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I ഇ.ബബ. XIV-കകേരള നബയമസഭ /XIV-5

പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ 

പതബനനാലനാലാം സകമ്മേളനലാം 

നബയമസഭനാ നടപടബകേള് - സലാംഗ്രഹലാം 

 2019    ഫഫെബ്രുവരബ   01,   ഫവളബ

നബയമസഭ  രനാവബഫല  9.00  മണബകക്ക്  ബഹുമനാനഫപ്പെട്ട  സസ്പീകര

ശസ്പീ. പബ. ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണഫന്റെ അദദ്ധ്യക്ഷതയബല് നബയമസഭനാ ഹനാളബല് കയനാഗലാം കചേരന. 

I ഗവരണറുഫട സകന്ദേശലാം

 2019  ജനുവരബ  30-ാം  തസ്പീയതബ  സഭ  അലാംഗസ്പീകേരബച്ച  നന്ദേബപ്രകമയതബനക്ക്

കൃതജ്ഞത  പ്രകേനാശബപ്പെബച്ചുഫകേനാണക്ക്  ബഹുമനാനഫപ്പെട്ട  ഗവരണ്ണര  നല്കേബയ  മറുപടബ

ബഹുമനാനഫപ്പെട്ട സസ്പീകര സഭഫയ അറബയബച്ചു. 

II പ്രകതദ്ധ്യകേ പരനാമരശലാം

രനാഷ്ട്രപബതനാവബഫന്റെ ചേബത്രതബല് ഫവടബയുതബരത സലാംഭവലാം

പ്രതബപക്ഷ  കനതനാവക്ക്  (ശസ്പീ  .    രകമശക്ക്  ഫചേനബതല):  രനാഷ്ട്രപബതനാവക്ക്

മഹനാത്മജബയുഫട ചേബത്രതബനുകനഫര പ്രതസ്പീകേനാത്മകേമനായബ നബറഫയനാഴബക്കുകേയുലാം ഗനാനബ

ഘനാതകേനനായ നനാഥുറനാലാം കഗനാഡ്ഫസഫയ പ്രകേസ്പീരതബക്കുകേയുലാം ഫചേയ്ത ഹബന്ദു മഹനാസഭ
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കനതനാവക്ക്  പൂജനാ  ശകുന്  പനാഫണ്ഡെയുഫട  നടപടബഫയ   ഈ  സഭ  ശക്തമനായബ

അപലപബക്കുകേയുലാം അവരഫകതബഫര നടപടബ സസസ്പീകേരബകണഫമനക്ക് ആവശദ്ധ്യഫപ്പെടുകേയുലാം

കവണലാം.

മുഖദ്ധ്യമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന്):  മഹനാത്മനാഗനാനബഫയ

പ്രതസ്പീകേനാത്മകേമനായബ വസ്പീണലാം ഫകേനാല്ലുകേയുലാം കഗനാഡ്ഫസഫയ മഹനാനനായബ വനാഴക്ക് ത്തുകേയുലാം

ഫചേയ്ത  ഹബന്ദു  മഹനാസഭ  കനതനാവബഫന്റെ  നടപടബഫയ  ശക്തമനായബ  അപലപബക്കുന.  

ഈ  സലാംഭവലാം  രനാജദ്ധ്യകദനാഹമനാണക്ക്.  ഇതബല്  സഭയുഫട  ശക്തമനായ  പ്രതബകഷേധലാം

കരഖഫപ്പെടുതനാവുനതനാണക്ക്. 

മബ  .    സസ്പീകര:  രനാഷ്ട്രപബതനാവബഫന്റെ  ചേബത്രതബല്  ഫവടബയുതബരതക്ക്  രക്തപ്രവനാഹലാം

വരുതബ  കഗനാഡ്ഫസയക്ക്  ജയക്ക്  വബളബച്ച  പ്രവൃതബ  'അധമലാം'  എന  വനാകബഫനകപ്പെനാലലാം

ലജബപ്പെബക്കുനതലാം  മൃഗസ്പീയതയുഫട  പനാരമദ്ധ്യവുമനാണക്ക്.  ഏതക്ക്  പ്രതദ്ധ്യയ  ശനാസ്ത്രതബഫന്റെ

കപരബലനായനാലലാം ഈ  നബകൃഷ്ട  പ്രവൃതബ അലാംഗസ്പീകേരബകനാനനാകേബല.  സഭ ശക്തമനായബ

ഈ  പ്രവൃതബഫകതബഫരയുള  വബകേനാരലാം  പ്രതബഫെലബപ്പെബക്കുന.  അതക്ക്  രനാജദ്ധ്യതബനക്ക്

മുമനാഫകേ സകന്ദേശമനായബ അയയ്ക്കുന.

III അടബയന്തരപ്രകമയലാം

എന്കഡനാസള്ഫെനാന് ദുരബതബനാധബതര

മബ  .    സസ്പീകര:  എന്കഡനാസള്ഫെനാന്  ഇരകേളലാം  അമ്മേമനാരുലാം  ഫസക്രകട്ടറബയറക്ക്
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നടയബല്  നടതബവരുന  പട്ടബണബ  സമരകതനാടക്ക്  ഗവണ്ഫമന്റെക്ക്  കേനാണബക്കുന

അവഗണനമൂലലാം  ഉളവനായബട്ടുളതനായബ  പറയഫപ്പെടുന  ഗുരുതരമനായ  സബതബവബകശഷേലാം

സഭനാനടപടബകേള് നബരതബവച്ചക്ക് ചേരച്ച ഫചേയ്യണഫമനനാവശദ്ധ്യഫപ്പെട്ടക്ക് സരവ്വശസ്പീ എന്. എ.

ഫനലബക്കുനക്ക്,  സണ്ണബ  കജനാസഫെക്ക്,  സബ.  എഫെക്ക്.  കതനാമസക്ക്,  അനൂപക്ക്  കജകബക്ക്  എനസ്പീ

അലാംഗങ്ങള് റൂള് 50 അനുസരബച്ചക്ക് കനനാട്ടസ്പീസക്ക് നല്കേബയബട്ടുണക്ക്.

മുഖദ്ധ്യമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന്):  ഇഇൗ  സരകനാര  വനതബനുകശഷേലാം

എന്കഡനാസള്ഫെനാന് ദുരബതബനാധബതരക്കു നല്കേബവരുന പരബരക്ഷയുലാം ആശസനാസവുലാം

ദുരബതഫത  ഒരു  പരബധബവഫര  കുറയനാന്   സഹനായബച്ചബട്ടുണക്ക്.  വബവബധ  വകുപ്പുകേള്

മുഖനാന്തബരലാം നടതബവരുന പുനരധബവനാസ പ്രവരതനങ്ങള് ഏകകേനാപബപ്പെബക്കുനതബനക്ക്

റവനന്യൂ  വകുപ്പുമനബ  അദദ്ധ്യക്ഷനനായുലാം  ജബലനാ  കേളക്ടര  കേണ്വസ്പീനറനായുലാം  ഒരു  ഫസല്

പ്രവരതബച്ചുവരുനണക്ക്.  വബവബധ ഫമഡബകല് കകേനാകളജുകേളബഫല പതബഫനനാനക്ക് സൂപ്പെര

ഫസഷേദ്ധ്യനാലബറബ  വബഭനാഗങ്ങളബഫല  വബദഗ്ദ്ധ  കഡനാക്ടരമനാരുഫട  ഒരു  പനാനല്

കരനാഗനാവസയബലളവഫര  പരബകശനാധബക്കുകേയുലാം  എന്കഡനാസള്ഫെനാനുമനായബ

ബനഫപ്പെട്ട  കരനാഗനാവസയനാഫണനക്ക്  കേഫണത്തുനവരുഫട  പട്ടബകേ  തയ്യനാറനാക്കുകേയുലാം

ഫചേയ്യുന.  പ്രസ്തുത  ലബസബല്ഫപ്പെടനാത  കകേസുകേള്  വസ്പീണലാം  പരബകശനാധനയക്ക്

വബകധയമനാക്കുകേയുലാം  ആവശദ്ധ്യഫമങബല്  കൂട്ടബകച്ചരകല്  വരുത്തുകേയുമനാണക്ക്  ഫചേയ്യുനതക്ക്.

6,212  കപരനാണക്ക്  ദുരബതബനാധബതരനായബ  അലാംഗസ്പീകേരബകഫപ്പെട്ടവരുഫട  പട്ടബകേയബലളതക്ക്.
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കകേനാടതബ  ഉതരവുപ്രകേനാരലാം  ദുരബതതബല്ഫപ്പെട്ടക്ക്  പൂരണ്ണമനായബ   കേബടപ്പെബലനായവരകക്ക്  5

ലക്ഷലാം രൂപയുലാം   ശനാരസ്പീരബകേഫഫവകേലദ്ധ്യമുളവരകക്ക്   3  ലക്ഷലാം രൂപയുലാം മരബച്ചവരുഫട

ബന്ധുകള്കക്ക്  5  ലക്ഷലാം രൂപയുലാം എന്കഡനാസള്ഫെനാന് തളബച്ചുതടങ്ങബയതബനുകശഷേലാം

ജനബച്ച  ബുദബമനാന്ദേദ്ധ്യലാം  സലാംഭവബച്ചവരകക്ക്  5  ലക്ഷലാം  രൂപയുലാം  നഷ്ടപരബഹനാരമനായബ

നല്കേബവരുന.  എന്കഡനാസള്ഫെനാന്  ദുരബതബനാധബതരകക്ക്  നഷ്ടപരബഹനാരലാം

നല്കേനാനനായബ  161.65  കകേനാടബ  രൂപയനാണക്ക്  സലാംസനാന  സരകനാര  2012-2017

കേനാലയളവബല്  അനുവദബച്ചുനല്കേബയതക്ക്.   ദസ്പീരഘകേനാല ചേബകേബത്സ ആവശദ്ധ്യമുളവരുലാം

കരനാഗനാവസയബലളവരുലാം ഫതനാഴബഫലടുകനാന് കേഴബയനാതവരുമനായ ദുരബതബനാധബതരകക്ക്

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  സനാപനങ്ങളബല്  നബനലാം  ലഭബക്കുന  ഫപന്ഷേനുപുറകമ  1,700

രൂപ  വസ്പീതവുലാം  ഫപന്ഷേന്  ലഭബകനാതവരകക്ക്   2,200  രൂപ  വഫരയുലാം  പ്രതബമനാസലാം

നല്കേബവരുനണക്ക്.   നബലവബല്  4896  കപരകക്ക്   ഇഇൗ  പദതബയുഫട  ആനുകൂലദ്ധ്യലാം

ലഭബക്കുനണക്ക്.  കേഴബഞ്ഞ അദദ്ധ്യയന വരഷേലാം ദുരബതബനാധബതരനായ  1213  കുട്ടബകേള്കക്ക്

വബദദ്ധ്യനാഭദ്ധ്യനാസ  ധനസഹനായലാം  നല്കേബയബട്ടുണക്ക്.  ദുരബതബനാധബതരബല്  പരസഹനായലാം

കൂടനാഫത ജസ്പീവബകനാന് കേഴബയനാതവഫര പരബചേരബക്കുനവരകക്ക് പ്രതബമനാസലാം  700  രൂപ

വസ്പീതലാം നല്കേബവരുനണക്ക്.  കേനാസരകഗനാഡക്ക് ജബലയബഫല ദുരബതബനാധബതരകക്ക് സഇൗജനദ്ധ്യ

സൂപ്പെര  ഫസഷേദ്ധ്യനാലബറബ  ചേബകേബത്സ  ലഭദ്ധ്യമനാക്കുനതബനനായബ  കകേരളതബലലാം

കേരണ്ണനാടകേതബലലാം  17  ആശുപത്രബകേള്  എലാംപനാനല്  ഫചേയ്തബട്ടുണക്ക്.  കേബടപ്പെബലനായ
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കരനാഗബകേള്കക്ക്  വസ്പീട്ടബഫലതബ  ചേബകേബത്സ   നല്കുനതബനനായബ  പ്രകതദ്ധ്യകേ  ഫമഡബകല്

യൂണബറ്റുകേള്  പ്രവരതബച്ചുവരുനണക്ക്.  ഹസ്പീകമനാഡയനാലബസബസക്ക്  ആവശദ്ധ്യമനായബ  വരുന

കരനാഗബകേള്ക്കുകവണബ കേനാസരകഗനാഡക്ക് ജനറല് ആശുപത്രബയബല് എട്ടക്ക് ഡയനാലബസബസക്ക്

ഫമഷേസ്പീനുകേള്  വനാങ്ങബ  നല്കുകേയുലാം  ഒമതക്ക്  ഗ്രനാമപഞനായത്തുകേള്കക്ക്  ആലാംബുലന്സക്ക്

വനാങ്ങുനതബനനാവശദ്ധ്യമനായ  തകേ   അനുവദബക്കുകേയുലാം   ഫചേയ്തബട്ടുണക്ക്.  ജബലയബഫല  11

ഗ്രനാമപഞനായത്തുകേളബഫല  പ്രനാഥമബകേ  ആകരനാഗദ്ധ്യ  കകേന്ദ്രങ്ങളബലലാം  കുടുലാംബനാകരനാഗദ്ധ്യ

കകേന്ദ്രങ്ങളബലലാം  ഫെബസബകയനാഫതറനാപ്പെബസ്റ്റുമനാഫര  നബയമബക്കുകേയുലാം  ജനറല്

ആശുപത്രബയബലലാം  ജബലനാ  ആശുപത്രബയബലലാം  സുസജമനായ  ഫെബസബകയനാഫതറനാപ്പെബ

യൂണബറ്റുകേള്  ആരലാംഭബക്കുകേയുലാം  ഫചേയ്തബട്ടുണക്ക്.   കേനാഞ്ഞങ്ങനാടക്ക്  ജബലനാ  ആശുപത്രബയബല്

നനാലക്ക്  പസ്പീഡബയനാടബകേക്ക്  ഇന്റെന്സസ്പീവക്ക്  ഫകേയര  യൂണബറ്റുകേള്  സജസ്പീകേരബച്ചബട്ടുണക്ക്.

ദുരബതബനാധബതരുഫട 50,000 രൂപ വഫരയുള കലനാണുകേള് എഴുതബതള്ളുനതബനക്ക് 2.17

കകേനാടബ  രൂപയുലാം  3  ലക്ഷലാം രൂപ വഫരയുള കേടബനാധദ്ധ്യതകേള് എഴുതബതള്ളുനതബനക്ക്

4.63  കകേനാടബ  രൂപയുലാം  അനുവദബക്കുകേയുലാം  ജപബ  നടപടബകേള്  നബരതബവയ്ക്കുകേയുലാം

ഫചേയ്തബട്ടുണക്ക്.  കകേന്ദ്ര  ധനസഹനായലാം  ലഭദ്ധ്യമനാക്കുനതബനനായബ  2012-ല്  സമരപ്പെബച്ചബട്ടുള

483  കകേനാടബ  രൂപയുഫട  ഫപ്രനാകപ്പെനാസല്  അലാംഗസ്പീകേരബകണഫമനനാവശദ്ധ്യഫപ്പെട്ടബട്ടുണക്ക്.

സമരരലാംഗത്തുളവരുമനായബ  ഇകനാരദ്ധ്യങ്ങള്  ചേരച്ച  ഫചേയ്യുനതബനക്ക്  ആകരനാഗദ്ധ്യ-റവനന്യൂ

വകുപ്പുമനബമനാരുഫട  സനാനബദദ്ധ്യതബല്  ഇനക്ക്  കയനാഗലാം  വബളബച്ചബട്ടുണക്ക്.   പ്രസ്തുത
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ചേരച്ചയബലൂഫട പ്രശ്നങ്ങള്കക്ക് പരബഹനാരമുണനാകുഫമനനാണക്ക്  പ്രതസ്പീക്ഷബക്കുനതക്ക്. 

ശസ്പീ  .    എന്  .    എ  .    ഫനലബക്കുനക്ക്:   സനാമൂഹദ്ധ്യപ്രവരതകേ  ദയനാബനായബയുഫട

കനതൃതസതബല്  എന്കഡനാസള്ഫെനാന്  ദുരബതബനാധബതര  നടത്തുന  പട്ടബണബ

സമരതബനക്ക്  പരബഹനാരലാം  കേനാണണലാം.  പനാകന്റെഷേന്  കകേനാരപ്പെകറഷേഫന്റെ

പബടബപ്പുകകേടുഫകേനാണനാണക്ക്  കേനാസരകഗനാഡക്ക്  ജബല  ഹബകരനാഷേബമ  കപനാഫല  ഒരു

ദുരന്തഭൂമബയനാകേനാന്  കേനാരണലാം.  എന്കഡനാസള്ഫെനാന്  ഉപകയനാഗലാം  നബരതബ

വരഷേങ്ങകളഫറയനായബട്ടുലാം  കരനാഗബകേളഫട  എണ്ണലാം  വരദബച്ചുവരബകേയനാണക്ക്.  1963-ല്

കേനാസരകഗനാഡക്ക്  ജബലയബഫല  എന്മഗഫജ  പഞനായതബല്  കേശുമനാവക്ക്  കൃഷേബ

ആരലാംഭബക്കുകേയുലാം  1978-ല്  പനാകന്റെഷേന്  കകേനാരപ്പെകറഷേന്  കതനാട്ടലാം  ഏഫറടുക്കുകേയുലാം

1979-ല്  ഫഹലബകകേനാപ്റര  ഉപകയനാഗബച്ചക്ക്  എന്കഡനാസള്ഫെനാന്  തളബകനാന്

ആരലാംഭബച്ചകതനാഫടയനാണക്ക്  പ്രസ്തുത  പ്രകദശലാം  ദുരന്തഭൂമബയനായതക്ക്.   2017-ല്  പ്രകതദ്ധ്യകേ

ഫമഡബകല് കേദ്ധ്യനാമക്ക് വഴബ കേഫണതബയ മുഴുവന് കരനാഗബകേഫളയുലാം ദുരബതബനാധബതരുഫട

പട്ടബകേയബല്  ഉള്ഫപ്പെടുതബ  സഇൗജനദ്ധ്യ  ചേബകേബത്സയുലാം  മറക്ക്  സഹനായങ്ങളലാം  നല്കേണലാം.

എന്കഡനാസള്ഫെനാന്  ദുരബതബനാധബതരകക്ക്  5  ലക്ഷലാം  രൂപ  ധനസഹനായലാം

അനുവദബകണഫമന  2017-ഫല  സുപ്രസ്പീലാംകകേനാടതബ  വബധബ  നടപ്പെബലനാകണലാം.

ദുരബതബനാധബതരുഫട പട്ടബണബസമരലാം അവസനാനബപ്പെബക്കുനതബനക്ക് മുഖദ്ധ്യമനബ അടബയന്തര

നടപടബ സസസ്പീകേരബകണലാം.
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മുഖദ്ധ്യമനബ (ശസ്പീ  .   പബണറനായബ വബജയന്):  സനാമൂഹദ്ധ്യപ്രവരതകേ ദയനാബനായബയുഫട

കനതൃതസതബല് നടത്തുന  സമരലാം  തടങ്ങബയതബഫന്റെ പബകറദബവസലാംതഫന സരകനാര

അതബലബടഫപടുകേയുലാം  ഇനക്ക്  ചേരച്ചയക്ക്  വബളബക്കുകേയുലാം  ഫചേയ്തബട്ടുണക്ക്.  ഇകനാരദ്ധ്യതബല്

സരകനാര  ഫചേകയ്യണ  കേനാരദ്ധ്യങ്ങഫളലനാലാം  കൃതദ്ധ്യമനായബതഫന  ഫചേയ്യുനണക്ക്.

എന്കഡനാസള്ഫെനാന്  ദുരബതബനാധബതരകക്ക്  മനുഷേദ്ധ്യനാവകേനാശ  കേമ്മേസ്പീഷേഫന്റെ  വബധബ

പ്രകേനാരമുളള  തകേ  വബതരണലാം  ഫചേയ്തുഫകേനാണബരബക്കുകേയനാണക്ക്.  ദുരബതബനാധബതരുഫട

പ്രശ്നങ്ങളബല്  ക്രബയനാത്മകേമനായ  സമസ്പീപനമനാണക്ക്  സരകനാര

സസസ്പീകേരബച്ചുഫകേനാണബരബക്കുനതക്ക്.  ശക്തമനായ  സമ്മേരദ്ദേഫതത്തുടരനക്ക്  ഫകേനാടുകനാന്

കേഴബയനാതബരുന പല ആനുകൂലദ്ധ്യങ്ങളലാം ശരബയനായ രസ്പീതബയബല് വബതരണലാം ഫചേയ്യുനതബനക്ക്

നടപടബ  സസസ്പീകേരബച്ചബട്ടുണക്ക്. കേനാസരകഗനാഡക്ക് ജബലയബഫല മൂളബയനാര വബകലജബല് ഇവരകക്ക്

പുനരധബവനാസ ഗ്രനാമലാം നബരമ്മേബക്കുനതബനനായബ 68 കകേനാടബ രൂപ ഫചേലവഴബച്ചുഫകേനാണളള

പ്രവരതനങ്ങള്  ആരലാംഭബക്കുകേയുലാം  അതബഫന്റെ  നബരമ്മേനാണപ്രവരതനങ്ങള്

ഊരനാളങല്  ഫസനാഫഫസറബഫയ  ഏല്പ്പെബക്കുകേയുലാം  ഫചേയ്തബട്ടുണക്ക്.  പ്രസ്തുത  പദതബയുഫട

രൂപകരഖ  ജബലനാതല  ഫസല്  കയനാഗതബല്  അവതരബപ്പെബക്കുകേയുലാം  ഡബ.പബ.ആര.

തയ്യനാറനാക്കുനതബനക്ക്  നബരകദ്ദേശലാം  നല്കുകേയുലാം  ഫചേയ്തബട്ടുണക്ക്.  സനാമൂഹദ്ധ്യ  കസവന

കമഖലയബല് അടബസനാന സഇൗകേരദ്ധ്യങ്ങഫളനാരുക്കുനതബനനായബ ഭരണനാനുമതബ നല്കേബയ

233  പദതബകേളബല്  197  എണ്ണലാം  ഇതബനകേലാം  പൂരതബയനായബട്ടുണക്ക്.  ഇഇൗ  വരഷേഫത
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ബഡ്ജറബലലാം  എന്കഡനാസള്ഫെനാന്  ദുരബതബനാധബതരകനായബ  20  കകേനാടബ  രൂപ

നസ്പീകബവച്ചബട്ടുണക്ക്.  സമരലാം  നടത്തുന  ആളകേളമനായബ  ചേരച്ച  ഫചേയ്തക്ക്

തസ്പീരുമനാനഫമടുക്കുനതബനക്ക്  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുനതനാണക്ക്.  ഇഇൗ  വബഷേയലാം

സഭനാനടപടബകേള് നബരതബവച്ചക്ക് ചേരച്ച ഫചേകയ്യണ ആവശദ്ധ്യമബല.

(അടബയന്തരപ്രകമയനാവതരണതബനക്ക് അനുമതബ നബകഷേധബച്ചു.)

(ഗവണ്ഫമന്റെക്ക്  നബലപനാടബല്  പ്രതബകഷേധബച്ചക്ക്  സരവ്വശസ്പീ  രകമശക്ക്  ഫചേനബതല,

എലാം.  ഉമ്മേര,  സബ.  എഫെക്ക്.  കതനാമസക്ക് എനസ്പീ പ്രതബപക്ഷകേക്ഷബ കനതനാകള് പ്രസനാവന

നടതബയകശഷേലാം  അവരവരുഫട  പനാരട്ടബ  അലാംഗങ്ങകളനാഫടനാപ്പെലാം  സഭയബല്നബനക്ക്

പുറത്തുകപനാകുകേയുലാം അല്പ്പെസമയതബനുകശഷേലാം തബരബച്ചുവരബകേയുലാം ഫചേയ്തു.)

 IV ശദ ക്ഷണബകല്

(1) കേരബമണല് ഖനനലാം

ശസ്പീ  .    ആര  .    രനാമചേന്ദ്രന്:  ആലപ്പെനാടക്ക് ഗ്രനാമപഞനായതബഫല ഫവളനനാതരുതബല്

കേരബമണല്  ഖനനലാം  ആരലാംഭബച്ചതക്ക്  സസ്പീ  വനാഷേബലാംഗബലൂഫട  മഫണ്ണടുതക്ക്  മനാറ്റുകേ  എന

ലക്ഷദ്ധ്യകതനാഫടയനായബരുഫനങബലലാം  ഇകപ്പെനാള്  ഡസ്പീപക്ക്  മമനബലാംഗക്ക്  സനാധദ്ധ്യത

പരസ്പീക്ഷബച്ചുഫകേനാണബരബക്കുകേയനാണക്ക്.  ഐ.ആര.ഇ.,എല്.,   ഫകേ.എലാം.എലാം.എല്.  എനസ്പീ

സനാപനങ്ങളനാണക്ക്  അവബഫട  ഇകപ്പെനാള്  ഖനനലാം  നടതബവരുനതക്ക്.  നബരന്തരമനായ

കേടലനാക്രമണതനാലലാം  സുനനാമബ  ദുരന്തതനാലലാം  പ്രകദശതബഫന്റെ  വബസ്തൃതബ
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കുറഞ്ഞബരബക്കുനതബനനാല് അവകശഷേബക്കുന ഭൂമബ സലാംരക്ഷബകനാനുലാം ഏഫറടുത ഭൂമബകക്ക്

നഷ്ടപരബഹനാരലാം  നല്കേനാനുലാം   കേടല്ഭബതബയുലാം  പുലബമുട്ടുലാം  നബരമ്മേബകനാനുലാം  നടപടബ

സസസ്പീകേരബകണലാം.  

വദ്ധ്യവസനായവുലാം  കസനാരട്സുലാം  യുവജനകേനാരദ്ധ്യവുലാം  വകുപ്പുമനബ   (  ശസ്പീ  .    ഇ  .    പബ  .

ജയരനാജന്  ):   തബരുവബതനാലാംകൂര രനാജഭരണകേനാലഘട്ടലാം  മുതല് ആലപ്പെനാടക്ക്   ഫഫമനബലാംഗക്ക്

നടതബഫകനാണബരബക്കുകേയനാണക്ക്.   ഇകപ്പെനാള്  നബലനബല്ക്കുന  പ്രശ്നലാം  സലാംബനബച്ചക്ക്

വബശദമനായബ   പരബകശനാധബക്കുകേയുണനായബ.   ആലപ്പെനാടക്ക്  പ്രകദശതക്ക്  16  ½

കേബകലനാമസ്പീററബല്  കേല്ഭബതബ  നബരമ്മേബച്ചബട്ടുണക്ക്.  ഇതബല്  അര  കേബകലനാമസ്പീറര

ഭനാഗത്തുമനാത്രമനാണക്ക്  കേരബമണല്  കശഖരബക്കുനതക്ക്.   സസ്പീ  വനാഷേബലാംഗുലാം  ഇന്ലനാന്റെബലാംഗുലാം

നബരതണഫമനപറയുനതക്ക് കകേരളതബഫന്റെ തനാല്പരദ്ധ്യങ്ങള്കക്ക് വബരുദമനാണക്ക്.   സസ്പീ

വനാഷേബലാംഗബലൂഫട 25% കേരബമണല് മനാത്രകമ ലഭബക്കുകേയുള. ബനാകബ വരുന  75% മണ്ണക്ക്

വനാഷേബലാംഗക്ക് നടതബ കേരബമണല് സലാംഭരബക്കുന സലത്തുള കുഴബകേള്  നബകേത്തുകേയനാണക്ക്

ഫചേയ്യുനതക്ക്.   ഭൂമബ  ലസ്പീസബഫനടുതക്ക്  കേരബമണല്  ഖനനലാം  നടത്തുകേയുലാം  കേരബമണല്

കശഖരബച്ചുകേഴബഞ്ഞനാല്  പ്രസ്തുത  ഭൂമബ  നബകേതബ  അവരക്കുതഫന

തബരബച്ചുനല്കുകേയുമനാണക്ക്  ഫചേയ്യുനതക്ക്.  ആലപ്പെനാടക്ക്  വബകലജബഫല   9.95  ഫഹക്ടര

സലമനാണക്ക്  സുനനാമബ  ദുരന്തഫതത്തുടരനക്ക്  നഷ്ടമനായതക്ക്.   കേരബമണല്

സലാംഭരബക്കുകമനാള്  പ്രകദശവനാസബകേള്ക്കുണനാകുന  പ്രയനാസങ്ങള്  പരബഹരബകനാന്
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സരകനാര  പ്രതബജ്ഞനാബദമനാണക്ക്.  ആലപ്പെനാടക്ക്  സമരവുമനായബ  ബനഫപ്പെട്ടക്ക്  നടതബയ

ചേരച്ചയബല്  സമരലാം ഫചേയ്യുനവരബല്   പ്രകദശവനാസബകേള് കുറവുലാം   പ്രശ്നമുണനാക്കുനതക്ക്

പുറത്തുനബനവനവരുമനാഫണനനാണക്ക്  മനസബലനാകനാന്  കേഴബഞ്ഞതക്ക്.  സസകേനാരദ്ധ്യ

കേരബമണല് കേടതക്ക് തടയുനതബനക്ക് സരകനാര  കേരശനനടപടബ സസസ്പീകേരബക്കുനതനാണക്ക്.

സലലാം  എലാം.എല്.എ.യുലാം  വകുപ്പുമനബയുലാം  ആലപ്പെനാടക്ക്  സന്ദേരശബച്ചക്ക്

പ്രകദശവനാസബകേളമനായബ  ചേരച്ച  നടത്തുനതബനുലാം  ജനങ്ങളഫട  സുരക്ഷബതതസലാം

ഉറപ്പുവരുത്തുനതബനുലാം     കേരബമണഫലടുത  ഭൂമബ  നബകേതബ  പ്രകദശവനാസബകേള്കക്ക്

തബരബച്ചുഫകേനാടുക്കുനതബനുലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കുനതനാണക്ക്.

(2)  മകേരവബളകക്ക് ഫതളബയബക്കുനതബനുള അവകേനാശലാം

ശസ്പീ  .    ഒ  .    രനാജകഗനാപനാല്:   ശബരബമലയബല്  മകേരവബളകക്ക്  ഫതളബയബക്കുനതബനക്ക്

മലയരയരകക്ക്  നഷ്ടഫപ്പെട്ട   അവകേനാശലാം   പുനനഃസനാപബച്ചക്ക്  നല്കുനതബനക്ക്  സരകനാര

തയ്യനാറനാകേണലാം.

സഹകേരണവുലാം  വബകനനാദസഞനാരവുലാം  കദവസസവുലാം   വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .

കേടകേലാംപളബ  സുകരന്ദ്രന്  ):   മഹകകനാടതബയുഫട   പരനാമരശങ്ങളബല്  നബനലാം

നൂറനാണകേള്ക്കു  മുമക്ക്  ഫപനാനമലകമട്ടബല്  മകേരസലാംക്രനാന്തബ  നനാളബഫല  ദസ്പീപലാം

ഫതളബയബകല് ഉള്ഫപ്പെഫടയുള പൂജനാദബ  കേരമ്മേങ്ങളബല് ആദബവനാസബകേളനായ മലയരയ

വബഭനാഗലാം  മുഖദ്ധ്യപങക്ക്  വഹബച്ചബരുനഫവനതക്ക്  വദ്ധ്യക്തമനാണക്ക്.  ഇഇൗ  സനാഹചേരദ്ധ്യതബല്
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മകേരവബളകക്ക്  ഫതളബയബകല്  കേരമ്മേമടകമുള  ചേടങ്ങുകേള്  നബരവ്വഹബക്കുനതബല്

മലയരയവബഭനാഗതബഫന്റെ പ്രനാതബനബധദ്ധ്യലാം സലാംബനബച്ചക്ക് എലനാ വശങ്ങളലാം പരബകശനാധബച്ചക്ക്

ഉചേബതമനായബ തസ്പീരുമനാനലാം മകേഫകനാള്ളുനതനാണക്ക്.

V സബ്മബഷേന്

(1)  ഫകേട്ടബടങ്ങളഫട പനാട്ടവുലാം അടബസനാന വനാടകേയുലാം

ശസ്പീ  .    വബ  .    ഫകേ  .    സബ  .    മമ്മേതക്ക്  കകേനായ:  വനാടകേഫകട്ടബടതബല്  വദ്ധ്യനാപനാരലാം

നടത്തുനവരുഫട  സുരക്ഷബതതസലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുനതബനുലാം   കമല്വനാടകേയക്ക്  മറബച്ചക്ക്

നല്കുനതമൂലലാം  യഥനാരത്ഥ  ഉടമയക്ക്   അതബഫന്റെ  ഗുണലാം  ലഭബകനാത  സബതബ

ഒഴബവനാക്കുനതബനുലാം  വനാണബജദ്ധ്യ ആവശദ്ധ്യങ്ങള്കക്ക് വനാടകേയക്ക് നല്കുന ഫകേട്ടബടങ്ങള്കക്ക്

മനാത്രമനായബ പ്രകതദ്ധ്യകേ നബയമനബരമ്മേനാണമുണനാക്കുനതബനുലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബകണലാം.

റവനന്യൂവുലാം  ഭവനനബരമ്മേനാണവുലാം  വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചേന്ദ്രകശഖരന്  ):

മഹകകനാടതബ  ഉതരവബഫന്റെ  അടബസനാനതബലലാം   വനാടകേകനാരഫന്റെയുലാം  ഫകേട്ടബട

ഉടമയുഫടയുലാം  അവകേനാശങ്ങള്  സലാംരക്ഷബക്കുനതബനുലാം   ഫകേട്ടബടങ്ങള്  വനാടകേയക്ക്

ഫകേനാടുക്കുനതക്ക്  സലാംബനബച്ച   നബലവബഫല  നബയമലാം  റദ്ദേക്ക്  ഫചേയ്തക്ക്   2014-ഫല  കകേരള

ഫകേട്ടബടങ്ങള്  പനാട്ടവുലാം  അടബസനാന  വനാടകേയുലാം  മറക്ക്  സഇൗകേരദ്ധ്യങ്ങളലാം  ബബലബഫന്റെ  കേരടക്ക്

തയ്യനാറനാക്കുകേയുലാം  പ്രസബദസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം  ഫചേയ്തബരുഫനങബലലാം   പതബമൂനനാലാം  കകേരള

നബയമസഭ  പബരബച്ചുവബട്ടതബനനാല്   പ്രസ്തുത  ബബല്  ലനാപനാകുകേയുണനായബ.  നബലവബല്
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വദ്ധ്യനാപനാരബ വദ്ധ്യവസനായബ സലാംഘടനകേളഫടയുലാം ഫകേട്ടബട ഉടമകേളഫടയുലാം  ആവശദ്ധ്യങ്ങള് കൂടബ

ഉള്ഫപ്പെടുതബ കനരഫത പ്രസബദസ്പീകേരബച്ചതലാം ലനാപനായതമനായ ബബല്  കഭദഗതബ വരുതബ

കേരടക്ക്  ബബല്  തയ്യനാറനാക്കുകേയുലാം  നബയമ വകുപ്പെക്ക്  നബരകദ്ദേശബച്ചതക്ക്  പ്രകേനാരലാം  ധനകേനാരദ്ധ്യ

ഫമകമ്മേനാറനാണലാം തയ്യനാറനാകബ ധനകേനാരദ്ധ്യ വകുപ്പെബകലയക്ക് അയച്ചബരബക്കുകേയുമനാണക്ക്.  പ്രസ്തുത

കേരടക്ക്  നബയമതബല്  വദ്ധ്യനാപനാരഫകട്ടബടതബല്  വദ്ധ്യനാപനാരലാം  നടത്തുനവരുഫട

സുരക്ഷബതതസലാം  ഉറപ്പെനാക്കുനതബനക്ക്   വനാണബജദ്ധ്യഫകേട്ടബടങ്ങള്  വനാടകേയക്ക്  നല്കുനതക്ക്

സലാംബനബച്ചക്ക്   വദ്ധ്യവസകേളലാം  ഉള്ഫപ്പെടുതബയബട്ടുണക്ക്.  ധനകേനാരദ്ധ്യ  വകുപ്പെബഫന്റെ

അലാംഗസ്പീകേനാരലാം ലഭബച്ചതബനുകശഷേലാം തടരനടപടബ സസസ്പീകേരബക്കുനതനാണക്ക്.   

(2)  തനാലൂകക്ക് ആശുപത്രബ വബകേസനലാം

ഫപ്രനാഫെ  .    ആബബദക്ക്  ഹുമസന്  തങ്ങള്:  കകേനാട്ടയല്  മണ്ഡെലതബഫല  കുറബപ്പുറലാം

തനാലൂകനാശുപത്രബയുഫട വബകേസനതബനക്ക് ആവശദ്ധ്യമനായ  നടപടബ സസസ്പീകേരബകണലാം.

ആകരനാഗദ്ധ്യവുലാം  സനാമൂഹദ്ധ്യനസ്പീതബയുലാം  വനബത-ശബശുവബകേസനവുലാം  വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീമതബ ഫകേ  .  ഫകേ  .   മശലജ ടസ്പീച്ചര): കുറബപ്പുറലാം തനാലൂകനാശുപത്രബയബല് എലാം.എല്.എ.,

എലാം.പബ.  ഫെണപകയനാഗബച്ചക്ക് ഫകേട്ടബട നബരമ്മേനാണലാം നടക്കുനണക്ക്.  കൂടനാഫത ഒരു മനാസര

പനാന്  തയ്യനാറനാകനാന്  നബരകദ്ദേശലാം  നല്കേബയബട്ടുണക്ക്.  മഗനകകനാളജബയബല്  ജൂനബയര

കേണ്സള്ട്ടന്റെക്ക്,  ഫമഡബസബന് വബഭനാഗതബല് ജൂനബയര കേണ്സള്ട്ടന്റെക്ക് സനാഫെക്ക് നഴബഫന്റെ

മൂന തസബകേകേള്,  ലനാബക്ക്  ഫടകസ്പീഷേദ്ധ്യന്,  കഹനാസബറല് അറന്റെന്റെക്ക്  എനസ്പീ  തസബകേകേള്
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പുതബയതനായബ  അനുവദബച്ചബട്ടുണക്ക്.  ബനാകബ  പ്രവരതനങ്ങള്  മനാസര  പനാന്

ലഭബക്കുനതനുസരബച്ചക്ക് ഘട്ടലാംഘട്ടമനായബ ഫചേയ്യുനതനാണക്ക്.

(3)  മലഫെക്ക് പദതബ

ശസ്പീ  .    എലാം  .    സസരനാജക്ക്:  നബലവബലള  നടപടബക്രമതബഫല  സനാകങതബകേതസലാം

ഒഴബവനാകബ   അരഹരനായവരകക്ക്  മലഫെക്ക്  പദതബയുഫട  ഗുണഫെലലാം

ലഭദ്ധ്യമനാകനാനനാവശദ്ധ്യമനായ നടപടബ സസസ്പീകേരബകണലാം.

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ എ  .    സബ  .    ഫമനായ്തസ്പീന്):  മലഫെക്ക് പദതബ

പ്രകേനാരലാം ഗൃഹനനാഥയുഫട കപരബലലാം ഭനാരദ്ധ്യനാഭരതനാകനനാരുഫട കപരബല് സലാംയുക്തമനായുലാം

ഗുണകഭനാക്തനാവക്ക് മരണഫപ്പെട്ടനാല് നബയമനാനുസൃതമനായ അവകേനാശബകേളഫട കപരബലലാം വസ്പീടക്ക്

അനുവദബക്കുനതനാണക്ക്.  പട്ടബകേവരഗ്ഗ  ഗുണകഭനാക്തനാകള്കക്ക്  ഇഇൗ  സനാപനങ്ങളബല്

നബനള  നബരമ്മേനാണനാനുമതബ  ആവശദ്ധ്യമബല.  ഗുണകഭനാക്തനാവക്ക്  ഉടമസനാവകേനാശകമനാ

മകേവശകരഖകയനാ  കേരമടച്ച  രസസ്പീകതനാ  ലഭദ്ധ്യമനാകനാത  സനാഹചേരദ്ധ്യതബല്  അവര

തനാമസബക്കുന  സലതക്ക്  സബര  തനാമസകനാരനാഫണന  വബകലജക്ക്  ഓഫെസ്പീസറുഫടകയനാ

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  ഫസക്രട്ടറബയുഫടകയനാ  സരട്ടബഫെബകറബഫന്റെ  അടബസനാനതബല്

ഫകേട്ടബടനബരമ്മേനാണ  അനുമതബ  നല്കേനാവുനതനാഫണനക്ക്  വദ്ധ്യവസയുണക്ക്.   ഭൂമബയുഫട

കപരബലള  സസതക്ക്  തരകതബല്ഫപ്പെട്ട  കേനാരദ്ധ്യങ്ങള്കനാണക്ക്  തസ്പീരുമനാനഫമടുകനാന്

കേഴബയനാതതക്ക്.  മുദപത്രതബല് കുടുലാംബനാലാംഗങ്ങളഫട സമ്മേതപത്രമുഫണങബല് അവരുഫട
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കപരബലള വസ്തുവബല് വസ്പീടക്ക് നബരമ്മേബക്കുനതബനക്ക്  സനാധബക്കുനതനാണക്ക്.  

VI നബയമനബരമ്മേനാണകേനാരദ്ധ്യലാം

2019-  ഫല കകേരള സഹകേരണ സലാംഘ   (  കഭദഗതബ  )   ബബലബഫന്റെ   അവതരണവുലാം

സബ്ജക്ടക്ക് കേമ്മേബറബകക്ക്  അയയണഫമന പ്രകമയവുലാം

സഹകേരണവുലാം  വബകനനാദസഞനാരവുലാം  കദവസസവുലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .

കേടകേലാംപളബ സുകരന്ദ്രന്):  2019-ഫല കകേരള സഹകേരണ സലാംഘ  (കഭദഗതബ)  ബബല്

അവതരബപ്പെബക്കുന.  ഓരഡബനന്സക്ക്  പ്രഖദ്ധ്യനാപബച്ചുഫകേനാണക്ക്  സതസര  നബയമനബരമ്മേനാണലാം

നടതനാനുണനായ  സനാഹചേരദ്ധ്യലാം  വബശദസ്പീകേരബച്ചുഫകേനാണള  കസറക്ക്ഫമനലാം

കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

മബ  .   സസ്പീകര: ബബല് അവതരബപ്പെബകഫപ്പെട്ടബരബക്കുന.

VII ക്രമപ്രശ്നലാം

കകേരള ബനാങക്ക് രൂപസ്പീകേരണലാം

ശസ്പീ  .    വബ  .    ഡബ  .    സതസ്പീശന്:  ഓരഡബനന്സക്ക്  റസ്പീകപസക്ക്  ഫചേയ്തക്ക്  ഫകേനാണവരുന

2019-ഫല  കകേരള  സഹകേരണ  സലാംഘ  (കഭദഗതബ)   ബബലബല്  സഹകേരണ

നബയമതബഫല  14(എ)  എന പുതബയ വകുപ്പെക്ക് കൂട്ടബകച്ചരക്കുകേയനാണക്ക്.  സലാംസനാനഫത

14 ജബലനാ സഹകേരണ ബനാങ്കുകേള് സലാംസനാന സഹകേരണ ബനാങബല് ലയബപ്പെബച്ചക്ക് കകേരള

ബനാങക്ക്  രൂപസ്പീകേരബകനാനനാണക്ക്  സരകനാര  തസ്പീരുമനാനബച്ചബരബക്കുനതക്ക്.  കകേരള  ബനാങക്ക്
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രൂപസ്പീകേരബകനാന്  റബസരവക്ക്  ബനാങക്ക്  മുകനനാട്ടുവച്ച  19  വദ്ധ്യവസകേളബല്  പ്രധനാനഫപ്പെട്ടതക്ക്

സലാംസനാന ജബലനാ സഹകേരണ ബനാങ്കുകേള് ലയന പദതബ തയ്യനാറനാകബ അലാംഗങ്ങളഫട

മുനബല്  സമരപ്പെബകണഫമനലാം  മൂനബല്രണക്ക്  ഭൂരബപക്ഷകതനാഫട  ലയനതബനനായുള

പ്രകമയലാം  കമല്പ്പെറഞ്ഞ  ബനാങ്കുകേളഫട  ജനറല്  കബനാഡബ  മുമനാഫകേ

പനാസനാകണഫമനളതമനാണക്ക്.  യഥനാരത്ഥതബല്  സഹകേരണ  സലാംഘ  നബയമതബല്

മൂനബല്രണക്ക്  ഭൂരബപക്ഷലാം  ആവശദ്ധ്യമനാണക്ക്.  പ്രസ്തുത  കഭദഗതബ  ഫകേനാണക്ക്  റബസരവക്ക്

ബനാങബഫന്റെ വദ്ധ്യവസകേഫള മറബകേടകനാന് സനാധദ്ധ്യമല.   സഭയബല് സരക്കുകലറക്ക്  ഫചേയ്ത

ബബലബല്  ഫതറ്റുകേള്  വനതക്ക്  വളഫര  പരബതനാപകേരമനാണക്ക്.  ഓരഡബനന്സക്ക്  റസ്പീകപസക്ക്

ഫചേയ്തതഫകേനാണക്ക്  യനാഫതനാരു  പ്രകയനാജനവുലാം  കകേരള  ബനാങ്കുമനായബ  ബനഫപ്പെട്ട

രൂപസ്പീകേരണതബനക്ക് സഹനായകേമനാകേബല.  

സഹകേരണവുലാം  വബകനനാദസഞനാരവുലാം  കദവസസവുലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .

കേടകേലാംപളബ സുകരന്ദ്രന്):   സഹകേരണ നബയമലാം രൂപസ്പീകേരബക്കുനതബനുള സമ്പൂരണ്ണ

അധബകേനാരലാം  സലാംസനാന  നബയമസഭകേള്ക്കുണക്ക്.   നബലവബഫല  ത്രബതല  ഹ്രസസകേനാല

സഹകേരണ  വനായനാ  ഘടന,  ദസബതലമനായബ  ഘടനനാമനാറലാം  നടത്തുനതബനുലാം  ജബലനാ

സഹകേരണ ബനാങകേഫള സലാംസനാന സഹകേരണ ബനാങബല് കൂട്ടബകച്ചരക്കുനതബനുമനാണക്ക്

19 വദ്ധ്യവസകേകളനാഫട  റബസരവക്ക് ബനാങക്ക്  അനുമതബ നല്കേബയതക്ക്.   ജബലനാ ബനാങ്കുകേളഫട

ആസബബനാധദ്ധ്യതകേള്  സലാംസനാന  സഹകേരണ  ബനാങബല്  ലയബപ്പെബക്കുനതബനക്ക്
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സലാംസനാന  സഹകേരണ  നബയമവുലാം  ചേട്ടവുലാം  സമ്പൂരണ്ണമനായബ

പനാലബച്ചുഫകേനാണനാകേണഫമനക്ക് മനാത്രകമ നബഷ്കരഷേബക്കുനള്ളു.   സലാംസനാന സരകനാരബഫന്റെ

സഹകേരണ  നബയമനബരമ്മേനാണതബഫന്റെ  അധബകേനാരമുപകയനാഗബച്ചക്ക്  മൂനബല്രണക്ക്

ഭൂരബപക്ഷലാം എനതക്ക് കകേവല ഭൂരബപക്ഷലാം എനനാകബ കഭദഗതബ ഫചേയ്തക്ക്  2018  ജനുവരബ

8-നക്ക് ഒരു ഓരഡബനന്സനായബ പുറതബറകബയബട്ടുണക്ക്. ഓരഡബനന്സബഫന്റെ വദ്ധ്യവസകേള്

കൂടബ  ഉള്ഫകനാള്ളുനതനാണക്ക്  ഇഇൗ  ബബല്.  നബയമനബരമ്മേനാണ  സഭകേളനായ  സലാംസനാന

അസലാംബബ,  പനാരലഫമന്റെക്ക് എനബവയബകലയക്ക് നടക്കുന ജനനാധബപതദ്ധ്യ ഫതരഫഞ്ഞടുപ്പെബല്

നബയമനബരമ്മേനാണ  സഭകേള്കകേതക്ക്  നടക്കുന  കവനാട്ടബലാംഗബല്  കകേവല  ഭൂരബപക്ഷലാം

വബജയതബഫന്റെ  മനാനദണ്ഡെമനാകുകമനാള്  സഹകേരണ  നബയമതബല്  മൂനബല്  രണക്ക്

ഭൂരബപക്ഷലാം എനതബനുപകേരലാം കകേവല ഭൂരബപക്ഷലാം എന വദ്ധ്യവസ ഫകേനാണവരുനതബല്

യനാഫതനാരു സനാകങതബകേ തടസവുമുളതനായബ ഗവണ്ഫമന്റെക്ക് കേരുതനബല.  അതഫകേനാണക്ക്

ഇഇൗ ബബലബഫല പഴയ നബബനനയക്ക് പ്രസക്തബയുമബല.

റൂളബലാംഗക്ക്

മബ  .    സസ്പീകര:   സരക്കുകലറക്ക്  ഫചേയ്യഫപ്പെട്ട  ബബല്ലുകേളബല്     ഫതറ്റുകേള്

കേഫണതബയനാല്  ഇറനാറലാം   പ്രസബദസ്പീകേരബകനാറുണക്ക്.    ഏഫതങബലലാം

സനാഹചേരദ്ധ്യതബല് ഫതറ്റുകേള് ശദയബല്ഫപ്പെട്ടനാല്  ശുദബപത്രതബലൂഫട തബരുത്തുകേ

മനാത്രകമ  നബരവ്വനാഹമുള.    ഏതനായനാലലാം  സരക്കുകലറക്ക്  ഫചേയ്യുന  ബബല്ലുകേളബല്



17

ഫതറ്റുകേളബലനാതബരബകനാന് പരമനാവധബ  ശദബകകണതനാണക്ക്.   കകേരള ബനാങബഫന്റെ

രൂപസ്പീകേരണവുമനായബ  ബനഫപ്പെട്ടക്ക്  റബസരവക്ക്  ബനാങക്ക്  മുകനനാട്ടുവച്ചബട്ടുള

മനാനദണ്ഡെങ്ങളബഫലനാനക്ക്  സഹകേരണ സലാംഘലാം നബയമതബഫല ഫസക്ഷന്  14- ഫല

വദ്ധ്യവസ  പനാലബകണഫമനളതനാണക്ക്.    എനനാല്  സരകനാര  പുറഫപ്പെടുവബച്ച

ഓരഡബനന്സബലൂഫട  പ്രസ്തുത വദ്ധ്യവസ ഇതബനകേലാം കഭദഗതബ ഫചേയ്യഫപ്പെട്ടബട്ടുണക്ക്.

നബയമതബഫല വദ്ധ്യവസ കഭദഗതബ ഫചേയ്യഫപ്പെട്ടക്ക് കേഴബഞ്ഞകതനാഫട ആര.ബബ.ഫഎ.-

യുഫട  മനാനദണ്ഡെവുലാം അതബനനുസൃതമനായബ   മനാറഫപ്പെടുഫമനളതനാണക്ക്  മനബയുഫട

വബശദസ്പീകേരണലാം.    ബബല്  നബയമമനായനാല്  അതബനനുസരബച്ചക്ക്  രൂപസ്പീകൃതമനാകുന

ബനാങബനക്ക്  അലാംഗസ്പീകേനാരലാം  ലഭബകനാന്   സനാധദ്ധ്യതയബഫലന  ആശങ  ബബല്

നബയമമനാക്കുനതബനുള  സഭയുഫട  അധബകേനാരനാവകേനാശങ്ങഫള  ഒരുതരതബലലാം

തടസഫപ്പെടുത്തുനതല.  ബബല്  നബയമമനാകനാനുള  അധബകേനാരലാം   റബസരവക്ക്

ബനാങബഫന്റെ നബബനനയുമനായബ ബനഫപ്പെട്ട കേനാരദ്ധ്യമലനാതതഫകേനാണലാം മനബയുഫട

വബശദസ്പീകേരണതബഫന്റെ അടബസനാനതബലലാം   ക്രമപ്രശ്നലാം നബലനബല്ക്കുനതല. 

സഹകേരണവുലാം  വബകനനാദസഞനാരവുലാം  കദവസസവുലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .

കേടകേലാംപളബ  സുകരന്ദ്രന്):  2019-ഫല കകേരള സഹകേരണ സലാംഘ  (കഭദഗതബ)

ബബല്  ഭക്ഷദ്ധ്യവുലാം സബവബല് സഫഫപസുലാം സഹകേരണവുലാം സലാംബനബച്ച  XI-ാം
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നമര   സബ്ജക്ടക്ക്  കേമ്മേബറബയുഫട  പരബഗണനയക്ക്  അയയണഫമന  പ്രകമയലാം

അവതരബപ്പെബക്കുന. 

 തറമുഖവുലാം  മന്യൂസബയവുലാം  പുരനാവസ്തു  സലാംരക്ഷണവുലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .

കേടനപ്പെളബ രനാമചേന്ദ്രന്): പ്രകമയഫത പബന്തനാങ്ങുന.

സഹകേരണവുലാം  വബകനനാദസഞനാരവുലാം  കദവസസവുലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .

കേടകേലാംപളബ   സുകരന്ദ്രന്):  സലാംസനാന-ജബലനാ    സഹകേരണ  ബനാങകേഫള

കൂട്ടബകയനാജബപ്പെബക്കുനതബനക്ക്  അനുകയനാജദ്ധ്യമനായ  നബയമനബരമ്മേനാണലാം

അനബവനാരദ്ധ്യമനായതബനനാലനാണക്ക്   ഇതരഫമനാരു  ബബല്  ഫകേനാണവരുനതക്ക്.

സഹകേരണ  പ്രസനാനഫത  കൂടുതല്  കേനാരദ്ധ്യക്ഷമമനാക്കുനതബനുലാം   വരതമനാന

കേനാലതബനനുസൃതമനായബ  വബകേസകനനാന്മുഖമനാക്കുനതബനുലാം  കവണബയനാണക്ക്  കകേരള

ബനാങക്ക്  രൂപസ്പീകേരബക്കുനതക്ക്.   സഹകേരണ  ബനാങ്കുകേളഫട  ഘടനനാപരമനായ

മനാറഫതക്കുറബച്ചക്ക്  പഠബക്കുനതബനക്ക്  നബകയനാഗബച്ച  വബദഗ്ദ്ധ  സമബതബ  സമരപ്പെബച്ച

റബകപ്പെനാരട്ടബല്   ഗവണ്ഫമന്റെബനക്ക്  അലാംഗസ്പീകേരബകനാന്  കേഴബയനാത  നബരകദ്ദേശങ്ങള്

ഒഴബവനാകബഫകനാണള  ശബപനാരശകേള്  അലാംഗസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം  തടരനടപടബകേള്

സസസ്പീകേരബക്കുനതബനക്ക്  ടനാസക്ക്  കഫെനാഴബഫന  നബകയനാഗബക്കുകേയുലാം  ഫചേയ്തു.  സലാംസനാന-

ജബലനാ സഹകേരണ ബനാങ്കുകേളഫട പ്രനാകയനാഗബകേതലതബലള സലാംകയനാജനതബനുലാം



19

ത്രബതല  വനായനാ  സലാംവബധനാനലാം  ദസബതലമനാക്കുനതബനുലാംകവണബ     നബനാരഡബനുലാം

റബസരവക്ക് ബനാങബനുലാം സമരപ്പെബച്ച പദതബകക്ക്  19  വദ്ധ്യവസകേകളനാഫട തതസതബല്

അലാംഗസ്പീകേനാരലാം ലഭബച്ചബട്ടുണക്ക്.       കകേരളലാം, ഹരബയനാന, ആസനാലാം തടങ്ങബയ ഫചേറബയ

സലാംസനാനങ്ങളബല് ദസബതല കേനാരഷേബകേ വനായനാ സലാംവബധനാനലാം നടപ്പെബലനാകണഫമനക്ക്

അഞനാലാം  പഞവത്സര  പദതബകനാലതക്ക്  വരകബലാംഗക്ക്  ഗ്രൂപ്പെക്ക്  ശബപനാരശ

ഫചേയ്തബട്ടുണനായബരുന.    പ്രനാഥമബകേ  വനായനാ  സലാംഘങ്ങളഫട   സലാംരക്ഷണവുലാം

സുരക്ഷബതതസവുലാം  ഉറപ്പെനാക്കുകേഫയനതനാണക്ക്  ഇഇൗ  ഗവണ്ഫമന്റെബഫന്റെ  നയലാം.

എന്.ആര.ഫഎ.  നബകക്ഷപലാം  സസസ്പീകേരബക്കുനതള്ഫപ്പെഫടയുള  ആധുനബകേ

കസവനങ്ങള്  നല്കേനാന്  സനാധബക്കുന  തരതബല്  സഹകേരണ  ബനാങ്കുകേഫള

ശക്തബഫപ്പെടുത്തുകേയനാണക്ക്  ഗവണ്ഫമന്റെബഫന്റെ  ലക്ഷദ്ധ്യലാം.  സലാംസനാനതബഫന്റെ

സനാമതബകേ വബകേസനതബനുലാം പുകരനാഗതബക്കുലാം കേനാരഷേബകേ വനായ സലാംഘങ്ങളഫട

ശനാക്തസ്പീകേരണതബനുലാം  ആധുനബകേവല്കരണതബനുലാം  നന്യൂജനകറഷേന്

ബനാങ്കുകേളമനായുലാം  കദശസനാല്കൃത  ബനാങ്കുകേളമനായുലാം  മത്സരബക്കുനതബനക്ക്

പരദ്ധ്യനാപമനാകുന തരതബലനാണക്ക് കകേരള ബനാങക്ക് രൂപസ്പീകേരബകനാന് ഉകദ്ദേശബക്കുനതക്ക്.

സലാംസനാന  സഹകേരണ  ബനാങ്കുമനായബ  ജബലനാ  സഹകേരണ  ബനാങ്കുകേഫള

ലയബപ്പെബക്കുനകതനാഫട  ലനാഭകേരമനായബ  പ്രവരതബകനാനുലാം  ജനങ്ങള്കക്ക്  കൂടുതല്
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കസവനങ്ങള്  നല്കേനാനുലാം  സനാധബക്കുനതനാണക്ക്.  ജബലനാ  സഹകേരണ  ബനാങബല്

നബലവബലള  എലനാ  ഒഴബവുകേളബകലയ്ക്കുലാം  പബ.എസക്ക്.സബ.  മുകഖന  നബയമനലാം

നടതബയബട്ടുണക്ക്.  സലാംസനാന സഹകേരണ ബനാങബഫന്റെ നബകക്ഷപലാം  8005  കകേനാടബ

രൂപയനായബ  വരദബപ്പെബകനാനുലാം  എന്.പബ.എ  കുറയനാനുലാം  സനാധബച്ചബട്ടുണക്ക്.

കകേരളതബഫന്റെ  പുനരനബരമ്മേബതബകനാവശദ്ധ്യമനായ  വബഭവങ്ങള്  സഹകേരണ

കമഖലയബലൂഫട  ഏകകേനാപബപ്പെബകനാന്  സനാധബക്കുനതനാണക്ക്.  ജബലനാ  ബനാങ്കുകേളഫട

വബഭവങ്ങഫള ഏകകേനാപബപ്പെബച്ചക്ക് വബനബകയനാഗബച്ചനാല് അധബകേമനായബ വനായ നല്കേനാനുലാം

ബബ.ഒ.ടബ.  അടബസനാനതബല്  കകേനാടബകേള്  പബരബഫച്ചടുക്കുന  സസകേനാരദ്ധ്യ

കുതകേകേഫള  ഫചേറുകനാനുലാം  സനാധബക്കുലാം.  കകേരള  ബനാങക്ക്  രൂപസ്പീകൃതമനാകുകമനാള്

കൂടുതല്  കേനാരഷേബകേ  വനായ  അനുവദബക്കുനതബനുലാം  നബനാരഡബല്നബനലാം  കൂടുതല്

പുനരവനായ  കനടബഫയടുക്കുനതബനുലാം സനാധബക്കുലാം.     കൂടനാഫത  4.5% പലബശയക്ക്

നബനാരഡബല്നബനക്ക്  ലഭബക്കുന  പുനരവനായ  കേരഷേകേരകക്ക്  കുറഞ്ഞ

പലബശനബരകബല് നല്കേനാനുലാം ഫപനാതകമഖലനാ ബനാങ്കുകേള് ഇഇൗടനാക്കുന കസവന

ചേനാരജുകേളലാം  പബഴയുലാം  ഒരു  പരബധബവഫര  നബയനബകനാനുലാം  കേഴബയുലാം.  അടുത

വബളമുതല്  ഫനലബഫന്റെ  സലാംഭരണവബല  പൂരണ്ണമനായുലാം  നല്കുനതബനുള

ഉതരവനാദബതസലാം  സഹകേരണ  കമഖല  ഏഫറടുതബട്ടുണക്ക്.   യുവതലമുറഫയ
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സഹകേരണ  കമഖലയബകലയക്ക്  ആകേരഷേബകനാനനാവശദ്ധ്യമനായ  സനാകങതബകേ

സഇൗകേരദ്ധ്യങ്ങഫളനാരുകനാനുലാം   ജസ്പീവനകനാരുഫട  ഫപ്രനാഫെഷേണലബസലാം,  ആധുനബകേ

ബനാങബലാംഗക്ക്  ഉല്പനങ്ങളലാം  കസവനങ്ങളലാം  വബകദശത്തുനബനള  ധനവബനബമയലാം

തടങ്ങബയ  കമഖലകേളബല്  മത്സരക്ഷമമനായ  ചുറ്റുപനാടക്ക്  സൃഷ്ടബഫച്ചടുകനാനുലാം

സനാധബക്കുനതനാണക്ക്.  കകേരള  ബനാങക്ക്  രൂപസ്പീകേരബക്കുകമനാള്  ഉടമസതയുലാം

കവനാട്ടവകേനാശവുലാം  പ്രനാഥമബകേ  കേനാരഷേബകേ  വനായനാ  സലാംഘങ്ങള്ക്കുലാം  അരബന്

സഹകേരണ ബനാങ്കുകേള്ക്കുമനായബ നബജഫപ്പെടുത്തുകേയുലാം വനായ്കപതര സലാംഘങ്ങള്കക്ക്

നബലവബഫല  രസ്പീതബയബല്  എലനാവബധ  വനായനാ  കസവനങ്ങളലാം  നല്കുനതമനാണക്ക്.

കകേരള  ബനാങക്ക്  നല്കുന  സനാകങതബകേ  മബകേവുള  കസവനങ്ങള്  പ്രനാഥമബകേ

കേനാരഷേബകേ  വനായ  സലാംഘങ്ങളബലൂഫടയുലാം  അവരുഫട  അലാംഗങ്ങളബലൂഫടയുലാം

സനാധനാരണകനാരകക്ക്   എതബകനാന്  സനാധബക്കുനതനാണക്ക്.  കകേരളതബഫന്റെ

വബകേസനതബനുലാം  സഹകേരണ  പ്രസനാനഫത  ശക്തബഫപ്പെടുത്തുനതബനുമനായബ

കകേരള ബനാങക്ക് രൂപസ്പീകേരബക്കുനതബനക്ക് എലനാവരുലാം സഹകേരബകണലാം. 

ശസ്പീ  .    എന്  .    എ  .    ഫനലബക്കുനക്ക്  :  I  move  that  “This  House  resolves  to

disapprove  The  Kerala  Co-operative  Societies  (Amendment)  Ordinance,

2019 (Ordinance No.7 of 2019).”സലാംസനാനഫത സഹകേരണ പ്രസനാനഫത
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ഈ ബബല് കദനാഷേകേരമനായബ ബനാധബക്കുഫമനതബല് സലാംശയമബല.   നബലവബലള ത്രബതല

സലാംവബധനാനതബല്നബനലാം  ദസബതല  സലാംവബധനാനതബകലയക്ക്  മനാറുകേവഴബ  പ്രനാഥമബകേ

കേനാരഷേബകേ  വനായനാസലാംഘങ്ങള്  വബതരണലാം  ഫചേയ്തുവരുന  ഹ്രസസകേനാല  വനായയുഫട

പലബശയക്ക് കകേന്ദ്ര/സലാംസനാന ഗവണ്ഫമനകേള് നല്കേബവരുന റബകബറബലലാം നബനാരഡക്ക്

സഹകേരണ  കമഖലയക്ക്  നല്കേബവരുന  പുനരവനായയബലലാം  കുറവുണനാകേനാന്

സനാദദ്ധ്യതയുണക്ക്.   പ്രനാഥമബകേ കേനാരഷേബകേ വനായനാ  സലാംഘങ്ങകളനാടക്ക്  ജബലനാ  സഹകേരണ

ബനാങ്കുകേള്  സസസ്പീകേരബക്കുന  സഹനാനുഭൂതബകയനാടുള  നബലപനാടക്ക്  കകേരള  സഹകേരണ

ബനാങക്ക് സസസ്പീകേരബക്കുകമനാഫയനതക്ക് സലാംശയമനാണക്ക്.  കകേരള ബനാങബല് പബ.എ.സബ.എസക്ക്.

എടുക്കുന ഓഹരബ മൂലധനലാം മടകബഫകനാടുക്കുനതബനക്ക്  വദ്ധ്യവസയബലനാതതക്ക് ആസബ-

ബനാധദ്ധ്യത  അസന്തുലബതമനാകുനതബനക്ക്  കേനാരണമനാകുലാം.   ശനാഖനാ  മലസന്സബലാംഗക്ക്

മനാനദണ്ഡെമനുസരബച്ചക്ക്  കകേരള  ബനാങബഫന്റെ  എത്ര  ശനാഖകേള്കക്ക്  മലസന്സക്ക്

ലഭബക്കുഫമനലാം   പബ.എ.സബ.എസക്ക്.-ഫന്റെ നബകക്ഷപങ്ങള്കക്ക്  കകേരള  ബനാങക്ക്  നല്കുന

പലബശയബഫല നഷ്ടലാം എങ്ങഫന പരബഹരബകനാനനാകുഫമനലാം വദ്ധ്യക്തമനാകണലാം.   കകേരള

ബനാങബഫന്റെ പ്രവരതനങ്ങള്കനാവശദ്ധ്യമനായ കകേനാമണ് കസനാഫക്ക് ഫവയര,  അകഇൗണബലാംഗക്ക്

സബസലാം എനബവയുഫട രൂപസ്പീകേരണലാം, എ.ടബ.എലാം. ഉപകയനാഗലാം,    ജബലനാ ബനാങ്കുകേളബഫല

മബറര  അകഇൗണകേളഫട  തടരച്ച  എനബവ  സലാംബനബച്ചക്ക്  ഉണനാകുന  സലാംശയങ്ങള്

ദൂരസ്പീകേരബകണലാം.  സഹകേരണ സനാപനങ്ങളഫട കൂട്ടബകയനാജബപ്പെബകല്, വബഘടബപ്പെബകല്,
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ആസബ   ബനാദദ്ധ്യത  മകേമനാറല്  എനബവ  സലാംബനബച്ച  നടപടബക്രമങ്ങള്

പനാലബകഫപ്പെടുനതള്ഫപ്പെഫട   കകേരള  ബനാങക്ക്   രൂപസ്പീകേരണതബലൂഫട  സഹകേരണ

കമഖലയക്ക് ഉണനാകേനാവുന കനട്ടലാം സലാംബനബച്ചക്ക്  വദ്ധ്യക്തമനാകണലാം.  

ശസ്പീ  .    വബ  .    പബ  .    സജസ്പീന്ദ്രന്:  നബരനാകേരണപ്രകമയഫത  പബന്തനാങ്ങുന.

സലാംസനാനതനാല്പരദ്ധ്യലാം സലാംരക്ഷബക്കുന വദ്ധ്യവസകേള് ബബലബഫന്റെ ഉകദ്ദേശകേനാരണങ്ങളബല്

ഉള്ഫപ്പെടനാതതഫകേനാണക്ക് ഇകപ്പെനാഴബതക്ക് അവതരബപ്പെബകകണതബല.  നബലവബല് ലനാഭതബല്

പ്രവരതബക്കുന ജബലനാ സഹകേരണ ബനാങ്കുകേഫള നഷ്ടതബല് പ്രവരതബക്കുന കകേരള

സലാംസനാന സഹകേരണ ബനാങബല് ലയബപ്പെബക്കുനതബലൂഫട ഈ കമഖലയബല്  ഭനാവബയബല്

നബരവധബ ഫതനാഴബലവസരങ്ങള് നഷ്ടഫപ്പെടനാനബടയനാകുലാം.  ബനാങ്കുകേളഫട  ലയനഫെലമനായബ

അയ്യനായബരതബലധബകേലാം  ജസ്പീവനകനാരുഫട  ഭനാവബ  ആശങയബലനാകുലാം.  വനായ്കപതര

സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങഫളക്കൂടബ  കകേരളബനാങബഫന്റെ  പരബധബയബല്

ഫകേനാണവരണഫമനതള്ഫപ്പെഫടയുളള നബനാരഡബഫന്റെ പല നബരകദ്ദേശങ്ങളലാം പനാലബകനാന്

സരകനാര  തയ്യനാറനായബട്ടബല.  സഹകേരണ  ബനാങ്കുകേളഫട  ഭരണസമബതബ

രനാഷ്ട്രസ്പീയകപ്രരബതമനായബ പബരബച്ചുവബടുനതക്ക് നദ്ധ്യനായസ്പീകേരബകനാവുനതല. ഇഇൗ ബബല് പഠബച്ചക്ക്

അവധനാനതകയനാഫട അവതരബപ്പെബകകണ ഒനനാണക്ക്.  

ശസ്പീ  .    എല്കദനാസക്ക്  പബ  .    കുനപ്പെബളബല്:   2019-ഫല  കകേരള  സഹകേരണ

സലാംഘ (കഭദഗതബ) ബബല് ഫപനാതജനനാഭബപ്രനായലാം ആരനായുനതബനനായബ 31.03.2019
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വഫര സരക്കുകലറക്ക്  ഫചേയ്യണഫമന കഭദഗതബ  അവതരബപ്പെബക്കുന.  കകേരള ബനാങക്ക്

രൂപസ്പീകേരണലാം അക്ഷരനാരത്ഥതബല് സഹകേരണ കമഖലഫയ  തകേരക്കുഫമനതബല്

സലാംശയമബല.  ഇതക്ക്  നബലവബഫല  ത്രബതല  ബനാങബലാംഗക്ക്  സലാംവബധനാനവുലാം

സഹകേരണകമഖലയബഫല  ജനനാധബപതദ്ധ്യ  വദ്ധ്യവസയുലാം  ഇലനാതനാക്കുകേയുലാം

സഹകേരണ  ബനാങക്ക്,  പ്രനാഥമബകേ  സഹകേരണ  ബനാങക്ക്  എന  ദസബതല

സലാംവബധനാനതബകലയക്ക്  പരബമബതഫപ്പെടുത്തുകേയുലാം  ഫചേയ്യുലാം.  ബനാങക്ക്  ഇടപനാടുകേനാര,

നബകക്ഷപകേര,  ജസ്പീവനകനാര,  കേരഷേകേര,  ഫചേറുകേബട  വദ്ധ്യനാപനാരബകേള്,

ഉകദദ്ധ്യനാഗനാരത്ഥബകേള് തടങ്ങബ ഇഇൗ കമഖലയുമനായബ ബനഫപ്പെട്ട എലനാവഫരയുലാം ഇതക്ക്

പ്രതബകൂലമനായബ ബനാധബക്കുലാം. റബസരവക്ക് ബനാങക്ക് നബരകദ്ദേശപ്രകേനാരലാം സലാംസനാന ജബലനാ

ബനാങ്കുകേളഫട  കേബട്ടനാകടലാം  5  ശതമനാനതബല്  തനാഫഴയനാകണഫമനബരബഫക

നഷ്ടതബലനായ  സലാംസനാന  സഹകേരണ  ബനാങബകലയക്ക്  ലനാഭതബല്

പ്രവരതബക്കുന  ബനാങ്കുകേഫള  ലയബപ്പെബക്കുനതക്ക്  ശരബയനായ  നടപടബയല.

കേബട്ടനാകടങ്ങള് സരകനാരബഫന്റെ സനാമതബകേ പ്രതബസനബ രൂക്ഷമനാക്കുലാം.  കകേരള

ബനാങക്ക് രൂപസ്പീകേരണകതനാടുകൂടബ ഫതനാഴബലവസരങ്ങള് നഷ്ടമനാകുലാം.  നബലവബല് 984

ശനാഖകേളള  ജബലനാ  സഹകേരണ  ബനാങ്കുകേള്  140  ശനാഖകേളനായബ

പരബമബതഫപ്പെടുനകതനാഫട ജസ്പീവനകനാരുഫട പുനരവബനദ്ധ്യനാസലാം ബനാധദ്ധ്യതയനായബ മനാറുലാം.
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ശസ്പീമതബ  യു.  പ്രതബഭ  ചുമതലഫപ്പെടുതബയ  പ്രകേനാരലാം   ശസ്പീ  .    എ  .    പ്രദസ്പീപ്കുമനാര  :

2019-ഫല കകേരള സഹകേരണ സലാംഘ (കഭദഗതബ)  ബബല് ഒരു ഫസലക്ടക്ക് കേമ്മേബറബയുഫട

പരബഗണനയക്ക്  അയയണഫമന   കഭദഗതബ  അവതരബപ്പെബക്കുന.    കകേരള  ബനാങക്ക്

രൂപസ്പീകേരണലാം അനനായനാസമനാക്കുനതബനുകവണബയനാണക്ക്  1969-ഫല കകേരള സഹകേരണ

സലാംഘലാം ആക്ടബല്  കഭദഗതബ ഫകേനാണവനതക്ക്.  രകണനാ അതബലധബകേകമനാ സഹകേരണ

സലാംഘങ്ങള്  കൂട്ടബകച്ചരക്കുനതബനുകവണബ  ആസബയുലാം  ബനാദദ്ധ്യതകേളലാം  മകേമനാറലാം

ഫചേയ്യഫപ്പെടുനതബനക്ക്  നബലവബഫല  വദ്ധ്യവസ  പ്രകേനാരലാം  അലാംഗങ്ങളഫട  മൂനബല്രണക്ക്

ഭൂരബപക്ഷലാം ആവശദ്ധ്യമുണക്ക്.  ജബലനാ സഹകേരണ ബനാങ്കുകേഫള സലാംബനബച്ചക്ക് ആസബകേളലാം

ബനാധദ്ധ്യതകേളലാം മകേമനാറലാം ഫചേയ്യുനതക്ക് ബുദബമുട്ടക്ക് സൃഷ്ടബക്കുനണക്ക്.  ആയതബനനാല് ജബലനാ

സഹകേരണ ബനാങ്കുകേളബഫല  മൂനബല് രണക്ക്  ഭൂരബപക്ഷലാം എന വദ്ധ്യവസ  ലഘൂകേരബച്ചക്ക്

കകേവല  ഭൂരബപക്ഷമനാകനാനുലാം  അകതനാഫടനാപ്പെലാം  നബകക്ഷപകേരുഫടയുലാം  അലാംഗങ്ങളഫടയുലാം

തനാല്പരദ്ധ്യങ്ങള് സലാംരക്ഷബകനാനുള വദ്ധ്യവസയുണനാകനാനുലാം സരകനാര തസ്പീരുമനാനബച്ചു.

അതഫകേനാണക്ക് 14 എ എന പുതബയ വകുപ്പുലാം 10 ബബ-ക്കുകശഷേലാം 10 സബ എന പുതബയ

അദദ്ധ്യനായവുലാം  കൂടബകച്ചരനക്ക്   പ്രധനാന  ആകബല്  ഉള്ഫപ്പെടുതബ  ജബലനാ  സഹകേരണ

ബനാങ്കുകേളഫട  ഫപനാതകയനാഗലാം  പനാസനാകബയ  പ്രകമയതബഫന്റെ  അടബസനാനതബല്
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പതബനനാലക്ക്  ജബലനാ  സഹകേരണ  ബനാങ്കുകേഫള  സലാംസനാന  സഹകേരണ  ബനാങ്കുമനായബ

കൂട്ടബകച്ചരക്കുന  ഉതരവക്ക്  പുറഫപ്പെടുവബക്കുവനാന്  രജബസനാരകക്ക്  അധബകേനാരലാം  നല്കേനാന്

ബബലബല്  വദ്ധ്യവസ  ഫചേയ്യുനണക്ക്.   കകേരളതബഫന്റെ  പുകരനാഗതബയബല്  സുപ്രധനാന

ചുവടുവയനായ  കകേരള  ബനാങക്ക്  രൂപസ്പീകേരണലാം  ആര.ബബ.ഫഎ.  നബബനനകേള്കക്ക്

വബകധയമനായബ  നടപ്പെബലനാകനാനുള   സരകനാര  തസ്പീരുമനാനഫത  രനാഷ്ട്രസ്പീയ  അഭബപ്രനായ

വദ്ധ്യതദ്ധ്യനാസതബഫന്റെ  കപരബല്  എതബരക്കുന  പ്രതബപക്ഷ  നബലപനാടക്ക്

പ്രതബകഷേധനാരഹമനാണക്ക്.  ആര.ബബ.ഫഎ.നബബനനകേള്ക്കു  വബകധയമനായബ

പ്രവരതബക്കുന ഫഷേഡന്യൂള്ഡക്ക്/ കദശസനാത്കൃത  ബനാങ്കുകേളഫട  പ്രവരതന രസ്പീതബയബല്

നയപരമനായ  മനാറങ്ങള്  വരുതബയനാണക്ക്  കകേരള  ബനാങബഫന്റെ  മുകനനാട്ടുള

പ്രവരതനങ്ങള്  നടപ്പെബലനാക്കുനതക്ക്.  കകേനാരപ്പെകററക്ക്  മുതലനാളബമനാഫര  പൂരണ്ണമനായുലാം

ഒഴബവനാകബ കകേരളതബഫല കേരഷേകേരക്കുലാം ഫചേറുകേബട  വദ്ധ്യനാപനാരബകേള്ക്കുലാം സനാമതബകേ

സഹനായലാം നല്കേബ നനാടബഫന്റെ വബകേസന പദതബകേള്കക്ക് ഉഇൗനല് നല്കുനതബനുപുറഫമ

ആകഗനാളവത്കേരണ നയങ്ങള് ബനാങബലാംഗക്ക് കമഖലയബല്  സൃഷ്ടബച്ച ആഘനാതങ്ങള്ക്കുലാം

പ്രതബസനബകേള്ക്കുഫമതബഫര  ഫെലപ്രദമനായ  ഇടഫപടല്  നടതബ  സനാമതബകേ  നബല

ഫമച്ചഫപ്പെടുത്തുകേഫയനതനാണക്ക്  കകേരള  ബനാങക്ക്  രൂപസ്പീകേരണതബലൂഫട  സരകനാര

ലക്ഷദ്ധ്യമബടുനതക്ക്.   ബനാങ്കുകേളഫട സലാംകയനാജനതബലൂഫട മനാത്രകമ കകേരള ബനാങബഫന്റെ

വബകേസനതബനനാവശദ്ധ്യമനായ  മബകേച്ച  സനാകങതബകേവബദദ്ധ്യ  കനടബഫയടുകനാനുലാം
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സനാമതബകേവുലാം  ഭരണപരവുമനായ  കശഷേബ  വരദബപ്പെബകനാനുലാം  സനാധബക്കുകേയുള.

മപ്രമറബ  അഗ്രബകേള്ച്ചര  കകേനാ-ഓപ്പെകററസ്പീവക്ക്  ഫസനാമസറബകേള്കക്ക്

പലബശയബനതബല്  ആശസനാസലാം  നല്കേനാനുലാം  മബകേച്ച  സനാകങതബകേ  ജ്ഞനാനലാം,

സനാകങതബകേ വബദദ്ധ്യ എനബവ സസനായതമനാകനാനുലാം ഈ ബനാങബലൂഫട സനാധബക്കുലാം.

കകേരളതബഫന്റെ  സമദ്ഘടനയബല്  സുപ്രധനാനമനായ  മനാറമുണനാകനാന്  കേഴബയുന

കകേരള ബനാങക്ക് രൂപസ്പീകേരണഫത പ്രതബപക്ഷലാം പബന്തുണയ്ക്കുന.

സഹകേരണവുലാം  വബകനനാദസഞനാരവുലാം  കദവസസവുലാം  വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ  .    കേടകേലാംപളബ  സുകരന്ദ്രന്):  കകേരള  ബനാങക്ക്  രൂപസ്പീകേരണതബലൂഫട

സഹകേരണ കമഖലയുഫട ചേരബത്രതബല് അവബസ്മരണസ്പീയമനായ മനാറതബനനാണക്ക്

സലാംസനാനലാം  തടകലാം കുറബക്കുനതക്ക്.  ആര.ബബ.ഐ.-യുഫട വദ്ധ്യവസകേള്ക്കുലാം

സഹകേരണ  നബയമതബഫന്റെ  സതയ്ക്കുലാം  നബബനനകേള്ക്കുലാം  വബകധയമനായബ

പ്രവരതബക്കുനതബനനാല് പ്രസസ്തുത ബനാങക്ക്  രൂപസ്പീകേരണവുമനായബ ബനഫപ്പെട്ടുള

ആശങയക്ക്  അടബസനാനമബല.   പ്രനാഥമബകേ  കേനാരഷേബകേ  വനായനാ  സഹകേരണ

സലാംഘങ്ങള്ക്കുലാം അരബന് കകേനാ-ഓപ്പെകററസ്പീവക്ക് ഫസനാമസറബകേള്ക്കുലാം കനരബട്ടക്ക്

പ്രകയനാജനവുലാം  അധബകേനാര  അവകേനാശങ്ങളമുള  ഒരു  സഹകേരണ
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ബനാങനായബരബക്കുലാം  രൂപസ്പീകേരബക്കുനതക്ക്.   ലനാഭകേരമനായബ  പ്രവരതബക്കുന

സലാംസനാന  സഹകേരണ  ബനാങക്ക്  നഷ്ടതബലനാഫണനള  പ്രതബപക്ഷ

ആകരനാപണലാം  വസ്തുതനാവബരുദമനാണക്ക്.  കകേനാമണ്  കസനാഫക്ക് ഫവയറബനുള

നടപടബകേള്  പുകരനാഗമബച്ചുവരുന.  ജബലനാ  ബനാങ്കുകേളഫട  ശനാഖകേള്കക്ക്

മലസന്സക്ക്  നല്കേനാനുള  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുനതനാണക്ക്.  സഹകേരണ

കബനാരഡബല്  നബലവബല്  സലാംവരണതതസലാം  പനാലബകഫപ്പെടുനണക്ക്.   ബബല്

സബ്ജക്ടക്ക് കേമ്മേബറബയുഫട പരബഗണനയയയണഫമനക്ക് അഭദ്ധ്യരത്ഥബക്കുന. 

നബരനാകേരണ പ്രകമയലാം സഭ നബരനാകേരബച്ചു.

കഭദഗതബകേള്  നബരനാകേരബക്കുകേകയനാ  സഭയുഫട  അനുമതബകയനാഫട

പബന്വലബക്കുകേകയനാ ഫചേയ്തു.

2019-ഫല  കകേരള  സഹകേരണ  സലാംഘ  (കഭദഗതബ)  ബബല്  ഭക്ഷദ്ധ്യവുലാം

സബവബല് സമപസുലാം സഹകേരണവുലാം സലാംബനബച്ച  XI-ാം നമര സബ്ജക്ടക്ക്

കേമ്മേബറബയുഫട പരബഗണനയക്ക് അയയണഫമന പ്രകമയലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

ബബല് സബ്ജക്ടക്ക് കേമ്മേബറബയുഫട പരബഗണനയക്ക് അയച്ചു.

സഭ ഉച്ചയ്ക്കുകശഷേലാം 12.30-നക്ക് പബരബഞ.


