
II ഇ.ബബ.XIV-കകേരള നബയമസഭ/X-7

പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ

പതനാലാം സകമ്മേളനലാം 

കചനാകദദനാതരങ്ങള്   - സലാംഗ്രഹലാം

2018   മനാര്ചച്ച്    8,   വദനാഴലാം

നബയമസഭ  രനാവബലല  8.30-നച്ച്  ബഹുമനാനലപ്പെട്ട  സസ്പീക്കര്

ശസ്പീ.  പബ.  ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണലന്റെ  അദദക്ഷതയബല്  നബയമസഭനാ  ഹനാളബല് കയനാഗലാം

കചര്ന.

വനാങ്മൂലലാം നല്കേബയ ഉതരങ്ങള് 

16 (*181 & *192) സസ്വര്ണ്ണ പണയ വനായ്പ തട്ടബപ്പെച്ച്

സഹകേരണവലാം  വബകനനാദസഞനാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ.  കേടകേലാംപളബ  സുകരന്ദ്രന)  നല്കേബയ  മറുപടബയബല്,  സലാംസനാനലത

സഹകേരണ  ബനാങ്കുകേളബലലാം  സലാംഘങ്ങളബലലാം  സസ്വര്ണ്ണ  പണയ  വനായ്പ  തട്ടബപ്പെച്ച്

നടക്കുനലണ്ടെന്നകേനാരദലാം  ശദയബല്ലപ്പെട്ടബട്ടുലണ്ടെനലാം  സഹകേരണ  സലാംഘലാം

രജബസനാറുലട സര്ക്കുലര് പ്രകേനാരലാം 3 മനാസലാം കൂടുകമനാള് സലാംഘങ്ങളബല്/ബനാങ്കുകേളബല്

സസ്വര്ണ്ണപ്പെണയനാഭരണ  പരബകശനാധന  നടത്തുന്നതബനച്ച്  നബര്കദ്ദേശലാം

നല്കേബയബട്ടുലണ്ടെനലാം തട്ടബപ്പെബല് ജസ്പീവനക്കനാര്ക്കച്ച് പങ്കുലണ്ടെങബല് നബയമനാനുസൃതമനായ

നടപടബകേള് സസ്വസ്പീകേരബക്കുനലണ്ടെനലാം സഭലയ അറബയബച. വനായ്പയബതര സഹകേരണ

സലാംഘങ്ങളബലല  സസ്വര്ണ്ണപ്പെണയ  പരബകശനാധന  നടത്തുകേയലാം  സഹകേരണ



2

സലാംഘങ്ങളബല്  സൂക്ഷബചബരബക്കുന്ന  സസ്വര്ണ്ണപ്പെണയ  പണ്ടെങ്ങളുലട  തൂക്കതബലല

കൃതദതയലാം പരബശുദബയലാം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതബനച്ച് സലാംഘലാം തലതബല് ഒരു കേമ്മേബറബ

രൂപസ്പീകേരബചച്ച്  ക്രമകക്കടുകേളുലട  പൂര്ണ്ണ  ഉതരവനാദബതസ്വലാം  ടബ  കേമ്മേബറബക്കുലാം

സലാംഘതബലല  ഭരണസമബതബ  അലാംഗങ്ങളബലലാം  നബക്ഷബപ്തമനാക്കബയബട്ടുലണ്ടെനലാം

സസ്വര്ണ്ണതബലന്റെ  പരബശുദബ  അളക്കുന്നതബനച്ച്  ആധുനബകേ  സനാകങതബകേവബദദയലട

സനാദദത  പരബകശനാധബക്കുന്നതനാലണനലാം മനബ  വദക്തമനാക്കബ.  അയബരൂപ്പെനാറ

ഫനാര്കമഴച്ച്  സഹകേരണ സലാംഘതബല് നടന്ന തട്ടബപ്പെച്ച്  സലാംബനബചച്ച്  അകനസ്വഷണലാം

നടതബയബട്ടുലണ്ടെനലാം  ഇതബനച്ച്  പബന്നബല്  ഒരു  റനാക്കറച്ച്  പ്രവര്തബക്കുനലണ്ടെനലാം

കൂടുതല്  അകനസ്വഷണലാം  നടത്തുന്നതബനനായബ  കക്രലാം  ബനാഞബലന

ചുമതലലപ്പെടുതബയബട്ടുലണ്ടെനലാം  അകനസ്വഷണലാം  മറച്ച്  ശനാഖകേളബകലയച്ച്

വദനാപബപ്പെബക്കുലമനലാം  മനാധവവബലനാസലാം  ബനാങബല്  ക്രമകക്കടച്ച്  കേലണ്ടെതബയതബലന

തുടര്ന്നച്ച്  ബനാഞച്ച്  മനാകനജലര  അറസച്ച്  ലചയച്ച്  അകനസ്വഷണലാം

നടതബവരബകേയനാലണനലാം  മനബ  അറബയബച.  തട്ടബപ്പുകേള്  കേണ്ടുപബടബക്കനാന

നബകയനാഗബക്കലപ്പെടുന്ന  ഉകദദനാഗസരുലട  ഭനാഗത്തുനബനലാം  വസ്പീഴ്ചയണ്ടെനായതനായബ

ശദയബല്ലപ്പെട്ടനാല് കേര്ശന നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണച്ച്.  നടപടബക്രമങ്ങളുകടയലാം

അകനസ്വഷണതബലന്റെയലാം അടബസനാനതബലനാണച്ച് ഭരണസമബതബ പബരബചച്ച് വബടനാനുള

തസ്പീരുമനാനലമടുക്കുന്നതച്ച്.  സസ്വര്ണ്ണപ്പെണയ  വനായ്പ നല്കേനാന  അധബകേനാരമബലനാത

സലാംഘങ്ങള് വനായ്പ നല്കുനകണ്ടെനാലയന്നച്ച് പരബകശനാധബക്കുന്നതുലാം ജസ്പീവനക്കനാര് ഒകര
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ബനാഞബല് ഒരു വര്ഷതബല് കൂടുതല് തുടരുന്നബലനാലയന്നച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതുമനാണച്ച്.

തട്ടബപ്പെബനച്ച്  ഇരയനാകുന്നവര്ക്കച്ച്  നഷ്ടലപ്പെട്ട  തുകേ  ലഭദമനാക്കുന്നതബനുള  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബക്കുനലണ്ടെനലാം  അടനാട്ടച്ച്  കേര്ഷകേ  സഹകേരണ  ബനാങബലലാം  ഗുരുവനായൂര്

സഹകേരണ  ബനാങബലലാം  നടന്ന  തട്ടബപ്പെബകന്മേല്  അകനസ്വഷണലാം  നടന

വരബകേയനാലണനലാം ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കച്ച് മറുപടബയനായബ മനബ വദക്തമനാക്കബ.

17 (*182) അന്തര് സലാംസനാന ചരക്കുനസ്പീക്കതബല് നബകുതബ ലവട്ടബപ്പെച്ച്

ധനകേനാരദവലാം  കേയറുലാം  വകുപ്പുമനബ  (കഡനാ.  ടബ.  എലാം.  കതനാമസച്ച്  ലഎസകേച്ച്)

നല്കേബയ മറുപടബയബല്,  ഇ-കവ ബബല് നടപ്പെബലനാക്കുന്നതബനുണ്ടെനായ കേനാലതനാമസലാം

ഒരു  പരബധബ  വലര  നബകുതബ  ലവട്ടബപ്പെബനച്ച്  കേനാരണമനായബട്ടുലണ്ടെനലാം

പരസ്പീക്ഷണനാടബസനാനതബല്  12.01.2018  മുതല്  സലാംസനാനതച്ച്  ഇ-കവ  ബബല്

സമ്പ്രദനായലാം  നടപ്പെബലനാക്കബയബട്ടുലണ്ടെനലാം  ഇതുമൂലലാം  അന്തര്  സലാംസനാന  ചരക്കു

നസ്പീക്കതബലന്റെ  കൃതദമനായ  വബവരങ്ങള്  വബശദ  പരബകശനാധനയച്ച്  വബകധയമനാക്കനാന

കേഴബയന്നതനാലണനലാം  സഭലയ  അറബയബച.  ലചക്കച്ച്  കപനാസച്ച്  സമ്പ്രദനായലാം

അവസനാനബപ്പെബചതബലന  തുടര്നണ്ടെനായബട്ടുള  പ്രശ്നങ്ങള്  പരബഹരബക്കനാന  ഇതച്ച്

സഹനായബക്കുലാം.  ഇ-കവ ബബലബലന്റെ സതദസനത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതബനനായബ ലചക്കച്ച്

കപനാസബലല  ഉകദദനാഗസലര  പുനര്വബനദസബചച്ച്  ഇന്റെലബജനസച്ച്  സസ്വനാഡബലന്റെ

പ്രവര്തനലാം  കേനാരദക്ഷമമനാക്കുന്നതബനുള  നടപടബകേള്  സസ്വസ്പീകേരബചബട്ടുണ്ടെച്ച്.

കേളക്കടത്തുലാം  നബകുതബ  ലവട്ടബചള  ചരക്കുനസ്പീക്കവലാം  നബയനബക്കുന്നതബനനായബ
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സലാംസനാനതബലന്റെ  പ്രധനാന  അതബര്തബകേളബല്  നബരസ്പീക്ഷണ  കേദനാമറകേള്

സനാപബക്കുന്നതുലാം  അതബലൂലട  ലഭദമനാകുന്ന  ചരക്കുവനാഹനങ്ങളുലട  വബവരങ്ങള്

ഇ-കവ  ബബല്ലുകേള്  വഴബ  ജബ.എസച്ച്.ടബ.  ലനറച്ച് വര്ക്കച്ച്  കപനാര്ട്ടലബല്  അപച്ച് കലനാഡച്ച്

ലചയബട്ടുകണ്ടെനാ  എനലാം  ഇലലങബല്  തത്സമയലാം  തലന്ന  ലമനാകബല്  സസ്വനാഡുകേലള

അറബയബക്കുന്നതബനച്ച്  സനാധബക്കുലമനലാം  ആര്.എഫച്ച്.ഐ.ഡബ.  സമ്പ്രദനായലാം

നടപ്പെനാക്കുന്നകതനാലട  ഈ  സലാംവബധനാനലാം  സസ്വയലാംപ്രവര്തനക്ഷമമനായബ

മനാറുലമനമനാണച്ച്  പ്രതസ്പീക്ഷബക്കുന്നലതനലാം മനബ വദക്തമനാക്കബ.  01.02.2018  മുതല്

ഇന്തദയബലലനാട്ടനാലകേ  അന്തര്  സലാംസനാന  ചരക്കു  നസ്പീക്കതബനച്ച്  ഇ-കവ  ബബല്

സമ്പ്രദനായലാം നടപ്പെബലനാക്കബ കകേന്ദ്ര ചട്ടലാം നബലവബല് വലന്നങബലലാം കസനാഫച്ച് ലവയറബലല

സനാകങതബകേ പ്രശ്നങ്ങലളത്തുടര്ന്നച്ച് വദനാപനാരബകേള്ക്കച്ച് ബബല് എടുക്കനാന കേഴബയനാത

സനാഹചരദതബല് ഇ-കവ ബബല് നബര്ബനമലനാതനാക്കബലകേനാണ്ടുള വബജനാപനലാം

പുറലപ്പെടുവബചബരുന.  മനാര്ചച്ച്  1  മുതല്  ഇ-കവ  ബബല്  കദശസ്പീയനാടബസനാനതബല്

നബര്ബനമനാക്കബയതബനനാല് ഇതബലനാലത വരുന്ന വനാഹനങ്ങള്ലക്കതബലര കേര്ശന

നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കനാന സനാധബക്കുലമനലാം ലറയബല് മനാര്ഗ്ഗമുള ചരക്കച്ച് നസ്പീക്കതബലന്റെ

നബകുതബ പരബകശനാധനയച്ച് നബലവബല് സലാംവബധനാനമബലലനലാം ഈ പ്രശ്നലാം ജബ.എസച്ച്.ടബ.

കേകൗണ്സബലബല്  ഉന്നയബക്കനാന  തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുലണ്ടെനലാം  വദനാജ  ബബല്ലുകേള്

ഉപകയനാഗബചച്ച്  നടത്തുന്ന  നബകുതബ  ലവട്ടബപ്പെച്ച്  സര്ക്കനാരബലന്റെ

ശദയബല്ലപ്പെട്ടബട്ടുലണ്ടെനലാം  അതച്ച്  തടയന്നതബനുള  നടപടബകേള്
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18 (*183 ) നബര്മ്മേനാണ കമഖലയബലല പ്രതബസനബ

വദവസനായവലാം  കസനാര്ട്സുലാം  യവജനകേനാരദവലാം  വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ.  എ.  സബ.  ലമനായസ്പീന)  നല്കേബയ  മറുപടബയബല്,  നബര്മ്മേനാണ  സനാമഗ്രബകേളുലട

ദകൗര്ലഭദവലാം  വബലവര്ദനവലാംമൂലലാം  സനാധനാരണക്കനാരുലാം  ലകേട്ടബട  നബര്മ്മേനാണ

കമഖലയലാം  കനരബടുന്ന  പ്രതബസനബ  സലാംബനബചച്ച്  സര്ക്കനാര്

പരബകശനാധബചബട്ടുലണ്ടെനലാം  ഇവ  പരബഹരബക്കുന്നതബനനായബ  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബചബട്ടുലണ്ടെനലാം സഭലയ  അറബയബച.  കേസ്വനാറബകേള്  പ്രവര്തബപ്പെബക്കുന്നതബനച്ച്

പനാരബസബതബകേനാനുമതബ  നബര്ബനമനായതബനനാല്  കേരബങലബനുലാം  കേരബങല്

ഉല്പ്പെന്നങ്ങള്ക്കുലാം ക്ഷനാമലാം കനരബടുകേയലാം വബല വര്ദനവണ്ടെനാകുകേയലാം ലചയബട്ടുണ്ടെച്ച്.

പുലബമുട്ടച്ച്  നബര്മ്മേനാണമുള്ലപ്പെലടയള  വബഷയങ്ങളബല്  പരബസബതബ  നബയമങ്ങള്ക്കച്ച്

വബകധയമനായബ  തസ്പീരുമനാനലമടുക്കുന്നതനാലണനലാം  ബഹു.  മുഖദമനബയലട

സനാന്നബദദതബല് കൂടബയ സബമന്റുല്പ്പെനാദകേരുകടയലാം ഡസ്പീലര്മനാരുകടയലാം കയനാഗതബല്

സബമന്റെച്ച്  വബല  കുറയണലമന്നച്ച്  ആവശദലപ്പെട്ടബട്ടുലണ്ടെനലാം  മനബ  വദക്തമനാക്കബ.

ലചറുകേബട  കേസ്വനാറബകേള്  പ്രവര്തബപ്പെബക്കുന്നതബനനായബ  ലലമനബലാംഗച്ച്  പനാന

ലഘൂകേരബക്കനാനുലാം  മുനപുണ്ടെനായബരുന്ന  ദൂരപരബധബ  പുന:സനാപബക്കനാനുലാം

ശമബക്കുന്നതനാലണനലാം  എനവകയനാണ്ലമന്റെല്  കബയറനസബനനായബ  ലഭബച

അകപക്ഷകേളബകന്മേല്  സമയബനബതമനായബ  തസ്പീര്പ്പുകേല്പ്പെബക്കുന്നതബനുള  നടപടബ
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 (നക്ഷത്രചബഹ്നമബട്ട  ബനാക്കബ  കചനാദദങ്ങള്ക്കുലാം  നക്ഷത്രചബഹ്നമബടനാത  1886

മുതല്  2185 വലരയള  കചനാദദങ്ങളബല്  85  എണ്ണതബനുലാം  ബനലപ്പെട്ട  മനബമനാര്

കരഖനാമൂലലാം ഉതരലാം നല്കേബ.) 


