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II ഇ.ബബ.XIV-കകേരള നബയമസഭ/V-3

പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ

അഞനാലാം സകമ്മേളനലാം 

കചനാകദദനാത്തരങ്ങള്   - സലാംഗ്രഹലാം

2017   ഏപബല്   27,   വദനാഴലാം

നബയമസഭ  രനാവബലല  8.30-നന്  ബഹുമനാനലപ്പെട്ട  സസ്പീക്കര്  ശസ്പീ.  പബ.

ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണലന്റെ  അദദക്ഷതയബല്  ഗവണ്ലമന്റെന്  ലസക്രകട്ടറബയറബലല  പഴയ

നബയമസഭനാ കചലാംബറബല് കയനാഗലാം കചര്ന.

വനാങ്മൂലലാം നല്കേബയ ഉത്തരങ്ങള് 

(കകേരള  സലാംസനാന  രൂപസ്പീകേരണത്തബലന്റെ  വജ്രജൂബബലബ  ആകഘനാഷങ്ങളുലട

ഭനാഗമനായബട്ടനാണന്  ഇന്നലത്ത  കയനാഗലാം  ലസക്രകട്ടറബയറബലല  പഴയ  നബയമസഭനാ

കചലാംബറബല്  കചരുന്നലതനലാം  നബലവബലല  സസൗകേരദങ്ങകളനാടന്  അലാംഗങ്ങള്

സഹകേരബക്കണലമനലാം പരമനാവധബ അലാംഗങ്ങള്ക്കന് അവസരലാം നല്കുന്ന രൂപത്തബല്

ചുരുങ്ങബയ  വനാക്കുകേളബല്  കചനാകദദനാത്തരങ്ങള്  അവതരബപ്പെബക്കണലമനലാം  ലചയര്

അറബയബച.)
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7(*61)   മദദശനാലകേള് പൂട്ടബയതബലന്റെ അനന്തര ഫലങ്ങള്

ലതനാഴബലലാം  എലലക്സെെസലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ.  റബ.  പബ.  രനാമകൃഷ്ണന)  നല്കേബയ

മറുപടബയബല്,  സപസ്പീലാം  കകേനാടതബ  വബധബലയത്തുടര്ന്നന്  മദദ  വബല്പ്പെനശനാലകേള്

പൂകട്ടണബവന്ന  സനാഹചരദത്തബല്  വബകനനാദസഞനാരകമഖല  അഭബമുഖസ്പീകേരബക്കുന്ന

പശ്നങ്ങലളക്കുറബചന്  പഠബചന്  പരബഹനാരനടപടബകേള്  സസസ്പീകേരബക്കുന്നതനാലണനലാം

മദദത്തബലന്റെ  ലഭദതക്കുറവുമൂലലാം  ഉണനാകേനാനബടയുള്ള  കുറകൃതദങ്ങള്  തടയുന്നതബനനായബ

എലലക്സെെസന്  വകുപ്പെബലന്റെ  എനകഫനാഴന്ലമന്റെന്  വബഭനാഗലാം  ശകബലപ്പെടുത്തബയബട്ടുലണനലാം

ലഹരബ  പദനാര്ത്ഥങ്ങളുലട  വബല്പനയുലാം  ഉപകയനാഗവുലാം  തടയുന്നതബനന്  എലലക്സെെസന്

കേമ്മേസ്പീഷണറുലട  കനതൃതസത്തബല്  വബവബധ  വകുപ്പുകേളുലട  സഹകേരണകത്തനാലട

സസനാഡുകേള്  രൂപസ്പീകേരബചന്  സലാംയുക  പരബകശനാധനകേളുലാം  നബരസ്പീക്ഷണങ്ങളുലാം

നടത്തബവരുനലണനലാം സഭലയ അറബയബച.  ഇതബലന്റെ ഭനാഗമനായബ  സസ്പീ  പകടനാളബലാംഗലാം

അതബര്ത്തബ  പകദശങ്ങളബല്  കബനാര്ഡര്  പകടനാളബലാംഗന്  യൂണബറ്റുകേള്  24  മണബക്കൂറുലാം

വനാഹന പരബകശനാധന നടത്തുകേയുലാം ലചക്കന് കപനാസ്റ്റുകേളബലൂലടയുള്ള വദനാജ മദദക്കടത്തന്

തടയുന്നതബനനായബ  വനാഹന  പരബകശനാധന  കേര്ശനമനാക്കുകേയുലാം  ലചയബട്ടുണന്.  ലഹരബ

പദനാര്ത്ഥങ്ങളുലട  ഉപകയനാഗത്തബലനതബലര  ലപനാതുജനങ്ങള്ക്കബടയബല്  അവകബനാധലാം

വളര്ത്തുന്നതബനനായബ  'വബമുകബ'  പദതബക്കന്  രൂപലാം  നല്കുകേയുലാം  ജബല്ലകേള്കതനാറുലാം

ആധുനബകേ  സജസ്പീകേരണങ്ങകളനാടുകൂടബയ  ഡസ്പീ-അഡബക്ഷന  ലസന്റെറുകേള്
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ആരലാംഭബക്കുന്നതബനലാം   ലഹരബ  വബരുദ  ക്ലബ്ബുകേള്  രൂപസ്പീകേരബക്കുന്നതബനലാം  നടപടബ

സസസ്പീകേരബചവരുനലണന്നന്  മനബ  അറബയബച.  മദദശനാലകേളുലാം  കേണ്സസ്യൂമര്ലഫഡന്

ഒസൗട്ടന് ലലറ്റുകേളുലാം നബയമവബകധയമനായബ പവര്ത്തബപ്പെബക്കുന്നതനാലണന്നന് ഉപകചനാദദത്തബനന്

മറുപടബയനായബ മനബ വദകമനാക്കബ. 

8(*62) അക്ഷരസനാഗരലാം പദതബ

മതദബന്ധനവുലാം  ഹനാര്ബര്  എഞബനസ്പീയറബലാംഗലാം  കേശുവണബ  വദവസനായവുലാം

വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീമതബ  ലജ.  കമഴബക്കുട്ടബ  അമ്മേ)  നല്കേബയ  മറുപടബയബല്,  തസ്പീരകദശ

ജനതയുലട  സനാക്ഷരതനാ  നബലവനാരവുലാം  നനാലനാലാംതരലാം  തുലദതനാ  പരബപനാടബകേളുലാം

ശകബലപ്പെടുത്തുകേ,  തുടര്  വബദദനാഭദനാസത്തബനനകൂലമനായ  സനാഹചരദലാം  സൃഷബക്കുകേ,

മതദലത്തനാഴബലനാളബകേളുലട ജസ്പീവബത നബലവനാരലാം ലമചലപ്പെടുത്തുകേ,  സസ്പീ ശനാകസ്പീകേരണലാം,

ശുചബതസ- ആകരനാഗദ-പരബസബതബ രലാംഗത്തന് പുത്തന അവകബനാധലാം സൃഷബക്കുകേ എന്നസ്പീ

ലക്ഷദങ്ങള് ലലകേവരബക്കുന്നതബനനായബ സലാംസനാന സനാക്ഷരതനാ മബഷന നടപ്പെബലനാക്കബയ

അക്ഷരസനാഗരലാം  പദതബയബലൂലട  ഇസൗ  സനാമ്പത്തബകേവര്ഷലാം  9000

മതദലത്തനാഴബലനാളബകേലള അക്ഷരജനാനമുള്ളവരനാക്കബയുലാം  4500  കപലര നനാലനാലാംതരലാം

തുലദതനാ  പരസ്പീക്ഷ  പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കനാന  കേഴബയുന്നവരനാക്കബയുലാം  മനാറ്റുലമന്നന്  സഭലയ

അറബയബച.   ലലഹലടകേന്  മനാതൃകേയബല്  സലാംസനാനത്തുടനസ്പീളലാം  ടബ  പരബപനാടബ

നടപ്പെബലനാക്കുന്ന  കേനാരദലാം  പരബകശനാധബക്കുന്നതനാലണനലാം  ജലനാശയങ്ങളബകലയന്
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മനാലബനദങ്ങള്  ഒഴുക്കബവബടുന്നതുമൂലലാം  തസ്പീരകദശ  കമഖല  കനരബടുന്ന  പതബസന്ധബ

പരബഹരബക്കുന്നതബനനായബ  'ശുചബതസതസ്പീരലാം'  പദതബ  ആവബഷ്കരബക്കുന്നതനാലണനലാം

ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കന് മറുപടബയനായബ മനബ വദകമനാക്കബ.  

9(*63 & *84) വബമുകബ പദതബ

ലതനാഴബലലാം എലലക്സെെസലാം വകുപ്പുമനബ നല്കേബയ മറുപടബയബല്,  ലഹരബ വസ്തുക്കളുലട

ഉപകയനാഗലാം  കുറയ്ക്കുന്നതബനലാം  ഉറവബടലാം  കേലണത്തബ  ഇല്ലനായ്മ  ലചയ്യുന്നതബനലാം

പുനരധബവനാസത്തബനലാം മറ്റുമനായബ ആരലാംഭബച 'വബമുകബ' പദതബയുലട പവര്ത്തനലാം കൂടുതല്

കേനാരദക്ഷമമനാക്കുന്നതബനനായബ  സലാംസനാന  ഗകവണബലാംഗന്  കബനാഡബയുലാം  എക്സെെബകേസ്യൂട്ടസ്പീവന്

കേമ്മേബറബയുലാം   തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ വകുപ്പെബനകേസ്പീഴബല്  വബവബധ  വനാര്ഡുതല കേമ്മേബറബകേളുലാം

രൂപസ്പീകേരബചബട്ടുലണന്നന്  സഭലയ  അറബയബച.  2000-ല്പരലാം  വബദദനാഭദനാസ

സനാപനങ്ങളബല് ലഹരബവബരുദ ക്ലബ്ബുകേള് ആരലാംഭബക്കനാനലാം എനകഫനാഴന് ലമന്റെന് വബഭനാഗലാം

ശകബലപ്പെടുത്തനാനലാം  തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുണന്.   സപസ്പീലാം  കകേനാടതബ  വബധബയുലട

അടബസനാനത്തബല്  കദശസ്പീയ-സലാംസനാന  പനാതകേളുലട  500  മസ്പീററബനള്ളബല്

പവര്ത്തബക്കുന്ന  മദദഷനാപ്പുകേള്  മനാറബ  സനാപബക്കുന്നതബനലാം  നബയമവബരുദമനായബ

പവര്ത്തബക്കുന്ന   സനാപനങ്ങള്ലക്കതബലര  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുന്നതബനലാം

ഡസ്പീ-അഡബക്ഷന ലസന്റെറുകേള് ശകബലപ്പെടുത്തുന്നതബലന്റെ ഭനാഗമനായബ ആകരനാഗദ-എലലക്സെെസന്

വകുപ്പുകേളുലട  സഹകേരണകത്തനാലട  പത്തന്  ജബല്ലകേളബല്ക്കൂടബ  അത്തരലാം  ലസന്റെറുകേള്
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ആരലാംഭബക്കുന്നതബനമുള്ള നടപടബകേള്ക്കന് തുടക്കലാം കുറബചബട്ടുലണനലാം ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കന്

മറുപടബയനായബ മനബ വദകമനാക്കബ. 

10(*64) തസ്പീരകദശവനാസബകേളുലട ഉന്നമനത്തബനനായുള്ള പദതബകേള്

മതദബന്ധനവുലാം  ഹനാര്ബര്  എഞബനസ്പീയറബലാംഗലാം  കേശുവണബ  വദവസനായവുലാം

വകുപ്പുമനബ  നല്കേബയ  മറുപടബയബല്,  തസ്പീരകദശവനാസബകേലള  സമൂഹത്തബലന്റെ

മുഖദധനാരയബലലത്തബക്കുന്നതബനനായബ സലാംസനാന സനാക്ഷരതനാ മബഷന അകതനാറബറബ മുകഖന

അക്ഷരസനാഗരലാം  പദതബയുലാം   തസ്പീരകദശ  വബകേസന  കകേനാര്പ്പെകറഷനലാം  ഹനാര്ബര്

എഞബനസ്പീയറബലാംഗന്  വകുപ്പുലാം  മുകഖന  വബവബധ  വബകേസന  പദതബകേളുലാം

നടപ്പെബലനാക്കബവരുനലണന്നന്  സഭലയ  അറബയബച.  സലാംസനാന  പദതബകേള്ക്കുപുറലമ

കകേനനാവബഷ്കൃത  പദതബ,   ആര്.ലകേ.വബ.ലലവ.,  നബനാര്ഡന്  എന്നസ്പീ

പദതബകേളബലള്ലപ്പെടുത്തബ  എന.എഫന്.ഡബ.ബബ.-യുലട  ധനസഹനായകത്തനാലട  ഫബഷബലാംഗന്

ഹനാര്ബര്/ഫബഷന്  ലനാന്റെബലാംഗന്  ലസന്റെറുകേളുലട  നവസ്പീകേരണ  പവൃത്തബകേളുലാം

തുടര്നവരുനണന്.  കേടലനാക്രമണലാംമൂലലാം  വസ്പീടന്  നഷലപ്പെടുന്ന  മതദലത്തനാഴബലനാളബകേളുലട

പുനരധബവനാസലാം,  തസ്പീരകദശവനാസബകേള്ക്കന്  പട്ടയലാം  നല്കേല്,  ആകരനാഗദ-കുടബലവള്ള

പശ്നങ്ങള്ക്കന്  പരബഹനാരലാം  കേലണത്തല്  എന്നബവയനായബ  റവനസ്യൂ-ആകരനാഗദ-ജലവബഭവ

വകുപ്പുകേള്  എകകേനാപബപ്പെബചലകേനാണ്ടുള്ള  പദതബകേള്ക്കന്  തുടക്കലാം  കുറബചബട്ടുണന്.

ലകേ.എലാം.എഫന്.ആര്.എ.  കഭദഗതബ വരുത്തബ ലചറു മതദബന്ധനലാം തടയല്,  ആവനാസ
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വദവസ  സലാംരക്ഷബക്കല്,  മതദസമ്പത്തബലന്റെ  പരബപനാലനലാം  എന്നബവ

ലക്ഷദമബട്ടുലകേനാണ്ടുള്ള പദതബകേള്ക്കന് രൂപലാം നല്കേബയബട്ടുലണനലാം മതദലാം കകേടുകൂടനാലത

സൂക്ഷബക്കുന്നതബനലാം  ഗണനബലവനാരലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതബനലാം  ആധുനബകേ

സജസ്പീകേരണങ്ങകളനാടുകൂടബയ മനാര്ക്കറ്റുകേള് സനാപബക്കുന്നതനാലണനലാം മനബ അറബയബച.

50  ശതമനാനലാം  സബ്സബഡബകയനാടുകൂടബ  മതദകമഖലയബല്  പുതബയ  കപനാജകന്

അനവദബക്കുന്നതബനന്  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  സനാപനങ്ങള്ക്കന്  അധബകേനാരലാം

നല്കേബലക്കനാണന് ഉത്തരവബറക്കബയബട്ടുലണനലാം മുടങ്ങബക്കബടക്കുന്ന ഹനാര്ബറുകേളുലട പണബ

പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കുന്നതബനള്ള  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുലമനലാം  ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കന്

മറുപടബയനായബ മനബ വദകമനാക്കബ. 

11(*65) കേശുവണബ വദവസനായ സലാംരക്ഷണലാം

മതദബന്ധനവുലാം  ഹനാര്ബര്  എഞബനസ്പീയറബലാംഗലാം  കേശുവണബ  വദവസനായവുലാം

വകുപ്പുമനബ നല്കേബയ മറുപടബയബല്, കതനാട്ടണബയുലട ദസൗര്ലഭദലാം പരബഹരബക്കുന്നതബനനായബ

കൃഷബ  വകുപ്പെബലന്റെയുലാം  പട്ടബകേജനാതബ  /പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  വബകേസന  വകുപ്പെബലന്റെയുലാം  കേസ്പീഴബലള്ള

ഫനാമുകേള്,  കേനാസര്കഗനാഡന്  ജബല്ലയബലല  രനാജപുരലാം,  ചസ്പീകമനബ,  കേണ്ണൂര്  ജബല്ലയബലല

നനാടുകേനാണബ എകസ്റ്റേറ്റുകേള്,  റസ്പീഹനാബബലബകറഷന പനാകന്റെഷന കകേനാര്പ്പെകറഷന ലബമബറഡന്

(RPL),  കസ്റ്റേറന്  ഫനാമബലാംഗന്  കകേനാര്പ്പെകറഷന  (SFCK),  ലകേനാല്ലലാം  ജബല്ലനാ  പഞനായത്തബലന്റെ

വബവബധ  ഫനാമുകേള്  എന്നബവബടങ്ങളബല്  ഉത്പനാദബപ്പെബക്കുന്ന  നനാടന  കതനാട്ടണബ
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സലാംഭരബക്കുന്നതബനലാം വബകദശ രനാജദങ്ങളബല് നബനലാം ഇ-ലടണര് മുകഖന ഇറക്കുമതബ ലചയന്

ലതനാഴബലനാളബകേള്ക്കന്  കജനാലബ  നല്കുന്നതബനള്ള  ക്രമസ്പീകേരണങ്ങള്  കകേനാര്പ്പെകറഷനലാം

കേനാലപ്പെകലാം സലാംയുകമനായബ നടത്തബ വരബകേയനാലണനലാം സഭലയ അറബയബച. കകേരളത്തബല്

ഉത്പനാദബപ്പെബക്കുന്ന കതനാട്ടണബ സലാംഭരബക്കുന്നതബനള്ള നടപടബകേള് ആരലാംഭബചബട്ടുലണനലാം

ലചറുകേബട കേര്ഷകേരബല് നബനലാം സലാംഭരബക്കുന്ന കതനാട്ടണബക്കന് വബല നബശ്ചയബക്കുന്നതബനന്

വബല  നബര്ണ്ണയ  സമബതബയുലാം  സസകേനാരദ  കേശുവണബ  കമഖല  കനരബടുന്ന  പശ്നങ്ങള്

പരബഹരബക്കുന്നതബനലാം ഫനാകറബകേള് തുറന പവര്ത്തബപ്പെബക്കുന്നതബനമനായബ കകേരള കേനാഷസ്യൂ

കബനാര്ഡുലാം  രൂപസ്പീകേരബചബട്ടുലണന്നന്  മനബ  വദകമനാക്കബ.  ബനാങന്  കലനാണ്  റസ്പീ-സ്ട്രക്ചര്

ലചയ്യുകേ,  പുതബയ  കലനാണ് അനവദബക്കുകേ,  നബലവബലള്ള  കലനാണബനന്  ആറുമനാസകത്തയന്

കമനാറകട്ടനാറബയലാം  ഏര്ലപ്പെടുത്തുകേ  എന്നസ്പീ  വബഷയങ്ങള്  സര്ക്കനാര്  -  ബനാങന്

പതബനബധബകേളുലട  എലാംപകവര്ഡന്  കേമ്മേബറബ  പരബകശനാധബക്കുനലണനലാം  ഇതബനനായബ

എസന്.പബ.വബ.  രൂപസ്പീകേരബക്കനാന  തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുലണനലാം  കതനാട്ടണബ  ലഭദമനായബട്ടുലാം

പവര്ത്തനമനാരലാംഭബക്കനാത്ത  സസകേനാരദ  ഫനാകറബകേള്ലക്കതബലര  കനനാട്ടസ്പീസന്

നല്കേബയബട്ടുലണനലാം  മനബ  വദകമനാക്കബ.  കേശുവണബയുലട  ഇറക്കുമതബചുങലാം

പബനവലബക്കുന്ന  കേനാരദലാം  കകേന  ഗവണ്ലമന്റെബലന്റെ  ശദയബല്ലപ്പെടുത്തുലമനലാം  റവനസ്യൂ

വകുപ്പെബലന്റെ  സഹകേരണകത്തനാടുകൂടബ  കേശുമനാവന്  കൃഷബ  വദനാപബപ്പെബക്കുന്നതബനനാവശദമനായ

നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കുലമനലാം ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കന് മറുപടബയനായബ മനബ വദകമനാക്കബ. 
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(നക്ഷത്രചബഹ്നമബട്ട ബനാക്കബ കചനാദദങ്ങള്ക്കുലാം നക്ഷത്രചബഹ്നമബടനാത്ത 624 മുതല്

824  വലരയുള്ള കചനാദദങ്ങളബല്  88 എണ്ണത്തബനലാം ബന്ധലപ്പെട്ട മനബമനാര് കരഖനാമൂലലാം

ഉത്തരലാം നല്കേബ.) 


