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പതിന�ാം േകരള നിയമസഭ
നാലാം സേ�ളനം

2022 മാർ�് 17, 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�ി

ആേഗാള നിേ�പക സംഗമം

*181 �ീ എം രാജേഗാപാലൻ
�ീ. പി. ടി. എ. റഹീം
�ീ. െക. േ�ം�മാർ
�ീമതി െദലീമ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� നിയമം, വ�വസായം, കയർ വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഇലേ�ാണി�്, ഭ��സം�രണം �ട�ിയ വ�വസായ�ൾ�ാ��
പാർ�് അ�വദി�ണെമ�ം അ�െന അ�വദി�േ�ാൾ സം�ാനെ�
�ലഭ�തയിെല �റവ് കണ�ിെല��് യാഥാർ�� േബാധേ�ാെട�� സമീപനം
ഉ�ാകണെമ�ം േക� സർ�ാരിേനാട് ആവശ�െ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) നിേ�പകാ��ല ഘടക�ൾ ��ി�െകാ�് േദശീയ, അ�ർേദശീയ
വ�വസായികെള സം�ാനേ��് ആകർഷി�ാൻ നട�� �വർ�ന�ൾ
എെ��ാമാെണ�ം െതല�ാനയി�ം �.എ.ഇ.യി�ം �ഖ�മ�ി�െട േന�ത��ിൽ
നട� നിേ�പക സംഗമ�ൾ�് മിക� �തികരണം ലഭി�ി�േ�ാെയ�ം
അെസൻഡ് ആേഗാള നിേ�പക സംഗമ�ിൽ ലഭി� വാ�ാന�ൾ
നിേ�പമാ�ി�ീർ�ാൻ േവ� �ടർനടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�ം
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) നിേ�പക സൗ�ദാ�രീ�ം ��തൽ െമ�െ����തിന് സഹായകരമാ�ം
വിധം വ�വസായ�മായി ബ�െ�� നിയമ�ളി�ം ച��ളി�ം വ�േ�� മാ�ം
സംബ�ി�് വിദ� സമിതി റിേ�ാർ�് സമർ�ി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ അതിെല �ധാന
ശിപാർശകൾ െവളിെ���ാേമാ?



2 of 14

ഇല�ിക് ചാർജിംഗ് േ�ഷ�കൾ

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

(എ) സം�ാന�് ��തൽ ഇല�ിക് ചാർജിംഗ് േ�ഷ�കൾ �ാപിേ��തിെ�
ആവശ�കത ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ െപാ�ജന�ൾ��ടി
ഉപേയാഗ�ദമാ�ം വിധം സർ�ാർ ഓഫീ�കൾ, െപാ�േമഖലാ �ാപന�ൾ,
വ�ാപാര വ�വസായ സ��യ�ൾ എ�ിവിട�ളിൽ േപ ആൻഡ് ചാർജ്
അടി�ാന�ിൽ ചാർജിംഗ് േ�ഷ�കൾ ആരംഭി�വാൻ നടപടികൾ
സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇല�ിക് വാഹന�ൾ േ�ാ�ാഹി�ി��തിെ� ഭാഗമായി ഇ-െമാബിലി�ി നയം
െകാ�വ��തി�� നടപടികൾ പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) എംപാനൽ െച� വാഹന നിർ�ാതാ�ളിൽ നി�് െപാ�ജന�ൾ�് ഇല�ിക്
വാഹന�ൾ വില�റ�് വാ��തിന് സൗകര�േമർെ���ിയി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഓേ�ാറി� ൈ�വർമാർ�് �റ� െചലവിൽ ഇല�ിക് ഓേ�ാറി�കൾ
വാ��തിന് എനർജി മാേനജ്െമൻറ് െസ�ർ സഹായം നൽ��േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ?

ജി.എസ്.ടി. വ�മാനേ�ാർ� തടയാൻ സംവിധാനം

*183 �ീ. പി. ന��മാർ
�ീ സി എ�് ���
�ീ എം �േകഷ് 
�ീ. പി.വി. �ീനിജിൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ധനകാര� വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ജി.എസ്.ടി. യിെല വ�മാനേ�ാർ� തട��തി�� സംവിധാനം
ശ�ിെ���ാൻ തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) പരിശീലനം േനടിയ ഉേദ�ാഗ�െര�ൾെ���ി ജി.എസ്.ടി. വ��്
�നഃസംഘടി�ി�് �ശ�മായ ഓഡി�് വിഭാഗം �പീകരി�ാൻ ആവശ�മായ
നടപടിെയ��ി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) നി�തി ദായകർ�് തട�മി�ാെത േസവനം ലഭ�മാ��തി�ം നി�തി
ഭരണ�ിെല കാര��മത വർ�ി�ി��തി�മായി �തിയ േസാ�് െവയർ
സംവിധാന�ിേല�് മാറിയി�േ�ാ;

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

*184 �ീ. െക. െജ. മാക് സി
�ീ. എ.എൻ.ഷംസീർ
�ീ. പി.പി. �േമാദ്
�ീമതി ഒ എസ് അംബിക : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ധനകാര� വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കിഫ്ബി മാ�കയി�� േക� സർ�ാർ ഉടമ�തയി�ളള �ാപന�ൾ
എ��� വാ�കൾ സർ�ാരിെ� കട�ണ�ിൽ െപടിെ��് േക� സർ�ാർ
വ��മാ�ിയി�ളളതായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇ�സംബ�ി�് ചില
േക���ം നി�ി� താ�ര��ാ�ം കിഫ്ബി�െട വിശ�ാസ�ത തകർ�ാൻ
നട�� നീ�ം വ�തക�െട അടി�ാന�ിൽ െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഇേ�ാൾ കിഫ്ബി അ�മതി നൽകിയ ആറായിര�ി െതാ�ായിര�ി നാ�പ�ി
��് േകാടി �പ�െട പ�തികളിൽ ��ഖമായവ ഏെത�ാെമ�് അറിയി�ാേമാ;
ഇവ �ടി ഉൾെ��േ�ാൾ കിഫ്ബി ഇ�വെര ആെക എ� േകാടി �പ�െട
പ�തികൾ�ാണ് അ�മതി നൽകിയി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഏെ���ി�� പ�തികെള�ാം ഉ�ത നിലവാര�ിൽ നി�ിത സമയ�ി��ിൽ
�ർ�ിയാ��െവ�് ഉറ�് വ��ാ�� സംവിധാനെ��റി�്
അറിയി�ാേമാ?

േക� െപാ�േമഖലാ �ാപന��െട സംര�ണം

*185 �ീ. പി. മ�ി��ി
�ീ എ. സി. െമായ് തീൻ 
�ീ വി േജായി
�ീ. െക.എൻ. ഉ�ി��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� നിയമം, വ�വസായം,
കയർ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വ�വസായ വികസന�ി�ം െപാ�വികസന�ി�ം
ത��ധാന�ം അത��ാേപ�ിത�മായ െകാ�ിൻ റിൈഫനറി ഉൾെ���
മഹാര� �ാപനമായ ബി.പി.സി.എൽ. വിൽ�ാ�� നീ��ിൽ നി�്
സം�ാന താ�ര�ം പരിഗണി�് പി�ാറാൻ േക� സർ�ാരിേനാട്
ആവശ�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) സം�ാനെ� െപാ�ജനാേരാഗ� േമഖലയിൽ സവിേശഷ സാ�ിധ�മായ േക�
െപാ�േമഖലാ �ാപനമായ എ�്.എൽ.എൽ. ൈലഫ് െകയർ ലിമി�ഡ ്
സ�കാര�വത്�രി�ാെത സം�ാന�ിന് വി�നൽകണെമ�് േക�
സർ�ാരിേനാട് ആവശ�െ��ി�േ�ാ; �ാപന�ിെ� വി�ന�� േലല�ിൽ
പെ���ാൻ സം�ാനം താൽപര�പ�ം നൽകാ�� നടപടികൾ
ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(സി) പാല�ാ�� ഇൻ�െമേ�ഷൻ ലിമി�ഡ് എ� �ാപനെ� ഏെ���� നടപടി
�ർ�ിയായി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?
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ഈസ് ഓഫ് �യിംഗ് ബിസിനസ് �ചികയിൽ േകരള�ിെ� �ാനം

*186 �ീ. െക. േ�ം�മാർ
േഡാ.െക.ടി.ജലീൽ
�ീ. ടി.ഐ.മ��ദനൻ
�ീ. പി.വി. �ീനിജിൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� നിയമം, വ�വസായം,
കയർ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഇ��യിെല വിവിധ സം�ാന�ളിെല വ�വസായ നിേ�പ സാ��ത
കണ�ാ��തി�ളള അള�േകാൽ എ� നിലയിൽ ഈസ് ഓഫ് �യിംഗ്
ബിസിനസ് എ� �ചിക അ�സരി�് സം�ാന��െട �ാനം നിർ�യി��
രീതി, മാനദ�ം എ�ിവ വ��മാ�ാേമാ; ഇതിനായി സം�ാന�ൾ
�ർ�ിയാേ�� ദൗത���ം ഇതിൽ േകരളം �ർ�ിയാ�ിയവ�ം
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതി�േവ�ി നിർേ�ശി� പരി�ാര�ൾ �പീകരി��തി�ം നട�ാ��തി�ം
സം�ാനം �ിര�ം ആ��ിത�മായ �േരാഗതി െെകവരി�ി�േ�ാ;
ഇ�ാര��ിൽ േക�ം നി�യി� ല��ം േന��തിൽ സം�ാനം �മാ�ഗതമായ
�േ��ം ഉ�ാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം നൽകാേമാ?

മിൽ മ മാ�കയിൽ  സഹകരണ വിപണന  �ംഖല

*187 �ീ. േതാ��ിൽ രവീ�ൻ
�ീ. ടി. പി .രാമ��ൻ
�ീ ഐ ബി സതീഷ്
�ീമതി ശാ��മാരി െക. : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� സഹകരണ-
രജിേ�ഷൻ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് സഹകരണ �ാപന�െള�ം തേ�ശസ�യംഭരണ
�ാപന�െള�ം േയാജി�ി�് �ാമീണ േമഖല�െട �േരാഗതി�ായി
�വർ�ി�ി�ാൻ എെ��ി�ം പ�തിക�േ�ാ;

(ബി) ഇടനില�ാ�െട �ഷണം ഒഴിവാ�ി ഉ�ാദക�െട�ം ഉപേഭാ�ാ��െട�ം
താ�ര�ം സംര�ി��തിനായി ഭേ��ാ���ൾ�് മിൽ മ മാ�കയിൽ 
സഹകരണ വിപണന  �ംഖല ��ി�ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) ഭ�� സം�രണ�ം �ല�വർ�ിേതാ����െട നിർ�ാണ�ം �ാമസ�ദ്
വ�വ��െട �േരാഗതി�് അനിവാര� ഘടക�ളായതിനാൽ ഈ രംഗ�ളിൽ
ഫല�ദമായ രീതിയിൽ ഇടെപടാൻ കഴി�� തര�ി�� സഹകരണ സംഘ�ൾ
�പീകരി�ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ?

പി.പി.പി. മാ�കയിൽ വ�വസായ പാർ�കൾ

*188 �ീ. െക. പി. എ. മജീദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� നിയമം, വ�വസായം,
കയർ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് സ�കാര�േമഖലയി�ം സർ�ാർ-സ�കാര� പ�ാളി�േ�ാെട
പി.പി.പി. മാ�കയിൽ വ�വസായ പാർ�കൾ ആരംഭി�ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ;
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(ബി) സ�കാര� വ�വസായ എേ��് �ാപി��തിന് എ� ഏ�ർ �ലമാണ്
ആവശ�മായി�ളളെത�് അറിയി�ാേമാ?

വികസന പ�തികൾ�് ൈവദ�തി േബാർഡിെ� �ലം

*189 �ീ . ടി. വി. ഇ�ാഹിം 
�ീ .പി. െക. ബഷീർ 
�ീ . മ�ളാം�ഴി അലി 
െ�ാഫ . ആബിദ് �ൈസൻ ത�ൾ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ൈവദ�തി
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ൈവദ�തി േബാർഡിെ� �ലം ഏെത�ി�ം വികസന പ�തികൾ�് അ�വദി�്
നൽ��തി�� അധികാരം നിയമപരമായി ആരിലാണ്
നി�ി�മായിരി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) �ൻ സർ�ാരിെ� കാല�് േബാർഡിെ� �ലം േബാർഡിെ�േയാ
സർ�ാരിെ�േയാ അ�മതി ഇ�ാെത �റിസം വികസന�ിനായി
െസാൈസ�ികൾ�് വി�നൽകിയി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) എ�ിൽ ഇ� സംബ�ി�് അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ?

ഭ�� സം�രണ വ�വസായ �ണി�കൾ

*190 �ീ. വി. ആർ. �നിൽ�മാർ
�ീ ഇ ച�േശഖരൻ
�ീ വി ശശി
�ീ. വാ�ർ േസാമൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� നിയമം, വ�വസായം, കയർ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകരള�ിെ� തനത് കാർഷിക ഉ���ളിൽ അധി�ിതമായി �വർ�ി��
ഭ�� സം�രണ വ�വസായ �ണി�കെള േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് നടപടികൾ
സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) കർഷക�െട ഉ���ൾ�് മിക� വിപണന സാധ�തക�ം ഉപേഭാ�ാ�ൾ�്
�ണേമ��� ഭ�ണ പദാർ���ം ലഭ�മാ��തിന് െമഗാ �ഡ് പാർ�കൾ
ആരംഭി�വാൻ എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഭ��സം�രണ വ�വസായ േമഖലയിൽ േകരള�ിെ� സാധ�തകൾ
�േയാജനെ����തിനായി ഒ� ഗേവഷണ ഇൻ�ി���് �ാപി�ണെമ�
ആവശ�ം േക� സർ�ാരിെന അറിയി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) സീേറാ േവ�് എ� കാ��ാേടാെട മ��ം ഉപേയാഗി�ാൻ കഴി�� �ല�വർ�ിത
ഉ�� വ�വസായ�ൾ�് ��തൽ �ാധാന�ം നൽകാ�ം  ��തൽ മിനി സീ �ഡ്
േ�ാസ�ിംഗ് പാർ�കൾ ആരംഭി��തി�ം നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ?

പാര�േര�തര ഊർ� ഉ�ാദനം
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*191 �ീ . �ഹ�ദ് �ഹസിൻ
�ീ പി എസ്  �പാൽ
�ീ. ഇ. ടി. ൈടസൺ മാ�ർ 
�ീ. പി. ബാലച�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ൈവദ�തി വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഊർ� ഉ�ാദനം വർ�ി�ി��തിന് പാര�േര�തര ഊർ�
േ�ാത�കെള പരമാവധി �േയാജനെ����തിന് േവ�ി എെ��ാം
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േകരളം ല��മി�� സൗേരാർ� �ാപിതേശഷി േന��തിെ� ഭാഗമായി
��ി�െ��� െതാഴിലവസര�ൾ കണ�ാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ജലസംഭരണികളിൽ ��തൽ േ�ാ�ിംഗ് േസാളാർ നിലയ�ൾ �ാപി�ാ��
പ�തികൾ പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) െക.എസ്.ഇ.ബി.�െട സൗര �ര�റ സൗേരാർ� പ�തിയിൽ രജി�ർ െച�
ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് ���ിക�െട �േരാഗതി ഓൺൈലനായി �ാ�് െച�ാൻ
സൗകര�െമാ��� േ�ാജ�് മാേനജ് െമ�് േപാർ�ൽ നിലവിൽ വ�ി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ?

സഹകരണ േമഖല�െട ശാ�ീകരണം

*192 �ീ െക ആൻസലൻ
�ീ. �രളി െപ�െന�ി
�ീ. എം.വിജിൻ
�ീ. ലിേ�ാ േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� സഹകരണ- രജിേ�ഷൻ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) �ലധന ശ�ിക�െട താ�ര�ാ�സരണം വിവിധ േക��ൾ സം�ാനെ�
സഹകരണ േമഖലെയ തകർ�ാൻ നട��തായ �മ�ൾ അതിജീവി�െകാ�്
ജനവിശ�ാസം േനടിെയ��് �േരാഗതിയിേല�് നയി�ാൻ നട��
ഇടെപട�കെള�റി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സഹകരണ നിേ�പം നാടിെ� വികസന�ിനായി എ� ��ാവാക�േ�ാെട
�േത�ക നിേ�പ സമാഹരണ യ��ം അംഗത� വിതരണ �ചരണ�ം
നട��േ�ാ; നിേ�പ ഗ�ാര�ി �ക വർ�ി�ി�ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) സംഘ��െട സാ��ിക ��ിരത ഉറ�് വ���തിനായി
ആ�നികീകരണ�ം ഉപേഭാ�ാ��െട സൗകര��ം �ടി പരിഗണി�് ഇടപാട്
സമയം വ�ത�� തര�ിൽ �മീകരി�ം േസവന െെവവിധ��ി�െട�ം ��തൽ
ഇടപാ�കാെര ആകർഷി�ാൻ പരിപാടി�േ�ാ; കടലാസ് സംഘ�െള
നിർ�ാർജനം െചേ��തിെ� ആവശ�കത കണ�ിെല��ി�േ�ാ?

വികസന, ആ��ണ, നിർ�ഹണ ��ിയക�െട ശാ�ീകരണം

*193 �ീ ഐ ബി സതീഷ്
�ീ കടകംപ�ി �േര�ൻ
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�ീ. എ.എൻ.ഷംസീർ
�ീ. എ�്. സലാം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ധനകാര� വ��് മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) വികസന, ആ��ണ, നിർ�ഹണ ��ിയക�െട ശാ�ീകരണം ല��മി�്
ത�ാറാ�ിയ പതിനാലാം പ�വ�ര പ�തി�െട �ഥമ വാർഷിക പ�തിയിൽ
ഏെതാെ� േമഖലകൾ�ം പ�തികൾ�മായി �ക വകയി��ിയി��്;
വിശദാംശം നൽകാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് �ാേദശിക സർ�ാ�കെള�ം സഹകരണ സംഘ�െള�ം ഒ�ം
േചർ�് ക ൃഷി, വ�വസായം, വിേനാദസ�ാരം, സാ�ഹ�േ�മം, വിദ�ാഭ�ാസം,
മാലിന� നിർ�ാർജനം �ട�ിയ േമഖലകളിൽ പ�തി നിർ�ഹണ�ി�െട
എെ��ാം മാ��ൾ �തീ�ി��; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

െക.എസ്.ഇ.ബി.എൽ.-െ� സാ��ിക ��ിരത

*194 �ീ. എ. രാജ
�ീ െക � ജനീഷ് �മാർ
�ീ. എൻ.െക. അക്ബർ
�ീ. എം.വിജിൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ൈവദ�തി വ��് മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) 2011-16-െല സർ�ാരിെ� കാല�് 2014-ൽ െക.എസ്.ഇ.ബി.എൽ. ൈവദ�തി
വാ��തിനായി ച�ം ലംഘി�െകാ�് കരാറിൽ ഏർെ��തായി
��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇത് സംബ�ി�് പരിേശാധി�ാൻ വിദ�
സമിതിെയ നിേയാഗി�ി�േ�ാ; വിദ� സമിതി�െട കെ��ൽ എ�ായി��;
പതിന�ായിര�ി അ��റ് േകാടി �പ�െട അധിക ബാധ�ത ഉ�ാ�െമ�്
കണ�ാ�� ��ത കരാർ റ�ാ��തിന് തീ�മാനെമ��ി�േ�ാ;
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െക.എസ്.ഇ.ബി.എൽ. -െ� സാ��ിക ��ിരത ഉറ�ാ��തിന് നട��
�വർ�ന�ൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ൈവദ�തി �സരണ, വിതരണ രംഗം കാര��മാ��തി�ം �സരണ, വിതരണ
ന�ം �റ��തി�ം നട�ിലാ�ി വ�� �ാൻസ്�ിഡ്, ദ�തി പ�തിക�െട
�േരാഗതി അവേലാകനം െച�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

രജിേ�ഷൻ വ��ിൽ ആ�നികീകരണം

*195 �ീമതി ഒ എസ് അംബിക
�ീ എം രാജേഗാപാലൻ
�ീ. േതാ��ിൽ രവീ�ൻ
�ീ. പി.പി. �േമാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� സഹകരണ- രജിേ�ഷൻ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് എ�ാവിധ രജിേ�ഷൻ ഇടപാ�കൾ�ം ഇ-�ാ�ിംഗ്
ഏർെ����തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ; ആധാര�ിൽ വിരലടയാള�ം
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ഇടപാ�കാരെ� േഫാേ�ാ�ം ഡിജി�ലായി േരഖെ���� രീതി
പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ;

(ബി) രജിേ�ഷൻ വ��ിൽ ആ�നികീകരണ�ിെ� ഭാഗമായി എെ��ാം �തന
പ�തികളാണ് നട�ിലാ�ിവ��ത്; വിശദമാ�ാേമാ?

ഓേരാ മ�ല�ി�ം ഓേരാ വ�വസായ പാർ�്

*196 �ീ േതാമസ് െക േതാമസ്
�ീ െക ബി ഗേണഷ് �മാർ
�ീ. രാമച�ൻ കട���ി
�ീ. െക.പി.േമാഹനൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� നിയമം, വ�വസായം, കയർ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െതാഴിൽ ലഭ�ത ഉറ�് വ��ാൻ ഓേരാ നിേയാജകമ�ല�ി�ം ഓേരാ
വ�വസായ പാർ�്  ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; എ�ിൽ
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�രം വ�വസായ പാർ�കളിൽ �ാേദശികമായി ലഭ�മാ�� വ��ൾ
ഉപേയാഗെ���ി�� സംരംഭ��ം ഐ.�ി. ഉൾെ�െട�� �ാർ��ക�ം
�ട��തി� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ��ത പാർ�കളിൽ സംരംഭ�ൾ ആരംഭി��വർ�് സർ�ാർ സബ് സിഡി
നൽ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

സഹകരണ േമഖലയിൽ െതാഴിൽ കർ� പരിപാടി

*197 േഡാ.െക.ടി.ജലീൽ
�ീ. എം. എം. മണി
�ീ. എ. �ഭാകരൻ
�ീ. േസവ�ർ ചി�ില�ി�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� സഹകരണ-
രജിേ�ഷൻ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ര�ാം ��ദിന പരിപാടിയിൽ െമയ് മാസ�ിന് ��് സഹകരണ
േമഖല വഴി ഇ�പതിനായിരം െതാഴിൽ ��ി�െമ� �ഖ�ാപന�ിെ�
അടി�ാന�ിൽ കർ� പരിപാടി ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) സഹകരണ േമഖല�െട ശാ�ീകരണ�ിനാ�� ഇടെപട�കൾ
എെ�ാെ�യാണ്;

(സി) �സ�കാലയളവി��ിൽ�െ� പതി�വായിര�ിലധികം ഇട�രം, െച�കിട,
�� വ�വസായ�ൾ�് വഴിെയാ��ാൻ േകരള ബാ�ിന് കഴി�ി�േ�ാ;
ഇതിനായി ഏെ��ാം പ�തികളാണ് ആവി�രി�ി��ത്; വ��മാ�േമാ?

ഹരിേതാർ� പ�തികൾ

*198 േഡാ �ജിത് വിജയൻപി�
�ീ. െക.എം.സ�ിൻേദവ്
�ീ െക � ജനീഷ് �മാർ
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�ീ വി െക �ശാ�് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ൈവദ�തി വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െെവദ�ത വാഹന േ�ാ�ാഹന നയ�ിന് ലഭി�� മിക� �തികരണ�ൾ �ടി
കണ�ിെല��് സം�ാന�് തട�മി�ാെത ആവശ�ാ�സരണം െെവദ�തി
ലഭ�മാ��തിന് ആവി�രി�ി�� പ�തികെള�റി�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) േസാളാർ സി�ി പ�തി�െട വിശദാംശ�ം പ�തി�െട േന���ം മതി�് െചല�ം
വിശദമാ�േമാ;

(സി) പരി�ിതി സൗ�േദാർ� േ�ാ�ാഹന നയ�ിെ� അടി�ാന�ിൽ
െക.എസ്.ഇ.ബി.എൽ.-െ� സൗര പ�തി ��തൽ ആകർഷകമാ�ിയി�േ�ാ;
ഗാർഹിക േമഖലയിെല ഊർ� കാര��മത വർ�ി�ി��തിന്
പരിപാടി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

െച�കിട ജലെെവദ�ത പ�തികൾ

*199 �ീ. ലിേ�ാ േജാസഫ്
�ീ. എം. എം. മണി
�ീ . െക .ഡി .�േസനൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ൈവദ�തി വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) പരി�ിതി സൗ�ദ ഊർേ�ാ�ാദന മാർ��ളിൽ �ധാനെ�� േമഖല എ�
നിലയിൽ െച�കിട ജലെെവദ�ത പ�തികൾ നട�ിലാ��തി�ളള നടപടികൾ
ഇേ�ാൾ ഏത് ഘ��ിലാണ്;

(ബി) വിവിധ വ��ക�െട പ�ാളി�േ�ാെട പ�തി നട�ിലാ��തിെ� ഭാഗമായി
ഒ� സമ� സംേയാജിത പ�തി നിർ�ഹണം സംബ�ി� നിർേ�ശം
ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം നൽകാേമാ;

(സി) സം�ാന�് ജലേസചന കനാ�കളി�ം നീെരാ��കളി�ം െെഹേ�ാ
െെകന�ി�് സാേ�തികവിദ��െട സഹായേ�ാെട െെവദ�തി
ഉ�ാദി�ി��തി�ളള പ�തികൾ പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദാംശം നൽകാേമാ?

ഖാദി-െെക�റി േമഖല�െട ഉേ�ജന�ിനായി പ�തികൾ

*200 �ീ. ആ�ണി േജാൺ
�ീ. െക.വി.�േമഷ്
�ീ സി െക ഹരീ�ൻ
�ീ എം എസ് അ�ൺ �മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� നിയമം,
വ�വസായം, കയർ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് േകാവിഡ് ക�� �തിസ�ിയിലാ�ിയ ഖാദി-െെക�റി
േമഖല�െട ഉേ�ജന�ിനായി �േത�കം പ�തികൾ ആവി�രി�ി�േ�ാ; �ൽ
�ാമം പരിഹരി�ാൻ ഇടെപടൽ ഉ�ാ�േമാ;

(ബി) െെക�റി ഉ���ൾ�് ആഭ��ര, വിേദശ വിപണിയിൽ വിശ�ാസ�ത�റ�ാ�ി
വി�ന േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് േകരള െെക�റി �� പതി�ി�ാ�ളള നടപടി
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ലഭ�മായി�േ�ാ; എ�ിൽ ഏെ���ൽ നടപടി�െട നിലവിെല �ിതി
വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ര�ര ല�ം െതാഴിലവസര�ൾ ��ി�ാൻ കഴി�െമ�് �ഖ�ാപി�ി��
തല�ാന നഗര �േദശ വികസന പരിപാടി�് േക�ാ�മതി ലഭ�മായി�േ�ാ;
പ�തിെയ�റി�് വിശദമാ�േമാ?

സൗേരാർ� നിലയ�ൾ �ാപി�ാൻ നടപടി

*203 �ീ .പി. െക. ബഷീർ 
േഡാ. എം.െക . �നീർ 
�ീ . പി . ഉൈബ�� 
�ീ. �.എ.ല�ീഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ൈവദ�തി വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് �റ� നിര�ിൽ ൈവദ�തി വിതരണം
െച��തി�ം ൈവദ�തി �ാമം പരിഹരി��തി�ം ��തൽ സൗേരാർ�
നിലയ�ൾ �ാപി��തി�െട കഴി�െമ�് ക���േ�ാ;

(ബി) സൗേരാർ� നിലയ�ളി�െട എ� െമഗാവാ�് ൈവദ�തിയാണ് െക.എസ്.ഇ.ബി.
ഉ�ാദി�ി��ത്; ഇത് വർ�ി�ി��തിന് സ�ീകരി�ാൻ ഉേ�ശി��
നടപടികൾ വിശദമാ�േമാ?

വാണിജ� മിഷെ� �വർ�ന�ൾ

*204 �ീ. വാ�ർ േസാമൻ
�ീ ഇ ച�േശഖരൻ
�ീ വി ശശി
�ീ. വി. ആർ. �നിൽ�മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� നിയമം, വ�വസായം,
കയർ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് വാണിജ� േമഖല�് ആകർഷകമായ �തി�ായ ��ി��തി�ം
അ�ാരാ� വിപണിയിൽ െച�കിട വ�വസായ �ാപന��െട മ�ര�മത
ഉറ�ാ��തി�ം നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��, െച�കിട, ഇട�രം സംരംഭ�െള ആേഗാള വിപണിയിൽ പരിചയെ���ി
വിപണന സാധ�ത�ം കയ�മതി�ം േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി എെ��ാം
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) വാണിജ� മിഷെ� �വർ�ന��െട ഭാഗമായി വിവിധ ജി�കളിൽ �ാേദശിക
വ�ാപാര േമളകൾ സംഘടി�ി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) വാണിജ� സംരംഭ��െട നവീകരണ�ിനായി േശഷി വർ�ി�ി�ൽ,
സാേ�തികവിദ� ഏെ���ൽ, ��ർ വികസനം �ട�ിയവ വാണിജ� മിഷൻ
പ�തി�െട ഭാഗമാ��ത് പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

െക.എസ്.ഇ.ബി. പരി�ാര�ൾ�് �ൻ�ർ അ�മതി

*205 �ീ . ഐ .സി .ബാല��ൻ 
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�ീ സി ആർ മേഹഷ്
�ീ. െക. ബാ� (��ണി�റ)
�ീ. േറാജി എം. േജാൺ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ൈവദ�തി വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െക.എസ്.ഇ.ബി. പരി�ാര�ൾ�് സർ�ാരിെ� �ൻ�ർ അ�മതി േവണം എ�
നിബ�ന മറികട�് ക�നി �ൾ േബാർഡ് അംഗീകാരം േപാ�ം ഇ�ാെത
ആയിര�ി ഇ��റ് േകാടി �പ�െട ബാധ�ത െക.എസ്.ഇ.ബി. ഏെ���തായി
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) േബാർഡിെ� ഔേദ�ാഗിക വാഹനം ഉപേയാഗി�ാൻ അർഹതയി�ാ� അസി��്
എ�ിക��ീവ് എൻജിനീയർ വർഷ�േളാളം േലാഗ്��ിൽ േരഖെ���ി
ആയിര�ണ�ിന് കിേലാമീ�ർ യാ� െച� സംഭവം അട�ം
െക.എസ്.ഇ.ബി.യിൽ �ർ�് നട�� എ�് െക.എസ്.ഇ.ബി. െചയർമാൻ
െവളിെ���ിയതായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(സി) എ�ിൽ ഇ�രം സംഭവ�ളിൽ നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇ�കാരം ൈവദ�തി േബാർഡിൽ ഉ�ായി�� ബാധ�തകൾ ൈവദ�തി ചാർ�്
വർധനവി�െട ജന��െടേമൽ െക�ിവ�ാ�� നീ�മാണ് െക.എസ്.ഇ.ബി.
�മി��ത് എ� ആേ�പം ��യിൽെ��ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

സ�കാര� ഉ�ാദകരിൽ നി�ം ൈവദ�തി വാ��തിന് റ�േല�റി ക�ീഷെ� അ�മതി

*206 �ീ . മ�ളാം�ഴി അലി 
�ീ എൻ എ െന�ി��് 
�ീ . എൻ . ഷം��ീൻ
�ീ. ��േ�ാളി െമാ�ീൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ൈവദ�തി വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ൈവദ�തി േബാർഡ് സ�കാര� ഉ�ാദകരിൽ നി�ം ൈവദ�തി വാ��തിന്
റ�േല�റി ക�ീഷെ� അ�മതി ആവശ�മാേണാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇ�കാരം അ�മതി വാ�ാെത ൈവദ�തി വാ�ാ�� ഇ�പ�ിയ�് വർഷെ�
കരാർ നട�ാ�ിയിരി��തി�െട പതിന�ായിരം േകാടി �പ�െട
അധികബാധ�ത േബാർഡി��ായതായി കെ��ിയി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത കരാർ റ�ാ�ണെമ� േക� ൈവദ�ത മ�ാലയ�ിെ� നിർേ�ശ�ിേ�ൽ
സ�ീകരി� നടപടിക�െട വിശദാംശം നൽ�േമാ?

ൈഹഡൽ �റിസം പ�തികൾ�ാ�� കരാർ

*207 േഡാ. മാത� �ഴൽനാടൻ
�ീ. സജീവ് േജാസഫ്
�ീ. സനീഷ് �മാർ േജാസഫ്
�ീ. എൽേദാസ് പി. ���ി�ിൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ൈവദ�തി
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:
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(സി) അതിനായി സർചാർജ് ഏർെ���ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം
നൽ�േമാ?

െക.എസ്.ഇ.ബി.യിെല നിയമനം സംബ�ി� അേന�ഷണം

*210 �ീ. ടി.സി�ിഖ്
�ീ. അൻവർ സാദ�് 
�ീ. എ . പി . അനിൽ �മാർ 
�ീ പി സി വി�നാഥ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ൈവദ�തി വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െക.എസ്.ഇ.ബി.യിൽ അനധി�ത നിയമന�ൾ നട�� എ� െക.എസ്.ഇ.ബി.
െചയർമാൻ െവളിെ���ിയതായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇത്
ഗൗരവേ�ാെട കാ��േ�ാ;

(ബി) െക.എസ്.ഇ.ബി.യിൽ ജീവന�ാെര നിയമി�േ�ാൾ റ�േല�റി ക�ീഷെ�
അംഗീകാരം േനടണെമ�് വ�വ��േ�ാ;

(സി) െക.എസ്.ഇ.ബി.യിെല ���ി �വായിരം ജീവന�ാരിൽ ആറായിരേ�ാളം
േപ�െട നിയമന�ിന് റ�േല�റി ക�ീഷെ� അംഗീകാരം േനടിയി�ി� എ�ത്
വ�തയാേണാ;

(ഡി) �ൾ േബാർേഡാ മാേനജിങ് ഡയറ�േറാ അറിയാെത െതാ�റ് ഉേദ�ാഗ�െര
വാട്സാപ് സേ�ശം നൽകി നിയമി� എ� െക.എസ്.ഇ.ബി. െചയർമാെ�
െവളിെ���ൽ ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ഇ) എ�ിൽ ഇതിേ�ൽ അേന�ഷണം നട�ാൻ തീ�മാനി�ി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ
കാരണം വിശദമാ�ാേമാ?

േകരള നിയമസഭാ
െസ�േ�റിയ�്
തി�വന��രം,

അംഗീകരി� തീയതി: 2022 മാർ�് 9, �ധൻ
എസ് വി ഉ�ി��ൻ നായർ,

െ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)].




