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പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ

പതനാലാം സകമ്മേളനലാം 

കചനാകദദനാതരങ്ങള്   - സലാംഗ്രഹലാം

2018   മനാര്ചച്ച്    19,   തബങ്കള്

നബയമസഭ  രനാവബലല  8.30-നച്ച്  ബഹുമനാനലപ്പെട്ട  സസ്പീക്കര്

ശസ്പീ.  പബ.  ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണലന്റെ  അദദക്ഷതയബല്  നബയമസഭനാ  ഹനാളബല് കയനാഗലാം

കചര്ന.

വനാങ്മൂലലാം നല്കേബയ ഉതരങ്ങള് 

37 (*361) തസബകേ നഷ്ടമനായ അദദനാപകേരുലടെ സലാംരക്ഷണതബനച്ച് അദദനാപകേ
ബനാങ്കച്ച്

വബദദനാഭദനാസ  വകുപ്പുമനബ  (ലപനാഫ.  സബ.  രവസ്പീന്ദ്രനനാഥച്ച്)  നല്കേബയ

മറുപടെബയബല്,  എയ്ഡഡച്ച്  സ്കൂളുകേളബല്  നബനച്ച്  തസബകേ  നഷ്ടമനായ  അദദനാപകേലര

സലാംരക്ഷബക്കുനതബനനായബ  അദദനാപകേ  ബനാങ്കച്ച്  രൂപസ്പീകേരബചബട്ടുലണ്ടെനലാം

03-12-2016-ലല സര്ക്കനാര് ഉതരവച്ച് പകേനാരലാം കഭദഗതബ വരുതബയ ലകേ.ഇ.ആര്.

അദദനായലാം  21  ചട്ടലാം  7  ല്  1  മുതല്  4  വലരയുളള ഉപചട്ടങ്ങളബല് നബഷ്കര്ഷബക്കുന

വദവസ്ഥകേളനാണച്ച്  സലാംരക്ഷബതനാദദനാപകേരുലടെ  പുനര്  നബയമനതബനനായബ

നബഷ്കര്ഷബചബട്ടുളളലതനലാം  സഭലയ  അറബയബച.  എയ്ഡഡച്ച്,  സര്ക്കനാര്  ഹയര്

ലസക്കണ്ടെറബ  സ്കൂളുകേളബലനായബ  2548  വബവബധ  തസബകേകേള്  സൃഷ്ടബചച്ച്
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ഉതരവനായബട്ടുലണ്ടെനലാം  എയ്ഡഡച്ച്  സ്കൂളുകേളബല്  ടെബ  തസബകേകേളബല്  നബയമനലാം

നടെത്തുനതബനച്ച്  എലനാ  ആര്.ഡബ.ഡബ.  മനാര്ക്കുലാം  നബര്കദ്ദേശലാം  നല്കേബയബട്ടുലണ്ടെനലാം

സര്ക്കനാര് സ്കൂളുകേളബലല ഒഴബവുകേള് പബ.എസച്ച്.സബ.-ക്കച്ച് റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച് ലചയച്ച് നബയമനലാം

നടെത്തുനതബനച്ച്  നടെപടെബ  സസസ്പീകേരബചബട്ടുലണ്ടെനലാം  മനബ  അറബയബച.

ലപനാതുവബദദനാഭദനാസ  സലാംരക്ഷണ  യജ്ഞതബലൂലടെ  വബദദനാലയങ്ങളുലടെ

നബലവനാരമുയര്തബ  കൂടുതല്  വബദദനാര്തബകേലള  ലപനാതുവബദദനാലയങ്ങളബകലയച്ച്

ആകേര്ഷബക്കനാന്  കേഴബഞബട്ടുണ്ടെച്ച്.  കേലനാ-കേനായബകേ  വബദദനാഭദനാസതബനച്ച്  പനാധനാനദലാം

നല്കേബ  എലനാ  വബദദനാലയങ്ങളബലലാം  ലസഷദലബസച്ച്  അദദനാപകേരുലടെ  കസവനലാം

ഉറപ്പുവരുത്തുനതനാണച്ച്.  ഹഹസ്കൂള്-ഹയര്  ലസക്കണ്ടെറബ  സ്കൂളുകേള്

സലാംകയനാജബപ്പെബക്കുകമനാള്  തസബകേകേളുലടെ  പുനര്വബനദനാസലാം  സലാംബനബചച്ച്

പഠബക്കുനതബനനായബ  നബയമബച  കേമ്മേസ്പീഷന്  റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച്  സമര്പ്പെബക്കുന  മുറയച്ച്

ആവശദമനായ നടെപടെബ  സസസ്പീകേരബക്കുനതനാണച്ച്.  നബലവബലള്ള കകേനാടെതബ  ഉതരവബനച്ച്

വബകധയമനായബ  ശനാസസ്പീയ  പഠനലാം  നടെതബ  സ്കൂളുകേള്  അപ്കഗ്രഡച്ച്  ലചയ്യുനതനാണച്ച്.

വബവബധ കേനാരണങ്ങളനാല് നബയമനനാലാംഗസ്പീകേനാരവുലാം ശമളവുലാം ലഭബക്കനാത എയ്ഡഡച്ച്

കമഖലയബലല  അദദനാപകേര്ക്കച്ച്  അവ  ലഭദമനാക്കുകേയുലാം  നബലവബലള്ള  പശ്നങ്ങള്

പരബഹരബക്കുനതബനച്ച്  നടെപടെബ  സസസ്പീകേരബച  വരബകേയുലാം  ലചയ്യുന.  അദദനാപകേര്ക്കച്ച്

കേഴബവതുലാം തനാമസ സ്ഥലതബനടുത്തുള്ള സ്കൂളുകേളബല് നബയമനലാം ലഭദമനാക്കുനതബനുള്ള

അവസരലമനാരുക്കുനതനാലണനലാം  നബശബതകയനാഗദതയുള്ളവലരയനാണച്ച്  എയ്ഡഡച്ച്
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സ്കൂളുകേളബലള്ലപ്പെലടെയുള്ളവയബല്  അദദനാപകേരനായബ  നബയമബക്കുനലതനലാം

ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കച്ച് മറുപടെബയനായബ മനബ വദക്തമനാക്കബ.

38 (*362) എല്  .  ഇ  .  ഡബ  .   ഹലറച്ച്  ,   നബകരനാധബത വലകേൾ എനബവ ഉപകയനാഗബചള്ള
മതദബനനലാം 

മതദബനനവുലാം  ഹനാര്ബര്  എഞബനസ്പീയറബലാംഗലാം  കേശുവണ്ടെബ  വദവസനായവുലാം

വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീമതബ ലജ.  കമഴബക്കുട്ടബ അമ്മേ) നല്കേബയ മറുപടെബയബല്,  കബനാട്ടുകേളുലാം

വള്ളങ്ങളുലാം  എല്.ഇ.ഡബ.  ഹലറച്ച്,  നബകരനാധബത  വലകേൾ  എനബവ  ഉപകയനാഗബചച്ച്

കേടെലബല്  നടെത്തുന  രനാതബകേനാല  മതദബനനലാം  നബയനബക്കുനതബനച്ച്

ലകേ.എലാം.എഫച്ച്.ആര്. (കകേരള മഹറന് ഫബഷബലാംഗച്ച് ലറഗകലഷന്) ആകബല് കഭദഗതബ

വരുതബ ആവശദമനായ നടെപടെബ സസസ്പീകേരബചബട്ടുലണ്ടെനച്ച് സഭലയ അറബയബച.  ഇതരലാം

മതദബനന  രസ്പീതബകേള്  മതദസമതബലന്റെ  നനാശതബനച്ച്  കേനാരണമനാകുലാം.

സലാംസ്ഥനാനങ്ങളുലടെ  12  കനനാട്ടബക്കല് ഹമ ല് ദൂരലാം വലരയുള്ള ലടെറബകട്ടനാറബയല് വനാട്ടര്

പരബധബക്കപ്പുറലാം  എല്.ഇ.ഡബ.  ഹലറച്ച്  ഉപകയനാഗബചള്ള  മതദബനനലാം  കകേന്ദ്ര

സര്ക്കനാര്  നബകരനാധബചബട്ടുണ്ടെച്ച്.  തമബഴ് നനാട്ടബല്  നബനള്ളതുലാം  ചബല  തകദ്ദേശസ്പീയ

കബനാട്ടുകേളുലാം  ഇപകേനാരലാം  മതദബനനലാം  നടെത്തുനതച്ച്  ശദയബല്ലപ്പെട്ടബട്ടുലണ്ടെനലാം

ആയതച്ച്  തടെയുനതബനച്ച്  കേടെല്  പകടനാളബലാംഗച്ച്  ശക്തമനാക്കബയബട്ടുലണ്ടെനലാം  മനബ

അറബയബച.  കടനാളറുകേള്  ഉപകയനാഗബചലാം  മറച്ച്  നബകരനാധബത  മനാര്ഗ്ഗതബലൂലടെയുമുള്ള

മതദബനനലാം  തടെയുനതബനുലാം  കേടെലബല്  മനാലബനദലാം  നബകക്ഷപബക്കുനതച്ച്

നബയനബക്കുനതബനുമുള്ള നടെപടെബ സസസ്പീകേരബക്കുനതനാണച്ച്. മതദസമതച്ച് കുറയുനതച്ച്
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സലാംബനബച  CMFRI  (Central  Marine  Fisheries  Research  Institute)-യുലടെ

പഠന  റബകപ്പെനാര്ട്ടബന്പകേനാരമനാണച്ച്  ആകബല്  കഭദഗതബ  വരുതബ  നടെപടെബ

സസസ്പീകേരബച  വരുനലതനലാം  പരമരനാഗത  മതദലതനാഴബലനാളബകേളുലടെ  സുരക്ഷ

ഉറപ്പുവരുത്തുനതബനനായബ ഹലഫച്ച്  ജനാക്കറച്ച്  അടെക്കമുള്ള സുരക്ഷനാ ഉപകേരണങ്ങള്

നല്കുനതനാലണനലാം  മതദതബല്  മനായലാം  കേലര്ത്തുനതച്ച്  കേലണ്ടെത്തുനതബനനായബ

സബ.ലഎ.എഫച്ച്.റബ.  (ലസന്ടല്  ഇന്സബററ്റ്യൂട്ടച്ച്  ഓഫച്ച്  ഫബഷറസ്പീസച്ച്  ലടെകകനാളജബ)

നബര്മ്മേബച  കപപ്പെര്  സബപ്പെച്ച്  സലാംവബധനാനലാം  വബജയകേരമനാലണനലാം  അതച്ച്

വദനാവസനായബകേനാടെബസ്ഥനാനതബല്  ലഭദമനാക്കുനതബനുള്ള  നടെപടെബ

സസസ്പീകേരബക്കുനതനാലണനലാം ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കച്ച് മറുപടെബയനായബ മനബ വദക്തമനാക്കബ.

39 (*363) കറനാഡുകേളുലടെ പരബപനാലനലാം

ലപനാതുമരനാമത്തുലാം  രജബകസഷനുലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ.  ജബ.  സുധനാകേരന്)

നല്കേബയ  മറുപടെബയബല്,  ലപനാതുമരനാമതച്ച്  വകുപ്പെബലന്റെ  അധസ്പീനതയബല്  വരുന

കറനാഡുകേളുലടെ  അറകുറപ്പെണബകേള്  നടെത്തുനതബനനായബ  ഒരു  പകതദകേ  വബഭനാഗലാം

രൂപസ്പീകേരബചബട്ടുലണ്ടെനച്ച്  സഭലയ  അറബയബച.  നബലവബലല  നൂതന  സനാകങ്കതബകേ

വബദദകേള്  ഉപകയനാഗബക്കനാന്  സനാധബക്കുലാംവബധലാം  കദശസ്പീയപനാതനാ  വബഭനാഗതബല്

കേരനാറുകേള്  ഇ  പബ  സബ  വദവസ്ഥയബല്  നടെപ്പെബലനാക്കബയുലാം  ഇനദന്  കറനാഡച്ച്

കകേനാണ്ഗ്രസച്ച്  അനുശനാസബക്കുന  പകേനാരലാം  ടെനാറബലാംഗബലല  നൂതന  സനാകങ്കതബകേ

വബദദകേള് ഉപകയനാഗബചമനാണച്ച് കറനാഡച്ച് നബര്മ്മേനാണലാം നടെത്തുനതച്ച്.  ഓകരനാ വര്ഷവുലാം
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ചസ്പീഫച്ച് എഞബനസ്പീയര്/ഗവണ്ലമന്റെച്ച് ലസക്രട്ടറബ/ജബലനാ കേളകര് എനബവര് കറനാഡുകേളുലടെ

പരബകശനാധന  നടെതബവരുനണ്ടെച്ച്.  കറനാഡുകേള്  നബശബത  ഇടെകവളകേളബല്

റസ്പീസര്കഫസബലാംഗച്ച്  പവൃതബകേള്  നടെതബ  സഞനാരകയനാഗദമനാക്കനാറുലണ്ടെനലാം

സനാകങ്കതബകേ  സഹനായതബനച്ച്  സബ.ആര്.ആര്.ലഎ-യുലടെ  (ലസന്ടല്  കറനാഡച്ച്

റബസര്ചച്ച്  ഇന്സബററ്റ്യൂട്ടച്ച്)  കസവനലാം  ഉപകയനാഗലപ്പെടുതബവരബകേയനാലണനലാം  24

മണബക്കൂറുലാം  പവര്തബക്കുന  കടെനാള്  ഫസ്പീ  പരനാതബ  പരബഹനാര  ലസല്

പവര്തബക്കുനലണ്ടെനലാം ബഹുമനാനലപ്പെട്ട മുഖദമനബയുലടെയുലാം വകുപ്പുമനബയുലടെയുലാം

ഓഫസ്പീസബല് ലഭബക്കുന പരനാതബകേളബകന്മേല് സതസര നടെപടെബകേള് സസസ്പീകേരബക്കുനതബനച്ച്

സലാംവബധനാനമുലണ്ടെനലാം  മനബ  അറബയബച.  കസനാഷദല്  ഓഡബറബലാംഗച്ച്

നടെപ്പെബലനാക്കബയബട്ടുലണ്ടെനലാം  കറനാഡച്ച്  നബര്മ്മേനാണലാം  സമയബനബതമനായബ

പൂര്തബയനാക്കുനതബനുള്ള  കേര്ശന  നബലപനാടുകേള്  സസസ്പീകേരബചബട്ടുലണ്ടെനലാം

നബര്മ്മേനാണലാം  പൂര്തബയനാക്കബയ  കറനാഡുകേള്ക്കച്ച്  നബശബത  കേനാലയളവുവലര

കകേടുപനാടുകേള്  സലാംഭവബക്കബലലനച്ച്  ഉറപ്പുവരുതനാനനായബ ഡബഫകച്ച്  ലയബബലബറബ

പബരസ്പീഡച്ച്  ഏര്ലപ്പെടുതബയബട്ടുലണ്ടെനലാം  അതബനബടെയബല്  വരുന  അറകുറപ്പെണബകേള്

കേരനാറുകേനാരലന്റെ ലചലവബല് പൂര്തബയനാകക്കണ്ടെതനാലണനലാം പബരസ്പീഡച്ച് 7 വര്ഷലാം വലര

വര്ദബപ്പെബക്കുനതബനനാണച്ച്  ഉകദ്ദേശബക്കുനലതനലാം  മനബ  വദക്തമനാക്കബ.

കേരനാറബകലര്ലപ്പെട്ടബട്ടുലാം  അറകുറപ്പെണബകേള്  നടെതനാതവലര  ബനാക്കച്ച്  ലബസബല്

ഉള്ലപ്പെടുതനാനുള്ള നടെപടെബ  സസസ്പീകേരബക്കുനതനാലണനലാം കറനാഡച്ച്  നബര്മ്മേനാണതബനച്ച്
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കവസച്ച്  പനാസബകേച്ച്,  റബ്ബര്,  കേയര്  എനബവയബകലലതങ്കബലലാം  നബര്ബനമനായുലാം

ഉപകയനാഗബക്കണലമന നബര്കദ്ദേശലാം നല്കേബയബട്ടുലണ്ടെനലാം ഇതച്ച് വദനാപകേമനാക്കനാനനാണച്ച്

ഉകദ്ദേശബക്കുനലതനലാം  ഹബപ്പെനാസുകേളുലടെ  നബര്മ്മേനാണലാം  തസരബതലപ്പെടുത്തുനതബനുലാം

ഗതനാഗതലാം  സുഗമമനാക്കുനതബനുലാം  അനധബകൃത  കറനാഡച്ച്  കേകയ്യേറങ്ങള്

ഒഴബപ്പെബക്കുനതബനുലാം  നടെപടെബ  സസസ്പീകേരബക്കുനതനാലണനലാം  ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കച്ച്

മറുപടെബയനായബ മനബ അറബയബച.

40 (*364)  കേശുവണ്ടെബലതനാഴബലനാളബകേളുലാം വദവസനായബകേളുലാം കനരബടുന
ബുദബമുട്ടുകേൾ 

മതദബനനവുലാം  ഹനാര്ബര്  എഞബനസ്പീയറബലാംഗലാം  കേശുവണ്ടെബ  വദവസനായവുലാം

വകുപ്പുമനബ  നല്കേബയ  മറുപടെബയബല്,  കേശുവണ്ടെബ  വദവസനായലാം  കനരബടുന

പതബസനബ പരബഹരബക്കുനതബനനായബ സലാംസ്ഥനാനതച്ച് ഉലനാദബപ്പെബക്കുന കേശുവണ്ടെബ

പരമനാവധബ  സലാംഭരബക്കുനതബനുലാം ആഭദനര ഉത്പനാദനലാം വര്ദബപ്പെബക്കുനതബനുമുള്ള

നടെപടെബ  സസസ്പീകേരബചബട്ടുലണ്ടെനച്ച്  സഭലയ  അറബയബച.  സസകേനാരദ  വദവസനായബകേള്

ബനാങ്കുകേളബല് നബലനടുത വനായ്പയബകന്മേലളള അമബത പലബശയുലാം വബലക്കയറതബനച്ച്

ആനുപനാതബകേമനായ കേനാഷറ്റ്യൂ ലക്രഡബറച്ച്  ലഭബക്കനാനുളള ബുദബമുട്ടുകേളുലാം കതനാട്ടണ്ടെബയുലടെ

ഇറക്കുമതബക്കച്ച്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കനാര്  ചുങ്കലാം  ഏര്ലപ്പെടുതബയതുലാം  വദവസനായബകേലള

കേടെലക്കണബയബലനാക്കുകേയുലാം  ഫനാകറബകേള്  അടെചബകടെണ്ടെ

സ്ഥബതബയബകലലക്കതബക്കുകേയുലാം ലചയ. കതനാട്ടണ്ടെബ ഉല്പ്പെനാദകേ രനാജദങ്ങളബല് നബനലാം

കനരബട്ടച്ച്  ഇറക്കുമതബ ലചയച്ച്  കേശുവണ്ടെബ സലാംസ്കരണ കമഖലയച്ച്  ലഭദമനാക്കുകേ എന
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ലക്ഷദകതനാലടെ  രൂപസ്പീകേരബച  കകേരള  കേനാഷറ്റ്യൂ  കബനാര്ഡച്ച്  മുഖനാനരലാം  മബതമനായ

നബരക്കബല്  വദവസനായതബനനാവശദമനായ  ഗണനബലവനാരമുളള  കതനാട്ടണ്ടെബ

ഇടെനബലക്കനാലര ഒഴബവനാക്കബ ലഭദമനാക്കുനതബനനാണച്ച് ശമബക്കുനതച്ച്.  കേടെലക്കണബമൂലലാം

ജപബ  ഭസ്പീഷണബ  കനരബടുന  ഫനാകറബ  ഉടെമകേലള  സഹനായബക്കുനതബനനായബ  ഒരു

റബഹവവല് പനാകക്കജച്ച്  നടെപ്പെബലനാക്കുനതബനച്ച്  നടെപടെബ  സസസ്പീകേരബച വരുനലണ്ടെനലാം

ഇ.എസച്ച്.ലഎ.  ആനുകൂലദലാം ലഭദമനാകേനാന് 156  ലതനാഴബല്ദബനങ്ങള് നബര്ബനമനായുലാം

ഉണ്ടെനാകേണലമന  കകേന്ദ്ര  നബയമതബല്  കഭദഗതബ  വരുത്തുനതബനച്ച്   കകേന്ദ്ര

സര്ക്കനാരബല് സമ്മേര്ദ്ദേലാം ലചലത്തുനതനാലണനലാം ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കച്ച് മറുപടെബയനായബ

മനബ വദക്തമനാക്കബ.

 (നക്ഷതചബഹ്നമബട്ട  ബനാക്കബ  കചനാദദങ്ങള്ക്കുലാം  നക്ഷതചബഹ്നമബടെനാത  3704

മുതല്  4034 വലരയുള്ള കചനാദദങ്ങളബല്  172  എണ്ണതബനുലാം ബനലപ്പെട്ട മനബമനാര്

കരഖനാമൂലലാം ഉതരലാം നല്കേബ.) 


