കകേരള നനിയമസഭഭാ നടപടനികേള
പതനിനഭാലഭാന്റിം കകേരള നനിയമസഭ
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കകേരള നനിയമസഭഭാ സസക്രകട്ടേറനിയററ
തനിരുവനന്തപുരന്റിം

കകേരള നനിയമസഭഭാ നടപടനികേള
പതനിനഭാലഭാലാം കകേരള നനിയമസഭ

മൂനഭാലാം സകമ്മേളനലാം
2016 നവലാംബര് 22, ചചഭാവ

സസ്പീക്കര്

ശസ്പീ. പനി. ശസ്പീരഭാമകൃഷ്ണന
ചഡെപപ്യൂടനി സസ്പീക്കര്

ശസ്പീ. വനി. ശശനി

ചസക്രടറനി

ശസ്പീ. വനി. ചകേ. ബഭാബു പ്രകേഭാശശ
ചസ്പീഫശ എഡെനിറ്റര്

ശസ്പീ. ബനി. മകഹേന്ദ്ര കുമഭാര്

എഡെനിറ്റനിലാംഗശ ബഭാഞശ
കകേരള നനിയമസഭഭാ ചസക്രകടറനിയറ്റശ
തനിരുവനന്തപുരലാം
18/2020

മനനിസഭഭാലാംഗങ്ങള
മുഖഖ്യമനനി

: ശസ്പീ. പനിണറഭായനി വനിജയന

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്ക
സമുദഭായകക്ഷേമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലചമന്ററനികേഭാരഖ്യവലാം വകുപ്പുമനനി

: ശസ്പീ. എ. ചകേ. ബഭാലന

റവനപ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി

: ശസ്പീ. ഇ. ചന്ദ്രകശഖരന

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം നപ്യൂനപക്ഷേകക്ഷേമവലാം
വഖഫശ ഹേജശ തസ്പീര്തഭാടനവലാം വകുപ്പുമനനി

: കഡെഭാ. ചകേ. ടനി. ജലസ്പീല

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി

: ശസ്പീ. മഭാതത്യു ടനി. കതഭാമസശ

മതഖ്യബന്ധനവലാം ഹേഭാര്ബര്
എഞനിനസ്പീയറനിലാംഗലാം കേഭാഷപ്യൂ വഖ്യവസഭായവലാം
വകുപ്പുമനനി

: ശസ്പീമതനി ചജ. കമഴനിക്കുടനി അമ്മേ

സഹേകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം
വകുപ്പുമനനി

: ശസ്പീ. എ. സനി. ചമഭായസ്പീന

വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷേണവലാം മൃഗശഭാലകേളലാം
വകുപ്പുമനനി

: ശസ്പീ. ചകേ. രഭാജ

തുറമുഖവലാം മപ്യൂസനിയവലാം പുരഭാവസ്തു
സലാംരക്ഷേണവലാം വകുപ്പുമനനി

: ശസ്പീ. രഭാമചന്ദ്രന കേടനപ്പളനി

ചതഭാഴനിലലാം എകക്സൈസലാം വകുപ്പുമനനി

: ശസ്പീ. റ്റനി. പനി. രഭാമകൃഷ്ണന

വനിദഖ്യഭാഭഖ്യഭാസ വകുപ്പുമനനി

: ചപ്രഭാഫ. സനി. രവസ്പീന്ദ്രനഭാഥശ

ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി

: ശസ്പീ. എ. ചകേ. ശശസ്പീന്ദ്രന

ആകരഭാഗഖ്യവലാം സഭാമൂഹേഖ്യനസ്പീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി

: ശസ്പീമതനി ചകേ. ചകേ. കശലജ ടസ്പീച്ചര്

ചപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനലാം വകുപ്പുമനനി : ശസ്പീ. ജനി. സധഭാകേരന
കൃഷനി വകുപ്പുമനനി

: ശസ്പീ. വനി. എസശ. സനനില കുമഭാര്

കവദത്യുതനിയലാം കദവസസ്വവലാം വകുപ്പുമനനി

: ശസ്പീ. കേടകേലാംപളനി സകരന്ദ്രന

ഭക്ഷേഖ്യവലാം സനിവനില സകപ്ലൈസലാം വകുപ്പുമനനി

: ശസ്പീ. പനി. തനികലഭാത്തമന

ധനകേഭാരഖ്യവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി

: കഡെഭാ. ടനി. എലാം. കതഭാമസശ ഐസകേശ

പതനിനഭാലഭാലാം കകേരള നനിയമസഭ
(അലാംഗങ്ങള)
1.

ശസ്പീ. അബ്ദുല ഹേമസ്പീദശ .പനി. (വളനിക്കുനശ)

2.

ശസ്പീ. ചകേ. വനി. അബ്ദുള ഖഭാദര് (ഗരുവഭായൂര്)

3.

ശസ്പീ. പഭാറക്കല അബ്ദുല്ല (കുറ്റഖ്യഭാടനി)

4.

ശസ്പീ. പനി. ചകേ. അബ്ദു റബശ (തനിരൂരങ്ങഭാടനി)

5.

ശസ്പീ. വനി. അബ്ദുറഹേനിമഭാന (തഭാനൂര്)

6.

ശസ്പീ. പനി. ബനി. അബ്ദുല റസഭാക്കശ (മകഞശസ്വരലാം)

7.

ചപ്രഭാഫ. ആബനിദശ ഹുകസന തങ്ങള (കകേഭാടയ്ക്കല)

8.

ശസ്പീ. വനി. എസശ. അച്ചുതഭാനന്ദന (മലമ്പുഴ)

9.

ശസ്പീ. അടൂര് പ്രകേഭാശശ (കകേഭാനനി)

10.

ശസ്പീ. ടനി. എ. അഹേമ്മേദശ കേബസ്പീര് (മങ്കട)

11.

ശസ്പീമതനി പനി. അയനിഷഭാ കപഭാറ്റനി (ചകേഭാടഭാരക്കര)

12.

ശസ്പീ. മഞ്ഞളഭാലാംകുഴനി അലനി (ചപരനിന്തലമണ)

13.

ശസ്പീ. അനനില അക്കര (വടക്കഭാകഞരനി)

14.

ശസ്പീ. എ. പനി. അനനില കുമഭാര് (വണ്ടൂര് - എസശ സനി.)

15.

ശസ്പീ. അനൂപശ കജക്കബശ (പനിറവലാം)

16.

ശസ്പീ. ചകേ. ആനസലന (ചനയഭാറ്റനിനകേര)

17.

ശസ്പീ. ആന്റണനി കജഭാണ് (കകേഭാതമലാംഗലലാം)

18.

ശസ്പീ. പനി. വനി. അനവര് (നനിലമ്പൂര്)

19.

ശസ്പീ. അനവര് സഭാദത്തശ (ആലവ)

20.

ശസ്പീ. എ. എലാം. ആരനിഫശ (അരൂര്)

21.

ചപ്രഭാഫ. ചകേ. യ. അരുണന (ഇരനിങ്ങഭാലക്കുട)

22.

ശസ്പീമതനി സനി. ചകേ. ആശ (കവക്കലാം- എസശ സനി.)
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23.

ശസ്പീ. ചകേ. ബഭാബു (ചനനഭാറ)

24.

ശസ്പീ. ഐ. സനി. ബഭാലകൃഷ്ണന (സലത്തഭാനബകത്തരനി-എസശ.ടനി)

25.

ശസ്പീ. എ. ചകേ. ബഭാലന (തരൂര് - എസശ സനി.)

26.

ശസ്പീ. വനി. ടനി. ബലറഭാലാം (തൃത്തഭാല)

27.

ശസ്പീ. പനി. ചകേ. ബഷസ്പീര് (ഏറനഭാടശ)

28.

ശസ്പീമതനി ഇ. എസശ. ബനിജനികമഭാള (പസ്പീരുകമടശ)

29.

ശസ്പീ. ഇ. ചന്ദ്രകശഖരന (കേഭാഞ്ഞങ്ങഭാടശ)

30.

ശസ്പീ. ചകേ. ദഭാസന (ചകേഭായനിലഭാണനി)

31.

ശസ്പീ. ബനി. ഡെനി. കദവസനി (ചഭാലക്കുടനി)

32.

ശസ്പീ. സനി. ദനിവഭാകേരന (ചനടുമങ്ങഭാടശ)

33.

ശസ്പീ. വനി. ചകേ. ഇബഭാഹേനിലാം കുഞ്ഞശ (കേളമകശ്ശേരനി)

34.

ശസ്പീ. എലകദഭാ എബഹേഭാലാം (മൂവഭാറ്റുപുഴ)

35.

ശസ്പീ. എലകദഭാസശ കുനപ്പനിളനി (ചപരുമഭാവൂര്)

36.

ശസ്പീ. ചകേ. ബനി.ഗകണഷശ കുമഭാര് (പത്തനഭാപുരലാം)

37.

ശസ്പീമതനി ഗസ്പീതഭാ കഗഭാപനി (നഭാടനികേ -എസശ സനി.)

38.

ശസ്പീ. കജഭാര്ജശ എലാം. കതഭാമസശ (തനിരുവമഭാടനി)

39.

ശസ്പീ. പനി. സനി. കജഭാര്ജശ (പൂഞ്ഞഭാര്)

40.

ശസ്പീ. ചനിറ്റയലാം കഗഭാപകുമഭാര് (അടൂര് - എസശ സനി.)

41.

ശസ്പീ. സനി. ചകേ. ഹേരസ്പീന്ദ്രന (പഭാറശ്ശേഭാല)

42.

ശസ്പീ. കഹേബനി ഈഡെന (എറണഭാകുളലാം)

43.

ശസ്പീ. ടനി. വനി. ഇബഭാഹേനിലാം (ചകേഭാകണഭാടനി)

44.

കഡെഭാ. ചകേ. ടനി. ജലസ്പീല (തവനൂര്)

45.

ശസ്പീ. ചജയനിലാംസശ മഭാതത്യു (തളനിപ്പറമശ)

46.

ശസ്പീ. ജനി. എസശ. ജയലഭാല (ചഭാത്തന്നൂര്)
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47.

കഡെഭാ. എന. ജയരഭാജശ (കേഭാഞ്ഞനിരപ്പളനി)

48.

ശസ്പീ. ഇ. പനി. ജയരഭാജന (മടന്നൂര്)

49.

ശസ്പീ. കജഭാണ് ചഫര്ണഭാണസശ (ആലാംകഗഭാ ഇന്തഖ്യന പ്രതനിനനിധനി)

50.

ശസ്പീ. ചകേ. സനി. കജഭാസഫശ (ഇരനിക്കൂര്)

51.

ശസ്പീ. പനി. ചജ. കജഭാസഫശ (ചതഭാടുപുഴ)

52.

ശസ്പീ. വനി. കജഭായനി (വര്ക്കല)

53.

ശസ്പീ. ഒ.ആര്. കകേള (മഭാനന്തവഭാടനി-എസശ ടനി.)

54.

ശസ്പീ. സനി. കൃഷ്ണന (പയന്നൂര്)

55.

ശസ്പീ. ചകേ. കൃഷ്ണനകുടനി (ചനിറ്റൂര്)

56.

ശസ്പീ. പനി. ചകേ. കുഞ്ഞഭാലനിക്കുടനി (കവങ്ങര)

57.

ശസ്പീ. ചകേ. കുഞ്ഞനിരഭാമന (ഉദുമ)

58.

ശസ്പീ. കകേഭാവൂര് കുഞ്ഞുകമഭാന (കുനത്തൂര്-എസശ സനി.)

59.

ശസ്പീ. വനി. ചകേ. സനി. മമ്മേതശ കകേഭായ (കബപ്പൂര്)

60.

ശസ്പീ. സനി. മമ്മൂടനി (തനിരൂര്)

61.

ശസ്പീ. ചകേ. എലാം. മഭാണനി (പഭാലഭാ)

62.

ശസ്പീ. എലാം. എലാം. മണനി (ഉടുമനകചഭാല)

63.

ശസ്പീ. മഭാതത്യു ടനി. കതഭാമസശ (തനിരുവല്ല)

64.

ശസ്പീ. ചകേ. ചജ. മഭാക്സൈനി (ചകേഭാച്ചനി)

65.

ശസ്പീമതനി ചജ. കമഴ്സനിക്കുടനി അമ്മേ (കുണറ)

66.

ശസ്പീ. എ. സനി. ചമഭായസ്പീന (കുനലാംകുളലാം)

67.

ശസ്പീ. കമഭാനസശ കജഭാസഫശ (കേടുതരുത്തനി)

68.

ശസ്പീ. മുഹേമ്മേദശ മുഹേസനിന പനി. (പടഭാമനി)
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2016 നവലബര് 22, ചചഭാവ
വഭാലലല 164]

ഔകദലഭാഗനികേ റനികപഭാര്ടട്ട്

[നമ്പര് 1

പതനിനഭാലഭാല കകേരള നനിയമസഭയുചട മൂനഭാല സകമ്മേളനല 2016 നവലബര് മഭാസല
22-ാം തതീയതനി ചചഭാവഭാഴ്ച രഭാവനിചല 9.00 മണനികട്ട് കദശതീയഗഭാനഭാലഭാപനകതഭാചട
ബഹുമഭാനചപട സതീകര് ശതീ. പനി. ശതീരഭാമകൃഷ്ണചന്റെ അദലക്ഷതയനില് നനിയമസഭഭാ
ഹഭാളനില് കചര്ന.
മനി. സതീകര് : ഓര്ഡര്............ ഓര്ഡര്.
I ചടല 130 പ്രകേഭാരമുള്ള ഉപകക്ഷപല
500, 1000 രൂപ കനഭാട്ടുകേള അസഭാധുവഭാകനിയതനിലൂചട സലസഭാനതട്ട് ഉളവഭായനിട്ടുള്ള
സഭാഹചരലവല സഹകേരണ കമഖലയനിലുണഭായ പ്രതനിസനനിയുല സലബനനിചട്ട്
സഹകേരണവല വനികനഭാദസഞഭാരവല വകുപ്പുമനനി (ശതീ. എ. സനി. ചമഭായതീന):
സര്, "കകേന്ദ്രസര്കഭാര് 500, 1000 രൂപ കനഭാട്ടുകേള അസഭാധുവഭാകനിയതുകേഭാരണല
സലസഭാനതട്ട് വനിവനിധ കമഖലകേളനില് പ്രകതലകേനിചട്ട് സഹകേരണ കമഖലയനില്
സലജഭാതമഭായനിട്ടുള്ള പ്രതനിസനനിയുല ഗുരുതരമഭായ സനിതനിവനികശഷവല ഈ സഭ
ചര്ച ചചയ്യണല" എന ഉപകക്ഷപല ഞഭാന അവതരനിപനിക്കുന.
റവനന്യൂവല ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവല വകുപ്പുമനനി (ശതീ. ഇ. ചന്ദ്രകശഖരന): സര്,
ഞഭാന ഉപകക്ഷപചത പനിനഭാങ്ങുന.
സഹകേരണവല വനികനഭാദസഞഭാരവല വകുപ്പുമനനി (ശതീ. എ. സനി. ചമഭായതീന):
രഭാജലല അഭനിമുഖതീകേരനിക്കുന ഗഗൗരവമഭായ ഈ പ്രശല ചര്ച ചചയ്യുനതനിനഭായനി
നനിയമസഭയുചട പ്രകതലകേ സകമ്മേളനല വനിളനിച്ചുകൂടനിയ ബഹുമഭാനചപട സതീകചറയുല
മുഖലമനനികയയുല അതനിനട്ട് സഹഭായകേരമഭായ നനിലപഭാടട്ട് സസതീകേരനിച പ്രതനിപക്ഷ
കനതഭാവനിചനയുല കേക്ഷനി കനതഭാകചളയുല അഭനിനനനിക്കുന. കകേന്ദ്രസര്കഭാര് 500,
1000 രൂപ കനഭാട്ടുകേള അസഭാധുവഭാകനിയതനിചനത്തുടര്നട്ട് നഭാടനിചല ജനജതീവനിതല
അക്ഷരഭാര്ത്ഥതനില് സലഭനിചനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്. ഈ അവസരതനില് സലസഭാനചത
ജനങ്ങകളഭാടുള്ള ഉതരവഭാദനിതസല നനിര്വഹനിക്കുന കകേരള നനിയമസഭ നഭാടനിചന്റെ
ചപഭാതുവനികേഭാരല കകേന്ദ്ര സര്കഭാരനിചന്റെ ശദയനില്ചകേഭാണ്ടുവരഭാന ഒറ്റചകടഭായനി
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പരനിശമല നടത്തുകേയഭാണട്ട്. ആവശലമഭായ മുചനഭാരുകമനിലഭാചത കകേന്ദ്രസര്കഭാര്
സസതീകേരനിച നടപടനികേളല റനിസര്വട്ട് ബഭാങട്ട് സഹകേരണ കമഖലകയഭാടട്ട് കേഭാണനിച
കേടുത നതീതനി നനികഷധവല ജനിലഭാ സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളചടയുല പ്രഭാഥമനികേ
സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളചടയുല സഹകേരണ കമഖലയനിചല മറ്റട്ട് സഭാപനങ്ങളചടയുല
പ്രവര്തനല
സലഭനിപനിക്കുന
ഗുരുതരമഭായ
സഭാഹചരലമഭാണട്ട്
കകേരളതനി
ലുണഭാകനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്. കകേരളതനികലതട്ട് രഭാജലതനിനുതചന മഭാതൃകേയഭായ സഹകേരണ
പ്രസഭാനമഭാണട്ട്.
കകേരളതനിചല ചതഭാഴനിലഭാളനികേളല, കേര്ഷകേ ജനവനിഭഭാഗങ്ങളല
പഭാവചപടവരുല ഉളചപചടയുള്ള വനിവനിധ ജനവനിഭഭാഗങ്ങള അവരുചട സഭാമ്പതനികേ
സഭാമൂഹനികേഭാവശലങ്ങളകട്ട് സഹകേരണ സഭാപനങ്ങചളയഭാണട്ട് ആശയനിക്കുനതട്ട് .
സഭാമ്പതനികേ-സഭാമൂഹല ആവശലങ്ങളകട്ട് പരനിഹഭാരല കേഭാണുനതനിനട്ട് സഹകേരണ
കമഖലയനിലുള്ള മലയഭാളനികേളചട പ്രവര്തനങ്ങള കലഭാകേതനിനുതചന മഭാതൃകേയഭാണട്ട് .
കകേരളതീയരുചട ഈ സഹകേരണ ആഭനിമുഖലല നഭാനഭാകമഖലയനിലുല സഹകേരണ
സലഘങ്ങള
രൂപതീകേരനിക്കുനതനിനുല
വനിജയകേരമഭായനി
മുകനഭാടട്ട്
ചകേഭാണ്ടു
കപഭാകുനതനിനുല കേഴനിഞനിട്ടുണട്ട്. മറ്റട്ട് ചപഭാതുകമഖലഭാ ബഭാങ്കുകേളചട സമതീപനതനില്
നനിനട്ട് വലതലസമഭായനി കേര്ഷകേരുചട തഭാല്പരലങ്ങള സലരക്ഷനികഭാനുല ഗഭാമതീണ
ജതീവനിതതനില് അവരുചട എലഭാ ആവശലങ്ങളക്കുല ഒപല നനിലചകേഭാണതട്ട്
സഹകേരണ
പ്രസഭാനമഭാണട്ട്.
ചതരചഞടുകചപട
ജനപ്രതനിനനിധനികേളഭാല്
നനിയനനികചപടുന സഹകേരണ സഭാപനങ്ങള സഹകേരണ നനിയമങ്ങളക്കുല
ചടങ്ങളക്കുല വനികധയമഭായനി പ്രവര്തനിക്കുന സഭാപനമഭാണട്ട്. ജനവനിശസഭാസമഭാര്ജനിച
സഹകേരണ കമഖല പഭാവചപടവരുചട ചകേഭാച്ചു നനികക്ഷപങ്ങളചകേഭാണട്ട് വളര്നട്ട്
വലുതഭായതഭാണട്ട്. കകേരളതനില് പ്രഭാഥമനികേ കമഖലയനിലുള്ള ചക്രെഡനിറ്റട്ട് സലഘങ്ങളനില്
1551 പ്രഭാഥമനികേ സലഘങ്ങളല 36 ഫഭാര്കമഴട്ട് കകേഭാ-ഓപകററ്റതീവട്ട് ബഭാങ്കുകേളല 38 റൂറല്
ബഭാങ്കുകേളല ഉളചപചട 1625 സഭാപനങ്ങളണട്ട്. ഇതനിനുപുറചമ 928 എലകപഭായതീസട്ട്
സലഘങ്ങളല
110 അര്ബന സഹകേരണ സലഘങ്ങളല 304 അഗനികളചര്
ഇലപ്രൂവ്ചമന്റെട്ട് സലഘങ്ങളല 5100 പലവകേ ചക്രെഡനിറ്റട്ട് സലഘങ്ങളല ഉളചപചട
11908 സലഘങ്ങള ഈ കമഖലയനില് ഇകപഭാഴുണട്ട്. കൂടഭാചത മതലകമഖല, റബ്ബര്,
കേയര്,
മനില്മ ഉളചപചടയുള്ള APCO സലഘങ്ങളല അതനിചല പരമ്പരഭാഗത
സലഘങ്ങളമുളചപചടയുള്ള
സഹകേരണ
കമഖലയുചട
വലഭാപനി
കകേരളതീയ
ജതീവനിതതനിചന്റെ എലഭാ ആവശലങ്ങളല നനിര്വഹനികഭാന സഭാധനിക്കുന രതീതനിയനില്
വനിസ്തൃതമഭാണട്ട്. സലസഭാന സഹകേരണ ബഭാങനിചന്റെ 20 ശഭാഖകേളല 13 ജനിലഭാ
ബഭാങ്കുകേളചട 783 ശഭാഖകേളല കകേരളതനിചല ജനങ്ങളചട ജതീവനിതവമഭായനി ബനചപടട്ട്
ദദനലദനിന പ്രവര്തനതനില് ഇടചപട്ടുചകേഭാണനിരുന സഭാപനങ്ങളഭാണട്ട് . 1625
പ്രഭാഥമനികേ സലഘങ്ങളല അതനിചന്റെ 4200-ഓളല ശഭാഖകേളല ഡനി.സനി.ബനി.-കേളചട 783
ശഭാഖകേളല സലസഭാന ബഭാങനിചന്റെ 20 ശഭാഖകേളല ഉളചപചട 6625 പണമനിടപഭാടട്ട്
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സഭാപനങ്ങളഭാണട്ട് കകേരളതനിചല സഭാധഭാരണ ജനവനിഭഭാഗങ്ങളചട സഭാമ്പതനികേസഭാമൂഹനികേ ആവശലങ്ങളമഭായനി ബനചപട കേഭാരലങ്ങള നനിര്വഹനിക്കുനതട്ട്.
കകേരളതനിലഭാകേമഭാനല അതനിവനിപുലമഭായ സലവനിധഭാനല ഈ സഹകേരണ
പ്രസഭാനതനിനുണട്ട്. 2016 മഭാര്ചട്ട് മഭാസതനിചല കേണകനുസരനിചട്ട് സലസഭാനചത
സഹകേരണ കമഖലയനിചല ആചകേ നനികക്ഷപല 1,27,720 കകേഭാടനി രൂപയഭാണട്ട്.
വനിശസഭാസലതയുല
ജനപനിന്തുണയുല
ആര്ജനിച
സഹകേരണ
കമഖലചയ
ദുര്ബ്ബലചപടുതഭാന മുമല ചനില പരനിശമങ്ങള ഉണഭായനിട്ടുചണങനിലുല അതനിചന
കകേരളല കേക്ഷനി രഭാഷതീയതനിനതതീതമഭായനി ചചറുതട്ട് പരഭാജയചപടുതനിയനിട്ടുണട്ട് .
ദവദലനഭാഥന കേമ്മേനിറ്റനിയുചട ശനിപഭാര്ശയുല കഡഭാ. പ്രകേഭാശട്ട് ബക്ഷനിയുചട
നനിര്കദ്ദേശങ്ങളചമലഭാല ഇനചത സഹകേരണ പ്രസഭാനതനിചന്റെ മുകനഭാട്ടുള്ള
കപഭാകനിനട്ട് തടസല സൃഷനിക്കുനവയഭായനിരുന. സഹകേരണ കമഖലയനിചല
പ്രകതലകേതകേളചട അടനിസഭാനതനില് അതട്ട് കകേരളതനിനട്ട് ബഭാധകേമഭാകഭാന
സഭാധനികനില എന ചപഭാതു നനിലപഭാടട്ട് കേക്ഷനി രഭാഷതീയതനിനതതീതമഭായനി എലഭാവരുല
സസതീകേരനിക്കുകേയുണഭായനി. പ്രഭാഥമനികേ
ബഭാങ്കുകേള അവയുചട വഭായ്പ ഇടപഭാടുകേള
ഒഴനിചകേ മചറ്റലഭാ പ്രവര്തനങ്ങളല നനിര്തനിവയ്ക്കണചമന നനിബനന കകേരളതനിനട്ട്
സസതീകേഭാരലമഭായനിരുനനില. കകേരളതനില് സഹകേരണ കസഭാറുകേള, നതീതനി ചമഡനികല്
കസഭാറുകേള, വളല വനിതരണല, അക്ഷയ ചസന്റെറുകേള, കുടുലബശതീ സസയലസഹഭായ
ഗ്രൂപ്പുകേളക്കുള്ള സഹഭായല, ഭവനവഭായ്പ, വനിവഭാഹല, മറ്റട്ട് ആവശലങ്ങള, കേഭാര്ഷനികേ
കമഖലയനിചല
സലഭരണവല
വനിതരണവമഭായനി
ബനചപട
കമഖലകേള
എനനിവയനിചലലഭാല
സഹകേരണ
പ്രസഭാനല
ഇടചപടട്ട്
പ്രവര്തനിച്ചു
ചകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.
നഭാട്ടുകേഭാരുചട
ആവശലങ്ങളക്കുകവണനി
നനിര്മ്മേനിച
കേലലഭാണമണ്ഡപങ്ങള ഒഴനിവഭാകണചമനല അതട്ട് ബഭാങനിചന്റെ പ്രവര്തനമഭായനി
കേണകഭാകഭാന സഭാധനികനിചലനമഭായനിരുന ചപഭാതുകവയുള്ള കേഭാഴ്ചപഭാടട്ട് . ബഭാങട്ട്
എനപറഞഭാല് ചവറുല പണമനിടപഭാടട്ട് നടത്തുന സഭാപനമഭാകേണചമന
നനിര്കദ്ദേശങ്ങകളഭാടട്ട് കകേരളതനില് ചപഭാതുകവ കയഭാജനിപട്ട് ഉണഭായനിരുനനില അതനിചന്റെ
ഭഭാഗമഭായഭാണട്ട് എലഭാവരുല ഒരുമനിചട്ട് നനിനട്ട് ആ നനിര്കദ്ദേശങ്ങള കകേരളതനില്
നടപഭാകഭാന കേഴനിയനില എന നനിലപഭാടട്ട് സസതീകേരനിചതട്ട് . ആ നനിലപഭാടട്ട് ഇകപഭാഴുല
തുടരുകേയഭാണട്ട്. മഹഭാരഭാഷ കപഭാലുള്ള സലസഭാനങ്ങളനില് കേര്ഷകേരുചട കൂട
ആത്മഹതല നടക്കുകമ്പഭാള കകേരളതനില് മഭാതൃകേഭാപരമഭായ സഭാപനങ്ങളള്ളതനിനഭാലഭാണട്ട്
കകേരളല
പനിടനിച്ചുനനിനചതനട്ട് സഭായനികുമഭാറനിചന്റെ ഒരു കലഖനതനില് അകദ്ദേഹല
സൂചനിപനിക്കുകേയുണഭായനി. 500, 1000 രൂപ കനഭാട്ടുകേള കകേന്ദ്ര സര്കഭാര്
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അസഭാധുവഭാകനിയതനിചനത്തുടര്നട്ട് ജനിലഭാ സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളനിചലയുല പഭാകനിചലയുല
(ദപ്രമറനി അഗനികളചര് ചക്രെഡനിറ്റട്ട് കകേഭാ-ഓപകററ്റതീവട്ട് ചസഭാദസറ്റനി) മറ്റട്ട്
സഹകേരണ
ബഭാങ്കുകേളനിചലയുല
പണമനിടപഭാടുകേള
ഫലതനില്
തടയ
ചപടനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്. നവലബര് 8-ാം തതീയതനി റനിസര്വട്ട് ബഭാങട്ട് അസഭാധുവഭാകനിയ
കനഭാട്ടുകേള സസതീകേരനികഭാന പഭാടനിലഭാചയനട്ട് നനിര്കദ്ദേശനിചനിരുന. തുടര്നട്ട് ഗവണ്ചമന്റെട്ട്
നടതനിയ ഇടചപടലനിചനത്തുടര്നട്ട് 10-ാം തതീയതനി മുതല് പ്രസ്തുത കനഭാട്ടുകേള
കേസമറുചട അകഗൗണനില് നനികക്ഷപനികഭാനുല അതട്ട് മഭാറ്റനി നല്കേഭാന പഭാടനിലഭാചയനല
ആര്.ബനി.ഐ. നനിര്കദ്ദേശനിച്ചു. എനഭാല് 14-ാം തതീയതനിക്കുകശഷല ഈ നനിര്കദ്ദേശവല
പനിനവലനികചപടുന സനിതനിയഭാണുണഭായതട്ട്. അതുകപഭാചലതചന ദപ്രമറനി കകേഭാഓപകററ്റതീവട്ട് ബഭാങ്കുകേളകട്ട് പനിനവലനികഭാവന സലഖലയുല, ഒരു സഭാധഭാരണ
കേസമര്കട്ട് അകഗൗണനില്നനിനട്ട് പനിനവലനികഭാവനതട്ട് 24,000 രൂപ മഭാത്രമഭാചണനട്ട്
നനിജചപടുതനിയതുല സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളചട പ്രവര്തനങ്ങചള ഫലതനില്
തടയചപടുന ഒരു നനിര്കദ്ദേശമഭായനിടഭാണട്ട് വനതട്ട്. പണല പനിനവലനികഭാനുള്ള
ആര്.ബനി.ഐ.യുചട
നനിയനണല
ഫലതനില്
ദപ്രമറനി
ബഭാങ്കുകേളചട
പ്രവര്തനചത നനിശ്ചലമഭാകനിയനിട്ടുണട്ട്. ഇടപഭാടുകേഭാരുചടയുല അതുകപഭാചലതചന
സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളമഭായനി ബനചപടവരുചടയുല മനസനില് ഇതട്ട് ആശങ
സൃഷനിചനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്. അതനിചന്റെ പ്രയഭാസങ്ങള ഈ കമഖല അനുഭവനിക്കുകേയഭാണട്ട് .
ജനിലഭാ സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേള ആര്.ബനി.ഐ.-യുചട ദലസനകസഭാചടയുല നബഭാര്ഡട്ട്
ഉളചപചടയുള്ളതനിചന്റെ പരനികശഭാധനകയഭാടുലകൂടനി പ്രവര്തനിക്കുനതഭാണട്ട് . സസകേഭാരല
ബഭാങ്കുകേള ഉളചപചടയുള്ള സഭാപനങ്ങളകട്ട് പണമനിടപഭാടട്ട് നടതഭാന കകേന്ദ്ര
ഗവണ്ചമനല റനിസര്വട്ട് ബഭാങ്കുല അലഗതീകേഭാരല നല്കേനിയകപഭാഴഭാണട്ട് നനിയമ
വനികധയമഭായനി പ്രവര്തനിക്കുന ജനിലഭാ സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളകട്ട് ഈ സഭാമ്പതനികേ
ഇടപഭാടുകേളനില്,
പഴയ
കനഭാട്ടുകേള
മഭാറ്റനി
നല്കേഭാനുള്ള
അവകേഭാശല
കപഭാലുല നനികഷധനിക്കുന സമതീപനല കകേരളതനില് സസതീകേരനിചതട്ട് . ജനിലഭാ
സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേചളകഭാള വളചര കുറചട്ട് പരനിധനിയനില്മഭാത്രല പ്രവര്തനിക്കുന
അര്ബന സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളകട്ട് റനിസര്വട്ട് ബഭാങനിചന്റെ അലഗതീകേഭാരമുണഭായനി.
പകക്ഷ ജനിലയനില് വനിസ്തൃതമഭായനി പ്രവര്തനിക്കുന, കകേഭാടനികണകനിനട്ട് രൂപയുചട
സഭാമ്പതനികേ ഇടപഭാടുകേള നടത്തുന, ദപ്രമറനി ബഭാങ്കുകേളചട അചപകട്ട്
കബഭാഡനിയഭായ
ഈ
സഭാപനതനികനഭാടട്ട്
ഇപ്രകേഭാരല
പ്രവര്തനിച
ആര്.ബനി.ഐ.
നതീതനി
നനികഷധമഭാണട്ട്
കേഭാണനിചതട്ട്.
ഇതരതനില്
ഡനി.സനി.ബനി.-കേചള ഒഴനിവഭാകനിയ നടപടനി തനികേച്ചുല നതീതതീകേരണമനിലഭാതതഭാണട്ട് .
പ്രഭാഥമനികേ സലഘങ്ങളചട പണമനിടപഭാടട്ട് തടഞ നടപടനിയനിലൂചട സഹകേരണ

ചടല 130 പ്രകേഭാരമുള്ള ഉപകക്ഷപല
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കമഖലചയ
തകേര്കഭാനുള്ള
ഗൂഢഭാകലഭാചനയനില്
ആര്.ബനി.ഐ.
കൂടനി
പങഭാളനിയഭാകുകേയഭാചണനട്ട് സലശയനികകണനി വരുന. സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേള
കേള്ളപണനനികക്ഷപ
കകേന്ദ്രമഭാചണന
വലഭാപകേമഭായ
വലഭാജ
ആകക്ഷപല
ഉതരവഭാദചപടവരുചട ഭഭാഗത്തുനനിനട്ട് ഉണഭാകുനതട്ട് കകേരളചത, മലയഭാളനികേചള
അപമഭാനനിക്കുനതനിനുകവണനിയുള്ളതഭാണട്ട് . കേള്ളപണതനിചന്റെ സലരക്ഷകേരഭാണട്ട്
കകേരളതീയര് എന ഈ ആകക്ഷപല കബഭാധപൂര്വല വലഭാജമഭായനി ഉനയനിക്കുകേയഭാണട്ട് .
കേള്ളപണല കേണ്ടുപനിടനിക്കുനതനില് രഭാജലതട്ട് ആരുല എതനിരഭാകുചമനട്ട് കതഭാനനനില.
കേള്ളപണല നനിയമഭാനുസൃത മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളനിലൂചട കേണ്ടുപനിടനികഭാനുല നനികുതനി ദഭായകേചര
നനികുതനി വലയനില് ചകേഭാണ്ടുവരഭാനുമുള്ള നനിലപഭാടുകേള സസതീകേരനിക്കുനതനില് സര്കഭാര്
എതനിരല. ഇതരല നനിലപഭാടുകേള സസതീകേരനിക്കുനതനില് എതനിര്പ്പുചണങനില്
അകനസഷനിചട്ട് നടപടനിചയടുകണല. സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളചട പ്രവര്തനല
തടസചപടുതനിചകഭാണ്ടുകവണമഭായനിരുകനഭാ ഈ പരനികശഭാധന. പരനികശഭാധനയ്ക്കട്ട്
സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേള എതനിരലഭാചയനട്ട് വലക്തമഭാകനിയനിട്ടുണട്ട്. പകക്ഷ സഹകേരണ
ബഭാങ്കുകേളചട ആചകേ പ്രവര്തനല നനിശ്ചലമഭാകനിചകഭാണട്ട് ഇതരചമഭാരു
പരനികശഭാധന ഉണഭാകുനതുല ഈ
പ്രചഭാരകവലയുല കൂടനികചരുകമ്പഭാള എകനഭാ
പ്രകതലകേ അജണയുചട ഭഭാഗമഭായനിടഭാണട്ട് സഹകേരണ കമഖലകയഭാടുള്ള ഈ
കേടനഭാക്രെമണല എനകവണല കേരുതഭാന. ആര്.ബനി.ചഎ. നനിയനണതനിലുല
സഹകേരണ നനിയമതനിനുല വനികധയമഭായനി പ്രവര്തനിക്കുന സഹകേരണ
സഭാപനങ്ങചള തകേര്കഭാന നടത്തുന പരനിശമല കകേരളതനില് ഗുരുതരമഭായ
സഭാമൂഹല പ്രതലഭാഘഭാതങ്ങളഭാണട്ട് സൃഷനിക്കുകേ.
ചകേ.ദവ.സനി.
കനഭാലസട്ട്
പഭാലനിക്കുനനില
എനള്ള
ആകക്ഷപല
ഉനയനിക്കുനണട്ട്.
പ്രഭാഥമനികേ
ബഭാങ്കുകേള
ഒരു
ചചറനിയ
ചുറ്റുവടതനില്
പ്രവര്തനിക്കുനവയഭാണട്ട്. അവനിചട ഇടപഭാടുകേള നടത്തുനതട്ട് ഗഭാമപ്രകദശത്തുള്ള
ആളകേളഭാണട്ട്. സഭാധഭാരണകഭാര്, ചചറുകേനിട കേചവടകഭാര്, ചപനഷന കേഭാശട്ട്
നനികക്ഷപനിക്കുനവര് ഇവരുചട നനികക്ഷപമഭാണട്ട് ഇഗൗ പ്രകദശങ്ങളനിലുള്ളതട്ട് . പ്രഭാഥമനികേ
സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളനിചല ഭരണസമനിതനി അലഗങ്ങളക്കുല ജതീവനകഭാര്ക്കുല
സുപരനിചനിതരഭായ ആളകേചളയഭാണട്ട് കനഭാലസട്ട് പഭാലനിക്കുനനിലഭാചയന ആകക്ഷപല
ഉനയനിചട്ട് തടയുനതട്ട്. ഇവചര പരനിചയമുള്ളയഭാളകേള തചനയഭാണട്ട് സഹകേരണ
ബഭാങ്കുകേളനിലുള്ളതട്ട്. എനഭാലുല നനികക്ഷപങ്ങള സസതീകേരനിക്കുന സമയതട്ട് കരഖയുല
കഫഭാകടഭായുചമഭാചക ഇകപഭാള സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളനില് സസതീകേരനിചട്ട് തുടങ്ങനിയനിട്ടുണട്ട്.
അപൂര്വല ഏചതങനിലുല സലങ്ങളനില് നടപഭാകേഭാതതനിചന്റെ കപരനില് സഹകേരണ
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കമഖലചയ ആചകേ ചകേടുതനികട്ട് കേതീഴനില് ചകേഭാണ്ടുവരുന നടപടനി ശരനിയല. ജനിലഭാ
ബഭാങ്കുകേള ഇഗൗ വലവസകേള കേര്ശനമഭായനി നടപഭാകനിയനിട്ടുണട്ട്. ചകേ.ദവ.സനി.
കനഭാലസട്ട്
നടപനിലഭാകനിയനിടനിലഭാചയന
ആകക്ഷപല
വസ്തുതഭാവനിരുദമഭാണട്ട് .
സഹകേരണ കമഖലയനിലുള്ള കേടനഭാക്രെമണതനില് പ്രകതലകേ തഭാല്പരലമുള്ള ആളകേള
അതട്ട് ഉപകയഭാഗചപടുത്തുകേയഭാണട്ട് . എവനിചടചയങനിലുല കപഭാരഭായ്മകേളചണങനില്
അതട്ട് തനിരുതഭാന സര്കഭാര് നനിര്കദ്ദേശല നല്കേനികഴനിഞനിട്ടുണട്ട് . സഹകേരണ
നനിയമമനുസരനിചട്ട് മുകനഭാട്ടുകപഭാകുന ഇഗൗ സഭാപനങ്ങളചട പ്രവര്തനതനില്
എചനങനിലുല കുറവകേളചണങനില് അതട്ട് ഭഭാവനിയനില് തനിരുതഭാനുള്ള നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട് പകേരല നനികഷധഭാത്മകേമഭായ സമതീപനല സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്
സഹകേരണ കമഖലയനില് ഇഗൗ പ്രതനിസനനിയുണഭാകനിയനിട്ടുള്ളതട്ട് .
ആദഭായ നനികുതനി വകുപനിചന്റെ കചഭാദലങ്ങളകഭാചകേ മറുപടനി നല്കേഭാചത ചചറുതട്ട്
നനില്പട്ട് സലഘടനിപനിക്കുന എനള്ള ആകക്ഷപല ചനിലര് ഉയര്ത്തുനണട്ട് . ആദഭായ
നനികുതനി വകുപനിചന്റെ കചഭാദലങ്ങള ഇകപഭാഴുല വനനിട്ടുണട്ട് . ആ കചഭാദലങ്ങളകട്ട്
പ്രഭാഥമനികേ
സഹകേരണ
സലഘങ്ങളല
ജനിലഭാ
ബഭാങ്കുകേളല
മറുപടനി
നല്കേനിചകഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്. ഏചതങനിലുല ഒരു സലഘല ചകേഭാടുകഭാചതഭാരു
വനിഷയമല. അവര് ആവശലചപടുന ബഭാങ്കുകേളനില് നനിനട്ട് അതനിനുള്ള മറുപടനി
ചകേഭാടുത്തുചകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്. ആദഭായ നനികുതനിയുചട പ്രശതനില് രണ്ടുതരല
സമതീപനമഭാണുള്ളതട്ട്. ആദഭായ നനികുതനി സലഘതനിചന്റെ വരുമഭാനതനില് നനിനട്ട്
ചകേഭാടുകഭാന ബഹുമഭാനലനഭായ പണ്ഡനിറ്റട്ട് ജവഹര്ലഭാല് ചനഹ്റുവനിചന്റെ കേഭാലതട്ട്
സഹകേരണ സലഘങ്ങളക്കുണഭായനിരുന ഇളവകേള അനുവദനികഭാനഭാവനില എന
നനിലപഭാടനിചനതനിരഭായനിട്ടുള്ള സമതീപനമഭാണട്ട് സഹകേരണ കമഖലയ്ക്കുള്ളതട്ട് . ആ ഇളവട്ട്
പുനനഃസഭാപനികണല. അതനിചനതനിരഭായനി കകേസ്സുകേള വരനികേയുണഭായനി. ആ ആദഭായ
നനികുതനി പനിരനികഭാന പഭാടനിലഭാചയനട്ട് ഇകപഭാള കകേഭാടതനി വനിധനിയുല വന.
പനിരനിചചടുത ആദഭായ നനികുതനി; ഇളവകേളണഭായനിരുന ആദഭായ നനികുതനി;
കേര്ശനമഭായ നനിലപഭാടുകേളചട ഭഭാഗമഭായനി അടച ആദഭായ നനികുതനിയുചട സലഖല
സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളകട്ട് തനിരനിചട്ട് ചകേഭാടുകണചമന വനിധനിയഭാണട്ട് ഇകപഭാള
ഉണഭായനിട്ടുള്ളതട്ട്. അതരല നനിലപഭാടുകേള എനനിനട്ട് കവണനിയഭാണട്ട് ഇവര്
സസതീകേരനിക്കുനചതനട്ട്
അറനിയനില.
സലഘല
നടത്തുന
ഇടപഭാടുകേളചട
വരുമഭാനതനിചന്റെ നനികുതനി കവണചമന കേഭാരലതനില് ഇഗൗ സമതീപനമഭാണട്ട്
സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.
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ടനി.ഡനി.എസട്ട്. സലബനനിച്ചുല ആകക്ഷപങ്ങള ഉയര്നനിട്ടുണട്ട്. ടനി.ഡനി.എസട്ട്.
നല്കുനണട്ട്. ഏചതങനിലുല സലതട്ട് നല്കേഭാചതയുചണങനില് അതട്ട് നല്കേണചമന
കേര്ശനമഭായ നനിര്കദ്ദേശവല നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. ആദഭായ നനികുതനി വകുപ്പുമഭായനി ബനചപട
പ്രശങ്ങളനില് 2016 ജനുവരനി മഭാസതനില് എറണഭാകുളതട്ട് ഇനകേലടഭാകട്ട്
കേമ്മേതീഷണറുചട ഓഫതീസനില് വചട്ട് ഇനകേലടഭാകട്ട് പ്രനിനസനിപല് കേമ്മേതീഷണര്
ശതീ. രവനികുമഭാറുല, അസചസ്മെന്റെട്ട് ഡയറക്ടര് ശതീ. ചബനനി കജഭാണുമഭായനി ബനചപടട്ട്
സഹകേരണ കമഖലയുചട സലരക്ഷണ സമനിതനിയനിചല ആളകേള ആര്.സനി.എസട്ട്.
ഉളപചട ഒരു ചര്ച നടതനിയനിരുന. ആ ചര്ചയുചട ഭഭാഗമഭായുണഭായ ധഭാരണ 25
ലക്ഷല രൂപയ്ക്കട്ട് മുകേളനിലുള്ള നനികക്ഷപകേരുചട കേണകട്ട് ചകേഭാടുകണചമനഭാണട്ട്. ആ
നനിബനന എലഭാവരുല പഭാലനിചനിട്ടുണട്ട്. ഏചതങനിലുല പ്രകദശതട്ട് കചഭാദനിചതനിചന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി കേണകട്ട് ചകേഭാടുകഭാതനിരുനനിടനില. വലക്തനികേളചട ആദഭായ നനികുതനി
നല്കുനതുമഭായനി ബനചപട കേഭാരലങ്ങളനില് യഭാചതഭാരു തടസവല സലസഭാനചത
സഹകേരണ
കമഖല
സസതീകേരനിക്കുനനിലഭാചയനട്ട്
വലക്തമഭാകഭാന
ഞഭാന
ആഗഹനിക്കുകേയഭാണട്ട്. 25 ലക്ഷല രൂപയ്ക്കട്ട് മുകേളനിലുള്ള നനികക്ഷപങ്ങളചട കേണകട്ട്
നല്കേണചമനള്ളതനിനട്ട് ആവശലമഭായ നനിര്കദ്ദേശങ്ങള ഇതനിനട്ട് മുനപുല സഹകേരണ
വകുപനില് നനിനട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. ഏതട്ട് സഹകേരണ സഭാപനങ്ങളല നനിയമഭാനുസൃതല
പരനികശഭാധനികഭാനുള്ള സലവനിധഭാനവല നനിയമവല രഭാജലത്തുചണനനിരനിചക എനനിനഭാണട്ട്
അതനിചന്റെ കപരനില് സഹകേരണ സലഘങ്ങളചട പ്രവര്തനങ്ങചള തടസചപടുത്തുനതട്ട് .
അതട്ട് നതീതനി നനികഷധമഭാണട്ട്. കേകമ്പഭാളകതയുല ലഭാഭകതയുല അടനിസഭാനചപടുതനി
പ്രവര്തനിക്കുന മൂലധനശക്തനികേളകട്ട് ചകേഭാള്ള നടതഭാന സഹകേരണ കമഖല
തകേര്കചപടണചമന ഗൂഢലക്ഷലല ഇഗൗ നടപടനികേളകട്ട് പനിനനിലുചണനട്ട്
നലഭായമഭായുല
സലശയനികകണനി
വരുന.
സലസഭാനതട്ട്
ജനങ്ങളഭാല്
ചതരചഞടുകചപട ഗവണ്ചമന്റെട്ട് ആവലവനിധചമലഭാല സഹകേരണ കമഖല കനരനിടുന
പ്രശങ്ങളകട്ട് പരനിഹഭാരല കേഭാണഭാന കകേന്ദ്ര ഗവണ്ചമന്റെനിചന സമതീപനിചനിരുന.
അതതട്ട് അവസരങ്ങളനില് കകേന്ദ്ര ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ ശദയനില്ചപടുത്തുകേയുല
റനിസര്വട്ട് ബഭാങനിനട്ട് സഹകേരണ മനനിചയന നനിലയനില് നനികവദനല നല്കുകേയുല
ചചയനിരുന. റനിസര്വട്ട് ബഭാങട്ട് ഉകദലഭാഗസരുചട കയഭാഗല വനിളനിച്ചു കൂടനിയനിരുന.
ബഹുമഭാനചപട മുഖലമനനിയുല ധനകേഭാരല വകുപ്പുമനനിയുല കനരനിടട്ട് കകേന്ദ്ര
ധനമനനിചയ സമതീപനിചട്ട് ഇഗൗ സവനികശഷമഭായ പ്രശല ഉനയനിചകപഭാള
അനുഭഭാവപൂര്വല പരനിഗണനികഭാചമനഭാണട്ട് പറഞനിരുനതട്ട്. പകക്ഷ അനുഭഭാവപൂര്വമഭായ
യഭാചതഭാരു പരനിഗണനയുല പനിനതീടുണഭായനിലഭാചയനട്ട് നമ്മേള കേണതഭാണട്ട് .
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കകേരളതനിചല
ബഹുമഭാനലരഭായ
എല.പനി.-മഭാര്ചകലഭാല
ഞഭാന
കനരനിടട്ട്
കേതയചനിരുന. ബഹുമഭാനചപട മുഖലമനനി ഡല്ഹനിയനില് കകേരളതനില് നനിനള്ള
എല.പനി.-മഭാരുചട പ്രകതലകേ കയഭാഗല വനിളനിച്ചു കചര്ത്തു. കകേരളല കനരനിടുന ഇഗൗ
പ്രശതനില് ഒരുമനിചട്ട് നനില്കഭാനുല പ്രധഭാനമനനികയയുല ധനകേഭാരലമനനികയയുല കേണട്ട്
കകേരളതനിചന്റെ ആവശലങ്ങള ഉനയനികഭാനുല തതീരുമഭാനനിചനിരുന. ബഹുമഭാനലരഭായ
എല.പനി.മഭാര് അതനിനുള്ള പരനിശമല നടതനി. പ്രധഭാനമനനിചയ കേഭാണഭാന
കേഴനിഞനില. രഭാജലചത ഉനത സഭാനങ്ങള വഹനിചനിരുന കകേരളതനിചല
ബഹുമഭാനചപട എല.പനി. മഭാര് സമയല കചഭാദനിചചങനിലുല അവചര കേഭാണഭാന കപഭാലുല
ഇനലയുചട പ്രധഭാനമനനി തയ്യഭാറഭായനിടനില, ഇതട്ട് ലജഭാകേരമഭാണട്ട്. ബഹുമഭാനചപട
ധനകേഭാരല വകുപ്പുമനനി പ്രധഭാനമനനിചയ കേണ്ടു. അനുഭഭാവപൂര്വമഭായ സമതീപനമഭാണട്ട്
അകദ്ദേഹല സസതീകേരനിചതട്ട് എനപറഞ. പകക്ഷ അതനിചന്റെ ഫലല രഭാജലത്തുണഭായനിടനില.
കകേരളതനിചല എല.പനി.-മഭാര് ഡല്ഹനിയനില് സലയുക്തമഭായനി ഇനല
ഇതനിചനതനിരഭായനി പഭാര്ലചമന്റെനിനകേത്തുല പുറത്തുല പ്രതനികഷധവമഭായനി മുകനഭാടട്ട്
കപഭാകുനചവനഭാണട്ട് ഞഭാന മനസനിലഭാക്കുനതട്ട്. കകേരളതനിചല സഹകേഭാരനികേളല
ജതീവനകഭാരുല എലഭാ രഭാഷതീയ പ്രസഭാനങ്ങളല കയഭാജനിചട്ട് പ്രകക്ഷഭാഭതനിലഭാണട്ട് .
നതീതനി നനികഷധതനിചനതനിചര കകേരളതനിചല മുഖലമനനിയുചട കനതൃതസതനില്
ജനവനികേഭാരല പ്രതനിഫലനിപനികഭാനുള്ള സതലഭാഗഹസമരവല നടന. ഇകപഭാള
പ്രകതലകേ നനിയമസഭഭാ സകമ്മേളനവല കചരുകേയഭാണട്ട് . സഹകേരണ സഭാപനങ്ങള
കയഭാഗല
കചര്നട്ട്
നനികക്ഷപകേരുകടയുല
ഇടപഭാടുകേഭാരുകടയുല
തഭാല്പരലങ്ങള
സലരക്ഷനികഭാന ബദല് മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള ആകലഭാചനിചട്ട് വരനികേയഭാണട്ട് . സഹകേരണ
ബഭാങ്കുകേളനിചല നനികക്ഷപതനിനട്ട് ഉറപ്പുണഭാകഭാന സര്കഭാര് ആവനചതലഭാല ചചയ്യഭാന
തയ്യഭാറഭാണട്ട്.
സഹകേരണ സഭാപനങ്ങളകട്ട് ഇടപഭാടട്ട് നടത്തുനതനിനട്ട് കകേന്ദ്ര
ഗവണ്ചമനല റനിസര്വട്ട് ബഭാങ്കുല ഏര്ചപടുതനിയ നനിയനണങ്ങള പനിനവലനികണല.
മറ്റട്ട് ബഭാങ്കുകേളകട്ട് നല്കേനിയ സഗൗകേരലങ്ങള നനിയമവനികധയമഭായനി പ്രവര്തനിക്കുന
ജനിലഭാ ബഭാങ്കുകേളക്കുല പ്രഭാഥമനികേ സഹകേരണ സലഘങ്ങളക്കുല നല്കേണല. പണല
ആവശലഭാനുസരണല ലഭലമഭാകണല. കകേരളതനിചന്റെ സമ്പദ്ഘടനയുചട നചടലഭായ
സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേചള സലരക്ഷനികഭാനുല ലക്ഷകണകനിനട്ട് ആളകേളകട്ട് കനരനിടട്ട്
ചതഭാഴനില് നല്കുന ഇഗൗ കമഖലചയ സലരക്ഷനികഭാനുല കകേന്ദ്ര സര്കഭാരനിചന്റെ
നനിലപഭാടുകേളനില്
മഭാറ്റമുണഭാകേണല.
അതനിനട്ട്
എലഭാവരുകടയുല
കൂടഭായ്മ
ഇതനിലുണഭാകേണല. കകേന്ദ്ര ഗവണ്ചമന്റെട്ട് ഇതനില് നതീതനിപൂര്വമഭായ സമതീപനല
സസതീകേരനികണല എനകൂടനി സൂചനിപനിച്ചുചകേഭാണട്ട് ഞഭാന അവസഭാനനിപനിക്കുന.
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മനി. സതീകര്: ഉപകക്ഷപതനികന്മേലുള്ള ചര്ചയ്ക്കട്ട് അനുവദനിചനിട്ടുള്ള സമയല
3 മണനിക്കൂറഭാണട്ട് അലഗങ്ങള പരമഭാവധനി സമയനനിഷ്ഠപഭാലനികണചമനട്ട് ചചയര്
അഭലര്ത്ഥനിക്കുകേയഭാണട്ട്.
ശതീ. ഉമ്മേന ചഭാണനി: സര്, ഞഭാന ഈ ഉപകക്ഷപചത പനിനഭാങ്ങുന.
രഭാജലചത 133 കകേഭാടനി ജനങ്ങചള സഭാമ്പതനികേ ബനനികേളഭാക്കുന കകേന്ദ്ര
ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ നയതനിചനതനിചര ശക്തനിയഭായ പ്രതനികഷധല പ്രകേടനിപനികഭാന
നനിയമസഭയുചട ഒരു സകമ്മേളനല തചന വനിളനിച്ചുകൂടനിയ നടപടനിചയ ഞഭാന
ആദലമഭായനി സസഭാഗതല ചചയ്യുകേയഭാണട്ട്. നമ്മുചട രഭാജലല സഭാമ്പതനികേമഭായനി സലഭനിച
പതനിനഭാലഭാല ദനിവസമഭാണനിനട്ട്. ഇതട്ട് ചര്ച ചചയ്യഭാന നനിയമസഭ വനിളനിച്ചുകൂട്ടുന
ഇനലയനിചല ആദലചത നനിയമസഭയഭായനിരനിക്കുമനിചതനഭാണട്ട് എചന്റെ വനിശസഭാസല.
നനിയമവനിരുദമഭായ ഒരു പ്രഖലഭാപനമഭാണനിതട്ട് . സസതന ഇനലയനില് ആയനിരല
രൂപയുചട കനഭാടട്ട് പനിനവലനിച്ചുചകേഭാണ്ടുള്ള തതീരുമഭാനല 1978-ല് അനചത
പ്രധഭാനമനനി ചമഭാറഭാര്ജനി കദശഭായനി എടുതനിരുന. അനട്ട് ഓര്ഡനിനനസട്ട്
ചകേഭാണ്ടുവനഭാണട്ട് ഇഗൗ നയല നടപനിലഭാകനിയതട്ട്. അതട്ട് പനിനതീടട്ട് പഭാര്ലചമന്റെനില് ചര്ച
ചചയട്ട് നനിയമമഭാക്കുകേയുല ചചയ. The High Denomination Bank Notes
(Demonetisation) Act, 1978. എനഭാല് ഇപ്രഭാവശലല ഒരു കനഭാടനിഫനികകഷന
മഭാത്രമഭാണട്ട് ഇറകനിയതട്ട്. ആര്.ബനി.ചഎ. ആക്ടനികലഭാ റൂളസനികലഭാ 2000 രൂപ
കനഭാടനിചനക്കുറനിചട്ട് പറയുനനില. എനട്ട് അധനികേഭാരമുപകയഭാഗനിചനിടഭാണട്ട് അതട്ട് ചചയതട്ട്?
ഒരു മുചനഭാരുകവല ഉണഭായനില. മുചനഭാരുകമുണഭായനിട്ടുണട്ട് എന പറഞതട്ട്
നമ്മേചളലഭാവരുല വനിശസസനിച്ചു. കേള്ളപണതനിനുല കേള്ളകനഭാടനിനുചമതനിരഭായനിട്ടുള്ള
നടപടനിയഭാചണന ധരനിചട്ട് സസഭാഗതല ചചയ. പകക്ഷ, പനിചനയുള്ള ദനിവസങ്ങളനില്
മനസനിലഭാക്കുനതട്ട് 86.4 ശതമഭാനല വഭാലല്യു ഉള്ള കേറനസനിയഭാണട്ട് 1000, 500 രൂപ
കനഭാട്ടുകേള ചകേഭാണട്ട് കകേന്ദ്ര ഗവണ്ചമന്റെട്ട് ഒറ്റയടനികട്ട് മരവനിപനിചതട്ട്. 13.4 ശതമഭാനല
വഭാലല്യു ഉള്ള കനഭാട്ടുകേള ചകേഭാണട്ട് 133 കകേഭാടനി ജനങ്ങളചട ആവശലങ്ങള
നനിറകവറ്റഭാചമനട്ട് ധരനിചതട്ട് ആരഭാണട്ട്? Negligence ആചണനട്ട് പറഞഭാല് കപഭാരഭാ
ഇചതഭാരു Criminal negligence ആണട്ട്. 14.2 ലക്ഷല കകേഭാടനി രൂപ മൂലലമുള്ള
കനഭാട്ടുകേള പനിനവലനിചട്ട് 2.235 ലക്ഷല കകേഭാടനി രൂപയുചട കനഭാട്ടുകേള നനിലനനിര്തനി.
എങ്ങചനയഭാണട്ട് ഇഗൗ നഭാടനില് കേഭാരലങ്ങള മുകനഭാട്ടുകപഭാകുനതട്ട് ? കേള്ളകനഭാടനിനുല
കേള്ളപണതനിനുല എതനിചര എനട്ട് പറയുന പ്രധഭാനമനനി അകദ്ദേഹല പ്രധഭാനമനനി
ആയതനിനുകശഷല 500 രൂപയുചടയുല 1000 രൂപയുചടയുല കനഭാടനിചന്റെ മൂലലല 33
ശതമഭാനല വര്ദനിപനിച്ചു. മുചനഭാരുകമുണഭായനിരുചനങനില് ഇത്ര അധനികേല കനഭാട്ടുകേള
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അടനിച്ചു കൂടനിയതട്ട് എനനിനഭാണട്ട് ? ചചറനിയ കനഭാട്ടുകേകളഭാ അചലങനില് പുതനിയ
രൂപതനിലുള്ള കനഭാട്ടുകേകളഭാ ആകേഭാമഭായനിരുനകലഭാ. എനമഭാത്രമല പുതനിയതഭായനി
അടനിച 2000-തനികന്റെയുല 500-കന്റെയുല കനഭാട്ടുകേള എ.ടനി.എല.-ല് കനരനിടട്ട്
ചകേഭാടുകഭാന പറ്റനില. ഇനനികപഭാള എ.ടനി.എല.-ല് നനിനട്ട് ചകേഭാടുത്തു തുടങ്ങനി
എനപറഞഭാല് രണ്ടു ലക്ഷതനിലധനികേല എ.ടനി.എല. ഉള്ള ഇഗൗ രഭാജലതട്ട് ആയനിരല
എ.ടനി.എല.-കേളനില് മഭാത്രമഭാണട്ട് പുതനിയ കനഭാട്ടുകേള അഡ്ജസട്ട് ചചയ്യഭാന പറ്റനിയതട്ട് .
ആറു മഭാസചമങനിലുല എടുക്കുല രണ്ടുലക്ഷതനിലധനികേല എ.ടനി.എല.-കേളനിലുല ഇഗൗ പുതനിയ
കനഭാട്ടുകേള അഡ്ചജസട്ട് ചചയട്ട് എടുകഭാന. ഇതറനിയഭാമഭായനിരുനനികല? ഭരണഘടനഭാ
വനിരുദമഭായനിട്ടുള്ള വലവസകേളഭാണട്ട് അവര് നടപനിലഭാക്കുനതട്ട്. ഇതട്ട് ബഹുമഭാനചപട
ധനകേഭാരലമനനി പരനികശഭാധനികകണതഭാണട്ട്. ഇനഡലന ഭരണഘടനയുചട ആര്ടനികനിള
'300 എ' അനുസരനിചട്ട് നനിയമപരമഭായനി ദകേവശല സൂക്ഷനികഭാവന കനഭാട്ടുകേളചട
കേഭാരലതനില്, സസതനിചന്റെ കേഭാരലതനില് ഒരു നനിയനണവല ഇനഡലഭാ രഭാജലതട്ട്
ചകേഭാണ്ടുവരഭാന അവകേഭാശമനില. എനഭാല് നനിയമവനിരുദമഭാചണങനില് ഏതു
നടപടനിയുചമടുകഭാവനതഭാണട്ട്. പകക്ഷ, ഇനട്ട് ബഭാങ്കുകേളനില് നനിനല ഇത്ര രൂപ
മഭാത്രകമ തനിരനിചചടുകഭാവൂ എനപറയുനതട്ട് ആ നനിയനണമഭാണട്ട് . 14 ദനിവസമഭായനി
ഇതട്ട് തുടരുകേയഭാണട്ട്. പ്രധഭാനമനനി പറയുനതട്ട് അമ്പതു ദനിവസല കേഭാതനിരനികണ
ചമനഭാണട്ട്. ഇത്ര കേര്ശനമഭായ നടപടനികേള കേള്ളപണതനിചനതനിചര സസതീകേരനിക്കുന
എന പറയുകമ്പഭാള ഇനഡലയനിചല ജനങ്ങള കേന്യൂവനിലഭാണട്ട്. ഒരു കേള്ളപണകഭാരനുല
ഒരു കേള്ളകനഭാടടനികഭാരനുല കേന്യൂ നനില്ക്കുനനില. അവരുചട ആവശലല കവചറ നടക്കുല.
നടനകലഭാ. 7000 കകേഭാടനി രൂപ ഇതനിനനിടയനില് എഴുതനിതള്ളഭാന തതീരുമഭാനനിച്ചു.
ഇവനിചട കേലലഭാണല നടതഭാന പണല കശഖരനിച്ചുവചവര്കട്ട് ആ പണല
വനിനനികയഭാഗനികഭാന സസഭാതനലല ചകേഭാടുക്കുനനില. എനനിടട്ട് 500 കകേഭാടനി രൂപയുചട
വനിവഭാഹധൂര്തഭാണട്ട് നടക്കുനതട്ട്. ഇചതലഭാല ആളകേളചട കേണനില് ചപഭാടനിയനിടഭാനുള്ള
ശമങ്ങള മഭാത്രമഭാണട്ട്. ഇഗൗ 14 ദനിവസല ചകേഭാണട്ട് രഭാജലകതറ്റവല അധനികേല
കനടമുണഭാകനിയതട്ട് paytm എന ഓണ്ദലന കേമ്പനനിയഭാണട്ട്. 12 ദനിവസചത
കേണകനുസരനിചട്ട് അവരുചട ഇടപഭാടുകേള ഇരടനിയഭായനി. ഇഗൗ ഓണ്ദലന
കേമ്പനനിയഭാണട്ട് 50 കകേഭാടനി രൂപമുടകനി ഇവനിചട പരസലല ചചയതട്ട്. 'സസതന
ഇനഡലയുചട സഭാമ്പതനികേ ചരനിത്രതനില് ഏറ്റവല ശക്തമഭായ തതീരുമഭാനചമടുത
പ്രധഭാനമനനികട്ട് അഭനിനനനങ്ങള' എനഭാണട്ട് അവര് പരസലല ചചയതട്ട്. പ്രകയഭാജനല
കേനിടനിയതട്ട് അവര്കഭാണട്ട്.
അലഭാചത മറ്റഭാര്ക്കുമല.
തനിടുകതനില്
ഒരു
മുചനഭാരുകവമനിലഭാചത അസമയതട്ട് എടുത ഒരു നടപടനിയഭാണട്ട് . കേറനസനി
ക്ഷഭാമചതക്കുറനിച്ചുമഭാത്രമഭാണട്ട് ഇവനിചട ചര്ച ചചയ്യുനതട്ട്. അതട്ട് നമ്മുചട സഭാമ്പതനികേ
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കമഖലചയ വളചര കദഭാഷകേരമഭായനി ബഭാധനിച്ചുകേഴനിഞനിരനിക്കുന. ഇകപഭാള കൃഷനിയനിറകകണ
സമയമഭാണട്ട്. കേര്ഷകേരുചട ദകേവശല പണമനിലഭാതതുചകേഭാണട്ട് വനിത്തു വഭാങ്ങഭാന
സഭാധനിക്കുനനില. വരളചചകേഭാണ്ടുതചന കേഴനിഞ രണ്ടു ചകേഭാലമഭായനി ബുദനിമുട്ടുന
കേര്ഷകേര് ഇഗൗ പ്രതനിസനനി കൂടനി വനകപഭാള വളചര ബുദനിമുടനിലഭാണട്ട് . ഇതട്ട്
മഭാപര്ഹനികഭാത ഒരു ചതറ്റഭാണട്ട് , കുറ്റമഭാണട്ട്. ഇതനിചനതനിചര രഭാജലല ഒറ്റചകടഭായനി
മുകനഭാട്ടു നനികങ്ങണ സമയമഭാണട്ട്.
സഹകേരണ കമഖലചയക്കുറനിചട്ട് മനനി ഇവനിചട പറഞ എലഭാ കേഭാരലങ്ങകളഭാടുല
ഞഭാന കയഭാജനിക്കുകേയഭാണട്ട്. കേഭാരണല കകേരളതനിചല ഗഭാമതീണകമഖലയനിലുള്ള
കേര്ഷകേര്കട്ട് ഏറ്റവല പ്രകയഭാജനകേരമഭായനിട്ടുള്ള ശക്തമഭായ ഒരു കമഖലയഭാണട്ട്
സഹകേരണ കമഖല. അവചര അപമഭാനനിചട്ട്, അവകഹളനിചട്ട് ബഭാങനില് കേനിടക്കുന
അവരുചട ചഡകപഭാസനിറ്റനിനട്ട് നനിയനണങ്ങള ഏര്ചപടുതനിയഭാല് വളചര
ബുദനിമുടഭാണട്ട്. ബഹുമഭാനചപട സഹകേരണ വകുപ്പുമനനി പറഞചതലഭാല
നലഭായമഭാണട്ട്. ഞഭാന അതനികനഭാടട്ട് കയഭാജനിക്കുന. എനനികട്ട് ഒനകൂടനി കൂടനി
കചര്കഭാനുണട്ട്. ഇനചത പത്രതനിചല വഭാര്ത നനിങ്ങള വഭായനിചനിരനിക്കുല.
മുണകയതനിനടുതട്ട് ഇനചല സഹകേരണ ബഭാങനില് ചചന ഒരഭാളനിനട്ട്
ചഡകപഭാസനിറ്റട്ട് തനിരനിചചടുകഭാന
സഭാധനിചനില. ബഭാങ്കുകേഭാചര കുറ്റചപടുതനിയനിടട്ട്
കേഭാരലമനില. കേര്ശനമഭായ നനിയനണമഭാണട്ട്. അവനിചട രൂപ കേനിടഭാചത വന ആള
ആത്മഹതല ചചയ. ഇതട്ട് വളചര ദുനഃഖകേരമഭായ സലഭവമഭാണട്ട്. ഇനനി ഇതുകപഭാലുള്ള
സലഭവല ഒരനികലുല കകേരളതനില് ആവര്തനികഭാന പഭാടനില. ഇനട്ട് നനിയമസഭയനില്
ഇഗൗ പ്രകമയല പഭാസഭാക്കുകമ്പഭാള സഹകേരണ കമഖലയനിചല പണല സുരക്ഷനിതമഭാണട്ട്
നനികക്ഷപകേര്കട്ട് പണല നമ്മേള തനിരനിച്ചു ചകേഭാടുക്കുചമനള്ള കേഭാരലതനില്
ഭരണപക്ഷവല പ്രതനിപക്ഷവല കചര്നട്ട് ഉറച ഒരു തതീരമഭാനചമടുകണല. ഇതനിചന്റെ
കപരനില് പണല കേനിട്ടുകമഭാ ഇലകയഭാ എനട്ട് ആര്ക്കുല ആശങ ഉണഭാകേഭാന പഭാടനില.
ജനങ്ങളചട ഇഗൗ ദുരനിതതനിനട്ട് പരനിഹഭാരമുണഭാകഭാന നമ്മേള ഒറ്റചകടഭായനി മുകനഭാട്ടു
നതീങ്ങണല. രഭാഷതീയമഭായ അഭനിപ്രഭായ വലതലഭാസങ്ങളണഭാകുല. ഇതുകപഭാലുള്ള
കേഭാരലങ്ങളനില് ജനങ്ങളചട പ്രതതീക്ഷയ്ചകഭാതട്ട് ഉയര്നട്ട് പ്രവര്തനികഭാന
സഭാധനികണല.
പ്രതനിപക്ഷഭാലഗങ്ങള
നനിയമസഭ
വനിളനിച്ചു
കൂടണചമനട്ട്
ആവശലചപടകപഭാള ഗവണ്ചമന്റെട്ട് പൂര്ണമനകസഭാചട ഉടനടനി തതീരുമഭാനനിചതനില്
വളചര സകനഭാഷമുണട്ട്. സഹകേരണ സലഘങ്ങളകട്ട് കേറനസനി ചകേഭാടുകഭാചത
ബുദനിമുട്ടുന ഇഗൗ സഭാഹചരലതനില് സഹകേരണ ബഭാങനിചല നനികക്ഷപകേരുചട
ആവശലങ്ങള നനിറകവറ്റുനതനിനുകവണനി ചനില നനിര്കദ്ദേശങ്ങള മുകനഭാട്ടുവചകപഭാള
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അതട്ട് സസതീകേരനിച ബഹുമഭാനലരഭായ മുഖലമനനികയഭാടുല ധനകേഭാരലമനനികയഭാടുല
സഹകേരണമനനികയഭാടുല പ്രകതലകേമഭായ നനനിയുണട്ട്. ഇഗൗ ഒരു സമതീപനമഭാണട്ട്
ആവശലല.
ഇതട്ട് ഗവണ്ചമന്റെട്ട് കനഭാകകടചയന വനിചഭാരനിചട്ട് പ്രതനിപക്ഷല
മഭാറനിനനിനനില. വളചര കപഭാസനിറ്റതീവഭായനിട്ടുള്ള ഒരു സമതീപനല ഇരുഭഭാഗത്തു നനിനല
ഉണഭായതനിചന്റെ ഫലമഭായനിടഭാണട്ട് നമുകട്ട് കുകറ കേഭാരലങ്ങള ചചയ്യഭാന സഭാധനിചതട്ട് .
തുടര്നല നമുകട്ട് ഒറ്റചകടഭായനി മുകനഭാട്ടുകപഭാകേണല. ഇനട്ട് പഭാര്ലചമന്റെനില്
കകേരളതനിചല എലഭാ എല.പനി.-മഭാരുല ഒറ്റചകടഭായനി നനിനട്ട് സമരല ചചയ്യുകേയഭാണട്ട് .
പ്രധഭാനമനനിയുചട
ചനിനയനില്ചപടഭാത
പഭാവചപടവരുചട
രക്ഷയ്ക്കുകവണനി
കകേരളതനിചല എലഭാ വനിഭഭാഗല ആളകേളല ഒനനികണല. അതനിചന്റെ തുടകമഭായനി ഇഗൗ
ചര്ച തതീരചട എനട്ട് ഞഭാന ആശനിക്കുകേയഭാണട്ട്. ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ ഭഭാഗത്തുനനിനല
ജനങ്ങളചട ദുരനിതമകേറ്റഭാന കവണനി സസതീകേരനിക്കുന ഏതട്ട് നടപടനിക്കുല
പ്രതനിപക്ഷതനിചന്റെ പൂര്ണ പനിന്തുണയുണഭാകുല.
ശതീ. വനി. എസട്ട്. അച്ചുതഭാനനന: സര്, ഞഭാന ഈ ഉപകക്ഷപചത
പനിനഭാങ്ങുന. ഇനലയനിചല ഭരണകേക്ഷനിയഭായ ബനി.ചജ.പനി. അതതീവഗുരുതരമഭായ
രഭാഷതീയ പ്രതനിസനനിയനില് അകേചപടനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്. രഭാജലല നല്കേനിയ മഭാനകഡറ്റട്ട്
ദുരുപകയഭാഗല ചചയ്യുകേയുല ജനകദഭാഹ വര്ഗ്ഗതീയ പഭാര്ടനികേളമഭായനി മുകനഭാട്ടുകപഭാകുകേയുല
ചചയ ബനി.ചജ.പനി.-യുചട തനനിനനിറല ജനങ്ങള തനിരനിചറനിഞ തുടങ്ങനിയനിരനിക്കുന.
ദളനിതകരയുല നന്യൂനപക്ഷ ജനവനിഭഭാഗങ്ങകളയുല തലനിചയഭാതുകനിയുല ചകേഭാചനഭാടുകനിയുല
ഹനിന്ദുരഭാഷല പടുത്തുയര്ത്തുകേ എന കമഭാഹതനിനട്ട് രഭാജലചമങ്ങുല തനിരനിചടനി
കനരനിട്ടുചകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്. ദളനിതരുകടയുല ആദനിവഭാസനികേളകടയുല ചചറുത്തുനനില്പ്പുല
പ്രതനികഷധവല ഒരു ചകേഭാടുങഭാറ്റഭായനി ഇനലചയങ്ങുല വതീശനിയടനിക്കുനതട്ട് ബനി.ചജ.പനി.
ആശങകയഭാചടയഭാണട്ട് കേഭാണുനതട്ട്. ഇതരല പ്രതനികഷധങ്ങളനില്നനിനല ജനശദ
തനിരനിച്ചുവനിടഭാന കേചണത്തുന മഭാര്ഗ്ഗങ്ങചളലഭാല ഒനനിനുപുറചകേ ഒനഭായനി പരഭാജയചപട്ടു
ചകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്. അതനിര്തനിയനില് ഒരു യുദഭാനരതീക്ഷമുണഭാകഭാനഭാണട്ട്
ആദലല ശമനിചതട്ട്. ഇഗൗ യുദഭാനരതീക്ഷചത ആളകേള ഗഗൗരവതനിചലടുകഭാനകവണനി
അതനിചന രഭാജലകസ്നേഹവമഭായനി ബനനിപനിക്കുകേയുല ജനവനികേഭാരല ഇളകനിവനിടഭാന
ശമനിക്കുകേയുല ചചയ. അകതഭാചടഭാപല ഇഗൗ അവസരല മുതചലടുതട്ട് യുദസഭാമഗനികേള
വഭാങ്ങഭാനുള്ള തതീരുമഭാനവമഭായനി മുകനഭാട്ടുകപഭാകുകേയുല ചചയ്യുന. പകക്ഷ ചപഭാതുകവ
ആളകേള പ്രകേടനിപനിചതട്ട് യുദവനിരുദ വനികേഭാരമഭായനിരുന. ഇതനിനനിടയനില് അഞട്ട്
സലസഭാനങ്ങളനില് നനിയമസഭഭാ ചതരചഞടുപട്ട് വരനികേയഭാണട്ട്. ബനി.ചജ.പനി.-കട്ട്
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ഇചതഭാരു ജതീവന മരണ കപഭാരഭാടമഭാണട്ട്. ഇഗൗ ചതരചഞടുപനില് യകഥഷല ഒഴുകഭാന
പണമുണഭാക്കുനതനിനട്ട് ബനി.ചജ.പനി. കേണ്ടുപനിടനിച പുതനിയ മഭാര്ഗ്ഗമഭായനിരുന കനഭാടട്ട്
പനിനവലനികല്. സതലതനില് ബനി.ചജ.പനി. കേരുതനിയതുകപഭാചല രഭാജലകസ്നേഹപരവല
കേള്ളപണകഭാകരഭാടുള്ള
അമര്ഷതനില്
ഉഗൗനനിയതുമഭായ
ഒരു
വനികേഭാരല
ഉണഭാകനിചയടുകഭാന ആദലമണനിക്കൂറുകേളനില് കേഴനിഞ. അല്പല കേഷചപടനിടഭായഭാലുല
കേള്ളപണകഭാചര ഒതുകഭാമകലഭാ എന നനിഷ്കളങ പനിന്തുണ നനിലനനില്ക്കുചമനഭാണട്ട്
ബനി.ചജ.പനി. ധരനിചതട്ട്. ശതീ. അരുണ് ചജയ്റ്റട്ട്ലനി മുതല് ശതീ. കുമ്മേനല രഭാജകശഖരന
വചര ഇഗൗ സസപ്നകലഭാകേതട്ട് വനിഹരനിച്ചു. ആദല വനികസഭാടനതനിചന്റെ അല അടങ്ങനി
കേഭാരലങ്ങള കുകറക്കൂടനി ചതളനിഞവരഭാന തുടങ്ങനി. ജനല കേണ്ണുതുറനട്ട് കേഭാണഭാനുല
കേഭാതട്ട് തുറനട്ട് കകേളകഭാനുല കനരനിടട്ട് അനുഭവനികഭാനുല തുടങ്ങനി വനിവരമുള്ളവര് കേഭാരലങ്ങള
വനിശദതീകേരനികഭാനുല കൂടനി ആരലഭനിചകപഭാള സലഗതനി ദകേവനിടുകേയഭാചണനട്ട്
ബനി.ചജ.പനി. കനതൃതസതനിനട്ട് കബഭാദലമഭായനി തുടങ്ങനി. കേള്ളപണല എനതട്ട്
മൂടനിവയ്ക്കചപട കനഭാട്ടുകേളചലനല നനിയമവനിരുദമഭാകയഭാ നനികുതനിചവടനികചഭാ ചചയ്യുന
പ്രവര്തനങ്ങളചട ആചകേ തുകേയഭാചണനല സഭാമ്പതനികേ ശഭാസ്ത്രജ്ഞന്മേഭാര്
സഭാധഭാരണകഭാര്കട്ട് മനസനിലഭാകുന ഭഭാഷയനില് വനിശദതീകേരനിച്ചു. അതഭായതട്ട്
മയക്കുമരുനട്ട് വലഭാപഭാരല കപഭാലുള്ള ബനിസനിനസനിലൂചട ലഭാഭമുണഭാക്കുകേയുല ആയതട്ട്
മറച്ചുവചട്ട് നനികുതനി ചവടനിപട്ട് നടത്തുകേയുല ചചയചകേഭാണട്ട് ലഭാഭമുണഭാക്കുകേയഭാണട്ട് കേള്ള
ബനിസനിനസനിലുല ചവള്ള ബനിസനിനസനിലുല ചചയ്യുനതട്ട്. ഇഗൗ ലഭാഭല ഉണഭാകുനതട്ട് പണല
ചഭാകനില്ചകേടനി വചനിടല, തുടര്ചയഭായ വനിനനിമയല നടതനിയഭാണട്ട്. അതനിനട്ട്
കബ്രേകനിടഭാല് എലഭാ സഭാമ്പതനികേ വനിനനിമയവല അവനിചട നനില്ക്കുല. അതഭാണട്ട്
ഇകപഭാള സലഭവനിച്ചുചകേഭാണനിരനിക്കുനതട്ട്. മതീനപനിടനിതകഭാര് കേടലനില് കപഭാകേഭാതഭാകുന,
കേര്ഷകേര് വനിളചവടുകഭാതനിരനിക്കുന, കേകമ്പഭാളങ്ങള അടഞകേനിടക്കുന. ഇചതഭാനല
കേള്ളപണല ബനിസനിനസട്ട് അല. പണല സൂക്ഷനിച്ചുവചഭാലഭാണട്ട് തഭാന ധനനികേനഭാകുകേ
എനഭാണട്ട് പനിശുകന്മേഭാര് കേരുതുനതട്ട്. പണചമഭാഴുകനിയഭാലഭാണട്ട് തഭാന ധനനികേനഭാകുകേ
എനഭാണട്ട് മുതലഭാളനി കേരുതുനതട്ട്. കേള്ളപണകഭാര് പനിശുകന്മേഭാരല, മുതലഭാളനിമഭാരഭാണട്ട്.
ഉദഭാഹരണമഭായനി, പ്രധഭാനമനനിയുചട പ്രഖലഭാപനല വന സമയതട്ട് മുതലഭാളനിയുചട
കേയ്യനിലുള്ള കനഭാട്ടുകേള അയഭാള ബനിസനിനസനിലൂചട ഒഴുകനിചകഭാണനിരനിക്കുന
പണതനിചന്റെ എത്രകയഭാ ചചറനിചയഭാരു അലശല മഭാത്രമഭാണട്ട് . അതനിചനതചന
പനിടനിചചടുകഭാന ഇഗൗ സര്കസട്ട് ചകേഭാണട്ട് കേഴനിയുകമഭാ; ഇല. കേഭാരണല കേള്ളപണകഭാര്
ആ പണചത ചവളപനിചചടുകഭാന പുതനിയ മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള കേചണതനിചകഭാണനിരനിക്കുല.
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ഇചതഭാനല മുനകൂടനി കേഭാണഭാന ശതീ. നകരന്ദ്ര കമഭാദനിയുചട സഭാമ്പതനികേ
ഉപകദശകേന്മേഭാര്കട്ട് കേഴനിയുനമനില. അതുചകേഭാണട്ട് ഒഭാകരഭാ ദനിവസവല സര്കഭാര്
ജനങ്ങളക്കുമുനനില് പുതനിയ നനിബനനകേള വയ്ക്കുകേയഭാണട്ട് . ആദലല പറഞതട്ട്
നഭാലഭായനിരല രൂപ മഭാറ്റനിചയടുകഭാചമനഭാണട്ട്, പനിനതീടട്ട് അതട്ട് രണഭായനിരല രൂപയഭായനി,
അടുത ദനിവസല വനിരലനില് അടയഭാളല വയ്ക്കണചമനഭായനി നനിബനന. ഇഗൗ കേള്ളനുല
കപഭാലതീസുല കേളനി ഇകപഭാഴുല തുടര്നചകേഭാകണയനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട് . ഇകപഭാള
ആദലമഭായനിടലകലഭാ കനഭാട്ടുകേള പനിനവലനിക്കുനചതനട്ട് പലരുല കചഭാദനിക്കുനണട്ട്.
1978-ല് ആയനിരല, അയ്യഭായനിരല, പതനിനഭായനിരല രൂപയുചട കനഭാട്ടുകേള
പനിനവലനിക്കുകേയുണഭായനി. അനചത ആയനിരല രൂപ എചനഭാചകപറഞഭാല്
അചതഭാരു ആയനിരല തചന ആയനിരുന. സഭാധഭാരണകഭാചരഭാനല അകഭാലതട്ട്
ആയനിരതനിചന്റെ കനഭാട്ടുകേള ഉപകയഭാഗനിചനിരുനനില. അതനിനഭാല് ആ പനിനവലനികല്
സഭാധഭാരണകഭാചര ബഭാധനിച്ചുമനില. അനട്ട് ചമഭാതല കേറനസനിയുചട രണട്ട് ശതമഭാനല
മഭാത്രമഭായനിരുന പനിനവലനിചതട്ട്. എനഭാല് ഇകപഭാള 86 ശതമഭാനല കനഭാട്ടുകേളല
പനിനവലനിചനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്. കേലഭാനസര് കകേഭാശങ്ങചള നശനിപനികഭാന കേതീകമഭാ
ചതറഭാപനി ചചയ്യുനതുകപഭാചലയല കേള്ളപണകവടയ്ക്കഭായനി നഭാടട്ട് കുടനികചഭാറഭാക്കുനതട്ട് .
പണമനിലഭാത ഒരു വനിനനിമയകേഭാലല വകനകഭാല. അതട്ട് ചപചടചനഭാരു ദനിവസല
ജനങ്ങളചട തലയ്ക്കുകനചര കതഭാക്കുചൂണനി ഉണഭാകഭാവന ഒനചലനട്ട് ഭരണകഭാര്
തനിരനിചറനിയണല. നമ്മുചട ഗഭാമങ്ങളനില് കൂലനി ചകേഭാടുക്കുനതുല കറഷന വഭാങ്ങുനതുല
മതീന വനില്ക്കുനതുചമഭാനല ഒഭാണ്ദലന വഴനികയഭാ ചചകട്ട് ദകേമഭാറനികയഭാ അല. ഇഗൗ
യഭാഥഭാര്ത്ഥലതനിനട്ട് കനചരയഭാണട്ട് ഭരണകൂടല മുഖലതനിരനിചട്ട് നനില്ക്കുനതട്ട് .
കേള്ളപണകഭാചര ചതഭാടഭാന കമഭാദനി സര്കഭാരനിനട്ട് ദധരലമുകണഭാ? ശരനിക്കുള്ള
കേള്ളപണകഭാരനില് നഭാലുകപചര പനിടനിചട്ട് അകേതനിടഭാല് കേഭാണഭാല കേളനി.
അദഭാനനികയകയഭാ അലബഭാനനികയകയഭാ കപഭാലുള്ള വനകേനിടകഭാരുമഭായുള്ള എലഭാ
ബനിസനിനസട്ട് ബനവല ഭരണകനതൃതസതനിനട്ട് അവസഭാനനിപനികകണനി വരുല.
വരഭാനനിരനിക്കുന ചതരചഞടുപ്പുകേളനില് എതനിര് രഭാഷതീയപഭാര്ടനികേളകട്ട് പണമനിറകനി
കേളനികഭാന കേഴനിയഭാത സനിതനി ഉണഭാകുകേ, രഭാജലകസ്നേഹപരമഭായ നടപടനി എന
വലഭാകജന കേയ്യടനി കനടുകേ, കുകറ കേള്ളപണല പുറത്തുചകേഭാണ്ടുവരനികേ എചനഭാചകയഭാകേഭാല
ശതീ. നകരന്ദ്ര കമഭാദനി ചനിനനിചതട്ട്. പകക്ഷ പനിനവലനികചപടതട്ട് 86 ശതമഭാനല വരുന
കേറനസനിയഭാചണനല അത്രയുല ബദല് കേറനസനികേള കശഖരനികചപടനിടനിചലനല
ആര്കഭാണട്ട് കബഭാദലചപകടണതട്ട്? ഇചതഭാചക കബഭാദലചപകടണ റനിസര്വട്ട് ബഭാങട്ട്
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ഇഗൗ നതീകങ്ങചളഭാനല അറനിഞനിചലനഭാകണഭാ, അകതഭാ പഴയ റനിസര്വട്ട് ബഭാങല
ഇനചത റനിസര്വട്ട് ബഭാങട്ട് എനഭാകണഭാ നഭാല മനസനിലഭാകകണതട്ട്? കമഭാദനിയുചട
വമ്പന തതീരുമഭാനല നനിലവനില് വനനിടട്ട് രണഭാഴ്ച ആയനികല? ഇതനിനനിടയനില്
എത്രകപരഭാണട്ട് പണല മഭാറഭാന കേന്യൂനനിനട്ട് മരനിചതട്ട്? ഇഗൗ മനുഷലചര മുഴുവന കേന്യൂ
നനിര്ത്തുകേ വഴനി എത്ര ദശലക്ഷകണകനിനട്ട് ചതഭാഴനില് ദനിനങ്ങളഭാണട്ട് രഭാജലതനിനട്ട്
നഷചപടതട്ട്? പ്രധഭാനമനനിക്കുപഭായമനിടട്ട് മതരനിക്കുന കമഭാദനി ചഭായകടകഭാരനഭായനിരുന
എനഭാണട്ട് കേഴനിഞ പഭാര്ലചമന്റെട്ട് ചതരചഞടുപട്ട് കേഭാലതട്ട് ബനി.ചജ.പനി.-കഭാര്
പ്രചരനിപനിചതട്ട്. എനനിടട്ട് അവര് "ചഭായട്ട് കപ ചര്ച"-യഭാണട്ട് നടതനിയതട്ട്.
അങ്ങചന ചഭായ വനിറ്റുനടന സഭാധഭാരണകഭാരനഭായ ശതീ. നകരന്ദ്ര കമഭാദനി
പ്രധഭാനമനനിയഭായകപഭാള എങ്ങചനയഭാണട്ട് അലബഭാനനിയുചട ബ്രേഭാനഡട്ട് അലബഭാസനിഡറഭായതട്ട് ?
അതുകപഭാചല അലബഭാനനിയുചട കേതീഴനില് പണനിചയടുത ആളകല റനിസര്വട്ട് ബഭാങട്ട്
ഗവര്ണര് ശതീ. ഉഗൗര്ജനിതട്ട് പകടല്. പണട്ട് ലൂയനി പതനിനഭാറഭാമചന്റെ ഭഭാരല
ഭക്ഷണതനിനുകവണനി ചതരുവനിലനിറങ്ങനിയ ജനങ്ങചള ചൂണനി കചഭാദനിച അകത
കചഭാദലമഭാണട്ട് പണതനിനുകവണനി ചനകടഭാടകമഭാടുന ജനങ്ങചള ചൂണനി ശതീ. നകരന്ദ്ര
കമഭാദനിയുല കചഭാദനിക്കുനതട്ട്. "നൂറനിചന്റെയുല അമ്പതനിചന്റെയുല കനഭാട്ടുകേളനിചലങനിചലനഭാ
ഇവര്കട്ട് രണഭായനിരതനിചന്റെ കനഭാടട്ട് ഉപകയഭാഗനിച്ചുകൂകട" എനട്ട്. അകദ്ദേഹതനിചന്റെ
അടുത അവകേഭാശവഭാദല കനഭാടട്ട് പനിനവലനികലനിലൂചട ഭതീകേരതയുചട കവരറുക്കുല
എനഭാണട്ട്. അതട്ട് ശരനിയഭാചണങനില് ഇനലയനില് ഇതനിനകേല സമഭാധഭാനതനിചന്റെ
ചവള്ളരനിപ്രഭാവകേള പഭാറനിപറകനചന. അതുചകേഭാണട്ട് റനിസര്വട്ട് ബഭാങനിചന്റെ കനരനിട്ടുള്ള
നനിയനണല ഇചലനന്നുപറഞട്ട് സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേചള മഭാറ്റനി നനിര്ത്തുനതട്ട്
അലഗതീകേരനികഭാന കേഴനിയുന കേഭാരലമല. ഇഗൗ പ്രതനിസനനിയുചട ഘടതനിലുല
അലബഭാനനിയുചടയുല വനിജയട്ട് മലലയുചടയുചമഭാചക കകേഭാടനികണകനിനട്ട് രൂപ
എഴുതനിതള്ളുനതനില് എകന ഇക്കൂടര്കട്ട് ഒരു വനിഷമവമുണഭായനിരുനനില.
സഭാധഭാരണകഭാരഭായ നമ്മേചളഭാചക ചപഭാതുകമഖലഭാ ബഭാങ്കുകേളനില് നനികക്ഷപനിച
പണമഭാണട്ട് വനിജയട്ട് മലലയ്ക്കുല മറ്റുല എഴുതനിതള്ളനി നല്കുനതട്ട് . സഹകേരണ
കമഖലകയഭാടട്ട് വനികവചനല കേഭാട്ടുനതനിലൂചട കകേരളചതയഭാചകേ തകേര്കഭാനഭാണട്ട് ശതീ.
നകരന്ദ്ര കമഭാദനിയുല ബനി.ചജ.പനി.-യുല ശമനിക്കുനതട്ട്. അതുചകേഭാണകല കകേരളചത
ചമഭാതല ബഭാധനിക്കുന വനിഷയമഭായനിട്ടുകപഭാലുല ബനി.ചജ.പനി.-കഭാര് ഇതുമഭായനി
ബനചപട കയഭാഗങ്ങളനില്നനിനട്ട് ഇറങ്ങനികപഭാകുനതട്ട്. സഹകേരണ സലഘങ്ങള
കേള്ളപണതനിചന്റെ കകേന്ദ്രങ്ങളഭാചണനട്ട് പ്രചരനിപനിചട്ട് സഹകേരണ സലഘങ്ങചള
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തകേര്ക്കുന ബനി.ചജ.പനി.-യുചട തനനിനനിറല കേഴനിഞ ദനിവസങ്ങളനില് നഭാല
കേണതഭാണട്ട്. മഹഭാരഭാഷയനിചല ബനി.ചജ.പനി. കനതഭാവല മനനിയുമഭായ സുഭഭാഷട്ട്
കദശട്ട്മുഖനിചന്റെ കേഭാറനില്നനിനട്ട് 92 ലക്ഷല രൂപയുചട കനഭാട്ടുകേളഭാണട്ട് പനിടനിചചടുതതട്ട് .
മുനനിസനിപല് ചതരചഞടുപനികനഭാടനുബനനിചട്ട് ഫ്ലയനിലഗട്ട് സസഭാഡട്ട് നടതനിയ
പരനികശഭാധനയനിലഭാണട്ട് മനനി കുടുങ്ങനിയതട്ട്. നഭാട്ടുകേഭാര് അരനി വഭാങ്ങഭാന കേഭാശനിനഭായനി
ബഭാങനിനുമുനനില് കേന്യൂനനിനട്ട് തലകേറങ്ങനിവതീഴുകമ്പഭാള കേര്ണഭാടകേയനിചല ഖനനി
മുതലഭാളനിയുല ബനി.ചജ.പനി. കനതഭാവമഭായ ജനഭാര്ദ്ദേന ചറഡനികട്ട് കനഭാട്ടുചകേട്ടുകേള ഒരു
പ്രശകമയല. തചന്റെ മകേളചട കേലലഭാണതനിനട്ട് ചചലവഭാകനിയതട്ട് 500 കകേഭാടനി
രൂപയഭാണട്ട്. കനഭാട്ടുകേള പനിനവലനിചതഭായനി പ്രഖലഭാപനിച കേഭാലഘടതനില്
ബനി.ചജ.പനി.-യുചട അകഗൗണനില് കുമനിഞകൂടനിയ പണതനിചന്റെ കേണകട്ട്
ചവളനിചപടുതണചമന പ്രതനിപക്ഷതനിചന്റെ ആവശലല നനിരഭാകേരനികചപടുന.
അകപഭാഴഭാണട്ട് നഭാടനിനപുറചത സഭാധഭാരണ സഹകേരണ ബഭാങട്ട് കേള്ളപണതനിചന്റെ
കകേന്ദ്രമഭാചണനട്ട്
പ്രചരനിപനിചട്ട്
സഹകേരണ
പ്രസഭാനചത
തകേര്കഭാന
ശമനിക്കുനതട്ട്. ഇതട്ട് കകേരളതനിചന്റെ അഭനിമഭാനപ്രശമഭാണട്ട്. ഒതനിരനി കചഭാരയുല
കേണ്ണുനതീരുചമഭാചകയഭാണട്ട്
കകേരളതനിചല
സഹകേരണ
പ്രസഭാനചത
ശക്തനിചപടുതനിയതട്ട്. സഹകേരണ പ്രസഭാനല കകേരളതനിചന്റെ കചഭാരയുല പ്രഭാണനുമഭാണട്ട് .
അതനിചന ഇലഭാതഭാക്കുകേ എനപറഞഭാല് കകേരളചത ശസഭാസല മുടനിചട്ട് ചകേഭാല്ലുകേ
എനഭാണര്ത്ഥല. അതട്ട് അനുവദനികഭാന പഭാടനില. അതനിനട്ട് കൂട്ടുനനില്ക്കുന കുമ്മേനല
രഭാജകശഖരചനയുല കൂടചരയുല കകേരളതനില്നനിനട്ട് ചവനിടനി പുറതഭാക്കുകേതചന
ചചയ്യുല. കകേരളതനിചന്റെ സഹകേരണ കമഖലചയ രക്ഷനികഭാനുല നനിലനനിര്തഭാനുല
സഹഭായകേമഭായ നടപടനികേള കകേന്ദ്ര സര്കഭാര് സസതീകേരനികണചമനട്ട് ആവശലചപടുന
പ്രകമയല ഇഗൗ സഭ ഏകേകേണ്ഠമഭായനി പഭാസഭാകണചമനഭാണട്ട് എനനികട്ട് വനിനതീതമഭായനി
അഭലര്ത്ഥനികഭാനുള്ളതട്ട്.
കഡഭാ. എല. ചകേ. മുനതീര്: സര്, ഞഭാന ഈ ഉപകക്ഷപചത പനിനഭാങ്ങുന.
ഭരണപക്ഷത്തുള്ള സഹകേരണ വകുപ്പുമനനികട്ട് ആഘഭാതകമല്ക്കുകമ്പഭാള ഞങ്ങള
കനഭാക്കുനതട്ട് ആ തലയ്കകല്ക്കുന ആഘഭാതല ആരഭാണട്ട് ഏല്പനിക്കുനതട്ട്
എനഭാണട്ട്. അതട്ട് ഫഭാസനിസട്ട് ശക്തനികേളചട ഇരുമ്പട്ട് ദണ്ഡഭാചണങനില് അതനിചന
പനിടനിച്ചുചകേകടണ ബഭാധലത ഞങ്ങളക്കുമുണട്ട് എനട്ട് ഞങ്ങള ഉറചട്ട് വനിശസസനിക്കുന.
ഇത്രയുല
വലനിചയഭാരു
അരഭാജകേതസല
ഇനലയനില്
സസഭാതനലലബനിക്കു
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കശഷമുണഭായനിടനില. ഒരു ഏകേച്ഛത്രഭാധനിപതനി അകദ്ദേഹതനിചന്റെ ഇഷഭാനനിഷങ്ങള
അനുസരനിചട്ട് ഇഗൗ രഭാജലചത മുകനഭാടട്ട് ചകേഭാണ്ടുകപഭാകുകേയഭാണട്ട് . അകദ്ദേഹല
അകദ്ദേഹചതമഭാത്രല ഓര്ക്കുന ഒരു പ്രധഭാനമനനിയഭാണട്ട് . അതുചകേഭാണഭാണട്ട്
അകദ്ദേഹതനിചനതനിചരയുള്ള വനിമര്ശനങ്ങളകപഭാലുല ഉളചകഭാള്ളഭാന കേഴനിയഭാതതട്ട് .
അകദ്ദേഹല പറയുനതട്ട് "എചന കവണചമങനില് കേഴുമരതനില് കേയറ്റനി ചകേഭാനചകേഭാള"
എനഭാണട്ട്. ഞങ്ങളകട്ട് അകദ്ദേഹകതഭാടട്ട് പറയഭാനുള്ളതട്ട്, അങ്ങയുചട ജതീവന
ഞങ്ങളകഭാവശലമനില, പകക്ഷ ഇതനിനനിടയനില് നഷചപട്ടുകപഭായ ഇനലയനിചല
പഭാവചപട എഴുപതനിലധനികേല വരുന ജതീവനുകേചള നമ്മേള വനിലമതനിക്കുനണട്ട്, അതട്ട്
എണനിചയണനി ഞങ്ങള കചഭാദനിക്കുകേതചന ചചയ്യുല. അതനിനട്ട് മകതതര ശക്തനികേളചട
കൂടഭായ്മ ആവശലമഭാണട്ട്. അതനിചന്റെചയഭാരു നല ലക്ഷണമഭാണട്ട് ഇഗൗ സഭയനില് ഇകപഭാള
കേഭാണുനതട്ട്. ഇതനിനട്ട് മുകനഭാടട്ട് വനനിട്ടുള്ള ഇടതുപക്ഷ ജനഭാധനിപതല മുനണനി
സര്കഭാരനിചന ഞങ്ങള അഭനിനനനിക്കുകേയഭാണട്ട്. ഇവനിചട യു.പനി.എ. ഗവണ്ചമന്റെട്ട്
അധനികേഭാരതനിലനിരുന സമയത്തുല സഹകേരണ കമഖലചയ സലരക്ഷനിക്കുനതനിനു
കവണനി ശക്തമഭായ നനിലപഭാടട്ട് സസതീകേരനിചതനിചനക്കുറനിചട്ട് മുഖലമനനി പറഞതട്ട് ഇനട്ട്
പത്രതനില് വഭായനിച്ചു. ഇഗൗസട്ട് ഇനഡലഭാ കേമ്പനനിയുചട ശക്തമഭായ ഏകേഭാധനിപതലചത
എതനിര്ക്കുനതനിനുകവണനി സസഭാതനലതനിനുമുമ്പട്ട് രൂപലചകേഭാണ സഹകേരണ കമഖല
ഇനട്ട് ഗഭാമതീണ കമഖലയുചട എലഭാതരതനിലുമുള്ള ആശസഭാസമഭാണട്ട് . 1.6 ലക്ഷല കകേഭാടനി
രൂപയഭാണട്ട് സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളചട ആചകേ നനികക്ഷപല. ഓകരഭാ ദനിവസല നടക്കുന
ക്രെയവനിക്രെയങ്ങള പരനികശഭാധനിചഭാല് പ്രതനിദനിനല നടനചകേഭാണനിരുന 25,000 കകേഭാടനി
രൂപയുചട ക്രെയവനിക്രെയല നനിലയ്ക്കുന അവസയനികലയ്ക്കട്ട് കേഭാരലങ്ങള നതീങ്ങുകേയഭാണട്ട് .
ചപകടഭാള പമ്പനില് വചര രൂപ മഭാറഭാചമനനിരനിചക, ആര്.ബനി.ചഎ. നനിയനണമുള്ള
ജനിലഭാ ബഭാങ്കുകേളനില്കപഭാലുല രൂപ മഭാറഭാന കേഴനിയുനനില. പഭാവചപട കേര്ഷകേരുല
മതലചതഭാഴനിലഭാളനികേളല അതുകപഭാചല സഹകേരണ കമഖലയുമഭായനി ബനചപടവര്
ക്രെയവനിക്രെയല നടത്തുന ബഭാങനില് പണല മഭാറചണന ധഭാര്ഷ്ഠലമഭാണട്ട് കകേന്ദ്ര
സര്കഭാര് കേഭാണനിക്കുനചതങനില് അവചരചകഭാണതട്ട് തനിരുതനികഭാനുള്ള ശക്തനി
കകേരളതനിനുചണനട്ട് ചതളനിയനിച്ചുചകേഭാടുകകണ സനര്ഭമഭാണനിതട്ട്. 86 ശതമഭാനല
വരുന 500, 1,000 രൂപ കനഭാട്ടുകേള പനിനവലനിചതട്ട് ഇവനിടചത കേള്ളപണകഭാചര
ഇലഭാതഭാകഭാനഭാചണനട്ട്
പറയുകമ്പഭാള
500,
1,000
രൂപ
കനഭാട്ടുകേള
സഭാധഭാരണകഭാരന അവചന്റെ ചപനഷനനിലുല ശമ്പളതനിലുല ഉളകചര്ത്തുവയ്ക്കുന
പണമഭാചണനട്ട് തനിരനിചറനിയഭാന ഇനലന പ്രധഭാനമനനികട്ട് കേഴനിയുനനില. കേഭാരണല
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പ്രധഭാനമനനി ഇനലയനിലനില, അകദ്ദേഹല ഇതനിചന പ്രചരണമഭാകനി മഭാറ്റുകേയഭാണട്ട്.
ധനകേഭാരല വകുപ്പുമനനി കഡഭാ. ടനി. എല. കതഭാമസട്ട് ചഎസകേട്ട് കനഭാടട്ട് പനിനവലനിചതനിചന്റെ
അടുത ദനിവസലതചന അതനിചനതനിചര ചഫയ്സ്ബുകട്ട് കപഭാസനിലഗട്ട് ഇടകപഭാള
കുകറ ഞരമകരഭാഗനികേളഭായ ആളകേള അതനിചനതനിചര എഴുതനിയനിട്ടുള്ള വഭാര്തകേള
വഭായനിചഭാല്, ഇതനിനുകവണനി ഇവനിചട കുറചഭാളകേള ഉചണനള്ളതട്ട് അറനിയഭാന
കേഴനിയുല. അങ്ങചന ശതീ. നകരന്ദ്ര കമഭാദനിചയ പ്രകേതീര്തനിചട്ട് ഓണ്ദലനനിലനിടഭാല്
അതട്ട് വലനിയ കേഭാരലമഭാചണനട്ട് വനിശസസനിക്കുനവകരഭാടട്ട് പറയഭാനുള്ളതട്ട് , ഇചതഭാരു
കുമനിള മഭാത്രമഭാണട്ട്, അതട്ട് ചപഭാടഭാന സമയമഭായനിരനിക്കുനതനിചന്റെ സൂചനയഭാചണനഭാണട്ട്.
ഇകപഭാള കമഭാദനി കേതീ കനഭാചടന ആപനികകഷന ഇറങ്ങനിയനിട്ടുണട്ട്. ആ ആപനികകഷന
2,000, 500 കനഭാട്ടുകേളചട കനചരവചഭാല് ശതീ. നകരന്ദ്ര കമഭാദനി പ്രസലഗനിക്കുനതട്ട്
കേഭാണഭാല. കലഭാകേചരനിത്രതനില് ആദലമഭായനിടഭാണട്ട് ഒരു കേറനസനിയുചട മുകേളനില് ഒരു
ആപനികകഷന വചഭാല് പ്രധഭാനമനനി പ്രസലഗനിക്കുനതട്ട് കേഭാണഭാന കേഴനിയുനതട്ട്.
വരഭാനനിരനിക്കുന കേഭാലഘടതനിചല എലഭാ വര്ഗ്ഗതീയ പ്രസലഗങ്ങളല നമ്മുചട
കേറനസനിയുചട ചചലവനില് പ്രസലഗനിച്ചുതതീര്കഭാനഭാണട്ട് ഇകദ്ദേഹല ആഗഹനിക്കുന
ചതങനില് അതട്ട് ഇനലയനില് നടപനിലഭാകഭാന അനുവദനികനിചലനള്ളതഭാണട്ട് ഫഭാസനിസട്ട്
വനിരുദ ശക്തനികേളകട്ട് ഒനഭാചയടുകഭാനുള്ള നനിലപഭാടട്ട് . 2,000-തനിചന്റെ കനഭാടനില്
നനിനല കേളര് ഇളകുകേയഭാണട്ട്. ടര്കബഭാ ഇലകനികേട്ട് ഇഫക്ടട്ട് ചകേഭാണട്ട് ചവള്ളഷര്ടനില്
വചഭാല് പനിങട്ട് കേളര് അതനില് വരുചമനഭാണട്ട് അതനിനട്ട് അകദ്ദേഹല പറയുനതട്ട് . കേളര്
ഇളകുനതനിചനക്കുറനിചട്ട് കചഭാദനിചകപഭാള അകദ്ദേഹല പറയുനതട്ട് , ഇതട്ട് ചഫയ്ക്കല നല
കനഭാടഭാചണനഭാണട്ട്. കലഭാകേതനിനുമുമ്പനില് കേളറനിളകുന കനഭാടട്ട് ഇറകനിയനിട്ടുള്ള രഭാജലല
എന ഖലഭാതനികൂടനി ഇനലയ്ക്കട്ട് ലഭനികഭാന കപഭാവകേയഭാണട്ട്. അടുതകേഭാലതട്ട് ഒരഭാള
20,000 രൂപ മഭാറഭാന ചചനകപഭാള മുഴുവന 10 രൂപയുചട നഭാണയങ്ങളഭാണട്ട്
ചകേഭാടുതതട്ട്. വതീടനിചലതനിയകപഭാള അതനില് 10 രൂപ എനട്ട് കരഖചപടുതനിയനിട്ടുമനില.
അതുചകേഭാണട്ട് ആ ദപസ ഇനനി കവണചമങനില് 20,000-കമഭാ, 2,000-കമഭാ ആയനി
ഉപകയഭാഗനികഭാല.
രഭാജലതട്ട്
ഇതുകപഭാചലഭാരു
അരഭാജകേതസല
ഇതനിനുമുമ്പട്ട്
ഉണഭായനിട്ടുകണഭാ? ഇതട്ട് സഭാമ്പതനികേ അടനിയനരഭാവസയഭാണട്ട്. എചനലഭാല
ലനിമനികറ്റഷനുകേളഭാണട്ട് ഇകപഭാള വചനിട്ടുള്ളതട്ട്. ആദഭായ നനികുതനിയുമഭായനി ബനചപട
വനിഷയമഭാചണങനില് അതനില് എതനിര്പനിചലനട്ട് ബഹുമഭാനചപട മുഖലമനനി
പറയുകേയുണഭായനി. പനിചനനഭാണട്ട് വനിഷയല? ഓകരഭാ ദനിവസവല കേളക്ഷനു
കപഭാകുന കേളക്ഷന ഏജനമഭാര്കട്ട് എചനങനിലുല ആശസഭാസല ചകേഭാടുകണചമനഭാണട്ട്
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എനനികട്ട് ഗവണ്ചമന്റെനികനഭാടട്ട് ആവശലചപടഭാനുള്ളതട്ട്. കേഭാരണല അവരുചട
ജതീവനിതല വഴനിമുടനിയനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട് . കേളക്ഷന ഏജന്റെനിനട്ട് ലഭനിക്കുന ചചറനിയ
സഭാമ്പതനികേ സഹഭായലകപഭാലുല നഷചപട സഭാഹചരലതനില് സഹകേരണ കമഖലചയ
തകേര്കഭാന നടത്തുന ഏതട്ട് ശമചതയുല ഒറ്റചകടഭായനി കനരനിടുനതനിനട്ട്
പ്രതനിപക്ഷചമന നനിലയ്ക്കട്ട് പ്രതനിജ്ഞഭാബദമഭായനി ഞങ്ങള ഉണഭാകുചമന ശതീ. ഉമ്മേന
ചഭാണനി
അടകമുള്ളവരുചട
പ്രസഭാവനയ്ക്കട്ട്
അടനിവരയനിട്ടുചകേഭാണട്ട്
ഞഭാന
അവസഭാനനിപനിക്കുന.
ശതീ. മുലകര രതഭാകേരന: സര്, ഞഭാന ഈ ഉപകക്ഷപചത പനിനഭാങ്ങുന.
രണട്ട് മുനമുഖലമനനിമഭാരുല കഡഭാ. എല. ചകേ. മുനതീറുല അവതരനിപനിച എലഭാ
ആശയങ്ങകളഭാടുല പൂര്ണമഭായനി കയഭാജനിക്കുകേയഭാണട്ട് . ചടയനിന മറനിഞഭാല് മഭാത്രമല,
കനഭാടനിടനിഞഭാലുല ആളകേള മരനിക്കുചമനട്ട് ചതളനിയനിച രഭാജലമഭാണട്ട് ഇനല.
അപകേടതനില്ചപടട്ട് മരനിചവര്ക്കുമഭാത്രമല, കനഭാട്ടുപനിനവലനിചതുമൂലല ആത്മഹതല
ചചകയ്യണനിവന 70-ഓളല കപര്ക്കുകൂടനി പഭാര്ലചമന്റെട്ട് അനുകശഭാചനല കരഖ
ചപടുതണചമന ആവശലമഭാണട്ട് ഇനചല ശതീ. സതീതഭാറഭാല ചയച്ചൂരനി പഭാര്ലചമന്റെനില്
ഉനയനിചതട്ട്. നമുകട്ട് കേഭാരലങ്ങള നടപനിലഭാകഭാല, അതട്ട് പ്രധഭാനമനനിക്കുല
നടപനിലഭാകഭാല. അങ്ങചന നടപനിലഭാക്കുകമ്പഭാള അകദ്ദേഹല ഇനലയനിചല 133 കകേഭാടനി
ജനങ്ങചള മനസനില് കേഭാണണല. ഇനലന പ്രധഭാനമനനി അലബഭാനനിയുചടകയഭാ,
അദഭാനനിയുചടകയഭാ അതുകപഭാചല മറ്റു ചനിലരുകടകയഭാ മഭാത്രല പ്രധഭാനമനനിയല.
ഇനലയനിചല 133-ലധനികേല കകേഭാടനി ജനങ്ങളചട പ്രധഭാനമനനിയഭാണട്ട്. അതനില്
78 കകേഭാടനി മനുഷലര് എ.ടനി.എല., ചഡബനിറ്റട്ട്-ചക്രെഡനിറ്റട്ട് കേഭാര്ഡുകേള ഇലഭാതവരുല
100 രൂപ ഒരു ദനിവസല ചചലവഭാകഭാന ഇലഭാതവരുമഭായ പഭാവങ്ങളഭാണട്ട് .
ആ മനുഷലരുചട അദസഭാനതനിചന്റെയുല അനസനിചന്റെയുല പുറത്തു വതീഴനിയ
കേരനിമഷനിയഭാണട്ട് കനഭാടട്ട് പനിനവലനികചലന പ്രധഭാനമനനിയുചട 8-ാം തതീയതനി രഭാത്രനി
8 മണനിക്കുള്ള പ്രഖലഭാപനല. അകദ്ദേഹതനിനട്ട് കവണചമങനില് വലനിയ മുചനഭാരുകല
നടതഭാമഭായനിരുന. പണട്ട് ജര്മ്മേനനിയനിലുല ഹലഗറനിയനിലുല അടുത കേഭാലതട്ട്
സനിലബഭാബട്ട് കവയനിലുല കനഭാടട്ട് പനിനവലനികല് നടതനിയനിട്ടുണട്ട് . പകക്ഷ അചതലഭാല
ചചറനിയ രഭാജലങ്ങളഭാണട്ട്. അതനിചന്റെകപഭാലുല പ്രതലഭാഘഭാതങ്ങള നലതഭായനിരുനനില.
ജര്മ്മേനനിയനില് പല റനിസര്വട്ട് ബഭാങട്ട് ഗവര്ണര്മഭാര്ക്കുല മഭാകറണനിവരനികേയുല പല
ധനകേഭാരല വകുപ്പുമനനിമഭാര്ക്കുല രഭാജനിവയ്കകണനിവരനികേയുല ചചയനിട്ടുണട്ട്. ഇവനിടചത
133-ലധനികേല കകേഭാടനി മനുഷലരുചട
മുമ്പനില് ഇതരതനിചലഭാരു പ്രഖലഭാപനല
മുനമുഖലമനനി ശതീ. ഉമ്മേന ചഭാണനി സൂചനിപനിചതുകപഭാചല, 100 രൂപ ചകേഭാണട്ട് ഇനട്ട്
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നനിലനനിര്തനിയനിരുന പണമനിടപഭാടട്ട് സലവനിധഭാനല അതനിചന്റെ 14 ശതമഭാനല
കേഭാശുചകേഭാണട്ട് മഭാത്രല പനിനവലനികകണനിവരുന പ്രഖലഭാപനമഭാണനിതട്ട് . 1000, 500
രൂപ കനഭാട്ടുകേള പനിനവലനികചപടുകമ്പഭാള രഭാജലതട്ട് എനഭാണട്ട് സലഭവനിക്കുനചതനട്ട്
മനസനിലഭാകണല. ദഫ്ലറ്റനില് സഞരനിക്കുനവനട്ട് പ്രയഭാസമനിചലങനിലുല ആകടഭാറനിക്ഷയനില്
സഞരനിക്കുനവനട്ട് പ്രയഭാസമുണഭാകുന. ചസവന സഭാര് കഹഭാടലനില്നനിനട്ട് ഭക്ഷണല
കേഴനിക്കുനവനട്ട് ബുദനിമുടനിചലങനിലുല തട്ടുകേടയനില്നനിനല ഭക്ഷണല കേഴനിക്കുനവന
ബുദനിമുട്ടുന. പഭാവചപട മനുഷലചന്റെ ജതീവനിതതനില് വലഭാത പ്രയഭാസമുണഭാക്കുന
ഇതരതനിചലഭാരു പ്രഖലഭാപനല നടപനിലഭാക്കുകമ്പഭാള അതനിചന എങ്ങചന
കനരനിടഭാചമനതനിനട്ട് തതീര്ചയഭായുല പ്രധഭാനമനനി സമ്പൂര്ണമഭായ കഹഭാലവര്കട്ട്
നടതണമഭായനിരുന. കലഭാകേതട്ട് ഒരനിടത്തുല കേള്ളപണല നനികക്ഷപനിക്കുനതട്ട്
മുഴുവന കനഭാടനിചലഭാനമല. കേള്ളപണവല കേളളകനഭാട്ടുല ഇലഭാതഭാകണചമങനില്
സമ്പദട്ട് വലവസയനില് അടനിസഭാനപരമഭായ മഭാറ്റങ്ങള വരുതണല. സഭാമ്പതനികേ
വനിദഗ്ദ്ധനഭായ കഡഭാ. മനകമഭാഹന സനിലഗട്ട്, അകദ്ദേഹതനിചന്റെ കസറ്റട്ട്ചമന്റെനില് പറഞതട്ട്,
വലതുപക്ഷ നയല സസതീകേരനിക്കുന ഒരു സഭാമ്പതനികേ നയതനില് അഴനിമതനിയുല
ചതറ്റുകേളല വളര്ചയുല വളര്ചയുചട കൂചട ചനില മൂലലങ്ങളചട കശഭാഷണവമുണഭാകു
ചമനഭാണട്ട്. അങ്ങചനയഭാചണങനില് അടനിസഭാനപരമഭായ ചനില തനിരുതലുകേള
നടതനിചകഭാകണ ഇനലന പണചതയുല ഇനലചയയുല ശുദതീകേരനികഭാന
കേഴനിയുകേയുള്ളു. അതനില്നനിനട്ട് മഭാറനി സഞരനിക്കുന സലവനിധഭാനതനില്നനിനട്ട് മഭാറഭാന
പ്രധഭാനമനനി തയ്യഭാറുകണഭാചയനളളതഭാണട്ട് കചഭാദലല. 1,000, 500 രൂപയുചട
കനഭാട്ടുകേള പനിനവലനിക്കുകമ്പഭാള അകദ്ദേഹതനിനട്ട് ചചറനിയ കനഭാട്ടുകേളഭായ 200, 250
രൂപയുചട കനഭാട്ടുകേള ഇറകഭാമഭായനിരുന. അങ്ങചനചയങനില് ആളകേളചട കേയ്യനില്
കുറച്ചുകൂടനി കനഭാട്ടുകേള ലഭനിക്കുകേയുല അധനികേമഭാരുല അറനിയുകേയുമനിലഭായനിരുന.
10.00 am]
ഇകപഭാള 2000 രൂപയുചട കനഭാടട്ട് അടനിചകപഭാള വന പ്രശല ആളകേളകട്ട്
പചകറനി വഭാങ്ങഭാകനഭാ പഴല വഭാങ്ങഭാകനഭാ സഭാധനിക്കുനനില എനതഭാണട്ട് . ഞഭാന
കേഴനിഞ ദനിവസല ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-ബസനില് സഞരനിചകപഭാള എചന്റെ
കേയ്യനിലനിരുന 2000 രൂപയുചട കനഭാടട്ട് ചകേഭാടുത്തു. ഞഭാനഭായതുചകേഭാണഭായനിരനിക്കുല,
തനിരുവനനപുരത്തുനനിനട്ട് ആ കലഭാ കഫ്ലഭാര് ബസട്ട് എറണഭാകുളതട്ട് എതനിയതനിനു
കശഷമഭാണട്ട് കേണക്ടര് ബഭാകനി ചനിലറ തനതട്ട്. അകപഭാള പഭാവചപടവരുചട
സനിതനി എനഭായനിരനിക്കുല; സഭാധഭാരണ മനുഷലചന്റെ നനിതലജതീവനിത പ്രശങ്ങള
പരനിഹരനികഭാനുള്ള സലവനിധഭാനതനില് 500, 1000 രൂപ കനഭാട്ടുകേള പനിനവലനിചനിടട്ട്
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2000 രൂപയുചട കനഭാടട്ട് ചകേഭാടുതഭാലുല ഫലതനില് 500, 1000 രൂപ കനഭാടട്ട്
പനിനവലനിക്കുനതുകപഭാചലതചനയഭാണട്ട്. എചന്റെ കേയ്യനിലനിരനിക്കുനതട്ട് 20 രൂപ
കനഭാടഭാണട്ട്. ഇതനില് ഒചരഴുത്തുണട്ട് "I promise to pay the bearer the sum of
twenty rupees”റനിസര്വട്ട് ബഭാങട്ട് ഗവര്ണറഭാണട്ട് നമുകട്ട് തരുന ഇഗൗ കേടലഭാസനിനട്ട്
ഇരുപതുരൂപ വനിലയുചണനട്ട് പ്രഖലഭാപനിചനിരനിക്കുനതട്ട്. അകദ്ദേഹമഭാണട്ട് കപ്രഭാമനിസട്ട്
ചചയനിരനിക്കുനതട്ട്. അങ്ങചനയഭാചണങനില് 500 രൂപയനിലുല 1000 രൂപയനിലുചമലഭാല
റനിസര്വട്ട് ബഭാങട്ട് ഗവര്ണറുചട ഇഗൗ കപ്രഭാമനിസുണട്ട്. ഒരു രഭാത്രനിയനില് ആ കനഭാടനിനട്ട്
വനിലയനിലഭാതഭായഭാല്, ആ കനഭാടട്ട് അസഭാധുവഭാകനിയഭാല്, പകേരല അകത മൂലലമുള്ള
മചറ്റഭാനട്ട് ആ രഭാത്രനിയനില്തചന ചകേഭാടുകഭാന റനിസര്വട്ട് ബഭാങട്ട് ഗവര്ണര്
ബഭാധലസനഭാണട്ട്. കേഭാരണല ഇതട്ട് ഒരു ഗവണ്ചമനണഭാക്കുന കേരഭാറഭാണട്ട്. മഭാത്രമല,
ഇഗൗ കേരഭാറനില് 'guaranteed by the Central Government' എനകൂടനി
പറഞനിട്ടുണട്ട്. ശതീ. നകരന്ദ്ര കമഭാദനി കകേന്ദ്ര ഗവണ്ചമന്റെട്ട് നഭായകേനഭാചണങനില്,
ശതീ. ഉഗൗര്ജനിതട്ട് പകടല് ഇനഡലയനിചല റനിസര്വട്ട് ബഭാങട്ട് ഗവര്ണറഭാചണങനില് 8-ാം
തതീയതനി രഭാത്രനി 8.00 മണനികട്ട് കനഭാട്ടുകേള പനിനവലനികചപടുകമ്പഭാള, 8.00
മണനിക്കുകശഷല എചന്റെ കപഭാകറ്റനില് കേനിടക്കുന 500 രൂപ കനഭാടട്ട് മരനിച
കനഭാടഭാചണങനില്, ഒരു ജതീവനിക്കുന കനഭാടട്ട് എനനികട്ട് തരഭാന ഗവണ്ചമന്റെട്ട്
ബഭാധലസമഭാണട്ട്. അവനിചടയഭാണട്ട് പ്രനിയചപട ഉമ്മേന ചഭാണനി പറഞതുകപഭാചല
ഇതനിചലഭാരു ഭരണഘടനഭാലലഘനമുള്ളതട്ട്. നനിയമസലവനിധഭാനതനില്തചന ഇതട്ട്
നനിലനനില്ക്കുനതല. 'ചവള്ളല കചഭാദനിചട്ട് വരുനവനട്ട് ഗഭാസനില് ചവള്ളല
ചകേഭാടുക്കുനതനിനുപകേരല ആഴമുള്ള കേനിണര് കേഭാണനിക്കുനതുകപഭാചലയഭാണട്ട് . അവനട്ട്
ഒനകേനില് ചഭാടനി ചഭാകേഭാല, അചലങനില് കേരയനിലനിരുനട്ട് മരനികഭാല' എനതഭാണട്ട്
ഇകപഭാള ഇറകനിയ 2000 രൂപ കനഭാടനിചന്റെ സനിതനി. 2000 രൂപ കേയ്യനിലുചണങനില്
അതട്ട് ഉപകയഭാഗനികഭാന പറ്റുകേയനില. മണന തതീരുമഭാനചമഭാചക എടുകഭാല,
ശതീ. നകരന്ദ്ര കമഭാദനിചയക്കുറനിചട്ട് എനനികട്ട് പറയഭാനുള്ളതട്ട് , അകദ്ദേഹല എകപഭാഴുല
പുരഭാണചമഭാചക ഉദരനിക്കുന ആളഭാണട്ട്. മഹഭാഭഭാരതവല രഭാമഭായണവചമഭാചക
പറയുന ആളഭാണട്ട്. അകദ്ദേഹതനിനട്ട് ഇനഡലന സ്ത്രതീകേളചട ശഭാപമുണട്ട്. ഒരു
സ്ത്രതീയുചട ശഭാപല തതീര്ചയഭായനിട്ടുല ഉണട്ട്. അകദ്ദേഹല പറയുനതട്ട് അകദ്ദേഹതനിനട്ട്
കുടുലബമനിചലനഭാണട്ട്. ഞഭാന പറയുനതട്ട് അകദ്ദേഹതനിനട്ട് കുടുലബമുണഭായനിരുന
ചവങനില് ഇഗൗ മണതരല കേഭാണനിക്കുമഭായനിരുനനില എനഭാണട്ട് . കേഭാരണല, ഇഗൗ
നഭാടനിചല ഇത്രയുല ജനങ്ങചള ഇങ്ങചന വനിഷമനിപനിക്കുന ഒരവസയനികലയ്ക്കട്ട് അകദ്ദേഹല
ചകേഭാണ്ടുകപഭാകേനിലഭായനിരുന. ഇനഡലന സഹകേരണകമഖല പ്രകതലകേനിചട്ട് കകേരളതനിചല
സഹകേരണകമഖല നമ്മുചട ജനഭാധനിപതല മകതതരതസ സലവനിധഭാനതനിചന്റെ
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പണമനിടപഭാടട്ട്
സലവനിധഭാനതനില്
കകേരളതനിചന്റെ
കേഭാവലഭാണട്ട് .
ഇത്ര
മകതതരതസപരമഭായുല ജനഭാധനിപതലപരമഭായുല നഭാടറനിഞട്ട്, നഭാടനിചന്റെ വനിശസഭാസലത
ഏചറ്റടുതട്ട്, ചചറനിയ നനികക്ഷപങ്ങള സസതീകേരനിചട്ട്, ചചറനിയ ആവശലങ്ങളകട്ട് തുകേ
നല്കേനി നനിലനനില്ക്കുന ഒരു മകതതര ജനഭാധനിപതല സലവനിധഭാനല കകേരളതനിചന്റെ
മകതതര ജനഭാധനിപതല മൂലലങ്ങളചടകൂടനി കേഭാവലഭാണട്ട്. അതനിചന തകേര്കഭാന
കകേന്ദ്രമല ആരട്ട് ശമനിചഭാലുല ഒരു കേഭാരണവശഭാലുല അനുവദനികഭാന പഭാടനില. അതനിനട്ട്
ഗവണ്ചമന്റെട്ട് ഗലഭാരണനിയഭാകേണല. അവനിചടയുള്ള ഓകരഭാ നനികക്ഷപതനിലുല ഒരു
സസപ്നവല പ്രതതീക്ഷയുമുണട്ട്, ചനിലകപഭാള മകേളചട കേലലഭാണ പ്രതതീക്ഷകയഭാ
വനിദലഭാഭലഭാസ പ്രതതീക്ഷകയഭാ ആയനിരനികഭാല. അവനിചടനനിചനടുക്കുന ഓകരഭാ
കേടതനിലുല അവചന്റെ ചചറനിയ ആവശലങ്ങളചട ഒരു പ്രവര്തന നനിര്വഹണമുണട്ട്.
ഇതട്ട് രണ്ടുലകചര്നട്ട് ഇവനിചട പറഞതുകപഭാചല ദനിവസല 25000 കകേഭാടനി രൂപ എന
രതീതനിയനില് 1,27,000 കകേഭാടനി രൂപയുചട നനികക്ഷപവല അതനിനനുസരനിച്ചുള്ള
പ്രവര്തനങ്ങളമഭായനി നനില്ക്കുന ഇഗൗ സഹകേരണകമഖല നമ്മുചട അഭനിമഭാനവല
ജതീവനിതവല നമ്മുചട സങടങ്ങളക്കുള്ള പരനിഹഭാരവമഭാണട്ട്. നമ്മുചട ചചറനിയ
നനികക്ഷപങ്ങള സസതീകേരനിക്കുന അഭയമഭാണട്ട് . ചചറനിയ ആവശലങ്ങള നനിര്വഹനിച്ചു
തരുന, ദദവസങല്പല ഉള്ളവര്കട്ട് ആ സങല്പല കപഭാചലതചന പ്രധഭാനമഭാണട്ട് .
അതനിചന തകേര്കഭാനുള്ള ഏതട്ട് നതീകചതയുല ചചറുകഭാന ഇഗൗ സഭയുചട
ഒനഭാചകേയുള്ള അഭലര്ത്ഥനയനില് ശക്തമഭായനി ഞഭാനുല പങ്കുകചരുകേയഭാണട്ട്.
ശതീ. ചകേ. എല. മഭാണനി:സര്, ഞഭാന ഈ ഉപകക്ഷപചത പനിനഭാങ്ങുന.
സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളനിചലലഭാല കേള്ളപണമഭാണട്ട് എനള്ള പ്രചരണല നടതനി
ചകഭാണട്ട് ഇകപഭാള സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളനില്നനിനല പണല പനിനവലനിക്കുനതനിനട്ട്
വനിലകട്ട് ചകേഭാണ്ടുവനനിരനിക്കുനതട്ട് വഭാസവതനില് വളചര പ്രതനികഷധഭാര്ഹമഭായ ഒരു
കേഭാരലമഭാണട്ട്. കേള്ളപണമുചണങനില് അതനികന്മേല് എന്തു നടപടനിയുല സസതീകേരനികഭാല.
റനിസര്വട്ട് ബഭാങനിനട്ട് കവണചമങനില് ഒബ്സര്കവഴനിചന എലഭാ ബഭാങ്കുകേളനിലുല
നനിയമനികഭാല. അകനസഷനിചട്ട് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകേ എനതനിനുപകേരല
സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളകട്ട് കൂച്ചുവനിലങ്ങട്ട് ഏര്ചപടുതനിയനിരനിക്കുനതട്ട് നതീതനികേരനികഭാവനതല.
അതട്ട് വളചരയധനികേല പ്രതനികഷധഭാര്ഹമഭായ ഒരു കേഭാരലമഭാണട്ട് . ജനിലഭാ സഹകേരണ
ബഭാങ്കുകേളക്കുല പ്രഭാഥമനികേ സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളക്കുല 500 രൂപയുചടയുല 1000
രൂപയുചടയുല കനഭാട്ടുകേള ഇകപഭാള സസതീകേരനികഭാന നനിവൃതനിയനിലഭാത അവസ
വനനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്. ഇചതഭാരു ഭരണഘടനഭാലലഘനമഭാണട്ട്. 97-ാം ഭരണഘടനഭാ
കഭദഗതനി നനിയമതനില്കൂടനി 'Co-operative societies' എനട്ട് കൂടനികചര്തനിട്ടുണട്ട്.
97-ാം ഭരണഘടനഭാ കഭദഗതനിയനിലൂചട കകേഭാ-ഓപകററ്റതീവട്ട് ചസഭാദസറ്റനികേള ഒരു
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ഭരണഘടനഭാ സഭാപനമഭാണട്ട് എനപറഞനിട്ടുണട്ട്. അങ്ങചനയുള്ള കകേഭാ-ഓപകററ്റതീവട്ട്
ചസഭാദസറ്റനികേളചട സഭാധഭാരണനനിലയനിലുള്ള പ്രവര്തനങ്ങചള ഒരു എകനികേന്യൂടതീവട്ട്
ഓര്ഡറനിലൂചട വനിലകഭാന സഭാധലമല. അതട്ട് ഭരണഘടനഭാവനിരുദമഭായ ഒരു
നടപടനിയഭാചണനട്ട് ഞഭാന പ്രകതലകേല ഓര്മ്മേനിപനിച്ചുചകേഭാള്ളചട. ഇവനിടചത
സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേചള തകേര്കഭാനുള്ള നനിഗൂഢമഭായ ഒരു അജണ ഇതനിചന്റെ
പനിനനിലുണട്ട് എനട്ട് സലശയനികകണനിയനിരനിക്കുന. സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേചള
തകേര്കഭാന ആദലചത ശമമുണഭായ ദവദലനഭാഥന റനികപഭാര്ടനിചനതനിചര നമ്മേള
ഒനനിച്ചുനനിനചകേഭാണട്ട് എതനിര്തതുകപഭാചല രഭാഷതീയല മറനചകേഭാണട്ട് ഒറ്റചകടഭായനി
ബഹുമഭാനചപട മുഖലമനനികട്ട് എലഭാ പനിന്തുണയുല ഞങ്ങള നല്കുകേയഭാണട്ട്.
ഒറ്റചകടഭായനി നനിനചകേഭാണട്ട് ഇതനിചന എതനിര്തട്ട് ചചറുത്തു കതഭാല്പനി
കകണനിയനിരനിക്കുന. അതനിനുള്ള ശക്തമഭായ നടപടനികേളണഭാകേണചമനട്ട് ഞഭാന
അഭലര്ത്ഥനിക്കുകേയഭാണട്ട്. ഇവനിചട 1969-ലഭാണട്ട് കകേരള കകേഭാ-ഒഭാപകററ്റതീവട്ട് നനിയമല
നനിലവനില് വനതട്ട്. നമ്മുചട ജതീവനിതതനിചന്റെ എലഭാ രലഗങ്ങളനികലയ്ക്കുല സഹകേരണ
പ്രസഭാനല കേടനവനനിട്ടുണട്ട്. ആ നനിലയ്ക്കട്ട് റനിസര്വട്ട് ബഭാങട്ട് നനിബനനകേള
എത്രകയഭാ വലനിയ പ്രശമഭാണുണഭാകനിയനിരനിക്കുനതട്ട് . ഇവനിചട 14 ജനിലഭാ സഹകേരണ
ബഭാങ്കുകേള, 4045 പ്രഭാഥമനികേ ചക്രെഡനിറ്റട്ട് ചസഭാദസറ്റനികേള, 4651 പ്രഭാഥമനികേ
സഹകേരണ സലഘങ്ങള, 5926 വനിവനികധഭാകദ്ദേശല സഹകേരണസലഘങ്ങള
എനനിവയുണട്ട്. ബഹുമഭാനചപട മനനി സൂചനിപനിചതുകപഭാചല 15,257 സഹകേരണ
സലഘങ്ങളള്ള കകേരള സലസഭാനചതകപഭാചല സഹകേരണ പ്രസഭാനതനില്
മറ്റട്ട് സലസഭാനങ്ങള ഇത്രമഭാത്രല ശക്തമഭാകണഭാ എചനനനികറനിഞകൂടഭാ,
ഏതഭായഭാലുല
സഹകേരണ പ്രസഭാനങ്ങളചട കേഭാരലതനില് കകേരളമഭാണട്ട്
ഇനഡലയനില് മുനനില് നനില്ക്കുചനഭാരു സലസഭാനല. ഇഗൗ നനിലയനില് കകേരളതനിചല
86 ശതമഭാനല ജനങ്ങളചടയുല സഭാമ്പതനികേ കസഭാതസഭായ സഹകേരണ സലഘങ്ങചള
നനിര്ജതീവമഭാക്കുന നടപടനി ഒരനികലുല അനുവദനികതകതല. അതുചകേഭാണട്ട്
നമ്മേള ഒറ്റചകടഭായനി നനിനചകേഭാണട്ട് ഇഗൗ ഹതീനമഭായ നടപടനിചയ ചചറുതട്ട്
കതഭാല്പനികകണനിരനിയനിക്കുന.
14,000
രജനികസര്ഡട്ട്
മണനി
ചലനകഡഴട്ട്
കകേരളതനിലുണട്ട്. ഇകപഭാള മണനി ചലനകഡഴനിചന്റെ ചകേഭായ്ത്തുകേഭാലമഭാണട്ട്. സഹകേരണ
സലഘങ്ങള ദുര്ബലചപടഭാല് ചകേഭാള്ളപലനിശകഭാരുചട വനിഹഭാരരലഗമഭായനി കകേരളല
മഭാറുല എനള്ളതനിനട്ട് യഭാചതഭാരു സലശയവമനില. അതുചകേഭാണട്ട് സഹകേരണ
ബഭാങ്കുകേളചകതനിചരയുള്ള ഇഗൗ നതീകങ്ങള കകേന്ദ്രഗവണ്ചമന്റെട്ട് ഉകപക്ഷനികണല
എനഭാണട്ട് എനനികട്ട് പറയഭാനുള്ളതട്ട്. സഹകേരണ ബഭാങട്ട് അകഗൗണ്ടുകേളകട്ട് 'Know
Your Customer' നനിബനന പഭാലനിക്കുവഭാന സമയല ചകേഭാടുകഭാല. 90 ശതമഭാനല
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ആളകേളക്കുല ഇകപഭാള ആധഭാര് കേഭാര്ഡുള്ളതുചകേഭാണട്ട് ഒരു ബുദനിമുട്ടുല
അകഭാരലങ്ങചള സലബനനിചനിടകതഭാളല ഇല. വഭാണനിജല ബഭാങ്കുകേള നടത്തുന
ബനിസനിനസ്സുകേള നടത്തുവഭാന സസഭാതനലമുള്ള സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളചട ആ
സസഭാതനലല കേളയുനതട്ട് ഭരണഘടനഭാവനിരുദമഭായ ഒരു നടപടനിയഭായനിരനിക്കുല എനട്ട്
മുനറനിയനിപട്ട് നല്കേനിചകേഭാണട്ട് എചന്റെ വഭാക്കുകേള ഉപസലഹരനിക്കുകേയഭാണട്ട് . ഇവനിചട
സൂചനിപനിചതുകപഭാചല നഭാല്പതനിഒകനകേഭാല് ലക്ഷല കകേഭാടനി രൂപയുചട ബനിസനിനസട്ട്
നടത്തുന സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേള തളര്നഭാല് കകേരളതനിചന്റെ കേഭാര്ഷനികേ
സമ്പദ്വലവസകേള ആചകേ തകേരുല. അതുചകേഭാണട്ട് കകേന്ദ്ര ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ
വനിനഭാശകേരമഭായ ഇഗൗ നടപടനി ഉകപക്ഷനിക്കുനതനിനട്ട് കകേന്ദ്ര ഗവണ്ചമന്റെനില് സമ്മേര്ദ്ദേല
ചചലുത്തുവഭാന ആവശലചമങനില് സര്വകേക്ഷനി സലഘല ഡല്ഹനിയനികലയ്ക്കട്ട് കപഭാകേണല.
അവനിചട കപഭായനിട്ടുല കേഭാരലങ്ങള കനചരചചഭാചവ വരുനനിചലങനില് ശക്തമഭായ
ബഹുജന പ്രകക്ഷഭാഭതനികലയ്ക്കട്ട് കേടകഭാന നമുകട്ട് കേഴനിയണല. ഇതനികലയ്ക്കഭായനി
മുഖലമനനി എടുക്കുന ഏതട്ട് നടപടനിക്കുല ഞങ്ങളചട പനിന്തുണയുചണനട്ട് ആവര്തനിചട്ട്
പറഞചകേഭാണട്ട് എചന്റെ വഭാക്കുകേള ഞഭാന ഉപസലഹരനിക്കുന.
ശതീ. ചകേ. കൃഷ്ണനകുടനി : സര്, ഞഭാന ഈ ഉപകക്ഷപചത പനിനഭാങ്ങുന.
ഇവനിചട കനതഭാകന്മേഭാര് പറഞ അഭനിപ്രഭായകതഭാടട്ട് ഞഭാന പരനിപൂര്ണമഭായുല
കയഭാജനിക്കുകേയഭാണട്ട്. ഇങ്ങചനകപഭായഭാല് ജനങ്ങള ചതരുവനികലയ്ക്കട്ട് ഇറങ്ങുചമനട്ട്
സുപ്രതീലകകേഭാടതനി ഒരു പരഭാമര്ശല നടതനിയനിട്ടുണട്ട്. യഥഭാര്ത്ഥതനില് ഗുജറഭാതനില്
അതട്ട്
തുടങ്ങനികഴനിഞ.
ഗുജറഭാതനിചല
ക്ഷതീരകേര്ഷകേരുല
പചകറനി
കേചവടകഭാരുചമലഭാല ചതരുവനിലനിറങ്ങനികഴനിഞ. ഇനല മുഴുവന ഇതട്ട് തുടങ്ങഭാന
കപഭാവകേയഭാണട്ട്. ഗഭാമതീണകമഖല മുഴുവന തകേര്നനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്. കകേരളതനില്
തചന ഒനല രണ്ടുല പശുകചള വചട്ട് കുടുലബല പുലര്ത്തുന, കുടനികേളചട
വനിദലഭാഭലഭാസല നടത്തുന ആളകേളചട സനിതനി എനഭാണട്ട്? ഒരു പഭാല്
ചസഭാദസറ്റനിയനില് ഒരഭാഴ്ച ഏകേകദശല മൂനലക്ഷല രൂപയുചട പഭാലഭാണട്ട് ക്ഷതീര
കേര്ഷകേര് ചകേഭാടുക്കുനതട്ട്. ഇകപഭാള അവര്കട്ട് യൂണനിയന ബഭാങനില്നനിനട്ട് 24,000
രൂപയഭാണട്ട് ചകേഭാടുക്കുനതട്ട്. ആറട്ട് ലക്ഷല രൂപ ചകേഭാടുകകണനിടതട്ട് കേഴനിഞ
പതനിനഭാലു ദനിവസമഭായനി ചകേഭാടുതനിരനിക്കുനതട്ട് 48,000 രൂപയഭാണട്ട്. എങ്ങചനയഭാണട്ട്
അവരുചട കുടുലബല കേഴനിയുനതട്ട്? ശതീ. ഒ. രഭാജകഗഭാപഭാലനികനഭാടട്ട് എനനികട്ട്
പയഭാനുള്ളതട്ട് പശുവനിനട്ട് തതീറ്റ ചകേഭാടുകഭാന പണമനില. നനിങ്ങള പശുവനിചന്റെ
ആളകഭാരഭാണകലഭാ.
പശു
പടനിണനിയനിലഭാണട്ട്.
ജനങ്ങള
പടനിണനിമൂലല
മരനിക്കുനതുകപഭാചല പഭാല് ചസഭാദസറ്റനില്നനിനട്ട് പണല കേനിടഭാതതനിചന്റെ കപരനില്

ചടല 130 പ്രകേഭാരമുള്ള ഉപകക്ഷപല

25

പശുകളല പടനിണനിയനിലഭാകുന. 80 കകേഭാടനി രൂപ ക്ഷതീരകേര്ഷകേര്കട്ട് ചകേഭാടുകഭാനുണട്ട്.
ഇതട്ട് എങ്ങചനയഭാണട്ട് ചകേഭാടുക്കുകേ, ഈ പണല ചകേഭാടുകഭാന എനഭാണട്ട്
സലവനിധഭാനല? അതനിനട്ട് എചനങനിലുചമഭാരു ഏര്പഭാടട്ട് ചചയനിചലങനില് പഭാല്
വനിറ്റട്ട് ജതീവനിക്കുനവരുചട കുടുലബല കേഷതനിലഭാകുല. അതുകപഭാചലതചനയഭാണട്ട്
ചനല്കൃഷനികഭാരുചട സനിതനിയുല. ചനല്കേര്ഷകേര്കട്ട് ചമഭാതതനില് 285 കകേഭാടനി
രൂപ ഗവണ്ചമന്റെട്ട് പഭാസഭാകനി. ആ തുകേ എടുകഭാന വഴനിയനില. 189 കകേഭാടനി രൂപയനില്
120
കകേഭാടനി രൂപയുല
പഭാലകഭാടട്ട്
സഹകേരണ സലഘങ്ങളനികലയ്ക്കഭാണട്ട്
ചകേഭാടുതനിരനിക്കുനതട്ട്. ആ സഹകേരണ സലഘങ്ങള ചനലട്ട്ല്ല് അളചനടുതനിടട്ട് പണല
ചകേഭാടുകഭാന മഭാര്ഗ്ഗമനിചലനട്ട് പറഞഭാല് ചനല്കേര്ഷകേര് എങ്ങചനയഭാണട്ട്
ജതീവനിക്കുകേ. 120 കകേഭാടനി രൂപ സഹകേരണ സലഘതനിലൂചട വനിതരണല
നടതഭാനഭായനി ചകേഭാടുതനിടട്ട് സഹകേരണ സലഘതനില്നനിനട്ട് ഒരു രൂപകപഭാലുല
എടുകഭാന കേഴനിയുനനില. മറ്റട്ട് നഭാഷണദലസ്ഡട്ട് ബഭാങ്കുകേളനിലുല ചകേഭാടുതനിട്ടുണട്ട്.
അവനിചടനനിനല
പണചമടുകഭാന
വഴനിയനില.
കൃഷനികഭാരനട്ട്
എങ്ങചന
പനിടനിച്ചുനനില്കഭാന സഭാധനിക്കുല? കക്രെഭാപട്ട് കലഭാണനിചന്റെ കേഭാരലചമടുതഭാല് ഇകപഭാള
ഫസട്ട് കക്രെഭാപട്ട് കേഴനിഞ, ചസകനഡട്ട് കക്രെഭാപട്ട് ഇറകണല. കക്രെഭാപട്ട് കലഭാണനിനുകവണനി
നബഭാര്ഡട്ട് പഭാസഭാകനിയ 1200 കകേഭാടനി രൂപയുണട്ട്. അതട്ട് വനിതരണല നടതഭാന
കേഴനിയുകമഭാ? ചനല്കൃഷനികഭാരന ഞഭാറ്റടനി തയ്യഭാറഭാകനി അതട്ട് നടണചമങനില് കൂലനി
ചകേഭാടുകകണ? കൂലനി ചകേഭാടുകഭാനുള്ള പണല വനിത്കഡഭാ ചചയ്യഭാനുള്ള വഴനി
എനഭാചണനട്ട് പറഞതകരണ ബഭാധലതയനികല? ചനല്കൃഷനികഭാരചന്റെയുല പചകറനി
കൃഷനികഭാരചന്റെയുല സനിതനി എനഭാകുല? റബ്ബര് ഇറക്കുമതനി ചചയ്യഭാകന സഭാധനിക്കുനനില.
പചകറനി മഭാര്കറ്റുകേള മുഴുവന അടഞകേനിടക്കുന. പതനിനഭാലുദനിവസതനിനുമുമ്പട്ട്
മഭാര്കറ്റനില് ഒരു കേനികലഭാ തകഭാളനികട്ട് 18 രൂപയഭായനിരുന. ഇനചല ഒരുകേനികലഭാ
തകഭാളനി ഒരു രൂപയ്ചകടുകഭാനഭാളനിലഭാത അവസയഭാണട്ട്. കേരഞചകേഭാണഭാണട്ട്
കൃഷനികഭാര് കപഭാകുനതട്ട്. വഭാഴക്കുല ചവടനിചകഭാണ്ടുവനനിടട്ട് പണമനിലഭാതതുകേഭാരണല
ചനയനില് എടുകഭാന ആളനിലഭാത സനിതനിയഭാണട്ട് . സഹകേരണ കമഖല
തകേര്ക്കുകേചയനതഭാണട്ട് ബനി.ചജ.പനി. ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ ഉകദ്ദേശലല. ഗുജറഭാതനില്
അമൂലനിചന തകേര്കഭാന കപഭാകുകേയഭാണട്ട് . അമൂലനിനട്ട് ഇപ്രഭാവശലല അചമന്റെട്ട്ചമന്റെട്ട്
ചകേഭാണ്ടുവന. 12,000 കകേഭാടനി രൂപയഭാണട്ട് കടഭാടല് ബഡ്ജറ്റട്ട്. ഇനലയനിചല നമ്പര്
വണ് ആയ അമൂലനിചന തകേര്കഭാനകല ശമനിക്കുനതട്ട്. ഇപ്രഭാവശലല അവനിചട
ഡയറക്ടര് കബഭാര്ഡട്ട് കൂടഭാന സമ്മേതനിചനിടനില. അതനിചന പനിടനിചചടുകഭാന
കനഭാക്കുകേയഭാണട്ട്. സഹകേരണ സലഘങ്ങചള മുഴുവന തചന്റെ കേയ്യനിലഭാകഭാനഭാണട്ട് ശതീ.

26

കകേരള നനിയമസഭ

നവലബര് 22, 2016

കമഭാദനി ശമനിക്കുനതട്ട്. ഇനലയനിചലവനിചടയുല ഇവരുചട കേയ്യനില് സഹകേരണ
സലഘങ്ങളനില. ഗുജറഭാതനില് കസറ്റട്ട് കകേഭാ-ഓപകററ്റതീവട്ട് ബഭാങനില് കനഭാമനികനറ്റട്ട് ചചയട്ട്
പനിടനികഭാന കനഭാകനി. പകക്ഷ അതട്ട് നടനനില. അകപഭാള സഹകേരണ സലഘങ്ങചള
മുഴുവന കേയ്യനിലഭാക്കുകേചയന ഗൂഢ ഉകദ്ദേശലമഭാണനിതനിചന്റെ പനിനനില്. അതുകപഭാലതചന
നഭാഷണദലസ്ഡട്ട് ബഭാങ്കുകേളല ദപ്രവറ്റട്ട് ബഭാങ്കുകേളചമഭാചക നഷതനിലകല? എത്ര
കകേഭാടനി രൂപയഭാണട്ട് നഷല. രഘുരഭാമചന്റെ റനികപഭാര്ടട്ട് പ്രകേഭാരല വലനിചയഭാരു നഷമഭാണട്ട്.
അവനിചടയുള്ള ചഡകപഭാസനിറ്റുകേള മുഴുവന കപഭായനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്. അവനിചടയുള്ള
വനകേനിടകഭാരുചട കേടല എഴുതനിതള്ളനിയതുമഭായനി ബനചപടട്ട് ആ ബഭാങ്കുകേചളഭാചക
നഷതനിലഭായനി. അതുകേഭാരണല സഭാധഭാരണ പഭാവചപടവരുചട മുഴുവന ചഡകപഭാസനിറ്റുല
അവനിചട ചകേഭാണ്ടുവനട്ട് ആ ബഭാങ്കുകേള ലഭാഭതനിലഭാചണനട്ട് വരുതനിതതീര്കഭാനുള്ള
ശമമഭാണട്ട് നടക്കുനതട്ട്. അതനിചന്റെ ഫലല ഇതനിനുമുമള്ള ബഡ്ജറ്റനില് ശതീ. അരുണ്
ചജയ്റ്റട്ട്ലനി ചചയനിട്ടുണട്ട്. ആ സഹകേരണ സലഘങ്ങളചട ചഷയര് മുഴുവന ഒരു
ഇനചവസട്ട്ചമന്റെട്ട് കഹഭാളഡനിലഗട്ട് കേമ്പനനികട്ട് മഭാറ്റനി. ആ കേമ്പനനികട്ട് കവണചമങനില്
ഇതട്ട് ദപ്രവറ്റഭാകഭാല. കനരചത അങ്ങചന ചചയകപഭാള ബഭാങ്കുകേചള ഏചറ്റടുകഭാന
ആരുല തയ്യഭാറഭായനിരുനനില. ഇകപഭാള ഇത്രയുല വലനിയ സലഖല ഈ ബഭാങ്കുകേളനില്
വരുകമ്പഭാള
ദപ്രവറ്റട്ട്
ബഭാങ്കുകേളകട്ട്
ഏചറ്റടുകഭാനുള്ള
സഭാഹചരലലകൂടനി
ഒരുക്കുകേയഭാണട്ട് ശതീ. കമഭാദനി ചചയതട്ട്. ഇകപഭാള ശതീ. അലബഭാനനി മനില്കനിചന്റെ
വലനിചയഭാരു കേമ്പനനി തുടങ്ങഭാന കപഭാവകേയഭാണട്ട്. ആ കേമ്പനനി തുടങ്ങുകമ്പഭാള ആദലല
അമൂല്-ചന തകേര്കഭാനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്. അതുകപഭാചല
പഭാല് ഇറക്കുമതനി ചചയ്യഭാന തുടങ്ങനി. യൂകറഭാപനില്നനിനട്ട് പഭാല് ഇറക്കുമതനി
ചചയ്യഭാനുള്ള നടപടനി ചപപനിയഭാണട്ട് ഏചറ്റടുതനിരനിക്കുനതട്ട് . ഇങ്ങചന സസകേഭാരല
കേമ്പനനികേചള സഹഭായനികഭാനുല സഹകേരണ പ്രസഭാനചത മുഴുവന തകേര്കഭാനുമുള്ള
വലനിചയഭാരു ഗൂഢഭാകലഭാചന ഇതനിചന്റെ പനിനനിലുണട്ട് . അതഭാണട്ട് ഇവനിചട
നടനചകേഭാണനിരനിക്കുനതട്ട്. ഇതുമൂലല സഭാധഭാരണകഭാരുചട ജതീവനിതല വഴനിമുട്ടുകേയഭാണട്ട്.
കൂലനി ചകേഭാടുകഭാന പണമനില, ചതഭാഴനിലുറപ്പുകേഭാര് കജഭാലനി ചചയഭാല് അവര്കട്ട്
കൂലനിചകേഭാടുകഭാന പണല കേനിടഭാത അവസ, ജനങ്ങളകട്ട് ആശുപത്രനിയനില്
കപഭാകേഭാന പണമനിലഭാത അവസ തുടങ്ങനി വലനിചയഭാരു പ്രതനിസനനിയനിലഭാണട്ട്
ജനങ്ങള. വലനിചയഭാരു ദുരനതനികലയ്ക്കഭാണട്ട് നമ്മുചട നഭാടട്ട് നതീങ്ങുനതട്ട് .
ഗുജറഭാതനിചലകപഭാചല ഇനലയനിചല മുഴുവന
ജനങ്ങളല ചതരുവനികലയ്ക്കനിറങ്ങുന
അവസയനികലയ്ക്കഭാണട്ട് ശതീ. കമഭാദനി ഗവണ്ചമന്റെട്ട് ചകേഭാചണതനിചനിരനിക്കുനതട്ട്. ഇവനിചട
അവതരനിപനിച പ്രകമയചത പരനിപൂര്ണമഭായുല ഞഭാന അനുകൂലനിക്കുന.
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10.13 am]
(അദലക്ഷകവദനിയനില് മനി. ചഡപന്യൂടനി സതീകര്)
ശതീ. അനൂപട്ട് കജകബട്ട് : സര്, ഞഭാന ഈ ഉപകക്ഷപചത പനിനഭാങ്ങുന.
കകേരളതനിചന്റെ ചപഭാതുവഭായ വനികേഭാരമഭാണട്ട് ഇനട്ട് ഈ സഭയനില് പ്രതനിഫലനിച്ചു
ചകേഭാണനിരനിക്കുനതട്ട്. കകേരളതനിചന്റെ സഭാമൂഹനികേ മഭാറ്റങ്ങളകട്ട് സഹകേരണ കമഖല
നല്കേനിയനിട്ടുള്ള സലഭഭാവനകേള വളചര വലുതഭാണട്ട്. ഇനട്ട് നമ്മുചട രഭാജലചത മറ്റു
സലസഭാനങ്ങചള അകപക്ഷനിച്ചുകനഭാക്കുകമ്പഭാള ഉനതമഭായ ജതീവനിത നനിലവഭാരല
കകേരളതനില് കേഭാണഭാന കേഴനിയുല. അതനിനട്ട് അടനിസഭാനമനിടഭാന കേഴനിഞതട്ട്
സഹകേരണ കമഖലയുചട ശക്തമഭായ ഇടചപടലഭാണട്ട് . കകേരളതനില് നഗര-ഗഭാമ
വലതലഭാസമനിലഭാചത ഒറ്റ ചനറ്റട്ട്വര്കഭാകനി മഭാറ്റുവഭാന സഹകേരണ പ്രസഭാനതനിചന്റെ
കേടനവരകവഭാചട കേഴനിഞനിട്ടുണട്ട്. അതട്ട് പതനിറ്റഭാണ്ടുകേളഭായനി നമ്മേള കനടനിചയടുത
ഒരു വലനിയ കേരുതഭാണട്ട്. ആ കേരുതട്ട് കചഭാര്നകപഭാകുവഭാനുള്ള ഒരു സഭാഹചരലല
നമുകട്ട് അനുവദനിച്ചുകൂടഭാ. ഇനട്ട് ഗഭാമതീണ ജനതയ്ക്കട്ട് ലഭനിക്കുന ഈ സുരക്ഷ
ആയനിരനിക്കുല സഹകേരണ കമഖലയുചട തകേര്ചയനിലൂചട ഇലഭാതഭാകേഭാന കപഭാകുനതട്ട്.
സഹകേരണ കമഖലകേളനിചലഭാചക ലഭനിക്കുന നനികക്ഷപങ്ങളനില് 80 ശതമഭാനവല
വഭായ്പകേളഭായനി ആ പ്രകദശത്തുള്ളവര്ക്കുതചനയഭാണട്ട് ലഭനിക്കുനതട്ട് . നമ്മുചട
ആവശലങ്ങളകട്ട്
ഓടനിചചലഭാനുള്ള
നമ്മുചട
സസനവല
വനിശസസവമഭായ
പ്രസഭാനമഭായനി സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേചള കേഭാണുചനഭാരു പശ്ചഭാതലല ഇനട്ട്
കകേരളതനിലുണട്ട്. കേള്ളപണമുചണങനില് പനിടനികഭാന ആര്കഭാണനിവനിചട തടസല.
കേള്ളപണകഭാചര കേചണതണല, കേള്ളപണകഭാചര പനിടനികണല. അതനില്
യഭാചതഭാരു
മഭാറ്റവമനില.
സഹകേരണ
കമഖലകേളനില്
അതരതനിലുള്ള
സഭാഹചരലമുചണങനില് അതട്ട് കേചണതഭാനുള്ള സലവനിധഭാനങ്ങളണട്ട്. എനഭാല്
അതരതനിലുള്ള
സലവനിധഭാനങ്ങചള
ഉപകയഭാഗചപടുതഭാചത
സഹകേരണ
കമഖലചയ ചമഭാതല സലശയതനിചന്റെ നനിഴലനില് ചകേഭാണ്ടുവനട്ട് നനിര്ത്തുവഭാന
ശമനിക്കുന കകേന്ദ്ര ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ സമതീപനല തനികേച്ചുല പ്രതനികഷധഭാര്ഹമഭാചണനട്ട്
പറയുവഭാന ഞഭാന ഈ അവസരല വനിനനികയഭാഗനിക്കുകേയഭാണട്ട്. ഇവനിചട
അഞ്ഞൂറനിചന്റെയുല ആയനിരതനിചന്റെയുല കനഭാട്ടുകേള പനിനവലനിച്ചു. കേള്ളപണകഭാചര
അചലങനില് കുഴല്പണകഭാചര കേചണതഭാനുള്ള സമതീപനചത ഞങ്ങള
കുറ്റലപറയുനനില. അഞ്ഞൂറനിചന്റെയുല ആയനിരതനിചന്റെയുല കനഭാട്ടുകേള ആവശലമഭായ
മുചനഭാരുകങ്ങളനിലഭാചത പനിനവലനിചതഭാണട്ട് ഇനട്ട് ഇനലയനില് കേഭാണുന ദുരന
ചനിത്രങ്ങളചട പശ്ചഭാതലല. എത്രകയഭാ ജതീവനുകേള കഹഭാമനികചപട്ടു. കകേന്ദ്ര സര്കഭാര്
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വലക്തതയനിലഭാചത മുകമ്പഭാട്ടുകപഭായതഭാണട്ട് ജനങ്ങളകട്ട് ഇത്രമഭാത്രല തനിക്തഭാനുഭവങ്ങള
ചകേഭാടുതതട്ട്. കേള്ളപണകഭാരല സഭാധഭാരണകഭാരനഭാണട്ട് ഇവനിചട പ്രയഭാസചപടുനതട്ട്
എചനഭാരു തനിരനിചറനിവട്ട് കകേന്ദ്ര സര്കഭാരനിനുണഭാവണല. കൂനനില്കമല് കുരു
കപഭാചലയഭാണട്ട് ഇനട്ട് സഹകേരണ കമഖലയനികലയ്ക്കട്ട് ഇഗൗ നനിയനണങ്ങള
ചകേഭാണ്ടുവനനിരനിക്കുനതട്ട്. ഇവനിചട ബഹുമഭാനചപട കൃഷ്ണനകുടനി പറഞ വളചര
വസ്തുതഭാപരമഭായ കേഭാരലങ്ങള, ഇനട്ട് ക്ഷതീരസലഘങ്ങള ഉളചപചടയുള്ള സലഘങ്ങള
ഇതനിചന്റെ പ്രയഭാസല അനുഭവനിക്കുകേയഭാണട്ട്. കേര്ഷകേര്കട്ട് തുകേ ചകേഭാടുകഭാന
കേഴനിയഭാചത അവര് പ്രതനിസനനിയനികലയ്ക്കട്ട് കപഭാകുന. അളചനടുക്കുന പഭാലനിനട്ട് തുകേ
ചകേഭാടുകഭാന കേഴനിയുനനില, കേഴനിഞ രണഭാഴ്ചയഭായനി പ്രതനിസനനി നനിലനനില്ക്കുന.
ഇചതഭാചക അടുത ദുരനമഭായനി നമ്മുചട മുനനികലയ്ക്കട്ട് വരുകമഭാ എന ഭയല ഞഭാന
ഇഗൗ സഭയുചട മുമ്പഭാചകേ പങ്കുവയ്ക്കഭാന ആഗഹനിക്കുന. ഇകഭാരലതനില്
രഭാഷതീയതനിനതതീതമഭായ ഒരു സമതീപനമുചണന ചനിന, അതട്ട് സഹകേഭാരനികേളകട്ട്
നല്കേനിയനിരനിക്കുന ആത്മവനിശസഭാസല ചചറുതല. ഒരു സര്വകേക്ഷനി സലഘല
കകേന്ദ്രതനികലയ്ക്കട്ട് കപഭാകേണല. ഇഗൗ വനിഷയങ്ങള കകേന്ദ്രതനിനു മുമ്പനില്
അവതരനിപനികണല. അതനില് കകേന്ദ്രതനിനട്ട് വനിട്ടുവതീഴ്ചഭാ സമതീപനമനിചലങനില് കയഭാജനിച
പ്രകക്ഷഭാഭതനികലയ്ക്കട്ട് നതീങ്ങുവഭാന നമ്മേചളഭാരുമനിചട്ട് സനദരഭാകേണചമനഭാണട്ട് എനനികട്ട്
സൂചനിപനിക്കുവഭാനുള്ളതട്ട്. ഇനട്ട് ഇതരതനിലുള്ള ഒരു വനിഷയല ചര്ച ചചയ്യുവഭാനഭായനി
സഭാഹചരലചമഭാരുകനിയ ബഹുമഭാനചപട ഗവണ്ചമന്റെനിചന അനുകമഭാദനിച്ചുചകേഭാണട്ട്
ഞഭാന എചന്റെ വഭാക്കുകേള നനിര്ത്തുന.
ശതീ. റ്റനി. വനി. രഭാകജഷട്ട് : സര്, ഞഭാന ഈ ഉപകക്ഷപചത പനിനഭാങ്ങുന.
ഇതരതനില് ഒരു ഉപകക്ഷപല ചകേഭാണ്ടുവനതനിനട്ട് സലസഭാന സര്കഭാരനിചനയുല
വകുപ്പുമനനിചയയുല ആദലമഭായനി അഭനിനനനിക്കുകേയഭാണട്ട്. നവലബര് 8-ാംതതീയതനി
രഭാത്രനി നമ്മുചട പ്രധഭാനമനനി ഒരു പ്രസലഗതനിലൂചടയഭാണട്ട് ആയനിരതനിചന്റെയുല
അഞ്ഞൂറനിചന്റെയുല കേറനസനി കനഭാട്ടുകേള അസഭാധുവഭാചണനട്ട് പ്രഖലഭാപനിചതട്ട്. ഇഗൗ
രഭാജലചത ഗഭാമതീണ സമ്പദട്ട്വലവസയുചട ഹൃദയതനിനു കനചരയുള്ള ഒരു
സര്ജനികല് അറ്റഭാകഭാണട്ട് അതട്ട്. ഇഗൗ തതീരുമഭാനല ചകേഭാണട്ട് രഭാജലചത നനികുതനി
ചവടനിപ്പുകേഭാരഭായ വനകേനിട കകേഭാര്പകററ്റുകേളകകഭാ വനികദശബഭാങ്കുകേളനില് പണല
നനികക്ഷപനിച വനകേനിടകഭാരഭായ കേള്ളപണകഭാര്കകഭാ മറ്റു ക്രെമവനിരുദമഭായ
നനിലപഭാടുകേള സസതീകേരനിക്കുനവര്കകഭാ അല ബുദനിമുട്ടുണഭായനിരനിക്കുനതട്ട് . മറനിചട്ട്
രഭാജലചത ഏറ്റവല സഭാധഭാരണകഭാരഭായ ആളകേളകഭാണട്ട്. സഭാധഭാരണകഭാരഭായ
ജനങ്ങള ചപഭാരനിചവയനിലതട്ട് കേന്യൂവനില് നനിനട്ട് മരനിച്ചുവതീഴുന നഭാടഭായനി നമ്മുചട
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രഭാജലചത മഭാറ്റുകേയഭാണട്ട് യഥഭാര്ത്ഥതനില് കമഭാദനി സര്കഭാര് ചചയനിരനിക്കുനതട്ട് .
ഏതഭാണട്ട് മൂനവര്ഷല മുമ്പട്ട് കേഴനിഞ യു.പനി.എ. സര്കഭാരനിചന്റെ കേഭാലതട്ട് നനിശ്ചനിത
കേഭാലയളവനിനട്ട് മുമ്പട്ട് അചടനിച കേറനസനികേള പനിനവലനികഭാന അനചത സര്കഭാര്
ആകലഭാചനിചതഭാണട്ട്. അനട്ട് അതനിചനതനിരഭായനി ഏറ്റവല ശക്തമഭായനി എതനിര്പട്ട്
പ്രകേടനിപനിചതട്ട് ബനി.ചജ.പനി.-യുല അതുകപഭാചല ശതീ. നകരന്ദ്ര കമഭാദനിയുമഭാണട്ട്. അനട്ട്
ബനി.ചജ.പനി. പറഞ നലഭായല, ഇനലയനിചല 65 ശതമഭാനമഭാളകേളകട്ട് ബഭാങനില്
അകഗൗണനിചലനന്നുല സമ്പഭാദലല കേറനസനിയഭായനി ചചകേയനില് സൂക്ഷനിക്കുനവരഭാണട്ട് ഇഗൗ
രഭാജലചത മഹഭാഭൂരനിപക്ഷല വരുന ജനങ്ങചളനമഭാണട്ട്. ഇതരല ഒരു തതീരുമഭാനല
സഭാധഭാരണകഭാചര കദഭാഹനിക്കുനതഭായനിരനിക്കുല. അതുചകേഭാണട്ട് ഇതനിനട്ട് കൂട്ടുനനില്കഭാന
കേഴനിയനിചലനഭാണട്ട് അനട്ട് ബനി.ചജ.പനി. കനതൃതസല വലക്തമഭാകനിയതട്ട്. രണ്ടുവര്ഷല
കേഴനിഞകപഭാള കമഭാദനി സര്കഭാര് 'ഉണനിരനിക്കുന നഭായര്കട്ട് ഒരു ഉളവനിളനി' എന
ചചഭാലട്ട്ല്ല് അനസര്ത്ഥമഭാക്കുല വനിധതനിലഭാണട്ട് ഏകേപക്ഷതീയമഭായനി നമ്മുചട രഭാജലതട്ട്
ഇതരല ഒരു പ്രഖലഭാപനല നഭാല നടതനിയനിരനിക്കുനതട്ട് . ഇതട്ട് യഥഭാര്ത്ഥതനില്
കേള്ളപണല പനിടനിചചടുകഭാകനഭാ കേള്ളകനഭാടനിചന്റെ പ്രവഭാഹല തടയഭാകനഭാ തതീവ്രവഭാദല
ഇലഭായ്മ ചചയ്യഭാകനഭാ കവണനിയല. ഇതനിചന്റെ പനിനനില് വളചര കൃതലമഭായ നനിഗൂഢമഭായ
രഭാഷതീയ ലക്ഷലമുണട്ട്. യഥഭാര്ത്ഥതനില് വളചര ശഭാസ്ത്രതീയമഭായനി, വളചര
അവധഭാനതകയഭാചട നടപനിലഭാകകണ ഒരു പരനിഷ്കഭാരമഭാണനിതട്ട് . പകക്ഷ അതനിനുപകേരല
അതനിചചവകേഭാരനികേതയുല തതീവ്രകദശതീയതയുല കൂടനികചര്തട്ട് രഭാഷതീയകനടമുണഭാകഭാന
ശമനിചതനിചന്റെ തനിക്തമഭായ അനുഭവല ഇഗൗ രഭാജലചത ജനങ്ങള ഇനട്ട്
ഏറ്റുവഭാങ്ങുകേയഭാണട്ട്. രണ്ടുദനിവസല ചകേഭാണട്ട് കേഭാരലങ്ങചളലഭാല ശരനിയഭാകുചമനഭാണട്ട്
ആദലല കകേന്ദ്ര ധനകേഭാരലമനനി പറഞതട്ട്. പനിചന പറഞ, രണഭാഴ്ചചത
സഭാവകേഭാശല കവണചമനട്ട്. ഇകപഭാള പ്രധഭാനമനനി പറയുന, 50 ദനിവസചമങനിലുല
കവണചമനട്ട്. 50 ദനിവസമല, 50 മഭാസമുണഭായഭാലുല ഇഗൗ രഭാജലചത സനിതനിഗതനികേള
ആ പഴയ അവസയനിലഭായനിതതീരുകേയനില എനള്ളതഭാണട്ട് വഭാസവല. ഇവനിചട
എചനലഭാല വഭാഗഭാനങ്ങളഭാണട്ട് ബനി.ചജ.പനി. നല്കേനിയതട്ട്. ഞങ്ങള അധനികേഭാരതനില്
വനഭാല് നൂറുദനിവസല ചകേഭാണട്ട് കേള്ളപണല ഇഗൗ രഭാജലകതയ്ക്കട്ട് തനിരനിചകേ
ചകേഭാണ്ടുവരുല. ഇനലയനിചല ഓകരഭാ കുടുലബതനിനുല 15 ലക്ഷല രൂപ അവരുചട
അകഗൗണനില് നനികക്ഷപനിക്കുചമനഭായനിരുന വഭാഗഭാനല. രണര വര്ഷമഭായനിട്ടുല
ആ വഭാഗഭാനല പഭാലനികഭാനുള്ള ഒരു നടപടനിയുല കകേന്ദ്ര സര്കഭാരനിചന്റെ
ഭഭാഗത്തു നനിനണഭായനിടനില. ഇവനിചട ചരനിത്രതനില് ഒരുപഭാടട്ട് ഏകേഭാധനിപതനികേചള
കേഭാണഭാന കേഴനിയുല. ചരനിത്ര കേഭാലഘടതനില് ഏകേഭാധനിപതനികേള കുതനിരകേചളയഭാണട്ട്
ചഭാപ കുതനിയചതങനില് സസനല പ്രജകേചള അവനിശസസനിക്കുകേയുല ചഭാപ
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കുത്തുകേയുല ചചയ്യുന ജനഭാധനിപതലയുഗതനിചല ആദലചത ഭരണഭാധനികേഭാരനിയഭായനി
ശതീ. നകരന്ദ്ര കമഭാദനി മഭാറനികഴനിഞനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്. കേഗൗടനിലലചന്റെ 'അര്ത്ഥശഭാസ്ത്ര'തനില്
'പ്രജഭാഹനിതല രഭാജഹനിതചമനട്ട് ' പറയുനണട്ട്, യഥഭാര്ത്ഥതനില് ഇവനിചട രഭാജഹനിതല
പ്രജഭാഹനിതമഭാകനി മഭാറ്റഭാനഭാണട്ട് ശതീ. നകരന്ദ്ര കമഭാദനി ശമനിക്കുനതട്ട്. കമഭാദനി രഭാജഭാവനിചന്റെ
ഹനിതചമനട്ട് പറയുനതട്ട് കകേഭാര്പകററ്റുകേളചട ഹനിതമഭാണട്ട്. അതട്ട് ഇഗൗ രഭാജലചത
സഭാധഭാരണകഭാരഭായ ജനങ്ങള തനിരനിചറനിഞ കേഴനിഞനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട് . ഇകപഭാള
ഇഗൗ
സഭാഹചരലല
ഉപകയഭാഗചപടുതനിചകഭാണട്ട്
കകേരളതനിചല
ഗഭാമതീണ
സമ്പദട്ട്വലവസയുചട
നചടലഭായ;
കേരുതഭായ
സഹകേരണ
കമഖലചയ
ഇലഭാതഭാകഭാനഭാണട്ട് കകേന്ദ്ര സര്കഭാരുല ആദഭായ നനികുതനി വകുപ്പുചമഭാചക
ശമനിച്ചുചകേഭാണനിരനിക്കുനതട്ട്. ഒരു ഭഭാഗതട്ട് നന്യൂജനകറഷന ബഭാങ്കുകേചള കേയറൂരനി
വനിടുന. മറുഭഭാഗതട്ട് സഭാധഭാരണകഭാരചന്റെ ആശയമഭായ; സഭാധഭാരണകഭാരചന്റെ
അതഭാണനിയഭായ
സഹകേരണകമഖലചയ
തകേര്കഭാനഭാണട്ട്
ശമനിക്കുനതട്ട്.
പനിനവലനിച കേറനസനികേള സസതീകേരനിക്കുനതനില് നനിനട്ട് സഹകേരണ കമഖലചയ
ഒഴനിവഭാകനിയ കകേന്ദ്ര സര്കഭാര്, കപഭാസട്ട് ഓഫതീസുകേള വഴനി പണല സസതീകേരനികഭാന
ഉതരവനിടനിട്ടുണട്ട്. കേള്ളകനഭാടട്ട് തനിരനിചറനിയഭാനുള്ള എനട്ട് സലവനിധഭാനമഭാണട്ട് നമ്മുചട
കപഭാസട്ട് ഓഫതീസനിലുള്ളതട്ട്? ഇതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി എചനങനിലുല ഒരു സലവനിധഭാനല
അവനിചടചയഭാരുകഭാന തയ്യഭാറഭായനിട്ടുകണഭാ? കപഭാസട്ട് ഓഫതീസുകേളനിലുല ചപകടഭാള
പമകേളനിലുല കനഭാചടണ്ണുന ചമഷതീചനങനിലുല സജതീകേരനികഭാനുള്ള എചനങനിലുല
നടപടനി ഇഗൗ സര്കഭാര് സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ? കകേരളല നമ്മുചട രഭാജലതനിനട്ട് തചന
മഭാതൃകേയഭാണട്ട്. UNDP റനികപഭാര്ടനില് ഒരു വനികേസനിത രഭാജലകതഭാടട്ട് കേനിടപനിടനികഭാന
കേഴനിയുന
ജതീവനിത
വനിസ്മെയങ്ങളചട
നഭാടഭായനി
കകേരള
സലസഭാനല
അടയഭാളചപടുതനിയനിട്ടുണട്ട്. അതനില് സുപ്രധഭാനമഭായ പങട്ട് വഹനിച ഒരു ജനകേതീയ
പ്രസഭാനമഭാണട്ട് കകേരളതനിചല സഹകേരണ പ്രസഭാനല. കകേരള കമഭാഡല്
വനികേസനതനിചന്റെ ചൂണ്ടുപലകേയഭാണട്ട് നമ്മുചട സഹകേരണ പ്രസഭാനല. ഇവനിചട
ചനിലയഭാളകേള ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ ഇതരല നടപടനികേചള നലഭായതീകേരനികഭാന പറയുന
ഒരു കേഭാരലല, മറ്റട്ട് പല സലസഭാനങ്ങളനിലുമുള്ളതനികനകഭാള സഹകേരണ സലഘങ്ങളല
ബഭാങ്കുകേളല കകേരളതനില് കുറവഭാചണനഭാണട്ട് . എണതനില് കുറവഭായനിരനികഭാല, പകക്ഷ
പ്രവര്തനതനിലുല ജനകസവനതനിലുല കകേരളതനിചല സഹകേരണ സലഘകതഭാളല
വരുന പ്രസഭാനങ്ങള കലഭാകേതനില് വനിരളമഭാണട്ട് എനഭാണട്ട് പഠനങ്ങള
ചതളനിയനിക്കുനതട്ട്. തതീര്ത്തുല നനിയമവനികധയമഭായനിടഭാണട്ട് സഹകേരണ സഭാപനങ്ങള
പ്രവര്തനിക്കുനതട്ട്. സഹകേരണ സഭാപനങ്ങളനില് കേള്ളപണല നനികക്ഷപനിക്കുന
ചവനഭാണട്ട് ഇവനിചട ചനിലര് ഉനയനിക്കുന ആകക്ഷപല. ബനി.ചജ.പനി. കനതഭാകന്മേഭാര്
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പറയുനതട്ട് നമ്മുചട രഭാജലതനിനകേതട്ട് കേള്ളപണല തടയഭാനുള്ള വലവസകേള
നടപനിലഭാക്കുനതനിനട്ട് തടസല സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളഭാചണനഭാണട്ട് . നനിയമ
വനികധയമഭായനിടകല കകേരളതനിചല സഹകേരണ കമഖല പ്രവര്തനിക്കുനതട്ട് .
ഇതുമഭായനി ബനചപടട്ട് നനിരവധനി കകേസുകേളണട്ട്. ഏറ്റവല കൂടുതല് സഹകേരണ
പ്രസഭാനമുള്ള നഭാടഭാണട്ട് എചന്റെ ജനിലയഭായ കേണ്ണൂര്. കകേരളതനിചല ഏറ്റവല വലനിയ
സഹകേരണ ബഭാങട്ട് മഭാടഭായനി കകേഭാ-ഓപകററ്റതീവട്ട് റൂറല് ബഭാങട്ട് ഞഭാന പ്രതനിനനിധഭാനല
ചചയ്യുന കേലലഭാകശ്ശേരനി നനികയഭാജകേമണ്ഡലതനിലഭാണട്ട്. ഇതുമഭായനി ബനചപടട്ട്
ബഭാങ്കുകേള കകേഭാടതനിചയ സമതീപനിചകപഭാള കകേഭാടതനി അവര്കട്ട് പ്രവര്തനികഭാന
അനുവഭാദല നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട് എനഭാണട്ട് അറനിയഭാന കേഴനിഞതട്ട് . കേണ്ണൂര് ജനിലയനിചല
സലഘങ്ങളകഭാണട്ട് ഇനകേല ടഭാകട്ട് അധനികേഭാരനികേളനില് നനിനട്ട് ആദലമഭായനി കനഭാടതീസട്ട്
ലഭനിചതട്ട്. 2013-ചല പ്രസ്തുത കനഭാടതീസനില് ഇടപഭാടുകേഭാരുചട നനികക്ഷപ പലനിശയ്ക്കട്ട്
ടനി.ഡനി.എസട്ട്. പനിടനികണചമനഭാണട്ട് നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്. ഞങ്ങള പ്രഭാഥമനികേ
കേഭാര്ഷനികേ സഹകേരണ സലഘല എന വനിഭഭാഗതനില്ചപടുനവരഭാചണനല പ്രസ്തുത
വനിഭഭാഗങ്ങചള ടനി.ഡനി.എസട്ട്. പനിടനിക്കുനതനില് നനിനല ഇനകേല ടഭാകനിചന്റെ ചസക്ഷന
194(എ)(iii) വകുപട്ട് പ്രകേഭാരല ഒഴനിവട്ട് ചചയനിട്ടുള്ളതഭാചണനല ഇനകേല ടഭാകട്ട്
അധനികൃതചര അറനിയനിക്കുനതനിനട്ട് നമ്മുചട സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളകട്ട് സഭാധനിചനിട്ടുണട്ട് .
പനിനതീടട്ട് 2006-ചല ഫനിനഭാനസട്ട് ആക്ടട്ട് കഭദഗതനിചയത്തുടര്നട്ട് 80(പനി) വകുപനില്
നഭാലഭാല ഉപവകുപട്ട് കൂടനികചര്തകതഭാചട സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേള ബഭാങനിലഗട്ട്
പ്രവര്തനല നടത്തുനചവനട്ട് വലഭാഖലഭാനനിചട്ട് ബഭാങ്കുകേളചട വരുമഭാനതനില്
യഥഭാര്ത്ഥതനില് ഒഴനിവഭാകകണനിയനിരുന ചസക്ഷന 80(പനി)(ii)(എ) പ്രകേഭാരമുള്ള
ഇളവനിനട്ട് അര്ഹതയനില എനല സലഘങ്ങള ഇനകേല ടഭാകട്ട് അടയ്ക്കണചമനല
കേഭാണനിചട്ട് ചസക്ഷന 142, 145 വകുപ്പുകേള പ്രകേഭാരല കനഭാടതീസട്ട് നല്കേനിയനിരുന. 2010
ഓഗസട്ട് മുതല് കേണ്ണൂര് ജനിലയനിചല ചനില പ്രമുഖ ബഭാങ്കുകേളകഭാണട്ട് ആദലല
ഇതരതനില് കനഭാടതീസട്ട് ലഭനിക്കുനതട്ട്. പ്രസ്തുത കനഭാടതീസുകേളകട്ട് സലഘങ്ങള
വലക്തമഭായ മറുപടനി തയ്യഭാറഭാകനി ആദലല ഇനകേല ടഭാകട്ട് അധനികൃതര്കട്ട് നല്കുകേയുല
അവര് സസതീകേരനിക്കുകേയുല ചചയ. എനഭാല് നനിശ്ചനിത സമയപരനിധനിക്കുള്ളനില് തചന
22-10-2010-ല് ഇനകേല ടഭാകട്ട് അധനികൃതര് ബഭാങനില് ചസര്ചട്ട് നടത്തുകേയുല
ബഭാങനിചല
മുഴുവന
വനിവരങ്ങളല
കശഖരനിക്കുകേയുല
ചചയനിരുനചവങനിലുല
ഇതുവചരയഭായനി ബഭാങനിചല ഏചതങനിലുല നനികക്ഷപകേചനതനിരഭായനി കനഭാടതീസട്ട്
നല്കുകേകയഭാ തുടര്നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകേകയഭാ ചചയനിടനില. ഇങ്ങചന ഇഗൗ നഭാടനില്
ചനിലര് നടത്തുന പ്രചരണല ശരനിയഭാചണങനില് എന്തുചകേഭാണഭാണട്ട് ഏചതങനിലുല ഒരു
നനികക്ഷപകേനട്ട് എതനിരഭായനി കനഭാടതീസട്ട് നല്കുകേകയഭാ തുടര് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകേകയഭാ
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ചചയ്യഭാതതട്ട്? ഇതുമഭായനി ബനചപടട്ട് 2006 സലഘങ്ങളകട്ട് കനഭാടതീസട്ട് ലഭനിക്കുകേയുല
ഇതനിചനതനിചര സലഘങ്ങള സുപ്രതീലകകേഭാടതനിയനില് കപഭാകുകേയുല പ്രസ്തുത കനഭാടതീസട്ട്
സുപ്രതീലകകേഭാടതനി കസ ചചയ്യുകേയുമുണഭായനി. കസ നനിലനനില്ക്കുകമ്പഭാഴഭാണട്ട് ബഭാങനില്
ഇനകേല ടഭാകട്ട് അധനികൃതര് ചറയ്ഡട്ട് നടതനിയനിട്ടുള്ളതട്ട് . മഭാത്രമല, ഭരണഘടനഭാ
കഭദഗതനിചയക്കുറനിചട്ട് ഇവനിചട പറയുന. 97-ാം ഭരണഘടനഭാ കഭദഗതനി ഗുജറഭാതട്ട്
ചചഹകകഭാടതനി 22-4-2013-നട്ട് റദ്ദേഭാകനിയനിട്ടുള്ളതഭാണട്ട്. ഇകപഭാഴുല അതനിചന കചഭാദലല
ചചയചകേഭാണ്ടുള്ള ഹര്ജനി സുപ്രതീലകകേഭാടതനിയനില് സമര്പനികചപടനിടനില. അകപഭാള
അതനിനര്ത്ഥല, സഹകേരണ കമഖലയ്ക്കട്ട് ഭരണഘടനഭാ കഭദഗതനിയുചണങനിലുല
ഗുജറഭാതട്ട് ചചഹകകഭാടതനിയുചട വനിധനി നനിലനനില്ക്കുനതനിനഭാല് ഇകപഭാഴുല സഹകേരണ
കമഖലചയനട്ട് പറയുനതട്ട് സലസഭാന നനിയമമഭായനി നനിലനനില്ക്കുകേയഭാണട്ട് .
അതുചകേഭാണട്ട് സഹകേരണ സലഘങ്ങളചട നനിയനണഭാധനികേഭാരല ഒരനികലുല
ആര്.ബനി.ചഎ.-കട്ട് സഭാധലമല. ഇതഭാണട്ട് ഗുജറഭാതട്ട് ചചഹകകഭാടതനിയുചട
വനിധനിചയനട്ട് പറയുനതട്ട്. ഇവനിചട പ്രവര്തനിക്കുന സഹകേരണ സലഘങ്ങചളലഭാല
ഇഗൗ പറയുന വലവസകേള വളചര വലക്തമഭായനി പഭാലനിചനിടഭാണട്ട് പ്രവര്തനല
നടതനിചകഭാണനിരനിക്കുനതട്ട്. കകേവലമഭായ ബഭാങനിലഗട്ട് ഇടപഭാടുകേള മഭാത്രമല
സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേള നടതനിചകഭാണനിരനിക്കുനതട്ട്. കകേരളതനില്, പ്രഭാഥമനികേ
കേഭാര്ഷനികേ സലഘങ്ങളചട കനതൃതസതനില് ആയനിരകണകനിനട്ട് നതീതനി കസഭാറുകേള
പ്രവര്തനിച്ചുവരുനണട്ട്. നതീതനി ചമഡനികല് കസഭാര്, നതീതനി ഗലഭാസട്ട് ഡനികപഭാ,
കകേരളതനില് ഏറ്റവല ഗുണകമന്മേയുളള ചവളനിചചണ ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന നനിരവധനി
സലഘങ്ങള, ബഭാങ്കുകേള തുടങ്ങനിയവചയഭാചക ഇവനിചടയുണട്ട്. വളല വനിതരണല
നനിര്വഹനിക്കുനണട്ട്, ചപയനിന്റെട്ട്, ചചടല്സട്ട്, ഇലകനികല് കഷഭാപ്പുകേള എനനിവ ഏറ്റവല
മനിതമഭായ നനിരകനില് സഭാധഭാരണകഭാരഭായ ആളകേളകട്ട് ലഭലമഭാക്കുന, ആലബുലനസട്ട്
സര്വതീസട്ട് ഏര്ചപടുത്തുന, ഓഡനികറ്റഭാറനിയങ്ങള നനിര്മ്മേനിചട്ട് മനിതമഭായ വഭാടകേയ്ക്കട്ട്
നല്കുന, വതീടട്ട് നനിര്മ്മേഭാണതനിനഭാവശലമഭായ കേമ്പനി, സനിമന്റെട്ട് എനനിവ മനിതമഭായ
നനിരകനില് നല്കുന, ഉതവകേഭാലതട്ട് ഓണചന നടപനിലഭാക്കുന ഇങ്ങചന
ദവവനിധലമഭാര്ന പ്രവര്തനങ്ങളഭാണട്ട് കകേരളതനിചല സഹകേരണ കമഖല
നടതനിചകഭാണനിരനിക്കുനതട്ട്. ഇതനിചനചയഭാനല കേഭാണഭാചതയഭാണട്ട് ചനില ശക്തനികേള
ഇഗൗ സഭാഹചരലല ഉപകയഭാഗനിച്ചുചകേഭാണട്ട് സഹകേരണ കമഖലയുചട കേഴുതട്ട്
ചഞരനികഭാന ഇറങ്ങനി പുറചപടനിരനിക്കുനതട്ട്. കകേരളതനിചന്റെ ഗഭാമതീണ സമ്പദട്ട്വലവസ
തകേര്കഭാനുള്ള ഈ നതീകചത തനിരനിചറനിയഭാന നമുകട്ട് കേഴനികയണതഭായനിട്ടുണട്ട്.
മലയഭാളനികേചള സലബനനിചനിടകതഭാളല ജനനല മുതല് മരണല വചര വനിവനിധ
ഘടങ്ങളനില് സഹകേരണ പ്രസഭാനങ്ങചള ആശയനിക്കുന. സഹകേരണ
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പ്രസഭാനങ്ങചള
ആശയനികഭാചത
മുകനഭാടട്ട്
കപഭാവകേചയനട്ട്
പറയുനതട്ട്
കകേരളതനിചല
ജനങ്ങചള
സലബനനിചനിടകതഭാളല
ചനിനനികഭാനഭാകേനില.
അതുചകേഭാണഭാണട്ട് ഗഭാമതീണ സമ്പദ്വലവസയുചട നചടലഭാണട്ട് പ്രഭാഥമനികേ സഹകേരണ
സലഘങ്ങചളനട്ട് പറയുനതട്ട്. കകേരളതനില് സഹകേരണ കമഖലയനില് ചമഡനികല്
കകേഭാകളജട്ട്, എഞനിനതീയറനിലഗട്ട് കകേഭാകളജട്ട്, ചഎ.ടനി. പഭാര്കട്ട് തുടങ്ങനിയവയുണട്ട്.
കകേരളതനില് ഏറ്റവല വലനിയ നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്തനങ്ങള ഏചറ്റടുതട്ട് നടത്തുന
വഭാഗ്ഭടഭാനനന സഭാപനിച ഉഗൗരഭാളങല് ചസഭാചചസറ്റനി ഉളചപചട കകേരളതനിചന്റെ
വനികേസനതനിനട്ട് വലനിയ സലഭഭാവന നല്കുന ഒരു കൂടഭായ്മയഭാണട്ട് കകേരളതനിചന്റെ
സഹകേരണ കമഖല. അകതഭാചടഭാപല വഭായ്പഭാ നനികക്ഷപ അനുപഭാതതനിചന്റെ
കേഭാരലതനില്
കകേരളതനിചല
ചപഭാതുകമഖലഭാ
ബഭാങ്കുകേള,
ചഷഡന്യൂളഡട്ട്
ബഭാങ്കുകേള, വഭാണനിജല ബഭാങ്കുകേള എനനിവനിടങ്ങളനില് നനിനട്ട് കശഖരനിക്കുന പണല
ഇവനിചട നനികക്ഷപനിക്കുനനില. വഭായ്പഭാ നനികക്ഷപ അനുപഭാതതനില് സഹകേരണ
കമഖലയുചട സലഭഭാവന 80 ശതമഭാനമഭാണട്ട്. എനഭാല് ചപഭാതുകമഖലഭാ ബഭാങഭായ
എസട്ട്.ബനി.ടനി.-യുചട വഭായ്പഭാ നനികക്ഷപ അനുപഭാതചമനട്ട് പറയുനതട്ട് 52.6 ശതമഭാനല
മഭാത്രമഭാണട്ട്. സഹകേരണ കമഖലയനില് നനികക്ഷപനിക്കുന പണല ഇവനിചടയഭാണട്ട്
യഥഭാര്ത്ഥതനില് ചചലവഴനിക്കുനതട്ട്. മഭാത്രമല, നമ്മുചട നഭാടനില് സഭാധഭാരണകഭാരഭായ
ആളകേളകട്ട് എചനങനിലുല ഒരഭാവശലല വനഭാല്, പഭാവചപട ഒരു കുടുലബനഭാഥനട്ട്
മകേളചട കേലലഭാണല വനഭാല്, തചന്റെ കേനിടപഭാടതനിചന്റെ അഞട്ട് ചസന്റെനിചന്റെ
ആധഭാരവമഭായനി ഓടനിചയത്തുനതട്ട് സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളനിലഭാണട്ട്. അങ്ങചന
പഭാവചപട ചതഭാഴനിലഭാളനികേചളയുല കേര്ഷകേചരയുല കൂലനികവലകഭാചരയുല സഹഭായനിക്കുന
ഏറ്റവല മഹതഭായ പ്രസഭാനമഭാണട്ട് കകേരളതനിചല സഹകേരണ കമഖല. സഹകേരണ
കമഖലയനിചല നനികക്ഷപതനിചന്റെ മഹഭാഭൂരനിപക്ഷവല സഭാധഭാരണകഭാരുകടതഭാണട്ട്
അലഭാചത
വനകേനിടകഭാരുകടതല.
അകപഭാള
തതീര്ചയഭായുല
സഹകേരണ
കമഖലയ്ചകതനിരഭായുള്ള നതീകല സഭാധഭാരണകഭാര്കട്ട് എതനിരഭായുള്ള നതീകമഭാണട്ട്.
കകേരളതനില് പണമനിടപഭാടട്ട് നടത്തുന എലഭാ സലഘങ്ങളല റനിസര്വട്ട് ബഭാങട്ട്
നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന മഭാര്ഗ്ഗ നനിര്കദ്ദേശങ്ങളക്കുള്ളനില് നനിനഭാണട്ട് പ്രവര്തനിക്കുനതട്ട്.
അങ്ങചന പ്രവര്തനിക്കുനനിചലനട്ട് കേണഭാല് റനിസര്വട്ട് ബഭാങനിനട്ട് നടപടനി
സസതീകേരനികഭാവനതഭാണട്ട്. കകേരളതനില് ഏചതങനിലുല സലഘങ്ങളകട്ട് എതനിരഭായനി
അതരചമഭാരു നടപടനി റനിസര്വട്ട് ബഭാങട്ട് സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; നനിയമവനികധയമഭായനി,
ഇവനിചട പഭാസഭാകനിയ നനിയമതനിചന്റെ അടനിസഭാനതനില്, സലസഭാന സര്കഭാരനിചന്റെ
കമല്കനഭാടതനിലഭാണട്ട് സഹകേരണ സഭാപനങ്ങള പ്രവര്തനിക്കുനചതനതനിനട്ട്
ഇതനികനകഭാള വലനിയ എനട്ട് ചതളനിവഭാണട്ട് കവണതട്ട്.
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ഇഗൗ നതീകതനിനട്ട് പനിനനില് വലനിയ ഒരു പദതനിയുണട്ട് . ആ പദതനിചയനട്ട്
പറയുനതട്ട്, കലഭാകേതട്ട് പലയനിടങ്ങളനിലുല ഫഭാസനിസല നടപഭാക്കുകമ്പഭാള സസതീകേരനിച
അകത മഭാര്ഗ്ഗല ഇവനിചട ശതീ. നകരന്ദ്ര കമഭാദനി സസതീകേരനിക്കുകേയഭാണട്ട്. ജര്മ്മേനനിയുചട
സമ്പതട്ട് സഭാര്വകദശതീയതയുചട കപരനില് കസഭാവനിയറ്റട്ട്
യൂണനിയനനികലയ്ക്കട്ട്
കേടത്തുനചവന പ്രചരണല ഉപകയഭാഗനിചട്ട് കദശതീയതചയ പ്രകകേഭാപനിപനിച്ചുചകേഭാണഭാണട്ട്
1930-ല് ജൂതന്മേഭാചരയുല കടഡട്ട് യൂണനിയനനിസ്റ്റുകേചളയുല കേമ്മേന്യൂണനിസ്റ്റുകേഭാചരയുല
ഉന്മൂലനല ചചയ്യഭാന ജര്മ്മേനനിയനില് ഹനിറ്റട്ട്ലര് സമഭാനമഭായ തതീവ്ര സഭാമ്പതനികേ യുക്തനി
പ്രകയഭാഗനിചതട്ട്. അകത യുക്തനിയഭാണട്ട് ഇവനിചടയുല നടപനിലഭാകഭാന കപഭാകുനതട്ട്.
1965-66-ല് ഇകനഭാകനഷലയനില് കേമ്മേന്യൂണനിസ്റ്റുകേഭാര് ശക്തനിചപടകപഭാള, ആ
കേമ്മേന്യൂണനിസ്റ്റുകേഭാചര കൂടചകഭാല ചചയ്യഭാന സുകഭാര്കതഭാചയന ഭരണഭാധനികേഭാരനി ഇകത
സഭാമ്പതനികേ വഭാദല, ശതീ. കമഭാദനിയുചട അകത വഭാദമഭാണട്ട് മുകനഭാട്ടുചകേഭാണ്ടുകപഭായതട്ട്.
അനട്ട് സുകഭാര്കതഭാ പറഞതട്ട് എനഭാണട്ട് ? കേമ്മേന്യൂണനിസ്റ്റുകേഭാര് അധനികേഭാരല
പനിടനികഭാന കപഭാവകേയഭാണട്ട്, കേമ്മേന്യൂണനിസ്റ്റുകേഭാര് അധനികേഭാരതനില് വനഭാല്
ഇകനഭാകനഷലകഭാരചന്റെ സമ്പതട്ട് ചചചനയനികലയ്ക്കട്ട് ചകേഭാണ്ടുകപഭാകുല, ചചചനയനികലയ്ക്കട്ട്
കേടത്തുചമനട്ട് പ്രചരനിപനിചനിടഭാണട്ട് 9 ലക്ഷകതഭാളല വരുന കേമ്മേന്യൂണനിസ്റ്റുകേഭാചര
കൂടചകഭാല ചചയതട്ട്. ഇവനിചട ശതീ. കമഭാദനിയുല ബനി.ചജ.പനി.-യുല എനഭാണട്ട്
ചചയതട്ട്; ഒരു പ്രകതലകേ മതതനില്ചപടവചരയഭാണട്ട് ടഭാര്ജറ്റട്ട് ചചയ്യുനതട്ട്,
കേമ്മേന്യൂണനിസ്റ്റുകേഭാചരയഭാണട്ട് ഇവനിചട ടഭാര്ജറ്റട്ട് ചചയ്യുനതട്ട്. തതീവ്ര കദശതീയതയുചട
കപരനില് ചനിലചര ശത്രുപക്ഷതട്ട് നനിര്തനിചകഭാണട്ട് തങ്ങളചട സഭാമ്പതനികേ,
രഭാഷതീയ അജണ നടപനിലഭാക്കുനതനിനട്ട് മുകനഭാടനിയഭായഭാണട്ട് ഇഗൗ സഭാമ്പതനികേ
അടനിയനരഭാവസചയനട്ട്
നഭാല
തനിരനിചറനികയണതഭായനിട്ടുണട്ട്.
അതുചകേഭാണട്ട്
കകേവലമഭായ സഹകേരണ ബഭാങനിചന്റെ പ്രശമല, കകേവലമഭായ സഭാമ്പതനികേ പ്രശല
മഭാത്രമല, ഇതട്ട് ഫഭാസനിസതനികലയ്ക്കുള്ള ശക്തമഭായ ചുവടുവയ്പനിചന്റെ സൂചനയഭാണട്ട് .
നമുകട്ട്
നനിസഭാരമഭായ
തര്കങ്ങളണഭാകുല.
ആ
തര്കങ്ങളല
പ്രശല.
ഫഭാസനിസതനിചനതനിരഭായനിട്ടുള്ള നതീകല ശക്തനിചപടുതഭാന നമുകട്ട് കേഴനിയണല.
ഇചതഭാരു സഭാമൂഹനികേ പ്രശമഭാണട്ട്, രഭാജലചത സഭാധഭാരണകഭാരഭായ ജനങ്ങളചട
നനിലനനില്പനിചന്റെ
പ്രശമഭാണട്ട്.
അതുചകേഭാണട്ട്
തതീര്ചയഭായുല
ജനങ്ങളഭാചകേ
ഒറ്റചകടഭായനി ഇകഭാരലതനില് മുകനഭാട്ടുവരണല. കകേരളതനിചല സഹകേരണ
കമഖലചയ സലരക്ഷനികഭാനുള്ള കപഭാരഭാടല യഥഭാര്ത്ഥതനില് സഭാധഭാരണകഭാരനട്ട്
ഇഗൗ സമൂഹതനില് ജതീവനികഭാനുള്ള സസഭാതനലതനിനഭായുള്ള കപഭാരഭാടമഭാചണനട്ട്
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രഭാജലചത ജനങ്ങള തനിരനിചറനിഞ കേഴനിഞനിരനിക്കുന. അതനിനട്ട് ഏറ്റവല വലനിയ
ഉദഭാഹരണമഭാണട്ട് കേഴനിഞ ദനിവസല കകേരളതനിചല ബഹുമഭാനലനഭായ മുഖലമനനി
ആര്.ബനി.ചഎ.-യുചട മുനനില് ഇരുനകപഭാള അഭൂതപൂര്വമഭായ ജനതനിരകഭാണട്ട്
അവനിചട അനുഭവചപടതട്ട്. ഗുജറഭാതനില് പ്രകക്ഷഭാഭല വരുന, അവനിടചത കേര്ഷകേര്
ബഭാങ്കുകേളചട മുനനികലയ്ക്കട്ട് ഒഴുകേനിചയത്തുന, അവരുചട ഉത്പനങ്ങള കേതനിക്കുന,
പഭാല് ഒഴുകനികളയുന. ഇകപഭാള ശതീ. അമനിതട്ട് ഷഭായ്ക്കട്ട് കപഭാലുല പ്രധഭാനമനനിചയ
കേണട്ട്
സഹകേരണ
കമഖലയ്ക്കട്ട്
എതനിരഭായുള്ള
നടപടനി
പനിനവലനികണചമനട്ട്
പറകയണ
സനിതനിയനികലയ്ക്കട്ട്
കേഭാരലങ്ങള
എത്തുകേയഭാണട്ട്. അതുചകേഭാണട്ട് ഗഭാമതീണ സമ്പദ്വലവസചയ തകേര്ക്കുന
കേനിരഭാതമഭായ ഇഗൗ നടപടനിയനില് നനിനട്ട് കകേന്ദ്ര സര്കഭാര് പനിന്മേഭാറണചമനട്ട്
ആവശലചപടുകേയഭാണട്ട്. ഇതരചമഭാരു ഉപകക്ഷപല ചകേഭാണ്ടുവനതനിനട്ട് സലസഭാന
സര്കഭാരനിചന അഭനിനനനിക്കുകേയഭാണട്ട്.
ശതീ. പനി. സനി. കജഭാര്ജട്ട്: സര്, ബഹുമഭാനചപട സഹകേരണ വകുപ്പുമനനിയുല മുന
മുഖലമനനിയുല സഭയനിചല മറ്റട്ട് അലഗങ്ങളല പ്രകേടനിപനിച വനികേഭാരകതഭാടട്ട് നൂറട്ട്
ശതമഭാനവല കയഭാജനിക്കുകേയഭാണട്ട്. ആ അലഗങ്ങചളകഭാള കൂടുതലഭായനി മഭാനസനികേമഭായ
അമര്ഷവമുണട്ട്. ഇവനിചട പരഭാമര്ശനികചപട ഓമനക്കുടന പനിള്ള ഇനചലയഭാണട്ട്
ആത്മഹതല ചചയതട്ട്. അകദ്ദേഹല എചന്റെ നനികയഭാജകേമണ്ഡലമഭായ എരുകമലനി
പഞഭായതനിചല കേഭാളചകേടനിയനില് ചചറുവനിളയനില് വതീടനിചല അലഗമഭാണട്ട് . അകദ്ദേഹല
അഞട്ട് ലക്ഷല രൂപ കേണമല സര്വതീസട്ട് സഹകേരണ ബഭാങനില് ചഡകപഭാസനിറ്റട്ട്
ചചയനിട്ടുണട്ട്. ആ പണല വഭാങ്ങഭാന രണട്ട് പ്രഭാവശലല ചചനനിട്ടുല കേനിടനിയനില. മകേളചട
ആശുപത്രനി

ചചലവനിനട്ട്

കേഭാശനിലഭാതതനിചന്റെ

മനപ്രയഭാസമഭാണട്ട്

അകദ്ദേഹചത

ഇതനിനട്ട് കപ്രരനിപനിചതട്ട്. അകദ്ദേഹതനിചന്റെ കുടുലബകതഭാടട്ട് സസല്പല സഗൗമനസലല
പ്രകേടനിപനികണചമനഭാണട്ട് മുഖലമനനികയഭാടട്ട് എനനികട്ട് അകപക്ഷനികഭാനുള്ളതട്ട് .
ഇവനിചട ഏറ്റവല വലനിയ പ്രചരണല എനഭാണട്ട്? 500, 1000 രൂപ കനഭാട്ടുകേള
മരവനിപനിചതട്ട് കകേരളതനിലുല ഇനലയനിലുല ആരുല അറനിഞനില ബഹുമഭാനചപട
പ്രധഭാനമനനി മഭാത്രല എടുത്തു, കലഭാകേല അറനിഞനില എചനഭാചക പറയുകേയഭാണട്ട് .
ബനിര്ള ഗ്രൂപട്ട് സനിമന്റെനിചന്റെ കഹഭാളചസയനില് ഏജന്റെട്ട് കകേരളതനിലുണട്ട്. കപരട്ട്
പ്രകതലകേനിചട്ട് പറയുനതട്ട് ശരനിയലഭാതതുചകേഭാണട്ട് ഞഭാന പറയുനനില. 500-ചന്റെയുല
1000-ചന്റെയുല കനഭാട്ടുകേള സൂക്ഷനികണ, കവഗല ചചലവഴനികണല എനഭാണട്ട് ആ
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ഏജന്റെനികനഭാടട്ട് ബനിര്ളയുചട മഭാകനജര് പറഞതട്ട്. ഇതട്ട് പറഞട്ട് രണഭാഴ്ചയ്ക്കുള്ളനില് ആ
പ്രഖലഭാപനല വരനികേയുല ചചയ. അകപഭാള അതട്ട് എങ്ങചനയഭാണട്ട് പറഞതട്ട്? ബനിര്ള
സനിമന്റെനിചന്റെ ഉടമ മഭാത്രല 500, 1000 രൂപ കനഭാടട്ട് കമടനികകണഭാചയനട്ട്
പറയുനതനിചന്റെ കേഭാരലല എനഭാണട്ട്? ഏറ്റവല വലനിയ ദുനഃഖകേരമഭായ സലഭവചമനട്ട്
പറയുനതട്ട്, കേനിഡ്നനി, കേലഭാനസര്, ഹഭാര്ടട്ട് കരഭാഗമുളള ആളകേള സഹഭായതനിനഭായനി
പത്രതനില് പരസലചപടുത്തുനതട്ട് അകഗൗണട്ട് നമ്പരഭാണട്ട്. എനനികട്ട് പതനിനഭായനിരല
രൂപ പഭാവചപടവനട്ട് ചകേഭാടുകണചമനട്ട് വചഭാല് ആ അകഗൗണനികലയ്ക്കട്ട് പണല മഭാറഭാന
പ്രധഭാനമനനിയുചട നനിയമല ചകേഭാണട്ട് കേഴനിയനില. എത്രകയഭാ ഭതീകേരതയഭാണട്ട്.
ഒരു കേഭാരണവശഭാലുല അലഗതീകേരനികഭാന കേഴനിയഭാത കേഭാരലമഭാചണനള്ളതനില്
സലശയമനില. ഇനലയനിചല സമ്പനന്മേഭാര് മുഴുവനുല ഇതട്ട് അറനിഞനികല; സമ്പനന്മേഭാര്
അറനിയഭാചതയഭാകണഭാ കനഭാടട്ട് നനികരഭാധനിചതട്ട്? അദഭാനനി, മുകകേഷട്ട് അലബഭാനനി, ഗഗൗതല
അദഭാനനി, ജനി.എല.ആര്. റഭാവ, വതീഡനികയഭാകകേഭാണ് ഇനഡസതീസട്ട്, എസട്ട്.ആര്.ഇ.
ഇനഡസതീസട്ട് രവനി രൂയ, ഇവരുചടചയഭാചക അകഗൗണട്ട് മഭാത്രല മതനി.
ഇവരുചടചയഭാചക പണല എത്രയഭാണട്ട്? സുപ്രതീലകകേഭാടതനിയനില് കകേസട്ട് വനകപഭാള
ചസനടല് ഗവണ്ചമന്റെട്ട് പറഞതട്ട് 85,000 ലക്ഷല കകേഭാടനി രൂപകയ
കേനിടഭാനുള്ളുചവനഭാണട്ട് ഇതട്ട് ശരനിയഭാകണഭാ? 1,38,761 ലക്ഷല കകേഭാടനി രൂപയുചട
കലഭാണ് റനിലയനസട്ട് ഉടമ മുകകേഷട്ട് അലബഭാനനിക്കുണട്ട് . എന്തുചകേഭാണട്ട് അതട്ട്
പനിടനിക്കുനനില. ഗഗൗതല അദഭാനനികട്ട് 44150 ലക്ഷല കകേഭാടനി രൂപയുചടയുല
വതീഡനികയഭാകകേഭാണ് ഉടമയ്ക്കട്ട് 40783 ലക്ഷല കകേഭാടനി രൂപയുചടയുല കലഭാണുണട്ട്. ഡല്ഹനി
എയര്കപഭാര്ട്ടുല
ദഹദരഭാബഭാദട്ട് എയര്കപഭാര്ട്ടുല
വഭാടകേയ്ചകടുതനിരനിക്കുന
മുതലഭാളനിയഭാണട്ട് ജനി.എല.ആര്. റഭാവ. അകദ്ദേഹല 47343 ലക്ഷല കകേഭാടനി രൂപയഭാണട്ട്
ചപഭാതുകമഖലഭാ ബഭാങനില്നനിനട്ട് എടുതനിട്ടുള്ളതട്ട് . ഇചതഭാചക എന.പനി. ആകുന
കേണക്കുകേചളഭാനല വരുനനില. ഈ മുതലഭാളനിമഭാചരലഭാല അറനിഞചകേഭാണ്ടു
തചനയഭാണട്ട് കനഭാടട്ട് നനികരഭാധനികല് നടനനിട്ടുള്ളതട്ട്. എസട്ട്.ആര്. ഇനഡസതീസട്ട് ഉടമ
രവനി രൂയ 38379 ലക്ഷല രൂപ ചപഭാതുകമഖലഭാ ബഭാങനില് നനിനല എടുതനിട്ടുണട്ട്.
ഇവനിചട പഭാവചപടവന അഞട്ട് രൂപയ്ക്കുകവണനി ചചല്ലുകമ്പഭാള അതട്ട് കേനിടഭാതനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.
ഇതുകപഭാചലയുള്ള അദഭാനനിമഭാര്ക്കുല വതീഡനികയഭാകകേഭാണ് ഉളചപചടയുള്ള സമ്പനനമഭാര്ക്കുല
കേചവടല ചചയട്ട് ഇനലഭാ രഭാജലചത വനില്ക്കുന നഭാണലചകേട ഒരു പ്രഭാഞനികയടനഭായനി
ബഹുമഭാനചപട പ്രധഭാനമനനി മഭാറനിചയനട്ട് പറയഭാതനിരനികഭാന കേഴനിയനില.
അതുചകേഭാണട്ട് ഇതനിനനുകൂലമഭായ നനിലപഭാടട്ട് സസതീകേരനികഭാന കേഴനിയനില.
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ഒരു കേഭാരലല കൂടനി ബഹുമഭാനചപട മുഖലമനനികയഭാടട്ട് പറയഭാന ഞഭാന
ആഗഹനിക്കുന.
ഇതനിനുകവണനി
മുഖലമനനിയുല
പ്രതനിപക്ഷ
കനതഭാവല
എല.എല്.എ.-മഭാരുല കൂടനി കവണചമങനില് ഡല്ഹനിയനില് സമരതനിനട്ട് കപഭാകേഭാല.
അതനില് കുഴപചമഭാനമനില. അവനിചട ചചനനിട്ടുല തതീരുമഭാനമഭായനിചലങനില് ഇതട്ട് ചര്ച
ചചകയ്യണ പ്രശമഭാണട്ട്. ഇനലയുചട ചഫഡറല് സലവനിധഭാനല എവനിചട നനില്ക്കുന.
ഞങ്ങള ഇതട്ട് പറയുകമ്പഭാള സമ്മേതനികഭാതതുചകേഭാണട്ട് കചഭാദനിക്കുകേയഭാണട്ട്.
ഇതഭാകണഭാ ചഫഡറല് സലവനിധഭാനല? കകേരളതനിനട്ട് ഒരു ഗവണ്ചമനല ഒരു
എകനികേന്യൂടതീവല ഉള്ളകപഭാള കകേരളതനിചല എല.എല്.എ.-മഭാര് മുഴുവന ഒറ്റചകടഭായനി
തതീരുമഭാനചമടുതഭാല്
അതനിനട്ട്
വനിരുദമഭായനി
സലസഭാരനികഭാന
കകേന്ദ്ര
ഗവണ്ചമനചണനട്ട് പറഞഭാല് ആ കകേന്ദ്രതനിചനതനിചര ശക്തമഭായ നടപടനി
സസതീകേരനികഭാന ആളകണഭാ എനഭാണട്ട് ഇവനിചട ചര്ച ചചകയ്യണ പ്രശല. സഹകേരണ
കമഖലചയ തകേര്കഭാന എടട്ട് വര്ഷമഭായനി റനിസര്വട്ട് ബഭാങട്ട് കനഭാക്കുകേയഭാണട്ട്.
സഹകേരണ കമഖല തകേര്നഭാല് കകേരളതനിചല സഭാമ്പതനികേല തകേരുല. കകേന്ദ്ര
ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ ഈ കേള്ളകളനിചകതനിചര ശക്തമഭായനി പ്രതനികേരനികഭാന
കകേരളതനിചല ജനങ്ങള മുഴുവന മുകനഭാട്ടുവരുല. ആ കേഭാരലതനില് ഒറ്റചകടഭായനി
കകേരളതനിചല രഭാഷതീയ കേക്ഷനികേള നനില്കണചമന അഭനിപ്രഭായല കൂടനി ഞഭാന
കരഖചപടുത്തുകേയഭാണട്ട്.
ശതീ. സനി. ദനിവഭാകേരന: സര്, ഞഭാന ഈ ഉപകക്ഷപചത പനിനഭാങ്ങുന.
രഭാജലചത അതതീവ ഗുരുതരമഭായ സഭാമ്പതനികേ പ്രശചതക്കുറനിചട്ട് ചര്ച
ചചയ്യഭാന തതീരുമഭാനനിക്കുകേയുല അതനിനട്ട് മുനകേചയ്യടുക്കുകേയുല ചചയ ബഹുമഭാനചപട
മുഖലമനനികയയുല സഭഭാദലക്ഷകനയുല ആദലമഭായനി ഞഭാന അഭനിനനനിക്കുകേയഭാണട്ട് .
ഇതട്ട്
അസഭാധഭാരണമഭായ
ഒരു
സനര്ഭമഭാണട്ട്.
സലഭ്രമജനകേമഭായ
ഒരു
സഭാഹചരലമഭാണട്ട് ജനങ്ങള കനരനിടുനതട്ട്. ഇനലയുചട സമ്പദ്ഘടന സലരക്ഷനിക്കുന
കേഭാരലതനില് ഇനലന ജനത ഇതനിഹഭാസപരമഭായ പങഭാണട്ട് നനിര്വഹനിചനിട്ടുള്ളതട്ട് .
ഇനലയനിചല ബഭാങ്കുകേള കദശസഭാല്കരനികഭാന കവണനി രഭാജലത്തുടനതീളല
ദതീര്ഘമഭായ കപഭാരഭാടങ്ങള നടതനിയതട്ട് ഇനലയനിചല ജനങ്ങളഭാണട്ട് . ഇനലയനിചല
ജനകേതീയ സമരങ്ങളനിചല ഏറ്റവല പ്രധഭാനചപട ഒരു കകേന്ദ്രബനിന്ദു സമ്പദ്ഘടനചയ
സലരക്ഷനികലഭായനിരുന. സസതന ഭഭാരതതനില് മഭാറനിമഭാറനി വന ഗവണ്ചമനകേ
ളണഭായനിട്ടുചണങനിലുല ഇനലയുചട സമ്പദ്ഘടനചയ മുകനഭാടട്ട് ചകേഭാണ്ടുകപഭാകുനതനില്
ബഭാങ്കുകേളചട കദശസഭാത്കേരണല വലനിയ പങ്കുവഹനിചനിട്ടുണട്ട്. 1969 ജൂദലയനിലുല
1980 ഏപ്രനില് മഭാസതനിലുല രണട്ട് ഘടങ്ങളനിലഭായനി ഇനലയനിചല ഇരുപതനില്പരല
ബഭാങ്കുകേള കദശവത്കേരനികചപട്ടു. അങ്ങചനയഭാണട്ട് നമുകട്ട് ഒരു സസതന
സമ്പദ്ഘടനയുണഭായതട്ട്. ആ സമ്പദ്ഘടനചയ തകേര്ക്കുനതനിനഭാണട്ട് സര്ജനികല്
ദസകട്ട് എന കപരനില് നകരന്ദ്രകമഭാദനി ഈ ബഭാങ്കുകേളചട കനര്കട്ട് ആക്രെമണല
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നടതനിയനിരനിക്കുനതട്ട്. രണട്ട് തരതനിലുള്ള ആക്രെമണചതയഭാണട്ട് കകേരളല
കനരനിടുനതട്ട്. ഒനട്ട്, കകേരളതനിചന്റെ സമ്പദ്ഘടനയുമഭായനി ബനചപടട്ട് നനില്ക്കുന
കദശസഭാല്കൃത ബഭാങ്കുകേളമഭായുള്ള എലഭാ ബനങ്ങചളയുല തകേനിടല മറനിക്കുന. രണട്ട്,
കകേരളതനിചല ജനങ്ങള ജനകേതീയ ബഭാങ്കുകേളഭായനി ഉയര്തനിചകഭാണ്ടുവന
സഹകേരണ കമഖലചയ തഭാറുമഭാറഭാക്കുന. ഒരു ജനഭാധനിപതല സമ്പ്രദഭായതനില്
ഇചതഭാചക ചചയ്യഭാകമഭാ? സഭാധഭാരണകഭാരചന്റെ പണല ബഭാങനില് നനികക്ഷപനിചഭാല് ആ
നനികക്ഷപല എടുകഭാന പഭാടനിലഭാചയനട്ട് പറഞട്ട് അതനിനട്ട് നനിബനനകേള വയ്ക്കുകേ,
മഷനി പുരട്ടുകേ എനനിവ എത്ര
പ്രഭാകൃതമഭായ സമ്പ്രദഭായമഭാണട്ട്. ഈ നൂറ്റഭാണനില്
ഏചതങനിലുല ഒരു രഭാജലതട്ട് ഇത്രയുല അണ് സനിവനിദലസ്ഡട്ട് ആയനി
ചപഭാതുജനങ്ങചള കനരനിടുന ഒരു ഭരണകൂടമുകണഭാ? ഡല്ഹനി കകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട്
ഭരനിചനിരുന മുഹമ്മേദട്ട് ബനിന തുഗകനിചന്റെ ഭരണമഭാണനിതട്ട്. ജനങ്ങചള പതീഡനിപനിക്കുകേ,
ഭ്രഭാനന നയങ്ങള നടപനിലഭാക്കുകേ എനനിവയുചട ഫലമഭായനിടഭാണട്ട് ഈ ദുരനല
ഇനട്ട് അനുഭവനിക്കുനതട്ട്. എചന്റെ സഹപ്രവര്തകേചരലഭാല പറഞതുകപഭാചല
എഴുപതനില്പരല ആളകേളചട വനിലചപട ജതീവന ചപഭാലനിഞനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട് .
അതനില് കേന്യൂ നനിനവരുല കുഴഞട്ട് വതീണവരുല ആത്മഹതല ചചയവരുമുണട്ട് .
ഇതട്ട് സുനഭാമനികയകഭാള വലനിചയഭാരു സഭാമ്പതനികേ ദുരനമകല? കേള്ളപണല
കേചണതഭാനഭാണട്ട് ഇതട്ട് ചചയ്യുനതട്ട് എനഭാണട്ട് പറയുനതട്ട്. കേള്ളപണല ഇരനിക്കുനതട്ട്
സഹകേരണ ബഭാങനിലഭാകണഭാ? കേള്ളപണല ആരഭാണട്ട് വചനിരനിക്കുനതട്ട്. കകേന്ദ്ര
ഗവണ്ചമന്റെനിചല ഏചതങനിലുല ഒരു ഉകദലഭാഗസന ഈ ബഭാകട്ട് മണനി ചറയ്ഡട്ട്
ചചയ്യഭാന കവണനി ഇനലയനിചല ഏചതങനിലുല കകേഭാര്പകററ്റട്ട് കേമ്പനനിയനികലഭാ
അദഭാനനിയുചട ഏചതങനിലുല സഭാപനതനികലഭാ അലബഭാനനിയുചട സഭാപനങ്ങളനികലഭാ
മുറഭാറ്റനിചന്റെ സഭാപനങ്ങളനികലഭാ കപഭായനിട്ടുകണഭാ? കേള്ളപണകഭാരനുകവണനി കകേന്ദ്ര
ഗവണ്ചമന്റെട്ട് 14 ദനിവസമഭായനി ഇരുടനില് തപ്പുകേയഭാണട്ട് . ഒരഭാളനിചനകപഭാലുല
കേചണതനിയനിടനില. 70 ജതീവന ചപഭാലനിഞ. ജനങ്ങള വഴനിയഭാധഭാരമഭായനി.
കകേരളതനില് ഗുരുതരമഭായ അവസയഭാണട്ട് . കകേരളതനിലനികപഭാള ദുരനല നടന
ചകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്. കകേരളതനിചല ചതഭാഴനില് കമഖലകേചളലഭാല സലഭനിചനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.
രഭാജലതട്ട് നനികുതനി വരുമഭാനല വരുനനില; നനികുതനി പനിരനിവട്ട് നടക്കുനനില; ജനങ്ങളകട്ട്
നനികുതനി അടയ്ക്കഭാന കേഴനിയുനനില; കലഭാടറനി നറുചകടുപനില; ചനിടനി കലലമനില; ഭൂമനി
രജനികസഷന ഇല; ചതഭാഴനിലഭാളനികേളകട്ട് കവതനമനില; ഭഭാഗലക്കുറനി മഭാറ്റനിവച്ചു; വഭാഹന
നനികുതനി അടയ്ക്കുനനില; കകേരളല ഗുരുതരമഭായ സഭാമ്പതനികേ പ്രതനിസനനി കനരനിടഭാന
കപഭാകുകേയഭാണട്ട്. കകേരള ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ കേഴുത്തുപനിടനിചട്ട് ചഞരനിചട്ട് ചകേഭാല്ലുകേ
എനള്ള നനിക്ഷനിപമഭായ രഭാഷതീയ ലക്ഷലല കകേന്ദ്ര ഗവണ്ചമന്റെനിനട്ട് ഈ
കേഭാരലതനിലുണട്ട്. പ്രഭാഥമനികേ സഹകേരണ സലഘങ്ങചള നനിയനനികഭാന ഇത്രയുല
വലനിചയഭാരു പ്രധഭാനമനനി കവകണഭാ? നഭാടനിനപുറചത പഭാവചപട കൃഷനികഭാരുചടയുല
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ചപടനികടകഭാരുചടയുല ചനിലനികഭാശുചകേഭാണട്ട് ഒരു ബഭാങ്കുണഭാകനി. അവര് കേഭാശട്ട്
എടുക്കുകേയുല അടയ്ക്കുകേയുല ചചയ്യുന രഭാജലചത പഭാവചപട ദരനിദ നഭാരഭായണചരയുല
ഗരതീബനികേചളയുല ദകേകേഭാരലല ചചയ്യഭാന ഒരു പ്രധഭാനമനനിയുല പടഭാളവല കപഭാലതീസുല
നനിയമവല അധനികേഭാരങ്ങളല കവകണഭാ? അതഭാണട്ട് സുപ്രതീല കകേഭാടതനി കചഭാദനിചതട്ട്.
ഇനലഭാ മഹഭാരഭാജലതട്ട് ആഭലനര കേലഭാപല ഉണഭായഭാലുല അത്ഭുതചപടഭാനനില
എനള്ളതഭാണട്ട് സുപ്രതീല കകേഭാടതനിയുചട സൂചന. കകേഭാടതനികപഭാലുല അതനിനട്ട്
പ്രതനികേരനിക്കുനനില. പ്രധഭാനമനനി
ആരുചട പ്രധഭാനമനനിയഭാണട്ട് . അകദ്ദേഹല
രഭാജലസഭയനികലഭാ പഭാര്ലചമന്റെനികലഭാ കപഭാകുനനില. എവനിചടയഭാണട്ട് അകദ്ദേഹല
കപഭാകുനതട്ട്? ഇനലഭാ മഹഭാരഭാജലചത ജനങ്ങള ചകേഭാടുല പതീഡനങ്ങളനില്
പനിടയുകമ്പഭാള പ്രധഭാനമനനിയനില. രഭാജലസഭയനില് മറുപടനി പറയുനനില, എനട്ട്
ജനഭാധനിപതലമഭാണനിതട്ട്? 18 ലക്ഷല രൂപയുചട കകേഭാട്ടുല ധരനിച്ചുചകേഭാണട്ട് പഭാവചപട
ആളകേളചട കേഭാരലങ്ങള പറയഭാചത ആളകേചള കേഭാണുകമ്പഭാള കേരയുകേയുല
അഭനിനയനിക്കുകേയുമഭാണട്ട്. പഭാവചപട ആളകേള കേഷചപടകപഭാള എനട്ട് നടപടനിയഭാണട്ട്
എടുതതട്ട്? 500 കകേഭാടനി രൂപ ധൂര്തടനിചട്ട് കേലലഭാണല നടതനിയനിടട്ട്
ഈ ബനി.ചജ.പനി.കഭാര് ആചരങനിലുല ഒരക്ഷരല പറകഞഭാ? രഭാജലല ഗുരുതരമഭായ
പ്രതനിസനനി
കനരനിടുകമ്പഭാള
ഇതട്ട്
ചചയ്യഭാന
പഭാടനിചലകനഭാ
ഇതട്ട്
ചതറ്റഭായനികപഭാചയകനഭാ ആചരങനിലുല പറകഞഭാ? കനഭാടട്ട് പനിനവലനിക്കുന കേഭാരലല
ആരുല അറനിഞനികല? തഭാമസലവനിനഭാ അഞ്ഞൂറനിചന്റെയുല ആയനിരതനികന്റെയുല
കനഭാട്ടുകേള പനിനവലനിക്കുചമനട്ട് ഏപ്രനില് മഭാസല 20-ാം തതീയതനി ഗുജറഭാതനിചല
ഒരു പത്രതനില് വഭാര്ത വന. കേഭാണ്പൂരനിചല പത്രല മചറ്റഭാരു വഭാര്ത
പുറത്തുചകേഭാണ്ടുവന. ഇതട്ട് ആരുല അറനിഞനില. ഇതട്ട് നനികഷധനിചനിടനില.
കവണചപടവര്ചകലഭാല അവര് വനിവരല ചകേഭാടുത്തു. നഭാടനിനപുറചത പഭാവചപട
പടനിണനി പഭാവങ്ങളകഭാണട്ട് ഈ വനിവരല കേനിടഭാതതട്ട് . ഇതനിചന്റെ ഉകദ്ദേശലല എനഭാണട്ട്?
കേള്ളപണല എനപറയുനതട്ട് ഇവനിചട കനഭാടട്ട് അടനിചട്ട് വചനിരനിക്കുകേയഭാകണഭാ? റനിയല്
എകസറ്റനിചന പനിടനികചഭാ? അവര് കഗഭാളഡട്ട് ആകനി മഭാറ്റനിയനിട്ടുണട്ട്. അതനിനട്ട്
എചനങനിലുല ചചയ്കതഭാ? ഇനലയനിചല കേള്ളപണതനിചന്റെ ഏചതങനിലുല
കകേന്ദ്രങ്ങള ദകേകേഭാരലല ചചയ്യഭാന കേഴനിയുനകണഭാ? അങ്ങചന ചചയചവങനില്
ഈ
ജനകകേഭാടനികേള
ബനി.ചജ.പനി.കട്ട്
പനിന്തുണ
നല്കുമഭായനിരുകനഭാ?
ബനി.ചജ.പനി.-യുചട കനതൃതസതനിലുള്ള കകേന്ദ്ര ഗവണ്ചമന്റെട്ട് ഇനലയനിചല പഭാവചപട
ജനങ്ങളകട്ട് കനചര യുദല പ്രഖലഭാപനിക്കുകേയഭാണട്ട് . പഭാകേനിസഭാചനതനിചര യുദല
പ്രഖലഭാപനിക്കുന വഭാകഭാണട്ട് സര്ജനികല് ദസകട്ട്. ആ സര്ജനികല് ദസകഭാണട്ട്
ഇനലയനില് ആഭലനര രലഗതട്ട് ഉപകയഭാഗനിചനിരനിക്കുനതട്ട്. ഇനലയനിചല ജനങ്ങചള
ദകേകേഭാരലല ചചയ്യഭാന അതട്ട് ഉപകയഭാഗനിചനിരനിക്കുനതട്ട് അപമഭാനകേരമഭാണട്ട് .
അവര്കട്ട് കവചറ ഉകദ്ദേശലമുണട്ട്.
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10.50 am]
(അദലക്ഷ കവദനിയനില് മനി. സതീകര്)
രഭാജലതനിചന്റെ ചരനിത്രതനില് ഫഭാസനിസല വരുനതനിനുള്ള ആദലചത നടപടനി
സഭാമ്പതനികേ ക്രെമതീകേരണമഭാണട്ട്; സഭാമ്പതനികേ അരഭാജകേതസല സൃഷനികലഭാണട്ട് .
രഭാജലതട്ട് സഭാമ്പതനികേ അരഭാജകേതസല സൃഷനിചഭാല് ഏകേഭാധനിപതലവല ഫഭാസനിസവല
കേടനവരഭാനനിടയഭാകുല.

ബനി.ചജ.പനി.

അതനിനട്ട്

കേളചമഭാരുക്കുകേയഭാണട്ട്.

ആ

ഫഭാസനിസതനിനുല ജനഭാധനിപതലവനിരുദ ശക്തനികേളക്കുചമതനിരഭായനി പടചപഭാരുതുന
കകേരളതനിചല

ഇടതുപക്ഷ

തളയ്ക്കുകേചയനള്ളതഭാണട്ട്
അഞ്ഞൂറനിചന്റെയുല

പ്രസഭാനകതയുല

ഇതനിചന്റെ

കനഭാട്ടുകേളചട

അതനിചന്റെ

പനിനനിലുള്ളതട്ട് .

പ്രശമല;

ഇതട്ട്

ഇതട്ട്

ഗവണ്ചമന്റെനികനയുല
ആയനിരതനിചന്റെയുല

ഗവണ്ചമന്റെനിചന

കേശഭാപ്പു

ചചയ്യുകേയഭാണട്ട്. ഇനഡലയനിചല ചലഫട്ട് മൂവ്ചമന്റെനിചന കേശഭാപ്പു ചചയ്യുകേയഭാണട്ട്.
അതനിചന ഛനിനഭനിനമഭാക്കുകേയഭാണട്ട്; അതട്ട് ഇനഡലയനില് നടകഭാന കപഭാകുനനില.
ഇകതഭാടുകൂടനി ഇനഡലഭാ മഹഭാരഭാജലല വതീണ്ടുല ഉയര്ചതഴുകനല്ക്കുകേയഭാണട്ട് . ഇഗൗ
രഭാജലകദഭാഹ/ജനകദഭാഹ

നടപടനികേളചകതനിരഭായനി

ഡല്ഹനിയനില്

പഭാര്ലചമന്റെട്ട്,

രഭാജലസഭ എനനിവ ഇളകേനിമറനിയുകേയഭാണട്ട്. കകേരളതനിചല നനിയമസഭ ഇനട്ട്, നഭാചള
ഇനഡലയനിചല

പല

നനിയമസഭകേളല

കൂകടണനിവരുല.

പഭാവചപടവനുകവണനി,

സഹകേരണ പ്രസഭാനങ്ങള നനിലനനിര്തഭാനകവണനി, അതനിചന്റെ ആനുകൂലലങ്ങള
വതീണ്ടുകേനിടഭാനകവണനി,

അതട്ട്

പുഷനിചപടുതഭാന

കവണനിയുള്ള

ഒരു

ജനകേതീയ

സമരമഭാണട്ട് ഉയര്നവരഭാനകപഭാകുനതട്ട്. ഇചതഭാരു ചചറനിയ കേഭാരലമല. ഇഗൗ സഭയനില്
ബഹുമഭാനചപട ഒ. രഭാജകഗഭാപഭാല് എല.എല്.എ. കൂടനി സഹകേരനിചട്ട് ഏകേകേണ്ഠമഭായനി
പ്രകമയല പഭാസഭാകനി നമുകട്ട് ഡല്ഹനിയനികലയ്ക്കട്ട് കപഭാകേഭാല. അങ്ങട്ട് വനിചഭാരനിചഭാല്
പ്രധഭാനമനനിചയ കേഭാണഭാന കേഴനിയുല. ഞങ്ങള കപഭായനിടട്ട് കേഭാണഭാന കേഴനിയുനനില.
കകേരളതനിചല എല.പനി.-മഭാചര പരമ പുച്ഛമഭാണട്ട്.

അവര് കപഭായനിടട്ട് കേഭാണുനനില.

അങ്ങട്ട് കകേരളതനിചല എല.പനി. ആയനിരുചനങനില് ഇതഭായനിരനിക്കുകമഭാ ഗതനി? അങ്ങട്ട്
ഇകപഭാള എല.എല്.എ. ആയനി ഇവനിചട ഇരനിപ്പുണട്ട്; നല കേഭാരലല. കകേരളതനിചന്റെ ഇഗൗ
ദുരവസയ്ക്കട്ട്

കനതൃതസല

ചകേഭാടുകണല.

അങ്ങട്ട്

അതനിനട്ട്

അകപക്ഷനിച്ചുചകേഭാണട്ട് ഞഭാന എചന്റെ വഭാക്കുകേള ചുരുക്കുന.

തയ്യഭാറഭാകേണചമനട്ട്

ചടല 130 പ്രകേഭാരമുള്ള ഉപകക്ഷപല
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ശതീ. ഒ. രഭാജകഗഭാപഭാല് : സര്, ഇവനിചട ഇടതുഭഭാഗത്തുനനിനല വലതു
ഭഭാഗത്തുനനിനല
ഒകരകപഭാലുള്ള
ആക്രെമണങ്ങള
കകേന്ദ്ര
ഗവണ്ചമന്റെനിനുല
ബഹുമഭാനചപട പ്രധഭാനമനനി നകരന്ദ്ര കമഭാഡനിക്കുല ബനി.ചജ.പനി.-ക്കുചമലഭാല
എതനിരഭായനി ഉണഭാകുനണട്ട്. ഓകരഭാരുതരുചടയുല ഭഭാവനഭാവനിലഭാസമനുസരനിച്ചുള്ള
ആകരഭാപണങ്ങള ഇവനിചട നടക്കുകേയുണഭായനി. അതട്ട് ഓകരഭാനല എണനിചയണനി
മറുപടനി പറയഭാനുള്ള വകേയുണട്ട്. എനഭാല് അനുവദനിച്ചുകേനിടനിയ സമയല ഒരു
മനിനനിടഭാണട്ട്; എനനികട്ട് പരനിമനിതനികേളണട്ട്; അതുചകേഭാണട്ട് ഞഭാന അതനിചന്റെ
ഡതീചറ്റയനില്സനികലയ്ക്കട്ട് കേടക്കുനനില. ഇതനില് ഞഭാന പറയഭാന ആഗഹനിക്കുന ഒരു
കേഭാരലല, നവലബര് മഭാസല 8-ാം തതീയതനിയഭായനിരുന രണട്ട് സലഭവങ്ങള നടനതട്ട്.
ഒനട്ട്, അനട്ട് രഭാവനിചലയഭാണട്ട് ബഹുമഭാനചപട സഹകേരണ വകുപ്പുമനനി ഇവനിചട
അടനിയനപ്രകമയതനിനട്ട് മറുപടനിയഭായനി ഒരു കസറ്റുചമന്റെട്ട് പുറചപടുവനിചനിരുനതട്ട് .
ഇവനിടചത
സഹകേരണ
സലഘങ്ങളനില്
ഉണഭായനിട്ടുള്ള
അഴനിമതനികേള,
അതനില് നടക്കുന തടനിപ്പുകേള, പഭാവചപടവചന്റെ പണല ഭര്ഗ്ഗനിക്കുന സലഭവങ്ങള,
മുക്കുപണല പണയല വചട്ട് പണല ചകേഭാടുക്കുന കേഭാരലങ്ങള തുടങ്ങനി കകേരളതനിചല
സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളചട ചകേഭാള്ളരുതഭായ്മകേളചട ഒരു നതീണ പടനികേ അകദ്ദേഹല
അവതരനിപനിക്കുകേയുണഭായനി. അതനിനുള്ള മറുപടനിയഭായനി അനതചന ബഹുമഭാനചപട
പ്രതനിപക്ഷകനതഭാവട്ട് 'ബഹുമഭാനചപട മനനിയുചട ശമല ഒരു കൂടചകഭാലയഭാണട്ട്
നടകഭാന കപഭാകുനതട്ട്; കകേരളതനിചല സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേചള തകേര്തട്ട് ഒരു
കകേരള ബഭാങട്ട് ഉണഭാകഭാനുള്ള നതീകമഭാണനിചതനട്ട് ഞങ്ങളകറനിയഭാല. അതുചകേഭാണട്ട്
ഞങ്ങള വഭാകഗൗടട്ട് നടത്തുന' എനപറഞതട്ട് ഞഭാന ഓര്ക്കുകേയഭാണട്ട്; അതട്ട്
ഇവനിചട കരഖചപടുതനിയതുമഭാണട്ട്. അനട്ട് രഭാത്രനിയഭാണട്ട് ബഹുമഭാനചപട പ്രധഭാനമനനി
അകദ്ദേഹതനിചന്റെ കബ്രേഭാഡട്ട് കേഭാസനിലഗനില് ചൂണനികഭാണനിച്ചുചകേഭാണട്ട് പറഞതട്ട്, നമ്മുചട
നഭാടനില് ഒരു പഭാരലല് ഇകകഭാണമനി നടക്കുന; ഇവനിചട കേള്ളപണവല
വനികദശത്തുനനിചനത്തുന കേള്ളകനഭാട്ടുകേളല വഭാഗണനിലുല കേചണയ്നറുകേളനിലുചമഭാചക
ചകേഭാണ്ടുവനനിറക്കുനണട്ട്; അതനിചന്റെ ഫലമഭായനി വലനിചയഭാരു പഭാരലല് ഇകകഭാണമനി
നനിലനനില്ക്കുനണട്ട്; ഇഗൗ പഭാരലല് ഇകകഭാണമനി നനിലനനില്ക്കുനനിടകതഭാളല കേഭാലല ഒരു
വനികേസനപ്രവര്തനവല ഇഫക്ടതീവഭാകേഭാന കപഭാകുനനില; അതുചകേഭാണട്ട് അതനിചന
കനരനിടഭാനഭായനി അസഭാധഭാരണമഭായ ചനില നടപടനികേള സസതീകേരനികകണനിവരുല. ആ
രതീതനിയനിലഭാണട്ട് ഒനട്ട്, രണട്ട് നടപടനികേള അകദ്ദേഹല പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുള്ളതട്ട് . അതനിചന്റെ
ആദലചതപടനിയഭാണട്ട് ആയനിരതനിചന്റെയുല അഞ്ഞൂറനിചന്റെയുല കനഭാട്ടുകേള demonetize
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ചചയനിട്ടുള്ള സലഭവങ്ങള. ചനിലര് പറയുനണട്ട്, അതുചകേഭാണ്ടുമഭാത്രല എലഭാല
അവസഭാനനികണചമനനില; വരഭാന കപഭാകുനകതയുളചവനട്ട്. എങ്ങചനയഭാണട്ട്
വരുമഭാനമനിലഭാത ആളകഭാര് ലക്ഷങ്ങള ബഭാങ്കുകേളനില് ചഡകപഭാസനിറ്റട്ട് ചചയ്യുനതട്ട്;
ഇതട്ട് എവനിചട നനിനഭാണട്ട് വരുനതട്ട്; ഇതനിചന്റെ കസഭാഴട്ട് എനഭാണട്ട്? കകേരളതനില്
ഭരണഭാധനികേഭാരനികേളല മനനിമഭാരഭായനിട്ടുള്ള പല ആളകഭാരുല ഇവനിചടനനിനട്ട് കേള്ളപണല
കശഖരനിചട്ട് തമനിഴഭാടനിലുല കേര്ണഭാടകേയനിലുല മറ്റട്ട് പ്രകദശങ്ങളനിലുല ചനില ആളകഭാര്
വനികദശങ്ങളനിലുചമഭാചക നനികക്ഷപനിക്കുനതഭായ വനിവരങ്ങള ലഭനിക്കുനതനിനുള്ള ഒരു
അവസരല കൂടനി കേണകഭാകനിചകഭാണഭാണട്ട് ഇഗൗ നടപടനികേചളഭാചക തുടങ്ങനിയനിട്ടുള്ളതട്ട് .
ബഹുമഭാനചപട പ്രധഭാനമനനി കകേരളതനിചല ബഭാങ്കുകേചള തകേര്കഭാനകവണനിയഭാണട്ട്
ഇഗൗ നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളചതനട്ട് പലരുല പറയുനതഭായനി ഞഭാന
കകേളക്കുകേയുണഭായനി. വളചര വനിചനിത്രമഭാചയഭാരു വഭാദഗതനിയഭാണനിതട്ട്. കകേരളതനില്
കകേഭാ-ഓപകററ്റതീവട്ട് ബഭാങ്കുകേളല സഭാപനങ്ങളമുണട്ട്; അവചയഭാചക വളചര
ചരനിത്രമുള്ളതഭാണട്ട്; അവ ജനങ്ങളകട്ട് ഉപകേഭാരപ്രദമഭായനി പലതുല ചചയ്യുനതഭാണട്ട് ;
അതട്ട് നനിലനനില്കണല. സഹകേരണ സഭാപനങ്ങള എനട്ട് ഉകദ്ദേശലകതഭാചടയഭാണട്ട്
വനനിട്ടുള്ളതട്ട്,
അതനിനട്ട്
വനിരുദമഭായനി
മറ്റുഭഭാഗങ്ങളനില്നനിനല
കേള്ളപണല
ചവളപനികഭാനകവണനി കകേരളതനിചല ബഭാങ്കുകേളനില് നനികക്ഷപനിക്കുനതഭായനിട്ടുള്ള
റനികപഭാര്ട്ടുകേള കേഭാണുന. ഇഗൗ തരതനിലുള്ള കേഭാരലങ്ങള ധഭാരഭാളല പുറത്തുവനനിട്ടുണട്ട്.
മനി. സതീകര്: അങ്ങയുചട സമയല കേഴനിഞനിടട്ട് കുറച്ചുകനരമഭായനി.
ശതീ. ഒ. രഭാജകഗഭാപഭാല് : സര്, കുറച്ചു സമയലകൂടനി എനനികട്ട് കവണല. ഇഗൗ
വനിവരങ്ങളചട അടനിസഭാനതനില് മഭാത്രകമ ഫലവതഭായ ഒരു നടപടനി എടുകഭാന
സഭാധനിക്കുകേയുള. കകേന്ദ്രസര്കഭാരഭാകേചട ബനി.ചജ.പനി.-യഭാകേചട സഹകേരണ
പ്രസഭാനങ്ങളകട്ട്
എതനിരല.
സഹകേരണ
പ്രസഭാനങ്ങള
സഹകേരണ
പ്രസഭാനങ്ങളഭായനി സഭാധഭാരണ ജനങ്ങളകട്ട് സഹഭായകേരമഭായനിട്ടുള്ള കേഭാരലങ്ങള
ചചയ്യുന, സഹഭായനിക്കുന ജനകേതീയമഭായ അതതുപ്രകദശചത ജനങ്ങളചട
കൂടഭായ്മയഭാകേണല. അതലഭാചത കേള്ളപണല ചവളപനികഭാനകവണനി വനികദശത്തുനനിനട്ട്
ചകേഭാണ്ടുവരുനതഭായനിട്ടുള്ള പണമല. ....(ബഹളല).......
മനി. സതീകര്: പതീസട്ട്...........അകദ്ദേഹല സലസഭാരനികചട, നനിങ്ങചളലഭാവരുല
സലസഭാരനിക്കുനനികല; ഒരു പ്രതനിപക്ഷ ശബല വരചട; ഇചതഭാചക ജനങ്ങള
കേഭാണുനണട്ട്.
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ശതീ. ഒ. രഭാജകഗഭാപഭാല്: സര്, എലഭാവരുചടയുല ആകക്ഷപല ഞഭാന
ശദഭാപൂര്വല കകേടനിട്ടുണട്ട്. ഇതട്ട് കകേളകഭാനുള്ള മനചസങനിലുല ഉണഭാകേണല.

ഇഗൗ

വരുന പണചമഭാചകതചന നമ്മുചട സമ്പദട്ട്വലവസയ്ക്കട്ട് കദഭാഷകേരമഭാണട്ട് . അതനിനട്ട്
ഫലവതഭായ

ഒരു

ചനികേനിത

ആവശലമഭാണട്ട് .

ഇതട്ട്

കുറച്ചുകേഭാലങ്ങളഭായനി

തുടങ്ങനിയനിട്ടുള്ളതഭാണട്ട്. പചതഴുപതട്ട് ചകേഭാലല നടനനിട്ടുള്ളതഭായ ഇഗൗ അഴനിമതനിചയ
കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന,

അതനിചന

സലരക്ഷനിക്കുന

സഭാഹചരലതനിനട്ട്

ഒരു

അറുതനിയുണഭാകണല. അറുതനിയുണഭാകഭാനുള്ള ഒരു കഡഭാസട്ട്, ഒരു ചനികേനിതയഭാണട്ട്
നടതനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.

അതനിചന്റെ

ഫലമഭായനി

പല

കേള്ളനമഭാരുല,

മഭാനലന്മേഭാരഭായനി

നടനിക്കുന പല ആളകഭാരുല അവരുചട പണതനിചന്റെ കസഭാഴട്ട്, എവനിചടചയലഭാല
ചകേഭാണ്ടുകപഭായനി ആര്ചകലഭാല ചകേഭാടുത്തു, ഇഗൗ കേഭാരലങ്ങചളലഭാല പുറത്തുവരഭാന
കപഭാകുന. അതനിചന്റെ തുടകല മഭാത്രകമ ആയനിട്ടുള. ഞഭാന കനരചത സൂചനിപനിച,
ബഹുമഭാനചപട

മനനി

ചൂണനികഭാണനിക്കുകേയുല

സഹകേരണ
മറുഭഭാഗതട്ട്

എനപറഞനിട്ടുള്ളതുല

സലഘങ്ങളചട

ഇചതലഭാല

കനഭാകനിയഭാല്

ചകേഭാള്ളരുതഭായ്മകേള

കൂടചകഭാല

ഇവര്

നടത്തുകേയഭാണട്ട്

രണ്ടുകപരുലകൂടനി

ഒനനിച്ചു

വരുനതഭായനിട്ടുള്ള ഒരു സഭാഹചരലല നമുകട്ട് കേഭാണഭാന കേഴനിയുനണട്ട്. അതട്ട് വളചര
വനിചനിത്രമഭായ കേഭാഴ്ചയഭാണട്ട്.

രഭാഷതീയരലഗതട്ട് വനനിട്ടുള്ള വലനിചയഭാരു മഭാറ്റല,

കേള്ളപണതനിചന്റെയുല

കേള്ളകനഭാടനിചന്റെയുല

കേണ്ടുപനിടനിചട്ട്

ഫലവതഭായനി

ഏചറ

അതട്ട്

ആകലഭാചനിച്ചു

ശുദതീകേരനികഭാനകവണനി
ഇവനിചടയുണഭാകേണചമന

ചചയനിട്ടുള്ള

കുഴല്പണതനിചന്റെയുചമലഭാല

കനരനിടഭാനുള്ള
പരനിപഭാടനി

വളചര

തചനയഭാണട്ട് .

കസഭാഴട്ട്

ആസൂത്രനിതമഭായ
ഇഗൗ

രഭാജലല

അഴനിമതനി വനിമുക്തമഭായനിട്ടുള്ള ഒരു നഭാടട്ട്, ഒരു ഭഭാരതല
നനിര്ബനമുണട്ട്.

പനിടനികഭാനുള്ള ഒരു ഉപഭായവല കൂടനിയഭാണനിതട്ട്.

അതനിലുള്ള

ആളകഭാചര

കേണ്ടു

ഇതനിചനപറ്റനി ആര്ക്കുല ഭയഭാശങ

കവണ. സഹകേരണ സഭാപനങ്ങളനില് പണല നനികക്ഷപനിചനിട്ടുള്ള സഭാധഭാരണകഭാചര
സലബനനിചനിടകതഭാളല ഒട്ടുല ഭയചപടഭാനനില. ചചറുകേനിടകഭാര് സലരക്ഷനികചപടുല;
എനഭാല് കേള്ളപണതനിചന്റെ
അതുചകേഭാണട്ട്

ആളകഭാചര ചവറുചത വനിടഭാനുല കപഭാകുനനില.

കേള്ളപണകഭാചര സലരക്ഷനികഭാനുള്ള സലരലഭതനില് കൂട്ടുകചരഭാന

എനനികട്ട് സഭാധലമല.
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11.00 am]
ശതീ. ചകേ. സുകരഷട്ട് കുറുപട്ട് : സര്, ഞഭാന ഈ ഉപകക്ഷപചത പനിനഭാങ്ങുന.
കേഴനിഞ മഭാസല 8-ാം തതീയതനി രഭാത്രനിയഭാണട്ട് കേള്ളപണതനിനുല കേള്ള
കനഭാടനിനുചമതനിരഭായ യുദല തുടങ്ങനികഴനിഞചവന മടനില് പ്രധഭാനമനനി ശതീ. നകരന്ദ്ര
കമഭാദനി
ഒരു
യുദപ്രഖലഭാപനല
നടതനിയതട്ട്.
അഞ്ഞൂറട്ട്
രൂപയുചടയുല
ആയനിരല രൂപയുചടയുല കനഭാട്ടുകേള പനിനവലനിച്ചുചകേഭാണഭാണട്ട് ഈ നടപടനികേളകട്ട്
അകദ്ദേഹല തുടകമനിടതട്ട്. ഇതനിനുകശഷല ഇനലയനിലഭാചകേ ഉണഭായനിചകഭാണനിരനിക്കുന
അരഭാജകേതസവല സഭാധഭാരണകഭാര് അനുഭവനിക്കുന ബുദനിമുട്ടുകേളല ദുരനിതങ്ങളല ഞഭാന
വനിശദതീകേരനികകണതനില. അതട്ട് എലഭാവര്ക്കുമറനിയഭാല. ജനഭാധനിപതല വലവസയനില്
ജനഭാധനിപതല രതീതനിയനില് മഭാത്രകമ തതീരുമഭാനങ്ങള എടുകഭാവൂ. അപ്രതതീക്ഷനിതവല
സുതഭാരലമലഭാതതുമഭായ പ്രഖലഭാപനങ്ങളക്കുല തതീരുമഭാനങ്ങളക്കുല ജനഭാധനിപതല
വലവസയനില് സഭാനമനില. ജനഭാധനിപതലതനിചന്റെ എലഭാ അടനിസഭാന തതസങ്ങളല
കേഭാറ്റനില്പറതനിചകഭാണഭാണട്ട് അപ്രതതീക്ഷനിതമഭായനി ഒരു റനിപര് കമഭാഡല് ആക്രെമണല
കപഭാചല ബനി.ചജ.പനി. ഗവണ്ചമന്റെട്ട് കനഭാടട്ട് പനിനവലനികല് നടതനിയതട്ട് . അതനിചന്റെ
പനിറകേനില് പ്രവര്തനിച രഹസല സസഭഭാവവല സുതഭാരലമനിലഭായ്മയുല അപ്രതതീക്ഷനിതമഭായ
പ്രഖലഭാപനവചമലഭാല ജനഭാധനിപതല മൂലലങ്ങളക്കുല തതസങ്ങളക്കുചമതനിരഭാണട്ട് .
ഒനഭാമതട്ട്, കേള്ളപണല ആളകേള തലയനിണയ്ക്കടനിയനില് വചനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട് .
ബഹുമഭാനചപട രഭാകജടന പറഞതുകപഭാചല കകേരളതനിചല സഹകേരണ
ബഭാങ്കുകേളനില് ചകേഭാണ്ടുകപഭായനി കേള്ളപണല നനികക്ഷപനിക്കുകേയഭാകണഭാ ചചയ്യുനതട്ട് ;
കേള്ളപണല ദനിവസവല നമ്മുചട ക്രെയവനിക്രെയങ്ങളനിലുണട്ട്. കേള്ളപണകഭാര് അതട്ട്
ഭൂമനിയനില് നനികക്ഷപനിക്കുകേകയഭാ സസര്ണല വഭാങ്ങുകേകയഭാ ചചയ്യുല. കേയറ്റുമതനിയനിലുല
ഇറക്കുമതനിയനിലുല കേണകനില് കൃത്രനിമല കേഭാണനിചട്ട് മനിചമുണഭാക്കുല. അതട്ട്
കേള്ളപണമഭായനി വനികദശ ബഭാങ്കുകേളനിലുല ചഷയര് മഭാര്കറ്റുകേളനിലുല ചഡകപഭാസനിറ്റട്ട്
ചചയ്യുല.
ധനകേഭാരലവല കേയറുല വകുപ്പുമനനി (കഡഭാ. ടനി. എല. കതഭാമസട്ട് ഐസകേട്ട്): സര്,
സമയല പരനിമനിതമഭായനിരുചനങനിലുല ശതീ. ഒ. രഭാജകഗഭാപഭാല് ലളനിതമഭായനി സഭ ചര്ച
ചചയ്യുന കചഭാദലതനിനട്ട് മറുപടനി പറഞ. എലഭാ കേള്ളപണവല പനിടനികചഭാചട.
എന്തുചകേഭാണഭാണട്ട് മറ്റു വഭാണനിജല ബഭാങ്കുകേളനില് കേനിടക്കുന സഹകേരണ
സലഘങ്ങളചട പണല പനിനവലനികഭാന അനുവദനികഭാതതട്ട്; എന്തുചകേഭാണഭാണട്ട്
പഭാവചപട ഇടപഭാടുകേഭാര്കട്ട് ആഴ്ചയനില് 24,000 രൂപ കപഭാലുല പനിനവലനികഭാന
അനുവഭാദല നല്കേഭാതചതനട്ട് അകങ്ങയ്ക്കട്ട് വനിശദതീകേരനികഭാന സഭാധനിക്കുകമഭാ?
കേള്ളപണമുചണങനില്, അതട്ട് ചഡകപഭാസനിറ്റട്ട് ചചയതനിചന്റെ കരഖകേചളലഭാല ഇകല?
ജനങ്ങളനില് പരനിഭ്രഭാനനി ഉണഭാക്കുകേ, എനനിടട്ട് സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളചട കമല് ഒരു
റണ് ഉണഭാക്കുകേ, അങ്ങചന ഇഗൗ പ്രസഭാനചത തകേര്കഭാനുള്ള പരനിശമമഭാണട്ട് .
അതനിചനക്കുറനിചട്ട് അകങ്ങയ്ക്കട്ട് എനഭാണട്ട് പറയഭാനുള്ളതട്ട്?
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ശതീ. ചകേ. സുകരഷട്ട് കുറുപട്ട്: സര്, ഇവനിചട രഭാകജടന പറഞതട്ട്, കകേരളതനിചല
സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേചള തകേര്കഭാന കവണനിയഭാണട്ട് ഈ നടപടനികേള മുഴുവന
എടുതതട്ട് എനല. ഈ നടപടനി എടുതതനിചന്റെ മറവനില് കകേരളതനിചല സഹകേരണ
ബഭാങ്കുകേളകട്ട് ഒരടനി നല്കുകേ. കകേരളതനിചല സഹകേരണ പ്രസഭാനങ്ങചള മുഴുവന
തകേര്ക്കുനതനിനട്ട് ബഹുമഭാനലനഭായ രഭാകജടചന കപഭാലുള്ള ഒരഭാള കൂട്ടുനനില്ക്കുനതട്ട്
ദഗൗര്ഭഭാഗലകേരമഭാചണനഭാണട്ട് എനനികട്ട് പറയഭാനുള്ളതട്ട്. കേള്ളപണല സഹകേരണ
ബഭാങ്കുകേളനില് ആരട്ട് നനികക്ഷപനിക്കുല? കേള്ളപണല ചഷയര്മഭാര്കറ്റനിലുല വനികദശ
രഭാജലങ്ങളനില് ആഡലബര ടൂര് കപഭായുല വനിവനിധ മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളനില്കൂടനി ചചലവഭാകനി
ചകഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്. പൂഴനിവയ്ക്കഭാനഭാകണഭാ കേള്ളപണമുണഭാക്കുനതട്ട്? ഈ
കേള്ളപണല ഉപകയഭാഗനിചട്ട് വതീണ്ടുല പണമുണഭാകഭാനഭാണട്ട് അവരുചട ശമല.
കേള്ളപണല കകേരളതനിചല സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളനില് എങ്ങചന നനികക്ഷപനിക്കുല.
അങ്ങചന നനികക്ഷപനിചഭാല് തചന അതട്ട് പരനികശഭാധനികഭാനുല കേണ്ടുപനിടനികഭാനുല
എലഭാതരതനിലുമുള്ള സഗൗകേരലങ്ങളനികല?
ശതീ. ഒ രഭാജകഗഭാപഭാല് : സര്, കകേഭാ-ഓപകററ്റതീവട്ട് ചസഭാദസറ്റനികേളനില്
നനികക്ഷപനിചനിട്ടുള്ള പഭാവചപട ആളകേളചട പണല സുരക്ഷനിതമഭായനി ഇരനിക്കുനചവനട്ട്
വരുതഭാന പരനികശഭാധനയ്ക്കുല അതനിനുള്ള ചറഗുകലഷനസട്ട് വയ്ക്കഭാനുമുള്ള വലവസകേള
കകേഭാ-ഓപകററ്റതീവട്ട് ബഭാങട്ട് സസതീകേരനികഭാന തയ്യഭാറല. അതുചകേഭാണട്ട് 2011-ല്
ചകേഭാണ്ടുവന
ദവദലനഭാഥന
കേമ്മേതീഷന
റനികപഭാര്ടട്ട്
ഇനലയനില്
മറ്റു
സലസഭാനങ്ങളനില് നടപനിലഭാകനിയകപഭാള കകേരളതനില് നടപനിലഭാകനിയനില.
അതനിചന്റെ ഓഡനിറ്റുല പരനികശഭാധനയുചമഭാചക തചന ഇകന്റെണലഭായനി ഇവനിചടയുള്ള
രഭാഷതീയ പഭാര്ടനി നനിശ്ചയനിക്കുനതഭായ, അവരുചട കേതീഴനിലുള്ള ആളകഭാചര വചട്ട്
പരനികശഭാധനികഭാനഭാണട്ട്.
കഡഭാ. ടനി. എല. കതഭാമസട്ട് ഐസകേട്ട് : സര്, ബഹുമഭാനചപട ഒ. രഭാജകഗഭാപഭാല്
ഇകപഭാള കേഭാരലങ്ങള വലക്തമഭാകനി. തുടകതനില് ബനി.ചജ.പനി. ഉണഭായനിരുനകലഭാ;
നമ്മുചട സലസഭാനതട്ട് ദവദലനഭാഥന കേമ്മേതീഷന റനികപഭാര്ടട്ട് നടപഭാകഭാതതനിചന്റെ
പകേരല വതീടലഭാണട്ട് റനിസര്വട്ട് ബഭാങട്ട് നടതനിചകഭാണനിരനിക്കുനചതനഭാണട്ട് പറഞതട്ട്.
ചപഭാതുമരഭാമത്തുല രജനികസഷനുല വകുപ്പുമനനി (ശതീ. ജനി. സുധഭാകേരന): സര്,
ഞഭാന ഒരു കപഭായനിന്റെട്ട് ഓഫട്ട് ഓര്ഡര് ഉനയനിക്കുകേയഭാണട്ട് . ശതീ. ഒ. രഭാജകഗഭാപഭാല്
ആവര്തനിചട്ട് കകേഭാ-ഓപകററ്റതീവട്ട് ബഭാങനിചല എലഭാ പണവല കേള്ളപണമഭാചണനട്ട്
പറഞനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്. ഞഭാനടകല ഈ സഭയനിചല മനികവഭാറുല എലഭാവര്ക്കുല
നഭാട്ടുകേഭാര്ക്കുല
കകേഭാ-ഓപകററ്റതീവട്ട്
ബഭാങനിലഭാണട്ട്
അകഗൗണ്ടുള്ളതട്ട്.
അതട്ട്
കേള്ളപണമഭാചണനട്ട് പറയുന ഈ പചകള്ളല സഭഭാകരഖയനില് ഉണഭാകേഭാന പഭാടനില.
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മനി. സതീകര് : സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളനിചല പണല മുഴുവന കേള്ളപണമഭാചണനട്ട്
അങ്ങട്ട് പറകഞഭാ? അങ്ങയുചട നനിലപഭാചടനഭാണട്ട്?
ശതീ. ഒ. രഭാജകഗഭാപഭാല് : സര്, സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളനിചല എലഭാ ചഡകപഭാസനിറ്റുല,
അതനില് വരുന ആളകഭാചരലഭാല കേള്ളന്മേഭാരുല കേള്ളപണകഭാരഭാചണനല
പറഞനിടനില. റനിസര്വട്ട് ബഭാങനിചന്റെയുല കകേന്ദ്രതനിചന്റെ അകനസഷണ ഏജനസനികേളക്കുല
പ്രകവശനമനിലഭാചത വലവസഭാപനിതമഭായ രതീതനിയനില് റനികടണ് ചകേഭാടുകഭാന വലവസ
ഇലഭാതതുചകേഭാണട്ട് അവ കേള്ളപണകഭാര്കട്ട് സഗൗകേരലമഭായനി തതീരുനചവനട്ട് മഭാത്രകമ
പറഞനിട്ടുള.
ശതീ. ചകേ. സുകരഷട്ട് കുറുപട്ട്: സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളനില് മുഴുവന
കേള്ളപണമഭാചണനട്ട് അകദ്ദേഹല പറഞനില. പചക്ഷ കകേരളതനിചല സഹകേരണ
ബഭാങ്കുകേള സസനിസട്ട് ബഭാങ്കുകേള കപഭാചല കേള്ളപണല
നനികക്ഷപനിക്കുന
സലമഭാചണനഭാണട്ട് അകദ്ദേഹല പറഞവചതട്ട്. ഇവനിടചത നന്യൂ ജനകറഷന
ബഭാങ്കുകേളഭായ എചട്ട്.ഡനി.എഫട്ട്.സനി., ഐ.സനി.ഐ.സനി.ഐ, ആകനിസട്ട് തുടങ്ങനിയ
ബഭാങ്കുകേളനിചലഭാചക ആരഭാണട്ട് ചഡകപഭാസനിറ്റട്ട് ചചയനിരനിക്കുനതട്ട് ; സഭാധഭാരണകഭാരഭായ,
പഭാവചപടവരഭായ ആര്ചകങനിലുല അവനിചട അകഗൗണ്ടുകണഭാ; അവര്കട്ട് കലഭാണ്
ചകേഭാടുതനിട്ടുകണഭാ; അവനിടചത ചഡകപഭാസനികറ്റഴട്ട് ആരഭാണട്ട്; അവര് എങ്ങചനയഭാണട്ട്
ചഡകപഭാസനിറ്റട്ട് സസതീകേരനിക്കുനതട്ട്; ഇചതലഭാല ഈ ഗവണ്ചമന്റെട്ട് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ?
അതട്ട് പരനികശഭാധനികഭാചത, നമ്മുചട നഭാടനില് കേര്ശനമഭായ നനിയനണങ്ങളകട്ട്
വനികധയമഭായനി ഏരനിയ ഓഫട്ട് ഓപകറഷനസട്ട് കൃതലമഭായനി നനിര്വചനിചനിട്ടുള്ള
സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേള കേള്ളപണതനിചന്റെ കകേന്ദ്രങ്ങളഭാചണനട്ട് പറയുനതനില് എനട്ട്
അര്ത്ഥമഭാണുള്ളതട്ട്. നമ്മുചട നഭാടനിചല ഏചതങനിലുല ധനകേഭാരല സഭാപനങ്ങള
ചവള്ളചപഭാകകഭാലതട്ട് അരനി ചകേഭാടുകഭാറുകണഭാ; നമ്മുചട നഭാടനിചല സഹകേരണ
സഭാപനങ്ങള സ്കൂള തുറക്കുകമ്പഭാള പഭാവചപട കുടനികേളകട്ട് പുസകേങ്ങളല കുടകേളല
വനിതരണല ചചയ്യഭാറുകണഭാ; മഭാകവലനി കസഭാറുകേള കപഭാചല പചകറനി ചനകേള
നടതഭാറുകണഭാ? ഇകപഭാള ദജവ പചകറനി കൃഷനി വലഭാപകേമഭായനി സഹകേരണ
ബഭാങ്കുകേള ഏചറ്റടുതട്ട് ചചയ്യുനണട്ട്. സഹകേരണ ബഭാങനിചനകപഭാചല ഏതട്ട് ധനകേഭാരല
സഭാപനല ഇങ്ങചന ചചയ്യുനണട്ട്; കകേരളതനിചന്റെ ജനജതീവനിതതനില് ഏറ്റവല
വലനിയ സഭാനല വഹനിക്കുന, നമ്മുചട ഗഭാമതീണ സമ്പദട്ട് ഘടനചയ തഭാങ്ങനി
നനിര്ത്തുന, ഈ നഭാടനിചല സഭാധഭാരണകഭാരന അവചന്റെ മകേളചട കേലലഭാണതനിനുല
അമ്മേയുചട ശസ്ത്രക്രെനിയയ്ക്കുല എലഭാല ആശയനിക്കുനതട്ട് ഈ ബഭാങ്കുകേചളയഭാണട്ട് .

ചടല 130 പ്രകേഭാരമുള്ള ഉപകക്ഷപല

47

അവനിചട നനിനല ആര്ക്കുല പണചമടുകഭാന പറ്റനില, പണല സസതീകേരനികഭാന പറ്റനില
എചനഭാചകയുള്ള നനിയമങ്ങള ഉണഭാകനിവചനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്. ഇതട്ട് എനനിനു
കവണനിയഭാണട്ട്. കകേരളതനിചന്റെ സമ്പദ്ഘടനചയ തകേര്ക്കുകേ. അതഭാണട്ട് അവരുചട
രഭാഷതീയല. ബനി.ചജ.പനി.-കട്ട് കകേരളതനില് സഭാനമനിലഭാചയനള്ളതനിനട്ട് പ്രതനികേഭാരല
ചചയ്യുകേ. ആ പ്രതനികേഭാരല കകേരളചത തകേര്ചതറനിയഭാന കപഭാകുകേയഭാണട്ട്. ഇവര്
പറയുനതുകപഭാചല, കേള്ളകനഭാട്ടുകേള പനിടനികഭാന സഭാധനിക്കുകമഭാ? കേചണയ്നറുകേളനില്
കേള്ളകനഭാടട്ട് വരുനചണങനില് ആരട്ട് പനിഴച്ചു; കേള്ളകനഭാട്ടുകേള ഇനലയനികലയ്ക്കട്ട്
വരുനചണങനില് അതട്ട് തടയഭാനുള്ള ബഭാദലത ഗവണ്ചമന്റെനിനനികല; അഞ്ഞൂറനിചന്റെയുല
ആയനിരതനിചന്റെയുല കനഭാട്ടുകേള പനിനവലനിചഭാല് കേള്ളകനഭാട്ടുകേള തടയഭാന
സഭാധനിക്കുകമഭാ; മഭാത്രമല പുതനിയ കനഭാടനിചന്റെ ചസകേന്യൂരനിറ്റനി സനിസല പഴയതനികന്റെതു
കപഭാചല തചനയഭാണട്ട്. പുതനിയ കനഭാട്ടുകേളക്കുല കേള്ളകനഭാട്ടുകേള അടനിച്ചുകൂകട;
കേള്ളകനഭാടട്ട് പനിടനികഭാനഭാചണങനില് ബഭാങ്കുകേളനില് ഉപകയഭാഗനിക്കുന കേള്ളകനഭാട്ടുകേള
കേണ്ടുപനിടനിക്കുനതനിനുള്ള യനല വലഭാപകേമഭാകനിയഭാല് കപഭാചര; ചചപ്രവറ്റട്ട്
ചപ്രഭാചചവകഡഴനിചന ഏല്പനികഭാന സഭാധനികനികല, നമ്മുചട നഭാടനില് ആര്ക്കുല
എവനിചടയുല കപഭായനി ചചകേവശമുള്ള കനഭാടട്ട് പരനികശഭാധനികഭാനുള്ള സലവനിധഭാന
മുണഭാകഭാന സഭാധനികനികല; ഡനിപഭാര്ടട്ട്ചമന്റെട്ട് കസഭാറുകേളനിലുല വലുതുല ചചറുതുമഭായ
കഹഭാടലുകേളനിലുല കേള്ളകനഭാട്ടുകേള കേണ്ടുപനിടനിക്കുനതനിനുള്ള യനല വയ്ക്കഭാന
സഭാധനികനികല. കേള്ളകനഭാടട്ട് പരനികശഭാധനിചട്ട് അവ എളപല കേണ്ടുപനിടനികഭാനുള്ള
രതീതനികേള ഏര്ചപടുത്തുനതനിനുപകേരല കനഭാടട്ട് പനിനവലനിചഭാല് എങ്ങചന കേള്ളകനഭാടട്ട്
തടയഭാനഭാകുല.
നഭാചള
വതീണ്ടുല
കേള്ളകനഭാടട്ട്
വരുല.
ഇതനിനട്ട്
മുമ്പട്ട്
ഡതീകമഭാണനിചചറ്റകസഷന നടതനിയനിട്ടുല കേള്ളകനഭാട്ടുകേള തടയഭാന സഭാധനിചനിലകലഭാ;
ഇതട്ട് കേള്ളപണല തടയഭാനുല കേള്ളകനഭാടട്ട് കേണ്ടുപനിടനികഭാനുല ഉപകേരനികചപടുകേയനില
എനതട്ട് പകേല്കപഭാചല വലക്തമഭാണട്ട്. കേള്ളപണല കേണ്ടുപനിടനികഭാന സൂക്ഷ്മതകയഭാചടയുള്ള
അകനസഷണമഭാണട്ട് ആവശലല. കേമ്പന്യൂടറുകേളചട യുഗല വരുനതനിനട്ട് എത്രകയഭാമുമ്പട്ട്
ബ്രേനിടതീഷട്ട് ഇകന്റെണല് റവനന്യൂ സര്വതീസട്ട് കലഭാകേതട്ട് ഖലഭാതനി കനടനിയതട്ട് ഏതട്ട് ടഭാകട്ട്
ഡനികഫഭാളകടഴനികനയുല കേണ്ടുപനിടനിക്കുചമനതനിനഭാണട്ട്. സൂക്ഷ്മമഭായ പരനികശഭാധനയനിലൂചടയുല
ക്ഷമഭാപൂര്ണമഭായ അകനസഷണതനിലൂചടയുമഭാണട്ട് അതട്ട് സഭാധനിചതട്ട്. അതനിനട്ട്
വനിപുലമഭായ ടഭാകട്ട് അഡനിനനികസഷന സനിസല കവണല. ഇലഗണനികനകഭാള
പതനിന്മേടങ്ങട്ട്
ജനസലഖലയുള്ള
ഇനലയനില്
ഇതനിനുകവണനി
വനിപുലമഭായ
സലവനിധഭാനങ്ങള ഒരുകകണനിവരുല. അതനിനട്ട് തയ്യഭാറഭാകേഭാചത, എലഭാ തരതനിലുമുള്ള
കേള്ളപണല കേണ്ടുപനിടനികഭാനുള്ള നനിയമല നമ്മുചട ചചകേവശമുള്ളകപഭാള, ഒരു
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സുപ്രഭഭാതതനില്, റനിപര് വനട്ട് തലയ്ക്കടനിചതുകപഭാചല, അഞ്ഞൂറനിചന്റെയുല ആയനിരതനിചന്റെയുല
കനഭാട്ടുകേള പനിനവലനിചട്ട് ഇവനിടചത സഭാധഭാരണകഭാരചന വഴനിയഭാധഭാരമഭാക്കുകേയഭാണട്ട് .
ജനഭാര്ദ്ദേന ചറഡനികട്ട് 500 കകേഭാടനി രൂപ ചചലവഴനിചട്ട് കേലലഭാണല നടതഭാല.
പഭാവചപടവനട്ട് കേലലഭാണല നടതണചമങനില് കേലലഭാണക്കുറനി ചകേഭാണ്ടുകപഭാകേണല.
വനികലജട്ട് ഓഫതീസറുചടയുല എ.ഡനി.എല.-ചന്റെയുല സര്ടനിഫനികറ്റട്ട് കവണല. ഞഭാന
അദസഭാനനിച്ചുണഭാകനി ബഭാങനിലനിട പണല എചന്റെ മകേളചട കേലലഭാണതനിനട്ട് എടുകഭാന
ചചല്ലുകമ്പഭാള ബഭാങനില് കേലലഭാണക്കുറനി കൂടനി ചകേഭാണ്ടുകപഭാകേണല. ബഭാങനിചന്റെ
വനിശസഭാസലത തകേര്തനികല; ബഭാങനിചന്റെ വനിശസഭാസലത എനഭാണട്ട്? പലനിശ
കേനിട്ടുനതഭാകണഭാ; ബഭാങനില് സുരക്ഷനിതമഭാചണനതട്ട് മഭാത്രമഭാകണഭാ; ഇനട്ട് ഞഭാന
നനികക്ഷപനിക്കുന പണല നഭാചള രഭാവനിചല തനിരനിചകേ എടുകഭാചമനള്ളതഭാണട്ട് . ഇനട്ട്
ഞഭാന ഒരു ലക്ഷല രൂപയനിടഭാല് നഭാചള ആ രൂപ പനിനവലനികഭാചമന
വനിശസഭാസലതയഭാണട്ട് തകേര്ത്തുകേളഞതട്ട്. റനിസര്വട്ട് ബഭാങട്ട് ഗവര്ണര് ഒപനിട,
എചന്റെ ചചകേവശമുള്ള പണതനിനട്ട് വനിലയനിചലനട്ട് പറയുന; എചന്റെ അയല്പകതട്ട്
കേള്ളപണമുചണങനില് ഞഭാചനന്തു പനിഴച്ചു. ആചരങനിലുല കേള്ളപണമുണഭാകനിയതനിനട്ട്
ഞഭാന കുറ്റകഭാരനഭാകണഭാ; ഞഭാന അദസഭാനനിച്ചുണഭാകനിയ പണമഭാണട്ട്. സസത്തുല
വരുമഭാനവല തമ്മേനിലുള്ള വലതലഭാസല ഇവര് മനസനിലഭാകനിയനിട്ടുകണഭാ; ഒരു
ജതീവനിതകേഭാലല മുഴുവന അദസഭാനനിചട്ട് മനിചല വച രൂപ സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളനില്
നനികക്ഷപനിക്കുകേയഭാണട്ട്. എനനികട്ട് ഗഭാറ്റുവനിറ്റനി കേനിടനിയ ചചപസ ചകേഭാണനിടുകേയഭാണട്ട്,
എചന്റെ വസ്തു വനിറ്റ തുകേ ചകേഭാണനിടുകേയഭാണട്ട് . അതട്ട് എചന്റെ സസതഭാണട്ട്. ആ സസതനില്
നനിനട്ട് എനനികട്ട് കേനിട്ടുന വരുമഭാനതനിനകമലഭാണട്ട് നനികുതനി ഒടുകകണതട്ട് . അതനില്
നനിനല എനനികട്ട് കേനിട്ടുന പലനിശയ്ക്കഭാണട്ട് ടഭാകട്ട് ചകേഭാടുകകണതട്ട് . അതട്ട് രണര ലക്ഷല
രൂപയനില് കൂടുതലുചണങനില് ടഭാകട്ട് ഇഗൗടഭാകണല. അലഭാചത ഞഭാന നനികക്ഷപനിച
തുകേ മുഴുവന കേള്ളപണമഭാചണന പറയുനതട്ട് എനടനിസഭാനതനിലഭാണട്ട്.
ഏതട്ട് കേചണയ്നറനില് കനഭാടട്ട് ചകേഭാണ്ടു വനനിടഭാണട്ട് സഹകേരണബഭാങ്കുകേളനില്
നനികക്ഷപനിചതട്ട്; എവനിചട നനികക്ഷപനിച്ചു. അങ്ങചന ഏചതങനിലുല സഹകേരണ
ബഭാങ്കുകേളനില് നനികക്ഷപനിചനിട്ടുചണങനില് ഏതട്ട് ബഭാങനികലയുല ഏതട്ട് അകഗൗണ്ടുല
പരനികശഭാധനികഭാനുള്ള സലവനിധഭാനമുണഭായനിരനിചക നമ്മുചട നഭാടനിചല സഹകേരണ
ബഭാങ്കുകേള മുഴുവന കേള്ളപണതനിചന്റെ കകേന്ദ്രമഭാചണനട്ട് പറയുനതട്ട് എനടനിസഭാനതനിലഭാണട്ട് ;
ആചര സഹഭായനികഭാനഭാണട്ട്; അതനിനുപനിനനില് എനട്ട് രഭാഷതീയമഭാണുള്ളതട്ട് ? ഇതട്ട്
പ്രഖലഭാപനിചതുചകേഭാണട്ട് ഇവരുചട ഒരു ലക്ഷലവല കനടഭാന കപഭാകുനനില. കകേരളതനിചന്റെ
സമ്പദ്ഘടനചയ തകേര്കഭാനുള്ള ഇഗൗ നതീകചത ഒചതഭാരുമനിചട്ട് കകേരളല
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എതനിര്ക്കുനചവനള്ളതഭാണട്ട് ഏറ്റവല സകനഭാഷകേരമഭായ കേഭാരലല. ഇവനിചട
കേള്ളപണതനിചന്റെ ഏചതങനിലുചമഭാരു കകേന്ദ്രചമങനിലുല ഇവര് കേണ്ടുപനിടനികചഭാ; കകേന്ദ്ര
ഗവണ്ചമന്റെട്ട് അധനികേഭാരതനില് വരുകമ്പഭാള
വനികദശതട്ട് നനികക്ഷപനിചനിരനിക്കുന
കേള്ളപണല മുഴുവന ഇനലയനില് ചകേഭാണ്ടുവനട്ട് പഭാവങ്ങളകട്ട് ചകേഭാടുക്കുചമനട്ട്
പറഞനിടട്ട് എനഭായനി; ഇകപഭാള അചതക്കുറനിചട്ട് മനിണ്ടുനനിലകലഭാ? വനികദശതനിടനിരുന
കേള്ളപണല മുഴുവന സഹകേരണ ബഭാങനില് വകനഭാ, കകേരളതനിചല സഹകേരണ
ബഭാങ്കുകേളഭാകണഭാ ഇഗൗ നനികക്ഷപതനിചന്റെചയലഭാല അടനിസഭാനല. ഇതട്ട് തനികേഞ
ജനഭാധനിപതല വനിരുദ നടപടനിയഭാണട്ട് . കവണത്ര തയ്യഭാചറടുപ്പുകേളനിലഭാചത നടതനിയ
നടപടനിയഭാണട്ട്. തയ്യഭാചറടുപ്പുകേളനിലഭാചത, ജനങ്ങള ദുരനിതല അനുഭവനിക്കുനതനില് നനിനട്ട്
ആളകേളചട ശദ മഭാറ്റഭാനഭാണട്ട് നമ്മുചട നഭാടനിചല സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേചളലഭാല
കേള്ളപണതനിചന്റെ കകേന്ദ്രങ്ങളഭാചണനള്ള പ്രചരണല നടത്തുനതട്ട്. ഇതട്ട്
ബനി.ചജ.പനി.-യുചട അനലതനിചന്റെ തുടകമഭാചണനള്ള കേഭാരലല അവര് മനസനിലഭാകനിയഭാല്
അവര്കട്ട് ചകേഭാള്ളഭാല. കലഭാകേതട്ട് കസസച്ഛഭാധനിപതല രഭാജലങ്ങളനില് മഭാത്രല നടക്കുന
രതീതനിയനില്
ഒരു
ജനഭാധനിപതലരഭാജലതട്ട്
ഇതരതനിചലഭാരു
പ്രഖലഭാപനല
ചനഞതടനിചട്ട് നടത്തുകേയഭാണട്ട്. ഞഭാന ഇതഭാ കേള്ളപണ കവട നടത്തുന.
എനനികടഭാ, അതനിചനക്കുറനിചട്ട് ചര്ച ചചയ്യഭാന പഭാര്ലചമന്റെട്ട് കൂടുകമ്പഭാള പ്രധഭാനമനനി
പഭാര്ലചമന്റെനില് വരഭാതനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്. 400 സതീറ്റുകേളനില് കകേഭാണ്ഗസട്ട് നനില്ക്കുകമ്പഭാഴഭാണട്ട്
കബഭാകഫഭാഴട്ട് കുലഭകകേഭാണല പുറത്തുവരുനതട്ട്. മൂനട്ട് തവണയഭാണട്ട് അതനിചനക്കുറനിച്ചുള്ള
അടനിയനരപ്രകമയല പഭാര്ലചമന്റെനില് വനതട്ട്. ആ മൂനട്ട് തവണയുല രഭാജതീവട്ട് ഗഭാനനി
പഭാര്ലചമന്റെനിലുണഭായനിരുന. അതനിനട്ട് അകദ്ദേഹല മറുപടനിയുല പറഞനിട്ടുണട്ട്. ഞഭാന
വലനിയ ആളഭാചണന ഭഭാവതനില് പ്രഖലഭാപനല നടതനിയ പ്രധഭാനമനനി,
ഇതനിചനക്കുറനിചട്ട് പഭാര്ലചമന്റെനില് ചര്ച ചചയ്യുനതനിനട്ട് അനുവദനികഭാതനിരനിക്കുകേയുല
പഭാര്ലചമന്റെനില് വരഭാതനിരനിക്കുകേയുല ചചയ്യുനതട്ട് എവനിടചത ജനഭാധനിപതലമഭാണട്ട് . ഇഗൗ
തതീരുമഭാനങ്ങളല അതനിചന തുടര്നള്ള എലഭാ നടപടനികേളല ശതീ. നകരന്ദ്രകമഭാദനിയുല
ബനി.ചജ.പനി.-യുല ചചയ്യുനതട്ട് തനികേഞ ജനഭാധനിപതലവനിരുദമഭാചണനളളതട്ട്
ജനങ്ങള മനസനിലഭാകനികഴനിഞ. ജനഭാര്ദ്ദേന ചറഡനിമഭാര്കട്ട് ഒരു നതീതനി,
പഭാവചപടവചന്റെ മകേളകട്ട് കേലലഭാണല നടതണചമങനില് കേലലഭാണക്കുറനിയുല
എ.ഡനി.എല.-ചന്റെ സര്ടനിഫനികറ്റുല, അതഭാണട്ട് ഇഗൗ രഭാജലത കേള്ളപണകവട. ഇതനിചന്റെ
മറവനില് കകേരളതനിചല സഹകേരണണ്രപസഭാനചത തകേര്കഭാനുള്ള നതീകല ഒരു
തരതനിലുല അനുവദനികനിചലനള്ള പ്രഖലഭാപനമഭാണട്ട് ഇഗൗ ഉപകക്ഷപതനിലുള്ളതട്ട് .
ഇഗൗ ഉപകക്ഷപചത ഞഭാന സര്വഭാത്മനഭാ പനിനതുണയ്ക്കുന.
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ശതീ. പനി. ചകേ. കുഞഭാലനിക്കുടനി: സര്, ഞഭാന ഈ ഉപകക്ഷപചത
പനിനഭാങ്ങുന. കകേരള നനിയമസഭ വനിളനിച്ചുകൂടണചമനട്ട് പ്രതനിപക്ഷകേക്ഷനികേചളലഭാല
കചര്നട്ട് ആവശലചപടകപഭാള ഇങ്ങചനചയഭാരു സനര്ഭല ബഹുമഭാനചപട മുഖലമനനി
ഉണഭാകനിയതട്ട് വളചരയധനികേല ഉചനിതമഭായനി. കേഭാരണല, ഇവനിചട പലരുല
പറഞതുകപഭാചല, ഇനലയനില് വളചര അസഭാധഭാരണമഭായ ഒരു സഭാഹചരലല
വനനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്. കയഭാജനിപ്പുണഭായതട്ട് കകേരളതനില് മഭാത്രമല, ശതീ. ഒ.
രഭാജകഗഭാപഭാലനിചന എലഭാവരുല കചര്നട്ട് അറ്റഭാകട്ട് ചചയ്യഭാന ശമനിചനിടട്ട് കേഭാരലമനില.
അകദ്ദേഹതനിനട്ട് തചന കവണ എചനഭാരു സനിതനിയഭായനിരനിക്കുല കുറചട്ട്
കേഴനിയുകമ്പഭാഴുണഭാകുനതട്ട്, കേഭാരണല നനിങ്ങചള ആചരയുല ചചമനഡട്ട് ചചയ്യഭാത
പ്രധഭാനമനനിയഭാണട്ട് അവനിചട ഇരനിക്കുനതട്ട്. ബനി.ചജ.പനി.-ചയയുല പഭാര്ലചമന്റെനിചനയുല
ചചമനഡട്ട് ചചയ്യഭാത ഒരു സനിതനിയഭാണട്ട് ഇകപഭാഴുള്ളതട്ട്. ഇവനിചട മഭാത്രമല കയഭാജനിപട്ട്,
ഡല്ഹനിയനിലുല അനനിതരസഭാധഭാരണമഭായ കയഭാജനിപ്പുണഭായനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട് . ഇതട്ട്
അസഭാധഭാരണമഭായ ഒരു സലഗതനിയഭാണട്ട് . ഇനലന വഭാലന്യൂസനിചന ബഹുമഭാനനിക്കുനനില.
എനഭാണട്ട് ഇനലന വഭാലന്യൂസട്ട്? ശതീ. ചകേ. സുകരഷട്ട് കുറുപട്ട് പറഞതുകപഭാചല,
ജവഹര്ലഭാല് ചനഹ്റുവല അതനിനുകശഷല വന പ്രധഭാനമനനിമഭാര് ആരഭായനിരുനഭാലുല
അവര് പഭാര്ലചമന്റെനിനട്ട് ഒരു വനില കേല്പനിചനിട്ടുണട്ട് . എല.പനി.-മഭാര്കട്ട് ഒരു വനിലയുണട്ട്.
ഒരു എല.പനി. ഒരു കേഭാരലല പറഞഭാല് അതട്ട് വലനിയ കേഭാരലമഭാണട്ട് . പഭാര്ലചമന്റെനിനുല
എല.പനി.മഭാര്ക്കുല വനിലയനില, അകപഭായനിന്റെട്ട്ചമന്റെട്ട് കചഭാദനിചഭാല് ചകേഭാടുക്കുകേയനില,
കേലഭാബനിനറ്റനിചന ഗണ്കപഭായനിന്റെനില് നനിര്തനിചയനഭാണട്ട് പറയുനതട്ട്. ഇനനിയഭാരുല
പുറത്തുകപഭാകേഭാന പറ്റനില, വഭാതനിചലഭാചക കുറ്റനിയനിടണല, ഞഭാന ഈ പ്രഖലഭാപനല
നടതനി വനതനിനുകശഷല ഇവനിചട നനിനല എഴുകനറ്റഭാല് മതനിചയനഭാണട്ട് സസനല
കേലഭാബനിനറ്റനികനഭാടട്ട് ശതീ. നകരന്ദ്ര കമഭാദനി പറഞതട്ട്. എചനഭാകരര്പഭാടഭാണനിതട്ട്?
ഇനലന വഭാലന്യൂസട്ട് അപകേടതനിലഭാണട്ട് . ജനഭാധനിപതലല അപകേടതനിലഭാണട്ട്. ഇതനിചന്റെ
കപഭാകട്ട് എകങ്ങഭാടഭാണട്ട് എനറനിഞകൂടഭാ. കലഭാകേ ചരനിത്രതനിചല ഏകേഭാധനിപതനികേളചട
ചരനിത്രല പരനികശഭാധനിക്കുകേയഭാചണങനില് നല പ്രസലഗല ചകേഭാണ്ടുല നല കബഭാഡനി
ലഭാലകഗസജട്ട് ചകേഭാണ്ടുല വതീരകൃതലല ചകേഭാണ്ടുല അറനിയചപടവരഭാണട്ട്. ഹനിറ്റട്ട്ലറുചടചയഭാചക
ചരനിത്രല അതുതചനയഭാണട്ട്. ഹനിറ്റട്ട്ലര് നനഭായനി പ്രസലഗനിചനിടഭാണട്ട് വനചതനട്ട്
ചരനിത്രല കനഭാകനിയഭാല് അറനിയഭാന സഭാധനിക്കുല. വനകേഴനിഞതനിനുകശഷമഭാണട്ട്
തനനിനനിറല മുഴുവന പുറത്തുകേഭാട്ടുനതട്ട്. ഇനലയ്ക്കട്ട് ഇങ്ങചനചയഭാരപകേടല സലഭവനിചനിട്ടു
കണഭാചയനട്ട് ആര്കറനിയഭാല. അകമരനികയനില് ഇകപഭാള വലനിയ പ്രകക്ഷഭാഭല
നടക്കുകേയഭാണട്ട്. അകമരനികന വഭാലന്യൂസട്ട് എനപറയുന ഒനണട്ട്. പകക്ഷ
അകമരനികചയ നമ്മേള എനട്ട് കുറ്റല പറഞഭാലുല ചഡകമഭാക്രെസനി എന തുടങ്ങനികയഭാ
അനമുതല് അവര്കട്ട് അവരുകടതഭായ ചനില വഭാലന്യൂസുണട്ട്. അതനിചന ഒട്ടുല
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ബഹുമഭാനനികഭാത ഒരഭാള അവനിചട കേയറനിയനിരനിക്കുകമഭാ എനള്ള കപടനി അവര്കട്ട്
വനനിരുന. എചന്റെ അഭനിപ്രഭായതനില് ഇനലന വഭാലന്യൂസനിചന ബഹുമഭാനനികണല.
ഈ വനിഷയല ചര്ച ചചയ്യഭാന പഭാര്ലചമന്റെട്ട് എത്ര പ്രഭാവശലമഭായനി ആവശലചപടുന.
അകദ്ദേഹല അകങ്ങഭാടട്ട് വരുനകതയനില. 'I PROMISE TO PAY THE BEARER
THE SUM OF SUCH AND SUCH AMOUNT' എനട്ട് കനഭാടനിചന്റെ പുറതട്ട്
ഗവര്ണര് ഒപനിട്ടുചകേഭാടുതനിട്ടുചണനട്ട് കനരകത ഇവനിചട പറയുനതട്ട് കകേട്ടു. അതനിനട്ട്
ഇനനി എചനങനിലുല വനിലയുകണഭാ; ഒരഭാള ഓടനിവനട്ട് ടനി.വനി.-യുചട മുമ്പനില് നനിനട്ട് ഒറ്റ
പ്രഖലഭാപനമഭാണട്ട്. ഇങ്ങചനചയഭാരു സലഭവല ഇനലയനില് ഇതുവചരയുല ഉണഭായനിടനില.
ഇതനിചനലഭാല നനിയമപ്രഭാബലലല ഉകണഭാചയനട്ട് അറനിയനില. ഏതട്ട് നനിയമതനിചന്റെ
അടനിസഭാനതനിലഭാണട്ട് ഇതട്ട് ചചയനിരനിക്കുനതട്ട് എനറനിയനില. ഇതട്ട് ഏകേഭാധനിപതല
തനികലയ്ക്കുള്ള കപഭാകഭാണട്ട്. അതുചകേഭാണട്ട് അനനിതരസഭാധഭാരണമഭായ കയഭാജനിപട്ട്
ഇവനിചട വചനങനില്, ഇചതഭാരു war situation ആണട്ട്. ഇനലയ്ചകതനിചര
പഭാകേനിസഭാന യുദല പ്രഖലഭാപനിച്ചുകേഴനിഞഭാല് കവചറ വര്തമഭാനല പറഞ
ചകേഭാണനിരനികഭാന കേഴനിയുകമഭാ; ഇനലകഭാചരഭാചക കയഭാജനിക്കുകേയനികല; ഈ
നടപടനിയുല അതുകപഭാചല തചനയഭാണട്ട് . അതുചകേഭാണഭാണട്ട് കകേരളതനില് ഇതരല
അനനിതരസഭാധഭാരണമഭായ കയഭാജനിപ്പുണഭായതട്ട്. ബഭാകനിയുള്ളചതഭാചക അവനിചട
നനില്കചട. എതനിര്പ്പുണട്ട്. എതനിര്പനിചന്റെ സമയതട്ട് എതനിര്കഭാല. ഇകപഭാള അതട്ട്
കനഭാകഭാന കേഴനിയനില. കേഭാരണചമനഭാണട്ട്; കകേരളതനിചല സഹകേരണ കമഖല
എടുത്തുകനഭാകനിയഭാല്, കനഭാടട്ട് നനികരഭാധനല ചകേഭാണ്ടുവനകപഭാഴുണഭായ ഗുരുതരമഭായ
പ്രതലഭാഘഭാതല എനഭാണട്ട്; നനിങ്ങള എനനിചകഭാരു 50 ദനിവസല തരൂ, ഞഭാചനഭാചക
ശരനിയഭാകനിതരഭാല എനഭാണട്ട് പ്രധഭാനമനനി പറഞതട്ട്. 50 ദനിവസല ചവള്ളല
കുടനികഭാചത മനുഷലനട്ട് ഇരനികഭാന കേഴനിയുകമഭാ; 50 ദനിവസല പടനിണനികേനിടനഭാല്, 50
ദനിവസല ചവള്ളല നനയ്ക്കഭാതനിരുനഭാല് ഇവനിടചത ചനല്പഭാടങ്ങള ഉണങ്ങനി
കപഭാകുകേയനികല? ശതീ. ചകേ. കൃഷ്ണനകുടനി പറഞതുകപഭാചല 50 ദനിവസല തതീറ്റ
ചകേഭാടുകഭാതനിരുനഭാല് പശു പനിചനയുണഭാകുകമഭാ; പശുവനിചന ചകേഭാലഭാന പഭാടനില.
പകക്ഷ 50 ദനിവസല തതീറ്റ ചകേഭാടുകഭാചത അതട്ട് ജതീവനിചനിരനിക്കുകമഭാ; കഗഭാമഭാതഭാവട്ട്
ജതീവനിചനിരനിക്കുകേയനിലകലഭാ; അതകല പ്രശല; രഭാജലതട്ട് ഇനട്ട് ഇതഭാണട്ട് സനിതനി.
ഇവനിടചത വനികേഭാരല അവനിചടയുള്ളളവര്കട്ട് അറനിയനില. അതഭാണട്ട് പ്രശല. ഇതട്ട്
കേണ്സളടട്ട് ചചയ്യുനതട്ട് മുഴുവന അതരതനിലുള്ള ആളകേകളഭാടഭാണട്ട് . ആ ഒരു
ചലവലനില് മഭാത്രകമ കേഭാണുനള. അതനിനട്ട് തഭാകഴഭാടട്ട് കേഭാണുനനില. അതഭാണട്ട്
പ്രശചമനട്ട് എനനികട്ട് കതഭാനന. വതീണതട്ട് വനിദലയഭാക്കുകേയഭാണട്ട് ശതീ. നകരന്ദ്ര കമഭാദനി.
ഇത്രയധനികേല കനഭാടട്ട് അടനികഭാചത ഇരുനനിട്ടുചണങനില് രഭാജലത്തുണഭാകുന
പ്രതലഭാഘഭാതല കേഭാണഭാചത കപഭായനി. ഇതനിചന കവചറഭാരു സലഭവകതഭാടട്ട്
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കൂടനിവഭായനികണല. Voluntary disclosure-നട്ട് ഒരു അവസരല ചകേഭാടുത്തു. കേഴനിഞ
ചസപ്റ്റലബര് 30-ാം തതീയതനി വചരയഭായനിരുന എനഭാണട്ട് എനനികട്ട് കതഭാനനതട്ട്.
Voluntary disclosure-നട്ട് ചകേഭാടുത സമയതനിനുള്ളനില് മുതലഭാളനിമഭാകരഭാടട്ട് മുഴുവന
വനിവരല പറഞഭാല് കപഭാകര; നനിങ്ങളചട ബഭാകട്ട് മണനി ചവളപനികചഭാളഭാന
മുതലഭാളനിമഭാകരഭാടട്ട് വനിവരല പറഞഭാല് മതനി. പരസലമഭായനിതചന പറഞനിരുന.
ചസപ്റ്റലബര് 30-നുകശഷല വലനിയ നടപടനിയുണഭാകുചമനട്ട് പറഞനിരുന.
സഹകേരണ സഭാപനങ്ങകളഭാടട്ട് ഞങ്ങള KYC നടപനിലഭാക്കുല, അതുചകേഭാണട്ട്
നനിങ്ങചളഭാചക കവണ precaution എടുകണല എചനഭാരു വനിവരല പറഞഭാല്
കപഭാരഭായനിരുകനഭാ; അചലങനില് സഭാധഭാരണകഭാകരഭാടട്ട് പറയഭാമഭായനിരുനനികല;
അവര്ചകനറനിയഭാല. ഈ പ്രശല ഒചരഭാറ്റ പണകഭാരചനയുല ബഭാധനിചനിടനില.
ഏചതങനിലുചമഭാരു വലവസഭായനി പരഭാതനി പറയുനകണഭാ; ആര്ക്കുല ഒരു പരഭാതനിയുമനില.
അദഭാനനിക്കുല റനിലയനസനിനുല മഭാത്രമല കേചവടകഭാര്ചകഭാനല ഒരു പ്രശവമനില.
കേഭാരണല അവര്കട്ട് കവണത്ര സമയല ലഭനിച്ചു. അതുകപഭാചലതചന അവര്കട്ട് വനിവരല
ലഭനിച്ചു. അതഭാണട്ട് ഞഭാന പറഞവനതട്ട്, ഇവനിചട വനനിരനിക്കുന ഒരു പ്രശല
രഭാജലതട്ട് ഇതുകപഭാലുള്ള ഒരു സലഭവമുണഭാകേഭാന പഭാടനില. തകേര്ന ഇകകഭാണമനി
ഇനനി എങ്ങചനയഭാണട്ട് ശരനിയഭാക്കുനതട്ട്; അതഭാണട്ട് പ്രശല. ഒരു ദനിവസല ഹര്തഭാകലഭാ
ബകനഭാ വനഭാല് ഉണഭാകുന നഷല നമ്മേള കേണക്കുകൂടനി പറയഭാറനികല; തകേര്ന
കേചവടങ്ങചളത്ര; ചത ജതീവജഭാലങ്ങചളത്ര; മരനിച മനുഷലചരത്ര; അതുകപഭാചല
തകേര്നടനിഞ കൃഷനിയനിടങ്ങചളത്ര; എചനലഭാല ഗുരുതരമഭായ പ്രശങ്ങളഭാണട്ട് ഇവനിചട
വനചകേഭാണനിരനിക്കുനതട്ട്; സഹകേരണ പ്രസഭാനചതക്കുറനിച്ചുള്ള പ്രശമഭാണട്ട്
കകേരളതനിചന്റെ ഇനചത ഏറ്റവല വലനിയ പ്രശല. കകേരളതനിചല ഏറ്റവല വലനിയ
പ്രശല സഹകേരണ കമഖലയനില് ആയതനിചന്റെ കേഭാരണചമനഭാണട്ട്; അവനിചട
കേള്ളപണമഭാചണനട്ട് പറയുനണകലഭാ; അവനിടചത കേള്ളപണതനിചന്റെ വലനിപല
ഏറനിയഭാല്
എത്രയുണഭാകുല;
വളചര
കുറച്ചുമഭാത്രകമയുണഭാകൂ.
കേള്ളപണല/
അകഗൗണനിലഭാത മണനി എനപറഞഭാല് ഏതഭാനുല ലക്ഷങ്ങള മഭാത്രകമ
കേഭാണുകേയുള. കകേഭാടനികണകനിനട്ട് പണല ചചകേകേഭാരലല ചചയ്യുന ആളകേളകട്ട്
ഇതുകപഭാചലയുള്ള സഹകേരണ സഭാപനതനിചന്റെ ചഹല്പട്ട് എചനങനിലുല കവകണഭാ;
കനഭാട്ടുകേചളഭാചക മഭാറ്റഭാന രണ്ടുമഭാസല ചകേഭാടുതകപഭാള ഏചതങനിലുചമഭാരു
വനകേനിടകഭാരനട്ട് ഇചതഭാചക മഭാറ്റഭാന എചനലഭാല വഴനികേളണട്ട്. അചതഭാചക
കപഭായനികല; ബുദനിമുടട്ട് അനുഭവനിചതട്ട് സഭാധഭാരണകഭാരന മഭാത്രല. കവചറയഭാരഭാണട്ട്
ഇവനിചട അനുഭവനിചതട്ട്; സഹകേരണ കമഖല കകേരളതനിചന്റെ ഒരു ചനകട്ട്റ്റട്ട്, ചബസട്ട്
ആളടര്കനറ്റതീവഭാണട്ട്. സഹകേരണ കമഖലചയ സലബനനിചട്ട് നമ്മേള ഇത്ര
സങടചപടുനചതനനിനഭാണട്ട്; ഇവനിചട വനകേനിട, ഇടതരല, ചചറുകേനിട എചനഭാചക
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പറഞതുകപഭാചല സഹകേരണ കമഖല എനനിനുല ഏതനിനുല ഇവനിചടചയഭാരു
ചസഭാലന്യൂഷനഭാണട്ട്. 2002-ല് അക്ഷയ സലവനിധഭാനല നടപനിലഭാകനിയ സമയതട്ട് ഒറ്റ
ബഭാങ്കുകേഭാരുല അക്ഷയ ചസന്റെറനിനട്ട് പണല കേടല നല്കേഭാന തയ്യഭാറഭായനില. വയബനിളല
എനഭാണട്ട് അവര് പറഞതട്ട്. ഇവനിചടചയഭാരു ചസല്ഫട്ട്
എലകപഭായ്ചമന്റെട്ട്
സതീചമനള്ള നനിലയ്ക്കഭാണട്ട് അക്ഷയ ചസന്റെറുകേള 2002-ല് നടപനിലഭാകനിയതട്ട്. മറ്റട്ട്
ഇനലന കസറ്റുകേചളഭാചക ചഎ.ടനി. ലനിറ്ററസനിക്കുകവണനി ഗവണ്ചമന്റെട്ട് കേനികയഭാസ്കുകേള
തുടങ്ങനി. ആചരങനിലുല എന്റെര്പ്രണര്ഷനിപട്ട് എനള്ള നനിലയനില് ചചറനിയ സലരലഭങ്ങള
തുടങ്ങചട എനട്ട് ഞങ്ങള പറഞ. സലരലഭകേര് കലഭാണ് എടുതട്ട് രകണഭാ മൂകനഭാ
കപചര നനിയമനിക്കുന സലവനിധഭാനല വരചട. ആ കമഭാഡലനിലഭാണട്ട് അക്ഷയ ചസന്റെര്
ആരലഭനിചതട്ട്. വലനിയ വനിജയമഭായനിരുന. ഇനലയനില് നനിനള്ള പല ആളകേളല
ഇവനിചട കേഭാണഭാന വന. കലഭാകേതനിചന്റെ പല ഭഭാഗത്തുനനിനല വന. യു.എന.
പ്രതനിനനിധനികേള ഇവനിചട അക്ഷയ ചസന്റെറുകേളചട സകസട്ട് കേഭാണഭാന വന. മഭാത്രമല,
ഒരു നനിശ്ചനിത സമയതനിനുള്ളനില് ചഎ.ടനി. ലനിറ്ററസനിയനില് നമ്മേള ലക്ഷലല കനടനി.
എലഭാവരുല വളചരയധനികേല അഭനിനനനിച്ചു. ആ അക്ഷയ ചസന്റെറുകേളഭാണട്ട് പനിനതീടട്ട്
ചഡവലപട്ട് ചചയതട്ട്. അടുത പകതഭാ പതനിനകഞഭാ വര്ഷതനിനുള്ളനില് ഇനലയനില്
ഇ-ഡനിസനിക്ടട്ട് ശതീ. നകരന്ദ്രകമഭാദനിയുചട ഒരു ലക്ഷലമഭാണട്ട് . എനഭാല് കകേരളതനിചല
എലഭാ ജനിലകേളല ഇ-ഡനിസനിക്ടുകേള ആയനികഴനിഞ എനട്ട് ഞഭാന അഭനിമഭാനപൂര്വല
പറയുകേയഭാണട്ട്. അതനിനുകേഭാരണല അക്ഷയ ചസന്റെറുകേളഭാണട്ട് . ഈ അക്ഷയ
ചസന്റെറുകേളകട്ട് കലഭാണ് ചകേഭാടുകഭാന സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേള മഭാത്രമഭാണട്ട്
മുകനഭാട്ടുവനതട്ട്. ഇനചല നടന ആള പഭാര്ടനി മതീറ്റനിലഗനിലുല ബനി.ചജ.പനി. പറഞ
റനിസര്വട്ട് ബഭാങനിചന്റെ നനിബനന നടപനിലഭാകഭാല എനകല ഞങ്ങള പറയുനള,
അതനിചന നനിങ്ങള എതനിര്ക്കുനതട്ട് എനനിനഭാണട്ട്; അകപഭാള റനിസര്വട്ട് ബഭാങനിചന്റെ
നനിബനനകേളനിലഭാചത കേള്ളപണല ഇടഭാന കവണനിയഭാണട്ട് , ഇവനിടചത ആള തചന
ഓഡനിറ്റട്ട് ചചയഭാല് മതനി, ഇവനിടചത ആള തചന കനഭാകനിയഭാല് മതനി
എനപറയുനതട്ട് ശരനിയല. അങ്ങട്ട് മനസനിലഭാകണല, റനിസര്വട്ട് ബഭാങട്ട് നനിബനന
വനഭാല്പനിചന പലനിശയ്ക്കട്ട് പണല ചകേഭാടുക്കുന നനിലപഭാടട്ട് മഭാത്രമഭായനി സഹകേരണ
ബഭാങ്കുകേളകട്ട് മഭാകറണനിവരുല. കുടുലബശതീ, അക്ഷയ ചസന്റെറുകേള കപഭാലുള്ള
സഭാപനങ്ങളചകഭാനനിനുല കലഭാണ് ചകേഭാടുകഭാന കേഴനിയനില. പശുവനിചന വളര്തഭാന
കലഭാണ് ചകേഭാടുകഭാന കേഴനിയനില. ഈ വകേ ഏര്പഭാടുകേചളഭാനല കവചണനഭാണട്ട്
റനിസര്വട്ട് ബഭാങനിചന്റെ നനിബനന. ആള ഇനലഭാ കനഭാലസഭാണട്ട് റനിസര്വട്ട്
ബഭാങനിനുള്ളതട്ട്. ആള ഇനലഭാ കനഭാലസനിനുള്ളനില് സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേള ഇനട്ട്
ചചയചകേഭാണനിരനിക്കുന ചചറനിയ ചചറനിയ പരനിപഭാടനികേളനികല. അകതഭാടുകൂടനി സകേലതുല
നനില്ക്കുല. അവര്കട്ട് ബഭാങ്കുകേള ഇനട്ട് ചചയ്യുന കനഭാണ് ബഭാങനിലഗട്ട് ഫനിനഭാനസനിചന്റെ
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ചചലസനസട്ട് വചട്ട് മുത്തൂറ്റട്ട് ബഭാചങഭാചക ചചയ്യുനതുകപഭാചലയുള്ള കേഭാരലങ്ങള മഭാത്രകമ
ചചയ്യഭാന പറ്റുകേയുള. അതഭാണട്ട് പ്രശല. ഇനചല ആള പഭാര്ടനി മതീറ്റനിലഗനിലുല ഞങ്ങള
ഈ വനിഷയല പറഞനിരുന. പകക്ഷ ബനി.ചജ.പനി. പ്രതനിനനിധനികേള ഇറങ്ങനികപഭാകേഭാന
കവണനി ഒരു നലഭായല ആദലല തചന എഴുതനിചകഭാണ്ടുവനനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട് . റനിസര്വട്ട്
ബഭാങനിചന്റെ പരനികശഭാധനയ്ക്കട്ട് വനികധയമഭാകണല. റനിസര്വട്ട് ബഭാങനിചന്റെ കേഭാരലല
വരുകമ്പഭാള സഹകേരണ ബഭാങനില് ഇനട്ട് നടക്കുന ആക്ടനിവനിറ്റതീസട്ട് ഒനല നടതഭാന
കേഴനിയഭാചത വരുല. അകതഭാടുകൂടനി തകേര്നനികല; കകേരളതനിചല സഹകേരണ കമഖല
എനപറയുനതട്ട് ജനജതീവനിതവമഭായനി ബനചപട്ടുള്ളതഭാണട്ട് . കൂലനിപണനികഭാരഭാണട്ട്
അവനിചട പണല നനികക്ഷപനിക്കുനതട്ട്. അതുചകേഭാണട്ട് ഈ കമഖലയുചട തകേര്ച
എനപറയുനതട്ട് കകേരളതനിചന്റെ തകേര്ചയഭാണട്ട്. എലഭാല ശരനിയഭാകുചമനള്ള ഒരു
പ്രതതീക്ഷയനില് ഇകപഭാള നനില്ക്കുകേയഭാണട്ട്. ബഭാങനില് നനികക്ഷപനിച പണല
കേനിടഭാതഭാകുകേകയഭാ ഇതനിചനഭാരു തലയുല വഭാലുല ഇലഭാതഭാകുകേകയഭാ ചചയഭാല്
കകേരളതനില് ആത്മഹതലകേളണഭാകുചമനട്ട് ഞഭാന ഉറപനിച്ചുപറയുന. അതു
കപഭാചലയുള്ള അനവധനി ഗുരുതര പ്രശങ്ങള കകേരളതനിലുണഭാകുല. അതുചകേഭാണഭാണട്ട്
ഞങ്ങചളലഭാവരുല ഈ വനിഷയതനില് ഒറ്റചകടഭായനി നനില്ക്കുനതട്ട്. ഇതട്ട്
പരനിഹരനിക്കുനതുവചര കകേരളതനിചന്റെ പ്രശചമനള്ള നനിലയനില് ഈ വനിഷയതനില്
ഏതട്ട് അറ്റലവചര കപഭാകേഭാനുല സഹകേരനികഭാനുല ഞങ്ങള തയ്യഭാറഭാചണനട്ട്
പറഞചകേഭാണട്ട് നനിര്ത്തുന.
ശതീ. എസട്ട്. ശര്മ്മേ: സര്, ഞഭാന ഈ ഉപകക്ഷപചത പനിനഭാങ്ങുന. ഇവനിചട
വനിശദമഭായ ചര്ച ഒരു പരനിധനിവചര നടനകേഴനിഞനിട്ടുണട്ട്. ഒരലഗല ഒഴനിചട്ട് ചപഭാതുചവ
മചറ്റലഭാ അലഗങ്ങളല ഈ നഭാടനിചനക്കുറനിചട്ട് ഉത്കേണ്ഠകയഭാടുകൂടനി, അസഭാധഭാരണമഭായ
ഒരു സഭാഹചരലല അഭനിമുഖതീകേരനികകണനി വനഭാല് എങ്ങചനയഭായനിരനികണചമന
ലക്ഷണചമഭാത, പകേസതകയഭാടുകൂടനിയ, അവധഭാനതകയഭാടുകൂടനിയ ചനിനകേളഭാണട്ട്
ഇവനിചട അവതരനിപനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്. 97-ാം ഭരണഘടനഭാ കഭദഗതനിയുചട പശ്ചഭാതലതനില്
സഹകേരണ കമഖലചയ സലബനനിചട്ട് മുമ്പട്ട് ഇവനിചട ചര്ച ചചയനിരുന. 97-ാം
ഭരണഘടനഭാ കഭദഗതനി വരുനതനിനുമുമ്പട്ട്, സഹകേരണ കമഖല ഭരണ
ഘടനഭാപരമഭായനി കസറ്റട്ട് സബ്ജക്ടഭായനിരുന. ആ കഭദഗതനി സലസഭാനങ്ങളചട
അധനികേഭാരങ്ങളക്കുകനചരയുള്ള കേകയ്യറ്റമഭായനി നമ്മേള കേണനിരുന. എനഭാല് 97-ാം
ഭരണഘടനഭാ കഭദഗതനി അനുസരനിചട്ട് നനിയമസഭ നനിയമല പഭാസഭാകനിചയങനിലുല ആ
നനിയമചത കചഭാദലല ചചയചകേഭാണട്ട് കകേഭാടതനിയനില് നനിരവധനി വലവഹഭാരങ്ങള
വനതനിചനത്തുടര്നട്ട് ബഹുമഭാനചപട ഗുജറഭാതട്ട് ദഹകകഭാടതനി അതട്ട് കസ
ചചയനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്. അതനിനഭാല് ഭരണഘടനഭാപരമഭായനി കകേഭാ-ഓപകറഷചന
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സലബനനിചട്ട് കസറ്റനിനുള്ള ദററ്റട്ട് 97-ാം ഭരണഘടനഭാ കഭദഗതനി വരുനതനിനുമുമ്പട്ട്
എപ്രകേഭാരമഭായനിരുനകവഭാ
അപ്രകേഭാരലതചന ഇകപഭാഴുല തുടരുനചവനകവണല
അനുമഭാനനികഭാന. ബഹുമഭാനചപട ഗുജറഭാതട്ട് ദഹകകഭാടതനിയുചട വനിധനിചയ കചഭാദലല
ചചയചകേഭാണട്ട് കകേന്ദ്ര ഗവണ്ചമന്റെട്ട് ബഹുമഭാനചപട സുപ്രതീലകകേഭാടതനിചയ സമതീപനിച്ചു.
ബഹുമഭാനചപട സുപ്രതീലകകേഭാടതനിയനില് ഇകപഭാള ഇതുസലബനനിചട്ട് വഭാദല
നടനവരനികേയഭാണട്ട്. ബഹുമഭാനചപട സുപ്രതീലകകേഭാടതനി തതീര്പ്പുകേല്പനിക്കുനതുവചര
97-ാം ഭരണഘടനഭാ കഭദഗതനിക്കു മുമള്ള അവസതചന ഭരണഘടനഭാപരമഭായനി
സലരക്ഷനികചപടുകേയുല കകേഭാ-ഓപകറഷന കേണ്കേറന്റെട്ട് ലനിസനില്തചന നനിലനനില്ക്കുകേയുല
ചചയ്യുനചവന നനിയമപരമഭായ വശങ്ങള സൂക്ഷ്മതകയഭാടുകൂടനി ഗവണ്ചമന്റെട്ട്
ഈ സനര്ഭതനില് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുനണഭാകുചമനട്ട് ഞഭാന പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.
ഗവണ്ചമന്റെട്ട് അകഭാരലല ഗഗൗരവതരമഭായ പരനികശഭാധനയ്ക്കുകൂടനി വനികധയമഭാകണല.
ഇതനിനകേല കകേരളകതഭാടുള്ള പരനിപൂര്ണ ഉതരവഭാദനിത നനിര്വഹണ പ്രക്രെനിയയനില്
അകങ്ങയറ്റചത കേരുതകലഭാടുകൂടനി തനികേച്ചുല അവധഭാനതകയഭാടുകൂടനിയതുല ദതീര്ഘ
ദര്ശനകതഭാടുകൂടനിയതുമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുനതനില് കനതൃതസപരമഭായനി
സലസഭാന ഗവണ്ചമനല എലഭാ നനിലയനിലുല സഹകേരനിച്ചുചകേഭാണട്ട് പ്രതനിപക്ഷവല
ചപഭാതുസമതീപനമഭാണട്ട് എടുതനിട്ടുള്ളതട്ട്. ഈചയഭാരു സമതീപനമഭാണട്ട് കകേരളതനിചല
ജനങ്ങളചട ഇനചത പ്രതനിസനനിയനില് കുറചചങനിലുല ആശസഭാസല നല്കുനതനിനട്ട്
കേരുതട്ട് പകേരുനചതന കേഭാരലല നനിസലശയല പറയഭാന കേഴനിയുല. ഇവനിചട തതീരുമഭാനല
എടുക്കുനതനിനു മുമ്പട്ട് ഗഗൗരവമഭായനി കേഭാകണണ മചറ്റഭാരു പ്രശമുണട്ട് . റനിസര്വട്ട്
ബഭാങനിനുള്ള അധനികേഭാരചത രണട്ട് ഘടങ്ങളഭായനി തനിരനിക്കുനതനിനുള്ള ചസപല കകേന്ദ്ര
ഗവണ്ചമന്റെട്ട് ആരലഭനിചനിട്ടുണട്ട്. കകേന്ദ്ര ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ ചപഭാതുവഭായ വതീക്ഷണവല
നയവല പരനികശഭാധനിക്കുകമ്പഭാള ഈ പ്രശതനില് കകേവലമഭായ നനികരഭാധനല മഭാത്രമല
രഭാഷതീയമഭായ കകേന്ദ്രതീകേരണമഭാണട്ട് മഗൗലനികേമഭായനി ലക്ഷലല വയ്ക്കുനതട്ട്. ഇകപഭാള
ഭരണപരമഭായനി എല.പനി.-മഭാരുചട പനിന്തുണചകേഭാണട്ട് മഭാത്രല നനില്കഭാന പറ്റുന
സനിതനിയചലനട്ട് കേണകഭാക്കുന. പണതനിചന്റെ മുകേളനിലുള്ള അധനികേഭാരവലകൂടനി കകേന്ദ്ര
ഗവണ്ചമന്റെട്ട് മഗൗലനികേമഭായനി ലക്ഷലലവയ്ക്കുനണട്ട്. അതുചകേഭാണട്ട് രണട്ട് സലവനിധഭാനല
ഇകപഭാള റനിസര്വട്ട് ബഭാങനില് ഏര്ചപടുതനിയനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട് . കകേന്ദ്ര ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ
മൂനട്ട് പ്രതനിനനിധനികേളടങ്ങുന ആറലഗ കമഭാണനിറ്ററനിലഗട്ട് കപഭാളനിസനി കേമ്മേനിറ്റനി ഇതനിനകേല
രൂപതീകേരനിച്ചുകേഴനിഞ. വഭായ്പഭാ നയതനില് പലനിശ നനിരകനിചന്റെ കേഭാരലതനില് റനികപഭാ
റനിദവസ്ഡട്ട് റനികപഭാ എലഭാ നനിലയനിലുല അവസഭാനല നനിശ്ചയനിക്കുനതട്ട് റനിസര്വട്ട്
ബഭാങഭായനിരുന. എനഭാല് അതട്ട് ചപഭാതുവഭായ്പഭാ മഭാകനജട്ട്ചമന്റെട്ട് ചസലനികലയ്ക്കട്ട്
കകേഭാണ്സനിറ്റന്യൂടട്ട് ചചയ്യുകേയഭാണട്ട്. വരുന രണട്ട് വര്ഷലചകേഭാണട്ട് പരനിപൂര്ണ
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അധനികേഭാരമുള്ള ഒരു ഡനിപഭാര്ട്ടുചമന്റെഭായനി ഇതട്ട് പ്രവര്തനിക്കുചമനട്ട് അതനില്തചന
പറഞനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്. ഇവനിചട റനികപഭാ, റനിദവസ്ഡട്ട് റനികപഭാ, ചപഭാതുവഭായ്പഭാ
മഭാകനജട്ട്ചമന്റെനിചന്റെ പുതനിയ ചസല് രൂപതീകേരണല എനനിവ സലബനനിചട്ട് രണട്ട് കേഭാരലല
ഉറപഭാക്കുനണട്ട്. പലനിശയുചട കേഭാരലതനില് കകേഭാര്പകററ്റുകേള ഇകപഭാള റനിസര്വട്ട്
ബഭാങനിചനയഭാണട്ട് സമതീപനിക്കുനചതങനില് രണട്ട് വര്ഷല കേഴനിയുകമ്പഭാള ചപഭാതുവഭായ്പഭാ
മഭാകനജട്ട്ചമന്റെട്ട് ചസല് പരനിപൂര്ണ ഡനിപഭാര്ട്ടുചമന്റെഭായനി മഭാറുന സഭാഹചരലതനില് അതട്ട്
കകേന്ദ്ര ഗവണ്ചമന്റെനില് നനിക്ഷനിപമഭാകഭാന കപഭാകുകേയഭാണട്ട്. കകേന്ദ്ര ഗവണ്ചമന്റെട്ട്
രഭാഷതീയഭാധനികേഭാരല ലക്ഷലല വച്ചുചകേഭാണട്ട് കകേഭാര്പകററ്റുകേളകട്ട് പൂര്ണമഭായ
സലരക്ഷണവല പരനിരക്ഷയുല ദതീര്ഘകേഭാലഭാടനിസഭാനതനില് ഉറപഭാകനിചകഭാണട്ട്,
ഒരര്ത്ഥതനില് റനിസര്വട്ട് ബഭാങനിചനതചന റബ്ബര് സഭാമ്പഭാക്കുന രതീതനിയനില്
മഗൗലനികേമഭായനി
ചനിനനിക്കുകേയുല
ഇതനിചന്റെ
പനിനനില്
പ്രവര്തനിക്കുകേയുല
ചചയവരുനണട്ട്. കകേന്ദ്ര ഗവണ്ചമന്റെനിചന ചകേഭാണ്ടുവരുനതട്ട് കകേഭാര്പകററ്റുകേളഭാണട്ട് .
ആ കകേഭാര്പകററ്റുകേളകട്ട് മൂലധനതനിചന്റെ മുകേളനില് ഇനള്ള ഭരണഘടനഭാപരമഭായ
അധനികേഭാരങ്ങള കകേന്ദ്ര ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ ദകേകേളനികലയ്ക്കട്ട് നനിക്ഷനിപമഭാകനിചയടുക്കുന
തരതനില് നയങ്ങള ആവനിഷ്കരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.
ഈചയഭാരു അസഭാധഭാരണമഭായ
സഭാഹചരലല അതതീവ ഗഗൗരവകതഭാടുകൂടനി കേഭാണുകേയഭാണട്ട്. ബഹുമഭാനലനഭായ കനമല
ചമമ്പര് ഇവനിചട ഇതുചകേഭാണട്ട് ഒതുങ്ങുനനിചലനട്ട് പരഭാമര്ശനിചകലഭാ; അതട്ട് ശരനിയഭാണട്ട്.
അകദ്ദേഹതനിചന്റെ വനിശദതീകേരണല കകേടകപഭാള അകദ്ദേഹല കകേരളതനില്തചനയഭാകണഭാ
ജതീവനിക്കുനചതനട്ട് ചപചടനട്ട് എനനിചകഭാരു സലശയല കതഭാനനി. അങ്ങചന
കതഭാനനിയതനില് ദയവഭായനി ക്ഷമനിക്കുകേ. ഓകരഭാ മനുഷലര്ക്കുല ഓകരഭാ കതഭാനലഭാണകലഭാ;
സഹകേരണ കമഖല മുഴുവന കേള്ളപണമഭാചണനട്ട് ഏചതങനിലുല സഹകേരണ
ബഭാങനിചന്റെ മുമ്പനില് ചചനട്ട് കകേരളതനിചലകയഭാ ഇനലയനിചലകയഭാ ബനി.ചജ.പനി.
കനതഭാകളകട്ട് ആര്ചകങനിലുല പ്രസലഗനികഭാന കേഴനിയുകമഭാ; അകപഭാള അറനിയഭാല
പഭാവചപട സഹകേഭാരനികേളചട വനിഷമല എനഭാചണനട്ട്. കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്, എറണഭാകുളചത
കേരനിമഭാലൂര് തുടങ്ങനിയ സലങ്ങളനില് ബനി.ചജ.പനി. കനതൃതസല ചകേഭാടുക്കുന
ബഭാങ്കുകേളണകലഭാ; അവനിചടചയഭാചക കേള്ളപണമഭാകണഭാ നനികക്ഷപനിചനിരനിക്കുനതട്ട്.
ആചണനള്ള അഭനിപ്രഭായല ബനി.ചജ.പനി. കനതൃതസതനിനുകണഭാ; അങ്ങചന പറയഭാന
കേഴനിയുകമഭാ? യഥഭാര്ത്ഥതനില് ഇതനിചനഭാരു ലക്ഷലമുണട്ട്. ഈ കകേരളചത
തകേര്ക്കുകേചയനള്ളതഭാണട്ട് ആതലനനികേമഭായ ലക്ഷലല. അങ്ങചന തകേര്കഭാന ഈ
മലയഭാളനികേള ജതീവനിചനിരനിക്കുനനിടകതഭാളല കേഭാലല അനുവദനികനിചലന ശുഭ
സൂചനയഭാണട്ട് ഈ ഒരലഗതനിചന്റെ അഭനിപ്രഭായചമഭാഴനിചട്ട് ഇനനിവനിചട നടക്കുന
ചര്ചയനില് പ്രകേടമഭാകുന ചപഭാതുചനിന.

ചടല 130 പ്രകേഭാരമുള്ള ഉപകക്ഷപല
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ഇവനിചട സഭാമ്പതനികേ നയല ആകഗഭാളവത്കേരണ നയതനിചന്റെ ഏറ്റവല
ഉയര്ന മുഖമഭാണട്ട്. രഭാജലചത കകേഭാര്പകററ്റുകേളക്കുകവണനി സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ള ഇഗൗ
നടപടനി ഒരര്ത്ഥതനില് പറഞഭാല് സഭാമ്പതനികേ പരനിഷ്കഭാരതനിചന്റെ ഒരു
ഉയര്ന രൂപതനിലുള്ള മുഖമഭാണട്ട്. അങ്ങചന ഉയര്ന രൂപല വരുകമ്പഭാള
ദരനിദവത്കേരനികചപടവര് ഏറ്റവല കൂടുതല് ദരനിദവത്കേരനികചപടുചമനള്ള കേഭാഴ്ചപഭാടട്ട്
അര്ത്ഥവതഭായ വനിധതനില് സഭാപനികചപടുനതട്ട് ശരനിവയ്ക്കുനതഭാണട്ട് ഇനചത
അനുഭവല. യഥഭാര്ത്ഥതനില്, സഭാധഭാരണ മനുഷലചന്റെ ജതീവനുല ജതീവവഭായുവനിനുല
ജതീവനികഭാനുള്ള അവകേഭാശതനിനുല കനചരയുളള ഒരു മരണ വഭാറന്റെഭാണട്ട് കേറനസനികേള
നനികരഭാധനികഭാനുള്ള നടപടനിചയനള്ളതട്ട് തനിരനിചറനിഞചകേഭാണട്ട് അതനിചനതനിരഭായ
അതനിശക്തമഭായ, വനിട്ടുവതീഴ്ചയനിലഭാത, സമഭാനതകേളനിലഭാത ഒരു ജനതയുചട
ഉയര്ചതഴുകനല്പനിചന്റെ കപഭാരഭാടല രഭാജലതട്ട് അനനിവഭാരലമഭാചണങനില് ആ
രതീതനിയനില്ക്കൂടനി ചനിനനികകണതുണട്ട്. കേള്ളപണമനിലഭാതഭാക്കുല, കേള്ളകനഭാടട്ട് തടയുല,
അഴനിമതനി ദൂരതീകേരനിക്കുല, ഭതീകേരവഭാദല പ്രതനികരഭാധനിക്കുല എചനഭാചകയഭാണട്ട് കകേന്ദ്ര
ഗവണ്ചമന്റെട്ട് വനിശദതീകേരനിക്കുനതട്ട്. കനഭാടനിചന്റെ നനിര്മ്മേഭാണചമലഭാല ഇലകകഭാണനികട്ട്
മഭാകനജട്ട്ചമന്റെഭാണട്ട്. കേള്ളപണചമനട്ട് പറയുനതട്ട് ഏചതങനിലുല വതീടനില് ചകേഭാണ്ടുവനട്ട്
ചഭാകനില് ചകേടനിവചനിരനിക്കുനതല.
ശതീ. ചകേ. വനി. അബ്ദുള ഖഭാദര്: സര്, ബഹുമഭാനചപട അലഗല വളചര
പ്രധഭാനചപചടഭാരു കേഭാരലമഭാണട്ട് പറയുനതട്ട്. കകേന്ദ്ര സര്കഭാരനിചന്റെ ഇഗൗ നടപടനി
കേള്ളപണതനിനട്ട് എതനിരഭായനിടഭാചണനഭാണട്ട് ബനി.ചജ.പനി. വഭാദനിക്കുനതട്ട്. കനഭാടട്ട്
നനികരഭാധനല വരുനതനിനട്ട് ഏതഭാനുല ആഴ്ചകേളകട്ട് മുനപട്ട് കകേന്ദ്ര സര്കഭാര്
സുപ്രധഭാനമഭായ ഒരു തതീരുമഭാനല എടുതനിരുന. അതഭായതട്ട്, ഇനലയനില് നനിലവനിലുള്ള
നനിയമമനുസരനിചട്ട് ഒരു കേമ്പനനികട്ട് ഇനലന ബഭാങനില് നനികക്ഷപനിചനിട്ടുള്ള പണല
വനികദശ ബഭാങനികലയ്ക്കട്ട് മഭാറ്റഭാന 50 ലക്ഷല രൂപ എന പരനിധനി ഉണഭായനിരുന.
എനഭാല് ഈ പ്രഖലഭാപനല വരുനതനിനു ചതഭാട്ടുമുനപട്ട് ഒരു കകേഭാടനി 60 ലക്ഷല
രൂപയഭാകനി
ആ
പരനിധനി
വര്ദനിപനിചതട്ട്
ആചര
സഹഭായനികഭാന
കവണനിയഭാചണനള്ളതട്ട് വളചര വലക്തമകല?
ശതീ. എസട്ട്. ശര്മ്മേ: സര്, അകഭാരലല വളചര വലക്തമഭാണട്ട്. എചന്റെ
പ്രസലഗതനിചന്റെ ആദല ഭഭാഗതട്ട് ഞഭാന അതുസലബനനിച്ചു തചനയഭാണട്ട്
സൂചനിപനിചതട്ട്. മചറ്റഭാരു രൂപതനില് പറഞഭാല്, കനഭാട്ടുകേള പനിനവലനിക്കുന വനിവരല
അദഭാനനിയുല അലബഭാനനിയുല കനരചത അറനിഞനിരുനചവനട്ട് ഇടതുപക്ഷ
ജനഭാധനിപതല മുനണനികയഭാ കകേരളതനിചല യു.ഡനി.എഫട്ട്-ഓ മകറ്റചതങനിലുല രഭാഷതീയ
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പഭാര്ടനികേകളഭാ അല പറഞതട്ട്. രഭാജസഭാനനിചല ബനി.ചജ.പനി. എല.എല്.എ.
ശതീ. ഭവഭാനനി സനിലഗട്ട് രജഭാവഭാടഭാണട്ട് പത്രസകമ്മേളനല നടതനി പരസലമഭായനി
പറഞതട്ട്. കേള്ളപണചമനതട്ട് യഥഭാര്ത്ഥ പണതനിചന്റെ കൂചട സദഭാ സഞരനിക്കുന,
യഥഭാര്ത്ഥ പണചത പനിടനിച്ചു പറനിക്കുചനഭാരു ചമകഭാനനിസമഭാണട്ട് . അതട്ട്
ഭൂമനിയനിലഭാചണങനിലുല സസര്ണതനിലഭാചണങനിലുല ചകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണതനിലഭാചണങനിലുല
നനികുതനി ചവടനിപനിലഭാചണങനിലുല കേയറ്റുമതനിയനിലഭാചണങനിലുല ഇറക്കുമതനിയനിലഭാചണങനിലുല
എലഭാ തലതനിലുമുള്ള നടപടനികേളനിലൂചട സസതീകേരനിച്ചുചകേഭാണനിരനിക്കുനതഭാണട്ട് .
കേള്ളപണചത സഹകേരണ കമഖലയുമഭായനി ബനചപടുതനി ഏതട്ട് അര്ത്ഥതനിലഭാണട്ട്
പറയുനതട്ട്; യുക്തനികട്ട് നനിരകഭാത, കവചറ ലക്ഷലല വച്ചുചകേഭാണട്ട് ചനിനനിച്ചു
പ്രവര്തനിക്കുന എനള്ളതുചകേഭാണട്ട് എത്ര വനിശദതീകേരനിചഭാലുല ഒരുപകക്ഷ
കബഭാധലചപചടന വരനില. പകക്ഷ കബഭാദലചപടഭാന കേഴനിയുന വനിധതനില്
ജനങ്ങളനിവനിചട ശക്തരുല സലഘടനിതരുമഭാണട്ട് എനകേഭാരലല ഗഗൗരവകതഭാടുകൂടനി
കേണകഭാക്കുവഭാന തതീര്ചയഭായുല ഈ ചര്ച സഹഭായനിക്കുചമനഭാണട്ട് ഞഭാന
കേരുതുനതട്ട്.
ഏറ്റവല അത്ഭുതകേരമഭാചയഭാരു കേഭാരലചത സലബനനിചട്ട് ഇവനിചട സൂചനിപനിച്ചു.
ഇനലയുചട പ്രധഭാനമനനി ഒരു കദശഭാടന പക്ഷനിചയകപഭാചല കലഭാകേല മുഴുവന
സഞരനിക്കുന. എവനിചടചചനഭാലുല പ്രസലഗമുണട്ട്. ഇനലയനില് ഇടകഭാലതട്ട് ഒരു
കേഭാഴ്ചവസ്തുകപഭാചല വനട്ട് പ്രതലക്ഷചപടുകമ്പഭാള എലഭാ ചചമതഭാന പ്രസലഗങ്ങളനിലുല
അകദ്ദേഹല പചങടുകഭാറുണട്ട്. പകക്ഷ രഭാജലചത ബഭാധനിക്കുന 86 ശതമഭാനല വരുന
കേറനസനി പനിനവലനിച സങതീര്ണമഭായ പ്രശചത സലബനനിചട്ട് പഭാര്ലചമന്റെനികലഭാ
രഭാജലസഭയനികലഭാ

നടക്കുന

ചര്ചയനില്

പചങടുക്കുനനില.

മറുപടനി

പറയഭാന

കൂടഭാകഭാചത ഒളനികചഭാടുന പ്രധഭാനമനനിചയയഭാണട്ട് ഇനല കേഭാണുനതട്ട് . ഇനലയുചട
ചരനിത്രതനില് അങ്ങചന കേണനിടനില. എത്ര അപമഭാനകേരമഭായ സനിതനിയഭാണനിതട്ട് .
ശതീ. പനി. ടനി. കതഭാമസട്ട്: സര്, ബഹുമഭാനചപട അലഗല വളചര ഗഗൗരവതരമഭായ
വനിഷയല

അവതരനിപനിക്കുകേയഭാണകലഭാ.

ബനി.എസട്ട്.എന.എല്.

കപഭാലുള്ള

ഒരു

ചപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനല രഭാജലല ചകേഭാണ്ടുനടക്കുകമ്പഭാള ഇനലയുചട ചരനിത്രതനില്
ആദലമഭായനി

ഒരു

പ്രധഭാനമനനി

റനിലയനസനിചന്റെ

ജനികയഭാ

പരസലകഭാരനഭായനി പ്രതലക്ഷചപട കേഭാരലല അകങ്ങയ്ക്കട്ട് അറനിയഭാകമഭാ?

ചമഭാചചബലനിചന്റെ
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ശതീ. എസട്ട്. ശര്മ്മേ: സര്, ബഹുമഭാനചപട അലഗല പനി. ടനി. കതഭാമസട്ട് പറഞ
കേഭാരലല

എലഭാവരുചടയുല

കൂടുതല്ക്കൂടുതല്

ശദയനില്ചപടനിട്ടുള്ളതഭാണട്ട് .

അറനിയഭാനനിരനിക്കുനകതയുള.

ഗഗൗരവതരമഭായനി കേഭാകണണതുണട്ട്.

ഇവനിചട

അതട്ട്

ഇനനിയുല

മചറ്റഭാരു

പ്രശല

കേള്ളപണചത സലബനനിചട്ട് ബഹുമഭാനചപട

സുപ്രതീലകകേഭാടതനിയുചട മുമ്പനില് വനകപഭാള, പനഭാമ കരഖയനിലുല വതീകനിലതീകട്ട് വഴനിയുല
കേള്ളപണകഭാരുചട
എടുക്കുകേകയഭാ

കപരുവനിവരല

അതട്ട്

സര്കഭാരനിനട്ട്

ആചരഭാചകയഭാചണനട്ട്

കചഭാര്നകേനിടനിയനിട്ടുല
സുപ്രതീലകകേഭാടതനി

നടപടനി

ആരഭാഞനിട്ടുല

അറനിയനികഭാന തയ്യഭാറഭാകുകേകയഭാ ചചയനിടനില. പ്രസനിദതീകേരണങ്ങളനിലൂചട പുറത്തുവന
കേള്ളപണകഭാരുചട

ലനിസട്ട്

കകേന്ദ്ര

സര്കഭാരനിചന്റെ

ചചകേയനിലുണട്ട് .

അവര്

ആരഭാചണനല എന്തുചകേഭാണഭാണട്ട് അവരുചട കപരുകേള ചവളനിചപടുതഭാതചതനല
അതനിചന്റെ

കേഭാരണചമനഭാചണനല

സര്കഭാരനികനഭാടട്ട്

കചഭാദനിച്ചു.

ബഹുമഭാനചപട

പകക്ഷ

കകേന്ദ്ര

സുപ്രതീലകകേഭാടതനി

സര്കഭാരനിനുകവണനി

കകേന്ദ്ര

ഹഭാജരഭായ

അകറ്റഭാര്ണനി ജനറല് അതുസലബനനിചട്ട് 'കേമഭാ' എചനഭാരക്ഷരല മനിണനിയനില.
അകപഭാള കേള്ളപണകഭാചര ചചകേയനില്വചട്ട് ചചകേകേഭാരലല ചചയട്ട് സലരക്ഷനിക്കുനതട്ട്
ആരഭാചണനള്ളതനിനട്ട് സഭാക്ഷനി ബഹുമഭാനചപട സുപ്രതീലകകേഭാടതനി ചതീഫട്ട് ജസനിസനിചന്റെ
കചഭാദലതനിനട്ട്

മറുപടനി

പറയഭാചത

നനിസഹഭായനഭായനി

നനിന

കകേന്ദ്രസര്കഭാര്

തചനയഭാണട്ട്.
നമ്മുചട രഭാജലതനിചന്റെ, കലഭാകേതനിചന്റെ തചന ചരനിത്രതനില് അസഭാധഭാരണമഭായ
സലഭവങ്ങള ഉയര്നവരുകമ്പഭാള കലഭാകേകതഭാടട്ട് പ്രതനികേരനിചവരുണട്ട് . കഡഭാ. മഭാര്ടനിന
ലൂഥര് കേനിലഗട്ട്, അകദ്ദേഹല കലഭാകേതനിചന്റെ മുനപനില് ഒരു വതീക്ഷണല അവതരനിപനിച്ചു.
നനിങ്ങളചട മുനപനില് നനിങ്ങളചട ജതീവനിതചതകയഭാ നനിങ്ങളചട സഭാഹചരലചതകയഭാ
പ്രതനികൂലമഭായനി ബഭാധനിക്കുന അസഭാധഭാരണ സഭാഹചരലല ഉയര്നവനഭാല് നനിങ്ങള
മഗൗനമഭാണട്ട്

സസതീകേരനിക്കുനചതങനില്

തുലലമഭായനിരനിക്കുല.

അല

പുനര്ജന്മേമഭായനിരനിക്കുല

തനിരനിചഭാണട്ട്

ചകേഭാടുക്കുനതട്ട്

മരണചത

സസയല

വരനിക്കുനതനിനട്ട്

സസതീകേരനിക്കുനചതങനില്
എനഭാണട്ട്

അകദ്ദേഹല

നനിങ്ങചളഭാരു

പറഞതട്ട്.

ആ

പുനര്ജന്മേതനിനുകവണനിയുള്ള കപഭാരഭാടമഭാണട്ട് നനിയമസഭയനില് ഈ പ്രകമയതനിലൂചട
ചര്ച ചചയ്യചപടുനതട്ട്. ഞഭാനതനിചന പനിന്തുണയ്ക്കുന.
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പ്രതനിപക്ഷ കനതഭാവട്ട് (ശതീ. രകമശട്ട് ചചനനിതല): സര്, ഞഭാന ഈ
ഉപകക്ഷപചത പനിനഭാങ്ങുന. ഇനലയനില് ഡതീകമഭാണനിചചറ്റകസഷനുകശഷല കേന്യൂവനില്
നനിനട്ട് മരണമടഞ 70 പഭാവചപട ആളകേളചട കപരനില് ആദലമഭായനി ഞഭാന
ആദരഭാഞ്ജലനികേള അര്പനിക്കുകേയഭാണട്ട്. തങ്ങളകടതലഭാത കുറ്റതനിനട്ട്, സസനല
പണല വഭാങ്ങഭാനകവണനി കേന്യൂ നനിനട്ട് കദഹവനികയഭാഗല സലഭവനിച ആ പഭാവങ്ങള
ബനി.ചജ.പനി. സര്കഭാരനിചന്റെ കേരങ്ങളചകേഭാണട്ട് തകേര്കചപടവരഭാചണനള്ള കേഭാരലല
നമ്മേകളഭാര്കണല. ഇകഭാരലല പഭാര്ലചമന്റെനിലുല കലഭാകേട്ട് സഭയനിലുല രഭാജലസഭയനിലുല
ചര്ച ചചയ്യഭാന സഭാധനിക്കുനനില. കകേരള നനിയമസഭ ഇവനിചട വനിളനിച്ചു കൂടനിയതുല
ഇകഭാരലല ചര്ച ചചയതുല ജനഭാധനിപതലതനിചന്റെ ഉനത മഭാതൃകേയഭാണട്ട് .
അകഭാരലതനില് ഞങ്ങള അങ്ങകയഭാടട്ട് കേടചപടനിരനിക്കുന. ഞങ്ങള സര്കഭാരനികനഭാടട്ട്
ഈ ആവശലമുനയനിചകപഭാള സര്കഭാര് അതനിനട്ട് തയ്യഭാറഭായതുല ജനഭാധനിപതലതനിചന്റെ
ഉതമമഭായ മഭാതൃകേയഭാണട്ട്. ഞഭാനുല ശതീ. ചകേ. സുകരഷട്ട് കുറുപ്പുല നഭാലുതവണ
പഭാര്ലചമന്റെനിലുണഭായനിരുനവരഭാണട്ട്. മുനകേഭാലങ്ങളനില് എലഭാ പ്രധഭാനമനനിമഭാരുല
പഭാര്ലചമന്റെനില് വരനികേയുല ചര്ചകേളകട്ട് മറുപടനി പറയുകേയുല ചചയ്യുമഭായനിരുന.
എനഭാല് ഇകപഭാള രഭാജലസഭകയയുല കലഭാകേട്ട് സഭകയയുല പഭാര്ലചമന്റെനികനയുല
ബഹുമഭാനനിക്കുനനില. ജനങ്ങചള ബഹുമഭാനനിക്കുനനില. ഒരു ഏകേഭാധനിപതനിയുചട
അരഭാജകേതസ ഭരണമഭാണട്ട് രഭാജലതട്ട് നടനചകേഭാണനിരനിക്കുനതട്ട് . നകരന്ദ്ര കമഭാദനി എന
വലക്തനികട്ട് എന്തുമഭാകേഭാല. പകക്ഷ നകരന്ദ്ര കമഭാദനി എന പ്രധഭാനമനനികട്ട് ഇചതഭാനല
കചര്നതല. ബഹുമഭാനലനഭായ ബനി.ചജ.പനി. കനതഭാവട്ട് ശതീ. ഒ. രഭാജകഗഭാപഭാല് ഇവനിചട
ചനില കേഭാരലങ്ങള പറഞ. ഇടതുമുനണനിയുമഭായനി ഞങ്ങളകട്ട് അഭനിപ്രഭായ
വലതലഭാസങ്ങളണട്ട്.
ഞങ്ങകളഭാടട്ട്
അവര്ക്കുല
അഭനിപ്രഭായ
വലതലഭാസമുണട്ട്.
സര്കഭാരനിചന്റെ ചതറ്റഭായ നയങ്ങളചകതനിചര ഞങ്ങള ഞങ്ങളചട നനിലപഭാടട്ട് എനല
ഉയര്തനിപനിടനിചനിട്ടുണട്ട്. നഭാചളയുല ഉയര്തനിപനിടനിക്കുല. പകക്ഷ രഭാജലതട്ട് വലനിചയഭാരു
പ്രശമുണഭാകുകമ്പഭാള, ജനങ്ങള മുഴുവന ചനകടഭാടകമഭാടുകമ്പഭാള, പ്രതനിസനനി
കനരനിടുകമ്പഭാള, കകേരളതനിചല സഹകേരണ കമഖലയഭാചകേ തകേരുകമ്പഭാള
സങ്കുചനിതമഭായ രഭാഷതീയ തഭാല്പരലങ്ങള മഭാറ്റനി വച്ചുചകേഭാണട്ട് പ്രതനിപക്ഷവല
ഭരണകേക്ഷനിയുല ഒനനിക്കുനതട്ട് ഈ നഭാടനിനുകവണനിതചനയഭാണട്ട് എനപറയഭാന
ഞഭാനഭാഗഹനിക്കുന. കകേരളല ഇതനിനുമുനപുല ഇനലയ്ക്കട്ട് ഇതരതനില് മഭാതൃകേകേള
കേഭാടനിയനിട്ടുണട്ട്. അതതീവ ഗുരുതരമഭായ സഭാഹചരലങ്ങളനില് ഒരുമനിച്ചു നനിനചകേഭാണട്ട്
നഭാടനിനുല ജനങ്ങളക്കുല കവണനി, ജനസമൂഹതനിചന്റെ നന്മേയ്ക്കുകവണനി ഒരുമനിച്ചു
നനിനനിട്ടുണട്ട്. ആ മഭാതൃകേ പനിന്തുടരുകേ തചന ചചയ്യുല.
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ഇനട്ട് ശതീമതനി കസഭാണനിയ ഗഭാനനിയുചട കനതൃതസതനില് 10 രഭാഷതീയ
കേക്ഷനികേള ഒരുമനിച്ചുകചര്ന ചകേഭാണട്ട് പ്രകക്ഷഭാഭതനികലയ്ക്കട്ട് നതീങ്ങുകേയഭാണട്ട് . ശതീ.
എ. ചകേ. ആന്റെണനിയുചട കനതൃതസതനില് എല.പനി.-മഭാര് ധനകേഭാരല വകുപ്പുമനനിചയ
കേണട്ട് ഇകഭാരലങ്ങള പറഞ. ഇകഭാരലതനില് അങ്ങുല രഭാഷതീയല മഭാറ്റനി
വയ്ക്കണചമനഭാണട്ട് എനനികട്ട് ബഹുമഭാനലനഭായ ബനി.ചജ.പനി. അലഗകതഭാടട്ട്
പറയുവഭാനുള്ളതട്ട്. കകേരളതനിചന്റെ സഹകേരണ കമഖലകയയുല നമ്മുചട രഭാജലകതയുല
ജനങ്ങകളയുല ബഭാധനിചനിരനിക്കുന ഏറ്റവല വലനിചയഭാരു പ്രതനിസനനിയഭാണനിതട്ട് . ഈ
പ്രതനിസനനി ഘടതനില് നമ്മേള ഭനിനനിച്ചു നനില്കഭാന പഭാടനിചലനഭാണട്ട്
എനനികകദ്ദേഹകതഭാടട്ട് പറയുവഭാനുള്ളതട്ട്. കേള്ളപണല തടയഭാന കവണനിയഭാകണഭാ ഇതട്ട്
ചകേഭാണ്ടുവനതട്ട്; ഇവനിചട ഇനല ഇനചലയുമഭാകണഭാ ഡതീകമഭാണനിചചറ്റകസഷന
ഉണഭായനിട്ടുള്ളതട്ട്; 1946-ല് ആയനിരല രൂപയുകടയുല പതനിനഭായനിരല രൂപയുകടയുല
കനഭാട്ടുകേള പനിനവലനിച്ചു. 1954-ല് ആയനിരല രൂപയുകടയുല അയ്യഭായനിരല രൂപയുകടയുല
പതനിനഭായനിരല രൂപയുകടയുല കനഭാട്ടുകേള റതീ-ഇനചടഭാഡന്യൂസട്ട് ചചയ. 1978-ല്
ചമഭാറഭാര്ജനി കദശഭായനിയുചട ഭരണകേഭാലതട്ട് , എചട്ട്. എല. പകടല് ധനകേഭാരല
വകുപ്പുമനനിയഭായനിരുനകപഭാള 1000, 5000, 10000 രൂപയുചട കനഭാട്ടുകേള
പനിനവലനിച്ചു. 2011-ല് 25 ചചപസയുല അതനിനുതഭാചഴയുളള എലഭാ ചചപസകേളല
വനിതട്ട്കഡഭാ ചചയ. ഞഭാന സൂചനിപനിചതട്ട്, ഇഗൗ അഞട്ട് കേഭാലഘടങ്ങളനിചല കനഭാടട്ട്
പനിനവലനികല് മൂലല ഇവനിചട കേള്ളപണല ഇലഭാതഭാകയഭാ; കേള്ളകനഭാടട്ട് ഇലഭാതഭാകയഭാ?
ഇവനിചട കേള്ളപണകഭാര്ക്കുല അഴനിമതനികഭാര്ക്കുചമതനിചരയുള്ള നടപടനികേളമഭായനി
നമ്മുചട ഗവണ്ചമന്റെട്ട് മുകനഭാടട്ട് കപഭായനിട്ടുണട്ട്. പകക്ഷ കേള്ളപണല ഇലഭാതഭാകഭാനുള്ള
നടപടനികേള ഉണഭായനിട്ടുകണഭാ, സഭാമ്പതനികേ വനിദഗ്ദ്ധനമഭാര് പറയുനതട്ട് ഇഗൗ
നടപടനികേള ചകേഭാണട്ട് കേള്ളപണല unearth ചചയ്യഭാന കേഴനിയുകേയനില എനഭാണട്ട്.
പണമഭായനി മഭാറ്റനിയ സസതട്ട്, സസര്ണമഭായനി മഭാറ്റനിയ കേളളപണല, റനിയല്
എകസറ്റനികലയ്ക്കട്ട് മഭാറ്റനിയ കേള്ളപണല, വനികദശകതയ്ക്കട്ട് മഭാറ്റനിയ കേള്ളപണല,
ഇതനിചനചയഭാനല ഡതീകമഭാണനിചചറ്റകസഷനനിലൂചട കേചണതഭാകനഭാ, unearth
ചചയ്യഭാകനഭാ കേഴനിയനില എനള്ളതഭാണട്ട് യഭാഥഭാര്ത്ഥലല. കേള്ളകനഭാടട്ട് തടയഭാന ഒരു
പരനിധനിവചര ഇതട്ട് ചനിലകപഭാള സഹഭായകേരമഭാകയകഭാല. അലഭാചത ഇനലന
സഭാമ്പതനികേ രലഗതട്ട് ഇതുചകേഭാണട്ട് അടനിസഭാനപരമഭാകയഭാ ദൂരവലഭാപകേമഭാകയഭാ ഒരു
മഭാറ്റതനിനുല സഭാദലതയനിചലനഭാണട്ട് എലഭാ സഭാമ്പതനികേ വനിദഗ്ദ്ധനമഭാരുല പറയുനതട്ട്.
ഹതീകറഭാ ആയനിരുന ശതീ. കമഭാദനി ഇകപഭാള ഒരു സതീകറഭാ ആയനി മഭാറനിയനിരനിക്കുന
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എനഭാണട്ട് ഇതനിലൂചട കേഭാണഭാന കേഴനിയുനതട്ട്. ശതീ. നകരന്ദ്രകമഭാദനി ഇവനിചട
ചചഫനഭാനഷലല് ഫഭാസനിസമഭാണട്ട് നടപഭാക്കുനതട്ട്. ഇത്ര കകേഭാമണ്ചസനസട്ട്
ഇനലയുചട പ്രധഭാനമനനിക്കുണഭായനിലകലഭാ എകനഭാര്തട്ട് ഞഭാന പരനിതപനിക്കുകേയഭാണട്ട്.
ഇനലയനില് സര്ക്കുകലഷനനിലുള്ളതനില് 86% കനഭാട്ടുകേളല 500, 1000 രൂപയുചട
വലനിയ ഡനികനഭാമനികനഷനനിലുള്ള കനഭാട്ടുകേളഭാണട്ട്. അതട്ട് ഒരു സുപ്രഭഭാതതനില്
പനിനവലനിക്കുകമ്പഭാള അതനിനട്ട് ആനുപഭാതനികേമഭായ കനഭാട്ടുകേള ഉണഭാകേകണ? 14%
കനഭാട്ടുകേള മഭാത്രമഭാണട്ട് അചടനിച്ചു വചനിരുനതട്ട്, അതുചകേഭാണഭാണട്ട് ഇത്രയുല വലനിയ ഒരു
പ്രതനിസനനിയുണഭാകുനതട്ട്. ആളകേള ചനകടഭാടകമഭാടുന, ആളകേള കേന്യൂ നനില്ക്കുന,
കേന്യൂവനില്നനിനട്ട് ആളകേള മരനിക്കുന, ഡല്ഹനിയനില് കേന്യൂവനില് നനില്ക്കുന
ആളകഭാര്ക്കുകനചര ലഭാതനിചഭാര്ജട്ട് നടക്കുകേയഭാണട്ട്. എ.റ്റനി.എല.-ല് പണമനിലഭാചത
ആളകേള ബുദനിമുട്ടുന. എത്ര അവധഭാനതയനിലഭാചതയഭാണട്ട് ഇവര് നടപടനികേള
എടുക്കുനതട്ട്? സഭാധഭാരണഗതനിയനില് റനിസര്വട്ട് ബഭാങനിനട്ട് ചസനടല് കബഭാര്ഡനിചന്റെ
ശനിപഭാര്ശകവണല, കബഭാര്ഡട്ട് അലഗങ്ങള വനിശദമഭായനി ചര്ച ചചയ്യണല,
ഗുണകദഭാഷങ്ങള കരഖചപടുതനി മനനിസഭയ്ക്കട്ട് നല്കേണല, മനനിസഭ ചര്ച ചചയട്ട്
തതീരുമഭാനചമടുകണല, ഇതഭാണട്ട് നടപടനിക്രെമല. പകക്ഷ, ഇവനിചട ഞങ്ങള അറനിഞതട്ട്
റനിസര്വട്ട് ബഭാങനികനഭാടട്ട് ശനിപഭാര്ശ ചചയ്യഭാന ആവശലചപടതനുസരനിചട്ട് അവര്
ശനിപഭാര്ശ ചചയ. ആചകേ പത്തു മനിനനിറ്റഭാണട്ട് കകേന്ദ്ര കേലഭാബനിനറ്റട്ട് ഇതനിനഭായനി കൂടനിയതട്ട്
എനഭാണട്ട് പറയുനതട്ട്. മനനിമഭാചര ഗണ്കപഭായനിന്റെനില് നനിര്തനിയഭാണട്ട് ഇഗൗ
തതീരുമഭാനചമടുപനിചതട്ട്. പ്രധഭാനമനനികട്ട് സസനല കേലഭാബനിനറ്റട്ട് അലഗങ്ങചളകപഭാലുല
വനിശസഭാസമനിലഭാതതനിനഭാല് ചമഭാചചബലുകേള പുറതട്ട് വയ്ക്കഭാന പറഞ. സതീനനിയര്
മനനിമഭാരഭായ ശതീ. രഭാജ്നഭാഥട്ട് സനിലഗട്ട്, ശതീ. അരുണ് ചജയ്റ്റട്ട്ലനി ഉളചപചടയുള്ള
ആളകേകളഭാടട്ട് ചമഭാചചബല് കഫഭാണ് ഹഭാളനിനുപുറത്തു വയ്ക്കണല എനപറഞ.
അകദ്ദേഹല എടുത തതീരുമഭാനല അനഗൗണ്സട്ട് ചചയ്യുനതുവചര മനനിമഭാര്കട്ട്
കേലഭാബനിനറ്റട്ട് റൂമനില് നനിനട്ട് പുറത്തുകപഭാകേഭാന അനുവഭാദമുണഭായനിരുനനില. ഇതഭാകണഭാ
കേലഭാബനിനറ്റനിചന്റെ കേളക്ടതീവട്ട് ചറകസഭാണ്സനിബനിലനിറ്റനി? ഇതഭാകണഭാ കൂട്ടുതരവഭാദനിതസല?
ഇവനിചട മനനിമഭാചരകപഭാലുല ബനനികേളഭാകനിചകഭാണഭാണട്ട് ഇഗൗ തതീരുമഭാനല ശതീ.
നകരന്ദ്ര കമഭാദനി അടനികചല്പനിചതട്ട്. ഇനലയനില് നനിലനനില്ക്കുനതട്ട് കേലഭാഷട്ട്
ഇകകഭാണമനി ആണട്ട്, 85 ശതമഭാനല ടഭാനസഭാക്ഷനുല കനഭാട്ടു വഴനിയഭാണട്ട് നടക്കുനതട്ട്.
അകപഭാള കനഭാടട്ട് റദ്ദേഭാകഭാനുള്ള തതീരുമഭാനമുണഭാകുകമ്പഭാള അതനിനട്ട് ആനുപഭാതനികേമഭായ
കനഭാടട്ട് അചടനിച്ചു വയ്കകണതട്ട് ആവശലമകല? ഇവനിചട ഇതുചകേഭാണട്ട് കേള്ളപണല
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തടയനിചലനട്ട് മഭാത്രമല, ഇഗൗ രഭാജലചത ജനങ്ങചള ഏറ്റവല വലനിയ
പ്രതനിസനനിയനികലയ്ക്കട്ട് എതനിചനിരനിക്കുകേയുല ചചയ്യുന. അഞ്ഞൂറട്ട്, ആയനിരല രൂപയുചട
കനഭാട്ടുകേള പനിനവലനിചട്ട് പകേരമനിറകനിയ രണഭായനിരല രൂപയുചട കേള്ളകനഭാടട്ട്
അടനികഭാന സഭാധനിക്കുകേയനികല? ആയനിരല രൂപയുചട കേള്ളകനഭാടട്ട് അടനികഭാചമങനില്
രണഭായനിരല രൂപയുചടയുല അടനികഭാമകലഭാ? കേളളപണകഭാരഭാചണങനില് അവരുചട
ജതീവനിതരതീതനിയനില് അതുകേഭാണഭാന കേഴനിയുല. അതനിനഭാല് നനിയമപരമഭായനി ഇനട്ട്
നനിലനനില്ക്കുന നടപടനികേള ശക്തമഭായനി മുകനഭാടട്ട് ചകേഭാണ്ടുകപഭാകേഭാന കേഴനിയണല.
വനികദശ
ബഭാങ്കുകേളനിലുള്ള
പണല
തനിരനിചകേ
ചകേഭാണ്ടുവനട്ട്
ഇനലയനിചല
പഭാവചപടവര്കട്ട് വനിതരണല ചചയ്യുചമനട്ട് കേഴനിഞ ചതരചഞടുപട്ട് കേഭാലതട്ട്
ശതീ. നകരന്ദ്ര കമഭാദനി പറഞനിരുന. എനഭാല് ഇഗൗ നടപടനി മുകനഭാടട്ട് ചകേഭാണ്ടു
കപഭാകേഭാന കേഴനികഞഭാ? പ്രഖലഭാപനങ്ങളലഭാചത, നടപടനികേളമഭായനി മുകനഭാടട്ട് കപഭാകേഭാന
കേഴനിയുനനില എനതഭാണട്ട് ചതളനിയനിക്കുനതട്ട് . കേലഭാഷട്ട് ചലസട്ട് ഇകകഭാണമനി
ആക്കുചമനഭാണട്ട് ശതീ. നകരന്ദ്ര കമഭാദനി പറയുനതട്ട്. ഇനലയനില് കേലഭാഷട്ട് ഇകകഭാണമനി
ഓപകററ്റട്ട് ചചയ്യുന എലഭാ രലഗങ്ങളനിലുല വമ്പനിച പ്രതനിസനനിയുണഭാകുന.
എത്രദനിവസല ചകേഭാണട്ട് നടക്കുനതഭാണട്ട് കേലഭാഷട്ട് ചലസട്ട് ഇകകഭാണമനി, ഇതട്ട്
പ്രഭാകയഭാഗനികേതയനില് വരുന കേഭാരലമഭാകണഭാ? 47 ശതമഭാനല ജനങ്ങള
ബഭാങ്കുകേളമഭായനി ലനിങട്ട് ചചയനിടനില, 300 മനിലലണ് ആളകേളകട്ട് തനിരനിചറനിയല്
കേഭാര്ഡുകേള ഇല. റൂറല് ഇനലയുചട 98 ശതമഭാനല എനപറയുനതട്ട് കേലഭാഷട്ട്
ഇകകഭാണമനിയഭാണട്ട്. ഇനലയനിചല ചമഭാതല ഇടപഭാടുകേളനില് 80 ശതമഭാനവല കേലഭാഷട്ട്
ടഭാനസഭാക്ഷനസഭാണട്ട്. ഇങ്ങചനയുള്ള ഒരു ഇകകഭാണമനിചയ കേലഭാഷട്ട് ചലസട്ട്
ഇകകഭാണമനിയഭായനി മഭാറ്റണചമങനില് എത്ര സമയചമടുക്കുല? ആയനിരതനികന്റെയുല
അഞ്ഞൂറനികന്റെയുല കനഭാട്ടുകേള ഇനനി ചവറുല കേടലഭാസഭാണട്ട് എനട്ട് ഒരു ദനിവസല രഭാത്രനി 8
മണനികട്ട് പ്രധഭാനമനനി പറയുനകതഭാടുകൂടനി ഇനല കേലഭാഷട്ട് ചലസട്ട് ഇകകഭാണമനിയഭായനി
മഭാറുകമഭാ? ഇകപഭാള ഇനലയനിചല സനിതനിചയനഭാണട്ട്, നമ്മുചട ഉല്പഭാദനകമഖല
തകേര്ന, വടകക ഇനലയനില് ഖഭാരനിഫട്ട് വനിളകേളചട കേഭാലമഭാണട്ട് , റഭാബനി വനിത്തുകേള
വനിതയ്കകണ സമയമഭാണട്ട്, കേര്ഷകേര് ആചകേ അങലഭാപനിലഭാണട്ട്, കേഭാര്ഷനികേ
കമഖല വലനിയ തകേര്ച കനരനിടഭാന കപഭാകുന, കൃഷനികഭാര് ചനകടഭാടകമഭാടുകേയഭാണട്ട്,
കേയ്യനിലുള്ള പണല ഉപകയഭാഗനിചട്ട് അവര്കട്ട് വനിതട്ട് വഭാങ്ങഭാന കേഴനിയുനനില,
വനിളചവടുപട്ട് നടതഭാന കേഴനിയഭാചത വനനിരനിക്കുന. പഞഭാബട്ട്, ഹരനിയഭാന, ചവകസണ്
യു.പനി., മഹഭാരഭാഷ എനതീ സലസഭാനങ്ങളനിചല കേര്ഷകേര് വലനിയ പ്രതനിസനനി
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കനരനിടുകേയഭാണട്ട്. ചചപ്രവറ്റട്ട് ഇനചവസട്ട്ചമന്റെട്ട് കുറയഭാന കപഭാകുന, ആരുല പണല
മുടകഭാന തയ്യഭാറഭാകുനനില. ഉള്ളവര് തചന വനിത്കഡഭാ ചചയചകേഭാണ്ടു കപഭാകുന.
അതട്ട്
നമ്മുചട
ജനി.ഡനി.പനി.-കയയുല
എലകപഭായ്ചമന്റെനികനയുല
ബഭാധനിക്കുല.
അതുകപഭാചല, ഇകപഭാള വനിവഭാഹതനിചന്റെ സമയമഭാണട്ട്. ഇഗൗ ആഴ്ചയനില്തചന 1.5
കകേഭാടനി കേലലഭാണങ്ങളഭാണട്ട് ഇനഡലയനില് നടക്കുനചതനഭാണട്ട് ഒരു എസനികമറ്റട്ട്
വനനിട്ടുള്ളതട്ട്. കേലലഭാണല നടകതണവചരലഭാല കേലലഭാണക്കുറനിയുമഭായനി ബഭാങനില്
കപഭായനി ദകേനതീടനി നനില്കകണ ഒരവസഭാവനികശഷല ഇഗൗ രഭാജലത്തുണഭായതട്ട്
അപമഭാനകേരമകല? നമ്മേള അദസഭാനനിചട്ട് സമ്പഭാദനിച നമ്മുചട പണല ബഭാങനിലനിട
കശഷല
തനിരനിച്ചുവഭാങ്ങണചമങനില്
ദയഭാദഭാക്ഷനിണലതനിചന്റെ
ആവശലമുകണഭാ?
ഇനഡലന ഭരണഘടനയുചട അനുകച്ഛദല 300 (എ)-യുചട നഗ്നമഭായ നനികഷധമഭായനിട്ടു
മഭാത്രകമ നമുകട്ട് ഇതനിചന കേഭാണഭാന കേഴനിയുകേയുള. ബനി.ചജ.പനി.-യുചട
ജനഭാര്ദ്ദേനചറഡനി എന കനതഭാവനിനട്ട് 500 കകേഭാടനി രൂപയുചട വനിവഭാഹല നടതഭാല, ഒരു
പരനികശഭാധനയുമനില, ഒരു നനിയനണവമനില എചനഭാചക ഇവനിചട എലഭാവരുല
പറഞ. ഇതരല ആളകേചള സഹഭായനിക്കുന നടപടനിയഭാണട്ട് ഗവണ്ചമന്റെട്ട്
ദകേചകഭാണനിരനിക്കുനതട്ട്.
ഇവനിചട
നമ്മുചട
സഭാമ്പതനികേ
വനിദഗ്ദ്ധനമഭാര്
പറയുനതനുസരനിചഭാചണങനില് ഇനഡല വലനിയ സഭാമ്പതനികേ ദക്രെസനിസനികലയ്ക്കട്ട്
എതനികചരഭാന കപഭാകുന. ഇവനിചട ബഭാങനില്നനിനട്ട് ആചകേ 24000 രൂപ മഭാത്രമഭാണട്ട്
പനിനവലനികഭാന കേഴനിയുനതട്ട്. ഏതട്ട് നനിയമമനുസരനിചഭാണട്ട് ഇതരല ചറസനിക്ഷനസട്ട്
ഏര്ചപടുത്തുനതട്ട്? ഗവണ്ചമന്റെനിനട്ട് എനട്ട് അധനികേഭാരമഭാണുള്ളതട്ട്. ഭരണഘടനയുചട
ആര്ടനികള 360 അനുസരനിചട്ട് ദഫനഭാനഷലല് എമര്ജനസനി രഭാഷപതനികട്ട്
ചപ്രഭാചക്ലെയനില ചചയ്യഭാനുള്ള അധനികേഭാരമുണട്ട്. അങ്ങചനചയഭാരു സഭാമ്പതനികേ
എമര്ജനസനി പ്രഖലഭാപനിക്കുകേയഭാചണങനില് ഇതരല നടപടനികേള നമുകട്ട്
മനസനിലഭാകഭാന
കേഴനിയുല.
അങ്ങചനചയഭാരു
എമര്ജനസനി
ഇനഡലയനില്
പ്രഖലഭാപനിചനിടനില. പനിചന ശതീ. നകരന്ദ്ര കമഭാദനി 24000 രൂപയനില് കൂടുതല്
എടുകഭാന കേഴനിയനില, വനിവഭാഹ ആവശലതനിനട്ട് രണര ലക്ഷല രൂപയനില് കൂടുതല്
എടുകഭാന
പഭാടനിലഭാചയചനഭാചക പറയുനതട്ട് ജനഭാധനിപതലതനില് ഒരനികലുല
സസതീകേഭാരലമഭായ നടപടനിയല. നമ്മുചട രഭാജലതനിചന്റെ വളര്ചചയ പനികനഭാടടനിയ്ക്കുന
ഏറ്റവല പ്രധഭാനചപട ഒരു കേഭാരലമഭാണനിതട്ട്.
വലനിചയഭാരു വനിഭഭാഗല ജനങ്ങള
ആശയനിക്കുന അസലഘടനിതകമഖല വലനിയ തകേര്ച കനരനിടഭാന കപഭാകുകേയഭാണട്ട് .
സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേചളകപഭാചല ചനിടനി ഫണ്ടുകേചളകപഭാചല പ്രഭാകദശനികേ സഭാമ്പതനികേ
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സഭാപനങ്ങചളകപഭാചല ഇഗൗ അസലഘടനിത കമഖലയഭാണട്ട് ഏറ്റവല കൂടുതല് ചതഭാഴനില്
നല്കുന ഒരു കമഖല. നനിര്മ്മേഭാണകമഖല ഉളചപചടയുള്ള ഇഗൗ കമഖലകേചളഭാചക
ആചകേ തകേര്നട്ട് തരനിപണമഭാകുന ഒരു സനിതനിവനികശഷതനികലയ്ക്കട്ട് കേഭാരലങ്ങള
എത്തുകേയഭാണട്ട്. പണതനിചന്റെ ലഭലതക്കുറവട്ട് കേഭാര്ഷനികേ കമഖലയനിലുണഭാക്കുന
പ്രതനിസനനി ചചറുതല. എലഭാ കമഖലയുല ഏതഭാണട്ട് സലഭനിചനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട് . ഇഗൗ
സലഭനഭാവസ ഇനലയുചട സഭാമ്പതനികേ വളര്ചചയ മഭാത്രമല
ദദനലദനിന
ജതീവനിതചതകപഭാലുല ഗുരുതരമഭായനി ബഭാധനിചനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്. ഇനഡലയുചട ചമഭാതല
ആഭലനര ഉല്പഭാദനകതയുല ഇഗൗ പ്രതനിസനനി ഗുരുതരമഭായനി ബഭാധനിക്കുകേയഭാണട്ട് .
ഗഭാമതീണജനതയ്ക്കട്ട് ജതീവനികഭാന കേഴനിയഭാത അനരതീക്ഷല ഇനലയനില് ഉയര്ന
വരനികേയഭാണട്ട്. കലഭാകേതനിചല രണട്ട് രഭാജലങ്ങളഭായ അര്ജന്റെതീനയുല ഗതീസുമഭാണട്ട്
ഇതരതനില് പ്രതനിസനനി കനരനിടനിട്ടുള്ളതട്ട്. ഗതീസനില് മറ്റു പല കേഭാരണങ്ങള
ചകേഭാണഭാണട്ട് സഭാമ്പതനികേമഭായനി കബ്രേകട്ട്ഡഗൗണ് ഉണഭായചതങനിലുല ഇഗൗ രണ്ടു
രഭാജലങ്ങളക്കുമുണഭായ സഭാമ്പതനികേ പ്രതനിസനനി ഇതുവചര മറനികേടകഭാന
കേഴനിഞനിടനില. ശതീ. മനകമഭാഹനസനിലഗട്ട് ഇനലന പ്രധഭാനമനനിയഭായനിരുനകപഭാഴഭാണട്ട്
ഗതീസനിനട്ട് സഭാമ്പതനികേ സഹഭായല നല്കേനിയതട്ട്. സഭാമ്പതനികേമഭായനി തകേര്നട്ട്
ബഭാങ്കുകേളല ടഷറനികേളല പൂട്ടുകേയുല ശമ്പളല ചകേഭാടുകഭാന നനിവൃതനിയനിലഭാതഭാകുകേയുല
ചചയ. ഇഗൗ തുഗകട്ട് പരനിഷ്കഭാരലമൂലല അര്ജന്റെതീനയനിലുല ഗതീസനിലുല ഉണഭായതു
കപഭാചലയുളള സഭാമ്പതനികേ തകേര്ചയനികലയ്ക്കട്ട് ഇനലയുല കൂപ്പുകുത്തുകമഭാ എന ഞഭാന
ഭയചപടുകേയഭാണട്ട്.
ബഹുമഭാനലനഭായ മനനി ശതീ. എ. സനി. ചമഭായതീന സഹകേരണ കമഖലയുമഭായനി
ബനചപട
ഏറ്റവല

കേഭാരലങ്ങള

ശക്തമഭായ

അവതരനിപനിച്ചു.

ജകനഭാപകേഭാരപ്രദമഭായ

സഹകേരണ കമഖല
ഒരു

കകേരളതനിചന്റെ

കമഖലയഭാണട്ട് .

സഹകേരണ

പ്രസഭാനതനിലൂചടയഭാണട്ട് കകേരളല വളര്നവനനിട്ടുള്ളതട്ട്. കദശതീയ സസഭാതനലസമര
പ്രകക്ഷഭാഭതനിചന്റെ കേഭാലല മുതല് സഹകേരണകമഖല നമ്മുചട സഭാമൂഹലജതീവനിതതനിലുല
സഭാമ്പതനികേരലഗത്തുല ചചകേവരനിചനിട്ടുള്ള കനടങ്ങള ചചറുതല.

ആ കമഖലചയ

തകേര്ക്കുകേ എനള്ളതഭാണട്ട് ഇഗൗ ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ ലക്ഷലല. സഹകേരണകമഖലചയ
തകേര്കഭാനുള്ള നതീകതനിചനതനിചര അതനിശക്തമഭായനിതചന നമുകട്ട് കപഭാരഭാകടണനി
വരുല.

ബഹുമഭാനലനഭായ

മുഖലമനനിയുല

കേണനിട്ടുല യഭാചതഭാരു മഭാറ്റവമനില.
18/2020

ധനകേഭാരലമനനിയുല

പ്രധഭാനമനനിചയ
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നവലബര് 22, 2016

12.00 Noon]
ശതീ. എ. ചകേ. ആന്റെണനിയുചട കനതൃതസതനില് കകേന്ദ്ര ധനകേഭാരലമനനിചയ
കേണനിട്ടുല

ഒരു

മഭാറ്റവമുണഭായനില.

ഇനനി

നമുചകലഭാകപര്ക്കുലകൂടനി

ഒരുമനിചട്ട്

കപഭാകേഭാല കകേന്ദ്രതനിചന്റെ കേണ്ണുകേള തുറകചടചയനഭാണട്ട് എനനികട്ട് പറയഭാനുള്ളതട്ട് .
ഇനലയനിചല സഹകേരണ കമഖലയനില് ഏറ്റവല മുമ്പനില് നനില്ക്കുനതട്ട് കകേരളമഭാണട്ട് .
സലസഭാനചത വഭാണനിജല ബഭാങ്കുകേളകട്ട് 6213 ശഭാഖകേളഭാണുള്ളതട്ട്. അവരുചട
ചമഭാതല നനികക്ഷപല 3.7 ലക്ഷല കകേഭാടനി രൂപയഭാണട്ട്. പകക്ഷ അവര് കകേരളതനില്
ചകേഭാടുക്കുനതട്ട് 40 ശതമഭാനല വഭായ്പകേള മഭാത്രമഭാണട്ട്. കേലഭാഷട്ട് ചഡകപഭാസനിറ്റട്ട്
കറകഷലഭാപ്രകേഭാരല വഭാണനിജല ബഭാങ്കുകേളല കദശസഭാല്കൃത ബഭാങ്കുകേളല നന്യൂ ജനകറഷന
ബഭാങ്കുകേളല കകേരളതനിചല ജനങ്ങകളഭാടട്ട് നതീതനി കേഭാട്ടുനനിചലനള്ള പരഭാതനിയുല
ഇകപഭാളതചന നനിലനനില്ക്കുനണട്ട്. സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേള സമഭാഹരനിക്കുന ഒരു
ലക്ഷതനി ഇരുപതനിനഭായനിരല കകേഭാടനി രൂപയനില് 80%-വല നമ്മുചട സലസഭാനചത
പഭാവചപടവരുചട ചചദനലദനിന ആവശലങ്ങളകഭായനി വഭായ്പയഭായുല അലഭാചതയുല
ചകേഭാടുക്കുനചവനള്ള വസ്തുത നമ്മേളഭാരുല മറനകപഭാകേരുതട്ട്. ബനി.ചജ.പനി. അലഗല
ശതീ. ഒ. രഭാജകഗഭാപഭാല് പറഞ, അകദ്ദേഹതനികനഭാടുള്ള എലഭാ ബഹുമഭാനകതഭാടുല
കൂടനി പറയചട സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളനില് കേള്ളപണമുചണനട്ട് പറയുകമ്പഭാളതചന
അതട്ട് തടയഭാനുള്ള എത്രകയഭാ നനിയമങ്ങളല നടപടനികേളമുണട്ട് .
കേള്ളപണല

തടയഭാനുള്ള

ഏചതലഭാല

ഏജനസനികേള

നമ്മുചട രഭാജലതട്ട്

നനിലവനിലുണട്ട്.

ആ

ഏജനസനികേളകട്ട് കേള്ളപണല പരനികശഭാധനികഭാല. കകേരള നനിയമസഭ പഭാസഭാകനിയ
നനിയമപ്രകേഭാരല

തചനയഭാണട്ട്

സഹകേരണ

ബഭാങ്കുകേള

പ്രവര്തനിച്ചു

ചകേഭാണനിരനിക്കുനതട്ട്. 97-ാം ഭരണഘടനഭാ കഭദഗതനി പ്രകേഭാരല 43B The State shall
endeavour to promote voluntary formation, autonomous functioning,
democratic control and professional management of the co-operative
Societies. 97-ാം ഭരണഘടനഭാ കഭദഗതനിയനിലൂചട 43B പ്രകേഭാരല ഭരണഘടന
നല്കേനിയ അധനികേഭാരതനികന്മേലഭാണട്ട് സഹകേരണ സലഘങ്ങള പ്രവര്തനിക്കുനതട്ട് .
ഇഗൗ ഭരണഘടനഭാ കഭദഗതനിയുചട അടനിസഭാനതനില് കകേരള നനിയമസഭയഭാണട്ട്
ശതീ. ഉമ്മേന ചഭാണനി ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ കേഭാലതട്ട് പുതനിയ സഹകേരണ നനിയമല
പഭാസഭാകനിയതട്ട്. അതനിചന്റെ അടനിസഭാനതനില് ആഡനിറ്റട്ട് നടതഭാല. കേണ്കേറന്റെട്ട്
ആഡനിറ്റുല മറ്റട്ട് പരനികശഭാധനകേളല നടതഭാല. ഏചതങനിലുല ചസഭാചചസറ്റനിയനില്
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ചവടനിപ്പുചണങനില് അതനിചനതനിചര ഭരണസമനിതനികേള പനിരനിച്ചുവനിടട്ട് നനിയമപരമഭായ
നടപടനികേള

സസതീകേരനിക്കുനണട്ട്.

സലസഭാരനികരുതട്ട്.

ഇതനിചനചയലഭാല

സഹകേരണ

സലഘങ്ങള

വനിസ്മെരനിച്ചുചകേഭാണട്ട്
കതഭാനനിയ

നഭാല

കപഭാചലയഭാണട്ട്

പ്രവര്തനിക്കുനചതന ധഭാരണയുണഭാക്കുനതട്ട് ശരനിയല. അങ്ങചന ഒരു ധഭാരണ
ഉണഭാകുകമ്പഭാള അതട്ട് നമ്മുചട സലസഭാനതനിനുതചന കദഭാഷമഭാണട്ട് . ഇകപഭാള
എനഭാണട്ട്

നടക്കുനതട്ട്?

ചകേഭാടുത

പണതനിനട്ട്

യഭാചതഭാരു

surety-യു

മനിലഭാചയനപറഞട്ട് ആളകേള സഹകേരണ സലഘങ്ങളനില്നനിനല നനികക്ഷപങ്ങള
പനിനവലനികഭാന ആകലഭാചനിക്കുകേയഭാണട്ട്. മഭാത്രമല സഹകേരണ ബഭാങനില് പണല
നനികക്ഷപനിചനിട്ടുള്ള
ചപനഷന

ആളകേള

കേള്ളപണകഭാരഭാകണഭാ?

ആനുകൂലലങ്ങള

സഹകേരണ

ജതീവനകഭാര്

ബഭാങ്കുകേളനില്

അവരുചട

നനികക്ഷപനിക്കുന.

ചതഭാഴനിലഭാളനികേള, കേര്ഷകേര്, സഭാധഭാരണകഭാര് ഇങ്ങചനയുള്ള ബഹുഭൂരനിപക്ഷല
ആളകേളഭാണട്ട് ഇഗൗ സലഘങ്ങളനില് നനികക്ഷപല നടതനിയനിരനിക്കുനതട്ട് . അലഭാചത
ആചരങനിലുല കേള്ളപണല നനികക്ഷപനിചനിട്ടുചണങനില് അതട്ട് അമര്ച ചചയ്യഭാനുല
അവരുചട കപരനില് നനിയമപരമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനികഭാനുല ഗവണ്ചമന്റെനിനട്ട്
അധനികേഭാരമുണട്ട്. അതരല നടപടനികേള ഉണഭാകേണചമനതചനയഭാണട്ട് ഞങ്ങളചട
അഭനിപ്രഭായല. പകക്ഷ അതനിചന്റെ കപരനില് കകേരളതനിചല സഹകേരണ സഭാപനങ്ങചള
മുഴുവന ഗളഹസല ചചയ്യഭാനുള്ള നടപടനി
ജവഹര്ലഭാല്

ചനഹ്റുവനിചന്റെ

നമുകട്ട് അലഗതീകേരനികഭാന സഭാധലമല.

കേഭാലലമുതല്

കകേരളതനിചല

സഹകേരണ

പ്രസഭാനങ്ങളകട്ട് നനികുതനിയുളചപചടയുള്ള കേഭാരലങ്ങളനില് പ്രകതലകേമഭായ ഇളവകേളല
ആനുകൂലലങ്ങളല നല്കേനിയനിരുന. അചതലഭാല മഭാറ്റനിചകഭാണട്ട് സഹകേരണ കമഖലചയ
ചഞകനിചകഭാലഭാനഭാണട്ട് കകേന്ദ്ര ഗവണ്ചമന്റെട്ട് ശമനിക്കുനതട്ട്. ജനിലഭാ സഹകേരണ
ബഭാങ്കുകേളചട കേഭാരലചമടുകഭാല, ജനിലഭാ സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേള ആര്.ബനി.ചഎ.-യുചട
ചചലസനസുല

കേലഭാപനിറ്റല്

ബഭാങ്കുകേചളനട്ട്

ആഡനികേസസനിയുമുള്ള

കേണ്ടുചകേഭാണഭാണട്ട്

ചകേഭാടുതനിട്ടുള്ളതട്ട്.

കേലഭാപനിറ്റല്

അവയ്ക്കട്ട്

ബഭാങ്കുകേളഭാണട്ട്.
ആര്.ബനി.ചഎ.

ആഡനികേസസനിയുല

മൂലധനമുള്ള
ചചലസനസട്ട്

റനിസര്വട്ട്

ബഭാങനിചന്റെ

ചചലസനസുമുള്ള ബഭാങ്കുകേള പ്രവര്തനിക്കുകമ്പഭാള അവയ്ക്കട്ട് പഴയ കനഭാട്ടുകേള
വഭാങ്ങഭാകനഭാ

പുതനിയ

നലഭായമഭാണട്ട്?
ചകേഭാടുക്കുനണട്ട്.

എനഭാല്

കനഭാട്ടുകേള
അര്ബന

അര്ബന

ചകേഭാടുക്കുവഭാകനഭാ
ബഭാങ്കുകേളകട്ട്

ബഭാങ്കുകേളചട

ഏകേ

കേഴനിയുനനില.
അതനിനുള്ള

ഇചതനട്ട്
അധനികേഭാരല

ഡന്യൂടനിചയനപറയുനതട്ട്
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അനുവദനികലുമഭാണട്ട്.

മചറ്റഭാരു

കേഭാരലതനിലുല അവര്കട്ട് ഇടചപടഭാന കേഴനിയനില. സഹകേരണ സലഘങ്ങള ഇവനിചട
ചൂണനികഭാണനിചതുകപഭാചല കസവന പ്രവര്തനങ്ങള നടത്തുനകതഭാചടഭാപല ധഭാരഭാളല
നല കേഭാരലങ്ങളല ചചയ്യുന. അചതഭാനല നടതഭാന കേഴനിയഭാത അവസയനികലയ്ക്കട്ട്
കകേരളതനിചല

സഹകേരണ

ബഭാങ്കുകേള

എതനികചരുനചവനട്ട്

പറഞഭാല്

കകേരളതനിചല ഗഭാമതീണ കമഖലയനിലുണഭാകേഭാന കപഭാകുന പ്രതലഭാഘഭാതല വളചര
വലുതഭായനിരനിക്കുല.

സഹകേരണ

ബഭാങ്കുകേളനില്നനിനല

ആചകേ

പനിനവലനികഭാന

കേഴനിയുനതട്ട് 24,000 രൂപയഭാണട്ട്. ആ സനിതനി വനഭാല് നമ്മുചട സലസഭാനചത
ജനങ്ങളക്കുണഭാകുന ബുദനിമുട്ടുകേള എത്രമഭാത്രചമനട്ട് കേഭാകണണ ഒരു കേഭാരലമഭാണട്ട് .
അതുചകേഭാണട്ട് റനിസര്വട്ട് ബഭാങട്ട് കകേരളതനിചല സഹകേരണ പ്രസഭാനതനിനട്ട്
പരനിരക്ഷ

നല്കേണചമനതഭാണട്ട്

ഏറ്റവല

പ്രധഭാനചപട

കേഭാരലല.

ഇനലയനില്

മചറ്റഭാരനിടത്തുമനിലഭാത നനിലയനില് ഗഭാമതീണ തലതനില് സഹകേഭാരനികേള കൂടമഭായനിരുനട്ട്
ആകലഭാചനിചട്ട്

കയഭാജനിചട്ട്

സലഘങ്ങള.

ആ

പ്രവര്തനിക്കുന

സഹകേരണ

സഭാപനങ്ങളഭാണട്ട്

സലഘങ്ങളകട്ട്

പ്രകതലകേ

സഹകേരണ
പരനിരക്ഷ

നല്കേനിയനിചലങനില് അതുവഴനി ഉണഭാകുന പ്രതനിസനനി വളചര വലുതഭായനിരനിക്കുല. വതീടട്ട്
കേത്തുന തകല കനഭാകനി വഭാഴ ചവട്ടുനതുകപഭാചലയഭാണട്ട് സഹകേരണ പ്രസഭാനങ്ങചള
ഇവനിചട തകേര്ത്തുചകേഭാണനിരനിക്കുനതട്ട്. വഭാണനിജല ബഭാങ്കുകേചള കേഭാണുനതുകപഭാചല
സഹകേരണ

ബഭാങ്കുകേചള

കേഭാണഭാന

പഭാടനില.

കേഭാരണല

അവര്

നടത്തുന

കസവനങ്ങള ചചറുതല. കകേരളല ഇഗൗ കേഭാരലതനില് ഒറ്റചകടഭായനി നനില്കണ
ചമനഭാണട്ട് പറയഭാനുള്ളതട്ട്. ഡതീകമഭാണനിചചറ്റകസഷനുകശഷല ഇനലയനിചല ജനങ്ങള
കനരനിട്ടുചകേഭാണനിരനിക്കുന

പ്രതനിസനനികേളല

പ്രയഭാസങ്ങളല

ദുരനിതങ്ങളചമലഭാല

അകേറ്റഭാന ഒറ്റചകടഭായനി മുകനഭാട്ടുകപഭാകകേണ സനര്ഭമഭാണനിതട്ട്. അതുചകേഭാണഭാണട്ട്
നനിയമസഭ ഒറ്റചകടഭായനി ഇഗൗ പ്രകമയല പഭാസഭാകണചമനട്ട് ആവശലചപടുനതട്ട് .
സഹകേരണ കമഖലചയ തകേര്ത്തുചകേഭാണട്ട് ഇഗൗ നഭാടനിചല കേള്ളപണകഭാര്ക്കുല
ചകേഭാള്ളപലനിശകഭാര്ക്കുല ഹുണനികേ വലഭാപഭാരനികേളക്കുല കേഴുതറുപന പലനിശകഭാര്ക്കുല
കവണനി കകേരളതനിചന്റെ വഭാതനിലുകേള തുറനചകേഭാടുകഭാനുള്ള ശതീ. നകരന്ദ്ര കമഭാദനിയുചട
ശമചത എന്തുവനില ചകേഭാടുത്തുല പരഭാജയചപടുത്തുചമനള്ള നനിശ്ചയദഭാര്ഢലകതഭാചട
നമുകട്ട് മുകനഭാട്ടുകപഭാകേഭാചമന മഭാത്രല പറഞചകേഭാണട്ട് ഇഗൗ ഉപകക്ഷപചത ഞഭാന
അനുകൂലനിക്കുന.

ചടല 130 പ്രകേഭാരമുള്ള ഉപകക്ഷപല
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II അറനിയനിപട്ട്
കലഭാകേട്ട് സഭഭാ ചഭാനലനിലൂചടയുള്ള സലകപ്രഷണല
മനി. സതീകര് : ബഹുമഭാനചപട മുഖലമനനി സലസഭാരനിക്കുനതനിനട്ട് മുമ്പട്ട് സഭചയ
ഒരു കേഭാരലല അറനിയനികഭാന ചചയര് ആഗഹനിക്കുകേയഭാണട്ട് . നമ്മുചട നനിയമസഭയനില്
നടക്കുന പ്രധഭാനചപട നടപടനിക്രെമങ്ങള, നനിയമസഭയുചട ചപഭാതുവനികേഭാരങ്ങള
കലഭാകേസഭഭാ ചഭാനലനിലൂചട ചടലനികഭാസട്ട് ചചയ്യണചമനട്ട് ബഹുമഭാനചപട കലഭാകേസഭഭാ
സതീകചറ കനരനില്കണട്ട് ചചയര് ആവശലചപടുകേയുല ബഹുമഭാനചപട കലഭാകേട്ട് സഭഭാ
സതീകര് അതട്ട് സമ്മേതനിക്കുകേയുല ചചയനിരുന. ഇനചത ഡനികബറ്റട്ട് കലഭാകേസഭഭാ
ചഭാനല് ചടലനികഭാസട്ട് ചചയ്യുനതനിനഭാവശലമഭായ നടപടനി സസതീകേരനികണചമനട്ട് ഇനട്ട്
രഭാവനിചല ആവശലചപടുകേയുല അതട്ട് അലഗതീകേരനിക്കുകേയുല ചചയനിട്ടുണട്ട് . നമ്മുചട
ക്ലെനിപനിലഗ്സട്ട് കലഭാകേസഭഭാ ചഭാനല് ചടലനികഭാസട്ട് ചചയ്യുചമനഭാണട്ട് പ്രതതീക്ഷനിക്കുനതട്ട്.
മുഖലമനനി (ശതീ. പനിണറഭായനി വനിജയന): സര്, നനിയമസഭയനില് നടക്കുന
പ്രധഭാന കേഭാരലങ്ങള കലഭാകേസഭഭാ ചഭാനലനിലൂചട ചടലനികേഭാസട്ട് ചചയ്യണചമനട്ട് അങ്ങട്ട്
സൂചനിപനിചതട്ട് വളചര നനഭായനി. ഇകപഭാള അവനിചട സഭ നടക്കുനണഭാകേനില. ഇതട്ട്
സലകപ്രഷണല ചചയ്യുനതട്ട് വളചര നല കേഭാരലമഭാണട്ട് . കേഭാരണല കകേരളതനില്
എനഭാണട്ട് നടക്കുനചതനട്ട് കകേന്ദ്രസര്കഭാരനിനട്ട് അകപഭാളതചന മനസനിലഭാകഭാന
സഭാധനിക്കുല.
നമ്മുചട രഭാജലതട്ട് 500, 1000 രൂപ കനഭാട്ടുകേള അസഭാധുവഭാകനിയകപഭാള അതട്ട്
രഭാജലചത ആഭലനര കേലഭാപതനികലയ്ക്കട്ട് നയനികനികലചയനട്ട് സുപ്രതീല കകേഭാടതനിതചന
ഒരു ഘടതനില് കചഭാദനിക്കുകേയുണഭായനി. ഇതട്ട് യഥഭാര്ത്ഥതനില് നമ്മുചട
സമ്പദട്ട് വലവസചയ അസനിരചപടുത്തുകേയുല ജനജതീവനിതല ദുസഹമഭാക്കുകേയുമഭാണട്ട്
ചചയതട്ട്. അതനിലൂചട രഭാജലചത ആഭലനര കേലഭാപതനികലയ്ക്കട്ട് തള്ളനിവനിടുന സഭാഹചരലമഭാണട്ട്
ഉയര്നവനനിരനിക്കുനതട്ട്. ഇതട്ട് നമ്മുചട രഭാജലതട്ട് നടപഭാകനിയകപഭാള അതനിചന്റെ
യഥഭാര്ത്ഥ
ലക്ഷലല
ബനി.ചജ.പനി. എന പഭാര്ടനികകേത്തുള്ളവര് തചന
മനസനിലഭാകനിയനിട്ടുണഭാകുല
എനഭാണട്ട്
കേരുകതണതട്ട്.
നമ്മുചട
രഭാജലചത
സഭാമ്പതനികേ അടനിമതതനികലയ്ക്കട്ട് നയനിക്കുകേ എചനഭാരു ഗൂഢഭാകലഭാചന ഇതനിചന്റെ
പനിനനിലനികലചയനട്ട് സലശയനികകണനിയനിരനിക്കുന. കേഭാരണല ഇതട്ട് സഭാമ്പതനികേ
ആനരനികേ ശക്തനിചയ കചഭാര്തനികളയുകേയഭാണട്ട് ചചയ്യുനതട്ട്. ഉയര്ന മൂലലമുള്ള
കേറനസനികേള കേള്ളപണല പൂഴനിവയ്ക്കഭാന ഉപകയഭാഗനിക്കുന എനള്ള വഭാദമഭാണട്ട്
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ഇവനിചട ഉനയനിചതട്ട്. അങ്ങചനയഭാചണങനില് 500, 1000 രൂപ കനഭാട്ടുകേള
മഭാറ്റനിയഭാലുല അതട്ട് വതീണ്ടുല വരുനനികല? കൂടഭാചത 2000 രൂപയുചട കേറനസനിയുല
ഇറക്കുകേയഭാണട്ട്. പനിചന ഇവനിചട എനട്ട് മഭാറ്റമഭാണട്ട് വരുനതട്ട്? ഇചതലഭാല മഭാറ്റനിയഭാലുല
വതീണ്ടുല ഇകത കേറനസനി തചന വരനികേയഭാണട്ട്. നമ്മുചട രഭാജലതട്ട് വരുമഭാനതനിനട്ട്
നല്കകേണ നനികുതനി നല്കേഭാതവരുണട്ട്. അതുകപഭാചലതചന നനിയമവനിരുദമഭായ
പ്രവൃതനികേളനില്ക്കൂടനി സമ്പഭാദനിക്കുന പണല, അതഭാണട്ട് യഥഭാര്ത്ഥതനില് കേള്ളപണല.
ആ കേള്ളപണല ഇലഭാതഭാക്കുനതനിനുള്ള ഒരു നടപടനിയുല സസതീകേരനിചനിടനില. കേറനസനി
പനിനവലനിചതുചകേഭാണ്ടുമഭാത്രല കേള്ളപണവമഭായനി ബനചപടവര്കട്ട് യഭാചതഭാരു
ബുദനിമുട്ടുല ഉണഭാകേഭാന കപഭാകുനനില. സഭാമ്പതനികേ
വനിദഗ്ദ്ധന്മേഭാരഭായ റനിസര്വട്ട്
ബഭാങനിചന്റെ മുന ഗവര്ണറുല കലഭാകേബഭാങനിചന്റെ ഇകപഭാഴചത ചതീഫട്ട് ഇകകഭാണമനിസ്റ്റുല
കേറനസനി
പനിനവലനിചതനിചന
എതനിര്തട്ട്
ഇതനിനകേലതചന
സലസഭാരനിച്ചു
കേഴനിഞനിട്ടുണട്ട്. ഇവനിചട ബഹുമഭാനലരഭായ പല അലഗങ്ങളല പ്രസഭാവനിചതുകപഭാചല
രഭാജലതട്ട് പ്രചഭാരതനിലുള്ള 86% കേറനസനിയുല 500 രൂപയുചടയുല
1000
രൂപയുചടയുല കനഭാട്ടുകേളഭാണട്ട്. നമ്മുചട രഭാജലചത സഭാമ്പതനികേ ഇടപഭാടുകേളനില് 90
ശതമഭാനവല
കേറനസനിയനിലൂചടയഭാണട്ട്
നടക്കുനതട്ട്.
ആയതനിനഭാല്
കനഭാടട്ട്
പനിനവലനിചഭാല് അതട്ട് സസഭാഭഭാവനികേമഭായുല സഭാധഭാരണ ജനങ്ങളകട്ട് നനികതലഭാപകയഭാഗ
സഭാധനങ്ങള വഭാങ്ങഭാന സഭാധനികഭാത അവസ സലജഭാതമഭാകുല. ജതീവനരക്ഷഭാ
കസവനങ്ങളകപഭാലുല ഉപകയഭാഗനികഭാന സഭാധനികഭാത തരതനിലുള്ള കുഴപങ്ങള
ഇവനിചട സൃഷനിചനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്. കനരചത ഇവനിചട പ്രസഭാവനിചതുകപഭാചല കനഭാടട്ട്
പനിനവലനിചതനിചന്റെ കനരനിട്ടുള്ള ഇരകേചളന നനിലയനില് 70-ല്പരല ആളകേള നമ്മുചട
രഭാജലതട്ട് മരണചപടുകേയുണഭായനി. കകേരളതനില് ജതീവചനഭാടുകനിയതടകല 7
ഹതഭഭാഗലരഭാണട്ട് മരണചപടതട്ട്. ഇതട്ട് അകങ്ങയറ്റല ദുനഃഖകേരമഭായ കേഭാരലമഭാണട്ട്. ജതീവന
നഷചപടവരുചട കുടുലബതനിചന്റെ ദുനഃഖതനില് നമുക്കുല പങ്കുകചരഭാല. ധനകേഭാരല
മനഭാലയതനിചല ബഭാങനിലഗട്ട് ഡനിവനിഷചന്റെ കേണകനുസരനിചട്ട് രഭാജലചത
ജനസലഖലയനില് ചവറുല 30 ശതമഭാനതനിനട്ട് മഭാത്രമഭാണട്ട് ബഭാങനിലഗട്ട് സലവനിധഭാനവമഭായനി
ബനമുള്ളതട്ട്. ഇതഭാണട്ട് നമ്മുചട രഭാജലതനിചന്റെ അവസ. ഇതട്ട് മഭാത്രമല, ആചകേ
ബഭാങ്കുകേളചട മൂനനിചലഭാനല അറുപതട്ട് വനനനിര നഗരങ്ങളനിലുല രണഭാലനനിര
നഗരങ്ങളനിലുമഭായനിടഭാണട്ട് പ്രവര്തനിക്കുനതട്ട്. യഥഭാര്ത്ഥ വനിവരങ്ങള യഥഭാസമയല
ലഭലമലഭാത രഭാജലചത ഗഭാമതീണ ജനങ്ങളഭാണട്ട് കനഭാടട്ട് പനിനവലനിചതനിചന്റെ മുഖല
ഇരകേള. നമ്മുചട നഭാടട്ട് ഇതനില്നനിചനലഭാല വലതലസമഭാചണനട്ട് നമുകറനിയഭാല. പകക്ഷ
ഇതട്ട് രഭാജലചത കേണകഭാണട്ട്. രഭാജലചത ചപഭാതുവഭായ സഭാഹചരലല ഇങ്ങചനയഭാണട്ട്
നനിലനനില്ക്കുനതട്ട്. റനിസര്വട്ട് ബഭാങട്ട് ഗവര്ണറുചട ഒപ്പുചണങനിലുല, അചതഭാരു
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കേരഭാറഭാചണങനിലുല നമ്മുചട നഭാടനിചല ബഭാങനിലഗട്ട് സലവനിധഭാനതനില് ആളകേളകട്ട്
വനിശസഭാസമുണട്ട്. എലഭാ കനഭാട്ടുകേളക്കുല മൂലലമുള്ളതട്ട് ബഭാങനിലഗട്ട് സലവനിധഭാനതനിലുള്ള
ഈ അടനിയുറച വനിശസഭാസല ചകേഭാണ്ടു മഭാത്രമഭാണട്ട് . കനഭാടട്ട് പനിനവലനികല്
നടപടനിയനിലൂചട ഈ വനിശസഭാസചതയഭാണട്ട് തകേര്ത്തുകേളഞതട്ട്. പണമുണഭായഭാലുല
ഒനല ചചയ്യഭാന കേഴനിയഭാത, ബഭാങനില് നനികക്ഷപനിച പണല എടുകഭാന
സഭാധനികഭാത
അവസയഭാണുള്ളതട്ട്.
ഇതരതനിലുള്ള
വലഭാപകേമഭായ
കുഴപങ്ങളകപ്പുറല നമ്മുചട രഭാജലചത സമ്പദ്വലവസയനില് വലനിയ കതഭാതനിലുള്ള
പ്രതലഭാഘഭാതമുണഭാക്കുന നടപടനിയനികലയ്ക്കഭാണട്ട് നതീങ്ങുനതട്ട്. അതുകപഭാചല സ്ത്രതീകേചള
ബഭാധനിക്കുന പ്രശചതക്കുറനിചട്ട് ശതീ. മുലകര രതഭാകേരന കനരചത ഇവനിചട
പരഭാമര്ശനിക്കുകേയുണഭായനി. സ്ത്രതീകേള കുടുലബതനിചന്റെ ജതീവനഭാഡനിയഭാണട്ട് . കകേന്ദ്ര
ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ ഇതരല നടപടനികേളനിലൂചട സ്ത്രതീകേള രൂക്ഷമഭായ പ്രശങ്ങള
കനരനികടണനിവരുന നനിലയനികലയ്ക്കട്ട് കേഭാരലങ്ങള കപഭായനിട്ടുണട്ട് . ഞഭാന ഇതനിചന്റെ മറ്റട്ട്
വനിശദഭാലശങ്ങളനികലയ്ക്കട്ട്
കേടക്കുനനില.
നമ്മുചട
രഭാജലചത
കൃഷനികഭാരുല
ക്ഷതീരകേര്ഷകേരുല ഉളചപചടയുള്ള എലഭാ ജനവനിഭഭാഗങ്ങളല ഇതനിചന്റെ പ്രയഭാസല
വലനിയ കതഭാതനില് അനുഭവനിക്കുകേയഭാണട്ട്. രഭാജലതനിനട്ട് പുറതട്ട് വനകതഭാതനില്
കേള്ളപണമുചണനല ആ കേള്ളപണല മുഴുവന ഇവനിചട ചകേഭാണ്ടുവരുചമനല എനനിടട്ട്
പതനിനഞട്ട് ലക്ഷല വതീതല നനിങ്ങള ഓകരഭാരുതരുചടയുല അകഗൗണനില്
നനികക്ഷപനിക്കുചമനമഭാണട്ട് ബനി.ചജ.പനി. ചതരചഞടുപട്ട് ഘടതനില് പ്രചരണല
നടതനിയതട്ട്. ഇകപഭാള എനഭായനി കേള്ളപണതനിചന്റെ കേഥ? 900 കപരുചട ലനിസട്ട്
തലയനിണയുചട അടനിയനില്വചട്ട് കേനിടനറങ്ങുകേയഭാണട്ട്. ഇതനികന്മേല് നടപടനി
സസതീകേരനികഭാതചതനഭാചണനട്ട് സുപ്രതീലകകേഭാടതനി കചഭാദനിച്ചു. ഇവനിചട ഒരു നടപടനിയുല
സസതീകേരനികഭാന കകേന്ദ്ര ഗവണ്ചമന്റെട്ട് തയ്യഭാറല. ഇതഭാണട്ട് നമ്മുചട നഭാടനിചല അവസ.
അകതസമയല 1,14,000 കകേഭാടനി രൂപയുചട കേനിടഭാകടല ചപഭാതുകമഖലഭാ ബഭാങ്കുകേള
കേഴനിഞ മൂനട്ട് വര്ഷതനിനുള്ളനില് എഴുതനിതള്ളനിയനിട്ടുണട്ട്. ഇകപഭാഴുല കകേഭാടനികണകനിനട്ട്
രൂപയുചട വഭായ്പകേള കുടനിശ്ശേനികേയഭായനി കേനിടക്കുകേയഭാണട്ട്. ആരുചടചയഭാചക
കേനിടഭാകടമഭാണട്ട്
എഴുതനിതള്ളനിയചതനല ഇതരതനില് കുടനിശ്ശേനികേ വരുതനിയ
വലക്തനികേളചട/വനകേനിട
കേമ്പനനികേളചട
കപരുകേള
ഏചതഭാചകയഭാചണനല
പ്രസനിദതീകേരനികഭാന സര്കഭാര് മടനികേഭാണനിക്കുനചതനനിനഭാണട്ട്? ഇചതലഭാല നമ്മുചട
രഭാജലചത ഒരു പ്രകതലകേ കുഴപതനികലകട്ട് നയനിക്കുനതനിനട്ട് ഇടയഭാകനിയ
നടപടനികേളഭാണട്ട്.
സഹകേരണ കമഖലചയക്കുറനിചട്ട്
പറയുകമ്പഭാള,
പരസര
സഹകേരണചമന
തതസശഭാസ്ത്രതനിചന്റെ
അടനിസഭാനതനിലഭാണട്ട്
സഹകേരണ
സലഘങ്ങചളലഭാല സഭാപനികചപടതട്ട്. സലഘടനിക്കുവഭാനുള്ള സസഭാതനലവല വലക്തനി
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സസഭാതനലവല സമതസവല ജനഭാധനിപതല രതീതനിയനിലുള്ള ഭരണ നനിര്വഹണവല
ഒത്തുകചരുന ഒരു മകനഭാഹര സങല്പമഭാണട്ട് ഈ സഹകേരണ സലഘങ്ങചളനതട്ട്
നഭാല കേഭാകണണതഭായനിട്ടുണട്ട്. ഇവനിചട ഇകപഭാഴുള്ള നടപടനികേള സഹകേരണ
കമഖലചയ
ബഭാധനിക്കുന
വനിഷയങ്ങളമഭായനി
ബനചപടുതനി
നഭാല
പരനികശഭാധനിക്കുകമ്പഭാള ഇതരല നടപടനികേള കകേരളതനിചല സഹകേരണ കമഖലചയ
മുഴുവന തകേര്ക്കുനതനിനുള്ള അവസഭാന ഘട നടപടനിയഭാണട്ട് . എനഭാല് സഹകേരണ
കമഖലചയ ലക്ഷലല വച്ചുചകേഭാണ്ടുള്ള ചനില നതീകങ്ങള കനരചത ഇവനിചട
ആരലഭനിചനിരുന. ആകഗഭാളവല്കരണ നയതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായഭാണട്ട് സഹകേരണ
കമഖലയ്ക്കുകനചര ഇതരതനിലുളള ചനില ആക്രെമണങ്ങള ആരലഭനിക്കുന നനില
വനതട്ട്. അതനിചന്റെ ഒരു ചരനിത്രല പരനികശഭാധനിചഭാല് ആകഗഭാളവല്കരണനയല
നടപഭാക്കുനതനിനുമുമ്പട്ട്
ഏചതലഭാല
കേമ്മേനിറ്റനികേളല
കേമ്മേതീഷനുകേളല
രൂപല
ചകേഭാണനിട്ടുകണഭാ അവചയലഭാല
സഹകേരണകമഖലചയ ശക്തനിചപടുതഭാനുള്ള
ശനിപഭാര്ശകേളഭായനിരുന സമര്പനിചതട്ട്. എനഭാല് അതനിനുകശഷല വന കേമ്മേനിറ്റനികേളല
കേമ്മേതീഷനുകേളല-നരസനിലഹല
കേമ്മേനിറ്റനി
മുതലുള്ള
കേമ്മേനിറ്റനികേള
നമ്മുചട
സമ്പദ്ഘടനചയ കൂടുതല് ഉദഭാരവല്കരനികഭാനുല രഭാജലചത സമ്പദ്കമഖലചയ
വനികദശ മൂലധന ശക്തനികേളകട്ട് തുറനചകേഭാടുക്കുനതനിനുമുള്ള ശമമഭാണട്ട് നടതനിയതട്ട് .
ഇതനികനഭാചടഭാപല ബഭാങനിലഗട്ട് കമഖലഭാ പരനിഷ്കഭാരങ്ങള വനതനിചന്റെ ഫലമഭായനി
ബഭാങനിലഗട്ട്-ഇനഷസറനസട്ട് രലഗതട്ട് വനികദശ മൂലധനല കേടനവരുന സനിതനി
സലജഭാതമഭായനി. ഇതുവഴനി സസകേഭാരലവല്കരണ നയതനിചന്റെ ഗതനികവഗല
വലനിയകതഭാതനില് കൂടനിവന. ഈ മഭാറ്റങ്ങളകനുബനമഭായനി സസകദശനികേവല
പ്രഭാകദശനികേവമഭായനി നഭാല ഉയര്തനിചകഭാണ്ടുവന സഹകേരണ പ്രസഭാനതനി
ചനതനിചരയുള്ള നതീകങ്ങളണഭായനി. ഇതഭാണനിവനിചട ഗഗൗരവമഭായനി സലഭവനിച ഒരു
ആപതട്ട്. നമ്മുചട സഭാമ്പതനികേ രലഗചത ഒരു ജനകേതീയ ബദല് എന
നനിലയനിലഭാണട്ട് സഹകേരണ പ്രസഭാനല ശക്തനിചപട്ടുവനതട്ട്. അതനിചന പല
രതീതനിയനിലുല
പ്രതനിസനനിയനിലഭാക്കുന
നടപടനികേളഭാണട്ട്
ഇതരതനിലുള്ള
കേമ്മേതീഷനുകേള മുകനഭാട്ടുവചതട്ട്. ചഗൗധരനി ബ്രേഹ്മപ്രകേഭാശട്ട് കേമ്മേനിറ്റനി മുതല് 2013-ചല
പ്രകേഭാശട്ട് ബക്ഷനി കേമ്മേനിറ്റനി വചര രൂപതീകേരനിച്ചുചകേഭാണട്ട് സഹകേരണ കമഖലയുചട
അടനിതറയ്ചകതനിചര ചനില നതീകങ്ങളണഭായനിട്ടുണട്ട്. ശതീ. രഘുറഭാല ജനി. രഭാജന
ചചയര്മഭാനഭായനി 2007-ല് ഒരു സഭാമ്പതനികേ കമഖലഭാപരനിഷ്കരണ കേമ്മേനിറ്റനി
രൂപതീകേരനിചനിരുന.
ബഭാങനിലഗട്ട്
കമഖല
കൂടുതല്
ഉദഭാരവത്കേരണതനിനട്ട്
വനികധയമഭാകണചമനഭായനിരുന ആ കേമ്മേനിറ്റനിയുചട ശനിപഭാര്ശ. മഭാത്രമല ലഭാഭതനില്
പ്രവര്തനിക്കുന സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേചള സലകയഭാജനിപനിചട്ട് കലഭാകല് ഏരനിയ
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ബഭാങ്കുകേളണഭാകണചമനല നഷതനില് പ്രവര്തനിക്കുന സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേള
അടച്ചുപൂടണചമനല ഇഗൗ കേമ്മേനിറ്റനി നനിര്കദ്ദേശനിചനിരുന. ഇകദ്ദേഹമഭാണട്ട് പനിനതീടട്ട് നമ്മുചട
റനിസര്വട്ട് ബഭാങനിചന്റെ ഗവര്ണറഭായനി വനതട്ട്. ചഎ.എല.എഫട്ട്.-ചന്റെ മുഖല സഭാമ്പതനികേ
വനിദഗ്ദ്ധചന നനിലയനില് ആകഗഭാളവല്കരണ നയങ്ങള നടപഭാകഭാന നല
തഭാല്പരലമുള്ള ഒരഭാളഭായനിരുന ആര്.ബനി.ചഎ. ഗവര്ണര് ശതീ. രഘുറഭാല ജനി. രഭാജചനനട്ട്
ആ ഘടതനില് തചന പ്രസനിദമഭായനിരുന. അകദ്ദേഹല തയ്യഭാറഭാകനി സമര്പനിച
സഭാമ്പതനികേ കമഖലഭാപരനിഷ്കഭാരചത സലബനനിച റനികപഭാര്ടട്ട് തയ്യഭാറഭാകഭാനുള്ള
നടപടനികേളഭാണട്ട് അകദ്ദേഹല ആര്.ബനി.ചഎ. ഗവര്ണറഭായനിരുന ഘടതനില്
സസതീകേരനിചതട്ട്. ഇനലയനിചല 70 ശതമഭാനകതഭാളല വരുന ഗഭാമതീണര്ക്കുല കേര്ഷകേര്ക്കുല
സഭാമ്പതനികേ അതഭാണനിയഭായനിടഭാണട്ട് സഹകേരണ കമഖല പ്രവര്തനിക്കുനതട്ട് . ആ
സഹകേരണ സലഘങ്ങചളയുല ബഭാങ്കുകേകളയുല പ്രതനിസനനിയനിലഭാക്കുന നയമഭാണട്ട്
ഉയര്തനിചകഭാണ്ടു വനതട്ട്. സഭാകങതനികേവനിദല മറയഭാകനി ഗഭാമതീണ കമഖലയനികലയ്ക്കട്ട്
വനികദശ സസകേഭാരല ബഭാങ്കുകേചള ചകേഭാണ്ടുവരനികേ എചനഭാരു അജണയുല ഇതനിചന്റെ കൂചട
വന. നമ്മുചട രഭാജലചത ജനതചയ വനികദശമൂലധന ശക്തനികേളകട്ട് അടനിയറ വയ്ക്കുകേ
എചനഭാരു ഉകദ്ദേശലമഭാണട്ട് ഇഗൗ അജണയുചട പനിനനിലുണഭായനിരുനതട്ട് . അതനിനട്ട്
വനിവനിധ രതീതനികേള ഇഗൗ ഘടതനില് സസതീകേരനിച്ചുവനനിരുന. സഹകേരണ ബഭാങനിലഗട്ട്
കമഖലയുചട അടനിതറയഭാണട്ട് പ്രഭാഥമനികേ കേഭാര്ഷനികേ സഹകേരണ സലഘങ്ങള.
ഇവചയ ജനിലഭാ സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളചട ബനിസനിനസട്ട് കേറകസഭാണന്റെഭാകണചമനട്ട്
പ്രകേഭാശട്ട് ബക്ഷനി കേമ്മേനിറ്റനിയുചട നനിര്കദ്ദേശല വന. ഇതുല ആ അജണയുചട
ഭഭാഗമഭായനിരുന. നമ്മേള ഇചതഭാനല അലഗതീകേരനിചനിടനില. കകേരളതനില് ഇകഭാരലല
നടപഭാകഭാന തുടങ്ങനിയനിടനില. പകക്ഷ ആ അജണയുചട ഭഭാഗമഭായനിടഭായനിരുന ഇഗൗ
നനിര്കദ്ദേശല വനതട്ട്. കകേരളതനിചല സഹകേരണ കമഖലചയ പ്രതനിസനനിയനിലഭാക്കുന
എലഭാ നനിര്കദ്ദേശങ്ങകളയുല നമ്മേള ഒറ്റചകടഭായനിടഭാണട്ട് എതനിര്തനിട്ടുള്ളതട്ട് . അതനില്
ഏതട്ട് പക്ഷചമന ഒരു വലതലഭാസമുണഭായനികടയനില. ഭരണപക്ഷത്തുല പ്രതനിപക്ഷത്തുല
ഒകര നനിലപഭാടഭാണട്ട് കകേരളതനിചല സഹകേരണ കമഖലയുചട തഭാല്പരലല
സലരക്ഷനിക്കുനതനിനുകവണനി സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്. സഹകേരണ കമഖലയുചട രക്ഷയ്ക്കട്ട്
ഉതകുന നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിചതട്ട്. അതരല നനിലപഭാടുകേളചട ഭഭാഗമഭായനിടഭാണട്ട്
ഇതരല നനിര്കദ്ദേശങ്ങചളചയഭാചക നമുകട്ട് ഇവനിചട എതനിര്തട്ട് കതഭാല്പനികഭാന
കേഴനിഞതട്ട്. അതനിനുകശഷമഭാണട്ട് നചനികകേതട്ട് കമഭാര് കേമ്മേനിറ്റനിയുചട നനിര്കദ്ദേശല
വരുനതട്ട്. ഗഭാമങ്ങളനില് ചചറുകേനിട ബഭാങ്കുകേള അനുവദനികണചമനട്ട് നനിര്കദ്ദേശനിചഭായനിരുന
അതട്ട്. ഗഭാമതീണരഭായ ജനങ്ങളകട്ട് ആവശലമുള്ള ഇനഷസറനസട്ട്, നനികക്ഷപല,
വഭായ്പ തുടങ്ങനിയ എലഭാ കസവനങ്ങളല ഇതരല ചചറുകേനിട ബഭാങ്കുകേളനിലൂചട
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ലഭലമഭാകണചമനഭായനിരുന നനിര്കദ്ദേശല. കപയ്ചമന്റെട്ട് ബഭാങ്കുകേളക്കുല ചചറുകേനിട
ബഭാങ്കുകേളക്കുല അനുമതനി നല്കുന തരതനികലയ്ക്കട്ട് ഇതനിചന റനിസര്വട്ട് ബഭാങട്ട്
എതനിച്ചു.
ഇഗൗ
നതീകതനിചന്റെ
ലക്ഷലവല
സഹകേരണ
കമഖലചയ
തകേര്കഭാനഭായനിരുന. വനികദശ-സസകദശ മുതലഭാളനിമഭാര് കചര്നട്ട് തുടങ്ങനിയ
കേമ്പനനികേളകട്ട് ചപടനികടകേള കപഭാചല ബഭാങ്കുകേള തുടങ്ങഭാന അനുമതനി ചകേഭാടുത്തു.
അലബഭാനനി, സഭാലഘസനി, കഗഭാദട്ട്കറജട്ട് ഇവചരലഭാല അടങ്ങുന കുതകേ മുതലഭാളനി
സലഘതനിനട്ട് 11 കപയ്ചമന്റെട്ട് ബഭാങ്കുകേള, 10 ചചറുകേനിട ബഭാങ്കുകേള എനനിവ
അനുവദനിചട്ട് നല്കേനി. ഇതനില് ഇനലഭാ കപഭാസട്ട് അടകല ചനില ചപഭാതുകമഖലഭാ
സഭാപനങ്ങളമുണഭായനിരുന. ഇനലയനിചല അഞട്ട് ലക്ഷതനികലചറ ഗഭാമതീണ
ശലഖലയുള്ള ഇനലഭാകപഭാസ്റ്റുകേളമഭായനി കചര്നട്ട് കപയ്ചമന്റെട്ട് ബഭാങട്ട് തുടങ്ങഭാനുള്ള
തഭാല്പരലല കലഭാകേ ബഭാങട്ട് അറനിയനിചനിരുന. അകപഭാള എത്രമഭാത്രല ആഴതനിലഭാണട്ട്
കേഭാരലങ്ങള കപഭായനിരുനതട്ട് എനട്ട് നമ്മേള കേഭാണണല. ഇവനിചടയുള്ള ഏചതങനിലുല
ഒരഭാകലഭാചനയുചട ഭഭാഗമഭായനി മഭാത്രല സലഭവനിചതല, കലഭാകേ ബഭാങനിചന്റെ
ഇടചപടലനിലൂചട വന ഒരു കേഭാരലമഭായനിരുന ഇതട്ട്. നനിലവനിചല സഭാഹചരലതനില്
പുതുതഭായനി രൂപലചകേഭാണ സസകേഭാരല കപയ്ചമന്റെട്ട് ബഭാങ്കുകേളക്കുല ചചറുകേനിട
ബഭാങ്കുകേളക്കുല നമ്മുചട രഭാജലതട്ട് ചുവടുറപനികണല. അതനിനട്ട് ഗഭാമതീണ കമഖലയനില്
ശക്തമഭായനിരനിക്കുന സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേചള ദുര്ബ്ബലചപടുതണല എനഭാകല
ഇവര്കട്ട് ഗഭാമതീണ രലഗകതയ്ക്കട്ട് കേടനചചലഭാന സഭാധനിക്കൂ. അതുചകേഭാണഭാണട്ട്
സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേചള തകേര്ക്കുകേ എചനഭാരു നതീകല വനനിട്ടുള്ളതട്ട് . ഇതനിചന്റെ
പനിനനില് ആകഗഭാള ഗൂഡഭാകലഭാചനയുകണഭാചയനട്ട് കൂടനി സലശയനികകണതഭാണട്ട് .
കകേവലമഭായ ഇവനിടചത ആകലഭാചന മഭാത്രമഭാണനിചതനട്ട് ധരനികഭാന സഭാധനികനില.
നനിലവനിലുള്ള കകേന്ദ്ര സര്കഭാരനികനയുല ഭരണഭാധനികേഭാരനികേകളയുല പ്രകലഭാഭനിപനികഭാനുള്ള
എളപവഴനി കദശതീയത, ഭതീകേരവഭാദല, കേള്ളപണല ഇങ്ങചനയുള്ള കേഭാരലങ്ങള ഇതനിചന്റെ
കൂചട കൂടനിചകട്ടുകേ അങ്ങചന ഇഗൗ നടപടനികേള ഇതനിചന്റെ മറവനില് നടപനിലഭാക്കുകേ.
ഇതഭാണട്ട് ഇവനിചട സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്. അഞ്ഞൂറുല ആയനിരവല കനഭാട്ടുകേള
നനികരഭാധനിചതനിലൂചട ഏറ്റവല വലനിയ വഭാഗ്ദ്ധഭാന ലലഘനമഭാണട്ട് നമ്മുചട രഭാജലതട്ട്
സലഭവനിചനിരനിക്കുനതട്ട്. കകേന്ദ്ര സര്കഭാരുല റനിസര്വട്ട് ബഭാങ്കുമഭാണകലഭാ ഏറ്റവല വലനിയ
വഭാഗ്ദ്ധഭാന ലലഘകേരഭായനി മഭാറനിയനിരനിക്കുനതട്ട്. ഓകരഭാരുതരുല അധസഭാനനിച്ചുണഭാകനിയ
പണമുപകയഭാഗനിക്കുനതനിനട്ട് കേഴനിയഭാത അവസയഭാണട്ട് വനകചര്നനിട്ടുള്ളതട്ട് .
ഭരണഘടനഭാപരമഭായ
പഗൗരചന്റെ
മഗൗലനികേഭാവകേഭാശവല
തുലല
നതീതനിയുല
നനികഷധനികചപടുകേയഭാണട്ട്. അതഭാണട്ട് ഇവനിചട ആര്ടനികനിള 300 (എ) എനട്ട്
ബഹുമഭാനലനഭായ മുന മുഖലമനനിയുല പ്രതനിപക്ഷ കനതഭാവല സൂചനിപനിചതട്ട് . ബഭാങനിലഗട്ട്
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ചറഗുകലഷന ആക്ടട്ട്, ചനകഗഭാഷലബനിള ഇനസ്ട്രുചമന്റെട്ട് ആക്ടട്ട് ഇചതലഭാല ഉറപ്പു നല്കുന
പരനിരക്ഷയുണട്ട്, ആ പരനിരക്ഷ ഉറപ്പുവരുതഭാന ബഭാധലതചപടതഭാണട്ട് ഭരണകൂടല. ആ
ഭരണകൂടല തചന ഇതട്ട് ലലഘനിക്കുകേയഭാണട്ട് . രഭാജലചത അരഭാജകേതസതനികലയ്ക്കട്ട്
തള്ളനിവനിടുന ഒരു നനിലയഭാണട്ട് വന കചര്നനിട്ടുള്ളതട്ട് . അതട്ട് ഗവണ്ചമന്റെട്ട് തചന
സൃഷനിക്കുന എനള്ളതഭാണട്ട് ഇവനിടചത ദുനഃഖകേരമഭായ വശല. നമ്മുചട മറ്റട്ട്
ബഭാങ്കുകേചളകയഭാ ധനകേഭാരല സഭാപനങ്ങചളകയഭാ കപഭാചല ചവറുല ഒരു പണമനിടപഭാടട്ട്
സഭാപനങ്ങളഭായല കകേരളതനിചല സഹകേരണ കമഖല വളര്നവനനിട്ടുള്ളതട്ട് .
കകേരളതനിചല
ജനങ്ങളചട
ജതീവനിതവല
ജതീവനവമഭായനി
അകഭദലബനല
പുലര്ത്തുനതുല
ചകേ.ദവ.സനി.
തുടങ്ങനിയ
സഭാകങതനികേ
സകങതങ്ങളകട്ട്
ഉപരനിയഭായനിതചന ഓകരഭാ ഉപകഭഭാക്തഭാവനികനയുല കനരനിടട്ട് അറനിയഭാവനതഭാണട്ട് ഇഗൗ
കമഖല. നനിലവനിലുള്ള ആധുനനികേ സഭാകങതനികേവനിദലകേളചട കൃതലമഭായ ഉപകയഭാഗല
ഉറപ്പുവരുതനി ജകനഭാപകേഭാരപ്രദമഭായനി പ്രവര്തനിക്കുന സലവനിധഭാനമഭായനി സഭാകങതനികേ
സഭാക്ഷരതയനിലഭാതവര്ക്കുല
ദകേതഭാങ്ങഭായനി
പ്രവര്തനിക്കുന
രതീതനിയനില്
സഹകേരണ പ്രസഭാനചത ചകേല്പ്പുള്ളതഭായനി മഭാറ്റഭാന നമുകട്ട് സഭാധനിക്കുല. സസകേഭാരല
നന്യൂ ജനകറഷന ബഭാങ്കുകേളകട്ട് കൃതലമഭായ ബദചലന തലതനില് സഹകേരണ
കമഖലയഭാണട്ട് നമ്മുചട നഭാടനില് നനിലനനില്ക്കുനതട്ട്. ഇതനിചനലഭാല ഉതകുന
നടപടനികേള
സര്കഭാര്
ശക്തമഭായനിതചന
സസതീകേരനിക്കുകേയുല
ചചയ്യുല.
ഇകപഭാഴുണഭായനിട്ടുള്ള ഗുരുതരമഭായ അവസ എത്രമഭാത്രല വലനിയ ആഘഭാതമഭാണട്ട്
ജനങ്ങളചട ജതീവനിതതനില് ഉണഭാകനിയതട്ട് എനതട്ട് ഞഭാന വനിശദതീകേരനി
കകണതഭായനിടനില. അനനിശ്ചനിതമഭായനി കേന്യൂ നനിനട്ട് തളര്നട്ട് വതീണട്ട് മരനിച കേഭാരലല
ബഹുമഭാനലനഭായ പ്രതനിപക്ഷ കനതഭാവട്ട് ഇവനിചട പറയുകേയുണഭായനി. ഇഗൗ അവസ
തുടരഭാന ഒരുതരതനിലുല അനുവദനികഭാന പറ്റനില. കകേന്ദ്ര സര്കഭാര് നനികയഭാഗനിച
ദവദലനഭാഥന കേമ്മേനിറ്റനി റനികപഭാര്ടട്ട് എലഭാ അര്ത്ഥതനിലുല സഹകേരണ കമഖലചയ
കദഭാഷകേരമഭായനി ബഭാധനിക്കുനതഭായനിരുന. സഹകേരണ കമഖലയുചട അനസതചയ
തകേര്ക്കുന തരതനിലുള്ള ഉള്ളടകമഭായനിരുന ആ റനികപഭാര്ടനിലുണഭായനിരുനതട്ട് . ഇതട്ട്
പുറത്തുവന സമയതട്ട് വളചര ശക്തമഭായ ഭനിനഭാഭനിപ്രഭായതനില് നനില്ക്കുന രണട്ട്
മുനണനികേളഭാണട്ട് എല്.ഡനി.എഫട്ട്.-ഉല യു.ഡനി.എഫട്ട്.-ഉല. പചക്ഷ ഇകഭാരലതനില്
ഒകര നനിലയനിലുല ഒകര സസരതനിലുമഭാണട്ട് രണട്ട് മുനണനികേളല സലസഭാരനിചനിരുനതട്ട്.
അതനിനട്ട് സമഭാനമഭായ സഭാഹചരലല തചനയഭാണട്ട് ഇനല ഉയര്നവനനിരനിക്കുനതട്ട് .
സഹകേരണ കമഖലയുചട അസനിവഭാരല കതഭാണഭാനുള്ള നടപടനികേളഭാണട്ട് കകേന്ദ്ര
ഗവണ്ചമന്റെട്ട് സസതീകേരനിചനിരനിക്കുനതട്ട്. അതനിചനതനിചര ഒറ്റചകടഭായനി നനില്ക്കുകേ
എനതട്ട് തചനയഭാണട്ട് ഏറ്റവല പ്രധഭാനല.
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ചഫഡറല് തതസങ്ങള പഭാലനികഭാന ബഭാധലതചപട കകേന്ദ്ര സര്കഭാര്
അതനികനഭാടട്ട് ഒരു മഭാനലതയുല പുലര്ത്തുനനിലഭാചയനഭാണട്ട് നമുകട്ട് കേഭാണഭാന
സഭാധനിക്കുനതട്ട്. ഉതമമഭായ കകേന്ദ്ര-സലസഭാന ബനല പുലര്തനികപഭാരണല.
സഹകേരണചമനതട്ട് സഭാധഭാരണഗതനിയനില് ഒരു സലസഭാന വനിഷയല കൂടനിയഭാണട്ട് .
എനഭാല് ഉതമമഭായ കകേന്ദ്ര-സലസഭാന ബനങ്ങള പുലര്തനികപഭാരുന ഒനനിലുല
തഭാല്പരലമനിലഭാചയന നനിലയഭാണട്ട് കകേന്ദ്ര ഗവണ്ചമന്റെട്ട് സസതീകേരനിച്ചുകപഭാരുനതട്ട് .
സഹകേരണ സഭാപനങ്ങചള പ്രവര്തന രഹനിതമഭാക്കുന നയമഭാണട്ട് കകേന്ദ്ര
സര്കഭാര് സസതീകേരനിക്കുനതട്ട്. സഹകേരണ സലഘങ്ങളചട കേഭാരലതനില് ജനഭാധനിപതല
രതീതനിയനിലുള്ള അലഗതസല, അലഗങ്ങളചട സഭാമ്പതനികേ പങഭാളനിതല, സസതനമഭായ
പ്രവര്തനല ഇചതലഭാല ഭരണഘടന അടനിവരയനിടട്ട് വലക്തമഭാക്കുനതഭാണട്ട് . എനഭാല്
അചതലഭാല തതീര്ത്തുല ലലഘനിക്കുന നനിലപഭാടഭാണട്ട് ഇവനിചട സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളചതനട്ട്
കേഭാകണണതഭായനിട്ടുണട്ട്.
നമ്മുചട രഭാജലചത സഹകേരണ പ്രസഭാനതനിനട്ട് 111 വര്ഷചത ചരനിത്രമുണട്ട്.
നമ്മുചട സലസഭാനതട്ട് സഹകേരണ കമഖല എങ്ങചനയഭാണട്ട് ഉയര്ന വനതട്ട് ?
സഹകേരണ
സലഘങ്ങള
ഉയര്നവനതട്ട്
കദശതീയ
പ്രസഭാനതനിചന്റെ
ഭഭാഗമഭായനിട്ടുകൂടനിയഭാണട്ട്. കദശതീയ പ്രസഭാനതനിചന്റെ ഭഭാഗല മഭാത്രമല, നകവഭാത്ഥഭാന
നഭായകേരുല ഇതനില് പങട്ട് വഹനിചനിരുന. ഏറ്റവമധനികേല ജനങ്ങളമഭായനി ബനചപട്ടു
നനിന ഒരു പ്രസഭാനമഭാണട്ട് സഹകേരണ സലഘല. 1925-ലഭാണട്ട് കൂലനികവലകഭാരുചട
സലഘല നമ്മുചട സലസഭാനത്തുണഭായതട്ട്. ഊരഭാളങല് കലബര് കകേഭാണ്ടഭാക്ടട്ട്
ചസഭാദസറ്റനി എനപറഞഭാല് ഇനട്ട് എലഭാവര്ക്കുല അറനിയഭാവനതഭാണട്ട് .
എനഭാല് വഭാഗ്ഭടഭാനന ഗുരു കനതൃതസല ചകേഭാടുത്തുചകേഭാണട്ട് 'ആത്മവനിദലഭാ സലഘല'
എചനഭാരു സലഘല പ്രവര്തനിചനിരുന. അകഭാലചത അനവനിശസഭാസതനിനുല
അനഭാചഭാരങ്ങളക്കുചമതനിചര പ്രവര്തനിക്കുനതഭായനിരുന ഇഗൗ സലഘല. എനഭാല്
അങ്ങചന പ്രവര്തനിക്കുന സലഘങ്ങളകട്ട് വലനിയ പതീഡനങ്ങള ഏല്കകണനിവന.
അതനിലുള്ള 14 കപചര കചര്ത്തുചകേഭാണഭാണട്ട് വളചര പ്രശസമഭായ ഊരഭാളങല് കലബര്
കകേഭാണ്ടഭാക്ടട്ട് ചസഭാദസറ്റനി വഭാഗ്ഭടഭാനന ഗുരു രൂപതീകേരനിക്കുനതട്ട്. അനട്ട് അതനിചന്റെ
കപരട്ട് കൂലനികവലകഭാരുചട സലഘല എനഭായനിരുന. കകേരളതനിചല സഹകേരണ
കമഖലയനിചല വളര്ചയുചട രതീതനി പരനികശഭാധനികഭാന ഇഗൗ കേഭാരലങ്ങചളടുതഭാല് മതനി.
1925-ല് 14 കപരഭാണട്ട് ഇതുമഭായനി ബനചപടട്ട് പ്രവര്തനിചനിരുനചതങനില് ഇനട്ട്
പ്രതലക്ഷമഭായുല പകരഭാക്ഷമഭായുല 50000 കപരുണഭായനിരനിക്കുല. ഇതരതനില്
വളര്നവനതഭാണട്ട് കകേരളതനിചല സഹകേരണ കമഖല. ആദലഘടതനില്
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ചഎകേലനഭാണയസലഘല ഉണഭായനി. കദശതീയ പ്രസഭാനതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി
പ്രവര്തനിചവര് ഓകരഭാ പ്രകദശത്തുല സഹകേരണ കമഖല വളര്ത്തുനതനിനുകവണനി
സസതീകേരനിച നടപടനികേളചട ഭഭാഗമഭായനി രൂപലചകേഭാണ സലഘടനകേളഭായനിരുന അതട്ട് .
ഇവനിചട 1946-ല് 1669 സലഘങ്ങള ഉണഭായനിട്ടുണട്ട്. 32 ലക്ഷല രൂപ ചഷയര്
കേലഭാപനിറ്റലഭായുള്ള സലഘങ്ങള 1946-ലുണഭായനിരുന. അതുകപഭാചല നമ്മുചട
സലസഭാനതട്ട് സഹകേരണ നനിയമതനിചന്റെ ചരനിത്രചമടുതട്ട് പരനികശഭാധനിചഭാല്
തനിരുവനിതഭാലകൂര് സഹകേരണ നനിയമല നനിലവനില് വനതട്ട് 1914-ലഭാണട്ട്. അതനിചന്റെ
ഭഭാഗമഭായനിടഭാണട്ട് ഇനചത കസറ്റട്ട് കകേഭാ-ഓപകററ്റതീവട്ട് ബഭാങനിചന്റെ ആദലരൂപമഭായ
തനിരുവനനപുരല ചസനടല് സഹകേരണ ബഭാങട്ട് ഉണഭായതട്ട് . 1949-ല്
തനിരുവനിതഭാലകൂറുല ചകേഭാചനിയുല കയഭാജനിച്ചു. അതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി 1951-ല്
തനിരുവനിതഭാലകൂര്-ചകേഭാചനി സഹകേരണ നനിയമല നനിലവനില് വന. ആ സമയതട്ട്
കവറനിടട്ട് നനില്ക്കുകേയഭായനിരുന മലബഭാറനില് ഉണഭായനിരുനതട്ട് 1932-ല് പഭാസഭാകനിയ
മദഭാസട്ട്
സഹകേരണ
നനിയമമഭായനിരുന.
1956-ല്
കകേരളല
പുതനിയ
സലസഭാനമഭാകുകേയുല ഇകപഭാഴചത കകേരള കസറ്റട്ട് കകേഭാ-ഓപകററ്റതീവട്ട് ബഭാങട്ട്
ഉണഭാകുകേയുല ചചയ. 1969-ലഭാണട്ട് സലസഭാനതനിചന്റെ സഹകേരണ നനിയമല
ശരനിയഭായ രൂപതനില് രൂപല ചകേഭാള്ളുനതട്ട്. ചചറനിയ ചചറനിയ നനികക്ഷപങ്ങളഭാണട്ട്
ഇഗൗ
സഹകേരണ
സഭാപനങ്ങളനിലുണഭായനിട്ടുള്ളതട്ട് .
നനികക്ഷപതനിചന്റെ
ചരനിത്രചമടുതഭാല് സലഘങ്ങളകട്ട് ലഭനിക്കുന ചചറനിയ കേഭാശട്ട് കേര്ഷകേര്കട്ട്
വനിതരണലചചയട്ട് പ്രവര്തനിക്കുന സലഘങ്ങളഭായനിരുന ആദലല ഉണഭായനിരുനതട്ട് .
ചഎകേലനഭാണയ സലഘതനില്നനിനട്ട് പനിനതീടട്ട് സര്വതീസട്ട് സഹകേരണ സലഘമഭായനി.
പനിനതീടട്ട് അതട്ട് സര്വതീസട്ട് സഹകേരണ ബഭാങനികലയ്ക്കട്ട് ഉയര്ന. അങ്ങചന
ചയഭാചകയഭാണട്ട് സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളനികലയ്ക്കട്ട് എതനിചപടുനതട്ട്. 1976-ലഭാണട്ട്
ആദലമഭായനി നമ്മേള നനികക്ഷപ സമഭാഹരണ യജ്ഞല ആരലഭനിക്കുനതട്ട് . അനട്ട് 20 കകേഭാടനി
രൂപമഭാത്രമഭായനിരുന നനികക്ഷപ സമഭാഹരണ ലക്ഷലല. എനഭാല് അതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി
അനട്ട് നമുകട്ട് ഇരുപതഭാറരകകഭാടനി രൂപ ലഭനിച്ചു. 2006-ല് നമ്മുചട ടഭാര്ജറ്റട്ട് 6,000
കകേഭാടനി രൂപയഭായനിരുന. അതട്ട് കേള്ളപണല അല. നമ്മുചട നഭാടനിചല സഹകേരണ
സഭാപനങ്ങള ആ രതീതനിയനില് ശക്തനിചപടട്ട് വളര്നവനനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട് . അതനിചന്റെ
ഭഭാഗമഭായനിടഭാണട്ട് 6,000 കകേഭാടനി രൂപ ടഭാര്ജറ്റട്ട് വയ്ക്കഭാന കകേരളതനിചല സഹകേരണ
കമഖലയ്ക്കട്ട് സഭാധനിചതട്ട്. ഇവനിചട കേള്ളപണചതക്കുറനിച്ചുല റനിസര്വട്ട് ബഭാങനിചന്റെ
നടപടനിക്രെമങ്ങചളക്കുറനിച്ചുല ബഹുമഭാനലനഭായ ഒ. രഭാജകഗഭാപഭാല് പറയുകേയുണഭായനി.
ശതീ. ഒ. രഭാജകഗഭാപഭാലനിചന്റെ സസനല വനികലജഭായ ആലത്തൂരനിലഭാണട്ട് അകദ്ദേഹല
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ഇകപഭാള തഭാമസനിക്കുനചതനട്ട് വനിചഭാരനിക്കുകേ. അകദ്ദേഹതനിചന്റെ ഇനചത
പ്രശസനിചയഭാചക മഭാറ്റനിവയ്ക്കുകേ.
ആലത്തൂരുകേഭാരനഭായ ഒരു സഭാധഭാരണകഭാരന
എനവനിചഭാരനിചഭാല് മതനി. ആലത്തൂര് സര്വതീസട്ട് സഹകേരണ ബഭാങനില്
അകദ്ദേഹതനിനട്ട് അകഗൗണ്ടുണട്ട്. അകദ്ദേഹല അവനിചട പണല നനികക്ഷപനികഭാന
ചചല്ലുന. ബഭാങനിചല ജതീവനകഭാര്കട്ട് ശതീ. ഒ. രഭാജകഗഭാപഭാല് ആരഭാചണനട്ട്
അകദ്ദേഹകതഭാടട്ട് കചഭാദനികകണ കേഭാരലമനില, അവര്കറനിയഭാല ഇകദ്ദേഹല ആരഭാചണനട്ട് .
ഇകദ്ദേഹതനിചന്റെ പണല സസതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട് കവചറ എനട്ട് ചതളനിവഭാണട്ട് അവര്കട്ട്
കവണതട്ട്? എനഭാല് ചതളനിവട്ട് ആവശലമഭായുള്ളവരനില്നനിനട്ട് ചതളനികവഭാടുകൂടനി മഭാത്രകമ
സഹകേരണ ബഭാങട്ട് നനികക്ഷപല സസതീകേരനിക്കുകേയുള്ളു. ഇതഭാണട്ട് നടനവരുനചതനട്ട്
അങ്ങട്ട്
മനസനിലഭാകകണതഭായനിട്ടുണട്ട്.
കേള്ളപണചതക്കുറനിചട്ട്
പറയുകമ്പഭാഴുല
സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളനില് എചനഭാചകകയഭാ തകേരഭാറുചണനഭാണട്ട് അകദ്ദേഹല
പറഞതട്ട്. നമ്മുചട രഭാജലചത ഏറ്റവല പ്രധഭാനചപട ബഭാങട്ട് കസറ്റട്ട് ബഭാങട്ട് ഓഫട്ട്
ഇനഡലയഭാണട്ട്. ആ ബഭാങ്കുമഭായനി ബനചപടട്ട് 1,600 കകേഭാടനി രൂപയുചട ഓഹരനി
കുലഭകകേഭാണ ആകരഭാപണല വനതട്ട് ഓര്മ്മേയനികല. അതുചകേഭാണട്ട് കസറ്റട്ട് ബഭാങട്ട് ഓഫട്ട്
ഇനഡല ആചകേ തകേരഭാറനിലഭാചണനഭാകണഭാ അതനിചന്റെ അര്ത്ഥല. ഇനഡലന
ബഭാങനിചന്റെ
1000
കകേഭാടനി
രൂപകയഭാളല
തടനിചതുല
ചചയര്മഭാനതചന
ജയനിലനിലഭായതുചമഭാനല നഭാല മറനനിടനില. ഇചതഭാചക നമ്മുചട നഭാടനില് ഏറ്റവല നല
രതീതനിയനില് പ്രവര്തനിക്കുന എനപറയുന ബഭാങനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി നടക്കുന
കേഭാരലങ്ങളഭാണട്ട്. വനിജയട്ട് മലലയുചട 1,200 കകേഭാടനി രൂപയടകല 7,000 കകേഭാടനി അണര്
കേളക്ഷന അകഗൗണനികലയ്ക്കട്ട് മഭാറ്റനിയതട്ട് ഇഗൗയനിചടയഭാചണനട്ട് പത്രവഭാര്ത
വനനിരുന.
ഇതുമഭായനി
ബനചപടട്ട്
ഒരുപഭാടട്ട്
വനിവഭാദങ്ങള
രഭാജലതട്ട്
ഉയര്നവനനികല?
ഇചതലഭാല
നല
രതീതനിയനില്
നടക്കുന
ബഭാങ്കുകേചള
സലബനനിചഭാണട്ട്. ആചകേ 1,14,000 കകേഭാടനി രൂപയഭാണട്ട് രണ്ടുവര്ഷലചകേഭാണട്ട് ഇഗൗ
പറയുന ചപഭാതുകമഖലഭാ ബഭാങ്കുകേള എഴുതനിതള്ളനിയതട്ട് . എനഭാല് സഹകേരണ
ബഭാങ്കുകേളചട അവസ എനഭാണട്ട്? കകേരളതനില് പരനകേനിടക്കുന സഹകേരണ
ബഭാങ്കുകേളചട ഒകനഭാരകണഭാ ദശഭാബചത കേണക്കുകേള എടുത്തു പരനികശഭാധനിചഭാല്
ഒകനഭാരകണഭാ സഭാപനങ്ങളനില് ചനില വഴനിവനിട കേഭാരലങ്ങളണഭാകുല. അകഭാരലതനില്
കേര്കശമഭായ നനിലപഭാടുകേളല ഉണഭായനിട്ടുണട്ട്. കൃതലമഭായനി പരനികശഭാധനകേള
നടനകപഭാകുനതനിചന്റെ
ഭഭാഗമഭായഭാണട്ട്
അചതലഭാല
ശരനിയഭായ
രതീതനിയനില്,
അപകേടങ്ങള ഇലഭാത രതീതനിയനില് ഒതുകനിതതീര്കഭാന കേഴനിയുനതട്ട് . എലഭാ
രതീതനിയനിലുമുള്ള പരനികശഭാധനകേള ഇവനിചട നടക്കുനണട്ട് . ഇകഭാരലതനില് നമ്മുചട
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സലസഭാനചത സഹകേരണ കമഖലയ്ക്കട്ട് ഒകടചറ പ്രകതലകേതകേളണട്ട് . അതട്ട് നഭാല
കേഭാണഭാതനിരനികരുതട്ട്. ഇവനിചട കനരചത ചനില കേഭാരലങ്ങള ബഹുമഭാനലനഭായ
പ്രതനിപക്ഷകനതഭാവട്ട് ചൂണനികഭാണനിക്കുകേയുണഭായനി. നമ്മുചട സലസഭാനചത
സഹകേരണ കമഖലയ്ക്കുള്ള പ്രകതലകേത എനഭാണട്ട്? അതട്ട് എലഭാ രലഗത്തുല
വലഭാപനിച്ചുകേനിടക്കുകേയഭാണട്ട്. അതട്ട് കകേവലമഭായ ഒരു വടനിപലനിശകഭാരചന്റെ പണനി
മഭാത്രമല നടത്തുനതട്ട്. കേടല ചകേഭാടുക്കുകേ, പലനിശയടകല തനിരനിച്ചുപനിടനിക്കുകേ തുടങ്ങനിയ
പണനികേളമഭാത്രമല കകേരളതനിചല സഹകേരണ സഭാപനങ്ങള നടത്തുനതട്ട്.
യഥഭാര്ത്ഥതനില് കകേരളതനിചല സഹകേരണ സലഘങ്ങള ഇതരതനില്
ശക്തനിചപടട്ട് വനതുതചന ഇഗൗചയഭാരു നനിലപഭാടനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായഭാണട്ട്. ഇവനിചടയുല
വലനിയ കതഭാതനില് കൃഷനികഭാര്കട്ട് വഭായ്പ ചകേഭാടുക്കുന ഹുണനികേകഭാരുല വലനിയ
പലനിശ ഇഗൗടഭാക്കുന സലഘങ്ങളമുണഭായനിരുന. അവരുചടചയലഭാല പനിടനിയനില്നനിനല
കൃഷനികഭാര് കമഭാചനിതരഭായതട്ട് സഹകേരണ സലഘങ്ങള ശക്തനിചപടകതഭാടുകൂടനിയഭാണട്ട് .
എലഭാ കേഭാരലങ്ങളക്കുല സഹകേരണ സലഘങ്ങചള അവര്കട്ട് ആശയനികഭാല.
അങ്ങചനയഭാണട്ട് സഹകേരണ സലഘങ്ങള നമ്മുചട നഭാടനില് ശരനിയഭായ രതീതനിയനില്
കവരൂനനിയതട്ട്. അതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ഏചതലഭാല രലഗങ്ങളനിലഭാണട്ട് ഇകപഭാള
സഹകേരണ കമഖല പ്രവര്തനിച്ചുവരുനതട്ട്. നമ്മുചട നഭാടനിചല ഒകടചറ കമഖലകേളനില്
സഹകേരണ
സഭാപനങ്ങള
പ്രവര്തനിക്കുനതട്ട്
സലബനനിചട്ട്
ഇവനിചട
പരഭാമര്ശനിക്കുകേയുണഭായനി. ഇതരല കേഭാരലങ്ങചളലഭാല സഹകേരണ കമഖലയ്ക്കലഭാചത
മചറ്റഭാരു ബഭാങനിനട്ട് നടതഭാന സഭാധനിക്കുകമഭാ? സഹകേരണ കമഖലയുചട പ്രവര്തനല
ഇലഭാതഭായഭാല് നമ്മുചട നഭാടനില് സലഭവനികഭാന കപഭാകുനതട്ട് ഇനട്ട് നടനവരുന
ഒകടചറ കമഖലകേള ഇലഭാതഭാകുല. വഭായ്പ ചകേഭാടുക്കുകേ, പലനിശയടകല തനിരനിച്ചു വഭാങ്ങുകേ
എനള്ള നടപടനി മഭാത്രകമ സസതീകേരനികഭാന പഭാടുള്ളു എന പറഞഭാല് എങ്ങചന
ശരനിയഭാകുല. സഹകേരണ സലഘങ്ങള കുടുലബശതീ ഉളചപചട നനിരവധനി കപര്കട്ട്
നനിശ്ചനിത നനിരകനില് വഭായ്പകേള നല്കുനണട്ട്. സഹകേരണ സലഘങ്ങള ചകേഭാടുക്കുന
വഭായ്പകേള മകറ്റചതങനിലുല സഭാപനങ്ങള ചകേഭാടുക്കുകമഭാ? കൃഷനികഭാര്കട്ട് പലനിശരഹനിത
വഭായ്പയഭാണട്ട് ചകേഭാടുക്കുനതട്ട്. മറ്റഭാര്ചകങനിലുല ഇതുകപഭാചല വഭായ്പ ചകേഭാടുകഭാന
സഭാധനിക്കുകമഭാ? അക്ഷയ ചസന്റെര് ആരലഭനിചതനിചനക്കുറനിചട്ട് ബഹുമഭാനചപട പനി. ചകേ.
കുഞഭാലനിക്കുടനി ഇവനിചട സൂചനിപനിക്കുകേയുണഭായനി. കകേരളതനില് വളചര പ്രസനിദമഭായ
രതീതനിയനില് നടന ഒനഭായനിരുന ഇ.എല.എസട്ട്. ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ പദതനി. ഇതരല
കേഭാരലങ്ങളമഭായനി സഹകേരനിചട്ട് പ്രവര്തനികഭാന തയ്യഭാറഭാകുനതട്ട് കകേരളതനിചല
സഹകേരണ സലഘങ്ങളല സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളല മഭാത്രമഭാണട്ട്. കക്ഷമ
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പ്രവര്തനങ്ങളചട ഭഭാഗമഭായനി സര്കഭാര് ചകേഭാടുകകണ കുടനിശ്ശേനികേ മുഴുവന
ചകേഭാടുത്തുതതീര്കഭാന ഇഗൗ ഗവണ്ചമന്റെട്ട് തതീരുമഭാനനിക്കുകേയുണഭായനി. എനഭാല്
എങ്ങചനയഭാണട്ട് അവരുചട കേയ്യനില് ഇതട്ട് എതനിക്കുനചതന പ്രശല വന. പലരുല
കേഭാശട്ട് വഭാങ്ങഭാന കപഭാകേഭാന ബുദനിമുട്ടുള്ളവരഭാണട്ട് . അതുചകേഭാണട്ട് സഹകേരണ
സലഘങ്ങള മുകഖന ചകേഭാടുകഭാചമനട്ട് ഗവണ്ചമന്റെട്ട് തതീരുമഭാനനിക്കുകേയുല എലഭാല
കൃതലമഭായനി ചകേഭാടുത്തുതതീര്ക്കുകേയുല ചചയ. ഇചതഭാചക മറ്റഭാര്ചകങനിലുല ചചയ്യഭാന
സഭാധനിക്കുകമഭാ? സഭാമൂഹല പ്രതനിബദതകയഭാചട കേഭാരലങ്ങള നനിര്വഹനിക്കുനതനില്
സഹകേരണ കമഖലയഭാണട്ട് ഇനട്ട് മുനനിടട്ട് നനില്ക്കുനതട്ട്. നമ്മുചട നഭാടനില് സഹകേരണ
കമഖലയുകടതഭായനി ധഭാരഭാളല പ്രവര്തനങ്ങള നടക്കുകേയഭാണട്ട് . ആ പ്രവര്തനങ്ങള
സഭാമൂഹല പ്രതനിബദതകയഭാചട ഏചറ്റടുക്കുകേയഭാണട്ട് . അതട്ട് മുഴുവന ഒഴനിവഭാകഭാന
പറ്റുനതല. കേള്ളപണചതക്കുറനിചട്ട് ഒരു തരതനിലുള്ള ആശങയുല ആര്ക്കുല
ഉണഭാകകേണതനില.
ആചരങനിലുല
കേള്ളപണല
നനികക്ഷപനിചനിട്ടുചണങനില്
എനകഫഭാഴട്ട്ചമന്റെനിചന്റെ ഏതട്ട് പരനികശഭാധനയുല അവനിചട നടകനഭാചട. എലഭാതനിനുല
സഹകേരനികഭാന സഹകേരണ കമഖല സനദമഭാണട്ട്. അതനിനഭാവശലമഭായ എലഭാ
ഒതഭാശകേളല സര്കഭാര് ചചയചകേഭാടുക്കുകേയുല ചചയ്യുല. സര്കഭാരുല സഹകേരണ
സഭാപനങ്ങളല അതനിചനതനിരല. പകക്ഷ ഇലഭാത ഒരു കേഭാരലലപറഞട്ട്
അനഭാവശലമഭായ ചനിത്രതീകേരണല നടകതണതഭായനിട്ടുകണഭാ? ഏതട്ട് സഭാപനചത
കുറനിചഭാണട്ട് സലശയല? അങ്ങചന സലശയമുള്ള സഭാപനങ്ങള പരനികശഭാധനികഭാല,
അവനിചട കേള്ളപണമുകണഭാചയനട്ട് കേചണതഭാല. കേള്ളപണകഭാര്ചകതനിചര
ആവശലമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട് സര്കഭാര് എലഭാ പനിന്തുണയുല
നല്കുല. കേള്ളപണതനിചന്റെ കപരട്ട് പറഞട്ട് സഹകേരണ സഭാപനങ്ങളകട്ട്
പ്രവര്തനഭാനുമതനി നനികഷധനിക്കുനതനികനഭാടട്ട് കയഭാജനികഭാനഭാകേനില. കകേഭാ-ഓപകററ്റതീവട്ട്
അര്ബന ബഭാങ്കുകേളകട്ട് എലഭാ സഗൗകേരലങ്ങളല ലഭനിക്കുന. ഒരു സഭാമ്പതനികേ
സഭാപനചമനള്ള നനിലയനില് കകേരളതനിചല സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേകളയുല കകേഭാഓപകററ്റതീവട്ട് അര്ബന ബഭാങ്കുകേചളയുല തഭാരതമലചപടുത്തുകേയഭാചണങനില് അര്ബന
ബഭാങനിചന്റെ എത്രകയഭാ മടങ്ങട്ട് വലുതഭാണട്ട് സഹകേരണ ബഭാങനിചന്റെ സഭാമ്പതനികേ ശക്തനി
എനപറയുനതട്ട്. അകപഭാള അതനിനട്ട് അനുമതനി ചകേഭാടുകനില എനപറഞഭാല്
എങ്ങചനയഭാണട്ട്. അതുകപഭാചല ജനിലഭാ ബഭാങ്കുകേളകട്ട് അനുമതനി ചകേഭാടുകനില
എനപറയുനതനില് എനട്ട് നലഭായമഭാണുള്ളതട്ട് ? ജനിലഭാ ബഭാങ്കുകേളനില് ചനിലചതഭാചക
ചഷഡന്യൂളഡട്ട് ബഭാങ്കുകപഭാചല കേരുത്തുള്ളവയഭാണട്ട് . കകേരളതനിചല ചനില ജനിലഭാ
ബഭാങ്കുകേളചട കേണചകടുതട്ട് പരനികശഭാധനിചഭാല് അത്രകതഭാളല സഭാമ്പതനികേ
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ഭദതയുള്ളതഭാചണനട്ട് കേഭാണഭാന സഭാധനിക്കുല. എനട്ട് കേണകനില്ചപടുതനിയനിടഭാണട്ട്
അങ്ങചന ചചയ്യുനതട്ട്? ഞഭാനുല ധനകേഭാരല വകുപ്പുമനനിയുല കചര്നട്ട്
കകേന്ദ്ര
ധനകേഭാരല വകുപ്പുമനനിചയ ഡല്ഹനിയനില് കപഭായനി കേഭാണുകേയുല ഇകഭാരലങ്ങചളഭാചക
അകദ്ദേഹകതഭാടട്ട്
പറയുകേയുമുണഭായനി.
അകദ്ദേഹല
ഞങ്ങളകട്ട്
നല
സസതീകേരണമഭായനിരുന നല്കേനിയതട്ട്. അതട്ട് ശരനിയഭാചണനള്ള തരതനിലഭാണട്ട്
അകദ്ദേഹല ഞങ്ങകളഭാടട്ട് പ്രതനികേരനിചതട്ട്. അനട്ട് ജനിലഭാ ബഭാങ്കുകേളകട്ട് അനുമതനിയുണട്ട്.
സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളക്കുകൂടനി അനുമതനി കേനിടഭാന കപഭാകുകേയഭാണട്ട് എന
ധഭാരണകയഭാചടയഭാണട്ട് ഞങ്ങള തനിരനിച്ചുകപഭായതട്ട്. എനഭാല് ഞങ്ങള അവനിചട
ഇരനിക്കുകമ്പഭാളതചന ജനിലഭാ ബഭാങ്കുകേളക്കുള്ള അനുമതനി എടുത്തുകേളഞചവനല
സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളകട്ട് അനുമതനിയനില എനമുള്ള വഭാര്തയഭാണട്ട് ഉചയ്ക്കുകശഷല
വനതട്ട്. കകേരളതനില്നനിനള്ള എല.പനി.-മഭാര് ഡല്ഹനിയനിലുണഭായനിരുന. അവചര
വനിളനിക്കുകേയുല അവരുമഭായനി ഞങ്ങള സലസഭാരനിക്കുകേയുമുണഭായനി. കകേരളതനില്
നനിനള്ള എല.പനി.-മഭാചരലഭാവരുല പ്രധഭാനമനനിചയയുല ധനകേഭാരല വകുപ്പുമനനിചയയുല
കേഭാണണചമനട്ട് തതീരുമഭാനനിച്ചു. അങ്ങചന ബഹുമഭാനചപട എ. ചകേ. ആന്റെണനിയുചട
കനതൃതസതനില് ധനകേഭാരല വകുപ്പുമനനിചയ കേഭാണുകേയുല ചര്ച നടത്തുകേയുമുണഭായനി.
നല മറുപടനിയഭായനിരുന അകപഭാഴുല കേനിടനിയനിരുനതട്ട് . ആ മറുപടനിയനില്നനിനല
അകദ്ദേഹല പനികനഭാടട്ട് കപഭായനിടനില. മറ്റട്ട് സലസഭാനങ്ങളനിലുള്ളതട്ട് കപഭാലുള്ള ഒരു
സഹകേരണ കമഖലയല കകേരളതനികന്റെചതനല ആ പ്രകതലകേതകേള ഞങ്ങള
പൂര്ണമഭായുല മനസനിലഭാക്കുനചവനല ആര്.ബനി.ചഎ. ഗവര്ണറുമഭായനി സലസഭാരനികഭാ
ചമനമഭാണട്ട് അകദ്ദേഹല പറഞതട്ട്. അകഭാരലല ശതീ. എ. ചകേ. ആന്റെണനി പനിനതീടട്ട്
പറയുകേയുല ചചയ. പകക്ഷ ഒനല നടക്കുനനില. ഇതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി
കകേരളതനില്നനിനള്ള എല.പനി.-മഭാര്കട്ട് ഇനട്ട് രഭാവനിചല 10.30 മുതല് 11.30-വചര
പഭാര്ലചമന്റെനില് സതലഭാഗഹമനിരനികകണനിവന. ഞങ്ങള ഇവനിചട ചര്ച നടതനി
ചകേഭാണനിരനിക്കുകമ്പഭാള അവര് അവനിചട സതലഭാഗഹസമരല നടത്തുകേയഭായനിരുന.
ഇഗൗ വനിഷയവമഭായനി ബനചപടട്ട് ഇനട്ട് ദവകുകനരല അവര് രഭാഷപതനിചയ
കേഭാണഭാന
കപഭാകുകേയഭാണട്ട്.
ഇകഭാരലതനില്
ഒരു
കയഭാജനിപട്ട്
ഇവനിചട
ഉയര്നവനനിട്ടുണട്ട്.
അതട്ട്
ശക്തനിചപടുതനിചകഭാണ്ടുവരനികേയഭാണട്ട്
കവണതട്ട്.
ഇകഭാരലതനില് കേക്ഷനിരഭാഷതീയല കനഭാകകണ കേഭാരലമനില. നമ്മുചട നഭാടനിചല
സഹകേരണ കമഖല ശക്തനിചപട്ടുവരണല. നഭാടനിചന്റെ ജതീവനഭാഡനിയഭായനി മഭാറനിയനിട്ടുള്ള
സഹകേരണ കമഖല തകേരഭാന പടനില. എനനിനഭാണട്ട് ഇകഭാരലതനില് അനഭാവശലമഭായ
ഭനിനതയുണഭാക്കുനതട്ട്? പരനിണനിതപ്രജ്ഞനഭായ രഭാഷതീയകനതഭാവട്ട് കൂടനിയഭായ
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ശതീ. ഒ. രഭാജകഗഭാപഭാലനിചന കപഭാലുള്ള ആളകേള ഇകഭാരലങ്ങള മനസനിലഭാകണല.
പഴയ ചനില ചതറ്റഭായ നനിലപഭാടുകേളചട ഭഭാഗമഭായനി മഭാറനികപഭാകുന നനില സസതീകേരനികഭാന
പഭാടനില. നമ്മുചട സഹകേരണ സഭാപനങ്ങചള സലരക്ഷനികഭാന കേഴനിയണല. സഹകേരണ
കമഖലയുചട പ്രകതലകേതകേചള സലബനനിചട്ട് അകദ്ദേഹല സൂചനിപനിക്കുകേയുണഭായനി.
ഏചതങനിലുല സഭാപനങ്ങളനില് വഴനിവനിടട്ട് എചനങനിലുല ഉചണങനില് ആ നടപടനികേചള
ആരുല ഇവനിചട സലരക്ഷനികഭാന കപഭാകുനനില, അതനിചനതനിചര എനട്ട് നടപടനിയുല
സസതീകേരനികഭാല, അതട്ട് എവനിചടയഭാചണനട്ട് പറഞഭാല് മതനിയഭാകുല. സഹകേരണ
ബഭാങനില് ബഭാങനിലഗട്ട് ഇടപഭാടട്ട് കവകണഭാ കവണകയഭാ എനള്ളതഭാണട്ട് പ്രശല. അതനിനട്ട്
രഭാജലതനിനുമുനനില് ഒറ്റചകടഭായനി നനിനചകേഭാണട്ട് നമുകട്ട് അതട്ട് കനടനിചയടുകകണതഭായുണട്ട് .
ഇനട്ട് എലഭാവരുല പത്രതനില് ഒരു വഭാര്ത വഭായനിചനിട്ടുണഭാകുല. കേണമല സര്വതീസട്ട്
സഹകേരണ ബഭാങനില് പണല നനികക്ഷപനിച ഓമനക്കുടന പനിള്ള എന ആള
സഹകേരണ ബഭാങനിചന സലബനനിച കേഭാരലങ്ങള കകേടകപഭാള വലഭാത
മഭാനസനികേഭാവസയനിലഭായനി. പണല പനിനവലനികഭാകന സഭാധനികനിചലനട്ട് അകദ്ദേഹല
വനിചഭാരനിചനിട്ടുണഭാകുല. അകദ്ദേഹതനിനട്ട് പണല പനിനവലനികഭാന എചനങനിലുല പ്രകതലകേ
ആവശലമുണഭാകുല. ആ ആവശലല നനിറകവറ്റഭാന സഭാധനികഭാതതനിനഭാല് അകദ്ദേഹല
ജതീവചനഭാടുകനി. ജതീവനിതല വഴനിമുടനികപഭായനി എനള്ള കതഭാനലനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായഭാണട്ട്
ഇങ്ങചന ഉണഭാകുനതട്ട്. എചനഭാരു ദഗൗര്ഭഭാഗലകേരമഭായ അവസയഭാണനിതട്ട് ? ഇവനിചട
പറയഭാനുള്ള ഒരു കേഭാരലല, നമ്മുചട നഭാടനിലുള്ള സഹകേരണ സഭാപനങ്ങളനില്
ഇടപഭാടുകേഭാരഭായനിട്ടുള്ളവര്, പണല നനികക്ഷപനിചനിട്ടുള്ളവര് തുടങ്ങനിയവചരഭാനല
ഇതരചമഭാരു അവസയനില് ആശങചപകടണതഭായനിടനില. സഹകേരണ സഭാപനങ്ങളനില്
നനികക്ഷപനിച പണതനിചന്റെ ഒരു ചനിലനികഭാശുകപഭാലുല ആര്ക്കുല നഷചപടനില എന
ഗലഭാരന്റെനി സലസഭാന സര്കഭാര് നല്കുകേയഭാണട്ട്. അവനിചടയുള്ള പണതനിചന്റെ
കേഭാരലതനില് ഒരു തരതനിലുള്ള ആശങയുല ഉണഭാകകേണതഭായനിടനില. ഇതരചമഭാരു
സഭാഹചരലതനില് നമുകട്ട് ചചയ്യഭാന കേഴനിയുനചതലഭാല ചചയ്യണമകലഭാ. ഇകപഭാള
എലഭാകേഭാരലങ്ങളല
ചചയ.
നനിയമസഭ
കൂടുകേയുല
നമ്മുചട
വനികേഭാരങ്ങള
ഒരുമനിചട്ട് പ്രകേടനിപനിക്കുകേയുല ചചയ. എനഭാല് എലഭാവരുലകൂടനി ഒനനിച്ചുകപഭായനി
പ്രധഭാനമനനിചയയുല
കകേന്ദ്ര
ധനകേഭാരല
വകുപ്പുമനനിചയയുചമലഭാല
കേണട്ട്
കകേരളതനിചന്റെ ആവശലല ഉണര്തനികകണതഭായനിട്ടുണട്ട്. അതരചമഭാരു നനികവദകേ
സലഘല 24-ാം തതീയതനി പ്രധഭാനമനനിചയയുല ധനകേഭാരല വകുപ്പുമനനിചയയുല കേണട്ട്
നമ്മുചട ആവശലല ഉനയനികഭാന തയ്യഭാറഭാകേണല. ആ തരതനിലുചള്ളഭാരു
നനിലപഭാടുകൂടനി സസതീകേരനികണചമനഭാണട്ട് ഞഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.
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ധനകേഭാരലവല കേയറുല വകുപ്പുമനനി (കഡഭാ. ടനി. എല. കതഭാമസട്ട് ചഎസകേട്ട്) : സര്,
കകേന്ദ്രധനകേഭാരല
വകുപ്പുമനനിചയ
കേണകപഭാഴുണഭായ
അനുഭവല
ഇകപഭാള
ബഹുമഭാനചപട മുഖലമനനി പറയുകേയുണഭായനി. കേഴനിഞ ദനിവസല ജനി.എസട്ട്.ടനി.
കയഭാഗല കേഴനിഞതനിനുകശഷല ഞങ്ങള വനിശദമഭായനി ഇകഭാരലല ചര്ച
ചചയ്യുകേയുണഭായനി. കകേന്ദ്ര ധനകേഭാരല വകുപ്പുമനനിയഭായ ശതീ. അരുണ് ചജയ്റ്റട്ട്ലനി
വളചര സരസമഭായനി സലഭഭാഷണല നടതഭാന തഭാല്പരലമുള്ള ഒരഭാളഭാണട്ട് . ഇകഭാരലല
രഭാഷതീയചമഭാചക മഭാറ്റനിവചട്ട് അനഗൗപചഭാരനികേമഭായഭാണട്ട് ചര്ച ചചയതട്ട് . നനിങ്ങള
എനഭാണട്ട് ഇഗൗ ചചയ്യുനചതനല ഇങ്ങചന ചചയഭാല് എങ്ങചനയഭാണട്ട് സഹകേരണ
കമഖല നനിലനനില്ക്കുകേചയനല ഞഭാന അകദ്ദേഹകതഭാടട്ട് കചഭാദനിക്കുകേയുണഭായനി.
കകേരളചതക്കുറനിചല
ആകക്ഷപചമനല
കകേരളല
ഇനലയനിചല
ഏറ്റവല
സുശക്തമഭായനിട്ടുള്ള സഹകേരണ ചക്രെഡനിറ്റട്ട് കമഖലയഭാചണനല അവനിചടയുണഭായനിരുന
ബഭാകനി ധനമനനിമഭാര് കകേളചക അകദ്ദേഹല പറയുകേയുണഭായനി. കേണകട്ട്
കനഭാകനിയഭാല്
നമ്മുചട ഒരു ലക്ഷതനി
ഇരുപതനികയഴഭായനിരല
കകേഭാടനി
രൂപചയനപറയുനതട്ട് ഇനലയനിചല സഹകേരണ കമഖലയനില് സമഭാഹരനിക്കുന
തുകേയുചട 53 ശതമഭാനമഭാണട്ട്. അതഭാണട്ട് കകേരളതനിചല സഹകേരണ പ്രസഭാനചമനട്ട്
പറയുനതട്ട്. അതനിനഭാല് കകേരളചതക്കുറനിചല ആകക്ഷപല. അവനിചടയുമനിവനിചട
യുചമഭാചക എചനങനിലുല പ്രശങ്ങള ഉണഭാകുല. പകക്ഷ അവനിചട ഉണഭായനിരുന
മറ്റട്ട് മനനിമഭാരനില് ചനിലര് നനിങ്ങളചട നഭാടനില് ഇങ്ങചനയനികല എചനഭാചക
കചഭാദനിച്ചു. കകേരളതനിനട്ട് ആ രതീതനിയനിലുള്ള പരനിഗണന നല്കേഭാചമനല എനട്ട്
ചചയ്യഭാന സഭാധനിക്കുചമനട്ട് കനഭാകഭാല എനമുള്ള നനിലപഭാടഭായനിരുന അകദ്ദേഹല
സസതീകേരനിചനിരുനതട്ട്. എനഭാല് അതരചമഭാരു നനിലപഭാടഭായനിരുനനില റനിസര്വട്ട്
ബഭാങട്ട്
സസതീകേരനിക്കുനതട്ട്.
കകേരളതനിചല
ചഎകേലജനഭാധനിപതലമുനണനിയുല
ഇടതുപക്ഷ ജനഭാധനിപതലമുനണനിയുല ബനി.ചജ.പനി.-യുല ദവദലനഭാഥന കേമ്മേതീഷന
റനികപഭാര്ടനിചനക്കുറനിച്ചുല ഈ പരനിഷ്കഭാരങ്ങചളക്കുറനിച്ചുല എടുത ചനില നനിലപഭാടുകേളണട്ട്.
അതനിചന്റെ കേണകട്ട് തതീര്ക്കുനതനിനുകവണനി ഇഗൗ സനര്ഭല റനിസര്വട്ട് ബഭാങട്ട്
ഉപകയഭാഗനിക്കുനചവനഭാണട്ട് എനനികട്ട് പറയഭാനുള്ളതട്ട്. അതുചകേഭാണട്ട് ബഹുമഭാനചപട
ഒ. രഭാജകഗഭാപഭാല് ഉളചപചട കകേരളതനിലുള്ളവര് ഒറ്റചകടഭായനിനനിനട്ട് പറയഭാന
തയ്യഭാറഭായഭാല് കകേരളതനിചല സഹകേരണ കമഖലയുമഭായനി ബനചപട കകേന്ദ്ര
തതീരുമഭാനതനില് മഭാറ്റല വരുതഭാന സഭാധനിക്കുല. ഞങ്ങള പറഞ രഭാഷതീയല
ബഹുമഭാനചപട ഒ. രഭാജകഗഭാപഭാലനിനട്ട് അലഗതീകേരനികഭാനഭാവനില, അതട്ട് സസഭാഭഭാവനികേമഭാണട്ട്.

84

കകേരള നനിയമസഭ

നവലബര് 22, 2016

അതുചകേഭാണട്ട് രഭാഷതീയല മഭാറ്റനി വചട്ട് സഹകേരണ കമഖലചയക്കുറനിചട്ട് മഭാത്രകമ ഞഭാന
പറയുനള. സഹകേരണ കമഖലചയ സലരക്ഷനിക്കുനതനിനഭായനി മറ്റട്ട് അഭനിപ്രഭായങ്ങചളഭാചക
നനിലനനിര്തനിചകഭാണ്ടുതചന ബഹുമഭാനചപട ഒ. രഭാജകഗഭാപഭാലനിനുല കയഭാജനിചട്ട്
നനിലപഭാചടടുകഭാന പറ്റുന ഒരു തലമുണട്ട്. പകക്ഷ അകങ്ങയ്ക്കട്ട് അതനിചന്റെ അപകേടല
മനസനിലഭാകുനനില. അതുചകേഭാണട്ട് കൃതലമഭായനി ഞഭാന എണനിപറയഭാല. അകങ്ങയ്ക്കട്ട് എനട്ട്
അഭനിപ്രഭായവലതലഭാസമുചണങനിലുല പറഞഭാല് മതനി. ഒനഭാമകതതട്ട്, കകേരളതനിചല
ജനങ്ങള സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളനില് ഒരു ലക്ഷതനില്പരല കകേഭാടനി രൂപ
നനികക്ഷപനിചനിട്ടുണട്ട്. അതുമുഴുവന ആദലകമതചന നനികക്ഷപനിചതഭാചണനട്ട് ധരനികണ.
നനിങ്ങള ബഭാങനില്നനിനട്ട് വഭായ്പ എടുക്കുകമ്പഭാള നനിങ്ങളചട കപരനില് അവനിചട
ചഡകപഭാസനിറ്റുണഭാകുല. അതുളചപചടയുള്ള തുകേയഭാണട്ട്. 25,000 രൂപ കപഭാലുല
ആഴ്ചയനിചലഭാരനികല് പനിനവലനികഭാനുള്ള അവകേഭാശല സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളകട്ട്
നല്കുനനില. ബഭാകനിചയലഭാ വഭാണനിജല ബഭാങ്കുകേളക്കുല അതനിനുള്ള അവകേഭാശമുണട്ട്.
ഇഗൗ അവകേഭാശല സഹകേരണ കമഖലയനിചല ബഭാങ്കുകേളകട്ട് നല്കേനിയഭാല് എനഭാണട്ട്
സലഭവനിക്കുനതട്ട്? പ്രധഭാനമനനികപഭാലുല ആവശലചപടതട്ട് 50 ദനിവസമകല. ഒരു
കേള്ളപണകഭാരന നനികുതനിചവടനിച പണല ഒകനഭാ രകണഭാ കകേഭാടനി അവനിചട
നനികക്ഷപനിചനിട്ടുചണങനില്കപഭാലുല ആഴ്ചയനില് 24,000 രൂപ വചട്ട് പനിനവലനിചഭാല്
എത്ര ലക്ഷല രൂപയഭാണട്ട് പനിനവലനികഭാന സഭാധനിക്കുനതട്ട്. പനിനവലനിചഭാലുല
അതനിചന്റെ കേണചകലഭാല അവനിചട കേഭാണുമകലഭാ. കേള്ളപണല തടയഭാനകവണനി
സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളനില്നനിനട്ട് 24,000 രൂപകപഭാലുല പനിനവലനികഭാനുള്ള
അവകേഭാശല നനികഷധനിക്കുനതട്ട് എനനിനഭാചണനട്ട് അങ്ങട്ട് പറയണല.
ശതീ. ഒ. രഭാജകഗഭാപഭാല്: സര്, ഇതരല കേഭാരലങ്ങളനില് ബനചപട ആളകേള
പ്രഭാകയഭാഗനികേമഭായ കപഭായനിനകേള ചൂണനികഭാടനി കഫഭാര്മല് ഡനിസഷന നടതനി
അതനിനട്ട് പരനിഹഭാരമുണഭാകഭാന ശമനിക്കുകേയകല കവണതട്ട്?
കഡഭാ. ടനി. എല. കതഭാമസട്ട് ചഎസകേട്ട്: സര്, അതുതചനയഭാണട്ട് ഞഭാന
പറഞതുല. കേക്ഷനി രഭാഷതീയതനിനതതീതമഭായനി കകേരളതനിചല സഹകേരണ
പ്രസഭാനചത സലരക്ഷനിക്കുന നനിലപഭാടട്ട് സസതീകേരനികഭാന കേഴനിയുല. രണഭാമതട്ട്,
24,000 രൂപകപഭാലുല പനിനവലനികഭാന കേഴനിയഭാചത വനകപഭാള ഒരു ഹതഭഭാഗലനട്ട്
ആത്മഹതല ചചകയ്യണനിവന. എത്ര കപരഭാണട്ട് ഇങ്ങചന വനിഷമനിച്ചു നടക്കുനചതനട്ട്
നമുകറനിയനില. ഇഗൗ സനര്ഭതനിലഭാണട്ട് കകേരളതനിചല വഭാണനിജല ബഭാങ്കുകേള എന
ഇടനനിലകഭാര് അവചര സമതീപനിക്കുനതട്ട്. അവര് പറയുനതട്ട് പണല അവരുചട
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ബഭാങനികലയ്ക്കട്ട് മഭാറ്റനിയഭാല് 24,000 രൂപവചട്ട് പനിനവലനികഭാല, ഞങ്ങളകട്ട്
കകേഭാര്ബഭാങനിലഗട്ട് ഉള്ളതനിനഭാല് ഏതട്ട് ബഭാങനികലയ്ക്കുല പണല മഭാറ്റനിതരഭാല, പണമഭായനി
പനിനവലനികഭാന പറ്റനിയനിചലങനിലുല ഡഭാഫട്ട് എടുതട്ട് കവചറഭാരു ബഭാങനില് അകഗൗണട്ട്
ആരലഭനികഭാല എനഭാണട്ട്. പ്രഭാഥമനികേ സഹകേരണ സലഘങ്ങളകട്ട് വഭാണനിജല
ബഭാങ്കുകേളനില് അകഗൗണ്ടുണട്ട്. ഇഗൗ അകഗൗണട്ട് വഴനി മഭാറ്റനിയനിടഭാല് മതനിചയനഭാണട്ട്
പറയുനതട്ട്.
ഇഗൗ
പ്രക്രെനിയയഭാണട്ട്
നടനചകേഭാണനിരനിക്കുനതട്ട്.
വഭാണനിജല
ബഭാങ്കുകേളനിലഭാചകേയുള്ളതട്ട് 3,70,000 കകേഭാടനി രൂപയഭാണട്ട്. 1,30,000 കകേഭാടനി രൂപ
നമ്മുചട
സഹകേരണ
ബഭാങ്കുകേളനില്
ചഡകപഭാസനിറ്റുണട്ട് .
അവനിചടയുള്ള
കേള്ളപണതനിചന്റെ അത്രചയഭാനല സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളനിലുണഭാകേനില. ഇവനിചട
സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളചട ചചകേ ചകേടനിയനിടട്ട് ഒരു രൂപകപഭാലുല എടുകഭാന
കേഴനിയനിചലന പറഞനിടട്ട് 24,000 രൂപചയങനിലുല കേനിടണചമനചണങനില് വഭാണനിജല
ബഭാങനികലയ്ക്കട്ട് അകഗൗണട്ട് മഭാറ്റണല, അതനിനഭായനി പണല പനിനവലനികകണ
ആവശലമനില, ഡഭാഫട്ട് എടുതഭാല് മതനി അചലങനില് നനിങ്ങളകട്ട് ബനമുള്ള
ബഭാങനിചല അകഗൗണട്ട് വഴനിയഭാകേഭാചമനട്ട് പറയുകേയഭാണട്ട്. കകേന്ദ്ര സര്കഭാര്
പറയുനനില. പകക്ഷ ഇഗൗ പ്രവര്തനല കകേരളതനില് നടനചകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.
പ്രതനിപക്ഷകനതഭാവട്ട് (ശതീ. രകമശട്ട് ചചനനിതല): സര്, ഇഗൗ സഭാഹചരലതനില്
സര്കഭാര് ജതീവനകഭാരുചട ശമ്പളവല ചപനഷനുചമഭാചക നല്കുനതനിനട്ട്
തടസമുകണഭാ; ഇകഭാരലതനില് ധനകേഭാരല വകുപ്പുമനനിയുചട അഭനിപ്രഭായല എനഭാണട്ട് ?
കഡഭാ. ടനി. എല. കതഭാമസട്ട് ചഎസകേട്ട് : അതുസലബനനിചട്ട് യഭാചതഭാരു പ്രശവമനില,
അതനിചനക്കുറനിചട്ട് കവവലഭാതനിചപടണ. പണല പനിനവലനികഭാന വരുനവര്കട്ട് ചഡകപഭാസനിറ്റട്ട്
നഷചപടുചമനട്ട് കേരുതനി ബഭാങ്കുകേള പണല നല്കേഭാതനിരനികരുതട്ട്. ഇങ്ങചന
ചകേഭാടുകഭാനുള്ള പണല സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളനിലുണട്ട്. 1,20,000 കകേഭാടനി രൂപ
ചഡകപഭാസനിറ്റുള്ളതനില് ചക്രെഡനിറ്റട്ട് ചഡകപഭാസനിറ്റട്ട് കറകഷലഭാ 70 ആചണങനില്
ബഭാകനിയുള്ള ഏകേകദശല 40,000 കകേഭാടനി രൂപ വഭാണനിജല ബഭാങ്കുകേളചട
നനികക്ഷപതനില് അചലങനില് അചപകട്ട് കബഭാര്ഡനില് ഇടനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട് എനഭാണട്ട്
അര്ത്ഥല. നനികക്ഷപകേര് ആവശലചപടഭാല് പണല നല്കേഭാന കേഴനിയഭാത സഭാഹചരലല
സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളകനില. 40,000 കകേഭാടനി രൂപ മനിചമുള്ള ബഭാങ്കുകേളഭാണട്ട്. ഇത്രയുല
കകേഭാടനി രൂപ വഭാണനിജല ബഭാങനിലുല ജനിലഭാ ബഭാങനിലുല നനികക്ഷപമഭായുള്ളകപഭാള 24,000
രൂപ മഭാത്രമഭാണട്ട് ഒരു ബഭാങനിനട്ട് ഒരഭാഴ്ച പനിനവലനികഭാന അനുവദനിചനിരനിക്കുനതട്ട്. ശതീ. ഒ.
രഭാജകഗഭാപഭാല്, ഇതട്ട് നലഭായമഭാകണഭാചയനട്ട് അങ്ങട്ട് പറയണല. ഇവനിചട ഒരു വശതട്ട്
ചഡകപഭാസനിറ്റുകേള പനിനവലനിപനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനകതഭാചടഭാപല
കേനിടഭാനുള്ള 40,000 കകേഭാടനി രൂപയനില്നനിനട്ട് ആഴ്ചയനില് 24,000 രൂപ ബഭാങനിനട്ട്
പനിനവലനികഭാചമനല പറയുന.
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ശതീ. ഒ. രഭാജകഗഭാപഭാല്: ബഹുമഭാനചപട ധനകേഭാരല വകുപ്പുമനനി ഇതുമഭായനി
ബനചപട എലഭാ വശങ്ങചളക്കുറനിച്ചുല അറനിവള്ള ആളഭാണട്ട്. ഇഗൗ പ്രഭാകയഭാഗനികേ
കേഭാരലല ഒരു ചപഭാളനിറ്റനികല് ഇഷന്യൂ അലഭാചത പ്രഭാക്ടനികല് ഇഷന്യൂ എന നനിലയനില്
നനിങ്ങചളഭാരു ചഡലനികഗഷനഭായനി കപഭായനി ഇഗൗ ബുദനിമുട്ടുകേള അവകരഭാടട്ട്
ചൂണനികഭാണനികഭാതതട്ട്
എന്തുചകേഭാണഭാണട്ട്?
എത്രകയഭാ
റനിലഭാകകഷനസട്ട്
അനുവദനിക്കുനണകലഭാ.
മുഖലമനനി (ശതീ. പനിണറഭായനി വനിജയന): സര്, ഇതട്ട് രണഭാമതഭാണട്ട് അകദ്ദേഹല
ഇങ്ങചന കചഭാദനിക്കുനതട്ട്. അതുചകേഭാണഭാണട്ട് ഞഭാന പറയുനതട്ട്. നമ്മേള ആദലല
എകനഭാ പ്രകക്ഷഭാഭതനികലയ്ക്കട്ട് കപഭായനി എനള്ള രതീതനിയനിലഭാണട്ട് അകദ്ദേഹല കേഭാരലങ്ങള
അവതരനിപനിക്കുനതട്ട്. ഇഗൗ വനിഷയമുണഭായ ഉടനതചനയഭാണട്ട് ധനകേഭാരല
വകുപ്പുമനനിയുല ഞഭാനുലകൂടനി കകേന്ദ്ര ധനകേഭാരല വകുപ്പുമനനിചയ കേഭാണുനതട്ട്.
ഏചതങനിലുചമഭാരു സലത്തുനനിനട്ട് ഇറങ്ങനിവരുകമ്പഭാള കേണതല. അകദ്ദേഹല
പറഞതുകപഭാചല ഇരുനതചനയഭാണട്ട് കേഭാരലങ്ങള ചര്ച ചചയതട്ട്. ഇഗൗ പറഞ
പ്രശങ്ങചളഭാചക ഉനയനിചകപഭാള അകദ്ദേഹതനിചന്റെ പ്രതനികേരണവല ഞഭാന കനരചത
പറഞനിരുന. അതനിചനതനിചരയുള്ള നടപടനികേളഭാണട്ട് പനിചന ഉണഭായതട്ട്. അതഭാണട്ട്
പ്രശല.
കഡഭാ. ടനി. എല. കതഭാമസട്ട് ചഎസകേട്ട്: സര്, അടുത കപഭായനിന്റെട്ട്, സഹകേരണ
ബഭാങ്കുകേളചട ചചകേയുല കേഭാലുല ചകേടനിയനിടനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട് . 40,000 കകേഭാടനി രൂപ
എടുക്കുനതനിനട്ട് ഒരു വഴനിയുമനില. ആളകേള പനിനനില്കൂടനി തുകേ പനിനവലനികഭാന
ശമനിച്ചുചകേഭാണനിരനിക്കുന. മനുഷലന ആധനിപനിടനിചട്ട് ആത്മഹതലചചയ്യുകേയുല പരനിഭ്രഭാനനി
പടരുകേയുല ചചയ്യുന. രണഭാഴ്ച കേഴനിഞട്ട് എലഭാ നനിയനണങ്ങളല നതീകനി നനിങ്ങളകട്ട്
സസതനമഭായനി തുകേ പനിനവലനികഭാചമനട്ട് പറഞഭാല് ഇഗൗ ചഡകപഭാസനിറ്റുകേള
എങ്ങചനചയങനിലുല പനിനവലനികഭാനഭായനി run on the bank ആണട്ട്. ചകേഭാടുകഭാനുള്ള
ബഭാധലതകേള 1,20,000 കകേഭാടനി രൂപയുള്ളതനില് 80,000 കകേഭാടനി രൂപ വഭായ്പ
ചകേഭാടുതനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്. അതുചകേഭാണട്ട് എലഭാ ബഭാധലതയുല തതീര്കഭാന കേഴനിയനില;
അങ്ങചനവനഭാല് ബഭാങനിനട്ട് നനിലനനില്കഭാന സഭാധനിക്കുകമഭാ? കകേരളതനിചല
സഹകേരണ പ്രസഭാനചത തകേര്ക്കുനതനിനുള്ള നതീകമഭാണട്ട് നടക്കുനതട്ട് എകന
ഞഭാന പറയുകേയുള. അതുചകേഭാണഭാണട്ട് ആത്മഭാഭനിമഭാനമുള്ള മലയഭാളനികേള മുഴുവന
ഒരുമനിചട്ട് നനില്കണചമനട്ട് ഞഭാന പറഞതട്ട്. "കകേരളചമനട്ട് കകേടഭാല് തനിളയ്ക്കണല
കചഭാര ഞരമകേളനില്, ഭഭാരതചമനകകേടഭാല് അഭനിമഭാനപൂരനിതമഭാകേണല അനനഃരലഗല.''
കദശതീയതയനിലുല രഭാജലകസ്നേഹതനിലുല ഇതുരണ്ടുമുണട്ട്.

ചടല 130 പ്രകേഭാരമുള്ള ഉപകക്ഷപല
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ശതീ. ഒ. രഭാജകഗഭാപഭാല്: സര്, പ്രധഭാനമനനിചയയുല അകദ്ദേഹതനിചന്റെ
നയങ്ങചളയുല വലഭാപകേമഭായനി എതനിര്കഭാനകവണനി മഭാത്രല നമ്മേള ഇത്രയുല സമയല
ചചലവഴനിച സഭാഹചരലതനില് കൂടഭായനി കപഭാവകേചയനള്ളതട്ട് പ്രഭാകയഭാഗനികേമല,
നടകഭാന കപഭാകുനതുമല. അതട്ട് രഭാഷതീയമഭായനി മഭാത്രകമ കേഭാണഭാന കേഴനിയൂ.
കനചരമറനിചട്ട് ഇവനിചട നടന ചര്ചയുചട ചവളനിചതനില് ഉയര്നവന പ്രഭാകയഭാഗനികേ
പ്രശങ്ങള കകേന്ദ്രഗവണ്ചമന്റെനില് പറഞട്ട് പരനിഹഭാരല ഉണഭാകഭാന ശമനികണല.
കഡഭാ. ടനി. എല. കതഭാമസട്ട് ചഎസകേട്ട് : സര്, ബഹുമഭാനപട ചമമ്പര് പറഞതട്ട്
നമുകട്ട് മനസനിലഭാകഭാന കേഴനിയണല. രഭാജലകസ്നേഹവല കദശകസ്നേഹവചമനട്ട്
പറയുകമ്പഭാള
കകേരളവമുണട്ട്,
ഭഭാരതവമുണട്ട്.
കകേരളതനിചല
ജനങ്ങളചട
ജതീവനഭാഡനിയഭായനിട്ടുള്ള
സഹകേരണ പ്രസഭാനചമനട്ട് ബഹുമഭാനപട മുഖലമനനി
പറയുകേയുണഭായനി. ഇവനിചട 47 ലക്ഷല കപര്കട്ട് ചപനഷന നല്കേണല. കേഴനിഞ
യു.ഡനി.എഫട്ട്. സര്കഭാര് ചപനഷന ബഭാങട്ട് വഴനിയഭാകനി, അതട്ട് രഭാഷതനിചന്റെ നയല.
അതനിചന കകേരളതനിനട്ട്
എതനിര്കകണ കേഭാരലമനില. ബഭാങ്കുവഴനി ചപനഷന
നല്കുനതഭാണട്ട് ഏറ്റവല സുരക്ഷനിതല. പകക്ഷ, ചതരചഞടുപട്ട് കേഭാലതട്ട് ഞഭാന
പ്രസലഗനിച സലങ്ങളനിചലലഭാല എല്.ഡനി.എഫട്ട്. വനഭാല് ചപനഷന വതീടനില്
ചകേഭാണ്ടുവനട്ട് തരുചമനട്ട് പറഞകപഭാള നല കേയ്യടനിയഭായനിരുന. ബഭാങനില് ആയനിരല
രൂപ വതീതല പനിനവലനികഭാന
നൂറുകേണകനിനട്ട് ആളകേള വരുകമ്പഭാള മറ്റുള്ള
ആളകേളകട്ട് ശലലമഭാവകേയഭാണട്ട്. മഭാത്രമല, അതനിചന്റെ ചചലചവനഭാണട്ട്. അതനിചനലഭാല
കകേരളല കേണ മഭാര്ഗ്ഗല സഹകേരണ പ്രസഭാനമഭാണട്ട്. സഹകേരണ കമഖലയനില്
21 ലക്ഷല അകഗൗണ്ടുകേളല നഭാടനിലഭാചകേ ബനങ്ങളമുണട്ട്. എചന അത്ഭുതചപടുത്തുന
കേഭാരലല രണഭാഴ്ചകയ സമയചമടുത്തുള്ളു എനള്ളതഭാണട്ട് . രണഭാഴ്ച ചകേഭാണട്ട് ജനിലഭാ
ബഭാങട്ട് പ്രസനിഡനമഭാരുചട കയഭാഗല വനിളനിച്ചു. യു.ഡനി.എഫട്ട്.-നഭാണട്ട് സസഭാധതീനല
കൂടുതലുള്ളചതങനിലുല ഇതനിനട്ട് പ്രയഭാസവല തടസവമുണഭായനില. രണഭാഴ്ച ചകേഭാണട്ട്
പണല വനിതരണല ചചയ. അതഭാണട്ട് സഹകേരണ പ്രസഭാനതനിചന്റെ കശഷനി, റതീചട്ട്
എനപറയുനതട്ട്.
സഹകേരണ കമഖല സലരക്ഷനിക്കുനതനിനട്ട്, ബഹുമഭാനചപട
സഹകേരണ വകുപ്പുമനനി ജനിലഭാ ബഭാങട്ട് പ്രസനിഡനമഭാരുമഭായനി ചര്ച നടത്തുകേയുല
പ്രതനിപക്ഷല ചനില നനിര്കദ്ദേശങ്ങള വയ്ക്കുകേയുല ചചയനിട്ടുണട്ട് . നമ്മേള കൂടഭായനി
ആകലഭാചനികണല. കകേന്ദ്ര സര്കഭാരനിചന്റെ വനികവചനപരമഭായ നതീകങ്ങളല
നടപടനികേളല പനിനവലനിപനികഭാനുള്ള പരനിശമകതഭാചടഭാപലതചന ഇനചത
സലഭനഭാവസ തുടരഭാന പറ്റുകമഭാ? അതനിനട്ട് പ്രതനിപക്ഷത്തുനനിനള്ള നനിര്കദ്ദേശങ്ങളല
ജനിലഭാ ബഭാങട്ട് പ്രസനിഡനമഭാര് നല്കുന നനിര്കദ്ദേശങ്ങളചമലഭാല കനഭാകനി നമുചകഭാരു
നനിലപഭാടട്ട് സസതീകേരനികകണനിവരുല. പ്രഭാഥമനികേ സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളനില് അകഗൗണട്ട്
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ഉചണങനിലുല ആളകേളകട്ട് സഭാധനങ്ങള വഭാങ്ങുനതനിനുല കേലലഭാണഭാവശലങ്ങളക്കുല
ആശുപത്രനി ആവശലങ്ങളക്കുല പണല പനിനവലനികഭാന കേഴനിയുനനില. ചചകട്ട്
നല്കേനിയഭാല്
പ്രഭാഥമനികേ
സഹകേരണ
സലഘതനിചന്റെ
നനിര്കദ്ദേശപ്രകേഭാരല
ഗലഭാരന്റെനിചയചനഭാചകയഭാണട്ട് പറഞചതങനിലുല അതനിചന്റെ ആവശലമനിചലനഭാണട്ട്
ജനിലഭാ
ബഭാങട്ട്
പ്രസനിഡനമഭാര്
പറയുനതട്ട് .
അതരതനില്
ചചകട്ട്
ആശുപത്രനികേളകകഭാ സഭാപനങ്ങളകകഭാ നല്കേഭാന കേഴനിയുല. കേഭാരണല
സഹകേരണ
കമഖലയനില് അകഗൗണ്ടുണട്ട്. കകേഭാര് ബഭാങനിലഗട്ട് ആയതുചകേഭാണട്ട്
പണമഭായനി ചകേഭാടുകഭാചത അകഗൗണനികലയ്ക്കട്ട് ടഭാനസര് ചചയ്യഭാന കേഴനിയുല.
ഇവനിചടയഭാരട്ട് സഹകേരണ സലഘങ്ങചള തകേര്കഭാന ശമനിചഭാലുല കകേരളല
ഒറ്റചകടഭായനി സലരക്ഷനിക്കുകേയുല ബദല് സലവനിധഭാനങ്ങളണഭാക്കുകേയുല ചചയ്യുല. ഇഗൗ
ആത്മവനിശസഭാസല നഭാടനിചല ജനങ്ങളകട്ട് ചകേഭാടുകഭാന കേഴനിയണല. ഇതട്ട് തകേരഭാന
കപഭാകുന പ്രസഭാനമല. ആരട്ട് ശമനിചഭാലുല കകേരളതനില് രഭാഷതീയതനിനതതീതമഭായനി
സഹകേരണ
പ്രസഭാനചത
കസ്നേഹനിക്കുന
മുഴുവനകപരുല
ഒനനിച്ചുനനിനട്ട്
അതനിചന സലരക്ഷനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകേതചനചചയ്യുചമനട്ട് നമുകട്ട്
പറയഭാന കേഴനിയണല. കകേരളതനിനട്ട് വനികേസനതനിചന്റെ സഭാധലതകേളല കക്ഷമ
പ്രവര്തനങ്ങളമുണട്ട്. അക്ഷയ കകേന്ദ്രങ്ങചള സലബനനിചട്ട് കുഞഭാലനിക്കുടനി
സഭാഹനിബട്ട് പറഞതനിചനക്കുറനിച്ചുല എങ്ങചനയഭാണട്ട് ഇ.എല.എസട്ട്. ഭവന പദതനി
നടപനിലഭാകനിയചതനതനിചനക്കുറനിച്ചുല ബഹുമഭാനചപട മുഖലമനനി പറയുകേയുണഭായനി.
സഹകേരണ പ്രസഭാനമലഭാചത ഒരു ബഭാങ്കുല ആ പദതനി നടപനിലഭാകഭാന
തയ്യഭാറലഭായനിരുന. ഇനചത സനിതനിവനികശഷല എനഭാണട്ട്? കകേരളവമഭായനി
ദജവബനമുള്ള എസട്ട്.ബനി.ടനി. ഉളചപചടയുള്ള മുഴുവന ബഭാങ്കുകേളല മറ്റട്ട് ആളകേള
ഏചറ്റടുത്തുചകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്. നഭാടുമഭായനി ബനല, മമത, കസ്നേഹല ഒചകയുള്ള
ധനകേഭാരലസഭാപനല സഹകേരണപ്രസഭാനല മഭാത്രമഭാണട്ട് . 40,000 കകേഭാടനി രൂപ ഇനട്ട്
പലനിശയ്ക്കട്ട് മറ്റട്ട് ബഭാങ്കുകേളകട്ട് നല്കേനിയനിരനിക്കുന, അതുകവണ. പഭാര്പനിട പദതനികട്ട്
പഞഭായത്തുകേളകട്ട് വഭായ്പ നല്കുകേകയഭാ, കേനിഫ്ബനി കബഭാണ്ടുകേള വഭാങ്ങുകേകയഭാ
ചചയ്യഭാല. അങ്ങചന 40,000 കകേഭാടനി രൂപ കകേരളതനിചന്റെ വനികേസനതനിനട്ട്
ഉപകയഭാഗനികഭാമകലഭാ. സര്കഭാരനിചന്റെ നനിയമങ്ങള ലലഘനികഭാചത ജനങ്ങളചട
കക്ഷമതനിനുമഭാത്രമല, നഭാടനിചന്റെ വനികേസനതനിനട്ട് പങട്ട് വഹനികഭാന പറ്റുന
സഹകേരണ പ്രസഭാനചത സലരക്ഷനിക്കുനതനിനുകവണനി രഭാഷതീയതനിനതതീതമഭായനി
സഭയ്ക്കട്ട് കയഭാജനികഭാന കേഴനിയണല. രഭാഷതീയ നനിലപഭാടുകേള മഭാറ്റനിവയ്ക്കഭാചത, സഹകേരണ
പ്രസഭാനചത സലരക്ഷനിക്കുനതനിനട്ട് ഒരുമനിചട്ട് ഒരു നനിലപഭാടട്ട് സസതീകേരനികഭാന
കേഴനിയണചമനട്ട് ബഹുമഭാനചപട കനമല ചമമ്പര് ഒ. രഭാജകഗഭാപഭാല് സഭാറനികനഭാടട്ട്
പറഞചകേഭാണട്ട് ഞഭാന അവസഭാനനിപനിക്കുന.

ചടല 275 പ്രകേഭാരമുള്ള സബ്സഭാന്റെതീവട്ട് കമഭാഷന
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III ചടല 275 പ്രകേഭാരമുള്ള സബ്സഭാന്റെതീവട്ട് കമഭാഷന
മുഖലമനനി (ശതീ. പനിണറഭായനി വനിജയന): സര്, "കകേന്ദ്ര സര്കഭാര് 2016
നവലബര് 8-നട്ട് പുറചപടുവനിച വനിജ്ഞഭാപനതനിലൂചട 500, 1000 രൂപയുചട
കനഭാട്ടുകേളകട്ട് നനിയമ പ്രഭാബലലല ഇലഭാതഭായതനിചനത്തുടര്നട്ട് , സലസഭാനചത ജനിലഭാ
സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേചളയുല, പ്രഭാഥമനികേ വഭായ്പഭാസഹകേരണ സലഘങ്ങചളയുല
പണമനിടപഭാടുകേളനില്നനിനട്ട് പൂര്ണമഭായുല ഒഴനിവഭാക്കുന ഒരു അവസയഭാണട്ട്
സലജഭാതമഭായനിരനിക്കുനതട്ട്. കകേന്ദ്ര സര്കഭാരനിചന്റെ തനികേച്ചുല ആകേസ്മെനികേമഭായ ഇഗൗ നയല
കകേരളതനിചല സഹകേരണ കമഖലചയ തകേര്ക്കുകേയുല സഭാധഭാരണ ജനങ്ങളചട
ജതീവനിതല ദുസഹമഭാക്കുകേയുല ചചയനിരനിക്കുന.
കകേരളതനിചല സഹകേരണ പ്രസഭാനങ്ങള, സമസ കമഖലചയയുല
സര്ശനിക്കുനതുല രഭാജലതനിനുതചന മഭാതൃകേയുമഭാണട്ട് .
ഇനലയനില് സഹകേരണ
ബഭാങനിലഗട്ട് രലഗതട്ട് സസരൂപനിക്കുന നനികക്ഷപതനിചന്റെ അറുപതു ശതമഭാനകതഭാളല
കകേരളതനിചന്റെ വനിഹനിതമഭാണട്ട്. കൂടഭാചത കകേരളതനിചല സലസഭാന-ജനിലഭാ-പ്രഭാഥമനികേ
സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളനില് 3.51 കകേഭാടനി അകഗൗണ്ടുകേളല 1.27 ലക്ഷല കകേഭാടനി
രൂപയുചട നനികക്ഷപവല ഒരു ലക്ഷല കകേഭാടനി രൂപയുചട വഭായ്പയുല നനിലവനിലുണട്ട് .
അകതഭാചടഭാപല നഗര-ഗഭാമ വലതലഭാസമനിലഭാചത സമസ ജനവനിഭഭാഗങ്ങളചടയുല
സഭാമ്പതനികേ ക്രെയവനിക്രെയങ്ങളചട ജതീവനഭാഡനി കൂടനിയഭാണട്ട് സഹകേരണ പ്രസഭാനല.
സലസഭാനചത സഹകേരണ കമഖലയനിചല നനികക്ഷപതനില് ഒരു ദപസ കപഭാലുല
നഷചപടനില എനട്ട് സലസഭാന സര്കഭാര് ഉറപ്പുനല്കേനിയ മറുപടനി സഹകേരണ
കമഖലയുചട വനിശസഭാസലത ഒനകൂടനി ഉയര്ത്തുചമനട്ട് ഇഗൗ സഭ ആത്മഭാര്ത്ഥമഭായനി
വനിശസസനിക്കുന.
കലഭാകേശദ കനടനിയ കകേരള വനികേസന മഭാതൃകേയുചട ശക്തനികസഭാതസ്സുകേളനില്
ഒനഭായ സലസഭാന സഹകേരണ കമഖലചയ ദുര്ബലചപടുത്തുനതുല കകേരള
സലസഭാനതട്ട് സഭാമ്പതനികേ അരഭാജകേതസവല അസസസതയുല സൃഷനിക്കുനതുല
ഇനഡലന ഭരണഘടന വനിഭഭാവനല ചചയ്യുന തുലലനതീതനി നനികഷധനിക്കുനതുമഭായ
നടപടനികേള കകേന്ദ്ര സര്കഭാര് അടനിയനരമഭായനി പനിനവലനികണചമനല 97-ാം
ഭരണഘടനഭാ
കഭദഗതനിയനിലൂചട
രഭാജലചത
സഹകേരണ
സഭാപനങ്ങള
കനടനിചയടുത അലഗതീകേഭാരവല ആധനികേഭാരനികേതയുല പൂര്ണമഭായനി ഉളചകഭാള്ളണചമനല
അസഭാധുവഭാകചപട കനഭാട്ടുകേള നനികക്ഷപമഭായനി സസതീകേരനിക്കുനതനിനുല ആവശലഭാനുസരണല
മഭാറ്റനിചയടുക്കുനതനിനുല കദശസഭാല്കൃത മറ്റട്ട് വഭാണനിജല ബഭാങ്കുകേളകട്ട് അനുവദനിചതു
കപഭാചലയുള്ള അനുവഭാദല കവര്തനിരനിവനിലഭാചത സലസഭാനചത എലഭാ സഹകേരണ
സഭാപനങ്ങളക്കുല നല്കേണചമനല ഇഗൗ സഭ കകേന്ദ്രസര്കഭാരനികനഭാടട്ട് ആവശലചപടുന"
എന ഉപകക്ഷപല ഞഭാന അവതരനിപനിക്കുന.
മനി. സതീകര് :മുഖലമനനി അവതരനിപനിച ഉപകക്ഷപതനികന്മേല് ബഹുമഭാനചപട
അലഗല ഒ. രഭാജകഗഭാപഭാല് കഭദഗതനി കനഭാടതീസട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.
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IV ക്രെമപ്രശല
ശതീ. ഒ. രഭാജകഗഭാപഭാല് നല്കേനിയ കഭദഗതനി കനഭാടതീസട്ട് പനിനവലനിക്കുനതട്ട്
സലബനനിചട്ട്
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി (ശതീ. മഭാതല്യു ടനി. കതഭാമസട്ട്) : സര്, ബഹുമഭാനചപട
മുഖലമനനി ചടല 275 പ്രകേഭാരമഭാണട്ട് ഉപകക്ഷപല അവതരനിപനിചനിരനിക്കുനതട്ട്. അവസഭാന
ഖണ്ഡനികേയനില് പറഞനിരനിക്കുന കകേന്ദ്രല എടുത നടപടനി പനിനവലനികണചമനല
വഭാണനിജല ബഭാങ്കുകേളക്കുല കദശസഭാല്കൃത ബഭാങ്കുകേളക്കുല അനുവദനിചനിട്ടുള്ള കനഭാട്ടുകേള
മഭാറനിചയടുകഭാനുല നനികക്ഷപല സസതീകേരനികഭാനുമുള്ള അനുവഭാദല സലസഭാനചത എലഭാ
സഹകേരണ
സഭാപനങ്ങളക്കുല
നല്കേണചമനള്ളതഭാണട്ട്
ബഹുമഭാനചപട
മുഖലമനനിയുചട പ്രകമയതനിചന്റെ ഓപകററ്റതീവട്ട് പഭാര്ടട്ട്. ബഹുമഭാനലനഭായ ഒ.
രഭാജകഗഭാപഭാല് നല്കേനിയനിരനിക്കുന കനഭാടതീസട്ട് ഇഗൗ മൂനഭാല ഖണ്ഡനികേ പൂര്ണമഭായുല
ഒഴനിവഭാകണചമനഭാണട്ട്. മുഖലമനനി അവതരനിപനിച പ്രകമയചത പനിനഭാങ്ങുകേകയഭാ
എതനിര്ക്കുകേകയഭാ നനിഷ്പക്ഷത പഭാലനിക്കുകേകയഭാ ചചയ്യഭാല. പകക്ഷ ആ പ്രകമയതനിനട്ട്
നനികഷധ കവഭാടട്ട് രൂപതനിലുള്ള ഒരു അചമന്റെട്ട്ചമന്റെട്ട് പഭാടനില എനഭാണട്ട് ചടല 278 (2)
പറയുനതട്ട്. An amendment shall not be moved which has merely the effect
of a negative vote. ബഹുമഭാനലനഭായ അലഗല ശതീ. ഒ. രഭാജകഗഭാപഭാല് കനഭാടതീസട്ട്
തനനിരനിക്കുന കഭദഗതനി പരനിപൂര്ണമഭായുല ഒരു ചനഗറ്റതീവട്ട് കവഭാടനിചന്റെ ഇഫക്ടട്ട്
മഭാത്രമഭാണട്ട്. ചട പ്രകേഭാരമുള്ളതല. അതുചകേഭാണട്ട് അതട്ട് അവതരനിപനികഭാന അങ്ങട്ട്
അനുമതനി നല്കേരുതട്ട് എനതഭാണട്ട് എചന്റെ ക്രെമപ്രശല.

V റൂളനിലഗട്ട്
മനി. സതീകര് : ബഹുമഭാനചപട അലഗല ചൂണനികഭാണനിച കേഭാരലല ചചയര്
വനിശദമഭായനി പരനികശഭാധനിക്കുകേയുണഭായനി. ചടല 278(2) പ്രകേഭാരല നനികഷധ കവഭാടനിചന്റെ
ഫലല മഭാത്രമുള്ള കഭദഗതനി അവതരനിപനികഭാന പഭാടനിലഭാതതഭാകുന എനഭാണട്ട് .
ഇവനിചട
അവതരനിപനികചപട
ഉപകക്ഷപതനിചല
ഏറ്റവല
പ്രധഭാനചപട
സബ്മനിഷനഭാണട്ട് ഡനിലതീറ്റട്ട് ചചയ്യഭാന അങ്ങട്ട് ആവശലചപടനിരനിക്കുനതട്ട് . അതുചകേഭാണട്ട്
അകങ്ങയ്ക്കട്ട് ഇഗൗ കഭദഗതനി അവതരനിപനികഭാന അനുവഭാദല നല്കേഭാന നനിര്വഭാഹമനില
എനട്ട് ചചയര് അറനിയനിക്കുകേയഭാണട്ട്.
ഉപകക്ഷപല അലഗതീകേരനികണചമന പ്രശചത
അനുകൂലനിക്കുനവര്.........
പ്രതനികൂലനിക്കുനവര്.........
ഉപകക്ഷപല സഭ അലഗതീകേരനിചനിരനിക്കുന.
(ശതീ. ഒ. രഭാജകഗഭാപഭാല് എല.എല്.എ., ഉപകക്ഷപചത പ്രതനികൂലനിച്ചു)
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VI പ്രകമയല
സഭ അനനിശ്ചനിതകേഭാലകതയ്ക്കട്ട് പനിരനിയുനതട്ട് സലബനനിചട്ട്
മുഖലമനനി (ശതീ. പനിണറഭായനി വനിജയന) : സര്, സഭ മുമ്പഭാചകേ മറ്റട്ട് അതലഭാവശല
ബനിസനിനസ്സുകേചളഭാനല
ഇലഭാതതനിനഭാല്
സഭ
അനനിശ്ചനിതകേഭാലകതയ്ക്കട്ട്
പനിരനിയഭാവനതഭാണട്ട് എന പ്രകമയല അവതരനിപനിക്കുന.
മനി. സതീകര്: പ്രകമയല സഭ അലഗതീകേരനിക്കുന.
ഓര്ഡര്.... ഓര്ഡര്....സഭ അനനിശ്ചനിത കേഭാലകതയ്ക്കട്ട് പനിരനിയുന.
(കദശതീയഗഭാനഭാലഭാപനകതഭാചട ഉചയ്ക്കുകശഷല 1.14-നട്ട് സഭ അനനിശ്ചനിതകേഭാലകതയ്ക്കട്ട്
പനിരനിഞ.)
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