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II ഇ.ബബ.XIV-കകേരള നബയമസഭ/VII-3

പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ

ഏഴനാലാം സകമ്മേളനലാം 

കചനാകദദനാത്തരങ്ങള്   - സലാംഗ്രഹലാം

2017   ആഗസസ്റ്റ്   09,   ബുധന

നബയമസഭ  രനാവബലല  8.30-നസ്റ്റ്  ബഹുമനാനലപ്പെട്ട  സസ്പീക്കര്  ശസ്പീ.  പബ.

ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണലന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭനാ ഹനാളബല് കയനാഗലാം കചര്ന.

വനാങ്മൂലലാം നല്കേബയ ഉത്തരങ്ങള് 

6 (*61 & *83)               വനദമൃഗങ്ങളുലടെ ആക്രമണലാം 

വനവലാം  മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം  മൃഗശനാലകേളുലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ.  ലകേ.  രനാജ)

നല്കേബയ മറുപടെബയബല്, ജനവനാസ കമഖലകേളബലല ജനങ്ങളുലടെ ജസ്പീവനലാം സസ്വത്തബനലാം

ഭസ്പീഷണബയനാകുന്ന  വനദജസ്പീവബ  സലാംഘര്ഷലാം  ലഘൂകേരബക്കുന്നതബനനായബ

വനനാതബര്ത്തബയബല്  സസൗകരനാര്ജ്ജ  ലലവദദ്യുതകവലബകേള്,  ആന  പ്രതബകരനാധ

കേബടെങ്ങുകേള്/മതബലുകേള് എന്നബവ നബര്മ്മേബക്കനാനലാം റനാപ്പെബഡസ്റ്റ് ലറകസനാണ്സസ്റ്റ് ടെസ്പീമുകേള്

രൂപസ്പീകേരബക്കനാനലാം പ്രശ്നക്കനാരനായ ആനകേലള മയക്കബ കറഡബകയനാ കകേനാളര് ഘടെബപ്പെബചസ്റ്റ്

വനനാതബര്ത്തബയബലല  തനാമസക്കനാര്ക്കസ്റ്റ്  മുന്നറബയബപ്പെസ്റ്റ്  നല്കേനാനലാം  ജനവനാസ

കകേന്ദ്രങ്ങളബലബറങ്ങുന്ന  വനദജസ്പീവബകേലള  വനകമഖലയബകലയസ്റ്റ്  റസ്പീ-ലലനാകക്കറസ്റ്റ്

ലചയനാനലാം എസസ്റ്റ്.എലാം.എസസ്റ്റ്. മുഖനാനബരലാം പ്രകദശവനാസബകേള്ക്കസ്റ്റ് ജനാഗ്രതനാ നബര്കദ്ദേശലാം
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നല്കേനാനലാം വനദജസ്പീവബകേലള  ആകേര്ഷബക്കുന്ന  കൃഷബ  രസ്പീതബകേള്  ഒഴബവനാക്കനാനലാം

വനദജസ്പീവബ  ആക്രമണലാംമൂലലാം  കൃഷബനനാശലാം  ഉണനാകുന്ന ലസറബല്ലമന്റുകേളബല്നബനലാം

കുടലാംബങ്ങലള   നഷ്ടപരബഹനാരലാം  നല്കേബ  മനാറബ  പനാര്പ്പെബക്കനാനലാം  വനത്തബനളളബല്

ജലസലാംഭരണബകേളുലാം ലചക്കസ്റ്റ് ഡനാമുകേളുലാം നബര്മ്മേബക്കനാനലാം വനവത്കേരണലാം നടെത്തനാനലാം

ജനവനാസ  കമഖലയബല്  പ്രശ്നങ്ങളുണനാക്കുന്ന  കുരങ്ങുകേലള  നബയമനാനസരണലാം

വനദലാംകേരബക്കുവനാനലാം  ലപനാതുജനപങനാളബത്തകത്തനാലടെ  രൂപസ്പീകേരബച  ജനജനാഗ്രതനാ

സമബതബകേള്  ശകബലപ്പെടത്തനാനലാം  നടെപടെബകേള്  സസ്വസ്പീകേരബചബട്ടുലണനലാം  ഇതബലന്റെ

ഭനാഗമനായബ സലാംസനാനത്തസ്റ്റ് വബവബധ വനദജസ്പീവബ സലാംഘര്ഷ കമഖലകേളബലനായബ  204

ജനജനാഗ്രതനാ സമബതബകേള് രൂപസ്പീകേരബക്കുകേയലാം  65  സലങ്ങളബല് എസസ്റ്റ്.എലാം.എസസ്റ്റ്.

അലലര്ട്ടസ്റ്റ്  സലാംവബധനാനലാം  ഏര്ലപ്പെടത്തുകേയലാം ലചയബട്ടുലണനലാം സഭലയ അറബയബച.

വയനനാടെസ്റ്റ്  ജബല്ലയബല്  6.085  കേബകലനാമസ്പീററബല്  ലറയബല്  ലഫെനസബലാംഗസ്റ്റ്

നബര്മ്മേനാണത്തബനള്ള  നടെപടെബകേള്  സസ്വസ്പീകേരബചവരുന്നകതനാലടെനാപ്പെലാം

ആനകേളുലടെ  ആക്രമണമുളള  പ്രകദശങ്ങളബല്  ആര്.ആര്.ടെബ.-ലയ

ശകബലപ്പെടത്തുന്നതബനളള  നടെപടെബകേള്  സസ്വസ്പീകേരബക്കുകേയലാം   ആര്.ആര്.ടെബ.-കേളുലടെ

എണലാം  6-ല്  നബനലാം  13  ആയബ  വര്ദബപ്പെബക്കുകേയലാം  ലചയബട്ടുണസ്റ്റ്.  വനദജസ്പീവബ

ആക്രമണലാംമൂലലാം  നഷ്ടലാം  സലാംഭവബക്കുന്നവര്ക്കസ്റ്റ്  നല്കേബവരുന്ന

നഷ്ടപരബഹനാരത്തുകേയലടെ  വബതരണ നടെപടെബകേള്  01.08.2016  മുതല് നനാഷണല്

ഇനഫെര്മനാറബകേസ്റ്റ് ലസന്റെര് വബകേസബപ്പെബലചടത്ത ഇ-ഡബസബകസ്റ്റ് കസനാഫസ്റ്റ് ലവയര് മുകഖന
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ഓണ്ലലലനനായനാണസ്റ്റ്   നബര്വ്വഹബക്കുന്നലതനലാം  അക്ഷയ  ലസന്റെര്  മുകഖനകയനാ

ഇ-ഡബസബകേസ്റ്റ്  ലവബസ്റ്റ് ലലസറസ്റ്റ്  വഴബകയനാ  ബനലപ്പെട്ട  സലലത്ത

ലടെറബകറനാറബയല്/ലലവല്ഡസ്റ്റ് ലലലഫെസ്റ്റ് ലറയബഞസ്റ്റ്  കഫെനാറസനാഫെസ്പീസര്ക്കസ്റ്റ് ആവശദമനായ

കരഖകേള്  സഹബതലാം  അകപക്ഷ  സമര്പ്പെബചനാല്  നഷ്ടപരബഹനാരലാം  അകപക്ഷകേലന്റെ

ബനാങസ്റ്റ്  അക്കസൗണബല്  നബകക്ഷപബക്കുലമനലാം  മരണലപ്പെട്ടവരുലടെ  ആശബതര്ക്കസ്റ്റ്

നല്കേബവരുന്ന  നഷ്ടപരബഹനാരത്തുകേ  വര്ദബപ്പെബക്കനാനനാവശദമനായ  നടെപടെബകേള്

സസ്വസ്പീകേരബക്കുലമനലാം  മനബ  വദകമനാക്കബ.  ആക്രമണകേനാരബകേളുലാം  എണത്തബല്

വര്ദനവമുളള  പ്രകതദകേയബനലാം  മൃഗങ്ങലള  വലാംശനനാശലാം  വരനാത്തവബധലാം

നശബപ്പെബക്കുന്നതബനസ്റ്റ്  അവയലടെ കേണക്കുകേള് സസ്വരൂപബചസ്റ്റ് കകേന്ദ്ര ലലവല്ഡസ്റ്റ് ലലലഫെസ്റ്റ്

കബനാര്ഡബലന്റെ അനമതബക്കനായബ  അകപക്ഷബക്കുന്നതനാണസ്റ്റ്. വനത്തബല് ഒറലപ്പെടന്നതുലാം

അപകേടെത്തബല്ലപ്പെടന്നതുമനായ ആനക്കുട്ടബകേലള വനലാംവകുപ്പെബലന്റെ കകേനാട്ടൂര്,  കകേനാന്നബ,

കകേനാടെനനാടെസ്റ്റ്,  വയനനാടെസ്റ്റ്  എന്നസ്പീ  ആന  പരബപനാലന  കകേന്ദ്രങ്ങളബലലത്തബചസ്റ്റ്

സലാംരക്ഷബക്കുകേയലാം  ഇവബടെങ്ങളബല്  പുനരധബവസബപ്പെബചബട്ടുള്ള  ആകരനാഗദവലാം

കേനാരദക്ഷമതയമുള്ള  എട്ടസ്റ്റ്  ആനകേലള  മബകേച  പരബശസ്പീലനലാം  നല്കേബ  കുങബ

ആനകേളനാക്കനാനളള നടെപടെബ സസ്വസ്പീകേരബക്കുകേയലാം ലചയ്യുനണസ്റ്റ്. പനാലക്കനാടെസ്റ്റ് ജബല്ലയബലല

ജനവനാസ  കകേന്ദ്രത്തബലബറങ്ങബയ  ആനകേലള  കേനാട്ടബകലയസ്റ്റ്  തബരബചവബടന്നതബനളള

പരബശമലാം  നടെത്തബലക്കനാണബരബക്കുകേയനാലണനലാം  വനദമൃഗങ്ങലള  ജനവനാസ

കമഖലയബല്  നബനലാം  തുരത്തുന്നതബനസ്റ്റ്  ആധുനബകേ  സനാകങതബകേ  വബദദ
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ഉപകയനാഗബക്കുന്നതസ്റ്റ് സലാംബനബചസ്റ്റ് പഠനലാം നടെത്തുലമനലാം വനദമൃഗ ആക്രമണത്തബല്

മരബച  ഇ.ഡബ.സബ.  അലാംഗത്തബലന്റെയലാം  വനദമൃഗ  ശലദലാംമൂലലാം  ആത്മഹതദലചയ

വസ്പീട്ടമ്മേയലടെയലാം  ആശബതര്ക്കസ്റ്റ്  നഷ്ടപരബഹനാരലാം  നല്കുലമനലാം ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കസ്റ്റ്

മറുപടെബയനായബ  മനബ  അറബയബച.  വബള  ഇനഷസ്വറനസസ്റ്റ്  സസ്പീമബല്

വനദജസ്പീവബകേള്മൂലമുളള  നനാശനഷ്ടങ്ങള്ക്കസ്റ്റ്  2  മുതല്  13  ഇരട്ടബവലര

നഷ്ടപരബഹനാരത്തുകേ  വര്ദബപ്പെബചബട്ടുലണന്നസ്റ്റ് ഒരു ഉപകചനാദദത്തബല് ഇടെലപട്ടുലകേനാണസ്റ്റ്

കൃഷബ വകുപ്പുമനബ വദകമനാക്കബ.

7 (*62 & *89) പട്ടബകേജനാതബ പട്ടബകേ കഗനാത്രവര്ഗ്ഗ വബദദനാര്തബകേളുലടെ  ഉന്നമനലാം 

പട്ടബകേജനാതബ  പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  പബകന്നനാക്കസമുദനായകക്ഷമവലാം  നബയമവലാം

സനാലാംസനാരബകേവലാം  പനാര്ലലമന്റെറബകേനാരദവലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ.  എ.  ലകേ.  ബനാലന)

നല്കേബയ മറുപടെബയബല്, പട്ടബകേജനാതബ/പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ വബദദനാര്തബകേളുലടെ  വബദദനാഭദനാസ

ആനകൂലദങ്ങള് 25  മുതല് 100  ശതമനാനലാം വലര വര്ദബപ്പെബചബട്ടുലണനലാം 2017-18

വര്ഷത്തബല് പട്ടബകേജനാതബ വബകേസന വകുപ്പെസ്റ്റ് കകേന്ദ്ര-സലാംസനാന പദതബയബനത്തബല്

733  കകേനാടെബ  രൂപയലാം  പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  വബകേസന  വകുപ്പെസ്റ്റ്  198  കകേനാടെബ  രൂപയലാം

വബദദനാഭദനാസനാവശദത്തബനനായബ  വകേയബരുത്തബയബട്ടുലണനലാം  സഭലയ  അറബയബച.

വബദദനാര്തബകേളുലടെ ഉന്നതബക്കനായബ നടെപ്പെബലനാക്കുന്ന ലപനാതു പദതബകേള്ക്കു പുറലമ

പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  വബദദനാര്തബകേള്ക്കനായബ  യനാത്രനാ  സസൗകേരദലാം  ഏര്പ്പെനാടെനാക്കുന്ന

'കഗനാത്രസനാരഥബ'  പദതബ,  വബജയശതമനാനലാം വര്ദബപ്പെബക്കുന്ന ടെട്യൂകട്ടനാറബയല് പദതബ,
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യൂണബകഫെനാലാം  വബതരണലാം,  മനാതനാപബതനാക്കള്ക്കുള്ള  കപ്രനാതനാഹന  ഗ്രനാന്റെസ്റ്റ്,

സകങതങ്ങള്ക്കുള്ളബല്  ഏകേനാദദനാപകേ  വബദദനാലയങ്ങള്,  വബകേനാസസ്റ്റ്  വനാടെബകേള്,

കേബന്റെര്ഗനാര്ട്ടനകേള്,  ബനാലവനാടെബകേള്,  സസനബകേ സ്കൂള്/നകവനാദയ സ്കൂള് പ്രകവശന

പരസ്പീക്ഷനാ  പരബശസ്പീലനലാം  എന്നസ്പീ  പ്രകതദകേ  പദതബകേളുലാം  നടെപ്പെനാക്കബവരുനണസ്റ്റ്.

പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ ഊരുകേളബല് ഈ വര്ഷലാം അഞസ്റ്റ്  ലക്ഷലാം രൂപ വസ്പീതലാം  ലചലവനാക്കബ

ഇന്റെര്ലനറസ്റ്റ്  കേണക്ഷനള്ള  കേമട്യൂട്ടര്,  ഫെര്ണബചറുകേള്,  സലബ്രറബ

എന്നബവകയനാടകൂടെബ നൂറസ്റ്റ്  'സനാമൂഹദ പഠന മുറബകേള്' സനാപബക്കനാനലാം 15,000/- രൂപ

ഓണകററബയത്തബല്  പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  വബഭനാഗത്തബല്ലപ്പെട്ട  ഒരു  ടെട്യൂട്ടലറ  നബയമബക്കനാനലാം

തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുണസ്റ്റ്. 'കഗനാത്രബന' പദതബ പ്രകേനാരലാം വയനനാടെസ്റ്റ് ജബല്ലയബലല സപ്രമറബ

കനാസുകേളുള്ള  എല്ലനാ  സര്ക്കനാര്/എയ്ഡഡസ്റ്റ്  സ്കൂളുകേളബലുലാം  പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ

വബഭനാഗത്തബല്ലപ്പെട്ട  241  അദദനാപകേലര  നബയമബചബട്ടുണസ്റ്റ്.   പട്ടബകേജനാതബ

വബദദനാര്തബകേള്ക്കനായബ  ഒന്നസ്റ്റ്  മുതല്  നനാലസ്റ്റ്  വലര  കനാസ്സുകേളബല്  സപ്രമറബ

എഡട്യൂകക്കഷന  എയ്ഡസ്റ്റ്  നല്കേബവരുനണസ്റ്റ്.  പട്ടബകേജനാതബ  വബകേസന

വകുപ്പെബനകേസ്പീഴബലുള്ള  എലാം.ആര്.എസസ്റ്റ്.-കേളുലടെയലാം  ഐ.ടെബ.ഐ.-കേളുലടെയലാം

കഹനാസലുകേളുലടെയലാം  നവസ്പീകേരണത്തബനലാം  അടെബസനാന  സസൗകേരദങ്ങള്

വര്ദബപ്പെബക്കുന്നതബനലാം  നടെപടെബകേള്  സസ്വസ്പീകേരബചകതനാലടെനാപ്പെലാം  പുതുതനായബ  ഒരു

എലാം.ആര്.എസസ്റ്റ്-ലന്റെയലാം  12  കപനാസസ്റ്റ്  ലമടബകേസ്റ്റ്  കഹനാസലുകേളുലടെയലാം  നബര്മ്മേനാണ

നടെപടെബകേള് ആരലാംഭബക്കുകേയലാം കഹനാസലുകേളബല് റസബഡന്റെസ്റ്റ് ടെട്യൂട്ടര്മനാരുലടെ കസവനലാം
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ഏര്ലപ്പെടത്തുകേയലാം ലചയബട്ടുണസ്റ്റ്.  2017-18 വര്ഷലാം മുതല് തനാമസ സസൗകേരദമബല്ലനാത്ത

വസ്പീടകേളബല്ലപ്പെട്ട  പട്ടബകേജനാതബ  വബഭനാഗങ്ങള്ക്കനായബ  2,00,000/-  രൂപ  ലചലവബല്

5000 'പഠനമുറബകേള്' നബര്മ്മേബക്കനാനലാം പ്ലസസ്റ്റ് ട ഇല്ലനാത്ത 11 എലാം.ആര്.എസസ്റ്റ്.-കേളബല്

അവ ആരലാംഭബക്കനാനലാം ഉകദ്ദേശബക്കുനണസ്റ്റ്. പട്ടബകേജനാതബ വബകേസന വകുപ്പെബലന്റെ കേസ്പീഴബല്

പ്രവര്ത്തബക്കുന്ന 44 ലഎ.ടെബ.ലഎ.കേളബല് നൂതന കടഡുകേള് ആരലാംഭബക്കുന്നതബനളള

നടെപടെബ  സസ്വസ്പീകേരബക്കുകേയലാം  വനാതലദനബധബ  ഇനഷസ്വറനസസ്റ്റ്  പദതബ  ഇസൗ  വര്ഷലാം

മുതല് നടെപ്പെബലനാക്കുകേയലാം ലചയ്യുന്നതനാണസ്റ്റ്.  ഓണക്കനാലത്തസ്റ്റ്  1,55,000  ആദബവനാസബ

വസ്പീടകേളബല്  ഓണക്കബറലാം  അറുപതസ്റ്റ്  വയസസ്റ്റ്  തബകേഞ്ഞ  51,476  കപര്ക്കസ്റ്റ്

ഓണകക്കനാടെബയലാം  വബതരണലാം  ലചയ്യുലമനലാം  പത്തനലാംതബട്ടയബലല അടെബചബപ്പുഴ

കകേനാളനബയബല്  പ്രസ്പീ  എകനാമബകനഷന  ലടയബനബലാംഗസ്റ്റ്  ലസന്റെറുലാം  നബലമ്പൂരബല്

കപനാളസ്പീലടെകബക്കുലാം  ആവശദമനാകണനാലയന്നസ്റ്റ്  പരബകശനാധബക്കുകേയലാം  ഇനകേലാം  ജനകററസ്റ്റ്

ലചയ്യുന്ന പദതബകേള് സലാംബനബചസ്റ്റ് കൃഷബവകുപ്പുമനായബ ചര്ച ലചയ്യുകേയലാം അട്ടപ്പെനാടെബ

കമഖലയബലല ഉന്നത വബദദനാഭദനാസലാം കേരസമനാക്കബയവര്ക്കസ്റ്റ് ലതനാഴബല് നല്കുന്നതസ്റ്റ്

സലാംബനബചസ്റ്റ് സര്ക്കനാര് ആകലനാചബക്കുകേയലാം ലചയ്യുന്നതനാലണനലാം കഡനാ. ബബ. ആര്.

അലാംകബദ്കേര്  സബവബല്  സര്വ്വസ്പീസസ്റ്റ്  പരബശസ്പീലന  കകേന്ദ്രത്തബലല

പരബശസ്പീലനനാര്തബകേളുലടെ ഫെസ്പീഡ്ബനാക്കസ്റ്റ് സലാംബനബചസ്റ്റ് ചര്ച നടെത്തബയബട്ടുലണനലാം

ലവളളനായണബ  അയങനാളബ  കസനാര്ട്സസ്റ്റ്  സ്കൂള്  സലാംബനബചസ്റ്റ്  എലനങബലുലാം

ബുദബമുട്ടുലണങബല്  ശദയബല്ലപ്പെടത്തബയനാല്  നടെപടെബ  സസ്വസ്പീകേരബക്കനാലമനലാം
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ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കസ്റ്റ്  മറുപടെബയനായബ  മനബ  വദകമനാക്കബ.   പനാകലനാടെസ്റ്റ്  കപനാലസ്പീസസ്റ്റ്

കസഷന പരബധബയബലല ആദബവനാസബ ആത്മഹതദകേള് സലാംബനബചസ്റ്റ്  അകനസ്വഷബചസ്റ്റ്

ആവശദമനായ  നടെപടെബകേള്  സസ്വസ്പീകേരബക്കനാലമന്നസ്റ്റ്  ഒരു  ഉപകചനാദദത്തബലബടെലപട്ടസ്റ്റ്

മുഖദമനബ അറബയബച. 

(നക്ഷത്രചബഹ്നമബട്ട  ബനാക്കബ  കചനാദദങ്ങള്ക്കുലാം  നക്ഷത്രചബഹ്നമബടെനാത്ത  699

മുതല്  989  വലരയള്ള കചനാദദങ്ങളബല്  159  എണത്തബനലാം ബനലപ്പെട്ട മനബമനാര്

കരഖനാമൂലലാം ഉത്തരലാം നല്കേബ.) 


