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രണഞഞ്ചാം സകമ്മേളനഞ്ചാം

ബുള്ളറതിന―ഭഞഗഞ്ചാം I
(നതിയമസഭഞ നടപടതികേളുടട സഞ്ചാംകതിപ്ത വതിവരണഞ്ചാം)

2021   ജൂലലൈ   30,   ടവള്ളതിയഞഴ

നമ്പര് 19

രഞവതിടലൈ 9.00-നന് സസ്പീക്കറുടട അദദ്ധ്യകതയതില് നതിയമസഭ സകമ്മേളതിച. 

കചഞദദ്ധ്യങ്ങള :

മറുപടതി  പറയഞന  നതിശ്ചയതിചതിരുന്ന  കചഞദദ്ധ്യങ്ങളതില്  അ ടഞണഞ്ചാം  സഭയതില്

കചഞദതിക്കുകേയഞ്ചാം അവയന് വഞങ്മൂലൈഞ്ചാം മറുപടതി നല്കുകേയഞ്ചാം ടചയ.

(കചഞകദദ്ധ്യഞത്തരകവള  ആരഞ്ചാംഭതിചകപഞൾത്തടന്ന  ടപഞതുവതിദദ്ധ്യഞഭദ്ധ്യഞസ-ടതഞഴതിൽ

വകുപ്പുമനതിയടട  രഞജതി  ആവശദ്ധ്യമുന്നയതിചടകേഞണന്  പ്രതതിപക  കനതഞവന്  ഒരു  പ്രസഞവന

നടത്തുകേയഞ്ചാം തുടർന്നന് പ്രതതിപക കേകതികേളതിൽടപട്ട അഞ്ചാംഗങ്ങൾ മുദഞവഞകേദ്ധ്യഞ്ചാം വതിളതിക്കുകേയഞ്ചാം

സഭഞ നടപടതികേൾ തടസ്സടപടുത്തഞൻ ശ്രമതിക്കുകേയഞ്ചാം ടചയ. മുഖദ്ധ്യമനതിയടട മറുപടതിക്കുകശഷഞ്ചാം

പ്രതതിപകഞഞ്ചാംഗങ്ങള തുടര്ന്നുള്ള സഭഞ നടപടതികേള ബഹതിഷ്കരതിച.)

ശ്രദ കണതിക്കല് :

(1)  അസഞ്ചാംഘടതിത  ടതഞഴതില്  കമഖലൈയതില്  കകേഞവതിഡന്  സൃഷതിച  പ്രതതിസനതി

പരതിഹരതിക്കഞന  പ്രകതദ്ധ്യകേ  പുനരുദഞരണ  പഞകക്കജതിടന്റെ  ആവശദ്ധ്യകേതയതികലൈയന്

ശ്രസ്പീമതതി ടകേ.  ടകേ.  ലശലൈജ ടസ്പീചര് നതിയമഞ്ചാം,  വദ്ധ്യവസഞയഞ്ചാം,  കേയര് വകുപ്പുമനതിയടട ശ്രദ

കണതിച. മനതി അതന് സഞ്ചാംബനതിചന് ഒരു പ്രസഞവന ടചയ.

KNPP. 1174/2021 (i).
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ചട്ടഞ്ചാം   304   പ്രകേഞരമുള്ള വതിഷയങ്ങള   :

ചട്ടഞ്ചാം 304 പ്രകേഞരഞ്ചാം തഞടഴപറയന്ന വതിഷയങ്ങള അഞ്ചാംഗങ്ങള സഭയതില് ഉന്നയതിച.

ക്രമ

നമ്പര്

അഞ്ചാംഗത്തതിടന്റെ
കപരന്

വതിഷയഞ്ചാം വകുപ്പുമനതി

1 കഡഞ.  ടകേ.ടതി.
      ജലൈസ്പീല്

പ്ലസന്  ടു  വതിദദ്ധ്യഞര്തതികേളുടട
ടസഷദ്ധ്യല്  ഫസ്പീസന്
ഒഴതിവഞക്കുന്നതതിനന് നടപടതി 

ടപഞതുവതിദദ്ധ്യഞഭദ്ധ്യഞസവഞ്ചാം  ടതഞഴതിലഞ്ചാം
വകുപ്പുമനതിക്കുകവണതി
മതദ്ധ്യബനനഞ്ചാം,  സഞഞ്ചാംസഞരതികേഞ്ചാം,
യവജനകകമ വകുപ്പുമനതി

2 ശ്രസ്പീ.  ഇ.  ടകേ.
      വതിജയന

കുറദ്ധ്യഞടതി  -  പക്രഞ്ചാംതളഞ്ചാം  -
മഞനന്തവഞടതി  ചുരഞ്ചാം  കറഞഡന്
വതികേസനഞ്ചാം

ടപഞതുമരഞമത്തുഞ്ചാം  വതികനഞദ
സഞഞരവഞ്ചാം വകുപ്പുമനതി

3 ശ്രസ്പീ. ഐ. ബതി.
     സതസ്പീഷന്

കേഞട്ടഞക്കട
ടകേ.എസന്.ആര്.ടതി.സതി.
ഡതികപഞയടട പ്രവര്ത്തനഞ്ചാം

ഗതഞഗത വകുപ്പുമനതി

അതഞതു വതിഷയഞ്ചാം സഞ്ചാംബനതിചന് മനതിമഞര് പ്രസഞവന നടത്തതി. 

ചട്ടഞ്ചാം   300   അനുസരതിചള്ള പ്രസഞവന :

കകേഞവതിഡന് രണഞഞ്ചാം തരഞ്ചാംഗത്തതിടന്റെ പ്രതദ്ധ്യഞഘഞതമനുഭവതിക്കുന്നവര്ക്കന് സഹഞയകേരമഞയ
കകേഞവതിഡന്  സമഞശശഞസ പഞകക്കജന്  സഞ്ചാംബനതിചന്  ധനകേഞരദ്ധ്യ വകുപ്പുമനതി ശ്രസ്പീ.  ടകേ.  എന.
ബഞലൈകഗഞപഞല് ചട്ടഞ്ചാം 300 അനുസരതിചന് തഞടഴപറയന്ന പ്രസഞവന നടത്തതി:

''കകേഞവതിഡന്  രണഞഞ്ചാംതരഞ്ചാംഗടത്ത  തുടര്ന്നന്  അനതിവഞരദ്ധ്യമഞയതി  ലകേടക്കഞകള്ളണതിവന്ന
കലൈഞക്ക ന്ഡഡൗണഞ്ചാം  മറന്  നടപടതികേളുഞ്ചാം  സഞ്ചാംസഞനത്തതിടന്റെ  സമ്പദ്ഘടനടയ  ബഞധതിചതിട്ടുണന്.
ടചറുകേതിട  വദ്ധ്യഞപഞരതികേള,  ടചറുകേതിട  വദ്ധ്യവസഞയതികേള  തുടങ്ങതിയവര്  പ്രകതദ്ധ്യകേതിചന്  കേടുത്ത
സഞമ്പത്തതികേ പ്രതതിസനതി കനരതിടുകേയഞണന്.

ഘട്ടഞ്ചാംഘട്ടമഞയതി  കലൈഞക്ക ന്ഡഡൗണ്  നതിയനണങ്ങള  കകേഞവതിഡന്  വദ്ധ്യഞപന  നതിരക്കന്
വതിലൈയതിരുത്തതി  ലൈഘൂകേരതിക്കുന്നുടണങതിലഞ്ചാം  ടചറുകേതിടക്കഞര്ക്കന്  സഞമ്പത്തതികേഞശശഞസ
നടപടതികേള  എത്തതികക്കണതുടണന്നന്  സഞ്ചാംസഞന  സര്ക്കഞര്  കേരുതുന്നു.   കകേഞവതിഡന്
വദ്ധ്യഞപനത്തതിടന്റെ  രണന്  ഘട്ടങ്ങളതിലഞ്ചാം  സമഞശശഞസ  പഞകക്കജുകേള  സഞ്ചാംസഞന  സര്ക്കഞര്
മുകന്നഞട്ടുവചതിരുന്നു. കകമ ടപനഷനുകേള കൃതദ്ധ്യമഞയതി വതിതരണഞ്ചാം ടചയ്യുകേയഞ്ചാം വഞയ ന്പകേളക്കന്
പലൈതിശയതിളവന് നല്കുകേയഞ്ചാം ടചയ്യുന്ന നടപടതികേള ഇതതിടന്റെ ഭഞഗമഞയതി സശസ്പീകേരതിചതിരുന്നു.
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കകേഞവതിഡന് രണഞഞ്ചാം തരഞ്ചാംഗത്തതിടന്റെ പ്രതദ്ധ്യഞഘഞതമനുഭവതിക്കുന്ന ടചറുകേതിട വദ്ധ്യഞപഞരതികേള,
വദ്ധ്യവസഞയതികേള,  കൃഷതിക്കഞര് എന്നതിവരുളടപടടയള്ളവര്ക്കന് സഹഞയകേരമഞയ  അനുബന
പഞകക്കജന് പ്രഖദ്ധ്യഞപതിക്കുകേയഞണന്.

ഇതതിടന്റെ  ഭഞഗമഞയതി  കകേന-സഞ്ചാംസഞന  ധനകേഞരദ്ധ്യസഞപനങ്ങള,  സഞ്ചാംസഞന
ധനകേഞരദ്ധ്യസഞപനങ്ങള,  സഹകേരണ സഞപനങ്ങള,  വഞണതിജദ്ധ്യ ബഞങ്കുകേള എന്നതിവയതില്
നതിന്നുഞ്ചാം  എടുക്കുന്ന  2  ലൈകകമഞ  അതതില്  തഞടഴകയഞ  ഉള്ള  വഞയ്പകേളുടട  പലൈതിശയടട
4  ശതമഞനഞ്ചാം  വടര  സഞ്ചാംസഞന  സര്ക്കഞര്  ആറുമഞസകത്തക്കന്  വഹതിക്കുന്നതഞണന്.  ആടകേ
2,000  കകേഞടതി  രൂപ വലൈതിപമുള്ള വഞയ്പഞ പദതതിക്കുള്ള പലൈതിശയതിളവഞണതിതന്.  ഒരു ലൈകഞ്ചാം
കപര്ക്കന്  ഇതതിടന്റെ  പ്രകയഞജനഞ്ചാം  ഉണഞകേണടമന്നന്  ലൈകദ്ധ്യമതിടുന്നു.  ആഗസന്  ഒന്നു  മുതല്
എടുക്കുന്ന വഞയ്പകേളക്കന് ഈ പലൈതിശയതിളവന് ബഞധകേമഞക്കഞവന്നതഞണന്.

അതതികനഞടടഞപഞ്ചാം സര്ക്കഞര് വഞടകേയന് നല്കേതിയ കേടമുറതികേളുടട വഞടകേ ജൂലലൈ മുതല്
ഡതിസഞ്ചാംബര് 31 വടരയള്ള കേഞലൈയളവതികലൈക്കന് ഒഴതിവഞക്കുകേയഞണന്.

ടചറുകേതിട വദ്ധ്യഞപഞര-വദ്ധ്യവസഞയ സഞപനങ്ങളക്കന്  (എഞ്ചാം.എസന്.എഞ്ചാം.ഇ.)  ടകേട്ടതിടനതികുതതി
ജൂലലൈ  മുതല്  ഡതിസഞ്ചാംബര്  വടരയള്ള  കേഞലൈയളവതികലൈക്കന്  ഒഴതിവഞക്കുകേയഞണന്.  ഈ
സഞപനങ്ങളക്കന് ഈ കേഞലൈയളവതില് ഇലൈകതിസതിറതി ഫതിക്സഡന് ചഞര്ജഞ്ചാം സര്ക്കഞര് വഞടകേയഞ്ചാം
ഒഴതിവഞക്കുന്നതഞണന്.

ടകേ  .  എസന്  .  എഫന്  .  ഇ  .

ടകേ.എസന്.എഫന്.ഇ.  കകേഞവതിഡന്  കേഞരണഞ്ചാം  സഞമ്പത്തതികേ  പ്രതതിസനതിയതിലൈഞയവര്ക്കന്
ആശശഞസഞ്ചാം  നല്കുന്നതതിനഞയതി  വതിവതിധ  പദതതികേള  നടപതിലൈഞക്കുഞ്ചാം.  20-1-2021  മുതല്
default  ആയ  ടകേ.എസന്.എഫന്.ഇ.  നല്കേതിയ  എലഞ  കലൈഞണകേളുടടയഞ്ചാം  പതിഴപലൈതിശ
ടസപ ന്തഞ്ചാംബര്  30  വടര  ഒഴതിവഞക്കതി  നല്കുഞ്ചാം.  ചതിട്ടതിയടട  കുടതിശതികേക്കഞര്ക്കന്  കേഞലൈഞവധതി
അനുസരതിചന്  ടസപ് റഞ്ചാംബര്  30  വടരയള്ള അമ്പതു മുതല് നൂറുശതമഞനഞ്ചാം വടര പലൈതിശയഞ്ചാം
പതിഴപലൈതിശയഞ്ചാം ഒഴതിവഞക്കതി നല്കുഞ്ചാം.  20-1-2021  മുതല്  default  ആയ ചതിട്ടതി പതിടതിക്കഞത്ത
ചതിറഞളനഞര്ക്കന്  പലൈതിശയഞ്ചാം  പതിഴപലൈതിശയഞ്ചാം  ഒഴതിവഞക്കതി  നല്കുഞ്ചാം.  30-9-2021  വടര
ചതിട്ടതിപതിടതിച ചതിറഞളനഞര്ക്കന് ഡതിവതിഡന്റെന് നഷടപട്ടതില.  കകേഞവതിഡന് ബഞധതിച കുടുഞ്ചാംബങ്ങളക്കന്
നല്കുന്ന അഞ്ചുശതമഞനഞ്ചാം നതിരക്കതില് ഒരു ലൈകഞ്ചാം രൂപ വടര കലൈഞണതിടന്റെ കേഞലൈഞവധതിയഞ്ചാം
30-9-2021 വടര നസ്പീട്ടുന്നു.

ടകേ  .  എഫന്  .  സതി  .

കകേഞവതിഡന്  പശ്ചഞത്തലൈത്തതില് വദ്ധ്യവസഞയ പുനരുജസ്പീവനത്തതിനഞയതി  ടകേ.എഫന്.സതി.
വഴതി  മൂന്നന്  പദതതികേള പ്രഖദ്ധ്യഞപതിക്കുകേയഞണന്.   ജൂലലൈയതില് പ്രഖദ്ധ്യഞപതിച പദതതികേളക്കന്
പുറടമയഞണതിതന്.
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1. സഞര്ട്ടപന് കകേരള പദതതി

ഒരു കകേഞടതി  രൂപ  വടര  ടകേഞളഞററല്  ടസകേക്യൂരതിറതി  ഇലഞടത  വഞയ്പ  അനുവദതിക്കുന്ന
'സഞര്ട്ടപന് കകേരള' വഞയ്പഞ പദതതി, ഇതതിനഞയതി ടകേ.എഫന്.സതി. 50 കകേഞടതി രൂപ മഞറതിവയഞ്ചാം.

2. വദ്ധ്യവസഞയ എകസറതിടലൈ സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭങ്ങളക്കുള്ള പ്രകതദ്ധ്യകേ വഞയ്പഞ പദതതി

സഞ്ചാംസഞനടത്ത  വതിവതിധ  വദ്ധ്യവസഞയ  എകസറ്റുകേളതിടലൈ  സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭങ്ങളക്കന്  വഞയ്പ
അനുവദതിക്കുന്ന  പ്രകതദ്ധ്യകേ  വഞയ്പഞപദതതി.   20  കകേഞടതി  വടര  ഒരു  സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭത്തതിനന്
അനുവദതിക്കുന്ന ഈ പദതതിയതില്, 500 കകേഞടതി രൂപ മഞറതിവയഞ്ചാം.

3. മുഖദ്ധ്യമനതിയടട സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭകേ വതികേസന പദതതി രണഞഞ്ചാം ഭഞഗഞ്ചാം

നതിലൈവതിടലൈ മുഖദ്ധ്യമനതിയടട സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭകേ വതികേസന പദതതിടയ പുനരഞവതിഷ്കരതിക്കുഞ്ചാം.  ഒരു
കകേഞടതി വടര 5% പലൈതിശയതില് വഞയ്പ നല്കുന്ന ഈ പദതതിയതില് ഒരു വര്ഷഞ്ചാം 500 സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭഞ്ചാം
എന്ന  കേണക്കതില്,  അടുത്ത  അഞന്  വര്ഷഞ്ചാം  ടകേഞണന്  2500  പുതതിയ  വദ്ധ്യവസഞയ
യൂണതിറ്റുകേളക്കന്  വഞയ്പ  അനുവദതിക്കുഞ്ചാം.  50  വയസ്സതില്  തഞടഴയള്ള  യവസഞ്ചാംരഞ്ചാംഭകേര്ക്കഞണന്
ഈ  പദതതിയടട  ആനുകൂലൈദ്ധ്യഞ്ചാം  ലൈഭതിക്കുകേ.  വര്ഷഞ്ചാംകതഞറുഞ്ചാം  2000  പുതു  സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭകേടര
കേടണത്തതി  അവര്ക്കന്  കവണ  പരതിശസ്പീലൈനഞ്ചാം  നല്കേതി  അതതില്  പ്രഞപ്തരഞയവടര
കേടണത്തതിയഞണന് വഞയ്പ അനുവദതിക്കുകേ.

നതിലൈവതില്  കകേഞവതിഡന്-19-ടന്റെ  രണഞഞ്ചാം  തരഞ്ചാംഗഞ്ചാംമൂലൈഞ്ചാം  തുടരുന്ന  ബുദതിമുട്ടുകേള
കേണക്കതിടലൈടുത്തന്,  ടചറുകേതിട  വദ്ധ്യവസഞയങ്ങള,  ആകരഞഗദ്ധ്യപരതിപഞലൈനഞ്ചാം,  ടൂറതിസഞ്ചാം  എന്നസ്പീ
കമഖലൈകേളതിലള്ള യൂണതിറ്റുകേടള സഹഞയതിക്കുന്നതതിനഞയതി വതിവതിധ നടപടതികേള ടകേ.എഫന്.സതി.
ലകേടക്കഞണ്ടുവരുന്നു.

1.  ഒരു വര്ഷഞ്ചാം കമഞറകട്ടഞറതിയഞ്ചാം

കകേരളഞ  ഫതിനഞനഷദ്ധ്യല്  കകേഞര്പകറഷനതില്നതിന്നുഞ്ചാം  വഞയ്പ  എടുത്തന്  2021  മഞര്ചന്
31  വടര തതിരതിചടവന്  കൃതദ്ധ്യമഞയതിരുന്ന ടചറുകേതിട സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭകേരുടട വഞയ്പകേളക്കന് ബഡ്ജറതില്
പറഞ്ഞതനുസരതിചന്  ഒരു  വര്ഷടത്ത  കമഞറകട്ടഞറതിയഞ്ചാം  അനുവദതിക്കുഞ്ചാം.  മുതല്  തുകേയന്
1-7-2021-ല് തുടങ്ങതി ഒരു വര്ഷകത്തക്കഞണന് അവധതി.  820 വഞയ്പകേളക്കന് ഈ പദതതിയടട
ആനുകൂലൈദ്ധ്യഞ്ചാം ലൈഭതിക്കുഞ്ചാം.

2.  വഞയ്പകേളുടട പുനനഃക്രമസ്പീകേരണഞ്ചാം

സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭകേരുടട  നതിലൈവതിലള്ള  വഞയ്പകേള  റതിസര്വന്  ബഞങന്  (RBI)
മഞര്ഗ്ഗനതിര്കദ്ദേശങ്ങളക്കനുസൃതമഞയതി  നതിഷതിയ  ആസതി  ആകേഞടത  പുനനഃക്രമസ്പീകേരണഞ്ചാം  ടചയ
നല്കുന്നതുമഞണന്.  ഇതതിനഞയതി  ചഞര്ജകേകളഞ  അധതികേ  പലൈതിശകയഞ  ഈടഞക്കുന്നതല.
3000 കത്തഞളഞ്ചാം വഞയ്പകേളക്കന് ഇതതിടന്റെ ആനുകൂലൈദ്ധ്യഞ്ചാം ലൈഭതിക്കുഞ്ചാം.



5

3.  ടകേ.എഫന്.സതി. സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭങ്ങളക്കന് 20% അധതികേ വഞയ്പ

കകേഞവതിഡതിടന്റെ രണഞഞ്ചാം തരഞ്ചാംഗത്തതില് വസ്പീണ്ടുഞ്ചാം പ്രതതിസനതിയതിലൈഞയ ടൂറതിസഞ്ചാം, ടചറുകേതിട
കമഖലൈകേളതിടലൈ വദ്ധ്യവസഞയങ്ങളക്കുഞ്ചാം സഞ്ചാംസഞന ബഡ്ജറതില് പ്രഖദ്ധ്യഞപതിചതിരുന്നതന് കപഞടലൈ
20  ശതമഞനഞ്ചാം കൂടതി  അധതികേ വഞയ്പ വസ്പീണ്ടുഞ്ചാം അനുവദതിക്കുഞ്ചാം.   അതഞയതന്  കേഴതിഞ്ഞ വര്ഷഞ്ചാം
അനുവദതിച 20 ശതമഞനഞ്ചാം ഉളടപടട 40 ശതമഞനഞ്ചാം അധതികേ വഞയ്പ.

ബഞങ്കുകേടളകപഞടലൈ  കകേന  സര്ക്കഞരതിടന്റെ  ഗദ്ധ്യഞരന്റെതി  ലൈഭതിക്കഞത്തതതിനഞല്
ടകേ.എഫന്.സതി.  സശന്തഞ്ചാം  നതിലൈക്കഞണന്  ഈ  പദതതി  രൂപസ്പീകേരതിചതന്.  പദതതിയതില്  മുതല്
തതിരതിചടവതിനു  24  മഞസടത്ത സഞവകേഞശഞ്ചാം നല്കുഞ്ചാം.  എന്നഞല് ഈ കേഞലൈയളവതിലഞ്ചാം പലൈതിശ
അടയ്കക്കണതതിനഞല്,  വഞയ്പയതില്നതിന്നുഞ്ചാം  ഇതന്  തതിരതിചടയവഞനുള്ള  സഡൗകേരദ്ധ്യവഞ്ചാം  ഈ
പദതതിയതിലണന്.   400  സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭങ്ങളക്കന്  ഈ  ആനുകൂലൈദ്ധ്യഞ്ചാം  ലൈഭതിക്കുഞ്ചാം.   ടകേ.എഫന്.സതി
ഇതതിനഞയതി 450 കകേഞടതി രൂപ വകേയതിരുത്തതിയതിട്ടുണന്.

4.  കകേഞവതിഡന് പ്രതതികരഞധത്തതില് ഏര്ടപട്ടതിട്ടുള്ള വദ്ധ്യവസഞയങ്ങളക്കുള്ള സഹഞയഞ്ചാം

കകേഞവതിഡന്  കരഞഗവദ്ധ്യഞപനഞ്ചാം  തടയഞനുഞ്ചാം  കരഞഗതികേളക്കന്  ആശശഞസഞ്ചാം  നല്കുവഞനുഞ്ചാം
സഹഞയതിക്കുന്ന ഉത്പന്നങ്ങള നതിര്മ്മേതിക്കുന്ന സഞപനങ്ങളക്കഞയതി  ഉദഞര  വദ്ധ്യവസയതില്
പദതതി  ടചലൈവതിടന്റെ  90  ശതമഞനഞ്ചാം  വടര  വഞയ്പ  നല്കുന്ന  പദതതി  ആവതിഷ്കരതിചതിട്ടുണന്.
ആകരഞഗദ്ധ്യ  പരതിപഞലൈന  രഞ്ചാംഗത്തന്  കകേഞവതിഡന്  പ്രതതികരഞധത്തതില്  ഏര്ടപട്ടതിട്ടുള്ള  എലഞ
കമഖലൈകേളക്കുഞ്ചാം പദതതിയടട ആനുകൂലൈദ്ധ്യങ്ങള ലൈഭതിക്കുന്നതഞണന്.

50  ലൈകഞ്ചാം  വടരയള്ള  വഞയ്പകേള  മുഖദ്ധ്യമനതിയടട  സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭകേതശ  പദതതിയതില്
ഉളടപടുത്തതി  7%  പലൈതിശയതിലൈഞണന് നല്കുന്നതന്. 5  വര്ഷമഞയതിരതിക്കുഞ്ചാം വഞയ്പഞ കേഞലൈഞവധതി.
കൂടുതല് തുകേയടട കലൈഞണകേളതില്  50  ലൈകഞ്ചാം വടര  7  ശതമഞനത്തതിലഞ്ചാം അതതിനു മുകേളതില്
കററതിഞ്ചാംഗന് അടതിസഞനമഞക്കതിയഞ്ചാം ആണന് പലൈതിശ ഈടഞക്കുന്നതന്. 10 വര്ഷഞ്ചാം വടര തതിരതിചടവന്
കേഞലൈഞവധതിയണന്. 50 സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭങ്ങളക്കഞയതി 100 കകേഞടതി രൂപ ഇതതിനഞയതി മഞറതി ടവയഞ്ചാം.

5.  പലൈതിശയതിളവന്

പലൈതിശ നതിരക്കന്  കുറചന്  ടചറുകേതിട  വദ്ധ്യവസഞയങ്ങള,  ആകരഞഗദ്ധ്യപരതിപഞലൈനഞ്ചാം,  ടൂറതിസഞ്ചാം
എന്നസ്പീ  വതിഭഞഗങ്ങളക്കുള്ള  പലൈതിശയതില്  ടകേ.എഫന്.സതി.  വന  ഇളവന്  വരുത്തതി.   കുറഞ്ഞ
പലൈതിശ  9.5  ശതമഞനത്തതില്നതിന്നുഞ്ചാം  8  ശതമഞനമഞയതി  കുറഞ.  ഉയര്ന്ന  പലൈതിശ
12 ശതമഞനത്തതില്നതിന്നുഞ്ചാം 10.5 ശതമഞനമഞയതി കുറഞ. കററതിഞ്ചാംഗന് അടതിസഞനമഞക്കതിയഞണന്
പലൈതിശ നതിര്ണയതിക്കുന്നതന്. 

കുറഞ്ഞ പലൈതിശയടട ആനുകൂലൈദ്ധ്യഞ്ചാം  2021  ജൂലലൈ  1  മുതല് എലഞ ഇടപഞടുകേഞര്ക്കുഞ്ചാം
ലൈഭദ്ധ്യമഞക്കതിയതിട്ടുണന്.  മഞത്രമല കേഴതിഞ്ഞ വര്ഷഞ്ചാം കപഞളതിസതി മഞറങ്ങടള തുടര്ന്നന് ഈടഞക്കതിയ
അധതികേ പലൈതിശ ഇടപഞടുകേഞര്ക്കന് തതിരതിടകേ നല്കുഞ്ചാം.
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ഇതതിടനലഞഞ്ചാം പുറടമയഞണന് രണ്ടു മഞസടത്ത കകമ ടപനഷന ഓഗസന് മഞസഞ്ചാം ഒരുമതിചന്
നല്കുന്നതന്.  ഇതുവഴതി 1700 കകേഞടതി രൂപ ജനങ്ങളുടട ലകേയതില് കനരതിട്ടന് എത്തുഞ്ചാം.  ഇതതിനു
പുറകമ  ഓണത്തതിനന്  അനുവദതിക്കുന്ന  ടസഷദ്ധ്യല്  ഭകദ്ധ്യക്കതിറതിനന്  526  കകേഞടതി  രൂപ
ടചലൈവഞക്കുഞ്ചാം.”

അനഡൗകദദ്ധ്യഞഗതികേഞഞ്ചാംഗങ്ങളുടട കേഞരദ്ധ്യഞ്ചാം :

(1)  അനഡൗകദദ്ധ്യഞഗതികേ ബതില്ലുകേളുഞ്ചാം പ്രകമയങ്ങളുഞ്ചാം സഞ്ചാംബനതിച സമതിതതിയടട രണഞമതന്
റതികപഞര്ട്ടന് സഭ പരതിഗണതിക്കുകേയഞ്ചാം അഞ്ചാംഗസ്പീകേരതിക്കുകേയഞ്ചാം ടചയ.

(2) സഞമഞനദ്ധ്യമഞയതി ടപഞതുതഞത്പരദ്ധ്യമുള്ള സഞ്ചാംഗതതികേള സഞ്ചാംബനതിച പ്രകമയങ്ങള :

(i) ശ്രസ്പീ. എഞ്ചാം. വതിജതിന തഞടഴപറയന്ന പ്രകമയഞ്ചാം അവതരതിപതിച സഞ്ചാംസഞരതിച:

“വതിജഞനഞ്ചാം  പകേർന്നു  നല്കുന്നകതഞടടഞപഞ്ചാം  ജഞന  നതിർമ്മേതിതതി  കൂടതി
നടകക്കണതഞണന് ഉന്നത വതിദദ്ധ്യഞഭദ്ധ്യഞസ രഞ്ചാംഗഞ്ചാം.  കശ്രണസ്പീബദമഞയ സമൂഹത്തതിടലൈ യവതയന്
കേടമ്പകേൾ  മറതികേടക്കഞൻ  കവണ  അവസരഞ്ചാം  ലൈഭദ്ധ്യമഞക്കുകേടയന്നതന്  ഉന്നത
വതിദദ്ധ്യഞഭദ്ധ്യഞസത്തതിടന്റെ  അടതിസഞന  ലൈകദ്ധ്യമഞകകേണതഞണന്.  ജനഞയത്ത  സമൂഹസൃഷതിയടട
മൂലൈക്കലഞകേണഞ്ചാം  ഉന്നത  വതിദദ്ധ്യഞഭദ്ധ്യഞസഞ്ചാം.  ഉന്നത  വതിദദ്ധ്യഞഭദ്ധ്യഞസ  സഞപനങ്ങടള
വതിജഞനഞർജനത്തതിനുഞ്ചാം  ലനപുണതികശഷതി  വതികേസനത്തതിനുഞ്ചാം  സഞഞ്ചാംസഞരതികേ
വതികേഞസത്തതിനുമുള്ള  കകേനങ്ങളഞക്കതി  വളർത്തതിടയടുക്കുകേടയന്ന  ലൈകദ്ധ്യകത്തഞടടയഞകേണഞ്ചാം
വതിദദ്ധ്യഞഭദ്ധ്യഞസ നയഞ്ചാം രൂപസ്പീകേരതികക്കണതന്.

ടപഞതുലൈതിസതിൽ  (കേൺകേറന്റെന്  ലൈതിസന്)  ടപടുന്ന  വതിദദ്ധ്യഞഭദ്ധ്യഞസടത്തക്കുറതിചള്ള  നയ
രൂപസ്പീകേരണഞ്ചാം  അനതിവഞരദ്ധ്യമഞയഞ്ചാം  സഞ്ചാംസഞനങ്ങളുമഞയഞ്ചാം  അക്കഞദമതികേ  സമൂഹവമഞയഞ്ചാം
കൂലൈഞ്ചാംകുഷമഞയ  ചർചയടട  അടതിസഞനത്തതിൽ  ഉരുത്തതിരതിഞവരുന്നതഞകേണഞ്ചാം.
ദഡൗർഭഞഗദ്ധ്യവശഞൽ,  കദശസ്പീയ  വതിദദ്ധ്യഞഭദ്ധ്യഞസ  നയഞ്ചാം  2020,  കകേനസർക്കഞർ  ടഫഡറൽ
തതശങ്ങടള അവഗണതിചടകേഞണഞണന് രൂപസ്പീകേരതിചതിട്ടുള്ളതന്.

രഞഷ്ട്രനതിർമ്മേഞണ പ്രക്രതിയയതിൽ പട്ടതികേജഞതതികേളതിലഞ്ചാം പട്ടതികേകഗഞത്രങ്ങളതിലഞ്ചാം പതിന്നഞക്ക
ജഞതതികേളതിലഞ്ചാംടപട്ട പഞർശശവൽകൃതർക്കന് പങഞളതിത്തഞ്ചാം ഉറപഞക്കുന്നതതിനന് കവണ സഞ്ചാംവരണഞ്ചാം
പ്രസ്തുത  നയത്തതിൽ  വതിഭഞവനഞ്ചാം  ടചയഞത്തതന്  ആശങഞജനകേമഞണന്.  ഉന്നത  വതിദദ്ധ്യഞഭദ്ധ്യഞസ
കമഖലൈയതിൽ സശകേഞരദ്ധ്യവല്കരണഞ്ചാം കപ്രഞതഞഹതിപതിക്കുന്നതന് പഞർശശവൽകൃതടര മുഖദ്ധ്യധഞരയതിൽ
നതിന്നന് പുറന്തള്ളുടമന്നതന് അവതിതർക്കതിതമഞണന്. 'Tenure Track' എന്ന കപരതിൽ അദദ്ധ്യഞപകേ
നതിയമനഞ്ചാം  തഞല്കഞലൈതികേ  കേരഞർ  അടതിസഞനത്തതിലൈഞക്കുന്നതന്  ദസ്പീർഘകേഞലൈ  അദദ്ധ്യഞപന
പരതിചയത്തതിലൂടടയഞ്ചാം നതിരന്തര ഗകവഷണത്തതിലൂടടയഞ്ചാം സശയഞ്ചാംനവസ്പീകേരണ പ്രക്രതിയയതിലൂടടയഞ്ചാം
മതികേവതിടന്റെ  പഞത  ലകേവരതിക്കുന്നതതിനന്  വതിഘഞതമഞണന്.  ഇതന്  അദദ്ധ്യഞപന,  ഗകവഷണ
നതിലൈവഞരഞ്ചാം ഇടതിചതഞഴഞൻ വഴതിവയഞ്ചാം.  ഉന്നത വതിദദ്ധ്യഞഭദ്ധ്യഞസ കമഖലൈടയ പതികന്നഞട്ടടതിപതിക്കുന്ന
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നതിലൈവതിടലൈ  കദശസ്പീയ  വതിദദ്ധ്യഞഭദ്ധ്യഞസ  നയഞ്ചാം  2020,  പതിൻവലൈതിചന്  വതിശദമഞയ
ചർചകേളുടടയടതിസഞനത്തതിൽ  രഞഷ്ട്രതഞല്പരദ്ധ്യഞ്ചാം  സഞ്ചാംരകതിക്കുന്നതതിനനുകയഞജദ്ധ്യമഞയ  പുതതിയ
വതിദദ്ധ്യഞഭദ്ധ്യഞസ നയഞ്ചാം രൂപസ്പീകേരതിക്കണടമന്നന് ഈ സഭ ഏകേകേണ്ഠമഞയതി കകേനസർക്കഞരതികനഞടന്
ആവശദ്ധ്യടപടുന്നു. ”

ശ്രസ്പീ. ടകേ. എഞ്ചാം. സചതിനകദവന് ചര്ചയതില് പടങടുത്തു സഞ്ചാംസഞരതിച .

ചര്ചയതില്  ഉന്നയതിക്കടപട്ട  കേഞരദ്ധ്യങ്ങളക്കന്  ഉന്നത  വതിദദ്ധ്യഞഭദ്ധ്യഞസ-സഞമൂഹദ്ധ്യനസ്പീതതി
വകുപ്പുമനതി  കഡഞ.  ആര്.  ബതിന്ദു  മറുപടതി  നല്കേതി.  തുടര്ന്നന്   പ്രകമയഞ്ചാം  സഭയടട
അനുമതതികയഞടട പതിനവലൈതിച. 

(അനഡൗകദദ്ധ്യഞഗതികേ  പ്രകമയങ്ങളുടട  ലൈതിസതിടലൈ  രണഞമടത്ത  പ്രകമയഞ്ചാം
അവതരതിപതിക്കടപട്ടതില ).

(ii)  ശ്രസ്പീമതതി ടകേ.  ടകേ.  ലശലൈജ ടസ്പീചര് തഞടഴപറയന്ന പ്രകമയഞ്ചാം അവതരതിപതിച
സഞ്ചാംസഞരതിച:

“ഭരണഘടനയതിടലൈ  7-ാം  പട്ടതികേ  32-ാം  ഇനപ്രകേഞരഞ്ചാം  സഹകേരണഞ്ചാം,
സഞ്ചാംസഞനത്തതിടന്റെ അധതികേഞരപരതിധതിയതിൽ മഞത്രഞ്ചാം വരുന്ന വതിഷയമഞണന്.

കകേനസർക്കഞരതിടന്റെ  അതതിതസ്പീവ്ര  സശകേഞരദ്ധ്യവല്കരണനയത്തതിടന്റെ  ഫലൈമഞയതി  ലൈയനഞ്ചാം
വഴതിയഞ്ചാം  കനരതിട്ടുള്ള  സശകേഞരദ്ധ്യവല്കരണഞ്ചാം  വഴതിയഞ്ചാം  ടപഞതുകമഖലൈഞ  ബഞങ്കുകേളുടട  കസവനഞ്ചാം
സഞധഞരണക്കഞർക്കന്,  വതികശഷതിചന്  ഗഞമവഞസതികേൾക്കന്,  അപ്രഞപദ്ധ്യമഞയതിടക്കഞണതിരതിക്കുന്ന
ഘട്ടത്തതിൽ  കേർഷകേരുടടയഞ്ചാം  കേഞർഷതികേ  കമഖലൈയടടയഞ്ചാം  കേഞർഷതികേഞധതിഷതിത
വദ്ധ്യവസഞയങ്ങളുടടയഞ്ചാം  ടപഞതുവതിൽ  ദരതിദജനവതിഭഞഗങ്ങളുടടയഞടകേ  ആശ്രയമഞയ
സഹകേരണകമഖലൈയതിൽ  കകേനസർക്കഞരതിടന്റെ  ഭരണഘടനഞതസ്പീതമഞയ  ഇടടപടൽ
സഹകേഞരതികേളതിലൈഞടകേ  ആശങ  പരത്തതിയതിരതിക്കുന്നു.  ബഹ.  സുപ്രസ്പീഞ്ചാംകകേഞടതതിതടന്ന
സഹകേരണരഞ്ചാംഗത്തന്  കകേനസർക്കഞരതിടന്റെ  ഇടടപടൽ  ഭരണഘടനഞതസ്പീതടമന്നന്
അസനതിഗ്ദ്ധമഞയതി വദ്ധ്യക്തമഞക്കതിയ സഞഹചരദ്ധ്യത്തതിൽ കകേനസർക്കഞർ പുതുതഞയതി സഹകേരണ
മനഞലൈയഞ്ചാം  രൂപസ്പീകേരതിചതന്  ലവദദ്ധ്യനഞഥൻ  കേമ്മേതിറതി  മുതൽ  നടത്തതിയ  അധതികേഞര
ദുർവതിനതികയഞഗഞ്ചാം  ആവർത്തതിക്കുന്നതതിനഞടണന്നന്  സഞ്ചാംശയതിക്കടപടുകമ്പഞൾ  സഹകേരണഞ്ചാം
ടപഞതു പട്ടതികേയതികലൈക്കന്  (കേൺകേറന്റെന് ലൈതിസന്)  മഞറഞൻ നസ്പീക്കഞ്ചാം നടക്കുന്നുടവന്നന് മഞധദ്ധ്യമങ്ങൾ
റതികപഞർട്ടന്  ടചയ്തതന്  സഹകേഞരതികേളുടടയഞ്ചാം  ടപഞതുജനങ്ങളുടടയഞടകേയഞ്ചാം  ആശങ
വർദതിപതിചതിരതിക്കുന്നു.

സഞ്ചാംസഞനടത്ത  സഹകേരണകമഖലൈ  കകേവലൈഞ്ചാം  പണമതിടപഞടു  സഞപനമല.
ടതരടഞ്ഞടുക്കടപട്ട  ജനപ്രതതിനതിധതികേളഞൽ  നതിയനതിക്കടപടുന്ന  സഞ്ചാംസഞനടത്ത
സഹകേരണ  സഞപനങ്ങൾ,  വദ്ധ്യക്തതിഗത  ആവശദ്ധ്യങ്ങടള  കൂട്ടഞയ്മകേളതിലൂടട  കനരതിട്ടഞൽ
ദഞരതിദദ്ധ്യവഞ്ചാം പട്ടതിണതിയമതിലഞതഞക്കഞടമന്ന ആകഗഞള കേഞഴപഞടതിനനുസൃതമഞയതി പ്രവർത്തതിക്കുന്ന
വയഞണന്.  അതുടകേഞണന്  കകേവലൈഞ്ചാം  വഞയ്പ  ഇടപഞടന്  മഞത്രമല,  പട്ടതികേജഞതതി-
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പട്ടതികേകഗഞത്രങ്ങളതിൽടപട്ടവരുടട  ഉന്നമനഞ്ചാം,  സസ്പീശഞക്തസ്പീകേരണത്തതിടന്റെ  അടതിത്തറയഞയ
സഞമ്പത്തതികേ  സശയഞ്ചാംപരദ്ധ്യഞപ്തത  ആർജതിക്കഞൻ  വഴതിടതളതിക്കൽ,   കൃഷതിടയയഞ്ചാം
കേഞർഷതികേഞധതിഷതിത  വദ്ധ്യവസഞയങ്ങടളയഞ്ചാം  കപ്രഞതഞഹതിപതിക്കൽ,  കേഞർഷതികകേഞല്പന്നങ്ങളുടട
വതിപണനഞ്ചാം,  ടപഞതുവതിപണതിയതിടലൈ  വതിലൈനതിയനണഞ്ചാം  തുടങ്ങതി  ജനജസ്പീവതിതത്തതിടലൈ
സമസകമഖലൈയതിലഞ്ചാം  ജകനഞപകേഞരപ്രദമഞയതി  പ്രവർത്തതിചവരതികേയഞണന്.  സഞ്ചാംസഞനത്തതിടന്റെ
സുസതിരവതികേസനഞ്ചാം  ഉറപ്പുവരുത്തുകേടയന്ന  ലൈകദ്ധ്യകത്തഞടട  സഞമൂഹദ്ധ്യ  സുരകഞ
ടപൻഷനുകേളുടട  വതിതരണചമതലൈ,  ടകേ.എസന്.ആര്.ടതി.സതി.-യതില്  നതിന്നന്  വതിരമതിചവര്ക്കന്
കവണതിവരുന്ന തുകേ വഞയ്പയഞയതി നല്കുകേ, കബ്ലേഡന് പലൈതിശക്കഞടര ഒഴതിവഞക്കഞൻ 'മുറടത്ത മുല',
പ്രളയത്തതില് ഭവനരഹതിതരഞയവര്ക്കന്  'ടകേയര്കഹഞഞ്ചാം'  പദതതിയതിലൂടട സഡൗജനദ്ധ്യമഞയതി വസ്പീടന്
നതിര്മ്മേതിച  നല്കുകേ,  ഓൺലലൈൻ  പഠനത്തതിനന്  വതിദദ്ധ്യഞര്തതികേളക്കന്  ടമഞലബല്  കഫഞൺ
വഞങ്ങുന്നതതിനന് പലൈതിശരഹതിതമഞയതി വഞയ്പ നല്കുകേ, 'സുഭതികകകേരളഞ്ചാം', മുഖദ്ധ്യമനതിയടട സഹഞയ
വഞയ്പഞ പദതതി,  പ്രകതദ്ധ്യകേ ലൈതികേശതിഡതിറതി  ടഫസതിലൈതിറതി  വഞയ്പ തുടങ്ങതി എലഞ കമഖലൈകേളതിലഞ്ചാം
സഹകേരണസഞപനങ്ങള മതികേച ഇടടപടല് നടത്തുന്നു.

സഞ്ചാംസഞനടത്ത ജനങ്ങളുടട സഞമ്പത്തതികേഞഭതിലൈഞഷങ്ങളതില് കേരതിനതിഴല് വസ്പീഴതിടക്കഞണന്
സഹകേരണരഞ്ചാംഗത്തന്  കകേനസര്ക്കഞര്  കേടന്നുകേയറത്തതിനന്  നടത്തുന്ന  ശ്രമത്തതില്നതിന്നുഞ്ചാം
പതിന്തതിരതിയണടമന്നന് ഈ സഭ കകേനസര്ക്കഞരതികനഞടന് ഏകേകേണ്ഠമഞയതി ആവശദ്ധ്യടപടുന്നു.”

ശ്രസ്പീ. വതി. കജഞയതി ചര്ചയതില് പടങടുത്തു സഞ്ചാംസഞരതിച.

ചര്ചയതില്  ഉന്നയതിക്കടപട്ട  കേഞരദ്ധ്യങ്ങളക്കന്  സഹകേരണ-രജതികസ്ട്രേഷന  വകുപ്പുമനതി
ശ്രസ്പീ.  വതി.  എന.  വഞസവന മറുപടതി നല്കേതി.  തുടര്ന്നന് പ്രകമയഞ്ചാം സഭയടട അനുമതതികയഞടട
പതിനവലൈതിച. 

2021  ആഗസന്  2-ാാാം  തസ്പീയതതി  തതിങളഞഴ  രഞവതിടലൈ  9.00-നന്  വസ്പീണ്ടുഞ്ചാം
സകമ്മേളതിക്കുന്നതതിനഞയതി ഉചയന് 11.50 - നന് സഭ പതിരതിഞ.

എസ് .  വതി.  ഉണതികൃഷ്ണന നഞയര്, 
ടസക്രട്ടറതി.
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The Assembly met at 9.00 a.m. with Mr. Speaker in the Chair.

Questions :

Five Questions in the list of Questions posted for the day were answered

orally.

(At  the  commencement  of  the  Question  Hour,  the  Leader  of  Opposition

made a statement demanding the resignation of Minister for General Education

and Labour and the members belonging to the opposition shouted slogans and

tried to obstruct the proceedings of the House. After the Chief Minister's reply, the

members belonging to opposition parties boycotted the rest of the proceedings.)

Calling Attention :

1. Smt. K. K. Shailaja Teacher called the attention of the Minister for Law,

Industries  and Coir  to  the  necessity  of  a  special  revitalization package to  the

unorganized  labour  sector  being in  crisis  due to  Covid.  The Minister  made a

statement thereto.

KNPP. 1174/2021 (ii).
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The Matters under Rule 304 :

The matters raised in the House by the Members under Rule 304 are listed
below:

ക്രമ
നമ്പര

അഅംഗതത്തിനന്റെ പപേരര വത്തിഷയഅം വകുപ്പുമനത്തി

1 പഡഡ. നക. ടത്തി. ജലലീല പ്ലസര ടു വത്തിദദഡരതത്തികളുനട
നസ്പെഷദല  ഫലീസര
ഒഴത്തിവഡക്കുന്നതത്തിനര നടപേടത്തി

നപേഡതുവത്തിദദഡഭദഡസവഅം
നതഡഴത്തിലഅം
വകുപ്പുമനത്തിക്കുപവണത്തി
മതദബന്ധനഅം,
സഡഅംസഡരത്തികഅം,  യുവജനപക്ഷേമ
വകുപ്പുമനത്തി

2 ശലീ. ഇ. നക.
      വത്തിജയന

കുറത്തിയഡടത്തി  -  പേക്രഅംതളഅം  -
മഡനന്തവഡടത്തി  ചുരഅം പറഡഡര
വത്തികസനഅം

നപേഡതുമരഡമതഅം
വത്തിപനഡദസഞഡരവഅം
വകുപ്പുമനത്തി

3 ശലീ. ഐ. ബത്തി.
      സതലീഷര

കഡടഡക്കട
നക.എസര.ആര.ടത്തി.സത്തി.
ഡത്തിപപഡയുനട പ്രവരതനഅം

ഗതഡഗത വകുപ്പുമനത്തി

The Ministers concerned made statements on the respective subjects. 

Statement Under Rule 300 :

Shri K. N. Balagopal, Minister for Finance made the following statement
under Rule 300, regarding the support package meant for providing assistance to
those who have been impacted by the second wave of the Covid pandemic.

''പകഡവത്തിഡര  രണഡഅംതരഅംഗനത  തുടരന്നര  അനത്തിവഡരദമഡയത്തി  കകനക്കഡപള്ളേണത്തിവന്ന
പലഡക്ക രഡഡൗണഅം  മറര  നടപേടത്തികളുഅം  സഅംസഡനതത്തിനന്റെ  സമ്പദ്ഘടനനയ  ബഡധത്തിചത്തിട്ടുണര.
നചെറുകത്തിട  വദഡപേഡരത്തികള,  നചെറുകത്തിട  വദവസഡയത്തികള  തുടങത്തിയവര  പ്രപതദകത്തിചര  കടുത
സഡമ്പതത്തിക പ്രതത്തിസന്ധത്തി പനരത്തിടുകയഡണര.

ഘടഅംഘടമഡയത്തി  പലഡക്ക രഡഡൗണ്  നത്തിയനണങള  പകഡവത്തിഡര  വദഡപേന  നത്തിരക്കര
വത്തിലയത്തിരുതത്തി  ലഘൂകരത്തിക്കുന്നുനണങത്തിലഅം  നചെറുകത്തിടക്കഡരക്കര  സഡമ്പതത്തികഡശശഡസ
നടപേടത്തികള  എതത്തിപക്കണതുനണന്നര  സഅംസഡന  സരക്കഡര  കരുതുന്നു.   പകഡവത്തിഡര
വദഡപേനതത്തിനന്റെ  രണര  ഘടങളത്തിലഅം  സമഡശശഡസ  പേഡപക്കജുകള  സഅംസഡന  സരക്കഡര
മുപന്നഡട്ടുവചത്തിരുന്നു. പക്ഷേമ നപേനഷനുകള കൃതദമഡയത്തി വത്തിതരണഅം നചെയ്യുകയുഅം വഡയ രപേകളക്കര
പേലത്തിശയത്തിളവര നലകുകയുഅം നചെയ്യുന്ന നടപേടത്തികള ഇതത്തിനന്റെ ഭഡഗമഡയത്തി സശലീകരത്തിചത്തിരുന്നു.

പകഡവത്തിഡര  രണഡഅം  തരഅംഗതത്തിനന്റെ  പ്രതദഡഘഡതമനുഭവത്തിക്കുന്ന  നചെറുകത്തിട
വദഡപേഡരത്തികള, വദവസഡയത്തികള, കൃഷത്തിക്കഡര എന്നത്തിവരുളനപനടയുള്ളേരക്കര സഹഡയകരമഡയ
അനുബന്ധ പേഡപക്കജര പ്രഖദഡപേത്തിക്കുകയഡണര.
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ഇതത്തിനന്റെ  ഭഡഗമഡയത്തി  പകന-സഅംസഡന  ധനകഡരദസഡപേനങള,  സഅംസഡന
ധനകഡരദസഡപേനങള,  സഹകരണ സഡപേനങള,  വഡണത്തിജദ ബഡങ്കുകള എന്നത്തിവയത്തില
നത്തിന്നുഅം  എടുക്കുന്ന  2  ലക്ഷേപമഡ  അതത്തില  തഡനഴപയഡ  ഉള്ളേ  വഡയ്പകളുനട  പേലത്തിശയുനട  4
ശതമഡനഅം വനര സഅംസഡന സരക്കഡര ആറുമഡസപതക്കര വഹത്തിക്കുന്നതഡണര. ആനക 2,000
പകഡടത്തി രൂപേ വലത്തിപമുള്ളേ വഡയ്പഡ പേദ്ധതത്തിക്കുള്ളേ പേലത്തിശയത്തിളവഡണത്തിതര.  ഒരു ലക്ഷേഅം പപേരക്കര
ഇതത്തിനന്റെ  പ്രപയഡജനഅം  ഉണഡകണനമന്നര  ലക്ഷേദമത്തിടുന്നു.  ആഗസര  ഒന്നര  മുതല  എടുക്കുന്ന
വഡയ്പകളക്കര ഈ പേലത്തിശയത്തിളവര ബഡധകമഡക്കഡവന്നതഡണര.

അതത്തിപനഡനടഡപഅം സരക്കഡര വഡടകയര നലകത്തിയ കടമുറത്തികളുനട വഡടക ജൂകല മുതല
ഡത്തിസഅംബര 31 വനരയുള്ളേ കഡലയളവത്തിപലക്കര ഒഴത്തിവഡക്കുകയഡണര.

നചെറുകത്തിട വദഡപേഡര വദവസഡയ സഡപേനങളക്കര (എഅം.എസര.എഅം.ഇ.) നകടത്തിടനത്തികുതത്തി
ജൂകല  മുതല  ഡത്തിസഅംബര  വനരയുള്ളേ  കഡലയളവത്തിപലക്കര  ഒഴത്തിവഡക്കുകയഡണര.   ഈ
സഡപേനങളക്കര ഈ കഡലയളവത്തില ഇലകത്തിസത്തിറത്തി ഫത്തിക്സഡര ചെഡരജഅം സരക്കഡര വഡടകയുഅം
ഒഴത്തിവഡക്കുന്നതഡണര.

നക  .  എസര  .  എഫര  .  ഇ  .

നക.എസര.എഫര.ഇ.  നകഡവത്തിഡര  കഡരണഅം  സഡമ്പതത്തിക  പ്രതത്തിസന്ധത്തിയത്തിലഡയവരക്കര
ആശശഡസഅം  നലകുന്നതത്തിനഡയത്തി  വത്തിവത്തിധ  പേദ്ധതത്തികള  നടപത്തിലഡക്കുഅം.  20-1-2021  മുതല
default  ആയ  നക.എസര.എഫര.ഇ  നലകത്തിയ  എലഡ  പലഡണകളുനടയുഅം  പേത്തിഴപലത്തിശ
നസപേ രറഅംബര  30  വനര  ഒഴത്തിവഡക്കത്തി  നലകുഅം.  ചെത്തിടത്തിയുനട  കുടത്തിശത്തികക്കഡരക്കര  കഡലഡവധത്തി
അനുസരത്തിചര നസപ് റഅംബര 30  വനരയുള്ളേ അമ്പതര മുതല നൂറര ശതമഡനഅം വനര പേലത്തിശയുഅം
പേത്തിഴപലത്തിശയുഅം ഒഴത്തിവഡക്കത്തി നലകുഅം.  20-1-2021  മുതല  default  ആയ ചെത്തിടത്തി പേത്തിടത്തിക്കഡത
ചെത്തിറഡളനഡരക്കര  പേലത്തിശയുഅം  പേത്തിഴപലത്തിശയുഅം  ഒഴത്തിവഡക്കത്തി  നലകുഅം.  30-9-2021  വനര
ചെത്തിടത്തിപേത്തിടത്തിച ചെത്തിറഡളനഡരക്കര ഡത്തിവത്തിഡന്റെര നഷ്ടനപടത്തില.  പകഡവത്തിഡര ബഡധത്തിച കുടുഅംബങളക്കര
നലകുന്ന അഞര ശതമഡനഅം നത്തിരക്കത്തില ഒരു ലക്ഷേഅം രൂപേ വനര പലഡണത്തിനന്റെ കഡലഡവധത്തിയുഅം
30-9-2021 വനര നലീട്ടുന്നു.

നക  .  എഫര  .  സത്തി  .

പകഡവത്തിഡര  പേശഡതലതത്തില വദവസഡയ പുനരുജലീവനതത്തിനഡയത്തി  നക.എഫര.സത്തി.
വഴത്തി  മൂന്നര  പേദ്ധതത്തികള പ്രഖദഡപേത്തിക്കുകയഡണര.   ജൂകലയത്തില പ്രഖദഡപേത്തിച പേദ്ധതത്തികളക്കര
പുറനമയഡണത്തിതര.

1. സഡരടപര പകരള പേദ്ധതത്തി

ഒരു പകഡടത്തി  രൂപേ  വനര  പകഡളഡററല  നസകക്യൂരത്തിറത്തി  ഇലഡനത  വഡയ്പ  അനുവദത്തിക്കുന്ന
'സഡരടപര പകരള' വഡയ്പഡ പേദ്ധതത്തി. ഇതത്തിനഡയത്തി നക.എഫര.സത്തി. 50 പകഡടത്തി രൂപേ മഡറത്തിവയഅം.
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2. വദവസഡയ എപസറത്തിനല സഅംരഅംഭങളക്കുള്ളേ പ്രപതദക വഡയ്പഡ പേദ്ധതത്തി

സഅംസഡനനത  വത്തിവത്തിധ  വദവസഡയ  എപസറ്റുകളത്തിനല  സഅംരഅംഭങളക്കര  വഡയ്പ
അനുവദത്തിക്കുന്ന  പ്രപതദക  വഡയ്പഡപേദ്ധതത്തി.   20  പകഡടത്തി  വനര  ഒരു  സഅംരഅംഭതത്തിനര
അനുവദത്തിക്കുന്ന ഈ പേദ്ധതത്തിയത്തില, 500 പകഡടത്തി രൂപേ മഡറത്തിവയഅം.

3. മുഖദമനത്തിയുനട സഅംരഅംഭക വത്തികസന പേദ്ധതത്തി രണഡഅം ഭഡഗഅം

നത്തിലവത്തിനല മുഖദമനത്തിയുനട സഅംരഅംഭക വത്തികസന പേദ്ധതത്തിനയ പുനരഡവത്തിഷ്കരത്തിക്കുഅം.  ഒരു
പകഡടത്തി വനര 5% പേലത്തിശയത്തില വഡയ്പ നലകുന്ന ഈ പേദ്ധതത്തിയത്തില ഒരു വരഷഅം 500 സഅംരഅംഭഅം
എന്ന കണക്കത്തില, അടുത അഞര വരഷഅംനകഡണര 2500 പുതത്തിയ വദവസഡയ യൂണത്തിറ്റുകളക്കര
വഡയ്പ അനുവദത്തിക്കുഅം. 50 വയസത്തില തഡനഴയുള്ളേ യുവസഅംരഅംഭകരക്കര ആണര ഈ പേദ്ധതത്തിയുനട
ആനുകൂലദഅം ലഭത്തിക്കുക. വരഷഅംപതഡറുഅം 2000 പുതുസഅംരഅംഭകനര കനണതത്തി അവരക്കര പവണ
പേരത്തിശലീലനഅം നലകത്തി അതത്തില പ്രഡപ്തരഡയവനര കനണതത്തിയഡണര വഡയ്പ അനുവദത്തിക്കുക.

നത്തിലവത്തില  പകഡവത്തിഡര-19-നന്റെ  രണഡഅം  തരഅംഗഅംമൂലഅം  തുടരുന്ന  ബുദ്ധത്തിമുട്ടുകള
കണക്കത്തിനലടുതര,  നചെറുകത്തിട  വദവസഡയങള,  ആപരഡഗദപേരത്തിപേഡലനഅം,  ടൂറത്തിസഅം  എന്നലീ
പമഖലകളത്തിലള്ളേ യൂണത്തിറ്റുകനള സഹഡയത്തിക്കുന്നതത്തിനഡയത്തി വത്തിവത്തിധ നടപേടത്തികള നക.എഫര.സത്തി.
കകനക്കഡണ്ടുവരുന്നു.

1.  ഒരു വരഷഅം പമഡറപടഡറത്തിയഅം

പകരളഡ  ഫത്തിനഡനഷദല  പകഡരപപറഷനത്തിലനത്തിന്നുഅം  വഡയ്പ എടുതര  2021  മഡരചര  31
വനര  തത്തിരത്തിചടവര  കൃതദമഡയത്തിരുന്ന  നചെറുകത്തിട  സഅംരഅംഭകരുനട  വഡയ്പകളക്കര  ബജറത്തില
പേറഞ്ഞതനുസരത്തിചര  ഒരു  വരഷനത  പമഡറപടഡറത്തിയഅം  അനുവദത്തിക്കുഅം.  മുതല  തുകയര
1-7-2021-ല തുടങത്തി ഒരു വരഷപതക്കഡണര അവധത്തി.  820 വഡയ്പകളക്കര ഈ പേദ്ധതത്തിയുനട
ആനുകൂലദഅം ലഭത്തിക്കുഅം.

2.  വഡയ്പകളുനട പുനനഃക്രമലീകരണഅം

സഅംരഅംഭകരുനട  നത്തിലവത്തിലള്ളേ  വഡയ്പകള  റത്തിസരവര  ബഡങര  (RBI)
മഡരഗ്ഗനത്തിരപദശങളക്കനുസൃതമഡയത്തി  നത്തിഷത്തിയ  ആസത്തി  ആകഡനത  പുനനഃക്രമലീകരണഅം  നചെയ
നലകുന്നതുമഡണര.  ഇതത്തിനഡയത്തി  ചെഡരജുകപളഡ  അധത്തിക  പേലത്തിശപയഡ  ഈടഡക്കുന്നതല.
3000-പതഡളഅം വഡയ്പകളക്കര ഇതത്തിനന്റെ ആനുകൂലദഅം ലഭത്തിക്കുഅം.

3.  നക.എഫര.സത്തി. സഅംരഅംഭങളക്കര 20% അധത്തിക വഡയ്പ

പകഡവത്തിഡത്തിനന്റെ രണഡഅം തരഅംഗതത്തില വലീണ്ടുഅം പ്രതത്തിസന്ധത്തിയത്തിലഡയ ടൂറത്തിസഅം, നചെറുകത്തിട
പമഖലകളത്തിനല  വദവസഡയങളക്കുഅം  സഅംസഡന  ബജറത്തില  പ്രഖദഡപേത്തിചത്തിരുന്നതുപപേഡനല
20  ശതമഡനഅംകൂടത്തി  അധത്തിക  വഡയ്പ  വലീണ്ടുഅം  അനുവദത്തിക്കുഅം.  അതഡയതര  കഴത്തിഞ്ഞ  വരഷഅം
അനുവദത്തിച 20 ശതമഡനഅം ഉളനപനട 40 ശതമഡനഅം അധത്തിക വഡയ്പ.
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ബഡങ്കുകനളപപേഡനല  പകന  സരക്കഡരത്തിനന്റെ  ഗദഡരന്റെത്തി  ലഭത്തിക്കഡതതത്തിനഡല
നക.എഫര.സത്തി.  സശന്തഅംനത്തിലക്കഡണര  ഈ  പേദ്ധതത്തി  രൂപേലീകരത്തിചതര.  പേദ്ധതത്തിയത്തില  മുതല
തത്തിരത്തിചടവത്തിനര  24  മഡസനത സഡവകഡശഅം നലകുഅം.  എന്നഡല ഈ കഡലയളവത്തിലഅം പേലത്തിശ
അടപക്കണതത്തിനഡല,  വഡയ്പയത്തിലനത്തിന്നുഅം  ഇതര  തത്തിരത്തിചടക്കുവഡനുള്ളേ  സഡൗകരദവഅം  ഈ
പേദ്ധതത്തിയത്തിലണര.  400  സഅംരഅംഭങളക്കര  ഈ  ആനുകൂലദഅം  ലഭത്തിക്കുഅം.  നക.എഫര.സത്തി.
ഇതത്തിനഡയത്തി 450 പകഡടത്തി രൂപേ വകയത്തിരുതത്തിയത്തിട്ടുണര.

4.  പകഡവത്തിഡര പ്രതത്തിപരഡധതത്തില ഏരനപടത്തിട്ടുള്ളേ വദവസഡയങളക്കുള്ളേ സഹഡയഅം

പകഡവത്തിഡര  പരഡഗവദഡപേനഅം  തടയഡനുഅം  പരഡഗത്തികളക്കര  ആശശഡസഅം  നലകുവഡനുഅം
സഹഡയത്തിക്കുന്ന  ഉത്പേന്നങള  നത്തിരമത്തിക്കുന്ന  സഡപേനങളക്കഡയത്തി  ഉദഡരവദവസയത്തില
പേദ്ധതത്തി  നചെലവത്തിനന്റെ  90  ശതമഡനഅം  വനര  വഡയ്പ  നലകുന്ന  പേദ്ധതത്തി  ആവത്തിഷ്കരത്തിചത്തിട്ടുണര.
ആപരഡഗദ  പേരത്തിപേഡലന  രഅംഗതര  പകഡവത്തിഡര  പ്രതത്തിപരഡധതത്തില  ഏരനപടത്തിട്ടുള്ളേ  എലഡ
പമഖലകളക്കുഅം പേദ്ധതത്തിയുനട ആനുകൂലദങള ലഭത്തിക്കുന്നതഡണര.

50  ലക്ഷേഅം  വനരയുള്ളേ  വഡയ്പകള  മുഖദമനത്തിയുനട  സഅംരഅംഭകതശ  പേദ്ധതത്തിയത്തില
ഉളനപടുതത്തി  7%  പേലത്തിശയത്തിലഡണര നലകുന്നതര. 5  വരഷമഡയത്തിരത്തിക്കുഅം വഡയ്പഡ കഡലഡവധത്തി.
കൂടുതല  തുകയുനട  പലഡണകളത്തില  50  ലക്ഷേഅം  വനര  7  ശതമഡനതത്തിലഅം  അതത്തിനുമുകളത്തില
പററത്തിഅംഗര അടത്തിസഡനമഡക്കത്തിയുഅം ആണര പേലത്തിശ ഈടഡക്കുന്നതര. 10 വരഷഅം വനര തത്തിരത്തിചടവര
കഡലഡവധത്തിയുണര. 50 സഅംരഅംഭങളക്കഡയത്തി 100 പകഡടത്തി രൂപേ ഇതത്തിനഡയത്തി മഡറത്തിവക്കുഅം.

5.  പേലത്തിശയത്തിളവര

പേലത്തിശ നത്തിരക്കര  കുറചര  നചെറുകത്തിട  വദവസഡയങള,  ആപരഡഗദപേരത്തിപേഡലനഅം,  ടൂറത്തിസഅം
എന്നലീ  വത്തിഭഡഗങളക്കുള്ളേ  പേലത്തിശയത്തില  നക.എഫര.സത്തി.  വനഇളവര  വരുതത്തി.   കുറഞ്ഞ
പേലത്തിശ  9.5  ശതമഡനതത്തിലനത്തിന്നുഅം  8  ശതമഡനമഡയത്തി  കുറഞ.  ഉയരന്ന  പേലത്തിശ  12
ശതമഡനതത്തിലനത്തിന്നുഅം  10.5  ശതമഡനമഡയത്തി  കുറഞ.  പററത്തിഅംഗര  അടത്തിസഡനമഡക്കത്തിയഡണര
പേലത്തിശ നത്തിരണയത്തിക്കുന്നതര. 

കുറഞ്ഞ പേലത്തിശയുനട ആനുകൂലദഅം  2021  ജൂകല  1  മുതല എലഡ ഇടപേഡടുകഡരക്കുഅം
ലഭദമഡക്കത്തിയത്തിട്ടുണര.  മഡത്രമല കഴത്തിഞ്ഞ വരഷഅം പപേഡളത്തിസത്തി മഡറങനള തുടരന്നര ഈടഡക്കത്തിയ
അധത്തിക പേലത്തിശ ഇടപേഡടുകഡരക്കര തത്തിരത്തിനക നലകുഅം.

ഇതത്തിനനലഡഅം  പുറനമയഡണര  രണര  മഡസനത  പക്ഷേമ  നപേനഷന  ആഗസര  മഡസഅം
ഒരുമത്തിചര നലകുന്നതര.  ഇതുവഴത്തി 1700 പകഡടത്തി രൂപേ ജനങളുനട കകയത്തില പനരത്തിടര എതഅം.
ഇതത്തിനുപുറനമ  ഓണതത്തിനര  അനുവദത്തിക്കുന്ന നസ്പെഷദല ഭക്ഷേദ കത്തിറത്തിനര  526  പകഡടത്തി  രൂപേ
നചെലവഡക്കുഅം.”



6

Private Members' Business :

I.  The  Second  Report  of  the  Committee  on  Private  Members'  Bills  and
Resolutions was considered and adopted by the House.

II. Resolutions on Matters of general public interest :

(i) Shri M. Vijin moved the following resolution and spoke : 

“വത്തിജഡനഅം  പേകർന്നുനല്കുന്നപതഡനടഡപഅം  ജഡന  നത്തിർമത്തിതത്തികൂടത്തി
നടപക്കണതഡണര ഉന്നത വത്തിദദഡഭദഡസ രഅംഗഅം.  പശണലീബദ്ധമഡയ സമൂഹതത്തിനല യുവതയര
കടമ്പകൾ  മറത്തികടക്കഡൻ  പവണ  അവസരഅം  ലഭദമഡക്കുകനയന്നതര  ഉന്നത
വത്തിദദഡഭദഡസതത്തിനന്റെ  അടത്തിസഡന  ലക്ഷേദമഡപകണതഡണര.  ജനഡയത  സമൂഹസൃഷ്ടത്തിയുനട
മൂലക്കലഡകണഅം  ഉന്നത  വത്തിദദഡഭദഡസഅം.  ഉന്നത  വത്തിദദഡഭദഡസ  സഡപേനങനള
വത്തിജഡനഡർജനതത്തിനുഅം  കനപുണത്തിപശഷത്തി  വത്തികസനതത്തിനുഅം  സഡഅംസഡരത്തിക
വത്തികഡസതത്തിനുമുള്ളേ  പകനങളഡക്കത്തി  വളർതത്തിനയടുക്കുകനയന്ന  ലക്ഷേദപതഡനടയഡകണഅം
വത്തിദദഡഭദഡസ നയഅം രൂപേലീകരത്തിപക്കണതര.

നപേഡതുലത്തിസത്തിൽ  (കൺകറന്റെര  ലത്തിസര)  നപേടുന്ന  വത്തിദദഡഭദഡസനതക്കുറത്തിച്ചുള്ളേ  നയ
രൂപേലീകരണഅം  അനത്തിവഡരദമഡയുഅം  സഅംസഡനങളുമഡയുഅം  അക്കഡദമത്തിക  സമൂഹവമഡയുഅം
കൂലഅംകുഷമഡയ  ചെർചയുനട  അടത്തിസഡനതത്തിൽ  ഉരുതത്തിരത്തിഞ  വരുന്നതഡകണഅം.
ദഡൗർഭഡഗദവശഡൽ,  പദശലീയ  വത്തിദദഡഭദഡസ  നയഅം  2020,  പകനസർക്കഡർ  നഫഡറൽ
തതശങനള അവഗണത്തിച്ചുനകഡണഡണര രൂപേലീകരത്തിചത്തിട്ടുള്ളേതര.

രഡഷ്ട്രനത്തിർമഡണ പ്രക്രത്തിയയത്തിൽ പേടത്തികജഡതത്തികളത്തിലഅം പേടത്തികപഗഡത്രങളത്തിലഅം പേത്തിന്നഡക്ക
ജഡതത്തികളത്തിലഅംനപേട പേഡർശശവൽകൃതർക്കര പേങഡളത്തിതഅം ഉറപഡക്കുന്നതത്തിനര പവണ സഅംവരണഅം
പ്രസ്തുത  നയതത്തിൽ  വത്തിഭഡവനഅം  നചെയഡതതര  ആശങഡജനകമഡണര.  ഉന്നത  വത്തിദദഡഭദഡസ
പമഖലയത്തിൽ സശകഡരദവല്കരണഅം പപ്രഡതഡഹത്തിപത്തിക്കുന്നതര പേഡർശശവൽകൃതനര മുഖദധഡരയത്തിൽ
നത്തിന്നര പുറന്തള്ളുനമന്നതര അവത്തിതർക്കത്തിതമഡണര. 'Tenure Track' എന്ന പപേരത്തിൽ അദ്ധദഡപേക
നത്തിയമനഅം  തഡല്കഡലത്തിക  കരഡർ  അടത്തിസഡനതത്തിലഡക്കുന്നതര  ദലീർഘകഡല  അദ്ധദഡപേന
പേരത്തിചെയതത്തിലൂനടയുഅം നത്തിരന്തര ഗപവഷണതത്തിലൂനടയുഅം സശയഅംനവലീകരണ പ്രക്രത്തിയയത്തിലൂനടയുഅം
മത്തികവത്തിനന്റെ  പേഡത  കകവരത്തിക്കുന്നതത്തിനര  വത്തിഘഡതമഡണര.  ഇതര  അദ്ധദഡപേന,  ഗപവഷണ
നത്തിലവഡരഅം ഇടത്തിച്ചുതഡഴഡൻ വഴത്തിവയഅം.  ഉന്നത വത്തിദദഡഭദഡസ പമഖലനയ പേത്തിപന്നഡടടത്തിപത്തിക്കുന്ന
നത്തിലവത്തിനല  പദശലീയ  വത്തിദദഡഭദഡസ  നയഅം  2020,  പേത്തിൻവലത്തിചര  വത്തിശദമഡയ
ചെർചകളുനടയടത്തിസഡനതത്തിൽ  രഡഷ്ട്രതഡല്പരദഅം  സഅംരക്ഷേത്തിക്കുന്നതത്തിനനുപയഡജദമഡയ  പുതത്തിയ
വത്തിദദഡഭദഡസ നയഅം രൂപേലീകരത്തിക്കണനമന്നര ഈ സഭ ഏകകണ്ഠമഡയത്തി പകനസർക്കഡരത്തിപനഡടര
ആവശദനപടുന്നു. ”
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Shri K. M. Sachindev took part in the discussion and spoke.

DR. R. Bindu, Minister for Higher Education and Social Justice replied to
the points  raised in the discussion. Then the resolution was withdrawn by the
leave of the House.

(The second resolution listed in the list of Private Members’ Resolution
was not moved).

(ii)  Smt.  K.  K.  Shailaja  Teacher  moved  the  following  resolution  and
spoke : 

“ഭരണഘടനയത്തിനല  7-ാം  പേടത്തിക  32-ാം  ഇനപ്രകഡരഅം  സഹകരണഅം,
സഅംസഡനതത്തിനന്റെ അധത്തികഡരപേരത്തിധത്തിയത്തിൽ മഡത്രഅംവരുന്ന വത്തിഷയമഡണര.

പകനസർക്കഡരത്തിനന്റെ  അതത്തിതലീവ്ര  സശകഡരദവല്കരണനയതത്തിനന്റെ  ഫലമഡയത്തി  ലയനഅം
വഴത്തിയുഅം  പനരത്തിട്ടുള്ളേ  സശകഡരദവല്കരണഅം  വഴത്തിയുഅം  നപേഡതുപമഖലഡ  ബഡങ്കുകളുനട  പസവനഅം
സഡധഡരണക്കഡർക്കര,  വത്തിപശഷത്തിചര  ഗഡമവഡസത്തികൾക്കര,  അപ്രഡപേദമഡയത്തിനക്കഡണത്തിരത്തിക്കുന്ന
ഘടതത്തിൽ  കർഷകരുനടയുഅം  കഡർഷത്തിക  പമഖലയുനടയുഅം  കഡർഷത്തികഡധത്തിഷത്തിത
വദവസഡയങളുനടയുഅം  നപേഡതുവത്തിൽ  ദരത്തിദ്രജനവത്തിഭഡഗങളുനടയഡനക  ആശയമഡയ
സഹകരണപമഖലയത്തിൽ  പകനസർക്കഡരത്തിനന്റെ  ഭരണഘടനഡതലീതമഡയ  ഇടനപേടൽ
സഹകഡരത്തികളത്തിലഡനക  ആശങ  പേരതത്തിയത്തിരത്തിക്കുന്നു.  ബഹ.  സുപ്രലീഅംപകഡടതത്തിതനന്ന
സഹകരണരഅംഗതര  പകനസർക്കഡരത്തിനന്റെ  ഇടനപേടൽ  ഭരണഘടനഡതലീതനമന്നര
അസനത്തിഗ്ദ്ധമഡയത്തി വദക്തമഡക്കത്തിയ സഡഹചെരദതത്തിൽ പകനസർക്കഡർ പുതുതഡയത്തി സഹകരണ
മനഡലയഅം  രൂപേലീകരത്തിചതര  കവദദനഡഥൻ  കമത്തിറത്തി  മുതൽ  നടതത്തിയ  അധത്തികഡര
ദുർവത്തിനത്തിപയഡഗഅം  ആവർതത്തിക്കുന്നതത്തിനഡനണന്നര  സഅംശയത്തിക്കനപടുപമ്പഡൾ  സഹകരണഅം
നപേഡതു പേടത്തികയത്തിപലക്കര  (കൺകറന്റെര ലത്തിസര)  മഡറഡൻ നലീക്കഅം നടക്കുന്നുനവന്നര മഡധദമങൾ
റത്തിപപഡർടര  നചെയ്തതര  സഹകഡരത്തികളുനടയുഅം  നപേഡതുജനങളുനടയഡനകയുഅം  ആശങ
വർദ്ധത്തിപത്തിചത്തിരത്തിക്കുന്നു.

സഅംസഡനത  സഹകരണപമഖല  പകവലഅം  പേണമത്തിടപേഡടര  സഡപേനമല.
നതരനഞ്ഞടുക്കനപട  ജനപ്രതത്തിനത്തിധത്തികളഡൽ  നത്തിയനത്തിക്കനപടുന്ന  സഅംസഡനനത
സഹകരണ  സഡപേനങൾ,  വദക്തത്തിഗത  ആവശദങനള  കൂടഡയ്മകളത്തിലൂനട  പനരത്തിടഡൽ
ദഡരത്തിദ്രദവഅം പേടത്തിണത്തിയുമത്തിലഡതഡക്കഡനമന്ന ആപഗഡള കഡഴ്ചപഡടത്തിനനുസൃതമഡയത്തി പ്രവർതത്തിക്കുന്ന
വയഡണര.  അതുനകഡണര  പകവലഅം  വഡയ്പ  ഇടപേഡടര  മഡത്രമല,  പേടത്തികജഡതത്തി-
പേടത്തികപഗഡത്രങളത്തിൽനപടവരുനട  ഉന്നമനഅം,  സലീശഡക്തലീകരണതത്തിനന്റെ  അടത്തിതറയഡയ
സഡമ്പതത്തിക  സശയഅംപേരദഡപ്തത  ആർജത്തിക്കഡൻ  വഴത്തിനതളത്തിക്കൽ,  കൃഷത്തിനയയുഅം
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കഡർഷത്തികഡധത്തിഷത്തിത  വദവസഡയങനളയുഅം  പപ്രഡതഡഹത്തിപത്തിക്കൽ,  കഡർഷത്തിപകഡല്പന്നങളുനട
വത്തിപേണനഅം,  നപേഡതുവത്തിപേണത്തിയത്തിനല  വത്തിലനത്തിയനണഅം  തുടങത്തി  ജനജലീവത്തിതതത്തിനല
സമസപമഖലയത്തിലഅം  ജപനഡപേകഡരപ്രദമഡയത്തി  പ്രവർതത്തിച്ചുവരത്തികയഡണര.  സഅംസഡനതത്തിനന്റെ
സുസത്തിരവത്തികസനഅം  ഉറപ്പുവരുതകനയന്ന  ലക്ഷേദപതഡനട  സഡമൂഹദ  സുരക്ഷേഡ
നപേൻഷനുകളുനട  വത്തിതരണച്ചുമതല,  നക.എസര.ആര.ടത്തി.സത്തി.-യത്തിലനത്തിന്നര  വത്തിരമത്തിചവരക്കര
പവണത്തിവരുന്ന തുക വഡയ്പയഡയത്തി നല്കുക, പബ്ലേഡര പേലത്തിശക്കഡനര ഒഴത്തിവഡക്കഡൻ 'മുറനത മുല',
പ്രളയതത്തില ഭവനരഹത്തിതരഡയവരക്കര  'നകയരപഹഡഅം'  പേദ്ധതത്തിയത്തിലൂനട സഡൗജനദമഡയത്തി വലീടര
നത്തിരമത്തിചര  നല്കുക,  ഓൺകലൻ  പേഠനതത്തിനര  വത്തിദദഡരതത്തികളക്കര  നമഡകബല  പഫഡൺ
വഡങ്ങുന്നതത്തിനര പേലത്തിശരഹത്തിതമഡയത്തി വഡയ്പ നല്കുക, 'സുഭത്തിക്ഷേപകരളഅം', മുഖദമനത്തിയുനട സഹഡയ
വഡയ്പഡ പേദ്ധതത്തി,  പ്രപതദക ലത്തികശത്തിഡത്തിറത്തി  നഫസത്തിലത്തിറത്തി  വഡയ്പ തുടങത്തി എലഡ പമഖലകളത്തിലഅം
സഹകരണസഡപേനങള മത്തികച ഇടനപേടല നടതന്നു.

സഅംസഡനനത ജനങളുനട സഡമ്പതത്തികഡഭത്തിലഡഷങളത്തില കരത്തിനത്തിഴല വലീഴത്തിനക്കഡണര
സഹകരണരഅംഗതര  പകനസരക്കഡര  കടന്നുകയറതത്തിനര  നടതന്ന  ശമതത്തിലനത്തിന്നുഅം
പേത്തിന്തത്തിരത്തിയണനമന്നര ഈ സഭ പകനസരക്കഡരത്തിപനഡടര ഏകകണ്ഠമഡയത്തി ആവശദനപടുന്നു.”

Shri V. Joy took part in the discussion and spoke.

Shri V. N. Vasavan, Minister for Co-operation and Registration replied to
the points  raised in the discussion. Then the resolution was withdrawn by the
leave of the House.

The House adjourned at 11.50 a.m. to meet again at 9.00 a.m. on Monday
August 2, 2021.

S. V. UNNIKRISHNAN NAIR,
Secretary.


