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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�ി

െച�കിട വ�വസായ സംരംഭക�െട ഉ�മന�ിനായി നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�

*331. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ്

,, രാ� എ�ഹാം

,, ആ�ണി േജാ�

,, െക.വി.അ�� ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ�തി� േശഷം േകരള ബ�േറാ ഓഫ് ഇ�ഡ�ിയ�  െ�ാേമാഷ�

(െക-ബി�്)  �േഖന െച�കിട വ�വസായ സംരംഭക�െട ഉ�മന�ിനായി നട�ിലാ�ിയ

പ�തിക� എെ��ാെമ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇ�രം സംരംഭക�െട ഉ�����് വിപണി ലഭ�മാ�ാനായി െച� കാര��� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േക� സ��ാ� സഹായേ�ാെട�� േകാമ� െഫസിലി�ി െസ�� �ാപി�െമ� �ഖ�ാപനം

�ാവ��ികമാ�ാനായി സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ?

�ാ���റി െപ�ഷ� �ന:�ാപി��തിന് നടപടി

*332. �ീ.പി.ബി. അ�� റ�ാ�്

,, പാറ�� അ��

േഡാ.എം. െക. �നീ�

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

മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) പ�ാളി� െപ�ഷ�  പ�തി പി�വലി�് �ാ���റി െപ�ഷ�  �ന:�ാപി�� കാര�ം

പരിഗണനയി�േ�ാ;  എ�ി� ഇത് സംബ�ി�്സ��ീസ് സംഘടനക�മായി ച�� നട�േമാ

എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) �� സ��ാരിെ� കാല�് പ�ാളി� െപ�ഷ� പ�തിെ�തിെര സമരം െച� ജീവന�ാ�െട

പ�് ദിവസെ� ശ�ളം ഇേ�ാ� ന��� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ?

�ാഥമിക കാ�ഷിക വാ�ാ സഹകരണ സംഘ��െട ആ�നികവ��രണം

*333. �ീ.സ�ി േജാസഫ്

,, പി.ടി. േതാമസ്

,, വി.ടി.ബ�റാം

,, അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ാഥമിക കാ�ഷിക വാ�ാ സഹകരണ സംഘ�െള ശ�ിെ���ാ�  എെ��ാം ക��

പ�തികളാണ് ഈ സ��ാ� ആവി�രി�ി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) എെ��ാം വിവിേധാേ��ശ� പ�തികളാണ് നബാ�ഡിെ� സഹായേ�ാെട നട�ാ�ാ�

ഉേ�ശി��ത്; വിവരി�േമാ;

(സി) �ാഥമിക കാ�ഷിക വാ�ാ സഹകരണ സംഘ��െട ആ�നികവ��രണം എ�െന

നട�ാ�ാനാണ് ല��മി�ി��െത�് െവളിെ���േമാ?

വട�� േകരള�ിൽ നദീതട �റിസം പ�തി

*334. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�

�ീമതി ഗീതാ േഗാപി

�ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി.

,, എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) രാജ�ാ�ര യാ�ാ �സി�ീകരണമായ േലാ�ലി �ാന�ി�, ഏഷ�യി�  ക�ിരിേ�� പ�്

�ല�ളിെലാ�ായി ഉ�െ���ിയ വട��  േകരള�ിെ� മേനാഹാരിത�ം �േത�കതക�ം

�ചരി�ി��തിന് ��� പ�തിക� നട�ിലാ��ത് ആേലാചി�േമാ;

(ബി) ഏെതാെ� േമഖലകളി� എെ�ാെ� പ�തികളാണ് നട�ിലാ��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) വട��  േകരള�ിെല ജലാശയ��ം അവി�െ� കലാ�പ��ം ��തിവിഭവ��ം

പരിചയെ����തിന് നദീതട�റിസം പ�തി നട�ിലാ�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

വിേനാദസ�ാര പ�തിക�
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*335. �ീ.ഒ. ആ�. േക�

,, �ി.വി.രാേജഷ്

,, ഡി.െക. �രളി

�ീമതി.വീണാ േജാ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  ആവി�രി�ി�� വിേനാദസ�ാര പ�തിക�  ഏെത�ാമാണ്;  ഏെത�ാം

പ�തിക��് േക� സഹായം േതടിയി��; അ�മതി ലഭി� പ�തിക�ം അവ�ായി അ�വദി�

�ക�ം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) വ�കിട �റിസം പ�തിയായ ജഡാ�പാറ �റിസം പ�തി�െട നിലവിെല �ിതി അറിയി�ാേമാ;

(സി) ജഡാ�പാറ �റിസം പ�തി�മായി ബ�െ���ി െഹലിേകാ��  സ��ീസ് ആരംഭി�ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ;  ഈ പ�തി�െട അ�ബ�മായി സ�ീകരി�ി�� സാഹസിക �റിസം

പ�തി�െട �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ?

സഹകരണ േമഖല നട�� ഇടെപട�ക�

*336. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ്

,, ഇ.പി.ജയരാജ�

െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�

�ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിെ� അടി�ാന വികസന േമഖലകളായ �ഷി,  പര�രാഗത വ�വസായം

�ട�ിയവ�െട വികസന�ിനാ�ം സാധാരണ�ാരായ ജന�െള േ�ഡ് പലിശ�ാരി� നി�ം

സംര�ി��തിനാ�ം സഹകരണ േമഖല നട�� ഇടെപട�ക� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) നി��ി� േകരള സഹകരണ ബാ�് ഈ �വ��ന�ി� എ�മാ�ം �േയാജന�ദമാ�െമ�്

അറിയി�ാേമാ;

(സി) േകരള സഹകരണ ബാ�മായി ബ�ി�ി�് �ാഥമിക സഹകരണ സംഘ��െട േസവന

വി�ലീകരണം ല��മാ��േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

ഓ�േറഷ� ഒളി��

*337. �ീ.എ. െക. ശശീ��

,, െക. �����ി

,, േകാ�� ��േമാ�

,, െക.ബി.ഗേണഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഓ�േറഷ�  ഒളി�� പ�തിയി�െട എെ�ാെ� സഹായ�ളാണ് വള��വ�� കായിക

താര���ായി െച�ാ�േ�ശി��ത് എ�് അറിയി�േമാ;
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(ബി) ഓ�േറഷ�  ഒളി�� എ� പ�തിയിേല�് കായികതാര�െള െതരെ����തി��

മാനദ���  എെ�ാെ�യാണ്;  ഇ�െന െതരെ���െ��� കായിക താര��െട

പരിശീലന�ിന് എെ��ാം സൗകര��ളാണ് ഏ�െ����ത്;

(സി) ഏെതാെ� ഇന�ളി� കായിക താര�െള അ�ാരാ� നിലവാര�ിെല�ി��തിനാണ് ഈ

പ�തിയി�െട ല��മി��ത് എ�് അറിയി�േമാ?

ജി.എസ്.ടി. രജിേ�ഷ� നടപടി�മം

*338. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി.

,, ���ര ര�ാകര�

,, ഇ.െക.വിജയ�

,, വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജി.എസ്.ടി. രജിേ�ഷ� ആെരാെ�യാണ് എ�േ��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ജി.എസ്.ടി.യി�  നി�ം ഒഴിവാ�െ��ി�ളള വ���െട ഇടപാട് നട��വ�  രജിേ�ഷ�

എ�േ���േ�ാ;

(സി) ജി.എസ്.ടി. രജിേ�ഷ� നടപടി�മം വിശദീകരി�േമാ;

(ഡി) നി�ിത പരിധിയി� �റ� േടേണാവ� ആെണ�ി�ം നി�ബ�ിത രജിേ�ഷ� നടേ��വ�

ആെരാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ?

വ�വസായ �ാപന�െള കരകയ��തിനായി പാേ�ജ്

*339. �ീ.വി. അ�റഹിമാ�

,, എസ്.ശർ�

,, വി. േജായി

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��  സ��ാരിെ� കാല�്തക��യിലായി�� െപാ�േമഖലാ വ�വസായ �ാപന�െള

കരകയ�ാനായി ഈ സ��ാ�  നട�ിയ നവീകരണം,  വി�ലീകരണം,  ൈവവിധ�വ��രണം

�ട�ിയ മാ���ളി�െട ആെക ന�ം �റ��തിന് സാധ�മായി�േ�ാ;

(ബി) ഓേരാ െപാ�േമഖലാ �ാപന�ി�ം �ത�മായ പാേ�ജ് ത�ാറാ�ി �ിക�ി കരാറി�

ഏ�െ��് അവെയ ലാഭകരമാ�െമ� ബജ�് �ഖ�ാപന�ിെ� അടി�ാന�ി�  സ�ീകരി�

നടപടിക� അറിയി�ാേമാ?

�ാഥമിക കാ�ഷിക സഹകരണ സംഘ��െട ആ�നികവ��രണം
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*340. �ീ.��ഷ� കട��ി

,, െജയിംസ് മാത�

,, െക. ബാ�

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

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ാഥമിക കാ�ഷിക സഹകരണ സംഘ��െട ആ�നികവ��രണ�ിന് സ�ീകരി� വ��

നടപടിക� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ആ�നികവ��രണ�ിനായി േക� സ��ാരി�  നിേ�ാ നബാ�ഡി�  നിേ�ാ ഫ�്

ലഭ�മായി�േ�ാ;

(സി) ഇ�രം സംഘ�� �േഖന�ളള �സ�കാല കാ�ഷിക വാ�പാ വിതരണം ശ�ിെ����തിന്

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

േകരള ബാ�്

*341. �ീമതി സി.െക. ആശ

�ീ.സി. ദിവാകര�

,, ആ�. രാമച��

,, ഇ.ടി. ൈടസ� മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള ബാ�് �പീകരി�േ�ാ� എ� ശാഖക� ഉ�ാകണെമ�ാണ് �ീറാം ക��ി ശിപാ�ശ

െച�ി�ളളെത�് അറിയി�േമാ;

(ബി) നിലവി�ളള സം�ാന-ജി�ാ സഹകരണ ബാ�ക�െട ശാഖക�െട എ�ം ഗണ�മായി

�റ�േ�ാ� അധികമായി വ�� ജീവന�ാേരാ�ളള സമീപനം വ��മാ�േമാ;

(സി) േകരള ബാ�ിെ� ശാഖക�  നഗര േക�ീ�തമായിരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ;  �ാഥമിക

ബാ�ക�മായി േകരള ബാ�് ശാഖക� മ�രി�� സാഹചര�ം ഒഴിവാ�േമാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) േകരള ബാ�ിെ� ഭരണസമിതിെയ�റി�ം അതിെ� ഘടനെയ�റി��ളള വിശദാംശ��

ന��േമാ?

സ�ദ് വ�വ�െയ മാ���ി� നി�ം കരകയ�ാ� പാേ�ജ്

*342. �ീ.കാരാ�് റസാഖ്

,, എം. സ�രാജ്

,, ബി.സത��

,, �രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സം�ാനെ� സ�ദ് വ�വ�െയ മാ���ി�  നി�ം കരകയ�ാനായി,  കി�ബി �േഖന

നി�ല സ�ാദ�മായ �വാസി നിേ�പം ആക�ഷി��തി� എ�മാ�ം വിജയി�ി��്; സ�ാദ�ം

ആക�ഷകമാ�ാനായി കി�ബി�െട �ീ�ക� എെ��ാമാണ്;

(ബി) കി�ബി വഴിയ�ാെത ഇ�ര�ി�ളള നി�ല സ�ാദ�ം േനരി�ളള സ�കാര� നിേ�പമാ�ി

മാ��തി�ളള സാധ�തക�  പരിേപാഷി�ി�ാനായി സ�ീകരി�ാ�േ�ശി�� നയപര�ം

ഭരണപര�മായ ഇടെപട�ക� എെ��ാമാണ്;

(സി) സ��ാരിെ� പണലഭ�ത  (ലിക�ിഡി�ി മാേനെ��്)  െമ�െ���ാ�  ഉപകരി�� �ഷറിക�െട

ആ�നികവ��രണം ത�രിതെ���ാനായി സ�ീകരി�ി�ളള നടപടിക� അറിയി�ാേമാ?

ജി.എസ്.ടി. �ലം �േ�ാഗ ചികി�ാ െചലവി��ായ വ��നവ്

*343. �ീ.സി. ദിവാകര�

,, ജി.എസ്.ജയലാ�

,, എ�േദാ എ�ഹാം

,, വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചര�് േസവന നി�തി നിലവി� വ�േതാ��ടി,  േപസ് േമ�� ഉപേയാഗി����െ�െട�ളള

�േ�ാഗ ചികി�ാ െചല�ക�  കാ�ണ� ചികി�ാ പ�തി�െട പരിധിയിൽ നി�ം

�റ�ാ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ചര�് േസവന നി�തി �കാരം േപസ് േമ�റിന് എ� ശതമാനം നി�തിയാണ് ന�േക�െത�ം

അത് വിലയി� എ� ശതമാനം വ��നവ് ഉ�ാ�ിെയ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ചികി�ാ െചലവ് വലിയേതാതി�  വ��ി�ത് കാരണം ക�തയ�ഭവി�� ജനവിഭാഗെ�

സംര�ി�ാ� സ�ീകരി�� നടപടി വ��മാ�േമാ?

ഉ�നാട� ജലപാതെയ അടി�ാനമാ�ി വിേനാദസ�ാര വികസനം

*344. �ീ.സി.മ��ി

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്

,, ടി. വി. ഇ�ാഹിം

,, മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ഉ�നാട�  ജലപാതക�  വിേനാദസ�ാര േമഖല�െട വികസന�ി�

എ�േ�ാളം പ�ാളി�ം വഹി���് എ�് വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) തി�വന��രം �ത�  കാസ�േഗാഡ് വെര�� ഉ�നാട�  ജലപാത വികസന പ�തി

പരിഗണനയി�� സാഹചര��ി�  അത് വിേനാദസ�ാര വികസന�ി��ടി പരമാവധി

�േയാജനെ���ാ�� �വ��ന�െള�റി�് ആേലാചി�ി�േ�ാ;
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(സി) ഏെതാെ� വിേനാദസ�ാര േക��െള ഇ�മായി ബ�ി�ി�ാനാ�െമ�് പരിേശാധി�േമാ?

സ��ഘടനെയ �ന��ീവി�ി��തിന് നടപടി

*345. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ�

,, പി.ടി.എ. റഹീം

,, െക.ഡി. �േസന�

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

ന��േമാ:

(എ) മ�ിഭവി� സം�ാന സ��ഘടനെയ �ന��ീവി�ി�ാനായി ഈ സ��ാ� അധികാര�ി�

വ�േശഷം സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാമാണ്;

(ബി) നി�തി ഭരണ�ിെല കാര��മത വ��ി�ി�ാനായി നട�ിയ �വ��ന ഫലമായി നി�തി

വ�മാന�ി� ഉ�ായ മാ�ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) ജി.എസ്.�ി. �ാവ��ികമായി ഒ� മാസം ���ിയായേ�ാ� സം�ാന ചര�േസവന നി�തി

വ�മാന�ി� ഉ�ായ വ�തിയാനം �� മാസ�ളി� ലഭി� �ല� വ��ിത നി�തി വ�മാന�മായി

താരതമ�െ���ി അറിയി�ാേമാ?

ബാ�ക�െട സംേയാജന�ം േകരള ബാ�് �പീകരണ�ം സംബ�ി� അ�മതി

*346. �ീ.െജയിംസ് മാത�

�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി

െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�

�ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സം�ാന-ജി�ാ സഹകരണ ബാ�ക�െട സംേയാജന�ം േകരള ബാ�് �പീകരണ�ം

സംബ�ി�് േക� ഗവ�െമ�ിെ��ം റിസ��് ബാ�ിെ��ം അ�മതി ലഭി�ി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ?

വ�വസായ സംരംഭകെര േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് നടപടിക�

*347. �ീ.േറാജി എം. േജാ�

,, വി.എസ്.ശിവ�മാ�

,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വ�വസായ സംരംഭകെര േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് ഈ

സ��ാ� ൈകെ�ാ�ി��െത�് വിശദീകരി�േമാ;
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(ബി) ഇതിനായി എെ��ാം ക�� പരിപാടികളാണ് ആ��ണം െച�ിരി��െത�് െവളിെ���േമാ;

(സി) എെ��ാം ആ��ല���ം േ�ാ�ാഹന��മാണ് സംരംഭക��് ന�കാ�േ�ശി��ത്;

വിശദമാ�േമാ?

ൈവദ�തി �സരണന�ം �റ��തിന് പ�തി

*348. �ീ.പി.െക.അ� റ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ൈവദ�തി �സരണരംഗ��ാ�� ന�ം ഒഴിവാ��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�  വഴി

എ�േ�ാളം �സരണന�ം ഒഴിവാ�ാ� സാധി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതിനായി �തിയ പ�തിക�  ആവി�രി�് നട�ിലാ�ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;  വിശദാംശം

ന��േമാ?

വിേനാദസ�ാരനയം പരി�രി�ാ� നടപടി

*349. �ീ.എസ്.രാേജ��

�ീമതി �. �തിഭ ഹരി

�ീ.എം. �േകഷ്

,, എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ത� േപ��് ആക�ഷകമായ െതാഴി� ലഭ�മാ�ക എ� ഉേ�ശ�േ�ാെട വിേനാദസ�ാരം

വികസി�ി�ാ�  ഉത�� രീതിയി�  വിേനാദസ�ാര നയം പരി�രി�ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;

എ�ി� ഏെത�ാം േമഖലക��് ഊ�� ന�കാ� ഉേ�ശി��െവ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��  സ��ാരിെ� കാല�് ആരംഭി� വിവിധ പ�തിക�  നിരവധി വ�ഷ�ളായി�ം

���ിയാ�ാ� സാധി�ാെത നി�ലമായിരി�� �ിതി പരിഹരി�ാ� നടപടിെയ��േമാ;

(സി) �ഖ�ാപി�� പ�തിക�  സമയബ�ിതമായി ���ീകരി�ാ�  േവ� ഇടെപട�  നട�േമാ

എ�് വ��മാ�ാേമാ?

പര�രാഗത വ�വസായ���ളള സംര�ണ നവീകരണ �വ��ന��

*350. �ീ.പി.െക. ശശി

,, സി.���

,, സി.െക. ഹരീ��

�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പര�രാഗത വ�വസായ�ളായ ഖാദി, ൈക�റി, ഈ�, പന�് �ട�ിയ േമഖലകെള, െതാഴി�

സംര�ി�െകാ�് നവീകരി�ാനായി ഈ സ��ാ� നട�ിയ �വ��ന�� വിശദമാ�ാേമാ;
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(ബി) വിപണി വി�ലീകരണ�ി�ം �ണനിലവാരം ഉറ�ാ��തി�ം ന�കി വ�� സഹായ��

എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) െതാഴിലാളിക��് മിനിമം �ലി ഉറ�വ��ിെ�ാ�് ൈകേവല�ാ�െട ഉ����� വാ�ി

സംഭരി�് വിപണനം നട�ാ� പ�തി ഉേ�ാ; വിശദാംശ�� ന��േമാ?

പ�തി �വ��ന�� കാര��മമാ��തിന് നടപടി

*351. �ീ.െക. രാജ�

�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

�ീ.ജി.എസ്.ജയലാ�

�ീമതി ഗീതാ േഗാപി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�തി �വ��ന��െട േവഗത�ം കാര��മത�ം ���തിന് സ�ീകരി�� നടപടിക�

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) സാ��ിക വ�ഷ�ിെ� ആദ� ��് മാസം സം�ാന വാ�ഷിക പ�തി�െട എ� ശതമാനം

���ിക��ാണ് ഭരണാ�മതി നൽകിയത്; വ��മാ�േമാ;

(സി) നബാ�ഡിന് സമ��ിേ�� �ാമീണ പ�ാ�ല സൗകര� വികസന ഫ�്  (RIDF),  തേ�ശ

�ാപന��െട പ�തിക�  എ�ിവയി�  ആദ� ��് മാസം ൈകവരി� �േരാഗതി

വ��മാ�േമാ?

സം�ാന�ിെ� ആഭ��രകടം

*352. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി.

,, എ�. ഷം��ീ�

,, പി.ഉൈബ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിെ� ആഭ��ര കട�ിൽ  2016  മാ��്  31ന് േശഷം എ� വ��നവ്

േരഖെ���ി എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ കാലയളവി� നി�തി പിരിവി� വ��നവ് വ�ി�േ�ാ; എ�ി� എ�െയ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം ധന ഉ�രവാദി� നിയമവ�വ�ക� പാലി�ാ�

കഴി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  അ��ലം ഉ�ാകാ�� ഭവിഷ��ക�  എെ�ാെ�യാെണ�്

െവളിെ���േമാ?

പാര�േര�തര ഊ�� പ�തിക�
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*353. �ീ.രാ� എ�ഹാം

,, സി.���

,, െക.വി.വിജയദാസ്

,, എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) പാര�േര�തര ഊ�� പ�തിക� നട�ാ��തി�ം ഇത് സംബ�ി�് ആവശ�മായ �ചരണ

�വ��ന�� നട��തി�ം എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത് എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ഈ േമഖലയി� അന��് നട�� �വ��ന�� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േക� ഊ�� വ��ിെ� എെ��ാം സഹായ�ളാണ് അന��ിെ� വിവിധ പ�തിക��്

ലഭ�മാ��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) അന��് നട�ാ�ിവ�� ബേയാഗ�ാസ് �ാ�് �ാപി�� പ�തി ��ത� �േദശ�ളിേല�്

വ�ാപി�ി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േഷാേ��് മരണമട�� ജീവന�ാ�

*354. �ീ.പി.െക.ബഷീ�

,, പി.ഉൈബ��

,, അ�� ഹമീദ് പി.

,, എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ൈവദ�തി വിതരണ ൈല�കളി� നി�ം അ�ബ� ഉപകരണ�ളി� നി�ം േഷാേ��് മരി��

ജീവന�ാരി�  ഏെറ�ം കരാ�  അടി�ാന�ി�  േജാലി െച��വരാെണ� കാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ; ഇേത�റി�്പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�  അപകട�ി�െ��� �ിരം ജീവന�ാ�െട�ം കരാ�  ജീവന�ാ�െട�ം

��ംബ���് ലഭി�� സഹായ ആ��ല��� സംബ�ി� വിശദവിവരം െവളിെ���േമാ;

(സി) അപകട നിര�് പരിമിതമാ�ാ�  ആവശ�മായ �ര�ാ �മീകരണ�െള�റി�് ഗൗരവ���ം

ആേലാചി�േമാ?

വിേനാദസ�ാര േമഖല�െട പരിേപാഷണം

*355. �ീ.െക.സി.േജാസഫ്

,, വി.പി.സജീ��

,, ഐ.സി.ബാല���

,, എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) വിേനാദസ�ാര േമഖല�െട പരിേപാഷണ�ിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് ൈകെ�ാ�ി��ത്;

വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം ഭരണാ�മതി ന�കിയ വിവിധ �റിസം പ�തിക�

നട�ിലാ�വാ� എെ��ാം നടപടിക� ൈകെ�ാ�ി��്; വിശദമാ�േമാ?

വ�വസായ േമഖലയിെല അടി�ാന സൗകര� വികസന�ിനാ�� �തിയ പ�തിക�

*356. �ീ.�. ആ�. �ദീപ്

,, േജാ� െഫ�ണാ�സ്

,, വി. െക. സി. മ�ത് േകായ

,, �ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം �വജനകാര��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വ�വസായ േമഖലയിെല അടി�ാന സൗകര� വികസന�ിനായി ��തായി

ആവി�രി�ി�ളള പ�തിക� ഏെതാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത േമഖലയി�  കി���െട �വ��ന��  ��ത�  വി�ലീകരി�ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(സി) സം�ാന�് നിലവി�ളള വിമാന�ാവള�െള�ം �റ�ഖ�െള�ം േക�ീകരി�് �തിയ

വ�വസായ വികസന േമഖലക�  �ാപി�ാ�  കി���് പ�തി�േ�ാ;  എ�ിൽ എെ��ാം

കാര��ളാണ് ��ത പ�തി �േഖന വിഭാവനം െച��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

േകരള ഫിനാ�ഷ�� േകാ��േറഷെന സംര�ി�ാ� നടപടി

*357. �ീ.െക. ബാ�

,, െക.വി.അ�� ഖാദ�

,, ആ�ണി േജാ�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വാ� െകാ���തി�ം തിരി� പിടി��തി�ം ഉ�ായി�� അലംഭാവം �ലം

�തിസ�ിയിലായി�� േകരള ഫിനാ�ഷ��  േകാ��േറഷെന സംര�ി��തിനായി ഈ

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

(ബി) കഴി� സ��ാരിെ� കാല�് െകാ�� നിരവധി വാ�ക�, നി�ിയ ആ�ികളായി

മാറിയതായി പറയെ��� സാഹചര��ി�  ആയത് പരിഹരി�ാ�  സ�ീകരി� നടപടിക�

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) വിദ�ാസ��രായ നവസംരംഭക��് സംരംഭ��  ആരംഭി��തിന് െക.എഫ്.സി.�െട

ആഭി�ഖ��ി� വാ� ന��� പ�തി ആരംഭി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?
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ഊ�� സംര�ണരംഗ�് നട�ിയ �വ��ന��

*358. �ീ.െക. ദാസ�

,, ബി.ഡി. േദവ�ി

,, െക. െക. രാമച�� നായ�

,, സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ൈവദ�തി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം ഊ�� സംര�ണരംഗ�് നട�ിയ

�വ��ന��ം അതിെ� ഫലമാ��ായ േന��ം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ബദ� ഊ�� േ�ാത�ക� വ�ാപി�ി��തി�ം അ�വഴി പര�രാഗത ഊ��േമഖലയിെല

ആ�ിതത�ം �റ��തി�ം അന��ിെ� �വ��ന��  എ�മാ�ം ഫല�ദമാ��െ��്

അറിയി�ാേമാ;

(സി) ക�� ൈവദ�തി �ാമം േനരി�� സാഹചര��ി�ം ഉപേഭാ� േസവനം െമ�െ����തിനായി

െക.എസ്.ഇ.ബി. ലിമി�ഡ് സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� എെ��ാമാണ്; േബാ�ഡിെ� �വ��നം

��ത�  കാര��മമാ��തിനായി േകാഴിേ�ാട് ഐ.െഎ.എം.  സമ��ി� പഠന റിേ�ാ��ിെ�

അടി�ാന�ി� നട�ാ�ാ�േ�ശി�� �വ��ന�� അറിയി�ാേമാ?

െക.എസ്.െഎ.ഡി.സി., കി�� എ�ിവ വഴി നട�ിലാ�� പ�തിക�

*359. �ീ.പി. ഉ�ി

,, എ. �ദീ��മാ�

,, േജാ� െഫ�ണാ�സ്

,, എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം േ�ാ���ം

�വജനകാര��ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�വസായ വികസന�ിന് േവ� പ�ാ�ലം ��ി��തിനായി െക.എസ്.െഎ.ഡി.സി.,

കി�� �ട�ിയ �ാപന�� വഴി നട�ിലാ�� പ�തിക�െട വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) വ�വസായ പാ��ക�െട�ം വ�വസായശാലക�െട�ം വലിെയാ� ��ം ��ി�െമ� �ഖ�ാപനം

യാഥാ���മാ�ാ� നട�ിയ �വ��ന�� എെ��ാമാണ്; െകാ�ി-േകായ��� െെഹെടക്

വ�വസായ ഇടനാഴി�െട �പേരഖ ത�ാറായി�േ�ാ; വിശദാംശം അറിയി�േമാ;

(സി) സ��ാ� �ഖ�ാപി� വിവിേധാേ�ശ� വ�വസായ േസാ�ക� ആരംഭി�ാ�ളള �വ��ന�ിെ�

�േരാഗതി അറിയി�ാേമാ?

ഇേ�ാ �റിസ�ിന് േ�ാ�ാഹനം

T *360.�ീ.തി�വ�� രാധാ���

,, െക.�രളീധര�
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,, ഷാഫി പറ�ി�

,, പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം വിേനാദ സ�ാര�ം

േദവസ��ം വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വനേമഖലയിെല ഇേ�ാ �റിസം �വ��ന��  വി�ലീകരി��തിന് എെ��ാം ക��

പ�തികളാണ് ത�ാറാ�ിയിരി��ത്; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇേ�ാ �റിസ�ിന് േ�ാ�ാഹനം ന���തിന് എെ��ാം പ�തിക�  ആവി�രി�്

നട�ാ�ിയി��്; വിശദീകരി�േമാ;

(സി) ഇേ�ാ �റിസ�മായി ബ�െ��് പരി�ിതി��ാ�� ആഘാതം �റ��തിന് എെ��ാം

നടപടികളാണ് െെകെ�ാ�ാ�േ�ശി��െത�് വിശദമാ�േമാ?

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

തി�വന��രം, െസ��റി,

15-08-2017

�േ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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