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II ഇ.ബബ.XIV-കകേരള നബയമസഭ/V-17

പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ

അഞനാലാം സകമ്മേളനലാം 

കചനാകദദനാത്തരങ്ങള്   - സലാംഗ്രഹലാം

2017   കമയയ്   19,   വവെളബ

നബയമസഭ  രനാവെബവല  8.30-നയ്  ബഹുമനാനവപ്പെട്ട  വഡെപപ്യൂട്ടബ  സസ്പീക്കര്  ശസ്പീ.  വെബ.

ശശബയുവടെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭനാ ഹനാളബല് കയനാഗലാം കചര്ന.

വെനാങ്മൂലലാം നല്കേബയ ഉത്തരങ്ങള് 

60(*511) പട്ടബകേജനാതബ  -  പട്ടബകേവെര്ഗ്ഗക്കനാരുവടെ പുകരനാഗതബ ഉറപ്പുവെരുത്തനാനുള 
പദതബകേള്

പട്ടബകേജനാതബ  പട്ടബകേവെര്ഗ്ഗ  പബകനനാക്കസമുദനായകക്ഷമവലാം  നബയമവലാം

സനാലാംസനാരബകേവലാം  പനാര്ലവമന്ററബകേനാരദവലാം  വെകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ.  എ.  വകേ.  ബനാലന)

നല്കേബയ  മറുപടെബയബല്,  പട്ടബകേജനാതബ-പട്ടബകേവെര്ഗ്ഗക്കനാരുവടെ  പുകരനാഗതബ

ഉറപ്പുവെരുത്തുനതബനനായബ  എലനാവെര്കലാം പനാര്പ്പെബടെലാം,  വെബകദശ സര്വ്വകേലനാശനാലകേളബല്

പഠനസസൗകേരദലാം,  വതനാഴബല്  പരബശസ്പീലന  പരബപനാടെബകേള്,  സസ്വയലാം  വതനാഴബലബനുള

വെനായ്പയുലാം  സബ്സബഡെബയുലാം  ദുര്ബ്ബല  ജനവെബഭനാഗങ്ങള്ക്കയ്  പ്രകതദകേ  പനാകക്കജയ്,
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വപണ്കുട്ടബകേളുവടെ  വെബവെനാഹത്തബനുലാം  മബശവെബവെനാഹത്തബനുലാം ധനസഹനായലാം,  ചബകേബതനാ

സഹനായലാം  തുടെങ്ങബയവെ  നടെപ്പെബലനാക്കബവെരുനവണ്ടെനയ്  സഭവയ  അറബയബച.

വപണ്കുട്ടബകേളുവടെ സുരക്ഷയനായബ വെനാതലദനബധബ,  പഠനമുറബ,  വെര്ക്കബലാംഗയ്  വെബവമണ്സയ്

കഹനാസ്റ്റലുകേള്,  കപനാസ്റ്റയ്വമടബകേയ്  കഹനാസ്റ്റലുകേള്  തുടെങ്ങബയ  പദതബകേള്  2017-18-ല്

നടെപ്പെബലനാക്കനാന തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുവണ്ടെനലാം സലാംവെരണ വെദവെസ്ഥകേള് പനാലബകനവണ്ടെനയ്

ഉറപ്പുവെരുത്തുനതബനുലാം  ബനാക്കയ്  കലനാഗയ്  നബകേത്തുനതബനുലാം  റബവെപ്യൂ  കേമ്മേബറബ

പ്രവെര്ത്തബകനവണ്ടെനലാം  ഭൂപരബഷ്കരണ  നബയമത്തബലൂവടെ   ടെബ  വെബഭനാഗക്കനാരുവടെ

സനാമൂഹദ-സനാമ്പത്തബകേ പശനാത്തലങ്ങളബല് മനാറലാം വെരുത്തനാന കേഴബഞ്ഞുവവെനലാം മനബ

വെദക്തമനാക്കബ. ആറയ് കഹനാസ്റ്റലുകേള്, മൂനയ് വഎ.ടെബ.വഎ. വകേട്ടബടെങ്ങള്, ഒരു പബ.ഇ.ടെബ.സബ.

എനബവെ  കേബഫ്ബബ  മുകഖേന  നടെപ്പെബലനാകവമനലാം  എലാം.ആര്.എസയ്.-കേളബല്  പ്ലസയ്   ട

കകേനാഴയ്  അനുവെദബകവമനലാം  ഏഴയ്  വഎ.ടെബ.വഎ.-കേവള  കമനാഡെല്  വറസബഡെനഷദല്

വഎ.ടെബ.വഎ.-കേളനാകനതബനയ്  നടെപടെബ  സസ്വസ്പീകേരബകവമനലാം  പട്ടബകേ  വെബഭനാഗക്കനാരുവടെ

പുകരനാഗതബക്കനായബ  നസ്പീക്കബവെയ്ക്കുന  തുകേ  അവെര്കതവന  വെബനബകയനാഗബകനവണ്ടെനയ്

ഉറപ്പുവെരുത്തനാന  നബയമനബര്മ്മേനാണലാം  നടെത്തുന  കേനാരദലാം  പരബഗണനയബലനാവണനലാം

മനബ വെദക്തമനാക്കബ.  സര്ക്കനാര്-സസ്വകേനാരദ-എയ്ഡെഡെയ്-അണ് എയ്ഡെഡെയ് വെബദദനാഭദനാസ

കമഖേലകേളബല് സലാംവെരണലാം ഉറപ്പെയ് വെരുത്തുവമനലാം കദവെസസ്വലാം കബനാര്ഡെയ് കകേനാകളജുകേളബല്
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സലാംവെരണലാം  നടെപ്പെബലനാകനതബവനകറബചയ്  ആകലനാചബകവമനലാം  സനാലാംസനാരബകേ

സ്ഥനാപനങ്ങളബകലയ്ക്കുലാം  എകബകേപ്യൂട്ടസ്പീവെയ്  കപനാസ്റ്റുകേളബകലയ്ക്കുമുള  നബയമനങ്ങളബല്

സലാംവെരണലാം പനാലബക്കവപ്പെടനകണ്ടെനാവയനയ് പരബകശനാധബകവമനലാം മനബ വെദക്തമനാക്കബ.

അഭദസ്തവെബദദരുലാം  കഗനാത്രഭനാഷനാ വെബദഗ്ദ്ധരുമനായ  241  കപവര ഭനാഷനാ അദദനാപകേരനായബ

നബയമബകനതബനുലാം ആകഗനാ ഇനദന സമുദനായക്കനാര് അഭബമുഖേസ്പീകേരബകന പ്രശ്നങ്ങള്

പരബഹരബകനതബനുലാം  നടെപടെബ  സസ്വസ്പീകേരബകനതനാണയ്.  പട്ടബകേജനാതബ/പട്ടബകേവെര്ഗ്ഗ

വെബഭനാഗക്കനാര്ക്കനായബ കബനാധവെത്കേരണ പരബപനാടെബകേള് സലാംഘടെബപ്പെബകവമനലാം  ഇവെര്

ഉണ്ടെനാകന  ഉല്പ്പെനങ്ങള്  ഗദബകേയബലൂവടെ  വെബറഴബകനതബനുലാം  വതനാഴബലബലനായ

പരബഹരബകനതബനുലാം  മുനകേവയ്യെടകവമനലാം  വപ്രനാകമനാട്ടര്മനാരുവടെ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങള്

റബവെപ്യൂവെബനു വെബകധയമനാകവമനലാം അരുവെബക്കര മണ്ഡലത്തബല് കകേനാളനബ അനുവെദബകന

കേനാരദലാം  പരബകശനാധബകവമനലാം  വെദനാജ  സര്ട്ടബഫബക്കറയ്  ഉപകയനാഗബചയ്  കജനാലബ

കേരസ്ഥമനാകനവെര്വക്കതബവര നബയമനടെപടെബ  സസ്വസ്പീകേരബകവമനലാം ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കയ്

മറുപടെബയനായബ മനബ വെദക്തമനാക്കബ. 

61(*512) മതദസമ്പത്തബവന്റ സലാംരക്ഷണലാം

മതദബന്ധനവലാം  ഹനാര്ബര്  എഞബനസ്പീയറബലാംഗലാം  കേശുവെണ്ടെബ  വെദവെസനായവലാം

വെകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീമതബ  വജ.  കമഴബകട്ടബ  അമ്മേ)  നല്കേബയ  മറുപടെബയബല്,
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മതദസമ്പത്തബവന്റ  സലാംരക്ഷണത്തബനുലാം  പരബപനാലനത്തബനുമനായബ  കേനായല്

പകടനാളബലാംഗയ്,  മതദസകങ്കേതലാം സ്ഥനാപബക്കല് എനബവെയ്ക്കുപുറവമ കേനാര്പ്പെയ്,  ആറ്റുവകേനാഞയ്,

വചമ്മേസ്പീന,  കേരബമസ്പീന,  കേണമ്പയ്  തുടെങ്ങബയ  മതദകുഞ്ഞുങ്ങവള  നബകക്ഷപബകനതബനുലാം

കൃത്രബമ  പനാരു നബര്മ്മേബകനതബനുലാം  കേണ്ടെല്ക്കനാടകേള് വെചപബടെബപ്പെബകനതബനുലാം  വചറു

മതദബന്ധനലാം  നബകരനാധബകനതബനുലാം  മതദ  സമ്പത്തയ്  പരബകപനാഷബപ്പെബകനതബനുലാം

കടനാളബലാംഗയ് നബകരനാധനലാം ഏര്വപ്പെടത്തുനതബനുമനായബ ഗ്രസ്പീന ബുക്കബല് ഉള്വപ്പെടത്തബ 350

ലക്ഷലാം  രൂപയുവടെ  പദതബകേള്ക്കയ്  ഭരണനാനുമതബ  നല്കേബയബട്ടുവണ്ടെനയ്  സഭവയ

അറബയബച.  കേണ്ണൂര്,  കകേനാഴബകക്കനാടെയ്  ജബലകേളബല്  കേണ്ടെല്ക്കനാടകേള്

വെചപബടെബപ്പെബകനതബനനായബ  20  ലക്ഷലാം രൂപ  വെകുയബരുത്തബയബട്ടുവണ്ടെനലാം വവകേപ്പെനാടെയ്,

വപനാക്കനാളബ,  കുട്ടനനാടെയ്  തുടെങ്ങബയ  ഉള്നനാടെന  പനാടെകശഖേരങ്ങളബവല  മതദകൃഷബ

വെര്ദബപ്പെബകനതബനയ്  25  കകേനാടെബ  രൂപ  ലഭദമനായബട്ടുവണ്ടെനലാം  നബയമവെബരുദ

മതദബന്ധനലാം  നടെത്തുന  യനാനങ്ങള്വക്കതബവര  പബഴ  ഉള്വപ്പെവടെയുള

നബയമനടെപടെബകേള്  സസ്വസ്പീകേരബകനതനാവണനലാം  മതദസമ്പത്തബവന്റ

സലാംരക്ഷണത്തബനനായബ  ഫബര്മ  നടെത്തുന  ഗകവെഷണ  പ്രവെര്ത്തനങ്ങളുവടെ  അനബമ

റബകപ്പെനാര്ട്ടയ്  തയ്യെനാറനാക്കബവെരബകേയനാവണനലാം  തസ്പീരകദശ  കമഖേലയുവടെ  സനാലാംസനാരബകേ

ഉനമനത്തബനനായബ  അക്ഷരസനാഗരലാം  പദതബ  നടെപ്പെബലനാകനവണ്ടെനലാം  മനബ
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വെദക്തമനാക്കബ.  റനാലാംസര്  അഷ്ടമുടെബ-കവെമ്പനനാടെയ്  കേനായലുകേളുവടെയുലാം  ശനാസ്തനാലാംകകേനാട്ട

തടെനാകേത്തബവന്റയുലാം  ആവെനാസവെദവെസ്ഥ  പുനനഃസ്ഥനാപബകനതബനയ്  വെബദഗ്ദ്ധ  സമബതബവയ

നബകയനാഗബകനതനാണയ്.  വകേ.എലാം.എഫയ്.ആര്.  ആകയ് കഭദഗതബ വെരുത്തുനകതനാവടെനാപ്പെലാം

രജബകസ്റ്റര്ഡെയ് കബനാട്ടയ് യനാര്ഡുകേള് നബര്ബന്ധമനാകവമനലാം മതദബന്ധന കമഖേലയബല്

കേര്ശനമനായ  നബയനണങ്ങള്  ഏര്വപ്പെടത്തുവമനലാം  KUFOS  –വല  സ്റ്റനാഫബവന്റ

അപരദനാപ്തത  പരബഹരബകനതബനയ്  നടെപടെബ  സസ്വസ്പീകേരബകവമനലാം  'ഒരു  മസ്പീനുലാം  ഒരു

വനലലാം'  പദതബ  വെദനാപകേമനാകവമനലാം  പകടനാളബലാംഗയ്  സലാംവെബധനാനലാം

ശക്തബവപ്പെടത്തുവമനലാം  വചറു  മതദബന്ധനലാം  നബയനണ  വെബകധയമനാകവമനലാം

റസ്പീസര്കകലറഡെയ്  അകേസ്വനാകേള്ചര്  സബസ്റ്റത്തബലൂവടെ  മതദകൃഷബ

കപ്രനാതനാഹബപ്പെബകവമനലാം മനബ അറബയബച.  പ്രകൃതബ  സലാംരക്ഷണത്തബനുലാം  ആകഗനാള

തനാപനലാം  പ്രതബകരനാധബകനതബനുമുള  പദതബകേള്ക്കയ്  തുടെക്കലാം  കുറബചബട്ടുവണ്ടെനലാം

ഇനകകേനായബസബവന്റ  (INCOIS)  സനാകങ്കേതബകേ  സഹനായകത്തനാവടെ  മതദകൂട്ടങ്ങവള

കേവണ്ടെത്തുനതബനയ്  സലാംവെബധനാനവമനാരുകവമനലാം  ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കയ്  മറുപടെബയനായബ

മനബ വെദക്തമനാക്കബ. 

62(*513) വെനഭൂമബയുമനായബ കചര്നയ് കേബടെകന സസ്വകേനാരദഭൂമബയുവടെ ക്രയവെബക്രയലാം

വെനവലാം  മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം  മൃഗശനാലകേളുലാം  വെകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ.  വകേ.  രനാജു)
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നല്കേബയ  മറുപടെബയബല്,  വെനഭൂമബകയനാടെയ്  കചര്നകേബടെകന  സസ്വകേനാരദ  സ്ഥലങ്ങള്

ക്രയവെബക്രയലാം  നടെത്തുനതബനുലാം  കകേവെശനാവെകേനാശ  സര്ട്ടബഫബക്കറയ്  ലഭബകനതബനുലാം

തര്ക്കങ്ങളുലാം  വെദവെഹനാരങ്ങളുലാം  നബലനബല്കന  സ്ഥലങ്ങളബല്  സര്കവ്വ  നടെത്തബ

അതബര്ത്തബ നബര്ണ്ണയബകനതബനയ്  നടെപടെബ  സസ്വസ്പീകേരബകനവണ്ടെനലാം റബസര്വെയ്  വെനലാം,

നബക്ഷബപ്ത  വെനലാം,  പരബസ്ഥബതബ  ദുര്ബ്ബല  പ്രകദശങ്ങള്  എനബവെയുമനായബ  അതബര്ത്തബ

പങ്കേബടന  സസ്വകേനാരദ  ഭൂമബകേള്  ഉള്വപ്പെടന  മലകയനാര/മലബനാര്  കമഖേലകേള്

എനബവെബടെങ്ങളബല്  നബനനാണയ്  നബരനാകക്ഷപപത്രത്തബനുള  അകപക്ഷകേള്

ലഭബകനവതനയ്  സഭവയ  അറബയബച.  കജനായബന്റയ്  വവെരബഫബകക്കഷനുലാം  സര്കവ്വയുലാം

സമയബന്ധബതമനായബ  പൂര്ത്തസ്പീകേരബകനതബനയ്  നടെപടെബ  സസ്വസ്പീകേരബചബട്ടുവണ്ടെനലാം

വെനനാതബര്ത്തബ ജണ്ടെ വകേട്ടബ തബരബകനതബനയ് വെനലാം വെകുപ്പുകദദനാഗസ്ഥര്ക്കയ് പരബശസ്പീലനലാം

നല്കുനവണ്ടെനലാം  അടത്ത  3  വെര്ഷത്തബനുളബല്  വെനനാതബര്ത്തബയബവല  ജണ്ടെ

നബര്മ്മേനാണലാം പൂര്ത്തബയനാകവമനലാം ടെബ  പ്രവൃത്തബ പൂര്ത്തസ്പീകേരബകന മുറയയ്  സസ്വകേനാരദ

വെനഭൂമബയുവടെ  ഉടെമസ്ഥര്  തമ്മേബലുള  തര്ക്കങ്ങള്  അവെസനാനബപ്പെബചയ്  വഫനസബലാംഗയ്

നബര്മ്മേനാണലാം  ആരലാംഭബകവമനലാം  കനനാട്ടസ്പീകസനാ,  കകേനാമ്പനകസഷകനനാ  നല്കേനാവത

വവകേവെശഭൂമബ  ഏവറടക്കബവലനലാം  ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കയ്  മറുപടെബയനായബ  മനബ

വെദക്തമനാക്കബ. 
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(നക്ഷത്രചബഹ്നമബട്ട  ബനാക്കബ  കചനാദദങ്ങള്കലാം  നക്ഷത്രചബഹ്നമബടെനാത്ത  4670

മുതല്  4864  വെവരയുള  കചനാദദങ്ങളബല്  128  എണ്ണത്തബനുലാം  ബന്ധവപ്പെട്ട  മനബമനാര്

കരഖേനാമൂലലാം ഉത്തരലാം നല്കേബ.) 


