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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 2518 12-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

കയർ വ�വസായ സഹകരണ സംഘ��െട അടി�ാന വികസന ഫ�്

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ രേമശ്  െച�ി�ല 
Shri. P. Rajeeve

(നിയമം, വ�വസായം, കയർ വ��് മ�ി)

(എ)

കയർ വ�വസായ സഹകരണ സംഘ�ൾ�്
അടി�ാന വികസന ഫ�ായി അ�വദി�ി��
�ക വിനിേയാഗി��തിൽ സംഘ�ൾ േനരി��
�ാേയാഗിക ��ി��കൾ ��യിൽെ��ി�േ�ാ
എ�് അറിയി�േമാ;

(എ) കയർ സഹകരണ സംഘ��െട അടി�ാന

സൗകര� വികസന പ�തിക�െട �ാൻ, എ�ിേമ�്
എ�ിവ സർ�ാർ അംഗീകരി� ൈ�സ്
േസാ�് െവയറിൽ ത�ാറാ�ി സമർ�ിേ����്.
വ��് തല�ിൽ സാേ�തിക പരി�ാന�ളള

ഉേദ�ാഗ�േരാ െട�ി�ൽ വിഭാഗേമാ
നിലവിലി�ാ�തിനാൽ കയർ സഹകരണ
സംഘ�ൾ ൈ�സ്  േസാ�് െവയ�ളള
വ��കെളേയാ അംഗീ�ത ഏജൻസികെളേയാ
സമീപി�ാണ് �ാൻ, എ�ിേമ�് എ�ിവ
ത�ാറാ��ത്. ഇ�കാരം സർ�ാർ അംഗീകാരം
ലഭി�� ���ികൾ നിർവഹി��ത് ഇ-
െടൻഡറി�െടയാണ്. ഇ-െടൻഡർ െച� േശഷം
െട�ി�ൽ സാങ്ഷൻ നൽ��തിേനാ, െച�്
െമഷർെമ�് എ���തിേനാ, ബി�കൾ
പരിേശാധി�  ്നൽേക� �ക നി�യി��തിേനാ,
കയർ വികസന വ��ിൽ സാേ�തിക
പരി�ാന�ളള ഉേദ�ാഗ� വിഭാഗമി�ാ�
സാഹചര��ിൽ ഊരാ��ൽ േലബർ േകാൺ�ാ�്
െസാൈസ�ിെയ സ.ഉ(സാ.ധാ)നം.190/20/വ�വ
തീയതി.29.02.2020 �കാരം േനാൺ പി.എം.സി
ഏജൻസിയായി നി�യി�ി�� . ഊരാ��ൽ
േലബർ േകാൺ�ാ�് െസാൈസ�ി �േഖന സർ�ാർ
മാനദ��കാരം കയർ വികസന ഡയറ�ർ
�മതലെ���ിയി�ളള എ�ിനീയർമാർ ഉൾെ��
െട�ി�ൽ ക�ി�ി �ാ�ം എ�ിേമ�ം
വിലയി��ക�ം ആവശ�െമ�ിൽ മാ��ൾ
വ��ി അംഗീകാരം വാ�ക�ം െട�ി�ൽ
സാങ്ഷേനാ��ടി �ൻഗണനാ �മ�ിൽ

�വർ�ികൾ നട�ിലാ�ി വരിക�ം െച��.

(ബി) ഇ�ാര��ിൽ എ�് സാേ�തിക തട�മാണ്
നിലവി��െത�ം ഇത് തരണം െച��തിന്

(ബി) കയർ സഹകരണ സംഘ��െട അടി�ാന

സൗകര� വികസന പ�തിക�െട �ാൻ, എ�ിേമ�്
എ�ിവ സർ�ാർ അംഗീകരി� ൈ�സ്
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സ�ീകരി�ാൻ ഉേ�ശി�� നടപടികൾ
എെ��ാമാെണ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

േസാ�് െവയറിൽ ത�ാറാ�ി സമർ�ിേ����്.
വ��് തല�ിൽ സാേ�തിക പരി�ാന�ളള

ഉേദ�ാഗ�േരാ െട�ി�ൽ വിഭാഗേമാ
നിലവിലി�ാ�തിനാൽ കയർ സഹകരണ
സംഘ�ൾ ൈ�സ്  േസാ�് െവയ�ളള
വ��കെളേയാ അംഗീ�ത ഏജൻസികെളേയാ
സമീപി�ാണ് �ാൻ, എ�ിേമ�് എ�ിവ
ത�ാറാ��ത്. ഇ�കാരം സർ�ാർ അംഗീകാരം
ലഭി�� ���ികൾ നിർവഹി��ത് ഇ-
െടൻഡറി�െടയാണ്. ഇ-െടൻഡർ െച� േശഷം
െട�ി�ൽ സാങ്ഷൻ നൽ��തിേനാ, െച�്
െമഷർെമ�് എ���തിേനാ, ബി�കൾ
പരിേശാധി�  ്നൽേക� �ക നി�യി��തിേനാ,
കയർ വികസന വ��ിൽ സാേ�തിക
പരി�ാന�ളള ഉേദ�ാഗ� വിഭാഗമി�ാ�
സാഹചര��ിൽ ഊരാ��ൽ േലബർ േകാൺ�ാ�്
െസാൈസ�ിെയ സ.ഉ(സാ.ധാ)നം.190/20/വ�വ
തീയതി.29.02.2020 �കാരം േനാൺ പി.എം.സി
ഏജൻസിയായി നി�യി�ി�� . ഊരാ��ൽ
േലബർ േകാൺ�ാ�് െസാൈസ�ി �േഖന സർ�ാർ
മാനദ��കാരം കയർ വികസന ഡയറ�ർ
�മതലെ���ിയി�ളള എ�ിനീയർമാർ ഉൾെ��
െട�ി�ൽ ക�ി�ി �ാ�ം എ�ിേമ�ം
വിലയി��ക�ം ആവശ�െമ�ിൽ മാ��ൾ
വ��ി അംഗീകാരം വാ�ക�ം െട�ി�ൽ
സാങ്ഷേനാ��ടി �ൻഗണനാ �മ�ിൽ

�വർ�ികൾ നട�ിലാ�ി വരിക�ം െച��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


