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പതിന�ാം േകരള നിയമസഭ
എ�ാം സേ�ളനം

2023 െഫ�വരി 27, 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�ി

േകരള ബാ�ിെ� നി�ിയ ആ�ി �റ�ാൻ നടപടി

*181 �ീ. പി. ബാലച�ൻ
�ീ പി എസ്  �പാൽ
�ീ . �ഹ�ദ് �ഹസിൻ
�ീ. ഇ. ടി. ൈടസൺ മാ�ർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� സഹകരണ-
രജിേ�ഷൻ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകരള ബാ�ിെ� നി�ിയ ആ�ി �റ�െകാ�വ��തിന് ആ�ൻ �ാൻ
ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ ��ത �ാൻ കാര��മമായി നട�ിലാ�ിയതി�െട
നി�ിയ ആ�ി �റ�ാൻ കഴി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) കടെ�ണിയിൽ നി�ം െച�കിട ക�വട�ാെര ര�ി�ാനായി �ടിശിക��
വാ�ക�െട �തലിൽ ഇളവ് നൽകാൻ േകരള ബാ�് ഉേ�ശി��േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇല�ിക് വാഹന�ൾ വാ��തി�ം െച�കിട ക�വട�ാർ, ��ംബ�ീ
അംഗ�ൾ �ട�ിയവർ�് ജാമ�മി�ാെത വാ� നൽ��തി�മായി േകരള ബാ�്
െക.ബി. �വിധ പ�തി ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

�തിയ ൈവദ�ത പ�തികൾ

*182 �ീ. പി. െജ. േജാസഫ്
�ീ. േമാൻസ് േജാസഫ്
�ീ. അ�പ് േജ�ബ്  
�ീ. മാണി. സി. കാ�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ൈവദ�തി വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:
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(എ) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�േശഷം �തിയ ൈവദ�ത പ�തികൾ
ആവി�രി�് നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ അതിെ� ഫലമായി എ� െമഗാവാ�്
ൈവദ�തി അധികമായി ഉ�ാദി�ി�ാൻ സാധി�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) േക� വിഹിതമായി ��തൽ ൈവദ�തി സം�ാന�ിന് ലഭി�ാൻ
സാ��ത�േ�ാ; ഇത് േനടിെയ���തിനായി ഇ�വെര സ�ീകരി� നടപടികൾ
എെ��ാമാെണ�് െവളിെ���േമാ;

(സി) നിലവി�� ജനേറ��ക�െട േശഷി വർ�ി�ി��തി�ം അവ
ആ�നികവ�രി��തി�ം എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ഡി) േക� വിഹിതമായി ലഭി�� ൈവദ�തി േകരള�ിെല�ി��തിന് എെ��ാം
സംവിധാന�ളാ��െത�ം �സരണ, വിതരണ ന�ം തട��തിന്
സ�ീകരി�വ�� നടപടികൾ എെ�ാെ�യാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) സം�ാന�് ൈവദ�തി ചാർജ് വർ�ി�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;
വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ?

വ�വസായ എേ��കളിെല �മി ൈകമാ��ി�� പാ�ം നയം

*183 �ീ. എം.വിജിൻ
േഡാ.െക.ടി.ജലീൽ
�ീ വി േജായി
�ീ. പി. മ�ി��ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� നിയമം, വ�വസായം, കയർ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ��ിര സാ��ിക വളർ� ഉറ�ാ�കെയ� ല��േ�ാെട വ�ാവസായിക
നിേ�പ�ൾ�് അ��ല ഇടമായി സം�ാനെ� മാ�ിെയ���തിനായി
വിവിധ ഏജൻസികൾ�് കീഴി�� വ�വസായ എേ��കളിെല �മി ൈകമാ�ം
അനായാസമാ�ാൻ നടപടിെയ��ി�േ�ാ;

(ബി) വ�വസായ എേ��കളിെല �മി ൈകമാ��ി�� പാ�ം നയ�ിന് അംഗീകാരം
നൽകിയി�േ�ാ;

(സി) �മി ആവശ�െ���വർ�് ഉടൻ തെ� ലഭ�മാ��തിന് ഉേദ�ാഗ� തല�ിൽ
വീ���ാകി� എ�് ഉറ�് വ���തി�� വ�വ�കൾ ��ത നയ�ിൽ
ഉൾെ���ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ഡി) ഇ�ര�ിൽ പാ��ിെന��� �മി ഈട് െവ�ാൻ അവകാശം നൽ��േ�ാ
എ�് വ��മാ�േമാ?

സാ��ിക �തിസ�ിെയ �ടർ�് മാ�ിെവ� െചല�കൾ

*184 �ീ എ െക എം അഷ്റഫ്
�ീ. ��േ�ാളി െമാ�ീൻ
�ീ. അ�ൽ ഹമീദ് പി
�ീ. �.എ.ല�ീഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ധനകാര� വ��് മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:
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(എ) സം�ാന�് സാ��ിക �തിസ�ി ��മായതിെന �ടർ�് വിവിധ േ�മ
െപൻഷ�ക�െട വിതരണം നില�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) മരാമ�് പണികൾ െച� വകയിൽ കരാ�കാർ�് നൽകാ�� �കയിൽ �ടിശിക
വ��ിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) സർ�ാർ ജീവന�ാർ, അ��ാപകർ എ�ിവർ�� ഡി.എ., ലീവ് സറ�ർ
ആ��ല�ം എ�ിവ അ�വദി�ാ�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) �ട�ം വ�ി�� േ�മ െപൻഷ�കൾ, കരാ�കാർ�് ന�വാ�� �ടിശിക,
ജീവന�ാർ�് അർഹതെ�� ആ��ല��ൾ �തലായവ നൽ��തിന് ആെക
എ� �ക േവ�ി വ�െമ�് കണ�ാ�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം നൽ�േമാ?

ഒ� വർഷം ഒ� ല�ം സംരംഭ�ൾ

*185 �ീ . ഐ .സി .ബാല��ൻ 
�ീ. അൻവർ സാദ�് 
�ീ . ഷാഫി പറ�ിൽ 
�ീ. 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 പ�തി�െട ഭാഗമായി രജി�ർ
െച� സംരംഭ�ളിൽ നിലവിൽ �വർ�ി�� സംരംഭ�ൾ റീ-രജി�ർ െച�വ
ഉൾെ��ി�േ�ാെയ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് ഒ� വർഷ�ി��ിൽ ഒ� ല�ം സംരംഭ�ൾ ആരംഭി�െവ�ി�ം
അതിൽ നി�ം ര�് ല�േ�ാളം െതാഴിലവസര�ൾ മാ�േമ ��ി�ാൻ
സാധി�ി�� എ�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ആയതിെ� കാരണം
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത പ�തി�െട ഭാഗമായി �ട�� സംരംഭ�ൾ�് എെ�ാെ�
ആ��ല��ളാണ് നൽ��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത ആ��ല��ൾ ൈക��ിയ എം.എസ്.എം.ഇ.-ക�െട വിവരം
േശഖരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

വ�വസായ നിേ�പം ആകർഷി��തിൽ കിൻ��െട േന�ം

*186 �ീ. പി.പി. �േമാദ്
�ീ. പി.വി.അൻവർ
�ീ. േതാ��ിൽ രവീ�ൻ
�ീ. എ�്. സലാം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� നിയമം, വ�വസായം, കയർ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�േശഷം അടി�ാന സൗകര�െമാ��ി
വ�വസായ നിേ�പം ആകർഷി��തിൽ കിൻ��് ൈകവരി�ാൻ കഴി�
േന��ൾ അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇ�ാലയളവിൽ കിൻ��് ആകർഷി�ാനായ ��ഖ നിേ�പക ക�നികൾ
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ഏെത�ാമാണ്; ഇ�രം വൻകിട ക�നിക�െട സാ�ിധ�ം വ�വസായ
വികസന�ിന് �േചാദനേമ�െമ�് വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(സി) കിൻ��െട �ധാന പ�തികൾ ഏെത�ാമാണ്; വ�വസായ ഇടനാഴി�ാ��
�ലേമെ���ിെല �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ?

കിഫ് ബി �േഖന�� േ�ാജ�കൾ

*187 �ീ. ടി.സി�ിഖ്
�ീ. െക. ബാ� (��ണി�റ)
�ീ പി സി വി�നാഥ്
േഡാ. മാത� �ഴൽനാടൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ധനകാര� വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ആറ് വർഷം െകാ�് ആറായിര�ി ഇ��റ് േകാടിേയാളം
�പ�െട േ�ാജ�കൾ മാ�േമ കിഫ് ബി �േഖന �ർ�ിയാ�ി ക�ീഷൻ െച�ാൻ
സാധി�ി�� എ�ത് വ�തയാേണാ എ�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) അ�് വർഷം െകാ�് അൻപതിനായിരം േകാടി �പ�െട പ�തികൾ കിഫ് ബി
വഴി നട�ിലാ�െമ� വാ�ാനം പാലി�ാൻ സാധി�ി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ കാരണം
വിശദമാ�ാേമാ?

െച�കിട ജലൈവദ�ത പ�തികൾ

*188 �ീ. 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) െച�കിട ജലൈവദ�ത പ�തിക�െട കാര��ിൽ സം�ാനെ� സാധ�തക�ം
സം�ാന�് നട�ിവ�� �വർ�ന��ം േക��ിെ�
��യിൽെ���ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െച�കിട ജലൈവദ�ത പ�തികൾ�് �ൻകാല�ളിൽ േക� സർ�ാർ
ധനസഹായം നൽകിയി�േ�ാ; ��ത ധനസഹായം ഇേ�ാൾ നിർ�ിവ�ി�േ�ാ;
എ�ിൽ നിർ�ിവ� ധനസഹായം �ന:�ാപി�ണെമ�് സം�ാനം േക�
സർ�ാരിേനാട് ആവശ�െ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന��െട സഹകരണേ�ാെട െച�കിട ജലൈവദ�ത
പ�തികൾ നട�ിലാ�ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) കനാ�കളിെല ജല�ിെല ഒ��ിൽ നി�ം ൈഹേ�ാ ൈകന�ിക്
സാേ�തികവിദ� ഉപേയാഗി�� പ�തികൾ വിഭാവനം െച�ി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ?

കാർഷിക േമഖലയിൽ സഹകരണ ��ാന��െട ഇടെപടൽ

*189 �ീ ഒ . ആർ. േക�
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�ീ. ആ�ണി േജാൺ
�ീ . െക .ഡി .�േസനൻ 
�ീ. �രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� സഹകരണ- രജിേ�ഷൻ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് കാർഷിക േമഖലയിൽ സഹകരണ ��ാന��െട ഇടെപടൽ
��തൽ ഫല�ദമാ��തി�ം െതാഴിലവസര�ൾ ��ി��തി�ം
പ�ായ�േതാ�ം ആ�നിക സൗകര��േളാ��ടിയ സംഭരണം, വിപണനം,
�ല�വർ�ന �ട�ിയ ല���േളാെട േകാ-ഓ�േറ�ീവ് ഇനിേഷ��ീവ് ഇൻ
െടേ�ാളജി �ിവൺ അ�ികൾ�ർ എ� പ�തി നട�ിലാ�ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) ഉ����െട �ണനിലവാരം ഉറ�ാ�ി ഏകീ�ത �ാൻഡിംഗി�െട വിപണി
�ംഖല ശാ�ീകരി��തിനായി നട�ിയ �വർ�ന�ൾ എെ��ാമാെണ�്
അറിയി�േമാ;

(സി) േകാ-ഓ�് മാർ�കൾ വഴി�� വിപണനം ഓൺൈലനാ�ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ
എ�് വ��മാ�േമാ?

നി�തി നിർവഹണം കാര��മമാ�ാൻ നടപടി

*190 �ീ ജി എസ് ജയലാൽ 
�ീ. ഇ െക വിജയൻ
�ീമതി സി. െക. ആശ
�ീ. സി.സി. ���ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ധനകാര� വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് നി�തി േചാർ� �റ�ം നി�തി െവ�ി�് തട�ം നി�തി
ഒ�േ��തിെ� ആവശ�കത ജന�െള േബാധ�െ���ി�ം കാര��മമായ
നി�തി നിർവഹണം സാധ�മാ�ാ�� നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െച�് േപാ�കൾ ഇ�ാതായേതാെട അതിർ�ികളി�െട ഉ�ാകാനിട�� നി�തി
െവ�ി�് തട��തിന് ആ�നിക സംവിധാന��� സി.സി.ടി.വി. ക�ാമറ
ഉൾെ�െട�� സംവിധാന�ൾ സ�മാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) െ�ാഫഷണൽ നിലവാര�ി�� പരിശീലനം ജീവന�ാർ�് ലഭ�മാ�ി�ം
സാേ�തികവിദ��െട സാധ�തകൾ ഉപേയാഗെ���ി�ം നി�തി ഭരണം
മിക��താ�വാൻ നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

ജി.എസ്.ടി. വ�മാന േചാർ� തട��തി�� നടപടി

*191 �ീ ഐ ബി സതീഷ്
�ീമതി െക. െക. ൈശലജ ടീ�ർ 
�ീ. െക.പി.���ദ് ��ി മാ�ർ
�ീ എം എസ് അ�ൺ �മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ധനകാര� വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േക� സർ�ാരിെ� സാ��ിക അധീശത�െ� അതിജീവി�െകാ�് പ��്
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ശതമാനം എ� മിക� സാ��ിക വളർ� േകരളം െെകവരി�ി�േ�ാെയ�്
ലഭ�മായ കണ��കാരം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ജി.എസ്.ടി. നട�ിലാ�ിയ�വഴി സം�ാന�ിെ� �ധാന നി�തി
നിർണയാധികാരം എ��കള��ം ജി.എസ്.ടി. �ക�െട േനർപ�തി േക�
സർ�ാർ എ����ം മിക� സാ��ിക വളർ� െെകവരി�� അവസര�ി�ം
തദ��ത�� നി�തി വളർ��് വിഘാതമാ��േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ സാഹചര��ിൽ ജി.എസ്.ടി. വ�മാന േചാർ� ഒഴിവാ�ി നി�തി വ�മാനം
വർ�ി�ി�ാൻ ശ�മായ നടപടികൾ ഉ�ാ�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

തനത് നി�തി പിരിെ���ാൻ നടപടി

*192 �ീ. സജീവ് േജാസഫ്
�ീ. തി�വ�ർ രാധാ��ൻ 
�ീമതി െക.െക.രമ
�ീ എം വിൻെസൻറ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ധനകാര� വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കഴി� സർ�ാരിെ� കാലം �തൽ നാളി�വെര തനത് നി�തി ഇന�ിൽ മാ�ം
എ�പതിനായിരം േകാടി �പേയാളം പിരിെ���ാ�െ��ത്
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത �ക പിരിെ���ാൻ സർ�ാർ പരാജയെ��െവ� ആേ�പം
��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ കാരണ�ൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സം�ാന�ിെ� തനത് നി�തി വ�മാന �ടിശിക പിരിെ���ാൻ സ�ീകരി�
നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ?

ൈവദ�തി സർചാർജ്

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

(എ) സം�ാന�് ൈവദ�ത ഉപേഭാ�ാ�ളിൽ നി�ം സർചാർജ് �മ��തിന്
ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) അ��കാല�് ൈവദ�ത ചാർജ് വർ�ി�ി� സാഹചര��ിൽ ഉപേഭാ�ാ�െള
വീ�ം ��ി��ി��തായി പറയെ��� ചാർജ് വർ�നവിെ� കാരണം
വിശദമാ�േമാ;

(സി) �ത�മായി ൈവദ�തി �ടിശിക ഈടാ�ി ചാർജ് വർ�നവ് ഒഴിവാ�� കാര�ം
പരിേശാധി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

ൈവദ�തി ഉ�ാദനം വർ�ി�ി�ാൻ നടപടി
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*194 �ീ േകാ�ർ ��േമാൻ
�ീ േതാമസ് െക േതാമസ്
�ീ െക ബി ഗേണഷ് �മാർ
�ീ. െക.പി.േമാഹനൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ൈവദ�തി വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് വർ�ി�വ�� ഊർജ ആവശ�ം പരിഗണി�് ൈവദ�തി ഉ�ാദനം
വർ�ി�ി�ാൻ സ�ീകരി�വ�� നടപടികൾ എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) �തിയ ജലൈവദ�ത പ�തികൾ ആരംഭി��തിന് നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ;
എ�ിൽ വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

ൈവദ�തി നിര�് വർ�നവ്

*195 �ീ പി സി വി�നാഥ്
�ീ. എ . പി . അനിൽ �മാർ 
�ീ. െക. ബാ� (��ണി�റ)
�ീ . സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ൈവദ�തി വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ൈവദ�തി നിര�് വർ�ി�ി�ാൻ തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) �റ�നി�് ൈവദ�തി വാ�ിയതിന് േബാർഡിന് അധികം െചലവായ �ക
ജന�ളിൽ നി�ം തിരി�പിടി�ാനാേണാ ചാർജ് വർ�ി�ി��ത് എ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ചാർജ് വർ�നവ് ഉ�ാകാനിടയാ�ിയ സാഹചര�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) െക.എസ്.ഇ.ബി. െറ�േല�റി ക�ീഷേനാട് ആവശ�െ�� വർ�നവിെ��ം ��ത
ക�ീഷൻ അംഗീകാരം നൽകിയ വർ�നവിെ��ം വിശദാംശം നൽകാേമാ?

സഹകരണ സംഘ��െട �വർ�ന�ളിൽ �താര�ത ഉറ�് വ���തിന് നടപടി

*196 �ീ. �രളി െപ�െന�ി
�ീ ഒ . ആർ. േക�
�ീ. എം.വിജിൻ
�ീ. െക. േ�ം�മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� സഹകരണ- രജിേ�ഷൻ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് സഹകരണ സംഘ��െട �വർ�ന�ിൽ ��തൽ �താര�ത
ഉറ�് വ���തിനായി ഈ സർ�ാർ നട�� �വർ�ന��െട ഭാഗമായി
സംഘ�ളിൽ സംഭവി��തായി പറയെ��� �മേ��കളിൽ ആവശ�മായ
ഇടെപടൽ ശ�മാ��തിന് തീ�മാനെമ��ി�േ�ാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(ബി) ഇതിെ� ഭാഗമായി ജീവന�ാ�െട�ം ഭരണസമിതി അംഗ��െട�ം വാ�, ചി�ി
�ട�ി സംഘ�മായി ബ�െ�� സാ��ിക ഇടപാ�കൾ സംബ�ി� വിവര�ൾ
സഹകാരികൾ�് പരിേശാധി�വാൻ സാധി�� സംവിധാനം ഒ��േമാ;
വിശദമാ�േമാ;
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(സി) സംഘ��െട ഓഡി�് ശ�മാ��തി�ം ഓഡി�് നിരീ�ണ�ൾ �ത�മായി
വിലയി��ി തി��ൽ നടപടികൾ ഉറ�ാ��തി�ം ആവശ�മായ നിയമ
പി�ണ ഉറ�ാ�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

സം�ാന�ിെ� സാ��ിക വളർ�

*197 �ീ. ടി. പി .രാമ��ൻ
�ീ എം നൗഷാദ് 
�ീ. ടി.ഐ.മ��ദനൻ
�ീമതി ഒ എസ് അംബിക : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ധനകാര� വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േക� സർ�ാരി�ം സം�ാന സർ�ാരി�ം വ�ത�� മാനദ��ൾ
ബാധകമാ�ിെ�ാ�് സം�ാന�ിെ� കടെമ��് പരിധി �റ�ത്
സം�ാന�ിെ� സാ��ിക വളർ� മ�ീഭവി�ി�ാനിട�േ�ാ എ�്
പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) േക� സർ�ാരിെ��ം സം�ാന സർ�ാരിെ��ം നട�് സാ��ിക വർഷെ�
�തീ�ിത ധനക�ിെയ�െയ�ം െപാ�കടം ജി.ഡി.പി./ജി.എസ്.ഡി.പി.�െട
എ� ശതമാനം വീതെമ�ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) േക� സർ�ാർ നയ�ൾ ��ി� �പ�െട �ല��കർ��ം നാണ�െ����ം
വില�യ��ി�ം െപാ�െചല� വർ�ന�ം വഴിെവ�� സാഹചര��ിൽ
സം�ാന�് സാ�ഹ�നീതി ഉറ�ാ�ിെ�ാ�് ��ിര വികസനെമ� ല��ം
േന��തിന് ആവി�രി�ി�� വികസന ത��ൾ എെ�ാെ�യാെണ�്
വിശദമാ�ാേമാ?

േകരള ബാ�ിെ� �വർ�നം

*198 �ീ. പി. മ�ി��ി
�ീ. െക.വി.�േമഷ്
�ീ. െക.െക. രാമച�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� സഹകരണ- രജിേ�ഷൻ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് േകരള ബാ�ിെ� �വർ�നം വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം
നൽ�േമാ;

(ബി) േകരള ബാ�ിെ� �പീകരണ�ി�േശഷം നിഷ് �ിയ ആ�ി �റ��തിന്
നട�ിയ �വർ�ന�ൾ ല��ം ക�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) സം�ാന�് േകരള ബാ�ിെ� േന�ത��ിൽ േകാവിഡ് കാല�് നട�ിയ
സാ�ഹ��ര�ാ �വർ�ന�ൾ വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

ധന�ിതി െമ�െ���ാൻ േക� സഹായം ലഭ�മാ�ാൻ നടപടി

*199 �ീ െക ബി ഗേണഷ് �മാർ
�ീ േതാമസ് െക േതാമസ്
�ീ. രാമച�ൻ കട���ി
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�ീ േകാ�ർ ��േമാൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ധനകാര� വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േനാ�് നിേരാധന�ം മഹാ �ളയ��ം േകാവി�ം തകർ� സം�ാന�ിെ�
ധന�ിതി െമ�െ���ാനായി ��തൽ േക� സഹായം ലഭ�മാ�ാൻ സ�ീകരി�
വ�� നടപടികൾ എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന�െള സാ��ികമായി തകർ�� േക� സർ�ാർ നയ�െള
തി��വാ�ം ബദൽ നടപടികൾ സ�ീകരി�വാ�ം മ�് സം�ാന��മായി
സഹകരി�്  എെ�ാെ� നടപടികൾ സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

െച�് േപാ�കളിെല എ.എൻ.പി.ആർ. ക�ാമറകൾ �വർ�ന�മമാ�ാൻ നടപടി

*200 �ീ . സ�ി േജാസഫ് 
�ീ . ഷാഫി പറ�ിൽ 
�ീ. േറാജി എം. േജാൺ 
�ീ. എ . പി . അനിൽ �മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ധനകാര� വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകരള�ിെല �ധാന െച�് േപാ�കളിൽ �വർ�നരഹിതമായ എ.എൻ.പി.ആർ.
ക�ാമറകൾ �വർ�ന�മമാ�ാൻ ത�ാറാകാ�ത് നി�തി മാഫിയെയ
സഹായി�ാനാണ് എ� ആേ�പം ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇത് 
ഗൗരവേ�ാെട കാ��േ�ാ;

(ബി) ��ത ക�ാമറകൾ �ാപി�ാ��ാ�ിയ കരാറിെല വ�വ�കൾ
എെ�ാെ�യായി�� എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ക�ാമറകൾ �വർ�നരഹിതമായാൽ അവ സമയബ�ിതമായി
�വർ�ന�മമാ�ാ�� വ�വ� കരാറി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ിൽ �വർ�നരഹിതമായ ക�ാമറകൾ �വർ�ന�മമാ�ാ�തിെ�
കാരണം വിശദമാ�ാേമാ?

നിേ�പരംഗ�് നട�ാ�� പരി�ാര�ൾ

*201 േഡാ.െക.ടി.ജലീൽ
�ീ സി എ�് ���
�ീ എം �േകഷ് 
�ീ വി െക �ശാ�് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� നിയമം, വ�വസായം, കയർ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് നിേ�പരംഗ�് സർ�ാർ ആവി�രി�് നട�ാ�� പരി�ാര�ൾ
ഫലം ക�് �ട�ിയ സാഹചര��ിൽ നിലവി�� ന�നതകൾ കെ���തി�ം
അവ പരിഹരി��തി�ം ആവശ�മായ പരി�ാര�ൾ െകാ�വ��തിന്
ഉേ�ശി��േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) നിേ�പാ�രീ�ം �ഗമമാ��തി�ം നടപടികൾ ല�കരി��തി�മായി
നിലവി�� നിയമ�ി�ം ച��ി�ം ആവശ�മായ േഭദഗതികൾ വ���തി�ം
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പരി�രി��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഏെത�ാം േമഖലകളിലാണ് ��തൽ നിേ�പ സാധ�തെയ�് കെ��ി ആ
േമഖലകളിേല�് നിേ�പകെര ആകർഷി��തി�ം ��ികരമായ പ�ാ�ല
സൗകര�ം �ദാനം െച��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�ാേമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

രജിേ�ഷൻ നടപടിക�െട ആ�നികീകരണം

*202 �ീ എം രാജേഗാപാലൻ
�ീ. പി. ടി. എ. റഹീം
�ീ. എ. രാജ
�ീ െക � ജനീഷ് �മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� സഹകരണ-
രജിേ�ഷൻ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് �മി െെകമാ��ിെല ബിനാമി ഇടപാ�കൾ
അവസാനി�ി��തി�ം വ�ാജ �ചാരണം വഴി �മി ത�ിെയ���ത്
തട��തി�ം ആധാർ അധി�ിത ആധാരം രജിേ�ഷൻ �ാവർ�ികമാ�ാൻ
തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) രജിേ�ഷൻ നടപടിക�െട ആ�നികീകരണ�ിെ� ഭാഗമായി �മി രജിേ�ഷൻ
ഓൺെെലനാ��ത് പരിഗണനയി�േ�ാ;

(സി) എ�ിൽ ഇ�വഴി �മി രജിേ�ഷനിെല അഴിമതി ഒഴിവാ�ാനാ�െമ�്
ക���േ�ാ; നിലവി�� ആധാരെമ��കാെര സേ�തികവിദ�
ഉപേയാഗി�വാൻ �ാ�രാ�ി അവ�െട െതാഴിൽ സംര�ണം ഉറ�വ���
കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ?

കയർ വ�വസായ േമഖലയിെല �തിസ�ി പരിഹരി�ാൻ നടപടി

*203 �ീ. െക. െജ. മാക് സി
�ീ. പി.പി. ചി�ര�ൻ
�ീമതി െദലീമ
�ീ. െക.എൻ. ഉ�ി��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� നിയമം, വ�വസായം,
കയർ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) തമിഴ് നാടിെ� കയർ ഉ����െട�ം ൈഫബർ ഉ����െട�ം വിലെയ
അടി�ാനെ���ി�� മ�ര�ിൽ സം�ാനെ� കയർ വ�വസായം വിപണി
കെ���തിൽ �തിസ�ി േനരി��േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ �തിസ�ി പരിഹരി��തിനായി പര�രാഗത െതാഴിലാളിക�െട
െതാഴിലിെന ബാധി�ാ� രീതിയി�� യ�വൽ�രണം ഉേ�ശി��േ�ാ;
വിശദമാ�േമാ;

(സി) അസംസ് �ത വ�വായ ചകിരി ന�ായ വില�് ലഭ�മാ�ാൻ ൈകെ�ാ�ി��
നടപടികൾ എെ��ാമാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) സം�ാനെ� കയർ വ�വസായെ� കരകയ��തിന് േക� സർ�ാരിൽ നി�്
പര�ാ�മായ സഹായം ലഭി��േ�ാ; വ��മാ�േമാ?
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സഹകരണ ബാ�ക�െട �തിയ ശാഖകൾ ആരംഭി��തിൽ നിയ�ണം

*204 �ീ എൻ എ െന�ി��് 
�ീ. െക. പി. എ. മജീദ്
െ�ാഫ . ആബിദ് �ൈസൻ ത�ൾ 
�ീ. നജീബ് കാ��രം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� സഹകരണ- രജിേ�ഷൻ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ത�മായ �െ�ാ���ളി�ാെത�ം സാധ�താപഠനം
നട�ാെത�ം സഹകരണ ബാ�കൾ �തിയ ശാഖകൾ ആരംഭി��തായി
കെ��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �തിയ ശാഖകൾ ആരംഭി��തിന് നിയ�ണം ഏർെ���ാൻ
ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം നൽ�േമാ?

പാര�േര�തര േ�ാത�കളിൽ നി�� െെവദ�േതാ�ാദനം

*205 �ീ. െക.െക. രാമച�ൻ
�ീ സി എ�് ���
�ീ ഡി െക �രളി
�ീ. പി.വി. �ീനിജിൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ൈവദ�തി വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) താപ െെവദ�േതാ�ാദന നിലയ�െള�ാം ഇറ�മതി കൽ�രി �ടി
ഉപേയാഗി�ണെമ�് േക� സർ�ാർ നിബ�ന ഏർെ���ിയ�െകാ�്
സം�ാനം �റ�് നി�ം വാ�� െെവദ�തി�െട നിര�ിൽ പ��്
ശതമാന�ിലധികം വർ�നവ് വ��ി എ�ത് വ�തയാേണാ;

(ബി) ആവശ�കത�െട ��ിൽ ര�് ഭാഗം െെവവദ�തി�ം �റ�് നി�് വാ��
സം�ാനെമ� നിലയിൽ ഇ��ലം ഉ�ായി�� �തിമാസ ശരാശരി അധിക
ബാധ�ത കണ�ാ�ിയി�േ�ാ; ഇത് െച�കിട ഗാർഹിക ഉപേഭാ�ാ�ൾ
ഒഴിെക��വരിൽ നി�ം സർചാർജ് ഈടാ�ാൻ െക.എസ്.ഇ.ബി.എൽ.- െന
നിർബ�ിതമാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) സം�ാന�് പാര�േര�തര േ�ാത�കളിൽ നി�് താരതേമ�ന െചലവ് �റ�
െെവദ�േതാ�ാദനം വർ�ി�ി��തിന് നട�ിയ �വർ�ന��െട ഫലമാ��
അധിേകാ�ാദനേശഷി എ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

�ല�വർ�ിത ഉ����െട വിപണന�ിൽ സഹകരണ േമഖല�െട ഇടെപടൽ

*206 �ീ. എം. എം. മണി
�ീ. െക.എം.സ�ിൻേദവ്
�ീ െക ആൻസലൻ
�ീമതി ശാ��മാരി െക. : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� സഹകരണ-
രജിേ�ഷൻ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�ിെ� സമ� വികസന�ിന് ക��് പക��തിന് വിവിധ തര�ിൽ
ഇടെപടൽ നട�� സഹകരണ േമഖല ഇടനില�ാെര ഒഴിവാ�ി
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കാർഷിേകാ���ൾ േശഖരി�് �ല�വർ�ിത ഉ���ളാ�ി കയ�മതി
െച��തിന് പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉ���ൾ�് �ണേമ� ഉറ�ാ�ി ഏകീ�ത �ാൻഡിംഗി�െട ഓൺൈലൻ
�ാ�്േഫാ�കൾ വഴി രാജ��ിെ� ഇതരഭാഗ�ളിൽ വിപണി ഉറ�ാ�ാൻ
സഹകരണ വ��് ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) കർഷകർ�് ന�ായവില ലഭ�മാ��തി�ം െതാഴിലവസര�ൾ ��ി��തി�ം
�ല�വർ�ിത ഉ����െട ഉ�ാദന�ം വിപണന�ം വി�ലീകരി��തി�ം വ��്
നട�� �വർ�ന�ൾ അറിയി�ാേമാ?

ജി.എസ്.ടി. വളർ�ാനിര�്

*207 �ീ. തി�വ�ർ രാധാ��ൻ 
േഡാ. മാത� �ഴൽനാടൻ
�ീ. േറാജി എം. േജാൺ 
�ീ. സനീഷ് �മാർ േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ധനകാര� വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) �ല�വർ�ിത നി�തി വളർ��മായി താരതമ�െ���േ�ാൾ ജി.എസ്.ടി.
വളർ�ാനിര�് സം�ാന�് �റയാ��ായ സാഹചര�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സർവീസ് േമഖല ��ത�� സം�ാന�്  ജി.എസ്.ടി.�െട �ണഫലം
ലഭി�ാ�തിെ� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സം�ാനെ� സർവീസ് േമഖലയിൽ നി�ം നി�തി െവ�ി�് തടയാ�ം നി�തി
പിരിവ് കാര��മമാ�ാ�ം സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ?

സഹകരണ ബാ�ിംഗ് ഭരണരംഗെ� �ീ പ�ാളി�ം

*208 �ീമതി ശാ��മാരി െക.
�ീ എ. സി. െമായ് തീൻ 
�ീമതി െദലീമ
�ീ ജി �ീഫൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� സഹകരണ- രജിേ�ഷൻ വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) രാജ��ിന് മാ�കയായി മാ�� തര�ിൽ സം�ാനെ� സഹകരണ ബാ�ിംഗ്
ഭരണരംഗെ� �ീപ�ാളി�ം വർ�ി�തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ;
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) സഹകരണ േമഖലയിൽ വനിതകൾ�് ��തൽ �ാതിനിധ�ം ഉറ�ാ��തിന്
തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഈ സർ�ാർ സഹകരണ േമഖലയിൽ നട�ാ�� �ീ സൗ�ദ പരിപാടികൾ
വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ?

കയർ മ�സിയം

*209 �ീ എം എസ് അ�ൺ �മാർ
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�ീ വി േജായി
�ീ. എ�്. സലാം
�ീ. പി.പി. ചി�ര�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� നിയമം, വ�വസായം,
കയർ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് കയർ വ�വസായം േനരി�� �തിസ�ി അതിജീവി��തി�ം
വ�വസായം നവീകരി��തി�മായി ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ
വ�തി�േശഷം എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) കയർ വ�വസായം �തിയ തല�റ�് പരിചയെ����തി�ം വിപണന�ം
വിേനാദസ�ാര സാധ�ത�ം കണ�ിെല��ം ആരംഭി� കയർ മ�സിയ�ിെ�
നിർ�ാണ �േരാഗതി വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത കയർ മ�സിയ�ിെ� നിർ�ാണ �മതല ഏൽ�ി�ിരി��ത് ഏത്
ഏജൻസിെയയാെണ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ഡി) കയർ വ�വസായ േമഖല�മായി ബ�െ�� ഏെത�ാം �ാപന�െളയാണ് കയർ
മ�സിയ�ിെ� �വർ�ന�ളിൽ പ�ാളികളാ�ാൻ ഉേ�ശി��െത�്
വ��മാ�ാേമാ?

ഈസ് ഓഫ് �യിംഗ് ബിസിനസ് റാ�ിംഗിൽ േകരള�ിെ� �ാനം

*210 �ീമതി െക. െക. ൈശലജ ടീ�ർ 
�ീ ഐ ബി സതീഷ്
േഡാ �ജിത് വിജയൻപി�
�ീ. എൻ.െക. അക്ബർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� നിയമം, വ�വസായം,
കയർ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�ിെ� സമ� വികസന�ി�ം സാ��ിക �തിസ�ികൾ �ലം
വികസന �വർ�ന�ൾ�് തട�ം വരാതിരി��തി�ം നിേ�പാ�രീ�ം
�ഗമമാ��തിന് സർ�ാർ നട�ിയ പരി�മ��െട �േരാഗതി
വിലയി��ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) നിേ�പാ�രീ�ം ബിസിനസ് സൗ�ദമാ�ി മാ��തിന് എെ��ാം �തന
നടപടികൾ െെകെ�ാ�ി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) നിേ�പ സൗ�ദ സംരംഭകത��ിനായി സർ�ാർ നട�ിയ �വർ�ന
ഫലമായി ഈസ് ഓഫ് �യിംഗ് ബിസിനസ് റാ�ിംഗിൽ േകരള�ിെ� �ാനം
െമ�െ����തിന് എ�മാ�ം കഴി�ി�െ��് അറിയി�ാേമാ;
വ��മാ�േമാ?

േകരള നിയമസഭാ
െസ�േ�റിയ�്
തി�വന��രം,

അംഗീകരി� തീയതി: 2023 െഫ�വരി 4, ശനി
എ എം ബഷീർ ,

െസ��റി

�േത�ക ���്: നിയമസഭാ േചാദ���െട മ�പടി അവ സഭയിൽ
ഉ�യി��തിൻെറ തേലദിവസം ൈവ�േ�രം 5 മണി�്



14 of 14

��ായി ലഭ�മാേ��താണ് [ച�ം 47(1)].


