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പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ
ഒനനാലാം സകമ്മേളനലാം

കചനാകദദനാത്തരങ്ങള് - സലാംഗ്രഹലാം

2016   ജൂണ്   28,   ചചനാവ

നബയമസഭ  രനാവബചല  08.30-നന്  ബഹുമനാനചപ്പെട്ട  സസ്പീക്കര

ശസ്പീ.  പബ.  ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണചന്റെ  അദദക്ഷതയബല്  നബയമസഭനാ  ഹനാളബല്

കയനാഗലാം കചരന.

വനാങ്മൂലലാം നല്കേബയ ഉത്തരങ്ങള്

(ബനായ്ക്കറബല്  ചകേനാടുത്തബരബക്കുന  നമ്പര  ഇഇൗ  സകമ്മേളനത്തബല്

അവതരബപ്പെബച്ച കചനാദദങ്ങളുചടെ നമ്പറബചന സൂചബപ്പെബക്കുന.)

1 (*1) സനാരട്ടന് സബറബ നബരമ്മേനാണലാം

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ.  പബണറനായബ വബജയന) നല്കേബയ മറുപടെബയബല്,

സനാരട്ടന്  സബറബ  നബരമ്മേനാണവുമനായബ  ബന്ധചപ്പെട്ടന്  സരക്കനാരലാം  ടെസ്പീകകേനാമുലാം

തമ്മേബല് ഒപ്പുവച്ച ചഫ്രെയബലാം വരക്കന് എഗ്രബചമന്റെന് പ്രകേനാരലാം സനാരട്ടന്  സബറബ

കേമ്പനബയുചടെ  ആതററസ്ഡന്  ചഷെയര  കേദനാപബറല്  680  കകേനാടെബയുലാം

ചപയ്ഡന്  അപന്  ചഷെയര  കേദനാപ്പെബറല്  120  കകേനാടെബയുലാം  സരക്കനാരബചന്റെ

ചഷെയര  31.2  കകേനാടെബയുലാം  ടെസ്പീകകേനാലാം  കേമ്പനബയുചടെ  ചഷെയര  84
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ശതമനാനവുമനാചണനലാം  12%  ഭൂമബയബല് ടെസ്പീകകേനാലാം കേമ്പനബക്കന് സസ്വതന

അവകേനാശത്തബനന്  അരഹതയുചണ്ടെനലാം  ചഫ്രെയബലാം  വരക്കന്  എഗ്രബചമന്റെന്

ചവബ്റസറബല്  പ്രസബദസ്പീകേരബക്കുനതബനന്  നബരകദ്ദേശലാം

നല്കേബയബട്ടുചണ്ടെനലാം സഭചയ അറബയബച.  ചഫ്രെയബലാം വരക്കന് എഗ്രബചമന്റെന്

പ്രകേനാരലാം 67 ലക്ഷലാം സസ്വയര ഫസ്പീറന് ഭൂമബയനാണന് ചഎ.ടെബ./ചഎ.ടെബ.ഇ.എസന്.

ആവശദങ്ങള്ക്കനായബ നസ്പീക്കബവച്ചബട്ടുള്ളതന്.   കകനാസബലാംഗന്  തസ്പീയതബ മുതല്

10  വരഷെത്തബനകേലാം  88  ലക്ഷലാം  ചതുരശ  അടെബ  വബസ്തൃതബകയനാടുകൂടെബയ

ചകേട്ടബടെങ്ങള്  നബരമ്മേബകക്കണ്ടെതുലാം  90,000  ചതനാഴബലവസരങ്ങള്

സൃഷബകക്കണ്ടെതുമനാണന്.   പദതബയുചടെ  ഒനനാലാംഘട്ട  നബരമ്മേനാണലാം

പൂരത്തസ്പീകേരബച്ചന്  പ്രവരത്തനലാം  ആരലാംഭബച്ചകതനാചടെനാപ്പെലാം  ആദദഘട്ടത്തബചല

പനാലലാം, 3.7  കേബ.മസ്പീ.  നനാലുവരബപ്പെനാത,  കേനാനകേള്,  കകേബബള് ട്രഞന്,  സബന്

കസ്റ്റേഷെന  തുടെങ്ങബയവയുചടെ  നബരമ്മേനാണവുലാം  പൂരത്തസ്പീകേരബച്ചബട്ടുണ്ടെന്.

ചഎ.ടെബ./ചഎ.ടെബ.  അധബഷബത  ഓഫസ്പീസുകേള്,  കേനാര  പനാരക്കബലാംഗന്,

ചട്രയബനബലാംഗന്  ചസന്റെര,  യൂട്ടബലബറബ  ഏരബയ,  കകേനാമണ്  ഏരബയ

എനബവയ്ക്കനായബ  ഏകേകദശലാം  6,23,000 ചതുരശ  അടെബ  സ്ഥലലാം

മനാറബവച്ചബട്ടുണ്ടെന്.   സനാരട്ടന്  സബറബ  ഡയറക്ടര കബനാരഡബചല ഗവണ്ചമന്റെന്

പ്രതബനബധബകേള്  പദതബ  നബരമ്മേനാണ  പ്രവരത്തന  പുകരനാഗതബ  ഓകരനാ
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ഘട്ടത്തബലുലാം  വബലയബരത്തുകേയുലാം  വബവബധ  വകുപ്പുകേളുചടെ  ഏകകേനാപനലാം,

ജബലനാ  ഭരണകൂടെത്തബചന്റെ  പങനാളബത്തലാം  എനബവ  ഉറപ്പെനാക്കബ  പദതബ

പ്രവരത്തനങ്ങള്  ഉഇൗരജബതമനാക്കുനതബനനായബ  ചസ്പീഫന്  ചസക്രട്ടറബയുചടെ

അദദക്ഷതയബല്  റബവവ്യൂ  മസ്പീറബലാംഗുകേള്  നടെത്തുകേയുലാം  കഫനാരട്ടന്  ചകേനാച്ചബ

സബന് കേളക്ടചറ  കനനാഡല് ഓഫസ്പീസറനായബ നബയമബക്കുകേയുലാം ചചയബട്ടുണ്ടെന്.

ഘട്ടലാംഘട്ടമനായബ നടെപ്പെബലനാക്കുന സനാരട്ടന് സബറബ പദതബ  2021-ഓടുകൂടെബ

പൂരണ്ണ  കതനാതബല്  പ്രവരത്തന  സജമനാകുചമനന്  മുഖദമനബ

വദക്തമനാക്കബ.   2016  ആഗസ്റ്റേന്  6-നന്  കചരനാനബരബക്കുന  കബനാരഡന്

മസ്പീറബലാംഗബല്  മനാസ്റ്റേര  പനാന  ലക്ഷദലാം  റകേവരബക്കനാനുള്ള  സമയക്രമലാം,

ഓകരനാ ഘട്ടത്തബലുലാം റകേവരബകക്കണ്ടെ പുകരനാഗതബ എനബവ സലാംബന്ധബച്ചന്

തസ്പീരമനാനചമടുത്തന്  പദതബ  സമയബന്ധബതമനായബ

പൂരത്തസ്പീകേരബക്കുനതബനുള്ള  നടെപടെബ  സസ്വസ്പീകേരബക്കുനതനാചണനന്

ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കന് മറുപടെബയനായബ മുഖദമനബ വദക്തമനാക്കബ.

2 (*2, *28, *30) നബകതദനാപകയനാഗ സനാധനങ്ങളുചടെ വബലക്കയറലാം

ഭക്ഷദവുലാം  സബവബല്  സറപസുലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ.  പബ.

തബകലനാത്തമന)  നല്കേബയ മറുപടെബയബല്,  നബകതദനാപകയനാഗ
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സനാധനങ്ങളുചടെ  വബല  വരദനവന്  നബയനബക്കുനതബചന്റെ ഭനാഗമനായബ  13

ഇനലാം അവശദവസ്തുക്കള്  20  മുതല്  62  ശതമനാനലാം വചര സബ്സബഡബ

നബരക്കബലുലാം സബ്സബഡബ സനാധനങ്ങള് ഉള്ചപ്പെചടെ  21  ഇനലാം അവശദ

ഭക്ഷദധനാനദങ്ങള് ചപനാതുവബപണബകയക്കനാള്  10  മുതല്  20  ശതമനാനലാം

വചര  വബല  കുറച്ചന്  ഫ്രെസ്പീചസയബല്  സബ്സബഡബ  നബരക്കബലുലാം

ചപനാതുജനങ്ങള്ക്കന്  ആവശദമനായ  അളവബല്  ലഭദമനാക്കബ

വരനചണ്ടെനലാം  സഭചയ  അറബയബച.   സബവബല്  സചചപസന്

കകേനാരപ്പെകറഷെചന്റെ  ബഡ്ജറന്  വബഹബതലാം  150  കകേനാടെബ  രൂപയനായബ

ഉയരത്തബയബട്ടുണ്ടെന്.  കേരബഞന,  പൂഴബവയന്,  അനദനായ വബല,  മറന്  നബയമ

ലലാംഘനങ്ങള്  എനബവ  തടെയുനതബനനായബ  ജബലനാ  കേളക്ടരമനാരചടെയുലാം

സബവബല് സചചപസന് വകുപ്പെബചന്റെയുലാം കനതൃതസ്വത്തബല് കപനാലസ്പീസന്, ലസ്പീഗല്

ചമകട്രനാളജബ,  റവനവ്യൂ,  ആകരനാഗദലാം,  നബകുതബ  എനസ്പീ  വകുപ്പുകേളുചടെ

സഹകേരണകത്തനാചടെ  ശക്തമനായ  പരബകശനാധനകേളുലാം  ചറയ്ഡുകേളുലാം

നടെത്തബവരനണ്ടെന്.   01-06-2016  മുതല്  സബവബല്  സചചപസന്

കേമ്മേസ്പീഷെണകററബല് ചചപ്രസന് കമനാണബററബലാംഗന്  ചസല് രൂപസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം

എലനാ  ജബലകേളബചലയുലാം  ചചദനലാംദബന  പരബകശനാധനകേളുചടെയുലാം

ചറയ്ഡബചന്റെയുലാം  വബവരങ്ങള്  ലഭദമനാക്കുകേയുലാം  ചചയബട്ടുണ്ടെന്.
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ചപനാതുവബപണബയബല്  നബനലാം  ജബലനാ  സചചപ  ഓഫസ്പീസരമനാര

കശഖരബക്കുന  22  ഇനലാം  അവശദ  സനാധനങ്ങളുചടെ  വബല  സബവബല്

സചചപസന്  കേമ്മേസ്പീഷെണകററബചല  സ്റ്റേനാറബസ്റ്റേബകന്  ചസക്ഷനബല്

കക്രനാഡസ്പീകേരബച്ചന്  കകേന്ദ്ര  ചപനാതുവബതരണ  ഉപകഭനാക്തൃകേനാരദ

മനനാലയത്തബചന്റെ  ചവബ്ചചസറബല്  കചരക്കുനണ്ടെന്.   2016  ജനുവരബ

മുതല് കമയന് വചര 20,199 ചപനാതുവബതരണ കകേന്ദ്രങ്ങളുലാം 2,114 ഓപ്പെണ്

മനാരക്കറന്  കേടെകേളുലാം  പരബകശനാധനയ്ക്കന്  വബകധയമനാക്കുകേയുലാം  നബയമ

ലലാംഘകേരചക്കതബചര  അവശദവസ്തു  നബയമ  പ്രകേനാരലാം  നടെപടെബകേള്

സസ്വസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം  ചചയബട്ടുണ്ടെന്.   ഉലനാദന  കകേന്ദ്രങ്ങളബല്  നബനലാം

സനാധനങ്ങള്  ചടെണ്ടെര  മുകഖന  കനരബട്ടന്  സലാംഭരബക്കുന  കേനാരദലാം

സലാംബന്ധബച്ചന്  പരബകശനാധബചവരബകേയനാണന്.   സബവബല്  സചചപസന്

കകേനാരപ്പെകറഷെചന്റെ  ഒഇൗട്ടന് ചലറ്റുകേളബലനാത്ത  38  പഞനായത്തുകേളബല്ക്കൂടെബ

മനാകവലബ കസ്റ്റേനാറുകേള് സ്ഥനാപബക്കുനതബനന് നടെപടെബ സസ്വസ്പീകേരബക്കുനതനാണന്.

വബല വബവരപ്പെട്ടബകേ പ്രദരശബപ്പെബക്കനാത്ത കേച്ചവടെക്കനാരചക്കതബചര നടെപടെബ

സസ്വസ്പീകേരബചവരബകേയനാണന്.   ചനലന്ല്ല്  സലാംഭരബച്ച  ഇനത്തബല്  കേരഷെകേരക്കന്

നല്കേനാനുള്ള  146  കകേനാടെബ  രൂപ  ലഭദമനാക്കുനതബനന്  നടെപടെബ

സസ്വസ്പീകേരബച്ചബട്ടുചണ്ടെനലാം   പുതുക്കബയ  കറഷെന  കേനാരഡുകേള്  വബതരണലാം
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ചചയ്യുനതബനുള്ള നടെപടെബകേളുമനായബ മുകനനാട്ടന് കപനാകുകേയനാചണനലാം മനബ

സഭചയ  അറബയബച.  കൃഷെബഭവനുകേള്  മുഖനാനബരലാം  റജവ

പച്ചക്കറബകേള്ക്കന്  സരട്ടബഫബകക്കഷെന  നല്കുനതബനുള്ള  നടെപടെബ

ആരലാംഭബച്ചബട്ടുചണ്ടെനന് ഉപകചനാദദത്തബലബടെചപട്ടുചകേനാണ്ടെന് കൃഷെബ വകുപ്പുമനബ

വദക്തമനാക്കബ. 

3 (*3) സസ്വയലാം ചബകേബത

ആകരനാഗദവുലാം സനാമൂഹദ നസ്പീതബയുലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീമതബ ചകേ. ചകേ.

റശലജ  ടെസ്പീച്ചര)  നല്കേബയ  മറുപടെബയബല്,  കരനാഗബകേചള  സസ്വയലാം

ചബകേബതയ്ക്കന്  കപ്രരബപ്പെബക്കുലാംവബധമുള്ള  ആയുരകവദ,  സബദ,  യുനനാനബ

മരനകേളുചടെ  പരസദങ്ങള്  നബയനബക്കുനതബനുള്ള  നടെപടെബകേള്

സസ്വസ്പീകേരബക്കണചമനന്  എനകഫനാഴന്ചമന്റെന്  ഉകദദനാഗസ്ഥകരനാടെന്

ആവശദചപ്പെട്ടബട്ടുചണ്ടെനന്  സഭചയ  അറബയബച.   ജനങ്ങള്ക്കന്

അപകേടെമുണ്ടെനാക്കുന  തരത്തബലുള്ള  പരസദങ്ങള്  നബയനബക്കുനതബനന്

നബലവബലുള്ള  നബയമങ്ങള്  കേരശനമനായബ  നടെപ്പെബലനാക്കുനതനാണന്.

ഡ്രഗ്സന്  ആന്റെന്  മനാജബകേന്  ചറമഡസ്പീസന്  (ഒബ്ജക്ഷനബബള്

അഡസ്വരചചടെചസന്റെന്)  ആക്ടന്,  1954  പ്രകേനാരലാം  കുറകേരവുലാം
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ശബക്ഷനാരഹവുമനായ  പരസദങ്ങള്  പ്രസബദസ്പീകേരബക്കരചതനലാം

ശനാസസ്പീയമനായ  മരനപകയനാഗലാം  സലാംബന്ധബച്ചന്  ചപനാതുജനങ്ങചള

അറബയബക്കണചമനലാം പത്രമനാധദമങ്ങള്ക്കന്  നബരകദ്ദേശലാം നല്കേബയബട്ടുണ്ടെന്.

സസ്വയലാം ചബകേബതമൂലമുള്ള അപകേടെങ്ങളുലാം ഭവബഷെദത്തുക്കളുലാം സലാംബന്ധബച്ചന്

ആകരനാഗദ കബനാധവല്ക്കരണ പരബപനാടെബകേളബല് ഉഇൗനല് നല്കുകേയുലാം

വദനാജ  ചബകേബത  നടെത്തുനവരചക്കതബചര  കപനാലസ്പീസന്  വകുപ്പുമനായബ

കചരനന്  നടെപടെബ  സസ്വസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം  ചചയ്യുനണ്ടെന്.   ജസ്പീവബതചചശലസ്പീ

കരനാഗനബയനണ പരബപനാടെബകേളുചടെ ഭനാഗമനായബ രക്തസമ്മേരദ്ദേലാം,  പ്രകമഹലാം

എനബവ സലാംബന്ധബച്ചന് കബനാധവല്ക്കരണലാം നടെത്തുനകതനാചടെനാപ്പെലാം ഇവ

കേചണ്ടെത്തബ  ചബകേബതബക്കുനതബനുള്ള  സസ്പീനബലാംഗന്  പരബപനാടെബകേളുലാം

നടെത്തബവരനണ്ടെന്.   ആയുരകവദ,  യുനനാനബ,  സബദ  മരനകേചളക്കൂടെബ

ഡ്രഗ്സന്  ആന്റെന്  മനാജബകേന്  ചറമഡസ്പീസന്  (ഒബ്ജക്ഷനബബള്

അഡസ്വരചചടെചസന്റെന്)  ആക്ടന്,  ഡ്രഗ്സന്  ആന്റെന്  കകേനാചസറബകന്  ആക്ടന്

എനബവയുചടെ  പരബധബയബല്  ചകേനാണ്ടുവരണചമനന്  കകേന്ദ്ര

ഗവണ്ചമന്റെബകനനാടെന്  ആവശദചപ്പെട്ടബട്ടുചണ്ടെനന്  ഉപകചനാദദത്തബനന്

മറുപടെബയനായബ മനബ അറബയബച.

(നക്ഷത്രചബഹ്നമബട്ട  ബനാക്കബ  കചനാദദങ്ങള്ക്കുലാം  നക്ഷത്ര
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ചബഹ്നമബടെനാത്ത  1  മുതല്  269  വചരയുള്ള  കചനാദദങ്ങളബല്  61

എണ്ണത്തബനുലാം ബന്ധചപ്പെട്ട മനബമനാര കരഖനാമൂലലാം ഉത്തരലാം നല്കേബ.)

* * * * * * * * * *


