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മമ  .   സസ്പീക്കര: ഓരഡര... ഓരഡര... ചചചോദദദ്യം നമ്പര (*31)

കചോരഷമക വമപണമയയെ ശകമയപ്പെടുതചോന് സഹകരണ ചമഖലയെമയല
പദ്ധതമകള

(*31)ശസ്പീ  .   യക  .   ബമ  .   ഗചണഷഷ് കുമചോർ:
ശസ്പീ  .   ചകചോവൂർ കുഞ്ഞുചമചോൻ:
ശസ്പീ  .   യക  .  പമ  .  ചമചോഹനന്:
ശസ്പീ  .   മചോതത്യു ടമ  .   ചതചോമസഷ്: തചോയഴെ കചോണുന്ന ചചചോദദങ്ങൾക്കഷ് സഹകരണ-

രജമചസ്ട്രേഷൻ വകുപ്പുമനമ സദയെദ്യം മറുപടമ നല്കുചമചോ?

(എ) സദ്യംസചോനതഷ് ഗചോമസ്പീണ കരഷകയര സഹചോയെമക്കചോനദ്യം കചോരഷമക

വമപണമക്കഷ്  പമന്തുണ  നല്കചോനദ്യം  സഹകരണ  ചമഖലയെമല്

ആവമഷ്കരമക്കുന്ന നൂതന പദ്ധതമകള വമശദമചോക്കുചമചോ;

(ബമ)  പ്രസ്തുത പദ്ധതമകളുയട പ്രവരതന സദ്യംവമധചോനങ്ങള,  പ്രചോരദ്യംഭ

പ്രവരതന പുചരചോഗതമ എന്നമവ വദകമചോക്കുചമചോ?

സഹകരണ-രജമചസ്ട്രേഷന് വകുപ്പുമനമ  (ശസ്പീ  .    വമ  .    എന്  .    വചോസവന്):

സര,  

(എ) സദ്യംസചോനതഷ് ഗചോമസ്പീണ കർഷകയര സഹചോയെമക്കചോനദ്യം കചോർഷമക

വമപണമക്കഷ് പമൻതുണ നൽകചോനദ്യം സഹകരണ ചമഖലയെമൽ “സചോചങ്കേതമക
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വമദദചോധമഷമത കൃഷമയെമൽ സഹകരണ ചമഖലയുയട നൂതന പദ്ധതമ”എന്ന

ചപരമൽ  ഒരു  പുതമയെ  പദ്ധതമ  ആവമഷ്കരമചമട്ടുണഷ്.  കചോർഷമക,  കചോർഷമക

അനബന്ധ  ചമഖലകളുയട  മത്സര  ക്ഷമതയുദ്യം  പ്രവർതനക്ഷമതയുദ്യം

വർദ്ധമപ്പെമക്കുന്നതമനചോയെമ,  2022-2023  സചോമ്പതമക  വർഷദ്യം  ആരദ്യംഭമച

പുതമയെ പദ്ധതമയെചോണമതഷ്. കൃഷമയയെ ചപ്രചോത്സചോഹമപ്പെമക്കുന്നതമനദ്യം, അതമയന

ഉന്നമനതമനമചോയെമ  സഹകരണ ചമഖലയുയട  പമന്തുണചയെചോയട  കചോർഷമക

ഉൽപ്പെന്നങ്ങളുയട ഉൽപചോദനദ്യം,  സമചോഹരണദ്യം, (വസ്പീട്ടു പടമക്കൽ ചശഖരണദ്യം)

സദ്യംഭരണദ്യം,  മൂലദവർദ്ധമത ഉൽപ്പെന്നമചോക്കൽ,  ചമല്ലറ വമൽപ്പെന എന്നമവയയെ

പരമചപചോഷമപ്പെമചഷ്  അടുത  5  വർഷതമനളമൽ ചകരളതമൽ കചോർഷമക

വമകസന  മുചന്നറ്റമുണചോക്കുക  എന്നതചോണഷ്  പദ്ധതമയുയട  ലക്ഷദദ്യം.  7

ഉപഘടകങ്ങളമലൂയടയെചോണഷ് ഈ പദ്ധതമ നടപ്പെമലചോക്കുവചോൻ ഉചദ്ദേശമക്കുന്നതഷ്.

I . സമഗ കചോർഷമക വമകസന പദ്ധതമ (PACS വഴെമ)

പ്രചോഥമമക  സദ്യംഘങ്ങളുയട  പരമധമയെമൽ  വരുന്ന  പ്രചദശയത

പുരയെമടങ്ങയള  ഉപചയെചോഗയപ്പെടുതമ,  കൃഷമയയെ  ചപ്രചോത്സചോഹമപ്പെമക്കുന്നതമനദ്യം,

പരമചപചോഷമപ്പെമക്കുന്നതമനദ്യം  ചവണമ  യചറുതുദ്യം  വലുതുമചോയെ  പചക്കറമ  കൃഷമ,

അടുക്കളചതചോടദ്യം,  യടറസഷ്  കൃഷമ  എന്നമവയെമലൂയട  കചോർഷമക  വമളകളുയട



Uncorrected/Not for Publication
28-06-2022

3

ഉത്പചോദനദ്യം,  സദ്യംഭരണദ്യം,  വമപണനദ്യം  എന്നമവ  കചോരദക്ഷമമചോയെമ

നടപ്പെമലചോക്കമയുദ്യം  കചോർഷമക  ഉത്പന്നങ്ങൾക്കഷ്  നദചോയെ  വമല  ഉറപ്പെചോക്കമയുദ്യം,

അചതചോയടചോപ്പെദ്യം കചോർഷമക അനബന്ധ പ്രവർതനങ്ങളചോയെ മത്സദ ബന്ധനദ്യം,

മൃഗസദ്യംരക്ഷണദ്യം  എന്നമവയയെ  പരമചപചോഷമപ്പെമച്ചുയകചോണദ്യം  കർഷകർക്കഷ്

ചപ്രചോത്സചോഹനദ്യം  നൽകുകയുദ്യം  യചയ്യുക  എന്നതചോണഷ്  ഈ  പദ്ധതമയെമലൂയട

വമഭചോവനദ്യം  യചയ്യുന്നതഷ്.  ചകരള  കചോർഷമക  സർവകലചോശചോല  വമകസമപ്പെമച

സദ്യംചയെചോജമത  കൃഷമ  സമ്പ്രദചോയെദ്യം  അടമസചോനമചോക്കമയുദ്യം  അതമയന

പമന്തുടർന്നുമചോയെമരമക്കുദ്യം  ഈ  പദ്ധതമ  നടപ്പെമലചോക്കുക.  സദ്യംസചോനതഷ്

ഭക്ഷദസസ്വയെദ്യംപരദചോപ്തത  കകവരമക്കചോൻ  സഹചോയെമക്കുക  എന്നതചോണഷ്

പദ്ധതമയുയട ലക്ഷദദ്യം.

സദ്യംസചോനയത  പ്രചോഥമമക  കചോർഷമക  വചോയചോ  സഹകരണ

സദ്യംഘങ്ങൾക്കഷ് കസ്പീഴെമൽ മമകച രസ്പീതമയെമൽ പ്രവർതമക്കുന്ന കർഷക ചസവന

ചകന്ദ്രങ്ങൾ വഴെമയെചോണഷ് സമഗ കചോർഷമക വമകസന പദ്ധതമ (സമ.എ.ഡമ.പമ)

നടപ്പെമലചോക്കുന്നതഷ്.  ഓചരചോ  സദ്യംഘങ്ങളുയടയുദ്യം  പരമധമയെമൽ  വരുന്ന

പ്രചദശയത എല്ലചോ വസ്പീടുകചളയുദ്യം ഭക്ഷദ സസ്വയെദ്യംപരദചോപ്തതയെമൽ എതമക്കുക

എന്നതചോണഷ് പദ്ധതമയുയട ലക്ഷദദ്യം.
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കർഷക ചസവന ചകന്ദ്രദ്യം മുചഖന സമഗ കചോർഷമക വമകസന പദ്ധതമ

നടപ്പെചോക്കുന്നതമനഷ്  പ്രചോഥമമക  കചോർഷമക  വചോയചോ  സഹകരണ

സദ്യംഘങ്ങൾക്കചോണഷ്  ഈ  പദ്ധതമയെമലൂയട  സഹചോയെദ്യം  അനവദമക്കുന്നതഷ്.

അടുത അഞഷ് വർഷതമനളമൽ 14 ജമല്ലകളമലുദ്യം ഘടദ്യം ഘടമചോയെമ പദ്ധതമ

പൂർതസ്പീകരമക്കചോനചോണഷ്  ലക്ഷദമമടുന്നതഷ്.  2022-23-ൽ  ഈ  പദ്ധതമ  ഏഴെഷ്

ജമല്ലകളമൽ  പരസ്പീക്ഷണചോടമസചോനതമൽ  നടപ്പെമലചോക്കുദ്യം.  (കചോർഷമക

പശചോതലമുളതുദ്യം  കചോർഷമക  ഉലചോദനതമൽ  മുൻപനമയെമൽ  നമൽക്കുന്ന

ജമല്ലകൾക്കഷ്  മുൻഗണന  നൽകുദ്യം).  സദ്യംസചോന  ആസൂത്രണ  ചബചോർഡമയല

കൃഷമ  വമഭചോഗവുമചോയെമ  കൂടമയെചോചലചോചമചഷ്  ജമല്ലകൾ തമരയഞ്ഞെടുക്കുന്നതചോണഷ്.  

ഉപഘടകതമയന  പ്രവർതനങ്ങൾക്കചോയെമ  550.00  ലക്ഷദ്യം  രൂപ

വകയെമരുതമയെമട്ടുണഷ്.

II. കചോർഷമക വചോയചോ സസൗകരദങ്ങൾ ശകമയപ്പെടുതൽ

പ്രചോഥമമക  കചോർഷമക  സഹകരണ  സദ്യംഘങ്ങൾ/ജമല്ലചോ  സഹകരണ

സദ്യംഘങ്ങൾ എന്നമവയുയട കസ്പീഴെമലുള നല്ല രസ്പീതമയെമൽ പ്രവർതമക്കുന്ന സസ്വയെദ്യം

സഹചോയെ  ഗ്രൂപ്പുകയള  ചപ്രചോത്സചോഹമപ്പെമക്കുന്നതമനദ്യം,  പുതമയെ  സസ്വയെദ്യം  സഹചോയെ

ഗ്രൂപ്പുകളുയട  രൂപസ്പീകരണദ്യം  ചപ്രചോത്സചോഹമപ്പെമക്കുന്നതമനദ്യം,  സസ്വനദ്യം  ഫണഷ്
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ഉപചയെചോഗമചഷ് കഴെമഞ്ഞെ വർഷചതക്കചോൾ കൂടുതലചോയെമ ഹ്രസസ്വകചോല കചോർഷമക

വയചോ  നൽകുന്ന  പമ.എ.സമ.എസഷ്/എഫഷ്.എസഷ്.സമ.ബമ./

എഫഷ്.എസഷ്.സമ.എസഷ്-യന  ചപ്രചോത്സചോഹമപ്പെമക്കുന്നതമനദ്യം,  കഴെമഞ്ഞെ  വർഷദ്യം

നൽകമയെ യമചോതദ്യം കചോർഷമക വചോയചയെക്കചോൾ  20  ശതമചോനതമൽ കൂടുതൽ

തുക  യനൽകൃഷമക്കചോയെമ  വചോയ  നൽകുന്ന  ഓചരചോ  പ്രചോഥമമക  കചോർഷമക

സഹകരണ  സദ്യംഘതമയനയുദ്യം  ചപ്രചോത്സചോഹമപ്പെമക്കുന്നതമനമചോണഷ്  ഈ

പദ്ധതമയചോയെമ തുക വകയെമരുതമയെമട്ടുളതഷ്.

ഉപഘടകതമയന  ചമൽ  പറഞ്ഞെ  പ്രവർതനങ്ങൾക്കചോയെമ  250.00

ലക്ഷദ്യം രൂപ വകയെമരുതമയെമട്ടുണഷ്.

III.  കചോർഷമക  ഉൽപ്പെചോദനദ്യം,  കചോർഷമക  ഉത്പന്നങ്ങളുയട  സദ്യംഭരണദ്യം,
സദ്യംസ്കരണദ്യം, വമപണനദ്യം എന്നമവ സുഗമമചോക്കൽ

ഓചരചോ  ചബചോക്കഷ്  പഞചോയെത്തുകളമലുദ്യം  മുനമസമപ്പെചോലമറ്റമകളമലുദ്യം

ചകചോർപ്പെചറഷനകളമലുദ്യം  വമളയവടുപ്പെഷ്  കചോലതഷ്  കർഷകരമൽ  നമന്നഷ്  ചനരമടഷ്

കചോർഷമചകചോത്പന്നങ്ങൾ  സദ്യംഭരമക്കുന്നതമനഷ്  സദ്യംഭരണ-സദ്യംസ്കരണ

ചകന്ദ്രങ്ങൾ   സചോപമക്കുന്നതമനദ്യം  സദ്യംസ്കരമച  വസ്തുക്കൾ  വമപണമകളമലൂയട

ലഭദമചോക്കുന്നതമനമചോണഷ് പദ്ധതമ ഉചദ്ദേശമക്കുന്നതഷ്.
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ഉപഘടകതമയന  പ്രവർതനങ്ങൾക്കചോയെമ  250.00  ലക്ഷദ്യം  രൂപ

വകയെമരുതമയെമട്ടുണഷ്.

IV.  ഗചോമസ്പീൺ മചോർക്കറ്റുകൾ/പചക്കറമ ചശഖരണ ചകന്ദ്രങ്ങൾ എന്നമവയയെ
ചപ്രചോത്സചോഹമപ്പെമക്കൽ

എല്ലചോ  പഞചോയെത്തുകളമലുദ്യം  മുനമസമപ്പെചോലമറ്റമകളമലുദ്യം  മുനമസമപ്പെൽ

ചകചോർപ്പെചറഷനകളമലുള  ഗചോമസ്പീണ  വമപണമകളുയട  വമകസനതമനദ്യം

നവസ്പീകരണതമനമചോയെമ ഈ പ്രചദശയത അദ്യംഗസ്പീകൃത പമ.എ.സമ.എസഷ് -യന

ചനതൃതസ്വതമൽ  ഈ  പദ്ധതമ  നടപ്പെമലചോക്കചോൻ  ഉചദ്ദേശമക്കുന്നു.  അതുവഴെമ

കർഷകർക്കഷ്  ചനരമട്ടുള  വമൽപ്പെനയഷ്  സഹചോയെമക്കുന്ന  വമപണന  ചവദമ

ഒരുക്കുന്നു.  ഈ  ഉപഘടക  പദ്ധതമയെമൽ  ഗചോമസ്പീണ  ചനകയള

സഹചോയെമക്കുന്നതമനചോയെമ ഓചരചോ ചനക്കുദ്യം 10.00  ലക്ഷദ്യം രൂപ വസ്പീതദ്യം നസ്പീക്കമ

വചമരമക്കുന്നു.

ഉപഘടകതമയന ചമൽ പറഞ്ഞെ പ്രവർതമകൾക്കചോയെമ  110.00  ലക്ഷദ്യം

രൂപ വകയെമരുകതമയെമട്ടുണഷ്.

V.  യതചോഴെമലവസരങ്ങൾ സൃഷമക്കുന്നതമനഷ്  -  സഹകരണ സദ്യംരദ്യംഭകതസ്വദ്യം,
സചോർടപ്പുകൾ എന്നമവയഷ് ചപ്രചോത്സചോഹനദ്യം
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ഓചരചോ  ജമല്ലകളമലുദ്യം  ഉത്പ്പെചോദന  ക്ലസറുകൾ  സചോപമചഷ്  സഹകരണ

ചമഖലയയെ  വമകസമപ്പെമക്കുക  എന്ന  ഉചദ്ദേശചതചോയടയെചോണഷ്  ഈ  പദ്ധതമ

രൂപസ്പീകരമചമട്ടുളതഷ്. എല്ലചോ ജമല്ലകളമലുദ്യം സുശകമചോയെ കപ്രമറമ അഗമകൾചർ

യക്രെഡമറ്റഷ്  യസചോകസറ്റമകയള  തമരയഞ്ഞെടുതഷ്,  പ്രചോചദശമകമചോയെമ  ലഭമക്കുന്ന

കൃഷമ ഉൽപ്പെന്നങ്ങയള ആസദമചോക്കമ ഉത്പചോദന ക്ലസറുകൾ സചോപമക്കുന്നതുദ്യം

കൃഷമ അനബന്ധ ചമഖലയെമയല പ്രവർതമകൾ പചോലക്കചോടഷ് യനലഷ്ല്ല് സദ്യംഭരണ,

സദ്യംസ്ക്കരണ വമപണന സഹകരണ സദ്യംഘതമനദ്യം (PAPCOS), ചകരള യനലഷ്ല്ല്

സദ്യംഭരണ,  സദ്യംസ്കരണ,  വമപണന സഹകരണ സദ്യംഘതമനള(KAPCOS)

സഹചോയെവുദ്യം  ഈ  ഉപ  പദ്ധതമക്കഷ്  കസ്പീഴെമൽ  വകയെമരുതമയെമട്ടുണഷ്.

ഉപഘടകതമയന ചമൽ പറഞ്ഞെ പ്രവർതമകൾക്കചോയെമ 500.00 ലക്ഷദ്യം

രൂപ വകയെമരുകതമയെമട്ടുണഷ്.

VI. കചോർഷമക വമപണന ചമഖലയയെ ശകമയപ്പെടുതൽ

വമളയവടുപ്പെമനഷ്  ചശഷമുള  വമവമധ  കചോർഷമക  ഉൽപ്പെന്നങ്ങളുയട

ചനരമട്ടുള സദ്യംഭരണവുദ്യം,  സദ്യംസ്കരണവുദ്യം,  വമപണനവുദ്യം നമറചവറ്റുന്നതമനചോയെമ

വമപണന  അടമസചോന  സസൗകരദങ്ങൾ  വമകസമപ്പെമക്കുക  എന്നതചോണഷ്

പദ്ധതമയുയട ലക്ഷദദ്യം.
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ഉപഘടകതമയന ചമൽ പറഞ്ഞെ പ്രവർതമകൾക്കചോയെമ 500.00 ലക്ഷദ്യം

രൂപ വകയെമരുതമയെമട്ടുണഷ്.

VII.  കചോർഷമക  ഉൽപ്പെചോദനദ്യം  വർദ്ധമപ്പെമക്കുന്നതമനദ്യം  കർഷകയര
ചപ്രചോത്സചോഹമപ്പെമക്കുന്നതമനമചോയെമ  -  കർഷക  ചസവന  ചകന്ദ്രദ്യം
(എഫഷ്.എസഷ്.സമ) ശകമയപ്പെടുതൽ

കചോർഷമക  ഉൽപ്പെചോദനദ്യം  വർദ്ധമപ്പെമക്കുന്നതമനദ്യം  കർഷകയര

ചപ്രചോത്സചോഹമപ്പെമക്കുന്നതമനമചോയെമ  കർഷക  ചസവന  ചകന്ദ്രങ്ങൾ  ചബചോക്കഷ്

തലതമൽ  ശകമയപ്പെടുത്തുന്നതമനദ്യം,  പുതുതചോയെമ  തുടങ്ങുന്നതമനദ്യം  തുക

വകയെമരുതമയെമരമക്കുന്നു.

ഈ ഉപഘടകതമയന ചമൽ പറഞ്ഞെ പ്രവർതനങ്ങൾക്കചോയെമ  90.00

ലക്ഷദ്യം രൂപ വകയെമരുതമയെമരമക്കുന്നു.

 വമളയവടുപ്പെഷ്  സദ്യംഘതമനഷ്  കരഷകരമല്നമന്നുദ്യം കചോരഷമക വമളകള

ചനരമടഷ്  സദ്യംഭരമചഷ്  വമപണമയെമയലതമക്കചോന്  കഴെമയുന്നതചോണഷ്.

ഇടനമലക്കചോരുയട  ചൂഷണദ്യം  ഒഴെമവചോക്കുന്നതമനദ്യം  കരഷകരുയട  കചോരഷമക

ഉലന്നങ്ങളക്കഷ്  നദചോയെവമല  ഉറപ്പെചോക്കുന്നതമനദ്യം  ഇതമലൂയട  സചോധമക്കുദ്യം.

ഇപ്രകചോരദ്യം  ഉലന്നങ്ങളക്കഷ്  കദതദമചോയെ  വമപണമ  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതമലൂയട

കരഷകനഷ്  സമരദ്യം   വരുമചോനമുണചോക്കുക  എന്നതചോണഷ്   ഇസൗ  പദ്ധതമയുയട
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ലക്ഷദദ്യം.  കചോരഷമക ഉലന്നങ്ങളുയട ഉലചോദനദ്യം മുതല്  വമപണനദ്യം വയരയുള

സമസ്ത ചമഖലയെമലുദ്യം  കരഷകരക്കചോവശദമചോയെ സഹചോയെദ്യം  ലഭദമചോക്കമ അടുത

അഞ്ചുവരഷതമനളമല്  ചകരളതമല്  സഹകരണചമഖലയുയട

സഹചോയെചതചോയട കചോരഷമക വമകസന മുചന്നറ്റമുണചോക്കുക എന്നതചോണഷ് ഇസൗ

പദ്ധതമയുയട  ആതദനമക  ലക്ഷദദ്യം.  കചോരഷമക  ചമഖലയെമല്  കൂടുതല്

പ്രവരതനദ്യം  നടത്തുന്ന  ചകചോടയെദ്യം,  ഇടുക്കമ,  എറണചോകുളദ്യം,  പചോലക്കചോടഷ്,

വയെനചോടഷ്,  കണ്ണൂര,  കചോസരചഗചോഡഷ്  എന്നസ്പീ   ഏഴെഷ്  ജമല്ലകളമല്നമന്നുദ്യം   രണഷ്

സദ്യംഘങ്ങയളയുദ്യം  തമരുവനനപുരദ്യം  ജമല്ലയെമല്  കൃഷമ  സലങ്ങള  കൂടുതല്

ലഭദമചോക്കുന്ന ഒരു സദ്യംഘയതയുദ്യം ഉളയപ്പെയട ആയക എടഷ് ജമല്ലകളമല്നമന്നുദ്യം

15 സദ്യംഘങ്ങയള ഇചപ്പെചോള യതരയഞ്ഞെടുത്തുകഴെമഞ്ഞെമട്ടുണഷ്. 

 (ബമ)  ഓചരചോ  പ്രചോഥമമക  സഹകരണ  സദ്യംഘങ്ങളുദ്യം  സമർപ്പെമക്കുന്ന

പദ്ധതമ റമചപ്പെചോർടമനഷ്  വമചധയെമചോയെചോണഷ് ധനസഹചോയെദ്യം അനവദമക്കുന്നതഷ്.  ടമ

പദ്ധതമ  നടപ്പെമലചോക്കുന്നതമനചോയെമ  8  ജമല്ലകളമൽനമന്നുദ്യം  15  സദ്യംഘങ്ങയള

യതരയഞ്ഞെടുതമട്ടുണഷ്.   പദ്ധതമകളുയട നമർവഹണ പുചരചോഗതമ ഗവൺയമനഷ്

തലതമൽ  അവചലകനദ്യം  യചയ്യുന്നതമനള  നടപടമകൾ  ഗവൺയമനഷ്

തലതമൽ  സസ്വസ്പീകരമച്ചുവരുന്നു.  കൃഷമ  വകുപ്പെഷ്  ഡയെറക്ടർ,  സദ്യംസചോന
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ആസൂത്രണ  ചബചോർഡമയല  കൃഷമ  വമഭചോഗദ്യം  ചമധചോവമ,  സഹകരണ  സദ്യംഘദ്യം

രജമസ്ട്രേചോർ, ചകരള അഗമകൾചർ യൂണമചവഴമറ്റമ, ഐ.എഫഷ്.എസഷ്.ആർ.എസഷ്.

എന്നമവമടങ്ങളമയല ചമധചോവമമചോർ എന്നമവചരചോയടചോപ്പെദ്യം കൃഷമ, മൃഗസദ്യംരക്ഷണദ്യം,

മത്സദബന്ധനദ്യം  എന്നസ്പീ  ചമഖലകളമയല  മൂന്നഷ്  വമഷയെവമദഗ്ധരുമടങ്ങുന്ന

സമമതമയെചോണഷ് പദ്ധതമ അവചലചോകനദ്യം യചയ്യുന്നതഷ്.  ഈ സമമതമ കത്രമചോസ

ഇടചവളകളമൽ ചയെചോഗദ്യം ചചരുകയുദ്യം പദ്ധതമയുയട നടതമപ്പെമയന പുചരചോഗതമ

അവചലചോകനദ്യം യചയ്യുകയുദ്യം യചയ്യുന്നു.

ശസ്പീ  .    യക  .    ബമ  .    ഗചണഷഷ്  കുമചോർ:  സര,  ഗചോമസ്പീണ  ചമഖലകളമയല

കരഷകരുയട  ഉലന്നങ്ങള  മചോരക്കറ്റഷ്  യചയ്യുന്നതമനചവണമ  ചകചോ-ഓപ്പെചററ്റസ്പീവഷ്

മചോരട്ടുകള തുടങ്ങുയമന്ന അങ്ങയുയട പ്രസ്തചോവന മചോധദമങ്ങളമലൂയട കണ. അതഷ്

നല്ല കചോരദമചോണഷ്.   കൃഷമ വകുപ്പെമനകസ്പീഴെമല് വമജകരമചോയെമ പ്രവരതമച്ചുവരുന്ന

Vegetable  and  Fruit  Promotion  Council  Kerala (VFPCK)-യുദ്യം

കുടുദ്യംബശസ്പീയുദ്യം ചപചോലുള  പ്രസചോനങ്ങളുയട  ഉലന്നങ്ങള ഇസൗ മചോരട്ടുകളവഴെമ

മചോരക്കറ്റഷ് യചയ്യണദ്യം. കുടുദ്യംബശസ്പീ അദ്യംഗങ്ങളക്കുദ്യം  VFPCK-യെമല് ഉളയപ്പെടുന്ന

കരഷകരക്കുദ്യം കൃഷമ  തുടങ്ങുചമ്പചോളതയന്ന  സഹകരണ  ബചോങ്കുകളമല്നമന്നുദ്യം

വളയര  യചറമയെ  തുക  പലമശയെചോയെമ  ഇസൗടചോക്കുന്ന  വചോയകള  നല്കമ
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ചപ്രചോത്സചോഹമപ്പെമക്കുണദ്യം.  അവരുയട  ഉലന്നങ്ങള ഇതുവഴെമ വമപണനദ്യം യചയഷ്

നല്ല വമല ചനടമയക്കചോടുക്കചോന് സചോധമക്കുന്ന നയല്ലചോരു മചോരക്കറ്റചോണമതഷ്. മൂന്നചോര,

വടവട ചപചോലുള പ്രചദശങ്ങളമല് പചക്കറമ കൃഷമ യചയ്യുന്ന കരഷകരക്കുദ്യം മറ്റുദ്യം

സഹകരണ ബചോങ്കുകളമല്നമന്നുദ്യം പലമശ കുറഞ്ഞെ ചലചോണ് നല്കമ,  അവയര

കചോരഷമക  രദ്യംഗചതയഷ്   യകചോണവരചോനദ്യം  അവരുയട  ഉലന്നങ്ങള  ചകചോ-

ഓപ്പെചററ്റസ്പീവഷ്  മചോരട്ടുകള  വഴെമ  മചോരക്കറ്റഷ്  യചയ്യചോന്  പദ്ധതമ

തയ്യചോറചോക്കമയെമട്ടുചണചോ? 

ശസ്പീ  .    വമ  .    എന്  .    വചോസവന്:  സര,   അതരദ്യം  പദ്ധതമ  തയ്യചോറചോക്കമ

നടപ്പെമലചോക്കമ  തുടങ്ങമ.  ഇചപ്പെചോള  14  ജമല്ലകളമലുദ്യം  ചകചോ-ഓപ്പെചററ്റസ്പീവഷ്  മചോരടഷ്

എന്ന  സചോപനദ്യം  നമലവമല്  വന്നുകഴെമഞ്ഞു.  സഹകരണചമഖലയെമല്

ഉലചോദമപ്പെമക്കുന്ന  ഉലന്നങ്ങള  ഒരു  കുടക്കസ്പീഴെമല്  യകചോണവരുക  എന്ന

കചോഴ്ചപ്പെചോടചോണഷ്  ചകചോപഷ്  മചോരടമനളതഷ്.  അതമചപ്പെചോള  വളയര  ഭദ്യംഗമയെചോയുദ്യം

ഫലപ്രദമചോയുദ്യം പ്രവരതമക്കുന്നുണഷ്. കുടുദ്യംബശസ്പീ അയെല്ക്കൂടങ്ങളക്കഷ് കുറഞ്ഞെ

പലമശനമരക്കമല്   വയ  നല്കുന്നതഷ്   സദ്യംബന്ധമചചോണഷ്  ബഹുമചോനയപ്പെട

അദ്യംഗദ്യം  രണചോമതചോയെമ  സൂചമപ്പെമചതഷ്.   'മുറ്റയത  മുല്ല'  എന്ന  പദ്ധതമ

ആവമഷ്കരമചഷ്  കുടുദ്യംബശസ്പീ  അയെല്ക്കൂടങ്ങളക്കഷ്  കുറഞ്ഞെ  പലമശനമരക്കമല്
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വചോയനല്കുന്ന  പദ്ധതമക്കഷ്   തുടക്കദ്യം  കുറചമട്ടുണഷ്.   ചകചോവമഡഷ്  കചോലഘടദ്യം

മുതല്തയന്ന കുറഞ്ഞെ പലമശ നമരക്കമല് ഒരു യൂണമറ്റമനഷ്  10 ലക്ഷദ്യം രൂപ വചഷ്

യകചോടുത്തു.  അതമല്നമന്നുദ്യം   50,000  രൂപ  വസ്പീതദ്യം  ഓചരചോ  അദ്യംഗങ്ങളക്കുദ്യം

നല്കമയെമട്ടുണഷ്.  കൃഷമക്കുദ്യം  അനബന്ധകചോരദങ്ങളക്കുമചോയെചോണഷ്   ഈ  തുക

ഉപചയെചോഗമക്കുന്നതഷ്.  ഇചപ്പെചോള  കൃതദമചോയെമ   റസ്പീചപയമനഷ്  നടക്കുന്നുണഷ്.

നമലവമല്  ഇസൗ പദ്ധതമയെമലൂയട 1400 ചകചോടമ രൂപ  യകചോടുത്തുകഴെമഞ്ഞു. 

ശസ്പീ  .    യക  .    ബമ  .    ഗചണഷഷ് കുമചോർ:  സര,  എല്ലചോ ജമല്ലകളമലുദ്യം ആരദ്യംഭമച

ഇസൗ മചോരട്ടുകള വഴെമ ഉലന്നങ്ങള വമപണനദ്യം യചയ്യുന്നചതചോയടചോപ്പെദ്യം കുടുദ്യംബശസ്പീ

ചപചോലുള  സദ്യംഘടനകളുയട  ഉലന്നങ്ങള  വചോലല്യൂ  അഡസ്പീഷന്  നടതമയുദ്യം

അല്ലചോയതയുദ്യം  കയെറ്റുമതമ  യചയ്യചോനള  നടപടമ  സഹകരണ  വകുപ്പെമയന

ഭചോഗത്തുനമന്നുണചോകുചമചോ? 

ശസ്പീ  .    വമ  .    എന്  .    വചോസവന്:  സര,  ചകരളതമയല  മൂന്നഷ്

സഹകരണസദ്യംഘങ്ങള   ഇതരദ്യം  വചോലല്യൂ  ആഡഡഷ്   ചപ്രചോഡക്ടുകള

യു.എസഷ്.എ, യു.യക., യുചറചോപദന് രചോജദങ്ങള എന്നമവമടങ്ങളമചലയഷ് ഇചപ്പെചോള

കയെറ്റുമതമ യചയ്യുന്നുണഷ്.  ഇതരതമല്  കയെറ്റുമതമ  വമപുലമചോക്കുന്നതമനള

തസ്വരമത  നടപടമകള  സസ്വസ്പീകരമച്ചുവരമകയെചോണഷ്.       
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ശസ്പീ  .    ചകചോവൂർ  കുഞ്ഞുചമചോൻ:  സര,  ഇടതുപക്ഷ  ജനചോധമപതദമുന്നണമ

ഗവണ്യമനഷ്  അധമകചോരതമല്വന്നതമനചശഷദ്യം  ചകരളതമയല

കചോരഷമകചമഖലയഷ് വലമയെ പ്രചോധചോനദദ്യം ലഭമച്ചുയകചോണമരമക്കുകയെചോണഷ്. നമ്മുയട

കരഷകര ഉലചോദമപ്പെമക്കുന്ന ഉലന്നങ്ങള  പലചപ്പെചോഴദ്യം യകടമക്കമടക്കുകയെചോണഷ്.

അവ  ചശഖരമക്കുന്ന  VFPCK   ചപചോലുള  സചോപനങ്ങള  എല്ലചോ

പഞചോയെത്തുകളമലുമമല്ല. ഓണതമനദ്യം ക്രെമസ്തുമസമനദ്യം യചറമയെ യപരുന്നചോളമനദ്യം

വലമയെ  യപരുന്നചോളമനദ്യം  ചമല  മചോരക്കറ്റുകള  തുടങ്ങുകയുദ്യം  ഈ  സസ്പീസണ്

അവസചോനമക്കുന്നചതചോടുകൂടമ   അവയുയട  പ്രവരതനദ്യം  നമലയ്ക്കുകയുദ്യം  യചയ്യുദ്യം.

സഹകരണ സദ്യംഘങ്ങളുയട ചനതൃതസ്വതമല് എല്ലചോ പഞചോയെത്തുകളമലുദ്യം  ഒരു

സമരദ്യം   വമപണനചകന്ദ്രദ്യം  ആരദ്യംഭമക്കുന്നതമയനക്കുറമചഷ്   ഗവണ്യമനഷ്

ആചലചോചമക്കുചമചോ? 

ശസ്പീ  .    വമ  .    എന്  .    വചോസവന്:  സര,  അതമയന  നടപടമകള  ഇചപ്പെചോള

ആരദ്യംഭമചമട്ടുണഷ്.  കൃഷമവകുപ്പുമചോയെമ   ചചരന്നഷ്  കൂടുതല്  വമപുലസ്പീകരമക്കയപ്പെട

സസൗകരദങ്ങള ഉറപ്പെചോക്കുന്നതമനള നസ്പീക്കങ്ങളുദ്യം നടതമവരമകയെചോണഷ്.

ശസ്പീ  .    യക  .    പമ  .    ചമചോഹനന്:  സര,   കരഷകരയതചോഴെമലചോളമകളക്കുദ്യം

കരഷകരക്കുദ്യം ചവണമയെചോണഷ് ചലചോകതഷ് സഹകരണപ്രസചോനദ്യം ആരദ്യംഭമചതഷ്.
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അതമന്നഷ്  പടരന്നഷ്  പനലമചഷ്  വമവമധ  ചമഖലകളമചലയഷ്

എതമചചരന്നമരമക്കുകയെചോണഷ്.  കൃഷമ  വകുപ്പെഷ്   മുചന്നചോട്ടുവയ്ക്കുന്ന  'ഞങ്ങളുദ്യം

കൃഷമയെമചലയഷ്'  എന്ന  പദ്ധതമ  പഞചോയെത്തുകളമല്  വളയര  ശകമചോയെമ

നടപ്പെമലചോക്കമയക്കചോണമരമക്കുകയെചോണഷ്.  ബന്ധയപ്പെട  വകുപ്പുമനമ പഞചോയെതഷ്

പ്രസമഡന്റുമചോയര  ഉളയക്കചോളമച്ചുയകചോണഷ്  ഒരു  ചയെചോഗദ്യം  നടതമയെതമയന

ഫലമചോയെമ  അതമയന  പ്രവരതനദ്യം  ശകമചോയെമ  മുചന്നചോട്ടുചപചോകുകയെചോണഷ്.

ഇതമലൂയട  ഉലചോദനവുദ്യം  വരദ്ധമക്കചോന്  സചോധദതയുണഷ്.  ആ  ഉലന്നങ്ങള

വമപണമയെമചലയ്യക്കതമക്കചോനദ്യം അതമനഷ് ആചഗചോള വമപണമ കയണതചോനദ്യം

ചവണ സദ്യംരദ്യംഭങ്ങള തുടങ്ങചോന് പഞചോയെത്തുതലതമല് സദ്യംഭരണചകന്ദ്രങ്ങള

സഹകരണപ്രസചോതമലൂയട ആരദ്യംഭമക്കുചമചോ? 

ശസ്പീ  .    വമ  .    എന്  .    വചോസവന്:  സര,   ചഗചോഡസൗണ്  സസൗകരദദ്യം

ഏരയപ്പെടുതചോനദ്യം ശസ്പീതസ്പീകരമച വചോഹനങ്ങള വഴെമ   ഇസൗ ഉലന്നങ്ങള ജമല്ലചോ

ആസചോനങ്ങളമലുളയപ്പെയട  വമറ്റഴെമക്കചോനള  ചപ്രചോജക്ടഷ്   നബചോരഡമയന

സഹചോയെചതചോയട  ഇചപ്പെചോള തയ്യചോറചോക്കമയെമട്ടുണഷ്.  രണഷ് ചകന്ദ്രങ്ങളമല് അതഷ്

ആരദ്യംഭമച്ചുകഴെമഞ്ഞു.   നമ്മുയട  നചോടമല്  സുലഭമചോയെമ  ലഭമക്കുന്ന  കപ്പെ  മൂലദ

വരദ്ധമത  ഉലന്നങ്ങളചോക്കമ  എറണചോകുളദ്യം  ജമല്ലയെമയല  വചോരയപ്പെടമ
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സഹകരണസദ്യംഘദ്യം   അചമരമക്കയെമചലയഷ്  കയെറ്റുമതമ  യചയ്യചോന്

തുടങ്ങമയെമരമക്കുകയെചോണഷ്.   അവര  ഇതുചപചോലുള  ഒടനവധമ  മൂലദവരദ്ധമത

ഉലന്നങ്ങള  ഉലചോദമപ്പെമക്കുന്നുണഷ്.  അതുചപചോയല  മറ്റുചമല  സഹകരണ

സദ്യംഘങ്ങള സുഗന്ധദ്രവദങ്ങളടക്കമുള ചപ്രചോഡക്ടുകള ഉലചോദമപ്പെമചഷ് കയെറ്റുമതമ

യചയ്യുന്നുണഷ്.  കൂടചോയത  ചമപഷ്  ചപചോലുള  പലഹചോരങ്ങളുണചോക്കമ  കയെറ്റുമതമ

യചയ്യുന്ന വമധതമചലയഷ് വന്നമട്ടുണഷ്. ഇതരതമല് കൃഷമ വകുപ്പുദ്യം സഹകരണ

വകുപ്പുദ്യം   സദ്യംയുകമചോയെമ   വമപണമക്കഷ്  പുതമയെ  സചോധദത

ഒരുക്കമയയെടുക്കുകയെചോണഷ്.

ശസ്പീ  മചോതത്യു  ടമ  .    ചതചോമസഷ്:  സര,  ഉലചോദമപ്പെമക്കുന്ന  യനലഷ്ല്ല്

സദ്യംഭരമക്കുന്നതമയല  കചോലതചോമസദ്യംമൂലമുണചോകുന്ന  നഷമചോണഷ്  അപ്പെര

കുടനചോടമയലയുദ്യം കുടനചോടമയലയുദ്യം കരഷകര പ്രധചോനമചോയുദ്യം അനഭവമക്കുന്ന ഒരു

ബുദ്ധമമുടഷ്.    സമ്പൂരണ്ണമചോയെമ യനലഷ്ല്ല്  സദ്യംഭരമച സദ്യംസചോനയത ഒന്നചോമയത

ജമല്ല  പതനദ്യംതമടയെചോണഷ്.   എന്നചോല്  മഴെവസ്പീണഷ്  യനലഷ്ല്ല്  കുതമരന്നതുമൂലദ്യം

മമല്ലുടമകള   40  ശതമചോനദ്യംവയര  കമഴെമവഷ്  വരുതമയെചോണഷ്  യനലഷ്ല്ല്

ചശഖരമചമടുതമട്ടുളതഷ്.   യനലഷ്ല്ല്  സദ്യംഭരമചഷ്  വമപണനദ്യം  നടത്തുന്ന

രദ്യംഗതമചലയഷ്  സഹകരണചമഖലയഷ്  ഇടയപടചോന്  സചോധമക്കുചമചോ;
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അതരതമയലചോരു   ഇടയപടലുണചോയെചോല്   കരഷകരക്കഷ്  വലമയെ

സഹചോയെകമചോയെമരമക്കുദ്യം.  ഇക്കചോരദതമല്  കൃഷമവകുപ്പുമചോയെമ  ആചലചോചമചഷ്

നടപടമ സസ്വമകരമക്കുചമചോ? 

ശസ്പീ  .    വമ  .    എന്  .    വചോസവന്:  സര,   അങ്ങഷ് സൂചമപ്പെമച കചോരദദ്യം വളയര

ശരമയെചോണഷ്.  യകചോയ്ത്തുകഴെമഞ്ഞെചോല്  സമയെബന്ധമതമചോയെമ  മമല്ലുടുകള  യനലഷ്ല്ല്

സദ്യംഭരമക്കുന്നമല്ല എന്നതചോണഷ് സദ്യംസചോനയത യനല്കരഷര അനഭവമക്കുന്ന

പ്രധചോന പ്രശദ്യം.  ഇപ്രചോവശദദ്യം  ഞചോനദ്യം ബഹുമചോനയപ്പെട സമവമല് സയയപ്ലെെസഷ്

വകുപ്പുമനമയുദ്യംകൂടമ  അങ്ങഷ്  സൂചമപ്പെമച  ഇസൗ  പ്രചദശങ്ങളമയല  പ്രശങ്ങളമല്

ഇടയപടുകയുണചോയെമ.  ഭചോവമയെമല്  ഇതുണചോകചോതമരമക്കചോന്  ഇചപ്പെചോളതയന്ന

പചോലക്കചോടുദ്യം  ചകചോടയെത്തുമുള  രണഷ്  സഹകരണങ്ങള  സദ്യംഘങ്ങള  യനലഷ്ല്ല്

സദ്യംഭരണ സദ്യംസ്കരണ വമപണന സദ്യംഘദ്യം എന്ന രൂപതമല് രജമസര യചയ.

ഇതമനചവണമ പചോലക്കചോടഷ് സലയമടുപ്പെഷ് കഴെമഞ്ഞെഷ്, ഇചപ്പെചോള  യടണര നടപടമ

ആയെമട്ടുണഷ്.  അതമയന  നമരമചോണപ്രവരതനങ്ങളമചലയഷ്

വന്നുകഴെമഞ്ഞെമരമക്കുകയെചോണഷ്.  മചറ്റതഷ്  തുടരന്നുയകചോണമരമക്കുന്നു.   ഇതരദ്യം

വമഷയെങ്ങളമല് ഇടയപടുന്നതമനള പ്രവരതനങ്ങളക്കഷ്  സഹകരണചമഖല

തുടക്കദ്യം കുറമചമരമക്കുകയെചോണഷ്.                       
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ശസ്പീ  .    പമ  .    അബ്ദുല്  ഹമസ്പീദഷ്:   സര,  കരഷകയര  സഹചോയെമക്കുന്നതമനദ്യം

കചോരഷമക  വമപണമക്കഷ്  പമന്തുണ  നല്കചോനദ്യം  സഹകരണ  സദ്യംഘങ്ങള

നല്കുന്ന  പലമശരഹമത  കചോരഷമക  വചോയ  കൃതദമചോയെമ  തമരമചടയ്ക്കുന്ന

വചോയക്കചോരക്കഷ്  നബചോരഡഷ്  4  ശതമചോനവുദ്യം  സദ്യംസചോന  ഗവണ്യമനഷ്  3

ശതമചോനവുദ്യം  പലമശ  സബ്സമഡമ  യകചോടുക്കുന്നുണഷ്.  പചക്ഷ  നബചോരഡഷ്

നല്കുന്ന പലമശ സബ്സമഡമ വലമയെ കചോലതചോമസദ്യം കൂടചോയത കരഷകരക്കഷ്

ലഭമക്കുന്നുണഷ്.   അചത  സമയെദ്യം  സദ്യംസചോന  സരക്കചോര  നല്കുന്ന   പലമശ

സബ്സമഡമ വരഷങ്ങളചോയെമ യപന്ഡമദ്യംഗമലചോണഷ്. ഏകചദശദ്യം 7-8 വരഷമചോയെമ

സഹകരണ  സദ്യംഘങ്ങളക്കഷ്  യകചോടുചക്കണ  പലമശ  സബ്സമഡമ

യകചോടുതമടമല്ല.  ഇതഷ്  സമയെബന്ധമതമചോയെമ  യകചോടുത്തുതസ്പീരക്കുന്നതമനള

നടപടമകള  അങ്ങഷ് സസ്വസ്പീകരമക്കുചമചോ?

ശസ്പീ  .    വമ  .    എന്  .    വചോസവന്:  സര,   ഇചപ്പെചോള  നബചോരഡഷ്  നല്കുന്ന

സബ്സമഡമ  കൃതദമചോയെമ  എതമക്കചോന്   ശമമക്കുന്നുണഷ്.  അചതചോയടചോപ്പെദ്യം

സദ്യംസചോന  സരക്കചോരമയന  സബ്സമഡമ  യകചോടുക്കചോന്

അവചശഷമക്കുന്നുയണങ്കേമല് അതഷ് പരമഗണമക്കുകയുദ്യം യചയ്യചോദ്യം.

ശസ്പീ  .    സമ  .    എചഷ്  .    കുഞ്ഞെമ:  സര,  കചോസരചഗചോഡഷ്  ജമല്ലയെമല്  രണഷ്
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സഹകരണ  പരമശസ്പീലന  ചകന്ദ്രങ്ങള  പ്രവരതമക്കുന്നുണഷ്.  എചഷ്.ഡമ.സമ.

കചോഞ്ഞെങ്ങചോടുദ്യം യജ.ഡമ.സമ. മുന്നചോടുമചോണഷ് പ്രവരതമക്കുന്നതഷ്.  അതമല് HDC

(Higher Diploma in Cooperation)  കചോഞ്ഞെങ്ങചോടമനചവണമ നസ്പീചലശസ്വരതഷ്

സലദ്യം  കയണതമ  യകടമട  നമരമചോണതമനചോവശദമചോയെ  നടപടമകള

സസ്വസ്പീകരമചമട്ടുണഷ്.   JDC (Junior  Diploma in Cooperation)   പരമശസ്പീലന

ചകന്ദ്രമചോയെ  മുന്നചോടഷ്   യകടമടദ്യം  നമരമമക്കചോനദ്യം   കുടമകളക്കചോവശദമചോയെ

സസൗകരദങ്ങയളചോരുക്കുവചോനദ്യം  ആവശദമചോയെ  ഒരു  നടപടമകളുദ്യം  ഇതുവയര

സസ്വസ്പീകരമചമടമല്ല.  അതമനചോവശദമചോയെ നടപടമകള സസ്വസ്പീകരമക്കുചമചോ?

ശസ്പീ  .    വമ  .    എന്  .    വചോസവന്:  സര,  ഞങ്ങള  ഈയെമയട  കചോഞ്ഞെങ്ങചോടഷ്

വന്നമരുന്നു.  നസ്പീചലശസ്വരതഷ് അങ്ങഷ് സൂചമപ്പെമച സലതഷ് തറക്കല്ലമടഷ്  പുതമയെ

ചകചോചളജഷ് ആരദ്യംഭമക്കചോനള പ്രവരതനതമനഷ് തുടക്കദ്യം കുറമച്ചു.  അതുചപചോയല

മുന്നചോടുദ്യം  നമലനമരതമ  മുചന്നചോട്ടു  യകചോണചപചോകണയമന്നചോണഷ്  സഹകരണ

യൂണമയെനദ്യം വകുപ്പുദ്യം ആചലചോചമക്കുന്നതഷ്. 

ശസ്പീ  .   എല്ചദചോസഷ് പമ  .   കുന്നപ്പെമളമല് :  സര,  സഹകരണ ചമഖലയെമല്

അഗമക്കളചറല് ഇദ്യംപ്രൂവ്യമനഷ്  യസചോയയസറ്റമകളുണഷ്.  ഈ അഗമക്കളചറല്

ഇദ്യംപ്രൂവ്യമനഷ്  യയസറ്റമകളമല്  വളയര  ചുരുക്കദ്യം  എണ്ണദ്യം  മചോത്രചമ  കചോരഷമക
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ചമഖലയുമചോയെമ  ബന്ധയപ്പെടഷ്  പ്രവരതമക്കുന്നുള.  ബചോങ്കുകളക്കഷ്  ഉളമലുള

കൃഷമയെല്ലചോയത  പുറയതചോരു  കൃഷമയുദ്യം  കചോണചോനമല്ല.   സസ്വചോഭചോവമകമചോയുദ്യം

അഗമക്കളചറല്  ഇദ്യംപ്രൂവ്യമനഷ്  യസചോയയസറ്റമകളക്കഷ്   ഒരു  വദകമചോയെ

അജണ  വചഷ്  കചോരഷമക  ചമഖലയെമയല  അതചോതഷ്  പ്രചദശങ്ങളമല്  ഒചന്നചോ

രചണചോ  വമപണമകള  സചോപമക്കചോനദ്യം  കചോരഷമക  ചമഖലയെമല്

മുചന്നചോട്ടുചപചോകുന്ന  ഏയതങ്കേമലുദ്യം  പദ്ധതമകള  നടപ്പെമലചോക്കചോനദ്യം   സരക്കചോര

ഉചദ്ദേശമക്കുന്നുചണചോ;   അഗമക്കളചറല്  ഇദ്യംപ്രൂവ്യമനഷ്   യസചോയയസറ്റമകയള

ഏതഷ്  രസ്പീതമയെമലചോണഷ്  കൃഷമയുമചോയെമ   ബന്ധയപ്പെടുതമ  യകചോണചപചോകചോന്

സരക്കചോര ആഗഹമക്കുന്നതഷ്?

ശസ്പീ  .    വമ  .    എന്  .    വചോസവന്:  സര,  അഗമക്കളചറല്  ഇദ്യംപ്രൂവ്യമനഷ്

യസചോയയസറ്റമകള അവരുയട ദസൗതദങ്ങള നമരവ്വഹമക്കുന്നതമനപകരദ്യം ചമലതഷ്

യക്രെഡമറ്റഷ്  ചമഖലയെമചലക്കഷ്  ചപചോകുന്നുണഷ്.  അങ്ങഷ്  സൂചമപ്പെമചതഷ്  ശരമയെചോണഷ്.

അതരദ്യം സദ്യംഘങ്ങയള തമരഞ്ഞുപമടമചഷ്  അവരവരുയട  ലക്ഷദതമല് തയന്ന

ഊന്നമയക്കചോണള  പ്രവരതനവുമചോയെമ  മുചന്നചോട്ടുചപചോകണയമന്നഷ്

നമരചദ്ദേശമക്കുകയുദ്യം   അതുചപചോലുള  പദ്ധതമകള  തയ്യചോറചോക്കമ  നല്കുകയുദ്യം

യചയകഴെമഞ്ഞെമട്ടുണഷ്.    ആ  നമരചദ്ദേശതമയന  അടമസചോനതമല്  ചമല
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പ്രചദശങ്ങളമയല സദ്യംഘങ്ങള  മുചന്നചോട്ടുവരമകയുദ്യം മൂലദവരദ്ധമത ഉലന്നങ്ങള

ഉലചോദമപ്പെമക്കചോന് അതരദ്യം ചമല സദ്യംഘങ്ങള മുചന്നചോട്ടുവന്ന അനഭവങ്ങളുമുണഷ്.

അതമയന ഏറ്റവുദ്യം നല്ല യതളമവചോയെമരുന്നു ഈയെടുതകചോലതഷ് യകചോചമയെമല്

നടന്ന സഹകരണ എകഷ്ചപചോ.   സഹകരണ ചമഖലയെമയല 343 ഇനങ്ങളചോണഷ്

ആ എകഷ്ചപചോയെമല് പ്രദരശമപ്പെമചയതന്നഷ് ഞങ്ങള അഭമമചോനചതചോയട പറയെയട.

ഏറ്റവുദ്യം  നല്ലരസ്പീതമയെമലുള  ജനപങ്കേചോളമതവുദ്യം  അചതചോയടചോപ്പെദ്യം

ചകചോടമക്കണക്കമനഷ്  രൂപയുയട  വമപണനവുദ്യം  അവമയട  നടന്നു.   സഹകരണ

ചമഖലയെമല്  ഇത്രയെധമകദ്യം  മൂലദവരദ്ധമത  ഉലന്നങ്ങള  ഉലചോദമപ്പെമക്കചോന്

കഴെമയുയമന്നഷ്  അചപ്പെചോഴെചോണഷ്  പലരുദ്യം  അറമയുന്നതഷ്.   വമവമധ  വമചദശ

രചോജദങ്ങളമചലക്കഷ്  കയെറ്റമ  അയെയ്ക്കുന്ന  കചോരഷമക  ചമഖലയെമയല  നമരവധമ

ഉലന്നങ്ങള  ഉളയപ്പെയട  ഉലചോദമപ്പെമക്കുന്നതമചലക്കഷ്  അഗമക്കളചറല്

ഇദ്യംപ്രൂവ്യമനഷ്  യസചോയയസറ്റമകള  വന്നുതുടങ്ങമയെമട്ടുണഷ്.  അങ്ങഷ്  സൂചമപ്പെമച

കുഴെപ്പെദ്യം മുമണചോയെമരുന്നു. അതഷ് തമരുതചോന് ഞങ്ങള ശമമക്കുകയെചോണഷ്. 

ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രചശഖരന്:  സര,   സഹകരണരദ്യംഗയത  മമകച

കചോല്വയചോയെമട്ടുചവണദ്യം  യുവചോക്കളുയട  സദ്യംഘദ്യം  രൂപസ്പീകരമക്കചോന്

തസ്പീരുമചോനയമടുതതഷ്  എന്നുളതഷ്  ഈയെവസരതമല്
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ചൂണമക്കചോണമക്കുകയെചോണഷ്.  വമവമധ  ജമല്ലകളമല്  അതരദ്യം  സദ്യംഘങ്ങള

രജമസര  യചയഷ്  പ്രവരതനമചോരദ്യംഭമക്കുന്നതഷ്  സദ്യംബന്ധമചഷ്  അങ്ങഷ്  ഇവമയട

ചൂണമക്കചോണമച്ചു.  ഇങ്ങയന രജമസര യചയമട്ടുള സദ്യംഘങ്ങയളല്ലചോദ്യം പ്രവരതന

സജ്ജമചോയെമട്ടുചണചോ?  അതഷ്  ഏയതല്ലചോദ്യം  രസ്പീതമയെമലുള  സദ്യംഘങ്ങളചോണഷ്

എന്നതുദ്യം   വമവമധ  കചോരഷമകചമഖലയുമചോയെമ  ബന്ധയപ്പെടഷ്  വമപണനദ്യം

നടത്തുന്നതമനചവണമയുള കചോരദങ്ങളുദ്യം  സദ്യംഘതമയന പരമധമയെമല് വരുന്ന

കചോരദങ്ങളുദ്യം  ഇവമയട  ചൂണമക്കചോണമചമട്ടുണഷ്.   അങ്ങയന  രൂപസ്പീകരമക്കയപ്പെട

സദ്യംഘങ്ങളമല്   ഏയതങ്കേമലുദ്യം  സചോചങ്കേതമകതസ്വദ്യംയകചോചണചോ   മയറ്റയനങ്കേമലുദ്യം

കചോരണദ്യംയകചോചണചോ   പ്രവരതമക്കചോതമരമക്കുന്ന  സചോഹചരദമുചണചോ;

പ്രവരതനമചോരദ്യംഭമചതഷ് എത്രയയെണ്ണമചോണഷ്? 

ശസ്പീ  .    വമ  .    എന്  .    വചോസവന്:  സര,  യുവചോക്കളുയട  30  സഹകരണ

സദ്യംഘങ്ങളചോണഷ്   ചകരളതമല്  രജമസര  യചയതഷ്.   25  എണ്ണമചോണഷ്

ലക്ഷദമമടമരുന്നതഷ്.  അയഞണ്ണദ്യം  കൂടുതല്   വന്നു.  ചപ്രചോജക്ടുകള

തയ്യചോറചോക്കമയെചപ്പെചോള ഇവനഷ് മചോചനജഷ് യമനഷ് മുതല് യഎ.ടമ.  വയരയുള സചോരടഷ്

അപ്പുകള  അതമല്  വന്നുകഴെമഞ്ഞെമരമക്കുന്നു.   അതമല്  12  എണ്ണദ്യം  നല്ല

രസ്പീതമയെമല് പ്രവരതമചഷ് മുചന്നചോട്ടുവന്നുകഴെമഞ്ഞെമരമക്കുന്നു.  ബചോക്കമയുളവയുയട
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ചപ്രചോജ്ക്ടഷ്  തയ്യചോറചോക്കമയെമട്ടുണഷ്.  അതമല്   ഒയരണ്ണയമചോഴെമയക

ബചോക്കമയുളവയയെല്ലചോദ്യം  സജസ്പീവമചോയെമ  മുചന്നചോട്ടുവരുദ്യം  എന്ന

രൂപതമയലതമക്കഴെമഞ്ഞെമരമക്കുകയെചോണഷ്. അതഷ് വളയര പ്രതസ്പീക്ഷയുളവചോക്കുന്ന

കചോരദമചോണഷ്.  ചവസഷ് ഡമചസചോസല് അടക്കമുള  കചോരദങ്ങള ചമല സദ്യംഘങ്ങള

ഏയറ്റടുതമരമക്കുകയെചോണഷ്.  ജമല്ലയയെചോടചോയകയുദ്യം  ചമല  സലതഷ്

സദ്യംസചോനതമനകത്തുദ്യം  അവര  ബമസമനസഷ്  വദചോപമപ്പെമചഷ്  മുചന്നചോട്ടുവരുന്ന

സമതമയുദ്യം  കണകഴെമഞ്ഞെമരമക്കുന്നു.  അതുയകചോണഷ്  ആ  ലക്ഷദദ്യം  അതമയന

പൂരണ്ണ  അരത്ഥതമലുദ്യം  ലക്ഷദതമലുദ്യം  വദചോപ്തമയെമലുദ്യം  എതമക്കചോന്

കഴെമയുയമന്നചോണഷ്  പ്രതസ്പീക്ഷ.   ഇതമനചോവശദമചോയെ  പ്രവരതനദ്യം

തുടങ്ങമക്കഴെമഞ്ഞെമരമക്കുന്നു. 

ശസ്പീ  .    കുറുചക്കചോളമ  യമചോയസ്പീന്:  സര,  സരക്കചോരമയന  ഒരു  വലമയെ

പദ്ധതമയെചോയെമ  യകചോടമചഘചോഷമക്കുന്നതചോണഷ്   'മുറ്റയത  മുല്ല'  പരമപചോടമ.

അതുമചോയെമ  ബന്ധയപ്പെടഷ്  കുടുദ്യംബശസ്പീ  മുചഖന  നല്കുന്ന  വചോയകളക്കഷ്  പല

സചോപനങ്ങള  /  സദ്യംഘങ്ങള  1000  രൂപയഷ്   ഒരു മചോസതമല്  50  രൂപ

പലമശയെചോയെമ വചോങ്ങുന്നു.  ചമല സദ്യംഘങ്ങള  100 രൂപവയര വചോങ്ങുന്നുയണന്നുദ്യം

ചകളക്കചോന്  കഴെമഞ്ഞു.  അങ്ങയനയെചോയണങ്കേമല്  ഒരു  വരഷതമല്  120
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ശതമചോനദ്യം  പലമശ  പചോവങ്ങളമല്  നമന്നുദ്യം  ഈടചോക്കുന്നു.   ഇയതചോരു  വലമയെ

പദ്ധതമയെചോയെമ  യകചോടമചഘചോഷമക്കുന്നുമുണഷ്.   ഇയതചോരു  വലമയെ  ഭചോരമചല്ല;

ഇക്കചോരദദ്യം  സരക്കചോരമയന  ശദ്ധയെമല്യപ്പെടമട്ടുചണചോ;  ഇതഷ്  തടയെചോന്

എയനങ്കേമലുദ്യം മചോരഗ്ഗങ്ങളുമുചണചോ?  

ശസ്പീ  .    വമ  .    എന്  .    വചോസവന്:  സര,  അങ്ങഷ്  സൂചമപ്പെമചതുചപചോയല

എവമയടയയെങ്കേമലുദ്യം  കൂടുതലചോയെമ  പലമശ  ഈടചോക്കുന്നുചണചോയയെന്നതഷ്

പരമചശചോധമക്കചോദ്യം.  കുടുദ്യംബശസ്പീ അയെല്ക്കൂടങ്ങളക്കഷ് മുറ്റയത മുല്ല  പദ്ധതമക്കഷ്

വചോയചോയെചോയെമ നല്കചോന് നമരചദ്ദേശമചമട്ടുളതഷ്  9  ശതമചോനദ്യം പലമശനമരക്കചോണഷ്.

അതമല് നമന്നുദ്യം വദതദസ്തമചോയെമ എവമയടയയെങ്കേമലുമുയണന്നഷ് പരചോതമ ലഭമചചോല്

ഞങ്ങളതഷ്  കൃതദമചോയെമ  പരമചശചോധമചഷ്  പരമഹരമക്കചോനചോവശദമചോയെ   നടപടമ

സസ്വസ്പീകരമക്കുദ്യം.  മചോത്രമല്ല,  മണ്ണചോരക്കചോടഷ്  ചകന്ദ്രസ്പീകരമചഷ്   ആരദ്യംഭമച ആദദയത

ചപ്രചോജക്ടമനഷ്   ഒരു  ഇന്ഷസ്വറന്സഷ്  പരമരക്ഷകൂടമ  ഏരയപ്പെടുതമയെമരമക്കുന്നു.

അതഷ്  ഏറ്റവുദ്യം  സഹചോയെകരമചോയെ  സചോഹചരദമചോണഷ്.   അതഷ്  നല്ലരൂപതമല്

മുചന്നചോട്ടുചപചോകുയമന്നചോണഷ് പ്രതസ്പീക്ഷമക്കുന്നതഷ്. 

ശസ്പീ  .   എ  .   എന്  .   ഷദ്യംസസ്പീര:  സര, കചോരഷമക വചോയയയെടുക്കുന്നവര പ്രസ്തുത

വചോയ  പല  ആവശദങ്ങളക്കുദ്യം  ഉപചയെചോഗമക്കുന്നതചോയെമ  കയണതചോന്
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വദവസചോപമതമചോയെ  മചോരഗ്ഗങ്ങളുചണചോ;   അചതചോയടചോപ്പെദ്യം  കഴെമഞ്ഞെ

ഗവണ്യമനമയന  കചോലതഷ്  ആര.സമ.എസഷ്.  (രജമസ്ട്രേചോര  ഓഫഷ്  ചകചോ-

ഓപ്പെചററ്റസ്പീവഷ്  യസചോകസറ്റസ്പീസഷ്)  ഇറക്കമയെ  ഉതരവമല്  വണ്  കടദ്യം

യസറ്റമല്യമനഷ്  സ്കസ്പീദ്യം  പ്രകചോരദ്യം  50  ശതമചോനദ്യംവയര  പലമശയെമളവഷ്

യകചോടുക്കചോയമന്നഷ്  പറഞ്ഞെമട്ടുണചോയെമരുന്നു.  എത്ര  സഹകരണ  സചോപനങ്ങള

ആ ആനകൂലദദ്യം ഉപചയെചോഗയപ്പെടുതമയെമട്ടുയണന്നഷ് വദകമചോക്കചോചമചോ?

ശസ്പീ  .    വമ  .    എന്  .    വചോസവന്:  സര,  ഇചപ്പെചോള വണ് കടദ്യം യസറ്റമല്യമനഷ്

നല്ല  രൂപതമല്  പ്രചയെചോജനകരമചോയെമ  മചോറമയെമട്ടുയണന്നചോണഷ്  റമസളട്ടുകള

സൂചമപ്പെമക്കുന്നതഷ്.  ജൂണ്  30  വയരയെചോണഷ്  അതമയന  കചോലചോവധമ

പറഞ്ഞെമരമക്കുന്നയതങ്കേമലുദ്യം  നസ്പീടമകമടമയെചോല്  വളയര  സഹചോയെകരമചോയണന്നഷ്

പല  സദ്യംഘങ്ങളുദ്യം  ഇചപ്പെചോള  ആവശദയപ്പെടുന്നുണഷ്.  പ്രചതദകമചഷ്

ചകചോവമഡമയനയുദ്യം  പ്രളയെയക്കടുതമയുയടയുയമചോയക്ക  പശചോതലതമല്

കൃഷമക്കചോരക്കുണചോയെ  വമഷമദ്യം  പരമഹരമക്കചോന്  അതഷ്

സഹചോയെകരമചോകുമചോയെമരുന്നു.  അതമല്  പൂരണ്ണമചോയുദ്യം  പമഴെപ്പെലമശയുദ്യം

50 ശതമചോനദ്യം  പലമശയുദ്യം  ഒഴെമവചോക്കമ  യകചോടുക്കചോനചോണഷ്  നമരചദ്ദേശദ്യം.  ഈ

ആനകൂലദദ്യം  എത്ര  സദ്യംഘങ്ങളചോണഷ്  ഉപചയെചോഗയപ്പെടുത്തുന്നുയവന്നുളതഷ്
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പൂരതസ്പീകരമചതമനചശഷദ്യം മചോത്രചമ  കൃതദമചോയെമ പറയെചോന് കഴെമയുകയുള.

ശസ്പീ  .    സണ്ണമ  ചജചോസഫഷ്:  സര ,  കചോരഷമക  ചമഖലയുയട  തകരച  പല

സദ്യംഘങ്ങളുയടയുദ്യം  പ്രവരതനക്ഷമതയയെ  ബചോധമചമട്ടുണഷ്.  സചോമ്പതമക

പ്രതമസന്ധമകള  ചനരമടുന്ന  സദ്യംഘങ്ങളുണഷ്,  അതചോയെതഷ്,  യഡചപ്പെചോസമറ്റഷ്

മടക്കമയകചോടുക്കചോന്  കഴെമയെചോതതുദ്യം  വചോയ  യകചോടുക്കചോന്  കഴെമയെചോതതുമചോയെ

സദ്യംഘങ്ങളുണഷ്.  അതമല്  യഡചപ്പെചോസമറ്റഷ്  ഗദചോരനമ  സ്കസ്പീദ്യം  നടപ്പെമലചോക്കുന്നതഷ്

ലമകസ്വമചഡഷയന സമയെത്തുമചോത്രമചോണഷ്.  അതഷ് നമചക്ഷപകരക്കഷ് ഫലപ്രദമചോയെമ

ഗുണദ്യം  യചയ്യുന്നമല്ല.  അതുയകചോണഷ്  യഡചപ്പെചോസമറ്റഷ്  ഗദചോരനമ  സ്കസ്പീദ്യം

ലമകസ്വമചഡഷയന  സമയെത്തുമചോത്രദ്യം  invoke  യചയ്യുന്നതമനപകരദ്യം

ലമകസ്വമചഡഷന് ഒഴെമവചോക്കമ സദ്യംഘങ്ങയളയുദ്യം  നമചക്ഷപകയരയുദ്യം ഫലപ്രദമചോയെമ

സഹചോയെമക്കചോന് സചോധമക്കുന്ന തരതമല് യഡചപ്പെചോസമറ്റഷ്   ഗദചോരനമ  സ്കസ്പീമമല്

ചഭദഗതമകള  വരുതമയക്കചോണഷ്  നമചക്ഷപകരക്കചോവശദമചോയെ  സദ്യംരക്ഷണദ്യം

നല്കുചമചോ?

ശസ്പീ  .    വമ  .    എന്  .    വചോസവന്:  സര,  ബഹുമചോനയപ്പെട  അദ്യംഗതമയന

നമരചദ്ദേശദ്യം  വളയര  ക്രെമയെചോത്മകമചോണഷ്.  ഞങ്ങള  ഇന്നയലതയന്ന

അതുസദ്യംബന്ധമച  തസ്പീരുമചോനയമടുത്തുയവന്ന  സചനചോഷവചോരത  അങ്ങയയെ
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അറമയെമക്കുകയെചോണഷ്.  കചോരണദ്യം,  യപചോതുവമല്  പരമചശചോധമചചപ്പെചോള  നമ്മുയട

സദ്യംസചോനതഷ്  ചമല  സദ്യംഘങ്ങയളചോയക്ക  പമചന്നചോക്കദ്യം  ചപചോകുന്നതചോയെമ

കയണതമയെമട്ടുണഷ്.  അതരദ്യം  സദ്യംഘങ്ങയളക്കൂടമ  മുചന്നചോടഷ്  യകചോണവരചോന്

സഹചോയെമക്കുന്ന  തരതമലുദ്യം  വമഷമങ്ങള  അഭമമുഖസ്പീകരമക്കുന്ന  സദ്യംഘങ്ങയള

സഹചോയെമക്കചോന്  കഴെമയുന്ന  രൂപതമചലയ്ക്കുദ്യം  നമചക്ഷപക  ഗദചോരനമ  സ്കസ്പീമമല്

നല്കുന്ന  തുകയുയട  പരമധമ  രണഷ്  ലക്ഷദ്യം  രൂപയയെന്നുളതഷ്  അഞഷ്  ലക്ഷദ്യം

രൂപയെചോയുദ്യം  ഉയെരതമയെമട്ടുണഷ്.  അതുസദ്യംബന്ധമചഷ്  നമയെമചഭദഗതമ

വരുതമക്കഴെമഞ്ഞെചോല്  അങ്ങഷ്  സൂചമപ്പെമച  കചോരദദ്യം  നടപ്പെചോക്കചോന്

കഴെമയുന്നതചോണഷ്.  അതമനഷ്  ഇന്നയല  തസ്പീരുമചോനയമടുത്തുയവന്ന

സചനചോഷവചോരത അറമയെമക്കുകയെചോണഷ്. 

ശസ്പീ  .    വമ  .    ചജചോയെമ:  സര,  ബഹുമചോനയപ്പെട  മനമ  ഇവമയട

സദ്യംസചോരമചചപ്പെചോള  സഹകരണ  എകഷ്ചപചോയയെ  സദ്യംബന്ധമച്ചുദ്യം  അതമയന

ചമന്മയയെയുദ്യം   സദ്യംബന്ധമച്ചുദ്യം  സൂചമപ്പെമച്ചു.  അതഷ്  അകയത  കൃഷമ  മചോത്രമല്ല,

പുറയത  കൃഷമയുയട  ചമന്മകൂടമയെചോയണന്നഷ്  ഈ  അവസരതമല്

ഓരമയപ്പെടുത്തുകയെചോണഷ്.  എയന ചചചോദദദ്യം,  നമ്മുയട സദ്യംസചോനതഷ് ഗചോമസ്പീണ

കരഷകയര   നബചോരഡഷ്  എല്ലചോക്കചോലത്തുദ്യം   സഹചോയെമക്കചോറുണഷ്.  ആ
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നബചോരഡമയന  വചോയയെമല്  കുറവഷ്  വന്നമട്ടുചണചോ;  ഇചപ്പെചോള  പുതമയെ  ചകന്ദ്ര

നയെതമയന ഭചോഗമചോയെമ നമധമചപചോലുള  (NIDHI - National Initiative for

Developing  and  Harnessing  Innovations)നമരവധമ  സഹകരണ

സചോപനങ്ങള  ആരദ്യംഭമക്കുന്നുണഷ്.  അതുവഴെമ  നബചോരഡഷ്  ഏയതങ്കേമലുദ്യം

രൂപതമലുള സഹചോയെദ്യം നല്കുന്നുചണചോ?

ശസ്പീ  .    വമ  .    എന്  .    വചോസവന്:  സര,  നബചോരഡമയന സഹചോയെദ്യം ഇചപ്പെചോള

നമുക്കഷ് ലഭമക്കുന്നുണഷ്.  ലഭദമചോയെ തുകയഷ് ഇചപ്പെചോള കൃഷമ വകുപ്പുദ്യം സഹകരണ

വകുപ്പുദ്യം  സദ്യംയുകമചോയെമ  ചചരന്നുയകചോണഷ്   2000-ല്പ്പെരദ്യം  ചകചോടമ  രൂപയുയട

ചപ്രചോജക്ടഷ്  സദ്യംബന്ധമചഷ്  പദ്ധതമ  തയ്യചോറചോക്കമ  തചോചഴെയഷ്  നടപ്പെചോക്കചോന്

ശമമക്കുകയെചോണഷ്.  നമധമ  (NIDHI)  ചപചോലുള  സദ്യംഘയതക്കുറമചഷ്  അങ്ങഷ്

സൂചമപ്പെമചതഷ്  ശരമയെചോണഷ്.  അതുമചോത്രമല്ല,  മളടമ  ചസറ്റഷ്  ചകചോ-ഓപ്പെചററ്റസ്പീവഷ്

യസചോയയസറ്റമകളുദ്യം പലമശ സദ്യംബന്ധമചഷ് ഒരു നമയെനണവുമമല്ലചോയത വചോയയുദ്യം

നമചക്ഷപവുദ്യം  സസ്വസ്പീകരമക്കുന്ന രസ്പീതമയെമചലക്കഷ് കചോരദങ്ങള വരുന്നുണഷ്.  നമധമ

ചപചോലുള      ചമല        സദ്യംവമധചോനങ്ങള        സമചോനരമചോയെമ         അവര

രൂപയപ്പെടുതമയയെടുതഷ്  വളരന്നുവരുന്നുണഷ്  എന്നതഷ് ശരമയെചോണഷ്. 



Uncorrected/Not for Publication
28-06-2022

28

സദ്യംസചോനതമയന സചോമ്പതമക സമതമ

 (*32)   ശസ്പീ  .   നജസ്പീബഷ് കചോനപുരദ്യം:

    ശസ്പീ  .   എന്  .   ഷദ്യംസുദ്ദേസ്പീന്:

    യപ്രചോഫ  .   ആബമദഷ് ഹുയയസന് തങ്ങള:

    ശസ്പീ  .   ടമ  .   വമ  .   ഇബചോഹമദ്യം  : തചോയഴെ കചോണുന്ന ചചചോദദങ്ങൾക്കഷ് ധനകചോരദ

വകുപ്പുമനമക്കുചവണമ പടമകജചോതമ, പടമകവരഗ്ഗ, പമന്നചോക്ക വമഭചോഗ ചക്ഷമ വുദ്യം

ചദവസസ്വവുദ്യം പചോരലയമനറമകചോരദവുദ്യം വകുപ്പുമനമ  സദയെദ്യം മറുപടമ നല്കുചമചോ?

(എ)  സദ്യംസചോനതമയന യമചോതദ്യം കടദ്യം നചോലഷ്  ലക്ഷദ്യം ചകചോടമയെമചലയഷ്

അടുക്കുന്നതമനചോൽ  സദ്യംസചോനദ്യം  ഗുരുതരമചോയെ  സചോമ്പതമക

പ്രതമസന്ധമയെമചലയഷ്  നസ്പീങ്ങുന്നുയവന്ന  ആചക്ഷപദ്യം  ശദ്ധയെമല്യപ്പെടമട്ടുചണചോ;

എങ്കേമല് ഇക്കചോരദദ്യം ഗസൗരവമചോയെമ എടുതമട്ടുചണചോ; വമശദമചോക്കുചമചോ;

(ബമ)  കട  ബചോധദതകൾ  സദ്യംസചോനതമയന  മുചന്നചോട്ടുളള

പ്രവർതനയത എപ്രകചോരദ്യം ബചോധമക്കുയമന്നഷ് വദകമചോക്കചോചമചോ;

(സമ)  സദ്യംസചോനതമയന  നമലവമയല  സചോമ്പതമക  സമതമ

സദ്യംബന്ധമചഷ് ധവളപത്രദ്യം പുറയപ്പെടുവമക്കചോൻ തയ്യചോറചോകുചമചോ?

പടമകജചോതമ,  പടമകവരഗ്ഗ,  പമന്നചോക്ക  വമഭചോഗ  ചക്ഷമ വുദ്യം  ചദവസസ്വവുദ്യം

പചോരലയമനറമകചോരദവുദ്യം വകുപ്പുമനമ  (ശസ്പീ  .    യക  .    രചോധചോകൃഷ്ണന്):  സര,  ചകരള
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ധന  ഉതരവചോദമത  നമയെമതമന  വമചധയെമചോയുദ്യം  ധനകചോരദ  കമസ്പീഷന്

ശുപചോരശകളുയട  അടമസചോനതമല്  ചകന്ദ്ര  സരക്കചോര  സദ്യംസചോനതമനഷ്

നമശയെമചഷ് നല്കമയെമട്ടുള സദ്യംസചോനതമയന അനവദനസ്പീയെമചോയെ കടയമടുപ്പെഷ്

പരമധമക്കുളമ ല്  നമന്നുയകചോണമചോണഷ്  സദ്യംസചോനദ്യം  കടയമടുത്തുചപചോരുന്നതഷ്.

അക്കസൗണനഷ് ജനറലമയന കണക്കുകള പ്രകചോരദ്യം  (2021-22  തചോല്ക്കചോലമക

കണക്കുകള  പരമഗണമച്ചുദ്യം)  31.03.2022-യല  സദ്യംസചോനതമയന  യമചോതദ്യം

കടബചോദ്ധദത  3,32,291  ചകചോടമ  രൂപയെചോണഷ്.   സദ്യംസചോനതമയന യമചോതദ്യം

കടബചോധദത  2010-11  സചോമ്പതമക  വരഷയത  അചപക്ഷമചഷ്  2015-16

ആയെചപ്പെചോചഴെക്കുദ്യം  അതഷ്  ഇരടമയെമലധമകമചോയെമ  വരദ്ധമചമരുന്നു.   എന്നചോല്

പ്രളയെമടക്കമുള  പ്രകൃതമദുരനങ്ങളുദ്യം  ചകചോവമഡഷ്  19  മൂലമുള

പ്രതമസന്ധമകളുമുണചോയെമട്ടുദ്യം  2020-21  അവസചോനദ്യം,  യമചോതദ്യം ബചോദ്ധദതയെമല്

2015-16-യന  അചപക്ഷമച്ചുള  വളരച  88.66  ശതമചോനതമല്

പരമമമതയപ്പെടുതചോന് സരക്കചോരമനഷ് സചോധമചമട്ടുണഷ്. Debt/GSDP അനപചോതവുദ്യം

ധനകമമ/GSDP അനപചോതവുദ്യം 2020-21–ലുദ്യം 2021-22-ലുദ്യം മുന്വരഷയത

അചപക്ഷമചഷ് ഉയെരന്നമട്ടുണഷ്.   ഇതമനള പ്രധചോന കചോരണങ്ങള ഇവയെചോണഷ്.

1.  ചകചോവമഡഷ്  മഹചോമചോരമയുയട  പശചോതലതമല്  സചോമ്പതമക
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പ്രവരതനങ്ങള  മനസ്പീഭവമചതമയന  ഫലമചോയെമ  ആഭദനര  ഉത്പചോദനദ്യം

ഗണദമചോയെമ കുറഞ്ഞെഷ് negative growth ചരഖയപ്പെടുതമയെമരുന്നു.

2.  ചകചോവമഡമയന പശചോതലതമല് സദ്യംസചോനങ്ങളക്കുള കടയമടുപ്പെഷ്

പരമധമ  നമബന്ധനകളക്കഷ്  വമചധയെമചോയെമ  2020-21-ല്  ജമ.എസഷ്.ഡമ.പമ.-

യുയട  3%-ല്  നമന്നുദ്യം  5%  ആയെമ  വരദ്ധമപ്പെമചതുദ്യം  പതമനഞചോദ്യം  ധനകചോരദ

കമസ്പീഷന് ശുപചോരശപ്രകചോരദ്യം തുടരവരഷങ്ങളമലുദ്യം ഉയെരന്ന കടയമടുപ്പെഷ് പരമധമ

നമശയെമചഷ് നല്കമയെമരുന്നു.

3.  പതമനഞചോദ്യം  ധനകചോരദ  കമസ്പീഷന്  divisible  pool-ല്നമന്നുദ്യം

സദ്യംസചോനതമനള വചോരഷമക ചകന്ദ്ര നമകുതമ വമഹമതദ്യം 2.5 % -ല് നമന്നുദ്യം

1.93% ആയെമ കുറച്ചു.

4.  ചകവമഡമയന  പശചോതലതമല്  സദ്യംസചോനതമയന  തനതഷ്

വരുമചോനതമനണചോയെ സസ്വചോഭചോവമകമചോയെ ഇടമവഷ്.

5.  ചകചോവമഡമയനത്തുടരന്നഷ്  തചോറുമചോറചോയെ  ജനജസ്പീവമതദ്യം  സചോധചോരണ

നമലയെമലചോക്കുന്നതമനഷ്  സദ്യംസചോന സരക്കചോര ആചരചോഗദ,  സചോമൂഹദ സുരക്ഷചോ

ചമഖലകളമല് നടതമയെ അധമക യചലവുകള.

6.  സചോമ്പതമക  പ്രതമസന്ധമക്കമടയെമലുദ്യം  സദ്യംസചോന  സരക്കചോര
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ജസ്പീവനക്കചോരക്കുദ്യം അധദചോപകരക്കുദ്യം ശമ്പള പരമഷ്കരണവുദ്യം യപന്ഷന്കചോരക്കഷ്

യപന്ഷന് പരമഷ്കരണവുദ്യം അനഭവചവദദമചോക്കമയെമരുന്നു.

(ബമ) ചകചോവമഡഷ് മഹചോമചോരമയയെ തുടരന്നഷ് നമശലചോവസയെമലചോയെ സമ്പദഷ്

വദവസ  അതമല്നമന്നുദ്യം  ക്രെചമണ  മുകമചോയെമ  തുടങ്ങുന്ന  സചോഹചരദതമല്

സദ്യംസചോനതമയന  നമലവമലുള  സചോമ്പതമകസമതമ  യമചയപ്പെടുയമന്നുദ്യം

അതുയകചോണതയന്ന  നമലവമയല  ബചോധദതകള  സരക്കചോരമയന  തുടരന്നുള

പ്രയെചോണതമല് വമഘചോതമചോകുകയെമയല്ലന്നന്നുമചോണഷ് സരക്കചോര പ്രതസ്പീക്ഷമക്കുന്നതഷ്.

01.03.2022-ല് നമയെമസഭയെമല് table യചയ Medium Term Fiscal Policy

&  Strategy  Statement  with  Medium  Term  Fiscal  Plan  for  Kerala

പ്രകചോരദ്യം  സദ്യംസചോനതമയന  ആഭദനര  ഉത്പചോദനദ്യം  നടപ്പുവരഷദ്യം  മുതല്

രണക്ക  വളരച  ചരഖയപ്പെടുത്തുയമന്നചോണഷ്  കണക്കുകൂട്ടുന്നതഷ്.  അതനസരമചഷ്

സദ്യംസചോനതയന തനതുനമകുതമ, നമകുതമചയെതര വരുമചോനങ്ങളുദ്യം നല്ല വളരച

കകവരമചക്കണതചോണഷ്.  ഇചതചോയടചോപ്പെദ്യം നമകുതമ പമരമവഷ് ഊരജ്ജമതമചോക്കുക,

യചലവുകളമല്  മമതതദ്യം  പചോലമക്കുക,  ധൂരത്തുകള  അവസചോനമപ്പെമക്കുക

അടക്കമുള  സരക്കചോര  പമന്തുടരന്നുവരുന്ന  ധന  ദൃഡസ്പീകരണപ്രക്രെമയെയുയട

ഫലവുദ്യംകൂടമയെചോകുചമ്പചോള  2023-24  ആകുചമ്പചോചഴെക്കുദ്യം  FD/GSDP%  3.5
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ശതമചോനമചോയുദ്യം  Debt/GSDP%  2024-25-ഓടുകൂടമ  35.7%-മചോയുദ്യം

യമചയപ്പെടുയമന്നുദ്യം  പ്രതസ്പീക്ഷമക്കുന്നു.  എന്നചോല്,  ക്രെമചോതസ്പീതമചോയെ  ചതചോതമല്

ഉയെരന്നുവരുന്ന  പണയപ്പെരുപ്പെവുദ്യം  15-ാം  ധനകചോരദ  കമസ്പീഷന്

ശുപചോരശപ്രകചോരമുള  റവനല്യൂ  കമമ  ഗചോനഷ്  വരഷചോവരഷദ്യം  ഗണദമചോയെ

ചതചോതമല്  കുറഞ്ഞെഷ്  2023-24  ഓടുകൂടമ  ഇല്ലചോതചോകുന്നതുദ്യം  ചരക്കഷ്  ചസവന

നമകുതമ  നടപ്പെമലചോക്കമയെചപ്പെചോള  ഉടയലടുത  വരുമചോന  നഷതമനള

നഷപരമഹചോരദ്യം  തുടരുന്നതമലുള  അനമശമതചോവസയുദ്യം  സരക്കചോരമയന

ധനദൃഢസ്പീകരണ  പ്രവരതനങ്ങയള  ദുരബലയപ്പെടുത്തുയമന്ന  ആശങ്കേയുദ്യം

സരക്കചോരമനണഷ്. 

(സമ)  സചോമ്പതമകസമതമ  സദ്യംബന്ധമചഷ്  ധവളപത്രദ്യം

പുറതമറചക്കണതചോയെ സചോഹചരദദ്യം നമലവമലമല്ല.

ശസ്പീ  .    നജസ്പീബഷ്  കചോനപുരദ്യം:  സര,  ബഹുമചോനദനചോയെ  മനമയുയട

വമശദസ്പീകരണതമല്തയന്ന  ചകരളദ്യം  സമസ്പീപ  കചോലതഷ്  ചകളക്കചോത

വമധതമലുള  സചോമ്പതമക  പ്രതമസന്ധമയെമലൂയട  കടുന്നുചപചോകുകയെചോയണന്ന

വമശദസ്പീകരണമുണചോയെമ.  നചോലഷ്  ലക്ഷദ്യം  ചകചോടമയെമചലയഷ്  ചകരളതമയന

യപചോതുകടദ്യം  എതമചചരുന്ന  വളയര  പ്രയെചോസകരമചോയെ  ഒരു  ഘടമചോണമതഷ്.
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പയക്ഷ,  സരക്കചോരമയന  സദ്യംബന്ധമചമടചതചോളദ്യം  മദദദ്യം  വമറ്റുദ്യം  ചലചോടറമ  വമറ്റുദ്യം

ഇതമനളള വമഭവങ്ങള സമചോഹരമക്കചോയമന്ന വളയര യതറ്റമദ്ധചോരണചോജനകമചോയെ

ഒരു  കചോരദമചോണുളളതഷ്.  ഭചോവനചോസമ്പന്നമചോയെ  ഏയതങ്കേമലുദ്യം  തരതമലുളള

പദ്ധതമകള ആവമഷ്കരമചഷ് നമലവമലുളള ഇസൗ  സചോമ്പതമക പ്രതമസന്ധമയയെ

മറമകടക്കചോന്   സചോധമക്കുദ്യം.  പയക്ഷ,  അതരതമലുളള  ഒരു  കചോരദവുദ്യം  ഇസൗ

ഗവണ്യമനമയന  ഭചോഗത്തുനമന്നുണചോകുന്നമല്ല.   ഭചോവനചോസമ്പന്നമചോയെ  പുതമയെ

ആശയെങ്ങള  യകചോണവന്നഷ്  സചോമ്പതമക  പ്രതമസന്ധമയയെ  മറമകടക്കചോന്

സരക്കചോരമയന കയ്യമല് ഏയതങ്കേമലുദ്യം പദ്ധതമകളുചണചോ; അങ്ങയനയുള പുതമയെ

പദ്ധതമകയളയനങ്കേമലുദ്യം ആവമഷ്കരമക്കചോന് ഗവണ്യമനഷ് തചോലരദയപ്പെടുന്നുചണചോ?

ശസ്പീ  .    യക  .    രചോധചോകൃഷ്ണന്:  സര,   ഞചോന്  മറുപടമ  പറഞ്ഞെചപ്പെചോള  ഒരു

കചോരദദ്യം  അങ്ങഷ്  ശദ്ധയെമചചചോയയെന്നഷ്  അറമയെമല്ല.   2010-11

കചോലഘടതമലുണചോയെമരുന്ന കടയതക്കുറമചഷ് പറഞ്ഞു. അന്നയത കടതമയന

ശതമചോനദ്യം പരമചശചോധമക്കചോദ്യം.   100.03% ആണഷ് 2010-11-ല്നമന്നുദ്യം 2015-16

ആയെചപ്പെചോചഴെയ്ക്കുദ്യം  വരദ്ധമചതഷ്.  എന്നചോല്  2016  മുതല്  2021  വയരയുള

കചോലവളവമയല  വരദ്ധന  88.66%മചോണഷ്.    അചപ്പെചോള  കടദ്യം  കൂടുകയെചോചണചോ

യചയതഷ്?
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ശസ്പീ  .    എന്  .    ഷദ്യംസുദ്ദേസ്പീന്:  അങ്ങഷ്  ശതമചോനതമയന  കണക്കുമചോത്രമചോണഷ്

പറയുന്നതഷ്.

 ശസ്പീ  .   യക  .   രചോധചോകൃഷ്ണന്: ശതമചോനതമയന കചോരദദ്യം മചോത്രമല്ല, കടയമടുത

തുകയുയട കണക്കുകൂടമയെചോണഷ് പറയുന്നതഷ്.

മമ  .    സസ്പീക്കര:   ചചചോദദതമനളള  ഉതരദ്യം  ശദ്ധമക്കുക,  തരക്കതമയന

ആവശദമമല്ല.

ശസ്പീ  .    യക  .    രചോധചോകൃഷ്ണന്:  അതമനചോല്  കടദ്യം  കൂടുകയെല്ല  യചയതഷ്,  കടദ്യം

നമയെനമക്കുന്നതമനളള  നടപടമ  ഗവണ്യമനഷ്  സസ്വസ്പീകരമച്ചുയവന്നുളതചോണഷ്

ഇതമല്നമന്നുദ്യം  വദകമചോകുന്നതഷ്.   ഇസൗ  പ്രതമസന്ധമക്കമടയെമലുദ്യം  ചകരളയത

മുചന്നചോട്ടുനയെമക്കചോന്ചവണമയുളള  നടപടമകളചോണഷ്  ഗവണ്യമനഷ്

സസ്വസ്പീകരമച്ചുവരുന്നതഷ്. 

ശസ്പീ  .    നജസ്പീബഷ് കചോനപുരദ്യം:  വളയര ഗുരുതരമചോയെ ഇസൗ സചോഹചരദതമലുദ്യം

അങ്ങഷ് കൃതദമചോയെ മറുപടമയെല്ല നല്കുന്നതഷ്.  ഇസൗ സചോഹചരദദ്യം വദകമചോക്കചോന്,

സചോമ്പതമക രദ്യംഗത്തുളള ഏറ്റവുദ്യം ദയെനസ്പീയെമചോയെ  ചമത്രദ്യം പുറത്തുയകചോണവരചോന്

ഒരു ധവളപത്രദ്യം പുറതമറക്കചോന് സരക്കചോരമനഷ് ഉചദ്ദേശദമുചണചോ?

ശസ്പീ  .    യക  .    രചോധചോകൃഷ്ണന്:  സര,  അക്കചോരദദ്യം  മറുപടമയെമല്തയന്ന
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വദകമചോക്കമയെമട്ടുണഷ്.   ഇചപ്പെചോഴെയത  സചോമ്പതമക  പ്രതമസന്ധമ

പരമഹരമക്കചോന് സദ്യംസചോന ഗവണ്യമനഷ്  ആവുന്നത്ര ശമമക്കുന്നുണഷ്.  ചകന്ദ്ര

ഗവണ്യമനഷ് സസ്വസ്പീകരമക്കുന്ന നമലപചോടുദ്യം നമ്മുയട സചോമ്പതമക പ്രതമസന്ധമക്കഷ്

ഒരുകചോരണമചോയണന്നുകൂടമ അങ്ങഷ് ഇസൗ സനരഭതമല് മനസമലചോക്കണദ്യം. 

ശസ്പീ  .    എന്  .    ഷദ്യംസുദ്ദേസ്പീന്: സര, നമ്മുയട സദ്യംസചോനതമയന സചോമ്പതമക

സമതമ  അതമഭസ്പീകരമചോയെമ  തകരന്നടമഞ്ഞെമരമക്കുകയെചോണഷ്.  ഭരണപക്ഷദ്യം

ബഹളദ്യം  വചമടഷ്  കചോരദമമല്ല.  ശസ്പീലങ്കേയയെ  ഓരത്തുചപചോകുന്ന

സമതമയെമചലയചോണഷ്   ചകരളദ്യം  ചപചോകുന്നതഷ്.  ഇതഷ്  എല്ലചോവരുചടയുദ്യം

യപചോതുപ്രശമചോണഷ്.  സചോമ്പതമകമചോയെമ പമചന്നചോക്കദ്യം നമല്ക്കുന്ന ഇനദയെമയല

എടഷ്  സദ്യംസചോനങ്ങളമയലചോന്നചോയെമ  ശസ്പീ.  പമണറചോയെമ  വമജയെന്   ഭരമക്കുന്ന

ചകരളദ്യം  മചോറമയക്കചോണമരമക്കുകയെചോണഷ്.  ഇചപ്പെചോള    സദ്യംസചോനതമയന

യപചോതുകടദ്യം മൂന്നര ലക്ഷദ്യം ചകചോടമ രൂപയെചോയണന്നഷ് ബഹുമചോനയപ്പെട മനമതയന്ന

സമതമച്ചു. എന്നമടഷ് 2011-16-യല ഒരു കണക്കമയനപ്പെറ്റമ പറഞ്ഞു, ആ കണക്കഷ്

എങ്ങയന ശരമയെചോകുദ്യം? 

ശസ്പീ  .   എ  .   എന്  .   ഷദ്യംസസ്പീര: അങ്ങഷ് ചചചോദദതമചലയഷ് വരൂ...

മമ  .    സസ്പീക്കര:  അക്കചോരദദ്യം യചയെര ശദ്ധമക്കുന്നുണഷ്.  എല്ലചോ അദ്യംഗങ്ങളുദ്യം
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സസ്പീറ്റുകളമല്  ഇരമചക്കണതചോണഷ്.  അചദ്ദേഹതമയന  ചചചോദദദ്യം  ചചചോദമക്കചോന്

അനവദമക്കണദ്യം.  ചചചോദദദ്യം നസ്പീണചപചോയെചോല് യചയെര  ശദ്ധമക്കുന്നതചോണഷ്. 

ശസ്പീ  .    എന്  .    ഷദ്യംസുദ്ദേസ്പീന്:  സര,  2016  വയരയുള   സദ്യംസചോനതമയന

യപചോതുകടദ്യം  ഒന്നരലക്ഷദ്യം  ചകചോടമ  രൂപയെചോണഷ്.   സദ്യംസചോനതമയന

ഇചപ്പെചോഴെയത യപചോതുകടദ്യം മൂന്നരലക്ഷദ്യം ചകചോടമ രൂപയെചോയണന്നഷ് ബഹുമചോനയപ്പെട

മനമയുയട  മറുപടമയെമല്  സൂചമപ്പെമക്കുകയുണചോയെമ.   അചപ്പെചോള  ഏതഷ്

കചോലഘടതമലചോണഷ് കടദ്യം ക്രെമചോതസ്പീതമചോയെമ വരദ്ധമചതഷ്?...

മമ  .    സസ്പീക്കര:  ശസ്പീ.  എന്.  ഷദ്യംസുദ്ദേസ്പീന്,  അങ്ങഷ്  ചചചോദദദ്യം

അവസചോനമപ്പെമക്കണദ്യം.  ഇചപ്പെചോള ഒന്നര മമനമടചോയെമ.  അങ്ങഷ് ദയെവചോയെമ യഹഡഷ്

ചഫചോണ് വയണദ്യം, യചയെറമല് നമന്നുള നമരചദ്ദേശദ്യം അചങ്ങയ്ക്കുദ്യം ബചോധകമചോണഷ്. 

ശസ്പീ  .   എന്  .   ഷദ്യംസുദ്ദേസ്പീന്: ശരമ.

മമ  .    സസ്പീക്കര:  ബജറ്റഷ്  ചരചയെമല്  ഇക്കചോരദങ്ങള  വമശദമചോയെമ  ചരച

യചയ്യചോവുന്നതചോണഷ്.   അങ്ങമചപ്പെചോള  ചചചോദദദ്യം ചചചോദമക്കൂ.

   ശസ്പീ  .   എന്  .   ഷദ്യംസുദ്ദേസ്പീന്: സമ & എ.ജമ. കമഫ്ബമ എടുത കടയതപ്പെറ്റമ

വദകമചോക്കമയെമരുന്നു.  (ബഹളദ്യം..)  എയന  ചചചോദദദ്യം  ഇടയമടയഷ്  നമങ്ങള

തടസയപ്പെടുതമയക്കചോണമരമക്കുകയെചോണഷ്. 
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മമ  .   സസ്പീക്കര: അങ്ങഷ് ദയെവചോയെമ ചചചോദദദ്യം ചചചോദമക്കൂ....

ശസ്പീ  .    എന്  .    ഷദ്യംസുദ്ദേസ്പീന്:  കമഫ്ബമ  എടുത  കടദ്യം  യപചോതു  കടതമയന

ഭചോഗമചോയണന്നഷ്  സമ.&എ.ജമ.  ചൂണമക്കചോടമയെമരുന്നു.  ഇചപ്പെചോള  ഏപ്രമല്

മചോസയത കടയമടുപ്പുമചോയെമ ബന്ധയപ്പെടഷ് ചകന്ദ്ര സരക്കചോരമയന സമസ്പീപമചചപ്പെചോള

ചകന്ദ്ര  ഗവണ്യമന്റുദ്യം  സമ.&എ.ജമ.  പറഞ്ഞെതമയന  ശരമവയ്ക്കുകയെചോയെമരുന്നു.

അങ്ങയനയയെങ്കേമല് ഇചപ്പെചോള സദ്യംസചോനതമയന നമലപചോയടനചോണഷ്?

ശസ്പീ  .   യക  .   രചോധചോകൃഷ്ണന്: സര, ബഹുമചോനയപ്പെട അദ്യംഗദ്യം 2010-11, 2020-

21 എന്നസ്പീ കചോലഘടങ്ങളമയല കണക്കുകള തമമലുള വദതദചോസയതക്കുറമചഷ്,

ഞചോന് പറഞ്ഞെതമയന സദ്യംബന്ധമചചോണഷ് ഇവമയട വമശദസ്പീകരണദ്യം ചചചോദമചതഷ്.

അതചോയെതഷ്  ചകരളദ്യം  രൂപദ്യംയകചോണ  അന്നുമുതല്   2010-11  വയരയുള

ചകരളതമയന  ആയക  കടദ്യം  78,673  ചകചോടമ  രൂപയെചോണഷ്.    എന്നചോല്

അഞ്ചുവരഷക്കചോലദ്യംയകചോണഷ് ആ കടദ്യം  1,57,370  ചകചോടമരൂപയെചോയെമ വരദ്ധമച്ചു.

വരദ്ധനയുയട  നമരക്കഷ്  നൂറഷ്  ശതമചോനതമലധമകമചോണഷ്.  1957  മുതല്  2017

വയരയുള  കടവുദ്യം  അതമനചശഷദ്യം   അഞ്ചുവരഷക്കചോലദ്യംയകചോണഷ്

ഇരടമയെമലധമകദ്യം കടവുമചോണഷ് വചോങ്ങമചതഷ്. 

മമ  .    സസ്പീക്കര:  മനമ  മറുപടമ  പറയുചമ്പചോള  ഇടയമടയഷ്  അദ്യംഗങ്ങള
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ഇടയപടുന്നതഷ് ശരമയെല്ല. 

ശസ്പീ  .    യക  .    രചോധചോകൃഷ്ണന്:  എന്നചോല്  2020-21-ല്  88.66  ശതമചോനദ്യം

മചോത്രമചോണഷ് ചകരളതമയന കടദ്യം. ശസ്പീലങ്കേയുമചോയെമ തചോരതമദദ്യം യചയ്യചോന് അങ്ങഷ്

ശമമക്കുകയുണചോയെമ,  ഒരു കചോരണവശചോലുദ്യം ശസ്പീലങ്കേചയെചോയടചോപ്പെദ്യം ചകരളതമനഷ്

ചപചോചകണമവരമയല്ലന്ന കചോരദദ്യം ഉറപ്പെമചഷ് പറയെചോന് സചോധമക്കുദ്യം.  

മമ  .    സസ്പീക്കര:   ദയെവചോയെമ  ബഹുമചോനയപ്പെട  അദ്യംഗങ്ങള  ചചചോദദങ്ങള

കൃതദവുദ്യം  പ്രസകവുമചോക്കചോന്  ശദ്ധമക്കണദ്യം.    പരതമ  സദ്യംസചോരമചചോല്

ചചചോദദതമയന പ്രസകമതയന്ന നഷയപ്പെടുദ്യം.  

യപ്രചോഫ  .    ആബമദഷ്  ഹുയയസന്  തങ്ങള:  സര,  സചോമ്പതമക

സമതമയയെക്കുറമചഷ് പറയുചമ്പചോള എനമനചോണഷ് ഇങ്ങയന അസസ്വസരചോകുന്നയതന്നഷ്

മനസമലചോകുന്നമല്ല.  ചകരളതമയന  സചോമ്പതമകനമല  ഏയറ

ഗുരുതരചോവസയെമലചോയണന്നഷ് റമസരവഷ് ബചോങ്കേഷ് ഓഫഷ് ഇനദ റമചപ്പെചോരടഷ് യചയമട്ടുണഷ്.

സദ്യംസചോനതമയന  നമതദനമദചോനയചലവുകളക്കചോയെമ  സരക്കചോര

കടയമടുത്തുയകചോണമരമക്കുകയെചോണഷ്.  സദ്യംസചോനതമയന സചോമ്പതമക പ്രതമസന്ധമ

മറമകടക്കചോന്ചവണമയുള  പുതമയെ  നമകുതമ  നമരചദ്ദേശങ്ങചളചോ  പുതമയെ

സദ്യംവമധചോനങ്ങചളചോ  ഇതുവയര  പ്രഖദചോപമക്കയപ്പെടുകചയെചോ  അതരതമലുള
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പദ്ധതമകളുമചോയെമ  മുചന്നചോട്ടുചപചോവുകചയെചോ  യചയമടമല്ല.   സദ്യംസചോനതഷ്  നമകുതമ

കുടമശമക  പമരമയചടുക്കുന്നതമല്  വലമയെ  ചതചോതമലുള  അനചോസയെചോണഷ്

ഗവണ്യമനമയന  ഭചോഗത്തുനമന്നുദ്യം  ഉണചോകുന്നതഷ്.  ഇസൗ  അനചോസ  മചോറ്റമ  നമകുതമ

കുടമശമക  പമരമയചടുതഷ്  സദ്യംസചോനതമയന  സചോമ്പതമകമചോനദദ്യം

പരമഹരമക്കുന്നതമനളള നടപടമകള സസ്വസ്പീകരമക്കുവചോന് ഗവണ്യമനമനഷ് കഴെമയുചമചോ?

ശസ്പീ  .    യക  .    രചോധചോകൃഷ്ണന്  : സര,  അങ്ങഷ്  ഇവമയട  വളയര  പ്രധചോനയപ്പെയടചോരു

കചോരദമചോണഷ് ചൂണമക്കചോണമചതഷ്.  പലചപ്പെചോഴദ്യം ചരച യചയ്യയപ്പെയടചോരു കചോരദമചോണമതഷ്.

സദ്യംസചോനയത നമകുതമ  കുടമശമക പൂരണ്ണമചോയുദ്യം പമരമയചടുക്കുന്ന സനരഭതമല്

പലതരതമലുളള  പ്രയെചോസങ്ങള  ഉണചോകചോറുണഷ്.  ആ  പ്രയെചോസങ്ങയളല്ലചോദ്യം

ഒഴെമവചോക്കമയക്കചോണഷ്  ഖജനചോവമനഷ്  കമചടണ  നമകുതമ  കൃതദമചോയെമ

ലഭമക്കുന്നതമനചവണമയുളള  നടപടമ  ആരദ്യംഭമചമട്ടുണഷ്,  അതഷ്  കൂടുതല്

ശകമചോക്കുന്നതമനചവണമയുളള പ്രവരതനങ്ങളുമചോയെമ മുചന്നചോട്ടുചപചോകുന്നതചോണഷ്. 

ശസ്പീ  .    ടമ  .    വമ  .    ഇബചോഹസ്പീദ്യം:  സര,  ചകരളദ്യം  മയറ്റചോരു  ശസ്പീലങ്കേയെചോകുയമന്നതഷ്

ശസ്പീ.  എന്.  ഷദ്യംസുദ്ദേസ്പീന് ഇവമയട പറഞ്ഞെതല്ല,  സതദതമല് അതഷ് റമസരവഷ് ബചോങ്കേഷ്

ഓഫഷ്  ഇനദയുയട  പബമചക്കഷനമല്  വയന്നചോരു  ആരടമക്കമളചോണഷ്.   സദ്യംസചോനദ്യം

സചോമ്പതമക  പ്രതമസന്ധമയെമചലക്കഷ്  ചപചോകുന്നതമനഷ്  ധചോരചോളദ്യം  ഘടകങ്ങളുണഷ്.
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2011-16  കചോലഘടതമല്  30,000  ചകചോടമ  രൂപ  റവനല്യൂ  വരുമചോനതമല്

കുറവുയണന്നഷ്  പറഞ്ഞെഷ്  അന്നയത  ഗവണ്യമനമയന  വമമരശമചതഷ്  മുന്

ധനകചോരദമനമ  ചഡചോ.  ചതചോമസഷ്  യഎസകഷ്  ആയെമരുന്നു.   എന്നചോല്,  2016-21

അതചോയെതഷ്,  കഴെമഞ്ഞെ ഗവണ്യമനമയന കചോലഘടതമല് റവനല്യൂ വരുമചോനതമയന

കമമയയെന്നു പറയുന്നതഷ്  72,008  ചകചോടമ രൂപയെചോണഷ്.  ഇസൗ ഗവണ്യമനഷ് വരുമചോനദ്യം

കൂട്ടുന്നതമനചോയെമ  ഒന്നുദ്യം  യചയ്യുന്നമയല്ലന്നു  മചോത്രമല്ല,  ധൂരത്തുദ്യം  ആഡദ്യംബരവുമചോയെമ

മുചന്നചോട്ടുചപചോവുകയെചോണഷ്.   ഇതു  തടയെചോന്  എന്തു  നടപടമ  സസ്വസ്പീകരമക്കചോനചോണഷ്

സരക്കചോര ഉചദ്ദേശമക്കുന്നതഷ്?  

ശസ്പീ  .    യക  .    രചോധചോകൃഷ്ണന്  : സര,  ചകരളതമല്  ധനക്കമമ  കുറയുന്നതമനഷ്

പ്രധചോനയപ്പെട കചോരണദ്യം,... ചകരളതമയന പുതമയെ കചോലഘടതമല് വമകസന-ചക്ഷമ

പ്രവരതനങ്ങളമല്നമന്നുദ്യം   പുറചകചോടഷ്  ചപചോകചോനല്ല  സരക്കചോര

തസ്പീരുമചോനമചമരമക്കുന്നതഷ്.  ചക്ഷമപ്രവരതനങ്ങളുദ്യം  വമകസനപ്രവരതനങ്ങളുദ്യം

നടത്തുചമ്പചോള റവനല്യൂകമമ കൂടുയമന്നതഷ്  സസ്വചോഭചോവമകമചോണഷ്.   അതഷ്  ചകരളതമനഷ്

ഭചോവമയെമല്  കൂടുതല്  വരുമചോനദ്യം  വരദ്ധമപ്പെമക്കുന്നതമനദ്യം,  ജനങ്ങളുയട  ജസ്പീവമത

നമലവചോരദ്യം യമചയപ്പെടുത്തുന്നതമനദ്യം സഹചോയെകരമചോയെമ മചോറുദ്യം.  

ശസ്പീ  .    പമ  .    നനകുമചോര:  സര,  കടയമടുക്കുന്നതഷ്  വലമയയെചോരു  അപരചോധമചോയെമ
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കചോണചോന്  കഴെമയുചമചോ;   ചലചോകതമയല  ഏയതങ്കേമലുദ്യം  രചോജദതമചനചോ

സദ്യംസചോനങ്ങളചക്കചോ  കടമമല്ലചോതതചോയെമട്ടുചണചോ?   എയന  ചചചോദദദ്യം;  മുന്

യു.ഡമ.എഫഷ്.  സരക്കചോര  തസ്പീരുമചോനമചതുചപചോയല  സചോമ്പതമക  ബചോദ്ധദതയുയട

ചപരമല്  സ്കൂളുകളുദ്യം യപചോതുചമഖലചോ സചോപനങ്ങളുദ്യം അടച്ചുപൂടചോന് ഇസൗ സരക്കചോരമനഷ്

ഉചദ്ദേശമുചണചോ? 

ശസ്പീ  .   യക  .   രചോധചോകൃഷ്ണന്: സര, ഇല്ല.  സ്കൂളുകള കൂടുതല് യമചയപ്പെടുത്തുകയയെന്ന

നയെദ്യം സസ്വസ്പീകരമചതുയകചോണചോണഷ്  സസ്വകചോരദ  സ്കൂളുകളമചലയഷ്  ചപചോയെമരുന്ന കുടമകള,

സമ്പന്നരുയട  സ്കൂളുകളമല്  ചപചോയെമരുന്ന  കുടമകയളല്ലചോദ്യം  യപചോതുവമദദചോഭദചോസ

രദ്യംഗചതയഷ്  കടന്നുവന്നതമയന  ഫലമചോയെമ  പതഷ്  ലക്ഷതമലധമകദ്യം  കുടമകള

യപചോതുവമദദചോഭദചോസ  രദ്യംഗചതയഷ്  കടന്നുവരചോനമടയെചോയെമട്ടുണഷ്.  അചതചോയടചോപ്പെദ്യം

പചോവയപ്പെട കുടമകളക്കഷ് കൂടുതല് യമചയപ്പെട പഠന സസൗകരദയമചോരുക്കചോനചോവശദമചോയെ

സദ്യംവമധചോനങ്ങളചോണഷ് സദ്യംസചോനതഷ് ഒരുക്കുന്നതഷ്. 

ശസ്പീ  .   പമ  .   സമ  .   വമഷ്ണുനചോഥഷ്:  സര,  സദ്യംസചോനതമയന യമചോതദ്യം കടബചോധദത

3,32,291  ചകചോടമ  രൂപയെചോയണന്നഷ്  അങ്ങയുയടതയന്ന  മറുപടമയെമല്  ഇവമയട

പറയുകയുണചോയെമ.  സചോമ്പതമക സമതമ യമചയപ്പെടുതചോനളള ചമല നമരചദ്ദേശങ്ങളുദ്യം

മറുപടമയെമല്  ഉളയക്കചോളളമചമട്ടുണഷ്.  അതമല്  നമകുതമ  പമരമവഷ്
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ഉസൗരജ്ജമതയപ്പെടുത്തുകയയെന്ന ഭചോഗമുണഷ്.  ഏപ്രമല് മചോസതമനചശഷദ്യം ജനജസ്പീവമതദ്യം

ദുരമതമചോണഷ്.  യയവദത്യുതമ ചചോരജ്ജഷ്, ബസഷ് ചചോരജ്ജഷ്, യവളളക്കരദ്യം എന്നമവ കൂട്ടുകയുദ്യം

ഭൂനമകുതമ  വരദ്ധമപ്പെമക്കുകയുദ്യം  യചയമരമക്കുകയെചോണഷ്.  ചകചോവമഡഷ്  മഹചോമചോരമ

സരക്കചോരമയന  സചോമ്പതമകസമതമയയെ  ബചോധമചമട്ടുയണന്നഷ്  പറയുചമ്പചോള

ചകചോവമഡഷ്  ബചോധമചഷ്  ജനങ്ങളചോയക  ദുരമതതമലചോയെമരമക്കുന്ന  അവസയെമലചോണഷ്

അവരുയടചമല് ഇതരദ്യം നമകുതമ ഭചോരദ്യംകൂടമ അടമചചല്പ്പെമക്കുന്നതഷ്.  ധൂരതഷ് കുറയ്ക്കുദ്യം

യചലവഷ്  കുറയ്ക്കുയമയന്നചോയക്ക പറഞ്ഞെമട്ടുണഷ്.   ഇസൗ കഴെമഞ്ഞെ ദമവസങ്ങളമയലചോയക്ക

പുറത്തുവരുന്ന വചോരതകള ആ കചോരദങ്ങളമല് സരക്കചോരമയന ആത്മചോരത്ഥതയയെ

ചചചോദദദ്യം  യചയ്യുന്നതചോണഷ്.   എയന  ചചചോദദദ്യം  ഡയെറക്ടചോണഷ്,  ഇത്രയുദ്യം  ഗുരുതരമചോയെ

സചോമ്പതമക അവസയെമല് നമല്ക്കുന്ന സരക്കചോര ചകരളയത സചോമ്പതമകമചോയെമ

തകരക്കുന്ന  യക-യറയെമല്  ചപചോയലയുളള  വമനചോശകരമചോയെ  പദ്ധതമയെമല്  നമന്നുദ്യം

പമന്മചോറുയമന്നഷ് ഇസൗ സഭയെമല് പ്രഖദചോപമക്കചോന് കഴെമയുചമചോ?

ശസ്പീ  .    യക  .    രചോധചോകൃഷ്ണന്:   സര,  ഞചോന്  ഇവമയട  ചനരയത  പറഞ,

ചകരളതമയല  നമകുതമ  വരുമചോനദ്യം  വരദ്ധമപ്പെമക്കചോനള  നടപടമ  സസ്വസ്പീകരമക്കുദ്യം.

പ്രതമപക്ഷത്തുനമന്നുദ്യം  നമകുതമ  വരുമചോനദ്യം  വരദ്ധമപ്പെമക്കചോനള  നടപടമ

സസ്വസ്പീകരമക്കണയമന്നഷ്  ആവശദയപ്പെയടങ്കേമലുദ്യം  അചത  സമയെത്തുതയന്ന  നമകുതമ
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വരദ്ധമപ്പെമക്കചോന് പചോടമയല്ലന്നന്നുളള ആവശദവുദ്യം അവര തയന്ന ഉന്നയെമചമട്ടുണഷ്.  ഒചര

സമയെതഷ് രണ കചോരദങ്ങളചോണഷ് പ്രതമപക്ഷത്തുനമന്നഷ് പറയുന്നതഷ്.  ഇതഷ് രണദ്യംകൂടമ

ചയെചോജമച്ചുചപചോകുന്നതഷ്  എങ്ങയനയെചോയണന്നതമയനക്കുറമചഷ്  ആചലചോചമക്കണദ്യം.

മയറ്റചോരു  കചോരദദ്യം,  ചകരളതമനഷ്  ആവശദമുളള  ഒരു  വമകസന  പ്രവരതനതമല്

നമന്നുദ്യം  പുറചകചോടഷ്  ചപചോകചോന്  ഗവണ്യമനഷ്  തയ്യചോറചോകുകയെമല്ല.

സദ്യംസചോനതമനചോവശദമുള  വമകസന  പ്രവരതനങ്ങളുമചോയെമ

മുചന്നചോട്ടുചപചോവുകതയന്ന യചയ്യുയമന്നുള കചോരദതമല് യെചോയതചോരു തരക്കവുമമല്ല.

ശസ്പീ  .    ഇ  .    യക  .    വമജയെന്:  സര,  ഇനദയെമയല  മറ്റു  സദ്യംസചോനങ്ങളക്കഷ്

മചോതൃകയെചോയെമ  ഭചോവമ  തലമുറയയെ  കണയകചോണഷ്  പചോവയപ്പെട  മനഷദയന  ജസ്പീവമതദ്യം

ഉയെരതചോനളള  പ്രവരതനങ്ങളചോണഷ്  ചകരളതമല്  നടക്കുന്നതഷ്.  ചകരളസ്പീയെ

സമൂഹതമനഷ്  ആ  വസ്തുത  ചബചോധദമചോയെതമയനത്തുടരന്നചോണഷ്  വസ്പീണദ്യം

എല്.ഡമ.എഫഷ്.  സരക്കചോര  ഭരണതമല്  വന്നതഷ്.    ചകചോവമഡഷ്-പ്രളയെ

കചോലഘടങ്ങളമല്  ചകന്ദ്ര  ഗവണ്യമനഷ്  സദ്യംസചോനചതചോടഷ്  സസ്വസ്പീകരമച

സമസ്പീപനയമനചോയണന്നതമയനക്കുറമചഷ്  എല്ലചോവരക്കുദ്യം  ചബചോധദമുളളതചോണഷ്.

യഫഡറല്  സദ്യംവമധചോനതമനഷ്  വമരുദ്ധമചോയെ  ചകന്ദ്ര  സരക്കചോരമയന  നമലപചോടുകള

സദ്യംസചോനതമയന  സചോമ്പതമക  ചമഖലയയെ  പ്രതമകൂലമചോയെമ  ബചോധമക്കുന്നുണഷ്.
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ഏയതല്ലചോദ്യം  ചമഖലകളമലചോണഷ്  ഇസൗ  സമസ്പീപനദ്യം  ചകന്ദ്ര  സരക്കചോര

യയകയക്കചോണയതന്നഷ് വമശദസ്പീകരമക്കചോചമചോ?

ശസ്പീ  .    യക  .    രചോധചോകൃഷ്ണന്:   സര,   അതമനഷ്  കൃതദമചോയെ  മറുപടമ  പറയെചോന്

കഴെമയുകയെമല്ല,  കചോരണദ്യം,  അതഷ്  പ്രചതദക  ചചചോദദമചോയെമ  ഉന്നയെമചക്കണതചോണഷ്.

ചകന്ദ്ര ഗവണ്യമനമയന ഭചോഗത്തുനമന്നുളള വസ്പീഴ്ചകള കൃതദമചോയെമ ചൂണമക്കചോണമക്കചോന്

സദ്യംസചോന  ഗവണ്യമനഷ്  തയ്യചോറചോയെമട്ടുണഷ്.   ജമ.എസഷ്.ടമ.  കസൗണ്സമല്  ചയെചോഗദ്യം

നടന്നുയകചോണമരമക്കുകയെചോണഷ്,  ബഹുമചോനയപ്പെട  ധനകചോരദവകുപ്പുമനമ  അതമല്

പയങ്കേടുക്കുന്നുണഷ്.  ചകരളതമയന  തചോല്പ്പെരദങ്ങള  എങ്ങയന

സദ്യംരക്ഷമക്കണയമന്നതമയനസദ്യംബന്ധമചഷ് ജമ.എസഷ്.ടമ.  കസൗണ്സമലമല് കൃതദമചോയെമ

കചോരദങ്ങള പറയുന്നതചോണഷ്.  

ശസ്പീ  .    എദ്യം  .    വമന്യസനഷ്:  സര,  നമകുതമ  വരദ്ധമപ്പെമക്കണയമന്നഷ്

പ്രതമപക്ഷത്തുനമന്നുദ്യം  ആരുദ്യംതയന്ന  ആവശദയപ്പെടമടമല്ല.    നമകുതമ  വരുമചോനവുദ്യം

നമകുതമചയെതമര  വരുമചോനവുദ്യം  അഞഷ്  വരഷദ്യം  യകചോണഷ്  ഇരടമയെചോക്കുയമന്നഷ്  2016-

ജൂണ് മചോസതമല് അന്നയത ധനകചോരദ വകുപ്പുമനമയെചോയെമരുന്ന ചഡചോ.  ചതചോമസഷ്

യഎസക്കചോണഷ്   പറഞ്ഞെതഷ്.  അതമല്  ഗവണ്യമനഷ്  സമ്പൂരണ്ണമചോയുദ്യം

പരചോജയെയപ്പെട്ടുയവന്നതഷ്  ഇന്നയത  പ്രതമസന്ധമക്കഷ്  ഒരു  പ്രധചോന  കചോരണദ്യം
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കൂടമയെചോണഷ്.   എയന  ചചചോദദദ്യം,  മചോരക്കറ്റഷ്  ചററ്റമയനക്കചോള കൂടുതല്  തുകയഷ്

പലമശയയെടുതമട്ടുളള  കടങ്ങള  ഉണഷ്.  ക്രെമചോതസ്പീതമചോയെമ  കടദ്യം  വരദ്ധമക്കുചമ്പചോള

പലമശയുദ്യം  വളയരയെധമകദ്യം  വരദ്ധമക്കുകയെചോണഷ്.   2001-2006  സരക്കചോരമയന

കചോലതഷ്  ശങ്കേരനചോരചോയെണന്  ധനകചോരദമനമയെചോയെമരുന്നചപ്പെചോള  ഒരു  യഡബ്റ്റഷ്

സസ്വചോപഷ്  സ്കസ്പീദ്യം  യകചോണവന്നു.   ഉയെരന്ന  പലമശ  നമരക്കമലുളള  കടങ്ങയളല്ലചോദ്യം

ചയെചോജമപ്പെമചഷ് മചോരക്കറ്റഷ് ചററ്റമചലചോ അതമന തചോയഴെയുളള പലമശ നമരക്കമചലയ്ചക്കചോ

യകചോണവരചോന്  സസ്വസ്പീകരമച  ആ  തസ്പീരുമചോനദ്യം,  അന്നയത  യഡബ്റ്റഷ്  സസ്വചോപഷ്  സ്കസ്പീദ്യം

വസ്പീണദ്യം നടപ്പെമലചോക്കചോന് സരക്കചോര തയ്യചോറചോകുചമചോ?

ശസ്പീ  .    യക  .    രചോധചോകൃഷ്ണന്:  സര,   നമകുതമ  വരദ്ധമപ്പെമക്കുന്നതമയനക്കുറമചഷ്

തയന്നയെചോണഷ്  വസ്പീണദ്യം  ചചചോദദദ്യം  വന്നമരമക്കുന്നതഷ്.   കഴെമഞ്ഞെ  ഗവണ്യമനമയന

ധനകചോരദവകുപ്പുമനമ നമകുതമ വരദ്ധമപ്പെമക്കുന്നതമയനക്കുറമചഷ് പറഞ്ഞുയവന്നുദ്യം   ആ

കചോരദതമല് എനചോണഷ് യചയയതന്നുമചോണഷ് ബഹുമചോനയപ്പെട അദ്യംഗദ്യം ചചചോദമക്കുന്നതഷ്.

അചപ്പെചോള  നമകുതമ  വരദ്ധമപ്പെമക്കണയമന്നുതയന്നയെചോണഷ്  അങ്ങുദ്യം  പറയുന്നതഷ്.

അതമനള  മറുപടമയെചോണഷ്  ഞചോന്  ചനരയത  പറഞ്ഞെതഷ്,  ഒരു  ഭചോഗതഷ്  നമകുതമ

വരദ്ധമപ്പെമക്കണയമന്നുദ്യം  മറുഭചോഗതഷ്  നമകുതമ  കുറയണയമന്നുമുള  സമസ്പീപനമചോണഷ്

പ്രതമപക്ഷദ്യം  സസ്വസ്പീകരമക്കുന്നതഷ്.  നമകുതമയുദ്യം  പമരമവുദ്യം  വരദ്ധമപ്പെമക്കണയമന്നചോണഷ്
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പറയുന്നതഷ്.  അതുതയന്നയെചോണഷ്  സരക്കചോര  യചയയകചോണമരമക്കുന്നതഷ്.

കടയമടുക്കചോയത ഒരു ഗവണ്യമനമനദ്യം മുചന്നചോടഷ് ചപചോകചോന് കഴെമയുകയെമല്ല.  ഇനദചോ

ഗവണ്യമന്റുതയന്ന  ഇഷദ്യംചപചോയല  കടയമടുതമട്ടുണഷ്,  വമവമധ  സദ്യംസചോനങ്ങളുദ്യം

കടയമടുതമട്ടുണഷ്.   കടയമടുക്കചോയത മുചന്നചോടഷ്  ചപചോകചോനള സചോമ്പതമക സമതമ

ചകരളതമനമയല്ലന്നഷ്  എല്ലചോരക്കുമറമയെചോദ്യം.  ചകരളതമല്  കടയമടുത്തു  തയന്ന

വമകസനപ്രവരതനങ്ങളുദ്യം  ചക്ഷമപ്രവരതനങ്ങളുദ്യം  നടതമ

മുചന്നചോട്ടുചപചോവുകതയന്ന യചയ്യണദ്യം.  അതമയന ചപരമല് ഭചോവമയെമല് എന്തു യചയ്യചോന്

കഴെമയുയമന്നതമയനക്കുറമചചോണഷ്  ചരച  യചചയ്യണതഷ്.   തസ്പീരചയെചോയുദ്യം  കടദ്യം

കുറയണയമന്നു തയന്നയെചോണഷ് ഗവണ്യമനഷ് ഉചദ്ദേശമക്കുന്നതഷ്.  

ശസ്പീ  .    എചഷ്  .    സലചോദ്യം:  സര,  യു.ഡമ.എഫഷ്.  ഗവണ്യമനമയന കചോലയതക്കചോള

മമകച  ധനകചോരദമചോചനജുയമനചോയണങ്കേമലുദ്യം  ജമ.എസഷ്.ടമ.യുയട  നഷപരമഹചോരദ്യം

പൂരണ്ണമചോയുദ്യം  ലഭമക്കചോതതഷ്  സദ്യംസചോനതമയന  സചോമ്പതമക  പ്രതമസന്ധമക്കഷ്

മുഖദമചോയെ  കചോരണമചോണഷ്.  ഇതമയന  കചോലചോവധമ  നസ്പീടമകമടചോന്  സദ്യംസചോന

ഗവണ്യമനഷ്  സസ്വസ്പീകരമച നമലപചോടുദ്യം  അതമചനചോടഷ്  ചകന്ദ്ര ഗവണ്യമനഷ്  സസ്വസ്പീകരമച

നമലപചോടുദ്യം വദകമചോക്കചോചമചോ?

ശസ്പീ  .    യക  .    രചോധചോകൃഷ്ണന്:  സര,  ജമ.എസഷ്.ടമ.  നടപ്പെമലചോക്കമക്കഴെമഞ്ഞെചപ്പെചോള

ഓചരചോ  സദ്യംസചോനതമനദ്യം  വന്ന  നഷദ്യം  പരമഹരമക്കുന്നതമനചവണമയെചോണഷ്



Uncorrected/Not for Publication
28-06-2022

47

ജമ.എസഷ്.ടമ.  ചകചോമ്പന്ചസഷന്  യകചോടുക്കചോനളള  തസ്പീരുമചോനമുണചോയെതഷ്.   അതഷ്

ഓചരചോ  വരഷവുദ്യം  കുറഞ്ഞുവരമകയെചോണഷ്  യചയ്യുന്നതഷ്.  2024  ഓടുകൂടമ

ജമ.എസഷ്.ടമ.യുയട  ചകചോമ്പന്ചസഷന്  തസ്പീയരകമടമയല്ലന്നുളള  അവസയെമചലയഷ്

വരമകയെചോണഷ്.   ചകന്ദ്ര  ഗവണ്യമനഷ്  ഇക്കചോരദതമയലടുക്കുന്ന  നമലപചോടഷ്

ശരമയെയല്ലന്നന്നുളള  കചോരദദ്യം  സദ്യംസചോന  ഗവണ്യമനഷ്  ചകന്ദ്ര  ഗവണ്യമനമയന

അറമയെമചമട്ടുണഷ്.  ജമ.എസഷ്.ടമ.  ചപചോയല മറ്റഷ് നമകുതമ വരുമചോനങ്ങളുദ്യം ചകരളതമനഷ്

വരദ്ധമപ്പെമച്ചുതരചോനള ആവശദദ്യം സദ്യംസചോന സരക്കചോര മുചന്നചോട്ടുവചമട്ടുണഷ്. 

സഹകരണ ബചോങ്കേഷ് ക്രെമചക്കടുകൾ തടയെചോന് നടപടമ

(*33) ശസ്പീ  .   ഐ  .   സമ  .   ബചോലകൃഷ്ണൻ: 

ശസ്പീ  .   അൻവർ സചോദതഷ്: 

ശസ്പീ സമ  .   ആര  .   മചഹഷഷ്: 

ശസ്പീ  .    ചറചോജമ  എദ്യം  .    ചജചോൺ:  തചോയഴെക്കചോണുന്ന ചചചോദദങ്ങൾ  ക്കഷ്  സഹകരണ-

രജമചസ്ട്രേഷൻ വകുപ്പുമനമ സദയെദ്യം മറുപടമ നല്കുചമചോ?

(എ) കരുവന്നൂർ ബചോങ്കേഷ് ക്രെമചക്കടമനചശഷവുദ്യം സദ്യംസചോനതഷ് സഹകരണ

ബചോങ്കേമദ്യംഗഷ് ചമഖലയെമല് സമചോനമചോയെ ക്രെമചക്കടുകൾ നടക്കുന്നതചോയുള ആചക്ഷപദ്യം

ശദ്ധയെമല്യപ്പെടമട്ടുചണചോ; എങ്കേമല് ഇതമയന കചോരണദ്യം പരമചശചോധമചമട്ടുചണചോയയെന്നഷ്

വദകമചോക്കചോചമചോ;
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(ബമ)  തമരുവനനപുരദ്യം കണല സരവ്വസ്പീസഷ്  സഹകരണ ബചോങ്കേഷ്  ക്രെമചക്കടഷ്

ശദ്ധയെമൽയപ്പെടമട്ടുചണചോ;

(സമ)  പ്രസ്തുത  വമഷയെതമലുള  സഹകരണ  സദ്യംഘദ്യം  അസമസനഷ്

രജമസ്ട്രേചോറുയട (ജനറല്) അചനസ്വഷണ റമചപ്പെചോരടഷ് ശദ്ധയെമൽയപ്പെടമട്ടുചണചോ; എങ്കേമല്

വദകമചോക്കചോചമചോ;

(ഡമ)  2022  ജനവരമ  22  -നഷ്  അചനസ്വഷണ  റമചപ്പെചോർടഷ്  സഹകരണ

വകുപ്പെമനഷ്  സമരപ്പെമയചങ്കേമലുദ്യം  ഭരണസമമതമയക്കതമയര  നടപടമയയെടുതമടമയല്ലന്ന

ആചരചോപണദ്യം  ശദ്ധയെമൽയപ്പെടമട്ടുചണചോ;  എങ്കേമല്  ഇതമയന  കചോരണദ്യം

വമശദമചോക്കചോചമചോ?

സഹകരണ-രജമചസ്ട്രേഷന് വകുപ്പുമനമ (ശസ്പീ  .    വമ  .    എന്  .   വചോസവന്): സര, 

(എ)  കരുവന്നൂർ  ബചോങ്കേഷ്  ക്രെമചക്കടമനചശഷവുദ്യം  വകുപ്പുതല

അചനസ്വഷണതമൽ  ഏതചോനദ്യം  സഹകരണ  സദ്യംഘങ്ങളമൽ  ക്രെമചക്കടുകൾ

ശദ്ധയെമൽയപ്പെടമട്ടുണഷ്.  സഹകരണ  നമയെമതമയല  വകുപ്പുകളമയലയുദ്യം

ചടങ്ങളമയലയുദ്യം  വദവസകൾ,  സഹകരണസദ്യംഘദ്യം  രജമസ്ട്രേചോറുയട

കചോലചോകചോലങ്ങളമലുള  സർക്കുലർ  നമർചദ്ദേശങ്ങൾ,  സദ്യംഘദ്യം  നമയെമചോവലമ

വദവസകൾ എന്നമവ പചോലമക്കുന്നതമൽ സഹകരണസദ്യംഘദ്യം ഭരണസമമതമയുദ്യം

ജസ്പീവനക്കചോരുദ്യം  വസ്പീഴ്ച  വരുത്തുന്നതചോയെമ  പരമചശചോധനയെമൽ  കയണതമയെമട്ടുണഷ്.
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സഹകരണ  നമയെമദ്യം  വകുപ്പെഷ്  65,  66  -യല  വദവസകൾ  പ്രകചോരമുള

പരമചശചോധനയെമൽ  ക്രെമചക്കടുകൾക്കുള  കചോരണദ്യം  കയണതമ  നമയെമചോനസൃത

നടപടമകൾ സസ്വസ്പീകരമച്ചുവരുന്നു.

(ബമ)  തമരുവനനപുരദ്യം ജമല്ലയെമയല കണല സർവ്വസ്പീസഷ്  സഹകരണ ബചോങ്കേഷ്

റ്റമ. 197 -ൽ വമവമധ വമഷയെങ്ങളമലചോയെമ സഹകരണ നമയെമദ്യം വകുപ്പെഷ് 65 പ്രകചോരദ്യം

നടതമയെ  അചനസ്വഷണതമൽ  വമവമധ  ക്രെമചക്കടുകൾ  നടന്നമട്ടുളതചോയെമ

ശദ്ധയെമൽയപ്പെടമട്ടുണഷ്.  ബചോങ്കേമയന  പ്രവർതനദ്യം,  സചോമ്പതമക  സമതമ  എന്നമവ

സദ്യംബന്ധമചഷ് ശദ്ധയെമൽയപ്പെട ക്രെമചക്കടുകളമചന്മൽ സഹകരണ നമയെമപ്രകചോരമുള

തുടർനടപടമകൾ സസ്വസ്പീകരമച്ചുവരുന്നു.

(സമ) ശദ്ധയെമൽയപ്പെടമട്ടുണഷ്. കചോടചോക്കട അസമസനഷ് രജമസ്ട്രേചോർ അചനസ്വഷണദ്യം

നടതമ 22-01 -2022 -യല ഒ.  1723/2021  നമ്പറചോയുള റമചപ്പെചോർടഷ്  04-02-2022

തസ്പീയെതമ തമരുവനനപുരദ്യം ചജചോയെമനഷ് രജമസ്ട്രേചോർ ആഫസ്പീസമൽ സമർപ്പെമക്കുകയുദ്യം ടമ

റമചപ്പെചോർടമൽ  കണല  സർവ്വസ്പീസഷ്  സഹകരണ  ബചോങ്കേമയല  ക്രെമചക്കടുകൾ

പരചോമർശമചമട്ടുളതുദ്യം  ടമ  റമചപ്പെചോർടമചന്മൽ  സദ്യംഘതമൽ  നമന്നുദ്യം  വമശദസ്പീകരണദ്യം

ചതടമ  സഹകരണ  നമയെമദ്യം  വകുപ്പെഷ്  32  പ്രകചോരമുള  നടപടമകൾ

സസ്വസ്പീകരമച്ചുവരമകയുമചോണഷ്.
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(ഡമ) സഹകരണനമയെമദ്യം വകുപ്പെഷ് 65 പ്രകചോരമുള അചനസ്വഷണ റമചപ്പെചോർടമയല

കയണതലുകളമചന്മൽ  സദ്യംഘതമയന  വമശദസ്പീകരണദ്യം  ചതചടണതഷ്

നമയെമപ്രകചോരമുള ബചോധദതയെചോയെതമനചോൽ ടമ റമചപ്പെചോർടമചന്മൽ തുടർനടപടമകൾക്കഷ്

സദ്യംഘതമയന  വമശദസ്പീകരണദ്യം  ചതടമ  21-03-2022  -നഷ്  സദ്യംഘദ്യം  യസക്രെടറമക്കഷ്

കതഷ്  യകചോടുതമരുന്നു.  30-04-2022  തസ്പീയെതമ  വയര  ആയെതമനഷ്  സദ്യംഘതമനഷ്

സമയെദ്യം അനവദമചമരുന്നതുമചോണഷ്.  സദ്യംഘദ്യം പ്രസ്തുത വമശദസ്പീകരണദ്യം  12-05-2022

തസ്പീയെതമയെമൽ  സമർപ്പെമചമരുന്നു.  പ്രസ്തുത  വമശദസ്പീകരണതമചന്മൽ  അസമസനഷ്

രജമസ്ട്രേചോറുയട  അഭമപ്രചോയെദ്യം  സമർപ്പെമക്കുവചോൻ  നമർചദ്ദേശമചമരുന്നതുദ്യം  ആയെതമയന

അടമസചോനതമൽ      30-05-2022 -നഷ്  ആയെതഷ്  ലഭദമചോക്കമയെമട്ടുളതുമചോണഷ്.

അചനസ്വഷണ റമചപ്പെചോർടമയല കയണതലുകളമചന്മൽ തൃപ്തമകരമചോയെ വമശദസ്പീകരണദ്യം

സമർപ്പെമക്കുവചോൻ  സദ്യംഘതമനഷ്  കഴെമഞ്ഞെമടമല്ലചോത  സചോഹചരദദ്യം

ചബചോധദമചോയെതമനചോൽ  സഹകരണ  നമയെമദ്യം  വകുപ്പെഷ്  32  (1)  (എ)(സമ)  പ്രകചോരദ്യം

ഭരണസമമതമയയെ  പമരമച്ചുവമടചോതമരമക്കചോൻ  കചോരണമുയണങ്കേമൽ  ചനരമടഷ്

ചബചോധദയപ്പെടുതചോൻ  28-06-2022 തസ്പീയെതമ തമരുവനനപുരദ്യം ചജചോയെമനഷ് രജമസ്ട്രേചോർ

(ജനറൽ)  സമയെദ്യം  അനവദമചഷ്  ചനചോടസ്പീസഷ്  അയെയ്ക്കുകയുദ്യം  യചയമട്ടുണഷ്.  നമയെമ

പ്രകചോരമുള  നടപടമകൾ  സസ്വസ്പീകരമച്ചുയകചോണഷ്  ടമ  വമഷയെതമൽ

കചോലതചോമസമമല്ലചോയതതയന്ന വകുപ്പെഷ് നടപടമ സസ്വസ്പീകരമചമട്ടുണഷ്.
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ശസ്പീ.  യഎ.  സമ.  ബചോലകൃഷ്ണന്  ചുമതലയപ്പെടുതമയെതുപ്രകചോരദ്യം  ശസ്പീ  .

എല്ചദചോസഷ്  പമ  .    കുന്നപ്പെമളമല്:   സര,  കരുവന്നൂര  സരവ്വസ്പീസഷ്  സഹകരണ

ബചോങ്കേമല് നൂറുചകചോടമ രൂപയുയട തടമപ്പെഷ് നടന്നു, അതമചനക്കചോള വലമയെ തടമപ്പെചോണഷ്

തമരുവനനപുരദ്യം  കണല  സരവ്വസ്പീസഷ്  സഹകരണ  ബചോങ്കേമല്

നടതമയക്കചോണമരമക്കുന്നതഷ്.  പ്രസ്തുത  ബചോങ്കേമല്  പചോരടമക്കചോയര  അനധമകൃതമചോയെമ

തമരുകമക്കയെറ്റമയക്കചോണദ്യം  നടപടമകള  പചോലമക്കചോയതയുദ്യം  വകുപ്പെമയന

അനമതമയെമല്ലചോയതയുദ്യം  പചോരടഷ്  യയടദ്യം  സസ്വസ്പീപ്പെര  തസ്തമകയെമല്   ആളുകയള

നമയെമമക്കുകയുദ്യം  വകുപ്പെമയന  അനമതമ  കൂടചോയതതയന്ന  ചഗഡദ്യം  ശമ്പളവുദ്യം

നല്കമയെചതചോയടചോപ്പെദ്യം  ശമ്പളപരമഷ്ക്കരണവുദ്യം  അനവദമചതചോയെമ

കയണതമയെമട്ടുചണചോ;  കൂടചോയത  ഒചരസമയെദ്യം  ഇരുപതമമൂന്നഷ്  കളക്ഷന്

ഏജന്റുമചോയരവയര  ഇസൗ  ബചോങ്കേമല്  ഉണചോയെമരുന്നതചോയെമ  ഗവണ്യമനമയന

ശദ്ധയെമല്യപ്പെടമട്ടുചണചോ?

ശസ്പീ  .    വമ  .    എന്  .    വചോസവന്:   സര,   ബഹുമചോനയപ്പെട  അദ്യംഗതമയന

ചചചോദദതമനള  ഉതരദ്യം  ചനരചത  വചോയെമച  മറുപടമയെമലുണഷ്.  പ്രസ്തുത

വമഷയെതമല് സഹകരണ നമയെമദ്യം വകുപ്പെഷ്  65  പ്രകചോരദ്യം കൃതദമചോയെ അചനസ്വഷണദ്യം

നടതമ  റമചപ്പെചോരടഷ്  ലഭദമചോക്കുകയുദ്യം  അനനര  നടപടമ  സസ്വസ്പീകരമക്കുന്നതമയന

ആദദപടമയെചോയെമ സഹകരണ നമയെമദ്യം വകുപ്പെഷ്  32  പ്രകചോരദ്യം സഹകരണ ചജചോയെമനഷ്
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രജമസ്ട്രേചോര  ഭരണസമമതമ  പമരമച്ചുവമടുന്നതമനള  ചനചോടസ്പീസഷ്  നല്കമയെമട്ടുമുണഷ്.

പ്രസ്തുത  ചനചോടസ്പീസമനഷ്  മറുപടമ  ലഭദമചോയെചശഷദ്യം  സഹകരണ  നമയെമദ്യം   28(1)(2)

വകുപ്പുപ്രകചോരദ്യം സദ്യംഘതമയന ബചോദ്ധദതകള കണക്കചോക്കുന്നതമനള നടപടമകൂടമ

പൂരതസ്പീകരമചചോല്  മചോത്രചമ  ഇതുസദ്യംബന്ധമച  നടപടമക്രെമങ്ങള

പൂരതമയെചോകുകയുള.  പ്രസ്തുത  വമഷയെതമല്  ചനചോടസ്പീസഷ്  നല്കമയെചപ്പെചോളതയന്ന

ബചോങ്കേഷ്  ഭരണസമമതമ  ബഹുമചോനയപ്പെട  യയഹചക്കചോടതമയെമല്  ചകസഷ്  ഫയെല്

യചയതമനചോല് ഇചപ്പെചോള ടമ വമഷയെദ്യം ചകചോടതമയുയട പരമഗണനയെമലചോണഷ്.

ശസ്പീ  .    എല്ചദചോസഷ്  പമ  .    കുന്നപ്പെമളമല്:   സര,    കചോലചോകചോലങ്ങളചോയെമ

സഹകരണ ചമഖലയെമല് ഒചടയറ തടമപ്പുകളനടക്കുകയുദ്യം ഇവയയെല്ലചോദ്യം സദ്യംബന്ധമചഷ്

സഹകരണ  നമയെമതമയല  65,  68  (1)  തുടങ്ങമയെ  വകുപ്പുകള  പ്രകചോരദ്യം

അചനസ്വഷണങ്ങള  നടക്കുകയുദ്യം  യചയ്യുന്നുണഷ്.   സഹകരണ  ചമഖലയെമയല

തടമപ്പുകളക്കഷ്  ശചോശസ്വതമചോയെമ  പരമഹചോരമുണചോക്കുന്നതമനദ്യം  ഭചോവമയെമല്  ഇതരദ്യം

തടമപ്പുകള  ഉണചോകചോതമരമക്കുന്നതമനമചോയെമ  വദകമചോയെ  നമയെമനമരമചോണചമചോ  മറ്റു

നടപടമക്രെമങ്ങചളചോ നചോളമതുവയര സരക്കചോര യകചോണവന്നമട്ടുചണചോ?

ശസ്പീ  .   വമ  .   എന്  .   വചോസവന്:  സര,  ബഹുമചോനയപ്പെട അദ്യംഗദ്യം പറഞ്ഞെതഷ് വളയര

ശരമയെചോണഷ്.   സഹകരണ  ചമഖലയെമല്  ഇന്നഷ്  നമലവമലുള  65,  68(1)(2)

വകുപ്പുകളപ്രകചോരദ്യം  ക്രെമചക്കടുകളയക്കതമയര  നടപടമകള  സസ്വസ്പീകരമച്ചു
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വരുചമ്പചോഴണചോകുന്ന  കചോലതചോമസദ്യംമൂലദ്യം  പ്രതമകള  രക്ഷയപ്പെടചോനള

അവസരമുണചോകുന്നുയവന്ന സതദദ്യം മനസമലചോക്കമയക്കചോണഷ് സഹകരണചമഖലയെമല്

സമഗമചോയെ  നമയെമചഭദഗതമ  യകചോണവരുന്നതമനചോയെമ  ഗവണ്യമനഷ്

തസ്പീരുമചോനയമടുക്കുകയുദ്യം  ഇതുസദ്യംബന്ധമച  കരടഷ്   നമയെമദ്യം  രൂപസ്പീകരമക്കുകയുദ്യം

യചയകഴെമഞ്ഞു.  ഇസൗ  സഭചോ  സചമളനദ്യം  ധനചോഭദരത്ഥനകളക്കഷ്  പ്രചോമുഖദദ്യം

നല്കുന്നതചോയെതമനചോല്  അടുത  സചമളന  കചോലയെളവമല്  സഹകരണ

നമയെമചഭദഗതമകള  അവതരമപ്പെമക്കുന്നതമനള  അവസരദ്യം  ലഭദമചോകുയമന്നചോണഷ്

പ്രതസ്പീക്ഷമക്കുന്നതഷ്.  സമഗ  നമയെമചഭദഗതമ  യകചോണവന്നഷ്  അങ്ങഷ്  സൂചമപ്പെമച

തരതമലുള  ചപചോരചോയ്മകള  പരമഹരമക്കചോനചോവശദമചോയെ  എല്ലചോ  നടപടമകളുദ്യം

സസ്വസ്പീകരമക്കുയമന്നഷ് ഇസൗ സഭയഷ് ഉറപ്പുനല്കുകയെചോണഷ്.

ശസ്പീ  .    അന്വര സചോദതഷ്:  സര,  കണല സരവ്വസ്പീസഷ് സഹകരണ ബചോങ്കേമയല

ക്രെമചക്കടുകള  സദ്യംബന്ധമചഷ്  സഹകരണ  സദ്യംഘദ്യം  അസമസനഷ്  രജമസ്ട്രേചോറുയട

അചനസ്വഷണ റമചപ്പെചോരട്ടുപ്രകചോരദ്യം പ്രസ്തുത ബചോങ്കേഷ് നല്കമയെ  102  ചകചോടമ രൂപയുയട

വചോയയെമല്  37  ചകചോടമ  രൂപ  നല്കമയെതഷ്  തമകച്ചുദ്യം  അനധമകൃതവുദ്യം

നമയെമവമരുദ്ധവുമചോയണന്നഷ്  കയണതമയെമട്ടുണഷ്.  കൂടചോയത  പ്രസ്തുത  ബചോങ്കേഷ്

പ്രസമഡനമയന  കുടുദ്യംബതമനതയന്ന  ലക്ഷക്കണക്കമനഷ്  രൂപയുയട  വചോയ

അനവദമചതചോയുദ്യം  പറയെയപ്പെടുന്നുണഷ്.  അനധമകൃത  വചോയകള  നല്കമയെതഷ്
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സഹകരണ  ചടങ്ങള,  നമയെമങ്ങള,  ബചോങ്കേമയന  നമയെമചോവലമ  എന്നമവയഷ്

വമരുദ്ധമചോയുദ്യം സഹകരണ രജമസ്ട്രേചോറുയട സരക്കുലറുകള ലദ്യംഘമച്ചുയകചോണമചോയണന്നഷ്

കയണതമയെമട്ടുദ്യം  ഇതുസദ്യംബന്ധമചഷ്  നടപടമകള  സസ്വസ്പീകരമക്കചോന്  യയവകുന്നതഷ്

എന്തുയകചോണചോണഷ്;  അനധമകൃതമചോയെമ  നല്കമയെ  വചോയകള  തമരമച്ചുപമടമക്കുകയുദ്യം

നമയെമവമരുദ്ധപ്രവരതനങ്ങളക്കഷ്  ചനതൃതസ്വദ്യം  യകചോടുതവരയക്കതമയര

നമയെമനടപടമ സസ്വസ്പീകരമക്കുകയുദ്യം യചയ്യുചമചോ?

ശസ്പീ  .   വമ  .   എന്  .   വചോസവന്:  സര,   ഞചോന്  ചനരചത വചോയെമച മറുപടമയെമല്

ഇതുസദ്യംബന്ധമയചല്ലചോദ്യം  സൂചമപ്പെമചമട്ടുയണന്ന  കചോരദദ്യം  ബഹുമചോനയപ്പെട  അദ്യംഗദ്യം

ശദ്ധമക്കചോതതുയകചോണചോണഷ്.  വകുപ്പുതല  അചനസ്വഷണ  റമചപ്പെചോരടഷ്   ലഭദമചോയെ

ഉടന്തയന്ന അസമസനഷ്  രജമസ്ട്രേചോര പ്രസ്തുത റമചപ്പെചോരടഷ്    ചജചോയെമനഷ്  രജമസ്ട്രേചോരക്കഷ്

സമരപ്പെമക്കുകയുദ്യം,  ചജചോയെമനഷ്  രജമസ്ട്രേചോര  റമചപ്പെചോരടമചന്മല്  നമയെമചോനസൃതമചോയെ

നടപടമകള സമയെബന്ധമതമചോയെമ സസ്വസ്പീകരമക്കുകയുദ്യം യചയമട്ടുണഷ്. ഇതുസദ്യംബന്ധമചഷ്

ബചോങ്കേഷ്  ഭരണസമമതമ  മറുപടമ  യകചോടുചക്കണ  അവസചോന  തസ്പീയെതമ

ഇന്നചോയെമരുയന്നങ്കേമലുദ്യം (28-06-2022) അവര ചകചോടതമയെമല് ചപചോയെമരമക്കുകയെചോണഷ്.

പ്രസ്തുത  വമഷയെതമല്  വകുപ്പെമയന  ഭചോഗത്തുനമന്നുദ്യം  അലദ്യംചപചോലുദ്യം  കചോലതചോമസദ്യം

വന്നമടമയല്ലന്നുമചോത്രമല്ല,  സമയെബന്ധമതമചോയെമ  നടപടമ  സസ്വസ്പീകരമക്കുകയുദ്യം
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യചയമട്ടുണഷ്.  യെചോയതചോരു  കചോരണവശചോലുദ്യം  കുറ്റദ്യം  യചയവയര  രക്ഷയപ്പെടചോന്

അനവദമക്കമല്ല.

ശസ്പീ  .    സമ  .    ആര  .    മചഹഷഷ്:   സര,  സഹകരണ  ബചോങ്കുകളമല്  വചോയയഷ്

ഇസൗടചോയെമ  നല്കുന്ന  വസ്തുവകകള  സഹകരണ  വകുപ്പെമയനചയെചോ  ജമല്ലചോ

രജമസ്ട്രേചോറുയടചയെചോ  അനമതമകൂടചോയത  വമല്ക്കചോന്  സചോധമക്കുചമചോ;

അങ്ങയനയെചോയണങ്കേമല് കണല സരവ്വസ്പീസഷ്   സഹകരണ ബചോങ്കേമല് രണ ചകചോടമ

രൂപ  വചോയയഷ്  ഇസൗടചോയെമ  നല്കമയെ  മചോറനല്ലൂര  ക്ഷസ്പീചരചോത്പചോദക  സഹകരണ

സദ്യംഘതമയന  ചനതൃതസ്വതമലുള  ക്ഷസ്പീരകമ്പനമയുയട  ഭൂമമ  കണല  സഹകരണ

ബചോങ്കേഷ് പ്രസമഡനഷ്  2022  ചമയെഷ്  28 -നഷ് പത്രപരസദദ്യം നല്കമ വമല്പ്പെനയ്ക്കുവചതഷ്

ആരുയട അനമതമപ്രകചോരമചോണഷ്;  പ്രസ്തുത കചവടനസ്പീക്കദ്യം അനധമകൃതമചോയണങ്കേമല്

ഇതുസദ്യംബന്ധമചഷ്  അചനസ്വഷണദ്യം  നടതമചയെചോ;  കുറ്റക്കചോരയക്കതമയര  എയനല്ലചോദ്യം

നടപടമകള സസ്വസ്പീകരമച്ചുയവന്നഷ് വദകമചോക്കചോചമചോ?

ശസ്പീ  .    വമ  .    എന്  .    വചോസവന്:  സര, ഇചപ്പെചോള നടന്നമട്ടുള അചനസ്വഷണതമല്

ഇതുസദ്യംബന്ധമച്ചുദ്യം  റമചപ്പെചോരടഷ്  വന്നമട്ടുണഷ്,  അതമചന്മലുള  നടപടമ

സസ്വസ്പീകരമച്ചുവരമകയെചോണഷ്.

ശസ്പീ  .    ചറചോജമ  എദ്യം  .    ചജചോണ്:   സര,   കണല  സരവ്വസ്പീസഷ്  സഹകരണ

ബചോങ്കുമചോയെമ  ബന്ധയപ്പെടഷ്  അങ്ങമവമയട  സൂചമപ്പെമച  സഹകരണ  നമയെമദ്യം  65
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പ്രകചോരമുള അചനസ്വഷണതമല് വദചോപകമചോയെ ക്രെമചക്കടുകള കയണതയെതചോയുദ്യം

ഏകചദശദ്യം  100  ചകചോടമ  രൂപയുയട  ക്രെമചക്കടുകള  നടന്നതചോയെമ  പറയെയപ്പെടുകയുദ്യം

യചയ്യുചമ്പചോളതയന്ന  പ്രസ്തന്നുത  ക്രെമചക്കടുകളക്കഷ്  ഉതരവചോദമയെചോയെ  വദകമ

മമല്മയുയട  തമരുവനനപുരദ്യം  ചമഖലചോ  യൂണമയെയന  അഡഷ് മമനമചസ്ട്രേറ്റസ്പീവഷ്

കമമറ്റമയുയട കണ്വസ്പീനറചോയെമ തുടരുകയുദ്യം യചയ്യുകയെചോണഷ്.  ഇതരദ്യം ക്രെമചക്കടുകള

നടത്തുന്ന ആളുകളക്കഷ് സദ്യംരക്ഷണദ്യം യകചോടുക്കുന്നതഷ് ആരചോണഷ്;   പ്രസ്തുത വദകമ

അഡഷ് മമനമചസ്ട്രേറ്റസ്പീവഷ്  കമമറ്റമയുയട  കണ്വസ്പീനറചോയെമ  തുടരുന്നതഷ്  തടയുന്നതമനചോയെമ

ഗവണ്യമനഷ്  നടപടമ  സസ്വസ്പീകരമക്കുചമചോ;   അതരദ്യം  ആളുകയള

സദ്യംരക്ഷമക്കുന്നതമനചോയെമ  ഇസൗ  നമയെമസഭയെമല്  നമയെമനമരമചോണദ്യം  നടതചോന്

ചപചോകുന്നുയവന്നഷ്   മനസമലചോക്കചോന്  സചോധമച  സചോഹചരദതമല്,  സഹകരണ

ചമഖലയെമയല  ക്രെമചക്കടുകള  നടത്തുന്ന  വദകമകളയക്കതമയര  എയനല്ലചോദ്യം

നടപടമകള സസ്വസ്പീകരമക്കചോനചോണഷ് സരക്കചോര ഉചദ്ദേശമക്കുന്നതഷ്? 

ശസ്പീ  .    വമ  .    എന്  .    വചോസവന്:   സര,   ക്രെമചക്കടഷ്  ആരുയട

ഭചോഗത്തുനമന്നുണചോയെചോലുദ്യം  സരക്കചോര  ശകമചോയെ  നടപടമ  സസ്വസ്പീകരമക്കുദ്യം.  നമ്മുയട

സദ്യംസചോനതഷ് ക്രെമചക്കടുകള നടന്നതഷ് കണല സരവ്വസ്പീസഷ് സഹകരണ ബചോങ്കേമല്

മചോത്രമല്ല.  ഇക്കചോരദങ്ങയളക്കുറമചഷ് കൂടുതല് പറയെമപ്പെമചക്കണതമല്ല,  പല സലത്തുദ്യം

നടന്ന  ക്രെമചക്കടുകയളക്കുറമചഷ്  ഇചപ്പെചോള  ഞചോന്  പറയെചോന്  ഉചദ്ദേശമക്കുന്നമല്ല.
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ക്രെമചക്കടുകള  എവമയട  നടന്നചോലുദ്യം  നടപടമ  സസ്വസ്പീകരമക്കുന്നതചോണഷ്,

ഉതരവചോദമകളചോയെവയര യവറുയത വമടചോന് അനവദമക്കമല്ല.

ശസ്പീ  .    രചോമചന്ദ്രന് കടന്നപ്പെളമ:  സചോമ്പതമക  -  സചോമൂഹമക ജസ്പീവമതതമയന

സുപ്രധചോന  ഘടകയമന്നനമലയഷ്  സഹകരണ  ചമഖലയുയട  സചോരവ്വത്രമകവുദ്യം

സമഗവുമചോയെ  വമകസനതമനചോവശദമചോയെ  നമലയെമല്  നമലവമലുള  സഹകരണ

സദ്യംഘങ്ങളുയട  പരചോധസ്പീനത  പരമഹരമച്ചുയകചോണദ്യം  പുതമയെ  സചോപനങ്ങളുയട

പ്രവരതനങ്ങള  വദചോപമപ്പെമച്ചുയകചോണദ്യം  യപചോതുജസ്പീവമതതമയനയുദ്യം

സചോമ്പതമകജസ്പീവമതതമയനയുദ്യം സദ്യംരക്ഷണദ്യം ഏയറ്റടുക്കുന്നതരതമല് സഹകരണ

ചമഖലയെമല് പുനനഃക്രെമസ്പീകരണദ്യം നടതചോന് പദ്ധതമകളുചണചോ? 

ശസ്പീ  .    വമ  .    എന്  .    വചോസവന്:   സര,   അങ്ങഷ്  സൂചമപ്പെമചതുചപചോയല

ജനജസ്പീവമതതമയന  സമസ്തചമഖലകളമലുദ്യം  സഹരണ  പ്രസചോനങ്ങള

ഇടയപട്ടുയകചോണമരമക്കുകയെചോണഷ്. ഒരു വദകമയുയട ജനനദ്യം മുതല് മരണദ്യം വയരയുള

കചോരദങ്ങളമല്  ബന്ധയപ്പെടചോന്  കഴെമയുന്നരസ്പീതമയെമല്  സഹകരണ  ചമഖലയുയട

പ്രവരതനങ്ങള  വമപുലവുദ്യം  വമശചോലവുമചോക്കമതസ്പീരതമരമക്കുകയെചോണഷ്.   കൂടചോയത

യെസൗവനങ്ങളുയട  സദ്യംഘദ്യം,  എസഷ്.സമ/  എസഷ്.ടമ.  സദ്യംഘദ്യം,  യനല്ലുത്പചോദന

സഹകരണ സദ്യംഘദ്യം തുടങ്ങമ പുതുതചോയെമ രൂപസ്പീകരമക്കയപ്പെട സദ്യംഘങ്ങളുദ്യം അവയുയട

പ്രവരതനതമയന  വമശചോലതകളുദ്യം  കൂടുതല്  ഭചോവനചോസമ്പന്നമചോയെ
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പ്രവരതനങ്ങളക്കഷ്  രൂപവുദ്യം  ഭചോവവുദ്യംനല്കമ  മുചന്നചോട്ടുവരുന്നതമയന  ഭചോഗമചോണഷ്.

ബഹുമചോനയപ്പെട  അദ്യംഗദ്യം  സൂചമപ്പെമചതുചപചോയല  എല്ലചോതലതമലുമുള  ഉയെരന്ന

രൂപതമചലയഷ്   എതമയപ്പെടുന്നതമനചോയെമ  സഹകരണ  ചമഖല  അതമയന

സചോദ്ധദതകള ഇനമയുദ്യം പ്രചയെചോജനയപ്പെടുതചോന് മുചമ്പചോട്ടുവരമകയെചോണഷ്.

 ശസ്പീ  .   യക  .   ഡമ  .   പ്രചസനന്:  സര, സഹകചോരമകളമല്നമന്നുദ്യം സമചോഹരമക്കുന്ന

ഫണഷ് തമരമമറമയചയ്യുന്നതുചപചോയലതയന്ന ഫണഷ് ഉപചയെചോഗയപ്പെടുതചോതമരമക്കുന്നതുദ്യം

മയറ്റചോരുതരതമല് ദുരവദയെമചോണഷ്.  ഇക്കചോരദദ്യം ഞചോന് പറയെചോന് കചോരണദ്യം പ്രചോഥമമക

കചോരഷമക വമകസന സഹകരണ സദ്യംഘങ്ങളമല് (PACS- Primary Agricultural

Co-Operativet  Societies)  അഗമക്കളചറല്  യക്രെഡമറ്റഷ്  യസബമയയലചസഷന്

ഫണഷ്  നമലവമലുണഷ്.  ലചോഭതയന   7%  ഇതമനചോയെമ  മചോറ്റമവയണദ്യം.  എന്നചോല്

പലതരതമലുള  നമബന്ധനകളകചോരണദ്യം  ഒരുകചോലത്തുദ്യം  ടമ  തുക

വമനമചയെചോഗമക്കയപ്പെടുന്നമല്ല.  ഹ്രസസ്വകചോല  വചോയകളമല്  വസ്പീഴ്ചവരുത്തുചമ്പചോള  അതഷ്

ദസ്പീരഘകചോല-മധദകചോല വചോയകളചോക്കമ  മചോറ്റുന്നതമനള പദ്ധതമക്കുമചോത്രചമ  പ്രസ്തുത

ഫണഷ്  ഉപചയെചോഗമക്കചോന്  പചോടുളയവന്നതമനചോല്  ആ  നമബന്ധനകളമല്  മചോറ്റദ്യം

വരുതണദ്യം.  ബഹുമചോനയപ്പെട വകുപ്പുമനമ കചോരഷമക വമപണമയുമചോയെമ ബന്ധയപ്പെട

ചചചോദദതമനഷ്  രചോവമയല   മറുപടമ  പറഞ്ഞെമരുന്നു,  ഇവമയടയുള  പ്രധചോനപ്രശദ്യം

ചഗചോഡസൗണ് നമരമമക്കചോന്  NABARD  ഫണ നല്കുയമങ്കേമലുദ്യം സലദ്യം വചോങ്ങചോന്
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ഫണഷ്  നല്കമയല്ലന്നതചോണഷ്.  അതുയകചോണതയന്ന   അഗമക്കളചറല്  യക്രെഡമറ്റഷ്

യസബമയയലചസഷന്  ഫണമയന  കരഷകരചക്കചോ,  കരഷക  ക്ലബ്ബുകളചക്കചോ,

സഹകരണ സദ്യംഘങ്ങളക്കുതയന്നചയെചോ വമതഷ് ചഗചോഡസൗണ് നമരമമക്കുന്നതമനള

സലദ്യം  വചോങ്ങുന്നതമനകൂടമ  ഉപചയെചോഗയപ്പെടുതചോവുന്നതചോയണന്ന  ചഭദഗതമ

വരുതമയെചോല്   സലദ്യം  വചോങ്ങുന്നചതചോയടചോപ്പെദ്യം  NABARD  ചപചോലുള  മറ്റഷ്

ഏജന്സമകളുയട  ഫണപചയെചോഗമചഷ്  ചഗചോഡസൗണ്  നമരമമക്കചോന്  സചോധമക്കുകയുദ്യം

യചയ്യുദ്യം.  അതുയകചോണഷ്  ഇതരതമല്  നമബന്ധനയെമല്   ചഭദഗതമവരുതചോന്

സചോധമക്കുചമചോ?

ശസ്പീ  .    വമ  .    എന്  .    വചോസവന്:  സര,  സൂചമപ്പെമചതുചപചോയല  ഓചരചോ

സദ്യംഘതമയനയുദ്യം  സരപ്ലെെസഷ്  ഫണകള ചനചോണ് ഏണമദ്യംഗഷ്  അസറ്റഷ്സചോയണന്ന

കചോരദതമല് സദ്യംശയെമമല്ല.  അതഷ്  ലചോഭകരമചോയെമ വമനമചയെചോഗമക്കുകയയെന്നതചോണഷ്

ആ  സദ്യംഘതമയന  പ്രധചോനയപ്പെട  ദസൗതദദ്യം.  രണചോമതചോയെമ  ഇവമയട  സൂചമപ്പെമച

അഗമകളചറല്  യയപ്രസഷ്  യസബമയയലചസഷന്  ഫണഷ്  സലദ്യം  വചോങ്ങചോനചോയെമ

ഉപചയെചോഗമക്കചോവുന്നതചോണഷ്.  എന്നചോല്,  ഇന്നയത  നമയെമദ്യം  അതഷ്

അനശചോസമക്കുന്നമല്ല.  നമയെമതമല് ചഭദഗതമ വരുതമയക്കചോണഷ് മചോത്രയമ അങ്ങഷ്

പറഞ്ഞെതുചപചോയല  ടമ  ഫണഷ്  മറ്റഷ്  രൂപതമല്  വകമചോറ്റമ  യചലവഴെമക്കചോന്

സചോധമക്കുകയുള.  
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ശസ്പീ  .    യക  .    ചപ്രദ്യംകുമചോര:  സര,  രചോജദതമനദ്യം  ചലചോകതമനദ്യം

മചോതൃകയെചോയെമട്ടുളള  സഹകരണ  പ്രസചോനമചോണചല്ലചോ  ചകരളതമചലതഷ്.

ചകരളതമയല   സഹകരണ  ചമഖലയുയട  വമശസ്വചോസത  തകരക്കചോനളള  വലമയെ

നസ്പീക്കങ്ങള  നടക്കുചമ്പചോഴദ്യം  നമചക്ഷപ  സമചോഹരണദ്യം  വഴെമ  കഴെമഞ്ഞെ

വരഷചതക്കചോളധമകദ്യം  സദ്യംഖദ  സമചോഹരമക്കചോന്  കഴെമഞ്ഞെമട്ടുചണചോ;  എനചോണഷ്

അതമയന സമതമയയെന്നഷ് വദകമചോക്കചോചമചോ?

ശസ്പീ  .    വമ  .    എന്  .    വചോസവന്:  സര,  ഇപ്രചോവശദയത  നമചക്ഷപ

സമചോഹരണതമനഷ്  6000  ചകചോടമ രൂപയെചോണഷ് ലക്ഷദമമടമരുന്നതഷ്. 7253  ചകചോടമ

രൂപ  സമചോഹരമച്ചു.  1253  ചകചോടമ  രൂപ  അധമകമചോയെമ  കമടമയെതഷ്

അഭമമചോനകരമചോയണന്നഷ്  മചോത്രമല്ല,  സഹകരണ  ചമഖലയുയട  സസ്വസ്പീകചോരദതയുദ്യം

വമശസ്വചോസനസ്പീയെവുമചോണഷ്  അതഷ്  സൂചമപ്പെമക്കുന്നയതന്നഷ്  ചൂണമക്കചോണമക്കചോന്

ആഗഹമക്കുന്നു.

ശസ്പീ  .    പമ  .    ഉകബദുള:  സര,  കരുവന്നൂര  ബചോങ്കേഷ്  തടമപ്പെമയന

പശചോതലതമല് സഹകരണ ചമഖലയെമയല അഴെമമതമ തടയെചോന് നമലവമലുളള

ഓരഡമനന്സഷ്  സദ്യംവമധചോനദ്യം  പൂരണ്ണമചോയുദ്യം  സസ്വതന  സദ്യംവമധചോനമചോക്കുയമന്നുദ്യം

ഇനദന്  ഓഡമറ്റഷ്  ആനഷ്  അക്കസൗണഷ്സഷ്  സരവ്വസ്പീസമല്നമന്നഷ്  യഡപല്യൂടമ

അക്കസൗണനഷ്  റചോങ്കേമല്  കുറയെചോയതചോരു  ഉചദദചോഗസയന  ഡയെറക്ടറചോയെമ
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നമയെമമക്കുയമന്നുദ്യം സചോമ്പതമക ക്രെമചക്കടുകള നടന്നഷ് പ്രചോഥമമക സമരസ്പീകരണദ്യം

ലഭമചചോലുടന്  ചകസഷ്  രജമസര  യചയ്യുന്നതമനദ്യം  പ്രതമകളുയട  സസ്വതഷ്

മരവമപ്പെമക്കുന്നതമനദ്യം  ആവശദമചോയെ  പുതമയെ  വകുപ്പുകള  നമയെമതമല്

കൂടമചചരക്കുയമന്നുദ്യം  സദ്യംസചോനയത  മുഴവന്  സദ്യംഘങ്ങളമലുദ്യം

യപചോതുമചോനദണ്ഡമനസരമചഷ്  പരമചശചോധന  നടതമ  ക്രെമചക്കടുകള  ഉയണങ്കേമല്

നടപടമ  എടുക്കചോന്  രജമസ്ട്രേചോയറ  ചുമതലയപ്പെടുത്തുയമന്നുദ്യം  ആറഷ്  മചോസദ്യംമുമ്പഷ്

ബഹുമചോനയപ്പെട വകുപ്പുമനമ ഒരു പ്രസ്തചോവന നടതമയെമരുന്നു. ആ പ്രസ്തചോവനയുയട

അടമസചോനതമല് എയനചോയക്ക നടപടമകളചോണഷ് ഇതുവയര സസ്വസ്പീകരമചതഷ്?

ശസ്പീ  .    വമ  .    എന്  .    വചോസവന്:  സര,  ഒന്നചോമയതകചോരദദ്യം കദ്യംപഷ് ചടചോളര ആനഷ്

ഓഡമറ്റര  ജനറല്  യഡപല്യൂടമ  യസക്രെടറമ  റചോങ്കേമലുളള  ഒരു  ഉചദദചോഗസയയെ

ലഭദമചോക്കചോന്  പരമശമമക്കുയമന്നഷ്  പറഞ്ഞെതഷ്  പ്രചോവരതമകമചോക്കമയെമട്ടുണഷ്.

ശസ്പീമതമ  യഷറമന്  എദ്യം.എസഷ്-യന  ചനതൃതസ്വതമല്  ഓഡമറ്റഷ്  വമദ്യംഗഷ്

ശകമയപ്പെടുതമയെമരമക്കുന്നുയവന്ന  കചോരദദ്യം  അങ്ങയയെ  അറമയെമക്കുന്നു.

ബഹുമചോനയപ്പെട  അദ്യംഗദ്യം  ഇവമയട  സൂചമപ്പെമച  രണചോമയത  കചോരദയതപ്പെറ്റമ

നമയെമതമല്  ചഭദഗതമ  വരുതമയക്കചോണമചോത്രയമ  ഉതരവചോദമകളയക്കതമയര

ക്രെമമമനല്  ചകസഷ്  എടുക്കുന്ന  നടപടമയെമചലയഷ്  വരചോന്  സചോധമക്കുകയുള.

അതമനചോയെമ  കരടഷ്  നമയെമതമല്  ചഭദഗതമയകചോണവയന്നങ്കേമലുദ്യം
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പചോസചോക്കണയമങ്കേമല്  അടുത  നമയെമസഭചോ  സചമളനതമല്  മചോത്രചമ

സചോധമക്കുകയുള.  അതുയകചോണഷ്  ആ  കചോരദതമലുദ്യം  നടപടമകള

സസ്വസ്പീകരമചമരമക്കുന്നുയവന്ന കചോരദദ്യം അങ്ങചയെചോടഷ് സൂചമപ്പെമക്കുകയെചോണഷ്.  

സഹകരണ സദ്യംഘങ്ങളമയല പ്രതമസന്ധമ പരമഹരമക്കചോന് നടപടമ

(*34) ശസ്പീ  .   യക  .   പമ  .   എ  .   മജസ്പീദഷ്:
ശസ്പീ  .    എൻ  .    എ  .    യനല്ലമക്കുന്നഷ്:  തചോയഴെക്കചോണുന്ന ചചചോദദങ്ങളക്കഷ്

സഹകരണ-രജമചസ്ട്രേഷൻ വകുപ്പുമനമ സദയെദ്യം മറുപടമ നല്കുചമചോ:

(എ)  നമചക്ഷപങ്ങളുയട  പലമശയ്ക്കുദ്യം  പരമധമയെമൽക്കൂടുതൽ  പണദ്യം

പമൻവലമചതമനദ്യം  ആദചോയെനമകുതമ  അടയണയമന്നചോവശദയപ്പെട്ടുയകചോണഷ്  ചകരള

ബചോങ്കേഷ് സഹകരണ ബചോങ്കുകൾക്കഷ് ചനചോടസ്പീസഷ് നൽകമയെമരുന്നുചവചോ;

(ബമ)  സചോമൂഹദചക്ഷമ  യപൻഷനദ്യം  യക.എസഷ്.ആർ.ടമ.സമ.  യപൻഷനദ്യം

വമതരണദ്യം  യചയ്യുന്ന  1600-ൽ  പരദ്യം  സദ്യംഘങ്ങൾ  ചനരമടുന്ന  പ്രതമസന്ധമ

എപ്രകചോരദ്യം പരമഹരമക്കചോനചോണുചദ്ദേശമക്കുന്നയതന്നഷ് വദകമചോക്കചോചമചോ;

(സമ) സഹകരണ  സദ്യംഘങ്ങൾക്കഷ്  ടഷറമയെമൽനമന്നഷ്  ചനരമടഷ്  പണദ്യം

നൽകുന്നതമചനചോ ആദചോയെ നമകുതമയെചോയെമ നൽകുന്ന തുക അധമക ഇൻയസനസ്പീവചോയെമ

അനവദമക്കുന്നതമചനചോ നടപടമ സസ്വസ്പീകരമക്കുചമചോ?
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സഹകരണ-രജമചസ്ട്രേഷന് വകുപ്പുമനമ (ശസ്പീ  .    വമ  .    എന്  .    വചോസവന്):  സര, 

(എ)  ആദചോയെ നമകുതമ ആക്ടഷ്  194A, 194N  പ്രകചോരദ്യം സദ്യംഘങ്ങളമൽനമന്നുദ്യം

നമകുതമ ഈടചോക്കചോതതമനചോൽ സദ്യംസചോന സഹകരണ ബചോങ്കേമനഷ് ഭസ്പീമമചോയെ തുക

സചോമ്പതമക ബചോധദതയെചോയെമ  ആദചോയെ നമകുതമ  വകുപ്പെഷ്  ചുമതമയെമട്ടുണചോയെമരുന്നു.

TDS  തുക  സദ്യംഘങ്ങളമൽനമന്നഷ്  ഈടചോക്കമ  ആദചോയെ  നമകുതമ  വകുപ്പെമൽ

ഒടുക്കചോതപക്ഷദ്യം  ബചോങ്കേഷ്   അയസസഷ്  യചയഷ്  ഡമഫചോളടചോയെമ  കണക്കചോക്കയപ്പെടുദ്യം.

അക്കചോരണതചോൽ  ബചോങ്കേമയന  ഭരണസമമതമ  തസ്പീരുമചോനപ്രകചോരദ്യം  ഡമമചോൻഡഷ്

ചനചോടസ്പീസഷ്  സദ്യംഘങ്ങൾക്കഷ്  അയെചമട്ടുണഷ്.  ചമൽവമഷയെതമൽ  സദ്യംസചോന

സഹകരണബചോങ്കേഷ്  ബഹുമചോനയപ്പെട കഹചക്കചോടതമയെമൽനമന്നുദ്യം  തചോലചോലമക  ചസ

ഓർഡർ  സസ്വചമധയെചോ  സമ്പചോദമചമട്ടുണഷ്.  ബചോങ്കേമയന  Core  Banking  Solutions

പൂർതമയെചോക്കുന്നമുറയഷ്  സദ്യംഘങ്ങൾ  ചനരമടുന്ന  RTGS/NEFT-മചോയെമ  ബന്ധയപ്പെട

പ്രശങ്ങൾക്കഷ് പരമഹചോരദ്യം കചോണചോന് സചോധമക്കുദ്യം.

(ബമ)  വദകമചോക്കചോദ്യം.  ചകന്ദ്ര  ആദചോയെ  നമകുതമ  നമയെമതമൽ  പുതുതചോയെമ

കൂടമചചർതമട്ടുള  വകുപ്പെഷ്  194N-ൽനമന്നുദ്യം  സദ്യംസചോനയത  സഹകരണ

സചോപനങ്ങൾക്കഷ്  പരമരക്ഷ  ലഭമക്കുന്നതമനചോയെമ  ചകന്ദ്രസർക്കചോരമനഷ്  നമചവദനദ്യം

സമർപ്പെമക്കുകയുണചോയെമ.  എന്നചോൽ  അതമചന്മൽ  യെചോയതചോരു  നടപടമയുദ്യം  ചകന്ദ്ര

സരക്കചോരമയന  ഭചോഗത്തുനമന്നുദ്യം  ഉണചോയെമടമല്ല.  നമലവമൽ  ആദചോയെ  നമകുതമ
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വകുപ്പെമൽനമന്നുദ്യം  ചനരമടുന്ന  ഭസ്പീഷണമയെമചന്മല്  ചകചോടതമ  മുചഖന  നമയെമപരമചോയെ

പരമരക്ഷ ചനടുന്നതമനചോണഷ് തസ്പീരുമചോനമചമട്ടുളതഷ്. ആദചോയെ നമകുതമ വകുപ്പെമൽനമന്നുദ്യം

ചനചോടസ്പീസഷ് ലഭമചമട്ടുള സഹകരണ സദ്യംഘങ്ങൾ സസ്വനദ്യം നമലയ്ക്കുദ്യം കൂടചോയുദ്യം ചകചോടതമ

മുചഖന  അനകൂല  ഉതരവുകൾ  ലഭമചമട്ടുണഷ്.  കൂടചോയത  സദ്യംസചോന-ജമല്ലചോ

സഹകരണ  ബചോങ്കുകളുയടയുദ്യം  പ്രചോഥമമക  കചോർഷമക  വചോയചോ  സഹകരണ

സദ്യംഘങ്ങളുയടയുദ്യം  ചസചോഫഷ് യവയെര  ഏകസ്പീകരണതമലൂയട  സചോമൂഹദയപന്ഷനദ്യം

യക.എസഷ്.ആര.ടമ.സമ.  യപന്ഷനദ്യം വമതരണദ്യം യചയ്യുന്ന സദ്യംഘങ്ങള ചനരമടുന്ന

പ്രതമസന്ധമക്കഷ് പരമഹചോരദ്യം കചോണചോന് സചോധമക്കുന്നതചോണഷ്. 

(സമ) ടമ വമഷയെദ്യം സരക്കചോര പരമചശചോധമക്കുന്നതചോണഷ്. 

ശസ്പീ  .    യക  .    പമ  .    എ  .    മജസ്പീദഷ്:  സര,  സഹകരണ  ചമഖലയെമല്  വന്നമട്ടുളള

ഗുരുതരമചോയെ  പ്രയെചോസങ്ങള  ബഹുമചോനയപ്പെട  മനമയുയട  ശദ്ധയെമല്യപ്പെടമട്ടുണഷ്.

ഇന്കദ്യംടചോകഷ്-എന്ചഫചോരഴഷ് യമനഷ്   ഉചദദചോഗസന്മചോര നമരനരമചോയെമ സദ്യംഘങ്ങളമല്

പരമചശചോധന  നടതമ  ബുദ്ധമമുടമപ്പെമക്കുന്നതഷ്  അങ്ങയുയട  ശദ്ധയെമല്യപ്പെടമട്ടുചണചോ;

ഇക്കചോരദയത  സദ്യംബന്ധമചഷ്  ചകന്ദ്രഗവണ്യമന്റുമചോയെമ  ചരച  നടതമ

തസ്പീരുമചോനയമടുക്കചോന് അങ്ങഷ് തയ്യചോറചോകുചമചോ?

   ശസ്പീ  .    വമ  .    എന്  .    വചോസവന്:  സര,  ഇക്കചോരദതമല്  ചകന്ദ്രഗവണ്യമനമനഷ്

നമചവദനദ്യം യകചോടുതമരുന്ന കചോരദദ്യം ചനരയത ഇവമയട സൂചമപ്പെമച്ചു.  രണചോമതചോയെമ
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ചകചോടതമയെമല് ചപചോകുകയുദ്യം ചപചോയെ സദ്യംഘങ്ങളയക്കല്ലചോദ്യം ചസ  അനവദമക്കുകയുഝ

യചയമട്ടുണഷ്.  

ശസ്പീ  .   യക  .   പമ  .   എ  .   മജസ്പീദഷ്: സര, സചോമൂഹമക സുരക്ഷചോ യപന്ഷന് സരവ്വസ്പീസഷ്

ബചോങ്കേഷ്  മുചഖന  ഇചപ്പെചോള  വമതരണദ്യം  യചയയകചോണമരമക്കുകയെചോണഷ്.  അതമയല

ഉചദദചോസന്മചോര  കൃതദമചോയുദ്യം  സമബന്ധമതമചോയുദ്യം  ബചോങ്കേഷ്  പ്രവരതനയത

ബചോധമക്കചോത  രസ്പീതമയെമലചോണഷ്  ചജചോലമ  യചയയക്കചോണമരമക്കുന്നതഷ്.  വലമയെ

ചജചോലമഭചോരമചോണഷ്  അവരക്കുളളതഷ്.  ഇസൗ  രസ്പീതമയെമല്  മുചന്നചോട്ടുചപചോകചോന്

ബുദ്ധമമുട്ടുളളതുയകചോണഷ്  അവരക്കഷ്  ഇന്യസനസ്പീവഷ്  നല്കചോന്  ഗവണ്യമനഷ്

മുചന്നചോട്ടുവരുചമചോ?

ശസ്പീ  .    വമ  .    എന്  .    വചോസവന്:  സര,  ഇചപ്പെചോള  അവര  വലമയയെചോരു

സരവ്വസ്പീസചോണഷ്  യചയയകചോണമരമക്കുന്നതഷ്.  ചകചോവമഡഷ്  കചോലത്തുചപചോലുദ്യം  ഇസൗ

പചോവങ്ങള  പമ.പമ.ഇ.  കമറ്റഷ്  ധരമചഷ്  എല്ലചോവസ്പീടുകളമലുദ്യം  കൃതദമചോയെമ  യപന്ഷന്

എതമചമരുന്നുയവന്നതഷ് ഇസൗ ചമഖലയെമയല ജസ്പീവനക്കചോര യചയമരുന്ന വലമയയെചോരു

ചസവനമചോണഷ്.   അതമനഷ്  യചറമയെ  രസ്പീതമയെമലുളള  സഹചോയെദ്യം  ഇചപ്പെചോഴദ്യം

യചയ്യുന്നുണഷ്. 

ശസ്പീ  .   എന്  .   എ  .   യനല്ലമക്കുന്നഷ് : സര, ആദചോയെ നമകുതമ വകുപ്പെമല്നമന്നുദ്യം മറ്റഷ്

ഏജന്സമകളമല്നമന്നുദ്യം സഹകരണ സദ്യംഘങ്ങള ഒരുപചോടഷ് ബുദ്ധമമുടഷ്  ഇചപ്പെചോള
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ചനരമട്ടുയക്കചോണമരമക്കുകയെചോണഷ്.  ഇനമയുദ്യം  കൂടുതല്  ബുദ്ധമമുട്ടുകളചോണഷ്

പ്രതസ്പീക്ഷമചക്കണതഷ്.  ഇസൗ  സചോഹചരദതമല്  സഹകരണ  സദ്യംഘങ്ങളക്കഷ്

സചോമ്പതമക സദ്യംരക്ഷണദ്യം നല്ചകണതഷ്  സരക്കചോരമയന ഉതരവചോദമതമചോണഷ്.

മറ്റഷ്   സഹകരണ  സദ്യംഘങ്ങളമല്  പണദ്യം  നമചക്ഷപമക്കചോനളള  അധമകചോരദ്യം

സഹകരണ  സദ്യംഘങ്ങളക്കഷ്  നല്കുചമചോ;  ഇതുമചോയെമ   ബന്ധയപ്പെട്ടുളള  നടപടമ

സരക്കചോര  സസ്വസ്പീകരമക്കുചമചോ;  സചോമൂഹമചക്ഷമ  യപന്ഷന്  വമതരണദ്യം  യചയ്യുന്ന

സദ്യംഘങ്ങളക്കഷ്  ഇന്യസനസ്പീവഷ്  സമയെബന്ധമതമചോയെമ  നല്കചോറുചണചോ;

ഇസൗയെമനതമല് നമലവമല് കുടമശമകയുചണചോയയെന്നഷ് വദകമചോക്കചോചമചോ?

ശസ്പീ  .   വമ  .   എന്  .   വചോസവന്: സര, ഇതുമചോയെമ  ബന്ധയപ്പെട  വമഷയെതമല്

നമലവമല്  ചകചോടതമയെമല്  ചകസഷ്  സമരപ്പെമചമട്ടുണഷ്.  അക്കചോരദങ്ങള

മുചന്നചോട്ടുനസ്പീങ്ങുകയെചോണഷ്.  രണഷ്,  സഹകരണ  ചമഖലയഷ്  സചോമ്പതമക  സഹചോയെദ്യം

നല്കുന്ന പ്രവണത നമലവമലമല്ല. സചോമൂഹമചക്ഷമ യപന്ഷന് വമതരണദ്യം യചയ്യുന്ന

സദ്യംഘങ്ങളക്കഷ് ഇന്യസനസ്പീവഷ് സമ്പ്രദചോയെദ്യം നടപ്പെമലചോക്കമയെമട്ടുണഷ്.  

കചോർബൺ നല്യൂടൽ ഗചവണൻസഷ് പദ്ധതമ

(35) ശസ്പീ  .   ഇ  .   യക  .   വമജയെൻ:
ശസ്പീ  .   ഇ  .   ചന്ദ്രചശഖരന്:
ശസ്പീ  .   പമ  .   എസ്   .   സുപചോല്:
ശസ്പീ  .    ഇ  .    ടമ  .    കടസൺ  മചോസർ:  തചോയഴെക്കചോണുന്ന  ചചചോദദങ്ങളക്കഷ്

കവദത്യുതമ വകുപ്പുമനമ സദയെദ്യം മറുപടമ നല്കുചമചോ:
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(എ)  സദ്യംസചോനതഷ്  കചോർബൺ  നല്യൂടൽ  ഗചവണൻസഷ്  പദ്ധതമയുയട

ഭചോഗമചോയെമ എയനല്ലചോദ്യം പരമപചോടമകളചോണഷ് പരമഗണനയെമലുളതഷ്; വമശദമചോക്കചോചമചോ;

(ബമ) കചോർബൺ  രഹമത  കവദത്യുചതചോലചോദനദ്യം  ചപ്രചോത്സചോഹമപ്പെമക്കചോൻ

സസ്വസ്പീകരമചമട്ടുള നടപടമകൾ വമശദമചോക്കചോചമചോ;

(സമ)  സസൗചരചോർജ്ജതമയന ഉപചയെചോഗദ്യം വദചോപകമചോക്കുന്നതമനഷ് നടപടമകൾ

സസ്വസ്പീകരമചമട്ടുചണചോ; വമശദമചോക്കചോചമചോ;

(ഡമ)  ജനകസ്പീയെ  ഹരമത  ഊർജ്ജ  മമഷൻ  പദ്ധതമയെമലൂയട  സസൗചരചോർജ്ജ

ഉലചോദനദ്യം വർദ്ധമപ്പെമക്കചോനചദ്ദേശമക്കുന്നുചണചോയയെന്നഷ് വദകമചോക്കചോചമചോ?

      യയവദത്യുതമ വകുപ്പുമനമ (ശസ്പീ  .   യക  .   കൃഷ്ണന്കുടമ): സര, (എ) സദ്യംസചോനയത

കചോരബൺ  നല്യൂടല്  ആക്കുന്നതമനള  കരമ  പദ്ധതമ  തയ്യചോറചോക്കുന്നതമനചോയെമ

10-11-2021-യല  G.O.(Rt)  No.  81/2021/Envt.  പ്രകചോരദ്യം  വരക്കമദ്യംഗഷ്  ഗ്രൂപ്പെഷ്

രൂപസ്പീകരമചമട്ടുണഷ്.  പ്രസ്തുത  വരക്കമദ്യംഗഷ്  ഗ്രൂപ്പെഷ്  ചയെചോഗദ്യം  ചചരുകയുദ്യം  ഹരമതഗൃഹ

വചോതകങ്ങളുയട  ബഹമരഗമനദ്യം  കുറയ്ക്കുന്നതമനതകുന്ന  കരമ  പദ്ധതമകള

ആവമഷ്കരമചഷ് സമരപ്പെമക്കുവചോൻ ബന്ധയപ്പെട വകുപ്പുകളക്കഷ് നമരചദ്ദേശദ്യം നല്കുകയുദ്യം

യചയമരുന്നു.  ആയെതമയനയെടമസചോനതമല്  അയനരടഷ്,  എനരജമ  മചോചനജുയമനഷ്

യസനര എന്നസ്പീ ഏജൻസമകളുദ്യം ടചോൻചസചോരടഷ് കമസ്പീഷണചററ്റുദ്യം കരമപദ്ധതമകള

തയ്യചോറചോക്കമ  സമരപ്പെമചമട്ടുണഷ്.  സദ്യംസചോന  കചോലചോവസചോ  വദതമയെചോന
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കരമപരമചപ്രഷദതമയന  പരമഷ്കരമച  കരടഷ്,  പരമസമതമ  കചോലചോവസചോ

വദതമയെചോന ഡയെറക്ടചററ്റഷ്  തയ്യചോറചോക്കമയെമട്ടുണഷ്.  കചോരബണ് നല്യൂടല് ചകരളദ്യം എന്ന

ലക്ഷദദ്യം  കകവരമക്കുന്നതമനതകുന്ന  തരതമല്  ഊരജ്ജദ്യം,  വദവസചോയെദ്യം,

ഗതചോഗതദ്യം,  വനദ്യം,  കൃഷമ  എന്നസ്പീ  യസക്ടറുകളമല്നമന്നുള

കരമപദ്ധതമകളുളയപ്പെടുതമയെചോണഷ്  കരടഷ്  തയ്യചോറചോക്കമയെമട്ടുളതഷ്.  സദ്യംസചോനയത

കചോരബണ്  നല്യൂടല്  ഗചവണന്സഷ്  പദ്ധതമകളുയട  ഭചോഗമചോയെമ  വമവമധ

പരമപചോടമകളമല്  ഒന്നചോണഷ്  'സസൗര' പദ്ധതമ.  ഇതഷ്  രണഷ്  ഘടമചോയെചോണഷ്

നടപ്പെചോക്കുന്നതഷ്  ഒന്നചോദ്യം  ഘടദ്യം  എല്ലചോതരദ്യം  ഉപചഭചോകചോക്കളക്കുദ്യം

ചവണമയുളളതചോണഷ്.  നമലവമല്  ഇസൗ  പദ്ധതമയെമല്  പുതമയെ  രജമചസ്ട്രേഷന്

അനവദമക്കുന്നമല്ല.  .+

(ചചചോചദദചോതര സമയെദ്യം കഴെമഞ്ഞു.)

+ ഉതരതമയന ബചോക്കമഭചോഗദ്യം അനബന്ധമചോയെമ ചചരക്കുന്നു.
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