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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�ി

സഹകരണ േകാ���ിെല ച��ക�

*301.�ീ.പി.ബി. അ�� റ�ാ�്

,, എം.ഉ��

,, പി.ഉൈബ��

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

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എ�ാമത് സഹകരണ േകാ���ിെല ച��ക�  സം�ാന�് സഹകരണ നയം

�പീകരി��തിന് ഏെത�ാം തര�ി� സഹായകരമായി എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) കാ�ഷിക േമഖല�െട �േരാഗതി ല��മാ�ി കാ�ഷികാ�ബ� വാ� ഉ�െ�െട�� വാ�ക�െട

പ�് വ��ി�ി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഭി�ലിംഗ വിഭാഗ�ിന് �േത�ക പരിഗണന ന�കി സഹകരണ ��ാനം ആരംഭി�ക എ�

വിഷയ�ി� �ട�നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

സി.ആ�്.എ.ജി. റിേ�ാ��ിെല പരാമ�ശം

*302.�ീ.ൈഹബി ഈഡ�

,, വി.ഡി.സതീശ�

,, േറാജി എം. േജാ�

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

ന��േമാ:



(എ) 2015-16 െന അേപ�ി�്  2016-17 � സം�ാന�ിെ� സാ��ിക �ിതി േമാശെ��

എ� സി.ആ�്.എ.ജി. റിേ�ാ��ിെല അതീവ ഗൗരവ�ളള കെ��� ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) 2016-17  സാ��ിക വ�ഷ�ി�  ��ധാനമായ സാ��ിക പരിമാ�കളായ ധനക�ി,

റവന� ക�ി, െമാ�ം കടം എ�ിവ അനിയ�ിതമായി ഉയ�� എ�ത് വ�തയാേണാ; എ�ി�

ഇത് ധനകാര�വ��ിെ� വീ�യായി കണ�ാ�ാേമാ;

(സി) മിതകാല സാ��ിക പ�തിയിെല ല���� െെകവരി��തിന് സ��ാ� പരാജയെ��െവ�

സി.ആ�്.എ.ജി.  റിേ�ാ��ിെല പരാമ�ശം സ��ാരിന് തിരി�ടിയാെണ�് ക���േ�ാ;

വ��മാ�േമാ?

േക�ാവി�ത പ�തി�െട ഫ�ക�

*303.�ീ.െക. �����ി

,, സി.െക.നാ�

,, േകാ�� ��േമാ�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2017 മാ��ി�  അവസാനി� സാ��ിക വ�ഷെ� േകരള�ിെ� ധന�ിതിെയ��ി സി.

ആ�് എ.ജി േകരള ന�കിയ റിേ�ാ��് അ�സരി�് േക�ാവി�ത ഫ�് ,  മ�് വിവിധ

�ാ�ക�,വാ�ക� എ�ിവ െചലവ് െച��തി� ഏ��ം �റവ് വ��ിയ വ��ക� ഏെത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഏെതാെ� േക�ാവി�ത പ�തി�െട ഫ�ക� െചലവ് െച��തിലാണ് �റ��ായി��ത്;

ഇതിെ� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ ഫ�ക�  െചലവാ��തിൽ വീ� വ��ിയ വ��ക�െട �വ��നം കാര��മമാ�ാ�

എെ�ാെ� നടപടികൾ സ�ീകരി�വാൻ ഉേ�ശി��െവ�് വ��മാ�ാേമാ?

സാ��ിക �തിസ�ി മറികട��തിന് നട�ിയ ഇടെപട�ക�

*304.�ീ.വി. അ�റഹിമാ�

,, േജാ� െഫ�ണാ�സ്

�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി

�ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േക� സ��ാരിെ� ഭാഗ�് നി��ാ�� അലംഭാവം െകാ�് ജി.എസ്.ടി നട�ിലാ�ി ഒ�

വ�ഷം ആയി�ം ഫല�ദമായി �ാവ��ികമാകാ�തിനാ� സം�ാന��ാ�� സാ��ിക

�തിസ�ി, സാ��ിക �രടി�ിനിടയാ�ാതിരി�ാനായി െച�ി�ളള കാര��� എെ��ാമാണ്;

ഇതര നി�തിക�ം നി�തിേയതര വ�മാന�ം വ��ി�ി�ാ�ളള സാധ�തെയ�റി�്

പരിേശാധി�ി�േ�ാ;



(ബി) ഇ�രം �തിസ�ി�ിടയി�ം പ�തിെചലവ് സ�വകാല െറേ�ാ�ഡിെല�ി��തിന് നട�ിയ

സമ��മായ ഇടെപട�ക�  എെ��ാമായി��;  പ�തിക��് അ�വദി�� പണ�ിെ�

വിനിേയാഗ�ി�ളള കാര��മത�ം അ�വഴി െെകവരി�� േന���ം വിലയി��� ഒൗ�്കം

േബ�ഡ് ബജ�ിംഗ് ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) ഇൗ വ�ഷെ� വാ�ഷിക പ�തി ആ��ണം െച��തി�ം �ാവ��ികമാ��തി�ം

കാര��മത ഉറ�ാ�ാ� സ�ീകരി� നടപടി വിശദമാ�ാേമാ?

��-െച�കിട-ഇട�രം വ�വസായ���് േ�ാ�ാഹനം

*305.�ീ.എം. സ�രാജ്

,, രാ� എ�ഹാം

,, േജാ�ജ് എം. േതാമസ്

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല െച�കിട സംരംഭക�  േനരി�� �ഖ����ളിെലാ�ായ �ല ദൗ�ലഭ�ം

പരിഹരി��തിനായി  5000  ഏ��  �മി ഏെ���് വികസി�ി��തിന് ആവി�രി�ി��

പ�തിെയ�റി�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��-െച�കിട-ഇട�രം വ�വസായ���് �തന സാേ�തിക വിദ�ക�

പരിചയെ����തി�ം ഉ�ാദന�മത വ��നവി�െട അതിജീവനം സാധ�മാ��തി�ം ന�കി

വ�� സഹായ��  എെ��ാമാണ്;  ഇ�ഡ�ി-�ണിേവ�ി�ി പാേ�ജ് പ�തി ആരംഭി�ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) ഇ�രം സംരംഭ��െട ഉ����െട വാണിജ� സാധ�തക� വ��ി�ി��തിനായി വ�വസായ

വ��ിെ� ആഭി�ഖ��ി� നട�ിവ�� �വ��ന�� എെ��ാമാണ്?

െക.എസ്.ഐ.ഡി.സി.വഴി നട�ിലാ�ി വ�� പ�തിക�

*306.�ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ

,, െജയിംസ് മാത�

,, പി. ഉ�ി

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ഐ.ഡി.  സി വഴി നട�ിലാ�ി വ�� വ�വസായ േ�ാ�ാഹന പ�തികളി�

�ധാനെ��വ ഏെത�ാെമ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) വ�വസായ േമഖലകളി�  െച�കിട-ഇട�രം വ�വസായ��െട ���ക�  �ാപി�ാ�ളള

പ�തി�െട �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ; പ�തിെകാ�് ല��മാ�� േന��� എെ��ാമാണ്;

(സി) െച�കിട വ�വസായ���് സഹായ പലിശ�് വാ� അ�വദി�കെയ� ഉേ�ശ�േ�ാെട

െക.എഫ്.സി.  �െട വാ�രീതി അഴി�പണിയാ�  േവ� നി�േ�ശ��  ഉേ�ാ;  വിശദാംശം



ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) െക.എസ്.ഐ.ഡി.സി.  േച��ലയി�  �ാപി�ാ�േ�ശി�� ഭ�� സ�േ�ാ��

സം�രണ�ിനാ�ളള െമഗാ�ഡ് പാ��ിെ� നി��ാണ �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ?

സഹകരണ സംഘ��െട �വ��നം വി�ലീകരി�ാ� നടപടി

*307.�ീ.ആ�. രാേജഷ്

,, െക.ഡി. �േസന�

,, െക.��ിരാമ�

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

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�േമഖല ബാ�ക� സാ�ഹ� ഉ�രവാദ�ി� നി�ം പി�മാ�� സാഹചര��ി� േ�ഡ്

പലിശ�ാ�ം സ�കാര� ൈമേ�ാ ഫിനാ�സ് ക�നിക�ം സാധാരണ�ാെര �ഷണം െച��ത്

അവസാനി�ി�ാ�  സഹകരണ സംഘ��െട �വ��നം വി�ലീകരി�് ശാ�ീകരി�ാ�

ആവി�രി�ി�ളള പ�തിക� എെ��ാമാണ്;

(ബി) േകരള�ിെല സഹകരണ ബാ�ിംഗ് രംഗ�ിെ� നവീകരണ�ിനായി നട�ി വ��

�വ��ന�� അറിയി�ാേമാ;

(സി) െപാ�വിപണിയി�  വില�യ�ം പിടി�നി��ക എ� സാ�ഹ� �തിബ�ത നിറേവ�ാ�

സഹകരണ ��ാനം നട�ി വ�� ഇടെപട�ക� വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ക�സ�മ�െഫഡി�  നിലനി�ി�� അഴിമതി അവസാനി�ി�് ജേനാപകാര�ദമാ�ി

മാ�ി�ീ��ാ� ഈ സ��ാ� നട�ിയ �വ��ന�� വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) നിലവി�  െപാ�വിപണിയിെല വില�യ�ം പിടി�നി���തി�  ക�സ�മ�െഫഡ്

ൈകവരി�ി�ളള േന��� അറിയി�ാേമാ?

റവന� വ�മാന വള��ാനിര�് �റ�തായ സി.ആ�് എ.ജി റിേ�ാ��്

*308.െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��

�ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�

,, മ�ളാം�ഴി അലി

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സി.  ആ�് എ.ജി റിേ�ാ��് �കാരം സം�ാന റവന� വ�മാന�ിെ� വള��ാനിര�്

�റ�ി�േ�ാ; വിശദാംശം െവളിെ���േമാ;

(ബി) റവന� വ�മാന�ിെ� വള��ാ നിര�് �റ�വാ��ായ സാഹചര�െമെ��് വ��മാ�േമാ;

(സി) നി�തി വ�മാനം �റ��ത് പരിേശാധി�ാ�  സി.  ആ�് എ.ജി ആവശ�െ��ി�േ�ാ;

ഇ�ാര��ി�� സ��ാ� നിലപാട് എ�ാെണ�് അറിയി�േമാ?



സാ��ിക �തിസ�ി

*309.�ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്

േഡാ.എം. െക. �നീ�

�ീ.പി.െക.അ� റ�്

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

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനം േനരി�� ��മായ സാ��ിക �തിസ�ി എ�കാരം േനരി�വാനാണ് സ��ാ�

ഉേ�ശി��ത്;

(ബി) സാ��ിക �തിസ�ി �ലം വികസന �വ��ന�� �ംഭി�വാ� ഇടയായി�േ�ാ;

(സി) �ിതല പ�ായ�ക�െട പ�തി െചലവ് സ��ാ�  നി�യി� �കാരം  2017-18

അവസാന�ി�  എ� ശതമാനം ���ിയാേ��തായി��;  എ� ശതമാനമാണ്

���ിയാ�ിയെത�് വ��മാ�േമാ?

അതി�� വ�വസായ�െള േ�ാ�ാഹി�ി�ാ� നടപടി

*310.�ീ.ആ�ണി േജാ�

,, െക.വി.വിജയദാസ്

,, പി.വി. അ�വ�

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ���തി�െട സവിേശഷത�ം ഉയ�� ജനസാ�ത �ല�� �മി�െട

ലഭ�ത�റ�ം കണ�ിെല��്,  അ�േയാജ�മായ�ം ��ത�  െതാഴി�ശ�ി ആഗിരണം

െച�ാ�� �ാ�ി�ം �ീക��് വി�ലമായ േതാതി�  അവസര��  �റ�ി���മായ

അതി�� വ�വസായ�െള േ�ാ�ാഹി�ി�ാ� �േത�ക പരിഗണന ന��േമാ;

(ബി) ഇ�രം സംരംഭ��െട വ�ാപന�ിനായി കാ�ഷികാധി�ിത വ�വസായ��െട സാധ�ത

�ചരി�ി�ാനായി പ�തി�േ�ാ;  ഉ����െട വിപണന�ിനായി േക�ീ�ത സംവിധാനം

ഒ��ാ� സാധി�േമാ;

(സി) �ാമ സ�ദ് വ�വ��െട വള���് ആ�ം ��� �� സംരംഭ���് സംരംഭക സഹായം

ന�കാ�ം യേ�ാപകരണ�� പരിചയെ���ാ�ം മിതമായ പലിശ�് �ലധനം ലഭ�മാ�ാ�ം

നട�� �വ��ന�� അറിയി�ാേമാ?

സം�ാന�ിെ� കടബാധ�ത

*311.�ീ.സി. ദിവാകര�

,, ജി.എസ്.ജയലാ�



,, വി.ആ�. �നി� �മാ�

�ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനം വാ�െയ���തിെ�  68% നിലവി�� കടം തിരി�ട�ാ� ഉപേയാഗി��െവ�

�ിതി വിേശഷം നിലനി���േ�ാ; എ�ി� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�ിെ� കട�ം ആഭ��ര ഉ�ാദന�ം ത�ി�� അ�പാതം ആേരാഗ�കരമായ

ഒ�ാേണാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) വ��ി� വ�� കടബാധ�ത േനരി��തിന് ഏെതാെ� തര�ി� അധിക വിഭവ സമാഹരണം

നട��തിനാണ് ല��മി��െത�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) െപാ�കടം സാ��ിക �ിതിെയ ബാധി�ാ� തര�ി�  എ�കാരം �േ�ാ�് േപാ�െമ�്

വ��മാ�േമാ?

സാ��ിക �തിസ�ി ഒഴിവാ�ാ�� നടപടിക�

*312.�ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ�

,, ഇ.പി.ജയരാജ�

െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�

�ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് പ�തി െചലവി�ം പ�തിേയതര െചലവി�ം ഇ�പത് ശതമാന�ിലധികം

വ��ന��ായിരി�� സാഹചര��ി� �ധാന നി�തി േ�ാത�ായ ജി.എസ്.ടി. �തീ�ിത

േതാതി�  വളരാ�ത് റവന� വിടവി�� അ�രം വ��ി�ി��തിനാ�  വികസന

േ�മ�വ��ന�െള �തി�ലമായി ബാധി�ാനിട�േ�ാ;  നി�തി േചാ�� ഒഴിവാ�ാനായി

സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) നി�തി വ��നവി�  മാ��ത�� സാഹചര��ി�, കടെമ��് പരിധി�ം റവന�ക�ി�ം

�റ�ണെമ� േക� നി�േ�ശം ധന�തിസ�ി�് വഴിെവ�ാതിരി�ാ�  എ�്

മാ��മാ��െത�് െവളിെ���േമാ;

(സി) േക�ാവി�ത പ�തിക�െട ഘടനാപരമായ മാ���  സം�ാന സ�ദ് വ�വ�യി�

��ി�� �ത�ാഘാതം വിശദമാ�ാേമാ?

നി�തി വ�മാന�ിെല �റവ്

*313.�ീ.മ�ളാം�ഴി അലി

,, ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�

,, എ� .എ.െന�ി��്

െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ��  സ��ാരിെ� കാല��ായി��തിേന�ാ�  സം�ാന�ിെ� തന� നി�തി

വ�മാന�ി� �റ��ായി�േ�ാ; വിശദാംശം െവളിെ���േമാ;

(ബി) നി�തി വ�മാന�ിെല �റവ് സം�ാന�ിെ� ൈദനംദിന �വ��ന�െള�ം വികസന

പ�തികേള�ം ബാധി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സി.  ആ�് എ.ജി.  റിേ�ാ��ി�  ��ി�ാ�ിയി�� �തിസ�ി മറികട��തിന് എെ�ാെ�

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��െത�് െവളിെ���േമാ?

ഉൗ�� േകരള മിഷെ� ല����ം �വ��ന രീതി�ം

*314.�ീ.ഐ.ബി. സതീഷ്

,, എസ്.രാേജ��

,, �രളി െപ�െന�ി

,, രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) �ൻ സർ�ാരിെ� കാലെ� ൈവദ�തി വ��ിെ� �വർ�ന�ളിൽ നി�് വിഭി�മായി എ�ാ

വീ�ി�ം തട�മി�ാെത െെവദ�തി ന��കെയ� േന�ം െെകവരി�ാ�  െെവദ�തി വ��ിെന

�ാ�മാ�ിയ �വ��ന�� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �ണനിലവാര�ളള െെവദ�തി എ�ാ�േ�ാ�ം എ� ല��ം നിറേവ�ാനായി �പീകരി�� ഉൗ��

േകരള മിഷെ� ല����ം �വ��ന രീതി�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഉൗ��ന�ം �റ�കെയ� ല��ം ��നി��ി േക� സഹായേ�ാെട നട�ാ�ി വ��

�ന:സംഘടിത ഉൗ��ിത ഉൗ�� വികസന പരി�രണ പ�തി (R-APDRP)�െട �േരാഗതി

വിലയി��ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

നി�ല നിേ�പ�� �ലധനമാ�ിമാ��തിന് �വാസി ചി�ി

*315.�ീ.എ. എ�. ഷംസീ�

,, ബി.സത��

,, എ�. വിജയ� പി�

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

ന��േമാ:

(എ) നി�ല നിേ�പ��  േകരള�ിെ� വികസന സ����  സാ�ാ�കരി�ാനാ�ളള

�ലധനമാ�ിമാ��തിന് ല��മി�� �വാസി ചി�ി�െട �േത�കതക� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഓ�െെലനായി നട�ാ�േ�ശി�� ചി�ി�െട വിശ�ാസ�ത�ം �താര�ത�ം ഉറ�വ��ാ�

ഏ�െ���ിയി�ളള �മീകരണ��  അറിയി�ാേമാ;  ചി�ി ആക�ഷകമാ�ാ�  എെ��ാം

ആ��ല��ളാണ് ന�കാ� ഉേ�ശി��ത്;

(സി) ചി�ി�ണം ഏത് മാ���ിലാണ് വികസന നിേ�പമാ�ി മാ��െത�ം �റിയി� േച��വ��്



ആവശ�ാ�സരണം പണം തിരിെക ലഭി��തിന് �യാസ��ാകാതിരി�ാ� ഉറ�വ��ിയി�ളള

�മീകരണ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇതിെ� ഭാഗമായി െക.എസ്.എഫ്.ഇ െയ ശാ�ീകരി�ാ�  ഉളള പ�തി�െട വിശദാംശം

ന��േമാ?

നി��ാണ സാമ�ിക�െട ദൗ�ലഭ�ം

*316.�ീ.ഷാഫി പറ�ി�

,, വി.ഡി.സതീശ�

,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�

,, ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നി��ാണ സാമ�ിക�െട ദൗ�ലഭ�ം �ല��ായി�ളള �തിസ�ി പരിഹരി��തിന് സ�ീകരി�

നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) അയ�  സം�ാന�ളി�  നി�് മണ�  ഇറ�മതി െച��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി�ളളത്;

(സി) �തിയ മണ� നയം െകാ�വ�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) സിമ�്,ക�ി,െപയി�് �ട�ിയവ�െട വില ക�നിക� ഏകപ�ീയമായി ഉയ���തിെനതിെര

എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�വാ� സം�ാന സ��ാരിന് സാധി�േമാ;  എ�ി� ഇതിനായി

സ�ീകരി�� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ് എ�റിയി�ാേമാ?

പ�ികജാതി-പ�ികവ�� സഹകരണ സംഘ��

*317.�ീ.െക.വി.വിജയദാസ്

,, ഒ. ആ�. േക�

,, �രളി െപ�െന�ി

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

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ികജാതി-പ�ികവ�� സഹകരണ സംഘ��െട �ന��ീവന�ി�െട ഈ

വിഭാഗ�ി�െ��വ��് വ�മാന�ം ഉപജീവനമാ���ം �ദാനം െച�ാ�ത�� എെ��ാം

പ�തികളാണ് ആവി�രി�ി�ളളത്;

(ബി) ഇതിനാ�ളള �തിയ പ�തിക��ായി പ�ികജാതി-പ�ികവ�� സഹകരണ സംഘ���് ഓഹരി

�ലധനസഹായം ന���തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) വിവിധ പരിശീലന പരിപാടിക�,ശി��ശാലക� �ട�ിയവ സംഘടി�ി��തിനായി പ�ികജാതി-

പ�ികവ�� സഹകരണ സംഘ���് എെ��ാം ധനസഹായ�ളാണ് ന�കി വ��ത്;

(ഡി) ലാഭ�ി�  �വ��ി�� ��ത സഹകരണ സംഘ���് �തിയ പ�തിക�



നട�ിലാ��തിനായി ��ത�  ധനസഹായം അ�വദി�ാ�  സാധി�േമാ എ�്

പരിേശാധി�േമാ?

��, െച�കിട, ഇട�രം വ�വസായ േമഖല�െട വികസനം

*318.�ീ.എ�േദാ എ�ഹാം

,, ചി�യം േഗാപ�മാ�

,, ആ�. രാമച��

,, ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വ�വസായ േമഖലയി� നിേ�പം വ��ി�ി��തി�ം ��ത� െതാഴിലവസര��

��ി��തി�ം വ�ാവസായിക വള�� ൈകവരി��തി�ം നട�� �മ�� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��,  െച�കിട,  ഇട�രം വ�വസായ േമഖലകളിെല അടി�ാന സൗകര�വികസന�ിന്

സ�ീകരി�� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) �� ,െച�കിട �ണി�ക��് സംരംഭക സഹായ പ�തി നിലവി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) എം.എസ്.എം.ഇ.  േമഖലയി� '�തിയ െതാഴിലവസര�� ��ി��തിന് �ാ���് സ�ിഡി

'എ� പ�തി നിലവി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

കരകൗശല േമഖല�െട വികസനം

*319.�ീ.എം. �േകഷ്

,, െക. ദാസ�

,, െക.െജ. മാ�ി

�ീമതി.വീണാ േജാ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കരവി�ത് മാ�ം െെക�തലാ�ി നി��ി�� കരകൗശല ഉ����െട േമ�  ജി.എസ്.ടി.

ഏ�െ���ിയത് ഇൗ േമഖലെയ ��ത� �തിസ�ിയിലാ�ിയത് പരിഗണി�് �േത�ക സഹായം

ന��� കാര�ം പരിഗണി�േമാ;

(ബി) കരകൗശല വികസന േകാ��േറഷ�  ഇൗ േമഖലയി�  നട�ി വ�� �വ��ന��

വിശദമാ�ാേമാ;  ഉ����െട വിപണന�ി�ം ന�ായ വില ഉറ�ാ��തി�ം ന�കി വ��

സഹായം എെ��ാമാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) കരകൗശല ഉ�����് അ�ാരാ� തല�ി�  വിപണി കെ���തി�ം തേ�ശീയ

മാ���ി�  ഉ����  വി�ഴി��തി�ം മലബാ�  �ാ�്സ് േമള എ�മാ�ം

�േയാജന�ദമാെയ�് വിലയി��ിയി�േ�ാ; രാജ��ിെ� വിവിധ ഭാഗ�ളി� ഇ�രം േമളക�

സംഘടി�ി�ാ� സാധി�േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?



നി��ാണ സാമ�ിക�െട ഇറ�മതി

*320.�ീ.പി.െക.ബഷീ�

,, െക.എ�.എ ഖാദ�

,, സി.മ��ി

,, പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നി��ാണ േമഖല�് ആവശ�മായ മണ�, െമ��  എ�ീ സാമ�ിക�െട അഭാവം

പരിഹരി��തിനായി ഇവ ഇറ�മതി െച�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) ഇ�കാരം ഇറ�മതി െച� നി��ാണ സാമ�ിക�  ഏത് ഏജ�സി വഴിയാണ് വിതരണം

െച��ത്; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

നി�തി വ�മാന�ി�ളള ഇടിവ്

*321.�ീ.േറാജി എം. േജാ�

,, അ�� �കാശ്

,, അനി� അ�ര

,, വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സ��ാരിെ� നി�തി വ�മാന�ി�ളള വള��  2017-18-�  �തീ�ി�

ഇ�പ��് ശതമാന�ി�  നി�ം പ�് ശതമാനമായി ��െന �റ� സാഹചര�ം

ഗൗരവമായി പരിഗണി�ി�േ�ാ;

(ബി) വ�ാപാരിക��് ജി.എസ്.ടി.  റിേ��  ഫയ�  െച��തിന് അ�വദി�ി�� സമയപരിധി

അവസാനിേ�ാ; എ�ി� അതിന��തമായി നി�തി പിരിവി� വ��ന േരഖെ����േ�ാ;

(സി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം ജി.എസ്.ഡി.പി.�െട വള��ാ നിര�് 2014-15 െല

13.11  ശതമാന�ി�  നി�ം  2016-17  �  11.37  ശതമാനമായി �റ�ത് ജന��െട

ജീവിത നിലവാര�ി�  ഉ�ായി�ളള ഇടിവിെനയാണ് �ചി�ി��െത� ആേ�പ�ിെ�

നിജ�ിതി പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) സം�ാന�ിെ� റവന� വ�മാന വള��ാനിര�്  2015-16-െന അേപ�ി�്  2016-17 �

എ�യായി��;  വള��ാ നിര�് ��െന �റ�ത് സം�ാന�ിെ� വികസനെ�

എ�കാരമാണ് ബാധി�െത�് വ��മാ�േമാ?

റവന� വരവിെ� വള�� നിര�്

*322.�ീ.എം. വി�െസ�്

,, െക.സി.േജാസഫ്



,, വി.പി.സജീ��

,, സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 2016-17െല സം�ാനെ� റവന� വരവിെ� വള��നിര�് കഴി� അ�വ�ഷ�ി��ി�

ഏ��ം �റ�താെണ� സി ആ�് എ.ജി.  റിേ�ാ��ിെല പരാമ�ശം സ��ാ�

വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) സി ആ�് എ.ജി.  റിേ�ാ��ിെല ��ത കെ���  സം�ാന സ��ാരിെ� വീ�െയ

�ചി�ി��തായി വിലയി���േ�ാ; എ�ി� ഇത് പരിഹരി�ാ� ഏെതാെ� നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ിരി��ത്;

(സി) റവന� വരവിെ� �ഖ�േ�ാതസായ തന�നി�തി �മാതീതമായി �റ�ത്

സം�ാനസ��ാരിെ� വീ�യാെണ�് ക���േ�ാ; എ�ി� വിശദീകരി�േമാ?

െെമനിംഗ് നയം

*323.�ീ.���ര ര�ാകര�

,, ചി�യം േഗാപ�മാ�

,, ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

,, �ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െെമനിംഗ്, ക�ാറിയിംഗ് എ�ീ േമഖലക�െട നിയ�ണ�ിനായി സം�ാന�ിന് ഒ� െെമനിംഗ്

നയം നിലവി�േ�ാ; ഇെ��ി� അത് ത�ാറാ�േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��തിയി�� ഭൗതിക വ��ളായ മിനറ�ക�ം പാറക�ം സംബ�ി� സം�ാന�ിെ�

സാധ�തക� വിലയി��ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�േമാ;

(സി) പരി�ിതി�് വലിയേതാതി�� േകാ���ാ�� ഖനന �വ��ന�െള നിയ�ി��തിന്

സ�ീകരി�� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) �വ��ി�� ഖനികളി�  നി�ം ക�ാറികളി�  നി�ം �ഴിെ���� വ���െട അളവ്

സംബ�ി� എ�ിേമ�് എ�െനയാണ് കണ�ാ��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ഈ േമഖലയി�  നി�് സം�ാന�ിന് ലഭി�� വ�മാനം �റവാെണ� ആേ�പം

പരിേശാധി�ി�േ�ാ; എ�ി� വ�മാനം/േറായ��ി ന�ം നിക��തിന് സ�ീകരി�� നടപടിക�

വ��മാ�േമാ?

കയ� വ�വസായ േമഖലയിെല േക�ാവി�ത പ�തിക�

*324.�ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ്

�ീമതി �. �തിഭ ഹരി

�ീ.ബി.സത��

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



മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് കയ� വ�വസായ േമഖല�ാ�ളള േക�ാവി�ത പ�തിക� എെതാെ�യാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) കയ� വ�വസായ�ിെ� ��ിരമായ വികസനം ല��മാ�ി നട�ാ�ി വ�� കയ� വികാസ്

േയാജന�െട വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ഈ േമഖലയി� �ാമ�േദശ�ളിെല വനിതക��് സ�യംെതാഴി� സംരംഭ�� �ദാനം െച�ക

എ� ഉേ�ശ�േ�ാെട മഹിള കയ� േയാജന നട�ാ�ിയി�േ�ാ;

(ഡി) ഈ പ�തി �കാരം ചകിരി ഉ�ാദന േമഖലയി�ം മ�് അ�ബ� േമഖലകളി�ം എെ��ാം

�വ��ന�ളാണ് നട�ി വ��ത്;

(ഇ) കയ� വ�വസായ �ന��ാരണം, നവീകരണം, �തന സാേ�തിക വിദ� വികസനം എ�ിവ�ായി

നട�ാ�ിയി�ളള കയ� ഉദ�മി േയാജന�െട �വ��ന�� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�േമാ?

അഡ��� �റിസം േ�ാ�ാഹനം

*325.�ീ.െക.ഡി. �േസന�

,, ആ�ണി േജാ�

,, എ.എം. ആരിഫ്

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

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സാഹസിക വിേനാദ സ�ാര�ിെ� അന� സാധ�തക�

ഉപേയാഗെ����തിന് എെ��ാം പ�തികളാണ് ആവി�രി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) അഡ���  �റിസം േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി േകരള അഡ���  �റിസം െ�ാേമാഷ�

െസാൈസ�ി �പീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) േകരള�ിെ� ���തി പരമാവധി �േയാജനെ���ി സാഹസിക വിേനാദ സ�ാര േമഖല

വികസി�ി��തിനായി എെ��ാം �വ��ന�ളാണ് ��ത െസാൈസ�ി നട�ിലാ�ി

വ��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

പതിന�ാം ധനകാര� ക�ീഷെ� നി�േ�ശ��

*326.�ീ.എ�. ഷം��ീ�

,, ടി. വി. ഇ�ാഹിം

,, പി.ഉൈബ��

,, പി.ബി. അ�� റ�ാ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ��ി�വ�� വാ��ം ശ�ള�ം ന��ക വഴി ഉ�ാ�� റവന� ക�ി ���ി െകാ�വരാ�

പതിന�ാം ധനകാര� ക�ീഷ�  �േത�ക നി�േ�ശ��  �േ�ാ�് െവ�ി�േ�ാ;  എ�ി�



വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) േക�ം സം�ാന���് ന��� ധനവിഹിതം വ��ി�ി�വാ�  �േത�കമായി

ആവശ�െ��ി�േ�ാ;  ഇ�ാര��ി�  ധനകാര� ക�ീഷ�  അ��ല നിലപാട് സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

വിശദാംശം ന��േമാ?

ഖര മാലിന��ി� നി�� െെവദ�തി ഉ�പാദനം

*327.�ീ.പാറ�� അ��

,, സി.മ��ി

,, പി.െക.ബഷീ�

,, െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഇല�ിസി�ി േബാ�ഡ് വ�വസായ വ��മായി േയാജി�് ഖരമാലിന��ി�  നി�ം െെവദ�തി

ഉ�ാ�ാ�� പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിനാവശ�മായ �ല�� കെ��ിയി�േ�ാ; എ�ി� എവിെടെയ�ാം;

(സി) ഇൗ പ�തി�െട വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

വില�യ�ം നിയ�ി��തിന് സഹകരണ ക�േസാ�ഷ�ം

*328.�ീ.കാരാ�് റസാഖ്

,, െജയിംസ് മാത�

,, പി.വി. അ�വ�

,, െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ� വിപണിയി�  വില�യ�ം പിടി�നി���തിന് ക�സ�മ�  െഫഡിെ� േന�ത��ി�

�ാഥമിക സഹകരണ സംഘ�െള �ടി ഉ�െ���ി ക�േസാ�ഷ�ം �പീകരി�ി�േ�ാ എ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഉ�വകാല�ളിെല വില�യ��ി� നി�ം ആശ�ാസേമകാനായി സഹകരണ വ��് നട�ി

വ�� ഓണ��ക�ം �ി�മസ് ��വ�ര ച�ക�ം ��ത�  വി�ലീകരി�ാ�  നടപടി

സ�ികരി�േമാ?

ദീ� ദയാ� ഉപാധ�ായ �ാമ േജ�ാതി േയാജന

*329.�ീ.പി.ടി.എ. റഹീം

�ീമതി.വീണാ േജാ��്

�ീ.പി.െക. ശശി

,, എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി



ന��േമാ:

(എ) ഊ��േമഖലയി� ദീ� ദയാ� ഉപാധ�ായ �ാമ േജ�ാതി േയാജന എ� േക�ാവി�ത പ�തി

നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; എ�ി� ഇതിെ� ഉേ�ശ�ല���� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) �ാമീണ േമഖലയിെല ഭവന�ളി�  ൈവദ�തി എ�ി��തി�ം വിതരണ സൗകര���

െമ�െ����തി�മായി എെ��ാം �വ��ന�ളാണ് ഇതി� ഉ�െ���ിയിരി��ത്;

(സി) ഈ പ�തി �കാരം ദാരി��േരഖ�് താെഴ��വ��് സൗജന�മായി ൈവദ�തി ന���തി��

വ�വ��േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) ��ത പ�തി�ായി നട�സാ��ിക വ�ഷം എ� �ക േക�വിഹിതമായി ലഭി�ി�െ��്

വ��മാ�ാേമാ?

ഖാദി േമഖല�െട �ന��ാരണ പ�തിക�

*330.�ീ.പി. ഉ�ി

,, േജാ�ജ് എം. േതാമസ്

,, സി.െക. ഹരീ��

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഖാദി േമഖല�െട �ന��ാരണ�ിനായി ആവി�രി�ി�ളള �തന പ�തിക�

എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിെ� ഭാഗമായി �തിയ ഖാദി ഉ�ാദന േക��� എവിെടെയ�ാമാണ് ആരംഭി�ി�ളളെത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇൗ രംഗ�് േകരള ഖാദി �ാമ വ�വസായ േബാ�ഡിെ� �വ��ന�� എെ�ാെ�യാണ്;

(ഡി) ഖാദി ഉ����െട വിപണനം െമ�െ����തി�ം ഖാദി െതാഴിലാളിക�െട ഉ�മന�ി�മായി

എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളെത�് വ��മാ�ാേമാ?

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

തി�വന��രം, െസ��റി,

13-06-2018

�േ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)].


