
പതിനാലാം േകരള നിയമസഭ
ര�ാം സേ�ളനം

2016 െസ��ംബ� 27, െചാ�

ന��ചി�മി� േചാദ���

[ആെക േചാദ���--30]

മ�പടി ന��� മ�ിമാ�

ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി
വ�വസായ�ം േ�ാ���ം വ��മ�ി
ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി
സഹകരണ�ം വിേനാദസ�ാര�ം വ��മ�ി

കി�ബി േഭദഗതി

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

(എ) കി�ബി നിയമം േഭദഗതി െച�തി�േശഷം ഉ� �ലധനം, �വ��ന�ലധനം, െഷയ� േഹാ�ഡിംഗ്
പാേ�� എ�ിവെയ�റി�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) 2016-17 സാ��ിക വ�ഷ�ി� കി�ബി വഴി എ� �പ�െട പ�തിക� നട�ിലാ�െമ�ം ഈ
പ�തിക�  ഏെതാെ�െയ�ം െവളിെ���േമാ;  ഇൗ പ�തിക�െട ഗവ�െമ�് വിഹിതം
എ�യാെണ�് വിശദീകരി�േമാ?

ഖനന �വ��ന��

*32.�ീ.എം. നൗഷാദ്
,, എം.എം. മണി
�ീമതി �. �തിഭ ഹരി
�ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� എ�ാ ഖനന �വ��ന���ം പാരി�ിതിക അ�മതി നി�ബ�മാ�ി ��ീം
േകാടതി ഉ�രവ് �റെ��വി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) േ��് എ�വേയാ�െമ�് ഇംപാ�് അസെ��് അേതാറി�ിയി� നി�് പാരി�ിതിക അ�മതി
ലഭി��തിന് കാലതാമസം േനരി��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത കാലതാമസം ക�ാറി േമഖലയി� �ംഭനാവ� ��ി�� സാഹചര���ായതിെന �ട��്
ഇതിനായി ജി�ാതല അേതാറി�ിക� �പീകരി�ാ� 2016 ജ�വരിയി� േക� വനം  -  പരി�ിതി
മ�ാലയം നി�േ�ശി�ി��െവ�ി�ം ഇ� സംബ�ി�് കഴി� സ��ാ�  യാെതാ� നടപടി�ം
സ�ീകരി�ാതി��താ�� ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി�  ഈ സ��ാ�  ഇ� സംബ�ി�് എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�െ��്
വ��മാ�ാേമാ?
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ശബരിമല മാ�� �ാ�

*33.�ീ.എം. �േകഷ്
�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി
�ീ.െക. െക. രാമച�� നായ�
,, ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ശബരിമല മാ���ാ�  �കാരം സ�ിധാന�് നട�െകാ�ിരി�� നി��ാണ��െട
വിശദാംശ�� െവളിെ���ാേമാ;ഇനി എെ�ാെ� ���ികളാണ് നട�ാ��ത്;

(ബി) മാ��  �ാ�  �കാരം നാളി�വെര ���ീകരി� നി��ാണ �വ��ന��െട വിശദാംശം
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) നി��ാണ �വ��നം എ�േ�� ���ീകരി�ാ� സാധി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ാ�  ഡാമിെ� ഉയരം വ��ി�ി�� പ�തി ഏത് ഘ��ിലാെണ�ം ആയതിന് േക�
സ��ാരിെ� അ�മതി ലഭി�ി�േ�ാ എ�ം വ��മാ�േമാ?

എ�ാ വീ�കളി�ം ൈവദ�തി

*34.�ീ.േറാജി എം. േജാ�
,, പി.ടി. േതാമസ്
,, എ�േദാസ് ���ി�ി
,, അ�� �കാശ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) േകരളെ� എ�ാ വീ�കളി�ം ൈവദ�തി എ�� രാജ�െ� ആദ� സം�ാനമാ��തിന് എെ��ാം
നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്;

(ബി) ഇതി�� �ണേഭാ�ാ�െള കെ��ാ� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്;
(സി) ഇവ�െട പ�ിക എ� �സി�ീകരി�ാനാ�െമ�ാണ് ക���ത്;
(ഡി) എ�ാ വീ�കളി�ം ൈവദ�തി ലഭ�മാ�� നടപടി എേ�ാ�  ���ിയാ�ാ�  കഴി�െമ�്

വിശദമാ�േമാ ?

േക�സ��ാ� നയം സഹകരണേമഖലയി� ഉ�ാ�� �ത�ാഘാതം

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

(എ) ആേഗാളവ�കരണ നയ�ിന��തമായി സഹകരണ ബാ�ുകെള മാ�ിെയ��ക എ� േക�
സ��ാ� നയം സഹകരണ േമഖലയി� ഉ�ാ�� �ത�ാഘാതം വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ധനനിേ�പാ�പാതം ബാധകമാ�ിയ�ം ക�ത�  ധനാ�പാതം വ��ി�ി��ം അ� അംഗീ�ത
ഓഹരികളി�  നിേ�പി�ണെമ� നി�േ�ശ�ം സഹകരണ �ാപന�െള സാ�ഹ�
�തിബ�തേയാെട �വ��ി��തി� പകരം ലാഭാധി�ത �വ��നം നട�ാ�
നി�ബ�ിതമാ�ാനിട�� കാര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ; ഇ� പരിഹരി��തിന് എ�് മാ��മാണ്
സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��ത്; വിശദമാ�േമാ;
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(സി) ആദായ നി�തി വ��് നട�� അനാവശ� പരിേശാധന സഹകരണസംഘ��െട വിശ�ാസ�ത
തക��ാനിടയാ�െമ�ത് കണ�ിെല��് അത് ഒഴിവാ�ാ� േക� സ��ാരിെന സമീപി�വാ�
ഉേ�ശി��േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) �ിതല വാ�ാ സംവിധാന�ി� നി�് ദ�ിതല വാ�ാ സംവിധാന�ിേല�് മാ��തിെന�റി��
പഠന റിേ�ാ��് ലഭ�മായി�േ�ാ; എ�ി� അതിെ� വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

വ�വസായ നയം

*36.�ീ.സ�ി േജാസഫ്
,, ൈഹബി ഈഡ�
,, ഷാഫി പറ�ി�
,, വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �തിയ വ�വസായ നയം �ഖ�ാപി�വാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;  വിശദാംശം
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത നയ�ിെ� അടി�ാന�ി�  വ�വസായ��  ആരംഭി�വാ�  അതിേവഗ അ�മതി
ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഇേ�ാ�  ഉ� ഏകജാലക സംവിധാനം ��ത�  കാര��മമാ��തി�ം സം�ാനെ�
വ�ാവസായിക അ�രീ�ം െമ�െ����തി�ം സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� വ��മാ�േമാ?

മലിനീകരണം �റ�� വ�വസായ��

*37.െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��
�ീ.എ�. ഷം��ീ�
,, പി.െക.അ� റ�്
,, ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് മലിനീകരണം �റ�� വ�വസായ�െള സംബ�ി�് പഠനം നട�ിയി�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത വ�വസായ�െള േ�ാ�ാഹി�ി�വാ�  സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�  എെ��ാമാെണ�ത്
വ��മാ�ാേമാ?

കി�ബി

*38.�ീ.ബി.സത��
,, െക.ഡി. �േസന�
,, എ.എം. ആരിഫ്
,, െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) കി�ബി �േഖന നട�ിലാ�ാ�േ�ശി�� പ�തിക� ഏെതാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) നട� ബ�ജ�ി�  േടാ��  െ�ാവിഷ�  ന�കിയി���ം എ�ാ�  നിലവി�  ഭരണാ�മതി
ലഭി�ാ��മായ െപാ�മരാമ�് ���ികെള  'കി�ബി'  യി�  ഉ�െ����തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?
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ഉജ�� ഡിേ�ാം അഷ�റൻസ് േയാജന

*39.�ീ.െക. രാജ�
,, ചി�യം േഗാപ�മാ�
�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�
,, സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) േകരളാ സം�ാന ഇല�ിസി�ി േബാ�ഡ് ���മായ അ���ി� ക�നിയായി �പെ��ി�േ�ാ
എ�് അറിയി�േമാ; ഉെ��ി� എ�് �തലാണ് ക�നിയായെത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) േക� സ��ാരിെ� ഉജ�� ഡിേ�ാം അഷ�റൻസ് േയാജന  (Ujwal Discom Assurance Yojana

(UDAY)യി� േച��തിന് സം�ാന സ��ാ� അ��ലമായ തീ�മാനെമ��ി�േ�ാ;

(സി) ഉദയ് �ീമി�  േച�കയാെണ�ി�  െക.എസ്.ഇ.ബി �് എെ�ാെ� ഘടനാപരമായ മാ���
വ��ണെമ�ം, ��ത �ീമിെ� �ണ�� എെ��ാമാെണ�ം വിശദമാ�േമാ?

വിേനാദ സ�ാരേമഖല�െട വികസനം

*40.�ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�
,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്
,, എം.ഉ��
,, പി.ബി. അ�� റ�ാ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദസ�ാര�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിേനാദ സ�ാരേമഖല�െട വികസന�ം മദ� ലഭ�ത�ം ത�ി�  ബ��െ��് സ��ാ�
ക���േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) ഇ�ാര��ി� പഠന�െളെ��ി�ം നട�ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദ വിവരം െവളിെ���േമാ;

(സി) സം�ാനെ� വിേനാദ സ�ാര േക��ളിെല �ചിത�മി�ാ�,  ഗതാഗത െതാഴി�  ����,
�ര�ാ സംവിധാന��െട അപര�ാ�ത,  േവ�� �ചരണ �വ��ന��െട അപര�ാ�ത,

േമഖലയി�  �വ��ി��വ�െട െ�ാഫഷനിസ�റവ്,  െപ�മാ��ിെല മാന�തയി�ാ�
ഇവെയാെ�യാണ് ഈ േമഖല�െട തള���് �ധാന കാരണ��  എ��െകാ�് അവ
പരിഹരി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േദവസ�ം റി��്െമ�് േബാ�ഡിെ� �വ��നം

*41.�ീ.ഐ.ബി. സതീഷ്
,, എം.എം. മണി
,, െക.�േരഷ് ���്
,, എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) േദവസ�ം റി��്െമ�് േബാ�ഡിെ� �വ��നം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) പര�രാഗത ത�ികക� ഒഴിെക��വയിേല�� നിയമനം പി.എസ്.സി.�് വി��� വഴി േദവസ�ം
�ാപന��െട താ�ര�ം ഹനി�െ�ടാ� എെ��ി�ം സാധ�ത�േ�ാ;  ഇെ��ി� നിയമന��
പി.എസ്.സി.െയ ഏ��ി��തിന് നിയമ നി��ാണം നട�ാ� ത�ാറാ�േമാ;

(സി) നിലവി�  വ�വ� െച�ിരി�� സംവരണ തത��ി�  അപാകത�െ�� പരാതി
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��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� ഇത് �നഃ�മീകരി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ചര�് - േസവന നി�തി

*42.�ീ.പി.ടി. േതാമസ്
,, വി.എസ്.ശിവ�മാ�
,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�
,, െക.�രളീധര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ചര�്-  േസവന നി�തിയിെല അ��  സം�ാന നി�തി വീതം െവ�് വ�വ� സംബ�ി�്
സം�ാനം എതി��് അറിയി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) എ�ി� അതിേ��� േക�സ��ാരിെ� �തികരണം എെ��് വ��മാ�േമാ;

(സി) അ�� സം�ാന നി�തി വീതം െവ�് വ�വ�യി� എ�കാര�� മാ�മാണ് സം�ാന സ��ാ�
നി�േ�ശി�ി��ത്; വിശദമാ�േമാ?

ചര�്േസവന നി�തി

*43.�ീ.എ�േദാസ് ���ി�ി
,, തി�വ�� രാധാ���
,, അനി� അ�ര
,, വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ചര�് േസവന നി�തി നട�ിലാ��തിന് സ�ീകരി�ി�� ത�ാെറ��ക� വ��മാ�േമാ;

(ബി) �തിയ നി�തി നട�ിലാ��തി�െട സം�ാന�ിന് നി�തി ഇന�ി� �തിവ�ഷം എ�േകാടി
�പ അധികമായി ലഭി�ം എ�ാണ് �തീ�ി��ത്;

(സി) എസ്.ജി.എസ്.ടി.ബി� എ�േ��് അവതരി�ി�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ജി.എസ്.ടി.  നിയമെ��റി�ം ജി.എസ്.ടി.  െന�് വ��ിെന�റി�ം ഉേദ�ാഗ���ം
വ�ാപാരിക��ം േബാധവ��രണം ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  ഇതിന്
നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

'�ീ� കാ���് '

*44.�ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�
,, ���ര ര�ാകര�
,, ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��
,, എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദസ�ാര�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിേനാദസ�ാര േമഖലെയ പരിേപാഷി�ി��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ��ാ�
സ�ീകരി�വ��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) �റിസം സീസണിന് �േ�ാടിയായി വിേനാദസ�ാര േക��െള സ�മാ��തി��  '�ീ�
കാ���് ' പ�തി�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ��ത പ�തി നട�ാ��തിനായി ഭരണതല�ി�  എെ��ാം നടപടി സ�ീകരി�ി�െ��്
വിശദമാ�േമാ?
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പ�ാളി� െപ�ഷ� പ�തി

*45.�ീ.പി.ഉൈബ��
,, മ�ളാം�ഴി അലി
,, എ� .എ.െന�ി��്
,, സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  ജീവന�ാ��് ഏ�െ���ിയ പ�ാളി� െപ�ഷ�  പ�തി സംബ�ി�് വിവിധ
സ��ീസ് സംഘടനക��� എതി��് േരഖാ�ലം ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത പ�തി �കാര�� നടപടിക� ഇേ�ാ� ഏ� ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) പ�ാളി� െപ�ഷ� പ�തി പി�വലി�് �ാ���റി െപ�ഷ� പ�തി �ന:�ാപി�� കാര��ി�
നയം െവളിെ���േമാ?

നി�തി ഇളവ്

*46.�ീ.പി.വി. അ�വ�
,, ആ�. രാേജഷ്
,, ഡി.െക. �രളി
,, െജയിംസ് മാത� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) കഴി� സ��ാരിെ� കാലയളവി� ഏെത�ാം ഇന���് നി�തി ഇളവ് ന�കിയി�െ��തിെ�
വിശദാംശ�� ലഭ�മാേണാ; എ�ി� അവ ന��േമാ;

(ബി) കഴി� സ��ാരിെ� െത�ായ നടപടിക� �ലം ഖജനാവിന് ന�ം വ�തായി കണ�ാ�ിയി�േ�ാ;

എ�ി� വിശദവിവരം ന��േമാ;

(സി) ഇ�ാര��ി� വീ� വ��ിയവ�െ�തിെര ക�ശന നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ഇ� സംബ�ി�് വി�ലമായ അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശം ന��േമാ?

േകരള ൈമന� മിനറ� ക�സഷ� ��സ് േഭദഗതി െച�ാ� നടപടി

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

(എ) സം�ാന� സാധാരണ മ�ിെന െച�കിട ധാ�വായി �ഖ�ാപി�െകാ�� വി�ാപനം
എ�ാണ് ഇറ�ിയെത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) േകരള ൈമന� മിനറ� ക�സഷ� ച��ളിെല അപകാതക� �ലം �ഷി െച��തി�ം കിണ�
�ഴി��തി�ം വീട് വ��തി�െമ�ാം അ�മതി ലഭി�ാ� സാഹചര��െള സംബ�ി��
വിഷയനി��യ സമിതി�െട ശിപാ�ശക� പരിഗണനയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) സം�ാന�് ഏതാ�ം െസ�് �മിയി�  വീ�വ�� സ��ഭ�ളി�  മ�് മാ��തി�ം
െക�ിട�ിെ� അടി�റ നിറ��തിനാവശ�മായ മ�് ഇറ��തി�ം നിലവി� ഖനന �വി�ാന
വ��ിെ� അ�മതി േതേട�തായ വ�വ� നിലവി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇ�കാരം ഗാ�ഹികാവശ����് മ�് എ���തിന് േനരിേട�ിവ�� സ�ീ��ത
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ഒഴിവാ��തിന് േകരള ൈമന�  മിനറ�  ക�സഷ�  ��സ് േഭദഗതി െച�ാ�  നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

സം�ാനെ� വിേനാദ സ�ാര േക���

*48.�ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി
,, സി. െക. ശശീ��
,, എ.എം. ആരിഫ്
,, െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദസ�ാര�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െതാഴിലവസര��  ��ത�  �ദാനം െച�ാ�  സാധ�ത�� േമഖലെയ� നിലയി�
വിേനാദസ�ാരം വികസി�ി��തിനായി സ��ാ�  പ�തിക�  ആവി�രി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�
അവ�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) വിേദശ വിേനാദ സ�ാര വിപണിയി�  േകരള �റിസ�ിെ� സാധ�തക�  അവതരി�ി�് �റിസം
വികസന�ിനാ�� ഇടെപട�ക�  നട�ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  അവ�െട വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) സം�ാനെ� വിേനാദ സ�ാര േക���  വികസി�ി��തി�ം അവ മാലിന���മായി
��ി��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

ൈക�റി-ഖാദി േമഖല�െട വികസനം

*49.�ീ.എം. രാജേഗാപാല�
,, സി.���
,, െക. ആ�സല�
െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ�തി� േശഷം ൈക�റി-ഖാദി േമഖല�െട സംര�ണ�ി�ം
വികസന�ി�ം ആവി�രി�ി�� പ�തിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ൈക�റി ഉ����െട വിപണനം,  ഉ�പാദനം,  െതാഴിലാളിക�െട പരിശീലനം എ�ിവ�ായി
എെ��ാം പ�തികളാണ് നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി��ത്എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) മിക� ൈക�റി ഉ������ ഉ�പാദന സഹായം,  വ�ാപാര ��ണം,  നിലവാര മികവ്
എ�ിവ�ായി എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(ഡി) തറിക�െട ഉ�ാദന�മത�ായി െന�ിെ� നിലവാരം െമ�െ����, േദശീയ�ം
അ��േദശീയ�മായ സാേ�തിക വിദ�ക�േട�ം,  ഡിൈസ�ക�െട�ം േശഖരണം,  വിപണി
വി�ലീകരണം എ�ിവ�ായി എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

കി�ബി �വ��നം

*50.�ീ.വി.ഡി.സതീശ�
,, െക.സി.േജാസഫ്
,, അ�� �കാശ്
,, ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:
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(എ) കി�ബി �വ��നം ആരംഭി�ി�േ�ാ;  ഇതിനായി വ��ിയ നിയമേഭദഗതിക�
എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) അടി�ാന വികസന�ിനായി കി�ബിയി�െട അ�� അ� വ�ഷം എ� �ക
സമാഹരി�ാനാണ് ല��മി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) എ�.ആ�.ഐ കളി� നി�ം �ക സമാഹരി�വാ� പ�തി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) കി�ബി വഴി വാ� എ��� �ക �ഷറിയിലാേണാ നിേ�പി��ത്;  അെ��ി� ഏത് ധനകാര�
�ാപന�ിലാണ് ഈ �ക നിേ�പി�വാ� നി�േ�ശി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ?

മലബാ� സിമ�്സിെ� ഉ�ാദനം വ��ി�ി��തി�ളള നടപടി

*51.�ീ.സി. െക. ശശീ��
,, എസ്.ശർ�
,, ബി.ഡി. േദവ�ി
,, വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അഴിമതി�ം െക�കാര��ത�ം �ലം ന��ിലായ മലബാ�  സിമ�്സിെ� ഉ�ാദനം വ��ി�ി�്
��ത �ാപനെ� �േരാഗതിയിേല�് നയി�വാ�  എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�ാ�
സാധി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സിമ�് �ാമം ��മായ സമയ�് േപാ�ം ഉ�ാദനം വ��ി�ി�് �ാപനെ� വികസന�ിേല�്
െകാ�വ��തിന് കഴി� സ��ാ�  നടപടി സ�ീകരി�ാതി��തിെ� കാരണം
പരിേശാധി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) അഴിമതി�ം െക�കാര��ത�ം കാരണ�ാരായവ�െ�തിെര ക�ശന നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വ��മാ�േമാ?

�ഷറി േകാ�ബാ�ിംഗ് സി�ം

*52.�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�
�ീ.വി.ആ�. �നി� �മാ�
,, ജി.എസ്.ജയലാ�
,, �ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) �ഷറി േകാ�ബാ�ിംഗ് സി�ം എ�് �ത�  നട�ിലാ�ാനാ�െമ�് അറിയി�േമാ;  ഇതിെ�
ഉേ�ശ�ല����ം വിശദവിവര��ം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) സ��ാ�  ജീവന�ാ�െട ശ�ള ബി�ക�  ത�ാറാ�� �ാ��് സംവിധാനെ� �ഷറി
ഇ�ഫ�േമഷ�  സി��മായി ബ�ി�ി�് ഓ�െെലനായി ശ�ള ബി�ക�  �ഷറിയി�
സമ��ി��തി�� നടപടി�െട �േരാഗതി വിശദമാ�േമാ; ഇതിെ� േന��� വിശദീകരി�േമാ ?

സം�ാന ൈവദ�തി േബാ�ഡിെ� ലാഭന� കണ�്

*53.�ീ.പി.െക.ബഷീ�
,, പി.െക.��ാലി��ി
,, പാറ�� അ�ു�
േഡാ.എം. െക. �നീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
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ന��േമാ:

(എ) സം�ാന ൈവദ�തി േബാ�ഡിെ� കഴി� �� വ�ഷ�ളിെല കണ�് ആഡി�് െച�് ലാഭന�ം
തി�െ���ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത കണ�ക� ൈവദ�തി റ�േല�റി ക�ീഷന് സമ��ി�ി�േ�ാ; എ�ി� ഏ� വ�ഷം വെര��
കണ�കളാണ് സമ��ി�ി��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(സി) േബാ�ഡിെ� �വ��നം ലാഭ�ിലാെണ�ി�  ഗാ�ഹിക ഉപേഭാ�ാ���് നിര�കളി�
ഇളവ�വദി�ാ� ത�ാറാ�േമാ?

നി�തി പിരിവ് ഉൗ��ിതമാ�ാ� നടപടി

*54.�ീ.രാ� എ�ഹാം
,, പി. ഉ�ി
,, പി.ടി.എ. റഹീം
െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നി�തി പിരിവ് ഉൗ��ിതമാ��തിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ�
ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) നി�തി പിരിവി�  എ� ശതമാനം വ��നവ് െെകവരി�ാ�  കഴി�െമ�ാണ് ക���െത�്
വ��മാ�േമാ;

(സി) അതി�െട എ� അധിക വിഭവ സമാഹരണം നട�വാ�  കഴി�െമ�് കണ�ാ�ിയി�േ�ാ;

ഉെ��ി� വിശദാംശം ന��േമാ?

ചര� േസവന നി�തി

*55.�ീ.െക. ബാ�
,, എ. �ദീ��മാ�
,, �രളി െപ�െന�ി
,, േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ചര� േസവന നി�തി നട�ിലാ��ത് സം�ാന�ിെ� സ��ഘടനെയ ഏ� തര�ി�
ബാധി�െമ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) �തിയ നി�തി സംവിധാനം അവശ� സാധന���് നി�തിയിളവ് ന�കാ�  അ�മതി
ന���താേണാ;  ഇെ��ി�  ഇത് അവശ�സാധന��െട വില ഉയ��തിനിടയാ�ി
സാധാരണ�ാ��് േ�ാഹകരമാ�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) നി�തി നിര�ി�േമ�  സം�ാന�ിന് യാെതാ� നിയ�ണ�മി�ാ�ത് വികസന േ�മ
പ�തിക��� ധനസമാഹരണെ� �തി�ലമായി ബാധി�ാ�  ഇട�േ�ാ;  എ�ി�  ഇത്
എ�െന പരിഹരി�ാ� സാധി�െമ�ാണ് �തീ�ി��െത�് വ��മാ�േമാ?

ചര�് േസവന നി�തി

*56.�ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം
െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��
�ീ.പി.െക.അ� റ�്
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,, എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ചര�് േസവന നി�തി നട�ാ�േ�ാ� സം�ാന�ിെ� സാ��ിക േമഖലയി� ഉ�ാ�െമ�
ക��� മാ��െള�റി�് വിലയി��� നട�ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന�ിെ� നി�തി സംവിധാനെ� ചര�് േസവന നി�തി ഏ� വിധ�ി� ബാധി�െമ�്
വിശദമാ�േമാ;

(സി) നി�തി പിരി�മായി ബ�െ��� െചല�കളി�  �റ�വരാനിട�േ�ാ;  എ�ി�  ഏെതാെ�
വിധ�ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ?

കയ� വ�വസായ േമഖല�െട നവീകരണം

*57.�ീ.വി. േജായി
,, എസ്.ശർ�
�ീമതി �. �തിഭ ഹരി
�ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) കയ� വ�വസായം �ന��രി�ാനായി പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) വ�വസായ േമഖല�െട നവീകരണം പര�രാഗത കയ�  െതാഴിലാളികെള ഏ� വിധ�ി�
ബാധി�ാനിട�െ��റിയി�ാേമാ;

(സി) ��  എ�. ഡി.  എഫ്.  സ��ാരിെ� കാല�് നിേയാഗി� കയ�  ക�ീഷെ� ശിപാ�ശക�
എെ�ാെ�യായി��;  അവയി� കഴി� സ��ാ� എെ�ാെ� കാര��� നട�ിലാ�ിയി��്;
ഈ സ��ാരിന് ��ത ശിപാ�ശകളി�  എെ�ാെ� നട�ിലാ�ാ�  സാധി�െമ�്
അറിയി�ാേമാ?

ൈവദ�തി സംര�ണ�ിന് പ�തി

*58.�ീ.പി.െക. ശശി
,, ��ഷ� കട��ി
,, �. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ൈവദ�തി സംര�ണ�ിന് എെ��ാം പ�തികളാണ് നട�ിലാ�ിയി��െത�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ൈവദ�തി�െട ഉപേഭാഗം �റ��തിന് എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�്
വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ� സംബ�ി�് ��ികളി� അവേബാധം ��ി��തിനായി �� തല�ി� േബാധവ��രണ
പ�തിക� നട�ിലാ�േമാ?

സഹകരണ േമഖലയി� ആ�.ബി.ഐ ഇടെപട�

*59.�ീ.�രളി െപ�െന�ി
,, െക.വി.വിജയദാസ്
,, സി.���
,, െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദസ�ാര�ം വ��മ�ി
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സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� സഹകരണ േമഖലയി�  ആ�.ബി.ഐ.  നട�ിലാ�ാ�  ഉേ�ശി�� നടപടിക�
സഹകരണ �ാപന�െള �തിസ�ിയിലാ��താെണ� വിവരം ��യി�  െപ�ി�േ�ാ;

വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ��ത ���� പരിഹരി��തിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��െത�്
വ��മാ�േമാ?

േ�� പരിസര�് ആ�ധ പരിശീലനം

*60.�ീ.എ.പി. അനി� �മാ�
,, തി�വ�� രാധാ���
,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�
,, ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി�ം േദവസ��ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദവസ�ം േബാ�ഡിന് കീഴി�� േ����െട പരിസര�് ആ�ധ പരിശീലനം നട��തായി
റിേ�ാ��് ലഭി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� അത് തട��തിനായി എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) േ��പരിസര��  ചില സംഘടനക�  ശാഖാ പരിശീലന�ിനായി ഉപേയാഗി�� കാര�ം
��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� ഇതിേ�� നിയ�ണം െകാ�വരാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ?

േകരള നിയമസഭാ െസ�േ�റിയ�് , പി. ജയല�ി,
തി�വന��രം, െസ��റി-ഇ�-ചാ��്,
18-09-2016

�േ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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