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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�ി

ആദായ നി�തി പരിധിയി� നി�ം സഹകരണ സംഘ�െള ഒഴിവാ��തിന് നടപടി

*181.�ീ.പി.െക.ബഷീ�

,, പി.ഉൈബ��

,, എ� .എ.െന�ി��്

,, ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സഹകരണ സംഘ�ളി� നി�ം ഒ� സാ��ിക വ�ഷം ഒ� േകാടി �പ� �കളി� പണമായി

പി�വലി�േ�ാ� ര� ശതമാനം ആദായ നി�തിയായി ന�കണെമ� േക� നി�േ�ശ �കാരം

േകരള�ിെല സഹകരണ സംഘ��  ഒ� വ�ഷം ന�േക� �ക എ�യാെണ�്

കണ�ാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം അറിയി�േമാ;

(ബി) ആദായ നി�തി പരിധിയി�  നി�ം സഹകരണ സംഘ�െള ഒഴിവാ��തിന് സ��ാ�

സ�ീകരി� വ�� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ?

സഹകരണ സംഘ�ളിെല ആദായ നി�തി വ��് കട�കയ�ം

*182.�ീ.വി. േജായി

,, എം. സ�രാജ്

,, േജാ� െഫ�ണാ�സ്

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

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ദാരി�� ല�കരണം,  ��ബല ജനവിഭാഗ��െട ഉ�മനം �ട�ിയ വികസന ല���േളാെട

�വ��ി�� സഹകരണ ��ാനെ� തക��� തര�ി�  നിയമവി��മായി ആദായ

നി�തി വ��് കട�കയ��ത് അവസാനി�ി�ാ� നട�ിവ�� ഇടെപട�ക� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) 2007-� െകാ�വ� േഭദഗതി �കാരം �ാഥമിക കാ�ഷിക വാ�ാ സംഘ�െള�ം �ാഥമിക

സഹകരണ കാ�ഷിക �ാമ വികസന ബാ�കെള�ം ആദായ നി�തി നിയമ�ിെ� പരിധിയി�

നി�് ഒഴിവാ�ിയി�ം ആദായ നി�തി വ��് നട�� കട�കയ��ം ജി�ാ ബാ�കളി� നി�്

പണം പി�വലി�ാ�  നി�തി ഈടാ�� അന�ായ വ�വ��ം േക� ധനമ�ി�െട

��യി�െ���ിയി�േ�ാ;

(സി) േകാ��േറ�കെള സംര�ി�ാ�  ല��ണ�ിന് േകാടി �പ നി�തിയിളവ് ന���തിന്

താ�പര�െമ��� േക�സ��ാരിേനാട് എ�ാ സഹകരണ സംഘ�െള�ം ആദായ നി�തിയി�

നിെ�ാഴിവാ�ാ� ആവശ�െ��േമാ;

(ഡി) ഇ�രം �തിസ�ിക��ിടയി�ം സഹകരണ ��ാനെ� ശ�ിെ���ാ�  സ��ാ�

നട�� �വ��ന�� വിശദമാ�ാേമാ?

ശബരിമല തീ��ാടനം �ഗമമാ��തിന് പ�തി

*183.�ീ.എം. �േകഷ്

�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി

�ീ.ഐ.ബി. സതീഷ്

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

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ വ�ഷെ� മ�ലകാല-മകരവിള�് തീ��ാടനം �ഗമമായി നട��തിന് േവ�

നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) കഴി� വ�ഷം ശബരിമല േ���ി��ായ വ�മാന�റവ് കണ�ിെല��് �േത�ക �ക

അ�വദി�ാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ; എ�ി� എ� �കയാെണ�് അറിയി�േമാ;

(സി) ശബരിമല തീ��ാടനം �ഗമമാ��തിനായി േക�സ��ാ�  എെ��ി�ം സഹായം

ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാ;

(ഡി) ഇട�ാവള സ��യ��  നി��ി��തിന് പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  പ�തി�െട

നിലവിെല �ിതി അറിയി�ാേമാ?

�തിേരാധരംഗ�ം െപാ�േമഖലയി�ം സ�കാര�വ��രണ�ി�� േക� നീ�ം

*184.�ീ.എ. എ�. ഷംസീ�

,, എസ്.ശർ�

,, െക.െജ. മാ�ി

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

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) േക� സ��ാ�  �തിേരാധ രംഗ��െ�െട�ളള െപാ�േമഖലാ വ�വസായ �ാപന��

സ�േദശിെയ� കപട ��ാവാക��യ��ി വിേദശിക� ഉ�െ�െട�ളള േകാ��േറ�ക��് െെകമാറി

സ�കാര�വ��രണം തീ�മാ��ത് സം�ാന�ിെ��ം രാജ��ിെ��ം താ�ര����്

ഹാനികരമാ�െമ�് ക���േ�ാ;

(ബി) രാജ��ര�െയ ക�തി േദശസാ��രി� െപേ�ാളിയം ക�നികളി� ��ഖമായ�ം �തിവ�ഷം

പതിനാലായിരം േകാടിയിലധികം �പ ലാഭ��ാ���മായ ഭാരത് െപേ�ാളിയം േകാ��േറഷ�

േകവലം നാൽ�തിനായിരം േകാടി �പ�് സ�േദശ-വിേദശ േകാ��േറ�ക��് െെകമാറാ�ളള

നീ��ി� നി�് പി�ാറാ� േക�സ��ാരിേനാട് ആവശ�െ��േമാ;

(സി) െകാ�ി�  റിെെഫനറി വിേദശിക�  ഉ�െ�െട�ളള സ�കാര� േമഖല�് െെകമാ��ത്

ത��ധാനമായ വ�വസായം ന�െ�����െകാ��ാ�� ഭീഷണിേയാെടാ�ം

റിെെഫനറിേയാട�ബ�മായി പതിനായിര�ിലധികം േപ��് െതാഴി�  ലഭ�മാകാ�� െപേ�ാ

െകമി��  ഹ�് ��ി�കെയ� സം�ാന�ിെ� താ�ര��ം ഹനി�െ���ത്

കണ�ിെല��് സം�ാന സ��ാ� േവ� ഇടെപട� നട�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

ഉ�ീവനി പ�തി

*185.�ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ�

െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�

�ീ.കാരാ�് റസാഖ്

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

മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� വ�ഷെ� �ളയ�ി�  തക�� വ�ാപാര വ�വസായ �ാപന�െള

സഹായി��തിനായി നട�ിയ �വ��ന�� എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) വ�വസായ വാണിജ� േക�ം നട�ാ�ി വ�� ഉ�ീവനി പ�തി�െട വിശദാംശം ന�കാേമാ;

എ� േപ��് പ�തി�െട ആ��ല�ം ന�കിെയ�തിെ� കണ�് ലഭ�മാേണാ;  എ�ി�

െവളിെ���േമാ;

(സി) �ളയ �ന��ാരണം,  �ളയ �ന�നി��ാണം,  �ന��നി എ�ീ പ�തിക�െട വിശദാംശ�ം

��ത പ�തിക� വഴി ൈകവരി� േന��ം അറിയി�ാേമാ?

പാല�ാട് ഇ��െമേ�ഷ� ലിമി�ഡിെ� െെകമാ�ം

*186.�ീമതി ഗീതാ േഗാപി

�ീ.സി. ദിവാകര�

,, ജി.എസ്.ജയലാ�

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

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) േക� െപാ�േമഖലാ �ാപനമായ ഇ��െമേ�ഷ� ലിമി�ഡിെ� പാല�ാട് �ണി�് സം�ാന

സർ�ാർ ഏെ����തിന് നീ��േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ��െമേ�ഷ�  ലിമി�ഡിെ� രാജ�ാനിെല േകാ� �ണി�് ന��ിലായേ�ാ�

സ�കാര�വ�കരി��േപാെല പാല�ാട് �ണി�് ന��ിലായേ�ാൾ

സ�കാര�വ�കരി�ാതിരി�ാൻ ഈ �ണി�് സ�ത�മാ�ി ഏെ����തിന് സം�ാന സർ�ാർ

സ��ത കാ�ിയി�ം നാളി�വെര ൈകമാ�ം െച�ാ�ത് �ണി�് സ�കാര�വ�രി��തി�ളള

േക� താ�ര����് വി��മായ�െകാ�ാേണാ; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) പാല�ാട് ഇ��െമേ�ഷ� ലിമി�ഡ് സം�ാന സ��ാരിന് െെകമാ��തിനായി ധാരണാപ�ം

ഒ�് വ�േശഷം െെകമാ�ം െെവകി�ി��തിന് േക� സ��ാ�  എെ�ാെ� തട�വാദ��

ഉ�യി�� എ�റിയി�ാേമാ; വിശദവിവരം ന�കാേമാ?

േകരള �റിസം സംരംഭകത� ഫ�്

*187.�ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ്

,, �ി.വി.രാേജഷ്

,, ഒ. ആ�. േക�

,, സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �റിസം രംഗ�് �തന ആശയ��  നട�ാ��തി�ം �ത��മാ�ം പേരാ�മാ�ം ��ത�

െതാഴിലവസര��  ��ി��തി�മായി േകരള �റിസം സംരംഭകത� ഫ�ിന് �പം

ന�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ���തല�റ സംരംഭകെര ഈ രംഗേ��് ആക�ഷി��തി�ം �തിയ പ�തിക�

നട�ാ�ാ�� ഉപേദശ��ം നി�േ�ശ��ം മാേന�െമ�് ൈവദ���ം ലഭ�മാ��തി�ം

എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(സി) പ�തിക��് �വ��ന േവഗത�ം കാര��മത�ം ഉറ�ാ��തി�ം അവ സമയബ�ിതമായി

���ീകരി��തി�ം എെ��ാം നി�േ�ശ�ളാണ് ന�കിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

േതാ��മിയിെല ഖനനം

*188.�ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�

,, എ�. ഷം��ീ�

,, എ� .എ.െന�ി��്

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

മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േതാ��മിയി� ഖനനം പാടിെ�� ��ീംേകാടതി വിധി നട�ാ�ിയാ� സം�ാനെ� ഒേ�െറ

ക�ാറിക��് �വ��ി�ാ� കഴിയി� എ� സാഹചര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) 1964  െല �പതി� ച��ി�  േഭദഗതി വ��ി ഖനന�ിന് അ�മതി ന��� കാര�ം



പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) നി��ാണേമഖല�് ആവശ�മായ കരി��ിെ� �ാമം പരിഹരി��തിന് സ�ീകരി�വ��

നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ?

നി�തിവ�മാനം ഉയ���തി�� നടപടി

*189.�ീ.െക.സി.േജാസഫ്

,, വി.ഡി.സതീശ�

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

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

ന��േമാ:

(എ) ഓേരാ വ�ഷ�ം സ��ാരിെ� വ�മാനം �റ���ം െചലവ് വ��ി���മായ �ിതിവിേശഷം

ഗൗരവമായി പരിഗണി�ി�േ�ാ;

(ബി) അനാവശ��ം ���് നിറ��മായ െചല�ക�  നിയ�ി��തിന് സ��ാരിന്

കഴി�ി�േ�ാ; എ�ി� ഏെതാെ� തല�ി�ളള െചല�കളാണ് നിയ�ി�ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) നി�തിവ�മാനം ഉയ���തിന് സ��ാ� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�ം അത്

ഫല�ദമാേണാെയ�ം അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) നി�തി പിരിവ് കാര��മമാ��തിന് ബ�െ�� വ��കെള നവീകരി�ി�േ�ാ; എ�ി� ഇതി�െട

നി�തി പിരിവി� 2017-18െന അേപ�ി�് 2018-19-� ഉ�ായ വ��നവ് വ��മാ�േമാ?

കായികരംഗ�ിന് ഉണ�േവകാ� പ�തിക�

*190.�ീമതി �. �തിഭ

�ീ.രാ� എ�ഹാം

,, െക. ആ�സല�

,, ��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കായികരംഗ�ിന് ഉണ�േവ�കെയ� ല��േ�ാെട ഈ സ��ാ� നട�ിവ�� കായികേ�മ

�വ��ന�െള�ം പ�ാ�ല സൗകര� വികസന�ിനായി നട�ാ�ി വ�� പ�തികെള�ം

�റി�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �� കായികേമളയി� വിദ�ാ��ി ഹാമ� തലയി� പതി� മരി�ാനിടയായ ദാ�ണ സംഭവ�ിെ�

പ�ാ�ല�ി�  കായികമ�ര��  ��ണമാ�ം അപകടരഹിതമാ��തിന് േവ�

മാ��നി�േ�ശ��  �പീകരി��തി�ം അവ ക�ശനമായി പാലി��െവ�് ഉറ�

വ���തി�ം നടപടിെയ��േമാ;

(സി) കായിക രംഗ�് െപാ�െവ ജനാധിപത� രീതിക� അന�മായത് പരിഹരി�ാ�ം കായിക ഭരണ

�ാപന�� ഒ� �ട�ീഴി� െകാ�വ��തി�ം സ�ീകരി�വ�� നടപടിക� അറിയി�ാേമാ?



െചെൈ�-ബംഗ�� വ�വസായ ഇടനാഴി െകാ�ിയിേല�് നീ�ാ� നടപടി

*191.േഡാ.എം. െക. �നീ�

�ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�

,, മ�ളാം�ഴി അലി

,, ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െചെൈ�-ബംഗ�� വ�വസായ ഇടനാഴി െകാ�ിയിേല�് നീ��തി�ളള നടപടിക�െട നിലവിെല

�ിതി വ��മാ�േമാ;

(ബി) വ�വസായ ഇടനാഴി�െട ഭാഗമായ നി��ാണ ��റിെ� �വ��ന�ിന്, േദശീയ വ�വസായ

ഇടനാഴി നി��ഹണ ��ിെ� നിബ�നക�  പാലി��തി�  സം�ാന സ��ാരിന്

എെ��ി�ം ��ി��് അ�ഭവെ���േ�ാ;

(സി) എ�ി�  ഇത് എ�െന മറികട�ാ�  കഴി�െമ�ാണ് വിലയി��ിയി�ളളത്;  വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ?

കായികേമളക� ��മ�രീതിയി� നട�ാ� നടപടി

*192.�ീ.എ�. ഷം��ീ�

,, പി.െക.അ� റ�്

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

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന �നിയ� അത് ല�ിക് മീ�ിനിെട ഹാമ� തലയി� പതി�് മരണ�ിന് കീഴടേ��ിവ�

അഫീ�  േജാ�സ�  എ� കായികതാര�ി��ായ �ര��ിന് ഇടയാ�ിയ �ര�ാ

വീ�കെള�റി�് അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ;

(ബി) കായിക േമളക�  സംഘടി�ി��തിന് മതിയായ സൗകര�െമാ��ാ��ം സംഘാടന�ിെല

പാളി�ക�മാണ് ഇ�രം സംഭവ��  ഉ�ാ��തിന് ഇടയാ�ിയെത�കാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി�  ��മ� രീതിയി�  ഇ�രം േമളക�  സംഘടി�ി��തിന് എെ��ാം മാ��ളാണ്

നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി��ത്?

ൈവദ�ത വിതരണ-�സരണരംഗം േലാേകാ�രമാ�ാ� പ�തി

*193.�ീ.�രളി െപ�െന�ി

,, എസ്.രാേജ��

,, െക.��ിരാമ�

�ീമതി.വീണാ േജാ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി



ന��േമാ:

(എ) അ�� ര�വ�ഷ�ിനിടയി� ൈവദ�ത േമഖലയി� 15,500 േകാടി �പ �ട�ി� പാര�ര� -

പാര�േര�തര േ�ാത�കളി�നി�� ഉ�ാദനവ��നവി�ം വിതരണ-�സരണരംഗം

േലാേകാ�രമാ��തി�ം ഉേ�ശി�െകാ�� �ഹത് പ�തി�െട �പേരഖ അറിയി�ാേമാ;

(ബി) പ�തി�െട ഭാഗമായി ദ�തി  2021  വിതരണ ന�ം �റ���ം �ര��് �ാധാന�ം

ന����മായ തര�ിലാേണാ ആവി�രി�ി��ത്;

(സി) �ര�റ�നി��െ�െട സൗേരാ�� ഉ�ാദന�ിന് ന�കി വ�� �ാധാന�ം വിശദമാ�ാേമാ?

സം�ാന സ�ദ് വ�വ�െയ �തി�ലമായി ബാധി�� േക� നടപടിക�

*194.�ീ.െക.�േരഷ് ���്

,, സി. െക. ശശീ��

,, േജാ�ജ് എം. േതാമസ്

,, െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) രാജ�ം േനരി�� വള��ാ �രടി�ിേനാെടാ�ം േക� ബജ�ി�  െതാഴി�റ�േപാെല ജനേ�മ

പ�തിക��� വിഹിതം െവ�ി�റ��ം സം�ാന�ിെ� വികസന ആവശ����്

അ�ഹമായ പരിഗണന ന�കാതി���ം സം�ാന�ിെ� വികസനല���ിന് വി�ം

��ി�ാനിട�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) റ��, നാളിേകരം,  േതയില,  കാ�ി �ട�ിയ നാണ�വിളക��് ന�ായവില ഉറ�ാ�ാ�

പ�തിയി�ാ��ം �ഷി േ�ാ�ാഹന�ിന് ബജ�് പി�ണ ന�കാ��ം പര�രാഗത

വ�വസായ�െള അവഗണി��ം സം�ാന സ�ദ് വ�വ�െയ എ�മാ�ം �തി�ലമായി

ബാധി�ാനിട�െ��് അറിയി�ാേമാ;

(സി) സം�ാന�ിെ� വിഭവ സമാഹരണേശഷി ���ലെ���ിയ�ം വാ�ാ പരിധി �റ��ം

വികസന �രടി�ിനിടയാ�ാതിരി�ാനായി നട�ാ� ഉേ�ശി�� ഇടെപട� അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) േക� നയ���ം നടപടിക��ം �റെമ �ട� �ളയ�ി� തക�� നാടിെന �ന:��ി�ാ��

യ��ിെ� ഭാഗമായി അവശ�വ��െള ഒഴിവാ�ിെ�ാ�്  12%,  18%,  28%  നി�തി

നിര�� ചര�ക�െട േമ�  ഒ� ശതമാനം മാ�ം െസസ് �മ�ാ�ം ജീവന�ാ�െട

ശ�ള�ി�  നി�് സംഭാവനയായി �ക സമാഹരി�ാ�ം കി�ബിെയ ശ�ിെ���ാ���

�മ���് തടയിടാ�  നട�� നിര�ര �മം അതിജീവി�ാ�  സാധി�ി�േ�ാ;  എ�ി�

വ��മാ�േമാ?

ഉ�രവാദി� �റിസം പ�തി

*195.�ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം

,, എ�. ഷം��ീ�

,, എ� .എ.െന�ി��്



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

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഉ�രവാദി� �റിസം പ�തി നട�ിലാ�ാ�ത് �ലം �റിസം േമഖല േനരി��

��ി��ക� പരിേശാധി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഉ�രവാദി� �റിസം പ�തി�ായി �തിയ ഏെത�ാം െഡ�ിേനഷ�കെളയാണ്

െതരെ���ിരി��െത�് ജി� തിരി�� വിവര�� വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഉ�രവാദി� �റിസം പ�തി�െട �വ��ന �േരാഗതി�ായി ഉ�രവാദി� �റിസം മിഷ�

�പീകരി�� കാര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�േമാ?

ൈവദ�തേമഖലയിെല �തിസ�ി തരണം െച�ാൻ നടപടി

*196.�ീ.ഐ.ബി. സതീഷ്

െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�

�ീ.െക. ബാ�

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

ന��േമാ:

(എ) േക� സ��ാരിെ� ആേഗാളവ��രണ നയ��െട ഭാഗമായി െെവദ�തേമഖലയി� നട�ാ�ി

വ�� സ�കാര�വ��രണ നടപടിക� സം�ാനെ� വലിയേതാതി� ബാധി�ാതിരി��തിന്

ഇൗ സ��ാ� എെ��ാം ��ക�ത� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ജലദൗ�ലഭ�ം �ലം െെവദ�േതാ�പാദനം വളെര �റ�് ക�� െെവദ�ത �തിസ�ി

നിലനി�ി�� സമയ�േപാ�ം �ണേമ��� െെവദ�തി ഉപേഭാ�ാ���് തട�മി�ാെത

ന���തിന് െെകെ�ാ� നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇൗ കാലയളവി�  ആഭ��ര െെവദ�േതാ�പാദനം െമ�െ���ാ�  എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�െത�് വ��മാ�ാേമാ?

ൈവദ�തി ഉ�ാദന�ം �സരണ�ം കാര��മമാ��തിന് നടപടി

*197.�ീ.പി.വി. അ�വ�

,, ബി.ഡി. േദവ�ി

,, പി.ടി.എ. റഹീം

,, എം. നൗഷാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഊ��േമഖല െപാ�േമഖലയി�  നിലനി��ിെ�ാ�് �ണേമ��� ൈവദ�തി

ആവശ�ാ�സരണം ന���തി�ം േസവനം േലാേകാ�ര നിലവാര�ിേല�യ���തി�ം

ല��മി�െകാ�� സം�ാന ൈവദ�തി നയ�ിന് അ�ിമാ�മതി ആയി�േ�ാെയ�്

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ിെല�ിയതി�േശഷം ഉ�ാദന വ��നവി�ം �സരണ വിതരണ

േമഖല കാര��മമാ��തി�ം െച�ി�� �വ��ന�� അറിയി�ാേമാ;



(സി) േക� സ��ാ�  �ഖ�ാപി� ��ദിന ക�� പ�തിയി�  ൈവദ�തി രംഗെ� വിതരണ�ം

വി��ന�ം ര�ായി വിഭജി�ാ�  നി�േ�ശി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇത് െക.എസ്.ഇ.ബി.�െട

സാ��ിക ��ിരതെയ എ�െന ബാധി�ാനിട�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) കന� �തിേഷധെ� �ട��് ��് േവെ��് വ� ഇല�ിസി�ി േഭദഗതി നിയമം േക��ി�

�തിയ സ��ാ�  അധികാര�ിെല�ിയതി�േശഷം ��തായി െകാ�വ�് േകാ��േറ�ക�െട

താ�ര� സംര�ണ�ിന് നടപടി �ട�ിെയ� വാ�� ��യി�െ��ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

പാറ ക�ാറിക�െട നിയ�ണ വ�വ�ക�

*198.�ീ.െക.എ�.എ ഖാദ�

െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��

�ീ.െക.എം.ഷാജി

,, അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് പാറ ക�ാറിക��് നിയ�ണം നിലവി�േ�ാ;  എ�ി� നിയ�ണ വ�വ�ക�

െവളിെ���േമാ;

(ബി) ക�ാറിക�െട �വ��നം മ�ിടി�ിലി�ം ഉ��െപാ�ലി�ം കാരണമാ��െ�� റിേ�ാ��ക�

വ�ി�േ�ാ; എ�ി� അതിേ�� എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദവിവരം ന�കാേമാ;

(സി) ഇ�ാര��ി� സം�ാന �ര�നിവാരണ അേതാറി�ി �തികരണെമെ��ി�ം നട�ിയി�േ�ാ;

ഇെ��ി�  അേതാറി�ി�െട ഇ�ാര��ിെല അഭി�ായം ആരാ�് �ട�നടപടി സ�ീകരി�േമാ

എ�് വ��മാ�േമാ?

കയ� േമഖല�െട സമ�വികസന�ിനായി പ�തിക�

*199.�ീ.എം. നൗഷാദ്

,, എസ്.ശർ�

,, വി. േജായി

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

ന��േമാ:

(എ) കയ�  േമഖല�െട സമ�വികസന�ിനായി ഇൗ സ��ാ�  ആവി�രി� �തന പ�തിക�

എെ�ാെ�യാണ് എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) കയ� ഉ�����് �തിയ ഉപേയാഗസാധ�തക� കെ���തിനായി എെ��ാം പഠന��ം

ഗേവഷണ��മാണ് നട�ിയി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) മ�്,ജല സംര�ണ �വ��ന���് കയ�  �വ���െട ഉപേയാഗം ഗണ�മായി

ഉയ���തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ഡി) കയറിെ� ആഭ��ര വിപണനം ശ�ിെ����തിനായി ഇൗ സ��ാ� എെ��ാം നടപടികളാണ്



സ�ീകരി�ി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

ൈവദ�തി നയം 2019

*200.�ീ.വി.ഡി.സതീശ�

,, സ�ി േജാസഫ്

,, തി�വ�� രാധാ���

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

(എ) സം�ാന�ിെ� സമ� േമഖലക�െട�ം വികസന�ിന് ആവശ�മായ �ണേമ��� ൈവദ�തി

ഉറ�ാ�ക എ� ല��േ�ാെട ൈവദ�തി നയം 2019 �പീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ൈവദ�തി ഉ�ാദന രംഗ�് സ�കാര� പ�ാളി�ം േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് ��ത നയം വിഭാവനം

െച��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ൈവദ�തി ഉ�ാദന�ി�  സ�യം പര�ാ�ത േന��തിന് എെ�ാെ� കാര���

നട�ിലാ�വാനാണ് ഈ നയം �േഖന വിഭാവനം െച��ത്;

(ഡി) �ംഭന�ിലായ ഏെത�ി�ം ൈവദ�ത പ�തിക�  ഈ സ��ാ�  നിലവി�  വ�േശഷം

�നരാരംഭി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) ൈവദ�തി നയം നട�ിലാ��തി�െട ഉപേഭാ�ാ���് �റ� െചലവി�  �ണേമ�േയറിയ

ൈവദ�തി ഉറ�ാ�വാ�  സാധ�മായി�േ�ാ;  എ�ി�  അതിനായി സ�ീകരി�� നടപടിക�

എെ�ാെ�യാണ് എ�റിയി�ാേമാ?

ശബരിമലയിൽ അനി�സംഭവ�� ആവ��ി�ാതിരി�വാൻ നടപടി

*201.�ീ.എം. വി�െസ�്

,, അ�വ� സാദ�്

,, ഐ.സി.ബാല���

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

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� മ�ല മകരവിള�് കാല�് േപാലീസ് സംര�ണയി�  ര�് �വതികൾ

ശബരിമലയി�  �േവശി��ം ഭ���് േനെര��ായ അതി�മ��ം മ�ം ശബരിമലെയ

സംഘ�ഷ �മിയാ��തിന് ഇടയാ�ിെയ�ത് വ�തയാെണ�് ക���േ�ാ;

(ബി) ത�ലം ശബരിമലയിെല�� ഭ�ജന��െട എ��ി�  ഗണ�മായ �റ��ാ�ക�ം അത്

നടവരവിെന കാര�മായി ബാധി�ക�ം െച�ി�േ�ാ;

(സി) നടവരവി��ായ �റവ് തി�വിതാം��  േദവസ�ം േബാ�ഡിെ� സാ��ിക �ിതിെയ

എ�കാരമാണ് ബാധി�െത�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ശബരിമലയിെല നടവരവി��ായ ന�ം സ��ാ� ഇതിനകം നിക�ിയി�േ�ാ;  എ�ി� എ�്

�കയാണ് േബാ�ഡിന് ലഭ�മായത്; വിശദമാ�ാേമാ;



(ഇ) ഇൗ വ�ഷെ� മ�ല മകരവിള�് കാല�് കഴി� വ�ഷം ഉ�ായ�േപാ�� സംഭവ��

ആവ��ി�ാതിരി��തി�ം ശബരിമല�െട പരിപാവനത കാ� ��ി��തി�ം േദവസ�ം

േബാ�ഡ് �േത�ക �� പതി�ി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

സം�ാന�ിെ� റവന� വ��നവി�േ�ശി�� മാ����

*202.�ീ.എ. �ദീ��മാ�

,, ആ�. രാേജഷ്

,, െക. ബാ�

�ീമതി.വീണാ േജാ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േനാ� നിേരാധനം,  ജി.എസ്.ടി നട�ിലാ�ിയതിെല അനവധാനത, േക�സ��ാരിെ� െത�ായ

നയ��  െകാ�ം നടപടി െകാ�ം സംജാതമായ സാ��ിക മാ��ം എ�ിവ�ം

ആവ��ി��ായ തീ��ളയ�ം സം�ാന�ിെ� സാ��ിക�ിതി�് ��ി�ി��

െവ�വിളി മറികട�ാ� നട�� �വ��നം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ജി.എസ്.ടി.  നിയമ�ിെല നി�തി േചാ���് കാരണമായ പ��ക� അട�ാെത തെ� വീ�ം

ച���  ല�കരി��ം സം�ാന��മായി പ�വ�േ�� േകാ��േറ� നി�തിയി�

േക�സ��ാ� �റ� വ��ിയ�ം സം�ാന�ിെ� വ�മാന�ി� ഇടിവ് ��ി�ാനിട��ത്

മറികട�െകാ�് റവന� വ��നവി�േ�ശി�� മാ���� എെ�ാെ�യാണ്;

(സി) �തിസ�ി�ിടയി�ം പാവെ��വ��് ന��� േ�മ െപ�ഷ�  വ��ി�ി� നിര�ി�

യഥാസമയം ന�കാ� സാധ�മായി�േ�ാ എ�് അറിയി�ാേമാ?

കയ� വ�വസായം സംര�ി�ാനായി പ�തി

*203.�ീ.എ�. വിജയ� പി�

,, സജി െചറിയാ�

,, െക. ദാസ�

,, ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കയ�  േമഖലയി�  െതാഴിലി�  ഏ�െ��ിരി�� പര�രാഗത െതാഴിലാളിക�െട താ�ര�ം

പരിര�ി�െകാ�് യ�വ��രണ�ി�െട കയ� വ�വസായം സംര�ി�ാനായി നട�ിവ��

�വ��നം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സ��ാരിെ� ഇടെപടലിെ� ഫലമായി ചകിരി ഉ�ാദന�ി�  വ��ന��ായി�േ�ാെയ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േകരള�ിെല െതാ�ിെ� ��ത് ശതമാനം ചകിരിയാ�കെയ� ല��േ�ാെട ��ംബ�ീെയ

ഉ�െ���ിെ�ാ�� പ�തി�െട �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ഉ�ാദന വ��നവിന�സരി�് വിപണി കെ���തിനായി ഉ�� െെവവിധ�വ��രണം,



ആ�നിക മാ���ിംഗ് �ട�ിയ രംഗ�ളി�  �േരാഗതി െെകവരി�ാനായി�േ�ാ എ�്

വ��മാ�ാേമാ?

സഹകരണ േമഖലയിൽ വ�മാന നി�തി ഈടാ�ാ�� േക�നീ�ം

*204.�ീ.െക.��ിരാമ�

,, സി. െക. ശശീ��

,, െജയിംസ് മാത� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� �ാഥമിക സഹകരണ സംഘ��െട�ം സഹകരണ ബാ�ക�െട�ം വ�മാന

നി�തി വാണിജ� ബാ�ക�േടതി� �ല�മായി ഈടാ�ാ�� േക� ഗവ�െമ�ിെ� നീ�ം

സം�ാനെ� സഹകരണ േമഖല�് കന� തിരി�ടി ആ�െമ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) സംഘ��െട നിലനി��ിെന�െ� �തി�ലമായി ബാധി�� ��ത നടപടി

പി�വലി�ണെമ�ം സഹകരണ �ാപന���് വ�മാന നി�തിയി� ഇളവ് ന�കണെമ�ം

േക�േ�ാട് ആവശ�െ��ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ആദായ നി�തി നിയമ�ി�  "194  എ�" എ� വ��് ��ിേ���ത് �ലം സഹകരണ

േമഖലയി� ഉടെല��ി�� ���� വിശദമാ�ാേമാ?

�ളയെ��തി േനരി��തിനായി േക� ധനസഹായം

*205.�ീമതി സി.െക. ആശ

�ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�

,, ആ�. രാമച��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനം �ട��യായി ര�ാം വ�ഷ�ം �ളയം അഭി�ഖീകരി�തിനാ�  �ളയെ��തി

േനരി��തിനായി േക�േ�ാട് അധിക ധനസഹായം ആവശ�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) സം�ാനം േനരി� �ളയെ��തി സംബ�ി�ം ത�ല��ായ ന�ം നിക��തിനാവശ�മായ

�ക അ�വദി�ണെമ�് ആവശ�െ��ം പതിന �ാം ധനകാര� ക�ീഷന് നിേവദനം ന�ിയി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇ�ാര��ി�  ധനകാര� ക�ീഷനി�  നി�് ആശാവഹമായ �തികരണമാേണാ

ഉ�ായി��െത�് അറിയി�േമാ?

െകയ� േഹാം പ�തി

*206.�ീ.�. ആ�. �ദീപ്

,, ഡി.െക. �രളി



,, ഒ. ആ�. േക�

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

മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ളയാന�ര േകരള�ിെ� �ന�നി��ാണ�ിനായി സഹകരണ വ��് നട�ാ�ി വ��

െകയ�  േഹാം പ�തി�െട ഒ�ാം ഘ��ി�  ല��മി� ��വ�  വീ�ക�െട�ം നി��ാണം

���ിയായി�േ�ാ;

(ബി) ഓേരാ വീടി�ം വിവിധ സഹകരണ സംഘ��െട സഹായേ�ാെട എ� �പയാണ്

അ�വദി��െത�് െവളിെ���ാേമാ;

(സി) ��തി �ര��െള അതിജീവി�ാ�  കഴി�� രീതിയി�  എെ��ാം സൗകര��ളാണ് െകയ�

േഹാ�കളി� സ�മാ�ിയി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) െകയ�  േഹാം പ�തി�െട ര�ാം ഘ�മായ �ളാ�് സ��യ നി��ാണ�ിന് �ട�ം

�റി�ി�േ�ാ;എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ?

കയ� ര�ാം �ന:സംഘടനാ �ീം

*207.�ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കയ�  ര�ാം �ന:സംഘടനാ �ീമിന് �പം ന�കിയി�േ�ാ;  എ�ി�  വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ബലാവ�യി�� കയ�പിരി സംഘ�െള �ന��ീവി�ി�വാ�  സ��ാ�  എെ�ാെ�

നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) സംഘ��  ഉ�പാദി�ി�� കയറിന് മിനിമം വില ഉറ�വ��വാ�  എെ�ാെ� നടപടിക�

സ�ീകരി�ി��്; വിശദമാ�ാേമാ?

സം�ാന േലാ�റി�് ഭീഷണിയാ�� േക� നീ�ം

*208.�ീ.വി.ആ�. �നി� �മാ�

,, െക. രാജ�

,, ഇ.െക.വിജയ�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഏജ�സിക�  നട�� േലാ�റി�് നി�തി �റ�ാ�ം ഏകീകരി�ാ��� നീ�ം സം�ാന

േലാ�റി�് കന� ഭീഷണിയാ�േമാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന��  േനരി�് നട�� േലാ�റി�് സംര�ണം േവണെമ� േകരള�ിെ� വാദം

ജി.എസ്.ടി കൗ�സി� അംഗീകരി�േവാേയാ�് അറിയി�േമാ;

(സി) േലാ�റി�് ര�് നിര�ി�� ചര�് േസവന നി�തി ഈടാ��ത് സംബ�ി�് േകരള�ിന്



അ��ലമായ നിലപാട് ജി.എസ്.ടി കൗ�സി� സ�ീകരി�ക��ാേയാ എ�റിയി�േമാ?

ൈക�റി വ�െമ� വ�ാേജന�ളള പ���ം വ� വി�ന

*209.�ീ.സി.മ��ി

,, െക.എ�.എ ഖാദ�

െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��

�ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ��

മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈക�റി വ�െമ� തര�ി� ഇതര സം�ാന�ളി�നി�ം എ�� പ���ം വ���െട

വി��ന േകരള�ിെല പര�രാഗത ൈക�റി വ�വസായെ� തക���ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇത് നിയ�ി��തിന് എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  ൈക�റി േമഖല�െട ഉ�മന�ിനായി എെ��ാം �മ��  നട�ിെയ�ം

എെ��ാം പ�തിക� നട�ിലാ�ിെയ�ം വിശദമാ�േമാ;

(സി) ൈക�റി വ��ിെ� അേത മാ�കയി�  യ� തറികളി�  നി��ി�� വ�ം കെ��ി

വ�ാജവ���െട നി��ാണ�ം വി�ന�ം തട��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

സംരംഭക സഹായ പ�തി

*210.�ീ.�ി.വി.രാേജഷ്

,, വി. അ�റഹിമാ�

,, ആ�ണി േജാ�

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

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ാ��പ് സംരംഭകത��ി� ഇ��യി� നാലാം �ാനം കര�മാ�ിയ സം�ാന�് �തന

ആശയ�ം സാേ�തിക പരി�ാന��ളള �വാ��െട സംരംഭകത�ം േ�ാ�ാഹി�ി��തിന്

നട�� �വ��ന�� എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) സം�ാന�് വ�വസായ േ�ാ�ാഹന�ിന് സംരംഭക സഹായ പ�തി എ�ര�ി�

�േയാജന�ദമാ�െമ�് അറിയി�ാേമാ;  �വസംരംഭക��് �ാരംഭ �ലധനസഹായം

ന���േ�ാ;

(സി) ബിസിനസ് ഇ�ക�േബഷ�  െസ��ക�, ഇ.ഡി ��ക�  എ�ിവ ഫല�ദമായി

�വ��ി��േ�ാ; വ�വസായ വ��് സംരംഭകത� പരിശീലന പരിപാടി നട�ി വ��േ�ാ;

(ഡി) െതാഴി� ��ി�ാ� ഏെറ സാധ�ത�ളള�ം സാധാരണ�ാ��് അവസര�� ലഭി���മായ

��, െച�കിട വ�വസായ�െള േ�ാ�ാഹി�ി�ാ� �േത�ക പ�തി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?



േകരള നിയമസഭാ െസ�േ�റിയ�് , എസ് വി ഉ�ി��� നായ�,

തി�വന��രം, െസ��റി,

27-10-2019

�േ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)].


