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പതിന�ാം േകരള നിയമസഭ
എ�ാം സേ�ളനം

2023 െഫ�വരി 2, വ�ാഴം

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�ി

കടെമ��ിന് േക� സർ�ാർ ഏർെ���ിയ നിയ�ണം

*31 �ീ. അ�ൽ ഹമീദ് പി
�ീ. െക. പി. എ. മജീദ്
�ീ എൻ എ െന�ി��് 
�ീ എ െക എം അഷ്റഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ധനകാര� വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�ിെ� കടെമ��ിന് േക� സർ�ാർ ഏർെ���ിയ നിയ�ണം
സം�ാന വാർഷിക പ�തിെയ എ�കാരമാണ് ബാധി�െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന�ിെ� വിവിധ പ�തികളിൽ എ� ശതമാനം ഇതിനകം
�ർ�ിയാ�ാൻ കഴി�െവ� വിവരം ലഭ�മാേണാ; എ�ിൽ െവളിെ���ാേമാ;

(സി) പ�തിക�െട �ർ�ീകരണ�ിന് �ക എ�കാരം കെ��ാെമ�ാണ്
�തീ�ി��െത�് വിശദമാ�േമാ?

സഹകരണ േമഖലെയ ശ�ിെ���ാൻ നടപടി

*32 �ീ. 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) സം�ാന�് സഹകരണ ബാ�കെള�ം മ�് സഹകരണ ��ാന�െള�ം
��തൽ ജേനാപകാര�ദമാ�ി തീർ��തിന് എെ��ാം �തിയ നടപടികളാണ്
സ�ീകരി��െത�് വ��മാ�േമാ;
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(ബി) ഒ�െ�� �ല�ളിൽ സഹകരണ േമഖല�് എതിെര ഉ�ാ�� ആേ�പ�ൾ
��ത േമഖല�് ആെക േദാഷം വ���തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ
ഇത് തടയാൻ ശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

സം�ാന�ിെ� െപാ� കടം

*33 �ീ. എം. എം. മണി
�ീ എം രാജേഗാപാലൻ
�ീ. എ. �ഭാകരൻ
�ീ. േതാ��ിൽ രവീ�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ധനകാര� വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�ിെ� െപാ�കടം സംബ�ി�് ചില േക��ൾ െത�ായ വിവര�ൾ
�ചരി�ി��തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഈ സാഹചര��ിൽ
കഴി� സർ�ാരിെ� കാലം �തൽ സം�ാന�ിെ� െപാ�കട�ിെല ശരാശരി
വർ�നവ് �തിശീർഷ വ�മാന വളർ��മായി താരതമ�െ���ി അറിയി�ാേമാ;

(ബി) 2006-ൽ െപാ�കടം ജി.എസ്.ടി.�െട എ� ശതമാനമായി��െവ�ം 2021-ൽ
എ�യായി��െവ�ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) അനാവശ� െചല�കൾ ഒഴിവാ�ിെ�ാ�് െപാ� െചലവ് വർ�ി�ി��ത് സ�ദ്
വ�വ�െയ ചലനാ�കമാ�െമ�തിനാൽ അ�ര�ി�� വികസന ത��ൾ
ആവി�രി�ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

സഹകരണ ��ാന�ിെ� ശാ�ീകരണം

*34 �ീ. എ. രാജ
�ീ. െക.എൻ. ഉ�ി��ൻ
�ീ. പി.വി.അൻവർ
�ീമതി െദലീമ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� സഹകരണ- രജിേ�ഷൻ വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് സഹകരണ ��ാന�ിെ� ശാ�ീകരണ�ി�െട ��ിര
വികസനം ഉറ�വ��കെയ� ല���ിന് അ��തമായി �ഷി, മാലിന�
സം�രണം, അസംഘടിത െതാഴിലാളി േമഖല�െട ശാ�ീകരണം, ആേരാഗ�
പരിര� �ട�ിയ വിവിധ േമഖലകളിലായി �േത�കം പ�തി �പീകരി�ാൻ
ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) അഭ��വിദ�ർ�് അ�േയാജ�മായ െതാഴിലവസര�ൾ സഹകരണ സംഘ��െട
ഇടെപടലി�െട ��ി��തിന് പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) കാർഷിക രംഗ�് സാേ�തികവിദ�ാധി�ിത �ഷി േ�ാ�ാഹി�ി��തിന്
സഹകരണ േമഖലയിൽ നിലവിൽ പ�തിക�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

എ�ാ പ�ായ�കളി�ം േകാ-ഓ�് മാർ�കൾ

*35 �ീ. വാ�ർ േസാമൻ
�ീ വി ശശി
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�ീ. പി. ബാലച�ൻ
�ീ. സി.സി. ���ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� സഹകരണ- രജിേ�ഷൻ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകരള�ിെ� തനത് ഉ���ൾ�് സഹകരണ വ��വഴി വിേദശ വിപണി
കെ��ാൻ പ�തി ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിെ� ഭാഗമായി സഹകരണ വ��ിെ� േനരി�� നിയ�ണ�ിൽ രാജ�െ�
ആദ� കയ�മതി േക�ം െകാ�ിയിൽ ആരംഭി�വാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) തനത് ഉ����െട വിപണനം േ�ാ�ാഹി�ി��തിെ� ഭാഗമായി നിലവിെല
േകാ-ഓ�് മാർ�കൾ എ�ാ പ�ായ�കളിേല�ം വ�ാപി�ി�വാൻ
ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) മ�് സം�ാന�ളിേല�് േകരള�ിെ� തനത് ഉ���െള�ി��തി�ം 
കാർഷിക ഉ���െള �ല�വർ�ിത ഉ���ളാ��തി��� പ�തി സഹകരണ
സംഘ�ളി�െട നട�ാ�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

േക� സർ�ാരിെ� െെവദ�തി ച�ം േഭദഗതി

*36 �ീ. െക.എൻ. ഉ�ി��ൻ
�ീ എ. സി. െമായ് തീൻ 
�ീ ഐ ബി സതീഷ്
�ീ. എ�്. സലാം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ൈവദ�തി വ��് മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േക� സർ�ാർ വി�ാപന �കാരം െെവദ�തി വാ�ൽ, �സരണ നിര�്,
ഇ�ന നിര�് �ട�ിയ ഇന�ളിൽ അധിക െചലവ് ഉപേഭാ��ളിൽ നി�ം
ഈടാ�ക എ� ല��േ�ാെട എ�ാ മാസ�ം െെവദ�തി നിര�് ��ാൻ വിതരണ
ക�നികെള അ�വദി�� ച�ം േഭദഗതി ജന�െള ഏെത�ാം വിധ�ിൽ
ബാധി�ാനിട�െ��് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇ�ന വില നിർ�യാധികാരം എ� ക�നികൾ�് ന�ിയതിന് സമാനമായ
നടപടിയാണ് ��ത െെവദ�തി ച��ി� േഭദഗതിയി�െട ല��മി��െത�
ആേ�പം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(സി) സം�ാനെ� ഗാർഹിക ഉപേഭാ�ാ�െള�ം വ�വസായ സംരംഭ�െള�ം ��ത
േഭദഗതി ഏെത�ാം തര�ിലാണ് ബാധി�കെയ�് വിലയി��ിയി�േ�ാ;
എ�ിൽ വിശദമാ�ാേമാ?

��തൽ ൈവദ�തി ചാർജിംഗ് േ�ഷ�കൾ

*37 �ീമതി സി. െക. ആശ
�ീ ജി എസ് ജയലാൽ 
�ീ . �ഹ�ദ് �ഹസിൻ
�ീ. വി. ആർ. �നിൽ�മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ൈവദ�തി വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:
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(എ) രാജ��് ഏ��ം ��തൽ ൈവദ�തി ചാർജിംഗ് േ�ഷ�കൾ ഉ�
സം�ാന�ളിെലാ�് എ� നിലയിൽ ഈ രംഗെ� �വർ�ന�ൾ
വി�ലീകരി�വാൻ സം�ാന�് എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇല�ിക് വാഹന�ൾ �ടിവ�� സാഹചര��ിൽ അവ ചാർജ് െച��തി��
സൗകര��ൾ ലഭി�ക എ�ത് ഉപേഭാ�ാവിെ� അവകാശമായി കാ��
തര�ി�� നിയമ നിർ�ാണം പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഉയർ� ജനസംഖ��ം �വി�തി��� മ�ല�ളിൽ ��തൽ ചാർജിംഗ്
േ�ഷ�കൾ അ�വദി�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ; എ�ിൽ ഒ�
പ�ായ�ിൽ ഒ� ചാർജിംഗ് േ�ഷെന�ി�ം ആരംഭി�� കാര�ം
പരിഗണി�േമാ;

(ഡി) േഹാ��കൾ, മാ�കൾ, സ�കാര� �ാപന�ൾ, സർ�ാർ അതിഥി മ�ിര�ൾ
എ�ിവയിൽ സൗേരാർ� ചാർജിംഗ് േ�ഷ�കൾ �ാപി��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാ എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

െപാ�േമഖലാ �ാപന��െട ശാ�ീകരണ�ിന് മാ�ർ �ാൻ

*38 �ീ െക ആൻസലൻ
�ീ . െക .ഡി .�േസനൻ 
�ീ. പി.വി. �ീനിജിൻ
�ീ. എം.വിജിൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� നിയമം, വ�വസായം, കയർ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െപാ�േമഖലാ �ാപന�െള ൈവവിധ�വത്�രണ�ി�െട�ം
വി�ലീകരണ�ി�െട�ം ശാ�ീകരി�ാൻ മാ�ർ �ാൻ ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;
വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവിൽ �വർ�ന ലാഭം േനടിയി�� െപാ�േമഖലാ �ാപന�ൾ
ഏെത�ാെമ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) െപാ�േമഖലാ �ാപന��െട �ന:സംഘടന�് റിയാബ് -െന േബാർഡ് േഫാർ
പ�ിക് െസ�ർ �ാൻസ് െഫാർേമഷൻ ആയി ഉയർ�ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ;
വ��മാ�േമാ;

(ഡി) െപാ�േമഖലാ �ാപന��െട കാര��മമായ �വർ�ന�ിന് ആവശ�മായ
ജീവന�ാെര നിയമി��തിന് െപാ�േമഖലാ റി��്െമ�് േബാർഡ്
�പീകരി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ?

േക��ിൽ നി�� നി�തി വിഹിത�ിൽ �റവ്

*39 �ീ ജി എസ് ജയലാൽ 
�ീ . �ഹ�ദ് �ഹസിൻ
�ീ. വി. ആർ. �നിൽ�മാർ
�ീമതി സി. െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ധനകാര� വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:
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(എ) സം�ാന�ിെ� റവന� വ�മാന�ിെ� �ധാന േ�ാത�ായ േക��ിൽ
നി�� നി�തി വിഹിത�ി�ം േക�ാവി�ത പ�തികളി�െട�� വിഭവ
ൈകമാ��ി�ം കഴി� �േറ വർഷ�ളായി സം�ാന�ിന് ലഭിേ��
വിഹിത�ിൽ �റവ് ഉ�ായി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േക� ആ��ണ ക�ീഷൻ നിലവിൽ ഉ�ായി��േ�ാൾ ലഭി� െകാ�ി��
ഒ��വണ േക�സഹായം, അധിക േക� സഹായം,സാധാരണ േക� സഹായം
എ�ിവ േക� സർ�ാർ നിർ�ലാ�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇത് സം�ാന�ിെ�
സ�ദ്ഘടനയിൽ ഉ�ാ�ിയി�� �ത�ാഘാത�ൾ വിലയി��ിയി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സം�ാന സർ�ാരിെ� കീഴിൽ �വർ�ി�� �ാപന�ൾ എ���
വാ�കൾ (ഓഫ് ബഡ്ജ�് േബാേറായിംഗ് ) സം�ാന സർ�ാരിെ�
െപാ�കട�ിൽ ഉൾെ���� േക� സർ�ാർ നിലപാടിേനാട് സം�ാന
സർ�ാരി�� വിേയാജി�് േക� സർ�ാരിെന അറിയി�ി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) സാ��ിക �തിസ�ികൾ�ിടയി�ം റവന�ക�ി �റ�െകാ�വരാൻ
നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

ൈക�റി വ�വസായ േമഖലയിെല �തിസ�ി പരിഹരി�ാൻ നടപടി

*40 �ീ. െക.െക. രാമച�ൻ
�ീ. െക. ബാ� (െന�ാറ)
�ീ ഐ ബി സതീഷ്
�ീമതി കാന�ിൽ ജമീല : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� നിയമം, വ�വസായം,
കയർ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) പ��ി�െട�ം �ലി��ം മ�് അസം�ത വ���െട�ം വൻേതാതി��
വിലവർ�ന�ം �ലിന് േക� സർ�ാർ നൽകിവ�ി�� സബ്സിഡി
നിർ�ലാ�ിയ�ം ൈക�റി വ�വസായ േമഖലയിൽ �തിസ�ി
സ ൃ�ി��െവ� പരാതി പരിഹരി�ാൻ സം�ാന സർ�ാർ എെ��ാം
ഇടെപടൽ നട��െവ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ൈക�റി ഉ����െട കേ�ാള ഏകീകരണം സംബ�ി�് നിർേദശം നൽകാൻ
നിേയാഗി� വിദ� സമിതി�െട റിേ�ാർ�് ലഭ�മായി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ൈക�റി ഉ����െട വിപണനം േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് പ�തി
ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

അ�ർ സം�ാന സഹകരണ സംഘ�ൾ

*41 �ീ. ടി. പി .രാമ��ൻ
�ീമതി � �തിഭ 
�ീ എം നൗഷാദ് 
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�ീ. െക.വി.�േമഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� സഹകരണ- രജിേ�ഷൻ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േക� സർ�ാർ ആവി�രി�� വിവിധ പ�തികൾ നട�ാ��തിന് ��് അ�ർ
സം�ാന സഹകരണ സംഘ�ൾ �പീകരി�ാൻ തീ�മാനി�തായ വാർ��െട
നിജ�ിതി പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ ഏെത�ാം േമഖലകളിലാണ് ��ത സംഘ�ൾ �പീകരി��െത�
വിശദവിവരം നൽ�േമാ; ഇത് സഹകരണ േമഖലയിൽ ��ി�ാനിട�ളള
ആഘാതം പഠന വിേധയമാ�ിയി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സഹകരണ ��ാനെ� ഏേകാപി�ി�് സം�ാന സർ�ാ�മായി േചർ�്
സാ��ിക, സാ�ഹിക വികസനം ഉറ�ാ��തിന് പ�തികൾ
ആവി�രി�ി�േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ?

ഇ-േവ ബിൽ പരിേശാധന കാര��മമാ�ാൻ നടപടി

*42 �ീ സി ആർ മേഹഷ്
േഡാ. മാത� �ഴൽനാടൻ
�ീ. സനീഷ് �മാർ േജാസഫ്
�ീ. സജീവ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ധനകാര� വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) അ�ർ സം�ാന നി�തിെവ�ി�് തട��തി�ം ഇ-േവ ബിൽ പരിേശാധന
കാര��മമാ��തി�ം സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) നി�തി െവ�ി�്  കടെ��� വാഹന�െള പിടി�ാൻ അതിർ�ികളിൽ െച�്
േപാ�കൾ�് പകരം �ാപി� ആർ�ിഫിഷ�ൽ ഇ�ലിജൻസ് ക�ാമറകൾ
കാര��മമ� എ�ത് വ�തയാേണാ;

(സി) സം�ാനെ� �ധാന അതിർ�ി െച�് േപാ�കളിൽ �ാപി�
എ.എൻ.പി.ആർ. (ആേ�ാേമ�ഡ് ന�ർ പ്േള�് റ��ിഷൻ) ക�ാമറകളിൽ നിരവധി
എ�ം നി�ലമായ കാര�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ആയത് പരിഹരി�ാൻ
അടിയ�ര നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ?

െക.എസ്.ഇ.ബി. �െട �വർ�ന ലാഭം

*43 �ീമതി � �തിഭ 
�ീ. െക.െക. രാമച�ൻ
�ീ. �രളി െപ�െന�ി
�ീ വി െക �ശാ�് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ൈവദ�തി വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) 2021-22 സാ��ിക വർഷ�ിൽ െക.എസ്.ഇ.ബി. �് ഉ�ായ �വർ�ന ലാഭം
എ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ആഭ��ര െെവദ�തി ഉ�ാദന�ിൽ നട�് സാ��ിക വർഷ�ിൽ വർ�നവ്
ഉ�ായി�േ�ാ; എ�ിൽ വർ�നവിന് സഹായകരമായ ഘടക�ൾ
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എെ��ാമായി��െവ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) 2021-22 വർഷ�ിൽ ഡാം മാേനജ്െമ�ിൽ ഉ�ായ �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ?

സംരംഭക വർഷം പ�തി

*44 �ീ സി എ�് ���
േഡാ.െക.ടി.ജലീൽ
�ീ. ടി.ഐ.മ��ദനൻ
�ീമതി ഒ എസ് അംബിക : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� നിയമം, വ�വസായം,
കയർ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് സംരംഭകത�ം ഒ� സം�ാരമായി വളർ�ി ത�രിതഗതിയി��
വ�വസായ വികസനം സാധ�മാ�കെയ� ല��േ�ാെട �ഖ�ാപി� സംരംഭക
വർഷം പ�തിയിൽ ല��മി�തി�ം ��തൽ േന�ം ൈകവരി�ാനായി�േ�ാ;
വ��മാ�േമാ;

(ബി) സംരംഭക രംഗ�് ഉ�ായി�� നേവാേ�ഷം �ായിയാ��തിന് െകാ�ിയിൽ
സംഘടി�ി� സംരംഭക മഹാസംഗമം എ�മാ�ം �േയാജന�ദമായി�െ��്
പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) കഴി� ഒ� വർഷ�ി��ിൽ വ�വസായ േമഖലയിൽ സം�ാന��ായ
നിേ�പ�ം െതാഴിൽ അവസര��ം എ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ?

സംരംഭക വർഷം പ�തി

*45 �ീ ഇ ച�േശഖരൻ
�ീ. ഇ െക വിജയൻ
�ീ. ഇ. ടി. ൈടസൺ മാ�ർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� നിയമം, വ�വസായം,
കയർ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�ിെ� വ�വസായ �േരാഗതി�് �തിയ ദിശാേബാധം ന�ാൻ കഴി��
വിധം �േ�യമായ േന��ൾ �റ� കാലയളവിൽ �ാമ�േദശ�ളിൽ ഉൾെ�െട
ൈകവരി�ാൻ സംരംഭക വർഷം പ�തി�് കഴി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന സർ�ാരിെ� ഭാഗ�നി��ായ സംരംഭക സൗ�ദ സമീപനം ��തൽ
നിേ�പകർ�് സംരംഭ�ൾ ആരംഭി�ാൻ �േചാദനമായി�േ�ാ; ഈ
പ�തിയി�െട േകരള�ിേല�് വ� നിേ�പം, ��ി�െ�� െതാഴിൽ എ�ിവ
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) വ�ാവസായിക സാഹചര�ം മാനദ�മാ�ി ഓേരാ ജി�യി�ം തേ�ശ സ�യംഭരണ
�ാപന�ളിൽ ആരംഭിേ�� സംരംഭ��െട ടാർജ�് നൽകിയി��േവാ;
നി�യി� ല��ം ൈകവരി�� കാര��ിെല �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഈ പ�തി�െട ഭാഗമായി വനിതാ സംരംഭകർ േന�ത�ം നൽ�� ഇ�പ�ി
അ�ായിര�ിലധികം സംരംഭ�ൾ �വർ�നമാരംഭി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

െപാ�േമഖലാ �ാപന��െട ൈവവിധ�വത്�രണ�ി�ം വി�ലീകരണ�ി�ം
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മാ�ർ�ാൻ

*46 �ീ പി എസ്  �പാൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� നിയമം, വ�വസായം, കയർ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െപാ�േമഖലാ �ാപന��െട ൈവവിധ�വത്�രണ�ി�ം
വി�ലീകരണ�ി�മായി പതിനായിരം േകാടി �പ�െട മാ�ർ �ാൻ
പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) വ�വസായ േമഖല�മായി സഹകരി�് െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളിൽ നി�ം
ഉയർ� നിലവാര�� ഉ���ൾ വികസി�ി�വാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) 2021-22 സാ��ിക വർഷം വ�വസായ വ��ിന് കീഴി�� �ാപന��െട
വി�വരവ് 30 ശതമാനം വർ�ി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) െപാ�േമഖലാ �ാപന�െള ശാ�ീകരി�് നിേ�പകെര ആകർഷി�വാ�ം
െതാഴിലവസര�ൾ ��ി�വാ�ം നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) െപാ�േമഖലാ വ�വസായ �ാപന��െട ഉ���ൾ�് വിപണി
വി�ലീകരി�വാൻ എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ?

�ാർ�് മീ�ർ പ�തി

*47 �ീ. അൻവർ സാദ�് 
�ീ പി സി വി�നാഥ്
�ീ . ഷാഫി പറ�ിൽ 
�ീ . ഐ .സി .ബാല��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ൈവദ�തി വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ാർ�് മീ�ർ വ�ാപന കരാർ സ�കാര� ക�നിെയ ഏ�ി�ാൻ
തീ�മാനി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) പ�തിെ�ലവ് സ�കാര� കരാ�കാർ വഹി�ക�ം നി�ിത കാലയളവിേല�്
�തിമാസ വാടക ഈടാ�ി പരിപാലനം നിർവഹി�ക�ം െച�� േടാ��്
മാ�കയിൽ �ാർ�് മീ�ർ പ�തി നട�ാ�ാനാേണാ െക.എസ്.ഇ.ബി.
തീ�മാനി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സർ�ാരിെ� ഈ നടപടി ൈവദ�തി േമഖല�െട സ�കാര�വത്�രണം
ല��മി�ാെണ� ആേരാപണം ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇത് 
ഗൗരവേ�ാെട കാ��േ�ാ;

(ഡി) സം�ാനെ� �ാർ�് മീ�ർ വ�ാപനം െക.എസ്.ഇ.ബി. േനരി�് ഏെ���്
നട�ണെമ�ം സ�കാര� ക�നികെള ഏ�ി�� േടാ��് രീതി
ഒഴിവാ�ണെമ��� ആവശ�ം പരിഗണി�േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

സം�ാന�ിെ� കടബാധ�ത

*48 �ീ . സ�ി േജാസഫ് 
�ീ. തി�വ�ർ രാധാ��ൻ 
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�ീ. െക. ബാ� (��ണി�റ)
�ീ. എ . പി . അനിൽ �മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ധനകാര� വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�ിെ� െമാ�ം കടം ചരി��ിെല ഏ��ം അപകടകരമായ
അവ�യിലാണ് എ�് റിസർവ് ബാ�് ഓഫ് ഇ�� �റ�ിറ�ിയ േ��്
ഫിനാൻസസ്: എ �ഡി ഓഫ് ബഡ്ജ�്സ് ഓഫ് 2022-23 എ� പഠന�ിൽ
�ചി�ി�ി��തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇത്  ഗൗരവേ�ാെട
കാ��േ�ാ;

(ബി) സാ��ിക അ�ട�ം െകാ�വരാൻ സർ�ാർ നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ എ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) കട ബാധ�തകൾ സം�ാന�ിെ� �േ�ാ�ളള �വർ�നെ� എ �കാരം
ബാധി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;

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

�ാർ�് മീ�ർ പ�തി

*49 �ീ. െക. േ�ം�മാർ
�ീ. �രളി െപ�െന�ി
�ീ ജി �ീഫൻ
േഡാ �ജിത് വിജയൻപി� : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ൈവദ�തി വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) വിതരണ േമഖല നവീകരണ പ�തി (ആർ.ഡി.എസ്.എസ്.) �െട ഭാഗമായി �ാർ�്
മീ�ർ �ാപി�ണെമ�് േക� സർ�ാർ നിർേദശം നൽകിയി�േ�ാെയ�ം
പ�തി�െട െചലെവ�െയ�ം േക� സർ�ാർ വിഹിതെമ�െയ�ം
അറിയി�ാേമാ; പ�തി�െട േന���ം േകാ���ം വിലയി��ിയി�േ�ാ;
വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) �ാർ�് മീ�ർ �ാപി�ാൻ േടാെ��് രീതി അവലംബി�ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ;
േടാെ��് മാ�കെയ�റി�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) �ാർ�് മീ�ർ �ാപി��തിെ� അധിക െചലവ് ഉപേഭാ�ാ�ൾ വഹിേ��ി
വ�െമ�് ക���േ�ാ; എ�ിൽ ഉപേഭാ� താ�ര�ം കണ�ിെല��് ബദൽ
നിർേദശ�ൾ പരിഗണി�േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

ധവളപ�ം �റ�ിറ�ാൻ നടപടി

*50 േഡാ. എം.െക . �നീർ 
�ീ . മ�ളാം�ഴി അലി 
�ീ . പി . ഉൈബ�� 
�ീ . ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ധനകാര� വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:
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(എ) സം�ാനം ��മായ സാ��ിക �തിസ�ി േനരി��തിനാൽ നിലവിെല
ധന�ിതി സംബ�ി�്  ധവളപ�ം �റ�ിറ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) സാ��ിക �തിസ�ി �ലം സാ�ഹ� �ര�ാ െപൻഷൻ ഉൾെ�െട�� േ�മ
െപൻഷ�കൾ വിതരണം െച��ത് �ട�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) സാ��ിക �തിസ�ി�െട പ�ാ�ല�ിൽ സം�ാന�ിെ� കടെമ��്
പരിധി ഉയർ�ണെമ�് േക� സർ�ാരിേനാട് ആവശ�െ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ
ഇ�ാര��ിൽ േക� നിലപാട് സം�ാനെ� അറിയി�ി�േ�ാെയ�്
വ��മാ�േമാ?

േക� ൈവദ�തി ച�ം േഭദഗതി �ല��ാ�� ആശ�കൾ പരിഹരി�ാൻ നടപടി

*51 �ീ. പി. ന��മാർ
�ീ ഒ . ആർ. േക�
�ീ. ആ�ണി േജാൺ
�ീ എം എസ് അ�ൺ �മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ൈവദ�തി വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന സർ�ാരിെ� എതിർ�് അവഗണി�െകാ�് േക� സർ�ാർ ൈവദ�തി
ച�ം േഭദഗതി വ��ിയതിനാൽ മാസം േതാ�ം ഉ�ാ�� ൈവദ�തി വില വർ�ന
സം�ാനെ� ഉപേഭാ�ാ�െള എ�െന ബാധി�െമ�് വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ച�ം �ാബല��ിലാ��േതാെട 2003-െല േക� ൈവദ�തി നിയമ �കാരം
�പീകരി�ി�� െറ�േല�റി ക�ീഷെ� �സ�ി �ർബലെ��െമ�്
ക���േ�ാ; എ�ിൽ േക� നിയമ�ിന് തെ� വി��മായ ച�ം പിൻവലി�ാൻ
വീ�ം ആവശ�െ��േമാ;

(സി) ��ത ച��ിെ� േഭദഗതി െക.എസ്.ഇ.ബി. ലിമി�ഡിെ�
�വർ�നാധികാരെ� എ�കാരം ബാധി�െമ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ എ�്
വ��മാ�ാേമാ?

സം�ാന�ിെ� കടെമ��് പരിധി

*52 �ീ. േതാ��ിൽ രവീ�ൻ
�ീ സി എ�് ���
�ീ. എൻ.െക. അക്ബർ
േഡാ �ജിത് വിജയൻപി� : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ധനകാര� വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകാവിഡാന�ര വളർ�ാ�രടി�ം തകർ��ം മറികട��തിനായി സം�ാന
സ�ദ്ഘടനെയ േക� സാ��ികാ��ണ വിഭാഗം വിലയി��ിയി��
പ�ാ�ല�ിൽ ഈ ദിശയിേല�് സം�ാനെ� �േ�ാ�്
െകാ�വ��തിനായി ഈ സർ�ാർ നട�ിയ �വർ�ന�ൾ
വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം നൽകാേമാ;

(ബി) േകാവിഡ് മഹാമാരി സ�ദ് വ�വ�യിേലൽപി� ആഘാതം പരിഹരി�് �േ���
സർ�ാരിെ� �വർ�ന�ൾ�ാവശ�മായ അർഹതെ�� നി�തി വിഹിതം
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നിേഷധി�� േക� നിലപാട് �ലം സം�ാന�ി��ാ�� ആഘാതം
വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) വികസന �വർ�ന�ൾ�് ആവശ�മായ ഫ�് കെ���തി�ം സാ��ിക
രംഗം ചലനാ�കമാ��തി�ം സം�ാന�ിെ� കടെമ��് പരിധി 2017-ന്
��� �ിതിയിേല�് �ന:�ാപി�ണെമ�് േക�േ�ാട് ആവശ�െ��ി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ?

ഒ� വർഷം ഒ� ല�ം സംരംഭ�ൾ

*53 �ീമതി കാന�ിൽ ജമീല
�ീമതി ഒ എസ് അംബിക
�ീ. െക. െജ. മാക് സി
�ീ . െക .ഡി .�േസനൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� സഹകരണ-
രജിേ�ഷൻ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഒ� വർഷം ഒ� ല�ം സംരംഭ�ൾ പ�തി�െട ഭാഗമായി
ആരംഭി� സംരംഭ�ൾ, നിേ�പം, െതാഴിലവസരം എ�ിവ�െട വിശദാംശം
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തിയി�െട സംരംഭകരായവെര പെ���ി�െകാ�് �േത�ക നിേ�പ
സംഗമം നട��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ; ഇ�വഴി ല��മി�� കാര��ൾ
എെ��ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ; വിശദാംശം നൽകാേമാ?

സം�ാന�ിെ� സാ��ിക �ിതി

*54 �ീ. ടി.സി�ിഖ്
�ീമതി െക.െക.രമ
�ീമതി.ഉമ േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ധനകാര� വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�ിെ� െമാ�ം കടം ചരി��ിെല ഏ��ം അപകടകരമായ
അവ�യിലാെണ�് ആർ.ബി.ഐ. �റ�ിറ�ിയ േ��് ഫിനാൻസസ്, എ �ഡി
ഓഫ്  ബഡ്ജ�് സ് ഓഫ് 2022-23 എ� പഠന�ിൽ കെ��ിയതായി
��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇതിെ� അടി�ാന�ിൽ സം�ാന�ിെ�
സാ��ിക �ിതി വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത റിേ�ാർ�ിെ� അടി�ാന�ിൽ തി��ൽ നടപടികൾ സ�ീകരി�ാൻ
ആരംഭി�ി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത റിേ�ാർ�് �റ�വ�തിന് േശഷം െചലവ് ����മായി ബ�െ��്
ധനകാര� വ��് �തിയ നിർേദശ�ൾ �റെ��വി�ി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ?

സം�ാന�ിെ� സ�ദ് വ�വ�

*55 �ീ. ലിേ�ാ േജാസഫ്
�ീ. പി. മ�ി��ി
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�ീ വി െക �ശാ�് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ധനകാര� വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകാവിഡിെ� ആഘാത�ിൽ നി�ം സം�ാന സ�ദ് വ�വ�െയ മിക�
ഇടെപടലി�െട കരകയ�ിയ അവസര�ിൽ േക� സർ�ാരിെ� നീതിരഹിതമായ
നടപടികൾ സം�ാനെ� സാ��ികമായി െഞ���െവ�ത് വ�തയാേണാ;

(ബി) േക� നിലപാ��ലം നട� സാ��ിക വർഷം �തീ�ിത വ�മാന�ിൽ ഉ�ായ
�റവ് എ�യാണ്; േക� സർ�ാർ നിലപാട് �ടർ�ാൽ അ�� വർഷം
ഉ�ാകാനിട�� വ�മാന�റവ് എ�യാെണ�ാണ് കണ�ാ��ത്;

(സി) വിഭവ പരിമിതി ��ി��േതാെടാ�ം േ�മ �വർ�ന�ൾ നിയ�ി�ാൻ �ടി
�മി�� േക� സർ�ാരിെ� നടപടികൾ വികസന �വർ�ന�െള
�ർബലെ���ാതിരി�ാൻ എെ��ാം മാർ��ൾ സ�ീകരി�ാനാണ്
ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ?

െപാ�േമഖലാ �ാപന�ൾ�ായി മാ�ർ�ാൻ

*56 �ീമതി െക. െക. ൈശലജ ടീ�ർ 
�ീ. ആ�ണി േജാൺ
�ീ. പി.വി.അൻവർ
�ീമതി െദലീമ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� നിയമം, വ�വസായം, കയർ വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് െപാ�േമഖലാ �ാപന��െട ൈവവിധ�വത്�രണ�ി�ം
വി�ലീകരണ�ി�മായി മാ�ർ�ാൻ ത�ാറാ��തിന് പ�തി ആവി�രി��
കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(ബി) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�തി�േശഷം െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളിെല
�വർ�നലാഭം, വി�വരവ് എ�ിവയിൽ �േരാഗതി ഉ�ാ�ാൻ കഴി�ി�േ�ാ;
വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ?

െച�കിട, ഇട�രം, �� സംരംഭ�െള േ�ാ�ാഹി�ി�ാൻ പ�തി

*57 �ീ. െക. െജ. മാക് സി
�ീ െക � ജനീഷ് �മാർ
�ീ. േസവ�ർ ചി�ില�ി�ി
�ീ. െക.വി.�േമഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� നിയമം, വ�വസായം, കയർ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് മാനവവിഭവേശഷി�െട മിക�ം അടി�ാന സൗകര�
വികസന�ിെ� ആ��ല��ം �േയാജനെ���ിെ�ാ�് െച�കിട, ഇട�രം,
�� സംരംഭ�െള േ�ാ�ാഹി�ി�ാൻ ആവി�രി� പ�തി�് േദശീയ
അംഗീകാരം ലഭി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) സംരംഭക രംഗെ� �തി�് �ായീകരി��തി�ം ആരംഭി� സംരംഭ�ൾ
നിലനിൽ��െവ�് ഉറ�വ���തി�ം പി�ണ നൽകിവ��േ�ാ;
വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;
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(സി) േകരള �ാൻഡ് �പീകരി�് ഉ����െട �ണനിലവാര�ിൽ വിശ�ാസ�ത
ആർ�ി�് �ായിയായ വിപണി ഉറ�ാ��തിന് പ�തി�േ�ാ;
വ��മാ�േമാ?

ൈവദ�േതാ�ാദനം വർ�ി�ി��തി�� പ�തി

*58 �ീ എൻ എ െന�ി��് 
േഡാ. എം.െക . �നീർ 
�ീ .പി. െക. ബഷീർ 
�ീ . മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ൈവദ�തി വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ൈവദ�തി േബാർഡിെ� ഡാ�കളിൽ നി�ം �റ��� െവ�ം വീ�ം പ�് െച�്
ൈവദ�േതാ�ാദനം വർ�ി�ി��തി�� പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ ഈ പ�തി നട�ി�് ഏത് �ാപനെ� ഏൽ�ി�ാനാണ്
ഉേ�ശി��ത്;

(സി) പ�തി�് േക� സഹായം ലഭ�മാേണാ; എ�ിൽ വിശദാംശം നൽ�േമാ?

ജി.എസ്.ടി. ബാ�് എൻഡ്  േസാ�് െവയർ

*59 േഡാ. മാത� �ഴൽനാടൻ
�ീ പി സി വി�നാഥ്
�ീ. എ . പി . അനിൽ �മാർ 
�ീ . ഐ .സി .ബാല��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ധനകാര� വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) രാജ��് ജി.എസ്.ടി. നട�ിലാ�ിയേ�ാൾ അതിെനാ�ം ജി.എസ്.ടി. േപാർ�ലിൽ
നി�്  സം�ാന�ിനാവശ�മായ വിവര�ൾ േശഖരി�ാൻ കഴി�� ബാ�്
എൻഡ് േസാ�് െവയർ വാ�ാൻ ആദ�ഘ��ിൽ േകരളം ത�ാറായി��ി�
എ�ത് വ�തയാേണാ; എ�ിൽ വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത േസാ�് െവയർ വാ�ാൻ ആദ�ഘ��ിൽ സം�ാനം ത�ാറാകാ�തിെ�
കാരണ�ൾ വിശദമാ�ാേമാ; ഇതിന് ബദലായി സം�ാനം സ�ീകരി� നടപടികൾ
എെ�ാെ�യായി�� എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത നടപടി �ലം സം�ാന�ിന് ഐ.ജി.എസ്.ടി. ഇന�ിൽ ന�ം
സംഭവി�തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) േക�ം ത�ാറാ�ിയ േസാ�് െവയർ വാ�ാൻ തീ�മാനി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ
കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) �തിയ േസാ�് െവയർ സംവിധാന�ിേല�� മാ�ം െക�ി�ിട�� നി�തി
നിർ�യ േക�കൾ തീർ�ാ��തിെന എ�കാരം ബാധി�ാനിട�െ��്
പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

ജി.എസ്.ടി. വ��ിെ� �നഃസംഘടന
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*60 �ീ എം വിൻെസൻറ് 
�ീ. േറാജി എം. േജാൺ 
�ീ. എൽേദാസ് പി. ���ി�ിൽ
�ീ. ടി. െജ. വിേനാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ധനകാര� വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ജി.എസ്.ടി. വ��് �നഃസംഘടി�ി�ാൻ സം�ാന സർ�ാർ
തീ�മാനി�ി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ജി.എസ്.ടി. നട�ിലാ�ിയേ�ാൾ �ൻകാല�ളിൽ നിലനി�ി�� നി�തി
സംവിധാന�ളിൽ കാേലാചിതമായ മാ��ൾ വ��ി വ��ിെന
�നഃസംഘടി�ി�ണെമ� ആവശ�ം നട�ിലാ�ാൻ ആറ് വർഷേ�ാളം
കാലതാമസ��ായതിെ� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ജി.എസ്.ടി. �നഃസംഘടന നട�ിലാ��തി��ായ കാലതാമസം കാരണം
സം�ാന�ിന് ഭീമമായ നി�തി ന���ായി എ� ആേ�പം
��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദമാ�ാേമാ?

േകരള നിയമസഭാ
െസ�േ�റിയ�്
തി�വന��രം,

അംഗീകരി� തീയതി: 2023 ജ�വരി 25, �ധൻ
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)].


