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പതിന�ാം േകരള നിയമസഭ
അ�ാം സേ�ളനം

2022 �ൺ 28, െ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�ി

കാർഷിക വിപണിെയ ശ�ിെ���ാൻ സഹകരണ േമഖലയിെല പ�തികൾ

*31 �ീ െക ബി ഗേണഷ് �മാർ
�ീ േകാ�ർ ��േമാൻ
�ീ. െക.പി.േമാഹനൻ
�ീ മാത� ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� സഹകരണ- രജിേ�ഷൻ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ാമീണ കർഷകെര സഹായി�വാ�ം കാർഷിക വിപണി�്
പി�ണ നൽ�വാ�ം സഹകരണ േമഖലയിൽ ആവി�രി�� �തന പ�തികൾ
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തിക�െട �വർ�ന സംവിധാന�ൾ, �ാരംഭ �വർ�ന �േരാഗതി
എ�ിവ വ��മാ�േമാ?

സം�ാന�ിെ� സാ��ിക �ിതി

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

(എ) സം�ാന�ിെ� െമാ�ം കടം നാല് ല�ം േകാടിയിേല�് അ���തിനാൽ
സം�ാനം ��തരമായ സാ��ിക �തിസ�ിയിേല�് നീ�� എ�
ആേ�പം ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇ�ാര�ം ഗൗരവമായി എ��ി�േ�ാ;
വിശദമാ�േമാ;
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(ബി) കട ബാധ�തകൾ സം�ാന�ിെ� �േ�ാ�ളള �വർ�നെ� എ �കാരം
ബാധി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സം�ാന�ിെ� നിലവിെല സാ��ിക �ിതി സംബ�ി�് ധവളപ�ം
�റെ��വി�ാൻ ത�ാറാ�േമാ?

സഹകരണ ബാ�് �മേ��കൾ തടയാൻ നടപടി

*33 �ീ . ഐ .സി .ബാല��ൻ 
�ീ. അൻവർ സാദ�് 
�ീ സി ആർ മേഹഷ്
�ീ. േറാജി എം. േജാൺ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� സഹകരണ- രജിേ�ഷൻ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ക�വ�ർ ബാ�് �മേ�ടിന് േശഷ�ം സം�ാന�് സഹകരണ ബാ�ിംഗ്
േമഖലയിൽ സമാനമായ �മേ��കൾ നട��താ�� ആേ�പം
��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇതിെ� കാരണം പരിേശാധി�ി�േ�ാ എ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) തി�വന��രം ക�ല സർവീസ് സഹകരണ ബാ�് �മേ�ട്
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(സി) ��ത വിഷയ�ി�� സഹകരണ സംഘം അസി��് രജി�ാ�െട (ജനറൽ)
അേന�ഷണ റിേ�ാർ�് ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) 2022 ജ�വരി 22 -ന് അേന�ഷണ റിേ�ാർ�് സഹകരണ വ��ിന് സമർ�ിെ��ി�ം
ഭരണ സമിതിെ�തിെര നടപടിെയ��ി�ി� എ� ആേരാപണം
��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇതിെ� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ?

സഹകരണ സംഘ�ളിെല �തിസ�ി പരിഹരി�ാൻ നടപടി

*34 �ീ. െക. പി. എ. മജീദ്
�ീ എൻ എ െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� സഹകരണ-
രജിേ�ഷൻ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) നിേ�പ��െട പലിശ�ം പരിധിയിൽ ��തൽ പണം പിൻവലി�തി�ം
ആദായനി�തി അട�ണെമ�ാവശ�െ��െകാ�് േകരള ബാ�് സഹകരണ
ബാ�കൾ�് േനാ�ീസ് നൽകിയി��േവാ;

(ബി) സാ�ഹ�േ�മ െപൻഷ�ം െക.എസ്.ആർ.ടി.സി. െപൻഷ�ം വിതരണം െച��
1600-ൽ പരം സംഘ�ൾ േനരി�� �തിസ�ി എ�കാരം പരിഹരി�ാനാണ്
ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സഹകരണ സംഘ�ൾ�് �ഷറിയിൽ നി�്  േനരി�് പണം നൽ��തിേനാ
ആദായ നി�തിയായി നൽ�� �ക അധിക ഇൻെസ�ീവ് ആയി
അ�വദി��തിേനാ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

കാർബൺ ന��ൽ ഗേവണൻസ് പ�തി
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*35 �ീ. ഇ െക വിജയൻ
�ീ ഇ ച�േശഖരൻ
�ീ പി എസ്  �പാൽ
�ീ. ഇ. ടി. ൈടസൺ മാ�ർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ൈവദ�തി വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് കാർബൺ ന��ൽ ഗേവണൻസ് പ�തി�െട ഭാഗമായി എെ��ാം
പരിപാടികളാണ് പരിഗണനയി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) കാർബൺ രഹിത ൈവദ�േതാ�ാദനം േ�ാ�ാഹി�ി�ാൻ സ�ീകരി�ി��
നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സൗേരാർ��ിെ� ഉപേയാഗം വ�ാപകമാ��തിന് നടപടികൾ
സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ജനകീയ ഹരിത ഊർ� മിഷൻ പ�തിയി�െട സൗേരാർ� ഉ�ാദനം
വർ�ി�ി�വാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

ജി.എസ്.ടി. വ�മാന�ിെല �റവ് 

*36 �ീ വി േജായി
�ീ. ടി. പി .രാമ��ൻ
�ീ. ടി.ഐ.മ��ദനൻ
�ീ. േസവ�ർ ചി�ില�ി�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ധനകാര� വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േക� നി�തികളിൽ നി�് സം�ാന�ിന് ലഭിേ�� വിഹിതം ഗണ�മായി
�റ��തായി സി.&എ.ജി. �െട പരാമർശം വ�ി��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;
ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ� േശഷം േക� നി�തി വിഹിത�ിൽ
വ�ി�� �റവ് സംബ�ി�് വിശദാംശം നൽകാേമാ;

(ബി) അശാ�ീയമായി ജി.എസ്.ടി. നട�ിലാ�ിയതി�െട നി�തി വ�മാനം �റ��
സാഹചര��ിൽ േക�ം സം�ാന�ൾ�ായി നട�ാ�ിയ ജി.എസ്.ടി.
ന�പരിഹാരം �ട��തിനായി സം�ാനം നട�ിയി�� ഇടെപട�കൾ
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�ര�ിൽ നി�തി വ�മാന�ിൽ ഗണ�മായ �റ��ായതിനാൽ വികസന
�വർ�ന�ൾ�ായി സം�ാന�ിെ� പരിധി��ിൽ നി�െകാ�്
കടെമ���തിെന സംബ�ി�് ചിലർ അവാ�വമായ �ചരണ�ൾ
നട�ിയി��ത്  ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇതിെല വ�ത എ�ാെണ�്
വിശദമാ�േമാ?

േവൾഡ് ഇ�േണാമിക് േഫാറം േകാൺഫറൻസ്

*37 �ീ. േറാജി എം. േജാൺ 
�ീ. അൻവർ സാദ�് 
�ീ . ഐ .സി .ബാല��ൻ 
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�ീ സി ആർ മേഹഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� നിയമം, വ�വസായം, കയർ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സ�ി�് സർല�ിെല ദാേവാസിൽ നട� േവൾഡ് ഇ�േണാമിക് േഫാറം
േകാൺഫറൻസിൽ േകരളം പെ���ാ�തിെ� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ര�് വർഷെ� ഇടേവള�് േശഷം നട� ആേഗാള ഇവ�ിൽ കർണാടക, മഹാരാ�,
െതല�ാന, ആ�ാ�േദശ് �ട�ിയ സം�ാന�ൾ െതാ��ി അ�ായിര�ി
എ�റ് േകാടി �പ�െട നിേ�പം ആകർഷി��തിൽ വിജയി� എ�ത്
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(സി) േകരളം ഉ�േനാ�� �ധാന േമഖലകളായ ൈലഫ് സയൻസ്, ഫാർമസ��ി�ൽ
�ട�ിയ �ധാന േമഖലകളിൽ െതല�ാന അട��� സം�ാന�ൾ�്
നിേ�പം ആകർഷി�ാൻ കഴി�തിനാൽ സം�ാന�ിന് ��ത
േകാൺഫറൻസിൽ പെ���ാ���ലം ഒ� �വർണാവസരം ന�മായി എ�
ആേ�പം ��യിൽെ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

കിഫ്ബി വാ�കൾ

*38 �ീ . ഷാഫി പറ�ിൽ 
�ീ. തി�വ�ർ രാധാ��ൻ 
�ീ. എ . പി . അനിൽ �മാർ 
�ീ പി സി വി�നാഥ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ധനകാര� വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കിഫ്ബി�െട വാ�ാ തിരി�ടവിനായി ഉപേയാഗെ���� േമാേ�ാർ വാഹന
നി�തിയിന�ിെല പ�തി �ക�ം െപേ�ാൾ െസ�ം സം�ാന�ിെ� നി�തി
വ�മാന�ിെ� ഭാഗമാേണാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന�ിെ� വ�മാന�ിൽ നി�ം തിരി�ടവ് നട�� കിഫ്ബി വാ�കൾ
സം�ാന�ിെ� കട�ിെ� ഭാഗമ� എ�് വിലയി��വാൻ സാധി�േമാ;
എ�ിൽ ഏത് മാനദ��കാരമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) കിഫ്ബി വാ�കൾ സംബ�ി�് സി.ആൻഡ് എ.ജി. നട�ിയ പരാമർശം
ശരിവ�� രീതിയിൽ ��ത വാ�കൾ െപാ�കട�ിെ� ഭാഗമാണ് എ�് േക�
ധനകാര� ക�ീഷൻ വ��മാ�ിയിരി��തിനാൽ ബജ�ിന് �റ�നി�ം
വാ�െയ��� നയ�ിൽ �നർവിചി�നം നട�ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാെയ�്
വ��മാ�േമാ?

ൈവദ�തി േബാർഡിെ� ബജ�ിെല കണ�കൾ

*39 േഡാ. എം.െക . �നീർ 
�ീ എൻ എ െന�ി��് 
�ീ. �.എ.ല�ീഫ്
�ീ എ െക എം അഷ്റഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ൈവദ�തി വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ൈവദ�തി േബാർഡ് ൈവദ�തി നിര�് വർ�നവിനായി റ�േല�റി ക�ീഷന്
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സമർ�ി� കണ�ി�ം േബാർഡിെ� ബജ�ി�ം െപാ�� േ��കൾ ഉളളതായി
കെ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) നിര�കൾ വർ�ി�ി�ാെത വ�മാനം െപ��ി� കാ�ി 2022-23 വർഷം 496
േകാടി �പ ലാഭം ഉ�ാ�െമ�് ബജ�ിൽ �ചി�ി�ി�േ�ാ;

(സി) വ�മാനം െപ��ി�് കാണി�തായി പറയെ��� സാഹചര�ം സർ�ാർ
പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ?

സഹകരണ രംഗെ� േന��ൾ

*40 �ീ. പി.വി.അൻവർ
�ീ എ. സി. െമായ് തീൻ 
�ീമതി ശാ��മാരി െക.
�ീമതി െദലീമ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� സഹകരണ- രജിേ�ഷൻ വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിെല�ിയതിന് േശഷം സഹകരണ രംഗ�് ൈകവരി�
േന��ൾ വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) േകാവിഡ് ��ി� �തിസ�ി േനരി��തിൽ സഹകരണ േമഖല നട�ിയ
ഇടെപടൽ വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േ�ഡ് പലിശ�ാെര ഒഴിവാ�ാൻ ��ംബ�ീ �േഖന സഹകരണ വ��് നട�ിയ
ഇടെപടൽ ഫലം ൈകവരി�ി�േ�ാ;

(ഡി) സർ�ാർ നയ�ൾ���തമായി സഹകരണ േമഖലയിൽ ��തായി എ�
െതാഴിലവസര�ൾ ��ി�ാൻ കഴി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ?

സഹകരണ ബാ�് �മേ��കൾ തടയാൻ നടപടി

*41 േഡാ. മാത� �ഴൽനാടൻ
�ീ. സജീവ് േജാസഫ്
�ീ. തി�വ�ർ രാധാ��ൻ 
�ീ. എൽേദാസ് പി. ���ി�ിൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� സഹകരണ-
രജിേ�ഷൻ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഇരി�ാല�ട ക�വ�ർ സർ�ീസ് സഹകരണ ബാ�ിൽ �മേ�ട് നട�തിന്
േശഷം സം�ാന�് സഹകരണ ബാ�കളിെല �മേ��കൾ കെ��ാൻ
സ�ീകരി� നടപടിക�െട വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ക�വ�ർ സർ�ീസ് സഹകരണ ബാ�ിൽ വൻ �ക�െട �മേ�ട് നട�
സംഭവ�ിൽ എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�െത�് വിശദമാ�ാേമാ; ഇ�
സംബ�ി�് അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ; അേന�ഷണ�ിെല കെ���കൾ
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ക�വ�ർ സർ�ീസ് സഹകരണ ബാ�ിൽ നട�തിന് സമാനമായ �മേ��കൾ
മ� സഹകരണ ബാ�കളിൽ നട��േ�ാ എ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ഡി) കാരാ�ഴ, �മാരന�ർ, ക�ല എ�ീ സഹകരണ ബാ�കളിൽ സമാനമായ
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�മേ��കൾ നട�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇത്
ആവർ�ി�ാതിരി�ാൻ നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ?

വ�വസായ സൗ�ദാ�രീ�ം െമ�െ���ാൻ നടപടി

*42 �ീ. ��േ�ാളി െമാ�ീൻ
�ീ .പി. െക. ബഷീർ 
�ീ . മ�ളാം�ഴി അലി 
�ീ. അ�ൽ ഹമീദ് പി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� നിയമം, വ�വസായം,
കയർ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് വ�വസായ സൗ�ദാ�രീ�ം െമ�െ����തിനായി നിലവി�ളള
നിയമ��ം ച���ം പരി�രി�ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ എെ��ാം മാ��ൾ വ��വാനാണ് ഉേ�ശി��െത�ം ഇത്
സംബ�ി�് എെ��ി�ം പഠന�ൾ നട�ിയി�േ�ാെയ�ം വിശദമാ�േമാ?

ഊ   ർ� േമഖലയിെല മികവ്

*43 �ീ. എ. രാജ
�ീ ഒ . ആർ. േക�
�ീ എം നൗഷാദ് 
�ീ. ലിേ�ാ േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ൈവദ�തി വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) നിതി ആേയാഗ് റിേ�ാർ�് �കാരം ഊ   ർ� േമഖലയിെല മികവിന്
സം�ാന�ിന് എ�ാമെ� �ാനമായി�� എ�ം ലഭി� േ�ാർ
എ�യാെണ�ം അറിയി�ാേമാ ;

(ബി) ഉ�ാദന�ിൽ പി�ിലാെണ�ി�ം ഏ��ം �റ� നിര�ിൽ ഇടതടവി�ാെത
ൈവദ�തി എ�ി��തിൽ ൈവദ�തി േബാർഡിന് േന�ം
ൈകവരി�ാനായി�േ�ാ;

(സി) ��തി �ര��ൾ ആഘാതം ��ി�ി�ം ൈവദ�തി േബാർഡിന് സാ��ിക
��ിരത േനടാനായി�േ�ാ;

(ഡി) ൈവദ�തി േബാർഡ് നൽ�� േസവന�ൾ ഉപേഭാ� സൗ�ദമാ��തിന്
സ�ീകരി� നടപടികൾ എെ��ാെമ�് അറിയി�ാേമാ?

തനത് നി�തി വ�മാനം വർ�ി�ി�ാൻ നടപടി

*44 �ീ കടകംപ�ി �േര�ൻ
�ീ. പി. ന��മാർ
�ീ. േതാ��ിൽ രവീ�ൻ
�ീ. െക.എൻ. ഉ�ി��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ധനകാര� വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േക� സർ�ാരിെ� വിേവചനപരമായ നടപടികെള�ം നയ�െള�ം അതിജീവി�് 
വികസിത രാജ��ൾെ�ാ�െമ�ാൻ ഉത�� രീതിയി�� വികസന ത��ിൽ
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ഊ�ിയാേണാ പതിനാലാം പ�വ�ര പ�തി�് �പം നൽകിയിരി��െത�്
അറിയി�ാേമാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(ബി) സം�ാന�ിെ� തനത് നി�തി വ�മാനം വർ�ി�ി��തി�ം ബജ�ിന്
�റെമ�� �ലധന നിേ�പം ഫല�ദമാ��തി�ം പരിപാടി�േ�ാ;

(സി) േക� വിഹിതം ഗണ�മായി െവ�ി�റ�� പ�ാ�ല�ിൽ വികസന
ത�രകമാ�� തര�ിൽ �വാസിക�േടത് ഉൾെ�െട�� സ�കാര� നിേ�പം
ആകർഷി�ാൻ ല��മി��േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ?

ജി.എസ്.ടി. ന�പരിഹാരം ലഭ�മാ�ാൻ നടപടി

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

(എ) സം�ാന��െട നി�തി നിർണയാധികാരം കവർ�െകാ�് അനവധാനതേയാെട
നട�ിലാ�ിയ ജി.എസ്.ടി. സം�ാന നി�തി വ�മാന�ിൽ ��ി� �തി�ല
അവ� വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) േക� സർ�ാരിെ� വികല സാ��ിക നയ�ൾ െകാ�് സാ��ിക തകർ�
േനരി�� ഘ��ിൽ േകാവി�ം േക� സർ�ാരിെ� അശാ�ീയ േലാക്ഡൗ�ം
സാ��ിക മാ���ിന് വഴിവ� സാഹചര��ിൽ ജി.എസ്.ടി. ന�പരിഹാരം
ലഭ�മാ�ാൻ േക� സർ�ാരിേനാട് ആവശ�െ��ി�േ�ാ;

(സി) വ�മാന േ�ാത�് തകർ�� േക� സർ�ാർ നടപടി സം�ാനെ� േ�മ,
വികസന �വർ�ന�െള �തിസ�ിയിലാ�ാൻ ഇട�േ�ാ എ�്
വ��മാ�േമാ?

മീ�് ദി ഇൻെവ�ർ േ�ാ�ാം

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

(എ) സം�ാന�് മീ�് ദി ഇൻെവ�ർ എ� പരിപാടി സംഘടി�ി�ി��േവാ;
വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ജി�ാടി�ാന�ിലാേണാ ��ത പരിപാടി സംഘടി�ി�ി��െത�ം ഏെത�ാം
ജി�കളിൽ സംഘടി�ി�ി��െവ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത പരിപാടി വഴി സം�ാന�് ഉ�ായ േന��ൾ വിശകലനം െച�ി�േ�ാ;
എ�ിൽ െവളിെ���േമാ;

(ഡി) ഭ�� സംസ് കരണ രംഗ�് പാർ�കൾ �ാപി�� നിർേദശം ��ത
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പ�തിയി�െട നട�ാ�േമാെയ�് അറിയി�േമാ;

(ഇ) േകരള�ിെല മലേയാര േമഖലയിൽ ഭ�� സംസ് കരണ�ി�� മിക� സാധ�ത
കണ�ിെല��് ��ത േമഖലയിൽ ഭ�� സംസ് കരണ പാർ�കൾ �ാപി�ാൻ
നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സഹകരണ േമഖലയിെല െതാഴിലവസര�ൾ

*47 �ീ ജി എസ് ജയലാൽ 
�ീമതി സി. െക. ആശ
�ീ. വി. ആർ. �നിൽ�മാർ
�ീ . �ഹ�ദ് �ഹസിൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� സഹകരണ- രജിേ�ഷൻ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� �ാഥമിക കാർഷിക വാ�ാ സഹകരണ സംഘ�ൾ, സഹകരണ
െഫഡേറഷ�കൾ, മ�് സഹകരണ സംഘ�ൾ എ�ിവയി�െട സഹകരണ
േമഖലയിൽ    െതാഴിലവസര�ൾ ��ി��തിന് നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �ാമീണ േമഖല�െട സമ� �േരാഗതി ഉറ� വ��ാൻ �ാഥമിക കാർഷിക വാ�ാ
സംഘ��െട �വർ�നം സഹായകരമാ��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സർ�ാരിെ� ��ദിന കർ� പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി സഹകരണ േമഖലയിൽ
െതാഴിലവസര�ൾ ��ി��തിന് സ�ീകരി� നടപടികൾ െവളിെ���ാേമാ;

(ഡി) സഹകരണ േമഖല�ം തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��ം േയാജി�്
െതാഴിലവസര��ൾെ�െട �ാമീണ േമഖല�െട �േരാഗതി�� �വർ�ന�ൾ
നട�ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

സഹകരണ ബാ�് �മേ��കൾ തടയാൻ നടപടി

*48 �ീ സി ആർ മേഹഷ്
�ീ. ടി.സി�ിഖ്
�ീ. േറാജി എം. േജാൺ 
�ീ . ഷാഫി പറ�ിൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� സഹകരണ- രജിേ�ഷൻ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സഹകരണ ബാ�കളിെല �മേ��കൾ ഒ��ി�ീർ�ാ�� �മ�ൾ
നട��താ�� ആേ�പം ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇതിെന
ഗൗരവേ�ാെട കാ��േ�ാ;

(ബി) സഹകരണ ബാ�കളിൽ വ�ാപകമായി നട��തായി പറയെ��� �മേ��കൾ
തടയാൻ സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) കാരാ�ഴ സഹകരണ ബാ�ിെല �മേ��മായി ബ�െ��് സഹകരണ വ��ിെ�
വിജിലൻസ് വിഭാഗ�ിന് പരാതി ലഭി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ ആയതിേ�ൽ സ�ീകരി�
നടപടി വ��മാ�ാേമാ?
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ആ�നിക വ�വസായ വികസന േ�ാ�ാഹന �വർ�ന�ൾ

*49 �ീ. െക.എം.സ�ിൻേദവ്
�ീ െക ആൻസലൻ
�ീ. െക.െക. രാമച�ൻ
�ീ. എൻ.െക. അക്ബർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� നിയമം, വ�വസായം,
കയർ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) അഭ��വിദ�രായ �വജന�ൾ�് മിക� ആ�നിക െതാഴിലവസര�ൾ
��ി�െകാ�് നവേകരള നിർ�ിതി സാധ�മാ�കെയ� ല��േ�ാെട��
ആ�നിക വ�വസായ വികസന േ�ാ�ാഹന �വർ�ന�ൾ വിശദമാ�േമാ;

(ബി) പതിനായിരം േകാടിയിലധികം �പ�െട നിേ�പം ആകർഷി�് സം�ാനെ�
വ�വസായ േമഖല�് ഊർ�ം പകരാൻ ഉേ�ശി�െകാ�� വ�വസായ ��ർ
�പീകരണ�ിെ� �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;

(സി) പരി�ിതി അ��ല�ം േസവനാധി�ിത വ�വസായ�ൾ�് �ാധാന�ം
നൽ���മായ െകാ�ി ഗി�് സി�ി �ാപി��തിനായി സ�ീകരി�ി��
നടപടികൾ അറിയി�ാേമാ?

െക-ഡിസ്ക് നട�� �വർ�ന�ൾ

*50 �ീ. േസവ�ർ ചി�ില�ി�ി
�ീ സി എ�് ���
�ീ. െക. ബാ� (െന�ാറ)
�ീമതി കാന�ിൽ ജമീല : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ധനകാര� വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ശാ�, സാേ�തികശാ� വി�ാന�ിൽ മികവ് ൈകവരി�്
ൈവദ���ം അറി�ം ഉ�ാദന�മത �ടിയ െതാഴിൽ ��ി�ായി
വിനിേയാഗി�ാൻ ല��മി�� വി�ാനാധി�ിത സ�ദ് വ�വ�
�പെ���ാൻ േവ� �വർ�നം ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) വി�ാന സ�ഹ നിർ�ിതി�ായി െക-ഡിസ്ക് നട�� �വർ�ന�ൾ
എെ��ാമാണ്;

(സി) വ�� നാല് വർഷം െകാ�് ഏഴ് ല�ം േപർ�് െതാഴിൽ നൽകാ�� പ�തി�്
വ�വസായിക�െട സംഘടന�മായി െക-ഡിസ്ക് കരാറിൽ ഏർെ��ി�േ�ാ;
ഇ�വഴി െച�ാ�േ�ശി�� കാര��ൾ എെ�ാെ�െയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ഡിജി�ൽ ഇേ�ാണമി�് േവ� അടി�ാന സൗകര� വികസന�ിനായി
നട�� �വർ�ന�ൾ എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ?

സഹകരണ േമഖലയിെല പ�തിക�ം േകാപ് മാർ�ം

*51 �ീ. െക.പി.���ദ് ��ി മാ�ർ
�ീ. പി. ടി. എ. റഹീം
�ീ. ആ�ണി േജാൺ
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�ീ ജി �ീഫൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� സഹകരണ- രജിേ�ഷൻ വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഇട�രം, െച�കിട, �� സംരംഭ�െള േ�ാ�ാഹി�ി�കെയ�
സർ�ാരിെ� �ഖ�ാപിത ല���ിന��തമായി ഈ രംഗ�് സഹകരണ േമഖല
നട�ാൻ ഉേ�ശി�� ഇടെപട�കൾ അറിയി�ാേമാ;

(ബി) കാർഷിേകാ�ാദന�ി�ം �ല�വർ�ിേതാ�� നിർ�ാണ�ി�ം ഊ�ൽ
നൽകിെ�ാ�� പ�തികൾ ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(സി) ഉ�ാദന, നിർ�ാണ �വർ�ന�ളിൽ ��ിരത െെകവരി��തിന് വിപണന
രംഗ�് ശ�മായ സാ�ിധ�ം ഉറ�ി�ാൻ േകാപ് മാർ�് എ� േപരിൽ
�ാൻഡിംഗിന് ഉേ�ശി��േ�ാ; ഓൺെെലൻ വിപണന�ിെ� സാധ�ത
പരിേശാധി��േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

സം�ാന�ിെ� കടബാധ�ത

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

(എ) േകരള�ിെ� സ�ദ് വ�വ�െയ ബാധി�� കടബാധ�തക�െട വിശദാംശ�ൾ
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�ിെ� നാളി�വെര�� െപാ�കടം എ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) എഫ്.ആർ.ബി.എം. ആ�ിെ� പരിധിയിൽ കവി� കടബാധ�ത
സം�ാന�ി��ായി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ പരിധി പാലി�ാൻ എ��ി��
നടപടികൾ എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

നി�തി പിരിവ് കാര��മമാ�ാൻ നടപടി

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

(എ) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�േശഷം നി�തി പിരിവ് കാര��മമാ��തിന്
സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സാേ�തിക വിദ��െട സഹായേ�ാെട ഈ രംഗ�് നട�ാ�ിയ നവീന
പ�തികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സം�ാന ചര�് േസവന നി�തി വ��് �നഃസംഘടി�ി�ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) വ�ാജ ബി�കൾ തട��തി�ം റിേ�ൺ സ് ��ിനി ഫല�ദമാ��തി�ം ഓഡി�്,
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എൻേഫാഴ് സ് െമ�് നടപടി എ�ിവ ശ�ിെ����തി�ം എെ��ാം നടപടികൾ
സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) േകരള�ിൽ വിൽ�� ഓേരാ വ�വി�ം ജി.എസ്.ടി. ബി�് നൽ��െ��്
ഉറ�ാ�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ജി.എസ്.ടി. കൗൺസിൽ ശിപാർശകെള സംബ�ി� ��ീം േകാടതി വിധി

*54 �ീ . എൻ . ഷം��ീൻ
�ീ. അ�ൽ ഹമീദ് പി
െ�ാഫ . ആബിദ് �ൈസൻ ത�ൾ 
�ീ എൻ എ െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ധനകാര� വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ജി.എസ്.ടി. കൗൺസിൽ ശിപാർശകൾ അംഗീകരി��തിന് േക�-സം�ാന
സർ�ാ�കൾ�് ബാധ�തയിെ��ം നി�തി നിയമ നിർ�ാണ�ിൽ േക�-
സം�ാന സർ�ാ�കൾ�് �ല� അവകാശമാെണ��� ��ീം േകാടതി വിധി
സർ�ാർ പരിേശാധി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത വിധി അ�സരി�് സം�ാന�ിെ� നി�തി വ�മാനം വർ�ി�ി��തിന്
എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാൻ ഉേ�ശി��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത വിധി�െട അടി�ാന�ിൽ സ�ീകരി�� നടപടികൾ സം�ാന�ിെ�
സാ��ിക �തിസ�ി തരണം െച�ാൻ സഹായകരമാ�െമ�് ക���േ�ാ;
വ��മാ�ാേമാ?

ൈവദ�േതാ�ാദന േമഖലയിൽ ൈകവരി� േന��ൾ

*55 �ീ. െക. ബാ� (െന�ാറ)
�ീ െക � ജനീഷ് �മാർ
�ീ. െക.എൻ. ഉ�ി��ൻ
�ീമതി � �തിഭ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ൈവദ�തി വ��് മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) �ൻ സർ�ാരിെ� കാല�് സം�ാന�് സ�ർ� ൈവദ�തീകരണ
�വർ�ന�ം വ�വസായ വാണിജ�േമഖലയി��ായ �േരാഗതി�ം �ലം
ൈവദ�േതാപേയാഗം വർ�ി�ാനിടയായി��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ൈവദ�േതാപേയാഗം വർ�ി��തിന�സരി�ം ഭാവിയിേല��
ൈവദ�താവശ��ൾ കണ�ിെല��ം സം�ാനെ� ൈവദ�തി ഉ�ാദന�ം
വിതരണ �ംഖല�ം െമ�െ����തിനായി ഈ സർ�ാർ നട�ിവ��
�വർ�ന�ൾ എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) കഴി� ഒ� വർഷം ൈവദ�േതാ�ാദന േമഖലയിൽ ൈകവരി� േന��ൾ
എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�േമാ?

നിേ�പാ�രീ�ം ��ി��തിന് സ�ീകരി� നടപടികൾ

*56 �ീ. പി.പി. ചി�ര�ൻ
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േഡാ.െക.ടി.ജലീൽ
�ീ. ലിേ�ാ േജാസഫ്
�ീ വി െക �ശാ�് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� നിയമം, വ�വസായം, കയർ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് അ�� നാല് വർഷം െകാ�് പതിനായിരം േകാടി
�പ�െടെയ�ി�ം നിേ�പം ആകർഷി�് മിക� െതാഴിലവസര�ൾ
��ി��തിനായി മിക� പ�ാ�ല സൗകര��ം ആകർഷക
നിേ�പാ�രീ��ം ��ി��തിന് സ�ീകരി� നടപടികൾ എെ��ാമാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) മീ�് ദ ഇൻെവേ��് പരിപാടി�് മിക� �തികരണം ഉളവാ�ാനായി�േ�ാ;
എ�ിൽ ഇ�ര�ിൽ ലഭി�� നിേ�പ വാ�ാന�ിെ� �ടർ നടപടികൾ
കാലവിളംബം �ടാെത ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(സി) വ�വസായ വ��ിന് കീഴി�� വിവിധ പ�തികൾ നട�ിലാ��തിൽ
കാലതാമസം ഒഴിവാ��തി�ം പ�തി�െട �േരാഗതി നിര�രം
നിരീ�ി�െകാ�് പ�തി നിർ�ഹണ�ിെ� കാര��മത വർ�ി�ി��തി�ം
സംവിധാനം ഏർെ���ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

ഒ� വർഷ�ി��ിൽ ഒ� ല�ം സംരംഭം

*57 �ീമതി െക. െക. ൈശലജ ടീ�ർ 
�ീ െക � ജനീഷ് �മാർ
�ീ. പി.പി. �േമാദ്
�ീ. െക. െജ. മാക് സി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� നിയമം, വ�വസായം, കയർ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് നാ� ല�േ�ാളം േപർ�് െതാഴിൽ നൽകാ�� തര�ിൽ ഒ�
വർഷ�ി��ിൽ ഒ� ല�ം സംരംഭ�ൾ ആരംഭി��തി�� പ�തി
�ാവർ�ികമാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) നിേ�പകെര കെ��ാ�ം അവർ�േവ� സഹായ�ൾ ലഭ�മാ��തി�ം
സ�ീകരി�ി�� നടപടികൾ അറിയി�ാേമാ; ഇതിനായി വ��മായ കർ�
പ�തി�ം മിക� നിർ�ഹണ സംവിധാന�ം ഒ��ിയി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) താ�ര��� സംരംഭ�ൾ�് കാലവിളംബം ഇ�ാെത അ�മതി ലഭി�ാ�ം
വ�വസായം ആരംഭി��തി�ം നട�ിെ�ാ�േപാ��തി�ം ആവശ�മായ
േസവന�ൾ �ത�മായി ലഭി��തി�ം ആയത് സംബ�ി�് പരാതി
ഉയ�കയാെണ�ിൽ അത് പരിഹരി��തി�ം സംവിധാനം
ഏർെ���ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

ഊർേ�ാ�ാദന�ം വിതരണ�ം

*58 �ീ. എ. �ഭാകരൻ
�ീ. എം. എം. മണി
�ീ. �രളി െപ�െന�ി
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�ീ ഐ ബി സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ൈവദ�തി വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േക�സർ�ാർ നയ�ിെ� ഫലമായി രാജ�െ� ഇതര ഭാഗ�ളിെല�ാം ഊർ�
�തിസ�ി േനരി�േ�ാൾ സം�ാന�് ഊർ� �തിസ�ി
ഉ�ാകാതിരി�ാനായി അധിക സാ��ിക ബാധ�ത ഏെ���് ൈവദ�തി വ��് 
നട�ിയ �വർ�ന�ൾ എെ��ാെമ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ആവശ��� ൈവദ�തി�െട 41 ശതമാന�ിന��് മാ�െമ സം�ാന�് ഉ�ാദനം
നട��� എ�തിനാൽ ഊർേ�ാ�ാദന േശഷി വർ�ി�ി��തിനായി
സമയബ�ിതമായ �വർ�ന�ൾ നട��േ�ാ;

(സി) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിെല�ിയതിന് േശഷം ൈകവരി�ാനായ
ഊർേ�ാ�ാദന വർ�നവ് എ�യാണ്; ഏെത�ാം പ�തികളാണ്
�ർ�ിയാ�ിയത്; ���ി നട�െകാ�ിരി�� പ�തികൾ സത�രമായി
�ർ�ീകരി�ാൻ നടപടിെയ��ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ?

േകരള ബാ�ിന് േദശീയ അവാർഡ്

*59 �ീ എം രാജേഗാപാലൻ
േഡാ �ജിത് വിജയൻപി�
�ീ. ടി.ഐ.മ��ദനൻ
�ീമതി ഒ എസ് അംബിക : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� സഹകരണ-
രജിേ�ഷൻ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകരള ബാ�ിന് സഹകരണ േമഖലയിെല �വർ�ന മികവിന് േദശീയ അവാർഡ്
േനടാൻ കഴി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഏെത�ാം �വർ�ന മികവാണ്
അവാ ർ ഡിനർഹമാ�ിയത് എ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) സം�ാനെ� ജന��െട സ�ാദ�ം െപാ�വികസന�ിനായി വഴിതിരി�
വി��തിൽ േകരള ബാ�ിന് േന�ം ൈകവരി�ാനായി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) �ാഥമിക കാർഷിക സഹകരണ സംഘ��െട�ം വാ�ാ സംഘ��െട�ം
�വർ�ന ��ിരത ഉറ�ാ��തി�ം ആ�നികീകരണ�ി�ം
ദിശാേബാധേ�ാെട�� ൈവവിധ�വൽ�രണ�ി�ം നട�� ഇടെപട�കൾ
എെ��ാമാെണ�് അറിയി�ാേമാ?

സഹകരണ േമഖലയിൽ �തിയ ഉേ�ജന പാേ�ജ്

*60 �ീ. െക.പി.േമാഹനൻ
�ീ േതാമസ് െക േതാമസ്
�ീ. രാമച�ൻ കട���ി
�ീ െക ബി ഗേണഷ് �മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� സഹകരണ-
രജിേ�ഷൻ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകാവിഡ് മഹാമാരി�െട സാഹചര��ിൽ േലാ�കൾ �ട�ിയതിെ�
ഫലമാ��ായ ജ�ി നടപടികളിൽ ��തൽ സാവകാശം അ�വദി��തിന്
നടപടി സ�ീകരി�േമാ; എ�ിൽ വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;
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(ബി) ജ�ി നടപടികൾ ഒഴിവാ�ാ�ം തിരി�ടവിന് പരമാവധി സാവകാശം
അ�വദി�ാ�ം നടപടി ഉ�ാ�േമാ;

(സി) സഹകരണ േമഖല വഴി �തിയ സാ��ിക ഉേ�ജന പാേ�ജ് നട�ാ�ാൻ
നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േകരള നിയമസഭാ
െസ�േ�റിയ�്
തി�വന��രം,

അംഗീകരി� തീയതി: 2022 �ൺ 19, ഞായർ
കവിത ഉ�ി�ാൻ,

െസ��റി ഇൻ ചാർജ്

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


