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പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ

പതനാലാം സകമ്മേളനലാം 

കചനാകദദനാതരങ്ങള്   - സലാംഗ്രഹലാം

2018   ഏപബല്   3,   ചചനാവ

നബയമസഭ  രനാവബചല  8.30-നന്  ബഹുമനാനചപ്പെട്ട  സസ്പീക്കര

ശസ്പീ.  പബ.  ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണചന്റെ  അദദക്ഷതയബല്  നബയമസഭനാ  ഹനാളബല് കയനാഗലാം

കചരന.

വനാങ്മൂലലാം നല്കേബയ ഉതരങ്ങള് 

65 (*631) പട്ടബകേവരഗ്ഗ കുടലാംബങ്ങള്ക്കുള്ള ഭവനനബരമ്മേനാണലാം

പട്ടബകേജനാതബ  പട്ടബകേവരഗ്ഗ  പബകനനാക്കസമുദനായകക്ഷമവലാം  നബയമവലാം

സനാലാംസനാരബകേവലാം  പനാരലചമന്റെറബകേനാരദവലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ.  എ.  ചകേ.  ബനാലന)

നല്കേബയ  മറുപടബയബല്,  പട്ടബകേവരഗ്ഗ  വബഭനാഗതബല്  സസ്വന്തമനായബ  ഭൂമബയുള്ള

ഭവനരഹബതരനായ  15176  കുടലാംബങ്ങളലാം  ഭൂരഹബതരലാം  ഭവനരഹബതരമനായ  11594

കുടലാംബങ്ങളലാം  ഉള്ചപ്പെചട  26770  ഭവനരഹബതരചണ്ടെനലാം  ഇവരക്കന്  സമ്പൂരണ

പനാരപ്പെബട സുരക്ഷനാ പദതബയനായ ചചലഫന് മബഷന മുകഖേന വസ്പീടന് അനുവദബക്കുനതബനന്

നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബച്ചുവരനചണ്ടെനലാം  സഭചയ  അറബയബച്ചു.  പട്ടബകേവരഗ്ഗ  വബകേസന

വകുപ്പെന്  മുകഖേന  2016-17  സനാമ്പതബകേ  വരഷലാം  അനുവദബച്ച  6709  വസ്പീടകേളചട

നബരമ്മേനാണലാം  നടനവരബകേയനാണന്. 2011-12  മുതല്  2016-17 വചര  അനുവദബച്ച
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24314  വസ്പീടകേളബല്  നനാളബതുവചര  6823  എണലാം  പൂരതസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം  17491

വസ്പീടകേളചട പവൃതബ ചചലഫന് മബഷന പദതബയബലൂചട പൂരതസ്പീകേരബക്കുനതുമനാണന്.

ഇഇൗ  സരക്കനാരബചന്റെ  കേനാലയളവബല്  12277  വസ്പീടകേളചട  നബരമ്മേനാണലാം

പൂരതബയനാക്കബയബട്ടുണ്ടെന്.  2016-17-ല്  അനുവദബച്ച  വസ്പീടകേള്  പസ്തുത  പദതബയുചട

പരബധബയബല്  ഉള്ചപ്പെടതബയബട്ടബലനാതതബനനാല്  6  ലക്ഷലാം  രൂപ  നബരക്കബല്

വരദബപ്പെബച്ച  ധനസഹനായലാം  അനുവദബക്കുനതബനുള്ള  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബച്ചബട്ടുണ്ടെന്.

2017-18 ല് പട്ടബകേവരഗ്ഗക്കനാരചട വബകേസനതബനനായബ 2.83 ശതമനാനലാം ഉപപദതബ

വബഹബതലാം  വകേയബരതബയബട്ടുണ്ടെന്.  ആദബവനാസബകേള്ക്കന്  അരഹതചപ്പെട്ട  ഭൂമബ

ലഭദമനാക്കുനതബനുലാം  പനാക്തന  കഗനാത്ര  വബഭനാഗക്കനാരചട  വസ്പീടകേളചട  നബരമ്മേനാണലാം

പൂരതസ്പീകേരബക്കുനതബനുലാം നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കുനതനാണന്.  ഗ്രനാന്റെന്  ഇന എയ്ഡനായബ

നല്കുന  പണലാം  തകദ്ദേശഭരണ  സനാപനങ്ങളലാം  എസന്.സബ./എസന്.ടബ.  വകുപ്പുലാം

സലാംയുക്തമനായബ  വബവബധ  പദതബകേളബലൂചട  അരഹതചപ്പെട്ടവരക്കന്

ലഭദമനാക്കുനതബനുള്ള  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം  മനബതലതബല്

പവരതനനാവകലനാകേനലാം  നടതബവരബകേയുലാം  ചചയ്യുന. ആറളലാം  സമഗ്ര

വബകേസനവമനായബ  ബന്ധചപ്പെട്ടന്  നബനാരഡന്  സഹനായകതനാചട  42.67  കകേനാടബ

രൂപയുചട  പദതബക്കന്  അലാംഗസ്പീകേനാരലാം  നല്കേബയബട്ടുചണ്ടെനലാം  ഒര  കമനാഡല്

ചറസബഡനഷദല് സ്കൂള് അവബചട ആരലാംഭബക്കുനതനാചണനലാം വയനനാടന് സുഗന്ധഗബരബ

കപനാജകബചന്റെ ഭനാഗമനായബ 1580 ഏക്കര സലതന് 35 കകേനാടബ രൂപ ചചലവബല് ഒര
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സമഗ്ര  വബകേസന  പദതബ  നടപ്പെബലനാക്കുനതനാചണനലാം  അതബനനായബ  ജബലനാ

കേളകറുചട  കനതൃതസ്വതബല്  ഒര  കേരമ്മേ  സമബതബ  രൂപസ്പീകേരബക്കനാന

തസ്പീരമനാനബച്ചബട്ടുചണ്ടെനലാം  പദതബ  പൂരതസ്പീകേരണതബനനായബ

എഞബനസ്പീയരമനാരള്ചപ്പെടന  ഒര  ഏകേസ്പീകൃത  സലാംവബധനാനലാം  ഏരചപ്പെടത്തുനതന്

സലാംബന്ധബച്ചന്  ചപനാതുമരനാമതന്  വകുപ്പുമനായബ  ചരച്ച  നടതബ

തസ്പീരമനാനബക്കുനതനാചണനലാം ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കന് മറുപടബയനായബ മനബ വദക്തമനാക്കബ.

66 (*632) വനലാം വകുപ്പെബചന്റെ നൂതനപദതബകേള്

വനവലാം  മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം  മൃഗശനാലകേളലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ.  ചകേ.  രനാജ)

നല്കേബയ മറുപടബയബല്,  എലനാ ജബലകേളബലലാം കസനാഷദല് കഫനാറസബ വന വബകേനാസ

ഏജനസബ  രൂപസ്പീകേരബച്ചന്  'ഹരബത  സമബതബ'  മുഖേനാന്തരലാം  പനാതകയനാര/തസ്പീരകദശ

വനവല്ക്കരണലാം,  ജലനാശയങ്ങളചട  നവസ്പീകേരണലാം,  മനാലബനദ  നബരമ്മേനാരജ്ജനലാം

തുടങ്ങബയ  വബവബധ  സലാംരലാംഭങ്ങള്  നടതനാന  ഉകദ്ദേശബക്കുനചണ്ടെനലാം  2018-19

സനാമ്പതബകേ  വരഷലാം  "ഓപ്പെകറഷന  കഗനാള്ഡന  ടബനബറബ”പദതബയബന  കേസ്പീഴബല്

കതക്കന്, ഇഇൗട്ടബ, ചന്ദനലാം എനബവയുചട ഒര വരഷലാം പനായമുള്ള തതകേള് വബതരണലാം

നടത്തുനതബനുള്ള നൂതന പദതബയുചട  പനാഥമബകേ നടപടബ  ആരലാംഭബച്ചബട്ടുചണ്ടെനലാം

സഭചയ അറബയബച്ചു.  തജവതവവബദദലാം പരബകപനാഷബപ്പെബക്കുനതബനനായബ വനതബനന്

പുറത്തുലാം  സനാപനങ്ങളചട  അധസ്പീനതയബലമുള്ള  സലങ്ങളബല്  മുനകേനാലങ്ങളബല്

നട്ടുപബടബപ്പെബച്ചബട്ടുള്ള  അകക്കഷദ,  യൂക്കനാലബ  തുടങ്ങബയ  വബകദശ  ഇനലാം  വൃക്ഷങ്ങള്



4

ഘട്ടലാംഘട്ടമനായബ  മുറബച്ചുമനാറബ  പകേരലാം  തകദ്ദേശസ്പീയ  ഇനങ്ങളബലള്ള  വൃക്ഷങ്ങളലാം  ഫല

വൃക്ഷങ്ങളലാം  ഔഷധ  വൃക്ഷങ്ങളലാം  നട്ടുപബടബപ്പെബക്കുന  പദതബ  നബലവബലണ്ടെന്.

തസ്പീരപകദശങ്ങളബല്  നബനലാം  കശനാഷബച്ചുവരന  കേണ്ടെല്  വൃക്ഷങ്ങള്

സലാംരക്ഷബക്കുനതബനുലാം  പരബകപനാഷബപ്പെബക്കുനതബനുമനായബ  ചവറന് ലനാന്റെന്

കേണ്സരകവഷന കപനാജകബചന്റെ ഭനാഗമനായബ വബവബധയബനലാം കേണ്ടെല് വൃക്ഷതതകേളലാം

മതദചതനാഴബലനാളബകേള്ക്കുലാം മറന്  തസ്പീരകദശവനാസബകേള്ക്കുലാം ഉപകേനാരചപ്പെടന ഫല,

ഔഷധ  വൃക്ഷങ്ങളലാം  തടബ  ലഭബക്കുന  വൃക്ഷങ്ങളലാം  നട്ടുപബടബപ്പെബക്കനാനുലാം  കേണ്ടെല്

വൃക്ഷങ്ങള് വച്ചുപബടബപ്പെബക്കുനവരക്കുലാം സലാംരക്ഷബക്കുനവരക്കുലാം കപനാതനാഹനമനായബ

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ സനാപനങ്ങളമനായബ സഹകേരബച്ചന് കുടബചവള്ളലാം,  പനാചകേവനാതകേ

കേണക്ഷന,  മസ്പീനകുഞ്ഞുങ്ങളചട വബതരണലാം തുടങ്ങബയ ആനുകൂലദങ്ങള് നല്കേനാനുലാം

ഉകദ്ദേശബക്കുനചണ്ടെനലാം  സസ്വകേനാരദ  കേണ്ടെല്  കേനാടകേളചട  സലാംരക്ഷണതബനനായബ

ചഹകറബനന് 4000 രൂപ ധനസഹനായലാം നല്കുന പദതബ നബലവബലചണ്ടെനലാം മനബ

അറബയബച്ചു.  വഴബകയനാരതണല്,  തസ്പീരവനലാം,  കുട്ടബവനലാം,  കനച്ചര അപസ്പീസബകയഷന

ചസന്റെര,  നക്ഷത്ര  വനലാം,  ഔഷധകതനാട്ടലാം  തുടങ്ങബയ  പദതബകേള്

നടപ്പെനാക്കബവരനണ്ടെന്.  സസ്വകേനാരദ  ഭൂമബകേളബല്  വനവല്ക്കരണലാം

കപനാതനാഹബപ്പെബക്കുനതബനുലാം  തടബ  ഉലനാദനലാം  വരദബപ്പെബക്കുനതബനുമനായബ  10  ഇനലാം

വൃക്ഷതതകേള്  വച്ചുപബടബപ്പെബക്കുനവരക്കുലാം  കേനാവന്,  കേണ്ടെല്  വനങ്ങള്  എനബവ

സലാംരക്ഷബച്ചന്  പരബപനാലബച്ചു  കപനാരന  വദക്തബ/സലാംഘടനകേള്ക്കുലാം  കപനാതനാഹന
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ധനസഹനായലാം നല്കുനണ്ടെന്. വനവല്ക്കരണ പവരതനങ്ങളബലലാം മറന് പരബസബതബ

സലാംരക്ഷണ  കമഖേലകേളബലലാം  മബകേച്ച  പവരതനലാം  കേനാഴ്ചവയ്ക്കുന  വദക്തബകേള്ക്കുലാം  /

സലാംഘടനകേള്ക്കുലാം ജബലനാ അടബസനാനതബല് എലനാ വരഷവലാം വനമബത്ര പുരസനാരലാം

നല്കേബവരന.  വനവബഭവ  കശഖേരണതബല്  ഏരചപ്പെട്ടബട്ടുള്ള  ആദബവനാസബകേള്ക്കന്

ശനാസസ്പീയ  കശഖേരണലാം,  സലാംസരണലാം,  വബപണനലാം  എനബവയബല്  പരബശസ്പീലന

പരബപനാടബകേള്  സലാംഘടബപ്പെബച്ചു  വരന.  വനവബഭവങ്ങള്ക്കന്  ഉയരന  അടബസനാന

വബല  നബരണയബക്കുനതബനുലാം  കൂടതല്  വബപണബ  ലഭബക്കുനതബനുമനായബ  തടബല്

കകേനാ-ഓപ്പെകററസ്പീവന്  മനാരക്കറബലാംഗന്  ചഡവലപ്ചമന്റെന്  ചഫഡ കറഷന  ഓഫന്  ഇന്തദ

(TRIFED)-യുമനായബ  കേരനാറബല്  ഏരചപ്പെട്ടബട്ടുണ്ടെന്.  വദവസനായ  സനാപനങ്ങള്,

കസ്റ്റേഡബയലാം  തുടങ്ങബയവയുചട  ചുറബനുലാം  മറന്  ലഭദമനായ  സലങ്ങളബലലാം

അനുകയനാജദമനായ  വൃക്ഷങ്ങള്  നട്ടുപബടബപ്പെബച്ചന്  ആകഗനാളതനാപനതബചനതബചര

ഹരബതകേവചലാം  സൃഷബക്കുന  പവരതനലാം  കൂടതല്  കേനാരദക്ഷമമനാക്കുനതനാണന്.

വകനതര  പകദശങ്ങളബല്  വനവല്ക്കരണ  പരബപനാടബകേള്  കൂടതല്

കേനാരദക്ഷമമനാക്കുനതബനുലാം  തസ്വരബതചപ്പെടത്തുനതബനുമുള്ള  നടപടബ  ഫണ്ടെബചന്റെ

ലഭദതയ്ക്കനുസരബച്ചന്  സസ്വസ്പീകേരബച്ചുവരനണ്ടെന്.  വനസലാംരക്ഷണതബനനായബ

ബഹുജനപങനാളബതകതനാചട  ഇ.ഡബ.സബ.,  വബ.എസന്.എസന്.,  ജനജനാഗ്രതനാ

സമബതബകേള്  എനബവ  രൂപസ്പീകേരബച്ചബട്ടുചണ്ടെനലാം  സലാംസനാനതബചന്റെ  വനവബസ്തൃതബ

29.1  ശതമനാനമനാചണനലാം  വനസമ്പത്തുലാം  വനവബസ്തൃതബയുലാം  വരദബപ്പെബക്കുകേ,
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കസനാഷദല്  കഫനാറസബ-അകഗ്രനാ  കഫനാറസബ  പവരതനങ്ങള്  വബപുലസ്പീകേരബക്കുകേ,

പരബസബതബ,  തണസ്പീരതടങ്ങള്,  കേനാവകേള്,  ജലകസനാതസ്സുകേള്  എനബവ

സലാംരക്ഷബക്കുകേ,  പുനരപകയനാഗക്ഷമമനായ  ഇന്ധനങ്ങളചട  ഉപകയനാഗലാം

കപനാതനാഹബപ്പെബക്കുകേ  തുടങ്ങബയ  പദതബകേളനാണന്  ഗ്രസ്പീന  ഇന്തദ  മബഷനബലൂചട

ലക്ഷദമബടനചതനലാം  കേടലനാക്രമണലാം  തടയുനതബനനായബ  തസ്പീരകദശതന്  കേണ്ടെല്

കേനാടകേളലാം  മറന്  വൃക്ഷങ്ങളലാം  വച്ചന്  പബടബപ്പെബക്കനാന  ഉകദ്ദേശബക്കുനചണ്ടെനലാം

ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കന് മറുപടബയനായബ മനബ വദക്തമനാക്കബ.

67 (*633) പട്ടബകേവരഗ്ഗക്കനാരക്കന് സഇൗജനദ നബയമസഹനായലാം

പട്ടബകേജനാതബ  പട്ടബകേവരഗ്ഗ  പബകനനാക്കസമുദനായകക്ഷമവലാം  നബയമവലാം

സനാലാംസനാരബകേവലാം  പനാരലചമന്റെറബകേനാരദവലാം  വകുപ്പുമനബ  നല്കേബയ  മറുപടബയബല്,

സലാംസനാനതന് അധബവസബക്കുന പട്ടബകേജനാതബ/പട്ടബകേവരഗ്ഗ വബഭനാഗക്കനാരചക്കതബചര

നടക്കുന  അതബക്രമങ്ങള്  തടയുനതബനന്  പട്ടബകേജനാതബ/പട്ടബകേവരഗ്ഗ  അതബക്രമലാം

തടയല്  നബയമലാം,  1989  ഫലപദമനായബ  നടപ്പെബലനാക്കബ  വരനചണ്ടെനലാം

അതബക്രമങ്ങള്ക്കന്  വബകധയമനാകുനവചര  പുനരധബവസബപ്പെബക്കുകേ,  സഇൗജനദ

നബയമസഹനായലാം നല്കുകേ, അരഹമനായ കകേസ്സുകേളബല് ആശബതരക്കന് ധനസഹനായലാം

നല്കുകേ  തുടങ്ങബയ  പരബരക്ഷകേള്  ഉറപ്പുവരത്തുനചണ്ടെനലാം  സഭചയ  അറബയബച്ചു.

നബയമ  പകേനാരലാം  രജബസ്റ്റേര  ചചയബട്ടുള്ള  കകേസ്സുകേള്  കമനാണബറര  ചചയ്യുനതബനനായബ

ജബലനാ  കേളകര  അദദക്ഷനനായ  ജബലനാതല  വബജബലനസന്  ആന്റെന്  കമനാണബററബലാംഗന്
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കേമ്മേബറബയുലാം  മുഖേദമനബ  അദദക്ഷനനായ  കസ്റ്റേറന്  ചലവല്  വബജബലനസന്  ആന്റെന്

കമനാണബററബലാംഗന് കേമ്മേബറബയുലാം സനാമൂഹദ പവരതകേര ഉള്ചപ്പെടന ഒര കമനാണബററബലാംഗന്

കേമ്മേബറബയുലാം  പവരതബച്ചുവരനണ്ടെന്.  കകേസ്സുകേളചട  അകനസ്വഷണവലാം  നടതബപ്പുലാം

സുഗമമനാക്കുനതബനനായബ  വയനനാടന്,  പനാലക്കനാടന്,  കേനാസരകഗനാഡന്  ജബലകേളബലനായബ

ചസഷദല്  ചമനാതബല്  സസ്വനാഡുകേളലാം  മകഞരബ,  മനാനന്തവനാടബ,  ചകേനാട്ടനാരക്കര,

മണനാരക്കനാടന്  എനബവബടങ്ങളബല്  നനാലന്  ചസഷദല്  കകേനാടതബകേളലാം

പവരതബച്ചുവരനണ്ടെന്.  കകേസുകേളചട എണലാം കനനാക്കബ മറന് ജബലകേളബല് ചസഷദല്

കകേനാടതബകേള്  സനാപബക്കുന  കേനാരദലാം  പരബകശനാധബക്കുനതനാണന്.  പട്ടബകേവരഗ്ഗ

വബഭനാഗതബല്ചപ്പെട്ട  സസ്പീകേചള  കുടലാംബശസ്പീ  അയല്ക്കൂട്ടങ്ങളബലൂചട

ശനാക്തസ്പീകേരബക്കുനതബനുലാം  തനപുണദ  വബകേസനതബലൂചട  പുതബയ

ചതനാഴബലവസരങ്ങള്  സൃഷബക്കുനതബനുലാം  അതബക്രമങ്ങളലാം  ചൂഷണങ്ങളലാം

തടയുനതബനുലാം  നബയമ  പരബരക്ഷകേള്  സലാംബന്ധബച്ചന്  കബനാധവല്ക്കരണലാം

നടത്തുനതബനുലാം  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബച്ചുവരനണ്ടെന്.  അതബക്രമങ്ങള്ക്കന്

ഇരയനാകുനവരക്കന്  അരഹതയുചട  അടബസനാനതബല്  സലലാം,  വസ്പീടന്  എനബവ

അനുവദബക്കുനതബനന്  മുനഗണന  നല്കുകേയുലാം  നഷപരബഹനാര  തുകേ  ഉപകയനാഗബച്ചന്

അവചര  പുനരധബവസബപ്പെബക്കുനതബനുലാം  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബക്കുനണ്ടെന്.

പട്ടബകേജനാതബ/പട്ടബകേവരഗ്ഗ  അതബക്രമലാം  തടയല്  നബയമവമനായബ  ബന്ധചപ്പെട്ടന്

സുപസ്പീലാംകകേനാടതബ  ഇകപ്പെനാള്  പുറചപ്പെടവബച്ച  വബധബയബകന്മേല്  റബവവ്യു  ഹരജബ
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സമരപ്പെബക്കണചമനന്  കകേന്ദ്ര  സരക്കനാരബകനനാടന്  ആവശദചപ്പെട്ടബട്ടുചണ്ടെനലാം  പസ്തുത

നബയമ പകേനാരലാം ഇതുവചര 2228 കകേസുകേള് രജബസ്റ്റേര  ചചയബട്ടുചണ്ടെനലാം സലാംസനാന

ലസ്പീഗല്  സരവസ്പീസന്  അകതനാറബറബയുചട  കേസ്പീഴബല്  14  ജബലനാ  ലസ്പീഗല്  സരവസ്പീസന്

അകതനാറബറബകേളലാം  62  തനാലൂക്കന് ലസ്പീഗല് സരവസ്പീസന് കേമ്മേബറബകേളലാം നബലവബലചണ്ടെനലാം

ഈ  സനാപനങ്ങള്  വഴബ  പട്ടബകേജനാതബ/പട്ടബകേവരഗ്ഗ  വബഭനാഗങ്ങള്ക്കന്  വരമനാന

പരബധബ കേണക്കബചലടക്കനാചത സഇൗജനദ നബയമസഹനായലാം നല്കേബവരനചണ്ടെനലാം

അകതനാറബറബയുചട  കസവനലാം  സഇൗജനദമനായബ  ലഭബക്കുനതബനുള്ള  വരമനാന  പരബധബ

മൂനന് ലക്ഷലാം രൂപയനാക്കബ വരദബപ്പെബച്ചബട്ടുചണ്ടെനലാം ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കന് മറുപടബയനായബ

മനബ വദക്തമനാക്കബ.

 (നക്ഷത്രചബഹ്നമബട്ട ബനാക്കബ കചനാദദങ്ങള്ക്കുലാം നക്ഷത്ര ചബഹ്നമബടനാത  6256

മുതല്  6565  വചരയുള്ള കചനാദദങ്ങളബല്  159  എണതബനുലാം ബന്ധചപ്പെട്ട മനബമനാര

കരഖേനാമൂലലാം ഉതരലാം നല്കേബ.)


