
പതിനാലാം േകരള നിയമസഭ

അ�ാം സേ�ളനം

2017 െമയ്  25, 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�ി

വിേനാദ സ�ാര േക��െള ഉ�െ���ി മാ�� �ാ�

*631.�ീ.ഐ.ബി. സതീഷ്

,, എ. എ�. ഷംസീ�

,, ഒ. ആ�. േക�

,, ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� �ധാനെ�� വിേനാദ സ�ാര േക��െള ഉ�െ���ി സമ�മായ മാ��

�ാ�ക� ത�ാറാ�ിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഏ�ി� ഏെത�ാം �റി�് േക��െളയാണ് ��ത മാ�� �ാനി� ഉ�െ���ിയിരി��ത്;

(സി) മാ��  �ാ�ക�  ത�ാറാ��തിന് ഏത് ഏജ�സിെയ ആണ് �മതലെ���ിയിരി��െത�്

അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) വിേനാദ സ�ാര േമഖല�െട സമ� വികസന�ിന് ഇത് എ�കാരെമ�ാം ഉപേയാഗെ��െമ�ാണ്

ക���െത�് വ��മാ�ാേമാ?

േകരള കായിക �മതാ മിഷ�

*632.�ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�

,, െക.എം.ഷാജി
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,, സി.മ��ി

െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എ�ാവ��ം ആേരാഗ�ം എ� ല��ം േനടാ�  േകരള കായിക �മതാ മിഷ�  ആരംഭി�ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) എ�ി� അതിെ� ഘടന�ം �വ��നരീതി�ം വിശദമാ�േമാ;

(സി) വിദ�ാ��ിക��ിടയി�  കായിക �മതാ മിഷന് എ�േ�ാളം �വ��ന സ�ാത��മാണ്

ന�കാ� ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ?

ജി.എസ്.ടി. ബി�

*633.�ീ.അനി� അ�ര

,, െക.സി.േജാസഫ്

,, വി.എസ്.ശിവ�മാ�

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

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന ജി.എസ്.ടി.ബി�  ത�ാറായി�േ�ാ;  ബി�  എ�േ��് പാ�ാ�വാനാണ്

ഉേ�ശി��ത്;

(ബി) 2017  �ൈല  1  ന് ജി.എസ്.ടി നിയമം ഇ��െയാ��് നട�ിലാ�� സാഹചര��ി�

സം�ാന�ം നട�ിലാ��തിനായി അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ജി.എസ്.ടി.  നട�ിലാ��േതാെട തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന���് വിേനാദ നി�തി�ം

പരസ�നി�തി�ം ഈടാ�വാ� സാധി�േമാ;

(ഡി) േക��ം സം�ാന�ം �മ�� ജി.എസ്.ടി �് �റെമ തേ�ശ�ാപന�� നി�തി �മ�ിയാ�

വിേനാദനി�തി�ം പരസ�നി�തി�ം വ��ി�െമ�് മന�ിലാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

കരകൗശല േമഖലയിെല �തിസ�ി പരിഹരി��തിനായി നടപടിക�

*634.�ീ.സി.���

,, െക. ദാസ�

,, എസ്.രാേജ��

,, പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� കരകൗശല േമഖല �തിസ�ിയിലാെണ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) കരകൗശല േമഖലയിെല �ലി�റ� നിമി�ം െതാഴിലാളിക�  േനരി�� ����
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പരിേശാധി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇത് പരിഹരി��തിനായി എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�ാ�

ഉേ�ശി��െവ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) കരകൗശല േമഖലയിെല െതാഴിലാളിക��് െമ�െ�� േവതനം ലഭ�മാ��തി�ം ഉ�ാദന�മത

വ��ി�ി��തി�ം അവ�  ഉ��ാദി�ി�� കരകൗശല ഉ�����  ന�ായമായ വില�് വാ�ി

വിപണനം െച��തി�ം എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��ത്;

(ഡി) ഈ േമഖലയിെല ����  പരിഹരി��തിനായി കരകൗശല വികസന േകാ��േറഷ�, േകരള

ആ��ിസാ�സ് െഡവല�െമ�് േകാ��േറഷ�  �ട�ിയവ�െട �വ��നം ��ത�

കാര��മമാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�റിസം മാ���ിംഗ്

*635.�ീ.എം. സ�രാജ്

,, ഇ.പി.ജയരാജ�

,, വി. േജായി

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

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം �റിസം മാ���ിംഗ് വി�ലെ���ി ��ത�  വിേദശ

വിേനാദ സ�ാരികെള ആക�ഷി�ാ� എെ��ാം പ�തികളാണ് ആവി�രി�ി��ത്;

(ബി) േലാക �റിസം വിപണിയി�  േവ�വിധം കട�െച�ാ�ം േലാക �റി�് �പട�ി�  �ാനം

നിലനി���തി�ം കാര��മത�� �ചരണ പരിപാടിക�ം വിപണന ത���ം ആവി�രി�ാ�

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േകരള ബാ�് �പീകരണം സംബ�ി� റിേ�ാ��്

*636.�ീ.െക.�രളീധര�

,, ഷാഫി പറ�ി�

,, േറാജി എം. േജാ�

,, എ�േദാസ് ���ി�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള ബാ�് �പീകരണം സംബ�ി�് െ�ാഫ.  �ീറാം ന�കിയ റിേ�ാ��് സ��ാ� തല�ി�

പരിേശാധി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ��ത റിേ�ാ��ിെല ഏെത�ി�ം ശിപാ�ശക�  സം�ാന

സ��ാരിെ� നയ�ിന് അ��തമ�ാെയ�് കെ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത റിേ�ാ��് നട�ിലാ��തിന് ��് സഹകരണ േമഖലയിെല വിദ��, സഹകാരിക�

എ�ിവ� ��ാെക സമ��ി�് എ�ാതല�ി��� സമ�മായ ച���് കളെമാ��േമാ;
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(സി) ജീവന�ാ�െട താ�ര����ം സം�ാന താ�ര����ം അ��തമായി േകരള ബാ�ിെന

�പെ����തിന് എെ�ാെ� ��ക�ത�ക� ഉ�ാ�െമ�് അറിയി�േമാ?

കയ� ഉദ�മി േയാജന

*637.�ീ.അ�� �കാശ്

,, പി.ടി. േതാമസ്

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

ന��േമാ:

(എ) കയ�  േമഖല�െട വികസന�ിനായി േക� െച�കിട വ�വസായ മ�ാലയ�ിെ�  'കയ�  ഉദ�മി

േയാജന' സം�ാന�് നട�ാ�ാ�േ�ശി��േ�ാ; എ�ി� വിവരി�േമാ;

(ബി) സം�ാന�് എവിെടെയ�ാം എ� �ണി�കളാണ് ഇ�കാരം ആരംഭി��െത�്

കണ�ാ�ിയി�േ�ാ; എ�ി� െവളിെ���േമാ;

(സി) ഇതിനായി എ� �ക നീ�ിവ�ി��്;  ഈ പ�തി നട�ിലാ�ാ�  എെ��ാം ത�ാെറ��ക�

നട�ിയി�െ��് വിവരി�േമാ?

സമ� �റിസം വികസന പ�തി

*638.�ീ.െജയിംസ് മാത�

,, െക.വി.അ�� ഖാദ�

,, െക.െജ. മാ�ി

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

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സമ� �റിസം വികസന പ�തി നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) ഏ�ി� പ�തി�െട ഉേ�ശ� ല���� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇതിനായി ഏെത�ാം വിേനാദ സ�ാര േക��െളയാണ് വികസി�ി�ാ� ഉേ�ശി��ത്;

(ഡി) വിവിധ തീ��ാടന േക���  ല��മാ�ി തീ��ാടന �റിസം പ�തി നട�ാ�ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ;വിശദാംശം ന�കാേമാ?

േലാ�റി വി�ന വ��ി�ി�വാ� സ�ീകരി� നടപടി

*639.�ീ.അ�പ് േജ�ബ്

,, വി.ഡി.സതീശ�

,, എം. വി�െസ�്
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,, എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന േലാ�റി�െട വി�ന വ��ി�ി�വാ� എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം

ന��േമാ;

(ബി) �� 1 �ത� ന�െ���� സം�ാന േലാ�റിക�െട ടി��് വില �റ�വാ� നി�യി�ി�േ�ാ;

വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) സ�ാന�കയി� എെ��ി�ം വ��നവ് വ��വാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ഡി) വ�ാജടി��ക�ം ന��  തി��ിവ�� ടി��ക�ം ക�പിടി�വാ�  ഉ� സ�ീകരണ��

നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ?

െക.എസ്.ഡി.പി.െയ വികസി�ി�വാ� നടപടി

*640.�ീ.തി�വ�� രാധാ���

,, ൈഹബി ഈഡ�

,, അ�വ� സാദ�്

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�ാ�സ�  ചികി��് ആവശ�മായ മ��ക�െട�ം �േമഹ ചികി��� ഇ��ലിെ��ം

നി��ാണം െപാ�േമഖലാ �ാപനമായ േകരള ��സ് ആ�് ഫാ�മസ��ി��സ് ലിമി�ഡ്

ഏെ���വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) അത�ാ�നിക രീതിയി�� �ാ�ക�  ഈ മ��ക�െട നി��ാണ�ിന് ആവശ�മായിവ�ം

എ�ിരിെ� െക.എസ്.ഡി.പി.െയ തദ��തമായി വികസി�ി�വാ�  എെ��ാം കാര��ളാണ്

നട�ിലാ�വാ� ഉേ�ശി��ത്; ഇതി�� സാ��ിക സഹായം ��ത ക�നി�് ന��േമാ;

(സി) ജനറിക് മ��ക��് �റെമ �ാ�ഡഡ് മ��ക�  വിപണിയിലിറ�വാ�  െക.എസ്.ഡി.പി.

ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

േകരളാ ബാ�്

*641.�ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�

,, ഇ.െക.വിജയ�

,, ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

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

ന��േമാ:
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(എ) േകരളാബാ�് എ�് നിലവി�  വ�െമ�് അറിയി�േമാ;  േകരളാ ബാ�ിെ� കാ��ാട്

എ�ായിരി�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ബാ�് നിലവി�  വ��തിനായി ഏെത�ാം നിയമ�ളി�ം ച��ളി�മാണ് േഭദഗതി

വ�േ��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) മ� വാണിജ� ബാ�കെളേ�ാെല എസ്.എം.ഇ ബാ�ിംഗ്, േകാ��േറ�് ബാ�ിംഗ്, �ഷറി മാേനെ��്,

േഫാെറ�് മാേനെ��് �ട�ിയ ബാ�ിംഗ് േസവന��  േകരളാ ബാ�ി�  ലഭ�മാ�േമാെയ�്

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) എ�ാ വിഭാഗം സഹകരണ സംഘ���ം ��ത ബാ�ി�  അംഗത�ം അ�വദി�ണെമ�്

േകരളാബാ�ിെന�റി�് പഠി�ാ� നിേയാഗി� ക�ി�ി ശിപാ�ശ െച�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?

നി�തി വ�മാന�ി��ായ ഏ��റ�ി�

*642.�ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം

,, പാറ�� അ��

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്

േഡാ.എം. െക. �നീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കഴി� അ�വ�ഷ�ാല പരിധിയി� നി�തി വ�മാന�ി��ായ ഏ��റ�ി� സം�ാന�ിെ�

സാ��ിക �ിതിയി��ാ�ിയ വ�തിയാനം പരിേശാധി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) നി�തി ഘടനയി�  ഈ വ�ഷം വ��� മാ�ം സം�ാന�ിെ� നി�തി വ�മാനെ� ഏത്

വിധ�ി� സ�ാധീനി�െമ�് കണ�ാ�ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) ഉപേഭാ� സം�ാനെമ� നിലയി� നി�തി വ�മാന�ി� വ��ന �തീ�ി��െ��ി� ആ

വ��ന സം�ാന�ിെ� സാ��ിക വള���് ഉപ��മാ�ാ�  ആവശ�മായ പ�തിക�

ആ��ണം െച�േമാ?

�ീ� കാ���് പ�തി

*643.�ീ.പി.വി. അ�വ�

,, എസ്.ശർ�

,, സി. െക. ശശീ��

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

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �റി�് േക��ളി�  െമ�െ�� അടി�ാന സൗകര���ം �ചിത��ം �ര�ിതത��ം ഉറ�

വ���തിന്ആവി�രി�ി�� �ീ�  കാ���് പ�തി ഏെത�ാം ഏജ�സിക�െട
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��ാ�യി�െടയാണ് നട�ിലാ��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) വിേനാദസ�ാര േമഖലകളി� അടി�ാന സൗകര�ം ഏ�െ���േ�ാ� ��തി�െട സ�ാഭാവികത

നിലനി��ിെ�ാ�ളള പ�തിക��് �ാധാന�ം ന��േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

സഹകരണേമഖലയി� നട�ിലാ�ി വ�� ഭവന നി��ാണ പ�തിക�

*644.�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി

�ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി

,, വി. അ�റഹിമാ�

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

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സഹകരണേമഖലയി�  നട�ിലാ�ി വ�� ഭവനനി��ാണ പ�തിക�

ഏെത�ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഏെത�ാം �ാപന��െട സഹകരണേ�ാെടയാണ് പ�തി നട�ിലാ��ത്;

(സി) ഈ രംഗ�് േകരള സം�ാന സഹകരണ ഭവനനി��ാണ െഫഡേറഷെ� �വ��ന��

എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) �ാഥമിക സഹകരണ ഭവന നി��ാണ സംഘ���്,  �റ� െചലവി� വീ� നി��ി��തിന്

തിരി�ടവ് എ��മായ തര�ി� സാ��ിക സഹായം ന���തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്

െഫഡേറഷ� സ�ീകരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

ഊ�� വിതരണരംഗം ശ�ിെ���വാ� പ�തിക�

*645.�ീ.വി.പി.സജീ��

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

,, െക.�രളീധര�

,, സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഊ�� വിതരണരംഗം ശ�ിെ���വാ� എെ��ാം ക�� പ�തികളാണ് ത�ാറാ�ിയി��ത്;

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) എ� �തിയ ൈവദ�തി കണ��കളാണ് ഒ� വ�ഷ�ാലയളവി��ി� ന�കാ�േ�ശി��ത്;

(സി) ഊ�� വിതരണരംഗം ശ�ിെ����തിനായി ഏെത�ാം വിതരണ ൈല�കളാണ് ക�ീഷ�

െച�ാ�േ�ശി��ത്; ഇ�സംബ�ി�് വിശദാംശ�� എെ��ാം;

(ഡി) ഈ രംഗ�് �� സ��ാ� എെ��ാം കാര��ളാണ് െച�ി��െത�് വിശദീകരി�േമാ?
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പ�ികജാതി-പ�ികവ�� സഹകരണ സംഘ���് ഓഹരി �ലധന സഹായം

*646.�ീ.ബി.സത��

,, സി. െക. ശശീ��

,, െക.വി.വിജയദാസ്

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

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� പ�ികജാതി-പ�ികവ�� സഹകരണ സംഘ��െട ഉ�മന�ിനായി എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�രം സംഘ��െട �ന��ീവന�ി�െട ��ത വിഭാഗ�ി�െ��വർ�് വ�മാന�ം

ഉപജീവനമാ���ം �ദാനം െച�ാ�ത�� എെ��ാം പ�തികളാണ് ആവി�രി�ാ�േ�ശി��ത്;

(സി) �തിയ പ�തിക�െട നട�ി�ിനായി പ�ികജാതി-പ�ികവ�� സഹകരണ സംഘ���് ഓഹരി

�ലധന സഹായം ന���തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ഡി) ലാഭ�ി� �വ��ി�വ�� എസ്.സി./എസ്.�ി.  സഹകരണ സംഘ���് �തിയ പ�തിക�

നട�ാ��തിനായി �ാ�് അ�വദി�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ?

േലാ�റി വ��ിെ� �വ��നം

*647.�ീ.രാ� എ�ഹാം

,, െക.��ിരാമ�

,, ഡി.െക. �രളി

,, പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന േലാ�റി വ��ിെ� �വ��നം അവേലാകനം െച�ാ�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) േലാ�റിക�െട വി�വരവ് വ��ി�ി��തിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്?

സഹകരണ �ാപന�� വഴി സിമ�് വിൽ�ന

*648.�ീ.ൈഹബി ഈഡ�

,, ഐ.സി.ബാല���

,, വി.പി.സജീ��

,, േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സം�ാനെ� സഹകരണ �ാപന��  വഴി സിമ�് വി��ാ�  തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  എ�ിൽ

വിശദാംശം െവളിെ���േമാ;

(ബി) സിമ�് വില �തി�യ�� സാഹചര��ി�  സിമ�് വിപണിയി�  സഹകരണ �ാപന��

ഇടെപ��� വഴി സിമ�ിന് എ� മാ�ം വില �റ�െമ�ാണ് കണ�ാ�ിയി��െത�്

െവളിെ���േമാ;

(സി) സഹകരണ �ാപന��  വഴി വിതരണം െച�� സിമ�ിന് വിപണി വിലേയ�ാ�  എ�മാ�ം

�റ� വില�ാണ് വി��ാ� ഉേ�ശി��ത്; വിശദാംശ�� എെ��ാം?

ൈവദ�തി േമഖലയിെല സ�കാര�വ��രണം ഒഴിവാ�ാ� നയപരമായ തീ�മാനം

*649.�ീ.െക.വി.വിജയദാസ്

,, എ. �ദീ��മാ�

,, വി. അ�റഹിമാ�

,, െക. െക. രാമച�� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ൈവദ�തി േമഖലെയ സ�കാര�വ��രി��തി�� േക�സ��ാരിെ� സ����െള അതിജീവി�്

േമഖലെയ ഒ� �ാപനമായി െപാ�േമഖലയി�  നിലനി���തിനായി എെ��ാം നയപരമായ

തീ�മാന�ളാണ് സ��ാ� ൈകെ�ാ�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േകരള�ിെ� െപാ�വികസന�ിന് സഹായകമായ രീതിയി�  വിദ���ി േബാ�ഡിെ�

�വ��ന�െള ��ത� കാര��മമാ�വാ� എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��ത്

എ�റിയി�ാേമാ?

പര�രാഗത കയ� േമഖലയിെല േന���

*650.�ീ.പി.ബി. അ�� റ�ാ�്

,, പി.െക.ബഷീ�

,, പി.െക.അ� റ�്

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

ന��േമാ:

(എ) പര�രാഗത കയ�െ�ാഴിലാളിക�െട വ�മാന �ിരത ഉറ�വ��ാ� ഈ സ��ാ� എെ�ാെ�

നടപടിക� സ�ീകരി� എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) അതിെ� ഫലമായി ഈ േമഖലയി� ൈകവരി�ാനായ േന��� വിശദമാ�േമാ;

(സി) 2016-17  വ�ഷ�ി�  പര�രാഗത കയ�  േമഖല�േവ�ി എ� �ക െചലവി� എ�തിെ�

വിശദവിവരം െവളിെ���േമാ?
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ഖാദി േമഖല�െട വികസന�ിനായി പ�തി

*651.�ീ.െക.ഡി. �േസന�

,, വി. െക. സി. മ�ത് േകായ

,, െക.��ിരാമ�

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഖാദി േമഖല�െട വികസന�ിനായി എെ��ാം പ�തികളാണ് നട�ിലാ�ി

വ��ത്;

(ബി) ഈ രംഗ�് േകരള ഖാദി �ാമ വ�വസായ േബാ�ഡിെ� �വ��ന�� എെ�ാെ�യാണ്;

(സി) ഖാദി േമഖല�െട �ൗഢി�ം പാര�ര��ം നിലനി��ാ� ഉത�� വിധ�ി� �തിയ പ�തിക�

ആവി�രി�് ഉ��ാദന വ��നവി�െട വ�മാനം വ��ി�ി�് െതാഴിലാളിക��് ന�ായമായ �ലി

ഉറ�് വ���തിനാവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ഖാദി ഉ�����െട വിപണനം െമ�െ����തിനായി എെ��ാം പ�തികളാണ്

നട�ിലാ�ാ�േ�ശി��െത�ം ഇതിനായി �ദ�ശന വി��ന േമളക�  നട�ാ�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാ എ�ം വ��മാ�ാേമാ?

േക� ൈവദ�തി േഭദഗതി നിയമ�ിെ� കരടിെല �ധാന നി�േ�ശ��

*652.�ീ.വി.ആ�. �നി� �മാ�

,, ���ര ര�ാകര�

�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

�ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈവദ�തി േമഖലെയ സാ�ഹിക ഉടമ�തയി� നി�ം അട��ിമാ�ി വ�കിട േകാ��േറ�ക��്

തീെറ��� േക� സ��ാരിെ� നയസമീപന��  സം�ാനെ� എ�കാരം ബാധി�െമ�്

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) േക� ൈവദ�തി േഭദഗതി നിയമ�ിെ� കരട് വിലയി��ിയി�േ�ാ; ഇതിെല �ധാന നി�േ�ശ��

വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത നയ��െട ഫലമായി സ��ാ�  ഉടമ�തയി�� ൈവദ�തി വിതരണ �ാപന��

ൈല�ക�െട�ം �തി�ാപന��െട�ം ഉടമ�� മാ�മായി ���േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

ജി.എസ്.ടി. നട�ാ��തിനായി നിയമനി��ാണം
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*653.�ീ. എ� .എ.െന�ി��്

,, എം.ഉ��

,, മ�ളാം�ഴി അലി

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

ന��േമാ:

(എ) ജി.എസ്.ടി. നട�ാ��തിേല�് സം�ാന നിയമസഭ നിയമനി��ാണം നടേ���േ�ാ;

(ബി) എ�ി� അതിനാ�� കരട് ബി� തയാറാ�ി�ഴി�ി�േ�ാ;

(സി) ജി.എസ്.ടി.  നട�ാ�േ�ാ�  സം�ാനം എെ�ാെ� �തിയ ����  േനരിേട�ിവ�െമ�ത്

സംബ�ി� ധാരണ�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

ആ�നിക െച�കിട വ�വസായ��െട �ന��ാരണ�ിനായി പ�തിക�

*654.�ീ.എം. രാജേഗാപാല�

,, എ.എം. ആരിഫ്

,, വി. െക. സി. മ�ത് േകായ

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ�നിക െച�കിട വ�വസായ��െട �ന��ാരണ�ിനായി എെ��ാം പ�തികളാണ്

നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി��ത്;

(ബി) െച�കിട വ�വസായ സംരംഭ�െള സഹായി�ാ�  ഒ� അ��േദശീയ ഹ�് �ാപി�ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) �തിയ െച�കിട വ�വസായ സംരംഭക��് �ലധന പി�ണ ന���തി�� പ�തി

ആവി�രി�ാ�േ�ശി��േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ?

സഹകരണ േമഖലെയ ശാ�ീകരി��തിന് തി��� നടപടികൾ

*655.�ീമതി സി.െക. ആശ

�ീ.ആ�. രാമച��

�ീമതി ഗീതാ േഗാപി

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

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജി�ാ സഹകരണ ബാ�കളി� േവാ�വകാശം ഉ� അംഗത�ം ഏെതാെ� ഇന�ി�െ�� സഹകരണ

സംഘ���ാണ് ന�ിയി��ത്;

(ബി) സഹകരണ േമഖലെയ നിയ�ണ�ി�  െകാ�വ��തിനായി ��സ��ാ�  ധാരാളം കടലാസ്
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സംഘ���് അംഗത�ം ന�ിയതിെ� �ഷ�ഫല�� വിശദമാ�േമാ;

(സി) സഹകരണ േമഖലെയ ശാ�ീകരി��തിന് എെ��ാം തി���  നടപടികളാണ് സ�ീകരി�്

വ��െത�് വിശദമാ�േമാ?

സ�ിഡി നിര�ി� ഡീൈഫബറിംഗ് യ���

*656.�ീമതി.വീണാ േജാ��്

�ീ.ആ�. രാേജഷ്

,, എ�. വിജയ� പി�

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

ന��േമാ:

(എ) പര�രാഗത കയ�  വ�വസായെ� ��കാലാടി�ാന�ി�  നവീകരി��തിന് എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) കയ�  സഹകരണ സംഘ���ം സ�യം സഹായ സംഘ���ം സ�ിഡി നിര�ി�

ഡീൈഫബറിംഗ് യ��� ലഭ�മാ��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ഡീൈഫബറിംഗ് യ��� സ�ിഡി നിര�ി� സ�കാര� വ��ിക��് ന�കാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ഡി) ര�ാം കയ� �ന:സംഘടനാ �ീം �കാര�� മി�് �വ��നം ആരംഭി�ി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ?

െകാ�ി-െബംഗ�� വ�വസായ ഇടനാഴി

*657.�ീ.ജി.എസ്.ജയലാ�

,, സി. ദിവാകര�

�ീമതി ഗീതാ േഗാപി

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ�േ��ഡ് മാ�ഫാ�റിംഗ് ���ക�  ഉ�െ�ാ�� െകാ�ി-െബംഗ�� വ�വസായ ഇടനാഴി

�ാപി��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട ഉേ�ശ� ല���� വിശദമാ�േമാ;

(സി) എ� േകാടി �പ�െട �ത��ട�ാണ് ��ത പ�തി�ായി േവ�െത�് വ��മാ�േമാ?

എന�ജി മാേന�െമ�് രംഗ�് പഠന��ം ഗേവഷണ��ം േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് നടപടി

*658.�ീ.എ�. വിജയ� പി�

,, െക. ദാസ�
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,, ബി.ഡി. േദവ�ി

,, ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഉൗ�� �തിസ�ി േനരി�� സാഹചര��ി�  ഉൗ�� ഓഡി�ിംഗിെ� �ാധാന�െ��റി�്

പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ാ വ�കിട ഉപേഭാ�ാ���ം ഉൗ�� ഓഡി�ിംഗ് നി�ബ�മാ�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�

വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) സ��ാ� �ാപന�ളി�ം െച�കിട �ാപന�ളി�ം എന�ജി ഓഡി�ിംഗ് നട�ാ�േ�ാ;

(ഡി) എന�ജി മാേന�െമ�് രംഗ�് പഠന��ം ഗേവഷണ��ം േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് എെ��ാം

നടപടിക� സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ഉൗ��സംര�ണം സംബ�ി�് പ�-�ശ�-�വ� മാധ�മ�ളി�െട േബാധവ��രണ പരിപാടിക�

സംഘടി�ി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം വ��മാ�ാേമാ?

ൈവദ�തി സംര�ി��തിനായി േബാധവ��രണ പ�തി

*659.�ീ.പി.െക. ശശി

,, േജാ�ജ് എം. േതാമസ്

,, െക. ആ�സല�

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

(എ) സം�ാന�് അ�ഭവെ��െകാ�ിരി�� ��മായ വര�� ൈവദ�തി േമഖലെയ സാരമായി

ബാധി�ിരി�� സാഹചര��ി�  ൈവദ�തി സംര�ി��തിനായി എെ��ാം പ�തികളാണ്

നട�ിലാ�ിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഉപേഭാ�ാ��െട എ��ി��ായ വ��ന, ക�� �ട് �ട�ിയ കാരണ�ളാ� ഉപേഭാഗ�ി�

വലിയ വ��ന ഉ�ായ സാഹചര��ി�  ൈവദ�തി�െട ഉപേഭാഗം �റ��തിന് എെ��ാം

നടപടിക� സ�ീകരി�ാ� സാധി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ൈവദ�തി സംര�ി��തി�ം ൈവദ�തി�െട ഉപേഭാഗ�ി�  സ�യം നിയ�ണം ഏ�െ���ി

ഉപേഭാഗം പരമാവധി �റ��തി�ം ജന��െട സഹായ സഹകരണം

അത��ാേപ�ിതമായതിനാ� ഇ� സംബ�ി�് അവേബാധം ��ി��തിനായി േബാധവ��രണ

പ�തിക� നട�ിലാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സ�േദശ് ദ�ശ� പ�തി

*660.�ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി.

�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

�ീ.ജി.എസ്.ജയലാ�

13 of 14



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

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക� �റിസം പ�തിയായ സ�േദശ് ദ�ശ� പ�തിയി� ഏെതാെ� തീമാ�ിക് സ�ക��ക� ആണ്

ഉ�െ���ിയി��ത്;

(ബി) സം�ാന �റിസം വ��് സ�േദശ് ദ�ശ� പ�തിയിെല �ിരിച�� �റിസം സ�ക��ി� ഏെതാെ�

�േദശ�ളാണ് ഉ�െ���ിയെത�് അറിയി�േമാ?

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

തി�വന��രം, െസ��റി,

16-05-2017

�േ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)].

14 of 14


