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പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ

നനാലനാലാം സകമ്മേളനലാം

കചനാകദദനാത്തരങ്ങള്   - സലാംഗ്രഹലാം

2017   ഫഫെബ്രുവരബ   27,   തബങ്കള്

നബയമസഭ  രനാവബഫല  8.30 -നന്  ബഹുമനാനഫപ്പെട്ട  സസ്പീക്കര്  ശസ്പീ.  പബ.

ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണഫന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭനാ ഹനാളബല് കയനാഗലാം കചര്ന. 

വനാങ്മൂലലാം നല്കേബയ ഉത്തരങ്ങള്

(സസ്പീകേള്ക്കുകനഫരയുണനാകുന്ന  അതബക്രമങ്ങള്  സലാംബനബച

അടബയന്തരപ്രകമയലാം  കചനാകദദനാത്തരകവള  റദന്  ഫചയന്  ചര്ച

ഫചയ്യണഫമന്നനാവശദഫപ്പെട്ടന്  പ്രതബപക്ഷകനതനാവന്  പ്രസനാവന  നടത്തുകേയുലാം

പ്രതബപക്ഷനാലാംഗങ്ങള് ബഹു. സസ്പീക്കറുഫട ഡയസബനുമുന്നബല് വനനബന്നന് മുദനാവനാകേദലാം

മുഴക്കബഫക്കനാണന്  സഭനാ  നടപടബകേള്  തടസ്സഫപ്പെടുത്തുകേയുലാം  തുടര്ന്നന്

കചനാകദദനാത്തരകവള ബഹബഷ്കരബക്കുകേയുലാം ഫചയ.)

(ബനാക്കറബല് ഫകേനാടുത്തബരബക്കുന്ന നമ്പര് ഇഇൗ സകമ്മേളനത്തബല് അനുവദബച

കചനാദദങ്ങളുഫട നമ്പറബഫന സൂചബപ്പെബക്കുന.)

 



1 (*1)ഫനലന്ല്ല് സലാംഭരണ പദതബ

ഭക്ഷദവലാം   സബവബല്  സപപ്ലൈസലാം  വകുപ്പുമനബ   (ശസ്പീ.  പബ.

തബകലനാത്തമന) നല്കേബയ മറുപടബയബല്,   ഇഇൗ സനാമ്പത്തബകേ വര്ഷത്തബല്  ആദദ

സസ്പീസണബഫല ഫനലന്ല്ല് സലാംഭരബക്കനാന കകേന്ദ്ര സര്ക്കനാര് 21-09-2016 മുതല് അനുമതബ

നല്കേബയബട്ടുഫണനലാം   സപപ്ലൈകകേനായുമനായബ  കേരനാറബകലര്ഫപ്പെട്ടബട്ടുള്ള  51  മബല്ലുകേനാര്

മുകഖേന  31-12-2016  വഫര  52648  കേര്ഷകേരബല് നബന്നനായബ  1.86  ലക്ഷലാം ഫമ.ടണ

ഫനലന്ല്ല്  സലാംഭരബചബട്ടുഫണനലാം  സഭഫയ  അറബയബച.  2016-17  സസ്പീസണബല്  61477

കേര്ഷകേരബല്  നബന്നന്   2.08  ഫമ.ടണ  ഫനലന്ല്ല്  സലാംഭരബച  വകേയബല്  നല്കേനാനുള്ള

468.44  കകേനാടബ  രൂപയബല്    410.31  കകേനാടബ  രൂപ  നല്കേബയബട്ടുഫണനലാം

കേര്ഷകേര്ക്കന് കുടബശബകേയനായബ നല്കേനാനുള്ള 58.13 കകേനാടബ രൂപയബല് 14.63 കകേനാടബ

രൂപ  കൂടബ  അനുവദബചബട്ടുഫണനലാം  മനബ  വദക്തമനാക്കബ.    ഫനല്ലുസലാംഭരണ

പദതബയബല്  സസ്വകേനാരദ  മബല്ലുടമകേള്ക്കന്  പകേകേനാരദ  ഫചലവനായബ  കേബകലനായന്  1.90

രൂപ  വര്ദബപ്പെബചഫകേനാണന്  സര്ക്കനാര്  ഉത്തരവനായബട്ടുഫണനലാം  കകേന്ദ്ര  സഹനായലാം

ലഭബക്കുന്നതബനനാല്  ഇക്കനാരദത്തബല്  സര്ക്കനാരബനന്

ബനാധദതഫയനാനമുണനാകുന്നബഫല്ലെനലാം  മനബ  അറബയബച.  സലാംഭരബച  ഫനലന്ല്ല്

അരബയനാക്കുകമ്പനാള്  അരബമബല്ലുകേള് നബലവനാരലാം കുറഞ്ഞ അരബ തബരബഫകേ നല്കുന്ന

പ്രവണതഫയക്കുറബചന്  പരനാതബ  ലഭബക്കുന്ന  മുറയന്  തുടര്  നടപടബകേള്

സസ്വസ്പീകേരബക്കുനണന്.   കകേന്ദ്ര  ഗവണഫമന്റെബഫന്റെ  വബകകേന്ദ്രസ്പീകൃത  ധനാനദസലാംഭരണ

പദതബപ്രകേനാരലാം  സലാംഭരബക്കുന്ന  ഫനലന്ല്ല്  കപ്രനാസസന്  ഫചയന്  അരബയനാക്കബ



പബ.ഡബ.എസന്.  മുകഖേന  നല്കേബവരുന.   സലാംസനാനത്തന്  അരബ  വബല  വര്ദനവന്

തടയുന്നതബഫന്റെ  ഭനാഗമനായബ  എഫെന്.സബ.ഫഎ.-ല്  നബന്നന്  ഓപ്പെണ  മനാര്ക്കറന്  സസ്പീലാം

അനുസരബചള്ള ഫടനഡറബല് പഫങ്കടുത്തുഫകേനാണന് 1400 ടണ പുഴുക്കലരബയുലാം ഫവച്ചൂര്

ഫഫറസന്  മബല് ഉല്പ്പെനാദബപ്പെബക്കുന്ന കുട്ടനനാടന്  ഫഫറസലാം മറബനലാം  അരബയുലാം   സലാംഭരബചന്

സപപ്ലൈകകേനാ വഴബ വബതരണലാം ഫചയ്യുനഫണനലാം  അരബ വബല നബയനബക്കുന്നതബഫന്റെ

ഭനാഗമനായബ  തബരുവനന്തപുരലാം,  ഫകേനാചബ,  കകേനാഴബകക്കനാടന്  ജബല്ലെനാ  കകേന്ദ്രങ്ങളബല്

അരബക്കടകേള്  ആരലാംഭബചബട്ടുഫണനലാം  മറന്  ജബല്ലെനാ  കകേന്ദ്രങ്ങളബല്  ആരലാംഭബക്കനാന

തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുഫണനലാം   സലാംഭരണ  വബല  യഥനാസമയലാം  നല്കുന്നതബനുള്ള

നടപടബകേഫളക്കുറബചന് ആകലനാചബക്കുനഫണനലാം  ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കന് മറുപടബയനായബ

മനബ  അറബയബച.  കകേന്ദ്രഗവണഫമന്റെബഫന്റെ  നബബനന  അനുസരബചനാണന്

ഫകേനായ്ത്തുഫമതബയനലാം  വനാങ്ങനാന  25  ശതമനാനലാം  ഗുണകഭനാക്തൃവബഹബതലാം

ഈടനാക്കുന്നഫതനലാം   കകേരള  അകഗ്രനാ  ഇനഡസസ്പീസന്  കകേനാര്പ്പെകറഷഫന്റെ

കനതൃതസ്വത്തബല്  കകേടനായബ  കേബടക്കുന്ന  യനങ്ങള്  നന്നനാക്കബ  പനാടകശഖേര

സമബതബകേള്ക്കന്  ലഭദമനാക്കനാനനാണന്  ഉകദശബക്കുന്നഫതനലാം  ഒരു

ഉപകചനാദദത്തബലബടഫപട്ടുഫകേനാണന് കൃഷബ വകുപ്പുമനബ  വദക്തമനാക്കബ. 

2(*2)       ആയുധ പരബശസ്പീലനലാം അവസനാനബപ്പെബക്കനാനുലാം ഗൂഢപ്രവര്ത്തനങ്ങള് 

നബരസ്പീക്ഷബക്കനാനുലാം നടപടബ 

മുഖേദമനബ  (ശസ്പീ.  പബണറനായബ വബജയന)  നല്കേബയ മറുപടബയബല്,  ആയുധ

പരബശസ്പീലനലാം നടത്തുന്നതനായബ ശദയബല്ഫപ്പെട്ടനാല് കേര്ശന നബയമ നടപടബകേള്



സസ്വസ്പീകേരബക്കുന്നതനാഫണനലാം  ആരനാധനനാലയങ്ങളബല്  ആയുധ  പരബശസ്പീലനലാം

നബയനബക്കുന്നതബനന്  പ്രകതദകേ  നബയമനബര്മ്മേനാണലാം  നടത്തനാന

ഉകദശബക്കുനഫണനലാം  സഭഫയ  അറബയബച.   ആര്.എസന്.എസന്.

പ്രവര്ത്തകേനനായ  തബരുവനന്തപുരലാം  കേരകുളലാം  സസ്വകദശബ  വബഷ്ണുവബഫന

ആറബങ്ങലബനുസമസ്പീപത്തുനബന്നന്  തട്ടബഫക്കനാണ്ടുവന്നന്  കകേനാട്ടയകേത്തുലാം

ഫകേനാട്ടനാരക്കരയബലുമുള്ള ആര്.എസന്.എസന്.  കേനാരദനാലയങ്ങളബല് അനദനായമനായബ

തടങ്കലബല്  പനാര്പ്പെബചന്  കദകഹനാപദവലാം  ഏല്പ്പെബക്കുകേയുലാം  ഫകേനാനകേളയുഫമന്നന്

ഭസ്പീഷണബഫപ്പെടുത്തുകേയുലാം  "സബ.പബ.ഫഎ  (എലാം)  കേണ്ണൂര്  ജബല്ലെനാ  ഫസക്രട്ടറബ  പബ.

ജയരനാജഫന്റെ  പസ്പീഡനലാംമൂലലാം  ആത്മഹതദ  ഫചയ്യുന"  എന്നന്  നബര്ബനബചന്

എഴുതബ വനാങ്ങുകേയുലാം ഫചയതനായുള്ള ഫമനാഴബയുഫട അടബസനാനത്തബല് 40-ഒനാളലാം

ആര്.എസന്.എസന്.  പ്രവര്ത്തകേഫര  പ്രതബയനാക്കബ  കഫെനാര്ട്ടന്  കപനാലസ്പീസന്

കസ്റ്റേഷനബല്  കകേസന്  രജബസ്റ്റേര്  ഫചയന്  അകനസ്വഷണലാം  നടത്തബവരുന്നതനായുലാം

പ്രസസ്തുത കകേസന് രജബസ്റ്റേര് ഫചയ  ദബവസലാം തഫന്ന കേണകടനാള് റലാം എ.സബ.പബ.

തുടരകനസ്വഷണലാം   നടത്തബവരബകേയനാഫണനലാം     വദക്തബകേഫള

ഫകേനാലഫപ്പെടുത്തുന്നതബനുലാം  വബവബധ  രസ്പീതബയബലുള്ള  അക്രമ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്

നടത്തുന്നതബനുമുള്ള    പരബശസ്പീലനലാം  ആര്.എസന്.എസന്.  ശനാഖേകേളബല്

വദനാപകേമനായബ  നടക്കുനഫണനലാം  വര്ഗസ്പീയതയ്ഫക്കതബഫര  ഉറച നബലപനാടുലാം

വബട്ടുവസ്പീഴ്ചയബല്ലെനാത്ത സമസ്പീപനവലാം സസ്വസ്പീകേരബക്കുഫമനലാം     മുഖേദമനബ അറബയബച.



അദദനാപബകേയനായ  ദളബതന്  സസ്പീഫക്കതബഫര  നടന്ന  ആക്രമണവമനായബ

ബനഫപ്പെട്ടന്  കേര്ക്കശമനായ നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബചബട്ടുഫണനലാം    രനാജദത്തബഫന്റെ

വബവബധ ഭനാഗങ്ങളബല് ദളബതന് വബഭനാഗങ്ങള്ക്കുകനഫര  വദനാപകേമനായ ആക്രമണലാം

സലാംഘ്പരബവനാര്  നടത്തുനഫണനലാം   ഇത്തരലാം   സലാംസനാരലാം   കകേരളത്തബല്

അനുവദബക്കുകേയബഫല്ലെനലാം  മുഖേദമനബ  അറബയബച.  ഇത്തരലാം

കുറകൃതദങ്ങള്ഫക്കതബഫര  ശക്തമനായ  കബനാധവല്ക്കരണലാം  നടത്തണഫമനലാം

ഫകേനാലപനാതകേ  രനാഷസ്പീയലാം  അവസനാനബപ്പെബക്കനാന  രനാഷസ്പീയ  പനാര്ട്ടബകേള്

സന്നദമനാകേണഫമനലാം  ആരനാധനനാ  സസ്വനാതനദത്തബനനാവശദമനായ  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബക്കുന്നതനാഫണനലാം   ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കന്   മറുപടബയനായബ  മുഖേദമനബ

വദക്തമനാക്കബ. 

3 (*3)       ബനാര് കകേനാഴകക്കസന് 

മുഖേദമനബ   നല്കേബയ  മറുപടബയബല്,   29-10-2015-ഫല  കകേനാടതബ

ഉത്തരവപ്രകേനാരലാം  ബനാര്കകേനാഴ  കകേസ്സബഫന്റെ  പുനരകനസ്വഷണലാം

നടനഫകേനാണബരബക്കുകേയനാഫണനലാം   ആകരനാപണങ്ങളബകന്മേലുള്ള  പ്രനാഥമബകേ

അകനസ്വഷണ  റബകപ്പെനാര്ട്ടന്  കകേനാടതബയുഫട  പരബഗണനയബലനായതബനനാല്

വബശദനാലാംശങ്ങള്  ഫവളബഫപ്പെടുത്തനാന  കേഴബയുകേയബഫല്ലെനലാം  സഭഫയ  അറബയബച.

അഴബമതബയനാകരനാപണവമനായബ   ബനഫപ്പെട്ട  കകേസ്സുകേളബല്  സസ്വതനവലാം

നബഷ്പക്ഷവമനായ  അകനസ്വഷണലാം   സമയബനബതമനായബ  പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണന്.



വബജബലനസന്  വകുപ്പെബഫന്റെ  പ്രവര്ത്തനലാം  സലാംബനബചന്  വബശദമനായ  പരബകശനാധന

നടത്തബ  ആവശദമനായ  ക്രമസ്പീകേരണലാം  ഏര്ഫപ്പെടുത്തുന്നതബനുലാം  ഉകദദനാഗസഫര

നബയമബക്കുന്നതബനുലാം  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബക്കുന്നതനാഫണന്നന്    ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കന്

മറുപടബയനായബ മുഖേദമനബ വദക്തമനാക്കബ. 

(നക്ഷത്രചബഹ്നമബട്ട ബനാക്കബ കചനാദദങ്ങള്ക്കുലാം നക്ഷത്രചബഹ്നമബടനാത്ത 1 മുതല്

402 വഫരയുള്ള കചനാദദങ്ങളബല് 81 എണ്ണത്തബനുലാം ബനഫപ്പെട്ട മനബമനാര് കരഖേനാമൂലലാം

ഉത്തരലാം നല്കേബ.)

 


