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അ�ാം സേ�ളനം

2017 െമയ്  18, വ�ാഴം

ന��ചി�മി� േചാദ���

[ആെക േചാദ���--30]

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�ി

ജി�ാ വ�വസായ േക��െള മികവിെ� േക��ളാ�� പ�തി

*481.�ീ.അ�വ� സാദ�്

,, േറാജി എം. േജാ�

,, തി�വ�� രാധാ���

,, വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ജി�ാ വ�വസായ േക��െള മികവിെ� േക��ളാ��തി�� പ�തി ഇേ�ാ�

ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഓഫീസ് സംവിധാന��െ�െട�ളള കാര��ളി� എെ��ാം പരി�രണ�ളാണ് വ��ിയി�ളളത്;

വ��മാ�േമാ;

(സി) �തിയ സംരംഭ���് എ� നാ�കൾ��ിൽ ൈലസ�സ് ന��വാനാണ് ല��മി�ി�ളളത്;

വിശദാംശ�� എെ��ാം?

േസാഷ�� �റിസം പ�തി

*482.േഡാ.എം. െക. �നീ�

�ീ.എം.ഉ��

,, പി.െക.അ� റ�്

,, പി.ബി. അ�� റ�ാ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം
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േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േസാഷ�� �റിസം പ�തി�െട നിലവിെല �േരാഗതി വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തിയി�, അന�ംനി�േപാ���ം അവഗണി�െ����മായ തന� കലാ�പ�െള

െതരെ����തിെ� മാനദ��� എെ��ാെമ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) േസാഷ�� �റിസം പ�തി�െട നട�ി�ിനായി ഇൗ സ��ാ� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാെമ�്

വിശദമാ�േമാ?

ശബരിമല മാ�� �ാനിെ� ഭാഗമായി നട�ിയി�� �വ��ന��

*483.�ീ.രാ� എ�ഹാം

,, എ�. വിജയ� പി�

,, ആ�. രാേജഷ്

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

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ശബരിമല മാ�� �ാനിെ� ഭാഗമായി നട�ിയി�� �വ��ന�� എെ��ാമാണ്;

(ബി) സ�ിധാനെ� മാലിന� സം�രണ �ാ�് �ാപി�െത�ാണ്;  കരാ�കാ�  ആരാണ്;  �ാ�്

�ാപി�തിന് നാളി�വെര എ� �പ കരാ�കാ��് ന�കി;

(സി) �ാ�് �ാപിതമായതി�േശഷം ��ികരമായ രീതിയി�  �വ��ി�ാ�തിനാ�, �ാ�ിെ�

ശരിയായ �േയാജനം ലഭി�ാ� സാഹചര��േ�ാ; എ�ി� ഇതിെ� കാരണ�� എ�ാണ്;

(ഡി) �ാ�് �ാപി� കരാ�കാ�െ�തിെര േദവസ�ം േബാ�ഡ് നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

വിശദാംശ�� ന��േമാ?

ജ�ി േനരി�� താ� വ�മാന�ാ��േവ�ി കടാശ�ാസ പ�തി

*484.�ീ.വി.ഡി.സതീശ�

,, ൈഹബി ഈഡ�

,, െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ജ�ി േനരി�� താ� വ�മാന�ാ��േവ�ി ധനകാര� വ��് േനാഡ� ഏജ�സിയായി കടാശ�ാസ

പ�തി �പീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട വിശദാംശ�� എെ��ാമാണ്;

(സി) ��ത പ�തി �കാരം എ� ��ംബ���ാണ് ആ��ല�ം ലഭി�ത്; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഏെത�ാം വാ�കളാണ് ��ത പ�തിയി� ഉ�െ���ാ�െത�് വിശദമാ�േമാ;
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(ഇ) ��ത വാ�ക� �ടി പ�തിയി� ഉ�െ���േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

കയ� വ�വസായം േ�ാ�ാഹി�ി�ാ� നടപടി

*485.�ീ.െക. ദാസ�

,, െക.�േരഷ് ���്

,, എം. നൗഷാദ്

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

ന��േമാ:

(എ) പര�രാഗത കയ�  വ�വസായം േ�ാ�ാഹി�ി�ാ�  എെ�ാെ� നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ിരി��ത്; �ാ�ി�ിെ� ഉപേയാഗം �റ�ാ� ഇ�രം നടപടിക� െകാ�് കഴി�ി�േ�ാ;

(ബി) സ��ാ�  ഓഫീ�കളി�ം െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളി�ം കയ�  ഉ�����  ഉപേയാഗി�ാ�

നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ;

(സി) കയ�  ഉ����ള ുെട വിപണന�ിന് ഇേ�ാ�  എെ�ാെ� മാ���ളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

വിപണനം വ�ാപകമാ�ാ� എ�് നടപടി സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്;

(ഡി) ഈ േമഖലയി�  പണിെയ���വ��് ന�കിവ�� സഹായ��  എെ�ാെ�യാണ്;  ഇത്

പരി�രി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശ�� വ��മാ�ാേമാ?

പാറ ഉ����െട അമിത വിലവ��ന

*486.�ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഷ� ഉടമ�� യാെതാ� മാനദ��ം പാലി�ാെത പാറ�ം പാറ ഉ�����ം അമിത വില

ഈടാ��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത വിഷയെ� സംബ�ി�് എ� പരാതിക� ഈ സർ�ാരിന് ലഭി�ി��്;  വിശദാംശ��

െവളിെ���േമാ;

(സി) വിവിധ ഇനം പാറ ഉ����െട വില ഏകീകരി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) അമിത വിലവ��ന �ലം വിവിധ സ��ാ�  ഭവന പ�തിക�  തകിടം മറി�ിരി�� കാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഇ) നിലവി� നട�െകാ�ിരി�� േറാ�ക�െട നവീകരണെ� ഈ വില വ��നവ് വളെരയധികം

ബാധി����ലം പല �ല�ളി�ം േറാഡ് പണിതെ� നി��ിവ�ിരി�� അവ�

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(എഫ്) ക�ാറി ഉടമകെള വിളി�് ഒ� ച��യി�െട അടിയ�രമായി ഇതിന് പരിഹാരം കാണാ�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?
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െപാ�േമഖല വ�വസായ �ാപന�ളിെല �ന:സംഘടന-നവീകരണ �വ��ന��

*487.�ീ.െക.െജ. മാ�ി

,, ബി.സത��

,, എ.എം. ആരിഫ്

,, െജയിംസ് മാത� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളിെല നി��ാണ

സംവിധാന�െള�ം അവയി�  ഉപേയാഗി�� സാേ�തിക വിദ�കെള�ം �റി�് അവേലാകനം

െച�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇതിെ� അടി�ാന�ി�  സ�ീകരി� �ന:സംഘടന-നവീകരണ

�വ��ന�� എെ��ാമാണ്;

(ബി) �� സ��ാരിെ� കാലയളവി� െപാ�േമഖലാ വ�വസായ �ാപന�ൾ േനരി�തായി പറയെ���

വ�വസായ മാ��ം പരിഹരി�ാനായി എെ��ാം �വ��ന�� നട�ിയി��്;

(സി) ഇ�രം �വ��ന��െട ഫലമായി ഏെത�ാം �ാപന�� ലാഭകരമാ�ാ� സാധ�മായി�െ��്

അറിയി�ാേമാ?

സഹകരണ ��ാനെ� സാ��ിക വള���് �േയാജനെ���ാ� പ�തി

*488.�ീ.പി.ടി. േതാമസ്

,, െക.�രളീധര�

,, ഐ.സി.ബാല���

,, അ�� �കാശ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സഹകരണ ��ാനെ� സം�ാന�ിെ� സാ��ിക വികസന��െ�െട�� വള���്

�േയാജനെ���ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഇതിനായി എെ��ാം പ�തികളാണ് ഈ സ��ാ�  ആവി�രി�് നട�ിലാ�ിയെത�്

വിശദമാ�േമാ;

(സി) വിവിധ സഹകരണ �ാപന�െള ഇതി�േവ�ി എ�െനയാണ് �േയാജനെ���ാ�

ഉേ�ശി��ത് എ�് വ��മാ�േമാ?

േലാകനിലവാര�ി�� താര�െള വാ�െ����തി�� പ�തി

*489.�ീ.�. ആ�. �ദീപ്

,, േജാ� െഫ�ണാ�സ്
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,, വി. െക. സി. മ�ത് േകായ

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� കായികേമഖല�് �തിേ���തി�ം േലാകനിലവാര�ി�� താര�െള

വാ�െ����തി�മായി പ�തി ആവി�രി�ി�െ��ി� അതിെ� വിശദാംശം അറിയി�േമാ;

(ബി) 'േയാഗ േഫാ� ഓ�, േ� േഫാ� െഹ��്'  �ട�ിയ പ�തിക� ഈ ല���ിനായി എ�മാ�ം

�േയാജന�ദമാ�െമ�ം ഇവ നട�ിലാ�ിയി�േ�ാെയ�ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) കായിക വികസന�ിെ� ഭാഗമായി എ�ാ പ�ായ�ി�ം മിനിേ�ഡിയം നി��ി�െമ�

�ഖ�ാപന�ിെ� അടി�ാന�ി� ഇ�വെര നട� �വ��ന�� അറിയി�ാേമാ?

പതിനാലാം ധനകാര� ക�ീഷെ� ശിപാ�ശക�

*490.�ീ.െക. ബാ�

,, എസ്.ശർ�

,, എ. എ�. ഷംസീ�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ടിെവ�ം,  ൈവദ�തി,  േറാഡ്-െറയി�  ഗതാഗതം �ട�ിയ െപാ� അവശ�േസവന����

ചാർജിെ� നിര�് സംബ�ി� പതിനാലാം ധനകാര� ക�ീഷെ� ശിപാ�ശക� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േക�സ��ാ�  ഏ�െ���ിയ െറയി�െവ താരിഫ് അേതാറി�ി േപാെല വിവിധ താരിഫ്

അേതാറി�ിക��് േസവന�ി�� വിലനി��യാധികാരം നൽ��ത്,  പാവെ��വ��്

സംര�ണം ന�േക� സ��ാരിെ� ഭരണാധികാരം ��ബലെ���ാ�� സാധ�ത

പരിേശാധി�ി�േ�ാ;  ഇ�ാര��ി�  േക� സ��ാരിേനാട് സം�ാന�ിെ� നിലപാട് ��

സ��ാ� വ�കതമാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) െപാ�േമഖലാ �ാപന��  സംബ�ി�് പതിനാലാം ധനകാര� ക�ീഷെ� ശിപാ�ശക�

എെ��ാമാണ്?

സഹകരണ േമഖലയി� റി�് ഫ�് പ�തി

*491.�ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി.

,, ചി�യം േഗാപ�മാ�

�ീമതി ഗീതാ േഗാപി

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

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സഹകരണ േമഖലയിൽ റി�് ഫ�് പ�തി നട�ാ�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ േലാെണ�� അംഗ�ി�

നി�ം റി�് ഫ�് പിടി�ി�ം �ക േകരള സഹകരണ വികസന േ�മനിധി േബാ�ഡി� അട�ാ�ത്

കാരണം ആ��ല�ം നിേഷധി�താ�� പരാതിക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) വാ��ാരേ�ത�ാ� കാരണ�ാ�  റി�് ഫ�് ആ��ല�ം ന�െ��ാ�  സഹകരണ

സംഘ�ിെനതിെര എ�് നടപടി സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

ഏകീ�ത േദവസ�ം റി��്െമ�് േബാ�ഡ് വഴി നിയമന ��ിയ

*492.�ീ.ഇ.പി.ജയരാജ�

,, ഡി.െക. �രളി

�ീമതി �. �തിഭ ഹരി

�ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഏകീ�ത േദവസ�ം റി��്െമ�് േബാ�ഡ് വഴി,  പര�രാഗേതതര ത�ികകളിേല�� നിയമനം

സമയബ�ിതമായി നട��േ�ാ;  ഇെ��ി�  നിയമന ��ിയ ത�രിതെ���ാനാവശ�മായ

നി�േ�ശം ന��േമാ;

(ബി) തി�വിതാം�� േദവസ�ം േബാ�ഡി� േദവസ�ം ക�ീഷണ� ഉ�െ�െട�� വിവിധ ത�ികകളിേല�്

വഴിവി� നിയമന�ിന് നീ�ം നട��െവ� വാ���െട അടി�ാന�ി�, അ�ാര�െ��റി�്

പരിേശാധന നട�ിയി�േ�ാ;

(സി) പര�രാഗത ത�ികക�  ഉ�െ�െട��വ,  �റംകരാ�  വ�വ�യി�  നിക�ാ�  തി�വിതാം��

േദവസ�ം േബാ�ഡ് നീ�ം നട��െവ� വാ�� ��യി�െ��ി�േ�ാ; ഇേത�റി�് അേന�ഷണം

നട�ിയി�െ��ി� വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ?

ഊ�� വികസന പ�തിക�

*493.�ീ.�രളി െപ�െന�ി

,, േജാ�ജ് എം. േതാമസ്

,, വി. അ�റഹിമാ�

,, ��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ന:സംഘടി�ി� ത�രിത ഊ�� വികസന നവീകരണ പ�തി �കാരം നട�ിലാ��

�വ��ന�� എെ��ാമാണ്; പ�തി�െട �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ; ഇ�വഴി ഊ�� വിതരണ

േമഖലയി� ല��മി�� േന��� എെ��ാമാണ്;

(ബി) പ�തി�് എ� െചലവ് വ�െമ�ാണ് കണ�ാ�ിയിരി��െത�ം േക� സ��ാരി�  നി�്

ഇതിനായി സാ��ിക സഹായം ലഭി�ി�േ�ാ എ�ം അറിയി�ാേമാ;
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(സി) നഗര�േദശ�ളിെല ഊ��വിതരണം ശ�ിെ����തിനായി ആവി�രി� സംേയാജിത ഊ��

വികസന പ�തി�െട വിശദാംശ�ം �േരാഗതി�ം അറിയി�ാേമാ?

െജ�� ആ�ഡ് ൈച�ഡ് ബജ�്

*494.�ീ.െക. െക. രാമച�� നായ�

�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി

�ീ.ഒ. ആ�. േക�

െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വനിതാ അ�ഭാവ-ബാല അ�ഭാവ ബജ�്  (െജ��  ആ�ഡ് ൈച�ഡ് ബജ�്)  എ�� വഴി

ല��മാ��െതെ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) വനിതാ ശാ�ീകരണ�ി�ം ബാലേ�മ�ി�ം �േത�കമായി ആവി�രി�ി�� �ഖ�പ�തിക�

ഏെത�ാമാണ്;

(സി) വനിതക�െട�ം ��ിക�െട�ം േ�മ�ിന് ഊ��  ന���തിേനാെടാ�ം അവ�െട

�ര�ിതത��ിനായി �േത�ക പ�തിക�  ആവി�രി�ി�െ��ി�  അവ�െട വിശദാംശം

ന�കാേമാ?

വ��ാമം പ�തി

*495.�ീ.ഐ.സി.ബാല���

,, അ�പ് േജ�ബ്

,, അനി� അ�ര

,, തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ��ാമം പ�തി ഇേ�ാ�  ഏത് ഘ��ിലാണ്;  പ�തിയ�സരി�് ഏെത�ാം ജി�കളിലാണ്

വ��ാമ��  �ട�ിയെത�ം എെ��ാം പരിശീലന പരിപാടികളാണ് െതാഴിലാളിക��്

ന�കിയെത�ം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) പര�രാഗത േമഖലയി�  ���ണ�വ് ��ി�ാ�  ഈ പ�തി�് കഴി�ി�േ�ാ എ�്

വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

ഉപേഭാ�ാ�െള െെവദ�തി ഉ�പാദകരാ�ി മാ�വാൻ സൗര�ഹ പ�തി
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*496.െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�

�ീ.എ. എ�. ഷംസീ�

,, എസ്.ശർ�

�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് അെന��് നട�ിലാ�ി വ�� സൗര�ഹ പ�തി�െട കാര��മത, ഉ�പാദന�മത,

ഇൗ�നി��് എ�ിവ സംബ�ി�് സ��ാ�  അവേലാകനം നട�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  വിശദാംശം

െവളിെ���േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി വഴി ഉപേഭാ�ാ�െള െെവദ�തി ഉ�പാദകരാ�ി മാ�വാ�ം ഗാ�ഹിക െെവദ�തി

ഉ�പാദനെ� േ�ാ�ാഹി�ി��തി�ം കഴി�െമ� വിലയി��� സ��ാരി�േ�ാ;

(സി) സൗേരാ�� വിള�ക�, സൗേരാ���ാ� �വ��ി�� ഗാ�ഹിക ഉപകരണ�� എ�ിവ�െട

ഉ�പാദന�ം വിതരണ�ം വ��ി�ി��തി�ം വ�ാപി�ി��തി��ത�� പ�തിക�  ആ��ണം

െച�് നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശ�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

ഊ�� സംര�ണം േ�ാ�ാഹി�ി��തി�� നടപടിക�

*497.�ീ.എം. നൗഷാദ്

,, എ. �ദീ��മാ�

,, െക.വി.അ�� ഖാദ�

,, സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഊ��കാര��മത വ��ി�ി��തി�ം ഊ�� സംര�ണം

േ�ാ�ാഹി�ി��തി�മായി എെ��ാം നടപടികളാണ് എന�ജി മാേനെ��് െസ�� (ഇ.എം.സി)

�േഖന സ�ീകരി�വ��ത്;

(ബി) ഇ�മായി ബ�െ��് ഗേവഷണം,  പരിശീലനം,  �ദ�ശനം,  േബാധവ��രണം എ�ിവ�ായി

എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്;

(സി) ഊ��സംര�ണ �വ��ന�ളി�  വനിതക�െട �ാതിനിധ�ം ഉറ�വ���തിനായി ��ത

�ാപന�ിെ� കീഴി� ഊ�� �ിനി�ക� ആരംഭി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) ഇ.എം.സി-�െട ആഭി�ഖ��ി� വിവിധ മലേയാര ജി�കളി� ൈപെ�ാ ജലൈവദ�ത പ�തിക�

���ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

െപാ�േമഖലാ �ാപന���ാ�� ന�ം �റയാനിടയാ�ിയ �വ��ന��

*498.�ീ. എ� .എ.െന�ി��്

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്
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,, സി.മ��ി

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�േമഖലാ �ാപന���ാ�� ന��ി�  2016-17  വ�ഷം �റ��ായി�േ�ാ;  എ�ി�

എ�േ�ാളമാണ് �റ��ായത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ന�ം �റയാനിടയാ�ിയ �വ��ന�� എെ�ാെ�യായി�� എ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) അേത �വ��നരീതിക�  ന��ി�  �വ��ി�� മ�� െപാ�േമഖലാ�ാപന�ളി�

�ാവ��ികമാ�ി ന�മി�ാതാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

കായം�ളം നിലയ�ിൽ േസാളാ� ൈവദ�േതാ�ാദന പ�തി

*499.�ീ.എ�. ഷം��ീ�

,, പി.ഉൈബ��

,, പി.െക.ബഷീ�

,, പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കായം�ളം ൈവദ�തി നിലയം േസാളാ�  ൈവദ�േതാ�ാദന പ�തി നട�ിലാ�ാ�

ആേലാചി��േ�ാ;

(ബി) ഏ�ി� ഈ പ�തി�െട വിശദവിവര�� സം�ാന സ��ാ�മായി പ�വ�ി�േ�ാ;

(സി) പരി�ിതി സൗ�ദ�ം െചല��റ��മായ ഈ പ�തി�മായി സഹകരി�ാ� ൈവദ�തി േബാ�ഡ്

ത�ാറാ�േമാ; അതിന് അ��ലമായ നടപടി സ��ാരിെ� ഭാഗ� നി�ം ഉ�ാ�േമാ?

സ��ാ� ജീവന�ാ��ം െപ�ഷ�കാ��ം ആേരാഗ� ഇ��റ�സ്

*500.�ീ.എ�േദാ എ�ഹാം

,, ���ര ര�ാകര�

,, ആ�. രാമച��

,, ഇ.ടി. ൈടസ� മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  ജീവന�ാ��ം െപ�ഷ�കാ���� ആേരാഗ� ഇ��റ�സ് പ�തി �കാരം,

അംഗമാ��തിന് ���ായി�� േരാഗ���് പരിര� ലഭി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) സ�കാര� ആ�പ�ികളിെല ഔ�്േപഷ��്ചികി��ം ലാബ് പരിേശാധനക��ം ��ത പ�തിയി�

പണരഹിത ഇ��റ�സ് സംര�ണം ലഭ�മാ�േമാെയ�് അറിയി�ാേമാ?
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��-െച�കിട-ഇട�രം വ�വസായ േമഖലയി� സ�കാര� സംരംഭക�െട സജീവ പ�ാളി�ം

*501.�ീ.എ�. വിജയ� പി�

,, �ി.വി.രാേജഷ്

,, െക.ഡി. �േസന�

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ��-െച�കിട-ഇട�രം വ�വസായ േമഖലയി� സ�കാര� സംരംഭക�െട സജീവ

പ�ാളി�ം അനിവാര�മാണ് എ�തിെ� അടി�ാന�ി� എെ��ാം പ�തികളാണ് ആ��ണം

െച�വ��ത്;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം െച�കിട വ�വസായ േമഖലകളി� �ലധന നിേ�പം

വ��ി�ി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ത്;  ഇ� �ലം ൈകവരി� േന���

എെ��ാമാണ്;

(സി) ��-െച�കിട-ഇട�രം വ�വസായ�� ആരംഭി��തിന് �തിയ സംരംഭകെര ആക�ഷി�വാ�

കഴി�� തര�ി� പ�തിക� ആ��ണം െച�േമാ?

വിേനാദസ�ാര േമഖലയിെല െതാഴിലവസര��

*502.�ീ.എം.ഉ��

െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��

�ീ.അ�� ഹമീദ് പി.

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

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വിേനാദ സ�ാര േമഖലയി�  ��ത�  െതാഴിലവസര��  ��ി��തിനായി

��സ��ാരി�  നി�ം വ�ത��മായ എെ��ാം പ�തികളാണ് ഈ സ��ാ�  ആവി�രി�്

നട�ിലാ�ിയിരി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) വിേനാദസ�ാര േക���  മാലിന� ��മായി ��ി��തിന് എെ��ാം നവീന പ�തിക�

നട�ിലാ�ിയി��്; വിശദമാ�ാേമാ?

െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളി� ��ത� െതാഴിലവസര��

*503.�ീ.െക.�രളീധര�

,, ഷാഫി പറ�ി�

,, വി.പി.സജീ��
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,, അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളി� െതാഴിലവസര�� ��ി�വാ� എെ��ാം ക��പ�തികളാണ്

ആവി�രി�ി�ളളത്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാരിെ� കാല�് െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളി�  എ� ശതമാനം അധികം �തിയ

െതാഴി� അവസര�� ��ി�ാനാണ് ല��മി�ി�ളളെത�് വ��മാ�േമാ?

�റിസം വികസന�ിന്ആേ�ലിയയിൽ �ചരണ പരിപാടിക�

*504.�ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�

,, എം.ഉ��

,, പി.െക.അ� റ�്

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

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �റിസം വികസി�ി��തിെ� ഭാഗമായി ആേ�ലിയയിെല പ�-�ശ� മാധ�മ�ളി�െട

�ചരണ പരിപാടിക� സംഘടി�ി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ��ത സജീവ �ചരണ പരിപാടി�ായി നാളി�വെര എ� �കയാണ് ന�കിയത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത പ�തി�ായി ഏെത�ി�ം ഏജ�സിെയ കരാ� വ�വ�യി� നിയമി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�

വിശദാംശം ന��േമാ?

ദീ� ദയാ� ഉപാധ�ായ �ാമ േജ�ാതി േയാജന

*505.�ീ.െജയിംസ് മാത�

,, സി.െക. ഹരീ��

,, എം. രാജേഗാപാല�

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

(എ) ൈവദ�തി േമഖലയി� ദീ� ദയാ� ഉപാധ�ായ �ാമ േജ�ാതി േയാജന നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) എെ��ാം ല���ളാണ് ഇ�വഴി ൈകവരി�ാ�േ�ശി��ത്;

(സി) �ാമീണ േമഖലയി�  ൈവദ�തീകരണ�ി�ം വിതരണ സൗകര���  െമ�െ����തി�മായി

എെ��ാം �വ��ന�ളാണ് ഇതി� ഉ�െ���ിയിരി��ത്;

(ഡി) ദാരി�� േരഖ�് താെഴ��വ�െട വീ�കളി�  ൈവദ�തി എ�ി��തിന് ഈ പ�തി �കാരം

എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്; ഇ�സംബ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ?
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െക.എസ്.എഫ്.ഇ.�െട �വാസി ചി�ി

*506.�ീ.വി.പി.സജീ��

,, ൈഹബി ഈഡ�

,, ഷാഫി പറ�ി�

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

ന��േമാ:

(എ) േകരള േ��് ഫിനാ�ഷ�� എ��ൈ�സസ് �വാസിക��ായി ചി�ിക� ആരംഭി�ി�േ�ാ;  എ�

േകാടി �പ�െട ചി�ിയാണ് െക.എസ്.എഫ്.ഇ. ആേലാചി��ത്;

(ബി) ��ത ചി�ി�് ഓ�ൈലനായി േലലം വിളി��തി�� സംവിധാനം ഒ���േ�ാ എ�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) ചി�ി�് അട�� പണം കി�ബിയി� നിേ�പി�വാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ��ത ചി�ി�് റിസ�വ് ബാ�ിെ� അ�മതി ആവശ�മാേണാ; എ�ി� അ�മതി ലഭി�ി�േ�ാെയ�്

വ��മാ�േമാ?

വില നിയ�ണ�ിനായി സഹകരണ വ��് നട�ിയ ഇടെപട�

*507.�ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി

,, കാരാ�് റസാഖ്

,, എം. രാജേഗാപാല�

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

മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് അരിവില നിയ�ണ�ിനായി സഹകരണ വ��് നട�ിയ ഇടെപട�

വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) ��സ��ാ�  തക��യിലാ�ിയ ക�സ�മ�െഫഡിെന ഉപേഭാ�� സാധന വിലനിയ�ണ�ിന്

സാധി�ംവിധം ശാ�ീകരി��തിനായി നട�ിയ ഇടെപട� അറിയി�േമാ;

(സി) ��തായി നീതിേ�ാ�ക� ആരംഭി�വാ� പ�തി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) മ��വില നിയ�ണ�ിനായി  1500  നീതി െമഡി��  േ�ാ�ക�  ആരംഭി�ാ�� പ�തി

�ാവ��ികമായി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ?

�റി�കെള ആക�ഷി�ാ� ജനകീയ പ�ാളി�േ�ാെട പ�തി
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*508.�ീ.ൈഹബി ഈഡ�

,, വി.ഡി.സതീശ�

,, പി.ടി. േതാമസ്

,, വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �റിസം േക��ളിേല�് ജനകീയ പ�ാളി�േ�ാെട സ�ാരികെള ആക�ഷി�ാ�  എെ��ാം

നടപടികളാണ് ഈ സ��ാ� ൈകെ�ാ�െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇതിനായി എെ��ാം പ�തികളാണ് ആവി�രി�് നട�ാ�ിയെത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ആ�െടെയ�ാം പ�ാളി�മാണ് ഇതി�േവ�ി �േയാജനെ���ിയത്; വിശദമാ�േമാ?

ഭരണാ�മതി�� നടപടി �മ�� ല�കരി��

*509.�ീ.ഒ. ആ�. േക�

,, െക.വി.വിജയദാസ്

,, എം. സ�രാജ്

,, െക. െക. രാമച�� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��് േകാടി �പ�് താെഴ വ�� പ�തിക��് ഭരണാ�മതി ലഭി��തി�� നടപടി �മ��

ല�കരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; ഇെ��ി� എ�െകാെ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ബജ�ി�� ഒ� പ�തിേ�ാ അെ��ി� ആ�ിവികസന ഫ�ിേ�� ഉ� പ�തിേ�ാ നി�േ�ശം

ന�കിയാ�  നി�ിതസമയ�ി��ി�  ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ��� വിധ�ി�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാ; ഇതിനായി നിയമം േഭദഗതി െച��തിന് നടപടി��ാ�േമാ;

(സി) വിവിധ ഫിനാ�സ് േമാണി�റിംഗ് േ�ാ�ാ�ക� ലഭ�മായ�െകാ�് ��ിണി ഓഫ് ഇവാല�േവഷന്

എ��മാെണ�ിരിെ� എ�ാ അധികാര��ം െസ�േ�റിയ�ി� േക�ീകരി�െ�ടാെത വിേക�ീകരി�്

ന�കി ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

കായം�ളം താപൈവദ�തനിലയം െക.എസ്.ഇ.ബി. ഏെ���ണെമ� നിർേ�ശം

*510.�ീ.അ�� �കാശ്

,, ഷാഫി പറ�ി�

,, സ�ി േജാസഫ്

,, വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:
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(എ) നാഷണ�  െത�മ�  പവ�  േകാ��േറഷെ� അധീനതയി�� കായം�ളം താപൈവദ�തനിലയം

െക.എസ്.ഇ.ബി.  ലിമി�ഡ് ഏെ���ണെമ�് ൈവദ�തി െറ�േല�റി ക�ീഷ� നി�േ�ശി�ി�േ�ാ;

എ�ി� ഇതിേ�� എെ��ി�ം തീ�മാനം എ��ി�േ�ാ;

(ബി) െക.എസ്.ഇ.ബി.  ന��� ഫി�ഡ് ചാ��് വ��ി�ി�് ന�കണെമ�് താപനിലയം

ആവശ�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� അതിേ��� െറ�േല�റി ക�ീഷെ� തീ�മാനം എ�ാണ്;

(സി) നാ� ഉപേയാഗി�് �വ��ി�� താപനിലയം ഒ� �ണി�് ൈവദ�തി�് നിലവി� ഈടാ��ത്

എ� �പയാണ്;  �റ�നി�ം ഇതി�ം �റ� നിര�ി� േബാ�ഡിന് ൈവദ�തി ലഭി��േ�ാ;

എ�ി�  താപനിലയ�ി�  നി�ം �ടിയ വില�് ൈവദ�തി വാേ�� ആവശ��േ�ാ

എ�റിയി�ാേമാ?

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

തി�വന��രം, െസ��റി,

09-05-2017

�േ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)].
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