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II ഇ.ബബ.XIV-കകേരള നബയമസഭ/XI-9

പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ

പതബനനനാനനാലാം സകമ്മേളനലാം 

കചനാകദദനാത്തരങ്ങള്   - സലാംഗ്രഹലാം

2018   ജൂണ്   19,   നചനാവ

നബയമസഭ  രനാവബനല  8.30-നന്  ബഹുമനാനനപ്പെട്ട  സസ്പീക്കര്  ശസ്പീ.  പബ.

ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണനന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭനാ ഹനാളബല് കയനാഗലാം കചര്ന.

വനാങ്മൂലലാം നല്കേബയ ഉത്തരങ്ങള് 

27 (*241) നനാളബകകേരത്തബനന്റെ ഉത്പനാദനലാം വര്ദബപ്പെബക്കുനതബനന് നടപടബ

കൃഷബ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ.  വബ.  എസന്.  സുനബല്  കുമനാര്) നല്കേബയ

മറുപടബയബല്,  നനാളബകകേര  കൃഷബയുനട  സമഗ്ര  വബകേസനത്തബനനായബ  ക്ലസ്റ്റര്

അടബസനാനത്തബല്  നടപ്പെനാക്കബവരുന  'കകേരഗ്രനാമലാം'  പദതബ  കൂടുതല്

പ്രകദശങ്ങളബകലയന്  വദനാപബപ്പെബക്കുനതബനനായബ  3980  ലക്ഷലാം  രൂപ  ബഡ്ജറബല്

വകേയബരുത്തബയബട്ടുനണ്ടെനലാം  10  പ്രനാകദശബകേതല  നതങ്ങബന്തത  നഴ്സറബകേള്

ആരലാംഭബചന്  കകേരഗ്രനാമങ്ങളബല്  കമല്ത്തരലാം  നതങ്ങബന്തതകേളുനട  ലഭദത
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ഉറപ്പുവരുത്തുനനണ്ടെനലാം  സഭനയ  അറബയബച.  ഉലനാദനക്ഷമതയബലനാത്ത

നതങ്ങുകേള്  നവട്ടബമനാറബ  ഗുണകമന്മയുള്ള  നനതകേള്  നടുനതബനലാം  കശഷബക്കുനവ

ശനാസസ്പീയമനായബ പരബപനാലബക്കുനതബനമനായബ 1315.65 ലക്ഷലാം രൂപയുനട പദതബയുലാം

നടസ്പീല്  മുതല്  കകേകരനാലനങ്ങളുനട വബപണനലാം  വനരയുള്ള  ഘട്ടങ്ങളബനല

കബയനാത്മകേമനായ   പ്രവര്ത്തനത്തബനനായബ  "കകേരള  കകേനാക്കനട്ടന്  മബഷന്”എന

പദതബയുലാം  ആവബഷ്കരബചബട്ടുനണ്ടെനന്  മനബ  അറബയബച.  KIIFB-യുനട

സഹനായകത്തനാനട  കകേനാഴബകക്കനാടന്  ജബലയബനല  കവകങ്ങരബയബലലാം  കൂത്തനാളബയബലലാം

നനാളബകകേര പനാര്ക്കുകേളുലാം പനാലക്കനാടന് ജബലയബല് നസ്പീരയുനട നടടനാ പനാക്കന് യൂണബറലാം

സനാപബക്കനാന്  നടപടബ  സസസ്പീകേരബചവരുനതനായുലാം നസ്പീരയുനട  ഏകേസ്പീകൃത

ഗുണനബലവനാരലാം നബശ്ചയബക്കുനതബനനായബ ചുമതലനപ്പെടുത്തബയ സമബതബ സമര്പ്പെബച

സ്റ്റനാന്കഡേര്നനഡേകസഷന് റബകപ്പെനാര്ട്ടബനന് നസന്ടല് പനാകന്റെഷന് കകനാപ്പെന് റബസര്ചന്

ഇന്സ്റ്റബററ്റ്യൂട്ടബനന്റെ  അലാംഗസ്പീകേനാരലാം  ലഭബക്കുന  മുറയന്  തുടര്നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കുനതനാനണനലാം മനബ വദക്തമനാക്കബ. മനായലാം കേലര്ന നവളബനചണ്ണയുനട

വരവന്  തടയുനതബനന്  രജബകസ്ട്രേഷന്  റദനാക്കുനതുള്നപ്പെനടയുളള  നടപടബ

കേര്ശനമനാക്കുനമനലാം  കേരുനനാഗപ്പെള്ളബ  കകേരനഫെഡേന്  ഫെനാക്ടറബയുനട

സലാംസ്കരണകശഷബ  വബര്ദബപ്പെബക്കനാനളള  നടപടബ  പുകരനാഗമബചവരബകേയനാനണനലാം
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നകേനാപ്ര  ഇറക്കുമതബയബല്  നബയനണകമര്നപ്പെടുത്തുന  കേനാരദലാം

കകേന്ദ്രഗവണ്നമന്റെബനന്റെ  ശദയബല്നപ്പെടുത്തബയബട്ടുനണ്ടെനലാം   ആവശദഘട്ടത്തബല്

നനാളബകകേര  സലാംഭരണലാം   പുനരനാരലാംഭബക്കുനതനാനണനലാം  മനബ  അറബയബച.

നനാളബകകേരനാധബഷബത   വദവസനായത്തബനന്റെ  വളര്ച  ലക്ഷദലാംവചനകേനാണ്ടെന്  ഒരു

അനനാരനാഷ്ട്ര  വര്ക്കന്കഷനാപ്പെന്  കകേനാഴബകക്കനാടന്  വചന്  നടത്തനാന്

തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുനണ്ടെനലാം നതങ്ങുകേയറക്കനാര്ക്കുള്ള  പരബശസ്പീലനത്തബനലാം  മറമനായബ

തുകേ  വകേയബരുത്തബയബട്ടുനണ്ടെനലാം  ഇഇൗ  സനാമ്പത്തബകേ  വര്ഷലാം  4819

നതങ്ങുകേയറയനങ്ങള്  വബതരണലാം  നടത്തനാന്  ഉകദശബക്കുനനണ്ടെനലാം

കേനാലവര്ഷനക്കടുതബമൂലമുള്ള കൃഷബനനാശത്തബനന്  103  കകേനാടബ രൂപയുനട സഹനായലാം

വബതരണലാം നചയനാന് തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുനണ്ടെനലാം  ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കന്  മറുപടബയനായബ

മനബ വദക്തമനാക്കബ.      

28 (*242) തകദശസസയലാംഭരണ സനാപനങ്ങളബല് ആധുനബകേ നപനാതുശ്മശനാനലാം

തകദശസസയലാംഭരണവലാം  നറ്റ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫെന്  ഹജന്

തസ്പീര്തനാടനവലാം വകുപ്പുമനബ  (കഡേനാ.  നകേ.  ടബ.  ജലസ്പീല്)  നല്കേബയ മറുപടബയബല്,

കേബഫ്ബബ  ധനസഹനായകത്തനാനട  തകദശസസയലാംഭരണ  സനാപനങ്ങളബല്

ആധുനബകേ  ശ്മശനാനങ്ങള്  നബര്മ്മേബക്കുനതബനള്ള  പദതബ  ആരലാംഭബചബട്ടുനണ്ടെനലാം



4

ഇതബലള്ള  തടസ്സങ്ങള്  ഒഴബവനാക്കനാനലാം  നടപടബകമങ്ങള്  ലഘൂകേരബക്കനാനലാം

സര്ക്കനാര് മുന്കേനയടുക്കുനതനാനണനലാം ഗ്രനാമപഞനായത്തുകേളബല് നപനാതുശ്മശനാനലാം

നബര്മ്മേബക്കുനതബനലാം  നവസ്പീകേരബക്കുനതബനമനായബ  500  ലക്ഷലാം  രൂപ

വകേയബരുത്തബയബട്ടുനണ്ടെനലാം  സഭനയ അറബയബച.  പഞനായത്തന്,  മുനബസബപ്പെനാലബറബ,

കകേനാര്പ്പെകറഷന് എനബവബടങ്ങളബല് ഗദനാസധബഷബത ശ്മശനാനലാം സനാപബക്കുനതബനന്

നസഷദല്  പര്പ്പെസന്  നവഹബക്കബള്  രൂപസ്പീകേരബചബട്ടുനണ്ടെങബലലാം  കുറഞ്ഞതന്  25

നസന്റെന്  സലനമങബലലാം  ഇതബനന്  ആവശദമനായബവരുലാം.  ബനാലകശ്ശേരബ

നബകയനാജകേമണ്ഡലത്തബല്  ഭൂഗര്ഭ  ശ്മശനാനലാം  നബര്മ്മേബക്കുനതബനന്  ധനകേനാരദ

വകുപ്പെബല്നബനന്  അനമതബ  ലഭദമനാക്കുനതബനന്  നടപടബകേള്

തസരബതനപ്പെടുത്തുനതനാനണനലാം  സലലാം  ഏനറടുക്കുകമ്പനാള്  വബല

നബര്ണ്ണയബക്കുനതബലണ്ടെനാകുന  ബുദബമുട്ടുകേള്  പരബഹരബക്കനാന്  കേളക്ടര്മനാനര

ചുമതലനപ്പെടുത്തുനതനാനണനലാം  ആധുനബകേ  ശ്മശനാനങ്ങളുനട  രൂപകരഖ

തയനാറനാക്കുനതബല്  നനവദഗദമുളള  ആര്ക്കബനടക്ടുകേളുനട  കസവനലാം

പ്രകയനാജനനപ്പെടുത്തുനതനാനണനലാം  ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കന്  മറുപടബയനായബ  മനബ

അറബയബച. ആര്പ്പൂക്കര  പഞനായത്തബല്  നപനാതുശ്മശനാനലാം

നബര്മ്മേബക്കുനതബനന്  കകേനാട്ടയലാം  നമഡേബക്കല്  കകേനാകളജബനന്റെ  സലലാം
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വബട്ടുനകേനാടുക്കുനതനാനണനന്   ഉപകചനാദദത്തബലബടനപട്ടുനകേനാണ്ടെന്  ആകരനാഗദവലാം

സനാമൂഹദനസ്പീതബയുലാം വകുപ്പുമനബ അറബയബച.

29 (*243) നജന്ഡേര് സ്കൂള് കഫെനാര് കലനാക്കല് ഗകവണന്സന്

തകദശസസയലാംഭരണവലാം  നറ്റ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫെന്  ഹജന്

തസ്പീര്തനാടനവലാം  വകുപ്പുമനബ  നല്കേബയ  മറുപടബയബല്,  ജനകേസ്പീയനാസൂത്രണലാം

നടപ്പെബലനാക്കുനതബനന്റെ ഭനാഗമനായബ ജനപ്രതബനബധബകേള് ഉള്നപ്പെനടയുള്ളവര്ക്കനായബ

'കേബല'-യുനട  ആഭബമുഖദത്തബല്  വബവബധ  പരബശസ്പീലന  പരബപനാടബകേള്

നടപ്പെനാക്കുനനണ്ടെനലാം  ഇതബനനായബ  'നജന്ഡേര്  സ്കൂള്  കഫെനാര്  കലനാക്കല്

ഗകവണന്സന്'  രൂപസ്പീകേരബക്കുനതബനന്റെ  പ്രനാരലാംഭ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്

നടനവരബകേയനാനണനലാം  സഭനയ അറബയബച.  കേബലനയ തകദശ ഭരണത്തബനന്റെ

വബജനാന  കകേന്ദ്രമനായബ  മനാറനതബനന്റെ  ഭനാഗമനായബ  ഫെനാക്കല്റബ  അലാംഗങ്ങള്ക്കന്

നഹനാറബകസനാണ്ടെല് കലണബലാംഗന് കപ്രനാഗ്രനാലാം ഉള്നപ്പെനടയുള്ള പ്രകതദകേ പരബശസ്പീലനലാം

നല്കേബയബട്ടുണ്ടെന്.  അനനാരനാഷ്ട്ര  തലത്തബല്  പ്രശസബയനാര്ജബചബട്ടുളള

അക്കനാഡേമബഷദന്മനാനരയുലാം  സനാപനങ്ങനളയുലാം  ഫെനാക്കല്റബയനായബ

നകേനാണ്ടുവരുനതബനലാം  ഇനകവഷന്  ആന്റെന്  ഇന്കുകബഷന്  ഹബന്

ആരലാംഭബക്കുനതബനലാം  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുനതനാണന്.  മബകേച  കസവനലാം
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സമയബനബതമനായബ  ലഭദമനാക്കുനതബനന്  ഗ്രനാമപഞനായത്തുകേളബല്

ഇ-ഗകവണന്സന്  പദതബ  നടപ്പെബലനാക്കുകേയുലാം  സലാംസനാനനത്ത മുഴുവന്  ഗ്രനാമ

പഞനായത്തുകേള്ക്കുലാം  ISO  സര്ട്ടബഫെബകക്കഷന്  ലഭദമനാക്കുനതബനള്ള  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കുനതുമനാണന്.  കുടുലാംബശസ്പീയുനട  ആഭബമുഖദത്തബല്  146  നജന്ഡേര്

റബകസനാഴ്സന്  നസന്റെറുകേള്  ആരലാംഭബചബട്ടുനണ്ടെനലാം  പദതബ  വബഹബതത്തബനന്റെ  10

ശതമനാനലാം  സസ്പീകേളുനട  വബകേസന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കുലാം  പുകരനാഗതബക്കുമനായബ

വബനബകയനാഗബക്കണനമനന്   നബഷ്കര്ഷബചബട്ടുനണ്ടെനലാം  തകദശ  സനാപനങ്ങളുനട

പ്രവര്ത്തനലാം കേനാരദക്ഷമമനാക്കുനതബനനാവശദമനായ   തസബകേകേള് സൃഷബക്കുനതബനന്

നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുനതനാനണനലാം  ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കന്  മറുപടബയനായബ  മനബ

വദക്തമനാക്കബ.

(നക്ഷത്രചബഹ്നമബട്ട ബനാക്കബ കചനാദദങ്ങള്ക്കുലാം നക്ഷത്രചബഹ്നമബടനാത്ത 3020

മുതല് 3350  വനരയുളള കചനാദദങ്ങളബല്  80 എണ്ണത്തബനലാം ബനനപ്പെട്ട മനബമനാര്

കരഖനാമൂലലാം ഉത്തരലാം നല്കേബ.)                                                   


