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ശ്രദ്ധക്ഷണണിക്കല 

അനധണികൃത കകക്വാറണി  /    ക്രഷര് യൂണണിറ്റുകളുടടെ പ്രവര്ത്തനന

ശ്രശ  .    സണി  .    ദണിവക്വാകരന: സര്, ഞക്വാന ഇഇൗ സഭയുടടെ ശ്രദ്ധയണില ടകക്വാണ്ടു വരുന

സുപ്രധക്വാനമക്വായ  ഒരു  വണിഷയമക്വാണണ,  നമ്മുടടെ  കകരളത്തണിടന്റെ  ടപക്വാതുമുതല,

വരദക്വാനമക്വായണി  പ്രകൃതണിയണിലനണിനണ  കണിടണിയ  ടപക്വാതുമുതല  ഇവണിടടെ

ടകക്വാളളയടെണിക്കുകയക്വാണണ എനതണ.  മണല മക്വാത്രമല, കകരളത്തണിടന്റെ മണിക്കവക്വാറന എലക്വാ

പ്രകദശങ്ങളണിലനണിനന  നൂറണ  കണക്കണിനണ  കകക്വാറണികള്  പക്വാറകള്  പരസസ്യമക്വായണി,

നണിയമവണിരുദ്ധമക്വായണി  ടപക്വാടണിക്കുകയക്വാണണ.   അതണിനണ  പക്വാരണിസണിതണിക  പ്രശ്നങ്ങളുണണ,

അപകടെങ്ങളുണണ,  ഖജനക്വാവണിനണ ടപക്വാതു നഷ്ടമുണണ,  സക്വാര്വത്രണികമക്വായ ടകക്വാളളയക്വാണണ

ദശര്ഘകക്വാലമക്വായണി ഇവണിടടെ നടെക്കുനതണ.  എടന്റെ മണ്ഡലത്തണിടന്റെ ഒരു കണക്കണ ഞക്വാന

എടുത.   ടനടുമങ്ങക്വാടെണ  മണ്ഡലത്തണില  33  കകക്വാറണികള്  പ്രതണിദണിനന

പ്രവര്ത്തണിക്കുകയക്വാണണ.   അതണില  4  കകക്വാറണികള്ക്കക്വാണണ  ടപര്മണിറ്റുളളതണ.  സകകക്വാരസ്യ

വസ്യകണികളുടടെ  33  കകക്വാറണികള് പകലന രക്വാത്രണിയുന പക്വാറ ടപക്വാടണിചണ ടെണിപ്പര് കലക്വാറണികളണില

അപകടെകമഖലകളണില കൂടെണി യക്വാത്ര ടചെയണ പണമുണക്വാക്കുകയക്വാണണ.   ചെടലനഘനമക്വാണണ,

നണിയമവണിരുദ്ധമക്വാണണ,  ടകക്വാളളയക്വാണണ,  പകലടക്കക്വാളളയക്വാണണ,  ടപക്വാതുമുതല
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ടകക്വാളളയടെണിക്കുകയക്വാണണ.   ഇതുമക്വാത്രമല,  ധക്വാതുമണലണിലന  ഇതുകപക്വാടലയുണണ.

കലക്വാഹമണല ടകക്വാളളയടെണിക്കുന.  ഇതണ  കകരളത്തണിടന്റെ ടപക്വാതുവക്വായ സമ്പത്തക്വാണണ.

എടന്റെ  നണിര്കദ്ദേശന  ഇഇൗ  കക്വാരസ്യത്തണില  ഗവണ്ടമന്റെണ,  ബന്ധടപ്പട  വകുപ്പണ  ഇടെടപടണ

ഇതണിടനക്വാരു നണിയമന ഉണക്വാക്കണടമനക്വാണണ.  എത്ര കകക്വാറണികള് ഉണണ കകരളത്തണില;

ആരക്വാണണ  ഇതണിനണ  ടപര്മണിറണ  ടകക്വാടുക്കുനതണ;  റവനന്യൂവകുപ്പക്വാകണക്വാ;

വസ്യവസക്വായവകുപ്പക്വാകണക്വാ; ജണികയക്വാളജണി ഡണിപ്പക്വാര്ട്ടുടമന്റെക്വാകണക്വാ; ടപക്വാലന്യൂഷന കണ്കടക്വാള്

കബക്വാര്ഡക്വാകണക്വാ;  പരണിസണിതണി  വകുപ്പക്വാകണക്വാ;  എവണിടടെ  നണിനക്വാണണ  ഇവര്ക്കണ  ഇഇൗ

ടപര്മണിഷന  കണിട്ടുനതണ?  ഇനണ  കകരളത്തണില  ഇഇൗ  കലക്വാബണി  എലക്വാവകരയുന

സകക്വാധശനണിചണിരണിക്കുകയക്വാണണ.  ഗവണ്ടമന്റെണ  കമഖലയണിടല  മഹക്വാഭൂരണിപക്ഷന

ഉകദസ്യക്വാഗസരുന  കകക്വാറണി  കലക്വാബണിയുടടെ  സകക്വാധശനവലയത്തണിലക്വാണണ.   അതണിനകത്തണ

പ്രക്വാകദശണികമക്വായ  പല  ആളുകളുന  ഇടെടപടുനണണ.  ഇഇൗ  കകക്വാറണികളുടടെ  ഉടെമകടള

പരണികശക്വാധണിചക്വാല ഇതണിടന്റെ വണിശകരൂപന മനസണിലക്വാകുന.  ഇഇൗ കക്വാരസ്യത്തണില ടനടുമങ്ങക്വാടെണ

മണ്ഡലന മക്വാത്രമല,  ഞക്വാന ടനടുമങ്ങക്വാടെണ  മണ്ഡലന ഒരു ഉദക്വാഹരണന പറഞ്ഞതക്വാണണ.

ബഹുമക്വാനടപ്പട  ഇറണികഗഷന  മനണിയുടടെ  ജണിലയക്വായ  പത്തനനതണിടയക്വാണണ  ഏറവന

കൂടുതല കകക്വാറണികള് ഉളളതണ. അതുടകക്വാണണ ഗവണ്ടമന്റെണ ഇതണിനണ ശകമക്വായ നണിലപക്വാടെണ

എടുക്കണന,  ബഹുമക്വാനടപ്പട മുഖസ്യമനണി ശകമക്വായണി ഇതണിലണിടെടപടെണന,  ഗുരുതരമക്വായ
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വണിഷയമക്വാണണ,  ഏടതങണിലന  ഒരു  മനണിയുടടെ  ടടകയണില  നണിലക്കുകയണില,  ഇതണിടന്റെ

കവരുകള്  എലക്വാന  എനണിക്കറണിയക്വാന.  ഇഇൗ  കകക്വാറണി  ടപക്വാടണിചണ  പരണിസരവക്വാസണികടളലക്വാന

അപകടെത്തണിലടപ്പടുകയക്വാണണ.  രക്വാവണിടല ടെണിപ്പര്  കലക്വാറണികള് ഓടുനതണിടന്റെ  ഫലമക്വായണി

കുടണികള്ക്കണ  സ്കൂളണില  കപക്വാകക്വാന  നണിവൃത്തണിയണില.   ഭശകരമക്വായ  അന്തരശക്ഷമക്വാണണ.

അതുകപക്വാടലതടന  ക്രഷര്  യൂണണിറണ,  അതണ  ഉയര്തന  ടപക്വാടെണിപടെലങ്ങള്ടകക്വാണണ

മഹക്വാകരക്വാഗങ്ങള്  വരണികയക്വാണണ.  നമ്മള്  ടടജവകൃഷണിടയപ്പറണി  ഒരുപക്വാടടെലക്വാന

പറഞ്ഞക്വാലന,  മറഭക്വാഗത്തണ  ഇതക്വാണണ  നടെക്കുനതണ.   പ്രകൃതണിടയ  തകര്ക്കുക,  പണന

ഉണക്വാക്കുക,  പണത്തണിടന്റെ കലക്വാബണി എലക്വാവടരയുന സകക്വാധശനണിക്കുകയക്വാണണ,  ഇതക്വാണണ

ഇവണിടുടത്ത  പ്രശ്നന.  ഇതണ  ഞക്വാന  ബഹുമക്വാനടപ്പട  സഭയുടടെ  മുനപണില

ടകക്വാണ്ടുവരണികയക്വാണണ, ഗവണ്ടമന്റെണ ശകമക്വായ നടെപടെണി എടുക്കണന.

അനധണികൃത കകക്വാറണി  /    ക്രഷര് യൂണണിറ്റുകളുടടെ പ്രവര്ത്തനന

റവനന്യുവന ഭവനനണിര്മ്മക്വാണവന വകുപ്പുമനണി  (ശ്രശ  .    ഇ  .    ചെന്ദ്രകശഖരന) :  സര്,

ബഹുമക്വാനടപ്പട  ടമമ്പര്  ശ്രശ.  സണി.  ദണിവക്വാകരന  ഇവണിടടെ  ഉനയണിചണിട്ടുള്ള  ശ്രദ്ധ

ക്ഷണണിക്കല  റവനന്യു  വകുപ്പണിടന്റെ  കനരണിട്ടുള്ള  നണിയനണത്തണില  വരുന

വണിഷയമടലങണിലന  ഇതണിനുള്ള   ഒരു  വണിശദശകരണന  ഞക്വാന  ഇവണിടടെ  നലകക്വാന

ആഗ്രഹണിക്കുകയക്വാണണ.   സനസക്വാനത്തണ  പക്വാറ  ഖനനവന  ക്രഷര്  യൂണണിറ്റുകളുടടെ
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പ്രവര്ത്തങ്ങളുന നണിയനണിക്കുനതണ ടടമനണിനഗണ ആന്റെണ ജണികയക്വാളജണി വകുപ്പക്വാണണ.  കരണിങലണല

ഖനനത്തണിടന്റെയുന  ക്രഷര്  യൂണണിറ്റുകളുകടെയുന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  നണിയനണിക്കുനതണിനുന

നണിയമവണികധയമക്വാക്കുനതണിനുന  ടടമനണിനഗണ  ആന്റെണ  ജണികയക്വാളജണി  വകുപ്പണിടന്റെ  ജണിലക്വാ

ആഫശസുകളുന മൂനണ മണിനറല സകക്വാഡുകളുന നടെപടെണി സകശകരണിച്ചുവരുന.  കകരള ടടമനര്

മണിനറല കണ്സഷന ചെടങ്ങള് 2015 - നണിലവണില വനകതക്വാടടെ പുതണിയ കകക്വാറണികള്ക്കണ

അനുമതണി  നലകുകമ്പക്വാള്  കകന്ദ്ര  വനന  പരണിസണിതണി  മനക്വാലയന  അനുശക്വാസണിക്കുന

പക്വാരണിസണിതണിക  അനുമതണി  നണിര്ബന്ധമക്വാക്കണിയണിട്ടുള്ളതക്വാണണ.   എനക്വാല  നണിലവണില

ടപര്മണിറ്റുള്ള  കകക്വാറണികള്ക്കണ    പക്വാരണിസണിതണിക  അനുമതണി  കൂടെക്വാടത  തടന

മൂനവര്ഷനകൂടെണി  പ്രവര്ത്തണിക്കക്വാന  ചെടങ്ങളണില  കഭദഗതണി  വരുത്തണിയണിട്ടുണണ.   പുതണിയ

ടക.എന.എന.സണി. ചെടപ്രകക്വാരന  അനധണികൃത  ഖനനത്തണിനുന  കടെത്തണിനുന  പണിഴയുടടെ

കതക്വാതണ  വര്ദ്ധണിപ്പണിചണിട്ടുള്ളതക്വാണണ.  സനസക്വാനടത്ത  ഖനനപ്രവര്ത്തനങ്ങള്

നണിയമവണികധയമക്വായണി നടെതനതണിനുന പരണിസണിതണി സഇൗഹൃദമക്വാക്കുനതണിനുന ടടമനണിനഗണ

ആന്റെണ  ജണികയക്വാളജണി  വകുപ്പണ  എലക്വാ  നടെപടെണികളുന  സകശകരണിച്ചുവരുന.   കകക്വാറണികളുടടെ

പ്രവര്ത്തനത്തണിനണ  പക്വാരണിസണിതണിക  അനുമതണി  നലകുനതണിനക്വായണി  സനസക്വാനടത്ത

എലക്വാ ജണിലകളണിലന ആഫശസുകള് രൂപശകരണിക്കുന നടെപടെണികള് പൂര്ത്തണിയക്വായണിവരുന.

നണിലവണിടല നണിയമങ്ങളുന ചെടങ്ങളുന കകക്വാടെതണിവണിധണികളുന പ്രകക്വാരന തകദ്ദേശ സകയനഭരണ
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സക്വാപനങ്ങള് നലകുന ഡണി.ആന്റെണ ഒ.  സര്ടണിഫണിക്കറണ  (Dangerous and Offensive

certificate),   ചെശഫണ കണ്കടക്വാളര് ഓഫണ എകണകപക്വാസശവണ നലകുന എകണകപക്വാസശവണ

ടടലസനസണ,  എസണ.ഇ.ടഎ.എ. നലകുന പക്വാരണിസണിതണിക അനുമതണി,  ടപക്വാലന്യൂഷന

കണ്കടക്വാള്  കബക്വാര്ഡണ  നലകുന  എയര്  ആന്റെണ  വക്വാടര്കസക്വാണ്  ടപക്വാലന്യൂഷന

കണ്ടസന്റെണ  ടു  ഓപ്പകററണ  സര്ടണിഫണിക്കറണ  എനണിവ  ലഭസ്യമക്വായതണിനുകശഷന  മക്വാത്രകമ

ടടമനണിനഗണ  ആന്റെണ  ജണികയക്വാളജണി  വകുപ്പണ  ഖനനത്തണിനണ  അനുവക്വാദന  നലകുനള.

ആയതണിനക്വാല  നണിലവണിടല  സനവണിധക്വാനങ്ങള്  ജണിലക്വാതലങ്ങളണിലന  ശകണിടപ്പടുത്തണി

അനധണികൃത പക്വാറടപക്വാടണിക്കലന ക്രഷര് യൂണണിറ്റുകളുടടെ നണിയമവണിരുദ്ധ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുന

തടെയക്വാന കഴണിയുനതക്വാണണ.  

ശ്രശ  .    സണി  .    ദണിവക്വാകരന :  സര്,  ബഹുമക്വാനടപ്പട റവനന്യു വകുപ്പണ മനണി പറഞ്ഞതണ

ടടമനണിനഗണ  ആന്റെണ  ജണികയക്വാളജണി  ഡണിപ്പക്വാര്ട്ടുടമന്റെണ  വസ്യവസക്വായ  വകുപ്പണിടന്റെ

കശഴണിലക്വാടണനക്വാണണ.   വസ്യവസക്വായ വകുപ്പണ മനണിയുടടെ മറപടെണി കൂടെണി കകള്ക്കണന.

വസ്യവസക്വായവന  കസക്വാര്ട്സുന  വകുപ്പുമനണി  (ശ്രശ  .    ഇ  .    പണി  .    ജയരക്വാജന)  :  സര്,

ബഹുമക്വാനടപ്പട ശ്രശ.  സണി.  ദണിവക്വാകരന ഇവണിടടെ  ഉനയണിച പ്രശ്നന,  ടടമനണിനഗണ  ആന്റെണ

ജണികയക്വാളജണി,  വസ്യവസക്വായ  വകുപ്പണിടന്റെ  കശഴണിലള്ളതക്വാണണ.   അങ്ങണ  പറഞ്ഞണിട്ടുള്ള

കക്വാരസ്യങ്ങടള സനബന്ധണിചണ  വണിശദമക്വായണി പരണികശക്വാധണിചണ  അതണിടന്റെ അടെണിസക്വാനത്തണില
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ആവശസ്യമക്വായണിട്ടുള്ള മറപടെണി നലകുനതക്വാണണ.  

ശ്രശ  .    സണി  .    ദണിവക്വാകരന :  ബഹുമക്വാനടപ്പട  മനണിമക്വാര്  രണ്ടുകപരുന  പറഞ്ഞതണ,

അനധണികൃത  പക്വാറ  ടപക്വാടണിക്കല  നടെക്കുനകണക്വാ  ഇലകയക്വാ  എനള്ളതക്വാണണ.  എടന്റെ

കയണിലണിരണിക്കുനതണ  തഹസശലദക്വാര്  നലകണിയ  റണികപ്പക്വാര്ടക്വാണണ.   അതണില  അകദ്ദേഹന

പറഞ്ഞണിരണിക്കുനതണ  33  കകക്വാറണികള്  ഇവണിടടെ  പ്രവര്ത്തണിക്കുനതണില  4  എണ്ണത്തണിനണ

മക്വാത്രകമ ടപര്മണിറണ ഉളടവനക്വാണണ. എന്തക്വാണണ സക്വാര് ഇതണിടന്റെ അര്തന? 

ശ്രശ  .   ഇ  .   പണി  .   ജയരക്വാജന: ഞങ്ങള് ഇതുവടര അതണിടനപ്പറണി പരണികശക്വാധണിചണിടണില.

ഞങ്ങളുടടെ  മുമ്പണില  അങ്ങടനടയക്വാരു  റണികപ്പക്വാര്ടണ  വനണിടണില.   എനക്വാല

മക്വാധസ്യമങ്ങളണിടലക്വാടക്ക  വനണിട്ടുള്ളതണിലനണിനന  അനധണികൃതമക്വായണി  ചെണില  കകക്വാറണികള്

പ്രവര്ത്തണിക്കുനണണ  എനണ  മനസണിലക്വാക്കണിയതണിടന്റെ  അടെണിസക്വാനത്തണില  വണിശദമക്വായ

റണികപ്പക്വാര്ടണ  തരുനതണിനുകവണണി  ആവശസ്യമക്വായ  നടെപടെണി  സകശകരണിചണിട്ടുണണ.

അതുസനബന്ധണിചണ അകനകഷണിച്ചുവരണികയക്വാണണ.  

മുഖസ്യമനണി  (ശ്രശ  .    പണിണറക്വായണി വണിജയന) :   സര്,  ഖനനന സനബന്ധണിചണ  ഇഇൗ

സര്ക്കക്വാരണിനണ  ഒരു  നയമുണണ.   അതണ  ടതരടഞ്ഞടുപ്പണ  മക്വാനണിടഫകസക്വായണില  തടന

വസ്യകമക്വാക്കണിയണിട്ടുള്ളതക്വാണണ.  ഖനനന  ടപക്വാതു  ഉടെമസതയണില  കവണടമന

അഭണിപ്രക്വായമക്വാണണ  കനരടത്ത  തടന  വസ്യകമക്വാക്കണിയണിട്ടുള്ളതണ.   അതണിനണ  ഉതകുന
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നടെപടെണികളണികലയണ നമുക്കണ നശങ്ങക്വാന. 

റബ്ബര് ടപ്രക്വാഡക്ഷന ഇനടസന്റെശവണ സശന

ശ്രശ  .    കമക്വാനസണ  കജക്വാസഫണ :  സര്,  നമ്മുടടെ സനസക്വാനടത്ത റബ്ബര് കര്ഷകര്

ഗുരുതരമക്വായ വണിലത്തകര്ചമൂലന പ്രതണിസന്ധണിയണിലക്വാവകയുന പ്രയക്വാസടപ്പടുകയുന ടചെയ

സമയത്തണ കഴണിഞ്ഞ യു.ഡണി.എഫണ.  ഗവണ്ടമന്റെണിടന്റെ കക്വാലത്തണ ഏര്ടപ്പടുത്തണിയ റബ്ബര്

വണിലസണിരതക്വാ ഫണണ  -  150/-  രൂപയണ  റബ്ബര് സനഭരണ പദ്ധതണി നടെപ്പക്വാക്കുനതണിനണ

കവണണിയുള്ള ഒരു സശന,  റബ്ബര് ടപ്രക്വാഡക്ഷന ഇനടസന്റെശവണ  സശന എന നണിലയണില

ആവണിഷ്കരണിച  പദ്ധതണി  മുകനക്വാടണ  ടകക്വാണ്ടു  കപക്വാകണടമന  ആവശസ്യമക്വാണണ  റബ്ബര്

കൃഷണിക്കക്വാര്ക്കുകവണണി  ഞക്വാന  ഉനയണിക്കുനതണ.   ഇഇൗ  ശ്രദ്ധക്ഷണണിക്കല

പ്രകമയത്തണിടന്റെ പശക്വാത്തലന പുതണിയ ഗവണ്ടമന്റെണ അധണികക്വാരത്തണില വനകപ്പക്വാള് ഇഇൗ

പദ്ധതണി  മുകനക്വാടണ  ടകക്വാണ്ടു  കപക്വാകുകമക്വാ  എനള്ള  സനശയവന  ആശങകളുന  റബ്ബര്

കര്ഷകര്ക്കണിടെയണില ഉണക്വായണി. മക്വാധസ്യമങ്ങളണിലൂടടെ അത്തരത്തണിലള്ള പല റണികപ്പക്വാര്ട്ടുകള്

വന.   ഇത്തരടമക്വാരു  സണിതണിയണില  റബ്ബര്  കര്ഷകര്ക്കണ  ഏക  ആശകക്വാസന  ഇഇൗ

വണിലസണിരതക്വാ  ഫണണിടന്റെ  പദ്ധതണിയക്വാണണ.  നമ്മുടടെ  സനസക്വാനത്തണ  എല.ഡണി.എഫണ.

ഗവണ്ടമന്റെണിടന്റെ  സമയതന  യു.ഡണി.എഫണ.  ഗവണ്ടമന്റെണിടന്റെ  സമയതടമലക്വാന

റബ്ബറണിനണ  വണിലയണിടെണിവണ  ഉണക്വായകപ്പക്വാള്  മുഖസ്യമക്വായണി  നമ്മള്  ആശ്രയണിചതണ  റബ്ബര്
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സനഭരണത്തണിനണ കവണണിയുള്ള നടെപടെണികളക്വാണണ.  ആ പദ്ധതണികള് ഫലപ്രദമക്വായണി ഒരു

കക്വാലഘടത്തണിലന  വണിജയണിചണില.   അവസക്വാനന  എത്തണികചര്ന  ഒരു  പരണിഹക്വാര

നടെപടെണിയക്വാണണ ഇഇൗ വണിലസണിരതക്വാ ഫണണ.  മുന ധനകക്വാരസ്യ വകുപ്പുമനണി ശ്രശ. ടക. എന.

മക്വാണണി സക്വാര് ബഡ്ജറണിലൂടടെ  300/-  കകക്വാടെണി രൂപ ഇതണിനുകവണണി മക്വാറണിവയ്ക്കുകയുന ഇഇൗ

പദ്ധതണി ഫലപ്രദമക്വായണി മുകനക്വാടണ ടകക്വാണ്ടുകപക്വാകുനതണിനുള്ള സക്വാഹചെരസ്യന ഉണക്വാവകയുന

ടചെയ.   പണിനശടെണ  യു.ഡണി.എഫണ.  ഗവണ്ടമന്റെണ  അവസക്വാനമക്വായണി  അവതരണിപ്പണിച

ബഡ്ജറണില മുഖസ്യമനണി ആയണിരുന ശ്രശ.  ഉമ്മന ചെക്വാണണിയുന 500/-  കകക്വാടെണി രൂപ ഇഇൗ

പദ്ധതണിക്കുകവണണി മക്വാറണിവയ്ക്കുനതക്വായുള്ള നല നണിലപക്വാടെണ എടുക്കുകയുണക്വായണി.  അങ്ങടന

ഇഇൗ  പദ്ധതണി  തുടെര്നടകക്വാണ്ടുകപക്വാകുകമ്പക്വാള്  ആര്.പണി.എസണ.  വഴണി  ഇഇൗ  പണന

കര്ഷകര്ക്കണ കൃതസ്യമക്വായണി ലഭണിക്കുനണണ എനതക്വാണണ ഏറവന വലണിയ അനുഗ്രഹന.  ഒരു

കക്വാരസ്യന ഇവണിടടെ ചൂണണിക്കക്വാണണിക്കക്വാന ആഗ്രഹണിക്കുനതണ 90 /- രൂപ വണില ഉണക്വായണിരുന

സമയത്തക്വാണണ  ഇഇൗ  150/-  രൂപയുടടെ  വണിലസണിരതക്വാ  പദ്ധതണി  ഗവണ്ടമന്റെണ

തുടെങ്ങണിവചതണ.   അകപ്പക്വാള്  ഗവണ്ടമന്റെണിനണ  വരുന  നഷ്ടന  ഒരു  കണികലക്വായണ  60/-

രൂപയക്വാണണ.   ഇനടത്ത മക്വാര്ക്കറണ  വണില ആര്.എസണ.എസണ.  -  4  നണ  143/-  രൂപയുന

ആര്.എസണ.എസണ.  5-നണ  139/-  രൂപയുമക്വാണണ.   ഇതനുസരണിചണ  സതസ്യത്തണില

ഗവണ്ടമന്റെണിനണ വലണിയ നഷ്ടന വരുനണില.  150/- രൂപയണില എത്തണിക്കുനതണിനണ വളടര
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ടചെറണിയ തുക മക്വാത്രകമ ഇകപ്പക്വാള് ആവശസ്യമക്വായണി വരുനള.  200/-  രൂപയക്വായണി ഇതണ

വര്ദ്ധണിപ്പണിക്കക്വാന  കഴണിഞ്ഞക്വാല  അതണ  കര്ഷകര്ക്കണ   ഏറവന  വലണിയ

അനുഗ്രഹമക്വായണിരണിക്കുന.  ഇനണി അതണിനണ  കഴണിയുനണിലക്വാടയങണില ഇഇൗ  150/-  രൂപയുടടെ

പദ്ധതണി  മുടെക്കന  കൂടെക്വാടത  തുടെര്നടകക്വാണ്ടുകപക്വാകുക  എനതണ  കര്ഷകര്ക്കുകവണണി

ടചെയ്യുന  ഏറവന  വലണിയ  കക്വാരസ്യമക്വാണണ.  അതണ  തുടെര്നണ  ടകക്വാണ്ടുകപക്വാകുനതണിനുള്ള

നടെപടെണി  സകശകരണിക്കണടമനണ  അകപക്ഷണിക്കുന.   അകതക്വാടടെക്വാപ്പന  തടന  വളടര

പ്രധക്വാനടപ്പട  ഒരു  കക്വാരസ്യന,  കകരളത്തണിടല   റബ്ബറണിടന്റെ  പ്രശ്നങ്ങള്  സനബന്ധണിചണ

ബഹുമക്വാനടപ്പട  മുഖസ്യമനണിയുടടെ  കനതൃതകത്തണിലള്ള  പുതണിയ  ഗവണ്ടമന്റെണ

പ്രധക്വാനമനണിടയ കണതണ വളടര ശ്രകദ്ധയമക്വാണണ. അങ്ങടന കണണ സനസക്വാരണിചകപ്പക്വാള്

റബ്ബറണിടന്റെ  പ്രശ്നങ്ങള്  ബഹുമക്വാനടപ്പട  മുഖസ്യമനണി  പ്രധക്വാനമനണിയുടടെ

ശ്രദ്ധയണിലടപ്പടുത്തണിയകപ്പക്വാള്  പ്രധക്വാനമനണി  നമുക്കണ  റബടടറസ്ഡണ  കറക്വാഡണ

ഉള്ടപ്പടടെയുള്ള  കക്വാരസ്യങ്ങളണില  ഉറപ്പണ  നലകുകയുണക്വായണി.   അതണ  കനരടത്ത  മുതല

കകരളന ആവശസ്യടപ്പടുന ഒരു കക്വാരസ്യമക്വാണണ.  500/- കകക്വാടെണി രൂപ ഇഇൗ നണിയമസഭതടന

ഏകകണ്ഠമക്വായണി  പ്രകമയന  പക്വാസക്വാക്കണി  കകന്ദ്രകത്തക്വാടെണ  ആവശസ്യടപ്പട  ഒനക്വാണണ.

ഇതുവടര അതണ  നമുക്കണ  തനണിടണില.   ആ  500/-  കകക്വാടെണി  രൂപ കകന്ദ്രത്തണില നണിനന

വക്വാങ്ങണിടചടുക്കുനതണിനുള്ള  ശ്രമന  സനസക്വാന  ഗവണ്ടമന്റെണ  നടെകത്തണതക്വായണിട്ടുണണ.
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ഇങ്ങടന  ഒരു  ശ്രമന  നടെക്കുനതണിനണിടെയണില  ഏറവന  നണിര്ഭക്വാഗസ്യകരമക്വായ  കക്വാരസ്യന

പ്രധക്വാനമനണി നമുക്കണ ഉറപ്പണ നലകണി. 500/-  കകക്വാടെണിരൂപയുടടെ സഹക്വായന അടലങണില

റബടടറസ്ഡണ കറക്വാഡണിനുള്ള സഹക്വായടമക്വാടക്ക തരക്വാടമനണ പറഞ്ഞണിടണ ഇനണ ജൂണ് 30-

ആണണ.   ഇനമുതല  പ്രക്വാബലസ്യത്തണില  വരുന  ഉത്തരവണ  കകരളത്തണിടന്റെ

സമ്പദ്ഘടെനടയ പൂര്ണ്ണമക്വായുന  തകര്ക്കുനതക്വാണണ.   ഇനണ  വനണിരണിക്കുന ഉത്തരവണ,

ഇന്തസ്യ  -  മകലഷസ്യ സമഗ്ര സക്വാമ്പത്തണിക സഹകരണ കരക്വാര്  ഇനണ  പ്രക്വാബലസ്യത്തണില

വരണികയക്വാണണ.  ഇതണ പ്രക്വാബലസ്യത്തണില വനകഴണിയുകമ്പക്വാള് ഇവണിടടെ ഇറക്കുമതണി ചുങന,

നണിയനണങ്ങള്  പൂര്ണ്ണമക്വായണി  ഉകപക്ഷണിക്കടപ്പടുകയക്വാണണ.  ഇവണിടടെ  ആര്ക്കുന

ഇന്തസ്യയുടടെ  മക്വാര്ക്കറണികലയണ  ഇറക്കുമതണി  ടചെയ്യുനതണിനുള്ള  അനുവക്വാദന  ഇനമുതല

കകന്ദ്ര  ഗവണ്ടമന്റെണ  ടകക്വാടുത്തണിരണിക്കുന  എനപറഞ്ഞക്വാല  ഇന്തസ്യയണികലയുന

കകരളത്തണികലയുന  റബ്ബര്  കര്ഷകടന  പരണിപൂര്ണ്ണമക്വായണി  കദക്വാഹണിചണിരണിക്കുകയക്വാണണ.

വളടര  ജനകദക്വാഹകരമക്വായണിട്ടുള്ള  ഇഇൗ  നണിലപക്വാടെണ  തണിരുത്തണിക്കുനതണിനുകവണണി  കകന്ദ്ര

ഗവണ്ടമന്റെണില  അതണിശകമക്വായ  ഇടെടപടെല  കകരളന  നടെകത്തണതക്വായണി

വനണിരണിക്കുകയക്വാണണ.   അടലങണില  നമ്മുടടെ  സമ്പദ്ഘടെനയുന  നമ്മുടടെ  കര്ഷകരുന

തകരുന.  അതുടകക്വാണണ  കകന്ദ്രഗവണ്ടമന്റെണിടന്റെ  ഇഇൗ  നണിലപക്വാടെണ

തണിരുത്തണിക്കുനതണിനക്വായുള്ള ഇടെടപടെല   മുഖസ്യമനണിയുടടെ  കനതൃതകത്തണില  നണിയമസഭ
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ഒറടക്കടക്വായണിടണ നടെകത്തണതക്വായണിട്ടുണണ.  അതണിനണ ഗവണ്ടമന്റെണ കനതൃതകന ടകക്വാടുക്കണന

എനള്ളതുന  ഇഇൗ  വണിലസണിരതക്വാ  ഫണണ  150/-  രൂപയക്വായണി  തുടെരണടമനമുള്ള

ആവശസ്യവന  ഉനയണിക്കുന.  കഴണിയുടമങണില  അതണ  200/-  രൂപയക്വാക്കണി  വര്ദ്ധണിപ്പണിചണ

റബ്ബര്  കര്ഷകടര  സഹക്വായണിക്കക്വാന  കഴണിയുന  രൂപത്തണില  ഇഇൗ  പദ്ധതണി  മുകനക്വാടണ

ടകക്വാണ്ടുകപക്വാകക്വാന നടെപടെണി എടുക്കണടമനകൂടെണി അഭസ്യര്തണിക്കുകയക്വാണണ.  

റബ്ബര് ടപ്രക്വാഡക്ഷന ഇനടസന്റെശവണ സശന

ധനകക്വാരസ്യവന കയറന വകുപ്പുമനണി (കഡക്വാ  .    ടെണി  .    എന  .    കതക്വാമസണ ടഎസകണ):  സര്,

ഇഇൗ  ഇനത്തണില  29 -06-2016  വടര  128  കകക്വാടെണിരൂപ  കൃഷണിക്കക്വാര്ക്കണ

ടകക്വാടുതകഴണിഞ.  എലക്വാ രണക്വാഴ്ച കചെരുകമ്പക്വാഴന റബ്ബര് കബക്വാര്ഡണ  ഉകദസ്യക്വാഗസനക്വാര്

സര്ടണിഫഫ  ടചെയ്യുനതണിടന്റെ  അടെണിസക്വാനത്തണില  കൃഷണിക്കക്വാരുടടെ  അക്കഇൗണണികലയണ

പണന  ഒരു  തക്വാമസവനകൂടെക്വാടത  അയയ്ക്കുനതണിനുള്ള  സനവണിധക്വാനന  തുടെരുന.  ഇതണിടന്റെ

ചെരണിത്രന ശ്രശ.  കമക്വാനസണ കജക്വാസഫണ പറയുകയുണക്വായണി.  ചെരണിത്രന കനക്വാക്കണിയക്വാല,  ഇതണ

ആരനഭണിചണിടണ  5  വര്ഷമകല  ആയണിട്ടുളളു.  ആദസ്യന  തശരുമക്വാനണിചതണ  മക്വാര്ക്കറണ

ഫപ്രസണികനക്കക്വാള്  ഒരു  രൂപ  റബ്ബറണിനണ  ഉയര്ന  വണിലനലകണി  സനഭരണിക്കുടമനണ

പറഞ്ഞക്വായണിരുന.  അതണ  അസനബന്ധമക്വാടണനണ  അനതടന  എലക്വാവരുന
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പറയുകയുണക്വായണി. അതണിനുകശഷന അതണ രണ്ടുരൂപയക്വാക്കണി. ഇങ്ങടന പലതുന ടചെയണിട്ടുന

അവസക്വാനന മക്വാര്ക്കറണടഫഡണ വഴണിയുള്ള റബ്ബര് സനഭരണന നടെത്തക്വാന ശ്രമണിച്ചു,  അതുന

നടെനണില.  ഇഇൗ  5  വര്ഷത്തണിനണിടെയണില  കൃഷണിക്കക്വാര്ക്കണ  ആടക  നലകണിയതണ  300

കകക്വാടെണിരൂപയക്വാണണ.  ഇത്രയുന  ചെരണിത്രന  പറഞ്ഞതുടകക്വാണണ  ഞക്വാന  ഇതണ

സൂചെണിപ്പണിചതക്വാണണ.  പടക്ഷ ടമമ്പര് ആവശസ്യടപ്പട കക്വാരസ്യന,  ഒരു തര്ക്കവമണില,  നമ്മള്

ഇഇൗ സനഭരണ രശതണി തുടെരുന.  റബ്ബറണിനണ വണില വര്ദ്ധണിപ്പണിക്കക്വാന പറ്റുകമക്വാ എനള്ളതണ

സനബന്ധണിചണ  കവടറ  ആകലക്വാചെണിക്കക്വാന,  ഇകപ്പക്വാള്  ആകലക്വാചെണിചണിടണില.  പടക്ഷ

അവസക്വാനന പറഞനണിറത്തണിയ കക്വാരസ്യന വളടര പ്രധക്വാനപ്പടതക്വാണണ. കകന്ദ്രസര്ക്കക്വാരണിനണ

നമ്മുടടെ റബ്ബര് സനഭരണത്തണിനണ  വണില നലകക്വാന പറണില.  അതുടകക്വാണക്വാണണ  കകരളന

ആവശസ്യടപ്പടുനതണ,  ഒരു  നണിലവക്വാരത്തണിലനണിനണ  വണില  തക്വാഴ്ന്നുകഴണിഞ്ഞക്വാല  അതണിടന്റെ

കതക്വാതനുസരണിചണ  ഒരു  ഏക്കറണിനണ  ഇത്ര  രൂപവചണ  റബ്ബറണിനണ  സബ്സണിഡണി

ടകക്വാടുക്കണടമനണ.  അതണ W.T.O.-യുടടെകയക്വാ അടലങണില ആസണിയന കരക്വാറണിടന്റെകയക്വാ

പരണിധണിക്കണ വരണില.   കനരണിടണ  സനഭരണവണില വയ്ക്കുനതണ ചുവപ്പണ കബക്വാകണിലക്വാണണ.  ഇതണ

ഗ്രശന  കബക്വാകണിലക്വാണണ.   ഇങ്ങടനടയക്വാരു  സശടമടുത്തണ  കകന്ദ്രസര്ക്കക്വാരണിടന്റെ

സഹക്വായകത്തക്വാടുകൂടെണി  റബ്ബര്  കൃഷണിക്കക്വാടര  സനരക്ഷണിക്കക്വാന  കകരളന  ഒറടക്കടക്വായണി

മുകനക്വാട്ടുവരണടമനണ പറഞ്ഞതണ വളടര ശരണിയക്വായ കക്വാരസ്യമക്വാണണ.  അതണിനുള്ള മുനഫക



Uncorrected/Not for publication
13

മുഖസ്യമനണി എടുതകഴണിഞ. ഇതണ തുടെരുകയുന ടചെയ്യുന.   

ശ്രശ  .    കമക്വാനസണ  കജക്വാസഫണ:  സര്,  ഒരു  പ്രധക്വാനടപ്പട  കക്വാരസ്യന  ഇവണിടടെ

ചൂണണിക്കക്വാണണിക്കുകയുണക്വായണി.  കകരളത്തണിടന്റെ  സമ്പദ്ഘടെനടയ  തകര്ക്കുന

കകന്ദ്രഗവണ്ടമന്റെണിടന്റെ കനതൃതകത്തണില ഇനണ പ്രക്വാബലസ്യത്തണില വരുന           ഇന്തസ്യ -

മകലഷസ്യ കരക്വാറണിടനതടെര്നള്ള നണിയനണങ്ങളണിലക്വാത്ത ഇറക്കുമതണി - ഇതണിടനതണിടര

കകരളത്തണിടന്റെ  പ്രതണികഷധമറണിയണിക്കക്വാന  സനസക്വാന  ഗവണ്ടമന്റെണ  ബഹുമക്വാനടപ്പട

മുഖസ്യമനണിയുടടെ  കനതൃതകത്തണില  നടെപടെണി  സകശകരണിക്കുകമക്വാ  എനള്ളതക്വാണണ  എടന്റെ

കചെക്വാദസ്യന?

കഡക്വാ  .    ടെണി  .    എന  .    കതക്വാമസണ  ടഎസകണ:  ഇകപ്പക്വാള്  ഉണക്വായണിരണിക്കുനതണ  റബ്ബര്

ഉലപ്പനങ്ങള്ടക്കലക്വാന  ഫശ  ഇറക്കുമതണിയക്വാണണ.  അകതക്വാടുകൂടെണി  ഇന്തസ്യന  ഉലപ്പക്വാദകര്

ഞങ്ങള്ക്കണ  ടലവല  കപയണിനഗണ  ഗ്രഇൗണണ  കവണടമനണ  പറഞ്ഞണ  ഇനള്ള

ചുങപരണിധണികപക്വാലന  ഇലക്വാതക്വാക്കക്വാന.  റബ്ബറന  ഇതുകപക്വാടല  സകതനമക്വായണി  ഇറക്കുമതണി

ടചെയ്യുനതണികലയക്വാണണ  ഇഇൗ  നയന  അധണികന  തക്വാമസണിക്കക്വാടത  എത്തണികചരക്വാന

കപക്വാകുനതണ.  ഇതുസനബന്ധണിചണ  സര്വ്വകക്ഷണികയക്വാഗമക്വാകണക്വാ,  നണിയമസഭയണില

ചെര്ചയക്വാകണക്വാ കവണതണ എനള്ളതണ ആകലക്വാചെണിചണ  തശരുമക്വാനടമടുക്കക്വാവനതക്വാണണ. 



Uncorrected/Not for publication
14

ശ്രശ  .    പണി  .    ടെണി  .    കതക്വാമസണ:  സര്,  ഞക്വാന  ഇനടല  റൂള്  288  അനുസരണിചണ

വസ്യകണിപരമക്വായ  വണിദശശകരണത്തണിനണ  കനക്വാടശസണ  നലകണിയണിരുന.  ബഹുമക്വാനടപ്പട

ടചെയര്  ഇനരക്വാവണിടല  ശ്രദ്ധക്ഷണണിക്കല  കഴണിയുകമ്പക്വാള്  എനണിക്കണ  അതണ

അനുവദണിച്ചുനലകക്വാടമനണ  സമ്മതണിചണിരുന.  കഴണിഞ്ഞ  ദണിവസടത്ത  എടന്റെ

പ്രസനഗത്തണില ബഹുമക്വാനടപ്പട മുന മുഖസ്യമനണി വണി.  എസണ.  അച്ചുതക്വാനന്ദന നടെത്തണിയ

പ്രസക്വാവനയുടടെ കപരണില ......

മണി  .    ടഡപന്യൂടണി  സശക്കര്:  ഇതുസനബന്ധണിചണ  ബഹുമക്വാനടപ്പട  ടമമ്പര്ക്കണ  ഉടെടന

അറണിയണിപ്പണ നലകുനതക്വായണിരണിക്കുന. ഇകപ്പക്വാള് സബ്മണിഷനണികലയണ കപക്വാകുകയക്വാണണ. 


