
II ഇ.ബബ. XV- കകേരള നബയമസഭ/VIII-7

പതബനഞഞഞ്ചാം കകേരള നബയമസഭ

എടഞഞ്ചാം സകമ്മേളനഞ്ചാം

കചഞകദദഞത്തരങ്ങള് - സഞ്ചാംഗ്രഹഞ്ചാം

2023   ഫഫെബ്രുവരബ   27,   തബങ്കള്

 നബയമസഭ  രഞവബഫലെ  9.00  മണബകക്ക്  ബഹുമഞനഫപ്പെട  സസ്പീകര

ശസ്പീ.  എ.  എന.   ഷഞ്ചാംസസ്പീറബഫന്റെ   അദദക്ഷതയബല്  നബയമസഭഞ  ഹഞളബല്

കയഞഗഞ്ചാം കചരന.

വഞങ്മൂലെഞ്ചാം നല്കേബയ ഉത്തരങ്ങള്

31 (*181) കകേരള ബഞങ്കബഫന്റെ നബഷബയ ആസബ കുറയഞന നടപടബ

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

നല്കേബയ മറുപടബയബല്, ആക്ഷൻ പഞൻ നടപ്പെഞകബയതുവഴബ കകേരള ബഞങ്കബഫന്റെ

നബഷബയ  ആസബ  കുറയഞൻ  സഞധബചബട്ടുഫണ്ടെനഞ്ചാം  2023  മഞരചക്ക്  31  വഫര

ഏരഫപ്പെടുത്തബയബരബക്കുന്ന  നവകകേരളസ്പീയഞ്ചാം  ഒറ്റത്തവണ  തസ്പീർപ്പെഞകൽ

പദതബയബലൂഫട  നബഷബയ  ആസബ  ഏഴക്ക് ശതമഞനത്തബൽ

തഞഫഴഫയത്തബക്കുന്നതബനഞണക്ക്  ലെക്ഷദമബടുന്നഫതനഞ്ചാം  സഭഫയ  അറബയബച.

ഫചറുകേബട  കേചവടകഞഫര  കേടഫകണബയബൽനബനഞ്ചാം  രക്ഷബക്കുന്നതബനക്ക്

നവകകേരളസ്പീയഞ്ചാം  കുടബശബകേ  നബവഞരണ  പദതബ,  റബകവറബ  മഞകനജ് ഫമന്റെക്ക്
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കപഞളബസബ  കകേഞഞ്ചാംപ്രമമസക്ക് ഫസറ്റബൽഫമന്റെക്ക്  സസ്പീഞ്ചാം  എന്നബവ നടപ്പെഞകബവരുന.

ആസബകയഞ  വരുമഞനകമഞ  ഇലഞത്ത  ഫചറുകേബട  കേചവടകഞരുഫട  കുടബശബകേ

വഞയ്പകേളബൽ സഹകേരണ സഞ്ചാംഘഞ്ചാം രജബസ്ട്രേഞര/ബഞങ്കബഫന്റെ ഫപഞതുകയഞഗത്തബഫന്റെ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേഞരകത്തഞഫട  മുതലെബൽ  ഇളവനുവദബചക്ക്  വഞയ്പഞ  കേണകക്ക്

അവസഞനബപ്പെബക്കുന്നതബനക്ക്  അവസരഞ്ചാം  നൽകേഞറുഫണ്ടെനഞ്ചാം  സഹകേരണ

പ്രസഞനഞ്ചാം  കുറ്റമറ്റരസ്പീതബയബല്  മുകന്നഞട്ടുഫകേഞണ്ടുകപഞകുന്നതബനക്ക്  നടപടബ

സസസ്പീകേരബചബട്ടുഫണ്ടെനഞ്ചാം  നബകക്ഷപ  സമഞഹരണ  യജഞ്ചാം  വഴബ  9960  കകേഞടബ

രൂപ  സമഞഹരബചബട്ടുഫണ്ടെനഞ്ചാം  വദക്തമഞകബ.  അഞക്ക്  ഫസന്റെബല്  തഞഫഴ  വസ്പീടുഞ്ചാം

പുരയബടവുമുള്ളവഫര  ജപബ  നടപടബകേളബലൂഫട  ഇറകബവബടരുഫതന്ന  നയഞ്ചാം

നടപ്പെഞകബയബട്ടുഫണ്ടെനഞ്ചാം  സരകഞരബഫന്റെ  വബകേസന  പ്രവരത്തനങ്ങള്കക്ക്

സഹഞയകേരമഞകുന്ന  പദതബകേള്  കകേരള  ബഞങ്കക്ക്  വഴബ  ആവബഷ്കരബക്കുന്നതബനക്ക്

നടപടബ  സസസ്പീകേരബചബട്ടുഫണ്ടെനഞ്ചാം  ഉലഞദന,  കസവന,  വബപണന  കമഖലെയബഫലെ

സൂക-ഫചറുകേബട-ഇടത്തരഞ്ചാം സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭങ്ങൾക്കുഞ്ചാം ഉപജസ്പീവനത്തബനഞയബ  ഇരുചക

വഞഹനങ്ങളുള്ഫപ്പെഫടയുള്ള  ഇലെകബകേക്ക്  വഞഹനങ്ങൾ  വഞങ്ങുന്നവർക്കുഞ്ചാം

ബസുടമകേൾക്കുഞ്ചാം ഫകേ.ബബ.സുവബധ പസക്ക് വഞയ്പഞ പദതബപ്രകേഞരവുഞ്ചാം കുടുഞ്ചാംബശസ്പീ

ഗ്രൂപ്പുകേൾക്കുഞ്ചാം  മറ്റക്ക്  അഞ്ചാംഗസ്പീകൃത  എന.ജബ.ഒ.  ഗ്രൂപ്പുകേൾക്കുഞ്ചാം  ഫകേ.ബബ

മമകകഞഫെബനഞൻസക്ക് വഞയ്പഞ പദതബപ്രകേഞരവുഞ്ചാം വഞയ്പ അനുവദബക്കുനഫണ്ടെനഞ്ചാം
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അറബയബച. പ്രതബസനബയബലെഞകുന്ന സഞ്ചാംഘങ്ങഫള സഹഞയബകഞൻ സഹകേരണ

സഞ്ചാംരക്ഷണ  നബധബ  രൂപസ്പീകേരബചബട്ടുഫണ്ടെനഞ്ചാം  കുടബശബകേ  വരുത്തബയബട്ടുള്ള

അരഹരഞയവരകക്ക്  സഹകേരണ  റബസക്ക്  ഫെണ്ടെക്ക്  ആനുകൂലെദഞ്ചാം

ലെഭദമഞക്കുനഫണ്ടെനഞ്ചാം  കകേരള  ബഞങ്കക്ക്  മുഖഞന്തരഞ്ചാം  60339  കപരക്കുഞ്ചാം  ഇതര

പ്രഞഥമബകേ  സഞ്ചാംഘങ്ങള്  മുഖഞന്തരഞ്ചാം  56279  കപരക്കുഞ്ചാം  ഫതഞഴബലെവസരഞ്ചാം

ഉറപ്പെഞകബയബട്ടുഫണ്ടെനഞ്ചാം ഉപകചഞദദങ്ങള്കക്ക് മറുപടബയഞയബ മനബ അറബയബച.

32 (*182) പുതബയ ഫഫവദദ്യുത പദതബകേള്

ഫഫവദദ്യുതബ വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. ഫകേ. കൃഷ്ണനകുടബ) നല്കേബയ മറുപടബയബല്,

38.5  MW  ജലെമവദദ്യുത പദതബകേളുഞ്ചാം  428 MW  പുനരുപകയഞഗ ഊരജ

പദതബകേളുമുള്ഫപ്പെഫട  466.5 MW  കശഷബയുള്ള മവദദ്യുത പദതബകേള് ഈ

സരകഞര  അധബകേഞരത്തബല്  വന്നതബനുകശഷഞ്ചാം  പൂരത്തസ്പീകേരബചബട്ടുഫണ്ടെനഞ്ചാം

105.5 MW മവദദ്യുകതഞല്പ്പെഞദന പദതബകേളുഫട നബരമ്മേഞണ പ്രവരത്തനങ്ങള്

പുകരഞഗമബക്കുന്നതഞയുഞ്ചാം  149.10  MW  ജലെമവദദ്യുത  പദതബകേളുഫടയുഞ്ചാം

367.5  MW  പുനരുപകയഞഗ  ഊരജ  പദതബകേളുഫടയുഞ്ചാം  നബരമ്മേഞണ

പ്രവരത്തനങ്ങള് ആരഞ്ചാംഭബക്കുന്നതബനക്ക്  നടപടബ സസസ്പീകേരബചബട്ടുഫണ്ടെനഞ്ചാം സഭഫയ

അറബയബച.  തകദ്ദേശസസയഞ്ചാംഭരണ  സഞപനങ്ങളുഫടയുഞ്ചാം  സഹകേരണ

സഞ്ചാംഘങ്ങളുഫടയുഞ്ചാം  സഹഞയകത്തഞഫട  ഫചറുകേബട  ജലെഫഫവദദ്യുത  പദതബകേള്
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ആരഞ്ചാംഭബക്കുന്ന  കേഞരദഞ്ചാം  പരബകശഞധബക്കുന്നതഞണക്ക്.  പഞത്രകടവക്ക്,  മഞരമലെ

ജലെഫഫവദദ്യുത  പദതബകേളുഞ്ചാം   അടപ്പെഞടബവഞലെബ  ഇറബകഗഷന  പദതബയുഞ്ചാം

യഞഥഞരതദമഞക്കുന്നതബനക്ക്  നടപടബ  സസസ്പീകേരബചവരുന.  ഇടുകബ  സുവരണ

ജൂബബലെബ പദതബ  (800 MW),  മൂഴബയഞര രണ്ടെഞഞ്ചാംഘടഞ്ചാം  (300 MW),  ലെകബ

(240  MW),  കേഞരപ്പെഞറ  (19  MW),  പൂയഞ്ചാംകുടബ  (210  MW)  എന്നസ്പീ

പദതബകേളുഫട പ്രഞരഞ്ചാംഭ പ്രവരത്തനങ്ങള് നടനവരുന. ഫ്കളഞടബഞ്ചാംഗക്ക് കസഞളഞര

പദതബകേളബലൂഫട  3000 MW  മവദദ്യുതബ ഉല്പ്പെഞദബപ്പെബകഞന സഞധബക്കുഫമന്നക്ക്

കേഫണ്ടെത്തബയബട്ടുഫണ്ടെനഞ്ചാം ഫനയക്ക് കവലെബ ലെബമഗ്നൈറ്റക്ക് കകേഞരപ്പെകറഷഫന്റെ തലെഞബബര

പബറ്റക്ക്  ഫഹഡക്ക്  കേല്കരബ  നബലെയത്തബല്നബനഞ്ചാം  400  MW  മവദദ്യുതബ

വഞങ്ങുന്നതബനക്ക്  ഫകേ.എസക്ക്.ഇ.ബബ.എല്.  കേരഞറബകലെരഫപ്പെടബട്ടുഫണ്ടെനഞ്ചാം കൂടങ്കുളഞ്ചാം

ആണവ നബലെയത്തബഫലെ യൂണബറ്റക്ക് II & IV, എന.ടബ.പബ.സബ.-യുഫട തഞല്ചഞര,

ഫതലെങ്കഞന  തഞപനബലെയങ്ങള്  എന്നബവബടങ്ങളബല്നബനഞ്ചാം  മവദദ്യുതബ

വഞങ്ങുന്നതബനുള്ള  ചരചകേള്  നടനവരുനഫണ്ടെനഞ്ചാം  മനബ  വദക്തമഞകബ.

ഇടുകബ  പവര  ഹഹൗസബഫന്റെ  ഒന്നഞഞ്ചാംഘട  യൂണബറ്റുകേളുഫട  നവസ്പീകേരണ

പ്രവരത്തനങ്ങള്  പൂരത്തബയഞക്കുകേയുഞ്ചാം  രണ്ടെഞഞ്ചാംഘട  യൂണബറ്റുകേളുഫടയുഞ്ചാം

ഇടമലെയഞര  പവര  ഹഹൗസബഫലെ  യൂണബറ്റുകേളുഫടയുഞ്ചാം  നവസ്പീകേരണത്തബനുള്ള

പ്രഞരഞ്ചാംഭ  നടപടബകേള്  ആരഞ്ചാംഭബക്കുകേയുഞ്ചാം  കുറ്റദഞടബ  മവദദ്യുതബ  നബലെയത്തബഫലെ
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ജനകററ്ററുകേളുഫട  ആധുനബകേവല്കരണത്തബനക്ക്  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുകേയുഞ്ചാം

ഫചയബട്ടുണ്ടെക്ക്.  അന്തർ സഞ്ചാംസക്ക് ഥഞന മലെനുകേൾ വഴബ  400 kV, 220 kV, 110

kV എന്നസ്പീ AC കവഞൾടതയബലഞ്ചാം 320 kV DC കവഞൾടതയബലഞ്ചാം കകേരളത്തബൽ

മവദദ്യുതബ  എത്തബക്കുനഫണ്ടെനഞ്ചാം  പരമഞവധബ  3400  MW  മവദദ്യുതബ

എത്തബകഞന സഞധബക്കുഫമനഞ്ചാം പ്രസരണ നഷഞ്ചാം കുറയന്നതബനക്ക് ടഞനസ്ഗ്രബഡക്ക്

2.0  ഉള്ഫപ്പെഫടയുള്ള  പദതബകേള്  നടപ്പെഞകബവരുന്നതഞയുഞ്ചാം  വബതരണ  നഷഞ്ചാം

കുറയന്നതബനക്ക്  പുതബയ ടഞൻകസഞർമറുകേൾ സഞപബക്കുകേ, പുതബയ  11  ഫകേ.വബ

മലെൻ നബർമ്മേബചക്ക് എചക്ക്.റ്റബ/എൽ.റ്റബ അനുപഞതഞ്ചാം കൂട്ടുകേ തുടങ്ങബയ പ്രവൃത്തബകേള്

നടപ്പെഞകബവരുന്നതഞയുഞ്ചാം അറബയബച. ദദ്യുതബ-1  ഉൾഫപ്പെഫടയുള്ള പദതബകേളബലൂഫട

ഫകേ.എസക്ക്.ഇ.ബബ.എല്.-ഫന്റെ പ്രസരണ-വബതരണനഷഞ്ചാം 2021-22-ൽ 10.19%

ആയബ  കുറചകതഞഫടഞപ്പെഞ്ചാം  ദദ്യുതബ-2,  ആര.ഡബ.എസക്ക്.എസക്ക്.  (Revamped

Distribution  Sector  Scheme)  എന്നബവയബല്  ഊർജ  നഷഞ്ചാം  കുറയന്ന

പ്രവൃത്തബകേൾ  ഉൾഫപ്പെടുത്തുകേയുഞ്ചാം  ഫചയബട്ടുണ്ടെക്ക്.  ഫഫവദദ്യുതബ  നബരകക്ക്

പരബഷ്കരബക്കുന്നതബനുള്ള  അധബകേഞരഞ്ചാം  സഞ്ചാംസഞന  ഫഫവദദ്യുതബ  ഫറഗുകലെറ്ററബ

കേമ്മേസ്പീഷനബല്  നബക്ഷബപമഞഫണനഞ്ചാം  2023-24-ഫലെ  മവദദ്യുതബ  നബരകക്ക്

വർദബപ്പെബചക്ക്  ഉത്തരവക്ക്  പുറഫപ്പെടുവബചബടബഫലനഞ്ചാം  വബതരണ  കേമ്പനബകേൾകക്ക്

മവദദ്യുതബ  വഞങ്ങൽ  ഫചലെവബലണ്ടെഞകുന്ന  അധബകേ  ബഞധദത  ഇനന
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സർചഞർജബനത്തബൽ  ഉപകഭഞക്തഞകളബൽനബന്നക്ക്  ഈടഞകഞനുഞ്ചാം  മവദദ്യുതബ

വഞങ്ങൽ  വബലെയബൽ  കുറവുണ്ടെഞയഞൽ  തഞരബഫെബഫലെ  ഇളവഞയബ  അനുവദബചക്ക്

ഉപകഭഞക്തഞകൾകക്ക്  തബരബഫകേ  നൽകേഞനുഞ്ചാം  ഫറഗുകലെഷന  വദവസ

ഫചയബട്ടുഫണ്ടെനഞ്ചാം  വദക്തമഞകബ.  മവദദ്യുതബ  വഞങ്ങൽ  ഫചലെവബൽ  ഇനന

വദതബയഞനഞ്ചാംമൂലെമുണ്ടെഞയ അധബകേ ബഞധദതയഞയ  87.07  കകേഞടബ  രൂപ 2023

ഫഫെബ്രുവരബ  1  മുതൽ  നഞലെക്ക്  മഞസഫത്ത  ഉപകഭഞഗത്തബൽനബനഞ്ചാം  ഇനന

സർചഞർജബനത്തബൽ  യൂണബഫറ്റഞന്നബനക്ക്  9  മപസ  നബരകബൽ

ഉപകഭഞക്തഞകളബൽനബനഞ്ചാം  ഈടഞക്കുന്നതബനക്ക്  കേമ്മേസ്പീഷന  അനുമതബ

നൽകേബയബട്ടുണ്ടെക്ക്. 1000 വഞട്സക്ക് വഫര കേണക്റ്റഡക്ക് കലെഞഡുള്ളതുഞ്ചാം പ്രതബമഞസഞ്ചാം 40

യൂണബറ്റബൽ  കേവബയഞത്ത  ഉപകഭഞഗമുള്ളതുമഞയ  ഗഞർഹബകേ  ഉപകഭഞക്തഞകഫള

ഇനന  സർചഞർജബൽനബനഞ്ചാം  ഒഴബവഞകബയബട്ടുണ്ടെക്ക്.  പബ.എഞ്ചാം.  കുസുഞ്ചാം

പദതബയബലൂഫട  സഹൗകരഞരജ  പഞനല്  സഞപബകഞന  60%  സബ്സബഡബ

കേരഷകേരകക്ക് ലെഭദമഞകുനഫണ്ടെനഞ്ചാം ഉഡുപ്പെബ-കേരബന്തളഞ്ചാം  400  ഫകേ.വബ.  ഫഫലെന

നബരമ്മേഞണത്തബഫലെ  പ്രഞകദശബകേ  എതബരപ്പെക്ക്  പരബഹരബക്കുന്നതബനക്ക്  ജബലഞ

കേളക്ടരകക്ക്  നബരകദ്ദേശഞ്ചാം  നല്കേബയബട്ടുഫണ്ടെനഞ്ചാം  തൃശ്ശൂര  ജബലയബഫലെ  കകേഞള്

നബലെങ്ങള്കഞവശദമഞയ  സഹൗകരഞരജ  പദതബ  രണ്ടുമഞസത്തബനുള്ളബല്

പൂരത്തസ്പീകേരബക്കുഫമനഞ്ചാം  ഉപകചഞദദങ്ങള്കക്ക് മറുപടബയഞയബ മനബ അറബയബച.
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33 (*183) വദവസഞയ എകസ്റ്റേറ്റുകേളബഫലെ ഭൂമബ മകേമഞറ്റത്തബനുള്ള പഞടഞ്ചാം നയഞ്ചാം

നബയമഞ്ചാം, വദവസഞയഞ്ചാം, കേയര വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. പബ. രഞജസ്പീവക്ക്) നല്കേബയ

മറുപടബയബല്,  വദവസഞയ  വഞണബജദ  ഡയറക്ടകററ്റക്ക്,  കേബനഫ,  സബഡ്കകേഞ,

കകേരള  സഞ്ചാംസഞന  വദവസഞയ  വബകേസന  കകേഞരപ്പെകറഷന  എന്നബവയുഫട

വദവസഞയ  എകസ്റ്റേറ്റുകേളബഫലെയുഞ്ചാം  പഞരക്കുകേളബഫലെയുഞ്ചാം  ഭൂമബ  മകേമഞറ്റവുമഞയബ

ബനഫപ്പെടക്ക്  യൂണബമഫെഡക്ക്  ലെഞനഡക്ക്  ലെസ്പീസക്ക്  കപഞളബസബ

രൂപസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുള്ള  നടപടബകേള്  സസസ്പീകേരബചവരബകേയഞഫണനഞ്ചാം

സബഡ്കകേഞ,  കേബനഫ,  കകേരള  സഞ്ചാംസഞന  വദവസഞയ  വബകേസന

കകേഞരപ്പെകറഷന  എന്നബവ  30  വരഷഫത്ത  ലെസ്പീസക്ക്  വദവസയബലെഞണക്ക്  ഭൂമബ

അനുവദബക്കുന്നഫതനഞ്ചാം  സഭഫയ  അറബയബച.  വദവസഞയ  ഭൂമബകഞയബ

ഓണ്മലെനഞയബ  ലെഭബക്കുന്ന  അകപക്ഷകേള്  പരബകശഞധബചക്ക്  ഓകരഞവരഷവുഞ്ചാം

മുനഗണനഞ  ലെബസ്റ്റേക്ക്  തയഞറഞകബ  സമയബനബതമഞയബ  ഭൂമബ

അനുവദബക്കുനഫണ്ടെനഞ്ചാം  അകലെഞടക്ക്ഫമന്റെക്ക്  നടപടബകേള്  നബശബത

ദബവസത്തബനുള്ളബല്  പൂരത്തബയഞകണഫമന്നക്ക്  ചടത്തബല്  വദവസയുഫണ്ടെനഞ്ചാം

2013  മുതല്  നബലെവബലണ്ടെഞയബരുന്ന  ചട  പ്രകേഞരഞ്ചാം  വദവസഞയ  ഭൂമബ

ഈടുവയന്നതബനക്ക്  അനുമതബ  നല്കേബയബട്ടുഫണ്ടെനഞ്ചാം  വദക്തമഞകബ.  സസകേഞരദ

വദവസഞയ  പഞർക്കുകേൾ  അനുവദബക്കുന്നതബനക്ക്  പുതുകബയ  നടപടബകമങ്ങൾ
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രൂപസ്പീകേരബചതഞയുഞ്ചാം  വദക്തബകേൾക്കുഞ്ചാം  സഹകേരണ  സഞ്ചാംഘങ്ങൾക്കുഞ്ചാം

ടസ്റ്റുകേൾക്കുഞ്ചാം പഞർടക്ക്ണർഷബപ്പെക്ക് കൂടഞയ്മകേൾക്കുഞ്ചാം സസകേഞരദ വദവസഞയ പഞർകക്ക്

ആരഞ്ചാംഭബകഞഫമനഞ്ചാം  10  ഏകറബല്  കൂടുതല്  ഭൂമബയുള്ളവരകക്ക്  ഫഡവലെപ്പെര

ഫപരമബറ്റുഞ്ചാം  അഞ്ചുമുതല്  പകത്തകര  വഫരയുള്ളവരകക്ക്  സ്റ്റേഞനകഡരഡക്ക്

ഡബഫഫസന  ഫെഞക്ടറബ  സഞപബക്കുന്നതബനുള്ള  ഫപരമബറ്റുഞ്ചാം  നല്കുഫമനഞ്ചാം

അറബയബച.  ഒകരകറബനക്ക്  30  ലെക്ഷഞ്ചാം രൂപ മുതല് പരമഞവധബ മൂനകകേഞടബ രൂപ

വഫര  ഇൻഫസന്റെസ്പീവക്ക്  നൽകുനഫണ്ടെനഞ്ചാം  ഓണ്ഫഫലെനഞയബ  അകപക്ഷ

സമരപ്പെബചഞല്  മുപ്പെതുദബവസത്തബനുള്ളബല്  ഫഫലെസനസക്ക്  ഡഹൗണ്കലെഞഡക്ക്

ഫചയ്യുന്നതബനുള്ള  കമസ്പീകേരണഞ്ചാം  ഏരഫപ്പെടുത്തബയബട്ടുഫണ്ടെനഞ്ചാം  എടക്ക്  സസകേഞരദ

വദവസഞയ  പഞരക്കുകേള്കക്ക്  ഇതബകനഞടകേഞ്ചാം  അനുമതബ  നല്കേബയബട്ടുഫണ്ടെനഞ്ചാം

ഇനഡസ്ട്രേബയല് എകസ്റ്റേറ്റുകേളുഫട ആധുനബകേവല്കരണത്തബനക്ക് 250 കകേഞടബ രൂപ

കേബഫ്ബബ  വഞയ്പ  അനുവദബചബട്ടുഫണ്ടെനഞ്ചാം  മനബ  വദക്തമഞകബ.

സസകേഞരദവല്കരബകഫപ്പെടുന്ന  എചക്ക്.ഫഎ.എല്.  (ഇന്തദ)  ലെബമബറ്റഡബല്നബനഞ്ചാം

വദവസകേള്കനുസൃതമഞയബ  ഭൂമബ  തബരബചപബടബക്കുന്ന  കേഞരദഞ്ചാം

പരബകശഞധബക്കുന്നതബനക്ക് ജബലഞ കേളക്ടരകക്ക് നബരകദ്ദേശഞ്ചാം നല്കേബയബട്ടുണ്ടെക്ക്.  ഫഫലെഫെക്ക്

സയനസക്ക്  പഞരകബഫന്റെ  ഒന്നഞഞ്ചാംഘട  വബകേസന  പ്രവരത്തനഞ്ചാം

പൂരത്തസ്പീകേരബചബട്ടുഫണ്ടെനഞ്ചാം  ഫഫവകറഞളജബ  ലെഞബബഫന്റെ  പ്രവരത്തനഞ്ചാം
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ആരഞ്ചാംഭബചബട്ടുഫണ്ടെനഞ്ചാം  കേഞബകകഞടക്ക്  കകേഞചക്ക്  ഫെഞക്ടറബകഞയബ  ഫറയബല്കവയക്ക്

ഫഫകേമഞറബയ  ഭൂമബ  ഫകേഞചബ-ഫബഞ്ചാംഗളൂരു  വദവസഞയ  ഇടനഞഴബ  പദതബകഞയബ

ഉപകയഞഗഫപ്പെടുത്തഞന ശമബക്കുഫമനഞ്ചാം കേണ്ണൂര ജബലയബല് കേബൻഫ വദവസഞയ

പഞർകബനഞയബ  സലെകമഫറ്റടുക്കുന്നതബനുള്ള  നടപടബകേള്

കവഗത്തബലെഞകബയബട്ടുഫണ്ടെനഞ്ചാം  യൂണബഫഫഫെഡക്ക്  ലെഞനഡക്ക്  ലെസ്പീസക്ക്  കപഞളബസബ

രൂപസ്പീകേരബക്കുന്നകതഞഫട  കേഞസരകഗഞഡക്ക്  വബദദഞനഗറബഫലെ  സബഡ്കകേഞ

ഇനഡസ്ട്രേബയല് എകസ്റ്റേറ്റബഫലെ ഭൂമബകക്ക്  പടയഞ്ചാം ലെഭദമഞകഞന സഞധബക്കുഫമനഞ്ചാം

ഉപകചഞദദങ്ങള്കക്ക് മറുപടബയഞയബ മനബ അറബയബച.

34(*184) സഞമ്പത്തബകേ പ്രതബസനബഫയ തുടർന്നക്ക് മഞറ്റബവച ഫചലെവുകേൾ

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

മറുപടബയബല്,  കക്ഷമ  ഫപൻഷൻ വബതരണഞ്ചാം  ഫചയ്യുന്നതബനഞവശദമഞയ

കേഞരദങ്ങൾ  നബർവ്വഹബക്കുന്നതബനുഞ്ചാം  ഫെണ്ടെക്ക്  കേഫണ്ടെത്തുന്നതബനുഞ്ചാം  ഫസഷദൽ

പർപ്പെസക്ക്  ഫവഹബകബളഞയബ  പ്രവരത്തബക്കുന്ന കകേരള  കസഞഷദൽ ഫസകേക്യൂരബറ്റബ

ഫപൻഷൻ  ലെബമബറ്റഡബഫന്റെ തഞല്കഞലെബകേ  കേടഫമടുപ്പെക്ക്  സരകഞരബഫന്റെ

ഫപഞതുകേടമഞയബ  കേണകഞക്കുഫമന്ന  കകേന്ദ്ര  നബലെപഞടക്ക്  ബുദബമുടക്ക്

സൃഷബചബട്ടുള്ളതബനഞല് ഫപൻഷൻ വബതരണത്തബനഞവശദമഞയ തുകേ ബഡ്ജറ്റക്ക്

വബഹബതത്തബൽനബനഞ്ചാം  കേഫണ്ടെകത്തണ്ടെ  സഞഹചരദമുഫണ്ടെങ്കബലഞ്ചാം
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കക്ഷമഫപൻഷനുകേൾ  മുടകമബലഞഫത  ലെഭദമഞകഞൻ  ശമബക്കുനഫണ്ടെന്നക്ക്

സഭഫയ അറബയബച. 2020 ഫസപ്റ്റഞ്ചാംബർ മുതൽ കക്ഷമ ഫപൻഷനുകേൾ അതതക്ക്

മഞസഞ്ചാംതഫന്ന  നൽകുനഫണ്ടെനഞ്ചാം 2022  നവഞ്ചാംബര  മഞസഫത്ത  കക്ഷമ

ഫപനഷനുകേള്  നല്കുന്നതബനഞയബ  879.06  കകേഞടബ  രൂപ

അനുവദബചബരുനഫവനഞ്ചാം  ഡബസഞ്ചാംബര  മഞസകത്തതക്ക്  വബതരണഞ്ചാം

ഫചയ്തുതുടങ്ങബയബട്ടുഫണ്ടെനഞ്ചാം   വദക്തമഞകബ.  കക്ഷമ  ഫപനഷന  വബതരണഞ്ചാം

ഫചയ്യുന്ന  സരവ്വസ്പീസക്ക്  ബഞങ്കുകേളബഫലെ  ജസ്പീവനകഞരുഫട  ഇനഫസന്റെസ്പീവക്ക്

പുന:കമസ്പീകേരബചതുമഞയബ  ബനഫപ്പെടക്ക്  കകേഞടതബയബല്  കകേസക്ക്

നബലെനബല്ക്കുന്നതബനഞല്  ചബലെ  സഞകങ്കതബകേ  പ്രശ്നങ്ങളുഫണ്ടെങ്കബലഞ്ചാം  ഇഹൗ

മഞസഫത്ത  ഇനഫസന്റെസ്പീവക്ക്  നല്കുന്നതബനക്ക്  തടസ്സമബല.    കകേഞവബഡക്ക്  19

മഹഞമഞരബ  സൃഷബച  സഞമ്പത്തബകേ  പ്രതബസനബയുഫട  അടബസഞനത്തബൽ

സസസ്പീകേരബച  വദയനബയനണ  നടപടബകേളുഫട  ഭഞഗമഞയബ  സർകഞർ

ജസ്പീവനകഞരുഫടയുഞ്ചാം  അദദഞപകേരുഫടയുഞ്ചാം  2022-2023  സഞമ്പത്തബകേ

വർഷഫത്ത ആർജബതഞവധബയുഫട  വഞർഷബകേ സറണ്ടെർ ആനുകൂലെദഞ്ചാം  ഫപഞതു

ഇളവുകേൾകക്ക്  വബകധയമഞയബ  31-12-2022  വഫര  മരവബപ്പെബചബരുന്നതഞയുഞ്ചാം  ടബ

ആനുകൂലെദഞ്ചാം  20-03-2023  മുതൽ ജസ്പീവനകഞരുഫട പബ.എഫെക്ക്.  അകഹൗണ്ടെബൽ

ഫകഡബറ്റക്ക്  ഫചയഞനുഞ്ചാം  നഞലെക്ക്  വർഷഫത്ത  കലെഞകക്ക്  ഇൻ  പബരസ്പീഡബനുകശഷഞ്ചാം
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മഞത്രകമ  പബൻവലെബകഞനഞകൂഫവന്ന  ഉത്തരവബറകബയബട്ടുഫണ്ടെനഞ്ചാം 01-01-2021

മുതലള്ള ക്ഷഞമബത്ത നല്കേഞനുഫണ്ടെനഞ്ചാം മനബ വദക്തമഞകബ. സഞ്ചാംസഞനതലെ

മുൻഗണനഞകമഞ്ചാം  പഞലെബചഞ്ചാം  സമയകമഞ്ചാം  നബശയബചമഞണക്ക്  കേരഞറുകേഞരുഫട

ബബല്ലുകേള്  തസ്പീരപ്പെഞക്കുന്നഫതനഞ്ചാം  അതബനഞവശദമഞയ  അധബകേ  തുകേ

അനുവദബക്കുനഫണ്ടെനഞ്ചാം ഒരു നബശബത തുകേയബല് അധബകേരബക്കുന്ന ബബല്ലുകേൾ

BDS (Bill Discounting System)  വഴബ നൽകേബവരുനഫണ്ടെനഞ്ചാം അറബയബച.

ജബ.എസക്ക്.ടബ.  വരുമഞനത്തബല്  മുനവരഷഫത്തകഞള്  30  ശതമഞനഞ്ചാം

വരദനയുണ്ടെഞയബട്ടുഫണ്ടെനഞ്ചാം  ജബ.എസക്ക്.ടബ.  നഷപരബഹഞരമഞയബ  കകേരളത്തബനക്ക്

780  കകേഞടബ  രൂപ  ലെഭബചബട്ടുഫണ്ടെനഞ്ചാം  'ആശസഞസ  കേബരണഞ്ചാം'

പദതബകഞവശദമഞയ  തുകേ  മുടകമബലഞഫത  നല്കുന്നതബനുള്ള  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കുഫമനഞ്ചാം  ഉപകചഞദദങ്ങള്കക്ക് മറുപടബയഞയബ മനബ അറബയബച. 

35(*185) ഒരു വരഷഞ്ചാം ഒരു ലെക്ഷഞ്ചാം സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭങ്ങള്

നബയമഞ്ചാം, വദവസഞയഞ്ചാം, കേയര വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. പബ. രഞജസ്പീവക്ക്) നല്കേബയ

മറുപടബയബല്,  സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭകേ  വർഷത്തബഫന്റെ  ഭഞഗമഞയബ  വദവസഞയ  വകുപ്പെക്ക്

നടപ്പെബലെഞകബവരുന്ന ഒരു ലെക്ഷഞ്ചാം സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭങ്ങൾ പദതബയബല് 2022 ഏപ്രബൽ 1

മുതൽ  2023  മഞർചക്ക്  31  വഫര  ആരഞ്ചാംഭബക്കുന്ന  സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭങ്ങഫളയഞണക്ക്

ഉൾഫപ്പെടുത്തുന്നഫതനഞ്ചാം റസ്പീ-രജബസ്റ്റേര ഫചയ സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭങ്ങള് ഉള്ഫപ്പെടബട്ടുള്ളതഞയബ
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ശദയബല്ഫപ്പെടഞല് അവ നസ്പീകഞ്ചാം ഫചയ്യുന്നതബനുള്ള നടപടബ ജബലഞ വദവസഞയ

കകേന്ദ്രങ്ങള് മുഖഞന്തരഞ്ചാം  സസസ്പീകേരബചവരുനഫണ്ടെനഞ്ചാം  സഭഫയ അറബയബച.  ഒരു

ലെക്ഷഞ്ചാം സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭങ്ങള് പദതബയുഫട സബതബവബവര കേണക്കുകേൾ പ്രകേഞരഞ്ചാം 2023

ഫഫെബ്രുവരബ  20  വഫര  133916  സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭങ്ങള്  ആരഞ്ചാംഭബക്കുകേയുഞ്ചാം  287822

ഫതഞഴബലെവസരങ്ങൾ  സൃഷബകഫപ്പെടുകേയുഞ്ചാം  ഫചയബട്ടുണ്ടെക്ക്.  സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭങ്ങള്കക്ക്

ഫഫലെസനസക്ക്  നല്കുന്നതക്ക്  തകദ്ദേശസസയഞ്ചാംഭരണ  സഞപനങ്ങളഞഫണനഞ്ചാം

എഞ്ചാം.എല്.എ.-മഞര മണ്ഡലെഞടബസഞനത്തബല് റബവക്യൂ നടത്തഞറുഫണ്ടെനഞ്ചാം ഭരണ-

പ്രതബപക്ഷ  വദതദഞസമബലഞഫത  എലഞ  അഞ്ചാംഗങ്ങളുഞ്ചാം  അവരവരുഫട

മണ്ഡലെത്തബല്  പരമഞവധബ  സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭങ്ങള്  ആരഞ്ചാംഭബകഞന  ശമബചബട്ടുഫണ്ടെനഞ്ചാം

വദക്തമഞകബ.  സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭകേ  വർഷഞ്ചാം  കപഞർടലെബല്  കനരബട്ടുള്ള

ഫതഞഴബലെവസരങ്ങളുഫട  കേണക്കുകേള്  മഞത്രമഞണക്ക്  കരഖഫപ്പെടുത്തഞറുള്ളതക്ക്.

പുതബയ  സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭങ്ങള്  ആരഞ്ചാംഭബക്കുന്നവരകക്ക്  ആനുകൂലെദഞ്ചാം  നല്കുന്നതബനുള്ള

നബരവധബ  പദതബകേള്  വദവസഞയ  വകുപ്പുവഴബ  നടപ്പെബലെഞക്കുനഫണ്ടെനഞ്ചാം

PMFME  (Prime Minster's Formalization of Micro Food Processing

Enterprises)-ലൂഫട  സൂക ഭക്ഷദ സഞ്ചാംസരണ കമഖലെയബഫലെ വഞയ്പഞബനബത

പദതബകേള്കക്ക്  സഞമ്പത്തബകേ  സഹഞയഞ്ചാം  നല്കുനഫണ്ടെനഞ്ചാം  പദതബക്കുള്ള

അകപക്ഷ  സസസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുഞ്ചാം  അനുവദനസ്പീയമഞയ  ആനുകൂലെദഞ്ചാം
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നല്കുന്നതബനുഞ്ചാം  കകേന്ദ്ര  ഭക്ഷദ  വദവസഞയ  മനഞലെയഞ്ചാം  വബകേസബപ്പെബചബട്ടുള്ള

ഓണ്മലെന സഞ്ചാംവബധഞനഞ്ചാം നബലെവബലഫണ്ടെനഞ്ചാം  'ഒരു കുടുഞ്ചാംബഞ്ചാം ഒരു സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭഞ്ചാം'

പദതബയുഫട  ഭഞഗമഞയബ  ആരഞ്ചാംഭബക്കുന്ന  സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭങ്ങള്കക്ക്  4%  പലെബശ

നബരകബല്  10  ലെക്ഷഞ്ചാം  രൂപ  വഫര  ബഞങ്കക്ക്  വഞയ്പ  നല്കുനഫണ്ടെനഞ്ചാം

ഉപകചഞദദങ്ങള്കക്ക് മറുപടബയഞയബ മനബ അറബയബച.


