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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�ി

െപേ�ാളിയം ഉ�����ളള നി�തി

*181.�ീ.ൈഹബി ഈഡ�

,, ഷാഫി പറ�ി�

,, െക.�രളീധര�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപേ�ാളിയം ഉ�����ളള നി�തി നിലവി�  ജി.എസ്.�ി.�െട പരിധിയി�  നി�ം

ഒഴിവാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) അ�് വ�ഷ�ി�ളളി�  െപേ�ാളിയം ഉ���ളി�  നി�ളള നി�തി ജി.എസ്.�ി.യി�  വ��

സാഹചര��ി�  അതിേ��ളള െസ�് പിരി�വാ�ളള അവകാശം േക�സ��ാരി�

നി�ി�മാകാനിട�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ�കാരം െസ�് പിരി�വാ�ളള അവകാശം േക� സ��ാരി�  നി�ി�മാ�േ�ാ�  അത്

കി�ബി�െട സാ��ിക േ�ാത�ിെന എ�കാരം ബാധി�െമ�് കണ�ാ�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�

ഇത് എ�െന തരണം െച�വാനാണ് ഉേ�ശി��ത് എ�് പറയാേമാ?

ൈവദ�തി ഉപേയാഗ�മതയിെല മികവ്

*182.�ീമതി.വീണാ േജാ��്

�ീ.െക.�േരഷ് ���്
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,, പി.ടി.എ. റഹീം

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

(എ) സം�ാനെ� എന�ജി മാേന�െമ�് െസ�റിെ� �വ��നഫലമായി ൈവദ�തി

ഉപേയാഗ�മതയി� എ�മാ�ം മികവ് േനടാനായി�െ��് അവേലാകനം െച�ി�േ�ാ;

(ബി) ഗാ�ഹിക േമഖലയി�  ശരിയായ ഇടെപട�  വഴി ഏകേദശം  150  േകാടി �ണി�് ൈവദ�തി

ലാഭി�ാെമ� റിേ�ാ��ക�െട അടി�ാന�ി�  നട�ിയ �വ��ന��ം ഇ�വെര

ൈകവരി�ാ� സാധി� േന��ം അറിയി�ാേമാ; ഊ�� കിരണം പ�തി ഫല�ദമായി�േ�ാ;

(സി) സ��ാ�  �ാപന�ളി�ം വാണിജ� �ാപന�ളി�ം ഉപേഭാഗം �റ�ാനായി ഇടെപട�

നട�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ എ� േന�ം ൈകവരി�ാനായിെയ�് െവളിെ���േമാ?

േക� സ��ാരിേനാട് ആവശ�െ��ി�� �ധാന പ�തിക�

*183.�ീ.ഇ.പി.ജയരാജ�

,, പി.െക. ശശി

,, െക. ദാസ�

,, എം. നൗഷാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േക� സ��ാരിേനാട് ആവശ�െ��ി��,  െറയി�േവയിൽ ഉ�െ�െട�� �ധാന പ�തിക�

ഏെതാെ�െയ�ം അതി�  ഏെത�ാം പ�തിക��് അംഗീകാരം ന�കി േക� ബജ�ി� പണം

വകയി��ിയി�െ��ം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) േക�ാവി�ത പ�തിക��് ന�കി വ�ി�� �ക�െട അ�പാത�ി�  വ�തിയാനം

വ��ിയി�േ�ാ;

(സി) കാ�ഷിക-വ�ാവസായിക േമഖലകളി�  സം�ാന�ിന് ജനസംഖ�ാ�പാതികമായ �ക

വകയി��ാെത േക�ം അവഗണി��േ�ാ;  എ�ി� ��ത നയം തി��ി�ാനായി സ���ം

െച��ാ� ത�ാറാ�േമാ?

വിേനാദസ�ാര നയം

*184.�ീ.ആ�. രാമച��

,, ചി�യം േഗാപ�മാ�

�ീമതി ഗീതാ േഗാപി

�ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സം�ാന�് ഒ� �തിയ വിേനാദസ�ാര നയം ത�ാറായി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� ��ത നയ�ിെ� ഉേ�ശ�ല���� അറിയി�േമാ;

(സി) വിേനാദസ�ാരിക�െട �ര�ിതത�ം വ��ി�ി��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�വ��ത് എ�റിയി�േമാ;

(ഡി) �റിസവ�വസായ വികസന�ിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ് ആേലാചി��െത�് വിശദമാ�േമാ?

സഹകരണ േമഖലയിെല േകാ�ബാ�ിംഗ്

*185.�ീ.ജി.എസ്.ജയലാ�

�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

�ീ.െക. രാജ�

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

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ാഥമിക സഹകരണസംഘ��  ജി�ാ സഹകരണബാ�മായി േകാ�ബാ�ിംഗ് ���ിയാ�ാ�

നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) േകാ�ബാ�ിംഗ് ���ിയാ�ാ�� �ലം കാ�ഷിക വാ�ക� ന���തി� �ാഥമിക സഹകരണ

ബാ�ക� എെ��ി�ം �തിസ�ി േനരി��േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ?

അനധി�ത പാറ ഖനനം

*186.�ീ.പി.െക.അ� റ�്

േഡാ.എം. െക. �നീ�

�ീ.പി.ബി. അ�� റ�ാ�്

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് അനധി�ത പാറ ഖനനം വ�ാപകമാ����ലം ഉ�ാ�� പാരി�ിതിക ���െള

സംബ�ി�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ; പരിഹാര നടപടികെള�റി�് ആേലാചി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) സർ�ാരിന് നി�തിയിന�ി�  ലഭിേ�� �ക ഖനന േലാബി ത�ിെയ���തായ റിേ�ാ��ക�

പരിേശാധി�ി�േ�ാ; ഇ�ാര��ി� സ��ാ� നയം എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ?

സ�കാര� നിേ�പം വ��ി�ി��തി�ളള നയം

*187.�ീ.പാറ�� അ��

,, എം.ഉ��
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,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിെ� സ�ദ് വ�വ�യി�  സ�കാര� നിേ�പം വ��ി�ി��� സംബ�ി� നയം

വ��മാ�േമാ;

(ബി) സ�കാര� നിേ�പ�ി�ളള വ��നവ് ല��മി�് നട�ാ�ാ� ഉേ�ശി�� പ�തിക�െട വിശദവിവരം

ന�കാേമാ;

(സി) െപാ�നിേ�പേ�ാെടാ�ം െപാ�വ�മാന �ിരത നിലനി����ം സ�കാര� നിേ�പ�മാ��

അതിെ� സ�ലനം നിലനി����ം ആവശ�മാെണ�് ക���േ�ാ;  എ�ി�  അതിനായി

സ�ീകരി�� ��ക�ത�ക� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�േമാ?

നിേ�പ അ�രീ�ം വ�വസായ സൗ�ദപരമാ�ാൻ നടപടിക�

*188.�ീ.െക.െജ. മാ�ി

,, രാ� എ�ഹാം

,, ബി.ഡി. േദവ�ി

,, എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നിേ�പ അ�രീ�ം വ�വസായ സൗ�ദപരമാ�ാനായി സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��

നടപടിക� എെ�ാെ�െയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) നിലവി�� ഏകജാലക �ിയറ�സ് സംവിധാനം ഫല�ദമായ രീതിയി�

പരി�രി�ാ�േ�ശി��േ�ാ;

(സി) ൈലസ�സ് ന��� കാര��ി�  തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട അ�മതി േവണെമ�

നിബ�ന ഒഴിവാ�ാ�േ�ശി��േ�ാ;  എ�ി�  അ�രം സാഹചര��ി�  പാരി�ിതിക-

ജലമലിനീകരണം െകാ�് �േദശവാസിക��് ��ി��് ഉ�ാ�കയാെണ�ി� ഇടെപടാ� പകരം

സംവിധാനം ഉ�ാ�േമാ?

േകരള ബാ�് �പീകരണം

*189.�ീ.അ�വ� സാദ�്

,, പി.ടി. േതാമസ്

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

,, സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) േകരള ബാ�് �പീകരണ�ിന് �േ�ാടിയായി�ാേണാ ജി�ാ സഹകരണ ബാ�് ഭരണസമിതികെള

അസാ�വാ�ിെ�ാ�ളള ഓ�ഡിന�സ് �റെ��വി�െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േകരള ബാ�് �പീകരണ�ിന് റിസ�വ് ബാ�ിെ� അ�മതി േതടിയി�േ�ാ;

(സി) ��ത ബാ�് �പീകരണ�ിന് സം�ാന�് നിലിവി�ളള ഏെതാെ� നിയമ�ളി�  േഭദഗതി

ആവശ��െ��ം ഇ�ാര��ി� നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാെണ�ം അറിയി�േമാ?

കാ�ഷിേകാ�� വിപണന േമഖലയി� സഹകരണ സംഘ��െട ഇടെപട�

*190.�ീ.ഒ. ആ�. േക�

,, െക.വി.വിജയദാസ്

,, എം. രാജേഗാപാല�

,, �രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ഷിേകാ�� വിപണന േമഖലയി�  സഹകരണ സംഘ��  േനരി�് ഇടെപ�് ന�ായവില

ഉറ�ാ�ാ� േവ� പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) െഫഡേറ�ഡ് സംഘ��  �പീകരി�് സംഘ��െട �ംഖല വഴി കാ�ഷിേകാ����

നിയ�ണമി�ാെത േശഖരി��തി�ം ആവശ�ാ�സരണം വിപണിയി�  ന�ായവില�്

എ�ി��തി�ം ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) �മി പാ��ിെന��് �ഷി�് ത�ാറാ�� ക�ഷക ��ാ�ക��് വാ� ന�കാ�  നിലവി�

പ�തി�േ�ാ; ഇെ��ി� അതി�േവ� നി�േ�ശം ന��േമാ എ�് വ��മാ�േമാ?

േകരള ബാ�് �ട��തി�ളള നടപടിക�

*191.�ീ.െക.എം.മാണി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകരള ബാ�് �ട��തിന് എെ��ാം �ാരംഭ നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് എെ��ി�ം പഠനം നട�ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ��ത പഠനറിേ�ാ��ിെ�

പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) റിസ�വ് ബാ�് നിയമം അ�സരി�് എെ��ാം മാനദ��ളാണ് ഇതിനായി പാലിേ��ത്;

(ഡി) േകരള ബാ�് എ�് നിലവി� വ�െമ�ാണ് ഉേ�ശി��ത്;

(ഇ) േകരള ബാ�് ആരംഭി��തിന് ആവശ�മായ �ലധനം എ�; അത് എവിെടനി�് കെ��ാനാണ്

ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ?
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വിേനാദ സ�ാര േക��ളി� �ര�ാ ആഡി�്

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

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിേനാദ സ�ാര േക��ളി�  ഉപേയാഗി�� േബാ�കളി�  �ര�ാ മാനദ���

ഉറ�വ���തിനായി പരിേശാധനക� നട�ാ�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) വിേനാദ സ�ാര േക��ളി� �ര�ാ ആഡി�് നട��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വ�ാവസായിക വള���് അ��ലമായ സാഹചര�ം ��ി�ാ� നടപടി

*193.�ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

,, െക.സി.േജാസഫ്

,, േറാജി എം. േജാ�

,, സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വ�ാവസായിക വള���് അ��ലമായ സാഹചര�ം ��ി�ാ�  എെ��ാം

നടപടികളാണ് െെകെ�ാ�ി�ളളെത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) നിലവി� ഇതിനായി എ� പ�തികളാണ് നട�ാ�ി വ��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഏെത�ാം �തിയ പ�തികളാണ് ഇതി�േവ�ി ആവി�രി�് നട�ാ�ാ�േ�ശി��െത�്

വിവരി�േമാ?

വിേനാദസ�ാര വികസന പ�തിക�

*194.�ീ.എ. എ�. ഷംസീ�

,, സി. െക. ശശീ��

�ീമതി �. �തിഭ ഹരി

�ീ.എം. �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിേദശ, ആഭ��ര വിേനാദ സ�ാരിക�െട എ�ം വ��ി�ി�് വിേനാദസ�ാര വ�വസായ രംഗ�്

െതാഴിലവസര��  വി�ലെ���ാനായി ആവി�രി�ി�ളള പ�തിക�  എെ�ാെ�യാെണ�്

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) വിേനാദസ�ാര സാധ�ത�ളളത് എ�് നി�യി�ി�� �ല�ളിെല ഗതാഗതം, താമസ സൗകര�ം

�ട�ിയ അടി�ാന സൗകര� വികസന�ിനായി ഉളള പ�തിക� എെ��ാമാണ്;

6 of 14



(സി) വിേനാദസ�ാര േക���  �ര�ിത�ം ��ി�ളള�മാ�ി മാ�ാ�  െച�ി�ളള കാര���

എെ��ാമാണ് എ�് വ��മാ�ാേമാ?

ൈക�റി േമഖല�െട നവീകരണ�ി�ം േ�ാ�ാഹന�ി�മായി പ�തിക�

*195.�ീ.െക.��ിരാമ�

,, സി.���

,, ��ഷ� കട��ി

,, എ�. വിജയ� പി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ൈക�റി േമഖല�െട നവീകരണ�ി�ം േ�ാ�ാഹന�ി�മായി നട�ിലാ��

പ�തിക� എെ��ാമാെണ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ൈക�റി �ണിെയ� േപരി� മി��ണി വ�ാപകമായിരി��ത് തടയാ� ഉ�����് ൈക�റി

മാ��് ഏ�െ���ാ� സാധി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ആഭ��ര വിപണി വി�ലീകരണം സാധ�മാ�ിയ സൗജന� ൈക�റി �ണിേഫാം വിതരണ

പ�തിേയാെടാ�ം കയ�മതി േ�ാ�ാഹന�ി�ം നടപടി എ��േമാ;

(ഡി) അസം�ത വ��ളായ ��, ചായം �ട�ിയവ ന�ായവില�് ലഭ�മാ�ാ�  സംവിധാന�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ?

വ�ാജ ഭാഗ��റി കെ��ാ� നടപടി

*196.േഡാ.എ�. ജയരാജ്

�ീ.േറാഷി അഗ�ി�

,, േമാ�സ് േജാസഫ്

,, സി.എഫ്.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) വ�ാജ ഭാഗ��റി കെ��ാ� സ�ീകരി�ിരി�� നടപടിക� എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന�ിെ� വിവിധഭാഗ�ളി�  ഒേര സീരീസി�  ��കണ�ിന് ന��ക�  ഉളള വ�ാജ

ഭാഗ��റി ഉ�ാ�� സംഭവ��  ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇ�സംബ�ി�് അേന�ഷണം

നട�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഇ�രം പരാതിക� റിേ�ാ��െച�ാ�ം അ�ടിപിശക് എ� കാരണം പറ�് ഒഴിവാ�� സമീപനം

തി��ി, ഇതിെനതിെര ശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�വാ� ത�ാറാ�േമാ;

(ഡി) െപാ�ജന���് വ��മായി മന�ിലാ�ാ�  കഴി�� വിധ�ി�  േലാ�റി ടി��കളി�  ��

പതി�ി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?
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േക� �റിസം മ�ാലയം സം�ാന�് നട�ിലാ�ി വ�� പ�തിക�

*197.�ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി

,, െക.െജ. മാ�ി

,, എസ്.രാേജ��

,, ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം വ��്

മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വിേനാദ സ�ാര േമഖലയി� േക� �റിസം മ�ാലയം ആവി�രി� നട�ിലാ�ി

വ�� പ�തിക� എെതാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) �ധാന തീ��ാടന േക���െട സമ� വികസനം ല��മി�് േക� സ��ാ� നട�ാ�ി വ��

പി��ിേമജ് റി�വേനഷ� ആ�് �ിരിച�� ഓെ�േ�ഷ� ൈ�വ് (PRASAD) �ീമി� ��വാ��

േ��െ� ഉ�െ���ിയി�േ�ാ;

(സി) ��ത �ീം �കാരം ��വാ�� േ�� വികസന�ിനായി എ� �ക�് അ�മതി ലഭി�ി�െ��ം

അതി� എ� �ക അ�വദി�െവ�ം വ��മാ�േമാ?

പാര�േര�തര ഊ�� േ�ാത�ക�െട ഉപ��ത

*198.�ീ.എം.ഉ��

,, ടി. വി. ഇ�ാഹിം

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്

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

(എ) പാര�േര�തര ഊ�� േ�ാത�ക�  പരമാവധി �േയാജനെ����തിന് എെ��ാം

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

(ബി) ��ത �വ��ന�മായി ബ�െ��് ��സ��ാരിെ� നയ�ി� മാ�ം വ���തിന് നടപടിക�

സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) പാര�േര�തര ഊ��േ�ാത�ക�െട ഉപ��ത വ��ി�ി��തിനായി ഏെത�ി�ം വിേദശ

ഏജ�സിക�െട സാേ�തിക സഹായം ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

സ�രി�� �ിേവണി േ�ാ�ക�െട �വർ�നം

*199.�ീ.�രളി െപ�െന�ി

,, െക.വി.അ�� ഖാദ�

�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി

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

8 of 14



വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ാെക മ�ലാടി�ാന�ി� �വ��ി�ി�� സ�രി�� �ിേവണി േ�ാ�ക�െട

�വ��ന�െള സംബ�ി�് �േത�ക അവേലാകനം നട�ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം,  സ�രി�� �ിേവണി േ�ാ�ക�െട

�വ��ന��  കാര��മമാ��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വ��െത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) വാഹന��െട അ����ണിക�ം ഫി�്െനസ് പരിേശാധന�ം ��സ��ാരിെ� കാല�്

സമയബ�ിതമായി നട�ാതി���െകാ��ായ �തിസ�ി പരിഹരി��തിന് എ�

നടപടിയാണ് ൈകെ�ാ�ിരി��െത�് അറിയി�േമാ?

സം�ാന ഭാഗ��റി�െട വിശ�ാസ�ത

*200.�ീ.രാ� എ�ഹാം

,, െജയിംസ് മാത�

,, എം. രാജേഗാപാല�

,, എ�. വിജയ� പി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന ഭാഗ��റി�െട വിശ�ാസ�ത തക��ാ�  ഇതര സം�ാന േലാ�റി മാഫിയ

ആ��ിതമായ നീ�ം നട��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) േകരള ഭാഗ��റി�െട വ�ാജടി��് അ�ടി�് വ�ാപകമായി വിതരണം െച�് ഇവ� ഏജ�മാെര�ം

വി��ന�ാെര�ം കബളി�ി��തായി ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� ഇത് പരിഹരി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഈ ���െള അതിജീവി��തിന് ഏജ�മാ�െട�ം വി��ന�ാ�െട�ം സഹകരണ�ം

പി�ണ�ം ഉറ�വ��വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ചര�് േസവന നി�തി

*201.�ീ.അ�� �കാശ്

,, െക.സി.േജാസഫ്

,, അ�പ് േജ�ബ്

,, വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ചര�് േസവന നി�തി എ�േ��് �ാവ��ികമാ�ം എ�ാണ് കണ�ാ��ത്; ��ത നി�തി

സംവിധാന�ിേല�് സം�ാനെ� നി�തി സംവിധാനം മാ��തിന് ഇതിനകം സ�ീകരി�
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നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) നിലവിെല നി�തി നിര�ം ജി.എസ്.ടി.�ം ത�ി�� വ�ത�ാസം േക�ം െസ�ായി ഈടാ�െമ�

ധാരണ��ായി�േ�ാ; െസ�ിെ� പരമാവധി പരിധി നി�യി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� എ�;

(സി) ബീഡി�് െസ�് �മ�ാ� നി�േ�ശ�േ�ാ; ഇത് സംബ�ി� സം�ാന നിലപാട് എ�ാെണ�്

വ��മാ�േമാ?

പ�ാളി� െപ�ഷ� പ�തി

*202.�ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�

,, എ�. ഷം��ീ�

,, പി.ഉൈബ��

െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ാളി� െപ�ഷ�  പ�തിയി�  സം�ാന ജീവന�ാ�െട അംഗത�ം എ�.എസ്.ഡി.എ�

(നാഷണ�  െസക�രി�ീസ് ഡിേ�ാസി�റി ലിമി�ഡ്)  െസ���  റിേ�ാ��സ് ഏജ�സി�െട

റിേ�ാ��് �കാരം എ�യാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) നിലവി�  െപ�ഷ�  പ�തിയി�  േച�� ജീവന�ാ�െട വിഹിത�ം സ��ാ�

വിഹിത���െ�െട�� നിേ�പ�ിെ� വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഫ�് മാേനജ�മാ�  നിേ�പം നട�� ഗവ�െമ�് െസക�രി�ിക�, േബാ�ക�, ക�നി

െഷയ�ക� �ട�ിയവ�െട േ�ാഫി�് �ാ�ക� പരിേശാധി�ാ� സംവിധാന�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ

?

�തിയ വ�വസായ സംരംഭ�� �ട��തിന് എ�.ഒ.സി ലഭ�മാ�� നടപടി

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് പല വ��ക�െട�ം എ�.ഒ.സി വാ�ി ���ിയ കാല�ി��ി� �തിയ വ�വസായ

സംരംഭ�� ആരംഭി��തിന് സാധി�ി� എ� വ�ത മന�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) �തിയ വ�വസായ സംരംഭകെര ആക�ഷി�ാ� ഒ� �ട�ീഴി� എ�േപാെല ഒ� ഓഫീസ് �ഖാ�ിരം

എ�ാവിധ എ�.ഒ.സി ക�ം എ��ം േവഗം ലഭി��തിനാവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�ാ�

പ�തി�േ�ാ; വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ;

(സി) സിംഗി�  വി�േഡാ �ിയറ�സ് പ�തി ഇേ�ാ�  നട�ിലാ�ി വ��േ�ാ;  വിശദാംശ��

െവളിെ���േമാ?
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വ�വസായ വികസനം

*204.�ീ.പി.വി. അ�വ�

,, എസ്.ശർ�

,, എ. �ദീ��മാ�

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വ�വസായ വികസനം സാധ�മാ��തിനായി സ��ാ� ആവി�രി�ി�ളള അടി�ാന

സൗകര� വികസന പ�തി�െട വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) വ�വസായ ��� വികസന പ�തി വഴി ല��മാ�� േന���ം അതിനായി സ�ീകരി� നടപടിക�ം

എെ��ാമാണ്;

(സി) സംരംഭകത� വികസന�ി�ം േ�ാ�ാഹന�ി�മായി സ��ാ�  നട�� �വ��ന��

എെ��ാമാണ്; വിവിധയിനം സംരംഭ���ാ�ളള വാ�ാ ലഭ�ത അറിയി�ാേമാ?

ൈവദ�തി നിര�് വ��നവ്

*205.�ീ.വി.പി.സജീ��

,, എ.പി. അനി� �മാ�

,, എം. വി�െസ�്

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

(എ) ൈവദ�തി നിര�് വ��ന സംബ�ി�് ൈവദ�തി െറ�േല�റി ക�ീഷെ� തീ�മാന�ിെനതിെര

ആെര�ി�ം േകാടതിെയ സമീപി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ൈവദ�തി നിര�് വ��ന സംബ�ി�് റ�േല�റി ക�ീഷ� ഉ�രവിെ� വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ൈവദ�തി േബാ�ഡ് ലാഭകരമായി �വ��ി�� സാഹചര��ി� സാധാരണ�ാരി� അമിതഭാരം

അടിേ��ി�� ൈവദ�തി ചാ��് വ��നവ് ഏത് സാഹചര��ിലാ��ായെത�്

െവളിെ���േമാ?

െച�കിട-��-ഇട�രം വ�വസായ��െട കാര��മത വർ�ി�ി�ൽ

*206.�ീ.പി.ടി.എ. റഹീം

,, ഇ.പി.ജയരാജ�

,, വി. അ�റഹിമാ�

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

11 of 14



(എ) സം�ാനെ� െച�കിട-��-ഇട�രം വ�വസായ�െള�റി�് െകാ�ിയിെല ഇ��ി���് ഓഫ്

�ാ� എ��ൈ�സസ് ആ�് ഡവല�െമ�് നട�ിയ പഠന റിേ�ാ��് പരിേശാധി�ി�േ�ാ; എ�ി�

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�രം വ�വസായ��െട േശഷി വ��ി�ി��തി�ം കാര��മത ഉറ� വ���തി�ം എെ��ാം

ഇടെപടലാണ് നട�ാ� ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) െപാ�േമഖലാ വ�വസായ �ാപന��െട �വ��ന�� കാര��മമാ��തിന് സ�ീകരി�വ��

നടപടിക� എെ��ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ;

േദശീയ സഹകരണ വികസന േകാ��േറഷെ� സഹായേ�ാെട�� പ�തിക�

*207.െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�

�ീ.എ. �ദീ��മാ�

,, പി. ഉ�ി

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

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയ സഹകരണ വികസന േകാ��േറഷ� (എ�.സി.ഡി.സി) ഏെതാെ� േമഖലകളിെല വികസന

�വ��ന���ാണ് സഹായം ന���െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ിെല�ിയതി�േശഷം ഈ പ�തി �കാരം സം�ാനെ� സഹകരണ

േമഖലയി�  ഏെത�ാം പ�തിക��് അ�മതി ലഭി�ക�ം ഫ�് ലഭി�ക�ം െച�ി�െ��്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സം�ാനെ� കാ�ഷിക േമഖലയി�ം �ാമീണ ഉ�പാദന േമഖലയി�ം ഉപേഭാ� േമഖലയി�ം

സഹായം േനടിെയ��ാനായി സമ��ി�ി�� പ�തിക� ഏെത�ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ?

സാഹസിക വിേനാദ സ�ാരം

*208.�ീ.എസ്.ശർ�

,, സി. െക. ശശീ��

,, െക. ബാ�

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

മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സാഹസിക വിേനാദ സ�ാര�ിെ� സാധ�തക�  ഉേയാഗെ����തിന് എെ��ാം

പ�തികളാണ് നട�ിലാ�ിയി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) സാഹസിക വിേനാദ സ�ാര�ിന് അ�േയാജ�മായ േകരള�ിെ� ���തി പരമാവധി

ഉപേയാഗെ���ി ��ത േമഖല വികസി�ി��തിനായി േകരള അഡ��� �റിസം െ�ാേമാഷ�
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െസാൈസ�ി �വ��നം ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(സി) എ�ിൽ ��ത െസാൈസ�ി നട�ിലാ�ി വ�� �ധാന �വ��ന��  ഏെതാെ�െയ�്

വിശദമാ�േമാ?

അനധി�ത�ം അനിയ�ിത�മായ പാറഖനനം

*209.�ീ.സ�ി േജാസഫ്

,, ഷാഫി പറ�ി�

,, എ�േദാസ് ���ി�ി

,, അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അനധി�ത�ം അനിയ�ിത�മായ പാറഖനനം സം�ാന�് വ�ാപകമായി നട��ത്

��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ാ ക�ാറിക��ം പരി�ിതി ആഘാതപഠനം േവണെമ� ��ീംേകാടതി വിധി സം�ാന�്

നട�ിലാ��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്; വിശദീകരി�േമാ;

(സി) ഖനന മാഫിയ -ഉേദ�ാഗ� ബ��ി� അടി�ാന�ി� നട�� അനിയ�ിതമായ പാറഖനനം

സം�ാന�ിെ� �സ�ഭാവെ��ം പരി�ിതിെയ�ം സാരമായി ബാധി�െമ�തിനാ�

ഇ�ാര��ി� ക�ശനനിയ�ണ�� െകാ�വ�േമാ; വ��മാ�േമാ?

േക�ാവി�ത പ�തിക�

*210.�ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ്

,, �ി.വി.രാേജഷ്

,, ഐ.ബി. സതീഷ്

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിലവി��ായി�� അ�പ�ിയാറ് േക�ാവി�ത പ�തിക� ര�് ഐ�ിക പ�തിക� ഉ�െ�െട

ഇ�പ�ിെയ�് എ�മാ�ി ���ിയ േക� സ��ാ� നടപടി, ഇ�ര�ിൽ ഒഴിവാ�ിയ ��ധാന

പ�തിക�െട സം�ാനതല നട�ി�ിെന എ�െന ബാധി�ാനിട��്;

(ബി) ഒഴിവാ�െ�� പ�തികളി� �ഖ�മായവ ഏെതാെ�െയ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) േക�ാവി�ത പ�തിക�െട ഫ�ിംഗ് രീതിയി�  ഏത് തര�ി�� മാ��ളാണ്

വ��ിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?
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േകരള നിയമസഭാ െസ�േ�റിയ�് , വി. െക. ബാ��കാശ്,

തി�വന��രം, െസ��റി,

25-04-2017

�േ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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