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II ഇ.ബബ.XIV-കകേരള നബയമസഭ/IV-3

പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ

നനാലനാലാം സകമ്മേളനലാം

കചനാകദദനാത്തരങ്ങള്   - സലാംഗ്രഹലാം

2017   മനാര്ചച്ച്   1,   ബുധന

നബയമസഭ  രനാവബലല  8.30 -നച്ച്  ബഹുമനാനലപ്പെട്ട  സസ്പീക്കര്  ശസ്പീ.  പബ.

ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണലന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭനാ ഹനാളബല് കയനാഗലാം കചര്ന. 

വനാങ്മൂലലാം നല്കേബയ ഉത്തരങ്ങള്

7 (*61&86) ക്ഷസ്പീരകേര്ഷകേര് കനരബടുന്ന പ്രതബസനബ

വനവലാം  മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം  മൃഗശനാലകേളലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ.  ലകേ.  രനാജ)

നല്കേബയ മറുപടബയബല്  ക്ഷസ്പീരകേര്ഷകേര്  കനരബടുന്ന  പ്രതബസനബ

വബലയബരുത്തബയതബലന്റെ  അടബസനാനത്തബല്  11-02-2017 മുതല്  പനാലബലന്റെ

സലാംഭരണ വബല  വര്ദബപ്പെബക്കനാന മബല്മയുലട  ഭരണ സമബതബ  തസ്പീരുമനാനബക്കുകേയുലാം

ലകേനാഴുപ്പുലാം    ലകേനാഴുപ്പെബതര  ഖരപദനാര്ത്ഥങ്ങളമടങ്ങബയ  പനാലബനച്ച്  ലബറ്റലറനാന്നബനച്ച്

യഥനാക്രമലാം 3.35, 4.02 രൂപ നബരക്കബല് വര്ദബപ്പെബചബട്ടുലണ്ടെന്നച്ച് സഭലയ അറബയബച.

കേനാലബത്തസ്പീറ്റയുലട  വബലവര്ദനവമൂലലാം  ക്ഷസ്പീരകേര്ഷകേര്ക്കുണ്ടെനാകുന്ന  ബുദബമുട്ടച്ച്

പരബഹരബക്കുന്നതബനനായബ  സലാംഘത്തബല്  അളക്കുന്ന  പനാലബനച്ച്  ആനുപനാതബകേമനായുലാം
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മബല്മയുലട  കമഖലനാ  യൂണബയനുകേള്  അവരുലട  ലനാഭവബഹബതത്തബല്  നബനലാം

കേനാലബത്തസ്പീറ്റ  സബ്സബഡബ  നല്കേബ  വരുനണ്ടെച്ച്.     ഉരുക്കള്ക്കനാവശദമനായ

ധനാതുലവണ  മബശബതവലാം  വവറ്റമബന  സപബലമന്റുകേളലാം   സലാംഘലാം  മുകഖനയനാണച്ച്

നല്കുന്നതച്ച്.   കേനാലബത്തസ്പീറ്റയുലട  ഉപകയനാഗലാം  മബതലപ്പെടുത്തുന്നതബലന്റെ  ഭനാഗമനായബ

തസ്പീറ്റപ്പുല്കൃഷബ  വദനാപനത്തബനനാവശദമനായ    സഹനായലാം  നല്കേബ  വരുനലണ്ടെനലാം

മൃഗസലാംരക്ഷണ  വകുപ്പെച്ച്  നടപ്പെനാക്കുന്ന   കേനകുട്ടബ  പരബപനാലന  പരബപനാടബയബലൂലട

സബ്സബഡബ  നബരക്കബല്  കേനാലബത്തസ്പീറ്റ  നല്കുന്നതബനനായബ  50  കകേനാടബ  രൂപ

വകേയബരുത്തബയബട്ടുലണ്ടെനലാം അടുത്ത വര്ഷലാം മുതല് ഒരു ലക്ഷലാം പശുക്കുട്ടബകേലളക്കുടബ

ലസഷദല്  ലലലവ്കസനാക്കച്ച്  ബസ്പീഡബലാംഗച്ച്  കപ്രനാഗ്രനാലാം  (എസച്ച്.എല്.ബബ.പബ.)/

കഗനാവര്ദബനബ  പദതബയബലുള്ലപ്പെടുത്തബ   കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്  ആശശനാസലാം  നല്കുലമനലാം

മനബ  വദക്തമനാക്കബ.        സശകേനാരദ  കേനാലബത്തസ്പീറ്റ  കേമ്പനബകേളലട  ചൂഷണലാം

തടയുന്നതബനനായബ ലപനാതുകമഖലയബല് കേനാലബത്തസ്പീറ്റ ഉല്പ്പെനാദനലാം വര്ദബപ്പെബക്കനാനുള

നടപടബകേള്  സശസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം     ക്ഷസ്പീരവബകേസന  വകുപ്പെബലുലാം  തകദ്ദേശഭരണ

സനാപനങ്ങളബലുലാം  നബന്നച്ച്  ക്ഷസ്പീരകേര്ഷകേര്ക്കച്ച്  ഒകര  സമയലാം  ധനസഹനായലാം

ലഭബക്കുന്നതബലുണ്ടെനായബട്ടുള  നബയമതടസ്സത്തബനച്ച്   പരബഹനാരലാം  കേനാണുകേയുലാം

ലചയബട്ടുലണ്ടെന്നച്ച്  മനബ  വദക്തമനാക്കബ.    കൂടുതല്  ഉലനാദനകശഷബയുള  ബസ്പീഡച്ച്

വബതരണലാം  ലചയച്ച്  കേനാലബസമ്പത്തച്ച്  വര്ദബപ്പെബക്കുന്നതബനുള  നടപടബ

സശസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണച്ച്.    കേനാലബത്തസ്പീറ്റയബല്  അടങ്ങബയബട്ടുളള  ഘടകേങ്ങള്
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സലാംബനബച   വബവരങ്ങള്   കരഖലപ്പെടുത്തണലമന്ന  കേര്ശന  നബര്കദ്ദേശലാം

കേമ്പനബകേള്ക്കച്ച്  നല്കേബയബട്ടുലണ്ടെനലാം  ഗുണനബലവനാരലാം

പരബകശനാധബക്കുന്നതബനനാവശദമനായ  സലാംവബധനാനങ്ങള്  ഏര്ലപ്പെടുത്തുലമനലാം

ക്ഷസ്പീരകൃഷബലയ  ലതനാഴബലുറപ്പെച്ച്  പദതബയബലുള്ലപ്പെടുത്തുന്ന  കേനാരദലാം

കകേന്ദ്രഗവണ്ലമന്റെബലന്റെ  ശദയബല്ലപ്പെടുത്തബയബട്ടുലണ്ടെനലാം  മനബ  വദക്തമനാക്കബ.

75%  ഗവണ്ലമന്റെച്ച്/തകദ്ദേശഭരണ  സനാപന  വബഹബതവലാം  25%  കേര്ഷകേ

വബഹബതവമുള്ലപ്പെടുത്തബ      ഈ സനാമ്പത്തബകേ വര്ഷലാം ഒരു സമഗ്ര കേനകേനാലബ

ഇനഷശറനസച്ച് പദതബ നടപ്പെബലനാക്കുലമനലാം   നനാടന പശുക്കലള വളര്ത്തുന്നതബനച്ച്

കപ്രനാതനാഹനലാം  നല്കുലമനലാം  പനാലുല്പ്പെനാദനത്തബല്  സശയലാംപരദനാപ്തത

കനടുന്നതബനനാവശദമനായ   നടപടബ  സശസ്പീകേരബക്കുലമനലാം  ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കച്ച്

മറുപടബയനായബ മനബ അറബയബച. 

8(*62)ലഹരബക്കനായബ മരുനകേള് ദുരുപകയനാഗലാം ലചയ്യുന്ന പ്രവണത

ലതനാഴബലുലാം  എലലക്സെെസലാം വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ.  റ്റബ.  പബ.  രനാമകൃഷ്ണന)  നല്കേബയ

മറുപടബയബല്   സലാംസനാനലത്ത  ലമഡബക്കല്  കസനാറുകേളബല്  ചുമയ്ലക്കതബലര

ഉപകയനാഗബക്കുന്ന  കേഫച്ച്  സബറപ്പുകേളലാം,  കവദന  സലാംഹനാരബകേളലാം  മകനനാകരനാഗ

ചബകേബതയ്ക്കുള  ഒഒൗഷധങ്ങളമുള്ലപ്പെലടയുളവ  ലഹരബ  മരുനകേളനായബ

ഉപകയനാഗബക്കുന്നതച്ച്  ശദയബല്ലപ്പെട്ടബട്ടുലണ്ടെനലാം  ഇത്തരലാം  പ്രവണത

തടയുന്നതബനുള നടപടബകേള് സശസ്പീകേരബചലണ്ടെനലാം സഭലയ അറബയബച.   'ബട്ടണ്
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മരുന്നച്ച്'  എന്ന   കപരബല്   വബല്പ്പെന    നടത്തുന്ന  സനാകസനാ  കപ്രനാക്സെെബകമനാ  എന്ന

ഗുളബകേയുള്ലപ്പെലടയുള  മരുനകേള്  വബദദനാര്ത്ഥബകേള്   ഉപകയനാഗബക്കുന്നതച്ച്

തടയുന്നതബനനായബ നബയമലാം അനുശനാസബക്കുന്ന രസ്പീതബയബലനാണച്ച് അവ സൂക്ഷബക്കുകേയുലാം

വബലന  നടത്തുകേയുലാം  ലചയ്യുന്നലതന്നച്ച്   ഉറപ്പെച്ച്  വരുത്തുന്നതബനുള  നടപടബകേള്

സശസ്പീകേരബചബട്ടുലണ്ടെനലാം     ലമഡബക്കല് കസനാര് ഉടമകേള്ക്കച്ച്  ലഡപപ്യൂട്ടബ എലലക്സെെസച്ച്

കേമ്മേസ്പീഷണര്മനാര്  മുഖനാനബരലാം  ആവശദമനായ  നബര്കദ്ദേശലാം  നല്കേബയബട്ടുലണ്ടെനലാം

ഇത്തരലാം  മരുനകേള്  കൂടുതലനായബ  വബറ്റഴബക്കലപ്പെടുനലവന്നച്ച്  സലാംശയലാം  കതനാനന്ന

ലമഡബക്കല്കഷനാപ്പുകേളലട   ലലദനലാംദബന  പ്രവര്ത്തനലത്ത  ബനാധബക്കനാത്ത

വബധത്തബല്   വബശദമനായ  പരബകശനാധന  നടത്തുവനാന  എലനാ  ജബലകേളബലലയുലാം

ലഡപപ്യൂട്ടബ എലലക്സെെസച്ച് കേമ്മേസ്പീഷണര്മനാര്ക്കച്ച് നബര്കദ്ദേശലാം നല്കേബയബട്ടുലണ്ടെനലാം  ലഹരബ

വബരുദ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കനായബ   ആകരനാഗദലാം,  ഡ്രഗ്സച്ച്  കേണ്കടനാള്  വകുപ്പുകേള്

പരബകശനാധന നടത്തബവരുനലണ്ടെനലാം മനബ  വദക്തമനാക്കബ.   വബകദശത്തുനബനള

മയക്കുമരുന്നച്ച് ഇറക്കുമതബ   തടയനാന എവക്സെെസച്ച്,  കപനാലസ്പീസച്ച്,  ആകരനാഗദലാം എന്നസ്പീ

വകുപ്പുകേലള  ഏകകേനാപബപ്പെബചലകേനാണ്ടുള  പ്രവര്ത്തനങ്ങളലാം   ലപനാതുജനങ്ങളലട

സഹകേരണകത്തനാലട  വബപുലമനായ  കബനാധവല്ക്കരണ   പ്രവര്ത്തനങ്ങളലാം

നബലവബലല  അബ്കേനാരബ  ആകബല് കേനാകലനാചബതമനായ  മനാറ്റങ്ങള്

വരുത്തുന്നതബനനാവശദമനായ   ഇടലപടല്   സലാംസനാന       ഗവണ്ലമന്റെച്ച്

നടത്തുലമനലാം    വബദദനാഭദനാസ സനാപനങ്ങളബല് നബലവബലുള ലഹരബ  വബരുദ
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ക്ലബ്ബുകേള്  ശക്തബലപ്പെടുത്തുന്നകതനാലടനാപ്പെലാം  പരനാതബലപ്പെട്ടബ  സനാപബചച്ച്  പ്രവര്ത്തനലാം

റബവപ്യൂ ലചയ്യുലമനലാം  ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കച്ച് മറുപടബയനായബ മനബ വദക്തമനാക്കബ. 

9 (*63&78)   ജലകസനാതസ്സുകേള് സലാംരക്ഷബക്കനാന നടപടബ

ജലവബഭവ വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ.  മനാതപ്യൂ ടബ.  കതനാമസച്ച്)  നല്കേബയ മറുപടബയബല്

പരമ്പരനാഗത  ജലകസനാതസ്സുകേളലട  സലാംരക്ഷണവലാം  പരബപനാലനവലാം  ലക്ഷദമബട്ടച്ച്

'ഹരബതകകേരളലാം  പദതബ'  നടപ്പെബലനാക്കുനലണ്ടെന്നച്ച്  സഭലയ  അറബയബച.   പ്രസ്തുത

പദതബയബലൂലട   പ്രനാകദശബകേതലത്തബല്  ജലകസചനത്തബനുലാം  കുടബലവള

വബതരണത്തബനുലാം  ഉതകുന്ന   പുതബയ  ജല  ഉപകയനാഗ  സലാംസനാരത്തബനച്ച്  രൂപലാം

നല്കേബയബട്ടുലണ്ടെനലാം  ഇതബലന്റെ  ആദദഘട്ടമനായബ  320  കകേനാടബ  രൂപ  ലചലവബല്

ജബലനാഭരണകൂടലാം  മുകഖന  ഏകേകദശലാം  9453  കുളങ്ങള്  കദശസ്പീയ  ലതനാഴബലുറപ്പെച്ച്

പദതബയബല് ഉള്ലപ്പെടുത്തബ നവസ്പീകേരബക്കനാനനാണച്ച് ഉകദ്ദേശബക്കുന്നലതനലാം    കുടബലവള

ലഭദത  ഉറപ്പെനാക്കുന്നതബനനായബ   തടയണകേള്,  വബ.സബ.ബബ/ആര്.സബ.ബബ.കേള്

എന്നബവ  വബവബധ  പദതബകേളബല്  ഉള്ലപ്പെടുത്തബ  നടപ്പെനാക്കബ  വരുന്നതനായുലാം  മനബ

വദക്തമനാക്കബ.    കേടലബല്  നബനലാം  നദബകേളബല്  ഉപ്പുലവളലാം  കേയറുന്നതച്ച്

തടയുന്നതബനനായുള  പ്രവൃത്തബകേള്ക്കച്ച്  251.5  ലക്ഷലാം  രൂപയുലട  ഭരണനാനുമതബയുലാം

ജലകസചന/ലലവദദ്യുതബ  വകുപ്പുകേളലട നബയനണത്തബലുള ജലസലാംഭരണബകേളബലല
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ജലലാം  കുടബലവള  ആവശദത്തബനനായബ  മുനഗണന  നല്കേബ  സലാംഭരബചച്ച്

നബലനബര്ത്തനാനുള  നബര്കദ്ദേശവലാം  നല്കേബയബട്ടുണ്ടെച്ച്.  ജലനബധബ  കസനാതസ്സുകേളബല്

ഭൂഗര്ഭജല  പരബകപനാഷണ  പദതബകേള്  നടപ്പെബലനാക്കുനലണ്ടെനലാം  ജലലഭദതയുള

പനാറമടകേള്,  കുളങ്ങള്  തുടങ്ങബയ  കസനാതസ്സുകേളബല്  ഗുണനബലവനാര  പരബകശനാധന

നടത്തബ   ജലലാം  ഉപകയനാഗലപ്പെടുത്തനാനുള  സനാധദത  പരബകശനാധബക്കനാന  ജല

അകതനാറബറ്റബ  നടപടബ  സശസ്പീകേരബചബട്ടുലണ്ടെനലാം    പരമ്പരനാഗത  ജലകസനാതസ്സുകേള്

സലാംബനബച വബവരകശഖരണലാം നടത്തബയബട്ടുലണ്ടെനലാം കേനാസര്കഗനാഡച്ച് പനാകക്കജബല്

2016-17  വര്ഷത്തബല്  17  പ്രവൃത്തബകേള്ക്കച്ച്  ഭരണനാനുമതബ  നല്കേബയബട്ടുലണ്ടെനലാം

മനബ വദക്തമനാക്കബ.   ജലകസനാതസ്സുകേളബലല കേകയ്യേറ്റങ്ങള് റവനപ്യൂ അധബകേനാരബകേളലട

ശദയബല്ലപ്പെടുത്തുലമനലാം     മലബനസ്പീകേരണലാം   തടയുന്നതബനനായബ   കേര്ശന

കപനാലസ്പീസച്ച്  കേനാവലുലാം  പ്രനാകദശബകേ  ഭരണകൂടത്തബലന്റെയുലാം  ജനങ്ങളലടയുലാം

കമല്കനനാട്ടവലാം  ഏര്ലപ്പെടുത്തുന്നതബനച്ച്  ജബലനാ  കേളകര്മനാര്ക്കച്ച്  നബര്കദ്ദേശലാം

നല്കേബയബട്ടുലണ്ടെനലാം സശകേനാരദ വദക്തബകേള് നടത്തുന്ന കുഴല് കേബണര് നബര്മ്മേനാണലാം

നബയനബക്കുന്നതബനച്ച്  നടപടബ  സശസ്പീകേരബക്കുവനാനുള  നബര്കദ്ദേശലാം  റവനപ്യൂ  വകുപ്പെച്ച്

നല്കേബയബട്ടുലണ്ടെനലാം  ജലത്തബലന്റെ  അമബത  ഉപകയനാഗലാം  നബയനബക്കുന്നതബനനായബ

കബനാധവത്കേരണ പ്രചരണ പരബപനാടബകേള് നടത്തബവരുന്നതനായുലാം മനബ അറബയബച.

ജലസലാംരക്ഷണലാം,  ഭൂജല  പരബകപനാഷണലാം,  ശുചബതശ  പരബപനാലനലാം  എന്നസ്പീ  കേര്മ്മേ
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പദതബകേള്  ജലനബധബ  രണ്ടെനാലാംഘട്ടത്തബല്  ആവബഷ്കരബചച്ച്  നടപ്പെനാക്കുനലണ്ടെനലാം

ശുചബതശ  പരബപനാലനത്തബനനായബ  കേമ്മേപ്യൂണബറ്റബ  കടനായച്ച് ലലറ്റച്ച്,  ബകയനാഗദനാസച്ച്  പനാന്റെച്ച്

എന്നബവ  ജലനബധബ  പദതബ  നടപ്പെനാക്കുന്ന  ഗ്രനാമപഞനായത്തുകേളബല്

നടപ്പെബലനാക്കുനലണ്ടെനലാം  മനബ  വദക്തമനാക്കബ.  ജലകസനാതസ്സുകേള്

മലബനമനാക്കുന്നതബലനതബലര  കേര്ക്കശ  നടപടബ  സശസ്പീകേരബക്കനാനുതകുലാം  വബധലാം

നബയമകഭദഗതബ  ലകേനാണ്ടുവരനാന  ഉകദ്ദേശബക്കുനലണ്ടെനലാം   ജലകസനാതസ്സുകേളലട

സലാംരക്ഷണത്തബനനായബ  എലാം.എല്.എ  ഫണ്ടെച്ച്  വബനബകയനാഗബക്കുന്നതച്ച്  സലാംബനബചച്ച്

ധനകേനാരദവകുപ്പെച്ച് നബഷ്കര്ഷബക്കുന്ന  നബബനനകേള്ക്കച്ച് വബകധയമനായബ ഭരണനാനുമതബ

നല്കുന്ന കേനാരദലാം പരബകശനാധബക്കുന്നതനാലണനലാം ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കച്ച് മറുപടബയനായബ

മനബ വദക്തമനാക്കബ. 

(നക്ഷത്രചബഹ്നമബട്ട  ബനാക്കബ  കചനാദദങ്ങള്ക്കുലാം  നക്ഷത്രചബഹ്നമബടനാത്ത  764

മുതല്  1084 വലരയുള കചനാദദങ്ങളബല്  215  എണ്ണത്തബനുലാം ബനലപ്പെട്ട മനബമനാര്

കരഖനാമൂലലാം ഉത്തരലാം നല്കേബ.)


