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ന��ചി�മി� േചാദ���

[ആെക േചാദ���--30]

മ�പടി ന��� മ�ിമാ�

ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി
സഹകരണ�ം വിേനാദസ�ാര�ം വ��മ�ി

�ഖ�മ�ി�െട ധനകാര� ഉപേദ�ാവിെ� േസവനം

*631.�ീ.പി.ഉൈബ��
,, എ� .എ.െന�ി��്
,, സി.മ��ി
െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന ധനകാര� വ��ിെല ഏെത�ി�ം വിഷയ�ി� �ഖ�മ�ി�െട ധനകാര� ഉപേദ�ാവിെ�
സഹായേമാ ഉപേദശേമാ എേ�ാെഴ�ി�ം ആവശ�മായി വ�� സാഹചര�ം നിലവി�േ�ാ;  എ�ി�
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന�ിെ� സ�ദ് വ�വ�യി�, ഉപേദ�ാവിെ� സഹായ�ാ�  എെ�ാെ� മാ���
െകാ�വരാ� കഴി�െമ�ാണ് �തീ�ി��ത്;

(സി) സം�ാന�് സാ��ിക സാ�ഹ� �ര�ാഫ�് �പീകരി��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ി�
ഇതി�േവ�ി സാ��ിക ഉപേദ�ാവിെ� സഹായം േതടാ�  ധനകാര�വ��്
ഉേ�ശി��േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?

ൈവദ�തി �സരണ ന�ം �റ�ാ� നടപടി

*632.�ീ.സി.എഫ്.േതാമസ്
,, േറാഷി അഗ�ി�
,, േമാ�സ് േജാസഫ്
േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റ��  േതാ��ളി�െട�ം �ഷി�ല�ളി�െട�ം കട�േപാ�� ൈവദ�തി ൈല�കളി�
മര�ി�ക�ം മ�ം ത����ലം ൈവദ�തി തട��ം �സരണ ന��ം സംഭവി��ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�കാര�� ൈവദ�തി ൈല�ക�  മാ�ി �ാപി��തിന് ��ത ൈല�  കട�േപാ��
വ�വിെ� ഉടമ െചലവ് വഹി�ണെമ� വ�വ� നിലവി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഇത്
സാധാരണ�ാരന് സാ��ിക ��ി���ാ��േ�ാ എ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;  വിശദാംശം
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ന��േമാ;

(സി) ഇ�കാരം െപാ�ജന���് സാ��ിക ��ി��് വ��� വ�വ�ക� േഭദഗതി െച��തി�ം
ൈല�  ഷി�് െച��തി�� കാലതാമസം ഒഴിവാ��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�്
വ��മാ�േമാ?

ബി. എസ്. ഇ.എ�മായി ഉ�ാ�ിയ കരാറിെ� വിശദാംശം

*633.�ീ.എസ്.ശർ�
,, വി. േജായി
,, െക. ബാ�
,, കാരാ�് റസാഖ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) റിലയ�സിെ� ഉടമ�തയി�� ബി. എസ്. ഇ .എ� മായി �� സ��ാരിെ� കാല�് ഉ�ാ�ിയ
കരാറിെ� വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ;  ഇതിെ� ഭാഗമായി ൈവദ�തി േബാ�ഡി��ായ അധിക
ബാധ�ത എ�െയ�് കണ�ാ�ിയി�േ�ാ; ഈ കരാറിെ� കാലാവധി എ� വെരയാണ്;

(ബി) അടിയ�ര ആവശ�ം േനരിടാനായി പവ� എ�്േച�ി� നി�ം ൈവദ�തി വാ�േ�ാ� ന�േക�
വില ഏ� േറ�ിലാണ്;

(സി) ൈവദ�തി �ാമം സ��� ൈവദ�തീകരണ �വ��നെ� �തി�ലമായി ബാധി�ാനിട�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ?

െെവദ�തി മി� സം�ാനം

*634.�ീ.പി.ടി. േതാമസ്
,, അനി� അ�ര
,, എ�േദാസ് ���ി�ി
,, വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െെവദ�തി മി� സം�ാനമാ�വാ�ം െെവദ�തി േബാ�ഡിെന മിക��താ�വാ�ം
എെ��ാം പ�തികളാണ് ആവി�രി��ത്;

(ബി) 2021-� സം�ാന�ിന് ആവശ�മായി വ�� െെവദ�തി എ�യാെണ�് കണ�ാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) �തിയ പ�തിക� നട�ിലാ�വാ� കി�ബി�െട സഹായം േതടിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� ഏെതാെ�
പ�തികളാണ് ഇതി�െട നട�ിലാ��ത് എ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) മഴെയ മാ�ം ആ�യി�ാെത ബദ� സംവിധാനം ഫല�ദമായി ആവി�രി�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

വിശദാംശം ന��േമാ?

സഹകരണ ബാ�ിംഗ് േമഖല�െട �വ��നം

*635.�ീ.സി.���
,, പി. ഉ�ി
,, എം. രാജേഗാപാല�
�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദസ�ാര�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ജി�ാ സഹകരണ ബാ�ക�െട�ം സം�ാന സഹകരണ ബാ�ിെ��ം �വ��നം
വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഇവ േനരി�� �ധാന ���� എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) വാ�-നിേ�പ അ�പാതം െമ�െ����തി�ം നി�ിയ ആ�ിക�  �റ��തി�ം എെ�ാെ�
നി�േ�ശ�ളാ��ത്;

(ഡി) ��ത �ാപന�� ന��� കാ�ഷികവാ��െട അ�പാതം എ�യാണ്; ഇത് െമ�െ���ാ�
എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്?

ക�സ�മ�െഫഡിെ� ഓ�ൈല� വിപണനം

*636.�ീ.പി.െക.ബഷീ�
,, മ�ളാം�ഴി അലി
,, പി.െക.��ാലി��ി
,, ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദസ�ാര�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�സ�മ�െഫഡ് അതിെ� ഉ����  ഓ�ൈല�  �േഖന വിപണനം നട�ാ�� പ�തി
ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� അ� സംബ�ി� വിശദവിവരം െവളിെ���േമാ;

(സി) ഓ�ൈല�  വ�ാപാര�ി�െട എെ�ാെ� േന���  ൈകവരി�ാനാ�െമ�ാണ് ക���ത്;
വിശദമാ�േമാ?

േകാ-ഓ�േറ�ീവ് അ�ാദമി ഓഫ് െ�ാഫഷണ� എജ�േ�ഷ�

*637.�ീ.എം. സ�രാജ്
,, എ.എം. ആരിഫ്
,, െക. ദാസ�
,, എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദസ�ാര�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ-ഓ�േറ�ീവ് അ�ാദമി ഓഫ് െ�ാഫഷണ�  എജ�േ�ഷ�  (േക�്),  അതിെ� �ാപിത
ല���� നിറേവ��തി� എ�മാ�ം വിജയി�ി�െ��് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) നിലവി�  േക�ിെ� പരിധിയി�  വ�� �ാപന��  ഏെതാെ�െയ�ം ഈ �ാപന��
��സ��ാരിെ� കാല�് േനരി�ി�� ���� എെ�ാെ�യായി�െ��ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഈ �ാപന��  േനരി�� ����  പരിഹരി�ാ�  സ�ീകരി�ി���ം സ�ീകരി�ാ�
ഉേ�ശി���മായ നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) സഹകരണ �ാപന��  െപാ�വി�  േനരി�� ����  പരിഹരി�ാനായി ഈ സ��ാ�
ത�ാറാ�ിയിരി�� പ�തിക� വിശദമാ�ാേമാ?

ഊ�� രംഗ�് �ാ�സ് �ിഡ് പ�തി

*638.�ീ.എ.പി. അനി� �മാ�
,, സ�ി േജാസഫ്
,, വി.ടി.ബ�റാം
,, േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം
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മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഊ�� രംഗ�് �ാ�സ് �ിഡ് പ�തി നട�ാ�ി വ��േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) �സരണ രംഗം വി�ലെ����തിന് ഈ പ�തി എ�െനയാണ് �േയാജനെ����െത�്
വിശദമാ�േമാ;

(സി) എ� േകാടി �പ�െട േക�സഹായമാണ് ��ത പ�തി�് ലഭി��െത�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) ഈ പ�തി നട�ാ�ാ� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് വിശദമാ�േമാ?

േദവസ�ം േബാ��ക��് കീഴി�� ��-േകാേള�കളിെല നിയമന�ി� സംവരണം

*639.�ീ.െക. െക. രാമച�� നായ�
,, �. ആ�. �ദീപ്
,, ഐ.ബി. സതീഷ്
,, െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വിവിധ േദവസ�ം േബാ��ക��് കീഴി�� ��കളിെല�ം
േകാേള�കളിെല�ം അ��ാപക-അന��ാപക ജീവന�ാ�െട നിയമന�ി�  സംവരണ തത�ം
പാലി�ാ�േ�ാ;  എ�ി�  എസ്.സി,  എസ്.�ി,  ഒ.ബി.സി വിഭാഗ���ായി എ� ശതമാനം
ത�ികക� വീതം ഓേരാ േബാ�ഡി�ം സംവരണം െച�ി�െ��് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) േദവസ�ം േബാ��ക�െട വിവിധ വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ളിലായി നിലവി� ആെക ഉ� അ��ാപക
അന��ാപക ത�ികക�െട എ��ം വിവിധ സംവരണ വിഭാഗ�ി�െ�� ജീവന�ാ�െട എ��ം
ലഭ�മാേണാ; വിശദാംശം അറിയി�േമാ;

(സി) ഭരണഘടനാ��തമായ സംവരണതത�ം പാലി�ാ�  േദവസ�ം േബാ��ക��് നി�േ�ശം
ന��േമാ?

തി�വിതാം�� േദവസ�ം േബാ�ഡിെല വിജില�സ് വിഭാഗം

*640.�ീമതി �. �തിഭ ഹരി
�ീ.ബി.സത��
,, ആ�. രാേജഷ്
,, ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ൈഹേ�ാടതി നി�േ�ശ�കാരം,  തി�വിതാം��  േദവസ�ം േബാ�ഡി�  �പീകരി� േപാലീസ്
വിജില�സ് വിഭാഗം േവെ��വ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ; ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാേണാ;

(ബി) േദവസ�ം േബാ�ഡി� സാധന സാമ�ിക� വാ���മായി ബ�െ�� എ�ാ ഫയ�ക�ം േപാലീസ്
വിജില�സിന് ന�കണെമ� നി�േ�ശെ� �ട��ാണ് ഇ�ര�ി�  തീ�മാനി�െത�
ആേരാപണം പരിേശാധനാ വിേധയമാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) ഉ�രവിറ�ിയ െസ��റി��െ�െട�� നിരവധി ഉ�ത�  ഇതി���് ആേരാപണ
വിേധയരായി�� കാര�ം ഗൗരവമായി കാ��േ�ാ;

(ഡി) േദവസ�ം േബാ�ഡി�, േപാലീസ് വിജില�സിന് പകരം ഏ�െ���ാ�േ�ശി��
സംവിധാനെമ�ാണ്; അതിെ� ഘടന, സത�സ�ത ഉറ�വ���താേണാ; വിശദമാ�േമാ?

വിേനാദസ�ാര േക���െട ഉ�തി�് ജനകീയ പ�ാളി� പ�തികൾ
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*641.�ീ.സി. െക. ശശീ��
,, ��ഷ� കട��ി
,, െക.െജ. മാ�ി
,, പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദസ�ാര�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിേനാദസ�ാര േക��െള ജനകീയ പ�ാളി�േ�ാെട ഉ�ത നിലവാര�ിേല�്
ഉയ���തിനായി ത�ാറാ�ിയി�� പ�തി�െട വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) പ�തി �കാരം െതരെ���� വിേനാദസ�ാര േക��ളി�  അടി�ാന സൗകര���
ഉറ�വ��ാനായി പ�തി�േ�ാ;

(സി) ഇ�രം �ല�� ��ിേയാെട പരിപാലി�ാ� എ�െന സാധി�െമ�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) വിേനാദസ�ാര വ�വസായ�ിന് സം�ാന സ�ദ് രംഗ�� പ�് വിലയി��ിയി�േ�ാ;

വിശദാംശം ന��േമാ?

േവളി �റി�് വിേ�ജ്

*642.�ീ.ബി.സത��
,, െക. ആ�സല�
,, എം. �േകഷ്
,, വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദസ�ാര�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��  സ��ാരിെ� കാല�് േവളി �റി�് വിേ�ജിനായി ഏെ��� �മി മ�ാർെ��ി�ം
വി�ന�കിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) �റിസം വികസന�ിനായി ഏെ��� �മി ��ത ആവശ��ിന�ാെത ഉപേയാഗെ���ാ�
സാധി�േമാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) േവളി �റി�് വിേ�ജി� നിലവി�ളള സൗകര��� െമ�െ����തിന് സ�ീകരി�ി�ളള നടപടിക�
വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) േവളി �റി�് വിേ�ജിേനാട�ബ�ി�് ഭാവി �റിസം വികസന�ിന് എ� �മി ഏെ���ി�െ��ം
അതിനായി എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��ം വ��മാ�േമാ?

േക� സ��ാരിെ� ൈവദ�തി നിയമ േഭദഗതി

*643.�ീ.ആ�ണി േജാ�
,, ബി.ഡി. േദവ�ി
,, എം. നൗഷാദ്
,, െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക� സ��ാരിെ� നി��ി� ൈവദ�തി നിയമ േഭദഗതിയിെല �ധാന നി�േ�ശ��
എെ�ാെ�െയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഈ നി�േ�ശ��  സംബ�ി�് സം�ാന സ��ാരിെ� അഭി�ായം ആരാ�ി�േ�ാ;

നി�േ�ശ�േളാ�� സ��ാ� നിലപാട് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ൈവദ�തി ഉ�ാദന വിതരണ �ാപന�െള സ�കാര�വ�കരി�ാ� നി�ബ�ിതമാ�� നി�േ�ശം
സം�ാനെ� ൈവദ�തി േമഖലയി��ാ�ാ�� ���� എെ�ാെ�െയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) നി��ി� േഭദഗതി �കാരം, ൈവദ�തി വില നി�യി��തി� സ��ാരിന് ഏെത�ി�ം തര�ി��
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ഇടെപട� സാധ�മാേണാ; വിശദമാ�േമാ?

േദശീയ �റിസം �ര�ാരം

*644.�ീ.അനി� അ�ര
,, െക.സി.േജാസഫ്
,, പി.ടി. േതാമസ്
,, െക.�രളീധര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദസ�ാര�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിന് േദശീയ �റിസം �ര�ാരം ലഭി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഏെത�ാം കാര��� നട�ാ�ിയതിനാണ് ��ത അംഗീകാരം ലഭി�ത്;
(സി) ��ത അംഗീകാര��  േന��തിന് ഭരണതല�ി�  എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ത്;

വിശദാംശം െവളിെ���േമാ?

ശബരിമലയി� ഭ�ജന���് െമ�െ�� സൗകര���

*645.�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി
�ീ.ആ�. രാേജഷ്
,, രാ� എ�ഹാം
,, സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ശബരിമല മ�ല മേഹാ�വം ആഗതമായിരി��തിനാ�  ഭ�ജന���് െമ�െ��
സൗകര���  ഒ���തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് നിലവി�  സ�ീകരി�ിരി��െത�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ശബരിമലയിെല നവീകരണ �വ��ന��ം �ചീകരണ�വ��ന��ം ഏ� ഘ��ിലാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഏെത�ാം വ��ക�െട ഏേകാപനമാണ് ഇ�ാര��ി�  നട�ിലാ�ിയിരി��െത�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത �വ��ന�� യഥാസമയം അവേലാകനം െച��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഉൗ�� �തിസ�ി തരണം െച��തിന് നടപടി

*646.�ീ.എം. നൗഷാദ്
,, എം.എം. മണി
,, ഒ. ആ�. േക�
,, േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാലവ�ഷ ലഭ�തയി� ഉ�ായ ഭീമമായ �റ��ലം അണെ��കളി� ജലനിര�് �മാതീതമായി താ�
സാഹചര��ി� ഉ�ാകാനിട�� ഉൗ�� �തിസ�ി തരണം െച��തിന് എെ��ാം ����
നടപടിക� സ�ീകരി�ാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െെവദ�തി�െട അമിതമായ ഉപേഭാഗ�ം പാഴ് െചല�ം നിയ�ി�് െെവദ�തി �ാമം
പരിഹരി��തിന് സഹായകമായ േബാധവ��രണ പരിപാടിക�  സംഘടി�ി�ാ�  നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;
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(സി) കാര��മമായ െെവദ�േതാപേയാഗം േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി ഫിലെമ�് ബ��ക��ം
സി.എഫ്.എ�. ബ��ക��ം പകരം എ�.ഇ.ഡി.  ബ��ക�  ഉപേയാഗി��തി�� പ�തി
നട�ിലാ�േമാ?

ചര�-േസവന നി�തി

*647.�ീ.െക. �����ി
,, സി.െക.നാ�
,, െക.ബി.ഗേണഷ് �മാ�
,, േകാ�� ��േമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ജി.എസ്.ടി.  കൗ�സി�  �ടിയ േശഷം നി�തിഘടനെയ��ി എെ��ാം തീ�മാന�ളാണ്
എ��ിരി��ത്;

(ബി) �ല�വ��ിത ഉ����െട ലാഭ�ിെല ഒ� വിഹിതം ക�ഷക��് അവകാശെ��താെണ�
�കടനപ�ികയിെല വാ�ാനം നട�ാ�ാ� ഈ ബി� തട�മാ�േമാ;

(സി) എ�ി� അതിെന മറികട�ാ� എെ�ാെ� നടപടി സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്?

േദവസ�ം �മി തിരി�പിടി�ാ� ൈ�ബ�ണ�

*648.�ീ.അ�� �കാശ്
,, തി�വ�� രാധാ���
,, െക.�രളീധര�
,, വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േദവസ�ം �മി തിരി�പിടി�ാ� ൈ�ബ�ണ� �പീകരി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) േദവസ�ം �മി തിരി�പിടി�ാ�  എെ��ാം കാര��ളാണ് ൈ�ബ�ണലിെ� �വ��ന�ി�
ഉ�െ���ിയി��ത്; വിവരി�േമാ;

(സി) ൈ�ബ�ണ�  �പീകരി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ�  ഉേ�ശി��ത്;
വിശദാംശ�� എെ��ാം?

നി�തി േചാ�� അവസാനി�ി��തിനായി ആവി�രി�ിരി�� പ�തിക�

*649.�ീ.പി.വി. അ�വ�
,, എ. �ദീ��മാ�
,, സി.െക. ഹരീ��
,, പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) �� സ��ാരിെ� കാല�് അ�വ�ഷം െകാ��ായ നി�തി േചാ��യി�െട ഖജനാവിന് എ�
�ക ന�ം വ�െവ�ാണ് ആ��ണ േബാ�ഡ് കണ�ാ�ിയിരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

ഇ�സംബ�ി�് അ�ൗ��് ജനറ�  പരിേശാധന നട�ിയി�െ��ി�  അതിെ� വിശദാംശം
അറിയി�േമാ;

(ബി) �ഖ�നി�തിയിനമായ വാണിജ� നി�തി നിര�ി�  25  ശതമാനേ�ാളം വ��നവ് വ��ിയി�ം
വാണിജ� നി�തി വ��നവിെ� നിര�് ഇടി�വാ�� കാരണം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;  വിശദാംശം
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ന��േമാ;

(സി) വ�േതാതി�  നട� നി�തി േചാ�� അവസാനി�ി�ാനായി ആവി�രി�ിരി�� ത���
എെ�ാെ�െയ�് വ��മാ�േമാ?

സഹകരണ േമഖല�െട ആ�നികവ��രണം

*650.�ീ.തി�വ�� രാധാ���
,, എ�േദാസ് ���ി�ി
,, എ.പി. അനി� �മാ�
,, എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദസ�ാര�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സഹകരണ ബാ�കെള വാണിജ�ാടി�ാന�ി� ��� തല�റ ബാ�ക�മായി കിടപിടി�� വിധം
സ�മാ�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിനായി എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ?

ജി.എസ്.ടി ഫല�ദമായി നട�ാ�ാ� ഐ.�ി വിദ�ധ�െട നിയമനം

*651.�ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ�
,, െക.സി.േജാസഫ്
,, ഷാഫി പറ�ി�
,, വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ജി.എസ്.ടി ഫല�ദമായി നട�ാ�ാ�  ഐ.�ി വിദ�ധെര നിയമി�ാ�
ഉേ�ശി��േ�ാെയ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) എെ��ാം ല���ളാണ് ഇ�വഴി ൈകവരി�ാ� ഉേ�ശി��െത�് വിവരി�േമാ;

(സി) ഇതിനായി എ� �ക െചല� വ�െമ�ാണ് കണ�ാ�ിയി��ത്, വിശദാംശ�� എെ��ാം?

നി�ിയ ആ�ികളിേ��� നിേ�പം

*652.�ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ
,, േജാ�ജ് എം. േതാമസ്
,, വി. അ�റഹിമാ�
,, എം. �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �വാസി േകരളീയ�  ഉ�െ�െട��വ�െട സ�ാദ�ം നിേ�പമാ�ി മാ��തി�
സാധി�ാെത േപായതിെ� കാരണ�� എെ�ാെ�െയ�് അറിയി�ാേമാ; നി�ിയ ആ�ികളി��
നിേ�പം സ��ഘടനയി� ഉ�ാ�ിയ �ത�ാഘാതം എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �മി വിലയി�ം �ലി നിര�ി�ം ഉ�ായ വ��നവിെ� കാരണ�� എെ�ാെ�യാെണ�ം അത്
കാ�ഷിക േമഖലയി�ം വ�ാവസായിക േമഖലയി���ാ�ിയ സ�ാധീനം എെ�ാെ�യാെണ�ം
വിശകലനം െച�ി�െ��ി� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സ�ാദ��െള ഉ�ാദനേമഖലകളിേല�് വഴിതിരി�വി�് സ��ഘടനെയ ഉേ�ജി�ി�ാനായി
പ�തിക� ആവി�രി��െ��ി� അതിെ� വിശദാംശം ന��േമാ?
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സ��ം സഹകരണം പ�തി

*653.�ീ.െക.ഡി. �േസന�
,, പി.െക. ശശി
,, െജയിംസ് മാത�
,, െക.വി.അ�� ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദസ�ാര�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് "സ��ം സഹകരണം" പ�തി നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട ല���� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) സഹകരണ േമഖല�െട സമ� വികസന�ിന് ��ത പ�തി എ�െനെയ�ാം
�േയാജനകരമാ�െമ�് വ��മാ�േമാ?

കയ� വ�വസായം

*654.�ീ.���ര ര�ാകര�
,, ജി.എസ്.ജയലാ�
,, ഇ.െക.വിജയ�
,, �ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല കയ� വ�വസായെ� സംര�ി��തിനായി ചകിരി���ാദനം വ��ി�ി��തിന്
പ�തിക�േ�ാ;

(ബി) തമിഴ് നാ�ി�  നി�� യ��ിരി�യറിെ� വരവ് �ലം �തിസ�ിയിലായ േകരള�ിെല
പര�രാഗത കയറിന��  �ന��രി��തിന് എെ��ാം നടപടി സ�ീകരി�െമ�്
വ��മാ�േമാ?

െക. �ി. ഡി. സി.�െട �വ��ന�െള�റി�് പഠനം

*655.�ീ.കാരാ�് റസാഖ്
,, െക.�േരഷ് ���്
,, �രളി െപ�െന�ി
,, െക. െക. രാമച�� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദസ�ാര�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വിേനാദ സ�ാര േമഖല�െട വികസന�ി�  െക.  �ി.  ഡി.  സി.  �െട പ�്
വിലയി���തിെ� ഭാഗമായി ഇതിെ� �വ��ന�െള�റി�് എെ��ി�ം പഠനം നട�ാ�
തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� എ�ാണ് അ�കാരം തീ�മാനെമ��െത�ം പഠന�ിനായി ഏജ�സിെയ നിേയാഗി�ത്
ഏത് വ�ഷമാെണ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ഏത് ഏജ�സിെയ ആണ് പഠന�ിനായി നിേയാഗി�െത�ം എെ��ാം കാര��ളാണ് പഠന�ിന്
വിേധയമാ�ിയെത�ം അറിയി�േമാ;

(ഡി) ഇ� സംബ�ി�് പഠന റിേ�ാ��് സമ��ി�ി�േ�ാ; എ�ി� ഇതിേ�� എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ?
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ൈവദ�തി ഉ�പാദനം

*656.�ീ.ആ�. രാമച��
,, ചി�യം േഗാപ�മാ�
,, വി.ആ�. �നി� �മാ�
,, എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

സം�ാന�ിനാവശ��ളളതിെ� എ� ശതമാനം ൈവദ�തിയാണ് ആഭ��രമായി
ഉ�ാദി�ി��െത�ം ബാ�ി ൈവദ�തി ഏെതാെ� മാ���ളി�െടയാണ് സമാഹരി��െത�ം
അറിയി�േമാ?

ക�സ�മ�െഫഡിെ� �വ��നം

*657.�ീ.േതാമസ് ചാ�ി
,, െക. �����ി
,, സി.െക.നാ�
,, െക.ബി.ഗേണഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദസ�ാര�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�സ�മ�െഫഡിെ� �വ��നം ഏത് രീതിയിലാണ് ശാ�ീകരി�ാ�  ഉേ�ശി��ത് എ�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) സാധാരണ�ാ��് ന�ായവില�് നിേത�ാപേയാഗ സാധന��  എ�ി�ാ�  എെ�ാെ� ബദ�
നി�േ�ശ�ളാണ് ക�സ�മ�െഫഡ് വഴി നട�ിലാ�ാ�  ഉേ�ശി��ത്;  വിശദാംശം
െവളിെ���േമാ;

(സി) നീതി ഗ�ാസ്,  നീതി െമഡി�� േ�ാ�ക� എ�ിവ�െട �വ��നം ഏ� രീതിയിലാണ് �േ�ാ�
െകാ�േപാകാ� ഉേ�ശി��ത് എ�് വ��മാ�േമാ?

െസ��ൈല�ഡ് ബ�ജ�റി ക�േ�ാ� സി�ം

*658.�ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി.
,, സി. ദിവാകര�
�ീമതി ഗീതാ േഗാപി
�ീ.ഇ.ടി. ൈടസ� മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ധനവിനിേയാഗം �മീകരി��തി�ം ശരിയായ രീതിയി�  നിരീ�ി��തി��� സംവിധാനമായ
െസ��ൈല�ഡ് ബ�ജ�റി ക�േ�ാ� സി��ിെ� വിശദാംശ�� ന�േമാ;

(ബി) ബ�ജ�് മാേനെ��് സി�ം എ� െവബ് അധി�ിത സംവിധാന�ിെ� വിശദാംശ�� ന�േമാ;

(സി) സാ��ിക �തിസ�ി�െട പ�ാ�ല�ി�  െചല�ക�െട ���ം കാര��മ�മായ
വിനിേയാഗ�ിന് സ�ീകരി�വ�� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ?

�റി�ക�െട എ�ം വ��ി�ി��തിനായി �തന പ�തി

*659.�ീ.വി. േജായി
,, എം.എം. മണി
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,, �രളി െപ�െന�ി
,, എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദസ�ാര�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം സം�ാന�് �റി�ക�െട എ�ം
വ��ി�ി��തിനായി എെ��ാം �തന പ�തികളാണ് ആവി�രി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) �റിസം മാ���ിം�മായി ബ�െ��് നിലവി�  എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്
വ��മാ�േമാ;

(സി) �റിസം മാ���ിംഗ് വി�ലെ���ി ��ത�  വിേദശ വിേനാദ സ�ാരികെള ആക�ഷി�ാ�
പ�തി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ?

തക��യി� നി�ം െക.എസ്.ഇ.ബി. െയ ര�ി�ാ� നടപടി

*660.�ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ന��ി�  �വ��ി�� െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളി�  �ഥമ �ാനം െക.എസ്.ഇ.ബി.�്
ആെണ��ം ��ത �ാപന�ിെ� നിലവിെല ന�ം  1272.90  േകാടി �പയാെണ��ം
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) 2013-14 -� 75.02 േകാടി �പ�െട മാ�ം ന���ായി�� ഈ �ാപന�ിന് നിലവിൽ ഇ��ം
വലിയ �ക�െട ന�ം ഉ�ാ�വാ� കാരണെമെ��് വിവരി�േമാ;

(സി) അഴിമതി�ം െക�കാര��ത�മാണ് ഈ �ാപനെ� ന��ിലാ�ിയെത� പ�മാധ�മ�ളിെല
വാ��ക� ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ഡി) ഇ�കാര�� ഒ� തക��യി� നി�ം െക.എസ്.ഇ.ബി.  െയ ര�ി�ാ� എെ�ാെ� നടപടിക�
സ�ീകരി�െമ�് വിശദമാ�േമാ?

േകരള നിയമസഭാ െസ�േ�റിയ�് , വി. െക. ബാ��കാശ്,
തി�വന��രം, െസ��റി,
24-10-2016

�േ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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