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II ഇ.ബബ.XIV-കകേരള നബയമസഭ/XI-3

പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ

പതബനനനാനനാലാം സകമ്മേളനലാം 

കചനാകദദനാത്തരങ്ങള്   - സലാംഗ്രഹലാം

2018   ജൂണ്   6,   ബുധന

നബയമസഭ  രനാവബനല  8.30-നന്  ബഹുമനാനനപ്പെട്ട  സസ്പീക്കര്  ശസ്പീ.  പബ.

ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണനന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭനാ ഹനാളബല് കയനാഗലാം കചര്ന.

വനാങ്മൂലലാം നല്കേബയ ഉത്തരങ്ങള് 

8 (*61) ക്ഷസ്പീര കമഖലയബനല പ്രതബസനബ പരബഹരബക്കനാന നടപടബ

 വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശനാലകേളലാം വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ.  നകേ.  രനാജ)

നല്കേബയ മറുപടബയബല്,  കേനാലബത്തസ്പീറ്റയന്  അടബക്കടബയുണനാകുന വബലവര്ദനമൂലലാം

ക്ഷസ്പീര  കമഖലയബല്  ഉണനായബരബക്കുന  പ്രതബസനബ  ശദയബല്നപ്പെട്ടബട്ടുനണനന്

സഭനയ  അറബയബച.  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  സനാപനങ്ങളനട  പദതബ

വബഹബതത്തബല്നബനലാം  സബ്സബഡബ  നബരക്കബല്  ക്ഷസ്പീരസലാംഘങ്ങള്വഴബ

കേനാലബത്തസ്പീറ്റ വബതരണലാം നചയ്തുവരുനതുകൂടനാനത മബല്മ,  കകേരള ഫസ്പീഡ്സന് എനസ്പീ
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സനാപനങ്ങള്വഴബയുലാം കേനാലബത്തസ്പീറ്റ കുറഞ്ഞ വബലയബല് വബതരണലാം നടത്തുനണന്.

ഇതബനുപുറനമ  തസ്പീറ്റപ്പുല്  ഉല്പ്പെനാദനത്തബല്  വര്ദനവണനാക്കനാന  നബരവധബ

പദതബകേളലാം ആവബഷ്കരബചബട്ടുണന്.  തബരുവനന്തപുരലാം,  നകേനാലലാം ജബലകേളബല് ജബലനാ

നവറ്ററബനറബ കകേന്ദ്രങ്ങകളനാടനുബനബചന് പ്രവര്ത്തബക്കുന  നദനായവബല നമഡബക്കല്

കസനാറുകേള്    എലനാ  ജബലകേളബകലയലാം  വദനാപബപ്പെബക്കുന  കേനാരദലാം

പരബഗണനയബലനാണന്.    അനദസലാംസനാനങ്ങളബല്നബനലാം  വരുന  പനാലബനന്റെ

ഗുണനബലവനാരലാം പരബകശനാധബക്കുനതബനന് നചക്കന്കപനാസ്റ്റുകേള് ആരലാംഭബചബട്ടുനണനലാം

ക്ഷസ്പീരസലാംഘങ്ങളലാം  മബല്മയുലാം  വബതരണലാം  നചയ്യുന  പനാലബനന്റെ  ഗുണനബലവനാരലാം

ഉറപ്പെനാക്കബയതബനുകശഷമനാണന്  വബതരണലാം  നടത്തുനനതനലാം   പനാലബനന്റെ  വബല

വര്ദബപ്പെബചതബലൂനട കേര്ഷകേനന് ഒരു ലബറ്റര് പനാലബനന് നനാലുരൂപവനര സബ്സബഡബ

ലഭബക്കുനനണനലാം  മനബ  അറബയബച.   മലപ്പുറലാം  ജബലയബല്  മബല്മയുനട

ആഭബമുഖദത്തബല്  ജബലനാ  ഡയറബ  സനാപബക്കുനതബനന്  മൂര്ക്കനനാടന്

സലകമനറ്റടുത്തബട്ടുനണനലാം കേനകേനാലബ വളര്ത്തല് കപ്രനാതനാഹബപ്പെബക്കുനതബനുലാം

പുതബയ  തലമുറനയ  ഇഇൗ  കമഖലയബകലയന്  ആകേര്ഷബക്കുനതബനുമനായബ  കേബടനാരബ

പനാര്ക്കുകേള്  ഉള്നപ്പെനട  നബരവധബ  പദതബകേള്  ആവബഷ്കരബചബട്ടുനണനലാം  ലബഡ

കജക്കബന്  കേമ്മേബറ്റബ  റബകപ്പെനാര്ട്ടബനന്റെ  അടബസനാനത്തബല്  ക്ഷസ്പീരകമഖലനയ
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ശകബനപ്പെടുത്തനാന ശമബക്കുനനണനലാം ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കന് മറുപടബയനായബ മനബ

വദകമനാക്കബ.

9 (*62) ഉപകയനാഗശൂനദമനായ ജലകസനാതസ്സുകേളനട സലാംരക്ഷണലാം

ജലവബഭവ വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. മനാതത്യു ടബ. കതനാമസന്) നല്കേബയ മറുപടബയബല്,

കകേരളത്തബനല  ജലകസനാതസ്സുകേള്  മനാലബനദമുകമനാക്കുനതബനുള

പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കന്  ജലവബഭവ  വകുപ്പെന്  മുനഗണന  നല്കേബവരുനനണനലാം

റബകസനാകറഷന ഓഫന് നപനാലല്യൂറ്റഡന് റബവര് നസ്ട്രെചസന് പദതബയബലൂനട പനാലക്കനാടന്

ജബലയബനല  ഭനാരതപ്പുഴയുനട  വനാളയനാര്,  കകേനാരയനാര്  ഭനാഗലാം,  കേനാസര്കഗനാഡന്

ജബലയബനല  നസ്പീകലശസ്വരലാം  നദബ,  തബരുവനന്തപുരലാം  ജബലയബനല  കേരമന  നദബ

എനബവയുനട  മലബനസ്പീകേരണലാം  തടയുനതബനനാവശദമനായ  കേര്മ്മേ  പദതബകേള്

ആവബഷ്കരബചബട്ടുനണനലാം  സഭനയ  അറബയബച.   നചറുതുലാം  വലുതുമനായ  നദബകേനള

ഗുണനബലവനാരമുള ജലകസനാതസ്സുകേളനാക്കബ മനാറ്റുനതബനുള പ്രവര്ത്തനലാം വബവബധ

വകുപ്പുകേളനട  കനതൃതസ്വത്തബല്  ജനപങനാളബത്തകത്തനാടുകൂടബ  നടത്തബവരുനണന്.

കേരമനയനാര്, കേബളബയനാര് എനബവയുനട സലാംരക്ഷണത്തബനനായബ" റററ്റന്സന്" എന

സനാപനലാം  സമര്പ്പെബച  പഠന റബകപ്പെനാര്ട്ടബല്  നബര്കദ്ദേശബചബട്ടുള പ്രവര്ത്തനങ്ങള്

സനാമ്പത്തബകേ  ലഭദതയനുസരബചന്  നടത്തുനതനാണന്.   കൂടനാനത  കേബളബയനാറബനന്റെ



4

സമഗ്ര  പുനരുജസ്പീവനത്തബനനായബ  "കേബളബയനാനറനാരുമ"  എന  പദതബയുലാം

നടപ്പെബലനാക്കബവരുനണന്.   നദബകേളബനല  നസ്പീനരനാഴുക്കന്  സനായബയനാക്കുനതബനുലാം

നദസ്പീതടങ്ങളനട  സമഗ്ര  സലാംരക്ഷണത്തബനുമനായബ  വബവബധ  വകുപ്പുകേളനട

ഏകകേനാപനകത്തനാടുകൂടബയ  പ്രവര്ത്തനലാം  സനാധദമനാക്കുനതബനുകവണ  നടപടബ

"ജലസമൃദബ/ജലസലാംരക്ഷണലാം"  മുകഖന  നടനവരുനനണനലാം

ജലകസനാതസ്സുകേള്  മലബനമനാക്കുനവര്നക്കതബനര  കേര്ശന  ശബക്ഷയുള്നപ്പെനട

2008-നല  ജലനയത്തബല്  ആവശദമനായ  മനാറ്റലാം  വരുത്തുനതന്  സലാംബനബചന്

പരബകശനാധബച വരബകേയനാനണനലാം  സനാപനങ്ങള് പുറന്തള്ളുന പനാഴ്ജലത്തബനല

ഘടകേങ്ങള് അനുവദനസ്പീയ പരബധബയബലനാകണനാനയനന് പരബകശനാധബക്കുനതബനനായബ

ഓണ്റലന  റബയല്  ററ്റലാം  കമനാണബറ്ററബലാംഗന്  സലാംവബധനാനലാം

ഏര്നപ്പെടുത്തബയബട്ടുനണനലാം  മനബ  വദകമനാക്കബ.  സലാംസനാനനത്ത  എലനാ

ഡനാമുകേളബലുലാം  ഡസ്പീസബല്കട്ടഷന  നടത്തബ  സലാംഭരണകശഷബ  വര്ദബപ്പെബക്കുനതബനന്

മുനഗണന  നകേനാടുക്കുനനണനലാം  ചന്തബരൂര്  പുത്തനകതനാടബനന്റെ  കേനാരദലാം

പ്രകതദകേമനായബ  പരബകശനാധബക്കുനതനാനണനലാം  ജലസലാംരക്ഷണലാം

നസ്പീര്ത്തടനാധബഷബതമനായബരബക്കണനമനതബനനാല്  നദബകേളനടയുലാം തടനാകേങ്ങളനടയുലാം

വശങ്ങളബല്  മരങ്ങള്  സമ്പുഷ്ടമനായബ  വളരുനതബനുളള
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സനാഹചരദനമനാരുക്കണനമനലാം  ജലകസചന  വകുപ്പെബല്  പുനനഃസലാംഘടന

നടപ്പെബലനാക്കനാന  ഉകദ്ദേശബക്കുനനണനലാം മുട്ടത്തറ സസ്വസ്പീകവജന് ടസ്പീറ്റന്നമന്റെന് പനാന്റെബനന്റെ

കേപ്പെനാസബറ്റബ പൂര്ണ്ണമനായബ ഉപകയനാഗബക്കനാന കേഴബയണനമനലാം ജലകസനാതസ്സുകേളനട

ഒഴുക്കബനന തടസ്സനപ്പെടുത്തുന  കേകയ്യേറ്റങ്ങള് കേര്ശനമനായബ  തടയുനതനാനണനലാം

ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കന് മറുപടബയനായബ മനബ അറബയബച.

10 (*63) ലഹരബവര്ജന കബനാധവല്ക്കരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്

 നതനാഴബലുലാം എറക്സൈസലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ.  റ്റബ.  പബ.  രനാമകൃഷ്ണന) നല്കേബയ

മറുപടബയബല്,  ലഹരബമുക  കകേരളലാം  സൃഷ്ടബക്കുകേ  എന  ലക്ഷദകത്തനാനട  കകേരള

സലാംസനാന ലഹരബ  വര്ജന മബഷന  'വബമുകബ'  ശകമനായ കബനാധവത്കേരണ

പ്രവര്ത്തനങ്ങള് നടത്തബവരുനനണനലാം ലഹരബ വര്ജനലാം ലക്ഷദമനാക്കബ സ്കൂള്,

കകേനാകളജന്   തലങ്ങളബല്  ലഹരബവബരുദ  ക്ലബ്ബുകേള്  ഉള്നപ്പെനട  നബരവധബ

പദതബകേള്  ആവബഷ്കരബചബട്ടുനണനലാം   എലനാ  ജബലകേളബലുലാം  ഡസ്പീ-അഡബക്ഷന

നസന്റെറുകേള്  ആരലാംഭബക്കുനതബനുള  പ്രനാരലാംഭ  നടപടബ  റകേനക്കനാണബട്ടുനണനലാം

സഭനയ  അറബയബച.  വബദദനാഭദനാസ  സനാപനങ്ങളനട  പരബസരങ്ങളബലുലാം  ബസന്

സനാന്റുകേള്,  നറയബല്കവ കസഷനുകേള്,  വബകനനാദ സഞനാര കകേന്ദ്രങ്ങള് തുടങ്ങബയ

സലങ്ങളലാം  കകേന്ദ്രസ്പീകേരബചന്  രഹസദ നബരസ്പീക്ഷണങ്ങള് നടത്തബ ലഹരബ മരുനന്
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വദനാപനലാം  തടയുനതബനന്  ശകമനായ  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബചവരുനനണനലാം  ഈ

പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  കൂടുതല്  ശകബനപ്പെടുത്തനാന  ഉകദ്ദേശബക്കുനനണനലാം  മനബ

അറബയബച.  കുട്ടബകേനളയുലാം  യുവനാക്കനളയുലാം  കേനായബകേരലാംഗകത്തയന്

ആകേര്ഷബക്കുനതബനുള  പ്രവര്ത്തനങ്ങളനട   ഭനാഗമനായബ  'ലഹരബനക്കതബനര

കേനായബകേ  ലഹരബ'  എന  സകന്ദേശനത്ത  അടബസനാനനപ്പെടുത്തബയുള

പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  ഉഇൗര്ജബതനപ്പെടുത്തബയബട്ടുണന്.  മദദലാം,  മയക്കുമരുനന്

എനബവയുനട  വദനാപനലാം  തടയുനതബനനായബ  രൂപസ്പീകേരബച  സസ്വനാഡബനന്റെയുലാം

എറക്സൈസന്  ഷനാകഡനാ  സലാംവബധനാനത്തബനന്റെയുലാം  പ്രവര്ത്തനലാം  തൃപബകേരമനാണന്.

നപനാതുസലങ്ങളബനല  മദദപനാനലാം  ഒരു  തരത്തബലുലാം  കപ്രനാതനാഹബപ്പെബക്കബനലനന്

മനാത്രമല  പരനാതബ  ലഭബക്കുന  സമയത്തന്  ആവശദമനായ  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബക്കുനതനാനണനലാം  ഇഇൗ  സര്ക്കനാര്  86  ബനാറുകേള്ക്കന്  അനുമതബ

നല്കേബയബട്ടുനണനലാം ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കന് മറുപടബയനായബ മനബ അറബയബച.

(നക്ഷത്രചബഹ്നമബട്ട  ബനാക്കബ  കചനാദദങ്ങള്ക്കുലാം  നക്ഷത്രചബഹ്നമബടനാത്ത  828

മുതല്  1196 വനരയുളള കചനാദദങ്ങളബല് 268 എണ്ണത്തബനുലാം ബനനപ്പെട്ട മനബമനാര്

കരഖനാമൂലലാം ഉത്തരലാം നല്കേബ.)                                   


