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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�ി

നി��ാണ വ���െട അഭാവം �ല�� �തിസ�ി

*331.�ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി

,, എസ്.രാേജ��

,, രാ� എ�ഹാം

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നി��ാണ വ���െട അഭാവം �ലം െക�ിട, േറാഡ് നി��ാണ േമഖല േനരി��

�തിസ�ി പരിഹരി�ാനായി സ�ികരി�വ�� നടപടിക� എെ��് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) െച�കിട ക�ാറിക��ം പാരി�ിതിക അ�മതി േവണെമ� നിബ�ന�ം മണ� വാ��തി�

ഏ�െ���ിയി�� നിയ�ണ��ം �ലം ഉ�ായ �ാമം േനരിടാ� എ�് പ�തിയാ��ത്;

സിമ�് വ�വസായിക� നട�� �ഷണം അവസാനി�ി�ാ� നടപടിെയ��ി�േ�ാ;

(സി) ഇ�ിക,  ഓട് നി��ാണ വ�വസായ��  �വ��നം അവസാനി�ിേ��തായി വ��

സാഹചര�ം പരിഹരി�ാ� എ�് മാ��മാണ് ആേലാചി��ത്; വ��മാ�ാേമാ?

ഓഡി�് ക�ീഷ� �പീകരണം

*332.�ീ.എം.ഉ��

േഡാ.എം. െക. �നീ�

�ീ.പി.െക.ബഷീ�

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

മ�പടി ന��േമാ:



(എ) സം�ാന�് ഓഡി�് ക�ീഷ�  �പീകരി��തി�� നടപടിക�  ഏ� ഘ��ിലാണ്;

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ബജ�ി�  �ഖ�ാപി�ി�� ഓഡി�് ക�ീഷ�  �പീകരി��തിനായി സാധ�താപഠനം

നട�ിയി�േ�ാ; എ�ി� റിേ�ാ��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഏെത�ാം �ാപന�െള ഓഡി�് ക�ീഷെ� പരിധിയി� ഉ�െ���െമ�് െവളിെ���േമാ?

പര�രാഗത വ�വസായ�� േനരി�� �തിസ�ി

*333.�ീ.�രളി െപ�െന�ി

,, സി.���

,, ഒ. ആ�. േക�

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ��ാനശ�ി മാ�ം ൈക�തലാ�ി ധാരാളം േപ�  െതാഴിലിേല�െ��ിരി�� വിവിധ

പര�രാഗത വ�വസായ��  േനരി�� �തിസ�ി പരിേശാധനാവിേധയമാ�ിയി�േ�ാ;

വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഖാദി,  ൈക�റി,  ഈ�,  �ള,  പന�്,  ബീഡി �ട�ിയ േമഖലകളി�  പണിെയ���വ��ം

ൈകേവല�ാ��ം ��മായ �തിഫലം മാ�ം ലഭി�� �ിതി പരിഹരി�ാനായി എെ��ാം

പ�തിക� ആവി�രി�ി��്;

(സി) ഈ രംഗ�് ആ�നികവ��രണ�ി�ം വിപണി വി�ലീകരണ�ി�ം നട�� ഇടെപട�ക�

എെ��ാെമ�് അറിയി�ാേമാ?

സഹകരണ നയം

*334.�ീ.പി.ടി.എ. റഹീം

�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി

�ീ.ആ�. രാേജഷ്

,, െജയിംസ് മാത� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അംഗ���് േന���ാ��േതാെടാ�ം �ാേദശിക സാ��ിക വികസന�ം അ�വഴി

സ�ഹ�ിെ� സമ�മായ �േരാഗതി�ം ല��മാ�ി കരട് സഹകരണനയ�ി�  എെ��ാം

നി�േ�ശ�ളാണ് ഉ�െത�് അറിയി�േമാ;

(ബി) �ാമ സ�ദ് വ�വ��െട അടി�റയായ കാ�ഷിക േമഖല�െട �േരാഗതി ല��മാ�ി,

നിലവി� പ�് ശതമാനം മാ��� കാ�ഷിക വാ��െട പ�് വ��ി�ി�ാ� ല��മി��േ�ാ;

വിശദാംശം ന��േമാ:

(സി) െച�കിട സംരംഭ�� വഴി�ം കാ�ഷിേകാ����െട �ല�വ��നവി�� സംരംഭ�� വഴി�ം



��ബല വിഭാഗ��െട ഉ�മന�ിനായി േന�ത�ം ന���തിന് സഹകരണ �ാപന�െള

�ാ�മാ�ാ� േവ� ഇടെപട� ഉ�ാ�േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

േവന��ാലെ� വ��ി� ൈവദ�തി ഉപേഭാഗം

*335.�ീമതി സി.െക. ആശ

�ീ.���ര ര�ാകര�

,, ഇ.െക.വിജയ�

,, ഇ.ടി. ൈടസ� മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഈ േവന��ാലെ� വ��ി� ൈവദ�തി ഉപേഭാഗം േനരി��തിന് ആവശ�മായ

�മീകരണ�� നട�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത കാലയളവി�  ൈവദ�തി നി��ാണ�ിന് ആവശ�മായ ജലം ഡാ�കളി�

ലഭ�മാേണാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) േകരളം ഈ കാലയളവിേല�ാവശ�മായ അധിക ൈവദ�തി സമാഹരി��തിന് ദീ�ഘകാല

ൈവദ�തി കരാ�കളി� ഏ�െ��ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) അതത് സമയെ� ൈവദ�തി ആവശ�കത നിറേവ��തിനായി ൈവദ�തി വാ��തിെ�

��ഗണനാ�മം ഏ��ം ���ിയ നിര�ി� ലഭ�മാ��ത് ആദ�ം വാ�� തര�ിലാേണാെയ�്

വ��മാ�േമാ;

(ഇ) േക��ളി�  നി�� ൈവദ�തി ലഭ�തയി�  താ�ാലിക �റവ് ഉ�ാ�േ�ാ�  അവലംബി��

മാ���� എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ?

ഊ��േമഖലയിെല �ധാന ഏജ�സിക�

*336.േഡാ.എം. െക. �നീ�

�ീ.എം.ഉ��

,, പി.െക.ബഷീ�

,, അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന ഊ��േമഖലയിെല �ധാന ഏജ�സിക� ഏെതാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം ��ത ഏജ�സിക�െട �വ��നം

ശ�ിെ���ാ� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ഏജ�സിക�  വാ�ഷിക �ാനിെ�  50%  േപാ�ം െചലവഴി�ാ�ത് സംബ�ി�്

സ��ാ� പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദവിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ?

ൈവദ�തി �തിസ�ി ഒഴിവാ�വാൻ നടപടി



*337.�ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ്

,, �ി.വി.രാേജഷ്

,, െക.ഡി. �േസന�

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

ന��േമാ:

(എ) കന� േവനലിെന�ട��് ൈവദ�തി �തിസ�ി ഉ�ാകാ�� സാധ�ത കണ�ിെല��്

പരീ�ാ കാല�് സം�ാന�് ൈവദ�തി �തിസ�ി ഒഴിവാ�വാൻ നട�ി വ��

ഇടെപട�ക� എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) േക� �ളി�  നി�് ലഭി�� ൈവദ�തിയി�  �റവ് വ�ി�േ�ാ;  ഇത് വ��ി�ി�് കി�ാ�

നടപടിെയ��ി�േ�ാ;വ��മാ�േമാ;

(സി) �ടം�ള�് നി�ം സം�ാന ൈവദ�തി വിഹിതം ലഭ�മായി �ട�ിയി�േ�ാ;  ഇതിനാ��

�സരണ ൈലനിെ� നി��ാണം ���ിയായി�േ�ാ;

(ഡി) �സരണ േമഖല ശ�ിെ���ാനായി നട�� �വ��ന��  എെ��ാമാണ്;

വിശദമാ�ാേമാ?

നി�തിേയതര വ�മാനം വ��ി�ി��തിന് �തിയ നി�േ�ശ�ൾ

*338.�ീ.ആ�. രാമച��

,, ജി.എസ്.ജയലാ�

�ീമതി ഗീതാ േഗാപി

�ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിെ� സാ��ിക ��ി��് ��മാ�േ�ാ� വ�മാന വ��ന�ായി ഏെതാെ�

മാ���ളാണ് അവലംബി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) നി�തിേയതര വ�മാനം വ��ി�ി��തിന് എെ��ാം �തിയ നി�േ�ശ�ളാണ് �േ�ാ�്

വ��ത് എ�റിയി�േമാ;

(സി) �മി�െട വില�റ�് കാണി�് രജിേ�ഷ� നട�ിയ േക�ക� ഒഴിവാ��തിന് െസ�ി�െമ�്

ക�ീഷ� �പവ�രി�േമാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഒ� ട�  പാറ െപാ�ി��തിന് സ��ാരിന് േറായ��ി ഇന�ി�  ലഭി��ത്  24

�പയാെണ��ം വി��ത് അതിെ� അ�പത് ഇര�ിയി�ം അധികം �ക�ാെണ��ം

വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ഇ) ഇ�വെര ഉപേയാഗെ���ാ� ഏെത�ാം ധനാഗമ മാ���െള�റി�ാണ് സ��ാ�

ആേലാചി��െത�് വ��മാ�േമാ?

�ലാ�ി ഇ��ി���് േ�മെപ�ഷ� സംബ�ി�് ന�കിയ നി�േ�ശം



*339.െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��

�ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്

,, ടി. വി. ഇ�ാഹിം

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

ന��േമാ:

(എ) േ�മെപ�ഷനി�  അ�ഹതെ��വെര ഒഴിവാ��താ�ം അന�ഹെര ഉ�െ����താ�ം

ധനകാര� വ��് കെ��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) അന�ഹ� െപ�ഷ� വാ���മായി ബ�െ��് �ലാ�ി ഇ��ി���് ഓഫ് ഫിനാ�സ് ആ�്

ടാേ�ഷ� ന�കിയ നി�േ�ശ�ിെ� അടി�ാന�ി� കെ��ിയ കാര��� എെ��ാെമ�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത ഇ��ി���് അന�ഹെര കെ��ിയ മാ���� എെ��ാെമ�് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) അ�ഹത��വെര ഉ�െ���വാ�  ആവശ�മായ മാ��നി�േ�ശ��  സമയബ�ിതമായി

�റെ��വി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

�ാ�സ് �ിഡ് 2.0 പ�തി

*340.�ീ.��ഷ� കട��ി

,, സി.െക. ഹരീ��

,, െക.െജ. മാ�ി

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

(എ) സം�ാനെ� െെവദ�തി ആവശ��ിെ� ��ി�ര�് ഭാഗ�ം മ�് സം�ാന�ളി�  നി�്

വാ��തായതിനാ�  ഇതിനായി ഏ�െ���ിയി�� ദീ�ഘകാല,  �സ�കാല കരാ�ക�െട

വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) �ാ�സ് �ിഡ്  2.0  പ�തി�ായി എ� െചലവ് വ�െമ�ം പ�തിെകാ�് �തീ�ി��

േന��� എെ�ാെ�യാെണ�ം അറിയി�ാേമാ?

ഒേര സമയം കാ�്, �ര��കാശം എ�ിവയി� നി�ം ൈവദ�തി

*341.�ീ.െക.എ�.എ ഖാദ�

,, സി.മ��ി

െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��

�ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഒേര സമയം കാ�്, �ര��കാശം എ�ിവയി� നി�ം ൈവദ�തി ഉ��ാദി�ി�് എേ�ാ�ം സ�യം

�കാശി�� ൈല�ക� സം�ാനെ� ബീ�കളി� �ാപി��തിന് െക.എസ്.ഇ.ബി. പ�തി

ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത പ�തി ഏത് ക�നിെയ ഏ��ി�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�ം പ�തി�െട വിശദാംശ�ം



വ��മാ�േമാ?

(സി)

�റിസം േമഖലയി� ��ത� െതാഴി� സാധ�തക�

*342.�ീ.േറാജി എം. േജാ�

,, ഷാഫി പറ�ി�

,, വി.ടി.ബ�റാം

,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ

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

(എ) �റിസം േമഖലയി�  അഭ��വിദ�രായ �വജന���് ��ത�  െതാഴി�  സാധ�തക�

കെ���തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�ാര��ി�  ഉ�രവാദി� �റിസം മിഷ�  നട�ിലാ�വാ�  ഉേ�ശി�� പ�തിക�

എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�േമാ;

(സി) േകരള ഉ�രവാദി� �റിസം െന�്വ��് �ാപി�� നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാണ്; ഇ��ലം

�റിസം രംഗ�് �തീ�ി�� �േ��െമ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഈ േമഖലയി� കി�്സിെ� �വ��നം കാര��മമാെണ�് വിലയി���േ�ാ;  ഉെ��ി�

എ�െകാെ��് വ��മാ�േമാ?

�ാഥമിക സഹകരണസംഘ��െട െപാ�ന� ഫ�്

*343.�ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ാഥമിക സഹകരണ സംഘ��െട െപാ�ന� ഫ�് ഉപേയാഗി�് ഏെത�ാം ���ിക�

നട�ാ� സാധി�െമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി� ച���/ൈഗഡ് ൈല� ഉെ��ി� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േജായി�് രജി�ാ�െട ����  അ�മതിയി�ാെത �ാഥമിക സംഘ���് െപാ�ന� ഫ�്

വിനിേയാഗി�ാ� സാധി�േമാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

ജി.എസ്.ടി. �കാരം േകാ��േസഷനായി ലഭിേ�� �ക

*344.�ീ.അ�� �കാശ്

,, അ�വ� സാദ�്

,, ഐ.സി.ബാല���

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ജി.എസ്.ടി.  േസാ�് െവയ�  ���മാ�ം �വ��ന�മമായി�േ�ാ;  ഇെ��ി�

നിയമ�കാര�� റിേ��ക�  ���മാ�ം ഫയ�  െച�േതാ എ�് ക�പിടി��തിന്

നിലവി�� സംവിധാനെമ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ജി.എസ്.ടി. നട�ിലാ�ിയ േശഷം േക� സ��ാരി� നി�ം േകാ��േസഷനായി ലഭിേ�� �ക

�ത�മായി ലഭി��േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ജി.എസ്.ടി.  �കാര�� നി�തി വ�മാനം വ��നവ് കാണി��േ�ാ;  ഇെ��ി� അതി��

കാരണ�� എ�ാണ്;

(ഡി) േകാ�ൗ�ിംഗ് രീതിയി�  രജി��  െച� വ�ാപാരിക�  ജി.എസ്.ടി.  പിരി��തായ പരാതി

അേന�ഷി�് ആ�െ��ി�ം എതിെര നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ?

കി�ബി പ�തിക�െട �വ��നം

*345.�ീ.എ.പി. അനി� �മാ�

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

,, വി.പി.സജീ��

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

ന��േമാ:

(എ) വാ�െയ��� പണ�ിെ� ഒ� ഭാഗം ഉപേയാഗെ���ി അതിെ� പല മട�് പണം ബ�ജ�ിന്

�റ�് സമാഹരി�്,  സ��ാ�  േന�ത��ി�  �ത��ട�ി സം�ാന�ിെ� വള��

ത�രിതെ���� പ�തി�െട കഴി� ഒ� വ�ഷെ� �വ��നം വിലയി��ിയി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇതി�െട സം�ാന�ിെ� വള�� എ�മാ�ം ത�രിതെ���വാ�  കഴി�െവ�്

വിശദമാ�േമാ;

(സി) െസബി�ം,  ആ�.ബി.െഎ�ം അംഗീകരി�ി�� �തന ധനസമാഹരണ സംവിധാന��

ഉപേയാഗെ����തി�  േകരള ഇ��ാ���  ഫ�് േബാ�ഡിെന സ�മാ�ിയി�േ�ാ;

ഇതി�െട എ� ഫ�് സമാഹരി��തിന് കഴി�;

(ഡി) വാ�െയ��� �ക ഉപേയാഗി�് നട�ിലാ�� വ�കിട േറാഡ്,  പാലം പ�തികളി�  േടാ�

ഏ�െ���ാെത എ�കാരമാണ് കടം എ��� �ക�െട തിരി�ടവ് നട�വാ� ഉേ�ശി��ത്

എ�് െവളിെ���േമാ;

(ഇ) കി�ബി പ�തി�് നബാ�ഡിെ� വാ� ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാ;  ��ത വാ��െട തിരി�ടവ്

എ�ാണ് ആരംഭി��ത്; പലിശ നിര�് എ�യാണ്;

(എഫ്) നബാ�ഡി�  നി�് ലഭി� വാ� �ക ഏത് പ�തിയിലാണ് �ട�ിയി��ത് എ�്

െവളിെ���േമാ?

അഡ� �� �റിസം പ�തി



*346.�ീ.എ�േദാ എ�ഹാം

�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

�ീ.ജി.എസ്.ജയലാ�

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

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സാഹസിക വിേനാദസ�ാരം (അഡ��ർ �റിസം) സം�ാന�് ഏെതാെ� േമഖലകളിലാണ്

നട�ാ��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) സാഹസിക വിേനാദസ�ാരം േ�ാ�ാഹി�ി��തി�ം �വജന�െള ഇതിേല�്

ആക�ഷി��തി�ം സ�ീകരി�വ�� നടപടിക� വ��മാ�േമാ;

(സി) ജഡാ��ാറ അഡ��� �റിസം പ�തി�െട നി��ാണ �േരാഗതി വ��മാ�േമാ?

�ാ��് മീ��ക�

*347.�ീ. എ� .എ.െന�ി��്

,, പാറ�� അ��

,, എ�. ഷം��ീ�

,, ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഉദയ് പ�തി അ�സരി�് സം�ാന�് �ാ��് മീ��ക� �ാപി��തിന് േബാ�ഡ് േക�

സം�ാന സ��ാ�ക�മായി �ിക�ി കരാ� ഒ�െവ�ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ മീ��ക�  വ�ാപകമാ��േതാെട �ലം സ��ശി�ാെത തെ� േബാ�ഡിെല ഏത്

ത�ികയി�� ജീവന�ാര�ം മീ��  റീഡി�് മന�ിലാ�ാ�ം റീഡി�് എ��ാ�ം കഴി��

സാഹചര�ം ലഭ�മാ�േമാ; വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(സി) ൈവദ�തി േബാ�ഡി�  നിലവി��  799  മീ��  റീഡ�  ത�ിക റ�ാ�ി േബാ�ഡ് ഉ�രവ്

�റെ��വി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ഈ ഒഴി�ക� പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച�ണെമ�് കഴി� ജ�വരി മാസം ൈഹേ�ാടതി

ഉ�രവി�ക��ാേയാ;

(ഇ) എ�ി� അ�മായി ബ�െ�� കാര��� ഇേ�ാ� ഏത് ഘ��ിലാണ്എ�് വ��മാ�േമാ?

വിേനാദസ�ാര നയം

*348.�ീമതി �. �തിഭ ഹരി

�ീ.എം. സ�രാജ്

,, െക. ആ�സല�

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

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) െതാഴി�േമഖയി�ം സ�ദ് രംഗ�് ആെക�ം �േരാഗതി ��ി�ാ�  പര�ാ�മായ

വിേനാദസ�ാര രംഗം സാധാരണ�ാ���ടി �േയാജനം ലഭി��� വിധ�ി�

വി�ലീകരി��തിന് വിേനാദസ�ാര നയം എെ��ാം ല���ളാണ് �ഖ�ാപി�ി��ത്;

(ബി) വിേനാദസ�ാര വികസന�ി� പി�ാ�ം നി��� ഉ�ര േകരള�ിെല �റിസം സാധ�തക�

�േയാജനെ����തിന് �േത�ക പ�തി ആവി�രി�ാ�േ�ശി��േ�ാ;  വിശദാംശം

ന��േമാ;

(സി) വിേനാദസ�ാര വികസനം പരി�ിതി�് ആഘാതേമ�ി�ാ� രീതിയി�ം െപാ��ചിത��ിന്

��ഗണന നൽകി�ം സാം�ാരികാധിനിേവശ�ിന് കളെമാ��ാ� വിധ�ി�ം ആയിരി�ാ�

ജാ�ത �ല��േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

പ�ാളി� െപ�ഷ�

*349.�ീ.പി.ടി. േതാമസ്

,, വി.ഡി.സതീശ�

,, ൈഹബി ഈഡ�

,, വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) പ�ാളി� െപ�ഷ� പ�തിെയ �റി�് പഠി�വാനായി േക�സ��ാ� നിയമി� ൈഹെലവ�

ടാ�് ക�ി�ി�െട പഠനറിേ�ാ��ിെ� അടി�ാന�ി�  േക� സ��ാ�ം ഇതര

സം�ാനസ��ാ�ക�ം മെ��ാ ആ��ല���ം പ�ാളി� െപ�ഷനി�  അംഗമായ

ജീവന�ാ��് അ�വദി�് ന�കിയിരി��തിനാ�  സം�ാന�ം ��ത ആ��ല���

ലഭ�മാ�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) പ�ാളി� െപ�ഷ�  പ�തിയി�  ഉ�െ��് സ��ീസിലിരിെ� മരണമട�� ജീവന�ാ�െട

ആ�ിത��് േജാലി കി���വെര ജീവന�ാര�  അവസാനം വാ�ിയ ശ�ളം �തിമാസം

ന��െമ� ��  സ��ാ�  തീ�മാനം ഈ സ��ാ�  റ�ാ�ിയി�േ�ാ;  അതി�ളള കാരണം

എ�ാണ്;

(സി) സം�ാന�് നട�ിലാ�ിയ പ�ാളി� െപ�ഷ�  പ�തി ���മാ�ം പി�വലി�് �ാ���റി

െപ�ഷ�  �ന�ാപി��തിനാേണാ നിലവി�ളള പ�തിയിെല അപാകതക�  പരിഹരി�്

��ത� ശ�മായി �േ�ാ�് െകാ� േപാ��തിനാേണാ സമിതിെയ �മതലെ���ിയിരി��ത്

എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) പ�ാളി� െപ�ഷ�  പ�തി പി�വലി��താണ് സ��ാരിെ� നയെമ�ി�  പ�തിെയ

സംബ�ി�് ഇേ�ാ�ം നട� വ�� പരിശീലനപരിപാടിക�ം മ� നടപടിക�ം നി��ിവ�വാ�

ധനവ��് നി�േ�ശം ന��േമാ;വ��മാ�ാേമാ?

െെപ�ക �റിസം പ�തി



*350.െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�

�ീ.ബി.സത��

,, പി. ഉ�ി

,, േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഏെതാെ� െെപ�ക �റിസം പ�തികളാണ് ആവി�രി�ി�ളളെത�ം അവ�െട

നിലവിെല �ിതി�ം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) െെപ�ക �റിസം വികസന പ�തിക��് േക� സ��ാരി�  നി�് സഹായം

ആവശ�െ��ി�േ�ാ;  ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ിെല�ിയേശഷം ഏെത�ാം വിേനാദ സ�ാര

വികസന പ�തിക��് േക� സഹായം ലഭ�മായി��്;

(സി) സാം�ാരിക-െെപ�ക �റിസം േക��െള ബ�െ���ിെ�ാ�് �� പാേ�ജ് ആവി�രി�േമാ;

നിലവി� െക.�ി.ഡി.സി. ആവി�രി�ി�ളള �� പാേ��ക� ഏെത�ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ?

സൗേരാ���ി� നി�� ൈവദ�തി ഉ�പാദനം

*351.�ീ.വി.ഡി.സതീശ�

,, െക.�രളീധര�

,, സ�ി േജാസഫ്

,, വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിെ� ഊ�� ഉപേഭാഗം േനരി��തിന് ജലൈവദ�ത പ�തികെള മാ�ം

ആ�യി�വാ�  കഴിയി�ാെയ�ം പാര�േര�തര ഊ��പ�തിക�  കാര��മമായി

ആവി�രി�ിെ��ി�  സം�ാനം ഊ���തിസ�ിയിേല�് നീ�െമ��� വ�ത

��യി�െ��ി�േ�ാ;വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�മായി ബ�െ��് ആവി�രി�വാ� ഉേ�ശി�� �തിയ പ�തിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(സി) സൗേരാ���ി�  നി�� ൈവദ�തി ഉ�പാദനം  2022-ഓ��ടി  1870  െമഗാവാ�് േശഷി

ൈകവരി�ക എ� ല��ം േന��തിന് അന��് നട�� പരി�മം

എെ�ാെ�യാണ്;വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത ല��ം േന��തിന് അന��ിെന സ�മാ��തിന് ഉത�� നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ;വ��മാ�ാേമാ?

മാ��വി�� പാേ�ജ്

*352.�ീ.പി.െക. ശശി

,, എ. �ദീ��മാ�

�ീമതി.വീണാ േജാ��്

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



ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിെ� �ധാന നി�തി വ�മാനമായി�� വാ�ിന് പകരം േക�ം അടിേ���ി�

ജി.എസ്.ടി.  �തീ�ിത നി�തി വ�മാന�ി�  30  ശതമാന�ിലധികം ഇടി��ാ�ിയത്

അതിജീവി�ാനായി എ�് മാ��മാ�ളളത്;െചലവ് ����ം െചലവ് നിയ�ണ�ം നട�വാ�

ഉേ�ശി�� േമഖലക� ഏെത�ാം; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െച�േപാ�ക�  ഒഴിവാ�ിെകാ�് ജി.എസ്.ടി.  േപാെല അശാ�ീയമായ ഇ-േവ ബി�  �ടി

�ാബല��ിലായ�ം, 28 ശതമാനം നി�തി നിര�ി��ായി�� മി� ആഡംബര വ���െട�ം

നി�തി നിര�് �റ��ം �തിസ�ി ഇനി�ം ��തരമാ�ാനിട�േ�ാ;വ��മാ�േമാ;

(സി) സാ��ികമാ��ം �സി�ാതിരി�ാനായി �േത�ക മാ��വി�� പാേ�ജ് അ�വദി�വാ�

േക�സ��ാരിേനാട് ആവശ�െ��േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

വ�വസായ�ൾ േനരി�� �തിസ�ി

*353.േഡാ.എ�. ജയരാജ്

�ീ.േറാഷി അഗ�ി�

,, പി.െജ.േജാസഫ്

,, േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വ�വസായ�ൾ േനരി�� �തിസ�ി പരിഹരി��തിന് എെ��ാം പരിഹാര

നിർേ�ശ�ളാണ് നട�ിലാ�ിവ��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) വ�വസായ �ണി�കൾ �തിസ�ിയിലാ���ം വാ� അടവ് �ട���ം അസം�തവ��ൾ

വാ��തിെല �റ�ം ഉൽപാദന�റ�ം പരിഹരി��തിന് നൽകിവ�� �തിയ

മാർഗനിർേ�ശ�ൾ വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സം�ാനെ� എ� വ�വസായ �ണി�കൾ അട���ലിെ� വ�ിൽ ആെണ�് അറിയി�ാേമാ;

ആയത് പരിഹരി��തിന് സർ�ാർ തല�ിൽ ഫ�് �പവൽ�രണം നട�വാൻ

ഉേ�ശി��േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

വിേനാദസ�ാര േമഖലയിെല പരി�ാര��

*354.�ീ.െക. ബാ�

,, �ി.വി.രാേജഷ്

�ീമതി.വീണാ േജാ��്

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

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിെ� വികസന�ി� ഏ��ം േവഗ�ി� സാ��ിക വള�� െെകവരി�ാനാ��

വിേനാദ സ�ാര േമഖലയി�  കാലാ��തമായ പരി�ാര��  വ���തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;



(ബി) േകരള �റിസം ഇ��ാ���  ലിമി�ഡിെ� ��കാല �വ��ന��  വിലയി��ിയി�േ�ാ;

എ�ി� വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം ��ത �ാപന�ിെ� �വ��ന��

കാര��മമാ��തി�ം േവഗത വ��ി�ി��തി�ം എെ��ാം ഇടെപടലാണ്

നട�ിയി�ളളെത�് വ��മാ�േമാ?

െകാ�ി-മംഗ�� ��തി വാതക ൈപ�് ൈല�

*355.�ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ�

,, െക. ദാസ�

,, എം. രാജേഗാപാല�

,, എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വ�ാവസായിക,  ഗാ�ഹിക ആവശ��ിന് േവ� വില �റ� ഇ�നം

ലഭ�മാ��തി�� പ�തിയായ െകാ�ി-മംഗ�� ��തി വാതക ൈപ�് ൈല� �ാപി��

പ�തി�െട �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;  ഏെത�ാം ജി�കളി�  പ�തി�ായി ഇനി�ം �ലം

ലഭി�ാ��്;

(ബി) പ�തി ���ിയായാ�  സം�ാന�ി��ാ�� േന���  എെ��ാമാെണ�്

വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) ��തി വാതകം ൈപ� ് ൈലനി�െട അ��ളയി�  എ�ി�ാനാ�� സി�ി ഗ�ാസ് പ�തി

ഏെതാെ� ജി�കളി�  നട�ാ�ാ�  ഉേ�ശി�െ��ം അതിനായി �ാരംഭ �വ��ന��

ആരംഭി�ി�േ�ാെയ�ം അറിയി�ാേമാ?

സഹകരണ േമഖലയിെല ഭവന നി��ാണ പ�തിക�

*356.�ീ.കാരാ�് റസാഖ്

,, െക.ഡി. �േസന�

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

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സഹകരണ േമഖലയി�  നട�ിലാ�ി വ�� ഭവന നി��ാണ പ�തിക�

ഏെതാെ�യാണ്;

(ബി) ഈ പ�തി �കാരം ഏെത�ാം �ാപന�ളി� നി�ം വാ� എ��ാ� കഴി�െമ�് ഒരാ��്

പരമാവധി എ� �പ ഭവന വാ�യായി ലഭി�െമ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േകരള സം�ാന സഹകരണ ഭവന നി��ാണ െഫഡേറഷ� ഈ രംഗ�് നട�ിലാ�ി വ��

�വ��ന�� എെ��ാമാണ്;

(ഡി) െഫഡേറഷെ� �ഖ� ധനസമാഹരണ മാ���� എെ�ാെ�യാെണ�ം അംഗ���് �റ�

െചലവി� വീട് നി�മി��തിന് തിരി�ടവ് എ��മായ രീതിയി� വാ� ന��വാ� െഫഡേറഷ�



സ�ീകരി�� നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ?

ജി.എസ്.ടി. ഉപേഭാ� സൗ�ദമാ��തിന് നടപടി

*357.�ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ

,, എ�. വിജയ� പി�

,, െജയിംസ് മാത�

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

ന��േമാ:

(എ) ജി.എസ്.ടി.  രജിേ�ഷ�  എ��ി�ളള വ�ാപാരികളി�  ��ിെലാ� ഭാഗം ഇ�വെര റിേ��

സമ��ി�ി�ി�ാ�തിനാ�  ആയത് പരിഹരി��തിനാവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

ജി.എസ്.ടി.  െന�് വ��ിെ��ം സ�വറിെ��ം �മത വ��ി�ി�ാ�ം ഉപേഭാ�

സൗ�ദമാ��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) വാ�് നിയമ �കാരം രജിേ�ഷ� എ��ി�� വ�ാപാരിക� എ�യായി��െവ�ം എ� േപ�

ജി.എസ്.ടി.  നിയമ�കാരം രജിേ�ഷ�  നട�ിെയ�ം അറിയി�ാേമാ;  ഇവരി�  എ� േപ�

േകാ�സിഷ� �ീം സ�ീകരി�ി��്;

(സി) ജി.എസ്.ടി.  നട�ാ�ിയതി�  േപാരാ�ക�  ഉെ��് േക� റവന� െസ��റി

അഭി�ായെ��തിനാ�  ആയത് പരിഹരി��തി�� �വ��ന��  ജി.എസ്.ടി.

കൗ�സിലി� നട�െമ�് വിലയി���േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

സഹകരണ കര�നയം

*358.�ീ.ഐ.ബി. സതീഷ്

,, േജാ�ജ് എം. േതാമസ്

,, എ. എ�. ഷംസീ�

,, േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െെവവി���ളി�െട �േ�ാ�് എ� ��ാവാക��മായി ക�രി� െവ�് നട� എ�ാമത് സഹകരണ

േകാ��സി�  സഹകരണ നയ�ിെ� കര��പം അവതരി�ി�ക�ം ച�� നട�ക�ം

െച�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത സഹകരണ കര�നയം വ��മാ�� ഉേ�ശ��ം,  നി�േ�ശ��ം എെ��ാമാെണ�്

െവളിെ���േമാ;

(സി) സം�ാന സ��ാരിെ��ം �ാേദശിക സ��ാരിെ��ം പ�തി നട�ി�ി�  സഹകരണ

സംഘ���് എ�േ�ാളം പ�ാളി�ം ന���തിനാണ് സ��ാ�  ആേലാചി��െത�്

അറിയി�േമാ?



സാ��ിക വള��ാ നിര�് �റയാനിടയായ സാഹചര��ൾ

*359.�ീ.പി.െക.അ� റ�്

,, മ�ളാം�ഴി അലി

,, െക.എം.ഷാജി

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016-17  �  സം�ാന�ിെ� �തീ�ിത വള��ാ നിര�് എ�യായി��;  ഇതി�  എ�

ശതമാനം വള��ാ നിര�ാണ് െെകവരി�ാ� കഴി�ി�ളളത്;

(ബി) സാ��ിക വള��ാ നിര�് �റയാനിടയായ സാഹചര��െളെ��ാണ് വിലയി��ിയി�ളളത്;

ബജ�ിന് �റ�ളള വിഭവസമാഹരണം പരാജയെ��താണ് സാ��ിക വള��ാനിര�്

�റയാനിടയായെത�് ക���േ�ാ;

(സി) കി�ബി വഴി സ��പി�െമ�് �തീ�ി�െ�� �ക സ��പി�ാ�  കഴിയാ�ത് സാ��ിക

വള��െയ ഏത് രീതിയി� ബാധി�ി��്; വിശദമാ�േമാ?

വനിതാ സഹകരണ സംഘ��െട വികസന�ിനായി പ�തിക�

*360.�ീ.എസ്.രാേജ��

�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി

�ീ.െക.വി.വിജയദാസ്

െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വനിതാ സഹകരണ സംഘ��െട വികസന�ിനായി എെ��ാം �തന

പ�തികളാണ് ആവി�രി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) വനിതാ സഹകരണ സംഘ���ം വനിത െഫഡി�ം െതാഴിലവസര��  ��ി��തി��

�േത�ക േ�ാജ�ക� നട�ാ��തിന് സഹായം ന�കാ� പ�തി�േ�ാ;

(സി) ��ംബ�ീ�െട പ�ാളി�േ�ാെട�� സ�യം സഹായ സംഘ���് എെ��ാം

സഹായ�ളാണ് ��ത പ�തി �കാരം ലഭ�മാ��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

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

തി�വന��രം, െസ��റി,

06-03-2018



�േ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)].


