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പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ

പതനാലാം സകമ്മേളനലാം 

കചനാകദദനാതരങ്ങള്   - സലാംഗ്രഹലാം

2018   മനാര്ചച്ച്    15,   വദനാഴലാം

നബയമസഭ  രനാവബലല  8.30-നച്ച്  ബഹുമനാനലപ്പെട്ട  സസ്പീക്കര്

ശസ്പീ.  പബ.  ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണലന്റെ  അദദക്ഷതയബല്  നബയമസഭനാ  ഹനാളബല് കയനാഗലാം

കചര്ന.

വനാങ്മൂലലാം നല്കേബയ ഉതരങ്ങള് 

33 (*331) നബര്മ്മേനാണ വസ്തുക്കളുലടെ അഭനാവലാംമൂലമുള്ള പ്രതബസനബ 

വദവസനായവലാം  കസനാര്ട്സലാം  യുവജനകേനാരദവലാം  വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ.  എ.  സബ.  ലമനായസ്പീന)  നല്കേബയ മറുപടെബയബല്,  ലകേട്ടബടെ,  കറനാഡച്ച്  നബര്മ്മേനാണ

കമഖലയബലല പ്രതബസനബ പരബഹരബക്കുന്നതബനനായബ നടെപടെബ സസസ്പീകേരബചബട്ടുലണ്ടെനലാം

കേസനാറബകേള്  പ്രവര്തബപ്പെബക്കുന്നതബനച്ച്  പനാരബസബതബകേനാനുമതബ

നബര്ബനമനാക്കബയബട്ടുള്ളതബനനാല്  കേരബങ്കല്ലടെക്കമുള്ള  ധനാതുക്കളുലടെ  ഖനനനാനുമതബ

ലഭബക്കുന്നതബനച്ച്  കേനാലതനാമസലാം  ഉണ്ടെനാവകേയുലാം  കേരബങ്കല്ലബനുലാം  കേരബങ്കല്

ഉല്പ്പെന്നങ്ങള്ക്കുലാം  ക്ഷനാമവലാം  വബല  വര്ദനവലാം  ഉണ്ടെനായബട്ടുലണ്ടെനലാം   സഭലയ

അറബയബച.  നബയമപരമനായബ  പ്രവര്തബക്കുന്ന  ലചറുകേബടെ  കേസനാറബകേള്ക്കച്ച്

പനാരബസബതബകേനാനുമതബ  സമയബനബതമനായബ  ലഭദമനാക്കുന്നതബനച്ച്  നടെപടെബ
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സസസ്പീകേരബചബട്ടുണ്ടെച്ച്.  ഖനനലാം ലപനാതുകമഖലയബകലയച്ച്  കൂടെബ  ലകേനാണ്ടുവരണലമന്നതനാണച്ച്

സര്ക്കനാരബലന്റെ നയലാം. എല്.എ. പട്ടയങ്ങളുമനായബ ബനലപ്പെട്ട വബഷയതബല് റവനന-

നബയമ വകുപ്പുകേളുമനായബ ചര്ച നടെത്തുകേയുലാം നബയമവബകധയമനായബ കൃഷബയബടെങ്ങളബല്

നബന്നച്ച്  പനാറ  ഖനനലാം  നടെതനാന  കേഴബയുകമനാലയന്ന  കേനാരദലാം  പരബകശനാധബച

വരബകേയുമനാണച്ച്.  ക്രഷറുകേളുലടെ സമസ്പീപ പ്രകദശങ്ങളബലല വസ്പീടെച്ച് നബര്മ്മേനാണതബനച്ച്  25

ശതമനാനലാം  വബലക്കുറവബല്  സനാമഗ്രബകേള്  ലഭദമനാക്കനാന  ഉടെമകേള്  തയനാറനാണച്ച്.

അളവബലല കൃതദത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതബനനായബ എറണനാകുളത്തുലാം തബരുവനന്തപുരത്തുലാം

ആരലാംഭബച  ജബ-പനാസച്ച്  സലാംവബധനാനലാം  സലാംസനാനത്തുടെനസ്പീളലാം  നടെപ്പെബലനാക്കനാനനാണച്ച്

ഉകദ്ദേശബക്കുന്നതച്ച്.  മണല്ക്ഷനാമലാം  കനരബടുന്നതബനനായബ  കൃതബമ  മണല്

ഉല്പ്പെനാദബപ്പെബക്കുന്നതബകനനാലടെനാപ്പെലാം  ലതരലഞ്ഞെടുത  ഡനാമുകേളബല്നബനലാം

മണല്/ലചളബ  നസ്പീക്കലാം  ലചയച്ച്  നബര്മ്മേനാണ  കമഖലയച്ച്  ഉപയുക്തമനാക്കനാന  നടെപടെബ

സസസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം  ലചയബട്ടുണ്ടെച്ച്.  പനാരബസബതബകേനാനുമതബ  നബര്ബനമനാക്കബയതച്ച്

പുഴമണല് കശഖരബക്കുന്നതബനച്ച് പ്രയനാസമുണ്ടെനാക്കബയബട്ടുലണ്ടെനലാം നബയമവബകധയമനായബ

മണലലടുക്കനാന  സനാധബക്കുന്ന  നദബകേളബല്  സനാന്റെച്ച്  ഓഡബറച്ച്  നടെതനാനുലാം  ലഭദമനായ

അളവബല് മണലലടുക്കുന്നതബനുള്ള നടെപടെബകേള് സസസ്പീകേരബച വരബകേയനാലണനലാം മനബ

അറബയബച.  സബമന്റെച്ച്  വബല  നബയനബക്കുന്നതബനനായബ  മുഖദമനബയുലടെ

സനാന്നബദദതബല്  ഉല്പ്പെനാദകേരുലടെയുലാം  ഡസ്പീലര്മനാരുലടെയുലാം  കയനാഗലാം  വബളബക്കുകേയുലാം

വബല  കുറചച്ച്  ലഭദമനാക്കുന്നതബനുള്ള  നടെപടെബകേള്  സസസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം  ലചയബട്ടുണ്ടെച്ച്.
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കേളബമണ് നബകക്ഷപമുള്ള പ്രകദശങ്ങളബല് ഖനനനാനുമതബക്കനായബ അകപക്ഷ ലഭബക്കുന്ന

മുറയച്ച്  തുടെര്നടെപടെബകേള്  സസസ്പീകേരബക്കനാന  ബനലപ്പെട്ട  ഉകദദനാഗസര്ക്കച്ച്  നബര്കദ്ദേശലാം

നല്കേബയബട്ടുണ്ടെച്ച്.  കേളബമണച്ച്  ഖനനതബനച്ച്  ജബല്ലനാകേളക്ടറബല്നബനള്ള  നബരനാകക്ഷപ

പതലാം ആവശദമനാലണന്ന വദവസ ഒഴബവനാക്കബ ലകേ.എലാം.എലാം.സബ.  ചട്ടലാം കഭദഗതബ

ലചയ്യുകേയുലാം  നടെപടെബക്രമങ്ങള്  ലഘൂകേരബക്കുന്നതബലന്റെ  ഭനാഗമനായബ  2  മസ്പീറര്  വലര

ആഴതബല്  ഖനനലാം  ലചയ്യുന്നതബനച്ച്  മമനബലാംഗച്ച്  പനാന  ഒഴബവനാക്കബയബട്ടുമുണ്ടെച്ച്.  ഓടെച്ച്

നബര്മ്മേനാണ  കമഖലയബലല  പ്രശ്നങ്ങള്  പരബഹരബക്കനാനനാവശദമനായ  നടെപടെബ

സസസ്പീകേരബചവരുന. 6  മസ്പീറര് വലര ആഴതബല് ലനാറലലററച്ച്  (ബബല്ഡബലാംഗച്ച് കസനാണ്)

ഖനനതബനുള്ള  ലലമനബലാംഗച്ച്  പനാന  തയനാറനാക്കുന്നതബനച്ച്  മനാര്ഗ്ഗ  നബര്കദ്ദേശങ്ങള്

പുറലപ്പെടുവബചബട്ടുലണ്ടെനലാം  പഞനായത്തുകേള് നല്കുന്ന ഡബ  &  ഒ. (Dangerous and

Offensive  Trade)  മലസനസകേളുലടെ  കേനാലനാവധബ  5  വര്ഷമനാക്കബ  മനാറ്റുന്നതബനച്ച്

തസ്പീരുമനാനലമടുതബട്ടുലണ്ടെനലാം ഇടുക്കബ  ജബല്ലയബല് പനാരബസബതബകേ  പഠനലാം  നടെതബ

ഖനനലാം  ലചയ്യുന്നതബനുള്ള  നടെപടെബകേള്  സസസ്പീകേരബക്കുന്നതനാലണനലാം  സര്ക്കനാരബലന്റെ

നബര്മ്മേനാണപ്രവര്തനങ്ങള്ക്കച്ച്  മണച്ച്  ലഭദമനാക്കുകമനാള്  കറനായല്റബ

ഇഇൗടെനാകക്കണ്ടെതബലല്ലന്ന  നബര്കദ്ദേശലാം  പരബഗണനയബലനാലണനലാം  വര്ക്കുകേളുലടെ

പ്രനാധനാനദലാം കേണക്കബലലടുതച്ച് മണച്ച് നസ്പീക്കലാം ലചയ്യുന്നതബനുള്ള ലസഷദല് ലപര്മബറച്ച്

നല്കുന്നതനാലണനലാം നബര്മ്മേനാണ സനാമഗ്രബകേളുലടെ അഭനാവതബല് ബദല് മനാര്ഗ്ഗങ്ങള്

കപ്രനാതനാഹബപ്പെബക്കനാനനാണച്ച്  സര്ക്കനാര്  ഉകദ്ദേശബക്കുന്നലതനലാം  ഉപകയനാഗശൂനദമനായ
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കേസനാറബകേളുലടെ അതബര്തബ സലാംരക്ഷണലാം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനാലണനലാം സലാംസനാനതച്ച്

പുതബയ  ലകേട്ടബടെനബര്മ്മേനാണ  കകേനാഡച്ച്  രൂപസ്പീകേരബക്കുന്നതച്ച്  സലാംബനബചച്ച്

പരബകശനാധബക്കുന്നതനാലണനലാം  ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കച്ച്  മറുപടെബയനായബ  മനബ

വദക്തമനാക്കബ.

34 (*332) ഓഡബറച്ച് കേമ്മേസ്പീഷന രൂപസ്പീകേരണലാം

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

നല്കേബയ  മറുപടെബയബല്,  ഓഡബറച്ച്  കേമ്മേസ്പീഷന  രൂപസ്പീകേരബക്കുന്നതച്ച്  സലാംബനബചച്ച്

ഓഡബറച്ച്  വകുപ്പെച്ച്  ഡയറക്ടര്  സമര്പ്പെബച  റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച്  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  വകുപ്പെച്ച്

പരബകശനാധബചവരബകേയനാലണനലാം  ധനകേനാരദ  വകുപ്പെച്ച്  ഇതുസലാംബനബചച്ച്

സനാധദതനാപഠനലാം  നടെത്തുകേകയനാ  തസ്പീരുമനാനലാം  എടുക്കുകേകയനാ  ലചയബട്ടബലല്ലനലാം

സഭലയ  അറബയബച.  ലസന  കേമ്മേബറബയുലാം  ഭരണപരബഷനാര  കേമ്മേസ്പീഷനുലാം  സസതന

ഓഡബറച്ച് കേമ്മേസ്പീഷന രൂപസ്പീകേരബക്കണലമന്ന നബര്കദ്ദേശലാം മുകന്നനാട്ടുവചബട്ടുണ്ടെച്ച്. സമനാഹൃത

റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച്  സമര്പ്പെബക്കുന്നതബലുണ്ടെനാകുന്ന  കേനാലതനാമസലാം  കുറഞ്ഞുവരുനലണ്ടെനലാം

കേമ്മേസ്പീഷന  നബലവബല്  വരുകമനാള്  കലനാക്കല്  ഓഡബറച്ച്  സലാംവബധനാനലാം

ദുര്ബ്ബലലപ്പെടെബലല്ലനലാം  മലറനാരു  സലാംസനാനത്തുലാം  സമനാന  രസ്പീതബയബലുള്ള

കേമ്മേസ്പീഷനുകേള് പ്രവര്തബക്കുന്നബലല്ലനലാം  ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കച്ച്  മറുപടെബയനായബ  മനബ

വദക്തമനാക്കബ.
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35 (*333) പരമരനാഗത വദവസനായങ്ങള് കനരബടുന്ന പ്രതബസനബ

വദവസനായവലാം  കസനാര്ട്സലാം  യുവജനകേനാരദവലാം  വകുപ്പുമനബ

നല്കേബയ മറുപടെബയബല്,  പരമരനാഗത വദവസനായ കമഖലലയ പ്രതബസനബകേളബല്

നബന്നച്ച് സലാംരക്ഷബക്കുന്നതബനുളള ക്രബയനാത്മകേ നടെപടെബകേള് സസസ്പീകേരബചവരുനലണ്ടെനലാം

വദവസനായവത്ക്കരണതബലന്റെ  ആരലാംഭലാം  മുതല്  ഇവ  പ്രതബസനബകേള്

കനരബടുനലണ്ടെനലാം  യനസനാമഗ്രബകേകളനാടുലാം  ഉയര്ന്ന  മൂലധന  നബകക്ഷപങ്ങകളനാടുലാം

മതരബകക്കണ്ടെ അവസയനാണച്ച് ഇകപ്പെനാഴുള്ളലതനലാം സഭലയ അറബയബച. മകേതറബ

കമഖലയബല് കൂടുതല് ലതനാഴബല് ദബനങ്ങളുലാം അധബകേ കവതനവലാം ലഭദമനാക്കുന്നതബനുലാം

ആധുനബകേവല്ക്കരണതബനുമനായബ വബവബധ പദതബകേള് നടെപ്പെബലനാക്കബ വരുനണ്ടെച്ച്.

മകേതറബ തുണബ എന്ന കപരബല് മബല് തുണബ വദനാപകേമനാകുന്നതച്ച് തടെയുന്നതബനനായബ

മകേതറബ  ഉല്പ്പെന്നങ്ങള്ക്കച്ച്  ഹനാന്റെച്ച് ലലാം  മനാര്ക്കച്ച്  മുദ്ര  നബര്ബനമനാക്കബയബട്ടുണ്ടെച്ച്.

കദശസ്പീയ  അന്തര്കദ്ദേശസ്പീയ  കമളകേളബല്  പലങ്കടുക്കുന്നതബനച്ച്  സലാംഘങ്ങള്ക്കച്ച്

ധനസഹനായലാം നല്കുകേയുലാം വസ്ത്രങ്ങളുലടെ കേയറ്റുമതബ കപ്രനാതനാഹബപ്പെബക്കുന്നതബനനായബ

ഉല്പ്പെന്നങ്ങളുലടെ  മൂലദതബലന്റെ  20%  ഇനലസന്റെസ്പീവനായബ  അനുവദബക്കുകേയുലാം

പ്രനാകദശബകേ മകേതറബ കമളകേള് സലാംഘടെബപ്പെബക്കുകേയുലാം ലചയ്യുനണ്ടെച്ച്.  ഉല്പന്നങ്ങളുലടെ

ഡബമസനുകേള് രൂപകേല്പന ലചയ്യുന്നതബനുലാം വബപുലസ്പീകേരണതബനുമനായബ ഹനാലന്റെകച്ച്,

ഹനാനവസ്പീവച്ച്  എന്നബവയുലടെ  കേസ്പീഴബല്  ഓകരനാ  ഡബമസന  ലസന്റെറുകേള്

സനാപബക്കുന്നതബനുളള നടെപടെബകേള് ആരലാംഭബചബട്ടുലണ്ടെനലാം ഏഴനാലാം കനാസച്ച് വലരയുള്ള
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കുട്ടബകേള്ക്കച്ച്  സഇൗജനദ  യൂണബകഫനാലാം  നല്കുന്നതബനനായബ  28  ലക്ഷലാം മസ്പീറര്  തുണബ

ഉല്പ്പെനാദബപ്പെബചബട്ടുലണ്ടെനലാം  ഏപ്രബല്  മനാസതബല്  അതബലന്റെ  വബതരണലാം

ആരലാംഭബക്കുന്നതനാലണനലാം  മനബ  അറബയബച.  കേരകേഇൗശല  കമഖലയബല്  ലചറുകേബടെ

വദവസനായ  സലാംരലാംഭങ്ങള്  കപ്രനാതനാഹബപ്പെബക്കുന്നതബനനായബ  'ആഷ'  പദതബ

നടെപ്പെബലനാക്കബയബട്ടുണ്ടെച്ച്.  കസര്  മനാതൃകേനാ  വബകേസനലാം,  ലപനാതുകസവന  കകേന്ദ്രങ്ങള്

സനാപബക്കല്,  വബപണന  സമ്പ്രദനായങ്ങള്  ആര്ജബക്കല്,  മബകേച

പണബയനായുധങ്ങള്  ലതനാഴബലനാളബകേള്ക്കച്ച്  വബതരണലാം  ലചയ്യുന്നതബനച്ച്  പരബശസ്പീലനലാം

നല്കുന്ന  പ്രവര്തനങ്ങള്  വബപണനതബനനായബ  ഓണ്മലന  മനാര്ക്കറബലാംഗച്ച്

സലാംവബധനാനങ്ങള്  എന്നബവ  ആസൂതണലാം  ലചയ്തു  വരുനണ്ടെച്ച്.  മുള  അനുബന

വദവസനായങ്ങലള  സലാംരക്ഷബക്കുന്നതബനനായബ  കകേരള  സലാംസനാന  ബനാലാംബ

കകേനാര്പ്പെകറഷനുലാം,  ബനാലാംബ  മബഷനുലാം  വബവബധ  പ്രവര്തനങ്ങള്  ഏലറടുതച്ച്

നടെതബവരുനണ്ടെച്ച്.  ബനാലാംബു  കകേനാര്പ്പെകറഷനബലല  ലതനാഴബലനാളബകേളുലടെ  ഡബ.എ.

കുടെബശബകേ  വബതരണലാം  ലചയ്യുന്നതബനുള്ള  നടെപടെബ  സസസ്പീകേരബചബട്ടുലണ്ടെനലാം

കകേനാര്പ്പെകറഷലന്റെ  ആഭബമുഖദതബല്  കകേനാളനബകേള്  കകേന്ദ്രസ്പീകേരബചച്ച്  മനാറച്ച്  വസ്പീവബലാംഗച്ച്

കകേന്ദ്രങ്ങള്  ആരലാംഭബചബട്ടുലണ്ടെനലാം  അതച്ച്  വദനാപബപ്പെബക്കുന്നതനാലണനലാം  മനബ

അറബയബച.  ഖനാദബ  ഗ്രനാമവദവസനായ  കമഖലയബല്  നബലനബല്ക്കുന്ന  പ്രശ്നങ്ങള്

പരബഹരബക്കുന്നതബനച്ച്  കകേരള  ഖനാദബഗ്രനാമ  വദവസനായ  കബനാര്ഡച്ച്  നടെപടെബ

സസസ്പീകേരബചവരുനണ്ടെച്ച്.  ലതനാഴബലനാളബകേളുലടെ  മബനബമലാം  കൂലബ  പരബഷരബക്കുന്നതബനുള്ള
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നടെപടെബകേള് ആരലാംഭബക്കുകേയുലാം ഉതവബത  1500  രൂപയനാക്കബ വര്ദബപ്പെബക്കുകേയുലാം

25 ശതമനാനലാം റബകബറച്ച് കുടെബശബകേ ലകേനാടുത്തു തസ്പീര്ക്കുകേയുലാം ലചയബട്ടുണ്ടെച്ച്. കേനാലപ്പെഴക്കലാം

ലചന്ന  ചര്ക്ക,  തറബ  എന്നബവ  മനാറബ  സനാപബക്കുന്നതബനുള്ള  നടെപടെബകേളുലാം

ലതനാഴബലനാളബകേള്ക്കച്ച് ഖനാദബ ലനയബല് പരബശസ്പീലനലാം, കഗനാഡഇൗണുകേള് സനാപബക്കല്,

വബല്പനശനാലകേളുലടെ  കേലാംപപ്യൂട്ടര്വല്ക്കരണലാം,  നവസ്പീകേരണലാം  എന്നബവയുലാം

നടെപ്പെബലനാക്കബവരുനണ്ടെച്ച്.  കേശുവണ്ടെബ  കമഖലയബലല  കതനാട്ടണ്ടെബയുലടെ  ലഭദതക്കുറവച്ച്

പരബഹരബക്കുന്നതബനുലാം  ആഭദന്തര  ഉല്പ്പെനാദനതബലലടെ  സലാംഭരബക്കുന്നതബനുമുള്ള

നടെപടെബകേള്  സസസ്പീകേരബചവരുന.  ഇഇൗ  കമഖലയബലല  പ്രശ്നങ്ങള്

പരബഹരബക്കുന്നതബനനായബ  കകേരള  കേനാഷപ്യൂ  കബനാര്ഡച്ച്  രൂപസ്പീകേരബചബട്ടുണ്ടെച്ച്.  കേയര്

കമഖലലയ  ശക്തബലപ്പെടുത്തുന്നതബനനായബ  ആധുനബകേ  സനാകങ്കതബകേ  വബദദയുലടെ

സഹനായകതനാലടെ  ഡബ.എഫച്ച്.മബല്ലുകേള്  സനാപബക്കുകേയുലാം  ലതനാഴബലനാളബകേളുലടെ

ലതനാഴബലുലാം  കൂലബയുലാം  സലാംരക്ഷബചലകേനാണ്ടെച്ച്  യനവത്ക്കരണലാം  നടെതബ  ഇഇൗ

കമഖലലയ സസയലാംപരദനാപ്തമനാക്കുന്നതബനുള്ള നടെപടെബയുലാം സസസ്പീകേരബചവരുന.  ബസ്പീഡബ

വദവസനായതബലന്റെ  പുനരുദനാരണതബനനായബ  ബസ്പീഡബയുല്പനാദന  സഹകേരണ

സലാംഘങ്ങള്ക്കച്ച്  വബവബധ  ധനസഹനായങ്ങള്  നല്കേബവരുനലണ്ടെനലാം  ഈ

കമഖലയബലല ലതനാഴബലനാളബകേള്ക്കച്ച് ദബകനശച്ച് ബസ്പീഡബ ആശസനാസച്ച് ലപനഷന പദതബ

നടെപ്പെബലനാക്കബ  വരുനലണ്ടെനലാം  മനബ  അറബയബച.  മണ്പനാത  നബര്മ്മേനാണ

കമഖലയബലല  കേളബമണബലന്റെ  ലഭദതക്കുറവച്ച്  പരബഹരബക്കുന്നതബനച്ച്  നടെപടെബ
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സസസ്പീകേരബചബട്ടുലണ്ടെനലാം ലടെകച്ച്മറല് കമഖലയബലല പ്രശ്നങ്ങള് പരബഹരബക്കുന്നതബനച്ച്

നബകയനാഗബച  എകച്ച്ലപര്ട്ടച്ച്  കേമ്മേബറബയുലടെ  റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച്  പരബകശനാധബചച്ച്  ആവശദമനായ

നടെപടെബ  സസസ്പീകേരബചവരബകേയനാലണനലാം  ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കച്ച്  മറുപടെബയനായബ  മനബ

അറബയബച.

36 (*334) സഹകേരണ നയലാം

സഹകേരണവലാം  വബകനനാദസഞനാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനബക്കുകവണ്ടെബ

പട്ടബകേജനാതബ പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ പബകന്നനാക്കസമുദനായകക്ഷമവലാം നബയമവലാം സനാലാംസനാരബകേവലാം

പനാര്ലലമന്റെറബകേനാരദവലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ.  എ.  ലകേ.  ബനാലന)  നല്കേബയ

മറുപടെബയബല്,  സഹകേരണ  നയതബലന്റെ  കേരടെച്ച്  എട്ടനാമതച്ച്  സഹകേരണ

കകേനാണ്ഗ്രസബല്  അവതരബപ്പെബലചങ്കബലുലാം  അന്തബമ  തസ്പീരുമനാനലമടുതബട്ടബലല്ലനലാം

ആയതച്ച് സര്ക്കനാരബലന്റെ പരബഗണനയബലനാലണനലാം സഭലയ അറബയബച. സഹകേരണ

സലാംഘങ്ങള് വഴബ  പ്രനാകദശബകേ സനാമതബകേ വബകേസനവലാം സമൂഹതബലന്റെ സമഗ്ര

പുകരനാഗതബയുലാം  ലക്ഷദമനാക്കുന.  കേനാര്ഷബകേ-കേനാര്ഷബകേനാനുബന  വനായ്പകേള്

ഘട്ടലാംഘട്ടമനായബ  50  ശതമനാനമനാക്കുന്നതബനുലാം  പ്രനാകദശബകേ  ധനലാം  സമനാദബക്കുന്ന

തരതബല്  സഹകേരണ  വബപണന  സലാംഘങ്ങളുലടെ  പ്രവര്തനലാം

ശക്തബലപ്പെടുത്തുന്നതബനുലാം ദുര്ബ്ബല വബഭനാഗങ്ങളുലടെ ലതനാഴബല് ലലനപുണദ നബലവനാരലാം

ഉയര്ത്തുന്നതബനുലാം  പ്രകതദകേ  പരബഗണന  നല്കുന്ന  ചര്ചകേള്  സഹകേരണ

കകേനാണ്ഗ്രസബല്  നടെന.  14  ജബല്ലനാ  ബനാങ്കുകേകളയുലാം  സലാംസനാന  ബനാങ്കബലനയുലാം
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സലാംകയനാജബപ്പെബചലകേനാണ്ടെച്ച്  കകേരള  ബനാങ്കച്ച്  രൂപസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുള്ള  നടെപടെബ

സസസ്പീകേരബച  വരബകേയനാണച്ച്.  കകേരള  ബനാങ്കച്ച്  രൂപസ്പീകേരബക്കുകമനാള്  സഹകേരണ

കമഖലയബലല  ജസ്പീവനക്കനാരുലടെയുലാം  ബനാങ്കച്ച്  ജസ്പീവനക്കനാരുകടെയുലാം  കസവന  കവതന

വദവസകേള്  സലാംരക്ഷബക്കുന്നതനാണച്ച്.  പ്രവര്തനക്ഷമമല്ലനാത  വനബതനാ

സലാംഘങ്ങള്ക്കുലാം പട്ടബകേജനാതബ/പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ സഹകേരണ സലാംഘങ്ങള്ക്കുലാം ലതനാഴബല്

ലഭദമനാക്കുന്നതബനനായബ 2018-19 സനാമതബകേ വര്ഷലാം യഥനാക്രമലാം 3 കകേനാടെബ രൂപയുലാം

15  കകേനാടെബ  രൂപയുലാം  വകേയബരുതബയബട്ടുലണ്ടെനലാം  മപ്രമറബ  ലസനാമസറബകേളുലടെ

കേണ്കസനാര്ഷദലാം  രൂപസ്പീകേരബചച്ച്  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടെബ.സബ.  ലപനഷന  കുടെബശബകേ

നല്കുനലണ്ടെനലാം  ജബല്ലനാ  ബനാങ്കുകേളബലല  കനാര്ക്കച്ച്/കേനാഷദര്  തസബകേകേളബലല

ഒഴബവകേള്  നബകേത്തുന്നതബനുള്ള  നടെപടെബകേള്  സസസ്പീകേരബചബട്ടുലണ്ടെനലാം  മനബ

അറബയബച.   ജബല്ലനാ  ബനാങ്കുകേളുമനായബ  അഫബലബകയറച്ച്  ലചയബരബക്കുന്ന  പ്രനാഥമബകേ

കേനാര്ഷബകേ വനായ്പനാ  സഹകേരണ സലാംഘങ്ങള് കകേരള ബനാങ്കച്ച്  രൂപസ്പീകേരണകതനാലടെ

സലാംസനാന  ബനാങ്കബലന്റെ  ഭനാഗമനാകുലമന്നച്ച്  ഒരു  ഉപകചനാദദതബലബടെലപട്ടുലകേനാണ്ടെച്ച്

മുഖദമനബ അറബയബച.

 (നക്ഷതചബഹ്നമബട്ട  ബനാക്കബ  കചനാദദങ്ങള്ക്കുലാം  നക്ഷതചബഹ്നമബടെനാത  3442

മുതല്  3703 വലരയുള്ള കചനാദദങ്ങളബല്  116  എണതബനുലാം ബനലപ്പെട്ട മനബമനാര്

കരഖനാമൂലലാം ഉതരലാം നല്കേബ.) 


