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പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ

പതനാലാം സകമ്മേളനലാം 

കചനാകദദനാതരങ്ങള്   - സലാംഗ്രഹലാം

2018   മനാര്ചച്ച്    23,   വവെളബ

നബയമസഭ  രനാവെബവല  8.30-നച്ച്  ബഹുമനാനവപ്പെട്ട  സസ്പീക്കര്

ശസ്പീ.  പബ.  ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണവന്റെ  അദദക്ഷതയബല്  നബയമസഭനാ  ഹനാളബല് കയനാഗലാം

കചര്ന.

വെനാങ്മൂലലാം നല്കേബയ ഉതരങ്ങള് 

52 (*481) കമനാഡല് വറെസബഡന്ഷദല് സ്കൂളുകേള്

പട്ടബകേജനാതബ  പട്ടബകേവെര്ഗ്ഗ  പബകനനാക്കസമുദനായകക്ഷമവലാം  നബയമവലാം

സനാലാംസനാരബകേവലാം  പനാര്ലവമന്റെറെബകേനാരദവലാം  വെകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ.  എ.  വകേ.  ബനാലന്)

നല്കേബയ  മറുപടബയബല്,  കകേരള  പട്ടബകേജനാതബ  പട്ടബകേവെര്ഗ്ഗ  വറെസബഡന്ഷദല്

എഡഡ്യൂകക്കഷണല്  വസനാവവസറബയുവട  കേസ്പീഴബലുള  കമനാഡല്  വറെസബഡന്ഷദല്

സ്കൂളുകേളബല്  (എലാം.ആര്.എസച്ച്)  പട്ടബകേവെര്ഗ്ഗ  വെബദദനാര്തബകേള്ക്കനായബ  20-ഉലാം

പട്ടബകേജനാതബ  വെബദദര്തബകേള്ക്കനായബ  ഒരു  കസനാര്ട്സച്ച്  സ്കൂള്  ഉള്വപ്പെവട  9-ഉലാം

എലാം.ആര്.എസച്ച്.-കേള്  പ്രവെര്തബച്ചുവെരുനവണ്ടെനച്ച്  സഭവയ  അറെബയബച്ചു.  ഇവെയുവട

പ്രവെര്തനങ്ങള്  വെബലയബരുത്തുനതബനനായബ  എലാം.എല്.എ.  വചയര്മനാനലാം

ബന്ധവപ്പെട്ട  വെകുപ്പെച്ച്  ഉകദദനാഗസ്ഥര്  കേണ്വെസ്പീനര്മനാരുമനായബട്ടുള  ഉപകദശകേ
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സമബതബകേള്  പ്രവെര്തബച്ചുവെരുനണ്ടെച്ച്.  ഇഇൗ  സ്കൂളുകേളബകലയച്ച്  അദദനാപകേവര

വെബദദനാഭദനാസ  വെകുപ്പെബല്  നബനച്ച്  വഡപഡ്യൂകട്ടഷന്  വെദവെസ്ഥയബലുലാം  അദദനാപകകേതര

ജസ്പീവെനക്കനാവര  പട്ടബകേജനാതബ/പട്ടബകേവെര്ഗ്ഗ  വെബകേസന  വെകുപ്പെബല്  നബനമനാണച്ച്

നബയമബക്കുനതച്ച്.  എലാം.ആര്.എസച്ച്.-കേളബല് ഓകരനാ വെര്ഷവലാം സലാംസ്ഥനാനതലതബല്

നടത്തുന  മത്സരപ്പെരസ്പീക്ഷയുവട  മനാര്ക്കബവന്റെ  അടബസ്ഥനാനതബലുലാം  അയ്യങനാളബ

വമകമ്മേനാറെബയല്  കസനാര്ട്സച്ച്  സ്കൂളബകലയച്ച്  ജബലനാതലതബല്  നടത്തുന

കേനായബകേക്ഷമതനാ  പരബകശനാധനയുവട  അടബസ്ഥനാനതബലുമനാണച്ച്  പ്രകവെശനലാം

നടതബവെരുനവതനലാം  കസനാര്ട്സച്ച്  സ്കൂളബവന്റെ  പശനാതല  സഇൗകേരദങ്ങള്

വെര്ദബപ്പെബക്കുനതച്ച്  സലാംബന്ധബചച്ച്  പരബകശനാധബക്കുനതനാവണനലാം  പ്രകവെശന

പരസ്പീക്ഷകേള്,  കേനായബകേക്ഷമതനാ  പരബകശനാധന  എനബവെ  സലാംബന്ധബചച്ച്  എലനാ

പത്രങ്ങളബലുലാം  സലാംസ്ഥനാനനാടബസ്ഥനാനതബല്  അറെബയബപ്പെച്ച്  നല്കേനാറുവണ്ടെനലാം  മനബ

വെദക്തമനാക്കബ. എലനാ  പ്രസ്പീ-വമടബകേച്ച്  കഹനാസ്റ്റലുകേളബലുലാം  വവപ്രമറെബ  വെബഭനാഗതബല്  3

വെസ്പീതവലാം  വവഹസ്കൂള്  വെബഭനാഗതബല്  ഓകരനാ  വെബഷയങ്ങള്ക്കുലാം  പ്രകതദകേലാം

ടഡ്യൂട്ടര്മനാവരയുലാം  നബകയനാഗബചബട്ടുണ്ടെച്ച്.  പട്ടബകേവെര്ഗ്ഗ  വെബകേസന  വെകുപ്പെബവന്റെ

കഹനാസ്റ്റലുകേളബവല  കുട്ടബകേളുവട  മനാനസബകേനാകരനാഗദലാം  വമചവപ്പെടുത്തുനതബനലാം  പഠന

നബലവെനാരലാം ഉയര്ത്തുനതബനമനായബ കേഇൗണ്സബലര്മനാരുവട കസവെനലാം ലഭദമനാക്കുകേയുലാം

അദദനാപന കയനാഗദതയുള വറെസബഡന്റെച്ച് ടഡ്യൂട്ടര്മനാവര നബയമബക്കുകേയുലാം വചയബട്ടുണ്ടെച്ച്.

അതതച്ച്  പ്രനാഥമബകേനാകരനാഗദ  കകേന്ദ്രങ്ങളബവല  കഡനാക്ടര്മനാര്  പസ്പീരബകയനാഡബക്കലനായബ
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കുട്ടബകേളുവട  വവവെദദപരബകശനാധനയുലാം  ആകരനാഗദ-ഭക്ഷദസുരക്ഷനാ  വെകുപ്പുകേള്

കുടബവവെളതബവന്റെ ഗുണകമന്മയുലാം പരബസരശുചബതത്വവലാം അടുക്കളയുലാം പരബകശനാധബചച്ച്

ഗുണകമന്മ  ഉറെപ്പുവെരുതനാറുമുണ്ടെച്ച്.  കേബഫ്ബബ  മുകഖേന  ഏവറടുത  255  കകേനാടബ

രൂപയുവട  പദതബകേളബല്  84.68  കകേനാടബ  രൂപയുവട  പദതബകേള്ക്കച്ച്  അനമതബ

ലഭബചബട്ടുണ്ടെച്ച്.  പ്രസ്പീ-വമടബകേച്ച്-കപനാസ്റ്റച്ച്  വമടബകേച്ച്  വമസച്ച്  അലവെന്സുകേള്  യഥനാക്രമലാം

2500  രൂപയുലാം  2825  രൂപയുമനായബ  വെര്ദബപ്പെബചബട്ടുണ്ടെച്ച്.  കഹനാസ്റ്റലുകേളുവട

പ്രവെര്തനലാം  വമചവപ്പെടുത്തുനതബനച്ച്  നബരവെധബ  പ്രവെര്തനങ്ങള്  ആവെബഷ്കരബചച്ച്

നടപ്പെബലനാക്കബ  വെരുനവണ്ടെനലാം  മസ്പീനങ്ങനാടബയബല്  വെനാടകേ  വകേട്ടബടതബല്

പ്രവെര്തബക്കുന  കഹനാസ്റ്റലബനച്ച്  സ്ഥബരലാം  വകേട്ടബടലാം  നബര്മ്മേബക്കനാനള  നബര്കദ്ദേശലാം

നല്കേബയബട്ടുവണ്ടെനലാം  വെനാടകേ  വകേട്ടബടങ്ങള്  പരമനാവെധബ  ഒഴബവെനാക്കബ  പുതബയ

വകേട്ടബടതബകലയച്ച്  മനാറനാനള  നടപടബ  സത്വസ്പീകേരബച്ചു  വെരബകേയനാവണനലാം  മനബ

അറെബയബച്ചു.  പബ.എസച്ച്.സബ.  നബയമനങ്ങളബല് എസച്ച്.സബ./എസച്ച്.ടബ.  വെബഭനാഗതബലുള

ഒഴബവകേള് പൂര്ണ്ണമനായബ നബകേത്തുനതബനള നടപടബ സത്വസ്പീകേരബച്ചു വെരബകേയനാവണനലാം

നബയമനവമനായബ  ബന്ധവപ്പെട്ട  വെബഷയങ്ങളബല്  എസച്ച്.ടബ.  വപ്രനാകമനാട്ടര്മനാര്

കബനാധവെല്ക്കരണ  പ്രവെര്തനങ്ങള്  നടത്തുനവണ്ടെനലാം  ഇവെര്ക്കച്ച്  കൂടുതല്

വതനാഴബലവെസരങ്ങള്  ലഭദമനാക്കുനതബനച്ച്  വെബവെബധ  പരബശസ്പീലന  പരബപനാടബകേള്

സലാംഘടബപ്പെബക്കുനവണ്ടെനലാം  കുട്ടബകേളുവട  എണ്ണതബനച്ച്  ആനപനാതബകേമനായബ

കഹനാസ്റ്റലുകേളബല്  അധബകേ  കബനാക്കുകേള്  നബര്മ്മേബക്കുനതബനച്ച്  നടപടബ
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സത്വസ്പീകേരബക്കുനതനാവണനലാം അട്ടപ്പെനാടബയബല് ഒരു എലാം.ആര്.എസച്ച്.  കസനാര്ട്സച്ച് സ്കൂള്

ആരലാംഭബക്കുനതലാം സത്വകേനാരദ കഹനാസ്റ്റലുകേളബല് തനാമസബക്കുന വെബദദനാര്തബകേള്ക്കുള

കഹനാസ്റ്റല്-വമസച്ച്  അലവെന്സുകേള്  വെര്ദബപ്പെബക്കുനതലാം  സലാംബന്ധബചച്ച്

പരബകശനാധബക്കുനതനാവണനലാം  ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കച്ച്  മറുപടബയനായബ  മനബ

വെദക്തമനാക്കബ.

53 (*482) ഗ്രസ്പീന് ഇനദ മബഷന്

വെനവലാം  മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം  മൃഗശനാലകേളുലാം  വെകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ.  വകേ.  രനാജ)

നല്കേബയ മറുപടബയബല്, വെനസമ്പത്തുലാം വെനവെബസ്തൃതബയുലാം വെര്ദബപ്പെബക്കുകേ, കസനാഷദല്

കഫനാറെസബ-അകഗ്രനാ  കഫനാറെസബ  പ്രവെര്തനങ്ങള്  വെബപുലസ്പീകേരബക്കുകേ,  പരബസ്ഥബതബ,

തണ്ണസ്പീര്തടങ്ങള്,  കേനാവകേള്,  ജലകസനാതസ്സുകേള്  എനബവെ  സലാംരക്ഷബക്കുകേ,

പുനരുപകയനാഗക്ഷമമനായ  ഇന്ധനങ്ങളുവട  ഉപകയനാഗലാം  കപ്രനാത്സനാഹബപ്പെബക്കുകേ

തടങ്ങബയ  പദതബകേളനാണച്ച്  ഗ്രസ്പീന്  ഇനദ  മബഷന്  ലക്ഷദമബടുനവതനച്ച്  സഭവയ

അറെബയബച്ചു.  കകേരളതബവല  വെനദജസ്പീവെബ  സകങതങ്ങളുവടയുലാം  കദശസ്പീയ

ഉദദനാനങ്ങളുവടയുലാം  സലാംരക്ഷണതബനനായബ  കകേന്ദ്ര  സഹനായകതനാവട  വെബവെബധ

പദതബകേള്  നടപ്പെബലനാക്കബ  വെരുന.  വവജവെവവവെവെബധദ  സലാംരക്ഷണ

പ്രവെര്തനങ്ങളബല്  പങനാളബകേളനാകേനാന്  ആഗ്രഹബക്കുനവെര്ക്കനായബ  'സബറബസണ്

കേണ്സര്കവെറര്'  പദതബ,  തരബശുഭൂമബ  കേവണ്ടെതബ  വെബവെബധയബനലാം  വൃക്ഷവതകേള്

വെച്ചുപബടബപ്പെബക്കുന  'കുട്ടബവെനലാം'  എനസ്പീ പദതബകേള് നടപ്പെനാക്കുനണ്ടെച്ച്.  നഗരങ്ങളബല്
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വൃക്ഷങ്ങള്  വെദനാപബപ്പെബക്കുനതബനച്ച്  നഗര  വെനവെത്കേരണലാം,  വെഴബകയനാരതണല്,

ഇന്സ്റ്റബറഡ്യൂഷണല്  പനാന്റെബലാംഗച്ച്  എനസ്പീ  പദതബകേള്  പ്രകേനാരലാം  പനാതകയനാരങ്ങളബല്

മരങ്ങള്  വെച്ചുപബടബപ്പെബക്കനാനലാം  വെലബയ  ചട്ടബകേളബല്  വൃക്ഷവവതകേള്  നട്ടച്ച്

പരബപനാലബക്കുന  സലാംവെബധനാനലാം  വെബപുലവപ്പെടുതനാനലാം  ഉകദ്ദേശബക്കുന.  വെബവെബധ

ജബലകേളബല്  കകേരള  വെനസലാംരക്ഷണ  നബയമ  പ്രകേനാരലാം  കേണ്ടെല്ക്കനാടുകേളനായബ

പ്രഖേദനാപബചബട്ടുള  സ്ഥലങ്ങള്  സലാംരക്ഷബക്കുകേയുലാം  സത്വകേനാരദ  ഭൂമബയബവല

കേണ്ടെല്ക്കനാടുകേള് സലാംരക്ഷബക്കുനതബനച്ച്  വെദക്തബകേള്ക്കച്ച്  ഏക്കറെബനച്ച്  4,000/-  രൂപ

നബരക്കബലുലാം  കേനാവെച്ച്  സലാംരക്ഷബക്കുനതബനച്ച്  വതരവഞ്ഞെടുക്കവപ്പെട്ട  കേനാവകേള്ക്കച്ച്

ഉടമസ്ഥര്  സമര്പ്പെബക്കുന  വവമകക്രനാ  പനാന്  അലാംഗസ്പീകേരബച്ചുലാം  ധനസഹനായലാം

നല്കുനണ്ടെച്ച്. എലനാ  ജബലകേളബലുലാം  വെനവെബകേസന  ഏജന്സബ  ആരലാംഭബക്കുനതബനച്ച്

കസനാഷദല്  കഫനാറെസബ  വെബഭനാഗലാം  നടപടബ  സത്വസ്പീകേരബചബട്ടുണ്ടെച്ച്.  കലനാകേ  പരബസ്ഥബതബ

ദബനതബല്  വെനലാം  വെകുപ്പെബവന്റെ  കനതൃതത്വതബല്  സ്കൂള്  കുട്ടബകേള്  വെഴബ  3  കകേനാടബ

വൃക്ഷതതകേള് വെബതരണലാം വചയ്യനാനലാം വെബവെബധ മനാര്ഗ്ഗങ്ങളബലൂവട വെബതരണലാം വചയ

വൃക്ഷതതകേളുവട അതബജസ്പീവെന ശതമനാനലാം തബട്ടവപ്പെടുത്തുനതബനച്ച്  വതരവഞ്ഞെടുത

കകേനാകളജകേളബവല  സ്റ്റനാറബസ്റ്റബകച്ച്  വെബഭനാഗലാം  വെബദദനാര്തബകേളുവട  സഹനായകതനാവട

സര്കവ്വേ നടതനാനലാം തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുണ്ടെച്ച്.  ആലപ്പുഴ,  കകേനാട്ടയലാം ജബലകേളബല് കുട്ടനനാടച്ച്

പനാകക്കജബവന്റെ  ഭനാഗമനായുള  വെബവെബധ  പ്രവെര്തനങ്ങള്  കേനാരദക്ഷമമനാക്കുനതബനച്ച്

നടപടബ സത്വസ്പീകേരബക്കുനതനാവണനലാം വെനദമൃഗങ്ങള്ക്കച്ച് വെനതബനളബല് കുടബവവെള
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ലഭദത  ഉറെപ്പുവെരുത്തുനതബനലാം  ഫലവൃക്ഷങ്ങള്  നട്ടുപബടബപ്പെബക്കുനതബനമുള

പ്രവെര്തനങ്ങള്  നടത്തുനതനാവണനലാം  യൂക്കനാലബപ്റസച്ച്,  മനാഞബയലാം  കപനാലുള

വെബകദശ  മരങ്ങള്  വെചച്ച്  പബടബപ്പെബചബട്ടുള  വെനഭൂമബയബല്  സത്വനാഭനാവെബകേ  മരങ്ങളുലാം  മറച്ച്

ഫലവൃക്ഷങ്ങളുലാം  വെചച്ച്  പബടബപ്പെബക്കുനതബനച്ച്  നടപടബ  സത്വസ്പീകേരബക്കുനതനാവണനലാം

ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കച്ച് മറുപടബയനായബ മനബ വെദക്തമനാക്കബ.

54 (*483) പബനനാക്ക വെബഭനാഗ വെബകേസന പദതബകേള്

പട്ടബകേജനാതബ  പട്ടബകേവെര്ഗ്ഗ  പബകനനാക്കസമുദനായകക്ഷമവലാം  നബയമവലാം

സനാലാംസനാരബകേവലാം  പനാര്ലവമന്റെറെബകേനാരദവലാം  വെകുപ്പുമനബ  നല്കേബയ  മറുപടബയബല്,

പബനനാക്ക വെബഭനാഗ വെബകേസന വെകുപ്പുലാം കകേനാര്പ്പെകറെഷനലാം സലാംയുക്തമനായബ പബനനാക്ക

വെബഭനാഗതബല്വപ്പെട്ട  വപ്രനാഫഷണല്  ബബരുദധനാരബകേള്ക്കച്ച്  സത്വയലാംവതനാഴബല്

സലാംരലാംഭങ്ങള്  ആരലാംഭബക്കുനതബനനായബ    2017-18  മുതല്  സ്റ്റനാര്ട്ടച്ച്അപച്ച്  വെനായനാ

പദതബ  ആവെബഷ്കരബചബട്ടുവണ്ടെനച്ച്  സഭവയ  അറെബയബച്ചു.  ഗ്രനാമപ്രകദശതച്ച്  98,000/-

രൂപ  വെവരയുലാം  നഗരപ്രകദശതച്ച്  1,20,000/-  രൂപ  വെവരയുലാം  വെനാര്ഷബകേ

വെരുമനാനമുളവെര്ക്കച്ച്  5  ലക്ഷലാം  രൂപ  വെവര  6  ശതമനാനലാം  പലബശ  നബരക്കബലുലാം

പരമനാവെധബ  20  ലക്ഷലാം  രൂപ  വെവര  7  ശതമനാനലാം  പലബശ  നബരക്കബലുലാം  വെനായ

ലഭബക്കുനതനാണച്ച്.  വെനായയുവട  20  ശതമനാനലാം പരമനാവെധബ  2  ലക്ഷലാം രൂപ പബനനാക്ക

വെബഭനാഗ  വെബകേസന  വെകുപ്പെച്ച്  സബ്സബഡബയനായബ  അനവെദബക്കുകേയുലാം  2017-18

സനാമ്പതബകേ  വെര്ഷലാം  ടബ  പദതബക്കനായബ  50  ലക്ഷലാം  രൂപ  നസ്പീക്കബ  വെയ്ക്കുകേയുലാം
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വചയബട്ടുണ്ടെച്ച്. പബനനാക്ക  വെബഭനാഗങ്ങളബവല  ഉകദദനാഗനാര്തബകേളുവട  മത്സരകശഷബ

വെര്ദബപ്പെബക്കുനതബനലാം  സത്വയലാം  വതനാഴബല്  സലാംരലാംഭകേതത്വലാം  വെളര്ത്തുനതബനലാം

ലക്ഷദമബട്ടച്ച്  എലാംകപനായബബലബറബ  എന്ഹനാന്വസ്മെന്റെച്ച്  പദതബ  നടപ്പെബലനാക്കബവെരുന.

വെയനനാട്ടബവല  അരബവെനാള്കകേനാശ  കരനാഗബനാധബതര്ക്കുലാം,  ഒ.ബബ.സബ.

വപ്രനാഫഷണലുകേള്ക്കുലാം  സത്വയലാംവതനാഴബല്  സലാംരലാംഭങ്ങള്  ആരലാംഭബക്കുനതബനള

സഹനായലാം  നല്കേനാനനാണച്ച്  ഇഇൗ  പദതബയബലൂവട  ഉകദ്ദേശബക്കുനതച്ച്.

നഡ്യൂനപക്ഷ-പബനനാക്ക  വെബഭനാഗങ്ങളബല്വപ്പെട്ട  പ്രവെനാസബകേള്ക്കച്ച്  'റെബകട്ടണ്'

പദതബയബലൂവട  4  ശതമനാനലാം  മുതല്  6  ശതമനാനലാം  വെവര  പലബശ  നബരക്കബല്

യഥനാക്രമലാം  30  ലക്ഷലാം  രൂപയുലാം,  20  ലക്ഷലാം  രൂപയുലാം   3  ലക്ഷലാം  രൂപ

സബ്സബഡബകയനാടുകൂടബ  കനനാര്ക്ക  വെകുപ്പെച്ച്  മുഖേനാനരലാം  അനവെദബക്കുന

പ്രവെര്തനങ്ങള്  ആരലാംഭബചബട്ടുവണ്ടെനലാം  സ്റ്റനാര്ട്ടച്ച്അപച്ച്  വപ്രനാഫഷണലുകേള്ക്കച്ച് 2

ലക്ഷലാം രൂപ സബ്സബഡബകയനാവട 6 ശതമനാനലാം പലബശ നബരക്കബല് 20 ലക്ഷലാം രൂപ

അനവെദബക്കുനവണ്ടെനലാം  ഓകരനാ  പഞനായതബകലയുലാം  സബ.ഡബ.എസച്ച്.-കേള്ക്കച്ച്

(കേമ്മേഡ്യൂണബറബ  വഡവെലപ്വമന്റെച്ച്  വസനാതസറബ)  ഒരു കകേനാടബ  രൂപ വെസ്പീതലാം  നല്കുന

വവമകക്രനാ  ഫബനനാന്സച്ച്  പദതബ  ഫലപ്രദമനായബ  നടപ്പെബലനാക്കബയബട്ടുവണ്ടെനലാം  ഇഇൗ

വെബഭനാഗതബല്വപ്പെട്ട വെബദദനാര്തബകേള്ക്കച്ച് രനാജദതബനകേത്തുലാം പുറെത്തുലാം ഉനതപഠനലാം

നടത്തുനതബനനായബ 4 ശതമനാനലാം പലബശ നബരക്കബല് യഥനാക്രമലാം 10 ലക്ഷലാം രൂപയുലാം

20 ലക്ഷലാം  രൂപയുലാം  അനവെദബക്കുനവണ്ടെനലാം  ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കച്ച്  മറുപടബയനായബ
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മനബ വെദക്തമനാക്കബ.

 (നക്ഷത്രചബഹ്നമബട്ട ബനാക്കബ കചനാദദങ്ങള്ക്കുലാം നക്ഷത്ര ചബഹ്നമബടനാത  4869

മുതല്  5151  വെവരയുള കചനാദദങ്ങളബല്  192  എണ്ണതബനലാം ബന്ധവപ്പെട്ട മനബമനാര്

കരഖേനാമൂലലാം ഉതരലാം നല്കേബ.)


