
II ഇ.ബബ. XIV  - കകേരള നബയമസഭ/XVI-6

 പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ

പതബനനാറനാലാം സകമ്മേളനലാം 

കചനാകദദനാത്തരങ്ങള് - സലാംഗ്രഹലാം

2019   നവലാംബര്   05,   ചചനാവ

നബയമസഭ  രനാവബചല  9.00  മണബകക്ക്  ബഹുമനാനചപ്പെട്ട  സസ്പീകര്

ശസ്പീ.  പബ.  ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണചന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭനാ  ഹനാളബല് കയനാഗലാം

കചര്ന. 

വനാങ്മൂലലാം നല്കേബയ ഉത്തരങ്ങള് 

14 (*181 & *182) ആദനായ നബകുതബ പരബധബയബല് നബനലാം സഹകേരണ 
സലാംഘങ്ങചള ഒഴബവനാക്കുന്നതബനക്ക് നടപടബ

സഹകേരണവലാം  വബകനനാദസഞനാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ.  കേടകേലാംപളളബ  സുകരന്ദ്രന)  നല്കേബയ  മറുപടബയബല്,  കകേന്ദ്ര  ആദനായ

നബകുതബ  നബയമത്തബല്  പുതബയതനായബ  കൂട്ടബകച്ചേര്ത്തബരബക്കുന്ന  194  N,  80(P)

വകുപ്പുകേള്  സലാംസനാനചത്ത  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങചള  കദനാഷകേരമനായബ

ബനാധബക്കുന്ന  സനാഹചരദത്തബല്  പ്രസ്തുത  വകുപ്പെബചന്റെ  പരബധബയബല്നബനലാം

സലാംസനാന  സഹകേരണ  കമഖലചയ  ഒഴബവനാകണചമന്നനാവശദചപ്പെട്ടുചകേനാണക്ക്

കകേന്ദ്ര  ധനകേനാരദ  വകുപ്പുമനബക്കുലാം  കൃഷബ  വകുപ്പുമനബക്കുലാം  നബകവദനലാം

സമര്പ്പെബച്ചേതബനുപുറചമ  എലാം.പബ.-മനാരുചട  സകമ്മേളനത്തബല്  ഇഇൗ  വബഷയലാം

ഉന്നയബക്കുകേയുണനാചയനലാം  സഭചയ  അറബയബച.  സലാംസനാനചത്ത  പ്രനാഥമബകേ
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വനായനാ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങള്  ബനാങബലാംഗക്ക്  ബബസബനസല്ല  ചചയ്യുന്നചതന്ന

വദനാഖദനാനചത്ത  തുടര്ന്നനാണക്ക്  ഇത്തരത്തബല്  നബകുതബ  ഇഇൗടനാകനാന

കകേന്ദ്രസര്കനാര്  തസ്പീരുമനാനബച്ചേതക്ക്.  റബസര്വക്ക്  ബനാങബചന്റെ  നബയനണത്തബല്

വരനാത്ത  എല്ലനാ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങള്ക്കുലാം  നബകുതബ  ഇളവക്ക്

അനുവദബകനാവന്നതനാചണന്നക്ക്  ആദനായ  നബകുതബ  നബയമത്തബല്  വദവസ

ചചയബട്ടുചണങബലലാം  അതബനക്ക്  കേടകേവബരുദമനായ  കേനാരദങ്ങളനാണക്ക്  പുതബയ

വകുപ്പുകേള്  കൂട്ടബകച്ചേര്ത്തബരബക്കുന്നതുമൂലലാം  ഉണനായബരബക്കുന്നതക്ക്.  നബയമ

കഭദഗതബചകതബചര  ഇഇൗ  സകമ്മേളനത്തബല്  പ്രകമയലാം  പനാസനാക്കുന്ന  കേനാരദലാം

ആകലനാചബകനാവന്നതനാണക്ക്.  സഹകേരണ  കമഖലയുചട  ശനാകസ്പീകേരണലാം

ലക്ഷദമനാകബചകനാണക്ക്  രൂപലാം  നല്കേബയ  കകേരള  ബനാങക്ക്  നബലവബല്

വരുന്നകതനാചട സലാംസനാനചത്ത സര്വസ്പീസക്ക് സഹകേരണ ബനാങ്കുകേളുചട എണലാം

400  ആയബ  ചുരുങ്ങുന്നതനാണക്ക്.  സഹകേരണ  ബനാങ്കുകേളബല്നബനലാം

വനായചയടുക്കുന്നതബനുളള  നടപടബക്രമങ്ങള്  ലഘൂകേരബക്കുന്നതുലാം  ജപബ

നടപടബകേളബല്നബന്നക്ക്  ബനാങ്കുകേള്  പബനനാറണചമന്നക്ക്  കേര്ശന  നബര്കദ്ദേശലാം

നല്കുന്നതുമനാണക്ക്.  സഹകേരണ  പ്രസനാനത്തബചന്റെ  ശനാകസ്പീകേരണത്തബനനായബ

മുറ്റചത്ത  മുല്ല  പദതബ,  റബസക്ക്  ഫണക്ക്  പദതബ,  നബകക്ഷപ  സുരക്ഷനാ  പദതബ,

'നവകകേരളസ്പീയലാം  കുടബശബകേ  നബവനാരണലാം  ഒറ്റത്തവണ  തസ്പീര്പ്പെനാകല്  പദതബ',
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ഉജസ്പീവന വനായനാ സഹനായ പദതബ, ചകേയര് കകേരള തുടങ്ങബയവ ആവബഷ്കരബച്ചേക്ക്

നടപ്പെബലനാകബവരുനചണനലാം  ചനല്കേര്ഷകേരുചട  പ്രതബസനബ

പരബഹരബക്കുന്നതബനനായബ  പനാലകനാടക്ക്  ജബല്ലയബല്  സഹകേരണ  സലാംഘലാം

രൂപസ്പീകേരബച്ചേബട്ടുചണനലാം  മനബ  വദകമനാകബ.  സഹകേരണ  കമഖലയബല്

ഡബജബറ്റല്  സലാംവബധനാനലാം  ചകേനാണ്ടുവരനാന  ശമബക്കുന്നതനാചണനലാം  കനനാട്ടക്ക്

നബകരനാധനത്തബനുകശഷലാം  സഹകേരണ  കമഖലയബചല  നബകക്ഷപത്തബല്

വര്ദനവണനായബട്ടുചണനലാം  ചകേട്ടബകബടക്കുന്ന  ഫയലകേള്

തസ്പീര്പ്പെനാക്കുന്നതബനനായബ  അദനാലത്തുകേള്  സലാംഘടബപ്പെബക്കുന്നതനാചണനലാം

ഉപകചനാദദങ്ങള്കക്ക് മറുപടബയനായബ മനബ അറബയബച.  

15(*183 & *201) ശബരബമല തസ്പീര്തനാടനലാം സുഗമമനാക്കുന്നതബനക്ക് പദതബ

സഹകേരണവലാം വബകനനാദസഞനാരവലാം കദവസസ്വവലാം വകുപ്പുമനബ നല്കേബയ

മറുപടബയബല്,  സുപ്രസ്പീലാംകകേനാടതബ  വബധബ  നടപ്പെനാകബയതുമൂലലാം  കേഴബഞ്ഞ  വര്ഷലാം

ഉണനായതുകപനാലളള  സലാംഭവങ്ങള്  ആവര്ത്തബകനാതബരബകനാനുലാം

സന്നബധനാനചത്തത്തുന്ന  ഭകജനങ്ങള്കക്ക്  സുഗമമനായബ  ദര്ശനലാം  നടത്തനാനുലാം

നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബച്ചേബട്ടുചണന്നക്ക്  സഭചയ  അറബയബച.  ഭകജനങ്ങളുചട

സഇൗകേരദനാര്തലാം 12 കകേന്ദ്രങ്ങളബല് ഇടത്തനാവളലാം നബര്മ്മേബക്കുന്നതബനനായബ  150

കകേനാടബ  രൂപ  അനുവദബച്ചേബട്ടുണക്ക്.  ശബരബമലയബചല  വബകേസന
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പ്രവര്ത്തനങ്ങള്കനായബ  1255.32  കകേനാടബ രൂപ അനുവദബച്ചേക്ക് തുടര്നടപടബകേള്

നടനവരുനണക്ക്.  പ്രളയലാം,  സുപ്രസ്പീലാംകകേനാടതബ വബധബ നടപ്പെനാകല് എന്നബവമൂലലാം

തബരുവബതനാലാംകൂര്  കദവസസ്വലാം  കബനാര്ഡബനുണനായ  സനാമ്പത്തബകേ  പ്രതബസനബ

മറബകേടക്കുന്നതബനനായബ  പ്രഖദനാപബച്ചേ  100  കകേനാടബ  രൂപയബല് ആദദഗഡുവനായബ

30  കകേനാടബ  രൂപ അനുവദബച്ചേബട്ടുണക്ക്.  കൂടനാചത  കകേന്ദ്രസര്കനാരബചന്റെ  സസ്വകദശബ

ദര്ശന  പദതബയുചട  ഭനാഗമനായ  സബരബചസ്വല്  സര്കേക്യൂട്ടക്ക്  പദതബ  മുകഖനയുലാം

സഹനായലാം  ലഭദമനാകബയബട്ടുണക്ക്.  ശബരബമലചയ  കദശസ്പീയ  തസ്പീര്തനാടന

കകേന്ദ്രമനാകണചമന്ന  ആവശദലാം  കകേന്ദ്രസര്കനാരബചന്റെ

ശദയബല്ചപ്പെടുത്തബയബട്ടുചണനലാം  സന്നബധനാനചത്ത   ഭകജനത്തബരകക്ക്

ക്രമസ്പീകേരബക്കുന്നതബനനായബ  ചവര്ചസ്വല്  കേക്യൂ  സലാംവബധനാനലാം

ഏര്ചപ്പെടുത്തുന്നതനാചണനലാം  അപ്പെലാം,  അരവണ  എന്നബവയുചട  വബതരണലാം

കേനാരദക്ഷമമനാക്കുന്നതബനക്ക്  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബക്കുന്നതനാചണനലാം

ഉപകചനാദദങ്ങള്കക്ക് മറുപടബയനായബ മനബ അറബയബച.   

(നക്ഷത്രചബഹ്നമബട്ട  ബനാകബ  കചനാദദങ്ങള്ക്കുലാം  നക്ഷത്രചബഹ്നമബടനാത്ത

2279  മുതല്  2617 വചരയുളള കചനാദദങ്ങളബല് 74 എണത്തബനുലാം  ബനചപ്പെട്ട

മനബമനാര് കരഖനാമൂലലാം ഉത്തരലാം നല്കേബ.)   


