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II ഇ.ബബ.XIV-കകേരള നബയമസഭ/V-12

പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ

അഞനാലാം സകമ്മേളനലാം 

കചനാകദദനാത്തരങ്ങള്   - സലാംഗ്രഹലാം

2017   കമയയ്   12,   വവെളബ

നബയമസഭ  രനാവെബവല  8.30-നയ്  ബഹുമനാനവപ്പെട്ട  സസ്പീക്കര്  ശസ്പീ.  പബ.

ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണവന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭനാ ഹനാളബല് കയനാഗലാം കചര്ന.

വെനാങ്മൂലലാം നല്കേബയ ഉത്തരങ്ങള് 

40(* 361 ) ഇകക്കനാ ടൂറബസലാം

വെനവലാം  മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം  മൃഗശനാലകേളലാം  വെകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ.  വകേ.  രനാജ)

നല് കേബയ  മറുപടബയബല്,  വെനസലാംരക്ഷണവത്തപ്പെറബ  ജനങ്ങളബല്  അവെകബനാധലാം

സൃഷബക്കുകേയലാം  വെന  വെബഭവെങ്ങളവട  വെബപണനത്തബലൂവട  വെനനാശബത  ജനതയവട

വെരുമനാനവലാം  ജസ്പീവെബത  നബലവെനാരവലാം  വമച്ചവപ്പെടുത്തുകേയലാം  പനാസബകേയ്  ഉള്വപ്പെവടയള

മനാലബനദങ്ങള്  നസ്പീക്കലാം  വചയയ്  പരബസബതബയവട  തനബമ  നബലനബര്ത്തുകേയലാം

സന്ദര്ശകേരബല്  നബനലാം  ഫസ്പീസയ്  ഈടനാക്കബ  സനാമ്പത്തബകേ  സുസബരത,  പരബസബതബ

വെബദദനാഭദനാസലാം,  സുരക്ഷബതതതലാം  എനബവെ  ഉറപ്പുവെരുത്തുകേയമനാണയ്  ഇകക്കനാ  ടൂറബസലാം
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പദതബയവട ലക്ഷദവമനയ് സഭവയ അറബയബച. 29 വെനലാം ഡബവെബഷനുകേളവട കേസ്പീഴബലുള

60  കകേന്ദ്രങ്ങളബല്  ഇകക്കനാ  ടൂറബസലാം  പദതബ  നടപ്പെബലനാക്കബ  വെരുനണയ്.   വെന

സലാംരക്ഷണ  സമബതബകേളലാം  ഇകക്കനാ  വഡവെലപ്വമന്റെയ്  കേമ്മേബറബകേളലാം  തയനാറനാക്കുന

കരഖകേളവട  അടബസനാനത്തബലനാണയ്  ഇകക്കനാ  ടൂറബസലാം  പദതബ  നടപ്പെബലനാക്കുനതയ്.

വട്രെക്കബലാംഗയ്,  വെനശസ്പീ വചറുകേബട പദതബ എനബവെയബലൂവട ആദബവെനാസബ കുടുലാംബങ്ങള്ക്കയ്

പ്രകയനാജനലാം  ലഭബക്കുനവണനലാം  വവഗഡുകേളനായബ  പരബചയ  സമ്പനരനായ  ആളകേവള

നബകയനാഗബക്കുനവണനലാം  സഞനാരബകേളവട  സുരക്ഷ  ഉറപ്പുവെരുത്തുനതബനയ്  കഫനാറസയ്

ഗനാര്ഡബവന്റെ  കസവെനലാം  ലഭദമനാക്കുനവണനലാം  മനബ  വെദക്തമനാക്കബ.  ഇകക്കനാ  ടൂറബസയ്

കകേന്ദ്രങ്ങളബവല അടബസനാനസസൗകേരദങ്ങള് വെബപുലവപ്പെടുത്തുനതബനുലാം ടബക്കറയ് കേസൗണര്

കേമ്പമ്പ്യൂട്ടര്വെത്കേരബക്കുനതബനുലാം പ്രകൃതബപഠന കേദനാമ്പുകേള്, വെനസമ്പത്തയ് കനരബല് കേണയ്

മനസബലനാക്കുനതബനുള  വട്രെക്കബലാംഗയ്,  കബനാട്ടബലാംഗയ്  എനബവെ  സലാംഘടബപ്പെബക്കുനതബനുലാം

മുന്ഗണന നല്കുനതനാണയ്.  കഫനാറസയ് വഡവെലപ്വമന്റെയ് കേമ്മേബറബകേളബലബലനാത്ത ടൂറബസയ്

കകേന്ദ്രങ്ങളബല്  അവെ  രൂപസ്പീകേരബക്കുനതനാവണനലാം  കുടുക്കത്തുപനാറ  ഇകക്കനാ  ടൂറബസലാം

വെബകേസബപ്പെബക്കുനതബനുലാം  പനാണബകയലബല്  കപനാരയ്-കകേനാടനനാടയ്-ചൂരുമുടബ  എനബവെ

സലാംകയനാജബപ്പെബചവകേനാണയ് ഇകക്കനാ ടൂറബസലാം സര്കേമ്പ്യൂട്ടയ്   രൂപസ്പീകേരബക്കുനതബനുലാം നടപടബ

സതസ്പീകേരബക്കുവമനയ്  മനബ  അറബയബച.  ഒനബലധബകേലാം  കകേന്ദ്രങ്ങളബല്  സന്ദര്ശനലാം

സനാദദമനാക്കുന  ഒറത്തവെണ  ബുക്കബലാംഗയ്  പരബഗണനനാ  വെബഷയമനാവണനലാം  ടൂറബസലാം
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പ്രനാധനാനദമുള വനയനാര്-കകേനാട്ടൂര്-അച്ചന്കകേനാവെബല്,  കകേനാനബ-ഗവെബ-കതക്കടബ-വെനാഗമണ,

മൂനനാര്-ചബനനാര്-ഇരവെബകുളലാം, അതബരപ്പെബളബ-വെനാഴച്ചനാല്-പറമ്പബക്കുളലാം, വനലബയനാമ്പതബ-

ശബരുവെനാണബ-പസ്പീച്ചബ-വെനാഴനാനബ,  കേണ്ണൂര്  കനനാര്ത്തയ്-വെയനനാടയ്,  വകേനാട്ടബയൂര്-റനാണബപുരലാം-

ആറയൂര്-പരപ്പെ,   വവസലന്റെയ് വെനാലബ  -  നബലമ്പൂര്  എനസ്പീ  സര്കേമ്പ്യൂട്ടുകേളലാം  വെയനനാടയ്

കകേന്ദ്രസ്പീകേരബച്ചയ്  ഒരു  പ്രകതദകേത  സര്കേമ്പ്യൂട്ടുലാം  കേണല്ക്കനാടുകേവള  അടബസനാനമനാക്കബ

കേനാസര്കഗനാഡയ്-കേണ്ണൂര്  സര്കേമ്പ്യൂട്ടുലാം  രൂപസ്പീകേരബക്കനാന്  ഉകദ്ദേശബക്കുനവണനലാം

ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കയ് മറുപടബയനായബ മനബ വെദക്തമനാക്കബ. 

41(* 362 ) നബകരനാധനനാജ്ഞ പുറവപ്പെടുവെബക്കുനതബനുമുമ്പയ് സര്ക്കനാര് അനുമതബ

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ.  പബണറനായബ  വെബജയന്)  നല്കേബയ  മറുപടബയബല്,

സബ.ആര്.പബ.സബ. വസക്ഷന് 144 പ്രകേനാരലാം ജബലനാ മജബകസ്ട്രേട്ടബകനനാ സബയ് ഡബവെബഷണല്

മജബകസ്ട്രേട്ടബകനനാ  സര്ക്കനാര്  അധബകേനാരവപ്പെടുത്തബയബട്ടുള  എകബകേമ്പ്യൂട്ടസ്പീവെയ്  മജബകസ്ട്രേട്ടബവന്റെ

അധബകേനാരമുള  ഒരു  ഉകദദനാഗസകനനാ  അടബയന്തര  സനാഹചരദങ്ങളബല്

നബകരനാധനനാജ്ഞ  പ്രഖദനാപബക്കനാവമങബലുലാം  അത്തരലാം  ഘട്ടങ്ങളബല്  ക്രമസമനാധനാന

പരബപനാലകേവരന  നബലയബല്  ബന്ധവപ്പെട്ട  കപനാലസ്പീസയ്  അധബകേനാരബകേളമനായബ

കൂടബയനാകലനാചബച്ചകശഷലാം  നബകരനാധനനാജ്ഞ  പുറവപ്പെടുവെബക്കുന  കേസ്പീഴയ് വെഴക്കമനാണയ്

വപനാതുവെബല്  നബലനബല്ക്കുനവതനലാം   നബയമപ്രകേനാരലാം  ചുമതലവപ്പെടുത്തബയബട്ടുള

കേര് ത്തവെദലാം  നബര്വ്വഹബക്കുന  ഉകദദനാഗസവന  മനനഃപൂര്വ്വമനായബ  തടസവപ്പെടുത്തുന
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സന്ദര്ഭങ്ങളബല്  വസക്ഷന്  186  പ്രകേനാരമുള  നബയമപരബരക്ഷ

ഉണനായബരബക്കുനതനാവണനലാം  സഭവയ  അറബയബച.  ആഭദന്തര  –  വപനാതുഭരണ

വെകുപ്പുകേളവട  കൂടബയനാകലനാചനയബലനാവത  മൂനനാറബല്  നബകരനാധനനാജ്ഞ  പുറവപ്പെടുവെബച്ച

വെബഷയത്തബല്  പരബകശനാധന  നടത്തബയബട്ടുവണനലാം  ഉകദദനാഗസവനന  നബലയയ്

സതസ്പീകേരബച്ചബട്ടുള  നബലപനാടുകേളബല്  വെദതബയനാനമുണനായബട്ടുവണനലാം  അതബവന്റെ

അടബസനാനത്തബല്  ആവെശദമനായ  തബരുത്തലുകേള്  വെരുത്തുനതനാവണനലാം

ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കു മറുപടബയനായബ മനബ വെദക്തമനാക്കബ. 

42(* 363 ) മതദവത്തനാഴബലനാളബകേള് കനരബടുന പ്രശ്നങ്ങള്

മതദബന്ധനവലാം  ഹനാര്ബര്  എഞബനസ്പീയറബലാംഗലാം  കേശുവെണബ  വെദവെസനായവലാം

വെകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീമതബ വജ.  കമഴയ് സബക്കുട്ടബ അമ്മേ)  നല്കേബയ മറുപടബയബല്,  പ്രനാഥമബകേ

മതദവത്തനാഴബലനാളബ വെബകേസന കക്ഷമ സഹകേരണ സലാംഘങ്ങള്വെഴബ തസ്പീരകദശ കലല

സമ്പ്രദനായലാം  നടപ്പെബലനാക്കബയതബനനാല്  മതദവത്തനാഴബലനാളബകേവള  ഇടത്തട്ടുകേനാരുവട

ചൂഷണത്തബല്നബനയ് രക്ഷബക്കനാനുലാം അശനാസസ്പീയമനായ മതദബന്ധനലാം നബയനബക്കനാനുലാം

പബടബവച്ചടുക്കനാവന  മതദയബനങ്ങളവട  വെലബപ്പെലാം  നബശ്ചയബക്കുനതബനുലാം

ഉത്തരവെനായബട്ടുവണനയ്  സഭവയ  അറബയബച.  ആഴക്കടല്  മതദലാം  വെളര്ത്തല്

കപ്രനാതനാഹബപ്പെബക്കുനതബനുലാം  സലാംരക്ഷണവലാം  ലഭദതയലാം  ഉറപ്പെനാക്കബ

മതദവത്തനാഴബലനാളബകേള്ക്കയ്  പരമനാവെധബ  വതനാഴബല്  ലഭദമനാക്കുന  തരത്തബല്  വെബവെബധ
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പദതബകേള്  നടപ്പെബലനാക്കുനവണനലാം  കേടല്ഭബത്തബ  സലാംരക്ഷണത്തബനനാവെശദമനായ

നടപടബ സതസ്പീകേരബക്കുവമനലാം മനബ വെദക്തമനാക്കബ. സമ്പനാദദ സമനാശതനാസ പദതബയബവല

സലാംസനാന  വെബഹബതലാം  1500  രൂപയനായബ  വെര്ദബപ്പെബച്ചബട്ടുവണനലാം  വചറുമതദങ്ങള്

പബടബച്ചയ് വെളമനാക്കുനവെര്വക്കതബവര പബഴ ഇസൗടനാക്കുവമനലാം  44  ഇനലാം വചറുമതദങ്ങള്

കൂടബ  പബടബക്കനാന്  പനാടബവലനയ്  വെബജ്ഞനാപനലാം  പുറവപ്പെടുവെബച്ചബട്ടുവണനലാം  മനബ

വെദക്തമനാക്കബ.  മതദങ്ങളവട  വെബല്പനനാവെകേനാശലാം,  മതദസമ്പത്തബവന്റെ  സലാംരക്ഷണലാം,

മതദബന്ധകനനാപകേരണങ്ങളവട  ഉടമസനാവെകേനാശലാം  എനബവെ  വതനാഴബലനാളബകേളബല്

നബക്ഷബപ്തമനാക്കുനതബനനായബ  "കകേരള  അകകേതറബയന്  റബകഫനാലാംസയ്  ബബല്",  ഫബഷയ്

ഓക്ഷനബലാംഗയ്,  മനാര്ക്കറബലാംഗയ്  &  കേതനാളബറബ  മനാകനജയ് വമന്റെയ്  ബബല്  2017"  എനബവെ

വകേനാണ്ടുവെരനാനുകദ്ദേശബക്കുവണനലാം മനബ അറബയബച. മതദവത്തനാഴബലനാളബകേള്ക്കയ് പട്ടയലാം

നല്കുനതബനയ്  റവെനമ്പ്യൂ  വെകുപ്പുമനായലാം  വപനാനനാനബ  ഹനാര്ബര്

പ്രവെര്ത്തനക്ഷമമനാക്കുനതബനയ് മതദവഫഡുമനായലാം ചര്ച്ച നടത്തുവമനലാം നബനാര്ഡബല്

നബനലാം  ഫണയ്  ലഭദമനാകുന  മുറയയ്  പുതബവയനാരു  വജട്ടബ  നബര്മ്മേബക്കുനതബവനക്കുറബച്ചയ്

ആകലനാചബക്കുവമനലാം മവണ്ണെണ്ണെ വെബല വെര്ദനമൂലലാം മതദവത്തനാഴബലനാളബകേള് കനരബടുന

പ്രശ്നലാം  പരബഹരബക്കുനതബനനായബ  സബ്സബഡബ  നബരക്കബല്  വവെള  മവണ്ണെണ്ണെ

ലഭദമനാക്കുനവണനലാം മതദബന്ധനയനാനങ്ങളബല് വപകട്രെനാള്/ഡസ്പീസല് എഞബനുകേള്

ഉപകയനാഗബക്കുനതബവനക്കുറബച്ചയ്  ആകലനാചബക്കുവമനലാം   കേടല്കക്ഷനാഭലാം
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വചറുക്കുനതബനനായബ  പുലബമുട്ടുകേള് നബര്മ്മേബക്കുനതബനുള കപ്രനാജക്ടുകേള് നബനാര്ഡബനയ്

സമര്പ്പെബച്ചബട്ടുവണനലാം അശനാസസ്പീയമനായ മതദബന്ധനലാം നബരുതനാഹവപ്പെടുത്തുനതബനുലാം

മതദങ്ങളവട  വെലാംശനനാശഭസ്പീഷണബ  തടയനതബനുലാം  നടപടബ  സതസ്പീകേരബക്കുവമനലാം

ഉചകചനാദദങ്ങളബലബടവപട്ടുവകേനാണയ് മനബ വെദക്തമനാക്കബ. 

43(* 364 ) വതനാഴബല് വവനപുണദ രലാംഗവത്ത സമഗ്രവെബകേസനലാം

വതനാഴബലുലാം  എവവകസുലാം  വെകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ.  റബ.  പബ.  രനാമകൃഷ്ണന്)  നല്കേബയ

മറുപടബയബല്,  വെബവെബധ  കമഖലകേളബല്  വതനാഴബല്  വവനപുണദവെബകേസന  കകേന്ദ്രങ്ങള്

ആരലാംഭബക്കുനതബനനായബ സര്ക്കനാര് ഉടമസതയബല് കകേരള അക്കനാദമബ കഫനാര് സബല്സയ്

എകലന്സയ്  സനാപബതമനായബട്ടുവണനലാം  ഈ  രലാംഗവത്ത  സമഗ്ര  വെബകേസനത്തബനനായബ

ആകരനാഗദ  സസൗന്ദരദ  സലാംരക്ഷണ  ചബകേബത,  വമക്കനാനബക്കല്  എഞബനസ്പീയറബലാംഗയ് ,

ഓകട്ടനാകമഷന്,  ആയൂര്കവെദ-ഫബസബകയനാവതറനാപ്പെബ  തുടങ്ങബയ  വെബവെബധ  കമഖലകേളബല്

ഒകട്ടവറ  പദതബകേള്ക്കുലാം  പരബശസ്പീലന  പരബപനാടബകേള്ക്കുലാം  തുടക്കലാംകുറബച്ചബട്ടുവണനലാം

എന്.വഎ.സബ.ഇ,  ഇ.എസയ്.പബ.ഒ.വഎ.ആര്,  സബ.ആര്.ഇ.റബ.റബ.,  സബ.എ.റബ.എസയ്.

തുടങ്ങബയ കകേന്ദ്രങ്ങള് വമച്ചവപ്പെടുത്തുനതബനയ് നടപടബ വവകേവക്കനാണബട്ടുവണനലാം കകേരള

കസറയ്  ഇന്സബറമ്പ്യൂട്ടയ്  ഓഫയ്  ഡബവവസന്,  കേസൗശല്  കകേന്ദ്രങ്ങള്,  എലാംകപനായബബലബറബ

വസന്റെര്,  കേരബയര് വഡവെലപ്വമന്റെയ്  വസന്റെര്,  വവെബയ് അധബഷബത കജനാബയ് കപനാര്ട്ടല്,

ഇന്ഡദന്  ഇന്സബറമ്പ്യൂട്ടയ്  ഓഫയ്  ഇന്ഫനാസ്ട്രേക്ചര്  ആന്റെയ്  കേണസ്ട്രേക്ഷന്,
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ഡബ.ഡബ.യ.ജബ.വകേ.വവവെ.  എനബവെ  വെഴബ  കൂടുതല്  വതനാഴബലവെസരങ്ങള്

സൃഷബക്കുനതനാവണനലാം  KASE  ഉള്വപ്പെവടയള  ഗവെണവമന്റെയ്  ഏജന്സബയബലൂവട

പരബശസ്പീലനലാം  പൂര്ത്തബയനായ  63297  കപരബല്  33478  കപര്ക്കയ്  വതനാഴബല്

ലഭദമനായബട്ടുവണനലാം  സഭവയ  അറബയബച.  സ ലാംസനാന  വവനപുണദ  വെബകേസന

പദതബകേളവട  സുഗമമനായ  നടത്തബപ്പെബനനായബ  290  കകേനാടബ  രൂപയവട  കകേന്ദ്ര

സഹനായത്തബനയ്  വമകമ്മേനാറനാണ ലാം  സമര്പ്പെബച്ചബട്ടുവണനലാം  ടബ  പദതബകേള്ക്കനായബ

സലാംസനാനലാം  10  കകേനാടബ  രൂപ  വെകേയബരുത്തബയബട്ടുവണനലാം  മനബ  വെദക്തമനാക്കബ.

എലാംകപനായ്വമന്റെയ് എകയ്കചഞ്ചുകേളബല് കപരയ് രജബസര് വചയ ഉകദദനാഗനാര്തബകേള്ക്കനായബ

ഒരു  കപനാര്ട്ടല്  ആവെബഷ്കരബച്ചയ്  നടപ്പെബലനാക്കബയബട്ടുവണനയ്  ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കു

മറുപടബയനായബ മനബ വെദക്തമനാക്കബ. 

(നക്ഷത്രചബഹ്നമബട്ട  ബനാക്കബ  കചനാദദങ്ങള്ക്കുലാം  നക്ഷത്രചബഹ്നമബടനാത്ത  3419

മുതല്  3607  വെവരയള  കചനാദദങ്ങളബല്  159  എണ്ണെത്തബനുലാം  ബന്ധവപ്പെട്ട  മനബമനാര്

കരഖനാമൂലലാം ഉത്തരലാം നല്കേബ.) 


