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II ഇ.ബബ.XIV-കകേരള നബയമസഭ/V-19

പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ

അഞനാലാം സകമ്മേളനലാം 

കചനാകദദനാത്തരങ്ങള്   - സലാംഗ്രഹലാം

2017   കമയയ്   23,   ചചനാവ

നബയമസഭ  രനാവബചല  8.30-നയ്  ബഹുമനാനചപ്പെട്ട  സസ്പീക്കര്  ശസ്പീ.  പബ.

ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണചന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭനാ ഹനാളബല് കയനാഗലാം കചര്ന.

വനാങ്മൂലലാം നല്കേബയ ഉത്തരങ്ങള് 

67(* 571) തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ സനാപനങ്ങളുചടെ ഭരണ ഏകേസ്പീകേരണലാം

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തസ്പീര്തനാടെനവലാം

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

നബര്വഹണത്തബലുണനാകുന്ന തടെസ്സങ്ങള് പരബഹരബക്കുന്നതബനയ്  രണനാഴ്ചയബചലനാരബക്കല്

കകേനാ-ഓര്ഡബകനഷന്  കേമ്മേബറബ  കയനാഗലാം  കചര്ന്നയ്  നബര്കദ്ദേശങ്ങള്  നല്കുനചണനലാം

പദതബ  രൂപസ്പീകേരണ  നബര്വഹണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കയ്  പബന്തുണ  നല്കേനാന്  കസ്റ്റേറയ്

റബകസനാഴയ്  ഗ്രൂപ്പെബചന്റെ കസവനലാം ലഭദമനാക്കബയബട്ടുചണനലാം  13 -ാം പദതബ നബര്വഹണലാം
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കേനാരദക്ഷമമനാക്കുന്നതബനനായബ  വനാര്ഷബകേ  പദതബക്കയ്  അലാംഗസ്പീകേനാരലാം

നല്കേബയതബനുകശഷലാം  ചവറബലാംഗയ്  നടെത്തുന്ന  രസ്പീതബ  അവലലാംബബക്കുകേയലാം  നഗര

പ്രകദശങ്ങളുചടെ  വബകേസനത്തബനയ്  പ്രകതദകേ  ഉഉൗന്നല്  നല്കേബ  നഗരവത്കേരണ

പ്രശ്നങ്ങള്  പരബഹരബക്കുന്നതബനയ്  മനാര്ഗ്ഗകരഖ  തയനാറനാക്കുകേയലാം  കപ്രനാജക്ടുകേളുചടെ

ചവറബലാംഗബനയ്  സനാകങ്കേതബകേനാനുമതബ  നല്കുന്നതബനുള്ള  അധബകേനാരലാം  തകദ്ദേശ  ഭരണ

സനാപനങ്ങള്ക്കയ്  നല്കുകേയലാം  ചചയബട്ടുചണന്നയ്  സഭചയ  അറബയബച.  190-ഓളലാം

പഞനായത്തുകേളബല്  ചസക്രട്ടറബമനാരുചടെ  നബയമനലാം പൂര്ത്തസ്പീകേരബചചവനലാം  ഓകരനാ

പഞനായത്തബലുലാം  ഓകരനാ  അസബസ്റ്റേന്റെയ്  എഞബനസ്പീയറുചടെയലാം  രണയ്

ഓവര്സബയര്മനാരുചടെയലാം  കസവനലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുചമനലാം  ആവശദമനായ  തസബകേകേള്

സൃഷബചയ്  എഞബനസ്പീയറബലാംഗയ്  വബലാംഗയ്  ശകബചപ്പെടുത്തുചമനലാം  ഒഴബവള്ള  തസബകേകേളബല്

കകേനാണ്ടനാകയ്  അടെബസനാനത്തബല്  നബയമനലാം  നടെത്തനാന്  തകദ്ദേശഭരണ

സനാപനങ്ങള്ക്കയ്  അനുവനാദലാം  നല്കേബയബട്ടുചണനലാം  മനബ  വദകമനാക്കബ.  12-ാം

പഞവത്സര  പദതബ  കേനാലയളവബല്  70  ശതമനാനലാം  പദതബ  വബഹബതലാം

ചചലവഴബചചവനലാം  ഡബ.പബ.സബ.  അലാംഗസ്പീകേരബച  കപ്രനാജക്ടുകേള് നടെപ്പെബലനാക്കനാന്

ഉത്തരവയ്  പുറചപ്പെടുവബചചവനലാം  841  ഗ്രനാമപഞനായത്തുകേളബല് പദതബ  നബര്വഹണലാം
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പൂര്ത്തസ്പീകേരബചചവനലാം  മലപ്പുറലാം  ജബല്ലയബചല  പഞനായത്തയ്  ചസക്രട്ടറബമനാരുചടെ

ചപ്രനാകമനാഷന്  നടെപടെബകേള്  പൂര്ത്തബയനായബട്ടുചണനലാം  സുപ്രസ്പീലാം  കകേനാടെതബയചടെ

നബര്കദ്ദേശനാനുസരണലാം ഹയര് കപനാസ്റ്റേബകലയ്ക്കുള്ള സസ്പീനബകയനാറബറബ  ലബസ്റ്റേയ്  തയനാറനാക്കുന്ന

നടെപടെബ  ആരലാംഭബചബട്ടുചണനലാം  മനബ  അറബയബച.   ബഡ്സയ്  സ്കൂളുകേളബല്  കജനാലബ

ചചയ്യുന്ന  ടെസ്പീചര്മനാരുചടെയലാം  ചഹല്പ്പെര്മനാരുചടെയലാം  ഗ്രനാമപഞനായത്തുകേളബചല

കേമന്യൂട്ടര്വത്കേരണ  ചടെകബക്കല്  അസബസ്റ്റേന്റെയ്മനാരുചടെയലാം  ഓണകററബയലാം

വര്ദബപ്പെബക്കുകേയലാം  ഹയര്  ചസക്കണറബ-ചചഹസ്കൂള്  ചചലകബ്രേറബയനനാര്,  പകേല്വസ്പീടെയ്-

വൃദസദനലാം-ജനാഗ്രതനാ സമബതബ  ജസ്പീവനക്കനാര്,  സ്കൂള് കേഉൗണ്സബലര്മനാര് എന്നബവര്ക്കയ്

ഓണകററബയലാം അനുവദബക്കുകേയലാം ചചയബട്ടുണയ്.  പബ.എചയ്.സബ.-കേളബലുലാം സബ.എചയ്.സബ.-

കേളബലുലാം  41,475/  രൂപ  പ്രതബമനാസ  ശമളനാടെബസനാനത്തബല്  കഡനാകര്മനാചരയലാം

പനാരനാചമഡബക്കല് സ്റ്റേനാഫബചനയലാം നബയമബക്കനാനുള്ള ഉത്തരവയ് നല്കേബയബട്ടുണയ്.  വബവബധ

കമഖലകേളബചല  പഞനായത്തയ്-നഗരസഭനാ-ഗ്രനാമവബകേസന  വകുപ്പുകേചള  കകേനാമണ്

സര്വസ്പീസബചന്റെ  ഭനാഗമനാക്കനാന്  ഉകദ്ദേശബക്കുനചണനലാം  ഒറത്തവണ  തസ്പീര്പ്പെനാക്കല്

പദതബയബലുള്ചപ്പെടുത്തബ  ഗ്രനാമസ്പീണ  കറനാഡുകേളുചടെ  അറകുറപ്പെണബകേള്

പൂര്ത്തബകേരബചവരബകേയനാചണനലാം  ഗ്രനാമപഞനായത്തയ്/തകദ്ദേശഭരണ  സനാപനങ്ങളുചടെ
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അധസ്പീനതയബലുള്ള  കറനാഡുകേളുചടെ  അറകുറപ്പെണബകേള്  പബ.ഡബന്യൂ.ഡബ.-ക്കയ്

ചചകേമനാറുന്നതുസലാംബനബചയ്  ധനകേനാരദ  വകുപ്പുമനായബ  ചര്ച  നടെത്തുചമനലാം

ജനസലാംഖദനാനുപനാതബകേമനായബ  പഞനായത്തുകേളബലുലാം  തകദ്ദേശഭരണ  സനാപനങ്ങളബലുലാം

ജസ്പീവനക്കനാചര  പുനര്വബനദസബക്കുന്ന  കേനാരദവലാം  മലപ്പുറചത്ത  വനബതനാഘടെകേ  പദതബ

നബര്വഹണവമനായബ  ബനചപ്പെട്ട  പ്രശ്നവലാം  പരബകശനാധബക്കുചമനലാം  ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കയ്

മറുപടെബയനായബ മനബ വദകമനാക്കബ. 

68(* 572) ചചജവകേര്ഷകേര്ക്കയ് പ്രനാകദശബകേതലത്തബല് അലാംഗസ്പീകേനാരലാം

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

ജജവ  കേര്ഷകേര്ക്കയ്  പ്രനാകദശബകേ  തലത്തബല്  അലാംഗസ്പീകേനാരലാം  നല്കുന്നതബനയ്  ജജവ

കേനാര്ഷബകേ മണ്ഡലലാം അവനാര്ഡയ് ഏര്ചപ്പെടുത്തബയബട്ടുചണനലാം ജജവകൃഷബയബല് മബകേച

പ്രവര്ത്തനലാം  കേനാഴ്ചവയ്ക്കുന്ന  നബകയനാജകേ  മണ്ഡലലാം,  മുനബസബപ്പെനാലബറബ,  കകേനാര്പ്പെകറഷന്,

ഗ്രനാമപഞനായത്തുകേള് എന്നബവയയ് അവനാര്ഡുകേള് നല്കുന്നതബനനായബ 123 ലക്ഷലാം രൂപ

നസ്പീക്കബവചബട്ടുചണനലാം  ജജവവളവലാം  ജജവകേസ്പീടെനനാശബനബയലാം

കൃഷബയബടെങ്ങളബല്ത്തചന്ന ഉല്പ്പെനാദബപ്പെബക്കുന്നതബചന്റെ ഭനാഗമനായബ  146  കബനാക്കുകേളബചല

730  ജജവവള നബര്മ്മേനാണ യൂണബറ്റുകേള്ക്കയ്  5000  രൂപ ക്രമത്തബല്  36.50  ലക്ഷലാം

രൂപ ധനസഹനായലാം നല്കുന്ന പദതബ ആവബഷ്കരബചബട്ടുചണനലാം  സഭചയ അറബയബച.
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കേര്ഷകേരുചടെ കേനാര്ഷബകകേനാല്പ്പെന്നങ്ങള്  "കകേരള ഓര്ഗനാനബകേയ്  ”എന്ന ബ്രേനാന്ഡബല്

വബപണനലാം നടെത്തുന്നതബനനായബ  66  ഇകക്കനാകഷനാപ്പുകേള് പ്രവര്ത്തബച വരുനചണനലാം

പുതുതനായബ  പ്രവര്ത്തനമനാരലാംഭബക്കുന്ന  100  ഇകക്കനാകഷനാപ്പുകേള്ക്കയ്  2.00 ലക്ഷലാം രൂപ

വസ്പീതലാം  ധനസഹനായലാം  നല്കേബ  വരുനചണനലാം  ഇകക്കനാകഷനാപ്പുകേള്  വഴബ  വബല്പ്പെന

നടെത്തുന്ന പചക്കറബകേള് കേബകലനായയ്  5  രൂപ ക്രമത്തബല് കേര്ഷകേര്ക്കയ് ധനസഹനായലാം

നല്കേബവരുനചണനലാം  മനബ  അറബയബച.  സലാംസനാന  തലത്തബല്  ചചജവകൃഷബ

കപ്രനാത്സനാഹബപ്പെബക്കുന്ന  ചറസബഡന്ഷദന്  അകസനാസബകയഷനുകേള്ക്കയ്  അവനാര്ഡയ്

നല്കുചമനലാം തകദ്ദേശഭരണ സനാപനങ്ങളുമനായബ കചര്ന്നയ് ഓണക്കനാലലാം ലക്ഷദലാം വചയ്

'ഒരുമുറലാം  പചക്കറബ'  പദതബ  നടെപ്പെബലനാക്കുചമനലാം  ചചജവവള-കേസ്പീടെനനാശബനബകേളുചടെ

ഗുണനബലവനാരലാം  പരബകശനാധബക്കുന്നതബനയ്  എന്കഫനാഴയ്ചമന്റെയ്  വബഭനാഗലാം

ശകബചപ്പെടുത്തബയബട്ടുചണനലാം  മനബ  വദകമനാക്കബ.  പചക്കറബകേളബലുലാം  മൂലദവര്ദബത

ഉല്പ്പെന്നങ്ങളബലുലാം  അടെങ്ങബയബട്ടുള്ള  വബഷനാലാംശലാം  കേചണത്തുന്നതബനയ്  പരബകശനാധനകേള്

നടെത്തുനചണനലാം   3330  യൂണബറ്റുകേള്ക്കയ്  ചചജവവളലാം  ഉല്പ്പെനാദബപ്പെബക്കുന്നതബനയ്

പരബശസ്പീലനലാം  നല്കുചമനലാം  മണബചന്റെ  ഗുണനബലവനാരലാം  പരബകശനാധബക്കുന്നതബനുലാം

ശനാസസ്പീയ കൃഷബ  രസ്പീതബകേള് അവലലാംബബക്കുന്നതബനുലാം  നടെപടെബകേള് സസ്വസ്പീകേരബക്കുചമനലാം

ചചജവകേര്ഷകേചര  സഹനായബക്കുന്നതബനനായബ  പനാകക്കജയ്  ഓഫയ്  പ്രനാകസ്പീസയ്
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പുറത്തബറക്കബയബട്ടുചണനലാം മനബ അറബയബച. കകേരള ഗ്രനാമസ്പീണ് ബനാങ്കുമനായബ സഹകേരബചയ്

വട്ടവടെ-കേനാന്തല്ലൂര്  പ്രകദശങ്ങളബചല  ചചജവകേര്ഷകേര്ക്കയ്  പലബശരഹബത  വനായ

നല്കുന്നതബനയ്  പദതബ ആരലാംഭബചബട്ടുചണനലാം ടെബ  പദതബ സലാംസനാന വദനാപകേമനായബ

നടെപ്പെബലനാക്കുന്നതബചനപ്പെറബ ആകലനാചബക്കുചമനലാം ചനല്ലുല്പ്പെനാദന രലാംഗത്തയ് ചചജവകൃഷബ

കപ്രനാത്സനാഹബപ്പെബക്കനാനുലാം  പനാലുലനാദനത്തബല്  സസ്വയലാംപരദനാപ്തത  ചചകേവരബക്കനാനുലാം

ചചജവവള ലഭദത ഉറപ്പുവരുത്തനാനുമുള്ള  പ്രവര്ത്തനങ്ങള് നടെത്തബവരബകേയനാചണനലാം

മനബ  വദകമനാക്കബ.   ആര്.ചകേ.വബ.ചചവ-കകേനനാവബഷ്കൃത  പദതബകേളബലുള്ചപ്പെട്ട

ചചമകക്രനാ  ഇറബകഗഷന്  കപ്രനാജക്ടുകേള്ക്കയ്  സബ്സബഡബ  വര്ദബപ്പെബക്കനാന്

തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുചണനലാം ഇഉൗ വര്ഷലാം കബനാക്കുതലത്തബല് കമനാഡല് ഫനാലാം രൂപസ്പീകേരബചയ്

ചചജവകൃഷബ  കപ്രനാത്സനാഹബപ്പെബക്കുചമനലാം  കകേരള  സസ്പീഡയ്  അകതനാറബറബയലാം  നനാഷണല്

സസ്പീഡയ്  കകേനാര്പ്പെകറഷനുലാം  സലാംയകമനായബ  ചനല്കേര്ഷകേര്ക്കനാവശദമനായ  വബത്തയ്

സലാംഭരബചയ്  വബതരണലാം  ചചയ്യുന്നതബനുള്ള  സലാംവബധനാനലാം  ഏര്ചപ്പെടുത്തബയബട്ടുചണനലാം

ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കയ് മറുപടെബയനായബ മനബ വദകമനാക്കബ. 

69(* 573) ആശയ പദതബ

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തസ്പീര്തനാടെനവലാം

വകുപ്പുമനബ നല്കേബയ മറുപടെബയബല്, ആശയ പദതബ പ്രകേനാരലാം അടെബസനാന സഉൗകേരദ
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വബകേസനലാം,  അതബജസ്പീവനനാവശദലാം,  വബകേസനനാവശദലാം  എന്നസ്പീ  ഘടെകേങ്ങളബല്

ഉള്ചപ്പെടുത്തബ ഓകരനാ കുടുലാംബത്തബചന്റെയലാം പ്രശ്നങ്ങള്ക്കയ് പരബഹനാരലാം കേനാണുനചണനലാം

പങ്കേനാളബത്ത  സര്കവയബലൂചടെ  കേചണത്തുന്ന  അഗതബ  കുടുലാംബങ്ങളുചടെ  ഭക്ഷണലാം,

പനാര്പ്പെബടെലാം, കുടെബചവള്ളലാം, സനാനബകട്ടഷന്, ആകരനാഗദപരബരക്ഷ, തുടെര്ചബകേബത്സ തുടെങ്ങബയ

ആവശദങ്ങള്ക്കനായബ  ഫണയ്  വകേയബരുത്തുനചണനലാം  വബവബധ  കക്ഷമപദതബകേളബല്

നബനലാം  കുടുലാംബശസ്പീ  ചലഞയ്  ഫണയ്,  പഞനായത്തയ്  ഫണയ്,  മറയ്  ധനകസനാതസ്സുകേള്

എന്നബവയബല്  നബനലാം  ഇതബകലയനാവശദമനായ  തുകേ  കേചണത്തനാറുചണനലാം  സഭചയ

അറബയബച. അടുത്ത മൂന വര്ഷത്തബനുള്ളബല് അഗതബരഹബത കകേരളലാം സൃഷബക്കുചമനലാം

1,50,665  കുടുലാംബങ്ങചള  ആശയ  പദതബയബന്കേസ്പീഴബല്  ചകേനാണ്ടുവന്നബട്ടുചണനലാം

അര്ഹരനായവചര  ഉള്ചപ്പെടുത്തബയലാം  അനര്ഹരനായവചര  ഒഴബവനാക്കബചക്കനാണ്ടുമുള്ള

അന്തബമ  ലബസ്റ്റേയ്  ഉടെന്  പ്രസബദസ്പീകേരബക്കുചമനലാം  ഇവര്ക്കനായബ  ഏകേസ്പീകൃത  പദതബ

തയനാറനാക്കുചമനലാം  മനബ  വദകമനാക്കബ.  ആശയ  പദതബയബലുള്ചപ്പെടുന്ന,

വനാസകയനാഗദമല്ലനാത്ത  വസ്പീടുകേളബല്  തനാമസബക്കുന്നവചര  "ചചലഫയ്  മബഷചന്റെ"  ഫനാറയ്

സമുച്ഛയങ്ങളബകലയയ്  മനാറബ  തനാമസബപ്പെബക്കുചമനലാം  ക്രമവബരുദമനായബ  പ്രവര്ത്തബക്കുന്ന

അഗതബ-വൃദ  മനബരങ്ങള്ചക്കതബചര  നടെപടെബ  സസ്വസ്പീകേരബക്കുചമനലാം  ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കയ്

മറുപടെബയനായബ മനബ വദകമനാക്കബ. 
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70(*574) തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ സനാപനങ്ങളുചടെ ആഭബമുഖദത്തബല് മലബനദകശഖരണലാം

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തസ്പീര്തനാടെനവലാം

വകുപ്പുമനബ നല്കേബയ മറുപടെബയബല്,  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ സനാപനങ്ങളുചടെയലാം കസ്പീന്

കകേരള  കേമനബയചടെയലാം   ആഭബമുഖദത്തബല്  കബനാക്കയ്  -  ഗ്രനാമപഞനായത്തുകേളബലുലാം

നഗരസഭകേളബലുലാം  പനാസ്റ്റേബകേയ്,  ഗനാസയ്,  ഇ-കവസ്റ്റേയ്,  ഷ്രഡഡയ്  പനാസ്റ്റേബകേയ്  എന്നബവ

കശഖരബക്കുന്നതബനയ് സലാംവബധനാനലാം ഏര്ചപ്പെടുത്തബയബട്ടുചണനലാം ഉത്പനാദകേര്,  ബ്രേനാന്ഡയ്

ഓണര്മനാര്,  ഡസ്പീലര്മനാര്  എന്നബവരുചടെ  പങ്കേനാളബത്തകത്തനാടുകൂടെബ  സലാംസനാനത്തയ്

റസ്പീചചസകബലാംഗയ്  പനാര്ക്കുകേള്  സനാപബക്കുന്നതബനയ്  നടെപടെബകേള്

സസ്വസ്പീകേരബചവരുനചണനലാം സഭചയ അറബയബച.  കകേരളചത്ത മനാലബനദ വബമുകമനാക്കനാന്

ഒറചക്കട്ടനായബ  ശമബക്കണചമനലാം  ഇലകകനാണബകേയ്  ഉല്പ്പെന്നങ്ങളുചടെ  നബര്മ്മേനാതനാക്കള്

തചന്ന  റസ്പീ  ചചസകബലാംഗയ്  നടെത്തണചമന്നയ്  നബഷ്കര്ഷബക്കുന്ന  തരത്തബല്  നബയമലാം

ചകേനാണ്ടുവരനാന്  ഉകദ്ദേശബക്കുനചണനലാം  ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കയ്  മറുപടെബയനായബ  മനബ

വദകമനാക്കബ. 

(നക്ഷത്രചബഹ്നമബട്ട ബനാക്കബ കചനാദദങ്ങള്ക്കുലാം നക്ഷത്രചബഹ്നമബടെനാത്ത 5189 മുതല്

5426 വചരയള്ള കചനാദദങ്ങളബല്  100 എണത്തബനുലാം ബനചപ്പെട്ട മനബമനാര് കരഖനാമൂലലാം

ഉത്തരലാം നല്കേബ.) 


