
II ഇ.ബബ. XIV  - കകേരള നബയമസഭ/XVI-9

 പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ

പതബനനാറനാലാം സകമ്മേളനലാം 

കചനാകദദനാത്തരങ്ങള് - സലാംഗ്രഹലാം

2019   നവലാംബര്   08,   വവളളബ

നബയമസഭ  രനാവബവല  9.00  മണബകക്ക്  ബഹുമനാനവപ്പെട്ട  സസ്പീകര്

ശസ്പീ.  പബ.  ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണവന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭനാ  ഹനാളബല് കയനാഗലാം

കചര്ന. 

വനാങ്മൂലലാം നല്കേബയ ഉത്തരങ്ങള് 

22 (*271) വകേ  .  എസക്ക്  .  ആര്  .  ടബ  .  സബ  .   നല്കുന്ന വബദദനാര്തബ കേണ്സഷന

ഗതനാഗത  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ.  എ.  വകേ.  ശശസ്പീന്ദ്രന)  നല്കേബയ

മറുപടബയബല്,   പ്ലസക്ക് ടു തലലാം വവരയുള്ള വബദദനാര്തബകേള്കക്ക് സസൗജനദമനായുലാം

കുറഞ്ഞതക്ക്  ഒരു  വര്ഷലാം  വവദര്ഘദമുളളതലാം  അലാംഗസ്പീകൃതവുമനായ  കകേനാഴ്സുകേള്

പഠബക്കുന്ന  വബദദനാര്തബകേള്കക്ക്  സസൗജനദ  നബരകബലലാം  സസനാശയ  കകേനാകളജക്ക്

വബദദനാര്തബകേള്കക്ക്  നബബന്ധനകേള്കക്ക്  വബകധേയമനായുലാം  കേണ്സഷന

സസൗകേരദലാം  ലഭദമനാകബയബട്ടുവണ്ടെന്നക്ക് സഭവയ അറബയബച.  യനാതനാ നബരകബവന്റെ

17.32  ശതമനാനലാം  മനാതമനാണക്ക്  വബദദനാര്തബകേളബല്നബനലാം  ഇസൗടനാക്കുന്നതക്ക്.

ഇതനുസരബചക്ക്  2018-19-ല്  124,26,79,934  രൂപ  കേണ്സഷനുകവണ്ടെബ
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വചലവഴബചബട്ടുണ്ടെക്ക്.  കേണ്സഷന  ആവശദവപ്പെട്ടക്ക്  ലഭബചബട്ടുളള  വദകബഗത

അകപക്ഷകേള്  മനാനദണ്ഡങ്ങളുവട  അടബസനാനത്തബല്  പരബകശനാധേന  നടത്തബ

തസ്പീര്പ്പെനാക്കുന്നതനാവണനലാം  എന്നനാല്  അവശദ  കരഖകേളുലാം  അഫബലബകയഷന

കരഖകേളുലാം  ഹനാജരനാകനാത്ത  സനാപനങ്ങളുവട  അകപക്ഷകേളുലാം  40

കേബകലനാമസ്പീറ്ററബല്  കൂടുതല്  ദൂരപരബധേബ  ആവശദവപ്പെടുന്നതലാം  സര്വസ്പീസുകേളുവട

എണലാം പരബമബതവപ്പെടുത്തബയബട്ടുളള  സലങ്ങളബകലയ്ക്കുള്ളതമനായ അകപക്ഷകേളുലാം

ചസ്പീഫക്ക്  ഓഫസ്പീസക്ക്  തലത്തബല്  പരബകശനാധേബചക്ക്  പ്രകതദകേനാനുമതബ  നല്കേബ

തസ്പീര്പ്പെനാക്കുന്നതനാണക്ക്.  കേണ്സഷന വദവസയബലലാം നടപടബക്രമങ്ങളബലലാം മനാറ്റലാം

വരുത്തനാന  ആകലനാചബചബട്ടബവല്ലെനലാം   അകലനാട്ടക്ക്വമന്റെക്ക്  അടബസനാനത്തബല്

ദൂവരയുളള  സനാപനങ്ങളബല്  പ്രകവശനലാം  ലഭബക്കുന്ന  വബദദനാര്തബകേള്കക്ക്

കേണ്സഷന  അനുവദബക്കുന്ന  കേനാരദലാം  പ്രകതദകേ  കകേസനായബ

പരബഗണബക്കുന്നതനാവണനലാം   ആദബവനാസബ കമഖലകേളബവല വബദദനാര്തബകേള്കക്ക്

സസൗജനദമനാകയനാ കേണ്സഷന നബരകബകലനാ യനാതനാസസൗകേരദലാം ഏര്വപ്പെടുത്തുന്ന

കേനാരദലാം അനുഭനാവപൂര്വലാം പരബഗണബക്കുന്നതനാവണനലാം മനബ വദകമനാകബ.  മറ്റക്ക്

സലാംസനാനങ്ങളബല് കപനായബ പഠബക്കുന്ന വബദദനാര്തബകേവളക്കൂടബ കേണ്സഷവന്റെ

പരബധേബയബല്  ഉള്വപ്പെടുത്തുന്ന  കേനാരദലാം  ആകലനാചബക്കുന്നതനാവണനലാം  ഡബകപ്പെനാ

തലത്തബല് നടത്തബവരുന്ന റബവവ്യൂ മസ്പീറ്റബലാംഗുകേള് മുടകലാംകൂടനാവത നടത്തണവമന്നക്ക്
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ആവശദവപ്പെട്ടക്ക്  ഡബകപ്പെനാ  മനാകനജര്മനാര്കക്ക്  സര്ക്കുലര്  നല്കേബയബട്ടുവണ്ടെനലാം

യനാതകനാരുലാം  വരുമനാനവുമുളള  റൂട്ടുകേളബവല  സര്വസ്പീസുകേള് പുനനഃസനാപബകനാന

നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുന്നതനാവണനലാം  സനാമ്പത്തബകേകശഷബ

വമചവപ്പെടുന്നതനുസരബചക്ക്  ശുചബമുറബകേള്  നവസ്പീകേരബക്കുന്നതനാവണനലാം

ഉപകചനാദദങ്ങള്കക്ക് മറുപടബയനായബ മനബ അറബയബച.   

23 (*272) കേനാര്ഷബകേ കമഖലയുവട പുനരുദനാരണലാം

 കൃഷബ വകുപ്പുമനബക്കുകവണ്ടെബ വനവുലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവുലാം മൃഗശനാലകേളുലാം

വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. വകേ. രനാജ) നല്കേബയ മറുപടബയബല്,  കേനാര്ഷബകേ കമഖലയുവട

പുനരുദനാരണത്തബനനായബ  കൃഷബ  വകുപ്പെക്ക്  നടപ്പെബലനാക്കുന്ന  വനാര്ഷബകേ

പദതബകേള്ക്കുപുറവമ  965.394 കകേനാടബ രൂപയുവട 35 പദതബകേള് റസ്പീബബല്ഡക്ക്

കകേരള  ഇനബകഷദറ്റസ്പീവബനക്ക്  സമര്പ്പെബചബട്ടുവണ്ടെനലാം  വബവബധേ  ധേനകേനാരദ

സനാപനങ്ങളബല്നബനലാം  കേര്ഷകേവരടുത്തബട്ടുളള  വനായ്പകേളബകന്മേലളള  ജപബ

നടപടബകേള്കക്ക്  31-12-2019  വവര  വമനാറകട്ടനാറബയലാം  പ്രഖദനാപബക്കുകേയുലാം

2018-വല  പ്രളയവുമനായബ   ബന്ധവപ്പെട്ടക്ക്  കേനാര്ഷബകേ  കലനാണുകേളുവട

വമനാറകട്ടനാറബയലാം  കേനാലനാവധേബ  ദസ്പീര്ഘബപ്പെബക്കുകേയുലാം  2019-വല  പ്രളയത്തബവന്റെ

അടബസനാനത്തബല് പ്രളയബനാധേബത ഗ്രനാമങ്ങളബവല കേര്ഷകേവരടുത്തബട്ടുളള വബള

വനായ്പകേള്കക്ക്  ഒരു  വര്ഷകത്തയക്ക്  വമനാറകട്ടനാറബയലാം  അനുവദബക്കുകേയുലാം
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വചയബട്ടുവണ്ടെന്നക്ക് സഭവയ അറബയബച.  കേര്ഷകേ കേടനാശസനാസ കേമ്മേസ്പീഷന മുകഖന

ഇടുകബ,  വയനനാടക്ക്  ജബല്ലെകേളബവല  കേര്ഷകേര്കക്ക്   നല്കേബവന്നബരുന്ന  വനായ്പനാ

ആനുകൂലദലാം  2018  ആഗസക്ക്  31  വവര ദസ്പീര്ഘബപ്പെബചബട്ടുണ്ടെക്ക്.   50,000  രൂപയക്ക്

മുകേളബലളള കുടബശബകേയക്ക് നല്കുന്ന ആനുകൂലദലാം ഒരു ലക്ഷത്തബല് നബനലാം രണ്ടെക്ക്

ലക്ഷലാം  രൂപയനായബ  വര്ദബപ്പെബകനാനുലാം  കേടനാശസനാസത്തബനക്ക്  അകപക്ഷ

സമര്പ്പെബകനാനുളള   സമയലാം  2019  നവലാംബര്  15  വവര   അനുവദബകനാനുലാം

തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുണ്ടെക്ക്.   ഇസൗ  സര്കനാരബവന്റെ  കേനാലത്തക്ക്  കേര്ഷകേ  കേടനാശസനാസ

കേമ്മേസ്പീഷന മുകഖന 75.1 കകേനാടബ രൂപയ്ക്കുളള ശബപനാര്ശ സമര്പ്പെബക്കുകേയുലാം 19883

കേര്ഷകേര്കക്ക്  ആനുകൂലദലാം  നല്കുകേയുലാം  വചയബട്ടുണ്ടെക്ക്.  സനാകങ്കേതബകേശനാസ

കമഖലയബവല  കനട്ടങ്ങള്  ഉപകയനാഗവപ്പെടുത്തബ  നൂതന  കൃഷബരസ്പീതബകേള്

വദനാപബപ്പെബക്കുന്ന  പദതബകേള്  നടപ്പെബലനാകബയകതനാവടനാപ്പെലാം  കേര്ഷകേര്കക്ക്

പരബശസ്പീലനലാം  നല്കുകേയുലാം  വചയ്യുനണ്ടെക്ക്.  ഡബജബറ്റല്  സനാകങ്കേതബകേവബദദയുവട

സഹനായകത്തനാവട ആധുനബകേ മനാര്ഗ്ഗങ്ങള് ഉപകയനാഗബചക്ക്   പചകറബകേളുവടയുലാം

പഴവര്ഗ്ഗങ്ങളുവടയുലാം ശസ്പീതസ്പീകേരബച വബപണന ശലാംഖല രൂപസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുളള

കപ്രനാജകക്ക്  അലാംഗസ്പീകേനാരത്തബനനായബ  സമര്പ്പെബചബട്ടുവണ്ടെനലാം  ഇടുകബ  ജബല്ലെയബവല

കുരുമുളകേബവന്റെ  ഉല്പ്പെനാദനക്ഷമത  വര്ദബപ്പെബക്കുന്നതബനനായബ

സുഗന്ധവദഞ്ജനങ്ങളുവട  വബകേസനലാം  2019-20  എന്ന  പദതബയബല്  500
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ലക്ഷലാം  രൂപയുലാം  വയനനാടക്ക്  ജബല്ലെയബവല  കുരുമുളകേക്ക്  കൃഷബയുവട

വബകേസനത്തബനനായബ  1700 ലക്ഷലാം  രൂപയുലാം  വകേയബരുത്തബ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്

നടത്തുനവണ്ടെനലാം  മനബ  അറബയബച.  മലകയനാര  കമഖലയബല്  വനദജസ്പീവബ

ആക്രമണലാംമൂലലാം കൃഷബനനാശലാം സലാംഭവബചവര്ക്കുലാം പരബകകറ്റവര്ക്കുലാം ചബകേബതനാ

സഹനായമുള്വപ്പെവടയുളള  ധേനസഹനായലാം  അദനാലത്തുകേള്  സലാംഘടബപ്പെബചക്ക്

നല്കേബയബട്ടുവണ്ടെനലാം  കേനാട്ടുപന്നബയുവട  ആക്രമണലാം  രൂക്ഷമനാകുന്ന

സനാഹചരദത്തബല്  അവയുവട  എണലാം  നബയനബക്കുന്നതബനനായബ  കതനാകക്ക്

ഉപകയനാഗബക്കുന്നതബനക്ക്  ഉത്തരവക്ക്  നല്കേബയബട്ടുവണ്ടെനലാം

പ്രളയനഷ്ടവത്തത്തുടര്ന്നക്ക്  41  കകേനാടബ  രൂപയുലാം   2019-20-വല  കവനല്

കൃഷബനനാശത്തബനനായബ  17  കകേനാടബ  രൂപയുലാം  അധേബകേമനായബ

ആവശദവപ്പെട്ടബട്ടുവണ്ടെനലാം  ഉപകചനാദദങ്ങള്കക്ക് മറുപടബയനായബ മനബ അറബയബച.

2018-ലലാം  2019-ലമുണ്ടെനായ  പ്രളയത്തബല്  തകേര്ന്ന  വബകല്ലെജക്ക്  കറനാഡുകേളുലാം

പനാലങ്ങളുലാം  പുതകബപ്പെണബയുന്നതബനനായബ  പദതബ  തയനാറനാക്കുനവണ്ടെന്നക്ക്  ഒരു

ഉപകചനാദദത്തബലബടവപട്ടുവകേനാണ്ടെക്ക്  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ വകുപ്പുമനബ അറബയബച. 

24 (*273) ഗതനാഗത നബയമലലാംഘനങ്ങള്ക്കുള്ള പബഴ

ഗതനാഗത  വകുപ്പുമനബ  നല്കേബയ  മറുപടബയബല്,  പുതകബയ  കകേന്ദ്ര

കമനാകട്ടനാര്  വനാഹന  നബയമ  പ്രകേനാരലാം  വനാഹനങ്ങളബല്  കേയറ്റുന്ന
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അമബതഭനാരത്തബനക്ക്  ചുമത്തബയബരുന്ന  പബഴ  സലാംബന്ധബചക്ക്  വപനാതജന

പ്രതബകഷധേമുണ്ടെനായ  സനാഹചരദത്തബല്  സലാംസനാന  സര്കനാര്  അമബത

ഭനാരത്തബനുള്ള പബഴത്തുകേ  10,000/- രൂപയനായുലാം അധേബകേമുള്ള ഓകരനാ ടണബനുലാം

1,500/-  രൂപയനായുലാം  കുറചബട്ടുവണ്ടെന്നക്ക്  സഭവയ  അറബയബച.   സര്കനാര്

വനാഹനങ്ങളബല് കൂളബലാംഗക്ക് ഗനാസക്ക് കപപ്പെര് ഒട്ടബക്കുന്നതകപനാലളള നബയമലലാംഘനലാം

കേവണ്ടെത്തുന്ന  കകേസുകേളബല്  കേര്ശന  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുന്നതനാവണന്നക്ക്

ബന്ധവപ്പെട്ട വകുപ്പെധേബകൃതവര സര്ക്കുലര് മുകഖന അറബയബചബട്ടുവണ്ടെനലാം നബയമലാം

കേര്ശനമനാകനാന  നബര്കദ്ദേശലാം  നല്കുന്നതനാവണനലാം  ഉപകചനാദദത്തബനക്ക്

മറുപടബയനായബ മനബ  അറബയബച.  

(നക്ഷതചബഹ്നമബട്ട ബനാകബ കചനാദദങ്ങള്ക്കുലാം നക്ഷതചബഹ്നമബടനാത്ത

3274  മുതല്   3613  വവരയുളള  കചനാദദങ്ങളബല്  145  എണത്തബനുലാം

ബന്ധവപ്പെട്ട മനബമനാര് കരഖനാമൂലലാം ഉത്തരലാം നല്കേബ.)   


