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പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ

പതനാലാം സകമ്മേളനലാം 

കചനാകദദനാതരങ്ങള്   - സലാംഗ്രഹലാം

2018   മനാര്ചച്ച്    20,   ചചനാവ

നബയമസഭ  രനാവബചല  8.30-നച്ച്  ബഹുമനാനചപ്പെട്ട  സസ്പീക്കര്

ശസ്പീ.  പബ.  ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണചന്റെ  അദദക്ഷതയബല്  നബയമസഭനാ  ഹനാളബല് കയനാഗലാം

കചര്ന.

വനാങ്മൂലലാം നല്കേബയ ഉതരങ്ങള് 

41 (*391) കദശസ്പീയ റര്ബന് മബഷന്

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം വഖഫച്ച് ഹജച്ച് തസ്പീര്തനാടനവലാം

വകുപ്പുമനബ  (കഡനാ.  ചകേ.  ടബ.  ജലസ്പീല്)  നല്കേബയ മറുപടബയബല്,  നഗരസമനാനമനായ

സസൗകേരദങ്ങള് ഗ്രനാമങ്ങളബകലയച്ച് വദനാപബപ്പെബക്കുകേ എന്ന ലക്ഷദകതനാചട നബലവബല് 3

ഘട്ടങ്ങളബലനായബ  22  പഞനായത്തുകേള്  ഉള്ചപ്പെടുന്ന  11  ക്ലസ്റ്ററുകേചള  വബവബധ

മനാനദണ്ഡങ്ങളുചടയലാം  പ്രവര്തനങ്ങളുചടയലാം  അടബസനാനതബല്

ചതരചഞ്ഞെടുതനാണച്ച്  കദശസ്പീയ  റര്ബന്  മബഷന്  നടപ്പെബലനാക്കുന്നചതന്നച്ച്  സഭചയ

അറബയബച.  ഒരു  പ്രകദശതബചന്റെ  സമഗ്ര  വബകേസനതബനുകവണബ  കകേനനാവബഷ്കൃത-

സലാംസനാനനാവബഷ്കൃത  പദതബകേള്,  ആ  പ്രകദശചത  തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണ

സനാപനതബചന്റെ പനാന് ഫണച്ച്, MPLAD, MLA SDF, തനതച്ച് വബഹബതലാം എന്നബവ
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ഉള്ചപ്പെടുതബ  ഒരു  ഇന്റെകഗ്രറ്റഡച്ച്  ആക്ഷന്  പനാന്  തയനാറനാക്കബയതബചന്റെ

അടബസനാനതബല് മതബപ്പെച്ച് ചചലവബചന്റെ 30 ശതമനാനലാം അചല്ലെങബല് 30 കകേനാടബ രൂപ

ഇതബല് ഏതനാകണനാ കുറവച്ച് അതച്ച് കബട്ടബക്കല് ഗദനാപ്പെച്ച് ഫണനായബ റര്ബന് സസ്പീമബല്

കകേന-സലാംസനാന  സര്ക്കനാരുകേള്  വഹബക്കുന്നതനാണച്ച്.  പദതബ  പ്രവൃതബകേള്

പൂര്തസ്പീകേരബക്കുന്നതബനച്ച്  മൂന്നച്ച്  വര്ഷചത  കേനാലയളവനാണച്ച്  ലഭബക്കുന്നതച്ച്.  കഫസച്ച്

1-ല്  ഉള്ചപ്പെട്ട  4  ക്ലസ്റ്ററുകേള്ക്കനായബ  14.78  കകേനാടബ  രൂപ  ചചലവഴബചബട്ടുചണനലാം

കഫസച്ച്  2-ല് ഉള്ചപ്പെട്ട നനാലച്ച് ക്ലസ്റ്ററുകേളുചട  ICAP (ഇന്റെകഗ്രറ്റഡച്ച് ക്ലസ്റ്റര് ആക്ഷന്

പനാന്)  അലാംഗസ്പീകേനാരലാം  ലഭബചച്ച്  ഡബ.പബ.ആര്.  തയനാറനാക്കുന്ന  പ്രവൃതബകേള്  അനബമ

ഘട്ടതബലനാചണനലാം  കഫസച്ച്  3-ല്  ഉള്ചപ്പെട്ട  മൂന്നച്ച്  ക്ലസ്റ്ററുകേളുചട  ICAP  കകേന

സര്ക്കനാരബചന്റെ  അനുമതബ  ലഭബക്കുന്ന  മുറയച്ച്  കേബല-സബ.എചച്ച്.ആര്.ഡബ.  മുകഖന

നടപ്പെബലനാക്കുന്നതനാചണനലാം  മനബ  അറബയബച.  കൃതദമനായ  നബരസ്പീക്ഷണ

പ്രവര്തനങ്ങളബലൂചട  പദതബ  പ്രവര്തനലാം  സമയബനബതമനായബ

പൂര്തബയനാക്കനാനനാണച്ച്  സര്ക്കനാര്  ഉകദ്ദേശബക്കുന്നതച്ച്.  പഞനായത്തുകേളുചടയലാം

തകദ്ദേശഭരണ  സനാപനങ്ങളുചടയലാം  പനാന്  ഫണച്ച്  വബനബകയനാഗതബനച്ച്

സമനാനമനായനാണച്ച്  പദതബ  പ്രവര്തനതബനുള്ള  ഫണബചന്റെയലാം  വബനബകയനാഗലാം

നടത്തുന്നതച്ച്. ഭരണപരമനായ അലാംഗസ്പീകേനാരലാം നല്കകേണതച്ച് അതനാതച്ച് പഞനായത്തുകേളുലാം

സനാകങതബകേനാനുമതബ നല്കകേണതച്ച് പഞനായത്തുകേളുചട എഞബനസ്പീയറബലാംഗച്ച് വബഭനാഗവലാം

ചഡകപ്പെനാസബറ്റച്ച് പ്രവൃതബകേള്ക്കച്ച് ബനചപ്പെട്ട വകുപ്പുകേളുമനാണച്ച്. ICAP-ചല ചതറ്റുകേള്
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തബരുത്തുന്നതച്ച്  നബലവബചല  നബയമമനുസരബചച്ച്  സനാധദമല്ലെനാതതബനനാല്  പനാന്

തയനാറനാക്കുകമനാള് പഞനായത്തുകേള് കവണത്ര ജനാഗ്രത പുലര്കതണതനാചണനലാം

പദതബയബല് കൂടുതല് പഞനായത്തുകേചള ഉള്ചപ്പെടുത്തുന്നതബനച്ച് കകേന സര്ക്കനാരബല്

സമ്മേര്ദ്ദേലാം  ചചലുത്തുന്നതനാചണനലാം  പബകന്നനാക്ക  പ്രകദശങ്ങള്ക്കച്ച്  കൂടുതല്

പരബഗണന  നല്കുന്നതബനനാണച്ച്  സര്ക്കനാര്  ഉസൗന്നല്  നല്കുന്നചതനലാം

ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കച്ച് മറുപടബയനായബ മനബ വദക്തമനാക്കബ.

42 (*392 & *418) ചപനാതുഗതനാഗത സലാംവബധനാനതബകലയച്ച് ആകേര്ഷബക്കനാന്
നടപടബകേള്

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

ചപനാതുഗതനാഗത  സലാംവബധനാനലാം  സുഗമമനാക്കുന്നതബനനായബ

സലാംസനാനചതനാട്ടനാചകേയള്ള  കസ്റ്റജച്ച്  കേനാകരദജുകേള്ക്കച്ച്  ഏകേസ്പീകൃത  സമയകമലാം

നടപ്പെബലനാക്കബയബട്ടുചണനലാം  സസ്വകേനാരദ  ബസുകേള്ക്കച്ച്  അവയചട  തരമനുസരബചച്ച്

ചപനാതുജനങ്ങള്ക്കച്ച്  എളുപ്പെതബല്  തബരബചറബയന്നതബനനായബ  നബറങ്ങള്

നല്കേബയബട്ടുചണനലാം സഭചയ അറബയബച.  സലാംസനാനതച്ച്  ചപനാതുഗതനാഗത  നയലാം

നടപ്പെനാക്കുന്നതച്ച്  സലാംബനബചച്ച്  പരബകശനാധബക്കുന്നതനാണച്ച്.  ചഫയര്  കസ്റ്റജച്ച്

നബര്ണ്ണയതബല്  ദൂരലാം  സലാംബനബചച്ച്  ഏറ്റക്കുറചബലുകേളുള്ളതനായബ

ശദയബല്ചപ്പെട്ടതബനനാല്  അപനാകേതകേള്  പരബഹരബക്കുന്നതബനച്ച്  അതനാതച്ച്

ആര്.ടബ.എ.-കേള്ക്കച്ച്  നബര്കദ്ദേശലാം  നല്കേബയബട്ടുണച്ച്.  അനരസ്പീക്ഷ  മലബനസ്പീകേരണലാം

കുറയ്ക്കുന്നതബനനായബ  ഇലകബകേച്ച്  ഓകട്ടനാറബക്ഷകേളുചടയലാം  എല്.പബ.ജബ./സബ.എന്.ജബ.
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ഉപകയനാഗബചച്ച്  ഓടുന്ന  ഓകട്ടനാറബക്ഷകേളുചടയലാം  നബലവബചല  വനാര്ഷബകേ  നബകുതബ

കുറയനാനുലാം പുതുതനായബ രജബസ്റ്റര് ചചയ്യുന്ന ഇതരലാം വനാഹനങ്ങള്ക്കച്ച് 5 വര്ഷകതയച്ച്

2000/-  രൂപ  നബരക്കബല്  നബകുതബ  ഈടനാക്കനാനുലാം  ഇ-റബക്ഷകേളുചട  രജബകസ്ട്രേഷന്

കപ്രനാതനാഹബപ്പെബക്കുന്നതബനനായബ  ഇതരലാം  വനാഹനങ്ങള്ക്കച്ച്  ഓകട്ടനാറബക്ഷകേളുചട

നബകുതബ  നബരക്കച്ച്   ഏര്ചപ്പെടുതനാനുലാം  തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുണച്ച്.  ഇ-വനാഹനങ്ങള്

സലാംസനാനത്തുടനസ്പീളലാം  വബപണനലാം  നടത്തുന്നതബനുലാം  വബല്പ്പെനനാനനര  കസവനലാം

നല്കുന്നതബനുലാം  29  വനാഹന  നബര്മ്മേനാണ  കേമനബകേള്ക്കച്ച്  അനുമതബ

നല്കേബയബട്ടുചണനലാം ഇ-റബക്ഷ ഓടബക്കുന്ന ഡഡ്രൈവര്മനാര്ക്കച്ച് ഡലസന്സബനച്ച് പുറചമ

ബനാഡ്ജച്ച്  കവണചമന്ന  നബബനന  ഒഴബവനാക്കബയബട്ടുചണനലാം  ഇതരലാം

വനാഹനങ്ങള്ക്കച്ച്  ചപര്മബറ്റച്ച്  ആവശദമബചല്ലെനലാം  മനബ  അറബയബച.  ജലഗതനാഗതലാം

സുഗമമനാക്കുന്നതബനച്ച്  6  ജബല്ലെകേളബലനായബ  51  ചഷഡന്യൂളുകേളുലാം  യനാത്രക്കനാചര

ആകേര്ഷബക്കുന്നതബനനായബ  പുതബയ  കബനാട്ടുകേളുലാം  ഇറക്കബയബട്ടുണച്ച്.  ഘട്ടലാം  ഘട്ടമനായബ

ഡസ്പീസല്  ഉപകയനാഗലാം  കുറയ്ക്കുന്നതബചന്റെ  ഭനാഗമനായബ  മനാര്ചച്ച്  22-നച്ച്  ചകേനാചബയബല്

സബ.എന്.ജബ.യചട പുതബയ ഒസൗട്ടച്ച് ചലറ്റച്ച് മുഖദമനബ ഉദ്ഘനാടനലാം ചചയ്യുന്നതനാചണനലാം

തുടര്ന്നച്ച്  സലാംസനാനചത  ആദദ  സബ.എന്.ജബ.  സര്വസ്പീസബനച്ച്

തുടക്കമബടുന്നതനാചണനലാം  ചപനാതുഗതനാഗത  വനാഹനങ്ങള്  സബ.എന്.ജബ.യബകലയച്ച്

മനാറ്റുന്നതബനുള്ള  നടപടബ  ആരലാംഭബചബട്ടുചണനലാം  ചകേ.എസച്ച്.ആര്.ടബ.സബ.ചയ

നവസ്പീകേരബക്കുന്നതബനനായബ  സുശസ്പീല്  ഖന്ന  കേമ്മേബറ്റബ  സമര്പ്പെബച  നബര്കദ്ദേശങ്ങള്
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സലാംഘടനകേളുമനായബ  ചര്ച  ചചയച്ച്  ഉചബതമനായ  തസ്പീരുമനാനങ്ങള്

ഡകേചക്കനാള്ളുന്നതനാചണനലാം  മനബ  അറബയബച.  പുതുക്കബയ  നബരക്കബല്  യനാത്രനാ

കേനാര്ഡച്ച്  സമ്പ്രദനായലാം  തുടരുന്നതനാചണനലാം  ചഫയര്  കസ്റ്റജുമനായബ  ബനചപ്പെട്ട

പരനാതബകേളബകന്മേല് ശനാസസ്പീയ പഠനലാം  നടതബ നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബക്കുന്നതനാചണനലാം

ഇന്റെകഗ്രറ്റഡച്ച് ടനാന്കസനാര്ട്ടച്ച് സബസ്റ്റലാം സലാംബനബചച്ച് നബയമനബര്മ്മേനാണലാം നടത്തുന്നതുലാം

ഇതച്ച്  പരസ്പീക്ഷണനാടബസനാനതബല്  ചകേനാചബയബല്  നടപ്പെബലനാക്കനാനനാണച്ച്

ഉകദ്ദേശബക്കുന്നചതനലാം ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കച്ച് മറുപടബയനായബ മനബ വദക്തമനാക്കബ.

43 (*393) ചനല്കൃഷബ ആദനായകേരമനാക്കനാന് നടപടബ

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

കൃഷബ വകുപ്പുലാം തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ സനാപനങ്ങളുലാം നടപ്പെനാക്കബവരുന്ന പദതബകേളുചട

ഏകകേനാപനതബലൂചട  ചനല്കൃഷബ  ആദനായകേരമനാക്കനാനുള്ള  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബചബട്ടുചണന്നച്ച്  സഭചയ അറബയബച.  വര്ദബച കൂലബചചലവച്ച്,  പ്രനാഗല്ഭദമുള്ള

ചതനാഴബലനാളബകേളുചട  ലഭദതക്കുറവച്ച്,  ഉല്പ്പെനാദകനനാപനാധബകേളുചട  വര്ദബച  വബലയലാം

ലഭദതക്കുറവലാം,  യകനനാപകേരണങ്ങള് യഥനാസമയലാം ലഭദമനാകേനാതതച്ച്,  അടബസനാന

സസൗകേരദ  പ്രശ്നങ്ങള്  തുടങ്ങബയവയനാണച്ച്  ചനല്കൃഷബ  ആകേര്ഷകേമല്ലെനാതതബചന്റെ

പ്രധനാന കേനാരണങ്ങള്. തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ സനാപനങ്ങള് മുകഖന നടപ്പെബലനാക്കുന്ന

പദതബകേളബലൂചട  വബതച്ച്,  ഉഴവച്ച്  കൂലബ  എന്നബവയച്ച്  സബ്സബഡബ  നല്കുകേയലാം

പനാടകശഖരനാടബസനാനതബല് ഉല്പ്പെനാദകനനാപനാധബകേളുചട ലഭദത ഉറപ്പെനാക്കബയബട്ടുമുണച്ച്.
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വബദഗ്ദ്ധ ചതനാഴബലനാളബകേളുചട കസവനലാം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതബനനായബ അകഗ്രനാ സര്വസ്പീസച്ച്

ചസന്റെറുകേളുലാം,  കേനാര്ഷബകേ  കേര്മ്മേകസനയലാം  രൂപസ്പീകേരബചബട്ടുണച്ച്.  ശനാസസ്പീയ

മണ്ണുപരബകശനാധനയചട  അടബസനാനതബല്  കുമ്മേനായ  വസ്തുക്കളുചട  ഉപകയനാഗവലാം

വളപ്രകയനാഗവലാം  അനുവര്തബക്കനാന്  കേര്ഷകേചര  കബനാധവല്ക്കരബക്കുകേയലാം

വബളകേചള  ബനാധബക്കുന്ന  വബവബധ  കരനാഗങ്ങള്  സലാംബനബചച്ച്  ഫസ്പീല്ഡ്തല

നബരസ്പീക്ഷണലാം  നടത്തുന്നതബനനായബ  152  പനാന്റെച്ച്  ചഹല്തച്ച്  ക്ലബനബക്കുകേള്

സനാപബചബട്ടുമുണച്ച്.  ഉല്പ്പെനാദനചചലവച്ച്  കുറയ്ക്കുന്നതബനുലാം  ആകേര്ഷകേനബരക്കബല്

സബ്സബഡബ  നല്കുന്നതബനുലാം  സമഗ്ര  ചനല്കൃഷബ  വബകേസന  പദതബ  പ്രകേനാരലാം

വദവസയണച്ച്. തണ്ണസ്പീര്മുക്കലാം ബണച്ച് ഒരു വര്ഷലാം വചര തുറന്നബടുന്നതച്ച് സലാംബനബചച്ച്

വബശദമനായ  പഠനലാം  നടത്തുന്നതനാചണനലാം  കുട്ടനനാട്ടബലുലാം  പരബസരപ്രകദശങ്ങളബലുലാം

പരമരനാഗതമനായബ  തുടര്ന  വരുന്ന  കേനാര്ഷബകേ  കേലണര്  അടബസനാനചപ്പെടുതബ

പുതബയ  കേലണര്  ഇറക്കുന്നതബനുള്ള  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബചവരബകേയനാചണനലാം

മുന്കേനാലങ്ങളബല്  നബനലാം  വദതദസ്തമനായബ  ഇരബപ്പൂ  കൃഷബ  വര്ദബചബട്ടുചണനലാം

പനാരബസബതബകേ വദതബയനാനതബനനുസരബചച്ച് കേനാര്ഷബകേ സര്വകേലനാശനാല 6 പുതബയ

ചനല്  വബതബനങ്ങള്  വബകേസബപ്പെബചബട്ടുചണനലാം  അവ  കൃഷബക്കനായബ

ഉപകയനാഗബക്കുന്നതബനുള്ള  പ്രവര്തനങ്ങള്  വരുലാംവര്ഷങ്ങളബല്

ആരലാംഭബക്കുന്നതനാചണനലാം  മനബ  അറബയബച.  പരമരനാഗത  ചനല്വബത്തുകേള്

സലാംഭരബക്കുന്നതബനുലാം  കൃഷബയനാവശദതബനുള്ള  ചവള്ളലാം  എതബക്കുന്നതബനനായബ
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വബവബധ  വകുപ്പുകേളുചട  ഏകകേനാപന  സലാംവബധനാനതബചല  കുറവകേള്

പരബഹരബക്കുന്നതബനച്ച്  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബചബട്ടുചണനലാം  ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കച്ച്

മറുപടബയനായബ മനബ വദക്തമനാക്കബ.

 (നക്ഷത്രചബഹ്നമബട്ട  ബനാക്കബ  കചനാദദങ്ങള്ക്കുലാം  നക്ഷത്രചബഹ്നമബടനാത  4035

മുതല്  4288 വചരയള്ള കചനാദദങ്ങളബല്  70  എണ്ണതബനുലാം  ബനചപ്പെട്ട മനബമനാര്

കരഖനാമൂലലാം ഉതരലാം നല്കേബ.)


