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II ഇ.ബബ. XIV  - കകേരള നബയമസഭ/XVIII-3

 പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ

പതബനനടനാലാം സകമ്മേളനലാം 

കചനാകദദനാത്തരങ്ങള് - സലാംഗ്രഹലാം

2020   നഫെബ്രുവരബ   05,   ബുധന

നബയമസഭ  രനാവബനല  9.00  മണബകക്ക്  ബഹുമനാനനപ്പെട  സസ്പീകര

ശസ്പീ.  പബ.  ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണനന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭനാ  ഹനാളബല് കയനാഗലാം

കചരന. 

വനാങ്മൂലലാം നല്കേബയ ഉത്തരങ്ങള് 

(ബനാകറബല്  നകേനാടുത്തബരബക്കുന്ന  നമ്പര  ഇഇൗ  സകമ്മേളനത്തബല്

അനുവദബച്ച കചനാദദങ്ങളുനടെ നമ്പറബനന സൂചബപ്പെബക്കുന.)

6 (*61)   മദദ ഉലനാദകേ യൂണബറ്റുകേള്കക്ക് നനലസനസക്ക് 

നതനാഴബലലാം എനനക്സെെസലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. റബ. പബ. രനാമകൃഷ്ണന) നല്കേബയ

മറുപടെബയബല്,   സനാമ്പത്തബകേ കേനാരദങ്ങള് സലാംബനബച്ച VIII-ാം നമ്പര വബഷയ

നബരണ്ണയ  സമബതബയുനടെ  ശബപനാരശ  പ്രകേനാരലാം  പഴവരഗ്ഗങ്ങള്,  ധനാനദങ്ങള്

എന്നബവയബല് നബനലാം വസ്പീരദലാം കുറഞ്ഞ മദദലാം, വവന തുടെങ്ങബയ പനാനസ്പീയങ്ങള്

ഉലനാദബപ്പെബക്കുന്നതബനക്ക്  അനുമതബ  നല്കേബ  ഉത്തരവനായബട്ടുനണ്ടെനലാം



2

കേശുമനാങ്ങയബല്  നബനലാം  മദദമുണ്ടെനാകബ  വബപണനലാം  നചയ്യുന്ന  പദതബകനായബ

അബ്കേനാരബ  ആകബനുകേസ്പീഴബല്  ആവശദമനായ  ചടങ്ങള്

രൂപസ്പീകേരബക്കുന്നതനാനണനലാം  സഭനയ  അറബയബച.  ജനപ്രതബനബധബകേളുനടെ

കനതൃതത്വത്തബല്  തകദ്ദേശഭരണ  സനാപനങ്ങള്,  വബവബധ  വകുപ്പുകേള്

എന്നബവയുനടെ  സഹനായകത്തനാടുകൂടെബ  നടെപ്പെനാക്കുന്ന  ലഹരബ  വബരുദ

കബനാധവല്കരണ  പ്രവരത്തനങ്ങള്  ശകബനപ്പെടുത്തനാന  നടെപടെബ

സത്വസ്പീകേരബചവരബകേയനാനണനലാം  വബദദനാഭദനാസ  സനാപനങ്ങള്,

ആരനാധനനാലയങ്ങള് എന്നബവയബല്നബനലാം കേളളക്ക് ഷനാപ്പുകേള്ക്കുലാം ബബവകറജസക്ക്

ഒഇൗടക്ക് നലറ്റുകേള്ക്കുലാം  നബശ്ചയബച്ചബരുന്ന  ദൂരപരബധബയബല്  സരകനാര  മനാറലാം

വരുത്തബയബടബനല്ലെനലാം നനഫെവക്ക് സനാര,  കഫെനാര സനാര കഹനാടലകേളുനടെ ദൂരപരബധബ

50  മസ്പീററനായബരുന്നതക്ക്  പുനനഃസനാപബക്കുകേ  മനാത്രമനാണക്ക്  നചയ്തനതനലാം  ബ്രൂവറബ

അനുവദബച്ചതുമനായബ  ബനനപ്പെട പഠന റബകപ്പെനാരടക്ക്  ചരച്ചനചയ്തക്ക്   തുടെരനടെപടെബ

സത്വസ്പീകേരബക്കുന്നതനാനണനലാം  മനബ  അറബയബച.  സലാംസനാനത്തുടെനസ്പീളലാം

ഡബ-അഡബക്ഷന  നസന്റെറുകേള്  പ്രവരത്തബചവരുനനണ്ടെനലാം  എന്നനാല്

തബരുവനന്തപുരലാം,  എറണനാകുളലാം,  കകേനാഴബകകനാടെക്ക്  എന്നബവബടെങ്ങളബല്

കേഇൗണ്സബലബലാംഗക്ക്  സഇൗകേരദലാംകൂടെബ  ലഭദമനായതബനനാല്  പ്രസ്തുത  നസന്റെറുകേളബനല

കേബടെകകേളുനടെ  എണ്ണലാം  ഇരടബയനായബ  വരദബപ്പെബകനാന  ഉകദ്ദേശബക്കുനനണ്ടെനലാം
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ആകരനാഗദ  വകുപ്പെബനന്റെ  സഹകേരണകത്തനാനടെ  എല്ലെനാ  തനാലൂക്കുകേളബലലാം

ഡബ-അഡബക്ഷന നസന്റെറുകേള് സനാപബകനാന തസ്പീരുമനാനബച്ചബട്ടുനണ്ടെനലാം ഇത്തരലാം

കകേന്ദ്രങ്ങളബനലത്തുന്നവരുനടെ  പുനരധബവനാസലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതബനനായബ

കകേന്ദ്രസരകനാരബനന്റെ  സഹനായകത്തനാനടെ  കകേനാഴബകകനാടെക്ക്  കേബനനാലൂരബല്

പുനരധബവനാസ  പദതബ  നടെപ്പെനാകനാന  ശമബചനകേനാണ്ടെബരബക്കുകേയനാനണനലാം

മനബ  അറബയബച.  വബദദനാലയങ്ങള്  കകേന്ദ്രസ്പീകേരബച്ചക്ക്  ലഹരബ  വബല്പ്പെന

നടെത്തുന്നതബനനതബനര  കേരശന  പരബകശനാധന  നടെത്തബ  കബനാധവല്കരണലാം

നടെത്തബവരുനനണ്ടെനലാം  നനടുമ്പനാകശ്ശേരബ  വബമനാനത്തനാവളത്തബല്

യുവ  എഞബനസ്പീയരമനാനര  കേളളകകസബല്  കുടുകനാനബടെയനായ  സലാംഭവലാം

എവക്സെെസക്ക്  കേമ്മേസ്പീഷണര  അകനത്വഷബചവരബകേയനാനണനലാം  ഒരു

നബരപരനാധബയുനടെയുലാം  കപരബല്  കകേസക്ക്  എടുക്കുകേകയനാ  ശബക്ഷനാ  നടെപടെബകേള്

സത്വസ്പീകേരബക്കുകേകയനാ  നചയ്തബടബനല്ലെനലാം  ലഹരബ  വരജ്ജന

കബനാധവല്കരണവുമനായബ ബനനപ്പെടക്ക്  ഏതക്ക് സലാംഘടെനകേള് പ്രവരത്തബച്ചനാലലാം

അതബനന  സത്വനാഗതലാം  നചയ്യുന്നതനാനണനലാം  ഉപകചനാദദങ്ങള്കക്ക്  മറുപടെബയനായബ

മനബ അറബയബച.
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7 (*62) കക്ഷമനബധബ കബനാരഡുകേനള ശകബനപ്പെടുത്തുന്നതബനക്ക് നടെപടെബ 

നതനാഴബലലാം എനനക്സെെസലാം വകുപ്പുമനബ നല്കേബയ മറുപടെബയബല്, കക്ഷമനബധബ

കബനാരഡുകേള്  മുകഖേന  വബവബധ  പദതബകേള്  നടെപ്പെനാകബയുലാം  നപനഷന

ഉള്നപ്പെനടെയുളള ആനുകൂലദങ്ങള് വരദബപ്പെബചലാം നതനാഴബലനാളബകേളുനടെ തനാല്പ്പെരദലാം

സലാംരക്ഷബക്കുനനണ്ടെനലാം  കക്ഷമനബധബ  കബനാരഡുകേളുനടെ  ശനാകസ്പീകേരണത്തബനക്ക്

വബവബധ പദതബകേള് നടെപ്പെനാക്കുനനണ്ടെനലാം സഭനയ അറബയബച. നചലവക്ക് കുറച്ചക്ക്

സനാമ്പത്തബകേ  അടെബത്തറ  ശകബനപ്പെടുത്തുന്നതബനനായബ  സമനാന  സത്വഭനാവമുള

കക്ഷമനബധബ  കബനാരഡുകേനള  ഏകേസ്പീകേരബക്കുന്ന  കേനാരദലാം  സരകനാരബനന്റെ

പരബഗണനയബലനാനണനലാം  മുന  സരകനാരബനന്റെ  കേനാലത്തുണ്ടെനായ  കുടെബശ്ശേബകേ

തസ്പീരക്കുന്നതബനക്ക്  രണ്ടെക്ക്  ഗഡുകളനായബ  130  കകേനാടെബ  രൂപ  അനുവദബച്ചക്ക്  തുകേ

വബതരണലാം നചയ്തുവരുനനണ്ടെനലാം നതനാഴബലനാളബകേളുനടെ  അലാംശദനായവുലാം ഭൂവുടെമനാ

വബഹബതവുലാം  വരദബപ്പെബച്ചക്ക് കബനാരഡബനന്റെ വരുമനാനത്തബല് വരദനവുണ്ടെനാകനാന

കേഴബയുനമന്നനാണക്ക്  പ്രതസ്പീക്ഷബക്കുന്നനതനലാം  മനബ  അറബയബച.  അസലാംഘടെബത

കമഖേലയബനല  നതനാഴബലനാളബകേള്കനായബ  കക്ഷമനബധബ  കബനാരഡക്ക്  രൂപസ്പീകേരബച്ചക്ക്

ചബകേബതനാ  സഹനായമുള്നപ്പെനടെയുള  ആനുകൂലദങ്ങള്  നല്കേനാന

ശമബചനകേനാണ്ടെബരബക്കുകേയനാനണനലാം  ഇഇൗ  ഗവണ്നമന്റെക്ക്  വന്നകശഷലാം  തയ്യല്

നതനാഴബലനാളബകേള്കക്ക്  പ്രസവ  ധനസഹനായമനായബ  3,26,43,000/-  രൂപ
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വബതരണലാം   നചയ്തബട്ടുനണ്ടെനലാം  അക്ഷയ  കകേന്ദ്രങ്ങളബല്  കജനാലബനചയ്യുന്നവനര

അസലാംഘടെബത  നതനാഴബലനാളബ  കക്ഷമനബധബ  കബനാരഡബല്  ഉള്നപ്പെടുത്തബ

ആനുകൂലദങ്ങള് ലഭദമനാക്കുന്നതബനക്ക് നടെപടെബ സത്വസ്പീകേരബക്കുന്നതനാനണനലാം നകേടബടെ

നബരമ്മേനാണ  നതനാഴബലനാളബ  കക്ഷമനബധബ  കബനാരഡബനല   നസസക്ക്  പബരബവുമനായബ

ബനനപ്പെടക്ക്  പരനാതബയുനണ്ടെങബല്  പരബകശനാധബക്കുന്നതനാനണനലാം

കേനാരദക്ഷമമനായബ  പ്രവരത്തബകനാത്ത  കക്ഷമനബധബകേളുനണ്ടെങബല്  അകനാരദലാം

പരബകശനാധബച്ചക്ക്   നടെപടെബ  സത്വസ്പീകേരബക്കുന്നതനാനണനലാം  ചനാത്തന്നൂരബല്

ആരലാംഭബകനാനുകദ്ദേശബക്കുന്ന  കേണ്സ്ട്രക്ഷന  അകനാദമബയുനടെ   ഡബ.പബ.ആര.

അലാംഗസ്പീകേരബക്കുന്ന  മുറയക്ക്  തുടെരനടെപടെബകേളുമനായബ  മുകന്നനാട്ടുകപനാകുന്നതനാനണനലാം

ഉപകചനാദദങ്ങള്കക്ക് മറുപടെബയനായബ മനബ അറബയബച. 

8 (*63) വനനാതബരത്തബയബലളള ഭൂമബയുനടെ ക്രയവബക്രയ നബയനണലാം

വനവുലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവുലാം മൃഗശനാലകേളുലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ.  നകേ.  രനാജ)

നല്കേബയ  മറുപടെബയബല്,  വനഭൂമബയുമനായബ  കചരന  കേബടെക്കുന്ന  സത്വകേനാരദഭൂമബ

നനകേമനാറുന്നതബനക്ക്  വനലാം  വകുപ്പെബനന്റെ  എന.ഒ.സബ.  ലഭദമനാകണനമന്ന

നബബനന ഏരനപ്പെടുത്തബ സരക്കുലര പുറനപ്പെടുവബച്ചബട്ടുനണ്ടെനലാം   എന.ഒ.സബ.

അനുവദബക്കുകമ്പനാള്  കേരഷകേരകക്ക്  ബുദബമുട്ടുണ്ടെനാകേനാത്ത  വബധത്തബല്

മുനകേരുതല്  നടെപടെബകേള്  സത്വസ്പീകേരബകണനമന്നക്ക്  നബരകദ്ദേശലാം
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നല്കേബയബട്ടുനണ്ടെനലാം  സഭനയ  അറബയബച.  എന.ഒ.സബ.  നല്കുന്നതുമനായബ

ബനനപ്പെട  രജബസറുകേള്  ഓകരനാ  കഫെനാറസക്ക്  കസഷനബലലാം

സൂക്ഷബകകണ്ടെതനാനണനലാം  നബരനാകക്ഷപപത്രലാം  സലാംബനബച്ചക്ക്  മുനഗണനനാ

പടബകേ  തയ്യനാറനാകകണ്ടെതനാനണനലാം  വനനാതബരത്തബ  നബരണ്ണയബക്കുന്നതബനക്ക്

സരകവ്വേ  നടെപടെബകേള്  എത്രയുലാം  കവഗലാം  പൂരത്തസ്പീകേരബകകണ്ടെതനാനണനലാം

സരക്കുലറബല്  നബരകദ്ദേശബച്ചബട്ടുണ്ടെക്ക്.  വനകമഖേലയബനല  കേകയ്യറഭൂമബകക്ക്

എന.ഒ.സബ.  നല്കേനാന  കേഴബയബനല്ലെനലാം  01-01-1977-നക്ക്  മുമ്പുളള  റബസരവക്ക്

വനത്തബനല  കേകയ്യറങ്ങള്  1980-നല  കകേന്ദ്ര  വന  (സലാംരക്ഷണ)  നബയമ

പ്രകേനാരമുളള  അനുമതബകക്ക്  വബകധയമനായബ  മനാത്രകമ  ക്രമനപ്പെടുത്തനാന

സനാധബക്കുകേയുളളൂനവനലാം  പരനാതബ  നബലനബല്ക്കുന്ന   സലങ്ങളുനടെ  സരകവ്വേ,

അതബരത്തബ  പുനരനബരണ്ണയലാം,  ജണ്ടെ  നബരമ്മേനാണലാം  എന്നബവ  കകേസകേളുനടെ

അന്തബമ  വബധബകനുസരബച്ചക്ക്  മനാത്രകമ  സനാധബക്കുകേയുളളൂനവനലാം വനനാതബരത്തബ

സരകവ്വേ  കജനാലബകേള്  തത്വരബതനപ്പെടുത്തുന്നതബനനായബ  240  ബസ്പീറക്ക്/നസക്ഷന

കഫെനാറസക്ക്  ഓഫെസ്പീസരമനാരകക്ക്  ആധുനബകേ  സരകവ്വേയബല്  പരബശസ്പീലനലാം

നല്കേബയബട്ടുളളതുകൂടെനാനത  വനനാതബരത്തബകേളബല്  47,500  സബരലാം  ജണ്ടെകേള്

സനാപബച്ചബട്ടുനണ്ടെനലാം  എന.ഒ.സബ.  നല്കുന്നതബനല  ബുദബമുടക്ക്

പരബഹരബക്കുന്നതബനനായബ  ആധുനബകേ  രസ്പീതബയബലളള  റബകനാരഡക്ക്  റലാം
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കകേനാഴബകകനാടെക്ക്  മനാകന്തനാടലാം  കഫെനാറസക്ക്  കകേനാലാംപ്ലക്സെെബല്  പ്രവരത്തനലാം

ആരലാംഭബച്ചബട്ടുനണ്ടെനലാം  മനബ  അറബയബച.  വനനാതബരത്തബകയനാടെക്ക്  കചരന്ന

ജനവനാസ  കമഖേലകേളബനല  കറനാഡക്ക്  നബരമ്മേനാണത്തബനക്ക്  നബയമനാനുസൃതമനായബ

അകപക്ഷ  നല്കേബയനാല്  അനുമതബ  നല്കുന്നകേനാരദലാം  പരബഗണബക്കുന്നതനാണക്ക്.

കസനാഷദല് കഫെനാറസ്ട്രബയുനടെ  കനതൃതത്വത്തബല് എല്ലെനാ പരബസബതബ  ദബനത്തബലലാം

75  ലക്ഷലാം  വനര  വൃക്ഷനനത്തകേള്  ഉല്പ്പെനാദബപ്പെബച്ചക്ക്  വബതരണലാം  നടെത്തുകേയുലാം

അവ സലാംരക്ഷബകനപ്പെടുനനണ്ടെന്നക്ക് ഉറപ്പുവരുത്തനാന  നബരകദ്ദേശലാം നല്കുകേയുലാം

നചയ്തബട്ടുണ്ടെക്ക്.  വനഭൂമബ  നപനാതു  ആവശദത്തബനക്ക്  ലഭദമനാക്കുന്നതബനക്ക്  യൂസര

ഏജനസബ  നബശ്ചബത  കഫെനാറത്തബല്  അകപക്ഷ  നല്കേബയനാല്  പരബകശനാധബച്ചക്ക്

നടെപടെബ സത്വസ്പീകേരബക്കുന്നതനാനണനലാം 24 മണബക്കൂറുലാം പ്രവരത്തബക്കുന്ന കടെനാള്ഫസ്പീ

നമ്പര,  എസക്ക്.എലാം.എസക്ക്.  സലാംവബധനാനലാം,  ഫെയര  നറകസനാണ്ടെര  നവഹബകബള്

തുടെങ്ങബയ  ആധുനബകേ  സലാംവബധനാനങ്ങള്  ഉപകയനാഗനപ്പെടുത്തബ  കേനാട്ടുതസ്പീ

തടെയുന്നതബനക്ക്  നടെപടെബ  സത്വസ്പീകേരബക്കുന്നതനാനണനലാം   ഉപകചനാദദങ്ങള്കക്ക്

മറുപടെബയനായബ മനബ അറബയബച. 

 (നക്ഷത്രചബഹ്നമബട  ബനാകബ  കചനാദദങ്ങള്ക്കുലാം  നക്ഷത്രചബഹ്നമബടെനാത്ത

716  മുതല് 1070  വനരയുളള കചനാദദങ്ങളബല് 172  എണ്ണത്തബനുലാം  ബനനപ്പെട

മനബമനാര കരഖേനാമൂലലാം ഉത്തരലാം നല്കേബ.)   


