
II ഇ.ബബ.XIV-കകേരള നബയമസഭ/X-5

പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ

പതനാലാം സകമ്മേളനലാം 

കചനാകദദനാതരങ്ങള്   - സലാംഗ്രഹലാം

2018   മനാര്ചച്ച്    6,   ചചനാവ

നബയമസഭ  രനാവബചല  8.30-നച്ച്  ബഹുമനാനചപ്പെട്ട  സസ്പീക്കര്

ശസ്പീ.  പബ.  ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണചന്റെ  അദദക്ഷതയബല്  നബയമസഭനാ  ഹനാളബല് കയനാഗലാം

കചര്ന.

വനാങ്മൂലലാം നല്കേബയ ഉതരങ്ങള് 

10 (*121)     സസനാഭനാവബകേ റബ്ബറബചന്റെ വബല

കൃഷബ വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. വബ. എസച്ച്. സുനബല് കുമനാര്) നല്കേബയ മറുപടബയബല്,

ഉലനാദന  ചചലവബനച്ച്  ആനുപനാതബകേമനായബ  സസനാഭനാവബകേ  റബ്ബറബചന്റെ  വബല

നബശ്ചയബക്കുന്നതബനുലാം  റബ്ബറബനച്ച്  സലാംസനാന  സര്ക്കനാര്  നല്കേബ  വരുന്ന  ഉലനാദകേ

കബനാണസച്ച് 200/- രൂപയനായബ വര്ദബപ്പെബക്കുന്നതബനുമനാവശദമനായ അധബകേ സഹനായലാം

നല്കുന്നതബനച്ച്  കകേന്ദ്രകതനാടച്ച്  ആവശദചപ്പെട്ടബട്ടുചണ്ടെന്നച്ച്  സഭചയ  അറബയബച.

ഉല്പ്പെനാദകേ കബനാണസച്ച് ഇനതബല് 500 കകേനാടബ രൂപ ഇഇൗ വര്ഷചത ബഡ്ജറബല്

വകേയബരുത്തുകേയലാം  191.9  കകേനാടബ  രൂപ  ഇതബനകേലാം  വബതരണലാം  ചചയബട്ടുമുണ്ടെച്ച്.

ചതക്കന്  സലാംസനാനങ്ങളബചല  കേനാര്ഷബകേ  ഉലന്നങ്ങളുചട  തനാങ്ങുവബല

നബശ്ചയബക്കുന്നതബനനായബ കകേന്ദ്രസര്ക്കനാര് വബളബച കചര്ത കയനാഗതബല് ഉലനാദന
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ചചലവബചന്റെ  150  ശതമനാനലാം  തനാങ്ങുവബല  പ്രഖദനാപബക്കണചമനലാം  റബ്ബറബചന

കേനാര്ഷബകേ  ഉല്പ്പെന്നമനാക്കബ  മനാറ്റുന്നതബനുകവണ്ടെ  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കണചമനലാം

ചചറുകേബട  നനാമമനാത്ര കേര്ഷകേരുചട അവകേനാശങ്ങള് സലാംരക്ഷബക്കണചമനലാം കകേന്ദ്ര

സര്ക്കനാരബചന്റെ  ലലവബ  ഹുഡച്ച്  ചസകേക്യൂരബറബ  കബനാകബലലാം  രനാജദനാന്തര  വനാണബജദ

വദവസനായ  കേരനാറുകേളബലലാം  സസനാഭനാവബകേ  റബ്ബറബചന  ഉള്ചപ്പെടുതണചമനലാം,

ആസബയനാന്  രനാജദങ്ങളബല്  നബനള്ള  റബ്ബര്  ഇറക്കുമതബയമനായബ  ബന്ധചപ്പെട്ട

പ്രശ്നങ്ങള്ക്കച്ച്  ശനാശസത  പരബഹനാരലാം  കേനാണണചമനലാം  സലാംസനാന  സര്ക്കനാര്

ആവശദചപ്പെട്ടബട്ടുചണ്ടെന്നച്ച്  മനബ  അറബയബച.  റബ്ബര്  കേര്ഷകേരുചട  വബവബധ

ആവശദങ്ങള്ക്കച്ച്  യദകേനാലനാടബസനാനതബല്  പരബഹനാരലാം  കേനാണുന്നതബനച്ച്  കകേന്ദ്ര

സലാംസനാന സര്ക്കനാരുകേളുചട പ്രതബനബധബകേചള ഉള്ചപ്പെടുതബ ഒരു കജനായബന്റെച്ച് ടനാസച്ച്

കഫനാഴച്ച്  രൂപസ്പീകേരബക്കുന്നതബനച്ച്  തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുണ്ടെച്ച്.  റബ്ബര്  കൃഷബക്കനാചര

സഹനായബക്കുന്നതബനനായബ  വബവബധ ഇടവബള  കൃഷബകേള്ക്കനായബ  4  കകേനാടബ  രൂപയചട

കപ്രനാജകച്ച്  ആവബഷ്കരബചച്ച്  നടപ്പെനാക്കബയബട്ടുചണ്ടെനലാം  റബ്ബറബല്  നബന്നച്ച്  മൂലദവര്ദബത

ഉല്പ്പെന്നങ്ങള്  നബര്മ്മേബക്കുന്നതബനുള്ള  സനാധദതകേള്  പരബകശനാധബക്കുന്നതബനനായബ

ചസ്പീഫച്ച്  ചസക്രട്ടറബ  ചചയര്മനാനനായ  ഉന്നതതല  സമബതബ  രൂപസ്പീകേരബചച്ച്

ചകേ.എസച്ച്.ചഎ.ഡബ.സബ.ചയ കനനാഡല് ഏജന്സബയനായബ  നബശ്ചബയബചചകേനാണ്ടെച്ച് ഒരു

കേമ്പനബ  രൂപസ്പീകേരബക്കുന്ന  കേനാരദലാം  സര്ക്കനാരബചന്റെ  പരബഗണനയബലനാചണനലാം

ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കച്ച് മറുപടബയനായബ മനബ വദക്തമനാക്കബ.
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11 (*122 & *135)    തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ സനാപനങ്ങളുചട തനതച്ച് ഫണ്ടെച്ച്

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവലാം നക്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം വഖഫച്ച് ഹജച്ച് തസ്പീര്തനാടനവലാം

വകുപ്പുമനബ (കഡനാ. ചകേ. ടബ.  ജലസ്പീല്) നല്കേബയ മറുപടബയബല്, തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ

സനാപനങ്ങളുചട  തനതച്ച്  ഫണ്ടെച്ച്  വര്ദബപ്പെബക്കുന്നതച്ച്  സലാംബന്ധബചച്ച്  അഞനാലാം

ധനകേനാരദ  കേമ്മേസ്പീഷന്  സമര്പ്പെബച  ശബപനാര്ശകേള്  പരബകശനാധബചച്ച്  തുടര്  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കുന്നതനാചണന്നച്ച്  സഭചയ  അറബയബച.  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ

സനാപനങ്ങളുചട  അധബകേനാരലാം  കേവര്ചന്നടുക്കനാന്  സര്ക്കനാര്  ഉകദ്ദേശബക്കുന്നബചല്ലെനലാം

തനതച്ച്  ഫണ്ടെച്ച്  അതതച്ച്  പ്രകദശചത വബകേസന പ്രവര്തനങ്ങള് നടത്തുന്നതബനച്ച്

യകഥേഷലാം  വബനബകയനാഗബക്കനാവന്നതനാചണനലാം  നബകുതബ  പബരബചചടുക്കനാന്

തസരബതഗതബയബലള്ള  നടപടബകേള്  സസസ്പീകേരബച  വരബകേയനാചണനലാം  മനബ

വദക്തമനാക്കബ.  2017-18  സനാമ്പതബകേ  വര്ഷലാം  വസ്തു  നബകുതബ  പബരബവബല്

സലാംസനാനതല ശരനാശരബ  63  ശതമനാനലാം  ചചകേവരബക്കനാന് സനാധബചബട്ടുണ്ടെച്ച്.  തനതച്ച്

ഫണ്ടെബചന്റെ  അപരദനാപ്തതമൂലലാം  ബുദബമുട്ടുന്ന  തകദ്ദേശഭരണ  സനാപനങ്ങള്ക്കച്ച്

സര്ക്കനാര് ഗദനാപച്ച് ഫണ്ടെച്ച് നല്കുനണ്ടെച്ച്. 60 M2  തനാചഴെയള്ള ചകേട്ടബടങ്ങചള ചകേട്ടബട

നബകുതബയബല്  നബന്നച്ച്  ഒഴെബവനാക്കബയതുമൂലലാം  വസ്തുനബകുതബ  ഡബമനാന്റെബല്  ഗണദമനായ

കുറവച്ച്  വരുന്നതബനുലാം  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  സനാപനങ്ങളുചട  തനതച്ച്  ഫണ്ടെച്ച്

ചുരുങ്ങുന്നതബനുലാം ഇടയനായബ.  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ സനാപനങ്ങളബചല ചചലസന്സച്ച്

ഫസ്പീസച്ച്  പരബഷ്കരബചച്ച്  ഓര്ഡബനന്സച്ച്  പുറചപ്പെടുവബചബട്ടുചണ്ടെനലാം  01-04-2018-ല്
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പുതബയ  വസ്തുനബകുതബ  പരബഷ്കരണലാം  നബലവബല്  വകരണ്ടെതബനനാല്  അടബസനാന

വസ്തുനബകുതബ നബരക്കുകേള് നബര്ണ്ണയബക്കുന്ന നബലവബചല 11  സനാബുകേള് വര്ദബപ്പെബചച്ച്

അധബകേമനായബ സനാബുകേള് കചര്ക്കുന്നതച്ച് ഉള്ചപ്പെചടയള്ള കേനാരദങ്ങള് പരബഗണബചച്ച്

വരബകേയനാചണനലാം  മനബ  വദക്തമനാക്കബ.  ചകേട്ടബട  നബകുതബ  വര്ഷലാം  കതനാറുലാം  5

ശതമനാനലാം വര്ദബപ്പെബക്കണചമന്ന 5-ാം ധനകേനാരദ കേമ്മേസ്പീഷന് ശബപനാര്ശ ധനകേനാരദ

വകുപ്പെബചന്റെ  നടപടബ  റബകപ്പെനാര്ട്ടബല്  അലാംഗസ്പീകേരബചബട്ടുചണ്ടെങബലലാം  ഇതബകന്മേല്

തസ്പീരുമനാനചമടുതബട്ടബല്ലെ.  നബകുതബ  നബശ്ചയബചതബലള്ള  അപനാകേതകേള്

പരബഹരബക്കുന്നതബനച്ച്  തസ്പീവ്രമനായ പരബശമലാം നടതബവരബകേയനാണച്ച്.  ജസ്പീവനക്കനാരുചട

അഭനാവലാം  പരബഹരബക്കുന്നതബനനായബ  തകദ്ദേശഭരണ  സനാപനങ്ങളബല്  600  കതര്ഡച്ച്

കഗ്രഡച്ച് ഓവര്സബയര്മനാചരയലാം ആവശദമനായ എഞബനസ്പീയര്മനാചരയലാം പബ.എസച്ച്.സബ.

മുകഖന നബയമബചബട്ടുണ്ടെച്ച്.  ജബ.എസച്ച്.ടബ.  നടപ്പെബലനാക്കബയതബലൂചട  എന്റെര്ചടയ്ന്ചമന്റെച്ച്

ടനാകച്ച്  ഇനതബല് ലഭബകക്കണ്ടെ നബകുതബയബല് കുറവച്ച്  വന്നബട്ടുചണ്ടെനലാം  2018-19-ചല

ബഡ്ജറബല്  ഈ  കുറവച്ച്  നബകേത്തുന്നതബനുകവണ്ടെബ  133  കകേനാടബ  രൂപ

നസ്പീക്കബവചബട്ടുചണ്ടെനലാം യഥേനാസമയലാം നബകുതബ പബരബചചടുക്കനാന് സനാധബചനാല് നബകുതബ

വരുമനാനവലാം ഭരണ ചചലവലാം ഒരുകപനാചല ചകേനാണ്ടുകപനാകേനാന് സനാധബക്കുചമനലാം മനബ

അറബയബച.  നബര്മ്മേനാണ  കമഖലയബലണ്ടെനായബരുന്ന  സലാംഭനനാവസ

ഒഴെബവനാക്കനാനനാവശദമനായ  നടപടബകേള്  സസസ്പീകേരബചബട്ടുണ്ടെച്ച്.  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ

സനാപനങ്ങചള  സസയലാംപരദനാപ്തമനാക്കുകേചയന്ന  ലക്ഷദകതനാചടയനാണച്ച്  സര്ക്കനാര്
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മുകന്നനാട്ടുകപനാകുന്നചതനലാം  ഇവയച്ച്  സനാമ്പതബകേ  സസനാതനദലാം  നല്കുന്നതബനച്ച്

ഭരണഘടനനാപരമനായ ബുദബമുട്ടുചണ്ടെനലാം അധബകേനാരവബകകേന്ദ്രസ്പീകേരണതബനുലാം എല്ലെനാ

വബഭനാഗലാം  ജനങ്ങളുചട  കക്ഷമതബനുമനാണച്ച്  സര്ക്കനാര്  ശമബക്കുന്നചതനലാം  ലലഫച്ച്

ഭവന  പദതബക്കനായബ  4  ലക്ഷലാം  രൂപ  യൂണബറച്ച്  കകേനാസച്ച്  നല്കുന്നതബചനക്കുറബചച്ച്

ആകലനാചബക്കുന്നതനാചണനലാം 3000 സസയര് ഫസ്പീറബല് കൂടുതലളള വസ്പീടുകേളുചട നബകുതബ

സലാംബന്ധബച  പ്രശ്നങ്ങള്  പരബകശനാധബക്കുന്നതനാചണനലാം  ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കച്ച്

മറുപടബയനായബ മനബ വദക്തമനാക്കബ. 

12 (*123)       ചപനാതുഗതനാഗത സലാംവബധനാനലാം ചമചചപ്പെടുത്തുന്നതബനച്ച് നടപടബ 

ഗതനാഗത വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ.  എ.  ചകേ.  ശശസ്പീന്ദ്രന്)  നല്കേബയ മറുപടബയബല്,

ചപനാതുഗതനാഗതലാം സുഗമമനാക്കുന്നതബനനായബ  സലാംസനാനതച്ച് ചകേ.എസച്ച്.ആര്.ടബ.സബ.

5000 തബലധബകേവലാം സസകേനാരദ കമഖലയബല് 13000 തബലധബകേവലാം സര്വസ്പീസുകേള്

നടത്തുനചണ്ടെന്നച്ച്  സഭചയ  അറബയബച.  ദസ്പീര്ഘദൂര  യനാത്രക്കനാചര

ആകേര്ഷബക്കുന്നതബനനായബ  പുഷ്ബനാക്കച്ച്  സസ്പീറ്റുകേകളനാടുകൂടബയ  എയര്  എകച്ച്പ്രസച്ച്

ബസ്സുകേളുലാം സൂപ്പെര് ഡസ്പീലകച്ച് എയര് ബസ്സുകേളുലാം കുറഞ്ഞ സമയലാം ചകേനാണ്ടെച്ച് കൂടുതല്

ദൂരലാം  സഞരബക്കനാവന്ന  തരതബല്  മബന്നല്  സര്വസ്പീസുകേളുലാം  അന്തര്  സലാംസനാന

സര്വസ്പീസുകേളുലാം നടത്തുനണ്ടെച്ച്. 688  ബസ്സുകേള് പുതബയതനായബ നബരതബലബറക്കുകേയലാം

കേബഫ്ബബയബല്  ഉള്ചപ്പെടുതബ  900  ബസ്സുകേള്  വനാങ്ങനാനുളള  നടപടബ

പുകരനാഗമബക്കുകേയലാം ചചയ്യുന.  ചമകടനായമനായബ ബന്ധബപ്പെബചചകേനാണ്ടെച്ച്  point-to-point
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ചസഷദല് ഓകട്ടനാ സര്വസ്പീസുലാം നടത്തുനണ്ടെച്ച്.  ചകേ.എസച്ച്.ആര്.ടബ.സബയചട സമഗ്ര

പുനരുദനാരണതബനനായബ  ചപ്രനാഫസര്  സുശസ്പീല്  ഖന്ന  സമര്പ്പെബച  റബകപ്പെനാര്ട്ടബചല

നബര്കദ്ദേശങ്ങളുചട  അടബസനാനതബല്  പദതബകേള്  ആവബഷ്കരബചച്ച്  നടപ്പെനാക്കബ

വരബകേയനാചണനലാം  സനാമ്പതബകേ  പുന:ക്രമസ്പീകേരണതബചന്റെ  ഭനാഗമനായബ

ചകേ.എസച്ച്.ആര്.ടബ.സബ  എടുതബട്ടുളള  വനായ്പകേള്  ചപനാതുകമഖലനാ  ബനാങ്കുകേളുചട

കേണ്കസനാര്ഷദതബകലയച്ച്  മനാറനാനുളള  നടപടബകേള്  പുകരനാഗമബക്കുനചണ്ടെനലാം

സഹകേരണ  കമഖലയമനായബ  സഹകേരബചച്ച്  ചപന്ഷന്  കുടബശബകേ  വബതരണ

സലാംവബധനാനലാം  നടപ്പെബലനാക്കബയബട്ടുചണ്ടെനലാം  വബവബധ  തരതബലള്ള  ധനസഹനായലാം

സര്ക്കനാര്  ചകേ.എസച്ച്.ആര്.ടബ.സബ.ക്കച്ച്  നല്കുനചണ്ടെനലാം  മനബ  വദക്തമനാക്കബ.

കകേരള  വനാട്ടര്  ടനാന്കസനാര്ട്ടച്ച്  കകേനാര്പ്പെകറഷന്  55  സര്വസ്പീസുകേള്

നടത്തുന്നകതനാചടനാപ്പെലാം  കസനാളനാര്  കബനാട്ടുകേള് വനാങ്ങനാനുള്ള നടപടബയലാം  സസസ്പീകേരബച

വരുനണ്ടെച്ച്.  പരബസബതബ  സഇൗഹൃദ  ഇ-ഓകട്ടനാകേള്ക്കച്ച്  ചപര്മബറച്ച്  നല്കുന്ന

സമ്പ്രദനായലാം  ആരലാംഭബചബട്ടുണ്ടെച്ച്.  എലാം.എ.സബ.ടബ.  (കമനാകട്ടനാര്  ആകബഡന്റെച്ച്  ചക്ലെയബലാം

ടബബക്യൂണല്)  യബചല  ഉകദദനാഗസരുചട  കുറവച്ച്  പരബഹരബക്കുന്നതബനച്ച്  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കുന്നതനാചണനലാം  ചകേ.ടബ.ഡബ.എഫച്ച്.സബ.  പണബത  കേകമഴദല്

കകേനാലാംപ്ലക്സുകേള്  ഫലപ്രദമനായബ  ഉപകയനാഗബക്കനാന്  ബദല്  മനാര്ഗ്ഗങ്ങള്

ആകലനാചബക്കുന്നതനാചണനലാം ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കു മറുപടബയനായബ മനബ അറബയബച. 
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(നക്ഷത്രചബഹ്നമബട്ട  ബനാക്കബ  കചനാദദങ്ങള്ക്കുലാം  നക്ഷത്രചബഹ്നമബടനാത  1218

മുതല്  1540 വചരയള്ള കചനാദദങ്ങളബല്  62  എണ്ണതബനുലാം  ബന്ധചപ്പെട്ട  മനബമനാര്

കരഖനാമൂലലാം ഉതരലാം നല്കേബ.) 


