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പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ

പതനാലാം സകമ്മേളനലാം 

കചനാകദദനാതരങ്ങള്   - സലാംഗ്രഹലാം

2018   മനാര്ചച്ച്    22,   വദനാഴലാം

നബയമസഭ  രനാവബലല  8.30-നച്ച്  ബഹുമനാനലപ്പെട്ട  സസ്പീക്കര്

ശസ്പീ.  പബ.  ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണലന്റെ  അദദക്ഷതയബല്  നബയമസഭനാ  ഹനാളബല് കയനാഗലാം

കചര്ന.

വനാങ്മൂലലാം നല്കേബയ ഉതരങ്ങള് 

48 (*451) രജബകസ്ട്രേഷന് ഇലനാലത നബകുതബ പബരബക്കുന്ന വദനാപനാരബകേൾ  

ധനകേനാരദവലാം  കേയറലാം  വകുപ്പുമനബ  (കഡനാ.  ടബ.  എലാം.  കതനാമസച്ച്  ലഎസകേച്ച്)

നല്കേബയ മറപടബയബല്, നബകുതബക്കുകമല് നബകുതബ ഒഴബവനാക്കബ ഇന്പുട്ടച്ച് നബകുതബയുലട

പൂര്ണ്ണ  ആനുകൂലദലാം  ഉപകഭനാകനാവബനച്ച്  കകേമനാറണലമന്ന  വദവസ്ഥകയനാലടയനാണച്ച്

ജബ.എസച്ച്.ടബ.  നബയമലാം  നടപ്പെബലനായലതങബലലാം  ചബല  ഉല്പ്പെനാദകേരലാം  ലമനാത

വദനാപനാരബകേളലാം  ഈ  ആനുകൂലദലാം  ഉപകഭനാകനാവബനച്ച്  നല്കേബയബട്ടബലലന്ന  കേനാരദലാം

ശദയബല്ലപ്പെട്ടബട്ടുലണ്ടെനലാം  ഈ  പ്രശലാം  ജബ.എസച്ച്. ടബ  കേകൗണ്സബലബല്

ഉന്നയബക്കുകേയുലാം  ഇതബനനായബ  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കനാര്  ആന്റെബ  കപ്രനാഫബറസ്പീറബലാംഗച്ച്

അകതനാറബറബയുലാം  സലാംസ്ഥനാന  സര്ക്കനാര്  സസ്പീനബലാംഗച്ച്  കേമ്മേബറബയുലാം

രൂപസ്പീകേരബചബട്ടുലണ്ടെനലാം  സഭലയ  അറബയബച.  നബയമ  വദവസ്ഥകേള്  പനാലബക്കനാത
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335-ഓളലാം  ഉല്പ്പെനാദകേരലടയുലാം  വബല്പ്പെനക്കനാരലടയുലാം  വബവരങ്ങള്  സലാംസ്ഥനാന

സസ്പീനബലാംഗച്ച്  കേമ്മേബറബ  കകേന്ദ്ര  ആന്റെബ  കപ്രനാഫബറസ്പീറബലാംഗച്ച്  കേമ്മേബറബക്കച്ച്  സമര്പ്പെബചബട്ടുണ്ടെച്ച്.

15-11-2017  മുതല്  പ്രനാബലദതബല്  വന്ന  നബകുതബക്കുറവബലന്റെ  ആനുകൂലദലാം

ഉപകഭനാകനാവബനച്ച് കകേമനാറനാത നബര്മ്മേനാതനാക്കളലടയുലാം ലമനാതവദനാപനാരബകേളലടയുലാം

വബവരലാം  ഉടന്തലന്ന  കകേന്ദ്ര  ആന്റെബ  കപ്രനാഫബറസ്പീറബലാംഗച്ച്  അകതനാറബറബക്കച്ച്

നല്കുന്നതനാണച്ച്.  കസനാഫച്ച് ലവയറബലല  പ്രശങ്ങള്  പരബഹരബക്കലപ്പെടുകമനാള്

വദനാപനാരബകേള്ക്കച്ച്  റബകട്ടണുകേള്  കൃതദമനായബ  സമര്പ്പെബക്കനാനുലാം  ഇ-കവ  ബബല്  വഴബ

വരമനാന വര്ദനവണ്ടെനാക്കനാനുലാം സനാധബക്കുലമന്നച്ച് പ്രതസ്പീക്ഷബക്കുന. വദനാപനാരബകേള്ക്കച്ച്

ലഭബകക്കണ്ടെ  ഇന്പുട്ടച്ച്  ടനാകച്ച്  എകസച്ച്  യഥനാസമയലാം  ലഭദമനാക്കുന്നതബനുള്ള  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണച്ച്.  സലാംസ്ഥനാനതച്ച്  നബലവബല്  3,08,000  വദനാപനാരബകേളനാണച്ച്

ജബ.എസച്ച്.ടബ.  രജബകസ്ട്രേഷന്  എടുതബട്ടുള്ളലതനലാം  ഒര  കകേനാടബ  രൂപ  വലര

വബറ്റുവരവള്ള ലചറകേബട വദനാപനാരബകേള്  3  മനാസലാം കൂടുകമനാള് കടകണനാവറബലന്റെ ഒര

ശതമനാനലാം  നബകുതബ  അടചനാല്  മതബലയനലാം  വദനാപനാരബകേളലട  ബുദബമുട്ടുകേള്

പരമനാവധബ  കുറയനാനുള്ള  നടപടബകേള്  സസസ്പീകേരബച  വരബകേയനാലണനലാം  വനാറച്ച്

ഇനതബലള്ള  കുടബശബകേയുലട  പരബകശനാധനയുലാം  അസലസ്മെനലാം

പൂര്തസ്പീകേരബക്കുന്നതനാലണനലാം ഇന്റെലബജന്സച്ച് സലാംവബധനാനലാം ലമചലപ്പെടുതബ നബകുതബ

വകുപ്പെച്ച്  പുനനഃസലാംഘടബപ്പെബക്കുന്ന  കേനാരദലാം  ആകലനാചബക്കുന്നതനാലണനലാം

ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കച്ച് മറപടബയനായബ മനബ വദകമനാക്കബ.
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49 (*452) സഹകേരണ സ്ഥനാപനങ്ങള് സനാധനാരണ ജനങ്ങകളനാടച്ച് കേനാണബക്കുന്ന
വബകവചനലാം

സഹകേരണവലാം  വബകനനാദസഞനാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ.  കേടകേലാംപള്ളബ സുകരന്ദ്രന്)  നല്കേബയ മറപടബയബല്,  സനാധനാരണ ജനങ്ങള്ക്കച്ച്

ഗുണകേരമനാകുന്ന  വബവബധ  പ്രവര്തനങ്ങളനാണച്ച്  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളലാം

ബനാങ്കുകേളലാം  നടപ്പെബലനാക്കുന്നലതനലാം സലാംസ്ഥനാന  സഹകേരണ  ബനാങബലനയുലാം  14

ജബലനാ  സഹകേരണ  ബനാങ്കുകേലളയുലാം  സലാംകയനാജബപ്പെബചച്ച്  കകേരള  സഹകേരണ  ബനാങച്ച്

രൂപസ്പീകേരബക്കുന്നതബനനാവശദമനായ  നടപടബ  സസസ്പീകേരബച  വരബകേയനാലണനലാം  സഭലയ

അറബയബച. സനാമൂഹദ സുരക്ഷനാ ലപന്ഷന് പദതബ പ്രകേനാരലാം 4640.16 കകേനാടബ രൂപ

സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങള്  വഴബ  വബതരണലാം  ലചയബട്ടുണ്ടെച്ച്.  'ഹരബതലാം  സഹകേരണലാം'

പദതബയബലൂലട  പനാരബസ്ഥബതബകേ പ്രനാധനാനദമുള്ള നടപടബകേള് സലാംഘടബപ്പെബക്കുകേയുലാം

സഹകേരണ  സ്ഥനാപനങ്ങള്  വഴബ  നബകതദനാപകയനാഗ  സനാധനങ്ങളലാം  മരനകേളലാം

നദനായവബലയച്ച്  ലഭദമനാക്കനാനുള്ള  നടപടബകേളലാം  സസസ്പീകേരബചബട്ടുണ്ടെച്ച്.  'നവകകേരളസ്പീയലാം

കുടബശബകേ  നബവനാരണലാം  2018'   എന്ന  ഒറതവണ  തസ്പീര്പ്പെനാക്കല്  പദതബ

നടപ്പെനാക്കബയബട്ടുലണ്ടെനലാം  ബനാങ്കുകേള്ക്കച്ച്  അവരലട  ലപനാതുനന്മ  ഫണ്ടെച്ച്

പ്രകയനാജനലപ്പെടുതബ  കൂടുതല്  ഇളവകേള്  നല്കേനാന്  സനാധബക്കുലമനലാം  മനബ

വദകമനാക്കബ.  കേനാര്ഷബകേ  ഉല്പ്പെനാദനലാം  വര്ദബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം  കേര്ഷകേലര

കപ്രനാതനാഹബപ്പെബക്കുന്നതബനുമനായബ സഹകേരണ സ്ഥനാപനങ്ങള് ആരലാംഭബച കേര്ഷകേ

കസവന കകേന്ദ്രങ്ങള്ക്കച്ച് ധനസഹനായലാം നല്കുകേയുലാം പ്രനാഥമബകേ കേനാര്ഷബകേ വനായനാ
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സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളബല് ഒര ഏകേസ്പീകൃത കസനാഫച്ച് ലവയര് നടപ്പെബലനാക്കുന്നതബനുള്ള

നടപടബ  സസസ്പീകേരബച  വരബകേയുലാം  ലചയ്യുന.  കേശുവണ്ടെബ  കമഖലയബലല  പ്രതബസനബ

പരബഹരബക്കുന്നതബനച്ച്  പ്രനാഥമബകേ സഹകേരണ സലാംഘങ്ങലളയുലാം അക്ഷയ ഉകൗര്ജ

സലാംവബധനാനങ്ങളലട  ഉപകയനാഗലാം  വദനാപബപ്പെബക്കുന്നതബനച്ച്  ANERT  മനായബ  കചര്ന്നച്ച്

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ   സ്ഥനാപനങ്ങള്  നടപ്പെനാക്കുന്ന  പദതബകേള്ക്കച്ച്  വനായ

നല്കുന്നതബനച്ച്  പ്രനാഥമബകേ  ബനാങ്കുകേലളയുലാം  ചുമതലലപ്പെടുതബയബട്ടുണ്ടെച്ച്.  കുറഞ

വബലയച്ച്  മലബനാര്  സബമന്റെച്ച്  ലപനാതുവബപണബയബല്  ലഭദമനാക്കുന്നതബനുലാം  വബപണനലാം

നടത്തുന്നതബനുലാം  സലാംഘങ്ങലള  ഡസ്പീലര്മനാരനായുലാം  കസനാക്കബസ്റ്റുകേളനായുലാം

ഏര്ലപ്പെടുത്തുന്നതബനുള്ള  മനാര്ഗ്ഗനബര്കദ്ദേശങ്ങള്  നല്കേബയബട്ടുണ്ടെച്ച്.

കേണ്സസ്യൂമര്ലഫഡബലല അഴബമതബ ഇലനാതനാക്കുന്നതബനച്ച്  ഇ-ലടണ്ടെര് നടപ്പെനാക്കുകേയുലാം

ഒര  ചനാര്കട്ടഡച്ച്  അക്കകൗണ്ടെന്റെച്ച്  സ്ഥനാപനതബലന്റെ  കനതൃതസതബല്  ഇകന്റെണല്

ആഡബറച്ച് വബഭനാഗതബനച്ച് രൂപലാം നല്കുകേയുലാം ലചയബട്ടുണ്ടെച്ച്. സഹകേരണസലാംഘങ്ങളലട

കേണ്കസനാര്ഷദലാം  രൂപസ്പീകേരബചച്ച്  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടബ.സബ.  ലപന്ഷന്കേനാര്ക്കച്ച്

പ്രനാഥമബകേ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങള്  മുകഖന  ലപന്ഷന്  വബതരണലാം

നടതബവരനണ്ടെച്ച്.  വനായ  തബരബചടയ്ക്കുന്നതബല്  വസ്പീഴ്ച  വരത്തുന്നവര്ലക്കതബലര

കേര്ശന നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കുനലണ്ടെനലാം കേനാര്ഷബകേ വനായകേള് ഘട്ടലാംഘട്ടമനായബ 70

ശതമനാനതബകലയ്ലക്കതബക്കനാനനാണച്ച്  ശമബക്കുന്നലതനലാം സസര്ണ്ണപ്പെണയ വനായനാ

തട്ടബപ്പുമനായബ  ബനലപ്പെട്ടച്ച്  279  ബനാങ്കുകേളബല്  ഭകൗതബകേ  പരബകശനാധന
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നടതബയബട്ടുലണ്ടെനലാം ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കച്ച് മറപടബയനായബ മനബ വദകമനാക്കബ.

50 (*453)   കനനാട്ടു നബകരനാധനലാം ഏല്പ്പെബച ആഘനാതലാം സൃഷബച പ്രതബസനബ

ധനകേനാരദവലാം  കേയറലാം  വകുപ്പുമനബ  നല്കേബയ  മറപടബയബല്,  കനനാട്ടച്ച്

നബകരനാധനമടക്കമുള്ള വബകേലമനായ നയങ്ങളലടയുലാം കവണ്ടെത്ര അവധനാനതയബലനാലത

നടപ്പെബലനാക്കബയ  ചരക്കച്ച്  കസവന  നബകുതബയുലടയുലാം  ഫലമനായുണ്ടെനായ  പ്രതബസനബ

പരബഹരബക്കനാന്  സനാമതബകേ  അചടക്കലാം  പനാലബചലാം  അഴബമതബയുലാം  ധൂര്ത്തുലാം

ഒഴബവനാക്കബയുലാം  നബകുതബപബരബവച്ച്  ഊര്ജബതലപ്പെടുതബയുലാം  നബകുതബകയതരവരമനാനലാം

വര്ദബപ്പെബചലാം ഹ്രസസകേനാല, ദസ്പീര്ഘകേനാല അടബസ്ഥനാനതബല് നടപടബകേള് സസസ്പീകേരബച

വരനലണ്ടെന്നച്ച്  സഭലയ  അറബയബച.  ട്രഷറബ  ഇടപനാടുകേള്ക്കുണ്ടെനായബരന്ന

പ്രതബബനങ്ങള്  പരബഹരബക്കുന്നതബനച്ച്  റബസര്വച്ച്  ബനാങച്ച്  പുറലപ്പെടുവബച

ഉതരവകേള്ക്കച്ച്  വബകധയമനായബ  നടപടബ  സസസ്പീകേരബചതബലൂലട  കേറന്സബ  ക്ഷനാമലാം

ലഘൂകേരബക്കുകേയുലാം കേറന്സബ രഹബത ധനവദവഹനാരങ്ങള് വനാണബജദ ബനാങ്കുകേളബലലാം

സഹകേരണ  ബനാങ്കുകേളബലലാം  വര്ദബപ്പെബക്കുന്നതബനുള്ള  ശമലാം  നടത്തുകേയുലാം  ലചയ.

കേറന്സബ  പബന്വലബക്കല്  ബഡ്ജറബകന്മല്  സൃഷബച  പ്രതദനാഘനാതങ്ങള്

പരബഹരബക്കുന്ന  തരതബല്  പദതബ  ലചലവകേള്  നബശബത  ലക്ഷദതബല്

നബലനബര്തനാനനാവശദമനായ  നടപടബകേള്  സസസ്പീകേരബച  വരബകേയനാണച്ച്.  1999-ലല

കേബഫ്ബബ  ആകച്ച്  പരബഷ്കരബചലകേനാണ്ടെച്ച്  ലസബബയുലാം  ആര്.ബബ.ഐ.-യുലാം

അലാംഗസ്പീകേരബചബട്ടുള്ള  നൂതന  ധന  സമനാഹരണ  സലാംവബധനാനങ്ങള്
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ഉപകയനാഗലപ്പെടുതനാന്  കകേരള  ഇന്ഫനാസ്ട്രേക്ചര്  ഫണ്ടെച്ച്  കബനാര്ഡബലന

സജമനാക്കബയബട്ടുലണ്ടെനലാം  54,000  കകേനാടബ രൂപയുലട വബകേസന പ്രവര്തനങ്ങള്

ഇതബലൂലട  നടപ്പെബലനാക്കനാന്  ഉകദ്ദേശബക്കുനലണ്ടെനലാം  നടപ്പെനാക്കുന്ന  പദതബകേള്ക്കച്ച്

പണലാം ഒനാണ്കല നനായബ അനുവദബക്കുന്നതബനച്ച് നടപടബ സസസ്പീകേരബചബട്ടുലണ്ടെനലാം മനബ

അറബയബച. ധനകേമ്മേബ ഉയര്തനാന് സനാധബക്കനാതതച്ച് വബകേസന പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കച്ച്

തടസലാം  സൃഷബചബട്ടുണ്ടെച്ച്.  ഓകരനാ  വര്ഷവലാം  ലചലവഴബക്കുന്ന  പണതബലന്റെ

ഭകൗതബകേകനട്ടങ്ങളലട  കേണക്കുലാം  കനനാട്ടച്ച്  നബകരനാധനലാംമൂലമുള്ള  പ്രതദനാഘനാതങ്ങളലാം

ഫലനാധബഷബത  വബകേസന  തനലാം  ആവബഷ്കരബക്കുന്നതച്ച്  സലാംബനബചലാം  സലാംസ്ഥനാന

ആസൂത്രണ  കബനാര്ഡച്ച്  പരബകശനാധബച  വരബകേയനാലണനലാം  കനനാട്ടുനബകരനാധനലാം

അസലാംഘടബത  കമഖലലയ  പ്രതബകൂലമനായബ  ബനാധബചബട്ടുലണ്ടെനലാം  2  ലക്ഷകതനാളലാം

ലചറകേബട വദവസനായ സ്ഥനാപനങ്ങള് അടചപൂട്ടുകേയുലാം ഏകേകദശലാം 10 ലക്ഷകതനാളലാം

കപര്ക്കച്ച്  ലതനാഴബല്  നഷലപ്പെടുകേയുലാം  ലചയബട്ടുലണ്ടെനലാം  സനാമതബകേ  മനാനദലാം

കനരബടുന്നതബനനായബ  കേബഫ്ബബ  വഴബ  50,000  കകേനാടബ  രൂപയുലട  നബകക്ഷപലാം

നടതനാന് തസ്പീരമനാനബചബട്ടുലണ്ടെനലാം കകേനാര്-ബനാങബലാംഗച്ച്  ലനറച്ച് വര്ക്കച്ച് ഉള്ലപ്പെലടയുള്ള

ആധുനബകേ  ബനാങബലാംഗച്ച്  സകൗകേരദങ്ങകളനാടുകൂടബ  കകേരള  സഹകേരണ  ബനാങച്ച്

രൂപസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുള്ള  ശമലാം  നടതബവരബകേയനാലണനലാം  ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കച്ച്

മറപടബയനായബ മനബ വദകമനാക്കബ.
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51 (*454) കകേരള വബകനനാദസഞനാര വബകേസന കകേനാര്പ്പെകറഷന് നടപ്പെനാക്കുന്ന
ടൂറബസലാം വബകേസന പദതബകേള്

സഹകേരണവലാം  വബകനനാദസഞനാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനബ  നല്കേബയ

മറപടബയബല്, ടൂറബസലാം വബകേസന പദതബകേളലട ഭനാഗമനായബ കകേരള വബകനനാദസഞനാര

വബകേസന കകേനാര്പ്പെകറഷലന്റെ പ്രധനാനലപ്പെട്ട കഹനാട്ടലകേള് നവസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം ബസച്ച് ടൂര്

പദതബ നടപ്പെനാക്കുകേയുലാം കതക്കടബയബല്  120  കപര്ക്കച്ച്  യനാത്ര ലചയനാവന്ന കബനാട്ടച്ച്

സര്വസ്പീസച്ച്  ആരലാംഭബക്കുകേയുലാം  ലചയബട്ടുലണ്ടെന്നച്ച്  സഭലയ  അറബയബച.  കദശസ്പീയ

പനാതയബലൂലടയുള്ള  യനാത്രക്കനാര്ക്കച്ച്  വബശമബക്കുന്നതബനുലാം  ഭക്ഷണലാം

കേഴബക്കുന്നതബനുമനായബ 'ആരനാലാം'  എന്ന കപരബല് 11  കമനാട്ടലകേള് പ്രവര്തബക്കുനണ്ടെച്ച്.

ലപ്രനാഫഷണലബസലാം ലമചലപ്പെടുത്തുന്നതബലന്റെ ഭനാഗമനായബ കകേരള യൂണബകവഴബറബയുലട

ഇന്സബറസ്യൂട്ടച്ച് ഓഫച്ച് മനാകനജച്ച് ലമന്റെച്ച് ഇന് കകേരള സമര്പ്പെബച റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച് പരബകശനാധബചച്ച്

ഉചബതമനായ  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണച്ച്.  ബബയര്  വബല്പ്പെനയബലല

വബറ്റുവരലവനാഴബചച്ച്  ലകേ.റബ.ഡബ.സബ.-യുലട  പ്രവര്തനലനാഭലാം  116.23  ലക്ഷലാം

രൂപയനാണച്ച്.  മൂന്നനാറബല്  ലകേ.റബ.ഡബ.സബ.-യുലട  ഒര  ബഡ്ജറച്ച്  കഹനാട്ടല്

നബര്മ്മേബക്കനാന്  തസ്പീരമനാനബചബട്ടുലണ്ടെനലാം  ടൂറബസലാം  സനാധദതകേള്  പരമനാവധബ

ഉപകയനാഗലപ്പെടുത്തുന്നതബനനായബ  ഡബ.റബ.പബ.സബ.  മുഖനാന്തരലാം  പദതബകേള്

നടപ്പെബലനാക്കുന്നതനാലണനലാം  വബവബധ  വകുപ്പുകേളലട  കകേവശമുള്ള  സ്ഥലങ്ങളബല്

അനകയനാജദമനായ  ടൂറബസലാം  പദതബകേള്  നടപ്പെബലനാക്കുന്നതച്ച്  സലാംബനബചച്ച്  ചര്ച

നടത്തുന്നതനാലണനലാം  കഫനാര്ട്ടച്ച്  ലകേനാചബയബല്  പുതബയ  കബനാട്ടച്ച്  വനാങ്ങുന്നതബനനായബ
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2  കകേനാടബ  രൂപ  നസ്പീക്കബ  വചബട്ടുലണ്ടെനലാം  ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കച്ച്  മറപടബയനായബ  മനബ

വദകമനാക്കബ.

 (നക്ഷത്രചബഹ്നമബട്ട  ബനാക്കബ  കചനാദദങ്ങള്ക്കുലാം  നക്ഷത്രചബഹ്നമബടനാത  4605

മുതല്  4868 വലരയുള്ള കചനാദദങ്ങളബല്  87  എണ്ണതബനുലാം  ബനലപ്പെട്ട  മനബമനാര്

കരഖനാമൂലലാം ഉതരലാം നല്കേബ.)


