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�ീ. േതാ��ിൽ രവീ�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� സഹകരണ-
രജിേ�ഷൻ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സഹകരണ േമഖലെയ �ർബലെ���� തര�ിൽ േക� സർ�ാർ നട��
ഇടെപട�ക�െട �ടർ�യായി സ�കാര� ബാ�കൾ�േവ�ി അർബൻ ബാ�കെള
തകർ�ാൻ നട��തായി പറയെ��� നീ�ം എ�കാരം �തിേരാധി�ാനാണ്
ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) അർബൻ ബാ�കെള ��ർൈവസറി ആ�ൻ െ�യിംവർ�ിൽ െകാ�വരാ��
റിസർ�് ബാ�് തീ�മാന�ിെ� �ത�ാഘാതം വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(സി) ��തൽ േപർ�് െതാഴിൽ നൽകാൻ സാധ�മാ�� തര�ിൽ സഹകരണ
േമഖലെയ ശ�ിെ����തിന് സ�ീകരി�വ�� നടപടികെള�റി�്
അറിയി�ാേമാ?

നി�തി േചാർ� തടയാൻ നടപടി

*333 �ീ. െക.പി.���ദ് ��ി മാ�ർ
�ീ കടകംപ�ി �േര�ൻ
�ീ. ടി.ഐ.മ��ദനൻ
�ീ. എ. രാജ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ധനകാര� വ��് മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കഴി� സാ��ിക വർഷെ� നി�തി വ�മാന�ിൽ സം�ാന ചര�് േസവന
നി�തി�ം സംേയാജിത ചര�് േസവന നി�തി�ം എ� വീതമായി�െ��്
അറിയി�ാേമാ;

(ബി) േദശീയ സാ�ിൾ സർേ� �കാരം രാജ��് ഏ��ം ഉയർ� േതാതി�� ഉ��,
േസവന ഉപേഭാഗം സം�ാന��ായി�ം തദ��തം ചര�് േസവന നി�തി
വ�മാന�ിൽ വർ�ന��ാകാ�തി�� കാരണം പരിേശാധന
വിേധയമാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) ആഭ��േരാപേഭാഗ വ���െട ഉേ�ശം എൺപത് ശതമാന�ം സം�ാന�ിന്
െവളിയിൽ നി�് വ��െവ� കണ�ിെ�യടി�ാന�ിൽ സംേയാജിത ചര�
േസവന നി�തിയിൽ കാര�മായ േചാർ���ാ��െവ�്
അ�മാനി�െ���തിനാൽ ഇത് പരിഹരി�ാൻ എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�വ��ത്;

(ഡി) വ�ാജ േരഖ ചമ�് ഇൻ��് ടാ�് െവ�ി�് നട�ിയതായി പറയെ��� സംഭവം
��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇ�സംബ�ി� പരിേശാധന കാര��മമാ�ാൻ
സ�ീകരി�ി�� നടപടികൾ അറിയി�ാേമാ?

കരിമണൽ ഖനനം സ�കാര�വൽ�രി�ാ�� േക� സർ�ാർ നീ�ം

*334 �ീ. എ�്. സലാം
�ീ എം നൗഷാദ് 
േഡാ �ജിത് വിജയൻപി�
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�ീമതി � �തിഭ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� നിയമം, വ�വസായം, കയർ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െക.എം.എം.എൽ.-ന് ഒ� െപാ�േമഖല �ാപന�ിന് െെകവരി�ാനായ ഏ��ം
ഉയർ� ലാഭം േനടാനായി�േ�ാ; കഴി� സാ��ിക വർഷെ� വി�വര�ം
ലാഭ�ം എ�െയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) 1957-െല െെമൻസ് ആ�് മിനറൽസ് നിയമ�ിൽ േഭദഗതി വ��ാൻ േക�
സർ�ാർ തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(സി) കരിമണൽ ഖനനം സ�കാര�വൽ�രി�ാ�� േക� സർ�ാർ തീ�മാനം
പിൻവലി�ണെമ�് ആവശ�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) കരിമണൽ ഖനന�ിെ� സ�കാര�വൽ�രണേ�ാ�� സം�ാന സർ�ാരിെ�
നിലപാട് വ��മാ�ാേമാ; ധാ���െട ഖനനാ�മതി നൽകാ��
സം�ാന�ിെ� അധികാരം കവർ�െകാ�് േക� സർ�ാർ നിയമ നിർ�ാണം
നട��ത് സ�ീകാര�മെ�� കാര�ം േക� സർ�ാരിെന അറിയി�ി�േ�ാ?

സാ�ഹ� �ര� െപൻഷൻ ക�നി�് സാ��ിക സഹായം

*335 �ീ. എ . പി . അനിൽ �മാർ 
�ീ പി സി വി�നാഥ്
�ീ. േറാജി എം. േജാൺ 
�ീ . ഐ .സി .ബാല��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ധനകാര� വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സാ�ഹ� �ര� െപൻഷൻ വിതരണ�ിനാ�� �േത�ക ക�നി�് സർ�ാർ
സാ��ിക സഹായം പിൻവലി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ അതി�� സാഹചര�ം
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) സാ��ിക സഹായം പിൻവലി�ാ�� തീ�മാനം ക�നി�െട നിലനിൽ�ിെന
സാരമായി ബാധി�െമ�് ക���േ�ാ;

(സി) ��ത തീ�മാനം സാ�ഹ� �ര� െപൻഷൻ ലഭി��വരിൽ ആശ�
��ി�തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ?

കിഫ്ബി പ�തികൾ�� വാ�

*336 �ീ . പി . ഉൈബ�� 
�ീ . മ�ളാം�ഴി അലി 
െ�ാഫ . ആബിദ് �ൈസൻ ത�ൾ 
�ീ. �.എ.ല�ീഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ധനകാര� വ��് മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കിഫ്ബി �േഖന നട�ാ�� വിവിധ വികസന പ�തിക�െട �േരാഗതി
വിലയി��ിയി�േ�ാ; വാ�െയ��് നട�ാ�� പല പ�തിക�ം പാതി
വഴിയിൽ നില�് േപായി��തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദവിവരം
നൽ�േമാ;
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(ബി) വികസന പ�തികൾ�ായി വായ് പ എ�� �ക ഉപേയാഗി�ാെത അതിന് പലിശ
െകാ��െകാ�ിരി�� സാഹചര��േ�ാ; എ�ിൽ ആയതിെ� കണ�കൾ
െവളിെ���േമാ;

(സി) �ടിയ പലിശ�് വിവിധ ഏജൻസികളിൽ നി�് കടെമ�� �ക �റ� പലിശ�്
ബാ�ിൽ നിേ�പി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം നൽ�േമാ; ആയ��ലം
സം�ാന�ി��ാ�� അധിക ബാധ�ത എ�െയ�് തി�െ���ിയി�േ�ാ;
എ�ിൽ കണ�കൾ െവളിെ���ാേമാ?

സം�ാനെ� നിേ�പ സൗ�ദമാ��തി�� �തന പ�തികൾ

*337 �ീ. െക. േ�ം�മാർ
�ീ. എ.എൻ.ഷംസീർ
�ീ. െക.പി.���ദ് ��ി മാ�ർ
�ീമതി കാന�ിൽ ജമീല : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� നിയമം, വ�വസായം,
കയർ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� നിേ�പ സൗ�ദമാ�ി മാ��തിന് ഈ സർ�ാർ എെ��ാം
�തന പ�തികൾ�ാണ് �പം നൽകിയി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ല��ം ൈകവരി��തിന് �ഖ�മ�ി�െട �േത�ക ധനസഹായ പ�തി
�ഖ�ാപി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ ആയതിെ� വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�വഴി ��, െച�കിട, ഇട�രം സംരംഭ�ൾ�് എെ��ാം സഹായ�ൾ
ലഭ�മാ�ാൻ സാധി�െമ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) േകാഴിേ�ാട്, ക�ർ, ആല�ഴ എ�ിവിട�ളി�� ഇൻഡ�ിയൽ േ�ാ�്
െസ��ക�െട �വ ർ�ന �േരാഗതി വ��മാ�ാേമാ?

സ�ർ�ാഭരണ വി�നയിേ��� ജി.എസ്.ടി. വ�മാനം

*338 �ീ. പി.വി.അൻവർ
�ീ. ടി. പി .രാമ��ൻ
�ീ. പി. മ�ി��ി
�ീ വി െക �ശാ�് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ധനകാര� വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ജി.എസ്.ടി. �ാബല��ിലായതിന് േശഷം സ�ർ�ാഭരണ വി�നയിേ���
ജി.എസ്.ടി. വ�മാന�ിൽ കാര�മായ വർ�ന��ാ��േ�ാെയ�്
പരിേശാധി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) സ�ർ�ാഭരണ�ളിേ�ൽ താരതേമ�ന �റ� നി�തി നിര�് മാ�േമ
�മ���െവ�ി�ം നി�തി െവ�ി�് വ�ാപകമാെണ� ��ം പരിഹരി�ാൻ ഇ-
േവ ബിൽ ഏർെ����തിന് തീ�മാനമായി�േ�ാ;

(സി) ജി.എസ്.ടി. സംവിധാനം േദശീയ െന�് വർ�ിെ� ഭാഗമായി �വർ�ി�ാൻ
ആരംഭി�ത് സം�ാന�ിന് എ�മാ�ം �േയാജനം െച�െമ�്
വിശദമാ�ാേമാ?
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സഹകരണ േമഖലെയ ശ�ിെ���ാൻ നടപടി

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

(എ) സം�ാന�് സാധാരണ�ാരന് വലിയ ആശ�ാസമായ സഹകരണ േമഖലെയ
ശ�ിെ���ാൻ എെ��ാം നടപടികൾ സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) സഹകരണ േമഖലയിൽ സാ��ിക ഇടപാ�കൾ �താര��ം വിശ�ാസ��ം
ആ��തിന് ശ�മായ നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സഹകരണ േമഖലയിൽ ��തൽ സംരംഭ�ൾ ആരംഭി��തിന് എെ��ാം
�തിയ നടപടികൾ സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

ഇൻെവ�് േകരള െഹൽ�് െഡസ്ക്

*340 �ീ . െക .ഡി .�േസനൻ 
േഡാ.െക.ടി.ജലീൽ
�ീ. െക.എം.സ�ിൻേദവ്
�ീ. േസവ�ർ ചി�ില�ി�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� നിയമം, വ�വസായം,
കയർ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െകാവിഡ് തളർ�ിയ വ�വസായ േമഖലെയ �ന��ീവി�ി��തി�ം �തിയ
സംരംഭ�െള േ�ാ�ാഹി�ി��തി�ം നട�ിയ �വർ�ന��െട ഫലമായി
ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ എ�ിയതി�േശഷം ഇ�വെര ��തായി എ�
സംരംഭ�ൾ ആരംഭി�െവ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇട�രം, െച�കിട, �� വ�വസായ സംരംഭക�െട ���ൾ
പരിഹരി��തി�ം ഉപേദശം നൽ��തി�മായി എം.എസ്.എം.ഇ. �ിനിക്
ആരംഭി�ി�േ�ാ; ഇതിെ� �വർ�നെ��റി�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇൻെവ�് േകരള െഹൽ�് െഡ�ിെ� ഉേ�ശ���ം �വർ�ന രീതി�ം
വ��മാ�ാേമാ?

വാണിജ� േമഖല പരിേപാഷി�ി��തിന് നടപടി

*341 �ീ 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�് 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;
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(ബി) സം�ാനെ� ��, െച�കിട, ഇട�രം സംരംഭ�െള ആേഗാള വിപണിയിൽ
പരിചയെ���ി വിപണന സാധ�ത േ�ാ�ാഹി�ി��തി�ം കയ�മതി
േ�ാ�ാഹി�ി��തി�മായി നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഉ����െട വിപണനം േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് വിവിധ ജി�കളിൽ �ാേദശിക
വ�ാപാര േമളകൾ സംഘടി�ി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) സം�ാനെ� വാണിജ� സംരംഭ��െട നവീകരണ�ിനായി േശഷി
വർ�ി�ി�ൽ, സാേ�തികവിദ� ഏെ���ൽ, ��ർ വികസനം �ട�ിയവ
പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

ഓ�ൺ മാർ��് വായ് പകൾ

*342 �ീ സി ആർ മേഹഷ്
�ീ. അൻവർ സാദ�് 
�ീമതി െക.െക.രമ
�ീ . സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ധനകാര� വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) 2022 വർഷ�ിൽ ഓ�ൺ മാർ��് വായ് പകൾ സ�ീകരി��തിൽ േക� സർ�ാർ
സം�ാന�ിന് സ�തം നൽകാതി�� സാഹചര���ായി�േ�ാ എ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത തീ�മാനം ൈകെ�ാ�ാ��ായ സാഹചര�ം േക� സർ�ാർ സം�ാന
സർ�ാരിെന അറിയി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത തീ�മാന�ിൽ േക� സർ�ാർ മാ�ം വ��ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ
അതിനായി സർ�ാർ എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�െത�്
വിശദമാ�ാേമാ?

ഉപേഭാ� സഹകരണ സംഘ��െട �വർ�നം

*343 �ീ. �രളി െപ�െന�ി
�ീ. െക. ബാ� (െന�ാറ)
�ീ. െക.വി.�േമഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� സഹകരണ- രജിേ�ഷൻ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് വാേ�തര സഹകരണ സംഘ��െട �വർ�നം
വിലയി��ിയി�േ�ാ; ഇ�രം സംഘ�െള സംര�ി�ാൻ �േത�കം പ�തി
ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് നിലവി�� ഉപേഭാ� സഹകരണ സംഘ��െട �വർ�നം
പരിേശാധി�് ആയത് െമ�െ���ാൻ േവ� ഇടെപടൽ നട��േ�ാ;
വ��മാ�േമാ;

(സി) 2011 -16 കാലയളവിൽ തകർ�യിലായി��തായി പറയെ���
കൺസ�മർെഫഡിന് കഴി� സർ�ാരിെ��ം ഈ സർ�ാരിെ��ം കാല�്
ൈകവരി�ാനായ േന��ൾ അറിയി�ാേമാ; �വായിരം േകാടി �പ�െട വി�വരവ്
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േന�കെയ� ല��േ�ാെട ആ��ണം െച�ി�� �വർ�ന�ൾ
എെ��ാമാെണ�് വിവരി�േമാ?

േകരള ബിസിനസ് � ബിസിനസ് മീ�്

*344 �ീ. പി.വി. �ീനിജിൻ
�ീ. എം. എം. മണി
�ീ ഡി െക �രളി
�ീ. പി.വി.അൻവർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� നിയമം, വ�വസായം, കയർ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ല�, െച�കിട, ഇട�രം സംരംഭ��െട ഉ���ൾ�് േദശീയ
തല�ി�ം വിേദശ�ം വിപണി സാധ�ത ലഭ�മാ��തിനായി �േത�കമായ
േകരള ബിസിനസ് � ബിസിനസ് മീ�് സംഘടി�ി�ി�േ�ാ; മ�് എെ�ാെ�
േന��ളാണ് ��ത േമളയി�െട ല��മി�ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�ിെ� വിവിധ ഭാഗ�ളിൽ നി�ം ഏെത�ാം േമഖലകളിൽ നി��
സംരംഭകരാണ് �ധാനമാ�ം േമളയിൽ പെ���ത്; സംരംഭകർ നട�ിയ
�ടി�ാ�കളി�െട വ�ാപാര, വാണിജ� ഇടപാ�കൾ സാധ�മായി�േ�ാ;
വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ;

(സി) �തിയ വ�ാപാര സാധ�തകൾ ശ�ിെ���ാൻ ��ത േമളകൾ എ�േ�ാളം
സഹായകരമായി��്; വർഷംേതാ�ം ബിസിനസ് മീ�കൾ സംഘടി�ി�ാൻ
കഴി�� തര�ിൽ �ിരം എ�ിബിഷൻ കം കൺവൻഷൻ െസ�ർ �ാപി��
കാര�ം പരിഗണി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

ധാ�മണൽ ഖനനം സ�കാര�വത്�രി�ാ�ളള നീ�ം

*345 �ീ. നജീബ് കാ��രം
�ീ. ��േ�ാളി െമാ�ീൻ
�ീ . ടി. വി. ഇ�ാഹിം 
െ�ാഫ . ആബിദ് �ൈസൻ ത�ൾ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� നിയമം,
വ�വസായം, കയർ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ൈമൻസ് ആ�് മിനറൽസ്  െഡവല�്െമ�് ആ�് െറ�േലഷൻ ആ�് േഭദഗതി
െച�ാ�ളള േക� സർ�ാർ നീ�ം സം�ാന�ിെ� െപാ�താ�ര��ൾ�്
വി��മായതിനാൽ ഇ�സംബ�ി�് എെ��ാം നടപടികൾ സ�ീകരി�ാനാണ്
ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവിൽ െപാ�േമഖലയിൽ നിലനിൽ�� ധാ�മണൽ ഖനനെ�
സ�കാര�വത്�രി�ാ�� നടപടി�െട ഭാഗമാണിെത�് ക���േ�ാ;

(സി) എ�ിൽ ��ത സ�കാര�വത്�രണ നീ��ിെനതിെര എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ാൻ ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ?

െക.എസ്.എസ് .പി.എൽ.-�� സാ��ിക സഹായം

*346 �ീ. തി�വ�ർ രാധാ��ൻ 
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�ീ. ടി. െജ. വിേനാദ്
�ീ എം വിൻെസൻറ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ധനകാര� വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഓ�ൺ മാർ��് വായ് പകൾ�് േക� സർ�ാർ ഏർെ���ിയ നിബ�നകൾ
മറികട�ാനാേണാ േകരള േസാഷ�ൽ െസക�രി�ി െപൻഷൻ ലിമി�ഡി��
സാ��ിക സഹായം പിൻവലി�വാ�� സർ�ാർ ഉ�രവി�െട
ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) എ�ിൽ ��ത തീ�മാനം െക.എസ്.എസ് .പി.എൽ.-െ� �വർ�ന�െള ഏത്
തര�ിൽ ബാധി�െമ�് വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(സി) സാ��ിക സഹായം പിൻവലി�വാ�� സർ�ാർ ഉ�രവിെ�
പ�ാ�ല�ിൽ െക.എസ്.എസ് .പി.എൽ.-െ� �വർ�നം
�ഗമമാ��തിനായി സ�ീകരി�വാൻ ഉേ�ശി�� നടപടികൾ വ��മാ�േമാ?

 ൈവദ�തി ചാർ�് വർ�നവ്

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

(എ) ���ിയ ൈവദ�തി താരിഫ് എ�് �തലാണ് നിലവിൽ വ��െത�്
അറിയി�ാേമാ; ഇതിന് ��് എ�ാണ് ൈവദ�തി ചാർ�് വർ�ി�ി�െത�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ���ിയ ൈവദ�തി നിര�ി�െട വിവിധ ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് എ�കാരമാണ്
വർ�നവ് വ��ിയിരി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ൈവദ�തി ചാർ�് വർ�ി�ി�ാ�� െറ�േല�റി ക�ീഷെ� നിർേ�ശ�ൾ�്
അംഗീകാരം നൽകിയി� േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?

കരിമണൽ ഖനനം

*348 �ീ . ടി. വി. ഇ�ാഹിം 
േഡാ. എം.െക . �നീർ 
�ീ .പി. െക. ബഷീർ 
�ീ . എൻ . ഷം��ീൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� നിയമം, വ�വസായം, കയർ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) നിലവിൽ സം�ാന സർ�ാരിന് മാ�ം അധികാര�� േകരള തീരെ�
കരിമണൽ ഖനനം േക� സർ�ാർ ഏ െ���ാൻ �മി��തായി
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ാര��ിൽ േക� സർ�ാരിൽ നി�ം എെ��ി�ം അറിയി�് ലഭി�ി�േ�ാ;

(സി) കരിമണൽ ഖനനം സംബ�ി� േക� സർ�ാർ നിർേ�ശ�ിൽ എെ��ി�ം
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നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

േകരള റ�ർ ലിമി�ഡ്

*349 �ീ. ആ�ണി േജാൺ
�ീ െക � ജനീഷ് �മാർ
�ീ. ലിേ�ാ േജാസഫ്
�ീ ഐ ബി സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� നിയമം, വ�വസായം, കയർ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഏ��ം ��തൽ റ�ർ ഉ�ാദി�ി�� സം�ാനമായി�ം വൻകിട ��ക
ക�നികൾ സം�ാന�ിന് �റ�് ഫാ�റികൾ �ാപി�െകാ�ം േക�
സർ�ാർ നയ��െട ആ��ല�ം വിനിേയാഗി�് ഇറ�മതിയി�െട�ം കർഷകെര
�ഷണം െച�� സാഹചര��ിൽ സം�ാന സർ�ാർ സിയാൽ മാ�കയിൽ
േകരള റ�ർ ലിമി�ഡ് �ാപി�� �വർ�ന�ിെ� �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത ക�നി�െട �വർ�ന ല���ൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��തൽ കാർഷിേകാ��ാധി�ിത വ�വസായ�ൾ �ട�ാൻ പരിപാടി�േ�ാ;
വ��മാ�േമാ?

സംരംഭകത� േ�ാ�ാഹന�ിന് വാ�കൾ

*350 �ീ. പി. ടി. എ. റഹീം
�ീ. െക. െജ. മാക് സി
�ീ എം രാജേഗാപാലൻ
�ീ. പി.പി. ചി�ര�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� നിയമം, വ�വസായം,
കയർ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സംരംഭക േ�ാ�ാഹന�ിനായി സർ�ാ�ം െക.എഫ്.സി.�ം വാ�കൾ�്
പലിശ സബ്സിഡി നൽകിവ��േ�ാ; എ�ിൽ എ� ശതമാനം വീതം; ബാ�കൾ
നൽ�� സംരംഭക വാ�കൾ�ം സർ�ാർ പലിശ സബ്സിഡി നൽ��േ�ാ;

(ബി) �ഖ�മ�ി�െട സംരംഭകത� വാ� പ�തിയി�െട�� വാ�കൾ�് പലിശ
ഉയർ�ിയി�േ�ാ; ഈ വാ��് ഏെതാെ� വിഭാഗം സംരംഭകർ�ാണ്
േയാഗ�ത��ത്; അ�രം സംരംഭകർ�് െക.എഫ്.സി. �േത�കം പരിശീലനം
നൽ��േ�ാ;

(സി) െെലസൻസ്, വാ�, സബ്സിഡി എ�ിവ�െട ലഭ�ത സംബ�ി�ം ഓേരാ
�േദശ�ം സാധ�ത�� വ�വസായ�ൾ സംബ�ി���
േബാധവൽ�രണ�ിനായി തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട
സഹകരണേ�ാെട �േത�കം പരിപാടി ആവി�രി�ി�േ�ാ എ�്
വ��മാ�ാേമാ?

സാ�ഹ� �ര� െപൻഷൻ വിതരണ�ിനായി �േത�ക ക�നി

*351 �ീ. എൽേദാസ് പി. ���ി�ിൽ
�ീ . ഷാഫി പറ�ിൽ 
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േഡാ. മാത� �ഴൽനാടൻ
�ീ. സജീവ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ധനകാര� വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് സാ�ഹ� �ര� െപൻഷൻ വിതരണ�ിനായി �േത�ക ക�നി
�പീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ക�നിയിേല�് ഏെത�ാം രീതിയിൽ ഫ�് സമാഹരണം
നട��െ��ം ��ത ഫ�് എവിെടയാണ് ��ി��െത�ം
വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത ക�നി എൻ.എസ്.എ.പി. �േഖന�� േക� വിഹിതം െെകകാര�ം
െച��തിെ� മാനദ��ൾ വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത ക�നിയിേല�� സർ�ാർ വിഹിത�ിൽ �ടിശിക വ��ിയി�േ�ാ
എ�ം സർ�ാർ നൽകിവ�� സാ��ിക സഹായം പിൻവലി�വാൻ
തീ�മാനി�ി�േ�ാ എ�ം വ��മാ�േമാ?

ക�വ�ി വ�വസായെ� സംര�ി�ാൻ നടപടി

*352 �ീ കടകംപ�ി �േര�ൻ
േഡാ �ജിത് വിജയൻപി�
�ീ. െക.എൻ. ഉ�ി��ൻ
�ീ എം �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� നിയമം, വ�വസായം, കയർ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ക�വ�ി വ�വസായെ� സംര�ി��തി�ം
േ�ാൽസാഹി�ി��തി�മായി ഈ സർ�ാർ എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�വ��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ക�വ�ി വ�വസായ േമഖലയിൽ ബാ�് േലാൺ �ടിശിക��വർ�് പലിശയിളവ്
നൽ��തി�ം ��തൽ േപർ�് െതാഴിൽ നൽ��വെര
േ�ാൽസാഹി�ി��തി�ം �േത�കം പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ; ഇതിനായി
ബഡ്ജ�ിൽ �ക നീ�ിെവ�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േകാവിഡാന�രം െപാ� േമഖലയിെല�േപാെല സ�കാര� േമഖലയി�ം ക�വ�ി
വ�വസായം �ർ� സ�മാ��തി�ത�� എെ��ാം നടപടികളാണ്
െെകെ�ാ�വാൻ ഉേ�ശി��െത�് െവളിെ���ാേമാ;

(ഡി) നിലവിൽ ��ി�ിട�� സ�കാര� ക�വ�ി ഫാ�റികൾ സർ�ാർ ഏെ���്
�വർ�ി�ി��തിെന�റി�് ആേലാചി��േ�ാ?

സാ�ഹ� �ര� െപൻഷൻ വിതരണ�ിനായി �േത�ക ക�നി

*353 �ീ. സനീഷ് �മാർ േജാസഫ്
�ീ. െക. ബാ� (��ണി�റ)
�ീ. ടി.സി�ിഖ്
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�ീമതി.ഉമ േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ധനകാര� വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് സാ�ഹ� �ര� െപൻഷൻ വിതരണ�ിനായി �േത�ക ക�നി
�പീകരി�ി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ക�നി �പീകരണ�മായി ബ�െ�� സർ�ാർ ഉ�രവിൽ ��ത ക�നി�്
സം�ാന സർ�ാർ സാ��ിക സഹായം നൽ�െമ�് �ചി�ി�ി�േ�ാ;
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത നിലപാടിൽ നി�ം സർ�ാർ പി�ാറിയി�േ�ാ; എ�ിൽ കാരണം
വിശദമാ�ാേമാ?

ജി.എസ്.ടി.

*354 �ീ വി േജായി
�ീമതി െക. െക. ൈശലജ ടീ�ർ 
�ീ. പി. ന��മാർ
�ീ ജി �ീഫൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ധനകാര� വ��് മ�ി സദയം
മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ജി.എസ്.ടി. ന�പരിഹാരം നൽ��ത് നിർ��തിന് േക� സർ�ാർ
തീ�മാനി�േ�ാ�ം ന�പരിഹാരം നൽ��തിനായി േക� സർ�ാർ ജന�ളിൽ
നി�് ന�പരിഹാര െസ�് ഈടാ��ത് �ട��േ�ാ എ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ജി.എസ്.ടി. നിയമ�ിെ� െപാ� ച��ടിനക�് നി�െകാ�് സം�ാന
ജി.എസ്.ടി. നിര�ിൽ മാ�ം വ��ാ�ം നടപടി �മ�ളിൽ േഭദഗതി വ��ാ�ം
ഇത് സംബ�ി��ായ ��ീംേകാടതി വിധി അവകാശം ന��േ�ാ;

(സി) സം�ാന�് ജി.എസ്.ടി. നി�തി േചാർ� ഒഴിവാ��തിന് നിർ�ിത ��ി�െട
സഹായേ�ാെട�� ഓഡി�് സംവിധാനം ഏർെ���ിയി�േ�ാെയ�്
െവളിെ���ാേമാ;

(ഡി) െചക്േപാ�ി�ാതായത് ഐ.ജി.എസ്.ടി. വ�മാനെ� ബാധി��േ�ാെയ�ം
ബദൽ പരിേശാധന സംവിധാനം കാര��മമാ�ാൻ കഴി�ി�േ�ാെയ�ം
വ��മാ�ാേമാ?

സംരംഭകത� േ�ാ�ാഹനം

*355 �ീ വി െക �ശാ�്
�ീ എ. സി. െമായ് തീൻ 
�ീമതി ശാ��മാരി െക.
�ീ. െക.എം.സ�ിൻേദവ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� നിയമം, വ�വസായം,
കയർ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് സംരംഭകർ�് േ�ാ�ാഹനം നൽ��തി�ം ജന�ൾ�് െതാഴി�ം
വ�മാന�ം ലഭ�മാ��തി�ം കഴി� സർ�ാരിെ� കാല�് സ�ീകരി�
നടപടികൾ �ലം �ാർ��കൾ ��തലായി ആരംഭി�ത് സം�ാനെ� നിേ�പ
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സൗ�ദമാ��തിൽ എ�മാ�ം �േയാജനകരമായി��െവ�്
വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�തിന് േശഷം ��ത േമഖലയിൽ ൈകവരി�
േന��ൾ എെ��ാമാെണ�് അറിയി�േമാ;

(സി) ഐ.ടി. അധി�ിത �ാർ��കൾ�് �റെമ ഏെത�ാം േമഖലയിെല �ാർ��കൾ
�ടി സംരംഭകത� പ�തിയിൽ ഉൾെ���ിയി��്;

(ഡി) കാർഷിക, വ�ാവസായിക, സഹകരണ േമഖലകളിെല �ാർ��ക�ം സംരംഭകത�
പ�തിയിൽ ഉൾെ����തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ഇ) �തിയ സംരംഭ�ൾ ആരംഭി��വർ�് എെ��ാം സാേ�തിക, സാ��ിക
സഹായമാണ് നൽകിവ��െത�് വിശദമാ�േമാ?

െക.എസ്.എസ് .പി.എൽ.-�� സാ��ിക സഹായം

*356 �ീ. ടി. െജ. വിേനാദ്
�ീ എം വിൻെസൻറ് 
�ീ പി സി വി�നാഥ്
�ീ. എ . പി . അനിൽ �മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ധനകാര� വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകരള േസാഷ�ൽ െസക�രി�ി െപൻഷൻ ലിമി�ഡിന് ലഭി� വാ�കൾ ഓഫ് ബജ�്
ആയി തരംതിരി�ണെമ� േക� സർ�ാർ നിർേ�ശെ� �ടർ�ാേണാ 2022
�ൺ 10-ന് െക.എസ്.എസ് .പി.എൽ.-�� സാ��ിക സഹായം
പിൻവലി�വാ�� ഉ�രവ് സർ�ാർ �റെ��വി�െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) െക.എസ്.എസ് .പി.എൽ. �പീകരണം സംബ�ി� 2018-െല ഉ�രവിൽ
ക�നി�െട തിരി�ടവ് ബാധ�തകൾ സർ�ാർ വഹി�െമ�് �തിപാദി�ി�േ�ാ
എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) 52 ല�ം ജന�െള േനരി�് ബാധി�� െപൻഷൻ വിതരണം
െക.എസ്.എസ് .പി.എൽ.-�� സാ��ിക സഹായം പിൻവലി�� സർ�ാർ
നടപടി �ലം �തിസ�ിയിലാ�ം എ�ത് വ�തയാേണാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

െപാ�േമഖല �ാപന��െട �വർ�ന ലാഭം

*357 �ീ. ടി.ഐ.മ��ദനൻ
�ീ സി എ�് ���
�ീ. �രളി െപ�െന�ി
�ീ ജി �ീഫൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� നിയമം, വ�വസായം, കയർ വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) വ�വസായ വ��ിെ� കീഴി�� െപാ�േമഖല �ാപന�ൾ�് �വർ�ന ലാഭം
ൈകവരി��തിൽ �േ��ം ഉ�ാ�ാൻ കഴി�ി�േ�ാ; കഴി� കാലെ�
അേപ�ി�് അത് എ�േ�ാളം െമ�െ���ാൻ കഴി�ി��്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��തൽ െതാഴിലവസര�ൾ ��ി��തിന് െപാ�േമഖല �ാപന�ൾ�്
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കഴി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) െപാ�േമഖല വ�വസായ �ാപന�ൾ�് സ�യംഭരണം നൽ���മായി
ബ�െ��് േപാൾ ആ�ണി ക�ീഷൻ സമർ�ി� റിേ�ാ ർ�് സർ�ാരിെ�
പരിഗണനയി�േ�ാ; ഇ�സംബ�ി�് തീ�മാനം ൈകെ�ാ�ി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) െപാ�േമഖല �ാപന�െള ലാഭകരമാ��തിനായി സർ�ാർ ൈകെ�ാ�
നടപടികൾ എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

�വിധ �സ്

*358 �ീമതി കാന�ിൽ ജമീല
�ീ എ. സി. െമായ് തീൻ 
�ീ. െക.എൻ. ഉ�ി��ൻ
�ീ. എം.വിജിൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� സഹകരണ- രജിേ�ഷൻ വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�േശഷം സഹകരണ �ാപന��െട
സ�യംഭരണാവകാശം ഉറ�വ���േതാെടാ�ം സം�ാന സർ�ാരിെ�
വികസന നയ�ിന��ത�ം വ�മാനദായക�മായ െതാഴിൽ ലഭ�മാ��തിനായി
സഹകരണ േമഖലയിൽ നട�ിയ �വർ�ന�ൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േസവന, സംരംഭ േമഖലകളിൽ മിക� ഇടെപടൽ ല��മി�് �പീകരി� �വ
സഹകരണ സംഘ��െട �വർ�നം വി�ലെ���ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ;
വ��മാ�േമാ;

(സി) വ�ാവസായിക, ഉ�ാദന േമഖലകളിൽ ഇടെപടൽ വി�ലെ����തിനായി േകരള
ബാ�് �വിധ �സ് എ� േപരിൽ ഈടി�ാെത വാ� നൽ�� പ�തി
നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

ദ�തി പ�തി

*359 �ീ. എൻ.െക. അക്ബർ
�ീ. എ. �ഭാകരൻ
�ീ സി െക ഹരീ�ൻ
�ീ. െക.െക. രാമച�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� ൈവദ�തി വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് െെവദ�തി വിതരണ രംഗം കാര��മമാ�ി �ണേമ��� െെവദ�തി
തട�രഹിതമായി എ�ി�് െെവദ�തി വിതരണ രംഗം ആേഗാള
നിലവാര�ിെല�ി��തിന് കഴി� സർ�ാരിെ� കാല�് ആരംഭി� ദ�തി
പ�തി �ട��േ�ാ; പ�തിയിൽ െെകവരി�ാനായ േന�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െെവദ�തി തട�ം ഉ�ാ�കയാെണ�ിൽ ഉടനടി പരിഹരി��തിന്
ഏർെ���ിയി�� സംവിധാനെ��റി�് അറിയി�ാേമാ; തി�വന��രം,
െകാ�ി, േകാഴിേ�ാട് എ�ീ നഗര�ളിൽ ഏർെ���ിയി�� സ്ക�ാഡ്
ഫല�ദമായി�േ�ാ;
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(സി) േക�ാവി�ത നവീ�ത വിതരണ േമഖല പ�തി �കാരം സം�ാന�്
നട�ാ�� ���ികൾ എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

േകരള ഫിനാൻഷ�ൽ േകാർ�േറഷെ� േന��ൾ

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

(എ) സം�ാന�് സംരംഭകർ�ം �തന പ�തികൾ ആവി�രി�ാൻ
ആ�ഹി��വർ�ം വാ� നൽ�� അഭിമാന �ാപനമായി േകരള
ഫിനാൻഷ�ൽ േകാർ�േറഷൻ മാറിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േദശീയ തല�ിൽ ഡിജി�ൽ, സാ��ിക, സാ�ഹ� േമഖലകളിെല മിക�
�മ�ൾ�� അവാർഡ് െക.എഫ്.സി.�് ലഭി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) െക.എഫ്.സി.�െട േലാൺ േപാർ�്േഫാളിേയാ അ�� അ�് വർഷം െകാ�്
പതിനായിരം േകാടി �പയായി ഉയർ�വാൻ നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) െച�കിട വ�വസായ േമഖല േനരി�� �തിസ�ി കണ�ിെല��് െക.എഫ്.സി.
�േത�ക വാ� പാേ�ജ് ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

േകരള നിയമസഭാ
െസ�േ�റിയ�്
തി�വന��രം,

അംഗീകരി� തീയതി: 2022 �ൈല 6, �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)].




