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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�ി

ഊ��രംഗെ� കാര��മത

*31.�ീ.െക.�േരഷ് ���്

�ീമതിവീണാ േജാ��്

�ീ.എസ്.രാേജ��

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

(എ) തട�രഹിതമായി എ�ാ�േ�ാ�ം ൈവദ�തി ലഭ�മാ�� �ിതിയിേല�് ഊ�� രംഗ�് േന�ം

ൈകവരി��തിന് ഈ സ��ാ� നട�ിയ �വ��ന�� എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) േസവന��െട �ണേമ� ഉറ� വ���തിന് വിവര വിനിമയ സാേ�തിക വിദ�ക� ഫല�ദമായി

വിനിേയാഗി�ാ� സാധി�ി�േ�ാ;

(സി) ൈവദ�തി ലഭ�ത�െട�ം മ� േസവന��െട�ം കാര��മത വിലയി��ാ�  േസാഷ��

ഓഡി�ിംഗ് ആരംഭി�ി�േ�ാ;  േസവനം അ�ാരാ� നിലവാര�ിേല�യ���തിനായി

ആവി�രി�ി�� പ�തിക� എെ��ാെമ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) സ��� ൈവദ�തീകരണം രാജ��് ആദ�മായി വിജയകരമായി ���ിയാ�ാ� കഴി�ി��

സാഹചര��ി�  ൈവദ�തി കണ��� നടപടി�മ�ം െചല�ം ല�കരി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ?

സഹകരണ സംഘ��മായി ബ�െ�� ആദായ നി�തി നിർേ�ശ��

*32.�ീ.സജി െചറിയാ�

,, േജാ� െഫ�ണാ�സ്

,, െക.വി.വിജയദാസ്



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

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സഹകരണ സംഘ���് സ�ദ് വ�വ�യി�� �ാധാന�െ��റി�് ��ാവി�െകാ�്

സഹകരണ സംഘ�െള വ�മാന നി�തി കാര��ി�  േകാർ�േറ�ക�മായി �ല�ത

�ാപി��തിെന� േപരി�  െകാ� വ� േക� സർ�ാരിെ� �തിയ ആദായനി�തി

നിർേ�ശ�� സഹകരണ േമഖല�് എ� മാ�ം �േയാജന�ദമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ആദായ നി�തി നിയമ�ിെല വ��്  80  (പി)  (2)  �കാര�� നി�തിയിളവ് പിൻവലി�ത്

�ന:�ാപി�ണെമ�ം �ാഥമിക കാർഷിക സഹകരണ സംഘ�െള തകർ�ാൻ േപാ�,

സാ��ിക വർഷം ഒ� േകാടിയിലധികം �പ പണമായി ബാ�ി�  നി�ം പിൻവലി��തിന്

��ത നിയമ�ി�  ��തായി ��ിേചർ�  194  (എൻ)  വ��് �കാരം േ�ാത�ി�  ര�്

ശതമാനം നി�തിയീടാ�ണെമ� വ�വ� പിൻവലി�ണെമ��� സം�ാന�ിെ�

ആവശ�േ�ാട് േക� സർ�ാരിെ� നിലപാെട�ാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) വൻകിട േകാർ�േറ�ക��് േകാടി�ണ�ിന് �പ�െട ഇള� ന�കാൻ താ�ര�ം കാണി��

േക� സർ�ാർ ആദായ നി�തി വ��ിെന ഉപേയാഗി�് സഹകരണ ��ാനെ�

തകർ�ാ�� നീ��ി� നി� പിൻമാറാൻ േവ� സ�ർ�ം െച��ാൻ നടപടി��ാ�േമാ;

കർണാടകയിെല സഹകരണ സംഘ���് ഇള� ന�കിയതായ വാർ�

��യി�െ��ി�േ�ാ?

സം�ാന സ�ദ് വ�വ��െട വള��

*33.�ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ�

,, െജയിംസ് മാത�

,, പി.െക. ശശി

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

ന��േമാ:

(എ) 2013-14 �ത� 2015-16 വെര�� വ�ഷ�ളി� സം�ാന സ�ദ് വ�വ��െട വള��

േദശീയ ശരാശരിെയ�ാ� പി�ിലായ തര�ി�� �രടി�് അവസാനി�ി�് സ�ദ് വ�വ��്

ൈകവരി�ാനായ വള��െയ�റി�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) േക� സ��ാ�  വിേവചനപരമായി സം�ാന�ി�� നി�തി വിഹിതം,വാ�െയ��ാ��

പരിധി എ�ിവ �റ�� കാരണം ഉ�ാ�� റവന� ഇടിവ് വികസന േ�മ പ�തികെള

�തി�ലമായി ബാധി�ാനിട�േ�ാ;

(സി) ഈ �തി�ല സാഹചര��ി�  കി�ബിെയ സംശയ�ിെ� കരിനിഴലിലാ�ി വികസനം

മ�ീഭവി�ി�ാ� വിവിധ േകാ�കളി� നി�� ��പദി� നീ�ം �റ� കാ�ാനായി�േ�ാ എ�്

െവളിെ���ാേമാ?

ൈവദ�തി നിര�ിെല വ��നവ്



*34.�ീ.ഷാഫി പറ�ി�

,, ഐ.സി.ബാല���

,, ടി.െജ. വിേനാദ്

,, അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന��ാ�� ��മായ വര�� �ലം ഈ വ�ഷം േലാ�െഷ�ിം�ം പവ�ക�ം

ഏ�െ��േ�� സാഹചര���ായി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇെ��ി�  സം�ാന�ിന് ഈ േവന�കാല�് ആവശ�മായി വ�� അധിക ൈവദ�തി

എ�കാരം കെ��വാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ൈവദ�തി നിര�ി�  വ��നവ് വ��ണെമ�് േബാ�ഡ് െറ�േല�റി ക�ീഷേനാട്

ആവശ�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� അതിെ� കാരണെമ�ാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ൈവദ�തി േബാ�ഡിെ� ലാഭ ന�കണ�ക�  �ടി പരിഗണി�ാേണാ െറ�േല�റി ക�ീഷ�

നിര�ി� വ��നവ് നട�ിലാ��ത്;

(ഇ) എ�ി� 2016 �ത�� ൈവദ�തി േബാ�ഡിെ� ഓേരാ വ�ഷേ��ം ലാഭ ന�കണ�ക�െട

വിശദാംശം ലഭ�മാേണാ; വ��മാ�ാേമാ?

റവന� വ��നവിന് സ�ീകരി�ാ�േ�ശി�� നടപടിക�

*35.�ീ.എ. �ദീ��മാ�

,, �രളി െപ�െന�ി

,, സി.���

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

ന��േമാ:

(എ) റവന� വ�മാനം �തീ�ിത തല�ിേല�് ഉയ��ാ� കഴിയാതി�� സാചര��ി�ം അനാവശ�

െചല�ക� മാ�ം നിയ�ി�ം റവന�,�ലധന െചല�ക� വ��ി�ി�ം മാ��ം �സി�ാെത സ�ദ്

വ�വ�െയ ചലനാ�കമാ�കെയ� ത��ിെ� ഫലമായി സം�ാന സ�ദ് വ�വ��്

േദശീയ നിര�ിെന�ാ� വള�� െെകവരി�ാ� സാധ�മായി�േ�ാ;

(ബി) ശ�ള പരി�രണം ഉ�െ�െട വ��ിത േതാതി�  �തീ�ി�� റവന� െചല�ക�

ധന�ിതിയി�  അസ�ലിതാവ� ��ി�ാതിരി�ാ�  തന� നി�തി-നി�തിേയതര റവന�

വ��നവിന് സ�ീകരി�ാ�േ�ശി�� നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ധനസംബ�മായ ഉ�രവാദി� നിയമ ല��ം െെകവരി��തിന് േനാ�നിേരാധനം,

ജി.എസ്.ടി നട�ാ�ിയതിെല േപാരാ� �ട�ിയ േക�സ��ാ� നയ��ം ആവ��ി��ായ

��തി �ര���ം ��ി� ��ം വിശകലനം െച�ി�േ�ാ;  ല���ാ�ി�ായി നട��

�വ��ന�� എെ�ാെ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ?

വിേനാദസ�ാരിക�െട എ��ി��ായ �റവ്



*36.�ീ.എ�. ഷം��ീ�

,, ടി. വി. ഇ�ാഹിം

,, എ� .എ.െന�ി��്

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

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈദവ�ിെ� സ��ം നാടായി വിേശഷി�ി�െ��� േകരള�ിേല�� വിേനാദസ�ാരിക�െട

എ��ി� �റ��ായി�� കാര�ം സ��ാരിെ� ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) േക� വിേനാദ സ�ാര വ��ിെ� കണ�ി� വിേനാദ സ�ാരിക� സ��ശി�ാ� ഇ�െ���

സം�ാന�ളി� േകരള�ിെ� �ാനം എ�ാമതാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) വിേനാദസ�ാരിക�െട എ��ി�  �റ�വരാ�� കാരണ��  വിശകലനം െച�ി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) അടി�ാന സൗകര���, �ചിത�ം എ�ിവ�െട കാര��ിെല നിലവാരം വിലയി��േമാ

എ�റിയി�ാേമാ?

വ�വസായ സംഗമ�ി� അവതരി�ി� പ�തിക�

*37.�ീ.എം. രാജേഗാപാല�

,, രാ� എ�ഹാം

,, എ. എ�. ഷംസീ�

,, വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� സ��ാരിെ� കാലെ� വ�വസായ സംഗമ�ളിൽ നി�ം വ�ത��മായി ഈ സർ�ാർ

വ�വസായ സംഗമ�ി�  അവതരി�ി� പ�തിക�  യാഥാ���മാ��തിനായി നട��

ഇടെപട�ക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ധാരണാപ��ം താ�ര�പ��ം ലഭി�ി�ളള പ�തിക�  സമയബ�ിതമായി നി��ഹണ

ഘ��ിേല�് കട��െവ�റ�വ��ാ� െക.എസ്.െഎ.ഡി.സി.�് കീഴി� ഇ�െവ�്െമ�്

െഫസിലിേ�ഷ� �േമാഷ� െസ� �പീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) വ�വസായ���് േവ� പ�ാ�ല സൗകര�ം ഒ���തി� െെകവരി� േന�ം അറിയി�ാേമാ?

വിേനാദസ�ാര വ�വസായ�ിെ� ��ിര വള��

*38.�ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ്

�ീമതി �. �തിഭ

�ീ.ഒ. ആ�. േക�

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

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) �ത�� - പേരാ� രീതിയിൽ പതിന�് ല�േ�ാളം ആ�ക� ആ�യി�� സം�ാനെ�

വിേനാദസ�ാര വ�വസായ�ിെ� ��ിര വള���ായി നട�ിവ�� �ധാന

�വ��ന�� എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) വിേനാദസ�ാര വ�വസായ�ിന് ��തി �ര���ം നിപ,  െകാേറാണ �ട�ിയ

പക��വ�ാധിക�ം ��ി� �തിബ�ം മറികട�ാൻ വ��ിെ� കാര��മമായ ഇടെപടൽ െകാ�്

സാധ�മായി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) വിേനാദസ�ാര വിപണന�ിന് ഫല�ദമായ മാ����  ആവി�രി�ി�േ�ാെയ�്

അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) �േറാ�്,  ഗ�ഫ് രാജ���  ഉ�െ�െട�� �േദശ�ളിൽ നി�് വിേനാദസ�ാരികെള

��തലായി ആക�ഷി�ാനായി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?

സംരംഭകത� സഹായ പ�തി

*39.�ീ.എ. എ�. ഷംസീ�

,, ബി.ഡി. േദവ�ി

,, കാരാ�് റസാഖ്

,, സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സംരംഭകെര േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി സംരംഭകത� സഹായ പ�തി

(ഇ.എസ്.എസ്.) നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ��,  െച�കിട,  ഇട�രം സംരംഭ���് വി�ലമായ പി�ണ ന���തി�ം പ�ികജാതി-

പ�ികവ�� വിഭാഗ�ി�െ�� �ീക�  ഉ�െ�െട�� സംരംഭക�െട �തിയ വ�വസായ

സംരംഭ���് സഹായം ന���തി�ം എെ��ാം കാര��ളാണ് ��ത പ�തിയി�

ഉ�െ���ിയി��ത്;

(സി) വനിതക�െട െതാഴി� സംരംഭക പരിപാടിക��് േ�ാ�ാഹനം ന���തി�ം ��ത� േപെര

ഈ േമഖലയിേല�് െകാ�വ��തി�ം നിലവി��വ��് ആവശ�മായ സഹായം ന���തി�ം

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

കയ� േമഖലയിെല �തന പ�തിക�

*40.�ീമതി �. �തിഭ

�ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ്

,, െക. ദാസ�

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

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ�തിന് േശഷം കയ�  േമഖലയി�  ഉ�ാദനം വ��ി�ി��തിനായി

എെ��ാം �തന പ�തികളാണ് നട�ിലാ�ിയെത�് വ��മാ�ാേമാ;



(ബി) പര�രാഗത കയ�  േമഖലയിെല െതാഴിലാളികെള �തി�ലമായി ബാധി�ാ�വിധം ഈ

േമഖലയി� യ�വ��രണം നട�ിലാ��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) പര�രാഗത േമഖലയിെല െതാഴിലാളിക�െട െതാഴി� സംര�ണ�ിനായി നട�ിലാ�ി വ��

പ�തിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) യ�വ��ത േമഖലയിെല െതാഴിലാളിക�െട വ�മാനം വ��ി�ി��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ;

വിശദാംശം ന��േമാ?

േകരള ബാ�് വഴി െമ�െ�� വാ�ാ വിതരണം

*41.�ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�

,, ���ര ര�ാകര�

�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

�ീ.എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സഹകരണ വാ�ാരംഗ�് നിലവി�� �ിതല സംവിധാനം ദ�ിതല സംവിധാന�ിേല�്

മാ�േ�ാ� ഉ� േന��� എെ�ാെ�െയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) സഹകരണ േമഖലയി�  ��് ത�് കട�് വാ��ാരെ� ക�ി�  എ�േ�ാ�� പലിശഭാരം,

ജി�ാബാ�് ഇ�ാതാ�� �ിതിയി� വളെരയധികം �റ�േമാെയ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) മ�് സഹകരണ �ാപന�ളായ ഹൗസിംഗ് െഫഡേറഷ�ം സം�ാന കാ�ഷിക

വികസനബാ�ം െച���േപാെല�� ദ�ിതല സംവിധാനം നട�ിലാ�േ�ാ�  �ാഥമിക

സഹകരണ ബാ�ക��് െമ�െ�� വാ� വിതരണ�ിന് ഏെതാെ� തര�ി�  ഉത�െമ�്

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) േകരള ബാ�് സാധാരണ ജന��െട ആശാസേ�ത�ം േകരള�ിെല സഹകരണ

��ാന�ിന് അഭിമാനകര�മാ��ത് ഏെതാെ� വിധ�ിെല�് അറിയി�േമാ?

വിേനാദസ�ാര േമഖലയിെല �തന പ�തിക�

*42.�ീ.െക. ആ�സല�

,, എസ്.ശർ�

െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�

�ീ.ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിെ� വികസന ��ിയയി� ��ധാന പ�് വഹി�� വിേനാദസ�ാര േമഖല�െട

സമ� വികസന�ിനായി ഈ സ��ാ� ആവി�രി� �തന പ�തിക� ഏെതാെ�യാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ;



(ബി) ന�െട സാം�ാരിക പാര�ര�െ��ം ൈജവൈവവിധ��ളി� ഊ�ിയ ��തി സൗ�ര�െ��ം

�േയാജനെ���ിെ�ാ�് വിേനാദസ�ാര േമഖലെയ ശ�ിെ���ാ�  എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) വിേനാദസ�ാര േമഖല�െട �ാധാന�ം കണ�ിെല��് ഫല�ദമായ ഇടെപട�ക� നട�ി ഈ

േമഖലയിേല�് സ�കാര� സംരംഭകെര െകാ�വ��തിെ� സാധ�തക�  പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ?

സം�ാനെ� ��നിര നിേ�പ സൗ�ദമാ�ാ�� �വ��ന��

*43.�ീ.പി.വി. അ�വ�

,, െക. ബാ�

,, കാരാ�് റസാഖ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ��

മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരളെ� ��നിര നിേ�പ സൗ�ദ സം�ാനമായി ഉയ��കെയ� �ഖ�ാപിത നയം

�ാവ��ികമാ�ാ�  �വ�നാട ഒഴിവാ��തിനായി ആവി�രി�ി�� മാ��ം കാര��മമായി

�വ��ി��േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) വ�വസായ വികസനം ലാഭാധി�ിതം മാ�മായി മാറാെത വിദ�,  അവിദ� െതാഴിലാളിക��്

െതാഴി�  ലഭ�മാ�ി സ�ദ് ഘടനയി�  �ണപരമായ മാ�ം ��ി��തിന് സ��ാ�

ന�കാ�േ�ശി�� േ�ാ�ാഹന�� എെ�ാെ�െയ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) വ�വസായ ആവശ��ിന് �മി�െട ലഭ�ത സാധ�മാ��തിന് സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�

എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ?

േകരള ബാ�ിെ� �പീകരണം

*44.�ീമതിപി. അയിഷാ േപാ�ി

�ീ.എം. സ�രാജ്

,, െക. ദാസ�

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

മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ�നിക സാേ�തികവിദ�ാധി�ിത േസവന�ളി�  ത�രരായ �വജന��  സഹകരണ

ബാ�കേളാട് നിലവി� �ല��� വി�ഖത മറികട�ാനായി �ാമ-നഗര �േദശ�ളി� ആ�നിക

ബാ�ിംഗ് സൗകര��� ഏ�െ����തിന് പരിപാടി�േ�ാെയ�റിയി�േമാ;

(ബി) സഹകരണ സ�ഭാവം നിലനി��ിെ�ാ�തെ� സഹകരണ രംഗ�് സമ�േമഖലകളി�ം മിക�

കാര��മത�ം ഉ�ത േസവന നിലവാര�ം ഉറ�ാ��തിന് േകരള ബാ�ിെ� �പീകരണം

സഹായകരമാകാനിട�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സം�ാന സ��ഘടന�െട നെ��ായ �ഷി, വ�ാപാരം, െച�കിട വ�വസായം എ�ീ േമഖലക�

ചലനാ�കമാ��തിന് േകരള ബാ�് വഴി വിഭാവനം െച�ി�ളള ഇടെപട�ക� എെ��ാെമ�്



അറിയി�ാേമാ?

െച�കിട വിേനാദസ�ാര പ�തിക�

*45.�ീ.എം.ഉ��

,, അ�� ഹമീദ് പി.

,, മ�ളാം�ഴി അലി

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

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ട��യാ��ായ ��തി �ര���  സം�ാന�ിെ� വിേനാദസ�ാര സാധ�തക��്

മ�േല��ി�ി�േ�ാ; ഈ �ര��ൾ വിേനാദസ�ാരിക�െട എ��ിൽ �റവ് വ���തിന്

ഇടയാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) വിേനാദസ�ാരികെള ��ത� ആക�ഷി�� തര�ി� െച�കിട വിേനാദസ�ാര പ�തിക�

ആരംഭി��തി�ം നിലവി��വ �ന��രി��തി�ം എെ��ാം പ�തികളാണ്

ആവി�രി�ി��ത് എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

െക.എസ്.ഇ.ബി. �െട കാര��മമായ �വ��ന�ം ഉപേഭാ�� േസവന�ം

*46.�ീ.െക.�. ജനീഷ് �മാ�

,, ബി.ഡി. േദവ�ി

,, െക.��ിരാമ�

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

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ിെല�ിയതിന് േശഷം െക.എസ്.ഇ.ബി.  ലിമി�ഡിന് മിക�

�വ��ന�ിന് ലഭി� അംഗീകാര�� എെ��ാമാണ്;

(ബി) ആസ� ഭാവിയി�  �തീ�ി�� ഇല�ിക് വാഹന��െട വ�ാപന�ിന് അനിവാര�മായ

ചാ��ിംഗ് േ�ഷ�ക� �ാപി�� ���ി�െട വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ;

(സി) ആ�നിക സാേ�തിക വിദ�ക�െട ഉപേയാഗ�ം േ�ാ�  ഉ�െ�െട��

ആ�നിേകാപകരണ��െട സഹായേ�ാെട �സരണ-വിതരണ ൈല�കളിെല ����

കെ��ി സത�രമായി പരിഹരി�ാ�� പ�തി�ം കാര��മമാ�ി തട�രഹിതമായ ൈവദ�തി

ലഭ�ത�ം കാര��മമായ ഉപേഭാ�� േസവന�ം ഉറ�ാ��തിന് സാധ�മായി�േ�ാെയ�്

വ��മാ�ാേമാ ?

വിേനാദസ�ാരേമഖലയിെല സംരംഭക��് േ�ാ�ാഹനം

*47.േഡാ.എം. െക. �നീ�

�ീ.പി.െക.അ� റ�്

,, പി.ഉൈബ��



െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ

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

(എ) വിേനാദസ�ാരേമഖലയിെല വിവിധ തര�ി�െ��� സംരംഭക��് േ�ാ�ാഹനം

ന��തി�� പ�തിക�െട വിശദവിവരം െവളിെ���േമാ;

(ബി) സംരംഭക��� വിവിധ അ�മതിക� കാലതാമസ�ം ��ി��മി�ാെത ലഭി��തിന് ����

നിലനി��തായി സ��ാരിെ� ��യി� വ�ി�േ�ാ; എ�ി� എെ�ാെ� പരിഹാര നടപടിക�

സ�ീകരി�ി��്; വ��മാ�േമാ;

(സി) േഹാം േ�,  �റി�് വി�ാ േ�ാജ�്,  ഫാം �റിസം എ�ിവ�് അ�മതി ന��തിന് നിലവി��

വ�വ�ക� എെ��ാെമ�് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ��ത വ�വ�കളി�  �ാേയാഗികമ�ാ�വ�ം കാലാ��തമ�ാ�വ�ം പരി�രി��തിന്

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�ീ െപ�ഡ് �ാ��് മീ��കൾ

*48.�ീ.െക.എം.ഷാജി

,, െക.എ�.എ ഖാദ�

,, മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) നിലവി�� ൈവദ�ത മീ��കെള�ാം ��വ�ഷ�ി��ി� �ീ െപ�ഡ് �ാ��് മീ�റാ�ണെമ�

േക� നി�േ�ശം ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ നി�േ�ശം �ാേയാഗികമാേണാ എ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) േക� നി�േ�ശം നട�ാ��തിന് ഇതിനകം സ�ീകരി� നടപടിക�  എെ��ാമാെണ�്

വിശദമാ�േമാ?

സ�ദ് വ�വ� ശ�ിെ����തി�� നടപടി

*49.�ീ.ഐ.ബി. സതീഷ്

,, �ി.വി.രാേജഷ്

,, വി. െക. സി. മ�ത് േകായ

,, െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) രാജ�ം അഭി�ഖീകരി�� സാ��ികമാ���ം േക�സ��ാരി�  നി�� വിേവചനപരമായ

സമീപന�ം നാണ�വിളക�െട വില�ക���െമ�ാം സം�ാന�് ��ി�ാനിട��

സാ��ിക �തിസ�ി തരണം െച�ാ� പര�ാ�മായ േതാതി� നി�തി വ�മാന വ��നവ്

ഉറ�ാ��തിന് ൈകെ�ാ�ാ�േ�ശി�� നടപടിക� എെ�ാെ�െയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) സ�ദ് വ�വ��െട വള�� ശ�ിെ����തിന് ആവി�രി�ി�� സമ� വികസന



പ�തികളി� �ധാനെ��വെയ�റി�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) കി�ബി പ�തിക�െട നി��ഹണം ത�രിതെ����തിന് േവ� ഇടെപട� ഉ�ാ�േമാെയ�്

വ��മാ�േമാ?

വിേനാദസ�ാര േമഖല ആക�ഷകമാ�ാ� നടപടി

*50.�ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്

,, ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�

,, പാറ�� അ��

,, െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിേനാദസ�ാര േമഖല ��ത� ആക�ഷകമാ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  അതിനായി എെ�ാെ� പരി�ാര�ളാണ് നട�ിലാ�ാ�  േപാ��െത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) വിേനാദസ�ാര വ��ിെല െ�ാഫഷണലിസമി�ാ� ഉേദ�ാഗ��െട �വ��ന േശഷി�ം

വിേനാദസ�ാരികേളാ�� െപ�മാ��ം െമ�െ���ാ�  നടപടി ഉേ�ശി��േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ?

ഹൗസ് േബാ�ക�െട �വ��നം

*51.�ീ.എം. സി. കമ��ീ�

,, പി.െക.അ� റ�്

െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��

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

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) യാെതാ� �ര�ാ മാനദ���ം പാലി�ാെത ഹൗസ് േബാ�ക�  �വ��ി��തായി

��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇവ�് രജിേ�ഷ� നി�ബ�മാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) ഹൗസ് േബാ�കളിെല �ചി�റി മാലിന�ം സം�രി���മായി ബ�െ��് എെ��ി�ം നടപടിക�

സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

ൈക�റി വ�വസായം േനരി�� �തിസ�ി

*52.�ീ.അനി� അ�ര

,, സ�ി േജാസഫ്

,, െക.സി.േജാസഫ്

,, എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം



വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �തിസ�ി േനരി�� ൈക�റി വ�വസായെ� ര�ി�വാ�  പ�തി ആവി�രി�െവ�്

�ഖ�ാപി�േ�ാ�ം ��ത േമഖല അതീവ ��തരമായ �ിതിവിേശഷം േനരി��െവ� വ�ത

പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) ൈക�റിേമഖലയിെല െന�കാ��് വ�ഷ�ി�  �റ�ത് ഇ��റ് ദിവസെമ�ി�ം േജാലി

ന��െമ�ം അവ�െട േവതനം വ��ി�ി�െമ��� �ഖ�ാപനം ��� േതാതി�

�ാവ��ികമാ�വാ� സാധി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� എ�െകാെ��് അറിയി�ാേമാ;

(സി) �ണനിലവാരം വ��ി�ി�ാ�  മാ�േമ ൈക�റിേമഖലെയ ര�െ���വാ�

സാധി�െവ�തിനാ� അതിനായി സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഉ�ാദന�മത വ��ി�ി��തി�ം ആ�നികവ��രണം നട�ിലാ��തി�മായി ഈ സ��ാ�

െകാ�വ� പ�തിക� വിശദമാ�േമാ?

ക�ാറിക��് അ�മതി ന���തിന് ച�ം

*53.െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��

�ീ.എം.ഉ��

,, പാറ�� അ��

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

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�ാറിക��് അ�മതി ന����മായി ബ�െ��് �േത�ക ച�ം �പീകരി�ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ��ത ച��ി� ഉ�െ���വാ� ഉേ�ശി�� �ധാന വ�വ�ക� എെ��ാമാെണ�്

വിശദമാ�േമാ?

േദവസ�ം േബാ�ഡ് േ���ളി� പ�ിക വിഭാഗ���് സംവരണം

*54.�ീ.ഡി.െക. �രളി

,, സി. െക. ശശീ��

െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�

�ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േചരാെന�� േ�� �ീേകാവി� നടയി� പ�ികജാതിയി�െ�� േസാപാന ഗായകെന പാടാ�

അ�വദി�ാെത അയി�ാചരണം നട�ിയവ�െ�തിെര ക�ശന നടപടിെയ��ാ�  െകാ�ി

േദവസ�ം േബാ�ഡിന് നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) വ�ഗീയത പട��ാ�� ���വഴിെയ� നിലയി�  �തിേലാമ ചി�ാഗതി�ാ�  േബാധ��വം

േ�� സമിതികളി� �ഴ�കയ�ക�ം ആചാരം,  മ��തി എ�ിവ�െട മറ പ�ി പി�ിരി��

ആശയ��  �ചരി�ി�ാ�  �മി�ക�ം െച��ത് തടയാ�  േവ� ഇടെപട�  നട�േമാ;



ഇ�ര�ാ�  േ�� വ�മാനം സ��ാ�  എ���െവ� �ണ�ചരണം നട�� കാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) േദവസ�ം േബാ��കളിെല പര�രാഗത ത�ികക�  എ�് വിവ�ി��വ�ം അ�ാ�വ�ം

ഏെത�ാമാണ്;  പര�രാഗത ത�ികകളി�  �ടി പ�ികജാതി�ാ��ം േഗാ� വ���ാ��ം

സംവരണം ഏ�െ����തി�ം അവയിേല�് േദവസ�ം റി��്െമ�് േബാ��ക� വഴി നിയമനം

നട�� കാര��ം പരിേശാധനാ വിേധയമാ�േമാ;

(ഡി) േദവസ�ം േബാ��ക��് ഈ സ��ാ�  ന�കി വ�� സഹായ��  എെ��ാമാെണ�്

വിശദമാ�ാേമാ?

�വാസി നിേ�പം ആക�ഷി��തി�� നടപടിക�

*55.�ീ.െക.സി.േജാസഫ്

,, േറാജി എം. േജാ�

,, എ.പി. അനി� �മാ�

,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �തിയ വ�വസായ��  ആരംഭി��തിന് ഉത�� സാഹചര�മാേണാ

നിലവി��െത�ം ഇതിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ് വ�വസായ വ��് സ�ീകരി�ി��െത�ം

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �വാസി മലയാളിക�െട സഹകരണേ�ാെട ഏെതാെ� �തിയ സംരംഭ�ളാണ്

ആരംഭി��ത്; ഇതി�െട എ� േകാടി �പ�െട നിേ�പമാണ് സം�ാന�് ഉ�ാ�കെയ�്

െവളിെ���ാേമാ;

(സി) �വാസി നിേ�പം ആക�ഷി��തിനായി െകാ�ിയി� സംഘടി�ി� അെസ�ഡ്  2020 െ�

അടി�ാന�ി�  പ�തിക�  സമയബ�ിതമായി ആരംഭി�വാ�  എെ��ാം നടപടികളാണ്

വ�വസായ വ��് െെകെ�ാ�ി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) �വാസി വ�വസായികെള ആക�ഷി��തിനായി  2019-�  �ഖ�മ�ി ഗ�ഫ് രാജ���

സ��ശി�തിെ� അടി�ാന�ി�  സം�ാന�് ഇതിനകം ആരംഭി� വ�വസായ��െട

വിശദാംശം ന�കാേമാ?

േദശീയ കായിക രംഗ�് സം�ാനം ൈകവരി� േന���

*56.�ീ.എം. �േകഷ്

,, എ. �ദീ��മാ�

�ീമതിവീണാ േജാ��്

�ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തിന് േശഷം േകരളം േദശീയ കായിക മ�ര രംഗ�് ��

വ�ഷ�െള അേപ�ി�് ൈകവരി� മിക� േന��� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േദശീയ കായിക രംഗ�് സം�ാനം ൈകവരി� േന���  നില നി���തിേനാെടാ�ം

അ��േദശീയ രംഗ�് മികവ് �ല���തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(സി) അ�ാരാ� നിലവാര�ി�� അടി�ാന സൗകര���ം പരിശീലന പരിപാടിക�ം മ�ര��ം

ഏ�െ����തിന് എെ��ാം പ�തികളാണ് ഈ സ��ാ�  ആവി�രി�ി��െത�്

വിശദമാ�ാേമാ?

മസാലേബാ�് വഴി േശഖരി� പണം

*57.�ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം

,, എ�. ഷം��ീ�

,, എ� .എ.െന�ി��്

,, ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബിയിേല�് ഫ�് േശഖരി��തിന് േവ�ി മസാല േബാ�് �റെ��വി��മായി ബ�െ��്

ഏെത�ി�ം േകാടതിയി�  എെ��ി�ം തര�ി�ളള േക�ക�  നിലവി�േ�ാ;  എ�ി�

വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) മസാലേബാ�് വഴി കി�ബിയിേല�് ഇ�വെര ലഭി� പണം എ�െയ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഇതിന് കണ�ാ�ിയ പലിശ, തിരി�് ന�േക� കാലാവധി �ട�ിയ കാര��� വിശദമാ�ാേമാ;

െച�് േപാ�കളി� നിരീ�ണ ക�ാമറ �ാപി�ാൻ നടപടി

*58.�ീ.എം. വി�െസ�്

,, വി.ഡി.സതീശ�

,, അ�വ� സാദ�്

,, ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നി�തി പിരിവ് �റ��ത് െച�് േപാ�ക�  ഇ�ാ�ത് �ലമാെണ�്

വിലയി���േ�ാ;

(ബി) നി�തി െവ�ി�് തട��തിന് േനരെ� വാണിജ� നി�തി വ��ിെ� െച�് േപാ�ക�

ഉ�ായി�� �ല�് നിരീ�ണ ക�ാമറക� �ാപി�വാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(സി) ഏെതാെ� െച�് േപാ�കളിലാണ് നിരീ�ണ ക�ാമറ �ാപി�കെയ�ം അതിനായി എ�്

െചലവ് വ�െമ�ം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ക�ാമറ �ാപി�വാ�ളള �മതല ഏത് ഏജ�സി�ാണ് ന�കിയെത�് അറിയി�ാേമാ?



സം�ാനെ� സാ��ിക �തിസ�ി

*59.�ീ.വി. അ�റഹിമാ�

,, എം. സ�രാജ്

,, െക.വി.വിജയദാസ്

,, ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േക� സ��ാരിെ� െത�ായ സാ��ിക നയ��  സം�ാന��െട ധനപരമായ

സ�ാത��െ� ���മാ�ം കവ�� തര�ി��തായതിനാ�  ഇ��ലം

സം�ാന�ി��ാ�� സാ��ിക �തിസ�ികെള മറികട��തിന് എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��ത് എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�ിന് അ�വദനീയമായ വാ�ാ �കയി�  �റവ് വ��ിയതി�ം ജി.എസ്.ടി.

ന�പരിഹാര �ക യഥാസമയം അ�വദി�ാ�തി�ം �റേമ െതാഴി�റ�് പ�തി�്

ആവശ�മായതട��� വിവിധ �ാ�ക� െവ�ി�റ��ം സം�ാന ഖജനാവി�േമ� എ�മാ�ം

െഞ��മാണ് സ  ൃ�ി�ി��ത് എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) ഇ�രം ധന�തിസ�ി സ��ാരിെ� േ�മ,  വികസന പ�തികെള �തി�ലമായി

ബാധി�ാതിരി�ാ�  സ�ീകരി�ി�� ��ക�ത�  നടപടിക�  എെ�ാെ�യാെണ�്

അറിയി�ാേമാ?

കായിക േമഖല�െട േ�ാ�ാഹനം

*60.�ീ.വി.െക.�ശാ�്

,, ആ�. രാേജഷ്

,, പി.ടി.എ. റഹീം

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

വ�� മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കായിക േമഖല�െട േ�ാ�ാഹന�ിെ� ഭാഗമായി �ട�ി�ിട�ി�� േ�ാ��സ് ക�ാ�

നിയമനം �ന��ീവി�ി�് നിയമന�ിന് സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േദശീയ അ��േദശീയ മ�ര�ളി�  മിക� �കടനം കാ�വ� താര���് ന�കിയി��

സഹായ�� എെ�ാെ�െയ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) േയാഗ�രായ കായിക താര�െള മിക� പരിശീലനം ന�കി അ�ാരാ� നിലവാരം ൈകവരി�ാ�

�ാ�രാ��തിന് പ�തി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) കായിക പരിശീലന�ിനായി �തിയ അ�ാദമിക� �ാപി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;  വിശദാംശം

ലഭ�മാ�ാേമാ?



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

തി�വന��രം, െസ��റി,

25-02-2020

�േ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)].


