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

സഹകരണ രദ്യംഗതത്തെ ചകന്ദ്ര സരക്കചോര ഇടതപെടലുകള് 

(*31)  ശസ്പീ  .   തക  .   വമ  .   സുചമഷഷ:

ശസ്പീ  .   മുരളമ തപെരുതനലമ:

ശസ്പീ സമ  .   തക  .   ഹരസ്പീന്ദ്രന:

ശസ്പീ  .   പെമ  .   നന്ദകുമചോര: തചോതഴെ കചോണുന്ന ചചചോദദങ്ങൾക്കഷ സഹകരണ-

രജമചസ്ട്രേഷൻ വകുപഷ മനമ സദയദ്യം മറുപെടമ നല്കുചമചോ?

(എ)  ചകന്ദ്ര  സരക്കചോര  അതപകഷ  ചകചോ-ഓപെഷ  ഫമനചോനസഷ  &

തഡവലപ്തമനഷ ലമമമറ്റഡഷ എന്ന ചപെരമല് അതപകഷ ചബചോഡമ രൂപെസ്പീകരമച്ചതഷ

ശദ്ധയമല്തപടമട്ടുചണചോ;  എങമല്  ഇതഷ  സഹകരണ  രദ്യംഗദ്യം

ദുരബലതപടുത്തുന്നതമനഷ  എപ്രകചോരതമലചോദ്യം  കചോരണമചോകുന്നുതവന്നഷ

അറമയമക്കചോചമചോ?

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

സര, 

ചകന്ദ്ര സർക്കചോർ അതപകഷ ചകചോ-ഓപെഷ ഫമനചോൻസഷ  & തഡവലപ്തമനഷ

ലമമമറ്റഡഷ  എന്ന  ചപെരമൽ  അതപകഷ  ചബചോഡമ  രൂപെസ്പീകരമച്ചതഷ
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ശദ്ധയമൽതപടമട്ടുണഷ.  ഇതഷ  സഹകരണ  രദ്യംഗദ്യം  ദുർബലതപ്പുത്തുന്നതമനഷ

എപ്രകചോരതമലചോദ്യം കചോരണമചോകുതമന്നതഷ പെഠന വമചധേയമചോചക്കണതുണഷ.

(ബമ)  നമലവമല് ആര.ബമ.ഐ.  നമയനണത്തെമല് തകചോണ്ടുവന്നമട്ടുള

അരബന ബചോങ്കുകചളചോതടചോപദ്യം പ്രചോഥമമക സഹകരണ സദ്യംഘങ്ങതള അതപകഷ

ചബചോഡമയുതട  പ്രവരത്തെന  പെരമധേമയമല്  തകചോണ്ടുവന്നചോല്  സദ്യംസചോനതത്തെ

സഹകരണ ചമഖല ഗുരുതര പ്രശദ്യം ചനരമടചോനമടയുതണന്ന സഹകചോരമകളുതട

ആശങ പെരമഹരമക്കചോന നടപെടമയുണചോകുചമചോ?

നമലവമൽ  ആർ.ബമ.ഐ.  നമയനണത്തെമൽ  തകചോണ്ടുവന്നമട്ടുള

അർബൻ ബചോങ്കുകചളചോതടചോപദ്യം പ്രചോഥമമക സഹകരണ സദ്യംഘങ്ങതള അതപകഷ

ചബചോഡമയുതട  പ്രവർത്തെന  പെരമധേമയമൽ  തകചോണ്ടുവരുന്ന  നമയമദ്യം

പ്രചോബലദത്തെമൽ  വരുന്ന  മുറയഷ  ആയതഷ  പെരമചശചോധേമച്ചഷ  ആശങ

പെരമഹരമക്കുന്നതമനുള നടപെടമകൾ സസസ്പീകരമക്കുന്നതചോണഷ.

(സമ) ബചോങമദ്യംഗഷ നമയമത്തെമതല ചഭേദഗതമ, ഒരു ചകചോടമയമലധേമകദ്യം രൂപെ

പെമനവലമക്കുന്ന  പ്രചോഥമമക  കചോരഷമക  സഹകരണ  സദ്യംഘങ്ങതള

ആദചോയനമകുതമ നമയമത്തെമല് പുതുതചോയമ കൂടമചച്ചരത്തെ  194 N  വകുപമതന
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പെരമധേമയമല്  ഉള്തപടുത്തെമയതഷ  തുടങ്ങമയ  നടപെടമകളുതട  പ്രതദചോഘചോതദ്യം

ഒഴെമവചോക്കചോന നടത്തെമയ ഇടതപെടലുകള് അറമയമക്കചോചമചോ?

 2020-തല ബചോങമദ്യംഗഷ തറഗുചലഷൻ നമയമത്തെമൽ വരുത്തെമയ ചഭേദഗതമ

നമർചദ്ദേശങ്ങൾ  സദ്യംസചോനതത്തെ  സഹകരണ  ചമഖലതയ  പ്രതമകൂലമചോയമ

ബചോധേമച്ചമട്ടുണഷ.  ബചോങമദ്യംഗഷ  നമയമ  (ചഭേദഗതമ)  2020  ബമൽ,

നമയമമചോകുന്നതമനഷ  മുൻപെഷ  ആയതമതല,  സഹകരണ  ബചോങ്കുകതള

ബചോധേമക്കുന്ന വമഷയങ്ങളമൽ ചഭേദഗതമ ചവണതമന്നഷ 14-ാം ചകരള നമയമസഭേ

ഒരു  പ്രചമയത്തെമലൂതട  ഐകദകചണ്ഠേന  ആവശദതപടുകയുണചോയമ.

സദ്യംസചോനത്തെഷ നമന്നുള പെചോർലതമനഷ അദ്യംഗങ്ങൾ മുഖചോനമരവദ്യം പ്രശദ്യം ചകന്ദ്ര

സർക്കചോരമതന  ശദ്ധയമൽതപടുത്തെമയമരുന്നു.  ചകന്ദ്ര  ആദചോയനമകുതമ

നമയമത്തെമൽ  പുതമയതചോയമ  കൂടമചചർത്തെ  194  N  എന്ന  വകുപഷ

പ്രചോബലദത്തെമൽ വന്നചതചോതട സദ്യംസചോനതത്തെ പ്രചോഥമമക വചോയചോ സഹകരണ

സദ്യംഘങ്ങൾ ബചോങമദ്യംഗഷ  ബമസമനസഷ അല തചയ്യുന്നതതന്നഷ അഭേമപ്രചോയതപടഷ

പ്രചോഥമമക  സഹകരണ  ബചോങ്കുകളമൽ  നമന്നുദ്യം  ആദചോയനമകുതമ

ഈടചോക്കണതമന്നഷ കചോണമച്ചഷ  നമകുതമ വകുപഷ ചനചോടസ്പീസഷ നൽകുകയുണചോയമ.

ടമ  നമയമത്തെമതല പ്രസ്തുത വകുപമതന പെരമധേമയമൽനമന്നുദ്യം സദ്യംസചോനതത്തെ
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സഹകരണ  ചമഖലതയ  ഒഴെമവചോക്കുന്നതമനചോയമ  ചകന്ദ്ര  സർക്കചോരമനഷ

നമചവദനദ്യം നൽകമയമട്ടുണഷ.  ബഹുമചോനതപട ചകന്ദ്ര ധേനകചോരദ വകുപഷ മനമ,

ബഹുമചോനതപട  ചകന്ദ്ര  കൃഷമ  വകുപഷ  മനമ  എന്നമവർക്കഷ  അന്നതത്തെ

ബഹുമചോനതപട  സഹകരണ  വകുപഷ  മനമ  ചനരമടഷ  നമചവദനദ്യം

സമർപമക്കുകയുണചോയമ.  194  N  പ്രകചോരദ്യം  സദ്യംസചോനതത്തെ  സഹകരണ

സചോപെനങ്ങളമൽ  നമന്നുദ്യം  നമകുതമ  ഈടചോക്കുന്നതമനഷ  തുടർ  നടപെടമകൾ

സസസ്പീകരമക്കുന്ന വമഷയത്തെമൽ അഡസചക്കറ്റഷ ജനറലമചനചോടഷ നമയചമചോപെചദശദ്യം

ചതടമയമരമക്കുകയചോണഷ.

ശസ്പീ  .   തക  .   വമ  .   സുചമഷഷ: സര, സദ്യംസചോന വമഷയമചോയ സഹകരണ

ചമഖലയമല് സചോപെമത തചോല്പെരദചത്തെചോതട പെരമഷചോരങ്ങള് വരുത്തെചോനുള

ആസൂതമതമചോയ  ശമമചോണഷ  ചകന്ദ്ര  ഗവണ്തമനഷ  നടത്തുന്നതഷ.  ആ

ശമതത്തെ   നമ്മുതട  സദ്യംസചോന  ഗവണ്തമനദ്യം  സഹകരണ  ചമഖലയുദ്യം

ഫലപ്രദമചോയമ  പ്രതമചരചോധേമക്കുന്നു  എന്നതഷ  അഭേമമചോനകരമചോണഷ.   ചകരള

സഹകരണ  ചമഖലതയ  ജനകസ്പീയമചോയമ  മചോറ്റചോന  ഒചടതറ  പെദ്ധതമകള്

ആവമഷരമക്കുന്നുണഷ.  100  ദമന  കരമ്മ  പെരമപെചോടമയുതട  ഭേചോഗമചോയമ
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സഹകരണ  ചമഖലയമല്   എത  ചപെരക്കചോണഷ  തതചോഴെമല്  നല്കചോന

കഴെമഞ്ഞതതന്നഷ പെറയചോചമചോ?

ശസ്പീ  .    വമ  .    എന  .    വചോസവന:  സര,  ഈ കചോലഘടത്തെമല്  20578

ചപെരക്കഷ തതചോഴെമല് നല്കചോന കഴെമഞ്ഞമട്ടുണഷ. 

ശസ്പീ  .    തക  .    വമ  .    സുചമഷഷ: സര,  വളതര  നവസ്പീനമചോതയചോരു

ആശയമചോയമരുന്നു  കഴെമഞ്ഞ  ധേനചോഭേദരത്ഥന  ചരച്ചചോ  ചവളയമല്

ബഹുമചോനതപട മനമ പെറഞ്ഞതഷ,  യുവജനങ്ങള്ക്കചോയമ  25  സഹകരണ

സദ്യംഘങ്ങള് തുടങ്ങുതമന്നഷ പ്രഖദചോപെമച്ചമരുന്നു.  അതഷ വലമയ സസസ്പീകചോരദത

ചനടമയ  ഒന്നചോണഷ.  അതമതന  ഇചപചോഴെതത്തെ  സമതമ  എനചോണഷ

എന്നതുസബനമച്ചഷ പെറയചോചമചോ?

ശസ്പീ  .    വമ  .    എന  .    വചോസവന:  സര,  25  സഹകരണ സദ്യംഘങ്ങള്

രൂപെസ്പീകരമക്കുതമന്നചോണഷ  പെറഞ്ഞമരുന്നതതങമലുദ്യം  29  എണദ്യം  രജമസ്റ്റര

തചയ്തുകഴെമഞ.  അതമല്  തഎ.റ്റമ.  ചമഖലയമലുളവര,  സമനമമ,

ചഡചോകക്യുതമനറമ,  ചഷചോരടഷ  ഫമലമദ്യം  നമരമ്മചോണദ്യം,  സദ്യംഗസ്പീത ചമഖലകളമല്

തല്പപെരര,  ഡമതതസന  ആരടമസ്റ്റഷ  തുടങ്ങമയ  ചമഖലയമല്

പ്രവരത്തെമക്കുന്നവരുദ്യം  അചതചോതടചോപദ്യം  നമരമ്മചോണ  ചമഖലയമലുദ്യം  മറ്റഷ
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വമവമധേ വദചോപെചോര ചമഖലകളമലുതമലചോദ്യം ഇടതപെടചോന കഴെമയുന്ന രൂപെത്തെമലുദ്യം

കചോരഷമക ചമഖലയമല് മൂലദവരദ്ധമത ഉല്പന്നങ്ങള് ഉല്പചോദമപമക്കചോന

കഴെമയുന്ന  നമലയമലുതമലചോദ്യം  ഈ  സദ്യംഘങ്ങള്  തതവവമദ്ധദങ്ങളചോയ

ചപ്രചോജക്ടുകളചോണഷ  തന്നമട്ടുളതഷ.  ആ  തരത്തെമല്  അതമതന

പ്രവരത്തെനങ്ങള് ആരദ്യംഭേമച്ചമട്ടുണഷ.

ശസ്പീ  .    മുരളമ  തപെരുതനലമ: സര,  ചകരളത്തെമതന സമചോനര സമ്പദഷ

വദവസയചോയ  സഹകരണ  ചമഖലതയ  തകരക്കചോനുള  ചകന്ദ്ര

സരക്കചോരമതന പെരമശമങ്ങള്ക്കമടയമലുദ്യം ചകരളത്തെമല് ചകചോവമഡഷ, പ്രളയദ്യം

തുടങ്ങമയ  ദുരന  ഘടങ്ങളമല്  സഹകരണ  ചമഖല  നന്നചോയമ  ഇടതപെടഷ

പ്രവരത്തെമക്കുന്നു  എന്നതഷ  വളതര  അഭേമനന്ദനചോരഹമചോണഷ.  ഓണ്തതലന

പെഠനത്തെമതന കചോരദത്തെമല് ചകരളദ്യം ബഹുദൂരദ്യം മുന്നമലചോണഷ.  ഈ രദ്യംഗത്തെഷ

സഹകരണ  ചമഖലയുതട  ഇടതപെടല്  വമദദചോരത്ഥമകളുദ്യം  രകമതചോക്കളുദ്യം

ഒരുചപെചോതല നന്നചോയമ കചോണുന്നുണഷ. എതന ചചചോദദദ്യം, ഓണ്തതലന പെഠന

രദ്യംഗത്തെഷ  'വമദദചോതരദ്യംഗമണമ'  പെദ്ധതമ  പ്രകചോരദ്യം  എതചപെരക്കഷ  വചോയ

നല്കമയമട്ടുണഷ;  അതമതന  ഭേചോഗമചോയമ  എത  തുകയചോണഷ  ഇതമനുചവണമ

തചലവഴെമച്ചമരമക്കുന്നതഷ എന്നഷ വദക്തമചോക്കചോചമചോ?



Uncorrected/Not for Publication
05-10-2021

7

ശസ്പീ  .    വമ  .    എന  .    വചോസവന:  സര,  86270  ചപെരക്കചോയമ

83,40,62,813 രൂപെ വചോയ നല്കമക്കഴെമഞ്ഞമട്ടുണഷ.

ശസ്പീ  .   സമ  .   തക  .   ഹരസ്പീന്ദ്രന: സര, സഹകരണ വകുപമതന കസ്പീഴെമലുള

വനമതചോ  സഹകരണ  സദ്യംഘങ്ങള്  വഴെമ  ചകചോവമഡഷ  സചോമഗമകള്

നമരമ്മമക്കുന്ന  എത  യൂണമറ്റുകള്  ആരദ്യംഭേമക്കചോന  കഴെമഞ്ഞമട്ടുണഷ;

സഹകരണ  വകുപമല്  കുടമശമക  നമവചോരണത്തെമനചോയമ  ഒറ്റത്തെവണ

തസ്പീരപചോക്കല്  പെദ്ധതമ  നടപമലചോക്കമയമട്ടുചണചോ;  പെദ്ധതമയുതട  കചോലചോവധേമ

ദസ്പീരഘമപമച്ചഷ നല്കമയമട്ടുചണചോ?

ശസ്പീ  .   വമ  .   എന  .   വചോസവന: സര, ഇചപചോള് 12 വനമതചോ സഹകരണ

സദ്യംഘങ്ങള്  രജമസ്റ്റര  തചയഷ  പെമ.പെമ.ഇ.  കമറ്റഷ,  സചോനമതതറ്റസര,  മചോസഷ,

ഹചോനഷ വചോഷഷ എന്നമവതയലചോദ്യം ഉല്പചോദമപമക്കചോനചവണമ പ്രവരത്തെനങ്ങള്

ആരദ്യംഭേമച. അതമല് 5 ലകദ്യം രൂപെ വസ്പീതദ്യം ഒരു സഹകരണ സദ്യംഘത്തെമനഷ

നല്കുദ്യം.  അതമല്  2  ലകദ്യം  രൂപെ  ഓഹരമയുദ്യം  3  ലകദ്യം  രൂപെ

സബ്സമഡമയുമചോയമടചോണഷ  നല്കുക.  12  എണദ്യം  ഇതമചനചോടകദ്യം

ആരദ്യംഭേമച്ചമട്ടുണഷ.  അതുചപെചോതല  ഒറ്റത്തെവണ  തസ്പീരപചോക്കല്  പെദ്ധതമയുതട
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കചോലചോവധേമ ഒരു മചോസദ്യം കൂടമ നസ്പീടമയമട്ടുണഷ.  ഒചകചോബര 30  വതര അതമനഷ

സസൗകരദമുണഷ.

ശസ്പീ  .    പെമ  .    നന്ദകുമചോര:   സര,  ചകന്ദ്ര  ഗവണ്തമനഷ  ചകരളതത്തെ

പ്രധേചോന  ലകദദ്യംവച്ചഷ  പ്രവരത്തെമക്കുന്ന  ഈ  പുതമയ  നയതത്തെ

പ്രതമചരചോധേമക്കുന്നതമനുചവണമ  എടുത്തെ  നടപെടമതയ

അഭേമനന്ദമക്കുന്നചതചോതടചോപദ്യംതതന്ന ഈ സരക്കചോര പുതമയ ചമഖലയമചലയഷ

കടന്നഷ  വന്നുതകചോണ്ടുള  പ്രവരത്തെനത്തെമല്  കൂടുതല്  ശദ്ധ

ചകന്ദ്രസ്പീകരമക്കുകയുദ്യം  അചതചോതടചോപദ്യം  പുതമയ  സചോദ്ധദതകള്  ഇനമ

ഏതതചോതക്ക  ചമഖലകളമലുണഷ   എന്നഷ  പെരമചശചോധേമചതകചോണഷ  ഈ

ചമഖലയമല്  ഇടതപെടചോന  ചവണമയുള  കരമ്മ  പെരമപെചോടമകള്

ആവമഷരമക്കചോന തയചോറചോകുചമചോ?

ശസ്പീ  .    വമ  .    എന  .    വചോസവന:  സര,  അതമനുചവണമ  കഴെമഞ്ഞ

ഡമമചോനഡഷ  ചരച്ചയമല്ത്തെതന്ന  നമരവധേമ  ചമഖലകതള  കുറമച്ചഷ  ഇവമതട

സൂചമപമച.  ആ  ഇടതപെടുന്ന  ചമഖലകളമല്  പ്രഖദചോപെമച്ചമരുന്ന

കചോരദങ്ങതളലചോദ്യം  100  ദമന  കരമ്മ  പെരമപെചോടമയമല്  തുടക്കദ്യം  കുറമച.

യസൗവ്വനങ്ങളുതട  സഹകരണ  സദ്യംഘദ്യം,  ഉല്പചോദന  ചമഖലയമല്  വലമയ
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രൂപെത്തെമല്,  അതുചപെചോതല  നമരമ്മചോണ  ചമഖലയമല്  ഒതക്ക

ഇടതപെട്ടുതകചോണഷ  മുചന്നചോട്ടുവരുന്നു.  തനലഷല്ല്  ഉല്പചോദന രദ്യംഗത്തെഷ  അതമതന

സദ്യംഭേരണവദ്യം  സദ്യംസരണവദ്യം  വമപെണനവദ്യം  ചകന്ദ്രസ്പീകരമചള  സദ്യംഘദ്യം

രജമസ്റ്റര തചയചോന കഴെമഞ. അചതചോതടചോപദ്യംതതന്ന ഈ രദ്യംഗത്തെഷ വനമതചോ

സദ്യംഘത്തെമതന  കചോരദദ്യം  ഞചോനമവമതട  സൂചമപമച.  'വമദദചോതരദ്യംഗമണമ

പെദ്ധതമ'  നടപമലചോക്കമയമരുന്നു.  കചോരഷമക  വചോയകള്ക്കഷ  തമചോറചടചോറമയദ്യം

പ്രഖദചോപെമച്ചമരുന്നു.  കുറഞ്ഞ  പെലമശയഷ  വചോയ  നല്കുന്ന  നടപെടമ

സസസ്പീകരമച്ചമരുന്നു.  ഇങ്ങതന  വമവമധേ  പ്രവരത്തെനങ്ങള്  ഈ

കചോലഘടത്തെമല് സദ്യംഘടമപമച്ചമരുന്നു.

ശസ്പീ  .    തക  .    പെമ  .    എ  .    മജസ്പീദഷ:  സര,  ചകരളത്തെമതല  സഹകരണ

സചോപെനങ്ങള് മറ്റഷ സദ്യംസചോനങ്ങതള അചപെകമച്ചഷ എലചോ ചമഖലകളമലുദ്യം

ബനതപടുകയുദ്യം  ബചോങമദ്യംഗഷ  ബമസമനസടക്കദ്യം  നടത്തെമതക്കചോണഷ

ചപെചോകുന്നവയചോണഷ.  പെചക  ബചോങമദ്യംഗഷ  തറഗുചലഷന  ആകഷ

വരുന്നചതചോടുകൂടമ നമ്മുതട പ്രചോഥമമക സഹകരണ സദ്യംഘങ്ങള്ക്കഷ ബചോങഷ

എന്നുള  ചപെരഷ  വയചോചനചോ  ബചോങമദ്യംഗഷ  ബമസമനസഷ  നടത്തെചോചനചോ

പ്രയചോസകരമചോയമരമക്കുദ്യം  എന്നുള  അവസ  വരുന്ന  സചോഹചരദത്തെമല്
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ഇക്കചോരദത്തെമല്  എനഷ  നടപെടമതയടുക്കചോനചോണഷ  സദ്യംസചോന  സരക്കചോര

ഉചദ്ദേശമക്കുന്നതതന്നഷ വദക്തമചോക്കചോചമചോ?

ശസ്പീ  .    വമ  .    എന  .    വചോസവന:  സര,  ഇക്കചോരദത്തെമല്  14-ാം ചകരള

നമയമസഭേ  ചയചോജമച്ചഷ  ഒരു  പ്രചമയദ്യം  പെചോസചോക്കമ  ചകന്ദ്ര  സരക്കചോരമനഷ

നല്കമയമരുന്നു.  ചകന്ദ്ര  മനമമചോരക്കഷ  പ്രചതദക  നമചവദനദ്യം

നല്കമയമരുന്നു.  ഇതുകൂടചോതത  അതമതന  നമയമപെരമചോയ  സചോധുത

ആരചോഞതകചോണഷ അഡസചക്കറ്റഷ  ജനറലമതന അഭേമപ്രചോയദ്യം ചതടമയമട്ടുണഷ.

നമുക്കഷ  ഒരു  കചോരദത്തെമല്  ബഹുമചോനതപട  സുപ്രസ്പീദ്യംചകചോടതമയുതട

അനുകൂലമചോയ  വമധേമ  ലഭേമച്ചതഷ,  സഹകരണ  സദ്യംഘങ്ങളുതട  ആദചോയ

നമകുതമയുമചോയമ  ബനതപട  പ്രശത്തെമല്  80  (P)  നമുക്കഷ  അനുകൂലമചോയ

വമധേമ ജനുവരമയമല് കമടമയമരുന്നു. അതഷ സസചോഗതചോരഹമചോണഷ.

ശസ്പീ  .    തക  .    ബചോബു    (  തനനചോറ  ):  സര,  2002-തല  മള്ടമ  ചസ്റ്ററ്റഷ

സഹകരണ സദ്യംഘദ്യം നമയമമനുസരമച്ചഷ ചകന്ദ്ര തലത്തെമലചോണഷ മള്ടമ ചസ്റ്ററ്റഷ

സഹകരണ സദ്യംഘങ്ങളുതട നമയനണങ്ങളുദ്യം രജമചസ്ട്രേഷനുദ്യം നടക്കുന്നതഷ.

സദ്യംസചോന  സഹകരണ  നമയമങ്ങതള  മറമകടന്നുതകചോണഷ  മള്ടമ  ചസ്റ്ററ്റഷ

സഹകരണ സദ്യംഘങ്ങള് എന്ന നമലയമല് നമ്മുതട സദ്യംസചോനത്തെഷ എത
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സദ്യംഘങ്ങളചോണഷ രജമചസ്ട്രേഷന നടത്തെമ പ്രവരത്തെനദ്യം നടത്തുന്നതഷ എന്നഷ

വമശദസ്പീകരമക്കചോചമചോ?

ശസ്പീ  .    വമ  .    എന  .    വചോസവന:  സര,  മള്ടമ ചസ്റ്ററ്റഷ  ചകചോ-ഓപചററ്റസ്പീവഷ

തസചോതതസറ്റമകള്  ചകരളത്തെമലല  രജമസ്റ്റര  തചചയണതഷ.  ചകന്ദ്ര

സരക്കചോരചോണഷ  അതമതന  നടപെടമക്രമങ്ങളുമചോയമ   മുചന്നചോടഷ  ചപെചോകുന്നതഷ.

അതമതന ശചോഖകളചോണഷ ഇചപചോഴെമവമതട പ്രവരത്തെമക്കുന്നതഷ.

ശസ്പീ  .   രചമശഷ തചന്നമത്തെല: സര, ചകന്ദ്ര ഗവണ്തമനഷ  സദ്യംസചോനത്തെമതന

അധേമകചോരത്തെമചലക്കഷ  ചബചോധേപൂരവ്വമുള  കടന്നുകയറ്റത്തെമനഷ  തുടക്കമചോണഷ

നടത്തെമയമരമക്കുന്നതഷ.  ഒരു  മനചോലയദ്യം  തതന്ന  രൂപെസ്പീകരമക്കതപടമരമക്കുന്നു.

കഴെമഞ്ഞ  ദമവസദ്യം  ശസ്പീ.  അമമത്ഷചോയുതട  ചനതൃതസത്തെമല്  ഒരുചയചോഗദ്യം

ഡല്ഹമയമല്  വമളമചകൂട്ടുകയുണചോയമ,  ഇവമതട  നമന്നുദ്യം  ബഹുമചോനതപട

മനമയുദ്യം  പെതങടുത്തുതവന്നഷ  ചതചോന്നുന്നു.   ഒരുഭേചോഗത്തെഷ  ആര.ബമ.തഎ.യുതട

കരശനമചോയ  നമയനണങ്ങളുദ്യം  ആദചോയനമകുതമ  വകുപമതന  ഇടതപെടലുകളുദ്യം

മറുഭേചോഗത്തെഷ  മള്ടമ  ചസ്റ്ററ്റഷ  ചകചോ-ഓപചററ്റസ്പീവഷ  എന്ന  ചപെരമല്  ബചോഞ്ചുകള്

സദ്യംസചോനങ്ങളമല്  രൂപെസ്പീകരമക്കുന്നതമനഷ  നടപെടമകള്,  ചകന്ദ്ര
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മനചോലയത്തെമതന  രൂപെസ്പീകരണദ്യം,  ഇവതയലചോദ്യം  കൂടമ  ഫലപ്രദമചോയമ

പ്രവരത്തെമക്കുന്ന  സഹകരണ  ചമഖലതയ  പൂരണമചോയുദ്യം  തതകപമടമയമല്

ഒതുക്കചോനുളള  ഒരു  രഹസദ  അജണയുതട  ഭേചോഗമചോതണന്നുളള  കചോരദദ്യം

ഗവണ്തമനമതന  ശദ്ധയമല്തപടമട്ടുചണചോ?  ഉതണങമല്  അതമതന

ഫലപ്രദമചോയമ തചറുക്കചോനുളള എനഷ നടപെടമകള് സസസ്പീകരമക്കുദ്യം,   മള്ടമ ചസ്റ്ററ്റഷ

തസചോതതസറ്റമകള് എന്നുളള നമലയമല്  തസചോതതസറ്റമകള് രൂപെസ്പീകരമക്കചോനുളള

നസ്പീക്കങ്ങള് നടക്കുന്നതഷ  സരക്കചോരമതന ശദ്ധയമല്തപടമട്ടുചണചോ,  ഉതണങമല്

അതമചനല് എനഷ നടപെടമകള് സസസ്പീകരമക്കചോനചോണഷ ഉചദ്ദേശമക്കുന്നതഷ?

ശസ്പീ  .    വമ  .    എന  .    വചോസവന  : സര,  അങ്ങഷ  സൂചമപമച്ച  കചോരദദ്യം

യചോഥചോരത്ഥദമചോണഷ.   ചകന്ദ്രഗവണ്തമനഷ  ഇചപചോള്  ഒരു  മനചോലയദ്യം  തതന്ന

രൂപെസ്പീകരമച്ചഷ  ചമല പ്രവരത്തെനങ്ങള്ക്കഷ തുടക്കദ്യം കുറമച്ചമരമക്കുന്നു.  അതമതന

പ്രവരത്തെനങ്ങള്  കൂടുതല്  നമരസ്പീകമച്ചതമനുചശഷചമ  നമുക്കഷ  അതമതന

ഉളളടക്കത്തെമചലക്കഷ  കടന്നു  സദ്യംസചോരമക്കചോന  കഴെമയൂ.    അങ്ങഷ

സൂചമപമച്ചതുചപെചോതല  1961-തല  ആദചോയനമകുതമ  വകുപമല്  ചഭേദഗതമ

വരുത്തെമതക്കചോണഷ  194  (എദ്യം)  വകുപ്പു  കൂടമ  ഇസൗ  കഴെമഞ്ഞ  2020-തല
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ചഭേദഗതമയമല് തകചോണ്ടുവന്നമട്ടുണഷ.  അതഷ നമ്മുതട സഹകരണ ബചോങ്കുകള്ക്കഷ

ബചോധേകമചോയമ  വരുന്നതഷ  ഒരു  പ്രശമചോയമ  വന്നമട്ടുണഷ.   അചത  സമയത്തെഷ

സഹകരണ  സദ്യംഘങ്ങള്ക്കുളള  പ്രശങ്ങള്  സുപ്രസ്പീദ്യം  ചകചോടതമ  വമധേമയമലൂതട

മചോറമക്കമടമ.   ഇവമതട  പെല രൂപെത്തെമല് നമധേമതയന്ന ചപെരമലുദ്യം  മള്ടമ  ചസ്റ്ററ്റഷ

ചകചോ-ഓപചററ്റസ്പീവഷ  തസചോതതസറ്റമകളുതട  ശചോഖകള്  എന്ന  ചപെരമലുതമചോതക്ക

അവര ഇഷദ്യംചപെചോതല പെലമശ നമരക്കുകള് മചോറ്റമ  തഡചപചോസമറ്റഷ  കദചോനവചോസഷ

തചയ്യുന്ന  അവസ  തുടങ്ങമയമട്ടുണഷ.   പെലമശ  നമയനണത്തെമതനചോന്നുദ്യം

അവരക്കഷ  ചകരള  ഗവണ്തമനമചനതയചോ,  അതലങമല്  ആര.സമ.എസമതന

നമരചദ്ദേശദ്യം ബചോധേകമതലന്ന നമലയഷ ചപെചോകുന്നതഷ ഗസൗരവമചോയമ കചോണുന്നു.  ഇതഷ

സദ്യംബനമച്ചഷ  നമയമപെരമചോയമ  നമുക്കഷ  എനഷ  തചയചോന കഴെമയുതമന്ന കചോരദദ്യം

അഡസചക്കറ്റഷ  ജനറലുമചോയമ  സദ്യംസചോരമച്ചഷ  ചകസമനഷ  സചോധേദതയുളള  കചോരദദ്യം

ആചലചോചമക്കുകയചോണഷ. 

ശസ്പീ  .    വമ  .    ചജചോയമ:  സര,  ചകചോവമഡമതന  പെശചോത്തെലത്തെമല്  നമ്മുതട

സസനദ്യം ബചോങഷ  എന്നറമയതപടുന്ന ചകരള ബചോങഷ  5  ലകദ്യം രൂപെ വതരയുളള

ബചോങഷ  വചോയകളമല്  ചമല  ക്രമസ്പീകരണങ്ങള്  തമരമച്ചടവമചോയമ  ബനതപടഷ

വരുത്തുന്നുതവന്ന വചോരത്തെകള് വന്നു.   അത്തെരദ്യം എതനങമലുദ്യം  തസ്പീരുമചോനദ്യം
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നമ്മുതട ഭേചോഗത്തുനമന്നുദ്യം വന്നമട്ടുചണചോ?

ശസ്പീ  .    വമ  .    എന  .    വചോസവന  : സര,  തസ്പീരുമചോനതമടുത്തുകഴെമഞ്ഞമട്ടുണഷ,  5

ലകദ്യം  രൂപെവതരയുളള  വചോയകള്ക്കഷ  പെലമശ  കുറച  തകചോടുത്തുതകചോണ്ടുദ്യം

അചതചോതടചോപദ്യം  തമരമച്ചടവമനുളള  സസൗകരദങ്ങള്  പെരമചോവധേമ  സചോവകചോശദ്യം

തകചോടുത്തുതകചോണ്ടുളള വചോയചോ നയദ്യം ഇന്നതല പ്രഖദചോപെമച കഴെമഞ.  

ശസ്പീ  .   എല്ചദചോസഷ പെമ  .   കുന്നപമളമല്: സര, നമലവമല് നമ്മുതട അരബന

ബചോങ്കുകള്  ആര.ബമ.തഎ.യുതട  നമയനണത്തെമലചോയമക്കഴെമഞ.

ഇചതചോതടചോപദ്യം  നമ്മുതട  പ്രചോഥമമക  സഹകരണ  ബചോങ്കുകതളക്കൂടമ  അതപെകഷ

ചബചോഡമയുതട  പ്രവരത്തെന  പെരമധേമയമല്  തകചോണ്ടുവരചോന  തസ്പീരുമചോനമക്കചോന

ചപെചോകുന്നു.   ഇതഷ  നടപമലചോയചോല്  ഉണചോകുന്ന  ഗുരുതരമചോയ  പ്രശങ്ങള്

എതനലചോമചോതണന്നതമതനക്കുറമച്ചഷ   പെഠമച്ചമട്ടുചണചോ,  അചതചോതടചോപദ്യംതതന്ന

ഒചടതറ  ആളുകള്  സഹകരണ  ബചോങമല്  നമന്നഷ  പെണദ്യം  വചോയതയടുത്തെഷ

തമരമച്ചടയചോന വകയമലചോതത,  പ്രചതദകമച്ചഷ  ചകചോവമഡഷ-19 തന സന്ദരഭേത്തെമല്

വളതരചയതറ  ബുദ്ധമമുട്ടുകയചോണഷ.   സചോമ്പത്തെമകമചോയമ  ഏതറ  പെമചന്നചോക്കദ്യം

നമല്ക്കുന്ന  ദരമദ്ര  വമഭേചോഗങ്ങളുതട  കുടമശമക  കൂടമ  എഴുതമത്തെളചോന

ഗവണ്തമനഷ തയചോറചോചണചോ?
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ശസ്പീ  .    വമ  .    എന  .    വചോസവന  : സര,  ബചോങമദ്യംഗഷ  റഗുചലഷന  ആകമതന

ചഭേദഗതമയമലൂതട  അരബന  ബചോങ്കുകതളലചോദ്യം  ആര.ബമ.തഎ.യുതട

നമയനണത്തെമല്  തകചോണ്ടുവരുന്നതമനുളള  നസ്പീക്കങ്ങള്  നടത്തെമക്കഴെമഞ.

പ്രചോഥമമക  ബചോങ്കുകതളക്കൂടമ  അത്തെരത്തെമല്  തകചോണ്ടുവരചോന

കഴെമയുചമചോതയന്നുളളതചോണഷ  ആ  നമയമ  ചഭേദഗതമയമല്  നമുക്കഷ

അപെകടകരമചോയമ  നമല്ക്കുന്ന  പ്രശദ്യം.   ആര.ബമ.തഎ.ചയചോടഷ  നമ്മള്

ഇക്കചോരദത്തെമല്  ചകരളത്തെമതല  സഹകരണ  ബചോങ്കുകതള

ഉള്തപടുത്തെചോതമരമക്കുന്നതമനുദ്യം,  ഒപദ്യം  ആ  വമഷയത്തെമല്  നമുക്കഷ  ചമചോചനദ്യം

ചനടുന്നതമനു  ചവണമയുളള  നമയമപെരമചോയ  വശവദ്യം,  അതമതല

സചോചങതമകകചോരദങ്ങളുദ്യം പെരമചശചോധേനയഷ വമചധേയമചോക്കമയമട്ടുണഷ.   ചകചോവമഡഷ

പെശചോത്തെലത്തെമല് സഹകചോരമകള്ക്കഷ  ആശസചോസദ്യം പെകരുന്ന സമസ്പീപെനമചോണഷ

സഹകരണചമഖല സസസ്പീകരമച്ചമരമക്കുന്നതഷ.   ഒരു ഘടത്തെമല് തമചോറചടചോറമയദ്യം

പ്രഖദചോപെമച്ചമരുന്നു,  ഇചപചോള്  ഒറ്റത്തെവണ  തസ്പീരപചോക്കല്  പെദ്ധതമയമല്

പൂരണമചോയുദ്യം  പെമഴെപലമശ  ഒഴെമവചോക്കമയുദ്യം  50  ശതമചോനദ്യം  വതര  പെലമശ

ഒഴെമവചോക്കമതക്കചോണ്ടുമുളള നടപെടമക്രമങ്ങള്ക്കഷ നമരചദ്ദേശദ്യം തകചോടുത്തു, അതമതന

നല റമസല്റ്റചോണഷ ഇചപചോള് ഉണചോയമതക്കചോണമരമക്കുന്നതഷ.  
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ശസ്പീ  .    ചതചോമസഷ  തക  .    ചതചോമസഷ:  സര,  സഹകരണ  ബചോങഷ  എന്നു

പെറയുചമ്പചോള്  പ്രചതദകമചദ്യം  പെചോവതപടവരുതട  ബചോങഷ  എന്നചോണഷ

അറമയതപടുന്നതഷ,  പ്രചതദകമചദ്യം  ഞങ്ങളുതട  പ്രചദശത്തെഷ.  എതന്ന  ഒരുപെചോടഷ

ചപെരഷ  കളമയചോക്കുന്നുണഷ,  എന്തു  സദ്യംസചോരമച്ചചോലുദ്യം  കുടനചോടഷ  അതമനകത്തെഷ

വരുന്നുണഷ,  കുടനചോടമതനക്കുറമച്ചഷ പെറയചോചന എനമക്കഷ അറമയചോവ.  ഞങ്ങളുതട

പ്രചദശതമന്നു പെറയുന്നതഷ  ഏറ്റവദ്യം  കൂടുതല്  പെചോവതപടവര  തമങ്ങമപചോരക്കുന്ന

പ്രചദശമചോണഷ.   ഞങ്ങളുതട സഹകരണ ബചോങ്കുകള്തക്കചോന്നുദ്യം അതമചനതചോയ

ഫമനചോനഷദല്  കപചോസമറ്റമയമല.   കചോരണദ്യം  പെല  തചറമയ  സഹകരണ

ബചോങ്കുകളുദ്യം  നമ്മചളചോടഷ  തഡചപചോസമറ്റഷ  ചചചോദമക്കുന്നു,  നമ്മള്  തകചോടുക്കുന്നു,

പെണദ്യം ചറചോള് തചയ്തു കഴെമഞ്ഞചോല് തമരമതക വരചോത്തെതുതകചോണഷ അതഷ ചറചോള്

തചയചോന അവരക്കഷ മചോരഗ്ഗമമല.  ഏതതങമലുദ്യം രസ്പീതമയമല് ഒരു ഫമനചോനഷദല്

സചപചോരടഷ  ആ പ്രചദശങ്ങളമലുളള സഹകരണ ബചോങ്കുകള്ക്കഷ തകചോടുക്കുവചോന

തയചോറചോകുചമചോ, അങ്ങമതന തചയചോന സചോധേദതയുചണചോ?

ശസ്പീ  .   വമ  .   എന  .   വചോസവന  : സര, കുടനചോടമതല സഹകരണ സദ്യംഘങ്ങതള

സദ്യംബനമച്ചമടചത്തെചോളദ്യം  തപെചോതുവമല്  സചോമ്പത്തെമകമചോയ  പെരചോധേസ്പീനതയുളളതഷ

എങ്ങതന പെരമഹരമക്കചോന കഴെമയുതമന്നതഷ നമുക്കഷ അവമടുതത്തെ ഡമപചോരട്ടുതമനഷ
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ഉചദദചോഗസതരയുദ്യം സഹകചോരമകചളയുദ്യം വമളമചകൂടമ  ആചലചോചമച്ചഷ  പെരമഹചോരദ്യം

കചോണചോന ശമമക്കചോദ്യം.

ശസ്പീ  .    തമരുവഞ്ചൂര രചോധേചോകൃഷ്ണന:സര,  നമ്മുതട  സഹകരണ പ്രസചോനദ്യം

ചകരളത്തെമതല ജനസമൂഹങ്ങളമല് ഏറ്റവദ്യം കൂടുതല് ഗുണകരമചോയ നടപെടമകള്

എടുത്തുതകചോണമരമക്കുകയചോണഷ, പ്രചതദകമചദ്യം കരഷകരക്കഷ.  ബചോങമല് നമന്നുദ്യം

5 ലകദ്യം രൂപെ വചോയതയടുത്തു രണഷ മൂന്നഷ തകചോലദ്യം കഴെമയുചമ്പചോള് 3 ലകദ്യം രൂപെ

കൂടമ  പെലമശ  കൂടുകയചോണഷ.   ഇസൗ  ചലചോണമതന  തമരമച്ചടവമനുചവണമ

തചല്ലുചമ്പചോള്  ബചോങഷ  അധേമകൃതര   8  ലകദ്യം  രൂപെയഷ  പുതമയ  വചോയ

തരചോതമന്നചോണഷ  പെറയുന്നതഷ.   അതമനഷ  14  ശതമചോനദ്യം  പെലമശയചോണഷ.   14

ശതമചോനദ്യം പെലമശയഷ  ഇങ്ങതന പുതമയ വചോയതയടുത്തെചോല് ആ ഭൂമമ വമറ്റചോലുദ്യം

അവരക്കഷ  തമരമച്ചടയചോന  കഴെമയമല.  നചോടഷ  വമട്ടുചപെചോകുകയലചോതത  ചവതറ

മചോരഗ്ഗമമല.   ഇങ്ങമതന  വന്നു  തപെടുന്ന  സചോധുക്കളചോയ  ആളുകതള

സഹചോയമക്കുന്നതമനുചവണമ  കരശനമചോതയചോരു  നമരചദ്ദേശദ്യം  ഗവണ്തമനഷ

തകചോടുക്കുചമചോ?

ശസ്പീ  .    വമ  .    എന  .    വചോസവന  : സര,  അങ്ങഷ  പെറഞ്ഞതഷ  ശരമയചോണഷ,

ചമലരക്കഷ  അടയചോന നമവൃത്തെമയമലചോതത വരുചമ്പചോള് പെലമശകൂടമ  പുതുക്കചോന
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കഴെമയുചമചോതയന്നുളള അചപെകയുമചോയമ  ബചോങമതന മുനപെചോതക വരുദ്യം.   ചമല

ഭേരണസമമതമകള്  ഇസൗ  പെലമശകൂടമ  കൂടമ  പുതുക്കുചമ്പചോള്  യഥചോരത്ഥത്തെമല്

ബചോങമചലക്കഷ  ഒരു  തതപെസയുദ്യം  വരുന്നമല,  ഇവരക്കഷ  വലമയ  രൂപെത്തെമലുളള

ബരഡനുദ്യം  വരുദ്യം.   അങ്ങമതനയുളള  പ്രശങ്ങള്  ഉതണന്നുളളതഷ  ശരമയചോണഷ,

ഇടപെചോടുകചോതര  സദ്യംബനമച്ചമടചത്തെചോളദ്യം  അവരുതട  മുന്നമല്  വരുന്ന  ഒരു

സമ്മരദ്ദേമചോണഷ.  അങ്ങമതന  വരചോതമരമക്കചോന  ഇക്കചോരദങ്ങള്  ചരച്ച  തചയഷ

കരശനമചോയ നമലപെചോടുകള്  സസസ്പീകരമക്കുന്നതചോണഷ .

ശസ്പീമതമ  തക  .    ശചോനകുമചോരമ:  സര,  ചകരളത്തെമതല  പെടമകജചോതമ

സഹകരണ  സദ്യംഘങ്ങള്   വളതര  പെരചോധേസ്പീനതയമലുദ്യം  ഏതറ്റടുത്തെമട്ടുളള

സദ്യംഘടനകള്  അതമതന  പ്രവരത്തെനദ്യം  നടത്തെമതക്കചോണ്ടുചപെചോകചോന

കഴെമയചോതത്തെചോരു അവസയമലുമചോണഷ. ഇതഷ തചോങളുതട ശദ്ധയമല്തപടമട്ടുചണചോ,

പെടമകജചോതമ  സഹകരണ  സദ്യംഘങ്ങളുതട  പുനരുദ്ധചോരണത്തെമനുചവണമ

എതനലചോദ്യം പെദ്ധതമകളചോണഷ സദ്യംസചോന ഗവണ്തമനഷ മുചന്നചോടഷ വയ്ക്കുന്നതഷ?

ശസ്പീ  .    വമ  .    എന  .    വചോസവന  : സര,  കഴെമഞ്ഞ  ദമവസദ്യം  ഞങ്ങള്  ആ

സദ്യംഘങ്ങളുതട അതപെകഷ ചബചോഡമയുതട ചയചോഗദ്യം വമളമച ചചരക്കുകയുണചോയമ.

സമസ്പീപെകചോല  ഭേചോവമയമല്  നമരജസ്പീവമചോയമക്കമടക്കുന്ന  എലചോ  സദ്യംഘങ്ങളുദ്യം
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പുനരുദ്ധരമക്കചോനുദ്യം അവരക്കഷ ആവശദമചോയ സചോമ്പത്തെമക സഹചോയദ്യം നല്കമ

വമവമധേ  ചപ്രചോജക്ടുകള്  ഏതറ്റടുക്കചോനുളള  തസ്പീരുമചോനങ്ങള്  എടുത്തു

കഴെമഞ്ഞമട്ടുണഷ.

മമ  .    സസ്പീക്കര:  ചചചോദദദ്യം നമ്പര *32  ശസ്പീ.  പെമ.  വമ.  ശസ്പീനമജന,  ചചചോദദദ്യം

നമ്പര  *55  മചോയമ ക്ലബഷ തചയ്യുന്നതമനഷ ശസ്പീ.  തക.ഡമ.  പ്രചസനന ചനചോടസ്പീസഷ

നല്കമയമട്ടുണഷ.   സമചോനതയുളളതുതകചോണഷ  ക്ലബമദ്യംഗഷ  അനുവദമക്കുന്നു.

ബഹുമചോനതപട മനമക്കഷ ചചചോദദദ്യം നമ്പര *32 നുദ്യം  *55  നുദ്യം ഒരുമമച്ചഷ മറുപെടമ

പെറയചോവന്നതചോണഷ.  ഇനമമുതല് ക്ലബമദ്യംഗമതന കചോരദത്തെമല് ഒരു നമയനണദ്യം

ആവശദമചോയമ  വരുദ്യം.   അനമയനമതമചോയമ  ക്ലബമദ്യംഗമതന  ആവശദദ്യം

വന്നുതകചോണമരമക്കുന്നതഷ അദ്യംഗസ്പീകരമക്കചോനചോകമല.

ഉത്തെരവചോദമത്തെ നമചകപെ നയദ്യം

2 (32) ശസ്പീ  .   പെമ  .  വമ  .   ശസ്പീനമജമൻ:
ചഡചോ  .   തക  .   ടമ  .   ജലസ്പീൽ:
ശസ്പീ എദ്യം  .   രചോജചഗചോപെചോലൻ:
ശസ്പീ  .   തക  .   തക  .   രചോമചന്ദ്രൻ: തചോതഴെ കചോണുന്ന ചചചോദദങ്ങൾക്കഷ

നമയമദ്യം, വദവസചോയദ്യം, കയർ വകുപഷ മനമ സദയദ്യം മറുപെടമ നല്കുചമചോ:

(എ)  വദവസചോയ  വമകസനത്തെമനഷ  സദ്യംസചോനദ്യം  പ്രചതദക  ഊന്നല്

നല്കുന്ന  സമസ്പീപെനദ്യം  അവസരമചോയമകണഷ  ഒറ്റതപട  ചമലര  പ്രകൃതമ
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വമഭേവങ്ങളുതട  അനമയനമത ചൂഷണദ്യം,  തതചോഴെമലചോളമ  വമരുദ്ധത,  വദവസചോയ

സചോപെനങ്ങള്ക്കുചമല്  യചോതതചോരുവമധേ  നമയമപെരമചോയ  നമയനണങ്ങളുദ്യം

പെചോടമതലന്ന  നമലപെചോടഷ  എന്നമവ  സസസ്പീകരമക്കുന്നതചോയമ  ആചകപെദ്യം  ഉയരുന്ന

പെശചോത്തെലത്തെമല്  സദ്യംസചോനദ്യം  ലകദമചോക്കുന്ന  ഉത്തെരവചോദമത്തെ  നമചകപെ

നയതത്തെക്കുറമച്ചഷ വമശദമചോക്കചോചമചോ?

നമയമദ്യം, വദവസചോയദ്യം, കയർ വകുപ്പുമനമ (ശസ്പീ  .   പെമ  .   രചോജസ്പീവഷ): സര, 

പെരമസമതമക്കഷ  അനുചയചോജദവദ്യം  തചോരതചമദന  മലമനസ്പീകരണദ്യം

കുറഞ്ഞതുമചോയ വദവസചോയങ്ങള് ആവചോസവദവസയഷ അനുചയചോജദമചോതണന്ന

വമലയമരുത്തെലമതന അടമസചോനത്തെമലചോണഷ പെരമസമതമ, സചോമൂഹമകദ്യം, ഭേരണ

നമരവ്വഹണദ്യം  എന്നമവ  മുനനമരത്തെമ  ഉത്തെരവചോദമത്തെ  നമചകപെ  കചോഴ്ചപചോടഷ

(ESG)  ചലചോകത്തെചോകമചോനദ്യം  പ്രസമദ്ധമയചോരജമച്ചഷ  വരുന്നതഷ.  ESG

നമചകപെത്തെമതന  ഒന്നചോദ്യം  ലകദസചോനമചോയമ  ചകരളതത്തെ  മചോറ്റുന്നതമനുളള

നയരൂപെസ്പീകരണദ്യം  സരക്കചോരമതന  പെരമഗണനയമലചോണഷ.  പ്രകൃതമ  സസൗഹൃദ

വദവസചോയങ്ങൾക്കുള  ചപ്രചോതചോഹനദ്യം,  ഏകസ്പീകൃത  പെരമചശചോധേനചോ

സദ്യംവമധേചോനദ്യം  എന്നമവ  ഇത്തെരത്തെമൽ  ഉത്തെരവചോദമത്തെ  നമചകപെദ്യം

ചപ്രചോതചോഹമപമക്കചോൻ  സഹചോയമക്കുന്നതചോണഷ.  2019-ൽ  നമലവമൽ  വന്ന
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സൂക,  തചറുകമട,  ഇടത്തെരദ്യം  വദവസചോയ  സചോപെനങ്ങള്  സുഗമമചോക്കൽ

ആകമൽ,  പുതമയതചോയമ  ആരദ്യംഭേമക്കുന്ന,  മലമനസ്പീകരണ  നമയനണ

ചബചോർഡമതന ചുവപഷ  വമഭേചോഗത്തെമൽ തപെടചോത്തെ സൂക,  തചറുകമട,  ഇടത്തെരദ്യം

സദ്യംരദ്യംഭേങ്ങള്ക്കഷ  സദ്യംസചോന  നമയമപ്രകചോരമുള  ലലസൻസുകള്  സസയദ്യം

സചോകദതപടുത്തെൽവഴെമ  മൂന്നഷ  വർഷചത്തെയഷ  ഒഴെമവചോക്കമയമട്ടുണഷ.  ജമലചോ

വദവസചോയ ചകന്ദ്രങ്ങള്വഴെമ നടപമലചോക്കുന്ന സദ്യംരദ്യംഭേക സഹചോയ പെദ്ധതമയമൽ

(ESS)  പെരമസമതമ  മലമനസ്പീകരണദ്യം  കുറയ്ക്കുന്നതമനഷ  സഹചോയമക്കുന്ന

സദ്യംരദ്യംഭേങ്ങതള ചപ്രചോതചോഹമപമക്കുന്ന ലകദചത്തെചോതട ബചയചോ ഡസ്പീചഗഡബമള്

പചോസ്റ്റമകഷ ഇൻഡസ്ട്രേസ്പീസഷ, പചോസ്റ്റമകഷ ചവസ്റ്റഷ റസ്പീലസക്ലമദ്യംഗഷ ഇൻഡസ്ട്രേസ്പീസഷ എന്നസ്പീ

വമഭേചോഗത്തെമൽതപട  സദ്യംരദ്യംഭേങ്ങതള  മുൻഗണനചോ  വമഭേചോഗത്തെമൽ  ഉള്തപടുത്തെമ

10%  അധേമക  സബ്സമഡമ  നൽകമ  വരുന്നുണഷ.  വദവസചോയ  വകുപമതന

നമയനണത്തെമലുള  സചോപെനങ്ങളമൽ  നമചകപെകർക്കഷ

പ്രചയചോജനപ്രദമചോകുന്ന  വമധേത്തെമൽ  പെദ്ധതമകതളയുദ്യം  ചസവനങ്ങതളയുദ്യം

സദ്യംബനമച്ച  വമശദചോദ്യംശങ്ങള്  ഓണ്ലലൻ  സദ്യംവമധേചോനത്തെമലൂതട

ലഭേദമചോക്കുന്നതമനുള പ്രചോരദ്യംഭേപ്രവർത്തെനങ്ങള് ആരദ്യംഭേമച്ചമട്ടുണഷ.
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(ബമ)  വമവമധേ  ചസവനങ്ങളുദ്യം  അനുമതമകളുദ്യം  നല്കുന്നതമല്

ഉചദദചോഗസരുതട ഭേചോഗത്തു നമന്നഷ അലദ്യംഭേചോവദ്യം ഉണചോകുന്നുതവന്ന ആചകപെദ്യം

ഉയരുന്നതഷ പെരമചശചോധേമച്ചമട്ടുചണചോ?

 ഉണഷ.  വമവമധേ  ചസവനങ്ങളുദ്യം  അനുമതമകളുദ്യം  നല്കുന്നതമല്

ഉചദദചോഗസരുതട  ഭേചോഗത്തുനമന്നഷ  ചമല  സന്ദരഭേങ്ങളമല്  അലദ്യംഭേചോവദ്യം

ഉണചോകുന്നുതവന്ന  ആചകപെദ്യം  പെരമഹരമക്കുക  എന്ന  ലകദചത്തെചോടുകൂടമ

സമവമല് ചകചോടതമയുതട അധേമകചോരമുള ജമലചോ/സദ്യംസചോന പെരചോതമ പെരമഹചോര

കമ്മമറ്റമ  രൂപെസ്പീകരമക്കുന്നതമചലയചോയമ  സരക്കചോര  2021-തല  ചകരള

വദവസചോയ  ഏകജചോലക  ക്ലമയറനസഷ  ചബചോരഡുകളുദ്യം  വദവസചോയ

നഗരപ്രചദശ  വമകസനവദ്യം  (ചഭേദഗതമ)  ഓരഡമനനസഷ

പുറതപടുവമക്കുകയുണചോയമ.  പ്രസ്തുത  ചഭേദഗതമ  ഓരഡമനനസഷ  പ്രകചോരദ്യം

വദവസചോയ സചോപെനങ്ങള് സചോപെമക്കുന്നതമചനചോ പ്രവരത്തെമപമക്കുന്നതമചനചോ

വമപുലസ്പീകരമക്കുന്നതമചനചോ  ലവവമധേദവല്ക്കരമക്കുന്നതമചനചോ

ആധുനമകവല്ക്കരമക്കുന്നതമചനചോ  വമവമധേ  സദ്യംസചോന

നമയമങ്ങള്ക്കുകസ്പീഴെമല് ആവശദമചോയ ക്ലമയറനസുകചളചോ സരടമഫമക്കറ്റുകചളചോ

ലലസനസുകചളചോ  തപെരമമറ്റുകചളചോ  അനുമതമചയചോ  അതമതന  പുതുക്കല്



Uncorrected/Not for Publication
05-10-2021

23

ലഭേമക്കുന്നതമചനചോ  അതമനഷ  ആനുഷദ്യംഗസ്പീകമചോയ  ഏതതങമലുദ്യം

കചോരദത്തെമചനചോചവണമ  അചപെക  സമരപമച്ച  ഒരചോള്ക്കഷ  പ്രസ്തുത

നമയമപ്രകചോരദ്യം  ടമ  കമ്മമറ്റമ  വദവസ  തചയമട്ടുളള  സമയപെരമധേമക്കുളളമല്

ചസവനങ്ങള്  നല്കുന്നുതണന്നഷ  നമരസ്പീകമക്കുന്നതമനുദ്യം  അപ്രകചോരമുളള

ആളുകളുതട  പെരചോതമ  കചോരദകമമചോയ  രസ്പീതമയമല്  പെരമഹരമക്കുന്നതമനുദ്യം

മതമയചോയതുദ്യം  നദചോയമചോയതുമചോയ  കചോരണങ്ങള്  കൂടചോതത

സമയപെരമധേമക്കുളളമല്  ചസവനദ്യം  നല്കുന്നതമല്  വസ്പീഴ്ച  വരുത്തുകചയചോ

കചോലതചോമസദ്യം വരുത്തുകചയചോ തചയ്യുന്ന ഒരു നമയുക്ത ഉചദദചോഗസതനതമതര

നടപെടമ  സസസ്പീകരമക്കചോനുദ്യം  ജമലചോ/സദ്യംസചോന  പെരചോതമ  പെരമഹചോര

കമ്മമറ്റമകൾക്കഷ അധേമകചോരദ്യം നല്കുന്നതമനഷ വദവസ തചയമട്ടുണഷ.

(സമ)  സദ്യംരദ്യംഭേക സമൂഹത്തെമതനകൂടമ  അഭേമപ്രചോയദ്യം  ആരചോ ഞതകചോണഷ

സദ്യംരദ്യംഭേദ്യം  ആരദ്യംഭേമക്കുന്നതമനുളള  നടപെടമക്രമങ്ങള്  ലഘൂകരമക്കചോനുദ്യം

കചോലവമളദ്യംബദ്യം  ഒഴെമവചോക്കചോനുദ്യം  ഉതകുന്ന  തരത്തെമല്  നമയമങ്ങളമലുദ്യം

ചടങ്ങളമലുദ്യം  ഉചമതമചോയ  പെരമഷരണത്തെമനഷ  സസസ്പീകരമച്ചമട്ടുള  നടപെടമകള്

അറമയമക്കചോചമചോ?
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സദ്യംസചോനത്തെഷ  വദവസചോയ  നടത്തെമപ്പുമചോയമ  ബനതപട

നമയമങ്ങളമചലചോ  ചടങ്ങളമചലചോ  കചോലഹരണതപടതുദ്യം  യുക്തമരഹമതവമചോയ

ഏതതങമലുദ്യം  വദവസകള്  നമലനമല്ക്കുന്നുതണങമല്  ആയതഷ  പെഠനദ്യം

നടത്തെമ വദക്തമചോയ ശമപെചോരശചയചോടുകൂടമ റമചപചോരടഷ സമരപമക്കുന്നതമനചോയമ

ഒരു  മൂന്നദ്യംഗ  വമദഗ്ദ്ധ  സമമതമതയ  നമയമമച്ചമട്ടുണഷ.  NUALS-തന  ലവസഷ

ചചോൻസലറുതട അദ്ധദകതയമലുള പ്രസ്തുത കമ്മമറ്റമ വദവസചോയ സമൂഹവദ്യം

വമവമധേ  വദവസചോയ  അചസചോസമചയഷനുകളുമചോയുദ്യം  കൂടമയചോചലചോചനകൾ

നടത്തെമ അവരുതട പെരചോതമകളുദ്യം നമർചദശങ്ങളുദ്യം സസസ്പീകരമച്ചഷ,  പ്രസക്തമചോയ

എലചോ  നമയമങ്ങളുതടയുദ്യം  ചടങ്ങളുതടയുദ്യം  സൂക  വമശകലനദ്യം  നടത്തെമ

റമചപചോരടഷ സമരപമക്കുന്നതമനുളള നടപെടമകള് സസസ്പീകരമചവരുന്നു.

വദവസചോയ സസൗഹൃദചോനരസ്പീകദ്യം തമച്ചതപടുത്തെചോന നടപെടമ

3 (55) ശസ്പീമതമ തദലസ്പീമ:
  ശസ്പീ  .   വമ  .   തക  .   പ്രശചോനഷ:
  ചഡചോ  .   സുജമതഷ വമജയൻപെമള:
 ശസ്പീ  .    തക  .    ഡമ  .    പ്രചസനൻ:  തചോതഴെ  കചോണുന്ന  ചചചോദദങ്ങൾക്കഷ

നമയമദ്യം, വദവസചോയദ്യം, കയർ വകുപഷ മനമ സദയദ്യം മറുപെടമ നല്കുചമചോ:
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(എ)  സദ്യംസചോനത്തെഷ നമലനമല്ക്കുന്ന വദവസചോയ സസൗഹൃദചോനരസ്പീകദ്യം

കൂടുതല് തമച്ചതപടുത്തെചോന നടത്തുന്ന പ്രവരത്തെനങ്ങള് എതനചോതക്കയചോണഷ;

വമശദമചോക്കുചമചോ?

നമയമദ്യം, വദവസചോയദ്യം, കയർ വകുപ്പുമനമ (ശസ്പീ  .   പെമ  .   രചോജസ്പീവഷ): സര, 

 വദവസചോയ സസൗഹൃദചോനരസ്പീകദ്യം ഒരു പ്രചതദക നയമചോയമ സരക്കചോര

ഏതറ്റടുത്തെമട്ടുണഷ.  സദ്യംസചോനതത്തെ  വദവസചോയചോനരസ്പീകദ്യം

തമച്ചതപടുത്തുന്നതമനുദ്യം വദവസചോയ സദ്യംരദ്യംഭേങ്ങൾ ആരദ്യംഭേമക്കുന്നതമനുദ്യം അവ

സുഗമമചോയമ  പ്രവർത്തെമക്കുന്നതമനുദ്യംചവണ  നമയമനമർമചോണങ്ങൾ  കഴെമഞ്ഞ

സർക്കചോരമതന കചോലത്തുതതന്ന തുടങ്ങമവച്ചമരുന്നു. 2018-ൽ നടപമലചോക്കമയ

'ചകരള നമചകപെദ്യം ചപ്രചോതചോഹമപമക്കലുദ്യം സുഗമമചോക്കലുദ്യം നമയമദ്യം',  2019-

തല  'ചകരള  സൂക  -  തചറുകമട  -  ഇടത്തെരദ്യം  വദവസചോയ  സചോപെനങ്ങൾ

സുഗമമചോക്കൽ  നമയമദ്യം'  എന്നമവ  ഈ  ഉചദ്ദേശദചത്തെചോതട  നടപമലചോക്കമയ

നമയമനമർമചോണങ്ങളചോണഷ. വദവസചോയ സചോപെനങ്ങളമൽ വമവമധേ വകുപ്പുകൾ

നടത്തുന്ന  പെരമചശചോധേനകള്  സുതചോരദമചോക്കുന്നതമനുദ്യം

ഏചകചോപെമപമക്കുന്നതമനുദ്യം  ചവണമ  തക-സമസഷ  (Kerala-CentraIised

Inspection  System)  എന്ന  ഓൺലലൻ  ചകന്ദ്രസ്പീകൃത  പെരമചശചോധേനചോ
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സദ്യംവമധേചോനദ്യം  സർക്കചോർ  നടപമലചോക്കമയമട്ടുണഷ.  അഞഷ  വകുപ്പുകതള

സദ്യംചയചോജമപമച്ചചോണഷ  ചകന്ദ്രസ്പീകൃത  പെരമചശചോധേനചോ  സസൗകരദദ്യം

ഒരുക്കമയമട്ടുളതഷ.  ഫചോകറസ്പീസഷ  ആനഡഷ  ചബചോയമചലഴഷ  വകുപഷ,  തതചോഴെമല്

വകുപഷ,  ലസ്പീഗല് തമചടചോളജമ വകുപഷ,  മലമനസ്പീകരണ നമയനണ ചബചോരഡഷ,

തചദ്ദേശ  സസയദ്യംഭേരണ  വകുപഷ  എന്നസ്പീ  വകുപ്പുകളുതട  പെരമചശചോധേനകള്

ചകന്ദ്രസ്പീകൃതമചോയമ  ചപെചോരടലമലൂതട  നടത്തുദ്യം.  പെരമചശചോധേനയ്ക്കുചശഷദ്യം

അതുസദ്യംബനമച്ച  റമചപചോരടഷ  48  മണമക്കൂറമനുളമല്  തക-സമസഷ

ചപെചോരടലമല്  പ്രസമദ്ധസ്പീകരമക്കുദ്യം.  സദ്യംസചോനത്തെഷ  സദ്യംരദ്യംഭേങ്ങൾ

തുടങ്ങുന്നതമനുള അചപെകകളമചനൽ സമയബനമതമചോയമ അനുമതമകൾ

ലഭേദമചോക്കുന്നതമനുദ്യം  നമചകപെകരുമചോയമ  സജസ്പീവബനദ്യം

സചോപെമക്കുന്നതമനുദ്യം,  സദ്യംസചോനതത്തെ  ഉയർന്ന  സചോമ്പത്തെമക

സചോധേദതകളുള  ചമഖലകളമചലയഷ  നമചകപെങ്ങൾ

ചപ്രചോതചോഹമപമക്കുന്നതമനുദ്യംചവണമ 'ചകരളചോ ഇൻതവസ്റ്റഷതമനഷ തപ്രചോചമചോഷൻ

& തഫസമലമചറ്റഷൻ തസൽ' (KIPF) സർക്കചോർ രൂപെസ്പീകരമച്ചമട്ടുണഷ. വമവമധേ

വകുപ്പുകളമതല  ഉന്നത  ഉചദദചോഗസർ  ചമൽപറഞ്ഞ  തസല്ലുകളമൽ

അദ്യംഗങ്ങളചോണഷ.  സദ്യംസചോനതത്തെ  വമവമധേ  വകുപ്പുകൾ  സദ്യംരദ്യംഭേകർക്കഷ
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ലഭേദമചോചക്കണ അനുമതമകൾക്കചോയുള അചപെകകൾ സമയബനമതമചോയമ

തസ്പീർപചോക്കമയമതലങമൽ അത്തെരദ്യം പെരചോതമകൾ പെരമഗണമക്കുന്നതമനുദ്യം അവ

സമയബനമതമചോയമ  പെരമഹരമക്കുന്നതമനുദ്യം  ജമലചോടമസചോനത്തെമലുദ്യം

സദ്യംസചോനതലത്തെമലുദ്യം നമയമ പെമന്തുണയുള പെരചോതമ പെരമഹചോര കമ്മമറ്റമകൾ

രൂപെസ്പീകരമക്കുന്നതമചലയചോയമ  സരക്കചോര  2021-തല  ചകരള  വദവസചോയ

ഏകജചോലക  ക്ലമയറനസഷ  ചബചോരഡുകളുദ്യം  വദവസചോയ  നഗരപ്രചദശ

വമകസനവദ്യം  (ചഭേദഗതമ)  ഓരഡമനനസഷ  പുറതപടുവമക്കുകയുണചോയമ.

സദ്യംസചോനത്തെഷ  വദവസചോയ  നടത്തെമപ്പുമചോയമ  ബനതപട  നമയമങ്ങളമലുദ്യം

ചടങ്ങളമലുദ്യം  കചോലഹരണതപടതുദ്യം  യുക്തമരഹമതവമചോയ  ഏതതങമലുദ്യം

വദവസകള്  നമലനമല്ക്കുന്നുതണങമല്  ആയതഷ  പെഠനദ്യം  നടത്തെമ

വദക്തമചോയ മചോരഗ്ഗനമരചദ്ദേശങ്ങള് അടങ്ങമയ റമചപചോരടഷ  സമരപമക്കുന്നതമനഷ

മൂന്നദ്യംഗ  വമദഗ്ദ്ധ  സമമതമതയ  നമയമമച്ചമട്ടുണഷ.  NUALS  ലവസഷ

ചചോൻസലറുതട അദ്ധദകതയമലുള പ്രസ്തുത കമ്മമറ്റമ വദവസചോയ സമൂഹവദ്യം

വമവമധേ  വദവസചോയ  അചസചോസമചയഷനുകളുമചോയുദ്യം  കൂടമയചോചലചോചനകൾ

നടത്തെമ  അവരുതട  പെരചോതമകളുദ്യം  നമർചദ്ദേശങ്ങളുദ്യം  സസസ്പീകരമചതകചോണഷ

റമചപചോരടഷ  സമരപമക്കുന്നതമനുളള  നടപെടമകള്  സസസ്പീകരമച  വരുന്നു.
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സദ്യംസചോനത്തെഷ  വദചോവസചോയമക  നമചകപെദ്യം  വർദ്ധമപമക്കുന്നതുമചോയമ

ബനതപടഷ  നമലവമലുള  വദവസചോയസദ്യംരദ്യംഭേകരുതട  പ്രശങ്ങൾ

പെരമഹരമക്കുന്നതമനുദ്യം അവരുതട നമചകപെ അചപെകകൾക്കഷ എതനങമലുദ്യം

വകുപ്പുതല  കചോലതചോമസദ്യം  ഉതണങമൽ  പെരമഹരമക്കചോനുമചോയമ

ജമലചോതലത്തെമൽ  'മസ്പീറ്റഷ  ദമ  മമനമസ്റ്റർ'  പെരമപെചോടമ  വമജയകരമചോയമ

നടത്തെമവരമകയചോണഷ.  ബഹുമചോനതപട  വദവസചോയ  വകുപ്പുമനമയുതട

അദ്ധദകതയമല്  വകുപഷ  തസക്രടറമമചോര,  വമവമധേ  വകുപ്പുചമധേചോവമകള്

എന്നമവരുതട സചോന്നമധേദത്തെമലുദ്യം നടത്തുന്ന ഈ പെരമപെചോടമയമല് വദവസചോയ

സദ്യംരദ്യംഭേകരുമചോയമ  ബനതപട  പെല  പ്രശങ്ങള്ക്കുദ്യം പെരമഹചോരദ്യം  കചോണചോനുദ്യം

കഴെമഞ്ഞമട്ടുണഷ.  10  ജമലകളമല്  ഇതമചനചോടകദ്യംതതന്ന  'മസ്പീറ്റഷ  ദമ  മമനമസ്റ്റർ'

പെരമപെചോടമ  നടത്തുകയുണചോയമ.  അവയുതട  തുടർനടപെടമകൾ  വമവമധേ

സരക്കചോര ഏജൻസമകളുമചോയമ ഏചകചോപെമപമച്ചഷ നടത്തെമവരുന്നു.

(ബമ)  നമചകപെകരുതട  പെരചോതമ  പെരമഹരമക്കചോന  സമവമല്

ചകചോടതമയുതട  അധേമകചോരമുള നമയമ  പെരമഹചോര  സമമതമ  രൂപെസ്പീകരമക്കചോന

നമയമ  പ്രചോബലദദ്യം  നല്കമയമട്ടുചണചോ;  എങമല്  പ്രസ്തുത  സമമതമ

രൂപെസ്പീകരമച്ചമട്ടുചണചോ?
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(സമ)  പെരചോതമ  പെരമഹചോരത്തെമനുപുറതമ  വദവസചോയദ്യം  തുടങ്ങചോനുദ്യം

നടത്തെചോനുദ്യംചവണ  നമയമസഹചോയവദ്യം  പ്രസ്തുത  സമമതമവഴെമ

നല്കചോനുചദ്ദേശമക്കുന്നുചണചോ?

 (ബമ&സമ)  ഉണഷ.  നമചകപെകരുതട  പെരചോതമ  പെരമഹരമക്കുക  എന്ന

ലകദചത്തെചോടുകൂടമ സമവമല് ചകചോടതമയുതട അധേമകചോരമുള ജമലചോ/സദ്യംസചോന

പെരചോതമ പെരമഹചോര കമ്മമറ്റമ  രൂപെസ്പീകരമക്കുന്നതമചലയചോയമ സരക്കചോര  2021-

തല ചകരള വദവസചോയ ഏകജചോലക ക്ലമയറനസഷ ചബചോരഡുകളുദ്യം വദവസചോയ

നഗരപ്രചദശ  വമകസനവദ്യം  (ചഭേദഗതമ)  ഓരഡമനനസഷ

പുറതപടുവമക്കുകയുണചോയമ.  പ്രസ്തുത  ചഭേദഗതമ  ഓരഡമനനസഷ  പ്രകചോരദ്യം

വദവസചോയ സചോപെനങ്ങള് സചോപെമക്കുന്നതമചനചോ പ്രവരത്തെമപമക്കുന്നതമചനചോ

വമപുലസ്പീകരമക്കുന്നതമചനചോ  ലവവമധേദവല്ക്കരമക്കുന്നതമചനചോ

ആധുനമകവല്ക്കരമക്കുന്നതമചനചോ വമവമധേ സദ്യംസചോനനമയമങ്ങള്ക്കുകസ്പീഴെമല്

ആവശദമചോയ  ക്ലമയറനസുകചളചോ  സരടമഫമക്കറ്റുകചളചോ  ലലസനസുകചളചോ

തപെരമമറ്റുകചളചോ  അനുമതമചയചോ  അതമതന  പുതുക്കല്  ലഭേമക്കുന്നതമചനചോ

അതമനഷ  ആനുഷദ്യംഗസ്പീകമചോയ ഏതതങമലുദ്യം കചോരദത്തെമചനചോചവണമ അചപെക

സമരപമച്ച  ഒരചോള്ക്കഷ  പ്രസ്തുത  നമയമപ്രകചോരദ്യം  ടമ  കമ്മമറ്റമ  വദവസ
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തചയമട്ടുളള  സമയപെരമധേമക്കുളളമല്  ചസവനങ്ങള്  നല്കുന്നുതണന്നഷ

നമരസ്പീകമക്കുന്നതമനുദ്യം  അപ്രകചോരമുളള  ആളുകളുതട  പെരചോതമ  കചോരദകമമചോയ

രസ്പീതമയമല്  പെരമഹരമക്കുന്നതമനുദ്യം  മതമയചോയതുദ്യം  നദചോയമചോയതുമചോയ

കചോരണങ്ങള് കൂടചോതത സമയപെരമധേമക്കുളളമല് ചസവനദ്യം നല്കുന്നതമല് വസ്പീഴ്ച

വരുത്തുകചയചോ  കചോലതചോമസദ്യം  വരുത്തുകചയചോ  തചയ്യുന്ന  ഒരു  നമയുക്ത

ഉചദദചോഗസതനതമതര നടപെടമ  സസസ്പീകരമക്കചോനുദ്യം ജമലചോ/സദ്യംസചോന പെരചോതമ

പെരമഹചോര കമ്മമറ്റമകൾക്കഷ അധേമകചോരദ്യം നല്കുന്നതമനഷ വദവസ തചയമട്ടുണഷ.

(ഡമ)  സദ്യംരദ്യംഭേങ്ങള്  ചപ്രചോതചോഹമപമക്കുന്നതമനഷ  ആവമഷരമച്ചമട്ടുള

ധേനസഹചോയ പെദ്ധതമകതളക്കുറമച്ചഷ വമശദമചോക്കചോചമചോ?

 സദ്യംസചോനത്തെഷ  വദവസചോയ  നമചകപെദ്യം  ആകരഷമക്കുന്നതമനുചവണമ

വമവമധേ സചോമ്പത്തെമക സഹചോയ പെദ്ധതമകളുദ്യം മറ്റു പെദ്ധതമകളുദ്യം DIC, KSIDC,

KINFRA  മുചഖന  ആവമഷരമച്ചഷ  തുടര  നടപെടമകള്  സസസ്പീകരമചവരുന്നു.

ആയതമതന വമശദചോദ്യംശദ്യം ചുവതട ചചരക്കുന്നു.

 DIC 

• സദ്യംരദ്യംഭേക സഹചോയ പെദ്ധതമ 

• നചോചനചോ ഗചോരഹമക സദ്യംരദ്യംഭേകരക്കുളള പെലമശ സബ്സമഡമ 
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• തചറുകമട യൂണമറ്റുകള്ക്കഷ നല്കുന്ന മചോരജമന മണമഗചോനഷ 

• പ്രവരത്തെനരഹമതമചോയ എദ്യം.എസഷ.എദ്യം.ഇ. യൂണമറ്റുകതള 

പെമന്തുണയചോനുളള പെദ്ധതമകള് 

• വദവസചോയ  ഭേദ്രത  കൂടചോതത  ചകചോവമഡഷ  രണചോദ്യം  തരദ്യംഗതത്തെ  തുടരന്നഷ

വദവസചോയതത്തെ  പെമന്തുണയ്ക്കുന്നതമനുള  ശമങ്ങളുതട  ഭേചോഗമചോയമ,

COVID-19  സമചോശസചോസ  പെദ്ധതമ  എന്ന  ചപെരമല്  ഒരു  ദുരമതചോശസചോസ

പെചോചക്കജഷ  ഈ സരക്കചോര രൂപെസ്പീകരമച്ചമട്ടുണഷ.  പെചോചക്കജമല് വദവസചോയ

വചോണമജദ  ഡയറകചററ്റഷ  വഴെമ  നടപമലചോക്കുന്ന  Scheme  for  interest

Subvention on term Loan and Working Capital Loan (വദവസചോയ

ഭേദ്രത),  സദ്യംരദ്യംഭേക  സഹചോയ  പെദ്ധതമ(ESS),  തചറുകമട  യൂണമറ്റുകള്ക്കഷ

നല്കുന്ന  മചോരജമന  മണമഗചോനഷ  പെദ്ധതമ,  നചോചനചോ  യൂണമറ്റുകള്ക്കുള

പെലമശയയമളവഷ  പെദ്ധതമ  എന്നമവയമൽ  കൂടുതൽ  ഇളവകൾ

പ്രഖദചോപെമച്ചമട്ടുണഷ. 

KINFRA 

•  ബഹുനമല ഫചോകറമ തകടമട സമുച്ചയദ്യം, കചോക്കചഞരമ, മലപ്പുറദ്യം 
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• ഐ.ടമ/ഐ.ടമ  അധേമഷമത  തകടമട  സമുച്ചയദ്യം-പ്രചതദക  സചോമ്പത്തെമക

ചമഖല, കമനഫ്ര ഫമലമദ്യം & വസ്പീഡമചയചോ പെചോരക്കഷ, തമരുവനനപുരദ്യം 

• തകചോച്ചമ-ബചോദ്യംഗ്ലൂര വദവസചോയ ഇടനചോഴെമ

• തപെചടചോ തകമമക്കല് പെചോരക്കഷ, എറണചോകുളദ്യം

• ഡമഫനസഷ പെചോരക്കഷ, ഒറ്റപചോലദ്യം 

• ലസസസഷ പെചോരക്കഷ, ഇടുക്കമ 

• തമഗചോ ഫു ഡ്പെചോരക്കഷ, പെചോലക്കചോടഷ

• ഇലചകചോണമകഷ മചോനുഫചോക്ചറമദ്യംഗഷ ക്ലസ്റ്റര, കചോക്കനചോടഷ, എറണചോകുളദ്യം

•  കമനഫ്ര വദവസചോയ പെചോരക്കഷ, മടന്നൂര

• ഇനചഗറ്റഡഷ ലറസഷ തടചകചോളജമ പെചോരക്കഷ, ആലപ്പുഴെ & പെചോലക്കചോടഷ

KSIDC 

തചറുകമട,  ഇടത്തെരദ്യം  വദവസചോയങ്ങള്ക്കഷ  തക.എസഷ.ഐ.ഡമ.സമ.

കുറഞ്ഞ പെലമശനമരക്കമൽ (നമലവമൽ 8.75% -10.75%) 10000 ലകദ്യം രൂപെ

വതര വചോയയചോയമ നല്കമവരുന്നു. ഓചരചോ ആറഷ മചോസത്തെമതനയുദ്യം അവസചോനദ്യം

കുടമശമക ഇതലങമൽ പെലമശ നമരക്കമൽ അര ശതമചോനദ്യംവതര  (ബചോക്കമയുള
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മുതലമതന അടമസചോനത്തെമൽ)  വസ്പീണ്ടുദ്യം കുറവഷ നൽകമവരുന്നു.  കൂടചോതത,  ഈ

ചപ്രചോജക്ടുകളമൽ  തപ്രചോചമചോടർമചോർ  തകചോണ്ടുവചരണ  വമഹമതദ്യം  50%  വതര

അൺതസകക്യൂർഡഷ  വചോയയചോയമ  തകചോണ്ടുവരചോൻ  അനുവദമച്ചമട്ടുണഷ.  പ്രചതദക

പെരമഗണനചോ വമഭേചോഗത്തെമലുള ചപ്രചോജക്ടുകളമൽ വചോയ  -  ഇകസമറ്റമ അനുപെചോതദ്യം

1.5:1 വതര അധേമക ഈടഷ ഇലചോതതയുദ്യം വചോയ - ഇകസമറ്റമ അനുപെചോതദ്യം 2:1 വതര

1.5:-യ്ക്കുമുകളമലുള തുകയഷ അധേമക ഈചടചോടുകൂടമയുദ്യം വചോയ നല്കമവരുന്നു. മറ്റഷ

ചപ്രചോജക്ടുകൾക്കഷ ഇതഷ യഥചോക്രമദ്യം 1:1-ഉദ്യം 1.5:1-ഉദ്യം ആണഷ. ഭേകദസദ്യംസരണദ്യം,

കചോർഷമകചോധേമഷമത  വദവസചോയങ്ങൾ  എന്നമവയഷ  സചോമ്പത്തെമക  സഹചോയദ്യം

നൽകുന്നതമനഷ  നമലവമലുള  നമയമങ്ങൾക്കഷ  വമചധേയമചോയമട്ടുള  പ്രചതദക

പെരമഗണനയുദ്യം  തക.എസഷ.തഎ.ഡമ.സമ.  നൽകമ  വരുന്നുണഷ.  മചോതമല

ചകചോവമഡഷ മഹചോമചോരമ ബചോധേമക്കതപട എലചോ വദവസചോയങ്ങൾക്കുദ്യം ചകചോവമഡഷ-

19 സമചോശസചോസ പെദ്ധതമ പെചോചക്കജഷ അനുസരമച്ചഷ പ്രവർത്തെനമൂലധേനത്തെമനചോയമ

കുറഞ്ഞ  പെലമശനമരക്കമൽ  ഹ്രസസകചോല  വചോയകൾ,  തമരമചവരുന്ന

പ്രവചോസമകൾക്കഷ പ്രചതദക ചസചോഫഷ  ചലചോൺ പെദ്ധതമ,  പ്രചതദക ഒറ്റത്തെവണ

തസ്പീർപചോക്കൽ പെദ്ധതമ,  വചോയചോ തമരമച്ചടവമനഷ കൂടുതൽ സമയദ്യം നൽകൽ,  ഒരു

വർഷചത്തെയഷ  പെമഴെപലമശ  ഒഴെമവചോക്കൽ,  മൂന്നു  മചോസചത്തെയ്ക്കുള  പെലമശ
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ഒഴെമവചോക്കൽ,  മൂന്നുമചോസചത്തെക്കഷ  തക.എസഷ.ഐ.ഡമ.സമ.-യുതട

എസഷ.ഡമ.എഫഷ.-കളമലുള  യൂണമറ്റുകളുതട  വചോടകയുദ്യം  തപെചോതുസസൗകരദ

ചചോർജുകളുദ്യം ഒഴെമവചോക്കൽ, വമലയുതട 20% മുൻകൂർ അടചവചോടുദ്യം ബചോക്കമ 80%

അഞ്ചുവർഷദ്യം  തകചോണഷ  പെലമശരഹമത  അടചവചോടുദ്യം  കൂടമ  വദചോവസചോയമക

വളർച്ചചോ ചകന്ദ്രങ്ങളമൽനമന്നുദ്യം അർഹരചോയ സദ്യംരദ്യംഭേകർക്കഷ ആവശദമചോയ ഭൂമമ

അനുവദമക്കൽ  തുടങ്ങമയ  ഇളവകൾ  തക.എസഷ.ഐ.ഡമ.സമ.-യുമചോയമ

ബനതപടഷ  നടപമലചോക്കമ  വരുന്നു.  മചോതമല,  പുതമയ  ഉത്പെചോദന

വദവസചോയങ്ങൾക്കഷ  (MSME)  ചകരള സരക്കചോരമതന സദ്യംരദ്യംഭേകതസ സഹചോയ

പെദ്ധതമ (ESS) പ്രകചോരദ്യം 40 ലകദ്യം രൂപെ വതര സഹചോയധേനദ്യം നല്കുന്നുണഷ.

ശസ്പീ  .    പെമ  .    വമ  .    ശസ്പീനമജമന:   സര,  ചകരളത്തെമതല

വദചോവയസചോയമകചോനരസ്പീകദ്യം  ചമചോശമചോതണന്നതരത്തെമല്  ചമല

ദൃശദമചോധേദമങ്ങളുതടയുദ്യം  ഓണ്തതലന  മചോധേദമങ്ങളുതടയുദ്യം  സഹചോയത്തെചോല്

വദചോജപ്രചരണദ്യം  നടത്തുന്ന  ഒരു  ചകചോരപചററ്റഷ  കമ്പനമയുതട  നസ്പീക്കതത്തെ

മറമകടക്കുവചോനുദ്യം  കൂടുതല്  വദവസചോയങ്ങതള  ചകരളത്തെമചലയഷ

തകചോണ്ടുവരുന്നതമനുചവണമ  വദവസചോയ  വകുപഷ  നടത്തുന്ന  പ്രവരത്തെനങ്ങള്

വമശദസ്പീകരമക്കചോചമചോ? 
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ശസ്പീ  .    പെമ  .    രചോജസ്പീവഷ:   സര,  ചകരളത്തെമതല  വദചോവസചോയമകചോനരസ്പീകദ്യം

തപെചോതുതവ നല രസ്പീതമയമലചോണഷ ചപെചോകുന്നതഷ.  ചലചോകബചോങമതന ഒടുവമലതത്തെ

റമചപചോരട്ടുപ്രകചോരദ്യം  നമചകപെചോനരസ്പീകത്തെമതന  കചോരദത്തെമല്  ഇനദയമല്

രണചോദ്യം സചോനദ്യം ചകരളത്തെമനചോണുളതതന്ന കചോരദദ്യം ഞചോന അഭേമമചോനപൂരവ്വദ്യം

സഭേതയ  അറമയമക്കുകയചോണഷ.  അചതചോതടചോപദ്യംതതന്ന  ഇനദയമതല

നമചകപെകരുതട ഏറ്റവദ്യം പ്രധേചോന സദ്യംഘടനയചോയ Confederation of Indian

Industry (CII)  ഇനദയമതല  ഏറ്റവദ്യം  നല  ഏകജചോലക  സദ്യംവമധേചോനദ്യം

ചകരളത്തെമചനതചോതണന്നഷ  പെരസദമചോയമത്തെതന്ന  അറമയമക്കുകയുമുണചോയമ.

എന്നചോല് ഒറ്റതപട്ടുണചോകുന്ന ചമല സദ്യംഭേവങ്ങള് നമ്മുതട നചോടമനഷ എതമരചോയുള

വമകചോരദ്യം  ഉയരത്തെമവമടുന്നതമനഷ  ചമല  ശക്തമകള്  ഉപെചയചോഗമക്കുന്നുതവന്നതഷ

ബഹുമചോനതപട  അദ്യംഗദ്യം  ഇവമതട  സൂചമപമച്ചതഷ  ശരമയചോണഷ.  മറ്റഷ

സദ്യംസചോനങ്ങളമല് നമന്നുദ്യം വദതദസ്തമചോയമ ഒരു നമയമ സദ്യംവമധേചോനദ്യം നമ്മുതട

ചകരളത്തെമല് നമലനമല്ക്കുന്നുണഷ. ആനചോപ്രചദശമതല  വചോറങലമല്   തചോപര

ഗ്രൂപഷ (Thapar Group) -നഷ   Andhra Pradesh Rayons (AP Rayons) എന്ന

ഒരു  പ്രധേചോനതപട  കമ്പനമയുണഷ.  കുറച്ചഷ  വരഷങ്ങള്ക്കുമുമ്പഷ  ആ  കമ്പനമ

തതചോഴെമല്  നമയമങ്ങള്  ലദ്യംഘമക്കുന്നുതവന്നഷ  ആചകപെദ്യം  ഉയരന്നുവന്നചപചോള്
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അവമതട  പെരമചശചോധേനയഷ  പെകരദ്യം  സചോപെനത്തെമതല  അസമസ്റ്റനഷ  ജനറല്

മചോചനജര രചോമകൃഷ്ണതയ തവടമവച്ചഷ തകചോല്ലുകയചോണുണചോയതഷ, സസ്പീനമയര ജനറല്

മചോചനജര  സദചോനന്ദയഷ  ഗുരുതരമചോയമ  പെരമചക്കല്ക്കുകയുമുണചോയമ,  ഇതചോണഷ

വചോറങലമതന അനുഭേവദ്യം.   അതുതകചോണ്ടുതതന്ന ആ ജമലയമതല കക്കചോത്തെമയ

എന്ന തടകഷ തതസ്റ്റല് പെചോരക്കഷ  (Kakatiya Mega Textile  Park  )  2017 -ല്

തുടങ്ങമയതചോതണങമലുദ്യം  അവമതട  ഇചതവതര  ആരുദ്യംതതന്ന  നമചകപെദ്യം

ആരദ്യംഭേമച്ചമടമതലന്ന  കചോരദദ്യംകൂടമ  നമ്മള്  കചോചണണതുണഷ.   അവമതടയുള

സമതമ  ചകരളത്തെമല്നമന്നുദ്യം  വദതദസ്തമചോണഷ,  ഇത്തെരദ്യം  കചോരദങ്ങള്

ശദ്ധയമല്വന്നചപചോള്  'നമ്മുതട  വളരച്ചതക്കതമതര  ആതരങമലുദ്യം  പ്രചരണദ്യം

നടത്തെമയചോല് രചോജദചദ്രചോഹകുറ്റദ്യം ചുമത്തെമ ജയമലമലടയ്ക്കുദ്യം' എന്നചോണഷ തതലുങചോന

മനമ   കഴെമഞ്ഞ  ദമവസദ്യം  നടത്തെമയ  പ്രഖദചോപെനതമന്നഷ  ഞചോന  സഭേയുതട

ശദ്ധയമല്തപടുത്തുകയചോണഷ.  മറ്റുസദ്യംസചോനങ്ങളുതട കചോരദത്തെമചലയ്തക്കചോന്നുദ്യം

ചപെചോകുന്നമല,  തതചോടടുത്തെ  കരണചോടകയമല്  ബചോദ്യംഗ്ലൂരമനഷ  60  കമ.മമ.

അകലദ്യംമചോതമുള  സലത്തെഷ  തഎചഫചോണ്  കമ്പനമ  അടമചതകരത്തെതുമൂലദ്യം

440  ചകചോടമ  രൂപെയുതട  നഷമചോണഷ  അവരക്കുണചോയതഷ.  തതചോട്ടുചചരന്നു

കമടക്കുന്ന  മതറ്റചോരു  സദ്യംസചോനത്തെഷ  ചവദചോന  ഗ്രൂപഷ  (Vedanta  Group
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Companies)  -തന  തസ്റ്റരലമദ്യംഗഷ  കമ്പനമയമല്  നടന്ന  സമരത്തെമല്

തവടമവചതകചോന്നതഷ  പെതമതനചോന്നുചപെതരയചോതണന്ന  കചോരദദ്യം  നചോദ്യം

ഓരചക്കണതുണഷ.   ഇസൗസഷ  ഓഫഷ  ഡൂയമദ്യംഗഷ  ബമസമനസമല്  (The  ease  of

doing  business  index)-  ല്  അഞചോദ്യം  സചോനത്തുള   ഝചോർഖണമല്

വദവസചോയദ്യം  ആരദ്യംഭേമക്കുന്നതമനുചവണമ  3000  ആദമവചോസമകതളയചോണഷ

ജയമലമലടച്ചമട്ടുളതതന്നുദ്യം നചോദ്യം അറമയണദ്യം.  ചകരളത്തെമല് ഇത്തെരത്തെമലുള

അനുഭേവങ്ങതളചോന്നുമമല.  നമയമവദവസ പൂരണമചോയുദ്യം പെചോലമചതകചോണഷ ഏതഷ

സദ്യംരദ്യംഭേകരക്കുദ്യം  വദവസചോയദ്യം  ആരദ്യംഭേമക്കചോനുള  നല  സചോഹചരദദ്യം

ചകരളത്തെമല് നമലനമല്ക്കുന്നുതണന്നതഷ ശദ്ധയമല്തപടുത്തുന്നു.

ശസ്പീ  .    പെമ  .    വമ  .    ശസ്പീനമജമന:   സര,  എതന  മണലത്തെമതല

അമ്പലമുകളമലുള  കമനഫ്രചോ  പെചോരക്കമല്  സചോപെമക്കുന്ന  തപെചടചോതകമമക്കല്

പെചോരക്കുമചോയമ  ബനതപടഷ  ധേചോരണചോപെതദ്യം  ഒപമടമട്ടുചണചോ;  വമശദചോദ്യംശങ്ങള്

വദക്തമചോക്കുചമചോ?

ശസ്പീ  .    പെമ  .    രചോജസ്പീവഷ:   സര,  ചകന്ദ്ര  തപെചോതുചമഖലചോ  സചോപെനമചോയ

എഫഷ.എ.സമ.ടമ. (FACT) -ല് നമന്നുദ്യം  481.79  ഏക്കര സലദ്യം സദ്യംസചോനദ്യം

വമലതകചോടുത്തു  വചോങ്ങമതക്കചോണഷ  ഒരു  തപെചടചോതകമമക്കല്  പെചോരക്കഷ



Uncorrected/Not for Publication
05-10-2021

38

സചോപെമക്കുന്നതമനചോയമ  തസ്പീരുമചോനമക്കുകയുണചോയമ,  ഇതമതന  ആങര

യൂണമറ്റചോയുളതഷ  (anchor  unit)  റമതതഫനറമ  (BPCL  Refinery)

തതന്നയചോണഷ.  അതമനചോവശദമചോയ  171  ഏക്കര സലദ്യം അനുവദമചകഴെമഞ.

ബചോക്കമയുള 250 ഏക്കര ഭൂമമയമല് 61.2  ഏക്കര ഭൂമമ ഇതമനകദ്യംതതന്ന 28

സദ്യംരദ്യംഭേകരക്കചോയമ   അനുവദമചകഴെമഞ.  BPCL  Refinery  ഉണചോക്കുന്ന

ഉചപെചോത്പെന്നമചോണഷ  നമ്മുതട  അസദ്യംസ്കൃത  വസ്തുവചോയമ  ഉപെചയചോഗമക്കുന്നതഷ,

എന്നചോല്  ബമ.പെമ.സമ.എല്  (Bharat  Petroleum Corporation  Limited-

BPCL)-തന സസകചോരദവത്കരണ സചോദ്ധദത നമലനമല്ക്കുന്നതമനചോല്  പ്രസ്തുത

ഉത്പെന്നത്തെമതന  ലഭേദത  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതമനചോയമ  സദ്യംസചോന

ഗവണ്തമനമനുചവണമ കമനഫ്ര അവരുമചോയമ  ഒരു എദ്യം.ഒ.യു.(memorandum

of  understanding)  ഒപ്പുവച്ചമട്ടുണഷ.  ബമ.പെമ.സമ.എല്  ഉത്പെചോദമപമക്കുന്ന

ചപ്രചോഡക്ടുകളമതലചോന്നഷ  പ്രചോയമചോയ  ആളുകളുതട  ഉപെചയചോഗത്തെമനുള

അണരപെചോഡഷ നമരമ്മചോണത്തെമതല അസദ്യംസ്കൃത വസ്തുവചോണഷ,   ഇതുവതര അതഷ

പുറത്തുനമന്നുദ്യം ഇറക്കുമതമ തചയ്യുകയചോയമരുന്നു. ഇചപചോഴെതഷ റമതതഫനറമതതന്ന

ഉത്പെചോദമപമചതുടങ്ങമയമട്ടുണഷ.  അത്തെരദ്യം  സചോധേദതകള്കൂടമ

ഉപെചയചോഗതപടുത്തെമതക്കചോണഷ  ഫചോരമചോ  പെചോരക്കുദ്യം  ഇതമചനചോടുചചരന്നഷ
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സചോപെമക്കുന്നതമനുചവണമ ഗവണ്തമനഷ ഉചദ്ദേശമക്കുന്നുണഷ.

ശസ്പീ  .    എദ്യം  .    രചോജചഗചോപെചോലന:  സര,  ഉത്തെരവചോദമത്തെനമചകപെദ്യം,

ഉത്തെരവചോദമത്തെവദവസചോയദ്യം  എന്ന കചോഴ്ചപചോടഷ  പ്രചോചയചോഗമകമചോക്കചോന  പെദ്ധതമ

തയചോറചോക്കുന്നതുമുതല്  സദ്യംരദ്യംഭേദ്യം  ആരദ്യംഭേമക്കുന്നതുവതരയുള  നടപെടമക്രമദ്യം

ലഘൂകരമക്കചോനുദ്യം  സഹചോയസഹകരണവദ്യം  മചോരഗ്ഗനമരചദ്ദേശങ്ങളുദ്യം  നല്കചോനുദ്യം

സന്നദ്ധമചോയമട്ടുള വദവസചോയ വകുപമതന ഇടതപെടല് ശചോഘനസ്പീയമചോണഷ.  'മസ്പീറ്റഷ

ദമ  മമനമസ്റ്റര'  എന്ന  പെദ്ധതമക്കുചശഷദ്യം  'മസ്പീറ്റഷ  ദമ  ഇനതവസ്റ്റര'  എന്ന

ആശയവമനമമയ  പെരമപെചോടമകൂടമ  ആരദ്യംഭേമച്ചമരമക്കുകയചോണഷ.  നമചകപെ

സസൗഹൃദചോനരസ്പീകദ്യം  ശക്തമതപടുത്തെചോന  ഇസൗ  ഉജസല  സദ്യംരദ്യംഭേത്തെമനഷ

കഴെമയുതമന്ന  കചോരദത്തെമല്  തരക്കമമല.   സദ്യംസചോനത്തെഷ  നമചകപെദ്യം

നടത്തുന്നതമനഷ  ഏതതചോതക്ക  സചോപെനങ്ങളുമചോയമ  ധേചോരണചോപെതദ്യം

ഒപ്പുവച്ചമട്ടുണഷ;  ഇതുമചോയമ  ബനതപടഷ  സദ്യംസചോനത്തെഷ  വരുന്ന  നമചകപെദ്യം

എതയചോണഷ;  സൃഷമക്കതപടുന്ന തതചോഴെമലവസരങ്ങള് എതയചോണഷ? 

ശസ്പീ  .    പെമ  .    രചോജസ്പീവഷ:   സര,  ഇസൗ  ഗവണ്തമനഷ  അധേമകചോരത്തെമല്

വന്നതമനുചശഷദ്യം 3,220 ചകചോടമ രൂപെയുതട നമചകപെത്തെമനുള പെദ്ധതമകള്ക്കഷ

തുടക്കദ്യംകുറമച.  അതുമചോയമ ബനതപട  'മസ്പീറ്റഷ ദമ ഇനതവസ്റ്റര'  പെരമപെചോടമയമല്
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നചോലഷ  ഗ്രൂപ്പുകളുമചോയമ  1410  ചകചോടമ  രൂപെയുതട  ധേചോരണചോപെതത്തെമചലയഷ

എത്തെമയമട്ടുണഷ.  ടചോറ്റചോ  കണ്സല്ടനസമയുതട  കചോരദദ്യം  കഴെമഞ്ഞ  സഭേയമല്

ഞചോന  പെറഞ്ഞതചോണഷ,  അതമനുചശഷദ്യം  ടചോറ്റചോ  കണ്സല്ടനസമ  (Tata

Consultancy  Services)  -യുമചോയമ  690  ചകചോടമ  രൂപെയുതട  എദ്യം.ഒ.യു.

ഒപ്പുവചകഴെമഞ.   10000  തതചോഴെമലവസരങ്ങള്  സൃഷമക്കുവചോന

കഴെമയുതമന്നചോണഷ പ്രതസ്പീകമക്കുന്നതഷ.  ടചോറ്റ ഇലകമ (Tata Elxsi) -യുതട 75

ചകചോടമ രൂപെയുതട നമരമ്മചോണപ്രവരത്തെനദ്യം പൂരത്തെസ്പീകരമക്കചോറചോയമ.  അധേമകദ്യം

തതവകചോതത കഴെക്കൂടത്തെഷ  (തമരുവനനപുരദ്യം)  ഉദ്ഘചോടനദ്യം തചയചോന കഴെമയുദ്യം.

2800 ചപെരക്കഷ ചനരമട്ടുദ്യം  2800 ചപെരക്കഷ പെചരചോകമചോയുദ്യം തതചോഴെമലവസരങ്ങള്

സൃഷമക്കചോന കഴെമയുദ്യം.  ഇതുകൂടചോതത ഇസൗ ഗവണ്തമനഷ  വന്നചശഷദ്യം നൂറുദമന

പെരമപെചോടമയുതട  ഭേചോഗമചോയമ  രണഷ  മമനമ  ഇനഡസ്ട്രേമയല്  എചസ്റ്ററ്റുകളുതട

പ്രവരത്തെനദ്യം ആരദ്യംഭേമച,  അതമതലചോന്നഷ  മുണയലചോണഷ  (തകചോലദ്യം), 24  ചകചോടമ

രൂപെയുതട നമചകപെദ്യം അവമതടയുണഷ. 370 തതചോഴെമലവസരങ്ങള് സൃഷമച്ചമട്ടുണഷ.

മതറ്റചോന്നുളതഷ  മലപ്പുറത്തെചോണഷ.  മലപ്പുറതത്തെ  കചോക്കചഞരമ  ഇനഡസ്ട്രേമയല്

എചസ്റ്ററ്റചോണഷ.   അവരുതട എലചോ ചപചോട്ടുകളുദ്യം ഇതമനകദ്യം തപെചോയഴെമഞ. 710

തതതചോഴെമലവസരദ്യം  സൃഷമക്കുന്ന  8  ചകചോടമയുതട  വദവസചോയങ്ങള്
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ഇചപചോള്ത്തെതന്ന  ആരദ്യംഭേമച്ചമട്ടുണഷ.  ഇതുകൂടചോതത  ഇസൗ  ഗവണ്തമനഷ

അധേമകചോരത്തെമല് വന്നചശഷദ്യം 4299  പുതമയ എദ്യം.എസഷ.എദ്യം.ഇ.  യൂണമറ്റുകള്

ആരദ്യംഭേമച.  507.83  ചകചോടമ  രൂപെയുതട  നമചകപെദ്യം  എദ്യം.എസഷ.എദ്യം.ഇ.

യൂണമറ്റുകളമല്  മചോതദ്യം  വന്നമട്ടുണഷ.  ഞങ്ങള്  നൂറഷ  ദമനങ്ങള്തക്കചോണഷ

പെതമനചോയമരദ്യം  തതചോഴെമലവസരങ്ങള്  സൃഷമക്കുതമന്നചോണഷ   പെറഞ്ഞമരുന്നതഷ,

എദ്യം.എസഷ.എദ്യം.ഇ.  യൂണമറ്റുകള്വഴെമ  മചോതദ്യം  17448  തതചോഴെമലവസരങ്ങള്

സൃഷമച്ചമട്ടുതണന്ന കചോരദവദ്യം അറമയമക്കുകയചോണഷ.

ശസ്പീ  .   തക  .   തക  .   രചോമചന്ദ്രന:  സര, വദവസചോയ സദ്യംരദ്യംഭേകരുതട പ്രശങ്ങള്

പെരമഹരമക്കുന്നതമനചോയമ  വദവസചോയ  വകുപഷ  മുനകതയടുത്തുതകചോണഷ

എതനലചോദ്യം നടപെടമകള് സസസ്പീകരമച്ചമട്ടുണഷ; 'മസ്പീറ്റഷ ദമ മമനമസ്റ്റര'  പെരമപെചോടമയുതട

ഭേചോഗമചോയമ എത പെരചോതമകള് പെരമഹരമക്കചോന  കഴെമഞ്ഞമട്ടുണഷ?

ശസ്പീ  .    പെമ  .    രചോജസ്പീവഷ:   സര,   വദവസചോയ  സദ്യംരദ്യംഭേകരുതട  പെരചോതമകള്

ചനരമടഷ  ചകള്ക്കുന്നതമനുചവണമയചോണഷ   'മസ്പീറ്റഷ  ദമ  മമനമസ്റ്റര'   പെരമപെചോടമ

ആരദ്യംഭേമച്ചതഷ,  അതഷ പെത്തെഷ ജമലകളമല് പൂരത്തെസ്പീകരമക്കചോന കഴെമഞ.  ആദദദ്യം

നടന്ന  രണഷ  ജമലകളമതലചോഴെമതക  ബചോക്കമ  എലചോ  ജമലകളമലുദ്യം  ഇസൗ

പെരമപെചോടമക്കുചശഷദ്യം അവമടതത്തെ എദ്യം.എല്.എ. മചോരുമചോയമ ആശയവമനമമയദ്യം
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നടത്തെമ. പ്രധേചോനമചോയമ പെരചോതമകള് ഉയരന്നുവരുന്ന ചമല വകുപ്പുകളുണഷ, അവ

ഉള്തപതടതയുളവയുതട തലവനചോര പ്രസ്തസ്തുത ചയചോഗങ്ങളമല് പെതങടുത്തെമട്ടുണഷ.

വദവസചോയ  വകുപമതല  എലചോ  പ്രധേചോനതപട  ഉചദദചോഗസരുദ്യം  ഇസൗ

പെരമപെചോടമയമല്  പെതങടുക്കുകവഴെമ  തപെചോതുതവ  വന്നമട്ടുള  പെരചോതമകളമല്

ഭൂരമപെകദ്യം  പെരചോതമകള്ക്കുദ്യം  തസ്പീരപ്പുകല്പമക്കചോന  കഴെമഞ്ഞമട്ടുണഷ.  അതമതന

ഭേചോഗമചോയമത്തെതന്ന 419  സദ്യംരദ്യംഭേകരുമചോയമ ചനരമടഷ ചരച്ച നടത്തെമയമട്ടുണഷ.  ആ

ചരച്ചകളമലൂതട  ഉയരന്നുവന്ന  ആശയങ്ങളുദ്യം  അവര  മുചന്നചോട്ടുവച്ചമട്ടുള

പ്രശങ്ങളുദ്യം  പെരമഹരമക്കുന്നതമനുള  ശമങ്ങളുദ്യം  ഗവണ്തമനഷ

ആരദ്യംഭേമചകഴെമഞ്ഞമട്ടുണഷ.  വന്നമട്ടുള പെരചോതമകളുതട   പെരമഹചോരത്തെമനുചശഷദ്യം

അവചശഷമക്കുന്നവ  ചഫചോചളചോഅപെഷ  തചയ്യുന്നതമനുചവണമ  ഒരു  പ്രചതദക

സദ്യംവമധേചോനദ്യം  മുതമരന്ന  തഎ.എ.എസഷ.  ഉചദദചോഗസരുതട  ചനതൃതസത്തെമല്

രൂപെസ്പീകരമച്ചമട്ടുണഷ.  ഇസൗ  സദ്യംവമധേചോനദ്യം  തുടരച്ചയചോയമ  തകചോണ്ടുചപെചോകചോന

ഗവണ്തമനഷ  ആഗഹമക്കുന്നമല.  കചോരണദ്യം  ഉചദദചോഗസതലത്തെമല്ത്തെതന്ന

പെരമഹരമചക്കണ  കചോരദങ്ങള്ക്കഷ  യഥചോസമയദ്യം  പെരമഹചോരദ്യം  കമടചോതത

വരുന്നതുതകചോണചോണഷ  മനമതലത്തെമല്  തചോചഴെചോട്ടുചപെചോചകണമവരുന്നതഷ.

അതമനഷ  ശചോശസതമചോയ  പെരമഹചോരമുണചോക്കുന്നതമനുചവണമ  നമയമപെരമചോയമ
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പെമനബലമുള  പെരചോതമപെരമഹചോര  സദ്യംവമധേചോനദ്യം  ഒരു  സമവമല്  ചകചോരടമതന

അധേമകചോരചത്തെചോടുകൂടമ,  വസ്പീഴ്ച  വരുത്തുന്ന ഉചദദചോഗസരതക്കതമതര  250  രൂപെ

മുതല്  10,000  രൂപെവതര  പെമഴെ  ചുമത്തെചോനുദ്യം  വകുപ്പുതല  അച്ചടക്ക  നടപെടമ

ശമപെചോരശ തചയചോനുള സദ്യംവമധേചോനദ്യം തകചോണ്ടുവരുന്നതമനുള ഓരഡമനനസഷ

പെചോസചോക്കമയ കചോരദദ്യം അറമയമക്കുകയചോണഷ.

ശസ്പീമതമ  തദലസ്പീമ  : സര,  ചകചോവമഡഷ  മൂലദ്യം  തകരന്നുചപെചോയ

മതദസദ്യംസരണ വദവസചോയത്തെമതന  പ്രശങ്ങള് പെരമഹരമക്കുന്നതമനുചവണമ

എതനചോതക്ക  നടപെടമകളചോണഷ  സരക്കചോര  സസസ്പീകരമചവരുന്നതതന്നഷ

വദക്തമചോക്കചോചമചോ?

ശസ്പീ  .    പെമ  .    രചോജസ്പീവഷ:  സര,  ചകരളത്തെമല്  ഏതറ  സചോധേദതയുതളചോരു

ചമഖലയചോണഷ   മതദസദ്യംസരണദ്യം  ചമഖല.   ചനരതത്തെ  ചകരളദ്യം  മതദ

കയറ്റുമതമയമല്  വളതര  മുന്നമലചോയമരുന്നു.  ഇചപചോള്  60  ശതമചോനത്തെമല്

കൂടുതല്   ആനപ്രചദശമല്  നമന്നചോണഷ   കയറ്റുമതമ  നടക്കുന്നതഷ.  ചകരളദ്യം

ഇചപചോള്  രണചോദ്യം  സചോനചത്തെയഷ  വന്നമട്ടുണഷ.  കഴെമഞ്ഞ  വരഷദ്യം

മൂന്നചോദ്യംസചോനത്തെചോയമരുന്നു.   തമമഴെഷ നചോടചോയമരുന്നു  ചനരതത്തെ  രണചോദ്യം

സചോനത്തെഷ  എത്തെമയമരുന്നതഷ.   ഇസൗ  ചമഖലയമല്  മൂലദവരദ്ധനവഷ
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ചപ്രചോതചോഹമപമക്കുന്നതമനചോയമ തക.എസഷ.തഎ.ഡമ.സമ.-യുതട ചനതൃതസത്തെമല്

ചചരത്തെലയമല്  പുതമയ  പെചോരക്കഷ  ആരദ്യംഭേമക്കുന്നതമനഷ  അചലചോടഷതമനഷ

പൂരത്തെമയചോക്കമ   തപെചോലക്യൂഷന  കണ്ചടചോള്  ചബചോരഡമതന  അനുമതമ

കമടമയമട്ടുണഷ.   തറഡമ  ടു  ഓപചററ്റഷ  കമടമയചോല്   രണ്ടുമചോസത്തെമനുളമല്

ആരദ്യംഭേമക്കചോന  കഴെമയുദ്യം.  ചകന്ദ്രഗവണ്തമനകൂടമ  ചചരുന്ന  പെദ്ധതമയുതട

മചോരഗ്ഗനമരചദ്ദേശമനുസരമച്ചഷ  രണ്ടുമചോസത്തെമനുളമല്ത്തെതന്ന  ചചരത്തെലയമതല

പുതമയ സസ്പീ-ഫുഡഷ ചപ്രചോസസമദ്യംഗഷ പെചോരക്കഷ ഉദ്ഘചോടനദ്യം തചയചോന കഴെമയുദ്യം. മറ്റഷ

ചമഖലയമലുദ്യം ഇസൗ സചോധേദതകള് ചനചോക്കുന്നുണഷ. പുതമയ നമചകപെങ്ങള്ക്കുള

വചോഗചോനങ്ങള് ലഭേമചതകചോണമരമക്കുന്നുതവന്നുളള കചോരദവദ്യം അറമയമക്കുകയചോണഷ.

ശസ്പീ  .    വമ  .    തക  .    പ്രശചോനഷ  :  സര,  സദ്യംസചോനത്തുളള  വമവമധേ

ഇനഡസ്ട്രേമയല്  എചസ്റ്ററ്റുകള് തതകവശക്കചോരുതണങമലുദ്യം പെല സലങ്ങളമലുദ്യം

ഒഴെമഞ്ഞഷ  ഒഴെമഞകമടക്കുകയചോണഷ.  ഇതഷ  പുതമയ  സ്റ്റചോരടഷ -അപഷ-

സദ്യംരദ്യംഭേങ്ങള്ക്കഷ നല്കമ അവതയ ചപ്രചോതചോഹമപമക്കുന്നതമനുളള നടപെടമകള്

സസസ്പീകരമക്കചോന കഴെമയുചമചോ; സഹകരണ വകുപഷ ആരദ്യംഭേമച്ച 25-ഓളദ്യം യുവജന

സഹകരണ സദ്യംഘങ്ങള്ക്കഷ കൂടമ ഇത്തെരദ്യം   തസയ്സുദ്യം സഹചോയവദ്യം നല്കുന്ന

കചോരദദ്യം പെരമഗണമക്കചോന കഴെമയുചമചോ? 



Uncorrected/Not for Publication
05-10-2021

45

  ശസ്പീ  .   പെമ  .   രചോജസ്പീവഷ: സര, നചോലഷ സസഭേചോവത്തെമലുളള പെചോരക്കുകളുതടയുദ്യം ഭൂമമ

ലഭേദതതയക്കുറമചളള  സ്റ്റചോറ്റസഷ  റമചപചോരടഷ  തയചോറചോക്കമയമരുന്നു.  അതമല്

വദവസചോയ  ചകന്ദ്രത്തെമതന  കസ്പീഴെമലുളള  പെചോരക്കുകളുതട  സലദ്യം  ലഭേദമല.

എന്നചോല്  ഒഴെമഞകമടക്കുന്ന  സലങ്ങള്  ഏതറയുണഷ.  അവ

ലമറ്റമചഗഷനമലചോണഷ.  ഇതമല്  പ്രധേചോനമചോയുദ്യം  നമലവമലുളള  ലചോനഡഷ  ലസ്പീസഷ

ചപെചോളമസമയുമചോയമ  ബനതപട  തരക്കങ്ങളചോണഷ.   ആ  തരക്കങ്ങള്ക്കഷ

പെരമഹചോരദ്യം  കചോണുന്നതമനുചവണമ ഒരു യൂണമചഫചോദ്യം  ലചോനഡഷ  അചലചോടഷതമനഷ

ചപെചോളമസമയുതട  ഡചോഫഷ  തയചോറചോക്കമയമട്ടുണഷ.   ക്രയവമക്രയങ്ങളമല്

എതനങമലുദ്യം പ്രശങ്ങള് വന്നചോചലചോ  ഒരചോള് മരമചചപെചോയചോല്  അടുത്തെയചോള്ക്കഷ

ടചോനസ്ഫര  തചചയണമ  വരുന്നചതചോ   ഒതക്ക   ഇചപചോള്  സങസ്പീരണമചോയ

പ്രക്രമയയചോണഷ.  അതതലചോദ്യം  ലഘൂകരമക്കചോന  തസ്പീരുമചോനമച്ചമട്ടുണഷ.

സമഡ്ചകചോയമലുദ്യം  തക.എസഷ.തഎ.ഡമ.സമ.-കമനഫ്രയുതട  രണഷ

പെചോരക്കമതലചോഴെമതക മതറ്റചോരമടത്തുദ്യം സലദ്യം ഒഴെമവമല. തക.എസഷ.തഎ.ഡമ.സമ.-

യുതട  കുറ്റദചോടമ  പെചോരക്കമല് പുതുതചോയമ  പ്രവരത്തെനദ്യം ആരദ്യംഭേമക്കുന്നമടത്തെചോണഷ

ഇചപചോള് സലദ്യം ഒഴെമവളളതഷ.   പെത്തെനചോപുരദ്യം മണലത്തെമല്  കമനഫ്രയുതട

പെചോരക്കമലുദ്യം   ഒറ്റപചോലദ്യം  ഡമഫനസഷ  പെചോരക്കമലുദ്യം  സലദ്യം  ഒഴെമവണഷ.   ഇസൗ
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സലദ്യം  പെരമചോവധേമ  സദ്യംരദ്യംഭേരക്കഷ  ലഭേദമചോകുന്നതമനുളള  നടപെടമകള്

സസസ്പീകരമക്കുന്നുണഷ.   തചറുപക്കചോരക്കുദ്യം  അതുചപെചോതല  വനമതകള്ക്കുദ്യം

പ്രചതദകമചോയമ  ചപ്രചോതചോഹന  പെദ്ധതമ  ഗവണ്തമനഷ  മുചന്നചോടഷ  വച്ചമട്ടുണഷ.

ഇചപചോള്  സ്റ്റചോരടഷ  അപഷ-ല്  തഎ.ടമ.  ചമഖലയചോണഷ  പെരമഗണമക്കുന്നതഷ.

എന്നചോല്  അചഗചോ-  സ്റ്റചോരടഷ  അപെഷ  കളുദ്യം  മചോനുഫചോക്ചറമദ്യംഗഷ  സ്റ്റചോരടഷ  അപെഷ-

കളുമടങ്ങുന്ന  ഒരു  പ്രചതദക  പെദ്ധതമ  ഗവണ്തമനഷ

ആവമഷരമക്കരമക്കുന്നതചോണഷ.  

 ചഡചോ  .    സുജമതഷ  വമജയൻപെമള:  സര,  വദവസചോയ  വകുപമതല

തപെചോതുചമഖല സചോപെനങ്ങളമതല നമയമനദ്യം റമക്രൂടഷ തമനഷ ചബചോരഡമനഷ വമടചോന

തസ്പീരുമചോനമച്ചമട്ടുചണചോ;  അതമതന  നടപെടമകള്  ഏതു  ഘടദ്യംവതരയചോയമ;

അതുചപെചോതല  പുതമയ  തതചോഴെമല്  സചോധേദതകള്  യുവചോക്കള്ക്കഷ  കചോണുന്ന

രസ്പീതമയമല്  പെബമകഷ  തഡചോതതമനമല്  വരുന്ന  രസ്പീതമയമല്  എതനങമലുദ്യം

നടപെടമകള് സസസ്പീകരമക്കുന്നുചണചോ?

 ശസ്പീ  .    പെമ  .    രചോജസ്പീവഷ:  സര,  തപെചോതുചമഖല  സചോപെനങ്ങളമതല

നമയമനതത്തെ  സദ്യംബനമച്ചഷ  പെലതരത്തെമലുളള  അഭേമപ്രചോയങ്ങളുദ്യം

വമമരശനങ്ങളുദ്യം ഉയരന്നഷ വന്നമട്ടുണഷ.  തപെചോതുചമഖലചോ സചോപെനങ്ങളമല് രണഷ
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തരത്തെമലുളള  നമയമനങ്ങളചോണഷ  നടക്കുന്നതഷ.  ഒന്നഷ,  മചോചനജമദ്യംഗഷ

ഡയറകരമചോരുതട  നമയമനദ്യം   എദ്യം.ഡമ.-മചോരുതട  നമയമനങ്ങളമല്  എനചോണഷ

ചയചോഗദയതതയന്നഷ നമഷരഷമച്ചമരുന്നമല.  തപെചോതുചമഖലചോ സചോപെനങ്ങളമതല

എദ്യം.ഡമ.-മചോരുതട  ചയചോഗദത  സദ്യംബനമച്ചഷ    റമയചോബമതന  ശമപെചോരശ

അദ്യംഗസ്പീകരമചതകചോണഷ   മചോചനജമദ്യംഗഷ  ഡയറകര  നമയമനങ്ങതളലചോദ്യം

തതഹചക്കചോടതമ  മുന ജഡ്ജമയുതട ചനതൃതസത്തെമലുളള തസലകന കമ്മമറ്റമയഷ

വമട്ടുകഴെമഞ.  പൂരണമചോയമ  ആ  കമ്മമറ്റമ  തമരമചടചോറമയസചോയമടചോയമരമക്കുദ്യം

തസ്പീരുമചോനമക്കുന്നതഷ.  രണഷ,  തപെചോതുചമഖല  സചോപെനങ്ങളുതട  നമയമനങ്ങള്

എദ്യംചപചോയ്തമനഷ  വഴെമയുദ്യം  ചനരമട്ടുദ്യം  അലചോതതയുമുളള   പെല

വദവസകളമലചോയചോണഷ നമലനമന്നമരുന്നതഷ. തപെചോതുചമഖല സചോനപെനങ്ങളമല്

സമര  സസഭേചോവമുളള  എലചോ  നമയമനങ്ങളുദ്യം  ഒരു തപെചോതുചമഖലചോ  റമക്രൂടഷ തമനഷ

ചബചോരഡമനഷ  വമട്ടുതകചോടുക്കചോന  സരക്കചോര  തസ്പീരുമചോനമച.   അതമതന   കരടഷ

നമയമദ്യം   പൂരത്തെമയചോക്കമ  ബനതപട  വകുപ്പുകളുതട  പെരമചശചോധേനകള്ക്കഷ

ചശഷദ്യം അധേമകദ്യം തതവകചോതത മനമയസഭേയുതട പെരമചശചോധേനയഷ സമരപമക്കുദ്യം.

നവദ്യംബര  മചോസചത്തെചോടുകൂടമ  റമക്രൂടഷ തമനകതളലചോദ്യം  ഇസൗ  സദ്യംവമധേചോനത്തെമന

കസ്പീഴെമലചോക്കചോന കഴെമയുതമന്നചോണഷ പ്രതസ്പീകമക്കുന്നതഷ. തചോലചോലമക നമയമനങ്ങള്
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ചകചോണ്ടചോകഷ  കചോലചോവധേമയകത്തെഷ  മചോതദ്യം  ഒതുങ്ങമ  നമല്ക്കുതന്നചോരു

രൂപെത്തെമലചോയമരമക്കണതമന്നുളള  നമരചദ്ദേശവദ്യം  ബനതപട  തപെചോതുചമഖല

സചോപെനങ്ങള്ക്കഷ നലമയമട്ടുണഷ.  തതചോഴെമലവസരങ്ങള്  അറമയമക്കുന്നതമനുള

ഓണ്തതലന സദ്യംവമധേചോനദ്യം സരക്കചോര പെരമഗണമക്കുന്നതചോണഷ.

ശസ്പീ  .    തക  .    ഡമ  .    പ്രചസനന:  സര,  കചോരഷമക  ഉല്പന്നങ്ങളമല്നമന്നഷ

മൂലദവരദ്ധമത  ഉല്പന്നങ്ങള്  തയചോറചോക്കുന്നതമനുളള  പെദ്ധതമകള്ക്കഷ

തുടക്കദ്യംകുറമച്ചമട്ടുചണചോ;  എത യൂണമറ്റുകളചോണഷ ലകദമമടുന്നതഷ;  അചതചോതടചോപദ്യം

തതന്ന  തമഗചോ  ഫുഡ്ചകചോരട്ടുമചോയമ  ബനതപട  നടപെടമകള്  ഏതഷ

ഘടത്തെമലചോതണന്നഷ വദക്തമചോക്കചോചമചോ?

 ശസ്പീ  .    പെമ  .    രചോജസ്പീവഷ:  സര,  കചോരഷമക ഉല്പന്നങ്ങളമല്നമന്നഷ എതനലചോദ്യം

മൂലദവരദ്ധമത  ഉല്പന്നങ്ങള്   ഉണചോക്കചോന  കഴെമയുതമന്നതമതനക്കുറമച്ചഷ

ഗവണ്തമനഷ  ഗസൗരവമചോയചോണഷ  പെരമചശചോധേമക്കുന്നതഷ.  അതമനഷ  വമശദമചോയ

പെദ്ധതമ  തയചോറചോക്കചോന ബഹുമചോനതപട  മുഖദമനമയുതട  ചനതൃതസത്തെമല് ഒരു

മനമതല ഉപെസമമതമതയതതന്ന നമശയമച്ചമട്ടുതണന്ന കചോരദദ്യം ഞചോന സഭേയുതട

ശദ്ധയമല്തപടുത്തുകയചോണഷ.  ഏതതലചോദ്യം  സചോധേദതകളുതണന്നുളളതമതന

കുറമച്ചഷ വദവസചോയവകുപഷ ചമല പെദ്ധതമകള് മുചന്നചോട്ടുവച്ചമട്ടുണഷ.  ഒരു ജമല-ഒരു
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ഉല്പന്നതമന്ന  പെദ്ധതമയുതട  ഭേചോഗമചോയമ  108-ഓളദ്യം  വരുന്ന  സചോപെനങ്ങള്

ഇതമനകദ്യം  തയചോറചോയമട്ടുണഷ.  ഇസൗ  മചോസദ്യം  ഒസൗപെചചോരമകമചോയമ  ഉദ്ഘചോടനദ്യം

നമരവ്വഹമക്കുന്നതചോണഷ. ഇതുകൂടചോതത പെലതരത്തെമലുളള പുതമയ സചോധേദതകള് ,

ചനരതത്തെ പെറഞ്ഞതുചപെചോതല തതവന ഉല്പചോദമപമക്കചോന നമലവമലുളള തതവനര

റൂള്സഷ  തതന്ന  പെഴെങ്ങളമല്നമന്നഷ  തതവന  ഉല്പചോദമപമക്കചോനുളള  അനുമതമ

നല്കുന്നുണഷ.   അതഷ  സദ്യംബനമചളള  ഒരു  ചയചോഗവദ്യം  മനമ  തലത്തെമല്

ചചരന്നമരുന്നു.  കൂടചോതത  പചോചനഷന  ചപെചോളമസമയുതട  ഭേചോഗമചോയമ  നമശമത

സലദ്യം  മറ്റഷ   വമളകള്ക്കഷകൂടമ  ഉപെചയചോഗമക്കചോതമന്നുളള  വദവസകൂടമ

ഉപെചയചോഗതപടുത്തെമ  ഏതതലചോദ്യം  മൂലദവരദ്ധമത  ഉല്പന്നങ്ങള്  ഉണചോക്കചോന

കഴെമയുതമന്നഷ  ഗവണ്തമനമതന  പെരമചശചോധേമക്കുന്നുണഷ.  ഇതമനുചവണമ  ഒരു

തടചകചോളജമ  സദ്യംവമധേചോനദ്യം  ആരദ്യംഭേമച.  ചകരളത്തെമലുളള  ചകന്ദ്ര   ഗചവഷണ

സചോപെനങ്ങള്,  സരവ്വകലചോശചോലകള്  തുടങ്ങമയവയുതട  അറമവകൂടമ

ഉപെചയചോഗതപടുത്തെചോനുളള  പെദ്ധതമക്കഷ  തുടക്കദ്യംകുറമച.   കഴെമഞ്ഞ  ദമവസദ്യം

കമഴെങ്ങഷ  വരഗ്ഗങ്ങളമല്നമന്നഷ  എങ്ങതന  മൂലദവരദ്ധമത  ഉല്പന്നങ്ങള്

ഉണചോക്കചോതമന്നതമതനക്കുറമചള  ക്ലചോസഷ  റമസരച്ചഷ  ഇനസ്റ്റമറ്റക്യുടഷ  ആരദ്യംഭേമച.

അങ്ങതന  10  എണദ്യം നമശയമച്ചഷ  കഴെമഞ്ഞമട്ടുണഷ.  ഇതുകൂടചോതത തടചകചോളജമ
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ഇനസ്റ്റമറ്റക്യൂട്ടുകള്  എലചോ  ജമലകളമലുദ്യം  ആരദ്യംഭേമക്കചോന  ഗവണ്തമനഷ

ഉചദ്ദേശമക്കുന്നു.

ശസ്പീ  .    തക  .    ബചോബു   (തൃപ്പൂണമത്തുറ):  സര,  സ്റ്റചോരടഷ അപഷ-കളുതട കചോരദദ്യം

ചനരതത്തെ  പെറഞ്ഞമരുന്നു.   ആദദമചോയമ  ചകരളത്തെമലചോണഷ   സ്റ്റചോരടഷ  അപഷ

ആരദ്യംഭേമച്ചതഷ.  സ്റ്റചോരടഷ അപഷ-കള്ക്കഷ തുടക്കത്തെമല് സഹചോയദ്യം നല്കുതമങമലുദ്യം

തുടരന്നഷ  സഹചോയദ്യം  നലചോത്തെതുതകചോണഷ  അവ  മുചന്നചോടഷ  ചപെചോകുന്നമതലന്നുളള

ആചകപെദ്യം  ഉയരന്നമട്ടുണഷ.  അതഷ  ഗവണ്തമനഷ  പെരമചശചോധേമക്കണദ്യം.

ചകന്ദ്രഗവണ്തമനഷ  ഒരു  ഗസ്പീന  ചചോനല്  പെദ്ധതമ  പ്രഖദചോപെമച്ചമട്ടുണഷ.

സദ്യംസചോനത്തെഷ  ആ  ഗസ്പീന  ചചോനല്  പെദ്ധതമയചോചണചോ  നടപമലചോക്കചോന

ചപെചോകുന്നതഷ; അചതചോ പുതമയ ഗസ്പീന ചചോനല് പെദ്ധതമയചോചണചോ നടപമലചോക്കചോന

ചപെചോകുന്നതഷ;  അഞഷ തകചോലദ്യംതകചോണഷ എത നമചകപെമചോണഷ ഉണചോയമട്ടുളളതഷ?

ശസ്പീ  .    പെമ  .    രചോജസ്പീവഷ:  സര,  മൂന്നുചചചോദദങ്ങള് ചചചോദമച്ചതമല് സ്റ്റചോരടഷ അപഷ

-തന കചോരദത്തെമല് കഴെമഞ്ഞ ദമവസദ്യം തതചക്ക ഏഷദയമതല ഏറ്റവദ്യം വലമയ

സ്റ്റചോരടഷ  അപഷ  കളമചശരമയമല്  ബഹുമചോനതപട  മുഖദമനമ  ഉദ്ഘചോടനദ്യം

തചയതതന്നഷ  ഞചോനമവമതട  സൂചമപമക്കുന്നു.  ചനരതത്തെ  തുടങ്ങമയതഷ  സ്റ്റചോരടഷ

അപഷ  മമഷനചോയമരുന്നു അതഷ ചനരതത്തെ വമപുലതപടുത്തെമ.  ഇചപചോള് പുതമയ
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ചസ്റ്റജഷ വന്നചതചോടുകൂടമ തതചക്ക ഏഷദയമതല ഏറ്റവദ്യം വലമയ സചോപെനമചോയമ

മചോറമക്കഴെമഞ്ഞമട്ടുണഷ.  ഇനകക്യുചബറ്റര,  ആകമചലററ്റര  സ്റ്റചോരടഷ  അപഷ

സദ്യംവമധേചോനങ്ങള് അതഷ പുതമയ കചോലത്തെമതന രൂപെങ്ങളചോണഷ അതഷ നന്നചോയമ

ഉപെചയചോഗതപടുത്തെചോനചോണഷ  സരക്കചോര  ശമമചതകചോണമരമക്കുന്നതഷ.  വളതര

അദ്യംഗസ്പീകൃതമചോതയചോരു  സമദ്യംഗമള്  വമനചഡചോ  സമസ്റ്റമുണഷ.   ചകന്ദ്രഗവണ്തമനഷ

ഒരു  ചകന്ദ്രസ്പീകൃതമചോയ  സമദ്യംഗമള്  വമനചഡചോ  സമസ്റ്റദ്യം  അവതമപമക്കുന്നതഷ

അതമല്  എതമചോതദ്യം  സചോധേദതകളുണഷ  നമ്മളതഷ  ഇനചഗറ്റഷ

തചചയണതുചണചോതയന്നതഷ  ഗവണ്തമനഷ  പെരമചശചോധേമച്ചമടഷ  തസ്പീരുമചോനദ്യം

എടുക്കുന്നതചോണഷ.  കഴെമഞ്ഞ  ഗവണ്തമനമതന  കചോലഘടത്തെമല്

വന്നതമതനക്കുറമച്ചഷ  മറ്റഷ  ചചചോദദങ്ങളമതലലചോദ്യം  വദക്തമചോക്കമയമട്ടുളളതചോണഷ.

ഇചപചോള്  അതസനഡഷ-തന  നമചകപെദ്യം  ചനചോക്കമക്കഴെമഞ്ഞചോല്  151

ചപ്രചോജക്ടുകളമലചോയമ  33301  ചകചോടമ  രൂപെയുതട  MOU-ചലയചോയമ

എത്തെമയമരുന്നതഷ.  476.26  ചകചോടമ  രൂപെ  22  ചപ്രചോജക്ടുകള്  ഇതമനകദ്യം

പ്രവരത്തെനദ്യം ആരദ്യംഭേമചക്കഴെമഞ. 7216  ചകചോടമ രൂപെയുതട  59  ചപ്രചോജക്ടുകള്

അവസചോനഘടത്തെമലചോണഷ.  5397.22  ചകചോടമ  രൂപെയുതട  39  ചപ്രചോജക്ടുകള്

ചകചോവമഡഷ  പ്രതമസനമ  കചോരണദ്യം  കുറചകചോലചത്തെയഷ  മചോറ്റമവയണതമന്നഷ
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ആവശദതപടമട്ടുണഷ.   അതസനഡഷ  സദ്യംബനമചളള  തുടരച്ചയചോയുളള

പെരമചശചോധേന  ബഹുമചോനതപട മുഖദമനമ തലത്തെമലുദ്യം വദവസചോയവകുപ്പുമനമ

തലത്തെമലുദ്യം  തസക്രടറമ  തലത്തെമലുദ്യം  നടത്തെമതക്കചോണമരമക്കുന്നുണഷ.

എദ്യം.എസഷ.എദ്യം.ഇ-കളുതട വമശദമചോയ കണക്കമചലയഷ ചപെചോകുന്നമല. കഴെമഞ്ഞ 5

വരഷത്തെമനഷ മുമ്പഷ ചകരളത്തെമലുണചോയമരുന്ന എദ്യം.എസഷ.എദ്യം.ഇ.കളുതട ചനതര

ഇരടമ  ഒന്നചോദ്യം  പെമണറചോയമ  ഗവണ്തമനമതന  കചോലത്തെഷ

ചകരളത്തെമലുണചോയമട്ടുതണന്ന കചോരദദ്യം ശദ്ധയമല്തപടുത്തുന്നു.

മമ  .    സസ്പീക്കര: ഒരു ഉപെചചചോദദദ്യം ചചചോദമക്കണദ്യം. എത ചചചോദമച്ചചോലുദ്യം മനമ

മറുപെടമ പെറയചോന തയചോറചോണഷ. പെചക ഒരു ചചചോദദചമ ചചചോദമക്കചോവ. 

ശസ്പീ  .   പെമ  .   ഉലബദുള: സര,  ചകചോവമഡുണചോക്കമയ പ്രതമസനമ ഏറ്റവദ്യം

കൂടുതല്   ബചോധേമച്ചതഷ  പ്രവചോസമകതളയചോണഷ.  പെതമനചോറഷ  ലകചത്തെചോളദ്യം

മലയചോളമകളചോണഷ  ഇചപചോള്  വമചദശരചോജദത്തുനമന്നുദ്യം  തമരമചവന്നതഷ.

പ്രവചോസമകള്ക്കുചവണമ  ചകചോടമക്കണക്കമനഷ  രൂപെയുതട  പെചോചക്കജുകള്

ബഡ്ജറ്റമല്  പ്രഖദചോപെമച്ചമട്ടുതണങമല്ചപെചോലുദ്യം  അവരക്കുചവണമ

പ്രചതദകമചോതയചോരു  പെദ്ധതമയുദ്യം  ഇതുവതര  തുടങ്ങചോന  നമുക്കഷ  സചോധേമച്ചമടമല

എന്നതതചോരു  യചോഥചോരത്ഥദമചോണഷ.  തമരമതച്ചത്തെമയമട്ടുള  പ്രവചോസമകളമല്
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തതചോഴെമല്  ലവദഗ്ദ്ധദമുള  ആളുകള്  ധേചോരചോളമുണഷ.  അവരക്കഷ  പ്രചതദകമചോയമ

വദവസചോയ  യൂണമറ്റഷ  ആരദ്യംഭേമക്കചോന  സരക്കചോര  പെദ്ധതമ  ആവമഷരമക്കുചമചോ;

തടകഷ തതസ്റ്റല് ചമഖല വലമയ പ്രതമസനമ ചനരമടുകയചോണഷ. ആ തടകഷ തതസ്റ്റല്

ചമഖലയമല് പ്രവരത്തെമക്കുന്ന......

മമ  .    സസ്പീക്കര:  അതുതകചോണചോണഷ  പ്രചതദകദ്യം  പെറഞ്ഞതഷ.  അങ്ങതന

അനുവദമക്കചോനചോവമല. 

ശസ്പീ  .    പെമ  .    രചോജസ്പീവഷ:  സര,  ഉപെചചചോദദദ്യം  ഒന്നഷ,  അചദ്ദേഹദ്യം  പ്രകടമപമച്ച

ആശങ  വളതര  ശരമയചോണഷ.   ചകചോവമഡഷ  കചോലഘടത്തെമല്  പ്രവചോസമകളചോയ

പെലരുദ്യം  തമരമചവരുന്നുണഷ.  അവതര  ചപ്രചോതചോഹമപമക്കചോനുള  എലചോ

പെദ്ധതമകളുദ്യം സരക്കചോര സസസ്പീകരമക്കുന്നുണഷ.  അതമതന നല ഉദചോഹരണമചോണഷ

MSME  (Ministry  of  Micro,  Small  and  Medium Enterprises)കളുതട

കചോരദതമടുക്കുചമ്പചോള്   ഇതമനുമുമ്പഷ  വദവസചോയ  ജമലകളചോയമ

പെരമഗണമക്കതപടമരുന്നതഷ  എറണചോകുളദ്യം,  പെചോലക്കചോടഷ   ജമലകളചോതണങമല്

ഇചപചോള്  ഏറ്റവദ്യം  കൂടുതല്  എദ്യം.എസഷ.എദ്യം.ഇ.കള്  വരുന്ന

ജമലകളമതലചോന്നചോയമ മലപ്പുറദ്യം മചോറമയമട്ടുതണന്ന കചോരദദ്യം ഞചോന അദ്യംഗങ്ങളുതട

ശദ്ധയമല്തപടുത്തുകയചോണഷ. നല രസ്പീതമയമല് അവമതട നമചകപെദ്യം വരുന്നുണഷ.
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കമനഫ്ര പെചോരക്കമല് ബഹുമചോനദനചോയ അദ്യംഗവദ്യം ഞചോനുദ്യം ഒന്നമച്ചചോണഷ അവമതട

ഉദ്ഘചോടനത്തെമനഷ  പെതങടുത്തെതഷ.  അന്നഷ  രണ്ടുദമവസദ്യംതകചോണഷ  ബചോക്കമയുള

സലങ്ങളുദ്യംകൂടമ  ചപെചോയമക്കഴെമഞ്ഞമട്ടുണഷ.  ബഹുമചോനതപട  മുഖദമനമ

മുനകതയടുത്തെഷ രണഷ പെദ്ധതമകള്  ചനചോരക്കയുമചോയമ ചചരന്നഷ നമചകപെകതര

ചപ്രചോതചോഹമപമക്കചോന  ആരദ്യംഭേമച്ചമട്ടുണഷ.  രണ്ടുചകചോടമ  രൂപെ  വതര  ചലചോണ്

നല്കുന്ന  ഒരു  പെദ്ധതമ  തക.എസഷ.തഎ.ഡമ.സമ.  ഇചപചോള്  ആരദ്യംഭേമച്ചമട്ടുണഷ.

അതമനഷ മുമ്പുതതന്ന രണ്ടുചകചോടമ രൂപെ ചലചോണ് നല്കുന്ന മതറ്റചോരു പെദ്ധതമയുദ്യം

മുഖദമനമയുതട  ചകചോവമഡ ഷ  പെചോചക്കജമതന  ഭേചോഗമചോയമ  വന്നമട്ടുണഷ.  എന്നചോല്

വളതര തചറമയ വരുമചോനമുള പ്രവചോസമകളുദ്യം തമരമചവരുന്നു;  അവരക്കഷ ഈ

രണ്ടുചകചോടമ  രൂപെയുതട  നമചകപെ  പെദ്ധതമയമചലക്കഷ  എത്തെചോന  കഴെമയമല.

അവരക്കഷ  തചറമയ  കുടുദ്യംബങ്ങള്  കുടുദ്യംബശസ്പീയുമചോയമ

ബനതപട്ടുളവരചോതണങമല്  അതലങമല്  അദ്യംഗങ്ങളചോകചോനുദ്യം  അവസരദ്യം

നല്കമയമട്ടുണഷ.  രണഷ ലകദ്യം രൂപെ വതരയുള തചറമയ (നചോചനചോ) പെദ്ധതമകള്

ആരദ്യംഭേമക്കചോനുള സഹചോയവദ്യം ഗവണ്തമനഷ പ്രഖദചോപെമച്ചമട്ടുണഷ. 

ശസ്പീ  .    തക  .    പെമ  .    ചമചോഹനന:  'മസ്പീറ്റഷ  ദമ  മമനമസ്റ്റര'  പെരമപെചോടമയുമചോയമ

ബനതപട്ടുതകചോണഷ  കണ്ണൂരമല്  വന്നചപചോള്  ആ  പെരമപെചോടമ  വളതര
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ശചദ്ധയമചോയമ  എന്നുമചോതമല  പ്രചോചയചോഗമകതലത്തെമചലക്കഷ  ചപെചോകുകയചോണഷ.

എന്നചോല് ചപെചോലുദ്യം  ചമല  സചോചങതമക തടസങ്ങളചോല് കമനഫ്രയ്ക്കുചവണമയുള

ഭൂമമ  ഏതറ്റടുക്കല്  നടപെടമകള്  മന്ദഗതമയമലചോണഷ.  അതഷ  കൂടുതല്

ശക്തമതപടുത്തുന്നചതചോതടചോപദ്യം  സൂകമ-ഇടത്തെരദ്യം  സദ്യംരദ്യംഭേകരക്കഷ  കൂടുതല്

പെരമഗണന  നല്കമതക്കചോണഷ   യുവസദ്യംരദ്യംഭേകതരകൂടമ

ആകരഷമക്കത്തെക്കരസ്പീതമയമലുള  സദ്യംരദ്യംഭേങ്ങള്  വരചോനുള  നടപെടമകള്

സസസ്പീകരമക്കണദ്യം.  അതഷ  മടങ്ങമവരുന്ന  പ്രവചോസമകള്ക്കടക്കദ്യം  ഗുണകരമചോയമ

വരണതമന്നതചോണഷ സൂചമപമക്കചോനുളതഷ.

വദവസചോയവദ്യം നമയമവദ്യം വകുപ്പുമനമ (ശസ്പീ  .   പെമ  .   രചോജസ്പീവഷ): സര, 'മസ്പീറ്റഷ ദമ

മമനമസ്റ്റര'  പെരമപെചോടമ  ഞചോന  ചനരതത്തെ  സൂചമപമച.  അതമതന  കണക്കഷ

അചപചോള്  പെറയചോനകഴെമഞ്ഞമല.  1301  പെരചോതമകള്  ലഭേമച്ചതചോണഷ.  634

പെരചോതമകള്ക്കുദ്യം ആ സന്ദരഭേത്തെമല് തസ്പീരപ്പുകല്പമക്കചോന കഴെമഞ്ഞമട്ടുണഷ. ഭൂമമ

ഏതറ്റടുക്കലമല്     പ്രശങ്ങളുതണങമലുദ്യം  അതഷ  സമയബനമതമചോയമ

പൂരത്തെസ്പീകരമക്കുന്നതമനുള  ശമങ്ങള്  നടന്നുതകചോണമരമക്കുന്നുണഷ.  ഇചപചോള്

നല ചവഗത അതമനഷ ലകവരമച്ചമട്ടുണഷ.  ഏറ്റവദ്യം നല ഉദചോഹരണദ്യം തകചോച്ചമ-

ബചോദ്യംഗ്ലൂര  വദവസചോയ  ഇടനചോഴെമയചോണഷ.  ഞങ്ങള്  ലകദമമട
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ചവഗതയമല്ത്തെതന്ന  അതമതന  ഒചോചരചോ  ഘടവദ്യം  മുചന്നചോട്ടുചപെചോകചോന

കഴെമഞ്ഞമട്ടുണഷ. കണ്ണൂരചോണഷ കൂടുതല് ഭൂമമ ലഭേദമചോയമതക്കചോണമരമക്കുന്ന സലദ്യം.

അവമതടയുദ്യം ഭൂമമ ഏതറ്റടുക്കലമനഷ പ്രചതദകമചോയ സദ്യംവമധേചോനദ്യം  ഒരുക്കമയമട്ടുണഷ.

അവമതടതയലചോദ്യം തചറുപക്കചോര  ഉള്തപതടയുള ആളുകള്ക്കഷ ചപ്രചോതചോഹനദ്യം

നല്കചോന  കഴെമയുന്ന  രൂപെത്തെമലുള  പെദ്ധതമകളുദ്യം  ഗവണ്തമനഷ

ആകരഷമക്കുന്നുണഷ.  എദ്യം.എസഷ.എദ്യം.ഇ.-യമല്  നല  വളരച്ചയുതണങമലുദ്യം

ചകരളത്തെമതല  ഒരു  പ്രശദ്യം,   എദ്യം.എസഷ.എദ്യം.ഇ.  ആദദതത്തെ  M-ആയ

micro യമലചോണഷ  കൂടുതല്  നമല്ക്കുന്നതഷ.  ലമചക്രചോ  ആയമ  കഴെമഞ്ഞചോല്  S-

ആയ Small ചലക്കഷ ഉയരത്തെമതക്കചോണ്ടുവരചോനുദ്യം Small  തന അടുത്തെ M-ആയ

Medium ത്തെമചലക്കഷ  ഉയരത്തെമതക്കചോണ്ടുവരചോനുദ്യം  കഴെമയണദ്യം.  അങ്ങതന

വന്നചോചല  തമചോത്തെദ്യം  ജമ.ഡമ.പെമ.യമചലക്കഷ  വദവസചോയത്തെമതന  പെങഷ

വരദ്ധമപമക്കചോന  കഴെമയുകയുള.  അതമനുള  പെദ്ധതമയുദ്യം  സരക്കചോര

ആവമഷരമചതകചോണമരമക്കുന്നു. 

ശസ്പീ  .    ചറചോജമ  എദ്യം  .    ചജചോണ്:  സര,  നമചകപെങ്ങതള

ആകരഷമക്കുന്നചതചോതടചോപദ്യംതതന്ന നമലവമലുള വദവസചോയങ്ങള് പ്രചതദകമച്ചഷ

പെരമ്പരചോഗത  വദവസചോയങ്ങള്   വലമയ  പ്രതമസനമയമല്  ചപെചോകുകയചോണഷ.
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അങമചോലമ  ചകന്ദ്രമചോയമ  പ്രവരത്തെമക്കുന്ന  ബചോദ്യംബൂ  ചകചോരപചറഷന

ചകരളത്തെമലുടനസ്പീളദ്യം ആയമരക്കണക്കമനഷ  തതചോഴെമലചോളമകള് തതചോഴെമതലടുക്കുന്ന

ഒരു  വദവസചോയമചോണഷ.  അവമതട  ഈറ്റയുതട  ലഭേദതക്കുറവമൂലദ്യം  പെല

തനയ്ത്തുചകന്ദ്രങ്ങളുദ്യം  ഉള്തപതട  ഇചപചോള്  അടഞകമടക്കുന്ന  സചോഹചരദമുണഷ.

ഈറ്റയുതട  ലഭേദത  അവമതട  ഉറപ്പുവരുചത്തെണതചോയമട്ടുണഷ.  അതമനഷ

സരക്കചോരമതന ക  കൃതദമചോയ ഇടതപെടല് ആവശദമചോയുണഷ.  അതുചപെചോതല  സമ.

ആനഡഷ  എ.ജമയുതട  ഒചോഡമറ്റമല്  ബചോദ്യംബൂ  ചകചോരപചറഷനമല്

ചകചോടമക്കണക്കമനഷ  രൂപെയുതട  ക്രമചക്കടഷ  നടന്നമട്ടുളതചോയമ

പെതമചോധേദമങ്ങളമലൂതട  റമചപചോരടഷ  പുറത്തുവരമകയുണചോയമ.  അതഷ  അങ്ങയുതട

ശദ്ധയമല്തപടമട്ടുചണചോ;  അതമതന  സദ്യംബനമച്ചഷ  എതനങമലുദ്യം  നടപെടമകള്

സരക്കചോര  സസസ്പീകരമച്ചമട്ടുചണചോ;  ഈറ്റയുതട  ലഭേദത  ഉറപ്പുവരുത്തെചോനചോയമ

സരക്കചോര ഇടതപെടുചമചോ?

ശസ്പീ  .    പെമ  .    രചോജസ്പീവഷ:  സര,  രണഷ  ചചചോദദമുണഷ.  ആദദതത്തെ  ചചചോദദദ്യം

പ്രസക്തമചോയ ചചചോദദമചോണഷ. ഈറ്റ ലഭേദതതയക്കുറമചള പ്രശദ്യം ബഹുമചോനതപട

അദ്യംഗദ്യം  തതന്ന  നമചവദനത്തെമലൂതട  നല്കമയമട്ടുണഷ.  അവമതടയുള  എലചോ

ചടഡഷ യൂണമയനുകളുദ്യം  ശദ്ധയമല്തപടുത്തുകയുണചോയമ.  ബഹുമചോനതപട  വനദ്യം
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വകുപ്പുമനമയുദ്യം ഞചോനുദ്യം ചചരന്നഷ അതുസദ്യംബനമച്ചഷ  ചയചോഗദ്യം നടത്തെമയമരുന്നു.

തസക്രടറമതലത്തെമല്  ചയചോഗദ്യം  ചചരന്നമരുന്നു.  അതമതന  അടമസചോനത്തെമല്

മനമസഭേ തതന്ന പെതമനചോയമരദ്യം ടണ്  ഈറ്റ എടുക്കുന്നതമനുള അദ്യംഗസ്പീകചോരദ്യം

ബചോദ്യംബൂ  ചകചോരപചറഷന  നല്കമയമട്ടുതണന്ന  കചോരദദ്യം  അറമയമക്കുകയചോണഷ.

പ്രചോചയചോഗമകമചോക്കുചമ്പചോള്  ചമല  തടസങ്ങളുണചോയമരുന്നു.  ഈറ്റ  ഇലചോത്തെ

ചമഖലയമലചോണഷ  ആദദദ്യം  വകുപമതന  ഉചദദചോഗസനചോര  അചലചോട്ടുതമനഷ

നല്കമയതഷ.  എന്നചോല്  ഈറ്റയുള  അടമമചോലമ,  മൂന്നചോര

ചമഖലയമല്നമന്നുതതന്ന  ചവണതമന്നകചോരദദ്യം  വകുപ്പുമനമയുതട

ശദ്ധയമല്തപടുത്തെമ.  അചദ്ദേഹദ്യം  ഇടതപെടമട്ടുണഷ.  അതഷ

ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതമനചോയുള  ശമങ്ങള്  അചദ്ദേഹദ്യം  നടത്തെമയമട്ടുണഷ.  സമ.

ആനഡഷ  എ.ജമ  റമചപചോരടമതനക്കുറമച്ചഷ  അതമതന  ചരച്ചയുദ്യം  മറ്റഷ  കചോരദങ്ങള്

എങ്ങതനയചോതണന്നുളതഷ സഭേയഷ നല ധേചോരണയുളതചോണചലചോ.  അതഷ മചോധേദമ

റമചപചോരടമതന  അടമസചോനതപടുത്തെമ  പ്രതമകരമക്കുന്നതഷ

അനുചമതമചോയമരമക്കുദ്യം. 

വനദ്യം-വനദജസ്പീവമ  വകുപ്പുമനമ  (ശസ്പീ  .    എ  .    തക  .    ശശസ്പീന്ദ്രന):  സര,

ബഹുമചോനതപട  അദ്യംഗദ്യം  ഈറ്റ  ലഭേദതതയക്കുറമച്ചഷ  സദ്യംസചോരമക്കുകയുണചോയമ.
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ഇതഷ ലഭേദമചോക്കചോന തസരമതഗതമയമലുള നടപെടമകള് സസസ്പീകരമക്കുന്നതചോണഷ. 

ശസ്പീ  .    വമ  .    ആര  .    സുനമല്കുമചോര:  സര,  തകചോടുങ്ങല്ലൂര

നമചയചോജകമണലത്തെമല്  1997-ല്  പെവര  ലൂദ്യം  അടചപൂടമയമട്ടുണഷ.  ഇതമല്

ഒന്നര  ഏക്കര  സലമുണഷ.    അവമതട  വദവസചോയ  പെചോരക്കഷ  തുടങ്ങചോന

സചോധേമക്കുചമചോ?

ശസ്പീ  .    പെമ  .    രചോജസ്പീവഷ:  സര,  സമന്നമദ്യംഗഷ മമല്ലുകള്,  ലകത്തെറമ സഹകരണ

സദ്യംഘങ്ങള്, ഖചോദമ സദ്യംഘങ്ങള്, കയര ചബചോരഡമതന സദ്യംഘങ്ങള് ഇതതലചോദ്യം

ഉപെചയചോഗതപടുത്തെചോന  കഴെമയുന്ന  കുതറ  സലദ്യം  പെലയമടങ്ങളമലചോയമ

കചോടുപെമടമച്ചഷ  കമടക്കുന്നുണഷ.  ഇവമതട  പെറഞ്ഞതഷ  ശരമയചോണഷ.  അതഷ  നമുക്കഷ

അതഷ  സദ്യംബനമച്ച റമചപചോരടഷ  തയചോറചോക്കചോനചോയമ ആവശദതപടമട്ടുണഷ.  അതഷ

ലഭേദമചോകുന്ന  മുറയഷ  എതനലചോദ്യം  പെദ്ധതമകള്  നമുക്കഷ  ആരദ്യംഭേമക്കചോന

കഴെമയുതമന്നഷ  പെരമചശചോധേമക്കുന്നതചോണഷ.  അചതചോതടചോപദ്യംതതന്ന തപെചോതുചമഖലചോ

സചോപെനങ്ങളമല്   ദശകങ്ങളചോയമ ഉപെചയചോഗമക്കചോതത കമടക്കുന്ന ഭൂമമയുണഷ.

ആ  ഭൂമമതയക്കുറമച്ചഷ  റമചപചോരട്ടുദ്യം  ആവശദതപടമട്ടുണഷ.  കഴെമയുതമങമല്

അതമനചോവശദമചോയമട്ടുള   വദവസചോയപെചോരക്കുകതള  വമകസമപമക്കചോന

കഴെമയുചമചോ എന്നകചോരദവദ്യം സരക്കചോര  പെരമചശചോധേമക്കുന്നതചോയമരമക്കുദ്യം. 
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മമ  .    സസ്പീക്കര:  ചചചോദദദ്യം  നമ്പര  *33  ചചചോദദദ്യം  നമ്പര  *45-മചോയമ  ക്ലബഷ

തചയ്യുന്നതമനഷ   ശസ്പീ.  എ.  തക.  എദ്യം.  അഷ്റഫഷ  ചനചോടസ്പീസഷ  നല്കമയമട്ടുണഷ.

സമചോനമചോയതുതകചോണഷ  ക്ലബമദ്യംഗഷ  അനുവദമക്കുന്നു.  ബഹുമചോനതപട  മനമക്കഷ

ചചചോദദദ്യം നമ്പര  *33,*45 എന്നമവയഷ ഒരുമമച്ചഷ മറുപെടമ പെറയചോവന്നതചോണഷ.

ലവദക്യുതമ തറഗുചലറ്ററമ കമ്മസ്പീഷതന കരടഷ തചോരമഫഷ നയദ്യം

(*33) ശസ്പീ  .   മഞ്ഞളചോദ്യംകുഴെമ അലമ  :
  ശസ്പീ  .   എൻ  .   ഷദ്യംസുദസ്പീൻ:

  ശസ്പീ  .   തക  .   പെമ  .   എ  .   മജസ്പീദഷ:

 തപ്രചോഫ  .   ആബമദഷ ഹുലസൻ തങ്ങൾ: തചോതഴെ കചോണുന്ന ചചചോദദങ്ങൾക്കഷ

ലവദക്യുതമ വകുപ്പുമനമ സദയദ്യം മറുപെടമ നല്കുചമചോ?

(എ)  ലവദക്യുതമ  നമരക്കഷ  നമർണയമക്കുന്നതമനുള  റഗുചലറ്ററമ

കമ്മസ്പീഷതന  കരടഷ  തചോരമഫഷ  നയത്തെമൽ  സസകചോരദചമഖലയഷ  കൂടുതൽ

ലചോഭേവമഹമതദ്യം  അനുവദമക്കുന്നതമനഷ  വദവസ  തചയമരമക്കുന്നതചോയമ

ശദ്ധയമൽതപടമട്ടുചണചോ?

ഉസൗരജ വകുപ്പുമനമ (ശസ്പീ  .   തക  .   കൃഷ്ണനകുടമ): സര,

 ശദ്ധയമല്തപടമടമല.  ചകരള  സദ്യംസചോന  ലവദക്യുതമ  റഗുചലറ്ററമ

കമ്മസ്പീഷൻ  2022-23  മുതൽ  5  വർഷചത്തെയഷ  ലവദക്യുതമ  നമരക്കഷ
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നമർണയമക്കുന്നതമനഷ  മുചന്നചോടമയചോയമട്ടുള  മചോനദണങ്ങൾ

നമശയമക്കുന്നതമനഷ  ചവണമയുള  ലവദക്യുതമ  തചോരമഫഷ  റഗുചലഷതന  കരടഷ

വമജചോപെനദ്യം  2021  ആഗസ്റ്റഷ  മചോസദ്യം  6-ാം തസ്പീയതമ  പ്രസമദ്ധസ്പീകരമച്ചമട്ടുണഷ.

പ്രസ്തുത  കരടഷ  റഗുചലഷനമതല  28-ാം  വകുപഷ  പ്രകചോരദ്യം  ചകരള  സദ്യംസചോന

ലവദക്യുതമ  ചബചോർഡഷ  ലമമമറ്റഡമനഷ  അവരുതട  സസനദ്യം  നമചകപെത്തെമനഷ

(Equity)  ആനുപെചോതമകമചോയമ  14%  ആദചോയദ്യം  (Return  on  Equity-RoE)

ആണഷ നൽകുന്നതഷ.  കമ്മസ്പീഷൻ  2018-ൽ പുറതപടുവമച്ച ലവദക്യുതമ തചോരമഫഷ

റഗുചലഷനമലുദ്യം  സസനദ്യം  നമചകപെത്തെമനഷ  ആനുപെചോതമകമചോയമ  14%

അറ്റചോദചോയദ്യം  (RoE)  തതന്ന  ആണഷ  അനുവദമച്ചമരുന്നതഷ.  എന്നചോൽ

തക.എസഷ.ഇ.ബമ.  ലമമമറ്റഡമതന  കൂടചോതത  ചകരളത്തെമൽ  മറ്റഷ  9  വമതരണ

ലലസൻസമകൾകൂടമ  നമലവമലുണഷ.  തടചകചോപെചോർക്കഷ  ചപെചോതലയുള  ചമല

വമതരണ  ലലസൻസമകൾക്കഷ  നമയമപെരമചോയ  ഇകസമറ്റമ

നമലവമലചോത്തെതമനചോൽ  അവരുതട  ചതയചോനദ്യം  ഒഴെമചള  ആസ്തമയുതട  3%

(RoNFA- Return on Net Fixed Assets)  ആദചോയദ്യം മചോതമചോണഷ ഇതുവതര

നമലവമൽ  അനുവദമച്ചമരുന്നതഷ.  പ്രസ്തുത  തുക  പെലചപചോഴുദ്യം  അവരുതട

കചോരദകമമചോയ  പ്രവർത്തെനത്തെമനഷ  പെരദചോപ്തമചോകചോറമല.  പ്രസ്തുത  വമതരണ
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ലലസൻസമകളുതട ആചരചോഗദപെരമചോയ നമലനമൽപമനഷ  ആദചോയദ്യം  (RoNFA-

Return  on  Net  Fixed  Assets)  കൂടമ  നൽചകണതഷ  അനമവചോരദമചോതണന്നഷ

കമ്മസ്പീഷനഷ ചബചോദ്ധദതപടതമനചോൽ കരടഷ റഗുചലഷനമൽ 7% ആയമ അറ്റചോദചോയദ്യം

(RoNFA-  Return  on  Net  Fixed  Assets)  ഉയർത്തുവചോൻ നമർചദ്ദേശമുണഷ.

ചകരള  സദ്യംസചോന  ലവദക്യുതമ  റഗുചലറ്ററമ  കമ്മസ്പീഷൻ  ലവദക്യുതമ  നമയമദ്യം

2003-തന തസകൻ 82 പ്രകചോരദ്യം സദ്യംസചോന സർക്കചോരമനചോൽ സചോപെമതമചോയ

ഒരു  കമ്മസ്പീഷനചോണഷ.  സദ്യംസചോന  സർക്കചോരമതന  തപെചോതുജന  തചോല്പരദദ്യം

ഉൾതക്കചോള്ളുന്ന  നയപെരമചോയ  വമഷയങ്ങളമൽ  സദ്യംസചോന  സർക്കചോരമതന

നയങ്ങൾ  കണക്കമതലടുത്തെചോണഷ  തസ്പീരുമചോനതമടുക്കുന്നതഷ.  മചോതമല  ചകരള

സദ്യംസചോന  ലവദക്യുതമ  റഗുചലറ്ററമ  കമ്മസ്പീഷൻ  ചകരളത്തെമതല

ഉപെചഭേചോക്തചോക്കളുതടയുദ്യം  നമലവമലുള  ലവദക്യുതമ  വമതരണ

ലലസൻസമകളുതടയുദ്യം  തചോല്പരദദ്യം  കണക്കമതലടുത്തെഷ  മചോതചമ  തസ്പീരുമചോനദ്യം

ലകതക്കചോളചോറുള.  ഇചപചോൾ പ്രസമദ്ധസ്പീകരമച്ച കരടഷ റഗുചലഷനമൽ സസകചോരദ

ലലസൻസമകതള ആകർഷമക്കത്തെക്ക യചോതതചോരു വകുപ്പുകളുദ്യം ഇല.
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(ബമ)  പ്രസ്തുത  നയത്തെമൽ  തക.എസഷ.ഇ.ബമ.ക്കുദ്യം വമവമധേ  വമതരണ

ഏജൻസമകൾക്കുദ്യം  വദതദസ്ത  ലവദക്യുതമ  നമരക്കുകള്  ഈടചോക്കചോനുള

നമർചദ്ദേശമുചണചോ; വദക്തമചോക്കുചമചോ?

 ഉണഷ.  പ്രസ്തുത  കരടഷ  വമജചോപെനത്തെമതന  85-ാം  വകുപമലചോണഷ

നമർചദ്ദേശദ്യം വച്ചമട്ടുളതഷ.  ചകരള സദ്യംസചോനത്തെമൽ നമലവമലുള  10  വമതരണ

ലലസൻസമകൾ വദവസചോയ വമകസനതത്തെ തസരമതതപടുത്തുവചോൻ ഉചദ്ദേശമച്ചഷ

സചോപെമച്ചമട്ടുളവയചോണഷ.  ഇങ്ങതന  നമലവമലുള  ഈ  വദവസചോയ

പെചോർക്കുകളമൽ  വദവസചോയ  വമകസനത്തെമനുദ്യം  തതചോഴെമൽ  അവസരങ്ങൾ

വർദ്ധമപമക്കുന്നതമനുദ്യം  സദ്യംസചോനത്തെമതന  നമകുതമ  വരുമചോനദ്യം

വർദ്ധമപമക്കുന്നതമനുദ്യം  ലകദമമടചോണഷ  പ്രസ്തുത  ലലസൻസമകളുതട

പ്രവർത്തെനകമത  പെരമഗണമച്ചഷ  വദതദസ്ത  നമരക്കുകൾ  ആകചോതമന്നഷ  കരടഷ

റഗുചലഷനമൽ ഉൾതപടുത്തെമയമരമക്കുന്നതഷ. ചമൽപറഞ്ഞ നമർചദ്ദേശങ്ങൾ കരടഷ

രൂപെത്തെമൽ  മചോതമചോയതമനചോൽ  പ്രസ്തുത  കചോരദങ്ങളമൽ  ലവദക്യുതമ

നമയമത്തെമതല  87-ാം വകുപഷ  പ്രകചോരദ്യം  രൂപെസ്പീകരമച്ച  സദ്യംസചോന ഉപെചദശക

സമമതമ  (എസഷ.എ.സമ)-യുതടയുദ്യം  തപെചോതുതതളമതവടുപമതനയുദ്യം  മറ്റഷ
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നമർചദ്ദേശങ്ങളുതടയുദ്യം  ഉപെചദശങ്ങളുതടയുദ്യം  അഭേമപ്രചോയങ്ങളുതടയുദ്യം

അടമസചോനത്തെമൽ മചോതചമ അനമമതസ്പീരുമചോനദ്യം ലകതക്കചോള്ളുകയുള.

(സമ)  പ്രസ്തുത  നയദ്യം  സസകചോരദവൽക്കരണതത്തെ

ചപ്രചോതചോഹമപമക്കുന്നതുദ്യം  സർക്കചോർ  നയങ്ങൾക്കഷ  വമരുദ്ധവമചോതണന്ന

ആചരചോപെണദ്യം പെരമചശചോധേമച്ചമട്ടുചണചോ; വമശദമചോക്കുചമചോ?

പ്രസ്തസ്തുത നയത്തെമൽ സസകചോരദവൽക്കരണതത്തെ ചപ്രചോൽസചോഹമപമക്കുന്ന

തരത്തെമൽ യചോതതചോരു ഉചദ്ദേശദചമചോ നമർചദ്ദേശചമചോ ഇല.  പ്രസ്തുത നയദ്യം തകചോണഷ

ഉചദ്ദേശമക്കുന്നതഷ  സർക്കചോരമതന സചോമ്പത്തെമക സഹചോയചത്തെചോതട  അടമസചോന

സസൗകരദങ്ങൾ  ഏർതപടുത്തെമയമട്ടുള  വദവസചോയ  പെചോർക്കുകളമൽ  അവരുതട

നമയനണത്തെമലുള  ലലസൻസമകൾക്കഷ  അടമസചോന  സസൗകരദ  തചലവഷ

കുറവചോയതമനചോൽ  അതമലൂതട  ഉണചോകുന്ന  ആദചോയദ്യം  പ്രസ്തുത  പെചോർക്കുകളമൽ

വരുന്ന  സചോപെനങ്ങൾക്കഷ  കുറഞ്ഞ  തചലവമൽ  ലവദക്യുതമ  നൽകുക

എന്നതചോണഷ. ഇതഷ ചകരള സദ്യംസചോനത്തെഷ കൂടുതൽ വദവസചോയ നമചകപെകതര

ആകർഷമക്കുന്നതമനഷ കചോരണമചോകചോവന്നതചോണഷ. ചകരള സദ്യംസചോന ലവദക്യുതമ

റഗുചലറ്ററമ  കമ്മസ്പീഷൻ  സർക്കചോർ  നയങ്ങൾ  കൂടമ  പെരമഗണമച്ചചോണഷ

പ്രവർത്തെമക്കുന്നതഷ.  സദ്യംസചോന  സർക്കചോരമതന  നയങ്ങളുദ്യം  തപെചോതുജന
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തചോൽപരദവദ്യം  കണക്കമതലടുത്തെഷ  മചോതചമ  ഏതതചോരു  നയവദ്യം

ലകതക്കചോളചോറുള.  അതമനചോൽ  സദ്യംസചോന  സർക്കചോരമതന  നയങ്ങള്ക്കഷ

വമരുദ്ധമചോയമ  സസകചോരദവൽക്കരണദ്യം  ചപ്രചോൽസചോഹമപമക്കുന്ന  തരത്തെമൽ

യചോതതചോരു നമർചദ്ദേശവദ്യം ഈ കരടഷ റഗുചലഷനമൽ ഇല.

ലവദക്യുതമ തറഗുചലറ്ററമ കമ്മസ്പീഷൻ നമർചദ്ദേശങ്ങൾ

*(45)  ശസ്പീ  .   എ  .   തക  .   എദ്യം  .   അഷ്റഫഷ:
  ശസ്പീ  .   നജസ്പീബഷ കചോനപുരദ്യം: തചോതഴെ കചോണുന്ന ചചചോദദങ്ങൾക്കഷ ലവദക്യുതമ

വകുപ്പുമനമ സദയദ്യം മറുപെടമ പെറയചോചമചോ?

(എ)  ലവദക്യുതമ നമരക്കഷ  പുതുക്കുന്നതുമചോയമ ബനതപട തറഗുചലറ്ററമ

കമ്മസ്പീഷൻ  നമർചദ്ദേശങ്ങൾ  വനകമട  ഉപെചഭേചോക്തചോക്കതള  വഴെമവമടഷ

സഹചോയമക്കുന്നതചോതണന്ന  ആചകപെദ്യം  പെരമചശചോധേമച്ചമട്ടുചണചോ;

വദക്തമചോക്കചോചമചോ?

തതവദക്യുതമ വകുപ്പുമനമ (ശസ്പീ  .   തക  .   കൃഷ്ണനകുടമ):  സര, 

 ചകരള  സദ്യംസചോന  ലവദക്യുതമ  തറഗുചലറ്ററമ  കമ്മസ്പീഷൻ  ഇചപചോൾ

പുറതപടുവമച്ചമട്ടുള കരടഷ  തറഗുചലഷൻ ലവദക്യുതമ  നമരക്കഷ  പുതുക്കുന്നതമനഷ

ചവണമയുളതല.  ചകരള  സദ്യംസചോന  ലവദക്യുതമ  തറഗുചലറ്ററമ  കമ്മസ്പീഷൻ
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ലവദക്യുതമ  നമരക്കഷ  നമശയമക്കുന്നതമനുള  മചോനദണങ്ങള്

തസ്പീരുമചോനമക്കുന്നതമനചോയുള കരടഷ  തറഗുചലഷൻ മചോതമചോണഷ  2021  ആഗസ്റ്റഷ

മചോസദ്യം  6-ാംതസ്പീയതമ  പ്രസമദ്ധസ്പീകരമച്ചമരമക്കുന്നതഷ.  തപെചോതു

തതളമതവടുപമതനയുദ്യം  നമർചദ്ദേശങ്ങളുതടയുദ്യം  ഉപെചദശങ്ങളുതടയുദ്യം

അഭേമപ്രചോയങ്ങളുതടയുദ്യം  അടമസചോനത്തെമൽ  മചോതചമ  അനമമ  തസ്പീരുമചോനദ്യം

ലകതക്കചോള്ളുകയുള്ളു.  കമ്മസ്പീഷൻ  ഇചപചോൾ  പ്രസമദ്ധസ്പീകരമച്ചമരമക്കുന്ന  കരടഷ

തറഗുചലഷനമൽ  വൻകമട  ഉപെചഭേചോക്തചോക്കതള  വഴെമവമട  വമധേത്തെമൽ

സഹചോയമക്കുന്നതമനുള യചോതതചോരു നമർചദ്ദേശവമമല.

(ബമ)  സദ്യംസചോനത്തെചോതക ഒചര ലവദക്യുതമ നമരക്കഷ എന്നതമൽ മചോറ്റദ്യം

വരുത്തെചോനുള നമർചദ്ദേശമുചണചോ?

 ഉണഷ.  പ്രസ്തുത  കരടഷ  വമജചോപെനത്തെമതന  85-ാം  വകുപമലചോണഷ

നമർചദ്ദേശദ്യം വച്ചമട്ടുളതഷ. ചകരള സദ്യംസചോനത്തെമൽ നമലവമലുള 10 വമതരണ

ലലസൻസമകൾ വദവസചോയ വമകസനതത്തെ തസരമതതപടുത്തുവചോൻ ഉചദ്ദേശമച്ചഷ

സചോപെമച്ചമട്ടുളവയചോണഷ.  ഇചപചോൾ കരടഷ  തറഗുചലഷനമൽ നമർചദ്ദേശമച്ചമട്ടുള

പുതമയ  നയദ്യംതകചോണഷ  ഉചദ്ദേശമക്കുന്നതഷ  സർക്കചോരമതന  സചോമ്പത്തെമക

സഹചോയചത്തെചോതട  അടമസചോന  സസൗകരദങ്ങൾ  ഏർതപടുത്തെമയമട്ടുള
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വദവസചോയ  പെചോർക്കുകളമൽ  അവരുതട  നമയനണത്തെമലുള

ലലസൻസമകൾക്കഷ  അടമസചോന  സസൗകരദ  വമകസന  തചലവഷ

കുറവചോയതമനചോൽ,  അതമലുതട ഉണചോകുന്ന ആദചോയദ്യം പ്രസ്തുത പെചോർക്കുകളമൽ

വരുന്ന  സചോപെനങ്ങൾക്കഷ  കുറഞ്ഞ  തചലവമൽ  ലവദക്യുതമ  നൽകുവചോൻ

ഉതകുന്ന രസ്പീതമയമലചോണഷ.  ഇതഷ  ചകരള സദ്യംസചോനത്തെഷ കൂടുതൽ വദവസചോയ

നമചകപെകതര ആകർഷമക്കുന്നതമനഷ കചോരണമചോകചോവന്നതചോണഷ. നമലവമലുള

ഈ  വദവസചോയ  പെചോർക്കുകളമൽ  വദവസചോയ  വമകസനത്തെമനുദ്യം  തതചോഴെമൽ

അവസരങ്ങൾ വർദ്ധമപമക്കുന്നതമനുദ്യം സദ്യംസചോനത്തെമതന നമകുതമ വരുമചോനദ്യം

വർദ്ധമപമക്കുന്നതമനുദ്യം  ലകദമമടചോണഷ  വദതദസ്തമചോയ  നമരക്കുകൾ  കരടഷ

തറഗുചലഷനമൽ  ഉൾതപടുത്തെമയമരമക്കുന്നതഷ.  കരടഷ  തറഗുചലഷചനൽ

കമ്മസ്പീഷൻ  നടത്തെമയ  തപെചോതുതതളമതവടുപമൽ  ലഭേമച്ച  നമർചദ്ദേശങ്ങൾ

പെരമഗണമച്ചഷ  കമ്മസ്പീഷൻ  അനമമതസ്പീരുമചോനദ്യം  എടുക്കുന്നതചോണഷ.  മചോതമല

ചകരള  സദ്യംസചോന  ലവദക്യുതമ  തറഗുചലറ്ററമ  കമ്മസ്പീഷൻ  സദ്യംസചോന

സർക്കചോരമതന നയങ്ങളുദ്യം നമർചദ്ദേശങ്ങളുദ്യം തപെചോതുജന തചോല്പരദവദ്യം മുൻനമർത്തെമ

മചോതചമ ഏതതചോരു തസ്പീരുമചോനവദ്യം ലകതക്കചോള്ളുകയുള.

(സമ)   ലവദക്യുതമ  വമതരണത്തെമൽ  സസകചോരദ  ലലസൻസമകതള
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അനുവദമക്കചോൻ ഉചദ്ദേശമക്കുന്നുചണചോ; വദക്തമചോക്കചോചമചോ?

 ഇക്കചോരദത്തെമൽ നമലവമലുള നമയമത്തെമൽ ഏതതങമലുദ്യം മചോറ്റത്തെമനുള

ശമപെചോർശകൾ  ഒന്നുദ്യംതതന്ന  കമ്മസ്പീഷൻ  മുൻപെചോതക  ഇല.

സസകചോരദവൽക്കരണതത്തെ  ചപ്രചോതചോഹമപമക്കുന്നചതചോ  സരക്കചോര

നയങ്ങള്ക്കഷ  വമരുദ്ധമചോയചതചോ  ആയ  വകുപ്പുകള്  ഒന്നുദ്യംതതന്ന  കരടഷ

റഗുചലഷനമല് ഉള്തപടമടമല.

(ഡമ)   ലവദക്യുതമ  ചബചോർഡമതന  നമലനമൽപമതന  പ്രതമകൂലമചോയമ

ബചോധേമക്കുന്നതചോയമ പെറയതപടുന്ന പ്രസ്തുത നമർചദ്ദേശങ്ങളമചനലുള നമലപെചോടഷ

വദക്തമചോക്കചോചമചോ?

ചകരള  സദ്യംസചോന  ലവദക്യുതമ  ചബചോർഡഷ  ലമമമറ്റഡമതന

നമലനമൽപമതന  പ്രതമകൂലമചോയമ  ബചോധേമക്കുന്ന  യചോതതചോരു  നടപെടമകചളചോ

നമർചദ്ദേശങ്ങചളചോ ഈ കരടഷ തറഗുചലഷനമൽ ഇല.

ശസ്പീ  .    മഞ്ഞളചോദ്യംകുഴെമ അലമ:  സര,  സദ്യംസചോനത്തെമതന വചോയചോ പെരമധേമ

ജമ.എസഷ.ഡമ.പെമ.-യുതട  മൂന്നഷ  ശതമചോനതമന്നതഷ  അഞഷ  ശതമചോനമചോക്കമ

ഉയരത്തെമയചപചോള്  അതമല്  0.5  ശതമചോനദ്യം  അനുവദമച്ചതഷ  ഉസൗരജ

ചമഖലയമല്  വരുചത്തെണ  പെരമഷചോരങ്ങള്ക്കഷ  ചവണമയചോണഷ.  അതമല്
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പ്രധേചോനതപട  ഒന്നഷ,  തക.എസഷ.ഇ.ബമ.എല്.-തന  നഷദ്യം  ഘടദ്യംഘടമചോയമ

സദ്യംസചോന  സരക്കചോര  ഏതറ്റടുക്കണതമന്നചോണഷ.  ഇതുപ്രകചോരദ്യം  2022-23-ല്

അറുപെതഷ ശതമചോനവദ്യം 2023-24-ല് എഴുപെത്തെമയഞഷ ശതമചോനവദ്യം 2024-25-

ല് തതചോണ്ണൂറഷ ശതമചോനവദ്യം 2025-26-ല് നൂറഷ ശതമചോനവദ്യം നഷദ്യം സദ്യംസചോന

സരക്കചോര  ഏതറ്റടുക്കണതമന്നുദ്യം  അതലങമല്  ഇസൗ  നഷദ്യം  ധേനകമ്മമയമല്

ഉള്തപടുത്തെമയചോയമരമക്കുദ്യം വചോയചോ  പെരമധേമ  നമശയമക്കുക എന്നുമചോണഷ.  ഇസൗ

നമബനനകള്  അദ്യംഗസ്പീകരമചതകചോണചോചണചോ  ഉസൗരജ  ചമഖലയമതല

മചോറ്റങ്ങള്ക്കഷ  സദ്യംസചോനദ്യം  തയചോതറടുക്കുന്നതഷ;  ഉസൗരജ  ചമഖലതയ

പ്രതമകൂലമചോയമ  ബചോധേമക്കുന്ന  ഇസൗ  ഉപെചോധേമകചളചോതടയുള  കടതമടുപമതന

തതവദക്യുതമ വകുപഷ ഏതതങമലുദ്യം തരത്തെമല് എതമരത്തെമരുചന്നചോ?

ശസ്പീ  .    തക  .    കൃഷ്ണനകുടമ:  സര,  കടതമടുക്കചോന  അങ്ങതന

തസ്പീരുമചോനതമടുത്തെമടമല.  ചകന്ദ്ര  ഗവണ്തമനമതന  പുതമയ  നയത്തെമതന

അടമസചോനത്തെമചല അചതക്കുറമച്ചഷ ആചലചോചമക്കുന്നുള.

ശസ്പീ  .    മഞ്ഞളചോദ്യംകുഴെമ  അലമ:  സര,  ഉസൗരജ  ചമഖലയമല്

നടപമലചോക്കചോനചപെചോകുന്ന  പെരമഷചോരങ്ങളുതട  ചപെരമല്  നമരക്കഷ  വരദ്ധനവഷ

ഉണകുതമന്നതഷ  തരക്കമറ്റ  കചോരദമചോണഷ.  മചോതമല,  തറഗുചലറ്ററമ  കമ്മസ്പീഷന
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അദ്യംഗസ്പീകരമച്ച  6,863  ചകചോടമ  രൂപെയുതട  റവനക്യൂ  കമ്മമ  വരുദ്യംവരഷങ്ങളമതല

തചോരമഫമല് ഉള്തപടുചത്തെണമവരുദ്യം.  കൂടചോതത ഏറ്റവദ്യം ഒടുവമല്  2019-20-ല്

ആഡമറ്റഷ തചയ കണക്കഷ പ്രകചോരദ്യം തക.എസഷ.ഇ.ബമ.എല്.-നഷ ഒരു യൂണമറ്റമനഷ

പെതമതനചോന്നഷ തതപെസയുതട റവനക്യൂ കമ്മമ ഉണചോകുന്നു എന്ന കണക്കുദ്യം നമരക്കഷ

വരദ്ധനവമചലയഷ  നയമക്കുദ്യം.  ഉപെചഭേചോക്തചോക്കള്ക്കഷ  നമരക്കഷ  വരദ്ധനവഷ

ഉണചോകമതലന്നഷ  ഉറപ്പുനല്കചോന സരക്കചോരമനഷ  കഴെമയുചമചോ;  എങമല് നമരക്കഷ

വരദ്ധന  കൂടചോതത  ഇസൗ  പ്രശങ്ങള്  എങ്ങതന  പെരമഹരമക്കചോനചോണഷ

ഉചദ്ദേശമക്കുന്നതഷ?

ശസ്പീ  .    തക  .    കൃഷ്ണനകുടമ:സര,  ഇചപചോള്  നമരക്കഷ  വരദ്ധനവമതന

തസ്പീരുമചോനതമടുത്തെമടമല.  അചതക്കുറമച്ചഷ  വമശദസ്പീകരമക്കചോദ്യം.  2003-തല

ഇലകമസമറ്റമ ആകമതല തസകന 82 പ്രകചോരദ്യം നമലവമല് വന്ന ഒരു അരദ്ധ

ജുഡസ്പീഷദല്  സചോപെനമചോണഷ  ചകരള  സദ്യംസചോന  തതവദക്യുതമ  തറഗുചലറ്ററമ

കമ്മസ്പീഷന. കമ്മസ്പീഷതന ചുമതലകളുദ്യം പ്രവരത്തെനങ്ങളുദ്യം ഇലകമസമറ്റമ ആകഷ,

2003-തല തസകന  86  പ്രകചോരദ്യം വമശദസ്പീകരമച്ചമട്ടുണഷ.  ഇലകമസമറ്റമ ആകഷ

63-ാം  വകുപഷ  പ്രകചോരമചോണഷ  കമ്മസ്പീഷന  കരടഷ  തചോരമഫഷ  തറഗുചലഷന

പ്രസമദ്ധസ്പീകരമച്ചമട്ടുളതഷ.  ഇസൗ  കരടഷ  അഞഷ  വരഷ  കചോലയളവമചലയ്ക്കുള
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തതവദക്യുതമ നമരക്കഷ നമരണയമക്കുന്നതമനുള മചോനദണങ്ങളുദ്യം നമബനനകളുദ്യം

സദ്യംബനമച്ചമട്ടുളതചോണഷ.  കമ്മസ്പീഷന  ഇതമനുമുമ്പഷ  2014-ലുദ്യം  തചോരമഫഷ

തറഗുചലഷന പ്രസമദ്ധസ്പീകരമച്ചമട്ടുണഷ. ഇസൗ തറഗുചലഷന സദ്യംസചോന തതവദക്യുതമ

ചബചോരഡഷ  ലമമമറ്റഡമതന  സ്ട്രേചോറ്റജമകഷ  ബമസമനസഷ  യൂണമറ്റഷ,  സ്ട്രേചോറ്റജമകഷ

ബമസമനസഷ  യൂണമറ്റഷ  (പ്രസരണദ്യം),  സ്ട്രേചോറ്റജമകഷ  ബമസമനസഷ  യൂണമറ്റഷ

(വമതരണദ്യം),  ചസ്റ്ററ്റഷ  ചലചോഡഷ  തഡസചോച്ചഷ  തസനര,  ഇചപചോള്  നമലവമലുള

ഒനപെതഷ  തതവദക്യുതമ  വമതരണ  തതലസനസുകളുതട  മചോനദണങ്ങള്

നമശയമക്കുന്നതമനുചവണമയചോണുളതഷ. പ്രസ്തുത കരടഷ തറഗുചലഷന പ്രകചോരദ്യം

ഉല്പചോദന,  പ്രസരണ,  വമതരണ  ഏജനസമകളുതട  അഞഷ  വരഷചത്തെയ്ക്കുള

പ്രവരത്തെന  മചോനദണങ്ങളുദ്യം  തചലവകള്  ഇസൗടചോക്കുന്നതമനുള

മചോനദണങ്ങളുദ്യം  നമശയമക്കുന്നതമനചോല്  ചകരള  സദ്യംസചോന  തതവദക്യുതമ

ചബചോരഡഷ ലമമമറ്റഡുദ്യം മറ്റഷ നമലവമലുള ഒനപെതഷ വമതരണ തതലസനസമകളുദ്യം

ദസ്പീരഘകചോല  ആസൂതണദ്യം  നടത്തുന്നതമനുദ്യം  പ്രവരത്തെന  ചമഖലയമല്

കചോരദകമത  വരദ്ധമപമക്കുന്നതമനുചവണമയുള  നമരചദ്ദേശങ്ങളടങ്ങുന്നതചോണഷ

പ്രസ്തുത  കരടഷ  തറഗുചലഷന.  ടമ  തറഗുചലഷന  പ്രകചോരദ്യം  ചകരള

സദ്യംസചോനതത്തെ  എലചോ  ഉപെചഭേചോക്തചോക്കളുതടയുദ്യം  അടുത്തെ  അഞഷ
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വരഷക്കചോലയളവമചലയ്ക്കുള തതവദക്യുതമ നമരക്കുകള് തസ്പീരുമചോനമക്കുന്നതമനുള

മചോനദണങ്ങള്  നമശയമക്കുന്നതചോണഷ.  ഇതുവഴെമ  ഉപെചഭേചോക്തചോക്കള്ക്കഷ

അവരുതട  ഉപെചയചോഗക്രമദ്യം  ചമടതപടുത്തുന്നതമനുദ്യം  ഉല്പചോദന,  പ്രസരണ,

വമതരണ ഏജനസമകള്ക്കഷ ദസ്പീരഘകചോല പ്രവരത്തെനദ്യം ക്രമസ്പീകരമക്കുന്നതമനുദ്യം

അവരുതട  പ്രവരത്തെനദ്യം  തമച്ചതപടുത്തുന്നതമനുദ്യം  സചോമ്പത്തെമക  സമരത

ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതമനുദ്യം  സചോധേമക്കുന്നതചോണഷ.  നമലവമതല  തതലസനസമകളുതട

പ്രവരത്തെനദ്യം  ക്രമചോനുഗതമചോയമ  തമച്ചതപടുത്തെമ  നദചോയമചോയ  തതവദക്യുതമ

നമരക്കുകള്  നമശയമക്കുന്നതമനചോവശദമചോയ  രൂപെചരഖ  പ്രസ്തുത

തറഗുചലഷനമല്  ഉള്തപടുത്തെമയമട്ടുണഷ.  കചോരദകമമചോയ  പ്രവരത്തെനദ്യം

നടപചോക്കുന്നതുവഴെമയുണചോകുന്ന  തമച്ചദ്യം  സദ്യംസചോനതത്തെ  എലചോ  തതവദക്യുതമ

ഉപെചഭേചോക്തചോക്കള്ക്കുദ്യം  ലഭേദമചോക്കുന്നതമനുദ്യം  ടമ  തറഗുചലഷന  വമഭേചോവന

തചയ്യുന്നു.  വദവസചോയ  പെചോരക്കുകളമതല  വദവസചോയ  വമകസനത്തെമനുദ്യം

തതചോഴെമലവസരങ്ങള്  വരദ്ധമപമക്കുന്നതമനുദ്യം  സദ്യംസചോനത്തെമതന  നമകുതമ

വരുമചോനദ്യം വരദ്ധമപമക്കുന്നതമനുദ്യം ലകദമമടചോണഷ  വദതദസ്തമചോയ നമരക്കുകള്

കരടഷ  തറഗുചലഷനമല്  ഉള്തപടുത്തെമയമരമക്കുന്നതഷ.  ചമല്പറഞ്ഞ

നമരചദ്ദേശങ്ങള്  കരടഷ  രൂപെത്തെമല്  മചോതമചോയതമനചോല്  ചമല്പറഞ്ഞ
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കചോരദങ്ങളമല്  തപെചോതു  തതളമതവടുപമതനയുദ്യം  നമരചദ്ദേശങ്ങളുതടയുദ്യം

ഉപെചദശങ്ങളുതടയുദ്യം  അഭേമപ്രചോയങ്ങളുതടയുദ്യം  അടമസചോനത്തെമല്  മചോതചമ

അനമമ തസ്പീരുമചോനദ്യം തതകതക്കചോള്ളുകയുള.

ശസ്പീ  .    എന  .    ഷദ്യംസുദ്ദേസ്പീന:   സര,  കഴെമഞ്ഞ  രണചോദ്യം  സചമ്മളനത്തെമല്

ചകന്ദ്രദ്യം തതവദക്യുതമ ചമഖല സസകചോരദവലരമക്കുന്ന പുതമയ നയത്തെമതനതമതര

അതമശക്തമചോയമ  നമയമസഭേയമല്  ഭേരണ-പ്രതമപെകദ്യം  ഒന്നമച്ചഷ  ഒചര

വമകചോരത്തെമല്  ഒരു  പ്രചമയദ്യം  പെചോസചോക്കുകയുണചോയമ.  എന്നചോല്  ഇവമതട

ഇചപചോള് നടക്കുന്നതഷ ആ വമകചോരത്തെമനഷ വമരുദ്ധമചോയമ നമ്മുതട സദ്യംസചോന

തറഗുചലറ്ററമ  കമ്മസ്പീഷന  അതമതന  പുതമയ  തചോരമഫഷ  നയദ്യം

പ്രഖദചോപെമച്ചമരമക്കുകയചോണഷ.  ചകരളത്തെമലുദ്യം തതവദക്യുതമ വമതരണ രദ്യംഗചത്തെയഷ

സസകചോരദ  ചമഖല  കടന്നുവരമകയചോണഷ.  തക.എസഷ.ഇ.ബമ.എല്.  തതവദക്യുതമ

തകചോടുക്കുന്നതുചപെചോതല  ഇനമ  തകചോടുക്കചോന  കഴെമയമല.  വനകമടക്കചോരക്കഷ

വലമയ  ചററ്റമല്  തകചോടുത്തെമടഷ  അതമതന  ലചോഭേദ്യം  വച്ചചോണഷ  ഗചോരഹമക

ഉപെചഭേചോക്തചോക്കള്ക്കഷ തചറമയ ചററ്റമല് തകചോടുക്കചോന കഴെമയുന്നതഷ.  സദ്യംസചോന

തറഗുചലറ്ററമ  കമ്മസ്പീഷന  പ്രഖദചോപെമച്ച  ഇസൗ  തചോരമഫഷ  നയദ്യം  നമ്മുതട

സദ്യംസചോനതത്തെ  ഗചോരഹമക  ഉപെചഭേചോക്തചോക്കതള  പ്രതമസനമയമലചോക്കുദ്യം.
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അതുതകചോണഷ  ഇസൗ  സസകചോരദവലരണ  നസ്പീക്കങ്ങള്  ഉചപെകമക്കണദ്യം.

രചോഷസ്പീയമചോയ  ധേചോരമ്മമകതയചോണമതഷ.  ചകന്ദ്രതത്തെ  നമ്മള്  എതമരക്കുചമ്പചോള്

അചത  നയദ്യം  ഇവമതട  നടപചോക്കുന്നതമല്  എനഷ  രചോഷസ്പീയ

ധേചോരമ്മമകതയചോണുളതഷ?

ശസ്പീ  .   തക  .   കൃഷ്ണനകുടമ:  സര, അങ്ങതന തസ്പീരുമചോനമച്ചമടമല. തറഗുചലറ്ററമ

കമ്മസ്പീഷന  അങ്ങതന  എതനങമലുദ്യം  തചയചോല്ത്തെതന്ന  ഗവണ്തമനമനഷ

അതമല്  ഇടതപെടചോനുള  അധേമകചോരമുണഷ.  ഇതഷ  ഞചോന  ചനരചത്തെ  ഇവമതട

വമശദസ്പീകരമച.  ഇസൗ  പെത്തെഷ  ഏജനസമകള്ക്കഷ  മചോതമചോണഷ  ഒരമളവഷ

തകചോടുത്തെമരമക്കുന്നതഷ  (പെചോരക്കുകളുതട  കചോരദത്തെമല്).  ഇകസമറ്റമ  ഇലചോതത

എടുക്കുന്നതുതകചോണഷ അവരക്കഷ തചലവഷ കമ്മമയചോകുചമ്പചോള് ആ തചലവമതന

ഒരു  വമഹമതദ്യം  ആ  പെചോരക്കമല്  വരുന്ന  വദവസചോയമകള്ക്കുകൂടമ

തകചോടുക്കചോനുള  ഒരു  നമരചദ്ദേശദ്യം  മചോതമചോണുളതഷ.  അതഷ  വദവസചോയദ്യം

വരുന്നതമനഷ  ഗുണമചല.  അതുതകചോണചോണഷ  ഇതഷ  തചയമരമക്കുന്നതഷ.  തചോങള്

പെറഞ്ഞതഷ  വളതര  ശരമയചോണഷ.  ചകന്ദ്ര  തതവദക്യുതമ  നമയമത്തെമതന  ഒരു

പ്രധേചോനതപട പ്രശദ്യം വന്നമട്ടുണഷ. അതചോതഷ സദ്യംസചോനങ്ങളുമചോയമ ചനരമടഷ ചരച്ച

തചയതലചോതത  നമയമവമരുദ്ധമചോയമ  മുചന്നചോട്ടുചപെചോകുകയമതലന്നഷ  ചകന്ദ്ര
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സഹമനമ  ആ  ചയചോഗത്തെമല്  വദക്തമചോക്കുകയുദ്യം  തചയ്തു.  എന്നചോല്

അവതരമപമക്കതപടതമല്നമന്നുദ്യം  വദതദസ്തമചോയ  ചഭേദഗതമ  നമരചദ്ദേശമചോണഷ

ഇചപചോള്  പെചോരലതമനമതന  പെരമഗണനയമലുളതഷ.  അതഷ  വന്നചോല്

ഇലകമസമറ്റമ ചബചോരഡമനുതതന്ന വലമയ പ്രശദ്യം വരുദ്യം. പെനണചോയമരദ്യം ചകചോടമ

രൂപെചയചോളദ്യം  ബുക്കഷ  വചോലക്യുവമല്ത്തെതന്ന  വമതരണരദ്യംഗത്തുണഷ.  ഏകചദശദ്യം

ഒരു  ലകദ്യം  ചകചോടമ  രൂപെയുതട  സസത്തുണഷ.  അതുമുഴുവന  സസകചോരദ

വദക്തമകള്ക്കഷ  തതകകചോരദദ്യം  തചയചോനുള  അവസരമചോണഷ  സൃഷമക്കതപടുക.

ഇതമചനചോടഷ നമുക്കഷ ഒരമക്കലുദ്യം ചയചോജമക്കചോന പെറ്റുന്നതല. നമ്മള് മചോതമല മറ്റഷ

സദ്യംസചോനങ്ങളുദ്യം  ഇതമതന  എതമരക്കുന്നുണഷ.   ഒറസ്പീസയമല്ത്തെതന്ന

സസകചോരദവലരണത്തെമല്നമന്നഷ  മചോറ്റമ  തപെചോതുചമഖലയമചലയഷ  വരമകയചോണഷ

തചയതഷ. അതുതകചോണഷ ഇതമചനചോടഷ ചയചോജമക്കുന്ന പ്രശചമയമല.

ശസ്പീ  .    തക  .    പെമ  .    എ  .    മജസ്പീദഷ:   സര,  ഗചോരഹമക  ഉപെചഭേചോക്തചോക്കള്ക്കഷ

പെരമചോവധേമ നമരക്കഷ കുറച്ചഷ തകചോടുക്കുക എന്നുളതചോണഷ പ്രധേചോനതപട കചോരദദ്യം.

പെചക  ഇചപചോള്  ചക്രചോസഷ  സബ്സമഡമ  നമരത്തെമയതമതന  ഫലമചോയമ

തറഗുചലഷന  കമ്മസ്പീഷതന  തസ്പീരുമചോനമനുസരമച്ചഷ  ഗചോരഹമക

ഉപെചഭേചോക്തചോക്കള്ക്കഷ  നമരക്കഷ  വരദ്ധമക്കുകയചോണഷ  തചയ്യുന്നതഷ.
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അതുസദ്യംബനമച്ചഷ  പുനനഃപെരമചശചോധേന  നടത്തെചോന  ഗവണ്തമനമനഷ

ഉചദ്ദേശദമുചണചോ?

ശസ്പീ  .    തക  .    കൃഷ്ണനകുടമ:  സര, തറഗുചലറ്ററമ കമ്മസ്പീഷന അങ്ങതനതയചോരു

തസ്പീരുമചോനതമടുത്തെമടമല.   ചകന്ദ്രത്തെമതന പുതമയ നമയമദ്യം  വന്നചോല് മചോതചമ

ചക്രചോസഷ സബ്സമഡമ നമരത്തെലചോക്കുന്ന കചോരദദ്യം വരമകയുള.  പെചോവപടവരക്കഷ

മുപതഷ യൂണമറ്റഷ  വതര തതവദക്യുതമ സസൗജനദമചോയമ തകചോടുക്കുന്നതുദ്യം കചോരഷമക

ചമഖലയമല്  തകചോടുക്കുന്ന  സസൗജനദങ്ങളുതമചോതക്കത്തെതന്ന  ചകന്ദ്രത്തെമതന

നമയമദ്യം വന്നചോല് ഇലചോതചോകുദ്യം. അതുതകചോണചോണഷ തഎകകചണ്ഠേദന നമയമസഭേ

പ്രചമയദ്യം  പെചോസചോക്കമയതുദ്യം  അതമതന ശക്തമചോയമ  എതമരക്കുന്നതുദ്യം.  പുതമയ

ചകന്ദ്ര  നമയമദ്യം  വന്നുകഴെമഞ്ഞചോല്  ചക്രചോസഷ  സബ്സമഡമ  മുഴുവനചോയമ

നമല്ക്കുദ്യം.  സചോധേചോരണ  കൃഷമക്കചോതരയുദ്യം  പെചോവതപട  ആളുകതളയുദ്യം  അതഷ

ബചോധേമക്കുദ്യം. അതുതകചോണചോണഷ നമ്മള് അതമതന എതമരക്കുന്നതഷ.

തപ്രചോഫ  .    ആബമദഷ  ഹുതതസന  തങ്ങള്:   സര,  തറഗുചലറ്ററമ  നമയമദ്യം

അനുസരമച്ചഷ തറഗുചലറ്ററമ കമ്മസ്പീഷനുകള്ക്കഷ തതവദക്യുതമയുതട സസ്പീലമദ്യംഗഷ ചററ്റഷ

നമശയമക്കചോനുള  അധേമകചോരദ്യം  നല്കമയമട്ടുണഷ  എന്നചോണഷ  ഇസൗ  കരടഷ

ചരഖയമല്ത്തെതന്ന  പെറയുന്നതഷ.  സസകചോരദ  തതലസനസമകള്ക്കുദ്യം
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തക.എസഷ.ഇ.ബമ.എല്.-നുദ്യം  ഒരുചപെചോതല  തതലസനസഷ  എടുക്കചോന

കഴെമയുചമ്പചോള്  തക.എസഷ.ഇ.ബമ.എല്.-തന  നമലനമല്പുതതന്ന

അവതചോളത്തെമലചോകുദ്യം.  തക.എസഷ.ഇ.ബമ.എല്.-തന ലകക്കണക്കമനഷ വരുന്ന

തതചോലഴെമലചോളമകള്ക്കുദ്യം  ജസ്പീവനക്കചോരക്കുദ്യം  അതമല്  പെമടമചനമല്ക്കചോന

കഴെമയമല.  കുറച്ചഷ  കഴെമയുചമ്പചോള്  ചക്രചോസഷ  സബ്സമഡമതയചോതക്ക

ഇലചോതചോകുചമ്പചോള്,  തക.എസഷ.ഇ.ബമ.എല്.-തന  നമലനമല്പുതതന്ന

അപെകടത്തെമലചോകുന്ന  ഇസൗ  നമയമദ്യം  പെമനവലമക്കചോനുദ്യം  കരടഷ  നമയമത്തെമല്

മചോറ്റദ്യം വരുത്തെചോനുദ്യം ഗവണ്തമന തയചോറചോകുചമചോ?

ശസ്പീ  .    തക  .    കൃഷ്ണനകുടമ:  സര,  കരടഷ  നമരചദ്ദേശചമ  വച്ചമട്ടുള.

അതമല്ത്തെതന്ന  നമുക്കഷ  ചകരള  സദ്യംസചോന  തതവദക്യുതമ  തറഗുചലറ്ററമ

കമ്മസ്പീഷന   06-08-2001-ല്  പുറതപടുവമച്ചമട്ടുള  കരടഷ-തചോരമഫഷ  നമരണയ

ചടങ്ങളചോണഷ. പ്രസ്തുത കരടഷ ചടങ്ങളമല് തപെചോതുതതളമതവടുപഷ നടത്തെമയമട്ടുണഷ.

കരടഷ  ചടങ്ങളമചനല്  തക.എസഷ.ഇ.ബമ.എല്.-തന  നമലപെചോടഷ  ചരഖചോമൂലദ്യം

അറമയമച്ചമട്ടുണഷ. സരക്കചോര ഇതഷ പെരമചശചോധേമക്കുകയുണചോയമ. ഇസൗ ഘടത്തെമല്

ഇതഷ  പെരദചോപ്തമചോതണന്നഷ  കരുതുന്നു.  കൂടചോതത  തപെചോതു  തതളമതവടുപമലുദ്യം

അഭേമപ്രചോയദ്യം ചരഖതപടുത്തെമയമട്ടുണഷ. ചഭേദഗതമ ആവശദമുള കരടഷ ചടങ്ങളമല്
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തക.എസഷ.ഇ.ബമ.എല്.  ചഭേദഗതമകള്  നമരചദ്ദേശമക്കുകയുദ്യം  തചയമട്ടുണഷ.

ബചോക്കമ ഭേചോഗദ്യം ഞചോന ചമശപ്പുറത്തെഷ വയ്ക്കുന്നു.+

മമ  .    സസ്പീക്കര :  ഓരഡര..  ഒചോരഡര...  ചചചോചദദചോത്തെരചവള

അവസചോനമച്ചമരമക്കുന്നു.

(ചചചോചദദചോത്തെരസമയദ്യം കഴെമഞ.)

അനുബനദ്യം

ചചചോദദദ്യം നമ്പര   (*33 &*45 )

കരടഷ ചടങ്ങളമചനല് തക.എസഷ.ഇ.ബമ.എല്.-ഉദ്യം വദവസചോയ/വചോണമജദ/

മറ്റഷ  തതവദക്യുതമ  ഉപെചഭേചോക്തചോക്കളുദ്യം  തപെചോതുതതളമതവടുപമല്  നമരചദ്ദേശമച്ച

അഭേമപ്രചോയങ്ങളുദ്യം  ആചകപെങ്ങളുദ്യം  പെരമഗണമച്ചഷ  മചോതചമ  തറഗുചലറ്ററമ

കമ്മസ്പീഷന  അനമമചടങ്ങള്  പുറതപടുവമക്കുകയുള.  സരക്കചോര

നയത്തെമല്നമന്നുദ്യം  വദതമചലനദ്യം  ഉണചോകുകയചോതണങമല്  തസകന-108

പ്രകചോരമുള  അധേമകചോരദ്യം  ഉപെചയചോഗമച്ചഷ  കമ്മസ്പീഷനഷ  നമരചദ്ദേശദ്യം  നല്കുവചോന

സരക്കചോരമനഷ  പൂരണമചോയ  അധേമകചോരമുണഷ.  സരക്കചോര  നയങ്ങള്ക്കഷ

അനുസൃതമചോയമ  മചോതചമ  തറഗുചലറ്ററമ  കമ്മസ്പീഷന  തസ്പീരുമചോനതമടുക്കുകയുള

എന്നഷ അവര അറമയമച്ചമട്ടുണഷ.

+ അനുബനമചോയമ ചചരക്കുന്നു.
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അതതഡസസറമ  കമ്മമറ്റമ  പുനനഃസദ്യംഘടമപമക്കുന്നതമനുള  നടപെടമകള്

സസസ്പീകരമക്കുന്നതചോണഷ.
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