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പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ

പതനാലാം സകമ്മേളനലാം 

കചനാകദദനാതരങ്ങള്   - സലാംഗ്രഹലാം

2018   മനാര്ചച്ച്    28,   ബുധന

നബയമസഭ  രനാവബലല  8.30-നച്ച്  ബഹുമനാനലപ്പെട്ട  സസ്പീക്കര്

ശസ്പീ.  പബ.  ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണലന്റെ  അദദക്ഷതയബല്  നബയമസഭനാ  ഹനാളബല് കയനാഗലാം

കചര്ന.

വനാങ്മൂലലാം നല്കേബയ ഉതരങ്ങള് 

61 (*571) തസ്പീരകദശ പരബപനാലന നബയമലാം

മുഖദമനബക്കുകവണബ   ലപനാതുമരനാമതലാം  രജബകസ്ട്രേഷനലാം  വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ.  ജബ.  സുധനാകേരന)  നല്കേബയ  മറുപടബയബല്,  കകേന്ദ്ര  വനലാം  പരബസബതബ

മനനാലയലാം  2011  ജനവരബ  6-നനാണച്ച്  തസ്പീരകദശ  നബയനണ  വബജനാപനലാം

പുറലപ്പെടുവബചലതനലാം  പ്രസസ്തുത  നബയമലാം  നടപ്പെബലനാക്കുകമനാള്  ഉണനാകുന

പ്രശ്നങ്ങലളക്കുറബചച്ച്  പഠബക്കുനതബനച്ച്  കകേന്ദ്ര സര്ക്കനാര് രൂപസ്പീകേരബച സമബതബ  2014

ആഗസച്ച്  22-നച്ച്  കകേരളലാം  സന്ദര്ശബക്കുകേയലാം  മുഖദമനബയലാം  ചസ്പീഫച്ച്  ലസക്രട്ടറബ

ഉള്ലപ്പെലടയള്ള വബവബധ ഉകദദനാഗസരുമനായബ ചര്ച നടതകേയലാം ലചയബട്ടുലണനച്ച്

സഭലയ  അറബയബച.  പ്രസ്തുത  സമബതബ  തസ്പീരകദശ  കമഖലയബല്  ഭവന

നബര്മ്മേനാണതബനലാം  മറലാം  ഇളവു  നല്കുനതബനച്ച്  ശബപനാര്ശ  ലചയച്ച്  വബശദമനായ
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റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച്  കകേന്ദ്ര  വനലാം  പരബസബതബ  മനനാലയതബനച്ച്  സമര്പ്പെബചബട്ടുലണങബലലാം

പുതുക്കബയ വബജനാപനലാം പുറലപ്പെടുവബചബട്ടബല. CRZ Clearance-നകവണബ തസ്പീരകദശ

പരബപനാലന  അകതനാറബറബയബല്  ലകേട്ടബക്കബടക്കുന  അകപക്ഷകേള്  പരബസബതബ-

കേനാലനാവസനാ  വദതബയനാന  വകുപ്പെച്ച്  ഡയറക്ടകററബലല  സനാകങതബകേ  വബഭനാഗലാം

ജസ്പീവനക്കനാരുലടയലാം  കകേരള  ശനാസ്ത്ര  സനാകങതബകേ  പരബസബതബ  കേകൗണ്സബലബലല

ചസ്പീഫച്ച്  സയന്റെബസച്ച്,  പ്രബനസബപ്പെല് സയന്റെബസച്ച്  എനബവരുലടയലാം  സഹനായകതനാലട

തസ്പീര്പ്പെനാക്കബ വരബകേയനാണച്ച്. വബവബധ ജബലകേളബല് നബനലാം ലഭബച 5123 അകപക്ഷകേള്

ഇതബനകേലാം തസ്പീര്പ്പെനാക്കബയബട്ടുണച്ച്.  സലാംസനാനതബലന്റെ പ്രകതദകേത കേണക്കബലലടുതച്ച്

തസ്പീരകദശ  കമഖല  നബയനണ  വബജനാപനതബലല  വദവസകേളബല്  മനാറലാം

വരുതണലമനച്ച് കകേന്ദ്ര വനലാം പരബസബതബ മനനാലയകതനാടച്ച് ആവശദലപ്പെട്ടബട്ടുണച്ച്.

തസ്പീരകദശ  കമഖലയബലല  ലകേട്ടബടനബര്മ്മേനാണതബനള്ള  ദൂരപരബധബ  കേനായല്

കമഖലയബല്  10  മസ്പീററനായലാം  മറച്ച്  കമഖലകേളബല്  50  മസ്പീററനായലാം  ചുരുക്കണലമനച്ച്

ആവശദലപ്പെട്ടബട്ടുലണനലാം കകേനാസല് കസനാണ് മനാകനജുലമന്റെച്ച് പനാന രൂപസ്പീകേരബക്കുന

പ്രവര്തനങ്ങള്  നടനവരബകേയനാലണനലാം  മതദലതനാഴബലനാളബകേള്ക്കച്ച്

തസ്പീരകദശതച്ച്  തലന  വസ്പീടച്ച്  നബര്മ്മേബക്കുനതബനച്ച്  ആവശദമനായ  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കണലമനച്ച്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കനാരബകനനാടച്ച്  ആവശദലപ്പെട്ടബട്ടുലണനലാം  ജബലനാ

സമബതബകേളബല് മതദലതനാഴബലനാളബ പ്രതബനബധബകേലള കൂടബ ഉള്ലപ്പെടുതന വബഷയലാം

സര്ക്കനാരബലന്റെ  പരബഗണനയബലനാലണനലാം  മനബ  അറബയബച.
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പഞനായതച്ച്/നഗരപനാലബകേ  നബയമങ്ങളുലട  അടബസനാനതബല്  തസ്പീരകദശലത

ലകേട്ടബടങ്ങള്ക്കച്ച്  തനാല്ക്കനാലബകേ  നമര്  അനവദബക്കുനതച്ച്  സലാംബനബചച്ച്

പരബകശനാധന നടതനതനാലണനലാം നബയമതബല് ഇളവുകേള് കനടബലയടുക്കുനതബനച്ച്

മുഖദമനബയലടയലാം  വകുപ്പുമനബയലടയലാം  കനതൃതസതബല്  സര്വ്വകേക്ഷബ  സലാംഘലാം

രൂപസ്പീകേരബക്കുനതച്ച്  സലാംബനബചച്ച്  ആകലനാചബക്കുനതനാലണനലാം  തസ്പീരകദശലത

കസനാണ്  2-ലന്റെ  പരബധബയബകലയച്ച്  ലകേനാണ്ടുവരുനതബനള്ള  പബബകേച്ച്  ഹബയറബലാംഗച്ച്

സമയബനബതമനായബ  പൂര്തബയനാക്കുനതബനച്ച്  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുനതനാലണനലാം

ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കച്ച് മറുപടബയനായബ മനബ വദക്തമനാക്കബ.

62 (*572) സലാംസനാനലത പനാചകേ വനാതകേ വബതരണലാം

ഭക്ഷദവുലാം  സബവബല്  സപപസുലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ.  പബ.  തബകലനാതമന)

നല്കേബയ മറുപടബയബല്, പനാചകേ വനാതകേ വബതരണ കമഖലയബലല പ്രശ്നങ്ങള് പഠബചച്ച്

പരബഹനാരലാം നബര്കദ്ദേശബക്കുനതബനച്ച് സലാംസനാന കലബര് കേമ്മേസ്പീഷണര് കേണ്വസ്പീനറനായബ

നബകയനാഗബച  കേമ്മേബറബ  സമര്പ്പെബച  റബകപ്പെനാര്ട്ടബലല  നബര്കദ്ദേശങ്ങളബകന്മേല്

ബനലപ്പെട്ടവരുലട  അഭബപ്രനായലാം  ആരനാഞബട്ടുലണനച്ച്  സഭലയ  അറബയബച.

പരനാതബകേള് പരബഹരബക്കുനതബനനായബ  ഒരു കടനാള്  ഫസ്പീ  നമര് ഏര്ലപ്പെടുതകേയലാം

പഞനായതച്ച്  തലതബല്  കമനാണബററബലാംഗച്ച്  സമബതബകേള്  രൂപസ്പീകേരബക്കുകേയലാം

ലചയബട്ടുണച്ച്.  മൂനച്ച്  മനാസതബലലനാരബക്കല് പനാചകേ വനാതകേ അദനാലതച്ച്  മുകഖനയലാം

ജബലനാ  കേളക്ടറുലട  അദദക്ഷതയബല്  ഓപ്പെണ്  കഫനാറങ്ങള്  സലാംഘടബപ്പെബചലാം
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പരനാതബകേള്  യഥനാസമയലാം  പരബഹരബക്കുനണച്ച്.  ഗനാര്ഹബകേ  ആവശദതബനനായബ

ലഭബക്കുന  സബലബണറുകേള്  വനാണബജദനാവശദതബനച്ച്  ഉപകയനാഗബക്കുനകണനാലയനച്ച്

പരബകശനാധബക്കുനതബനച്ച്  പ്രകതദകേ  സസനാഡുകേള്  രൂപസ്പീകേരബചബട്ടുണച്ച്.  നബലവബലള്ള

മനാര്ഗ്ഗനബര്കദ്ദേശങ്ങള്  ഈ  രലാംഗലത  ക്രമകക്കടുകേളുലാം  അപനാകേതകേളുലാം

പരബഹരബക്കുനതബനച്ച്  പരദനാപ്തമനാലണനലാം  സബലബണറുകേള്  കബനാട്ടബലബലാംഗച്ച്

പനാന്റുകേളബല്  വചച്ച്  പരബകശനാധനയച്ച്  വബകധയമനാക്കുനലണനലാം  മനാനദണ്ഡങ്ങള്

പ്രകേനാരലാം  ഉപകയനാഗകയനാഗദമനായ  സബലബണറുകേളബല്  മനാത്രകമ  ഗദനാസച്ച്

നബറയനാറുള്ളുലവനലാം  വബതരണതബനച്ച്  മുമച്ച്  സബലബണറുകേള്  സുരക്ഷനാ

പരബകശനാധനയച്ച്  വബകധയമനാക്കണലമനച്ച്  വബതരണക്കനാര്ക്കച്ച്  നബര്കദ്ദേശലാം

നല്കേബയബട്ടുലണനലാം  എണ്ണ  കേമനബകേളുലട  സലാംസനാനതല  കകേനാ-ഓര്ഡബകനറര്

അറബയബചബട്ടുണച്ച്.  സബലബണറുകേളുലട  തൂക്കതബലല  വദതദനാസലാം

പരബകശനാധബക്കുനതബനച്ച് ലസ്പീഗല് ലമകടനാളജബ വകുപ്പെബനച്ച് അധബകേനാരമുലണനലാം ഓകരനാ

5  കേബകലനാമസ്പീറര് ദൂരപരബധബയബലലാം എല്.പബ.ജബ.  ഒകൗട്ടച്ച് ലലറകേള് ആരലാംഭബക്കുനതബനലാം

ആദബവനാസബകേള്ക്കുലാം  പട്ടബകേജനാതബ/പട്ടബകേവര്ഗ്ഗക്കനാര്ക്കുലാം  തുരുതകേളബല്

തനാമസബക്കുനവര്ക്കുലാം ഏപ്രബല് മനാസലാം മുതല് സകൗജനദമനായബ ഗദനാസച്ച് കേണക്ഷന

അനവദബക്കുനതബനള്ള  നടപടബ  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കനാര്  ആരലാംഭബചബട്ടുലണനലാം  മനബ

അറബയബച.  ബുക്കച്ച്  ലചയനാല്  ശരനാശരബ  6  ദബവസതബനള്ളബല്  സബലബണര്

ഉപകഭനാക്തനാക്കള്ക്കച്ച് ലഭദമനാകുനണച്ച്. ലകേനാചബയബല് ലഗയബല് പപപ്പെച്ച് പലനമനായബ



5

ബനലപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങള് മുഖദമനബയലട കനതൃതസതബല് ചര്ച ലചയ്യുനതബനച്ച് നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കുനതനാലണനലാം  കദശസ്പീയ-സലാംസനാന  പനാതകയനാരങ്ങളബല്  സലലാം

ലഭദമനാക്കബയനാല്  സപപകകേനായച്ച്  പുതബയ  ഒകൗട്ടച്ച് ലലറച്ച്  അനവദബക്കുനതച്ച്

പരബഗണബക്കനാലമനച്ച്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കനാര്  അറബയബചബട്ടുലണനലാം  ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കച്ച്

മറുപടബയനായബ മനബ വദക്തമനാക്കബ.

63 (*573) സലലപകകേനായലട നൂതന പ്രവര്തനങ്ങള്

ഭക്ഷദവുലാം  സബവബല്  സപപസുലാം  വകുപ്പുമനബ  നല്കേബയ  മറുപടബയബല്,

സപപകകേനായലട വബകേസന പ്രവര്തനങ്ങളുലട ഭനാഗമനായബ  ലമകടനാ നഗരങ്ങളബല്

സലലാം  ലഭദമനാകുന  മുറയച്ച്  മബനബ  മനാളുകേള്  ആരലാംഭബക്കുനതനാലണനലാം

അനകയനാജദമനായ സലവുലാം ഓയബല് കേമനബകേളബല് നബനച്ച് അനമതബയലാം ലഭബക്കുന

മുറയച്ച്  പുതബയ  ഗദനാസച്ച്  ഏജനസബകേള്  തുടങ്ങുനതബനളള  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കുനതനാലണനലാം  സഭലയ  അറബയബച.  സലലപകകേനായലട  കേസ്പീഴബല്

നബലവബല്  11  ലപകടനാള്  പമ്പുകേള്  പ്രവര്തബക്കുനണച്ച്.  പമ്പുകേളബലല

ദബവസകവതന  ജസ്പീവനക്കനാരുലട  ശമളലാം  10-08-2017  മുതല്  500/-  രൂപയനായബ

വര്ദബപ്പെബചബട്ടുണച്ച്.  ജബലനാ  കകേന്ദ്രങ്ങളബലലാം  പ്രധനാനലപ്പെട്ട  നഗരങ്ങളബലലാം

അനകയനാജദമനായ സലലാം ലഭബക്കുന മുറയച്ച് പരമനാവധബ ഉല്പ്പെനങ്ങള് വബതരണലാം

ലചയനാന  സനാധബക്കുന  തരതബലള്ള  സൂപ്പെര്/ലലഹപ്പെര്  മനാര്ക്കറകേള്

ആരലാംഭബക്കുനതബനച്ച്  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുനതനാണച്ച്.  സലലപകകേനാ  വബതരണലാം
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ലചയ്യുന ഉല്പ്പെനങ്ങള്ക്കച്ച്  ലപനാതു മനാര്ക്കറബകനക്കനാള്  10  മുതല്  30  ശതമനാനലാം

വലര വബലക്കുറവുണച്ച്.  മനാര്ക്കറബലല മനാറങ്ങള് മുനകൂട്ടബ മനസബലനാക്കബ മുനകേരുതല്

നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കനാനനായബ  വബലനബര്ണ്ണയ  അകതനാറബറബ  രൂപസ്പീകേരബചബട്ടുണച്ച്.  14

ഉല്പ്പെനങ്ങള്ക്കനാണച്ച് നബലവബല് സബവബല് സപപസച്ച് കകേനാര്പ്പെകറഷന സബ്സബഡബ

നല്കുനതച്ച്.  2016-17  സനാമതബകേ  വര്ഷലാം  443  കകേനാടബ  രൂപയലട

ആനകൂലദങ്ങള്  അനവദബചബട്ടുണച്ച്.  ഉല്പ്പെനങ്ങളുലട  ഗുണനബലവനാരവുലാം  തൂക്കവുലാം

പരബകശനാധബക്കനാറുലണനലാം സബ.എന.ജബ.  ഫബലബലാംഗച്ച് കസഷനകേള് ആരലാംഭബക്കുനതച്ച്

സലാംബനബചച്ച്  ആകലനാചബക്കുനതനാലണനലാം  സലലപകകേനാ  ഉല്പ്പെനങ്ങള്

ഓണ്ലലലനബലൂലട  വബറഴബക്കുനതബനനായബ  കകേന്ദ്ര  നബയമതബനച്ച്  അനകരനാധമനായബ

സലാംസനാന  സര്ക്കനാര്  ഒരു  പഗഡ് പലന  തയനാറനാക്കബയബട്ടുലണനലാം

ലപനാതുജനനാഭബപ്രനായതബലന്റെ  കൂടബ  അടബസനാനതബല്  ഇതച്ച്  നടപ്പെബലനാക്കനാനനാണച്ച്

ഉകദ്ദേശബക്കുനലതനലാം  എലനാ  പഞനായതകേളബലലാം  ഒരു  മനാകവലബ  കസനാലറങബലലാം

ഉണനായബരബക്കണലമനതനാണച്ച്  സര്ക്കനാര്  നബലപനാലടനലാം  സപപകകേനായബലല

ദബവസകവതന  ജസ്പീവനക്കനാരുലട  ശമളലാം  425  രൂപയനാക്കബയബട്ടുലണനലാം  അതച്ച്

ഘട്ടലാംഘട്ടമനായബ  വര്ദബപ്പെബക്കുനതച്ച്  സലാംബനബചച്ച്  ആകലനാചബക്കുനതനാലണനലാം

വബഷ,  ഇകൗസര് ചന്തകേള് ആരലാംഭബക്കുനതബനച്ച് നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കുനതനാലണനലാം

ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കച്ച് മറുപടബയനായബ മനബ വദക്തമനാക്കബ.
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64 (*574) കറഡബകയഷന സുരക്ഷനാ ഡയറക്ടകററബലന്റെ പ്രവര്തനലാം

ആകരനാഗദവുലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയലാം  വകുപ്പുമനബക്കുകവണബ  വബദദനാഭദനാസ

വകുപ്പുമനബ  (ലപ്രനാഫ.  സബ.  രവസ്പീന്ദ്രനനാഥച്ച്)  നല്കേബയ മറുപടബയബല്,  കറഡബകയഷന

സുരക്ഷനാ  കേനാരദനാലയതബനച്ച്  കകേന്ദ്ര  ആണകവനാര്ജ്ജ  നബയനണ  കബനാര്ഡബലന്റെ

അലാംഗസ്പീകേനാരലാം  31-12-2016-വലര  മനാത്രകമ  ലഭബചബരുനളളുലവനലാം  ധനാരണനാപത്രലാം

ഒപ്പു വയനാതതബനനാലലാം  eLORA (Licensing of Radiation Applications)-ലൂലട

ഇകൗ  കമഖലയബല്  സസകേനാരദവല്ക്കരണലാം  നടപ്പെനാക്കുനതബനലാം  സനാപനങ്ങള്

നബയനബക്കുനതബനലാം  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കനാര്  തസ്പീരുമനാനലമടുതതബനനാലമനാണച്ച്

അലാംഗസ്പീകേനാരലാം  നഷ്ടമനായലതനലാം  ഇക്കനാരദതബല്  ആകരനാഗദ  വകുപ്പെബലന്റെ  ഭനാഗത

നബനച്ച്  വസ്പീഴ്ച  സലാംഭവബചബട്ടബലലനലാം  അലാംഗസ്പീകേനാരലാം  കനടബലയടുക്കനാനള്ള  നടപടബ

സസസ്പീകേരബച വരബകേയനാലണനലാം സഭലയ അറബയബച. അലാംഗസ്പീകേനാരലാം ലഭബക്കുനതച്ച് വലര

കറഡബകയഷന  സുരക്ഷനാ  നബയമലാം,  2004  പ്രകേനാരമുളള  സുരക്ഷനാപരബകശനാധനകേള്

അടക്കമുളള  പ്രവര്തനങ്ങളബല്  നബനലാം  വബട്ടു  നബല്ക്കണലമനച്ച്  കകേന്ദ്ര

ആണകവനാര്ജ്ജ നബയനണ കബനാര്ഡച്ച് അറബയബചബട്ടുണച്ച്.  പ്രസ്പീ ഇനസകലഷന,  പ്രസ്പീ

കേമ്മേസ്പീഷന  തുടങ്ങബയ  കേനാരദങ്ങളബല്  സലാംസനാന  സര്ക്കനാരബനച്ച്  ഇടലപടനാനലാം

പരബകശനാധബക്കനാനലാം  അവസരലമനാരുക്കണലമനച്ച്  ധനാരണനാപത്രതബല്

നബര്കദ്ദേശബചബട്ടുലണനലാം  സുരക്ഷനാ  മുനകേരുതലലടുക്കനാലത  പ്രവര്തബക്കുന

സനാപനങ്ങള്ലക്കതബലര  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുനതനാലണനലാം  ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കച്ച്
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മറുപടബയനായബ മനബ വദക്തമനാക്കബ.

 (നക്ഷത്രചബഹ്നമബട്ട ബനാക്കബ കചനാദദങ്ങള്ക്കുലാം നക്ഷത്ര ചബഹ്നമബടനാത  5661

മുതല്  5985  വലരയള്ള കചനാദദങ്ങളബല്  58  എണ്ണതബനലാം ബനലപ്പെട്ട മനബമനാര്

കരഖനാമൂലലാം ഉതരലാം നല്കേബ.)


