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പതിന�ാം േകരള നിയമസഭ
��ാം സേ�ളനം
2021 ഒക് േടാബർ 5, െചാ�

ന��ചി�മി� േചാദ��ൾ

[ആെക േചാദ��ൾ--30]

മ�പടി നൽ�� മ�ിമാർ

ധനകാര� വ��് മ�ി

നിയമം, വ�വസായം, കയർ വ��് മ�ി

ൈവദ�തി വ��് മ�ി

സഹകരണ- രജിേ�ഷൻ വ��് മ�ി

സഹകരണ രംഗെ� േക� സർ�ാർ ഇടെപട�കൾ 

*31 �ീ. െക.വി.�േമഷ്
�ീ. �രളി െപ�െന�ി
�ീ സി െക ഹരീ�ൻ
�ീ. പി. ന��മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� സഹകരണ- രജിേ�ഷൻ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േക� സർ�ാർ അെ��് േകാ-ഓപ് ഫിനാൻസ് & െഡവലപ്െമ�് ലിമി�ഡ് എ�
േപരിൽ അെ��് േബാഡി �പീകരി�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇത്
സഹകരണ രംഗം �ർബലെ����തിന് എ�കാരെമ�ാം കാരണമാ��െവ�്
അറിയി�ാേമാ;

(ബി) നിലവിൽ ആർ.ബി.ഐ. നിയ�ണ�ിൽ െകാ�വ�ി�� അർബൻ
ബാ�കേളാെടാ�ം �ാഥമിക സഹകരണ സംഘ�െള അെ��് േബാഡി�െട
�വർ�ന പരിധിയിൽ െകാ�വ�ാൽ സം�ാനെ� സഹകരണ േമഖല
��തര ��ം േനരിടാനിട�െ�� സഹകാരിക�െട ആശ� പരിഹരി�ാൻ
നടപടി��ാ�േമാ;

(സി) ബാ�ിംഗ് നിയമ�ിെല േഭദഗതി, ഒ� േകാടിയിലധികം �പ പിൻവലി��
�ാഥമിക കാർഷിക സഹകരണ സംഘ�െള ആദായനി�തി നിയമ�ിൽ
��തായി ��ിേ�ർ� 194 N വ��ിെ� പരിധിയിൽ ഉൾെ���ിയത് �ട�ിയ
നടപടിക�െട �ത�ാഘാതം ഒഴിവാ�ാൻ നട�ിയ ഇടെപട�കൾ അറിയി�ാേമാ?

ഉ�രവാദി� നിേ�പ നയം

*32 �ീ. പി.വി. �ീനിജിൻ
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േഡാ.െക.ടി.ജലീൽ
�ീ എം രാജേഗാപാലൻ
�ീ. െക.െക. രാമച�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� നിയമം, വ�വസായം,
കയർ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) വ�വസായ വികസന�ിന് സം�ാനം �േത�ക ഊ�ൽ നൽ�� സമീപനം
അവസരമായിക�് ഒ�െ�� ചിലർ ��തി വിഭവ��െട അനിയ�ിത �ഷണം,
െതാഴിലാളി വി��ത, വ�വസായ �ാപന�ൾ�േമൽ യാെതാ�വിധ
നിയമപരമായ നിയ�ണ��ം പാടിെ�� നിലപാട് എ�ിവ സ�ീകരി��തായി
ആേ�പം ഉയ�� പ�ാ�ല�ിൽ സം�ാനം ല��മാ�� ഉ�രവാദി�
നിേ�പ നയെ� �റി�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) വിവിധ േസവന��ം അ�മതിക�ം നൽ��തിൽ ഉേദ�ാഗ��െട ഭാഗ� നി�്
അലംഭാവം ഉ�ാ��െവ� ആേ�പം ഉയ��ത് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) സംരംഭക സ�ഹ�ിെ� �ടി അഭി�ായം ആരാ �െകാ�് സംരംഭം
ആരംഭി��തി�ളള നടപടി�മ�ൾ ല�കരി�ാ�ം കാലവിളംബം
ഒഴിവാ�ാ�ം ഉത�� തര�ിൽ നിയമ�ളി�ം ച��ളി�ം ഉചിതമായ
പരി�രണ�ിന് സ�ീകരി�ി�� നടപടികൾ അറിയി�ാേമാ?

ൈവദ�തി െറ�േല�റി ക�ീഷെ� കരട് താരിഫ് നയം

*33 �ീ . മ�ളാം�ഴി അലി 
�ീ . എൻ . ഷം�ദീൻ 
�ീ. െക. പി. എ. മജീദ്
െ�ാഫ . ആബിദ് �ൈസൻ ത�ൾ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ൈവദ�തി
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ൈവദ�തി നിര�് നിർ�യി��തി�� റ�േല�റി ക�ീഷെ� കരട് താരിഫ്
നയ�ിൽ സ�കാര� േമഖല�് ��തൽ ലാഭവിഹിതം അ�വദി��തിന് വ�വ�
െച�ിരി��തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത നയ�ിൽ െക.എസ്.ഇ.ബി.�ം വിവിധ വിതരണ ഏജൻസികൾ�ം
വ�ത�� ൈവദ�തി നിര�കൾ ഈടാ�ാ�� നിർേ�ശ�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത നയം സ�കാര�വൽ�രണെ� േ�ാ�ാഹി�ി���ം സർ�ാർ
നയ�ൾ�് വി���മാെണ� ആേരാപണം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;
വിശദമാ�േമാ?

ജി.എസ്.ടി. വിഹിത�ം ന�പരിഹാര�ം

*34 �ീ �േമാദ് നാരായൺ
േഡാ. എൻ. ജയരാജ്
�ീ. േജാബ് ൈമ�ിൾ
�ീ. െസബാ��ൻ �ള��ൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ധനകാര� വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ജി.എസ്.ടി. ആരംഭി���തൽ 2020-21 സാ��ികവർഷം വെര സം�ാന�ിന്
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േക�സർ�ാർ അ�വദി�് തേര�ിയി�� ജി.എസ്.ടി. വിഹിതം ��വ�ം
ലഭി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത �ക യഥാസമയം ലഭി��േ�ാ; �ടിശിക ലഭ�മാ��തിൽ
േക�സർ�ാർ അ��ല നിലപാടാേണാ സ�ീകരി�വ��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ജി.എസ്.ടി. നട�ിലാ�ിയ��ല�� സാ��ിക �തിസ�ി മറികട�ാൻ
ജി.എസ്.ടി. ന�പരിഹാരം എ�വെര അ�വദി�െമ�ാണ് േക�സർ�ാർ
അറിയി�ി��ത്; ഇ�വെര ��ത ഇന�ിൽ ലഭിേ��ിയി�� �ക ��വൻ
ലഭി�ി�േ�ാെയ�് െവളിെ���ാേമാ?

സഹകരണ ഓഡി�് ഫല�ദമാ�ാൻ �തിയ സംവിധാനം

*35 �ീ എം എസ് അ�ൺ �മാർ
�ീ െക � ജനീഷ് �മാർ
�ീ. പി.വി.അൻവർ
�ീമതി ശാ��മാരി െക. : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� സഹകരണ-
രജിേ�ഷൻ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) എ. ആർ. നഗർ സർ�ീസ് സഹകരണ ബാ�ിൽ ഒ� ��ഖ രാ�ീയ ക�ി�െട
േനതാ�ൾെ�െട��വ�െട ക��ണ-ബിനാമി ഇടപാ�കൾ നട�െവ�
വാർ��െട അടി�ാന�ിൽ സഹകരണ വ��് പരിേശാധന നട�ിയി�േ�ാ;
എ�ിൽ കെ���കൾ െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ഒ�െ��െത�ി�ം ഇ�ര�ി�� അഴിമതി സഹകരണ േമഖല�െട വിശ�ാസ�ത
തകർ�ാനിട��തിനാൽ സഹകരണ രംഗെ� അഴിമതിെ�തിെര കർശന
നടപടി��ാ�േമാ;

(സി) സഹകരണ �ാപന��െട ഓഡി�് ഫല�ദമാ�ാൻ �തിയ സംവിധാനം
ഏർെ���ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?

വ�വസായ നിേ�പം ആകർഷി�ാൻ നടപടി

*36 �ീ േതാമസ് െക േതാമസ്
�ീ. രാമച�ൻ കട���ി
�ീ. െക.പി.േമാഹനൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� നിയമം, വ�വസായം, കയർ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകാവിഡ് പ�ാ�ല�ിൽ സാ��ിക രംഗം േനരി�� �തിസ�ി
പരിഹരി��തിനായി സം�ാനേ��് ��തൽ വ�വസായ നിേ�പം
ആകർഷി��തിന് എെ�ാെ� �തിയ നടപടികൾ സ�ീകരി�െമ�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന�ിെ� വളർ��്  �ണകരമാ�� പ�തികൾ ആരംഭി��തിന്
സംരംഭകർ േനരി�� ��ി��കൾ പരിഹരി�ാൻ എെ�ാെ� �തിയ നടപടികൾ
സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) സംരഭകർ�് അവ�െട പ�തികൾ അവതരി�ി��തിന് സം�ാനതല�ിൽ
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ഒ� �ിരം സംവിധാനം ഉ�ാ�േമാ; എ�ിൽ വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

സഹകരണ വ��് നട�ിലാ�� �േത�ക ആേരാഗ� പ�തി

*37 �ീ. ലിേ�ാ േജാസഫ്
�ീ . െക .ഡി .�േസനൻ 
�ീ ഐ ബി സതീഷ്
�ീ. െക.എൻ. ഉ�ി��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� സഹകരണ-
രജിേ�ഷൻ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് പ�ികജാതി, പ�ികവർ�, ആദിവാസി ജനവിഭാഗ�ൾ�് െമ�െ��
ചികി��ം ആേരാഗ� സംര�ണ�ം ലഭ�മാ��തിന് സഹകരണ വ��്
�േത�കമായ പ�തി നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േകവലം ചികി� പ�തി എ�തിന�റം ആേരാഗ� രംഗ�് കാേലാചിതമായ
ഇടെപടലായിമാറിയ ��ത പ�തി�െട ആശയ��ം ല����ം
വിശദമാ�ാേമാ; പ�തി�െട ഭാഗമായി സംഘടി�ി� �വർ�ന�ൾ
വ��മാ�ാേമാ?

കലാകാരൻമാർ�ായി സഹകരണ സംഘം

*38 �ീ. േജാബ് ൈമ�ിൾ
�ീ �േമാദ് നാരായൺ
�ീ. െസബാ��ൻ �ള��ൽ
േഡാ. എൻ. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� സഹകരണ- രജിേ�ഷൻ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് കലാകാരൻമാർ�ായി സഹകരണ സംഘം �പീകരി�െമ�
സർ�ാർ �ഖ�ാപന�ിെല �ടർ നടപടികൾ ഏത് ഘ��ിലാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) കല�മായി ബ�െ�� ഏെതാെ� േമഖലകെളയാണ് ��ത സഹകരണ
സംഘ�ിൽ ഉൾെ�ാ�ി�ാൻ ഉേ�ശി��െത�ം എ�ാ വിഭാഗം
കലാകാരൻമാർ�മായി ഒ� സഹകരണ സംഘമാേണാ വിഭാവനം െച��െത�ം
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) കലാകാരൻമാ�െട സർ���ിക�െട വിപണനം ��ത സംഘ�ിെ�
ല���ളിൽ ഉൾെ���േമാ;

(ഡി) കലാകാരൻമാർ�ാ�� സഹകരണ സംഘ�ിെ� �പീകരണ�മായി ബ�െ��
�വർ�ന�ൾ ഏേകാപി�ി��തിന് വിദ� സമിതിെയ നിേയാഗി�ാൻ
ഉേ�ശി��േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

സഹകരണേമഖലയിെല െതാഴിലവസര�ൾ

*39 �ീ സി െക ഹരീ�ൻ
�ീ. എൻ.െക. അക്ബർ
�ീ. െക. േ�ം�മാർ
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�ീ. പി. ടി. എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� സഹകരണ- രജിേ�ഷൻ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സഹകരണേമഖലയിൽ    െതാഴിലവസര�ൾ ��ി��തിന് സം�ാനെ�
�ാഥമിക കാർഷിക വാ�ാ സഹകരണ സംഘ�ൾ, സഹകരണ അെ��്
െഫഡേറഷ�കൾ, മ�് സഹകരണ സംഘ�ൾ, േകരള ബാ�് എ�ിവയി�െട
െതാഴിലധി�ിതമായ �� െച�കിട സംഘ�ൾ, െച�കിട ക�വടം എ�ീ
പ�തികൾ�ായി എ� �ക വാ� അ�വദി�ി�െ�� കണ�് ലഭ�മാേണാ;
എ�ിൽ വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തിയി�െട എ� േപർ�് െതാഴിലവസര�ൾ ഉറ�ാ�ാനായി�െ��
കണ�് ലഭ�മാേണാ; എ�ിൽ വ��മാ�ാേമാ?

ക�വ�ർ സഹകരണ ബാ�ിെല സാ��ിക �മേ�ട്

*40 �ീ . ഐ .സി .ബാല��ൻ 
�ീ. തി�വ�ർ രാധാ��ൻ 
�ീ. എൽേദാസ് പി. ���ി�ിൽ
�ീ. ടി. െജ. വിേനാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� സഹകരണ- രജിേ�ഷൻ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ക�വ�ർ സർ�ീസ് സഹകരണ ബാ�ിൽ നട� സാ��ിക �മേ�ട്
സംബ�ി� വ��തല അേന�ഷണ�ിെ� �േരാഗതി െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ക�വ�ർ ബാ�് �മേ�ടിെ� പ�ാ�ല�ിൽ സഹകരണ ബാ�ക�െട
കാര��മത വർ�ി�ി�ാൻ എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ിരി��െത�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േസാ�് െവയറിെല ന�നതകൾ �തലാ�ിയാണ് �മേ�ട് നട��ത് എ�
ആേ�പം ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ��ത ന�നത പരിഹരി��തിനായി
േസാ�് െവയ�കൾ െസക�രി�ി ഓഡി�ിന് വിേധയമാ�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െപേ�ാളിയം ഉൽപ���െട വിലവർ�ന

*41 �ീ. ടി.സി�ിഖ്
�ീ . സ�ി േജാസഫ് 
�ീ. പി. ടി. േതാമസ് 
�ീ. െക. ബാ� (��ണി�റ) : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ധനകാര� വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െപേ�ാൾ, ഡീസൽ ഉൾെ�െട�� െപേ�ാളിയം ഉൽപ���െട വിലവർ�ന
െപ�ജന�െള �തി�ലമായി ബാധി�� സാഹചര��ിൽ വിലവർ�ന
പരിഹരി�ാൻ എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സം�ാന സർ�ാർ സ�ീകരി�ാൻ
ഉേ�ശി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�ന വില വർ�നവിെന�ടർ�് ഉ�ാ�� വില�യ�ം ഒഴിവാ��തിന്
എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ിരി��െത�് വ��മാ�േമാ;
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(സി) െപാ�ഗതാഗത സംവിധാന�ൾ, മ��ബ�ന േബാ�കൾ, ഓേ�ാ, ടാ�ി എ�ിവ�്
ഇ�ന നി�തി സബ്സിഡി നൽകാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േകാവിഡ് �ല��ായ സാ��ിക �ിതിെയ�റി�് പഠനം

*42 േഡാ. എൻ. ജയരാജ്
�ീ �േമാദ് നാരായൺ
�ീ. െസബാ��ൻ �ള��ൽ
�ീ. േജാബ് ൈമ�ിൾ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ധനകാര� വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകാവിഡ് സാഹചര�ം സം�ാനെ� സാ��ിക േമഖലെയ ഏെതാെ�
തര�ിൽ ബാധി�ി�െ��് പഠനം നട�ാൻ സർ�ാർ നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) േക� സർ�ാർ ഇ�രം ഒ� പഠനം നട�ി റിേ�ാർ�് തയാറാ�ിയതായി
��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സം�ാനം അ�െനെയാ� വിശദ പഠനം നട��തിന് വിദ��െട സമിതി
�പീകരി�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െപേ�ാളിെ��ം ഡീസലിെ��ം നി�തി

*43 �ീ . ഷാഫി പറ�ിൽ 
�ീ. എ . പി . അനിൽ �മാർ 
�ീ. അൻവർ സാദ�് 
�ീ. സനീഷ് �മാർ േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ധനകാര� വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െപേ�ാളിെന�ം ഡീസലിെന�ം ജി.എസ്.ടി.  യിൽ ഉൾെ���ണം എ�
നിർേ�ശ�ിെനതിെര സം�ാന സർ�ാർ ജി.എസ്.ടി. കൗൺസിലിൽ നിലപാട്
സ�ീകരി�ാ��ായ സാഹചര�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െപേ�ാളിെന�ം ഡീസലിെന�ം ജി.എസ്.ടി. യിൽ ഉൾെ���ിയാൽ വില �റയാൻ
സാധ�തയി� എ�് ക���േ�ാ; ഉെ��ിൽ കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േകാവിഡിെ� പ�ാ�ല�ിൽ ജന�ൾ ��ി���ഭവി�േ�ാൾ സം�ാന
സർ�ാർ ഈടാ�� അഡീഷണൽ െസയിൽസ് ടാ�ം േസാഷ�ൽ െസക�രി�ി
െസ�ം േവെ��വ�ാൻ ത�ാറാ�േമാ;

(ഡി) അഡീഷണൽ െസയിൽസ് ടാ�ം േസാഷ�ൽ െസക�രി�ി െസ�ം ഉൾെ�െട
സം�ാനം നിലവിൽ െപേ�ാളിെ��ം ഡീസലിെ��ം േമൽ എ� ശതമാനം
നി�തിയാണ് �മ��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ?

സം�ാന�ിന് ലഭി�� അധിക ഇ�ന നി�തി വ�മാനം

*44 �ീ. േറാജി എം. േജാൺ 
�ീ പി സി വി�നാഥ്
േഡാ. മാത� �ഴൽനാടൻ
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�ീ എം വിൻെസൻറ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ധനകാര� വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഇ�നവില �ടർ�യായി വർ�ി�� സാഹചര��ിൽ �ല��ിെ�
അടി�ാന�ിൽ ഇ�ന നി�തി കണ�ാ��തിന് പകരം നി�ിത നി�തി
രീതിയിേല�് മാറാൻ സം�ാന സർ�ാർ ത�ാറാ�േമാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് സം�ാന സർ�ാർ എെ��ി�ം പഠന�ൾ നട�ിയി�േ�ാ;
ഉെ��ിൽ കെ���കൾ എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത രീതിയിേല�് മാറിയാൽ �ടർ�യായി ഉ�ാ�� �ഡ് ഓയിൽ
വിലവർ�നവിെന �ടർ�് സം�ാന�ിന് ലഭി�� അധിക ഇ�ന നി�തി
വ�മാനം ജന�ളിേല�് എ�ി�ാൻ സാധി�ിേ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) േകാവിഡ് കാരണം ജന�ൾ ��ി��േ�ാൾ െപേ�ാളിൽ നി�ം ഡീസലിൽ
നി�ം ലഭി�� അധിക വ�മാനം 2011-16 െല സർ�ാരിെ� മാ�കയിൽ
ജന�ളിേല�് എ�ി�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ൈവദ�തി െറ�േല�റി ക�ീഷൻ നിർേ�ശ�ൾ

*45 �ീ എ െക എം അഷ്റഫ്
�ീ. നജീബ് കാ��രം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ൈവദ�തി വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ൈവദ�തി നിര�് �����മായി ബ�െ�� െറ�േല�റി ക�ീഷൻ
നിർേ�ശ�ൾ വൻകിട ഉപേഭാ�ാ�െള വഴിവി�് സഹായി��താെണ�
ആേ�പം പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�ാെക ഒേര ൈവദ�തി നിര�് എ�തിൽ മാ�ം വ��ാ��
നിർേ�ശ�േ�ാ;

(സി) ൈവദ�തി വിതരണ�ിൽ സ�കാര� ൈലസൻസികെള അ�വദി�ാൻ
ഉേ�ശി��േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ൈവദ�തി േബാർഡിെ� നിലനിൽ�ിെന �തി�ലമായി ബാധി��തായി
പറയെ��� ��ത നിർേ�ശ�ളിേ��� നിലപാട് വ��മാ�ാേമാ?

ധനകാര� �ാപന�ളിൽ നി�� വാ�കൾ�് േമാറേ�ാറിയം

*46 �ീ. െക.പി.േമാഹനൻ
�ീ േതാമസ് െക േതാമസ്
�ീ. രാമച�ൻ കട���ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ധനകാര� വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െക.എസ്.എഫ്.ഇ., െക.എഫ്.സി. �ട�ിയ ധനകാര� �ാപന�ളിൽ േകാവിഡ്
പ�ാ�ല�ിൽ വാ�കൾ�് േമാറേ�ാറിയം �ഖ�ാപി�ാൻ നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) േകാവി    ഡ് മഹാമാരിയിൽ �രിതം അ�ഭവി��വർ�് �റ� പലിശ നിര�ിൽ
വാ�കൾ അ�വദി�േമാ;
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(സി) ഇ�കാരം അ�വദി�� വാ�ക�െട നടപടി�മം ലളിതമാ�േമാ?

െകാവിഡ് �ലം വ�ാപാര വ�വസായ �ാപന�ൾ േനരി�� �തിസ�ി

*47 േഡാ. മാത� �ഴൽനാടൻ
�ീ . ഷാഫി പറ�ിൽ 
�ീ. െക. ബാ� (��ണി�റ)
�ീ. പി. ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� നിയമം, വ�വസായം, കയർ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് െകാവിഡ് കാരണം വ�ാപാര, വ�വസായ �ാപന�ൾ േനരി��
�തിസ�ി പഠന വിേധയമാ�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ;

(ബി) െകാവിഡ് �തിസ�ി �ലം നിരവധി വ�ാപാര, വ�വസായ �ാപന�ൾ
അട���� കാര�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(സി) ഇ�ര�ിൽ വ�ാപാര, വ�വസായ �ാപന�ൾ അട���ിയത് കാരണം ഈ
േമഖലയിൽ ഉ�ായ ന�ം കണ�ാ�ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത േമഖലെയ സഹായി��തിന് സർ�ാർ ഏെത�ി�ം തര�ി��
പ�തികൾ നട�ിലാ�ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ?

�വ സഹകരണ സംഘ�ൾ

*48 �ീ ഒ . ആർ. േക�
�ീ. എം. എം. മണി
�ീമതി ഒ എസ് അംബിക
�ീ. എ�്. സലാം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� സഹകരണ- രജിേ�ഷൻ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ��തൽ െതാഴിൽ നൽ�ക�ം സാ��ിക വളർ�െയ
ത�രിതെ���ക�ം െച�� നിർ�ാണ േസവന േമഖലകളിേല�് �ടി
സഹകരണ സംഘ��െട �വർ�നം വി�ലീകരി�കെയ� ല��േ�ാെട
�വസംഘ�ൾ �വർ�നമാരംഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത സംഘ��െട �വർ �നേമഖല�ം രീതി�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) �വശ�ി സമന�യി�ി�ാ�ം �തനാശയ�ൾ ���ിപഥ�ിെല�ി�ാ�ം
േന�ത�പരമായ പ�് വഹി�ാൻ സഹകരണവ��ിന് പരിപാടി�േ�ാ എ�്
വ��മാ�ാേമാ?

െപേ�ാളിയം ഉൽപ��ളിേ��� നി�തി

*49 �ീ. പി. മ�ി��ി
�ീ. �ി.പി .രാമ��ൻ
�ീ. പി.പി. ചി�ര�ൻ
�ീ. െക. െജ. മാക് സി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ധനകാര� വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:
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(എ) 2021-22 സാ��ിക വർഷ�ിെല ആദ� 4 മാസം െപേ�ാളിയം
ഉൽപ��ളിേ�ൽ േക� സർ�ാർ �മ�ിയ എൈ�സ് നി�തി വ�മാനം 48
ശതമാനം വർ�ി�െവ� വാർ��െട പ�ാ�ല�ിൽ േക� സർ�ാർ നിലവിൽ
ഓേരാ ലി�ർ െപേ�ാളിേ��ം ഡീസലിേ��ം �മ�� എൈ�സ് തീ�വ, അധിക
എൈ�സ് തീ�വ, വിവിധ െസ�് എ�ിവ എ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ; ��ത
ഇന�ളിൽ സം�ാന��മായി പ�വ�� �ക എ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) 2014-ൽ േക�സർ�ാർ അധികാര�ിേലറിയ സമയ�് െപേ�ാളിെ��ം
ഡീസലിെ��ം േമൽ�റ� തീ�വകൾ എ�യായി�െ��് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഇ�നവില നിയ�ണാധികാരം എ���നികൾ�് നൽകിയത് തിരിെക
േക�സർ�ാരിൽ നി�ി�മാ�ി വിലനിയ�ണ�ിന് നടപടിെയ��ാൻ
ആവശ�െ��േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

െപേ�ാളിേ��ം ഡീസലിേ��ം േമൽ േക� സർ�ാർ നി�തി

*50 �ീ എം �േകഷ് 
�ീമതി െക. െക. ൈശലജ ടീ�ർ 
�ീ. െക.െക. രാമച�ൻ
�ീ. െക.എൻ. ഉ�ി��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ധനകാര� വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െപേ�ാളിേ��ം ഡീസലിേ��ം �ടെര��ാ�� വില�യ��ിന് കാരണം
സം�ാന സർ�ാരാെണ� ആേരാപണം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) സം�ാന�് വിൽ�� െപേ�ാളിേ��ം ഡീസലിേ��ം േമൽ േക� സർ�ാർ
ഏർെ���ിയി�� വിവിധ നി�തി, െസ�കൾ എ�ിവ�െട വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ; ��ത ഇന�ിൽ േക� സർ�ാരിന് ഓേരാ ലി�ർ െപേ�ാൾ,
ഡീസൽ എ�ിവയിൽ നി�ം എ� �കയാണ് ലഭി��ത്; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) കഴി� അ�് വർഷ�ി��ിൽ സം�ാനം െപേ�ാളിയം ഉൽ����െട
നി�തി, െസ�് എ�ിവ വർ�ി�ി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ വ��മാ�ാേമാ?

േകരള ബാ�ിെ� �വർ�ന�ൾ

*51 �ീ. െക.എം.സ�ിൻേദവ്
�ീ. �ി.പി .രാമ��ൻ
�ീ. എ�്. സലാം
�ീ എം രാജേഗാപാലൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� സഹകരണ- രജിേ�ഷൻ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�തിന് േശഷം േകരള ബാ�് വഴി എ� േകാടി
�പ കാർഷിക വാ� ഇന�ിൽ നൽകിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�ാലയളവിൽ �ാഥമിക കാർഷിക സഹകരണ സംഘ�ൾ�് ലിക�ിഡി�ി
ഫ�ായി േകരള ബാ�് എ� �പ അ�വദി�ി��്; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ന�ജനേറഷൻ, േദശസാത്�ത ബാ�കൾ �തലായ �ാപന�ൾ അവ�െട
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ഇടപാ�കാർ�് ലഭ�മാ�� അേത സൗകര��ൾ േകരള ബാ�ിെ�
ഇടപാ�കാർ�ം ലഭ�മാ��തിന് സ�ീകരി� നടപടികൾ വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ബാ�ിെ� ഡിജിൈ�േസഷൻ �വർ�ന�ൾ എ�േ��് ആരംഭി�വാൻ
കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

െക.എസ്.ഇ.ബി. ലിമി�ഡിെ� �വർ�നം

*52 �ീ െക ആൻസലൻ
�ീമതി കാന�ിൽ ജമീല
�ീ ഡി െക �രളി
�ീ ജി �ീഫൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ൈവദ�തി വ��് മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് െക.എസ്.ഇ.ബി. ലിമി�ഡിെ� �വർ�ന മികവ്
ഉയർ��തിനായി വിവരവിനിമയ സാേ�തികവിദ�ാധി�ിത േസവന�ൾ
വി�ലെ���ിയി�േ�ാ;

(ബി) ൈവദ�തി കണ�ൻ നൽ���ൾെ�െട�� േസവന�ൾ സമയബ�ിതമായി
ലഭ�മാ��തിന് നടപടി�മ�ൾ ല�കരി�ി�േ�ാ;

(സി) േസവനം വീ�പടി�ൽ പ�തി �കാരം എെ��ാം േസവന�ൾ നൽകിവ�� �്;
ൈവദ�തി തട�ം പരിഹരി��തി�ം അപകട സാധ�ത ഒഴിവാ��തി���
അതിേവഗ നടപടികൾ�് ഏർെ���ിയി�� സംവിധാന�ൾ വിശദമാ�ാേമാ?

േകരള ബാ�ിന് ഏകീ�ത േസാ�് െവയർ

*53 �ീ. ടി. െജ. വിേനാദ്
�ീ പി സി വി�നാഥ്
�ീ എം വിൻെസൻറ് 
േഡാ. മാത� �ഴൽനാടൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� സഹകരണ- രജിേ�ഷൻ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകരള ബാ�ിെ� ബാ�ിംഗ് െന�് വർ�ിനായി ഒ� ഏകീ�ത േസാ�് െവയർ
വികസി�ി�ാതിരി��തി�� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാനെ� ജി�ാ സഹകരണ ബാ�കെള സംേയാജി�ി�് ര� വർഷം
കഴി�ി�ം ഓേരാ ജി�യി�ം �േത�ക േസാ�് െവയ�കളിലാേണാ ബാ�കൾ
�വർ�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േകരള ബാ�ിെ� എ.ടി.എ�കളിൽ നി�ം ല��ണ�ിന് �പ ത�ിെയ��ത്
ബാ�ിങ് േസാ�് െവയറിെല േപാരാ�കൾ െകാ�ാേണാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;
എ�ിൽ ��ത േപാരാ�കൾ പരിഹരി�ാൻ എെ�ാെ� നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ിരി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ?

��, െച�കിട, ഇട�രം വ�വസായ േമഖലയിൽ �തിയ സംരംഭ�ൾ

*54 �ീ. േതാ��ിൽ രവീ�ൻ
�ീ. എ.എൻ.ഷംസീർ
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�ീ സി എ�് ���
�ീ. േസവ�ർ ചി�ില�ി�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� നിയമം, വ�വസായം,
കയർ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) �റ് ദിന കർ� പരിപാടി�െട ഭാഗമായി വ�വസായ വ��് എ�
െതാഴിലവസര�ൾ ��ി�ാനാണ് ല��മി��ത്; ��ത ല��ം
ൈകവരി�ാനാേയാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) െകാവിഡ് �തിസ�ി കാലമായി�ം ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിെല�ിയതി�
േശഷം �വായിര�ി ഇ���ി നാൽപ�ി ഏഴ് ��, െച�കിട, ഇട�രം
സംരംഭ�ൾ ആരംഭി�ി��ത് സർ�ാർ നടപടികളിൽ ജന�ൾ��
വിശ�ാസ�ിെ� �തിഫലനമാെണ�് വിലയി���േ�ാ;

(സി) ഈ പ�ാ�ല�ിൽ ഇ�ര�ി�� ��തൽ സംരംഭ�ൾ ആരംഭി�ാൻ
സർ�ാർ തല�ിൽ സ�ീകരി�വ�� േ�ാ�ാഹന നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ?

വ�വസായ സൗ�ദാ�രീ�ം െമ�െ���ാൻ നടപടി

*55 �ീമതി െദലീമ
�ീ വി െക �ശാ�്
േഡാ �ജിത് വിജയൻപി�
�ീ . െക .ഡി .�േസനൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� നിയമം, വ�വസായം,
കയർ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് നിലനിൽ�� വ�വസായ സൗ�ദാ�രീ�ം ��തൽ
െമ�െ���ാൻ നട�� �വർ�ന�ൾ എെ�ാെ�യാണ്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) നിേ�പക�െട പരാതി പരിഹരി�ാൻ സിവിൽ േകാടതി�െട അധികാര��
നിയമ പരിഹാര സമിതി �പീകരി�ാൻ നിയമ �ാബല�ം നൽകിയി�േ�ാ;
എ�ിൽ ��ത സമിതി �പീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) പരാതി പരിഹാര�ി� �റേമ വ�വസായം �ട�ാ�ം നട�ാ�ം േവ�
നിയമസഹായ�ം ��ത സമിതി വഴി നൽകാ�േ�ശി��േ�ാ;

(ഡി) സംരംഭ�ൾ േ�ാ�ാഹി�ി��തിനാവി�രി�ി�� ധനസഹായ
പ�തികെള�റി�് വിശദമാ�ാേമാ?

സാ��ിക �തിസ�ി പരിഹരി�ാൻ നടപടി

*56 �ീ. അ�പ് േജ�ബ്  
�ീ. േമാൻസ് േജാസഫ്
�ീ. പി. െജ. േജാസഫ്
�ീ. മാണി. സി. കാ�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ധനകാര� വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�ിെ� സാ��ിക �തിസ�ി സർ�ാർ പരിേശാധി�ി�േ�ാ;
എ�ിൽ വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�മായി ബ�െ�� നിർേ�ശ�ൾ സമർ�ി�ാൻ ഗി�്-െന
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�മതലെ���ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ ആയത് സംബ�ി� റിേ�ാർ�് ലഭി�ി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) നട�് സാ��ിക വർഷ�ിൽ നി�തി വ�മാന�ിൽ ഉ�ായ �റവ്
പരിഹരി�ാൻ എെ��ാം പ�തികളാണ് നട�ിലാ�ാൻ ഉേ�ശി��ത്;
വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ?

െപേ�ാളിയം ഉൽ���ളിേ��� സം�ാന��െട നി�തി നിർണയാവകാശം

*57 �ീ. െക. േ�ം�മാർ
�ീ എ. സി. െമായ് തീൻ 
�ീ. ടി.ഐ.മ��ദനൻ
�ീ എം നൗഷാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ധനകാര� വ��് മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) എ���നികൾ ഇ�ന വില വർ�ി�ി��തിെ� േപരിൽ െപേ�ാൾ,
ഡീസലിേ��� സം�ാന��െട നി�തി നിർണയാവകാശം കവർെ���ാൻ
േക�സർ�ാർ നട��തായി പറയെ��� നീ�േ�ാ�� സം�ാന�ിെ�
നിലപാട് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ധനകാര� ക�ീഷെന ഉപേയാഗി�് സം�ാന�ിന് അർഹമായി ലഭിേ��
നി�തി വിഹിത�ി�ം േക�ാവി�ത പ�തിക�െട േക� വിഹിത�ി�ം �റവ്
വ��� സാഹചര��ിൽ സം�ാന�ിെ� �ധാന വ�മാന േ�ാത�ായ
െപേ�ാളിയം ഉൽ���ളിേ�ൽ നി�തി �മ�ാൻ ഉ� അധികാരം േക�
സർ�ാർ ഏെ����ത് സം�ാനെ� വികസന േ�മ �വർ�ന�െള
�തി�ലമായി ബാധി�ാനിട�േ�ാ;

(സി) െഫഡറൽ തത��ൾ�് വി��മായി സം�ാന�െള േക� സർ�ാരിെ�
സാ��ികാ�ിതരായി മാ�ാ�� �മ�ിെനതിെര ജി.എസ്.ടി. കൗൺസിലിൽ
ശ�മായ നിലപാട് സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?

സഹകരണ വാ� തിരി�ടവിന് സാവകാശം

*58 �ീ. രാമച�ൻ കട���ി
�ീ േതാമസ് െക േതാമസ്
�ീ. െക.പി.േമാഹനൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� സഹകരണ- രജിേ�ഷൻ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകാവിഡ് പ�ാ�ല�ിൽ സഹകരണ ബാ�കളിൽ നി� േലാൺ എ��വർ
അവ തിരി�ട��തിൽ �യാസം േനരി��ത് പരിഗണി�് വാ�ാതിരി�ടവിന്
ജ�ി നടപടികൾ ഒഴിവാ��തി�ം സാവകാശം അ�വദി��തി�ം നടപടികൾ
സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) സഹകരണ �ാപന�ളിൽ നി�ം വാ� എ��വർ�് േകാവിഡ്
പ�ാ�ല�ിൽ എെ��ാം ആ��ല��ൾ നൽ�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) സഹകരണ �ാപന�ളിൽ നി�ം എ��ി�� വാ�കൾ�് തിരി�ടവിൽ ഒ�
വർഷേ��് �ിൻസി�ൽ �ക ഒഴിവാ�ി പലിശ മാ�ം അട��തിന് അ�മതി
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നൽ�േമാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ?

നിർ�ാണ േമഖലെയ �ന��ീവി�ി�ാൻ നടപടി

*59 �ീ. സനീഷ് �മാർ േജാസഫ്
�ീ. ടി.സി�ിഖ്
�ീ. സജീവ് േജാസഫ്
�ീമതി െക.െക.രമ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� നിയമം, വ�വസായം, കയർ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് നിർ�ാണ വ��ളായ സിമ�്, ക�ി, ��ിംഗ്, ഇല�ി�ൽ
സാമ�ികൾ എ�ിവ�െട വില വർ�നവ് �ലം �തിസ�ി േനരി�� നിർ�ാണ
േമഖലെയ �ന��ീവി�ി�ാൻ എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സർ�ാർ
ൈകെ�ാ�ിരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് സിമ�ിെ��ം മ�് നിർ�ാണ സാമ�ിക�െട�ം ഉ�ാദനം
വർ�ി�ി�ാൻ എെ��ി�ം കർ� പ�തികൾ �പീകരി�ി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) െകാവിഡ് കാല�് ക�� �തിസ�ി േനരി�� നിർ�ാണ േമഖലെയ
ൈകപിടി�യർ�ാൻ സർ�ാരിന് ഫല�ദമായി ഇടെപടാൻ കഴി��ിെ��
ആേ�പം ��യിൽെ��ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

െപേ�ാളിയം ഉൽ����െട നി�തി

*60 �ീമതി ശാ��മാരി െക.
�ീ. എം. എം. മണി
�ീ എം നൗഷാദ് 
�ീ. േതാ��ിൽ രവീ�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ധനകാര� വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േക� സർ�ാർ െപേ�ാളിയം ഉൽ����െട നി�തി, െസ�് എ�ിവ കഴി�
അ�് വർഷ�ി�ളളിൽ എ� തവണ വർ�ി�ി�; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െപേ�ാളിയം ഉൽ����െട നി�തി, െസ�് ഇന�ിൽ േക�ം ഈടാ��
�കയിൽ എ� ശതമാനമാണ് സം�ാന സർ�ാരിന് ലഭി��െത�്
വ��മാ�േമാ; നിലവിൽ ഇത് എ� �പയാണ്;

(സി) െപേ�ാൾ, ഡീസൽ എ�ിവ ജി.എസ്.ടി.യിൽ ഉൾെ���ിയാൽ
സം�ാന�ി��ാ�� സാ��ിക ന�ം േക� സർ�ാർ
നിക�െമ�റിയി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

േകരള നിയമസഭാ
െസ�േ�റിയ�്
തി�വന��രം,

അംഗീകരി� തീയതി: 2021 െസപ്�ംബർ 27, തി�ൾ
എസ് വി ഉ�ി��ൻ നായർ,

െസ��റി,

�േത�ക ���്: നിയമസഭാ േചാദ���െട മ�പടി അവ സഭയിൽ
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ഉ�യി��തിൻെറ തേലദിവസം ൈവ�േ�രം 5 മണി�്
��ായി ലഭ�മാേ��താണ് [ച�ം 47(1)].


