
II ഇ.ബബ. XV- കകേരള നബയമസഭ/IV-6

പതബനഞഞഞ്ചാം കകേരള നബയമസഭ

നഞലഞഞ്ചാം സകമ്മേളനഞ്ചാം

കചഞകദദഞത്തരങ്ങള-സഞ്ചാംഗ്രഹഞ്ചാം

2022  മഞര്ചച്ച് 16, ബുധന

 നബയമസഭ  രഞവബലല  9.00  മണബകച്ച്  ബഹുമഞനലപ്പെട്ട  സസ്പീകര്

ശസ്പീ.  എഞ്ചാം.  ബബ.  രഞകജേഷബലന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭഞ ഹഞളബല് കയഞഗഞ്ചാം

കചര്ന.

വഞങ്മൂലഞ്ചാം നല്കേബയ ഉത്തരങ്ങള

  17 (*151) സലലപ്ലെെകകേഞയുലടെ കസവനങ്ങള

ഭക്ഷദ-ലപഞതുവബതരണ വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ.  ജേബ.  ആര്.  അനബല്)  നല്കേബയ

മറുപടെബയബല്,  ലപഞതുജേനങ്ങളകച്ച്  ഗുണനബലവഞരമുളള  ഉല്പന്നങ്ങള  കുറഞ

നബരകബല്  എത്തബക്കുന്നതബനഞ്ചാം  വബല്പ്പെനശഞലകേള  വബപുലസ്പീകേരബക്കുന്നതബനഞ്ചാം

സലലപ്ലെെകകേഞ നടെപടെബകേള സസസ്പീകേരബചബട്ടുലണ്ടെന്നച്ച്  സഭലയ അറബയബച.   ഉപകഭഞക

സസൗകേരദഞര്തഞ്ചാം  കൂടുതല്  വബല്പ്പെനശഞലകേള  ആരഞ്ചാംഭബക്കുകേയുഞ്ചാം  മഞകവലബ

കസഞറുകേള,  സൂപ്പെര് കസഞറുകേള,  സൂപ്പെര് മഞര്കറ്റുകേള,  പസ്പീപ്പെബളസച്ച് ബസഞറുകേള,

ഹഹപ്പെര് മഞര്കറ്റുകേള, ലമഞഹബല് മഞകവലബ കസഞറുകേള,  അപഞ ബസഞര്, ഇൻ
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ആനഡച്ച് ഔട്ടച്ച് വബല്പ്പെനശഞല,  ലമഡബകല് കസഞറുകേള,  ലപകടഞള ബങ്കുകേള,

എല്.പബ.ജേബ. ഔട്ടച്ച് ലലറ്റുകേള, മലണ്ണെലണ്ണെ ഡബകപ്പെഞ എന്നബങ്ങലനയുള്ള  വബപണന

ശഞ്ചാംഖലകേള സജസ്പീകേരബക്കുകേയുഞ്ചാം ലചയബട്ടുണ്ടെച്ച്.     സ്ഥല ലഭദതയുഞ്ചാം വബപണന

സഞധദതയുഞ്ചാം  കേണകബലലടുത്തച്ച്  മഞകവലബ  കസഞറുകേള  സൂപ്പെർ  കസഞറുകേളഞയബ

ഉയർത്തുന്നതബനച്ച്   നടെപടെബ സസസ്പീകേരബചവരുനലണ്ടെനഞ്ചാം സബ്സബഡബ നബരകബല്

വബതരണഞ്ചാം നടെത്തുന്ന  13  ഇനഞ്ചാം  നബകതദഞപകയഞഗ സഞധനങ്ങളുലടെ  വബല  2016

മുതല്   മഞറ്റമബലഞലത തുടെര്നവരുനലണ്ടെനഞ്ചാം   ‘സഹപ്ലെെ കകേരള’ എന്ന

ആപ്പെച്ച്  മുകഖന   ഓൺഹലൻ  വബല്പന  ഏര്ലപ്പെടുത്തബയബട്ടുലണ്ടെനഞ്ചാം  മനബ

വദക്തമഞകബ.  ലനലച്ച്ല്ല് സഞ്ചാംഭരണഞ്ചാം സുഗമമഞക്കുന്നതബനഞ്ചാം  സഞ്ചാംഭരബച ലനലബലന്റെ വബല

സമയബനബതമഞയബ   ലഭദമഞക്കുന്നതബനഞ്ചാം  മറ്റുഞ്ചാം   ഉകദദഞഗസ്ഥലര

നബകയഞഗബക്കുകേയുഞ്ചാം  സഞ്ചാംഭരണവബല  ഉളലപ്പെലടെയുള്ളവ  കേര്ഷകേരുലടെ  ബഞങച്ച്

അകസൗണ്ടെബകലയച്ച്   കനരബട്ടച്ച്  നല്കേഞന  തസ്പീരുമഞനബക്കുകേയുഞ്ചാം  ലനലച്ച്ല്ല്

നബറയഞനഞവശദമഞയ  ചഞക്കുകേളുലടെ  ലഭദത  ഉറപ്പെഞക്കുകേയുഞ്ചാം  ലനലച്ച്ല്ല്  സഞ്ചാംഭരണ

ലവബ്ലലസറ്റബലന  ലഞനഡച്ച്  ലറകകഞര്ഡച്ച്  കപഞര്ട്ടലുമഞയബ  ബനബപ്പെബക്കുകേയുഞ്ചാം

ലചയബട്ടുണ്ടെച്ച്. വഞതബല്പ്പെടെബ വബതരണഞ്ചാം നടെത്തുന്ന  വഞഹനങ്ങളബല്   ജേബ.പബ.എസച്ച്.

ഘടെബപ്പെബക്കുന്നതബനച്ച് നടെപടെബ സസസ്പീകേരബചവരുനലണ്ടെനഞ്ചാം  പത്തനഞ്ചാംതബട്ട, വയനഞടെച്ച്,
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ഇടുകബ  ജേബലകേളബല്  സലലപ്ലെെകകേഞയുലടെ  കേസ്പീഴബല്  ലപകടഞള  ബങ്കുകേള

ആരഞ്ചാംഭബകഞന  തസ്പീരുമഞനബചബട്ടുലണ്ടെനഞ്ചാം   ആവശദകേത  പരബഗണബചച്ച്  കൂടുതല്

ഒസൗട്ടച്ച് ലലറ്റുകേള  തുടെങ്ങുന്നതഞലണനഞ്ചാം  കേഞഞബരപ്പെള്ളബ   തഞലൂകബലല

പ്രളയബഞധബത  പ്രകദശങ്ങളബലല  കറഷന  കേടെകേളബലല   കസഞകച്ച്  വബടുതല്

ലചയ്യുന്നതബനച്ച് നടെപടെബ സസസ്പീകേരബക്കുലമനഞ്ചാം  മുനഗണനഞ കേഞര്ഡുകേളുലടെ വബതരണഞ്ചാം

സമയബനബതമഞയബ  പൂര്ത്തബയഞക്കുലമനഞ്ചാം  മലണ്ണെണ്ണെയുലടെ  അളവച്ച്

വര്ദബപ്പെബക്കുന്ന  വബഷയഞ്ചാം  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ലമന്റെബലന്റെ

ശദയബല്ലപ്പെടുത്തബയബട്ടുലണ്ടെനഞ്ചാം    നബകയഞജേകേമണ്ഡലഞടെബസ്ഥഞനത്തബല്

'സുഭബക്ഷഞ കഹഞട്ടല്'  ആരഞ്ചാംഭബക്കുന്നതബനച്ച്  നടെപടെബ  സസസ്പീകേരബചവരബകേയഞലണനഞ്ചാം

ഉപകചഞദദങ്ങളകച്ച് മറുപടെബയഞയബ മനബ അറബയബച.

18 (*152) തസ്പീരകദശ പരബപഞലന നബയമ കഭദഗതബ

മുഖദമനബ (ശസ്പീ. പബണറഞയബ വബജേയന) നല്കേബയ മറുപടെബയബല്,  തസ്പീരകദശ

പരബപഞലന  നബയമത്തബല്  കഭദഗതബ  വരുത്തബ  വബജഞപനഞ്ചാം

പുറലപ്പെടുവബചബട്ടുലണ്ടെനഞ്ചാം  പുതബയ വദവസ്ഥകേളുലടെ അടെബസ്ഥഞനത്തബല് സഞ്ചാംസ്ഥഞന

സര്കഞര്   തയഞറഞക്കുന്ന  തസ്പീരകദശ  പരബപഞലന  പ്ലെെഞന  കകേന്ദ്ര  സര്കഞര്

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബക്കുന്ന മുറയ്ക്കുമഞത്രകമ  ഇളവുകേള ബഞധകേമഞവുകേയുള്ളൂലവനഞ്ചാം സഭലയ
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അറബയബച. തബരുവനന്തപുരലത്ത  കകേന്ദ്ര ഭസൗമശഞസ്ത്രപഠന കകേന്ദ്രഞ്ചാം തയഞറഞകബയ

കേരടെച്ച്  പ്ലെെഞന  പരബകശഞധബകഞന  നബകയഞഗബച  വബദഗ്ദ്ധ  സമബതബ   നബര്കദ്ദേശങ്ങള

സമര്പ്പെബക്കുകേയുഞ്ചാം  സര്കഞര്  ആയവ  പരബകശഞധബചവരബകേയുമഞണച്ച്.

CRZ  III  A-യബല്  ഉളലപ്പെടുന്ന  പ്രകദശങ്ങള,  ദസസ്പീപുകേള,  കവലബകയറ്റ

സസഞധസ്പീനമുള്ള കേഞയല്,  നദബകേള,  കതഞടുകേള  എന്നബവയുലടെ  NDZ -ല് മഞറ്റഞ്ചാം

വരുത്തബലകഞണഞ്ചാം  സസകേഞരദ  വദക്തബകേളുലടെ  ഉടെമസ്ഥതയബലുള്ള സ്ഥലങ്ങളബല്

സ്ഥബതബലചയ്യുന്ന  കേണ്ടെല്   ലചടെബകേളകച്ച്  ബഫര്  കസഞണ്  ആവശദമഞലണന്ന

വദവസ്ഥ   ഒഴബവഞകബലകഞണഞ്ചാം ഇളവുകേള അനവദബചബട്ടുലണ്ടെനഞ്ചാം  സഞ്ചാംസ്ഥഞന

സര്കഞര്  ആവശദലപ്പെട്ടബട്ടുള്ള  മറ്റച്ച്  ഇളവുകേള  കകേന്ദ്ര  മനഞലയത്തബലന്റെ

പരബഗണനയബലഞലണനഞ്ചാം  കകേരളത്തബലല  1826  തുരുത്തുകേളക്കുഞ്ചാം

ദസസ്പീപുകേളക്കുമഞയുള്ള  ഇന്റെകഗ്രറ്റഡച്ച്   ലഎലന്റെച്ച്  മഞകനജേച്ച് ലമന്റെച്ച്   പ്ലെെഞന  (IIMP)

തയഞറഞക്കുന്നതച്ച്  സഞ്ചാംബനബചച്ച്  സഷസ്പീകേരണഞ്ചാം  നല്കേഞന  ലചലലന്ന  National

Centre  for  Sustainable  Coastal  Management-കനഞടുഞ്ചാം  കകേന്ദ്ര  വനഞ്ചാം-

പരബസ്ഥബതബ  മനഞലയകത്തഞടുഞ്ചാം  ആവശദലപ്പെട്ടബട്ടുലണ്ടെനഞ്ചാം  മുഖദമനബ

വദക്തമഞകബ.  ലപഞകഞളബപ്പെഞടെങ്ങളബല്  കവലബകയറ്റകരഖ  നബര്ണ്ണെയബക്കുന്നതച്ച്

സഞ്ചാംബനബചച്ച്   കകേന്ദ്ര  സര്കഞര്   പുറലപ്പെടുവബചബട്ടുള്ള  കഭദഗതബ



5

അടെബസ്ഥഞനമഞകബയുള്ള  തുടെര്  നടെപടെബകേള  സസസ്പീകേരബചവരബകേയഞണച്ച്.  വബദഗ്ദ്ധ

സമബതബയുലടെ  നബര്കദ്ദേശഞ്ചാം  അനസരബചച്ച്  ഗ്രഞമപഞഞയത്തുകേളുലടെ   കേഞറ്റഗറബ

മഞറ്റുന്നതബനളള നടെപടെബകേള പുകരഞഗമബക്കുനലണ്ടെനഞ്ചാം    കേഞയല്ത്തുരുത്തുകേളബലല

ലകേട്ടബടെങ്ങളകച്ച്  അറ്റകുറ്റപ്പെണബ  നടെത്തുന്നതബനച്ച്  അനമതബ  നല്കേഞന

കേഴബയണലമന്നഞണച്ച് സഞ്ചാംസ്ഥഞന സര്കഞര് നബലപഞലടെനഞ്ചാം   നബലവബലുളള നബയമ

പ്രകേഞരഞ്ചാം  മഞത്രകമ  തസ്പീരകദശ  പരബപഞലന  കേരടെച്ച്  വബജഞപനഞ്ചാം  തയഞറഞകഞന

കേഴബയുകേയുള്ളൂലവനഞ്ചാം  തസ്പീരകദശ പരബപഞലന പ്ലെെഞന  തയഞറഞകല് ദ്രുതഗതബയബല്

പൂര്ത്തബയഞകഞനഞണച്ച്  ലക്ഷദമബടുന്നലതനഞ്ചാം  ജേനതഞത്പരദഞ്ചാം

സഞ്ചാംരക്ഷബചലകേഞണ്ടെഞണച്ച് സര്കഞര് മുകന്നഞട്ടുകപഞകുന്നലതനഞ്ചാം ഉപകചഞദദങ്ങളകച്ച്

മറുപടെബയഞയബ മുഖദമനബ അറബയബച.

19(*153) മദദനയത്തബലല മഞറ്റഞ്ചാം

തകദ്ദേശ  സസയഞ്ചാംഭരണഞ്ചാം,  ഗ്രഞമവബകേസനഞ്ചാം,  എലലക്സെെസച്ച്  വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ.  എഞ്ചാം.  വബ.  കഗഞവബന്ദന മഞസര്)  നല്കേബയ മറുപടെബയബല്,   സഞ്ചാംസ്ഥഞനത്തച്ച്

ലഹരബ  പദഞര്തങ്ങളുലടെ  ദൂഷദവശങ്ങൾ  സഞ്ചാംബനബചച്ച്  ലപഞതുജേനങ്ങൾകച്ച്

അവകബഞധഞ്ചാം  നൽകുന്നതബനഞ്ചാം   'ലഹരബമുക്ത  കകേരളഞ്ചാം'  എന്ന  ലക്ഷദഞ്ചാം

സഞക്ഷഞത്കേരബക്കുന്നതബനമഞയബ  'വബമുക്തബ  മബഷനച്ച്'  രൂപഞ്ചാം  നല്കേബയബട്ടുലണ്ടെന്നച്ച്
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സഭലയ അറബയബച. സ്കൂള-കകേഞകളജേച്ച് വബദദഞര്തബകേളകബടെയബല്  ലഹരബ വബരുദ

ക്ലബ്ബുകേളബലൂലടെയുഞ്ചാം  'ഉണര്വച്ച് ', 'കനര്ക്കൂട്ടഞ്ചാം', 'ശദ' എന്നസ്പീ കേമ്മേബറ്റബകേള മുകഖനയുഞ്ചാം

തകദ്ദേശ  സസയഞ്ചാംഭരണസ്ഥഞപനങ്ങളബല്  വഞര്ഡുതല  വബമുക്തബ  സമബതബകേള

രൂപസ്പീകേരബചഞ്ചാം   കബഞധവത്കേരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടെത്തബവരുനണ്ടെച്ച്.

തസ്പീരകദശ-ആദബവഞസബ കമഖലകേളബലല കുട്ടബകേളബലുഞ്ചാം യുവഞകളബലുഞ്ചാം കേഞയബകേകശഷബ

വര്ദബപ്പെബക്കുന്നതബനച്ച്  "ഫബറ്റച്ച്ലനസച്ച്  കകേന്ദ്രങ്ങള"  തുടെങ്ങുന്നതബനഞ്ചാം

കഗഞത്രവബഭഞഗങ്ങളകബ ടെയബല്  കഗഞത്രകേലഞരൂപങ്ങളബലൂലടെ  കബഞധവത്കരണഞ്ചാം

ഫലപ്രദമഞക്കുന്നതബനഞ്ചാം  നടെപടെബകേൾ  സസസ്പീകേരബചവരുനലണ്ടെനഞ്ചാം  മനബ

വദക്തമഞകബ.  ലഹരബകടെബമലപ്പെട്ടവർകച്ച്  ചബകേബത്സ  നൽകുന്നതബനഞയബ  എലഞ

ജേബലകേളബലുഞ്ചാം  ഡസ്പീ-അഡബക്ഷന  ലസന്റെറുകേളുഞ്ചാം  തബരുവനന്തപുരഞ്ചാം,  എറണഞകുളഞ്ചാം,

കകേഞഴബകകഞടെച്ച്  ജേബലകേളബൽ  കമഖല  കേസൗൺസബലബഞ്ചാംഗച്ച്  ലസന്റെറുകേളുഞ്ചാം

തബരുവനന്തപുരഞ്ചാം ജേബലയബൽ സ്ത്രസ്പീകേൾക്കുഞ്ചാം കുട്ടബകേൾക്കുമഞയുള്ള  ഡസ്പീ-അഡബക്ഷൻ

ലസന്റെറുഞ്ചാം   പ്രവർത്തബക്കുനണ്ടെച്ച്.   2022-23  വര്ഷലത്ത  മദദനയഞ്ചാം

പ്രഖദഞപബചബട്ടബലലനഞ്ചാം  ബഞർ  ഹലസൻസച്ച്  നൽകുന്നതബനള്ള  വദവസ്ഥകേളബൽ

മഞറ്റഞ്ചാം   വരുത്തബയബട്ടബലലനഞ്ചാം  എനകഫഞഴച്ച്ലമന്റെച്ച്  പ്രവര്ത്തനങ്ങള

ശക്തബലപ്പെടുത്തബയബട്ടുലണ്ടെനഞ്ചാം ഉപകചഞദദത്തബനച്ച് മറുപടെബയഞയബ മനബ അറബയബച.


