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പതബനഞഞഞ്ചാം കകേരള നബയമസഭ
മൂനഞഞ്ചാം സകമ്മേളനഞ്ചാം

കചഞകദദഞത്തരങ്ങള് - സഞ്ചാംഗ്രഹഞ്ചാം

2021   ഒകകഞബര്   5,   ചചഞവ

നബയമസഭ  രഞവബചലെ  9.00  മണബകക്ക്  ബഹുമഞനചപ്പെട്ട  സസ്പീകര്

ശസ്പീ.  എഞ്ചാം.  ബബ.  രഞകജേഷബചന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭഞ ഹഞളബല് കയഞഗഞ്ചാം

കചര്ന.

വഞങ്മൂലെഞ്ചാം നല്കേബയ ഉത്തരങ്ങള്

3 (*31)   സഹകേരണ രഞ്ചാംഗചത്ത കകേന്ദ്ര സര്കഞര് ഇടചപടലുകേള്

സഹകേരണ-രജേബകസ്ട്രേഷന്  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ.  വബ.  എന്.  വഞസവന്)

നല്കേബയ മറുപടബയബല്,  കകേന്ദ്ര സർകഞർ അചപ്പെകക്ക് കകേഞ-ഓപക്ക് ഫബനഞൻസക്ക്  &

ചഡെവലെപ്ചമന്റെക്ക്  ലെബമബറ്റഡെക്ക്  എന  കപരബല്  അചപ്പെകക്ക്  കബഞഡെബ

രൂപസ്പീകേരബചബട്ടുചണ്ടെനഞ്ചാം പഞഥമബകേ  സഹകേരണ  സഞ്ചാംഘങ്ങചള  അചപ്പെകക്ക്

കബഞഡെബയുചട പവർത്തനപരബധബയബൽ ചകേഞണ്ടുവരുന നബയമഞ്ചാം പഞബലെദത്തബല്

വരുന  മുറയക്ക്  പരബകശഞധബചക്ക്  ആശങ്ക  പരബഹരബക്കുനതബനക്ക്  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കുനതഞചണനഞ്ചാം  സഭചയ  അറബയബച.  2020-ചലെ  ബഞങ്കബഞ്ചാംഗക്ക്  നബയമ

(കഭദഗതബ)  ബബലബല്   സഹകേരണ ബഞങ്കുകേചള ബഞധബക്കുന വബഷയങ്ങളബൽ
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കഭദഗതബ  വരുത്തണചമന  കേഞരദഞ്ചാം  കകേന്ദ്ര  സർകഞരബചന്റെ

ശദയബല്ചപ്പെടുത്തബയബട്ടുചണ്ടെനഞ്ചാം   കകേന്ദ്ര  ആദഞയനബകുതബ  നബയമത്തബചലെ

194 N വകുപ്പെബചന്റെ പരബധബയബൽ നബനഞ്ചാം സഞ്ചാംസഞനചത്ത സഹകേരണകമഖലെചയ

ഒഴബവഞക്കുനതബനക്ക്  നബകവദനഞ്ചാം  നൽകേബയബട്ടുചണ്ടെനഞ്ചാം   സഹകേരണ

സഞപനങ്ങളബൽനബനഞ്ചാം  നബകുതബ  ഈടഞകഞനുള്ള   നസ്പീകത്തബചനതബചര

തുടര്നടപടബകേള്  സസസ്പീകേരബക്കുനതബനക്ക്  അഡെസകകറ്റക്ക്  ജേനറലെബകനഞടക്ക്

നബയകമഞപകദശഞ്ചാം  കതടബയബട്ടുചണ്ടെനഞ്ചാം  സഹകേരണസഞ്ചാംഘങ്ങളുചട  ആദഞയ

നബകുതബയുമഞയബ  ബന്ധചപ്പെട്ട  സുപസ്പീഞ്ചാംകകേഞടതബ  വബധബ  സസഞഗതഞര്ഹമഞചണനഞ്ചാം

മനബ  വദക്തമഞകബ.  നൂറുദബന  കേര്മ്മേ  പരബപഞടബയുചട  ഭഞഗമഞയബ  സഹകേരണ

കമഖലെയബല് 29578 കപര്കക്ക് ചതഞഴബലുഞ്ചാം    'വബദദഞതരഞ്ചാംഗബണബ' പദതബ പകേഞരഞ്ചാം

86270  കപര്കക്ക്  83,40,62,813  രൂപയുചട  വഞയ്പയുഞ്ചാം നല്കേബയബട്ടുചണ്ടെനഞ്ചാം  29

യുവജേന  സഹകേരണസഞ്ചാംഘങ്ങളുഞ്ചാം  കകേഞവബഡെക്ക്  സഞമഗ്രബകേള്  നബര്മ്മേബക്കുന

12  വനബതഞ  സഹകേരണ  സഞ്ചാംഘങ്ങളുഞ്ചാം  രജേബസ്റ്റര്  ചചയക്ക്

പവര്ത്തനമഞരഞ്ചാംഭബചബട്ടുചണ്ടെനഞ്ചാം   ഒറ്റത്തവണ  തസ്പീര്പ്പെഞകല്  പദതബയുചട

കേഞലെഞവധബ  ഒകകഞബര്  30  വചര  ദസ്പീര്ഘബപ്പെബചബട്ടുചണ്ടെനഞ്ചാം  5  ലെക്ഷഞ്ചാം  രൂപ

വചരയുള്ള വഞയ്പകേള്കക്ക് പലെബശ കുറചഞ്ചാം തബരബചടവബനക്ക് സഞവകേഞശഞ്ചാം നല്കേബയുഞ്ചാം
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വഞയ്പഞനയഞ്ചാം  പഖദഞപബചബട്ടുചണ്ടെനഞ്ചാം  പട്ടബകേജേഞതബ  സഹകേരണസഞ്ചാംഘങ്ങചള

പുനരുദരബക്കുനതബനക്ക് നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കുനതഞചണനഞ്ചാം   ഉപകചഞദദങ്ങള്കക്ക്

മറുപടബയഞയബ മനബ അറബയബച.

4(*32 & *55) വദവസഞയ സസൗഹൃദഞന്തരസ്പീക്ഷഞ്ചാം ചമചചപ്പെടുത്തഞന് നടപടബ

നബയമഞ്ചാം,  വദവസഞയഞ്ചാം,  കേയര് വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ.  പബ.  രഞജേസ്പീവക്ക്)  നല്കേബയ

മറുപടബയബല്, വദവസഞയ സസൗഹൃദ അന്തരസ്പീക്ഷഞ്ചാം പകതദകേ നയമഞയബ സഞ്ചാംസഞന

സര്കഞര് ഏചറ്റടുത്തതബചന്റെ ഭഞഗമഞയബ വദവസഞയരഞ്ചാംഗത്തക്ക് കൂടുതല് നബകക്ഷപഞ്ചാം

ആകേര്ഷബക്കുവഞനുഞ്ചാം  സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭങ്ങള്  തുടങ്ങുന  പകബയ  സുഗമമഞക്കുനതബനുഞ്ചാം

ഉതകുന  വബവബധ  നബയമനബര്മ്മേഞണങ്ങള്  കേഴബഞ്ഞ  സര്കഞരബചന്റെ  കേഞലെത്തക്ക്

നടത്തബയബട്ടുചണ്ടെനക്ക്  സഭചയ  അറബയബച.  2019-ചലെ  കകേരള  സൂക്ഷ്മ  ചചറുകേബട

ഇടത്തരഞ്ചാം  വദവസഞയ  സഞപനങ്ങള്  സുഗമമഞകല്   നബയമപകേഞരഞ്ചാം

മലെബനസ്പീകേരണ  നബയനണ  കബഞര്ഡെബചന്റെ  ചുവന  കേഞറ്റഗറബയബല്ചപ്പെടഞത്ത

സഞപനങ്ങള്കക്ക്  മൂനവര്ഷഞ്ചാംവചര  സഞ്ചാംസഞന  നബയമങ്ങള്കക്ക്  കേസ്പീഴബലുള്ള

ലലെസന്സുകേള് എടുകകണ്ടെതബചലനക്ക്  തസ്പീരുമഞനചമടുത്തബട്ടുണ്ടെക്ക്. സഞ്ചാംസഞനത്തക്ക്

വദവസഞയ നബകക്ഷപങ്ങള്  ആകേര്ഷബക്കുനതബനഞയബ DIC, KSIDC, KINFRA



4

എനബവ  മുകഖന   വബവബധ  സഞമ്പത്തബകേ  സഹഞയ  പദതബകേള്

ആവബഷ്കരബക്കുകേയുഞ്ചാം  ഉയർന  സഞമ്പത്തബകേ  സഞധദതകേളുള്ള  കമഖലെകേളബകലെകക്ക്

നബകക്ഷപങ്ങൾ  കപഞതഞഹബപ്പെബക്കുനതബനക്ക്  ‘കകേരളഞ  ഇൻചവസ്റ്റക്ക്ചമന്റെക്ക്

ചപഞകമഞഷൻ  &  ചഫസബലെബകറ്റഷൻ  ചസൽ’  (KIPF)   രൂപസ്പീകേരബക്കുകേയുഞ്ചാം

ചചയബട്ടുണ്ടെക്ക്.   ജേബലഞ  വദവസഞയ  കകേന്ദ്രങ്ങള്  വഴബ  നടപ്പെബലെഞക്കുന  സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭകേ

സഹഞയ  പദതബയബല്  (ESS)  പരബസബതബ  മലെബനസ്പീകേരണഞ്ചാം  കുറയ്ക്കുനതബനക്ക്

സഹഞയബക്കുന സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭങ്ങള്കക്ക് 10% അധബകേ സബ്സബഡെബ നല്കേബവരുനണ്ടെക്ക്.

വദവസഞയ  സഞപനങ്ങളബചലെ  പരബകശഞധനകേള്  സുതഞരദമഞക്കുനതബനുഞ്ചാം

ഏകകേഞപബപ്പെബക്കുനതബനുഞ്ചാം  ചകേ-സബസക്ക്  (Kerala-CentraIised  Inspection

System)   സഞ്ചാംവബധഞനഞ്ചാം  ഏര്ചപ്പെടുത്തുകേയുഞ്ചാം    കേഞലെഹരണചപ്പെട്ട നബയമങ്ങളുഞ്ചാം

ചട്ടങ്ങളുഞ്ചാം പരബകശഞധബചക്ക് കേഞലെഞനുസൃതമഞയ മഞറ്റഞ്ചാം വരുത്തുനതബനക്ക് നബര്കദ്ദേശങ്ങള്

സമര്പ്പെബക്കുനതബനക്ക്  മൂനഞ്ചാംഗ  സമബതബചയ  നബകയഞഗബക്കുകേയുഞ്ചാം  ചചയബട്ടുണ്ടെക്ക്.

വദവസഞയ സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭകേരുചട പശ്നങ്ങളുഞ്ചാം പരഞതബകേളുഞ്ചാം പരബഹരബക്കുനതബനക്ക് 'മസ്പീറ്റക്ക് ദബ

മബനബസ്റ്റർ'  പരബപഞടബ  സഞ്ചാംഘടബപ്പെബചവരുന.  സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭകേര്കക്ക്  വബവബധ

കസവനങ്ങളുഞ്ചാം  അനുമതബകേളുഞ്ചാം  നല്കുനതബല്  ഉകദദഞഗസരുചട  ഭഞഗത്തു

നബനണ്ടെഞകുന   വസ്പീഴ്ചകേള്   പരബഹരബക്കുനതബനക്ക്   സബവബല്  കകേഞടതബയുചട
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അധബകേഞരമുള്ള  ജേബലഞ/സഞ്ചാംസഞന  പരഞതബ  പരബഹഞര  കേമ്മേബറ്റബ

രൂപസ്പീകേരബക്കുനതബനക്ക്  2021-  ചലെ കകേരള  വദവസഞയ ഏകേജേഞലെകേ കബയറന്സക്ക്

കബഞര്ഡുകേളുഞ്ചാം വദവസഞയ നഗരപകദശ വബകേസനവഞ്ചാം (കഭദഗതബ) ഓര്ഡെബനന്സക്ക്

പുറചപ്പെടുവബചബട്ടുണ്ടെക്ക്.  ഇന്തദയബചലെ  ഇന്ചവസ്റ്റക്ക്ചമന്റെക്ക്  ചചകമറ്റബചന്റെ  കേഞരദത്തബല്

സഞ്ചാംസഞനത്തബനക്ക് രണ്ടെഞഞ്ചാം സഞനഞ്ചാം കനടഞന് കേഴബഞ്ഞബട്ടുചണ്ടെനഞ്ചാം ഇസൗ സര്കഞര്

അധബകേഞരത്തബല്  വനതബനുകശഷഞ്ചാം  3220  കകേഞടബ  രൂപയുചട  നബകക്ഷപ

പദതബകേള്കക്ക് തുടകഞ്ചാം കുറബചബട്ടുചണ്ടെനഞ്ചാം 4299 പുതബയ M.S.M.E. യൂണബറ്റുകേള്

ആരഞ്ചാംഭബചബട്ടുചണ്ടെനഞ്ചാം  അകഗ്രഞ  സ്റ്റഞര്ട്ടപ്പുകേള്ക്കുഞ്ചാം  മഞനുഫഞക്ചറബഞ്ചാംഗക്ക്

സ്റ്റഞര്ട്ടപ്പുകേള്ക്കുഞ്ചാംകവണ്ടെബ  പകതദകേ  പദതബ  ആവബഷ്കരബക്കുനതഞചണനഞ്ചാം

കേഞര്ഷബകകേഞല്പ്പെനങ്ങളബല്നബനഞ്ചാം  മൂലെദവര്ദബത  ഉല്പ്പെനങ്ങള്

നബര്മ്മേബക്കുനതബനക്ക്   വബശദമഞയ  പദതബ  തയഞറഞകഞന്   മനബതലെ

ഉപസമബതബചയ നബകയഞഗബചബട്ടുചണ്ടെനഞ്ചാം മനബ വദക്തമഞകബ.  വബകദശത്തുനബനഞ്ചാം

മടങ്ങബചയത്തബയ  പവഞസബകേള്കക്ക്   2  ലെക്ഷഞ്ചാം  രൂപ  വചരയുള്ള  നഞകനഞ

പദതബകേളഞരഞ്ചാംഭബക്കുനതബനക്ക്  സഹഞയഞ്ചാം  പഖദഞപബചബട്ടുചണ്ടെനഞ്ചാം വദവസഞയ

ഇടനഞഴബയുമഞയബ  ബന്ധചപ്പെട്ട  ഭൂമബകയചറ്റടുകല്  നടപടബകേള്

തസരബതചപ്പെടുത്തബയബട്ടുചണ്ടെനഞ്ചാം വദവസഞയ  സസൗഹൃദ  അന്തരസ്പീക്ഷഞ്ചാം
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സഞ്ചാംജേഞതമഞയത്തബചന്റെ  അടബസഞനത്തബല്  ടഞറ്റഞ  കേണ്സള്ട്ടന്സബ  സര്വസ്പീസക്ക്

ലെബമബറ്റഡെക്ക്,  ടഞറ്റഞ  എലെകബ  തുടങ്ങബ  നബരവധബ  വദവസഞയ  സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭകേരുമഞയബ

എഞ്ചാം.ഒ.യു.  ഒപ്പുവചബട്ടുചണ്ടെനഞ്ചാം  മനബ  അറബയബച.  നൂറുദബന  കേര്മ്മേ  പദതബയുചട

ഭഞഗമഞയബ  ചകേഞലഞ്ചാം,  മലെപ്പുറഞ്ചാം  ജേബലകേളബല്  രണ്ടെക്ക്  മബനബ  ഇന്ഡെസ്ട്രേബയല്

എകസ്റ്ററ്റുകേള് പവര്ത്തനമഞരഞ്ചാംഭബചബട്ടുചണ്ടെനഞ്ചാം മതദ സഞ്ചാംസ്കരണ കമഖലെയബചലെ

മൂലെദവര്ദനവക്ക്  കപഞതഞഹബപ്പെബക്കുനതബനക്ക്  കചര്ത്തലെയബല്       സസ്പീ  ഫുഡെക്ക്

കപഞസസബഞ്ചാംഗക്ക്   പഞര്കക്ക്  ആരഞ്ചാംഭബക്കുനതഞചണനഞ്ചാം  ചപഞതുകമഖലെഞ

സഞപനങ്ങളബചലെ സബരനബയമനങ്ങള് ചപഞതുകമഖലെഞ റബക്രൂട്ടക്ക്ചമന്റെക്ക് കബഞര്ഡെബനക്ക്

വബടഞന്  തസ്പീരുമഞനബചബട്ടുചണ്ടെനഞ്ചാം  ഉപകചഞദദങ്ങള്കക്ക്  മറുപടബയഞയബ  മനബ

വദക്തമഞകബ.  ബഞഞ്ചാംബൂ  കകേഞര്പ്പെകറഷനക്ക്  ഇസൗറ്റ  ലെഭദമഞക്കുനതബനക്ക്  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കുചമനക്ക്  ഉപകചഞദദത്തബലെബടചപട്ടുചകേഞണണ്ടെക്ക്  വനഞ്ചാം-വനദജേസ്പീവബ

വകുപ്പുമനബയുഞ്ചാം   അറബയബച.

5 (*33 &*45) ചചവദദ്യുതബ ചറഗുകലെറ്ററബ കേമ്മേസ്പീഷചന്റെ കേരടക്ക് തഞരബഫക്ക് നയഞ്ചാം

ചചവദദ്യുതബ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ.  ചകേ.  കൃഷ്ണന്കുട്ടബ)  നല്കേബയ മറുപടബയബല്,

കകേരള  സഞ്ചാംസഞന  ചചവദദ്യുതബ  റഗുകലെറ്ററബ  കേമ്മേസ്പീഷന്  2022-23  മുതല്  5

വര്ഷകത്തയക്ക്  ചചവദദ്യുതബ  നബരകക്ക്  നബര്ണ്ണയബക്കുനതബനക്ക്  മഞനദണ്ഡങ്ങള്
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നബശ്ചയബക്കുനതബനുള്ള  കേരടക്ക്  ചറഗുകലെഷന്  മഞത്രമഞണക്ക്

പസബദസ്പീകേരബചബട്ടുള്ളചതനഞ്ചാം  സഞ്ചാംസഞന  സര്കഞരബചന്റെ  നയങ്ങളുഞ്ചാം

ചപഞതുജേനതഞല്പരദവഞ്ചാം  മുന്നബര്ത്തബ  മഞത്രകമ   അന്തബമ  തസ്പീരുമഞനഞ്ചാം

ചചകേചകഞള്ളുകേയുള്ളൂചവനഞ്ചാം  സഭചയ  അറബയബച.  കേരടക്ക്  ചട്ടങ്ങളബകന്മേല്

ചകേ.എസക്ക്.ഇ.ബബ.എല്.  കരഖഞമൂലെഞ്ചാം  നബലെപഞടക്ക്  അറബയബക്കുകേയുഞ്ചാം  കഭദഗതബകേള്

നബര്കദ്ദേശബക്കുകേയുഞ്ചാം  ചചയബട്ടുണ്ടെക്ക്.   സഞ്ചാംസഞനത്തക്ക്  കൂടുതല്  വദവസഞയ

നബകക്ഷപകേചര  ആകേര്ഷബക്കുനതബനക്ക്  സര്കഞര്  അടബസഞന  സസൗകേരദങ്ങള്

ഏര്ചപ്പെടുത്തബയബട്ടുള്ള  വദവസഞയ  പഞര്ക്കുകേളബല്  വരുന  സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭങ്ങള്കക്ക്

കുറഞ്ഞ  ചചലെവബല്  ചചവദദ്യുതബ  ലെഭദമഞകഞന്  ഉതകുന  സമസ്പീപനമഞണക്ക്  കേരടക്ക്

ചറഗുകലെഷനബല്  ഉള്ചപ്പെടുത്തബയബരബക്കുനതക്ക്.   നബലെവബലുള്ള  വദവസഞയ

പഞര്ക്കുകേളബല്  വദവസഞയ  വബകേസനത്തബനുഞ്ചാം  ചതഞഴബലെവസരങ്ങളുഞ്ചാം

സഞ്ചാംസഞനത്തബചന്റെ നബകുതബ  വരുമഞനവഞ്ചാം  വര്ദബപ്പെബക്കുനതബനുഞ്ചാം  ലെക്ഷദമബട്ടഞണക്ക്

വദതദസ്തമഞയ നബരക്കുകേള്  ഉള്ചപ്പെടുത്തബയബരബക്കുനചതനഞ്ചാം മനബ വദക്തമഞകബ.


