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മമ  .   സസ്പീക്കര:   ഓരഡര..... ഓരഡര.... ചചചാേദദദ്യം നദ്യം. (*31)

കടമമടുപമനന് ചകന്ദ്ര സർക്കചാേർ ഏർമപടുതമയ നമയന്ത്രണദ്യം

(*31)  ശസ്പീ  .   പമ  .   അബ്ദുല് ഹമസ്പീദന്:
   ശസ്പീ  .   മക  .   പമ  .   എ  .   മജസ്പീദന്:
   ശസ്പീ  .   എൻ  .   എ  .   മനലമക്കുനന്:

     ശസ്പീ  .    എ  .    മക  .    എദ്യം  .    അഷ്റഫന്:  തചാേമഴെ കചാേണുന ചചചാേദദങ്ങള്ക്കന്

ധനകചാേരദ വകുപ്പുമന്ത്രമ സദയദ്യം മറുപടമ നല്കുചമചാേ:

 (എ) സദ്യംസചാേനതമമന്റെ കടമമടുപമനന് ചകന്ദ്രസർക്കചാേർ ഏർമപടുതമയ

നമയന്ത്രണദ്യം  സദ്യംസചാേന  വചാേർഷമക  പദ്ധതമമയ  എപ്രകചാേരമചാേണന്

ബചാേധമച്ചമതനന് വമശദമചാേക്കുചമചാേ;

(ബമ)  സദ്യംസചാേനതമമന്റെ  വമവമധ  പദ്ധതമകളമൽ  എത്ര  ശതമചാേനദ്യം

ഇതമനകദ്യം  പൂർതമയചാേക്കചാേൻ  കഴെമഞ്ഞുമവനവമവരദ്യം  ലഭദമചാേചണചാേ;  എങമല്

മവളമമപടുതചാേചമചാേ;

(സമ)  പദ്ധതമകളുമട  പൂർതസ്പീകരണതമനന്  തുക  എപ്രകചാേരദ്യം

കമണ്ടെതചാേമമനചാേണന് പ്രതസ്പീകമക്കുനമതനന് വമശദമചാേക്കുചമചാേ?

ധനകചാേരദ  വകുപ്പുമന്ത്രമ  (ശസ്പീ  .    മക  .    എന  .     ബചാേലചഗചാേപചാേല്):  സര,

(എ) മഹചാേപ്രളയമടക്കദ്യം പ്രകൃതമ ദുരന്തങ്ങളുദ്യം ചകചാേവമഡന് മഹചാേമചാേരമയദ്യം സൃഷമച്ച

പ്രതമസനമകളമല്നമനദ്യം  സദ്യംസചാേനദ്യം  കരകയറമവരുനചതയള.
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പ്രതമസനമയമട  കചാേലഘട്ടതമല്  ചകന്ദ്രസരക്കചാേര  എലചാേ

സദ്യംസചാേനങ്ങള്ക്കുമചാേയമ അനുവദമച്ചുനല്കമയമരുന കടമമടുപന്  പരമധമയചാേയ

അഞന് ശതമചാേനദ്യം  തമരമമക  മൂനന് ശതമചാേനതമചലയന്  മകചാേണ്ടുവരുനതന്

സദ്യംസചാേന സമ്പദന്  വദവസമയ പ്രതമകൂലമചാേയമ  ബചാേധമക്കുദ്യം.  ഇതമനുപുറചമ

സദ്യംസചാേന  സരക്കചാേരമമന്റെ  കസ്പീഴെമല്  പ്രവരതമക്കുന  പ്രചതദക  ഉചദ്ദേശ

സചാേപനങ്ങള് അവരുമട സസ്വന്തദ്യം നമലയ്മക്കടുക്കുന വചാേയ്പകള് സദ്യംസചാേന

സരക്കചാേരമമന്റെ  മപചാേതുകടതമമന്റെ  ഭചാേഗമചാേമണന  മതറചാേയ  നമലപചാേടന്

സസ്വസ്പീകരമച്ചന് സദ്യംസചാേനതമമന്റെ കടമമടുപന് പരമധമയമല് കുറവുവരുത്തുന ഒരു

നമലപചാേടചാേണന്  ചകന്ദ്രസരക്കചാേര  സസ്വസ്പീകരമച്ചമട്ടുള്ളതന്.  ഇതമമന്റെ  ഭചാേഗമചാേയമ

കമഫ്ബമ,  KSSPL മുതലചാേയ  പ്രചതദക  ഉചദ്ദേശ  സചാേപനങ്ങളുമട  കടദ്യം

സദ്യംസചാേന  സരക്കചാേരമമന്റെ  കടമചാേയമ  മതറചാേയമ  കണക്കചാേക്കമ  2021-22

സചാേമ്പതമക വരഷദ്യം എടുത തുക നചാേലന്  തവണകളചാേയമ  2022-23  മുതല്

ഓചരചാേ  വരഷവുദ്യം  സദ്യംസചാേനതമമന്റെ  കടമമടുപന്  പരമധമയമല്നമനദ്യം

കുറയ്ക്കുനതചാേമണന  നമലപചാേടന്  ചകന്ദ്രസരക്കചാേര  ഇതമനകദ്യംതമന

കകമക്കചാേണ്ടെമട്ടുണ്ടെന്.  ഈ  നമലപചാേടമല്  മചാേറദ്യം  വരുതണമമനദ്യം

ഭരണഘടനയമട  ആരട്ടമക്കമള്  293(3),  293(4)  എനമവയനുസൃതമചാേയമ
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2017  ഓഗസമനുമുമ്പന്  നമലനമനമരുനതുചപചാേമല  മപചാേതുകണക്കമനതമമല

(പബമകന്  അക്കക്കൗണ്ടെമമല)  നസ്പീക്കമയമരമപ്പുദ്യം  മപചാേതുചമഖലചാേ  സചാേപനങ്ങളുമട

വചാേയ്പകളുദ്യം സദ്യംസചാേനതമമന്റെ കടമമടുപന് പരമധമ നമരണ്ണയമക്കുനതമല്നമനദ്യം

ഒഴെമവചാേക്കണമമനദ്യം  22-07-2022-മല  134/2022/എദ്യം.ധന കതന് പ്രകചാേരദ്യം

സദ്യംസചാേന  ധനകചാേരദ  വകുപ്പുമന്ത്രമ  ചകന്ദ്രധനകചാേരദ  വകുപ്പുമന്ത്രമചയചാേടന്

അഭദരതമക്കുകയദ്യം  ഈ  വമഷയവുമചാേയമ  ബനമപട്ടന്  ബഹുമുഖദമന്ത്രമ

19-01-2023-മല  133/CM/2023  കതന്  പ്രകചാേരദ്യം  ഒരു  നമചവദനദ്യം

ബഹുമചാേനമപട്ട പ്രധചാേനമന്ത്രമക്കന്  സമരപമക്കുകയദ്യം  മചയമട്ടുണ്ടെന്.  എനചാേല്

പ്രസ്തുത നമലപചാേടമല് ചകന്ദ്ര സരക്കചാേര ഒരു മചാേറവുദ്യം വരുതമയമട്ടമല.

ധനകചാേരദ  കമസ്പീഷന  നമശ്ചയമച്ചുനല്കമയമട്ടുള്ള  അനുവദനസ്പീയമചാേയ

കടമമടുപന്  പരമധമമയ  അടമസചാേനമപടുതമയചാേണന്  സദ്യംസചാേന  ബഡ്ജറന്

തയചാേറചാേക്കചാേറുള്ളതന്.  ഇതരതമല്  കടമമടുക്കുന  തുക  പ്രധചാേനമചാേയദ്യം

അടമസചാേന സക്കൗകരദ വമകസനതമനചാേണന് ഉപചയചാേഗമക്കുനതന്.  സദ്യംസചാേന

നമയമസഭ  ബഡ്ജറന്  പചാേസചാേക്കമയതമനുചശഷദ്യം  പമനസ്പീടന്  കടമമടുപന്

പരമധമയമല്  കുറവുവരുത്തുനതന്  സദ്യംസചാേനതമമന്റെ  വമകസന

മുനഗണനകമള തചാേളദ്യം മതറമക്കുകയദ്യം നടനമകചാേണ്ടെമരമക്കുന പദ്ധതമകളുമട
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പൂരതസ്പീകരണതമല്  കചാേലതചാേമസദ്യം  ഉണ്ടെചാേക്കുനതമനന്  ഇടവരുത്തുകയദ്യം

മചയദ്യം.

(ബമ)  31-01-2023  വമരയള്ള  പ്രചാേഥമമക  കണക്കുകള്  പ്രകചാേരദ്യം

2022-23  സചാേമ്പതമകവരഷതമല് പദ്ധതമയമനതമല് ആമക  17,310.37

ചകചാേടമ  രൂപ  മചലവഴെമച്ചമട്ടുണ്ടെന്.  ഇതന്  പദ്ധതമ  വമഹമതതമമന്റെ  57

ശതമചാേനമചാേണന്.

(സമ)  സദ്യംസചാേനദ്യം  കടമമടുക്കുന  തുകയചാേണന്  വമകസന

പ്രവരതങ്ങള്ക്കുദ്യം  പദ്ധതമ  നമരവ്വഹണതമനുദ്യം  പ്രധചാേനമചാേയദ്യം

ഉപചയചാേഗമക്കുനതന്.  ഇതമനുപുറചമ   നമകുതമ  നമകുതമചയതരവരുമചാേനദ്യം

വരദ്ധമപമച്ചുദ്യം അനചാേവശദ  മചലവുകള്  ചുരുക്കമമക്കചാേണ്ടുദ്യം  പദ്ധതമ

നമരവ്വഹണതമനുകൂടമ  ആവശദമചാേയ  പരമചാേവധമ  വമഭവങ്ങള്

സമചാേഹരമക്കചാേനുള്ള തസ്പീവ്രശമമചാേണന് സദ്യംസചാേനദ്യം നടതമമക്കചാേണ്ടെമരമക്കുനതന്.

ശസ്പീ  .    പമ  .    അബ്ദുല് ഹമസ്പീദന്:  സര,  2022-23-മല ബഡ്ജറന്  എസമചമറന്

പ്രകചാേരദ്യം  സദ്യംസചാേനതമമന്റെ  മമചാേതദ്യം  കടദ്യം  3,75,692.19

രൂപയചാേമണനചാേണന്  കണക്കചാേക്കമയമരമക്കുനതന്.   കമഫ്ബമ  തമരമച്ചടവമമല

13,000  ചകചാേടമ രൂപയദ്യം സചാേമൂഹദ  സുരക മപനഷന പദ്ധതമയമമല  7800
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ചകചാേടമ  രൂപയദ്യം  ഉള്മപമട  ചകരളതമമന്റെ ആമക കടദ്യം  4,00,000  ചകചാേടമ

രൂപയചാേണന്.  അചതസമയദ്യം,  കഴെമഞ്ഞ  അഞ്ചുവരഷദ്യം  നമകുതമയമനതമല്

സദ്യംസചാേനതന്  പമരമക്കുവചാേന  സചാേധമക്കചാേതതന്  70,000  ചകചാേടമ

രൂപയമചലമറയചാേമണനന് കണക്കുകളമല്നമനന് മനസമലചാേകുനണ്ടെന്.  ഇക്കൗ തുക

പമരമമച്ചടുക്കചാേന  സരക്കചാേര  എന്തന്  നടപടമയചാേണന്  സസ്വസ്പീകരമച്ചമരമക്കുനതന്;

സദ്യംസചാേനതമമന്റെ  വമകസനതമനന്  കടമമടുപന്  അനമവചാേരദമചാേണന്.

സഹകരണചമഖലയമമല  നമചകപദ്യം  ഏകചദശദ്യം  രണ്ടെരലകദ്യം  ചകചാേടമ

രൂപയചാേണന്.  പുതമയ നമചകപസമചാേഹരണ യജദ്യം ഉടമന പ്രഖദചാേപമക്കചാേന

ചപചാേകുകയചാേണന്.  സഹകരണചമഖലയമമല  ആവശദദ്യംകഴെമഞ്ഞുള്ള  സരപ്ലസന്

ഫണ്ടെന്  ധചാേരചാേളദ്യം  ഇക്കൗ  ചമഖലയമലുണ്ടെന്.  ഇതന്  ഫലപ്രദമചാേയമ

വമകസനപ്രവരതനങ്ങള്ക്കന്  പ്രചയചാേജനമപടുതചാേനുള്ള  പദ്ധതമകള്

തയചാേറചാേക്കചാേന സചാേധമക്കുചമചാേ?

ശസ്പീ  .   മക  .   എന  .     ബചാേലചഗചാേപചാേല്: സര,   വളമര നമലചാേരു നമരചദ്ദേശവുദ്യം

ചചചാേദദവുമചാേണന്  ഇവമമട  സൂചമപമച്ചതന്.  അചദ്ദേഹദ്യം  സദ്യംസചാേനമത

സഹകരണചമഖലയമമല  പ്രചാേഥമമക  ബചാേങ്കുകളുമട  സദ്യംഘടനയമട

ഭചാേരവചാേഹമകൂടമയചാേണന്.     സദ്യംസചാേന  സരക്കചാേരമമന്റെ  പ്രവരതനങ്ങള്ക്കന്
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ഇതരദ്യം നമചകപങ്ങള്ക്കുചവണ്ടെമയളള  സദ്യംഘടന/സഹകരണചമഖലയമട

തചാേല്പരദദ്യം അചദ്ദേഹദ്യം പലചപചാേഴദ്യം സൂചമപമച്ചമട്ടുണ്ടെന്.  വളമര നനചാേയമ അക്കചാേരദദ്യം

മചയചാേദ്യം.  ഇചപചാേള്തമന പലകചാേരദങ്ങളുദ്യം നമള് മചയമട്ടുണ്ടെന്.   പലചപചാേഴദ്യം

Primary  Agricultural  Credit  Society  (PACS)-ല്നമനന്  ചമല

കചാേരദങ്ങള്ക്കന്  ലമകക്യുഡമറമക്കുചവണ്ടെമ  ഫണ്ടെന്  ലഭമക്കുനണ്ടെന്.  പചക,

ചജചാേയമന്റെചാേയ  ഇനമവസമനുചവണ്ടെമ  കുറച്ചുകചാേരദങ്ങള്  ആവശദമചാേയതമനചാേല്

അതമനുള്ള പദ്ധതമകള് തയചാേറചാേക്കണദ്യം.  ഗവണ്മമന്റെമമന്റെ ഭചാേഗദ്യംകൂടമ ചചരനന്,

ചകരളതമല് രണ്ടെരലകദ്യം ചകചാേടമ രൂപയമട നമചകപമുള്ളതമല്   ഒരു ലകദ്യം

ചകചാേടമ  രൂപചയചാേ  അനപതമനചാേയമരദ്യം  ചകചാേടമ  രൂപചയചാേ  പബമക്കചാേയ

ഡവലപന്മമന്റെമനുചവണ്ടെമ  ഉപചയചാേഗമക്കചാേന  കഴെമയദ്യം.  അതമനുള്ള  നമരചദ്ദേശദ്യം

മുചനചാേട്ടുവച്ചചാേല്  അതനുസരമച്ചന്  ഗവണ്മമന്റെന്  വയബമലമറമ  ഗദചാേപന്

ഫണ്ടുപചയചാേഗമച്ചന് പമ.പമ.പമ.  ചമചാേഡലമല്  ചചരചാേനുള്ള സചാേധദതയണ്ടെചാേക്കുദ്യം.

ഇനലമത  ചകന്ദ്ര  ബഡ്ജറമമന്റെ  അടമസചാേനതമല്  ഇമതലചാേദ്യം  വളമര

പ്രധചാേനമചാേണന്.  പ്രസ്തുത ചചചാേദദദ്യം ഉനയമച്ചതന് വളമര നനചാേയമ.   സദ്യംസചാേനദ്യം

ചവണ്ടെത്ര   ചരച്ച  മചയചാേമതചാേരു  കചാേരദദ്യം  ചകന്ദ്ര  ബഡ്ജറമല്   വനമട്ടുണ്ടെന്.

സഹകരണചമഖലയമല്  പഞചാേയതന്  തലദ്യംവമര  ചകന്ദ്ര-സഹകരണ
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പ്രസചാേനതമമന്റെ  നമയമമനുസരമച്ചന്  കചാേരദങ്ങള്  ചപചാേകുമമനന്

സൂചമപമച്ചമട്ടുണ്ടെന്.  സചാേധചാേരണ   സഹകരണമമനന്  പറഞ്ഞചാേല്   സദ്യംസചാേന

ഗവണ്മമന്റെമമന്റെ   അധമകചാേരതമല്  വരുനതചാേണന്.  അതന്  ചകന്ദ്ര

ഗവണ്മമന്റെമനന് കസ്പീഴെമലല.   അടുതകചാേലതന് മള്ട്ടമ ചസറന് ചകചാേ-ഓപചററസ്പീവന്

മസചാേമമസറമ  ഉപചയചാേഗമതക്കുറമച്ചന്  ആദദദ്യം  പറഞ്ഞു.  ഇനമല പറഞ്ഞതന്,

PACS-മന  ചകന്ദ്രസ്പീകരമച്ചുള്ള  കചാേരദങ്ങള്  പറയന  രചണ്ടെചാേ  മൂചനചാേ

ഖണമകയചാേണന്  ബഹുമചാേനമപട്ട ചകന്ദ്ര ധനകചാേരദ വകുപ്പുമന്ത്രമ സദ്യംസചാേരമച്ചതന്.

അതമനരതദ്യം,  മള്ട്ടമ ചസറന്  സസ്വഭചാേവതമലുള്ള സഹകരണ പ്രസചാേനങ്ങള്

തചാേമഴെയദ്യം വരുദ്യം. അതന് വനചാേല് എങ്ങമനയചാേണന് കചാേരദങ്ങള് ചനചാേക്കുനമതനന്

അറമയമല.  അതുമകചാേണ്ടെന്  നമലവമമല  സഹകരണ  പ്രസചാേനങ്ങള്

ശകമമപടുതചാേനുദ്യം   കൂടുതല്  ഇഫകസ്പീവചാേയ  റമചട്ടണ്  ലഭമക്കചാേനുമുള്ള  എലചാേ

നമരചദ്ദേശങ്ങള്ക്കുദ്യം  ഗവണ്മമന്റെന്  നൂറുശതമചാേനദ്യം  പമന്തുണ  നല്കുനതചാേണന്.

ഇക്കചാേരദതമല് പരസരദ്യം സഹകരമക്കണമമനചാേണന് സൂചമപമക്കചാേനുള്ളതന്.

ശസ്പീ  .    പമ  .    അബ്ദുല്  ഹമസ്പീദന്:  സര,  നമ്മുമട  തചദ്ദേശസസ്വയദ്യംഭരണ

സചാേപനങ്ങള്  കടുത  സചാേമ്പതമക  പ്രതമസനമയമലൂമടയചാേണന്

കടനചപചാേകുനതന്.  നമലവമല്  ജനറല്  പരപസന്  ഗചാേന്റെന്,  ചറചാേഡന്/ചറചാേഡമതര
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മമയമന്റെനനസന് ഗചാേന്റുകള് എനമവ വനചതചാേതമല് മവട്ടമക്കുറച്ചമരമക്കുകയചാേണന്.

ബഡ്ജറന്  വമഹമതദ്യം  കണക്കചാേക്കമ ഗചാേമസഭകളുദ്യം വമകസന മസമമനചാേറുകളുദ്യം

ചചരനന് പദ്ധതമകള്ക്കന് രൂപദ്യം നല്കമയതമനുചശഷമചാേണന് സരക്കചാേരമമന്റെ ഇക്കൗ

മവട്ടമചുരുക്കല്  നടപടമ.  അതന്  തനതുവരുമചാേനതമല്  ഗണദമചാേയ  കുറവന്

വനമട്ടുണ്ടെന്.  ആയതമനചാേല്  തചദ്ദേശസസ്വയദ്യംഭരണ  സചാേപനങ്ങളുമട  പദ്ധതമ

വമഹമതദ്യം  കൃതദമചാേയമ  നല്കുകയദ്യം  വമചനചാേദനമകുതമയദ്യം  പരസദനമകുതമയദ്യം

ജമ.എസന്.ടമ.-യമല്നമനന്  ഒഴെമവചാേക്കമ  പ്രചാേചദശമക  സരക്കചാേരുകമള

ഏല്പമക്കചാേന ജമ.എസന്.ടമ. കക്കൗണ്സമലമല് സമരദദ്യം മചലുത്തുചമചാേ?

ശസ്പീ  .    മക  .    എന  .     ബചാേലചഗചാേപചാേല്:  സര,   എമന്റെ ധചാേരണയനുസരമച്ചന്

കഴെമഞ്ഞ വരഷദ്യം, ആറചാേദ്യം ധനകചാേരദകമസ്പീഷമന്റെ  മചാേനദണമനുസരമച്ചന് ഫണ്ടെന്

ആദദദ്യം  വസ്പീതദ്യംവച്ചതുദ്യം  പമനസ്പീടന്  മചാേറമയതുമചാേമണനചാേണന്  മനസമലചാേക്കുനതന്.

കചാേരണദ്യം,  ആസമയടമസചാേനതമല്  തചദ്ദേശസസ്വയദ്യംഭരണ  സചാേപനങ്ങള്ക്കന്

തുക  മചാേറമ  വയണമമന  ഒരു  നമരചദ്ദേശദ്യം  വനമട്ടുണ്ടെന്.  അങ്ങമന  കണക്കന്

വനചപചാേള്,  ജമലചാേ പഞചാേയത്തുകള്ക്കുദ്യം ചകചാേരപചറനുകള്ക്കുമചാേണന് ഉള്ളതന്.

പ്രചതദകമച്ചന്  ജമലചാേ  പഞചാേയത്തുകള്ക്കന്  മചാേറമവച്ച  തുകയമല്  വലമയ

കുറവുവരുന അവസ വരുനതമനചാേല്  കഴെമഞ്ഞ വരഷദ്യംകൂടമ  ആ സമതമ
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തുടരചാേന  തസ്പീരുമചാേനമച്ചു.   എനചാേല്  ഇപ്രചാേവശദദ്യം  അങ്ങമനയല.  ആറചാേദ്യം

ധനകചാേരദ  കമസ്പീഷന  മുതല്  തചദ്ദേശസസ്വയദ്യംഭരണ  സചാേപനങ്ങമള

സദ്യംബനമച്ചന്    പറഞ്ഞമട്ടുള്ള കചാേരദങ്ങള്   നസ്പീക്കമവയ്ക്കുദ്യം.  അലചാേമത ഫണ്ടെന്

കുറയ്ക്കുന  കചാേരദദ്യം  വനമട്ടമല.  ഫണ്ടെമമന്റെ  കചാേരദതമല്    മചാേറദ്യം  വനതന്

അതമമന്റെയടമസചാേനതമലചാേണന്.  തചദ്ദേശസസ്വയദ്യംഭരണ  സചാേപനങ്ങള്ക്കന്

വയ്ക്കുന  ഫണ്ടെമല്  യചാേമതചാേരു  കുറവുദ്യം  വരുത്തുന  സമസ്പീപനമമമലനചാേണന്

സൂചമപമക്കചാേനുള്ളതന്.  ജമ.എസന്.ടമ.  കക്കൗണ്സമലുമചാേയമ  ബനമപട്ടന്  ചരച്ച

മചചയണ്ടെ കചാേരദങ്ങളചാേണന്  പമനസ്പീടന്  അചദ്ദേഹദ്യം പരചാേമരശമച്ചതന്.   ജമ.എസന്.ടമ

കക്കൗണ്സമമലടുക്കുന  തസ്പീരുമചാേനമചാേയതമനചാേല്  ഇവമമട  ഉനയമക്കുന

കചാേരദങ്ങള്  ശദ്ധയമല്മപടുതചാേദ്യം.   തചദ്ദേശസസ്വയദ്യംഭരണ  സചാേപനങ്ങളുമട

വരുമചാേനദ്യം  വരദ്ധമപമക്കചാേനചാേയമ  ആ  ചമഖലയമല്  പ്രവരതമക്കുനവര

കുമറചയമറ  പ്രവരതനങ്ങള്  മചചയണ്ടെതചാേയമട്ടുണ്ടെന്.  പലചപചാേഴദ്യം  ഫണ്ടെന്

പമരമമച്ചടുക്കുനതന്   സദ്യംബനമച്ചന്,  വളമര  പഴെക്കമുള്ള  മചറമയ  ടചാേക്സുകള്

പമരമമച്ചടുക്കചാേതതുദ്യം  ലഭമക്കചാേതതുദ്യം  കചാേചലചാേചമതമചാേയമ  പരമഷ്കരമക്കചാേത

പ്രശ്നങ്ങളുദ്യം  തചദ്ദേശ ഗവണ്മമന്റുകള്ക്കുണ്ടെന്.  അക്കചാേരദതമല് സദ്യംയകമചാേയ

ഇടമപടല്  നടതമയചാേല്  മചാേത്രമമ  അതതന്  ചമഖലകളമല്  കുറച്ചുകൂടമ
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ശകമചാേയമ മുചനചാേട്ടുവരചാേന സചാേധമക്കുകയള.

ശസ്പീ  .    മക  .    പമ  .    എ  .    മജസ്പീദന്:  സര,  നടപ്പുസചാേമ്പതമക  വരഷതമല്

ബഡ്ജറമല്  പ്രതസ്പീകമച്ച  നമകുതമ-നമകുതമചയതര  വരുമചാേനദ്യം

എത്രയചാേയമരുന;  എത്ര തുക സമചാേഹരമക്കചാേന സചാേധമച്ചു?

ശസ്പീ  .    മക  .    എന  .     ബചാേലചഗചാേപചാേല്:  സര,  ഇമതചാേരു  പ്രചതദക

ചചചാേദദമചാേണന്. നടപ്പുസചാേമ്പതമക വരഷദ്യം പ്രതസ്പീകമച്ച നമകുതമ 70,000 ചകചാേടമ

രൂപയന്  മുകളമലചാേണന്.    നചാേമളവയ്ക്കുന  ചഡചാേകക്യുമമന്റെമല്  അതുസദ്യംബനമച്ച

വമശദമചാേയ കണക്കുകളുണ്ടെചാേകുദ്യം.  അക്കചാേരദതമല് മമച്ചമപട്ട രസ്പീതമയമലചാേണന്

നമള് മുചനചാേട്ടുചപചാേകുനതന്. 

ശസ്പീ.  എന.  എ.  മനലമക്കുനന്  ചുമതലമപടുതമയതുപ്രകചാേരദ്യം

(  ശസ്പീ  .    മഞ്ഞളചാേദ്യംകുഴെമ  അലമ  ):  സര,  ഇനമല ചകന്ദ്ര സരക്കചാേര  പ്രഖദചാേപമച്ച

ബഡ്ജറമല്  ചകരളതമനന്  കചാേരദമചാേമയചാേനദ്യം   ലഭമച്ചമലചാേമയനതന്

വചാേസവമചാേണന്.   ഒരു  വരഷദ്യംകൂടമ  പലമശയമലചാേ  വചാേയ്പമയടുക്കചാേദ്യം.   ഫമസ്ക്കല്

മഡഫമസമറന്  3  ശതമചാേനതമല്നമനദ്യം  0.5  ശതമചാേനതമമന്റെ വരദ്ധനചവചാേമട

3.5  ശതമചാേനമചാേക്കമ ഉയരതമയമട്ടുണ്ടെന്.   ഇതന്  ഏമതങമലുദ്യം നമബനനയമട

അടമസചാേനതമലചാേചണചാേ;  ഇതുമകചാേണ്ടെന്  സദ്യംസചാേനതമനന്  എമന്തങമലുദ്യം
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കചാേരദമചാേയ പ്രചയചാേജനമുണ്ടെചാേകുചമചാേ?

 ശസ്പീ  .   മക  .   എന  .     ബചാേലചഗചാേപചാേല് : സര, ഇനമല അവതരമപമച്ച ചകന്ദ്ര

ബഡ്ജറമല്  ഒരു  സദ്യംസചാേനതമമന്റെയദ്യം  വമഹമതദ്യം  വരദ്ധമപമച്ചമട്ടമല.

നമലവമലുള്ള  അവസയനുസരമച്ചന്  3  ശതമചാേനദ്യം  ഫമസ്ക്കല്  മഡഫമസമറന്/

ചബചാേചറചാേയമദ്യംഗന് പവറുണ്ടെചാേയമരുന. ചനരമതയള്ള ചമല കണ്ടെസ്പീഷനനുസരമച്ചന്,

ഇനഫചാേസ്ട്രക്ചര  ചമഖലകളമമല  അടമസചാേന  സക്കൗകരദങ്ങള്

ചമചാേചഡരമമണചസഷന  നടത്തുനതമമന്റെ  ഭചാേഗമചാേയമട്ടചാേണന്  0.5  ശതമചാേനദ്യം

വരദ്ധനവന്  വനതന്.   ഇലകമസമറമ  ചമഖലയമലചാേണന്  0.5  വരുനതന്.   ആ

വരദ്ധനവന് ചനരമത  അദ്യംഗസ്പീകരമച്ചമട്ടുള്ളതചാേണന്. അലചാേമത ഒരു കചാേരദതമലുദ്യം

മചാേറദ്യം  വരുതമയമട്ടമല,  ഒരു  പ്രചതദക  ഗുണവുമുണ്ടെചാേയമട്ടമല.   മപചാേതുവമല്

പ്രതസ്പീകയനുസരമച്ചന്  ചകന്ദ്ര  ബഡ്ജറന്  വനമട്ടമലചാേമയനള്ള  കചാേരദദ്യം

ചകരളതമമല  എദ്യം.പമ.-മചാേരടക്കമുള്ള  എലചാേവരുദ്യം    സൂചമപമച്ചതചാേണന്.

സദ്യംസചാേനതമനന്   സചാേധചാേരണഗതമയമല്  ലഭമചക്കണ്ടെ  പരമഗണനചപചാേലുദ്യം

ലഭമക്കചാേമത  വലമയ  നമരചാേശയണ്ടെചാേക്കുന  രസ്പീതമയമലചാേണന്  ചകന്ദ്ര  ബഡ്ജറന്

അവതരമപമച്ചതന്. 
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ശസ്പീ.  എ.  മക.  എദ്യം.  അഷ്റഫന്  ചുമതലമപടുതമയതുപ്രകചാേരദ്യം  (  ശസ്പീ  .

എന  .    ഷദ്യംസുദ്ദേസ്പീന  ):  സര,   വചാേയ്പയചാേയദ്യം  ചമചാേചട്ടചാേര  വചാേഹന  നമകുതമയദ്യം

മപചടചാേളമയദ്യം മസസ്സുമുള്മപമട ഇതുവമര കമഫ്ബമക്കന് ലഭമച്ച സദ്യംഖദ 23,605

ചകചാേടമ  രൂപയചാേണന്.   ഇതുവമര കമഫ്ബമയ്ക്കു ചവണ്ടെമ മചലവഴെമച്ചതന്  20,185

ചകചാേടമ  രൂപയചാേണന്.  ബചാേക്കമയള്ളതന്  3,420  ചകചാേടമ  രൂപയചാേണന്.  എനചാേല്

അഞന് വരഷദ്യംമകചാേണ്ടെന്  50,000  ചകചാേടമ രൂപയമട വമകസനപ്രവരതനങ്ങള്

ഇക്കൗ  തുക  മകചാേണ്ടെന്  പൂരതമയചാേക്കുമമനചാേണന്  സൂചമപമക്കുനതന്.

അവചശഷമക്കുന  3,420  ചകചാേടമ  രൂപമകചാേണ്ടെന്  എങ്ങമനയചാേണന്  50,000

ചകചാേടമ രൂപയമട വമകസനപ്രവരതനങ്ങള് പൂരതസ്പീകരമക്കുനതന്?

ശസ്പീ  .    മക  .    എന  .     ബചാേലചഗചാേപചാേല്:  സര,  കണക്കുകള്

പരമചശചാേധമക്കുചമ്പചാേള്  ഇമതചാേരു  പ്രചതദക  ചചചാേദദമചാേണന്.   കമഫ്ബമ

സദ്യംബനമച്ചന്  വമശദമചാേയമ  ചചചാേദമച്ചചാേല്   കണക്കുകള്  എടുക്കുനതമനന്

ബുദ്ധമമുട്ടുണ്ടെന്.  

ശസ്പീ  .    പമ  .    പമ  .    ചമതരഞ്ജന:  സര,  ഇനലമത  ചകന്ദ്ര  ബഡ്ജറന്

ചകരളചതചാേടന്  കചാേണമച്ച  സമസ്പീപനദ്യം  നമമളലചാേദ്യം  കണ്ടെതചാേണന്.

സദ്യംസചാേനതമമന്റെ സചാേമ്പതമക സമതമ ചമചാേശമചാേമണന തരതമല് വലമയ
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പ്രചരണദ്യം നടക്കുമനചാേരു കചാേലമചാേണചലചാേ;  ഇക്കൗ സരക്കചാേര അധമകചാേരതമല്

വനതമനുചശഷദ്യം   സചാേമ്പതമക  സമതമയമലുണ്ടെചാേയമട്ടുള്ള  മചാേറദ്യം  മറ

സദ്യംസചാേനങ്ങളുമചാേയമ  തചാേരതമദദ്യം  നടത്തുചമ്പചാേള്   റവനന്യൂ  വരുമചാേനതമല്

സദ്യംസചാേനതമമന്റെ തനതന് നമകുതമ വമഹമതദ്യം എത്രയചാേമണനന് അറമയമക്കചാേന

കഴെമയചമചാേ?

ശസ്പീ  .    മക  .    എന  .     ബചാേലചഗചാേപചാേല്:  സര,  നമ്മുമട  സദ്യംസചാേനതമമന്റെ

നമകുതമ  വരുമചാേനമുള്മപമട   നല  വരദ്ധനവന്  ഇക്കൗ  ഘട്ടതമലുണ്ടെചാേയമട്ടുണ്ടെന്.

കഴെമഞ്ഞ സചാേമ്പതമക വരഷമത കണക്കുകള് അവചലചാേകനദ്യം മചയചമ്പചാേള്,

സദ്യംസചാേന  കണക്കുകള്  പരമചശചാേധമക്കുന  ഏജനസമകള്  പറയന

ചകചാേണ്സന്റെന് മമപ്രസന് വരദ്ധനവന്  12  ശതമചാേനതമലധമകമചാേണന്.   നമകുതമ

വരുമചാേനതമമന്റെ  കൃതദമചാേയ  കണക്കുകള്  അടുത  ദമവസമത  ബഡ്ജറന്

അവതരണതമല് ചസറന്മമന്റെന് സഹമതദ്യം നല്കുനതചാേയമരമക്കുദ്യം.  പ്രതസ്പീകമച്ച

സദ്യംസചാേന  നമകുതമ  വരുമചാേനതമനന്  അടുചതയന്  വരുനതരതമല്  നല

മപരചഫചാേരമമനസചാേണന്  ഉണ്ടെചാേയമട്ടുള്ളതന്.  ഇന്തദയമമല  മറന്

സദ്യംസചാേനങ്ങമളചപചാേമല നമകുതമ മചാേചനജുമമന്റെമല് ചകരളവുദ്യം പ്രതസ്പീകമക്കുന

വമധദ്യം മമച്ചമപട്ട സമതമയമലചാേമണനചാേണന് കണക്കുകള് സൂചമപമക്കുനതന്.  
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 ശസ്പീ  .    എ  .    പമ  .    അനമല്  കുമചാേർ:  സര,  സദ്യംസചാേനങ്ങള്ക്കന്

പലമശയമലചാേത വചാേയ്പയചാേയമ  നല്കുന ഒരു ലകദ്യം ചകചാേടമ  രൂപ കഴെമഞ്ഞ

ബഡ്ജറമലുദ്യം  ഇക്കൗ ബഡ്ജറമലുദ്യം  ഗവണ്മമന്റെന് നസ്പീക്കമവച്ചതചാേയമ കണ്ടെമരുന.

ഇക്കൗ  വരഷവുദ്യം  അതുണ്ടെന്.  കഴെമഞ്ഞ  വരഷമത  ഒരു  ലകദ്യം  ചകചാേടമ  രൂപ

നസ്പീക്കമവച്ചതമമന്റെ  അടമസചാേനതമല്  സദ്യംസചാേന  ഗവണ്മമന്റെമനന്  ആ

ഇനതമല്  എത്ര  വമഹമതദ്യം  ലഭദമചാേയമട്ടുണ്ടെന്.  ആ  വചാേയ്പ  സദ്യംസചാേനദ്യം

എടുതമട്ടുചണ്ടെചാേമയനന് വദകമചാേക്കചാേചമചാേ?

ശസ്പീ  .    മക  .    എൻ  .    ബചാേലചഗചാേപചാേല്:  സര,  ഇക്കൗ  പറഞ്ഞ  കണ്ടെസ്പീഷന

അനുസരമച്ചന്  സദ്യംസചാേനതമനന്  കഴെമഞ്ഞ വരഷദ്യം  2,000-തമല് അധമകദ്യം

ചകചാേടമ  രൂപയമട  വചാേയ്പയചാേണന്  ലഭമചക്കണ്ടെമയമരുനതന്.  ആ

വചാേയ്പമയടുക്കുനതമനുളള  സമസ്പീപനദ്യം  സസ്വസ്പീകരമച്ചമട്ടുണ്ടെന്.  അതമനചാേവശദമചാേയ

ചപപര വരക്കന് മചയകയദ്യം അതമമന്റെ ഒരു ഭചാേഗദ്യം ലഭമക്കുനതമനുളള സമസ്പീപനദ്യം

സസ്വസ്പീകരമക്കുകയദ്യം  മചയമട്ടുണ്ടെന്.  2,000  ചകചാേടമ  രൂപ  മുഴവന  ലഭമച്ചമട്ടമല.

അതമമന്റെ ഒരു ഭചാേഗദ്യം മചാേത്രമചാേണന് ലഭമക്കുനതന്. 

ശസ്പീ  .    സമ  .    എച്ചന്  .    കുഞ്ഞമ:  സര,  ചകരളദ്യം  വലമയ  സചാേമ്പതമക

പ്രതമസനമയമലചാേമണനദ്യം  വചാേയ്പമയടുക്കുനതമനുളള  പരമധമ
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ചകന്ദ്രഗവണ്മമന്റെന്  ഉയരതമതരമമലന  സചാേഹചരദതമലുദ്യം  സചാേമൂഹദചകമ

മപനഷന  മുടങ്ങുമമന  വദചാേജപ്രചരണദ്യം  നചാേട്ടമല്  നടക്കുനണ്ടെന്.  ഇചപചാേള്

ലഭമച്ചുമകചാേണ്ടെമരമക്കുന  സചാേമൂഹദചകമ  മപനഷന  അരഹതമപട്ടവരക്കന്

കൃതദമചാേയമ നല്കചാേനുളള സദ്യംവമധചാേനമുണ്ടെചാേകുചമചാേ?

ശസ്പീ  .    മക  .    എൻ  .    ബചാേലചഗചാേപചാേല്:  സര,  സദ്യംസചാേന ഗവണ്മമന്റെമമന്റെ

പ്രവരതനങ്ങളമല്  ഏറവുദ്യം  പ്രധചാേന  പങചാേണന്  സചാേമൂഹദചകമ  മപനഷന

വമതരണതമല് നടത്തുനതന്.  അമതചാേമക്ക പചാേഴെന് മച്ചലവചാേമണനളള  വലമയ

വചാേദങ്ങളുണ്ടെന്.  പ്രചതദകമച്ചന്  ചകന്ദ്രഗവണ്മമന്റെമമന്റെ  സമസ്പീപനതമല്തമന

അങ്ങമനയണ്ടെന്.  എത്ര ബുദ്ധമമുട്ടമയമട്ടചാേയചാേലുദ്യം  സചാേധചാേരണക്കചാേരക്കന്  നല്കുന

ഇക്കൗ  മപനഷന  നല്കുകമയനതന്  ഗവണ്മമന്റെമമന്റെ  ഉതരവചാേദമതമചാേണന്.

ഗവണ്മമന്റെന് അതന് നല്കുമമനളള കചാേരദതമല് ഒരു തരക്കവുമമല.

സഹകരണ ചമഖലമയ ശകമമപടുതചാേന നടപടമ

(*32)ശസ്പീ  .   രചാേമചന്ദ്രൻ കടനപള്ളമ:
   ശസ്പീ  .   ചതചാേമസന് മക  .   ചതചാേമസന്:
   ശസ്പീ  .   ചകചാേവൂർ കുഞ്ഞുചമചാേൻ:
 ശസ്പീ  .    മക  .    പമ  .    ചമചാേഹനന:  തചാേമഴെ  കചാേണുന  ചചചാേദദങ്ങള്ക്കന്

സഹകരണ-രജമചസ്ട്രഷൻ വകുപ്പുമന്ത്രമ സദയദ്യം മറുപടമ നല്കുചമചാേ:
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(എ)  സദ്യംസചാേനതന്  സഹകരണ  ബചാേങ്കുകമളയദ്യം  മറന്  സഹകരണ

പ്രസചാേനങ്ങമളയദ്യം  കൂടുതല്  ജചനചാേപകചാേരപ്രദമചാേക്കമ  തസ്പീർക്കുനതമനന്

എമന്തലചാേദ്യം പുതമയ നടപടമകളചാേണന് സസ്വസ്പീകരമക്കുനമതനന് വദകമചാേക്കുചമചാേ;

(ബമ)  ഒറമപട്ട  സലങ്ങളമല്  സഹകരണ  ചമഖലയന്

എതമമരയണ്ടെചാേകുന  ആചകപങ്ങള്  പ്രസ്തുത  ചമഖലയന്  ആമക  ചദചാേഷദ്യം

വരുത്തുനതചാേയമ  ശദ്ധയമൽമപട്ടമട്ടുചണ്ടെചാേ;  എങമലമതന്  തടയചാേന  ശകമചാേയ

നടപടമ സസ്വസ്പീകരമക്കുചമചാേ; വമശദചാേദ്യംശദ്യം ലഭദമചാേക്കുചമചാേ?

സഹകരണ-രജമചസ്ട്രഷന വകുപ്പുമന്ത്രമ  (ശസ്പീ  .    വമ  .    എന  .    വചാേസവന):

സര, (എ)  സദ്യംസചാേനതന് പ്രവരതമക്കുന സഹകരണ ബചാേങ്കുകമളയദ്യം മറന്

സഹകരണ  പ്രസചാേനങ്ങമളയദ്യം  കൂടുതൽ  ജചനചാേപകചാേരപ്രദമചാേക്കമ

തസ്പീർക്കുനതമനചാേയമ  സർക്കചാേരമമന്റെ  മൂനചാേദ്യം  നൂറുദമന  കർമപദ്ധതമയമൽ

ഉള്മപടുതമ  ചുവമടപറയന  പുതമയ  പദ്ധതമകളചാേരദ്യംഭമക്കുനതമനുള്ള

നടപടമകൾ സസ്വസ്പീകരമച്ചുവരുന.

1. മചറുകമട  വഴെമചയചാേരക്കച്ചവടക്കചാേർ,  മചറുസദ്യംരദ്യംഭകർ  എനമവർക്കചാേയമ

പരമചാേവധമ  20,000  രൂപ  വമര  വചാേയ്പ  നൽകുന  പദ്ധതമ

ആവമഷ്കരമച്ചുവരുന.
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2. വദകമകള്ക്കന്  സക്കൗചരചാേർജ്ജമുപചയചാേഗമച്ചന്  കവദക്യുതമ  നമലയങ്ങൾ

ആരദ്യംഭമക്കുനതമനചാേയമ  വചാേയ്പകൾ  നല്കുന  പദ്ധതമ

ആവമഷ്കരമച്ചുവരുന.

3. മതചാേഴെമൽ അചനസ്വഷകർക്കുദ്യം കനപുണദ വമകസനതമൽ പരമശസ്പീലനദ്യം

ചതടുന  വമദദചാേർതമകൾക്കുദ്യം യവജനങ്ങൾക്കുദ്യം  സമൽ  ചലചാേൺ

അനുവദമക്കുന പദ്ധതമ ആവമഷ്കരമച്ചുവരുന.

4. സഹകരണ  സദ്യംഘങ്ങളുമട  ഉൽപനങ്ങൾ  പ്രദർശമപമക്കുനതമനുദ്യം

വമല്പന  നടത്തുനതമനുദ്യം അവരുമട  ബമസമനസന്  മപ്രചാേചമചാേട്ടന്

മചയനതമനുമുള്ള ചവദമമയചാേരുക്കുനതമനചാേയമ സഹകരണ എകന്ചപചാേ–

2023 നടത്തുനതമനുള്ള നടപടമകള് സസ്വസ്പീകരമച്ചുവരുന.

5. പ്രളയബചാേധമതമര  പുനരധമവസമപമക്കുനതമനുചവണ്ടെമ  നടപചാേക്കമയ

മകയർ ചഹചാേദ്യം പദ്ധതമയമട രണ്ടെചാേദ്യം ഘട്ടദ്യം നടപമലചാേക്കമവരുന.

6. സഹകരണ  ചമഖലയമമല  മതരമഞ്ഞടുത  ഗുണചമന്മയള്ള

ഉൽപനങ്ങൾ ഒറ  ബചാേൻഡമനന്  കസ്പീഴെമലചാേക്കമ  മപചാേതുചടഡന് മചാേർചക്കചാേമട

ഇ-ചകചാേചമഴന്  പ്ലചാേറന്ചഫചാേമമചലയന്  മകചാേണ്ടുവരുനതമനുള്ള  പദ്ധതമ

ആവമഷ്കരമച്ചുവരുന.
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7. ചകരള  ബചാേങമമല  എലചാേ  ബചാേഞ്ചുകളുമടയദ്യം  പ്രവർതനമത

ചകചാേർതമണക്കമ  സമ്പൂർണ്ണ  സമ.ബമ.എസന്.  സമസദ്യം  നടപമലചാേക്കമ.

എലചാേ  ചസവനങ്ങളുദ്യം  ഓൺകലനചാേയമ  ഇടപചാേടുകചാേരക്കന്  ലഭദമചാേക്കുന

പദ്ധതമ ആവമഷ്കരമച്ചുവരുന.

8. വമചനചാേദ സഞചാേരമകൾക്കുദ്യം മറള്ളവർക്കുദ്യം കുറഞ്ഞമചലവമൽ ഭകണ

വമഭവങ്ങൾ  ലഭദമചാേക്കുനതമനചാേയമ  ടൂർ  മഫഡമമന്റെ  ആഭമമുഖദതമൽ

ആധുനമക  ചകചാേഫമ  ചഷചാേപ്പുകൾ  ആരദ്യംഭമക്കുനതമനുള്ള  നടപടമകള്

സസ്വസ്പീകരമച്ചുവരുന.

9.  കചാേർഷമക  അനുബനചമഖലകളുമട  മത്സരകമതയദ്യം

പ്രവർതനകമതയദ്യം വർദ്ധമപമക്കുനതമനുദ്യം കർഷകരുമട ചകമതമനന്

ഊനൽ  നൽകുനതമനുദ്യം  2022-23  സചാേമ്പതമകവർഷദ്യം  മുതൽ  ഒരു

പുതമയ  സദ്യംരദ്യംഭമചാേയ  “സചാേചങതമക  വമദദചാേധമഷമത  കൃഷമയമൽ

സഹകരണ  ചമഖലയമട  നൂതന  പദ്ധതമ”  ആരദ്യംഭമച്ചമരമക്കുന.  ടമ

പദ്ധതമക്കചാേയമ  2,250  ലകദ്യം  രൂപ  നടപന്  സചാേമ്പതമകവർഷദ്യം

വകയമരുതമയമട്ടുണ്ടെന്.  കൃഷമമയ ചപ്രചാേത്സചാേഹമപമക്കുനതമനുദ്യം അതമമന്റെ

ഉനമനതമനുമചാേയമ  സഹകരണ  ചമഖലയമട  പമന്തുണചയചാേമട
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കചാേർഷമചകചാേൽപനങ്ങളുമട  ഉൽപചാേദനദ്യം,  സമചാേഹരണദ്യം  (വസ്പീട്ടുപടമക്കൽ

ചശഖരണദ്യം),  സദ്യംഭരണദ്യം,  മൂലദവർദ്ധമത  ഉൽപനമചാേക്കൽ,  ചമലറ

വമൽപന  എനമവമയ  പരമചപചാേഷമപമച്ചന്  അടുത  അഞന്

വർഷതമനുള്ളമൽ  ചകരളതമൽ  കചാേർഷമക  വമകസന

മുചനറമുണ്ടെചാേക്കുകമയനതചാേണന് പദ്ധതമയമട ലകദദ്യം.

10. സദ്യംഘങ്ങളുമട  കരുതൽ  ധനവുദ്യം  അഗമക്കൾച്ചറൽ  മക്രെഡമറന്

മസബമകലചസഷൻ  ഫണ്ടുപചയചാേഗമച്ചന്  പ്രതമസനമയമലചാേകുന

സദ്യംഘങ്ങമള  പുനരുജ്ജസ്പീവമപമക്കുനതമനചാേയമ  സഹകരണ  നമചകപ

ചപ്രചാേത്സചാേഹന പുനരുദ്ധചാേരണപദ്ധതമ നടപമലചാേക്കുനതചാേണന്.

11. സഹകരണ വകുപമമന്റെ കസ്പീഴെമൽ പ്രവർതമക്കുന പ്രചാേഥമമക കചാേർഷമക

വചാേയ്പചാേ സഹകരണ സദ്യംഘങ്ങളമലുദ്യം അവയമട ശചാേഖകളമലുദ്യം ഏകസ്പീകൃത

ചസചാേഫന്  മവയർ  നടപമലചാേക്കുനതുമചാേയമ  ബനമപട്ട  പ്രവർതനങ്ങൾ

നടനവരുന.

12. സഹകരണ  സദ്യംഘങ്ങളമല്/ബചാേങ്കുകളമല്  പ്രതമമചാേസ  നമചകപ

പദ്ധതമകള്ക്കന്  ഒരു  ഏകസ്പീകൃത  അക്കക്കൗണ്ടെമദ്യംഗന്  സദ്യംവമധചാേനദ്യം

ഏർമപടുത്തുനതമനുള്ള നടപടമകൾ സസ്വസ്പീകരമക്കുനതചാേണന്.
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13. സഹകരണ  സദ്യംഘങ്ങളുമട  ആഡമറന്  കൂടുതൽ  കചാേരദകമവുദ്യം

കുറമറതുമചാേക്കുനതമചലയചാേയമ  ടസ്പീദ്യം  ആഡമറന്  സദ്യംവമധചാേനദ്യം

നടപമലചാേക്കുനതമനന് നടപടമകൾ സസ്വസ്പീകരമച്ചമട്ടുണ്ടെന്.

14. സഹകരണ  ചമഖലയമമല  പ്രവർതനങ്ങൾ  മമകവുറതചാേക്കചാേനുദ്യം

സഹകരണനമയമതമൽ  സഹകരണ  വമജമലനസന്,  സഹകരണ

ആഡമറന്  എനസ്പീ  വമഷയങ്ങളമല്  കൂടുതൽ  കർശനവദവസകൾ

ഉൾമപടുത്തുനതമനുദ്യം  സഹകരണ  രദ്യംഗതന്  ഉയർനവരുന

ആശചാേസദകരമലചാേത പ്രവണതകൾ  അവസചാേനമപമക്കുനതമനുദ്യം

സദ്യംഘങ്ങളുമട  വളർച്ചയന്  അനുചയചാേജദമചാേയ  രസ്പീതമയമലുദ്യം  സമഗ

നമയമചഭദഗതമ വരുത്തുനതമനുള്ള നടപടമകള് സസ്വസ്പീകരമച്ചുവരുന.

 (ബമ)  ഒറമപട്ട  സലങ്ങളമൽ  സഹകരണ  ചമഖലയ്മക്കതമമര

ഉണ്ടെചാേകുന  ആചകപങ്ങൾ  സഹകചാേരമകളമൽ  മചറമയ  ചതചാേതമൽ  ആശങ

ഉണ്ടെചാേക്കമയമട്ടുമണ്ടെങമലുദ്യം  ഇതന്  സഹകരണ  ചമഖലയന്  പ്രതമസനമ

ഉണ്ടെചാേക്കമയമട്ടമല.  സഹകരണ  ചമഖലയമമല  പ്രവർതനങ്ങൾ

മമകവുറതചാേക്കചാേനുദ്യം  സഹകരണ  നമയമതമൽ  സഹകരണ  വമജമലനസന്,

സഹകരണ ആഡമറന് എനസ്പീ വമഷയങ്ങളമല് കൂടുതൽ കർശന വദവസകൾ
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ഉൾമപടുത്തുനതമനുദ്യം  സഹകരണ  രദ്യംഗതന്  ഉയർനവരുന

ആശചാേസദകരമലചാേത  പ്രവണതകൾ  അവസചാേനമപമക്കുനതമനുദ്യം

സദ്യംഘങ്ങളുമട വളർച്ചയന് അനുചയചാേജദമചാേയ രസ്പീതമയമലുദ്യം സമഗ നമയമചഭദഗതമ

വരുത്തുനതമനുള്ള നടപടമകൾ സസ്വസ്പീകരമച്ചുവരുന.

ശസ്പീ  .    രചാേമചന്ദ്രൻ  കടനപള്ളമ:  സര,  ചകരളതമമല  സഹകരണ

പ്രസചാേനദ്യം  സചാേധചാേരണക്കചാേരുമട  ആശയചകന്ദ്രവുദ്യം  സമ്പദ്ഘടനയമട

സുപ്രധചാേന  ഘടകവുമചാേണന്.  ചകരളതമമല  പല  സഹകരണ

സചാേപനങ്ങള്ക്കുദ്യം  നമചകപദ്യം  തമരമമക  നല്കചാേന  സചാേധമക്കചാേത

സചാേഹചരദദ്യം  നമലനമല്ക്കുനതന്  ശദ്ധയമല്മപട്ടമട്ടുചണ്ടെചാേ;  ഉമണ്ടെങമല്

അതരദ്യം  സഹകരണ  സദ്യംഘങ്ങളമമല  നമചകപകരക്കന്  തുക  തമരമമക

ലഭദമചാേക്കുനതമനന് സദ്യംഘങ്ങമള പുനരുദ്ധരമച്ചന് പ്രവരതനകമമചാേക്കുനതമനന്

നടപടമ സസ്വസ്പീകരമക്കുചമചാേ?

ശസ്പീ  .    വമ  .    എന  .    വചാേസവന:  സര,  അതരദ്യം  സദ്യംഘങ്ങമള

സഹചാേയമക്കുനതമനുചവണ്ടെമ  സഹകരണസദ്യംരകണ  നമധമ  രൂപസ്പീകരമച്ചന്

അമതചാേരു  സസ്പീമചാേയമ  നടപചാേക്കചാേന  ചപചാേകുന.  കരമവണ്ണൂര  ബചാേങമനന്  നല

രൂപതമലുളള  സഹചാേയദ്യം  നല്കമ,  60  ചകചാേടമ  രൂപ  സഹകചാേരമകള്ക്കന്
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നല്കമക്കഴെമഞ്ഞു.  അങ്ങമന  വയബമളചാേയമട്ടുള്ള  ചപ്രചാേജകന്  തയചാേറചാേക്കമ

നല്കുന സദ്യംഘങ്ങമള സഹചാേയമക്കചാേന പദ്ധതമ രൂപസ്പീകരമച്ചമട്ടുണ്ടെന്.

ശസ്പീ  .    രചാേമചന്ദ്രന  കടനപള്ളമ:  സര,  സഹകരണ  സദ്യംഘങ്ങളമല്

ആധുനമക  സചാേചങതമക  വമദദയദ്യം  ആധുനമക  ബചാേങമദ്യംഗന്  ഇടപചാേടുകളുദ്യം

നടപചാേക്കുനതമനന്  സരക്കചാേര  എമന്തലചാേദ്യം  നടപടമകള്  സസ്വസ്പീകരമച്ചമട്ടുമണ്ടെനന്

വദകമചാേക്കചാേചമചാേ?

ശസ്പീ  .    വമ  .    എന  .    വചാേസവന:  സര,  ചകരള  ബചാേങന്  നക്യുമജന

ബചാേങമചനചാേമടചാേപദ്യം മത്സരമക്കചാേന സചാേധമക്കുന തരതമല്  എ.റമ.എദ്യം., ചകചാേര

ബചാേങമദ്യംഗന്, ഇന്റെരമനറന് ബചാേങമദ്യംഗന്, മമചാേകബല് ബചാേങമദ്യംഗന്, ആര.ടമ.ജമ.എസന്.,

മനഫന്  ഇമതലചാേദ്യം  നടപചാേക്കുനതമനുചവണ്ടെ  നടപടമകള്  പൂരതസ്പീകരമച്ചന്

കഴെമഞ്ഞമരമക്കുന.  കപ്രമറമ  സദ്യംഘങ്ങളമചലയ്ക്കുദ്യം  ഐ.ടമ.

ഇന്റെചഗഷനമചലയ്ക്കുമുള്ള  മടണ്ടെര  നടപടമകള്  പൂരതസ്പീകരമച്ചന്  അവമമടയദ്യം

നടപചാേക്കുനതചാേണന്. 

(ശസ്പീ.  ചതചാേമസന്  മക.  ചതചാേമസന്  സസ്പീറമലമലചാേതതമനചാേല്  ചചചാേദദദ്യം

ഉനയമച്ചമല.)
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ശസ്പീ  .    ചകചാേവൂർ  കുഞ്ഞുചമചാേൻ:  സര,  ചകന്ദ്രതമമന്റെ  ജനവമരുദ്ധ

ബഡ്ജറമമനതമനമര  അതമശകമചാേയ  പ്രതമചകധദ്യം  ആദദചമ

ചരഖമപടുത്തുകയചാേണന്.  ചകരളതമമന്റെ സഹകരണ ചമഖല  രചാേജദതമനചാേമക

മചാേതൃകയചാേയമ  മചാേറമമക്കചാേണ്ടെമരമക്കുകയചാേണന്.  അങ്ങന്  മന്ത്രമയചാേയമ

വനതമനുചശഷദ്യം   ഈ  ചമഖലയമല്   വമപ്ലവകരമചാേയ  പ്രവരതനമചാേണന്

നടതമമക്കചാേണ്ടെമരമക്കുനതന്.  സദ്യംസചാേനമത  സഹകരണ  ചമഖലയന്

വലമമയചാേരു  ശകമയദ്യം  സചാേമ്പതമക  ചസചാേതസ്സുമുമണ്ടെനചാേണന്  ഞചാേന

മനസമലചാേക്കുനതന്.   അങ്ങമനമയങമല്  ചകരളതമമന്റെ  ഏറവുദ്യം  വലമയ

സചാേധദതകളചാേയ  ഉനതവമദദചാേഭദചാേസ  രദ്യംഗത്തുദ്യം  ടൂറമസദ്യം  രദ്യംഗത്തുദ്യം

മുതല്മുടക്കുനതമനചാേവശദമചാേയ  ക്രെമസ്പീകരണമമചാേരുക്കചാേന  സഹകരണ

പ്രസചാേനതമനന് സചാേധമക്കുചമചാേ?

   ശസ്പീ  .    വമ  .    എന  .    വചാേസവന:  സര,  ഇതമചനചാേടകദ്യം  നടപടമകള്

സസ്വസ്പീകരമച്ചമട്ടുണ്ടെന്.  ഒനപതന്  എഞമനസ്പീയറമദ്യംഗന്  ചകചാേചളജുകളുദ്യം  എദ്യം.ബമ.എ.

ചകചാേചളജുകളുദ്യം  ബമ.ബമ.എ.  ചകചാേചളജുകളുദ്യം  എച്ചന്.ഡമ.സമ.  ചകചാേഴന്,

മജ.ഡമ.സമ.  ചകചാേഴന്  എനമവയന്  പുറമമ  സമല്  ആനഡന്  മഡവലപന്മമന്റെന്

ചനചാേളഡ്ജന്  മസന്റെര  ആലപ്പുഴെയമല്  ആരദ്യംഭമച്ചുകഴെമഞ്ഞമരമക്കുന.  ഈ
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ചമഖലയമല് നല നമചകപമുണ്ടെന്. ഇനമയദ്യം തുടരനന് നല്കചാേന തയചാേറചാേണന്. 

ശസ്പീ  .   മക  .   പമ  .    ചമചാേഹനന: സര,   ശസ്പീ. രചാേമചന്ദ്രന കടനപള്ളമ ചുമന

പൂവന്  മവച്ചചാേണന്  വനതന്.  ഇനന്   അചദ്ദേഹതമമന്റെ  വമവചാേഹ  വചാേരഷമക

ദമനമചാേണന്.  അചദ്ദേഹതമനന്  എമന്റെ  ആശദ്യംസകള്.  പ്രചദശമക

സമ്പദ്ഘടനയമട  പ്രചയചാേകചാേക്കളചാേണന്  സഹകരണ  സദ്യംഘങ്ങള്.   ഈ

സഹകരണ  സദ്യംഘങ്ങളമല്നമനന്  വചാേയ്പ  എടുതമട്ടുള്ളവരുമട

ജസ്പീവചനചാേപചാേധമകള്  തകരനചപചാേകചാേമത  സദ്യംരകമക്കചാേന  നമുക്കന്

സചാേധമക്കണദ്യം.  അതമനന്  ഒരുപചാേടന്  മചാേരഗ്ഗങ്ങളുണ്ടെന്.  ഇചപചാേള്

ചകന്ദ്രഗവണ്മമന്റുതമന  സഹകരണ  ചമഖലയമല്  ആദചാേയ  നമകുതമയമല്

വരുതമയ  മചാേറദ്യം  അചതചാേമടചാേപദ്യം  വചാേയ്പ  നല്കുനതമലുള്ള  വരദ്ധനവന്

എനമമയലചാേദ്യം  നടപചാേക്കമയമട്ടുണ്ടെന്.  അതന്  ചകരളതമല്  നടപമലചാേക്കമ

സചാേധചാേരണക്കചാേമരയദ്യം  കൃഷമക്കചാേമരയദ്യം  സഹചാേയമക്കചാേനുളള  നടപടമകള്

സസ്വസ്പീകരമക്കുചമചാേ?

ശസ്പീ  .    വമ  .    എന  .    വചാേസവന:  സര,  ചകന്ദ്രഗവണ്മമന്റെന്  വരുതമയമചാേറദ്യം,

194(N)-ല്  ഒരുചകചാേടമ  രൂപയചാേയമരുനതന്  മൂനന്  ചകചാേടമ  രൂപയചാേയമ

വരദ്ധമപമച്ചു. 20,000  രൂപ മചാേത്രദ്യം നല്കമയമരുനതന്  2,00,000  രൂപയചാേയമ
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ഉയരതമയമട്ടുമണ്ടെനളള ആശസ്വചാേസമമയള. ആദചാേയ നമകുതമയമലചാേമക മചാേറദ്യം

വരുതമമയന  ധചാേരണ  മതറചാേണന്.  കൃഷമക്കചാേമര  സഹചാേയമക്കചാേന

ഇചപചാേള്തമന നൂതന പദ്ധതമകള് ആവമഷ്കരമച്ചന് നടപചാേക്കമയമട്ടുണ്ടെന്.  

ശസ്പീ  .    മക  .    ബചാേബു   (  മനന്മചാേറ  ):  സര,  സഹകരണ പ്രസചാേനങ്ങളുമടചമല്

ആധമപതദമുറപമക്കചാേന ചകന്ദ്രസരക്കചാേര  നടപമലചാേക്കുന സഹകരണവമരുദ്ധ

നയങ്ങള്മക്കതമമര  സദ്യംസചാേനമത  സഹകചാേരമകമളയദ്യം  ജനങ്ങമളയദ്യം

ഒരുമനചസചാേമട  മുചനചാേട്ടുനയമക്കുന സഹകരണ വകുപമമനയദ്യം മന്ത്രമമയയദ്യം

ഞചാേന  അഭമനനമക്കുന.   ചകരള  നമയമസഭ  കലബറമ  ഉള് മപമട

സദ്യംസചാേനതമനകത്തുദ്യം  പുറത്തുദ്യം  പല  രചാേജദങ്ങളമലുമചാേയമ  നമരവധമ

അന്തചാേരചാേഷ്ട്ര  പുസചകചാേത്സവങ്ങളചാേണന്  നടതമവരുനതന്.  കചാേരൂര

നസ്പീലകണ്ഠപമള്ളയദ്യം  തകഴെമയദ്യം  ഉള്മപമട  ചനതൃതസ്വദ്യം  മകചാേടുത  പുതമയ

എഴത്തുകചാേരുമട  സൃഷമകള്  പ്രസമദ്ധസ്പീകരമക്കചാേനചാേവശദമചാേയ  സചാേഹമതദ

പ്രവരതക   സഹകരണ  സദ്യംഘദ്യം  വരഷങ്ങള്ക്കുമുമ്പന്   സദ്യംസചാേനതന്

രൂപസ്പീകരമച്ചമരുന.   അതന്  എഴത്തുകചാേരക്കുദ്യം  വചാേയനക്കചാേരക്കുദ്യം   ഏമറ

ആശസ്വചാേസകരമചാേയമരുമനങമലുദ്യം  ഇടക്കചാേലതന്  എഴത്തുകചാേരുമട

ചറചാേയല്റമയമട കുറവന് ആ സദ്യംഘമത ബചാേധമച്ചമരുന. നമലവമല് സചാേഹമതദ
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പ്രവരതക   സഹകരണ  സദ്യംഘതമമന്റെ  അവസമയന്തചാേമണനന്

വമശദസ്പീകരമക്കചാേചമചാേ?

ശസ്പീ  .   വമ  .   എന  .   വചാേസവന: സര, ഒരുഘട്ടതമല് സചാേഹമതദ പ്രവരതക

സഹകരണ  സദ്യംഘദ്യം    ദയചാേവധതമനന്  വമടചാേന  സചാേഹമതദകചാേരന്മചാേമരലചാേദ്യം

എഴതമയമരുനതചാേണന്.  അതമല്നമനദ്യം മചാേറമ ഒരു ഫസ്പീനമകന് പകമമയചപചാേമല

ഉയരമതഴചനറന്  നലരൂപതമല്  അതന്  മുചനചാേട്ടുമപചാേയ്മക്കചാേണ്ടെമരമക്കുന.

ഇചപചാേള്  മമറചാേരു  സദ്യംരദ്യംഭദ്യംകൂടമ  ആരദ്യംഭമക്കുകയചാേണന്.   ചലചാേകമത  എലചാേ

ലമപമകളുദ്യം സദ്യംഘടമപമച്ചുമകചാേണ്ടെന്  ഒരു അകര മന്യൂസമയദ്യം ഇചപചാേള് ചകചാേട്ടയദ്യം

ചകന്ദ്രസ്പീകരമച്ചന്  പ്രവരതനദ്യം നടനവരുന.  മമക്കവചാേറുദ്യം അടുത മസപ്റദ്യംബര

മചാേസചതചാേമട  അതമമന്റെ  ഒനചാേദ്യംഘട്ടദ്യം  ഉദ്ഘചാേടനദ്യം  മചയചാേന  കഴെമയദ്യം.

ഒരുപചക  ചലചാേകദ്യം  ശദ്ധമക്കമപടുന,  വമജചാേനദചാേഹമകളചാേയ  ഗചവഷണ

വമദദചാേരതമകള്ക്കുള്മപമട  സനരശനദ്യം  നടതചാേന  കഴെമയന

പഠനചാേരഹമചാേയ ഒരു അകര മന്യൂസമയമചാേണന് സചാേപമച്ചുമകചാേണ്ടെമരമക്കുനതന്.  

ശസ്പീ  .    സണ്ണമ ചജചാേസഫന്:  സര,  സഹകരണ സദ്യംഘങ്ങള് സചാേമ്പതമക

അച്ചടക്കദ്യം  പചാേലമക്കമപടുനമമലനള്ളതന്  ചമല  സലങ്ങളമമലങമലുദ്യം

പ്രശ്നമചാേയമട്ടുണ്ടെന്.   നമചകപകരക്കന്  തക്കസമയതന്  തുക മടക്കമ  നല്കചാേത
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ചകസുകളമമല  നമചകപകമര  സഹചാേയമക്കചാേന  നമചകപ  ഗദചാേരന്റെമ

സസ്പീമുമണ്ടെങമലുദ്യം  അതന്  ചവണ്ടെത്ര  ഫലപ്രദമചാേയമ  നടപമലചാേക്കുനമല.  ഈ

സഭയമല്തമന  അതമനന്  ചഭദഗതമകള്   ആവശദമപട്ടമട്ടുണ്ടെന്.    ആ

സസ്പീമമല്നമനന് എത്ര സദ്യംഘങ്ങള്ക്കന് സഹചാേയദ്യം മകചാേടുതമട്ടുണ്ടെന്; സചാേമ്പതമക

ക്രെമചക്കടുകള്  വരുനതന്   തക്കസമയതന്   കമണ്ടെതചാേനുദ്യം  തമരുതലുകള്

വരുതചാേനുദ്യം  ഓചരചാേ  സദ്യംഘതമമന്റെയദ്യം   സചാേമ്പതമകചശഷമക്കനുസരമച്ചുള്ള

പ്രവരതനങ്ങളമചലയന്   അവമര  വദചാേപമപമക്കചാേനുമുള്ള  നമയന്ത്രണങ്ങളുദ്യം

നമരചദ്ദേശങ്ങളുദ്യം  ഓഡമറന്  ഇനമസകമദ്യംഗന്  വമദ്യംഗുകളുദ്യം  ഫലപ്രദമചാേയമ

നടപമലചാേക്കചാേനുള്ള നടപടമകള് സസ്വസ്പീകരമക്കുചമചാേ? 

ശസ്പീ  .    വമ  .    എന  .    വചാേസവന:  സര,  അങ്ങന്  സൂചമപമച്ചതനുസരമച്ചന്,

സഹകരണ  സദ്യംരകണനമധമക്കന്  രൂപദ്യംമകചാേടുതന്  സദ്യംഘങ്ങമള

സഹചാേയമക്കചാേനചാേവശദമചാേയ  നടപടമക്രെമതമചലയന്  വനമട്ടുണ്ടെന്.   നമചകപ

ഗദചാേരണ്ടെമ  സസ്പീദ്യം രണ്ടെന് ലകദ്യം രൂപയചാേയമരുനതന്  അഞന് ലകദ്യം രൂപയചാേയമ

ഉയരതമ  റൂള്  അമമന്റെന്  മചയചാേന   നടപടമകള്  സസ്വസ്പീകരമച്ചമട്ടുണ്ടെന്.

ഇക്കചാേരദമത  സദ്യംബനമച്ചമടചതചാേളദ്യം  സമചയചാേചമതവുദ്യം

സനരചഭചാേചമതവുമചാേയമ  ക്രെമചക്കടുകള് കമണ്ടെതചാേന കഴെമയതക്ക രൂപതമല്
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സമഗമചാേയ  നമയമ  ചഭഗദതമ  മകചാേണ്ടുവനന്  ടസ്പീദ്യം  ഓഡമറമലുദ്യം

ഇനമസകനമലുമമചാേമക്ക  മചാേറദ്യംവരുതമമക്കചാേണ്ടെന്  കചാേചലചാേചമതമചാേയ

ക്രെമസ്പീകരണങ്ങള് ഉറപചാേക്കുകയചാേണന്. 

ശസ്പീ  .    മക  .    ആനസലന:  സര,  ചകരളതമല്  ഏകചദശദ്യം  14

ലകചതചാേളദ്യം  വരുന  മചറുകമട-ഇടതരദ്യം  വദചാേപചാേര  സചാേപനങ്ങളുണ്ടെന്.

ഇചപചാേള് അവമമട CIBIL (Credit Information Bureau (India) Limited)

വനതമമന്റെ  ഭചാേഗമചാേയമ  ബചാേങ്കുകള്ക്കന്  വചാേയ്പമയടുക്കചാേന  കഴെമയചാേത

അവസയചാേണന്.  ചകരള ബചാേങന് അതമനകതന് അനുഭചാേവപൂരവ്വമചാേയ നമലപചാേടന്

സസ്വസ്പീകരമച്ചമട്ടുമണ്ടെങമലുദ്യം പല ബചാേങ്കുകളുദ്യം  വചാേയ്പമയടുക്കചാേന മുചനചാേട്ടുവരുചമ്പചാേള്

വമവമധ  തടസങ്ങളുനയമച്ചന്  നമരുത്സചാേഹമപടുത്തുകയചാേണന്.   ചകരളതമമല

സമ്പദന് വദവസമയ  ഏറവുദ്യം  കൂടുതല്  സഹചാേയമക്കുനവരചാേയ  വദചാേപചാേരമകമള

സഹചാേയമക്കുനതമനുചവണ്ടെമ  ബചാേങന്  വചാേയ്പകള്  മകചാേടുക്കുനതമനന്  ഇളവുകള്

അനുവദമക്കചാേന  നടപടമ സസ്വസ്പീകരമക്കുചമചാേ?  

ശസ്പീ  .    വമ  .    എന  .    വചാേസവന:  സര,  ഇളവുകള്  അനുവദമക്കചാേന

ഇതമചനചാേടകദ്യംതമന  നടപടമ  സസ്വസ്പീകരമച്ചുകഴെമഞ്ഞമട്ടുണ്ടെന്.  പ്രളയമക്കടുതമയദ്യം

ചകചാേവമഡന്  ദുരന്തവുദ്യം  ചമല   പ്രചദശതന്  പ്രചതദകമചാേയണ്ടെചാേയ  പ്രകൃതമ
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ദുരന്തങ്ങളുദ്യം  വന  സനരഭതമമലലചാേദ്യം  വദചാേപചാേരമകള്ക്കുചവണ്ടെമ  ഒരു

ഈടുമമലചാേമത  ദസ്പീരഘകചാേലചാേവധമ  മകചാേടുത്തുമകചാേണ്ടെന്  5,00,000  രൂപവമര

ചകരള ബചാേങമല്നമനന് വചാേയ്പ മകചാേടുക്കുന സമസദ്യം നടപചാേക്കമയമരുന.  അതന്

നലരൂപതമല് പ്രവരതമച്ചുമകചാേണ്ടെമരമക്കുന.

ശസ്പീ  .    സമ  .    ആര  .    മചഹഷന്:  സര,   നമ്മുമട  നചാേട്ടമല് മുമമ്പങ്ങുമമലചാേത

തരതമല്  ആത്മഹതദകള്  വരദ്ധമക്കുനണ്ടെന്.   അതമല്കൂടുതലുദ്യം  കടദ്യം

കയറമയള്ള   ആത്മഹതദകളചാേണന്.   ഈ  സചാേഹചരദതമല്  പതന്

മസന്റെമല്തചാേമഴെ  ഭൂമമയള്ള  വമധവകള്,  മചാേറചാേചരചാേഗമകള്

എനമവരുമടമയങമലുദ്യം  കടങ്ങള്  പൂരണ്ണമചാേയദ്യം  എഴതമതള്ളചാേന  സരക്കചാേര

ആചലചാേചമക്കുചമചാേ? 

ശസ്പീ  .    വമ  .    എന  .    വചാേസവന:  സര,  കടദ്യംമകചാേണ്ടുമചാേത്രമല  പല

കചാേരണങ്ങള്മകചാേണ്ടുദ്യം ആത്മഹതദകള് നടക്കുനണ്ടെന്.   അമതലചാേദ്യം  ഇവമമട

വമശദസ്പീകരമക്കചാേന കഴെമയമല.   കടദ്യംമൂലദ്യം  ആത്മഹതദ മചയമട്ടുള്ള അപൂരവ്വദ്യം

ചകസുകള്  മചാേത്രമചാേണന്  വനമട്ടുള്ളതന്.   അതമല്  ഓചരചാേനമമന്റെയദ്യം

സസ്വഭചാേവമനുസരമച്ചുമചാേത്രചമ തസ്പീരുമചാേനദ്യം പ്രഖദചാേപമക്കചാേന സചാേധമക്കുകയള.
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ശസ്പീ  .    ടമ  .    ഐ  .    മധുസൂദനന:  സര,   സദ്യംസചാേനമത  പ്രചാേഥമമക

സഹകരണ  ബചാേങ്കുകളമല്  ഏകസ്പീകൃത  ചസചാേഫന് മവയര  നടപചാേക്കമ  ചകന്ദ്ര

നമയന്ത്രണതമലചാേക്കുമമന  പ്രഖദചാേപനമത  ചകരളതമമല  സഹകരണ

വകുപന്  എങ്ങമനയചാേണന്  അഭമമുഖസ്പീകരമക്കചാേന  ചപചാേകുനതന്;  ഇതന്

സദ്യംസചാേനതമമന്റെ സസ്വതന്ത്രമചാേയ അധമകചാേരപരമധമയമല് വരുന സഹകരണ

ചമഖലയമട  പ്രവരതനങ്ങമള  തടയന  സമതമയമചലയചല

കചാേരദങ്ങമളതമക്കുനതന്?

ശസ്പീ  .    വമ  .    എന  .    വചാേസവന:  സര,  ഇക്കചാേരദതമല്  ചകന്ദ്രതമമന്റെ

പ്രഖദചാേപനദ്യം  വരുനതമനുമുമതമന  ചകരളതമല്  നടപചാേക്കചാേനചവണ്ടെമ

മടണ്ടെര കണമക്കുകയദ്യം അതമമന്റെ മടകമക്കല് ബമഡന്  ഓപണ് മചയകയദ്യം

മചയ.  അതമമന്റെ  നടപടമക്രെമങ്ങള്  മുചനചാേട്ടന്  നസ്പീങ്ങമക്കഴെമഞ്ഞമരമക്കുന.

ചകന്ദ്രദ്യം  മകചാേണ്ടുവരുന  സസ്പീദ്യം  എന്തചാേമണനന്  പരമചശചാേധമച്ചചശഷദ്യം

ഇക്കചാേരദതമല് നടപടമ സസ്വസ്പീകരമക്കചാേദ്യം. 

ശസ്പീ  .    ചജചാേബന്  കമക്കമള്:  സര,  ചകരളതമമല  സചാേധചാേരണക്കചാേരക്കന്

നല്കമവരുന വമവമധതരദ്യം ചലചാേണുകള് ലളമതമചാേയ വദവസയമലുദ്യം പലമശ

കുറച്ചുദ്യം  നല്കുനതമനന്  എമന്തചാേമക്ക  നടപടമകള്  സസ്വസ്പീകരമക്കുദ്യം;  ജപമ
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നടപടമകള്  ചനരമടുന  പചാേവമപട്ടവരക്കന്  പലമശ  കുറച്ചന്  ഒറതവണ

തസ്പീരപചാേക്കമമക്കചാേടുക്കചാേനുള്ള നടപടമ സസ്വസ്പീകരമക്കുചമചാേ? 

ശസ്പീ  .   വമ  .   എന  .   വചാേസവന: സര, ഒറതവണ തസ്പീരപചാേക്കല് പദ്ധതമയമല്

പൂരണ്ണമചാേയദ്യം പമഴെ പലമശ ഒഴെമവചാേക്കമയദ്യം പലമശയമട  50  ശതമചാേനമമങമലുദ്യം

ചവവന്  മചയചാേനുദ്യം  ഭരണസമമതമക്കന്  അധമകചാേരദ്യം  മകചാേടുത്തുമകചാേണ്ടുള്ള

തസ്പീരുമചാേനദ്യം  പ്രഖദചാേപമച്ചന്  ഇനമല  നടപടമയചാേരദ്യംഭമച്ചുകഴെമഞ്ഞു.  ഇചപചാേള്

പലമശ കുറച്ചചാേണന് വചാേയ്പകള് മകചാേടുത്തുമകചാേണ്ടെമരമക്കുനതന്.  

സദ്യംസചാേനതമമന്റെ മപചാേതുകടദ്യം

   (*33)  ശസ്പീ  .   എദ്യം  .   എദ്യം  .   മണമ:
     ശസ്പീ  .   എദ്യം  .   രചാേജചഗചാേപചാേലൻ:
     ശസ്പീ  .   എ  .   പ്രഭചാേകരൻ:
     ശസ്പീ  .   ചതചാേട്ടതമല് രവസ്പീന്ദ്രന: തചാേമഴെക്കചാേണുന ചചചാേദദങ്ങള്ക്കന്

ധനകചാേരദ വകുപ്പുമന്ത്രമ സദയദ്യം മറുപടമ നല്കുചമചാേ: 

(എ)  സദ്യംസചാേനതമമന്റെ  മപചാേതുകടദ്യം  സദ്യംബനമച്ചന്  ചമല  ചകന്ദ്രങ്ങള്

മതറചാേയ വമവരങ്ങള് പ്രചരമപമക്കുനതചാേയമ ശദ്ധയമല്മപട്ടമട്ടുചണ്ടെചാേ;  എങമല്

ഈ  സചാേഹചരദതമല്  കഴെമഞ്ഞ  സരക്കചാേരമമന്റെ  കചാേലദ്യം  മുതല്

സദ്യംസചാേനതമമന്റെ  മപചാേതുകടതമമല  ശരചാേശരമ  വരദ്ധനവന്  പ്രതമശസ്പീരഷ

വരുമചാേന വളരച്ചയമചാേയമ തചാേരതമദമപടുതമ അറമയമക്കചാേചമചാേ;
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(ബമ)  2006-ല്  മപചാേതുകടദ്യം  ജമ.എസന്.ടമ.-യമട  എത്ര

ശതമചാേനമചാേയമരുനമവനദ്യം  2021-ല്  എത്രയചാേയമരുനമവനദ്യം

അറമയമക്കചാേചമചാേ;

(സമ)  അനചാേവശദ  മചലവുകള്  ഒഴെമവചാേക്കമമക്കചാേണ്ടെന്  മപചാേതുമചലവന്

വരദ്ധമപമക്കുനതന്  സമ്പദ് വദവസമയ  ചലനചാേത്മകമചാേക്കുമമനതമനചാേല്

അതരതമലുള്ള  വമകസന  തന്ത്രങ്ങള്

ആവമഷ്കരമക്കചാേനുചദ്ദേശമക്കുനചണ്ടെചാേമയനന് വദകമചാേക്കചാേചമചാേ? 

ധനകചാേരദ വകുപ്പുമന്ത്രമ (ശസ്പീ  .   മക  .   എന  .   ബചാേലചഗചാേപചാേല്): സര,

(എ&സമ)  സദ്യംസചാേനദ്യം  മുമമ്പങ്ങുദ്യം  അഭമമുഖസ്പീകരമക്കചാേത  വമധമുള്ള

സചാേമ്പതമക  ധനമഞരുക്കദ്യം  അനുഭവമക്കുനമവനതന്  വസ്തുതയചാേണന്.

എനചാേല്  അതമനചാേധചാേരമചാേയ  ഘടകങ്ങള്  സദ്യംസചാേനതമമന്റെ

നമയന്ത്രണതമനന്  പുറത്തുള്ളതചാേമണനതചാേണന്  യചാേഥചാേരതദദ്യം.  മുന

സചാേമ്പതമക  വരഷങ്ങളമമല  അധമക  കടമമടുപന്,  പബമകന്  അക്കക്കൗണ്ടെമമല

നസ്പീക്കമയമരമപന്  എനമവ  ചൂണ്ടെമക്കചാേട്ടമയദ്യം  സരക്കചാേരമനുകസ്പീഴെമമല

സചാേപനങ്ങമളടുത  വചാേയ്പകള്  സരക്കചാേര  കടമചാേയമ  കണക്കമമലടുത്തുദ്യം

സദ്യംസചാേന  സരക്കചാേരമമന്റെ  നടപന്  വരഷമത  ആമക  കടമമടുപന്  പരമധമ
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ചകന്ദ്രസരക്കചാേര മവട്ടമക്കുറച്ചമട്ടുണ്ടെന്.   ഈ പശ്ചചാേതലതമലുദ്യം സചാേമൂഹദചകമ,

വമകസന  മചലവുകളമല്  പരമചാേവധമ  വരദ്ധനവന്  വരുതമ  അടമസചാേന

സക്കൗകരദവമകസനവുദ്യം  സചാേധചാേരണ  ജനജസ്പീവമതവുദ്യം  ഉറപ്പുവരുത്തുകമയന

ദസ്വമമുഖ  തന്ത്രമചാേണന്  സരക്കചാേര  വമഭചാേവനദ്യം  മചയന്  നടപമലചാേക്കമവരുനതന്.

ഇചതചാേമടചാേപദ്യം  അനചാേവശദ  മചലവുകളുദ്യം  ധൂരത്തുദ്യം  ഒഴെമവചാേക്കുക  എനതുദ്യം

സരക്കചാേരമമന്റെ പ്രഖദചാേപമത നയമചാേണന്.  ഇതമമന്റെ ഭചാേഗമചാേയചാേണന് പ്രധചാേനമചാേയദ്യം

ആവരതന സസ്വഭചാേവമുള്ള മചലവുകള് ചുരുക്കുനതന്.  

നമലവമല്  വമചദശയചാേത്ര,  വമമചാേനയചാേത്ര,  മടലചഫചാേണ്  ചചാേരജ്ജന്,

ഉചദദചാേഗസ  പുനരവമനദചാേസദ്യം,  വചാേഹനദ്യം  വചാേങ്ങല്,  മകട്ടമടങ്ങളുമട

ചമചാേടമപമടമപമക്കല്  അടക്കമുള്ള  വമവമധയമനദ്യം  മചലവുകള്ക്കന്

നമയന്ത്രണങ്ങചളരമപടുതമ  ധനദൃഢസ്പീകരണദ്യം  സചാേദ്ധദമചാേക്കുനതമനുതകുന

നമരചദ്ദേശങ്ങള് സരക്കചാേര  പുറമപടുവമച്ചമട്ടുണ്ടെന്.  ചകചാേവമഡന്-19  മഹചാേമചാേരമയമട

പശ്ചചാേതലതമല്  2020-21,  2021-22  സചാേമ്പതമക  വരഷങ്ങളമല്

ജമ.എസന്.ഡമ.പമ.-യമട 3 ശതമചാേനദ്യം എന വചാേയ്പചാേപരമധമക്കുപുറചമ യഥചാേക്രെമദ്യം

2-ഉദ്യം   1.5-ഉദ്യം  ശതമചാേനദ്യം അധമക വചാേയ്പചാേ പരമധമ  ചകന്ദ്ര സദ്യംസചാേനതമനന്

അനുവദമച്ചമരുനതമനചാേല്  സദ്യംസചാേനതമമന്റെ  ആമക  കടതമലുദ്യം
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വരദ്ധനവുണ്ടെചാേയമട്ടുണ്ടെന്.  സദ്യംസചാേനങ്ങളുമട  ധനസമതമ  ശരമയചാേയ

ധനദൃഢസ്പീകരണപചാേതയമല്  മകചാേണ്ടുവരുനതമനുചവണ്ടെമ  പതമനഞചാേദ്യം

ധനകചാേരദ  കമസ്പീഷന  നമഷ്കരഷമച്ചമട്ടുള്ള  ധനസൂചകങ്ങളമല്/ലകദങ്ങളമല്

ഊനമയചാേണന്  പ്രതമസനമകള്ക്കമടയമലുദ്യം   സദ്യംസചാേനദ്യം  അതമമന്റെ

സചാേമ്പതമക  ചുമതലകള്  നമരവ്വഹമച്ചുവരുനതന്.  ഇതമമന്റെ  ഭചാേഗമചാേയമ

2003-മല  ധനസദ്യംബനമചാേയ  ഉതരവചാേദമത  നമയമദ്യം  ചഭദഗതമ  മചയന്

ഉതരവന്  പുറമപടുവമച്ചമട്ടുണ്ടെന്.  ഇപ്രകചാേരദ്യം  സദ്യംസചാേനദ്യം  ശരമയചാേയ

ധനദൃഢസ്പീകരണ  പചാേതയമചലയന്  നസ്പീങ്ങുനചതചാേമട  പ്രസ്തുത  കടദ്യം

കുറച്ചുമകചാേണ്ടുവരചാേന കഴെമയദ്യം.      

   കഴെമഞ്ഞ സരക്കചാേരമമന്റെ  2016-17  മുതല്  2020-21  വമരയള്ള  5  വരഷ

കചാേലയളവമല്  സദ്യംസചാേനതമമന്റെ  ആമക  മപചാേതുകടതമലുദ്യം  പ്രതമശസ്പീരഷ

വരുമചാേനതമലുമുണ്ടെചാേയ  ശരചാേശരമ  വളരച്ചചാേനമരക്കന്  യഥചാേക്രെമദ്യം  12.74

ശതമചാേനവുദ്യം  6.90    ശതമചാേനവുമചാേണന്.  ഇതന്  ഈ സരക്കചാേരമമന്റെ  2021-22

സചാേമ്പതമക  വരഷതമല്  യഥചാേക്രെമദ്യം  10.16  ശതമചാേനവുദ്യം  12.45

ശതമചാേനവുമചാേണന്.  സചാേമൂഹദചകമ,  വമകസന  മചലവുകളമല്  സരക്കചാേര

കചാേണമക്കുന  പ്രചാേധചാേനദദ്യം  ജനങ്ങളുമട  ജസ്പീവമത  നമലവചാേരദ്യം
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മമച്ചമപടുതമയമട്ടുണ്ടെന്.

കഴെമഞ്ഞ  സരക്കചാേരമമന്റെ  കചാേലദ്യം  മുതല്  സദ്യംസചാേനതമമന്റെ  ആമക

മപചാേതുകടതമലുദ്യം  പ്രതമശസ്പീരഷ  വരുമചാേനതമലുമുണ്ടെചാേയമട്ടുള്ള  വളരച്ചയമട

തചാേരതമദദ്യം അനുബനമചാേയമ ചചരക്കുന.+

 സചാേമ്പതമക  പ്രതമസനമകള്ക്കമടയമലുദ്യം  റവനന്യൂകമമ

കുറച്ചുമകചാേണ്ടുവരചാേനചാേണന്  സരക്കചാേര  പരമശമമക്കുനതന്.  മുനവരഷങ്ങളമല്

സമ്പദ് വദവസയകത്തുനമനദ്യം  പുറത്തുനമനമുണ്ടെചാേയ  തടസങ്ങളമല്നമനദ്യം

ചമചാേചനദ്യം  ചനടമ  പുനരനമരമചാേണ  പ്രക്രെമയയന്  ആക്കദ്യം  കൂട്ടുക  എനതചാേണന്

സരക്കചാേരമമന്റെ  ലകദദ്യം.  നമകുതമ-നമകുതമചയതര  വരുമചാേനദ്യം  ഉയരതമയദ്യം

അനചാേവശദ  മചലവുകള്  ഒഴെമവചാേക്കമമക്കചാേണ്ടുദ്യം   റവനന്യൂ  കമമ  ക്രെചമണ

ഇലചാേതചാേക്കമയദ്യം   ധനകമമയദ്യം  കടവുദ്യം  സദ്യംസചാേനതമമന്റെ  മമചാേതദ്യം

ആഭദന്തചരചാേത്പചാേദനതമമന്റെ  നമശ്ചമതപരമധമയമല്  നമരതമയദ്യം

കടമമടുക്കുന  തുക  പൂരണ്ണമചാേയദ്യം   വമകസന  പ്രവരതനങ്ങള്ക്കചാേയമ

വമനമചയചാേഗമക്കുകമയന  സമസ്പീപനമചാേണന്  സരക്കചാേര  സസ്വസ്പീകരമച്ചുവരുനതന്.

നമലവമലുള്ള  സചാേമ്പതമകമചാേനദമത  മചറുക്കുകമയന  ലകദചതചാേമട

പരമചാേവധമ വമഭവങ്ങള് സമചാേഹരമക്കചാേനുള്ള തന്ത്രപരമചാേയ ശമദ്യം ഏമറടുക്കചാേന

+ അനുബനമചാേയമ ചചരക്കുന.
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സദ്യംസചാേനദ്യം ബചാേധദസമചാേണന്.

ചരക്കുചസവന  നമകുതമ  നടപമലചാേക്കമയചതചാേമട  സദ്യംസചാേനങ്ങള്ക്കന്

നമകുതമ  വരദ്ധനവമനുള്ള  ഇടമപടലുകള്ക്കന്  പരമമമതമകളുദ്യം

നമയന്ത്രണങ്ങളുമുണ്ടെചാേയമ.

മപചടചാേളമയദ്യം  ഉത്പനങ്ങള്,  മദദദ്യം  തുടങ്ങമയ  ചുരുക്കദ്യം

ഇനങ്ങള്ക്കുമചാേത്രമചാേണന്  സദ്യംസചാേനങ്ങള്ക്കന്  ഇചപചാേള്  നമകുതമ

ഏരമപടുതചാേന അധമകചാേരമുള്ളതന്. 

 നമകുതമ  പമരമവന്  കചാേരദകമമചാേക്കുനതമനചാേയമ  സരക്കചാേര  വമഭചാേവനദ്യം

മചയമട്ടുള്ള നമരചദ്ദേശങ്ങളുദ്യം സസ്വസ്പീകരമച്ചുവരുന നടപടമകളുദ്യം ചുവമട ചചരക്കുന.

1.  ചരക്കുചസവന  നമകുതമ  വകുപമമന  പുനസദ്യംഘടമപമച്ചുമകചാേണ്ടെന്

നമകുതമ  ചചചാേരച്ച  ഫലപ്രദമചാേയമ  തടയനതമമന്റെ  ഭചാേഗമചാേയമ  സദ്യംസചാേന

സരക്കചാേര ഇതമനകദ്യംതമന ചരക്കുചസവന നമകുതമ വകുപമനുകസ്പീഴെമല്തമന

ടചാേകന്മപയര സരവ്വസ്പീസസന്, ആഡമറന്,  ഇന്റെലമജനസന് എനചഫചാേഴന്മമന്റെന്  എനസ്പീ

വമഭചാേഗങ്ങള്ക്കന്  രൂപദ്യം  നല്കമയമട്ടുണ്ടെന്.

2.  ഭൂചരഖകള്  കകകചാേരദദ്യം  മചയനതമമല  ചകന്ദ്രഘടകമചാേയ

അടമസചാേന ഭൂനമകുതമ പരമഷ്കരമക്കല്. 
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3.  ഭൂമമയമട  നദചാേയവമലയമമല  അപചാേകതകള്

പരമഹരമക്കുനതമനചാേവശദമചാേയ  നടപടമകള്  കകമക്കചാേള്ളലുദ്യം  നമലവമലുള്ള

നദചാേയവമലയമല് 10% ഒറതവണ വരദ്ധനവന് നടപമലചാേക്കലുദ്യം. 

4.  വമവര  സചാേചങതമകവമദദയമട  സചാേദ്ധദതകളുപചയചാേഗമപടുതമ

നമകുതമ  പമരമവന്  കചാേരദകമമചാേക്കുനതമനന്  ബനമപട്ട  വകുപ്പുകമള

നവസ്പീകരമക്കല്.

5.  ചരക്കുചസവന  നമകുതമ  ചചചാേരച്ചയന്  കചാേരണമചാേയ  പഴതുകള്

പരമചാേവധമ അടയ്ക്കുനതമനുള്ള ലക്കമ ബമല് പദ്ധതമ.

6.  സരക്കചാേര  ഗദചാേരണ്ടെമ  സസ്പീലമദ്യംഗന്  നമയമചഭദഗതമ  മചയനതമലൂമട

ഈയമനതമലുള്ള വരുമചാേനദ്യം വരദ്ധമപമക്കല്. 

7. വമവമധ നമകുതമ കുടമശമകകള് പമരമമച്ചടുക്കുനതമനന് ആകരഷകമചാേയ

ആദ്യംനസമ സസ്പീമുകള്.

8.  2  ലകദ്യം  രൂപവമര  വമലയള്ള  ചമചാേചട്ടചാേര  കസക്കമളുകളുമട

ഒറതവണ ചമചാേചട്ടചാേര വചാേഹന നമകുതമ 1 % വരദ്ധമപമക്കുല്. 

9. മലമനസ്പീകരണ പ്രശ്നങ്ങള് പരമഹരമക്കുകയദ്യം കവദക്യുതമ വചാേഹനങ്ങമള

ചപ്രചാേത്സചാേഹമപമക്കുകയദ്യം മചയനതമമന്റെ ഭചാേഗമചാേയമ ഡസ്പീസല് വചാേഹനങ്ങള്ക്കന്
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ഹരമത നമകുതമ ഏരമപടുതല്. 

10.  നമകുതമ  ചചചാേരച്ച  തടയനതമമന്റെ  ഭചാേഗമചാേയമ  റമചട്ടണ്  സ്ക്രൂട്ടമനമയദ്യം

പരമചശചാേധനകളുദ്യം ശകമചാേക്കല്. 

11.  ഭൂമമ  രജമചസ്ട്രഷനുമചാേയമ  ബനമപട്ടന്  അണ്ടെര  വചാേലക്യുചവഷന

ചകസുകള് തസ്പീരപചാേക്കുനതമനന് ഒറതവണ തസ്പീരപചാേക്കല് പദ്ധതമ.

സദ്യംസചാേനതമമന്റെ  അടമസചാേനസക്കൗകരദ  ചമഖലയമട  വമകസനദ്യം

ലകദമചാേക്കമ  മുനവരഷമത  അചപകമച്ചന്  കൂടുതല്  വമഹമതമചാേണന്

നടപ്പുവരഷദ്യം മൂലധന മചലവുകള്ക്കചാേയമ ബഡ്ജറമല് വകയമരുതമയമട്ടുള്ളതന്.

ഇതമനുപുറചമ  കമഫ്ബമയമട  നമചകപദ്യം  അടമസചാേനസക്കൗകരദ  ചമഖലമയ

ചലനചാേത്മകമചാേക്കുകയദ്യം മചയദ്യം.   

(ബമ)  2006-മചാേയമ  ജമ.എസന്.ടമ.  വരുമചാേനദ്യം  തചാേരതമദദ്യം  മചയതചാേണന്.

ചരക്കന് ചസവന നമകുതമ (ജമ.എസന്.ടമ) പ്രചാേബലദതമല് വനതന് 2017 ജൂകല

1  മുതലചാേണന്.  അതമനചാേല് മപചാേതുകടദ്യം  പ്രസ്തുത വരഷതമല് ജമ.എസന്.ടമ.-

യമചാേയമ  തചാേരതമദദ്യം  മചയചാേന  കഴെമയമല.  എനചാേല്  2006-07

സചാേമ്പതമകവരഷമത  സദ്യംസചാേനതമമന്റെ  മമചാേത  ആഭദന്തര

ഉല്പചാേദനതമചന്മലുള്ള  മപചാേതുകടദ്യം  26.62  ശതമചാേനമചാേണന്.   സദ്യംസചാേന
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സചാേമ്പതമക  സമതമവമവര  കണക്കന്  വകുപന്  ലഭദമചാേക്കമയ  2021-22

സചാേമ്പതമകവരഷമത  സദ്യംസചാേനതമമന്റെ  മമചാേതദ്യം

ആഭദന്തചരചാേല്പചാേദനതമചന്മലുള്ള  സദ്യംസചാേനതമമന്റെ  മപചാേതുകടദ്യം  24.26

ശതമചാേനമചാേണന്. 

ശസ്പീ  .    എദ്യം  .    എദ്യം  .    മണമ:  സര,  ഇനമല പചാേരലമമന്റെമല് ചകന്ദ്ര ധനകചാേരദ

വകുപ്പുമന്ത്രമ  അവതരമപമച്ച  ബഡ്ജറമമന്റെ  ഉള്ളടക്കവുദ്യം  അതന്  ചകരളമത

എങ്ങമന ബചാേധമക്കുമമനദ്യം വമശദസ്പീകരമക്കചാേചമചാേ?

ശസ്പീ  .    മക  .    എന  .    ബചാേലചഗചാേപചാേല്:  സര,  സദ്യംസചാേനതമനന് ലഭമചക്കണ്ടെ

കചാേരദങ്ങളുമട  കണക്കുകള്  മകചാേടുതമട്ടുണ്ടെന്.    ചകരളതമനന്  ലഭമചക്കണ്ടെ

ശതമചാേനതമമന്റെയദ്യം  മറന്  സദ്യംസചാേനങ്ങള്ക്കുള്ള ശതമചാേനതമമന്റെയദ്യം ഡചാേറ

വനമട്ടുണ്ടെന്.  അതമല്  വലമയ  ചതചാേതമലുള്ള  കുറവന്  അനുഭവമക്കുനണ്ടെന്.   ആ

കുറവന്  വരദ്ധമപമച്ചന്  നല്കചാേനുള്ള  ചമല  കചാേരദങ്ങള്കൂടമ  ചചചാേദമച്ചമട്ടുണ്ടെന്.

അമതചാേനദ്യം  പരമഗണമച്ചമട്ടമല.  ജമ.എസന്.ടമ.  വരുമചാേനതമമന്റെ  കചാേരദതമല്

60:40  എന  നമലയമലചാേണന്.  ഇതന്  ചകരളതമല്  മചാേത്രമല.  ജമ.എസന്.ടമ.

നടപമലചാേക്കുന  കചാേരദതമല്  പറഞ്ഞമരുനതചാേണന്.  അതമല്  പരമഗണന

വനമട്ടമല.  കടതമമന്റെ  പരമധമ  വരദ്ധമപമച്ചമട്ടമമലനമചാേത്രമല
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കമഫ്ബമയമടയദ്യം സചാേധചാേരണക്കചാേരക്കന് മപനഷന മകചാേടുക്കുന തുകയമടയദ്യം

ചപരമമലടുക്കുന കടദ്യം  മവട്ടമക്കുറച്ചന്  ആളുകളുമട അനദ്യം മുട്ടമക്കചാേനുള്ള ശമദ്യം

നടത്തുന.  അതമനന്  പുനനഃപരമചശചാേധന  ചവണമമനന്  ആവശദമപമട്ടങമലുദ്യം

നടനമട്ടമല.   എന.ആര.ഐ.-കള്ക്കുചവണ്ടെമയള്ള  പ്രചതദക  സസ്പീദ്യം,

വചനഭചാേരതന് മടയമന ചപചാേലുള്ള  പദ്ധതമകള്,  നമ്മുമട നചാേട്ടമമല പ്ലചാേചന്റെഷന

ചമഖലയ്ക്കുള്ള  പ്രചതദക  പദ്ധതമകള്,   പ്ലചാേചന്റെഷന  ചമഖലയമല്  റബ്ബറമമന്റെ

ടചാേകമമന്റെ  കചാേരദതമല്   മചറമമയചാേരു  മചാേറദ്യം  വരുതമമയങമലുദ്യം  അതന്

വദചാേപകമചാേയമ വമലയമട കചാേരദതമല് വദതദചാേസമുണ്ടെചാേക്കമല. ഏറവുദ്യം കൂടുതല്

പ്ലചാേചന്റെഷനുള്ള  ചമഖലയചാേണന്  നമ്മുമട  നചാേടന്.  ആ  ചമഖലയന്  ഒരു  മസഷദല്

സസ്പീദ്യം ആവശദമപമട്ടങമലുദ്യം  അതന് പരമഗണമച്ചമട്ടമല.   പരമ്പരചാേഗത മതചാേഴെമല്

ചമഖലയമമല  പ്രചതദക  സസ്പീമമനന്  ഒനദ്യംതമന  നല്കമയമട്ടമല.

സദ്യംസചാേനതമമന്റെ  ധനകചാേരദ  ചമഖലമയയദ്യം  മപചാേതുജസ്പീവമതമതയദ്യം

അല്പമമങമലുദ്യം  സഹചാേയമക്കുന  തരതമലുള്ള  പ്രഖദചാേപനങ്ങളുണ്ടെചാേകുമമനന്

കരുതമ.   പചക  അക്കചാേരദങ്ങമളചാേനദ്യം  വനമട്ടമല.  ചകരളദ്യം  ആവരതമച്ചന്

ആവശദമപട്ടമട്ടുള്ള  നമരവധമ  കചാേരദങ്ങളുണ്ടെന്.  AIIMS ചപചാേമലയള്ള

ആശുപത്രമയമലചാേത  ഒരു  ചമജര  സദ്യംസചാേനദ്യം  ചകരളമചാേണന്.     ഇനമല
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എദ്യം.പമ.-മചാേരുദ്യം സദ്യംസചാേനമത വമവമധ രചാേഷ്ട്രസ്പീയപചാേരട്ടമ പ്രവരതകരുമമലചാേദ്യം

വളമര  വമശദമചാേയമ  അക്കചാേരദങ്ങള്  സൂചമപമച്ചമട്ടുണ്ടെന്.  അചങ്ങയറദ്യം

നമരചാേശചാേജനകമചാേയ  പ്രഖദചാേപനങ്ങളചാേണന്  അവമമടനമനദ്യം  വനമട്ടുള്ളതന്.

സചാേമ്പതമകകചാേരദ  നയതമലുദ്യം  ഇതുചപചാേമലയള്ള  ചമല  കചാേരദങ്ങളുണ്ടെന്.

മതചാേഴെമലുറപന്  പദ്ധതമയചാേണന്  പ്രധചാേനമചാേയദ്യം  ആശങമപടുനതന്.    ഏറവുദ്യം

നനചാേയമ   കൂടുതല്  ദമവസദ്യം  മതചാേഴെമലുറപന്  പദ്ധതമ  മചയന  സലമചാേണന്

ചകരളദ്യം.  അതമനകതന്  വലമയചതചാേതമല്  തുക   മവട്ടമക്കുറച്ചമട്ടുണ്ടെന്.

ഭകദസുരകയ്ക്കുചവണ്ടെമ  അനുവദമച്ചമട്ടുള്ള  തുകയമല്  ഏകചദശദ്യം  40

ശതമചാേനതമമന്റെ കുറവചാേണന്  വനമട്ടുള്ളതന്.   അതുചപചാേമല മനലന് ല,  ചഗചാേതമ്പന്

എനമവമയടുക്കുന  കചാേരദങ്ങളമലുദ്യം  തുക  കുറച്ചമട്ടുണ്ടെന്.  സചാേധചാേരണക്കചാേരക്കന്

ചജചാേലമ  ലഭമക്കുന  മതചാേഴെമലുറപന്  പദ്ധതമചപചാേലുള്ള  കചാേരദങ്ങളമലുദ്യം  മറന്

കചാേരഷമക  ചമഖലചയയദ്യം  വദചാേവസചാേയമക  ചമഖലചയയദ്യം  സഹചാേയമക്കുന

കചാേരദതമലുമമചാേമക്ക   ചകരളതമനന്  മചാേത്രമല  ഇന്തദയമമല   എലചാേ

സദ്യംസചാേനങ്ങളുമടയദ്യം  തുക  കുറച്ചമട്ടുണ്ടെന്.  പചക  ചകരളതമമന

വലമയചതചാേതമല്  ബചാേധമക്കുന തരതമചലയ്ക്കുള്ള കുറവുകളചാേണന് വനമട്ടുള്ളതന്. 
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ശസ്പീ  .    എദ്യം  .    എദ്യം  .    മണമ:  സര,  സദ്യംസചാേനതമമന്റെ മപചാേതുവരുമചാേനമത

പ്രതമകൂലമചാേയമ  ബചാേധമക്കുന  നമകുതമ  മവട്ടമപന്  തടയനതമനന്  സസ്വസ്പീകരമച്ച

നടപടമ  വമശദസ്പീകരമക്കചാേചമചാേ?

ശസ്പീ  .    മക  .    എന  .     ബചാേലചഗചാേപചാേല്:   സര,  നമകുതമ  മവട്ടമപമമനതമമര

ശകമചാേയ  നടപടമകള് സസ്വസ്പീകരമക്കുനണ്ടെന്.   അതമമലചാേചട്ടമറ  കചാേരദങ്ങളമല്

ഗുണപരമചാേയ മചാേറങ്ങളുണ്ടെചാേയമട്ടുമുണ്ടെന്. ഇചപചാേള് ബനമപട്ട വകുപ്പുചദദചാേഗസര

വമവമധ  ചമഖലകളമല്  കരശനമചാേയ  പരമചശചാേധന  നടത്തുനണ്ടെന്.

സക്കൗകരദങ്ങളുമട കചാേരദതമല്, പഴെയതുചപചാേലുള്ള മചക്കന്ചപചാേസ്റ്റുകള്ക്കുപകരദ്യം

ആധുനമകരസ്പീതമയമലുള്ള ഇ-ചവ ബമല് സദ്യംവമധചാേനമചാേണന് നടപചാേക്കമയമട്ടുള്ളതന്.

അതമരതമ കടനവരുചമ്പചാേള് ഇ-ചവ ബമലന് ല ഒചാേചട്ടചാേമചാേറമക്കചാേയമ മറക്കകഗ്നൈസന്

മചയന്  ആയതമമന്റെയടമസചാേനതമല് വരുന വചാേഹനതമമന്റെ നമ്പര ചപ്ലറദ്യം

ഇ-ചവ  ബമല്ലുമചാേയമ  തചാേരതമദദ്യം  മചയള്ള  പരമചശചാേധനയചാേണന്  നടത്തുനതന്.

ഇതരദ്യം  പ്രവരതനങ്ങള്  നടപമലചാേക്കുനതമലൂമട  എലചാേദ്യം  ശരമയചാേമയന

അഭമപ്രചാേയമമചാേനമമല.  ഇചപചാേള്  ഏതചാേയചാേലുദ്യം  ജമ.എസന്.ടമ  വകുപന്

പുന:സദ്യംഘടമപമച്ചമട്ടുണ്ടെന്. അതുസദ്യംബനമച്ചന് ദസ്പീരഘകചാേലമചാേയമ ഈ സഭയമല്

ചരച്ച മചയമട്ടുള്ളതചാേണന്,  അതന് പുന:സദ്യംഘടമപമച്ചു.  പുന:സദ്യംഘടമപമച്ചതമമന്റെ
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അടമസചാേനതമല്  കുറച്ചുകൂടമ  ശചാേസസ്പീയമചാേയ  പുതമയ  രസ്പീതമയമല്  ചവണദ്യം

ജമ.എസന്.ടമ.സദ്യംബനമച്ച പരമചശചാേധനകള് നടചതണ്ടെതന്.  അക്കചാേരദതമല്

ആഡമറന്  വമഭചാേഗമചാേണന്  പ്രധചാേനമപട്ട  കചാേരദങ്ങള്  മചചയണ്ടെതന്.  ജമ.എസന്.ടമ

നമയമതമമല Tax Payers Service, ഇന്റെലമജനസന്, എനചഫചാേഴന്മമന്റെന് ഏനസ്പീ

മൂനന്  വമഭചാേഗങ്ങമളയദ്യം  നനചാേയമ  സദ്യംഘടമപമക്കുകയദ്യം  ആയതമമന്റെ

പ്രവരതനങ്ങള്  നടനവരമകയമചാേണന്.  ടചാേകമമന്റെ  കചാേരദതമല്  വലമയ

ചതചാേതമലുള്ള മചാേറമുണ്ടെചാേകുമമനതമനയചാേണന് ധനചാേകചാേരദ വകുപ്പുദ്യം ഗവണ്മമന്റുദ്യം

വമശസ്വസമക്കുനതന്.  ഇക്കൗവരഷദ്യം  ടചാേകമമന്റെ  കചാേരദതമല്  നല  ഇദ്യംപ്രൂവ്മമന്റെന്

വനമട്ടുണ്ടെന്.  ബഹുമചാേനമപട്ട  അദ്യംഗദ്യം  ഇവമമട  ചചചാേദമച്ചതുചപചാേമല  ടചാേകന്

മവട്ടമപ്പുകചാേരമക്കതമമര  കരശനമചാേയ  നമലപചാേടന്  സസ്വസ്പീകരമച്ചന്

മുചനചാേട്ടുചപചാേകചാേനചാേണന്  സരക്കചാേര  തസ്പീരുമചാേനമച്ചമട്ടുള്ളതന്.  ഇതമചനചാേടകദ്യംതമന

പല  സലങ്ങളമല്നമനദ്യം  ഇതുസദ്യംബനമച്ചന്  റമചപചാേരട്ടന്  മചയമട്ടുണ്ടെചാേവുദ്യം.

ജനങ്ങളുമട  കയമല്നമനദ്യം  ടചാേകന്  വചാേങ്ങമ  സചാേരക്കചാേരമചലയന്  അടചക്കണ്ടെ

ഇടനമലക്കചാേരചാേയ ആളുകള് ടചാേകന് സമചാേഹരമക്കുന വദചാേപരമകള് തമനയചാേണന്.

അതമല്  ചുരുക്കദ്യം  ചമല  ആളുകള്  ജനങ്ങളമല്  നമനദ്യം  വചാേങ്ങുന  ടചാേകന്

സരക്കചാേരമചലയന്  അടയചാേമത  അവരവരുമട  മമകകളമല്തമന
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സൂകമക്കുനതമമനയചാേണന് ടചാേകന് മവട്ടമപന് എനന് പറയനതന്.  ടചാേകന് കൃതദമചാേയമ

സമചാേഹരമക്കചാേതമരമക്കുക, സമചാേഹരമക്കുന ടചാേകന് കൃതദമചാേയമ  സരക്കചാേരമചലയന്

അടയചാേതമരമക്കുക  എനമവയ്മക്കതമമര  കരശന  നടപടമ  സസ്വസ്പീകരമച്ചന്

മുചനചാേട്ടുചപചാേകുനതചാേണന്.  

ശസ്പീ  .    എദ്യം  .    രചാേജചഗചാേപചാേലന:   അമചാേയമ  ഉടച്ചചാേല് മണ്ച്ചട്ടമ  മരുമകള്

ഉടച്ചചാേല് മപചാേനച്ചട്ടമ.  സദ്യംസചാേനങ്ങള് ജമ.ഡമ.പമ.യമട  3.5-ശതമചാേനതമല്

കൂടുതല്  വചാേയ്പമയടുക്കരുമതനന്  നമഷ്കരഷമക്കുചമ്പചാേഴെചാേണന്  ചകന്ദ്രദ്യം  ഭസ്പീമമചാേയ

കമമ  ചനരമടുനതന്.  15.4  ലകദ്യം  ചകചാേടമ  രൂപ  കടമമടുക്കചാേന

തസ്പീരുമചാേനമച്ചമരമക്കുകയചാേണന്.   മസസുകളുദ്യം  സരചചാേരജ്ജുകളുദ്യം  ചുമത്തുന

പ്രവണത  ചകന്ദ്ര  ബഡ്ജറമല്  കൂടമവരുനതുവഴെമ  സദ്യംസചാേനദ്യം  ചനരമടുന

പ്രതമസനമകള്  എമന്തചാേമക്കയചാേണന്;  ഇക്കൗ  പ്രതമസനമ  തരണദ്യം

മചയചാേനചാേവശദമചാേയ പദ്ധതമകളചാേവമഷ്കരമക്കചാേന കഴെമയചമചാേ?  

ശസ്പീ  .    മക  .    എന  .     ബചാേലചഗചാേപചാേല്:   സര,  വളമര  കചാേലമകവുദ്യം

ഇന്തദയമമല സദ്യംസചാേനങ്ങമള സദ്യംബനമച്ചുദ്യം ചകന്ദ്രഭരണമത സദ്യംബനമച്ചുദ്യം

പ്രസകമചാേമയചാേരു ചചചാേദദമചാേണന്  അചദ്ദേഹദ്യം ഉനയമച്ചതന്.   സദ്യംസചാേനങ്ങളുമട

കടമമടുക്കല് പരമധമ  മൂനന്  ശതമചാേനമചാേയമ  നമലനമരതണമമനദ്യം അത്രയദ്യം
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മചാേത്രമമ  കടമമടുക്കചാേന  പചാേടുളമവനപറയന  ചകന്ദ്രതമമന്റെ  ഫമസ്ക്കല്

മഡഫമസമറന്  കമമമയനന്  പറയനതന്  6.4  ശതമചാേനമചാേണന്.  നമലവമമല

കമമയചാേയ 6.4 ശതമചാേനതമല്നമനദ്യം അടുതവരഷദ്യം 5.9 ശതമചാേനമചാേക്കചാേന

മചാേത്രമചാേണന്  ചകന്ദ്ര  സരക്കചാേര  ആചലചാേചമക്കുനതന്.  5.9  ശതമചാേനമചാേക്കചാേന

അചലചാേചമച്ചചാേലുദ്യം  അങ്ങമന  കുറയചാേന  സചാേധമച്ചുമവനന്  വരമല.  ചകന്ദ്ര

ഗവണ്മമന്റെമമന്റെ  ഈ  വരഷമത  ആമക  ബഡ്ജറന്  മചലവമമല  41

ശതമചാേനവുദ്യം കടമമടുക്കുകയചാേണന് മചയനതന്. മമറചാേരു സദ്യംസചാേനതമനുദ്യം ഇക്കൗ

നമലയമല.  ചകരളവുമമചാേമക്ക  അതമമന്റെ  പകുതമ  ശതമചാേനതമനകതന്

മചാേത്രചമയള.   ഇതചാേണന്  മപചാേതുവമല്  ധനകചാേരദ  മലവലമല്  അവര

എടുക്കുനതന്.   കമഫ്ബമ  ചപചാേമലയള്ള  കമ്പനമകള്  ചലചാേമണടുക്കചാേന

പചാേടമലമയനന്  പറയചമ്പചാേള്  അങ്ങമന  ചലചാേണ്  എടുക്കുനമുണ്ടെന്.

അങ്ങമനമയചാേരു  സമസ്പീപനദ്യം  സസ്വസ്പീകരമക്കുനമവനന്  മചാേത്രമല  ബഹുമചാേനമപട്ട

അദ്യംഗദ്യം  ഇവമമട  ചചചാേദമച്ചതുചപചാേമല,  ചനരമത  കൃതദമചാേയമ  പറഞ്ഞചാേല്

യ.പമ.എ.-യമട കചാേലഘട്ടതമല് 10% മുകളമലചാേയമരുന മസസന് വഴെമ വരുന

ആമകയള്ള ടചാേകന് വരുമചാേനദ്യം.  മസസന് വരുമചാേനദ്യം സദ്യംസചാേനങ്ങള്ക്കന് വസ്പീതദ്യം

വയ്ക്കുനതല. എനചാേല് ഇചപചാേള് ടമ മസസ്സുകള് 20 ശതമചാേനതമലധമകമചാേയമ
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വരദ്ധമച്ചമട്ടുണ്ടെന്.   മസസചാേയമ  ലഭമക്കുന  തുകയമട  10  ശതമചാേനമമങമലുദ്യം

സദ്യംസചാേനങ്ങള്ക്കന്  വസ്പീതദ്യംവയ്ക്കുകയചാേമണങമല് ഏകചദശദ്യം  മൂവചാേയമരചതചാേളദ്യം

ചകചാേടമ രൂപമയങമലുദ്യം അധമകമചാേയമ കമചട്ടണ്ടെതചാേണന്.  ടമ തുക വസ്പീതദ്യംവയചാേമത

മപടചാേളമമന്റെയദ്യം മറന് ഉല്പനങ്ങളുമടയദ്യം മസസചാേയമ ചകന്ദ്രദ്യം സമചാേഹരമക്കുനതന്

ഡമവമസമബമള് പൂളമല് വരമല.  അതുമകചാേണ്ടെന് വലമയ ബുദ്ധമമുട്ടന്  സദ്യംസചാേനദ്യം

ചനരമചടണ്ടെമവരുനണ്ടെന്.  അതരതമല് ഒരു വരഷമത മസസന്  ഇനതമല്

വസ്പീതമച്ചുതരചാേത  പണതമമന്റെ  കണക്കന്  പരമചശചാേധമക്കുകയചാേമണങമല്

ഡമവമസമബമള്  പൂളമല്  വരുന  കുറവടക്കദ്യം  ഏകചദശദ്യം  ഇരുപതമനചാേയമരദ്യം

ചകചാേടമ  രൂപചയചാേളദ്യം  വരുമമനചാേണന്  കണക്കചാേക്കമയമട്ടുള്ളതന്.

ഇക്കചാേരദമതസദ്യംബനമച്ചന്  ഇതര  സദ്യംസചാേനങ്ങമളമയലചാേദ്യം  കൂട്ടമചച്ചരതന്

നമരന്തരമചാേയമ ചകന്ദ്ര സരക്കചാേരമചനചാേടന്  ആവശദമപടുനണ്ടെന്.   ചകരളതമമല

പചാേരലമമന്റെദ്യംഗങ്ങളടക്കദ്യം  ഇക്കചാേരദദ്യം  ചകന്ദ്രതമമന്റെ  ശദ്ധയമല്

മകചാേണ്ടുവരചാേമമനചാേണന്  പറഞ്ഞമട്ടുള്ളതന്.   അക്കചാേരദദ്യം  അവരുമചാേയമ

സദ്യംസരമക്കുനണ്ടെന്.   സമചാേന  സസ്വഭചാേവമുള്ള  സദ്യംസചാേനങ്ങമള

കൂട്ടമചചരത്തുമകചാേണ്ടെന് ഈ കചാേരദങ്ങള് നമരന്തരമചാേയമ ആവരതമക്കുകമയനതു

മചാേത്രമമ മചയചാേന പറകയള. അക്കചാേരദദ്യം നമരന്തരമചാേയമ മചയനമുണ്ടെന്.   
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ശസ്പീ  .    എ  .    പ്രഭചാേകരൻ:   2020-21  സമ്പതമകവരഷതമല്

മുനവരഷമത  അചപകമച്ചു  8.43%  മനഗറമവന്  വളരച്ചയണ്ടെചാേയമരുന

സചാേനതന്  2021-22  നമ്മുമട സദ്യംസചാേനദ്യം  12.03%  വളരച്ച ചരഖമപടുതമ.

മമകച്ച  ധനകചാേരദ  മചാേചനമജ്മെന്റെമമന്റെ  മതളമവചാേണമതന്.   ഈ  കചാേലതന്

രചാേജദതമമന്റെ  വളരച്ചചാേനമരക്കന്  6.6%  തചാേചഴെചാേട്ടചാേയമരുന.   ദുരന്തങ്ങളുദ്യം

സചാേമ്പതമകമനദവുദ്യം  തളരതമയ  സദ്യംസചാേന  സമ്പതഘടനമയ

കകപമടച്ചുയരതചാേന  ചകരളദ്യം  ശമമക്കുചമ്പചാേള്  ചകന്ദ്ര  സരക്കചാേര   രചാേഷ്ട്രസ്പീയ

കവരനമരദചാേതനബുദ്ധമചയചാേമട മപരുമചാേറുകയചാേണന്.  ചകന്ദ്ര സരക്കചാേരമമന്റെ ഇക്കൗ

നമലപചാേടുകള്  മറമക്കടക്കചാേനുള്ള  ബദല്  പരമപചാേടമകള്  ആവമഷ്കരമക്കചാേന

ഉചദ്ദേശമക്കുനചണ്ടെചാേ?

ശസ്പീ  .    മക  .    എന  .     ബചാേലചഗചാേപചാേല്:  സദ്യംസചാേനദ്യം രചാേഷ്ട്രസ്പീയ വമചവചനദ്യം

ചനരമടുനണ്ടുമവനള്ളതന് ചകരളതമമല മുഴവന ജനങ്ങള്ക്കുദ്യം അറമയചാേവുന

കചാേരദമചാേണന്.   അതമമനതമമര ഒരുമമച്ചന്  ചനരമചടണ്ടെതചാേവശദമചാേണന്.   രചാേഷ്ട്രസ്പീയ

വദതദചാേസമമലചാേമത  കൂട്ടചാേയമനമനമകചാേണ്ടെന്  ചകരളതമനരഹമചാേയ  വമഹമതദ്യം

ചകന്ദ്രതമല്നമനദ്യം  വചാേങ്ങുക  തമന  ചവണദ്യം.  അക്കചാേരദതമല്  ഇവമമട

വദതദസമചാേമയചാേരഭമപ്രയദ്യം  വരുനമല.   ഇവമമട  ബഹുമചാേനമപട്ട  പ്രതമപക
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ചനതചാേവുദ്യം  പ്രതമപകനമരയദ്യം  ഉള്മപമട  ഇക്കചാേരദങ്ങള്

സദ്യംസരമക്കുചമ്പചാേള്തമന  ഗവണ്മമന്റെമമന്റെ  ഭചാേഗമചാേയമ  ഇക്കചാേരദങ്ങള്

നമരന്തരദ്യം  പറയചാേറുണ്ടെന്.  എനചാേല്  ഇമതലചാേദ്യം  കുറച്ചുകൂടമ

കരദകമമചാേചകണ്ടെതുണ്ടെന്.   എന്തചാേയചാേലുദ്യം  സദ്യംസചാേനമത

മുചനചാേട്ടുമകചാേണ്ടുചപചാേകുനതമനന്  നമകുതമ  പമരമവന്  ഉരജ്ജമതമചാേക്കണദ്യം.

ഇക്കചാേരദങ്ങള്ക്കചാേയമ  ചകന്ദ്രസരക്കചാേര  നല്കമമലനന്  പറയചമ്പചാേള്തമന

സദ്യംസചാേനതമമന്റെ  നമകുതമ  പമരമവന്  ഉരജ്ജമതമചാേക്കമയദ്യം  ആഭദന്തര

റമചസചാേഴ്സുകള് വരദ്ധമപമച്ചുദ്യം ഇതരദ്യം കചാേരദങ്ങള് ചനരമടചാേന കഴെമയണദ്യം.  ആ

കചാേരദങ്ങള്ക്കുചവണ്ടെമയള്ള  പ്രവരതനങ്ങള്  നടത്തുകയദ്യം  ചവണദ്യം.  ഇന്തദ

ഗവണ്മമന്റെന്  മപചാേതുവമമലടുക്കുന  മചാേനദണമനുസരമച്ചന്  ചലചാേമണടുക്കചാേന

സദ്യംസചാേന സരക്കചാേരമമന അനുവദമക്കുനമല. അതചാേയതന്,  കമഫ്ബമയമടയദ്യം

മപനഷന കമ്പനമയമടയദ്യം കചാേരദമചാേണന് ഞചാേന പറയനതന്.  ഇതമമന്റെ ചപരമല്

മചാേത്രദ്യം  കഴെമഞ്ഞ  വരഷദ്യം  പതമനചാേലചാേയമരദ്യം  ചകചാേടമ  രൂപ  മവട്ടമകുറയചാേന

തസ്പീരുമചാേനമച്ചു.   ഈ  വരഷദ്യം  വസ്പീണ്ടുദ്യം  മവട്ടമകുറയചാേനചാേണന്  അവര

ആചലചാേചമക്കുനതന്.  ഇചതചപചാേമല അടുത വരഷങ്ങളമലുദ്യം മവട്ടമകുറയചാേനചാേണന്

ആചലചാേചമക്കുനമതനചാേണന്  മനസമലചാേക്കുനതന്.  അതന്  ഭരണഘടനപരമചാേയ
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സദ്യംസചാേനങ്ങളുമട  അവകചാേശങ്ങളമചലക്കുള്ള കടനകയറമചാേണന്.  അക്കചാേരദദ്യം

ചൂണ്ടെമകചാേണമച്ചുമകചാേണ്ടെന് വളമര വമശദമചാേമയചാേരു മമചമചാേറചാേണ്ടെദ്യം ചരച്ച മചയന്

ബഹുമചാേനമപട്ട മുഖദമന്ത്രമ പ്രധചാേനമന്ത്രമക്കന് ഒരു കതന് അയച്ചുമകചാേടുതമട്ടുണ്ടെന്.

ഭരണഘടനപരമചാേയമ  ഒരു  സദ്യംസചാേനതമമന്റെ  ഫമസ്ക്കല്  മഫഡറലമസമത

ചചചാേദദദ്യം  മചയന തരതമചലയ്ക്കുള്ള കചാേരദങ്ങള് വരുനമവനന് ചകന്ദ്രചതചാേടന്

സദ്യംസചാേന  സരക്കചാേര  അവരതമച്ചന്  ആവശദമപട്ടതചാേണന്.  അതരദ്യം

കചാേരദങ്ങളമല്  അതചാേയതന്,  സദ്യംസചാേനതമമന്റെ  തചാേല്പരദങ്ങള്

സദ്യംരകമക്കുനതമനന്  ഒറമക്കട്ടചാേയമ  നമല്ക്കചാേനുള്ള  പ്രവരതനങ്ങള്

ഏമറടുതന് മുചനചാേട്ടുചപചാേകുനതചാേണന് ഉചമതദ്യം.

ശസ്പീ  .    ചതചാേട്ടതമല്  രവസ്പീന്ദ്രന:   സര,  ചകന്ദ്ര  ധനകചാേരദമന്ത്രമ  ഇനമല

പരലമമന്റെമല്  അവതരമപമച്ച  ബഡ്ജറമല്  വരവമമന്റെ  41  ശതമചാേനവുദ്യം

കടമചാേണന്.   എനമട്ടുദ്യം  ചകരളതമമന്റെ  കടമമടുപന്  സദ്യംബനമച്ചന്  ചകരളമത

ബുദ്ധമമുട്ടമക്കുന  നമലപചാേടന്  സസ്വസ്പീകരമക്കുന.   കമഫ്ബമ  മചാേതൃകയമല്  ചകന്ദ്ര

സരക്കചാേര  വമവമധ  വമകസന  പ്രവരതനങ്ങള്ക്കചാേയമ  പ്രചതദക

സദ്യംവമധചാേനങ്ങള്  എരമപടുതമയമട്ടുചണ്ടെചാേ;  വമചവചനപരമചാേയ  ഇതരദ്യം

നടപടമ  തമരുതചാേന  ബഹുമചാേനമപട്ട  മന്ത്രമ  സൂചമപമച്ചതുചപചാേമല
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രചാേഷ്ട്രസ്പീയതമനതമതമചാേയമ  പചാേരലമമന്റെന്  മമമ്പരമചാേരുമചാേയമ  ഒനമച്ചുചചരനന്

ചകരളതമമന്റെ  വമകസനതമനചാേയമ  സമരദ്ധദ്യം  മചലുതചാേന  സസ്വസ്പീകരമക്കുന

നടപടമകള് വമശദമകരമക്കചാേചമചാേ?

ശസ്പീ  .    മക  .    എന  .     ബചാേലചഗചാേപചാേല്:   സര,  കമഫ്ബമ  മചാേതൃകയമല്

കടമമടുതമട്ടന്  വമകസന  പ്രവരതനങ്ങള്ക്കചാേയമ  മചലവഴെമക്കുന  ചമല

എജനസമകള് ചകന്ദ്ര ഗവണ്മമന്റെമനുണ്ടെന്.  അതുസദ്യംബനമച്ചുള്ള വമവരങ്ങള്

ചനരമത പുറത്തുവനമട്ടുള്ളതചാേണന്.  മറന്  ധനകചാേരദ ഏജനസമകളമല് നമനദ്യം

കടമമടുതന് ചകന്ദ്ര സരക്കചാേര കചാേരദങ്ങള് മചയനണ്ടെന്.  രണ്ടെചാേമമത കചാേരദദ്യം,

ഇതുസദ്യംബനമച്ചന്  സരക്കചാേരമനന്  ശകമചാേയ  നമലപചാേടുകമളടുക്കുനതമനന്

മപചാേതുവചാേയമട്ടുള്ള  സമസ്പീപനദ്യം  വനമട്ടുണ്ടെന്,  ഇവമമടതമന  അതരദ്യം

കചാേരദങ്ങളമല്  ചയചാേജമപമല്തമനയചാേണന്  പറഞ്ഞമട്ടുള്ളതന്.   അഖമചലന്തദ

അടമസചാേനതമല് ഈ സമസ്പീപനങ്ങചളചാേടന്  ശകമചാേയ അഭമപ്രചാേയദ്യം പറയന

സദ്യംസചാേന  ഗവണ്മമന്റുകളുണ്ടെന്.   അതരദ്യം  ചയചാേജമപന്  വളരതമ

അതമശകമചാേയമട്ടന്  ഈ  പ്രശ്നദ്യം  ചകന്ദ്രതമനുമുനമല്  ഉനയമക്കുനതമനുള്ള

ശമങ്ങള് തുടചരണ്ടെതചാേണന്.  അതമനുചവണ്ടെമ എലചാേ കചാേരദതമലുദ്യം സദ്യംസചാേന

സരക്കചാേരുദ്യം മുനകമയടുക്കുനതചാേണന്. 



Uncorrected/Not for Publication
02.02.2023

51

ശസ്പീ  .    എദ്യം  .    വമനമസന്റെന്:   സര,  സദ്യംസചാേനതമമന്റെ  മപചാേതുകടദ്യം

ക്രെമചാേതസ്പീതമചാേയമ  വരദ്ധമക്കുന സഹചരദതമല് അതമമന്റെ പലമശയദ്യം വലമയ

ചതചാേതമലുള്ള  ബചാേദ്ധദതയചാേണുണ്ടെചാേക്കമമക്കചാേണ്ടെമരമക്കുനതന്.  ഇതന്  വമകസന

പ്രവരതനങ്ങമളയദ്യം  ബചാേധമക്കുകയചാേണന്.  2001-2006  സരക്കചാേരമമന്റെ

കചാേലങ്ങളമല് കൂടമയ പലമശയ്ക്കുള്ള കടങ്ങള് കുറഞ്ഞ പലമശയന് മചാേറന  Debt

Swap Scheme  നടപമലചാേക്കമ.  അതരതമലുള്ള എമതങമലുമമചാേരു പദ്ധതമ

നടപമലചാേക്കമ  കൂടമയ  പലമശയന്  എടുതമരമക്കുന  കടങ്ങള്  കുറഞ്ഞ

പലമശയമചലയന് മറചാേനുള്ള നടപടമകള് സരക്കചാേരമമന്റെ മുനമലുചണ്ടെചാേ? 

ശസ്പീ  .    മക  .    എന  .     ബചാേലചഗചാേപചാേല്:   സര,  ആ  നമരചദ്ദേശദ്യം  ഞങ്ങള്

പരമചശചാേധമച്ചുമകചാേണ്ടെമരമക്കുകയചാേണന്.  കചാേരണദ്യം, കൂടമയ പലമശയ്മക്കടുതതന്

കുറഞ്ഞ  പലമശയമചലയന്  മചാേറചാേന  കഴെമയനതമമനയചാേണന്  swap

മചയനതമലൂമട  ഉചദ്ദേശമക്കുനതന്.  അതമനന്  ചമല  സചങതമകവുദ്യം

പ്രചയചാേഗമകവുമചാേയ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെന്,  അതന് പരമചശചാേധമച്ചുമകചാേണ്ടെമരമക്കുകയചാേണന്.

പ്രസ്തുത  പദ്ധതമ  നടപമലചാേവുകയചാേമണങമല്,  ഒരു  ശതമചാേനചമചാേ  അര

ശതമചാേനചമചാേ  കുറഞ്ഞചാേല്തമന  നല  വദതദചാേസമുണ്ടെചാേകുനതചാേണന്.

അക്കചാേരദദ്യം  പരമചശചാേധമച്ചന്  നടപമലചാേക്കചാേന  സചാേധമക്കുമമങമല്
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നടപമലചാേക്കുനതചാേണന്. 

ചഡചാേ  .    എന  .    ജയരചാേജന്:   ഇനമല ചകന്ദ്ര ഗവണ്മമന്റെന്  അവതരമപമച്ച

ബഡ്ജറമല്  ചകന്ദ്രചാേവമഷ്കൃത  പദ്ധതമകളുമചാേയമ  ബനമപട്ടന്  ഘടനപരമചാേയ

വദതദചാേസമുണ്ടെചാേയമട്ടുണ്ടെന്.   2015-16  മുതല്  ഈ  ഘടനപരമചാേയ

മചാേറമുണ്ടെചാേയചപചാേള്  ചകചാേര  പദ്ധതമകള്ക്കുദ്യം  ചകചാേര  ഓഫന്  ദമ  ചകചാേര

ചപ്രചാേജക്ടുകള്ക്കുദ്യം പ്രധചാേനമചാേയമട്ടുദ്യം സദ്യംസചാേനങ്ങള്ക്കന് ബചാേദ്ധദതയണ്ടെചാേക്കുന

രൂപതമലചാേണന്  ഇനമല  ബഡ്ജറമലുദ്യം  പ്രധചാേനമപട്ട  നമരചദ്ദേശങ്ങള്

വനമട്ടുള്ളതന്.  നമലവമല്  40  ശതമചാേനചതചാേളദ്യം  വമഹമതദ്യം  സദ്യംസനങ്ങള്

കമണ്ടെചതണ്ടെ  സചാേഹചരദമചാേണന്.   ഈ  സചാേഹചരദമത  മറമകടക്കചാേന

പ്രചതദകമച്ചന്  ചകന്ദ്ര ഗവണ്മമന്റെന്  നയദ്യം  ചകചാേര  പദ്ധതമകള്ക്കന്  സദ്യംസചാേനദ്യം

മചാേറമവയ്ചക്കണ്ടെ  വമഹമതദ്യം  മറമകടക്കചാേനുദ്യം  അതമനചാേയള്ള  പദ്ധതമകള്

ആവമഷ്കരമക്കചാേനുദ്യം  ഏതന്  രൂപതമലുള്ള  വമലയമരുതല്

നടതചാേനചാേണുചദ്ദേശമക്കുനതന്.  അക്കചാേരദതമല്  നയപരമചാേമയചാേരു

തസ്പീരുമചാേനമമടുക്കചാേന സചാേധമക്കുചമചാേ?

ശസ്പീ  .    മക  .    എന  .     ബചാേലചഗചാേപചാേല്:   സര,  ചകന്ദ്ര  ഗവണ്മമന്റെന്

സദ്യംസചാേനങ്ങള്ക്കന്  മകചാേടുത്തുമകചാേണ്ടെമരുന  പദ്ധതമകള്ക്കുള്ള
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സസ്വഭചാേവതമനുദ്യം അതമനചാേയമ മചാേറമവച്ച വമഹമതമലുദ്യം വലമയ മചാേറദ്യം വനമട്ടുണ്ടെന്.

ചനരമത  പൂരണ്ണമചാേയദ്യം  സക്കൗജനദമചാേയമ  മകചാേടുക്കുന  കുമറ

പദ്ധതമകളുണ്ടെചാേയമരുന.  അതമനുചശഷദ്യം 75 ശതമചാേനദ്യം ചകന്ദ്ര സരക്കചാേരുദ്യം 25

ശതമചാേനദ്യം  സദ്യംസചാേന സരക്കചാേരുദ്യം  മചലവന്  വഹമക്കണമമന രസ്പീതമയമലുള്ള

ചമല ഘടകങ്ങളുണ്ടെചാേയമരുന.  അതമചപചാേള്  60-40  ആയമ.  ഇനമയദ്യം അതന്

കുറച്ചുമകചാേണ്ടെന് വരമകയചാേമണനന് മചാേത്രമല, പുതമമയചാേരു പ്രവണത ചലചാേങ്ങന് ചടദ്യം

ചലചാേണചാേയമ 10-50 വരഷക്കചാേലചതയന് നമണ്ടുനമല്ക്കുന ചസചാേഫന് ചലചാേണചാേയമ

പലമശമയചാേനദ്യം സൂചമപമക്കചാേമത മകചാേടുക്കുന.  ചവമറ  ചമല അപകടങ്ങള്

കൂടമയണ്ടെന്.   അതമമന്റെ  നമയമപരമചാേയ  കചാേരദങ്ങള്  ഇനമല  പത്രങ്ങളമല്

വനമട്ടുണ്ടെന്.  50  വരഷചതയന്  ചലചാേണ്  മകചാേടുതചാേല്  ഗവണ്മമന്റെമമന്റെ

ബചാേദ്ധദതയദ്യം അമലങമല് ആരട്ടമക്കമള് 293 അനുസരമച്ചുള്ള കണ്ടെമഷനസുണ്ടെന്.

അതന്  കടദ്യം  എമതങമലുദ്യം  ചകന്ദ്ര  ഗവണ്മമന്റുമചാേയമ  നമല്ക്കുകയചാേമണങമല്

അവരുമട  അനുവചാേദമമലചാേമത  ചലചാേമണടുക്കചാേന  പറമമലനള്ള  ഒചട്ടമറ

കണ്ടെസ്പീഷനസുണ്ടെന്.   അതുസദ്യംബനമച്ച  ചരച്ചകള്  വരുനണ്ടെന്.   അചപചാേള്

ചസചാേഫചാേയമട്ടുള്ള  ചലചാേണ്  ദസ്പീരഘകചാേലചതയന്  മകചാേടുക്കുകയചാേണന്.

അങ്ങമനമയചാേരു  ബചാേദ്ധദത  കൂടമ  സദ്യംസചാേനങ്ങളുമട  ചമല്
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അടമചച്ചല്പമക്കുകയചാേണന്. സദ്യംസചാേനങ്ങള്ക്കന് ഗചാേന്റെചാേയമ തചരണ്ടെ പണമചാേണന്

ഇതരതമല്  ചലചാേണചാേയമ  തരുനതന്.   ഇതന്  വലമമയചാേരു  പ്രശ്നമചാേണന്.

അതമലുപരമ  ഇനമല  പുതമമയചാേരു  കചാേരദവുദ്യം  കൂടമ  വനമട്ടുണ്ടെന്.  ചമലചപചാേള്

ചകരളദ്യം  ചപചാേലുള്ള  സദ്യംസചാേനങ്ങമള  കചാേരദമചാേയമ  ബചാേധമക്കചാേവുനതചാേണന്.

അമതന്തചാേമണനവച്ചചാേല്,  ഇചപചാേള് ചകന്ദ്ര സരക്കചാേര തരുന പണതമചന്മല്

റമസള്ട്ടന്  ഓറമയന്റെഡചാേയമട്ടുള്ള  ഇവലന്യൂചവഷന  നടത്തുന.     റമസള്ട്ടന്

ഓറമയന്റെഡചാേയമട്ടുള്ള  ഇവലന്യൂചവഷന  വളമര  നലതചലമയനന്

റമചകള്ക്കുചമ്പചാേള് ചതചാേനദ്യം. റമസള്ട്ടന് ആരചാേണന് ചനചാേക്കുനതന്?  ചകരളതമനന്

അരഹമചാേയമ  ലഭമചക്കണ്ടെ  ആയമരദ്യം  ചകചാേടമ  രൂപ  പല  ചപ്രചാേജകചാേയമട്ടന്

അനുവദമക്കുചമ്പചാേള്  അതമനന്  മചാേരക്കമടനചാേയമ  തമരുമചാേനമക്കുന

മചാേനദണങ്ങമളന്തചാേണന്  എന  പ്രശ്നദ്യം  വരുദ്യം.  ഇക്കചാേരദദ്യം  പ്രചാേഥമമകമചാേയമ

പ്രഖദചാേപമമച്ചചനയള.  അതമമന്റെ വമശദചാേദ്യംശങ്ങള് വരചാേനമരമക്കുനചതയള.

എന്തചാേയചാേലുദ്യം  ഇചപചാേഴള്ള  പണദ്യം  ഇചപചാേഴള്ള  രസ്പീതമക്കുപകരദ്യം  റമസള്ട്ടന്

ഓറമയന്റെഡചാേയമട്ടുള്ള പുതമയ സമ.എസന്.എസന്.  സസ്പീദ്യം ചപചാേലുള്ളതന് വരുമമനന്

പറയന.  അതന്  നമ്മുമട  സദ്യംസചാേനതമനന്  ഇചപചാേള്തമന ബചാേധമക്കുന

പ്രശ്നമമനന്  പറയനതന്,  മസക്കന്റെന്  ജനചറഷന  ചപ്രചാേബദ്യംസചാേണന്.   സ്കൂള്,
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ആശുപത്രമ,  ശുചമമുറമ  എനസ്പീ  പ്രഥമമക  സക്കൗകരദങ്ങമളലചാേദ്യം  നമുക്കുണ്ടെന്,

അതുമകചാേണ്ടെന്  അതരമചാേവശദങ്ങള്ക്കചാേയള്ള ഫമണ്ടെചാേനദ്യം സദ്യംസചാേനതമനന്

ലഭമക്കുനമല.  അതുമകചാേണ്ടുതമന  തുക  അനുവദമക്കുന  കചാേരദതമല്

വലമയചതചാേതമല്  മവട്ടമക്കുറവന്  വരുന.  രണ്ടെചാേമതചാേയമ  മചാേരക്കമടുന

കചാേരദതമലുദ്യം  ഇവചാേലന്യൂചവഷമന്റെ  കചാേരദതമലുദ്യം  പുതമയ  തരതമലുള്ള

സങല്പങ്ങള്മകചാേണ്ടുവരുന.   ചകരളതമല്  മചയ  കചാേരദങ്ങള്  ശരമയല

അതുമകചാേണ്ടെന്  ഇത്രയദ്യം  പണദ്യം  ഇനമ  തരമല  എമനചാേരു  സമസ്പീപനദ്യം

വനകൂടചാേയ്കയമല.  അതരതമല്  മനദണങ്ങള്  സമരമചാേയമട്ടന്  മചാേറന.

ചപചാേളമറമക്കലമ ഇദ്യംചപചാേരട്ടന്റെചാേമയചാേരു കചാേരദമചാേയതുമകചാേണ്ടെന് ഒരു കചാേരദദ്യം  കൂടമ

സൂചമപമക്കുകയചാേണന്.   സദ്യംസചാേന  ഗവണ്മമന്റുകള്ക്കന്  അവമമടയദ്യം

പ്രചയചാേഗമകതയദ്യം  പകസ്വതയദ്യം  ഭരണപരമചാേയ  പരമചയവുമുള്ള

സദ്യംവമധചാേനങ്ങളചല;  ഇതമമനലചാേദ്യം  ചകന്ദ്ര  സരക്കചാേരചാേണന്  മചാേരക്കമചടണ്ടെതന്,

ഇത്ര മചാേരക്കന് തരുനമതലചാേദ്യം  ചകന്ദ്രദ്യം,  ചകന്ദ്രസ്പീകരമമച്ചലചാേദ്യം മകചാേണ്ടുചപചാേകുന

കചാേരദമല ചവണ്ടെതന്.   സദ്യംസചാേനങ്ങമള വമശസ്വസതമമലടുക്കുകയദ്യം  വലുതുദ്യം

മചറുതുമചാേയ  എതന്  സദ്യംസചാേനമചാേയചാേലുദ്യം  അവരുമട  പ്രചദശമകമചാേയ

പ്രവരതനങ്ങള്ക്കന്  അവരുമട  സദ്യംസചാേന  നമയമസഭകള്ക്കുദ്യം



Uncorrected/Not for Publication
02.02.2023

56

ഗവണ്മമന്റുകള്ക്കുമമലചാേദ്യം അദ്യംഗസ്പീകചാേരദ്യം മകചാേടുക്കുന ഒരു ചകചാേ-ഒചാേപചററസ്പീവന്

മഫഡറലമസതമമന്റെ  സസ്വഭചാേവതമല്  നമനദ്യം  കുറച്ചുകൂടമ

മസന്റെറകലസചാേയമട്ടുള്ള കചാേരദങ്ങളമചലയന് ചപചാേകുനമവന പ്രശ്നദ്യം വരുനണ്ടെന്.

അതന് കൂടുതല് ഗക്കൗരവമചാേയമ പരമഗണമചക്കണ്ടെ കചാേരദമചാേണന്. 

സഹകരണ പ്രസചാേനതമമന്റെ ശചാേകസ്പീകരണദ്യം

(*34) ശസ്പീ  .   എ  .   രചാേജ

 ശസ്പീ  .   മക  .   എൻ  .   ഉണ്ണമക്കൃഷ്ണൻ

 ശസ്പീ  .   പമ  .   വമ  .   അൻവർ

 ശസ്പീമതമ മദലസ്പീമ: തചാേമഴെ കചാേണുന ചചചാേദദങ്ങള്ക്കന് സഹകരണ-

രജമചസ്ട്രഷന വകുപ്പുമന്ത്രമ സദയദ്യം മറുപടമ നല്കുചമചാേ:

(എ) സദ്യംസചാേനതന്  സഹകരണ  പ്രസചാേനതമമന്റെ

ശചാേകസ്പീകരണതമലൂമട  സുസമര  വമകസനമുറപ്പുവരുത്തുകമയന

ലകദതമനനുസൃതമചാേയമ  കൃഷമ,  മചാേലമനദ  സദ്യംസരണദ്യം,  അസദ്യംഘടമത

മതചാേഴെമലചാേളമ  ചമഖലയമട  ശചാേകസ്പീകരണദ്യം,  ആചരചാേഗദ  പരമരക തുടങ്ങമയ

വമവമധ  ചമഖലകളമലചാേയമ  പ്രചതദകദ്യം  പദ്ധതമ  രൂപസ്പീകരമക്കചാേന

ഉചദ്ദേശമക്കുനചണ്ടെചാേ; വമശദചാേദ്യംശദ്യം ലഭദമചാേക്കചാേചമചാേ;
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(ബമ)അഭദസവമദദരക്കനുചയചാേജദമചാേയ  മതചാേഴെമലവസരങ്ങള്

സഹകരണ  സദ്യംഘങ്ങളുമട  ഇടമപടലമലൂമട  സൃഷമക്കുനതമനന്  പദ്ധതമ

ആവമഷ്കരമച്ചമട്ടുചണ്ടെചാേ; വദകമചാേക്കചാേചമചാേ;

(സമ) കചാേരഷമക  രദ്യംഗതന്  സചാേചങതമകവമദദചാേധമഷമത  കൃഷമ

ചപ്രചാേത്സചാേഹമപമക്കുനതമനന്  സഹകരണ  ചമഖലയമൽ  നമലവമൽ

പദ്ധതമകളുചണ്ടെചാേ; വമശദമചാേക്കചാേചമചാേ?

സഹകരണ-രജമചസ്ട്രഷന വകുപ്പുമന്ത്രമ  (ശസ്പീ  .    വമ  .    എന  .    വചാേസവന):

സര, (എ)  

(1) സഹകരണ സദ്യംഘങ്ങൾ മുചഖന 500 ഏക്കർ സലതന് കൃഷമ

1.സദ്യംസചാേനമത  സഹകരണ  സദ്യംഘദ്യം  രജമസ്ട്രചാേറുമട

ഭരണനമയന്ത്രണതമൽ വരുന സഹകരണസദ്യംഘങ്ങൾ മുചഖന  500

ഏക്കർ സലതന് കൃഷമ നടപമലചാേക്കുന പദ്ധതമ. ഒരു ജമലയന് ഒരു വമള

എന  രസ്പീതമയമൽ  ഇചപചാേള്  7  ജമലകളമൽ  പദ്ധതമ  നടപമലചാേക്കചാേന

പദ്ധതമയമട്ടുണ്ടെന്.  500  ഏക്കറമൽ  തരമശുഭൂമമ  കൃഷമ

നടപമലചാേക്കുനതചാേണന്  ഈ  പദ്ധതമ.  മരച്ചസ്പീനമ,  ഏതവചാേഴെ,  മനലന്ല,

പച്ചക്കറമകൾ, മപചാേക്കചാേളമ മനലന് ല, മഞ്ഞൾ, ഇഞമ, വചാേഴെ, ചചന, ചചമ്പന്,
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കപനചാേപമൾ, ചതയമല, കുരുമുളകന്, ഏലദ്യം, മതങ്ങന്, കമുകന്, റബ്ബർ എനസ്പീ

വമളകൾ  പ്രചാേഥമമക  സഹകരണ  സദ്യംഘങ്ങൾ  വഴെമയദ്യം  മറ

മമസചലനമയസന് സദ്യംഘങ്ങളുമട ചമൽചനചാേട്ടതമലുദ്യം നടതമവരുന. 

2.സദ്യംസചാേനതന്  സഹകരണ പ്രസചാേനതമമന്റെ ശചാേകസ്പീകരണതമലൂമട

സുസമരവമകസനദ്യം  ഉറപ്പുവരുത്തുനതമനുചവണ്ടെമ  മനലന്ല  സദ്യംഭരണ

സദ്യംസരണ  സഹകരണസദ്യംഘങ്ങള്  രമണ്ടെണ്ണദ്യം  ഇതമചനചാേടകദ്യംതമന

രജമസര മചയന് പ്രവരതനമചാേരദ്യംഭമച്ചുകഴെമഞ്ഞു.   മമറചാേനന്, പ്രധചാേനമചാേയമ

സദ്യംസചാേനതന്  സഹകരണ പ്രസചാേനതമമന്റെ ശചാേകസ്പീകരണതമലൂമട

സുസമരവമകസനദ്യം  ഉറപ്പുവരുത്തുകമയന  ലകദചതചാേമട  കചാേരഷമക

അനുബനചമഖലയമട  മത്സരകമതയദ്യം  പ്രവരതനകമതയദ്യം

വരദ്ധമപമക്കുനതമനചാേയമ  2022-23 സചാേമ്പതമകവരഷദ്യം  മുതല്

കരഷകരുമട ചകമതമനന് ഉക്കൗനല് നല്കുന ഒരു പുതമയ സദ്യംരദ്യംഭമചാേയ

സചാേചങതമക വമദദചാേധമഷമത കൃഷമയമല് സഹകരണചമഖലയമട നൂതന

പദ്ധതമക്കന്  രൂപദ്യം  മകചാേടുതന്   221/2  ചകചാേടമ  രൂപ

നടപ്പുസചാേമ്പതമകവരഷദ്യം  അതമനുചവണ്ടെമ  മചലവഴെമക്കചാേന
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മചാേറമവച്ചമട്ടുണ്ടെന്.  ഉല്പചാേദനതമലുദ്യം സദ്യംഭരണതമലുദ്യം വമപണനതമലുമുള്ള

ഇടമപടലമചനചാേമടചാേപദ്യം  കൃഷമ  മചയനതുമുതല്  വമപണനദ്യം

നടത്തുനതുവമരയള്ള  എലചാേ  പ്രവരതനങ്ങളമലുദ്യം

പരമചപചാേഷമപമക്കുനതമനുള്ള  അടുത  5  വരഷക്കചാേലതമനുള്ളമല്

ചകരളതമല്  കചാേരഷമക  വമകസനമുചനറമുണ്ടെചാേക്കുകമയനതചാേണന്

ആതദന്തമകമചാേയമ  ഇക്കൗ  പദ്ധതമയമട  ഉചദ്ദേശദലകദദ്യം.

പ്രചാേഥമമകസഹകരണ  സദ്യംഘങ്ങള്വഴെമ  സമഗ  രചാേഷ്ട്രസ്പീയ  വമകസന

പദ്ധതമ  കചാേരഷമകവചാേയ്പ  സക്കൗകരദങ്ങള്  ശകമമപടുതല്  കചാേരഷമക

ഉല്പചാേദനദ്യം,  കചാേരഷമക  ഉല്പനങ്ങളുമട  സദ്യംഭരണദ്യം,  സദ്യംസരണദ്യം,

വമപണനദ്യം എനമവ സുഗമമചാേക്കചാേന ഗചാേമസ്പീണ് മചാേരക്കറകള്,  പച്ചക്കറമ

ചശഖരണ  ചകന്ദ്രങ്ങള്  എനമവമയ  ചപ്രചാേത്സചാേഹമപമക്കല്

മതചാേഴെമലവസരങ്ങള്  സൃഷമക്കുനതമനന്  സഹകരണസദ്യംരദ്യംഭകരക്കുദ്യം

സചാേരട്ടന് അപ്പുകള്  എനമവയന്  ചപ്രചാേത്സചാേഹനദ്യം,  കചാേരഷമക  വമപണന

ചമഖല  ശകമമപടുതല്,  കചാേരഷമക  ഉല്പചാേദനദ്യം  വരദ്ധമപമക്കുനതമനന്

കരഷകമര ചപ്രചാേത്സചാേഹമപമക്കുനതമനുമചാേയമ കരഷക ചസവന ചകന്ദ്രദ്യം

ശകമമപടുതല് എനസ്പീ 7 ഉപഘടകദ്യം കൂടമയചാേണന് പദ്ധതമ നടപചാേക്കചാേന
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ലകദമമടുനതന്.  ചമചാേചട്ടചാേര ടചാേനചസചാേരട്ടന്, ഓചട്ടചാേ റമക, ടചാേകമ കഡ്രൈവര

സഹകരണസദ്യംഘങ്ങള്ക്കുദ്യം  യവ  സഹകരണസദ്യംഘങ്ങള്,  ടൂറമസദ്യം

സഹകരണസദ്യംഘങ്ങള്,  ടൂര  മഫഡന്,  പ്രവചാേസമചകമ

സഹകരണസദ്യംഘങ്ങള്,  ചലബര  ചകചാേണ്ടചാേകന്

സഹകരണസദ്യംഘങ്ങള്,  സചാേഹമതദപ്രസചാേദക സഹകരണസദ്യംഘങ്ങള്,

സഹകരണ  ആശുപത്രമകള്,  ഡമമസനസറമകള്,.......

കചാേരഷമകചമഖലയമചാേയമ  ബനമപട്ടന്  പചാേലക്കചാേടന്  ജമലയമമല  36

പ്രചാേഥമമക സഹകരണസദ്യംഘങ്ങൾ അദ്യംഗങ്ങളചാേയമ  പചാേലക്കചാേടന്  പചാേഡമ

മപ്രചാേകസ്വയർമമന്റെന്  ചപ്രചാേസസമദ്യംഗന്  &  മചാേർക്കറമദ്യംഗന്  ചകചാേ-ഓപചററസ്പീവന്

മസചാേകസറമ  (PAPCOS)  രൂപസ്പീകരമച്ചു.  അതമമന്റെ  അധസ്പീനതയമൽ

അതദചാേധുനമക  കറസന്  മമല്ലുദ്യം  ചഗചാേഡക്കൗണുദ്യം  നമർമമക്കുനതമനചാേയള്ള

നടപടമ സസ്വസ്പീകരമച്ചന് വരുന.

3. ചകരള  സദ്യംസചാേനമത  കരഷകരമൽ  നമനദ്യം  മനലന് ല  സദ്യംഭരമച്ചുദ്യം

സദ്യംസരമച്ചുദ്യം  കചാേരഷമചകചാേല്പനങ്ങൾ  ജമലക്കന്  അകത്തുദ്യം  പുറത്തുദ്യം

വമപണനദ്യം  നടത്തുക,  സദ്യംസരണ  ചകന്ദ്രങ്ങള്,  സദ്യംഭരണശചാേലകള്

എനമവ  സചാേപമക്കുക,  കൂടചാേമത  സരക്കചാേർ,  അരദ്ധ–സരക്കചാേർ,
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സഹകരണ, സസ്വകചാേരദ വമപണന സചാേപനങ്ങള് വഴെമയദ്യം ഓൺകലൻ

സദ്യംവമധചാേനതമലൂമടയദ്യം  വമപണനസക്കൗകരദദ്യം  ഏരമപടുത്തുകയദ്യം

സസ്വന്തമചാേയമ വമപണന ചകന്ദ്രങ്ങൾ നടത്തുകയദ്യം,  സദ്യംഘദ്യം പ്രവരതന

പരമധമയമൽമപട്ട  മുഴവൻ  മനൽകൃഷമക്കചാേമര  സഹചാേയമക്കുകയദ്യം

സദ്യംസചാേനമത  മനല്കൃഷമ  വദചാേപമപമക്കചാേൻ  ചവണ്ടെ  നടപടമകൾ

സസ്വസ്പീകരമക്കുകയദ്യം  മചയകമയന  ലകദചതചാേമട  ചകചാേട്ടയദ്യം

ആസചാേനമചാേയമ ഒരു സദ്യംഘദ്യം രൂപസ്പീകരമച്ചന് ആധുനമക കറസന് മമല്ലുകൾ

സചാേപമക്കുനതമനന് നടപടമ സസ്വസ്പീകരമച്ചുവരുന.

(2)ശുചമതസ്വദ്യം സഹകരണദ്യം

ശുചമതസ്വ ചകരളമമന ലകദദ്യം യചാേഥചാേർതദമചാേക്കുവചാേൻ ഇ-മചാേലമനദങ്ങൾ,

കജവ-അകജവ  മചാേലമനദദ്യം  എനമവയമട  ചശഖരണതമനുദ്യം

സദ്യംസരണതമനുദ്യം  സദ്യംരദ്യംഭങ്ങൾ  തുടങ്ങുകയദ്യം  നമലവമലുള്ളവ  ഏമറടുതന്

നടപമലചാേക്കുകയദ്യം മചയകമയന ഉചദ്ദേശദചതചാേമട  04-08-2021-ൽ രജമസർ

മചയന്  ചകചാേട്ടയദ്യം  ജമലയമൽ  പ്രവർതനമചാേരദ്യംഭമച്ച  സദ്യംഘമചാേണന്  ഇ-നചാേടന്

സഹകരണ സദ്യംഘദ്യം. ചകചാേട്ടയദ്യം ജമലയമമല അമൽ ചജദചാേതമ എഞമനസ്പീയറമദ്യംഗന്

ചകചാേചളജമൽ  മചാേലമനദസദ്യംസരണ  രദ്യംഗമത  സചാേർട്ടന്അപന്  സദ്യംരദ്യംഭമചാേയ
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ചഫചാേബന്  മസചാേലന്യൂഷൻസന്  കപ്രവറന്  ലമമമറഡന്  ഡമകസൻ  മചയ

എയ്ചറചാേബമകന് ബമനചാേയ ജമ ബമനകൾ സചാേപമച്ചചാേണന് ചകചാേട്ടയദ്യം ജമലയമൽ

പദ്ധതമ  നടപമലചാേക്കമവരുനതന്.  ഇ-നചാേടന്  യവജന  സഹകരണ  സദ്യംഘദ്യം

ചകചാേട്ടയദ്യം ജമലയമൽ നടപമലചാേക്കുന പദ്ധതമയമട മചാേതൃകയമൽ ഏമതങമലുദ്യം

ഒരു ജമലയമൽ ഈ പദ്ധതമ നടപമലചാേക്കചാേനചാേണന് ലകദമമടുനതന്.

സദ്യംസചാേനതന്  സഹകരണ പ്രസചാേനതമമന്റെ ശചാേകസ്പീകരണതമലൂമട

സുസമര  വമകസനദ്യം  ഉറപ്പുവരുത്തുകമയന  ലകദചതചാേമട  കചാേർഷമക-

അനുബന  ചമഖലകളുമട  മത്സരകമതയദ്യം  പ്രവർതനകമതയദ്യം

വർദ്ധമപമക്കുനതമനചാേയമ  2022-23  സചാേമ്പതമകവർഷദ്യം മുതൽ കർഷകരുമട

ചകമതമനന്  ഊനൽ  നൽകുമനചാേരു  പുതമയ  സദ്യംരദ്യംഭമചാേയ  “സചാേചങതമക

വമദദചാേധമഷമത കൃഷമയമൽ സഹകരണചമഖലയമട നൂതന പദ്ധതമ”-ക്കചാേയമ

2250  ലകദ്യം  രൂപ  നടപന്  സചാേമ്പതമകവർഷദ്യം  വകയമരുതമയമട്ടുണ്ടെന്.

ഉല്പചാേദനതമനുദ്യം  സദ്യംഭരണതമനുദ്യം വമപണനതമനുമുള്ള

ഇടമപടലമചനചാേമടചാേപദ്യം  കൃഷമ  മചയനതുമുതൽ  വമപണനദ്യം

നടത്തുനതുവമരയള്ള എലചാേ പ്രവർതമകമളയദ്യം പരമചപചാേഷമപമച്ചന് അടുത 5

വർഷതമനുള്ളമൽ  ചകരളതമൽ  കചാേർഷമക  വമകസന  മുചനറമുണ്ടെചാേക്കുക
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മയനതചാേണന് ആതദന്തമകമചാേയമ ഈ പദ്ധതമയമട ഉചദ്ദേശദലകദദ്യം. പ്രചാേഥമമക

സഹകരണ  സദ്യംഘങ്ങൾ  വഴെമ  സമഗ  കചാേർഷമക  വമകസന  പദ്ധതമ,

കചാേർഷമക  വചാേയ്പചാേ  സക്കൗകരദങ്ങൾ  ശകമമപടുതൽ,  കചാേർഷമക  ഉല്പചാേദനദ്യം,

കചാേർഷമക  ഉല്പനങ്ങളുമട  സദ്യംഭരണദ്യം,  സദ്യംസരണദ്യം,  വമപണനദ്യം  എനമവ

സുഗമമചാേക്കൽ,  ഗചാേമസ്പീൺ  മചാേർക്കറകൾ/പച്ചക്കറമ  ചശഖരണ  ചകന്ദ്രങ്ങൾ

എനമവമയ  ചപ്രചാേത്സചാേഹമപമക്കൽ,  മതചാേഴെമലവസരങ്ങൾ  സൃഷമക്കുനതമനന്

സഹകരണ  സദ്യംരദ്യംഭകതസ്വദ്യം,  സചാേർട്ടന് അപ്പുകൾ  എനമവയന്  ചപ്രചാേത്സചാേഹനദ്യം,

കചാേർഷമക  വമപണന  ചമഖലമയ  ശകമമപടുതൽ,  കചാേർഷമചകചാേല്പചാേദനദ്യം

വർദ്ധമപമക്കുനതമനുദ്യം,  കർഷകമര ചപ്രചാേത്സചാേഹമപമക്കുനതമനുമചാേയമ കർഷക

ചസവന  ചകന്ദ്രദ്യം  ശകമമപടുതൽ  എനസ്പീ  7  ഉപഘടകങ്ങളമലൂമടയചാേണന്

പദ്ധതമ നടപമലചാേക്കുവചാേനുചദ്ദേശമക്കുനതന്.

ചമചാേചട്ടചാേർ  ടചാേൻചസചാേർട്ടന്,  ആചട്ടചാേറമകചാേ,  ടചാേകമ  കഡ്രൈവർ  സഹകരണ

സദ്യംഘങ്ങൾക്കുദ്യം,  യവ  സഹകരണ  സദ്യംഘങ്ങൾ,  ടൂറമസദ്യം  സഹകരണ

സദ്യംഘങ്ങൾ,  ടൂർ  മഫഡന്,  പ്രവചാേസമചകമ  സഹകരണ  സദ്യംഘദ്യം,  ചലബർ

ചകചാേൺടചാേകന്  സഹകരണ സദ്യംഘങ്ങൾ,  സചാേഹമതദ  പ്രസചാേധക സഹകരണ

സദ്യംഘദ്യം,  സഹകരണ  ആശുപത്രമകൾ/ഡമമസൻസറമകൾ,  സഹകരണ
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ആശുപത്രമ അമപകന് മഫഡചറഷൻ, നല സജ്ജസ്പീകരണങ്ങളുള്ള മമഡമക്കൽ

ലചബചാേറട്ടറസ്പീസന്,  മബഡ്ബചാേങന്  എനമവ  സഹകരണ  സചാേപനങ്ങൾ  വഴെമ

ആരദ്യംഭമക്കുനതമനുദ്യം,  വമചനചാേദസഞചാേരദ്യം  ചപ്രചാേത്സചാേഹമപമക്കുനതമനുദ്യം,

ധനസഹചാേയദ്യം നൽകുന.

സദ്യംസചാേനതന്  സഹകരണ പ്രസചാേനതമമന്റെ ശചാേകസ്പീകരണതമലൂമട

സുസമര  വമകസനദ്യം  ഉറപ്പുവരുത്തുകമയന  ലകദതമനനുസൃതമചാേയമ

വരുമചാേനദ്യം  കുറഞ്ഞ  ഗമഗന്/ഓൺകലൻ  പ്ലചാേറന് ചഫചാേദ്യം  ജസ്പീവനക്കചാേരുമട

സചാേമ്പതമക ശചാേകസ്പീകരണവുദ്യം സചാേമൂഹമകവുമചാേയ ഉനമനവുദ്യം പുചരചാേഗതമയദ്യം

ഉറപചാേക്കുകമയന  ലകദചതചാേമട  അസദ്യംഘടമതരചാേയ  ഗമഗന്/ഓൺകലൻ

പ്ലചാേറന്ചഫചാേദ്യം  ജസ്പീവനക്കചാേമരയൾമപടുതമ  സർക്കചാേരമമന്റെ  മൂനചാേദ്യംഘട്ട  നൂറുദമന

കർമ പരമപചാേടമയമൽ ടമ ജസ്പീവനക്കചാേരുമട ഒരു സഹകരണ സദ്യംഘദ്യം രജമസർ

മചയനതമനന് തസ്പീരുമചാേനമച്ചമട്ടുണ്ടെന്.

(ബമ) മതചാേഴെമലവസരങ്ങൾ  സൃഷമക്കുനതമനന്  സഹകരണ

സദ്യംരദ്യംഭകതസ്വദ്യം,  സചാേർട്ടന് അപ്പുകൾ  എനമവയ്ക്കുള്ള  ചപ്രചാേത്സചാേഹനമചാേയമ

സഹകരണ  വകുപമമന്റെ  സദ്യംസചാേന  പദ്ധതമയമലുൾമപടുതമ  നടപന്

സചാേമ്പതമകവർഷദ്യം 500 ലകദ്യം രൂപ വകയമരുതമയമട്ടുണ്ടെന്.
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പുതമയതചാേയമ രൂപസ്പീകരമച്ച 30 യവ സഹകരണ സദ്യംഘങ്ങളുമട പ്രചാേരദ്യംഭ

പ്രവർതനതമനുള്ള  ചപ്രചാേത്സചാേഹനമചാേയമ  ഓഹരമയമനതമൽ  5  ലകദ്യം

രൂപയദ്യം സബ്സമഡമയമനതമൽ 5 ലകദ്യം രൂപയമുൾമപമട 10  ലകദ്യം രൂപ

സഹകരണ  വകുപമമന്റെ  സദ്യംസചാേന  പദ്ധതമയമലുൾമപടുതമ  നടപന്

സചാേമ്പതമകവർഷദ്യം അനുവദമക്കുനതമനുള്ള നടപടമ സസ്വസ്പീകരമച്ചുവരുന.

അഭദസവമദദർക്കനുചയചാേജദമചാേയ  മതചാേഴെമലവസരങ്ങൾ  സഹകരണ

സദ്യംഘങ്ങളുമട ഇടമപടലമലൂമട  ലഭദമചാേക്കുകമയന ഉചദ്ദേശദചതചാേമട വമവമധ

ഗചവഷണ  സചാേപനങ്ങൾ,  IITs,  IIS,  എഞമനസ്പീയറമദ്യംഗന്  സചാേപനങ്ങൾ,

പ്രമുഖ ചദശസ്പീയ അന്തർചദശസ്പീയ സചാേപനങ്ങൾ എനമവമടങ്ങളമൽ നമനള്ള

യവ  സചാേചങതമകവമദഗ്ദ്ധർ,  മപ്രചാേഫഷണൽസന്  തുടങ്ങമയ  ചമഖലകളമൽ

പ്രവർതമക്കുനവമര ഉൾമപടുതമ മഫഡറൽ രസ്പീതമയമൽ ഒരു സഹകരണ

സദ്യംഘദ്യം  സർക്കചാേരമമന്റെ  മൂനചാേദ്യംഘട്ട  നൂറുദമന  കർമ  പരമപചാേടമയമലൂമട

രൂപസ്പീകരമക്കുനതമനന് തസ്പീരുമചാേനമച്ചമട്ടുണ്ടെന്.

(സമ) സദ്യംസചാേനതന്  സഹകരണ  പ്രസചാേനതമമന്റെ

ശചാേകസ്പീകരണതമലൂമട  സുസമര  വമകസനദ്യം  ഉറപ്പുവരുത്തുകമയന

ലകദചതചാേമട  കചാേർഷമക-അനുബന  ചമഖലകളുമട  മത്സരകമതയദ്യം
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പ്രവർതനകമതയദ്യം  വർദ്ധമപമക്കുനതമനചാേയമ  2022-2023

സചാേമ്പതമകവർഷദ്യം മുതൽ കർഷകരുമട ചകമതമനന് ഊനൽ നൽകുന

ഒരു  പുതമയ  സദ്യംരദ്യംഭമചാേയ  “സചാേചങതമക  വമദദചാേധമഷമത  കൃഷമയമൽ

സഹകരണ ചമഖലയമട നൂതന പദ്ധതമ”ക്കചാേയമ 2250 ലകദ്യം രൂപ നടപന്

സചാേമ്പതമകവർഷദ്യം വകയമരുതമയമട്ടുണ്ടെന്.

കൃഷമമയ  ചപ്രചാേത്സചാേഹമപമക്കുനതമനുദ്യം അതമമന്റെ  ഉനമനതമനുമചാേയമ

സഹകരണ ചമഖലയമട പമന്തുണചയചാേമട കചാേർഷമചകചാേല്പനങ്ങളുമട ഉല്പചാേദനദ്യം,

സമചാേഹരണദ്യം  (വസ്പീട്ടുപടമക്കൽ  ചശഖരണദ്യം),  സദ്യംഭരണദ്യം,  മൂലദവർദ്ധമത

ഉല്പനമചാേക്കൽ,  ചമലറ  വമല്പന  എനമവമയ  പരമചപചാേഷമപമച്ചന്  അടുത  5

വർഷതമനുള്ളമൽ  ചകരളതമൽ  കചാേർഷമക  വമകസന

മുചനറമുണ്ടെചാേക്കുകമയനതചാേണന്  പദ്ധതമയമട  ലകദദ്യം.  ചുവമടപറയന  7

ഉപഘടകങ്ങളമലൂമടയചാേണന് ഈ പദ്ധതമ നടപമലചാേക്കുവചാേനുചദ്ദേശമക്കുനതന്.

1.സമഗ കചാേർഷമക വമകസന പദ്ധതമ (PACS വഴെമ)

2.കചാേർഷമക വചാേയ്പചാേ സക്കൗകരദങ്ങൾ ശകമമപടുതൽ
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3.കചാേർഷമക ഉല്പചാേദനദ്യം, കചാേർഷമചകചാേല്പനങ്ങളുമട സദ്യംഭരണദ്യം, സദ്യംസരണദ്യം,

വമപണനദ്യം എനമവ സുഗമമചാേക്കൽ

4.ഗചാേമസ്പീൺ  മചാേർക്കറകൾ/പച്ചക്കറമ  ചശഖരണ  ചകന്ദ്രങ്ങൾ  എനമവമയ

ചപ്രചാേത്സചാേഹമപമക്കൽ

5.മതചാേഴെമലവസരങ്ങൾ  സൃഷമക്കുനതമനന്  -  സഹകരണ സദ്യംരദ്യംഭകതസ്വദ്യം,

സചാേർട്ടപ്പുകൾ എനമവയന് ചപ്രചാേത്സചാേഹനദ്യം

6.കചാേർഷമക വമപണന ചമഖലമയ ശകമമപടുതൽ

7.കചാേർഷമക  ഉല്പചാേദനദ്യം  വർദ്ധമപമക്കുനതമനുദ്യം  കർഷകമര

ചപ്രചാേത്സചാേഹമപമക്കുനതമനുമചാേയമ  -  കർഷക  ചസവന  ചകന്ദ്രദ്യം

(എഫന്.എസന്.സമ) ശകമമപടുതൽ

പചാേലക്കചാേടന്  പചാേഡമ  മപ്രചാേകസ്വയർമമന്റെന്  ചപ്രചാേസസമദ്യംഗന്    &    മചാേർക്കറമദ്യംഗന്  ചകചാേ  -
ഓപചററസ്പീവന് മസചാേകസറമ   (PAPCOS):-

സദ്യംസചാേനതന്  സഹകരണ പ്രസചാേനതമമന്റെ ശചാേകസ്പീകരണതമലൂമട

സുസമര  വമകസനദ്യം  ഉറപ്പുവരുത്തുകമയന  ലകദചതചാേമട

കചാേരഷമകചമഖലയമചാേയമ  ബനമപട്ടന്  പചാേലക്കചാേടന്  ജമലയമമല  36  പ്രചാേഥമമക

സഹകരണ സദ്യംഘങ്ങൾ അദ്യംഗങ്ങളചാേയമ പചാേലക്കചാേടന് പചാേഡമ മപ്രചാേകസ്വയർമമന്റെന്
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ചപ്രചാേസസമദ്യംഗന്  &  മചാേർക്കറമദ്യംഗന് ചകചാേ-ഓപചററസ്പീവന് മസചാേകസറമ  (PAPCOS)

രൂപസ്പീകരമച്ചു.

ചകരള  പചാേഡമ  മപ്രചാേകസ്വയരമമന്റെന്  ചപ്രചാേസസമദ്യംഗന്    &    മചാേരക്കറമദ്യംഗന്  ചകചാേ  -
ഓപചററസ്പീവന് മസചാേകസറമ   (KAPCOS):-

സദ്യംസചാേനമത  മനല്കൃഷമ  വദചാേപമപമക്കചാേൻ  ചവണ്ടെ  നടപടമകൾ

സസ്വസ്പീകരമക്കുകമയന ലകദചതചാേമട സദ്യംസചാേനതന് പചാേലക്കചാേടന് ഒഴെമമകയള്ള

ജമലകളമൽ  പ്രവരതനപരമധമയചാേയമ  ചകരള  പചാേഡമ  മപ്രചാേകസ്വരമമന്റെന്

ചപ്രചാേസസമദ്യംഗന്  &  മചാേരക്കറമദ്യംഗന്  ചകചാേ-ഓപചററസ്പീവന്  മസചാേകസറമ  കമപദ്യം

നമ്പർ.4505 (KAPCOS)  എന മനലന് ല സഹകരണ സദ്യംഘദ്യം 2021  ആഗസന് 

27-നന്  രൂപസ്പീകരമച്ചു.  ചകചാേട്ടയദ്യം  ജമലയമമല  പ്രചാേഥമമക  കചാേരഷമക  വചാേയ്പ

സഹകരണ  സദ്യംഘങ്ങൾ  ഇതമൽ  അദ്യംഗങ്ങളചാേണന്.  സദ്യംഘതമമന്റെ

അധസ്പീനതയമൽ  കുട്ടനചാേടുദ്യം,  അപർ  കുട്ടനചാേടുദ്യം  പചാേലക്കചാേടന്  കറസന്  മമൽ

മചാേതൃകയമൽ രണ്ടെന്  ആധുനമക കറസന്  മമല്ലുകൾ സചാേപമക്കുനതമനന്  പദ്ധതമ

രൂപസ്പീകരമച്ചുവരുന.

ശസ്പീ  .    എ  .    രചാേജ:  സര,  ചകന്ദ്രസരക്കചാേരുദ്യം  റമസരവന്  ബചാേങമമന്റെ

നമയന്ത്രണങ്ങളുദ്യം  സഹകരണചമഖലമയ  തകരക്കുന  നമലപചാേടചാേണന്

സസ്വസ്പീകരമക്കുനതന്.   ചകരളതമമന്റെ  വമകസനതമനന്   കരമപദ്ധതമകള്
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രൂപസ്പീകരമച്ചന്  സഹകരണചമഖലയമട  സമഗ  പുചരചാേഗതമ  ലകദമമട്ടചാേണന്

സഹകരണവകുപന് മുചനചാേട്ടുചപചാേകുനതന്.  സഹകരണചമഖലയമല് ഉല്പനങ്ങള്

പ്രദരശമപമക്കുനതമനുദ്യം  വമല്പന  നടത്തുനതമനുമചാേയമ  സരക്കചാേര  നടതമയ

സഹകരണ  എകന്ചപചാേ-2022-മന്റെ  വമജയദ്യം  പരമഗണമച്ചന്  വരഷദ്യംചതചാേറുദ്യം

സഹകരണ എകന്ചപചാേ നടത്തുചമചാേമയനചാേണന് എമന്റെ ചചചാേദദദ്യം?

ശസ്പീ  .    വമ  .    എന  .    വചാേസവന:  സര,   2023-ലുദ്യം  സഹകരണ എകന്ചപചാേ

നടതചാേന തസ്പീരുമചാേനമച്ചമട്ടുണ്ടെന്.

ശസ്പീ  .   എ  .   രചാേജ: സര, സഹകരണസദ്യംഘങ്ങള് മുഖചാേന്തരദ്യം സദ്യംസചാേനതന്

ആരദ്യംഭമച്ചമട്ടുള്ള  വദവസചാേയ  പചാേരക്കുകളുമട  പുചരചാേഗതമ

വമലയമരുതമയമട്ടുചണ്ടെചാേ; വമശദമചാേക്കചാേചമചാേ?

ശസ്പീ  .    വമ  .    എന  .    വചാേസവന:  സര,  സദ്യംസചാേനതന്  ആരദ്യംഭമച്ചമട്ടുള്ള

വദവസചാേയ  പചാേരക്കുകളുമട  കചാേരദതമല്  കചാേരദകമമചാേയ  ഇടമപടല്

നടത്തുനണ്ടെന്.  പുതമയ  സദ്യംരദ്യംഭതമനുള്ള  സചാേരട്ടപ്പുകള്,  യവജനങ്ങളുമട

സഹകരണ  സദ്യംഘങ്ങമളചാേമക്ക  ഇക്കചാേരദതമലമടമപടുകയദ്യം  അവമര

സഹചാേയമക്കുകയദ്യം മചയന സമസ്പീപനദ്യം സസ്വസ്പീകരമക്കുനണ്ടെന്. 
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ശസ്പീ  .    മക  .    എന  .    ഉണ്ണമക്കൃഷ്ണന:  സര,  ചലചാേകതന്  5  ലകചതചാേളദ്യം

മനല്വമത്തുകളുള്ളതമല്  തൃശ്ശൂര,  എറണചാേകുളദ്യം,  ആലപ്പുഴെ  ജമലകളമല്

കചാേണമപടുന ഏറവുദ്യം പ്രധചാേനമപട്ട മനല്വമത്തുകളമല് ഒനചാേണന് മപചാേക്കചാേളമ.

ഇക്കൗ  മൂനന്  ജമലകളമമലയദ്യം  പ്രചതദകമച്ചന്  കവപമന  മണലതമമല

കചാേരഷമകചമഖലയമമല  ഏറവുദ്യം  പ്രധചാേനമപമട്ടചാേരു  വമഭവമചാേണമതന്.  വളമര

ഓരഗചാേനമക്കചാേണന്;  ചലചാേകപ്രശസവുമചാേണന്.   മപചാേക്കചാേളമ  കൃഷമക്കചാേമര

സദ്യംരകമക്കചാേന  സഹകരണവകുപന്  പ്രചതദമചാേയമ  ഒരു  കണ്ചസചാേരഷദദ്യം

രൂപമപടുതമ  അവരുമട  ഉല്പചാേദനമച്ചലവന്  പരമഹരമക്കചാേനചാേവശദമചാേയ

സബ്സമഡമയള്മപമട  നല്കുനതമനന്  പദ്ധതമ

ആവമഷ്കരമക്കചാേനുചദ്ദേശമക്കുനചണ്ടെചാേ? 

ശസ്പീ  .    വമ  .    എന  .    വചാേസവന:  സര,  അങ്ങയമട  മണലതമമല

സദ്യംഘതമല് ഞചാേന ചപചാേയമരുന. അവമമട മപചാേക്കചാേളമ അരമയല്പചാേദമപമക്കുന

പ്രക്രെമയ  നല  രസ്പീതമയമല്  നടക്കുനണ്ടെന്.  മപചാേക്കചാേളമ  കരഷകമര

സഹചാേയമക്കചാേന  സരക്കചാേര  തയചാേറചാേമണനന്  അവമര  അറമയമച്ചമട്ടുമണ്ടെനന്

മചാേത്രമല,  കണ്ചസചാേരഷദദ്യം  രൂപസ്പീകരമചക്കണ്ടെ ആവശദമുമണ്ടെങമല് അതമനുദ്യം

സരക്കചാേര തയചാേറചാേണന്.  
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ശസ്പീ  .   പമ  .   വമ  .   അനവര: സര, ചലചാേകതമമന്റെ അഭമമചാേനമചാേണന് മലയചാേളമ;

ഇനഡദയമട  അഭമമചാേനമചാേണന്  ചകരളദ്യം.  മൂനരചക്കചാേടമ  ജനങ്ങമളയദ്യം  ചകരള

സദ്യംസചാേനമതയദ്യം  പചാേമട  ഒഴെമവചാേക്കമമക്കചാേണ്ടെന്  ചകന്ദ്ര  സരക്കചാേര  ഇനമല

നടതമയ  ബഡ്ജറന്  പ്രസദ്യംഗതമല്  ശകമചാേയ  പ്രതമചഷധവുദ്യം  ദു:ഖവുദ്യം

ചരഖമപടുത്തുകയചാേണന്.   പ്രവചാേസമകളമല്നമനദ്യം ഒഴകമമയത്തുന പണമചാേണന്

ചകരളതമമന്റെ പ്രധചാേന വരുമചാേനചസചാേതസന്.   ഇക്കൗ പണദ്യം മുഴവന ഇവമടമത

ചദശസ്പീയബചാേങ്കുകളമല്  നമചകപമച്ചന്  ഇതരസദ്യംസചാേനങ്ങളമചലയ്ക്കുദ്യം

അദചാേനമമചാേരക്കുദ്യം  അദ്യംബചാേനമമചാേരക്കുദ്യം  മകചാേള്ളയടമക്കചാേനുള്ള  ചവദമയചാേയമ

മചാേറുകയചാേണന്.  ചകരള ബചാേങന് എനതന് ചകരളജനതയമട ഒരു  പ്രതസ്പീകയചാേയമ

മചാേറമയമരമക്കുകയചാേണന്.  അതുമകചാേണ്ടുതമന  വമചദശത്തുനമനന്  പ്രവചാേസമകള്

അയയ്ക്കുന  പണദ്യം  സസ്വസ്പീകരമക്കചാേന  ചകരള  ബചാേങമനന്  സചാേധമക്കുചമചാേ;

അതമനുചവണ്ടെമയള്ള  എമന്തങമലുദ്യം  നടപടമകള്  സഹകരണവകപന്

നടത്തുനചണ്ടെചാേ?

ശസ്പീ  .    വമ  .    എന  .    വചാേസവന:  സര,  എന.ആര.മഎ.  നമചകപദ്യം

സസ്വസ്പീകരമക്കചാേനചാേവശദമചാേയ  ക്രെമസ്പീകരണങ്ങള്  ചകരള  ബചാേങന്

നടപചാേക്കമവരമകയചാേണന്.  നന്യൂമജന ബചാേങമമന്റെ എലചാേ സദ്യംവമധചാേനവുദ്യം ഇചപചാേള്
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നടപമലചാേക്കമക്കഴെമഞ്ഞു.  അതമല് മഎ.ടമ.  ഇന്റെചഗഷന പൂരതസ്പീകരമച്ചന്  ഇക്കൗ

സദ്യംവമധചാേനദ്യം  പൂരണ്ണചതചാേതമല്  ഉറപചാേക്കുനചതചാേടുകൂടമ  പ്രവചാേസമകള്ക്കന്

വലമമയചാേരചാേശസ്വചാേസമചാേകുമമന കചാേരദതമല് സദ്യംശയമമല. 

ശസ്പീമതമ  പമ  .    മദലസ്പീമ:  സര,  സഹകരണചമഖല  സദ്യംസചാേനതമമന്റെ

അഭമമചാേനമചാേയമ  മുചനചാേട്ടുമപചാേയ്മക്കചാേണ്ടെമരമക്കുകയചാേണന്.  അപൂരവ്വദ്യം  ചമല

സഹകരണസദ്യംഘങ്ങളമല്  ഉണ്ടെചാേയമട്ടുള്ള  ക്രെമചക്കടുകമളത്തുടരനന്

സഹകരണചമഖലയചാേമക  പ്രതമസനമയമലചാേമണനള്ള  തരതമല്  മതറചാേയ

പ്രചരണങ്ങള് സരക്കചാേരമമന്റെ ശദ്ധയമല്മപട്ടമട്ടുണ്ടെന്.  ആയതന് പരമഹരമക്കചാേന

എമന്തലചാേദ്യം നടപടമകള് സസ്വസ്പീകരമച്ചമട്ടുമണ്ടെനന് വമശദമചാേക്കചാേചമചാേ?

ശസ്പീ  .    വമ  .    എന  .    വചാേസവന:  സര,  നമകമപതചാേല്പരദക്കചാേരുമട  ഒരു

പ്രചരണമചാേണമതന്.  ചനചാേണ്  ബചാേങമദ്യംഗന്  ഫമനചാേനസന്  ഇനസമറന്യൂഷനുദ്യം  മറന്

ഫമനചാേനസന് ഇനസമറന്യൂഷനുമമചാേമക്ക നമചകപദ്യം സമചാേഹരമക്കുനതമനുചവണ്ടെമ

ചമല  ഗൂഢശമങ്ങള്  നടതചാേറുണ്ടെന്.  ഇതമമന്റെ  ഭചാേഗമചാേയമ  ചമല  ഒറമപട്ട

സഹകരണ  സദ്യംഘങ്ങളമല്  നടനമട്ടുളള  ക്രെമചക്കടുകള്

സചാേമചാേനദവല്ക്കരമക്കുന രൂപതമചലയ്ക്കുള്ള പ്രചരണങ്ങള് നടക്കുനമവനതന്

വസ്തുതയചാേണന്.  കരുവന്നൂര  ബചാേങമല്  60  ചകചാേടമ  25  ലകദ്യം  രൂപ
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നമചകപകരക്കന്  തമരമമക  മകചാേടുത്തുകഴെമഞ്ഞുമവനതന്

സഹകരണചമഖലയമലുണ്ടെചാേയ  പ്രശ്നങ്ങമളചാേമക്ക  സമചയചാേചമതവുദ്യം

സനരചഭചാേചമതവുമചാേയമ  പരമഹരമക്കചാേന  സഹകരണവകുപന്  മുനകമയടുതന്

നടപടമ സസ്വസ്പീകരമച്ചുമവനതമമന്റെ ഉതചമചാേദചാേഹരണമചാേണന്. അവമമട 46 ചകചാേടമ

രൂപയമട  പുതമയ  നമചകപദ്യം  ഉണ്ടെചാേയമരമക്കുനമവനതന്  ഒരു

സചന്തചാേഷവചാേരതമയനതമനപ്പുറദ്യം ടമ സചാേപനദ്യം സചാേധചാേരണ രൂപതമചലയന്

വരുനമവനതമമന്റെ  പ്രകടമചാേയ  മതളമവുകൂടമയചാേണന്.  അചപചാേള്  സരക്കചാേര

സസ്വസ്പീകരമച്ച  നടപടമ  അത്രചതചാേളദ്യം  കൃതദമചാേയമരുനമവനചാേണന്  ഇതമലൂമട

വദകമചാേകുനതന്. 

ശസ്പീ  .    ടമ  .    മജ  .    വമചനചാേദന്:  സര,  അസദ്യംഘടമതചമഖലയമലുള്ള

അഭദസവമദദര സദ്യംഘടമച്ചന് സദ്യംരദ്യംഭങ്ങളചാേരദ്യംഭമക്കചാേന സഹകരണസദ്യംഘദ്യം റൂള്-

15-ല്  ഇചപചാേള്തമന  വദവസയണ്ടെന്.  ഒരു  സദ്യംഘദ്യം  രൂപസ്പീകരമക്കചാേന

അചപക  സമരപമച്ചചാേല്  90  ദമവസതമനകദ്യം  രജമചസ്ട്രഷന  മചയന്

നല്കണമമനചാേണന്  നമയമവദവസമയങമലുദ്യം  നമരഭചാേഗദവശചാേല്  ഇക്കൗ

സമയപരമധമ  സഹകരണവകുപന്  പചാേലമക്കുനമല.  90  ദമവസമമന

സമയപരമധമകഴെമഞ്ഞന് വരഷങ്ങളചാേയചാേല്ചപചാേലുദ്യം നല്കുന അചപകയമചന്മല്
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യചാേമതചാേരു നടപടമയദ്യം സസ്വസ്പീകരമക്കചാേത അവസയണ്ടെന്.  ഇതമമനതമമര എന്തന്

നടപടമ സസ്വസ്പീകരമക്കചാേനചാേണന് സരക്കചാേര  ഉചദ്ദേശമക്കുനതന്?

ശസ്പീ  .    വമ  .    എന  .    വചാേസവന:  സര,  മുനകചാേലങ്ങളമല്

അങ്ങമനമയചാേരവസയണ്ടെചാേയമരുന; ഇചപചാേള് അങ്ങമനയമല. ഇതരതമല്

ഏമതങമലുദ്യം  ചകസന്  നമലവമലുള്ളതചാേയമ  ബഹുമചാേനമപട്ട  അദ്യംഗദ്യം

ശദ്ധയമല്മപടുതമയചാേല്  അക്കചാേരദദ്യം  പരമഹരമച്ചുതരുനതചാേമണന  കചാേരദദ്യം

അറമയമക്കുന.

എലചാേ പഞചാേയത്തുകളമലുദ്യം ചകചാേ-ഓപന് മചാേരട്ടുകള്

(*35) ശസ്പീ  .   വചാേഴൂര ചസചാേമൻ  :

ശസ്പീ വമ ശശമ  :

ശസ്പീ  .   പമ  .   ബചാേലചന്ദ്രൻ  :

ശസ്പീ  .    സമ  .  സമ  .    മുകുനൻ:  തചാേമഴെ  കചാേണുന  ചചചാേദദങ്ങള്ക്കന്

സഹകരണ-രജമചസ്ട്രഷന വകുപ്പുമന്ത്രമ സദയദ്യം മറുപടമ നല്കുചമചാേ:

(എ)  ചകരളതമമന്റെ  തനതന്  ഉല്പനങ്ങള്ക്കന്  സഹകരണ  വകുപ്പുവഴെമ

വമചദശവമപണമ  കമണ്ടെതചാേന  പദ്ധതമ  തയചാേറചാേക്കമയമട്ടുചണ്ടെചാേ;

വമശദമചാേക്കചാേചമചാേ;

(ബമ)  ഇതമമന്റെ  ഭചാേഗമചാേയമ  സഹകരണ  വകുപമമന്റെ  ചനരമട്ടുള്ള
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നമയന്ത്രണതമല്  രചാേജദമത  ആദദ  കയറമതമ  ചകന്ദ്രദ്യം  മകചാേച്ചമയമല്

ആരദ്യംഭമക്കുവചാേനുചദ്ദേശമക്കുനചണ്ടെചാേ; വമശദമചാേക്കചാേചമചാേ;

(സമ)  തനതന്  ഉല്പനങ്ങളുമട  വമപണനദ്യം  ചപ്രചാേത്സചാേഹമപമക്കുനതമമന്റെ

ഭചാേഗമചാേയമ  നമലവമമല  ചകചാേ-ഓപന്  മചാേരട്ടുകള്  എലചാേ  പഞചാേയത്തുകളമചലയ്ക്കുദ്യം

വദചാേപമപമക്കുവചാേനുചദ്ദേശമക്കുനചണ്ടെചാേ; വമശദമചാേക്കചാേചമചാേ;

(ഡമ)  മറന്  സദ്യംസചാേനങ്ങളമചലയന്  ചകരളതമമന്റെ  തനതന്

ഉല്പനങ്ങമളതമക്കുനതമനുദ്യം  കചാേരഷമചകചാേല്പനങ്ങമള  മൂലദവരദ്ധമത

ഉല്പനങ്ങളചാേക്കുനതമനുമുള്ള  പദ്ധതമ  സഹകരണ  സദ്യംഘങ്ങളമലൂമട

നടപചാേക്കചാേന നടപടമ സസ്വസ്പീകരമച്ചമട്ടുചണ്ടെചാേ; വമശദമചാേക്കചാേചമചാേ?

സഹകരണ- രജമചസ്ട്രഷൻ വകുപന് മന്ത്രമ (ശസ്പീ  .    വമ  .    എന  .    വചാേസവന):

സര, (എ)  ചകരളതമമല സഹകരണ ചമഖലയമമല ഉല്പനങ്ങള് ഏകസ്പീകൃത

ബചാേൻഡമദ്യംഗമനുകസ്പീഴെമൽ മകചാേണ്ടുവനന് വമപണമയമൽ സജസ്പീവമചാേക്കുനതമനചാേയമ

“ബചാേൻഡമദ്യംഗന്  ആനഡന്  മചാേർക്കറമദ്യംഗന്  ഓഫന്  ചകചാേ-ഓപചററസ്പീവന്

ചപ്രചാേഡകന്സന്”എന പദ്ധതമക്കന് സഹകരണ വകുപന് രൂപദ്യം നൽകമയമട്ടുണ്ടെന്.

ഉല്പനങ്ങളുമട  ഗുണനമലവചാേരദ്യം  ഉറപ്പുവരുതമ  coopkerala  എന ഏകസ്പീകൃത

സഹകരണ  ബചാേൻഡമലൂമട  വമപണമ  ശദ്യംഖല  മകട്ടമപടുക്കുക,
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ഉപചഭചാേകചാേക്കൾക്കന്  ഗുണചമന്മയള്ള  ഉല്പനങ്ങൾ  നദചാേയവമലയമൽ

ലഭദമചാേക്കുക,  ചകരളതമൽ  പ്രധചാേനസലങ്ങളമൽ  ഔട്ടന് മലറകൾ

സചാേപമക്കുക,  ഗുണനമലവചാേര  പരമചശചാേധന  ലചാേബുകൾ  സജ്ജമചാേക്കുക,

ഓൺകലൻ വമപണമ സൃഷമക്കുക, ചദശസ്പീയ-അന്തർചദശസ്പീയ വമപണമയമചലയന്

ചുവടുവയ്ക്കുക എനമവയചാേണന് ഈ പദ്ധതമയമലൂമട ലകദമമടുനതന്.

(ബമ)  "ബചാേൻഡമദ്യംഗന്  ആനഡന്  മചാേർക്കറമദ്യംഗന്  ഓഫന്  ചകചാേ-ഓപചററസ്പീവന്

ചപ്രചാേഡകന്സന്”  പദ്ധതമയമട  ഭചാേഗമചാേയമ  സഹകരണ  വകുപമമന്റെ

നമയന്ത്രണതമൽ  കയറമതമ  ചകന്ദ്രമചാേരദ്യംഭമക്കുനതമമന്റെ  സചാേദ്ധദത

പരമചശചാേധമക്കുനതചാേണന്.

(സമ)  നമലവമൽ കപലറടമസചാേനതമൽ ഓചരചാേ ജമലകളമലുമചാേയമ  14

ചകചാേ-ഓപന്  മചാേരട്ടുകളചാേരദ്യംഭമച്ചമട്ടുണ്ടെന്.  പുതമയ  14  ചകചാേ-ഓപന്  മചാേരട്ടുകള്കൂടമ

ആരദ്യംഭമക്കുനതമനന്  സദ്യംഘങ്ങമള  കമണ്ടെതമയമട്ടുള്ളതുദ്യം  ആയതന്

ആരദ്യംഭമക്കുനതമനുള്ള  അനുമതമ  നൽകുനതമനചാേയള്ള  നടപടമ

സസ്വസ്പീകരമച്ചമട്ടുള്ളതുമചാേണന്.  കൂടചാേമത  പുതമയ  200  ചകചാേ-ഓപന്  മചാേരട്ടുകള്

ആരദ്യംഭമക്കുനതമനുചവണ്ടെമ  സനദ്ധതയള്ള  പ്രചാേഥമമക  കചാേർഷമക  വചാേയ്പ

സഹകരണ  സദ്യംഘങ്ങമള  മതരമഞ്ഞടുക്കുനതമനുള്ള  നടപടമ
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സസ്വസ്പീകരമച്ചുവരമകയചാേണന്.  അപ്രകചാേരദ്യം  ഘട്ടദ്യംഘട്ടമചാേയമ  ചകചാേ-ഓപന്  മചാേരട്ടുകള്

എലചാേ പഞചാേയത്തുകളമചലയ്ക്കുദ്യം വദചാേപമപമക്കചാേനുചദ്ദേശമക്കുന.

(ഡമ)  2022 നവദ്യംബർ 14  മുതൽ 27 വമര നക്യുഡൽഹമയമമല പ്രഗതമ

കമതചാേനതന്  വച്ചുനടന  അന്തർചദശസ്പീയ  ചടഡന്  മഫയറമൽ  സഹകരണ

ഉല്പനങ്ങള്ക്കന്  ലഭമച്ച  സസ്വസ്പീകചാേരദതകൂടമ  കണക്കമമലടുതന്  ചകരളതമമന്റെ

തനതന്  ഉല്പനങ്ങളുദ്യം  മൂലദവർദ്ധമത  ഉല്പനങ്ങളുദ്യം  മറന്

സദ്യംസചാേനങ്ങളമമലതമക്കുനതമനുചവണ്ടെമ  മറസദ്യംസചാേന

വദവസചാേയമകളുമചാേയദ്യം  ഏജൻസമകളുമചാേയദ്യം  22-11-2022-നന്  IITF-2022

ചവദമയമൽവച്ചന്  ബമസമനസന്  മസ്പീറന്  സദ്യംഘടമപമച്ചമട്ടുള്ളതുദ്യം  ആയതമമന്റെ

തുടർച്ചയചാേയമ  15-12-2022-നന്  ഒരു  ഓൺകലൻ  മസ്പീറമദ്യംഗന്

നടതമയമട്ടുള്ളതുമചാേണന്.

ശസ്പീ  .    വചാേഴൂര ചസചാേമൻ  :  സര,  ഇനമല പ്രഖദചാേപമച്ച ചകന്ദ്ര ബഡ്ജറമല്

സദ്യംസചാേനമത  ചതചാേട്ടദ്യം  ചമഖലമയ  നവസ്പീകരമക്കചാേനുള്ള  യചാേമതചാേരു  കരമ

പദ്ധതമക്കുദ്യം  രൂപദ്യം  നല്കമയമട്ടമല.   ചതചാേട്ടദ്യം  വദവസചാേയതമനന്  ആയമരദ്യം

ചകചാേടമ  രൂപയമടമയങമലുദ്യം  ഒരു  പചാേചക്കജന്  ചകരളതമനന്  അനുവദമച്ചു

നല്കണമമനന്  ആവരതമച്ചന്  ആവശദമപട്ടമട്ടുണ്ടെന്.   പ്രതമസനമ ചനരമടുന
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ചതചാേട്ടദ്യം  വദവസചാേയതമമല  ഉല്പനങ്ങളചാേയ  ചതയമല,  കചാേപമ,  കുരുമുളകന്

തുടങ്ങമയവ  സഹകരണചമഖലയമല്  സദ്യംഭരമച്ചന്  വമചദശചതയന്  കയറമതമ

മചയചാേന നടപടമ സസ്വസ്പീകരമക്കുചമചാേ?

ശസ്പീ  .    വമ  .    എന  .    വചാേസവന:  സര,  ഭചാേവമയമല് ആചലചാേചമക്കചാേവുമനചാേരു

കചാേരദമചാേണമതന്.

ശസ്പീ  .    വചാേഴൂര  ചസചാേമന:   സര,  സഹകരണ  ചമഖലയമല്  നമനദ്യം

വചാേയ്പമയടുതന് കൃതദമചാേയമ അടച്ചുവനവരമല് പ്രളയദ്യം,  ചകചാേവമഡന്  മഹചാേമചാേരമ,

പലവമധ  ചരചാേഗബചാേധ  എനസ്പീ  കചാേരണങ്ങളചാേല്  തമടമച്ചടവമല്  വസ്പീഴ

വരുതമയവരക്കന്  നടപ്പു  സചാേമ്പതമക  വരഷദ്യം  അവസചാേനമക്കുനതുവമര

അതചാേയതന്  മചാേരച്ചന്  31  വമര  ഒറതവണ  തസ്പീരപചാേക്കല്  പദ്ധതമയമലൂമട

പലമശമലചാേമത വചാേയ്പ അടയചാേന നടപടമ സസ്വസ്പീകരമക്കുചമചാേ?

ശസ്പീ  .    വമ  .    എന  .    വചാേസവന:   സര,  അതമനുള്ള നടപടമകള് ഇനമല

മുതല്  ആരദ്യംഭമച്ചുകഴെമഞ്ഞു.  ഒറതവണ  തസ്പീരപചാേക്കല്  പദ്ധതമയമലൂമട

പമഴെപലമശ  പൂരണ്ണമചാേയമ  ഒഴെമവചാേക്കമചയചാേ  അമലങമല്  പലമശയമട  50

ശതമചാേനദ്യം  അതതന്  ചബചാേരഡുകള്ക്കന്  തസ്പീരുമചാേനമക്കചാേവുന  വമധതമലുള്ള

തസ്പീരുമചാേനമമടുതമട്ടുണ്ടെന്.   ഇതമനചാേയള്ള  സമയപരമധമ  മചാേരച്ചന്  31  വമര
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പ്രഖദചാേപമച്ചമട്ടുണ്ടെന്. 

ശസ്പീ  .    വമ  .    ശശമ:   സര,  കയര ,  കകതറമ,  കശുവണ്ടെമ,  ബചാേദ്യംബ

തുടങ്ങമയ  പരമ്പരചാേഗത  തനതന്  മൂലദവരദ്ധമത  ഉല്പനങ്ങള്  ധചാേരചാേളമചാേയമ

ചകരളതമല്  ഉല്പചാേദമപമക്കുനണ്ടെന്.   മകചാേച്ചമയമല്  ആരദ്യംഭമക്കുന  കയറമതമ

ചകന്ദ്രതമല്  ഈ  ഉല്പനങ്ങള്കൂടമ  ഉള്മപടുതമ  വമചദശവമപണമ

കമണ്ടെതചാേന നടപടമ സസ്വസ്പീകരമക്കുചമചാേ?

ശസ്പീ  .    വമ  .    എന  .    വചാേസവന:  സര,  ഇതരദ്യം ചപ്രചാേഡക്ടുകള് കയറമതമ

മചയചാേന തയചാേറചാേമണനന് പറഞ്ഞന് കഴെമഞ്ഞ വരഷദ്യം നടതമയ സഹകരണ

എകന്ചപചാേയമല്നമനദ്യം  നമരവധമ  ഏജനസമകള്  മുചനചാേട്ടുവരമകയദ്യം

അവരുമചാേയമ  സരക്കചാേര  ചരച്ചകള്  നടത്തുകയദ്യം  മചയമരുന.

അതമമന്റെയടമസചാേനതമല് സഹകരണ ചമഖലയമല് ഉല്പചാേദമപമക്കുന ചമല

ചപ്രചാേഡക്ടുകള്  യൂചറചാേപദന  രചാേജദങ്ങളമചലയന്   കയറമതമ  മചയന്

തുടങ്ങമയമട്ടുണ്ടെന്.  അചമരമക്കയമചലയന്  വചാേട്ടന്  കപ  വമര  കയറമതമ

മചയനമവന സചന്തചാേഷവചാേരത അറമയമക്കുകയചാേണന്.  പരമ്പരചാേഗത തനതന്

മൂലദവരദ്ധമത  ഉല്പനങ്ങള്കൂടമ  അതമല്  ഉള്മപടുതമ  കയറമതമ  മചയചാേന

സചാേധമക്കുചമചാേമയനന് ഭചാേവമയമല് ആചലചാേചമക്കചാേവുനതചാേണന്. 
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ശസ്പീ  .    പമ  .    ബചാേലചന്ദ്രന:   സര,  ജമചയചാേഗഫമക്കല്  ഇനഡകനുള്ള

എചക്കചാേമചാേരക്കുള്ള  ഉല്പനങ്ങള്  (മചങ്ങചാേലമക്കുട  കചാേയ, ചചനമദ്യംഗലദ്യം

കകതറമ,  മറയൂര  ശരക്കര)  വമചദശത്തുദ്യം  സസ്വചദശത്തുദ്യം  പ്രചതദകമചാേയമ

വമപണനദ്യം  മചയനതമനചാേയമ  സഹകരണ  സചാേപനങ്ങമള

ഉപചയചാേഗമപടുത്തുചമചാേ?

ശസ്പീ  .    വമ  .    എന  .    വചാേസവന:   സഹകരണ  ചമഖലയമല്

ഉല്പചാേദമപമക്കമപടുന  ഉല്പനങ്ങള്  വമപണനദ്യം  നടതചാേനുള്ള  കചാേരദങ്ങള്

ആചലചാേചമച്ചമട്ടുണ്ടെന്.  മറ കചാേരദങ്ങള് ആചലചാേചമച്ചമട്ടമല.

ശസ്പീ  .    സമ  .    സമ  .    മുകുനന:   സര,   വമലക്കയറ  നമയന്ത്രണതമനചാേയമ

ചകരളതമമല  സഹകരണ  പ്രസചാേനദ്യം  വലമയ  പങചാേണന്  വഹമച്ചമട്ടുള്ളതന്.

സമവമല്  സകപ്ലസുദ്യം  സഹകരണവകുപ്പുദ്യം  സദ്യംയകമചാേയമ  പുതമയ

സദ്യംരദ്യംഭങ്ങള് ആരദ്യംഭമക്കചാേനുചദ്ദേശമക്കുനചണ്ടെചാേ; വമശദമചാേക്കചാേചമചാേ?

ശസ്പീ  .    വമ  .    എന  .    വചാേസവന:  മനലന്ല  സദ്യംഭരണ-സദ്യംസരണ-വമപണനദ്യം

സഹകരണ  ചമഖലയമല്  സമചാേരദ്യംഭമക്കുചമ്പചാേള്  സകപ്ലചകചാേയമചാേയമ

ബനമപട്ടുമചാേത്രമമ  അതമമന്റെ  മചാേരക്കറമദ്യംഗമചലയന്  വരചാേന  സചാേധമക്കുകയള.

അക്കചാേരദദ്യം  സമമപ്ലചകചാേയമചാേയമ  കൂടമയചാേചലചാേചമച്ചന്  നടപമലചാേക്കചാേന
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സചാേധമക്കുമനചാേരു കചാേരദമചാേണന്.

ശസ്പീ  .    ടമ  .    സമദ്ദേമഖന്:  സര,  ഇനമല  പ്രഖദചാേപമച്ച  ചകന്ദ്ര  ബഡ്ജറമല്

സഹകരണ  ചമഖലകളമല്  രചാേജദമചാേമക  ഒറ  ചസചാേഫന് മവയറമചലയന്

വരചാേനചാേവശദമചാേയ  നടപടമകമളക്കുറമച്ചന്  സൂചമപമച്ചമട്ടുണ്ടെന്.   സഹകരണ

ചമഖലയമല്  ഘട്ടദ്യംഘട്ടമചാേയമ  ചകന്ദ്രതമമന്റെ  നമയന്ത്രണദ്യം  മകചാേണ്ടുവരുന

തലതമചലയന്  നസ്പീങ്ങുചനചാേമയന  ആശങ  കടനവനമരമക്കുകയചാേണന്.

സരക്കചാേരമമന്റെ ഇതുസദ്യംബനമച്ച നയസമസ്പീപനദ്യം  (total  digitization-ഉദ്യം  ഒറ

ചസചാേഫന് മവയര) എന്തചാേയമരമക്കുദ്യം?

ശസ്പീ  .    വമ  .    എന  .    വചാേസവന:   അങ്ങന്  പറഞ്ഞതുചപചാേമല  ഒരു ആശങ

ചതചാേനചാേവുനതചാേണന്  ഇനലമത  പ്രഖദചാേപനദ്യം.   പമക,  ഇക്കചാേരദതമല്

സദ്യംസചാേന  സര ക്കചാേരമമന്റെ  അധമകചാേരപരമധമയമല്  നമനമകചാേണ്ടുതമന

ഐ.ടമ.  ഇന്റെചഗഷനുള്ള  നടപടമകള്  ഇതമചനചാേടകദ്യം  ആരദ്യംഭമച്ചുകഴെമഞ്ഞു.

ഏകസ്പീകൃത ചസചാേഫന് മവയര പ്രചാേചയചാേഗമകമചാേക്കുനതമനചാേയമ മടകമക്കല് ബമഡന്

ഓപണ്  മചയന്  നടപടമകളമചലയന്  നസ്പീങ്ങമകഴെമഞ്ഞു.  ചകന്ദ്രദ്യം  ഇതന്

പ്രഖദചാേപമച്ചചതയള.   സദ്യംസചാേന  സരക്കചാേര  തുടര  നടപടമകളുമചാേയമ

മുചനചാേട്ടുചപചാേകുനതചാേണന്.  ഏതചാേയചാേലുദ്യം ഇതന്   സദ്യംസചാേനതമമന്റെ അധമകചാേര



Uncorrected/Not for Publication
02.02.2023

82

പരമധമയമല് വരുമനചാേരു വമഷയമചാേണമതന്.  

ചകന്ദ്ര സരക്കചാേരമമന്റെ മമവദക്യുതമ ചട്ടദ്യം ചഭദഗതമ

(*36) ശസ്പീ  .   മക  .   എൻ  .   ഉണ്ണമക്കൃഷ്ണൻ:

ശസ്പീ  .   എ  .   സമ  .   മമചാേയസ്പീന:

ശസ്പീ  .   ഐ  .   ബമ  .   സതസ്പീഷന്:

          ശസ്പീ  .    എച്ചന്  .    സലചാേദ്യം:  തചാേമഴെ കചാേണുന ചചചാേദദങ്ങള്ക്കന് മമവദക്യുതമ

വകുപ്പുമന്ത്രമ   സദയദ്യം മറുപടമ നല്കുചമചാേ:

(എ)  ചകന്ദ്ര  സരക്കചാേര  വമജചാേപനപ്രകചാേരദ്യം  മമവദക്യുതമ  വചാേങ്ങല്,

പ്രസരണ നമരക്കന്,  ഇനന നമരക്കന് തുടങ്ങമയയമനങ്ങളമല് അധമക മചലവന്

ഉപചഭചാേകക്കളമല്നമനദ്യം  ഈടചാേക്കുകമയന  ലകദചതചാേമട  എലചാേമചാേസവുദ്യം

മമവദക്യുതമ  നമരക്കന്  കൂട്ടചാേന  വമതരണ  കമ്പനമകമള  അനുവദമച്ചുള്ള  ചട്ടദ്യം

ചഭദഗതമ  ജനങ്ങമള  ഏമതലചാേദ്യം  വമധതമല്  ബചാേധമക്കചാേനമടയമണ്ടെനന്

വമശദമചാേക്കുചമചാേ; 

(ബമ)  ഇനന  വമല  നമരണ്ണയചാേധമകചാേരദ്യം  എണ്ണക്കമ്പനമകള്ക്കന്

നല്കമയതമനുസമചാേനമചാേയ  നടപടമയചാേണന്  പ്രസ്തുത  മമവദക്യുതമ  ചട്ടതമമന്റെ

ചഭദഗതമയമലൂമട ലകദമമടുനമതന ആചകപദ്യം ശദ്ധയമല്മപട്ടമട്ടുചണ്ടെചാേ;

(സമ)  സദ്യംസചാേനമത  ഗചാേരഹമക  ഉപചഭചാേകചാേക്കമളയദ്യം  വദവസചാേയ

സദ്യംരദ്യംഭങ്ങമളയദ്യം  പ്രസ്തുത  ചഭദഗതമ  ഏമതലചാേദ്യം  തരതമലചാേണന്
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ബചാേധമക്കുകമയനന് വമലയമരുതമയമട്ടുചണ്ടെചാേ; എങമല് വമശദമചാേക്കചാേചമചാേ?

മമവദക്യുതമ വകുപ്പുമന്ത്രമ (ശസ്പീ  .   മക  .   കൃഷ്ണനകുട്ടമ):  സര, 

(എ) ചകന്ദ്ര  സരക്കചാേര  29-12-2023-നന്  പുറതമറക്കമയ  കവദക്യുതമ

ചഭദഗതമ  ചട്ടങ്ങള്  [Electricity  (Amendment)  Rules,  2022]  (ചട്ടദ്യം  14)

പ്രകചാേരദ്യം  ഡമസ്ട്രമബന്യൂഷൻ  കലസൻസമകള്  തങ്ങളുമട  കവദക്യുതമ  വചാേങ്ങൽ

മചലവുകൾ  സമയബനമതമചാേയമ  വസ്പീമണ്ടെടുചക്കണ്ടെതചാേമണനന്

നമഷ്കരഷമക്കുന. ആയതനുസരമച്ചന് ഇനന വമലയമചലചാേ കവദക്യുതമ വചാേങ്ങൽ

മചലവമചലചാേ  ഉള്ള  വദതമയചാേനദ്യം  ഡമസ്ട്രമബന്യൂഷൻ  കലസൻസമയമട

മചലവമലുണ്ടെചാേക്കുന  ആഘചാേതദ്യം  ബനമപട്ട  മറഗുചലററമ  കമസ്പീഷന

നമശ്ചയമക്കുന  ചഫചാേർമുലയപചയചാേഗമച്ചന്  പ്രതമമചാേസ  അടമസചാേനതമൽ

കണക്കചാേക്കമ ഉപചഭചാേകചാേവമചലയന് തചാേരമഫമലൂമട കകമചാേറദ്യം മചചയണ്ടെതചാേണന്.

നമരദ്ദേമഷ ചട്ടങ്ങള് പ്രകചാേരദ്യം മചാേസചാേമചാേസദ്യം കലസനസമകള് ഈടചാേക്കുന

അധമകതുക  പമനസ്പീടന്  വചാേർഷമകചാേടമസചാേനതമൽ  മചാേത്രമചാേകുദ്യം  മറഗുചലററമ

കമസ്പീഷൻ  പരമചശചാേധമച്ചന്  ചവണ്ടെ  തമരുതലുകള്  വരുത്തുനതന്.  നമലവമമല

സമ്പ്രദചാേയതമനന്  വമപരസ്പീതമചാേയമ,  ചസറന്  മറഗുചലററമൽ  നമനന്

വമചവകപൂർണ്ണമചാേയ  പരമചശചാേധന  കൂടചാേമത  അധമക  ചചാേർജുകൾ
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വസ്പീമണ്ടെടുക്കചാേൻ  ഡമചസചാേമുകൾക്കന്  അനുവചാേദമുള്ളതമനചാേൽ,  സസ്വകചാേരദ

ഡമചസചാേമുകൾ തചാേലചാേലമക ചനട്ടമുണ്ടെചാേക്കചാേനമടയണ്ടെന്.  

(ബമ)    ഉണ്ടെന്. കവദക്യുതമ (ചഭദഗതമ) റൂൾസന് 2022 പ്രസമദ്ധസ്പീകരമച്ചന് 90

ദമവസതമനുള്ളമൽ  സദ്യംസചാേന  മറഗുചലററമ  കമസ്പീഷൻ  വമല  ക്രെമസ്പീകരണ

ചഫചാേർമുല  (Fuel and Power purchase Adjustment Surcharge Formula

(FPPAS)  വദകമചാേചക്കണ്ടെതചാേണന്.  സദ്യംസചാേന  കവദക്യുതമ  മറഗുചലററമ

കമസ്പീഷൻ  നമർചദ്ദേശമക്കുന  formula  പ്രകചാേരമചാേണന്  Fuel  and  Power

purchase Adjustment Surcharge (FPPAS) കണക്കചാേചക്കണ്ടെമതനന് റൂൾസന്

അനുശചാേസമക്കുന.  സദ്യംസചാേന  കവദക്യുതമ  മറഗുചലററമ  കമസ്പീഷൻ  പ്രസ്തുത

Fuel and Power Purchase Adjustment Surcharge നമർണ്ണയമക്കുനതുവമര

കവദക്യുതമ  (ചഭദഗതമ)  ചട്ടതമമന്റെ അനുബനമചാേയമ കൂട്ടമചച്ചർത മഷഡന്യൂൾ-

II-ൽ  വദകമചാേക്കമയമട്ടുള്ള  methodology-  യദ്യം  formula-  യദ്യം

ബചാേധകമചാേചക്കണ്ടെതചാേണന്.  അതുചപചാേമലതമന  പ്രസ്തുത  Fuel  and  Power

purchase  Adjustment  Surcharge(FPPAS)  സചാേമ്പതമകവരഷദ്യം

കഴെമയചമ്പചാേൾ  June-30  നുമുമ്പചാേയമ  സദ്യംസചാേന  കവദക്യുതമ  മറഗുചലററമ

കമസ്പീഷൻ ട-അപമലൂമട കണക്കുകൾ പരമചശചാേധമച്ചന്  തസ്പീർപചാേചക്കണ്ടെതചാേണന്.
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അതചാേയതന്  വചാേർഷമകമചാേയമ  പ്രസ്തുത  കണക്കുകൾ  പരമചശചാേധമച്ചന്

നമജമപടുത്തുനതമനുള്ള അധമകചാേരവുദ്യം കമസ്പീഷനമൽ നമകമപമചാേണന്. ട അപന്

പ്രക്രെമയ സമയത്തു ഏമതങമലുദ്യം കചാേരണതചാേൽ വമതരണ കമ്പനമകൾ Fuel

and  Power  purchase  Adjustment  Surcharge  (FPPAS)  അധമകമചാേയമ

ഈടചാേക്കമമയനന്  ശദ്ധയമൽമപട്ടചാേൽ  കമസ്പീഷൻ  വമതരണ  കമ്പനമകൾക്കന്

carrying  cost-നു  അനുവദമക്കുന  പലമശയമട  1.2  മടങ്ങന്  പലമശചയചാേമട

പ്രസസ്തുത തുക വമതരണ കമ്പനമകളമൽ നമനദ്യം ഈടചാേക്കമ ഉപചഭചാേകചാേക്കൾക്കന്

തമരമച്ചുനൽചകണ്ടെതചാേണന്.  അതുചപചാേമലതമന  Fuel  and  Power  Purchase

Adjustment  Formula  യദ്യം  methodology-യദ്യം  കമസ്പീഷൻ  നമർചദ്ദേശമക്കുന

പ്രകചാേരമചാേയതമനചാേലുദ്യം  വചാേർഷമകമചാേയമ  പ്രസ്തുത  കണക്കുകൾ  പരമചശചാേധമച്ചന്

നമജമപടുത്തുനതമനുള്ള അധമകചാേരവുദ്യം കമസ്പീഷനമൽ നമകമപമചാേയതമനചാേലുദ്യം

ഇനനവമല  നമർണ്ണയചാേധമകചാേരദ്യം  എണ്ണക്കമ്പനമകൾക്കന്  നൽകമയതമനന്

സമചാേനമചാേയ  നടപടമയമലങമലുദ്യം  കവദക്യുത  മറഗുചലററമ  കമസ്പീഷമന്റെ

സൂക്ഷ്മപരമചശചാേധന  കൂടചാേമത  സരചചാേരജ്ജന്  ഈടചാേക്കചാേമമനതന്

ഉപചഭചാേകചാേവമനന് ചദചാേഷകരമചാേയമ ബചാേധമക്കുനതചാേണന്.
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(സമ)  ഉണ്ടെന്.  ഉപചഭചാേകചാേക്കള്ക്കന്,  പ്രചതദകമച്ചന്  വചാേണമജദ-

വദചാേവസചാേയമക  ഉപചഭചാേകചാേക്കള്ക്കന്,  തങ്ങളുമട  കച്ചവടമച്ചലവന്  (business

expenditure)  കണക്കചാേക്കുനതമനന്  കവദക്യുതമ  നമരക്കമമന  സദ്യംബനമച്ചന്

മുന കൂര ധചാേരണ ആവശദമുണ്ടെന്.  അടമക്കടമ മചാേറുന കവദക്യുതമ നമരക്കന് ഇതമനന്

വമഘചാേതമചാേകചാേന  സചാേദ്ധദതയണ്ടെന്.  ഇതന്  നചാേട്ടമല്  പുതമയ  സദ്യംരദ്യംഭങ്ങള്

തുടങ്ങുനതമല്നമനദ്യം  സദ്യംരദ്യംഭകമര  തടയചാേന  സചാേദ്ധദതയണ്ടെന്  അധമക

ബചാേദ്ധദതയമട  സചാേദ്ധദത  മുനമല്കണ്ടുമകചാേണ്ടെചാേണന്  വമല

നമശ്ചയമക്കുനമതങമല്  അതന്  ഉല്പനങ്ങളുമട  വമല  ക്രെമചാേതസ്പീതമചാേയമ

വരദ്ധമക്കചാേനുദ്യം സചാേധചാേരണക്കചാേരുമട ജസ്പീവമതമച്ചലവന് വരദ്ധമക്കചാേനുമമടയചാേക്കുദ്യം.

ശസ്പീ  .    മക  .    എൻ  .    ഉണ്ണമക്കൃഷ്ണൻ:   സര,  ചകന്ദ്ര  മമവദക്യുതമ  ചട്ട

ചഭദഗതമയമട  പശ്ചചാേതലതമല്  പചാേരമ്പചരദതര  ഉക്കൗരജ്ജ  ചസചാേതസ്സുകള്

ചപ്രചാേത്സചാേഹമപമക്കുനതമമന്റെ  ഭചാേഗമചാേയമ  പുരപ്പുറ  സക്കൗചരചാേരജ്ജ  പദ്ധതമ

ചപ്രചാേത്സചാേഹമപമക്കുനതമനന് സഹകരണ ചമഖലയമചാേയമ ചചരനന് പദ്ധതമകള്

ആവമഷ്കരമക്കചാേന സചാേധമക്കുചമചാേ;  പുരപ്പുറ സക്കൗചരചാേരജ്ജ പദ്ധതമകള്ക്കന് വചാേയ്പ

നല്കുനതമനുകൂടമ നടപടമ സസ്വസ്പീകരമക്കുചമചാേ?
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ശസ്പീ  .    മക  .    കൃഷ്ണനകുട്ടമ:  സര,  പുരപ്പുറ ചസചാേളചാേറമനന്  40%  സബ്സമഡമ

നമലവമലുണ്ടെന്.   ബഹുമചാേനമപട്ട  സഹകരണ-രജമചസ്ട്രഷന  വകുപ്പുമന്ത്രമ

ചചചാേചദദചാേതരചവളയമല്  ഇതമനചാേയമ  സഹകരമക്കചാേമമനന്

വദകമചാേക്കമയമട്ടുണ്ടെന്.  തസ്പീരച്ചയചാേയദ്യം  പലമശയമളവന്  നല്കമയചാേല്  നല

രസ്പീതമയമല് അതമലമടമപടചാേന സചാേധമക്കുദ്യം.

 ശസ്പീ  .    മക  .    എൻ  .    ഉണ്ണമക്കൃഷ്ണൻ:  സര  കവദക്യുതമ  ഉപചയചാേഗമച്ചുള്ള

വചാേഹനങ്ങളുമട ഉപചയചാേഗദ്യം വദചാേപമചാേക്കുനതമനന് എമന്തലചാേദ്യം നടപടമകളചാേണന്

സസ്വസ്പീകരമച്ചമട്ടുള്ളതന്;  എത്ര  ചചാേരജ്ജമദ്യംഗന്  ചസഷനുകള്  സദ്യംസചാേനതന്

സചാേപമക്കചാേന കഴെമഞ്ഞമട്ടുണ്ടെന്; വമശദസ്പീകരമക്കചാേചമചാേ?

ശസ്പീ  .    മക  .    കൃഷ്ണനകുട്ടമ:   സര,  എലചാേ എദ്യം.എല്.എ.-മചാേരക്കുദ്യം അയഞന്

ചചാേരജ്ജമദ്യംഗന്  ചസഷനുകള്വസ്പീതദ്യം  അനുവദമച്ചന്  നല്കമയമട്ടുണ്ടെന്.  അവ

ഫലപ്രദമചാേയമ  പ്രവരതമക്കുനണ്ടെന്.   ചചാേരജ്ജമദ്യംഗന്  ചസഷനുകള്

സചാേപമച്ചമട്ടമലചാേത  അതദചാേവശദ  സലങ്ങളമല്  അടമയന്തരമചാേയമ  അതന്

സചാേപമക്കചാേനുള്ള ഏരപചാേടുകള് മചയമട്ടുണ്ടെന്.

ശസ്പീ  .    എ  .    സമ  .    മമചാേയസ്പീന:   സര,  ചകന്ദ്ര  ഗവണ്മമന്റെന്  മകചാേണ്ടുവന

കവദക്യുതമ  ആക്ടുദ്യം  പ്രസസ്തുത  ആക്ടുതമന  പരമചശചാേധനയമലമരമക്കുചമ്പചാേള്



Uncorrected/Not for Publication
02.02.2023

88

നമലവമല്  മകചാേണ്ടുവനമട്ടുള്ള  ചട്ടചഭദഗതമയദ്യം  കവദക്യുതമ  ചമഖലയചാേമക

സസ്വചാേകരദവല്ക്കരമക്കചാേനുദ്യം  ലചാേഭദ്യം  മകചാേയചാേനുമുള്ള  ഏരപചാേടുമചാേയമട്ടചാേണന്

വരുനതന്.   ചകരളദ്യം ഇതമല്നമനദ്യം വദതദസമചാേണന്.   ഈ ചട്ടചഭദഗതമയമട

ഭചാേഗമചാേയമ  മചാേസദ്യംചതചാേറുദ്യം  ചചാേരജ്ജന്  വരദ്ധമപമക്കുന  നയതമമനതമരചാേയമ

സദ്യംസചാേന  ഗവണ്മമന്റെമമന്റെ  നമലപചാേടന്  അറമയമച്ചമട്ടുചണ്ടെചാേ;   സദ്യംസചാേന

ഗവണ്മമന്റെന്  ഇതമല്നമനദ്യം  വദതദസമചാേയമ  ഇനന്  തുടരുന  സമ്പ്രദചാേയവുദ്യം

മപചാേതുചമഖലയമല്തമന  ഈ  സചാേപനമത  നമലനമരതമ

മകചാേണ്ടുചപചാേകുനതമനുള്ള നടപടമകള് സസ്വസ്പീകരമക്കുചമചാേ?

ശസ്പീ  .    മക  .    കൃഷ്ണനകുട്ടമ:   സര,   ഈ  ചട്ടതമമനതമരചാേയമ  നമയമസഭ

ഐകദകചണ്ഠന  പ്രചമയദ്യം  പചാേസചാേക്കമ  ചകന്ദ്ര  ഗവണ്മമന്റെമനന്

സമരപമച്ചമട്ടുമണ്ടെനചാേണന്  ഇതുമചാേയമ  ബനമപട്ടന്  പറയചാേനുള്ളതന്.

ഇക്കചാേരദതമല്  എങ്ങമനമയചാേമക്ക  ചനരമടചാേന  സചാേധമക്കുമമനതന്

സദ്യംബനമച്ചന് എലചാേവരുമചാേയമ ആചലചാേചമച്ചന് നടപടമ സസ്വസ്പീകരമക്കചാേദ്യം

(ശസ്പീ.  മഎ.  ബമ.  സതസ്പീഷന്  എദ്യം.എല്.എ.  സസ്പീറമലമലചാേതമരുനതമനചാേല്

ചചചാേദദമുനയമച്ചമല.) 
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ശസ്പീ  .   എച്ചന്  .   സലചാേദ്യം:  സര, കവദക്യുതമ ചമഖലയമല് സചാേരട്ടന് മസ്പീറര പദ്ധതമ

അടമചച്ചല്പമക്കചാേനചാേണന്  ചകന്ദ്ര  സരക്കചാേര  നമലപചാേടന്  സസ്വസ്പീകരമക്കുനതന്.

നമ്മുമട  ഉപചഭചാേകചാേക്കള്ക്കന്  അധമക  സചാേമ്പതമക

ബചാേദ്ധദതയണ്ടെചാേകചാേതമരമക്കചാേന   സദ്യംസചാേന  ഗവണ്മമന്റെന്  എങ്ങമനയചാേണന്

ഇക്കചാേരദദ്യം കകകചാേരദദ്യം മചയചാേനുചദ്ദേശമക്കുനതന്?

ശസ്പീ  .    മക  .    കൃഷ്ണനകുട്ടമ:  ആര.ഡമ.എസന്.എസന്.  (റമവചാേമ്പന്ഡന്

ഡമസ്ട്രമബന്യൂഷന  മസകര  സന് കസ്പീദ്യം)  നടപചാേക്കണമമങമല്  സചാേരട്ടന്  മസ്പീറര

വയണമമനന് ചകന്ദ്ര സരക്കചാേര നമരബനദ്യം ശകമചാേകുനണ്ടെന്.  അതനുസരമച്ചന്

ഉപചഭചാേകചാേക്കള്ക്കന്  ചദചാേഷമുണ്ടെചാേകചാേത  രസ്പീതമയമല്  എങ്ങമന  ഇക്കചാേരദദ്യം

കകകചാേരദദ്യം മചയചാേമമനന് ബനമപട്ടവരുമചാേയമ ചരച്ച മചയന് അടമയന്തരമചാേയമ

തസ്പീരുമചാേനദ്യം കകമക്കചാേളനതചാേണന്. 

കൂടുതൽ കവദക്യുതമ ചചാേരജമദ്യംഗന് ചസഷനുകള്

(*37) ശസ്പീമതമ സമ  .   മക  .   ആശ:

 ശസ്പീ  .   ജമ  .   എസന്  .   ജയലചാേല്:

 ശസ്പീ  .   മുഹമദന് മുഹസമന:

    ശസ്പീ  .    വമ  .    ആര  .    സുനമല്  കുമചാേര:  തചാേമഴെ  കചാേണുന  ചചചാേദദങ്ങള്ക്കന്

മമവദക്യുതമ വകുപ്പുമന്ത്രമ   സദയദ്യം മറുപടമ നല്കുചമചാേ:
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(എ)  രചാേജദതന് ഏറവുദ്യം കൂടുതൽ കവദക്യുതമ ചചാേർജമദ്യംഗന് ചസഷനുകളുള്ള

സദ്യംസചാേനങ്ങളമമലചാേമനന  നമലയമൽ  ഈ  രദ്യംഗമത  പ്രവർതനങ്ങൾ

വമപുലസ്പീകരമക്കുവചാേൻ  സദ്യംസചാേനതന്  എമന്തലചാേദ്യം  നടപടമകളചാേണന്

സസ്വസ്പീകരമച്ചമട്ടുള്ളമതനന് വമശദമചാേക്കചാേചമചാേ;

(ബമ)  ഇലകമകന്  വചാേഹനങ്ങൾ  കൂടമവരുന  സചാേഹചരദതമൽ  അവ

ചചാേർജന് മചയനതമനുള്ള സക്കൗകരദങ്ങൾ ലഭമക്കുകമയനതന് ഉപചഭചാേകചാേവമമന്റെ

അവകചാേശമചാേയമ  കചാേണുന  തരതമലുള്ള  നമയമനമർമചാേണദ്യം

പരമഗണനയമലുചണ്ടെചാേ; വമശദമചാേക്കചാേചമചാേ;

(സമ) ഉയർന ജനസദ്യംഖദയദ്യം ഭൂവമസ്തൃതമയമുള്ള മണലങ്ങളമൽ കൂടുതൽ

ചചാേർജ്ജമദ്യംഗന്  ചസഷനുകൾ  അനുവദമക്കുന  കചാേരദദ്യം  പരമഗണനയമലുചണ്ടെചാേ;

എങമൽ ഒരു പഞചാേയതമൽ ഒരു ചചാേർജ്ജമദ്യംഗന് ചസഷമനങമലുദ്യം ആരദ്യംഭമക്കുന

കചാേരദദ്യം പരമഗണമക്കുചമചാേ;

(ഡമ)  ചഹചാേട്ടലുകൾ,  മചാേളുകൾ,  സസ്വകചാേരദസചാേപനങ്ങൾ,  സർക്കചാേർ

അതമഥമ മനമരങ്ങൾ എനമവയമൽ സക്കൗചരചാേർജ്ജ ചചാേർജ്ജമദ്യംഗന് ചസഷനുകൾ

സചാേപമക്കുനതമനന് നടപടമ സസ്വസ്പീകരമച്ചമട്ടുചണ്ടെചാേമയനന് വമശദമചാേക്കചാേചമചാേ?

മമവദക്യുതമ വകുപ്പുമന്ത്രമ (ശസ്പീ  .   മക  .   കൃഷ്ണനകുട്ടമ):  സര, 
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(എ)  ഇലകമക്കല്  മവഹമക്കമള്  ചപചാേളമസമ,  2019  മന്റെ  ഭചാേഗമചാേയമ

സദ്യംസചാേനതന്  ചചാേർജ്ജമദ്യംഗന്  ശദ്യംഖല  സചാേപമക്കുനതമനുള്ള  ചുമതല

സദ്യംസചാേന ചനചാേഡൽ ഏജൻസമയചാേയ മക.എസന്.ഇ.ബമ.എല്-നചാേണന്. 

1.  മക.എസന്.ഇ.ബമ.എല്  നടതമയ  പ്രവരതനങ്ങള്:-  സർക്കചാേർ

സചാേമ്പതമകസഹചാേയചതചാേമട  എലചാേ  ജമലകളമലുമചാേയമ  63  ഫചാേസന്

ചചാേർജ്ജമദ്യംഗന് ചസഷനുകളുമടയദ്യം എലചാേ നമചയചാേജകമണലങ്ങളമലുമചാേയമ  1166

ചപചാേൾ  മക്കൗണ്ടെഡന്  ചചാേർജ്ജമദ്യംഗന്  ചസഷനുകളുമടയദ്യം  നമർമചാേണദ്യം

പൂർതസ്പീകരമക്കുകയദ്യം  ഇവയമൽ  ഭൂരമഭചാേഗവുദ്യം  മപചാേതുജനങ്ങൾക്കചാേയമ

തുറനമകചാേടുക്കുകയദ്യം മചയമട്ടുണ്ടെന്.  സക്കൗകരദപ്രദമചാേയ ചചാേർജ്ജമദ്യംഗമനചാേയമ ഒരു

മമചാേകബൽ ആപന് മക.എസന്.ഇ.ബമ.എൽ.  വമകസമപമച്ചമട്ടുണ്ടെന്.  ചചാേർജ്ജമദ്യംഗന്

ചസഷനുകളമൽ  മവയമലുദ്യം  മഴെയചമൽക്കചാേമത  ചചാേർജന്  മചയനതമനുള്ള

കചനചാേപമ/ചമൽക്കൂര,  ഇരമപമടങ്ങൾ  തുടങ്ങമയള്ള  സക്കൗകരദങ്ങളുദ്യം

സജ്ജസ്പീകരമച്ചുവരുന. 

2.  അമനരട്ടന്  നടതമയ  പ്രവരതനങ്ങള്  സസ്വകചാേരദ  ചഹചാേട്ടലുകൾ,

റസചാേറന്റുകൾ,  മചാേളുകൾ,  ചകചാേ-ഓപചററസ്പീവന്  മസചാേകസറമകൾ

എനമവമടങ്ങളമൽ  സചാേപമക്കുന  ഫചാേസന്  ചചാേർജ്ജമദ്യംഗന്  മമഷസ്പീനുകൾക്കന്
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മമഷസ്പീൻ വമലയമട 25% സദ്യംസചാേന സർക്കചാേർ സബ്സമഡമയചാേയമ അമനർട്ടന്

വഴെമ  നൽകമവരുന.  സസ്വകചാേരദ  സദ്യംരദ്യംഭകമര  ഈ  രദ്യംഗതന്

ആകരഷമക്കുനതമനുള്ള നടപടമകള് സസ്വസ്പീകരമക്കുനതചാേണന്. 

(ബമ)  നമയമനമരമചാേണദ്യം  സദ്യംബനമച്ച  നടപടമക്രെമങ്ങള്  നമലവമല്

ആരദ്യംഭമച്ചമട്ടമല.

(സമ)  നമലവമലമല.  ആവശദകതയനുസരമച്ചന്  സസ്വകചാേരദ  സദ്യംരദ്യംഭകമര

ഈ  രദ്യംഗചതയന്  ആകരഷമച്ചന്  കൂടുതല്  ചചാേരജ്ജമദ്യംഗന്  ചസഷനുകള്

സചാേപമക്കുവചാേനചാേണന് സരക്കചാേര ലകദമമടുനതന്. 

(ഡമ)  ചഹചാേട്ടലുകൾ,  മചാേളുകൾ,  സസ്വകചാേരദസചാേപനങ്ങൾ

എനമവമടങ്ങളമൽ  സക്കൗചരചാേർജ്ജ  ചചാേർജ്ജമദ്യംഗന്  ചസഷൻ

സചാേപമക്കുനതമനുള്ള പദ്ധതമകൾ അമനരട്ടന് വഴെമ നടപമലചാേയമവരുന.  ഈ

പദ്ധതമപ്രകചാേരദ്യം  നചാേലന്  സലങ്ങളമൽ  സക്കൗചരചാേർജ്ജ  ചചാേർജ്ജമദ്യംഗന്

ചസഷനുകൾ  സചാേപമച്ചുകഴെമഞ്ഞു.  ഈ  പദ്ധതമപ്രകചാേരദ്യം  സക്കൗചരചാേർജ്ജ

ചചാേർജ്ജമദ്യംഗന്  ചസഷനുകൾ  സചാേപമക്കുന  സസ്വകചാേരദസചാേപനങ്ങൾക്കന്  DC

ഫചാേസന് ചചാേർജ്ജമദ്യംഗന് മമഷസ്പീനമമന്റെ വമലയമട 25% ഉദ്യം കൂടചാേമത സക്കൗചരചാേർജ്ജ

സദ്യംവമധചാേനമമചാേരുക്കമയചാേൽ  ഒരു  കമചലചാേവചാേട്ടമനന്  Rs.20,000/-  എന
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കണക്കമനന് 50 കമചലചാേ വചാേട്ടമനന് പരമചാേവധമ Rs.10 ലകദ്യം രൂപയദ്യം സദ്യംസചാേന

സർക്കചാേർ സബ്സമഡമയചാേയമ നൽകമവരുന.

ശസ്പീമതമ  സമ  .    മക  .    ആശ:  സര,   ആര.ഡമ.എസന്.എസന്.  (റമവചാേമ്പന്ഡന്

ഡമസ്ട്രമബന്യൂഷന മസകര സന് കസ്പീദ്യം) സദ്യംസചാേന സരക്കചാേര ചകന്ദ്ര സരക്കചാേരമമന്റെ

സഹചാേയചതചാേടുകൂടമ  നടപചാേക്കുചമ്പചാേള്  കൂടുതലചാേയമ  സബ്ചസഷനുകളുദ്യം

ടചാേനചസചാേരമറുകളുദ്യം അനുവദമക്കുനതമനുളള സചാേഹചരദമുണ്ടെചാേകുചമചാേ; അങ്ങമന

ഉണ്ടെചാേകുകയചാേമണങമല്  കചാേരഷമക  പ്രചാേധചാേനദദ്യം  കണക്കമമലടുത്തുമകചാേണ്ടെന്

എമന്റെ  നമചയചാേജകമണലപരമധമയമല്  വരുന  മൂനന്  പഞചാേയത്തുകളമല്

അതമനുളള സചാേഹചരദദ്യം സൃഷമക്കുചമചാേ?

ശസ്പീ  .    മക  .    കൃഷ്ണനകുട്ടമ:   സര,  തസ്പീരച്ചയചാേയദ്യം.  ഇതുമചാേയമ  ബനമപട്ടന്

എമന്തലചാേദ്യം കചാേരദങ്ങള് മചയചാേന സചാേധമക്കുമമനതന് സദ്യംബനമച്ചന് നമരചദ്ദേശദ്യം

നല്കചാേണമമനന്  എദ്യം.എല്.എ.മചാേമര  അറമയമച്ചമട്ടുണ്ടെന്.  ഇക്കചാേരദദ്യം

സദ്യംബനമച്ചന്  എദ്യം.എല്.എ.-മചാേരുമചാേയമ  ആചലചാേചമച്ചന്

തസ്പീരുമചാേനമമടുക്കുനതചാേണന്.

ശസ്പീമതമ  സമ  .    മക  .    ആശ:  സര,  സദ്യംസചാേന സരക്കചാേര  സചാേരട്ടന്  മസ്പീറര

സദ്യംവമധചാേനദ്യം  നടപമലചാേക്കുനതമലൂമട  ജസ്പീവനക്കചാേരക്കമടയമലുളവചാേയമട്ടുള്ള
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ആശങ പരമഹരമക്കുനതമനചാേവശദമചാേയ നടപടമ സസ്വസ്പീകരമക്കുചമചാേ?

ശസ്പീ  .    മക  .    കൃഷ്ണനകുട്ടമ:   സര,   അവരുമചാേയമ  സദ്യംസചാേരമച്ചന്  അവരക്കുദ്യം

വമഷമമലചാേത രസ്പീതമയമല് എനചാേല് ചകന്ദ്ര ഗവണ്മമന്റെമല്നമനദ്യം ലഭമചക്കണ്ടെ

സഹചാേയദ്യം ഉറപചാേക്കമമക്കചാേണ്ടുളള നടപടമകള് സസ്വസ്പീകരമക്കുദ്യം.

(ചചചാേചദദചാേതര സമയദ്യം കഴെമഞ്ഞു)
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