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ന��ചി�മി� േചാദ���
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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�ി

15-� ധനകാര� ക�ീഷെ� ��ിൽ സ��ാ� ഉ�യി� ആവശ��ൾ

*181.�ീ.ൈഹബി ഈഡ�

,, വി.ഡി.സതീശ�

,, വി.ടി.ബ�റാം

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരളം സ��ശി� 15-� ധനകാര� ക�ീഷെ� ��ിൽ സ��ാ� എെ�ാെ� ആവശ��ളാണ്

ഉ�യി�ി��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) 14-� ധനകാര� ക�ീഷൻ സം�ാന���് അ�വദി�  42  ശതമാനം വിഹിതം നിലവിെല

സാഹചര����് മതിയാകി�ാെയ�് ക�ീഷൻ ��ാെക �ാപി�വാൻ കഴി�ി�േ�ാ;

എ�ിൽ അതിനായി നിര�ിയ കാരണ�� എെ�ാെ�യാണ്;

(സി) തക��െകാ�ിരി�� റ��  േമഖലെയ സംര�ി��തിന് ഏത് തരം ഇടെപടൽ

ഉ�ാകണെമ�ാണ് ആവശ�െ��ി��ത്;

(ഡി) മിക� �വ��നം കാ�വ�� സം�ാന���് ധനകാര� ക�ീഷെ� അവാ�ഡ് �കാരം

ലഭി�� ആ��ല��ൾ സം�ാന�ിന് നൽകണെമ�ം ജനസംഖ�ാ വ��നവ്

നിയ�ി�വാ�� നടപടി സ�ീകരി�ി�� സം�ാന���് ആ��ല���

നിേഷധി��െത�ം ആവശ�െ��ി�േ�ാ;

(ഇ) ��തി �ര����� സഹായമായി �േത�കമായ എ�് പ�തി ആവി�രി�ണെമ�ാണ്

സം�ാനം ആവശ�െ��ി��ത്; വിശദമാ�േമാ?



കി�ബി പ�തിക��് പണം കെ���തിനായി േബാ�ക�

*182.െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��

�ീ.പി.ഉൈബ��

,, പി.െക.അ� റ�്

,, എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബി പ�തിക��് പണം കെ���തിനായി വിേദശരാജ��ളി� േബാ�ക� ഇറ��തിന്

തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഏെത�ാം രാജ��ളി� േബാ�ക� ഇറ��തിനാണ് ഉേ�ശി��ത്;

(സി) ��ത േബാ�ക�െട വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

െപേ�ാളിയം ഉ�����െട വിലവ��നവ്

*183.�ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

,, തി�വ�� രാധാ���

,, വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െപേ�ാ�, ഡീസ�  എ�ിവ�് ദിനം�തി ഉ�ാ�� വിലവ��നവ് സാധാരണ�ാരായ

ജന���് അമിതഭാരേ�ാെടാ�ം നിേത�ാപേയാഗ സാധന��െട വില �മാതീതമായി

���തി�ം കാരണമായി�േ�ാ;

(ബി) െപേ�ാളിയം ക�നിക�  യാെതാ� നിയ�ണ�മി�ാെത വില വ��ി�ി��തിെനതിെര

സം�ാന സ��ാ� േക� സ��ാരിെന സമീപി�ി�േ�ാ;

(സി) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം െപേ�ാളി�ം ഡീസലി�ം വില വ��ി�ി�ത് �ലം ലഭി�

അധിക വി�ന നി�തിയിന�ി�  സം�ാന സ��ാരിന് ലഭി� നി�തി വ�മാനം

എ�യാെണ�്അറിയി�േമാ?

കി�ബി �േഖന�� വ�കിട പ�തിക�

*184.�ീ.എം. സ�രാജ്

,, െക.വി.അ�� ഖാദ�

,, ഐ.ബി. സതീഷ്

,, േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അടി�ാന സൗകര� േമഖലയി� അ�� ��് വ�ഷം െകാ�് അ�പതിനായിരം േകാടി �പ�െട

നിേ�പം ഉറ�ാ��തിനായി ആ��ണം െച�ി�� മാ��ം വിശദമാ�ാേമാ;



(ബി) േകരള�ിെ� �ഖഛായ മാ�ാ� ഉേ�ശി�െകാ�� കി�ബി �േഖന�� വ�കിട പ�തിക� ഈ

സ��ാരിെ� കാല�തെ� ���ിയാ�� രീതിയിലാേണാ ആ��ണം െച�ിരി��െത�്

െവളിെ���േമാ;

(സി) കി�ബിയിേല�� ധനസമാഹരണ�ിനായി മസാല േബാ�് ഇറ�ാ�  തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

വിശദാംശം ന��േമാ; മസാല േബാ�ിെ� െമ�ം എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ?

േ�ാ��സ് അടി�ാന സൗകര� വികസന പ�തി

*185.�ീ.െക. ആ�സല�

,, എ.എം. ആരിഫ്

,, പി.വി. അ�വ�

െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േ�ാ��സ് അടി�ാന സൗകര� വികസന പ�തി�െട വിശദാംശ�ം പ�തി�െട നിലവിെല

�ിതി�ം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) അ�ാരാ� നിലവാര�ിെല�ി�ക എ� ല��േ�ാെട വിദ�ാഭ�ാസ വ��ി� നി�ം ഏെ���

േ�ാ��സ് ��ക�െട നവീകരണ �വ��ന��െട �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;

(സി) കായിക മ�ര�ളിെല വിജയിക��� ക�ാഷ് അവാ�ഡ് വ�ഷ�േളാളം �ടി�ികയായി��ത്

സമയബ�ിതമായി ന���തി�ം ആക�ഷകമായ നിര�ി� ����തി�ം േ�ാ��സ് ക�ാ�

നിയമനം നട��തി�ം സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

�ഷറിക�െട ആ�നികവ��രണം

*186.�ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ�

,, െക.�േരഷ് ���്

,, പി. ഉ�ി

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം സാ��ിക ഇടപാ�ക�  �താര��ം

എ���മാ�ാ�  സാധി�ം വിധം �ഷറിക�െട �വ��ന��  ആ�നികവ��രി�ാ�

എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(ബി) �ഷറികളി� ഇ�േ��ഡ് ഫിനാ�ഷ�� മാേനജ് െമ�് സി�ം നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം

ന��േമാ;

(സി) ��വ� �ഷറി ഇടപാ�ക�ം ഓ�െെല� സംവിധാന�ി� ആ�ിയി�േ�ാ;

(ഡി) �ഷറി േസവിം�സ് ബാ�ിന് മ�് ബാ�ക�മായി സഹകരി�് എ.ടി.എം.  കൗ��ക�

ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;



(ഇ) െപ�ഷ�കാ��ായി എെ��ാം ആ�നിക സൗകര��ളാണ് �ഷറികളി�  ��തായി

ഏ�െ���ിയി��െത�് വ��മാ�േമാ?

േകപിെ� കീഴി�ളള എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള�കൾ

*187.�ീ.വി.പി.സജീ��

,, അ�� �കാശ്

,, േറാജി എം. േജാ�

,, അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകപിെ� കീഴി�ളള എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള�കെള െസ�� ഓഫ് എ�ല�സ് ആ�� പ�തി

ആവി�രി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തിയി�െട എെ�ാെ� കാര��ളാണ് നട�ിലാ�ാ�േ�ശി��ത്; ഇതിനായി എ�്

�കയാണ് വകയി��ിയി�ളളത്; െവളിെ���ാേമാ;

(സി) േകപിെ� കീഴി�ളള എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള�കളിെല വിദ�ാ��ിക�െട പഠന നിലവാരം

വിലയി��ിയി�േ�ാ; ��ത �ാപന�ളി� പഠി��വ��് ക�ാ�സ് റി��്െമ�് വഴി േജാലി

ലഭി��തിന് എെ��ി�ം സംവിധാനം ഏ�െ���ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ ;

(ഡി) ��ത േകാേള�ക��് നാക് അ�ഡിേ�ഷ�ം െഎ.എസ്.ഒ.  സ��ിഫിേ�ഷ�ം ലഭി�ി�േ�ാ;

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

സൗേരാ�� െെവദ�തി ഉ�ാദനം

*188.�ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി.

,, ആ�. രാമച��

�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

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

(എ) സം�ാന സ��ാരിെ� സൗേരാ�� െെവദ�തി ഉ�ാദന�ി�ളള �മ�� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) സ��ാ�  ഒാഫീ�ക�െട േമ��രകളി�  സൗേരാ�� െെവദ�തി നിലയ��

�ാപി��തി�ളള പ�തി�െട �േരാഗതി വ��മാ�േമാ;

(സി) സൗരവീഥി എ� േപരി�  ഒ� െമാെെബ�  ആ�ിേ�ഷ�  വികസി�ി�ി�േ�ാ;  വിശദാംശ��

അറിയി�േമാ;

(ഡി) േസാളാ� സംവിധാനം ഉപേയാഗി�് േകാ� പാട�ളി� െവളളം പ�് െച��തി�ളള സംവിധാനം

നട�ാ��േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ഇ) കാസ�േഗാഡ് േസാളാ� പാ��് എ�േ��് ഉ�ഘാടനം െച�െമ�് വ��മാ�േമാ?

േലാ�റി േമഖലയി� നട�ാ�ിയ പരി�ാര��



*189.�ീമതി ഗീതാ േഗാപി

�ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�

,, ഇ.െക.വിജയ�

,, എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േലാ�റി േമഖലയി� ഈ സ��ാ� വ�തി�േശഷം നട�ാ�ിയ പരി�ാര�� എെ��ാെമ�്

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) അനധി�ത ഇതരസം�ാന േലാ�റിക��ം വ�ാജേലാ�റിക��െമതിെര സം�ാനം

സ�ീകരി�� നടപടിക� വ��മാ�േമാ;

(സി) വ�ാജേലാ�റി തട��തിനാവശ�മായ �ര�ാസംവിധാന�� എെ�ാെ�െയ�് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) േലാ�റി വി�വരവി� നി�് സം�ാന�ിന് ലഭി�� വ�മാനം ഏെതാെ� േമഖലകളിലാണ്

െചലവഴി��ത്;

(ഇ) േലാ�റിയി� നി�ളള വ�മാനം ��ബലവിഭാഗ��െട േ�മ�ിന് മാ�ം ഉപകരി�� വിധ�ി�

�നരവേലാകനം െച�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

ൈവദ�തി വിതരണരംഗ�് വിവര സാേ�തിക വിദ��െട സാ��തക�

*190.�ീ.േറാജി എം. േജാ�

,, തി�വ�� രാധാ���

,, വി.എസ്.ശിവ�മാ�

,, ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ൈവദ�തി വിതരണം കാര��മമാ�ി േലാേകാ�ര നിലവാര�ിെല�ി��തിന് ആ��ണ

സമീപന�ി� എെ�ാെ� മാ��ളാണ് വ��ിയത്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) വിതരണരംഗം കാര��മമാ�വാ� വിവര സാേ�തിക വിദ��െട സാ��തക� �േയാജനെ���ി

െക.എസ്.ഇ.ബി. നട�ിയ ഇടെപട�ക� വിജയ�ദമായി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) �ാ��് മീ�� ഘടി�ി��ത് വഴി െക.എസ്.ഇ.ബി. ല��മി��ത് എെ�ാെ�യാണ്;

(ഡി) ൈവദ�തി�െട കാര��മമായ വിനിേയാഗ�ം മിതമായ ഉപേയാഗ�ം േ�ാ�ാഹി�ി��തിന്

നട�ി വ�� �വ��ന�� വിശദമാ�േമാ?

വിേനാദസ�ാര േമഖല�െട വള��

*191.�ീമതി.വീണാ േജാ��്

�ീ.ഇ.പി.ജയരാജ�

,, ഒ. ആ�. േക�

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



േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിെ� സാ��ിക വള��യി�ം െതാഴി�  ന���തി�ം വിേനാദസ�ാര േമഖല

വഹി�� പ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �േദശവാസിക�െട സാ��ിക ഉ�മന�ിന് വഴിെവ�� ഇൗ വ�വസായേമഖലയി� ഏതാ�ം

ചില�  നട�� �ഷണ�ം അ�ചിതമായ െപ�മാ��ം െകാ�് തിരി�ടി േനരിടാതിരി�ാനായി

�റിസം െറ�േല�റി അേതാറി�ി �പീകരി�ാ�േ�ശി��േ�ാ;  അേതാറി�ി�െട ഉേ�ശ���

എെ��ാമാണ്;

(സി) വിേനാദസ�ാര േക��ളിെല അടി�ാന സൗകര�വികസന�ി�ം �ചിയായ

പരിപാലന�ി�ം പ�തി ആവി�രി� നട�ിലാ�േമാ?

വ�വസായമി� പ�തി

*192.�ീ.െക.��ിരാമ�

,, േജാ� െഫ�ണാ�സ്

,, വി. അ�റഹിമാ�

,, ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഏ��ം അധികം ആ�ക��് െതാഴി� ന��� െച�കിട വ�വസായ േമഖല�െട

േ�ാ�ാഹന�ിനായി ആവി�രി�ി�ളള പ�തിക� എെ��ാമാണ്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) �തിസ�ി േനരി�� �� െച�കിട വ�വസായ�െള കരകയ�ാനായി �ഖ�ാപി�ി�ളള

വ�വസായമി� പ�തി�െട വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) െച�കിട വ�വസായ���േവ�ി�� ��് ഇ��റ�സ് �ീം, �� െതാഴി� സംരംഭ���്

േവ�ി�ളള ��� െഡവല�െമ�റ് �ീം, പീഢിത െച�കിട വ�വസായ���ളള �ന��ാരണ

പ�തി എ�ീ ��തായി �ഖ�ാപി� പ�തിക� ആരംഭി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

�റിസം മാ�� �ാ�

*193.�ീമതി �. �തിഭ ഹരി

�ീ.എ. എ�. ഷംസീ�

,, സി.െക. ഹരീ��

,, �. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�� ��് വ�ഷം െകാ�് ��ത� വിേദശ, ആഭ��ര വിേനാദസ�ാരികെള േകരള�ിേല�്

ആക�ഷി�ാ� ല��മി�് നട�ി വ�� �വ��ന�� എെ��ാമാണ്;

(ബി) വിേനാദസ�ാരിക��് �ണേമ��� േസവനം �ദാനം െച��തിന് േവ� അടി�ാന

സൗകര� വികസനം ആ��ണം െച��തിന് �റിസം മാ��  �ാ�  ത�ാറാ�ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ;



(സി) പ�ാളി� ��ിയയി�െട �േദശവാസിക�െട�ം വിേനാദസ�ാര�ിെ��ം വികസനം

സാധ�മാ�ാ� ഉേ�ശി�െകാ�� െപ�� �റിസം പ�തി�െട വിശദാംശം ന��േമാ;

ഉൗ��സംര�ണ രംഗ�് നട�ിലാ�ിയ �തന പ�തിക�

*194.�ീ.ഡി.െക. �രളി

,, പി.ടി.എ. റഹീം

,, രാ� എ�ഹാം

,, െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം ഉൗ��സംര�ണ രംഗ�് നട�ിലാ�ിയ �തന

പ�തിക� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത �വ��ന��െട ഫലമായി േക� ഉൗ�� മ�ാലയം ഏ�െ���ിയ േദശിയ ഉൗ��

സംര�ണ അവാ�ഡ് സം�ാന�ിന് ലഭി�ി�േ�ാ;

(സി) ഉൗ�� കാര��മത വ��ി�ി��തി�ം ഉൗ�� സംര�ണം േ�ാ�ാഹി�ി��തി�മായി

എന�ജി മാേനജ് െമ�് െസ��  നട�ിവ�� �വ��ന��  എെ��ാമാെണ�്

വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഇ.എം.സി.�െട ആഭി�ഖ��ി�  വിവിധ മലേയാര ജി�കളി�  ആരംഭി�ി�ളള െെപെ�ാ

ജലെെവദ�ത പ�തിക�െട വിശദാംശം ന��േമാ?

െകാ�ി - ബംഗ�� വ�വസായ ഇടനാഴി�ം വ�വസായ പാ��ക�ം

*195.�ീ.എസ്.ശർ�

,, െക.�േരഷ് ���്

,, െക. ബാ�

,, ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�വസായ നഗര�ളായ ബംഗ��,  േകായ���  എ�ിവെയ െകാ�ി�മായി ബ�ി�ി�്

സം�ാനെ� വ�വസായ �തി�ിന് സാ��ത �റ�� െകാ�ി  ബംഗ�� വ�വസായ ഇടനാഴി

പ�തി�െട �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;

(ബി) വ�വസായ ഇടനാഴി�െട ഭാഗമായി ക�ിേ�ാ�് വ�വസായ പാ��് �ട�ാ�� �ാരംഭ

�വ��ന�� ആയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) െകാ�ിയി�  െപേ�ാ െകമി��  പാ��ം ഫാ�മസ��ി��സ് പാ��ം �ാപി�ാ��

�വ��ന��െട �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) വ�വസായ പാ��ക�� േവ� �മി�െട ദൗ�ലഭ�ം കണ�ിെല��് ബ�നില വ�വസായ

പാ��ക� ആരംഭി�ാ�� പ�തി �ാവ��ികമായി�േ�ാ?



��-െച�കിട വ�വസായ�െള േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് നടപടി

*196.�ീ.എം. നൗഷാദ്

,, വി. െക. സി. മ�ത് േകായ

,, െക.െജ. മാ�ി

,, ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��-െച�കിട വ�വസായ േമഖലകളി� �തിയ സംരംഭ�� േ�ാ�ാഹി�ി��തി�ം ��ത�

െതാഴിലവസര�� ��ി��തി�മായി സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� എെ��ാമാണ്;

(ബി) വീ�ി��േതാ വീടിേനാട് േച��് നട��േതാ ആയ നാേനാ സംരംഭ���് പലിശ സ�സിഡി

ന���തി�� പ�തി നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) ഏെത�ാം ഗാ�ഹിക സംരംഭ�െളയാണ് ഈ പ�തിയി�  ഉ�െ���ിയിരി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) വനിതക��ം പ�ികജാതി-പ�ികവ���ാ��ം ��ത പ�തി �കാരം എെ��ാം

ആ��ല��ളാണ് അ�വദി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

പര�രാഗത വ�വസായ��െട ഉ�മനം

*197.�ീ.��ഷ� കട��ി

,, െജയിംസ് മാത�

,, ഒ. ആ�. േക�

,, പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാരേമ�േശഷം പര�രാഗത വ�വസായ��െട ഉ�മന�ിനായി എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;  ഇതിനായി സം�ാന�് ���ക� �ാപി�് �വ��നം

ആരംഭി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ൈക�റി േമഖല�െട �ന��ാരണ�ിനായി ഒ� വീ�ി�  ഒ� തറി എ� േപരി�  പ�തി

നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  ൈക�റിെയ ��ത�  ജനകീയമാ�ാ�ം ��തല�റയി�

നി��വെര ഈ രംഗേ��് ആക�ഷി�ാ�ം എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(സി) �� ��ിക��ായി സ��ാ� നട�ിലാ�ിയ സൗജന� �ണിേഫാം പ�തി ൈക�റി േമഖല�്

എ�മാ�ം �ണകരമായി എ�് വ��മാ�ാേമാ?

വിേനാദ സ �ാരേമഖലെയ ശ�ിെ���ാ� നടപടി

*198.�ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്

,, അ�� ഹമീദ് പി.



,, എ�. ഷം��ീ�

,, പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിേദശിക��് സം�ാനെ� വിേനാദ സ �ാരേമഖല ആക�ഷകമാ��തിന് എെ�ാെ�

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളെത�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) മ�് സം�ാന�െള�ാ� മിക� �റിസം സാധ�ത േകരള�ി��ായി�ം ഈ രംഗ�് െമ�െ��

�കടനം സാധ�മാകാ�ത് എ�െകാ�ാെണ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;  വിശദാംശം

െവളിെ���േമാ;

(സി) വിേനാദ സ�ാര േമഖല ശ�ിെ����തിെ� ഭാഗമായി വിവിധ വ��കെള

ഏേകാപി�ി�െകാ�ളള ശ�മായ �റിസം വിപണന പ�തി ആവി�രി��തിന് ത�ാറാ�േമാ?

സഹകരണ വ��ിെല �ധാന മാ���ം േന���ം

*199.�ീ.ഇ.െക.വിജയ�

,, ���ര ര�ാകര�

,, വി.ആ�. �നി� �മാ�

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

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  നിലവി�  വ�േശഷം സഹകരണ വ��ി�  വ��ിയ �ധാന മാ���ം

വ��ി��ായ േന���ം വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാരിെ� സഹകരണ നയം വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ സ��ാ�  വ�േശഷം സഹകരണ േമഖല ��കാല�ളി�  ഏ�െ�ടാതി�� ഏെതാെ�

േമഖലകളിലാണ് അതിെ� �വ��നം വ�ാപി�ി�െത�് വ��മാ�േമാ?

േലാ�റി വ��ിെ� �ബിലിേയാട�ബ�ി�് നവീന പ�തി

*200.െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�

�ീ.എ. �ദീ��മാ�

�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി

�ീ.കാരാ�് റസാഖ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േലാ�റി വ��ിെ� �വ�� �ബിലിേയാട�ബ�ി�് എെ��ാം നവീന

പ�തികളാണ് ആവി�രി�ി��ത്;

(ബി) എ�ാ ടി��ക�െട�ം �ഖവില ഏകീകരി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) സ�ാന�കയി� എ� ശതമാനം വ��നവാണ് വ��ിയി��ത്;

(ഡി) േലാ�റിയി�  നി�� വ�മാനം ���മാ�ം സാ�ഹ�േ�മ�ിനായി വിനിേയാഗി�ാ�



തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ഇ) വ�ാജേലാ�റി തട��തിനായി ഏെത�ാം �ര�ാ സംവിധാന�ളാണ് േലാ�റി ടി��ി�

ഏ�െ���ിയി��െത�് വ��മാ�േമാ?

സഹകരണ േമഖലയി� ടയ� ഫാ�റി

*201.�ീ.പി.െജ.േജാസഫ്

,, േമാ�സ് േജാസഫ്

,, േറാഷി അഗ�ി�

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

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� കാ�ഷിക സഹകരണ ബാ�ക�െട സം�� ആഭി�ഖ��ി�  സഹകരണ

േമഖലയി� ഒ� ടയ� ഫാ�റി �ട��ത് സംബ�ി� സ��ാ� നയം വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) റ�റിെ� വില�ക��യി� നി�ം േകരള�ിെല ക�ഷകെര ര�ി��തിനായി ഈ ആശയം

നട�ിലാ��തിന് സ��ാ� ��ൈക എ��േമാ;

(സി) ജി� സഹകരണ ബാ�ക�ം കാ�ഷിക വികസന ബാ�ക�ം ഈ സംരംഭ�മായി �േ�ാ�് വ�ാ�

ഒ� ക�നി �പീകരി�വാ� കഴി�ം എ� കാര�ം പരിേശാധി�േമാ;

(ഡി) ക�ണാടക�ിെല കാംേകാ�െട �വ��ന ൈശലിയി�, അട��െട�ം െകാേ�ാ�െട�ം

വില�ക��യി� ക�ഷകെര ര�ി� അേത രീതി റ�� ക�ഷക��ം നട�ിലാ�ാ� �മി�േമാ?

�റിസം േക��ളി� ഹരിത െപ�മാ� ച�ം

*202.�ീ.എ.എം. ആരിഫ്

,, വി. േജായി

,, ആ�ണി േജാ�

,, എം. �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വിേനാദസ�ാര േക���  േനരി�� മാലിന� ����  പരിഹരി��തിന്

എെ��ാം പ�തികളാണ് ആവി�രി�ി��ത്;

(ബി) �റിസം േക��ളി� ഹരിത െപ�മാ� ച�ം ഏ�െ���ിയ��ലം �ാ�ിക് മാലിന���െട അളവ്

ഗണ�മായി �റ�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) �റിസം േക���  ഭി�േശഷി സൗ�ദമാ��തിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��ത്;

(ഡി) സം�ാന�് െപാ�-സ�കാര� പ�ാളി�േ�ാെട നട�ിലാ�ി വ�� �റിസം പ�തിക�

ഏെതാെ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ?



േകരള ബാ�് �പീകരണം

*203.�ീ.�രളി െപ�െന�ി

,, സി.���

,, സി. െക. ശശീ��

,, പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��്

മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക�കാര��ത െകാ�ം അഴിമതി െകാ�ം �തിസ�ി േനരി�ി�� സം�ാന സഹകരണ

ബാ�ിെന�ം ജി�ാ സഹകരണ ബാ�കെള�ം കരകയ�ാനായി ഈ സ��ാ�  നട�ിയ

ഇടെപടലിെ� ഫലമായി ഉ�ായ �വ��നേന�ം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന ജി�ാ സഹകരണ ബാ�ക�െട നി�ിയ ആ�ി �റ� െകാ�വരാ� സാധി�ി�േ�ാ;

(സി) സം�ാന ജി�ാ സഹകരണ ബാ�കെള സംേയാജി�ി� െകാ�� േകരള ബാ�്

�പീകരണ�ിന് നബാ�ഡ് എെ��ി�ം ഉപാധിക� വ�ി�േ�ാ; റിസ�വ് ബാ�ിെ� അ�മതി

േനടിെയ��ാ�ളള പരി�മ�ിെ� �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ?

െപാ�േമഖലാ �ാപന��െട സ�കാര�വ�കരണം

*204.�ീ.കാരാ�് റസാഖ്

,, �ി.വി.രാേജഷ്

,, െക.െജ. മാ�ി

,, വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ലാഭ�ി� �വ��ി�� െപാ�േമഖലാ �ാപന��െട ഓഹരിക� െചറിയ വില�് വി�് െപാ�

േമഖലയിെല മി� സ�ാദ�ം ഇ�ാതാ�� േക� സ��ാ� നയ�ിെ� ഫലമായി സം�ാന�്

�വ��ി�� േക� െപാ�േമഖലാ �ാപന�െള സ�കാര�വ��രി�ാ�� നീ�ം

നട��േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� ഏെത�ാം േക� െപാ�േമഖലാ �ാപന�െളയാണ് സ�കാര�വ��രി�ാ� നീ�ം

നട��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) േകരളം ആ�ാനമായി �വ��ി���ം ആേരാഗ� േസവന േമഖലയി� മിക� �വ��നം കാ�

വ���ം �പീകരണ കാലം �ത� ഇ�വെര മിക� ലാഭം ��ി���മായ എ�്.എ�.എ�.

െെലഫ് െകയ�  ലിമി�ഡ് സ�കാര�വ��രി�ാ�� നീ��ിെ� ഭാഗമായി കരാ�

െതാഴിലാളികെള പിരി� വി� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ; �ാപനം െപാ� േമഖലയി� തെ�

നിലനി��ാ� േക� സ��ാരിേനാട് ആവശ�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) എ�്.എ�.എ�. സം�ാന സ��ാ�  ഏെ����തിെ� സാ��ത സംബ�ി�്

പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ഇ) ബി.ഇ.എം.എ�.,  എ�്.ഒ.സി.,  ഹി��ാ�  ന�സ് �ി�് ലിമി�ഡ് എ�ിവ



സ�കാര�വ��രി�ാ� േക� സ��ാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(എഫ്) സം�ാന െപാ� േമഖലാ �ാപന��െട �വ��നം കാര��മമാ�ാ�  നട�ിയ

�വ��ന�� അറിയി�ാേമാ?

��ാറി� വിേനാദസ�ാരിക��� താമസസൗകര�ം

*205.�ീ.സി.മ��ി

േഡാ.എം. െക. �നീ�

�ീ.െക.എ�.എ ഖാദ�

,, മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ വ�ഷം നീല�റി�ി ��� സീസണി�  ��ാറി�  എ�ിേ���

വിേനാദസ�ാരിക��ായി �റിസം വ��് എെ��ാം �മീകരണ��  ഏ�െ���ാനാണ്

ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇട�ര�ാരായ വിേനാദസ�ാരിക��ായി �റ� െചലവി� താമസസൗകര�ം ഒ��െമ�്

വിേനാദസ�ാര വ��് �ഖ�ാപി�ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� എെ��ാം നടപടി സ�ീകരി�ി�െ��് വിശദമാ�േമാ?

ഖാദി �ാമ വ�വസായ േമഖലയിൽ െതാഴിലവസര��

*206.�ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ്

,, െക.��ിരാമ�

,, സി.���

,, സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഖാദി �ാമ വ�വസായ േമഖലയിൽ ��തൽ െതാഴിലവസര�� ��ി��തി�ം

ഖാദി ഉ�ാദന വിപണന രംഗ�് �േ��ം ൈകവരി��തി�ം എെ��ാം പ�തികളാണ്

നട�ാ�ിയി��ത്;

(ബി) ഖാദി േമഖലയിെല െതാഴിലാളിക��് െമ�െ�� േവതനം ഉറ�ാ��തി�ം അവ��്

െതാഴിലിട�ളിൽ മിക� അടി�ാന സൗകര���  ഏ�െ����തി�ം ഖാദി േബാ�ഡ്

എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(സി) ഖാദി േമഖലയിെല അംഗീ�ത �ാപന���ം ഖാദി സഹകരണ സംഘ���ം േബാ�ഡ്

എെ��ാം ധനസഹായമാണ് നൽകി വ��ത്;

(ഡി) എ�ാ ജി�കളി�ം ഖാദി �ാമ�� �ാപി��തി�� നടപടി�മ�� ഏത് ഘ��ിലാെണ�്

അറിയി�ാേമാ?



കായിക േമഖല�െട �ന��ീവനം

*207.�ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�

�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

,, സി.െക. ആശ

�ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� കായിക േമഖല�െട �ന��ീവന�ിന് സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) േദശീയ-അ��  േദശീയ കായിക മ�ര�ളി�  വിജയികളായവ��് കഴി� സ��ാരിെ�

കാല�് �ടി�ികയായി�� �ക വിതരണം െച�േവാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) 2010 �ത� 2014 വെര�� േ�ാ��സ് ക�ാ� നിയമനം നട��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�

വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഒളി�ി�് െമഡ� സാധ�ത വ��ി�ി��തിന് പ�തി ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ഇ) േ�ാ��സ് ��കളിെല അടി�ാന സൗകര� വികസന�ിന് സ�ീകരി� നടപടിക�

വിശദമാ�േമാ?

െെഹഡ� �റിസം പ�തിക�

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

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നട�ിലാ�വാ�  േപാ�� െെഹഡ�  �റിസം പ�തിക�  എെ�ാെ�യാണ്;

ഏെതാെ� �ല�ളിലാണ് നട�ിലാ��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തിക��് സം�ാന ഗവ�െമ�് നിേ�പി��ത് എ� �കയാണ്;  േക�

ഗവ�െമ�് നിേ�പി��ത് എ� �കയാണ്;

(സി) ഈ പ�തിക�  നട�ിലാ�വാ�  ഏെതാെ� സ�കാര�/െപാ�േമഖലാ �ാപന��മായി

സ��ാ� കരാ� ഒ�െവ�ി��്; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) െെഹഡ� �റിസം പ�തി സംബ�ി�് പരി�ിതി ആഘാത പഠനം നട�ിയി�േ�ാ; ഉെ��ി�

വിശദമാ�േമാ?

േസവന െവബ് ൈസ�ിെല ഡാ� എ��ി സംബ�ി�് ധനകാര� വ��ിെ� നി�േ�ശം

*209.�ീ.അ�� �കാശ്

,, െക.സി.േജാസഫ്

,, അ�വ� സാദ�്

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) സാ�ഹ� �ര� െപ�ഷന് േവ�ി അേപ� ന�കിയ ല��ണ�ിന് പാവെ��വ��് അത്

അ�വദി�ാ�ത് �ലം ഉളവായി�ളള ���� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�� േസവന െവബ് ൈസ�ി� ഇതിെ� ഡാ� എ��ി നട��ത്

നി��ിവ�ണെമ�് ധനകാര� വ��് ആവശ�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  അ�രം ഒ� നി�േ�ശം

ന�കിയത് എ�ിെ� അടി�ാന�ിലാണ്; വ��മാ�േമാ;

(സി) അ�ഹരായ പാവെ��വ��് െപ�ഷ�  ലഭി��തിന് തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളി�

ലഭി�ി�ളള അേപ�ക�  േസവന െവബ് ൈസ�ി�  അ�േലാഡ് െച��തി�ളള അ�മതി

അടിയ�രമായി ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദീകരി�േമാ?

�ീ� കാ�െപ�് പ�തി

*210.�ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� �റിസം േക��ളിെല അടി�ാന സൗകര��� വികസി�ി��തിനായി �ീ�

കാ�െപ�് പ�തി നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) സം�ാന�് �ടെര ഉ�ാ�� ഹ��ാ�ക�  �റിസം േമഖലെയ പിേ�ാ�് നയി��തായി

വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(സി) �റിസം േമഖലെയ ഹ��ാലി� നി�ം ഒഴിവാ��തി�� തീ�മാനം �ാവ��ികമാ�ിയി�േ�ാ

എ�റിയി�ാേമാ;

(ഡി) �റിസം േക��െള ഭി�േശഷി സൗ�ദമാ�� പ�തിയ�സരി�് എെ�ാെ� സൗകര��ളാണ്

ഒ��ിയി�ളളത്;

(ഇ) �റിസം വികസനം ശരിയായ ദിശയിലാെണ�് വിലയി���േ�ാ;  എ�ി�

എ�ടി�ാന�ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ?

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

തി�വന��രം, െസ��റി,

03-06-2018

�േ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)].


