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പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ

പതനാലാം സകമ്മേളനലാം 

കചനാകദദനാതരങ്ങള്   - സലാംഗ്രഹലാം

2018   മനാര്ചച്ച്    27,   ചചനാവ

നബയമസഭ  രനാവബചല  8.30-നച്ച്  ബഹുമനാനചപ്പെട്ട  സസ്പീക്കര്

ശസ്പീ.  പബ.  ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണചന്റെ  അദദക്ഷതയബല്  നബയമസഭനാ  ഹനാളബല് കയനാഗലാം

കചര്ന.

വനാങ്മൂലലാം നല്കേബയ ഉതരങ്ങള് 

58 (*541) പദതബകേളബലലാം കപനാജക്ടുകേളബലലാം വബദഗ്ദ്ധരുചടെ പങനാളബതലാം

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം വഖഫച്ച് ഹജച്ച് തസ്പീര്തനാടെനവലാം

വകുപ്പുമനബ (കഡനാ. ചകേ. ടെബ.  ജലസ്പീല്) നല്കേബയ മറുപടെബയബല്, തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ

സനാപനങ്ങളബചല  ജനകേസ്പീയനാസൂത്രണ  പദതബ  കപനാജക്ടുകേളുചടെ  ഗുണനബലവനാരലാം

ചമചചപ്പെടുത്തുന്നതബനനായബ  വര്ക്കബലാംഗച്ച്  ഗ്രൂപ്പുകേളബല്  കൂടുതല്  വബദഗ്ദ്ധചര

ഉള്ചപ്പെടുത്തുന്നതബനുള്ള  നബര്കദ്ദേശലാം  നല്കേബയബട്ടുചണ്ടെന്നച്ച്  സഭചയ  അറബയബച.

പതബമൂന്നനാലാം  പഞ്ചവത്സര  പദതബയബല്  2017-18  വര്ഷലാം  മുതല്  തകദ്ദേശഭരണ

സനാപനതലതബല്  വബദഗ്ദ്ധരടെങ്ങുന്ന  ആസൂത്രണ  സമബതബകേള്ക്കച്ച്  രൂപലാം

നല്കുകേയലാം  ജബലനാ  പദതബയമനായബ  ബന്ധചപ്പെട്ട പവര്തനങ്ങളബല് വബദഗ്ദ്ധരുചടെ

കസവനലാം  ഉറപ്പെനാക്കുകേയലാം  ചചയബട്ടുണ്ടെച്ച്.  സലാംസനാന-ജബലനാ  തലങ്ങളബല്  സന്നദ
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പവര്തനതബനച്ച് തയനാറുള്ള വബദഗ്ദ്ധരുചടെ പനാനലബനു രൂപലാം നല്കുന്നതബനച്ച് നടെപടെബ

സസ്വസ്പീകേരബച വരബകേയലാം ഓണ്ചചലനനായബ രജബസ്റ്റര് ചചയവരുചടെ ആദദഘട്ട ശബല്പശനാല

തൃശൂര് കേബലയബല്  (കകേരള ഇന്സ്റ്റബറന്യൂട്ടച്ച്  ഓഫച്ച് കലനാക്കല് അഡബനബകസ്ട്രേഷന്)  വചച്ച്

നടെതബയബട്ടുമുണ്ടെച്ച്.  ചചലഫച്ച്  പദതബയബല്  സനാകങതബകേ  സഹനായലാം  നല്കുന്നതബനച്ച്

കതര്ഡച്ച് പനാര്ട്ടബ ചടെകബക്കല് ഏജന്സബകേളനായബ വബവബധ സനാകങതബകേ വബദദനാഭദനാസ

സനാപനങ്ങചള കബനാക്കച്ച് തലതബല് നബയമബചബട്ടുണ്ടെച്ച്.  കകേനനാവബഷ്കൃത പദതബയനായ

'ഉന്നതച്ച് ഭനാരതച്ച് അഭബയനാന്'  പകേനാരലാം കകേന സര്ക്കനാര് ലഭദമനാക്കുന്ന കസവനങ്ങള്

കൂടെബ ഇതബനനായബ ഉപകയനാഗപ്പെടുതനാന് കേഴബയലാം. പഞ്ചനായതച്ച് തലതബല് പനാനബലാംഗച്ച്

കേമ്മേബറബകേള്  രൂപസ്പീകേരബചബട്ടുചണ്ടെനലാം  ഓകരനാ  പഞ്ചനായതബലലാം  റബകസനാഴച്ച്

കപഴണ്സബചന  നബയമബക്കനാവന്നതനാചണനലാം  ജബലനാ  തലതബല്

ചഫസബലബകററര്മനാചര  നബയമബചബട്ടുചണ്ടെനലാം  സമയബന്ധബതമനായബ  പദതബകേള്

പൂര്തസ്പീകേരബക്കുന്നതബനച്ച്  നടെപടെബ  സസ്വസ്പീകേരബചബട്ടുചണ്ടെനലാം  അടുത  സനാമ്പതബകേ

വര്ഷകതയ്ക്കുള്ള  പദതബകേള്  ഭൂരബപക്ഷലാം  പഞ്ചനായത്തുകേളുലാം

പൂര്തബയനാക്കബയബട്ടുചണ്ടെനലാം  മനബ  വദക്തമനാക്കബ.  സലാംകയനാജബത കസവനലാം

നടെപ്പെനാക്കുന്നതബനുലാം  ജബലനാ-തനാലൂക്കച്ച്-ഗ്രനാമ  സഭകേള്  ഫലപദവലാം

കേനാരദക്ഷമവമനാക്കുന്നതബനുമുള്ള  നടെപടെബ  സസ്വസ്പീകേരബക്കുന്നതുമനാണച്ച്.  2017-18

സനാമ്പതബകേ വര്ഷലാം  പഞ്ചനായതച്ച്  തലതബല്  74.59  ശതമനാനവലാം  മുനബസബപ്പെല്

കകേനാര്പ്പെകറഷനുകേളബല്  81.50  ശതമനാനവലാം  വസ്തു  നബകുതബ  ഇനതബല്
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പബരബചചടുക്കനാന്  സനാധബചബട്ടുണ്ടെച്ച്.  വബവബധ  വകുപ്പുകേളുമനായബ  ബന്ധചപ്പെട്ട

പൂര്തബയനാകേനാത  പദതബകേള്  പരബകശനാധബക്കണചമന്നച്ച്  ജബലനാ  കേളക്ടര്മനാര്ക്കച്ച്

നബര്കദ്ദേശലാം  നല്കേബയബട്ടുണ്ടെച്ച്.  തകദ്ദേശഭരണ  സനാപനങ്ങളുചടെ  പദതബ

രൂപസ്പീകേരണതബനുലാം  നബര്വഹണതബനുമനായബ  ശനാസ-സനാകങതബകേ  വബദഗ്ദ്ധരുചടെ

കസവനലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതബനച്ച്  നടെപടെബ  സസ്വസ്പീകേരബചബട്ടുചണ്ടെനലാം  ബബരുദനാനന്തര

ബബരുദ വബദദനാര്തബകേള്ക്കനായബ  ഇകന്റെണ്ഷബപ്പെച്ച്  കപനാഗ്രനാലാം  സലാംഘടെബപ്പെബക്കുന്നതബനച്ച്

അവസരചമനാരുക്കുന്നതനാചണനലാം  എഞ്ചബനസ്പീയര്മനാര്  സസറച്ച്  ഇന്ചസക്ഷനനായബ

ഉപകയനാഗബക്കുന്ന  വനാഹനതബചന്റെ  വനാടെകേ  നല്കുന്നതനാചണനലാം  കുടെബശബകേയള്ള

ബബല്ലുകേള്  ചകേനാടുത്തുതസ്പീര്ക്കുന്നതനാചണനലാം  ഇഇൗ  വര്ഷലാം  ആരലാംഭബച

പവൃതബകേള്ക്കച്ച് സബല് ഓവര് അനുവദബക്കുന്നതനാചണന്നച്ച് ധനകേനാരദ വകുപ്പെച്ച് ഉറപ്പെച്ച്

നല്കേബയബട്ടുചണ്ടെനലാം  വകുപ്പുകേളുചടെ  എകേസ്പീകേരണകതനാചടെ  നഗരനാസൂത്രണ

വബദഗ്ദ്ധരുചടെ  കസവനലാം  വബവബധ  തലങ്ങളബല്  ഉപകയനാഗചപ്പെടുതനാന്

സനാധബക്കുന്നതനാചണനലാം ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കച്ച് മറുപടെബയനായബ മനബ വദക്തമനാക്കബ.

59 (*542) അകഗ്രനാ എകക്കനാളജബക്കല് യൂണബറ്റുകേളുചടെ പവര്തനലാം

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

ചകേനാലലാം, പനാലക്കനാടെച്ച്, കേണ്ണൂര്, വയനനാടെച്ച് ജബലകേളബല് 2011-12 സനാമ്പതബകേ വര്ഷലാം

മുതല്  കേനാര്ഷബകേ  ചചജവ  വദവസ  യൂണബറബചന  അടെബസനാനമനാക്കബ  "ലസ്പീഡ്സച്ച്"

എന്ന വബജനാന വദനാപന സലാംവബധനാനലാം ആരലാംഭബചബട്ടുചണ്ടെന്നച്ച്  സഭചയ അറബയബച.
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ഇതച്ച്  ശക്തബചപ്പെടുത്തുന്നതബനനായബ  2017-18  സനാമ്പതബകേ  വര്ഷലാം  'സകമതബ'  -ക്കച്ച്

131.77  ലക്ഷലാം  രൂപ  വകേയബരുതബയബട്ടുണ്ടെച്ച്.  ഓകരനാ  പഞ്ചനായതബല്  നബനലാം  3

പുകരനാഗമന കേര്ഷകേചര ലസ്പീഡച്ച് ഫനാര്മര്മനാരനായബ ചതരചഞ്ഞെടുക്കുകേയലാം ഓകരനാ ലസ്പീഡച്ച്

ഫനാര്മചറയലാം  കകേനസ്പീകേരബചച്ച്  ഒരു സനാറച്ച്-ചചലറച്ച്  ഫനാര്മര്  ഗ്രൂപ്പെച്ച്  രൂപസ്പീകേരബക്കുകേയലാം

നൂതന  സനാകങതബകേ  വബദദയചടെ  പദര്ശനലാം,  പചരണലാം  എന്നബവയനായബ  ഒനാകരനാ

ലസ്പീഡച്ച്  ഫനാര്മര്ക്കുലാം  ഒനാകരനാ  സനാറച്ച്-ചചലറച്ച്  ഗ്രൂപ്പെബനുലാം  4000/-  രൂപ  വസ്പീതലാം

അനുവദബക്കുകേയലാം  ചചയ്യുനണ്ടെച്ച്.  'ആത'  കപനാജക്ടച്ച്  ഡയറക്ടര്  തയനാറനാക്കുന്ന

സന്ദര്ശന ചഷഡന്യൂള് അനുസരബചച്ച് ഫസ്പീല്ഡച്ച് അസബസ്റ്റന്റുമനാര് ലസ്പീഡച്ച് ഫനാര്മചറയലാം

സനാറച്ച്-ചചലറച്ച്  ഗ്രൂപ്പുകേചളയലാം  സന്ദര്ശബക്കുകേയലാം  ഫസ്പീല്ഡച്ച്  തലതബചല  പശ്നങ്ങള്

കശഖരബചച്ച് കൃഷബഭവന് ആഫസ്പീസറുചടെയലാം മറ്റുലാം സഹനായകതനാചടെ പരബഹരബക്കുകേയലാം

ചചയ്യുന.  കേനാര്ഷബകേ  വബജനാന  വദനാപനലാം  നടെത്തുന്നതബനനായബ  SFAC  മുകഖന

വബവബധ  ചവബച്ച്  കപനാര്ട്ടല് സലാംവബധനാനങ്ങളുലാം  ഉല്പ്പെന്നങ്ങളുചടെ  വബപണനതബനുലാം

കേര്ഷകേരുചടെ  സലാംശയങ്ങള്  ദൂരസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുമനായബ  ചമനാചചബല്

ആപബകക്കഷനുകേളുലാം  പരബശസ്പീലനലാം  സബദബച  ചടെകസ്പീഷദന്മനാരുചടെ  കസവനലാം

ഓണ്ചചലനനായബ  നല്കുന്നതബനുമുള്ള  സലാംവബധനാനങ്ങചളനാരുക്കബയബട്ടുണ്ടെച്ച്.  മണബചല

സൂക്ഷ്മ  മൂലകേങ്ങള്  കൃഷബക്കച്ച്  ശരബയനായ  വബധതബല്  ലഭദമനാക്കുന്നതബനുള്ള

പദതബയചടെ  ഭനാഗമനായബ  2017-18  സനാമ്പതബകേ വര്ഷലാം  ചഹക്ടര് ഒന്നബനച്ച്  500/-

രൂപയലാം  കുട്ടനനാട്ടബചല  കകേനാള്  കമഖലയബല്  അമനാലാംശതബചന്റെ
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വര്ദനവമൂലമുണ്ടെനാകുന്ന  പശ്നലാം  പരബഹരബക്കുന്നതബനച്ച്  ചഹക്ടറബനച്ച്  5400  രൂപ

വസ്പീതവലാം  വളങ്ങള്  വനാങ്ങുന്നതബനുളള  സഹനായവലാം  നല്കേബവരുനണ്ടെച്ച്.

സൂക്ഷ്മമൂലകേങ്ങളുചടെ  കുറവച്ച്  പരബഹരബക്കുന്നതബനനായബ  കൃഷബ-മണച്ച്  സലാംരക്ഷണ

വകുപ്പുകേള്  സലാംയക്തമനായബ  പഞ്ചനായത്തുകേളുചടെ  മനാപ്പെബലാംഗച്ച്  തയനാറനാക്കുകേയലാം

പരസ്പീക്ഷണനാടെബസനാനതബല്  തൃശ്ശൂര്  ജബലയബചല  വരവൂര്  പഞ്ചനായതബല്

'ചചമകകനാചലവല് ഇന്ഫര്കമഷന് സബസ്റ്റലാം  ഓണ് കസനായബല്സച്ച്   ഓഫച്ച്  കകേരള'

എന്ന  പദതബ  നടെപ്പെനാക്കബയബട്ടുചണ്ടെനലാം  2018-19  വര്ഷലാം  ഇതച്ച്  എലനാ

പഞ്ചനായത്തുകേളബലലാം  വദനാപബപ്പെബക്കനാന്  ഉകദ്ദേശബക്കുനചണ്ടെനലാം  'തരബശച്ച്  രഹബത

കകേരളലാം' എന്ന ലക്ഷദകതനാചടെ 5 വര്ഷതബനുള്ളബല് 3 ലക്ഷലാം ചഹക്ടറബകലയച്ച് കൃഷബ

വദനാപബപ്പെബക്കനാനുളള ശമങ്ങള് നടെത്തുനചണ്ടെനലാം മനബ വദക്തമനാക്കബ.  ചസഷദല്

അഗ്രബക്കള്ചര്  കസനാണനായബ  പഖദനാപബച  സകേപ്പെനാടെച്ച്  പകദശചത  കൃഷബ

സലാംരക്ഷബക്കുന്നതബനനായബ ഒരു വബകേസന ഏജന്സബ രൂപസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണച്ച്. 'സസ്പീകറനാ

ബഡ്ജറച്ച്  നനാചസ്വറല്  ഫനാമബലാംഗച്ച്'  നടെപ്പെനാക്കുന്നതനാചണനലാം  'ആത-ലസ്പീഡ്സച്ച്'

പദതബകേള്  സലാംകയനാജബപ്പെബചച്ച്  'കകേരള  ഇന്നകവഷന്  എകച്ച്റന്ഷന്  കപനാജക്ടച്ച്'

നടെപ്പെനാക്കനാന്  ഉകദ്ദേശബക്കുനചണ്ടെനലാം  നബലവബല്  2  ഫനാര്കമഴച്ച്  ചട്രെയബനബലാംഗച്ച്

ചസന്റെറുകേളുലാം  5  RATTC  (Regional  Agricultural  Technology  Training

Centre)-കേളുലാം പവര്തബക്കുനചണ്ടെനലാം കേനാര്ഷബകേ ഗകവഷകേരുചടെ കസവനങ്ങള്

കൃഷബക്കനാര്ക്കച്ച്  ലഭദമനാക്കുന്നതബനനായബ  'ഫയലബല് നബനലാം വയലബകലയച്ച്'  'ലനാബബല്
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നബന്നച്ച്  ലനാന്ഡബകലയച്ച്'  എന്നസ്പീ  പദതബകേള്  ആവബഷ്കരബചബട്ടുചണ്ടെനലാം  വബവര

സനാകങതബകേവബദദയചടെ  നൂതന  മനാര്ഗ്ഗങ്ങള്  ഉപകയനാഗബചച്ച്  ഏകേസ്പീകൃത

കസനാഫച്ച് ചവയറബലൂചടെ  കൃഷബ  ഓഫസ്പീസര്മനാര്ക്കച്ച്  റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച്  തയനാറനാക്കുന്നതബനനായബ

ഓണ്ചചലന്  സലാംവബധനാനലാം  രൂപസ്പീകേരബക്കുന്നതനാചണനലാം  ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കച്ച്

മറുപടെബയനായബ മനബ വദക്തമനാക്കബ.

60 (*543)    ചകേ  .  എസച്ച്  .  ആര്  .  ടെബ  .  സബ  .   വര്ക്കച്ച് കഷനാപ്പുകേളുചടെ പവര്തനലാം

ഗതനാഗത വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ.  എ.  ചകേ.  ശശസ്പീനന്)  നല്കേബയ മറുപടെബയബല്,

നബര്ദ്ദേബഷ്ട  കയനാഗദതയലാം  പവര്തബ  പരബചയവലാം  ഉറപ്പുവരുതബ  കകേരള  പബബകേച്ച്

സര്വസ്പീസച്ച്  കേമ്മേസ്പീഷന്  മുഖനാന്തരലാം  ചതരചഞ്ഞെടുക്കചപ്പെട്ട  ജസ്പീവനക്കനാചരയനാണച്ച്

ചകേ.എസച്ച്.ആര്.ടെബ.സബ.  വര്ക്കച്ച്കഷനാപ്പുകേളബല്  നബയമബചബട്ടുളളചതന്നച്ച്  സഭചയ

അറബയബച. ചമക്കനാനബക്കല്  വബഭനാഗലാം  ജസ്പീവനക്കനാര്ക്കച്ച്  അതനാതു  കമഖലയബല്

പനാവസ്പീണദലാം  ലഭബക്കതക്കവബധതബല്  ചകേ.എസച്ച്.ആര്.ടെബ.സബ.യചടെ  ചട്രെയബനബലാംഗച്ച്

ചസന്റെറബലലാം  വര്ക്കച്ച്കഷനാപ്പുകേളബലലാം  ചട്രെയബനബലാംഗച്ച്  നല്കുന്നതബനു  പുറകമ  ഓകരനാ

വനാഹന  നബര്മ്മേനാതനാക്കളുചടെയലാം,  വനാഹന  ഘടെകേ  നബര്മ്മേനാതനാക്കളുചടെയലാം

ആഭബമുഖദതബല്  നബരന്തരലാം  refresh  training-ഉലാം  നല്കേബ  വരുനണ്ടെച്ച്.

വര്ക്കച്ച്കഷനാപ്പുകേളബല് അയയ്ക്കുന്ന ബസ്സുകേള് യഥനാസമയലാം അറകുറപ്പെണബകേള് നടെതബ

ഗതനാഗതകയനാഗദമനാക്കണചമന്നച്ച്  കേര്ശന  നബര്കദ്ദേശലാം  നല്കേബയബട്ടുണ്ടെച്ച്.  ഇഇൗ

കമഖലയബല് ചചവദഗ്ദ്ധദമുള്ളവരുചടെ അപരദനാപ്തതയലാം സനാമ്പതബകേ പതബസന്ധബയലാം
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മറബകേടെക്കനാനുള്ള  ശമലാം  നടെത്തുന്നതനാണച്ച്.  ചകേ.എസച്ച്.ആര്.ടെബ.സബ.  പുനരുദനാരണ

പനാകക്കജബചന്റെ ഭനാഗമനായബ ബസച്ച് കബനാഡബ നബര്മ്മേനാണതബനുള്ള മനുഷദനാധസ്വനാനലാം 215

ദബവസമനാക്കബ  ചുരുക്കുന്നതബനുള്ള  തസ്പീരുമനാനചമടുക്കുകേയലാം  അഖബകലന്തദനാ

നബയമമനുസരബചള്ള  പുതബയ  ബസച്ച്  കബനാഡബ  കകേനാഡച്ച്  പകേനാരമുള്ള

അചകഡബകറഷന്  എടെപ്പെനാളബചല  വര്ക്കച്ച്കഷനാപ്പെബനച്ച്  കൂടെബ  ലഭദമനാക്കുന്നതബനുള്ള

ശമങ്ങള് ആരലാംഭബക്കുകേയലാം ചചയബട്ടുണ്ടെച്ച്.  വര്ക്കച്ച്കഷനാപ്പുകേള് നവസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുലാം

ആധുനബകേവല്ക്കരബക്കുന്നതബനുലാം നടെപടെബ സസ്വസ്പീകേരബക്കുന്നതനാചണനലാം സര്ക്കനാരബചന്റെ

ഇതര  വനാഹനങ്ങള്കൂടെബ  റബചപ്പെയര്  ചചയ്യുന്നതച്ച്  സലാംബന്ധബചച്ച്

പരബകശനാധബക്കുന്നതനാചണനലാം  കേനാലപ്പെഴക്കമുള്ള  ബസ്സുകേള്  കലലലാം  ചചയച്ച്

വബല്ക്കുന്നതബനച്ച്  ഡബകപ്പെനാ  മനാകനജര്മനാര്ക്കച്ച്  നബര്കദ്ദേശലാം  നല്കേബയബട്ടുചണ്ടെനലാം

എറണനാകുളലാം  ചകേ.എസച്ച്.ആര്.ടെബ.സബ.  ബസച്ച്  സ്റ്റനാന്റെബചന്റെ  നവസ്പീകേരണ

പവര്തനങ്ങചളക്കുറബചച്ച്  ചര്ച  നടെതബ  തസ്പീരുമനാനചമടുക്കുന്നതനാചണനലാം

മുണ്ടെക്കയതച്ച്  ഒരു  സബച്ച്  ഡബകപ്പെനാ  അനുവദബക്കുന്നതബചല  പനാകയനാഗബകേത

സലാംബന്ധബചച്ച്  പരബകശനാധബക്കുന്നതനാചണനലാം  ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കച്ച്  മറുപടെബയനായബ

മനബ വദക്തമനാക്കബ.

 (നക്ഷത്രചബഹ്നമബട്ട ബനാക്കബ കചനാദദങ്ങള്ക്കുലാം നക്ഷത്ര ചബഹ്നമബടെനാത  5426

മുതല്  5660  വചരയള്ള കചനാദദങ്ങളബല്  32  എണതബനുലാം ബന്ധചപ്പെട്ട മനബമനാര്

കരഖനാമൂലലാം ഉതരലാം നല്കേബ.)


