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II ഇ.ബബ. XIV  - കകേരള നബയമസഭ/XV-16

 പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ

പതബനഞനാലാം സകമ്മേളനലാം 

കചനാകദദനാത്തരങ്ങള് - സലാംഗ്രഹലാം

2019   ജൂലലല   01,   തബങ്കള്

നബയമസഭ  രനാവബലല  9.00  മണബകക്ക്  ബഹുമനാനലപ്പെട്ട  സസ്പീകര

ശസ്പീ. പബ. ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണലന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭനാ ഹനാളബല് കയനാഗലാം കചരന. 

വനാങ്മൂലലാം നല്കേബയ ഉത്തരങ്ങള് 

46(*481) വദവസനായ സലാംരലാംഭകേകരനാടുള്ള സമസ്പീപനലാം

വദവസനായവലാം  സക്ക്കപനാരട്സലാം  യുവജനകേനാരദവലാം  വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ.  ഇ.  പബ.  ജയരനാജന)  നല്കേബയ  മറുപടബയബല്,  വദവസനായ  സലാംരലാംഭങ്ങള്

ആരലാംഭബക്കുന്നതബനുള്ള  അകപക്ഷകേളബകന്മേല്  അതബകവഗലാം  അനുമതബ

ലഭദമനാക്കുന്നതബനനായബ  ഏകേജനാലകേ  ഓണ്ലലലന  സലാംവബധനാനമനായ  K-SWIFT

നടപ്പെബലനാകബയബട്ടുലണ്ടെനലാം  ഏകേസ്പീകൃത  അകപക്ഷനാകഫനാറലാം  പനാബലദത്തബല്

വന്നബട്ടുലണ്ടെനലാം  14  വകുപ്പുകേളബല്  നബനലാം  കേനാലതനാമസലാംവബനനാ  ലലലസനസക്ക്

ലഭദമനാക്കുനലണ്ടെനലാം  സഭലയ  അറബയബച.  പരബകശനാധന  ഫലപദവലാം

സമയബനബതവമനായബ  നടപ്പെനാക്കുന്നതബനക്ക്  സലാംസനാന-ജബലനാ  തലങ്ങളബല്
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ഇനലവസക്ക്ലമന്റെക്ക് ലപനാകമനാഷന ആന്റെക്ക് ലഫസബലബകറ്റേഷന ലസല് (ലഎ.പബ.എഫക്ക്.സബ.)

രൂപസ്പീകേരബചബട്ടുണ്ടെക്ക്.  പസ്തുത  സലാംവബധനാനത്തബലൂലട  ലകേട്ടബട  പനാനുകേളുലട  ഓണ്ലലലന

അനുമതബകേള്,  സലാംയുക്ത  പരബകശനാധനനാ  രസ്പീതബ,  കസനാട്ടക്ക്  രജബകസ്ട്രേഷന,  സസ്വയലാം

സനാക്ഷദലപ്പെടുത്തല്,  ലലവദദ്യുതബ  കേണക്ഷന,  കട്രേഡക്ക്  ലലലസനസക്ക്  എന്നബവ

എളുപ്പെത്തബല് ലഭദമനാകനാനനാകുലമനലാം തകദ്ദേശഭരണ സനാപനങ്ങള് മുകഖേന വദവസനായ

സസൗഹൃദ  നടപടബകേള്  ഏകകേനാപബപ്പെബചക്ക്  നടപ്പെബലനാകബവരബകേയനാലണനലാം  മനബ

വദക്തമനാകബ.  ഇസൗസക്ക്  ഓഫക്ക്  ഡൂയബലാംങ്ങക്ക്  ബബസബനസക്ക്  ലമചലപ്പെടുത്തുന്നതബനനായബ

കഭദഗതബ ലചയ്ത കകേരള ഇനലവസക്ക്ലമന്റെക്ക് ലപനാകമനാഷന  &  ലഫസബലബകറ്റേഷന ആകക്ക്,

2018  പുറലപ്പെടുവബക്കുകേയുലാം 150-ല്പ്പെരലാം പചരണ പരബപനാടബകേള് സലാംഘടബപ്പെബക്കുകേയുലാം

ലചയ്തബട്ടുണ്ടെക്ക്. വബവബധ വകുപ്പുകേളബലല ഉകദദനാഗസര, സലാംരലാംഭകേര, വദവസനായ വനാണബജദ

സനാപനങ്ങളബലല  പതബനബധബകേള്  എന്നബവരകനായുള്ള  പരബശസ്പീലന

പരബപനാടബകേളബലൂലട  വദവസനായ  സസൗഹൃദ  പദതബകേലളക്കുറബചള്ള  ലഘുകലഖേകേളുലാം

പചരണപതബകേകേളുലാം  വബതരണലാം  ലചയ്തബട്ടുലണ്ടെനലാം  ഇതബലന്റെ  ഭനാഗമനായബ

നബലവബലുള്ളതലാം പുതബയതമനായ സലാംരലാംഭകേരകക്ക്  വദവസനായലാം  വബകേസബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം

കൂടുതല്  ലതനാഴബലവസരങ്ങള്  സൃഷബചക്ക്  സനാമ്പത്തബകേ  വളരച

തസ്വരബതലപ്പെടുത്തുന്നതബനുമുളള  സനാഹചരദമുണ്ടെനാകുലമനലാം  ജബലകേള്കതനാറുലാം

അദനാലത്തുകേള്  സലാംഘടബപ്പെബചക്ക്  സലാംരലാംഭകേരുലട  പശ്നങ്ങള്  പരബഹരബകനാന  നടപടബ
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സസ്വസ്പീകേരബക്കുനലണ്ടെനലാം  മനബ  വദക്തമനാകബ.  ലനാന്റെക്ക്,  കലബര,  ഇനഫനാസ്ട്രേക്ചര,

ഇകകണനാമബകേക്ക് ലലക്ലെെമറ്റേക്ക്, ലപനാളബറ്റേബകല് ലസബബലബറ്റേബ, ഗകവണനസക്ക് എന്നസ്പീ വദതദസ

ഘടകേങ്ങലള  ആസദമനാകബ  നനാഷണല്  കേസൗണ്സബല്  ഓഫക്ക്  അലലപഡക്ക്

ഇകകണനാമബകേക്ക്  റബസരചക്ക്  നടത്തബയ  പഠനത്തബലന്റെ  അടബസനാനത്തബല്  കസറ്റേക്ക്

ഇനലവസക്ക്ലമന്റെക്ക് ലപനാട്ടനഷദല് ഇനഡകബല് കകേരളത്തബനക്ക് ആറനാലാം സനാനവലാം ലനാനഡക്ക്

ലറകകനാരഡ്സക്ക്  ഡബജബലലറ്റേകസഷന,  വദവസനായ  പനാരക്കുകേള്  എന്നബവയുലട

കേനാരദത്തബല് യഥനാക്രമലാം ഒനലാം രണലാം സനാനങ്ങളുമനാണുളളതക്ക്.  കതഞബപ്പെനാലലാം സസ്പീല്

ഫരണബചര  യൂണബറ്റേബനക്ക്  ലലലസനസക്ക്  ലഭദമനാകനാനനാവശദമനായ  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബക്കുലമനലാം  ആന്തൂര/പുനലൂര  സലാംഭവങ്ങളുലട  നബജസബതബ  സലാംബനബചക്ക്

അകനസ്വഷണലാം  നടനവരബകേയനാലണനലാം  റബകപ്പെനാരട്ടക്ക്  ലഭദമനാകുന്നമുറയക്ക്  തടര  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബക്കുലമനലാം  ഉപകചനാദദങ്ങള്കക്ക്  മറുപടബയനായബ  മനബ  വദക്തമനാകബ.

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  വകുപ്പെബല്  അനുമതബ  ലഭദമനാക്കുന്നതബനുള്ള  അകപക്ഷകേള്

ലകേട്ടബകബടക്കുനകണ്ടെനാലയന്നക്ക്  പരബകശനാധബകനാന  ഉത്തരവക്ക്  നല്കേബയബട്ടുലണ്ടെനലാം

കകേനാരപ്പെകറഷനുകേളബല്  ഇതബനനായബ  അദനാലത്തക്ക്  സലാംഘടബപ്പെബക്കുലമനലാം  ഒരു

ഉപകചനാദദത്തബലബടലപട്ടുലകേനാണ്ടെക്ക് തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ വകുപ്പുമനബ വദക്തമനാകബ. 

47(*482) സമ്പദക്ക് വദവസലയ ഉകത്തജബപ്പെബകനാനുള്ള പരബപനാടബകേള് 

ധനകേനാരദവലാം  കേയറുലാം  വകുപ്പുമനബ  (കഡനാ.  ടബ.  എലാം.  കതനാമസക്ക്  ലഎസകേക്ക്)
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നല്കേബയ  മറുപടബയബല്,  സമ്പദക്ക് വദവസലയ  ഉകത്തജബപ്പെബക്കുന്നതബലന്റെ  ഭനാഗമനായബ

ഹ്രസസ്വ-ദസ്പീരഘകേനാലനാടബസനാനത്തബലുള്ള  പദതബകേള്  നടപ്പെബലനാകബവരുനലണ്ടെനലാം

വനായനാത്തുകേയുലട  ഒരു  ഭനാഗലാം  ഉപകയനാഗലപ്പെടുത്തബ  പലമടങ്ങക്ക്  പണലാം

ബഡ്ജറ്റേബനുപുറത്തക്ക്  സമനാഹരബചക്ക്  മുതല്മുടകബ  സനാമ്പത്തബകേ  വളരച

തസ്വരബതലപ്പെടുത്തനാനുള്ള  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബചവരുനലണ്ടെനലാം  സഭലയ  അറബയബച.

1999-ലല കേബഫ്ബബ ആകക്ക് പരബഷ്കരബചക്ക് ലസബബയുലാം ആര.ബബ.ലഎ.യുലാം അലാംഗസ്പീകേരബച

നൂതന  ധനസമനാഹരണ  സലാംവബധനാനങ്ങള്  ഉപകയനാഗലപ്പെടുത്തുന്നതബനനായബ

സജ്ജമനാകബയ  കകേരള  ഇനഫനാസ്ട്രേക്ചര  ഫണ്ടെക്ക്  കബനാരഡബലൂലട  54,000/-  കകേനാടബ

രൂപയുലട  വബകേസന  പവരത്തനങ്ങള്  നടപ്പെബലനാക്കുന്നതവഴബ  സനാമ്പത്തബകേ

മനാനദത്തബല്  നബനലാം  കേരകേയറനാന  സഹനായബക്കുലമന്നനാണക്ക്  പതസ്പീക്ഷബക്കുന്നതക്ക്.

സനാമ്പത്തബകേ  വളരചയുലട  നബരണനായകേ  ശക്തബയനായബ  ലകേ.എഫക്ക്.സബ.ലയ

മനാറ്റേബലയടുകനാന  ഡയറകര  കബനാരഡബലന  ലപനാഫഷണലനായബ

പുന:സലാംഘടബപ്പെബചലകേനാണള്ള  പരബഷ്കരണങ്ങള്  ആരലാംഭബചബട്ടുലണ്ടെനലാം

വനായനാനയത്തബല്  സമൂലമനായ  മനാറ്റേങ്ങള്  വരുത്തബയബട്ടുലണ്ടെനലാം  മനബ  വദക്തമനാകബ.

2019-20  വനാരഷബകേ  പദതബയബല്  ജസ്പീവകനനാപനാധബ  വബകേസനത്തബനനായബ

വകേയബരുത്തബയ  4700  കകേനാടബ  രൂപയബല് കദശസ്പീയ ഗ്രനാമസ്പീണ ലതനാഴബലുറപ്പെക്ക്  പദതബ,

അയ്യങ്കനാളബ ലതനാഴബലുറപ്പെക്ക് പദതബ എന്നബവയനായബ യഥനാക്രമലാം 230 കകേനാടബ രൂപയുലാം 75
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കകേനാടബ  രൂപയുലാം  അനുവദബചബട്ടുണ്ടെക്ക്.  11,000/-  കകേനാടബ  രൂപയുലട  പളയനാനന്തര

പുനരധബവനാസ  വനായനാപദതബ  ആവബഷ്കരബക്കുകേയുലാം  സമഗ്ര  ജസ്പീവകനനാപനാധബ  പദതബ

തയ്യനാറനാക്കുന്നതബനക്ക്  250  കകേനാടബ  രൂപ  പളയബനാധബത  പഞനായത്തുകേള്കക്ക്

പകതദകേമനായബ  നസ്പീകബവയ്ക്കുകേയുലാം  നവകകേരള  പുന:സൃഷബകനായബ  1000  കകേനാടബ  രൂപ

വകേയബരുത്തുകേയുലാം ലചയ്തബട്ടുലണ്ടെന്നക്ക് മനബ വദക്തമനാകബ. വദവസനായ പനാരക്കുകേളബകലയക്ക്

കകേനാരപ്പെകററ്റേക്ക്  നബകക്ഷപലാം  ആകേരഷബക്കുന്നതബനുലാം  സനാരട്ടപ്പുകേള്

കപനാതനാഹബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബചബട്ടുണ്ടെക്ക്.  അന്തരകദശസ്പീയ

നബലവനാരത്തബലുള്ള ലലറസക്ക്/റബ്ബര പനാരക്കുകേള്, തസ്പീരകദശ വബകേസന പവരത്തനങ്ങള്,

രണ്ടെനാലാം കുട്ടനനാടക്ക് പനാകകജക്ക് എന്നബവ ബഡ്ജറ്റേബല് പഖേദനാപബചബട്ടുണ്ടെക്ക്.  ലലലഫക്ക് മബഷലന്റെ

മൂന്നനാലാംഘട്ട  പവരത്തനങ്ങള്കക്ക്  1296  കകേനാടബ  രൂപ  അനുവദബചബട്ടുണ്ടെക്ക്.

ലപനാതവബദദനാഭദനാസ  രലാംഗലത്ത  അടബസനാനസസൗകേരദ  വബകേസനലാം,

പട്ടബകേജനാതബ-പട്ടബകേവരഗ്ഗ ഉപപദതബകേള്,  സലാംസനാന കക്രനാപക്ക് ഇനഷസ്വറനസക്ക് സസ്പീലാം,

മണക്ക്-ജല സലാംരക്ഷണലാം എന്നബവയനായബ തകേ അനുവദബചബട്ടുലണ്ടെനലാം മൃഗപരബപനാലനലാം,

ഉള്നനാടന  മതദകമഖേല,  കേശുവണ്ടെബ,  കേയര,  ലലകേത്തറബ,  ഖേനാദബ  ഗ്രനാമവദവസനായലാം,

വനാണബജദലാം  തടങ്ങബയ  കമഖേലകേള്കക്ക്  പകതദകേ  ഉസൗന്നല്  നല്കേബയബട്ടുലണ്ടെനലാം

കബകല്-കകേനാവളലാം ജലപനാത,  ലതക്കുവടകക്ക് സമനാന്തര ലറയബല്പ്പെനാത എന്നബവയുലട

നബരമ്മേനാണത്തബനക്ക്  മുനഗണന  നല്കുലമനലാം  മനബ   വദക്തമനാകബ.   ഓണ്ലലലന
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പവനാസബ ചബട്ടബ  2019  കമയക്ക്  മനാസലാം മുതല് യൂകറനാപ്പെബല് ലഭബച തടങ്ങബയബട്ടുലണ്ടെനലാം

തനാമസലാംവബനനാ  മറ്റേക്ക്  രനാജദങ്ങളബലല  മലയനാളബകേള്ക്കുലാം  ഇതബലന്റെ  കസവനലാം

ലഭദമനാക്കുലമനലാം  കുടുലാംബശസ്പീ  യൂണബറ്റുകേള്ക്കുകവണ്ടെബ  ലകേ.എസക്ക്.എഫക്ക്.ഇ.  ചബട്ടബ

ആരലാംഭബക്കുന്നതബലനക്കുറബചക്ക്  കുടുലാംബശസ്പീ  മബഷനുമനായബ  ചരച

നടത്തബവരബകേയനാലണനലാം  ഉപകചനാദദങ്ങള്കക്ക്  മറുപടബയനായബ  മനബ  വദക്തമനാകബ.

വനത്തബനുള്ളബല്  വസ്പീണുകേബടക്കുന്ന  മരങ്ങള്  കലലലാം  ലചയ്തക്ക്  വബല്ക്കുന്നതക്ക്

അപനാകയനാഗബകേമനാലണനലാം  കപനാലസ്പീസക്ക്  കസഷനുകേളബല്  ലതനാണ്ടെബമുതലനായബ

ലകേട്ടബകബടക്കുന്ന സനാധനങ്ങള്  ഡബകസനാസക്ക്  ലചയ്യുന്നതബനക്ക്  കകേനാടതബയുലട  അനുമതബ

ആവശദമനാലണനലാം  ഇത്തരത്തബലുള്ള  വനാഹനങ്ങള്  നസ്പീകലാംലചയ്യനാന  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബചവരബകേയനാലണനലാം  ഒരു  ഉപകചനാദദത്തബലബടലപട്ടുലകേനാണ്ടെക്ക്  വനവലാം

മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശനാലകേളുലാം വകുപ്പുമനബ വദക്തമനാകബ. 

48(*483) സഹകേരണകമഖേലയബല് ആദനായ നബകുതബ വകുപ്പെബലന്റെ ഇടലപടല്

സഹകേരണവലാം  വബകനനാദസഞനാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ.  കേടകേലാംപള്ളബ  സകരന്ദ്രന)  നല്കേബയ  മറുപടബയബല്,  ആദനായനബകുതബ

നബയമപകേനാരലാം നബകക്ഷപകേരുലട വബവരങ്ങള് ആവശദലപ്പെടുന്നതലാം 269 ST, 269 SS

എന്നസ്പീ  വകുപ്പുകേള്  പകേനാരലാം  ഒരനാള്കക്ക്  ലരനാകലാം  പണമനായബ  നല്കേനാവന്നതലാം

സസ്വസ്പീകേരബകനാവന്നതമനായ  തകേയുലട  പരബധബ  നബശ്ചയബചലകേനാണള്ള  നബബനനകേളുലാം
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സഹകേരണ സനാപനങ്ങളുലട  സസ്വതന ഇടപനാടുകേള്കക്ക്  തടസ്സമുണ്ടെനാക്കുനലണ്ടെനലാം

2017-ലല  ഫബനനാനസക്ക്  ആകക്ക്  കഭദഗതബയബലൂലട  പനാഥമബകേ  കേനാരഷബകേ  വനായനാ

സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങള്,  പനാഥമബകേ  സഹകേരണ  കേനാരഷബകേ  ഗ്രനാമ  വബകേസന

ബനാങ്കുകേള്  എന്നബവയ്ലകനാഴബലകേ  നബകുതബയബളവക്ക്  റദ്ദേനാകബയതലാം  സഹകേരണ

കമഖേലലയ കദനാഷകേരമനായബ ബനാധബചബട്ടുലണ്ടെന്നക്ക് സഭലയ അറബയബച.  നബകക്ഷപകേരുലട

വബവരങ്ങള്  ആവശദലപ്പെട്ടുലകേനാണള്ള  ആദനായ  നബകുതബ  വകുപ്പെബലന്റെ  കനനാട്ടസ്പീസകേലള

കചനാദദലാം  ലചയ്തക്ക്  കേതബരൂര  സരവസ്പീസക്ക്  സഹകേരണ  ബനാങ്കക്ക്  ഫയല്  ലചയ്ത

അപ്പെസ്പീലബകന്മേലുള്ള  സപസ്പീലാംകകേനാടതബ  വബധബനദനായത്തബല്  പസ്തുത  വബവരലാം

കശഖേരബകനാനുള്ള  അധബകേനാരലാം  ശരബവചബട്ടുണ്ടെക്ക്.  കകേന്ദ്ര  നബയമമനായ  ഇനകേലാം  ടനാകക്ക്

ആകബലല  ബനലപ്പെട്ട  ലസക്ഷനുകേളബല് മതബയനായ കഭദഗതബ  വരുത്തബ  സഹകേരണ

സലാംഘങ്ങള്കക്ക്  ആദനായ  നബകുതബയബളവക്ക്  ലഭദമനാകണലമന്നനാവശദലപ്പെട്ടക്ക്  കകേന്ദ്ര

ധനകേനാരദ  മനനാലയത്തബനക്ക്  കേത്തക്ക്  നല്കേബയബട്ടുലണ്ടെനലാം  പുതബയ  വദവസകേള്

അടബകചല്പ്പെബകനാനുള്ള  കകേന്ദ്ര  സരകനാര  നസ്പീകത്തബലനതബലര  ശക്തമനായ  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബക്കുലമനലാം മനബ വദക്തമനാകബ.   വനായകേളബലുലാം ജപബകേളബലുലാം ലമനാറകട്ടനാറബയലാം

പഖേദനാപബചതവഴബ  വനായനാ  തബരബചടവബല്  ഗണദമനായ  കുറവക്ക്  വരബകേയുലാം  ബനാങ്കുകേളുലട

NPA  വരദബക്കുകേയുലാം  ലചയ്തബട്ടുണ്ടെക്ക്.  സലാംസനാന/ജബലനാ/അരബന/എലാംകപനായസ്പീസക്ക്

ലക്രഡബറ്റേക്ക് സഹകേരണ ബനാങ്കുകേളുലാം പനാഥമബകേ കേനാരഷബകേ വനായനാസലാംഘങ്ങളുലാം അവയുലട
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ശനാഖേകേളുലാം പവരത്തബചവരുനലണ്ടെനലാം കകേനാര ബനാങ്കബലാംഗക്ക്, എ.റ്റേബ.എലാം. ഉള്ലപ്പെലടയുള്ള

അതദനാധുനബകേ സസൗകേരദങ്ങള് ലഭദമനാക്കുനലണ്ടെനലാം നബനാരഡക്ക് മുകഖേന ലഭദമനാകുന്ന

ലകേ.സബ.സബ.  വനായകേള്  പുനരവനായയനായബ  7%  പലബശ  നബരകബല്

നല്കേബവരുനലണ്ടെനലാം  നബകക്ഷപ  സമനാഹരണ  യജ്ഞത്തബലൂലട  പണലാം

സമനാഹരബകനാന  സനാധബചബട്ടുലണ്ടെനലാം  ഉപകചനാദദങ്ങള്കക്ക്  മറുപടബയനായബ  മനബ

വദക്തമനാകബ.

(നക്ഷതചബഹ്നമബട്ട  ബനാകബ  കചനാദദങ്ങള്ക്കുലാം  നക്ഷതചബഹ്നമബടനാത്ത  5260

മുതല്  5587  വലരയുളള  കചനാദദങ്ങളബല്  83  എണത്തബനുലാം  ബനലപ്പെട്ട  മനബമനാര

കരഖേനാമൂലലാം ഉത്തരലാം നല്കേബ.)

  


