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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�ി

ചര�് േസവന നി�തി നട�ാ�ിയ േശഷ�� വില വർ�ന

*31.�ീ.ഇ.പി.ജയരാജ�

,, വി. െക. സി. മ�ത് േകായ

,, പി.െക. ശശി

,, സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ചര�് േസവന നി�തി നട�ാ��േതാെട ചര�ക��് ശരാശരി എ�് ശതമാനേ�ാളം

വില�റ��ാ�െമ�് േക� നി�തി ചീഫ് ക�ീഷണ� വ��മാ�ിയി�ം സം�ാന�് എ�ാ

ഉ�����ം തെ� വില വ��ി�ാനിടയായ സാഹചര�ം വിലയി��ിയി�േ�ാ;  വിശദാംശം

ന��േമാ;

(ബി) രാജ��് ആെക ഒ� ല�േ�ാളം േകാടി �പ�െട ഇളവ് വിവിധ നി�തിയിന�ി�ം

ഡ��ിയിന�ി�ം ഉ�ായി�ം ഇതിെ� ആ��ല�ം നി�തിദായകരായ ഉപേഭാ�ാ���്

ലഭി�ാതിരി�ക�ം അധിക വില ന�േക�ിവരിക�ം െച��ത് അവസാനി�ി�ാനായി േക�

സ��ാ� നട�ിയ ഇടെപട�ക� എെ��ാെമ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) അമിതവിലയീടാ��തിെനതിെര നടപടിെയ���തിന് ജി.എസ്.ടി.  നിയമ�ി�

വ�വ��േ�ാെയ�ം എ�ി�  ഇതാരാണ് നട�ിലാേ��െത�ം വിശദമാ�ാേമാ;  ഈ

സംവിധാനം കാര��മമായി നട�ാ�ാ� േക� സ��ാരിേനാട് ആവശ�െ��േമാ?

ഉൗ�േ�ാ�പാദന�ി�� പ�തിക�
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*32.�ീ.�രളി െപ�െന�ി

,, രാ� എ�ഹാം

,, എ. �ദീ��മാ�

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

(എ) സം�ാന�് ഗാ�ഹിക ഗാ�ഹിേകതര ആവശ����ായി എ� െെവദ�തി

േവ�ിവ��െ��ം അതി�  എ� ഭാഗം സം�ാന�് ഉ�ാദി�ി�ാ�  സാധി��െ��ം

ബാ�ി എവിെട നി�ാണ് വാ��െത�ം അവ�െട വില�ം അറിയി�േമാ;

(ബി) നി��ാണ �വ��നം നട�വ�� പ�തിക�െട ആെക ഉ�ാദനേശഷി എ�െയ�ം ഇവ

സമയബ�ിതമായി ���ിയാ�ാ� സ�ീകരി� നടപടിക�ം അറിയി�േമാ;

(സി) ഉൗ�േ�ാ�പാദന�ി�� �തിയ പാര�ര� പാര�േര�തര പ�തിക� ഏെത�ാെമ�ം അവ

എ�േ��് ���ിയാ�ാനാണ് ല��മി�ിരി��െത�ം വ��മാ�ാേമാ?

�തിയ വ�വസായ �ാപന��

*33.�ീ.പി.െക.ബഷീ�

,, ടി. വി. ഇ�ാഹിം

,, പി.ബി. അ�� റ�ാ�്

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം സം�ാന�് �തിയ വ�വസായ �ാപന��

ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� വിശദാംശം ന�ുേമാ;

(സി) സം�ാനം വ�വസായ സൗ�ദമാ�ാ� ഇതിനകം എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��് എ�്

െവളിെ���ാേമാ?

സം�ാനെ� ചര� േസവന നി�തി �ംഖല

*34.�ീ.ഐ.ബി. സതീഷ്

,, എസ്.ശർ�

,, െജയിംസ് മാത�

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

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ചര� േസവന നി�തി �ംഖല  (ജി.എസ്.�ി.എ�.)  ���മാ�ം

സ�മാ�ിയി�േ�ാ;  എ� ശതമാനം വ�ാപാരിക�ം വ�വസായിക�ം രജിേ�ഷ� എ��ി��്;

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) രജിേ�ഷ� നി�ബ�മ�ാ�  20 ല��ി� താെഴ വി�വര�� വ�ാപാരിക�ം േഹാ��ക�ം
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നി�തി കേ�ാസിഷ�  പ�തി �േയാജനെ����വ�ം ഉപേഭാ�ാ�ളി�  നി�് നി�തി

പിരിെ����� തടയാ� സാധ�മായി�േ�ാ; ജി.എസ്.�ി. നിയമ�കാരം ഇവ� നി�ബ�മാ�ം

ബി�  ന�േക�തി�ാ�തിനാ�  അനധി�തമായി നി�തി പിരി�ി�േ�ാ എ�്

പരിേശാധി�ാ�� സംവിധാനം എ�ാണ്;

(സി) വാണിജ� നി�തി െച�് േപാ�ക� നട�ിയി�� �വ��ന�� എെ�ാെ�െയ�ം അവ

ഒഴിവാ�ിയേ�ാ� നി�തി െവ�ി�ി�� മാ��ം അട�െത�െനെയ�ം അറിയി�ാേമാ?

വിേനാദസ�ാര വികസന�ിനാ�� �തിയ പ�തികൾ

*35.�ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്

,, എം.ഉ��

െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��

�ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം വിേനാദ സ�ാര വികസന�ിന് എെ��ാം

നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) �തിയ വികസന പ�തിക�  നട�ിലാ��തിന് േക� സഹായം ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാ;  എ�ിൽ

സഹായം അ�വദി��തിന് േക�ം നിബ�നകെളെ��ി�ം വ�ി�േ�ാ;  വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) വിേനാദസ�ാര വികസന�ിനായി നിേ�പം നടേ�� �ല��െട ��ഗണന

തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  എ�ിൽ �ൻഗണനാ�മം നി�യി�തിെ� അടി�ാനം എ�ാെണ�്

വിശദമാ�േമാ?

ജി.എസ്.ടി. നട�ിലാ�ിയത് �ലം ഉ�ായ ��ി��കൾ

*36.േഡാ.എം. െക. �നീ�

�ീ.മ�ളാം�ഴി അലി

,, സി.മ��ി

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

ന��േമാ:

(എ) ജി.എസ്.ടി.  നട�ിലാ��തിെ� ഫലമായി വ�ാപാരിക���ാ�� ��ി��കെള�റി�്

സ��ാ� വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇവ എ�െന പരിഹരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്;

(സി) ജി.എസ്.ടി.  നട�ിലാ��തിെ� ഭാഗമായി ചില സാധന��  മാ���ി�  ലഭ�മ� എ�ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) മാ���ി�  ലഭി�െകാ�ി�� എ�ാ സാധന��ം ലഭ�മാ�ാ�  ആവശ�മായ നടപടി
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സ�ീകരി�േമാ?

െപാ�േമഖലാ �ാപന�െള ലാഭ�ിെല�ി��തിന് ക�� പരിപാടിക�

*37.�ീ.ഐ.സി.ബാല���

,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�

,, െക.സി.േജാസഫ്

,, അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െ�ാഫഷണ�  മാേനെ��ി�െട െപാ�േമഖലാ �ാപന�െള ലാഭ�ിെല�ി��തിന്

എെ��ാം ക�� പരിപാടികളാണ് ഈ സ��ാ� ആവി�രി�ി�ളളെത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതിനായി എെ��ാം പ�തികളാണ് ആവി�രി�ിരി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) പ�തി നട�ി�ിന് ഭരണതല�ി�  എെ��ാം നടപടിക�  ൈകെ�ാ�ി�െ��്

വ��മാ�േമാ?

ജി.എസ്.�ി.യിെല ആശയ�ഴ�ം പരിഹരി�ാ� നടപടി

*38.േഡാ.എ�. ജയരാജ്

�ീ.പി.െജ.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ജി.എസ്.�ി.  നിലവി�  വ�തി�േശഷം സം�ാന�് വ�ാപാരേമഖലയി�  ഉളവായി��

ആശയ�ഴ��� ��യി�െ��ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഒ� നി�തിെയ� ജി.എസ്.�ി.�െട സ����ിന് വി��മായി ഉ�����് വ�ത��മായ

വിലക� ഈടാ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(സി) ജി.എസ്.�ി.  നിലവി�  വ�തി�േശഷം ഉ�ായി�� അധിക നി�തിഭാര�ി�  നി�്

ഉപേഭാ�ാ�െള സംര�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ജി.എസ്.�ി. നട�ിലാ�ിയ േശഷം ഉ����െട വിലനിലവാരം

*39.�ീ.തി�വ�� രാധാ���

,, വി.എസ്.ശിവ�മാ�

,, അ�വ� സാദ�്

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജി.എസ്.�ി. നട�ിലാ��തി� �െ�ാ��ം ഇ�ാതി��താണ് ���ത നി�തി സം�ാന�്

നട�ിലാ��തി� പാളി� ഉ�ാകാ� കാരണമായെത� ആേ�പം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) ചര�് േസവന നി�തിയിെല ആശയ�ഴ�ം ചര�് നീ�െ� ബാധി�് സം�ാന�്
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അവശ�മ��ക�െട �ാമ�ം ഭ�� വ���െട വില വ��ന�ം ഉ�ാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) ജി.എസ്.�ി.  നട�ിലാ�േ�ാ�  പല ഉ����െട�ം വില �റ�െമ� സ��ാ�  വാദം

കേ�ാള�ി� �തിഫലി�ാതി��ത് എ�െകാ�ാണ്;

(ഡി) ജി.എസ്.�ി.  ച��� �പീകരി��തി�ം,  ജി.എസ്.�ി.  സംബ�ി� ��ന�ളി� �ിയാ�ക

ഇടെപട�  നട��തി�ം നി�തി വ��ിന് കഴിയാതി��ത് എ�െകാ�ാെണ�്

വ��മാ�േമാ?

ചര�് േസവന നി�തി �ല�� സം�ാന�ിെ� േന��ം േകാ��ം

*40.�ീ.�. ആ�. �ദീപ്

,, േജാ� െഫ�ണാ�സ്

െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�

�ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ചര�് േസവന നി�തി �ാബല��ിലായേതാെട സം�ാന�ിെ� വികസന നയ�ിന്

അ��തമായി നി�തി സമാഹരി�ാ� സം�ാന�ി��ായി�� പരിമിതമായ അധികാരം �ടി

ഇ�ാതായത് വികസന ��ിയെയ ഏ� വിധ�ി� ബാധി�ാനിട�െ��് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) സം�ാന�ിെ� സാ��ികാധികാരം കവ�െ���െ�െ��ി�ം ഉപേഭാ� സം�ാനെമ�

നിലയി� നി�തി �കയി� െമ���ാ�െമ�് കണ�ാ��േ�ാ; എ�ി� അതിെ� വിശദാംശം

ന��േമാ;

(സി) നിലവി��ായി�� വാ�് സ�ദായ�ി�  മ� സം�ാന�ളി�  നി�് െകാ�വ�്

സം�ാന�് വി�ന നട�ിയി�� ചര�ിെ� നി�തി സം�ാന�് വി��� സമയ�ാണ്

ഈടാ�ിയി��െത�തിനാ�  ജി.എസ്.ടി.  യി�  ഏ� വിധ�ി�� അധിക േന�മാണ്

ഉ�ാകാനിട��ത്;

(ഡി) സം�ാന�നി�് േക� സ��ാ� പിരിെ���ി�� േക� എൈ�സ് തീ�വ, േസവന നി�തി

എ�ിവ �ല� വ��ിത നി�തി �ക�മായി താരതമ�ം അ�ഹി�ാ� വിധം �റവായി��തിനാ�

സം�ാന�് നി�് പിരിെ���� ആെക നി�തി�െട  (ജി.എസ്.ടി.)  പ�തി േക�

സ��ാരിന് ന�േക�ി വ��ത് സം�ാന�ി��ാ�ാ�� നി�തി ന�ം എ�െയ�്

കണ�ാ�ിയി�േ�ാ; െവളിെ���േമാ?

ൈവദ�ത പ�തിക�

*41.�ീ.രാ� എ�ഹാം

,, ഇ.പി.ജയരാജ�

,, എസ്.രാേജ��

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

(എ) ��  സ��ാരിെ� കാല�് പണി �ട�ി�ിട�ി�� ഏെത�ാം ൈവദ�ത പ�തിക�  ഈ

സർ�ാരിെ� കാല�് �നരാരംഭി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം ഏെത�ാം ജലൈവദ�ത പ�തിക�  ക�ീഷ�

െച�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(സി) സം�ാന�് ഉ�ാ�� ൈവദ�തി �ാമം പരിഹരി��തിനായി ��ത� െച�കിട ജലൈവദ�ത

പ�തിക� ആരംഭി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ എ�് െവളിെ���േമാ?

വിേനാദസ�ാര േമഖലയി� ചര�് േസവന നി�തി ��ി�ി�� ആശ�

*42.�ീ.അനി� അ�ര

,, വി.എസ്.ശിവ�മാ�

,, അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചര�് േസവന നി�തി വിേനാദസ�ാര േമഖലയി�  ആശ� ��ി�ി�� കാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) �� പാേ��ക��് ഏ�െ���ിയി�ളള നി�തി ഈ േമഖലയി� �തിസ�ി ��ി�െമ� കാര�ം

പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) വ�ി വീ�ക��� പാേ�ജ് നി�തി 28 ശതമാനം ആ�ിയത് ��ത േമഖല�െട �േരാഗതി�്

വിഘാതമാ�െമ�ത് കണ�ാ�ിയി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി�  �റിസം േമഖല�െട ആശ� അക��തിന് സ�ീകരി�വാ�  ഉേ�ശി�� നടപടിക�

വിശദമാ�ാേമാ?

എ�ാ വീ�ി�ം ൈവദ�തി

*43.�ീ.െക. െക. രാമച�� നായ�

,, പി. ഉ�ി

,, െക.��ിരാമ�

,, െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എ�ാ വീ�ി�ം ൈവദ�തി എ�ി�� രാജ�െ� ആദ� സം�ാനമാ�ി േകരളെ� മാ��തിനായി

നട�ിലാ�ിയ �വ��ന��ം അതിനായി െചലവഴി� �ക�ം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇതിെ� അ�� ഘ�മായി �ണേമ��� ൈവദ�തി എ�ാവ��ം എ�ാ�േ�ാ�ം ലഭ�മാ�ാനായി

പ�തി ആ��ണം െച�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഈ ല��ം ��നി��ി ൈവദ�േതാ�ാദന രംഗ�് വിേശഷി�് പാര�േര�തര ഊ�േ�ാ�ാദന

രംഗ�് നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി�� പ�തിക� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?
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ചര�് േസവന നി�തി�െട �േയാജനം ജന���് ലഭ�മാ�ാ� നടപടി

*44.�ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ്

,, െക.�േരഷ് ���്

,, െക. ബാ�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചര�് േസവന നി�തി നട�ാ���വഴി സ��ാരി�ം ഉപേഭാ�ാവി�ം വ�വസായ േമഖല�ം

ഏെതാെ� തര�ി�� �േയാജനം ലഭി�െമ�ാണ് �തീ�ി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത നി�തി നിയമം �ാബല��ിലായി ഒ� മാസ�ിേലെറയായി�ം ഇവയിേലെത�ി�ം

ലഭ�മായി�േ�ാ; ഇെ��ി� കാരണെമ�ാെണ�് വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(സി) േക� സം�ാന സ��ാ�ക���ായ നി�തി ന��ം നി�തിദായകരി� നി�് ഈടാ��

അധിക�ക�ം വ�വസായിക�ം വ�ാപാരിക�ം അനധി�തമായി ൈക�ലാ��ത് തട��തിന്

േക� സ��ാരിന് സാധ�മായതായി ക���േ�ാ;

(ഡി) ഇ�ാര��ി�  ജന��െട താ�പര�ം സംര�ി�ാനായി അടിയ�രമായി ഇടെപടാ�  േക�

സ��ാരിേനാട് ആവശ�െ��േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

വിേനാദസ�ാര നയം

*45.�ീ.വി.ഡി.സതീശ�

,, എ.പി. അനി� �മാ�

,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�

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

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �തിയ വിേനാദസ�ാര നയം ആവി�രി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത നയ�ി�  ഇൗ േമഖല�െട വികസന�ി�ം വള���ം എെ��ാം കാര��ളാണ്

ഉ�െ���ിയിരി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) നയം �ഖ�ാപി�ാ� എെ��ാം നടപടിക� െെകെ�ാ�ി��്; വിശദമാ�േമാ?

സഹകരണ സംഘ��െട ശ�ിെ����ം നവീകരണ�ം

*46.�ീ.െക. ദാസ�

,, െക.വി.വിജയദാസ്

,, സി. െക. ശശീ��

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

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) കറ�സി നിേരാധനം നട�ിലാ�ി ഡിജി��  ബാ�ിംഗ് ഇടപാടിന് സാധാരണ�ാെര

നി�ബ�ിതരാ�ക�ം അ�രം ഇടപാ�ക��് സ��ീസ് ചാ��് �മ�ി ഇടപാ�കാെര

�ഷണം െച�ക�ം സാധാരണ�ാ�െട ആ�യമായ സഹകരണ �ാപന�െള ഇ�ാതാ�ാ�

�മി�ക�ം െച�� സാഹചര��ിൽ നി�ം സാധാരണ�ാ��് ആശ�ാസം ന���

വിധ�ി� സഹകരണ േമഖലെയ ശ�ിെ���ാനായി നട�ിയ ഇടെപട�ക� അറിയി�േമാ;

(ബി) ക��ണ ഇടപാ�കാ��േവ�ി�� �ാപന��  എ� റിേ�ാ��് െച�െ�� ��തല�റ

ബാ�കളിെല ഇടപാ�ക��േനെര ക�ട�െകാ�് സഹകരണ സംഘ�ളിെല ഇടപാ�കാെര

അക�ക എ� ല��േ�ാെട ആദായ നി�തി വ��് നട�� അന�ായ ഇടെപട�ക�

അവസാനി�ി�ാ� ആവശ�െ��േമാ;

(സി) സഹകരണ �ാപന�െള സാേ�തികമായി നവീകരി�ാ� സ�ീകരി� നടപടിക�െട �േരാഗതി

അറിയി�േമാ?

െക.എസ്.എഫ്.ഇ. �വാസിചി�ി

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

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.എഫ്.ഇ.�് �വാസിചി�ി നട��തിന് റിസ�വ് ബാ�് ഓഫ് ഇ�ഡ� അ�മതി

ന�കിയി�് ��ത ചി�ി നാളി�വെര �ട�വാ�  സാധി�ാ�ത് എ�െകാ�ാെണ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �വാസിചി�ി നട��തിന് െക.എസ്.എഫ്.ഇ.  െക�ിവ�േ�� െസക�രി�ി �ക

കി�ബിയിേല�് നിേ�പി�െമ�് ധനമ�ി ന�കിയ ഉറ�് പാലി��തി�േവ�ി നാളി�വെര

എ�് നടപടി സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) െക.എസ്.എഫ്.ഇ.�് �വാസിചി�ി വഴി ലഭി�� �ക ��വ�ം കി�ബിയിേല�്

നിേ�പി�വാ�, േക� ചി�ി നിയമ�ി� േഭദഗതി വ��വാ� ഉേ�ശ�േ�ാ;  ഇെ��ി� ഈ

�ക കി�ബിയിേല�് നിേ�പി�വാ� എ�് നടപടി സ�ീകരി� എ�് വ��മാ�േമാ?

െക.എസ്.ഇ.ബി.യിെല വിവരസാേ�തിക വിദ�ാ സംവിധാന��

*48.�ീമതി സി.െക. ആശ

�ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�

,, എ�േദാ എ�ഹാം

,, വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ഇ.ബി.യി�  നട�ിലാ�ിയി�ളള വിവരസാേ�തിക വിദ�യി�  അധി�ിതമായ

സംവിധാന�� എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) െെവദ�തി ഓഫീ�ക�െട �വ��നം നവീകരി��തിന് ഇ-ഓഫീസ് സംവിധാനം

ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;
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(സി) െെവദ�തി അപകട�� റിേ�ാ��് െച�ാ�ം �ര�ാ ഉപകരണ��െട ലഭ�ത�ം അവ��ം

വിലയി��ി �ട�നടപടി െെകെ�ാളളാ�ം സംവിധാന�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

ൈവദ�തി േബാ�ഡിെല ജീവന�ാ�െട �നർവിന�ാസം

*49.�ീ.െക. രാജ�

,, ���ര ര�ാകര�

�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ൈവദ�തി േബാ�ഡി� ജീവന�ാ�െട എ�ം ��തലാെണ�ം അതിനാ� വിരമി� ഒഴി�കളി�

�തിയ നിയമന��  നട��െത�ം ൈവദ�തി െറ�േല�റി ക�ീഷ�  നി�േ�ശി�ി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ൈവദ�തി േബാ�ഡിൽ നി�ം വിരമി� ജീവന�ാ�െട െപ�ഷ�  ന���തി�� മാ��

��ിേല�് വ�മാനം ഉറ�ാ��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വ��ത്;

(സി) േബാ�ഡിെ� �വ��നെ��റി�് േകാഴിേ�ാട് ഐ.ഐ.എം.  ന�കിയ റിേ�ാ��ി�

ജീവന�ാ�െട �ന�വിന�ാസം സംബ�ി�് എെ��ാം ശിപാ�ശകളാണ് ഉ�െ���ിയി��ത്?

വ�വസായ അ�രീ�ം ജനസൗ�ദമാ��തിന് നടപടിക�

*50.�ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി.

,, സി. ദിവാകര�

,, ഇ.െക.വിജയ�

,, വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വ�വസായ അ�രീ�ം ��ത� ജനസൗ�ദമാ��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) വ�വസായ സംരംഭ��െട �ഖകരമായ നട�ി�ിനായി ഏെതാെ� ച��ളി�  മാ�ം

വ��ാനാണ് ആേലാചി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) വ�വസായ സംരംഭ�� �ട��തിനായി പണിതി� െക�ിട��ം �ല�ം പല �േദശ�ളി�ം

ഉപേയാഗെ���ിയി�ിെ��ത് കണ�ിെല��് അവെയ �േയാജനെ����തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

കാർഷിക േമഖല�േവ�ി �തിയ െസസ് ഏർെ���ൽ

*51.�ീ.െക.ബി.ഗേണഷ് �മാ�

,, െക. �����ി

,, സി.െക.നാ�
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,, േകാ�� ��േമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജി.എസ്.ടി �ാബല��ിൽ വ�േതാ��ടി �ഷി കല�ാൺ െസസ് നിർ�ലാ�ിയ

സാഹചര��ിൽ കർഷക�െട േ�മ�ി�ം കാർഷിക േമഖല�െട �േരാഗതി�മായി �തിയ

െസസ് െകാ�വരാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ;  ഇതിനായി മ� സം�ാന��മായി ചർ�കൾ

നട�വാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) �ല�വർ�ിത ഉ����െട ലാഭ�ിെ� ഒ� ശതമാനം കർഷകർ�് ലഭ�മാ�ാൻ

ജി.എസ്.ടി.�െട പ�ാ�ല�ിൽ എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാൻ ഉേ�ശി��ത്;

വിശദമാ�ാേമാ?

വിേനാദസ�ാര േമഖലയിെല വികസന സാധ�തക�

*52.�ീ.എം. രാജേഗാപാല�

,, എ.എം. ആരിഫ്

,, വി. േജായി

,, ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വിേനാദസ�ാര േമഖലയി�  �തിയ സാധ�തക�  കെ���തിന്

സഹായകമാ�ംവിധം �തിയ �റിസം നയം ആവി�രി�ാ�േ�ശി��േ�ാ;  വിശദാംശം

ന��േമാ;

(ബി) സം�ാനെ� �ധാന �റിസം േക��െള ഭി�േശഷി സൗ�ദമാ��തിനായി എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(സി) കി�ബി�െട സഹായേ�ാെട �ധാന �റിസം േക���െട�ം സ�ക��ക�െട�ം വി�ലമായ

വികസന�ിനായി വിശദമായ േ�ാജ�് റിേ�ാ��ക�  ത�ാറാ��തിന് നടപടിക�

സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

കരട് വ�വസായ നയം

*53.�ീമതി.വീണാ േജാ��്

�ീ.�ി.വി.രാേജഷ്

,, എം. സ�രാജ്

,, വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പരി�ിതി സൗഹാ��പരമായ നിലപാ�ക� സ�ീകരി�െകാ�് സം�ാന�് ലഭ�മായ െതാഴി�

ൈവദ��ം കാര��മമായി വിനിേയാഗി�� തര�ി�  വ�വസായ��  േ�ാ�ാഹി�ി�്

സാ��ിക വള�� േന��തിന് സ��ാ�  �ഖ�ാപി�ി�� കര� വ�വസായ നയം ഏ�

വിധ�ി� �േയാജന�ദമാ�െമ�് വിശദമാ�ാേമാ;
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(ബി) �വ സംരംഭക��ം ഉയ�� തര�ി�� സാേ�തിക വിദ�ാപഠനം ���ിയാ�ിയി��വ��ം

അവസരം ലഭ�മാ��േതാെടാ�ം പാ�ശ�വ��രി�െ��് പര�രാഗത വ�വസായ�െള

ആ�യി�ാ�  നി�ബ�ിതരാ��വ�� �ടി അവസരം ലഭ�മാ�ാ�  നയം ല��മി��േ�ാ;

വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(സി) സ�േദശേ��് മട�ാ� നി�ബ�ിതരാ�� �വാസിക��ം വ�വസായ രംഗ�് കാര�മായ

പ�ി�ാ� വനിതക��ം അവസരം ഒ���തിന് കര� നയ�ി�  ല��മി��െ��ി�

അതിെ� വിശദാംശം ന�കാേമാ?

വില�യ�ം നിയ�ി��തിന് സഹകരണ വ��ിെ� പ�തികൾ

*54.�ീ.പി.ടി.എ. റഹീം

�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി

�ീ.െക. ആ�സല�

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

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) രാജ��് ഉപേഭാ� സാധന��െട വില�യ�ം ഉ�ായിെ�ാ�ിരി�� സാഹചര��ി�

സം�ാന�് അവശ�സാധന��െട വില നിയ�ണ�ിന് സഹകരണ �ാപന��

ഏെത�ാം തര�ി� ഇടെപ�� എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �വ��ന വി�ലീകരണ�ിെ��ം ൈവവിധ�വ��രണ�ിെ��ം ഭാഗമായി �ഖ�ാപി�

ഇ-�ിേവണി,  �ിേവണി ഓ�ൈല� േ�ഡിംഗ്,  �ട�ിയ പ�തിക� �ാവ��ികമായി�േ�ാ;

ൈവവിധ�വ��രണ�ിെ� ഭാഗമായി നട�ിലാ�ിയ�ം നട�ിലാ�ാ�  ഉേ�ശി���മായ മ�

പ�തിക� ഏെത�ാമാണ്;

(സി) ഔഷധ വിപണന േമഖലയിെല �ഷണ�ിന് ഒ� പരിധിവെര അ�തി വ��വാ�

ഉേ�ശി�െകാ�് വ�ാപകമായ േതാതി� നീതി െമഡി�� േ�ാ�ക� �ട�ാ�ളള പ�തി�െട

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

ഇൻ�േബഷൻ െസ��ക�ം എം.എസ്.എം.ഇ. ജിേയാേപാ���ം

*55.�ീ.െക. ബാ�

,, എ. എ�. ഷംസീ�

,, കാരാ�് റസാഖ്

,, െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സംരംഭക��് േവ� മാ�� നി�േ�ശ��  ലഭ�മാ��തി�ം അവ�  േനരി�� സാേ�തിക

����  പരിഹരി��തി�ം ബിസിന�് ഇ��േബഷ�  െസ��ക�  �വ��ന

സ�മാ�ിയി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) വ�വസായ സംരംഭ��െട വിവരേശഖരണ�ിന് എം.എസ്.എം.ഇ. ജിേയാേപാ��� സംവിധാനം
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ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;എ�ി�  എെ��ാം ല���ളാണ് ഈ പ�തി�കാരം

ൈകവരി�ാ�േ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

�ാവ��� െെട�ാനിയം ലിമി�ഡ് േനരി�� �തിസ�ി

*56.�ീ.ഡി.െക. �രളി

,, ബി.സത��

,, വി. േജായി

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രെ� �ാവ���  െെട�ാനിയം ലിമി�ഡ് േനരി�� �തിസ�ിെയ�റി�്

അവേലാകനം നട�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ��  സ��ാരിെ� കാല��ായെത�് ആേ�പ�� െക�കാര��ത�ം അഴിമതി�ം

�ാപന�ി�  മലിനീകരണ നിയ�ണ സംവിധാനം ഏ�െ����തിെന ഏ� തര�ി�

ബാധി�ി��്;  മാലിന� നി��ാ��ന �ാ�് നി��ാണ�ിെല അപാകത െകാ��ായ

അപകട�ി�െ��് െതാഴിലാളി മരി�ാനിടയായതിെ� പ�ാ�ല�ി�  നി��ാണ

�വ��ന�ളി� അവിെട നട�തായി ആേ�പ�� �മേ��കെള�റി�് വിശദ പരിേശാധന

നട�ാ� ത�ാറാ�േമാ;

(സി) ��  സ��ാരിെ� കാല�് ഉേദ�ാഗ�തല�ി�ം അ�ാെത��� അഴിമതി�ം

െക�കാര��ത�ം െകാ�് െപാ�േമഖലാ �ാപന��  തക�� േനരി�തായ ആേ�പം

പരിഹരി�ാ� ഇൗ സ��ാ� സ�ീകരി� നടപടിക� അറിയി�ാേമാ?

േകരള ബാ�് �പീകരണം

*57.�ീ. എ� .എ.െന�ി��്

,, ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�

,, പി.െക.അ� റ�്

,, പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം േദവസ��ം

വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിെ� വികസനാവശ��ിനായി േകരള ബാ�് �പീകരി�വാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ബാ�് �പീകരണം ഇേ�ാ� ഏ� ഘ��ിലാണ്;

(സി) എ�േ��് ഇതിെ� �വ��നം ആരംഭി�വാ�  കഴി�െമ�ാണ് �തീ�ി��ത്;

വ��മാ�ാേമാ?

സ��� ൈവദ�തീകരണം
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*58.�ീ.െക. ആ�സല�

,, ബി.ഡി. േദവ�ി

,, െക.��ിരാമ�

,, വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകരളം സ���മായി ൈവദ�തീകരി�െ�� സം�ാനമായി മാറിയതിെ� ഫലമായി ൈവദ�തി

ഉപേഭാഗ�ി��ായ വ��ന കണ�ാ�ിയി�േ�ാ; എ�ി� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഏെത�ാം േ�ാത�കളി�  നി�ാണ് സ��� ൈവദ�തീകരണ�ി�� ഫ�്

കെ��ിയെത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ൈവദ�തി വിതരണ ൈല� �ാപി�് ൈവദ�തി എ�ി�ാ� സാധി�ാെത വ� �േദശ�ളിെല

വീ�കളി� േസാളാ�  അട��� സാധ�തക� ഉപേയാഗി�് ൈവദ�തി എ�ി�ാ� എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) വനം വ��ിെ� അ�മതി ലഭി�ാ�� �ല�ം േകാടതി ഇടെപട�ക� �ട�ിയ കാരണ�ളാ�ം

കണ��  ലഭി�ാ� വീ�കളി�  അ�രം ����  പരിഹരി�് ൈവദ�തി ന���തിന്

എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

േ�ാ��സ് േമഖലയിെല വികസനം

*59.�ീ.എം.ഉ��

,, പി.െക.അ� റ�്

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ി�  വ� േശഷം േ�ാ��സ് േമഖലയിെല വികസന�ിനായി

എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്;

(ബി) ഈ രംഗ�് �വ��ി�� വിവിധ ഏജ�സിക�െട �വ��നം ഏേകാപി�ി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(സി) േദശീയ-സം�ാന തല�ളി� മികവ് �കടി�ി�വെര ആദരി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�്

വ��മാ�ാേമാ?

ചര�് േസവന നി�തി�െട മറവി� അമിത ലാഭം ഈടാ��തിെനതിെര നടപടി

*60.�ീ.കാരാ�് റസാഖ്

,, എ.എം. ആരിഫ്

,, സി.���

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

മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ചര�് േസവന നി�തി�െട മറവി�  അമിത ലാഭം ഈടാ�ാനായി സം�ാനെ� മ��

വ�ാപാരിക� അവശ�മ��ക�െട ലഭ�ത നിയ�ി��ത് നിമി�ം ജന�ൾ��ാ�� ��ി��്

പരിഹരി��തിന് േക� സ��ാരിേനാട് നടപടി ആവശ�െ��ി�േ�ാ; േക� സ��ാ� സ�ീകരി�

നടപടിക� അറിയി�േമാ;

(ബി) ചര�ിെ�േയാ േസവന�ിെ�േയാ േമ�ളള നി�തിയി�  ഉ�ാ�� �റവ് ചര�്

വാ��യാ��് ലഭ�മാ�ണെമ�ളള നിയമവ�വ� നട�ിലാ�ാനായി േക� സ��ാ� എ�

സംവിധാനമാണ് ഇ�വെര ഏ�െ���ിയി�ളളെത�് അറിയി�േമാ;

(സി) ജി.എസ്.ടി. �ാബല��ിൽ വ�തിെന�ടർ�് നി�തി �റ�െമ�് സ��ാ� �സി�െ���ിയ

101  ചര�ക��് നി�തി �റ�തിന് ആ�പാതികമായി വില�റ��ായി�േ�ാ എ�്

പരിേശാധന നട�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

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

തി�വന��രം, െസ��റി,

31-07-2017

�േ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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