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II ഇ.ബബ.XIV-കകേരള നബയമസഭ/XI-11

പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ

പതബനനനാനനാലാം സകമ്മേളനലാം 

കചനാകദദനാത്തരങ്ങള്   - സലാംഗ്രഹലാം

2018   ജൂണ്   21,   വദനാഴലാം

നബയമസഭ  രനാവബനല  8.30-നന്  ബഹുമനാനനപ്പെട്ട  സസ്പീക്കര്  ശസ്പീ.  പബ.

ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണനന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭനാ ഹനാളബല് കയനാഗലാം കചര്ന.

വനാങ്മൂലലാം നല്കേബയ ഉത്തരങ്ങള് 

 33 (*301) സഹകേരണ കകേനാണ്ഗ്രസബനല ചര്ച്ചകേള്

സഹകേരണവലാം  വബകനനാദസഞനാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ.  കേടകേലാംപളബ  സുകരന്ദ്രന)  നല്കേബയ മറുപടബയബല്,  കേണ്ണൂരബല്വച്ചന്  നടന

എട്ടനാമതന്  സഹകേരണ  കകേനാണ്ഗ്രസബല്  സഹകേരണ-തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ

സനാപനങ്ങളുനട  കൂട്ടനായ  പ്രവര്ത്തനലാം,  സസ്പീ  ശനാകസ്പീകേരണവലാം  നതനാഴബല്

പങനാളബത്തവലാം കപ്രനാതനാഹബപ്പെബക്കല്, തബരബനച്ചത്തുന  പ്രവനാസബകേളുനട നതനാഴബല്

നനപുണദലാം സനാമൂഹദ പുകരനാഗതബക്കനായബ വബനബകയനാഗബക്കല്, മതദ സഹകേരണ
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സലാംഘങ്ങനള  കപ്രനാതനാഹബപ്പെബക്കല്,  പനാലുല്പ്പെനാദനത്തബല്  ക്ഷസ്പീര  സഹകേരണ

സലാംഘങ്ങനള  സസ്വയലാംപരദനാപ്തമനാക്കല്  തുടങ്ങബയ  വബവബധ  നയങ്ങള്

ഉള്നപ്പെടുത്തബനക്കനാണ്ടുളള  കേരടന്  സഹകേരണ  നയലാം  ചര്ച്ച  നചയ്യുകേയലാം

19-06-2018-നല  മനബസഭനാ  കയനാഗലാം  പ്രസ്തുത  നയത്തബനന്  അലാംഗസ്പീകേനാരലാം

നല്കുകേയലാം നചയ്തതനായബ സഭനയ അറബയബച. എലനാ സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളബലുലാം

കേനാര്ഷബകേ  സലാംസ്കരണ  യൂണബറ്റുകേള്  ആരലാംഭബക്കുനതബനലാം  നബലവബലുളളവ

പുനരുദരബക്കുനതബനലാം  ധനസഹനായലാം  നല്കേബവരുനണന്.  കേര്ഷകേരബല്നബനലാം

സനപ്ലൈകകേനാ  സലാംഭരബച്ച  നനലബനന്റെ  വബല  അവരുനട  ബനാങന്  അക്കക്കൗണബല്

ലഭദമനാക്കുനതബനളള  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബക്കുനതനാണന്.  ജബലനാ  സഹകേരണ

ബനാങ്കുകേളുലാം സലാംസനാന സഹകേരണ ബനാങ്കുലാം സലാംകയനാജബപ്പെബച്ചന് കകേരള സഹകേരണ

ബനാങന്  രൂപസ്പീകേരണലാം  ഉടന  യനാഥനാര്തദമനാക്കുനമനലാം  'മുറ്റനത്ത  മുല'  പദതബ

സലാംസനാനത്തുടനസ്പീളലാം  വദനാപബപ്പെബക്കുനമനലാം  സഹകേരണ  സര്വസ്പീസന്  കബനാര്ഡന്

മുകഖേന നബയമനലാം  നടകത്തണ ഒഴബവകേള് റബകപ്പെനാര്ട്ടന്  നചയ്യുനതബനളള നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബക്കുനമനലാം  ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കന്  മറുപടബയനായബ  മനബ  അറബയബച.

വനാണബജദ ബനാങ്കുകേനള അകപക്ഷബച്ചന്  കേനാര്ഷബകേ വനായ്പയബകന്മേല് വളനര കുറഞ

പലബശയനാണന്  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങള്  ഇക്കൗടനാക്കുനതന്.  ഇതന്  ലലാംഘബക്കുന
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സലാംഘങ്ങള്നക്കതബനര  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബക്കുനമനന്  മുഖേദമനബയലാം  വയനനാടന്

ഒഴബനകേയള  ജബലകേളബനല  2011  വനരയളള  കേനാര്ഷബകേ  കേടങ്ങളുലാം  വയനനാടന്

ജബലയബനല  2014  വനരയള  കേനാര്ഷബകേ  കേടങ്ങളുലാം  കേനാര്ഷബകേ  കേടനാശസ്വനാസ

കേമ്മേസ്പീഷനന്റെ  പരബധബയബല്  നകേനാണ്ടുവരുനതബനന്  ഉത്തരവബറക്കബയബട്ടുനണനന്

ഉപകചനാദദത്തബലബടനപട്ടുനകേനാണന്   കൃഷബ വകുപ്പുമനബയലാം വദകമനാക്കബ. 

34 (*302) സബ  .   ആന്റെന് എ  .  ജബ  .   റബകപ്പെനാര്ട്ടബനല പരനാമര്ശലാം

ധനകേനാരദവലാം  കേയറുലാം  വകുപ്പുമനബ  (കഡനാ.  ടബ.  എലാം.  കതനാമസന്  നഎസകേന്)

നല്കേബയ മറുപടബയബല്,  കകേന്ദ്ര സര്ക്കനാരബനന്റെ കനനാട്ടന് പബനവലബക്കല്,  നബകുതബ

പബരബക്കുനതബലുണനായ  കുറവന്,  റവനന്യൂ  നചലവബലുണനായ  വര്ദനവന്,  പത്തനാലാം

ശമ്പള പരബഷ്കരണലാം നടപ്പെനാക്കബയതുമൂലമുണനായ അധബകേ സനാമ്പത്തബകേ ബനാധദത

എനബവയനാണന് സലാംസനാനത്തബനന്റെ റവനന്യൂ കേമ്മേബയലാം ധനക്കമ്മേബയലാം വര്ദബക്കനാന

ഇടയനാക്കബയനതനലാം  2016-2017-ല് സലാംസനാനത്തബനന്റെ സനാമ്പത്തബകേ സബതബ

കമനാശനപ്പെട്ടുനവന സബ.  ആന്റെന്  എ.ജബ.  റബകപ്പെനാര്ട്ടബനല പരനാമര്ശലാം  അര്ഹബക്കുന

ഗക്കൗരവകത്തനാനട പരബഗണബക്കുനതനാനണനലാം സഭനയ അറബയബച.  റബകപ്പെനാര്ട്ടബനന്റെ

ആധബകേനാരബകേത  സലാംബനബച്ചന്  പരബകശനാധബക്കുനതബനന്  നബയമസഭനാ

സമബതബകേളുള്നപ്പെനടയളള വദവസനാപബത രസ്പീതബകേള് അവലലാംബബക്കനാവനതനാണന്.
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വബവബധ  പദതബകേള്ക്കനായബ  അനവദബച്ച  പണലാം  നചലവഴബക്കുനതബനളള

പ്രനാകയനാഗബകേ  ബുദബമുട്ടന്  പരബഹരബക്കുനതബനന്  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബക്കുനതനാണന്.

14-ാം  ധനകേനാരദ  കേമ്മേസ്പീഷന  ശബപനാര്ശ  നചയ്ത  പ്രകേനാരമുള

കേടബനാദദത/ജബ.എസന്.ഡബ.പബ.  അനപനാതലാം  നബലനബര്ത്തനാന  സനാധബച്ചതുമൂലലാം

കേടബനാധദത  ക്രമനാതസ്പീതമനായബ  വര്ദബക്കുനതന്  ഒഴബവനാക്കനാന  കേഴബഞബട്ടുണന്.

ജബ.എസന്.ടബ.  വരുമനാനലാം  10  ശതമനാനത്തബല്നബനന്  14  ശതമനാനമനായബ

വര്ദബച്ചബട്ടുണന്.  ഫബസ്ക്കല്  കേണ്കസനാളബകഡഷനനക്കുറബച്ചന്

പരബകശനാധബക്കുനതബനനായബ  കേമ്മേബറ്റബനയ  നബകയനാഗബക്കുനതനാണന്.  ഇ-കവ  ബബല്

സലാംവബധനാനലാം  പൂര്ണ്ണമനാകേനാത്തതബനനാല്  നചക്കന് കപനാസ്റ്റുകേളബല്  വനാഹന

പരബകശനാധനയനായബ  സ്കസ്വനാഡുകേനള  ഏര്നപ്പെടുത്തബയബട്ടുനണനലാം

പരസ്പീക്ഷണനാടബസനാനത്തബല്  സര്നവലനസന്  കേദനാമറകേള്  സനാപബക്കുനതബനന്

നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബച്ചബട്ടുനണനലാം നപകടനാളബയലാം ഉല്പ്പെനങ്ങനള ജബ.എസന്.ടബ.-യബല്

ഉള്നപ്പെടുത്തബയനാല് ഉണനാകേനാവന നബകുതബ  നഷലാം  പരബഹരബക്കണനമനന്  കകേന്ദ്ര

സര്ക്കനാരബകനനാടന്  ആവശദനപ്പെടനാവനതനാനണനലാം  ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കന്

മറുപടബയനായബ മനബ അറബയബച.
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35 (*303) കകേന്ദ്രനാവബഷ്കൃത പദതബയനട ഫണ്ടുകേള്

ധനകേനാരദവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനബ നല്കേബയ മറുപടബയബല്,  കകേന്ദ്രനാവബഷ്കൃത

പദതബകേള്  ഉള്നപ്പെനടയള  പദതബകേളുനട  നബര്വഹണലാം

കേനാരദക്ഷമമനാക്കുനതബനന്  മുഖേദമനബ തലത്തബലുലാം ചസ്പീഫന്  നസക്രട്ടറബ  തലത്തബലുലാം

അവകലനാകേന  കയനാഗങ്ങള്  നടത്തബവരുനനണനലാം  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്

സമയബനബതമനായബ  പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കനാത്ത  വകുപ്പുകേള്ക്കന്  പ്രകതദകേ  നബര്കദ്ദേശലാം

നല്കേനാറുനണനലാം ഓണ്നനലന കമനാണബറ്ററബലാംഗന്  സലാംവബധനാനമനായ പ്ലൈനാന കസസന്

വഴബ  പദതബ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  നബരസ്പീക്ഷബക്കുകേയലാം  കമല്കനനാട്ടലാം  വഹബക്കുകേയലാം

നചയ്യുനനണനലാം  സഭനയ  അറബയബച.  കകേന്ദ്രനാവബഷ്കൃത  പദതബകേളുനട

ഏകകേനാപനത്തബനനായബ രൂപസ്പീകേരബച്ചബട്ടുള പ്രകതദകേ കകേനാ-ഓര്ഡബകനഷന നസല്

മനാര്ഗ്ഗ  നബര്കദ്ദേശങ്ങള്  പുറനപ്പെടുവബക്കുകേയലാം  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്

ഏകകേനാപബപ്പെബക്കുകേയലാം  നചയ്യുനണന്.  പദതബകേള്ക്കന്  ലഭബക്കുന  ധനസഹനായലാം

യഥനാസമയലാം  വബനബകയനാഗബക്കുനതബനന്  വകുപ്പുകേള്ക്കന്  നബര്കദ്ദേശലാം

നല്കേബയബട്ടുനണനലാം  കകേന്ദ്രനാവബഷ്കൃത  പദതബകേള്  നടപ്പെബലനാക്കുനതബനന്

നബലവബലുള  മനാനദണ്ഡങ്ങള്  അനകയനാജദമലനാത്തതബനനാല്  അവ

നടപ്പെബലനാക്കുനതബനന്  പ്രകതദകേ  പരബകശനാധനനാ  സലാംവബധനാനലാം
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ഏര്നപ്പെടുത്തുനതനാനണനലാം  ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കന്  മറുപടബയനായബ  മനബ

വദകമനാക്കബ.  ഇറബകഗഷന-കൃഷബ ഡബപ്പെനാര്ട്ടുനമന്റുകേള് സലാംയകമനായബ ഏകേകദശലാം

30,000  കകേനാടബ  രൂപയനട  കപ്രനാജകന്  തയനാറനാക്കബയബട്ടുളതബനന്  പുറനമ  ഇക്കൗ

വര്ഷനത്ത  റഫനാര്  കപ്രനാജകന്  തയനാറനാക്കുനതബനനായബ  പ്രകതദകേ

നസല്ലുണനാക്കബയബട്ടുനണനന് കൃഷബ വകുപ്പുമനബയലാം മരനാമത്തന് വകുപ്പെബനന് അനവദബച്ച

പണലാം  നചലവഴബച്ചബനലനതന്  അടബസനാനരഹബതമനാനണനന്  നപനാതുമരനാമത്തുലാം

രജബകസ്ട്രേഷനലാം  വകുപ്പുമനബയലാം  വനാട്ടര്  സനനപ്ലൈയമനായബ  ബനനപ്പെട്ട

പ്രവൃത്തബകേള്ക്കന്  പണലാം  നല്കേനാന  തബകേയനബനലനലാം  ഇതുമനായബ  ബനനപ്പെട്ടന്

നബരവധബ കകേസ്സുകേള് നനഹകക്കനാടതബയബല് നബലനബല്ക്കുകേയനാനണനലാം ജലവബഭവ

വകുപ്പുമനബയലാം ഉപകചനാദദങ്ങളബലബടനപട്ടുനകേനാണന് അറബയബച.

(നക്ഷത്രചബഹ്നമബട്ട  ബനാക്കബ  കചനാദദങ്ങള്ക്കുലാം  നക്ഷത്രചബഹ്നമബടനാത്ത

3695 മുതല്  3852  വനരയള  കചനാദദങ്ങളബല്  78  എണ്ണത്തബനലാം  ബനനപ്പെട്ട

മനബമനാര് കരഖേനാമൂലലാം ഉത്തരലാം നല്കേബ.) 


