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മമ  .    ചചെയര്മമാന: അടുത്തതമായമ ശ്രദ്ധക്ഷണമക്കലമാണണ.  ഇനണ നമരവധമ

അജണ്ടകളുണ്ടണ.  പമവമലലജണ  കമമറമയുചടെ  റമലപമാര്ടണ  പരമഗണന,

ഉപധനമാഭഭ്യര്ത്ഥന,  ലവമാടണ  ഓണ്  അക്കക്കൗണ്ടണ  എനന്നീ  അജണ്ടകള

ഉള്ളതുചകമാണ്ടണ ശ്രദ്ധക്ഷണമക്കല് അടെക്കമുള്ളവ ബഹുമമാനചപട മനമമമാരര

അരഗങ്ങളുര ചുരക്കമ അവതരമപമക്കണര.

ശ്രദ്ധ ക്ഷണമക്കല്

(1)  ബമാങമരഗണ ചറഗുലലഷന നമയമര

ശ്രന്നീ  .    സജമ  ചചെറമയമാന:  സര്,  എല്.ഡമ.എഫണ.  ഗവണ്ചമനണ

അധമകമാരത്തമല്  വന  എലമാ  ഘടങ്ങളമലര  ലകരളത്തമചല  സഹകരണ

ലമഖല  വളര്ച്ചയുചടെ  വര്ണമാഭമമായ  കമാലഘടങ്ങളമലമായമരന.  കഴമഞ

അഞ്ചുവര്ഷര സഹകരണ ലമഖല ജനകന്നീയവര സഹകമാരമകളക്കണ മമാത്രമല,

ലകരള  സമൂഹത്തമനമാചക  സമഗ്ര  വമകസനര  എന  കമാഴ്ചപമാടെണ

ഉയര്ത്തമപമടെമച.  അതമല്  മുനചചകചയടുത്ത  ഗവണ്ചമനമലനയുര

വകുപമലനയുര  വകുപ്പുമനമലയയുര  ഞമാന  ഈ  അവസരത്തമല്  പലതഭ്യകര

അഭമനനമക്കുകയമാണണ.

ലകരളത്തമല് ജനകന്നീയ സമരങ്ങളുചടെയുര ജനകന്നീയ പസമാനങ്ങളുചടെയുര
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സജന്നീവമമായ  ഇടെചപടെലമചന  ഭമാഗമമായമ  ഉയര്നവനതമാണണ  നമ്മുചടെ

സഹകരണ  പസമാനര.  ലകരളത്തമചല  സഹകരണ  പസമാനത്തമനണ

ദന്നീര്ഘമമായ  ചെരമത്രമുണ്ടണ.  ബഹുമമാനചപട  ചചെയര്  പറഞതുചകമാണ്ടണ,

സമയക്കുറവള്ളതമനമാല്  ആ  ചെരമത്രചമമാനര  ഞമാന  വമശദന്നീകരമക്കുനമല.

സസമാതനഭ്യര  ലനടുനതമനണ  മുമ്പുതചന  സഹകരണ  സരഘങ്ങള

ലകരളത്തമലണ്ടമായമരന.  തമരവമതമാരകൂറമചല സഹകരണ സരഘര നമയമര

1916  പകമാരര  രൂപന്നീകരമക്കചപട  തമരവനന്തപുരര  ചസനട്രല്  സഹകരണ

ബമാങമാണണ  നമ്മുചടെ  ആദഭ്യചത്ത  സഹകരണ  ബമാങമായമ  കണക്കമാക്കുനതണ.

ഇലപമാഴചത്ത  ലകരള  ബമാങമായമ  പരമവര്ത്തനര  ചചെയ്യചപടതുര  ഇലത

ബമാങമായമരന. 1946-ല്  1669  സഹകരണ സരഘങ്ങളുര  32  ലക്ഷര രൂപ

ചഷയര്  കഭ്യമാപമറലമുണ്ടമായമരന.  ലകരളത്തമചല  ചക്രെഡമറണ,  ചക്രെഡമലറതര

ലമഖലകളമലമായമ  പതമനയ്യമായമരലത്തമാളര  സഹകരണ  സരഘങ്ങള

പവര്ത്തമക്കുനണ്ടണ.  കയര്,  മതഭ്യര,  ഖമാദമ  എനമങ്ങചനയുള്ള  സഹകരണ

സരഘങ്ങചള  കൂടമയമാല്  ഇരപത്തമ  അയ്യമായമരലത്തമാളര  സഹകരണ

സരഘങ്ങള  പവര്ത്തമക്കുനണ്ടണ.  മൂനണ  ലകമാടെമയമല്പരര  സഹകമാരമകള

അണമനമരനമട്ടുള്ള  മഹമാപസമാനമമാണണ  ലകരളത്തമചല  സഹകരണ
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പസമാനര.  ചക്രെഡമറണ  ലമഖലയമല്  ഒനര  ലക്ഷര  ലകമാടെമ  രൂപയമലധമകര

നമലക്ഷപവര  ഒര  ലക്ഷര  ലകമാടെമയമലധമകര  വമായ്പ  ബമാക്കമയുമുണ്ടണ.

ലകരളത്തമചല  ബമാങമരഗണ  രരഗര  ചചകകമാരഭ്യര  ചചെയ്യുനതമല്  സഹകരണ

ലമഖല മുഖഭ്യ പങ്കുവഹമക്കുനണ്ടണ. 

നമലവമല് നമരവധമ പശ്നങ്ങചള ഈ ലമഖല അഭമമുഖന്നീകരമക്കുനണ്ടണ.

ലകന്ദ്ര സര്ക്കമാരമചന, ആദമായ നമകുതമ വകുപമചന, മറണ വമവമധ വകുപ്പുകളുചടെ

നമരന്തരമമായ  ഉപദ്രവരമൂലര  ഒരപമാടെണ  പയമാസങ്ങള  ഈ  ലമഖല

അനുഭവമക്കുനണ്ടണ.  ഇലപമാളത്തചന,  നമകുതമയമളവണ  അനുവദമക്കമാന

ആദമായനമകുതമ  വകുപണ  തയ്യമാറമാകമാത്ത  പശ്നര  വനമട്ടുണ്ടണ.

അതുലപമാചലത്തചന  20,000  രൂപയണ  മുകളമലള്ള  പണമമടെപമാടുകള

നടെത്തുനതമചനതമരമായ നന്നീക്കങ്ങള നടെക്കുന. ലകന്ദ്ര സര്ക്കമാര് നടെപമാക്കമയ

ജമ.എസണ.റമ.  സഹകരണ  സമാപനങ്ങചള  ഏചറ  ലദമാഷകരമമായമ

ബമാധമച്ചമട്ടുണ്ടണ. 2002-ചല മളടമ  ലസ്റ്റേറണ സഹകരണ നമയമപകമാരര ഇതര

സരസമാനങ്ങളമല്  രജമസ്റ്റേര്  ചചെയ്ത  സരഘങ്ങളുചടെ  ബമാഞ്ചുകള  നമ്മുചടെ

സരസമാനത്തണ  വഭ്യമാപകമമായമ  ഇലപമാള  ആരരഭമക്കുകയമാണണ.  സരസമാന

സര്ക്കമാരമചന  അനുമതമ  കൂടെമാചതത്തചന  കൂടെമയ  നമരക്കമല്  നമലക്ഷപര
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സസന്നീകരമച്ചണ  സരസമാനത്തമനണ  പുറത്തുള്ള  വനകമടെ  കച്ചവടെക്കമാര്ക്കുര

വഭ്യവസമായമകളക്കുര വമായ്പ നല്കമ ലമാഭര ചകമായ്യുന സമാപനങ്ങളമായമ ഇതണ

മമാറുകയമാണണ. ഇതണ നമ്മുചടെ സരസമാനചത്ത സഹകരണ ലമഖലചയ വലമാചത

ലദമാഷകരമമായമ ബമാധമക്കുകയമാണണ. 

സഹകരണ  പസമാനര  ലകരളത്തമലര  ഇന്തഭ്യയമലര  ആരരഭമക്കുനതണ

കൃഷമക്കമാരചടെയുര  സമാധമാരണക്കമാരചടെയുര  പമാവങ്ങളുചടെയുര

അത്തമാണമയമായമടമാണണ.  ലകരളത്തമചന  സമ്പദ്ഘടെനചയലപമാലര

തമാങ്ങമനമര്ത്തമാന  കഴമയുന  തരത്തമല്  ഇവമചടെ  സഹകരണ  പസമാനര

വളര്ന. ലദശസമാല്കൃത ബമാങ്കുകള, ചഷഡഡ്യൂളഡണ ബമാങ്കുകള, നഡ്യൂജനലറഷന

ബമാങ്കുകള എനമവ സമാധമാരണക്കമാരനണ അനഭ്യരനമന ഒര കമാലത്തണ വമായ്പകള

നല്കുക,  കമാര്ഷമകമാവശഭ്യത്തമനണ ആവശഭ്യമമായ സമാധന സമാമഗ്രമകള,  വളര,

നമലതഭ്യമാപലയമാഗ സമാധനങ്ങള വമതരണര ചചെയ്യുക,  കമാര്ഷമക വമപണനര

നടെത്തുക,  ജനങ്ങളക്കമടെയമല്  സമ്പമാദഭ്യശന്നീലര  വര്ദ്ധമപമക്കുക  തുടെങ്ങമ

വമദഭ്യമാഭഭ്യമാസര,  ആലരമാഗഭ്യര,  ആതുരലസവനര  അടെക്കര ഇനണ   ലകരളത്തമല്

മനുഷഭ്യചന  എലമാ  കമാരഭ്യങ്ങളമലര  നമരന്തരര  ഇടെചപടുന  ഒര

മഹമാപസമാനമമായമ സഹകരണ പസമാനര മമാറമ. 
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എല്.ഡമ.എഫണ.  സര്ക്കമാര്  വനതമനുലശഷര  ഈ  ലമഖലചയ

രക്ഷമക്കുനതമനുലവണ്ടമ  ഒരപമാടെണ  ജനകന്നീയ  പവര്ത്തനങ്ങളമാണണ

നടെത്തമയതണ.  കഴമഞ  യു.ഡമ.എഫണ.-ചന  അഞ്ചുവര്ഷക്കമാലര  പൂര്ണമമായുര

സഹകരണ  ലമഖല  തളര്നലപമാചയമാര  കമാലമമായമരന.  എനമാല്  ഈ

ഗവണ്ചമനണ വനതമനുലശഷമമാണണ ലകരളമാ ബമാങമചന രൂപന്നീകരണര, ചകയര്

ലഹമാര  പദ്ധതമ,  2500-ഓളര  വന്നീടുകള  നമര്മമചചകമാടുക്കുന  ഇന്തഭ്യയര

ലലമാകത്തമനുര  മമാതൃകയമായ  പദ്ധതമ.  ലക്ഷമചപനഷനുകളുചടെ  വമതരണര

സഹകരണ സമാപനങ്ങള വഴമ  നടെപമാക്കമ.  അതമചന ഗുണചമന്തമാചണനണ

ലചെമാദമച്ചമാല്  ലക്ഷക്കണക്കമനണ  വരന  ചപനഷനകമാര്ക്കണ  കൃതഭ്യമമായമ

അവരചടെ വന്നീടുകളമല് ചപനഷന എത്തമക്കമാന കഴമയുന നചലമാര പദ്ധതമക്കണ

രൂപര  ചകമാടുത്തു.  ചക.എസണ.ആര്.ടെമ.സമ.  ജന്നീവനക്കമാരചടെ  ചപനഷനുര

ഇലപമാള  സഹകരണ  സമാപനര  വഴമയമാണണ  ലപമാകുനതണ.

അതുലപമാചലത്തചന  കണ്സഡ്യൂമര്ചഫഡണ.  യു.ഡമ.എഫണ.-ചന  കമാലത്തണ

വനനഷ്ടത്തമലര അഴമമതമയമലര മുങ്ങമത്തമാണ കണ്സഡ്യൂമര്ചഫഡമചന ഇനണ

ലകരളത്തമചല ഏറവര ലമാഭകരമമായ ഒര പസമാനമമാക്കമ മമാറമ. ലകരള ബമാങണ

രൂപന്നീകരണരവഴമ  ഇടെപമാടുകള, എലമാ തരത്തമലമുള്ള ആധുനമക ബമാങമരഗണ
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സക്കൗകരഭ്യങ്ങള  കുറഞ ചചെലവമല് പരമമാവധമ  ലവഗത്തമല് ലഭമക്കുനതമനണ

ഇടെവരത്തമ. പുതുതലമുറചയ ആകര്ഷമക്കുനതമനുര ഈ രരഗത്തുള്ള സര്പ്ലസണ

ഫണ്ടണ  ഫലപദമമായമ  വമനമലയമാഗമക്കുനതമനുര  കഴമയുന

സരവമധമാനമമായമട്ടുണ്ടണ. ലകമാമണ് ലസമാഫണ ചവയര് വരനതുര ഈ ലമഖലയുചടെ

വളര്ച്ചയണ ഇടെയമാക്കുചമന കമാരഭ്യത്തമല് സരശയര ലവണ്ട. സരസമാനത്തമചന

സമഗ്രമമായ വമകസനര സഹകരണത്തമലൂചടെചയന പുതമയ കമാഴ്ചപമാടെണ വകുപണ

ഉയര്ത്തമപമടെമചചകമാണ്ടണ  ഇടെതുപക്ഷ  മുനണമ  ഗവണ്ചമനണ  മുലനമാടണ

ലപമാകുകയമാണണ. 

സഹകരണര  സരസമാന  വമഷയമമാണണ.  സഹകരണ  സരഘങ്ങള

സരസമാന  നമയമപകമാരര  പവര്ത്തമക്കുനവയുമമാണണ.  ഇതമല്  ലകന്ദ്ര

ഗവണ്ചമനമചന  അനമാവശഭ്യമമായ  ഇടെചപടെല്  പമാടെമചലചനമാര

ചപമാതുനമലപമാടെണ  നമ്മുചടെ  രമാജഭ്യത്തണ  എലമായമടെത്തുമുണ്ടണ.

അതുചകമാണ്ടുതചനയമാണണ  സരസമാന  നമയമചമന  നമലയമലര

സരസമാനത്തമചന  ഒര  വമഷയചമന  നമലയമലര  സരസമാന  ഗവണ്ചമനണ

പലതഭ്യകമമായ ഒര വകുപമായമ ഇതമചന  പരമഗണമക്കുനതണ. ബമാങമരഗണ ലകന്ദ്ര

വമഷയമമായതമനമാല്  സഹകരണ  ബമാങ്കുകളുചടെ  ബമാങമരഗണ  സരബന്ധമമായ
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കമാരഭ്യത്തമല്  ആര്.ബമ.ചഎ.-ക്കണ  ഇടെചപടെമാന  അധമകമാരമുണ്ടണ.  എനമാല്

ഭരണസമമതമ  ചതരചഞടുപണ,  അരഗതസര,  ഓഹരമ  എനമവയമചലമാനര

ആര്.ബമ.ചഎ.-ക്കണ  ഇടെചപടെമാന  അവകമാശമമല.  ഇതമാണണ  ലഭദഗതമയമലൂചടെ

ലകന്ദ്ര ഗവണ്ചമനണ തമരത്തമയമരമക്കുനതണ. 

ഒനമാമചത്ത  പധമാനചപചടമാര  പശ്നര,  ഒര  സഹകരണ  ബമാങണ

ആവശഭ്യചമങമല്  ഏതണ  ബമാങ്കുമമായുര  ലയമപമക്കമാന  ആര്.ബമ.ചഎ.-ക്കണ

അധമകമാരമുണ്ടമാകുന നമയമര വനമരമക്കുന. ലയനര സഹകരണ ബമാങ്കുമമായമ

ആകണചമനമല. ഭരണസമമതമ  അരഗങ്ങള,  ജന്നീവനക്കമാര്,  ചെന്നീഫണ

എകമകഡ്യൂടന്നീവണ ഓഫന്നീസര്, ചചെയര്മമാന, ബമാങണ ഡയറക്ടര് ആര്ക്കുചമതമചരയുര

നടെപടെമചയടുക്കമാര.  ചമമാത്തര  ഭരണസമമതമചയ  പമരമചവമടെമാര.  സരസമാന

സര്ക്കമാരമചന  അറമയമച്ചമാല്  മമാത്രര  മതമ.  സഹകരണ  ബമാങ്കുകളുചടെ

ചപമാതുലയമാഗര  വമളമക്കമാനുര  ചതരചഞടുപണ  നടെത്തമാനുര റമസര്വണ  ബമാങമനണ

അധമകമാരരചകമാടുക്കുന ഒര നമയമനമര്മമാണര വനമരമക്കുന.  ഭരണസമമതമ

അരഗങ്ങള  51  ശതമമാനര ചപമാഫഷണല് ലയമാഗഭ്യതയുളളവലരമാ,  ബമാങമരഗണ

ലമഖലയമല്  പവര്ത്തമച്ചണ  പരമചെയമുളളവലരമാ  ആയമരമക്കണചമനതമാണണ

പുതമയ നമബന്ധന.  അതണ ഒരകമാലത്തുര നടെക്കുകയമല. കമാരണര പമാവചപട
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കൃഷമക്കമാചര  സഹമായമക്കുനതമനുലവണ്ടമയുളള  സമാപനമമാണമതണ.

ഇതമചനചയലമാര  വമശദമാരശങ്ങളമലലയണ  ഞമാന  ലപമാകമാത്തതുചകമാണ്ടണ  ഒര

മമനമറ്റുചകമാണ്ടണ  അവസമാനമപമക്കമാര.  നമശമത  ശതമമാനര  അരഗങ്ങള  ഇക്കൗ

ലയമാഗഭ്യതയമലമാത്തവരമായമാല്  ആര്.ബമ.ചഎ.-ക്കണ  ഇടെചപടെമാര.

രണ്ടുമമാസത്തമനകര നടെപമലമായമചലങമല് റമസര്വണ ബമാങമനണ സസന്തര നമലയണ

ഒഴമവകള  നമകത്തമാര.  ഇന്തഭ്യയമല്  എവമചടെയുളള  സരഘത്തമലനയുര

ഡയറക്ടര്മമാചര  നമയമമക്കമാന  ഇലപമാള  ആര്.ബമ.ചഎ.-ക്കണ  അവകമാശര

വനമരമക്കുന.   ലകമാടെതമയമല്  ഇതണ  ലചെമാദഭ്യര  ചചെയ്യമാന  പമാടെമചലനണ

പലതഭ്യകമമായമ  പറയുന.   ഒര  ഭരണസമമതമ  അരഗത്തമനണ  8  വര്ഷമമാണണ

കമാലമാവധമ വമഭമാവനര ചചെയ്യുനതണ.  ചചെയര്മമാചന കമാലമാവധമ 5 വര്ഷമമാണണ.

ചചെയര്മമാന  മുഴുവന  സമയ  ജന്നീവനക്കമാരനമായമരമക്കണര.  ലകരളചത്ത

സരബന്ധമച്ചണ ഇക്കൗ നമബന്ധന നടെക്കുന കമാരഭ്യമല.  ബമാങമനണ പലതഭ്യകമമായമ

എര.ഡമ.-ചയ  നമയമമക്കണര.  സമാമ്പത്തമക  പതമസന്ധമയുളള  പല

ബമാങ്കുകളുമുണ്ടണ.  അതമനമാല് എര.ഡമ.ചയ  നമയമമച്ചണ  ലക്ഷക്കണക്കമനണ  രൂപ

ശമ്പളര  ചകമാടുക്കമാന  കഴമയുകയമല.   നമയമര  പമാലമച്ചമചലങമല്  റമസര്വണ

ബമാങമനണ ലനരമടണ എര.ഡമ.ചയ നമയമമക്കമാര.  ഓഹരമകള ചചകമമാറുനതമനുര
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പമനവലമക്കുനതമനുര  കര്ശനമമായ  മമാനദണ്ഡങ്ങളുളചപടുത്തമ

സഹകരണലമഖലചയ  തകര്ക്കുന  സമന്നീപനമമാണണ  ലകന്ദ്ര  ഗവണ്ചമനണ

സസന്നീകരമച്ചമരമക്കുനതണ.   ഇക്കൗ  സമാഹചെരഭ്യത്തമലമാണണ  പമാഥമമക  സഹകരണ

സരഘങ്ങളക്കണ  ബമാങമരഗണ  ചറഗുലലഷന  നമയമര  ബമാധകമമാക്കമചക്കമാണ്ടുളള

പുതമയ ലഭദഗതമ  വനമരമക്കുന.  ഒര പരമധമവചര  സഹകരണപസമാനര

തകര്ച്ചയുചടെ വക്കമല് നമല്ക്കുലമ്പമാഴമാണണ പുതമയ ലഭദഗതമ വനമരമക്കുനതണ.

ലകരളമാ  ബമാങണ,  അര്ബന  ബമാങ്കുകള  ഒഴമചകയുളള  എലമാ  സഹകരണ

ബമാങ്കുകളക്കുര ഇതണ ബമാധകമമാണണ.  ലകരളത്തമല് 1500-ഓളര വരന PACS

(Primary  Agricultural  Credit  Societies) ഉണ്ടണ.   ഇക്കൗ സമാപനങ്ങളക്കണ

ബമാചങനളള  ലപരണ  വയമാന  കഴമയുകയമല.   ചചെക്കുപലയമാഗമചളള

ഒരമടെപമാടുകളുര നടെത്തമാനമാകമല. പണര പമനവലമക്കമാന മറ്റു സരവമധമാനങ്ങള

ഒരലക്കണ്ടമ  വരര.   ബമാങണ,  ബമാങര്,  ബമാങമരഗണ  പക്രെമയ  തടെസ്സചപടുര.

ബമാങമരഗണ ചചലസനസമലമാത്ത സഹകരണ സമാപനങ്ങള ബമാചങന ലപരണ

ഉപലയമാഗമക്കുനതണ  തടെഞണ,  ലകന്ദ്ര ബമാങമരഗണ  ചറഗുലലഷന നമയമത്തമചല

ലഭദഗതമ ഓര്ഡമനനസണ അലങ്ങയറര അപകടെകരമമാണണ.  കമാര്ഷമക വമായ്പമാ

സഹകരണസരഘങ്ങള  (PACS),  ബമാങമരഗണ  ചചലസനസണ  ഇലമാത്ത
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സരഘങ്ങള,  ബമാചങന  ലപരണ  ഉപലയമാഗമക്കുനതമനണ  വമലക്കണ

ഏര്ചപടുത്തമയമരമക്കുന.   ലകരളത്തമല്  ഇതണ  1500-ഓളര  സരഘങ്ങചള

ബമാധമക്കുര.  സര്വന്നീസണ സഹകരണ ബമാചങന നമലയമല് പവര്ത്തമക്കുന

ഇവയമല്  പലതുര  നൂറണ  കണക്കമനണ  ലകമാടെമ  രൂപയുചടെ  ഇടെപമാടെണ  നടെത്തുന

സമാപനങ്ങളമാണണ.   നമലവമചല  ഇടെപമാടുകചള  ബമാധമച്ചമചലങമലര  പുതമയ

ഇടെപമാടുകള  തടെസ്സചപടെമാന  ലപമാകുകയമാണണ.  സരസമാനചത്ത

സഹകരണലമഖലയുചടെ  തകര്ച്ചയണ വഴമവയന  ബമാങമരഗണ  ചറഗുലലഷന

നമയമര  നടെപമലമാക്കുനതമല്നമനണ  പമന്തമരമയണചമനണ  ലകന്ദ്ര

സര്ക്കമാരമലനമാടെണ  ആവശഭ്യചപടുന  ഒര  വമഷയമമാണണ  ഞമാന

ശ്രദ്ധക്ഷണമക്കലമലൂചടെ  ഗക്കൗരവമമായമ  ഗവണ്ചമനമചന  ശ്രദ്ധയമല്

ചകമാണ്ടുവരനതണ. 

സഹകരണവര  വമലനമാദസഞമാരവര  ലദവസസവര  വകുപ്പുമനമ

(ശ്രന്നീ  .    കടെകരപളളമ  സുലരന്ദ്രന):  സര്,  1949-ചല  ബമാങമരഗണ  ചറഗുലലഷന

നമയമത്തമല് ലഭദഗതമ വരത്തമചക്കമാണ്ടണ  2020-ചല ബമാങമരഗണ ചറഗുലലഷന

(ലഭദഗതമ)  നമയമര  പമാര്ലചമനണ  പമാസ്സമാക്കമയമട്ടുണ്ടണ.  ലഭദഗതമ  നമയമര

സരസമാന ജമലമാ സഹകരണ ബമാങ്കുകളചക്കമാഴമചക 2020 ജൂണ് 26 മുതല്
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പമാബലഭ്യത്തമല് വനമരന.  എനമാല് സഹകരണ ബമാങമരഗണ ലമഖലയമചല

വഭ്യവസകള  കൂടുതലമായമ  ഉളചക്കമാളളുന  ലഭദഗതമ  നമയമര  4-ാം  വകുപണ

2021  ഏപമല് മമാസര  1-ാം തന്നീയതമ  മുതല് രമാജഭ്യചത്ത സരസമാന ജമലമാ

സഹകരണ ബമാങ്കുകളക്കണ  ബമാധകമമാക്കുചമനമാണണ  ലകന്ദ്ര സര്ക്കമാര്  2020

ഡമസരബര്      23-നണ  പുറത്തമറക്കമയ  ലനമാടമഫമലക്കഷനമല്

വഭ്യക്തമമാക്കമയമരമക്കുനതണ.   ടെമ  നമയമത്തമചല  വകുപണ   3  പകമാരര  ഒര

പമാഥമമക  കമാര്ഷമക  വമായ്പമാ  സഹകരണ  സരഘര  കമാര്ഷമക

വമകസനത്തമനമായമ  ദന്നീര്ഘകമാല  വമായ്പ  നല്കുകമാചയനതണ  പമാഥമമക

ഉലദ്ദേശമമായുര മുഖഭ്യ ബമസമനസ്സുമമായുളള ഒര സഹകരണസരഘവര അവയുചടെ

ലപരമചന  ഭമാഗമമാലയമാ,  ബമസമനസ്സമചന  ഭമാഗമമാലയമാ  ബമാങണ,  ബമാങര്,

ബമാങമരഗണ  എനന്നീ  പദങ്ങള  ഉപലയമാഗമക്കമാതമരമക്കുകയുര  ചചെക്കുകളുചടെ

ലഡമായമയമായമ  പവര്ത്തമക്കമാതമരമക്കുകയുമമാചണങമല്  അവയണ  ടെമ  നമയമര

ബമാധകമമായമരമക്കുനതചലനമാണണ  വഭ്യവസ  ചചെയ്തമരമക്കുനതണ. നമലവമല്

PACS  (ചചപമറമ  അഗ്രമകളച്ചറല്  ചക്രെഡമറണ  ചസമാചചസറമ)-കളക്കുര

പമാഥമമക  കമാര്ഷമക  ഗ്രമാമ  വമകസന  ബമാങ്കുകളക്കുര  റമസര്വണ  ബമാങണ

ചചലസനസണ  അനുവദമക്കുനമല.  മമാത്രമല,  ജനജന്നീവമതത്തമചന
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സമസ്തലമഖലകളമലര  ഇടെചപടുന സരസമാനചത്ത PACS-കള അടെക്കമുളള

പമാഥമമക  സഹകരണസരഘങ്ങളക്കണ  ഒര  സുപഭമാതത്തമല്  ബമാങമരഗണ

പവര്ത്തനത്തമല്  മമാത്രമമായമ  പവര്ത്തനര  പരമമമതചപടുത്തമാനുമമാകമല.

എനമാല് ദശമാബ്ദങ്ങളമായമ ലപരമചനമാപര ബമാചങനപദര ഉപലയമാഗമചവരന

PACS-കളക്കുര   PCARDB  (Primary  Cooperative  Agriculture  and

Rural Development Bank) -കളക്കുര അവയുചടെ ലപരമല് നമനര ബമാചങന

പദര  ഒഴമവമാക്കമയമാല്  അതണ  ജനങ്ങളക്കമടെയമല്  ഇക്കൗ  സമാപനങ്ങളുചടെ

ഇലമജമചന ബമാധമക്കമാന ഇടെയുണ്ടണ, ഇതണ ബമസമനസ്സമലനയുര ബമാധമലച്ചക്കമാര.

2020-ചല  ബമാങമരഗണ  ചറഗുലലഷന  (ലഭദഗതമ)  നമയമത്തമല്  പബമകണ

ഇഷഷ്യുവമലൂചടെയുര ചചപവറണ  ലപ്ലചസ്മെനമലൂചടെയുര ഇകഷ്യുറമ/പമഫറനസണ ഓഹരമ

മൂലധനര  സസരൂപമക്കുനതമനുളള  വഭ്യവസ,  ഓഹരമ  തമരമച  നല്കുനതണ

തടെഞ്ഞുചകമാണ്ടുള്ള  വഭ്യവസ,  ഭരണസമമതമചയ  പമരമചവമടുനതമനുളള

അധമകമാരര,  നമര്ബന്ധമത  സരലയമാജനര  തുടെങ്ങമയ  സഹകരണ

തതസങ്ങളക്കണ  വമരദ്ധമമായ വഭ്യവസകളുമുണ്ടണ.   ടെമ  വഭ്യവസകള ബമാങമരഗണ

നമയമര നമലവമല് ബമാധകമമാക്കമയമട്ടുളള സമാപനങ്ങളമായ ലകരള സരസമാന

സഹകരണ  ബമാങണ,  മലപ്പുറര  ജമലമാ  സഹകരണ  ബമാങണ,  അര്ബന
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സഹകരണ  ബമാങ്കുകള  എനമവയമചല  അരഗങ്ങളുചടെ  തമാല്പരഭ്യങ്ങചള

ബമാധമക്കുചമനര കരതുന.  ഇന്തഭ്യന ഭരണഘടെനയുചടെ  7-ാം ചഷഡഡ്യൂളമചല

യൂണമയന  ലമസ്റ്റേമചല  എനട്രമ  45-ലളള  ബമാങമരഗണ  എന  വമഷയര,  ലകന്ദ്ര

സര്ക്കമാരമചന  അചലങമല്  പമാര്ലചമനമചന  അധമകമാരപരമധമയമലളള

വമഷയമമാചണങമലര  സഹകരണ  സരഘങ്ങളുചടെ  ഇനലകമാര്പലറഷന,

ചറഗുലലഷന ആനഡണ ചചവനഡമരഗണ അപണ എനമവ വരന ഭരണഘടെനയുചടെ

ലസ്റ്റേറണ ലമസ്റ്റേമചല എനട്രമ 32-ലമാണണ.  ബമാങമരഗണ സരബന്ധമമായ വമഷയത്തമല്

നമയമനമര്മമാണര  നടെത്തുനതമനുളള  അധമകമാരര

ലകന്ദ്രസര്ക്കമാരമനമാണുളളചതങമലര  സരസമാന  വമഷയമമായ

സഹകരണവമമായമ  ബന്ധചപട  നമയമനമര്മമാണര  സരസമാനങ്ങളുചടെ

അധമകമാരപരമധമയമലമാണുളളതണ.  പമാര്ലചമനണ  പമാസ്സമാക്കമയ  2020-ചല

ബമാങമരഗണ  ചറഗുലലഷന  (അചമനണചമനണ)  ആക്ടണ  നമയമത്തമല്  സഹകരണ

ബമാങ്കുകളുചടെ മമാലനജുചമനണ,  കഭ്യമാപമറല്,  ഓഡമറണ ആനണ ചചവനഡമരഗണ അപണ

എനമവയുമമായമ ബന്ധചപട വഭ്യവസകള സഹകരണബമാങ്കുകളക്കണ ലമലളള

സരസമാന സഹകരണ രജമസമാറുചടെ ഭരണപരമമായ നമയനണമാധമകമാരചത്ത

പരമമമതചപടുത്തുനതമാണണ.  ഇതണ ഭരണഘടെന വമഭമാവന ചചെയ്യുന ചഫഡറല്
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തതസങ്ങളക്കുര  വമരദ്ധമമാണണ.  ബമാങമരഗണ  നമയമ  (ലഭദഗതമ)  2020  ബമല്

നമയമമമാകുനതമനണ  മുമ്പണ  ഇക്കൗ  നമയമത്തമചല  സഹകരണ  ബമാങ്കുകചള

ബമാധമക്കുന വമഷയങ്ങളക്കണ ലഭദഗതമ ലവണചമനണ  സരസമാന നമയമസഭ

ഒര  പലമയത്തമലൂചടെ  ചഎകകലണഭ്യന  ആവശഭ്യചപടുകയുണ്ടമായമ.

സരസമാനത്തു  നമനളള  പമാര്ലചമനണ  അരഗങ്ങള  മുഖമാന്തരവര  പശ്നര

ലകന്ദ്രസര്ക്കമാരമചന  ശ്രദ്ധയമല്ചപടുത്തമയമരന.  ബമല്

നമയമമമായതമനുലശഷമുളള ഭമാവമ നടെപടെമകള ചെര്ച്ചചചെയ്യുനതമനണ  സര്ക്കമാര്

ഒര  സര്വകക്ഷമലയമാഗര  വമളമചലചെര്ക്കുനതമനണ  ആലലമാചെമക്കുനണ്ടണ,

അതമനുലശഷര തുടെര്നടെപടെമകള സസന്നീകരമക്കമാവനതമാണണ.  

ശ്രന്നീ  .    സജമ ചചെറമയമാന:  സര്,  ആദമായനമകുതമ നമയമര വകുപണ  80 (P)

അനുസരമച്ചണ  പമാഥമമക  കമാര്ഷമക  വമായ്പമാ  സരഘങ്ങളക്കണ   (PACS)

അര്ഹമമായ  നമകുതമ  ഇളവകള  ആദമായനമകുതമ  വകുപണ  ഉലദഭ്യമാഗസര്

ലകരളത്തമചല  PACS-കളക്കണ  നമലഷധമക്കുകയുര ലകമാടെമക്കണക്കമനണ  രൂപ

അസസ്സണചമനണ  നടെത്തമ ഇക്കൗടെമാക്കുന നടെപടെമകളുമമായമ  മുലനമാടണ  ലപമാകുകയുര

ചചെയ്യുന.   ഇതമചനതമചര  സരസമാന  സര്ക്കമാര്  സഹകരണ  വകുപമചന

ലമല്ലനമാടത്തമല്  സഹകമാരമകള  വമവമധ  ലകമാടെതമകളമല്  ലകസണ
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നടെത്തമവരന.   ഇക്കൗ  ലകസമല്  12-01-2021-നണ  ബഹുമമാനചപട

സുപന്നീരലകമാടെതമ  സരഘങ്ങളക്കണ  അനുകൂലമമായമ  വമധമ  പുറചപടുവമച്ചതമായമ

മനസ്സമലമാക്കുന.  വമശദമാരശങ്ങള ലഭഭ്യമമാക്കമാലമമാ?

ശ്രന്നീ  .   കടെകരപളളമ സുലരന്ദ്രന: സര്, ചെരമത്ര വമധമയമാണണ ബഹുമമാനചപട

സുപന്നീരലകമാടെതമ ആദമായനമകുതമ നമയമര വകുപണ  80 (P)-ചയ സരബന്ധമച്ചണ

വമധമച്ചമരമക്കുനതണ.  ആദമായനമകുതമ  നമയമര  വകുപണ  80  (P)-യമല്

പതമപമാദമക്കുന  ഇളവകള  സഹകരണ  സരഘങ്ങളക്കണ  നഷ്ടചപടെമാന

കമാരണമമായ ലകരള ചചഹലക്കമാടെതമയുചടെ ഫുളബഞണ വമധമ സുപന്നീരലകമാടെതമ

റദ്ദേമാക്കമയമരമക്കുകയമാണണ.  ജസ്റ്റേമസണ ആര്. എസണ. നരമമമാന, നവന്നീന സമനഹ,

ചക.  എര.  ലജമാസഫണ  എനമവരടെങ്ങമയ മൂനരഗ ബഞമാണണ  12-01-2021-നണ

ഇക്കൗ  സുപധമാന  വമധമ  പുറചപടുവമച്ചതണ.   പമാഥമമക  കമാര്ഷമക  വമായ്പമാ

സരഘങ്ങള  അവരചടെ  ലമാഭത്തമചന  മൂനമചലമാനണ  ആദമായനമകുതമ

നല്കണചമന  ആദമായനമകുതമ  വകുപമചന   നമലപമാടെമല്  സുപന്നീരലകമാടെതമ

വമധമ  സരഘങ്ങളക്കണ  അനുകൂലമമായലതമാചടെ  ലകമാടെമക്കണക്കമനണ  രൂപയുചടെ

നമകുതമ ബമാധഭ്യതയമല് നമനണ സരഘങ്ങളക്കണ ആശസമാസര ലഭമക്കുകയമാണണ.

സര്ക്കമാര്  ലനതൃതസത്തമല്  സഹകമാരമകളുചടെ  ലയമാഗര  വമളമചലചെര്ക്കുകയുര
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വമദഗ്ദ്ധരമായ  അഭമഭമാഷകര്,  ചെമാര്ലടഡണ  അക്കക്കൗണ്ടന്റുമമാര്  എനമവരമമായമ

ചെര്ച്ച  ചചെയ്യുകയുര  തുടെര്നണ  ബഹുമമാനചപട  ലകരള  ചചഹലക്കമാടെതമ

വമധമചക്കതമചര  ബഹുമമാനചപട  സുപന്നീരലകമാടെതമയമല്  അപന്നീല്

നല്കുകയുമമാണുണ്ടമായതണ.  ദന്നീര്ഘനമാള  നന്നീണ്ട  വമാദപതമവമാദങ്ങളക്കണ

ഒടുവമല്  ചചഹലക്കമാടെതമ  ഡമവമഷന  ബഞമചന  വമധമ  പൂര്ണമമായുര

തളളമചക്കമാണ്ടമാണണ  ബഹുമമാനചപട  സുപന്നീരലകമാടെതമ  ചെരമത്രവമധമ

പഖഭ്യമാപമച്ചമരമക്കുനതണ.  വമധമയുചടെ പസക്തഭമാഗങ്ങള:

1. ലകരള  സഹകരണ  നമയമപകമാരര  രജമസ്റ്റേര്  ചചെയ്ത  സരഘങ്ങചള

ലകമാ-ഓപലററന്നീവണ  ചസമാചചസറമയമായമ  കണക്കമാക്കണര,  ഇതമനമായമ

കൂടുതല് പരമലശമാധനകള ആദമായ നമകുതമ വകുപണ നടെലത്തണ്ടതമല. 

2. റമസര്വണ  ബമാങമചന  ചചലസനസുളള  സരഘങ്ങചള  മമാത്രലമ

ലകമാ-ഓപലററന്നീവണ ബമാങമായമ കണക്കമാലക്കണ്ടതുളള.  

3. കമാര്ഷമകവമായ്പ,  കമാര്ഷമലകതര  വമായ്പ  എനന്നീ  ലവര്തമരമവകളമലമാചത

ഇളവണ ലഭഭ്യമമാണണ.

4. ആദമായനമകുതമ  വകുപണ  പരമലശമാധമലക്കണ്ടതണ  ഒലര  ഒര  കമാരഭ്യമമാണണ,

ഇക്കൗ വമായ്പകള അരഗങ്ങളക്കമാലണമാ,  അലതമാ  ചപമാതുജനത്തമനമാലണമാ
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നല്കമയമരമക്കുനചതനണ. ലനമാമമനല്  ചമമ്പര്മമാചര  ചമമ്പര്മമാരമായമ

കമാണക്കമാക്കണചമനര ലകമാടെതമ ഉത്തരവമല് കൂടമലച്ചര്ത്തു.

5. ചസക്ഷന  80  (P)  സഹകരണ  ലമഖലയുചടെ  വളര്ച്ചയണ  ലവണ്ടമയുളള

ഉദമാരമതമയമായ  വകുപമാചണനര  അതണ  വമശമാലമനലസ്സമാചടെയുര

വമലവകപൂര്വവര  വഭ്യമാഖഭ്യമാനമക്കണചമനര  ലകമാടെതമ  അഭമപമായചപട്ടു.

ഇനമചയചന്തങമലര സരശയത്തമനുളള സമാധഭ്യത ആ വകുപമലചണ്ടങമല്

അതണ സരഘത്തമനണ അനുകൂലമമായ രന്നീതമയമചലടുക്കണചമനര ലകമാടെതമ

കൂടമലച്ചര്ത്തു.  

    ഓലരമാ സമാമ്പത്തമകവര്ഷത്തമലര സഹകരണസരഘത്തമനണ അസസ്സണചമനണ

നടെത്തമ ലകമാടെമകള നമകുതമയടെക്കണചമന ലനമാടന്നീസണ നല്കുകയുര അപന്നീല്

നമലനമല്ക്കുലമ്പമാള  തചന  നമകുതമയടെച്ചമചലന  കമാരണര  പറഞണ

അക്കക്കൗണ്ടണ മരവമപമക്കുക,  അക്കക്കൗണ്ടമല് നമനര തുക പമടെമചച്ചടുക്കുക,  പമഴ

ചുമത്തമ  പതമകമാരര  ചചെയ്യുക  തുടെങ്ങമ  ആദമായനമകുതമ  വകുപമചന

പവൃത്തമകളക്കണ  ഇലതമാചടെ  അന്തഭ്യമമായമ.  ലകരളത്തമചന  സഹകരണ

ലമഖലചയ  സരബന്ധമച്ചമടെലത്തമാളര  വലമയ  ആശസമാസര  നല്കുനതമാണണ

ബഹുമമാനചപട സുപന്നീരലകമാടെതമയുചടെ ഇക്കൗ സുപധമാനമമായ വമധമ.  
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ഇക്കൗ  സനര്ഭത്തമല്  ഒര  കമാരഭ്യര  നമയമസഭചയ  അറമയമക്കുവമാന

ആഗ്രഹമക്കുകയമാണണ.   ഇവമചടെ  ഏചറ ചെര്ച്ച ചചെയ്യചപട നമ്മുചടെ അഭമമമാന

സഹകരണ  സമാപനമമാണണ  ഊരമാളുങല്  ലലബര്  ലകമാണ്ട്രമാക്ടണ

ലകമാ-ഓപലററന്നീവണ  ചസമാചചസറമ,   അതമനണ  ഇനണ  വന്നീണ്ടുര  ഒര  ആലഗമാള

അരഗന്നീകമാരര  ലഭമച്ച  വമവരര  ബഹുമമാനചപട  സഭചയ  ഞമാന

അറമയമക്കുകയമാണണ.   സഹകരണ പസമാനത്തമചന  ആലഗമാള  സരഘടെന,

അന്തര്ലദശന്നീയ സഹകരണ സരഘര  (ചഎ.സമ.എ.) പുറത്തമറക്കമയ  2020-

ചല ലവളഡണ  ലകമാ-ഓപലററന്നീവണ  ലമമാണമറര്  റമലപമാര്ടണ  പകമാരര,  ഇനഡസമ

ആനണ  യൂടമലമറമ  ചസക്ടര്  സഹകരണ  സരഘങ്ങളുചടെ  പടമകയമല്

ആലഗമാളമാടെമസമാനത്തമല് യു.എല്.സമ.സമ.എസണ.  രണ്ടമാര റമാങമനണ അര്ഹത

ലനടെമയ  വമവരര  വളചര  സലന്തമാഷലത്തമാടുകൂടെമ  ഞമാന  സഭചയ

അറമയമക്കുകയമാണണ.  ഒനമാര  സമാനര  ചസ്പെയമനമനമാണണ,  രണ്ടമാര  സമാനര

ഇന്തഭ്യക്കമാണണ,  മൂനമാര  സമാനര  ഇറലമക്കമാണണ,  ഇക്കൗ  രമാജഭ്യങ്ങളമചല

സഹകരണ  സരഘങ്ങളക്കമാണണ  ലഭമച്ചതണ.  ചമമാത്തര  10  സഹകരണ

സരഘങ്ങചള  ഉളചപടുത്തമ  തയ്യമാറമാക്കമയ  പടമകയമല്  ഇന്തഭ്യയമല്  നമനണ

യു.എല്.സമ.സമ.എസണ.  മമാത്രമമാണണ  ഉണ്ടമായമരനതണ.  അങ്ങചനയുളള
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സമാപനമമാണണ  ഊരമാളുങല്  ലലബര്  ലകമാണ്ട്രമാക്ടണ  ലകമാ-ഓപലററന്നീവണ

ചസമാചചസറമചയനണ നമാര മനസ്സമലമാലക്കണ്ടതമായമട്ടുണ്ടണ. 

(2) ഒ  .  ബമ  .  സമ  .   സരവരണര

ശ്രന്നീ  .    എന  .    എ  .    ചനലമക്കുനണ:  സര്,  പധമാനചപട  ഒര

വമഷയചത്തക്കുറമചതചനയമാണണ  ഞമാനുര  പതമപമാദമക്കുനതണ.  അങ്ങയുചടെ

ശമാസന വരനതമനുമുമ്പണ ഞമാന ചപചടനണ അവസമാനമപമക്കമാന ശ്രമമക്കമാര.

തങ്ങളുലടെതലമാത്ത  കമാരണരചകമാണ്ടണ  അര്ഹമമായ  ആനുകൂലഭ്യങ്ങള

നമലഷധമക്കചപടുകയുര  തലമുറകളമായമ  അക്ഷന്തവഭ്യമമായ  അവഗണനയുര

ദുരമതവര ലപറമാന വമധമക്കചപടുകയുര ചചെയ്ത ഒര ജനതയുചടെ ചനമാമ്പരമമാണണ

ഇക്കൗ  ശ്രദ്ധക്ഷണക്കലമലൂചടെ  സര്ക്കമാരമചന  ശ്രദ്ധയമല്ചക്കമാണ്ടുവരമാന

ആഗ്രഹമക്കുനതണ.  അവമഭക്ത  കമാസര്ലഗമാഡണ  തമാലൂക്കമല്  (ഇനമലപമാള

കമാസര്ലഗമാഡണ  തമാലൂക്കണ  രണ്ടമായമ  വമഭജമച്ചണ  കമാസര്ലഗമാഡര

മലഞശസരവമമായമ മമാറമ)  അധമവസമക്കുന ചകമാങമണമ ഭമാഷ സരസമാരമക്കുന

ക്രെമസ്തഭ്യന  വമഭമാഗങ്ങചളചയലമാര  ലറമാമന  കലത്തമാലമക്ക  വമഭമാഗത്തമലമാണണ

ഉളചപടുത്തമയമരമക്കുനതണ.  ലറമാമന  കലത്തമാലമക്ക  മുലനമാക്കജമാതമയമാണണ.

പരമ്പരമാഗതമമായമ  ഇവര്ക്കണ  നല്കമവരന  ജമാതമ  സര്ടമഫമക്കറണ
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മുലനമാക്കജമാതമചയന  നമലയമലമാണണ.  ചകമാങമണമ  ഭമാഷ  സരസമാരമക്കുന

ലമാറമന  കലത്തമാലമക്ക  വമഭമാഗത്തമചന  പള്ളമകള  ഇചലനര,

കമര്ത്തമാഡ്സമചന      1997-98  -ചല  പസമദ്ധന്നീകരണത്തമല്  മലബമാര്

പലദശത്തുനമനള്ള മറണ  പമലനമാക്കവമഭമാഗക്കമാരചടെ  ലമസ്റ്റേമല് കലത്തമാലമക്ക

വമഭമാഗങ്ങള  ഉളചപടുനമചലനമമാണണ  സര്ക്കമാരമചന  നയര.  നമള

മനസമലമാലക്കണ്ട  ഒര   കമാരഭ്യര  1956-ലമാണണ  ഭമാഷമാടെമസമാനത്തമല്

സരസമാനങ്ങള  രൂപന്നീകരമച്ചലപമാള  കമാസര്ലഗമാചഡ  ചകമാങമണമ

മമാതൃഭമാഷയമായമട്ടുള്ള  ആളുകള  മരഗലമാപുരര  രൂപതയുചടെ  കന്നീഴമലമായമ.

കമാസര്ലഗമാഡണ,  മലഞശസരര  തമാലൂക്കുകളമചല  വമവമധ  ഭമാഗങ്ങളമല്

ഇത്തരത്തമല്  മരഗലമാപുരര  രൂപതചയ  അരഗന്നീകരമക്കുന  12-ഓളര

ചെര്ചകളുണ്ടണ.  ഇക്കൗ  ചെര്ചകചളമാചക്ക  നൂറമാണ്ടുകള  പഴക്കമുള്ളതമാണണ.

മലഞശസരര,  കമാസര്ലഗമാഡണ  തമാലൂക്കുകളമല്  ലമാറമന  കമാത്തലമകണ

വമഭമാഗത്തമല്ചപട  പതമചനടമായമരലത്തമാളര  ആളുകളുചണ്ടനമാണണ

കണക്കമാക്കചപടുനതണ.  ഇവരചടെ  പൂര്വമകചരമാചക്ക  നൂറമാണ്ടുകളക്കുമുമ്പണ

ലഗമാവയമല്നമനര  കര്ണമാടെകയുചടെ  വമവമധ  ഭമാഗങ്ങളമല്  നമനചമമാചക്ക

വനവരമായമരമക്കമാര. എനമാല് കമാസര്ലഗമാഡണ, മലഞശസരര തമാലൂക്കമചന  പല
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ഭമാഗങ്ങളമലമായമ ജനമചവളര്ന തലമുറ എന്തുചതറമാണണ ചചെയ്തതണ? മറ്റുള്ളവര്ക്കണ

ലഭഭ്യമമാകുന  ഒര  ആനുകൂലഭ്യവര  ഇവര്ക്കണ  ലഭഭ്യമമാകുനമല.

ജന്നീവമതസക്കൗഭമാഗഭ്യങ്ങളുചടെ  മുഖത്തുലനമാക്കമാന  തരചപടെമാചത  ദുരമതപൂര്ണമമായ

ജന്നീവമതര നയമക്കുനവരമാണമവര്. ഇവരചടെ മക്കളക്കണ വമദഭ്യമാഭഭ്യമാസ സക്കൗകരഭ്യര

ലഭമക്കുനമല.  അവചരമാചക്ക  ജന്നീവമക്കുനതണ  പലതരത്തമലള്ള

ചതമാഴമചലടുത്തമാണണ.  വമായമല് ചവള്ളമക്കരണ്ടമയുമമായമ ജനമച്ച വമഭമാഗങ്ങളല,

സമാധമാരണ  കൂലമപണമചയടുത്തുര  ഓലടമാറമക്ഷ  ഓടെമചചമമാചക്ക

ജന്നീവമക്കുനവരമാണണ. അവരചടെ മക്കചള വമദഭ്യമാഭഭ്യമാസ സമാപനങ്ങളമല്ലപമാലര

ലചെര്ത്തണ  പഠമപമക്കമാനുള്ള  സക്കൗകരഭ്യര  ഇലമാചത്തമാരവസയമാണണ.

ബഹുമമാനചപട  പമലനമാക്കജമാതമ  വകുപ്പുമനമ  ഇവമചടെയമല,

അലദ്ദേഹത്തമനുലവണ്ടമ  ടൂറമസര  വകുപ്പുമനമയമായമരമക്കുര  ഉത്തരര

പറയുകചയനണ  ഞമാന  വമചെമാരമക്കുന.  എനമക്കണ  അലദ്ദേഹലത്തമാടെണ

അഭഭ്യര്ത്ഥമക്കമാനുള്ളതണ,  ഇക്കൗ  വമഭമാഗത്തമനണ  അര്ഹമമായ  ആനുകൂലഭ്യങ്ങള

ലഭമക്കമാനുള്ള  ഒരവസരര  ഉണ്ടമാക്കമചക്കമാടുക്കണചമനമാണണ.   ലകരളത്തമചല

എലമാ  ജമലകളമചലയുര  ലമാറമന  കലത്തമാലമക്ക  വമഭമാഗത്തമചല

എലമായമാളുകളക്കുര ഒ.ബമ.സമ  വമഭമാഗത്തമല്ചപട  ആളുകളക്കണ  ലഭഭ്യമമാകുന
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എലമാ  ആനുകൂലഭ്യങ്ങളുര  ലഭഭ്യമമാകുനണ്ടണ.  കമാസര്ലഗമാഡണ  ജമലയമല്  ഞമാന

ലനരചത്ത സൂചെമപമച്ച കമാസര്ലഗമാഡണ,  മലഞശസരര തമാലൂക്കുകള ഒഴമചകയുള്ള

കമാസര്ലഗമാഡണ  ജമലയമചല  ലമാറമന  കലത്തമാലമക്ക

വമഭമാഗത്തമല്ചപടയമാളുകളക്കുര  ഇത്തരത്തമലള്ള  ആളുകള

മചറവമചടെചയങമലര തമാമസമക്കുനചണ്ടങമല് അവര്ക്കുര ഇക്കൗ ആനുകൂലഭ്യങ്ങള

ലഭമക്കുനണ്ടണ.  ഇക്കൗ  വമഷയത്തമലള്ളതണ  ഒര  സമാലങതമകതസര

മമാത്രമമാചണനമാണണ  ഞമാന മനസമലമാക്കുനതണ.  സര്ക്കമാരമചന  ഫലപദമമായ

ഇടെചപടെലണ്ടമായമാല്  ഇതമചനമാര  ശമാശസത  പരമഹമാരമുണ്ടമാക്കമാനുര

നൂറമാണ്ടുകളമായമ  ഇക്കൗ  വമഭമാഗര  അനുഭവമക്കുന  ദുരമതത്തമനണ

ഒരറുതമവരത്തമാനുര  നമുക്കണ  സമാധമക്കുര.  വളചരചപചടനതചന  ഇക്കൗ

കമാരഭ്യത്തമല്  ഫലപദമമായ ഒര നടെപടെമ  സസന്നീകരമക്കണചമനമാണണ  എനമക്കണ

അഭഭ്യര്ത്ഥമക്കമാനുള്ളതണ.

പടമകജമാതമ  പടമകവര്ഗ്ഗ  പമലനമാക്കസമുദമായലക്ഷമവര  നമയമവര

സമാരസമാരമകവര  പമാര്ലചമനറമകമാരഭ്യവര  വകുപ്പുമനമക്കുലവണ്ടമ

സഹകരണവര  വമലനമാദസഞമാരവര  ലദവസസവര  വകുപ്പുമനമ

(ശ്രന്നീ  .   കടെകരപള്ളമ സുലരന്ദ്രന):  സര്, കമാസര്ലഗമാഡണ ജമലയമചല ചകമാങമണമ
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ഭമാഷ  സരസമാരമക്കുന കലത്തമാലമക്ക  ക്രെമസ്തഭ്യന  വമഭമാഗത്തമനണ  ഒ.ബമ.സമ

സര്ടമഫമക്കറണ  ലഭഭ്യമമാക്കുനതമനുള്ള  നടെപടെമ  സസന്നീകരമക്കണചമനമാണണ

ബഹുമമാനചപട  കമാസര്ലഗമാഡണ  എര.എല്.എ.  ആവശഭ്യചപടമരമക്കുനതണ.

ചകമാങമണമ ലത്തന്നീന കലത്തമാലമക്ക എചനമാര ലപരമല് സരസമാനലത്തലയമാ,

ലകന്ദ്രത്തമചലലയമാ  മറ്റുപമലനമാക്ക വമഭമാഗ പടമകയമലലമാ  ഒര സമുദമായചത്ത

ലരഖചപടുത്തമയമടമല. ലത്തന്നീന കലത്തമാലമക്ക വമഭമാഗര സരസമാന ഒ.ബമ.സമ

ലമസ്റ്റേമല് ക്രെമനമ്പര്  42  ആയുര ലകന്ദ്ര ഒ.ബമ.സമ.  ലമസ്റ്റേമല് ക്രെമനമ്പര്  37-

ആയുര  ഉളചപടമട്ടുണ്ടണ.   ലമപടെമ  സമുദമായത്തമനണ  ലകന്ദ്രത്തമലര

സരസമാനത്തമലര  വമദഭ്യമാഭഭ്യമാസത്തമനുര  ഉലദഭ്യമാഗത്തമനുര  സരവരണവര

ലഭമക്കുനണ്ടണ.   4.11.2010-ചല  സര്ക്കമാര്  ഉത്തരവണ  പകമാരര  ലത്തന്നീന

കമാലത്തമാലമക്ക  വമഭമാഗത്തമനണ  ജമാതമ  സര്ടമഫമക്കറണ  അനുവദമക്കുനതമനണ

വഭ്യക്തമമായ  മമാര്ഗ്ഗനമര്ലദ്ദേശങ്ങളുര  നല്കമയമട്ടുണ്ടണ.   ആയതുപകമാരര  1947-

നുമുമ്പണ  ലത്തന്നീന കലത്തമാലമക്ക വമശസമാസമകളമായമലച്ചര്നവര്ക്കുര അവരചടെ

പമനതലമുറക്കമാര്ക്കുര  മമാത്രലമ  ലത്തന്നീന  കലത്തമാലമക്ക  സര്ടമഫമക്കറണ

ലഭമക്കമാന അര്ഹതയുള.       4.11.2010-ചല സര്ക്കമാര് ഉത്തരവണ പകമാരര

ജമാതമ സര്ടമഫമക്കറമനുള്ള അലപക്ഷകചന സ്കൂള ലരഖകളമല് ലചെര്ത്തമട്ടുള്ള
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ജമാതമലയമാ/ഉപജമാതമലയമാ,  അതമായതണ  ലത്തന്നീന  കലത്തമാലമക്ക  (ഇക്കൗഴവ),

ലത്തന്നീന  കലത്തമാലമക്ക  (മുക്കുവ),  ലത്തന്നീന  കലത്തമാലമക്ക  (നമാടെമാര്)

എനമങ്ങചന  എന്തുതചനയമായമരനമാലര  റവനഡ്യൂ  ഉലദഭ്യമാഗസര്

ജമാതമസര്ടമഫമക്കറണ  നല്ലകണ്ടതണ  ലത്തന്നീന  കലത്തമാലമക്ക

എനമമാത്രമമായമരമക്കണചമനണ നമഷ്കര്ഷമച്ചമട്ടുണ്ടണ.  കമാസര്ലഗമാഡണ ജമലയമചല

ചകമാങമണമ സരസമാരമക്കുന ലത്തന്നീന കലത്തമാലമക്ക വമഭമാഗക്കമാര്ക്കണ ലത്തന്നീന

കലത്തമാലമക്ക  ജമാതമസര്ടമഫമക്കറണ  നല്കണചമന  ഒര  ഹര്ജമ  നമലവമല്

ലകരള  സരസമാന  പമലനമാക്ക  വമഭമാഗ  കമന്നീഷചന  പരമഗണനയമലമാണണ.

നമലവമലള്ള  സര്ക്കമാര്  ഉത്തരവണ  പകമാരര  കമാസര്ലഗമാഡണ  ജമലയമചല

ചകമാങമണമ  സരസമാരമക്കുന  ലത്തന്നീന  കലത്തമാലമക്ക  വമഭമാഗക്കമാര്

സരസമാനചത്ത  യഥമാര്ത്ഥ  ലത്തന്നീന  കലത്തമാലമക്ക

വമഭമാഗത്തമല്ചപടുനവരമാചണനണ റവനഡ്യൂ അധമകമാരമകളക്കണ ലബമാദ്ധഭ്യചപടുന

പക്ഷര  ഇവരചടെ  മമാതൃഭമാഷലയമാ  രൂപതലയമാ  പരമഗണമക്കമാചതതചന

അവര്ക്കണ  ജമാതമസര്ടമഫമക്കറണ  അനുവദമക്കമാവനതമാചണന  അഭമപമായര

പമലനമാക്കവമഭമാഗ വമകസന വകുപണ ലകരള സരസമാന പമലനമാക്ക വമഭമാഗ

കമന്നീഷചന  അറമയമച്ചമട്ടുണ്ടണ.   ഇക്കമാരഭ്യത്തമല്  തന്നീരമമാനചമടുലക്കണ്ടതണ
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കമന്നീഷനമാണണ,  വളചരചപചടനതചന  കമന്നീഷന  തന്നീരമമാനചമടുക്കുചമനണ

പതന്നീക്ഷമക്കുകയമാണണ.   ആ  തന്നീരമമാനര  ലഭമക്കുനമുറയണ   ഇക്കമാരഭ്യത്തമല്

സര്ക്കമാര്  ഉചെമതമമായ തന്നീരമമാനര സസന്നീകരമക്കുര.

ശ്രന്നീ  .   എന  .   എ  .   ചനലമക്കുനണ:  സര്, ചകമാങമണമ ക്രെമസ്തഭ്യനസണ എചനമാര

വമഭമാഗമമചലനമാണണ ഞമാന മനസമലമാക്കുനതണ.  അവര് സരസമാരമക്കുന ഭമാഷ

ചകമാങമണമയമായതുചകമാണ്ടണ  ചകമാങമണമ  ക്രെമസ്തഭ്യനസണ  എനണ  അവചര

വമളമക്കമാന സമാധമക്കമല,  അവര് ലമാറമന ക്രെമസ്തഭ്യനസണ തചനയമാണണ.   ഏതു

സമുദമായത്തമല്ചപട  ആളുകളമായമാലര  വമവമധ  ഭമാഷകള

സരസമാരമക്കുനണ്ടമാകമാര.  ആ  ഭമാഷയുചടെ  അടെമസമാനത്തമല്  ഇന

സമുദമായമമാചണനണ  നമര്ണയമക്കമാന  നമുക്കണ  സമാധമക്കമല.  ചകമാങമണമ

സരസമാരമക്കുന  ആളുകളമായമലപമായമ  എനതുചകമാണ്ടണ  ചകമാങമണമ

ക്രെമസ്തഭ്യനസണ എനണ പറയമാന കഴമയമല, അതുചകമാണ്ടണ ലമാറമന ക്രെമസ്തഭ്യനസമനണ

നമ്മുചടെ  സരസമാനത്തണ  ലഭഭ്യമമാകുന  എലമാ  ആനുകൂലഭ്യങ്ങളുര  ലമല്പറഞ

കമാസര്ലഗമാഡണ, മലഞശസരര തമാലൂക്കുകളമചല ചകമാങമണമ മമാതൃഭമാഷയമായമട്ടുള്ള

ലമാറമന  ക്രെമസ്തഭ്യന  സമുദമായത്തമചല  ആളുകളക്കുര  ലഭഭ്യമമാലക്കണ്ടതണ

അനമവമാരഭ്യമമാണണ,  അതണ അവരചടെ അവകമാശവമമാണണ.  ചകമാങമണമ അവരചടെ
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മമാതൃഭമാഷയമായമലപമായമചയനതണ അവരചടെ ചതറലലലമാ.   കമര്ത്തമാഡ്സമാണണ

(Kerala Institute for Research Training and Development Studies of

Scheduled Caste  and  Scheduled Tribes)  ഇത്തരത്തമലള്ള  പഠനങ്ങള

നടെത്തമ റമലപമാര്ടണ സമര്പമക്കുനതണ. അവര് നല്കമയ ചതറമായ റമലപമാര്ടമചന

അടെമസമാനത്തമലമാണണ  ഇക്കൗ  അലനമാമലമ  വനമട്ടുള്ളതണ.  ആ  റമലപമാര്ടണ

തമരത്തചപലടെണ്ടതമാണണ.  ബഹുമമാനചപട  മനമലയമാടെണ  എനമക്കണ

ലചെമാദമക്കമാനുള്ളതണ  ലകമാടെതമയമല്  ഇതുസരബന്ധമച്ചണ  ലകസുകചളചന്തങമലര

നമലവമലലണ്ടമാ; ഉചണ്ടങമല് ആ ലകസമല് സര്ക്കമാരമചന നമലപമാചടെന്തമാണണ;

ലകസമല്  അനുകൂലമമായ  വമധമ  ഉണ്ടമാക്കുനതമനമായമ  സര്ക്കമാരമചന

ഇടെചപടെലണ്ടമാകുലമമാ?  

സഹകരണവര  വമലനമാദസഞമാരവര  ലദവസസവര  വകുപ്പുമനമ

(ശ്രന്നീ  .   കടെകരപള്ളമ സുലരന്ദ്രന): ഇവമചടെ ഭമാഷയുചടെ പശ്നമല.   1947-നണ മുമ്പണ

(സസമാതന്തഭ്യത്തമനണ  മുമ്പണ)  ലത്തന്നീന  കലത്തമാലമക്കമാവമഭമാഗത്തമല്

ലചെര്നവര്ക്കുര  അവരചടെ  പമനതലമുറക്കമാര്ക്കുര  ലത്തന്നീന

കലത്തമാലമക്കമാവമഭമാഗത്തമനുള്ള സമുദമായ സര്ടമഫമക്കറണ അനുവദമക്കുനതമനണ

ഇലപമാള  വഭ്യവസയുണ്ടണ.  ഇലതമാചടെമാപര  ലത്തന്നീന  കലത്തമാലമക്ക
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സര്ടമഫമക്കറമചന  ഗുണലഭമാക്തമാവര  ആ  വഭ്യക്തമയുചടെ  പമതമാവര  ലത്തന്നീന

കലത്തമാലമക്ക  സമുദമായരഗങ്ങളമായമരനചവനണ  ബമഷപ്പുമമാര്  നല്കുന

സര്ടമഫമക്കറ്റുര  ലത്തന്നീന കലത്തമാലമക്ക സമുദമായ സര്ടമഫമക്കറണ നല്കുനതണ

സരബന്ധമച്ച  റവനഡ്യൂ  അധമകമാരമകളുചടെ  അലനസഷണ  സഹമായകമമായ  ഒര

ലരഖയമായമ  പരമഗണമക്കണചമനണ  ഗവണ്ചമനണ  ഒര  ഉത്തരവമല്ത്തചന

നമര്ലദ്ദേശമച്ചമട്ടുണ്ടണ.  ബഹുമമാനചപട  അരഗര  ലചെമാദമച്ച  ഒര  ലചെമാദഭ്യമുണ്ടണ.

ബഹുമമാനചപട  ഹഹലക്കമാടെതമയമല്  ഒര  ലകസണ  നമലനമല്ക്കുനണ്ടണ.

കമാസര്ലഗമാഡ ണ  ജമലയമചല  മലഞശസരര  തമാലൂക്കമചല   തഹസന്നീല്ദമാര്മമാര്

ചകമാങ്ങമണമ  സരസമാരമക്കുന  ലത്തന്നീന  കലത്തമാലമക്കമാവമഭമാഗത്തമനണ  ജമാതമ

സര്ടമഫമക്കറണ  നല്കുനമചലന  വമഷയര  ശ്രന്നീ.  രമാജു  സ്റ്റേന്നീഫന  ഡമസൂസ,

വമലനമാദണ   ക്രെസ്റ്റേ,  ഷമനമ  ഡമസൂസ  എനമവര്  ബഹുമമാനചപട  ലകരള

ഹഹലക്കമാടെതമയമല്  WPC  No.30464/20-18 നമ്പരമായമ  ലകസണ  ഫയല്

ചചെയ്തമട്ടുണ്ടണ.  ഈ  ലകസമല്  സര്ക്കമാര്  29.11.2019-നണ  ലസ്റ്റേറണചമനണ  ഒമാഫണ

ഫമാക്ടണസണ  ബഹുമമാനചപട  ഹഹലക്കമാടെതമയമല്  സമര്പമച്ചമട്ടുണ്ടണ.  ലത്തന്നീന

കലത്തമാലമക്കമാവമഭമാഗക്കമാര്ക്കണ  ജമാതമ  സര്ടമഫമക്കറണ  നല്കുനതമനുള്ള

മമാനദണ്ഡങ്ങള  ഉളചപടുത്തമചക്കമാണ്ടണ  വഭ്യക്തമമായമ  ഉത്തരവണ  സര്ക്കമാര്
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പുറചപടുവമച്ചമട്ടുണ്ടണ.  ഭമാഷയുചടെലയമാ  രൂപതയുചടെലയമാ  ലപരമല്  ജമാതമ

സര്ടമഫമക്കറണ  നമലഷധമക്കമാന  പമാടെമചലനര  അലപക്ഷകര്  ഹമാജരമാക്കുന

ലരഖകളുചടെയുര  വമലലജണ  ഓഫന്നീസര്  നടെത്തുന  പമാലദശമക

അലനസഷണത്തമചനയുര  അടെമസമാനത്തമലമാണണ  ജമാതമ  സര്ടമഫമക്കറണ

അനുവദമലക്കണ്ടചതനര ഉത്തരവമല് വഭ്യക്തമമാക്കമയമട്ടുണ്ടണ.  ഇതുതചനയമാണണ

സര്ക്കമാര്  ഫയല്  ചചെയ്ത  ലസ്റ്റേറണചമനണ  ഒമാഫണ  ഫമാക്ടണസമലര

ഉളചപടുത്തമയമട്ടുള്ളതണ.


