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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�ി

അ��േദശീയ നിലവാര�ി� കായികതാര�െള വള��ിെയ���തി�� �വ��ന��

*181. �ീ.െക. ബാ�

,, എ. എ�. ഷംസീ�

,, ��ഷ� കട��ി

,, �രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ��േദശീയ നിലവാര�ി�  കായികതാര�െള വള��ിെയ��ക എ� ഉേ�ശ�േ�ാെട

നട�ിയ �വ��ന�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) േ�ാ��സ്, െഗയിംസ് ഇന�ി� മിക� െതളിയി��വെര സ��ാ� സ��ീസി� നിയമി�ാ�

നടപടി��ാ�േമാ;

(സി) േ�ാ��സി� മിക� െതളിയി��വ��് ന�കി വ�� േ�സ് മാ��് നി��ലാ�ാ� ഉളള

നീ�ം അവസാനി�ി�ാ� ഇടെപ�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) സം�ാന സ��ാരിെ� ഇടെപട� ഉ�ായി�ം േകരള�ിെ� അഭിമാനതാരമായ പി.�. ചി�െയ

േലാക മ�ര�ി�  പെ���ി�ാതി��തിെ� പ�ാ�ല�ി�  കായികരംഗെ�

സംഘടനക�െട �വ��നം അവേലാകനം നട�ാ� േക� സ��ാരിേനാട് ആവശ�െ��േമാ

എ�റിയി�ാേമാ?

കയ� േമഖല�െട �നഃസംഘടന

*182. �ീ.തി�വ�� രാധാ���

,, അ�പ് േജ�ബ്
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,, സ�ി േജാസഫ്

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നാഷണ�  േകാ-ഓ�േറ�ീവ് െഡവല�െമ�് േകാ��േറഷന് കയ�  സംഘ��െട

ആ�നികവ��രണം സംബ�ി�് ഏെത�ി�ം പ�തി സമ��ി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) കയ� േമഖലെയ �നഃസംഘടി�ി��തിന് എെ�ാെ� പ�തികളാണ് ആവി�രി�ി��ത്;

(സി) കയ� േമഖലെയ ഉ��� ൈവവിധ�വ��രണ�ിേല�് മാ�� നടപടി ഏത് ഘ��ിലാണ്;

(ഡി) ഇ�ഴി� ഓണ�ാല�് കയ������െട റിേബ�് വി��നയി�െട എ� �പ�െട വി��ന

നട�െവ�് അറിയി�േമാ?

ൈഹഡ� �റിസം െസ��ക�

*183. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം

െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��

�ീ.പി.െക.ബഷീ�

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

(എ) സം�ാനെ� ൈഹഡ�  �റിസം െസ��കെള ൈവദ�തി േബാ�ഡിെ� സ�ിഡിയറി

ക�നിയാ�ാ� തത��ി� തീ�മാനം ൈകെ�ാ�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�ാര��ി�  �റിസം വ��മായി �ടിയാേലാചി�് ധാരണ��ാ�ിയി�േ�ാ എ�്

വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇ�ാര��ി�� �ാേയാഗിക ��ി��കെള�റി�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ എ�റിയി�േമാ?

തി�വിതാം�� േദവസ�ം േബാ�ഡിെല �മേ��ക�

*184. �ീ.െക. െക. രാമച�� നായ�

,, ബി.സത��

,, എം. �േകഷ്

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

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഏ��ം വലിയ അഴിമതി േദവസ�ം േബാ��കളിലാെണ� േകാടതി നിരീ�ണ�ിെ�

അടി�ാന�ി�, തി�വിതാം��  േദവസ�ം േബാ�ഡി�  വ�ാപകമായ േതാതി�  ഉെ��

പറയെ��� അഴിമതികെള�റി�് അേന�ഷി�ാ�  േവ� ഇടെപട�  നട�േമാ;  �ലം

മാ��ിന് വ�ാപകമായ േകാഴയിടപാട് നട��െവ� വാ���െട അടി�ാന�ി�

പരിേശാധന നട�േമാ;

(ബി) ശബരിമല ��കേലല�ിെല �മേ��കെള�റി�് �ഡീഷ��  ക�ീഷ�  നട�ിയ

അേന�ഷണ�ിെ� റിേ�ാ��് സമ��ി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇതിെല �ധാന കെ���ക�
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െവളിെ���ാേമാ;

(സി) േദവസ�ം േബാ�ഡിെല അഴിമതി�െട�ം �ീ പ�നാഭസ�ാമി േ���ി�  നി�ം എ���ി

എ�പ�ിയാറ് കിേലാ സ���ം കാണാതാെയ�് അമി�സ് ക�റി റിേ�ാ��് െച�െത�

വാ���െട�ം അടി�ാന�ി�  �ധാന േ���ളിെല �ര� വ��ി�ി�ാ�

നടപടിെയ��േമാ?

സഹകരണ േമഖലയി� െതാഴി� വികസന പ�തിക�

*185. �ീ.എം. നൗഷാദ്

,, രാ� എ�ഹാം

,, േജാ�ജ് എം. േതാമസ്

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

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�ഷ�ി�  ഇ�പതിനായിരം െതാഴിലവസര��  ലഭ�മാ�ാ�� ല��േ�ാെട സഹകരണ

േമഖലയി� ആവി�രി�ി�� െതാഴി� വികസന പ�തിക� ഏെത�ാമാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�ിെ� വികസന താ�ര��ിന് �േയാജന�ദമാ�� തര�ി�  േകരള ബാ�്

�പീകരി�ാ�� ക�� പരിപാടി�െട �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;

(സി) സം�ാന കാ�ഷിക �ാമ വികസന ബാ�ിന്  500  േകാടി �പ�െട സ��ാ�  ഗ�ാര�ി

അധികമായി അ�വദി��വഴി �തീ�ി�� േന�ം എെ��ാമാെണ�് അറിയി�േമാ?

കായിക�മതാ മിഷ�

*186. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി

,, െക.എം.ഷാജി

,, എ�. ഷം��ീ�

,, പി.ബി. അ�� റ�ാ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് കായിക�മതാ മിഷ� �ട�ാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിെ� �വ��നം എ�േ��് ആരംഭി�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇതിെ� ഉേ�ശ�ല���� വിശദീകരി�ാേമാ?

െക.എസ്.എഫ്.ഇ. നവീകരണ�ിനായി പ�തി

*187. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ്

,, െജയിംസ് മാത�

,, എം. സ�രാജ്

,, െക.വി.അ�� ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി
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സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബി�െട �ഖ�ധനസമാഹരണ േ�ാത�ായി വിഭാവനം െച�ി�� െക.എസ്.എഫ്.ഇ.

�വാസി ചി�ി ആരംഭി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ നിലവിെല �ിതി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �വാസി ചി�ി ആക�ഷകമാ��തി�ം നിേ�പ�ിന് �ര�ിതത�ം ഉറ�ാ��തി�മായി

സ�ീകരി�ി�ളള നടപടിക� അറിയി�ാേമാ;

(സി) െക.എസ്.എഫ്.ഇ.�െട നവീകരണ�ി�ം വി�ലീകരണ�ി�മായി ആവി�രി�ി�ളള പ�തിക�

വിശദമാ�ാേമാ?

കി�ബി വഴി അംഗീകാരം ന�കിയ പ�തിക�

*188. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ്

,, െക.�േരഷ് ���്

,, െക. ആ�സല�

,, വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബി വഴി നാളി�വെര അംഗീകാരം ന�കിയ പ�തികളി� പണി ആരംഭി�വ ഏെത�ാമാണ്;

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ബജ�് �സംഗ�ി�  പരാമ�ശി�ി���ം അ�ാ��മായ പ�തിക�െട ഭരണാ�മതി�ം

�ട�നടപടിക�ം എെ��ാമാണ്;

(സി) പ�തി നി��ഹണ ഘ��ി�, പണി നട�� �റ�് പണം ന���തി�� കി�ബി�െട

�ലധന�ിതി�ം ധനസമാഹരണ മാ����ം അറിയി�ാേമാ?

സഹകരണ േമഖലയിെല �തിസ�ികൾ

*189. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല സഹകരണ േമഖല നിലവിൽ േനരി�� �തിസ�ിക�  എെ��ാം;

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െച� െതാഴിലാളി സഹകരണ സംഘ�ിെ� നിലവിെല അവ� എ�ാെണ�്

െവളിെ���ാേമാ?

കയ�മതി േമഖല�� ആ��ല���

*190. �ീ.���ര ര�ാകര�

,, ജി.എസ്.ജയലാ�

,, ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

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

(എ) കയ�മതി േമഖലെയ ജി.എസ്.ടി.യി� നി�് ഒഴിവാ�ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) എ�ി� ��ത തീ�മാനം സം�ാന�ിന് �ണകരമാ�േമാ എ� വിശദമാ�േമാ;

(സി) കയ�മതി േമഖല�് മെ�െ�ാെ� ആ��ല��ളാണ് സ��ാ� ന���െത�റിയി�േമാ?

ആ�നിക വ�വസായ രംഗേ��് സ�കാര� �ലധനം

*191. �ീ.െക.ഡി. �േസന�

,, എ. �ദീ��മാ�

,, �. ആ�. �ദീപ്

,, ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിെ� െപാ�വള��െയ ത�രിതെ����തിനായി, പരി�ിതി�ം െതാഴിലാളിക�െട

അവകാശ�ം സംര�ി�െകാ�് ആ�നിക വ�വസായ രംഗേ��് സ�കാര� �ലധനെ�

ആക�ഷി�ാനായി ആവി�രി�ി�� പ�തിക� എെ��ാമാണ്;

(ബി) പ�ാ�ല സൗകര� വികസന�ി�ം സംരംഭകത� വികസന�ി�മായി എെ�ാെ�

�വ��ന�� നട�ിയി��്;

(സി) 17500  െച�കിട സംരംഭ��  ആരംഭി��തിന് ഉത�� �വ��ന��  നട�െമ�

�ഖ�ാപന�ിെ� അടി�ാന�ി� െച� കാര��� അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) െകാ�ി - പാല�ാട് വ�വസായ ഇടനാഴി പ�തി�െട �േരാഗതി അറിയി�േമാ?

േസാളാ� ൈവദ�തി ഉ�ാദനം വ��ി�ി�ാ� പ�തി

*192. േഡാ.എം. െക. �നീ�

�ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�

,, എ�. ഷം��ീ�

,, പി.ബി. അ�� റ�ാ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈവദ�തി ഉ�ാദനം വ��ി�ി��തിെ� ഭാഗമായി േസാളാ� ൈവദ�തി ��തലായി ഉ�ാദി�ി�ാ�

നട�ിലാ�� പ�തി�െട വിശദവിവരം ന�ാേമാ;

(ബി) ഈ പ�തി�െട നി��ഹണ ഏജ�സി ഏതാണ്;

(സി) ��ത പ�തി �കാരം ഏെത�ി�ം വിഭാഗ�ിന് േസാളാ� ൈവദ�ത ഉ�ാദന ഉപകരണ��

�ാപി��ത് നി�ബ�മാ�ിയി�േ�ാ;

(ഡി) ഇെ��ി�  േസാളാ�  ൈവദ�തി ഉ�ാദനം വ��ി�ി��തിെ� ഭാഗമായി അ�� ല�ം

�പയിലധികം െചല� െച� നി��ി�� വീ�ക��ം �ാ�ക��ം വ�വസായ വാണിജ�

�ാപന���ം േസാളാ� ൈവദ�ത ഉ�ാദന ഉപകരണ�� നി�ബ�മാ�ി ച��ളി� മാ�ം
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വ��േമാ എ�് െവളിെ���ാേമാ?

ജനറ� ഒ�ിേഗഷ� േബാ�് �േഖന�� കടെമ��്

*193. �ീ.പാറ�� അ��

,, എം.ഉ��

,, എ� .എ.െന�ി��്

,, പി.െക.അ� റ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജനറ�  ഒ�ിേഗഷ�  േബാ�് �േഖന�� കടെമ��ി�  പാലിേ�� തത���

എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം ��ത േബാ�് �േഖന എ� �ക കടെമ�� എ�ം

തിരി�െകാ�േ�� ൈടം െഷഡ�� എ�കാരമാെണ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത ഫ�ിെ� വിനിേയാഗ�മം വിശദമാ�േമാ?

ൈക�റി രംഗം സംര�ി�ാനായി നട�ിയ �വ��ന��

*194. �ീ.െക. ദാസ�

,, െക.��ിരാമ�

,, സി.���

,, െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഏെറ�ാലമായി �തിസ�ിയിലായി�� ൈക�റി രംഗെ� പര�രാഗത െതാഴിലാളികെള

സംര�ി�ാനായി ഈ സ��ാ�  ൈക�റി േമഖലയി�  നട�ിയ �വ��ന��

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) പര�രാഗത െതാഴിലാളിക��് ഉപജീവനം ഉറ�ാ��തിേനാെടാ�ം ൈകേവല�െട മഹത�ം

��ിക��് മന�ിലാ�ാ� �ടി ഉപകരി�� സൗജന� ൈക�റി �ണിേഫാം വിതരണം പ�തി,

ൈക�റി േമഖലയി��ാ�ിയ വികസനം അറിയി�ാേമാ;  ആവശ��ിന് �ണിേഫാം �ണി

ലഭ�മാ�ാ�  സാധി�ംവിധം വി�ലീകരണ�ിന് എെ�ാെ� പ�തികളാണ് ഉ�ത്;

ൈക�റിെയ� വ�ാേജന മി��ണി വി�ഴി�ാതിരി�ാനായി ഏ�െ���ിയി�� �മീകരണം

അറിയി�ാേമാ;

(സി) ൈക�റി സംഘ��െട ആ�നികവ�കരണം,  �ല�വ��ിത ഉ����െട നി��ാണം,

കയ�മതി േ�ാ�ാഹനം,  ൈക�റി വ���െട �ചരണം �ട�ിയ �വ��ന��

കാര��മമാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ എ�് െവളിെ���ാേമാ?

ഖാദി േമഖല�െട �ന��ാരണം
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*195. �ീ.��ഷ� കട��ി

,, െജയിംസ് മാത�

,, സി.െക. ഹരീ��

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഖാദി േമഖലെയ �ന��രി��തിന് എെ��ാം പ�തികളാണ് ��തായി ആവി�രി�ി�ളളത്;

(ബി) ഇതിെ� ഭാഗമായി �തിയ ഖാദി ഉ��ാദന േക���  ആരംഭി�ി�േ�ാ;  എ�ി�

എവിെടെയ�ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഖാദി െതാഴിലാളിക��് മിനിമം േവതനം ഉറ� വ���തിനായി  'വ�മാന താ�� പ�തി  '

നട�ാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) അവ�െട മിനിമം േവതനം പരി�രി��തി�ളള നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  വിശദാംശം

ന��േമാ?

'ബിസിനസ് � ബിസിനസ് ' മീ�്

*196. �ീ.ബി.സത��

,, െക. െക. രാമച�� നായ�

,, �രളി െപ�െന�ി

,, എ. �ദീ��മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം സം�ാനെ� െച�കിട വ�വസായ സംരംഭക�െട

ഉ�മന�ിനായി നട�ിലാ�ിയ പ�തിക� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�ിെ� വ�ാവസായിക ഉ��ാദന�മത �ദ�ശി�ി��തി�ം ഉ���െള

വിപണിയിൽ അവതരി�ി��തി�ം നിേ�പകരി� താ�പര�ം ��ി��തി�മായി 'ബിസിനസ്

� ബിസിനസ്' മീ�് സംഘടി�ി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ��ത േമള�െട േ�ഡ് പാ��്ണ�  ആരാെണ�ം ഏെത�ാം േമഖലകളി�� ഉ���ളാണ്

ഇവിെട �ദ�ശി�ി�െ��െത�ം വ��മാ�ാേമാ?

േകരളാ ൈമന� മിനറ� ക�സഷ� ച���െട േഭദഗതി

*197. �ീ.സി. ദിവാകര�

,, ചി�യം േഗാപ�മാ�

,, �ഹ�ദ് �ഹസി� പി.

,, െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) െച�കിട ധാ���െട നിയ�ണ�ം വികസന�ം സംബ�ി� 2015 െല േകരളാ ൈമന� മിനറ�

ക�സഷ�  ച��ളി�  േഭദഗതി വ��ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  എെ�ാെ�െയ�്

െവളിെ���േമാ;

(ബി) ക�ാറിക�െട �രപരിധി േക�സ��ാ�  �റെ��വി� ച��ളിെലേ�ാെല  50  മീ�റായി

���ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

�സരണ�ംഖല�െട ആ�നികവ��രണം

*198. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി

�ീ.ആ�ണി േജാ�

െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�

�ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഉപേഭാ�േസവനം െമ�െ����തിന് െക.എസ്.ഇ.ബി.  ��തായി

ഏ�െ���ിയി�� �മീകരണ�� അറിയി�േമാ;

(ബി) �സരണേശഷി വ��ി�ി��തിനായി ��  എ�.ഡി.എഫ്.  സ��ാ�  �ട�ിവ��ം കഴി�

സ��ാരിെ� കാല�് �ട�ിേ�ായ�മായ തി�െന�േവലി-എടമ�-െകാ�ി-മാട��റ

�സരണ ൈലനിെ� പണി �നരാരംഭി�ാ� സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� അറിയി�േമാ;

(സി) �സരണ�ംഖല ആ�നികവ��രി�് �സരണേശഷി ഇര�ിയായി വ��ി�ി��തിന്

ല��മാ�ി�� �ാ���ിഡ് 2.0 പ�തി�െട വിശദാംശം ന��േമാ; പ�തി�െട �േരാഗതി

അറിയി�േമാ?

വ�വസായ വികസന�ി� �വാസിക�െട പ�ാളി�ം

*199. �ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്

,, സി.മ��ി

,, പി.ഉൈബ��

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

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിെ� വ�വസായ വികസന�ി�  �വാസികെള പ�ാളികളാ�� കാര�ം

പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ാര��ി�  ഏെത�ി�ം �വാസി സംഘടനക�മായി ധാരണാപ��ി�  ഒ�വ�ി�േ�ാ;

വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(സി) സം�ാന�ിെ� സ�ദ് വ�വ�െയ പരിേപാഷി�ി��തിന് �വാസിനിേ�പം ഇതിേനാടകം

സ�ീകരി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?
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കയ�േമഖല�െട സമ�വികസന�ിന് പ�തിക�

*200. �ീ.െക.��ിരാമ�

,, എം. നൗഷാദ്

�ീമതി.വീണാ േജാ��്

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �തിസ�ിയിലായി�� കയ�േമഖല�െട സമ�വികസന�ിന് ഈ സ��ാ�  എെ��ാം

പ�തികളാണ് ആവി�രി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ േമഖലയിെല പര�രാഗത െതാഴിലാളികെള സംര�ി�ാ� പര�രാഗത കയ������െട

സ��� സംഭരണ പരിപാടി സംഘടി�ി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ചകിരി ഉ��ാദനം വ��ി�ി��തിനായി �തിയ ഡിൈഫബറിംഗ് മി�ക�

ആരംഭി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം കയ�, കയ������  എ�ിവ�െട

സംഭരണ�ി� എ� ശതമാനം വള�� ഉ�ായി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

വ�ാപാരികൾ പിരിെ���� ജി.എസ്.ടി �ക

*201. �ീ.േകാ�� ��േമാ�

,, െക. �����ി

,, എ. െക. ശശീ��

,, െക.ബി.ഗേണഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സം�ാനെ� വ�ാപാരികൾ പിരിെ���� ജി.എസ്.ടി �ക �ത�മായി അട��േ�ാ എ�്

പരിേശാധി��തി�ളള സംവിധാനം നിലവി�േ�ാ;  �ക അട��തി�  വീ�വ���തായി

സർ�ാരിെ� ��യിൽെ��ി�േ�ാ;  വീ�വ���വർെ�തിെര പിഴ�മ�ാ�ളള അധികാരം

േക� സർ�ാരിനാേണാ സം�ാന സർ�ാരിനാേണാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

വിേനാദ സ�ാര വികസന േകാ��േറഷെ�റ നവീകരണം

*202. �ീ.ജി.എസ്.ജയലാ�

�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

�ീ.െക. രാജ�

�ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) വിേനാദ സ�ാര വികസന േകാ��േറഷ� നവീകരി�ാ� ഉേ�ശ��േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) എ�ി� ഏെതാെ� േമഖലകളിലാണ് നവീകരണം നട�ാ�കെയ�റിയി�േമാ;

(സി) െക.ടി.ഡി.സി.�െട ഹൗസ് േബാ�് സ��ീസ് �നരാരംഭി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

ഇേ�ാ �റിസം �വ��ന�� വി�ലീകരി��തിന് നടപടി

T *203.�ീ.എസ്.രാേജ��

,, എ. എ�. ഷംസീ�

,, േജാ� െഫ�ണാ�സ്

,, ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വനേമഖലയിെല ഇേ�ാ �റിസം �വ��ന�� ��ത� വി�ലീകരി��തിനായി

എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(ബി) ഇതിെ� ഭാഗമായി �വാ���് �േത�ക പരിശീലനം ന�കിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) �േദശവാസികളായ ജന��െട സഹായ സഹകരണേ�ാെട�� ഇേ�ാ �റിസം പ�തിക��്

ഊ�� ന�കാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) വനാ�ിത സ�ഹ�ി�  നി�� �വാ���് ഇേ�ാ �റിസം ൈഗ�കളായി പരിശീലനം

ന�കിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഇ) ഇേ�ാ �റിസം �േദശ�� േക�ീകരി�് പരി�ിതി വിദ�ാഭ�ാസം ഊ��ിതമാ��തിനായി വനം

വ��ിെ� അധീനതയി�� െതരെ��� �േദശ�ളി� സ��ശക��ായി ��ത� താമസ

സൗകര�ം ഒ���തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

കാർഷികേമഖലയി� ജി.എസ്.ടി�െട �ത�ാഘാതം

*204. �ീ.െക.ബി.ഗേണഷ് �മാ�

,, െക. �����ി

,, സി.െക.നാ�

,, േകാ�� ��േമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജി.എസ്.ടി�െട പ�ാ�ല�ിൽ കർഷകർ�ം കാർഷികേമഖലയി�ം �തീ�ി�� േന���ം

േകാ���ം വിശദീകരി�ാേമാ; ജി.എസ്.ടി.യി�െട കാർഷികേമഖലയിൽ �തിവർഷം എ� േകാടി

�പ�െട വ�മാനമാണ് േക��ിൽ നി�ം �തീ�ി��ത്;

(ബി) സം�ാന�് ഏെത�ാം െസ�ക�ം സർചാ��ക�മാണ് നിലവി�ളളെത�് അറിയി�ാേമാ?

സം�ാന�ിെ� സാ��ിക വള��
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*205. �ീ.എ.എം. ആരിഫ്

,, സി.െക. ഹരീ��

,, പി.ടി.എ. റഹീം

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

ന��േമാ:

(എ) �� സ��ാരിെ� കാല��ായതായി ആേ�പ�� സാ��ിക അരാജകത�ം വികസനെ�

അസാധ�മാ�ിയി�െ��ി�  ആയതി�  നി�് സം�ാനെ� കരകയ�ാനായി സ��ാ�

നട�ിയ ഇടെപട�ക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) സാ��ിക ��ിരതയിേല�് സം�ാന സ�ദ് വ�വ�െയ നയി��തിനിെട േക�

സ��ാ�  �ഖ�ാപി� േനാ� നിേരാധനം വികസനെ� എ�മാ�ം �തി�ലമായി ബാധിെ��്

വിലയി��ിയി�േ�ാ;  അ� പരിഹരി�ാനായി േക� സ��ാ�  ഏെത�ി�ം തര�ി�ളള

സഹായം ന�കിേയാ;

(സി) ഇൗ സാഹചര��ി� സം�ാന�ിെ� നി�തി നി��യാധികാരം േചാ��ി�ള�ക�ം െച�കിട

വ�വസായ�െള�ം െച�കിട വ�ാപാരികെള�ം ഉപേഭാ�ാ�െള�ം �തി�ലമായി ബാധി�ക�ം

െച� ജി.എസ്.ടി.  സാ��ിക വള��െയ �തി�ലമായി ബാധി�ാനിട�േ�ാ എ�്

െവളിെ���ാേമാ?

േലാ�റി വ��് പരി�രി��തിന് നടപടി

*206. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ്

,, സി. െക. ശശീ��

,, ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േലാ�റി വ��് കാേലാചിതമായി പരി�രി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) േലാ�റി ടി��ക�െട അ�ടി നവീകരി�ക�ം �ര�ാ �മീകരണ��  വ��ി�ി�ക�ം

െച�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ടി��ക�െട വില �റ�ം സ�ാന��  വ��ി�ി�ം സം�ാന ഭാഗ��റി ��ത�

ആക�ഷകമാ�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇതിെ� ഫലമായി വി�വരവി�  ഗണ�മായ വർ�നവ്

ഉ�ായി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) ഇതര സം�ാന േലാ�റിക� ഉയ��� ഭീഷണി മറികട��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ?

ൈജവവ�വ��് േകാ���ാ�� ഖനന വ�വ�ക�

*207. �ീ.അനി� അ�ര

,, പി.ടി. േതാമസ്
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,, െക.�രളീധര�

,, ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാറഖനന�ിന് നിലവി�� വ�വ�ക�  ���ി സ��ാ�  �റ�ിറ�ിയ ഉ�രവിെല

വ�വ�കൾ സം�ാന�ിെ� ൈജവവ�വ��് സാരമായ േകാ���ാ��തിന്

വഴിെതളി�െമ� ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) നിലവി�� നിയമ�ി� ഇളവ് അ�വദി��തിന് ��് പാരി�ിതിക വിദ��െട അഭി�ായം

ആരാ�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� എ�െകാ�് എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) ���ിയ ഉ�രവിെനതിെര എതിരഭി�ായം ഉയർ�വ� സാഹചര��ിൽ ഉ�രവ്

മരവി�ി�വാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) അ�് െഹ�റി�  താെഴ�� ക�ാറിക��് അ�മതി ന���തി�� അവകാശം

സം�ാനതല അേതാറി�ിയി�  നി�ം ജി�ാ പരി�ിതി നി��യ അേതാറി�ി�്

ൈകമാറിയി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇ�കാര�� തീ�മാനം എ��വാ��ായ കാരണെമ�ാണ് എ�്

െവളിെ���ാേമാ?

പാഠ�പ�തിയി� േ�ാർ�സ് ഉ�െ����തി�� നടപടി

*208. �ീ.എം. �േകഷ്

,, കാരാ�് റസാഖ്

,, എ. എ�. ഷംസീ�

,, െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് പാഠ�പ�തിയി� േ�ാർ�സ് ഉ�െ����തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിെ� ഭാഗമായി ��കളി�  എെ��ാം ഭൗതിക സാഹചര���  ഒ��വാനാണ്

ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) എ�ാ പ �ായ�കളി�ം ഒ� കളി�ളം എ� പ�തി നട�ാ��തിനായി എെ��ാം നടപടിക�

സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) എ�ാ ജി�കളി�ം ഓേരാ മ��ി പ��സ് ഇ�േഡാ�  േ�ഡിയ��  നി��ി�� പ�തി

ആവി�രി�ാ�േ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

റ��തടി�് ചര�േസവന നി�തി

*209. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ്

,, േറാഷി അഗ�ി�

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

മ�പടി ന��േമാ:

12 of 13



(എ) റ��തടി�് ചര�േസവന നി�തി �മ��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  എ�ിൽ എ�

ശതമാനമാണ് �മ��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) റ�� വിലയിടിവി� ക�െ��� ക�ഷക��് ��ത� ��ി���ാ�� ചര�േസവന നി�തി

ഒഴിവാ��തിന് േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ൈക�റി, ഖാദി െതാഴിലാളിക�െട േ�മം

*210. �ീ.പി.െജ.േജാസഫ്

േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈക�റി,  ഖാദി െതാഴിലാളിക��് േവ�ി ഈ സ��ാ� എെ��ാം �തിയ പ�തികളാണ്

ആവി�രി�് നട�ിലാ�ിയെത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ േമഖലയി� �� സ��ാരിെ� കാല��ായി��തിെന�ാ� ഉ�ാദനം ഈ സ��ാരിെ�

കാല�് ഉ�ായി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത േമഖലയി�  പണിെയ��� െതാഴിലാളിക�െട േ�മ�ിനായി �തിയ പ�തിക�

�ഖ�ാപി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?

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

തി�വന��രം, െസ��റി,

08-08-2017

�േ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)].

"T" ഇ�േ��് മാ�ിവ� േചാദ�െ� �ചി�ി��.
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