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II ഇ.ബബ.XIV-കകേരള നബയമസഭ/IV-2

പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ

നനാലനാലാം സകമ്മേളനലാം

കചനാകദദനാത്തരങ്ങള്   - സലാംഗ്രഹലാം

2017   ഫഫെബ്രുവരബ   28,   ഫചനാവ

നബയമസഭ  രനാവബഫല  8.30 -നന്  ബഹുമനാനഫപ്പെട്ട  സസ്പീക്കര്  ശസ്പീ.  പബ.

ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണഫന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭനാ ഹനാളബല് കയനാഗലാം കചര്ന. 

വനാങ്മൂലലാം നല്കേബയ ഉത്തരങ്ങള്

4 (*31) കേണ്സസ്യൂമര്ഫഫെഡബഫന്റെ പുനരുദനാരണലാം

 സഹകേരണവലാം വബകനനാദസഞനാരവലാം കദവസസ്വവലാം വകുപ്പുമനബ       (ശസ്പീ.

കേടകേലാംപളബ  സുകരന്ദ്രന)  നല്കേബയ  മറുപടബയബല്,  അഡബനബകസ്ട്രേറസ്പീവന്   കേമ്മേബറബ

രൂപസ്പീകേരബചന് തകേര്ചയബലനായബരുന്ന  കേണ്സസ്യൂമര് ഫഫെഡബഫന പുനരുദനാരബക്കനാനുള

പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  ആര ലാംഭബചതനായബ  സഭഫയ  അറബയബച.  ഫഫദനലാംദബന

പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  ഏകകേനാപബപ്പെബക്കുന്നതബഫന്റെ  ഭനാഗമനായബ  സലാംഘടനനാ

പ്രവര്ത്തനത്തബനന്   രൂപലാം നല്കേല്,  എലനാ മനാസവലാം ഫഹഡനാഫെസ്പീസന്  തലത്തബല്

റസ്പീജബയണല്  മനാകനജര്മനാരുഫട  റബവവ്യു  മസ്പീറബലാംഗുകേളലാം  റസ്പീജബയണല്  തലത്തബല്

തബകവണബ,  നസ്പീതബ  ഫമഡബക്കല് കസനാര്,  വബകദശമദദ  കഷനാപ്പെന്  എന്നബവയുഫട റബവവ്യു
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മസ്പീറബലാംഗുകേള്  സലാംഘടബപ്പെബക്കല്,  യൂണബറ്റുകേളബലലാം  കഗനാഡഡൗണുകേളബലലാം  സര്പപ്രസന്

ഇനഫസക്ഷന  ഏര്ഫപ്പെടുത്തല്,  ഇകന്റെണല്  ആഡബറന്  വബഭനാഗത്തബനന്  രൂപലാം

നല്കേല്,  പ്രനാഥമബകേ സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളഫട നബകക്ഷപങ്ങളഫട  12.39  കകേനാടബ

രൂപയുഫട പലബശയുലാം 0.26 കകേനാടബ രൂപയുഫട മുതലലാം തബരബചന് നല്കേല്, സലാംസനാന

സഹകേരണ ബനാങന്,  തൃശ്ശൂര് ജബലനാ സഹകേരണ ബനാങന് എന്നബവബടങ്ങളബല് ഉയര്ന്ന

പലബശ നബരക്കബല് വനാങ്ങബയ വനായ്പകേള് തബരബചടചന്  പലബശ നഷലാം  ഒഴബവനാക്കല്,

പ്രനാഥമബകേ സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളഫട 12 മുതല് 13 ശതമനാനലാം വഫര  പലബശയ്ക്കുള

നബകക്ഷപങ്ങള് തബരബചന്  നല്കേബ  7.75  മുതല്  8.75  ശതമനാനലാം വഫര പലബശയുള

ഹ്രസസ്വകേനാല  നബകക്ഷപങ്ങളനാക്കബ  മനാറല്,  കേണ്സസ്യൂമര്ഫഫെഡബഫന്റെ  കേസ്പീഴബലള

സനാപനങ്ങഫള  ലനാഭക്ഷമതയുഫട  അടബസനാനത്തബല്  തര ലാംതബരബചന്  നഷത്തബല്

പ്രവര്ത്തബക്കുന്ന  സനാപനങ്ങഫള  റബപവവന്  ഫചയ്യുന്നതബനുള  കേര്മ്മേപദതബയന്

രൂപലാം  നല്കേല്  തുടങ്ങബയ  നടപടബകേള്  സസ്വസ്പീകേരബചബട്ടുണന്.  ആവശദകേത

തബട്ടഫപ്പെടുത്തബ  കഗനാഡഡൗണുകേഫള  പുനനഃക്രമസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം  കഗനാഡഡൗണുകേളബല്

ഫകേട്ടബക്കബടന്ന പഴകേബയ സനാധനങ്ങള് സഹകേരണ വകുപ്പെബഫന്റെ സഹനായകത്തനാഫട

കലലത്തബല് വബറഴബക്കുകേയുലാം  പ്രനാഥമബകേ സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളഫട കനതൃതസ്വത്തബല്

700  കലഫറ  നസ്പീതബ  കസനാറുലാം  500  നസ്പീതബ  ഫമഡബക്കല്  കസനാറുലാം  പ്രവര്ത്തന

സജ്ജമനാക്കനാന  സനാധബചഫവനലാം  മനബ  വദക്തമനാക്കബ.   പ്രനാഥമബകേ  സഹകേരണ

സലാംഘങ്ങളഫട  പ്രതബനബധബകേഫള  ഉള്ഫപ്പെടുത്തബ  പര്കചസന്  കേമ്മേബറബ
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വബപുലസ്പീകേരബചതബലൂഫട  പ്രവര്ത്തനലാം  ജനകേസ്പീയവലാം  സുതനാരദവമനാക്കനാന  സനാധബച.

കകേന്ദ്രസ്പീകൃത  പര്കചസന്  സലാംവബധനാനവലാം  ഇ-ഫടനഡര്  സ ലാംവബധനാനവലാം

നടപ്പെനാക്കബയതനായുലാം മരുന്നന് ഉലനാദകേ കേമ്പനബകേളമനായബ ആശയവബനബമയലാം നടത്തബ

കേണ്സസ്യൂമര്ഫഫെഡബഫന സബ.  ആന്റെന്.  എഫെന്  ഏജനസബയനായബ  പരബഗണബചതബലൂഫട

ഡബസഡൗണന്  ഇനത്തബല്  വര്ദനവന്  ഉണനാക്കനാനനാഫയനലാം  വബകദശമദദ

വബല്പ്പെനയുമനായബ ബന്ധഫപ്പെട്ട ഇനഫസന്റെസ്പീവന് കേണ്സസ്യൂമര്ഫഫെഡബല് അടയണഫമന്നന്

നബഷ്കര്ഷബചതബലൂഫട  76,18,794/-  രൂപ  സമനാഹരബക്കനാനനാഫയനലാം   പ്രവര്ത്തന

ഫചലവന് 9 ശതമനാനമനായബ കുറയനാന കേഴബഞ്ഞതബലൂഫട  ലനാഭക്ഷമത വര്ദബപ്പെബക്കനാന

കേഴബഞ്ഞുഫവനലാം  മനബ  അറബയബച.  ജസ്പീവനക്കനാരുഫട  എണലാം  ശനാസസ്പീയമനായബ

തബട്ടഫപ്പെടുത്തുകേയുലാം  ലനാഭകേരമഫലന്നന്  കേഫണത്തബയ   741  നന്മ  കസനാറുകേള്

ഒഴബവനാക്കുകേയുലാം  ജസ്പീവനക്കനാരുഫട  കേനാരദകശഷബ  വര്ദബപ്പെബക്കുന്നതബനന്  വബവബധ

വബഭനാഗങ്ങള്ക്കന്  ചബട്ടയനായ പരബശസ്പീലനലാം  നല്കുകേയുലാം  ഫചയബട്ടുണന്.    പ്രതബമനാസ

ഭരണഫചലവന്  6.75 ശതമനാനമനായുലാം  പ്രതബമനാസ പലബശ  3.45 കകേനാടബ രൂപയനായബ

കുറയ്ക്കുന്നതബനുലാം  കേഴബഞ്ഞു.   പ്രതബമനാസ  വബല്പ്പെന  162  കകേനാടബ  രൂപയനായുലാം

പ്രതബദബന വബറ്റുവരവന് 6 കകേനാടബ രൂപയനായുലാം   വര്ദബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം 8 കകേനാടബ രൂപ

വസ്പീതലാം  ലനാഭത്തബലനാക്കനാനുലാം  കേഴബഞ്ഞുഫവനലാം  മനബ  വദക്തമനാക്കബ.

കേണ്സസ്യൂമര്ഫഫെഡബഫന്റെ      പ്രവര്ത്തനങ്ങള്   അവകലനാകേനലാം  നടത്തുകേയുലാം

കജനായബന്റെന് രജബസ്ട്രേനാര്മനാകരയുലാം കേണ്സസ്യൂമര്ഫഫെഡന് പ്രതബനബധബകേഫളയുലാം പഫങടുപ്പെബചന്
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സഹകേരണ സലാംഘലാം രജബസ്ട്രേനാര് രണന് തവണ കയനാഗലാം നടത്തുകേയുലാം  കേണ്സസ്യൂമര്

ഫഫെഡകറഷഫന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  വബശകേലനലാം  ഫചയ്യുന്നതബനന്  ബഹു.  മുഖദമനബ

വബളബചകചര്ത്ത  കയനാഗത്തബല്  തുടര്  പ്രവര്ത്തനത്തബനുള  മനാര്ഗ്ഗനബര്കദ്ദേശലാം

നല്കുകേയുലാം ഫചയബട്ടുണന്.  സലാംസനാനത്തന്  അരബ വബല വര്ദന തടയുന്നതബനനായബ

അരബ  ഉല്പ്പെനാദബപ്പെബക്കുന്ന  സലാംസനാനങ്ങളബല്നബനലാം  കുറഞ്ഞ  വബലയന്  അരബ

സലാംഭരബചന്  വബതരണലാം  ഫചയ്യുന്നതബനന്  പ്രനാഥമബകേ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളഫട

പ്രതബനബധബകേഫള  ഉള്ഫപ്പെടുത്തബ  കേണ്കസനാര്ഷദലാം  രൂപസ്പീകേരബചന്  പ്രവര്ത്തനലാം

ആരലാംഭബച.   ഫഫെഡകറഷനന്   ഫകേനാകമഴ്ഷദല്  ഗദനാസന്  റസ്പീഫെബലബങന്  അനുമതബ

നല്കുന്ന  കേനാരദലാം   പരബകശനാധബചവരുന്നതനായുലാം  ഭരണതലത്തബലലാം

ഉകദദനാഗസതലത്തബലലാം  മുന സര്ക്കനാരബഫന്റെ കേനാലത്തുനടന്ന അഴബമതബഫയക്കുറബചന്

കപനാലസ്പീസന് വബജബലനസന് വബഭനാഗത്തബഫന്റെ അകനസ്വഷണവലാം സലാംസനാന സഹകേരണ

വകുപ്പെബഫന്റെ അകനസ്വഷണവലാം നടനവരുന്നതനായുലാം മനബ വദക്തമനാക്കബ.  ഉല്പ്പെനാദന

കകേന്ദ്രത്തബല് നബനലാം  അരബ വനാങ്ങബ നസ്പീതബ കസനാറുകേളബലൂഫട വബല്പ്പെന നടത്തനാന

കേണ്സസ്യൂമര്ഫഫെഡന്  കനതൃതസ്വലാം  നല്കുനഫണനലാം   കേണ്സസ്യൂമര്ഫഫെഡബഫന്റെ

മദദവബല്പ്പെനശനാല  ജനവനാസ  കകേനലാം/സ്കൂള്  പരസരത്തുനബനലാം മനാറബ

സനാപബക്കുന്നതബനന്  നബര്കദ്ദേശ ലാം  നല്കുന്നതനാഫണനലാം  അവശദ  സനാധനങ്ങള്ക്കന്

സബ്സബഡബ  നല്കുന്നതബനനാവശദമനായ  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബക്കുഫമനലാം

ഉപകചനാദദത്തബനന് മറുപടബയനായബ മനബ വദക്തമനാക്കബ. 
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5(*32) ചരക്കുകസവന നബകുതബ

ധനകേനാരദവലാം  കേയറുലാം  വകുപ്പുമനബ  (കഡനാ.  ടബ.  എലാം.  കതനാമസന്  ഫഎസകേന്)

നല്കേബയ  മറുപടബയബല്,  വനാണബജദ  നബകുതബ  വകുപ്പെബല്   രജബകസ്ട്രേഷനുള  എലനാ

വദനാപനാരബകേള്ക്കുലാം ജബ.എസന്.ടബ. രജബകസ്ട്രേഷന നല്കേനാന  എനകറനാള്ഫമന്റെന് പ്രക്രബയ

ആരലാംഭബചബട്ടുഫണനലാം  1,52,474  കപര്  രജബകസ്ട്രേഷന  നടപടബകേള്

പൂര്ത്തബയനാക്കബഫയനലാം   ബനാക്കബയുള  വദനാപനാരബകേള്  സമയബന്ധബതമനായബ

രജബകസ്ട്രേഷന  പൂര്ത്തബയനാക്കുന്നതബനുകവണ  ഊര്ജജബത  ശമങ്ങള്  വകുപ്പെന്

തലത്തബല് നടത്തബവരുനഫണനലാം രജബകസ്ട്രേഷനനാവശദമനായ കരഖകേള് ഡബജബറല്

ഒപ്പെന്  സഹബതലാം  സമര്പ്പെബചനാല്  മനാതകമ  ജബ.സബ.ടബ.  രജബകസ്ട്രേഷന

ലഭബക്കുകേയുള്ളൂഫവനലാം   സഭഫയ  അറബയബച.    ഇനദയബഫല  എലനാ

സലാംസനാനങ്ങളബഫലയുലാം  ജബ.എസന്.ടബ.-  യബഫല  വദനാപനാരബകേള്ക്കന്  രജബകസ്ട്രേഷന

എടുക്കുന്നതബനുലാം  റബകട്ടണ് ഫെയല്  ഫചയ്യുന്നതബനുലാം  e-payment   നടത്തുന്നതബനുലാം

കവണ  common  portal  GSTN  എന്ന  കേമ്പനബ  തയനാറനാക്കബ  വരുനണന്.

Assesment,  Audit,  Appeal,  Enforcement  തുടങ്ങബയ  കേനാരദങ്ങള്

നടപ്പെബലനാക്കുന്നതബനന്  backend  module  തയനാറനാകക്കണതുഫണനലാം   അതബനു

കവണ software application  തയനാറനാക്കല് പുകരനാഗമബക്കുനഫണനലാം  ഫസര്വര്

വനാങ്ങുന്നതബനുള  ഫടണര് നടപടബകേള് വകുപ്പെന്  തലത്തബല് ആരലാംഭബചബട്ടുഫണനലാം

മനബ വദക്തമനാക്കബ.     സലാംസനാനത്തനാഫകേ ഒന്നരകക്കനാടബ രൂപ വഫര വബറ്റുവരവള
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വദനാപനാരബകേളഫട  ഫെയലകേള്  9:1  എന്ന  അനുപനാതത്തബല്  സലാംസനാന  –കകേന്ദ്ര

സര്ക്കനാരുകേള്ക്കന്  അഡബനബസര്  ഫചയനാനുള  അധബകേനാരലാം  നല്കുന്നതബനന്  GST

Council  തതസ്വത്തബല്  തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുണന്.   തസ്പീരക്കടലബല്  നടക്കുന്ന

ക്രയവബക്രയങ്ങളമനായബ  ബന്ധഫപ്പെട്ടന്  അതനാതു  സലാംസനാനത്തബനന്  നബകുതബ

ചുമത്തനാനുള അധബകേനാരലാം  നല്കേനാന  GST Council  അലാംഗസ്പീകേനാരലാം കേബട്ടബയബട്ടുണന്.

ആഡബറന്  പരനാമര്ശഫത്തത്തുടര്ന്നന്  നബകുതബ  ഈടനാക്കുന്നതുമനായബ  ബന്ധഫപ്പെട്ട

പ്രശ്നങ്ങള്ക്കന്  പരബഹനാര ലാം  കേനാണുന്നതബനനായബ  ആധുനബകേ  കസനാഫന്  ഫവയര്

തയനാറനാക്കുഫമനലാം    ചരക്കന്  കസവന  നബകുതബ  നബയമലാം  നബലവബല്  വരുകമ്പനാള്

കകേന്ദ്ര-സലാംസനാന സര്ക്കനാരുകേളഫട നബകുതബ വരുമനാനത്തബല് ഗണദമനായ വര്ദനവന്

ഉണനാകുഫമനലാം മനബ വദക്തമനാക്കബ.  ചരക്കുവനാഹനങ്ങള് നബയമവബരുദമനായബ ഉഡൗടന്

വഴബകേളബല്  കൂടബ  കേടനകപനാകുന്നതന്  തടയുന്നതബനനായബ  സര്പവലനസന്

കേദനാമറകേള്  സനാപബക്കുഫമനലാം  പരസ്പീക്ഷണനാടബസനാനത്തബല്  വനാളയനാര്,

പനാലക്കനാടന്  കമഖലകേളബല്  അടുത്ത  മനാസലാം  മുതല്  ഇത്തരലാം  കേദനാമറകേള്

സനാപബക്കുഫമനലാം ആഡലാംബര വസ്തുക്കളഫടകമല് 50 ശതമനാനലാം വഫര നബകുതബ

ചുമത്തുനഫണനലാം   നബകുതബ  ഫവട്ടബപ്പെന്  തടയുന്നതബനനാവശദമനായ  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബക്കുഫമനലാം ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കന് മറുപടബയനായബ മനബ വദക്തമനാക്കബ.  

6(*33)പവദവ്യുതബ നബരക്കു വര്ദന
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പവദവ്യുതബ വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. എലാം. എലാം. മണബ) നല്കേബയ മറുപടബയബല്,

പവദവ്യുതബ നബരക്കുവര്ദനവന് സലാംസനാന പവദവ്യുതബ ഫറഗുകലററബ കേമ്മേസ്പീഷഫന്റെ

പരബഗണനയബലഫണനലാം  പവദവ്യുതബ  കബനാര്ഡബഫന്റെ  വരവന്  ഫചലവ

കേണക്കുകേള്  പരബകശനാധബചന്  റവനസ്യൂ  വബടവന്  തബട്ടഫപ്പെടുത്തബയനാണന്  തനാരബഫെന്

പരബഷ്കരണലാം  നടകത്തണഫതനലാം  ഓകരനാ  വര്ഷകത്തയുലാം  റവനസ്യൂ

വബടവബകനനാഫടനാപ്പെലാം  മുന  വര്ഷങ്ങളബഫല  സഞബത  വബടവലാം  തനാരബഫെന്

പരബഷ്കരണത്തബല് പരബഗണബകക്കണതുഫണനലാം സഭഫയ അറബയബച.  വര്ദബച

പവദവ്യുതബ ഉപകഭനാഗവലാം  മഴക്കുറവലാംമൂലലാം പവദവ്യുതബ ഉല്പ്പെനാദനലാം കുറഞ്ഞതുലാം

പവദവ്യുതബ  വനാങ്ങല്  ഫചലവന്  കൂട്ടുന്നതബനന്  കേനാരണമനായബട്ടുളതുലാം  തനാരബഫെന്

പരബഷ്കരണത്തബല് പരബഗണബകക്കണതുണന്.  പവദവ്യുതബ കബനാര്ഡബഫല നബരക്കു

പരബഷ്കരണലാം  ലനാഭ-നഷക്കണക്കബഫന  ആശയബചല  കേണക്കനാക്കുന്നഫതനലാം

കേമ്മേസ്പീഷന  നബരക്കന്  വര്ദന  പരബഗണബക്കുകമ്പനാള്  ലനാഭ-നഷക്കണക്കുകൂടബ

കേണക്കബഫലടുത്തനാണന്  അനബമ  തസ്പീരുമനാനലാം  പകേഫക്കനാള്ളുന്നഫതനലാം  മനബ

വദക്തമനാക്കബ.  'പവദവ്യുതബ നബയമലാം  2003'  പ്രനാബലദത്തബല് വന്നതബനുകശഷലാം

കബനാര്ഡബഫന്റെ  നബരക്കന്  പരബഷ്കരണലാം  നടത്തുന്നതന്  സലാംസനാന  പവദവ്യുതബ

ഫറഗുകലററബ  കേമ്മേസ്പീഷനനാണന്.  പവദവ്യുതബ  കബനാര്ഡബഫന്റെ  മുനവര്ഷങ്ങളബഫല

ആഡബറന് ഫചയ കേണക്കനുസരബചന് സമര്പ്പെബചബട്ടുള ട്രൂയബലാംഗന് അപ്പെന് ഫപറസ്പീഷന
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കൂടബ പരബഗണബചനാണന് നബരക്കന് നബശ്ചയബക്കുന്നതന്.  സലാംസനാനഫത്ത സര്ക്കനാര്

ഓഫെസ്പീസുകേളബലലാം  സ്കൂളകേളബലലാം  സഡൗകരനാര്ജ്ജ  പനാനല്  സനാപബക്കുന്നതന്

കപ്രനാതനാഹബപ്പെബക്കുഫമനലാം  മഴക്കുറവകേനാരണലാം   മറന്  സലാംസനാനങ്ങളബല്

നബനലാം  കൂടുതല്  പവദവ്യുതബ  വനാകങ്ങണബവരുഫമനലാം  മനബ  അറബയബച.

പവദവ്യുതബ  ഉപകഭനാഗലാം  കുറയ്ക്കുന്നതുമനായബ  ബന്ധഫപ്പെട്ടന്  വബപുലമനായ  പ്രചരണ

പരബപനാടബകേള് സലാംഘടബപ്പെബക്കുഫമനലാം 2017 മനാര്ചന് 31-ഓടുകൂടബ  പട്ടബകേജനാതബ-

പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ കകേനാളനബകേളള്ഫപ്പെഫട കകേരളത്തബല് സമ്പൂര്ണ ഫഫവദവ്യുതസ്പീകേരണലാം

നടപ്പെബലനാക്കുഫമനലാം  ഉഡൗര്ജ്ജ  പ്രതബസന്ധബ  തരണലാം  ഫചയ്യുന്നതബനനായബ

ഫഫവദവ്യുതബ ഉല്പ്പെനാദനത്തബനുള സനാധദതകേഫളക്കുറബചന്  പരബകശനാധബക്കുഫമനലാം

ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കന് മറുപടബയനായബ മനബ വദക്തമനാക്കബ. 

(നക്ഷതചബഹ്നമബട്ട  ബനാക്കബ  കചനാദദങ്ങള്ക്കുലാം  നക്ഷതചബഹ്നമബടനാത്ത  403

മുതല്  768 വഫരയുള  കചനാദദങ്ങളബല്  215  എണത്തബനുലാം  ബന്ധഫപ്പെട്ട  മനബമനാര്

കരഖനാമൂലലാം ഉത്തരലാം നല്കേബ.)
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