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II ഇ.ബബ.XIV-കകേരള നബയമസഭ/V-4

പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ

അഞനാലാം സകമ്മേളനലാം 

കചനാകദദനാത്തരങ്ങള്   - സലാംഗ്രഹലാം

2017   കമയയ്   2,   ചചനാവ

നബയമസഭ  രനാവബചല  8.30-നയ്  ബഹുമനാനചപ്പെട്ട  സസ്പീക്കര്  ശസ്പീ.  പബ.

ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണചന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭനാ ഹനാളബല് കയനാഗലാം കചര്ന.

വനാങ്മൂലലാം നല്കേബയ ഉത്തരങ്ങള് 

(കചനാകദദനാത്തരകവള ആരലാംഭബച്ചകപ്പെനാള് സസ്പീതത്വചത്ത അപമനാനബക്കുന്ന തരത്തബല്

പ്രസനാവന  നടത്തബയ  ചചവദദ്യുതബ  വകുപ്പുമനബ,  ശസ്പീ.  എലാം.  എലാം.  മണബ  രനാജബ

വയ്ക്കണചമന്നനാവശദചപ്പെട്ടയ്  പ്രതബപക്ഷലാം  അല്പസമയലാം  ബനാനര്  ഉയര്ത്തബപ്പെബടബച്ചയ്

മുദനാവനാകേദലാം വബളബക്കുകേയുണനായബ.)

12(*121)   കകേന്ദ്ര കമനാകട്ടനാര് വനാഹന നബയമകഭദഗതബ

ഗതനാഗത വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. കതനാമസയ് ചനാണബ) നല്കേബയ മറുപടബയബല്,  കലനാകേയ്

സഭ  പനാസനാക്കബയ  2016-ചല  കകേന്ദ്ര  കമനാകട്ടനാര്  വനാഹന  (കഭദഗതബ)  ആകയ്

രനാജദസഭയബല് പനാസനാക്കബ രനാഷ്ട്രപതബയുചട അലാംഗസ്പീകേനാരലാം കനടബ ചട്ടങ്ങള് നബര്മ്മേബക്കുന്ന



2

മുറയ്ക്കയ്  പ്രനാബലദത്തബല്  വരുന്നതനാചണനലാം  കകേന്ദ്ര-സലാംസനാന  സര്ക്കനാരുകേള്

ചുമതലചപ്പെടുത്തുന്ന  വദകബകക്കനാ  വദകബകേള്കക്കനാ  ചഡെലബകഗറയ്  ചചയ്യചപ്പെട്ട

അധബകേനാരലാം  വബനബകയനാഗബക്കനാവുന്നതനാചണനലാം  സഭചയ  അറബയബച.   അകപക്ഷകേള്

നല്കേനാനലാം  ഫസ്പീസടയ്ക്കനാനലാം  ഇലകകനാണബകേയ്  സലാംവബധനാനലാം  ഉപകയനാഗചപ്പെടുത്തു

ന്നകതനാചടനാപ്പെലാം  വനാഹനങ്ങള്ക്കയ്  ചപര്മബറബനപുറചമ  ചചലസന്സയ്  കൂടബ

ഏര്ചപ്പെടുത്തുന്നതനാചണനലാം  മനബ  വദകമനാക്കബ.  ടബ  നബയമപ്രകേനാരലാം രജബകസ്ട്രേഷന്

നമ്പര്  ഇലനാചത  ഡെസ്പീലര്ക്കയ്   വനാഹനലാം  ചചകേമനാറനാനനാവബചലനലാം  ചചഡ്രെെവബലാംഗയ്

ചചലസന്സബനള്ള  അകപക്ഷ  ഏതയ്  ഓഫസ്പീസബലലാം  നല്കേനാവുന്നതനാചണനലാം

രജബകസ്ട്രേഷന്  ആവശദത്തബനനായബ  വനാഹനലാം  ഓഫസ്പീസബല്  ഹനാജരനാകക്കണതബചലനലാം

മൂന്നയ്  പ്രനാവശദലാം  ചചഡ്രെെവബലാംഗയ്  ചടസബല്  പരനാജയചപ്പെട്ട  വദകബ  ചറമഡെബയല്

ചട്രെയബനബലാംഗയ്  കനടബയബരബക്കണചമനലാം  ഇതബനനായബ  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കനാര്  ചചഡ്രെെവബലാംഗയ്

പരബശസ്പീലന  സനാപനങ്ങള്ക്കയ്  അക്രഡെബകറഷന്  നല്കുന്നതനാചണനലാം  മനബ

വദകമനാക്കബ.   നനാഷണല് ട്രെനാന്കസനാര്കട്ടഷന് കപനാളബസബയുചട ഭനാഗമനായബ  പബബകേയ്-

ചചപ്രവറയ്  സഹകേരണകത്തനാചട കറനാഡെയ്  കസഫബ,  മലബനസ്പീകേരണലാം,  ട്രെനാഫബകേയ്  കബനാക്കയ്

ഒഴബവനാക്കല്  തുടങ്ങബയ  ആവശദങ്ങള്ക്കനായബ  ചപര്മബറയ്  കേണസ്പീഷനകേളബല്  ഇളവയ്

അനവദബക്കുന്നതനാണയ്.  ടനാകബ  സര്വസ്പീസുകേചള  നബയമത്തബചന്റെ  പരബധബയബല്

ചകേനാണ്ടുവരുന്നതുലാം  കകേന്ദ്ര-സലാംസനാന  തലത്തബല്  ട്രെനാന്കസനാര്ട്ടയ്  സസ്പീമുകേള്
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നടപ്പെബലനാക്കുന്നതുലാം കറനാഡെയ് കസഫബ കബനാര്ഡുകേള് സനാപബക്കുന്നതുമനാണയ്.  1-10-2018

മുതല്  കേമ്പമ്പ്യൂട്ടചചറസ്ഡെയ്  ചടസബലാംഗയ്  കസഷനകേളബലൂചട  മനാത്രകമ വനാഹനങ്ങളുചട

ഫബറയ്നസയ്  പരബകശനാധന  നടത്തുകേയുള്ളൂചവനലാം  പ്രനായപൂര്ത്തബയനാകേനാത്തവര്

വനാഹനകമനാടബച്ചനാല് നബയമനടപടബകേള് സത്വസ്പീകേരബക്കുന്നതനാചണനലാം മനബ അറബയബച.

ചചലസന്സയ്  പുതുക്കുന്നതുമനായബ  ബന്ധചപ്പെട്ടയ്  പ്രവനാസബകേള്  കനരബട്ടുചകേനാണബരബക്കുന്ന

ബുദബമുട്ടയ്  പരബഹരബക്കുന്നതനാചണനലാം  അപകേടങ്ങളബല്  പരബകക്കല്ക്കുകേകയനാ

മരണചപ്പെടുകേകയനാ  ചചയ്യുന്നവര്ക്കയ്  നബയമനടപടബ  പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കുന്ന  മുറയ്ക്കയ്

നഷ്ടപരബഹനാരത്തുകേ നല്കുന്നതനാചണനലാം കുത്തകേകേചള ലക്ഷദലാം വചചകേനാണയ് കകേന്ദ്ര

ഗവണ്ചമന്റെയ്  നടപ്പെബലനാക്കുന്ന  നബയമ  കഭദഗതബകേള്ചക്കതബചര  കൂട്ടനായ  പ്രവര്ത്തനലാം

ആവശദമനാചണനലാം ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കയ് മറുപടബയനായബ മനബ വദകമനാക്കബ.

13(*122)   കേനാലനാവസനാ വദതബയനാനലാം കേനാര്ഷബകേ കമഖലയബലണനാക്കുന്ന ആഘനാതലാം

കൃഷബ വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. വബ. എസയ്. സുനബല് കുമനാര്) നല്കേബയ മറുപടബയബല്, 

പ്രധനാനചപ്പെട്ട  25  കേനാര്ഷബകേ  വബളകേചള  ഇന്ഷത്വറന്സയ്  പദതബയബല്  ഉള്ചപ്പെടുത്തബ

സലാംസനാന  വബള  ഇന്ഷത്വറന്സയ്  പദതബ  പുനരനാവബഷ്കരബച്ചബട്ടുചണനലാം  മഴക്കുറവുമൂലലാം

മണബനണനാകുന്ന  വദതബയനാനലാം  ശനാസസ്പീയമനായബ  പരബഹരബക്കുന്നതബനയ്  കസനായബല്

ചപ്രനാഡെകബവബറബ ഇലാംപ്രൂവ്ചമന്റെയ് ആന്റെയ് റൂട്ടയ് ചഹല്ത്തയ് മനാകനജയ് ചമന്റെയ്  പദതബക്കയ് രൂപലാം

നല്കേബയബട്ടുചണനലാം  സഭചയ അറബയബച. കേനാലനാവസനാ നബരസ്പീക്ഷണ സലാംവബധനാനങ്ങള്
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ഏകകേനാപബപ്പെബചചകേനാണ്ടുള്ള  പദതബകേള്  ആവബഷ്കരബച്ചബട്ടുചണനലാം  നബശബതതുകേ

പ്രസ്പീമബയലാം അടയ്ക്കുന്ന കേര്ഷകേര്ക്കയ് പ്രകൃതബകക്ഷനാഭലാം,  കേസ്പീടകരനാഗബനാധ,  വനദമൃഗങ്ങളുചട

ആക്രമണലാം  എന്നബവമൂലലാം  വബളനനാശലാം  സലാംഭവബച്ചനാല്  നഷ്ടപരബഹനാരലാം

നല്കുന്നതനാചണനലാം കകേന്ദ്ര-സലാംസനാന ഇന്ഷത്വറന്സയ്  പദതബകേളബല്  കേര്ഷകേചര

പങനാളബകേളനാക്കുന്നതബനയ്  കേദനാമ്പയബന്  സലാംഘടബപ്പെബക്കുചമനലാം  മനബ  വദകമനാക്കബ.

കേനാര്ഷബകേ  കമഖലചയ  പ്രതബസന്ധബയബല്  നബനലാം  രക്ഷബക്കുന്നതബനയ്  കകേരള  സസ്പീഡെയ്

അകതനാറബറബയുചടയുലാം  നനാഷണല്  സസ്പീഡെയ്  കകേനാര്പ്പെകറഷചന്റെയുലാം  സഹനായകത്തനാചട

വബവബധയബനലാം  വബത്തുകേള്  സലാംഭരബച്ചയ്  സസൗജനദമനായബ  വബതരണലാം  ചചയ്യുന്നതബനലാം

ജബലകേള്കതനാറുലാം മനാകനജയ് ചമന്റെയ് കേമ്മേബറബകേള് രൂപസ്പീകേരബക്കുന്നതബനലാം ഇറബകഗഷന്-കൃഷബ

വകുപ്പുകേളുചട  ഏകകേനാപനകത്തനാചട  ദുരന്തനബവനാരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്

ഉസൗര്ജബതചപ്പെടുത്തുന്നതബനലാം  നടപടബ  സത്വസ്പീകേരബച്ചബട്ടുണയ്.  കേനാലനാവസനാ

വദതബയനാനലാംമൂലലാം  കുട്ടനനാടയ്,  അപ്പെര്  കുട്ടനനാടയ്  കമഖലകേളബചല  ചനലയ്ല

സലാംഭരണത്തബലണനായബട്ടുള്ള  പ്രതബസന്ധബ  പരബഹരബക്കുന്നതബനനായബ  രൂപസ്പീകേരബച്ച

കേമ്മേബറബയുചട  ശബപനാര്ശകേള്  നടപ്പെബലനാക്കുചമനലാം  സലാംഭരബക്കുന്ന  ചനലബചന്റെ  വബല

കേര്ഷകേര്ക്കയ്  ബനാങയ്  അക്കസൗണയ്  വഴബ  ലഭദമനാക്കുചമനലാം  മുള്ളന്ചകേനാലബ,  പുല്പ്പെള്ളബ
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പ്രകദശങ്ങളബല്  മണയ്  പരദകവക്ഷണ  സലാംരക്ഷണ  വകുപ്പെയ്  തയ്യനാറനാക്കബയ  കപ്രനാജകയ്

നടപ്പെബലനാക്കുന്നതനാചണനലാം ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കു മറുപടബയനായബ മനബ വദകമനാക്കബ. 

14(*123)   നനാളബകകേര ഉല്പനാദനലാം വര്ദബപ്പെബക്കനാന് നടപടബ

കൃഷബ  വകുപ്പുമനബ  നല്കേബയ  മറുപടബയബല്,  സമഗ്ര  നനാളബകകേര

വബകേസനത്തബനനായബ   ക്ലസര്  അടബസനാനത്തബല്  കകേരഗ്രനാമലാം  പദതബയബലൂചട  250

ചഹകര് വബസ്തൃതബയുള്ള 44 കകേരഗ്രനാമങ്ങള് രൂപസ്പീകേരബക്കുന്നതബനനായബ 3332.50  ലക്ഷലാം

രൂപയുലാം  അതദ്യുല്പനാദന  കശഷബയുള്ള  കുറബയ  ഇനലാം  ചതങ്ങുകേളുചട   ശനാസസ്പീയ  കൃഷബ

കപ്രനാതനാഹബപ്പെബക്കുന്നതബനയ്  567.50  ലക്ഷലാം രൂപയുലാം നനാളബകകേര വബകേസനത്തബനനായബ

300  ലക്ഷലാം  രൂപയുലാം  കേസ്പീടകരനാഗബനാധയ്ചക്കതബചരയുള്ള  പ്രതബകരനാധ

പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കനായബ  300  ലക്ഷലാം  രൂപയുലാം  വകേയബരുത്തബയബട്ടുചണന്നയ്  സഭചയ

അറബയബച.   കേര്ഷകേര്ക്കയ്  ഗുണകമന്മയുള്ള  ചതങ്ങബന്  ചചതകേള്  വബതരണലാം

ചചയ്യുചമനലാം  നനാളബകകേര  ഉല്പ്പെനാദനലാം  കേനാരദക്ഷമമനാക്കബ  മൂലദവര്ദബത

ഉല്പനാദനനാധബഷബത  വദവസനായലാം  ആരലാംഭബക്കുചമനലാം  ഇടവബള  കൃഷബ

കപ്രനാതനാഹബപ്പെബക്കുന്നതബനയ്  പദതബ  രൂപസ്പീകേരബക്കുചമനലാം    ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കയ്

മറുപടബയനായബ മനബ വദകമനാക്കബ. 
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(നക്ഷത്രചബഹ്നമബട്ട ബനാക്കബ കചനാദദങ്ങള്ക്കുലാം നക്ഷത്രചബഹ്നമബടനാത്ത 1108 മുതല്

1410 വചരയുള്ള കചനാദദങ്ങളബല് 130 എണത്തബനലാം ബന്ധചപ്പെട്ട മനബമനാര് കരഖനാമൂലലാം

ഉത്തരലാം നല്കേബ.) 


