
II ഇ.ബബ. XV- കകേരള നബയമസഭ/VIII-2

പതബനഞഞഞ്ചാം കകേരള നബയമസഭ

എടഞഞ്ചാം സകമ്മേളനഞ്ചാം

കചഞകദദഞത്തരങ്ങള് - സഞ്ചാംഗ്രഹഞ്ചാം

2023   ഫഫെബ്രുവരബ   02,   വദഞഴഞ്ചാം

 നബയമസഭ  രഞവബഫലെ  9.00  മണബകക്ക്  ബഹുമഞനഫപ്പെട  സസ്പീകര

ശസ്പീ.  എ.  എന.   ഷഞ്ചാംസസ്പീറബഫന്റെ   അദദക്ഷതയബല്  നബയമസഭഞ  ഹഞളബല്

കയഞഗഞ്ചാം കചരന.

വഞങ്മൂലെഞ്ചാം നല്കേബയ ഉത്തരങ്ങള്

7 (*31) കേടഫമടുപ്പെബനക്ക് കകേന്ദ്ര സർകഞർ ഏർഫപ്പെടുത്തബയ നബയന്ത്രണഞ്ചാം

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

മറുപടബയബല്,  സരകഞരബഫന്റെ  കേസ്പീഴബലുള്ള  പ്രകതദകേ  ഉകദ്ദേശ

സഞപനങ്ങഫളടുക്കുന്ന  വഞയ്പകേള്  സഞ്ചാംസഞനത്തബഫന്റെ  ഫപഞതുകേടത്തബഫന്റെ

ഭഞഗമഞഫണന്ന നബലെപഞടക്ക് സസസ്പീകേരബചക്ക് കകേന്ദ്രഞ്ചാം കേടഫമടുപ്പെക്ക് പരബധബ കുറയ്ക്കുന്നതുഞ്ചാം

എലഞ  സഞ്ചാംസഞനങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം  അനുവദബചബരുന്ന  പരബധബ  5  ശതമഞനത്തബല്

നബനഞ്ചാം  3  ശതമഞനമഞക്കുന്നതുഞ്ചാം  സഞ്ചാംസഞന  സമ്പദക്ക് വദവസഫയ

പ്രതബകൂലെമഞയബ  ബഞധബക്കുഫമന്നക്ക്  സഭഫയ  അറബയബച.  ധനകേഞരദ  കേമ്മേസ്പീഷന

നബശ്ചയബചബട്ടുള്ള  അനുവദനസ്പീയമഞയ  കേടഫമടുപ്പെക്ക്  പരബധബയുഫട
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അടബസഞനത്തബലെഞണക്ക്  സഞ്ചാംസഞന  ബഡ്ജറക്ക്  തയഞറഞക്കുന്നതക്ക്.  ബഡ്ജറക്ക്

പഞസഞകബയതബനുകശഷഞ്ചാം കേടഫമടുപ്പെക്ക് പരബധബയബല് വരുത്തുന്ന കുറവക്ക് വബകേസന

പ്രവരത്തനങ്ങള്കക്ക് തടസഞ്ചാം സൃഷബക്കുന്നതഞണക്ക്. കകേന്ദ്ര സരകഞര പ്രഖദഞപബച

പലെബശരഹബത  വഞയ്പ  കനടബഫയടുകഞന  സഞധബചബട്ടുഫണ്ടെനഞ്ചാം  വഞയ്പഞത്തുകേ

അടബസഞനസസൗകേരദ  വബകേസന  പ്രവരത്തനങ്ങള്കക്ക്

വബനബകയഞഗബചവരുനഫണ്ടെനഞ്ചാം  നബകുതബ/നബകുതബകയതര  വരുമഞനഞ്ചാം

വരദബപ്പെബചഞ്ചാം  ഫചലെവക്ക്  ചുരുകബയുഞ്ചാം  വബഭവസമഞഹരണത്തബനുള്ള  ശമഞ്ചാം

നടത്തബവരുന്നതഞയുഞ്ചാം വദക്തമഞകബ.   നടപ്പുസഞമ്പത്തബകേവരഷഞ്ചാം  31-01-2023

വഫര  പദതബയബനത്തബല്  17310.37  കകേഞടബ  രൂപ  ഫചലെവഴബചബട്ടുഫണ്ടെനഞ്ചാം

നബകുതബ പബരബഫചടുക്കുന്നതബനക്ക് തകദ്ദേശസസയഞ്ചാംഭരണ സഞപനങ്ങള് ഉസൗരജബത

ശമഞ്ചാം  നടത്തണഫമനഞ്ചാം  വബകനഞദനബകുതബയുഞ്ചാം  പരസദനബകുതബയുഞ്ചാം

ജബ.എസക്ക്.ടബ.യബല്  നബനഞ്ചാം  ഒഴബവഞകണഫമന്ന  ആവശദഞ്ചാം  ജബ.എസക്ക്.ടബ.

കേസൗണ്സബലെബല്  ഉന്നയബക്കുഫമനഞ്ചാം  മന്ത്രബ  അറബയബച.  സഹകേരണ

കമഖലെയബഫലെ  സരപ്ലസക്ക്  ഫെണ്ടെക്ക്  ഫപഞതു  വബകേസന  പ്രവരത്തനങ്ങള്കക്ക്

വബനബകയഞഗബക്കുന്നതബനുള്ള  സഞദദത  പരബകശഞധബക്കുന്നതഞഫണനഞ്ചാം

സഞമൂഹദകക്ഷമ  ഫപനഷന  മുടകമബലഞഫത  വബതരണഞ്ചാം  ഫചയ്യുഫമനഞ്ചാം

ഉപകചഞദദങ്ങള്കക്ക് മറുപടബയഞയബ മന്ത്രബ അറബയബച. 
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8 (*32) സഹകേരണ കമഖലെഫയ ശക്തബഫപ്പെടുത്തഞന നടപടബ

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

നല്കേബയ  മറുപടബയബല്,  സഹകേരണ  ബഞങ്കുകേഫളയുഞ്ചാം  മറക്ക്  സഹകേരണ

പ്രസഞനങ്ങഫളയുഞ്ചാം കൂടുതൽ ജകനഞപകേഞരപ്രദമഞക്കുന്നതബനഞയബ സർകഞരബഫന്റെ

മൂന്നഞഞ്ചാം നൂറുദബന കേർമ്മേ പദതബയബലുള്ഫപ്പെടുത്തബ വബവബധ നവസ്പീന പദതബകേൾ

ആരഞ്ചാംഭബക്കുന്നതബനക്ക്  നടപടബ  സസസ്പീകേരബചവരുന്നതഞയബ  സഭഫയ  അറബയബച.

സഹകേരണ  കമഖലെയബഫലെ  പ്രവരത്തനങ്ങള്  മബകേവുറതഞക്കുഫമനഞ്ചാം

സഹകേരണ നബയമത്തബല് സഹകേരണ വബജബലെനസക്ക്,  സഹകേരണ ആഡബറക്ക്

എന്നസ്പീ  വബഷയങ്ങളബല്  കേർശന  വദവസകേൾ  ഉൾഫപ്പെടുത്തുന്നതഞഫണനഞ്ചാം

സഹകേരണ  സഞ്ചാംഘങ്ങളുഫട  വളർചയ്ക്കനുകയഞജദമഞയ  സമഗ്ര  നബയമകഭദഗതബ

ഫകേഞണ്ടുവരുന്നതഞഫണനഞ്ചാം മന്ത്രബ  വദക്തമഞകബ.  കകേരള ബഞങബലുഞ്ചാം പ്രഞഥമബകേ

സഹകേരണ  സഞ്ചാംഘങ്ങളബലുഞ്ചാം  ഏകേസ്പീകൃത  കസഞഫക്ക് ഫവയര  സഞ്ചാംവബധഞനഞ്ചാം

ഏരഫപ്പെടുത്തുന്നതബനുഞ്ചാം ആധുനബകേ ബഞങബഞ്ചാംഗക്ക് കസവനങ്ങള് ലെഭദമഞക്കുന്നതബനുഞ്ചാം

നടപടബ സസസ്പീകേരബചബട്ടുണ്ടെക്ക്.  പ്രതബസനബയബലെഞകുന്ന സഹകേരണ സഞ്ചാംഘങ്ങഫള

സഹഞയബകഞൻ  സഹകേരണ  സഞ്ചാംരക്ഷണ  നബധബകക്ക്  രൂപഞ്ചാം

നല്കേബയബട്ടുഫണ്ടെനഞ്ചാം  വദഞപഞരബകേള്കക്ക്  ദസ്പീരഘകേഞലെയളവബല്  കകേരള  ബഞങക്ക്

മുകഖന വഞയ്പ അനുവദബക്കുനഫണ്ടെനഞ്ചാം വഞയ്പ കുടബശബകേ ഒഴബവഞക്കുന്നതബനുള്ള
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ഒറത്തവണ  തസ്പീരപ്പെഞകല്  പദതബ  മഞരചക്ക്  31  വഫര  നസ്പീടബയബട്ടുഫണ്ടെനഞ്ചാം

ഉന്നതവബദദഞഭദഞസ-ടൂറബസഞ്ചാം രഞ്ചാംഗങ്ങളബല് സഹകേരണ കമഖലെയുഫട നബകക്ഷപഞ്ചാം

തുടരുഫമനഞ്ചാം  കേരഷകേ  സഹഞയ  പദതബകേള്  ആവബഷ്കരബചബട്ടുഫണ്ടെനഞ്ചാം

സഞഹബതദ  പ്രവരത്തകേ  സഹകേരണ  സഞ്ചാംഘത്തബഫന്റെ  പ്രവരത്തനഞ്ചാം

കേഞരദക്ഷമമഞകബയബട്ടുഫണ്ടെനഞ്ചാം  അക്ഷരമമ്യൂസബയഞ്ചാം  പദതബയുഫട  ആദദഘടഞ്ചാം

ഫസപഞ്ചാംബറബല്  ഉദ്ഘഞടനഞ്ചാം  ഫചയ്യുഫമനഞ്ചാം  ഉപകചഞദദങ്ങള്കക്ക്  മറുപടബയഞയബ

മന്ത്രബ അറബയബച.

9 (*33) സഞ്ചാംസഞനത്തബഫന്റെ ഫപഞതു കേടഞ്ചാം

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

മറുപടബയബല്,  സഞ്ചാംസഞനഞ്ചാം  മുഫമ്പങഞ്ചാം  അഭബമുഖസ്പീകേരബകഞത്ത  വബധത്തബലുള്ള

സഞമ്പത്തബകേ  ഫഞെരുകഞ്ചാം  കനരബടുനഫണ്ടെനഞ്ചാം  ഇസൗ  സഞഹചരദത്തബലുഞ്ചാം

സഞമൂഹദകക്ഷമ,  വബകേസന ഫചലെവുകേള് പരമഞവധബ വരദബപ്പെബചക്ക് അടബസഞന

സസൗകേരദ  വബകേസനവുഞ്ചാം  സഞധഞരണ  ജനജസ്പീവബതവുഞ്ചാം  ഉറപ്പുവരുത്തഞനഞണക്ക്

സരകഞര  ശമബക്കുന്നഫതനഞ്ചാം  സഭഫയ  അറബയബച.   കകേഞവബഡക്ക്  19

മഹഞമഞരബയുഫട  പശ്ചഞത്തലെത്തബല്  സഞ്ചാംസഞനത്തബഫന്റെ  ആഫകേ  കേടത്തബല്

വരദനവുണ്ടെഞയബട്ടുണ്ടെക്ക്.  പതബനഞഞഞ്ചാം ധനകേഞരദ കേമ്മേസ്പീഷന നബഷ്കരഷബചബട്ടുള്ള

ധനസൂചകേങ്ങളബല്/ലെക്ഷദങ്ങളബല്  ഉസൗന്നബയഞണക്ക്  സഞ്ചാംസഞനഞ്ചാം
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മുകന്നഞട്ടുകപഞകുന്നതക്ക്.   നബകുതബ-നബകുതബകയതര  വരുമഞനഞ്ചാം  ഉയരത്തബ

ധനകേമ്മേബയുഞ്ചാം  കേടവുഞ്ചാം  ഫമഞത്തഞ്ചാം  ആഭദന്തകരഞലഞദനത്തബഫന്റെ  പരബധബയബല്

നബരത്തബ  കേടഫമടുക്കുന്ന  തുകേ  പൂരണ്ണമഞയുഞ്ചാം  വബകേസന  പ്രവരത്തനങ്ങള്കക്ക്

വബനബകയഞഗബക്കുന്നതബനുഞ്ചാം  പരമഞവധബ  വബഭവ  സമഞഹരണത്തബനുഞ്ചാം  നടപടബ

സസസ്പീകേരബചവരുനഫണ്ടെനഞ്ചാം  മൂലെധന  ഫചലെവുകേള്കഞയബ  കൂടുതല്  തുകേ

നടപ്പുസഞമ്പത്തബകേവരഷഞ്ചാം ബഡ്ജറബല് വകേയബരുത്തബയബട്ടുഫണ്ടെനഞ്ചാം കേബഫ്ബബ

നബകക്ഷപഞ്ചാം  അടബസഞനസസൗകേരദ  കമഖലെഫയ  ചലെനഞത്മകേമഞക്കുഫമനഞ്ചാം

നബകുതബപബരബവക്ക് കേഞരദക്ഷമമഞക്കുന്നതബനഞയബ നബരവധബ പദതബകേള് വബഭഞവനഞ്ചാം

ഫചയക്ക് നടപ്പെബലെഞകബ വരബകേയഞഫണനഞ്ചാം മന്ത്രബ വദക്തമഞകബ.  നബകുതബ കചഞരച

തടയുന്നതബനക്ക്  ടഞകക്ക്  ഫപയര  സരവസ്പീസസക്ക്,  ആഡബറക്ക്,  ഇന്റെലെബജനസക്ക്

എനകഫെഞഴക്ക്ഫമന്റെക്ക് എന്നസ്പീ വബഭഞഗങ്ങള്കക്ക് രൂപഞ്ചാം നല്കേബയബട്ടുഫണ്ടെനഞ്ചാം നബകുതബ

ഫവടബപ്പെബഫനതബഫര  കേരശന  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുഫമനഞ്ചാം  ഫസസക്ക്  ഇനത്തബല്

സസരൂപബക്കുന്ന  തുകേയുഫട  വബഹബതഞ്ചാം  സഞ്ചാംസഞനങ്ങള്കക്ക്  നല്കേണഫമന്നക്ക്

കകേന്ദ്രസരകഞരബകനഞടക്ക്  ആവശദഫപ്പെടുഫമനഞ്ചാം  ഫഡബ്റക്ക്  സസഞപക്ക്  സസ്പീഞ്ചാം

നടപ്പെബലെഞക്കുന്നതബനഞയബ  സഞകങതബകേവശങ്ങള്

പരബകശഞധബചവരബകേയഞഫണനഞ്ചാം  ഉപകചഞദദങ്ങള്കക്ക്  മറുപടബയഞയബ  മന്ത്രബ

അറബയബച.



6

10 (*34) സഹകേരണ പ്രസഞനത്തബഫന്റെ ശഞക്തസ്പീകേരണഞ്ചാം

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

നല്കേബയ  മറുപടബയബല്,  സഹകേരണ  പ്രസഞനത്തബഫന്റെ

ശഞക്തസ്പീകേരണത്തബലൂഫട  സുസബര  വബകേസനഞ്ചാം  ഉറപ്പുവരുത്തുകേഫയന്ന

ലെക്ഷദകത്തഞഫട  കേർഷകേരുഫട  കക്ഷമത്തബനക്ക്  ഊന്നൽ  നൽകുന്നതബനഞയബ

'സഞകങതബകേ  വബദദഞധബഷബത  കൃഷബയബൽ  സഹകേരണ  കമഖലെയുഫട  നൂതന

പദതബ'കക്ക് 22.50 കകേഞടബ രൂപ വകേയബരുത്തബയബട്ടുഫണ്ടെനഞ്ചാം 'ഒരു ജബലയ്ക്കക്ക് ഒരു

വബള'  എന്ന  രസ്പീതബയബൽ  ഏഴക്ക്  ജബലകേളബൽ  500  ഏകറബൽ  സഹകേരണ

സഞ്ചാംഘങ്ങൾ  മുകഖന  തരബശുഭൂമബ  കൃഷബ  നടപ്പെബലെഞക്കുന്ന  പദതബ

ആവബഷ്കരബചബട്ടുഫണ്ടെനഞ്ചാം  സഭഫയ  അറബയബച.  പഞലെകഞടക്ക്  ജബലയബഫലെ  36

പ്രഞഥമബകേ  സഹകേരണ  സഞ്ചാംഘങ്ങള്  അഞ്ചാംഗങ്ങളഞയബ  പഞലെകഞടക്ക്  പഞഡബ

ഫപ്രഞകേസയർഫമന്റെക്ക്  കപ്രഞസസബഞ്ചാംഗക്ക്  ആനഡക്ക്  മഞർകറബഞ്ചാംഗക്ക്  കകേഞ-ഓപ്പെകററസ്പീവക്ക്

ഫസഞസസറബയുഞ്ചാം  (PAPCOS)  ഫനല്കൃഷബ  വദഞപബപ്പെബക്കുന്നതബനക്ക്  കകേരള

പഞഡബ  ഫപ്രഞകേസയരഫമന്റെക്ക്  കപ്രഞസസബഞ്ചാംഗക്ക്  ആനഡക്ക്  മഞരകറബഞ്ചാംഗക്ക്  കകേഞ-

ഓപ്പെകററസ്പീവക്ക് ഫസഞസസറബയുഞ്ചാം രൂപസ്പീകേരബചബട്ടുണ്ടെക്ക്.  ആധുനബകേ സറസക്ക് മബല്ലുകേൾ

സഞപബക്കുന്നതബനക്ക്  കകേഞടയഞ്ചാം  ആസഞനമഞയബ  ഒരു  സഞ്ചാംഘഞ്ചാം

രൂപസ്പീകേരബക്കുന്നതഞഫണനഞ്ചാം ശുചബതസ കകേരളഞ്ചാം എന്ന ലെക്ഷദഞ്ചാം ഫഫകേവരബകഞന
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ഇ-മഞലെബനദങ്ങൾ,  സജവ-അസജവ  മഞലെബനദഞ്ചാം  എന്നബവയുഫട

കശഖരണത്തബനുഞ്ചാം  സഞ്ചാംസരണത്തബനുമഞയബ  സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭങ്ങൾ  തുടങന്നതബനക്ക്

കകേഞടയഞ്ചാം  ജബലയബൽ  ഇ-നഞടക്ക്  സഹകേരണ  സഞ്ചാംഘഞ്ചാം  പ്രവർത്തനഞ്ചാം

ആരഞ്ചാംഭബചബട്ടുഫണ്ടെനഞ്ചാം  മന്ത്രബ  വദക്തമഞകബ.   സഹകേരണ  സഞ്ചാംഘങ്ങള്

മുഖഞന്തരഞ്ചാം  ആരഞ്ചാംഭബചബട്ടുള്ള  വദവസഞയ  പഞരക്കുകേളുഫട  പുകരഞഗതബ

വബലെയബരുത്തുകേയുഞ്ചാം  ഫതഞഴബലെവസരങ്ങൾ  സൃഷബക്കുന്നതബനക്ക്  സഹകേരണ

സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭകേതസഞ്ചാം,  സഞർടപ്പുകേൾ  എന്നബവയ്ക്കഞയബ  തുകേ  വകേയബരുത്തുകേയുഞ്ചാം

ഫചയബട്ടുഫണ്ടെനഞ്ചാം  പുതുതഞയബ ആരഞ്ചാംഭബച 30  യുവ സഹകേരണ സഞ്ചാംഘങ്ങളുഫട

പ്രഞരഞ്ചാംഭ  പ്രവർത്തനത്തബനക്ക്  തുകേ  അനുവദബക്കുന്നതബനുഞ്ചാം  ഗകവഷണ

സഞപനങ്ങൾ,  പ്രമുഖ  കദശസ്പീയ/അന്തർകദശസ്പീയ  സഞപനങ്ങൾ

എന്നബവബടങ്ങളബൽ നബനള്ള യുവ സഞകങതബകേ വബദഗ്ദ്ധര,  ഫപ്രഞഫെഷണലുകേള്

എന്നബവഫര  ഉൾഫപ്പെടുത്തബ  സഹകേരണ  സഞ്ചാംഘഞ്ചാം  രൂപസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുഞ്ചാം

അസഞ്ചാംഘടബതരഞയ  ഗബഗക്ക്/ഓൺസലെൻ  പ്ലഞറക്ക്കഫെഞഞ്ചാം  ജസ്പീവനകഞരുഫട

സഹകേരണ  സഞ്ചാംഘഞ്ചാം  രജബസർ  ഫചയ്യുന്നതബനുഞ്ചാം  തസ്പീരുമഞനബചബട്ടുഫണ്ടെനഞ്ചാം

അറബയബച.  2023-ല്  സഹകേരണ  എകക്ക്കപഞ  നടത്തഞന

തസ്പീരുമഞനബചബട്ടുഫണ്ടെനഞ്ചാം  കകേരള  ബഞങബല്  എന.ആര.ഫഎ.  നബകക്ഷപഞ്ചാം

സസസ്പീകേരബക്കുന്നതബനഞവശദമഞയ ക്രമസ്പീകേരണങ്ങള്  ഏരഫപ്പെടുത്തബവരുനഫവനഞ്ചാം
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സഹകേരണ കമഖലെയുമഞയബ  ബനഫപ്പെട ആകക്ഷപങ്ങൾ സമകയഞചബതമഞയബ

പരബഹരബകഞന  സഞധബചബട്ടുഫണ്ടെനഞ്ചാം  ഫപഞകഞളബ  കേരഷകേരുഫട

സഞ്ചാംരക്ഷണത്തബനക്ക്  കേണ്കസഞരഷദഞ്ചാം  രൂപസ്പീകേരബകഞന  സരകഞര

സന്നദമഞഫണനഞ്ചാം ഉപകചഞദദങ്ങള്കക്ക് മറുപടബയഞയബ മന്ത്രബ അറബയബച.

11 (*35) എലഞ പഞഞയത്തുകേളബലുഞ്ചാം കകേഞ  -  ഓപ്പെക്ക് മഞരട്ടുകേള്

സഹകേരണ-രജബകസ്ട്രേഷന  വകുപ്പുമന്ത്രബ  നല്കേബയ  മറുപടബയബല്,  എലഞ

ജബലകേളബലുഞ്ചാം  സപലെറടബസഞനത്തബൽ  കകേഞ-ഓപ്പെക്ക്  മഞരട്ടുകേള്

ആരഞ്ചാംഭബചബട്ടുഫണ്ടെനഞ്ചാം  200  പുതബയ  കകേഞ-ഓപ്പെക്ക് മഞരട്ടുകേള് ആരഞ്ചാംഭബക്കുന്നതബനക്ക്

സന്നദതയുള്ള  പ്രഞഥമബകേ  കേഞർഷബകേ  വഞയ്പഞ  സഹകേരണ  സഞ്ചാംഘങ്ങഫള

ഫതരഫഞ്ഞെടുത്തക്ക് മുഴുവന പഞഞയത്തുകേളബലുഞ്ചാം ഘടഞ്ചാംഘടമഞയബ  ആരഞ്ചാംഭബകഞന

ഉകദ്ദേശബക്കുനഫണ്ടെനഞ്ചാം  സഭഫയ  അറബയബച.  സഹകേരണ  കമഖലെയബഫലെ

ഉലന്നങ്ങഫള  ഏകേസ്പീകൃത  ബഞൻഡബഞ്ചാംഗബലൂഫട  വബപണബയബൽ

സജസ്പീവമഞക്കുന്നതബനക്ക്  'ബഞൻഡബഞ്ചാംഗക്ക്  ആനഡക്ക്  മഞർകറബഞ്ചാംഗക്ക്  ഓഫെക്ക്  കകേഞ-

ഓപ്പെകററസ്പീവക്ക്  കപ്രഞഡകക്ക്സക്ക്'  എന്ന  പദതബകക്ക്  രൂപഞ്ചാം  നൽകേബയബട്ടുഫണ്ടെനഞ്ചാം

അതബഫന്റെ  ഭഞഗമഞയബ  കേയറ്റുമതബ  കകേന്ദ്രഞ്ചാം  ആരഞ്ചാംഭബക്കുന്നതബഫന്റെ  സഞധദത

പരബകശഞധബക്കുന്നതഞഫണനഞ്ചാം  കകേരളത്തബഫന്റെ  തനതക്ക്/മൂലെദവർദബത

ഉലന്നങ്ങള്  മറക്ക്  സഞ്ചാംസഞനങ്ങളബഫലെത്തബക്കുന്നതബനഞയബ  ബബസബനസക്ക്  മസ്പീറക്ക് 
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സഞ്ചാംഘടബപ്പെബചബട്ടുഫണ്ടെനഞ്ചാം  മന്ത്രബ  വദക്തമഞകബ.  കതഞടഞ്ചാം  കമഖലെയബഫലെ

ഉല്പ്പെന്നങ്ങള്  സഞ്ചാംഭരബചക്ക്  കേയറ്റുമതബ  ഫചയ്യുന്ന  കേഞരദഞ്ചാം

ആകലെഞചബക്കുന്നതഞഫണനഞ്ചാം  സഹകേരണ  കമഖലെയബല്  ഫനലെക്ക്ല്ല്  സഞ്ചാംഭരണഞ്ചാം,

സഞ്ചാംസരണഞ്ചാം,  വബപണനഞ്ചാം എന്നബവ സമഞരഞ്ചാംഭബക്കുകമ്പഞള് സഫഫപ്ലകകേഞയുമഞയബ

കചരന്നക്ക്  മഞരകറബഞ്ചാംഗക്ക്  നടപ്പെബലെഞക്കുന്നതുസഞ്ചാംബനബചക്ക്

പരബകശഞധബക്കുന്നതഞഫണനഞ്ചാം  കകേരള  ബഞങബലുഞ്ചാം  പ്രഞഥമബകേ  സഹകേരണ

സഞ്ചാംഘങ്ങളബലുഞ്ചാം ഏകേസ്പീകൃത കസഞഫക്ക് ഫവയര സഞ്ചാംവബധഞനഞ്ചാം ഏരഫപ്പെടുത്തുന്നതബനക്ക്

നടപടബ  സസസ്പീകേരബചബട്ടുഫണ്ടെനഞ്ചാം  വഞയ്പഞ  കുടബശബകേ  ഒഴബവഞക്കുന്നതബനുള്ള

ഒറത്തവണ  തസ്പീരപ്പെഞകല്  പദതബ  മഞരചക്ക്  31  വഫര  നസ്പീടബയബട്ടുഫണ്ടെനഞ്ചാം

ഉപകചഞദദങ്ങള്കക്ക് മറുപടബയഞയബ അറബയബച.

12 (*36) കകേന്ദ്ര സരകഞരബഫന്റെ ഫഫവദദ്യുതബ ചടഞ്ചാം കഭദഗതബ

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

2022-ല്  കകേന്ദ്ര  സരകഞര  പുറഫപ്പെടുവബച  സവദദ്യുതബ  കഭദഗതബ  ചടങ്ങള്

പ്രകേഞരഞ്ചാം  വബതരണ  ഫഫലെസനസബകേളുഫട  ഫഫവദദ്യുതബ  വഞങ്ങല്  ഫചലെവുകേള്

സമയബനബതമഞയബ  വസ്പീഫണ്ടെടുകകണ്ടെതഞഫണന്നക്ക്

നബഷ്കരഷബചബരബക്കുന്നതനുസരബചക്ക്  ബനഫപ്പെട  ഫറഗുകലെററബ  കേമ്മേസ്പീഷന

നബശ്ചയബക്കുന്ന  കഫെഞർമുലെ  പ്രകേഞരഞ്ചാം  പ്രതബമഞസഞ്ചാം  കേണകഞകബ
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ഉപകഭഞക്തഞകളബൽനബനഞ്ചാം  സവദദ്യുതബ  നബരകബൽ  ഉൾഫപ്പെടുത്തബ

ഈടഞകണഫമന്നഞണക്ക്  വദവസ  ഫചയബരബക്കുന്നഫതന്നക്ക്  സഭഫയ  അറബയബച.

സഞ്ചാംസഞന ഫഫവദദ്യുതബ ഫറഗുകലെററബ കേമ്മേസ്പീഷന  Fuel and Power Purchase

Adjustment  Surcharge  (FPPAS)  നബരണ്ണയബക്കുന്നതുവഫര  ഫഫവദദ്യുതബ

(കഭദഗതബ)  ചടത്തബഫന്റെ  അനുബനമഞയ  ഫഷഡമ്യൂളബല്  വദക്തമഞകബയബട്ടുള്ള

കഫെഞരമുലെയുഞ്ചാം  ഫമത്തകഡഞളജബയുഞ്ചാം  ബഞധകേമഞഫണനഞ്ചാം  ഒരു  സഞമ്പത്തബകേ

വരഷഞ്ചാം  കേഴബയുകമ്പഞള്  ജൂണ്  30-നക്ക്  മുമ്പഞയബ  ട-ആപ്പെബലൂഫട  കേണക്കുകേള്

പരബകശഞധബചക്ക്  തസ്പീരപ്പെഞകകണ്ടെതഞഫണനഞ്ചാം  വഞർഷബകേ  അടബസഞനത്തബൽ

മഞതഞ്ചാം  ഫറഗുകലെററബ  കേമ്മേസ്പീഷൻ  സൂക്ഷ്മപരബകശഞധന  നടത്തുന്നതക്ക്

ഉപകഭഞക്തഞവബഫന  കദഞഷകേരമഞയബ  ബഞധബക്കുഫമനഞ്ചാം  മന്ത്രബ  വദക്തമഞകബ.

അടബകടബയുണ്ടെഞകുന്ന  ഫഫവദദ്യുതബ  നബരകക്ക്  മഞറഞ്ചാം  വഞണബജദ-വദഞവസഞയബകേ

ഉപകഭഞക്തഞകള്കക്ക്  പ്രതബസനബയുണ്ടെഞക്കുഫമനഞ്ചാം  പുതബയ  സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭങ്ങള്

ആരഞ്ചാംഭബക്കുന്നതബനക്ക്  വബഘഞതഞ്ചാം  സൃഷബക്കുഫമനഞ്ചാം  അധബകേ  ബഞധദത

മുന്നബല്കണ്ടെക്ക്  വബലെ  നബശ്ചയബചഞല്  ഉല്പ്പെന്നങ്ങളുഫട  വബലെ  വരദനവബനുഞ്ചാം

ജസ്പീവബതഫചലെവക്ക്  വരദബകഞനുഞ്ചാം  ഇടയഞക്കുഫമനഞ്ചാം  അറബയബച. സഹകേരണ

വകുപ്പുമഞയബ  സഹകേരബചക്ക്  'പുരപ്പുറ  സസൗകരഞരജ  പദതബ'

നടപ്പെഞക്കുന്നതഞഫണനഞ്ചാം   ഇലെകബകേക്ക്  വഞഹനങ്ങളുഫട  ഉപകയഞഗത്തബനഞയബ
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നബകയഞജകേ മണ്ഡലെഞടബസഞനത്തബല് അഞക്ക് ചഞരജബഞ്ചാംഗക്ക് കസഷനുകേള് വസ്പീതഞ്ചാം

അനുവദബചബട്ടുഫണ്ടെനഞ്ചാം ഉപകഭഞക്തഞകള്കക്ക് ബുദബമുട്ടുണ്ടെഞകേഞത്തവബധഞ്ചാം സഞരടക്ക്

മസ്പീററുകേള്  സഞപബക്കുന്ന  കേഞരദഞ്ചാം  പരബകശഞധബക്കുന്നതഞഫണനഞ്ചാം

ഉപകചഞദദങ്ങള്കക്ക് മറുപടബയഞയബ മന്ത്രബ അറബയബച.

13 (*37) കൂടുതൽ സവദദ്യുതബ ചഞരജബഞ്ചാംഗക്ക് കസഷനുകേള് 

ഫഫവദദ്യുതബ  വകുപ്പുമന്ത്രബ  നല്കേബയ  മറുപടബയബല്,  സർകഞര

ധനസഹഞയകത്തഞഫട  സഞ്ചാംസഞനതലെത്തബല്  63  ഫെഞസക്ക്  ചഞർജബഞ്ചാംഗക്ക്

കസഷനുകേളുഫടയുഞ്ചാം  നബകയഞജകേ  മണ്ഡലെഞടബസഞനത്തബല്  1166  കപഞൾ

മസൗണ്ടെഡക്ക്  ചഞർജബഞ്ചാംഗക്ക്  കസഷനുകേളുഫടയുഞ്ചാം  നബർമ്മേഞണഞ്ചാം

പൂർത്തസ്പീകേരബചബട്ടുഫണ്ടെനഞ്ചാം  ചഞർജബഞ്ചാംഗക്ക്  ശഞ്ചാംഖലെ  സഞപബകഞനുള്ള  ചുമതലെ

ഫകേ.എസക്ക്.ഇ.ബബ.എല്.-നഞഫണനഞ്ചാം  ഫവയബലുഞ്ചാം  മഴയുഞ്ചാം  ഏല്കഞഫത  ചഞർജക്ക്

ഫചയ്യുന്നതബനുള്ള  സസൗകേരദങ്ങള്  സജസ്പീകേരബചവരുന്നതഞയുഞ്ചാം

സസൗകേരദപ്രദമഞയ  ചഞർജബഞ്ചാംഗബനഞയബ  ഫമഞസബൽ  ആപ്പെക്ക്

വബകേസബപ്പെബചബട്ടുഫണ്ടെനഞ്ചാം  സഭഫയ  അറബയബച.   സസകേഞരദ  കഹഞടലുകേൾ,

റകസഞറന്റുകേൾ,  മഞളുകേൾ,  കകേഞ-ഓപ്പെകററസ്പീവക്ക്  ഫസഞസസറബകേൾ

എന്നബവബടങ്ങളബൽ സഞപബക്കുന്ന ഫെഞസക്ക് ചഞർജബഞ്ചാംഗക്ക് ഫമഷസ്പീനുകേൾകക്ക് ഫമഷസ്പീൻ

വബലെയുഫട  25%  സബ്സബഡബയഞയബ  അഫനർടക്ക്  മുകഖന  നൽകേബവരുനണ്ടെക്ക്.
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സസകേഞരദ  സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭകേഫര  ആകേരഷബചക്ക്  കൂടുതല്  ചഞരജബഞ്ചാംഗക്ക്  കസഷനുകേള്

സഞപബകഞന ലെക്ഷദമബടുനഫണ്ടെനഞ്ചാം സസൗകരഞർജ ചഞർജബഞ്ചാംഗക്ക് കസഷനുകേൾ

സഞപബക്കുന്ന  സസകേഞരദ  സഞപനങ്ങൾകക്ക്  ഡബ.സബ.  ഫെഞസക്ക്  ചഞർജബഞ്ചാംഗക്ക്

ഫമഷസ്പീന വബലെയുഫട 25 ശതമഞനവുഞ്ചാം സസൗകരഞർജ സഞ്ചാംവബധഞനഫമഞരുകബയഞൽ

കേബകലെഞ വഞടബനക്ക്  20,000/-  രൂപ നബരകബല്  50  കേബകലെഞ വഞടബനക്ക് പരമഞവധബ

പത്തക്ക് ലെക്ഷഞ്ചാം രൂപയുഞ്ചാം സബ്സബഡബയഞയബ സർകഞർ നൽകേബവരുനഫണ്ടെനഞ്ചാം

വദക്തമഞകബ.  നബയമസഭഞ  സഞമഞജബകേരബല്നബനഞ്ചാം  ലെഭബക്കുന്ന

നബരകദ്ദേശങ്ങള്കക്ക്  വബകധയമഞയബ  ആര.ഡബ.എസക്ക്.എസക്ക്.  (Revamped

Distribution  Sector  Scheme)  നടപ്പെബലെഞക്കുഫമനഞ്ചാം  സഞരടക്ക്  മസ്പീറര

സഞപബക്കുന്നതുമഞയബ  ബനഫപ്പെടക്ക്  ജസ്പീവനകഞരകബടയബലുള്ള  ആശങ

പരബഹരബക്കുഫമനഞ്ചാം ഉപകചഞദദങ്ങള്കക്ക് മറുപടബയഞയബ മന്ത്രബ അറബയബച. 


