
II ഇ.ബബ. XIV  - കകേരള നബയമസഭ/XVI-3

 പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ

പതബനനാറനാലാം സകമ്മേളനലാം 

കചനാകദദനാത്തരങ്ങള് - സലാംഗ്രഹലാം

2019   ഒകകനാബര്   30,   ബുധന

നബയമസഭ  രനാവബലല  9.00  മണബകക്ക്  ബഹുമനാനലപ്പെട്ട  സസ്പീകര്

ശസ്പീ.  പബ.  ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണലന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭനാ  ഹനാളബല് കയനാഗലാം

കചര്ന. 

വനാങ്മൂലലാം നല്കേബയ ഉത്തരങ്ങള് 

6 (*61)  ലഹരബ വസ്തുകളുലടെ ഉപകയനാഗലാം നബയനബക്കുന്നതബനക്ക് നടെപടെബ 

ലതനാഴബലലാം എലലക്സെെസലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. റബ. പബ. രനാമകൃഷ്ണന) നല്കേബയ

മറുപടെബയബല്,  നബയമവബരുദ  ലഹരബ  പദനാര്ത്ഥങ്ങളുലടെ  വബപണനലാം,

ഉപകയനാഗലാം,  വദനാപനലാം എന്നബവ തടെയുന്നതബനനായബ  ഷനാകഡനാ സലാംവബധനാനവലാം

ഇന്റെലബജനസക്ക്  വബഭനാഗവലാം  ലസഷദല്  സസനാഡുകേളുലാം  കേനാരദക്ഷമമനായബ

പ്രവര്ത്തബക്കുനലണ്ടെനലാം  ലഹരബ  വസ്തുകളുലടെ  ദൂഷദഫലങ്ങലളക്കുറബച്ചുളള

കബനാധവല്കരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  സലാംസനാന  ലഹരബ  വര്ജ്ജന  മബഷന

'വബമുകബ'യുലടെ ആഭബമുഖദത്തബല് നടെത്തബവരുനലണ്ടെനലാം സഭലയ അറബയബച്ചു.

ഇതുസലാംബനബചക്ക്  വബദദനാര്ത്ഥബകേള്കബടെയബല്  അവകബനാധലാം
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സൃഷബക്കുന്നതബനനായബ  എകക്സെെസക്ക് വകുപ്പെബലന്റെ കനതൃതസത്തബല് വബദദനാലയങ്ങള്

കകേനസ്പീകേരബചക്ക്  ഒരു  റബസര്ചക്ക്  വബലാംഗക്ക്  രൂപസ്പീകേരബചക്ക്  പ്രവര്ത്തബക്കുനണ്ടെക്ക്.

കബനാധവല്കരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളബല്  കനതൃതസപരമനായ

പങ്കുവഹബക്കുന്നതബനക്ക്  ആദബവനാസബ-കഗനാത്രവര്ഗ്ഗ  വബഭനാഗത്തബല്ലപ്പെട്ട

യുവനാകള്കക്ക്  തൃശ്ശൂര്  എകക്സെെസക്ക്  അകനാദമബയബല്  പരബശസ്പീലനലാം

നല്കേബയബട്ടുളളതു  കൂടെനാലത  എന.എസക്ക്.എസക്ക്.,  എന.സബ.സബ.

വബദദനാര്ത്ഥബകേളുലടെ  സഹകേരണകത്തനാലടെ  ആദബവനാസബ  കകേനാളനബകേളബല്

കേദനാമ്പുകേള്  സലാംഘടെബപ്പെബക്കുകേയുലാം  ഇവരുലടെ  വബദദനാഭദനാസ  പബകന്നനാകനാവസ

പരബഹരബക്കുന്നതബനനായബ  കേരബയര്  ലലഗഡനസക്ക്  ലസന്റെറുകേള്

പ്രവര്ത്തബക്കുനമുണ്ടെക്ക്.  ലഹരബമുക  ഗ്രനാമലാം  പദതബ  പ്രകേനാരലാം  ആദബവനാസബ

ഊരുകേളുലാം  ഗ്രനാമങ്ങളുലാം  ദലത്തടുത്തക്ക്  ജനലലമത്രബ  സസനാഡുകേള്  ലഹരബവബരുദ

സകന്ദേശങ്ങള്  പ്രചരബപ്പെബക്കുനണ്ടെക്ക്.  ഓണ്ലലലനവഴബയുളള  മയക്കുമരുന്നക്ക്

വബല്പ്പെന  തടെയുന്നതബനുളള  നടെപടെബകേള്  സസസ്പീകേരബക്കുനലണ്ടെനലാം

എന.ഡബ.പബ.എസക്ക്.  നബയമ  പ്രകേനാരലാം  പബടെബകലപ്പെടുന്നവര്കക്ക്  വളലര

കവഗത്തബല് ജനാമദലാം കേബട്ടബ പുറത്തുവരുന്ന സനാഹചരദലാം ഒഴബവനാക്കുന്നതബനനായബ

പ്രസ്തുത  നബയമത്തബല്  കഭദഗതബ  വരുത്തണലമന്നക്ക്  കകേനസര്കനാരബകനനാടെക്ക്

ആവശദലപ്പെട്ടബട്ടുലണ്ടെനലാം  മഹനാതനാഗനാനബയുലടെ  150-ാം  ജന്മവനാര്ഷബകേലാം
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പ്രമനാണബചക്ക്  നവലാംബര്  1  മുതല്  ജനുവരബ  30  വലര  ലപനാതുസമൂഹലത്ത

പലങ്കെടുപ്പെബച്ചുലകേനാണ്ടെക്ക്  സലാംസനാനത്തുടെനസ്പീളലാം  കബനാധവല്കരണ

പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  സലാംഘടെബപ്പെബകനാന  തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുലണ്ടെനലാം

ഉപകചനാദദങ്ങള്കക്ക് മറുപടെബയനായബ മനബ അറബയബച്ചു.   

7 (*62) ക്ഷസ്പീരകമഖലയബലല വബകേസന പദതബകേള്

വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശനാലകേളുലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. ലകേ. രനാജ)

നല്കേബയ മറുപടെബയബല്,  ക്ഷസ്പീര കേര്ഷകേര്കനായബ നടെപ്പെബലനാകബ വരുന്ന വബവബധ

പദതബകേള്കക്ക്  പുറലമ  സസബര  വരുമനാനലാം  ലഭദമനാകേത്തക  വബധത്തബല്

യുവജനങ്ങലള  ഇഇൗ  കമഖലയബകലയക്ക്  ആകേര്ഷബക്കുകേലയന്ന

ലക്ഷദകത്തനാലടെയനാണക്ക് സലാംകയനാജബത ക്ഷസ്പീരവബകേസന പദതബയനായ കഗനാബല്

ഡയറബ  വബകല്ലേജക്ക്  നടെപ്പെബലനാകനാന  ഉകദ്ദേശബക്കുന്നലതനലാം  നനാടെന  പശുകളുലടെ

സലാംരക്ഷണലാം,  ഡയറബ  പനാന്റെക്ക്,  ഫുഡക്ക്  കപ്രനാസ്സസബലാംഗക്ക്  പനാന്റെക്ക്,  കഫനാഡര്

എന്നബവയനാണക്ക്  പ്രധനാനമനായുലാം  ഇഇൗ  പദതബയുലടെ  ഭനാഗമനായബ

നടെപ്പെനാക്കുന്നലതനലാം  സഭലയ  അറബയബച്ചു.  വനാണബജദനാടെബസനാനത്തബല്  പനാല്

ഉല്പ്പെനാദബപ്പെബചക്ക്  മൂലദവര്ദബത  ക്ഷസ്പീകരനാല്പ്പെന്നങ്ങള്  നബര്മ്മേബചക്ക്  സസകദശത്തുലാം

വബകദശത്തുലാം  വബപണബ കേലണ്ടെത്തുന്നതബനുലാം അതുവഴബ ലതനാഴബല് സനാധദതകേള്

വര്ദബപ്പെബക്കുന്നതബനുമനായബ  സനാറലലലറക്ക്  ഡയറബ  യൂണബറ്റുകേള്  സനാപബകനാന
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സര്കനാര്  ഉകദ്ദേശബക്കുനണ്ടെക്ക്.  ഉല്പ്പെനാദനക്ഷമത  കൂടെബയ  പശുകലള

കേര്ഷകേര്കക്ക്  ലഭദമനാക്കുന്നതബനനായബ  നടെപ്പെനാകബവരുന്ന  മബല്കക്ക്  ലഷഡക്ക്

ലഡവലപ്ലമന്റെക്ക്  പദതബയുലടെ  ഭനാഗമനായബ  പത്തക്ക്  ഗ്രനാമപഞനായത്തുകേളബല്

ക്ഷസ്പീരഗ്രനാമലാം പദതബ നടെപ്പെബലനാക്കുന്നതുലാം ഇതബനനായബ മൂന്നക്ക് കേബടെനാരബ പനാര്ക്കുകേള്

സനാപബക്കുന്നതുമനാണക്ക്.  കരനാഗപ്രതബകരനാധകശഷബ  കൂടുതലനായ  ഇനദന

ജനുസകേലള  വളര്ത്തുന്നതബനക്ക്  കപ്രനാതനാഹനലാം  നല്കുന്നതുലാം  ചനാണകേലാം,

കഗനാമൂത്രലാം എന്നബവയബല്നബനലാം ഗുണകമന്മയുള്ള മൂലദവര്ദബത ഉല്പ്പെന്നങ്ങളുലടെ

വബപണന  സനാധദത  ഉപകയനാഗലപ്പെടുത്തുന്നതുമനാണക്ക്.  അതത്യുല്പ്പെനാദന

കശഷബയുള്ള  ബുള്ളുകേലള  അനദസലാംസനാനങ്ങളബല്  നബനലാം  ലകേനാണ്ടുവരനാന

നടെപടെബ  സസസ്പീകേരബചബട്ടുലണ്ടെനലാം ആര്.സബ.ഇ.പബ.  കേരനാര്  നബലവബല് വരുന്നതക്ക്

സലാംസനാനലത്ത  ക്ഷസ്പീരകമഖലലയ  ഗുരുതരമനായബ  ബനാധബക്കുലമന്നതബനനാല്

പ്രസ്തുത  കേരനാറബല്നബനലാം  പബനമനാറണലമന്നക്ക്  കകേനസര്കനാരബകനനാടെക്ക്

ആവശദലപ്പെട്ടബട്ടുലണ്ടെനലാം  അനദസലാംസനാനങ്ങളബല്നബനലാം  ലകേനാണ്ടുവരുന്ന

പനാലബലന്റെ ഗുണനബലവനാരലാം  ഉറപ്പെനാക്കുന്നതബനനായബ  മൂന്നനാമലത്ത  പനാല്

പരബകശനാധനനാകകേനലാം  പനാറശനാലയബല്  ഉടെന  ആരലാംഭബക്കുലമനലാം

ഉപകചനാദദങ്ങള്കക്ക് മറുപടെബയനായബ മനബ വദകമനാകബ. 
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8 (*63 & *71)  കേനാരദക്ഷമമനായ ജലവബഭവ വബനബകയനാഗലാം

ജലവബഭവ വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ.  ലകേ.  കൃഷ്ണനകുട്ടബ)  നല്കേബയ മറുപടെബയബല്,

കേനാലനാവസനാ  വദതബയനാനലാംമൂലലാം  അതബവൃഷബ  ആവര്ത്തബക്കുന്ന

സനാഹചരദത്തബല്  പ്രളയ  നബയനണലാം,  ജലവബഭവത്തബലന്റെ  കേനാരദക്ഷമമനായ

വബനബകയനാഗലാം  എന്നബവ  ഉറപ്പെനാക്കുന്നതബനനായബ  മണബമല,  ലപരബയനാര്,

ചനാലബയനാര്,  ചനാലക്കുടെബ,  മസ്പീനചബല്,  അട്ടപ്പെനാടെബ  വനാലബ  ജലകസചന  പദതബ,

കേടെമനാനകതനാടെക്ക്  പദതബ,  പമ-അചനകകേനാവബല്  തുടെങ്ങബയ  ലവളളലപ്പെനാക

നബയനണ  അണലകട്ടുകേള്  നബര്മ്മേബകനാന  ആകലനാചബക്കുനലണ്ടെനലാം

ചനാലക്കുടെബ  പുഴയബല്   ഇതബനനായുളള  സനാധദതനാ  പഠനലാം,  അട്ടപ്പെനാടെബ  വനാലബ

ജലകസചന  പദതബയുലടെ  വബശദമനായ  പദതബകരഖ  എന്നബവ

പൂര്ത്തബയനായബട്ടുലണ്ടെനലാം  സഭലയ  അറബയബച്ചു.  സലാംഭരണകശഷബ

വര്ദബപ്പെബക്കുന്നതബനനായബ  ഡനാമുകേളബല്നബനലാം  റബസര്കവനായറുകേളബല്നബനലാം

നസ്പീകലാം  ലചയ്യുന്ന  മണലലാം  എകലലാം  പ്രകയനാജനലപ്പെടുത്തുന്നതബനനായബ

അലാംഗസ്പീകേരബചബട്ടുളള  എസക്ക്.ഒ.പബ.  പ്രകേനാരലാം  മലാംഗലലാം-ചുളളബയനാര്  ഡനാമുകേളബല്

ഡസ്പീസബല്റബലാംഗക്ക്  നടെത്തുന്നതബനക്ക്  അനുമതബ  ലഭദമനായബട്ടുണ്ടെക്ക്.  ജലകസചന

പദതബകേള്  പൂര്ത്തബയനാക്കുന്നതബലന്റെ  ഭനാഗമനായബ  മൂവനാറ്റുപുഴ  പദതബ  2020

മനാര്ചബലലാം  കേനാരനാപ്പുഴ,  ബനാണനാസരസനാഗര്  പദതബകേള്  യഥനാക്രമലാം  2021,
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2022  വര്ഷങ്ങളബല്  ഭനാഗബകേമനായുലാം  പൂര്ത്തസ്പീകേരബകനാനനാണക്ക്  ലക്ഷദമബടുന്നതക്ക്.

ലവറബലപ്പെനാറയബലലാം കേണലാംകുഴബയബലലാം ജലസലാംഭരണബകേള് നബര്മ്മേബക്കുന്നതബനുളള

സനാധദതകേള്  പരബകശനാധബക്കുന്നതനാലണനലാം  റസ്പീബബല്ഡക്ക്  കകേരളയുലടെ

ഭനാഗമനായബ  നബലവബലള്ള  ജലവബഭവലത്തക്കുറബചക്ക്  പഠനലാം  നടെത്തനാന  ഡചക്ക്

ഗവണ്ലമന്റെക്ക്  മുകന്നനാട്ടുവചബരബക്കുന്ന  നബര്കദ്ദേശങ്ങള്

പരബകശനാധബച്ചുവരബകേയനാലണനലാം  ഉപകചനാദദങ്ങള്കക്ക്  മറുപടെബയനായബ  മനബ

വദകമനാകബ. 

(നക്ഷത്രചബഹ്നമബട്ട  ബനാകബ  കചനാദദങ്ങള്ക്കുലാം  നക്ഷത്രചബഹ്നമബടെനാത്ത

791  മുതല്  1132  വലരയുളള കചനാദദങ്ങളബല്  198  എണത്തബനുലാം  ബനലപ്പെട്ട

മനബമനാര് കരഖനാമൂലലാം ഉത്തരലാം നല്കേബ.) 


