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മ�പടി നൽ�� മ�ിമാർ

15 -ാം േകരള നിയമസഭ
6 -ാം സേ�ളനം

24-August-2022,Wednesday
ന��ചി�മി� േചാദ��ൾ
[ ആെക േചാദ��ൾ : 30 ]

ധനകാര� വ��് മ�ി

നിയമം, വ�വസായം, കയർ വ��് മ�ി

ൈവദ�തി വ��് മ�ി

സഹകരണ- രജിേ�ഷൻ, സാം�ാരികം വ��് മ�ി

സം�ാന�ിെ� സാ��ിക �ിതി

*31.
�ീ . മ�ളാം�ഴി അലി

െ�ാഫ . ആബിദ് �ൈസൻ ത�ൾ

�ീ . എൻ . ഷം��ീൻ

�ീ. നജീബ് കാ��രം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ധനകാര� വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ )
കി�ബി�െട�ം െപൻഷൻ വിതരണം െച�ാൻ �പീകരി� ക�നി�െട�ം കടെമ��് േക� സർ�ാർ സം�ാന
സർ�ാരിെ� കണ�ിൽ ഉൾെ���ിയതിനാൽ ഈ വർഷം �തീ�ി� വ�മാന�ിൽ എ� �ക�െട
�റ��ാ�െമ�ാണ് ക���െത�് വ��മാ�ാേമാ;
( ബി )
��ത വ�മാന�ി��ാ�� �റവ് ബജ�ിൽ �ഖ�ാപി� പ�തികെള എ�കാരം ബാധി�െമ�്
വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;
( സി )
സം�ാന�ിെ� സാ��ിക �ിതി സ�ീർണമാ�ാെത വ�മാനം വർ�ി�ി�ാ�ം െചലവ് ���ാ�ം
സ�ീകരി�ാ�േ�ശി�� നടപടികൾ എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ?

വ�വസായ സംരംഭക േ�ാ�ാഹന നയം

*32.
�ീമതി ഒ എസ് അംബിക

�ീ. ആ�ണി േജാൺ

�ീ. എൻ.െക. അ�ബ�

�ീ. പി. മ�ി��ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� നിയമം, വ�വസായം, കയർ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി
പറയാേമാ?

( എ )
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മാനവ വിഭവേശഷി�െട �ിയാ�ക വിനിേയാഗ�ി�ം പരി�ിതി�ം അ�േയാജ�മായ ��, െച�കിട
വ�വസായ�െള േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് നാല് ശതമാനം പലിശ നിര�ി� സംരംഭക വാ� പ�തി
ആരംഭി�ി�േ�ാ;
( ബി )
സംരംഭക േ�ാ�ാഹന നയ�ിെ� അടി�ാന�ി� വ�വസായ വ��ിന് കീഴി�� വ�വസായ േ�ാ�ാഹന
�ാപന��െട �വ��ന രീതിയി� മാ�ം വ��ിയി�േ�ാ;
( സി )
വ�വസായ�� ആരംഭി��തി�ം �ടർ� െകാ�േപാ��തി�ം ആവശ�മായ േസവന�� ലഭ�മാ��ത്
സംബ�ി� പരാതിക� സമയബ�ിതമായി പരിഹരി��തിന് സംവിധാനം ഏ�െ���ിയി�േ�ാ എ�്
വ��മാ�ാേമാ?

കി�ബി�െട �വ��ന�ി� േക� ഏജ�സിക�െട ഇടെപട�

*33.
�ീ. എം.വിജി�

�ീ. ടി. പി .രാമ��ൻ

�ീ. െക. േ�ം�മാ�

�ീ ഐ ബി സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ധനകാര� വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ )
സം�ാനെ� അടി�ാന സൗകര� േമഖലയി� വ� �േ����ാ��തിനായി �വ��ി�� കി�ബിെയ
��ബലെ���ാ� ചിലർ നട�� �മം �റ�കാ�ാ� വി�ലമായ �ചാരണ�ിെ� ആവശ�കത പരിേശാധി�േമാ;
( ബി )
സം�ാനം പാ�ാ�ിയ നിയമ�ിെ� അടി�ാന�ി� വ�വ�ാപിത�ം �താര��മായി �വ��ി��
�ാപന�ി�, �� �ചാരണം നട��വ�െട താ�ര�ം സംര�ി�കെയ� ല��േ�ാെട േക� അേന�ഷണ
ഏജ�സിക� ഇടെപട� നട��ത് അവസാനി�ി�ാ� േക� സ��ാരിേനാട് ആവശ�െ��� കാര�ം
പരിഗണി�േമാ;
( സി )
ക��ണം െവ��ി�� നിേരാധന നിയമ പരിപാലന�ം വിേദശ നാണയ ൈകകാര� നിയമ പരിപാലന�ം മാ�ം
അധികാര പരിധിയി��െ���ി�� എ�േഫാ�്െമ�് ഡയറ� േറ�് കി�ബി�െട �വ��ന�ി� നട��
ഭരണഘടനാ വി�� നീ��ിെനതിെര നിയമനടപടി സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?

സഹകരണ േമഖലയിെല സർഫാസി നിയമം

*34.
�ീ .പി. െക. ബഷീർ

േഡാ. എം.െക . �നീർ

�ീ . ടി. വി. ഇ�ാഹിം

�ീ. ��േ�ാളി െമാ�ീൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� സഹകരണ- രജിേ�ഷൻ, സാം�ാരികം വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ )
സം�ാനെ� സഹകരണ േമഖലയിൽ േക� സർ�ാരിെ� സർഫാസി നിയമം ബാധകമാ�ിയി�േ�ാ;
( ബി )
സർഫാസി നിയമ�കാരം �വാ��ഴ അർബൻ ബാ�് പായി�യിെല നാല് ��ികളട�� ��ംബെ� �ടിയിറ�ി ജ�ി
െച� സംഭവെ��റി�് അേന�ഷണം നട�ിയി��േവാ; എ�ിൽ വിശദാംശം നൽ�േമാ;
( സി )
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സർഫാസി നിയമം പാവെ��വെര�ം ഇട�ര�ാെര�ം േദാഷകരമായി ബാധി�ാതിരി�ാൻ എെ��ാം
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാൻ ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ?

�ാ���് മിഷെ� �വ��ന��

*35.
�ീ. ടി.ഐ.മ��ദന�

േഡാ.െക.ടി.ജലീൽ

�ീ. �രളി െപ�െന�ി

�ീ. പി.വി. �ീനിജിൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� നിയമം, വ�വസായം, കയർ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി
പറയാേമാ?

( എ )
അഭ��വിദ��െട �തനാശയ�െള സംരഭ�ളാ�കെയ� ല��േ�ാെട �ാ���് �ാപന�െള
േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് നട�� �വ��ന�� അറിയി�ാേമാ; ഈ േമഖലയി� സ��ാരിെ� േ�ാ�ാഹന
ഫലമായി �ട��യായി ��ാം വ�ഷ�ം രാജ��് ഒ�ാം �ാനെ��ാ� കഴി�ി�േ�ാ;
( ബി )
�ാരംഭ ഘ��ിെല�േപാെല വള���െട ഘ��ി�ം �ാ���കെള േ�ാ�ാഹി�ി�ാ� �ാ���് മിഷ� പ�തി
ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; മിഷെ� �വ��ന�� വിശദമാ�ാേമാ;
( സി )
�ാ���ക��ായി സംരംഭക വികസന പരിപാടി�ം െമ��ഷി�്  പരിപാടി�ം ആരംഭി�ി�േ�ാ; �ാ���ക��്
സ��ാർ �ാ�് ന���േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

വികസന �വ��ന�െള ��ബലെ���� േക� നടപടിക�

*36.
�ീ. െക.പി.���ദ് ��ി മാ��

�ീ കടകംപ�ി �േര��

�ീ. െക. ബാ� (െന�ാറ)

�ീ. െക.വി.�േമഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ധനകാര� വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ )
െഫഡറ� തത����് വി��മായി സം�ാന വ�മാന�ി�ം വാ��കയി�ം ഗണ�മായ �റവ് വ��� േക�
സ��ാ� നടപടിക� സം�ാന�് ��ിേ��ാനിട�� സാ��ിക �തിസ�ി വിലയി��ിയി�േ�ാെയ�്
വ��മാ�ാേമാ;
( ബി )
നാഷണ� ൈഹേവ അേതാറി�ി ഉ�െ�െട�� േക� സ��ാ� �ാപന�� അന�ി�ി മാ�കയി� േ�ാജ�ക�
നട�ാ�ിെ�ാ�ിരി�േ�ാ� വികസന �വ��ന���ായി കി�ബി എ��� വാ� െപാ�കട�ി�
ഉ�െ���� നിലപാട് തി��ാ� േക� സ��ാരിേനാട് ആവശ�െ��ി�േ�ാ;
( സി )
സം�ാന�ിന് അ�ഹതെ�� നി�തി വിഹിത�ി� �റ� വ��ി�ം വാ� ഉ�െ�െട�� വ�മാന േ�ാത�ക�
തട�െ���ി�ം സം�ാനെ� വികസനേ�മ �വ��ന�െള �തി�ലമായി ബാധി�� േക� നടപടിക�
മറികട��തിന് തനത് നി�തി വ�മാനം വ��ി�ി��തി�ം ധന�ഢീകരണ�ി�ം സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��
നടപടിക� അറിയി�ാേമാ?

സാ�ഹ�േ�മ െപ�ഷ� വിതരണം



8/16/22, 11:12 AM

4/14

*37.
�ീ വി െക �ശാ�്

�ീമതി െക. െക. ൈശലജ ടീ�ർ

�ീ സി എ�് ���

�ീ എം നൗഷാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ധനകാര� വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ )
േകരളെ� ദരി�രി�ാ� സം�ാനമാ�ി തീ���തി� േ�മ െപ�ഷ�ക�െട �ാധാന�ം കണ�ിെല��് എ�
േപർ�് വിവിധ േ�മെപ�ഷ�ക� ന�കിവ��െ��് അറിയി�ാേമാ;
( ബി )
അ�ഹതെ��വ�െ��ാം �ത�സമയ�് സാ�ഹ�േ�മ െപ�ഷ� ലഭ�മാ�ാ� ഈ സ��ാരിനായി�േ�ാ;
ഇതിനായി േകരള േ��് േസാഷ�� െസക�രി�ി െപ�ഷ� ലിമി�ഡ് നട�� �വ��ന�� വിലയി��ാ�േ�ാ;
( സി )
വിവിധ �ീ�ക��ായി ��വ�ഷം 1.86 ല�ം േകാടി �പ വാ�െയ�� േക� സ��ാ� െക.എസ്.എസ്.പി.എ�.-ന്
സ��ാ� ന��� ഗ�ാര�ി സം�ാന�ിെ� െപാ�കടമായി കണ�ാ�െമ� നിലപാട് സ�ീകരി��ത്
സം�ാനെ� വികസന �വ��ന�െള�ം േ�മ �വ��ന�െള�ം ��ബലെ���ാ�� ആ��ിത
നീ�മായി കണ�ാ��േ�ാ;
( ഡി )
ഇ�രം സാ��ിക െഞ��ലിെന അതിജീവി�െകാ�് സം�ാനെ� േ�മ, വികസന �വ��ന��
കാര��മമായി �േ�ാ� െകാ�േപാ��തിന് നട�� �വ��ന�� വിശദമാ�ാേമാ?

സ��ഘടനെയ ശ�ിെ���ാ� �തിയ പ�തിക�

*38.
�ീ. െക.പി.േമാഹന�

�ീ േതാമസ് െക േതാമസ്

�ീ. രാമച�ൻ കട���ി

�ീ െക ബി ഗേണഷ് �മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ധനകാര� വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ )
സം�ാന�ിെ� സ��ഘടനെയ ശ�ിെ���ാ� ഏെത�ാം �തിയ പ�തികളാണ് നട�ാ�ാ�
ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ;
( ബി )
േകാവിഡിെ� പിടിയി� നി�ം ��മാ�� സം�ാനെ� ജന���്  ��ത� േലാ�ക� �റ� പലിശ
നിര�ി� ന���തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;
( സി )
േകാവി�ം മ� ��തി �ര���ം കാരണം ക�ത അ�ഭവി�� ജന���്  �ട�ി�ിട�� േലാ�ക�
�ന:�മീകരി�് ന���തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

��, െച�കിട, ഇട�രം വ�വസായ വികസനം

*39.
�ീ. പി. ബാലച�ൻ

�ീ വി ശശി

�ീ. സി.സി. ���ൻ
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�ീ. വാ�� േസാമൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� നിയമം, വ�വസായം, കയർ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി
പറയാേമാ?

( എ )
സം�ാന�് �ാമീണ േമഖല�െട വികസന�ി�ം െതാഴിലവസര�ൾ ��ി��തി�ം ��, െച�കിട, ഇട�രം
സംരംഭ�ൾ�്  നിർണായകമായ പ�് വഹി�ാനാ�ം എ�ത് പഠനവിേധയമാ�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദമാ�ാേമാ;
( ബി )
വ�വസായ വികസന�ിൽ ��, െച�കിട, ഇട�രം സംരംഭ��െട �ാധാന�ം വിലയി��ി ആവശ�മായ
പ�തികൾ ആവി�രി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദമാ�ാേമാ;
( സി )
��, െച�കിട, ഇട�രം വ�വസായ�െള േ�ാ�ാഹി�ി��തിെ� ഭാഗമായി തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന
തല�ി� സംരംഭക െഹൽപ് െഡ�കൾ ആരംഭി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദവിവരം നൽകാേമാ;
( ഡി )
ഇ�രം വ�വസായ സംരംഭകെര േ�ാ�ാഹി�ി�� പ�തിക�െട ഭാഗമായി പ�ികജാതി, പ�ികവർഗ
വിഭാഗ�ൾ�ം വനിതകൾ�ം ��ഗണന നൽ�വാ�� നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ;
( ഇ )
��ത േമഖല�മായി ബ�െ��് വ�ം വർഷ�ിൽ നട�ാേ�� �വർ�ന�െള സംബ�ി�� വിശദമായ
�പേരഖ ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

േദശീയ സഹകരണ നയം

*40.
�ീ എ െക എം അ�റഫ്

�ീ എൻ എ െന�ി��്

െ�ാഫ . ആബിദ് �ൈസൻ ത�ൾ

�ീ . എൻ . ഷം��ീൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� സഹകരണ- രജിേ�ഷൻ, സാം�ാരികം വ��് മ�ി സദയം
മ�പടി പറയാേമാ?

( എ )
േദശീയ സഹകരണ നയം ����തിനായി േക� സർ�ാർ സം�ാന�ിെ� നിർേദശം േതടിയി�േ�ാ;
( ബി )
എ�ി� സം�ാന സർ�ാർ ഇ�ാര��ിൽ നിർേദശ�ൾ സമർ�ി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;
( സി )
സഹകരണ േമഖലയിൽ സമാഹരി�� പണം വിവിധ വികസന �വർ�ന�ൾ�് ഉപേയാഗി�വാൻ
അ�വദി�ണെമ� നിർേദശം ഉൾെ���ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

ഇതര സം�ാന േലാ�റി തടയാൻ നടപടി

*41.
�ീ. െക. ബാ� (െന�ാറ)

�ീ സജി െചറിയാൻ

�ീ. പി. ടി. എ. റഹീം

�ീ. െക.വി.�േമഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ധനകാര� വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ )
സം�ാന�് നിയമവി��മായി �വ��ി�� ഇതര സം�ാന േലാ�റി�െട കട�വരവ് തടയാ� നടപടിക�
സ�ീകരി�ി�േ�ാ; ഇതിെനതിെര നിയമപരമാ�ം ഭരണപരമാ�ം എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്; വിശദാംശം
ന�കാേമാ;
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( ബി )
സം�ാന�് ഭാഗ��റി വി��ന�ാ��് സഹായം ന���തിന് �േത�കമായ പ�തിക� നട�ാ�ിയി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ;
( സി )
ഏജ�് മരണെ��� സാഹചര��ി� േനാമിനി�് ടി��ക� സംര�ി�് ന�കാ� വ�വ� െച��തി��
നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

�ാഥമിക സഹകരണ സംഘ��െട �ശ് ന�ൾ പരിഹരി��തിന് നടപടി

*42.
�ീ എം വിൻെസൻറ്

�ീമതി.ഉമ േതാമസ്

�ീ. ടി. െജ. വിേനാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� സഹകരണ- രജിേ�ഷൻ, സാം�ാരികം വ��് മ�ി സദയം
മ�പടി പറയാേമാ?

( എ )
േകരള ബാ�ിെ� �പീകരണ�ിന് �ൻപ് �ാഥമിക സഹകരണ സംഘ��െട �ശ് ന�ൾ പരിഹരി��തിന് ജി�ാ
ബാ�ക� കാര��മമായി ഇടെപ�ി��േവാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;
( ബി )
ജി�ാ സഹകരണ ബാ�കെള േകരള ബാ�ി� ലയി�ി�േതാെട ഇത് സാധ�മ�ാതായി എ� ആേ�പം
��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� ഇ�  ഗൗരവേ�ാെട കാ��േ�ാ;
( സി )
േകരള ബാ�ിെന ��ണമാ�ം റിസർവ് ബാ�ിെ� നിയ�ണ�ിൽ െകാ�വ���ലം ഭരണസമിതിക��് േപാ�ം
കാര�മായ ഇടെപടൽ നട�ാൻ സാധി�ാ� അവ� സംജാതമായി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;
( ഡി )
ക�വ�� ബാ�ി� പണം നിേ�പി��തിന് �ാഥമിക സഹകരണ സംഘ���് അ�മതി നൽകാൻ സർ�ാർ
നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;
( ഇ )
സഹകരണ ബാ�ക�െട കൺേസാർഷ�ം വഴി ക�വ�ർ ബാ�ിെല നിേ�പകർ�് പണം തിരി�നൽ�ം എ�
സർ�ാർ വാ�ാനം നട�ിലാ�ാൻ സാധി�ി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ കാരണം വ��മാ�ാേമാ?

േകരള ബാ�ിെ� നവീകരണ �വ��ന��

*43.
�ീ . െക .ഡി .�േസനൻ

�ീമതി � �തിഭ

�ീ. െക.എൻ. ഉ�ി��ൻ

�ീ. േസവ�� ചി�ില�ി�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� സഹകരണ- രജിേ�ഷൻ, സാം�ാരികം വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ )
േകരള ബാ�ിെന സം�ാനെ� ഏ��ം വലിയ ബാ�ായി ഉയ��കെയ� ല��േ�ാെട നട�� വി�ലീകരണ,
നവീകരണ �വ��ന�� ഫലം ക�് �ട�ിയി�േ�ാ; �വ��ന മികവിന് േദശീയ അംഗീകാരം ലഭി�ി�േ�ാ
എ�് വ��മാ�ാേമാ;
( ബി )
േകരള ബാ�ിെ� �വ��ന ലാഭ�ി� ൈകവരി�ാ� കഴി� േന�െമ�െയ�് അറിയി�ാേമാ;
( സി )
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നി� �ിയ ആ�ി �റ�െകാ� വ��തിന് ആവി�രി� മിഷ� 100 േഡ�സ് വഴി ൈകവരി�ാനായ േന�ം
അറിയി�ാേമാ;
( ഡി )
േകരള ബാ�ിെ� േസവന നിലവാരം വ��ി�ി��തി�ം ��ത� കാര��മമാ��തി�ം ഏകീ�ത േകാ� ബാ�ിംഗ്
സംവിധാനം നട�ിലാ��തി�� �വ��ന�� ആരംഭി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

�ാഥമിക സഹകരണ സംഘ��െട സംര�ണം

*44.
�ീ സി െക ഹരീ��

�ീ സജി െചറിയാൻ

�ീ. െക.െക. രാമച�ൻ

േഡാ �ജിത് വിജയൻപി� : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� സഹകരണ- രജിേ�ഷൻ, സാം�ാരികം വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ )
സഹകരണം സം�ാന വിഷയമാെണ�ിരിെ� േക� സ��ാ� സം�ാനെ� �ാഥമിക സഹകരണ സംഘ�ളി�
നി�ം അവ�െട �വ��ന രീതി�ം ഭരണസമിതി�െട ഘടന���െ�െട�� വിവര�� േശഖരി��ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ;
( ബി )
സം�ാന�ിെ� സമ� �േരാഗതിയി� നി�ണായക പ�വഹി�� സഹകരണ േമഖലയിെല സഹകാരിക�െട
താ�ര�ം സംര�ി��തിന് സ��ാ� നട�ാ�േ�ശി�� ഇടെപട�ക� അറിയി�ാേമാ;
( സി )
സഹകരണ �ാപന��െട ഓഡി�് സ�ത��ം കാര��മ�മാ�ാ� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ?

േക� ൈവദ�തി നിയമ േഭദഗതി

*45.
�ീമതി.ഉമ േതാമസ്

�ീമതി െക.െക.രമ

�ീ. ടി.സി�ിഖ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ൈവദ�തി വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ )
േക� സർ�ാർ അവതരി�ി� 2022-െല ൈവദ�തി നിയമ േഭദഗതി ബിൽ നിയമമായാൽ ഭരണഘടനയിെല കൺകറ�്
ലി�ിൽ ഉൾെ��ി�� ൈവദ�തി േമഖലയിെല അധികാര�ൾ സം�ാന�ളിൽ നി�് മാറി േക� ഗവൺെമ�ി�ം
േക� ഗവെ��് ഏജൻസികളി�ം േക�ീകരി�� �ിതി സംജാതമാ�െമ� കാര�ം ഗൗരവമായി കാ��േ�ാ;
( ബി )
ഇൻഡ�ൻ �ണിയൻ ഗവൺെമ�് നിർേദശി�� മ�് കടമക�ം െസൻ�ൽ ഇല�ിസി�ി റ�േല�റി ക�ീഷ�
നിർ�ഹി�ണെമ� �തിയ ബി�ിെല വ�വ� സം�ാന റ�േല�റി ക�ീഷ�ക�െട അധികാരം �റ��
നടപടിയാ�െമ� ആശ� േക� സർ�ാരിെന അറിയി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;
( സി )
�ാമീണ േമഖലയി��വർ�് ഉ�െ�െട െപാ�േമഖലാ േബാർ�കൾ നൽ�� േ�ാസ് സ�സിഡിെയ �തിയ നിയമം
സാരമായി ബാധിേ��െമ� ആശ� സം�ാന സർ�ാർ േക� സർ�ാരിെന അറിയി�ി�േ�ാെയ�്
വ��മാ�ാേമാ?

സഹകരണ സംഘ�ൾ�് നിേ�പക ഗ�ാര�ി പ�തി

*46.
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�ീ. െക. ബാ� (��ണി�റ)

�ീ . ഷാഫി പറ�ിൽ

�ീ . സ�ി േജാസഫ്

�ീ. സനീ� �മാ� േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� സഹകരണ- രജിേ�ഷൻ, സാം�ാരികം വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ )
സം�ാനെ� സഹകരണ സംഘ�ൾ�് നിേ�പക ഗ�ാര�ി പ�തി നിലവി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;
( ബി )
ലിക�ിേഡഷനിലായ സംഘ���് മാ�േമ നിേ�പ ഗ�ാര�ി േബാ�ഡി� നി�് സഹായം ലഭ�മാ�ാൻ
സാധി�ക�� എ� വ�വ� നിലനിൽ��േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;
( സി )
ക�വ�ർ ബാ�് അട��� ബാ�കളിെല �തിസ�ി�െട പ�ാ�ല�ിൽ സമാനമായ �തിസ�ി��
ബാ�കളിൽ �ടി നിേ�പക ഗ�ാര�ി ബാധകമാ�ി നിേ�പകർ�് സഹായം ലഭ�മാ�ാൻ അടിയ�ര നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

ജി.എസ്.ടി. കൗൺസിൽ ശിപാർശകൾ

*47.
�ീ. എൽേദാസ് പി. ���ി�ിൽ

�ീ . ഐ .സി .ബാല��ൻ

�ീ. േറാജി എം. േജാൺ

�ീ. തി�വ�ർ രാധാ��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ധനകാര� വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ )
ജി.എസ്.ടി. കൗൺസിൽ ശിപാർശകൾ അംഗീകരി��തിന് േക�, സം�ാന സർ�ാ�കൾ�് ബാധ�തയിെ��ം
നി�തി നിയമ നിർമാണ�ിൽ േക�, സം�ാന സർ�ാ�കൾ�് �ല� അവകാശമാെണ��� ��ീം േകാടതി
വിധി ��യിൽെ��ി�േ�ാ;
( ബി )
പാ��ിലാ�ി േലബൽ പതി� അരി, േഗാത�് അട��� ധാന��ൾ�ം പയ�വർ��ൾ�ം പാ��ിലാ�ിയ
ൈതര്, േമാര്, മീൻ, േതൻ, ശർ�ര, പനീർ, െലസി, പ�ടം �ട�ിയവ�ം അ�് ശതമാനം നി�തി ബാധകമാ�ാ�
നാ��ിേയഴാമെ� ജി.എസ്.ടി. കൗൺസിൽ േയാഗ�ി� തീ�മാനി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;
( സി )
സാധാരണ�ാരായ ജന�ൾ�് അമിതമായ നി�തിഭാരം അടിേ�ൽ�ി�� േമ�പറ� തീ�മാനെ� ��ത
േയാഗ�ിൽ സം�ാന സർ�ാർ എതിർ�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;
( ഡി )
��ീം േകാടതി വിധിെയ �ൻനിർ�ി ��ത തീ�മാനം നട�ിലാ�ാതിരി�ാനാവശ�മായ നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

��, െച�കിട, ഇട�രം വ�വസായ സംരംഭ��െട വിവര േശഖരണം

*48.
�ീ. പി.വി. �ീനിജിൻ

�ീ ഒ . ആർ. േക�

�ീ ഡി െക �രളി
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�ീ. േസവ�� ചി�ില�ി�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� നിയമം, വ�വസായം, കയർ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി
പറയാേമാ?

( എ )
സം�ാന�് ��, െച�കിട, ഇട�രം വ�വസായ സംരംഭ��െട�ം സംരംഭകർ േനരി�� �തിബ���െട�ം
വിവര േശഖരണ�ിന് �േത�ക പ�തി ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ എെ�ാെ�യാണ് ��ത പ�തിയി�െട
ല��മി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;
( ബി )
വ�വസായ വാണിജ� വ��് നട�ിലാ�� എ�ാ േസവന�െള�ം ഓ�ൈല� സംവിധാന�ിേല�്
െകാ�വ��തി�� പ�തി ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം നൽകാേമാ;
( സി )
വിദ�ാ��ികളി� സംരംഭകത�ം േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി എെ��ാം സംവിധാന�ളാണ് നിലവി��െത�്
അറിയി�ാേമാ?

സംരംഭക��് അനായാസം േസവനം ലഭ�മാ�ാ�� �വ��നം

*49.
�ീ. പി.പി. �േമാദ്

�ീ. പി.വി.അൻവർ

�ീ. െക. െജ. മാക് സി

�ീ. പി. ന��മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� നിയമം, വ�വസായം, കയർ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി
പറയാേമാ?

( എ )
2022-23 സംരംഭക വ�ഷമായി �ഖ�ാപി�ം ഒ� വ�ഷ�ി��ി� ഒ� ല�ം സംരംഭ�� �ാപി�ം സംരംഭകത�ം
ഒ� സം�ാരമായി വള��ിെയ��ാ�� ഉദ�മ�ിെ� ഇ�വെര�� �േരാഗതി ആശാവഹമാേണാ എ�്
അറിയി�ാേമാ;
( ബി )
ജി�ാടി�ാന�ി� വിദ��െട പാന� ത�ാറാ�ി എം.എസ്.എം.ഇ. �ിനി�്, താ��് തല�ി� െഫസിലിേ�ഷ�
െസ�� എ�ിവ �ാപി�് സംരംഭക��് അനായാസം േസവനം ലഭ�മാ�ാ�� �വ��നം ആരംഭി�ി�േ�ാ;
( സി )
വിവിധ വ��ക�െട �വ��നം ഏേകാപി�ി��തി�ം സംരംഭം �ട��തി�� മാ�ഗനി�േ�ശ��ം
സഹായ��ം ലഭ�മാ��തി�ം തേ�ശ �ാപനാടി�ാന�ി� െഹ��് െഡ�ക� ആരംഭി�ി�േ�ാ; എ�ി�
ഇവ�െട �വ��നം ഫല�ദമാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

സം�ാനെ� സഹകരണ േമഖലയി� േക� സർ�ാർ ഇടെപട�

*50.
�ീ . �ഹ�ദ് �ഹസിൻ

�ീ ജി എസ് ജയലാൽ

�ീമതി സി. െക. ആശ

�ീ. വി. ആർ. �നിൽ�മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� സഹകരണ- രജിേ�ഷൻ, സാം�ാരികം വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ )
സം�ാനെ� സഹകരണ േമഖലെയ തകർ�ാൻ േക� സർ�ാർ �മ�ൾ നട��തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ;
എ�ി� വിശദമാ�ാേമാ;
( ബി )
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സം�ാനെ� സഹകരണ േമഖലയിെല നിേ�പകരിൽ ആശ� ��ി�� തര�ി� റിസ�വ് ബാ�് നീ�ം
നട��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ി� ഇതിെനതിെര നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;
( സി )
സം�ാനെ� സഹകരണ േമഖലെയ സംര�ി�ാനായി എെ��ാം ഇടെപട�കളാണ് നട�ിയി��െത�്
വിശദമാ�ാേമാ;
( ഡി )
സം�ാന സഹകരണ േമഖലെയ സംബ�ി�് ആർ.ബി.ഐ. �റ�ിറ�ിയി�� സർ�ല�കൾ ��ീം േകാടതി
വിധി�െട�ം ഭരണഘടന�െട െഫഡറ� തത���െട�ം ലംഘനമാണ് എ�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ?

സഹകരണ സംഘ സംര�ണ നിധി

*51.
�ീ. െസബാ��ൻ �ള���

�ീ. േജാബ് ൈമ�ി�

�ീ �േമാദ് നാരായൺ

േഡാ. എൻ. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� സഹകരണ- രജിേ�ഷൻ, സാം�ാരികം വ��് മ�ി സദയം
മ�പടി പറയാേമാ?

( എ )
സം�ാന�് സഹകരണ േമഖലയി� സഹകരണ സംഘ സംര�ണ നിധി �പീകരി�ാ� സ�ീകരി�ി��
നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ;
( ബി )
��ത നിധി�െട ഉേ�ശ�ല����ം േ�ാത�ം �വ��നരീതി�ം അറിയി�ാേമാ;
( സി )
��ത നിധി �േഖന എെ�ാെ� പരിര�കളാണ് ന�കാ� ല��മി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;
( ഡി )
നിലവി�� ഗ�ാര�ി േബാ��ക�െട �വ��നം വി�ലമാ��തിന് ആേലാചന�േ�ാ; വിശദാംശം
അറിയി�ാേമാ?

െപാ�േമഖലാ �ാപന���ായി മാ�� �ാ� ത�ാറാ�ാ� നടപടി

*52.
�ീ ജി എസ് ജയലാൽ

�ീ . �ഹ�ദ് �ഹസിൻ

�ീ. വി. ആർ. �നിൽ�മാർ

�ീമതി സി. െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� നിയമം, വ�വസായം, കയർ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി
പറയാേമാ?

( എ )
േക� സർ�ാരിെ� നിലപാടിൽനി�് വ�ത��മായി സം�ാനെ� െപാ�േമഖലാ �ാപന�െള െപാ�േമഖലയിൽ
തെ� നിലനിർ�ി കാര��മമായി �വർ�ി�ി��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;
( ബി )
സാേ�തിക രംഗ�് ഉൾെ�െട സമ� േമഖലകളി�ം ഉ�ായിെ�ാ�ിരി�� മാ��െള ഉൾെ�ാ�െകാ�്
െപാ�േമഖല �ാപന�െള ��തൽ കാര��മമാ�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;
( സി )
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ഉ�ാദന, വിപണന സംവിധാന�ളിൽ കാേലാചിതമായ മാ��ൾ വ��വാൻ കഴി��വിധം ഓേരാ െപാ�േമഖലാ
�ാപന�ി�ം അ�േയാജ�മായ മാ�� �ാ�ക� ത�ാറാ�വാ� എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;
വിശദമാ�ാേമാ;
( ഡി )
െപാ�േമഖലാ �ാപന�െള കാര��മമാ��തിനായി സാ��ിക�ം �വർ�നപര�മായ സ�ാത��ം
അ�വദി�ണെമ�് ഇേത�റി�് പഠി�ാൻ സർ�ാർ നിേയാഗി� വിദ� സമിതി ശിപാർശ െച�ി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ?

സഹകരണ ഓഡി�് പരി�രി�ാൻ നടപടി

*53.
�ീ. വാ�� േസാമൻ

�ീ വി ശശി

�ീ. സി.സി. ���ൻ

�ീ. പി. ബാലച�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� സഹകരണ- രജിേ�ഷൻ, സാം�ാരികം വ��് മ�ി സദയം
മ�പടി പറയാേമാ?

( എ )
സം�ാന�് സഹകരണ സംഘ��െട വിശ�ാസ�ത, �താര�ത എ�ിവ ഉറ�വ���തിനായി ഓഡി�്
സംവിധാനം ആ�നിക ഓഡി�് രീതികൾ�ം സ�ദായ�ൾ�ം അ�സരി�് പരി�രി�വാൻ നടപടികൾ
സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;
( ബി )
കംേ��ാളർ ആൻഡ് ഓഡി�ർ ജനറലിെ� ഓഫീസിൽ നി�� ഉേദ�ാഗ�� ഓഡി�് ഡയറ�റായി സഹകരണ
ഓഡി�ിംഗ് സംവിധാനം നിലവിൽ വ�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;
( സി )
സഹകരണ സംഘ�ളിെല �മേ��കൾ ഇ�ാതാ��തിനായി അ�ൗ�ിംഗ് സംവിധാന�ിൽ കാേലാചിതമായ
മാ��ൾ െകാ�വരാ�ം സഹകരണ ഓഡി�് േമാണി�റിംഗ് സംവിധാനം ഏർെ���വാ�ം ഉേ�ശി��േ�ാ എ�്
വ��മാ�ാേമാ;
( ഡി )
സഹകരണ സംഘ�ളിെല ഓഡി�് സംവിധാനം കാര��മമാ��തിനായി സഹകരണ നിയമം, ച��ൾ, മാന�ൽ
എ�ിവയിൽ േഭദഗതി െകാ�വരാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

�ാ��് മീ�� �ാപി�ാ� നടപടി

*54.
േഡാ. എൻ. ജയരാജ്

�ീ. േജാബ് ൈമ�ി�

�ീ �േമാദ് നാരായൺ

�ീ. െസബാ��ൻ �ള��� : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ൈവദ�തി വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ )
െക.എസ്.ഇ.ബി. ഉപേഭാ�ാ���ായി �ാ��് മീ��ക� �ാപി�� പ�തി�െട നിലവിെല �േരാഗതി
അറിയി�ാേമാ;
( ബി )
ഗാ�ഹിക ഉപേഭാ�ാ��െട മീ�� റീഡിങ് ര�മാസ�ിെലാരി�� എ���തിന് പകരം �തിമാസം
എ���തി�ം അതത് മാസെ� റീഡിങ് ഉപേഭാ�ാ���് തെ� െമാൈബ� ആ�്, െവബ് ൈസ�് എ�ിവ �േഖന
അ� േലാഡ് െച�് ബി� ലഭ�മാ��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ?
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സഹകരണ ബാ�ക�െട ഓഡി�ിംഗ് കാര��മമാ�ാൻ നടപടി

*55.
�ീ. തി�വ�ർ രാധാ��ൻ

േഡാ. മാത� �ഴ�നാടൻ

�ീ. സജീവ് േജാസഫ്

�ീ. എൽേദാസ് പി. ���ി�ിൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� സഹകരണ- രജിേ�ഷൻ, സാം�ാരികം വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ )
സം�ാന�് സഹകരണ ബാ�ക�െട �വർ�നം �താര�മാ�ാൻ എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാൻ
ഉേ�ശി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;
( ബി )
സഹകരണ ബാ�ക�െട �വർ�നം നിയമവിേധയമാെണ�് ഉറ�വ��ാൻ എെ�ാെ� സംവിധാന�ളാണ്
നിലവി��ത്; ഇവ പര�ാ�മാെണ�് ക���േ�ാ; ഇെ��ിൽ ഇ�സംബ�ി�് എെ�ാെ� നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ാൻ ഉേ�ശി��െത�റിയി�ാേമാ;
( സി )
സഹകരണ ബാ�ക�െട ഓഡി�ിംഗ് ��മ��ം കാര��മ�മാ�ാൻ നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

േ��്സ് �ാ���് റാ�ിംഗി� േടാ�് െപ�േഫാ�മ� �ര�ാരം

*56.
�ീ. എൻ.െക. അ�ബ�

�ീ സി എ�് ���

�ീ. പി.പി. ചി�ര��

�ീ എം �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� നിയമം, വ�വസായം, കയർ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ )
സം�ാന�് ക��� �ാ���് അ�രീ�ം �ദാനം െച�തിന് 2021-െല േ��്സ് �ാ���് റാ�ിംഗി� േടാ�്
െപ�േഫാ�മ� �ര�ാരം േന�� നിലയിേല�് േകരളെ� മാ��തിനായി സ��ാ� നട�ിയി�� �വ��ന��
വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;
( ബി )
സം�ാനെ� ��, െച�കിട, ഇട�രം വ�വസായ േമഖലയിൽനി�� കയ�മതി വ��ി�ി��തിനായി
നട�� �വ��ന�� സംബ�ി� വിശദാംശം ന�കാേമാ;
( സി )
ഈ േമഖലയിെല സംരംഭക��ം �ാ���ക��ം ന�കി വ�� ആ��ല���ം സാ��ിക സഹായ പാേ��ക�ം
സംബ�ി�് വിശദമാ�ാേമാ?

സഹകരണ േമഖലയി� േക� സർ�ാരിെ� ഏകീ�ത േസാ�് െവയർ

*57.
�ീ. െക. പി. എ. മജീദ്

�ീ . പി . ഉൈബ��

�ീ. �.എ.ല�ീഫ്
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�ീ. അ�� ഹമീദ് പി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� സഹകരണ- രജിേ�ഷൻ, സാം�ാരികം വ��് മ�ി സദയം
മ�പടി പറയാേമാ?

( എ )
സഹകരണ ബാ�കളിെല ��വൻ ഡാ��ം േക� സർ�ാരിെ� ഏകീ�ത േസാ�് െവയറിൽ ഉൾെ���ണെമ�് േക�
സർ�ാർ നിർേദശം ന�കിയി� േ�ാ;
( ബി )
നബാർഡ് വഴി സഹായം ലഭി��തിന് ഇത് ആവശ�മാെണ�് അറിയി�ി� േ�ാ;
( സി )
ഇ�ാര��ിൽ സം�ാന�ിെ� അഭി�ായം േക� സർ�ാരിെന അറിയി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ?

ആധാര��െട രജിേ�ഷൻ നടപടി�മ�ൾ ലളിതമാ�ാൻ നടപടി

*58.
�ീ. നജീബ് കാ��രം

�ീ . ടി. വി. ഇ�ാഹിം

�ീ എ െക എം അ�റഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� സഹകരണ- രജിേ�ഷൻ, സാം�ാരികം വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ )
സം�ാന�് ആധാര�ൾ രജി�ർ െച�� നടപടി�മ�ൾ ലളിതമാ�വാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ;
( ബി )
ഇ�മായി ബ�െ��് ആധാരെമ��കാ�െട ആശ�കൾ പരിഹരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ
ഇതിനായി എെ��ാം നടപടികൾ സ�ീകരി �ി�െ��് അറിയി�േമാ?

സ�കാര� വ�വസായ പാ��ക� ആരംഭി��തി�� നടപടി�മ��

*59.
�ീ. െക.െക. രാമച�ൻ

�ീ. �രളി െപ�െന�ി

�ീ . െക .ഡി .�േസനൻ

�ീ ജി �ീഫ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� നിയമം, വ�വസായം, കയർ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ )
സം�ാന�് നിേ�പ അ��ല സാഹചര�ം ��ത� െമ�െ����തിന് സ�കാര� വ�വസായ പാ��ക�
ആരംഭി�ാൻ തീ�മാനി�തിെ� ഭാഗമായി ഇ�വെര എ� സ�കാര� വ�വസായ പാ��ക� ആരംഭി��തിന്
അേപ�ക� ലഭി�ി��്; വ��മാ�ാേമാ;
( ബി )
സ�കാര� വ�വസായ പാ��ക� ആരംഭി��തിന് എെ��ാം നടപടി�മ�ളാണ് നി�േ�ശി�ി��ത്;
( സി )
സ�കാര� വ�വസായ പാ��ക��് എെ��ാം അടി�ാന വികസന സൗകര��ളാണ് ലഭ�മാ��െത�്
വ��മാ�ാേമാ?

ഒ� വ�ഷം ഒ� ല�ം സംരംഭം

*60.
�ീ എം നൗഷാദ്
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�ീ െക � ജനീഷ് �മാർ

�ീ. പി. ന��മാ�

�ീ. എ. രാജ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� നിയമം, വ�വസായം, കയർ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി പറയാേമാ?

( എ )
ബിസിനസ് റിേഫാംസ് ആ�� �ാ� �കാരം േകരളം വ�വസായ സൗ�ദ സം�ാനമാെണ�് േക� സ��ാ�
പാ�ലെമ�ി� �ഖ�ാപി�ി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;
( ബി )
ഈ വിധ�ി� നിേ�പ സൗ�ദമായി സം�ാനെ� മാ�ിെയ���തിന് നട�ിവ�� �വ��ന��
വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;
( സി )
ഒ� വ�ഷം ഒ� ല�ം സംരംഭം എ� ല��േ�ാെട ഈ സംരംഭക വ�ഷ�ി� സം�ാന�് നട�ാ�ിയ
�വ��ന�ൾ വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;
( ഡി )
സംരംഭക വ�ഷം �മാണി�് സം�ാന�് നിേ�പക��് ന��� ആ��ല���ം േസവന��ം
എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?


