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പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ

പതനാലാം സകമ്മേളനലാം 

കചനാകദദനാതരങ്ങള്   - സലാംഗ്രഹലാം

2018   ഫഫെബ്രുവരബ   28,   ബുധന

നബയമസഭ  രനാവബഫല  8.30-നന്  ബഹുമനാനഫപ്പെട്ട  സസ്പീക്കര

ശസ്പീ.  പബ.  ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണഫന്റെ  അദദക്ഷതയബല്  നബയമസഭനാ  ഹനാളബല് കയനാഗലാം

കചരന.

വനാങ്മൂലലാം നല്കേബയ ഉതരങ്ങള് 

(മധു എന്ന ആദബവനാസബ യുവനാവബഫന്റെയുലാം സഫെസ്പീര എന്ന മുസ സസ്പീലാം യൂതന്  ലസ്പീഗന്

പ്രവരതകേഫന്റെയുലാം ഫകേനാലപനാതകേവുമനായബ ബന്ധഫപ്പെട്ട വബഷയലാം കചനാകദദനാതരകവള

നബരതബവചന്  ചരച  ഫചയ്യണഫമന്ന  പ്രതബപക്ഷ  ആവശദലാം  നബരസബചതബല്

പ്രതബകഷധബചന്  പ്രതബപക്ഷ  കനതനാവന്  പ്രസനാവന  നടതബയകശഷലാം  യു.ഡബ.എഫെന്.

അലാംഗങ്ങള് കചനാകദദനാതരകവള ബഹബഷ്കരബചന് പുറത്തുകപനായബ.)

കചനാദദകേരതനാക്കള് സസ്പീറബലബലനാതബരുന്നതബനനാല് നക്ഷത്രചബഹ്നമബട്ട  61,  63

എന്നസ്പീ നമ്പര കചനാദദങ്ങള് പരബഗണനയ്ഫക്കടുതബല.
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4 (*62) അകക്കഷദ  ,   യൂക്കനാലബപ്റസന്  ,   മനാഞബയലാം എന്നസ്പീ മരങ്ങള് ഫവട്ടബ മനാറനാൻ

നടപടബ 

വനവുലാം  മൃഗസലാംരക്ഷണവുലാം  മൃഗശനാലകേളലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ.  ഫകേ.  രനാജ)

നല്കേബയ മറുപടബയബല്,  വനഭൂമബയബല് നട്ടുപബടബപ്പെബചബട്ടുള്ള അകക്കഷദ,  മനാഞബയലാം

എന്നസ്പീ മരങ്ങള് വദനാവസനായബകേ ആവശദതബനനായബ  മുറബചന്  മനാറ്റുന്നതബനനുസരബചന്

ഭനാവബയബല് തകദ്ദേശസ്പീയ വൃക്ഷങ്ങള് നട്ടുപബടബപ്പെബക്കനാന ഉകദ്ദേശബക്കുനഫണ്ടെന്നന് സഭഫയ

അറബയബച.  ഇതരലാം  മരങ്ങള്  പള്പന്  വുഡന്  വദവസനായങ്ങള്ക്കനാണന്

ഉപകയനാഗബക്കുന്നതന്.  സസ്വകേനാരദ  വനകമഖലയബലടക്കലാം  യൂക്കനാലബപ്റസന്,  ഗ്രനാന്റെബസന്

എന്നബവ മുറബചമനാറ്റുന്നതബനുള്ള നബരകദ്ദേശലാം നല്കുന്നതനാഫണനലാം വനദസ്പീപബ പദതബ

പ്രകേനാരലാം  വബവബധ  നനാടന  വൃക്ഷങ്ങളലാം  ഒഒൗഷധസസദങ്ങളലാം  വച

പബടബപ്പെബക്കുന്നതനാഫണനലാം  മനാഞബയലാം,  യൂക്കനാലബപ്റസന്  കപനാലുള്ള  വൃക്ഷങ്ങള്

ജലമൂറ്റുന്നതുമനായബ  ബന്ധഫപ്പെട്ടന്  ശനാസസ്പീയപഠനലാം  നടത്തുന്നതബനന്  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബക്കുന്നതനാഫണനലാം  മനബ  വദക്തമനാക്കബ.  വന  സലാംരക്ഷണ  പരബപനാലന

പ്രവരതനങ്ങളബലൂഫട  സസ്വനാഭനാവബകേ  വനതബഫന്റെയുലാം  ജലകസനാതസ്സുകേളകടയുലാം

പുനരുജസ്പീവനലാം  വഴബ  വനദജസ്പീവബകേളഫട  ആഹനാരവുലാം  ജലലഭദതയുലാം

ഉറപ്പുവരുത്തുന.  വനനാശബത  സമൂഹതബനന്  ഫതനാഴബലുലാം  ഉപജസ്പീവന  മനാരഗ്ഗവുലാം

ഉണ്ടെനാക്കബഫക്കനാടുക്കുകേ  എന്ന  ലക്ഷദകതനാഫടയനാണന്  വബ.എസന്.എസന്.-ഉലാം

ഇ.ഡബ.സബ.-കേളലാം  രൂപസ്പീകേരബചബട്ടുള്ളതന്.  ഏപ്രബല്  ഒന  മുതല്  ഇ.ഡബ.സബ.  കേളഫട
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കവതനലാം  100  രൂപ  വസ്പീതലാം  വരദബപ്പെബക്കനാനുള്ള  തസ്പീരുമനാനലാം  കകേഫക്കനാണ്ടെബട്ടുണ്ടെന്.

വനദജസ്പീവബകേളഫട  ആക്രമണലാംമൂലലാം  മരണഫപ്പെടുന്നവരുഫട  ആശബതരക്കുലാം

കൃഷബനനാശതബനുമുള്ള  ധനസഹനായലാം  വരദബപ്പെബക്കുന്നതബനന്  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബചവരബകേയനാണന്.  ഇവയുഫട  ആക്രമണങ്ങള്  പ്രതബകരനാധബക്കുന്നതബനന്

ഫറയബല് ഫഫെനസബലാംഗന്,  കേബടങ്ങുകേള്,  സഒൗകരനാരജ കവലബ,  ആനമതബല് എന്നബവ

നബരമ്മേബക്കുന്നതന്  വദനാപബപ്പെബക്കുഫമനലാം  കേനാട്ടുപന്നബകേളഫട  എണലാം  സലാംബന്ധബചന്

ഫസനസസന്  നടത്തുകേയുലാം  ക്രമനാതസ്പീതമനായബ  വരദബക്കുന്നതന്  ശദയബല്ഫപ്പെട്ടനാല്

കുറയ്ക്കുന്നതബനുള്ള  നടപടബകേള്  സസ്വസ്പീകേരബക്കുന്നതനാഫണനലാം  വനദജസ്പീവബ

സകങ്കേതങ്ങളബലുള്ള കതക്കന് മരങ്ങള് മുറബചമനാറനാന പനാടബലനാതതബനനാല് സലാംരക്ഷബത

കകേന്ദ്രങ്ങള്  ഒഴബചന്  മറബടങ്ങളബഫല  പഴക്കലാംഫചന്ന  കതക്കന്  മരങ്ങള്  വരക്കബലാംഗന്

പനാനബല്  ഉള്ഫപ്പെടുതബ  അനുമതബകയനാഫട  മുറബചമനാറ്റുന്നതബനന്  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബക്കുന്നതനാഫണനലാം ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കു മറുപടബയനായബ മനബ വദക്തമനാക്കബ.

5 (*64) പട്ടബകേജനാതബ കുടുലാംബങ്ങള്ക്കന് ഭൂമബയുലാം ഭവനവുലാം

പട്ടബകേജനാതബ  പട്ടബകേവരഗ്ഗ  പബകന്നനാക്കസമുദനായകക്ഷമവുലാം  നബയമവുലാം

സനാലാംസനാരബകേവുലാം  പനാരലഫമന്റെറബകേനാരദവുലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ.  എ.  ഫകേ.  ബനാലന)

നല്കേബയ  മറുപടബയബല്,  കലഫെന്  മബഷന  പദതബ  മുകഖന  പട്ടബകേജനാതബക്കനാരക്കന്

നല്കുന്ന വസ്പീടുകേള്ക്കുള്ള ആനുകൂലദലാം 4 ലക്ഷലാം രൂപയനായബ വരദബപ്പെബചബട്ടുഫണ്ടെനലാം

പട്ടബകേവരഗ്ഗക്കനാരക്കന് നല്കുന്ന അകത നബരക്കബല് ഭവന നബരമ്മേനാണ ധനസഹനായലാം
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പട്ടബകേജനാതബയബഫല  ദുരബ്ബല  വബഭനാഗങ്ങള്ക്കുലാം  നല്കുന്ന  കേനാരദലാം  സരക്കനാര

പരബകശനാധബചവരബകേയനാഫണനലാം സഭഫയ അറബയബച.  നനായനാടബ,  കവടന,  ചകബയന,

കേള്ളനാടബ എന്നസ്പീ ദുരബ്ബല വബഭനാഗങ്ങളഫട വബകേസനതബനനായബ പ്രകതദകേ പദതബകേള്

നടപ്പെബലനാക്കബ  വരബകേയനാണന്.  ഇഒൗ  വബഭനാഗങ്ങളഫട  വനാസകയനാഗദമലനാത  12

ശതമനാനലാം  വസ്പീടുകേള്  പ്രകതദകേ  പദതബയബല്  ഉള്ഫപ്പെടുതബ  നവസ്പീകേരബക്കനാന

നബരകദ്ദേശലാം  നല്കേബയബട്ടുണ്ടെന്.  ഭൂമബയബലനാത  1100  ആദബവനാസബകേള്ക്കന്  ഭൂമബ

നല്കുകേയുലാം  അരഹതഫപ്പെട്ടവരക്കന്  ലഭദമനാക്കുന്നതബനുള്ള  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബച

വരബകേയുമനാണന്.  പട്ടബകേജനാതബ  ഉപ  പദതബയബല്  നബനലാം  ലഭബക്കുന്ന

ആനുകൂലദങ്ങള്ക്കന്  പുറഫമ  2017-18  വരഷതബല്  വകേയബരുതബയ  17  കകേനാടബ

രൂപയബല്  11.18  കകേനാടബ  രൂപ  ഫചലവഴബചബട്ടുഫണ്ടെനലാം  ഭൂരഹബതരുഫട

പുനരധബവനാസലാം,  ഭവനനബരമ്മേനാണലാം,  കവദദ്യുതസ്പീകേരണലാം,  കുടബഫവള്ള  വബതരണലാം,

സകങ്കേതങ്ങളഫട  മറ്റു  ഫപനാതു  സഒൗകേരദങ്ങള്,  പഠനനാനുകൂലദങ്ങള്  തുടങ്ങബയ

കമഖലകേളബല്  പദതബകേള്  രൂപസ്പീകേരബചന്  നടപ്പെനാക്കബ  വരബകേയനാഫണനലാം  മനബ

വദക്തമനാക്കബ.  ഇഒൗ  വബഭനാഗതബഫല  വബദദനാരതബകേള്ക്കന്  പ്രതബമനാസ  കസ്റ്റൈപ്പെന്റെന്

നല്കുന്നകതനാഫടനാപ്പെലാം  വസ്പീടബകനനാടനുബന്ധബചന്  പഠനമുറബ  നബരമ്മേബക്കനാന  2  ലക്ഷലാം

രൂപയുലാം നല്കുന്നതനാണന്.  സമഗ്ര ആകരനാഗദ ഇനഷസ്വറനസന് പദതബയബല് ഇവഫര

ഉള്ഫപ്പെടുത്തുന്നതബനുലാം  സലാംസനാന  പട്ടബകേജനാതബ  പട്ടബകേവരഗ്ഗ  വബകേസന

കകേനാരപ്പെകറഷഫന്റെ കേ കൃഷബഭൂമബ വനായനാ പദതബയബല് ഈ വബഭനാഗതബനന് മുനഗണന
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നല്കേനാനുലാം നബരകദ്ദേശലാം നല്കേബയബട്ടുണ്ടെന്.  ദുരബ്ബല വബഭനാഗങ്ങളഫട കേല,  സലാംസനാരലാം,

ഫതനാഴബല്,  കനപുണദലാം,  കവ ദദരസ്പീതബ  എന്നബവ  കപ്രനാതനാഹബപ്പെബക്കുന്നതബനനായബ

'ഗദ്ദേബകേ'  എന്ന  പരബപനാടബ  സലാംഘടബപ്പെബചബട്ടുണ്ടെന്.  പട്ടബകേജനാതബ  വബഭനാഗങ്ങളഫട

അടബസനാന  സഒൗകേരദ  വബകേസനതബനനായബ  വനാരഷബകേ  പദതബയബല്  50  കകേനാടബ

രൂപ  വകേയബരുതബയബട്ടുണ്ടെന്.  വദക്തബഗത  പദതബകേളഫട  നബശബത  ശതമനാനലാം

സസ്പീകേള്ക്കനായബ വദവസ ഫചയബട്ടുണ്ടെന്.  കലഫെന് ഭവന പദതബയബല് ഉള്ഫപ്പെടുതബ

സബല് ഓവര വരക്കുകേള് പൂരതസ്പീകേരബക്കുഫമനലാം ഫഎ.എ.കവ.  പദതബ പ്രകേനാരലാം

23887  വസ്പീടുകേള്  പൂരതസ്പീകേരബചബട്ടുഫണ്ടെനലാം  അലാംകബദ്കേര  സമഗ്ര  വബകേസന

കകേനാളനബ പദതബ നടപ്പെബലനാക്കനാന 40 കുടുലാംബങ്ങള് ഉണ്ടെനാകേണഫമന്നതന് 30 ആക്കബ

ചുരുക്കബയബട്ടുഫണ്ടെനലാം  ഫതനാഴബലബനനായബ  വബകദശതന്  കപനാകുന്നവരക്കുള്ള

ധനസഹനായലാം ഒരു ലക്ഷലാം രൂപയനായബ വരദബപ്പെബചബട്ടുഫണ്ടെനലാം ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കു

മറുപടബയനായബ  മനബ വദക്തമനാക്കബ. 

6 (*65) ലഹരബ മനാഫെബയഫയ നബയനബക്കനാനുള്ള നടപടബകേള്

ഫതനാഴബലുലാം  എകക്സൈസലാം വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ.  റബ.  പബ.  രനാമകൃഷ്ണന)  നല്കേബയ

മറുപടബയബല്,  എകക്സൈസന് വകുപ്പെബഫന്റെ എനകഫെനാഴന്ഫമന്റെന്  പ്രവരതനങ്ങള് കൂടുതല്

ശക്തബഫപ്പെടുതബയബട്ടുഫണ്ടെനലാം  കേഞനാവന്  അടക്കമുള്ള  ലഹരബ  വസ്തുക്കള്  അയല്

സലാംസനാനങ്ങളബല്നബനലാം  നബയമവബരുദമനായബ  കേടതബഫക്കനാണ്ടുവന്നന്  വബപണനലാം

നടത്തുന്നതന്  തടയുന്നതബനനായബ  ഫചക്കന്  കപനാസ്റ്റുകേളഫട  പ്രവരതനലാം
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കേനാരദക്ഷമമനാക്കബയബട്ടുഫണ്ടെനലാം സഭഫയ അറബയബച.   വബവബധ സലാംസനാനങ്ങളബഫല

എനകഫെനാഴന്ഫമന്റെന്  വബഭനാഗങ്ങളഫട  ഏകകേനാപനവുലാം  സഹകേരബചള്ള  പ്രവരതനവുലാം

ഉറപ്പുവരുത്തുകേയുലാം  മറന്  വകുപ്പുകേളമനായബ  കചരന്നന്  സലാംയുക്ത  പരബകശനാധനകേള്

നടത്തുകേയുലാം  ഫചയ്യുനണ്ടെന്.  അതബരതബ  പ്രകദശങ്ങളബല്  കബനാരഡര  പകടനാളബലാംഗന്

യൂണബറ്റുകേള്  24  മണബക്കൂറുലാം  പരബകശനാധന  നടത്തുനണ്ടെന്.  എകക്സൈസന്

കേമ്മേസ്പീഷണറുഫട  പ്രകതദകേ  സസ്വനാഡുകേള്,  ഷനാകഡനാ  എകക്സൈസന്,  എകക്സൈസന്

ഇന്റെലബജനസന് എന്നസ്പീ വബഭനാഗങ്ങള് പ്രകതദകേ പരബകശനാധനകേളലാം നബരസ്പീക്ഷണങ്ങളലാം

നടത്തുനണ്ടെന്.  ലഹരബ  പദനാരതങ്ങള്  വബമനാനതനാവളലാം  വഴബ  സലാംസനാനകതയന്

ഫകേനാണ്ടുവരുന്നതന് തടയുന്നതബനന്  സമസ്പീപമുള്ള കറനാഡുകേളബലുലാം കദശസ്പീയപനാതകേളബലുലാം

വനാഹന  പരബകശനാധന  കേരശനമനാക്കബയബട്ടുണ്ടെന്.  ലഹരബ  കേടതബനുലാം

കകേമനാറതബനുമനായബ  സ്കൂള്,  കകേനാകളജന്  വബദദനാരതബകേഫള

ഉപകയനാഗഫപ്പെടുത്തുന്നതബഫനതബഫര ശക്തമനായ പരബകശനാധനകേളലാം നബരസ്പീക്ഷണങ്ങളലാം

നടത്തുനണ്ടെന്.  കേഞനാവന്,  മയക്കുമരുന്നന്,  ആലാംപപ്യൂളകേള്,  ഗുളബകേകേള്  തുടങ്ങബയ

ലഹരബ  വസ്തുക്കള്  കേഫണ്ടെടുക്കുന്നതബനന്  ജനാഗരൂകേമനായ  പ്രവരതനലാം  നടത്തുവനാന

എകക്സൈസന്  ഉകദദനാഗസരക്കന്  കേരശന  നബരകദ്ദേശലാം  നല്കേബയബട്ടുണ്ടെന്.  കേഞനാവന്

വബല്പ്പെന  തടയുന്നതബനന്  നബലവബലുള്ള  നബയമലാം  അപരദനാപമനായതബനനാല്

എന.ഡബ.പബ.എസന്.  ആകബല് കഭദഗതബ  വരുത്തുന്നതബനന്  കകേന്ദ്ര സരക്കനാരബകനനാടന്

ആവശദഫപ്പെട്ടബട്ടുണ്ടെന്.  ലഹരബക്കന്  അടബമഫപ്പെട്ടവഫര  കേഒൗണ്സബലബലാംഗബലൂഫടയുലാം
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ആവശദമനായ  ചബകേബത  നല്കേബയുലാം  സനാധനാരണ  ജസ്പീവബതതബകലയന്

മടക്കബഫക്കനാണ്ടുവരുന്നതബനുള്ള  പ്രവരതനങ്ങള്  'വബമുക്തബ  മബഷന'  മുകഖന

നടനവരുനണ്ടെന്.  ലഹരബയുഫട  വഴബ  ഫതരഫഞ്ഞെടുക്കുന്നതബല്നബന്നന്

വബദദനാരതബകേഫളയുലാം  മറ്റുള്ളവകരയുലാം  കബനാധവത്കേരബക്കുന്നതബനനായബ  സലാംസനാന

കലബ്രറബ  കേഒൗണ്സബല്,  ഫറസബഡന്റെന്സന്  അകസനാസബകയഷനുകേള്,  ആരട്സന്  &

കസനാരട്സന്  കബ്ബുകേള്,  കുടുലാംബശസ്പീ  എന്നബവയുമനായബ  സഹകേരബചന്  പഞനായതന്

വനാരഡ്തലലാം വഫരയുള്ള പ്രവരതനങ്ങള് സലാംഘടബപ്പെബചവരബകേയനാണന്.  എകക്സൈസന്

വകുപ്പെബനന്  കൂടുതല്  ഫെസ്പീല്ഡന്  ഓഫെസ്പീസകേള്  അനുവദബക്കുന്നതബനുലാം

വനാഹനങ്ങളടക്കമുള്ള  അടബസനാന  സഒൗകേരദങ്ങള്  ലഭദമനാക്കുന്നതബനുലാം

ഓഫെസ്പീസകേള്  ആധുനബകേവത്കേരബക്കുന്നതബനുലാം  അലാംഗബലലാം  വരദബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം

ആവശദമനായ  നടപടബകേള്  സസ്വസ്പീകേരബചന്  വരബകേയനാഫണനലാം  മനബ  വദക്തമനാക്കബ.

2018  ഫഫെബ്രുവരബയബല്  എറണനാകുളലാം  എകക്സൈസന്  ഫസഷദല്  സസ്വനാഡബഫന്റെ

കനതൃതസ്വതബല്  30  കകേനാടബ  രൂപയുഫട  5.020  കേബകലനാ  എലാം.ഡബ.എലാം.എ.

പബടബകൂടബയബട്ടുണ്ടെനലാം ഇതരലാം കകേസ്സുകേളബഫല അനനാരനാഷ്ട്ര ബന്ധലാം സലാംബന്ധബചന്

അകനസ്വഷണലാം നടതബ വരബകേയനാഫണനലാം  ഉപകചനാദദതബനന് മറുപടബയനായബ മനബ

വദക്തമനാക്കബ.

 (നക്ഷത്രചബഹ്നമബട്ട  ബനാക്കബ  കചനാദദങ്ങള്ക്കുലാം  നക്ഷത്രചബഹ്നമബടനാത  610

മുതല്  859 വഫരയുള്ള കചനാദദങ്ങളബല്  201  എണതബനുലാം  ബന്ധഫപ്പെട്ട  മനബമനാര
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കരഖനാമൂലലാം ഉതരലാം നല്കേബ.) 


