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പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ

പതബനനനാനനാലാം സകമ്മേളനലാം 

കചനാകദദനാത്തരങ്ങള്   - സലാംഗ്രഹലാം

2018   ജൂണ്   12,   നചനാവ

നബയമസഭ  രനാവബനല  8.30-നന്  ബഹുമനാനനപ്പെട്ട  സസ്പീക്കര്  ശസ്പീ.  പബ.

ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണനന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭനാ ഹനാളബല് കയനാഗലാം കചര്ന.

വനാങ്മൂലലാം നല്കേബയ ഉത്തരങ്ങള് 

21 (*181) 15-  ാം ധനകേനാരദ കേമ്മേസ്പീഷനന്റെ മുനബല് സര്ക്കനാര് ഉനയബച്ച 
        ആവശദങ്ങള്

ധനകേനാരദവലാം  കേയറലാം  വകുപ്പുമനബ  (കഡനാ.  ടബ.  എലാം.  കതനാമസന്  ഐസകേന്)

നല്കേബയ  മറപടബയബല്,  വര്ദബച്ചുവരുന  നസസന്,  സര്ചനാര്ജന്,  ജബ.എസന്.റബ.

എനബവയുനട  ഫലമനായബ  സലാംസനാനങ്ങള്ക്കന്  കകേന്ദ്ര  നബകുതബ  വബഹബതത്തബലലാം

കകേന്ദ്രനാവബഷ്കൃത  പദതബ  വബഹബതത്തബലമുണനായ  കുറവകേള്  പരബഹരബക്കണനമനലാം

കകേന്ദ്രവലാം സലാംസനാനവലാം തമ്മേബലള്ള റവനന്യൂ വരവന് നചലവകേളബനല വര്ദബച്ചന് വരുന

അന്തരലാം  ഇലനാതനാക്കനാനനായബ  സലാംസനാനങ്ങള്ക്കന്  വബഭജബച്ചന്  നല്കുന  കകേന്ദ്ര

നബകുതബയുനട  വബഹബതലാം  42  ശതമനാനത്തബല്  നബനലാം  50  ശതമനാനമനായബ

ഉയര്ത്തണനമനലാം  നബകുതബ  വബഭജനത്തബനുള്ള  മനാനദണ്ഡങ്ങളബല്  1971-നല
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കേനാകനഷുമനാരബ  അടബസനാനമനാക്കബയുള്ള  ജനസലാംഖദനാപരമനായ  കനട്ടങ്ങള്ക്കന്

ജനസലാംഖദയന്  തുലദമനായ  നവയ്കറജന്  നല്കേണനമനലാം  2011-നല  നസന്സസന്

അടബസനാനമനാക്കബ  വബഭവവബഭജനലാം  നടത്തണനമനന്  നബര്കദ്ദേശബച്ചബരബക്കുന  കടലാംസന്

ഓഫന് റഫറന്സന്  8  നസ്പീക്കലാം നചയ്യണനമനലാം പതബനഞനാലാം ധനകേനാരദ കേമ്മേസ്പീഷകനനാടന്

ആവശദനപ്പെട്ടബട്ടുനണനന്  സഭനയ  അറബയബച്ചു.  തസ്പീരകദശ  പരബപനാലനലാം,  വന

സലാംരക്ഷണലാം,  നനപുണദ  വബകേസനലാം,  പ്രവനാസബ  പുനരധബവനാസലാം  തുടങ്ങബയവയന്

പ്രകതദകേ കമഖല ഗ്രനാന്റുകേള് നല്കേണനമനലാം പബബകേന് കേലനാമബറബ ഇന്ഷഷ്വറന്സന് സസ്പീലാം,

വനാര്ഡന് നലവല് കേലനാമബറബ നറകസനാണ്സന് ഫണന്,  ജന്ഡര് നസന്സബറസ്പീവന് ഡബസനാസ്റ്റര്

റബസന്  റബഡക്ഷന്  എനബവയന്  ഗ്രനാന്റെന്  അനുവദബക്കണനമനലാം  തകദ്ദേശസഷ്വയലാംഭരണ

സനാപനങ്ങള്ക്കന്  60%  കബസബകേന് ഗ്രനാന്റുലാം  10%  നപര്കഫനാര്മന്സന് ഗ്രനാന്റുലാം ബനാക്കബ

30% ഗ്രനാന്റെന് തകദ്ദേശസഷ്വയലാംഭരണ സനാപനങ്ങള്ക്കന് നകേമനാറബയ ഫണന്, ചുമതലകേള്,

ഉകദദനാഗസര്  എനബവ  അടബസനാനമനാക്കബ  നല്കേണനമനലാം  ആവശദനപ്പെട്ടബട്ടുണന്.

SDRF-നന്റെ  കകേനാര്പ്പെസന്  3000  കകേനാടബ  രൂപയനായബ  ഉയര്ത്തണനമനലാം

സലാംസനാനത്തബനന്റെ  കേടലാം  എടുക്കുനതബനുള്ള  പരബധബ  GSDP  യുനട  3%  ആയബ

നബലനബര്ത്തണനമനലാം നതനാഴബല് നബകുതബയുനട പരബധബ ഉയര്ത്തുനതബനന് ഭരണഘടന

കഭദഗതബക്കന് ശബപനാര്ശ നചയ്യണനമനലാം ആവശദനപ്പെട്ടബട്ടുനണനന് മനബ വദക്തമനാക്കബ.

റബ്ബര്  കമഖലനയ  സലാംരക്ഷബക്കുനതബനന്  250  കകേനാടബ  രൂപ  വകേയബരുത്തണനമനലാം
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മബകേച്ച  പ്രവര്ത്തനലാം  കേനാഴ്ചവയ്ക്കുന  സലാംസനാനങ്ങള്ക്കന്  ധനകേനാരദ  കേമ്മേസ്പീഷനന്റെ

അവനാര്ഡന്  പ്രകേനാരമുള്ള  ആനുകൂലദങ്ങള്  നല്കേണനമനലാം  ജനസലാംഖദനാ  വര്ദനവന്

നബയനബക്കനാന്  നടപടബ  സഷ്വസ്പീകേരബച്ച  സലാംസനാനങ്ങള്ക്കുള്ള  ആനുകൂലദങ്ങള്

നബകഷധബക്കരുനതനലാം  ആവശദനപ്പെട്ടബട്ടുനണനന്  മനബ  അറബയബച്ചു.

സലാംസനാനങ്ങള്ക്കുള്ള  റവനന്യൂ  കേമ്മേബ  ഗ്രനാന്റെന്  തുടര്നലാം  നല്കേണനമനന്

ആവശദനപ്പെട്ടബട്ടുനണനലാം  2018-19-ല്  റവനന്യൂ,  ധന  കേമ്മേബകേള്  സനാധനാരണ

നബലയബകലയന് നകേനാണ്ടുവരുനതബനനാണന് ലക്ഷദമബട്ടബരബക്കുനനതനലാം ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കന്

മറപടബയനായബ മനബ വദക്തമനാക്കബ.  

22 (*182 & *184) കേബഫ്ബബ പദതബകേള്ക്കന് പണലാം കേനണത്തുനതബനനായബ 
കബനാണ്ടുകേള്

ധനകേനാരദവലാം  കേയറലാം  വകുപ്പുമനബ  നല്കേബയ  മറപടബയബല്,  കേബഫ്ബബ

ധനസമനാഹരണത്തബനന്റെ ആദദഘട്ടമനായബ വബകദശ രനാജദങ്ങളബല് മസനാല കബനാണ്ടുകേള്

പുറനപ്പെടുവബക്കുനതബനന്  കബനാര്ഡന്  കയനാഗലാം  തസ്പീരുമനാനബക്കുകേയുലാം  ആകബസന്  ബനാങബനന

അനനഡഷ്വസറനായബ  നബയമബക്കുകേയുലാം  നചയ്തുനവനന്  സഭനയ  അറബയബച്ചു.  ജൂനനല

ആദദവനാരകത്തനാനട  കബനാണന്  പുറനപ്പെടുവബക്കുനമനലാം ഇതബലൂനട  5,000  കകേനാടബ  രൂപ

സമനാഹരബക്കനാനനാണന്  തസ്പീരുമനാനബച്ചബട്ടുള്ളനതനലാം  ഇതബനന്റെ  സനാധദതകേള്  പരമനാവധബ

പ്രകയനാജനനപ്പെടുത്തുനമനലാം  ഇവ  പുറനപ്പെടുവബക്കുനതബനന്  റബസര്വന്  ബനാങബല്നബനലാം
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അനുവനാദലാം  ലഭബക്കുനമനലാം  ഇതുമനായബ  ബന്ധനപ്പെട്ടന്  അന്തര്കദ്ദേശസ്പീയ  നബലവനാരമുള്ള

കററബലാംഗന് ഏജന്സബകേനള നടണര് പ്രകേനാരമനാണന് നബയമബച്ചനതനലാം മനബ വദക്തമനാക്കബ.

കമനാകട്ടനാര് വനാഹന നബകുതബ വബഹബതലാം,  നപകടനാളബയലാം ഉല്പ്പെനങ്ങളബകന്മേലള്ള നസസന്

ഉള്നപ്പെനട  മുന്  ബഡ്ജറന്  വബഹബതത്തബല്  ബനാക്കബ  വന  തുകേയബല്  നബനന്  സസ്പീഡന്

കേദനാപബറലനായുലാം  കേബഫ്ബബക്കന്  ഫണന്  ലഭദമനാക്കബയബട്ടുണന്.  നബനാര്ഡബനന്റെ  NIDA

പദതബയബലൂനട  565  കകേനാടബ  രൂപയുനട  പദതബകേള്ക്കുള്ള  വനായനാനുമതബയുലാം

ലഭബച്ചബട്ടുണന്.  നസബബ/റബസര്വന്  ബനാങന്  അലാംഗസ്പീകേനാരമുള്ള  നൂതന  ധനസമനാഹരണ

മനാര്ഗ്ഗങ്ങനള  പ്രകയനാജനനപ്പെടുത്തുനമനലാം കേബഫ്ബബ പദതബകേളുനട  നടത്തബപ്പെബനനായബ

നകേ.എസന്.എഫന്.ഇ.യുനട  ആഭബമുഖദത്തബല്  പ്രവനാസബ  ചബട്ടബ  ആരലാംഭബക്കുനമനലാം

ആസൂത്രണ  -  നബര്വഹണക്രമങ്ങളബനല  കൃതദത,  തടസരഹബത  ധനലഭദത,

ആസൂത്രബതമനായ  തബരബച്ചടവന്  എനബവയബലൂനട  കേബഫ്ബബ  വഴബയുള്ള  പ്രഖദനാപബത

അടബസനാന  സസൗകേരദവബകേസന  ലക്ഷദലാം  സനാക്ഷനാത്കേരബക്കനാനനാകുനമനലാം  മനബ

അറബയബച്ചു.   മുന് സനാമ്പത്തബകേ വര്ഷങ്ങളബല് പ്രഖദനാപബച്ചവയബല്  23,414.4  കകേനാടബ

രൂപയുനട പദതബകേള്ക്കന് കേബഫ്ബബ നബര്വഹണനാനുമതബ നല്കേബയബട്ടുനണനലാം ബനാക്കബ

പദതബകേള്  ആസൂത്രണ  ഘട്ടത്തബലനാനണനലാം  നറയബല്കവ  ഓവര്  ബബഡ്ജുകേള്

കേബഫ്ബബയബല്  ഉള്നപ്പെടുത്തബ  നചയ്യുനതബനന്  അനുവനാദലാം  നല്കേബയബട്ടുനണനലാം

കേബഫ്ബബ  പദതബകേളുമനായബ  ബന്ധനപ്പെട്ട  സലകമനറടുക്കല്  നടപടബക്രമങ്ങളബനല
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കേനാലതനാമസലാം  കുറയ്ക്കുനതനാനണനലാം  മനബ  അറബയബച്ചു.  ലഭദമനായ  ഫണബനന്റെ

പരബധബക്കുള്ളബല്  നബനനകേനാണന്  കേബഫ്ബബ  പദതബകേള്  നടപ്പെനാക്കുനമനലാം

കേബഫ്ബബയബകലനാ  സലാംസനാന  ബഡ്ജറബകലനാ  ഉള്നപ്പെടുത്തബ  പ്രഖദനാപബക്കനപ്പെട്ട

മൂവനാറ്റുപുഴ  നബപ്പെനാസന്  നബര്മ്മേബക്കുനതനാനണനലാം  നബര്മ്മേനാണ  സനാമഗ്രബകേള്

ലഭദമനാക്കബനക്കനാണന്  വന്കേബട  പദതബകേള്  സമയബന്ധബതമനായബ

പൂര്ത്തബയനാക്കുനതനാനണനലാം  കേബഫ്ബബയബല് ഉള്നപ്പെടുത്തബ മലകയനാര  -  തസ്പീരകദശ

നഹകവകേള്,  കുടബനവള്ള  പദതബകേള്  എനബവയന്  മുന്ഗണന

നല്കുനതനാനണനലാം ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കന് മറപടബയനായബ മനബ വദക്തമനാക്കബ. 

23(*183) നപകടനാളബയലാം ഉല്പ്പെനങ്ങളുനട വബലവര്ദനവന്

ധനകേനാരദവലാം  കേയറലാം  വകുപ്പുമനബ  നല്കേബയ  മറപടബയബല്,  നപകടനാള്,

ഡസ്പീസല്  വബലവര്ദനവന്  സനാധനാരണക്കനാരബല്

അമബതഭനാരകമല്പ്പെബക്കുനകതനാനടനാപ്പെലാം  നബകതദനാപകയനാഗ  സനാധനങ്ങളുനട  വബല

ക്രമനാതസ്പീതമനായബ  കൂടുനതബനന്  കേനാരണമനായബട്ടുനണനലാം  വബല  വര്ദനവന്

കുറയ്ക്കുനതബനുകവണബ  വര്ദബപ്പെബച്ച എനകസന് ഡന്യൂട്ടബയബല് കുറവവരുത്തണനമനന്

കകേന്ദ്ര  സര്ക്കനാരബകനനാടന്  ആവശദനപ്പെട്ടബട്ടുനണനലാം  സഭനയ  അറബയബച്ചു.

കകേന്ദ്രസര്ക്കനാരനാണന് വബലവര്ദനവബനന് ആനുപനാതബകേമനായബ നബകുതബയബല് കുറവന്
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വരുകത്തണനതനലാം റവനന്യൂ ധന കേമ്മേബകേള് കുറച്ചുനകേനാണ്ടുവരുനതബനന് ശക്തമനായ

നടപടബ  സഷ്വസ്പീകേരബച്ചബട്ടുനണനലാം  ജബ.എസന്.റബ.യബല്നബനള്ള  വരുമനാനലാം

വര്ദബക്കുനകതനാടുകൂടബ  ധനപ്രതബസന്ധബ  കുറച്ചുനകേനാണ്ടുവരനാന്  സനാധബക്കുനമനലാം

ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കന് മറപടബയനായബ മനബ അറബയബച്ചു.

(നക്ഷത്രചബഹ്നമബട്ട ബനാക്കബ കചനാദദങ്ങള്ക്കുലാം നക്ഷത്രചബഹ്നമബടനാത്ത 2277

മുതല് 2596 വനരയുളള കചനാദദങ്ങളബല് 91  എണ്ണത്തബനുലാം ബന്ധനപ്പെട്ട മനബമനാര്

കരഖനാമൂലലാം ഉത്തരലാം നല്കേബ.)      

   


