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II ഇ.ബബ.XIV-കകേരള നബയമസഭ/XI-5

പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ

പതബനനനാനനാലാം സകമ്മേളനലാം 

കചനാകദദനാത്തരങ്ങള്   - സലാംഗ്രഹലാം

2018   ജൂണ്   8,   നവെളളബ

നബയമസഭ  രനാവെബനല  8.30-നന്  ബഹുമനാനനപ്പെട്ട  സസ്പീക്കര്  ശസ്പീ.  പബ.

ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണനന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭനാ ഹനാളബല് കയനാഗലാം കചര്ന.

വെനാങ്മൂലലാം നല്കേബയ ഉത്തരങ്ങള് 

14 (*121) ഫ്ലകന് നബകരനാധനലാം

 തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫന്  ഹജന്

തസ്പീര്തനാടനവലാം വെകുപ്പുമനബ  (കഡനാ.  നകേ.  ടബ.  ജലസ്പീല്) നല്കേബയ മറുപടബയബല്,

സലാംസനാനത്തന്  പരബസബതബക്കന് കദനാഷലാം നചയ്യുന പബ.വെബ.സബ.  നബര്മ്മേബത ഫ്ലകന്

കബനാര്ഡുകേള്ക്കന്  പകേരലാം  റസ്പീനനസക്കബള്  നചയനാവന  കപനാളബ  എഥബലബന

(കപനാളബത്തസ്പീന)  നബര്മ്മേബത  വെസ്തുക്കകളനാ  അതുകപനാനലയുളള  മറന്  വെസ്തുക്കകളനാ

കകേനാട്ടണ്  തുണബകയനാ  ഉപകയനാഗബക്കുനതബനന്റെ  പനാകയനാഗബകേത
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പരബകശനാധബക്കനപ്പെടുനനണ്ടെനന്  സഭനയ  അറബയബച.  അപകേടനാവെസയബലുളള

പരസദ കബനാര്ഡുകേള് നസ്പീക്കലാം നചയനാന തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ സനാപനങ്ങകളനാടന്

നബര്കദ്ദേശബക്കനാവനതനാനണനലാം  കേളബപ്പെനാട്ടങ്ങള്  ഉള്നപ്പെനടയുളള  പനാസബകേന്

സനാധനങ്ങള് ഉത്പ്പെനാദബപ്പെബക്കുനതുലാം വെബപണനലാം നചയ്യുനതുലാം ശദയബല്നപ്പെട്ടനാല്

പനാസബകേന്  കവെസന്  മനാകനജന് നമന്റെന്  നബയമമനുസരബചന്  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബക്കുനതനാനണനലാം ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കന് മറുപടബയനായബ മനബ വെദക്തമനാക്കബ.

15 (*122) നനലഫന് മബഷന പദതബ

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫന്  ഹജന്

തസ്പീര്തനാടനവലാം  വെകുപ്പുമനബ  നല്കേബയ  മറുപടബയബല്,  ലലഫന്  മബഷന

പദതബയുനട  ആദദഘട്ടത്തബല്  എലനാ  ജബലകേളബലുലാം  ഓകരനാ  ഭവെന  സമുചയലാം

നബര്മ്മേബക്കുനമനലാം  കേനാസര്കഗനാഡന്,  നകേനാലലാം,  വെയനനാടന്,  മലപ്പുറലാം,  പനാലക്കനാടന്

ജബലകേളബനല  ഭവെന  സമുചയ  നബര്മ്മേനാണത്തബനന്റെ  നടണ്ടെര്  നടപടബ

പുകരനാഗമബചവെരബകേയനാനണനലാം  ബനാക്കബയുളള  ജബലകേളുനട  നടണ്ടെര്  ഉടന

ആരലാംഭബക്കുനതനാനണനലാം  വെനാസകയനാഗദമലനാത്ത  ലക്ഷലാം  വെസ്പീടുകേള്  ലലഫന്

മബഷനന്റെ ഭനാഗമനാക്കബ പുനര്നബര്മ്മേബക്കുനതബനന് ഭവെന നബര്മ്മേനാണ കബനാര്ഡുമനായബ

സഹകേരബചന്  പദതബ  തയനാറനാക്കുനമനലാം സഭനയ  അറബയബച.
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മനാനദണ്ഡങ്ങള്ക്കനുസരബചന് ഗ്രനാമസഭകേള് തയനാറനാക്കബയബട്ടുളള ഗുണകഭനാക്തൃ ലബസന്

പകേനാരമനായബരബക്കുലാം   പദതബക്കന്  സഹനായലാം  നല്കുനനതനലാം   ഇതുമനായബ

ബന്ധപ്പെട്ട  കബനാക്കുതല  മസ്പീറബലാംഗുകേളബല്  എലാം.എല്.എ. -മനാനര  പനങ്കെടുപ്പെബക്കുന

കേനാരദലാം  ആകലനാചബക്കുനതനാനണനലാം  മനബ  വെദക്തമനാക്കബ.  02-06-2018  വെനര

39243  ഭവെനങ്ങള്  പൂര്ത്തസ്പീകേരബചബട്ടുണ്ടെന്.  പദതബയുനട  രണ്ടെനാലാംഘട്ടത്തബല്

ഗ്രനാമങ്ങളബലുലാം നഗരങ്ങളബലുലാം ഭൂമബയുളള ഭവെനരഹബതര്ക്കന്  4  ലക്ഷലാം രൂപ വെസ്പീതലാം

ധനസഹനായലാം  നല്കേബ  ഭവെനലാം  നബര്മ്മേബക്കുനതബനനാണന്  ലക്ഷദമബടുനതന്.

എറണനാകുളലാം പനമബളബ നഗറബനല പബ.&റബ.  കകേനാളനബയബലുളളവെര്ക്കന് ലലഫന്

പദതബയബലുള്നപ്പെടുത്തബ  വെസ്പീടന്  നബര്മ്മേബചനല്കേനാന  അടബയന്തര

നടപടബയുണ്ടെനാകുനമനലാം  തസ്പീരപകദശനത്ത ഭവെനനബര്മ്മേനാണവമനായബ  ബന്ധനപ്പെട്ട

പശ്നങ്ങള്ക്കന്  എത്രയുലാംകവെഗലാം  പരബഹനാരലാം  കേനാണുനതനാനണനലാം  നബര്മ്മേനാണ

രലാംഗനത്ത  സലാംഭനനാവെസ  ഇലനാതനാക്കനാന  നചറബയ  കേസ്വനാറബകേളുനടകമലുളള

നബയനണലാം  ഒഴബവെനാക്കുനതബനനക്കുറബചന്  ആകലനാചബക്കുനനണ്ടെനലാം

ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കന് മറുപടബയനായബ മനബ വെദക്തമനാക്കബ. ദസ്പീര്ഘകേനാലമനായബ കറഷന

കേനാര്ഡന് ഇലനാത്തതബനനാല് ഗുണകഭനാക്തൃ ലബസബല് ഉള്നപ്പെടനാനത കപനായ പനാവെനപ്പെട്ട

ഭവെനരഹബതനര  ഇഇൗ  പദതബയബല്  ഉള്നപ്പെടുത്തണനമനലാം  ഓകരനാ  ജബലയബലുലാം
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നബര്മ്മേബക്കുന  ഭവെന  സമുചയങ്ങള്  അതനാതന്  പകദശനത്ത

ഭവെനരഹബതര്ക്കുളളതനാനണനലാം ഒരു ഉപകചനാദദത്തബലബടനപട്ടുനകേനാണ്ടെന് മുഖദമനബ

അറബയബച. 

16 (*122) കേനാര്ഷബകേ കമഖലയബനല യനവെത്കേരണലാം

കൃഷബ  വെകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ.  വെബ.  എസന്.  സുനബല്  കുമനാര്)  നല്കേബയ

മറുപടബയബല്, കേനാര്ഷബകേ യനവെത്കേരണത്തബനനായബ രൂപസ്പീകേരബചബട്ടുള കേനാര്ഷബകേ

കേര്മ്മേകസന,  അകഗ്രനാ  സര്വസ്പീസന്  നസന്റെര്,  കേസലാം  ഹയറബലാംഗന്  നസന്റെര്

എനബവെയുനട  ഏകകേനാപനത്തബനുലാം  കമല്കനനാട്ടത്തബനുമനായബ  കകേരള  കസറന്

അഗ്രബക്കള്ചറല്  നമക്കലനകസഷന  മബഷന  രൂപസ്പീകേരബചന്

പവെര്ത്തനമനാരലാംഭബചബട്ടുനണ്ടെനലാം  വെദക്തബകേള്ക്കുലാം  ഗ്രൂപ്പുകേള്ക്കുമുളള

നമക്കലനകസഷന സഇൗകേരദങ്ങനളലനാലാം സബന് മബഷന ഓണ് അഗ്രബക്കള്ചറല്

നമക്കലനകസഷനവെഴബ  നല്കുനനണ്ടെനലാം    സഭനയ  അറബയബച.  കേയനാടന്,

നപനാക്കനാളബ  കമഖലകേളബല് പകൃതബദത്തമനായ കൃഷബരസ്പീതബ  സലാംരക്ഷബചനകേനാണ്ടുളള

നമക്കലനകസഷന നടപടബയനാണന് സസ്വസ്പീകേരബചവെരുനതന്. വെനബതകേളുനട  ഗ്രൂപ്പുകേള്

ആവെശദനപ്പെട്ടനാല്  അവെര്ക്കുകവെണ്ടെ  എലനാ  നമക്കനനനകസഷന  സഇൗകേരദങ്ങളുലാം

നട്രെയബനബലാംഗുലാം  നല്കേനാന  തയനാറനാണന്. സലാംസനാനത്തന്  200  കേനാര്ഷബകേ



5

കേര്മ്മേകസനകേളുലാം  79  അകഗ്രനാസര്വസ്പീസന്  നസന്റെറുകേളുലാം പവെര്ത്തബക്കുനനണ്ടെനലാം

എലനാ  കബനാക്കുകേളബലുലാം  കേനാര്ഷബകേ  കസവെന  കകേന്ദ്രവലാം  പഞനായത്തുകേളബല്

കേനാര്ഷബകേ  കേര്മ്മേകസനയുലാം  സനാപബക്കുനമനലാം  ഐ.ടബ.  പനാസനായ

നചറുപ്പെക്കനാനരയുലാം  കേനാര്ഷബകേ  കേര്മ്മേകസനയബല്  ഉള്നപ്പെടുത്തുനമനലാം  അകഗ്രനാ

സര്വസ്പീസന് നസന്റെറുകേളബനല മനാനുവെലബല് മനാറലാം വെരുത്തനാന തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുനണ്ടെനലാം

മനബ  അറബയബച.  കകേരള  കേനാര്ഷബകേ  യനവെത്കേരണ  മബഷന  കേനാര്ഷബകേ

യനങ്ങളുനട മുഴുവെന വെബവെരങ്ങളുലാം ഉള്നക്കനാളളുന ലസബര് നസല് പവെര്ത്തന

സജമനാകുനതബനന്റെ  അന്തബമഘട്ടത്തബലനാനണനലാം  പല  സലത്തുലാം

പവെര്ത്തബപ്പെബക്കനാനത  കേബടക്കുന  യനങ്ങനളലനാലാം  പുതബയതനായബ  ആരലാംഭബക്കനാന

കപനാകുന  അകഗ്രനാ  സര്വസ്പീസന്  നസന്റെറുകേള്ക്കുള്നപ്പെനട   നല്കേനാനുള  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബചവെരബകേയനാനണനലാം  കേര്ഷകേര്ക്കന്  ആവെശദമനായ  യനങ്ങള്

നഡവെലപന്  നചയ്നതടുക്കുനതബനുളള  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബചബട്ടുനണ്ടെനലാം  മനബ

വെദക്തമനാക്കബ.  സര്ക്കനാരബനന്  30,000  നഹക്ടര്  സലത്തന്  അധബകേമനായബ

നനല്കൃഷബ  നചയനാന  കേഴബഞബട്ടുനണ്ടെനലാം  മണന്  പരബകശനാധനയടക്കമുള

കേനാരദങ്ങള്ക്കന്  ശനാസസ്പീയ  രസ്പീതബയബല്  പരബശസ്പീലനലാം  നകേനാടുക്കുനതബനുളള

സലാംവെബധനാനലാം ഏര്നപ്പെടുത്തബയബട്ടുനണ്ടെനലാം ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കന് മറുപടബയനായബ മനബ
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അറബയബച.

17 (*124) റബ്ബറബനന്റെ വെബലയബടബവമൂലലാം കേര്ഷകേര്  കനരബടുന പശ്നങ്ങള്

കൃഷബ  വെകുപ്പുമനബ  നല്കേബയ  മറുപടബയബല്,   സസ്വനാഭനാവെബകേ  റബ്ബര്

കമഖലയബനല  പശ്നങ്ങള്  പഠബക്കുനതബനുലാം  പരബഹനാരങ്ങള്

നബര്കദ്ദേശബക്കുനതബനുമനായബ  'ടനാസന്  കഫനാഴന്  ഓണ്  റബ്ബര്'  രൂപസ്പീകേരബചബട്ടുനണ്ടെനന്

സഭനയ  അറബയബച.  റബ്ബറുമനായബ  ബന്ധനപ്പെട്ട  എലനാ  കമഖലകേളബനലയുലാം

വെബകേസനത്തബനനായബ  ദസ്പീര്ഘകേനാല  തനങ്ങളുലാം  റബ്ബര്  കപനാളബസബയുലാം

രൂപസ്പീകേരബക്കുകേ  എനതനാണന്  ടനാസന്  കഫനാഴബല്  കൂടബ  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കനാര്

ഉകദ്ദേശബക്കുനതന്.  ചബരട്ടപ്പെനാല്  ഇറക്കുമതബക്കുളള  നബകരനാധനലാം  തുടരണനമനലാം

റബ്ബറബനന്റെ  തനാങ്ങുവെബല  150  രൂപയബല്നബനലാം  200  രൂപയനാക്കബ

ഉയര്ത്തുനതബനനാവെശദമനായ സനാമത്തബകേ സഹനായലാം ലഭദമനാക്കണനമനലാം കകേന്ദ്ര

സര്ക്കനാരബകനനാടന് അഭദര്തബചബട്ടുനണ്ടെനന് മനബ വെദക്തമനാക്കബ.   റബ്ബര് അധബഷബത

മൂലദവെര്ദബത ഉത്പനങ്ങള്ക്കനായബ  കകേരളത്തബല് അന്തനാരനാഷ്ട്ര നബലവെനാരത്തബലുള

സബയനാല്  കമനാഡല്  കേമനബ  രൂപസ്പീകേരബക്കുനതബനനാവെശദമനായ   നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബചബട്ടുനണ്ടെനലാം   റബ്ബര്  കേര്ഷകേനര  സഹനായബക്കുനതബനന്  കൃഷബ  വെകുപ്പെന്

എലനാ  പബന്തുണയുലാം  നല്കുനതനാനണനലാം  ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കന്  മറുപടബയനായബ
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മനബ വെദക്തമനാക്കബ.  

(നക്ഷത്രചബഹ്നമബട്ട ബനാക്കബ കചനാദദങ്ങള്ക്കുലാം നക്ഷത്രചബഹ്നമബടനാത്ത  1588

മുതല് 1946 വെനരയുളള കചനാദദങ്ങളബല് 158 എണത്തബനുലാം ബന്ധനപ്പെട്ട മനബമനാര്

കരഖനാമൂലലാം ഉത്തരലാം നല്കേബ.)                                   


