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പതിന�ാം േകരള നിയമസഭ
എ�ാം സേ�ളനം
2023 മാർ�് 6, 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�ി

സംരംഭക വർഷം പ�തി

*331 �ീ. െക.വി.�േമഷ്
�ീ കടകംപ�ി �േര�ൻ
�ീ എം രാജേഗാപാലൻ
�ീ. പി.പി. ചി�ര�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� നിയമം, വ�വസായം,
കയർ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സംരംഭക വർഷം പ�തി �തീ�ിത ല���ി�ം ഏെറ േന�ം
ൈകവരി�ി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ; ��ത പ�തിെയ�റി�് ചില
േക��ൾ നട�� �ഷ് �ചാരണം പരിേശാധനാ വിേധയമാ�ിയി�േ�ാെയ�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന�് വ�വസായ വികസനം അസാധ�മാ�ാൻ ചില നി�ി�
താത്പര��ാർ നിേ�പകെര പി�ിരി�ി�ാൻ നട�� �മ�ൾ
��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇത് തട��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�്
വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ�േണാമിക് റിവ� �കാരം വ�വസായ േമഖലയി�ം ഉ�� നിർ�ാണ
േമഖലയി�ം സം�ാനം ൈകവരി� വളർ�ാ നിര�് എ�യാെണ�്
വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) അൻപത് േകാടിയലധികം �ലധന നിേ�പ�� വ�വസായ�ൾ ആരംഭി��തിന്
ആവശ�മായ േരഖകൾ സഹിതം അേപ� സമർ�ി�ാൽ ഏഴ് ദിവസ�ിനകം
അ�മതി നൽ�െമ� നിയമ�ിെ� അടി�ാന�ിൽ ലഭി� നിേ�പ
വാ�ാന�ക എ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ?



2 of 14

ക�വ�ി വ�വസായം േനരി�� ���ൾ പരിഹരി�ാൻ നടപടി

*332 േഡാ �ജിത് വിജയൻപി�
�ീ എം നൗഷാദ് 
�ീമതി � �തിഭ 
�ീ എം എസ് അ�ൺ �മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� നിയമം,
വ�വസായം, കയർ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് സ�കാര� ക�വ�ി ഫാ�റികളിൽ ബ��രിപ��ം
�വർ�നരഹിതമാെണ� ��ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇത്
പരിഹരി�ാൻ സ�ീകരി�വ�� നടപടികൾ അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��് ല�േ�ാളം വ�� െതാഴിലാളിക�െട താ�ര�ം പരിഗണി�് ക�വ�ി
വ�വസായ രംഗം േനരി�� ���ൾ പഠി�് പരിഹാരം നിർേദശി�ാൻ �പീകരി�
സമിതി �വർ�നം ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(സി) സം�ാന�് ക�വ�ി വ�വസായ�ിനാവശ�മായ േതാ��ി �ാമം
പരിഹരി��തിന് ആ�ി�ൻ രാജ��ളിൽ നി�് േതാ��ി ഇറ�മതി െച�്
ആവശ��ിന് ലഭ�മാ�ാൻ േകരള കാഷ� േബാർഡിന് കഴി��േ�ാ; കാഷ�
േബാർഡിെ� സാ��ിക �മത ഉറ�വ��ാൻ നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�്
വ��മാ�േമാ?

വ�വസായ വികസന�ിൽ ��, െച�കിട, ഇട�രം സംരംഭ��െട �ാധാന�ം

*333 �ീ ജി എസ് ജയലാൽ 
�ീ. ഇ െക വിജയൻ
�ീമതി സി. െക. ആശ
�ീ. സി.സി. ���ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� നിയമം, വ�വസായം, കയർ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ാമീണ േമഖല�െട വികസന�ി�ം െതാഴിലവസര�ൾ
��ി��തി�ം ��, െച�കിട, ഇട�രം സംരംഭ�ൾ�്  നിർ�ായക പ�്
വഹി�ാനാ�ം എ�ത് പഠനവിേധയമാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�ിെ� വ�വസായ വികസന�ിൽ ഇ�രം സംരംഭ��െട �ാധാന�ം
വിലയി��ി ആവശ�മായ പ�തികൾ ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സം�ാന�് ��, െച�കിട, ഇട�രം വ�വസായ�െള
േ�ാ�ാഹി�ി��തിെ� ഭാഗമായി എ�ാ തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ളി�ം
സംരംഭക െഹൽപ് െഡ�കൾ ആരംഭി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ��, െച�കിട, ഇട�രം വ�വസായ സംരംഭകെര േ�ാ�ാഹി�ി��തിെ�
ഭാഗമായി പ�ികജാതി, പ�ികവർഗ വിഭാഗ�ൾ�ം വനിതകൾ�ം ��തൽ
�ാധാന�ം നൽ�വാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

കിഫ്ബി �േഖന�� വൻകിട വികസന പ�തികൾ

*334 �ീ. പി. ടി. എ. റഹീം
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�ീ എ. സി. െമായ് തീൻ 
�ീ വി േജായി
�ീ. പി.വി. �ീനിജിൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ധനകാര� വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കിഫ്ബി�് േവ�� പണം വകയി��ിയി�ിെ��് കിഫ്ബിെയ വിമർശി�വർ
തെ� ആേ�പം ഉ�യി�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ; കിഫ്ബി�ായി ബജ�ിൽ
വകയി��ിയി�� �കെയ�െയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) തി�വന��രം വികസന ഇടനാഴി, െകാ�ി–ബംഗ�� വ�വസായ ഇടനാഴി,
വ�വസായ പാർ�കൾ എ�ിവ ഉൾെ�െട കിഫ്ബി �േഖന�� വൻകിട വികസന
പ�തികൾ സമയബ�ിതമായി യാഥാർ��മാ��തിന് കാര��മമായ
�വർ�നം നട��േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) പണം ലിവേറജ് െച�് പല മട�് �ലധന നിേ�പം ഉറ�് വ��കെയ� ബദൽ
വികസന മാർഗെമ� നിലയി�� കിഫ്ബി�െട �ാധാന�ം വിശദമാ�ാേമാ?

സഹകരണ ��ാനെ� ശാ�ീകരി��തി�� നടപടികൾ

*335 �ീ സി എ�് ���
�ീ. െക.പി.���ദ് ��ി മാ�ർ
�ീ െക ആൻസലൻ
�ീ. എ. രാജ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� സഹകരണ- രജിേ�ഷൻ വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഭരണഘടന �കാരം സം�ാന പ�ികയിൽ വ�� സഹകരണ േമഖലയിൽ
സഹകരണ ��ാനെ� �ർബലെ���� തര�ിൽ �ാഥമിക കാർഷിക വാ�ാ
സംഘ��ം �ീര, മ�� സഹകരണ സംഘ��ം ആരംഭി�െമ�് േക�
സർ�ാർ �ഖ�ാപി� കാര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) േക� സർ�ാരിെ� ��ത നിലപാടിെനതിെര നിയമ നടപടികൾ ഉൾെ�െട
സ�ീകരി�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) സം�ാനെ� സഹകരണ ��ാനെ� ശാ�ീകരി��തിന് സ�ീകരി�്
വ�� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ?

െപാ�േമഖലാ �ാപന�െള സ�യംപര�ാ�മാ�ാൻ നടപടി

*336 �ീ. പി.പി. �േമാദ്
�ീ. എം. എം. മണി
�ീ. എം.വിജിൻ
�ീമതി ഒ എസ് അംബിക : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� നിയമം, വ�വസായം,
കയർ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കഴി� സർ�ാർ അധികാര�ിെല�േ�ാൾ ��ി ���ിര�് േകാടി �പ
ന��ിലായി�� െപാ�േമഖലാ വ�വസായ �ാപന�ൾ�് കഴി�
സർ�ാരിെ��ം ഈ സർ�ാരിെ��ം കാര��മമായ ഇടെപടലിെ� ഫലമായി
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ഈ വർഷം ���ി എൺപ�ിയാറ് േകാടി �പ ലാഭം േനടാനായി�േ�ാ;
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഓേരാ െപാ�േമഖലാ �ാപന�ിെ��ം ഉ����െട കേ�ാളം വിലയി��ി
ഉ�ാദന വർ�നവിേനാ ൈവവിധ�വൽ�രണ�ിേനാ പ�തി ത�ാറാ�ി
വ��േ�ാ;

(സി) െപാ�േമഖലാ �ാപന��െട അതിജീവന സാധ�ത ഉറ�ാ�ി ബജ�ിതര
ധനസഹായം േനടി സ�യംപര�ാ�മാ�ാൻ പരിപാടി�േ�ാ; ഇതിനായി
മാേനജ്െമ�് തല�ിൽ ഉചിതമായ നവീകരണം ഉേ�ശി��േ�ാ;
വ��മാ�േമാ?

ധന�ഢീകരണ�ിന് സ�ീകരി� നടപടികൾ

*337 �ീ. െക.എൻ. ഉ�ി��ൻ
�ീമതി െക. െക. ൈശലജ ടീ�ർ 
�ീ ഐ ബി സതീഷ്
�ീ. െക.എം.സ�ിൻേദവ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ധനകാര� വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േക�നയ��ം നടപടിക�ം സം�ാന�ിന് തിരി�ടിയായി�ം ക�ത�ം
വികസന�ം എ� സം�ാന സർ�ാരിെ� ല��ം ഭംഗമി�ാെത
െകാ�േപാ��തി�ം ധന�ഢീകരണ�ി�ം സ�ീകരി� നടപടികൾ
എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) �ലധന െചലവിേനാെടാ�ം വികസന െചല�ക�ം േ�മ പ�തിക�ം
സം�ാന�ിന് േദശീയ ശരാശരിെയ�ാ�ം ഉയർ� സാ��ിക വളർ�
ൈകവരി��തിന് എ�മാ�ം �േയാജന�ദമായി�െ��് വിശദമാ�േമാ;

(സി) നട�് സാ��ികവർഷം വിവിധ േ�മ െപൻഷ�കൾ�ായി എ� �ക
വകയി��ിയി�െ��ം 2015-16 വർഷം ഈ ഇന�ൾ�ായി എ� �ക
വകയി��ിയി��െവ�ം അറിയി�ാേമാ?

നി�തി �ടിശിക പിരിെ����തി�� നടപടികൾ

*338 െ�ാഫ . ആബിദ് �ൈസൻ ത�ൾ 
�ീ . എൻ . ഷം��ീൻ
�ീ . ടി. വി. ഇ�ാഹിം 
�ീ. നജീബ് കാ��രം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ധനകാര� വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് വിവിധ നി�തി ഇന�ിൽ 21797.86 േകാടി �പ
പിരിെ���ാ��തായി സി. ആൻഡ് എ.ജി. റിേ�ാർ�ിൽ ��ി�ാണി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത �ടിശിക പിരിെ����തിൽ ഉേദ�ാഗ�തല�ിൽ വീ� ഉ�ായി�േ�ാ
എ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) സി. ആൻഡ് എ.ജി. റിേ�ാർ�ിൽ ��ി�ാണി�ി�� ��ത �ടിശിക
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അടിയ�രമായി പിരിെ����തിന് സ�ീകരി�ാൻ ഉേ�ശി�� നടപടികൾ
വിശദമാ�േമാ?

വാ�ാ �ടിശിക അട�ാൻ സാവകാശം

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

(എ) േനാ�് നിേരാധനം, �ളയം, േകാവിഡ് എ�ിവ �ലം �രിതമ�ഭവി�വർ�്
സഹകരണ �ാപന�ളിൽ നിെ��� വാ��െട �ടിശിക അട�ാൻ സാവകാശം
നൽ�കേയാ �ടിശികയായ വാ� സഹകാരികൾ�് ���ി നൽ�കേയാ
െച�ി�േ�ാ; ജ�ി നടപടികളിൽ നി�ം സാവകാശം ന�ാൻ നടപടി
സ�ീകരി�േമാ; എ�ിൽ വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) കിട�ാടം മാ��� വ��ിക�െട വീ�കൾ ജ�ി െച�ാെത പരമാവധി സാവകാശം
നൽ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; എ�ിൽ വിശദവിവരം നൽ�േമാ?

�ാർ�് മീ�ർ പ�തി

*340 �ീമതി കാന�ിൽ ജമീല
േഡാ.െക.ടി.ജലീൽ
�ീ െക � ജനീഷ് �മാർ
�ീ എം �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ൈവദ�തി വ��് മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േക� സർ�ാരിെ� നിർേദശാ�സരണം �ാർ�് മീ�ർ �ാപിേ��തായി വ��
സാഹചര��ിൽ െക.എസ്.ഇ.ബി. അത് േനരി�് െച�ണെമ� ആവശ�ം
പരിേശാധനാ വിേധയമാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) വളെര �റ� െചലവിൽ െക.എസ്.ഇ.ബി. �് �ാർ�് മീ��കൾ േനരി�്
�ാപി�ാ�ളള സാേ�തികവിദ� ലഭ�മാേണാ; സ�കാര� സംരംഭകർ�് ��ത
പ�തി നൽകാനായി െടൻഡർ �ണി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �ാർ�് മീ�ർ �ാപി��ം പരിപാലന�ം ബി�ിം�ം �റം കരാർ നൽ�� േടാെ��്
രീതി േബാർഡി�ം ഉപേഭാ�ാ�ൾ�ം �ണകരമെ�� ആശ� ഉയർ�ി��തായി
��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇത്  വിലയി��ിയി�േ�ാെയ�ം ഇ�ാര�ം
�ന:പരിേശാധി�ാൻ ത�ാറാ�േമാെയ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) െക.എസ്.ഇ.ബി.�െട വാണിജ� ന�ം ര�് ശതമാന�ിൽ താെഴയാെണ�ത്
വ�തയാേണാ; എ�ിൽ വൻ െചലവ് വ�� ഈ പ�തി�െട സാ��ിക േന�ം
വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം നൽകാേമാ?

സം�ാന�ിെ� ധന �ിതി

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

(എ) സം�ാന�് ധന അസ�ലിതാവ� നിലനിൽ��േ�ാ; എ�ിൽ കാരണം
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) വ�ം വർഷ�ളിൽ സം�ാന�ി�� േക� ധന ൈകമാ��ിൽ വ�� മാ�ം
എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സം�ാന�ിന് േക� നി�തി വിഹിതം ന��തിൽ വിേവചനം സംഭവി�ി�േ�ാ;
എ�ിൽ ഇത് മറികട�ാൻ എെ��ാം പ�തികളാണ് ആവി�രി�ിരി��െത�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) സം�ാന��മായി നി�തി പ�വ�� മാനദ��ളിൽ േക� സർ�ാർ
എെ��ി�ം വ�ത�ാസം വ��ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ എെ��ാമാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ജി.എസ്.ടി. ന�പരിഹാരം കി��തി�േവ�ി സം�ാനം ഓഡി�് റിേ�ാർ�്
കണ�കൾ സമർ�ി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ?

കാര��മമായ സാ��ിക ഇടെപട�കൾ

*342 �ീ . െക .ഡി .�േസനൻ 
�ീ. ടി. പി .രാമ��ൻ
�ീ സി െക ഹരീ�ൻ
�ീ. എ�്. സലാം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ധനകാര� വ��് മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േക� സർ�ാർ നയ�ൾ കാരണ�ം േക� സർ�ാർ ഫല�ദമായ ഇടെപടൽ
നട�ാ��െകാ�ം രാജ�െ��ാ�ം അനിയ�ിത വില�യ�ം ഉ�ാ�േ�ാൾ
ഉപേഭാ� �ധാന സം�ാനമായി�ം സം�ാന�് വില�യ� േതാത് േദശീയ
ശരാശരിേയ�ാൾ �റ�് നിർ�ാനായി�േ�ാ; ഇതിനായി ധനകാര� വ��്
നട�� �വർ�ന�ൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ജന��െട ഉയർ� വാ�ൽേശഷി �ടി കണ�ിെല��് വിപണി ഇടെപടൽ
ശാ�ീകരി��തിന് �ാധാന�ം നൽ��േ�ാ;

(സി) സർ�ാരിെ� കാര��മമായ സാ��ിക ഇടെപട�ക�െട ഫലമായി വിവിധ
േമഖലകളിൽ െതാഴിലി�ാ� നിര�് േദശീയ ശരാശരിയി�ം ഗണ�മായി
�റ�ാനായി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�േമാ?

സംേയാജിത ചര�് േസവന നി�തി ഇന�ിൽ സം�ാന�ിന് ലഭി�ാ�� �ക

*343 �ീമതി.ഉമ േതാമസ്
�ീ. എ . പി . അനിൽ �മാർ 
�ീ. തി�വ�ർ രാധാ��ൻ 
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�ീ. അൻവർ സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ധനകാര� വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സംേയാജിത ചര�് േസവന നി�തി പരി�രി�ാ�ത്  കാരണം സം�ാന
സർ�ാരിന് േകാടി�ണ�ിന് �പ �തിവർഷം ന�െ���െവ�്
എ�്െപൻഡി�ർ റിവ� ക�ി�ി റിേ�ാർ�ിൽ െവളിെ���ിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത റിേ�ാർ�ിെല �ധാനെ�� കെ���കൾ എെ�ാെ�യാെണ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സംേയാജിത ചര�് േസവന നി�തി ഇന�ിൽ സം�ാന�ിന് ലഭി�ാ��
�ക ലഭ�മാ�ാൻ നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ?

സം�ാന�ിന് അർഹതെ�� നി�തി വിഹിത�ിെല �റവ്

*344 �ീ. എം.വി.േഗാവി�ൻ മാ�ർ
�ീ. േതാ��ിൽ രവീ�ൻ
�ീ. െക. േ�ം�മാർ
�ീ വി െക �ശാ�് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ധനകാര� വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േക� സർ�ാർ ഡിവിസിബിൾ �ളിൽ നി�ം സം�ാന�ിന് ലഭ�മാേ��
നി�തി വിഹിതം �റ��ം റവന� ക�ി �ാ�ം ജി.എസ്.ടി. ന�പരിഹാര�ം
നിർ�ലാ�ിയ�മാണ് സം�ാന�ിന് അർഹതെ�� നി�തി വിഹിത�ിൽ
�റവിന് കാരണമായി��െത�ത് വ�തയാേണാ; എ�ിൽ ഇ�ാര�ം മറ�ാനായി
ജി.എസ്.ടി. ന�പരിഹാര �ടിശിക ലഭി��തിെല കാലതാമസം മാ�മാണ്
��െമ� രീതിയിൽ ചില േക��ൾ െത�ായ �ചാരണം നട��തായി
��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇ�സംബ�ി� യഥാർ� വ�ത
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െപേ�ാൾ, ഡീസൽ എ�ിവയിേ�ൽ േക� സർ�ാർ �മ�� െസ�് എ�
വീതെമ�് അറിയി�ാേമാ; ഈ ഇന�ിൽ സം�ാന�് നി�് എ� �ക
കഴി� സാ��ിക വർഷം േക� സർ�ാർ സമാഹരി�െവ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) സം�ാന�് 2015 ഏ�ിൽ �തൽ െപേ�ാൾ,ഡീസൽ എ�ിവയിേ�ൽ
�തിലി�റിന് ഓേരാ �പ വീതം അധിക നി�തി �മ�ി വ��േ�ാ;

(ഡി) സാ��ിക െഞ���ം ചില േക��ളിൽ നി�� �തിേഷധ�ം േ�മ
പ�തികൾെ�തിെര�ളള ��ാവന�ം മറികട�െകാ�് േ�മ നടപടികൾ
കാര��മമായി �ാവർ�ികമാ�ാൻ കഴി��േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?

േക� സർ�ാർ ��ി�� സാ��ിക �തിസ�ികൾെ�തിെര�� ബദൽ നയ�ൾ

*345 �ീ. പി.പി. ചി�ര�ൻ
�ീ വി േജായി
�ീ. െക. ബാ� (െന�ാറ)
�ീ. എൻ.െക. അക്ബർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ധനകാര� വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:
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(എ) േക� സർ�ാർ ��ി�� സാ��ിക �തിസ�ികെള�ം �തിബ��െള�ം
അഭി�ഖീകരി�െകാ�് േകരള�ിെ� േ�മ, വികസന ബദൽ നയ��മായി
�േ�ാ�േപാ��തിന് സം�ാന�ിെ� ധനകാര�-വികസന-ആ��ണ
സമീപന�ിൽ എെ��ാം കാതലായ മാ��ൾ െകാ�വരാനാണ്
ആേലാചി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) നി�തി, നി�തിയിതര വ�മാനം സമാഹരി��തിൽ സം�ാന�ിെ�
അധികാരം പരിമിതമായിരി����ല�� ��ം മറികട��തിനായി എെ��ാം
നടപടികളാണ് ആ��ണം െച�വ��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ജി.എസ്.ടി. നട�ിലാ�ിയതിെന �ടർ�് സം�ാന�ൾ�് ഉ�ായി�� വ�മാന
ന�ം നിക��തി�� ജി.എസ്.ടി. ന�പരിഹാര കാലയളവ് നീ�ണെമ�
ആവശ�ം ജി.എസ്.ടി. കൗൺസിൽ േയാഗ�ിൽ ഉ�യി�ി�േ�ാ; ആയതിേനാട്
േക� സർ�ാരിെ� �തികരണം എ�ായി��െവ�് വ��മാ�േമാ?

ക�വ�ി വ�വസായ �ന��ാരണ�ിനായി �േത�ക പ�തി

*346 �ീ എം നൗഷാദ് 
�ീ എം എസ് അ�ൺ �മാർ
�ീ ജി �ീഫൻ
�ീമതി െദലീമ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� നിയമം, വ�വസായം, കയർ വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ക�വ�ി വ�വസായ േമഖലയിെല ���ൾ പഠി��തിന്
വിദഗ്ധ സമിതിെയ നിേയാഗി�ി��േവാ; ��ത സമിതി റിേ�ാർ�്
സമർ�ി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ക�വ�ി വ�വസായ �ന��ാരണ�ിനായി �േത�ക പ�തി
ആവി�രി�ി�േ�ാ; ഇതിനായി �ക അ�വദി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) സ�കാര� േമഖലയിെല െച��ം ഇട�ര�മായ ക�വ�ി ഫാ�റി �ണി�ക�െട
�ന��ാരണ�ിനായി �ക അ�വദി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

ജി.എസ്.ടി. ന�പരിഹാര�ാലയളവ് നീ�ണെമ� ആവശ�ം

*347 �ീ. െക. േ�ം�മാർ
�ീ. െക.െക. രാമച�ൻ
�ീ. പി.വി.അൻവർ
�ീ. ടി.ഐ.മ��ദനൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ധനകാര� വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ചര�് േസവന നി�തി നട�ാ�ിയതി�െട സം�ാന�ൾ�് ഉ�ായി�ളള
വ�മാന ന�ം നിക��തിനായി ന�പരിഹാര കാലയളവ് നീ��തിന്
ജി.എസ്.ടി. കൗൺസിലിൽ ഏെതാെ� സം�ാന�ൾ ആവശ�ം
ഉ�യി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ; േക� സർ�ാരിെ� അ��ല തീ�മാനം
�തീ�ി��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ജി.എസ്.ടി. ന�പരിഹാരം ലഭി��ിെ��് സം�ാന�ിന് ആേ�പം
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ഉളളതായി സം�ാന�് നി�ളള അംഗം പാർലെമ�ിൽ ഉ�യി�ി�ളള�ം
ആയതിന് േക� ധനകാര� മ�ി നൽകിയി�ളള മ�പടി�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;
എ�ിൽ വിശദമാ�േമാ?

സഹകരണ േമഖലയിെല േക� സർ�ാർ സഹകരണ �ാപന�ൾ

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

(എ) േക� സർ�ാരിെ� നിയ�ണ�ിൽ സം�ാനെ� സഹകരണ േമഖലയിൽ
ഏെത�ി�ം സഹകരണ �ാപന�ൾ ആരംഭി��തിന് �മ�ൾ
നട��േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ; ഇത് സംബ�ി� ഏെത�ി�ം അറിയി�്
സം�ാന സർ�ാരിന് ലഭി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) േക� സർ�ാർ ഇത് സം�ാന�് നട�ാ��ത് ഏെത�ാം ഏജൻസികൾ
�േഖനയാെണ� വിവരം ലഭി�ി�േ�ാ; സം�ാനെ� സഹകരണ േമഖലെയ
സംബ�ി� എെ�ാെ� വിവര�ളാണ് േക� സർ�ാർ
ആവശ�െ��ിരി��െത�് അറിയി�ാേമാ; ഇത് സംബ�ി� എെ��ി�ം
അറിയി�് സം�ാന സർ�ാരിന് ലഭി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) േക� സർ�ാരിെ� നിയ�ണ�ി�� സഹകരണ �ാപന�ൾ
സം�ാനെ� സഹകരണ േമഖലെയ എ�െന ബാധി�െമ�് പഠനം
നട�ിയി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ ആയതിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) സഹകരണ സംഘ�ൾ�ായി േക� തല�ിൽ ഏകീ�ത േസാ�് െവയർ
ഉപേയാഗി�ണെമ�് അറിയി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ അതി�െട സം�ാനെ�
സഹകാരിക�െട വ��ി വിവര�ൾ ൈകമാ��ത് �േഖന സഹകരണ
േമഖലയി��ാകാ�� ���െള�റി�് വിശദമാ�ാേമാ?

ഐ.ജി.എസ്.ടി. ഇന�ിൽ ഉ�ായ ന�ം

*349 �ീ . മ�ളാം�ഴി അലി 
�ീ. െക. പി. എ. മജീദ്
�ീ .പി. െക. ബഷീർ 
�ീ . പി . ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ധനകാര� വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് കഴി� അ�് വർഷ�ിനിടയിൽ ഐ.ജി.എസ്.ടി. ഇന�ിൽ
ഇ�പ�ി അ�ായിരം േകാടി �പ�െട ന�ം ഉ�ായതായി കെ��ിയി�േ�ാ;
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഐ.ജി.എസ്.ടി. റിേ��കൾ ഫയൽ െച��തിൽ ���ൾ ഉ�തായി
��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ അവ പരിഹരി��തിന് എെ��ാം
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;
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(സി) ഇ�ാര�ം ജി.എസ്.ടി. കൗൺസിലിൽ ഉ�യി�വാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ;
വിശദമാ�േമാ?

ഒ� വർഷം ഒ� ല�ം സംരംഭ�ൾ പ�തി

*350 �ീ. സജീവ് േജാസഫ്
�ീ. സനീഷ് �മാർ േജാസഫ്
�ീ. ടി. െജ. വിേനാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� നിയമം, വ�വസായം, കയർ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഒ� വർഷം ഒ� ല�ം സംരംഭ�ൾ പ�തി�െട കണെ���ിനായി
�േത�ക സംഘ�െള �മതലെ���ിയി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഒ� വർഷം ഒ� ല�ം സംരംഭ�ൾ പ�തി�െട ഭാഗമായി സംരംഭം ആരംഭി�ാൻ
സർ�ാരിന് ലഭി� അേപ�ക�െട അടി�ാന�ിൽ കണെ���് നട��തിന്
പകരം �േത�ക സംഘ�െള �മതലെ���ാ��ായ സാഹചര�ം
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സം�ാന�് വ�വസായം ആരംഭി�ാൻ െക-സ�ി�് അട��� സംവിധാന�ൾ
ഉെ��ിരിെ� �േത�കമായി ഒ� േപാർ�ൽ ആരംഭി�െകാ�് വിവരേശഖരണം
നട�ാ��ായ സാഹചര�ം വിശദമാ�ാേമാ?

സഹകരണ സംരംഭകത� പ�തി

*351 �ീ. �രളി െപ�െന�ി
�ീ. പി. മ�ി��ി
�ീ. ലിേ�ാ േജാസഫ്
�ീ ജി �ീഫൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� സഹകരണ- രജിേ�ഷൻ വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�ിെ� സമ� വികസനം ത�രിതെ����തി�ം െതാഴിലവസര�ൾ
��ി��തി�ം ��ാം ��ദിന പരിപാടി�െട ഭാഗമായി സഹകരണ വ��്
നട�ാ�ാ�േ�ശി�� പ�തികൾ എെ��ാമാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഒ� ജി��് ഒ� വിള പ�തി ആവി�രി�് തരി��മി മാ�ക
�ഷിേ�ാ��ളാ�ാൻ സഹകരണ വ��ിന് പ�തി�േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ;

(സി) ഓേരാ ജി�യി�ം അഭ��വിദ�ർ�് അ�േയാജ�മായ െതാഴിലവസര�ൾ
��ി��തിന് സഹകരണ സംരംഭകത� പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ
വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

െപാ�േമഖല ബാ�ക�െട സമീപനം െമ�െ���ാ�� നടപടികൾ

*352 �ീ. െക.പി.േമാഹനൻ
�ീ േതാമസ് െക േതാമസ്
�ീ. രാമച�ൻ കട���ി
�ീ േകാ�ർ ��േമാൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ധനകാര� വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:
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(എ) സം�ാന�് െപാ�േമഖലാ ബാ�കളിൽ േലാ�കൾ അ�വദി��തി�ം
െസ�ിൽ െച��തി�ം ഉ�ാ��തായി പറയെ��� �മേ��കൾ പരിഹരി�ാൻ
എെ�ാെ� നടപടികൾ സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) േനാ�് നിേരാധനം, �ളയം, േകാവിഡ് എ�ിവ �ലം ഉ�ായി�� സാഹചര�ം
പരിഗണി�ാെത സർഫാസി ആ�് �കാര�� നടപടിക�ം സിബിൽ േ�ാർ
�റ���ൾ�െട�� നടപടിക�ം സാധാരണ�ാർെ�തിെര �േയാഗി��ത്
�ലം ജന�ൾ�്  ഉ�ാ�� ��ി��കൾ ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ആയത്
പരിഹരി�ാൻ എെ�ാെ� നടപടികൾ സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ബാ�കൾ േലാ�കൾ നൽകാൻ സ�തി�ാ�ം നിയേമാപേദശ�ിെ� േപര്
പറ�് സാധാരണ�ാർ�് േലാ�കൾ നിേഷധി��തായ പരാതികൾ
��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ആയത് പരിഹരി�ാൻ സം�ാനതല ബാേ��്
സമിതിെയ ��തൽ കാര��മമാ�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം
നൽ�േമാ?

െെവദ�തി �ാമം ഉ�ാകാതിരി�ാൻ നടപടി

*353 �ീ. പി.വി.അൻവർ
�ീ. പി. ന��മാർ
�ീ. െക. ബാ� (െന�ാറ)
�ീമതി െദലീമ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ൈവദ�തി വ��് മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േക� െെവദ�തി നിയമ �കാരം േക� സർ�ാർ ഏെത�ി�ം �േത�ക ഉ�രവ്
�റെ��വി�ി�േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) സം�ാനെ� ആവശ�കത�െട എ�പത് ശതമാനം െെവദ�തി�ം ഇറ�മതി
െച��താെണ�തിനാൽ െെവദ�തി �ാമം ഉ�ാകാതിരി�ാൻ എെ��ാം
ഇടെപടൽ നട�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) സം�ാന�് െെവദ�തി�െട ��പേയാഗം ഒഴിവാ�ി ഉപേയാഗ നിയ�ണ�ിന്
ഉേ�ശ�േ�ാ; സം�ാന�് െെവദ�തി�െട വിതരണ ന�ം ഗണ�മായി
�റ�ാനായി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

ഒ� വർഷം ഒ� ല�ം സംരംഭ�ൾ പ�തി�െട വിവരേശഖരണം

*354 �ീ . ഐ .സി .ബാല��ൻ 
�ീ . ഷാഫി പറ�ിൽ 
�ീ . സ�ി േജാസഫ് 
�ീ. എൽേദാസ് പി. ���ി�ിൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� നിയമം,
വ�വസായം, കയർ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഒ� വർഷം ഒ� ല�ം സംരംഭ�ൾ എ� പ�തി�െട ഭാഗമായി
േചർ�െ�� ഓേരാ സംരംഭ�ം നിലവിൽ �വർ�ി��താേണാ എ�്
പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട ഭാഗമായി സംരംഭകെരേയാ സംരംഭം �ട�ാൻ
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താൽപര���വെരേയാ േനരി�് സമീപി�ാെത നട�ിയ വിവരേശഖരണം
സംബ�ി� ആേ�പം ��യിൽെ��ി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ ആയതിെ�
ആധികാരികത പരിേശാധി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത പ�തി�െട ഭാഗമായി േചർ�െ���ം നിലവിൽ �വർ�ി���ം
എ�ാൽ സർ�ാർ സഹായം ലഭ�മാ�ാ��മായ സംരംഭ��െട വിവരം
േശഖരി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം നൽ�േമാ?

െക.എസ്.ഇ.ബി.�െട �വർ�ന ലാഭം

*355 േഡാ. എം.െക . �നീർ 
�ീ എൻ എ െന�ി��് 
�ീ. അ�ൽ ഹമീദ് പി
�ീ. �.എ.ല�ീഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ൈവദ�തി വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) 2021-22 വർഷെ� ഓഡി�്  �കാരം െക.എസ്.ഇ.ബി. ലാഭ�ിലാേണാ
�വർ�ി��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ലാഭ�ിലായി�ം നാല് വർഷം �ടർ�യായി ൈവദ�തി നിര�് വർ�ി�ി�ണെമ�
ആവശ�ം െറ�േല�റി ക�ീഷന് ��ിൽ സമർ�ി�ി�േ�ാ; ഓേരാ വർഷ�ം
വർ�ി�ി�ാൻ ഉേ�ശി� �ക എ� വീതമാെണ�് അറിയി�േമാ;

(സി) ഇ�െന ആവശ�െ�േട� സാഹചര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ; നിര�് വർ�നവിൽ
നി�ം പിൻമാറാൻ ആവശ�മായ നിർേദശം നൽ�േമാ എ�് അറിയി�േമാ?

സം�ാന�ിന് അർഹമായ ഐ.ജി.എസ്.ടി. വിഹിതം

*356 �ീ എം വിൻെസൻറ് 
�ീ പി സി വി�നാഥ്
�ീ. േറാജി എം. േജാൺ 
�ീമതി െക.െക.രമ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ധനകാര� വ��് മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഉപേഭാ� സം�ാനമായ േകരള�ിന് ലഭി�െമ�് �തീ�ി� ഐ.ജി.എസ്.ടി.
വിഹിതം േക� ഐ.ജി.എസ്.ടി. �ളിൽ നി�ം ലഭി�ി�േ�ാെയ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇെ��ിൽ സംേയാജിത ചര�് േസവന നി�തി�െട പരി�ാര�ൾ യഥാസമയം
നട�ിലാ�ാൻ സാധി�ാ��ം അ�ർ സം�ാന ചര�് ഇടപാ�കളിൽ
റിേ��കൾ കർ�ശമാ�ാ��മാണ് ആയതിെ� �ധാന കാരണം എ�ത്
വ�തയാേണാ;

(സി) സം�ാന�ിന് അർഹമായ സംേയാജിത ചര�് േസവന നി�തി�െട വിഹിതം
േക� ഐ.ജി.എസ്.ടി. �ളിൽ നി�ം േനടിെയ���തിന് സ�ീകരി�ാൻ
ഉേ�ശി�� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ?

�തിസ�ിയിലാ�� സഹകരണ �ാപന�െള സഹായി�ാൻ പ�തി
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*357 �ീ . �ഹ�ദ് �ഹസിൻ
�ീ പി എസ്  �പാൽ
�ീ. ഇ. ടി. ൈടസൺ മാ�ർ 
�ീ. പി. ബാലച�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� സഹകരണ- രജിേ�ഷൻ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഏെത�ി�ം സഹകരണ ബാ�് �തിസ�ി േനരി�� ഘ��ിൽ
അത് തരണം െച��തിനായി ശ�മായ ഇടെപടൽ നട�ാൻ പ�തി
ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �തിസ�ിയിലാ�� സഹകരണ സംഘ�െള സഹായി��തി�ം സർ�ാർ
ഇടെപടലി�െട മിക��താ�ി മാ��തി�ം സ�ിത നിധി �പീകരി�വാൻ
ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സഹകരണ േമഖലയിെല നിേ�പ�ം നിേ�പക�െട�ം സഹകാരിക�െട�ം
താ�ര���ം സംര�ി��തിന് നിലവി�� െഡേ�ാസി�് ഗ�ാര�ി േബാർഡിെ�
വ�വ�കളിൽ മാ�ം വ��വാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇതിനായി സഹകരണ നിയമ�ിൽ ആവശ�മായ േഭദഗതി വ��വാൻ
നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

േക� ൈവദ�തി ച�ം േഭദഗതി

*358 �ീ. വാ�ർ േസാമൻ
�ീ ഇ ച�േശഖരൻ
�ീ വി ശശി
�ീ. വി. ആർ. �നിൽ�മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ൈവദ�തി വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) മാസം േതാ�ം ൈവദ�തി നിര�്  ��ാൻ വിതരണ ക�നികൾ�്  അ�മതി നൽ��
േക� സർ�ാരിെ� ൈവദ�തി ച�ം േഭദഗതി സം�ാന��െട അധികാര�ി��
ൈകകട�ലാെണ�് ക���േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത േഭദഗതി�െട പ�ാ�ല�ിൽ ആഭ��ര ൈവദ�തി ഉ�ാദനം
വർ�ി�ിേ��തിെ� ആവശ�കത ��യിൽെ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ൈവദ�തി വിലയിെല ഏ��റ�ി�കൾ പരിഹരി��തിനായി �തിയ
സാേ�തികവിദ�കൾ, ൈഹ�ജൻ ഉ�ാദനം �തലായവയ് �� സാധ�താ
പഠന�ൾ ഊർജിതമാ�വാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ൈവദ�തി വിപണിയിെല ഏ��റ�ി�കൾ യഥാസമയം വിലയി��ി ൈവദ�തി
�റ� വിലയ് �്  ലഭ�മാ�� കരാ�കളിൽ ഏർെ��വാൻ തീ�മാനി�ി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ?

ൈവദ�തി �സരണ �ംഖല െമ�െ���ാൻ നടപടി

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

(എ) സം�ാന�് ൈവദ�തി �സരണ �ംഖല െമ�െ����തിന് സ�ീകരി�
നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവി�� ഓവർെഹഡ് ൈല�കൾ മാ�ി �ഗർഭ ൈല�കൾ �ാപി�ാൻ
പ�തി�േ�ാ; എ�ിൽ ��ത പ�തി�െട നിലവിെല �ിതി അറിയി�ാേമാ?

സഹകരണ സംഘ��െട സംരംഭകത��ിന് അെപ�് കൗൺസിൽ

*360 �ീ ഒ . ആർ. േക�
�ീമതി ശാ��മാരി െക.
�ീ ഡി െക �രളി
�ീ. െക.പി.���ദ് ��ി മാ�ർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� സഹകരണ-
രജിേ�ഷൻ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സഹകരണ വ��് �ഷി വ��മായി സഹകരി�് കാർഷികാഭി��ി��
പ�തിക�ം �ല�വർ�ിത ഉ����െട നിർ�ാണ സംരംഭ��ം
�ാവർ�ികമാ�ാൻ ഉേ�ശ��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) കാർഷിക അടി�ാന സൗകര� നിധി പ�തിയിൽ വിവിധ �ാഥമിക കാർഷിക
വാ�ാ സഹകരണ സംഘ�ൾ �േഖന ആയിര�ി ��റ് സംരംഭ�ൾ
�ട��തിന് ആവി�രി�ി�� പ�തിെയ�റി�് അറിയി�ാേമാ; സംരംഭ��െട
വിശദ പ�തിേരഖ ത�ാറായി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) അതിജീവന സാധ�ത മന�ിലാ�ി ഏെ���ാ�� സംരംഭ�ൾ സംബ�ി�്
നിർേദശം നൽ��തി�ം സംഘ�െള സംരംഭകത��ിന് േ�രി�ി��തി�ം
അെപ�് കൗൺസിൽ �പീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

േകരള നിയമസഭാ
െസ�േ�റിയ�്
തി�വന��രം,

അംഗീകരി� തീയതി: 2023 െഫ�വരി 25, ശനി
എ എം ബഷീർ ,

െ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)].


