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മമ  .   സസ്പീക്കര: ഓരഡര.... ഓരഡര... ചചചോദദദ്യം നമ്പര *331

സദ്യംരദ്യംഭക വരഷദ്യം പദ്ധതമ

(*331) ശസ്പീ  .   കക  .   വമ  .   സുചമഷഷ  :
   ശസ്പീ  .   കടകദ്യംപളമ സുചരന്ദ്രന  :
   ശസ്പീ  .   എദ്യം  .   രചോജചഗചോപചോലൻ  :
  ശസ്പീ  .    പമ  .    പമ  .    ചമത്തരഞ്ജന:  തചോകഴെക്കചോണുന്ന ചചചോദദങ്ങള്ക്കഷ

നമയമദ്യം, വദവസചോയദ്യം, കയർ വകുപ്പുമനമ സദയദ്യം മറുപടമ നല്കുചമചോ: 

(എ)  സദ്യംരദ്യംഭക വരഷദ്യം പദ്ധതമ പ്രതസ്പീകമത ലകദത്തമലുചമകറെ ചനടദ്യം

കകവരമചമട്ടുചണചോകയന്നഷ വമശദമചോക്കചോചമചോ;  പ്രസ്തുത പദ്ധതമകയക്കുറെമചഷ ചമല

ചകന്ദ്രങ്ങള്  നടത്തുന്ന  ദുഷ് പ്രചചോരണദ്യം  പരമചശചോധനചോ

വമചധയമചോക്കമയമട്ടുചണചോകയന്നഷ വദക്തമചോക്കുചമചോ;

(ബമ)  സദ്യംസചോനത്തഷ വദവസചോയ വമകസനദ്യം അസചോധദമചോക്കചോന ചമല

നമകമപ്ത  തചോത്പരദക്കചോര  നമചകപകകര  പമനമരമപമക്കചോന  നടത്തുന്ന

ശമങ്ങള്  ശദ്ധയമല്കപടമട്ടുചണചോ;  എങമല്  ഇതഷ  തടയുന്നതമനഷ  നടപടമ

സസസ്പീകരമക്കുചമചോകയന്നഷ വദക്തമചോക്കുചമചോ;

(സമ)  ഇക്കചണചോമമകഷ  റെമവവ്യൂ പ്രകചോരദ്യം വദവസചോയ ചമഖലയമലുദ്യം ഉല്പന്ന

നമരമചോണ  ചമഖലയമലുദ്യം  സദ്യംസചോനദ്യം  കകവരമച  വളരചചോ  നമരക്കഷ

എത്രയചോകണന്നഷ വമശദമചോക്കുചമചോ;
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(ഡമ)  അൻപതഷ  ചകചോടമയമലധമകദ്യം  മൂലധന  നമചകപമുള

വദവസചോയങ്ങള് ആരദ്യംഭമക്കുന്നതമനചോവശദമചോയ ചരഖകള് സഹമതദ്യം അചപക

സമരപമചചോല് ഏഴെഷ  ദമവസത്തമനകദ്യം അനുമതമ  നല്കുകമന്ന നമയമത്തമകന

അടമസചോനത്തമൽ  ലഭമച  നമചകപ  വചോഗചോനത്തുക  എത്രയചോകണന്നഷ

വദക്തമചോക്കുചമചോ?

നമയമദ്യം,  വദവസചോയദ്യം,  കയര  വകുപ്പുമനമ   (ശസ്പീ  .   പമ  .   രചോജസ്പീവഷ):  സര,

(എ) 2022-23 സദ്യംരദ്യംഭക വർഷമചോയമ ചകരളചോ ഗവകണ്മെനഷ പ്രഖദചോപമചമട്ടുണഷ.

സദ്യംരദ്യംഭക വർഷത്തമകന ഭചോഗമചോയമ ചകരളത്തമൽ ചുരുങ്ങമയതഷ  ഒരു ലകദ്യം

സൂക്ഷ്മ  കചറുകമട  ഇടത്തരദ്യം  സദ്യംരദ്യംഭങ്ങൾ  ആരദ്യംഭമച്ചുകകചോണഷ  പരമചോവധമ

ആളുകള്ക്കഷ കതചോഴെമൽ കകചോടുക്കുവചോനുള     ഒരു ലകദ്യം സദ്യംരദ്യംഭങ്ങള് എന്ന

ബൃഹത്തചോയ  പദ്ധതമ  തചദ്ദേശസസയദ്യംഭരണദ്യം,  സഹകരണദ്യം,  ഫമഷറെസ്പീസഷ,

മൃഗസദ്യംരകണദ്യം  മുതലചോയ  വകുപ്പുകളുകട  സഹകരണചത്തചോകട  വദവസചോയ

വകുപഷ നടത്തമവരുന.  ഈ പദ്ധതമയുകട ഭചോഗമചോയമ ചകരളത്തമൽ മചോരചഷ  1

വകരയുള കണക്കുപ്രകചോരദ്യം   134,558 പുതമയ സദ്യംരദ്യംഭങ്ങള് ആരദ്യംഭമചമട്ടുണഷ.

ഇതുവഴെമ സദ്യംസചോനത്തഷ   8039.27 ചകചോടമ രൂപയുകട നമചകപവദ്യം 288,769

പുതമയ കതചോഴെമലവസരങ്ങളുദ്യം സൃഷമക്കകപട്ടു.  സദ്യംരദ്യംഭക വരഷദ്യം പദ്ധതമ വഴെമ
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ലകദമമടതമകനക്കചോളുദ്യം കൂടുതല് ചനടദ്യം കകവരമക്കചോന കഴെമഞമട്ടുണഷ.

രചോജദത്തമകന  ചരമത്രത്തമല്തകന്ന  ചുരുങ്ങമയ  കചോലയളവമനുളമല്

സൃഷമക്കകപട  സദ്യംരദ്യംഭങ്ങളുകട  എണ്ണത്തമലുദ്യം,  സരക്കചോര  ഒരുക്കമ  നല്കമയ

പശചോത്തല സസൗകരദദ്യം,  വനമതചോ സദ്യംരദ്യംഭകരുകട എണ്ണദ്യം തുടങ്ങമയ നമരവധമ

കറെചക്കചോരഡുകള്  സൃഷമച  ഈ  പദ്ധതമകയ  ബഹുമചോനകപട  പ്രധചോനമനമ

അദ്ധദകത  വഹമച  സദ്യംസചോന  ചസ്പീഫഷ  കസക്രടറെമമചോരുകട  ചദശസ്പീയ

ചകചോണ്ഫറെനസമല് രചോജദകത്ത  'കബസഷ പ്രചോകസ്പീസചോയമ'  അദ്യംഗസ്പീകരമച്ചുകകചോണഷ

അവതരമപമചമരുന.

പുതമയ  സദ്യംരദ്യംഭങ്ങളുകട  രൂപസ്പീകരണത്തമനുദ്യം  നമലവമലുള

സദ്യംരദ്യംഭങ്ങളുകട  വളർചയദ്യം  അനുചയചോജദമചോയ  ഒരു  മമകച  വദവസചോയ

അനരസ്പീകദ്യം (എചക്കചോസമസദ്യം) സൃഷമക്കുകകയനളതചോണഷ സദ്യംരദ്യംഭക വരഷദ്യം

പദ്ധതമയുകട  ആതദനമകമചോയ  ലകദദ്യം.  സദ്യംരദ്യംഭകരക്കഷ  സചോമ്പത്തമക

സഹചോയദ്യം നല്കുകകയന്നതമലുപരമ സദ്യംരദ്യംഭങ്ങള് തുടങ്ങചോന അനുചയചോജദമചോയ

സചോഹചരദങ്ങള് സൃഷമക്കുകകയനളതചോണഷ  പ്രധചോനദ്യം.   ഏപ്രമല്  1,  2022

മുതല്  പ്രവരത്തനദ്യം  തുടങ്ങമയ  എലചോ  സദ്യംരദ്യംഭങ്ങളുകടയുദ്യം  വമവരങ്ങള്

സദ്യംരദ്യംഭകവരഷദ്യം  പദ്ധതമയുകട  ഭചോഗമചോയമ  തയചോറെചോക്കമയമട്ടുള  ഓണ്കലന
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ചപചോരടലമല്  ചശഖരമക്കുനണഷ.  വമരലമകലണ്ണചോവന്ന  ചമല  സദ്യംരദ്യംഭങ്ങകള

ചൂണമക്കചോണമച്ചുകകചോണഷ  പദ്ധതമകക്കതമകര  പ്രചചോരണങ്ങള്

ഉണചോയമരുനകവങമലുദ്യം  അവ  വസ്തുതചോപരമചോകണന്നഷ  കകണത്തചോന

കഴെമഞമടമല.  സദ്യംരദ്യംഭക വർഷത്തമകന ഭചോഗമചോയമ തുടങ്ങമയ സദ്യംരദ്യംഭങ്ങളുകട

ഡചോറ്റ  ജമലചോ  വദവസചോയ  ചകന്ദ്രങ്ങള്  വഴെമ  കൃതദമചോയ  ഇടചവളകളമല്

പരമചശചോധനയഷ വമചധയമചോക്കമ വരുനണഷ. 

(ബമ)  ചമല  ഒറ്റകപട  ശമങ്ങള്  നടക്കുനണഷ.  എന്നചോല്,  പുതമയ

സദ്യംരദ്യംഭങ്ങളുകട രൂപസ്പീകരണത്തമനുദ്യം നമലവമലുള സദ്യംരദ്യംഭങ്ങളുകട വളർചയദ്യം

അനുചയചോജദമചോയ  ഒരു  മമകച  വദവസചോയ  അനരസ്പീകദ്യം  (എചക്കചോസമസദ്യം)

സൃഷമക്കുകകയനളതമനചോണഷ  സരക്കചോര  മുനഗണന  നല്കുന്നതഷ.  ഇതമനു

ചവണ  വമവമധ  പ്രവരത്തനങ്ങള്  വദവസചോയ  വകുപഷ  നടപമലചോക്കമവരുന.

സദ്യംസചോനകത്ത  വദചോവസചോയമക  അനരസ്പീകദ്യം  കമചകപടുത്തുന്നതമനുള

ഈസഷ  ഓഫഷ  ഡൂയമങ്ങഷ  ബമസമനസഷ  നയങ്ങൾ,  വമവമധ  പരമശസ്പീലന

പരമപചോടമകൾ,  വമപണനദ്യം  ഉറെപചോക്കുന്നതമനുള  പദ്ധതമകൾ  എന്നമവ

കൂടചോകത  സദ്യംരദ്യംഭക  വർഷത്തമകന  ഭചോഗമചോയുള  വമവമധ  പദ്ധതമകളുദ്യം  ഈ

ചമഖലയുകട  വമകസനത്തമനചോയമ  ആവമഷ്കരമചമരമക്കുന.  വദവസചോയ
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വമകസനദ്യം  സചോധദമചോക്കുന്നതമനചോയമ  സരക്കചോര  നടത്തുന്ന

ശമങ്ങള്ക്കുണചോകുന്ന  തടസ്സങ്ങള്  ഒഴെമവചോക്കമകക്കചോണഷ  നമലവമല്

പ്രവരത്തനദ്യം ആരദ്യംഭമച സദ്യംരദ്യംഭങ്ങളുകട ഉന്നമനദ്യം ലകദമചോക്കമയുള വമവമധ

പദ്ധതമകള് അടുത്ത സചോമ്പത്തമക വരഷദ്യം നടപമലചോക്കചോന ഉചദ്ദേശമക്കുന.

ചകരളത്തമൽ  ആഭദനര  ഉല്പചോദനവദ്യം  കതചോഴെമല്/സദ്യംരദ്യംഭ/നമചകപ

അവസരങ്ങളുദ്യം  വരദ്ധമപമക്കചോന  ലകദമമട്ടുകകചോണ്ടുള  'ചമക്കഷ  ഇന  ചകരള'

പദ്ധതമയഷ  1000  ചകചോടമ  രൂപ  അധമകമചോയമ  പ്രഖദചോപമചമട്ടുണഷ.  2023-24

സചോമ്പത്തമക വരഷദ്യം പദ്ധതമയചോയമ  100  ചകചോടമ രൂപ വകയമരുത്തമയമട്ടുണഷ.

സദ്യംസചോനകത്ത  നമലവമലുള  സദ്യംരദ്യംഭങ്ങളമല്നമന്നഷ  തമരകഞടുത്ത  1000

സദ്യംരദ്യംഭങ്ങൾക്കഷ  4  വരഷദ്യംകകചോണഷ  1,00,000  ചകചോടമ  വമറ്റുവരവഷ

കകവരമക്കുന്ന രസ്പീതമയമലുള ഒരു കസ്കെയമൽ അപഷ  പദ്ധതമ നടപമലചോക്കചോൻ

ചപചോകുന.  2022-23-ല്  'സദ്യംരദ്യംഭക  വരഷദ്യം'  പദ്ധതമയമൽ  കഴെമഞ  ഒരു

വരഷത്തമനമകട  ഒരു  ലകത്തമലധമകദ്യം  സദ്യംരദ്യംഭങ്ങളചോണഷ  സദ്യംസചോനത്തഷ

പുതുതചോയമ  തുടങ്ങമയതഷ.   ഇവയുകട  സുസമരതയദ്യം  വളരചയമചോയമ  വമവമധ

പദ്ധതമകളുദ്യം കമനർഷമപഷ ചസവനങ്ങളുദ്യം ലഭദമചോകുന്നതചോണഷ. 
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(സമ)  ഇക്കചണചോമമകഷ റെമവവ്യൂ പ്രകചോരദ്യം വദവസചോയ ചമഖലയമകല വളർചചോ

നമരക്കഷ  17.3  ശതമചോനവദ്യം ഉല്പന്ന നമരമചോണ ചമഖലയമകല വളർചചോ നമരക്കഷ

18.9 ശതമചോനവമചോണഷ. 

(ഡമ)  മലമനസ്പീകരണ നമയനണ ചബചോരഡമകന ചുവന്ന കചോറ്റഗറെമയമല്

കപടചോത്ത MSME-ഇതര വദവസചോയങ്ങള്ക്കഷ ഒരു വരഷചത്തക്കഷ സദ്യംസചോന

നമയമങ്ങള്ക്കഷ  കസ്പീഴെമലുള ചമല  അനുമതമകള് ഒഴെമവചോക്കുന്നതമനഷ  വദവസ

കചയ്തുകകചോണ്ടുള  'ചകരള  സൂക്ഷ്മ  കചറുകമട  ഇടത്തരദ്യം  വദവസചോയ

സചോപനങ്ങള് സുഗമമചോക്കല് (ചഭദഗതമ)  ആകഷ, 2021'  നമലവമല്വന്നമട്ടുണഷ.

ഇതമകന  അടമസചോനത്തമല്  ഇത്തരദ്യം  വദവസചോയങ്ങള്ക്കഷ  അനുമതമ

കകചോടുക്കുന്നതമനഷ  വദവസചോയ  വകുപഷ  പ്രമനസമപല്  കസക്രടറെമ

അദ്ധദകനചോയുള  ഒരു  ഇനകവസഷകമനഷ  കഫസമലമചറ്റഷന  ബവ്യൂചറെചോ

രൂപസ്പീകരമക്കുകയുദ്യം കചയ്തു.  ഇപ്രകചോരമുള അചപകകള് സസസ്പീകരമക്കുന്നതമനുദ്യം

ചപ്രചോസസ്സഷ  കചയ്യുന്നതമനുദ്യം  കക-സസമഫമല്  ഒരു  പ്രചതദക  കമചോഡവ്യൂള്

തയചോറെചോക്കമവരുന. 

ശസ്പീ  .    കക  .    വമ  .    സുചമഷഷ:  സര,   'സദ്യംരദ്യംഭക  വരഷദ്യം'  പദ്ധതമ  വളകര

അഭമമചോനകരമചോയമ  മുചന്നറുകയചോണഷ.   ബഹുമചോനകപട  മുഖദമനമകയയുദ്യം
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നമയമദ്യം,  വദവസചോയദ്യം,  കയര  വകുപ്പുമനമകയയുദ്യം  പ്രചതദകമചോയമ

അഭമനനമക്കുന.  പ്രധചോനമനമ അദ്ധദകത വഹമച ചസ്പീഫഷ കസക്രടറെമമചോരുകട

അവചലചോകനചയചോഗത്തമല്  ഒരു  ലകദ്യം  സദ്യംരദ്യംഭക   പദ്ധതമകയക്കുറെമചഷ

രചോജദകത്തതകന്ന  കബസഷ  പ്രചോകസ്പീസഷ  ഇന   MSME  കസകര  എകന്നചോരു

വമലയമരുത്തലുണചോയമ.  ഏതഷ  സചോഹചരദത്തമലചോണഷ  അങ്ങകനകയചോരു

വമലയമരുത്തല് ഉണചോയതഷ?

ശസ്പീ  .   പമ  .   രചോജസ്പീവഷ: സര, ചസ്പീഫഷ കസക്രടറെമമചോരുകട ചയചോഗദ്യം ബഹുമചോനകപട

പ്രധചോനമനമ  വമളമച്ചുചചരക്കുന്നതമനഷ  മുചന്നചോടമയചോയമ  എലചോ

സദ്യംസചോനങ്ങചളചോടുദ്യം  ഓചരചോചരചോ  ചമഖലകള്ക്കകത്തുള  കബസഷ  പ്രചോകസ്പീസഷ

സമരപമക്കചോനചോവശദകപടമരുന.  ഇനദയമകല  എലചോ  സദ്യംസചോനങ്ങളുദ്യം

വദവസചോയ  ചമഖലയമല്  അവരവര  കണമട്ടുള  കബസഷ  പ്രചോകസ്പീസഷ

അവതരമപമക്കുകയുദ്യം   അതമല്നമന്നഷ  ചഷചോരടഷ  ലമസഷ  കചയ്ത  പദ്ധതമകള്

കതരകഞടുക്കകപട  മുതമരന്ന  ഉചദദചോഗസരുകട  മുനപമല്

അവതരമപമക്കുകയുദ്യം  കചയ്തു.   പരമചശചോധനയുകട  ഫലമചോയമ  MSME

കസകറെമകല  ഇനദയമകല കബസഷ പ്രചോകസ്പീസചോയമ ഒരു ലകദ്യം സദ്യംരദ്യംഭങ്ങള്

സൃഷമക്കചോനുള  'സദ്യംരദ്യംഭക വരഷദ്യം' പദ്ധതമ കതരകഞടുക്കകപടുകയുദ്യം കചയ്തു.
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ശസ്പീ  .   കക  .   വമ  .   സുചമഷഷ: സര, ഒരു വരഷദ്യം ഒരു ലകദ്യം  സദ്യംരദ്യംഭദ്യം എന്ന

സദ്യംരദ്യംഭകതസ  പദ്ധതമയുകട  ഭചോഗമചോയമ  വലമയ  മുചന്നറ്റദ്യം  നമ്മുകട

സദ്യംസചോനത്തുണചോയമ.   ആരദ്യംഭമച  സദ്യംരദ്യംഭങ്ങള്  നമലനമരത്തചോന,

സദ്യംരദ്യംഭകകര  സഹചോയമക്കചോന  എകനലചോദ്യം  തരത്തമലുള  സഹചോയങ്ങളചോണഷ

ഗവണ്കമനഷ കചയചോന ഉചദ്ദേശമക്കുന്നതഷ?

ശസ്പീ  .    പമ  .    രചോജസ്പീവഷ:  സര,  ബഹുമചോനകപട  അദ്യംഗദ്യം  ചചചോദമചതഷ  വളകര

പ്രസക്തമചോകയചോരു ചചചോദദമചോണഷ.    നമ്മുകട രചോജദത്തഷ   MSME  കസകറെമല്

പുതമയതചോയമ  ആരദ്യംഭമക്കുന്ന  സദ്യംരദ്യംഭങ്ങള്ക്കഷ  30  മുതല്  40

ശതമചോനദ്യംവകരയചോണഷ  ചമചോരടചോലമറ്റമ  ചറെറ്റഷ.   എന്നചോല്  സചോരടപ്പുകളുകട

ഇനദയമകല  ചമചോരടചോലമറ്റമ  ചറെറ്റഷ   80  ശതമചോനചത്തചോളമചോണഷ.   ഇതഷ  രണ്ടുദ്യം

പരമഗണമച്ചുകകചോണഷ  നമലവമല്  ആരദ്യംഭമച  സദ്യംരദ്യംഭങ്ങള്

നമലനമരത്തുന്നതമനുള  വമവമധ  തലത്തമലുള  പദ്ധതമ  ഗവണ്കമനഷ

ആവമഷ്കരമചമട്ടുണഷ.   എലചോ  ജമലകളമലുദ്യം   MSME   കമനമക്കുകള്

ആരദ്യംഭമചമട്ടുണഷ.  സചോമ്പത്തമക മചോചനജഷ കമനഷ,  കടചകചോളജമ, മചോരക്കറ്റമദ്യംഗഷ ഇസൗ

ചമഖലകളമകലകനങമലുദ്യം  പ്രശ്നമുണചോയചോല്  ഉടനതകന്ന  ആവശദമചോയ

മചോരഗ്ഗനമരചദ്ദേശങ്ങള് നല്കുന്നതമനഷ  പചോനല് ഓഫഷ എകഷചപരടഷസുദ്യം പചോനല്
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ഓഫഷ  ഇനസമറ്റവ്യൂഷകനയുദ്യം  ലമസഷ  കചയ്തമട്ടുണഷ.   അതമനചോവശദമചോയ

കറെമവ്യൂണചറെഷന  ഗവണ്കമനഷ  നല്കുദ്യം.   ഇതുകൂടചോകത  ഇസൗ  സദ്യംരദ്യംഭങ്ങള്

നമലനമരത്തുന്നതമനചോയുള വമപുലമചോകയചോരു പദ്ധതമയുകട ഭചോഗമചോയമ മചോരചഷ 31

കഴെമഞചോല്,  സദ്യംരദ്യംഭക വരഷത്തമകന ഇസൗ വരഷകത്ത പ്രധചോന പരമപചോടമ

കഴെമഞചോല്  ഇചനണ്സഷ  എലചോ  സദ്യംരദ്യംഭങ്ങളുദ്യം  ചനരമടഷ

സനരശമക്കചോനചോവശദകപടമട്ടുണഷ.  ആ സദ്യംരദ്യംഭങ്ങളമല് ഇചപചോള് കകചോചമഴദല്

ഓപചറെഷന  ആരദ്യംഭമചതഷ,  എകനങമലുദ്യം  പ്രശ്നങ്ങള്  അഭമമുഖസ്പീകരമക്കുന്നതഷ

തുടങ്ങമയവ  വമവമധ  കളറുകളമല്  ഓണ്കകലനമല്തകന്ന  എനര  കചയചോന

ആവശദകപടമട്ടുണഷ.   അതമകനയടമസചോനത്തമല്  ആവശദമചോയ   പമന്തുണ

നല്കചോനചോണഷ  തസ്പീരുമചോനമചമട്ടുളതഷ.   ഇതുകൂടചോകത  ഇവ

നമലനമരത്തുന്നതമനുള സകസയമനബമള് പചോന ഇസൗ ബഡ്ജറ്റമകന ഭചോഗമചോയമ

അടുത്ത  സചോമ്പത്തമക  വരഷദ്യം  ആചലചോചമക്കുനണഷ.   ആവശദമചോയ  ഹചോനഷ

ചഹചോള്ഡഷ  നല്കമകക്കചോണഷ  നമലവമലുള  സദ്യംരദ്യംഭങ്ങള്  പ്രധചോനമചോയുദ്യം

നമലനമരത്തുന്നതമനുള  ശമമചോണഷ  നടക്കുന്നതഷ.  കഴെമഞ  ദമവസദ്യം

ബഹുമചോനകപട  സഹകരണ-രജമചസ്ട്രേഷന  വകുപ്പുമനമയുമചോയമ  ചയചോഗദ്യം

ചചരുകയുണചോയമ.   സഹകരണ  വകുപ്പുകളുകട  ചസചോരറൂമുകളമലുദ്യം
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കണ്സവ്യൂമരകഫഡമകന ചഷചോപ്പുകളമലുദ്യം  ചകരളത്തമലുല്പചോദമപമക്കുന്ന കചറുകമട

സദ്യംരദ്യംഭങ്ങളുകട ഉല്പന്നങ്ങള്ക്കഷ പ്രചതദകമചോകയചോരു സലദ്യം കകണത്തചോകമന്നഷ

തസ്പീരുമചോനമചമട്ടുണഷ.  അചതചോകടചോപദ്യം  ബഹുമചോനകപട  ഭകദ-കപചോതുവമതരണ

വകുപ്പുമനമയുമചോയമ  ചരച  കചയ്യുകയുണചോയമ,  ചറെഷന  ചഷചോപ്പുകളുകട  മുഖദ്യം

മചോറുന്നതമനനുസരമചഷ   ആ  പഞചോയത്തമനകത്തഷ  ഉല്പചോദമപമചമട്ടുള  വമവമധ

സസഭചോവത്തമലുള  ഉല്പന്നങ്ങളുകട  വമപണനത്തമനുചവണമ  ചറെഷന

ചഷചോപ്പുകളമല്  പ്രചതദക  കസൗണര  ആരദ്യംഭമക്കചോകമനളള  കപചോതുധചോരണ

ബഹുമചോനകപട  ഭകദ-കപചോതുവമതരണ  വകുപ്പുമനമയുദ്യം  അറെമയമചമട്ടുണഷ.

എലചോ  വകുപ്പുകളുദ്യം  ചചരന്നഷ  ഇതഷ  നമലനമരത്തുന്നതമനുള  ഒരു  ബൃഹത്തഷ

പദ്ധതമയചോണഷ അടുത്ത വരഷദ്യം നടപമലചോക്കചോന ഉചദ്ദേശമക്കുന്നതഷ.  

ശസ്പീ  .    കടകദ്യംപളമ  സുചരന്ദ്രന:  സര,  നമ്മുകട  സദ്യംസചോനത്തഷ

വദവസചോയങ്ങളുദ്യം സദ്യംരദ്യംഭങ്ങളുദ്യം നമലനമല്ക്കമകലന്നഷ വളകരക്കചോലമചോയമ ചമല

പ്രചതദക  വമഭചോഗദ്യം  ആളുകളുദ്യം  മചോധദമങ്ങളുദ്യം  പരചോമരശമക്കുനണഷ.   ഒരു

മലയചോളമ  സദ്യംരഭകകന  സദ്യംബനമചമടചത്തചോളദ്യം  അവകന  ഏറ്റവദ്യം  വലമയ

കവല്ലുവമളമ  സദ്യംരദ്യംഭദ്യം  തുടങ്ങചോനുള  ആത്മവമശസചോസദ്യം

ആരജമക്കുകകയന്നതചോണഷ.  ഇസൗകയചോരു ആചകപത്തമനഷ ഒരു പരമധമവകര
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വളമമടഷ  കകചോടുത്തതഷ  കകലസനകസടുത്തഷ  സദ്യംരദ്യംഭദ്യം  ആരദ്യംഭമക്കുന്നതമനുള

സരക്കചോര നടപടമകളുദ്യം, നൂലചോമചോലകളുദ്യം, ഉചദദചോഗസരുകട മചനചോഭചോവവമചോണഷ.

എന്നചോല് ചകരളകത്തക്കുറെമച്ചുള ചമചോശദ്യം കചോഴ്ചപചോടഷ മചോറ്റമ കചറുതുദ്യം വലുതുമചോയ

സദ്യംരദ്യംഭങ്ങകള  ചപ്രചോതചോഹമപമക്കുന്നതമനചോയമ  സദ്യംസചോന  സരക്കചോര

തുടങ്ങമയ  പദ്ധതമയചോണഷ  ഒരു വരഷദ്യം  ഒരു ലകദ്യം  സദ്യംരദ്യംഭകര  എന്ന ഇസൗ

പദ്ധതമ.   ഇസൗ  മഹത്തചോയ  പദ്ധതമ  വമജയമക്കുന്നതമലൂകട,  ഒരു  സദ്യംരദ്യംഭദ്യം

വമജയമക്കുന്നതമലൂകട  അയചോളുകട  കുടുദ്യംബവദ്യം  ആ  സദ്യംരദ്യംഭദ്യം  സൃഷമക്കുന്ന

കതചോഴെമലവസരങ്ങളമലൂകട  ഒടനവധമ  ചപരുകട  കുടുദ്യംബവദ്യം  സസയദ്യംപരദചോപ്തത

കകകവരമക്കുദ്യം.  പദ്ധതമയചോരദ്യംഭമചഷ 8 മചോസദ്യംകകചോണഷ ലകദദ്യംകണ പദ്ധതമ ഒരു

വരഷദ്യം  പൂരത്തമയചോകുചമ്പചോള്  ഒന്നര  ലകദ്യം  സദ്യംരദ്യംഭങ്ങകളന്ന  വലമയ

റെമസള്ടമചലകക്കത്തുകമന്നചോണഷ  ഞചോന  മനസ്സമലചോക്കുന്നതഷ.   ചകരളദ്യം

നമചകപസസൗഹൃദമലചോകയന്ന  ചസ്പീത്തചപരഷ  മചോറ്റുവചോനുദ്യം  മലയചോളമകളുകട

മനസ്സമല്  ആത്മവമശസചോസദ്യം  വരദ്ധമപമക്കചോനുദ്യം  കഴെമയുന്നതമചനചോകടചോപദ്യം

ചകരളകത്ത കചറുകമട പറുദ്ദേസ്പീസയചോക്കമ മചോറ്റചോനുദ്യം ഇസൗ പദ്ധതമക്കഷ കഴെമഞ. 

മമ  .    സസ്പീക്കര:  കയസഷ,  കയസഷ.  പ്രസദ്യംഗത്തമനുപകരദ്യം ചചചോദദത്തമചലക്കഷ

വരൂ.
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ശസ്പീ  .    കടകദ്യംപളമ  സുചരന്ദ്രന:  സര,  ഞചോന  ചചചോദദത്തമചലക്കഷ

വരുകയചോണഷ.   ഇത്തരത്തമല് മമകച രസ്പീതമയമല് മുചന്നറുന്ന മലയചോളമകളുകട

അഭമമചോന  പദ്ധതമകക്കതമകര  ചകരളത്തമകല  ഒരു  പ്രമുഖ  മചോധദമദ്യം  ഒചന്നചോ

രചണചോ  ഒറ്റകപട  സദ്യംഭവങ്ങകളടുത്തുകചോടമ  പദ്ധതമയചോകക  തചോറെടമക്കുവചോനുദ്യം

നമചകപകരുകട മനസ്സമല് ഭസ്പീതമ നമറെയവചോനുമുള ശമദ്യം നടത്തുകയുണചോയമ.

ഇസൗ കണകക്കലചോദ്യം തയചോറെചോക്കുന്ന ഉചദദചോഗസര മനുഷദരചോകണനദ്യം അവരക്കഷ

മമനമമദ്യം  0.1 ശതമചോനകമങമലുദ്യം  കതറ്റുപറ്റചോകമന്നഷ  കരുതമയചോല്ചപചോലുദ്യം  നൂറെഷ

കതറ്റുകള് ചുരുങ്ങമയതഷ ഉണചോകചോകമന്നമരമകക്ക ഒചന്നചോരചണചോ സദ്യംരദ്യംഭങ്ങളുകട

ചപരമല് ചകരള വമരുദ്ധ പ്രചരണദ്യം ഇസൗ മചോധദമദ്യം സൃഷമചതഷ,  ഇസൗ വചോരത്തകയ

പമന്തുടരന്നഷ  ഒരു  ജമലയമകല  നമചകപസദ്യംഗമദ്യം  നടക്കുന്ന  സലചത്തയഷ

യൂത്തഷചകചോണ്ഗ്രസഷ  പ്രവരത്തകര  മചോരചഷ  നടത്തുകയുദ്യം  സദ്യംഘരഷചോവസ

സൃഷമക്കുകയുദ്യം......

മമ  .   സസ്പീക്കര: പസ്പീസഷ...പസ്പീസഷ...

ശസ്പീ  .   കടകദ്യംപളമ സുചരന്ദ്രന:  സര, പ്രധചോനകപകടചോരു കചോരദമചോണഷ.  

മമ  .   സസ്പീക്കര: പ്രഭചോഷണദ്യം നടത്തചോകത ചപചോയമനമചലക്കഷ വരൂ.



Uncorrected/Not for Publication
06.03.2023

13

ശസ്പീ  .    കടകദ്യംപളമ  സുചരന്ദ്രന:  സര,  ഒരു  മചോധദമദ്യം  സൃഷമച  വദചോജ

പ്രചരണത്തമല്കപടഷ  ഒരു  ജമലയമകല  നമചകപ  സദ്യംഗമദ്യം  നടക്കുന്ന

സലചത്തക്കഷ യൂത്തഷ ചകചോണ്ഗ്രസഷ യുവജനപ്രസചോനദ്യം മചോരചഷ നടത്തമകയന്ന

ഗസൗരവമുള  കചോരദമചോണഷ  ഞചോന  ഉന്നയമക്കുന്നതഷ.   ഇതഷ  ശരമയചോചണചോ?

നമ്മുകട നചോടമല് സദ്യംരദ്യംഭങ്ങള് ആരദ്യംഭമക്കചോന ഗവണ്കമനഷ മുനകകയടുത്തചോല്

അതമകന അനുകൂലമക്കുകയുദ്യം പമന്തുണയകയുദ്യം കചയ്യുന്നതമനുപകരദ്യം അതമകന

തചോറെഷ അടമക്കചോന ഒരു മചോധദമദ്യം പ്രചതദക പ്രതമനമധമകകള അയച്ചു. അതഷ ഈ

നചോടമനഷ അപമചോനകരമചല?

ശസ്പീ  .    പമ  .    രചോജസ്പീവഷ:  സര,  ചനരകത്ത  ഇവമകട  സൂചമപമചതുചപചോകല

ചകരളത്തമല്  സദ്യംരദ്യംഭങ്ങള്  സചോധദമചോകുദ്യം.   നകലചോരു  അനരസ്പീകദ്യം

ചകരളത്തമലുകണകന്നചോരു ആത്മവമശസചോസദ്യം സദ്യംരദ്യംഭക സമൂഹത്തമലുദ്യം കപചോതു

സമൂഹത്തമലുദ്യം  സൃഷമക്കുന്നതമനചോണഷ  സദ്യംരദ്യംഭക  വരഷദ്യം  പദ്ധതമ

ആവമഷ്കരമചതഷ.   ആ പദ്ധതമക്കഷ  എലചോ  വകുപ്പുകളുകടയുദ്യം  ഏചകചോപനമചോണഷ

ഏറ്റവദ്യം പ്രധചോനമചോയമ ചവണതഷ.  തചദ്ദേശസസയദ്യംഭരണ വകുപഷ,  കൃഷമ വകുപഷ,

മതദബനന  വകപഷ,  മൃഗസദ്യംരകണ  വകുപഷ,  വമചനചോദസഞചോര  വകുപഷ,

കതചോഴെമല്  വകുപഷ,  ധനകചോരദ  വകുപഷ  തുടങ്ങമയ  വകുപ്പുകകളലചോദ്യം
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ഏചകചോപമപമച്ചുകകചോണ്ടുകളചോരു  പ്രവരത്തനത്തമനുചവണമ  ബഹുമചോനകപട

മുഖദമനമയുകട  ചനതൃതസത്തമല്  സദ്യംസചോനതല  സമമതമയുണചോയമരുന.

എലചോ  ജമലകളമലുദ്യം   പഞചോയത്തഷ  പ്രസമഡന്റുമചോര  അദ്ധദകരചോയമ  സമമതമ

രൂപസ്പീകരമചമരുന.    മണ്ഡലങ്ങളമല്  എദ്യം.എല്.എ.-മചോര  അദ്ധദകരചോയമ

സമമതമ  രൂപസ്പീകരമചമരുന.   കകമ  രചോഷസ്പീയത്തമനുദ്യം  മുന്നണമ

വദതദചോസത്തമനുമതസ്പീതമചോയമ  എലചോ  എദ്യം.എല്.എ.-മചോരുദ്യം  അതതഷ

മണ്ഡലങ്ങളമകല  റെമവവ്യൂവമലുദ്യം  വമവമധ  പരമപചോടമകളമലുദ്യം  പകങടുത്തമട്ടുണഷ.

ചമല  എദ്യം.എല്.എ.-മചോര  നമള്  ആവമഷ്കരമചതമലുമപ്പുറെചത്തക്കഷ

സദ്യംരദ്യംഭകകരതകന്ന പ്രചതദകദ്യം കണമച്ചുകകചോണഷ വലമയ സദ്യംരദ്യംഭക സദ്യംഗമദ്യം

നടത്തമയമരുന.   പഞചോയത്തഷ  ഭരണസമമതമകള്  നല  രസ്പീതമയമല്

പ്രവരത്തമച്ചു.   ഇചനണുകള്  പഞചോയത്തുകള്ക്കകത്തചോണഷ  പ്രവരത്തമചതഷ.

ഇതമകനകയലചോദ്യം  ഭചോഗമചോയമ  നല ആത്മവമശസചോസദ്യം സദ്യംരദ്യംഭക സമൂഹത്തമല്

സൃഷമക്കചോന കഴെമഞമട്ടുണഷ.  Ease of Doing Business (EoDB)-കന റെചോങഷ

28-ല് നമന്നഷ 15-ചലക്കഷ ഉയരചോന കഴെമഞകവന്നതഷ ഏകറെ അഭമമചോനകരമചോണഷ.

വദവസചോയ  വളരച  17.3-ചലക്കഷ  എത്തമ.   മചോനുഫചോകഷ ചറെമദ്യംഗഷ  കസകറെമകന

ചകചോണ്ടമബവ്യൂഷന  18.9  ശതമചോനത്തമചലകക്കത്തമ.   ചകരളത്തമല്നമന്നഷ
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യു.എ.ഇ.-യമചലക്കുള  ഇനദയുകട  കരചോറെമകന  പുതമയ  സചോധദതകൂടമ

ഉപചയചോഗകപടുത്തമയതമകന  ഭചോഗമചോയമ  കയറ്റുമതമയമല്നമന്നഷ  കഴെമഞ

സചോമ്പത്തമക  വരഷവമചോയമ  തചോരതമദദ്യം  കചയ്യുചമ്പചോള്   ഇസൗ   സചോമ്പത്തമക

വരഷദ്യം  51  ശതമചോനത്തമകന വളരചയുണചോയമ എന്നതഷ ഓചരചോ മലയചോളമക്കുദ്യം

അഭമമചോനകരമചോണഷ.   MSME   ചലചോണുകള്,  ബചോങ്കുകകള  സദ്യംബനമചഷ

ചനചോക്കുകയചോകണങമല് കഴെമഞ സചോമ്പത്തമക വരഷകത്ത അചപകമചഷ ഇസൗ

സചോമ്പത്തമക  വരഷദ്യം  10,000  ചകചോടമ  രൂപ  അധമക  വചോയ്പ  ചകരളത്തമനഷ

നല്കമകയന്നതുദ്യം  അഭമമചോനകരമചോണഷ.   അങ്ങകനകയചോരു  അനരസ്പീകകത്ത

തടസ്സകപടുത്തുന്നതമനചോയമ  ചമല  ഒറ്റകപട  ശമങ്ങളുണചോയമ.   അകതലചോദ്യം

ശരമയചോയ രൂപത്തമല് പുന:പരമചശചോധമച്ചു.   സസചോഭചോവമകമചോയമ എകനങമലുദ്യം

വസ്പീഴ്ചകളുകണങമല്  ആ  വസ്പീഴ്ചകളുദ്യം  ക്രമയചോത്മകമചോയ  വമമരശനങ്ങളുകമലചോദ്യം

സസചോഗതദ്യം  കചചയണതചോണഷ.    ഇസൗ  പദ്ധതമയചോകക  ഒരു  പ്രശ്നമചോകണന്ന

മടമലുള പ്രചചോരണങ്ങള് നമചഷധചോത്മകമചോണഷ.  അതമകനയചോണഷ ശക്തമചോയമ

എതമരത്തതഷ.   എന്നചോല്  ക്രമയചോത്മകമചോയ  എലചോ  വമമരശനങ്ങകളയുദ്യം

സസചോഗതദ്യം കചയ്യുന.  വന്ന വമമരശനങ്ങളുകട fact check ഉദ്യം ഒചോചരചോ പ്രശ്നവദ്യം

മചോധദമങ്ങള് അവതരമപമചതമകന  fact  check  ഉദ്യം ജനറെലചോയമ മചോധദമങ്ങള്
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അവതരമപമച  fact  check  ഉദ്യം പ്രചതദകമചോയമ എടുത്തു.  നല രസ്പീതമയമലുള

മുചന്നറ്റമചോണഷ  ഇസൗ  സദ്യംരദ്യംഭക  വരഷത്തമനഷ  ഉണചോയമട്ടുളതഷ.   ഓചരചോ

മലയചോളമക്കുദ്യം  കകമ  രചോഷസ്പീയത്തമനതസ്പീതമചോയമ   അഭമമചോനചത്തചോടുകൂടമ

പറെയചോവന്നതചോണഷ,   ചകരളത്തമല്  സദ്യംരദ്യംഭങ്ങള്  സചോധദമചോകുദ്യം,  അതമനഷ

ചകരളദ്യം  ഒറ്റകക്കടചോണഷ.   കഴെമഞ രണഷ  നമയമസഭചോ  സചമളനങ്ങള്ക്കുമുമ്പഷ

ഇവമകടവച്ചുതകന്ന എങ്ങകനയചോണഷ എദ്യം.എല്.എ.-മചോരുകട ഇടകപടല് എന്നതു

സദ്യംബനമചഷ  ശമല്പശചോല  നടത്തുകയുണചോയമ.   എലചോവരുദ്യം  ഒറ്റകക്കടചോയമ

നടത്തമയ  പ്രവരത്തനങ്ങള്  ഇവമചടക്കഷ  കൂടുതല്  നമചകപദ്യം

കകചോണ്ടുവരുന്നതമനുദ്യം കതചോഴെമല് സൃഷമക്കുന്നതമനുദ്യം സഹചോയകരമചോണഷ.  അതഷ

ശക്തമകപടുത്തമ  മുചന്നചോട്ടുകകചോണ്ടുവരചോന നചോദ്യം  ഒറ്റകക്കടചോയമ  നമല്ക്കുകയചോണഷ

നചോടമനഷ  ആവശദദ്യം.   ജനങ്ങളുദ്യം  സദ്യംരദ്യംഭക  സമൂഹവദ്യം  അതചോണഷ

ആഗ്രഹമക്കുന്നതഷ.

ശസ്പീ  .    എദ്യം  .    രചോജചഗചോപചോലന: സര,  സദ്യംരദ്യംഭക  വരഷത്തമല്

നമലവമല്വന്ന  സചോപനങ്ങള്  നമലനമനചപചോകചോനുള  സരക്കചോര

പദ്ധതമകളുദ്യം  വസ്പീടുകളമല്  നടത്തമവരുന്ന  സൂക്ഷ്മസദ്യംരദ്യംഭങ്ങള്ക്കുള

കകവദദ്യുതമചചോരജഷ  നമരക്കമകന  സദ്യംബനമച്ചുള  ചരചകളുദ്യം
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വദവസചോയസമൂഹത്തമല്  ഉയരനവരുനണഷ.   ഒരു  സദ്യംരദ്യംഭകന

സദ്യംരദ്യംഭവമചോയമ  ബനകപടഷ  നല്കുന്ന  പരചോതമ  30  ദമവസത്തമനകദ്യം

തസ്പീരപ്പുകല്പമക്കുന്ന  ഒരു  സദ്യംവമധചോനദ്യം  ചകരളത്തമലുളതുചപചോകല

രചോജദകത്തവമകടയുമമലചോതമരുന്നമടചോണഷ  പ്രതമപകദ്യം   ഇവമകട

വമമരശമക്കുന്നതഷ.  ക്രസ്പീയചോത്മകമചോയമ പ്രതമപകത്തമനഷ വമമരശമക്കചോദ്യം. പചക

ചമകമത ചരചോഗദ്യം  മചോറെചോനുളതചോയമരമക്കണദ്യം;  കകചോലചോനുളതചോകചോന പചോടമല.

പരചോതമയുകട  വമചചോരണചവളയമല്  പരചോതമ  ചകള്ക്കുന്ന  സദ്യംസചോന

സമമതമകള്ക്കഷ  ചകചോടതമക്കുതുലദമചോയ  അധമകചോരദ്യം  നല്കമവന്ന  ഉത്തരവഷ

നമലവമല്  വന്നതമനുചശഷദ്യം  ഉണചോയമട്ടുള  ഗുണപരമചോയമട്ടുള  മചോറ്റങ്ങള്

വമശദസ്പീകരമക്കചോചമചോ; മചോറെമയ കചോലഘടത്തമനനുസരമചഷ അനുചയചോജദമചോയവമധദ്യം

ചകരളത്തമല്  ഒരു  വദവസചോയനയദ്യം  രൂപസ്പീകരമക്കചോന  സദ്യംസചോന  സരക്കചോര

ഉചദ്ദേശമക്കുനചണചോ? 

ശസ്പീ  .    പമ  .    രചോജസ്പീവഷ:  സര,  ഇതമനഷ  രണഷ  ഭചോഗങ്ങളചോണുളതഷ.  പരചോതമ

പരമഹചോര  സദ്യംവമധചോനദ്യം  സദ്യംബനമചഷ  ഇസൗ  സഭ  ഏകകണ്ഠമചോയമ  നമയമദ്യം

പചോസചോക്കമയമരുന.  വദവസചോയവമചോയമ ബനകപട വമവമധ കകലസനസുകള്

നല്കചോന  ഇന്നഷ  ചകരളത്തമല്  17  ഡമപചോരടഷകമന്റുകള്ക്കചോണഷ
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അധമകചോരമുളതഷ.  അധമകചോരമമലചോത്ത ഒരു വകുചപയുള,  അതഷ  വദവസചോയ

വകുപചോണഷ. ബചോക്കമ കകലസനസുകകളലചോദ്യം നല്കുന്നതഷ മറ്റഷ 17 വകുപ്പുകളചോണഷ.

ഇസൗ  വകുപ്പുകളുദ്യം  വദവസചോയ  വകുപ്പുദ്യം  ചചരന്നമട്ടുള  ഒരു  സമമതമയചോണഷ

സദ്യംസചോനതലത്തമല്  സചോറ്റവ്യൂടറെമ ഗ്രസ്പീവനസഷ റെമഡ്രസ്സല് കമക്കചോനമസദ്യം എന്ന

തരത്തമല്  രൂപസ്പീകരമചമട്ടുളതഷ.  ജമലചോതലത്തമല്  ജമലചോ  കളകരമചോര

അദ്ധദകനചോയമ  വമവമധ  വകുപ്പുകളുകട  ജമലകളമകല  ചനതൃതസദ്യം  നല്കുന്ന

ആളുകള്കൂടമ അദ്യംഗങ്ങളചോകയചോരു കമമറ്റമ രൂപസ്പീകരമചമട്ടുണഷ. കഴെമഞദമവസദ്യം

അതമകനചോരു  പ്രചതദക  ചസചോഫഷ കവയര  അടമസചോനകപടുത്തമയുള

ഓണ്കകലന  സദ്യംവമധചോനദ്യം  രൂപസ്പീകരമച്ചു.  സദ്യംരദ്യംഭകരക്കഷ  വദവസചോയദ്യം

ആരദ്യംഭമക്കുന്നചതചോ  നടത്തമകക്കചോണ്ടുചപചോകുന്നചതചോ  ആയമ  ബനകപട  ഏതഷ

ചസവനദ്യം സദ്യംബനമച്ചുള പരചോതമകളുദ്യം ഓണ്കകലനചോയമ സമരപമക്കചോദ്യം. 30

ദമവസത്തമനുളമല്  കമമറ്റമ  തസ്പീരപ്പുകല്പമക്കണദ്യം.   അതഷ  തസ്പീരപ്പുകല്പമക്കചോന

ജമലചോതല  കമമറ്റമ  കകവകമയചോല്  ഓചടചോമചോറ്റമക്കചോയമ  ഓണ്കകലനമല്  ഇസൗ

ചസചോഫഷ കവയര വഴെമ അതഷ സദ്യംസചോനതല കമമറ്റമയമചലയഷ കകകമചോറെകപടുദ്യം.

എടുക്കുന്ന തസ്പീരുമചോനദ്യം എലചോ വകുപഷ ഉചദദചോഗസനചോരുദ്യം  15  ദമവസത്തമനകദ്യം

നടപമലചോക്കണദ്യം.  ഒരു ദമവസദ്യം കകവകമക്കഴെമഞചോല് ഉചദദചോഗസരമല്നമനദ്യം
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കകഫന  ഇസൗടചോക്കചോനുദ്യം  ഇസൗ  സദ്യംവമധചോനത്തമല്  ക്രമസ്പീകരമചമട്ടുണഷ.

ഉചദദചോഗസരമല്നമനദ്യം  വസ്പീഴ്ചയഷ  പതമനചോയമരദ്യം  രൂപവകര  കകഫന

ഇസൗടചോക്കചോനുള സദ്യംവമധചോനമചോണഷ  ചകരളത്തമലുളതഷ. ഇനദയമകലചോരമടത്തുദ്യം

ഇസൗ  രൂപത്തമലുള  സദ്യംവമധചോനദ്യം  ഇകലനളതഷ  നമുക്കഷ  സദ്യംരദ്യംഭക

ആത്മവമശസചോസദ്യം പകരുന്ന ഏറ്റവദ്യം പ്രധചോനകപട ഒരു ഘടകമചോണഷ. 

ശസ്പീ  .    പമ  .    പമ  .    ചമത്തരഞ്ജന:  സര,  ചകരളത്തമകന  അഭമമചോനമചോയ

പരമ്പരചോഗത  വദവസചോയമചോണഷ  കയര  വദവസചോയദ്യം.  സമസ്പീപകചോലത്തഷ  അതഷ

ചനരമടുന്ന പ്രതമസനമക്കഷ പരമഹചോരമുണചോക്കചോന ബഹുമചോനകപട വദവസചോയ

വകുപ്പുമനമ  നടത്തമകക്കചോണമരമക്കുന്ന  പരമശമവദ്യം  ഇസൗ  ഗവണ്കമനഷ

നടത്തമകക്കചോണമരമക്കുന്ന പരമശമവദ്യം അചങ്ങയറ്റദ്യം പ്രശദ്യംസനസ്പീയമചോണഷ.  ഇസൗ

ചമഖലയഷ ഉണരവദ്യം പുത്തന വമപണമയുദ്യം കകണത്തുകകയന്ന ലകദചത്തചോകട

ഏകതലചോദ്യം  പദ്ധതമകളചോണഷ  ഇചപചോള്  ആവമഷ്കരമക്കുന്നതഷ;  കയര

ഉല്പന്നങ്ങള്ക്കഷ  പുതമയ  ഉപചയചോഗസചോധദത  കകണത്തചോനചോയമ

ഗചവഷണങ്ങളുദ്യം  പഠനങ്ങളുദ്യം  ചപ്രചോതചോഹമപമക്കുന്നതമനുചവണമയുള

നടപടമകകള സദ്യംബനമചഷ ആചലചോചമചമട്ടുചണചോ?
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ശസ്പീ  .    പമ  .    രചോജസ്പീവഷ:  സര,  ഇതഷ  കപചോതുചചചോദദത്തമല്നമനദ്യം  ചവറെമട്ടുള

ചചചോദദമചോകണങമലുദ്യം  ഗസൗരവമചോയ  പ്രശ്നകമന്ന  നമലയമല്  മറുപടമ  പറെയചോദ്യം.

കയരചമഖല  ഒരു  പ്രതമസനമകയ  ചനരമടുനണഷ.  ആ  പ്രതമസനമയുകട

അടമസചോനകചോരദങ്ങള്  പരമചശചോധമക്കചോനചോയമ  ഒരു  വമദഗ്ദ്ധസമമതമകയ

നമചയചോഗമചമട്ടുണഷ.  നമ്മുകട  ഉല്പചോദനകചലവഷ  കൂടുതലുദ്യം  അതമനനുസരമചഷ

വമപണമയമകലന്നന്നുമുള  പ്രശ്നദ്യം  നമലനമല്ക്കുനണഷ.  കയര  ചകചോരപചറെഷന

ഓചരചോ  വരഷവദ്യം  പുതമയ  ചഗചോഡസൗണുകള്  വചോങ്ങമ  സദ്യംഭരണദ്യം

നടത്തമകക്കചോണമരമക്കുകയുദ്യം  കയര  കഫഡഷ  17  ചഗചോഡസൗണുകള്

സദ്യംഭരണത്തമനചോയമ വചോടകയ്കക്കടുത്തമട്ടുളതുമചോണഷ. ഓചരചോ വരഷവദ്യം ഓചരചോ

പുതമയ  ചഗചോഡസൗകണടുത്തഷ  സദ്യംഭരമക്കുക  എന്ന  രസ്പീതമയചോണഷ  കപചോതുകവ

സസസ്പീകരമച്ചുവരുന്നതഷ.  അതമകന വമല്പനയുകട  കചോരദത്തമല് വലമയ പരമമമതമ

നമലനമല്ക്കുനണഷ. നമ്മുകട വമലയുദ്യം മറ്റഷ സദ്യംസചോനങ്ങളുകട വമലയുദ്യം തമമല്

വലമയ  വദതദചോസമുകണന്നഷ  മചോത്രമല  നമുക്കഷ  നല്കുന്ന  സദ്യംഘങ്ങള്തകന്ന

പുറെത്തഷ  ഇതമകനക്കചോളുദ്യം  കുറെഞവമലയഷ  വമല്ക്കുനണഷ.    കയര  ഭൂവസദ്യം

ഏകചദശദ്യം 60 രൂപയഷ സദ്യംഘങ്ങളമല്നമനദ്യം വചോങ്ങമ 70 രൂപയചോണഷ നമ്മുകട

സചോപനങ്ങള്  വമല്ക്കുന്നതഷ.   എന്നചോല്  ഇചത  സദ്യംഘങ്ങള്  53  രൂപയഷ
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ചകരളത്തമല്തകന്ന  വമല്ക്കുന്നതുചപചോകലയുള  അടമസചോനപരമചോയ

കുചറെചയകറെ  പ്രശ്നങ്ങള്  ചനരമചടണതുണഷ.  നല  രസ്പീതമയമലുള  ഒരു  മചോറ്റദ്യം

കയരചമഖലയമല്  സൃഷമക്കുന്നതമനഷ  ഇസൗ  കമമറ്റമയുകട  പഠനദ്യം

സഹചോയകരമചോയമരമക്കുദ്യം.  അതമനുമുചന്നചോടമയചോയമ  വമപണമയമല്

കകടമക്കമടക്കുന്ന  ഉല്പന്നങ്ങള്  വമറ്റഴെമക്കുന്നതഷ  സദ്യംബനമച  ശമപചോരശ

നല്കചോന  ഒരു  കമമറ്റമകയ  നമചയചോഗമചമരുന.    വലമയ  ഇളചവചോടുകൂടമ

അത്തരദ്യം  ഉല്പന്നങ്ങളുദ്യം  കയറുദ്യം  വമല്ക്കുന്നതമനുള  കയര  കഫഡുദ്യം  കയര

ചകചോരപചറെഷനുമടങ്ങുന്ന സമമതമയുകട ശമപചോരശ ഗവണ്കമനമകന മുമ്പമലുണഷ.

അതഷ  പരമഗണമച്ചുകകചോണഷ  ആവശദമചോയ  തസ്പീരുമചോനകമടുക്കുന്നതമനഷ  ആ

കമമറ്റമ  ശമപചോരശ  നല്കമയമട്ടുണഷ.  അചതചോകടചോപദ്യം  ബനകപട

കയറ്റുമതമക്കചോര  മറ്റചോളുകള്  എന്നമവകര  വമളമച്ചുചചരത്തഷ  പരമചോവധമ

സദ്യംഭരമക്കുന്നതമനചോവശദമചോയ  തസ്പീരുമചോനകമടുക്കുന്നതചോണഷ.

പഞചോയത്തുകളുമചോയമ  ബനകപടഷ  കയര  ഭൂവസത്തമകന

വമപണത്തമനചോവശദമചോയ  സസൗകരദകമചോരുക്കമയമട്ടുണഷ.  വടക്കുകമഴെക്കന

സദ്യംസചോനങ്ങള്,  പ്രതമചരചോധ  വകുപഷ,  കറെയമല്ചവ  ഇവകയചോകക്കയുമചോയമ

ബനകപടഷ  കയര  ഭൂവസത്തമകനയുദ്യം  കയര  ഉല്പന്നങ്ങളുകട  ഓണ്കകലന
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വമപണനത്തമനുള  സചോധദതയുദ്യം  പരമചശചോധമക്കുനണഷ.  വമദഗ്ദ്ധസമമതമയുകട

റെമചപചോരടഷ  കമടമക്കഴെമഞചോല്  എലചോവരുമചോയമ  ചരചകചയ്തഷ  ആവശദമചോയ

പരമഷ്കചോരങ്ങള് നടപമലചോക്കുദ്യം. 

ശസ്പീ  .    എന  .    ഷദ്യംസുദ്ദേസ്പീന:  സര,  പുതമയ  വദവസചോയ  സദ്യംരദ്യംഭക

വരഷകത്തക്കുറെമചചോണഷ  ചരചകചയ്യുന്നതഷ.  പുതമയ  വദവസചോയങ്ങള്  തുടങ്ങമ

എന്നതമകന ചപരമല് ഗവണ്കമനഷ പരചോമരശമച ഒരു ലകദ്യം പ്രവൃത്തമകളമല്

ഉള്കപട ചമല സദ്യംഗതമകള് വളകര പരമഹചോസദമചോയ രസ്പീതമയമചലയചപചോയമ.

ഇവമകട  വദവസചോയ  വമകസനമുണചോചകണ  എചന്നചോ  നമങ്ങള്

ഭരമക്കുന്നതുകകചോണഷ  ഇകതലചോദ്യം  ചമചോശമചോകണകമചന്നചോ  ഉള  ഒരു  കചോഴ്ചപചോടുദ്യം

ഞങ്ങള്ക്കമല.  പചക,  ഞചോന ഒന പറെയചോദ്യം.  മലപ്പുറെത്തഷ  Thorappa Clinic

എന  പറെഞമടഷ  ബചോപ്പു  ചഹചോമമചയചോ  കകയര  നടത്തുന്ന  ഒരു

ചഡചോകറുണചോയമരുന.    എലചോവരുദ്യം  അവമകടചപചോയമ  എകനങമലുദ്യം  മരുന്നഷ

വചോങ്ങമവരുദ്യം.  അചദ്ദേഹദ്യം  മരണകപടമടഷ  7  വരഷചത്തചോളമചോയമ.  ഇചപചോള്

അചദ്ദേഹത്തമകന  മകന  അവമകട  ചഹചോമമചയചോ  ചഡചോകറെചോയമ  തുടരുകയചോണഷ.

നമങ്ങള് തുടങ്ങമകയനപറെയുന്ന ഒരു ലകദ്യം പുതമയ സദ്യംരദ്യംഭങ്ങളമല് ആദദദ്യം

കചോണമക്കുന്നതഷ   മലപ്പുറെകത്ത  Thorappa Clinic-ആണഷ.  അതുചപചോകല ചമല
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തട്ടുകടകള്,  ചഹചോടലുകള്  തുടങ്ങമ  എനമനമങ്ങകന  പരമഹചോസദമചോക്കമ,

ഇതമകന ഉത്തരവചോദമകള്കക്കതമകര നടപടമ സസസ്പീകരമക്കുചമചോ? 

ശസ്പീ  .    പമ  .    രചോജസ്പീവഷ:  സര,  അങ്ങുള്കപകടയുള  എദ്യം.എല്.എ.-മചോര

എലചോയമടത്തുദ്യം  ചമല്ചനചോടദ്യം  വഹമചമട്ടുളതചോണഷ.   ബഹുമചോനകപട  അദ്യംഗദ്യം

സൂചമപമച  കചോരദത്തമല്  സസചോഭചോവമകമചോയുദ്യം  ചമല  കുറെവകള്  ഞങ്ങളുദ്യം

പ്രതസ്പീകമക്കുനണഷ.  ഇചപചോള്  1751  ഇചനണനസഷ  പ്രവരത്തമക്കുന.  അങ്ങഷ

പറെഞമട്ടുളതഷ ചനചോക്കുചമ്പചോള് അതഷ മുഹമദഷ യൂനസഷ ആണഷ.  ആ മുഹമദഷ

യൂനസമകന  ചഹചോമമചയചോ  കമനമകഷ  ചനരകത്ത  പ്രവരത്തമചമരുന്നതചോകചോകമന്നഷ

അങ്ങഷ  പറെഞതമകന  ഞചോന തരക്കമക്കുന്നമല.   അചദ്ദേഹദ്യം  കകലസനസമനഷ

അചപകമചമരമക്കുന്ന  തസ്പീയതമ   08-06-2022  ആണഷ.  അചദ്ദേഹത്തമകന

കകലസനസമകന  അചപകയചോണമതഷ.   അചദ്ദേഹത്തമനഷ  കകചോടുത്തമരമക്കുന്ന

കകലസനസഷ  ഇതചോണഷ.  അചദ്ദേഹത്തമനഷ  കകലസനസഷ  കകചോടുത്തമരമക്കുന്നതഷ

07-11-2022-ലചോതമനചോല്  സസചോഭചോവമകമചോയുദ്യം  ഗവണ്കമനമകന  കണക്കമല്

ഇതഷ  പുതമയ  സചോപനമചോയചോണഷ  വരുന്നതഷ.  നമലവമല്  കകലസനസമലചോകത

പ്രവരത്തമച്ചുകകചോണമരമക്കുന്ന ഏകതചോരു സചോപനവദ്യം   രജമസര കചയ്യുചമ്പചോള്

പുതമയ  സചോപനമചോയമ  വരുന്നതഷ  സസചോഭചോവമകമചോണഷ.   ഒരു  ഗവണ്കമനഷ
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സചോപനത്തമല്  ഒരചോള്  ചജചോലമകചയ്തുകകചോണമരമക്കുന,  എന്നചോല്  അതഷ

രജമസറെമകലചോനമമല.  കുറെച്ചുനചോള്  കഴെമഞഷ  ആ  വദക്തമക്കഷ  അവമകട

അചപചോയ്കമനഷ  ഒചോരഡര  നല്കുകയുദ്യം  പമ.എഫഷ .-ഉദ്യം  ഇ.എസഷ.കഎ.-യുദ്യം

ലഭമക്കുചമ്പചോഴെചോണഷ ഗവണ്കമനമകന കണക്കമല് വരുന്നതഷ.   അങ്ങഷ പറെഞ

പ്രശ്നവമചോയമ ബനകപടഷ നമചഷധചോത്മക വമമരശനദ്യം വന്നചപചോള്  അതമകന

ശക്തമചോയമ  പ്രതമചരചോധമക്കുന്നതമചനചോകടചോപദ്യം  പറെഞകചോരദങ്ങളമല്

എകനങമലുദ്യം  വസ്തുതകളുചണചോകയന്നഷ  പ്രചതദകദ്യം  പരമചശചോധമക്കുകയുണചോയമ.

ഇവമകടയുന്നയമച  ഓചരചോ  ചകസ്സമകനയുദ്യം  ഫചോകഷ  കചക്കമകനക്കുറെമചഷ  ഞചോന

പറെഞ.  ഇവമകട ഉന്നയമചതമല്    ഏതചോണഷ വസ്തുത എന്ന  facts  check

ഞങ്ങള് നടത്തമയമട്ടുണഷ.  ഇങ്ങകന  ഒരു  വമഷയദ്യം  വന്ന സചോഹചരദത്തമല്,

ഇചനണ്സമകന  സനരശനത്തമല്  പറെഞമട്ടുണഷ  ചനരകത്ത

പ്രവരത്തമച്ചുകകചോണമരുന്ന  സചോപനങ്ങളമല്  കകലസനസുളവയുചണചോ

എന്നകചോരദദ്യം  പ്രചതദകമചഷ  ഒനകൂടമ  ഇതമകന  ഭചോഗമചോകയടുക്കചോന

തസ്പീരുമചോനമചമട്ടുണഷ.  എനചോയചോലുദ്യം അങ്ങയുകട മണ്ഡലത്തമലുള്കപകട നമ്മുകട

നചോടമല്   നല  ആത്മവമശസചോസദ്യം  വന്നമട്ടുളതമനചോല്  എലചോ  എദ്യം.എല്.എ.-

മചോരുദ്യം  ആ  പ്രവരത്തനങ്ങള്ക്കഷ  ചനതൃതസദ്യം  നല്കമയമട്ടുണഷ.  ഓചരചോ
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എദ്യം.എല്.എ.-മചോരുദ്യം  അവരവരുകട  മണ്ഡലങ്ങളമല്  നടത്തമയ

പ്രവരത്തനങ്ങളുകട  പൂരണ്ണവമവരങ്ങളുണഷ.  അതുമചോയമ  ബനകപടഷ  ഓചരചോ

എദ്യം.എല്.എ.-മചോരുദ്യം  പഞചോയത്തഷ  കമമ്പരമചോരുദ്യം  പകങടുത്തഷ  ഉത്ഘചോടനദ്യം

കചയ്ത  സചോപനങ്ങളുകട  എലചോ  കണക്കുകളുദ്യം   സരക്കചോരമല്  ലഭദമചോണഷ.

ഒറ്റകപട  ചമല  സദ്യംഭവങ്ങളമല്,  കപചോതുചവ എകനങമലുദ്യം  കുറെവകളുകണങമല്

അതഷ  ചൂണമക്കചോണമക്കുന്ന  ക്രമയചോത്മകമചോയ  എലചോ  വമമരശനങ്ങകളയുദ്യം

ഗവണ്കമനഷ സസചോഗതദ്യം കചയ്യുന.

പ്രതമപകചനതചോവഷ  (ശസ്പീ  .    വമ  .    ഡമ  .    സതസ്പീശന):  സര,  സദ്യംരദ്യംഭക

വരഷവമചോയമ  ബനകപടഷ  ഇങ്ങകനകയചോരു  ആചകപമുന്നയമചതഷ  ഞചോന

തകന്നയചോണഷ.  സദ്യംരദ്യംഭവമചോയമ  ബനകപടഷ  എലചോ  എദ്യം.എല്.എ.  -മചോരുദ്യം

അവരവരുകട നമചയചോജക മണ്ഡലത്തമല് ചപചോയമ. ഞചോനുദ്യം എകന നമചയചോജക

മണ്ഡലത്തമല്  ചപചോയമ.  ഒരു  വരഷദ്യം  സദ്യംസചോനകത്തലചോയമടത്തുമചോയമ  ഒരു

ലകത്തമലധമകദ്യം  സദ്യംരദ്യംഭകങ്ങള്  ആരദ്യംഭമക്കുകയുദ്യം  രണ്ടുലകത്തമലധമകദ്യം

ആളുകള്ക്കഷ  കതചോഴെമല്കകചോടുക്കുകയുദ്യം  കചയ്തു.  എകന  നമചയചോജക

മണ്ഡലത്തമല് അറുന്നൂറെമലധമകദ്യം സദ്യംരദ്യംഭങ്ങള് ആരദ്യംഭമച്ചുകവന്നതഷ  എനമക്കഷ

അവമശസസനസ്പീയമചോയമചത്തചോന്നമ.  ഞചോനതമചനല്  അചനസഷണദ്യം  നടത്തുകയുദ്യം
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മറ്റുപല  സലങ്ങളമല്  അചനസഷണദ്യം  നടത്തുകയുദ്യം  കചയ്തചപചോള്  എനമക്കഷ

ചബചോധദകപട  കചോരദദ്യം,  വദവസചോയവകുപഷ  എലചോ  ചലചോക്കല്  ചബചോഡമകളമലുദ്യം

ഇചനണലുകകള നമയമമചമട്ടുണഷ. ആ ഇചനണലുകള് ചലചോക്കല് ചബചോഡമയമല്

ചപചോയമ  ആ  ഒരു  വരഷദ്യം  രജമചസ്ട്രേഷന  നടത്തമയമരമക്കുന്ന  എലചോ

സചോപനത്തമകനയുദ്യം  ചപകരഴുതമകയടുക്കുകയുദ്യം  ബചോങ്കുകളമല്  ചപചോയമ

ബചോങ്കുകള്  വചോയ്പ  കകചോടുത്തമരമക്കുന്ന  എലചോ  സചോപനങ്ങളുകടയുദ്യം

ചപകരഴുതമകയടുക്കുകയുദ്യം കചയ്തു.  അതമനുചശഷദ്യം ഇകതലചോദ്യം  സമചോഹരമചചോണഷ

ഇസൗ സദ്യംരദ്യംഭക പരമപചോടമയുകട ഭചോഗമചോയമ കഴെമഞ ഒരുവരഷത്തമനകദ്യം എത്ര

സദ്യംരദ്യംഭങ്ങള് തുടങ്ങമയമരമക്കുനകവന്ന നമ്പര കകചോടുത്തമരമക്കുന്നതഷ. നചോടമകല

ആളുകള്  എകനലചോദ്യം  പരമപചോടമകള്  തുടങ്ങുന.  ആ  വമവരദ്യം   സരക്കചോര

അറെമയചണചോ.   പ്രചതദകമചഷ  പചോനഡമമകഷ  സമറ്റുചവഷന  കഴെമഞഷ

വമചദശത്തുനമനദ്യം  തമരമച്ചുവന്ന  ധചോരചോളദ്യം  ആളുകള്  ബചോങമല്  നമനദ്യം

ചലചോകണടുത്തുദ്യം  ചലചോകണടുക്കചോകതയുദ്യം  സദ്യംരദ്യംഭങ്ങള്  തുടങ്ങമ.  അകതലചോദ്യം

എലചോക്കചോലത്തുദ്യം  ഉണചോയമട്ടുളതചോണഷ.  സരക്കചോര  തുടങ്ങമയ  പരമപചോടമയുകട

ഭചോഗമചോയമടചോകണനള പ്രചരണകത്തയചോണഷ ഞങ്ങള് ചചചോദദദ്യം കചയ്തമട്ടുളതഷ.

അലചോകത ഇസൗ പരമപചോടമകയ അല.  ആ പരമപചോടമകയ ഞങ്ങള് പമന്തുണച്ചു;
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ഞങ്ങള് എലചോവചരചോടുദ്യം സഹകരമക്കചോന നമരചദ്ദേശമച്ചു.  കൂടുതല് എത്രചവണദ്യം,

അതമകനകനലചോമചോണഷ  ആവശദദ്യം  എന്നതമകനലചോദ്യം  ഞങ്ങളുകട

പ്രതമപകത്തുള എലചോ ജനപ്രതമനമധമകളുദ്യം പൂരണ്ണമചോയുദ്യം സഹകരമക്കുകയുദ്യം

ഞചോനുള്കപകടയുളയചോളുകള് ആ പരമപചോടമയമല് ചപചോകുകയുദ്യം കചയ്തു. പചക

കതറ്റചോയ  ഒരു  അവകചോശവചോദദ്യം  പറെഞകകചോണഷ   അതമചനല്  വദചോപക

പ്രചരണദ്യം  നടത്തുന്നതമകനയചോണഷ  ഞങ്ങള്  ചചചോദദദ്യം  കചയ്തതഷ;  അതഷ

ശരമയചല?

ശസ്പീ  .    പമ  .    രചോജസ്പീവഷ:  സര,  അങ്ങചയചോടഷ എനമക്കഷ പ്രചതദകദ്യം നനമയുണഷ.

കചോരണദ്യം  ഇത്തരദ്യം  സദ്യംരദ്യംഭങ്ങള്  ബചോങ്കുകളുകട  വചോയ്പ  എടുത്തുദ്യം

ഗവണ്കമന്റുമചോയമ ഒരു ബനമമലചോകതയുദ്യം കഴെമഞ ഒരുവരഷദ്യം ചകരളത്തമല്

സചോപമച്ചുകവന്നഷ  അങ്ങുപറെഞതമകന  ഞചോന  നനമപൂരവദ്യം  സസസ്പീകരമക്കുന.

ഗവണ്കമനഷ  സദ്യംരദ്യംഭദ്യം  തുടങ്ങുകകയന്നതഷ  സദ്യംരദ്യംഭക  വരഷത്തമകന

ഭചോഗചമയല.  സദ്യംരദ്യംഭകരക്കഷ  ഒരചോത്മവമശസചോസദ്യം  പകരുകകയന്നതചോണഷ

കപചോതുകവ  കണകചോരദദ്യം.  പ്രവചോസമകളചോയമ  വരുന്ന  ആളുകള്ക്കഷ  സദ്യംരദ്യംഭദ്യം

തുടങ്ങചോന  കഴെമയുന്നമല,  അവകരചപചോലുള  ആളുകകള  നമങ്ങള്

പമന്തുണയണകമന്നഷ അങ്ങഷ ഇസൗ സഭയമല് ഉന്നയമചതചോയചോണഷ എകന ഓരമ.
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ഇചപചോള്  അങ്ങുതകന്ന  പറെഞ,  പ്രവചോസമകളചോയമ  വരുന്ന  ആളുകള്

ചകരളത്തമല്  സദ്യംരദ്യംഭദ്യം  ആരദ്യംഭമചമരമക്കുനകവന്നഷ.  അതഷ  നമ്മുകട

കണക്കുകളചോണചലചോ?  അചങ്ങയദ്യം  എനമക്കുദ്യം  അഭമപ്രചോയങ്ങളുണചോകുദ്യം,   ആ

അഭമപ്രചോയങ്ങള്  ശരമയചോചണചോ  എന്നഷ  ചനചോക്കുന്നതഷ  വസ്തുതകകള

അടമസചോനകപടുത്തമയചോണഷ.  ഒചരചോരുത്തരക്കുദ്യം  ഓചരചോ  അഭമപ്രചോയമുണചോകുദ്യം.

നമള് ഇരമക്കുന്ന സചോനത്തമനനുസരമചഷ അഭമപ്രചോയങ്ങളുകട ശക്തമ കൂടുകയുദ്യം

കുറെയുകയുദ്യം  കചയ്യുദ്യം.  ചകരളത്തമകന  വദവസചോയ  വളരചചോ  നമരക്കഷ  17.3

ശതമചോനമചോയമ  മചോറെമകയന്നകചോരദദ്യം  അങ്ങഷ  അദ്യംഗസ്പീകരമക്കുനണചലചോ?

അചതചോകടചോപദ്യം  ഉല്പചോദന  ചമഖലയുകട  സദ്യംഭചോവന  18.9  ശതമചോനമചോയമ

എന്നതുദ്യം  അങ്ങഷ  അദ്യംഗസ്പീകരമക്കുനണചലചോ?  ഞങ്ങള്  ഒരവകചോശവദ്യം

എടുക്കുന്നമല.  സരക്കചോര  ആരദ്യംഭമച  സചോപനങ്ങളചോകണന്ന

ഒരവകചോശവചോദവമമല.  ചകരളത്തമല് സരക്കചോരചപചോലുദ്യം അറെമയചോകത സദ്യംരദ്യംഭദ്യം

തുടങ്ങചോന  ഒരു  സചോഹചരദമുണചോയമകയനകണങമല്  ഓചരചോ  മലയചോളമക്കുദ്യം

അഭമമചോനമക്കചോദ്യം.  നമുകക്കലചോവരക്കുദ്യം ആത്മവമശസചോസചത്തചോടുകൂടമ  നചോടമചനചോടഷ

പറെയചോദ്യം, ഇവമകട വന്നഷ  സദ്യംരദ്യംഭദ്യം ആരദ്യംഭമക്കചോദ്യം, അതമനഷ നമുക്കഷ ഒറ്റകക്കടചോയമ

നമല്ക്കചോദ്യം.  അങ്ങുദ്യം ബഹുമചോനകപട പ്രതമപകചോദ്യംഗങ്ങളുദ്യം എലചോ പമന്തുണയുദ്യം
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നല്കമ.  ഞചോന  ചനരമടഷ  അങ്ങകയ  സദ്യംരദ്യംഭക  സദ്യംഗമത്തമചലയഷ

കണമചതചോണഷ.  അവമകട  പതമനചോയമരദ്യം  സദ്യംരദ്യംഭകര,  അത്രയുമചോണഷ

തസ്പീരുമചോനമചമരുന്നതഷ,  അവര  വന്നമരുന.  അവകര  കചോണചോനുദ്യം  ചനരമടഷ

സദ്യംവദമക്കചോനുദ്യം നമള് ഒന്നമചചോണഷ എകന്നചോരു ആത്മവമശസചോസദ്യം പകരചോനുദ്യം

വരചോകമന്നഷ  അങ്ങഷ  പറെഞതചോണഷ.   പകക,  എനചോകണന്നറെമയമല

അവസചോനനമമമഷദ്യം  അങ്ങഷ  മചോറെമ.  മറ്റഷ  എദ്യം.എല്.എ.-മചോരക്കുദ്യം  വരണകമന്നഷ

തചോല്പരദമുണചോയമരുന.  പകക,  കപചോതുതസ്പീരുമചോനമമതചോണഷ.  അവകരലചോവരുദ്യം

ഇതമകന  ഭചോഗമചോയമ  നമന്നതചോണഷ.  അതുകകചോണഷ  അവകരകയലചോദ്യം  ഞചോന

പ്രചതദകദ്യം  അഭമനനമക്കുന.  ഇത്തരദ്യം  കചോരദങ്ങളമല്  നമള്

ഒന്നമച്ചുനമല്ക്കുകയചോണഷ ചവണതഷ. 

ശസ്പീ  .    പമ  .    വമ  .    അൻവർ:  സര,  ചകരളത്തമകല വദവസചോയ ചമഖലയമല്

കഴെമഞ  അഞചോറുവരഷങ്ങളചോയുണചോയ  കുതമപമകനക്കുറെമചഷ  ഇവമകട

സൂചമപമക്കുകയുണചോയമ.  ഇവമകട  നടന്ന  കചോരദങ്ങള്  നടന്നമടമലചോകയന്നഷ

വരുത്തമത്തസ്പീരക്കചോനചോയമ  വദചോപകമചോയ  ശമങ്ങള്  നടക്കുന.  യു.ഡമ.എഫഷ.-

കന ഭരണകചോലത്തഷ കകചോടമചഘചോഷമക്കകപട  ചഗചോബല് ഇനകവചസഴഷ മസ്പീറ്റഷ-ല്

(GIM)  പതമനചോയമരദ്യം  ചകചോടമ  രൂപയചോണഷ  അന്നഷ  ലകദദ്യംവചമരുന്നതഷ.
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എന്നചോല്  നൂറുചകചോടമ  രൂപചപചോലുദ്യം  അന്നഷ  സദ്യംഭരമക്കചോന  സചോധമചമല.  ഒരു

വരഷദ്യം ഒരു ലകദ്യം സദ്യംരദ്യംഭകദ്യം എന്ന കചോരദദ്യം ഇസൗകയചോരു അവസയമകലത്തമ

നമല്ക്കുചമ്പചോള്  ജനങ്ങള്  ഇതുകചോണുനണഷ.  സദ്യംരദ്യംഭകത്തമകന  ഭചോഗമചോയമ

കചറുകമട സദ്യംരദ്യംഭങ്ങള് ആരദ്യംഭമക്കചോന  5  എചഷ.പമ.  കവദദ്യുതമ ചലചോഡഷ വകര

സസനദ്യം  വസ്പീടുകളമല്  കകലസനസമലചോകത  ഉപചയചോഗമക്കചോന  അനുമതമയുണഷ.

അതഷ  10  എചഷ.പമ.  ആയമ  ഉയരത്തചോന  സചോധമക്കുചമചോകയന്നഷ  കചറുകമട

കചവടക്കചോരുദ്യം  വദവസചോയമകളുദ്യം  ആവശദകപടുനണഷ.  അതമനചോയമ

സരക്കചോരമനഷ എകനങമലുദ്യം നടപടമ സസസ്പീകരമക്കചോന സചോധമക്കുചമചോ?

ശസ്പീ  .    പമ  .    രചോജസ്പീവഷ:  സര,  പലരുദ്യം  ഉന്നയമക്കുകന്നചോരു  പ്രശ്നമചോണമതഷ.

തചദ്ദേശസസയദ്യംഭരണ വകുപ്പുമചോയമ ചചരന്നചോണഷ ഇത്തരദ്യം കചോരദങ്ങള് വരുന്നതഷ.

അതമനചോല്  പ്രചതദകമചോയമ  ആചലചോചമക്കചോവന്നതചോണഷ.  ഞചോന  ചനരചത്ത

സൂചമപമചതുചപചോകല  എലചോവരുകടയുദ്യം  പമന്തുണയുണചോയമട്ടുകണന്നകചോരദദ്യം

എടുത്തുപറെയുകയചോണഷ.  ഇരമക്കൂര എദ്യം.എല്.എ.  ആയ  ശസ്പീ.  സജസ്പീവഷ

ചജചോസഫമകനയുദ്യം   കലദചോചശ്ശേരമ എദ്യം.എല്.എ. ആയ ശസ്പീ. എദ്യം. വമജമകനയുദ്യം

ചപരുകള്  ഞചോന  പ്രചതദകദ്യം  എടുത്തുപറെയുകയചോണഷ.  കണ്ണൂര  ചപചോയചപചോള്

ഞചോന  ഇസൗ  രണ്ടുസലങ്ങളമലുദ്യം  പകങടുത്തമരുന.  ഇരമക്കൂര  കരണ്ണചോടക
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അതമരത്തമയമലചോണഷ.  ആ  പ്രചദശത്തഷ  450  ചകചോടമരൂപയുകടചയചോ  മചറ്റചോ

നമചകപ  വചോഗചോനങ്ങളചോണുളതഷ.  ഞങ്ങള് രണ്ടുചപരുദ്യം  പകങടുത്തഷ   റെമവവ്യൂ

നടത്തമയതചോണഷ,   ചമല  പഞചോയത്തുകളമല്   പ്രചതദക

സചോഹചരദമുളതമനചോല് അവമകട  രൂപസ്പീകരമക്കചോന സചോദ്ധദത കുറെവചോകണന്നഷ

അചദ്ദേഹദ്യം  സൂചമപമക്കുകയുണചോയമ.  അതുകഴെമഞഷ  കലദചോചശ്ശേരമയമചലയചോണഷ

ചപചോയതഷ.  അവമകട  ബഹുമചോനകപട  അദ്യംഗദ്യം  ശസ്പീ.  എദ്യം.  വമജമകന

ചനതൃതസത്തമല്,  നലരസ്പീതമയമല്,  അവമടകത്ത  ഹചോള്  നമറെഞകവമഞഷ,

അവമകട  വന്ന  സദ്യംരദ്യംഭകരുകട  പ്രദരശനവമുണചോയമരുന.  ഒരു  ജമലയമകല

രണ്ടുചപകര മചോത്രദ്യം  എടുത്തു പറെഞചന്നയുള.  മകറ്റലചോ എദ്യം.എല്.എ.-മചോരുദ്യം

അതുചപചോകല തകന്നയചോണഷ പ്രവരത്തമചതഷ.  അതമകന ഫലദ്യം നമള് ഒന്നമചഷ

നചോടമനഷ പകരനനല്കലചോണഷ ഇസൗ ഘടത്തമല് കചചയണതഷ. 

കശുവണമ വദവസചോയദ്യം ചനരമടുന്ന പ്രശ്നങ്ങള് പരമഹരമക്കചോന നടപടമ

(*332)     ചഡചോ  .   സുജമതഷ വമജയൻപമള  :
       ശസ്പീ  .   എദ്യം  .   നസൗഷചോദഷ  :

               ശസ്പീമതമ യു  .   പ്രതമഭ  :
       ശസ്പീ  .    എദ്യം  .    എസഷ  .    അരുൺ  കുമചോര:  തചോകഴെ  കചോണുന്ന

ചചചോദദങ്ങള്ക്കഷ  നമയമദ്യം,  വദവസചോയദ്യം,  കയര  വകുപ്പുമനമ  സദയദ്യം  മറുപടമ

നല്കുചമചോ:
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(എ)  സദ്യംസചോനത്തഷ  സസകചോരദ  കശുവണമ  ഫചോകറെമകളമല്

ബഹുഭൂരമപകവദ്യം  പ്രവരത്തനരഹമതമചോകണന്ന  പ്രശ്നദ്യം

ശദ്ധയമല്കപടമട്ടുചണചോ;  എങമല്  ഇതഷ  പരമഹരമക്കചോന  സസസ്പീകരമച്ചുവരുന്ന

നടപടമകള് അറെമയമക്കചോചമചോ;

(ബമ)  മൂന്നഷ  ലകചത്തചോളദ്യം  വരുന്ന  കതചോഴെമലചോളമകളുകട  തചോല്പരദദ്യം

പരമഗണമചഷ  കശുവണമ  വദവസചോയ  രദ്യംഗദ്യം  ചനരമടുന്ന  പ്രശ്നങ്ങള്  പഠമചഷ

പരമഹചോരദ്യം  നമരചദശമക്കചോന  രൂപസ്പീകരമച  സമമതമ  പ്രവരത്തനദ്യം

ആരദ്യംഭമചമട്ടുചണചോ;

(സമ) സദ്യംസചോനത്തഷ കശുവണമ വദവസചോയത്തമനചോവശദമചോയ ചതചോടണമ

കചോമദ്യം  പരമഹരമക്കുന്നതമനഷ  ആഫമക്കന  രചോജദങ്ങളമല്നമന്നഷ  ചതചോടണമ

ഇറെക്കുമതമ കചയ്തഷ ആവശദത്തമനഷ ലഭദമചോക്കചോന ചകരള കചോഷവ്യൂ ചബചോർഡമനഷ

കഴെമയുനചണചോ;  കചോഷവ്യൂ ചബചോരഡമകന സചോമ്പത്തമക കമത ഉറെപ്പുവരുത്തചോന

നടപടമ സസസ്പീകരമചമട്ടുചണചോകയന്നഷ വദക്തമചോക്കുചമചോ?

നമയമദ്യം,  വദവസചോയദ്യം,  കയര  വകുപ്പുമനമ  (ശസ്പീ  .    പമ  .    രചോജസ്പീവഷ):സര,

(എ) ശദ്ധയമല്കപടമട്ടുണഷ.  ഈ  വദവസചോയകത്ത  കകപമടമചഷ

ഉയരത്തുന്നതമനചോയമ  മുന  സരക്കചോര  ഒരു  പുനരുദ്ധചോരണ  പചോചക്കജഷ
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പ്രഖദചോപമചമരുന.  ഇതമകന  ഭചോഗമചോയമ  കശുവണമ  വദവസചോയത്തമനചോയമ

സസകചോരദ വദവസചോയമകള് ബചോങ്കുകളമല് നമകന്നടുത്തഷ NPA ആയ ചലചോണുകള്

തസ്പീരപചോക്കുന്നതമനഷ  ഒറ്റത്തവണ  തസ്പീരപചോക്കല്  പദ്ധതമ  (OTS)

പ്രഖദചോപമക്കുന്നതമനചോയമ  ഒരു  ചഫചോരമുല  രൂപസ്പീകരമക്കുന്നതമനഷ  മൂന്നദ്യംഗ

കമമറ്റമ  രൂപസ്പീകരമചമരുന.  ഇതമകന  തുടര  പ്രവരത്തനങ്ങള്

ഉറെപചോക്കമകക്കചോണഷ  ഈ  സരക്കചോര  ബചോങ്കുകളുമചോയുദ്യം  വദവസചോയമകളുമചോയുദ്യം

ചടഡഷ  യൂണമയനുകളുമചോയുദ്യം  വമവമധ  തലങ്ങളമല്  നമരവധമ  ചരചകള്

നടത്തുകയുദ്യം ബചോങ്കുകളുദ്യം വദവസചോയമകളുമചോയമ സമവചോയത്തമകലത്തമയതമകന

അടമസചോനത്തമല്  14-03-2022-കല  സ.ഉ  (സചോധചോ)നദ്യം.  224/2022/വദവ

പ്രകചോരദ്യം  OTS  പ്രഖദചോപമക്കുകയുദ്യം  കചയ്തമരുന.  തുടരന്നഷ  വദവസചോയമകളുകട

നമരനര  ആവശദദ്യം  മുനനമരത്തമ  ബചോങ്കുകളുമചോയമ  വദവസചോയമകള്

കരചോറെമചലരകപടചോനുള  തസ്പീയതമ  16-06-2022-കല  സ.ഉ  (സചോധചോ)

നദ്യം.562/2022/വദവ പ്രകചോരദ്യം  31-03-2022-ല്നമനദ്യം  31-12-2022  ആയമ

നസ്പീടമ നല്കുകയുദ്യം കചയ്തു.

ചകചോവമഡഷ  മഹചോമചോരമമൂലദ്യം  ജസ്പീവചനചോപചോധമകള്  നഷകപട  കചറുകമട,

ഇടത്തരദ്യം  കശുവണമ  ഫചോകറെമകള്ക്കഷ  പ്രവരത്തന  മൂലധനവദ്യം
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ആധുനസ്പീകരണത്തമനുള  മൂലധന  സഹചോയവദ്യം  പലമശ  സഹചോയത്തമനുദ്യം

ഇത്തരദ്യം  യൂണമറ്റുകളുകട  പുനരുദ്ധചോരണത്തമനചോയമ  വദവസചോയ  വചോണമജദ

വകുപ്പുഡയറെകറുകട  ശസ്പീരഷകത്തമല്  വകയമരുത്തമയമരുന്ന  7  ചകചോടമ  രൂപ

കൂടചോകത  2022-23  സചോമ്പത്തമക വരഷകത്ത ബഡ്ജറ്റമല്  30  ചകചോടമ  രൂപ

കൂടമ അധമകമചോയമ വകയമരുത്തമ.  

സദ്യംസചോനത്തഷ കശുവണമ വദവസചോയദ്യം നമലവമല് അഭമമുഖസ്പീകരമക്കുന്ന

വമവമധ  പ്രശ്നങ്ങളുദ്യം  പ്രതമസനമകളുദ്യം  സചോധദതകളുദ്യം  പഠമക്കുന്നതമനുദ്യം  ടമ

ചമഖലയുകട  സമഗ്ര  വമകസനദ്യം  ഉറെപ്പുവരുന്നതമനചോവശദമചോയ  നമരചദ്ദേശങ്ങള്

സമരപമക്കുന്നതമനുമചോയമ  സചോമ്പത്തമക  സചോചങതമക  മചോചനജഷ കമനഷ  വമദഗ്ദ്ധര

ഉള്കപകടയുള ഒരു വമദഗ്ദ്ധ സമമതമ സരക്കചോര രൂപസ്പീകരമച്ചു. ടമ സമമതമ ഈ

ചമഖലയമല്  പ്രവരത്തമക്കുന്ന  വമവമധ  ചടഡഷ  യൂണമയന  പ്രതമനമധമകള്,

വദവസചോയ  പ്രതമനമധമകള്,  ബചോങഷ  പ്രതമനമധമകള്,  കചോപകഷ,  കചോഷവ്യൂ

ചകചോരപചറെഷന,  കശുമചോവഷ കൃഷമ വമകസന ഏജനസമ,  കചോഷവ്യൂ എകഷചപരടഷ 

പ്രചമചോഷന  കസൗണ്സമല്  പ്രതമനമധമകള്  തുടങ്ങമയവരുമചോയമ  ചരച

നടത്തുകയുദ്യം  കശുവണമ  ഫചോകറെമകള്  സനരശമചഷ  പ്രചോഥമമക  വമവരങ്ങള്

ചശഖരമക്കുകയുദ്യം  ഇതമകന  അടമസചോനത്തമല്  കശുവണമ  ചമഖലയഷ
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അടമയനര  ആശസചോസദ്യം  നല്കചോനുതകുന്നതുദ്യം  ഉടന  നടപമലചോക്കചോന

സചോധമക്കുന്നതുമചോയ  ഹ്രസസകചോല  പദ്ധതമകള്  ഉള്കപടുത്തമയുള  ഒരു

ഇടക്കചോല റെമചപചോരടഷ സരക്കചോരമല് സമരപമക്കുകയുദ്യം കചയ്തു. ഇതനുസരമചഷ 37

ചകചോടമ  രൂപയമല്  20  ചകചോടമ  രൂപ  കതചോഴെമലചോളമകളുകട  ESI-

EPFആനുകൂലദങ്ങള്  നല്കചോനചോയുദ്യം  സസ്പീസസൗഹൃദ  കതചോഴെമലമടങ്ങള്

സൃഷമക്കുന്നതമനചോയമ  5  ചകചോടമ  രൂപയുദ്യം  കഷലമദ്യംഗഷ  യൂണമറ്റുകളുകട

നവസ്പീകരണത്തമനചോയമ  5  ചകചോടമ  രൂപയുദ്യം  വമനമചയചോഗമക്കചോന  അനുമതമ

നല്കമ.  കൂടചോകത  സസകചോരദ  ചമഖലയമകല  കചറുകമട-ഇടത്തരദ്യം  കശുവണമ

ഫചോകറെമകള്ക്കഷ  പ്രവരത്തന/ആധുനസ്പീകരണ  മൂലധനമചോയമ  ബഡ്ജറ്റമല്

വകയമരുത്തമയ  7  ചകചോടമ  രൂപയദ്യം  അനുമതമ  നല്കമ  സരക്കചോര  ഉത്തരവഷ

പുറെകപടുവമചമട്ടുണഷ. പ്രസ്തുത പദ്ധതമ വഴെമ, പ്രവരത്തമക്കുന്ന സചോപനങ്ങള്ക്കഷ

മൂലധന ഗ്രചോനഷ നല്കുന.  സസ്പീകള്,  യുവജനങ്ങള്,  പടമകജചോതമ-  പടമകവരഗ്ഗ

വമഭചോഗങ്ങള്,  വമകലചോദ്യംഗര  എന്നമവരുകട  സദ്യംരദ്യംഭങ്ങള്ക്കഷ  പരമഗണന

നല്കുദ്യം.  കചറുകമട-ഇടത്തരദ്യം  കശുവണമ  ഫചോകറെമകള്  ഇചപചോള്

പ്രവരത്തമക്കുന്നതുദ്യം കഴെമഞ വരഷദ്യം പ്രവരത്തന മൂലധനമചോയമ  ബചോങ്കുകള്,

സസകചോരദ ധനകചോരദ സചോപനങ്ങള് എന്നമവ വഴെമ വചോയ്പ കകപറ്റമയതുമചോയ
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യൂണമറ്റുകള്ക്കഷ  പലമശ  തചോങ്ങുസഹചോയദ്യം  നല്കുന്നതചോണഷ.  വചോയ്പയഷ

പലമശയുകട  50%  അതചോയതഷ  പരമചോവധമ  10  ലകദ്യം  രൂപയചോണഷ  ഒരു

യൂണമറ്റമനഷ നല്കുന്നതഷ.  കപചോതുചമഖലചോ ബചോങ്കുകള്, കഷഡവ്യൂള്ഡഷ ബചോങ്കുകള്,

റൂറെല്  ബചോങ്കുകള്,  സഹകരണ  ബചോങ്കുകള്  എന്നമവ  വഴെമ  റെസ്പീ-ഇദ്യംചബഴ് കമനഷ

എന്ന നമലയചോണഷ സഹചോയദ്യം നല്കുന്നതഷ. പരമചോവധമ 3 വരഷദ്യം വകര അരദ്ധ

വചോരഷമകമചോയമ  പണദ്യം  നല്കുന്നതചോണഷ.  കൂടചോകത  2023-24  സചോമ്പത്തമക

വരഷകത്ത ബഡ്ജറ്റഷ പ്രസദ്യംഗത്തമല് കശുവണമ ചമഖലയുകട പുനരുജസ്പീവന

പചോചക്കജമനചോയമ  30  ചകചോടമ  രൂപ ഉള്കപകട  ആകക  58  ചകചോടമ  രൂപയുകട

പദ്ധതമകളുദ്യം പ്രഖദചോപമചമട്ടുണഷ.

(ബമ)  സദ്യംസചോനത്തഷ  കശുവണമ  വദവസചോയദ്യം  അഭമമുഖസ്പീകരമക്കുന്ന

പ്രശ്നങ്ങള്  കകണത്തുന്നതമനുദ്യം  പരമഹചോരദ്യം  നമരചദ്ദേശമക്കുന്നതമനുമചോയമ

അക്കചോദമമകഷ-മചോചനജഷ കമനഷ വമദഗ്ദ്ധര അടങ്ങുന്ന 5 അദ്യംഗ വമദഗ്ദ്ധ സമമതമ 13-

10-2022-കല  സ.ഉ(സചോധചോ)  നദ്യം.1111/2022/വദവ  പ്രകചോരദ്യം

രൂപസ്പീകരമചമരുന. പ്രസ്തുത സമമതമ പ്രവരത്തനദ്യം ആരദ്യംഭമചമട്ടുണഷ.

(സമ)  കഴെമയുനണഷ.  ചതചോടണമ  സദ്യംസചോനത്തമനകത്തുനമനദ്യം

സദ്യംഭരമക്കുന്നതമനുദ്യം  വമചദശത്തുനമനദ്യം  ഇറെക്കുമതമ  കചയ്തുനല്കുന്നതമനുദ്യം
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ചവണമയചോണഷ  സരക്കചോര  ചകരള  കചോഷവ്യൂ  ചബചോരഡഷ  രൂപസ്പീകരമചതഷ.

2018-19-ല്  6700  കമടമകഷ  ടണ്,  2019-20  സചോമ്പത്തമക  വരഷത്തമല്

13600 കമടമകഷ ടണ്, 2020-21-ല് 10051 കമടമകഷ ടണ്, 2021-22-ല് 10647

കമടമകഷ ടണ് ഇറെക്കുമതമ കചയ്തു. 2022-2023-ല് നചോളമതുവകര 7852 കമടമകഷ

ടണ് ചതചോടണമ വമവമധ ആഫമക്കന രചോജദങ്ങളമല്നമനദ്യം ഇറെക്കുമതമ കചയ്തുദ്യം

കമചോസചോദ്യംബമക്കമല്നമന്നഷ  2100  കമടമകഷ  ടണ് ചതചോടണമ ഇറെക്കുമതമ കചയ്തുദ്യം

കമചോത്തദ്യം 9952 കമടമകഷ ടണ് (7852+2100) ചതചോടണമ കശുവണമ വമകസന

ചകചോരപചറെഷന,  കചോപകഷ  എന്നസ്പീ സചോപനങ്ങള്ക്കഷ  വമതരണദ്യം കചയ്തമട്ടുണഷ.

കൂടചോകത  2023-2024  സചോമ്പത്തമക  വരഷചത്തയഷ  ഘചോനയമല്നമന്നഷ  3000

കമടമകഷ ടണ് ചതചോടണമ ഇറെക്കുമതമ കചയ്യുന്നതമനചോയമ എഗ്രമകമനമല് ഒപ്പുവച്ചു.

ഇതുകൂടചോകത  ഐവറെമ  ചകചോസമല്നമനദ്യം  കലറ്റര  ഓഫഷ  കക്രഡമറ്റഷ

വദവസയമല്  5000  കമടമകഷ  ടണ്  ചതചോടണമ  ഇറെക്കുമതമ  കചയ്യുന്നതമനുദ്യം

ഘചോനയമല്നമനദ്യം 3000 കമടമകഷ ടണ് ചതചോടണമ ഇറെക്കുമതമ കചയ്യുന്നതമനുദ്യം

കടണര  നടപടമകള്  പുചരചോഗമമക്കുന.  കചോഷവ്യൂ  ചബചോരഡമകന  ആചഗചോള

കടണറുകള് വഴെമ  യഥചോസമയദ്യം തടസ്സദ്യം കൂടചോകത ഗുണചമനയുള കശുവണമ

നദചോയമചോയ വമലയഷ  ഇറെക്കുമതമ  കചയ്യുന്നതമനഷ  കൂടുതല് സകപചയഴെഷ സമകന
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പങചോളമത്തദ്യം ഉറെപ്പുവരുത്തുന്നതമനചോയമ ചകരള ബചോങ്കുമചോയമ ചരച നടത്തുകയുദ്യം

എസഷ .ബമ.ഐ.  മുഖചോനരദ്യം  കടണറുകളമല്  കലറ്റര  ഓഫഷ  കക്രഡമറ്റഷ 

സദ്യംവമധചോനദ്യം ഏരകപടുത്തുകയുദ്യം കചയ്തമട്ടുണഷ.

ചകരള കചോഷവ്യൂ ചബചോരഡമനഷ  കശുവണമ ഇറെക്കുമതമ കചയ്യുന്നതമനഷ  ചകരള

ബചോങമല്നമന്നഷ  പ്രതമവരഷദ്യം  പരമചോവധമ  100  ചകചോടമ  രൂപ  വചോയ്പ

എടുക്കുന്നതമനഷ  (സ.ഉ  (കക)  നദ്യം.63/  2018/വദവ  തസ്പീയതമ  13-08-2018

പ്രകചോരദ്യം)  സദ്യംസചോന  സരക്കചോര  ഗദചോരനമ  നല്കമയമട്ടുണഷ.  ഇതുകൂടചോകത

സരക്കചോരമല്നമനദ്യം  പ്രവരത്തന  മൂലധന  വചോയ്പയചോയമ  പചോന  ഫണഷ  മുചഖന

2017-18 വരഷദ്യം 15 ചകചോടമ രൂപയുദ്യം 2018-19-ല് 9.5 ചകചോടമ രൂപയുദ്യം 2020-

21-ല്  53.30  ചകചോടമയുദ്യം  2021-22-ല്  37.30  ചകചോടമ  രൂപയുദ്യം  2022-23

സചോമ്പത്തമക  വരഷദ്യം  60.85  ചകചോടമ  രൂപയുദ്യം  അനുവദമക്കുകയുദ്യം  ആയതഷ 

ചതചോടണമ  ഇറെക്കുമതമ  കചയ്യുന്നതമനഷ  കചലവഴെമക്കുകയുദ്യം  കചയ്തമട്ടുണഷ.

ഇതുകൂടചോകത  2023-24  സചോമ്പത്തമക വരഷകത്ത ബഡ്ജറ്റഷ  പ്രസദ്യംഗത്തമല്

43.55  ചകചോടമ  രൂപ  കചോഷവ്യൂ  ചബചോരഡമനഷ  ചലചോണ്  ധനസഹചോയദ്യം

പ്രഖദചോപമചമട്ടുണഷ.  കശുവണമ വമകസന ചകചോരപചറെഷചനയുദ്യം കചോപകമചനയുദ്യം

കസ്പീഴെമലുള  കശുവണമ  ഫചോകറെമകള്  പ്രവരത്തമപമക്കുന്നതമനചോവശദമചോയ
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ചതചോടണമ  സദ്യംസചോനത്തമനഷ  അകത്തുനമനദ്യം  സദ്യംഭരമക്കുന്ന  വമഷയത്തമല്

ബഹുമചോനകപട  പടമകജചോതമ-പടമകവരഗ്ഗ,  പമചന്നചോക്ക  വമഭചോഗ  ചകമ,

ചദവസസവദ്യം  പചോരലകമനറെമകചോരദ  വകുപഷ,  ബഹുമചോനകപട  ധനകചോരദ  വകുപഷ,

ബഹുമചോനകപട  സഹകരണ  വകുപഷ,  ബഹുമചോനകപട  കൃഷമ  വകുപഷ  എന്നസ്പീ

മനമമചോരുകട  സചോന്നമദ്ധദത്തമല്  25-01-2023-നഷ  ചയചോഗദ്യം  ചചരുകയുദ്യം

പചോചനഷന  ചകചോരപചറെഷന,  ഫചോമമദ്യംഗഷ  ചകചോരപചറെഷന,  ആറെളദ്യം  ഫചോദ്യം

എന്നമവമടങ്ങളമല്നമനദ്യം  കശുവണമ  ലഭദമചോക്കുന്നതമനുള  നടപടമ

പുചരചോഗമമക്കുന.  കൂടചോകത  സഹകരണ  സദ്യംഘങ്ങള്  വഴെമ  പ്രചോചദശമക

മചോരക്കറ്റുകളമല്നമനദ്യം  കശുവണമ  സദ്യംഭരമക്കുന്നതമനുള  നടപടമകള്

ആരദ്യംഭമചമട്ടുണഷ.

 ചഡചോ.  സുജമതഷ  വമജയൻപമള  ചുമതലകപടുത്തമയതുപ്രകചോരദ്യം  (ശസ്പീ  .

എചഷ  .    സലചോദ്യം  ):  സര,  ഇസൗ ചമഖലയമല് കചോപകമകനയുദ്യം ചകചോരപചറെഷകനയുദ്യം

കുറെചഷ  ഫചോകറെമകള്  മചോത്രമചോണഷ  തുറെനപ്രവരത്തമക്കുന്നതഷ.

സസകചോരദചമഖലയമകല  ഭൂരമപകദ്യം  ഫചോകറെമകളുദ്യം  അടഞകമടക്കുകയചോണഷ.

ഇതുമൂലദ്യം  കതചോഴെമലചോളമകള്  ചനരമടുന്ന  ജസ്പീവമത  പ്രതമസനമ  ഏകറെ

ഗസൗരവകരമചോണഷ.  കശുവണമ ചമഖലയമല് നമലനമല്ക്കുന്ന ഇസൗ പ്രതമസനമ
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പരമഹരമക്കചോന, തചദ്ദേശസ്പീയ ചതചോടണമ സദ്യംഭരണമുള്കപകടയുള കചോരദങ്ങളമല്

സരക്കചോര സസസ്പീകരമക്കുന്ന നമലപചോടഷ വമശദസ്പീകരമക്കചോചമചോ?

ശസ്പീ  .    പമ  .    രചോജസ്പീവഷ:  സര,  പ്രധചോന  ഉത്തരത്തമല്ത്തകന്ന  ഇക്കചോരദദ്യം

വദക്തമചോക്കമയമട്ടുണഷ. രണ്ടുതരത്തമലചോണഷ കചോഷവ്യൂ ചബചോരഡഷ കചയ്യുന്നതഷ. ഒന്നഷ,

വമചദശത്തുനമനദ്യം ഇറെക്കുമതമ കചയ്യുദ്യം. വമചദശത്തുനമനദ്യം കടണര വമളമചചോണഷ

ഇറെക്കുമതമ കചയ്യുന്നകതങമല്  ആഫമക്കന രചോജദങ്ങളമകല ഗവണ്കമന്റുമചോയമ

ചനരമടഷ ചരച നടത്തമ ഇറെക്കുമതമ കചയചോന കഴെമയുചമചോകയന്നതചോണഷ ചബചോരഡഷ

രൂപസ്പീകരമക്കുചമ്പചോള്തകന്ന  കണമരുന്നതഷ.  ഇസൗ  ഘടത്തമല്  അതമല്  നല

വമജയദ്യം  കകകവരമചമട്ടുണഷ.  അടുത്ത  സചോമ്പത്തമക  വരഷദ്യം  മുതല്  വമവമധ

രചോജദങ്ങളുകട  ഉടമസതയമലുള  ചബചോരഡുകളുമചോയമ  ചനരമടഷ  ചരച  കചയ്തഷ

ഇറെക്കുമതമ  കചയചോന കഴെമയുകമന്നചോണഷ  പ്രതസ്പീകമക്കുന്നതഷ.  രണഷ,  ആഭദനര

ചതചോടണമ  വമപണനത്തമനചോയമ  ബഹുമചോനകപട  സഹകരണ-രജമചസ്ട്രേഷന

വകുപ്പുമനമ,  ധനകചോരദ  വകുപ്പുമനമ,  കൃഷമ  വകുപ്പുമനമ,  പടമകജചോതമ,

പടമകവരഗ്ഗ,  പമന്നചോക്ക വമഭചോഗ ചകമ വദ്യം ചദവസസവദ്യം പചോരലകമനറെമകചോരദവദ്യം

വകുപ്പുമനമ എന്നമവരുമചോയമ  ചചരന്നഷ  ചയചോഗദ്യം  നടത്തമയമരുന.  അതമകന

അടമസചോനത്തമല്  ഒരു  ഉചദദചോഗസ  കമമറ്റമ  രൂപസ്പീകരമച്ചു.  അവര
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അടമസചോന  വമല  നമശയമചമട്ടുണഷ.  ചതചോടണമ  ആഭദനര  സദ്യംഭരണവദ്യം

ശക്തമകപടുത്തചോനചോവശദമചോയ നടപടമ സസസ്പീകരമക്കുദ്യം. 

ശസ്പീ  .    എചഷ  .    സലചോദ്യം:  സര,  പൂടമകമടക്കുന്ന  സസകചോരദ  ഫചോകറെമകളമല്

ചജചോലമ കചയ്യുന്ന കതചോഴെമലചോളമകള്ക്കഷ പമ.എഫഷ. ലഭമക്കചോകത്തചോരു സചോഹചരദദ്യം

വരുനണഷ.  ഉടമകള് ഇലചോത്തതുമൂലദ്യം ചരഖകള് യഥചോസമയദ്യം സമരപമക്കചോന

കഴെമയചോത്ത സചോഹചരദമചോണഷ. ആയതമനചോല് കതചോഴെമലചോളമക്കഷ ഇസൗ ആനുകൂലദദ്യം

ലഭമക്കുന്നമല.  ഇസൗകയചോരു  സചോഹചരദത്തമല്  ഇതഷ  ലഭദമചോക്കചോനചവണ

പ്രചതദക നമലപചോടഷ ഗവണ്കമനഷ  സസസ്പീകരമക്കുചമചോ?  

ശസ്പീ  .    പമ  .    രചോജസ്പീവഷ:  സര,  അടച  പമ.എഫഷ.-മചോയമ  ബനകപട

സചോചങതമക പ്രശ്നമചോകണങമല് ബനകപട ഉചദദചോഗസകര ചുമതലകപടുത്തമ

പ്രചതദകമചോയമ പരമചശചോധമക്കുന്നതചോയമരമക്കുദ്യം. 

ശസ്പീ  .    എദ്യം  .    നസൗഷചോദഷ:  സര,  പരമഞചപചോകുന്ന  കശുവണമ

കതചോഴെമലചോളമകളുകട  ഗ്രചോറ്റുവമറ്റമ  പമരമയുന്നതമകന  കതചോടടുത്ത  ദമവസദ്യംതകന്ന

കകചോടുക്കചോന സദ്യംവമധചോനദ്യം ഏരകപടുത്തമയ,  അതുചപചോകല  പമരമഞചപചോയ

മുഴുവന ചപരക്കുദ്യം ഗ്രചോറ്റുവമറ്റമ കകചോടുത്ത ഗവണ്കമനമകന ഇസൗ സനരഭത്തമല്

ഞചോന  അഭമനനമക്കുകയചോണഷ.   കപചോതുചമഖല  സചോപനങ്ങളചോയ  കചോഷവ്യൂ
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ചകചോരപചറെഷകനയുദ്യം കചോപകമകനയുദ്യം കകകവശദ്യം എത്ര അസദ്യംസ്കൃത ചതചോടണമ

ചസചോക്കുണഷ;  അതുവചഷ  ഇനമ എത്രദമവസദ്യം കതചോഴെമല് കകചോടുക്കചോന കഴെമയുദ്യം;

കഴെമഞ  അഞ്ചുവരഷക്കചോലത്തമനമടയമല്  എത്രദമവസദ്യം  കതചോഴെമല്

കകചോടുത്തുകവന്നതമകന  കണക്കഷ  സരക്കചോരമകന  കകകവശമുചണചോ;  അതഷ

ലഭദമചോക്കചോചമചോ ?

ശസ്പീ  .    പമ  .    രചോജസ്പീവഷ:  സര,  ബഹുമചോനകപട  അദ്യംഗത്തമനഷ  ഓചരചോ

വരഷകത്തയുദ്യം  കണക്കഷ   ലഭദമചോക്കചോദ്യം.  കശുവണമ  ചകചോരപചറെഷനവഴെമ

ഓചരചോവരഷവദ്യം  ഇറെക്കുമതമ  കചയ്തഷ  രണഷ  സചോപനങ്ങള്ക്കഷ

ലഭദമചോക്കമയതമകന കണക്കഷ  ചനരചത്ത പ്രധചോന ചചചോദദത്തമനഷ  ഉത്തരമചോയമ

ഞചോന സൂചമപമചമരുന.  ഇചപചോള് കചോപകമനുദ്യം കശുവണമ ചകചോരപചറെഷനുദ്യം

മചോത്രമചോണഷ  നമള്  ഇറെക്കുമതമ  കചയ്ത  ചതചോടണമ  നല്കുന്നതഷ.  അതമകന

കണക്കഷ  പ്രധചോന  ഉത്തരത്തമകന  ഭചോഗമചോയമത്തകന്ന  നല്കമയമരുന.   

ശസ്പീമതമ  യു  .    പ്രതമഭ:  സര,  യു.ഡമ.എഫഷ.-കന  ഭരണ  കചോലത്തഷ

അടചമടമരുന്ന കശുവണമ ഫചോകറെമകകളലചോദ്യം,  സസകചോരദ ഫചോകറെമകള് ഒഴെമകക

എലചോദ്യം തുറെനപ്രവരത്തമപമക്കചോന ഇടതുപക ഗവണ്കമനമനഷ കഴെമഞമട്ടുണഷ.

ഇചപചോഴുദ്യം  ധചോരചോളദ്യം  നടപടമകള്,  കശുവണമ  ഫചോകറെമകളുകട  ആധുനമക



Uncorrected/Not for Publication
06.03.2023

43

വല്ക്കരണവമചോയമ ബനകപടഷ നമുക്കഷ നന്നചോയമ ഇടകപടചോന കഴെമയുകന്നചോരു

ചമഖലയചോണഷ.  യു.ഡമ.എഫഷ.-കന  ഭരണകചോലത്തഷ  കകചോടുക്കചോതമരുന്ന

ഗ്രചോറ്റുവമറ്റമയടക്കദ്യം  കകചോടുത്തുകകചോണചോണഷ  കശുവണമ  ചമഖലയമകല

കതചോഴെമലചോളമകകള  സഹചോയമക്കചോനചോയമ  നചോദ്യം  ഇടകപടതഷ.  കശുവണമ

കതചോഴെമലചോളമകള്ക്കഷ സമയബനമതമചോയമ ഗ്രചോറ്റുവമറ്റമ വമതരണദ്യം കചയ്യുന്നതമനഷ

സസസ്പീകരമചമട്ടുള നടപടമകള് വദക്തമചോക്കചോചമചോ?

ശസ്പീ  .    പമ  .    രചോജസ്പീവഷ:  സര,  ചനരകത്ത  ചചചോദമച  ചചചോദദത്തമകന

സൂചമപമചതചോണഷ.  2022-ല്  വമരമമച  228  കതചോഴെമലചോളമകള്ക്കഷ  ഗ്രചോറ്റുവമറ്റമ

വമതരണദ്യം കചയ്തു.  കഴെമഞ എല്.ഡമ.എഫഷ.  ഗവണ്കമനഷ അധമകചോരത്തമല്

വന്നചപചോള്  അഞ്ചുവരഷകത്ത  ഗ്രചോറ്റുവമറ്റമ  കുടമശ്ശേമകയുണചോയമരുന.  അതഷ

2016-21-ല്  എല്.ഡമ.എഫഷ.  ഗവണ്കമനഷ  പൂരണ്ണമചോയുദ്യം  വമതരണദ്യം  കചയ്തു.

ഞങ്ങള്  അധമകചോരത്തമല്  വന്നതമനുചശഷദ്യം  ആദദവരഷദ്യംതകന്ന  ബചോക്കമ

കുടമശ്ശേമകയുണചോയമരുന്ന അഞ്ചുവരഷകത്ത ഗ്രചോറ്റുവമറ്റമ പൂരണ്ണമചോയുദ്യം വമതരണദ്യം

കചയ്തു.  വമരമമക്കുചമ്പചോള്തകന്ന  ഗ്രചോറ്റുവമറ്റമ  നല്കുകയചോണഷ  ഇചപചോള്

കചയ്യുന്നതഷ.  പചോവകപട കശുവണമ കതചോഴെമലചോളമകള് വമരമമചഷ  ദസ്പീരഘകചോലദ്യം

ഗ്രചോറ്റമവമറ്റമക്കുചവണമ  കചോത്തമരമചക്കണ  സചോഹചരദദ്യം  ഒഴെമവചോക്കണകമന്നചോണഷ
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സരക്കചോര തസ്പീരുമചോനമചമരമക്കുന്നതഷ.  അതമകന ഭചോഗമചോയമ  ഇചപചോള് വമരമമച

കശുവണമ  കതചോഴെമലചോളമകള്ക്കഷ  കഴെമഞദമവസദ്യം  കശുവണമ

ചകചോരപചറെഷനമല്  വച്ചുനടന്ന  ചടങ്ങമല്  വചഷ  ഗ്രചോറ്റുവമറ്റമ  വമതരണദ്യം

കചയ്യുകയുണചോയമ.  ഭചോവമയമലുദ്യം  ഇതുചപചോകല  പ്രചതദക  ചടങ്ങമലചോകത

വമരമമക്കുചമ്പചോള്തകന്ന  ഗ്രചോറ്റുവമറ്റമ  കകചോടുക്കചോന  കഴെമയുകന്നചോരു  സചോഹചരദദ്യം

സൃഷമക്കചോനചോണഷ സരക്കചോര ശമമക്കുന്നതഷ. 

ശസ്പീ  .   എദ്യം  .   എസഷ  .   അരുൺ കുമചോര: സര, വമചദശ രചോജദങ്ങളമല് നമനള

ചതചോടണമ  ഇറെക്കുമതമ  സുഗമമചോക്കചോന  സസസ്പീകരമച  നടപടമകള്

എകനലചോമചോകണന്നഷ വമശദമചോക്കചമചോ?

 ശസ്പീ  .    പമ  .    രചോജസ്പീവഷ:  സര,  ഇതുസദ്യംബനമച കണക്കുകള്  ചനരകത്ത

സൂചമപമചമരുന. ഇസൗ വരഷദ്യം ഇതുവകര 9952 കമടമകഷ ടണ് ചതചോടണമയചോണഷ

ചകരള  സദ്യംസചോന  കശുവണമ  വമകസന  ചകചോരപചറെഷന  ലമമമറ്റഡഷ

(KSCDC), കചോകപകഷ എന്നസ്പീ സചോപനങ്ങള്ക്കഷ വമതരണദ്യം കചയ്തതഷ. അതമല്

7852  കമടമകഷ  ടണ് ചനരകത്ത കകചോടുത്തു ഇചപചോള് ഇറെക്കുമതമ കചയ്തതമല്

നമനദ്യം  2100  കമടമകഷ ടണ് വമതരണദ്യം കചയ്തുകകചോണമരമക്കുന.  ഇതുകൂടചോകത

കമചോസചോദ്യംബമക്കമല്  നമനദ്യം  2100  കമടമകഷ  ടണ്  ചതചോടണമ  ഇറെക്കുമതമ
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നടത്തമയതമകന  അടമസചോനത്തമല്  കശുവണമ  വമകസന  ചകചോരപചറെഷന

20  ദമവസവദ്യം കചോകപകഷ  20  ദമവസവദ്യം അധമകമചോയമ  കതചോഴെമല് ദമനങ്ങള്

നല്കചോന സചോധമക്കുനണഷ.  അടുത്ത സചോമ്പത്തമകവരഷദ്യം ഘചോനയമല് നമന്നഷ

3000  കമടമകഷ  ടണ് ചതചോടണമ ഇറെക്കുമതമ കചയ്യുന്നതമനുള എഗ്രമകമനമല്

ഏരകപടമട്ടുണഷ.  കഎവറെമചകചോസമല്  നമന്നഷ  5000  കമടമകഷ  ടണദ്യം

ഘചോനയമല്നമന്നഷ 3000 കമടമകഷ ടണദ്യം ചതചോടണമ ഇറെക്കുമതമ  കചയ്യുന്നതമനുദ്യം

കടണര പ്രസമദ്ധസ്പീകരമചമട്ടുണഷ.  ഇസൗ കടണറുകള് ഓപണ് കചയ്തതമനുചശഷദ്യം

കഎവറെമചകചോസമല്നമന്നഷ 3000-വദ്യം ഗമനമ ബമസചോചവചോയമല് നമന്നഷ 5000-വദ്യം

കമടമകഷ  ടണ്  ചതചോടണമ  ഇറെക്കുമതമ  കചയ്യുന്നതമനുളള  പചോന

തയചോറെചോക്കമയമട്ടുണഷ.  വരുദ്യംവരഷങ്ങളമല്  വമവമധ  രചോജദങ്ങളമല്നമന്നഷ

ചതചോടണമ  ഇറെക്കുമതമ  കചയചോനുളള  ക്രമസ്പീകരണങ്ങള്  നടത്തമ  ഓചരചോ

രചോജദത്തമകന സസ്പീസണനുസരമചഷ കൃതദമചോയമ ചതചോടണമ ഇറെക്കുമതമ കചയചോന

ശമമക്കുനണഷ.  അചതചോകടചോപദ്യംതകന്ന  അതതഷ  രചോജദങ്ങളമകല  ഒസൗചദദചോഗമക

ചബചോരഡുകളുമചോയമ ചനരമടഷ ചരച നടത്തമ ഗവണ്കമനഷ സദ്യംവമധചോനങ്ങളമലൂകട

ചതചോടണമ  ഇറെക്കുമതമ  കചയചോനുളള  ശമദ്യം  നടക്കുനണഷ.  അതഷ

വമജയക്കുകയചോകണങമല് കടണര സമ്പ്രദചോയദ്യം മചോറ്റമ ചനരമട്ടുതകന്ന ചതചോടണമ
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ഇറെക്കുമതമ കചയചോന കഴെമയുകമന്നചോണഷ പ്രതസ്പീകമക്കുന്നതഷ. 

ശസ്പീ  .   സണ്ണമ ചജചോസഫഷ: സര, ഇസൗ ചമഖലയമല്  കശുവണമ കരഷകകര

ഗവണ്കമനഷ പരമഗണമക്കുന്നമല.  കരഷകരക്കഷ നദചോയമചോയ വമല കകചോടുക്കചോന

തയചോറെചോക്കുന്നമല.  കശുവണമ  സസ്പീസണ്  ആരദ്യംഭമചമട്ടുദ്യം  സദ്യംഭരണത്തമനഷ

ഫലപ്രദമചോയ  സദ്യംവമധചോനചമരകപടുത്തമയമടമല.  മചോരക്കറ്റമലുണചോയമരുന്ന

വമലചയക്കചോള്  കുറെഞ  വമലയചോണഷ  തറെവമലയചോയമ  നമശയമചമരമക്കുന്നതഷ.

മുനവരഷങ്ങളമല്   സദ്യംഭരമച  കശുവണമയുകട  വമല  ഇതുവകരയുദ്യം  കമടചോകത

സഹകരണബചോങ്കുകളുണഷ.  ചയചോഗങ്ങളമല്  പകങടുക്കചോന  കരഷക

പ്രതമനമധമകള്   ആകരയുദ്യംതകന്ന  വമളമക്കുന്നമല.  ഇത്തരദ്യം  പ്രശ്നങ്ങള്ക്കഷ

പരമഹചോരമുണചോക്കചോനുദ്യം  കശുവണമ  കൃഷമകയ  ചപ്രചോല്സചോഹമപമക്കചോനുദ്യം

കരഷകകര  പരമഗണമക്കചോനുദ്യം  വദക്തവദ്യം  ശക്തവമചോയ  നടപടമകള്

സസസ്പീകരമക്കചോന സരക്കചോര തയചോറെചോകുചമചോ?

ശസ്പീ  .    പമ  .    രചോജസ്പീവഷ:  സര,  ബഹുമചോനദനചോയ  അദ്യംഗദ്യം

പറെഞതമനനുസരമച്ചുളള നടപടമകള് ഗവണ്കമനഷ സസസ്പീകരമചമട്ടുണഷ.  ഞചോന

ചനരകത്ത  സൂചമപമചതുചപചോകല  കൃഷമ-ധനകചോരദ-സഹകരണ-രജമചസ്ട്രേഷന

വകുപ്പുമനമമചോരുദ്യം  പടമകജചോതമ,  പടമകവരഗ്ഗ,  പമന്നചോക്ക  വമഭചോഗ  ചകമ വദ്യം
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ചദവസസവദ്യം പചോരലകമനറെമകചോരദവദ്യം വകുപ്പുമനമയുമചോയമ ചചരന്നഷ ഒരു ചയചോഗദ്യം

നടത്തമയമരുന.  കചോരണദ്യം,  ഒരു  പ്രധചോനകപട  ചതചോടമചോയ  ആറെള  ഫചോദ്യം

പടമകജചോതമ/പടമകവരഗ്ഗ  വകുപമകന  കകകവശമചോണുളതഷ.

അതമകനയടമസചോനത്തമല് കഴെമഞ തവണചത്തക്കചോള് ഉയരന്ന വമലയചോയ

114  രൂപയചോണഷ  ഇചപചോള്  കമചലചോഗ്രചോമമനഷ  ചതചോടണമയുകട  തറെവമലയചോയമ

നമശയമചമട്ടുളളതഷ. സഹകരണസദ്യംഘങ്ങള് വഴെമയചോണഷ ഇവ സദ്യംഭരമക്കുന്നതഷ.

പ്രചോചദശമകതലത്തമല് കരഷകരുകടയുദ്യം കരഷക സദ്യംഘങ്ങളുകടയുദ്യം  ചയചോഗദ്യം

വമളമച്ചുചചരക്കചോന  തസ്പീരുമചോനമചമട്ടുണഷ.  വടക്കന  ചകരളത്തമകല  കചോരദദ്യം

പരമചശചോധമക്കുകയചോകണങമല്  കശുമചോവഷ  പൂവമടുചമ്പചോള്ത്തകന്ന  വമല്പന

നടത്തുനകവന്നതചോണഷ പ്രചോചയചോഗമകമചോയ പ്രശ്നദ്യം.  അതുകകചോണചോണഷ ഇതഷ മറ്റു

സദ്യംസചോനങ്ങളമചലയഷ ചപചോകുന്നതഷ.  കശുവണമ സദ്യംഭരണത്തമല് ഇവമടകത്ത

ഏജനസമകള്ക്കഷ  ചനരമടഷ  ഇടകപടചോന  ചമല  പരമമമതകളുണഷ.  ഇവമകട

സദ്യംഘങ്ങള് സദ്യംഭരമക്കുചമ്പചോള്തകന്ന കശുവണമ വമകസന ചകചോരപചറെഷന

അതഷ  കടഷ  കചയ്തഷ  ചനചോക്കമയതമനുചശഷമചോണഷ  കസചോളമറ്റമ  നമശയമക്കുന്നതഷ.

അത്തരദ്യം സചോഹചരദത്തമല് ചമലചപചോള് അവര വചോങ്ങമയ വമലയുകട കസചോളമറ്റമ

ഇവമകട  ലഭമക്കുകയമല.  ഇതുകൂടചോകത  കരഷകര  കശുവണമ
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ഉണക്കുന്നതമനുമുമ്പഷ ചനരമടഷ വമല്ക്കുന്നതമനഷ ചമല പ്രചയചോഗമക പരമമമതകളുദ്യം

വന്നമട്ടുണഷ.  അത്തരദ്യം കചോരദങ്ങളുദ്യം പരമഹരമക്കചോന സരക്കചോര ശമമക്കുനണഷ.

ആഭദനരമചോയമ  കശുവണമ  ഉല്പദനദ്യം  വരദ്ധമപമക്കചോന  കശുവണമയുകട

കള്ടമചവഷന കമമറ്റമ സദ്യംവമധചോനദ്യം പ്രവരത്തമക്കുനണഷ. ഇവമകട സൂചമപമച

നമരചദ്ദേശങ്ങള്കൂടമ  ഉള്കപടുത്തമകക്കചോണഷ  ഇനമയുദ്യം  ഇക്കചോരദത്തമല്

ഇടകപചടണതുകണങമല് ആ രസ്പീതമയമല് ഇടകപടചോന സരക്കചോര തയചോറെചോണഷ.

ചതചോടണമ  വചോങ്ങമയ  ഇനത്തമല്  പണദ്യം  കകചോടുക്കചോനുകണങമല്

അക്കചോരദത്തമല് പ്രചതദകദ്യം ഇടകപടല് നടത്തുന്നതചോയമരമക്കുദ്യം. 

ശസ്പീ  .    പമ  .    സമ  .    വമഷ്ണുനചോഥഷ:  സര,  21-02-2023-കലയുദ്യം  17-02-2023-

കലയുദ്യം  സരക്കചോര  ഉത്തരവകകള  സസചോഗതദ്യം  കചയ്യുകയചോണഷ.  നമലവമല്

പ്രവരത്തമച്ചുകകചോണമരമക്കുന്ന  ഫചോകറെമകള്ക്കചോണഷ  അതമകന  പ്രചയചോജനദ്യം

ലഭമക്കുകകയനളളതഷ  അചങ്ങയഷ  അറെമയചോമചലചോ;  പ്രതമസനമയമലചോയ

കശുവണമ  ഫചോകറെമകള്  തുറെന  പ്രവരത്തമകചങമല്  മചോത്രകമ  ഇസൗ

വദവസചോയകത്ത  സദ്യംരകമക്കചോനുദ്യം  കതചോഴെമല്  നല്കചോനുദ്യം  സചോധമക്കുകയുള.

സരക്കചോര  എസഷ.എല്.ബമ.സമ.-യുമചോയമ  ചചരന്നഷ  തുടങ്ങമവച  ഏകജചോലക

പദ്ധതമയുണഷ.  അതമല്  പത്തഷ  ശതമചോനദ്യം  തുക  കകചോടുത്തവരുകട
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കചോരദത്തമല്ചപചോലുദ്യം   ആയതഷ  കസറ്റമല്  കചയ്യുന്നതമനഷ  ബചോങ്കുകള്  വലമയ

വമമുക്തയചോണഷ  കചോണമക്കുന്നതഷ.  ഗവണ്കമനഷ  ഇസൗ  ചപ്രചോസസ്സമല്

നമല്ക്കുചമ്പചോള്തകന്ന  ജപ്തമ  നടപടമകളുമചോയമ  ബചോങധമകൃതര

വദവസചോയമകളുകട  വസ്പീടമനുമുമ്പമല്  വനനമല്ക്കുകയചോണഷ.  60  ചകചോടമ

രൂപയുകണങമല്  അതമല്  10  ശതമചോനദ്യം  വദവസചോയമകള്  പമന്നസ്പീടഷ

തമരമചടയദ്യം.  ഇകതചോരു  നമരചദ്ദേശമചോയമ  പരമഗണമക്കണദ്യം.  600-ഓളദ്യം

വദവസചോയമകകള  ഇസൗ  പദ്ധതമയമല്  കകചോണ്ടുവരുകയുദ്യം  കകചോലദ്യം  ജമലയമലുദ്യം

സദ്യംസചോനത്തുമചോയമ 1,00,000 ഓളദ്യം ചപരക്കഷ ചനരമടഷ കതചോഴെമല്  നല്കചോനുദ്യം

കഴെമയുദ്യം. ഇക്കചോരദത്തമല് 60 ചകചോടമ രൂപയുകട ആവശദദ്യം മചോത്രകമയുള. One

Time settlement (OTS) സ്കെസ്പീദ്യം നടപമലചോക്കചോനചവണമ State Level Bankers

Committee(SLBC)-യുമചോയമ ചചരന്നഷ ബഹുമചോനകപട നമയമദ്യം,  വദവസചോയദ്യം,

കയര  വകുപ്പുമനമയുദ്യം  ധനകചോരദ  മനമയുദ്യം  ഇചപചോള്  എടുക്കുന്ന  സദ്യംരദ്യംഭദ്യം

ഫലപ്രദമചോയമ  പൂരത്തമയചോക്കചോന കഴെമയുചമചോ?

 ശസ്പീ  .    പമ  .    രചോജസ്പീവഷ:  സര,  അചങ്ങയഷ  കചോരദങ്ങള്  വമശദമചോയമ

അറെമയചോവന്നതചോണഷ.  ബഹുമചോനകപട  മുഖദമനമയുകട  ചനതൃതസത്തമല്

എസഷ.എല്.ബമ.സമ.  ബചോങഷ  പ്രതമനമധമകള്,  വദവസചോയമകള്,  ചടഡഷ
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യുണമയന  എന്നമവരുമചോയമ  പല  തവണ  ചരച  കചയ്തു.  അചദ്ദേഹദ്യം

ചുമതലകപടുത്തമയതനുസരമചഷ  ആ  പ്രവരത്തനദ്യം  ഞചോനുദ്യം  ധനകചോരദ

വകുപ്പുമനമയുദ്യം മുചന്നചോട്ടുകകചോണ്ടു ചപചോയമ. അതമകനയടമസചോനത്തമലചോണഷ ഇസൗ

പചോചക്കജഷ  തയചോറെചോക്കമയതഷ.  ആ  പചോചക്കജഷ  എനചോകണന്നഷ

അചങ്ങയറെമയചോവന്നതചോണഷ.  2  ചകചോടമ  രൂപ  വകര  വചോയ്പകയടുത്ത

ആളചോകണങമല്  പലമശയുദ്യം  പമഴെ  പലമശയുദ്യം  പൂരണ്ണമചോയമ  എഴുതമത്തളചോന

ബചോങ്കുകള് സമതമച്ചു. ഇസൗ 2 ചകചോടമ രൂപയുകട 50 ശതമചോനമചോയ ഒരു ചകചോടമ

രൂപ മചോത്രദ്യം അടചചോല് മതമ. ടമ 1 ചകചോടമ രൂപയുകട 10 ശതമചോനദ്യം അതചോയതഷ,

10  ലകദ്യം രൂപ  6  മചോസത്തമനുളളമല് മതമ.  ആ നമലയഷ പത്തഷ ലകദ്യം രൂപ

ചപചോലുദ്യം  അടയചോന  കഴെമയചോകത്തചോരചോകള  ഇചപചോള്  സരക്കചോര  സചപചോരടഷ

കചയ്തചോല്   അതഷ  എങ്ങകന   മുചന്നചോട്ടുകകചോണ്ടുചപചോകുദ്യം;  അവര  ടമ  തുക

തമരമചടയകമന്നചോണഷ  ബഹുമചോനകപട  അദ്യംഗദ്യം  പറെയുന്നതഷ.  ഇതമചനക്കചോള്

നകലചോരു സ്കെസ്പീദ്യം എങ്ങകന ഉണചോക്കചോന സചോധമക്കുദ്യം. 2 ചകചോടമയദ്യം 10 ചകചോടമയദ്യം

ഇടയചോകണങമല്  പലമശയുദ്യം  പമഴെപലമശയുദ്യം  പൂരണ്ണമചോയമ  എഴുതമകളയചോന

ബചോങ്കുകചോര  സമതമച്ചു.  അതമകന  60  ശതമചോനദ്യം  തമരമചടയണദ്യം.  4  ചകചോടമ

രൂപ വചോയ്പകയടുത്തമട്ടുകണങമല് 2 ചകചോടമ 40 ലകദ്യം രൂപ തമരമചടചചോല് മതമ.
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ഇസൗ  2  ചകചോടമ  40  ലകത്തമകന  10  ശതമചോനദ്യം  24  ലകദ്യം  ആറെഷ

മചോസത്തമനുളളമല് അടചചോല് മതമ. ആ പചോചക്കജമചനല് 345 ചകചോടമ രൂപയുകട

വചോയ്പകളുകട ധചോരണയചോയമ. അങ്ങഷ സൂചമപമചതുചപചോകല ചമല ആളുകള്ക്കഷ 10

ശതമചോനദ്യംചപചോലുദ്യം തമരമചടയചോന കഴെമയചോത്തവരുണഷ.  അതഷ വളകര കൃതദമചോയ

കചോരദമചോണഷ. അങ്ങകനയുളള സചോഹചരദത്തമല് ഒരു പരമധമക്കപ്പുറെദ്യം ആകരയുദ്യം

സഹചോയമക്കചോന സചോധമക്കമല. അതമനമടയമല് ചമല സദ്യംഘടനങ്ങള് സരക്കചോര

ഇറെക്കമയ  ഉത്തരവമകന  അടമസചോനത്തമല്  ബചോങ്കുകകളചോനദ്യം

ഇതദ്യംഗസ്പീകരമക്കുന്നമകലന്നഷ  ചൂണമക്കചോടമ  ചകചോടതമകയ  സമസ്പീപമക്കചോന

തസ്പീരുമചോനമച്ചുകവന്നഷ  പറെഞഷ  എകന്ന  കചോണചോന  വന്നചപചോള്  ഇസൗ  വമഷയദ്യം

ചകചോടതമയമല്  നമലനമല്ക്കമകലനദ്യം  നമങ്ങള്  വലമകയചോരപകടമചോണഷ

കചയ്യുന്നകതനദ്യം  പറെകഞങമലുദ്യം  അകതചോനദ്യം  പരമഗണമക്കചോകത  അവര

ചകചോടതമകയ സമസ്പീപമച്ചു.  ചകചോടതമ  പറെഞ,  ബചോങമദ്യംഗഷ  യുണമയന ലമസമല്

ഉള്കപടമട്ടുളളതചോണഷ.  അതുകകചോണഷ  സദ്യംസചോന  ഗവണ്കമനമനഷ  എനഷ

അധമകചോരമുളളതഷ.  അതുകകചോണഷ സദ്യംസചോന ഗവണ്കമനമകന ഇസൗ ഉത്തരവഷ

നമലനമല്ക്കമകലന്നഷ  പറെഞഷ  ഇസൗ  വദവസചോയമകള്  ചകചോടതമയമല്നമന്നഷ

ഉത്തരവഷ  വചോങ്ങമച്ചു.  ചവണകമങമല്  ബചോങ്കുകള്ക്കഷ  റെമസരവഷ  ബചോങമകന
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മചോരഗ്ഗനമരചദ്ദേശപ്രകചോരദ്യം  മചോനുഷമകപരമഗണന  വചഷ

പരമഗണമക്കചോകമനളളതചോണഷ ഇചപചോള് വന്നമട്ടുളള വമധമ.  അതഷ സരക്കചോരമനഷ

ചമല  പരമമമതമ  സൃഷമചമട്ടുണഷ.  പരമചോവധമ  ഓചരചോ  ചകസമല്  ചപചോലുദ്യം

ഇടകപടചോന  സരക്കചോര  ഒരു  സദ്യംവമധചോനദ്യം  ഉണചോക്കമയമട്ടുണഷ.

എസഷ.എല്.ബമ.സമ.  കണ്വസ്പീനറുദ്യം  അക്കചോരദത്തമല്  ഗവണ്കമന്റുമചോയമ

സഹകരമക്കുനണഷ. 

വദവസചോയ വമകസനത്തമൽ സൂക്ഷ്മ-കചറുകമട-ഇടത്തരദ്യം സദ്യംരദ്യംഭങ്ങളുകട
പ്രചോധചോനദദ്യം

(*333) ശസ്പീ  .   ജമ  .   എസഷ  .   ജയലചോൽ:
     ശസ്പീ  .   ഇ  .   കക  .   വമജയൻ:
     ശസ്പീമതമ സമ  .   കക  .   ആശ:
   ശസ്പീ  .    സമ  .    സമ  .    മുകുനൻ:  തചോകഴെ  കചോണുന്ന ചചചോദദങ്ങള്ക്കഷ

നമയമദ്യം, വദവസചോയദ്യം, കയര വകുപ്പുമനമ സദയദ്യം മറുപടമ നല്കുചമചോ: 

(എ)  സദ്യംസചോനത്തഷ  ഗ്രചോമസ്പീണ  ചമഖലയുകട  വമകസനത്തമനുദ്യം

കതചോഴെമലവസരങ്ങൾ  സൃഷമക്കുന്നതമനുദ്യം  സൂക്ഷ്മ-കചറുകമട-ഇടത്തരദ്യം

സദ്യംരദ്യംഭങ്ങൾക്കഷ  നമർണ്ണചോയക  പങ്കുവഹമക്കചോനചോകുകമന്നതഷ

പഠനവമചധയമചോക്കമയമട്ടുചണചോ; വമശദമചോക്കചോചമചോ;

(ബമ)  സദ്യംസചോനത്തമകന  വദവസചോയ  വമകസനത്തമൽ  ഇത്തരദ്യം
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സദ്യംരദ്യംഭങ്ങളുകട  പ്രചോധചോനദദ്യം  വമലയമരുത്തമ  ആവശദമചോയ

പദ്ധതമകളചോവമഷ്കരമചമട്ടുചണചോ; വമശദമചോക്കചോചമചോ;

(സമ)  സദ്യംസചോനത്തഷ  സൂക്ഷ്മ-കചറുകമട-ഇടത്തരദ്യം  വദവസചോയങ്ങകള

ചപ്രചോതചോഹമപമക്കുന്നതമകന  ഭചോഗമചോയമ  എലചോ  തചദ്ദേശസസയദ്യംഭരണ

സചോപനങ്ങളമലുദ്യം  സദ്യംരദ്യംഭക  കഹൽപഷ  കഡസ്കുകൾ  ആരദ്യംഭമചമട്ടുചണചോ;

വമശദമചോക്കചോചമചോ;

(ഡമ)   സൂക്ഷ്മ-കചറുകമട-ഇടത്തരദ്യം  വദവസചോയ  സദ്യംരദ്യംഭകകര

ചപ്രചോതചോഹമപമക്കുന്നതമകന  ഭചോഗമചോയമ  പടമകജചോതമ/പടമകവർഗ്ഗ

വമഭചോഗങ്ങൾക്കുദ്യം  വനമതകൾക്കുദ്യം  കൂടുതൽ  പ്രചോധചോനദദ്യം  നൽകചോൻ  നടപടമ

സസസ്പീകരമക്കുചമചോ; വമശദമചോക്കചോചമചോ?

നമയമദ്യം,  വദവസചോയദ്യം,  കയര വകുപ്പുമനമ  (ശസ്പീ  .    പമ  .    രചോജസ്പീവഷ):  സര,

(എ)  ഗ്രചോമസ്പീണ  ചമഖലയുകട  വമകസനത്തമൽ  സൂക്ഷ്മ-കചറുകമട-ഇടത്തരദ്യം

സദ്യംരദ്യംഭങ്ങളുകട  പങഷ  അവചലചോകനദ്യം  കചയ്തുകകചോണഷ  വദവസചോയ  വകുപമകന

ചനതൃതസത്തമൽ പ്രചതദക പഠനങ്ങകളചോനദ്യംതകന്ന നടത്തമയമടമല.  എങമലുദ്യം

ചകരളത്തമകന  വമകസനത്തമനുദ്യം  കതചോഴെമലവസരങ്ങൾ  സൃഷമക്കുന്നതമനുദ്യം

സൂക്ഷ്മ-കചറുകമട-ഇടത്തരദ്യം  സദ്യംരദ്യംഭങ്ങള്  പ്രധചോന  പങ്കുവഹമക്കുനകവനള
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കചോരദദ്യം  മുന്നമല്കണ്ടുകകചോണഷ  ഈ  ചമഖലയമല്  കൂടുതല്  സദ്യംരദ്യംഭങ്ങള്

സൃഷമക്കുന്നതമനുദ്യം  തുടരന്നഷ  ഉല്പചോദനവദ്യം  കതചോഴെമലുദ്യം  വരദ്ധമപമക്കുന്നതമനുള

വമവമധ  പദ്ധതമകൾ  വദവസചോയ  വകുപഷ  ആസൂത്രണദ്യം  കചയ്തഷ

നടപമലചോക്കമവരുന.  സരക്കചോർ  പദ്ധതമകൾ  വഴെമയുള  സചോമ്പത്തമക

സഹചോയങ്ങൾ  നല്കുന്നതമലുപരമ  സദ്യംരദ്യംഭകരക്കചോവശദമചോയ  വമവമധ

ചസവനങ്ങളുദ്യം  ഉപചദശങ്ങളുദ്യം  നല്കുന്ന  ഒരു  കഫസമലമചറ്ററ്റര  എന്ന

നമലയമലുദ്യം  വകുപമകന പ്രവരത്തനദ്യം മചോറെമകക്കചോണമരമക്കുന.  സദ്യംരദ്യംഭകരക്കഷ

അടമസചോനസസൗകരദങ്ങകളചോരുക്കമ  നല്കമയുദ്യം  വദവസചോയദ്യം

തുടങ്ങചോനചോവശദമചോയ  അനുമതമകൾ  സമയബനമതമചോയമ  നല്കുകയുദ്യംവഴെമ

ചകരളകത്ത  മമകച  നമചകപസസൗഹൃദ  സദ്യംസചോനമചോക്കമ

മചോറ്റമകകചോണമരമക്കുന.

(ബമ)  സൂക്ഷ്മ-കചറുകമട-ഇടത്തരദ്യം  സദ്യംരദ്യംഭങ്ങളുകട  വമകസനദ്യം

ലകദദ്യംവച്ചുകകചോണഷ,  വദവസചോയ വകുപഷ വമവമധ പദ്ധതമകളചോവമഷ്കരമചമട്ടുണഷ.

സദ്യംസചോനകത്ത  വദചോവസചോയമക  അനരസ്പീകദ്യം  കമചകപടുത്തുന്നതമനുള

ഈസഷ  ഓഫഷ  ഡൂയമദ്യംഗഷ  ബമസമനസഷ  നയങ്ങൾ,  വമവമധ  പരമശസ്പീലന

പരമപചോടമകൾ,  വമപണനദ്യം  ഉറെപചോക്കുന്നതമനുള  പദ്ധതമകൾ  എന്നമവ
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കൂടചോകത  സദ്യംരദ്യംഭക  വർഷത്തമകന  ഭചോഗമചോയുള  വമവമധ  പദ്ധതമകളുദ്യം  ഈ

ചമഖലയുകട  വമകസനത്തമനചോയമ  ആവമഷ്കരമചമരമക്കുന.

സൂക്ഷ്മ-കചറുകമട-ഇടത്തരദ്യം   സദ്യംരദ്യംഭങ്ങൾ ക്കഷ  തചോകഴെപറെയുന്ന  പദ്ധതമകൾ

നമലവമലുണഷ.

1) സദ്യംരദ്യംഭക സഹചോയ പദ്ധതമ

2) കചറുകമട യൂണമറ്റുകള്ക്കഷ നല്കുന്ന മചോരജമന മണമഗ്രചോനഷ

3) നചോചനചോ ഗചോരഹമക സദ്യംരദ്യംഭകരക്കുളള പലമശ സബ്സമഡമ പദ്ധതമ

4)  സമരദ്ദേമുള  (stressed)   വദവസചോയങ്ങൾ/പ്രവരത്തനരഹമതമചോയ

എദ്യം.എസഷ.എദ്യം.ഇ. യൂണമറ്റുകള്ക്കുള സഹചോയ പദ്ധതമകൾ

(a)  The  Kerala  stressed  MSMEs  Revival  &  Rehabilitation

Scheme

(b) Revival and rehabilitation scheme for defunct MSMEs and

cashew processing units.

5) ഒരു കുടുദ്യംബദ്യം ഒരു സദ്യംരദ്യംഭദ്യം പദ്ധതമ  

6)  മചോനുഫചോകഷ ചറെമദ്യംഗഷ  ചമഖലയമകല  സചോരടപ്പുകള്ക്കുള

സഹചോയപദ്ധതമ
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7) നമലവമലുള എദ്യം.എസഷ.എദ്യം.ഇ.-കളമല് സൂക്ഷ്മ സദ്യംരദ്യംഭങ്ങളമല്നമന്നഷ

കചറുകമട  സദ്യംരദ്യംഭങ്ങളചോയുദ്യം  കചറുകമട  സദ്യംരദ്യംഭങ്ങളമല്നമനദ്യം  ഇടത്തരദ്യം

സദ്യംരദ്യംഭങ്ങളചോയുദ്യം ഉയരത്തമകക്കചോണഷ വരുന്നതമനുള സഹചോയദ്യം.

(സമ)  ചകരളത്തമകല  എലചോ  തചദ്ദേശസസയദ്യംഭരണ  സചോപനത്തമലുദ്യം

തമങൾ,  ബുധൻ  ദമവസങ്ങളമൽ  കഹല്പ് കഡസ്കെഷ  വഴെമയുള  ഇചനണമകന

ചസവനദ്യം ലഭദമചോക്കമയമട്ടുണഷ. 

(ഡമ)  സൂക്ഷ്മ-കചറുകമട-ഇടത്തരദ്യം  സദ്യംരദ്യംഭങ്ങളുകട

ചപ്രചോതചോഹനത്തമനചോയമ  പരമശസ്പീലന  പരമപചോടമകൾ,  ധനസഹചോയ

പരമപചോടമകൾ,  പ്രദർശന  വമപണന  ചമളകൾ,  അടമസചോനസസൗകരദ

വമകസനദ്യം  മുതലചോയ  സഹചോയങ്ങൾ  വദവസചോയ  വകുപഷ  മുഖചോനരദ്യം

നൽകമവരുനണഷ.  ഈ  പദ്ധതമകകളലചോദ്യംതകന്ന  വനമതചോ  സദ്യംരദ്യംഭകർക്കുദ്യം

പടമകജചോതമ/പടമകവർഗ്ഗ  വമഭചോഗങ്ങൾക്കുദ്യം  മുൻഗണന  നൽകമവരുന.

സദ്യംരദ്യംഭക സഹചോയപദ്ധതമയമല്  (ESS)  സമരദ്യം  മൂലധന നമചകപത്തമകന

15%  (പരമചോവധമ  30  ലകദ്യം  രൂപ)  വകര  സബ്സമഡമ  നല്കുചമ്പചോള്

വനമത/എസഷ.സമ./എസഷ.ടമ.  വമഭചോഗങ്ങള്ക്കഷ  25%  (പരമചോവധമ  40  ലകദ്യം

രൂപ) വകര നല്കുന. 
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കചറുകമട  യൂണമറ്റുകള്ക്കുള മചോരജമന  മണമഗ്രചോനഷ  പദ്ധതമയമല്  30%

സസ്പീ സദ്യംരദ്യംഭകരചോയമരമക്കണകമന്നഷ വമഭചോവനദ്യം കചയ്തമട്ടുണഷ. 30% ഗ്രചോനഷ, 30%

ഗുണചഭചോക്തൃ വമഹമതദ്യം, 40% ബചോങഷ വചോയ്പകയന്ന അനുപചോതദ്യം നമശയമചമട്ടുള

പദ്ധതമയമല്  വനമതചോ  സദ്യംരദ്യംഭകര/പടമകജചോതമ/പടമകവരഗ്ഗദ്യം

എന്നമവരുള്കപടുന്ന  മുനഗണനചോ  വമഭചോഗത്തമനഷ  40%  ഗ്രചോനഷ,  20%

ഗുണചഭചോക്തൃ  വമഹമതദ്യം,  40%  ബചോങഷ  വചോയ്പ  എന്ന  അനുപചോതദ്യം

നമശയമചമരമക്കുന.

നചോചനചോ  ഗചോരഹമക  സദ്യംരദ്യംഭങ്ങള്ക്കുള  പലമശ  സബ്സമഡമ

പദ്ധതമയമല്  വനമത/പടമകജചോതമ/പടമകവരഗ്ഗ  വമഭചോഗങ്ങള്ക്കഷ  8%  വകര

സബ്സമഡമ റെസ്പീ-ഇചമ്പഴഷകമനഷ വഴെമ നല്കുന.

50%  സസ്പീ  സദ്യംരദ്യംഭകരക്കചോയമ  അനുവദമക്കചോന  വമഭചോവനദ്യം  കചയ്തമട്ടുള

'ഒരു കുടുദ്യംബദ്യം ഒരു സദ്യംരദ്യംഭദ്യം'  പദ്ധതമയമല് 10  ലകദ്യം രൂപവകരയുള ബചോങഷ

വചോയ്പയുകട  4%  അധമകരമച്ചുള  പലമശയമല്  6%  വകര  ഇളവഷ

ധനസഹചോയമചോയമ  സരക്കചോര  നല്കുദ്യം.  വദവസചോയ  വകുപഷ  സദ്യംരദ്യംഭകർക്കഷ

നൽകുന്ന  അവചോർഡുകളമലുദ്യം  സസ്പീ  സദ്യംരദ്യംഭകർക്കുദ്യം  പടമകജചോതമ/പടമകവർഗ്ഗ
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വമഭചോഗത്തമനുദ്യം പ്രചതദക അവചോർഡഷ നൽകുനണഷ. 

കൂടചോകത  സൂക്ഷ്മ-കചറുകമട-ഇടത്തരദ്യം  വദവസചോയ  സദ്യംരദ്യംഭകകര

ചപ്രചോതചോഹമപമക്കുന്നതമകന  ഭചോഗമചോയമ,  വകുപഷ  നടപമലചോക്കുന്ന  വമവമധ

പദ്ധതമകളമൽ  പടമകജചോതമ/പടമകവർഗ്ഗ  വമഭചോഗങ്ങൾക്കുദ്യം  വനമതകൾക്കുദ്യം

കൂടുതൽ പ്രചോധചോനദദ്യം നൽകചോൻ നടപടമ സസസ്പീകരമചമട്ടുണഷ.

ശസ്പീ  .    ജമ  .    എസഷ  .    ജയലചോല്:  സര,  ചകരളത്തമകന വദവസചോയ വളരച

കറെചക്കചോരഡഷ  ഉയരചയമലചോണഷ.  അതമനഷ  ഗവണ്കമനമകന  പ്രചതദകമചോയമ

അഭമനനമക്കുകയചോണഷ.  അതനുസരമചഷ  സൂകമ-കചറുകമട-ഇടത്തരദ്യം

സദ്യംരദ്യംഭകങ്ങളുകട ഉല്പന്നങ്ങള്ക്കുദ്യം വദവസചോയ-വചോണമജദ വകുപമനുകസ്പീഴെമലുള

കപചോതുചമഖലചോ സചോപനങ്ങളമകല ഉല്പന്നങ്ങള്ക്കുദ്യം വമപണമ ലഭദതയചോയമ ഇ-

ചപചോരടല്  രൂപസ്പീകരമക്കചോനുദ്യം  എദ്യം.എസഷ.എദ്യം.ഇ.  ചമഖലകളമകല

ഉല്പന്നങ്ങള്ക്കഷ  വമപണമ  കകണത്തുന്നതമകന  ഭചോഗമചോയമ  അനചോരചോഷ

നമലവചോരത്തമലുള  എകമബമഷന  സദ്യംഘടമപമക്കചോനുദ്യം  സരക്കചോര

ഉചദ്ദേശമക്കുനചണചോ?

ശസ്പീ  .    പമ  .    രചോജസ്പീവഷ:  സര,  ബഹുമചോനകപട  അദ്യംഗദ്യം  പറെഞകചോരദവദ്യം

ഉന്നയമച  ചചചോദദവദ്യം  വളകര  പ്രസക്തമചോണഷ.  യഥചോരത്ഥത്തമല്  ഇചപചോള്
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ധചോരചോളദ്യം സദ്യംരദ്യംഭങ്ങള് ആരദ്യംഭമചമട്ടുണഷ. എന്നചോല് ഈ സദ്യംരദ്യംഭങ്ങള്ക്കഷ ഇനമ

വരചോനചപചോകുന്ന ഒരു പ്രതമസനമ മചോരക്കറ്റമദ്യംഗചോണഷ.  അതചോയതഷ,  ഉല്പന്നങ്ങള്

വമല്ക്കചോന  കഴെമചയണതുണഷ.  അക്കചോരദദ്യം  സരക്കചോര  മുന്നമല്  കചോണുനണഷ.

അതമനചോയമ  ചനരകത്ത  സൂചമപമചതുചപചോകല  ചമക്കഷ  ഇന  ചകരള  പദ്ധതമ

ബഡ്ജറ്റമല്  പ്രഖദചോപമചമട്ടുണഷ.  അതമകനകൂടമ  സഹചോയചത്തചോകട

വമപണനത്തമനചോവശദമചോയ സസൗകരദകമചോരുക്കചോദ്യം. ഡമജമറ്റല് യൂണമചവഴമറ്റമയുദ്യം

കകല്ചടചോണുദ്യം  വദവസചോയ  വകുപ്പുദ്യംചചരന്നഷ  ചരച  നടത്തമ  ഇ-ചപചോരടല്

രൂപസ്പീകരമചമട്ടുണഷ.  ഡമപചോരട്ടുകമനഷ  ഓഫഷ  ചപചോസലചോണഷ  അതമകന

ചലചോജമസമകഷ പചോരടഷ കകകചോരദദ്യം കചയ്യുന്നതഷ. ഇനദയമകല പല ഇ-ചകചോചമഴദ്യം

അവരചോണഷ  കചയ്യുന്നതഷ.  അവരുമചോയമ  കരചോറെമചലരകപടമട്ടുണഷ.  ഓണ്കലന

വഴെമ  ഉല്പന്നങ്ങള്  വമല്ക്കുന്നതമനുള  ഒരു  സദ്യംവമധചോനവദ്യം

ഏരകപടുത്തമയമട്ടുണഷ.  എലചോ തചോലൂക്കുകളമലുദ്യം ഇതമചനചോടകദ്യംതകന്ന ചമളകള്

നടത്തമയമട്ടുണഷ.  അതഷ  തുടരചോനുദ്യം  വലമയ  എകമബമഷനുകള്

സദ്യംസചോനതലത്തമല്  സദ്യംഘടമപമക്കചോനുദ്യം  തസ്പീരുമചോനമചമട്ടുണഷ.  ഫുഡഷ

ചപ്രചോസ്സസമദ്യംഗഷ  സദ്യംബനമചഷ  തൃശ്ശൂരുദ്യം  പചോചനഷന  സദ്യംബനമചഷ

തമരുവനനപുരത്തുദ്യം  എകമബമഷനുകള്  സദ്യംഘടമപമചമരുന.  അങ്ങകന
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ഓചരചോ  ചമഖലതമരമചമട്ടുള  എകമബമഷനുകള്  വമപണനത്തമനഷ

സഹചോയകരമചോയ രൂപത്തമല് ആരദ്യംഭമക്കുനണഷ.

ശസ്പീ  .    ജമ  .    എസഷ  .    ജയലചോല്:  സര, വദവസചോയ  വളരചചയചോകടചോപദ്യം

കചോരഷമക  അനുബനചമഖലയുകട  വളരചയുദ്യം  ഉറെപചോചക്കണതുണഷ.  6.7%

വളരച  കകവരമചമട്ടുകണന്നചോണഷ  കണക്കുകള് വദക്തമചോക്കുന്നതഷ.  അതമകന

ഭചോഗമചോയമ ചകരളത്തമകന തനതഷ കചോരഷമക ഉല്പന്നങ്ങളമല് അധമഷമതമചോയമ

പ്രവരത്തമക്കുന്ന  സൂഷ-കചറുകമട-ഇടത്തരദ്യം  ഭകദസദ്യംസ്കെരണ  വദവസചോയ

യൂണമറ്റുകകള  ചപ്രചോതചോഹമപമക്കുന്നതമനുള  നടപടമകള്  സസസ്പീകരമക്കുചമചോ;

അതുചപചോകല  നമലവമല്  അടഞകമടക്കുന്ന  സൂക്ഷ്മ-കചറുകമട-ഇടത്തരദ്യം

വദവസചോയ  യൂണമറ്റുകള്  തുറെന  പ്രവരത്തമപമക്കചോനചോവശദമചോയ  പചോചക്കജഷ

തയചോറെചോക്കചോനുള ഇടകപടലുണചോകുചമചോ?

ശസ്പീ  .    പമ  .    രചോജസ്പീവഷ:  സര,  രണഷ  ചചചോദദങ്ങളചോണുളതഷ.  ഒന്നഷ,  ഡ്രചോഫഷ 

ഇനഡസ്ട്രേമയല്  ചപചോളമസമയമല്  ഫുഡഷ  ചപ്രചോസസമദ്യംഗഷ  ഒരു  പ്രചയചോരമറ്റമ

ചമഖലയചോയചോണഷ കണമട്ടുളതഷ.  പുതമയതചോയമ ആരദ്യംഭമച എദ്യം.എസഷ.എദ്യം.ഇ.-

കള്  (സൂക്ഷ്മ-കചറുകമട-ഇടത്തരദ്യം  സദ്യംരദ്യംഭങ്ങള്)  പരമചശചോധമചചോല്  24000-

ത്തമലധമകദ്യം ഫുഡഷ ചപ്രചോസസമദ്യംഗഷ ഇനഡസ്ട്രേമകളചോണഷ.  ഫുഡഷ ചപ്രചോസസമദ്യംഗഷ
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സദ്യംരദ്യംഭദ്യം  ആരദ്യംഭമക്കുന്നതമനഷ  നമരബനമചോയുദ്യം  കലസനസഷ

ഉണചോയമരമക്കണദ്യം. അതമനരത്ഥദ്യം ഈ വരഷദ്യം തകന്ന ഇത്രയുദ്യം സദ്യംരദ്യംഭങ്ങള്

ആരദ്യംഭമച്ചുകവനദ്യം  അതമല്തകന്ന  നകലചോരു  പങ്കുദ്യം  സസ്പീ

സദ്യംരദ്യംഭകരചോകണന്നതുമചോണഷ.  അവരക്കചോവശദമചോയ  പമന്തുണ  ഗവണ്കമനഷ

നല്കുനണഷ.  ഇനദയമല് ആദദമചോയമ  ഇതമനചോയമ  സരക്കചോര  ഒരു  മമഷന

രൂപസ്പീകരമചമട്ടുണഷ.  ബഹുമചോനകപട  മുഖദമനമ  കചയരമചോനചോയുദ്യം  കൃഷമ

വകുപ്പുമനമയുദ്യം വദവസചോയ വകുപ്പുമനമയുദ്യം കവസഷ കചയരമചോനചോയുദ്യം വമവമധ

വകുപ്പുകള് ചചരന്നഷ ഒരു മമഷന  രൂപസ്പീകരമചമട്ടുണഷ.  കചോരഷമക ചമഖലയമല്

കപ്രചോഡകമവമറ്റമ  കൂട്ടുകയുദ്യം  അതമകന  അടമസചോനത്തമല്  അവകയ

ഉല്പന്നങ്ങളചോക്കമ മചോറ്റുകകയന്നതചോണഷ ഇതമലൂകട ലകദമമടുന്നതഷ.  ആദദഭചോഗദ്യം

കൃഷമ  വകുപമചനതുദ്യം  രണചോമകത്ത  ഭചോഗദ്യം  വദവസചോയ  വകുപമചനയുദ്യം

ചുമതലയചോണഷ.  ഈ  രണഷ  വകുപ്പുകളുകട  ഏചകചോപനചത്തചോകടയുദ്യം  മറ്റഷ

വകുപ്പുകളുകട  സഹകരണചത്തചോടുകൂടമയുദ്യം  ഇനദയമലചോദദമചോയമ  ഒരു  മമഷന

രൂപസ്പീകരമചമട്ടുണഷ.  അതമലൂകട വദവസചോയ രദ്യംഗത്തഷ നല മുചന്നറ്റമുണചോക്കചോനുദ്യം

കരഷകരക്കഷ  വരുമചോനദ്യം  വരദ്ധമപമക്കചോനുദ്യം  കതചോഴെമലവസരദ്യം  സൃഷമക്കചോനുദ്യം

കഴെമയുകമന്നചോണഷ സരക്കചോര ഉചദ്ദേശമക്കുന്നതഷ.  രണചോമതഷ,  അങ്ങഷ പറെഞതമല്
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അടഞചപചോയ അകലങമല് പ്രതമസനമ ചനരമടുന്ന സദ്യംരദ്യംഭങ്ങകളപറ്റമയചോണഷ.

അതമനചോയമ  സദ്യംരദ്യംഭങ്ങള്  ആരദ്യംഭമചഷ  വമജയമചവചരചോകടചോപദ്യംതകന്ന

പരചോജയകപടവരുകടയുദ്യം  ഒരു  പ്രചതദക  ചയചോഗദ്യം  വമളമക്കചോന

തസ്പീരുമചോനമചമട്ടുണഷ.  എകനലചോദ്യം  പ്രതമസനമകളചോണഷ  അവകര

പരചോജയത്തമചലയഷ  എത്തമചകതന്നഷ അവരമല്നമനദ്യം പഠമക്കചോനുദ്യം അതമകന

അടമസചോനത്തമല്  എകനലചോദ്യം  നടപടമകള്  സസസ്പീകരമക്കചോകമന്നഷ

മനസ്സമലചോക്കുന്നതമനുദ്യം ചവണമയചോണഷ അവരുകട ചയചോഗദ്യം വമളമച്ചു ചചരക്കചോന

സരക്കചോര ആചലചോചമക്കുന്നതഷ.

ശസ്പീ  .    ഇ  .    കക  .    വമജയന:  സര,  സൂക്ഷ്മ  കതചോഴെമല്  സദ്യംരദ്യംഭങ്ങള്

ചപ്രചോതചോഹമപമക്കുന്നതമകന  ഭചോഗമചോയമ  സചോചങതമകവമദദചോ  ചമഖലയമല്

സദ്യംരദ്യംഭകതസ  പ്രചോചയചോഗമക  പരമശസ്പീലനദ്യം  നല്കുനചണചോ;

എകമബമഷകനക്കുറെമചഷ  ചനരകത്ത  ഇവമകട  സൂചമപമച്ചു.

പതമനചോയമരക്കണക്കമനഷ  സചോപനങ്ങള്  ആരദ്യംഭമക്കുചമ്പചോള്  ഗ്രചോമസ്പീണ

ചമഖലയമല്  ആചരചോഗദ-വമദദചോഭദചോസ-വദചോവസചോയമക-സചോദ്യംസ്കെചോരമക

പരമപചോടമകകളലചോദ്യം  സദ്യംചയചോജമപമച്ചുകകചോണഷ  മചോരക്കറ്റമദ്യംഗമനുചവണമ

പഞചോയത്തുകള്ചതചോറുദ്യം  അത്തരകമചോരു  പരമപചോടമ  സദ്യംഘടമപമക്കചോന
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ഉചദ്ദേശമക്കുനചണചോ?

ശസ്പീ  .    പമ  .    രചോജസ്പീവഷ:  സര,  എലചോ  പഞചോയത്തമലുദ്യം  സദ്യംരദ്യംഭകരചോകചോന

ആഗ്രഹമക്കുന്നവരക്കുള  പരമശസ്പീലനദ്യം  നല്കമയമട്ടുണഷ.   അതമകന

അടമസചോനത്തമല്  രണഷ  ലകചത്തചോളദ്യം  ചപര  പകങടുത്തതമല്  177599

ചപരചോണഷ  സദ്യംരദ്യംഭകരചോകചോന  തചോല്പരദദ്യം  പ്രകടമപമചതഷ.  അതമലൂകട

അവരക്കചോവശദമചോയ  പരമശസ്പീലനദ്യം  നല്കമയമട്ടുണഷ.  ഇതമനുപുറെകമ

കമനമക്കുകള്  ആരദ്യംഭമക്കുകയുദ്യം  അതമലൂകട  സദ്യംരദ്യംഭകരക്കചോവശദമചോയ

നമരചദ്ദേശങ്ങള് നല്കുന്നതുമചോണഷ.   വമപണനത്തമകന കചോരദത്തമല് തചോലൂക്കഷ

അടമസചോനത്തമലചോണഷ  ചമളകള്  നടത്തമയമട്ടുളതഷ.   വമശദചോദ്യംശങ്ങള്

ചനരകത്ത  സൂചമപമചമരുന.   സമവമല്  സകപസുദ്യം  സഹകരണ  വകുപ്പുദ്യം

ചചരന്നഷ വമപണദ്യം ഉറെപ്പുവരുത്തുന്നതമനചോവശദമചോയ നടപടമകള് സസസ്പീകരമക്കുദ്യം.

 ശസ്പീമതമ സമ  .   കക  .   ആശ:  സര, ഇവമകട സൂചമപമചതുചപചോകല, തനതഷ

കചോരഷമക  ഉല്പന്നങ്ങളുകട  സദ്യംരദ്യംഭങ്ങകള  കൂടുതലചോയമ

ചപ്രചോതചോഹമപമക്കുന്നതമനുചവണ  ഇടകപടല്  സരക്കചോര  നടത്തുകമന്നഷ

ബഹുമചോനകപട  മനമ  മറുപടമയമല്  പറെഞ.  ചകരളത്തമകന

മതദസമ്പത്തമകന കചോരദവദ്യം അതുചപചോകലയചോണഷ.  നമരവധമ മതദകരഷകര
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ഇസൗ  സദ്യംരദ്യംഭത്തമചലയഷ  കടനവന്നമരമക്കുന്ന  സചോഹചരദത്തമല്

മതദസമ്പത്തമകന  മറ്റഷ  മൂലദവരദ്ധമത  ഉല്പന്നങ്ങളചോക്കമ  മചോറ്റുന്നതമനുചവണമ

മതദകരഷകരക്കഷ  ചപ്രചോതചോഹനദ്യം  നല്കുന്നതമനുളള  പദ്ധതമകള്

നടപചോക്കുചമചോ?

ശസ്പീ  .    പമ  .    രചോജസ്പീവഷ:   സര,  വളകര  പ്രസക്തമചോകയചോരു  കചോരദമചോണഷ

ബഹുമചോനകപട  അദ്യംഗദ്യം  ചചചോദമചതഷ.  ഇചപചോള്  ചകരളത്തമല്  മതദകൃഷമ

നടത്തുചമ്പചോള് അതഷ കഴെമക്കചോനചവണമ മചോത്രദ്യം ഉപചയചോഗമക്കുകയചോകണങമല്

കരഷകരക്കഷ നഷമചോയമരമക്കുദ്യം സദ്യംഭവമക്കുന്നതഷ. അതമല്നമനദ്യം മൂലദവരദ്ധമത

ഉല്പന്നങ്ങള്,  വലമയ  മതദത്തമകന  മുളളമല്നമന്നഷ  കചോല്സദദ്യം,

ബ്രയമനമല്നമന്നഷ  കമമറെമ  വരദ്ധമപമക്കുന്നതമനുളള  പുതമയ  ഫുഡഷ

സപമകമന്റുകള്,  അതമകന  സ്കെമന്നമല്നമന്നഷ  പ്രചോയദ്യം  കുറെയന്നതമനുളള

സപമകമന്റുകകളചോകക്ക  ചലചോക  വമപണമയമല്  വരുനണഷ.   മതദവകുപ്പുദ്യം

വദവസചോയ  വകുപ്പുമചോയമ  ചചരന്നഷ  അത്തരദ്യം  സചോധദതകകള  സദ്യംബനമച്ചുള

ചയചോഗദ്യം  നടത്തമയമരുന.  അതമകന  അടമസചോനത്തമല്  അവര  ചമല

പദ്ധതമകള് തയചോറെചോക്കുനണഷ.  വദവസചോയ വകുപ്പുദ്യം ഫമഷറെസ്പീസഷ  വകുപ്പുമചോയമ

ചചരന്നചോണഷ അതമല് പ്രവരത്തമക്കുന്നതഷ.  മതദദ്യം ഉല്പചോദനത്തമല് ചനരകത്ത
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ചകരളമചോയമരുന മുന്നമല് നമന്നമരുന്നതഷ. ഇചപചോള് ആനചോപ്രചദശചോണഷ ഒന്നചോദ്യം

സചോനത്തഷ  നമല്ക്കുന്നതഷ.  ഇചപചോള്  67%  മതദവദ്യം  ആനചോപ്രചദശമല്

നമന്നചോണഷ  വരുന്നതഷ.  ചകരളത്തമകല  75%  സസ്പീ  ഫുഡഷ  ചപ്രചോസസ്സമദ്യംഗഷ

സചോപനങ്ങളുദ്യം  ഇ.യു.  സരടമകകഫഡചോണഷ.   1000  ചകചോടമ  രൂപ  ചടണ്

ഓവറുളള  ഒന്നമലധമകദ്യം  സചോപനങ്ങള്  ചകരളത്തമലുണഷ.  എന്നചോല്

സദ്യംസചോനത്തഷ  മതദത്തമകന  ലഭദതയമല്  കുറെവഷ   ചനരമടുനണഷ.   അതഷ

പരമഹരമക്കുന്നതമനചോയമ ഫമഷറെസ്പീസഷ വകുപഷ പ്രചതദകമചോയമ ചമല പദ്ധതമകള്

ആവമഷ്കരമക്കുനണഷ.  ഇരുവകുപ്പുകളുദ്യം  ചചരന്നഷ  ഇക്കചോരദത്തമല്  പ്രചതദകദ്യം

ശദ്ധമക്കുന്നതചോണഷ. 

 ശസ്പീ  .    സമ  .    സമ  .    മുകുനൻ:  സര,  നമലവമല് അടഞകമടക്കുന്ന സൂക-

കചറുകമട-ഇടത്തരദ്യം വദവസചോയ യൂണമറ്റുകള് തുറെന്നഷ പ്രവരത്തമപമക്കുന്നതമകന

സചോധദതകള് പരമചശചോധമക്കുചമചോ?

ശസ്പീ  .    പമ  .    രചോജസ്പീവഷ:  സര,  ഇക്കചോരദകത്തക്കുറെമചഷ  ചനരകത്ത വമശദമചോയമ

പറെഞതചോണഷ.  എലചോ  യൂണമറ്റുകളുദ്യം  തുറെന്നഷ  പ്രവരത്തമപമക്കചോന

സചോധമച്ചുകവന്നഷ വരമല. 30-40 ശതമചോനദ്യം അടഞചപചോകുന്നതചോണഷ. എന്നചോല്

സരക്കചോര  സഹചോയചത്തചോകട  രകകപടുത്തചോന  സചോധമക്കുകമങമല്  അത്തരദ്യം
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സചോപനങ്ങളുകട കചോരദത്തമല് സരക്കചോര ഇടകപടുന്നതചോണഷ.

ശസ്പീ  .   ടമ  .    സമദ്ദേമഖഷ:  സര, മൂലദവരദ്ധമത ഉല്പന്നങ്ങളമലൂകട സദ്യംരദ്യംഭകരക്കഷ

ലഭമക്കുന്ന  വരുമചോനത്തമകന  കചറെമയ  ഭചോഗദ്യം  അതതഷ  കരഷകരക്കഷ

ലഭദമചോക്കണകമന്ന  നയദ്യം  ചനരകത്ത  ചരച  കചയ്തതുദ്യം

തസ്പീരുമചോനകമടുത്തതുമചോണഷ.  അതഷ  നടപമലചോക്കുന്നതമനുചവണമയുള

നടപടമകള്ക്കഷ ചനതൃതസദ്യം നല്കമയമട്ടുചണചോ?

ശസ്പീ  .   പമ  .   രചോജസ്പീവഷ:  സര, അങ്ങഷ ചചചോദമചതഷ വളകര നദചോയവദ്യം കചോരഷമക

സമൂഹത്തമല്  വളകര  പ്രസക്തവമചോകയചോരു  ചചചോദദമചോണഷ.  ബഹുമചോനകപട

മനമമചോര  ഇസൗ  പ്രശ്നദ്യം  ഉന്നയമക്കുനമുണഷ.  സരക്കചോര  നടപമലചോക്കുന്ന

മമഷനമലൂകട  ഇക്കചോരദവദ്യം  ചരച  കചയ്യുനണഷ.  ഇന്നകല  മചോഞചോലമ  ബചോങഷ

സദ്യംഘടമപമച  ഒരു  പരമപചോടമയമല്  ഞചോനുദ്യം  ബഹുമചോനകപട

പ്രതമപകചനതചോവദ്യം  ഒരുമമച്ചു  പകങടുത്തത്തമരുന.  മുനകചോലങ്ങളമല്  കൂവ

കൃഷമ കചയ്യുമചോയമരുന്നമല. എന്നചോല് ഇചപചോള് കൂവ കൃഷമ വദചോപകമചോയമട്ടുണഷ.

വദചോപകമചോയമ  കൂവ  കൃഷമ  കചയ്തഷ  കപചോടമയചോക്കമ  ഇനരനചോഷണല്

നമലവചോരത്തമല്  പചോയഷ  കചയ്യുകയചോണഷ.  കനതരലചോനഡമല്നമന്നഷ   ഇചപചോള്

കൂവകപചോടമക്കുചവണമയുള  ഓരഡര  ലഭമചമട്ടുണഷ. ഇത്തരത്തമല്  കൂകറെ
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സദ്യംരദ്യംഭങ്ങള്  വരുനണഷ.  സസചോഭചോവമകമചോയുദ്യം  അകതലചോദ്യം  വരുന്നചതചോടുകൂടമ

കരഷകരക്കഷ  വരുമചോനദ്യം  വരദ്ധമക്കുദ്യം.  മൂലദവരദ്ധനവഷ  വരുചമ്പചോള്ത്തകന്ന

കസചോളമറ്റമ  കപ്രചോഡകമചലയഷ  വരുദ്യം.    കകവഗ  ചപ്രചോഗ്രചോദ്യം  നടന്നചപചോള്  കൃഷമ

വകുപമകന  ചനതൃതസത്തമല്  നടത്തമയ  ബമ  ടു  ബമ  യമല്  കരഷകരുദ്യം

വദവസചോയമകളുദ്യം  പകങടുത്തമരുന.  വദവസചോയമകള്ക്കഷ  എത്ര  കസചോനമറ്റമ

ചവണകമന്നതുസദ്യംബനമചഷ  കരഷകര  ഉറെപഷ  നല്കണദ്യം.  അങ്ങകനയുള

നമരവധമ  ധചോരണചോപത്രങ്ങള്  ഒപ്പുവച്ചു.  ഞചോനുദ്യം  അതമല്  പകങടുത്തമരുന.

അതമകന  ഭചോഗമചോയമ  ഫുഡഷ  ചപ്രചോസസ്സമദ്യംഗഷ  വചോലദ്യു  അഡസ്പീഷനമലൂകട

കരഷകരക്കഷ വരുമചോനദ്യം വരദ്ധമപമക്കുകകയന്നതഷ പ്രധചോനകപട ഉചദ്ദേശദമചോണഷ. 

കമഫ്ബമ മുചഖനയുള വൻകമട വമകസന പദ്ധതമകള്

 (*334)     ശസ്പീ  .   പമ  .   ടമ  .   എ  .   റെഹസ്പീദ്യം:
          ശസ്പീ എ  .   സമ  .   കമചോയഷ തസ്പീൻ:
        ശസ്പീ  .   വമ  .   ചജചോയമ:
    ശസ്പീ  .    പമ  .    വമ  .    ശസ്പീനമജമൻ: തചോകഴെ കചോണുന്ന ചചചോദദങ്ങള്ക്കഷ

ധനകചോരദ വകുപ്പുമനമ സദയദ്യം മറുപടമ നല്കുചമചോ:

(എ)  കമഫ്ബമയഷ  ചവണത്ര  പണദ്യം  വകയമരുത്തമയമടമകലന്നഷ

കമഫ്ബമകയ  വമമർശമചവർ  തകന്ന  ആചകപദ്യം  ഉന്നയമചതഷ

ശദ്ധയമല്കപടമട്ടുചണചോ;  കമഫ്ബമക്കചോയമ  ബജറ്റമല്  വകയമരുത്തമയമട്ടുള
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തുകകയത്രകയന്നഷ അറെമയമക്കചോചമചോ;

(ബമ)  തമരുവനനപുരദ്യം  വമകസന  ഇടനചോഴെമ,  കകചോചമ-ബദ്യംഗളൂരു

വദവസചോയ ഇടനചോഴെമ,  വദവസചോയ പചോരക്കുകള് എന്നമവ ഉള്കപകട കമഫ്ബമ

മുചഖനയുള  വൻകമട  വമകസന  പദ്ധതമകള്  സമയബനമതമചോയമ

യചോഥചോരത്ഥദമചോക്കുന്നതമനഷ  കചോരദകമമചോയ  പ്രവരത്തനദ്യം

നടത്തുനചണചോകയന്നഷ വദക്തമചോക്കുചമചോ;

(സമ)  പണദ്യം ലമവചറെജഷ  കചയ്തഷ  പല മടങ്ങഷ  മൂലധന നമചകപദ്യം ഉറെപഷ

വരുത്തുകകയന്ന ബദല് വമകസന മചോരഗ്ഗകമന്ന നമലയമലുള കമഫ്ബമയുകട

പ്രചോധചോനദദ്യം വമശദമചോക്കചോചമചോ?

ധനകചോരദ വകുപ്പുമനമ (ശസ്പീ  .   കക  .   എന  .     ബചോലചഗചോപചോല്): സര,

(എ)  കമഫ്ബമക്കഷ  ചവണത്ര  പണദ്യം  വകയമരുത്തമയമടമകലന്ന

രസ്പീതമയമലുള  പരചോമർശങ്ങൾ  ശദ്ധയമൽകപടമട്ടുണഷ.  ഇതഷ  വസ്തുതയല.

ചമചോചടചോർ  വചോഹന  നമകുതമയുകട  വമഹമതമചോയമ  2215  ചകചോടമ  രൂപയുദ്യം

കപചടചോളമയദ്യം കസസ്സഷ ഇനത്തമൽ 594 ചകചോടമ രൂപയുദ്യം ഉൾപകട 2809 ചകചോടമ

രൂപ  കമഫ്ബമക്കചോയമ  2023-24  സചോമ്പത്തമക  വർഷത്തമകല  ബജറ്റമൽ

വകയമരുത്തമയമട്ടുണഷ.  ഡസ്പീകറ്റയമൽഡഷ  ബജറ്റഷ  എസമചമറ്റഷ–volume  2-കല
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പ്രസക്ത ഭചോഗത്തമകന പകർപഷ അനുബനദ്യം-1 ആയമ+ നൽകുന.

കൂടചോകത ചകചോർപസഷ ഫണഷ,  ചമചോചടചോർ വചോഹന നമകുതമയുകട വമഹമതദ്യം,

കപചടചോളമയദ്യം  കസസ്സഷ,  ഗ്രചോനഷ  എന്നസ്പീ  ഇനങ്ങളമലചോയമ  ഇതമചനചോടകദ്യം

15,103.96  ചകചോടമ  രൂപ  സർക്കചോരമൽനമനദ്യം  കമഫ്ബമക്കഷ  നൽകമയമട്ടുണഷ.

വമവരങ്ങൾ അനുബനദ്യം-2+ ആയമ നൽകുന.

(ബമ)  27-02-2023-കല  കമഫഷ  ചബചോർഡഷ  മസ്പീറ്റമദ്യംഗമൽ  അദ്യംഗസ്പീകചോരദ്യം

നൽകമയ  പദ്ധതമകളുൾപകട  കമഫ്ബമയമലുൾകപടുത്തമ  സദ്യംസചോനത്തഷ

നചോളമതുവകര വമവമധ വകുപ്പുകളമലചോയമ  80,352.04/-  ചകചോടമ രൂപയുകട 1057

പദ്ധതമകൾക്കഷ  കമഫ്ബമ  ധനചോനുമതമ  നൽകമയമട്ടുണഷ.  വമശദചോദ്യംശദ്യം

അനുബനദ്യം 3 ആയമ+ ചചരത്തമട്ടുണഷ. 60,352.04/-  ചകചോടമ രൂപയുകട 1050

അടമസചോന സസൗകരദ വമകസന പദ്ധതമകൾക്കുദ്യം  20,000 ചകചോടമ രൂപയുകട

ലചോൻഡഷ  അകസമസമഷൻ  പൂളമൽ  ഉൾകപടുത്തമ  ഏഴെഷ  പദ്ധതമകൾക്കുമചോണഷ

കമഫ്ബമ അദ്യംഗസ്പീകചോരദ്യം നൽകമയമട്ടുളതഷ. 20,000 ചകചോടമ രൂപയുകട ലചോൻഡഷ

അകസമസമഷൻ  പൂളമലുൾകപടുത്തമ  അദ്യംഗസ്പീകചോരദ്യം  നൽകമയമട്ടുള  പദ്ധതമകൾ

പ്രധചോനമചോയുദ്യം വദവസചോയ ഇടനചോഴെമകളുകടയുദ്യം,  വദവസചോയ പചോർക്കുകളുകടയുദ്യം

+ നമയമസഭയുകട ഔചദദചോഗമക കവബ്കസറ്റമല് ലഭദമചോണഷ.
+ നമയമസഭയുകട ഔചദദചോഗമക കവബ്കസറ്റമല് ലഭദമചോണഷ.
+ നമയമസഭയുകട ഔചദദചോഗമക കവബ്കസറ്റമല് ലഭദമചോണഷ.
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സലചമകറ്റടുപമനുദ്യം  ചദശസ്പീയപചോതചോ  വമകസനത്തമനുള  സലദ്യം

ഏകറ്റടുക്കുന്നതമനുള  സദ്യംസചോന  വമഹമതദ്യം  നൽകുന്നതമനുമുള

പദ്ധതമകളചോണഷ.  വമശദചോദ്യംശദ്യം  അനുബനദ്യം  4  ആയമ+ ചചരത്തമട്ടുണഷ.

തമരുവനനപുരകത്ത ബചയചോ കലഫഷ സയൻസഷ പചോർക്കഷ,  കകചോചമ-ബചോദ്യംഗ്ലൂർ

വദവസചോയ ഇടനചോഴെമ, കപചടചോകകമമക്കൽ പചോർക്കഷ, ഹമന്ദുസചോൻ നവ്യൂസഷ പ്രമനഷ

ലമമമറ്റഡമകന  സലചമകറ്റടുക്കൽ,  കണ്ണൂർ-പചോലക്കചോടഷ  വദവസചോയ

പചോർക്കുകൾക്കുള സലചമകറ്റടുക്കൽ, ഗമഫഷ സമറ്റമ എന്നമവയചോണഷ വദവസചോയ

ചമഖലയഷ  കസ്പീഴെമലുള  പദ്ധതമകൾ.  ഇതമൽ  ബചയചോ  കലഫഷ  സയൻസഷ

പചോർക്കമനുള  മുഴുവൻ  തുകയുദ്യം  കമഫ്ബമ  നൽകമക്കഴെമഞ.  കകചോചമ

അമ്പലമുകളമൽ  കപചടചോകകമമക്കൽ  പചോർക്കമനുള  സലദ്യം

ഏകറ്റടുത്തുകഴെമഞ.  ഹമന്ദുസചോൻ  നവ്യൂസഷ  പ്രമനഷ  ലമമമറ്റഡമകന

സലചമകറ്റടുക്കൽ  നടപടമകളുദ്യം  പൂർത്തസ്പീകരമചമട്ടുണഷ.  കകചോചമ-ബചോദ്യംഗ്ലൂർ

വദവസചോയ ഇടനചോഴെമ,  കണ്ണൂർ-പചോലക്കചോടഷ  വദവസചോയ പചോർക്കഷ  എന്നമവയുകട

സലചമകറ്റടുക്കൽ നടപടമകൾ പുചരചോഗമമച്ചുവരുന. ഇതുകൂടചോകത മറ്റഷ വൻകമട

അടമസചോനസസൗകരദ  വമകസന  പദ്ധതമകളുകടയുദ്യം  പ്രവൃത്തമകൾ

പുചരചോഗമമച്ചുവരമകയചോണഷ.  സമയബനമതമചോയമ  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തമകൾ

+ നമയമസഭയുകട ഔചദദചോഗമക കവബ്കസറ്റമല് ലഭദമചോണഷ.
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പൂർത്തസ്പീകരമക്കുന്നതമനചോയമ  അതതഷ  പദ്ധതമ  നമർവഹണ ഏജൻസമകൾക്കഷ

ആവശദമചോയ  സചോചങതമക  സഹചോയങ്ങൾ  നൽകുകയുദ്യം  കൃതദമചോയ

ഇടചവളകളമൽ  പദ്ധതമ  പുചരചോഗതമ  സദ്യംബനമചഷ  ബനകപട

ജനപ്രതമനമധമകൾ,  വകുപ്പുകൾ  എന്നമവകരയുൾകപടുത്തമ  അവചലചോകന

ചയചോഗങ്ങൾ സദ്യംഘടമപമക്കുകയുദ്യം ആവശദമചോയ ഇടകപടലുകളുദ്യം സഹചോയങ്ങളുദ്യം

നൽകുകയുദ്യം കചയ്തുവരുന.

(സമ)  സചോമ്പത്തമക  ചമഖലയമൽ  നമലനമൽക്കുന്ന  മചോനദകത്ത

ഫലപ്രദമചോയമ  പ്രതമചരചോധമക്കുക,  സദ്യംസചോനത്തമകന  സമ്പദഷ വദവസകയ

ഉചത്തജമപമക്കുക  എന്നസ്പീ  ലകദങ്ങചളചോകടയചോണഷ  2016-കല  ബജറ്റമൽ

കമഫ്ബമ  വഴെമയുള  അടമസചോനസസൗകരദ  വമകസന  പദ്ധതമകൾ

പ്രഖദചോപമചതഷ.  ഏകചദശദ്യം  50,000  ചകചോടമ  രൂപയുകട  വമകസന

പ്രവർത്തനങ്ങളചോണഷ  കമഫ്ബമ  വഴെമ  നടപമലചോക്കചോൻ  വമഭചോവനദ്യം  കചയ്തതഷ.

ഭചോവമ  വരുമചോനകത്ത  കസകവ്യൂരമകറ്റസഷ  കചയ്തുകകചോണഷ,  ഇരുപചതചോ

ഇരുപത്തമയചഞചോ  വരഷദ്യം  കചോത്തുനമല്ക്കചോകത  അതദനചോചപകമതമചോയ

പശചോത്തലസസൗകരദദ്യം  ഇചപചോള്തന്നതകന്ന  സൃഷമക്കുകകയന്നതചോണഷ

കമഫ്ബമയമലൂകട  നടപചോക്കമവരുന്നതഷ.  വരുമചോനത്തമകന  കചറെമകയചോരു  പങഷ
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വരഷദ്യംചതചോറുദ്യം  കമഫ്ബമക്കഷ  സർക്കചോർ  വമഹമതമചോയമ  നല്കമകക്കചോണഷ

വമദൂരഭചോവമയമൽ മചോത്രദ്യം സചോധദമചോകുമചോയമരുന്ന നചോടമകന പശചോത്തല സസൗകരദ

വമകസനദ്യം  ഇനതകന്ന  സചോധദമചോക്കുകകയന്ന  ലകദമചോണഷ  ഇതമലൂകട

കകവരമക്കുന്നതഷ.  കമഫ്ബമ  ആകമൽ  നമഷഷ കർഷമക്കുന്ന  പ്രകചോരദ്യം

കമഫ്ബമക്കഷ  വചോർഷമകമചോയമ  നൽചകണ  വമഹമതദ്യം  കൃതദമചോയമ

ലഭമക്കുനകണനദ്യം  കമഫ്ബമയുകട  പ്രവർത്തങ്ങൾ  സുഗമമചോയമ

നടക്കുനകണന്നതുദ്യം  സർക്കചോർ  ഉറെപ്പുവരുത്തുന.  കമഫ്ബമ  മുചഖന

നചോളമതുവകര ആകക  80,352  ചകചോടമ രൂപയുകട പദ്ധതമകൾക്കഷ അദ്യംഗസ്പീകചോരദ്യം

നല്കമക്കഴെമഞ.  ഇതമചനചോടകദ്യം  23,095  ചകചോടമ  രൂപയചോണഷ  കമഫ്ബമ

പദ്ധതമ  പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കചോയമ  വമനമചയചോഗമചതഷ.  ചകചോവമഡമകന

തുടർനണചോയ  സചോമ്പത്തമക  പ്രതമസനമ  മറെമകടക്കുന്നതമൽ  അടമസചോന

സസൗകരദപദ്ധതമകൾക്കചോയുള  ഈ  ധനവമനമചയചോഗദ്യം  സഹചോയകമചോയമട്ടുണഷ.

സദ്യംസചോനത്തമകന  മൂലധനകചലവഷ  2020-21 സചോമ്പത്തമക  വർഷത്തമൽ

പൂരത്തസ്പീകരമച  കണക്കനുസരമചഷ  ജമ.എസഷ.ഡമ.പമ  (ചഗ്രചോസഷ  ചസറ്റഷ

കഡചോകമസമകഷ  ചപ്രചോഡകഷ)-യുകട  2  ശതമചോനത്തമചലകറെയചോയമരുന.

കതചോട്ടുമുമ്പുള  എട്ടുവർഷങ്ങളുമചോയമ  തചോരതമദകപടുത്തുചമ്പചോൾ  ഈ
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വരഷങ്ങളമല് കമഫ്ബമയമകട നല പ്രവരത്തനദ്യംമൂലദ്യം നമ്മുകട മൂലധനകചലവഷ

ജമ.എസഷ.ഡമ.പമ.-യുകട  2.30  ശതമചോനത്തമകലത്തമയതചോണഷ ഈ ചനടത്തമനഷ

കചോരണമചോയതഷ.  പ്രളയവദ്യം  ചകചോവമഡഷ  മഹചോമചോരമയുദ്യം  നചോശദ്യം  വമതച

ചകരളത്തമകന  സമ്പദഷ വദവസയഷ  പ്രതദകമചോയുദ്യം  പചരചോകമചോയുദ്യം  ഒരു

കകത്തചോങ്ങചോയമമചോറെചോൻ  കമഫ്ബമ  മുചഖനയുള  പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കചോയമ

എന്നഷ  ആത്മവമശസചോസചത്തചോകട  പറെയുവചോൻ  സചോധമക്കുദ്യം.  ആധുനമക

വമദദഭദചോസ സസൗകരദങ്ങൾ, കക-ചഫചോൺ, ടചോൻസ്ഗ്രമഡഷ 2.0 ആശുപത്രമകൾ,

ഡയചോലമസമസഷ  യൂണമറ്റുകൾ,  കചോതഷ ലചോബുകൾ,  കചോയമക  സമുചയങ്ങൾ,

സചോദ്യംസ്കെചോരമക  സമുചയങ്ങൾ,  ചറെചോഡുകൾ,  പചോലങ്ങൾ,   കറെയമൽചവ

ചമൽപചോലങ്ങൾ,  തസ്പീരചദശ  കഹചവ,  മലചയചോര  കഹചവ,   തുരങപചോത,

തസ്പീരചദശ  സദ്യംരകണദ്യം,  തുറെമുഖ  സദ്യംരകണദ്യം,  പുലമമുട്ടുകൾ  സചോപമക്കൽ,

പടമകജചോതമ  വകുപമനുകസ്പീഴെമൽ  ഐറ്റമഐകൾ,  ചമചോഡൽ  കറെസമഡൻഷദൽ

സ്കൂളുകൾ, വദവസചോയ വകുപമനുകസ്പീഴെമൽ ഓചങചോളജമ പചോർക്കഷ,  ജലപചോതകളുകട

നവസ്പീകരണദ്യം,  വമവമധ ജലചസചന പദ്ധതമകൾ എന്നമങ്ങകന ചകരളത്തമകന

സമസ്ത  ചമഖലകചളയുദ്യം  സർശമക്കുന്ന  വമകസനമചോണഷ  കമഫ്ബമ  വഴെമ

പുചരചോഗമമക്കുന്നതഷ.
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ശസ്പീ.  പമ.  ടമ.  എ.  റെഹസ്പീദ്യം ചുമതലകപടുത്തമയപ്രകചോരദ്യം  (ശസ്പീ  .    ഐ  .    ബമ  .

സതസ്പീഷഷ  ):  സര,  കമഫ്ബമ പദ്ധതമകയ ദുരബലകപടുത്തചോന ചകന്ദ്ര സരക്കചോര

ശമമക്കുനചണചോ;  കമഫ്ബമ  പദ്ധതമകയ  തുരങദ്യം  വയചോന   ഏകതചോകക്ക

തരത്തമലുള  ഇടകപടലുകളചോണഷ  ചകന്ദ്ര  സരക്കചോര  നടത്തുന്നകതന്നഷ

വദക്തമചോക്കചോചമചോ?

ശസ്പീ  .    കക  .    എന  .    ബചോലചഗചോപചോല്:  സര,  സരക്കചോരമകന  വമകസന

പ്രവരത്തനങ്ങള്  നടത്തുന്നതമനചോവശദമചോയ  പ്രചതദക  ആകഷ  പചോസ്സചോക്കമ

അതനുസരമകചചോരു വമഹമതദ്യം  എലചോവരഷവദ്യം സദ്യംസചോന ബജറ്റമല് നമനദ്യം

ഉറെപചോക്കമയുദ്യം ബചോക്കമ കടകമടുക്കുകയുദ്യം കചയ്യുകകയന്ന നമലയചോണഷ കമഫ്ബമ

ആരദ്യംഭമചതഷ.  ആ  കടദ്യം  കൃതദമചോയമ  തമരമചടമക്കുന്നതമനുള  പദ്ധതമയുണഷ.

അതമനചോയമ  അസറ്റഷ  ലയബമലമറ്റമ  മചോചനജഷ കമനമകനചോരു  സ്കെസ്പീമുണഷ.

അതനുസരമചഷ  തമരമചടവദ്യം  കചോരദങ്ങളുദ്യം  നടനകകചോണമരമക്കുകയചോയമരുന.

എന്നചോല്,  രണ്ടുവരഷദ്യം മുമ്പചോണഷ  ആദദമചോയമ  കമഫ്ബമ എടുക്കുന്ന ചലചോണുദ്യം

സദ്യംസചോനകത്ത  ചസചോഷദല്  കസകവ്യൂരമറ്റമ  കപനഷനുമചോയമ  ബനകപട

കമ്പനമകയടുക്കുന്ന ചലചോണുദ്യം കടവദ്യം സദ്യംസചോന ബജറ്റമകന ഭചോഗമചോകണകമന്ന

ചകന്ദ്ര  സരക്കചോര  നമലപചോടമകനതമകര  സദ്യംസചോന  സരക്കചോര  ശക്തമചോയ
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അഭമപ്രചോയദ്യം  പറെഞമട്ടുണഷ.  എന്നചോല്  ഇകതചോനദ്യം  സദ്യംസചോനത്തമകന

ചബചോചറെചോയമദ്യംഗമകന  ഭചോഗമചോക്കചോന  പചോടമകലന്ന  നമയമനമരചദ്ദേശമചോണഷ

സരക്കചോരമനഷ  ലഭമചമട്ടുളതഷ.  പകക,  സദ്യംസചോന  ചബചോചറെചോയമദ്യംഗമകന

ഭചോഗമചോക്കമ  ഇസൗ  വരഷദ്യം  പതമനയചോയമരത്തമലധമകദ്യം  ചകചോടമ  രൂപ  ഒരുമമചഷ

കണക്കചോക്കമ  കുറെയചോന  തസ്പീരുമചോനമച്ചു.  അതമകന  നചോലമകലചോന്നഷ  തുക  ഇസൗ

സചോമ്പത്തമകവരഷദ്യം  കുറെച്ചുകവന്നഷ  മചോത്രമല,  കഫബ്രുവരമ  രണചോദ്യം  തസ്പീയതമ

ചകന്ദ്ര ബജറ്റമകന കതചോടടുത്ത ദമവസദ്യം ഇസൗ വരഷദ്യം കമചടണ കടത്തമല് 2700

ചകചോടമ കൂടമ കുറെച്ചു. ഇങ്ങകന സദ്യംസചോന ഗവണ്കമനഷ കചയ്തുകകചോണമരമക്കുന്ന

പ്രവരത്തനങ്ങകളയചോകക  ശസചോസദ്യംമുടമക്കുന്ന  നമലപചോടചോണഷ  ചകന്ദ്ര  സരക്കചോര

സസസ്പീകരമക്കുന്നതഷ.  എന്നചോല്  ചകന്ദ്ര  ഗവണ്കമനഷ  ഇതുചപചോലത്തകന്ന

നചോഷണല്  കകഹചവയദ്യം  മറ്റഷ  കചോരദങ്ങള്ക്കുമചോയമ  പണദ്യം  കടകമടുക്കുനണഷ.

ഇത്തരദ്യം പ്രവരത്തനങ്ങള്ക്കചോയമ പ്രചതദകമചോയമ പണകമടുക്കുകയുദ്യം ഗദചോരനമ

കകചോടുക്കുകയുദ്യം കചയ്യുന്ന സമസ്പീപനദ്യം ചകന്ദ്രസരക്കചോരുദ്യം സസസ്പീകരമക്കുനണഷ. ആ

നമലയഷ  സദ്യംസചോന സരക്കചോരമചനചോടഷ  കചോണമച്ചുകകചോണമരമക്കുന്ന ഇരടത്തചോപഷ

സമസ്പീപനകത്തക്കുറെമചഷ  നമയമസഭയമല് ചരച കചയ്തമട്ടുണഷ.  ഇതുസദ്യംബനമചഷ

സദ്യംസചോന  ഗവണ്കമനമകന  അഭമപ്രചോയങ്ങള്  ചകന്ദ്ര  ഗവണ്കമനമകന
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അറെമയമചമട്ടുണഷ.  സദ്യംസചോന  സരക്കചോര  കദചോബമനറ്റമല്  ചരച  കചയ്തഷ

അദ്യംഗസ്പീകരമച  അഭമപ്രചോയങ്ങള്  ബഹുമചോനകപട  മുഖദമനമ  പ്രധചോനമനമകയ

കത്തുമുചഖന അറെമയമചമട്ടുണഷ. അതമകന മറുപടമ പ്രതസ്പീകമക്കുകയചോണഷ. 

ശസ്പീ  .    ഐ  .    ബമ  .    സതസ്പീഷഷ:  സര,  വമദദചോഭദചോസ  ചമഖലയമല്  എത്ര

സചോപനങ്ങള്ക്കചോണഷ  കമഫ്ബമ  മുചഖന  തുക  അനുവദമചമട്ടുളതഷ;

ഇസൗയമനത്തമല് എത്ര തുകയചോണഷ അനുവദമചമട്ടുളതഷ?

ശസ്പീ  .    കക  .    എന  .    ബചോലചഗചോപചോല്:  സര,  വമദദചോഭദചോസ  ചമഖലയമല്

പ്രധചോനമചോയുദ്യം  സ്കൂള്  പദ്ധതമകള്ക്കചോണഷ  കമഫ്ബമയമലൂകട

ഫണനുവദമക്കുന്നതഷ.  ഇചപചോള്  ഉന്നതവമദദചോഭദചോസ  ചമഖലയചോവശദമചോയ

തുകയുദ്യം  കഴെമഞ  ബജറ്റമല്  മചോറ്റമവചമട്ടുണഷ.  888  സ്കൂളുകള്,  11300

ലചബചോറെടറെമകള്, 44705  കകഹകടക്കഷ കചോസഷ റൂദ്യം എന്നമങ്ങകന  2901  ചകചോടമ

രൂപയുകട  പദ്ധതമകളചോണഷ  സ്കൂള്  ചമഖലയചവണമ  മചോത്രമചോയമ  മചോറ്റമവചതഷ.

ഇതമല്  269  സ്കൂളുദ്യം  44705  കകഹകടക്കഷ കചോസഷ മുറെമകളുദ്യം  11257  ലചോബുകളുദ്യം

പൂരത്തസ്പീകരമച്ചുകഴെമഞ. നചോളമതുവകര 1780 ചകചോടമ രൂപ പൂരത്തസ്പീകരമചമട്ടുണഷ.

ഇതുകൂടചോകത  സ്കൂളുകളുകട  നമരമചോണപ്രവരത്തനങ്ങള്  നടനവരമകയചോണഷ.

കൂടചോകത  ഉന്നതവമദദചോഭദചോസ  ചമഖലയമല്  എലചോ  സരവകലചോശചോലയമലുദ്യം
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ആധുനമകസസൗകരദങ്ങചളചോടുകൂടമയ  ഗചവഷണശചോലകളുദ്യം  സസൗകരദങ്ങളുദ്യം

ഏരകപടുത്തചോനുള  തുകയുദ്യം  മചോറ്റമവചമട്ടുണഷ.  ഏകചദശദ്യം  600  ചകചോടമ

രൂപയമലധമകദ്യം  രൂപയചോണഷ  ഇസൗ വരഷദ്യം  ഉന്നതവമദദചോഭദചോസ  ചമഖലയമകല

പ്രവരത്തനങ്ങള്ക്കചോയമ മചോറ്റമവചമട്ടുളതഷ. 

ശസ്പീ  .    എ  .    സമ  .    കമചോയ്തസ്പീന:  സര,  ചകരളത്തമകന  വമകസനത്തമല്

പശചോത്തലസസൗകരദ വമകസനചമഖലയമകല ബദല് മചോരഗ്ഗമചോയ കമഫ്ബമകയ

തകരക്കുന്നതമനുചവണമയുള  ചബചോധപൂരവമചോയ  ശമദ്യം  കുറെച്ചുകചോലമചോയമ

തുടരുകയചോണഷ.  മസചോല  ചബചോണഷ  വമവചോദദ്യം  അത്തരത്തമല്  ഉയരനവന്ന

ഒന്നചോണഷ.  റെമസരവഷ  ബചോങമകന  അനുമതമയമല,  സഭചോ  നമയമത്തമകന

ലദ്യംഘനമചോണഷ  എകന്നചോകക്കയുള  ആചകപമചോയമരുന  മസചോല

ചബചോണമകനപറ്റമ ഉയരനവന്നമരുന്നതഷ. ബഹുമചോനകപട കകഹചക്കചോടതമയമകല

പമ.ഡമ പ്രകചോരദ്യം ഇതമനഷ റെമസരവഷ ബചോങമകന അനുമതമ ഉണചോയമരുനകവനദ്യം

നമയമലദ്യംഘനദ്യം  ഉണചോയമടമകലനദ്യം വന്നമട്ടുണഷ.   എന്നചോലമചപചോള് ബജറ്റമനഷ

പുറെത്തുള  വമഭവസമചോഹരണത്തമല്  പ്രചതദകമചഷ  കടത്തമകന  പരമധമയമല്

ചകരളകത്ത ഉള്കപടുത്തമയമരമക്കുകയചോണഷ.  പചക,  External  Subsidiary

resources  സരക്കചോരമകന  കപചോതു  കടത്തമല്  ഉള്കപടുത്തമകലന്നഷ  ചകന്ദ്ര
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ധനകചോരദ  വകുപ്പുമനമ  പചോരലകമനമല്  ഒരു  ചചചോദദത്തമനഷ  ഉത്തരമചോയമ

പറെഞ സഹചരദത്തമല് ചകരളചത്തചോടഷ ഇങ്ങകനകയചോരു നമലപചോടമകനതമകര

എനഷ  സമസ്പീപനമചോണഷ  സരക്കചോര  സസസ്പീകരമക്കചോനുചദ്ദേശമക്കുന്നതഷ;  നമയമ-

ഭരണപരമചോയ  നമലയമല്  ഇക്കചോരദത്തമല്  ഇടകപടചോന  സരക്കചോരമനഷ

സചോധമക്കുചമചോ?

ശസ്പീ  .    കക  .    എന  .    ബചോലചഗചോപചോല്  :  സര,  ചകന്ദ്ര  ഗവണ്കമനഷ

സസസ്പീകരമചമരമക്കുന്ന  നമലപചോടമകന  കപചോളത്തരദ്യം  അചദ്ദേഹദ്യംതകന്ന

പചോരലകമനമല്  ഒരു  ചചചോദദത്തമനഷ  നല്കമയ  മറുപടമയമല്

വദക്തമചോക്കമയമട്ടുണഷ.  രചോഷസ്പീയമചോയമ ഇസൗ പ്രശ്നകത്ത സമസ്പീപമക്കചോന സരക്കചോര

ആഗ്രഹമക്കുന്നമല.  എങമലുദ്യം   ചലചോകസഭയമല് പ്രസ്തുത മറുപടമകയത്തുടരന്നഷ

ചകരളചത്തചോടഷ  ഇങ്ങകനകയചോരു  സമസ്പീപനദ്യം  സസസ്പീകരമക്കുന്നതഷ

എന്തുകകചോണചോകണന്നഷ അചപചോള്തകന്ന ചകരളത്തമല് നമനള എദ്യം.പമ.  മചോര

ചചചോദമചക്കണതചോയമരുന.  ചകരളത്തമകന  തചോല്പരദത്തമനുചവണമ

ചകരളത്തമകല 18 മചോര പചോരലകമനമല് അക്കചോരദദ്യം ഉന്നയമചക്കണതചോയമരുന,

ചകരളത്തമകന  തചോല്പരദദ്യം  പരമഗണമകചങമലുദ്യം  അവമടകത്ത  ഏറ്റവദ്യം

പ്രധചോനകപട  ചഫചോറെമചോയ  ചകരളത്തമകല  എദ്യം.പമ.മചോര  അക്കചോരദദ്യം
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ഉന്നയമചമകലന്ന  കചോരദത്തമലുള  വമഷമദ്യം  ഞചോന  പറെയുനകവകന്നയുള.

രചോഷസ്പീയമചോയമ  വമമരശമക്കചോനല.  ഇക്കചോരദത്തമല്  നമയമപരമചോയമട്ടുള

സമസ്പീപനദ്യം  സസസ്പീകരമക്കണദ്യം.   ഇചപചോള്  ചകന്ദ്ര  ഗവണ്കമനഷ  എടുക്കുന്ന

സമസ്പീപനങ്ങള്  ശരമയകലനള  നമയചമചോപചദശമചോണഷ  സരക്കചോരമനഷ

ലഭമചമട്ടുളതഷ.  അതുസദ്യംബനമചഷ  ഞചോന  ചനരകത്ത  സൂചമപമച്ചു.  ഇസൗ

ആവശദങ്ങള്  ഉന്നയമച്ചുകകചോണഷ  പ്രധചോനമനമക്കുതകന്ന  കത്തഷ

കകചോടുത്തമട്ടുണഷ.  ഇക്കചോരദദ്യം  ചനരകത്ത  ധനകചോരദ  വകുപ്പുമനമയുകട

ശദ്ധയമല്കപടുത്തമയമരുന.  ഇചപചോള്  സദ്യംസചോന  ഗവണ്കമനമകന

അഭമപ്രചോയമചോയമ  ഭരണഘടനചോപരവദ്യം  നമയമപരവമചോയ  കചോരദങ്ങളുമുന്നയമചഷ

ഇക്കചോരദദ്യം  വസ്പീണ്ടുദ്യം  ചകന്ദ്ര  ഗവണ്കമനമകന  ശദ്ധയമല്കപടുത്തുകയചോണഷ.

ചകരളത്തമകന  സമസ്ത  ചമഖലയമചോയമ  80,000  ചകചോടമ  രൂപയുകട

പദ്ധതമകളചോണഷ  ആവമഷ്കരമചമട്ടുളതഷ.  ഇക്കചോരദത്തമല്  ഭരണ  പ്രതമപക

വദതദചോസമമലചോകത  ഒരുമമചഷ  നസ്പീങ്ങണദ്യം.  ഇനദന  പചോരലകമനമല്

ഇക്കചോരദകത്ത  സദ്യംബനമചഷ  ഏറ്റവദ്യം  സജസ്പീവമചോയമ  പറെയചോന  പറ്റുന്നതഷ

ചകചോണ്ഗ്രസഷ  എദ്യം.പമ.മചോരക്കചോണഷ.   ഇടതുപക ജനചോധമപതദ  മുന്നണമയുകട

ഭരണപകത്തുനമനള രണഷ എദ്യം.പമ.മചോര മചോത്രമചോണഷ ചലചോകസഭയമലുളതഷ.
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18  എദ്യം.പമ.മചോര  അപ്പുറെത്തു  നമനളവരചോണഷ.  അതുകകചോണഷ  നമങ്ങള്  ഒരു

കചോരദദ്യം  ഉറെപചോക്കണദ്യം.  പചോരലകമനഷ  ചപചോലുള  ചവദമകളമല്  ചകരളചത്തചോടഷ

കചോണമക്കുന്ന വമചവചനപരമചോയ നമലപചോടഷ  അവസചോനമപമക്കചോനുദ്യം കമഫ്ബമ,

സദ്യംസചോനത്തമകന ചബചോചറെചോയമങ്ങഷ ഉള്കപകടയുള കചോരദങ്ങളമല് ചനരമടുന്ന

പ്രശ്നങ്ങകളപറ്റമ  ഉന്നയമക്കചോന  തയചോറെചോവണദ്യം.  അതമനഷ  എദ്യം.പമ.മചോരുകട

എലചോവമധ  സഹചോയവമുണചോകണദ്യം.  അതചോണഷ  നമയമപരമചോയ

കചോരദങ്ങചളചോകടചോപദ്യം കചചയണ മറ്റഷ കചോരദങ്ങള്. 

ശസ്പീ  .    വമ  .    ചജചോയമ: സര, ചകരളത്തമല് ഇന്നഷ കചോണുന്ന എലചോ വമകസന

പ്രവരത്തനങ്ങള്ക്കുദ്യം  അതഷ  ചറെചോഡചോകണങമലുദ്യം  പചോലങ്ങളചോകണങമലുദ്യം

കകടമടങ്ങളചോകണങമലുദ്യം  അതമല്  കമഫ്ബമയുകട  പങഷ  വളകര  വലുതചോണഷ.

ഭരണ പകത്തചോകണങമലുദ്യം പ്രതമപകത്തചോകണങമലുദ്യം ഇസൗകയചോരു സഹചോയദ്യം

വളകര  പ്രധചോനകപട  ഒന്നചോണഷ.  കമഫ്ബമയുകട  പ്രവരത്തനങ്ങള്ക്കഷ

തടയമടുന്നതമനുചവണമ  എനചഫചോഴഷകമനഷ  ഡയറെകചറെറ്റഷ  നടത്തുന്ന ശമങ്ങള്

അങ്ങയുകട  ശദ്ധയമല്കപട്ടുണചോവദ്യം.  ഇതമകനതമകര  ആര.ബമ.കഎ.  എനഷ

മറുപടമയചോണഷ നല്കമയമട്ടുളകതന്നഷ വദക്തമചോക്കചോചമചോ?
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ശസ്പീ  .    കക  .    എന  .    ബചോലചഗചോപചോല്  :  സര,  എനചഫചോഴഷകമനഷ ഡയറെകചറെറ്റഷ

നടത്തുന്ന  ശമങ്ങകള  സദ്യംബനമചഷ  ധചോരചോളദ്യം  വചോരത്തകള്  എലചോവരുദ്യം

വചോയമച്ചുകകചോണമരമക്കുകയചോണഷ.  കഴെമഞ  ദമവസങ്ങളമല്  ബഹുമചോനകപട

ചകചോടതമ മുമ്പചോകക റെമസരവഷ ബചോങഷ പറെകഞചോരു കചോരദമുണഷ; എലചോ ചനചോദ്യംസുദ്യം

നമയമവമനുസരമചഷ  അവരുകട  അഭമപ്രചോയദ്യം  ആരചോഞതമനുചശഷമചോണഷ

മസചോലചോ  ചബചോണഷ  ഉള്കപകടയുള  കചോരദങ്ങള്  കചയ്തമട്ടുളതഷ.

സചോധചോരണഗതമയമല്  എലചോ  ധനകചോരദനമയമങ്ങളുദ്യം  റെമസരവഷ  ബചോങചോണഷ

ചനചോക്കുന്നതഷ.  അതുകകചോണഷ  അക്കചോരദകത്ത  സദ്യംബനമചഷ  അങ്ങകന

പറെഞകവങമലുദ്യം  രചോഷസ്പീയമചോയമ  ഇക്കചോരദങ്ങകള  കചോണുന്ന  തരത്തമലചോണഷ

ഇ.ഡമ. യുകട പ്രവരത്തനദ്യം എനള അതമശക്തമചോയ പ്രശ്നദ്യം നമല്ക്കുകയചോണഷ.

ചകരളത്തമകന  ഇത്തരദ്യം  കചോരദങ്ങകള  സദ്യംബനമച്ചുദ്യം  അതമകനപറ്റമ

എദ്യം.പമ.മചോര  പചോരലകമനമല്  ഉന്നയമചക്കണതമകനപറ്റമയുകമചോകക്ക  വളകര

ഗസൗരവമചോയമ  പറെഞമട്ടുദ്യം  ബഹുമചോനകപട  പ്രതമപക  ചനതചോവഷ  അതഷ

ചകടതചോയമ  ചപചോലുദ്യം  നടമചചതയമല.  അചദ്ദേഹദ്യം  അതഷ  ചകള്ചക്കണതുദ്യം

അതമകനപറ്റമ  പ്രതമകരണദ്യം  നടചത്തണതുമചോയമരുന  എന്നതചോണഷ  എകന

അഭമപ്രചോയദ്യം.   ഇചപചോള്  ഇ.ഡമ.യുകട  കചോരദത്തമല്  ചനരകത്ത
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സൂചമപമചതുചപചോകല  ചകചോണ്ഗ്രസമകന  കഴെമഞ  പസ്പീനറെമ

സചമളനത്തമലുള്കപകട  ഇ.ഡമ.  യുകട  കപചോതുവചോയ  നമലപചോടുകകളപറ്റമയുദ്യം

രചോഷസ്പീയ  സമസ്പീപനകത്തപറ്റമയുകമലചോദ്യം  പറെഞമട്ടുണഷ.  ഇക്കചോരദകത്തയുദ്യം

രചോഷസ്പീയമചോയമ  ഉപചയചോഗമക്കുന്ന  തരത്തമചലയകളചോരു  ഏജനസമകയന്ന

നമലയമചലയഷ  ഇ.ഡമ.  മചോറുനകവനള  അതമശക്തമചോയ  പ്രശ്നദ്യം

നമലനമല്ക്കുകയചോണഷ.  അതുതകന്നയചോണഷ  ഇചപചോള്  പ്രചയചോഗത്തമല്

കചോണുന്നതഷ.  റെമസരവഷ  ബചോങഷ  പറെഞ  കചോരദങ്ങളുദ്യം  ചകരളത്തമകല

കമഫ്ബമയുദ്യം  മറ്റഷ  ഏജനസമകളുദ്യം  എടുത്ത  നമലപചോടുകളുദ്യം  നൂറെഷ  ശതമചോനദ്യം

നമയമപരമചോയുദ്യം ഭരണപരമചോയുദ്യം ധനകചോരദ നമയമമനുസരമച്ചുദ്യം ശരമയചോകണന്നഷ

കതളമയമക്കുന്നതചോണഷ.

ശസ്പീ.  പമ.  വമ.  ശസ്പീനമജമൻ  ചുമതലകപടുത്തമയതഷ  പ്രകചോരദ്യം

(ശസ്പീ  .   കക  .  ഡമ  .   പ്രചസനന  ): സര, കചോല്നൂറ്റചോണചോകചോലദ്യം കകചോണഷ നടചത്തണ

പ്രചോചദശമക  പ്രവരത്തനങ്ങള്  ഒറ്റയടമക്കഷ  ഏകറ്റടുക്കുന്നതമകന  ഭചോഗമചോയമ

കമഫ്ബമയുകട  പല  പ്രവൃത്തമകളുദ്യം  സമയബനമതമചോയമ  ആരദ്യംഭമക്കചോന

കഴെമയുന്നമല.   സലദ്യം  അളന്നഷ  തമടകപടുത്തുന്നതമനുദ്യം  മറ്റുമചോയമ  സരകവ

വകുപമനഷ  ആവശദമചോയ  സരകവയരമചോകര  കമട്ടുന്നമകലന്നതചോണഷ  അതമകന
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പ്രധചോനകപട  കചോരണമചോയമ  ചൂണമക്കചോണമക്കുന്നതഷ.  ഇസൗ  പ്രശ്നദ്യം

പരമഹരമക്കുന്നതമനുചവണമ  ഏകതങമലുദ്യം  അക്രഡമറ്റഡഷ  ഏജനസമകകള

സമചോനരമചോയമ  നമചയചോഗമചഷ  സരകവ  നടപടമകള്  ചവഗത്തമല്

പൂരത്തസ്പീകരമക്കചോന ചനതൃതസദ്യം കകചോടുക്കുചമചോ?

ശസ്പീ  .    കക  .    എന  .    ബചോലചഗചോപചോല്  :  സര,  ഇതുസദ്യംബനമചഷ

നടപടമക്രമങ്ങള്  പൂരത്തസ്പീകരമക്കുന്നതമനുചവണമ  സരകവ  ചമഖലയമല്

ധചോരചോളദ്യം  പുതമയ  ഉചദദചോഗസനചോരക്കഷ  ചുമതലകള്  ഏല്പമചമട്ടുണഷ.

അതമചലയചോയമ അഡസ്പീഷണലചോയമ ആളുകകള പ്രചതദക സമയചത്തക്കഷ റെമക്രൂടഷ

കചയ്തമട്ടുണഷ.  ഇനമയുദ്യം  ഇതുകചോരണദ്യം  യചോകതചോരു  തടസ്സവദ്യം  വരമല.  കചോരണദ്യം

ചപ്രചോജകഷ  ചബയ്സചോയമ  ഇക്കചോരദങ്ങള്  കചയ്യുന്നതമനഷ  സജസ്പീവമചോയമ

ഇടകപടല്  നടത്തുദ്യം.  ഇചപചോള്ത്തകന്ന  അക്കചോരദങ്ങള്ക്കചോയമ  ധചോരചോളദ്യം

ജസ്പീവനക്കചോകര നമയമമചമട്ടുണഷ. 

സഹകരണ പ്രസചോനകത്ത ശചോക്തസ്പീകരമക്കുന്നതമനുള നടപടമകൾ

(*335) ശസ്പീ  .   സമ  .   എചഷ  .   കുഞമ്പു:
ശസ്പീ  .   കക  .   പമ  .   കുഞമദഷ കുടമ മചോസര:
ശസ്പീ  .   കക  .   ആൻസലൻ:
ശസ്പീ  .    എ  .    രചോജ:  തചോകഴെ  കചോണുന്ന  ചചചോദദങ്ങള്ക്കഷ

സഹകരണ-രജമചസ്ട്രേഷൻ വകുപ്പുമനമ സദയദ്യം മറുപടമ നല്കുചമചോ:
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(എ)  ഭരണഘടന  പ്രകചോരദ്യം  സദ്യംസചോന  പടമകയമൽ  വരുന്ന

സഹകരണ  ചമഖലയമൽ  സഹകരണ  പ്രസചോനകത്ത  ദുർബലകപടുത്തുന്ന

തരത്തമൽ  പ്രചോഥമമക  കചോർഷമക  വചോയ്പചോ  സദ്യംഘങ്ങളുദ്യം  കസ്പീര,  മതദ

സഹകരണ സദ്യംഘങ്ങളുദ്യം ആരദ്യംഭമക്കുകമന്നഷ  ചകന്ദ്ര സർക്കചോർ പ്രഖദചോപമച

കചോരദദ്യം പരമചശചോധമചമരുചന്നചോ; വദക്തമചോക്കുചമചോ;

(ബമ)  ചകന്ദ്ര  സർക്കചോരമകന  പ്രസ്തുത  നമലപചോടമകനതമകര  നമയമ

നടപടമകൾ  ഉൾകപകട  സസസ്പീകരമക്കുന്ന  കചോരദദ്യം  പരമഗണമക്കുചമചോ;

വമശദമചോക്കുചമചോ;

(സമ) സദ്യംസചോനകത്ത  സഹകരണ  പ്രസചോനകത്ത

ശചോക്തസ്പീകരമക്കുന്നതമനഷ സസസ്പീകരമചഷ വരുന്ന നടപടമകൾ വമശദമചോക്കചോചമചോ?

(എ) സഹകരണ  മനചോലയദ്യം  രൂപസ്പീകരമചചശഷദ്യം  ചകന്ദ്ര  സർക്കചോർ

സഹകരണ  ചമഖലയമൽ  സസസ്പീകരമച്ചുവരുന്ന  നടപടമകൾ  സദ്യംസചോനകത്ത

സഹകരണ പ്രസചോനകത്ത ദൂർബലകപടുത്തുന്നതമനഷ ഉചദ്ദേശമചമട്ടുളതചോണഷ.

• സദ്യംസചോന  സഹകരണ  സചോപനങ്ങകള  ചനരചോയ  മചോർഗ്ഗത്തമലലചോകത

നമയനക്കുന്ന  സമസ്പീപനമചോണഷ  ചകന്ദ്ര  സർക്കചോർ  സസസ്പീകരമച്ചുവരുന്നതഷ.

രചോജദകത്ത  പ്രചോഥമമക  കചോർഷമക  വചോയ്പ  സഹകരണ  സദ്യംഘങ്ങൾക്കഷ
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ഏകസ്പീകൃത ചസചോഫഷ കവയർ തയചോറെചോക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതമ ചകന്ദ്ര സർക്കചോർ

ആവമഷ്കരമചമട്ടുണഷ.  ഈ  പദ്ധതമയമൽ  ചചരുന്നതമനഷ  മുചന്നചോടമയചോയമ

സദ്യംഘങ്ങളുകട  രഹസദ  ഡചോറ്റ  വദക്തമപരമചോയ  വമവരങ്ങൾ  സഹമതദ്യം

ചകന്ദ്ര സർവറെമചലയഷ അപഷ ചലചോഡഷ കചയണകമന്നഷ നമഷ്കർഷമചമട്ടുണഷ. 

• ചകന്ദ്ര  സർക്കചോർ  രചോജദകത്ത  സഹകരണ  സചോപനങ്ങൾക്കഷ  ഒരു

ഏകസ്പീകൃത കബലചോ നടപമലചോക്കുന്നതമനുചവണമ ഒരു ഏകസ്പീകൃത കബ

ലചോ  എലചോ  സദ്യംസചോനങ്ങൾക്കുദ്യം  ലഭദമചോക്കമയമട്ടുണഷ.  എന്നചോൽ

സഹകരണ  നമയമത്തമൽ  വദവസകൾ  പ്രകചോരകമ  കബലചോ

തയചോറെചോക്കചോന  അധമകചോരമുള.  അതമനചോൽ  ഇത്തരദ്യം  നസ്പീക്കങ്ങൾ

സഹകരണ തതസങ്ങൾക്കഷ വമരുദ്ധമചോണഷ.

• ഡചോറ്റചോ  ചബസഷ :  രചോജദകത്ത പ്രചോഥമമക കചോർഷമക വചോയ്പ സഹകരണ

സദ്യംഘങ്ങൾ,  ഡയറെമ  സദ്യംഘങ്ങൾ,  മതദസദ്യംഘങ്ങൾ  എന്നമവയുകട

അടമസചോന  വമവരങ്ങൾ  ചകന്ദ്രദ്യം  തയചോറെചോക്കുന്ന  ഡചോറ്റചോ  ചബസമചലയഷ

നൽകണകമന്ന  നമർചദ്ദേശദ്യം  ചകന്ദ്ര  സഹകരണ  മനചോലയദ്യം

നൽകമയമരുന.  രചോജദകത്ത  ഇത്തരദ്യം  സദ്യംഘങ്ങകള  സദ്യംബനമച

അടമസചോനവമവരങ്ങൾ  ചശഖരമക്കുന്നതമലൂകട  കർഷകർക്കുദ്യം
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മതദകതചോഴെമലചോളമകൾക്കുദ്യം  കസ്പീരകർഷകർക്കുദ്യം  കൂടുതൽ  ചസവനങ്ങൾ

ലഭദമചോക്കുന്നതമനുചവണമയചോണഷ  ഇത്തരത്തമകലചോരു  ഡചോറ്റ  ചബസഷ

തയചോറെചോക്കുന്നകതന്നചോണഷ  അറെമയമചമരുന്നതഷ.  ആയതമകന

അടമസചോനത്തമൽ  രചോജദകത്ത  മുഴുവൻ  സദ്യംസചോനങ്ങളുകടയുദ്യം

സദ്യംഘങ്ങളുകടയുദ്യം അടമസചോനവമവരങ്ങൾ പ്രസ്തുത ഡചോറ്റചോ ചബസമചലയഷ

നൽകുകയുദ്യം കചയ്തു.

• ചകന്ദ്ര  സർക്കചോർ  സഹകരണ  ചമഖലയമകല  മൾടമ  ചസറ്റഷ  ചകചോ-

ഓപചറെറ്റസ്പീവഷ  കസചോകസറ്റമകളചോരദ്യംഭമക്കുന്നതമനഷ  ചദശസ്പീയതലത്തമൽ  3

സഹകരണ  സദ്യംഘങ്ങൾ  രൂപസ്പീകരമക്കുന്നതമനഷ

തസ്പീരുമചോനമക്കുകയുണചോയമ.

1. മൾടമ ചസറ്റഷ ചകചോ-ഓപചറെറ്റസ്പീവഷ എകഷചപചോർടഷ കസചോകസറ്റമ

2.ചദശസ്പീയതല മൾടമ ചസറ്റഷ ചകചോ-ഓപചറെറ്റസ്പീവഷ സസ്പീഡഷ കസചോകസറ്റമ

3.കജവ  ഉല്പന്നങ്ങൾക്കുളള  ചദശസ്പീയതല  സഹകരണ  സദ്യംഘദ്യം

എന്നമവയചോണഷ  രൂപസ്പീകരമക്കചോൻ  തസ്പീരുമചോനമച  പുതമയ  സദ്യംഘങ്ങൾ.

ഇവയുകട പ്രവർത്തനദ്യം രചോജദവദചോപകമചോണഷ. ഇപ്രകചോരദ്യം രൂപസ്പീകരമക്കുന്ന

സദ്യംഘങ്ങളമൽ  സദ്യംസചോനങ്ങളമകല  സഹകരണ  സദ്യംഘങ്ങൾ
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അദ്യംഗതസകമടുക്കണകമനദ്യം  നമഷ്കർഷമചമട്ടുണഷ.  ഇപ്രകചോരദ്യം

സദ്യംസചോനകത്ത  സദ്യംഘങ്ങൾ  മൾടമചസറ്റഷ  സദ്യംഘങ്ങളമൽ  അദ്യംഗതസദ്യം

എടുക്കുന്നതമലൂകട  അത്തരദ്യം  സദ്യംഘങ്ങകള

നമയനണത്തമലചോക്കുന്നതമനുളള സചോഹചരദദ്യം സൃഷമക്കകപടുന.

സഹകരണദ്യം  ഒരു  സദ്യംസചോന  വമഷയമചോകണന്നഷ  ഭരണഘടന

നമഷ്കർഷമക്കുകയുദ്യം സൂപ്രസ്പീദ്യംചകചോടതമ  ശരമവയകയുദ്യം കചയ്ത സചോഹചരദത്തമൽ

മൾടമ  ചസറ്റഷ  ചകചോ-ഓപചറെറ്റസ്പീവഷ  കസചോകസറ്റമകൾ  എന്ന  ചപരമൽ

സചോപനങ്ങൾ ആരദ്യംഭമചഷ  സദ്യംസചോനങ്ങളമകല സഹകരണ സചോപനങ്ങകള

ദുർബലകപടുത്തുന്നതമനുദ്യം  അവയുകട  പ്രവർത്തനങ്ങളമൽ  നമയമപരമലചോത്ത

നമയനണങ്ങൾ  ഏർകപടുത്തുന്നതമനുദ്യം  ചകന്ദ്ര  സർക്കചോർ

ശമമച്ചുകകചോണമരമക്കുന്നതഷ  ഇത്തരദ്യം  സമസ്പീപനങ്ങകള  നമയമപരമചോയുദ്യം

രചോഷസ്പീയപരമചോയുദ്യം ചനരമടുന്നതമനചോണഷ സർക്കചോർ തസ്പീരുമചോനമചമട്ടുളതഷ.

(ബമ) ചകന്ദ്ര സർക്കചോരമകന പ്രസ്തുത നമലപചോടമകനതമകര നമയമവശങ്ങൾ

പരമചശചോധമചചശഷദ്യം  നമയമനടപടമകൾ  സസസ്പീകരമക്കുന്നതഷ

പരമഗണമക്കുന്നതചോണഷ.
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(സമ) സദ്യംസചോനത്തഷ  സഹകരണ  സദ്യംഘങ്ങളുകട  പ്രവരത്തനങ്ങള്

കമചകപടുത്തുന്നതമനുദ്യം  സുതചോരദമചോക്കുന്നതമനുദ്യം  തചോകഴെപറെയുന്ന  നടപടമകള്

സസസ്പീകരമച്ചു വരുന.

1. സദ്യംഘങ്ങളുകട  കരുതൽ  ധനവദ്യം,  അഗ്രമക്കൾചറെൽ  കക്രഡമറ്റഷ,

കസബമകലചസഷൻ  ഫണഷ,  ഗവൺകമനഷ  സഹചോയദ്യം  എന്നമവ

ഉപചയചോഗമചഷ,  സദ്യംഘങ്ങകള  പുനരുജസ്പീവമപമക്കുന്നതമനചോയമ

സഹകരണ  നമചകപ  ചപ്രചോതചോഹന  പുനരുദ്ധചോരണ  നമധമ  പദ്ധതമ

നടപമലചോക്കുന്നതചോണഷ.

2.സഹകരണ  വകുപമനുകസ്പീഴെമൽ  പ്രവർത്തമക്കുന്ന  പ്രചോഥമമക  കചോർഷമക

വചോയ്പചോ സഹകരണ സദ്യംഘങ്ങളമലുദ്യം അവയുകട ശചോഖകളമലുദ്യം ഏകസ്പീകൃത

ചസചോഫഷ  കവയർ  നടപമലചോക്കുന്നതുമചോയമ  ബനകപട  പ്രവർത്തനങ്ങൾ

നടന വരുന.

3.സഹകരണ  സദ്യംഘങ്ങളമല്/  ബചോങ്കുകളമല്  പ്രതമമചോസ  നമചകപ

പദ്ധതമകള്ക്കഷ  ഒരു  ഏകസ്പീകൃത  അക്കസൗണമദ്യംഗഷ  സദ്യംവമധചോനദ്യം

ഏർകപടുത്തുന്നതമനുള നടപടമകൾ സസസ്പീകരമക്കുന്നതചോണഷ.
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4.സഹകരണ  സദ്യംഘങ്ങളുകട  ആഡമറ്റഷ  കൂടുതൽ  കചോരദകമവദ്യം

കുറ്റമറ്റതുമചോക്കുന്നതമചലയചോയമ  ടസ്പീദ്യം  ആഡമറ്റഷ  സദ്യംവമധചോനദ്യം

നടപമലചോക്കുന്നതമനഷ നടപടമകൾ സസസ്പീകരമചമട്ടുണഷ.

5.സഹകരണ  ചമഖലയമകല  പ്രവർത്തനങ്ങൾ  മമകവറ്റതചോക്കചോനുദ്യം

സഹകരണ  നമയമത്തമൽ  സഹകരണ  വമജമലനസഷ,  സഹകരണ

ആഡമറ്റഷ  എന്നസ്പീ  വമഷയങ്ങളമല്  കൂടുതൽ  കർശന  വദവസകൾ

ഉൾകപടുത്തുന്നതമനുദ്യം,  സഹകരണ  രദ്യംഗത്തഷ  ഉയർനവരുന്ന

ആശചോസദകരമലചോത്ത  പ്രവണതകൾ  അവസചോനമപമക്കുന്നതമനുദ്യം

സദ്യംഘങ്ങളുകട  വളർചയ്കനുചയചോജദമചോയ  രസ്പീതമയമലുദ്യം  സമഗ്ര

നമയമചഭദഗതമ വരുത്തുന്നതമനുള നടപടമകള് സസസ്പീകരമച്ചുവരുന.

6.കചോർഷമക  അനുബന  ചമഖലകളുകട  മതരകമതയുദ്യം

പ്രവർത്തനകമതയുദ്യം  വർദ്ധമപമക്കുന്നതമനുദ്യം,  കർഷകരുകട

ചകമത്തമനഷ  ഊന്നൽ  നൽകുന്നതമനുദ്യം  2022-2023  സചോമ്പത്തമക

വർഷദ്യം മുതൽ ഒരു പുതമയ സദ്യംരദ്യംഭമചോയ “സചോചങതമക വമദദചോധമഷമത

കൃഷമയമൽ  സഹകരണ  ചമഖലയുകട  നൂതന  പദ്ധതമ”

ആരദ്യംഭമചമരമക്കുന.  ടമ  പദ്ധതമക്കചോയമ  2250  ലകദ്യം  രൂപ
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നടപ്പുസചോമ്പത്തമക  വർഷദ്യം  വകയമരുത്തമയമട്ടുണഷ.  കൃഷമകയ

ചപ്രചോതചോഹമപമക്കുന്നതമനുദ്യം,  അതമകന  ഉന്നമനത്തമനുമചോയമ

സഹകരണ  ചമഖലയുകട  പമന്തുണചയചോകട  കചോർഷമചകചോൽപന്നങ്ങളുകട

ഉല്പചോദനദ്യം,  സമചോഹരണദ്യം  (വസ്പീട്ടു  പടമക്കൽ  ചശഖരണദ്യം),  സദ്യംഭരണദ്യം,

മൂലദവർദ്ധമത  ഉല്പന്നമചോക്കൽ,  ചമലറെ  വമല്പന  എന്നമവകയ

പരമചപചോഷമപമചഷ  അടുത്ത  5  വർഷത്തമനുളമൽ  ചകരളത്തമൽ

കചോർഷമക  വമകസന  മുചന്നറ്റമുണചോക്കുകകയന്നതചോണഷ  പദ്ധതമയുകട

ലകദദ്യം.

7.ചകരള  ബചോങമകല  എലചോ  ബ്രചോഞ്ചുകളുകടയുദ്യം  പ്രവർത്തനകത്ത

ചകചോർത്തമണക്കമ സമ്പൂർണ്ണ സമ.ബമ.എസഷ സമസദ്യം നടപമലചോക്കമ എലചോ

ചസവനങ്ങളുദ്യം ഓൺകലനചോയമ ഇടപചോടുകചോരക്കഷ  ലഭദമചോക്കുന്ന പദ്ധതമ

ആവമഷ്കരമച്ചുവരുന.

8.സഹകരണ ചമഖലയമകല കതരകഞടുത്ത ഗുണചമനയുള ഉല്പന്നങ്ങൾ,

ഒറ്റ ബ്രചോൻഡമനഷ  കസ്പീഴെമലചോക്കമ കപചോതുചടഡഷ മചോർചക്കചോകട ഇ-  ചകചോചമഴഷ

പചോറ്റഷചഫചോമമചലയഷ കകചോണ്ടുവരുന്നതമനുള പദ്ധതമ ആവമഷ്കരമച്ചുവരുന.
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9.സഹകരണ സദ്യംഘങ്ങളുകട ഉല്പന്നങ്ങൾ പ്രദർശമപമക്കുന്നതമനുദ്യം, വമല്പന

നടത്തുന്നതമനുദ്യം,  അവരുകട ബമസമനസഷ കപ്രചോചമചോടഷ  കചയ്യുന്നതമനുമുള

ചവദമകയചോരുക്കുന്നതമനചോയമ സഹകരണ എകഷചപചോ – എലചോ വർഷവദ്യം

ഏകറ്റടുത്തുനടത്തുന.

10.സഹകരണ  സദ്യംഘങ്ങളുകട  പ്രവർത്തനദ്യം  കമചകപടുത്തുന്നതമനഷ

ലകദമമടഷ  വമവമധ പദ്ധതമകളമലുൾകപടുത്തമ സദ്യംഘങ്ങള്ക്കഷ സഹചോയ

ധനദ്യം അനുവദമച്ചുവരുന.

11.കചറുകമട  വഴെമചയചോര  കചവടക്കചോർ,  കചറുസദ്യംരദ്യംഭകർ എന്നമവർക്കചോയമ

വചോയ്പ നൽകുന്ന പദ്ധതമ ആവമഷ്കരമച്ചു വരുന.

12.വദക്തമകള്ക്കഷ  സസൗചരചോർജദ്യം  ഉപചയചോഗമചഷ  കവദദ്യുതമ  നമലയങ്ങൾ

ആരദ്യംഭമക്കുന്നതമനചോയമ  വചോയ്പകൾ  നല്കുന്ന  പദ്ധതമ  ആവമഷ്കരമച്ചു

വരുന.

13.കതചോഴെമൽ അചനസഷകർക്കുദ്യം, കനപുണദ വമകസനത്തമൽ പരമശസ്പീലനദ്യം

ചതടുന്ന  വമദദചോർത്ഥമകൾക്കുദ്യം,  യുവജനങ്ങൾക്കുദ്യം  സ്കെമൽ  ചലചോൺ

അനുവദമക്കുന്ന പദ്ധതമ ആവമഷ്കരമച്ചുവരുന.
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ശസ്പീ  .    സമ  .    എചഷ  .    കുഞമ്പു:  സര,  സഹകരണ  ബചോങ്കുകകളകയലചോദ്യം

ചയചോജമപമച്ചുകകചോണഷ  ത്രമതല  സദ്യംവമധചോനത്തമല്  നമനദ്യം  ടൂ  ടയര

സദ്യംവമധചോനത്തമചലയഷ  വന്നതമകന  അടമസചോനത്തമലചോണഷ  ചകരളചോ  ബചോങഷ

നമലവമല് വന്നതഷ. ചകരളചോ ബചോങഷ വന്നചപചോള് മലപ്പുറുദ്യം ജമലചോ ബചോങഷ അതമല്

നമനദ്യം  മചോറെമ  നമല്ക്കുകയുദ്യം  അവര  ചകസഷ  കകചോടുക്കുകയുദ്യം  കചയ്തമരുന.

അതമകന ഇചപചോഴെകത്ത നമലകയനചോകണന്നഷ വദക്തമചോക്കചോചമചോ?

സഹകരണ-രജമചസ്ട്രേഷന  വകുപ്പുമനമ  (ശസ്പീ  .    വമ  .    എന  .    വചോസവന):

സര,  ഇചപചോള് മലപ്പുറെദ്യം ജമലചോ ബചോങഷ  ചകരളചോ ബചോങമല് ലയമചഷ  അതമകന

എലചോ  ശചോഖകളുദ്യം  (54  ശചോഖകള്)  ചകരളചോ  ബചോങമകന  ഭചോഗമചോയമ

പ്രവരത്തമച്ചുകഴെമഞമരമക്കുനകവന്ന കചോരദദ്യം അറെമയമക്കുകയചോണഷ. 

(ചചചോചദദചോത്തര സമയദ്യം കഴെമഞ.)

 

 


