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പതിന�ാം േകരള നിയമസഭ
��ാം സേ�ളനം

2021 ഒക് േടാബർ 12, െ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�ി

വ�വസായ സംരംഭകർ�് േ�ാ�ാഹനം

*181 �ീ. സജീവ് േജാസഫ്
�ീ. േറാജി എം. േജാൺ 
�ീ. പി. ടി. േതാമസ് 
േഡാ. മാത� �ഴൽനാടൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� നിയമം, വ�വസായം,
കയർ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് �തിയ വ�വസായ സംരംഭം ആരംഭി�ാൻ ഉേ�ശി��
നിേ�പകർ�് േ�ാ�ാഹന�ം സഹായ�ം നൽകാൻ സ�ീകരി� നടപടികൾ
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) പണം നൽകിയിെ��ിൽ �മിയിൽ െകാടി��െമ�് െകാ�ം ചവറയിൽ ഒ�
രാ�ീയ േനതാവ് �വാസി നിേ�പകെന ഭീഷണിെ���ിയതായി പറയെ���
സംഭവം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(സി) ഇതിന് ചില സർ�ാർ ഉേദ�ാഗ�ർ ഒ�ാശ െച��തായ ആേ�പം
��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇ�ാര�ം ഗൗരവേ�ാെട കാ��േ�ാ;

(ഡി) ��ത സംഭവ�ിൽ സർ�ാർ സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ?

െതാഴിൽ അവസര�ൾ ��ി��തിൽ സഹകരണ �ാപന��െട പ�്

*182 �ീ. േതാ��ിൽ രവീ�ൻ
�ീമതി � �തിഭ 
�ീ. എം.വിജിൻ
�ീ െക ആൻസലൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� സഹകരണ- രജിേ�ഷൻ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:
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(എ) സം�ാന�് േകാവിഡ് ആഘാത�ിെ� ആ�ം �റ�ാനായി �ഖ�ാപി�
��ദിന കർ� പരിപാടിയിൽ ഉൾെ���ി �ാഥമിക സഹകരണ സംഘ��െട�ം
േകരള ബാ�ിെ��ം ഇടെപടൽ വഴി ��ി�ാനായ െതാഴിൽ അവസര�ൾ
എ�െയ�് അറിയി�ാേമാ; എ� െതാഴിലവസര�ൾ ��ി�ാനായി��
ല��മി�ി��െത�് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ഓൺൈലൻ വിദ�ാഭ�ാസ�ി�� ഡിജി�ൽ പഠേനാപകരണ��െട അഭാവം
പരിഹരി�ാനായി ആവി�രി� വിദ�ാതരംഗിണി പ�തി െകാ��ായ േന��ൾ
എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ?

ഇലേ�ാണി�് വ�വസായ�മായി ബ�െ�� പ�തികൾ

*183 േഡാ. എൻ. ജയരാജ്
�ീ �േമാദ് നാരായൺ
�ീ. േജാബ് ൈമ�ിൾ
�ീ. െസബാ��ൻ �ള��ൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� നിയമം,
വ�വസായം, കയർ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സർ�ാരിെ� �റ് ദിന കർ� പരിപാടിയിൽ വ�വസായ േമഖല�മായി ബ�െ��്
എെ��ാം പ�തികളാണ് ല��മി�ിരി��ത് എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിൽ ഇലേ�ാണി�് വ�വസായ�മായി ബ�െ��് ഏെതാെ� പ�തികളാണ്
നട�ിലാ�വാൻ തീ�മാനി�ിരി��െത�് അറിയി�േമാ;

(സി) വിദ�ാസ��രായ െച���ാർ നിരവധി�� േകരളെ� ഒ� ഇലേ�ാണി�് ഹ�്
ആ�ി മാ��തിന് വ�വസായ വ��് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാൻ
ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ?

ജി.എസ്.ടി. വ��ിെ� �ന:സംഘടന

*184 �ീ. െക.െക. രാമച�ൻ
�ീ െക � ജനീഷ് �മാർ
�ീ. െക. ബാ� (െന�ാറ)
�ീ. എ. രാജ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ധനകാര� വ��് മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ജി.എസ്.ടി. നട�ിലായേതാെട നി�തി ഭരണ�ിൽ ഉ�ായ മാ��ിന��തമായി
ജി.എസ്.ടി. വ��ിെന �ന:സംഘടി�ി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഉപേഭാ�ാ�ളിൽനി�ം ഉ�� വിലേയാെടാ�ം ഈടാ�� നി�തി�ണം
ഖജനാവിേല�് അട�ാെത വ�ാപാരികൾ ത��െട ലാഭം വർ�ി�ി�ാൻ
ഉപേയാഗി��ത് അവസാനി�ി��തിന് സ�ീകരി�വ�� നടപടികൾ
ഫല�ദമായി�േ�ാ;

(സി) െച�്േപാ�കൾ ഇ�ാതായതിെന �ടർ�് ഏർെ���ിയ ഓേ�ാമാ�ിക് ന�ർ
േ��് െറ��ിഷൻ സംവിധാന�ം ഇ-േവ ബിൽ സംവിധാന�ം കാര��മമാേണാ;
വ��മാ�േമാ;
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(ഡി) നിലവി�� ഡാ�ാ അനലി�ി�ൽ സംവിധാനെ��റി�് അറിയി�ാേമാ?

വ�വസായ പരിേശാധന സംവിധാനം കാര��മമാ�ാൻ നടപടി

*185 �ീ. ഇ െക വിജയൻ
�ീ ജി എസ് ജയലാൽ 
�ീ വി ശശി
�ീ. വാ�ർ േസാമൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� നിയമം, വ�വസായം, കയർ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് വ�വസായ സംരംഭക സൗ�ദ സാഹചര�ം ��ി��തിെ�
ഭാഗമായി നിലവി�� വ�വസായ പരിേശാധന സംവിധാന�ൾ
പരി�രിേ��തിെ� ആവശ�കത ��യിൽെ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവി�� വ�വസായ പരിേശാധന സംവിധാനം കാര��മമാ�ം �താര�മാ�ം
സംരംഭക സൗ�ദമായി പരി�രി��തിെ� ഭാഗമായി ഒ� േക�ീ�ത
സംവിധാനം നട�ിലാ�ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) വ�വസായ അ�മതി�ാ�� പരിേശാധനകൾ യഥാസമയം �ർ�ിയാ�ാൻ
കഴിയാ� സാഹചര�ം നിലവി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) �തിയതായി �പീകരി�� പരിേശാധന സംവിധാന�ിൽ ൈവദ�തി കണ�ൻ,
ൈവദ�തി �ര� എ�ിവ�മായി ബ�െ�� സർ�ാർ സംവിധാന�ൾ �ടി
ഉൾെ���ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) വ�വസായ �ര� നിയമ�ളി�ം നടപടി�മ�ളി�ം കാേലാചിതമായ മാ��ൾ
െകാ�വരാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

വ�വസായ സൗ�ദ അ�രീ�െ� ബാധി�� സംഭവ�ൾ

*186 �ീമതി െക.െക.രമ
�ീ. െക. ബാ� (��ണി�റ)
�ീ. തി�വ�ർ രാധാ��ൻ 
�ീ . ഷാഫി പറ�ിൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� നിയമം, വ�വസായം, കയർ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ചില രാ�ീയ പാർ�ിക�െട േനതാ�ൾ പണം പിരി�ാൻ വ�വസായികെള
ഭീഷണിെ���� സംഭവ�ൾ ഉ�ായി��തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ
ഇത് ഗൗരവേ�ാെട കാ��േ�ാ;

(ബി) ഇ�രം സംഭവ�ൾ സം�ാനെ� വ�വസായ സൗ�ദ അ�രീ�െ�
�തി�ലമായി ബാധി�� എ�് ക���േ�ാ;

(സി) വ�വസായ സൗ�ദ അ�രീ�ം തകർ��തായി പറയെ��� ഇ�രം
സംഭവ�ൾ ഉ�ാകാതിരി�ാൻ എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സർ�ാർ
സ�ീകരി�ാൻ ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

�ര�റ സൗേരാർ� പ�തി
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*187 �ീ േതാമസ് െക േതാമസ്
�ീ. രാമച�ൻ കട���ി
�ീ. െക.പി.േമാഹനൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ൈവദ�തി വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ര�റ സൗേരാർ� പ�തി വ�ാപി�ി�ാൻ സ�ീകരി�് വ��
നടപടികൾ എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തിയിൽ ��തൽ സബ് സിഡി നൽ��തിന് നടപടികൾ
സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) പാര�േര�തര ഊർ� ഉറവിട�ൾ ��തൽ ഉപേയാഗെ����തിന് എെ��ാം
�തിയ നടപടികൾ സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

സംഘടിത ���ത��ൾ തട��തിന് നിയമം

*188 �ീ. ടി.സി�ിഖ്
�ീ പി സി വി�നാഥ്
�ീ എം വിൻെസൻറ് 
�ീ. ടി. െജ. വിേനാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� നിയമം, വ�വസായം, കയർ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സംഘടിത ���ത��ൾ തട��ത് സംബ�ി�് നിയമം െകാ�വരാൻ നിയമ
വ��ിെ� ഉപേദശം ആരാ�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സംഘടിത ��വാളികെള വിചാരണ �ടാെത 180 ദിവസം വെര ക�തൽ തട�ലിൽ
പാർ�ി�ാെമ� കരട് നിയമ�ിെല ശിപാർശയിേ�ൽ നിയമവ��ിെ�
അഭി�ായം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േപാലീസിന് നൽ�� െമാഴി െതളിവായി സ�ീകരി�ാെമ� കരട് നിയമ�ിെല
വ�വ� േക� െതളിവ് നിയമ�ിന് വി��മാേണാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

െപാ�േമഖലാ �ാപന�െള ശ�ിെ����തി�� നടപടി

*189 �ീ െക � ജനീഷ് �മാർ
േഡാ.െക.ടി.ജലീൽ
�ീ. പി.വി. �ീനിജിൻ
�ീ. െക.വി.�േമഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� നിയമം, വ�വസായം, കയർ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് വ�വസായ വ��ിെ� കീഴിൽ �വർ�ി�� െപാ�േമഖലാ
�ാപന�െള ശ�ിെ����തിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�വ��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െപാ�േമഖലാ �ാപന�െള ശ�ിെ����തിെ� ഭാഗമായി �ാവൻ�ർ
െെട�ാനിയം േ�ാഡ�്സ് ലിമി�ഡിെ� ഉ�ാദന�മത, മാലിന� സം�രണം,
വിപണനം �ട�ിയ േമഖലകളിൽ �േത�ക പ�തികൾ നട�ാ�ിയി�േ�ാ;
വിശദാംശ�ൾ നൽ�േമാ;
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(സി) ക�നിയിൽ നി�ം �റംത�� മാലിന��ളിൽ നി�് �ല�വർ�ിത ഉ���ൾ
ഉ�ാദി�ി��തി�� പ�തികൾ ആവി�രി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

�ന�പേയാഗ ഊർ�േ�ാത�കളിൽ നി�� െെവദ�േതാൽ�ാദനം

*190 �ീ. എ. �ഭാകരൻ
�ീ. ആ�ണി േജാൺ
�ീ. പി.വി.അൻവർ
�ീ. െക.പി.���ദ് ��ി മാ�ർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ൈവദ�തി
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ന�പേയാഗ ഊർ�േ�ാത�കളായ െച�കിട ജലെെവദ�ത
പ�തികൾ, കാ�്, സൗേരാർ�ം എ�ിവയിൽ നി�് െെവദ�േതാ�ാദനം
വർ�ി�ി��തിനായി സ�ീകരി� നടപടികൾ വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �ന�പേയാഗ െെവദ�േതാ�ാദനേശഷി വർ�ി�ി�ാൻ കഴി�ി�േ�ാ;
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) െെവദ�തി�െട ഊർ��മത വർ�ി�ി�ാൻ എെ��ാം നടപടികൾ
സ�ീകരി�ി��്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

ജല ൈവദ�ത നിലയ��െട നവീകരണം

*191 �ീ. എം. എം. മണി
�ീ. ലിേ�ാ േജാസഫ്
�ീ ജി �ീഫൻ
�ീ. െക. ബാ� (െന�ാറ) : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ൈവദ�തി വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകരള േ��് ഇല�ിസി�ി േബാർഡ് ലിമി�ഡിെ� ജലൈവദ�ത പ�തികൾ
മി�വ�ം പഴ�ം െച�വയായതിനാൽ അ�രം നിലയ��െട നവീകരണ�ിന്
പരിപാടി�േ�ാ;

(ബി) 2011-16 കാലയളവിൽ �ട�ി�ിട� ഏെത�ാം പ�തികളാണ് കഴി� സർ�ാർ
�നരാരംഭി�െത�ം അവ�െട �ർ�ീകരണ�ിനായി നട�വ��
�വർ�ന��ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) സം�ാന�് ഇനി �ഹദ് ജലൈവദ�ത പ�തിക�െട സാധ�ത �റവായതിനാൽ
െച�കിട പ�തികൾ �ാവർ�ികമാ��തി�ം ഇ��ിയിൽ ര�ാം ൈവദ�ത
നിലയം �ാപി��തി�ം ഉേ�ശി��േ�ാ; ഉെ��ിൽ ഇതിനായി
സ�ീകരി�വ�� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ?

നി�തി �ടി�ിക പിരി��തിന് �േത�ക �ീം

*192 �ീ. ടി.ഐ.മ��ദനൻ
�ീ സി െക ഹരീ�ൻ
�ീ. േതാ��ിൽ രവീ�ൻ
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�ീ എം �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ധനകാര� വ��് മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് നി�തി �ടി�ിക പിരി��തിന് �േത�ക �ീം
നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇത് എ�േ�ാളം ഫല�ദമായി നട�ാ�ാൻ
കഴി�ി��്; വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ചര�് േസവന നി�തി നട�ാ�ിയതി�െട എെ��ാം നവീകരണ
�വർ�ന��ം നി�തി ഘടനയിൽ എെ��ാം മാ���ം ഉ�ായി��്;
വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ;

(സി) ജി.എസ്.ടി. ന�പരിഹാരം നൽ��ത് േക�ം നിർ�ൽ െച�ി�േ�ാ;
വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ?

െപേ�ാളിയം ഉ����െട വില നിയ�ി��തിന് നടപടി

*193 �ീ. ��േ�ാളി െമാ�ീൻ
െ�ാഫ . ആബിദ് �ൈസൻ ത�ൾ 
�ീ . പി . ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ധനകാര� വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െപേ�ാളിയം ഉ����െട വില നിയ�ി�ാൻ സം�ാനം സ�ീകരി� നടപടികൾ
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) െപേ�ാളിയം ഉ���െള ജി.എസ്.ടി.യിൽ ഉൾെ���� കാര��ി�� നിലപാട്
ജി.എസ്.ടി. കൗൺസിലിൽ ഉ�യി�ി��േവാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ജി.എസ്.ടി.യിൽ ഉൾെ���ാെത െപേ�ാളിയം ഉ����െട വില
താഴ് �ിെ�ാ�വ��തിന് എെ��ി�ം നിർേ�ശ��േ�ാ; എ�ിൽ അതിനായി
സ�ീകരി� നടപടികൾ എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ?

തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട േസവിംഗ്സ് അ�ൗ�്

*194 �ീ. അ�ൽ ഹമീദ് പി
�ീ .പി. െക. ബഷീർ 
�ീ . മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ധനകാര� വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ൾ പിരിെ���� വിവിധ
നി�തിയിന�ി�� പണം, വാടക വ�മാനം എ�ിവ നിലവിൽ ബാ�കളിലാേണാ
നിേ�പി��ത്; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ �ക െ�ഷ�ൽ �ഷറി േസവിംഗ്സ് ബാ�് അ�ൗ�ിേല�്
നിേ�പി�ണെമ�് നിർേ�ശം നൽകിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ നീ��ി�െട സർ�ാരിെ� സാ��ിക �തിസ�ി എ�മാ�ം
പരിഹരി�ാൻ കഴി�െമ�ാണ് �തീ�ി��ത്; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഈ �ക പിൻവലി��തിന് �ഷറി നിയ�ണ�ൾ ബാധി�െമ� ആശ�
ഉയർ�ി��ത് പരിേശാധി�േമാ?
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തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന��െട തന�ഫ�് �ഷറിയിൽ നിേ�പി�ാ�� നിർേ�ശം

*195 �ീ. ടി. െജ. വിേനാദ്
�ീ പി സി വി�നാഥ്
�ീ. സനീഷ് �മാർ േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ധനകാര� വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തേദശ സ�യംഭരണ �ാപന��െട തന�ഫ�് �േത�ക �ഷറി അ�ൗ�ിൽ
നിേ�പി�ണെമ�് നി�ർഷി�െകാ�് ധനവ��് ഉ�രവിറ�ിയി�േ�ാ;
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�ാര��ിൽ തേ�ശ സ�യംഭരണ വ��മായി എെ��ി�ം ചർ�കൾ
നട�ിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ; ��ത ചർ�കളിൽ തേ�ശ സ�യംഭരണ
വ��ിെ� നിലപാട് എ�ായി��െയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത തീ�മാനം എ��ാ��ായ കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) തേദശ സ�യംഭരണ �ാപന��െട തന�ഫ�ിെ� നിയ�ണം ഏെ���ാ��
മാർ�മാണ് ��ത നടപടി എ� ആേ�പം ഗൗരവേ�ാെട കാ��േ�ാ;
വ��മാ�േമാ?

െപാ�േമഖല �ാപന��െട നവീകരണ�ം ൈവവി��വൽ�രണ�ം

*196 �ീ വി േജായി
�ീ. എ.എൻ.ഷംസീർ
�ീ. പി. മ�ി��ി
�ീ. എൻ.െക. അക്ബർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� നിയമം, വ�വസായം,
കയർ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് വ�വസായ വ��ിന് കീഴിൽ �വ ർ�ി�� െപാ�േമഖല
�ാപന�ളിൽ ലാഭകരമായി �വർ�ി��വ ഏെത�ാമാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ന��ിൽ �വർ�ി��വ എ�െയ���്; �ടർ�യായി ന��ിൽ
�വ ർ�ി�� സം�ാന െപാ�േമഖല �ാപന�െള സംബ�ി�്
അവേലാകനം നട�ിയി�േ�ാ; ഇവ�െട �വർ�നം ലാഭ�ിെല�ി��തിന്
മാ�ർ �ാൻ ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) ഇ�ര�ിൽ ന��ിൽ �വർ�ി��വ�െട ഭരണ സംവിധാനം
കാര��മമാ��തി�ം െതാഴിലാളിക�െട സഹകരണേ�ാെട നവീകരണ�ം
ൈവവി��വൽ�രണ�ം വഴി അവെയ �ന��രി��തിന് നട��
ഇടെപട�കൾ എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ?

പ�ാളി� െപൻഷൻ പ�തി

*197 �ീ . സ�ി േജാസഫ് 
�ീ . ഷാഫി പറ�ിൽ 
�ീ. െക. ബാ� (��ണി�റ)
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�ീ. സനീഷ് �മാർ േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ധനകാര� വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) പ�ാളി� െപൻഷൻ പ�തി പിൻവലി�ം എ� വാ�ാനം �ർ�മാ�ം
പാലി�ാൻ സർ�ാർ സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) പ�തി പിൻവലി��ത് പരിേശാധി�ാൻ നിയമി� സമിതി പ�തി
പിൻവലി��തിനായി എെ��ാം ശിപാർശകളാണ് ന�ിയിരി��ത് എ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) പ�ാളി� െപൻഷൻ പ�തി പിൻവലി��തിന് സം�ാന സർ�ാരിന്
തീ�മാനം എ��ാെമ�ം അതിന് യാെതാ� തര�ി�� നിയമതട��ം
ഇ�ാെയ�ം ��ത സമിതി ശിപാർശ ന�ിയി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

ഇല�ിക് െമാബിലി�ി ഇേ�ാസി�ം

*198 �ീ പി എസ്  �പാൽ
�ീ . �ഹ�ദ് �ഹസിൻ
�ീ. ഇ. ടി. ൈടസൺ മാ�ർ 
�ീ. പി. ബാലച�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ൈവദ�തി വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഇല�ിക് െമാബിലി�ി ഇേ�ാസി�ം വികസി�ി��ത്
സംബ�ി� നിലപാട് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) വിപണി വിലെയ�ാൾ �റ� നിര�ിൽ ഇല�ിക് ��ർ ലഭ�മാ�വാൻ എനർജി
മാേനജ്െമ�് െസ�ർ നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േറാ�കൾ പരി�ിതി സൗ�ദമാ�ാൻ എനർജി മാേനജ്െമൻറ് െസൻറർ േഗാ
ഇല�ിക് ക�ാ�യിൻ നട��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) സർ�ാർ ഓഫീ�കൾ, വ�ാപാര-വ�വസായ സ��യ�ൾ എ�ിവിട�ളിൽ േപ
ആൻഡ് ചാർ�് അടി�ാന�ിൽ ചാർ�ിങ് േ�ഷ�കൾ ആരംഭി�വാൻ
നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

തേ�ശ �ാപന��െട തന�ഫ�്

*199 �ീ. അൻവർ സാദ�് 
�ീ . ഐ .സി .ബാല��ൻ 
�ീ. എൽേദാസ് പി. ���ി�ിൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ധനകാര�
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന��െട തന�ഫ�് �ഷറിയിേല�് മാ��ത്
അധികാര വിേക�ീകരണെ� ഇ�ാതാ�ാ�� നടപടിക�െട ഭാഗമാണ് എ�
ആേ�പം ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇത് ഗൗരവേ�ാെട കാ��േ�ാ;

(ബി) തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ൾ സമാഹരി�� പണം അവർ�് സ�ത�മായി
വിനിേയാഗി�ാൻ കഴിയണം എ� ഭരണഘടനാപരമായ അവകാശം ഇ�ാതാ��
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തര�ി�� ��ത നടപടി എ���തിന് �ൻപ് നിയമ വ��ിെ� ഉപേദശം
േതടിയി�േ�ാ; വിശദ വിവരം നൽകാേമാ;

(സി) ധനവ��ിെ� ഇത് സംബ�ി� ഉ�രവിെനതിെര വ�ാപകമായ പരാതി
ഉയർ�തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ��ത ഉ�രവ് പിൻവലി�ാൻ
ത�ാറാ�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

�വ സഹകരണ സംഘ�ൾ

*200 �ീ. െക.എം.സ�ിൻേദവ്
�ീ. എ.എൻ.ഷംസീർ
�ീ. േസവ�ർ ചി�ില�ി�ി
�ീ എം എസ് അ�ൺ �മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� സഹകരണ-
രജിേ�ഷൻ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) �വ സഹകരണ സംഘ�ളിൽ ഏെതാെ� �തന സംരംഭക ആശയ�ളാണ്
പരിഗണി�െ��ി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �വ സംഘ��െട �വർ�നം വ�ാപകമാ��തി�െട വിവിധ േമഖലകളി�ം
സാ�ഹ� ജീവിത�ി�ം എെ��ാം മാ��ളാണ് �തീ�ി��ത്; വിശദാംശ�ൾ
വ��മാ�ാേമാ?

ൈവദ�തി േമഖലയിൽ േക� ഗവൺെമ�ിെ� സ�കാര�വൽ�രണ നയ�ൾ

*201 �ീ. എം.വിജിൻ
�ീ എം രാജേഗാപാലൻ
�ീ . െക .ഡി .�േസനൻ 
�ീ ജി �ീഫൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ൈവദ�തി വ��് മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ൈവദ�തി േമഖലയിൽ േക� സർ�ാരിെ� സ�കാര�വൽ�രണ നയ�ൾ
െക.എസ്.ഇ.ബി. �െട �വർ�നെ��ം സം�ാനെ� ൈവദ�തി
ഉപേഭാ�ാ�െള�ം എ�െനയാണ് �തി�ലമായി ബാധി��െത�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) േക� സർ�ാരിൻെ◌റ െെവദ�തിരംഗെ� നയംമാ��ിെ� വിശദാംശ�ൾ
നൽകാേമാ;

(സി) ഈ നയംമാ��ിെ� �ടർ�യായി സം�ാന സർ�ാർ എെ��ാം നടപടികൾ
സ�ീകരി�ണെമ�ാണ് േക� സർ�ാർ നിർേ�ശി��ത്; വിശദാംശ�ൾ
ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) സം�ാന സർ�ാരിന് ൈവദ�തി േമഖലെയ െപാ�േമഖലയിൽ നിലനിർ�വാൻ
കഴി�േമാ എ�ം എ�ിൽ ആയതിനായി സ�ീകരി�ി�� നടപടികൾ
എെ�ാെ�െയ�ം വ��മാ�ാേമാ?

�ര�റ സൗേരാ� പ�തി

*202 �ീ. െക.പി.���ദ് ��ി മാ�ർ



10 of 13

�ീ കടകംപ�ി �േര�ൻ
�ീ എം നൗഷാദ് 
�ീ എം എസ് അ�ൺ �മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ൈവദ�തി വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) അ� വർഷംെകാ�് സം�ാന�് ഉ�ാദി�ി�� ൈവദ�തിയിൽ പ�തി�ം
�ന�പേയാഗ േ�ാത�കളിൽ നി�ായിരി�ണെമ�് ല��മി�ളള
�വർ�ന��െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ആയിരം െമഗാവാ�് സൗേരാർ�ം ല��മി�� സൗര പ�തി�െട �േരാഗതി
അറിയി�ാേമാ;

(സി) ജന��െട അ��ലമായ �തികരണം പരിഗണി�് �ര�റ സൗേരാർ��ാ�്
നിർ�ാണ�ിൽ ��തൽ ക�നികെള ഉൾെ���ി �ാ�് നിർ�ാണം
ത�രിതെ���ാൻ നടപടിെയ��ി�േ�ാ; �ര�റ സൗേരാ� പ�തിയിൽ
�ണേഭാ�ാ�ൾ��ാ�� േന��ൾ വിശദമാ�ാേമാ?

തേ�ശ �ാപന��െട തനത് ഫ�്

*203 �ീ എൻ എ െന�ി��് 
�ീ. ��േ�ാളി െമാ�ീൻ
�ീ . ടി. വി. ഇ�ാഹിം 
�ീ. െക. പി. എ. മജീദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ധനകാര� വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന��െട തനത് ഫ�് �ഷറിയിൽ
നിേ�പി�ണെമ� നിർേ�ശം തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന��െട
വികസന�വർ�ന�െള ബാധി�െമ� ആശ� ��യിൽെ��ി�േ�ാ;
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�ാര��ിൽ തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന��െട �തിനിധിക�മായി ചർ�
നട�ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന��െട ആശ� അക��തിന് ധനകാര� വ��്
സ�ീകരി�ാൻ ഉേ�ശി�� നടപടികൾ വിശദമാ�േമാ?

െക.എസ്.ഇ.ബി.�െട ആ�നികീകരണം

*204 �ീ. പി.പി. ചി�ര�ൻ
�ീ എം �േകഷ് 
�ീമതി ഒ എസ് അംബിക
േഡാ �ജിത് വിജയൻപി� : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ൈവദ�തി വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െക.എസ്.ഇ.ബി. ലിമി� ഡ് നട�� ആ�നികീകരണ �വർ�ന�ിെ�
ഭാഗമായി ഏർെ���ിയി�� ഐ.ടി. അധി�ിത പ�തികൾ ഏെതാെ�യാണ്;
വിശദമാ�േമാ;
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(ബി) വിതരണ േമഖല�െട നവീകരണ�ിനായി വിവര സാേ�തികവിദ�ാധി�ിത
പ�തികൾ നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; വിതരണ �ംഖല�െട ജി.ഐ.എസ്. മാ�ിംഗ്
നട��േ�ാ;

(സി) ഉപേഭാ� േസവനം േലാേകാ�രമാ��തിന് ഏർെ���ിയി�� സൗകര��ൾ
എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) േസവനം വാതിൽ�ടിയിൽ എ� പ�തി സം�ാന വ�ാപകമായി
�ർ�ിയായി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ?

വ�വസായ സൗ�ദാ�രീ�ം ശ�ിെ����തിന് നടപടി

*205 �ീ. േസവ�ർ ചി�ില�ി�ി
�ീ. ടി. പി .രാമ��ൻ
�ീ . െക .ഡി .�േസനൻ 
�ീമതി െദലീമ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� നിയമം, വ�വസായം, കയർ വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വ�വസായാ�രീ�ം ക�ഷിതെമ�് വ��ി�ീർ�ാൻ  ചില
�മ�ൾ നട��തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഈ സാഹചര��ിൽ
നിലവി�� വ�വസായ സൗ�ദാ�രീ�ം ��തൽ ശ�ിെ����തി�ം
വൻേതാതിൽ നിേ�പം ആകർഷി��തി�ം പരിപാടി�േ�ാ;

(ബി) വൻകിട വ�വസായ സംരംഭ�ൾ സം�ാനേ��് ആകർഷി��തിെ�
ഭാഗമായി മീ�് ദ ഇൻെവ�ർ പരിപാടി ആരംഭി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇതിന്
ആശാവഹമായ �തികരണം ആരംഭ�ിൽ�െ� ലഭ�മായി�േ�ാ;

(സി) ��ത പരിപാടിയി�െട വ�വസായിക�െട അഭി�ായം േത�ക�ം സർ�ാരിെ�
പി�ണ വ��മാ�ക�ം ല��മാ��േ�ാ;

(ഡി) കാലഹരണെ�� ച���ം നിയമ��ം പരി�രി�ാൻ നടപടി ആരംഭി�ി�േ�ാ
എ�് അറിയി�േമാ?

ഖാദി േമഖലയിെല �തിസ�ി

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

(എ) സർ�ാർ റിേബ�് നൽകാ�തിനാൽ ഖാദി േബാർഡ് �തിസ�ിയിലായ�ം ഖാദി
ഉൽ���ൾ െക�ി�ിട���മായ സാഹചര�ം നിലവി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇത്
പരിഹരി�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ഖാദി സംഘ�ൾ�് റിേബ�ം മ�് ആ��ല���ം ലഭ�മാകാ�ത് കാരണം
സംഘ�ൾ �തിസ�ിയിലായത് പരിഹരി�ാൻ അടിയ�ര നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;
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(സി) േകാവിഡ് കാല�് െതാഴിലാളികൾ�ം സംഘ�ൾ�ം െ�ഷ�ൽ പാേ�ജ്
നൽകാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

അതിേവഗ വ�വസായവൽ�രണം

*207 �ീ. െക.വി.�േമഷ്
�ീ. പി. ടി. എ. റഹീം
�ീ സി െക ഹരീ�ൻ
�ീമതി ശാ��മാരി െക. : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� നിയമം, വ�വസായം,
കയർ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് അതിേവഗ വ�വസായവൽ�രണ�ിന് പരിപാടി
ആവി�രി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ ��ത പരിപാടിയിെല �ധാന പ�തികൾ
എെ�ാെ�െയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഏെറ സാ��ത�� ഇല�ിക് വാഹന നിർ�ാണ രംഗ�് �വ�വ�ി�� േകരള
ഓേ�ാെമാൈബൽസ് ലിമി�ഡിന് വലിയ വാഹന��െട�ം ഇ�ച�
വാഹന��െട�ം നിർ�ാണം സാധ�മാ��തി�� പരിമിതി മറികട�ാൻ േവ�
പി�ണ നൽകിവ��േ�ാ;

(സി) േകരള ഇൻെവ�്െമ�് �േമാഷൻ ആൻഡ് െഫസിലിേ�ഷൻ െസൽ-െന�റി�ം
അതിെ� �വർ�നെ��റി�ം അറിയി�േമാ?

െപേ�ാ െകമി�ൽ പാർ�്

*208 �ീ. ആ�ണി േജാൺ
�ീമതി െക. െക. ൈശലജ ടീ�ർ 
�ീ. െക. െജ. മാക് സി
�ീ. െക.എൻ. ഉ�ി��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� നിയമം, വ�വസായം,
കയർ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െകാ�ി എഫ്.എ.സി.�ി. യിൽ നി�ം സം�ാനം വില നൽകി വാ�ിയ �മിയിൽ
െപേ�ാ െകമി�ൽ പാർ�് �ാപി�ാ�� പ�തി�െട �േരാഗതി
അറിയി�ാേമാ; നിർ�ി� പാർ�ിൽ ബി.പി.സി.എൽ.-ന് �മി പാ��ിന്
നൽകിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�രം വ�വസായ��െട ��ർ �ാപി��തിന് ആവശ�മായ അസം�ത
വ��ൾ�ായി ആ�യി��ത് ബി.പി.സി.എൽ. െന ആയതിനാൽ ��ത
�ാപന�ിെ� സ�കാര�വൽ�രണം വ�വസായ ��റിെന �തി�ലമായി
ബാധി�ാനിട�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) മഹാര� ക�നിയായ ബി.പി.സി.എൽ. -െന സ�കാര�വൽ�രി��തിൽ നി�്
പി�ാറാൻ േക� സർ�ാരിേനാട് ആവശ�െ��േമാ?

േ�മ െപൻഷ�കൾ�� േക�, സം�ാന വിഹിതം

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

(എ) േ�മ െപൻഷ�കൾ�� സം�ാന വിഹിതം കഴി� അ� വർഷ�ളിൽ
വർ�ി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(ബി) േ�മ െപൻഷ�ക�െട കാര��ിൽ മതിയായ േക� വിഹിതം സം�ാന�ിന്
ലഭി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സാ��ിക �തിസ�ിയി�ം േ�മ െപൻഷ�കൾ സർ�ാരിെ� സാ�ഹിക
ഉ�രവാദി�മായി പരിഗണി�് ആവശ�മായ നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഗാർഹിക െതാഴിലാളി െപൻഷൻ, 50 വയ�കഴി� അവിവാഹിതകൾ��
െപൻഷൻ എ�ീ ഇന�ളിൽ േക� വിഹിതം ലഭി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

സഹകരണ ബാ�കളിെല ആഡി�്

*210 �ീ. പി. െജ. േജാസഫ്
�ീ. േമാൻസ് േജാസഫ്
�ീ. അ�പ് േജ�ബ്  
�ീ. മാണി. സി. കാ�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� സഹകരണ- രജിേ�ഷൻ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് സഹകരണ ബാ�കളിൽ വർ�ി�വ��തായി പറയെ���
�മേ��കൾ കെ��വാൻ സ�ീകരി�വ�� നടപടികൾ വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സഹകരണ ബാ�കളിെല ആഡി�് �ത�മായി നട��േ�ാ; ആഡി�്
നിർേ�ശ�ൾ പാലി�ാൻ സഹകരണ �ാപന�ൾ�് എ�് നിർേ�ശമാണ്
നൽകിയിരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സഹകരണ ബാ�കളിെല �മേ��കളിൽ േബാർഡംഗ�ൾ�� ഉ�രവാദി�ം
ഏ�രീതിയിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) സഹകരണസംഘം ചി�ിയി�ം സ�ർ�പണയ�ി�ം േബാർഡിെ� ഉ�രവാദി�ം
എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ?

േകരള നിയമസഭാ
െസ�േ�റിയ�്
തി�വന��രം,

അംഗീകരി� തീയതി: 2021 ഒക് േടാബർ 5, െചാ�
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)].


