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പതിന�ാം േകരള നിയമസഭ
��ാം സേ�ളനം

2021 ഒക് േടാബർ 25, 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�ി

ൈവദ�തി വ��ിന് കീഴി�� ഡാ�ക�െട പരിേശാധന

*331 �ീ. ആ�ണി േജാൺ
�ീ. െക. ബാ� (െന�ാറ)
�ീ. എ. രാജ
�ീ. െക.െക. രാമച�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ൈവദ�തി വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ൈവദ�തി വ��ിന് കീഴി�� ഡാ�ക�െട �ര�െയ സംബ�ി�്
ഏ��ം ഒ�വിൽ നട�ിയ പരിേശാധന�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ഡാ�ക�െട നിലവിെല സംഭരണ േശഷി �നർനി�യി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ
െവളിെ���ാേമാ;

(സി) ൈവദ�തി വ��ിന് കീഴി�� ഡാ�ക�െട �ര� ഉറ�ാ��തിന് ഇേ�ാൾ
നട�ിവ�� പരിേശാധനകൾ എെ��ാെമ�് അറിയി�ാേമാ; ഇതിനായി ഡാം
േസ�ി അേതാറി�ി നട�� �വർ�ന�ൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത ഡാ�കേളാട�ബ�ി�് �റിസം േ�ാജ�കൾ നട�ാ��ത്
എവിെടെയ�ാമാെണ�് െവളിെ���േമാ; ��ത േ�ാജ�കൾ ��തൽ
േക��ളിേല�് വ�ാപി�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

വ�വസായ സംരംഭ�ൾ�് പാ��മി

*332 �ീ. മാണി. സി. കാ�ൻ
�ീ. േമാൻസ് േജാസഫ്
�ീ. പി. െജ. േജാസഫ്

Free Hand
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�ീ. അ�പ് േജ�ബ്  : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� നിയമം, വ�വസായം, കയർ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് വ�വസായ സംരംഭകർ�് പാ��മി അ�വദി��തിന് നിലവി��
വ�വ�കൾ എെ��ാമാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത വ�വ�കൾ�് മാ�ം വ��വാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ; ഇ�മായി ബ�െ��
കരട് നിർേ�ശം എ�ാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) കരട് വ�വ� �കാര�� നിർേ�ശ�ൾ വ�വസായ വികസനെ� �തി�ലമായി
ബാധി�െമ� ആേ�പം വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ിൽ ആയത് പരിഹരി�ാൻ എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാൻ
ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

വി�ഴി�� േക� െപാ�േമഖലാ �ാപന��െട ഏെ���ൽ

*333 �ീ. െക. െജ. മാക് സി
�ീ. എ.എൻ.ഷംസീർ
�ീ എം രാജേഗാപാലൻ
�ീ. െക.എൻ. ഉ�ി��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� നിയമം, വ�വസായം,
കയർ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കാസർേഗാഡ് െഭൽ-എെമൽ സം�ാന സർ�ാർ ഏെ����തി�� നടപടി
�ർ�ിയാേയാ; സമാന രീതിയിൽ ഏെത�ാം േക� െപാ�േമഖലാ
�ാപന�െളയാണ് സം�ാനം ഏെ���കേയാ ഏെ���ാൻ �മം നട�കേയാ
െച��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) െകാ�ിൻ റിൈഫനറി ഉൾെ�െട രാജ�െ� ഏ��ം വലിയ എ� ക�നിയായ
മഹാര� പദവിയി�� ബി.പി.സി.എൽ. വിൽ�ാ�� േക� സർ�ാരിെ� �മം
െപേ�ാ െകമി�ൽ പാർ�് ഉൾെ�െട�� സം�ാനെ� വ�വസായ�െള�ം
പാചകവാതക ഉപേഭാ�ാ�െള�ം �തി�ലമായി ബാധി�െമ�തിനാൽ ��ത
നീ��ിൽ നി�ം പി�ാറാൻ േക� സർ�ാരിേനാട് വീ�ം ആവശ�െ���
കാര�ം പരിഗണി�േമാ;

(സി) സം�ാനെ� െപാ�േമഖലാ �ാപന��െട ശാ�ീകരണ�ിനായി
സ�ീകരി�വ�� നടപടികൾ അറിയി�ാേമാ?

വ�വസായ ഇടനാഴികൾ

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

(എ) സം�ാന�് ��തായി വ�വസായ ഇടനാഴികൾ ആരംഭി��തിന്
ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�േമാ;
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(ബി) എ�ിൽ ��ത ഇടനാഴിയിൽ ഏെതാെ� വ�വസായ�െള ഉൾെ���ാനാണ്
ല��മി��ത്; ഇതി�െട സം�ാന�് െതാഴിൽ ലഭ�ത�െട വർ�ന
ഉറ�വ��ാൻ സാധി�േമാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) എ�ാ നിേയാജകമ�ല�ി�ം മിനി വ�വസായ പാർ�കൾ �ാപി�ാൻ നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) സം�ാന�് �ാപി�� വ�വസായ പാർ�കളിൽ എെ�ാെ�
സൗകര��ളാണ് ലഭ�മാ�ാൻ ഉേ�ശി��ത്; ��ത പാർ�കൾ ��വ�ം
സർ�ാർ േമഖലയിൽ തെ� നിലനിർ�ാനാേണാ ഉേ�ശി��ത്; സ�കാര�
വ�വസായ പാർ�കൾ�് േ�ാ�ാഹനം നൽ��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ എ�്
വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ��ത പാർ�കളിൽ പര�രാഗത വ�വസായ�ൾെ�ാ�ം ഡിജി�ൽ േമഖലയിെല
വ�വസായ��ം ഉൾെ���ാൻ നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ?

സിമ�് വില�യ�ം

*335 �ീ . ടി. വി. ഇ�ാഹിം 
േഡാ. എം.െക . �നീർ 
�ീ. െക. പി. എ. മജീദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� നിയമം, വ�വസായം,
കയർ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് നിർ�ാണ േമഖല�ാവശ�മായ സിമ�ിെ� എ� ശതമാനമാണ്
െപാ�േമഖലയിൽ ഉ�ാദി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േകാവി�ം േലാക്ഡൗ�ം �ലം �തിസ�ിയിലായി�� നിർ�ാണ േമഖലെയ
സിമ�് വിലവർ�ന വീ�ം �തിസ�ിയിലാ�െമ� ആശ�
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(സി) നിർ�ാണ േമഖല�ാവശ�മായ സിമ�് പരമാവധി സം�ാന�് തെ� ഉ�ാദി�ി�്
വിതരണം െച��തിനാ�� പ�തി ആേലാചി��േ�ാ; എ�ിൽ
വിശദമാ�േമാ?

ൈക�റിേമഖലയിെല �തിസ�ി പരിഹരി��തിന് നടപടി

*336 �ീ. എൽേദാസ് പി. ���ി�ിൽ
�ീ എം വിൻെസൻറ് 
�ീ . സ�ി േജാസഫ് 
�ീ. സജീവ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� നിയമം, വ�വസായം, കയർ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ൈക�റി േമഖല അഭി�ഖീകരി�� ���ൾ സംബ�ി�്
പഠന�ൾ നട�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ എെ�ാെ�യാണ് �ധാന കെ���കൾ
എ�് വിശദമാ�േമാ; ഈ േമഖലെയ േകാവിഡ് എ�ിെന ബാധി�െവ�് പഠന
വിേധയമാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) വ�ാജ ൈക�റി വ���െട കട�കയ�ം ��ത േമഖലെയ
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�തിസ�ിയിലാ��തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(സി) മ�് സം�ാന�് നി�ം യ��റികളിൽ നിർ�ി��ം �ണനിലവാരം
�റ��മായ ഉ���ൾ ൈക�റിയാെണ� േപരിൽ വിൽ�ന നട��ത്
കെ���തി�ം തട��തി�ം എെ��ാം നടപടികൾ സ�ീകരി�ി��് എ�്
വ��മാ�േമാ;

(ഡി) യഥാർ� ൈക�റി വ��ൾ തിരി�റി��തിന് േക� സർ�ാർ ആവി�രി�
ഹാൻഡ് �ം മാർ�ിെ� മാ�കയിൽ ഒ� തിരി�റിയൽ അടയാളം െെക�റി
വ��ൾ�് നിർബ�മാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

കൽ�രി �ാമം �ല�� ൈവദ�തി �തിസ�ി

*337 �ീ. എം.വിജിൻ
�ീ. �രളി െപ�െന�ി
�ീ. പി. മ�ി��ി
�ീ. ലിേ�ാ േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ൈവദ�തി വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) രാജ��് ��മായിെ�ാ�ിരി�� കൽ�രി �ാമം സം�ാനെ� ൈവദ�തി
വിതരണ രംഗ�് ഏൽ�ി�� ആഘാത�ൾ വിലയി��ിയി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവിെല �തിസ�ി പരിഹരി�െ����വെര ൈവദ�തി ഉപേഭാഗ�ിൽ
െപാ�ജന�ൾ പാലിേ�� നിയ�ണ�ൾ സംബ�ി�് നിർേ�ശ�ൾ
�റെ��വി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത �തിസ�ി േനരി��തിനായി സ�ീകരി�� നടപടിക�ം ഭാവിയിൽ
ഇ�രം �തിസ�ികെള ഫല�ദമായി േനരി��തിന് സ�ീകരി�വാൻ
ഉേ�ശി�� �ൻക�ത�ക�ം വിശദമാ�േമാ?

സഹകരണ �ാപന��െട സംര�ണം

*338 �ീ. ടി.സി�ിഖ്
�ീ. സജീവ് േജാസഫ്
േഡാ. മാത� �ഴൽനാടൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� സഹകരണ- രജിേ�ഷൻ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സഹകരണ �ാപന�െള സംര�ി��തി�ം ജേനാപകാര�ദമാ��തി�ം
ഈ സർ�ാരിെ� നിലപാ�കൾ എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) സഹകരണ ബാ�ക�മായി ബ�െ�� അഴിമതി ആേരാപണ�ൾ സഹകരണ
േമഖല�െട വിശ�ാസ�ത�് കള�ം വ��ിയി�േ�ാെയ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) �റ�വ�� അഴിമതി ആേരാപണ�ൾ സഹകരണ �ാപന�ൾ �േഖന
നട�ിലാ�ിയി�� പ�തികൾ�് �തിസ�ി ��ി�തായി ക���േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ?



5 of 14

സഹകരണ േമഖല�െട ശാ�ീകരണം

*339 �ീ വി െക �ശാ�്
�ീ. എ.എൻ.ഷംസീർ
�ീമതി ശാ��മാരി െക.
�ീ. േതാ��ിൽ രവീ�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� സഹകരണ-
രജിേ�ഷൻ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് സഹകരണ േമഖലയിെല �മേ��കൾ തട��തി�ം സഹകരണ
േമഖലെയ ��തൽ ശാ�ീകരി��തി�ം കഴി� സർ�ാ�ം ഈ സർ�ാ�ം
സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �മേ�ട് നട� �ാപന�ളിെല സഹകാരികൾ�് അവ�െട നിേ�പ�ൾ
സംര�ി��തി�ം ന�െ��വർ�് ന�പരിഹാരം ലഭി��തി�ം നിലവി��
സംവിധാനെമ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

േക� ൈവദ�തി വിഹിതം അധികമായി ലഭ�മാ�ാൻ നടപടി

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

(എ) സം�ാന�് േക� ൈവദ�തി വിഹിതം അധികമായി ലഭി��തിന് സ�ീകരി�
വ�� നടപടികൾ വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) �ടം�ളം ഉൾെ�െട േക� �ളിൽ നി�ം സം�ാന�ിന് അർഹമായ വിഹിതം
യഥാസമയം ലഭി��െവ�് ഉറ�വ��ാൻ എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�വ��െത�് വ��മാ�േമാ?

കയർ വ�വസായ�ിെ� വി�ലീകരണം

*341 �ീമതി െദലീമ
�ീ കടകംപ�ി �േര�ൻ
�ീ. പി.പി. ചി�ര�ൻ
�ീ. എൻ.െക. അക്ബർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� നിയമം, വ�വസായം,
കയർ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് കയർ വ�വസായം വി�ലീകരി��തിനായി പര�രാഗത െതാഴിൽ
േമഖലെയ സംര�ി�െകാ�� ആ�നികീകരണം എ� വികസന ത�ം
ആവി�രി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇതിെ� ഭാഗമായി എെ��ാം നടപടികൾ
ൈകെ�ാ�ി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) കയർ പി�ിെ� വിപണി വി�ലീകരി��തിനായി സ�ീകരി� നടപടികൾ
എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ;7229;

(സി) �യവില �ിരതാ പ�തി പര�രാഗത കയർ വ�വസായ േമഖല�് ഏെത�ാം
വിധ�ിൽ �േയാജനെ��� എ�് വിശദമാ�ാേമാ?
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കിഫ്ബി�െട �വർ�ന�ൾ വി�ലീകരി�ൽ

*342 �ീ വി ശശി
�ീ . �ഹ�ദ് �ഹസിൻ
�ീ. ഇ. ടി. ൈടസൺ മാ�ർ 
�ീ. വാ�ർ േസാമൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ധനകാര� വ��് മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് കിഫ്ബി�െട �വർ�ന�ൾ വി�ലീകരി��തിെ� ഭാഗമായി
സ��മായി കൺസൾ�ൻസി സർവീസ് ആരംഭി�ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�ിനക�് കിഫ്ബി�േടത�ാ� പ�തികൾ�ം സം�ാന�ിന്
�റ�് എ�ാ അടി�ാന സൗകര�വികസന പ�തികൾ�ം വിദേ�ാപേദശം,
െ�ാഫഷണൽ പരിശീലനം എ�ീ േസവന�ൾ നൽകാൻ കിഫ്ബി
ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ൈവദ�തി വിതരണ, �സരണ രംഗ�് കിഫ്ബി ഏെ��� പ�തികൾ�ായി
നവര� െപാ�േമഖലാ �ാപനമായ �റൽ ഇല�ിഫിേ�ഷൻ േകാർ�േറഷൻ
ലിമി�ഡ് വാ� നൽ�വാൻ ധാരണയായി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) �റൽ ഇല�ിഫിേ�ഷൻ േകാർ�േറഷൻ ലിമി�ഡ് നൽ�� വാ��െട
പലിശനിര�്, തിരി�ടവ് കാലയളവ് എ�ിവയിൽ തീ�മാനമായി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) കിഫ്ബി�െട �വർ�ന�ളി�െട ആഭ��ര വ�മാനം വർ�ി�ി�് സാ��ിക
രംഗം സജീവമാ�ാൻ പര�ാ�മായ നടപടികൾ പരിഗണനയി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ?

മ�് നീ�ം െച��തി�� അ�മതി

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

(എ) വീട് െവ��തി�ം മ�് സംരംഭ�ൾ ആരംഭി��തി�ം േവ�ി നീ�ം
െച��തി�� അ�മതി�ായി ജിേയാളജി വ��ിൽ അേപ� സമർ�ി�േ�ാൾ
ഉ�ാ��തായി പറയെ��� തട��ൾ പരിഹരി�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ��ത വ��ിൽ നി�ം ജന�ൾ�് ലഭ�മാ�� േസവന�ളിെല കാലതാമസം
പരിഹരി��തിന് ഓൺൈലൻ സംവിധാനം ഏർെ���ാൻ നടപടി
സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

ജി.എസ്.ടി. �ല��ായ നി�തി േചാർ�

*344 �ീ. ലിേ�ാ േജാസഫ്
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�ീ ഐ ബി സതീഷ്
�ീ. പി. ന��മാർ
�ീ. എം.വിജിൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ധനകാര� വ��് മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ജി.എസ്.ടി. നട�ാ�ിയതി�േശഷം സം�ാന സർ�ാരി��ായ നി�തി േചാർ�
സംബ�ി�് പഠനം നട�വാൻ സർ�ാർ ഉേ�ശി��േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ജി.എസ്.ടി. സംവിധാനം നിലവിൽ വ�േശഷം െച�്േപാ�കളിൽനി��
വ�മാനേ��ാൾ നി�തി വരവിൽ കാര�മായ �റവ് വ�ി�േ�ാ എ�്
വ��മാ�േമാ?

ജി.എസ്.ടി. ന�പരിഹാരം

*345 �ീ. ടി.ഐ.മ��ദനൻ
�ീ. ടി. പി .രാമ��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ധനകാര� വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) 2006-2011 കാലയളവിൽ സം�ാന�ിെ� നി�തി വ�മാനം ഓേരാ വർഷ�ം
എ� ശതമാനം വീതം വളർ� േനടിയി��െവ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ജി.എസ്.ടി. �ാബല��ിൽ വ�തി�േശഷം �തിവർഷ ജി.എസ്.ടി. വളർ� എ�
ശതമാനം വീതമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) നി�തി വളർ�യിൽ �കടമായ �രടി�് അ�ഭവെ���തിനാൽ 14 ശതമാനം
വർ�നവ് കണ�ാ�ി അ�വദി� വ�� ന�പരിഹാരം 2022 �ൺ മാസ�ിന്
േശഷ�ം �ടേര�തിെ� അനിവാര�ത േക�സർ�ാരിെന േബാധ�െ���ാൻ
നടപടിെയ��ി�േ�ാ?

സഹകരണ അർബൻ ബാ�ക�െട നിയ�ണം

*346 �ീ . പി . ഉൈബ�� 
�ീ . എൻ . ഷം��ീൻ
�ീ എ െക എം അഷ്റഫ്
�ീ. നജീബ് കാ��രം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� സഹകരണ- രജിേ�ഷൻ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സഹകരണ അർബൻ ബാ�ക�െട നിയ�ണം സം�ാന സർ�ാരിൽ നി�ം
മാ�� വിധ�ിൽ ഏെത�ി�ം നിർേ�ശം റിസർവ് ബാ�ിൽ നിേ�ാ േക�
സർ�ാരിൽ നിേ�ാ ലഭി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(ബി) ബാ�ിംഗ് റ�േലഷൻ ആ�ിൽ വ��ിയ േഭദഗതി �ലം �ാഥമിക സഹകരണ
സംഘ�ൾ�് ഭാവിയിൽ ബാ�് എ� പദം ഉപേയാഗി�ാേനാ െച�് ഇടപാട്
നട�ാേനാ സാധി�ാെത വ�േമാ; എ�ിൽ ഇതിെനതിെര എെ��ി�ം നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) സഹകരണ അർബൻ ബാ�കെള േകരള ബാ�ിെ� ഭാഗമാ�ി മാ�വാൻ
ഉേ�ശി��േ�ാ; ��ത ബാ�കെള ലയി�ി��ത് സംബ�ി�് റിസർവ്
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ബാ�ിൽ നി�് നിർേദശം ലഭി�ി�േ�ാ?

വി�ഴി�� േക� െപാ�േമഖലാ �ാപന�ൾ ഏെ���ാൻ മാ�ർ �ാൻ

*347 �ീ. െക. ബാ� (െന�ാറ)
േഡാ.െക.ടി.ജലീൽ
�ീമതി ഒ എസ് അംബിക
�ീ എം �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� നിയമം, വ�വസായം, കയർ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ലാഭകരമായ െപാ�േമഖലാ �ാപന�െള േക� സർ�ാർ വിൽ�� എ�
ആേരാപണം നിലനിൽ�േ�ാൾതെ� അവ ഏെ���് അവ�െട �വർ�ന�ൾ
ൈവവിധ�വൽ�രി�ക�ം അതി�െട അവെയ ��തൽ ലാഭകരമാ�ക�ം െച�ക
എ� സം�ാന സർ�ാരിെ� �ഖ�ാപനം എ�േ�ാളം യാഥാർ��മാ�വാൻ
കഴി�െമ�് വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േക� െപാ�േമഖലാ �ാപന�െള വി�ഴി��ത് സംബ�ി�് സം�ാനം
വിലയി��ൽ നട�ിയി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�ര�ിൽ വി�ഴി�െ��� െപാ�േമഖലാ �ാപന�ൾ ഏെ����തിന്
മാ�ർ �ാൻ ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

ൈവദ�തി ചാർ�് �ടി�ിക പിരിെ���ാൻ നടപടി

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

(എ) െക.എസ്.ഇ.ബി.�് സാ��ിക ബാധ�ത��ാ�േ�ാ�ം ജീവന�ാ�െട ശ�ളം
വർ�ി�ിേ��ിവ�േ�ാ�ം ഗാർഹിക�ൾെ�െട�� ൈവദ�തി നിര�് ഉയർ�ി
ഉപേഭാ�ാ�െള ��ി��ി��െവ� ആേ�പം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഭീമമായ �ക ൈവദ�തി ചാർ�് �ടി�ിക�� വൻകിട ഉപേഭാ�ാ�ളിൽ നി�്
�ക പിരിെ���� കാര��ിൽ െക.എസ്.ഇ.ബി. വി�ഖത കാണി��തായ
ആേരാപണം ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ �ടി�ിക പിരിെ���ാൻ നടപടി
സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇതിനായി െ�ഷ�ൽ ൈ�വ് നട�െമ� �ഖ�ാപനം നട�ിലാ�േമാ;
വ��മാ�േമാ?

െകാവിഡ് സമാശ�ാസ പാേ��കൾ

*349 �ീ എ. സി. െമായ് തീൻ 
�ീ . െക .ഡി .�േസനൻ 
�ീ. േതാ��ിൽ രവീ�ൻ
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�ീ. േസവ�ർ ചി�ില�ി�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ധനകാര� വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് െകാവിഡ് �ലം റവന� വ�മാന�ിൽ ഗണ�മായ ഇടിവ് വ�
സാഹചര��ിൽ സാ�ഹ� വികസന പ�തികൾ ��തൽ ശ�ിെ��േ��തിെ�
അനിവാര�ത കണ�ിെല��് നി�തി പിരിവിെല കാര��മത ഉയർ�ി നി�തി
വ�മാനം വർ�ി�ി�ാൻ േവ� നടപടികൾ ഊർജിതമാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ദീർഘകാലമാ�� നി�തി �ടി�ിക പിരിെ����തിന് �േത�കം ഊ�ൽ
നൽ�േമാ;

(സി) സ�ദ് വ�വ��് ഉേ�ജനം നൽകാൻ �ഖ�ാപി� െകാവിഡ് സമാശ�ാസ
പാേ��കൾ �ാവർ�ികമായി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

േക� സർ�ാരിെ� സാ��ിക നയം

*350 �ീ ജി എസ് ജയലാൽ 
�ീമതി സി. െക. ആശ
�ീ. പി. ബാലച�ൻ
�ീ. സി.സി. ���ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ധനകാര� വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േക� സർ�ാരിെ� നിലവി�� സാ��ിക നയം �ടർ�ാൽ അ�� ര�
വർഷ�ളിൽ സം�ാന�ിന് ലഭിേ��� ധനവിഹിത�ിൽ വലിയ �റവ്
ഉ�ാ�ം എ� ആശ� ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാനെ� സാ��ിക ���ൾ പരിഹരി��തിനാവശ�മായ
പരിഗണന�ം പി�ണ�ം േക� സർ�ാർ നൽ��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േക� സർ�ാരിെ� സാ��ിക നയ��െട ഭാഗമായി വിവിധ പ�തികളിൽ
ലഭി�ി�� സബ്സിഡികളിൽ �റവ് വ�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) സാ��ിക �തിസ�ികൾ�ിടയി�ം ജനേ�മ പരിപാടിക�മായി
�േ�ാ�േപാകാൻ സം�ാനം നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

േകരള ബാ�ിെ� നിേ�പ വളർ�

*351 �ീ ഒ . ആർ. േക�
�ീ വി െക �ശാ�്
�ീ എം നൗഷാദ് 
�ീ. െക.എം.സ�ിൻേദവ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� സഹകരണ-
രജിേ�ഷൻ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകരള ബാ�ിെന വാണിജ� ബാ�ക�മായി മ�രി�ാൻ േശഷി�� ബാ�ായി
വികസി�ി��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�െട �േരാഗതി വിലയി��ിയി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േകരള ബാ�ിെ� നിേ�പ�ി�ം ഇടപാടി�ം 2021 മാർ�് 31 വെര എ� ശതമാനം
വളർ� േനടിയി�െ��് വ��മാ�േമാ?
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�ാർ�് എനർജി േ�ാ�ാം

*352 �ീ ഇ ച�േശഖരൻ
�ീ പി എസ്  �പാൽ
�ീ. ഇ െക വിജയൻ
�ീ. വി. ആർ. �നിൽ�മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ൈവദ�തി വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ൾ േക�ീകരി�് നട�ി വ�� ഊർ�
സംര�ണ �വർ�ന��െട �േരാഗതി�ം ഫല�ാ�ി�ം വിലയി��ിയി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് അെനർ�് �േഖന �ാർ�് എനർജി േ�ാ�ാം നട�ാ�ി വ��േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) �ാർ�് എനർജി േ�ാ�ാമിെ� ഉേ�ശ�ല���ൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഊർ� സംര�ണ�മായി ബ�െ�� േബാധവൽ�രണ, �ചരണ
�വർ�ന�ൾ ��തൽ �ാധാന�േ�ാെട നട�ാ�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) �ാർ�് എനർജി േ�ാ�ാം അൺ എയ്ഡഡ് വിദ�ാലയ�ളിേല�് �ടി
വ�ാപി�ി�വാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ൈവദ�തി േമഖല അപകടരഹിതമാ�ാൻ നടപടി

*353 �ീ. ഇ. ടി. ൈടസൺ മാ�ർ 
�ീ . �ഹ�ദ് �ഹസിൻ
�ീ വി ശശി
�ീ. വാ�ർ േസാമൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ൈവദ�തി വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ൈവദ�തി അപകടരഹിത േകരളം എ� ല��ം സാ�ാത്�രി��തിനായി
പ�തി നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ൈവദ�തി േമഖലയിെല അപകട സാധ�ത �റ��തിനായി അടി�ാന സൗകര�
വികസന േമഖല ശ�ിെ����തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ൈവദ�തി വിതരണം അപകടരഹിതമായി അ�ാരാ� നിലവാര�ിൽ
നട��തിനായി ആവി�രി� ദ�തി പ�തി�െട �വർ�ന �േരാഗതി
വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ൈവദ�തി േമഖലയിൽ അപകട സാധ�ത �റ��തിനായി �തന സാേ�തികവിദ�
�േയാജനെ����തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; അറിയി�ാേമാ;

(ഇ) ൈവദ�തി േമഖലയിൽ േജാലിെച��വ�െട �ര�ിതത�ം ഉറ�വ���തിനായി
ൈവദ�തി േബാർഡ് �ര� നയം �പീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

െച�കിട വ�വസായ സംരംഭകർ�് വാ� സഹായം
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*354 �ീ. ഇ െക വിജയൻ
�ീ ഇ ച�േശഖരൻ
�ീ പി എസ്  �പാൽ
�ീ. വി. ആർ. �നിൽ�മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� നിയമം, വ�വസായം,
കയർ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് വ�വസായ എേ��കളിൽ �വർ�ി�� െച�കിട വ�വസായ
സംരംഭകർ�് വാ� സഹായ�ം േ�ാ�ാഹന�ം നൽേക�തിെ� ആവശ�കത
��യിൽെ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത സംരംഭകർ�് േ�ാ�ാഹനം നൽകാൻ നട�ിയ ഇടെപട�ക�െട
ഫല�ാ�ി വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) െച�കിട വ�വസായ സംരംഭകർ�ായി സം�ാന െപാ�േമഖല �ാപന�ൾ വഴി
വാ� സഹായം ലഭ�മാ�വാൻ നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഉ�ാദന, േസവന േമഖലകളി�� സംരംഭകർ�് �തിയ �ണി�കൾ �ട�ാ�ം
നിലവി��വ വി�ലീകരി�ാ�ം വാ� ലഭ�മാ�വാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) ദീർഘകാല വാ�കൾ, �സ�കാല വാ�കൾ, �വർ�ന �ലധന വാ�കൾ
എ�ിവ�് �റേമ ബാ�് ഗ�ാര�ി �ടി വാ� പ�തിയിൽ ഉൾെ���ിയി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ?

ക�വ�ി വ�വസായ സംരംഭകർ േനരി�� �തിസ�ി

*355 േഡാ �ജിത് വിജയൻപി�
�ീ ഡി െക �രളി
�ീ എം നൗഷാദ് 
�ീ. എ�്. സലാം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� നിയമം, വ�വസായം, കയർ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ക�വ�ി വ�വസായ േമഖലയിൽ സ�കാര� സംരംഭകർ േനരി��
�തിസ�ി�ം ത�ലം ഉളവായി�� െതാഴിൽ ന��ം സംബ�ി�് പഠനം
നട�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ക�വ�ി�െട ആേഗാള ഉപേഭാഗ�ം കയ�മതി വില�ം വർ�ി�ി�ം ഈ
േമഖലയിൽ �തിസ�ി ��മാ��തി�� കാരണ�ൾ
എെ�ാെ�യാെണ�ത് സംബ�ി�് വിലയി��ൽ നട�ിയി�േ�ാ;
വ��മാ�േമാ;

(സി) ക�വ�ി വ�വസായ സംരംഭകർ േനരി�� �തിസ�ി പരിഹരി��തി�ം
ആയതി�െട ഈ േമഖലയിെല െതാഴിൽ ന��ിന് ശാശ�തമായ പരിഹാരം
കാ��തി�ം കർ� പരിപാടി �പീകരി�വാൻ ത�ാറാ�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

�തീ�ിത നി�തി വ�മാന�ിെല �റവ്

*356 �ീ. അൻവർ സാദ�് 
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�ീ. പി. ടി. േതാമസ് 
�ീമതി െക.െക.രമ
�ീ. എ . പി . അനിൽ �മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ധനകാര� വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) നട� സാ��ികവർഷം �തീ�ിത നി�തി വ�മാനം േനടിെയ��ാനാ�െമ�്
ക���േ�ാ; ഇെ��ിൽ കാരണ�ൾ വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത നി�തി വ�മാന�ിൽ എ�േ�ാളം �റ��ാ�െമ�ാണ്
�തീ�ി��െത�് അറിയി�േമാ;

(സി) �തീ�ിത വ�മാന�ിെല �റവ് വികസന �വർ�ന�െള
ബാധി�ാതിരി�ാൻ സ�ീകരി� �ൻക�തൽ നടപടികൾ വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) െപേ�ാൾ, ഡീസൽ വിലവർ�നവിൽ നി�ം സം�ാന�ിന് അധിക വ�മാനം
ലഭി�ി�ം നട� സാ��ികവർഷം �തീ�ിത നി�തി വ�മാനം േനടിെയ��ാൻ
സാധി�ി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ കാരണം വിശദമാ�ാേമാ?

കിഫ്ബി�് ഫി�് െ�ഡി�് േറ�ിംഗ്

*357 �ീ െക ആൻസലൻ
�ീ. എം. എം. മണി
�ീ. െക.പി.���ദ് ��ി മാ�ർ
�ീ. െക. േ�ം�മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ധനകാര� വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് കിഫ്ബി�് ഫി�് െ�ഡി�് േറ�ിംഗ് നിലനിർ�ാനായി�േ�ാ;
വ��മാ�േമാ;

(ബി) അ�തിനായിരം േകാടി �പ�െട വികസനം ല��മി� സം�ാന�്
അ�പ�ാറായിര�ി ���ി അ�പെ�ാ�് േകാടിയിൽ പരം �പ�െട
പ�തികൾ നട�ിലാ�ാൻ തീ�മാനമായി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) ���ിക�െട �ണനിലവാര�ം സമയ�മ�ം ഉറ�വ���തിന് കിഫ്ബി
നട�� �വർ�ന�ൾ എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ?

െകയർ േഹാം പ�തി

*358 �ീ. പി.പി. �േമാദ്
�ീ. �രളി െപ�െന�ി
�ീ. പി.വി.അൻവർ
�ീ എം എസ് അ�ൺ �മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� സഹകരണ-
രജിേ�ഷൻ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ര�സമയ�് ജന�െള സഹായി��േതാെടാ�ം �നരധിവാസ
പ�തികൾ�് �പം െകാ���തിെ� ഭാഗമായി ആരംഭി� െകയർ േഹാം
പ�തി�െട വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി ആവി�രി��തി�െട ല��മി� കാര��ൾ എെ�ാെ�െയ�്
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വ��മാ�ാേമാ; പ�തി നിലവിൽ ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

സിമ�് വില വർ�ന �ലം നിർ�ാണ േമഖലയി��ായ �തിസ�ി

*359 �ീ . മ�ളാം�ഴി അലി 
�ീ .പി. െക. ബഷീർ 
�ീ. �.എ.ല�ീഫ്
�ീ. ��േ�ാളി െമാ�ീൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� നിയമം, വ�വസായം,
കയർ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സിമ�് ക�നികൾ അന�ായമായി സിമ�് വില വർ�ി�ി�് നിർ�ാണ േമഖലെയ
�തിസ�ിയിലാ��തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ ഈ �തിസ�ി എ�െന പരിഹരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്;
വിശദമാ�േമാ;

(സി) മലബാർ സിമ�്സിെ��ം �ാവൻ�ർ സിമ�്സിെ��ം ഉൽപാദനം
വർ�ി�ി��തി�ം വിപണന സംവിധാനം വി�ലമാ��തി�ം നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

ഖാദി �ാമ വ�വസായ േമഖല�െട സമ� വികസനം

*360 �ീ . ഐ .സി .ബാല��ൻ 
�ീ. അൻവർ സാദ�് 
�ീ. െക. ബാ� (��ണി�റ)
�ീ. േറാജി എം. േജാൺ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� നിയമം, വ�വസായം,
കയർ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഖാദി �ാമ വ�വസായ േമഖലയിൽ ഉ�ാദനം ഗണ�മായി
വർ�ി�ി��തി�ം ഖാദി�െട വിപണി െമ�െ����തി�ം �തന സാേ�തിക
വിദ��െട �േയാഗം സാധ�മാ��തി�ം ഈ സർ�ാർ എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി��ത് എ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഈ േമഖല�െട സമ� �േരാഗതി�ായി േകരള ഖാദി �ാമ വ�വസായ േബാർഡ്
എെ��ാം പ�തികളാണ് നട�ിലാ�ി വ��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഖാദി േമഖലയിൽ ��തായി െതാഴിലവസര�ൾ ��ി��തിനായി �ീകൾ�ം
�ർബല വിഭാഗ�ിൽെ��വർ�മായി എെ��ാം ആ��ല��ളാണ്
ഉൾെ���ിയിരി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) �തിയ �ാമവ�വസായ സംരംഭകെര േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി എെ��ാം
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�െത�് വ��മാ�ാേമാ?

േകരള നിയമസഭാ
െസ�േ�റിയ�്
തി�വന��രം,

അംഗീകരി� തീയതി: 2021 ഒക് േടാബർ 16, ശനി
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)].


