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II ഇ.ബബ.XIV-കകേരള നബയമസഭ/IV-6

പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ

നനാലനാലാം സകമ്മേളനലാം

കചനാകദദനാത്തരങ്ങള്   - സലാംഗ്രഹലാം

2017   മനാര്ചച്ച്   7,   ചചനാവ

നബയമസഭ  രനാവബചല  8.30 -നച്ച്  ബഹുമനാനചപ്പെട്ട  സസ്പീക്കര്  ശസ്പീ.  പബ.

ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണചന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭനാ ഹനാളബല് കയനാഗലാം കചര്ന. 

വനാങ്മൂലലാം നല്കേബയ ഉത്തരങ്ങള്

17 (*151)  അലാംഗപരബമബത സസൗഹൃദ സലാംസനാനലാം

ആകരനാഗദവലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീമതബ  ചകേ.  ചകേ.

ശശൈലജ ടസ്പീചര്) നല്കേബയ മറുപടബയബല്,  അലാംഗപരബമബത  സസൗഹൃദ

സലാംസനാനമനാക്കബ മനാറ്റുകേ എന്ന ഉകദ്ദേശൈകത്തനാടുകൂടബ 'അനുയനാത' എന്ന കപരബല്

ബൃഹത്തനായ  കേദനാമ്പയബനച്ച്   സര്ക്കനാര്  തുടക്കലാം  കുറബചതനായബ  സഭചയ

അറബയബച.       മുന്കേനാലങ്ങളബല് നടത്തബവന്ന പരബപനാടബകേകളനാചടനാപ്പെലാം പുതബയ

പദതബകേള്കൂടബ ഇതബചന്റെ ഭനാഗമനായബ ആസൂതണലാം ചചയബട്ടുചണ്ടെനലാം   NISH,
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NIPMR,  IMHANS,  CDC,  KSHPWC  തുടങ്ങബയ  സനാപനങ്ങള്

വഴബയനാണച്ച്  പദതബയചട  ഭൂരബഭനാഗലാം  പ്രവര്ത്തനങ്ങളലാം

നടപ്പെബല്വരുത്തുന്നചതനലാം   അലാംഗപരബമബതര്ക്കച്ച്   കൂടുതല്   സസൗകേരദങ്ങള്

ലഭദമനാക്കുചമനലാം     എലനാ ജബലകേചളയലാം  ബനാരബയര് ഫസ്പീ ഡബസബക്ടുകേളനായബ

പ്രഖദനാപബചചകേനാണ്ടെച്ച്  അലാംഗപരബമബതര്ക്കുള്ള  യനാതനാ  സസൗകേരദങ്ങള്

ഉള്ചപ്പെചടയള്ളവ  വബപുലമനാക്കുചമനലാം  മനബ  വദക്തമനാക്കബ.

അലാംഗപരബമബതര്ചക്കലനാലാം   യൂണബകേച്ച്  ഐ ഡന്റെബറബ  കേനാര്ഡച്ച്     വബതരണലാം

ചചയ്യുന്നതബനുള്ള   പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കനായബ     5  കകേനാടബ  രൂപയലാം

സസനാവലലാംബന്  ഇന്ഷസറന്സച്ച്  പദതബയമനായബ  ബന്ധചപ്പെടുത്തബ   സമഗ്ര

ആകരനാഗദ ഇന്ഷസറന്സച്ച് പദതബ നടപ്പെനാക്കുന്നതബനനായബ 3.57 കകേനാടബ രൂപയലാം

ചമനാശബല് ഇന്റെര്ചവന്ഷന് യൂണബറ്റുകേള് ആരലാംഭബക്കുന്നതബനനായബ  5  കകേനാടബ

രൂപയലാം  ഓട്ടബസലാം  ബനാധബച  കുട്ടബകേള്ക്കച്ച്  ചബകേബല്സ  ലഭദമനാക്കുന്നതബനനായബ

ആരലാംഭബച കപ്രനാജകച്ച് ഓട്ടബസലാം  പരബപനാടബക്കനായബ   2.5  കകേനാടബ രൂപയലാം ചബല

പ്രകതദകേ  കമഖലകേളബല്  സബരലാം  ഇന്റെര്ചവന്ഷന്  യൂണബറ്റുകേള്

ആരലാംഭബക്കുന്നതബനുള്ള   തുകേയലാം  നസ്പീക്കബവചബട്ടുണ്ടെച്ച്.   അലാംഗപരബമബതബ

പ്രതബകരനാധബക്കുന്നതബനുള്ള  നടപടബയചട  ഭനാഗമനായബ  28  പുതബയ   Early

Detection  Centre-കേള്    ആരലാംഭബക്കുചമനലാം     ഡബകസബബള്ഡച്ച്  ആയ
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കുട്ടബകേള്ക്കുള്ള അലാംഗന്വനാടബ നബര്മ്മേനാണലാം വദനാപബപ്പെബക്കുചമനലാം    കേനാകതനാരലാം

പദതബചയ ശ്രുതബ  തരലാംഗലാം  പദതബയമനായബ  കയനാജബപ്പെബചച്ച്  തുടര്  നടപടബകേള്

നടത്തുചമനലാം  അലാംഗപരബമബതരുചട  വബവബധ  ആവശൈദങ്ങള്

പരബഹരബക്കുന്നതബനനായബ     ചഹല്പ്പെച്ച്  ചഡസച്ച്  ആരലാംഭബചബട്ടുചണ്ടെനലാം  മനബ

വദക്തമനാക്കബ.  ബഡ്സച്ച്  സ്കൂളബചന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  തകദ്ദേശൈസസയലാംഭരണ

സനാപനങ്ങളമനായബ  ബന്ധചപ്പെടുത്തബ  ശൈനാക്തസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുലാം   ബഡ്സച്ച്

റസ്പീഹനാബബലബകറഷന്  ചസന്റെറുകേളലാം  അസബസ ഡച്ച്  ലബവബലാംഗച്ച്  കഹനാമുകേളലാം

പരബഷ്കരബക്കുന്നതബനുലാം  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണച്ച്.    അലാംഗപരബമബത

കമഖലയബല് നടപ്പെനാകക്കണ്ടെ നൂതന പ്രവര്ത്തനങ്ങള് കേചണ്ടെത്തുന്നതബനനായബ

2017  ആഗസച്ച്  മനാസലാം  കദശൈസ്പീയ  ശൈബല്പശൈനാല  സലാംഘടബപ്പെബക്കുചമനലാം

സനാകങ്കേതബകേ സലാംവബധനാനങ്ങകളനാടുകൂടബയ  ചതനാഴബല് പരബശൈസ്പീലനത്തബനനായബ ഒരു

വബദഗ്ദ്ധ കകേനലാം ആരലാംഭബക്കുചമനലാം വബവര വബദദനാഭദനാസ വദനാപന (ഐ.ഇ.സബ)

പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  വദനാപബപ്പെബക്കുചമനലാം    ഓട്ടബസലാം  ബനാധബച  കുട്ടബകേചള

ഉള്ചപ്പെടുത്തബ ഒരു  ഇനജനാല ടസ്പീലാം  രൂപസ്പീകേരബക്കുചമനലാം മനബ വദക്തമനാക്കബ.

അലാംഗപരബമബതരനായ  കുട്ടബകേളചട  രക്ഷബതനാക്കള്ക്കച്ച്  ചതനാഴബലബടങ്ങളബല്

പ്രകതദകേ  പരബഗണന  നല്കുന്ന  കേനാരദലാം  പരബകശൈനാധബക്കനാചമനലാം

കകേനാകബയര്   ഇലാംപനാകന്റെഷന്  ഉപകേരണങ്ങളചട  വനാറണ്ടെബ  പബരസ്പീഡച്ച്
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അഞ്ചുവര്ഷലാം  കൂടബ  ദസ്പീര്ഘബപ്പെബചബട്ടുചണ്ടെനലാം  കദശൈസ്പീയ  കേനായബകേകമളകേളബല്

പചങ്കേടുക്കുന്ന   ബധബര-മൂകേ  വബദദനാര്തബകേള്ക്കച്ച്  കഗ്രസച്ച്  മനാര്ക്കച്ച്

നല്കുന്നതബചനക്കുറബചച്ച്   കസനാര്ട്സച്ച് വകുപ്പുമനായബ ആകലനാചബചച്ച് ആവശൈദമനായ

നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുചമനലാം      കകേനാകളജച്ച്  വബദദനാര്തബകേളടക്കമുള്ളവര്ക്കച്ച്

അലാംഗപരബമബതചരക്കുറബചള്ള  അവയര്ചനസച്ച്  നല്കുന്നതബനച്ച്  കേദനാമ്പുകേള്

സലാംഘടബപ്പെബക്കുചമനലാം  വയനനാടച്ച്,  കേനാസര്കഗനാഡച്ച്  ജബലകേളബലനാണച്ച്  കൂടുതല്

അലാംഗപരബമബതരുള്ളചതനലാം  ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കച്ച്  മറുപടബയനായബ  മനബ

വദക്തമനാക്കബ. ചകേ.എസച്ച്.ആര്.ടബ.സബ. ബസ്സുകേളബല്   വബകേലനാലാംഗര്  എന്ന പദലാം

മനാറബ  ഭബന്നകശൈഷബയള്ളവര്  എന്നനാക്കുന്നതബനുള്ള   നബര്കദ്ദേശൈലാം നല്കുചമന്നച്ച്

ഒരു ഉപകചനാദദത്തബല് ഇടചപട്ടുചകേനാണ്ടെച്ച് ഗതനാഗത വകുപ്പുമനബ വദക്തമനാക്കബ. 

18 (T*152)     ഹരബതകകേരളലാം മബഷന് പദതബ

മുഖദമനബ (ശസ്പീ. പബണറനായബ വബജയന്) നല്കേബയ മറുപടബയബല്,   2016

ഡബസലാംബര് 8-നച്ച് സലാംസനാനചത്ത  തകദ്ദേശൈസസയലാംഭരണ സനാപന തലത്തബല്

ഹരബതകകേരളലാം  മബഷന്  പദതബക്കച്ച്  തുടക്കലാം  കുറബക്കുന്ന  പരബപനാടബകേള്

നടപ്പെബലനാക്കബയബട്ടുചണ്ടെനലാം പ്രസ്തുത പദതബയചട സലാംസനാനതല ഉദ്ഘനാടനലാം

തബരുവനന്തപുരത്തച്ച്  നബര്വഹബക്കുകേയണ്ടെനാചയനലാം  സഭചയ  അറബയബച.

മുഖദമനബയചട  അദദക്ഷതയബല്  ഹരബതകകേരളലാം  മബഷനുലാം  ചസ്പീഫച്ച്
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ചസക്രട്ടറബയചട  അദദക്ഷതയബല്  വബവബധ  വകുപ്പെച്ച്  ചസക്രട്ടറബമനാചര

ഉള്ചപ്പെടുത്തബ എലാംപകവര്ഡച്ച് കേമ്മേബറബയലാം സലാംസനാന തലത്തബല് ഏകകേനാപന

നബര്വഹണലാം  നടത്തുനചണ്ടെനലാം   ജബല,  കബനാക്കച്ച്,  നഗരസഭ,  ഗ്രനാമ

പഞനായത്തച്ച്  തലങ്ങളബല്   ഏകേസ്പീകൃത  മബഷന്  സലാംവബധനാനവലാം  ഓകരനാ

തലത്തബലലാം  ശുചബതസലാം,  കൃഷബ,  ജലവബഭവലാം  എന്നസ്പീ   കമഖലകേളബല്

കേര്മ്മേകസനകേളലാം ഫലപ്രദമനായബ പ്രവര്ത്തബചച്ച് ഏകകേനാപനലാം സനാധദമനാക്കുചമന്നച്ച്

മുഖദമനബ വദക്തമനാക്കബ. തകദ്ദേശൈസസയലാംഭരണ സനാപനങ്ങളചട കനതൃതസത്തബല്

കവസച്ച്  മനാകനജ് ചമന്റെച്ച്  സബസലാം  ഫലപ്രദമനായബ  നടപ്പെബലനാക്കുനചണ്ടെനലാം

നനാകശൈനാന്മുഖമനായ  ജലകസനാതസ്സുകേള്    പുനരുജസ്പീവബപ്പെബക്കുന്നതബചന്റെ

ഭനാഗമനായബ  കകേരളത്തബചല  കുളങ്ങളലാം  കതനാടുകേളലാം   സലാംരക്ഷബക്കുചമനലാം

നവസ്പീകേരണലാം  നടത്തബയ  കുളങ്ങളചട   വബവരലാം    മണ്ഡലനാടബസനാനത്തബല്

റബക്കനാര്ഡനായബ  സൂക്ഷബക്കുചമനലാം  മുഖദമനബ  അറബയബച.   പദതബ

നടത്തബപ്പുമനായബ  ബന്ധചപ്പെട്ടച്ച്    തനാചഴത്തട്ടബല്  പ്രവര്ത്തനലാം

വദനാപബപ്പെബക്കുന്നതബനച്ച്    വബദഗ്ദ്ധരുചട  കസവനലാം   പ്രകയനാജനചപ്പെടുത്തുചമനലാം

പദതബ  ഊര്ജബതമനാക്കുന്നതബചന്റെ  ഭനാഗമനായബ  ഉകദദനാഗസ/അനുകദദനാഗസ

തലത്തബല്    കബനാധവത്കേരണ  പരബപനാടബകേള്  സലാംഘടബപ്പെബക്കുചമനലാം
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ജലകസനാതസ്സുകേളബല്  മനാലബനദലാം  നബകക്ഷപബക്കുന്നതച്ച്  കേര്ശൈനമനായബ

തടയചമനലാം  ഉറവബട  മനാലബനദസലാംസരണലാം   കൂടുതല്  ഫലപ്രദമനാക്കുചമനലാം

ബഹുജന  പങ്കേനാളബത്തകത്തനാചട  പദതബ  ഫലപ്രദമനായബ  നടപ്പെബലനാക്കുന്നതബനച്ച്

ഫണ്ടെബചന്റെ അപരദനാപ്തതയബചലനലാം      ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കച്ച്  മറുപടബയനായബ

മുഖദമനബ വദക്തമനാക്കബ.

19 (*153)  പചക്കറബകേളബചല വബഷനാലാംശൈലാം

ആകരനാഗദവലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീമതബ  ചകേ.  ചകേ.

ശശൈലജ  ടസ്പീചര്)  നല്കേബയ  മറുപടബയബല്,    സലാംസനാനചത്ത  സൂപ്പെര്

മനാര്ക്കറ്റുകേള്,  ചചജവപചക്കറബ  മനാര്ക്കറ്റുകേള്  എന്നബവബടങ്ങളബല്നബനലാം

കശൈഖരബച  പചക്കറബ  സനാമ്പബളകേള്  ചവള്ളനായണബ  കേനാര്ഷബകേ  കകേനാകളജബചല

ചപസബചചസഡച്ച് ചറസബഡഡ്യൂ ചടസബലാംഗച്ച് ലനാബബല് നടത്തബയ പരബകശൈനാധനയബല്

മനാരകേ  കേസ്പീടനനാശൈബനബ  സനാന്നബധദലാം  കേചണ്ടെത്തബയതബചന്റെ  അടബസനാനത്തബല്

ഭക്ഷദസുരക്ഷനാ  വകുപ്പെബചല   ഉകദദനാഗസരുചട  സഹനായകത്തനാചട

രനാസപരബകശൈനാധന  നടത്തനാനുള്ള  നടപടബകേള്  സസസ്പീകേരബചബട്ടുചണ്ടെന്നച്ച്  സഭചയ

അറബയബച. സലാംസനാനത്തച്ച് ചചക്കച്ച്കപനാസ്റ്റുകേളബല്ക്കൂടബ വരുന്ന  പചക്കറബകേളചട

സനാമ്പബളകേള്  കശൈഖരബചച്ച്  തബരുവനന്തപുരലാം,  എറണനാകുളലാം,  കകേനാഴബകക്കനാടച്ച്

ജബലകേളബല്  പ്രവര്ത്തബക്കുന്ന  ഭക്ഷദ  സുരക്ഷനാ  ലനാബുകേളബല്



7

പരബകശൈനാധബക്കുകേയലാം   പരബധബയബല്  കൂടുതല്   കേസ്പീടനനാശൈബനബകേളചട  അളവച്ച്

കേചണ്ടെത്തബയനാല്   2006-ചല  ഭക്ഷദ  സുരക്ഷനാ  ഗുണനബലവനാര  നബയമലാം

അനുശൈനാസബക്കുന്ന നടപടബകേള് സസസ്പീകേരബക്കുകേയലാം ചചയ്യുനണ്ടെച്ച്.    ജനങ്ങചള

കേബളബപ്പെബക്കുന്ന  തരത്തബലള്ള  കലബലകേള്  (മബസ്ബനാന്ഡച്ച്)

ഉപകയനാഗബചതനായബ  കേചണ്ടെത്തബയതബചന്റെ  അടബസനാനത്തബല്

കകേചസടുക്കനാനുള്ള നബര്കദ്ദേശൈലാം നല്കേബയബട്ടുണ്ടെച്ച്.     ഇതര  സലാംസനാനങ്ങളബല്

നബനലാം  വരുന്ന  പചക്കറബകേള്  ചചക്കച്ച്കപനാസബല്  വചതചന്ന

പരബകശൈനാധബക്കനാനുള്ള  സലാംവബധനാനലാം   ചമനാചചബല്  യൂണബറ്റുകേള്  വഴബ

സജമനാക്കുചമനലാം   ഇതബകനനാടകേലാം  രണ്ടെച്ച്  ചമനാശബല്  യൂണബറ്റുകേള്

ആരലാംഭബചതനായലാം   മതദലാം  കകേടനാകേനാതബരബക്കനാന്  ഉപകയനാഗബക്കുന്ന

രനാസവസ്തുവബചന്റെ സനാന്നബധദലാം  പരബകശൈനാധബക്കനാന്   'ഓപ്പെകറഷന് സനാഗര്റനാണബ'

എന്ന  കപരബല്  ഒരു  പ്രകതദകേ  പദതബ  ഭക്ഷദ  സുരക്ഷനാ  വകുപ്പെച്ച്

ആവബഷ്കരബചബട്ടുചണ്ടെനലാം  മതദക്കചവടക്കനാരുചട  രജബകസഷന്

കേര്ശൈനമനാക്കുചമനലാം    ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കച്ച് മറുപടബയനായബ മനബ വദക്തമനാക്കബ.

സലാംസനാനത്തച്ച്  നബയനബത  കേസ്പീടനനാശൈബനബകേള്  വദനാപകേമനായബ

ഉപകയനാഗബക്കുനചണ്ടെനലാം      കൃഷബ  ഓഫസ്പീസറുചട  പ്രബസബപ്ഷകനനാടുകൂടബ

കേസ്പീടനനാശൈബനബകേള്   വബതരണലാം  ചചയ്യുന്നതബനുള്ള  നബര്കദ്ദേശൈലാം
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നല്കേബയബട്ടുചണ്ടെനലാം  കേസ്പീടനനാശൈബനബകേളചട വബല്പ്പെന സലാംബന്ധബചള്ള കസനാക്കച്ച്

രജബസര്  മനാസത്തബല്  രണ്ടെച്ച്  തവണ   കൃഷബ  ഓഫസ്പീസര്മനാര്

പരബകശൈനാധബക്കുന്നതബനുള്ള  നബര്കദ്ദേശൈലാം  നല്കേബയബട്ടുചണ്ടെനലാം  ഒരു

ഉപകചനാദദത്തബലബടചപട്ടുചകേനാണ്ടെച്ച്  കൃഷബ  വകുപ്പുമനബ  അറബയബച.

കേസ്പീടനനാശൈബനബയബചല  വബഷനാലാംശൈത്തബചന്റെ  കതനാതച്ച്   പരബകശൈനാധബക്കുന്നതബനച്ച്

കൃഷബ-ആകരനാഗദ  വകുപ്പുകേള്  സലാംയക്തമനായബ  പ്രവര്ത്തബക്കുചമനലാം  'കകേരള

ഓര്ഗനാനബകേച്ച്'  എന്ന ബനാന്ഡബല്   446  കസറുകേളബലൂചട ഉല്പ്പെനാദബപ്പെബക്കുന്ന

ചചജവ  പചക്കറബ  കനരബട്ടച്ച്  കൃഷബക്കനാരബല്  നബന്നച്ച്  സലാംഭരബചച്ച്   വബല്പ്പെന

നടത്തുന്നതബനുള്ള  സലാംവബധനാനലാം ആരലാംഭബക്കുചമനലാം  ചചജവ പചക്കറബചയന്ന

വദനാകജന  പചക്കറബകേള്   വബറഴബക്കുന്ന  പ്രവണത   നബയനബക്കുന്നതബനച്ച്

ജബ.എ.പബ.  സര്ട്ടബഫബകക്കഷന്  സലാംവബധനാനലാം  ഏര്ചപ്പെടുത്തുചമനലാം

ഹരബതകകേരളലാം  പദതബയചട  ഭനാഗമനായബ   ശൈനാസസ്പീയ  രസ്പീതബയബലള്ള

ചചജവവളങ്ങളലാം  ചചജവ  കേസ്പീടനനാശൈബനബകേളലാം  ഉത്പനാദബപ്പെബക്കുന്നതബനുള്ള

പദതബകേള്  തയനാറനാക്കബയബട്ടുചണ്ടെനലാം  ഇവ   VFPCK,  കസറച്ച്  ഫനാമബലാംഗച്ച്

കകേനാര്പ്പെകറഷന് തുടങ്ങബയ  സനാപനങ്ങളബലൂചട    വബല്പ്പെന നടത്തുചമനലാം

മചറനാരു ഉപകചനാദദത്തബലബടചപട്ടുചകേനാണ്ടെച്ച് കൃഷബ വകുപ്പുമനബ വദക്തമനാക്കബ.  
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(നക്ഷതചബഹ്നമബട്ട ബനാക്കബ കചനാദദങ്ങള്ക്കുലാം നക്ഷതചബഹ്നമബടനാത്ത 1807

മുതല്  2205 വചരയള്ള  കചനാദദങ്ങളബല്   15 എണ്ണത്തബനുലാം  ബന്ധചപ്പെട്ട

മനബമനാര് കരഖനാമൂലലാം ഉത്തരലാം നല്കേബ.)


