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മമ  .   സസ്പീക്കര: ഓരഡര......ഓരഡര.....ചചചോദദദ്യം നമ്പര (*181)

സദ്യംസചോന പപചോതുചമഖല സചോപനങ്ങളുപടെ ശചോകസ്പീകരണദ്യം

   (*181)  ശസ്പീ  .   എദ്യം  ..  എസസ  .   അരുൺ കുമചോര:
      ശസ്പീമതമ പക  .   പക  .   ശശലജ ടെസ്പീച്ചർ:
      ശസ്പീ  .   പമ  .   വമ  .   അൻവർ:
    ശസ്പീ  .    പമ  .    പമ  .    സുചമചോദസ:  തചോപഴെ കചോണുന്ന ചചചോദദങ്ങൾക്കസ  നമയമദ്യം,

വദവസചോയദ്യം, കയര വകുപ്പുമനമ  സദയദ്യം മറുപടെമ നല്കുചമചോ?

(എ)  സദ്യംസചോനതസ  പപചോതുചമഖലചോ  സചോപനങ്ങളുപടെ

ശചോകസ്പീകരണതമനചോയമ നടെത്തുന്ന പ്രവരതനങ്ങള് വമശദമചോക്കചോചമചോ;

(ബമ) സദ്യംസചോന പപചോതുചമഖലചോ വദവസചോയ സചോപനങ്ങളുപടെ സമഗ

പുനനഃസദ്യംഘടെനയദ്യം  ആധുനസ്പീകരണവദ്യം  സചോധദമചോക്കുന്നതമനുചവണ

നമരചദ്ദേശങ്ങള് സമരപമക്കചോന് ഏരപപടുതമയ വമദഗ്ദ്ധ സമമതമ നമരചദ്ദേശങ്ങള്

സമരപമച്ചമട്ടുചണചോ; എങമല് പ്രധചോന നമരചദ്ദേശങ്ങള് അറമയമക്കചോചമചോ;

(സമ)  പപചോതു ചമഖലയപടെ പുനനഃസദ്യംഘടെനയസ  'റമയചോബമനസ  'വമപുലമചോയ

അധമകചോരങ്ങള്  നല്കുന്നതമനുദ്യം  പപചോതുചമഖലചോ  സചോപനങ്ങള്ക്കസ

സസ്വയദ്യംഭരണചോധമകചോരദ്യം  നല്കുന്നതമനുമചോയമ  പതചോഴെമലചോളമകളുപടെയദ്യം

ജസ്പീവനക്കചോരുപടെയദ്യം  നമയമനതമനസ  പ്രചതദകദ്യം  ചബചോരഡസ

രൂപസ്പീകരമക്കുന്നതമനസ ഉചദ്ദേശമക്കുന്നുചണചോ; വമശദമചോക്കചോചമചോ?
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നമയമദ്യം, വദവസചോയദ്യം, കയര വകുപ്പുമനമ (ശസ്പീ  .   പമ  .   രചോജസ്പീവസ): സര,

(എ)  ഓഹരമകള്  വമറ്റഴെമച്ചസ  പപചോതുചമഖലചോ  സചോപനങ്ങപള

ശകപയചോഴെമയക എന്ന ചകന്ദ്ര സരക്കചോരമപന്റെ നയസമസ്പീപനതമനസ ബദലചോയമ

സദ്യംസചോനപത  പപചോതുചമഖലചോ  സചോപനങ്ങപള  ശചോകസ്പീകരമച്ചസ

പപചോതുചമഖലയമൽതപന്ന  നമലനമർത്തുന്നതമനുള്ള  സമസ്പീപനമചോണസ

സദ്യംസചോന  സരക്കചോര  സസ്വസ്പീകരമച്ചുവരുന്നതസ.  വദവസചോയ  വകുപമനുകസ്പീഴെമലുള്ള

പപചോതുചമഖലചോ  സചോപനങ്ങളുപടെ  ശചോകസ്പീകരണതമനസ  നടെത്തുന്ന  പ്രധചോന

പ്രവരതനങ്ങള് ചുവപടെ ചചരതമരമക്കുന്നു.

• സചോപനങ്ങള്  കൂടുതൽ  മത്സരക്ഷമമചോക്കുന്നതമനസ

ഉത്പചോദന - വമപണന സദ്യംവമധചോനങ്ങളമൽ കചോചലചോചമതമചോയ മചോറ്റങ്ങൾ

വരുത്തുവചോൻ  ഓചരചോ  സചോപനതമനുദ്യം  അനുചയചോജദമചോയ

ആധുനമകവത്ക്കരണ  - വമപുലസ്പീകരണ- ശവവമദദവത്ക്കരണ

പദതമകൾ  ഉൾപപടുതമപക്കചോണ്ടുള്ള  മചോസ്റ്റർ  പചോനുകൾ

സമരപമച്ചുകഴെമഞമട്ടുണസ.

• മചോസ്റ്റർ  പചോനമപന്റെ  ഭചോഗമചോയ  വദവസചോയ  പദതമകൾ

സമയബനമതമചോയമ  നടെപമലചോക്കുന്നതമനസ  ചമല്ചനചോടദ്യം  വഹമക്കചോന്
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പ്രചതദക  പ്രചോവസ്പീണദമുള്ള  വമദഗ്ദ്ധപര  ഉൾപപടുതമ  ഒരു  ചപ്രചോജകസ

മചോചനജുപമന്റെസ  യൂണമറ്റസ  സജ്ജമചോക്കമയമട്ടുണസ.  പടെകമക്കൽ,  ചപ്രചോജകസ

എകമകക്യൂഷൻ,  ഫമനചോൻസസ  എന്നസ്പീ  ചമഖലകളമചലക്കചോണസ  പ്രസ്തുത

വമദഗ്ദ്ധരുപടെ ചസവനദ്യം ലഭദമചോക്കമയമട്ടുള്ളതസ.

• കമ്പനമകളുപടെ  സമഗമചോയ  പുനനഃസദ്യംഘടെനയദ്യം  സസ്വയദ്യംഭരണദ്യം

നല്കുന്നതമനുദ്യം  സചോപനങ്ങളുപടെ  പ്രവർതനങ്ങൾ  കൂടുതൽ

കചോരദക്ഷമമചോക്കുന്നതമനുമുള്ള  മചോനദണ്ഡങ്ങള്  നമരചദ്ദേശമക്കുന്നതമനചോയമ

മുൻ  ചസ്പീഫസ  പസക്രടറമയദ്യം  പക.എസസ.ഐ.ഡമ.സമ.  പചയർമചോനുമചോയ

ശസ്പീ. ചപചോള് ആന്റെണമ ഐ.എ.എസസ (റമട) പചയർമചോനചോയമ ഒരു വമദഗ്ദ്ധ

കമമറ്റമ രൂപസ്പീകരമച്ചമരുന്നു. പ്രസ്തുത കമമറ്റമയപടെ റമചപചോർടസ ലഭമച്ചമട്ടുണസ,

അതസ പരമചശചോധമച്ചുവരമകയചോണസ.

• വദവസചോയ  വകുപമപന്റെ  അധസ്പീനതയമലുള്ള  പപചോതുചമഖലചോ

സചോപനങ്ങളുപടെ  പ്രവർതനദ്യം  മചോസദ്യംചതചോറുദ്യം  അവചലചോകനദ്യം

പചയ്തുവരുന്നുണസ.  പപചോതുചമഖലചോ സചോപനങ്ങളുപടെ ഇചന്റെണൽ ആഡമറ്റസ

സദ്യംവമധചോനവദ്യം  സ്റ്റചോറ്റക്യൂടറമ  ആഡമറ്റസ  സദ്യംവമധചോനവദ്യം  പ്രചതദക

അവചലചോകനതമനസ വമചധയമചോക്കുന്നുമുണസ.



Uncorrected/Not for Publication
07-07-2022

4

• വദവസചോയ  വകുപമനസ  കസ്പീഴെമലുള്ള  പപചോതുചമഖലചോ  സചോപനങ്ങൾ

ഉൾപപപടെയള്ള  എലചോ  സദ്യംവമധചോനങ്ങളുദ്യം  നടെപമലചോക്കമവരുന്ന

പദതമകളുപടെ  ചമല്ചനചോടതമനചോയമ  ഓൺശലൻ  പവബസ  ചപചോർടൽ

ആരദ്യംഭമച്ചമട്ടുണസ.

• സചോപനങ്ങളുപടെ  പ്രവർതനങ്ങളമൽ  കൂടുതൽ  കചോരദക്ഷമതയദ്യം

സുതചോരദതയദ്യം  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതമനചോയമ  അതതസ  ചമഖലകളമല്

വമദഗ്ദ്ധരചോയവപര  കമ്പനമ  ചമധചോവമകളചോയമ  നമയമമക്കുന്നതമനുദ്യം

ഡയറകർ  ചബചോർഡുകളമൽ  വമദഗ്ദ്ധപര  ഉൾപപടുതമ

ശകമപപടുത്തുന്നതമനുദ്യം  നടെപടെമകൾ  സസ്വസ്പീകരമച്ചുവരുന്നു.  സസ്വതന

ഡയറകരമചോരുപടെ പചോനല് തയചോറചോക്കുന്നതമനചോയമ  'റമയചോബസ  'അചപക്ഷ

ക്ഷണമച്ചസ ലമസ്റ്റസ തയചോറചോക്കമ നമയമനനടെപടെമകള് പുചരചോഗമമക്കുന്നു. + 

(ബമ)  ഉണസ.  പപചോതുചമഖലചോ  സചോപനങ്ങളുപടെ  ചബചോരഡസ  ഓഫസ

ഡയറകരമചോരക്കുദ്യം  മചോചനജുപമന്റെമനുദ്യം  സചോമ്പതമകവദ്യം  പ്രവരതനപരവമചോയ

അധമകചോരങ്ങള്  ശകമചോറുന്നതമനചോയമ  വമവമധ  വമഷയങ്ങളമലചോയമ  28

ശമപചോരശകള് കമമറ്റമ മുചന്നചോടസ വച്ചമട്ടുണസ.  പപചോതുചമഖലചോ സചോപനങ്ങളുപടെ

സസ്വഭചോവമനുസരമച്ചസ ധനകചോരദദ്യം, ചപ്രചോജകസ നടെപമലചോക്കല്, എച്ചസ.ആര, ജനറല്

+ ഉതരതമപന്റെ ബചോക്കമഭചോഗദ്യം അനുബനമചോയമ ചചരക്കുന്നു.
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അഡ് മമനമചസ്ട്രേഷന്,  പകചോചമഴദല്,  അസറ്റസ  മചോചനജസ പമന്റെസ,  പചോരട്ണരഷമപസ,

പപ്രചോകക്യൂരപമന്റെസ  തുടെങ്ങമയ  ചമഖലകളമല്  സസ്വയദ്യംഭരണചോധമകചോരദ്യം

നല്കുന്നതമനചോണസ  ശമപചോർശയള്ളതസ.  മമകച്ച  പ്രകടെനദ്യം  കചോഴ്ചവയന്ന

കമ്പനമകള്ക്കസ  കൂടുതല്  അധമകചോരങ്ങള്  നല്കുന്നതമനചോയമ  അവയപടെ

പ്രവരതനങ്ങളുപടെ  ആനുകചോലമക  അവചലചോകനവദ്യം  കമമറ്റമ  ശമപചോരശ

പചയമട്ടുണസ.  ഓഡമറ്റുകള്  സമയബനമതമചോയമ  പൂരതമയചോക്കണപമന്നുദ്യം

നമയക  അധമകചോരങ്ങള്  ഉപചയചോഗമക്കുന്നതമപന്റെ  ഉതരവചോദമതദ്യം  ഉറപ്പു

വരുത്തുന്നതമനസ  MOU  സദ്യംവമധചോനദ്യം  ഏർപപടുതണപമന്നുദ്യം  സമമതമ

ശമപചോർശ പചയ്യുന്നു. കമ്പനസ്പീസസ ആകസ 2013, പപചോതുചമഖല സചോപനങ്ങള്ക്കസ

ഗവണ്പമന്റെസ  ബഡ്ജറ്റമല്  അനുവദമക്കുന്ന  ഫണ്ടുകള്  സമചയചോചമതമചോയമ

റമലസ്പീസസ  പചയ്യുന്നതമനുള്ള  ക്രമസ്പീകരണങ്ങള്,  പപചോതുചമഖലചോ

സചോപനങ്ങളമപല  ചസവന  ചവതന  പ്രശ്നങ്ങള്,  പപചോതുചമഖലചോ

സചോപനങ്ങള്ക്കുള്ള പരചച്ചസസ ചപചോളമസമയദ്യം നടെപടെമക്രമങ്ങളുദ്യം, ചകചോരപചററ്റസ

ഭരണദ്യം എന്നമവ ഉറപചോക്കുന്നതമനചോയമ ധചോരണചോപതദ്യം (എദ്യം.ഒ.യ) ഒപ്പുവയചോന്

കമമറ്റമ  ശമപചോരശ  പചയമട്ടുണസ.  ഡയറകര  ചബചോരഡമല്  പപ്രചോഫഷണൽ

ചയചോഗദതയള്ള  വദകമകള്,  സസ്വതന  ഡയറകരമചോര,  ചബചോരഡമപന്റെ
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ഉതരവചോദമതസ്വദ്യം,  ഓഡമറ്റസ  കമമറ്റമ,  മചോചനജസ പമന്റെമപന്റെ  ഉതരവചോദമതസ്വദ്യം

എന്നമവയസ പ്രചോധചോനദദ്യം നല്കചോനുദ്യം കമമറ്റമ ശമപചോരശ പചയമട്ടുണസ.

(സമ)  പപചോതുചമഖലചോ  കമ്പനമകളുപടെ  പ്രവരതനങ്ങള്  കൂടുതല്

കചോരദക്ഷമമചോക്കുന്നതമപന  സദ്യംബനമച്ച  പ്രചയചോഗമക  നമരചദ്ദേശങ്ങള്

നല്കുന്നതമനുചവണമ രൂപസ്പീകരമച്ച വമദഗ്ദ്ധ കമമറ്റമ റമയചോബമപന്റെ ചുമതലകള്

പുനരനമരവചമച്ചസ  ചബചോരഡസ  ചഫചോര  പബമകസ  പസകര  ടചോന്ചസചോരചമഷന്

എന്ന പുതമയ ചപരമല് റമയചോബമപന ശകമപപടുത്തുന്നതമനസ  നല്കമയമട്ടുള്ള

നമരചദ്ദേശദ്യം  സരക്കചോര  പരമചശചോധമച്ചുവരുന്നു.  വദവസചോയ  വകുപമനുകസ്പീഴെമലുള്ള

പപചോതുചമഖല  സചോപനങ്ങളമപല  പമ.എസസ.സമ  മുചഖനയലചോത

ഒഴെമവകളമചലക്കുള്ള  നമയമനങ്ങള്  കൂടുതൽ  സുതചോരദവദ്യം

സമയബനമതവമചോയമ  നടെപമലചോക്കുന്നതമനചോയമ  ചകരള  പബമകസ

എന്റെർശപ്രസസസ  പസലക്ഷൻ  ആന്റെസ  റമക്രൂടസപമന്റെസ  ചബചോർഡസ

രൂപസ്പീകരമച്ചുപകചോണ്ടുള്ള ഓരഡമനന്സസ  പുറപപടുവമച്ചമട്ടുണസ.  ആവശദപമങമല്

മറ്റു വകുപ്പുകള്ക്കുകസ്പീഴെമലുള്ള പപചോതുചമഖലചോ സചോപനങ്ങളമപല നമയമനങ്ങളുദ്യം

പ്രസ്തുത ചബചോരഡസ മുചഖന നടെത്തുവചോനുള്ള വദവസയദ്യം ഏരപപടുതമയമട്ടുണസ.

ചകരള  പബമകസ  എന്റെരശപ്രസസസ  പസലക്ഷന്  ആന്റെസ  റമക്രൂടസപമന്റെസ
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ചബചോരഡമപന്റെ  പ്രവരതനതമനസ  ആധചോരമചോയ  ചടങ്ങള്  സരക്കചോര

പരമചശചോധമച്ചുവരുന്നു.

ശസ്പീ  .   എദ്യം  .   എസസ  .   അരുണ് കുമചോര:  സര, ചകരളതമപല പപചോതുചമഖലചോ

സചോപനങ്ങപള  ലചോഭതമചലയ്പക്കതമക്കുന്നതമലുദ്യം  സദ്യംരദ്യംഭകപര

സദ്യംരക്ഷമക്കുന്നതമനുദ്യം  ആവശദമചോയ  എലചോ  സസൗകരദങ്ങളുപമചോരുക്കമ

ചകരളപത വദവസചോയ സസൗഹൃദ സദ്യംസചോനമചോക്കമ മചോറ്റമപയടുക്കുന്നതമല് ഇസൗ

സരക്കചോരുദ്യം വദവസചോയ വകുപ്പുദ്യം വകുപ്പുമനമയദ്യം നടെത്തുന്ന പ്രവരതനങ്ങപള

പ്രചതദകദ്യം അഭമനനമക്കുകയചോണസ.  സദ്യംസചോനതമപന്റെ സചോമ്പതമക സമതമ

പമച്ചപപടുത്തുന്നതമനസ  വദവസചോയങ്ങള്  നല്കുന്ന  സദ്യംഭചോവന  വളപര

വമലപപടതചോണസ.  സദ്യംരദ്യംഭകവരഷദ്യം  ആചരമക്കുന്നതമപന്റെ  ഭചോഗമചോയമ  'ഒരു

ലക്ഷദ്യം സദ്യംരദ്യംഭദ്യം'  എന്ന നൂതന ആശയദ്യം നടെപമലചോക്കുന്നതമനചോയമ  കൂടുതല്

സദ്യംരദ്യംഭകപര  ആകരഷമക്കുവചോന്  സരക്കചോര  സസ്വസ്പീകരമച്ച  നടെപടെമകള്

വമശദമചോക്കചോചമചോ?

ശസ്പീ  .    പമ  .    രചോജസ്പീവസ:   സര,   വദവസചോയ  ചമഖലയമല്  കൂടുതല്

സദ്യംരദ്യംഭങ്ങള്  ആരദ്യംഭമക്കണപമന്ന  കചോഴ്ചപചോടെചോണസ  ഒന്നചോദ്യം  പമണറചോയമ

സരക്കചോര  മുചമ്പചോട്ടുവച്ചതുദ്യം  ഇചപചോഴെപത  സരക്കചോര
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മുചമ്പചോട്ടുപകചോണ്ടുചപചോകുന്നതുദ്യം.  ആ  ആശയദ്യം  കുചറക്കൂടെമ  ശകമപപടുതമ

പ്രചോചയചോഗമകമചോക്കുന്നതമനചോയമ  2022-23  വരഷപത സദ്യംരദ്യംഭകവരഷമചോയമ

സരക്കചോര പ്രഖദചോപമക്കുകയദ്യം പദതമയപടെ ഭചോഗമചോയമ എദ്യം.ബമ.എ/ബമ. പടെകസ

ബമരുദധചോരമകളചോയ  1153  ഇചന്റെണ്സമപന  നമയമമക്കുകയദ്യം  പചയമട്ടുണസ.

പഞചോയതമല്  ഒരചോള്,  മുന്സമപചോലമറ്റമയമല്  രണ്ടുചപര,  ചകചോരപചറഷപന്റെ

ഇരുപതസ  ഡമവമഷനുകള്ക്കചോയമ  ഒരചോള്  എന്നസ്പീ  നമലകളമല്  അവര

ചുമതലകള്  ഏപറ്റടുത്തുകഴെമഞ.  പ്രസ്തുത  വദകമകള്  സദ്യംരദ്യംഭകപര

ചനരമട്ടുചപചോയമ കചോണുകയദ്യം അവരക്കചോവശദമചോയ സഹചോയങ്ങള് നല്കുകയദ്യം

പചയ്യുന്നുണസ.  സദ്യംരദ്യംഭകരക്കസ  പരമശസ്പീലനദ്യം  നല്കുന്നതമപന്റെ  ഭചോഗമചോയമ,

പഞചോയത്തുകളമലുദ്യം  മുന്സമപചോലമറ്റമകളമലുദ്യം  സദ്യംരദ്യംഭക  സദ്യംഗമദ്യം

സദ്യംഘടെമപമച്ചമട്ടുണസ.  എണ്പതമനചോയമരതമലധമകദ്യം   വദകമകള്

സദ്യംരദ്യംഭകരചോകചോന് തചോത്പരദദ്യം പ്രകടെമപമച്ചുപകചോണസ പ്രസ്തുത സദ്യംഗമങ്ങളമല്

പപങടുതമട്ടുണസ.  ഇതുകൂടെചോപത തമങള്, ബുധന് ദമവസങ്ങളമല് എലചോ തചദ്ദേശ

സസ്വയദ്യംഭരണ  സചോപനങ്ങളമലുദ്യം  ഇതമചലയചോയമ  ഒരു  പഹല്പസ  പഡസസ

സദ്യംവമധചോനദ്യം  ആരദ്യംഭമച്ചതമപന്റെ  ഉദ്ഘചോടെനദ്യം  ബഹുമചോനപപട

തചദ്ദേശസസ്വയദ്യംഭരണ വകുപ്പുമനമ കഴെമഞ ദമവസദ്യം പചയ്തുകഴെമഞ. ഇതുമചോയമ
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ബനപപടസ  ബഹുമചോനപപട  മുഖദമനമയപടെ  ചനതൃതസ്വതമല്  എലചോ

വകുപ്പുകപളയദ്യം  ഏചകചോപമപമക്കുന്ന  സദ്യംവമധചോനദ്യം  ഏരപപടുതമയമട്ടുണസ.

ഇന്നപത  ഉതരദ്യം  നല്കുന്നതമനചോയമ  ചശഖരമച്ച  കണക്കുകള്

ചനചോക്കുകയചോപണങമല്  നലരസ്പീതമയമലുള്ള  പ്രതമകരണദ്യം  ഇസൗ  ചമഖലയമല്

ഉണചോയമട്ടുണസ.  37  ബചോങ്കുകള്  ഇതുമചോയമ  സഹകരമക്കുന്നതമനസ

തയചോറചോവകയദ്യം  4% പലമശ നമരക്കമല് സദ്യംരദ്യംഭകരക്കസ വചോയ്പ നല്കചോനുള്ള

തസ്പീരുമചോനദ്യം  പപകപക്കചോള്ളുകയദ്യം  പചയകചോരദദ്യം  സഭപയ അറമയമക്കുകയചോണസ.

ലഭദമചോയ  അവസചോനപത  കണക്കനുസരമച്ചസ  ആദദ  മൂന്നസ

മചോസതമനുള്ളമല്തപന്ന   34303  സദ്യംരദ്യംഭങ്ങള്  രജമസ്റ്റര  പചയമട്ടുണസ.

ഇതമപന  വലമപയചോരു  ചരമതചനടമചോയചോണസ  സരക്കചോര  വമലയമരുത്തുന്നതസ.

ഇതുവപര  രജമസ്റ്റരപചയ  സദ്യംരദ്യംഭങ്ങള്വഴെമ  2235.94  ചകചോടെമ  രൂപയപടെ

നമചക്ഷപവദ്യം  75003  പതചോഴെമലവസരങ്ങളുദ്യം  സൃഷമക്കപപടുപമന്നചോണസ

കണക്കചോക്കുന്നതസ.

ശസ്പീ  .   എദ്യം  .   എസസ  .   അരുണ് കുമചോര:  സര, ചകരളതമപല പപചോതുചമഖലചോ

സചോപനങ്ങപള  മത്സരക്ഷമമചോക്കുന്നതമനസ  സചോപനതമപന്റെ  തലപതസ

അതതസ  ചമഖലയമപല  പ്രഗത്ഭരചോയ  വമദഗ്ദ്ധപര  നമയമമചക്കണതസ
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അതദനചോചപക്ഷമതമചോണസ.  ഇതമനചോയമ  സരക്കചോര  സസ്വസ്പീകരമച്ച  നടെപടെമകള്

വമശദസ്പീകരമക്കുചമചോ?

ശസ്പീ  .    പമ  .    രചോജസ്പീവസ:   സര,  പപചോതുചമഖലചോ  സചോപനങ്ങപള  ഒരു

ബദലചോയചോണസ  സരക്കചോര  കചോണുന്നതസ.  സരക്കചോരമപന്റെ  ഫണസ

ഉപചയചോഗമച്ചുമചോതദ്യം  പ്രവരതമക്കുകയദ്യം  നമരനരദ്യം  നഷമുണചോക്കുകയദ്യം

പചയ്യുന്ന  ഒരു  സചോപനദ്യം  എന്നല  ബദല്പകചോണസ   അരത്ഥമചോക്കുന്നതസ,

അങ്ങപനയചോണസ  ഒരു  പപചോതുചമഖലചോ  സചോപനദ്യം  പ്രവരതമക്കുന്നപതങമല്

അതമപന ബദല് എന്നുവമളമക്കചോന് കഴെമയമല.  'ബദല്' ആകണപമങമല് ഒരു

പപചോതുചമഖലചോ  സചോപനദ്യം  മത്സരക്ഷമമചോയമരമക്കണദ്യം,

ലചോഭകരമചോയമരമക്കണദ്യം.  അതരതമല്  സചോപനങ്ങപള

മചോറ്റുന്നതമനചോവശദമചോയ  പ്രചതദക  പദതമയചോണസ  സരക്കചോര

നടെപമലചോക്കുന്നതസ,  പപചോതുചമഖലചോ  സചോപനങ്ങപള  അടെമമുടെമ

പപ്രചോഫഷപണപപലസസ  പചയചോനചോണസ  ശമമച്ചുപകചോണമരമക്കുന്നതസ.

സചോപനങ്ങളുപടെ  മചോചനജമദ്യംഗസ  ഡയറകരമചോപര  നമശ്ചയമക്കുന്നതമനചോയമ

കഴെമഞ  ഗവണ്പമന്റെമപന്റെ  കചോലഘടതമല്  നമചയചോഗമച്ച  പസലക്ഷന്

കമമറ്റമയപടെ  ശമപചോരശയപടെ  അടെമസചോനതമലചോണസ  നമയമനങ്ങള്
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നടെതമയമട്ടുള്ളതസ.  എദ്യം.ഡമ.  മുതല്  തചോപഴെതലദ്യംവപരയള്ള

പമ.എസസ.സമ.ക്കസ വമടെചോത തസമകകളമപല നമയമനങ്ങള് നടെത്തുന്നതമനുള്ള

ചുമതല പുതമയതചോയമ രൂപസ്പീകരമച്ച പപചോതുചമഖലചോ റമക്രൂടസപമന്റെസ ചബചോരഡമനസ

പപകമചോറമയമട്ടുണസ.  അതുപകചോണ്ടുതപന്ന  വളപര  വമദഗ്ദ്ധരചോയ  ആളുകള്

മചോചനജുപമന്റെമപന്റെ  തലപതസ  വരുപമന്നചോണസ  പ്രതസ്പീക്ഷമക്കുന്നതസ.

പപചോതുചമഖലചോ സചോപനങ്ങളുപടെ ഡയറകര ചബചോരഡുകളമല് സസ്വതനമചോയ

ഡയറകരമചോര  ചവണപമന്നസ   കമ്പനമ  നമയമതമല് വദവസ പചയ്യുന്നമല,

ഇസൗ  കചോരദതമല്  ചകന്ദ്ര-സദ്യംസചോന  സരക്കചോരുകളുപടെ  കസ്പീഴെമലുള്ള

പപചോതുചമഖലചോ  സചോപനങ്ങള്ക്കസ  ഇളവകള്  നല്കമയമട്ടുണസ.  അതരദ്യം

ഇളവകള്  നമലവമലുപണങമലുദ്യം  ചബചോരഡുകളമല്  സസ്വതന  ഡയറകരമചോര,

പപ്രചോഫഷണലചോയ  വദകമകള്  എന്നമവര  ഉണചോകണപമന്ന  കചോഴ്ചപചോടെചോണസ

സരക്കചോരമനുള്ളതസ.  നമയമനനടെപടെമകള്ക്കചോയമ  'റമയചോബസ  '   പ്രചതദക

വമജചോപനദ്യം  പുറപപടുവമച്ചമരുന്നു,  നലരസ്പീതമയമലുള്ള  പ്രതമകരണദ്യം

ഇതമനുണചോയമട്ടുണസ.  എലചോ  പപചോതുചമഖലചോ  സചോപനങ്ങളുപടെ  ഗചവണമദ്യംഗസ

ചബചോരഡുകളമലുദ്യം  സമ.എ,  എദ്യം.ബമ.എ.  ചയചോഗദതയള്ളവര,  അതചോതസ

ചമഖലയമപല  സചോചങതമക  വമദഗ്ദ്ധര  എന്നമവപര
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ഉള്പപടുത്തുന്നതമനചോവശദമചോയ നടെപടെമക്രമങ്ങള് അവസചോനഘടതമലചോണസ.

അടെമമുടെമ പപ്രചോഫഷണപപലസസ പചയ ഒരു മചോചനജുപമന്റെമപന പപചോതുചമഖലചോ

സചോപനങ്ങളമല്  പകചോണ്ടുവരുന്നതമല്  ഇസൗ  സരക്കചോര

പ്രതമജചോബദമചോണസ.

ശസ്പീമതമ  പക  .    പക  .    പപശലജ  ടെസ്പീച്ചര:  സര,  സദ്യംരദ്യംഭകപര

ചപ്രചോത്സചോഹമപമക്കചോനചോയമ  അങ്ങസ  ഇവമപടെ  പ്രഖദചോപമച്ച  പദതമകള് ഫലദ്യം

കചോണുന്നുപണന്നചോണസ  മനസമലചോകുന്നതസ.  പചറുതുദ്യം  വലുതുമചോയ  നമരവധമ

സദ്യംരദ്യംഭങ്ങള്  സദ്യംസചോനതസ  ഉണചോയമപക്കചോണമരമക്കുന്നുപവന്നതസ

സചനചോഷപ്രദമചോയ കചോരദമചോണസ. കണ്ണൂര വമമചോനതചോവളതമപന്റെ പരമസരതസ

വമവമധ സദ്യംരദ്യംഭങ്ങള്ക്കചോയമ കഴെമഞ സരക്കചോര അയചോയമരചതചോളദ്യം ഏക്കര

ഭൂമമ  ഏപറ്റടുക്കന്നതചോയമ  പ്രഖദചോപമക്കുകയദ്യം  അചതചോടെനുബനമച്ചസ

വമജചോപനദ്യം  പുറപപടുവമക്കുന്നതമനുള്ള  നടെപടെമക്രമങ്ങളുപടെ  ആദദഘടദ്യം

കഴെമയകയദ്യം  പചയതചോണസ.  എന്നചോല്   അവചശഷമക്കുന്ന  നടെപടെമക്രമങ്ങള്

നസ്പീണ്ടുചപചോകുചമ്പചോള്  സചോധചോരണക്കചോരുദ്യം  ഇടെതരക്കചോരുമചോയ  ഭൂവടെമകള്

വലമയ  പ്രയചോസദ്യം  അനുഭവമചക്കണമവരുന്നുണസ.  അതുപകചോണസ  ഭൂമമ

ഏപറ്റടുക്കല്  നടെപടെമ  തസ്വരമതപപടുത്തുന്നതമനുദ്യം  കഴെമഞ  ബഡ്ജറ്റമല്
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പ്രഖദചോപമച്ചമട്ടുള്ള സയന്സസ പചോരക്കസ നമരമചോണതമപന്റെ പ്രചോരദ്യംഭനടെപടെമകള്

ആരദ്യംഭമക്കുന്നതമനുദ്യം  എതയദ്യം പപപടന്നസ നടെപടെമ സസ്വസ്പീകരമക്കുചമചോ?

ശസ്പീ  .    പമ  .    രചോജസ്പീവസ:   സര,   നമലവമലുള്ള  Land  Acquisition

Rehabilitation  and  Resettlement   (LARR)  Act,  2013  പ്രകചോരദ്യം  ഭൂമമ

ഏപറ്റടുക്കുന്നതമനസ  നമയതമചോയ  വദവസകളുണസ.  ഏപറ്റടുചക്കണ  ഭൂമമ  ഒരു

പസചന്റെചോ ആയമരദ്യം ഏക്കചറചോ ആപണങമലുദ്യം പ്രസ്തുത  വദവസകളുപടെ

അടെമസചോനതമല്  മചോതചമ  ഏപറ്റടുക്കചോന്  സചോധമക്കുകയള.  പ്രസ്തുത

പ്രവൃതമ  പരമചോവധമ  ചവഗതമലചോക്കചോനചോണസ  സരക്കചോര  ശമമക്കുന്നതസ.

ഇതമപന്റെ  ഭചോഗമചോയമ   ആദദദ്യം   ഏപറ്റടുചക്കണ  ഭൂമമ  ഏപതന്നസ  വദവസ

പചയ്യുകയദ്യം  അവ  അടെയചോളപപടുത്തുകയദ്യം  പചചയണതുണസ,  തുടെരന്നസ

പദതമയപടെ സചോമൂഹമകചോഘചോത വമലയമരുതല് പഠനദ്യം നടെത്തുന്നതമനചോയമ

ഒരു സസ്വതന സദ്യംവമധചോനപത ചുമതലപപടുതണദ്യം.  പ്രസ്തുത സദ്യംവമധചോനദ്യം

നല്കുന്ന പഠന റമചപചോരടസ   ജനപ്രതമനമധമകളുദ്യം സചോചങതമക വമദഗദരുദ്യം

ഉള്പപടതുദ്യം,  സസ്പീ  പ്രചോതമനമധദദ്യം  ഉറപമച്ചുപകചോണ്ടുമുള്ള  ഒരു  കമമറ്റമയപടെ

പരമചശചോധനയസ വമചധയമചോക്കുകയദ്യം അവര തയചോറചോക്കുന്ന പദതമ പബമകസ

പഡചോചമയ്ന്  (പപചോതുജനചോഭമപ്രചോയദ്യം  അറമയന്നതമനചോയമ)-ല്
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പകചോടുചക്കണതുദ്യം  അവപര  ചനരമല്  ചകള്ചക്കണതുമചോണസ.  വളപര

പപദരഘദചമറമയ  ഒരു  പ്രക്രമയയചോണസ   LARR  Act,  2013  വമഭചോവനദ്യം

പചയമരമക്കുന്നതസ.  അതരദ്യം  കചോരദങ്ങപളലചോദ്യം  പരമചോവധമ

ചവഗതമപലതമക്കുന്നതമനചോണസ  സരക്കചോര  ശമമക്കുന്നതസ.   ചകരളതമല്

ഭൂമമയപടെ ലഭദത വളപരകുറവചോണസ.  ചകരളതമപന്റെ ഭൂപ്രചദശദ്യം ഇനദയപടെ

1.1%  മചോതമചോപണങമലുദ്യം  ജനസദ്യംഖദ  3  ശതമചോനതമലധമകദ്യംവരുദ്യം.

ഒരുവശതസ CRZ(Cosal Regulation Zone), മറുവശതസ പശ്ചമമഘടതമല്

ഉള്പപടുന്ന  ഭൂപ്രചദശദ്യം,  ഇതമനമടെയമല്  പനല്വയല്  -  നസ്പീരതടെദ്യം

സദ്യംബനമച്ച  നമയനണങ്ങള്  എന്നമവയമുണസ.  ഇസൗ

നമയനണങ്ങളമല്നമപന്നലചോദ്യം  ഒഴെമവചോയമ  ലഭദമചോക്കപപട  ഭൂമമ  പരമചോവധമ

ഉപചയചോഗപപടുതചോനചോണസ സരക്കചോര ശമമക്കുന്നതസ.  കണ്ണൂര, കചോസരചഗചോഡസ

ജമലകളമല്  ഇതരതമല്  ഭൂമമലഭദതയള്ളതമനചോല്  അതസ  പരമചോവധമ

ഉപചയചോഗപപടുതമ വദവസചോയ പചോരക്കുകള് രൂപസ്പീകരമക്കുകപയന്ന കഴെമഞ

സരക്കചോരമപന്റെ  സമസ്പീപനദ്യം  അതമചവഗതമല്  നടെപമലചോക്കചോന്

ശദമക്കുന്നതചോണസ.

ശസ്പീ.  പമ.  വമ.  അന്വര  ചുമതലപപടുതമയതുപ്രകചോരദ്യം  (ശസ്പീ  .    പക  .

ആന്സലന്  ):  യ.ഡമ.എഫസ.-പന്റെ  കചോലതസ  ശവപറമ്പചോക്കമ  മചോറ്റമയ
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വദവസചോയങ്ങള്  അഴെമമതമയപടെയദ്യം  പകടുകചോരദസതയപടെയദ്യം

ഉദചോഹരണമചോയമരുന്നു.  ഒന്നചോദ്യം പമണറചോയമ സരക്കചോരമല്നമന്നസ രണചോദ്യം പമണറചോയമ

സരക്കചോരമചലയസ  എത്തുചമ്പചോള് അങ്ങയപടെ ചനതൃതസ്വതമലുളള വദവസചോയ വകുപസ

വളപര നല നമലയമല് മുചന്നചോട്ടുചപചോകുപന്നചോരു അവസയണസ.  അതമനസ എലചോവമധ

അഭമവചോദദങ്ങളുദ്യം  അരപമക്കുകയചോണസ.  വദവസചോയങ്ങള്  ആരദ്യംഭമക്കുന്നതമനസ

ഭൂമമയമലചോത  വലമപയചോരു  പ്രശ്നദ്യം  ചനരമടുകയചോണസ.  അധമകമചോയമ  ഭൂമമയള്ള

നമരവധമ പപചോതുചമഖലചോ  സചോപനങ്ങളുണസ. അതരദ്യം ഭൂമമകള് പുതമയ സദ്യംരദ്യംഭദ്യം

തുടെങ്ങുന്നതമനസ വമട്ടു പകചോടുക്കചോന് കഴെമയചമചോ?

 (ശസ്പീ  .   പമ  .   രചോജസ്പീവസ): സര, ഇസൗ സഭ വദവസചോയ സദ്യംരദ്യംഭങ്ങള്ക്കസ നല്കുന്ന

തചോല്പരദതമല്  വകുപമചനപറ  സചനചോഷമുണസ.  നമ്മുപടെ  നചോടെസ  പപചോതുപവ

കചോണമച്ചുവരുന്ന  ഇസൗ  തചോല്പരദദ്യം  എലചോ  സമസ്പീപനതമലുദ്യംവരുന്ന  മചോറ്റതമപന്റെ

പ്രതമഫലനമചോയചോണസ  സരക്കചോര  കചോണുന്നതസ.  ഇവമപടെ  ബഹുമചോനദനചോയ  അദ്യംഗദ്യം

ചചചോദമച്ച ചചചോദദദ്യം വളപര പ്രസക സതമചോണസ....... 

മമ  .    സസ്പീക്കര  : ബഹുമചോനപപട  വകുപ്പുമനമ   ഉതരദ്യം  കുറച്ചുകൂടെമ

ചുരുക്കമപറഞചോന് മറ്റസ അദ്യംഗങ്ങള്ക്കുകൂടെമ അവസരദ്യം പകചോടുക്കചോദ്യം. 

ശസ്പീ  .   പമ  .   രചോജസ്പീവസ: സര, നമ്മുപടെ  പപചോതുചചമഖല  സചോപനങ്ങളമല്

ദശകങ്ങളചോയമ   ഉപചയചോഗമക്കചോപത  കമടെക്കുന്ന  ഭൂമമയപണന്നസ  ബഹുമചോനദരചോയ
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പല  അദ്യംഗങ്ങളുദ്യം  ഇസൗ  സഭയമല്  ഉന്നയമച്ചമട്ടുണസ.  ജമലകളമല്  നടെതമയ

ആശയവമനമമയങ്ങളമലുദ്യം  ആ  പ്രശ്നദ്യം  ഉന്നയമച്ചമട്ടുണസ.  അപതലചോദ്യം

കണക്കമപലടുത്തുപകചോണചോണസ കമന്ഫ്രചയചോടെസ പഠനദ്യം നടെതചോന് ആവശദപപടതസ.

കമന്ഫ്ര  എലചോ  പപചോതുചമഖല  സചോപനങ്ങളമലുദ്യം  പഠനദ്യം  നടെതമ   റമചപചോരടസ

തയചോറചോക്കമയമട്ടുണസ.    ബഹുമചോനപപട  ധനകചോരദ  വകുപ്പുമനമ  കഴെമഞ

ബഡ്ജറ്റമല്  ഇതുമചോയമ  ബനപപടസ  245 ചകചോടെമ  രൂപയപടെ  പദതമ

പ്രഖദചോപമച്ചമട്ടുണസ.  കമന്ഫ്രയപടെ ഇചപചോഴെപത റമചപചോരടസ  പ്രകചോരദ്യം ഏകചദശദ്യം

361.42  ഏക്കര  അധമക  ഭൂമമ   വദവസചോയ  സദ്യംരദ്യംഭങ്ങള്

ആരദ്യംഭമക്കുന്നതമനുചവണമ  ഉപചയചോഗമക്കചോന്  കഴെമയപമന്നസ  കപണതമയമട്ടുണസ.

ഇതമല്  ഒന്പതസ  സചോപനങ്ങളമല്നമന്നുള്ള  40  ഏക്കര  അധമക  ഭൂമമയമല്

വദവസചോയ  സദ്യംരദ്യംഭങ്ങള്  ആരദ്യംഭമക്കുന്നതമനുളള  പദതമ  തയചോറചോക്കചോന്

ആദദഘടമചോയമ കമന്ഫ്രപയ ചുമതലപപടുതമട്ടുപണന്ന കചോരദദ്യം അറമയമക്കുന്നു. 

ശസ്പീ  .   പമ  .   പമ  .   സുചമചോദസ: സര, പപചോതുചമഖല സചോപനങ്ങളുപടെ പ്രവരതനദ്യം

ശചോകസ്പീകരമക്കുന്നതുവഴെമയദ്യം  സദ്യംരദ്യംഭകതസ്വദ്യം  ചപ്രചോത്സചോഹമപമക്കുന്ന  പദതമകള്

വഴെമയദ്യം  പപചോതുവമല്  സദ്യംസചോനപത  വദചോവസചോയമക  അനരസ്പീക്ഷദ്യം

പമച്ചപപടമട്ടുണസ.  ബഹുമചോനപപട  വദവസചോയ  വകുപ്പുമനമ  ഓചരചോ  ജമലകളമലുദ്യം

വദവസചോയമകളുപടെയദ്യം  സദ്യംരദ്യംഭകരുപടെയദ്യം  ചയചോഗദ്യം  വമളമച്ചസ  ചചരക്കുന്ന
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സചോഹചരദദ്യം കഴെമഞ  ഒരു  വരഷക്കചോലതമനമടെമയമലുണചോയമ.  ഇപതലചോദ്യം

പപചോതുവമല് സദ്യംസചോനതമപന്റെ ഇസൗസസ ഓഫസ ഡൂയമദ്യംഗസ റചോങമദ്യംഗസ ഉയരതചോന്

സഹചോയമച്ചമട്ടുചണചോ? 

ശസ്പീ  .    പമ  .    രചോജസ്പീവസ:  സര,  ഇസൗ  രണസ  ചമഖലയമലുദ്യം  അതചോയതസ

പപചോതുചമഖലയമലുദ്യം  സസ്വകചോരദ  ചമഖലയമലുദ്യം  അനുകൂലമചോയ

അനരസ്പീക്ഷമുണചോപയന്നസ സൂചമപമക്കുകയണചോയമ. പപചോതുചമഖല സചോപനങ്ങളുപടെ

കചോരദദ്യം എടുക്കുകയചോപണങമല്,  ചനരപത ഇരുപതമ ഒന്നചോണസ പറഞപതങമല്

ഇചപചോഴെപത കണക്കനുസരമച്ചസ ചകരളതമല് വദവസചോയ വകുപമപന്റെ കസ്പീഴെമലുളള

ഇരുപതമയചോറസ പപചോതുചമഖല സചോപനങ്ങള് ലചോഭതമലചോണസ നമല്ക്കുന്നപതന്ന

കചോരദദ്യം ഞചോന് സഭപയ അറമയമക്കുന്നു.    ഇസൗസസ ഓഫസ ഡൂയമദ്യംഗസ ബമസമനസസ

റചോങമദ്യംഗമപന  സദ്യംബനമച്ചചോണസ  ബഹുമചോനപപട  അദ്യംഗദ്യം  ഇവമപടെ  ചചചോദമച്ചതസ.

രചോജദതസ  മചോതമല  ചലചോകതചോപക  പപചോതുപവയണചോയ  പ്രചചോരണദ്യം  ചകരളദ്യം

വളപര  പുറകമല്  നമല്ക്കുന്നു,  അതചോയതസ  റചോങമദ്യംഗമല്  28-ചലയസ

ചപചോയമപയന്നുളളതചോണസ.  എന്നചോല്  ഇസൗ ആഴ്ച  ബഹുമചോനപപട  ചകന്ദ്രധനകചോരദ

വകുപ്പുമനമയദ്യം വദവസചോയ വകുപ്പുമനമയദ്യംകൂടെമ പ്രഖദചോപമച്ച പുതമയ  റചോങമദ്യംഗസ

അനുസരമച്ചുപകചോണസ  ചകരളദ്യം  75.49  ശതമചോനദ്യം  ചസചോചറചോടുകൂടെമ  15-ാചോമപത

സചോനചതയസ  ഉയരന്നുപയന്ന  കചോരദദ്യം  സഭപയ  അറമയമക്കുകയചോണസ.
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ഇതരതമല്  നല  രസ്പീതമയമല്  മുചന്നറചോന്  നമുക്കസ  കഴെമഞമട്ടുണസ.

അചതചോപടെചോപദ്യംതപന്ന  2022  പഫബ്രുവരമ  മചോസദ്യംമുതല്  സദ്യംരദ്യംഭകരമല്നമന്നസ

ഫസ്പീഡസ  ബചോക്കമപന മചോതദ്യം  ആധചോരമചോക്കമപക്കചോണചോണസ  റചോങസ  നമശ്ചയമക്കുന്നതസ.

പരമഷചോരങ്ങള് അടെമസചോനപപടുതമയമടചോപണങമല് നമള് ഏഴെചോദ്യം റചോങമലചോണസ.

ഫസ്പീഡസ  ബചോക്കമപന്റെ  അടെമസചോനതമലചോണസ  കഴെമഞ  വരഷദ്യം  28-ാ

റചോങമലചോയമരുന്നതസ  ഇതവണ  15-ാറചോങമചലയസ  എതമയതസ.   ഇതസ

സദ്യംരദ്യംഭകരക്കമടെയമയദ്യം   ആത്മവമശസ്വചോസദ്യം  സൃഷമക്കപപടമട്ടുണസ.  അതസ

ശകമപപടുത്തുന്നതമനചോയമ  നമള്  എലചോചപരുദ്യം  ഒറ്റപക്കടചോയമ  ഒരു  സമസ്പീപനദ്യം

സസ്വസ്പീകരമച്ചു മുചന്നചോട്ടുചപചോചകണതുണസ എന്നചോണസ  എനമക്കസ സൂചമപമക്കചോനുളളതസ. 

ശസ്പീ  .    തമരുവഞ്ചൂര  രചോധചോകൃഷ്ണന്:  സര,  പപചോതുചമഖല  സചോപനങ്ങളമല്

ചകരളതമല് ഏറ്റവദ്യം എണ്ണപപപടചോരു സചോപനമചോണസ  ടചോവന്കൂര സമപമന്റെസസസ.

ഒരുകചോലതസ  പപവറ്റസ  സമമന്റെമപന്റെ  കചോരദതമല്   ചമചോചണചോചപചോളമ

നമലനമന്നമരുന്നു.  ഇന്നസ അതമപന്റെ അവസ വളപര ചശചോചനസ്പീയമചോപണന്നുളളതസ

അചങ്ങയസ വളപര കൃതദമചോയമടറമയചോദ്യം.  അതമപന പുനരുദരമക്കചോന് എപനങമലുദ്യം

നടെപടെമ എടുക്കുചമചോ?

 ശസ്പീ  .    പമ  .    രചോജസ്പീവസ:  സര,  അങ്ങസ  എചപചോഴദ്യം  ഉന്നയമക്കുപന്നചോരു

പ്രശ്നമചോണമതസ.  പല  ചയചോഗങ്ങളമലുദ്യം  അങ്ങസ  ചനരമടസ  ഉന്നയമച്ചമട്ടുമുണസ.  അങ്ങസ
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പറഞകചോരദദ്യം  ശരമയചോണസ.  ടചോവന്കൂര  സമപമന്റെസസസ  ഒരുകചോലതസ  ഏറ്റവദ്യം

പ്രധചോനപപട  വദവസചോയശചോലകളമല്  ഒന്നചോയമരുന്നു.  പപവറ്റസ  സമപമന്റെമപന്റെ

കചോരദതമല് ഒരു കുതകചോവകചോശദ്യം നമലനമന്നമരുന്നു എന്നുതപന്നപറയചോദ്യം.  മുമ്പസ

ചവമ്പനചോടെസ കചോയലമല്നമന്നസ കക്ക ഉപചയചോഗമക്കചോന്  കഴെമയമചോയമരുന്നു. പമന്നസ്പീടെസ

നമയനണദ്യം  വന്നതചോണസ  പപചോതുപവ  ആ  സചോപനപത

പ്രതമസദമയമലചോക്കമയമട്ടുളളതസ.  ഇചപചോള്  പ്രതമസനമയമല്നമല്ക്കുന്ന

പപചോതുചമഖല   സചോപനങ്ങപള   കചോറ്റഗപപറസസ  പചയതമല്  ടചോവന്കൂര

സമപമന്റെസസുദ്യം  ഉള്പപടുന്നുണസ.  സമമന്റെസ  നമുക്കസ  പപചോതുപവ  വമപണമയമല്

ആവശദമുണസ.  മലബചോര സമപമന്റെസസമപന്റെ ഒരു സബ്സമഡമയറമ  ആക്കമമചോറ്റചോന്

കഴെമയചമചോപയന്ന  പരമചശചോധന  നടെതമ  വരമകയചോണസ.  അതസ

അനുകൂലമചോപണങമല്  നമുക്കസ  ഒന്നമച്ചസ  ചരച്ചപചയ്തുപകചോണസ  ആ  തസ്പീരുമചോനദ്യം

നടെപമലചോക്കചോന് ശമമക്കചോദ്യം.

ശസ്പീ  .    ഇ  .    ടെമ  .    ശടെസണ്  മചോസ്റ്റര:  സര,  വളപര  മമകച്ച  രസ്പീതമയമല്

പ്രവരതമക്കുന്ന നമരവധമ പപചോതുചമഖല സചോപനങ്ങള് പുതമയതചോയമ നമ്മുപടെ

സദ്യംസചോനതസ  ഉയരന്നുവരുന്നുണസ.  എന്നചോല്  ഇക്കചോരദങ്ങള്  പപചോതുജനങ്ങപള

ഒന്നസ ചബചോധദപപടുതചോനുദ്യം  പ്രചതദകമച്ചസ യവചോക്കപള ഇസൗ സദ്യംരദ്യംഭങ്ങപളക്കുറമച്ചസ

പരമചയപപടുതചോനുമുളള  എപനലചോദ്യം  കചോരദങ്ങള്  പുതമയ
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കചോലഘടതമനുനസരമച്ചസ  നമ്മുപടെ  സരക്കചോര  പചയ്യുന്നുപണന്നസ

വമശദസ്പീകരമക്കചോചമചോ? 

ശസ്പീ  .    പമ  .    രചോജസ്പീവസ:  സര,  ബഹുമചോനപപട  അദ്യംഗദ്യം  ചചചോദമച്ചതസ  വളപര

ഗസൗരവമുളള  കചോരദമചോണസ.  ഇങ്ങപനയളള  ചനടങ്ങള്  ഒരു  പപചോതു  ചബചോധമചോയമ

വമകസമപമക്കുന്നതമനസ  പരമമമതമകളുണസ.   അതസ  കഴെമഞ  ദമവസദ്യം  ഞചോന്

മചോധദമങ്ങചളചോടെസ  അഭദരത്ഥമക്കുകയണചോയമ.  ഇചപചോള്  ഏഷദയമപല  ഏറ്റവദ്യം

മമകച്ച  സ്റ്റരടസ  അപസ  സദ്യംവമധചോനമുളള  പ്രചദശമചോയമ  ചകരളപതയചോണസ

പതരപഞടുതതസ.  സ്റ്റരടസ  അപസ-പന്റെ  കചോരദതമല്  തുടെരച്ചയചോയ  ചനടങ്ങള്

പപകവരമക്കുന്നു,  ചദശസ്പീയതലതമല്  നമള്  തുടെരച്ചയചോയമ  മൂന്നുവരഷദ്യം

ചടെചോപറചോയമ  വരുന്നുണസ.  അചതചോപടെചോപദ്യംതപന്ന  ഇനദയമല്  ഏറ്റവദ്യം  കൂടുതല്

പതചോഴെമല്  നല്കമയതമല്  കഴെമഞ  നചോലസ  മചോസപത  കണപക്കടുതചോല്

naukri.com  എന്ന ചലചോകപ്രശസമചോയ  പവബസ  ചപചോരടല്  പകചോച്ചമപയയചോണസ

ഒന്നചോദ്യംസചോനതസ പതരപഞടുക്കപപടതസ. നമള് റചോങമദ്യംഗമല്  മുമ്പമചലക്കസ വന്ന

ഒരു  അനരസ്പീക്ഷമുണസ.  അതമല്  വദവസചോയ  സമൂഹപമലചോദ്യം

പമന്തുണയന്നുപണങമലുദ്യം  പപചോതുപവ  സമൂഹതമപലതമക്കചോന്  സരക്കചോര

ശമമക്കുന്നുണസ.  അതമല്   നമ്മുപടെ  മചോധദമങ്ങളുപടെ  പമന്തുണയണചോകണപമന്നസ

ഞചോന് അവചരചോടെസ അഭദരത്ഥമച്ചമട്ടുണസ. കൂടുതല് പ്രചചോരചവളകള് യവചോക്കളമചലയദ്യം
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വമദദചോരത്ഥമകളമചലയദ്യം എതമക്കചോനുദ്യം സ്കൂളുകളമലുദ്യം ചകചോചളജുകളമലുദ്യം  ക്ലബുകള്

പകചോണ്ടുവരചോനുദ്യം  ഞങ്ങള്  ശമമക്കുന്നുണസ.  സദ്യംരദ്യംഭകരുപടെ  കൂടചോയ്മകള്  എലചോ

ജമലകളമലുദ്യം  സദ്യംഘടെമപമക്കചോന്  ശമമക്കുന്നുണസ.  മസ്പീറ്റസ  ദ  ഇന്പവസ്റ്റര

പരമപചോടെമയമല്  ഇന്പവസ്റ്റരക്കചോവശദമചോയ  സസൗകരദങ്ങപളചോരുക്കുന്നുണസ.  അതസ

കുപറക്കൂടെമ ശകമപപടുതചോനചോയമ ശമമക്കുന്നതചോയമരമക്കുദ്യം. 

ശസ്പീ  .    അനൂപസ  ചജക്കബസ:  സര, ടചക്കചോ  ചകബമള്  കമ്പനമ  വലമപയചോരു

പ്രതമസനമ  ചനരമട്ടുപകചോണമരമക്കുകയചോണസ.  മചോചനജസ പമന്റെമപന്റെ  അഴെമമതമയദ്യം

പകടുകചോരദസതയമചോണസ  കചോരണപമന്നസ  സദ്യംയക ചടഡസ  യൂണമയന് അചങ്ങയസ

പരചോതമ  നല്കമയമട്ടുണസ.  വരക്കസ  ഓരഡര  ലഭമക്കുന്നുപണങമലുദ്യം  അസദ്യംസ്കൃത

വസ്തുക്കള്ചപചോലുദ്യം  വചോങ്ങചോന്  കഴെമയചോത  സമതമയമചലയസ  കമ്പനമ

മചോറ്റപപടമരമക്കുകയചോണസ.  അതമനകതസ  പക.എസസ.ഇ.ബമ.എല്.-ല്നമന്നുള്ള

കുടെമശമക  പമരമപച്ചടുക്കചോന്  കഴെമയന്നമല,  ജസ്പീവനക്കചോരുപടെ  ശമ്പളദ്യം  പപവകുന്നു,

ഒപദ്യംതപന്ന  കഴെമഞവരഷദ്യം  ആദദമചോയമ  ഓണ  അഡസ്വചോന്സസ

മുടെങ്ങമയമരമക്കുകയചോണസ.  പ്രചതദകമച്ചസ എറണചോകുളദ്യം ചകന്ദ്രസ്പീകരമച്ചുളള ഇരുമ്പനദ്യം

യൂണമറ്റസ വലമപയചോരു പ്രതമസനമ ഇതമപന്റെ ഭചോഗമചോയമ അഭമമുഖസ്പീകരമക്കുകയചോണസ.

ഇതസ  സരക്കചോരമപന്റെ  ശദയമല്പപടമട്ടുചണചോ;  ഇതസ  പരമഹരമക്കചോന്  എനസ

നടെപടെമയചോണസ സസ്വസ്പീകരമച്ചമരമക്കുന്നതസ?
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ശസ്പീ  .    പമ  .    രചോജസ്പീവസ:  സര,  ചനരപത  ടചോവന്കൂര  സമപമന്റെസസമപനക്കുറമച്ചസ

പറഞതുചപചോപല  പറഡസ  കചോറ്റഗറമയമല്പപടുന്ന  പപചോതുചമഖല

സചോപനങ്ങളമപലചോന്നചോണസ  ടചക്കചോ  ചകബമള്.  പപചോതുപവ  അവമപടെപയചോരു  ഒരു

അഴെമച്ചുപണമ  ചവണപമന്നചോണസ  സരക്കചോര  കചോണുന്നതസ.  അവരുപടെ  ഉല്പന്നങ്ങള്

പക.എസസ.ഇ.ബമ.യചോണസ  വചോങ്ങുന്നതസ.  അതമപന്റെ  വമല്പന  സരക്കചോര

ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു.  അവരക്കചോവശദമചോയ  ഫണസ  അചങ്ങചോടസ  നല്കുന്നു.  എന്നചോല്

ഇതരതമലുളള  പമന്തുണപയചോന്നുദ്യം  ലഭമക്കചോത  എദ്യം.എസസ.എദ്യം.ഇ.കളുമചോയമ

ചകചോമ്പമചറ്ററ്റസ  പചയചോന്ചപചോലുദ്യം  കഴെമയന്നമല.  അങ്ങപന  തുടെരചോന്  കഴെമയമപലന്ന

നമലപചോടെസ  ആ കമ്പനമപയ അറമയമച്ചമട്ടുണസ.  ഒരമക്കലുദ്യം പചയചോത,  അപലങമല്

ഇതമനുമുമ്പസ  അപൂരവ്വമചോയമമചോതദ്യം  പചയമട്ടുളള  രസ്പീതമയമലുദ്യം  ടചക്കചോ  ചകബമളമനസ

സഹചോയദ്യം  നലമയമട്ടുണസ.  മപറ്റചോരു  പപചോതുചമഖല  സചോപനതമല്നമന്നസ

അടെമയനരചോവശദതമനസ  വചോയ്പപയന്ന  രൂപതമല്  പ്രചതദകമചോയമ  ഫണസ

അനുവദമക്കചോന്ചപചോലുദ്യം  ഇസൗ  സരക്കചോര  ശമമച്ചമട്ടുണസ.  ഈ  സചോപനപത

സരക്കചോര  പരമചോവധമ  പമന്തുണയന്നുണസ.  എന്നചോല്  പതചോഴെമലചോളമകള്  മുതല്

മചോചനജസ പമന്റുവപര  ഇന്നപത  രസ്പീതമയമല്  തുടെരചോന്  കഴെമയമലചോപയന്നുളള

ധചോരണയമചലക്കസ എതണദ്യം. അതമനസ പ്രചതദകമചോയമ റമയചോബമചനചോടെസ ടചക്കചോപയ
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സദ്യംബനമച്ചസ പഠമപച്ചചോരു റമചപചോരടസ നല്കചോനചോയമ ആവശദപപടമട്ടുണസ.  ഇവമപടെ

മചോസ്റ്റരപചോന് നടെപമലചോക്കുന്നതമലുദ്യം ഇസൗ ജചോഗതയണചോയമരമക്കുദ്യം. 

ശസ്പീ  .    വമ  .    പക  .    പ്രശചോനസ:  സര,  നമലവമല്  ലചോഭതമല്

പ്രവരതമച്ചുവരുപന്നചോരു  പപചോതുചമഖല  സചോപനമചോണസ  തമരുവനനപുരപത

ടചോവന്കൂര  പപടെറ്റചോനമയദ്യം  പപ്രചോഡകസ  ലമമമറ്റഡസ.  അവമടെപത  പ്രധചോനപപട

അസദ്യംസ്കൃതവസ്തു  ഇല്മശനറ്റചോണസ.  ഇല്മശനറ്റസ   ഖനന  ചമഖലയമചലയസ

സസ്വകചോരദ  കുതകകള്  കടെന്നുവരചോനുള്ള  ഒരു  സരക്കുലര  ചകന്ദ്രസരക്കചോര

ഇറക്കമയമരമക്കുന്നു.  ഇക്കചോരദദ്യം  അങ്ങയപടെ  ശദയമല്പപടമട്ടുചണചോ;  ഇസൗ

സചോപനങ്ങപള  സദ്യംരക്ഷമക്കചോനുളള  എപനലചോദ്യം  നടെപടെമകളചോണസ

സസ്വസ്പീകരമച്ചമരമക്കുന്നതസ?    

ശസ്പീ  .    പമ  .    രചോജസ്പീവസ  : സര,  ബഹുമചോനദനചോയ അദ്യംഗദ്യം ചചചോദമച്ചതസ അതസ്പീവ

ഗസൗരവമചോപയചോരു  സദ്യംഗതമയചോണസ.  ചകന്ദ്ര  ഗവണ്പമന്റെസ  എലചോ  ചമഖലകളുദ്യം

സസ്വകചോരദവത്ക്കരമക്കുകപയന്ന സമസ്പീപനമചോണസ സസ്വസ്പീകരമച്ചുപകചോണമരമക്കുന്നതസ.

അതമപന്റെ  ഭചോഗമചോയമ  വളപര  തനപ്രചോധചോനദമുള്ള  ചമഖലയകത്തുചപചോലുദ്യം

സസ്വകചോരദമൂലധനശകമകപള  അനുവദമക്കുകയചോണസ.  ഇല്മശനറ്റസ  ചപചോലുള്ള

ധചോതുക്കള് എന്ടമ അനുസരമച്ചസ ഭരണഘടെനചോപരമചോയമ സദ്യംസചോന ലമസ്റ്റമല്

ഉള്പപടുന്നതചോണസ.  അവയപടെ ഉടെമസചോവകചോശദ്യം സദ്യംസചോനതമനുള്ളതചോണസ.
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എന്നചോല്   സദ്യംസചോനതമനസ  ഭരണഘടെനചോപരമചോയമ  ഉടെമസചോവകചോശമുള്ള

ധചോതുക്കളുപടെ  കചോരദതമലുദ്യം  ചകന്ദ്രഗവണ്പമന്റെമനസ  തസ്പീരുമചോനപമടുക്കചോന്

കഴെമയന്ന  രൂപതമലുള്ള  മചോറ്റങ്ങളചോണസ  ഇചപചോള്   പ്രഖദചോപമച്ചമട്ടുള്ളതസ.

ഭരണഘടെന  അങ്ങപന  നമലനമല്ക്കുചമ്പചോള്തപന്ന  അതമനകത്തുള്ള

കചോരദങ്ങളമല്നമന്നസ  കടെകവമരുദമചോയ  പ്രചയചോഗതമനചോണസ  ഇന്നസ

ചകന്ദ്രഗവണ്പമന്റെസ  ചനതൃതസ്വദ്യം  നല്കമപക്കചോണമരമക്കുന്നതസ.  ഭരണഘടെനപയ

നമലനമരതമപക്കചോണ്ടുതപന്ന  ഭരണഘടെനപയ  ഇലചോതചോക്കചോന്  കഴെമയപമന്നസ

ചനരപത  ചഡചോ.  ബമ.  ആര.  അദ്യംചബദ്ക്കര  നല്കമയ  മുന്നറമയമപമപന്റെ

പ്രചയചോഗതമനചോണസ ഇചപചോള് ചകന്ദ്ര ഗവണ്പമന്റെസ ചനതൃതസ്വദ്യം നല്കുന്നതസ. ആ

സമസ്പീപനദ്യം ഭരണഘടെനചോവമരുദമചോപണന്നസ  സദ്യംസചോന സരക്കചോര ചരഖചോമൂലദ്യം

അറമയമച്ചമട്ടുണസ.  അചതചോപടെചോപദ്യം  സദ്യംസചോനതമപന്റെ  പപചോതുചമഖല

സചോപനങ്ങള്ക്കസ  അസദ്യംസ്കൃതവസ്തു  ലഭമക്കചോത  സചോഹചരദമുണചോകുദ്യം.

തസ്പീരചദശതസ  സന്തുലനചോവസ  പരമപചോലമച്ചുപകചോണചോണസ   നമള്  ഖനനദ്യം

നടെത്തുന്നപതങമല്  സസ്വകചോരദകുതകകള്  കടെന്നുവരുന്നചതചോടുകൂടെമ  അതരദ്യം

കചോരദങ്ങപളലചോദ്യം ഇലചോതചോകുകയദ്യം തസ്പീരചദശതമനസ ആഘചോതദ്യം സൃഷമക്കുകയദ്യം

പചയ്യുദ്യം.  പചോരമസമതമകചോഘചോതദ്യം,   രചോജദതമപന്റെ  പ്രതമചരചോധതമനുള്ള
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ഗസൗരവമചോയ  പ്രശ്നങ്ങള്,  ഭരണഘടെനയപടെ  കടെകവമരുദമചോയ  നടെപടെമകള്

എന്നസ്പീ  കചോരദങ്ങള് ചൂണമക്കചോടമ സദ്യംസചോന സരക്കചോര കതസ നല്കമയമട്ടുണസ.

ബഹുമചോനദനചോയ മുഖദമനമ  കഴെമഞ ദമവസദ്യം ഇതസ സദ്യംബനമച്ചസ ചയചോഗദ്യം

ചചരന്നമട്ടുണസ.  നമയമപരമചോയ  മറ്റുകചോരദങ്ങള്കൂടെമ  പരമചശചോധമച്ചുപകചോണസ

മുഖദമനമതപന്ന  ഈ  വമഷയദ്യം  ചകന്ദ്രതമപന്റെ  ശദയമല്പപടുതചോനുദ്യം

തസ്പീരുമചോനമച്ചമട്ടുണസ. 

ശസ്പീ  .    പമ  .    സമ  .    വമഷ്ണുനചോഥസ:  സര,  ചകരളതമല്  മമകച്ച  നമലയമല്

മുചന്നചോട്ടുപകചോണ്ടുചപചോകചോന് സചോദദതയള്ളതുദ്യം ആ നമലയമല് ചപചോകുന്നതുമചോയ

ഒരു പപചോതുചമഖലചോസചോപനമചോണസ കുണറയമപല  KEL (Kerala Electrical

and  Engineering  private  Limited).  ഇതമല്  രണസ  കചോരദങ്ങളചോണുള്ളതസ.

ഒന്നസ,  അവമടെപത  വമരമമച്ച  പതചോഴെമലചോളമകളുപടെ  ഗചോറ്റുവമറ്റമ  കുടെമശമക

പപന്ഡമദ്യംഗമല് നമല്ക്കുകയചോണസ.  രണചോമചതതസ,  ടചോക്ഷന് ചമചോചടചോറമപന്റെയദ്യം

ആള്ടരചനറ്ററമപന്റെയദ്യം  പുതമയ  പചോന്റെസ  ഏതചോണസ  75%  പൂരതമയചോയമ

നമല്ക്കുകയചോണസ.  എന്നചോല്  സചോമ്പതമക  പ്രതമസനമ  കചോരണദ്യം  ഇചപചോള്

ഈ പചോന്റെമപന്റെ നമരമചോണദ്യം മനഗതമയമചലചോ പചറുതചോയമ നമലച്ച നമലയമചലചോ

നമല്ക്കുകയചോണസ.   പുതമയ  പചോന്റെമപന്റെ  നമരമചോണദ്യം  എതയദ്യം  ചവഗദ്യം
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പൂരതമയചോക്കചോന് ആവശദമചോയ നടെപടെമകളുദ്യം നമരചദ്ദേശങ്ങളുദ്യം നല്കുചമചോ?

ശസ്പീ  .   പമ  .   രചോജസ്പീവസ  : സര, ബഹുമചോനദനചോയ അദ്യംഗദ്യം വമഷ്ണുനചോഥസ ചനരപത

നമചവദനതമലൂപടെയദ്യം അലചോപതയദ്യം ഈ പ്രശ്നദ്യം ശദയമല്പപടുതമയമട്ടുണസ.

KEL നല രസ്പീതമയമല് പകചോണ്ടുചപചോകചോന് കഴെമയന്ന സചോപനമചോണസ. എന്നചോല്

ചനരപത  പറഞതുചപചോപല  ചമല  പ്രതമസനമകള്  അതമപന

അഭമമുഖസ്പീകരമക്കുന്നുണസ.  ഇചപചോള് EML (Electricals Machines Limited)-

കൂടെമ  കചോസരചഗചോഡസ  ആരദ്യംഭമച്ചമട്ടുണസ.  ഇവ

ശകമപപടുതമപകചോണ്ടുചപചോകചോനുള്ള  കചോഴ്ചപചോടെചോപണടുതമട്ടുള്ളതസ.  അങ്ങസ

സൂചമപമച്ചതുചപചോപല   സമയബനമതമചോയമ  അതസ

പൂരതസ്പീകരമക്കചോനചോവശദമചോയ  ഇടെപപടെലുകള്കൂടെമ  സരക്കചോര

നടെത്തുന്നതചോയമരമക്കുദ്യം. 

ശസ്പീ  .    എ  .    പ്രഭചോകരന്: സര, സദ്യംസചോനതമപന്റെ അഭമമചോനസചോപനമചോയ

മലബചോര  സമപമന്റെസസമല്  കുറച്ചുകചോലമചോയമ  മചോചനജമദ്യംഗസ  ഡയറകറമല.  അതസ

വലചോത  ഗുരുതരമചോയ  പ്രശ്നങ്ങളുണചോക്കുന്നുണസ.  അതുപകചോണസ  പുതമയ

മചോചനജമദ്യംഗസ  ഡയറകപറ  നമയമമക്കചോനുദ്യം  അചതചോപടെചോപദ്യം  ഒഴെമഞകമടെക്കുന്ന

തസമകകള് നമകതചോനുമുള്ള നടെപടെമകള് സസ്വസ്പീകരമക്കുചമചോ?
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ശസ്പീ  .    പമ  .    രചോജസ്പീവസ  : സര,   ഈ  സരക്കചോര  വന്നതമനുചശഷപമടുത

സമസ്പീപനദ്യം,  പപചോതുചമഖലചോസചോപനങ്ങളമല്  റമക്രൂടസപമന്റെസ  ചബചോരഡസ

വന്നതമനുചശഷദ്യം  നമയമനദ്യം  നടെതമയചോല്  മതമപയന്നുള്ളതചോണസ.

പലതരതമലുള്ള  ആചക്ഷപങ്ങള്  വമവമധ  ചമഖലകളമല്നമന്നുദ്യം

ഉയരന്നുവന്നതുപകചോണചോണസ അങ്ങപനപയചോരു തസ്പീരുമചോനപമടുതതസ.  എന്നചോല്

ചനരപത  ചനചോടമഫമചക്കഷന്  വന്നസ  പടെസ്റ്റസ  നടെതമയമട്ടുള്ള

ചപചോസ്റ്റുകളചോപണങമല്  അതമനകതസ  നമയമനദ്യം  നടെതചോനചോണസ

തസ്പീരുമചോനമച്ചമരുന്നതസ.  ഇവമപടെയദ്യം  ചനരപത  കണതുചപചോപല  ഒഴെമവകളുണസ.

പപചോതുചമഖലചോ  സചോപനങ്ങളമചലക്കുള്ള  റമക്രൂടസപമന്റെസ  ഒചോരഡമനന്സസ

വന്നമട്ടുണസ.  റമക്രൂടസപമന്റെസ  ചബചോരഡസ  അധമകദ്യം  ശവകചോപത  രൂപസ്പീകരമക്കുദ്യം.

ചടങ്ങള് ഈ  മചോസദ്യം ശഫനശലസസ  പചയചോന് കഴെമയദ്യം.  അതമചവഗതമല്

ആ നമയമനദ്യം നടെതചോന് കഴെമയപമന്നചോണസ കണക്കചോക്കുന്നതസ. 

ശസ്പീ  .    യ  .    എ  .    ലതസ്പീഫസ:  സര,  മലപ്പുറദ്യം  ജമലയമപല  പപചോതുചമഖലചോ

സചോപനമചോയ  നമലമ്പൂരമപല  വഡസ  ചകചോദ്യംപകസ  റമശവവസ  പചയചോന്  നടെപടെമ

സസ്വസ്പീകരമക്കുചമചോ; ഇപലങമല് അതുചപചോപലചോരു സചോപനദ്യം  മലപ്പുറദ്യം  ജമലയമല്

പുതമയതചോയമ സചോപമക്കചോന്  ഉചദ്ദേശമക്കുന്നുചണചോ?
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ശസ്പീ  .    പമ  .    രചോജസ്പീവസ:  സര,   ആ  വമഷയദ്യം  പ്രചതദകമചോയമ

പരമചശചോധമച്ചചശഷദ്യം  മചോതചമ  പറയചോന്  സചോധമക്കൂ.   എങമലുദ്യം  മലപ്പുറദ്യം

ജമലയമല്   സസ്വകചോരദവദവസചോയ  പചോരക്കുകള്  പ്രഖദചോപമച്ചമട്ടുണസ.  അങ്ങസ

മുന്കപയടുതസ  ഈ  മണ്ഡലതമല്  ഒരു  സസ്വകചോരദ  വദവസചോയ  പചോരക്കമനസ

അചപക്ഷമക്കുകയചോപണങമല്  30  ദമവസതമനുള്ളമല്  അതമനസ   അനുമതമ

നല്കചോദ്യം.  നല രസ്പീതമയമലുള്ള സദ്യംരദ്യംഭദ്യം  അവമപടെ ആരദ്യംഭമക്കചോന് സചോധമക്കുദ്യം.

സദ്യംരദ്യംഭ സമൂഹതമല്നമന്നുദ്യം വളപര ചപചോസമറ്റസ്പീവചോയ പ്രതമകരണദ്യം വന്നമട്ടുള്ള

ജമലകളമപലചോന്നചോണസ   മലപ്പുറദ്യം.   ഒരു  ലക്ഷദ്യം  എദ്യം.എസസ.എദ്യം.ഇ

സദ്യംരദ്യംഭങ്ങളുപടെ  കചോരദതമലുദ്യം  നല  പ്രതമകരണമചോണസ  അവമപടെനമന്നുദ്യം

വന്നമട്ടുള്ളതസ.  ആ  ജമലയകതസ  പ്രവചോസമകളുപടെ  നമചക്ഷപമുള്പപപടെ

ഉപചയചോഗമച്ചുപകചോണ്ടുള്ള സദ്യംരദ്യംഭക പദതമകള് സരക്കചോര ഉചദ്ദേശമക്കുന്നുണസ. 

ശസ്പീ  .    പമ  .    എസ്   .    സുപചോല്:  സര,  പപചോതുചമഖലപയ  ശകമപപടുത്തുക

എന്ന  നമലപചോടെചോണസ   സദ്യംസചോന  ഗവണ്പമന്റെസ  സസ്വസ്പീകരമക്കുന്നതസ.

ചകന്ദ്രഗവണ്പമന്റെസ   എലചോ  പപചോതുചമഖലചോ  സചോപനങ്ങപളയദ്യം

സസ്വകചോരദവത്ക്കരമക്കുകയചോണസ.   ചകരളതമല്തപന്ന പ്രവരതമക്കുന്ന പല

ചകന്ദ്ര  പപചോതുചമഖലചോ  സചോപനങ്ങപളയദ്യം  സസ്വകചോരദവത്ക്കരമക്കചോനുള്ള
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ശമങ്ങളചോണസ ഇന്നസ  നടെന്നുപകചോണമരമക്കുന്നതസ. അതമനചോവശദമചോയ സലവദ്യം

അടെമസചോന സസൗകരദങ്ങളുദ്യം ഒരുക്കമയമട്ടുള്ളതസ  സദ്യംസചോന ഗവണ്പമന്റെചോണസ.

ഈ  സചോപനങ്ങള്  സദ്യംസചോന  ഗവണ്പമന്റെസ  ഏപറ്റടുതസ

പ്രവരതമപമക്കുന്നതമനചോവശദമചോയ  എപനലചോദ്യം  നടെപടെമകളചോണസ

സസ്വസ്പീകരമച്ചമട്ടുള്ളതസ?  ഇക്കചോരദതമല്   ചകന്ദ്രഗവണ്പമന്റെമപന്റെ

സമസ്പീപനപമനചോപണന്നസ വദകമചോക്കണദ്യം. 

ശസ്പീ  .    പമ  .    രചോജസ്പീവസ:  സര,   ബഹുമചോനദനചോയ അദ്യംഗദ്യം  ചചചോദമച്ച  കചോരദദ്യം

നമള് പലതവണ ചരച്ച പചയമട്ടുള്ള  വമഷയമചോണസ. സദ്യംസചോന ഗവണ്പമന്റെസ

പചോടതമനുദ്യം  സസൗജനദനമരക്കമലുദ്യം  നല്കമയമട്ടുള്ള  ഭൂമമയമലചോണസ  പല

ചകന്ദ്രപപചോതുചമഖലചോ  സചോപനങ്ങളുദ്യം  പ്രവരതമച്ചുപകചോണമരമക്കുന്നതസ.  ആ

പപചോതുചമഖലചോ  സചോപനങ്ങള്  സസ്വകചോരദവത്ക്കരമക്കചോന്  തസ്പീരുമചോനമക്കുന്ന

ഘടതമല്  അതസ  ഏപറ്റടുക്കചോന്  തയചോറചോപണന്നസ  സദ്യംസചോന  സരക്കചോര

ചരഖചോമൂലദ്യം  അറമയമച്ചമട്ടുപണങമലുദ്യം  അതമചനചോപടെചോന്നുദ്യം  അനുകൂലമചോയമ

പ്രതമകരമച്ചമല. HNL  (Hindustan  Newsprint  Limited)   ചലലതമല്

പമടെമപച്ചടുതമടചോണസ  പുതമയ കമ്പനമയചോയമ  ഇചപചോള് പ്രവരതമപമക്കുന്നതസ.

അചതചോപടെചോപദ്യം  ചനരപത സഭയമല് ബഹുമചോനദനചോയ കടെകദ്യംപള്ളമ സുചരന്ദ്രന്
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ഉന്നയമച്ച ഗസൗരവചമറമയ പ്രശ്നമചോണസ  എച്ചസ.എല്.എല്.-മചോയമ  ബനപപടതസ.

ഇചപചോള്  എച്ചസ.എല്.എല്. നമുക്കസ തരചോന് പറഞ,  പചക്ഷ അവര അതമനസ

തയചോറചോയമല. അവസചോനദ്യം  ബമഡമല് പപങടുക്കചോനചോയമ എലചോ വദവസകളുദ്യം

പചോലമച്ചുപകചോണസ  പക.എസസ.പഎ.ഡമ.സമ.  ബമഡസ  സമരപമച്ചു.  എന്നചോല്

ഇചപചോള് അറമയമച്ചമട്ടുള്ളതസ, സദ്യംസചോന ഗവണ്പമന്റെമനസ ഇതമല് പപങടുക്കചോന്

അധമകചോരചമചോ  അവകചോശചമചോയമപലന്ന  രസ്പീതമയമല്  അതസ

തള്ളമയമരമക്കുന്നുപവന്നചോണസ. 

മമ  .    സസ്പീക്കര:  കഴെമഞ  ദമവസദ്യം  ശദക്ഷണമക്കലചോയമ  വന്ന

വമഷയമചോണസ. 

ശസ്പീ  .    പമ  .    രചോജസ്പീവസ:  സര,  ഇതചോണസ  അതമപന്റെ  ഏറ്റവദ്യം  ഒടുവമലപത

അവസ.  വളപര  ഗസൗരവമചോയചോണസ  ഇസൗ  വമഷയദ്യം  കചോചണണതസ.  ചകന്ദ്ര

ഗവണ്പമന്റെമപന്റെ  സസ്വകചോരദവത്ക്കരണ  നയതമപനതമപര  സദ്യംസചോന

ഗവണ്പമന്റെമപന്റെ  ഭൂമമ  ഉപചയചോഗമക്കുന്ന  സചോപനങ്ങള്  സദ്യംരക്ഷമക്കചോന്

കഴെമയണദ്യം.   സദ്യംസചോന  ഗവണ്പമന്റെസ  സസൗജനദമചോയമ  നല്കമയ

ഭൂമമക്കുചപചോലുദ്യം  പചോലക്കചോടുള്പപപടെ,  പണദ്യം  ചവണപമന്നുള്ള  സമസ്പീപനദ്യംകൂടെമ

ചകന്ദ്ര  സരക്കചോര  സസ്വസ്പീകരമക്കുന്നുണസ.  അതമപനതമപര  നമുക്കസ  ഒറ്റപക്കടചോയമ
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നമലപചോടെസ സസ്വസ്പീകരമക്കണദ്യം. 

ശസ്പീ  .    ഷചോഫമ പറമ്പമല്:  സര,  മലബചോര സമമന്റെസസമപന്റെ എദ്യം.ഡമ.യപടെ

കചോരദതമല് പപടന്നസ  തസ്പീരുമചോനപമടുക്കചോപമന്നസ  പറഞ.  അതുചപചോപലതപന്ന

അവമടെപത പ്രധചോന പ്രശ്നമചോണസ, പപരചഫചോമന്സസ ചബസ്ഡചോയ മചോരക്കറ്റമദ്യംഗസ

ഇന്പസന്റെസ്പീവ്സമലചോതതസ,  ഇചപചോള്  കച്ചവടെതമനുദ്യം  ബുദമമുചടറുന്നുണസ.

അതുചപചോപല  അവമടെപത ചനചോണ് മചോചനജസ്പീരമയല് സ്റ്റചോഫമപന്റെ  ശമ്പളപത

സദ്യംബനമച്ചുദ്യം ഏപറക്കചോലമചോയമ ആശങളുണസ.  അതമനുദ്യം എതയദ്യം പപപടന്നസ

പരമഹചോരദ്യം കചോണുന്നതമനുള്ള ഇടെപപടെലുണചോകണദ്യം. 

ശസ്പീ  .    പമ  .    രചോജസ്പീവസ:  സര,   അവമപടെയള്ള   ചടഡസ  യൂണമയനുകളുദ്യം

എദ്യം.എല്.എ.മചോരചോയ  ശസ്പീ.  എന്.  ഷദ്യംസുദ്ദേസ്പീന്,  ശസ്പീ.  എ.  പ്രഭചോകരൻ

തുടെങ്ങമയവരുദ്യം  വമഷയദ്യം  ഉന്നയമച്ചമട്ടുണസ.  നമ്മുപടെ  പപചോതുചമഖലചോ

സചോപനങ്ങളമല്  അതതസ  ചമഖലയമല്  സവമചശഷ  പപവദഗ്ദ്ധദമുള്ളവരല

സചോപനങ്ങപള  നയമക്കുന്നതസ.   എഞമനസ്പീയറചോയമ  ചജചോലമയമല്  പ്രചവശമച്ചസ

പ്രചമചോഷനചോയമ,  ആചടചോമചോറ്റമകസ  റൂടമലൂപടെ  ഏറ്റവദ്യം  ഉന്നതസചോനപതതമ.

ഇചപചോള് ഗവണ്പമന്റെസ തസ്പീരുമചോനമച്ചമട്ടുള്ളതസ,  ഇതുചപചോപലയള്ള ചമഖലകളമല്

ആചടചോമചോറ്റമകസ പപ്രചോചമഷന് പചോടെമല. ഒരു പസലക്ഷന് ചപ്രചോസസചോയമരമക്കണദ്യം
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ചവണതസ.  അങ്ങപനയചോകുചമ്പചോള്  ഇസൗ  ചമഖലകളമപലലചോദ്യം

പപ്രചോഫഷണലചോയവപര  നമചയചോഗമക്കചോന്  സചോധമക്കുദ്യം.  ഇവമപടെ  അവരുപടെ

പപരചഫചോമന്സുമചോയമ  ലമങസ  പചയമട്ടുള്ള  ഇന്പസന്റെസ്പീവകള്  മചോരക്കറ്റമദ്യംഗസ

ചമഖലയമല്  ചവണപമന്നസ  പറഞതസ  ചപചോള്  ആന്റെണമ  കമമറ്റമ

റമചപചോരടമനകത്തുണസ.  അക്കചോരദങ്ങള്  ഗവണ്പമന്റെസ  ഗസൗരവമചോയമ

പരമചശചോധമക്കുന്നതചോണസ.  ചവതനപത  സദ്യംബനമച്ചുള്ള  സരക്കചോരമപന്റെ

സമസ്പീപനദ്യം,  ആ  സചോപനതമപന്റെ  സചോമ്പതമകമചോയള്ള  കരുത്തുകൂടെമ

പരമഗണമചക്കണതുണസ  എന്നതചോണസ.  പതചോഴെമലചോളമകളുപടെ  ജസ്പീവമതതമല്

വന്നമട്ടുള്ള  പചലവമപന്റെ  വരദനവസ  പരമഗണമക്കുന്നചതചോപടെചോപദ്യം  ഓചരചോ

സചോപനതമനുദ്യം അതസ പകചോടുക്കചോനുള്ള കപചോസമറ്റമ എതയണസ എന്നതുകൂടെമ

പരമചശചോധമച്ചുപകചോണസ  ചവണദ്യം  ചസവന-ചവതന  വദവസകള്

കരചോറമപലതചോപനന്നുള്ള  നമരചദ്ദേശവദ്യം  സരക്കചോര  നല്കമയമട്ടുണസ.  ആ

ചസവന-ചവതന  വദവസയമല്  ഒരു  ഭചോഗദ്യം  പപരചഫചോമന്സസ  ലമങസഡചോയ

ഇന്പസന്റെസ്പീവകളചോക്കമ  മചോറ്റണപമന്ന  ഭചോഗദ്യംകൂടെമ  സരക്കചോര  പപചോതുവചോയമ

നമരചദ്ദേശദ്യം നല്കുന്നുണസ.
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ടചോന്സ്ഗമഡസ 2.0 പദതമ

2(*182) ശസ്പീ  .   ചതചോടതമല് രവസ്പീന്ദ്രന്:
    ശസ്പീ  .   എദ്യം  .   നസൗഷചോദസ:
    ശസ്പീമതമ ഒ  .   എസസ  .   അദ്യംബമക:
   ശസ്പീ  .    പക  .    യ  .    ജനസ്പീഷസ  കുമചോർ:  തചോപഴെ  കചോണുന്ന

ചചചോദദങ്ങള്ക്കസ പപവദദ്യുതമ വകുപ്പുമനമ സദയദ്യം മറുപടെമ നല്കുചമചോ: 

(എ)  സദ്യംസചോനതസ  കഴെമഞ സരക്കചോര  ആവമഷരമച്ച  ടചോന്സ്ഗമഡസ

പദതമപക്കതമപര  അന്നപത  പ്രതമപക്ഷ  ചനതചോവസ  ചലചോകചോയകയമല്

സമരപമച്ച ഹരജമ നമരസമക്കുകയണചോചയചോപയന്നസ അറമയമക്കചോചമചോ;

(ബമ)  ടചോന്സ്ഗമഡസ  പദതമയമല്  ഇതുവപര  ശകവരമച്ച  പുചരചോഗതമ

അറമയമക്കചോചമചോ;

(സമ) പ്രസ്തുത പദതമയപടെ ഭചോഗമചോയമ മലബചോര ചമഖലയമപല ശവദദ്യുതമ

ക്ഷചോമതമനസ  പരമഹചോരമചോയമ  ആവമഷരമച്ച  കചോസരചഗചോഡസ-വയനചോടെസ

ശവദദ്യുതമ  ഇടെനചോഴെമ  പദതമയപടെ  പ്രവരതനദ്യം  ആരദ്യംഭമച്ചമട്ടുചണചോപയന്നസ

വദകമചോക്കുചമചോ?

പപവദദ്യുതമ വകുപ്പുമനമ (ശസ്പീ. പക. കൃഷ്ണന്കുടമ): സര, 

(എ)  ടചോൻസ് ഗമഡസ  പദതമയമൽ ഉൾപപട പ്രവൃതമകളചോയ ചകചോടയദ്യം

ശലൻസസ  പചോചക്കജസ,  ചകചോലത്തുനചോടെസ  ശലൻസസ  പചോചക്കജസ  എന്നമവയപടെ
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കരചോർ നൽകമയതസ വദവസകൾ പചോലമച്ചല എന്നചോചരചോപമച്ചുപകചോണസ  2020-

ൽ  അന്നപത  പ്രതമപക്ഷ  ചനതചോവസ  സദ്യംസചോന  ചലചോകചോയകയമൽ  ഒരു

ഹർജമ  നലമയമട്ടുണചോയമരുന്നു.  എന്നചോൽ  പ്രസ്തുത  ഹർജമയമചന്മേൽ

അചനസ്വഷണദ്യം നടെതചോൻ വമസമതമച്ചുപകചോണസ 08.06.2022-ൽ ചലചോകചോയക

ഉതരവചോയമട്ടുണസ.

(ബമ)  ശവദദ്യുചതചോപചയചോഗദ്യം  വർദമക്കുന്നതമനനുസരമച്ചസ

ഭചോവമയമചലയള്ള  ശവദദ്യുതചോവശദങ്ങൾ  കണക്കമപലടുതസ  പ്രസരണ

ശദ്യംഖലയപടെ  ചശഷമ  വർദമപമച്ചസ  പ്രസരണനഷദ്യം  കുറയന്നതമനചോണസ

ടചോൻസ് ഗമഡസ  2.0  പദതമകൾ  പക.എസസ .ഇ.ബമ.  ലമമമറ്റഡസ  2016-ൽ

ആവമഷരമച്ചസ നടെപമലചോക്കമവരുന്നതസ. ടചോൻസ് ഗമഡസ ഒന്നചോദ്യം ഘട പദതമയമൽ

വമഭചോവനദ്യം  പചയ  12  സബസ ചസ്റ്റഷനുകളമൽ  നചോലസ  220  പക.വമ  AIS

സബസ ചസ്റ്റഷനുകളുദ്യം  അഞസ  220  പക.വമ  GIS  സബസ ചസ്റ്റഷനുകളുദ്യം  വമവമധ

ജമലകളമലചോയമ  പൂർതസ്പീകരമച്ചസ  കമസ്പീഷൻ  പചയ്തുകഴെമഞ.  ഒന്നചോദ്യം  ഘട

പദതമയമൽ  വമഭചോവനദ്യം  പചയ  ഒൻപതസ  ശലൻ  പചോചക്കജുകളമൽ

മചോടെക്കതറ-അരസ്പീചക്കചോടെസ 400/220 പക.വമ ശലൻ പദതമ ഉൾപപപടെ അഞസ

എണ്ണദ്യം നമർമചോണദ്യം പൂർതമയചോക്കമ കമസ്പീഷൻ പചയ്തു.  ഇതമചനചോടെകദ്യം  400
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പക.വമ.യപടെ  178  സർകക്യൂടസ  കമചലചോമസ്പീറ്റർ ശലനുദ്യം, 220  പക.വമ.-യപടെ  566

സർകക്യൂടസ  കമചലചോമസ്പീറ്റർ  ശലനുദ്യം,  110  പക.വമ.-യപടെ  653  സർകക്യൂടസ

കമചലചോമസ്പീറ്റർ  ശലനുദ്യം  നമർമചോണദ്യം  പൂർതമയചോക്കമ.  ബചോക്കമ  നചോലസ

220/110 പക.വമ.  ശലൻ പദതമകളുചടെയദ്യം  3 GIS  (ചകചോടയദ്യം  400  പക.വമ,

തലചശരമ,  കുന്നദ്യംകുളദ്യം  220  പക.വമ.)  സബസ ചസ്റ്റഷനുകളുപടെയദ്യം നമർമചോണദ്യം

ദ്രുതഗതമയമൽ  പൂർതമയചോയമവരുന്നു.  ഇവ  ഈ  വർഷദ്യംതപന്ന  കമസ്പീഷൻ

പചയചോനചോണസ ലക്ഷദമമടുന്നതസ.  ടചോൻസ് ഗമഡസ പദതമയമൽ നമലവമൽ  2073

ചകചോടെമ രൂപയപടെ പ്രവൃതമകൾ പൂർതമയചോക്കമക്കഴെമഞ.

ടചോൻസ് ഗമഡസ പദതമയപടെ രണചോദ്യം ഘടതമൽ 3414 ചകചോടെമ രൂപയപടെ

പദതമകൾ ആവമഷരമച്ചതമൽ 10  ശലൻ പചോചക്കജുകളുദ്യം പതമപനചോന്നസ  220

പക.വമ.  സബസ ചസ്റ്റഷനുകളുദ്യം  രണസ  400  പക.വമ.  സബസ ചസ്റ്റഷനുകളുദ്യം

ഉൾപപടുന്നു.  രണചോദ്യം  ഘടതമൽ  ലക്ഷദമചോക്കമയമട്ടുള്ള  പദതമകളമൽ  964

ചകചോടെമ  രൂപയപടെ  നമർമചോണ പ്രവൃതമകളുപടെ  കരചോർ  നൽകമക്കഴെമഞ.  മറ്റസ

പ്രവൃതമകൾ  നടെപമൽവരുത്തുന്നതമപന്റെ  വമവമധ  ഘടങ്ങളമലചോണസ.  ഒന്നചോദ്യം

ഘടദ്യം  2022-ലുദ്യം  രണചോദ്യം  ഘടദ്യം  2026-ലുദ്യം  പൂരതസ്പീകരമക്കചോനചോണസ

ഉചദ്ദേശമച്ചമരമക്കുന്നതസ.
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(സമ)  ടചോൻസ് ഗമഡസ  പദതമയമലുൾപപടുതമ  വയനചോടെസ  പയമ്പമള്ളമ

മുതൽ കചോസരചഗചോഡസ കരമനളദ്യം വപര നമർമമക്കചോനുചദ്ദേശമക്കുന്ന 400 പക.വമ.

ശലനമപന്റെ  നമർമചോണതമനുള്ള  വർക്കസ  അവചോർഡസ  19.04.2022-ൽ

നൽകമയമട്ടുണസ. പ്രചോരദ്യംഭ ചജചോലമകൾ ഇതമനകദ്യം തുടെങ്ങമയമട്ടുണസ.

ശസ്പീ  .   ചതചോടതമല് രവസ്പീന്ദ്രന്: സര, ചകരളതമപല പപവദദ്യുത ചമഖലയമല്

ഏകചദശദ്യം  5500  ചകചോടെമ  രൂപ  പചലവഴെമച്ചസ  പ്രസരണ  നഷദ്യം  പരമചോവധമ

കുറച്ചുപകചോണസ  പപവദദ്യുതമ  സുഗമമചോയമ  പകചോണ്ടുവരമക  എന്നതചോണസ  രണസ

ഘടങ്ങളമലചോയമ  നടെപമലചോക്കുന്ന  ടചോന്സ്ഗമഡസ  പദതമയപടെ  ലക്ഷദദ്യം.  ഇസൗ

പദതമ  നടെപമലചോക്കുന്നതുമൂലദ്യം  പ്രസരണ  നഷതമല്  എത  കുറയവചോന്

കഴെമഞമട്ടുണസ; ഇതുമൂലമുണചോയ സചോമ്പതമക ലചോഭദ്യം എതയചോണസ?

ശസ്പീ  .    പക  .    കൃഷ്ണന്കുടമ:  സര,  250  ചകചോടെമ  രൂപയചോണസ  ഇസൗ  പദതമ

നടെപമലചോക്കുന്നതുമൂലമുണചോകുന്ന സചോമ്പതമക ലചോഭദ്യം.

ശസ്പീ  .    ചതചോടതമല്  രവസ്പീന്ദ്രന്:  സര,  ഉതരമലബചോറമപല  ചവചോള്ചടജസ

ക്ഷചോമദ്യം  പരമഹരമക്കചോന്  ടചോന്സ്ഗമഡസ  പദതമയമല്  എപനങമലുദ്യം

നമരചദ്ദേശമുചണചോ?
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ശസ്പീ  .    പക  .    കൃഷ്ണന്കുടമ:  സര,  മലബചോര  ചമഖലയമപല  സമഗ

വമകസനതമനുചവണമയള്ള  പദതമകളചോണസ  ടചോന്സ്ഗമഡസ  സസ്പീമമല്

ഉള്പപടുതമ  നടെപമലചോക്കമപക്കചോണമരമക്കുന്നതസ.   നമലവമല്  110  പക.വമ.

തലചശരമ  സബ്ചസ്റ്റഷപന്റെ  ചശഷമ  220  പക.വമ.യചോയമ  ഉയരത്തുന്നതുദ്യം

കചോഞമചരചോടെസ നമന്നുദ്യം പപമലചോടമ വപരയള്ള 110  പക.വമ.  സമദ്യംഗമല് സരകക്യൂടസ

പപലന്  220/110  പക.വമ.  മള്ടമ  സരകക്യൂടചോയമ  ചശഷമ  ഉയരത്തുന്നതുദ്യം

മുണയചോടെസ  മുതല്  തലചശരമ  വപരയള്ള  110  പക.വമ.  പപലനമപന്റെ  ചശഷമ

220/110  പക.വമ.യചോയമ  ഉയരത്തുന്നതുമചോണസ.   കചോസരചഗചോഡസ  ജമലയമപല

കരമനളതസ  ഒരു  400  പക.വമ.  സബ്ചസ്റ്റഷനുദ്യം  കരണ്ണചോടെകയമപല

ഉഡുപമയമല്  നമന്നുദ്യം  കരമനളചതയള്ള  400  പക.വമ.  പ്രസരണ  പപലന്

സസ്വകചോരദ  ചമഖലയമല്  ഉള്പപടുത്തുന്നതുമചോയ  പണമകള്

പുചരചോഗമമച്ചുപകചോണമരമക്കുന്നു.   കരമനളത്തുനമന്നുദ്യം  വയനചോടമചലയള്ള  400

പക.വമ.  പ്രസരണ  പപലനുദ്യം  വയനചോടമപല  പയമ്പമള്ളമയമല്നമന്നുദ്യം  400

പക.വമ.  സബ്ചസ്റ്റഷനുദ്യം  ടചോന്സ്ഗമഡസ  പദതമയമല്  ഉള്പപടുതമ

നടെപമലചോക്കുന്നു.  ഇതസ  പൂരതമയചോകുന്നചതചോപടെ  ചകരളതമപന്റെ

പതചക്കയറ്റത്തുനമന്നുദ്യം  വടെചക്കയറ്റദ്യം  വപര  400  പക.വമ.  പപലന്  പവര
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പപഹചവ  പൂരതമയചോകുന്നതചോണസ.   കരമനളപത  400  പക.വമ.

സബ്ചസ്റ്റഷനമല്നമന്നുദ്യം  മയമലചോടമ,  തലചശരമ,  വമദദചോനഗര,  തളമപറമ്പസ,

കചോഞമചരചോടെസ  എന്നസ്പീ  സബ്ചസ്റ്റഷനുകളമചലയള്ള  220  പക.വമ.  ഡയറകസ

കണകമവമറ്റമ  ലഭദമചോകുദ്യം.  നമലവമല് അരസ്പീചക്കചോടെസ  സബ്ചസ്റ്റഷനമല്നമന്നുള്ള

220 പക.വമ. ഫസ്പീഡറമപന ആശയമച്ചചോണസ മലബചോറമല് പപവദദ്യുതമ പ്രസരണദ്യം

നടെത്തുന്നതസ.   ഇസൗ  ഫസ്പീഡറമലുണചോകുന്ന  തടെസങ്ങള്  മലബചോര  ചമഖലപയ

പൂരണ്ണമചോയദ്യം  ഇരുടമലചോക്കുന്ന  സമതമവമചശഷമുണചോകചോറുണസ.  ഇസൗ

പ്രതമസനമക്കുള്ള  ശചോശസ്വതമചോയ  പരമഹചോരദ്യം  ചമല്പറഞ  പദതമകള്

പൂരതമയചോകുന്നചതചോപടെ  സചോധദമചോകുദ്യം.  ഇതുകൂടെചോപത,  കചോസരചഗചോഡസ

ജമലയമപല  പുനരുപചയചോഗ  ചസചോതസ്സുകളമല്നമന്നുള്ള  പപവദദ്യുതമ  തടെസദ്യം

കൂടെചോപത പ്രസരണദ്യം പചയ്യുന്നതമനുദ്യം പ്രസ്തുത പദതമകള് ഉപകരമക്കുദ്യം.

ശസ്പീ  .    എദ്യം  .    നസൗഷചോദസ:  സര,  പക.എസസ.ഇ.ബമ.എല്.-ല്  ആശമത

നമയമനപ്രകചോരദ്യം  എത  അചപക്ഷകള്  പപന്റെമദ്യംഗമലുണസ,  ഇസൗ

അചപക്ഷകളമചന്മേല് തസ്പീരുമചോനപമടുക്കുന്നതമനസ കചോലതചോമസദ്യം ചനരമടുന്നുപവന്ന

ആചക്ഷപതമല്  എപനങമലുദ്യം  കഴെമ്പുചണചോ;  ഉപണങമല്  അതസ

പരമഹരമക്കുന്നതമനുചവണമ സസ്വസ്പീകരമച്ചമട്ടുള്ള നടെപടെമകള് വമശദമചോക്കചോചമചോ?
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ശസ്പീ  .    പക  .    കൃഷ്ണന്കുടമ:  സര,  അതമനസ പ്രചതദക ചചചോദദദ്യം ചവണതചോണസ.

എനചോയചോലുദ്യം പ്രസ്തുത വമഷയദ്യം പരമചശചോധമക്കുന്നതചോണസ.

ശസ്പീമതമ  ഒ  .    എസസ  .    അദ്യംബമക:  സര,  ടചോന്സ്ഗമഡസ  പദതമ

പൂരതമയചോകുന്നചതചോടുകൂടെമ  ചകരളതമപന്റെ പപവദദ്യുതമ പ്രസരണ ചശഷമയമല്

എതമചോതദ്യം  വരദനവചോണസ  പ്രതസ്പീക്ഷമക്കുന്നതസ,  അചതചോപടെചോപദ്യം  മഴെക്കചോലതസ

അടെമക്കടെമയണചോകുന്ന  പപവദദ്യുത  തടെസദ്യം  ഒഴെമവചോക്കചോന്  സസ്വസ്പീകരമക്കുന്ന

നടെപടെമകള് എപനലചോമചോണസ?

ശസ്പീ  .    പക  .    കൃഷ്ണന്കുടമ:  സര,  ആദദപത  ചചചോദദതമനുള്ള  ഉതരദ്യം

ചനരപത  പറഞ  ഉതരതമലുണസ.  മഴെക്കചോലതസ  അടെമക്കടെമയണചോകുന്ന

പപവദദ്യുത  തടെസദ്യം  ഒഴെമവചോക്കചോന്  വളപര  ശകമചോയ  നടെപടെമകള്

പക.എസസ.ഇ.ബമ.എല്. സസ്വസ്പീകരമച്ചമട്ടുണസ.  

ശസ്പീ  .    പക  .    യ  .    ജനസ്പീഷസ കുമചോർ:  സര,  പതനദ്യംതമട ജമലയമപല വമവമധ

ഭചോഗങ്ങളമല്  നല  രസ്പീതമയമലുള്ള  പപവദദ്യുതമ  ക്ഷചോമവദ്യം  ചവചോള്ചടജസ

ക്ഷചോമവപമചോപക്ക  നമലനമല്ക്കുന്നുണസ.  ടചോന്സ്ഗമഡസ  പദതമ

പൂരതമയചോകുന്നചതചോടുകൂടെമ  ഇസൗ  കചോരദദ്യം  പരമഹരമക്കചോന്  എപനങമലുദ്യം

പദതമകള് ആവമഷരമച്ചമട്ടുചണചോപയന്നസ വമശദമചോക്കചോചമചോ?
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ശസ്പീ  .    പക  .    കൃഷ്ണന്കുടമ:  സര,  പതനദ്യംതമട  ജമലയമപല  സമഗ

വമകസനതമനുചവണമ ടചോന്സ്ഗമഡസ  പദതമയമലുള്പപടുതമ  244  ചകചോടെമ

രൂപയപടെ  പദതമകളചോണസ  നടെപമലചോക്കുന്നതസ.   ഇതമല്  പതനദ്യംതമടയമലുദ്യം

കക്കചോടുദ്യം ഓചരചോ ഗദചോസസ ഇന്സുചലറ്റഡസ ചസ്റ്റഷനുദ്യം പതനദ്യംതമട,  ഇടെചപചോണ്

എന്നസ്പീ സബ്ചസ്റ്റഷനുകപള തമമല് ബനമപമച്ചുപകചോണസ  220/110  പക.വമ.

മള്ടമ  സരകക്യൂടസ  പപലനമപന്റെ  നമരമചോണവദ്യം  കക്കചോടെസ  220  പക.വമ.

സബ്ചസ്റ്റഷനമചലയസ  വചോലുപചോറയമല്നമന്നുള്ള  220  പക.വമ.  പപലനമപന്റെ

നമരമചോണവദ്യം  ഉള്പപടുന്നു.  പ്രസരണ  പപലനുകളുപടെ  നമരമചോണദ്യം  2022

ഡമസദ്യംബര  മചോസതമലുദ്യം  സബ്ചസ്റ്റഷനുകളുപടെ  നമരമചോണദ്യം  2023  പമയസ

മചോസതമലുദ്യം  പൂരതസ്പീകരമക്കചോനചോണസ  ലക്ഷദമമടുന്നതസ.  ഇസൗ  പദതമകള്

യചോഥചോരത്ഥദമചോകുന്നചതചോടുകൂടെമ  പതനദ്യംതമട-കക്കചോടെസ സബ്ചസ്റ്റഷനമചലയസ

ഉയരന്ന ചസചോതസമലുള്ള പപവദദ്യുതമ ലഭദമചോകുകയദ്യം അടൂര,  ഏനചോതസ,  കൂടെല്,

റചോന്നമ,  ചകചോഴെചഞരമ  എന്നസ്പീ  സബ്ചസ്റ്റഷനുകളുപടെ  പപവദദ്യുതമ  ലഭദത

വരദമക്കുകയദ്യം പചയ്യുദ്യം.  

പ്രതമപക്ഷചനതചോവസ  (ശസ്പീ  .    വമ  .    ഡമ  .    സതസ്പീശന്):  സര,  ടചോന്സ്ഗമഡസ

പദതമയപടെ ആദദ ഘടമചോയ 5000 ചകചോടെമ രൂപയപടെ ചപ്രചോജകസ സദ്യംബനമച്ച
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പല  ക്രമചക്കടുകളുദ്യം  നമയമസഭയമല്തപന്ന  ഉയരന്നുവന്നമരുന്നു.  അതമല്

ഉദചോഹരണമചോയമ  പറഞതസ  150  ചകചോടെമ  രൂപയസ  തസ്പീചരണ  ഒരു  ചപ്രചോജകസ

പടെണര  എകസുദ്യം  എസ്റ്റമചമറ്റമലുണചോയ  വരദനവദ്യംപകചോണസ  374  ചകചോടെമ

രൂപയമലചോണസ  തസ്പീരന്നപതന്നചോണസ.  അതുചപചോലുള്ള  12  ചപ്രചോജക്ടുകളമല്

ക്രമചക്കടെസ  നടെന്നതചോയമ  നമയമസഭയമല്തപന്ന ഉയരന്നുവന്നമട്ടുണസ.  ആയമരദ്യം

ചകചോടെമയമലധമകദ്യം  രൂപയപടെ  നഷദ്യം  പക.എസസ.ഇ.ബമ.എല്.-നസ

ഉണചോയതചോയചോണസ  അന്നസ  കണക്കചോക്കപപടമരുന്നതസ.  ഇതസ  സദ്യംബനമച്ചസ

ഏപതങമലുദ്യം  തരതമലുള്ള  അചനസ്വഷണദ്യം  പക.എസസ.ഇ.ബമ.  ലമമമറ്റചഡചോ

പപവദദ്യുതമ വകുചപചോ നടെത്തുന്നുചണചോ?

ശസ്പീ  .    പക  .    കൃഷ്ണന്കുടമ:  സര,  അന്നപത  പ്രതമപക്ഷചനതചോവതപന്ന

ഗവരണരക്കസ  ഇതസ  സദ്യംബനമച്ചസ  നമചവദനദ്യം  പകചോടുതസ  ചലചോകചോയകയമല്

പരചോതമ പകചോടുതമരുന്നു.  അതസ  രണ്ടുദ്യം തള്ളമയമരുന്നു.  ഗവരണര പരചോതമ

തള്ളുചമ്പചോള് അതമനസ പക.എസസ.ഇ.ബമ.എല്. പകചോടുത മറുപടെമ എപനന്നചോല്

'പക.എസസ.ഇ.ബമ.എല്.  നടെപമലചോക്കുന്ന  വമവമധ  പദതമകള്ക്കചോയമ

ദരഘചോസുകള്  ക്ഷണമക്കുന്നതമനുദ്യം  കരചോര  നല്കുന്നതമനുദ്യം

വദവസചോപമതമചോയ  നടെപടെമക്രമങ്ങള്  നമലവമലുണസ.  ഇതമന്പ്രകചോരദ്യം  50
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ചകചോടെമ രൂപയസ മുകളമലുള്ള അടെങല്തുക കണക്കചോക്കമയമട്ടുള്ള പദതമകളുപടെ

കസ്വചോടസ  പചയപപടുന്ന  തുക  പതസ  ശതമചോനതമനസ  മുകളമലചോപണങമല്  അതസ

പചോസചോക്കുന്നതമനുള്ള അധമകചോരദ്യം സരക്കചോര പ്രതമനമധമകള്കൂടെമ ഉള്പപടുന്ന

ഡയറകര  ചബചോരഡമല്  നമക്ഷമപ്തമചോണസ.  എസ്റ്റമചമറ്റമപല  നമരക്കുകള്

പമ.ഡബദ്യു.ഡമ.  കചമ്പചോള  നമരക്കുകളുമചോയമ  തചോരതമദദ്യം  പചയസ  വമശദമചോയ

പരമചശചോധനയചശഷദ്യം കസ്വചോടസ പചയമരമക്കുന്ന തുക നദചോയമചോപണന്നുദ്യം റസ്പീപടെണര

പചയചോലുദ്യം  ഇതമല്  കുറഞ  തുക  ലഭമക്കചോന്  സചോധദതയമപലന്നുദ്യം

ഉറപ്പുവരുതമയചോണസ ഇപ്രകചോരദ്യം പചയ്യുന്നതസ.  ചകചോടയദ്യം പപലന്സസ പചോചക്കജസ

ചകചോലത്തുനചോടെസ  പപലന്സസ  പചോചക്കജസ  എന്നമവ ബമഡമദ്യംഗസ  ചപ്രചോസസസ  ചകചോ-

ഓരഡമചനറ്റര  മുചഖനയചോണസ  പടെണര  പചയ്യുന്നതസ.  ചകന്ദ്ര  പപചോതുചമഖലചോ

സചോപനമചോയ പമ.എഫസ.സമ.  കണ്സള്ടമദ്യംഗസ ലമമമറ്റഡസ ചകചോടയദ്യം പപലന്സസ

പചോചക്കജമപന്റെയദ്യം ആര.ഇ.സമ. ടചോന്സസ മമഷന് ചപ്രചോജകസസസ കമ്പനമ ലമമമറ്റഡസ

ചകചോലത്തുനചോടെസ  പപലന്സസ  പചോചക്കജമപന്റെയദ്യം  ബമഡസ  ചപ്രചോസസസ  ചകചോ-

ഓരഡമചനറ്ററചോയമരുന്ന  ചകന്ദ്ര  സരക്കചോരമപന്റെ  കസ്പീഴെമലുള്ള  പമറ്റല്  സചോപസ

പടയ്ഡസ  ചകചോരപചറഷന്  ലമമമറ്റഡസ  ഇ-പചോറ്റസ ചഫചോദ്യം  വഴെമയചോണസ  പടെണര

നടെപടെമകള് പൂരതമയചോക്കമയതസ. ഇ-റമചവഴസ ഓക്ഷന് വഴെമയചോണസ കരചോറുകചോപര
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അനമമമചോയമ പതരപഞടുതതസ.  പ്രസ്തുത സചോപനങ്ങളുപടെ ശമപചോരശയമല്

ഡയറകര ചബചോരഡമപന്റെ തസ്പീരുമചോനപ്രകചോരമചോണസ പ്രസ്തുത പദതമകളുപടെ കരചോര

ഉയരന്ന  നമരക്കമല്  നല്കമയതസ.  ടചോന്സ്ഗമഡസ  പദതമയപടെ  ചമല

പചോചക്കജുകളമല്  കരചോറമല്  ലഭദമചോകചോന്  സചോധദതയള്ള  തുക  വരദമക്കചോന്

കചോരണദ്യം  പദതമയമല്  300  ചകചോടെമയമല്പരദ്യം  വമറ്റുവരവള്ള  നമരവ്വഹണ

ചശഷമ  കൂടുതലുള്ള  കമ്പനമകപള  മചോതദ്യം  ചയചോഗദതചോ  റസൗണമല്

പരമഗണമച്ചതുപകചോണ്ടുദ്യം  അവയമല്  സചോധചോരണ  നമരമചോണ  കരചോറുകപള

അചപക്ഷമച്ചസ  പണദ്യം  നല്കുന്ന  സമയദ്യം  പൂരണ്ണമചോയമ  പദതമ

നമരവ്വഹമച്ചചശഷദ്യം മചോറ്റമയതുദ്യം നമരമചോണതമപന്റെ ഏഴെസ വരഷദ്യം കമ്പനമയപടെ

ഗദചോരണമ  നല്കണപമന്നുള്ള  പ്രചതദക  വദവസകളുദ്യം  പദതമയപടെ

തചോല്പരദതമല് വരുതമയ ചബചോധപൂരവ്വവദ്യം ഗുണപരവമചോയ മചോറ്റങ്ങളുമചോണസ

അടെങല് തുക ഉയരത്തുന്നതസ. എപനങമലുദ്യം പ്രചതദക ക്രമചക്കടുകളല, പടെണര

നമബനനകളുപടെ മചോറ്റങ്ങളചോണസ കചോരണദ്യം.  

ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രചശഖരന്:  സര,  ഉടുപമയമല്നമന്നുദ്യം  കരമനളദ്യം  വപരയദ്യം

കരമനളത്തുനമന്നുദ്യം വയനചോടെസ  വപരയമുള്ള മലബചോര  ചമഖലയപടെ  പപവദദ്യുതമ

പ്രശ്നദ്യം ശചോശസ്വതമചോയമ പരമഹരമക്കചോന് പരദചോപ്തമചോയ പദതമയപടെ പ്രവരതനദ്യം
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ആരദ്യംഭമച്ചമരമക്കുന്നുപവന്നതസ  വപര  സചനചോഷകരമചോയ  കചോരദമചോണസ,  അങ്ങസ

തപന്ന  അതമപന്റെ  ഉദ്ഘചോടെനവദ്യം  നമരവ്വഹമച്ചതചോണസ.   ഉടുപമയമല്നമന്നുദ്യം

കരമനളത്തുദ്യം  അതുചപചോപലതപന്ന  കരമനളത്തുനമന്നുദ്യം  വയനചോടമചലയമുള്ള

പപലന്  നമരമമക്കുന്ന  സനരഭതമല്  ഇസൗ  വഴെമയമലൂപടെ  കടെന്നുചപചോകുന്ന

കചോരഷമക  ചമഖലയസ  വലമയചതചോതമലുള്ള  നഷദ്യം  സദ്യംഭവമച്ചുപകചോണമരമക്കുന്ന

ഒരു സമതമയണസ.  നദചോയമചോയ പ്രതമഫലദ്യം കരഷകരക്കസ നല്കമ ഇസൗ ഭൂമമ

ഏപറ്റടുക്കുന്നതമനചോവശദമചോയ നടെപടെമ സരക്കചോരമപന്റെ ഭചോഗത്തുനമന്നുണചോകുചമചോ?

ശസ്പീ  .    പക  .    കൃഷ്ണന്കുടമ:  സര,  തസ്പീരച്ചയചോയദ്യം  ഉണചോകുദ്യം.  പപവദദ്യുതമ

പപലനമനസ ചദചോഷമലചോത രസ്പീതമയമല് പപലനമനസ തചോപഴെ കൃഷമ പചയ്യുന്നതമനുള്ള

സസൗകരദവദ്യംകൂടെമ പകചോടുക്കുന്നുണസ.

ശസ്പീ  .    രചമശസ  പചന്നമതല:  സര,   കഴെമഞ നമയമസഭ കചോലയളവമല്

സഭയകത്തുദ്യം  പുറത്തുദ്യം  ഇപതചോരു  അഴെമമതമ  ആചരചോപണമചോയമ  ഞചോനചോണസ

ഇക്കചോരദദ്യം  ഉന്നയമച്ചതസ.   ചകരളദ്യം  കണ  വലമപയചോരു  അഴെമമതമയപടെ

ഭചോഗമചോണമതസ.   ബഹുമചോനപപട  മനമക്കസ  ഇപതചോന്നുദ്യം  അറമയന്നമല.

അചദ്ദേഹതമനസ  ഇതമല് പങ്കുപണന്നുദ്യം ഞചോന് പറയന്നുമമല.  ടചോന്സസ  ഗമഡസ

പദതമപയ  ഞങ്ങളചോരുദ്യം  എതമരതമടമല.  ചകചോടയദ്യം,  ചകചോലത്തുനചോടെസ,
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പപലന്സസ  ചപ്രചോജകമല് അന്നസ  500  ചകചോടെമ  രൂപയസ  നടെചക്കണ  പദതമ

1500-2000  ചകചോടെമ രൂപയചോയമ എചകചോരബമറ്റന്റെചോയമ എസ്റ്റമചമറ്റസ വരദമപമച്ച

അഴെമമതമയപടെ  കഥയചോണമതസ.  മചോതമല,  ശസ്പീ.  വമ.  എസസ.  അച്ചുതചോനനന്

എന്നുദ്യം എതമരതമരുന്ന  Sterlite  Power  Transmission  Ltd  എന്ന ഒരു

കൂറ്റന് കുതക കമ്പനമക്കുചവണമ കരചോര ഉറപമക്കചോന് നടെതമയ വലമപയചോരു

കുത്സമത ശമതമപന്റെ ഭചോഗമചോയചോണസ Sterlite Power Transmission Ltd -നസ

ഈ  കരചോര  ലഭമച്ചതസ.  ഇതുസദ്യംബനമച്ചസ  ഞചോന്  പകചോടുതമട്ടുള്ള  പരചോതമ

ഇചപചോഴദ്യം  ചലചോകചോയകയമലുണസ.  പടെകമക്കലചോയ  കചോരണങ്ങള്  പകചോണസ

മചോറ്റമപക്കചോടുക്കചോന്  പറഞതുപ്രകചോരദ്യം  മചോറ്റമപക്കചോടുതമരമക്കുകയചോണസ.   Still

my  petition  is  before  the  Lokayukta,   മചോറ്റദ്യം  വന്നമടമല.    അചങ്ങയസ

ഇതമല്  പങമപലന്നറമയചോദ്യം.  പചക്ഷ ഇതസ  വലമപയചോരു അഴെമമതമയചോയമരുന്നു.

ഇതമപന്റെ ഒചോചരചോ ഘടവദ്യം പരമചശചോധമച്ചചോല്  Sterlite Power Transmission

Ltd  ഏതചോണസ  ആയമരദ്യം  ചകചോടെമ  രൂപയസ  നമരവ്വഹമചക്കണ  ഒരു  പദതമ

മൂവചോയമരദ്യം  ചകചോടെമ  രൂപയചോയമ  എസ്റ്റമചമറ്റസ  വരദമപമച്ചസ  നടെപചോക്കമയ

പകചോള്ളയചോയമരുന്നു  ഇതസ.  ചലചോഡമദ്യംഗസ  ആന്ഡസ അണ്-ചലചോഡമദ്യംഗസ,

പതചോഴെമലചോളമകളുപടെ  കൂലമ   ഉള്പപപടെയള്ള  പലകചോരദങ്ങളുദ്യം  പറയചോനുണസ.
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ബഹുമചോനപപട  മനമചയചോടെസ  എനമക്കസ  ചചചോദമക്കചോനുളളതസ  ഈ

പദതമപയപറ്റമയള്ള  ഒരചനസ്വഷണതമനസ  അങ്ങസ  തയചോറചോചണചോ,

തയചോറചോപണങമല് ഇതുമചോയമ ബനപപട കൂടുതല് വമശദചോദ്യംശങ്ങള് അചങ്ങയസ

നല്കചോന് ഞചോന് തയചോറചോണസ.   

ശസ്പീ  .    പക  .    കൃഷ്ണന്കുടമ:  സര,  അങ്ങസ ചലചോകചോയകയദ്യം ബഹുമചോനപപട

ഗവരണരക്കുദ്യം  പകചോടുത  പരചോതമയപടെ  മറുപടെമ  സദ്യംബനമച്ചസ  ചനരപത

ഞചോനമവമപടെ  പറഞ.  ഇക്കചോരദങ്ങപളചോപക്ക  അതമല്  വദകമചോയമ

പറഞമട്ടുണസ.  ചലചോകചോയകയദ്യം  ഗവരണറുദ്യം  അങ്ങയപടെ  പരചോതമ

തള്ളമക്കളയകയദ്യം  പചയ്തു.  അതമനസ   ഇലകമസമറ്റമ  ചബചോരഡസ  കൃതദമചോയ

മറുപടെമയദ്യം  നല്കമ.   പടെണര  കണസ്പീഷനമല്  ഗുണപരമചോയ  ചമല  മചോറ്റങ്ങള്

പകചോണ്ടുവന്നതുപകചോണചോണസ  ഈ  വരദനവണചോയപതന്നസ   ഞചോന്

ചനരപതപറഞ കഴെമഞ.  അതമല് എപനങമലുദ്യം പ്രചതദകതയപണങമല്

അക്കചോരദദ്യം പരമചശചോധമക്കചോദ്യം.  

 ശസ്പീ  .    സമ  .    എച്ചസ  .    കുഞമ്പു:  സര,  വടെചക്ക മലബചോറമപല  ശവദദ്യുതമ

പ്രശ്നദ്യം പരമഹരമക്കചോനചോയമ  400 KV   ശലന് ചപചോകുന്നുണസ.  ആ ശലന്

ചപചോകുന്ന  വഴെമയമപല  കൃഷമക്കചോചരചോടെസ  ചചചോദമക്കചോപതയദ്യം  അവരുപടെ
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അനുവചോദമമലചോപതയമചോണസ  ടെവര  സചോപമക്കുന്നതുദ്യം  ശലന്

വലമക്കുന്നതുപമന്നുള്ള  കചോരദദ്യം  അങ്ങയപടെ  ശദയമല്പപടമട്ടുചണചോ;

അവമപടെയള്ള  കൃഷമക്കചോരക്കസ  അതമനസ  യചോപതചോരു  നഷപരമഹചോരവദ്യം

നല്കുന്നമല.   ഒരു  ഉന്നതതല  ചയചോഗദ്യം  ചചരന്നസ   കൃഷമക്കചോരക്കസ

നഷപരമഹചോരദ്യം  നല്കചോനുദ്യം  ഈ  പ്രശ്നതമനസ  പരമഹചോരദ്യം  കചോണചോനുദ്യം

ബഹുമചോനപപട മനമ തയചോറചോകുചമചോ? 

പപവദദ്യുതമ  വകുപ്പുമനമ   (ശസ്പീ  .    പക  .    കൃഷ്ണന്കുടമ):   സര,  ഇക്കചോരദദ്യം

തസ്പീരച്ചയചോയദ്യം ആചലചോചമക്കചോവന്നതചോണസ

സഹകരണ ചമഖല ചനരമടുന്ന പ്രതമസനമ പരമഹരമക്കചോന് നടെപടെമ

(*183) ശസ്പീമതമ സമ  .   പക  .   ആശ:
ശസ്പീ  .   ഇ  .   പക  .   വമജയന്:
ശസ്പീ  .   ജമ  .   എസസ  .   ജയലചോല്: 
ശസ്പീ  .    സമ  .    സമ  .    മുകുനൻ:     തചോപഴെ     കചോണുന്ന

ചചചോദദങ്ങള്ക്കസ   സഹകരണ-  രജമചസ്ട്രേഷന്  വകുപ്പുമനമ  സദയദ്യം  മറുപടെമ

നല്കുചമചോ:

(എ)  സഹകരണ ബചോങ്കുകൾക്കസ അനുകൂലമലചോതതചോയമ പറയപപടുന്ന

ചകന്ദ്ര  സരക്കചോരമപന്റെ  നസ്പീക്കദ്യം  ശകമപപട്ടുപകചോണമരമക്കുകയചോപണന്നതസ

ശദയമൽപപടമട്ടുചണചോ;  എങമല്  ഇതമപനതമരചോയമ  ജനകസ്പീയ  പ്രതമചരചോധദ്യം
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ഉയരത്തുവചോന് നടെപടെമകൾ സസ്വസ്പീകരമച്ചമട്ടുചണചോ; വമശദമചോക്കചോചമചോ;

(ബമ)  ബചോങമദ്യംഗസ  റഗുചലഷന്  ആകമപല  ചഭദഗതമയമല്  സഹകരണ

സദ്യംഘങ്ങപള  പ്രതമകൂലമചോയമ  ബചോധമക്കുന്ന  വദവസകള്പക്കതമപര

സദ്യംസചോനദ്യം  എപനലചോദ്യം  ഇടെപപടെലുകളചോണസ  നടെതമയമട്ടുള്ളതസ;

വമശദമചോക്കചോചമചോ;

(സമ)  ആദചോയ  നമകുതമ  നമയമതമപല  പ്രചോഥമമക  സഹകരണ

ബചോങ്കുകള്ക്കസ  പ്രതമകൂലമചോയ വകുപ്പുകള്പക്കതമപര  സദ്യംസചോനദ്യം  എപനലചോദ്യം

ഇടെപപടെലുകളചോണസ നടെതമയമട്ടുള്ളതസ; വമശദമചോക്കചോചമചോ;

(ഡമ)  പപചോതു-സസ്വകചോരദ ചമഖലകൾപക്കചോപദ്യം മൂന്നചോമപത ചമഖലയചോയമ

സഹകരണ  ചമഖലപയ  വളർതമപയടുക്കചോൻ  നടെപടെമകൾ

പരമഗണനയമലുചണചോ; വമശദമചോക്കചോചമചോ?

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

സര, 

(എ &  ബമ) 1949-പല ബചോങമദ്യംഗസ  പറഗുചലഷൻ നമയമതമൽ ചഭദഗതമ

വരുതമപകചോണസ  2020-  പല  ബചോങമദ്യംഗസ  പറഗുചലഷൻ  (ചഭദഗതമ)  നമയമദ്യം

പചോർലപമന്റെസ  പചോസചോക്കമയമരുന്നു.  1966  വപര  ബചോങമദ്യംഗസ  നമയമങ്ങള്
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സഹകരണ  സദ്യംഘങ്ങള്ക്കസ  ബചോധകമചോയമരുന്നമല.  എന്നചോല്

കചോലചോകചോലങ്ങളമല് വരുതമയ ചഭദഗതമകളമലൂപടെ  ബചോങമദ്യംഗസ  നമയമതമപല

മമക്കവചോറുദ്യം  എലചോ  വദവസകളുദ്യം  സഹകരണ  സദ്യംഘങ്ങള്ക്കസ

ബചോധകമചോക്കമയമട്ടുണസ .  വമചശഷമച്ചുദ്യം അരബന് ബചോങ്കുകള്ക്കസ.  പല ചഭദഗതമ

നമരചദശങ്ങളുദ്യം സഹകരണ നമയമതമപനതമരുമചോണസ.

2020  -ല് ബചോങമദ്യംഗസ  നമയമതമല് വരുതമയ ചഭദഗതമകള് പലതുദ്യം

സദ്യംസചോനതമപന്റെ അധമകചോരങ്ങള് കവരുന്നതുദ്യം സഹകരണ നമയമതമപന്റെ

വദവസകൾക്കസ വമരുദവമചോണസ. മുഖദ ചഭദഗതമകൾ തചോപഴെപറയന്നു. 

(I)  Section  36  AAA:  ബചോങമദ്യംഗസ  നമയമതമപല  36  AAA

നമയമപ്രകചോരമുള്ള  ബചോങമദ്യംഗസ  സചോപനങ്ങളമപല  മചോചനജമദ്യംഗസ  കമമറ്റമപയ

supersede  പചയചോന്  RBI  -യസ  അധമകചോരമുണസ .  ഈ  ചഭദഗതമയമലൂപടെ

സഹകരണ  ബചോങമദ്യംഗസ  സചോപനങ്ങളുപടെ  ഭരണ  സമമതമപക്കതമപര

നടെപടെമപയടുക്കചോന്    RBI -യസ  അധമകചോരദ്യം നൽകുന്നു.

(ii)  പസക്ഷന് 56: ഈ ചഭദഗതമയമലൂപടെ സഹകരണ സചോപനങ്ങളുപടെ

പ്രവരതനതമലമടെപപടെചോന്  വമപുലമചോയ  അധമകചോരദ്യം  നല്കുന്നു.  ശബലചോ

റദ്ദേചോക്കചോന് വപര ആർ.ബമ.ഐ-യസ  അധമകചോരമുണസ .
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(iii)  Section  10  of  Banking  Regulation  Act:  പുതമയ

ചഭദഗതമയമലൂപടെ പസക്ഷന് 10-പല വദവസകള് സഹകരണ ബചോങ്കുകള്ക്കുദ്യം

ബചോധകമചോക്കുകയണചോയമ.  ഈ  നമയമതമപല  വദവസ  പ്രകചോരദ്യം,

സഹകരണ  ബചോങമപന്റെ  പചയരമചോനസ  മപറ്റചോരു  ബചോങമല്  പചയരമചോചനചോ

അദ്യംഗചമചോ  ആകചോന്  കഴെമയമല.  പ്രസ്തുത  നമയമ  വദവസകള്  പ്രകചോരദ്യം

മചോചനജമദ്യംഗസ  ഡയറകറുപടെ  നമയമനതമനുള്ള  ചയചോഗദതയദ്യം  നമയമന

കചോലചോവധമയദ്യം  നമശ്ചയമക്കുന്നതമനുള്ള  അധമകചോരദ്യം  റമസരവസ  ബചോങസ  ഓഫസ 

ഇനദ-ക്കസ നല്കുന്നുണസ. 

(iv) ബചോങമദ്യംഗസ  നമയമതമപല പസക്ഷന് 56 (i) ചഭദഗതമ പചയതമലൂപടെ

പസക്ഷന്  12, 12A, 13,  15 to 17  എന്നമവ സഹകരണ സചോപനങ്ങള്ക്കസ 

ബചോധകമചോക്കമ.

പസക്ഷന്  12-ല്  വരുതമയ  ചഭദഗതമമൂലദ്യം  ജമലചോ  സഹകരണ

ബചോങ്കുകള്,  സദ്യംസചോന  സഹകരണ  ബചോങ്കുകള്  എന്നമവയസ  RBI  -യപടെ

മുന്കൂര  അനുമതമ  വചോങ്ങമയചശഷദ്യം  Public  issue,  Private  placement  of

shares, Preference share issue എന്നമവ നടെതചോവന്നതചോണസ . അദ്യംഗങ്ങള്ക്കസ 

പമമ്പരഷമപസ  സറണര പചയസ , ഓഹരമ തമരമച്ചസ  വചോങ്ങുന്നതമനുദ്യം കഴെമയന്നതല.
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ഇതുമൂലദ്യം  ഓഹരമ  പമന്വലമക്കചോനുളള  അവസരദ്യം  ഇലചോതചോകുന്നു.  ആയതസ 

സഹകരണ നമയമതമനുദ്യം  വദവസകള്ക്കുദ്യം വമരുദമചോണസ .  ഈ  ചഭദഗതമ

നമയമദ്യം സഹകരണ നമയമതമപല 22, 23, 24 എന്നമവയപടെ ലദ്യംഘനമചോണസ .

 ബചോങമദ്യംഗസ  പറഗുചലഷൻ  നമയമതമൽ  വരുതമയ  ചഭദഗതമകൾ

മമക്കവയദ്യം  സഹകരണ  സചോപനങ്ങളുപടെ  പ്രവർതനങ്ങപള

നമയനമക്കുന്നതമനസ  ലക്ഷദദ്യം  വച്ചമട്ടുള്ളതമനചോൽ പ്രസ്തുത വമഷയങ്ങൾ ചർച്ച

പചയ്യുന്നതമനചോയമ  സഹകചോരമകൾ,  PACS  Association  ഭചോരവചോഹമകൾ,

സഹകരണ  സദ്യംഘദ്യം/ബചോങസ  ജസ്പീവനക്കചോരുപടെ  സദ്യംഘടെനചോ  പ്രതമനമധമകൾ

എന്നമവരുമചോയമ  ചർച്ച  നടെത്തുകയദ്യം  ഇതരദ്യം  പ്രവർതനങ്ങൾപക്കതമപര

പ്രതമചരചോധദ്യം തസ്പീരക്കുന്നതമനസ സദ്യംയക സഹകചോരമ സമൂഹദ്യം മുചന്നചോട്ടുവരമകയദ്യം

പചയ്യുകയണചോയമ.  കൂടെചോപത  ഈ  വമഷയതമൽ  ഭരണഘടെനയപടെ  131

വകുപ്പുപ്രകചോരദ്യം  ഒരു  സക്യൂടസ  ബഹുമചോനപപട  സുപ്രസ്പീദ്യംചകചോടെതമയമൽ  ഫയൽ

പചയമട്ടുണസ.

(സമ) ചകന്ദ്ര ആദചോയനമകുതമ നമയമതമൽ കൂടമചചർത 194 (N) എന്ന

വകുപസ  പ്രചോബലദതമൽ  വന്നചതചോപടെ  സദ്യംസചോനപത  പ്രചോഥമമക  വചോയ്പ

സഹകരണ  സദ്യംഘങ്ങൾ  ബചോങമദ്യംഗസ  ബമസമനസസ  അല  പചയ്യുന്നപതന്നസ
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അഭമപ്രചോയപപടസ  പ്രചോഥമമക  സഹകരണ  സദ്യംഘങ്ങളമല്നമന്നുദ്യം

ആദചോയനമകുതമ  ഈടെചോക്കണപമന്നസ  കചോണമച്ചസ  നമകുതമ  വകുപസ  ചനചോടസ്പീസസ

നൽകുകയണചോയമ.  ടെമ നമയമതമപല പ്രസ്തുത വകുപമപന്റെ പരമധമയമൽനമന്നുദ്യം

സദ്യംസചോനപത  സഹകരണ  ചമഖലപയ  ഒഴെമവചോക്കുന്നതമനചോയമ  ചകന്ദ്ര

സർക്കചോരമനസ  നമചവദനദ്യം  നൽകുകയദ്യം  ആയതമചന്മേൽ  ചകന്ദ്ര  സർക്കചോർ

നടെപടെമപയചോന്നുദ്യം   നചോളമതുവപര  സസ്വസ്പീകരമച്ചമടമലചോതതുമചോണസ.  ഈ

വമഷയതമൽ  വമവമധ  സദ്യംഘങ്ങൾ  ബഹുമചോനപപട  ശഹചക്കചോടെതമയമൽ

നമന്നസ ചസ്റ്റ ഉതരവകൾ സമ്പചോദമച്ചമട്ടുണസ.

അതുചപചോപല  194  (A)  പ്രകചോരദ്യം  TDS  ഇടെചോക്കണപമന്ന  വദവസയദ്യം

ആദചോയ നമകുതമ  വകുപസ  നടെപചോക്കുന്നു.  ആയതമനചോല് ചകചോടെതമയമൽനമന്നുദ്യം

അതമനുദ്യം ചസ്റ്റ ചനടെമയമട്ടുണസ.

(ഡമ)  പ്രചോഥമമക കചോർഷമക വചോയ്പ സഹകരണ സദ്യംഘങ്ങളുദ്യം പ്രചോഥമമക

സഹകരണ  കചോർഷമക  ഗചോമ  വമകസന  ബചോങ്കുകളുദ്യം  സദ്യംസചോനപത

കചോരഷമക  ചമഖലയപടെയദ്യം  ഗചോമസ്പീണ  സമ്പദസ  വദവസയപടെയദ്യം  നപടലചോയ

സഹകരണ  ചമഖലയമപല  സുപ്രധചോന  പങ്കുവഹമക്കുന്ന  സചോപനങ്ങളചോണസ.

സരവ്വസ്പീസസ  സഹകരണ  ബചോങ്കുകൾ  എന്നറമയപപടുന്ന  പ്രചോഥമമക  കചോരഷമക
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വചോയ്പ  സഹകരണ  സദ്യംഘങ്ങളുപടെ  പ്രവരതനദ്യം  ചകവലദ്യം  അവയപടെ

അദ്യംഗങ്ങളുപടെ  സചോമ്പതമക  ഇടെപചോടുകൾ  ശകകചോരദദ്യം  പചയ്യുന്നതമലുദ്യം

കചോർഷമക,  കചോർഷമക  അനുബന  പ്രവർതനങ്ങൾ  എന്നമവയമലുദ്യം  മചോതദ്യം

ഒതുങ്ങമ  നമൽക്കുന്നതല.  അദ്യംഗങ്ങളുപടെ  ശദനദ്യംദമന  പ്രവരതനങ്ങളുമചോയമ

ബനപട  നമരവധമ  പ്രവരതനങ്ങളുദ്യം  സചോമൂഹമക  ഇടെപപടെലുകളുദ്യം  ടെമ

സചോപനങ്ങള് നടെതമവരുന്നുണസ. സചോമുഹമക സുരക്ഷ പപൻഷൻ വമതരണദ്യം,

പക.എസസ.ആർ.ടെമ.സമ.പപൻഷൻ  കൺചസചോർഷദദ്യം/വമതരണദ്യം,  നസ്പീതമ

പമഡമക്കൽ ചസ്റ്റചോർ,  നസ്പീതമ ലചോബസ,  ആദ്യംബുലൻസസ സർവ്വസ്പീസസ,  ഡയചോലമസമസസ

പസന്റെറുകൾ,  നചോളമചകര  സദ്യംസരണ  യൂണമറ്റുകൾ,  വമവമധ  സഹകരണ

സചോപനങ്ങളുപടെ ഉൽപന്നങ്ങളുപടെ വമൽപന ശചോലകൾ, ഉത്സവകചോല ചനകൾ

തുടെങ്ങമയവ  നടെത്തുക  എന്നമങ്ങപനയള്ള  വമവമധ  ജചനചോപകചോരപ്രദമചോയ

പ്രവർതനങ്ങളമലൂപടെ  സദ്യംസചോനപത  സചോമൂഹമക  സചോമ്പതമക  രദ്യംഗതസ

പകരദ്യം വയചോൻ കഴെമയചോത ചമഖലയചോയമ സഹകരണ ചമഖല വളരന്നമട്ടുണസ. 

ശസ്പീമതമ  സമ  .    പക  .    ആശ:  സര,  സഹകരണ  ചമഖലയപടെ  ജനകസ്പീയ

സസ്വഭചോവദ്യം  നഷപപടുകയദ്യം  അതസ  കൂടുതല്  ചകന്ദ്രസ്പീക കൃതമചോകുകയദ്യം

അതമനുമുകളമല് റമസരവസ ബചോങമപന്റെ നമയനണദ്യം വരമകയദ്യം പചയചതചോടുകൂടെമ



Uncorrected/Not for Publication
07-07-2022

54

സഹകരണ  ചമഖലയസ   ഇന്നസ   പചയ്യുവചോന്  സചോധമക്കുന്ന   പല

പ്രവരതനങ്ങളുദ്യം   ഏപറ്റടുക്കചോന്   സചോധമക്കചോത  അവസവരുപമന്നസ

ബഹുമചോനപപട  മനമ  മറുപടെമയമല്  പറഞചലചോ,  എങമല്  ഇതമപനതമപര

സദ്യംസചോനദ്യം മുചന്നചോട്ടുവയന്ന ബദല് എനചോപണന്നസ വമശദസ്പീകരമക്കചോചമചോ? 

ശസ്പീ  .   വമ  .    എന്  .   വചോസവന്: സര, ഇക്കചോരദതമല്  രണസ കചോരദങ്ങളചോണസ

പചയമട്ടുള്ളതസ.  സഹകചോരമ  സമൂഹപത  സദ്യംയകമചോയമ  സദ്യംഘടെമപമച്ചസ

ആര.ബമ.ഐ.-യപടെ  മുന്നമല്  ഒരു  പ്രതമചരചോധദ്യം  തസ്പീരക്കുന്ന  പ്രവരതനദ്യം

വന്നമരുന്നു.  ആര.ബമ.ഐ.-യദ്യം,  ചകന്ദ്ര  ധനകചോരദ  വകുപസ  മനമക്കുദ്യം

കതയച്ചമരുന്നു.   ഇതുകൂടെചോപത     ഭരണഘടെനയപടെ  131  വകുപ്പുപ്രകചോരദ്യം

സുപ്രസ്പീദ്യംചകചോടെതമയമൽ ഒരു സക്യൂടസ ഫയൽ പചയമട്ടുമുണസ.

ശസ്പീമതമ  സമ  .    പക  .    ആശ:   സര,  സഹകരണ  ചമഖലയമല്

യവചോക്കള്ക്കചോയള്ള ഗ്രൂപ്പുകള് രൂപസ്പീകരമക്കുകയദ്യം അതസ സദ്യംസചോനതസ വളപര

കചോരദക്ഷമമചോയമ  പ്രവരതമക്കുകയദ്യം  പചയ്യുന്ന  സചോഹചരദതമല്  സസ്പീകപള

സദ്യംഘടെമപമക്കചോനുദ്യം  അവപര  മുചന്നചോടസ  പകചോണ്ടുവരുവചോനുദ്യം,  സസ്പീകള്ക്കസ

വരുമചോനദ്യം  സൃഷമക്കുവചോനുമുള്ള  പദതമകള്  സഹകരണ  ചമഖലയമല്

നടെപമലചോക്കുവചോന് ഉചദ്ദേശമക്കുന്നുചണചോ?
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ശസ്പീ  .    വമ  .    എന്  .    വചോസവന്:  സര,  യവചോക്കള്ക്കസ സഹകരണ സദ്യംഘദ്യം

രൂപസ്പീകരമച്ചതുചപചോപലതപന്ന  സസ്പീകള്ക്കസ  ചവണമ  പനണസ  സഹകരണ

സദ്യംഘങ്ങള്  രൂപസ്പീകരമക്കുകയണചോയമ.  ഇക്കചോലഘടതമല്  വമവമധ

തരതമലുള്ള പചറുകമടെ  വദവസചോയങ്ങള് ചപചോലുള്ള യൂണമറ്റമകള് ഏപറ്റടുതസ

അവര  പ്രവരതനദ്യം  ആരദ്യംഭമച്ചമട്ടുപണന്ന  സചനചോഷ  വചോരത

അറമയമക്കുകയചോണസ.  

ശസ്പീ  .    ഇ  .    പക  .    വമജയന്:  സര,  സഹകരണ  ചമഖലയമപല

അനുഭവതമപന്റെ  അടെമസചോനതമല്  സസ്പീകളചോണസ  ചലചോപണടുതചോല്

കൃതദമചോയമ  തമരമച്ചടെയന്നപതന്നതസ  ബഹുമചോനപപട  മനമ  ഇവമപടെ

സൂചമപമക്കുകയണചോയമ.  പപചോതുവചോയമ  സസ്പീകളുപടെ  വരുമചോനദ്യം

വരദമക്കുന്നതമപന്റെ  ഭചോഗമചോയമ  സഹകരണ  ചമഖല  എപനലചോദ്യം

നടെപടെമകളചോണസ സസ്വസ്പീകരമക്കുന്നപതന്നസ വമശദസ്പീകരമക്കുചമചോ? 

ശസ്പീ  .    വമ  .    എന്  .    വചോസവന്:  സര,  അങ്ങസ  സൂചമപമച്ചതസ  ശരമയചോണസ.

വചോയ്പചോ  തമരമച്ചടെവസ  പരമചശചോധമക്കുചമ്പചോള്  കുടുദ്യംബശസ്പീക്കസ  നല്കുന്ന

വചോയ്പകളമചന്മേല് കൃതദമചോയമ തമരമച്ചടെവസ വരുന്നുണസ.  ചലചോണ് തമരമച്ചടെവമപന്റെ

കചോരദതമല് മുന്കചോലങ്ങളമചലതുചപചോപല സസ്പീകള് മുന്നമല് തപന്നയചോണസ.  ഈ
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പശ്ചചോതലതമല്  പനണസ  വനമതചോ  സഹകരണ  സദ്യംഘങ്ങള്  ആരദ്യംഭമച്ചസ

വമവമധ  വദവസചോയ  യൂണമറ്റുകള്ക്കസ  പണദ്യം  നല്കമ  അവപര

ചപ്രചോല്സചോഹമപമക്കുന്നു.  അതുകൂടെചോപത  കുടുദ്യംബശസ്പീ അയല്ക്കൂടങ്ങള്ക്കചോയമ

മുറ്റപത  മുല   വചോയ്പചോ  പദതമയമലൂപടെ  പത്തുലക്ഷദ്യം  രൂപവപര  അനുവദമച്ചസ

ഒചോചരചോ അദ്യംഗങ്ങള്ക്കുദ്യം അമ്പതമനചോയമരദ്യം രൂപ വപര കമടചോവന്ന രൂപതമല്

നചോടമന്  പ്രചദശപത  ശബഡസ  കമ്പനമക്കചോരമല്നമന്നുദ്യം  അവപര

രക്ഷമക്കുന്നതമനുള്ള നടെപടെമ സസ്വസ്പീകരമച്ചുവരുന്നു.  

ശസ്പീ  .    ജമ  .    എസസ  .    ജയലചോല്:  സര,  നമ്മുപടെ  രചോജദപത  സഹകരണ

സചോപനങ്ങളമല്  പതസ  ശതമചോനചതചോളമചോണസ  ചകരളതമപല  സഹകരണ

സചോപനങ്ങളുപടെ  സചോന്നമധദപമങമലുദ്യം രചോജദത്തുള്ള നമചക്ഷപതമല് ഏതചോണസ

60  ശതമചോനദ്യം  നമ്മുപടെ  സഹകരണ  ചമഖലയമലചോണസ.   ഇസൗ  സഹകരണ

നമചക്ഷപപത ചകചോരപചററ്റുകളുപടെ പപകയമല് എതമക്കുന്നതമനുചവണമയള്ള

ശമമചോണസ  ഇചപചോള്  ചകന്ദ്ര  സരക്കചോര  നടെത്തുന്നതസ.   കൂചറ

നമയമനമരമചോണങ്ങപള സദ്യംബനമച്ചസ അങ്ങസ ഇവമപടെ സൂചമപമക്കുകയണചോയമ.

അതമപന്റെ  ഭചോഗമചോയമ  മള്ടമ  ചസ്റ്ററ്റസ  ചകചോ-ഓപചററ്റസ്പീവസ  സദ്യംഘങ്ങള്,  നമധമ

ചപചോപലയള്ള സചോമ്പതമക സചോപനങ്ങപളലചോദ്യം  ചകരളതമപല സഹകരണ
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ചമഖലപയ തകരക്കുകപയന്ന ലക്ഷദചതചോടുകൂടെമ ചകന്ദ്ര സരക്കചോര പകചോണ്ടുവന്ന

സചോപനങ്ങളചോണസ.  ഇതുമചോയമ  ബനപപട  കചോരദങ്ങള്  സരക്കചോരമപന്റെ

ശദയമല്വന്നമട്ടുചണചോ?   അതമപന  പ്രതമചരചോധമക്കചോനചോയമ  എപനങമലുദ്യം

പരമഷചോരങ്ങള്  സഹകരണ  ചമഖലയമല്  പകചോണ്ടുവരചോചനചോ  നടെപടെമകള്

സസ്വസ്പീകരമക്കചോചനചോ ഉചദ്ദേശമക്കുന്നുചണചോ?

ശസ്പീ  .    വമ  .    എന്  .    വചോസവന്:  സര,  അങ്ങസ  സൂചമപമച്ചതുചപചോപല

സഹകരണ ചമഖലയപടെ നമചക്ഷപദ്യം 60 ശതമചോനമല. ചദശസ്പീയ തലതമലുള്ള

ഏറ്റവദ്യം അവസചോനപത കണക്കനുസരമച്ചസ  അതസ  71  ശതമചോനമചോണസ.   നല

മുചന്നറ്റതമപന്റെ സൂചനയചോണതസ.   രണചോമതസ  അങ്ങസ സൂചമപമച്ച മള്ടമ  ചസ്റ്ററ്റസ

ചകചോ-ഓപചററ്റസ്പീവസ പസചോപപസറ്റസ്പീസമപന്റെയദ്യം നമധമയപടെയദ്യം പ്രശ്നങ്ങള് സക്യൂടമല്

ചൂണമക്കചോണമച്ചമട്ടുണസ.   നമയമപരമചോയമ  ഇതമപന ചനരമടെചോനുള്ള നസ്പീക്കങ്ങള്

ആരദ്യംഭമച്ചമട്ടുണസ.  

ശസ്പീ  .    സമ  .    സമ  .    മുകുനൻ:  സര,  സഹകരണ ചമഖലയമല് സഹകരണ

സദ്യംഘങ്ങളുപടെയദ്യം സഹകചോരമകളുപടെയദ്യം സചോധചോരണക്കചോരുപടെയദ്യം ആവശദങ്ങള്

കണറമഞസ  സഹകരണ  രദ്യംഗതസ  അടെമസചോനവമകസന  പദതമകള്ക്കസ

രൂപദ്യം നല്കചോന് നടെപടെമ സസ്വസ്പീകരമക്കുചമചോ?
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ശസ്പീ  .    വമ  .    എന്  .    വചോസവന്:  സര,  ഇചപചോള്തപന്ന  അതരതമലുള്ള

കചോരദങ്ങള്ക്കസ നടെപടെമകള് സസ്വസ്പീകരമച്ചമട്ടുണസ.  കഴെമഞ പ്രചോവശദദ്യം സഭയമല്

അക്കചോരദദ്യം വദകമചോക്കമയമരുന്നു.  

ശസ്പീ  .    പമ  .    പക  .    ബഷസ്പീർ:  സര,  സഹകരണ  ചമഖല  ചനരമടുന്ന

പ്രതമസനമയചോണസ ചചചോദദപമങമലുദ്യം പല സഹകരണ സദ്യംഘങ്ങളുദ്യം ജനറല്

ചബചോഡമ  കൂടെമ  പപബലചോ  അമന്പമന്റെമനസ  അപലങമല്  അതമപന്റെ  സുഗമമചോയ

നടെതമപമനുചവണമയള്ള  തസ്പീരുമചോനങ്ങപളടുതസ  അസമസ്റ്റന്റെസ  രജമസ്ട്രേചോര/

രജമസ്ട്രേചോരക്കസ പകചോടുതചോല് ഒന്നുരണസ വരഷങ്ങളചോണസ ആ തസ്പീരുമചോനതമനചോയമ

കചോലതചോമസദ്യം ചനരമടുന്നതസ.   അതുചപചോപല ബചോങ്കുകളുപടെ ക്ലചോസമഫമചക്കഷനസ

പകചോടുതചോല് അഞദ്യം ആറുദ്യം വരഷങ്ങള് കഴെമഞചോലുദ്യം ആയതസ നല്കുന്നമല.

എന്നചോല്,  ഗവണ്പമന്റെമനസ  തചോല്പരദമുള്ള ജമലയമപല ചമല സദ്യംഘങ്ങള്ക്കസ

ക്ലചോസമഫമചക്കഷന്  പകചോടുക്കുന്നുമുണസ.  നമ്മുപടെ  സഹകരണ  പ്രസചോനദ്യം

രചോജദതമനസ മചോതൃകയചോപണന്നചോണസ പറയന്നതസ.   അതുപകചോണസ ഇതമപനചോരു

മചോറ്റദ്യം  വരുതമ,  കക്ഷമ രചോഷസ്പീയതമനതസ്പീതമചോയമ  നല രസ്പീതമയമല് നടെക്കുന്ന

സഹകരണ  സദ്യംഘങ്ങള്ക്കസ  ക്ലചോസമഫമചക്കഷനുദ്യം  അതുചപചോപല  ജനറല്

ചബചോഡമ  പപബലചോ  അമന്പമന്റെസ  പചയചോല്  അതമനസ  സമയബനമതമചോയമ
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അദ്യംഗസ്പീകചോരവദ്യം  പകചോടുക്കചോനുള്ള  നടെപടെമ  ഗവണ്പമന്റെമപന്റെ  ഭചോഗത്തുനമന്നുദ്യം

ഉണചോകുചമചോപയന്നതചോണസ എപന്റെ ചചചോദദദ്യം.  

ശസ്പീ  .   വമ  .   എന്  .   വചോസവന്: സര, ഇചപചോള് സമയബനമതമചോയമ നടെപടെമ

സസ്വസ്പീകരമക്കുന്നുണസ.  ഏപതങമലുദ്യം  പ്രചതദക  ചകസസ  നടെക്കചോതതുപണങമല്

അങ്ങസ ശദയമല്പപടുതമയചോല് പപപടന്നസ നടെപചോക്കമതരചോനുള്ള ഇടെപപടെല്

നടെത്തുന്നതചോണസ.   ഭചോവമയമല്  ഇക്കചോരദതമല്  നമയമപരമചോയ  ചഭദഗതമ

വരുതമ  ഒരു  കചോലതചോമസവദ്യം  വരുതചോത  നസ്പീക്കങ്ങള്  നടെത്തുപമന്നസ

അറമയമക്കുകയചോണസ.  

ശസ്പീ  .    പക  .    ഡമ  .    പ്രചസനന്:  സര,  സഹകരണ  പ്രസചോനതമപന്റെ

കചോരദക്ഷമത  വരദമപമക്കചോന്  ആധുനമക  വമദദചോഭദചോസ  ചയചോഗദതയള്ളവപര

ആകരഷമക്കുന്നതമനുചവണമയചോണസ  റമക്രൂടസപമന്റെസ  ചബചോരഡസ  നടെപചോക്കമയതസ.

പമ.എസസ.സമ.-ക്കസ  സമചോനമചോയ നമയമന നടെപടെമകപളലചോദ്യം  നടെപചോക്കുന്നുണസ.

അതമപന്റെ ഭചോഗമചോയമ നല ഉചദദചോഗചോരത്ഥമകള് വരുന്നുണസ. പപക്ഷ, വരുന്നവര

അധമകകചോലദ്യം  നമല്ക്കചോപത  ഒചന്നചോ  രചണചോ  വരഷങ്ങള്  കഴെമഞസ  പുതമയ

അവസരദ്യം  കമട്ടുചമ്പചോള് അവമചടെയസ  മചോറുകയചോണസ.   സുരക്ഷമതമചോയ  ചസവന

ചവതന വദവസകള് ചതടെമചപചോകുന്നതചോണസ അതമപന്റെ പ്രധചോനപപട കചോരണദ്യം.
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സഹകരണ  ചമഖലയമപല  പപന്ഷന്  നചോമമചോതമചോണസ.   അതുപകചോണസ

സമഗമചോയ പപന്ഷന് പരമഷരണദ്യം പകചോണ്ടുവരണദ്യം.  സരവ്വസ്പീസസ പപന്ഷന്

മചോതൃകയമചലയസ ഇസൗ പപന്ഷന് മചോറ്റമയചോല് റമക്രൂടസപമന്റെസ വദവസയനുസരമച്ചസ

വരുന്നവര  ഇവമപടെ  നമല്ക്കുപമന്നചോണസ  ചതചോന്നുന്നതസ.   അതമനുള്ള  നടെപടെമ

സസ്വസ്പീകരമക്കുചമചോപയന്നതചോണസ ചചചോദദദ്യം.

ശസ്പീ  .   വമ  .   എന്  .   വചോസവന്: സര, ഇചപചോള് സചോമചോനദദ്യം ചഭദപപട ചസവന

ചവതന വദവസയചോണസ സരവ്വസ്പീസസ സഹകരണ ബചോങ്കുകളമലുള്ളതസ.  എന്നചോല്

അങ്ങസ  സൂചമപമച്ചതുചപചോപല  പപന്ഷനുമചോയമ  ബനപപട  കചോരദതമല്

ഭചോവമയമല് എനസ പചയചോന് കഴെമയപമന്നുള്ള കചോരദദ്യം ആചലചോചമക്കചോവന്നതചോണസ.

ശസ്പീ  .   ഐ  .   സമ  .   ബചോലകൃഷ്ണന്: സര, നമ്മുപടെ സദ്യംസചോനതസ പടമകവരഗ

ചക്ഷമതമനുചവണമ  സഹകരണ  വകുപസ  സചോപമതമചോക്കമയ  സഹകരണ

സദ്യംഘങ്ങള്  (പസചോപപസറ്റമകള്)  ഇന്നസ  പല ജമലകളമലുദ്യം  പ്രവരതമക്കചോപത

കമടെക്കുകയചോണസ.   സദ്യംഘങ്ങള്  പ്രവരതമക്കുന്നതമനുചവണമ  അങ്ങസ  തപന്ന

മുന്കപയടുതസ,  ജമല  തമരമച്ചസ,  അവമടെപത  സഹകരണ  സദ്യംഘദ്യം

പ്രസമഡന്റുമചോപര  വമളമച്ചസ,  അവരുപടെ  പ്രതമസനമകള്  മനസമലചോക്കമ

പടമകവരഗ  വകുപ്പുമചോയമ  ചയചോജമച്ചസ  പ്രവരതനരഹമതമചോയമ  കമടെക്കുന്ന
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സദ്യംഘങ്ങള്  പ്രവരതമപമക്കചോനുള്ള  സചോഹചരദപമചോരുക്കുചമചോപയന്നതചോണസ

എപന്റെ ചചചോദദദ്യം.  

ശസ്പീ  .    വമ  .    എന്  .    വചോസവന്:  സര,  അതമനുചവണമയള്ള

നടെപടെമക്രമങ്ങള്ക്കസ ബഡ്ജറ്റമല്തപന്ന നമരചദ്ദേശമുണസ. ഇതുമചോയമ ബനപപടസ

വകുപ്പുതപന്ന  ചരച്ച  നടെതമ  പഫഡചറഷന്  ഭചോരവചോഹമകപള  വമളമച്ചമരുന്നു.

വയനചോടമല് ഒരു സദ്യംഘദ്യം പുനരുദരമച്ചതമപന്റെ ഉദ്ഘചോടെനദ്യം കഴെമഞ ദമവസദ്യം

ഞചോന് തപന്ന ചനരമടസ ചപചോയമ നടെതമയമട്ടുണസ.  ഭചോവമയമല് ഇസൗ കചോരദതമല്

നമ്മുപടെ ജമലയമപല വമവമധ സലങ്ങളമലുള്ളതുകൂടെമ റമപപവവല് പചോചക്കജമല്

പകചോണ്ടുവന്നസ പുനരുദരമക്കചോന്ചവണമയള്ള നടെപടെമ സസ്വസ്പീകരമക്കുന്നതചോണസ.  

മമ  .   സസ്പീക്കര: ചചചോദദദ്യം നമ്പര (*184)

സഹകരണ ചമഖലപയ ശചോകസ്പീകരമക്കചോന് നടെപടെമ

(*184) ശസ്പീ  .   ജമ  .   സ്റ്റസ്പീഫന്:
  ശസ്പീ  .   എ  .   എന്  .   ഷദ്യംസസ്പീര:
  ശസ്പീ  .   പക  .   ബചോബു   (  പനന്മേചോറ): 
ശസ്പീമതമ  കചോനതമല്  ജമസ്പീല:  തചോപഴെ  കചോണുന്ന  ചചചോദദങ്ങള്ക്കസ

സഹകരണ-രജമചസ്ട്രേഷന് വകുപ്പുമനമ സദയദ്യം മറുപടെമ നല്കുചമചോ:

(എ) സദ്യംസചോനതസ  സഹകരണ ചമഖലപയ  ശചോകസ്പീകരമക്കുന്നതമനുദ്യം

സഹകരണ  സദ്യംഘങ്ങളുപടെ  പ്രവർതനതമൽ  ആധുനമകസ്പീകരണവദ്യം
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പപ്രചോഫഷണലമസവദ്യം  നടെപചോക്കമ  വചോണമജദ  ബചോങ്കുകപളക്കചോൾ  മമകച്ച

ചസവനദ്യം  നൽകുന്നതമനസ  പ്രചോപ്തരചോക്കുന്നതമനുദ്യം  നടെത്തുന്ന  പ്രവർതനങ്ങൾ

എപനലചോമചോണസ; വമശദമചോക്കചോചമചോ;

(ബമ) പ്രചോഥമമക  സഹകരണ  സദ്യംഘങ്ങളുപടെ  പ്രവർതനതമനസ

ഏകസ്പീകൃത ചസചോഫ് റ്റസ പവയർ നമർമമക്കചോനുള്ള പ്രവർതനദ്യം നടെക്കുന്നുചണചോ;

വദകമചോക്കചോചമചോ;

(സമ)  സഹകരണ  സദ്യംഘങ്ങളുപടെ  പ്രവർതനതമൽ  ആധുനമക

സചോചങതമകവമദദയപടെ സഹചോയതചോൽ സുതചോരദത ഉറപചോക്കമ ജനവമശസ്വചോസദ്യം

ഊടമയറപമക്കചോൻ  നടെപടെമകള്  സസ്വസ്പീകരമച്ചമട്ടുചണചോ;  വമശദചോദ്യംശദ്യം

ലഭദമചോക്കചോചമചോ?

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

സര, 

(എ) i. ഏകസ്പീകൃത ചസചോഫ സ പവയർ

സഹകരണ വകുപമപന്റെ കസ്പീഴെമൽ പ്രവർതമക്കുന്ന 1607 പ്രചോഥമമക കചോർഷമക

വചോയ്പചോ  സഹകരണ  സദ്യംഘങ്ങളമലുദ്യം  അവയപടെ  ശചോഖകളമലുദ്യം  ചകചോമൺ

ചസചോഫസ  പവയർ  നടെപമലചോക്കുന്നതുമചോയമ  ബനപപട  പ്രവർതനങ്ങൾ
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നടെന്നുവരുന്നു. നമലവമൽ പ്രചോഥമമക കചോർഷമക വചോയ്പചോ സദ്യംഘങ്ങൾ നടെത്തുന്ന

നമചക്ഷപദ്യം,  വചോയ്പ,  എദ്യം.ഡമ.എസസ.  തുടെങ്ങമ എലചോ ചസവനങ്ങളുദ്യം ലഭദമചോകുന്ന

തരതമലുദ്യം  ചകരള  ബചോങമപന്റെ  ചകചോർ  ബചോങമദ്യംഗസ  ചസചോഫസ  പവയറുമചോയമ

ബനമപമച്ചസ  NEFT,  RTGS,  ATM  തുടെങ്ങമയ  ആധുനമക  ബചോങമദ്യംഗസ

സസൗകരദങ്ങൾ റമസർവസ ബചോങമപന്റെ നമബനനകൾക്കസ വമചധയമചോയമ PACS-

കൾക്കസ ലഭദമചോകുന്ന രസ്പീതമയമലുമചോണസ ഏകസ്പീകൃത ചസചോഫസ പവയറമനുള്ള  RFP

തയചോറചോക്കമയമട്ടുളളതസ.  12.05.2022-നസ  പടെകമക്കൽ  ബമഡസ  ഓപൺ

പചയ്യുകയദ്യം തുടെർനടെപടെമകൾ സസ്വസ്പീകരമക്കുകയദ്യം പചയ്തുവരുന്നു. 

ii. സഹകരണ ഓഡമറ്റസ ചമചോണമറ്ററമദ്യംഗസ & ഇൻഫർചമഷൻ സമസ്റ്റദ്യം

സഹകരണ  ആഡമറ്റസ  സുതചോരദവദ്യം  കചോരദക്ഷമവമചോക്കുന്നതമനചോയമ

ICDMS  ചപ്രചോജകമപന്റെ ഭചോഗമചോയമ സഹകരണ സദ്യംഘങ്ങളുപടെ ആഡമറ്റുമചോയമ

ബനപപടസ സഹകരണ ഓഡമറ്റസ ചമചോണമറ്ററമദ്യംഗസ  &  ഇൻഫർചമഷൻ സമസ്റ്റദ്യം

(CAMIS)  എന്ന  ഓണ്ശലന്  ആപമചക്കഷന്  തയചോറചോക്കമയമട്ടുണസ.

സഹകരണ  സദ്യംഘദ്യം  രജമസ്ട്രേചോറുപടെ  നമയനണതമലുദ്യം  മറ്റസ  ഫദ്യംഗ്ഷണൽ

രജമസ്ട്രേചോർമചോരുപടെ  നമയനണതമലുമുള്ള ചകരളതമപല മുഴവൻ സഹകരണ

സദ്യംഘങ്ങളുപടെയദ്യം  അടെമസചോന  വമവരങ്ങളുദ്യം  ആഡമറ്റസ  സദ്യംബനമച്ച
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വമവരങ്ങളുദ്യം  CAMIS-ലൂപടെ പപചോതുജനങ്ങൾക്കസ ഉൾപപപടെ ഓൺശലനചോയമ

www.camis.kerala.gov.in എന്ന ചപജമലൂപടെ ലഭദമചോക്കമയമട്ടുണസ.

iii. ചകരളചോ ബചോങസ

ആധുനമക  സചോചങതമക  സസൗകരദങ്ങൾ  പ്രദചോനദ്യം  പചയ്യുന്ന  ഒരു

നക്യൂജനചറഷൻ  ബചോങചോക്കമ  KSCB-പയ  മചോറ്റുന്നതമനുളള  നടെപടെമകളുപടെ

ഭചോഗമചോയ CBS സമയബനമതമചോയമ നടെപമലചോക്കുന്നതചോണസ.

iv. സദ്യംസചോന സഹകരണ കചോർഷമക ഗചോമവമകസന ബചോങ്കുസ

ആധുനമകവത്ക്കരണതമപന്റെ  ഭചോഗമചോയമ  സദ്യംസചോന  സഹകരണ

കചോർഷമക  ഗചോമവമകസന  ബചോങമപനയദ്യം  പ്രചോഥമമക  ബചോങ്കുകപളയദ്യം

സദ്യംചയചോജമപമച്ചുപകചോണസ  ചകചോർ  ബചോങമദ്യംഗസ  സദ്യംവമധചോനദ്യം  (CBS)

നടെപമലചോക്കുന്നതമനുളള  നടെപടെമകൾ  ചകരള  സദ്യംസചോന  സഹകരണ

കചോർഷമക  ഗചോമവമകസന  ബചോങമൽ  നടെന്നുവരമകയചോണസ.  ഇതമലൂപടെ

പമച്ചപപടതുദ്യം  വളപര  ചവഗതമലുമുളള  വചോയ്പചോ  വമതരണവദ്യം  വചോയ്പചോ

തമരമച്ചടെവമനുളള  പദതമകളുദ്യം  ആവമഷരമക്കുന്നതചോണസ.  കൂടെചോപത  SMS,  E-

MAIL,  WHATSAPP-ലൂപടെയദ്യം  ചലചോണുകളുപടെയദ്യം  തമരമച്ചടെവകളുപടെയദ്യം

വമശദവമവരങ്ങൾ ലഭദമചോകുന്നതചോണസ.
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v. യവജന സഹകരണ സദ്യംഘങ്ങൾ

സദ്യംസചോനപതചോടചോപക  30  യവജന  സഹകരണ  സദ്യംഘങ്ങൾ

രൂപസ്പീകരമച്ചു.  യവജനങ്ങപള  സഹകരണ  ചമഖലയമചലയസ

ആകർഷമക്കുന്നതമനുദ്യം യവജനങ്ങളുപടെ സചോമ്പതമക,  സചോദ്യംസചോരമക ഉന്നമനദ്യം

ലക്ഷദമമട്ടുമചോണസ  ഇതരദ്യം  സഹകരണ  സദ്യംഘങ്ങൾ  രൂപസ്പീകരമച്ചമട്ടുള്ളതസ.

vi. കലചോകചോരൻമചോരുപടെ സഹകരണസദ്യംഘദ്യം

സദ്യംഗസ്പീതദ്യം,  നചോടെകദ്യം,  പ്രകടെനകലകൾ,  ചമതരചന  എന്നമവ

ഉൾപപപടെയള്ള  കലകളമൽ  ഏർപപടമട്ടുള്ള  കലചോകചോരൻമചോരുപടെ

സചോമ്പതമകവദ്യം  സചോമൂഹമകവദ്യം  സചോദ്യംസചോരമകവമചോയ  ഉന്നമനദ്യം  ലക്ഷദമമടസ

കലചോകചോരൻമചോർക്കസ സമരദ്യം ചവദമ ഒരുക്കമപക്കചോടുക്കുകപയന്ന ഉചദ്ദേശചതചോപടെ

കലചോകചോരൻമചോരുപടെ  സഹകരണസദ്യംഘദ്യം  രൂപസ്പീകരമച്ചസ

പ്രവരതനമചോരദ്യംഭമച്ചമട്ടുണസ.  സർക്കചോരമപന്റെ  രണചോദ്യംഘട  നൂറുദമന

പരമപചോടെമയമൽ  ഉൾപപടുതമ  കലചോകചോരൻമചോരുപടെ  സഹകരണസദ്യംഘദ്യം

രജമസ്റ്റർ പചയമട്ടുണസ. 

vii.  ആശുപതമ  സഹകരണ  സദ്യംഘങ്ങളുപടെ  ചനതൃതസ്വതമൽ
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പചോലമചയറ്റസ്പീവസ പകയർ പദതമ

ഗുണചമന്മേയള്ള  സചോനസ്വന  പരമചരണദ്യം  സഹകരണ  ചമഖലയമലൂപടെ

നടെപമലചോക്കുക,  വചോർദകദപതയദ്യം  ചരചോഗചതയദ്യം  അഭമമുഖസ്പീകരമക്കുന്നവർ

പ്രചതദകമച്ചസ  കമടെപമലചോയ  ആശയമമലചോപത  കഴെമയന്നവർക്കസ

(ബന്ധുമമതചോദമകൾ അടുതമലചോപത)  ചമകമത്സചോ സസൗകരദവദ്യം  പരമചരണവദ്യം

ലഭദമചോക്കുക,....

മമ  .    സസ്പീക്കര:  ഉപചചചോദദതമനുള്ള അവസരദ്യം പകചോടുക്കചോനചോയമ ബചോക്കമ

ചമശപ്പുറതസ വയന്നതചോണസ നലതസ. 

ശസ്പീ  .   വമ  .   എന്  .   വചോസവന്: സര, ബചോക്കമ ചമശപ്പുറതസ വയന്നു.+

ശസ്പീ  .    ജമ  .    സ്റ്റസ്പീഫന്:  സര,  ചകചോര  ബചോങമദ്യംഗസ  സദ്യംവമധചോനദ്യം

നടെപമലചോക്കുന്നതുള്പപപടെ എലചോവമധ ആധുനമക സചോചങതമക ചസവനങ്ങളുദ്യം

ജനങ്ങള്ക്കസ  ലഭദമചോക്കുന്നതമനുചവണമയള്ള  നടെപടെമയമചോയമ  സരക്കചോര

മുചന്നചോടസ  ചപചോകുന്നതസ  അഭമനനനചോരഹമചോണസ.   ഇതരതമല് ചകരളതമപല

സസ്വനദ്യം  ബചോങചോയമ  രൂപസ്പീകരമച്ച  ചകരള  ബചോങമപന്റെ

ആധുനമകവല്കരണവമചോയമ  ബനപപടസ  വകുപസ  നടെപമലചോക്കചോന്

ഉചദ്ദേശമക്കുന്ന നവസ്പീനമചോയ ബചോങമദ്യംഗസ ചസവനങ്ങപളക്കുറമച്ചസ വമശദമചോക്കചോചമചോ?

+ ഉതരതമപന്റെ ബചോക്കമ ഭചോഗദ്യം അനുബനമചോയമ ചചരക്കുന്നു.
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ശസ്പീ  .    വമ  .    എന്  .    വചോസവന്:  സര,  ആധുനമക  ബചോങമദ്യംഗസ  രദ്യംഗത്തുള്ള

എലചോ  സദ്യംവമധചോനങ്ങളുദ്യം  ചകരള  ബചോങമല്  ലഭദമചോക്കചോന്ചവണമ

വമചപ്രചോയമചോയമ  കരചോറമല്  ഏരപപടമട്ടുണസ.   ഇചപചോള്  അതസ  on-going

ചപ്രചോജകചോണസ.   ഇസൗ  ജൂപപല മചോസദ്യം  11-ാ തസ്പീയതമ  ആദദപത  ചകചോടയദ്യം

സദ്യംസചോന  സഹകരണ  ബചോങമപന്റെ  പഹഡസ  ഓഫസ്പീസുമചോയള്ള  പ്രവരതനദ്യം

ആരദ്യംഭമക്കുദ്യം.   അതമല്  ATM, RTGS  (Real  Time  Gross  Settlement),

NEFT (National Electronic Funds Transfer), Mobile banking, Internet

banking എന്നസ്പീ ചസവനങ്ങപളലചോദ്യം ചകരള ബചോങമല് ലഭദമചോകുദ്യം. 

മമ  .    സസ്പീക്കര:   രണചോമപത  ഉപചചചോദദദ്യം  വളപര  ഹ്രസസ്വമചോയമ

ചചചോദമക്കണദ്യം.  സമയദ്യം കഴെമയചോറചോയമ.

ശസ്പീ  .    ജമ  .    സ്റ്റസ്പീഫന്:  സര,  ബചോങമദ്യംഗസ  വദവസചോയദ്യം  കടുത  മത്സരവദ്യം

നമരവധമ പവല്ലുവമളമകളുദ്യം ചനരമടുന്ന ഇസൗ കചോലഘടതമല് കചോരഷമക വചോയ്പചോ

ചമഖലയമല്  ഘടെനചോപരമചോയ  മചോറ്റദ്യം  കചോലമകമചോയമ  നടെപമലചോചക്കണതുണസ.

ഏകസ്പീകൃത  ചസചോഫസ പവയര  സദ്യംവമധചോനദ്യം  പ്രചോഥമമക  കചോരഷമക  വചോയ്പചോ

സദ്യംഘങ്ങളമല്  നടെപമലചോക്കുന്നതമലൂപടെ  ആധുനമകവദ്യം  പുതന്സചോചങതമക

വമദദയമലധമഷമതവമചോയ  ബചോങമദ്യംഗസ  ചസവനങ്ങള്  കചോരഷമക  വചോയ്പചോ



Uncorrected/Not for Publication
07-07-2022

68

സഹകരണ  സദ്യംഘങ്ങളമപല  അദ്യംഗങ്ങളചോയ  കരഷകരക്കസ  ലഭദമചോക്കചോനുള്ള

നടെപടെമ സസ്വസ്പീകരമക്കുചമചോ? 

ശസ്പീ  .    വമ  .    എന്  .    വചോസവന്:  സര,  അതമനുചവണമയള്ള  നടെപടെമകള്

സസ്വസ്പീകരമച്ചസ തുടെങ്ങമക്കഴെമഞമരമക്കുന്നു.  

(ചചചോചദദചോതരസമയദ്യം കഴെമഞ.)


