
II ഇ.ബബ. XV- കകേരള നബയമസഭ/VIII-12

പതബനഞഞഞ്ചാം കകേരള നബയമസഭ

എടഞഞ്ചാം സകമ്മേളനഞ്ചാം

കചഞകദദഞത്തരങ്ങള് - സഞ്ചാംഗ്രഹഞ്ചാം

2023   മഞര്ചച്ച്   6,   തബങ്കള്

നബയമസഭ  രഞവബലലെ  9.00  മണബകച്ച്  ബഹുമഞനലപ്പെട  സസ്പീകര്

ശസ്പീ.  എ.  എന.   ഷഞ്ചാംസസ്പീറബലന്റെ   അദദക്ഷതയബല്  നബയമസഭഞ  ഹഞളബല്

കയഞഗഞ്ചാം കചര്ന.

വഞങ്മൂലെഞ്ചാം നല്കേബയ ഉത്തരങ്ങള്

57 (*331) സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭകേ വര്ഷഞ്ചാം പദതബ

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

മറുപടബയബല്,  2022-23  സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭകേ  വർഷമഞയബ  പ്രഖദഞപബചച്ച്  ഒരു  ലെക്ഷഞ്ചാം

സൂക-ലചറുകേബട-ഇടത്തരഞ്ചാം  സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭങ്ങൾ  ആരഞ്ചാംഭബക്കുന്ന  'സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭകേ  വര്ഷഞ്ചാം'

പദതബ വബവബധ വകുപ്പുകേളുലട സഹകേരണകത്തഞലട നടപ്പെഞകബവരുനലണ്ടെനഞ്ചാം

പുതബയ സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭങ്ങളുലട  രൂപസ്പീകേരണത്തബനഞ്ചാം  നബലെവബലുള്ളവയുലട  വളർചയഞ്ചാം

അനകയഞജദമഞയ  വദവസഞയ  അന്തരസ്പീക്ഷഞ്ചാം  സൃഷബക്കുകേലയന്നതഞണച്ച്

പദതബയുലട ലെക്ഷദലമനഞ്ചാം ബഹുമഞനലപ്പെട പ്രധഞനമനബ അദദക്ഷത വഹബച

ചസ്പീഫച്ച്  ലസക്രടറബമഞരുലട  കദശസ്പീയ  കകേഞണ്ഫറനസബല്  പദതബലയ  'ലബസച്ച്
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പ്രഞകസ്പീസഞയബ' ലതരലഞ്ഞെടുത്തബട്ടുലണ്ടെനഞ്ചാം സഭലയ അറബയബച. സഞ്ചാംസഞനത്തച്ച്

2023 മഞര്ചച്ച് 1 വലര 134558 സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭങ്ങള് ആരഞ്ചാംഭബക്കുകേയുഞ്ചാം 8039.27 കകേഞടബ

രൂപയുലട  നബകക്ഷപവഞ്ചാം  288769  ലതഞഴബലെവസരങ്ങളുഞ്ചാം  സൃഷബകലപ്പെടുകേയുഞ്ചാം

ലചയബട്ടുണ്ടെച്ച്. ഇഇൗസച്ച് ഓഫച്ച് ഡൂയബഞ്ചാംഗച്ച് ബബസബനസച്ച് റഞങ്കച്ച് 15 കലെയച്ച് ഉയര്ത്തഞനഞ്ചാം

17.3  ശതമഞനഞ്ചാം  വദവസഞയ  വളര്ച  ലലകേവരബകഞനഞ്ചാം  കേഴബഞ്ഞെബട്ടുണ്ടെച്ച്.

ലമന്റെർഷബപച്ച്  കസവനങ്ങള്  ലെഭദമഞകബയബട്ടുലണ്ടെനഞ്ചാം  സഹകേരണ,  സബവബല്

സലലപ്ലെെസച്ച്  വകുപ്പുകേളുലട  സഹഞയകത്തഞലട  ഉല്പ്പെന്നങ്ങളുലട  വബപണനഞ്ചാം

ലമചലപ്പെടുത്തുലമനഞ്ചാം ഈസച്ച് ഓഫച്ച് ഡൂയബഞ്ചാംഗച്ച് ബബസബനസച്ച് നയങ്ങൾ, വബവബധ

പരബശസ്പീലെന  പരബപഞടബകേൾ,  വബപണനഞ്ചാം  ഉറപ്പെഞക്കുന്നതബനള്ള  പദതബകേൾ,

സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭങ്ങളുലട  സുസബരതയഞ്ചാം  വളര്ചയമഞയബ  എഞ്ചാം.എസച്ച്.എഞ്ചാം.ഇ.

കബനബക്കുകേള് തുടങ്ങബയവ ആവബഷ്കരബചബട്ടുലണ്ടെനഞ്ചാം  മനബ വദക്തമഞകബ. 2021-

ലലെ  കകേരള  സൂക  ലചറുകേബട  ഇടത്തരഞ്ചാം  വദവസഞയ  സഞപനങ്ങള്

സുഗമമഞകല്  (കഭദഗതബ)  ആകബലന്റെ  അടബസഞനത്തബല്  ഇനലവസച്ച്ലമന്റെച്ച്

ലഫസബലെബകറ്റേഷന  ബബ്യൂകറഞ  രൂപസ്പീകേരബചബട്ടുണ്ടെച്ച്.  'കമകച്ച്  ഇന  കകേരള'

പദതബകഞയബ  1000  കകേഞടബ  രൂപ  അധബകേമഞയബ  പ്രഖദഞപബചബട്ടുണ്ടെച്ച്.

ലതരലഞ്ഞെടുത്ത  1000  സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭങ്ങൾകച്ച്  നഞലുവര്ഷഞ്ചാംലകേഞണ്ടെച്ച്  ഒരു  ലെക്ഷഞ്ചാം

കകേഞടബ  രൂപ  വബറ്റുവരവച്ച്  ഉറപ്പെഞക്കുന്ന  ലസ്കെയബൽ  അപ്പെച്ച്  പദതബ
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നടപ്പെബലെഞക്കുന്നതഞണച്ച്.  സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭങ്ങളുലട  ഡഞറ്റേ  ജബലഞ  വദവസഞയ കകേന്ദ്രങ്ങള്

യഥഞസമയഞ്ചാം  പരബകശഞധനയച്ച്  വബകധയമഞക്കുനലണ്ടെനഞ്ചാം  പരഞതബ

പരബഹഞരത്തബനഞയബ  സഞറ്റേബ്യൂടറബ  ഗ്രസ്പീവൻസച്ച്  അഡ്രസച്ച്  ലമകഞനബസഞ്ചാം

യഞഥഞര്തദമഞകബയബട്ടുലണ്ടെനഞ്ചാം  ലലലെസനസബനച്ച്  അകപക്ഷബക്കുന്ന,

പ്രവര്ത്തബചവരുന്ന  സഞപനങ്ങളുലട  വബശദഞഞ്ചാംശങ്ങള്  പ്രകതദകേമഞയബ

കശഖരബക്കുലമനഞ്ചാം  10  എചച്ച്.പബ.  വലര  ലലവദദ്യുതബ  ആവശദമുള്ള  ലചറുകേബട

സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭങ്ങള് വസ്പീടുകേളബല് ലലലെസനസബലഞലത ആരഞ്ചാംഭബക്കുന്നതബനച്ച്  അനമതബ

നല്കേഞന സഞധബക്കുകമഞലയന്ന കേഞരദഞ്ചാം  പരബകശഞധബക്കുന്നതഞലണനഞ്ചാം  കേയർ

കമഖലെയബലലെ  വബവബധ  പ്രശ്നങ്ങലളക്കുറബചച്ച്  പഠബചച്ച്  പരബഹഞരഞ്ചാം

നബർകദ്ദേശബക്കുന്നതബനഞയബ  നബകയഞഗബച  വബദഗ്ദ്ധ  സമബതബയുലട  റബകപ്പെഞര്ടച്ച്

ലെഭദമഞകുന്ന  മുറയച്ച്  തുടര്നടപടബകേള്  സസസ്പീകേരബക്കുലമനഞ്ചാം  വബറ്റേഴബകഞത്ത

കേയറുല്പന്നങ്ങളുലട  വബപണനഞ്ചാം  കപ്രഞതഞഹബപ്പെബക്കുന്നതബനഞവശദമഞയ

ശബപഞര്ശകേള്  സമര്പ്പെബകഞന  നബകയഞഗബച  സമബതബയുലട  റബകപ്പെഞര്ടച്ച്

പരബകശഞധബചവരുന്നതഞയുഞ്ചാം  ഉപകചഞദദങ്ങള്കച്ച്  മറുപടബയഞയബ  മനബ

അറബയബച.
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58 (*332) കേശുവണ്ടെബ വദവസഞയഞ്ചാം കനരബടുന്ന പ്രശ്നങ്ങള് 
                            പരബഹരബകഞന നടപടബ

നബയമഞ്ചാം,  വദവസഞയഞ്ചാം,  കേയര്  വകുപ്പുമനബ  നല്കേബയ  മറുപടബയബല്,

സസകേഞരദ കേശുവണ്ടെബ വദവസഞയലത്ത പുനരുജസ്പീവബപ്പെബകഞൻ തയഞറഞകബയ

പഞകകജബലന്റെ  ഭഞഗമഞയബ  വബവബധ  ബഞങ്കുകേളബല്നബനഞ്ചാം  വഞയ്പലയടുത്ത

വദവസഞയബകേള്കഞയബ ഒറ്റേത്തവണ തസ്പീര്പ്പെഞകല് പദതബ 31-12-2022 വലര

പ്രഖദഞപബചബരുന്നതഞയുഞ്ചാം കേശുവണ്ടെബ കമഖലെയുലട പുനരുദഞരണത്തബനഞയബ 37

കകേഞടബ രൂപ അനവദബചതഞയുഞ്ചാം 2023-24 സഞമ്പത്തബകേ വര്ഷലത്ത ബജറ്റേബല്

58 കകേഞടബ രൂപയുലട പദതബകേള് പ്രഖദഞപബചബട്ടുലണ്ടെനഞ്ചാം സഭലയ അറബയബച.

കേശുവണ്ടെബ  വദവസഞയ  കമഖലെ  കനരബടുന്ന  പ്രശ്നങ്ങള്  പഠബകഞനഞയബ

നബകയഞഗബച  വബദഗ്ദ്ധ  സമബതബ  സമര്പ്പെബച  ഇടകഞലെ  റബകപ്പെഞര്ടബലന്റെ

അടബസഞനത്തബല്  ലതഞഴബലെഞളബകേളുലട  ഇ.എസച്ച്.ലഎ.-ഇ.പബ.എഫച്ച്.

ആനകൂലെദങ്ങള്കച്ച്  20  കകേഞടബ  രൂപയുഞ്ചാം  സസ്പീസഇൗഹൃദ  ലതഞഴബലെബടങ്ങള്

സൃഷബക്കുന്നതബനഞ്ചാം ലഷലബഞ്ചാംഗച്ച് യൂണബറ്റുകേളുലട നവസ്പീകേരണത്തബനമഞയബ 5 കകേഞടബ

രൂപ  വസ്പീതവഞ്ചാം  വബനബകയഞഗബകഞന  അനമതബ  നല്കേബയബട്ടുണ്ടെച്ച്.

നടപ്പുസഞമ്പത്തബകേ  വര്ഷഞ്ചാം  നഞളബതുവലര  ആഫബകന

രഞജദങ്ങളബല്നബനള്ലപ്പെലട 9952 ലമടബകേച്ച് ടണ് കതഞടണ്ടെബ ഇറക്കുമതബ ലചയച്ച്

കേശുവണ്ടെബ വബകേസന കകേഞര്പ്പെകറഷന, കേഞലപകച്ച് എന്നബവ മുകഖന വബതരണഞ്ചാം
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ലചയബട്ടുലണ്ടെനഞ്ചാം  2023-24  സഞമ്പത്തബകേ വര്ഷഞ്ചാം ഐവറബകകേഞസബൽ നബന്നച്ച്

5000  ലമടബകേച്ച് ടണഞ്ചാം ഘഞനയബൽ നബന്നച്ച്  3000  ലമടബകേച്ച് ടണഞ്ചാം സഞ്ചാംഭരബകഞന

പദതബ  തയഞറഞകബയബട്ടുലണ്ടെനഞ്ചാം  വബകദശരഞജദങ്ങളുലട  ഒഇൗകദദഞഗബകേ

കബഞര്ഡുകേളുമഞയബ ചര്ച ലചയച്ച് കതഞടണ്ടെബ ഇറക്കുമതബ ലചയ്യുന്നതബനച്ച് നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കുലമനഞ്ചാം പ്ലെെഞകന്റെഷന കകേഞര്പ്പെകറഷന,  ഫഞമബഞ്ചാംഗച്ച്  കകേഞര്പ്പെകറഷന,

ആറളഞ്ചാം  ഫഞഞ്ചാം  എന്നബവബടങ്ങളബല്നബനഞ്ചാം  കതഞടണ്ടെബ  ലെഭദമഞക്കുന്നതബനള്ള

നടപടബ  പുകരഞഗമബക്കുന്നതഞയുഞ്ചാം  കേബകലെഞയച്ച്  114  രൂപ  നൽകേബ  സഹകേരണ

സഞ്ചാംഘങ്ങൾ മുകഖന നഞടൻ കതഞടണ്ടെബ സഞ്ചാംഭരബകഞൻ തസ്പീരുമഞനബചബട്ടുലണ്ടെനഞ്ചാം

മനബ വദക്തമഞകബ. കേശുവണ്ടെബ ഇറക്കുമതബകച്ച് പ്രതബവര്ഷഞ്ചാം 100 കകേഞടബ രൂപ

കകേരള  ബഞങ്കബല്നബനഞ്ചാം  വഞയ്പലയടുക്കുന്നതബനച്ച്  കകേരള  കേഞഷബ്യൂ  കബഞര്ഡബനച്ച്

സര്കഞര് ഗദഞരന്റെബ നല്കേബയതബകനഞലടഞപ്പെഞ്ചാം നടപ്പുസഞമ്പത്തബകേ വര്ഷഞ്ചാം 60.85

കകേഞടബ രൂപ അനവദബക്കുകേയുഞ്ചാം 2023-24 സഞമ്പത്തബകേ വര്ഷഞ്ചാം 43.55 കകേഞടബ

രൂപയുലട വഞയ്പഞ ധനസഹഞയഞ്ചാം പ്രഖദഞപബക്കുകേയുഞ്ചാം ലചയബട്ടുണ്ടെച്ച്.  കേശുവണ്ടെബ

കകേഞർപ്പെകറഷനബലലെയുഞ്ചാം  കേഞലപകബലലെയുഞ്ചാം  ലതഞഴബലെഞളബകേൾകച്ച്  വബരമബക്കുന്ന

സമയത്തച്ച്  തലന്ന  ഗ്രഞറ്റുവബറ്റേബ  ലെഭദമഞക്കുന്നതബനച്ച്  നടപടബ

സസസ്പീകേരബചവരുന്നതഞയുഞ്ചാം ഉപകചഞദദത്തബനച്ച് മറുപടബയഞയബ മനബ അറബയബച.
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59 (*333)  വദവസഞയ വബകേസനത്തബൽ സൂക  ,   ലചറുകേബട  ,   ഇടത്തരഞ്ചാം 
സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭങ്ങളുലട പ്രഞധഞനദഞ്ചാം

നബയമഞ്ചാം,  വദവസഞയഞ്ചാം,  കേയര്  വകുപ്പുമനബ  നല്കേബയ  മറുപടബയബല്,

കകേരളത്തബലന്റെ  വബകേസനത്തബലുഞ്ചാം  ലതഞഴബലെവസരങ്ങൾ  സൃഷബക്കുന്നതബലുഞ്ചാം

സൂക-ലചറുകേബട-ഇടത്തരഞ്ചാം സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭങ്ങള് പ്രധഞന പങ്കച്ച്  വഹബക്കുനലണ്ടെനഞ്ചാം

ഈ കമഖലെയുലട വബകേസനത്തബനഞയബ ഈസച്ച് ഓഫച്ച്  ഡൂയബഞ്ചാംഗച്ച്  ബബസബനസച്ച്

നയങ്ങൾ,  വബവബധ  പരബശസ്പീലെന  പരബപഞടബകേൾ,  വബപണനഞ്ചാം

ഉറപ്പെഞക്കുന്നതബനള്ള  പദതബകേൾ,  സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭകേ  സഹഞയ  പദതബ,  മഞര്ജബന

മണബഗ്രഞന്റെച്ച്, പലെബശ സബ്സബഡബ, സമ്മേര്ദ്ദേമുള്ള (stressed)  വദവസഞയങ്ങൾ/

പ്രവര്ത്തനരഹബതമഞയ  എഞ്ചാം.എസച്ച്.എഞ്ചാം.ഇ.  യൂണബറ്റുകേള്ക്കുള്ള  സഹഞയ

പദതബകേൾ,  ഒരു കുടുഞ്ചാംബഞ്ചാം ഒരു സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭഞ്ചാം,  മഞനഫഞകേച്ച് ചറബഞ്ചാംഗച്ച്  കമഖലെയബലലെ

സഞര്ടപ്പുകേള്ക്കുള്ള   സഹഞയഞ്ചാം  തുടങ്ങബ  വബവബധ  പദതബകേള്

ആവബഷ്കരബചബട്ടുലണ്ടെനഞ്ചാം  സഭലയ  അറബയബച.  സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭങ്ങള്

കപ്രഞതഞഹബപ്പെബക്കുന്നതബനഞയബ  എലഞ  തകദ്ദേശസസയഞ്ചാംഭരണ  സഞപനത്തബലുഞ്ചാം

ലഹല്പച്ച് ലഡസ്കെച്ച്  വഴബയുള്ള  ഇകന്റെണബലന്റെ  കസവനഞ്ചാം  ലെഭദമഞകബയബട്ടുലണ്ടെനഞ്ചാം

വനബതഞ  സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭകേർക്കുഞ്ചാം  പടബകേജഞതബ,  പടബകേവർഗ്ഗ   വബഭഞഗങ്ങൾക്കുഞ്ചാം

പദതബകേളബല് മുൻഗണനയുഞ്ചാം നഞകനഞ ഗഞര്ഹബകേ സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭങ്ങള്ക്കുള്ള പലെബശ
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സബ്സബഡബ പദതബയബല്  8%  വലര  സബ്സബഡബ റസ്പീഇഞ്ചാംകബഴച്ച്ലമന്റുവഴബയുഞ്ചാം

നല്കുനലണ്ടെനഞ്ചാം 'ഒരു കുടുഞ്ചാംബഞ്ചാം ഒരു സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭഞ്ചാം' പദതബയബല് 10 ലെക്ഷഞ്ചാം രൂപ

വലരയുള്ള  ബഞങ്കച്ച്  വഞയ്പയുലട  4%  അധബകേരബചള്ള  പലെബശയബല്  6%  വലര

ഇളവച്ച്  ധനസഹഞയമഞയബ  നല്കുനലണ്ടെനഞ്ചാം  സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭകേർകച്ച്  നൽകുന്ന

അവഞർഡുകേളബല്  സസ്പീ  സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭകേലരയുഞ്ചാം  പടബകേജഞതബ,  പടബകേവർഗ്ഗ

വബഭഞഗകഞലരയുഞ്ചാം  പ്രകതദകേഞ്ചാം  പരബഗണബക്കുനലണ്ടെനഞ്ചാം  വദക്തമഞകബ.

ഉല്പന്നങ്ങള്കച്ച്  വബപണബ  കേലണ്ടെത്തുന്നതബനഞയബ  ഇ-കപഞര്ടല്

രൂപസ്പീകേരബചബട്ടുലണ്ടെനഞ്ചാം  ഓണ്ലലെന  വഴബയുള്ള  വബല്പ്പെന  സഞ്ചാംവബധഞനഞ്ചാം

ഏര്ലപ്പെടുത്തബയബട്ടുലണ്ടെനഞ്ചാം  കമഖലെഞടബസഞനത്തബല്  എകബബബഷനകേള്

സഞ്ചാംഘടബപ്പെബക്കുനലണ്ടെനഞ്ചാം  കേഞര്ഷബകകേഞല്പ്പെന്നങ്ങളബല്  അധബഷബതമഞയബ

പ്രവര്ത്തബക്കുന്ന  സൂഷ-ലചറുകേബട-ഇടത്തരഞ്ചാം  ഭക്ഷദസഞ്ചാംസ്കെരണ   യൂണബറ്റുകേലള

കപ്രഞതഞഹബപ്പെബക്കുന്നതബനഞയബ  കൃഷബ/വദവസഞയ  വകുപ്പുകേള്  സഞ്ചാംയുക്തമഞയബ

ഒരു മബഷന രൂപസ്പീകേരബചബട്ടുലണ്ടെനഞ്ചാം സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭകേരഞകേഞന ആഗ്രഹബക്കുന്നവര്കച്ച്

പഞഞയത്തുതലെത്തബല്  പരബശസ്പീലെനഞ്ചാം നല്കേബയബട്ടുലണ്ടെനഞ്ചാം മതദത്തബല്നബന്നച്ച്

മൂലെദവര്ദബത  ഉല്പന്നങ്ങള്  ഉല്പഞദബപ്പെബകഞനള്ള  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുലമനഞ്ചാം

ഉപകചഞദദങ്ങള്കച്ച് മറുപടബയഞയബ മനബ അറബയബച. 
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60 (*334)  കേബഫ്ബബ മുകഖനയുള്ള വൻകേബട വബകേസന പദതബകേള്

     ധനകേഞരദ വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ.  ലകേ.  എന.  ബഞലെകഗഞപഞല്)  നല്കേബയ

മറുപടബയബല്,  സഞ്ചാംസഞനത്തച്ച്  60,352.04/-  കകേഞടബ  രൂപയുലട  1050

അടബസഞന  സഇൗകേരദ  വബകേസന  പദതബകേൾക്കുഞ്ചാം  ലെഞൻഡച്ച്  അകേസബസബഷൻ

പൂളബൽ  ഉൾലപ്പെടുത്തബ  20000  കകേഞടബ  രൂപയുലട  ഏഴച്ച്  പദതബകേൾക്കുഞ്ചാം

കേബഫ്ബബ അഞ്ചാംഗസ്പീകേഞരഞ്ചാം നല്കേബയബട്ടുലണ്ടെനഞ്ചാം ഇവ പ്രധഞനമഞയുഞ്ചാം വദവസഞയ

ഇടനഞഴബകേളുലടയുഞ്ചാം  വദവസഞയ  പഞർക്കുകേളുലടയുഞ്ചാം  കദശസ്പീയപഞത

വബകേസനത്തബനമുള്ള  സലെഞ്ചാം  ഏലറ്റേടുക്കുന്നതബനള്ള  പദതബകേളഞലണനഞ്ചാം

സഭലയ  അറബയബച.  ബകയഞ  ലലെഫച്ച്  സയൻസച്ച്  പഞർകബനള്ള  തുകേ

നല്കേബയബട്ടുലണ്ടെനഞ്ചാം  ലകേഞചബ  -  ബഞഞ്ചാംഗ്ലൂർ  വദവസഞയ  ഇടനഞഴബ,

കേണ്ണൂർ-പഞലെകഞടച്ച്  വദവസഞയ  പഞർകച്ച്  എന്നബവയുലട  സലെകമലറ്റേടുകൽ

നടപടബകേള്  പുകരഞഗമബചവരുന്നതഞയുഞ്ചാം  ലപകടഞലകേമബകൽ  പഞർകച്ച്,

ഹബന്ദുസഞൻ  നബ്യൂസച്ച്  പ്രബന്റെച്ച്  ലെബമബറ്റേഡച്ച്  എന്നബവയുലട  സലെകമലറ്റേടുകല്

പൂര്ത്തസ്പീകേരബചതഞയുഞ്ചാം  സഞ്ചാംസഞനത്തബലന്റെ  സമസ്ത  കമഖലെകേലളയുഞ്ചാം

സര്ശബക്കുന്ന  വബകേസനമഞണച്ച്  കേബഫ്ബബവഴബ  പുകരഞഗമബക്കുന്നലതനഞ്ചാം  അവ

സമയബനബതമഞയബ പൂർത്തസ്പീകേരബക്കുന്നതബനച്ച് നബർവഹണ ഏജൻസബകേൾകച്ച്

സഞകങ്കതബകേ  സഹഞയങ്ങൾ  നൽകുന്നകതഞലടഞപ്പെഞ്ചാം  ആവശദത്തബനച്ച്
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സര്കവ്വേയര്മഞലര  നബയമബക്കുകേയുഞ്ചാം  കൃതദമഞയ  ഇടകവളകേളബൽ  പദതബയുലട

പുകരഞഗതബ സഞ്ചാംബനബചച്ച് വബലെയബരുത്തുന്നതബനഞയബ അവകലെഞകേന കയഞഗങ്ങൾ

സഞ്ചാംഘടബപ്പെബക്കുനലണ്ടെനഞ്ചാം വദക്തമഞകബ. 50,000 കകേഞടബ രൂപയുലട വബകേസന

പ്രവർത്തനങ്ങളഞണച്ച് കേബഫ്ബബവഴബ നടപ്പെബലെഞകഞൻ വബഭഞവനഞ്ചാം ലചയബട്ടുള്ളതച്ച്.

2023-24  സഞമ്പത്തബകേ  വർഷലത്ത  ബജറ്റേബൽ  2809  കകേഞടബ  രൂപ

വകേയബരുത്തബയബട്ടുലണ്ടെനഞ്ചാം  15,103.96  കകേഞടബ  രൂപ  സർകഞരബൽനബനഞ്ചാം

കേബഫ്ബബകച്ച്  നൽകേബയബട്ടുലണ്ടെനഞ്ചാം  23,095 കകേഞടബ  രൂപ  പദതബ

പ്രവർത്തനങ്ങൾകഞയബ  വബനബകയഞഗബചബട്ടുലണ്ടെനഞ്ചാം  വദക്തമഞകബ.

ലപഞതുവബദദഞഭദഞസ  കമഖലെയബല്  2901  കകേഞടബ  രൂപയുലട  പദതബകേളഞണച്ച്

നടപ്പെബലെഞക്കുന്നലതനഞ്ചാം  1780  കകേഞടബ  രൂപയുലട  പ്രവൃത്തബകേള്

പൂര്ത്തസ്പീകേരബചബട്ടുലണ്ടെനഞ്ചാം  എലഞ  സര്വ്വേകേലെഞശഞലെകേളബലുഞ്ചാം  ആധുനബകേ

സഇൗകേരദങ്ങള് ഏര്ലപ്പെടുത്തഞനഞയബ  600  കകേഞടബ രൂപ നസ്പീകബവചബട്ടുലണ്ടെനഞ്ചാം

കേബഫ്ബബയുലട  പ്രവർത്തങ്ങൾ  സുഗമമഞയബ  നടക്കുനലണ്ടെന്നച്ച്

ഉറപ്പുവരുത്തുനലണ്ടെനഞ്ചാം  അടുത്ത  സഞമ്പത്തബകേവർഷഞ്ചാം  കേബഫ്ബബയുലടയുഞ്ചാം

സർകഞരബലന്റെയുഞ്ചാം  സഞ്ചാംകയഞജബത  മൂലെധന  ലചലെവച്ച്  ജബ.എസച്ച്.ഡബ.പബ.(കഗ്രഞസച്ച്

കസറ്റേച്ച്  ലഡഞമസബകേച്ച്  കപ്രഞഡകച്ച്)-യുമഞയുള്ള  തഞരതമദത്തബൽ  മബകേച

നബലെയബലലെത്തുലമന്നച്ച്  പ്രതസ്പീക്ഷബക്കുനലവനഞ്ചാം  കേടലമടുപ്പെച്ച്  പരബധബ
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ധനമനഞലെയഞ്ചാം  ഏകേപക്ഷസ്പീയമഞയബ  ലവടബക്കുറലചനഞ്ചാം  ഉപകചഞദദങ്ങള്കച്ച്

മറുപടബയഞയബ മനബ അറബയബച.

61 (*335) സഹകേരണ പ്രസഞനലത്ത ശഞക്തസ്പീകേരബക്കുന്നതബനള്ള 

നടപടബകേള് 

     സഹകേരണ-രജബകസ്ട്രേഷന വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ.  വബ.  എന.  വഞസവന)

നല്കേബയ  മറുപടബയബല്,  സഹകേരണ  സഞ്ചാംഘങ്ങളുലട  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്

ലമചലപ്പെടുത്തുന്നതബനഞ്ചാം  സുതഞരദമഞക്കുന്നതബനമഞയബ  നബരവധബ  നടപടബകേള്

സസസ്പീകേരബചവരുനലണ്ടെനഞ്ചാം  സഞ്ചാംഘങ്ങലള  പുനരുജസ്പീവബപ്പെബക്കുന്നതബനഞയബ

സഹകേരണ  നബകക്ഷപ  കപ്രഞതഞഹന  പുനരുദഞരണ  നബധബ  പദതബ

നടപ്പെബലെഞക്കുന്നതഞലണനഞ്ചാം സഞ്ചാംഘങ്ങളുലട വളർചയനകയഞജദമഞയ രസ്പീതബയബല്

സഹകേരണ  നബയമത്തബല്  സമഗ്ര  നബയമകഭദഗതബ  വരുത്തുലമനഞ്ചാം  സഭലയ

അറബയബച.  ടസ്പീഞ്ചാം  ആഡബറ്റേച്ച്  സഞ്ചാംവബധഞനഞ്ചാം  ഏര്ലപ്പെടുത്തുലമനഞ്ചാം  പ്രഞഥമബകേ

കേഞർഷബകേ  വഞയ്പഞ  സഹകേരണ  സഞ്ചാംഘങ്ങളബലുഞ്ചാം  ശഞഖകേളബലുഞ്ചാം  ഏകേസ്പീകൃത

കസഞഫച്ച് ലവയർ  നടപ്പെബലെഞക്കുന്നതബനള്ള  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്

നടനവരുനലണ്ടെനഞ്ചാം  കകേരള  ബഞങ്കബലലെ  എലഞ  കസവനങ്ങളുഞ്ചാം

ഓൺലലെനഞയബ  ഇടപഞടുകേഞര്കച്ച്  ലെഭദമഞക്കുന്ന  പദതബ

ആവബഷ്കരബചവരുനലണ്ടെനഞ്ചാം  എലഞ  വർഷവഞ്ചാം  സഹകേരണ  എകച്ച്കപഞ
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നടത്തുനലണ്ടെനഞ്ചാം വബവബധ പദതബകേളബലെഞയബ സഞ്ചാംഘങ്ങള്കച്ച് സഹഞയ ധനഞ്ചാം

അനവദബക്കുനലണ്ടെനഞ്ചാം  വദക്തമഞകബ.  ഗുണകമൻമയുള്ള  ഉൽപ്പെന്നങ്ങൾ  ഒറ്റേ

ബഞൻഡബനച്ച്  കേസ്പീഴബലെഞകബ  ലപഞതുകടഡച്ച്  മഞർകകഞലട  ഇ-കകേഞകമഴച്ച്

പ്ലെെഞറ്റേച്ച്കഫഞമബകലെയച്ച്  ലകേഞണ്ടുവരുന്നതബനഞ്ചാം  വബദദഞർതബകേൾക്കുഞ്ചാം

യുവജനങ്ങൾക്കുഞ്ചാം  സ്കെബൽ  കലെഞണഞ്ചാം  ലചറുകേബട  വഴബകയഞര  കേചവടകഞർക്കുഞ്ചാം

ലചറുസഞ്ചാംരഞ്ചാംഭകേർക്കുഞ്ചാം  സഇൗകരഞർജഞ്ചാം  ഉപകയഞഗബചച്ച്  ലവദദ്യുതബ  നബലെയങ്ങൾ

ആരഞ്ചാംഭബക്കുന്ന  വദക്തബകേള്ക്കുഞ്ചാം  വഞയ്പയുഞ്ചാം  നൽകുന്ന  പദതബകേളുഞ്ചാം

ആവബഷ്കരബചവരുന.  കേഞര്ഷബകേ വബകേസന മുകന്നറ്റേത്തബനഞയബ “സഞകങ്കതബകേ

വബദദഞധബഷബത  കൃഷബയബൽ  സഹകേരണ  കമഖലെയുലട  നൂതന  പദതബ”

ആരഞ്ചാംഭബചബട്ടുലണ്ടെനഞ്ചാം  കകേന്ദ്രസർകഞർ  സഹകേരണ  കമഖലെയബൽ

സസസ്പീകേരബചവരുന്ന  നടപടബകേൾ  സഹകേരണ  പ്രസഞനലത്ത

ദുർബലെലപ്പെടുത്തുന്നതബനച്ച്  ഉകദ്ദേശബചബട്ടുള്ളതഞലണനഞ്ചാം  രഞജദലത്ത  പ്രഞഥമബകേ

കേഞർഷബകേ  വഞയ്പഞ  സഹകേരണ  സഞ്ചാംഘങ്ങൾകച്ച്  ഏകേസ്പീകൃത  കസഞഫച്ച് ലവയർ

തയഞറഞക്കുന്ന പദതബയബല്  കചരുന്നതബനച്ച്   സഞ്ചാംഘങ്ങളുലട  രഹസദ ഡഞറ്റേ

വദക്തബപരമഞയ  വബവരങ്ങൾ  സഹബതഞ്ചാം  കകേന്ദ്ര  സർവ്വേറബകലെയച്ച്  അപച്ച് കലെഞഡച്ച്

ലചയണലമന്നച്ച്  നബഷ്കർഷബചബട്ടുലണ്ടെനഞ്ചാം  മനബ  അറബയബച.  കേർഷകേർക്കുഞ്ചാം

മതദലത്തഞഴബലെഞളബകേൾക്കുഞ്ചാം  ക്ഷസ്പീര  കേർഷകേർക്കുഞ്ചാം  കൂടുതൽ  കസവനങ്ങൾ
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ലെഭദമഞക്കുന്നതബനകവണ്ടെബ  പ്രഞഥമബകേ  കേഞർഷബകേ  വഞയ്പഞ  സഹകേരണ

സഞ്ചാംഘങ്ങൾ,  ഡയറബ  സഞ്ചാംഘങ്ങൾ,  മതദ  സഞ്ചാംഘങ്ങൾ  എന്നബവയുലട

അടബസഞന  വബവരങ്ങൾ  കകേന്ദ്ര  നബര്കദ്ദേശത്തബലന്റെ  അടബസഞനത്തബല്

ലെഭദമഞകബയബട്ടുണ്ടെച്ച്.  കകേന്ദ്ര  സര്കഞര്  രൂപസ്പീകേരബക്കുന്ന  മൾടബകസറ്റേച്ച്

സഞ്ചാംഘങ്ങളബൽ  സഞ്ചാംസഞനലത്ത  സഞ്ചാംഘങ്ങൾ  അഞ്ചാംഗതസലമടുക്കുന്നതബലൂലട

അത്തരഞ്ചാം  സഞ്ചാംഘങ്ങലള  നബയനണത്തബലെഞക്കുന്നതബനളള  സഞഹചരദഞ്ചാം

സൃഷബകലപ്പെടുലമനഞ്ചാം  അതബലനതബലര  നബയമനടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുന്ന  കേഞരദഞ്ചാം

പരബഗണബക്കുന്നതഞലണനഞ്ചാം മലെപ്പുറഞ്ചാം ജബലഞ ബഞങ്കച്ച് കകേരള ബഞങ്കബല് ലെയബചച്ച്

പ്രവര്ത്തബചവരബകേയഞലണനഞ്ചാം  ഉപകചഞദദത്തബനച്ച്  മറുപടബയഞയബ  മനബ

അറബയബച.


