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പതിന�ാം േകരള നിയമസഭ
��ാം സേ�ളനം
2021 നവംബർ 8, തി�ൾ

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�ി

��ി�ലിൽ ഉ�ായ ഉ�ൾെപാ�ൽ

*481 �ീ എൻ എ െന�ി��് 
�ീ . എൻ . ഷം��ീൻ
�ീ. �.എ.ല�ീഫ്
�ീ. നജീബ് കാ��രം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� നിയമം, വ�വസായം,
കയർ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ശ�മായ മഴയിൽ ഉ�ൾെപാ���ായ േകാ�യം ജി�യിെല ��ി�ൽ �േദശ�്
ക�ാറികൾ�് �വർ�ന അ�മതി നൽകിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത �േദശം പരി�ിതിേലാല �േദശമായി കണ�ാ�ിയി�േ�ാെയ�്
അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ി�ലി��ായ �ര��ിന് ക�ാറിക�ം കാരണമായി�േ�ാ എ�്
പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ഡി) പരി�ിതിേലാല �േദശ�ളിൽ ക�ാറികൾ �വർ�ി��ിെ��് ഉറ�വ��ാൻ
നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

കയർ വ�വസായ േമഖലയിെല വികസന �വർ�ന�ൾ

*482 �ീമതി � �തിഭ 
�ീ. �രളി െപ�െന�ി
�ീ എം എസ് അ�ൺ �മാർ
�ീ. െക.എൻ. ഉ�ി��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� നിയമം, വ�വസായം,
കയർ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:
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(എ) കയർെഫഡ്, കയർ േകാർ�േറഷൻ, കയർ െതാഴിലാളി േ�മനിധി േബാർഡ്
എ�ിവ�െട �വർ�നം കയർ വ�വസായ േമഖല�് ഏെത�ാം രീതിയിൽ
�േയാജനെ���െ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) കയർ വ�വസായ രംഗ�് പര�രാഗത െതാഴിലാളിക�െട െതാഴിൽ
സംര�ി�െകാ�് യ�വൽ�രണ�ിന് പ�തി ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(സി) കയർ േമഖല�മായി ബ�െ��് ഗേവഷണ, വികസന �വർ�ന�ൾ
നട��തിന് �േത�ക സംവിധാനം നിലവി�േ�ാ; വിശദാംശം നൽകാേമാ?

ൈക�റി ഉ�ാദന, വിപണന രംഗ�് �തിയ പ�തികൾ

*483 �ീമതി െക. െക. ൈശലജ ടീ�ർ 
�ീ സി െക ഹരീ�ൻ
�ീ. പി. മ�ി��ി
�ീ. െക.െക. രാമച�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� നിയമം, വ�വസായം,
കയർ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ൈക�റി വ�വസായ േമഖലയിൽ ��ി� െതാഴിൽ ദിന�ൾ,
െന�കാ�െട എ�ം, ഉ�ാദന�മത, െമാ�ം വി�വരവ് എ�ിവയിൽ എെ��ാം
മാ��ളാണ് കഴി� സർ�ാർ നട�ിലാ�ിയെത�ം ൈക�റി ഉ�ാദന,
വിപണന രംഗ�് �ണപരമായ മാ�ം ഉ�ാ��തിനായി �തിയ പ�തികൾ
ആവി�രി�ി�േ�ാ എ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �ാഥമിക ൈക�റി െന�് സഹകരണ സംഘ��െട അെപ�് േബാഡിെയ�
നിലയിൽ ഹാൻെട�് എെ��ാം �വർ�ന�ളാണ് ൈക�റി ഉ�ാദന, വിപണന
േമഖലെയ േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി നട�ിവ��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) അസംഘടിത േമഖലയിെല പര�രാഗത െന�കാ�െട േ�മ�ി�ം
വികസന�ി�മായി സം�ാന ൈക�റി വികസന േകാർ�േറഷൻ എെ��ാം
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വ��ത്; വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ?

ഊർ� േകരളം പ�തി

*484 �ീ. എം.വിജിൻ
�ീ ഡി െക �രളി
�ീ എം �േകഷ് 
�ീ. ലിേ�ാ േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ൈവദ�തി വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കഴി� സർ�ാരിെ� കാല�് ആരംഭി� ഊർ� േകരളം പ�തി �േഖന
ൈകവരി� േന��ൾ എെ��ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േക� �ളിൽ നി�് ൈവദ�തി ലഭി��തി��ായ സാേ�തിക
അനി�ിതത��ിെ� പ�ാ�ല�ിൽ ആഭ��ര ഉ�ാദനം വർ�ി�ി��തിന്
ആവി�രി�ി�� പ�തികെള�റി�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) േക� സർ�ാർ ൈവദ�തി കേ�ാള�ിൽ നട�ാ�� �തിേലാമകരമായ
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നടപടികൾ അതിജീവി��തി�ം കാലഘ��ിന��തമായ
ആ�നികീകരണ�ി�ം െക.എസ്.ഇ.ബി. ലിമി�ഡിെ� െപാ� കാര��മത
ഉയർ��തി�ം സ�ീകരി� വ�� നടപടികൾ എെ��ാമാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ?

സാ�ഹ� �ര� െപൻഷൻ മ�റിംഗ്

*485 േഡാ. മാത� �ഴൽനാടൻ
�ീ. തി�വ�ർ രാധാ��ൻ 
�ീ. പി. ടി. േതാമസ് 
�ീ. എ . പി . അനിൽ �മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ധനകാര� വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) വിവിധ കാരണ�ളാൽ 2019-ൽ മ�റിംഗ് �ർ�ിയാ�ാൻ സാധി�ാതി��വേരാ
മ�റിംഗ് പരാജയെ��വേരാ ആയ നിരവധി േപർ�് 2019 ഡിസംബർ �തൽ
ഇ�പത് മാസേ�ാളമായി സാ�ഹ� �ര� െപൻഷൻ �ട�ിയിരി��
സാഹചര�ം ഗൗരവേ�ാെട കാ��േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ ��ത �തിസ�ി പരിഹരി�ാൻ സ�ീകരി� നടപടികൾ
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ��ം എ�േ��് പരിഹരി�ാൻ സാധി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

��തൽ ൈവദ�തി കണ�ൻ

*486 �ീ ജി എസ് ജയലാൽ 
�ീ. ഇ െക വിജയൻ
�ീ വി ശശി
�ീ. വാ�ർ േസാമൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ൈവദ�തി വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ൈവദ�തി േമഖല സ�കാര�വ�രി�ാ�� േക� സർ�ാരിെ� നീ��െള
�തിേരാധിേ��തിെ� ആവശ�കത ��യിൽെ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) കാർഷിക േമഖലെയ സഹായി�ക എ� സം�ാന സർ�ാരിെ� �ഖ�ാപിത
നയ�ിന�സരി�് കാർഷിക േമഖലയിെല �ല�വർ�ിത സംരംഭ�ൾ�് �റ�
നിര�ിൽ ൈവദ�തി ലഭ�മാ�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ൈവദ�തി ഇ�ാ� ആദിവാസി ഊ�കൾ�് ൈവദ�തി കണ�ൻ
ലഭ�മാ��തിന് �േത�ക പരിഗണന നൽ�വാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) വിതരണ �ംഖല�െട പരിധിയിൽെ�ടാ� വീ�കളിേല�് ൈവദ�തി എ�ി�ാൻ
ഉചിതമായ സാേ�തികവിദ� �േയാജനെ���ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ?

വാണിജ� മിഷെ� �വർ�നം

*487 �ീ. പി. ടി. എ. റഹീം
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�ീ കടകംപ�ി �േര�ൻ
�ീ. െക.വി.�േമഷ്
�ീ. പി. ന��മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� നിയമം, വ�വസായം, കയർ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് വാണിജ��മായി ബ�െ�� എ�ാ വ��ക�െട�ം �വർ�ന�ൾ
ഏേകാപി�ി��തിനായി �പീകരി� വാണിജ� മിഷെ� �വർ�നം
വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ;

(ബി) േകരള�ിെല വാണിജ�േമഖലയിൽ ആകർഷകമായ �തി�ായ
��ി��തിനായി സർ�ാർ എെ��ാം നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�െ��്
വ��മാ�േമാ?

സംരംഭക സഹായ പ�തി

*488 �ീ വി െക �ശാ�്
�ീ. പി.വി.അൻവർ
�ീ. േതാ��ിൽ രവീ�ൻ
�ീ. പി.പി. �േമാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� നിയമം, വ�വസായം, കയർ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ��, െച�കിട, ഇട�രം സംരംഭ�ൾ�് േകാവിഡ് മഹാമാരി �ലം േനരി�
ആഘാതം �റ��തിനായി സംരംഭക സഹായ പ�തി ഉദാരവൽ�രി�്
ഉ�രവിറ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) എം.എസ്.എം.ഇ. �ണി�കൾ േകാവിഡ് കാല�് എ�� വാ�കൾ�് പലിശ
സബ് സിഡി ഏർെ���ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േകാവിഡ് �ലം െതാഴിൽ ന�െ��് ഇതര സം�ാന�ളിൽ നി�ം തിരിെ��ിയ
മലയാളികൾ�ായി വ�വസായ വ��് �േത�ക പ�തികൾ ആവി�രി�ി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ?

സബ് രജി�ാർ ഓഫീ�കൾ ജനസൗ�ദമാ�ൽ

*489 �ീ. പി.വി. �ീനിജിൻ
�ീ. എം. എം. മണി
�ീ സി എ�് ��� : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� സഹകരണ- രജിേ�ഷൻ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് സബ് രജി�ാർ ഓഫീ�കൾ ജനസൗ�ദമാ��തിന്
ആവി�രി�ി�� ആ�നികീകരണ �വർ�ന�ൾ എെ��ാമാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സ��മായി ആധാരെമ��� പ�തി ��തൽ ലളിതമാ��തി�ം
�ര�ിതമാ��തി�ം സ�ീകരി�ാ�േ�ശി�� നടപടികൾ അറിയി�ാേമാ;

(സി) സബ് രജി�ാർ ഓഫീ�കളിെല ഭൗതിക സൗകര�ം െമ�െ����തി�ം
േരഖക�െട ഡിജിൈ�േസഷൻ നട�ാ��തി��� �വർ�ന�െള�റി�്
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വിശദമാ�ാേമാ?

�മി�െട ന�ായവില നിർ�യം

*490 �ീ. ടി.ഐ.മ��ദനൻ
�ീ വി േജായി
�ീ. െക.പി.���ദ് ��ി മാ�ർ
�ീ. �രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� സഹകരണ- രജിേ�ഷൻ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് �മി�െട ന�ായവില നിർ�യം �ർ�ിയാ�ാ�തിനാൽ �മി
െെകമാ��ിന് ��ി��് ഉ�ാ��തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ന�ായവില നിർ�യി�് കി��തിനായി സമർ�ി�� അേപ�കൾ
സമയബ�ിതമായി തീർ�ാ�ാൻ നടപടിെയ��േമാ?

റിസ്ക് ഫ�് പ�തി

*491 �ീ. പി.പി. �േമാദ്
�ീ ഡി െക �രളി
�ീ. പി. ടി. എ. റഹീം
�ീ. െക.എൻ. ഉ�ി��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� സഹകരണ-
രജിേ�ഷൻ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�തിന് േശഷം റിസ്ക് ഫ�് പ�തിയിൽ
നി�ം എ� �ക െചലവഴി�െവ�ം എ� േപർ�് ധനസഹായം നൽകിെയ���
കണ�് ലഭ�മാേണാ; എ�ിൽ വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) വാ�െയ�� േശഷം േകാവിഡ് ബാധി�് മരി�വർ�് റിസ്ക് ഫ�ിന്
അർഹത�േ�ാ; എ�ിൽ വ��മാ�േമാ?

�ഖ�മ�ി�െട സഹായ വാ� പ�തി

*492 �ീ എം �േകഷ് 
�ീ എ. സി. െമായ് തീൻ 
�ീ ഐ ബി സതീഷ്
�ീമതി െദലീമ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� സഹകരണ- രജിേ�ഷൻ വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സഹകരണ േമഖലയിൽ നട�ിലാ�ി വ�� �ഖ�മ�ി�െട സഹായ വാ�
പ�തി�െട വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ; േകാവിഡ് കാല�് നിരാ�യരായവർ�്
��ത പ�തി എ�േ�ാളം സഹായകരമായി���് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �സ�കാല കാർഷിക ഉ�ാദന�ി�ം കാർഷിക അ�ബ� �വർ�ന�ൾ�ം
വാ� അ�വദി��തിനായി െ�ഷ�ൽ ലിക�ിഡി�ി െഫസിലി�ി വാ� പ�തി
നട�ാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ?

�മി�െട ന�ായവില നിർ�യി�ാ�� നടപടി�മ�ൾ
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*493 �ീ. േതാ��ിൽ രവീ�ൻ
േഡാ.െക.ടി.ജലീൽ
�ീ സി െക ഹരീ�ൻ
�ീ. എ. �ഭാകരൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� സഹകരണ- രജിേ�ഷൻ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് �മി�െട ന�ായവില നിർ�യി�ാ�ത് �ലം �മി ൈകമാ�ം
ൈവ��ത് തട�വാൻ സ�ീകരി� നടപടികൾ വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഒ� �ല�ിെ� ന�ായവില ��തായി നിർ�യി�് കി�വാ�� നടപടി�മ�ൾ
വിശദമാ�ാേമാ; ന�ായവില നി�യി�് കി��തിനാ�� എ� അേപ�കളാണ്
തീർ�കൽ�ി�ാ��െത�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) �മി�െട ന�ായവില നിർ�യി�് കി��തിനാ�� അേപ�കൾ
സമയബ�ിതമായി തീർ�ാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സാ��ിക �ിതിയിൽ ��തി �ര�ം ഏൽ�ി� ആഘാതം

*494 �ീ. പി. ന��മാർ
�ീ. ടി. പി .രാമ��ൻ
�ീ ഐ ബി സതീഷ്
�ീ. െക.വി.�േമഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ധനകാര� വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�ിെ� സാ��ിക �ിതിയിൽ അ�തീ�ിത ��തി �ര�ം
ഏൽ�ി� ആഘാതം അതിജീവി�ാൻ നട�� �വർ�ന�ൾ അറിയി�ാേമാ?

െക.എസ്.ഐ.ഡി.സി. �േഖന�� പ�തികൾ

*495 �ീ വി േജായി
�ീ. എൻ.െക. അക്ബർ
�ീ. െക.പി.���ദ് ��ി മാ�ർ
േഡാ �ജിത് വിജയൻപി� : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� നിയമം, വ�വസായം,
കയർ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഇട�രം, വൻകിട വ�വസായ�ൾ�ായി േകരള സം�ാന
വ�വസായ വികസന േകാർ�േറഷൻ �േത�കമായ ധനസഹായ പ�തികൾ
ആരംഭി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �വ സംരംഭകെര േ�ാ�ാഹി�ി��തിെ� ഭാഗമായി െക.എസ്.ഐ.ഡി.സി.
സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) നിലവി�� വനിതാ സംരംഭകർ�് അവ�െട വ�വസായ സംരംഭ�ൾ
െമ�െ����തിനായി െക.എസ്.ഐ.ഡി.സി. �േത�കമായ പ�തികൾ
ആരംഭി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ?

കിൻ��െട േസവന�ൾ

*496 �ീ. െക. ബാ� (െന�ാറ)
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േഡാ.െക.ടി.ജലീൽ
�ീ. െക. േ�ം�മാർ
�ീമതി ശാ��മാരി െക. : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� നിയമം, വ�വസായം,
കയർ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�ിെ� വ�വസായ വികസനം സാധ�മാ��തിൽ േകരള ഇൻഡ�ിയൽ
ഇൻ�ാ�ക്ചർ െഡവലപ്െമ�് േകാർ�േറഷൻ എെ��ാം േസവന��ം
സംവിധാന��മാണ് സ�മാ��ത്; വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) പാല�ാട് ജി�യിെല ഒ��ാല�് കിൻ� സ�മാ�ിയ ഡിഫൻസ് പാർ�ിൽ
�തിേരാധ േമഖല�ം വ�വസായ വികസന�ിെ� ഭാഗമായി െച�കിട
സംരംഭകർ�ം ആവശ�മായ എെ��ാം സൗകര��ളാണ് ലഭ�മാ�ക എ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) കർഷക�െട ഉ���ൾ�് മിക� വിപണന സാധ�തക�ം ഉപേഭാ�ാ�ൾ�്
�ണേമ��� ഭ�ണപദാർ���ം ലഭ�മാ��തിന് കിൻ� പാല�ാട്
ആ�ാനമായി ത�ാറാ�ിയ െമഗാ �ഡ് പാർ�ിെ� �വർ�നം
വിശദമാ�ാേമാ; ഇത് എെ��ാം മാ��ൾ ഉ�ാ�െമ�് വിശദമാ�ാേമാ?

േക� �ളിൽ നി�� ൈവദ�തി ലഭ�തയിെല �റവ്

*497 േഡാ. എം.െക . �നീർ 
�ീ എൻ എ െന�ി��് 
�ീ . ടി. വി. ഇ�ാഹിം 
�ീ . മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ൈവദ�തി വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േക� �ളിൽ നി�� ൈവദ�തി ലഭ�തയിെല �റവ് പരിഹരി��തിന്
മേ�െത�ി�ം ഏജൻസികളിൽ നി�് ൈവദ�തി വാ��േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) സ�കാര� ഏജൻസികളിൽ നി�് ൈവദ�തി വാ��ത് സാ��ിക
തിരിമറികൾ�് ഇടയാ�െമ� ആേ�പം പരിേശാധി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ
വിശദമാ�േമാ?

ഖാദി �ലി�� േറാവിംഗ് െമ�ീരിയൽ �ാൻറ്

*498 �ീ. േമാൻസ് േജാസഫ്
�ീ. പി. െജ. േജാസഫ്
�ീ. മാണി. സി. കാ�ൻ
�ീ. അ�പ് േജ�ബ്  : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� നിയമം, വ�വസായം, കയർ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഖാദി �ലി�� േറാവിംഗ് െമ�ീരിയൽ �ാൻറ് ��ിയ��ലം സം�ാനെ� ഖാദി
േമഖല �ംഭി�ിരി��തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത �ാ�ിൽ കാലാ��തമായ മാ��ൾ െകാ�വരാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;
സം�ാന�് ഒ� േറാവിംഗ് െമ�ീരിയൽ �ാ�് �ടി �ാപി�ാൻ നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;
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(സി) ഇ�രം �ാ�കളിൽ വിദഗ്ധ െതാഴിലാളികെള നിയമി�് ജീവന�ാർ�്
പരിശീലനം നൽ�വാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�ര��ഖ�് െക.എസ്.ഇ.ബി. �കടി�ി� കാര��മത

*499 �ീ. േസവ�ർ ചി�ില�ി�ി
�ീ എ. സി. െമായ് തീൻ 
�ീ െക � ജനീഷ് �മാർ
�ീ. എ. രാജ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ൈവദ�തി വ��് മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് അ��ിെട��ായ കന� മഴയി�ം ��തി �ര��ളി�ം
ൈവദ�തി വിതരണം തട�െ�ടാതിരി�ാൻ കാര��മമായി ഇടെപ��തിന്
െക.എസ്.ഇ.ബി. �് കഴി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതിനായി െക.എസ്.ഇ.ബി. ലിമി�ഡ് നട�ിയ �വർ�ന�ൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��തി �ര��ിൽ െക.എസ്.ഇ.ബി.�് ഉ�ായ നാശന��ൾ
വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(ഡി) േപാ�ക�ം �ാൻേ�ാർമ�ക�ം തകർ�തിനാൽ ൈവദ�തി ബ�ം വിേ�ദി�െ��
�ല�ളിൽ ആയത് �ന:�ാപി��തി�� ���ികൾ �ർ�ിയായി�േ�ാ;
ഇതിനായി ഏർെ���ിയി�� �മീകരണ�ൾ വിശദമാ�േമാ?

ൈവദ�തി വ��ിെ� കീഴി�� ഡാ�ക�െട സംഭരണ േശഷി

*500 �ീ. സനീഷ് �മാർ േജാസഫ്
�ീ. അൻവർ സാദ�് 
�ീ സി ആർ മേഹഷ്
�ീ. സജീവ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ൈവദ�തി വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) 2018, 2019 എ�ീ വർഷ�ളിൽ സം�ാന��ായ �ളയ�ിൽ മ�ം െചളി�ം
നിറ���ലം ൈവദ�തി വ��ിെ� കീഴി�� ഡാ�ക�െട സംഭരണ േശഷിയിൽ
�റ��ായി��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) 2018-ൽ ഡാ�കളിൽ അടി� മ�ം െചളി�ം �ർണമാ�ം നീ�ാൻ
സാധി�ി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ൈവദ�തി വ��ിെ� ഡാ�കളിെല മ�ം െചളി�ം നീ�ാ�ത് 2021-െല
മഴെ��തി�െട ആഘാത�ിെ� ആ�ം ��ിയതായ ആേരാപണം
��യിൽെ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

കയർ േമഖല�െട ആ�നികീകരണം

*501 �ീമതി െദലീമ
�ീ. െക. െജ. മാക് സി
�ീ. പി.പി. ചി�ര�ൻ
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�ീമതി കാന�ിൽ ജമീല : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� നിയമം, വ�വസായം,
കയർ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കയർ വ�വസായ േമഖലയിൽ �േ����ാ��തിെ� ഭാഗമായി ചകിരി
ഉ�ാദന�ിൽ സ�യംപര�ാ�ത ൈകവരി��തിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ്
സർ�ാർ സ�ീകരി� വ��ത്; വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) കയർ േമഖല�െട ആ�നികീകരണ�ിനായി നട�ാ�ി വ�� ര�ാം
�ന:സംഘടന�െട ആദ�ഘ�ം ഈ സാ��ിക വർഷേ�ാെട
അവസാനി�േ�ാൾ എെ�ാെ�യാണ് ല��മി��െത�ം അവ എ�േ�ാളം
�ാവർ�ികമാ�ാൻ കഴി�െമ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

അതിതീ� മഴയിൽ ൈവദ�തി വ��ിെ� ഡാ�ക�െട �ിതി

*502 �ീ. െക. ബാ� (��ണി�റ)
�ീ. എൽേദാസ് പി. ���ി�ിൽ
�ീ. ടി. െജ. വിേനാദ്
�ീമതി െക.െക.രമ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ൈവദ�തി വ��് മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) 2021 ഒേ�ാബർ മാസെ� അതിതീ� മഴ�െട സാഹചര��ിൽ ൈവദ�തി
വ��ിെ� ഡാ�ക�െട �ിതി വിലയി��ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) അതിതീ� മഴെയ �ടർ�് െക.എസ്.ഇ.ബി. �െട ഏെതാെ� ഡാ�കൾ
�റ�െവ�് തീയതി സഹിതം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഡാം �റ��തിന് ��് ജന�ൾ�് ��റിയി�് നൽകിയി�േ�ാ; എ�ിൽ ��ത
��റിയി�ിെ� വിശദവിവര�ൾ െവളിെ���ാേമാ;

(ഡി) മഴ മാ�മ� ഡാ�ക�െട മിസ് മാേനജ് െമ�ം സം�ാന�് 2018-െല �ളയം
��മാകാൻ കാരണമാെയ� േക� ജല ക�ീഷൻ റിേ�ാർ�്
��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ആയതിേ��� െെവദ�തി േബാർഡിെ� നിലപാട്
വിശദമാ�ാേമാ?

വ�വസായ വികസന പരിപാടികൾ

*503 �ീ. ഇ. ടി. ൈടസൺ മാ�ർ 
�ീ പി എസ്  �പാൽ
�ീ . �ഹ�ദ് �ഹസിൻ
�ീ. പി. ബാലച�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� നിയമം, വ�വസായം, കയർ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) വ�വസായ വ��് ജി�കൾ േതാ�ം സംഘടി�ി� മീ�് ദി മിനി�ർ പരിപാടി�െട
�വർ�ന �േരാഗതി വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) കാ�നാട് കിൻ� പാർ�ിൽ ടാ�ാ കൺസൾ�ൻസി സർവീസസിെ� ഇ�േവഷൻ
പാർ�് �ാപി��തിന് ധാരണാപ��ിൽ ഒ�െവ�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�േവഷൻ പാർ�ിെ� ആദ�ഘ�ം എ�േ��് �ർ�ിയാ�െമ�ാണ്
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�തീ�ി��ത്;

(ഡി) സം�ാന�് വലിയ േതാതി�� വ�വസായ നിേ�പം ഉറ�് വ���തിനായി
കഴ��ം കിൻ� പാർ�ിെല �േത�ക സാ��ിക േമഖലയിൽ ��ഖ ഡിൈസൻ
െടേ�ാളജി േസവന ദാതാ�ളായ ടാ�ാ എല�ി�െട സംരംഭ�ിനായി
ധാരണാപ��ിൽ ഒ�െവ�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

ൈവദ�തി ഉ�ാദന�ിൽ സ�യംപര�ാ�ത

*504 �ീ. പി. ടി. േതാമസ് 
�ീ എം വിൻെസൻറ് 
�ീ പി സി വി�നാഥ്
�ീമതി െക.െക.രമ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ൈവദ�തി വ��് മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വിവിധ ൈവദ�തി പ�തികളിൽ നി�് എ� െമഗാവാ�്
ൈവദ�തിയാണ് ഉ�ാദി�ി��െത�് പ�തി തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ൈവദ�തി ഉ�ാദന�ിൽ സ�യംപര�ാ�ത ഉറ�വ��ാൻ സ�ീകരി� നടപടികൾ
വിശദമാ�ാേമാ?

കൽ�രി �ാമെ� �ടർ��ായ ൈവദ�തി �തിസ�ി

*505 �ീ . പി . ഉൈബ�� 
�ീ . എൻ . ഷം��ീൻ
�ീ എ െക എം അഷ്റഫ്
�ീ. നജീബ് കാ��രം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ൈവദ�തി വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കൽ�രി �ാമെ� �ടർ�് രാജ���ായ ൈവദ�തി �തിസ�ി
പരിഹരി��തിന് ജല ൈവദ�തി നിലയ�ളിൽ നി�� ഉ�ാദനം വർ�ി�ി�്
േക� �ളിേല�് നൽകണെമ�് േക� സർ�ാർ ആവശ�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ ഇ�ാര��ിൽ സം�ാന�ിെ� നിലപാട് േക� സർ�ാരിെന
അറിയി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം നൽ�േമാ?

പര�രാഗത ഉ���ൾ�് വിപണന സൗകര�ം

*506 �ീ പി എസ്  �പാൽ
�ീ . �ഹ�ദ് �ഹസിൻ
�ീ. ഇ. ടി. ൈടസൺ മാ�ർ 
�ീ. പി. ബാലച�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� നിയമം, വ�വസായം, കയർ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് പര�രാഗത ഉ���ൾ�് വിപണി സൗകര�ം ഒ���തിന്
ആവശ�മായ നടപടികൾ പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) പര�രാഗത ഉ���ൾ�് വിപണന സൗകര�ം ഒ���തിനായി വിവിേധാേ�ശ�
േ�ാ�ാഹന േക��ൾ എ� പ�തി നട�ിലാ��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;
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(സി) ആല�ഴ ജി� വ�വസായ േക��ിൽ പര�രാഗത ഉ����െട
വിപണന�ിനായി ഒ� േക�ം �ാപി�ാ�� നടപടിക�െട �േരാഗതി
വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) പര�രാഗത ഉ����െട വിപണന�ിനായി എെ��ാം �തിയ പരിപാടികളാണ്
പരിഗണനയി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ?

ഹരിത ൈവദ�തി ഉ�ാദനം

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

(എ) സം�ാന�് ഹരിത ൈവദ�തി ഉ�ാദനം വർ�ി�ി��തിന് സ�ീകരി�ിരി��
നടപടികൾ വ��മാ�ാേമാ; ഇതിെ� േന��ൾ പഠന വിേധയമാ�ിയി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഹരിത ൈവദ�തി ഉ�ാദനം വ�ാപകമാ��തിന് ഏെതാെ� ഏജൻസികെളയാണ്
�മതലെ���ിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഹരിത ൈവദ�തി ഉ�ാദനം സംബ�ി�് േക� സർ�ാർ എെ��ി�ം
നിയ�ണേമാ മാർഗനിർേദശേമാ നൽകിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഹരിത ൈവദ�തി ഉ�ാദനം വർ�ി�ി�് സം�ാന�ിന് �റ�് നി�ം ൈവദ�തി
വാ��ത് �ർണമാ�ം നിർ�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

ൈവദ�തി വ��ിെ� ഡാ�കൾ�് �ൾ കർവ്

*508 �ീ. അൻവർ സാദ�് 
േഡാ. മാത� �ഴൽനാടൻ
�ീ. എൽേദാസ് പി. ���ി�ിൽ
�ീ. െക. ബാ� (��ണി�റ) : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ൈവദ�തി വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) 2018-െല �ളയ�ിെ� പ�ാ�ല�ിൽ 2021 ഒേ�ാബർ മാസ�ിെല തീ�മഴെയ
േനരിടാൻ ൈവദ�തി വ��് സ�ീകരി� നടപടികൾ വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ൈവദ�തി വ��ിെ� കീഴി�� ഡാ�കൾ�് �ൾ കർവ് നിലവി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) 2021 ഒേ�ാബർ മാസ�ിെല തീ�മഴെയ േനരിടാൻ ൈവദ�തി വ��ിെ� കീഴി��
ഡാ�കൾ �ൾ കർവ് പാലി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

കാ�ം മഴ�ം �ലം ൈവദ�തി േമഖലയിൽ ഉ�ായ നാശന�ം

*509 �ീ. ��േ�ാളി െമാ�ീൻ
�ീ . പി . ഉൈബ�� 
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�ീ .പി. െക. ബഷീർ 
�ീ. അ�ൽ ഹമീദ് പി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ൈവദ�തി വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് കഴി� ദിവസ�ളിൽ ഉ�ായ ശ�മായ കാ�ം മഴ�ം �ലം
ൈവദ�ത േമഖലയിൽ ഉ�ായ നാശന�ം വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ൈവദ�തി വിതരണ�മായി ബ�െ�� തകരാ�കൾ മാ�ി വിതരണം എേ�ാൾ
�ർ�മായി �ന:�ാപി�ാൻ കഴി�െമ�ാണ് ക���ത്; വ��മാ�ാേമാ?

��,െച�കിട,ഇട�രം സംരംഭ��െട വികസനം

*510 �ീ. ടി. പി .രാമ��ൻ
�ീ. പി.വി.അൻവർ
�ീ. പി.പി. ചി�ര�ൻ
േഡാ �ജിത് വിജയൻപി� : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� നിയമം, വ�വസായം,
കയർ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ��,െച�കിട,ഇട�രം സംരംഭ��െട വാണിജ� വികസനം
ല��മാ�ി കഴി� സർ�ാർ ആവി�രി� അേ�ാ �ഡ് േ�ാ, െമഷീനറി
എ�്േപാ എ�ീ പ�തിക�െട വിശദാംശ�ൾ വ��മാ�ാേമാ; ഇവ എ�ാ
ജി�കളി�ം സംഘടി�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) എം.എസ്.എം.ഇ. േമഖലയിൽ ഒ� �ിരം �ദർശന വിപണന സ��യ�ിന് �പം
െകാ���തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) സം�ാന�് വാണിജ� േമഖല�െട േ�ാ�ാഹന�ിനായി വാണിജ� മിഷൻ
�പീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ?

േകരള നിയമസഭാ
െസ�േ�റിയ�്
തി�വന��രം,

അംഗീകരി� തീയതി: 2021 ഒക് േടാബർ 30, ശനി
എസ് വി ഉ�ി��ൻ നായർ,

െസ��റി,

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


