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പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ

പതബമൂനനാലാം സകമ്മേളനലാം

കചനാകദദനാത്തരങ്ങള് - സലാംഗ്രഹലാം

2018   ഡബസലാംബര്   13,   വദനാഴലാം

നബയമസഭ  രനാവബലല  9.00  മണബകക്ക്  ബഹുമനാനലപ്പെട്ട  സസ്പീകര്

ശസ്പീ.  പബ.  ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണലന്റെ  അദദക്ഷതയബല്  നബയമസഭനാ  ഹനാളബല്  കയനാഗലാം

കചര്ന.

 വനാങ്മൂലലാം നല്കേബയ ഉത്തരങ്ങള്

(കചനാകദദനാത്തരകവള  ആരലാംഭബച്ചകപ്പെനാള്  ശബരബമലയബല്

ഏര്ലപ്പെടുത്തബയബരബക്കുന  നബകരനാധനനാജ്ഞ  പബന്വലബകണലമനക്ക്  ആവശദലപ്പെടലാം

സഭനാ  കേവനാടത്തബനു  മുനബല്  അനബശബതകേനാല  സതദനാഗ്രഹലാം  നടത്തുന

എലാം.എല്.എ.മനാര്കക്ക്  അഭബവനാദദലാം  അര്പ്പെബചലാം  യ.ഡബ.എഫക്ക്.  അലാംഗങ്ങള്

സസ്വസനാനങ്ങളബല്  എഴുകനറ്റുനബനക്ക്  പ്ലകനാര്ഡുകേളലാം  ബനാനറലാം  ഉയര്ത്തബപ്പെബടബച്ചക്ക്

മുദനാവനാകേദലാം  വബളബക്കുകേയലാം  തുടര്നക്ക്  കചനാകദദനാത്തരകവള  ബഹബഷ്കരബക്കുകേയലാം

ലചയ.)

(കചനാദദകേര്ത്തനാകള്  കചനാദദലാം  ഉനയബകനാത്തതബനനാല് ക്ലബക്ക്  ലചയ്ത  *331,

*348 എനസ്പീ നമ്പര് കചനാദദങ്ങള് പരബഗണനയ്ലകടുത്തബല.)
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18(*332) കേനായബകേ തനാരങ്ങള്കക്ക് കപനാതനാഹനലാം

വദവസനായവലാം  കസനാര്ട്സലാം  യവജനകേനാരദവലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ.  ഇ.  പബ.

ജയരനാജന്)  നല്കേബയ  മറപടബയബല്, മബകേച്ച  കേനായബകേ  തനാരങ്ങലള  കേലണ്ടെത്തബ

കപനാതനാഹബപ്പെബക്കുനതബനുലാം  വബദഗ്ദ്ധ പരബശസ്പീലനലാം  നല്കുനതബനുലാം  കകേരള  കസ്റ്റേറക്ക്

കസനാര്ട്സക്ക്  കേകൗണ്സബലബലന്റെ  കേസ്പീഴബല്  വബവബധ  പദതബകേള്  നടപ്പെബലനാകബ

വരുനലണ്ടെനക്ക് സഭലയ അറബയബച.  2020,  2024-ലല ഒളബമ്പബകബലലാം രനാജദനാന്തര

മതരങ്ങളബലലാം  ലമഡല്  കേരസമനാക്കുനതബനനായബ  11  ഇനങ്ങളബലല

ലതരലഞ്ഞെടുകലപ്പെട്ട  കേനായബകേ  തനാരങ്ങള്കക്ക്  അന്തര്കദ്ദേശസ്പീയ  നബലവനാരത്തബലളള

വബദഗ്ദ്ധ  പരബശസ്പീലനലാം  ലഭദമനാക്കുനതബനനായബ  ഓപ്പെകറഷന്  ഒളബമ്പദ  പദതബ

ആവബഷ്കരബച്ചബടണ്ടെക്ക്.   കഡനാ.  എ.പബ.ലജ.  അബ്ദുള്  കേലനാലാം  കസനാളര്ഷബപ്പെബനനായബ

ഭബനകശഷബയളള ഒരു കേനായബകേതനാരലത്ത പരബഗണബക്കുനലണ്ടെനലാം പസ്തുത പദതബ

പകേനാരലാം  14  മുതല്  19  വയസ്സുവലരയള്ള  11  കേനായബകേ  തനാരങ്ങള്കക്ക്  10,000/-

രൂപയലാം  എലലറക്ക്  സസ്പീമബലൂലട  കസനാര്ട്സക്ക്  അകനാഡമബകേളബലലയലാം  കകേനാച്ചബലാംഗക്ക്

ലസന്റെറകേളബലലയലാം  കഡ കബനാര്ഡബലാംഗക്ക്  ലസന്റെറകേളബലലയലാം  കേനായബകേതനാരങ്ങള്കക്ക്

പതബമനാസലാം 6000 രൂപ വസ്പീതലാം നല്കുനകതനാലടനാപ്പെലാം കസനാര്ട്സക്ക് കേബറ്റുലാം ചബകേബതനാ

ധനസഹനായവലാം  അനുവദബക്കുനലണ്ടെനലാം മനബ  വദക്തമനാകബ.

കപനാഷകേനാഹനാരത്തബലൂലട  കേനായബകേകശഷബ  വര്ദബപ്പെബക്കുനതബനനായബ  2800

കുട്ടബകേള്കക്ക്  പതബമനാസലാം  6000  രൂപ  വസ്പീതലാം  നല്കുന  പദതബ
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വദനാപബപ്പെബക്കുനതബനക്ക്  നടപടബലയടുത്തബടണ്ടെക്ക്.  സലാംസനാനനാടബസനാനത്തബല്  ഓകരനാ

കേനായബകേ  ഇനത്തബനുലാം  പകതദകേ  ടസ്പീലാം  രൂപസ്പീകേരബക്കുന  കേനാരദലാം

പരബകശനാധബക്കുനതനാണക്ക്.  ഫുട്കബനാളബല്  പരബശസ്പീലനലാം  നല്കുനതബനനായബ

യ.ലകേ.യബലല  ലചല്സബയ  ക്ലബബലല  കേനായബകേ  തനാരങ്ങലള  ലകേനാണ്ടുവരുനതബനക്ക്

നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബച്ചബടലണ്ടെനലാം  9  വയസബനുലാം 12  വയസബനുലാം ഇടയബല് പനായമുള്ള

കുട്ടബകേള്കക്ക്  വബദഗ്ദ്ധ  പരബശസ്പീലനലാം  ലഭദമനാക്കുനതബനനായബ  കേബകക്ക്ഓഫക്ക്  പദതബ

ആരലാംഭബച്ചബടലണ്ടെനലാം  വനബതനാ  ഫുട്കബനാള്  ടസ്പീലാം  ആരലാംഭബക്കുന  കേനാരദലാം

പരബഗണനയബലനാലണനലാം  മനബ  അറബയബച.  കദശസ്പീയ/അന്തര്കദ്ദേശസ്പീയ

മതരങ്ങളബല് ലമഡല് കേരസമനാകബയ കേനായബകേ തനാരങ്ങള്കക്ക് അര്ഹമനായ കേനാഷക്ക്

അവനാര്ഡുലാം  ജബ.വബ.  രനാജ  അവനാര്ഡുലാം  നല്കുനണ്ടെക്ക്.  50  മബകേച്ച

കേനായബകേതനാരങ്ങള്കക്ക്  വര്ഷലാംകതനാറലാം  സര്കനാര്  സര്വസ്പീസബല്  കജനാലബ  നല്കുന

പദതബ  നബലവബലലണ്ടെനലാം  മുപ്പെത്തബയഞനാമതക്ക്  കദശസ്പീയ  ലഗയബലാംസബല്  ലമഡല്

കേരസമനാകബയവര്കക്ക് എല്.ഡബ.  ക്ലനാര്കക്ക്,  ഹവബല്ദനാര് തസബകേകേളബല് നബയമനലാം

നല്കേബയബടലണ്ടെനലാം  സകന്തനാഷക്ക്  കടനാഫബ ഫുട്കബനാള് കജതനാകളനായ  11  കപര്കക്ക്

സര്കനാര്  കജനാലബ  നല്കുനതബനക്ക്  തസ്പീരുമനാനബച്ചബടലണ്ടെനലാം മനബ  വദക്തമനാകബ.

ഏഷദന് അതക്ക് ലറബകേക്ക് ചനാമ്പദന്ഷബപ്പെബല് സസ്വര്ണ്ണലമഡല് കേരസമനാകബയ കുമനാരബ

പബ.യ.  ചബത്രയക്ക്   പതബമനാസലാം  25,000/-  രൂപ  നല്കുനതബനക്ക്  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബച്ചബടണ്ടെക്ക്.  ലലഫക്ക് പദതബയബലൂലട ഭവനരഹബതരനായ കേനായബകേതനാരങ്ങള്കക്ക്
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വസ്പീടക്ക് ലഭദമനാകുനതനാണക്ക്.  സ്കൂള് കേനായബകേ കമളയബല് ഒനനാലാം സനാനലാം കനടുനവര്കക്ക്

കദശസ്പീയ  മതരങ്ങളബല്  പലങ്കെടുക്കുനതബനുള്ള  ലചലവക്ക്  സര്കനാര്

വഹബക്കുനകതനാലടനാപ്പെലാം  ഒനലാം രണ്ടുലാം  മൂനലാം  സനാനങ്ങള് കേരസമനാക്കുനവര്കക്ക്

കേനാഷക്ക്  അവനാര്ഡുലാം  ലറകകനാര്ഡുകേള്  കേരസമനാക്കുനവര്കക്ക്  സസ്വര്ണ്ണ  പതകവലാം

നല്കുനണ്ടെക്ക്.  കുടബശബകേയനായബരുന മുഴുവന് കേനാഷക്ക് അവനാര്ഡക്ക് തുകേയലാം വബതരണലാം

ലചയ്തബടണ്ടെക്ക്. കസനാര്ട്സക്ക്  കേകൗണ്സബലകേളലട  ഘടനയലാം  പവര്ത്തനവലാം

ജനനാധബപതദവത്കേരബക്കുനതബലന്റെ ഭനാഗമനായബ ഗ്രനാമപഞനായത്തക്ക് മുതല് സലാംസനാന

കസനാര്ട്സക്ക് കേകൗണ്സബല് വലരയളള ഭരണ സലാംവബധനാനലാം ലതരലഞ്ഞെടുപ്പെക്ക് നടത്തബ

പുന:സലാംഘടബപ്പെബകനാന്  തസ്പീരുമനാനബച്ചബടലണ്ടെനലാം  കകേരള  കസനാര്ട്സക്ക്  (കഭദഗതബ)

നബയമലാം  നബലവബല്  വരുനകതനാടുകൂടബ  സലാംസനാന-ജബലനാ-കകേനാര്പ്പെകറഷന്-

മുനബസബപ്പെനാലബറബ-പഞനായത്തക്ക് തലത്തബല് കസനാര്ട്സക്ക് കേകൗണ്സബലകേള് നബലവബല്

വരുനതനാലണനലാം  മനബ  വദക്തമനാകബ.  37  ഇന്കഡനാര്  കസ്റ്റേഡബയങ്ങളലട

നബര്മ്മേനാണലാം  നടനലകേനാണ്ടെബരബക്കുകേയനാലണനലാം  പഞനായത്തുകേളബല്  കേളബസലലാം

ലഭദമനാകുന  മുറയക്ക്  അനുബന്ധ  സകൗകേരദങ്ങള്  ഏര്ലപ്പെടുത്തുനതനാലണനലാം

നബയമനബര്മ്മേനാണത്തബലന്റെ  ആവശദകേതയലാം  കേളബകളലാം  ചനാത്തന്നൂര്

കപനാജകബനനാവശദമനായ  ധനസഹനായലാം  നല്കുനതുലാം  സലാംബന്ധബച്ചക്ക്

പരബകശനാധബക്കുനതനാലണനലാം  കസനാര്ട്സക്ക്  അകസനാസബകയഷനുകേളബലല

അരനാജകേതസ്വ  പവണതകേള്ലകതബലര  ശക്തമനായ  നടപടബ
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സസ്വസ്പീകേരബക്കുനതനാലണനലാം   ഉപകചനാദദങ്ങള്കക്ക്  മറപടബയനായബ  മനബ  അറബയബച.

തൃശൂര്  ജബലയബല്  ആധുനബകേ  സകൗകേരദങ്ങളള്ള  ആയര്കവദ  കസനാര്ട്സക്ക്

കഹനാസബറല്  പവര്ത്തനസജ്ജമനായബടലണ്ടെനക്ക്  ഉപകചനാദദത്തബലബടലപടലകേനാണ്ടെക്ക്

ആകരനാഗദവലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയലാം  വനബത-ശബശുവബകേസനവലാം  വകുപ്പുമനബ

അറബയബച. 

19(*333)   കകേന്ദ്ര ലവദദ്യുതബ   (  കഭദഗതബ  )   ബബല്   2018

ലവദദ്യുതബ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ.  എലാം.  എലാം.  മണബ)  നല്കേബയ  മറപടബയബല്,

കകേന്ദ്ര ലലവദദ്യുതബ (കഭദഗതബ) ബബല്, 2018 നബലവബല് വരുനകതനാടുകൂടബ ലലവദദ്യുതബ

രലാംഗലാം പൂര്ണ്ണമനായലാം സസ്വകേനാരദവല്കരബക്കുനതബനുലാം സലാംസനാനങ്ങളലട അധബകേനാരലാം

ഇലനാതനാകുനതബനുമബടയനാക്കുലമനക്ക് സഭലയ അറബയബച.  നബര്ദ്ദേബഷ്ട കഭദഗതബ ബബല്

ലലവദദ്യുത  വബതരണ  കമഖലലയ  മൂനനായബ  വബഭജബക്കുനതബനുലാം  ലനാഭ  സനാധദത

ഏലറയള്ള  ലലവദദ്യുതബ  വബതരണ  രലാംഗകത്തയക്ക്  യനാലതനാരു  മുതല്മുടക്കുമബലനാലത

സസ്വകേനാരദ  സലാംരലാംഭകേര്  കേടനവരുനതബനുലാം  അവസരലമനാരുക്കുനതനാണക്ക്.  കകനാസക്ക്

സബ്സബഡബ  സമ്പ്രദനായലാം  നബര്ത്തലനാക്കുകേയലാം  ഡയറകക്ക്  ലബനബഫബറക്ക്  ടനാന്സ്ഫര്

സസ്പീലാം  നടപ്പെനാക്കുകേയലാം  ലചയ്യുനതബലൂലട  ലചറകേബട  ഉപകഭനാക്തനാകളലട  ലലവദദ്യുതബ

നബരകബല്  വര്ദനവണ്ടെനാകുലമനലാം  സനാമ്പത്തബകേമനായബ  പബനനാകലാം  നബല്ക്കുന

ജനവബഭനാഗത്തബനക്ക്  ലലവദദ്യുതബ  അപനാപദമനാകുലമനലാം മനബ  വദക്തമനാകബ.   കകേന്ദ്ര

നബയമലത്ത  മറബകേടക്കുനതബനനായബ  സലാംസനാന  ഗവണ്ലമന്റെബനക്ക്  നബയമലാം
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പനാസനാകനാന്  സനാദദമല.  നബര്ദ്ദേബഷ്ട  കഭദഗതബ  ബബലബലനതബലര  കയനാജബച്ചക്ക്

പവര്ത്തബകണലമനലാം  ഇതുസലാംബന്ധബച്ചക്ക്  ലലവദദ്യുതബ  കബനാര്ഡക്ക്  മറക്ക്  സലാംസനാന

ഗവണ്ലമന്റുകേള്കക്ക് കേത്തയച്ചബടലണ്ടെനലാം പതബകഷധവലാം അഭബപനായവദതദനാസവലാം

കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ലമന്റെബലന  അറബയബച്ചബടലണ്ടെനലാം  ബബലബലനതബലര  ഐകേകേകണദന

പകമയലാം  പനാസനാക്കുനതബനനാവശദമനായ  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബക്കുനതനാലണനലാം

ഉപകചനാദദങ്ങള്കക്ക് മറപടബയനായബ മനബ അറബയബച.  

20(*334) ആരനാധനനാലയങ്ങളലട പരബസരത്തക്ക് ആയധ പരബശസ്പീലനലാം

സഹകേരണവലാം  വബകനനാദസഞനാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ.

കേടകേലാംപള്ളബ  സകരന്ദ്രന്)  നല്കേബയ  മറപടബയബല്,  സലാംസനാനത്തക്ക്  കദവസസ്വലാം

കബനാര്ഡുകേളലട  കേസ്പീഴബലളള  ആരനാധനനാലയങ്ങള്  ആയധ  പരബശസ്പീലനത്തബകനനാ

രനാഷസ്പീയ  സലാംഘടനകേളലട  പവര്ത്തനങ്ങള്കകനാ  ഉപകയനാഗബക്കുനതനായബ

ശദയബല്ലപ്പെട്ടനാല്  അതക്ക്  തടയനാന്  കദവസസ്വലാം  കബനാര്ഡുകേള്കക്ക്  നബര്കദ്ദേശലാം

നല്കുനലണ്ടെനലാം  ഇത്തരലാം  പവൃത്തബകേള്  നബകരനാധബക്കുനതബനനായബ  1950-ലല

TCHRI  (Travancore  Cochin  Hindu  Religious  Institution)  നബയമത്തബല്

കഭദഗതബ  വരുത്തനാന്  ആകലനാചബക്കുനലണ്ടെനലാം  സഭലയ  അറബയബച.

കക്ഷത്രപരബസരലാം  ആയധ  പരബശസ്പീലനത്തബനനായബ  ഉപകയനാഗബക്കുനതക്ക്  കപനാലസ്പീസക്ക്

ആകബലല  73-ാം  വകുപ്പുപകേനാരലാം  നബയനബക്കുകേയലാം  എലനാവബധ  കേനായബകേ

പരബശസ്പീലനങ്ങളലാം നബരസ്പീക്ഷബക്കുകേയലാം ലചയ്യുനണ്ടെക്ക്. വര്ഗസ്പീയ  പചരണലാം
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തടയനതബനനായബ  നബയമപകേനാരമുള്ള  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബക്കുനതനാലണനക്ക്

ഉപകചനാദദത്തബനക്ക് മറപടബയനായബ മനബ അറബയബച.    

(നക്ഷത്രചബഹ്നമബട്ട  ബനാകബ  കചനാദദങ്ങള്ക്കുലാം  നക്ഷത്രചബഹ്നമബടനാത്ത  4110

മുതല്  4370  വലരയള്ള കചനാദദങ്ങളബല്  120  എണ്ണത്തബനുലാം ബന്ധലപ്പെട്ട മനബമനാര്

കരഖനാമൂലലാം ഉത്തരലാം നല്കേബ.) 


