;

ഉെ��ി�

ഏത്

രീതിയി�ളളതാെണ�്

വിശദീകരി�േമാ?
സം�ാന�ിെ� െെവദ�തി ഉ�ാദനം
*52. �ീ.���ര ര�ാകര�
,, ചി�യം േഗാപ�മാ�
,, ജി.എസ്.ജയലാ�
�ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:
(എ) സം�ാന�ിെ� െെവദ�തി ഉ�ാദനം സംബ�ി� നിലവിെല അവ� വ��മാ�േമാ;
(ബി) െെദനംദിന

ആവശ����ളള

െെവദ�തി�െട

എ�

ശതമാനം

സം�ാന�്

ഉ�ാദി�ി��െവ�് വ��മാ�േമാ;
(സി) െെവദ�ത �സരണ ന�ം �റ��തിന് ഇൗ സ��ാ� നിലവി� വ�തി�േശഷം സാധി�ി�േ�ാ;
വ��മാ�േമാ;
(ഡി) കാ�്, സൗേരാ��ം �ട�ിയ പാര�േര�തര െെവദ�ത േമഖലകളി� നി�് ��ത� െെവദ�തി
ഉ�ാദി�ി��തി�ളള �മ�� എ�േ�ാളം ഫലവ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ?
ജി.എസ്.ടി.�ം ഇ-േവ ബി� സംവിധാന�ം
*53. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ
,, െക.�േരഷ് ���്
,, പി. ഉ�ി
,, �. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:
(എ) �ല�വ��ിത നി�തി �ാബല��ിലായി�� കാലയളവി� നി�തി ഉ�െ���ി നി�യി�ി��
പരമാവധി ചി�റ വി�പന വില ജി. എസ്.ടി. �ാബല��ിലായതിന് േശഷം ഉ�ായ നി�തി
നിര�ിെല

�റവിന��തമായി

പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

ഇവയി�

നി��ാതാ��
�റവ്

വ��ാ�

�റ�്

നി�യി�ി�േ�ാ

േക�കളി�

ആ�ി

എ�്

േ�ാഫി�ിയറിംഗ്

അേതാറി�ി നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;
(ബി) ജി.എസ്.ടി. റിേ�� ഫയലിംഗ് നി�ിത സമയ പരിധി��ി� നട��െ��് ഉറ� വ��ാ�
സാധി�ി�േ�ാ എ�് അറിയി�േമാ ;
(സി) ഇ-േവ ബി� �ാവ��ികമാ�ിയത് സംബ�ി�് അവേലാകനം നട�ിയി�േ�ാ; സംവിധാനം
എ� മാ�ം ഫല�ദമാെണ�് അറിയി�ാേമാ; ഇ- േവ ബി� പരിേശാധന�ം നി�തി നി��യ
പരിേശാധന�ം

ആവശ��ിന്

ജീവന�ാ�ം

പര�ാ�മായ

ഡാ��ം

ലഭ�മാേണാ

എ�്

െവളിെ���േമാ ?
പതിന�ാം ധനകാര� ക�ീഷ� ശിപാ�ശക�
*54. �ീ.േകാ�� ��േമാ�
,, െക. �����ി
,, സി.െക.നാ�
,, െക.ബി.ഗേണഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:
(എ) പതിന�ാം ധനകാര� ക�ീഷ� ശിപാ�ശക� നട�ി� വ��േ�ാ� േകരള�ിന് എെ��ാം
ന��ളാ��ാ��െത�് കണ�ാ�ിയി�േ�ാ; ഇതിെ� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;
(ബി) ഇത് േക� സ��ാരിെ� ��യി�െ���ാ�ം അപാകതക� പരിഹരി�ാ�ം സ�ീകരി�ി��
നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ; വിശദ വിവരം െവളിെ���േമാ?

െെഹഡ� �റിസം പ�തി
*55. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി.
,, പി.െക.ബഷീ�
,, പി.ബി. അ�� റ�ാ�്
,, െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
(എ) േകരള�ിെല

ഡാ�ക�

േക�ീകരി�്

െെഹഡ�

�റിസം

പ�തി

ആവി�രി�ാ�

ആേലാചി�ി�േ�ാ;
(ബി) ഏെതാെ� ഡാ�ക� േക�ീകരി�ാണ് പ�തി നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി��ത്;
(സി) ഇൗ പ�തി�െട വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?
കയ� ഉ�ാദനം
*56. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ്
,, െക. ആ�സല�
,, രാ� എ�ഹാം
,, എം. �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:
(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം കയ� ഉ�ാദന രംഗ�് െെകവരി� േന���
എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;
(ബി) ഈ

കാലയളവി�

കയ�

സംഭരണം,

വി��ന

എ�ിവയി�

ഉ�ായി��

വ��ന

എ�േ�ാളമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;
(സി) കയ�

േമഖലയി�

െതാഴി�

ദിന��

വ��ി�ി��തിന്

എെ��ാം

നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��ത്;
(ഡി) മ�്-ജല സംര�ണ �വ��ന�ളി� കയ� �വ�ം ഉപേയാഗി��തിന് ത�ാറാ�ിയ പ�തി
ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ; വിശദാംശ�� ന��േമാ?
�ി�ഓവ� പ�തിക� ���ിയാ��തിന് �േത�ക ഫ�്
*57. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�
,, ഇ.െക.വിജയ�
�ീമതി ഗീതാ േഗാപി
�ീ.വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:
(എ) തേ�ശ

�ാപന�ളിെല

�ി�ഓവ�

അ�വദി��തിന് ആേലാചി��േ�ാ;

പ�തിക�

���ിയാ��തിന്

�േത�ക

ഫ�്

(ബി) �േത�ക ഫ�് അ�വദി��തി�� മാനദ��� വ��മാ�േമാ;
(സി) ഈ

�േത�ക

ഫ�ിെ�

ആ��ല�ം

ലഭ�മാ��ത്

ഏെതാെ�

പ�തിക��ാെണ�്

വ��മാ�േമാ;
(ഡി) 2018-19-െല ബജ�് വിഹിത�ി�െ���ിയാേണാ ��ത ഫ�് അ�വദി��െത�്
വ��മാ�േമാ?
വ�ാവസായിക വള���ാ�� പ�തിക�
*58. �ീ.െക.െജ. മാ�ി
,, എ.എം. ആരിഫ്
,, വി. െക. സി. മ�ത് േകായ
,, പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:
(എ) വ�വസായ

സൗ�ദ

ത�രിതെ����തി�മായി

അ�രീ�ം

െമ�െ����തി�ം

എെ��ാം

�തന

വ�ാവസായിക

പ�തികളാണ്

വള��

നട�ിലാ�ിയി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ;
(ബി) സം�ാന�് ഈസ് ഓഫ് �യിംഗ് ബിസിനസ് നട�ിലാ�ിയത് �ലം വ�വസായ രംഗ�്
എെ��ാം �േ��മാണ് ഉ�ായി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;
(സി) വ�വസായരംഗെ�

നവസംരംഭക��ായി

നട�ിലാ�ി

വ��

�ാ��്

അപ്

പ�തിക�

എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?
പതിന�ാം ധനകാര� ക�ീഷ� നി�േ�ശ��
*59. �ീ.പി.െക.അ� റ�്
,, ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�
,, മ�ളാം�ഴി അലി
,, സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:
(എ) പതിന�ാം

ധനകാര�

ക�ീഷെ�

നി�േ�ശ�ളി�

സം�ാന�ിന്

േദാഷകരമായവ

എെ��ാമാണ്;
(ബി) ഇ�ാര��ി� സം�ാന സ��ാരിെ� നിലപാട് ധനകാര� ക�ീഷെന അറിയി�ി�േ�ാ;
വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;
(സി) ഏെത�ാം േമഖലയിെല �വ��ന���ാണ് �േത�ക േക� സഹായം ആവശ�െ��ി��ത്
എ�് െവളിെ���ാേമാ?
ഇ�െകലിെ� �വ��ന��

*60. �ീ.ആ�. രാമച��
,, ജി.എസ്.ജയലാ�
,, വി.ആ�. �നി� �മാ�
�ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
(എ) േകരള�ിെല വ�വസായ അടി�ാന സൗകര� വികസന�ി� ഇ�െക� വഹി�� പ�്
വിശദമാ�ാേമാ;
(ബി) സം�ാനെ�

ആേരാഗ�

ക�സ���സി

എ�ീ

േമഖലയിെല
രംഗ�ളി�

അടി�ാന

സൗകര�

ഇ�െക�

വികസനം,

ഏെതാെ�

മാേനെ��്
തര�ിലാണ്

സഹായകരമാ��െത�് വ��മാ�േമാ;
(സി) ഇ�െകലിെ� വ�വസായ പാ��ക� എവിെടെയാെ�യാണ്; അവിട�ളി� നട�� െച�കിട
വ�വസായ �േരാഗതി�െട ഒ� വിവരണം ലഭ�മാ�േമാ;
(ഡി) േറാഡ്, പാലം �ട�ിയ അടി�ാന സൗകര� വികസന പ�തികളി� ഇ�െക� വഹി�� പ�്
വ��മാ�േമാ?

േകരള നിയമസഭാ െസ�േ�റിയ�്,

വി. െക. ബാ��കാശ്,

തി�വന��രം,

െസ��റി,

28-05-2018

�േ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)].

