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II ഇ.ബബ.XIV-കകേരള നബയമസഭ/VII-12

പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ

ഏഴനാലാം സകമ്മേളനലാം 

കചനാകദദനാത്തരങ്ങള്   - സലാംഗ്രഹലാം

2017   ആഗസസ്റ്റ്   24,   വദനാഴലാം

നബയമസഭ  രനാവബലല  8.30-നസ്റ്റ്  ബഹുമനാനലപ്പെട്ട  സസ്പീക്കര്  ശസ്പീ.  പബ.

ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണലന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭനാ ഹനാളബല് കയനാഗലാം കചര്ന.

(കചനാകദദനാത്തരകവള  ആരലാംഭബച്ചകപ്പെനാള്ത്തലന്നെ  ആകരനാഗദവലാം

സനാമൂഹദനസ്പീതബയലാം   വകുപ്പുമനബ ശസ്പീമതബ ലകേ. ലകേ. ലലശെെലജ ടസ്പീച്ചര് മനബസനാനലാം

രനാജബവയ്ക്കണലമന്നെനാവശെെദലപ്പെട്ടസ്റ്റ്  യ.ഡബ.എഫസ്റ്റ്.  അലാംഗങ്ങള്  ബനാനറുകേളലാം

പ്ലക്കനാര്ഡുകേളമനായബ  നടുത്തളത്തബലബരുന്നെസ്റ്റ്  മുദനാവനാകേദലാം  വബളബച്ചസ്റ്റ്  സഭനാനടപടബകേള്

തടസ്സലപ്പെടുത്തബലക്കനാണബരുന.)

വനാങ്മൂലലാം നല്കേബയ ഉത്തരങ്ങള് 

38(*361) ഇറച്ചബകക്കനാഴബ ഉത്പനാദനത്തബല് സസ്വയലാംപരദനാപ്തത

വനവലാം  മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം  മൃഗശെെനാലകേളലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ.  ലകേ.  രനാജ)

നല്കേബയ  മറുപടബയബല്,  കുടുലാംബശസ്പീ,  ലകേ.എസസ്റ്റ്.പബ.ഡബ.സബ.,  മൃഗസലാംരക്ഷണ

വകുപ്പെസ്റ്റ്  എന്നെബവയലട  സലാംയകനാഭബമുഖദത്തബല്  2017-18  വര്ഷലാം  1000
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ഇറച്ചബകക്കനാഴബ വളര്ത്തല് യൂണബറ്റുകേളലാം തുടര് വര്ഷങ്ങളബല് ഘട്ടലാംഘട്ടമനായബ ആലകേ

5000  യൂണബറ്റുകേളലാം  ആരലാംഭബച്ചസ്റ്റ്   വബലനബയനണലാം  സനാദദമനാക്കുവനാന്  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബച്ചുവരബകേയനാലണനലാം  ലകേ.എസസ്റ്റ്.പബ.ഡബ.സബ.-യലട  ആഭബമുഖദത്തബല്

കുടുലാംബശസ്പീ  യൂണബറ്റുകേള്  വഴബ  നടപ്പെബലനാക്കബ  വരുന്നെ  കകേനാഴബവളര്ത്തല്,

കകേനാഴബവളര്ത്തല്  ഗ്രനാമലാം  പദതബ,  റൂറല്  ബനാക്കദനാര്ഡസ്റ്റ്  പദതബ,

പട്ടബകേജനാതബക്കനാര്ക്കുകവണബയളള  കകേനാഴബ  വളര്ത്തല്  പദതബ  എന്നെബവയബലൂലട

69800  മുട്ടകക്കനാഴബകേലള  വബതരണലാം  ലചയ്യുന്നെതബനുപുറലമ  ലകേപ്കകേനായലട

ആഭബമുഖദത്തബല് ആശയ, നഗരപബയ, കുഞ്ഞു ലലകേകേളബല് കകേനാഴബക്കുഞസ്റ്റ് എന്നെസ്പീ

പദതബകേളലാം കകേനാള് നബലങ്ങളബലല കകേനാഴബവളര്ത്തല്,  ഇന്റെകഗ്രഷന് പദതബകേളലാം

നടപ്പെബലനാക്കുനലണനലാം  മൃഗസലാംരക്ഷണ  വകുപ്പെബലന്റെ  ഫനാമുകേള്  വഴബ  കകേരള

ലവറ്ററബനറബ  യൂണബകവഴബറ്റബ  ഇതര  കകേന/കകേരള  സര്ക്കനാര്  ഏജന്സബകേളലട

സഹകേരണകത്തനാലട  മുട്ട,  ഇറച്ചബ  എന്നെബവയലട  ഉലനാദനലാം  വര്ദബപ്പെബക്കുകേലയന്നെ

ലക്ഷദലാം  സനാക്ഷനാത്കേരബക്കുന്നെതബനനായബ  വസ്പീട്ടുവളപ്പെബലല  കകേനാഴബ  കൃഷബക്കസ്റ്റ്

അനുകയനാജദമനായ  ജനബതകേകമന്മയളള  കകേനാഴബക്കുഞ്ഞുങ്ങലള  ഉലനാദബപ്പെബച്ചസ്റ്റ്

കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്  നല്കേബ   59  ലക്ഷലാം  വബരബയബപ്പെസ്റ്റ്  മുട്ടകേളലാം  49  ലക്ഷലാം

കകേനാഴബക്കുഞ്ഞുങ്ങലളയലാം  ഉലനാദബപ്പെബക്കുന്നെതബനുളള  പദതബ  നടപ്പെബലനാക്കബ

വരുനലണനലാം  സഭലയ  അറബയബച്ചു.   തബരുവനന്തപുരലാം  ജബല്ലയബലല

കുടപ്പെനക്കുന്നെബല്  പവര്ത്തബക്കുന്നെ  കബനായബലര്  ബസ്പീഡര്  ഫനാമബല്  കമല്ത്തരലാം
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ഇറച്ചബകക്കനാഴബക്കുഞ്ഞുങ്ങലള  ഉലനാദബപ്പെബച്ചസ്റ്റ്  സസൗജനദ  നബരക്കബല്  കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്

വബതരണലാം  ലചയസ്റ്റ്  ഇറച്ചബകക്കനാഴബ  വളര്ത്തല്  കപനാതനാഹബപ്പെബക്കുന്നെകതനാലടനാപ്പെലാം

മൃഗസലാംരക്ഷണ വകുപ്പുലാം ലകേനാല്ലലാം ജബല്ലനാ പഞനായതലാം സലാംയകമനായബ ആയൂരബലല

കതനാട്ടത്തറ ഹനാച്ചറബയബല്  5.82  കകേനാടബ  രൂപ ലചലവഴബച്ചസ്റ്റ്  ഉലനാദനലാം കൂട്ടുവനാനുളള

പദതബ പൂര്ത്തബയനാക്കുലമനലാം മലപ്പുറലാം ജബല്ലയബലല എടവണ്ണയബല് 3  കകേനാടബ രൂപ

ലചലവഴബച്ചസ്റ്റ്  പുതബയ  ഹനാച്ചറബയലട  നബര്മ്മേനാണ  പവര്ത്തനലാം  തുടങ്ങുകേയലാം

ആതവനനാടസ്റ്റ് കകേനാഴബ വളര്ത്തല് ഫനാമബല് ഇസൗ വര്ഷലാം തലന്നെ ഹനാച്ചറബ പവര്ത്തനലാം

തുടങ്ങുന്നെതബനുലാം  നബലവബലുളള  ഹനാച്ചറബകേള് നവസ്പീകേരബക്കുന്നെതബനുമുളള  നടപടബകേള്

സസ്വസ്പീകേരബക്കുകേയലാം ലചയ്യുനലണനലാം മനബ അറബയബച്ചു.  മൃഗസലാംരക്ഷണ വകുപ്പെബലന്റെ

കേസ്പീഴബലുളള  ലചങ്ങന്നൂര്  ലസന്ട്രല്  ഹനാച്ചറബയബല്  കകേനാഴബത്തസ്പീറ്റ  നബര്മ്മേനാണ

യൂണബറ്റബലന്റെ  പവര്ത്തനലാം  ലമച്ചലപ്പെടുതന്നെതബനനാവശെെദമനായ  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബച്ചുവരബകേയനാണസ്റ്റ്.  ലകേ.എസസ്റ്റ്.പബ.ഡബ.സബ.യലട തൃശ്ശൂര് ജബല്ലയബലല മനാളയബല്

നബര്മ്മേനാണത്തബലബരബക്കുന്നെ  ലകേപ്കകേനാ  കകേനാഴബത്തസ്പീറ്റ  ഉലനാദന  യൂണബറ്റസ്റ്റ്

പവര്ത്തനക്ഷമമനാകുന്നെ മുറയ്ക്കസ്റ്റ് കമല്ത്തരലാം കകേനാഴബത്തസ്പീറ്റ ഉലനാദബപ്പെബച്ചസ്റ്റ് കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്

വബതരണലാം ലചയ്യുന്നെകതനാലടനാപ്പെലാം സലാംസനാന പസൗള്ട്രബ വബകേസന കകേനാര്പ്പെകറഷലന്റെ

കമല്കനനാട്ടത്തബല്  സല  സസൗകേരദലാം,  ഫണസ്റ്റ്  എന്നെബവയലട  ലഭദതയനുസരബച്ചസ്റ്റ്

പുതബയ  ഫനാമുകേള്  സനാപബക്കുന്നെതബനുലാം  ഫനാമുകേളലടയലാം  ഹനാച്ചറബകേളലടയലാം

അടബസനാന സസൗകേരദങ്ങള് വര്ദബപ്പെബക്കുന്നെതബനുലാം നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കുന്നെതനാണസ്റ്റ്.
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കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്  മബതമനായ നബരക്കബല് ഒരു ദബവസലാം പനായമുള്ള കകേനാഴബക്കുഞ്ഞുങ്ങലള

നല്കേബ  45  ദബവസത്തബനുകശെെഷലാം  അകപ്പെനാഴലത്ത  വബല  നബശ്ചയബച്ചസ്റ്റ്

തബരബലച്ചടുക്കുകേയലാം  ലചയ്യുന്നെ  കപനാജകസ്റ്റ്  നടപ്പെബലനാക്കുന്നെകതനാടുകൂടബ

ഇറച്ചബകക്കനാഴബകേളലട  ഉല്പ്പെനാദനത്തബലുലാം  വബല  നബയനണത്തബലുലാം  ഫലപദമനായബ

ഇടലപടുന്നെകതനാലടനാപ്പെലാം  അനദസലാംസനാന  കേച്ചവട  കലനാബബകേളബല്  നബനലാം

കേര്ഷകേലര  രക്ഷബക്കനാനുലാം  കേഴബയന്നെതനാണസ്റ്റ്.  മൃഗസലാംരക്ഷണവകുപ്പെബനു  കേസ്പീഴബലുള്ള

എല്ലനാ  ഫനാമുകേളബലലയലാം  ദബവസകവതന  ലതനാഴബലനാളബകേളലട  കുറഞ  കൂലബ  ഇസൗ

സര്ക്കനാര് വന്നെതബനുകശെെഷലാം 630/- രൂപയനായബ തസ്പീരുമനാനബച്ചസ്റ്റ് നടപ്പെബലനാക്കുകേയലാം 21-

07-2017-നസ്റ്റ് ധനകേനാരദവകുപ്പുമനബയലട അദദക്ഷതയബല് കചര്ന്നെ കയനാഗത്തബലന്റെ

അടബസനാനത്തബല്  കബനായബലര്  കകേനാഴബക്കുഞ്ഞുങ്ങളലട  വബല  35/-  രൂപയനായലാം

കകേനാഴബത്തസ്പീറ്റയലട വബല 30/- രൂപയനായലാം ഇറച്ചബകക്കനാഴബയലട വബല 87/- രൂപയനായലാം

നബശ്ചയബക്കുകേയലാം  ലചയബട്ടുണസ്റ്റ്.  കകേനാഴബവളര്ത്തല്  കേനാര്ഷബകേവൃത്തബയനായബ

അലാംഗസ്പീകേരബക്കുന്നെകതനാലടനാപ്പെലാം  ലതനാഴബലബല്ലനായ്മ  പരബഹരബക്കുന്നെതബനനായബ

വബ.എച്ചസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.ഇ.  മുഖനാന്തബരലാം  ടബ  കമഖലയബല്  ലതനാഴബലധബഷബത  കകേനാഴ്സുകേള്

നടപ്പെബലനാക്കുന്നെതുസലാംബനബച്ചസ്റ്റ്  വബദദനാഭദനാസ  വകുപ്പുമനായബ  ആകലനാചബച്ചസ്റ്റ്  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബക്കുലമനലാം  കകേനാഴബവബല്പ്പെന  നബകുതബ  ജബ.എസസ്റ്റ്.ടബ.യലട  പരബധബയബല്

നബനലാം  ഒഴബവനായ  സനാഹചരദത്തബല്  പരമനാവധബ  വബലകുറച്ചസ്റ്റ്  കകേനാഴബവബലന

നടതന്നെതബനുലാം  കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്  കൂടുതല്  ആനുകൂലദലാം  ലഭദമനാക്കുന്നെതബനുലാം
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ആവശെെദമനായ  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബക്കുലമനലാം  പകേര്ച്ചവദനാധബകയനാ  ദുരന്തകമനാമൂലലാം

വളര്തമൃഗങ്ങള്ക്കസ്റ്റ് നനാശെെനഷ്ടമുണനാകുന്നെ കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്  നഷ്ടപരബഹനാരലാം നല്കുന്നെ

നബലവബലല  പദതബപകേനാരലാം  നഷ്ടപരബഹനാരവലാം  കുടബശബകേ  തുകേയലാം  ലകേനാടുത

തസ്പീര്ക്കുന്നെതബനസ്റ്റ്  ഓകരനാ  ജബല്ലകേള്ക്കുലാം തുകേ അനുവദബച്ചബട്ടുലണനലാം കകേനാഴബകേള്ക്കസ്റ്റ്

അമബത  വളര്ച്ചയലാം  തൂക്കവലാം  ലഭബക്കുന്നെതബനനായബ  കഹനാര്കമനാണ്  കുത്തബവയസ്റ്റ്

നടതന്നെതനായബ ശദയബല്ലപ്പെട്ടനാല് ആയതുസലാംബനബച്ചസ്റ്റ്  അകനസ്വഷണലാം നടത്തബ

നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബക്കുന്നെതനാലണനലാം  ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കു  മറുപടബയനായബ  മനബ

വദകമനാക്കബ.  

(കചനാദദകേര്ത്തനാക്കള്  കചനാദദലാം  കചനാദബക്കനാലത  മുദനാവനാകേദലാം  വബളബച്ചസ്റ്റ്  സഭനാ

നടപടബകേള്  തടസ്സലപ്പെടുത്തബലക്കനാണബരുന്നെതബനനാല്  നക്ഷത്രചബഹ്നമബട്ട  362-ാ

നമ്പര് കചനാദദലാം സഭയബല് എടുത്തബല്ല.  തുടര്ന്നെസ്റ്റ് ബഹുമനാനലപ്പെട്ട സസ്പീക്കര് അടുത്ത

കചനാദദത്തബകലയ്ക്കസ്റ്റ് കേടന.)

39 (*363) മബനബമലാം കവതനലാം പുതുക്കബ നബശ്ചയബക്കുവനാന് നടപടബ

ലതനാഴബലുലാം  എലലക്സെെസലാം വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ.  റ്റബ.  പബ.  രനാമകൃഷ്ണന്)  നല്കേബയ

മറുപടബയബല്,  1948-ലല  മബനബമലാം  കവതന  നബയമമനുസരബച്ചസ്റ്റ്  5  വര്ഷത്തബനകേലാം

മബനബമലാം  കവതനലാം  പുതുക്കണലമന്നെസ്റ്റ്  വദവസ  ലചയബട്ടുലണനലാം  ഇസൗ  സര്ക്കനാര്

അധബകേനാരത്തബല് വന്നെതബനുകശെെഷലാം  18 ലതനാഴബല് കമഖലകേളബലല കവതനലാം പുതുക്കബ

നബശ്ചയബക്കുകേയലാം  പട്ടബകേയബല്  പുതുതനായബ  ഉള്ലപ്പെടുത്തബയ  6  ലതനാഴബല്
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കമഖലകേളബല്  4  എണ്ണത്തബലന്റെ  മബനബമലാം  കവതനലാം  600/-  രൂപയനായബ

നബശ്ചയബക്കുകേയലാം  കേനാലനാവധബ  പൂര്ത്തബയനായ  27  ലതനാഴബല്  കമഖലകേളബല്

ലതളബലവടുപ്പെസ്റ്റ്  നടത്തബ  മബനബമലാം  കവതനലാം  പുതുക്കബ  നബശ്ചയബക്കുന്നെതബനസ്റ്റ്

സബ്കേമ്മേബറ്റബ  രൂപസ്പീകേരബച്ചസ്റ്റ്  ഉത്തരവനാകുകേയലാം  സസ്വകേനാരദ  ആശുപത്രബകേളബലല

ജസ്പീവനക്കനാരുലട  മബനബമലാം  കവതനലാം  പുതുക്കബ  നബശ്ചയബക്കുന്നെതബനസ്റ്റ്  സസ്വകേനാരദ

ആശുപത്രബ  വദവസനായബന  സമബതബലയ  ചുമതലലപ്പെടുതകേയലാം  കശെെഷബക്കുന്നെ

കമഖലകേളബല് സമയബനബതമനായബ നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കുന്നെതബനസ്റ്റ് മബനബമലാം കവതന

ഉപകദശെെകേ സമബതബക്കസ്റ്റ് നബര്കദ്ദേശെെലാം നല്കുകേയലാം ലചയബട്ടുലണനലാം ഇനബയലാം മബനബമലാം

കവതനലാം  നബശ്ചയബച്ചബട്ടബല്ലനാത്ത  അസലാംഘടബത  കമഖലയബലല  ലതനാഴബലനാളബകേള്ക്കസ്റ്റ്

കവതനലാം  പരബഷ്കരബക്കുന്നെതബനുള്ള  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബക്കുന്നെതനാലണനലാം  ഓകരനാ

കമഖലയബകലയലാം  സബതബഗതബകേള്  പരബകശെെനാധബച്ചസ്റ്റ്  കവതനലാം  പുതുക്കബ

നബശ്ചയബക്കനാത്ത  ലതനാഴബലുടമകേള്ലക്കതബലര  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബക്കുന്നെതനാലണനലാം

സഭലയ അറബയബച്ചു.  കുടുലാംബശസ്പീ ശുചസ്പീകേരണ ലതനാഴബലനാളബകേളലട കസവന-കവതന

വദവസകേലള  സലാംബനബച്ചസ്റ്റ്  തകദ്ദേശെെസസ്വയലാംഭരണ  വകുപ്പെബലന്റെ  ആഭബമുഖദത്തബല്

പഠനലാം  നടതന്നെ  കേനാരദലാം  ഗസൗരവമനായബ  പരബകശെെനാധബക്കുലമനലാം  ഗനാര്ഹബകേ

ലതനാഴബലനാളബകേലള  ഇ.എസസ്റ്റ്.ലഎ.  സസ്പീമബല്  ഉള്ലപ്പെടുതന്നെ  കേനാരദലാം  കകേന

ഗവണ്ലമന്റെബലന്റെയലാം  ഇ.എസസ്റ്റ്.ലഎ.  കകേനാര്പ്പെകറഷലന്റെയലാം

ശദയബല്ലപ്പെടുതലമനലാം  ലതനാഴബല്  വകുപ്പെബലല  എന്കഫനാഴസ്റ്റ്ലമന്റെസ്റ്റ്  വബലാംഗബലന
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ശെെകബലപ്പെടുത്തബ  ഇതര  സലാംസനാന  ലതനാഴബലനാളബകേള്ക്കസ്റ്റ്  മബനബമലാം  കൂലബ

ലഭദമനാകുനകണനാലയന്നെസ്റ്റ് പരബകശെെനാധബക്കുകേയലാം അവരുലട പശ്നങ്ങള്ക്കസ്റ്റ് പരബഹനാരലാം

കേനാണുന്നെതബനസ്റ്റ് നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കുകേയലാം ലചയ്യുലമനലാം ഫബനനാന്സസ്റ്റ് ഡബപ്പെനാര്ട്ടുലമന്റെസ്റ്റ്

കനനാട്ടബലലഫ  ലചയ്യുന്നെതബലന്റെ  അടബസനാനത്തബല്  ഗവണ്ലമന്റെസ്റ്റ്-ലപനാതുകമഖലനാ

സനാപനങ്ങളബലല ജസ്പീവനക്കനാരുലട മബനബമലാം കവതനലാം ലഭദമനാക്കുന്നെതബനുള്ള നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബക്കുനലണനലാം പരമ്പരനാഗത വദവസനായ ലതനാഴബലനാളബകേള്ക്കസ്റ്റ് പഖദനാപബച്ച

മബനബമലാം  കവതനലാം  ലഭദമനാകുനലണന്നെസ്റ്റ്  ഉറപ്പുവരുതകേയലാം  600/-  രൂപയനായബ

കവതനലാം  ഉയര്തന്നെതബനസ്റ്റ്  സഹനായകേരമനായ  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബക്കുകേയലാം

ലചയ്യുലമനലാം  കകേരളത്തബല്  80  കമഖലകേളനാണസ്റ്റ്  മബനബമലാം  കവതന  നബയമത്തബലന്റെ

പരബധബയബല് വരുന്നെലതനലാം ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കസ്റ്റ് മറുപടബയനായബ മനബ വദകമനാക്കബ.

(കചനാദദകേര്ത്തനാക്കള്  കചനാദദലാം  കചനാദബക്കനാലത  മുദനാവനാകേദലാം  വബളബച്ചസ്റ്റ്  സഭനാ

നടപടബകേള്  തടസ്സലപ്പെടുത്തബലക്കനാണബരുന്നെതബനനാല്  നക്ഷത്രചബഹ്നമബട്ട  364-ാ

നമ്പര് കചനാദദലാം സഭയബല് എടുത്തബല്ല.)

40(*365)  പട്ടബകേജനാതബ പട്ടബകേവര്ഗ്ഗക്കനാര്ക്കനായബ സനാമൂഹദകക്ഷമ പരബപനാടബകേള്

പട്ടബകേജനാതബ  പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  പബകന്നെനാക്കസമുദനായകക്ഷമവലാം  നബയമവലാം

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

നല്കേബയ മറുപടബയബല് പട്ടബകേജനാതബ വബകേസന വകുപ്പെസ്റ്റ് മുകഖന നടപ്പെബലനാക്കബവരുന്നെ

വബവനാഹ-മബശവബവനാഹ   ധനസഹനായങ്ങള്  75,000/-  രൂപയനാക്കബ
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വര്ദബപ്പെബച്ചബട്ടുലണനലാം ഭൂരഹബത പുനരധബവനാസ പദതബ പകേനാരലാം ഭൂമബ  വനാങ്ങനാന്

ഗ്രനാമപഞനായത്തബല്  5  ലസന്റെബനസ്റ്റ്  3,75,000/-  രൂപയലാം  നഗരസഭകേളബല്  3

ലസന്റെബനസ്റ്റ് 4,50,000/- രൂപയലാം കകേനാര്പ്പെകറഷനബല് 3 ലസന്റെബനസ്റ്റ് 6 ലക്ഷലാം രൂപയലാം

നല്കുന്നെതബനുപുറലമ  ഭവനനബര്മ്മേനാണ  ഗ്രനാന്റെബനത്തബല്  3,00,000/-  രൂപയലട

പകതദകേ  പുനരധബവനാസ  പദതബയബല്ലപ്പെടുത്തബ  ദുര്ബല  സമുദനായങ്ങള്ക്കസ്റ്റ്  വസ്പീടസ്റ്റ്

വയ്ക്കുന്നെതബനസ്റ്റ്  3,50,000/-  രൂപയലാം  സലലാം  വനാങ്ങുന്നെതബനസ്റ്റ്  3,75,000/-  രൂപയലാം

നല്കുനലണനലാം  പട്ടബകേജനാതബ  വബകേസന  വകുപ്പുമനബയലട  ഒസൗകദദനാഗബകേ

നനാമകധയത്തബല്  രൂപസ്പീകേരബച്ച  ദുരബതനാശെെസ്വനാസ  നബധബയബല്  നബനലാം  ഒരു  ലക്ഷലാം

രൂപയബല്  തനാലഴ  വനാര്ഷബകേ  വരുമനാനമുള്ള  പട്ടബകേജനാതബക്കനാരുലട  സനാധനാരണ

ചബകേബതയ്ക്കസ്റ്റ്  50,000/-  രൂപയലാം  മനാരകേ  കരനാഗങ്ങള്ക്കുള്ള  ചബകേബതനാ

ധനസഹനായമനായബ ഒരു ലക്ഷലാം രൂപവലരയലാം ഒരു ലക്ഷലാം രൂപയബല് കേവബഞ്ഞുള്ള

ചബകേബതനാ  ധനസഹനായലാം  വകുപ്പുതല  ശെെബപനാര്ശെെയലട  അടബസനാനത്തബല്

മുഖദമനബയലട  ദുരബതനാശെെസ്വനാസനബധബയബലുള്ലപ്പെടുത്തബ  അനുവദബക്കുകേയലാം

ലചയ്യുന്നെകതനാലടനാപ്പെലാം  സനാമൂഹദ  ലഎകേദദനാര്ഢദ  പക്ഷനാചരണലാം,

ഭവനപുനരുദനാരണലാം/അഡസ്പീഷണല്  റൂലാം  ധനസഹനായ  പദതബ,  വബജനാന്വനാടബ,

കഹനാമബകയനാ ലഹല്ത്തസ്റ്റ് ലസന്റെര്, വബകദശെെത്തസ്റ്റ് ലതനാഴബല് കനടുന്നെതബനസ്റ്റ് സനാമ്പത്തബകേ

സഹനായലാം എന്നെബവ നടപ്പെബലനാക്കുകേയലാം പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ വബകേസന വകുപ്പു മുഖനാന്തബരലാം

വബവബധ സമഗ്ര ആകരനാഗദ - പനാര്പ്പെബട - ഭക്ഷദ - ലലവദദ്യുതസ്പീകേരണ - വബദദനാഭദനാസ -
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കസനാളര്ഷബപ്പെസ്റ്റ്  -  ലതനാഴബല്  പദതബകേളലാം  നടപ്പെബലനാക്കബവരുനലണനലാം  സഭലയ

അറബയബച്ചു.  പട്ടബകേജനാതബ-പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  വബകേസന  വകുപ്പുകേള്  മുഖനാന്തബരലാം

നടപ്പെബലനാക്കുന്നെ പുനരധബവനാസ പദതബകേളബലൂലട ഒകട്ടലറ കനട്ടങ്ങള് ലലകേവരബക്കനാന്

കേഴബഞബട്ടുലണനലാം  ആദബവനാസബ  പുനരധബവനാസ  വബകേസന  മബഷന്  പകേനാരലാം

നനാളബതുവലര  7718  പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  കുടുലാംബങ്ങള്ക്കനായബ  9737.49  ഏക്കര്  ഭൂമബയലാം

ഇടുക്കബ,  വയനനാടസ്റ്റ്  പകദശെെങ്ങളബല്  5  ഏക്കര്  ഭൂമബ  വസ്പീതവലാം  മറ്റസ്റ്റ്  സലങ്ങളബല്

ഒകരക്കര് ഭൂമബ വസ്പീതവലാം റവനന്യൂ ഭൂമബ ലഭദമല്ലനാത്ത സലങ്ങളബല് ഒകരക്കറബല് കുറവസ്റ്റ്

ഭൂമബയലാം  നല്കേബയബട്ടുലണനലാം ഇസൗ സര്ക്കനാര്  അധബകേനാരത്തബല് വന്നെതബനുകശെെഷലാം

ബഹുമനാനലപ്പെട്ട  സപസ്പീലാംകകേനാടതബയലട  അനുമതബ  ലഭബച്ച  നബക്ഷബപ്തവനഭൂമബ

വബതരണലാം,  ഭൂമബ  വനാങ്ങബ  നല്കേല്  എന്നെബവയബലൂലടയലാം  വനനാവകേനാശെെ

നബയമപകേനാരവലാം ഭൂമബ  നല്കുന്നെതബനസ്റ്റ്  കേര്ശെെനവലാം സമയബനബതവമനായ നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബക്കുകേയലാം  1011  കപര്ക്കസ്റ്റ്  1341.36  ഏക്കര്  ഭൂമബ  നല്കുകേയലാം

നബക്ഷബപ്തവനഭൂമബ  സര്ലവ്വെ  നടതന്നെതബനസ്റ്റ്  ലസഷദല്  ടസ്പീമബലന

നബകയനാഗബച്ചതബനുപുറലമ  ഭൂമബ  വനാങ്ങബ  നല്കേല്  പദതബയബലല  ആകക്ഷപങ്ങള്

ഒഴബവനാക്കുന്നെതബനനായബ  പരബഷ്കരബച്ച  മനാര്ഗ്ഗനബര്കദ്ദേശെെലാം   നല്കുന്നെതബനസ്റ്റ്  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബക്കുകേയലാം  വനനാവകേനാശെെ  നബയമലാം  നടപ്പെബലനാക്കുന്നെതബനസ്റ്റ്  റവനന്യൂ-വനലാം

വകുപ്പുമനബമനാരുമനായബ ചര്ച്ച നടത്തബ നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കുകേയലാം ലചയബട്ടുലണനലാം

മനബ വദകമനാക്കബ.  ഓകരനാ മണ്ഡലത്തബലുലാം  40 -ല് കൂടുതല് കുടുലാംബങ്ങളള്ള രണസ്റ്റ്
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അലാംകബദ്ക്കര്  ലസറ്റബല്ലമന്റെസ്റ്റ്  കകേനാളനബകേള്  സമയബനബതമനായബ

പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കുന്നെതബനുലാം തനാമസകയനാഗദമല്ലനാത്ത വസ്പീടുകേള് നവസ്പീകേരബക്കുന്നെതബനുലാം ടബ

കകേനാളനബകേളബല്  രണസ്റ്റ്  ലക്ഷലാം  രൂപ  ലചലവഴബച്ചസ്റ്റ്  പട്ടബകേജനാതബ  വബഭനാഗക്കനാര്ക്കസ്റ്റ്

അയനായബരലാം  പഠനമുറബകേളലാം  പട്ടബകേ  വര്ഗ്ഗ  വബഭനാഗക്കനാര്ക്കസ്റ്റ്  100  സനാമൂഹദ

പഠനമുറബകേളലാം  നബര്മ്മേബക്കുന്നെതബനുലാം  വബജനാന്വനാടബകേള്

ശെെകബലപ്പെടുതന്നെതബനുമുളള  നടപടബകേള്  സസ്വസ്പീകേരബച്ചബട്ടുണസ്റ്റ്.  തൃശ്ശൂര്  ജബല്ലയബലല

കചലക്കര  കമനാഡല്  ലറസബഡന്ഷദല്  സ്കൂളബല്  ലപണ്കുട്ടബകേലളക്കൂടബ

അകക്കനാലമനാകഡറ്റസ്റ്റ്  ലചയനാവന്നെ തരത്തബല് പശ്ചനാത്തല സസൗകേരദലമനാരുക്കുകേകയനാ

ആവശെെദലമങബല്  അതബനനായബ  ഒരു  പകതദകേ  കബനാക്കസ്റ്റ്  രൂപസ്പീകേരബക്കുകേകയനാ

ലചയ്യുന്നെതബനുപുറലമ  സലാംസനാനലത്തനാട്ടനാലകേയള്ള  എലാം.ആര്.എസസ്റ്റ്.കേളബലല

വബദദനാഭദനാസ  നബലവനാരലാം  ലമച്ചലപ്പെടുതന്നെതബനസ്റ്റ്  സബരലാം  അദദനാപകേ  നബയമനലാം

സലാംബനബച്ചസ്റ്റ്  വബദദനാഭദനാസ  വകുപ്പുമനായബ  ആകലനാചബച്ചസ്റ്റ്  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബക്കുകേയലാം

പഞനായതകേലളയലാം ലപനാകമനാട്ടര്മനാകരയലാം ഉള്ലപ്പെടുത്തബ  പട്ടബകേജനാതബ/പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ

വബഭനാഗത്തബലല  വബദദനാര്തബകേള്ക്കുലാം  ഉകദദനാഗനാര്തബകേള്ക്കുലാം

അക്ഷയ/ഓണ്ലലലന്  സലാംവബധനാനങ്ങള്  പകയനാജനലപ്പെടുതന്നെതബനുള്ള

കബനാധവത്കേരണ  പരബപനാടബകേള്  സലാംഘടബപ്പെബക്കുന്നെതബലനക്കുറബച്ചസ്റ്റ്

ആകലനാചബക്കുകേയലാം  ലചയ്യുന്നെതനാണസ്റ്റ്.  സസ്വകേനാരദ  കമഖലയബല്

ഡബഗ്രബ/പബ.ജബ./ലപനാഫഷണല് കകേനാഴ്സുകേളബല് പഠബച്ചബരുന്നെ പട്ടബകേജനാതബ/പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ
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വബദദനാര്തബകേള്ക്കസ്റ്റ്  ഫസ്പീസസ്റ്റ്  കുടബശബകേ  നബലനബല്ക്കുനലണങബല്  എഴുതബ

നല്കേബയനാല്  പകതദകേലാം  പരബകശെെനാധബച്ചസ്റ്റ്  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബക്കുലമനലാം  പനാരലല്

വബദദനാര്തബകേളലട ഫസ്പീസസ്റ്റ് കുടബശബകേ പൂര്ണ്ണമനായബ വബതരണലാം ലചയ്തുകേഴബഞ്ഞുലവനലാം

അടുത്ത  വര്ഷലാം  മുതല്  പട്ടബകേജനാതബ/പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  വബഭനാഗത്തബല്ലപ്പെട്ട

വബദദനാര്തബകേള്ക്കസ്റ്റ്  ഓണപ്പുടവ  വബതരണലാം  ലചയ്യുന്നെതബലനക്കുറബച്ചസ്റ്റ്  വബശെെദമനായബ

പരബകശെെനാധബക്കുലമനലാം  വനദമൃഗശെെലദമുണനാകുന്നെ  അതബരപ്പെബള്ളബ  പഞനായത്തബലല

വനാച്ചുമരലാം,  ആനക്കയലാം,  കഷനാളയനാര് എന്നെസ്പീ ഊരുകേളബല് വസ്പീടുവയ്ക്കുന്നെതബനുലാം കൃഷബ

ലചയ്യുന്നെതബനുലാം  ഭൂമബ  ലഭദമനാക്കുന്നെതുസലാംബനബച്ചസ്റ്റ്  ഗസൗരവമനായബ

പരബകശെെനാധബക്കുന്നെതനാലണനലാം  പട്ടബകേജനാതബ-പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  വബഭനാഗക്കനാര്ക്കസ്റ്റ്  ലലലഫസ്റ്റ്

പദതബയബലൂലട  വസ്പീടസ്റ്റ്  നബര്മ്മേബച്ചു  നല്കുന്നെതുമനായബ  ബനലപ്പെട്ടസ്റ്റ്  പശ്നങ്ങള്

നബലനബല്ക്കുനലണങബല് അക്കനാരദലാം  പരബകശെെനാധബച്ചസ്റ്റ്  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബക്കുലമനലാം

എസസ്റ്റ്.സബ./എസസ്റ്റ്.ടബ.  അകട്രനാസബറ്റസ്പീസസ്റ്റ്  ആകസ്റ്റ്  പനാബലദത്തബല്  വന്നെകതനാടുകൂടബ

സലാംസനാനത്തസ്റ്റ്  ദളബതസ്റ്റ്  പസ്പീഡനനബരക്കസ്റ്റ്  കുറഞബട്ടുലണനലാം  ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കസ്റ്റ്

മറുപടബയനായബ മനബ വദകമനാക്കബ.

(നടുത്തളത്തബലബരുന്നെ  യ.ഡബ.എഫസ്റ്റ്.  അലാംഗങ്ങള്  ഡയസബനുമുന്നെബല്  വന്നെസ്റ്റ്

പ്ലക്കനാര്ഡുലാം  ബനാനറുലാം  ഉയര്ത്തബ  സഭനാനടപടബകേള്  തടസ്സലപ്പെടുതലാംവബധലാം

മുദനാവനാകേദലാം വബളബച്ചുലകേനാണബരുന.)
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41(*366) വന  -  പരബസബതബ സലാംരക്ഷണലാം

വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശെെനാലകേളലാം വകുപ്പുമനബ നല്കേബയ മറുപടബയബല്,

വനഭൂമബയലട  സലാംരക്ഷണത്തബനനായബ  വനനാതബര്ത്തബ  നബര്ണ്ണയബച്ചസ്റ്റ്  സബരലാം  ജണ

ലകേട്ടബയലാം കേയനാല സനാപബച്ചുലാം വനലാം കേകയറ്റത്തബനസ്റ്റ് സനാദദതയള്ള സലങ്ങളബല്

നബരന്തരലാം  പകട്രനാളബലാംഗസ്റ്റ്  നടത്തബയലാം  ജനപങനാളബത്ത  പവര്ത്തനങ്ങളബലൂലടയലാം

വനസലാംരക്ഷണലാം  നടതനലണനലാം  കേനാട്ടുതസ്പീമൂലലാം  സസ്വനാഭനാവബകേ  വനങ്ങള്

നശെെബക്കനാതബരബക്കനാന്  ഫയര്  ലലനുകേള്  നബര്മ്മേബക്കുകേയലാം  ഫയര്  വനാച്ചര്മനാലര

നബകയനാഗബക്കുകേയലാം  ലചയ്യുനലണനലാം   കേനാവ  സലാംരക്ഷണത്തബനസ്റ്റ്  ധനസഹനായലാം

നല്കേല്,  കുരുവബലക്കനാരു കൂടസ്റ്റ്,  വനമബത്ര,  പകൃതബ മബത്ര അവനാര്ഡുകേള് നല്കേല്,

സസ്വകേനാരദ  ഭൂമബയബല്  വൃക്ഷലത്തകേള്  വച്ചുപബടബപ്പെബക്കുന്നെതബനസ്റ്റ്  ധനസഹനായലാം

നല്കേല്,  നക്ഷത്ര  വനലാം,  ലഹര്ബല്  ഗനാര്ഡന്,  നദസ്പീതസ്പീരങ്ങളബല്  മുള

നട്ടുവളര്തന്നെ  പദതബ,  ആവനാസ  വദവസനാ  സലാംരക്ഷണ  പവര്ത്തനങ്ങള്,

കേടലനാമ  സലാംരക്ഷണ  പവര്ത്തനങ്ങള്,  വഴബകയനാരത്തണല്,  പക്ഷബ  സര്കവ്വെ,

സ്കൂളകേളബല്  കഫനാറസബ  ക്ലബ്ബുകേള്  രൂപസ്പീകേരണലാം  എന്നെസ്പീ  പരബപനാടബകേള്

നടതന്നെതബനുപുറലമ  പരബസബതബ  ദബനത്തബല്  ലപനാതുജനങ്ങള്ക്കുലാം

വബദദനാര്തബകേള്ക്കുലാം  പരബസബതബ  സലാംരക്ഷണത്തബനുലാം  വൃക്ഷനാവരണലാം

വര്ദബപ്പെബക്കുന്നെതബനുലാം  അവകബനാധലാം  സൃഷ്ടബക്കുന്നെതബനുമനായബ  പരബസബതബ

പഠനകേദനാമ്പുകേളലാം ലസമബനനാറുകേളലാം റനാലബകേളലാം സലാംഘടബപ്പെബക്കുന്നെകതനാലടനാപ്പെലാം എലന്റെ
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മരലാം,  നമ്മുലട മരലാം പദതബകേള് പകേനാരലാം വബവബധയബനലാം ലതകേള് സസൗജനദമനായബ

വബതരണലാം  ലചയ്യുകേയലാം  കേണല്ക്കനാടുകേലള  സലാംരക്ഷബക്കനാന്  കേണല്  ലതകേളലട

ഉല്പനാദനലാം,  നട്ടുപബടബപ്പെബക്കല് എന്നെബവയലാം കേനായല് ജലലാം മലബനമനാകേനാതബരബക്കനാന്

മനാലബനദ  നബര്മ്മേനാര്ജ്ജന  പരബപനാടബകേള്,  ശുചബതസ്വ  പദതബകേള്,  മതദസമ്പത്തസ്റ്റ്,

പക്ഷബസമ്പത്തസ്റ്റ്  എന്നെബവ  വര്ദബപ്പെബക്കുന്നെ  പവര്ത്തനങ്ങള്,  വബപുലമനായ

കബനാധവത്കേരണ  പരബപനാടബകേള്  എന്നെബവ   നടപ്പെബലനാക്കുകേയലാം  പുതബയ

കേണല്ക്കനാടുകേള്  വളര്ത്തബലയടുക്കുന്നെതബനുലാം  നബലവബലുള്ളവ

വദനാപബപ്പെബക്കുന്നെതബനുമനായബ  കേണല്  ലതകേള്  ഉത്പനാദബപ്പെബച്ചസ്റ്റ്  വബതരണലാം

ലചയ്യുകേയലാം  കൂടുതല്  സലത്തസ്റ്റ്  കേണല്  ലചടബകേള്  വച്ചുപബടബപ്പെബക്കുന്നെതബനുള്ള

നടപടബകേള്  സസ്വസ്പീകേരബക്കുകേയലാം  കേണല്വനങ്ങള്  റബസര്വസ്റ്റ്  വനമനാക്കനാനുള്ള

നടപടബകേള് പുകരനാഗമബക്കുകേയലാം ലചയ്യുനലണനലാം  വനലത്തക്കുറബച്ചസ്റ്റ് ഗഹനമനായബ

അറബയന്നെതബനുലാം പരബസബതബ സലാംരക്ഷണലത്തക്കുറബച്ചസ്റ്റ് മനസ്സബലനാക്കുന്നെതബനുമനായബ

സസ്പീക്കറുലട  അനുവനാദകത്തനാടുകൂടബ  തനാല്പ്പെരദമുള്ള  എലാം.എല്.എ.മനാര്ക്കനായബ

'കേനാടറബയല്' എലന്നെനാരു പരബപനാടബ സലാംഘടബപ്പെബക്കുന്നെതനാലണനലാം മനബ അറബയബച്ചു.

സലാംസനാനത്തസ്റ്റ് 30 വനലാം ഡബവബഷനുകേളലട കേസ്പീഴബലനായബ വനനാശബത സമൂഹങ്ങളലട

കൂട്ടനായ്മയനായ  വനസലാംരക്ഷണ  സമബതബകേളലട  കനതൃതസ്വത്തബല്  60  ഇടങ്ങളബല്

പങനാളബത്ത  ഇകക്കനാടൂറബസലാം  നടപ്പെനാക്കുന്നെതബനുപുറലമ  കകേരളനാ  ഇന്സബറ്റന്യൂട്ടസ്റ്റ്  ഓഫസ്റ്റ്

ട്രനാവല്  &  ടൂറബസലാം  സഡസ്പീസസ്റ്റ്  (KITTS)  എന്നെ  സനാപനലാം  വഴബ  പരബശെെസ്പീലനലാം
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സബദബച്ച  ആദബവനാസബ  വബഭനാഗത്തബല്ലപ്പെട്ട  യവതസ്പീ-യവനാക്കള്  സന്ദര്ശെെകേര്ക്കസ്റ്റ്

പരബസബതബ  സലാംരക്ഷണ  അവകബനാധലാം  നല്കുകേയലാം  കേനാനന  യനാത്രകേളബല്

സന്ദര്ശെെകേര്ക്കസ്റ്റ്  കവണ  മനാര്ഗ്ഗ  നബര്കദ്ദേശെെങ്ങള്  നല്കുകേയലാം  ലചയ്യുനണസ്റ്റ്.

സലാംസനാനത്തസ്റ്റ്  23  വന  വബകേനാസ  ഏജന്സബകേളലട  കേസ്പീഴബലനായബ  2  ലമനാലബല്

യൂണബറ്റുകേള്  ഉള്ലപ്പെലട  37  വനശസ്പീ  ഇകക്കനാ  കഷനാപ്പുകേള്  പവര്ത്തബക്കുനണസ്റ്റ്.

വനശസ്പീ സലാംവബധനാനലാം ശെെകബലപ്പെടുതന്നെതബലന്റെ ഭനാഗമനായബ വനശസ്പീ യൂണബറ്റുകേളലട

എണ്ണലാം  100  ആയബ  വര്ദബപ്പെബക്കുകേയലാം  വന  വബഭവങ്ങളലട  ശെെനാസസ്പീയമനായ

കശെെഖരണലാം,  സലാംഭരണലാം,  മൂലദവര്ദനവസ്റ്റ്,  വബപണനലാം  എന്നെബവയ്ക്കനായബ  ആധുനബകേ

സജ്ജസ്പീകേരണങ്ങകളനാടു  കൂടബയ  കഗനാഡസൗണുകേള്,  സലാംസരണ  ശെെനാലകേള്,

ഓണ്ലലന് വബപണന സസൗകേരദലാം എന്നെബവയലാം ഒരുക്കുനണസ്റ്റ്. സസ്വകേനാരദ ഭൂമബയബല്

വൃക്ഷലത്തകേള്  വച്ചുപബടബപ്പെബക്കുന്നെവര്ക്കസ്റ്റ്  സനാമ്പത്തബകേ  സഹനായലാം  നല്കുന്നെ

പദതബയലാം  കേണല്ലത്തകേളലട  ഉത്പനാദനവലാം  നട്ടുപബടബപ്പെബക്കലുലാം  വബതരണവലാം

ഏലറ്റടുത്തസ്റ്റ്  നടപ്പെബലനാക്കുന്നെ  കഫനാറസസ്റ്റ്  ഡബവബഷനുകേളലാം  നബലവബലുലണനലാം

കഫനാറസസ്റ്റ്  വകുപ്പെബനസ്റ്റ്  വബട്ടുനല്കേനാന്  തയനാറുള്ള  സസ്വകേനാരദ  ഭൂമബയബലല

കേണല്ക്കനാടുകേള് ഏലറ്റടുത്തസ്റ്റ് സലാംരക്ഷബക്കനാന് കഫനാറസസ്റ്റ് വകുപ്പെസ്റ്റ് തയനാറനാലണനലാം

ഒരു ഉപകചനാദദത്തബനു മറുപടബയനായബ മനബ വദകമനാക്കബ. 

(നക്ഷത്രചബഹ്നമബട്ട  ബനാക്കബ  കചനാദദങ്ങള്ക്കുലാം  നക്ഷത്രചബഹ്നമബടനാത്ത

3878 മുതല്  4088  വലരയള്ള  കചനാദദങ്ങളബല്  195 എണ്ണത്തബനുലാം  ബനലപ്പെട്ട
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മനബമനാര് കരഖനാമൂലലാം ഉത്തരലാം നല്കേബ.) 


