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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�ി

െപ�� �റിസം പ�തി

*331. �ീ.എം. സ�രാജ്
�ീമതി �. �തിഭ
�ീ.വി. േജായി
,, �. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ
സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജനപ�ാളി�േ�ാെട ആ��ണം നട�ി അതിെ� സ�ഫല�ി�െട
ജന�െള,  �േത�കി�് �ീകെള സാ��ികമായി ശാ�ീകരി�ാ��
പ�തിയായ െപ�� �റിസ�ിെ� �േരാഗതി�ം േന���ം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  2017-�  ആരംഭി� ഉ�രവാദി� �റിസം മിഷെ�
�വ��ന�� വിശദമാ�ാേമാ;  മിഷന് കീഴി� എ� �ണി�ക� രജി��
െച�െവ�ം അ�വഴി എ� േപ��് െതാഴി�  ലഭി�െമ�ാണ്
കണ�ാ�ിയിരി��ത് എ�ം െവളിെ���ാേമാ;

(സി) വിേനാദസ�ാര േമഖലയി�  �ാേദശിക െതാഴി�ക�ം സംരംഭ��ം
േ�ാ�ാഹി�ി�ാനാ�� പ�തിക� എെ��ാമാണ്;

(ഡി) ഈ േമഖലയി�  പരി�ിതി സൗ�ദ �വ��ന��
േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് നട�ി വ�� ഇടെപട� അറിയി�ാേമാ?



േക�െപാ�േമഖല വ�വസായ�ാപന��െട സംര�ണം

*332. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ്
,, ബി.സത��
,, എസ്.ശർ�
�ീമതി.വീണാ േജാ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�േമഖല വ�വസായ�െള സ�കാര�േമഖല�് ൈകമാ�കെയ�
േക�സ��ാ� നയ�ിെ� ഫലമായി സ�കാര�വ��രണ ഭീഷണി േനരി��
ഹി��ാ�  ന�സ് �ി�് ലിമി�ഡ്,  ഇ��െമേ�ഷ�  ലിമി�ഡ്,
കാസ�േഗാഡ് െഭ�  ഇ.എം.എൽ.,  എ�്.എ�.എ�. ൈലഫ് െകയ�
�ട�ിയവ െപാ�േമഖലെയ േ�ാ�ാഹി�ി�� സം�ാന
നയ�ിന��തമായി ഏെ���് സം�ാന െപാ�േമഖലയി�
നിലനി��വാൻ താ�പര�ം �കടി�ി�ി�േ�ാ;  ഇ�ാര��ിെല േക�
സ��ാർ നിലപാട് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഫാ�ിെ� ൈകവശ�� നാ��ി എൺപ�ിെയാ�് ഏ��  �മി
െതാ�ായിര�ി എൺപ�ിെയ�് േകാടി �പ�് ഏെ�����വഴി
ഫാ�ിെ� �ന��ാരണ�ിന് വഴിെയാ���തി�ം കി�� �േഖന ��ത
�ല�് െപേ�ാ െകമി��  പാ��ം ഫാ�മ പാ��ം �ാപി�്
സം�ാന�ിെ� വ�ാവസായിക വികസനം ത�രിതെ����തി���
പ�തി�് േക� സ��ാരിെ� അംഗീകാരം ലഭി�ി�േ�ാ;

(സി) നി��ി� െപേ�ാ െകമി��  േകാം��ി�  നിേ�പം നട��തിന്
�.എ.ഇ.�െട േദശീയ എ���നിയായ അ�േനാക് താ�പര�ം
�കടി�ി�ി�േ�ാ എ�് അറിയി�ാേമാ?

അടി�ാന സൗകര� വികസന പ�തികൾ

*333. �ീ.കാരാ�് റസാഖ്
,, െജയിംസ് മാത�
,, െക.ഡി. �േസന�
,, െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം
�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ിെല�ിയ േശഷം വ�വസായ സൗ�ദ
നടപടികളി�െട നാഷണ�  കൗ�സി�  ഓഫ് അൈ�ഡ് എ�േണാമിക്
റിസ��് നട�ിയ വ�വസായ സൗ�ദ സ�േ�യി� സം�ാനം രാജ��്
ആറാം �ാനം േനടിയത് ��ത�  നിേ�പം ആക�ഷി��തി�� ഒ�
ഉപാധിയാ�ി മാ��തിന് നട�� �ചരണ �വ��ന��ം അടി�ാന
സൗകര� വികസന പ�തിക�ം എെ��ാമാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ൈലസ��ക�ം �ിയറ��ക�ം ഫാ�് �ാ�് അടി�ാന�ി�
ന���തിന് �പീകരി� െക-സ�ി�് െ� കാര��മത ഉറ�ാ�ാ�
നടപടിെയ��ി�േ�ാ;

(സി) വ�വസായ ആവശ��ി�� �മി�െട ദൗ�ലഭ�ം പരിഹരി��തിന് �മി
സ��ാ�  ഏെ���് െപാ�-സ�കാര� വ�വസായ പ�തിക��്
അ�വദി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ?

സഹകരണ േമഖല�െട സമ�മായ വികസന നയം

*334. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി.
,, ഇ.െക.വിജയ�
,, ആ�. രാമച��
�ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ിര വികസന സ���ി��ിയാേണാ സഹകരണ നയം
�ഖ�ാപി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) സഹകരണ േമഖല�െട സമ�മായ വികസന�ി�ം വ��ിത വീര�േ�ാെട
�േ���തി�ം സഹകരണ നയ�ി� ��ഗണന ന�കിയി�� േമഖലക�
ഏെതാെ�െയ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) സഹകരണ നിയമ�ിെ� സമ�മായ പരി�രണം ല��മി��േ�ാ; എ�ി�
�ധാനമാ�ം ഏെതാെ� േമഖലകളിലാണ് പരി�രണം നട��െത�്
വ��മാ�േമാ;

(ഡി) സഹകരണ േമഖല�െട വികസന�ി� സഹകരണ ജീവന�ാ� വഹി��
പ�് വ��മാ�േമാ?

സഹകരണ സംഘ�� വഴി സംഭരി� കയ� ഉ�പ���



*335. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി.
,, പി.ഉൈബ��
,, െക.എ�.എ ഖാദ�
,, സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കയ�  േകാ��േറഷനി�ം കയ�െഫഡി�ം സഹകരണ സംഘ��  വഴി
സംഭരി� ��ിയ�പത് േകാടിയിേലെറ �പ�െട കയ�  ഉ�പ���
െക�ി�ിട��െവ� റിേ�ാ��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�കാരം ഉ����  യഥാസമയം വി� േപാകാതി��തിെ� കാരണം
പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) കയ� േകാ��േറഷന് വിേദശ ഓ�ഡ�ക� ലഭി��തി� �റവ് വ�ി�േ�ാ;

(ഡി) വിേദശ ആഭ��ര വിപണിക� േനരി�് കെ���തി� കയ� േകാ��േറഷ�
ഉ�െ�െട��വ പരാജയെ���തായി വിലയി��ിയി�േ�ാ;  ഇത്
പരിഹരി��തിന് അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഖാദി വ�വസായം േനരി�� �തിസ�ി

*336. �ീ.േറാജി എം. േജാ�
,, െക.സി.േജാസഫ്
,, വി.പി.സജീ��
,, ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം
�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഖാദി വ�വസായം േനരി�� �തിസ�ി
��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ഖാദി വ���െട വി�വരവി�  2018-�  ��  വ�ഷ�െള അേപ�ി�്
�റ��ായി�േ�ാ;  എ�ി�  എ� ശതമാനം �റവാണ് ഉ�ായെത�്
അറിയി�േമാ;

(സി) ഖാദി ഉ�����് ��് ഉ�ായി�� ഡിമാ�് നിലവി� ഇ�ാതായതിെ�
കാരണ�� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) സം�ാന സ��ാ� ജീവന�ാ�ം അ��ാപക�ം ആ�യിെലാരി�� ഖാദി
വ���  ധരി�ണെമ� സ��ാ�  ഉ�രവ് �ാബല��ി�േ�ാ;

ഉെ��ി� അത് ക�ശനമാ�വാ� ആേലാചി��േ�ാ;

(ഇ) സഖാവ് എ� േപരി�  �റ�ിറ�ിയ �വ� ഷ��ക�െട വി�ന



വിജയ�ദമായി�േ�ാ;  എ� ഷ��കളാണ് �റ�ിറ�ിയെത�ം അതിെ�
വിൽ�ന �േരാഗതി എ�കാരമാെണ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

ഡാ�കളിെല ജലനിര�് നിയ�ണം

*337. �ീ.ഐ.സി.ബാല���
,, പി.ടി. േതാമസ്
,, വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈവദ�തി േബാ�ഡിെ� നിയ�ണ�ി�� ഡാ�കളിെല ജലനിര�്
നിയ�ി�വാ�  �തിയ നിബ�നക�  �പീകരി�ി�േ�ാ;  വിശദാംശം
ന��േമാ;

(ബി) കഴി� �ളയകാല�് ഡാ�ക� ��റിയി�ി�ാെത �റ�ത് �ളയ�ിെ�
തീ�ത ��ിെയ� ആേ�പ�ിെ� അടി�ാന�ിലാേണാ �തിയ
നിബ�ന �പീകരി�ി��ത്;

(സി) വിവിധ ഡാ�കളിെല ജലവിതാനം നിയ�ി��ത് കാലാവ� നിരീ�ണ
വ��ിെ� ��റിയി�ക�െട�ം �ര�നിവാരണ അേതാറി�ി�െട
നി�േ�ശ�ിെ��ം അടി�ാന�ിലായിരി�ണെമ�് നി�േ�ശം
ന�കിയി�േ�ാ;

(ഡി) ൈവദ�തി േബാ�ഡിെ� കീഴി�� ഡാ�ക�െട എമ�ജ�സി ആ�� �ാ�
േക� ജല ക�ീഷന് സമ��ി�ി�േ�ാ;  ജലക�ീഷ� ആയത് അംഗീകരി�്
ന�കിയി�േ�ാ എ�് അറിയി�ാേമാ?

ൈവദ�തി അപകട�� ഒഴിവാ�ാ� �തക�� േസന

*338. േഡാ.എ�. ജയരാജ്
�ീ.േറാഷി അഗ�ി�
,, േമാ�സ് േജാസഫ്
,, സി.എഫ്.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ൈവദ�തി ൈലനി� നി�ം േഷാേ��് അപകട��ാകാ��
സാധ�ത കണ�ിെല��് എെ��ാം ��ക�ത�കളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്
എ�റിയി�ാേമാ;



(ബി) ഈ വ�ഷം എ�േപരാണ് ഇ�കാരം മരണെ��ത്; ഇവ�െട ��ംബ���്
സമാശ�ാസ ധനസഹായം ലഭ�മാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം
ന��േമാ;

(സി) കാലവ�ഷം ശ�ിെ���ത് കണ�ിെല��് ൈവദ�തി വിതരണേമഖലയി�
അടി�ടി��ാ�� അപകട��  ഒഴിവാ�ാ�  െപാ�ജന��െട
സഹകരണം ഉറ�വ��ിെ�ാ�് �തക�� േസന�് �പം ന�കാ�
നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഊ�� ന�ം �റ��തിന് നടപടി

*339. �ീമതി ഗീതാ േഗാപി
,, ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�
�ീ.ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��
,, വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പവ�  ഫാ��  എ�� സാേ�തിക പദം െകാ�് അ��മാ��ത്
എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ഊ�� ന��ിന് വിലയീടാ��തിന് സാധ�ത�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ ന�ം ആ�െട ബാ��തയാെണ�് വ��മാ�േമാ;  ഇത് ഗാ�ഹിക
ഉപേഭാ�ാ�ളി�  നി�് ഈടാ��തിന് െറ�േല�റി ക�ീഷ�  അ�മതി
ന�കിയി�േ�ാ;

(ഡി) ��ത ഊ�� ന�ം ഏെതാെ� തര�ി� �റ��തിന് സാധി�െമ�്
വ��മാ�േമാ?

േകരള ബാ�് �പീകരണ�മായി ബ�െ�� നടപടി

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



(എ) േകരള ബാ�് �പീകരണ�മായി ബ�െ��് ആ�.ബി.െഎ.  �േ�ാ�വ�
വ�വ�ക�  ���മാ�ം പാലി�െകാ�ാേണാ ലയനനടപടിക�
���ിയാ�ിയെത�റിയി�േമാ;

(ബി) ജി�ാ സഹകരണ ബാ�ക�  സം�ാന സഹകരണ ബാ�മായി
ലയി�ി��തിന് ജി�ാ ബാ�ക�െട െപാ�േയാഗ�ിെ� ��ി�  ര�്
�രിപ�ം േവണെമ� ആ�.ബി.ഐ. നിബ�ന പാലി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഇെ��ി�  അ�കാരം ��ി�  ര�് �രിപ�േ�ാെട ലയനതീ�മാനം
എ��ാ� ജി�ാ സഹകരണ ബാ�കെള എ�കാരമാണ് സം�ാന
സഹകരണ ബാ�ി� ലയി�ി�കെയ�് വ��മാ�േമാ?

വികസന പ�തിക��� ധനസമാഹരണം

*341. �ീ.പി.ടി. േതാമസ്
,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�
,, തി�വ�� രാധാ���
,, എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വികസനപ�തിക�  വാ� വഴി�ം േബാ�വഴി�ം
ലഭ�മാ�� �ക െകാ� മാ�േമ ഇനി നട�ിലാ�വാ�
സാധി�ക��െവ�് വിലയി���േ�ാ;  എ�ി�  അതി��
സാഹചര�െമ�ാണ്;

(ബി) കി�ബി വഴി നട�ിലാ�� പ�തികളി�  തിരിെക വ�മാനം ലഭി��
പ�തിക� എെ��ി��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) കി�ബി വഴി ഇതിനകം �ട�ിയ �ക�െട എ� ശതമാനം �കയാണ്
വ�മാന�� പ�തിക��ായി വിനിേയാഗി�ത് എ�തിെന സംബ�ി�
കണ�് ലഭ�മാേണാ; എ�ി� അത് ന�കാേമാ?

വില നിയ�ണ�ി� സഹകരണ േമഖല�െട പ�്

*342. �ീ.െക.ഡി. �േസന�
�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി
�ീ.െക. ആ�സല�
,, െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ
സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) നിേത�ാപേയാഗ സാധന��െട വിലനിലവാരം നിയ�ി��തിന്
സഹകരണ വ��് എെ��ാം വിപണി ഇടെപട�കളാണ് നട��െത�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െപാ�ജന���് അവശ�വ���  െപാ�മാ���ിെല വിലേയ�ാ�
�റ� നിര�ി�  ന���തിന് ഉപേഭാ� സഹകരണ സംഘ��
എ�മാ�ം പ�വഹി��െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �ിേവണി ���  മാ���ക�  ��ത�  �േദശ�ളിേല�് വ�ാപി�ി�ാൻ
ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

വിേനാദസ�ാരനയം ഉൗ�� ന�� േമഖലക�

*343. �ീമതി സി.െക. ആശ
�ീ.���ര ര�ാകര�
,, ജി.എസ്.ജയലാ�
,, �ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം
വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിെ� വിേനാദസ�ാര സമീപന�ി� സമ�മായ പരി�രണം
ല��മി�� വിേനാദസ�ാരനയം ഉൗ��  ന�� േമഖലക�
ഏെതാെ�െയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഒ� �േദശ�ിെ� �റിസം വികസനം ആ �േദശെ� ആ��ാ�െട �െട
അഭി�ായേ�ാെട ആ��ണം െച��തിന് പ�തിക�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ;

(സി) െപ��  പ�തി നട�ാ�ിയതിെ� വിവര��ം അതിെ� ഉേ�ശ�ല����ം
അറിയി�േമാ;

(ഡി) േകരള�ിെല �റിസം േക���  എ�ാവ��ം �ാപ�മാ�ക എ�
ല���ിെ� ���ീകരണ�ിന് സ�ീകരി�� നടപടിക� അറിയി�േമാ?

�റിസം േമഖല�െട ശാ�ീകരണം

*344. �ീ.പി.െജ.േജാസഫ്
,, േറാഷി അഗ�ി�
,, സി.എഫ്.േതാമസ്
േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ



സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �റിസം േമഖല�െട ശാ�ീകരണ�ിന് ഇതര വ��ക�മായി സഹകരി�്
നട�സാ��ികവ�ഷം �തിയ പ�തിക��് �പം ന�കാ�
ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ബി) ��ത ല��ം ��നി��ി �റിസം വ��ിന് മ�് ഏെത�ാം വ��ക�െട
സഹകരണം ഉറ�ാ�വാ�  സാധി�െവ�ം ഇതിേനാടകം എെ��ാം
കാര��� �ാവ��ികമാ�ാ� കഴി�െവ�ം അറിയി�േമാ;

(സി) ഈ േമഖലയി�  നട�സാ��ികവ�ഷം എ� �ക െചലവഴി�ാനാണ്
ഉേ�ശി��ത്; വ��മാ�േമാ?

െെക�റി വ�വസായ വി�ലീകരണ�ിന് പ�തി

*345. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി
�ീ.സി.���
,, ��ഷ� കട��ി
,, �രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം
�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ��ാന�ിന് ത�തായ �തിഫലം ലഭി�ാ�തിെ� േപരിൽ
��തല�റയി�െ��വ� െെക�റി െനയ് �് േമഖലയിേല�് കട�വരാ�
സാഹചര��ി�  താ�ര��ളള �വാ���് േ�ാ�ാഹനം ന���തിന്
ആവി�രി�ി�ളള �വ വീവ് പ�തി�െട �േത�കതക� എെ��ാമാണ്;

(ബി) െന�കാ�െട �ന��ാരണ�ി�ളള വീ�ിെലാ� തറി പ�തി�െട �േരാഗതി
അറിയി�ാേമാ;

(സി) വിേദശ രാജ��ളി�ം രാജ��ിെ� ഇതരഭാഗ�ളി�ം െെക�റി
ഉ����െട വിപണി കെ��ി വ�വസായ വി�ലീകരണ�ിന്
പ�തി�േ�ാ എ�് െവളിെ���േമാ?

പര�രാഗത കയ�േമഖല�െട വികസനം

*346. �ീ.െക. ദാസ�
,, സജി െചറിയാ�
,, െക.�േരഷ് ���്
,, േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം



കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പര�രാഗത കയ�  െതാഴിലാളിക�െട ജീവേനാപാധി സംര�ി�ാനായി
കയ�േമഖലയി�  നട�ിലാ�ി വ�� ആ�നീകരണ�ം
ൈവവിധ�വ��രണ�ി�െട�� വിപണി വി�ലീകരണ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ണമായ യ�വ��രണേ�ാെട ആവശ�മായ ചകിരി ലഭ�മാ��തിന്
��ംബ�ീ, നാളിേകര ഉ�ാദക ക�നിക�, ഫാ�േമ�് സ��ീസ് െസ��ക�
�തലായവ വഴി ചകിരി��ാദന മി�ക� �ാപി�ാ�� �വ��ന�ിെ�
�േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഉ�ാദന െചലവിന് ആ�പാതികമായി കയറിന് വില ലഭ�മാ��തിന്
�യവില �ിരതാ പ�തി ഫല�ദമായി നട��േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ?

�ഷറി ക�വിേല�് മാ�ിയ ബി�ക�

*347. �ീ.പാറ�� അ��
,, ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�
,, എ� .എ.െന�ി��്
,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം
കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� സാ��ിക വ�ഷാവസാനം തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളി�
നി�ം വിവിധ വ��കളി� നി�ം സമ��ി� കരാ�കാ�െട ഉ�െ�െട�ളള
അ�് ല�ം �പയി�  അധിക�ളള ബി�ക�  �ഷറി ക�വിേല�്
മാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ബി�ക� പാ�ാ�േ�ാ� ഏ� വ�ഷെ� വിഹിത�ി� നി�ാണ്
�റവ് വ���ത്;

(സി) ഇൗ നടപടി �ലം വിവിധ വ��ക��് അ�വദി� �ക പാഴാകാതിരി�ാ�
എ� നടപടിയാണ് സ�ീകരി�വ��െത�് വിശദമാ�േമാ?

സ���വ�ാപാര േമഖലയി� നി�� വ�മാനം

*348. �ീ.െക. രാജ�
,, ജി.എസ്.ജയലാ�
,, ���ര ര�ാകര�
,, എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം



വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ�ർ��ിന് ഏ��ം ��ത�  ഉപേഭാ�ാ��� സം�ാനം എ�
നിലയി� സം�ാന�� സ����ിെ� അളവ് സംബ�ി� വിവര��
ലഭ�മാേണാ;

(ബി) സ���വ�ാപാര േമഖലയി� നി�ം സ��ാരിന് ലഭി�� വ�മാനം െമാ�ം
സ���വ�ാപാര�ിന് ആ�പാതികമാേണാെയ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

അെ��ി� ആയതി�� കാരണ�� വ��മാ�േമാ;

(സി) സം�ാന�്ഏ��ം ��ത�  ലാഭ��ാ�� േമഖലകളിെലാ�ായ
സ���വ�ാപാര�ി� നി�ം ആ�പാതികമായ വ�മാനം ലഭ�മാ��തിന്
ക�ശനനടപടിക� സ�ീകരി��തിന് ത�ാറാ�േമാ;

(ഡി) സം�ാനേ��് അനധി�തമായി കട�ിെ�ാ�വ�� സ����ിെ�
അളവ് സംബ�ി�് വിലയി���  നട�ിയി�േ�ാ;  അനധി�ത
കട�കാരി�  നി�ം പിടിെ���� സ����ിെ� കാര��ി�
സ�ീകരി�� അന�ര നടപടിക� സംബ�ി� വിവര�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ഇ) സം�ാന�് സ���വ�ാപാര േമഖലയി� നട�� അനഭിലഷണീയമായ
�വണതക� തട��തിന് സ�ീകരി�� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ?

ക�സ�മ� െഫഡിെന ശ�ിെ���ാ� സ�ീകരി� നടപടിക�

*349. �ീ.ആ�. രാേജഷ്
,, െക.വി.വിജയദാസ്
,, ഡി.െക. �രളി
,, ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ
സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് അവശ�വ���െട വിലനിലവാരം നിയ�ി��തി�
��ധാന പ� വഹി�� തര�ി�  ക�സ�മ�  െഫഡിെന
ശ�ിെ���ാ� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാമാണ്;

(ബി) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ിെല�േ�ാ� ആയിര�ി��റിലധികം േകാടി
�പ�െട ബാധ�ത ഉ�ായി�� �ാപനെ� ലാഭകരമാ��തിന്
നട�ിയ �വ��നം അറിയി�ാേമാ;

(സി) ക�സ�മ� സംഘ��െട �വ��നം െപാ�വി� ന�രഹിതമാ��തിന്
നട�� ഇടെപട� എെ��ാമാണ്; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) െനല്� സംഭരണം,  സം�രണം,  അരി�െട വിപണനം �ട�ിയ



കാര����ായി പാല�ാട് ജി�യി�  �പീകരി� സഹകരണ സംഘ
��ാ��െട �വ��നം അറിയി�ാേമാ;

(ഇ) �ല�വ��നവി�െട വാണിജ� വിളക��് െമ�െ�� വില ലഭ�മാ�കെയ�
ല��േ�ാെട സം�രണ സഹകരണ സംഘ��  നട�� �വ��നം
അറിയി�ാേമാ; റ�േകാ നട�� �വ��നം വിശദമാ�ാേമാ?

വ�വസായ വികസന�ി�� ൈവദ�തി

*350. �ീ.എം. നൗഷാദ്
,, എ. �ദീ��മാ�
,, പി.വി. അ�വ�
,, െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വ�വസായവികസന�ിന് അനിവാര�മായ ൈവദ�തി
ആവശ�ാ�സരണം തട�രഹിതമായി ന�ായവില�് ലഭ�മാ��തിന്
നട�ിവ�� �വ��ന�� എെ��ാമാണ്; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഊ��േകരളം മിഷെ� �വ��ന�േരാഗതി അറിയി�േമാ;  �മി ലഭ�ത
��രമായതിനാ�  �ല�ിെ� വിനിേയാഗം വ��ി�ി�് നിലവി��  220

െക.വി. ടവറി� തെ� �തിയ 400 െക.വി. ൈല�ം വലി�� രീതി ��തായി
ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(സി) ഉദയ് പ�തി�കാരം സം�ാനം നട�ിവ�� �വ��ന��
അറിയി�േമാ;  ഈ പ�തി�ായി േക�സ��ാരി� നി�ം എ� സഹായം
ലഭ�മായി��്;  ഉപേഭാഗം ��ത�� ഉപേയാ�ാ���് �ാ��് മീ��
�ാപി�ാ� നടപടിെയ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ബ�േറാ ഓഫ് എന�ജി എഫിഷ��സി നി�േ�ശി� �കാരം ഊ���മത
ൈകവരി��തിനായി ആവി�രി�ി�� പ�തിക�  എെ��ാമാെണ�്
അറിയി�േമാ?

െതാഴി�രഹിത��് വ�വസായ വ��ിെ� പ�തിക�

*351. �ീ.സി.എഫ്.േതാമസ്
,, േറാഷി അഗ�ി�
,, േമാ�സ് േജാസഫ്
േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം



േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െതാഴി�രഹിത��് സ�യം െതാഴി�  കെ���തിന്
വ�വസായ വ��ിെ� നിലവി�� പ�തിക�  എെ��ാമാണ്;
വിശദമാ�േമാ; പരമാവധി എ�് �കയാണ് വാ�യായി ന���ത്;

(ബി) അഭ��വിദ�രായ െതാഴി�രഹിത�െട എ�ം വ��ി��ത് കണ�ിെല��്
വ��് ��ൈക എ��് നട�് സാ��ികവ�ഷം �തിയ പ�തി
നട�ാ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(സി) െതാഴി�രഹിതരായ അഭ��വിദ��െട അഭി�ചി�് അ��തമായി െതാഴി�
പരിശീലനം ന�കി അവെര ക�േ�ാ�ഖരാ�ാ�  വ��് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

കായിേകാപകരണ��െട നി��ാണേക�ം

*352. �ീ.പി.ഉൈബ��
,, ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�
,, ടി. വി. ഇ�ാഹിം
,, എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം
�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിവിധ ക�നിക�െട കായിേകാ�����ം ഉപകരണ��ം
കായികേ�മികെള പരിചയെ����തിനായി രാജ�ാ�ര എ�്േപാ
സംഘടി�ി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇത് കായികരംഗ�് �വ��ി��വ��് എ�മാ�ം
�േയാജനകരമായി�� എ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) ആ�നിക കായിേകാപകരണ��െട നി��ാണേക�ം മലബാ� േമഖലയി�
ആരംഭി�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

റവന� വ��നവിനായി നട�ിവ�� �വ��ന��

*353. �ീ.എസ്.ശർ�
,, വി. െക. സി. മ�ത് േകായ
,, എ�. വിജയ� പി�
,, എം. �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ആവ��ി��ായ ��തി �ര���  സം�ാന�ിെ� സാ��ിക
വള��യി� ഇടി��ാ�ിയ�ം േക� സ��ാരിെ� സാ��ിക നയ��െട
ആഘാത�ം ജി.എസ്.ഡി.പി.�െട വള��ാേ�ാത്
�റവാ��തിനിടയാ�ിയി�� സാഹചര�ം സം�ാനെ� ധന�ഢീകരണ
��ിയെയ�ം പ�തി �വ��നെ��ം �തി�ലമായി ബാധി�ാതിരി�ാ�
സ�ീകരി�വ�� നടപടിക� എെ��ാമാണ്;

(ബി) കടെമ�� പരിധി ഉയ��ണെമ� സം�ാനാവശ�േ�ാട് േക� സ��ാ�
അ��ലമായി �തികരി�ാ� സാഹചര��ി� �ലധന െചലവ് ഗണ�മായി
ഉയ���തിനായി െച� വ�� �വ��ന��ം അ�ാര��ി�
കി�ബി�െട പ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) തനത് നി�തി  -  നി�തിേയതര റവന� വ��നവിനായി നട�ിവ��
�വ��ന�� എെ��ാമാണ്?

�ഷറി ഇടപാ�കാ��് ലഭ�മാ�� േസവന��

*354. �ീ.എ. �ദീ��മാ�
,, ബി.ഡി. േദവ�ി
,, െക. ആ�സല�
,, സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നട�ിലാ�� സംേയാജിത ധനകാര� മാേന� െമ�്
സംവിധാന�ിെ� ഭാഗമായി �ഷറി വ��ി�  നട�ിലാ�� വികസന
നവീകരണ �വ��ന�� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സംവിധാന�ിെ� ഭാഗമായി �ഷറി ഇടപാ�കാ��് ലഭ�മാ��
�ല�വ��ിതേസവന�� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �ഷറി അ�ൗ�് ഉടമക��് �ഷറി വ��് േനരി�് എ.�ി.എം.  സൗകര�ം
ഏ�െ����തി�� നടപടി ചില സാേ�തിക കാരണ�ളാ�
ഫല�ാ�ിയി�  എ�ാ� സാഹചര��ി�  ഇടപാ�കാ��് ബാ�ക�െട
േകാ-�ാ�ഡഡ് കാ��ക�  ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) �ഷറി ഇടപാ�കെള സംബ�ി�� വിവര��  ത�മയം ഇടപാ�കാെര
അറിയി��തിനായി െതരെ��� േസവന���് എസ്.എം.എസ്.
ന���തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?



ഭ��സം�രണ �ല�വ��ിേതാ��നി��ാണ പ�തികൾ

*355. �ീ.െക. ബാ�
,, എം. സ�രാജ്
,, എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭ��സം�രണ �ല�വ��ിേതാ�� നി��ാണരംഗെ� വ�  പ�തിയായ
കി���െട ഉടമ�തയി�� പാല�ാട് െമഗാ �ഡ് പാ��്
�വ��നസ�മായി�േ�ാ;

(ബി) കാ�ഷിേകാ����  ഏെറ�ാലം ��ി�വ�ാ�  കഴിയാ�തിനാ�
വിളെവ��കാല�് ഇടനില�ാ�െട �ഷണ�ിന് വിേധയരാ��
ക�ഷക��് ��ത പ�തി എ�മാ�ം �േയാജന�ദമാ�െമ�്
അറിയി�ാേമാ;

(സി) അരി �ല�വ��ിേതാ��മാ�ി മാ�ി െന�  ക�ഷകെര സംര�ി�വാൻ
ഉേ�ശി�� ഇ�േ��ഡ് െെറസ് െടേ�ാളജി പാർ�് �പീകരണം ഏത്
ഘ��ിലാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) വയനാ�ിെല കാ�ബ�  ന���  വിേ�ജ് േകാഫി പാ��് പ�തി�െട
േനാഡ�  ഏജ�സി ആരാണ്;  പ�തി �ാവ��ികമാ��തി��
നടപടികൾ ആരംഭി�ി�േ�ാ എ�് അറിയി�േമാ ?

�ര�റ സൗേരാ�� പ�തി

*356. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ�
,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�
,, സ�ി േജാസഫ്
,, എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� പാര�േര�തര ഊ�േ�ാ�ാദന പ�തിക�, അവ�െട
�വ��നം എ�ിവ സംബ�ി�് എെ��ി�ം അവേലാകനം
നട�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) പാര�േര�തര ഊ�� േ�ാത�കളി� നി�ം ഊ��ം ഉ�ാദി�ി��തിന്
�തിയ പ�തിക� ആവി�രി�ി�േ�ാ;



(സി) �� സ��ാരിെ� കാല�് ആവി�രി� �ര�റ സൗേരാ�� പ�തി ഈ
സ��ാരിെ� കാല�് വി�ലീകരി�ി�േ�ാ;  ല��ണ�ിന് ആ�ക�
��ത പ�തിയി� േച��തിന് അേപ� സമ��ി�ി�ം അത് സംബ�ി�
തീ�മാനം ൈവ��ത് ഏത് സാഹചര��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത പ�തി എ�കാരമാണ് നട�ിലാ��ത്;  ഇതിന് ആവശ�മായ
േസാളാ�  പാന�ം മ�് ഉപകരണ��ം എ�കാരം വാ�വാനാണ്
ഉേ�ശി��ത്;  അതിനായി ഓ��  െട�ഡ�  വിളി�ി�േ�ാ;  വിശദാംശം
ന��േമാ?

ൈക�റി േമഖലെയ സംര�ി��തിന് പ�തി

*357. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ�
,, െക.സി.േജാസഫ്
,, തി�വ�� രാധാ���
,, ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം
�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈക�റി വ�വസായ േമഖല�െട നിലവിെല അവ� സംബ�ി�്
എെ��ി�ം അവേലാകനം നട�ിയി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി�് െസ��  േഫാ�  മാേനെ��് െഡവല�െമ�് സ�േ�
നട�ിയി�േ�ാ;  അവ�െട ശിപാ�ശക� എെ�ാെ�യായി��;  ��ത
ശിപാ�ശക�െട അടി�ാന�ി� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(സി) ൈക�റി േമഖലെയ ൈവവി��വ��രണ�ി�െട സംര�ി��തിന്
പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;

(ഡി) ഈ േമഖലയി�  ��  സ��ാരിെ� കാല�് ആവി�രി� െ�ാഡ��
ഇ�െസ�ീ�ം ഇ�കം സേ�ാ��് �ീ�ം നട�ിലാ�ിയത് �ലം
െതാഴിലാളികെള ഈ രംഗേ��് ��ത� ആക�ഷി�വാ� സാധി�ി�േ�ാ;

(ഇ) ��  �ണിേഫാം പ�തി നട�ിലാ�ിയത് �ലം ഈ േമഖലയി�  ഉ�ായ
ഉണ�വ് എ�ാണ് എ�് െവളിെ���ാേമാ;

(എഫ്) �ളയം ഈ േമഖലയി� ഉ�ാ�ിയ ���� തരണം െച��തി�ം ഈ
േമഖലയി� �വ��ി��വ�െട ജീവിതം തിരി�പിടി��തി�ം സ��ാ�
തല�ി� നട�ിയ ഇടെപട�ക� എെ�ാെ�യാണ്; വ��മാ�േമാ?

കയ� വ�വസായേമഖലയിെല യ�വ��രണം



*358. �ീ.െക.െജ. മാ�ി
,, ബി.സത��
,, എം. നൗഷാദ്
�ീമതി.വീണാ േജാ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കയ�  വ�വസായേമഖലയി�  ഉ�ാദന�മത�ം കയറിെ� �ണേമ��ം
വ��ി�ി�് ആഭ��ര,  വിേദശ വിപണനം ഊ��ിതെ���ാ� എെ��ാം
പ�തികളാണ് ആവി�രി�ി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിെ� ഭാഗമായി കയ�  വ�വസായ�ിെ� ഏെത�ാം േമഖലകളിലാണ്
യ�വ��രണം നട�ിലാ�ിയി��ത്;

(സി) കയ�  ഉൽ���ൾ ൈവവിധ�വ��രി��തിനായി ഈ സ��ാ�
സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) െനത�ല�ഡിെല വാഗിനിംഗ�  (Wageningen)  സ��കലാശാല�മായി
കയ� േകാേ�ാസി�്സ് സാേ�തിക വിദ� ൈകമാ��തി�� ധാരണാപ�ം
ഒ� വ�ി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ വിശദാംശം ന��േമാ?

െടേ�ാളജി ഇ�േവഷ� േസാ� �േഖന നട�ിലാ�� പ�തിക�

*359. �ീ.ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��
,, ചി�യം േഗാപ�മാ�
�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�
�ീ.വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �വത��ിെ� സാേ�തിക മികവിെന നാടിെ� �േരാഗതി�്
ഉപേയാഗെ����തിന് ഏെതാെ� തര�ി�� സംവിധാന��ം
പരിപാടിക�മാണ് സ��ാ� നട�ിലാ��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) �വാ�ളി�ം വിദ�ാ��ികളി��� സംരംഭകത� കഴി�ക� തിരി�റി��തി�ം
വികസി�ി��തി�ം എെ�ാെ� നടപടിക�  സ�ീകരി��െ��്
അറിയി�േമാ;

(സി) സം�ാനെ� �വബി�ദധാരിക�െട മേനാഭാവ�ി� മാ�ം വ���തിന്
െടേ�ാളജി ഇ�േവഷ�  േസാ�  �േഖന നട�ിലാ�� പ�തിക�
വ��മാ�േമാ;

(ഡി) സം�ാനെ� വിദ�ാ��ിക��ം �വസംരംഭക��ം അ�ാരാ� �ാ���്



ഇേ�ാസി��മായി സഹകരി��തി�� അവസരം ഒ���േ�ാ;

വ��മാ�േമാ?

വാ�ഷിക പ�തിവിനിേയാഗ�ിെല �േരാഗതി

*360. �ീ.രാ� എ�ഹാം
,, സി.െക. ഹരീ��
,, പി.ടി.എ. റഹീം
,, പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക� സ��ാ�  പ�വ�ര പ�തിക�  നി��ലാ�ിയതി�  നി�്
വ�ത��മായി സം�ാനെ� സാ��ിക വിഭവ�ിെ� കാര��മ�ം
��ിസഹ�ം ഫല�ദ�മായ വിനിേയാഗ�ിന് ആവി�രി�്
നട�ാ�ിെ�ാ�ിരി�� പ�വ�ര,  വാ�ഷിക പ�തിക�െട കാര��മത
വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) 2018-19  വാ�ഷിക പ�തി�ായി നീ�ിവ�ി�� �ക�ം അതിെ�
വിനിേയാഗ�ി�  ൈകവരി�ാനായ �േരാഗതി സംബ�ി� വിവര�ം
ന�കാേമാ;

(സി) �ളയം �തിസ�ി ��ി� സാഹചര��ി�ം പ�തി നി��ഹണം
കാര��മമാ��തിന് ൈകെ�ാ� നടപടിക� അറിയി�ാേമാ?

േകരള നിയമസഭാ
െസ�േ�റിയ�് ,

സി.േജാസ്,

തി�വന��രം, െസ��റി-ഇ�-ചാ�ജ്,

12-06-2019

�േ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)].


