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II ഇ.ബബ. XIV  - കകേരള നബയമസഭ/XV-2

 പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ

പതബനഞനാലാം സകമ്മേളനലാം 

കചനാകദദനാത്തരങ്ങള് - സലാംഗ്രഹലാം

2019   കമയയ്   29,   ബുധന

നബയമസഭ  രനാവബലല  9.00  മണബകയ്  ബഹുമനാനലപ്പെട്ട  സസ്പീകര

ശസ്പീ.  പബ.  ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണലന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭനാ  ഹനാളബല് കയനാഗലാം

കചരന. 

വനാങ്മൂലലാം നല്കേബയ ഉത്തരങ്ങള് 

4 (*31, *43 & *45) കേബഫ്ബബ മസനാല കബനാണയ്

ധനകേനാരദവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനബ (കഡനാ.  ടബ.  എലാം.  കതനാമസയ് ലഎസകേയ്)

നല്കേബയ മറപടബയബല്,  കേബഫ്ബബ മസനാല കബനാണ്ടുവഴബ  2150  കകേനാടബ  രൂപ

സസ്വരൂപബചബട്ടുലണനലാം  16  സനാപനങ്ങളനാണയ്  ഇതബല്  നബകക്ഷപലാം

നടത്തബയബട്ടുളളലതനലാം  സഭലയ  അറബയബച.  പ്രസ്തുത  കബനാണബലന്റെ  പലബശ

നബരകയ്  9.723  ശതമനാനവലാം  തബരബചടവയ്  കേനാലനാവധബ  5  വരഷവമനാണയ്.

തബരബചടവയ് കേനാലനാവധബ കേഴബയുകമനാള് മുതലലാം പലബശയുലാം ഉള്ലപ്പെലട  3195.23

കകേനാടബ  രൂപ  തബരബചടയ്കകണബവരലാം.  റബസരവയ്  ബനാങയ്  നബയമപ്രകേനാരലാം
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ഫബനനാനഷദല് ആക്ഷന  ടനാസയ്  കഫനാഴയ്  (FATF)  അലാംഗസ്പീകേരബച  നബകക്ഷപകേരകയ്

മനാത്രകമ മസനാല കബനാണ്ടുകേളബല് പലങടുകനാന സനാധബ ക്കുകേയുളളൂലവനലാം  അതബല്

പലങടുത്ത എലനാവരലാം ആര.ബബ.ലഎ. നബഷ്കരഷബക്കുന്ന ലകേ.ലലവ.സബ.  മനാനദണലാം

പനാലബക്കുന്നവരനാലണനലാം  ലസകനഡറബ  വബപണബയബലല  കേചവടസനാധദത

കേണകബലലടുക്കുകമനാള്  പ്രസ്തുത  കബനാണ്ടുകേളുലട  ഉടമസത  ഇകത

നബകക്ഷപകേരക്കുതലന്നയനാകേണലമന്നബലലനലാം  മനബ  വദക്തമനാകബ.  ഉയരന്ന

പലബശനബരകനായതബനനാല്  ആഭദന്തര  കബനാണയ്  വഴബയുളള  ധനസമനാഹരണലാം

ഉകപക്ഷബക്കുകേയനാണുണനായതയ്.  50000  കകേനാടബ  രൂപയുലട  പദതബകേളനാണയ്

കേബഫ്ബബവഴബ  നടപ്പെബലനാകനാനുകദ്ദേശബക്കുന്നലതനലാം  ഇതബനനായബ  റബസരവയ്  ബനാങയ്,

ലസബബ  തുടങ്ങബയ  ലറഗുകലറ്ററബ  സലാംവബധനാനങ്ങള്  അലാംഗസ്പീകേരബചബട്ടുള്ള  എലനാ

ധനസമനാഹരണ  ഉപനാധബകേലളയുലാം  ആശയബകകണബവരലമനലാം  മനബ

വദക്തമനാകബ.   കേബഫയ് കബനാരഡബലന്റെ നബരകദ്ദേശനാനുസരണലാം വബവബധ ലപനാതുകമഖലനാ

ബനാങ്കുകേളബല്  നബന്നയ്  കടലാം  കലനാണ്  വഴബ  8.95%  മുതല്  9.30%  വലര

പലബശനബരകബല്  2565  കകേനാടബ  രൂപ അനുവദബചതയ്  പരദനാപ്തമലനാത്തതബനനാലനാണയ്

അന്തനാരനാഷ്ട്ര  കബനാണയ്  വബപണബയബല്നബനലാം  ധനസമനാഹരണലാം  നടത്തുന്നതബനയ്

ശമബക്കുന്നതയ്.  കടലാം  കലനാണുകേളബല്നബനലാം  വദതദസ്തമനായബ  കബനാണ്ടുകേള്കയ്

മുതലബലന്റെ തബരബചടവയ് കലനാണ് കേനാലനാവധബ തസ്പീരന്ന മുറയയ് മതബയനാകുലമനലാം മസനാല
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കബനാണബലന്റെ  പലബശ  നബരകയ്  സബരമനായബരബക്കുലമനലാം  മനബ  വദക്തമനാകബ.

31-03-2019-നയ്  മുമയ്  മസനാല  കബനാണയ്  ഇടപനാടയ്  നടത്തബയതബനനാല്  കകേന

സരകനാര പ്രഖദനാപബചബരന്ന 5% വബത്തയ്കഹനാള്ഡബലാംഗയ് നബകുതബ ഇളവയ് കേബഫ്ബബകയ്

കനടനാന സനാധബചബട്ടുണയ്. ഇന്തദന കേമനബകേള് ഇഷഷ്യൂ ലചയ്ത മസനാല കബനാണബലല

നബകക്ഷപകേരമനായബ  കേബഫ്ബബ  മസ്പീറ്റബലാംഗയ്  നടത്തബയബരനലവനലാം   ലണന,

സബലാംഗപ്പൂര,  കഹനാകങനാങ്ങയ്,  യു.എ.ഇ  എന്നസ്പീ  രനാജദങ്ങളബല്  നടന്ന

കറനാഡ്കഷനാകേളബല്  നബനലാം  ഉയരനവന്ന   അഭബപ്രനായങ്ങളുലാം  ഇതുമനായബ

ബന്ധലപ്പെട്ട  നബയമ  വദവസകേളുലാം  വബലയബരത്തബയതബനുകശഷമനാണയ്

ഓഫറബലാംഗയ് സരക്കുലര പ്രസബദസ്പീകേരബചലതനലാം അതബല് കേകനഡബയന നബയമ

വദവസകേളുലാം  ഉള്ലപ്പെടുത്തബയബട്ടുലണനലാം  മനബ  വദക്തമനാകബ.

സരകനാര/അരദ  സരകനാര  ലപനഷന  ഫണ്ടുകേളുലാം  ഇനഷസ്വറനസയ്

ഉല്പ്പെന്നങ്ങളുലാം  ലലകേകേനാരദലാം  ലചയ്യുന്ന   ദസ്പീരഘകേനാല  സനാപനതല

നബകക്ഷപകേരനായ  CDPQ-ലന ആങര  ഇനലവസ്റ്ററനായബ  കേബഫ്ബബ

ലതരലഞ്ഞെടുത്തബട്ടബലലനലാം  അറപതബകലലറ രനാജദങ്ങളബലനായബ നബകക്ഷപങ്ങള്

നടത്തബയബട്ടുള്ള  ഈ  പ്രസനാനത്തബനയ്   22,000  കകേനാടബ  അകമരബകന

കഡനാളറബലന്റെ   ആസ്തബയുലാം  നഷ്യൂഡല്ഹബയബലടകലാം  പത്തയ്  രനാജദങ്ങളബല്

കേനാരദനാലയവമുലണനലാം  ആകഗനാള  കപനാരട്ടയ്കഫനാളബകയനായുലട  ഭനാഗമനായബ



4

എസയ്.എന.സബ.  ലനാവയ് ലബനബല്  നബകക്ഷപമുലണനലാം  നബയനണനാധബകേനാരമുള്ള

സനാപനങ്ങള് രൂപലപ്പെടുത്തബയ ഭരണനബരവ്വഹണ ചട്ടക്കൂടബനുള്ളബല് നബനലകേനാണയ്

പ്രവരത്തബക്കുന്ന   സനാപനമനാണബലതനലാം  മനബ  വദക്തമനാകബ.  ബഹുരനാഷ്ട്ര

വദവസനായങ്ങള് ഉള്ലപ്പെലട  കലനാകേലമമനാടുലാം ഉന്നത മുതല്മുടകയ് നടത്തബയബട്ടുളള

CDPQ-നയ്  775  കേകനഡബയന  കേമനബകേളബല്  നബകക്ഷപമുണയ്.  ലമഗനാ

കപ്രനാജക്ടുകേള്കയ് സമ്മേബശമനായ നബരകബല് വബവബധ കസനാതസ്സുകേളബല് നബന്നയ് പണലാം

കേലണകത്തണബവരലമനലാം  ഇതബലന്റെ  ഹനാനഡയ് ലബലാംഗയ്  ചനാരജയ്  0.25%

മനാത്രമനായബരബക്കുലമനലാം  പ്രസ്തുത കബനാണബലന്റെ  ഉയരച-തനാഴ്ചകേള്

ബനാധബകനാതബരബകനാനനാണയ്  പ്രവനാസബ  ചബട്ടബ,  കടലാം  കലനാണുകേള്,  അസറ്റയ്

മനാകനജയ് ലമന്റെയ്  കേമനബ  എന്നബവവഴബ  വബഭവ  സമനാഹരണലാം

നടത്തബയബട്ടുളളലതനലാം ഉപകചനാദദങ്ങള്കയ് മറപടബയനായബ മനബ വദക്തമനാകബ. 

5 (*32) പട്ടുവസ്ത്രനബരമ്മേനാണത്തബനനായബ നടപ്പെബലനാക്കുന്ന പദതബകേള്

 വദവസനായവലാം കസനാരട്സലാം യുവജനകേനാരദവലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. ഇ. പബ.

ജയരനാജന)  നല്കേബയ  മറപടബയബല്,  കകേരള  ഖനാദബ  ഗ്രനാമ  വദവസനായ

കബനാരഡബനയ്  കേസ്പീഴബല്  തബരവനന്തപുരലാം  ജബലയബലല  പൂഴബക്കുന്നയ്,

ബനാലരനാമപുരലാം,  പനാലകനാടയ്  ജബലയബലല  ചബതലബ,  കേണ്ണൂര  ജബലയബലല

കേകണനാത്തയ് എന്നബവബടങ്ങളബല്  സബല്കയ് ലനയയ് നടക്കുനലണനലാം 50 ലക്ഷലാം
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രൂപ പ്രസ്തുത പദതബകേള്കനായബ നടപ്പുവരഷലാം അനുവദബചബട്ടുലണനലാം സഭലയ

അറബയബച.  കകേനസരകനാരബലന്റെ  സനാമത്തബകേ  സഹനായകത്തനാലട

ലസറബലഫഡബലന്റെ  പട്ടുവദവസനായ  പുനനഃസലാംഘടനനാ  പരബപനാടബ

നടപ്പെബലനാക്കുന്നതുമനായബ  ബന്ധലപ്പെട്ടയ്  05-07-2017-നയ്  ചസ്പീഫയ്  ലസക്രട്ടറബ

വബളബചകചരത്ത  അവകലനാകേന  കയനാഗത്തബല്  കകേരളത്തബല്  പട്ടുനൂല്ലനയയ്

വദവസനായത്തബനനാവശദമനായ   ലകേനാക്കൂണ്  ഉല്പ്പെനാദബപ്പെബകനാനുളള

സനാഹചരദമബലനാത്തതബനനാല്   കേരണനാടകേയബല്  നബനലാം  വനാങ്ങബ  സലാംസരബചയ്

അവബലടത്തലന്ന  വബല്കനാനുലാം  പട്ടുവസ്ത്രങ്ങളുലട  മനാരകറ്റയ്  കേണകബലലടുത്തയ്

പട്ടുസനാരബ ലനയബനനായബ കപനാസ്റ്റയ് റസ്പീലബലാംഗയ് ആകബവബറ്റസ്പീസയ് സലാംസനാനത്തുതലന്ന

നടത്തനാനുലാം നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കുലമന്നയ് വദക്തമനാകബയബരലന്നങബലലാം കപ്രനാജകയ്

റബകപ്പെനാരട്ടബല്  ഇകനാരദങ്ങള്  പ്രതബപനാദബകനാതബരന്നതുലകേനാണയ്

ഇതുസലാംബന്ധബചയ്  തസ്പീരമനാനലമടുക്കുന്നതബനയ്  മുമനായബ  പട്ടുനൂല്

വദവസനായത്തബലന്റെ  സനാദദതലയക്കുറബചയ്  പഠബചയ്  കപ്രനാജകയ്  റബകപ്പെനാരട്ടയ്

തയനാറനാക്കുന്നതബനനായബ  കകേന  സബല്കയ്  കബനാരഡയ്/ലസറബലഫഡയ്

പ്രതബനബധബകേള്,  ഹനാന്റെയ് ലലാം  &  ലടകയ്ലലറ്റല്സയ്  ഡയറകര  എന്നബവരടങ്ങബയ

മൂന്നലാംഗ സമബതബലയ നബകയനാഗബലചങബലലാം പ്രസ്തുത പഠന റബകപ്പെനാരട്ടയ്  ഇതുവലര

ലഭദമനായബട്ടബലലനലാം  പുതുകബയ  കപ്രനാജകയ്  റബകപ്പെനാരട്ടുലാം  കകേന  സബല്കയ്
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കബനാരഡബല്  നബനള്ള  ഫണ്ടുലാം  ലഭദമനാകുന്ന  മുറയയ്  തുടരനടപടബകേള്

സസ്വസ്പീകേരബക്കുന്നതനാലണനലാം മനബ വദക്തമനാകബ. മള്ബറബ കൃഷബ ലചയ്യുന്നതബനയ്

അനുകയനാജദമനായ  കേനാലനാവസയല  കകേരളത്തബലളളലതനലാം

പട്ടുസനാരബയനാക്കുകമനാള്  6000  രൂപയയ്  മുകേളബല്  വബല  വരലമന്നതബനനാല്

അതബനയ്  മനാരകറ്റബലനാതനാകുലമനലാം   അതബനനാലനാണയ്   പട്ടുനൂല്  ലനയയ്

വദവസനായലാം  പ്രതബസന്ധബയബലനായലതനലാം  മനബ  വദക്തമനാകബ.  ഖനാദബ

കബനാരഡബലന  ഉപകയനാഗലപ്പെടുത്തബ  വബശദമനായ  പഠനലാം  നടത്തബ  പട്ടുനൂല്

വദവസനായലത്ത  പുനരജസ്പീവബപ്പെബക്കുന്നതബനുളള  സനാദദതകേള്

പരബകശനാധബക്കുന്നതനാണയ്.  ഖനാദബലയന്ന  കപരബല്  ഇതര  സലാംസനാനങ്ങളബല്

നബനലാം  തുണബത്തരങ്ങള്  ലകേനാണ്ടുവന്നയ്  വബല്പ്പെന  നടത്തബ  റബകബറ്റയ്

ആനുകൂലദങ്ങള്  കനടബലയടുക്കുന്നതബല്  നബയനണലാം  ഏരലപ്പെടുത്തുലമനലാം

ഖനാദബ  വദവസനായലത്തയുലാം  വബപണനലത്തയുലാം  ശക്തബലപ്പെടുത്തുന്നതയ്

സലാംബന്ധബചയ് വനാണബജദ മബഷകനനാടയ് വബശദ റബകപ്പെനാരട്ടയ് ആവശദലപ്പെട്ടബട്ടുലണനലാം

ലനയ്ത്തുലതനാഴബലനാളബകേളുലട  കേഠബനനാദസ്വനാനത്തബനനുസൃതമനായ  കവതനലാം

ലഭബക്കുന്നതബനനാവശദമനായ  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബക്കുലമനലാം  മനബ  വദക്തമനാകബ.

സരകനാര സ്കൂളുകേളബല് 1 മുതല് 7 വലരയുലാം  എയ്ഡഡയ് കമഖലയബല് 1 മുതല് 4

വലരയുലാം   കനാസ്സുകേളബലല   കുട്ടബകേള്കയ്  ലലകേത്തറബ  യൂണബകഫനാലാം
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നല്കുനലണനലാം  ഇതബനനായബ  ഒര  വരഷലാം  ഏകേകദശലാം  42  ലക്ഷലാം  മസ്പീറ്റര

തുണബ  ഉലനാദബപ്പെബക്കുനലണനലാം  ഗവണ്ലമന്റെയ്  ആവശദങ്ങള്ക്കുകവണബ

ഉപകയനാഗബക്കുന്ന  തുണബകേളുലാം  ആശുപത്രബകേളബലല  യൂണബകഫനാമുകേളുലാം

കകേത്തറബയനായനാല്  സഹനായകേരമനാകുലമനലാം  ഉപകചനാദദങ്ങള്കയ്

മറപടബയനായബ മനബ വദക്തമനാകബ. 

 (നക്ഷത്രചബഹ്നമബട്ട  ബനാകബ  കചനാദദങ്ങള്ക്കുലാം  നക്ഷത്രചബഹ്നമബടനാത്ത

400  മുതല്  775  വലരയുളള  കചനാദദങ്ങളബല്  49  എണത്തബനുലാം  ബന്ധലപ്പെട്ട

മനബമനാര കരഖനാമൂലലാം ഉത്തരലാം നല്കേബ.)


