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പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ

പതനാലാം സകമ്മേളനലാം 

കചനാകദദനാതരങ്ങള്   - സലാംഗ്രഹലാം

2018   മനാര്ചച്ച്   5,   തബങ്കള്

നബയമസഭ  രനാവബലല  8.30-നച്ച്  ബഹുമനാനലപ്പെട്ട  സസ്പീക്കര്

ശസ്പീ.  പബ.  ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണലന്റെ  അദദക്ഷതയബല്  നബയമസഭനാ  ഹനാളബല് കയനാഗലാം

കചര്ന.

വനാങ്മൂലലാം നല്കേബയ ഉതരങ്ങള് 

7 (*91) വയലുകേളലാം തണസ്പീര്തടങ്ങളലാം കേനായലുകേളലാം സലാംരക്ഷബക്കനാന് നടപടബ

റവനന്യുവലാം  ഭവനനബര്മ്മേനാണവലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ.  ഇ.  ചന്ദ്രകശേഖരന്)

നല്കേബയ  മറുപടബയബല്,  ലനല്വയലുകേളലാം  തണസ്പീര്തടങ്ങളലാം

സലാംരക്ഷബക്കുന്നതബനനായബ  റവനന്യൂ  വകുപ്പെബല്  തനാലൂക്കച്ച്  തലതബല്  പ്രകതദകേലാം

സസനാഡുകേള്  പ്രവര്തബച്ചു  വരുനലണ്ടെനലാം  റലാംസനാര്  തണസ്പീര്തടങ്ങളനായ

കവമ്പനനാടച്ച്,  ശേനാസനാലാംകകേനാട്ട,  അഷ്ടമുടബ കേനായലുകേളലട സമഗ്ര സലാംരക്ഷണതബനനായബ

ഇന്റെകഗ്രറ്റഡച്ച്  മനാകനജച്ച് ലമന്റെച്ച്  ആക്ഷന്  പനാന്  നടപ്പെബലനാക്കുന്നതബനുകവണ്ടെ

സനാമ്പതബകേ  സഹനായതബനനായുള്ള  അകപക്ഷ  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ലമന്റെബകലയച്ച്

സമര്പ്പെബചബട്ടുലണ്ടെനലാം  ഫണ്ടെച്ച്  ലഭബക്കുന്ന  മുറയച്ച്  കസ്റ്റേറ്റച്ച്  ലവറ്റച്ച്  ലനാന്റെച്ച്  അകതനാറബറ്റബ
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മുകഖന  മനാസ്റ്റേര്  പനാന്  നടപ്പെനാക്കുന്നതനാലണനലാം  സഭലയ  അറബയബച്ചു.  2008-ലല

കകേരള ലനല്വയല് തണസ്പീര്തട സലാംരക്ഷണ നബയമ പ്രകേനാരലാം അനധബകൃതമനായബ

തരലാംമനാറ്റലാം  കേലണ്ടെത്തുന്ന  കകേസുകേളബല്  ഭൂമബ  പൂര്വ്വസബതബയബലനാക്കുന്നതബനുലാം

വനാഹനലാം  കേണ്ടുലകേട്ടുന്നതബനുലാം  ഭൂവടമയ്ലക്കതബലര  കപ്രനാസബകേന്യൂഷന്  നടപടബകേള്

സസസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുലാം  ആവശേദമനായ  പ്രവര്തനങ്ങള്  നടതബ  വരുന.  159

പ്രകദശേങ്ങളലട  ഡനാറ്റനാബനാങ്കച്ച്  ഉപഗ്രഹ  ചബത്രങ്ങളലട  സഹനായകതനാലട

പരബകശേനാധബചച്ച്  കുറ്റമറ്റ  രസ്പീതബയബല്  പ്രസബദലപ്പെടുത്തുന്നതബനച്ച്

ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ഇ.സബ.യുലട  (കകേരള  കസ്റ്റേറ്റച്ച്  റബകമനാട്ടച്ച്  ലസന്സബലാംഗച്ച്  ആന്റെച്ച്

എന്വകയനാണ്ലമന്റെച്ച്  ലസന്റെര്)  സഹകേരണകതനാലട  കൃഷബ  വകുപ്പെച്ച്  നടപടബ

സസസ്പീകേരബചബട്ടുലണ്ടെനലാം  നനാളബതുവലര  88  തകദ്ദേശേസസയലാംഭരണ  സനാപനങ്ങളലട

ഡനാറ്റനാ  ബനാങ്കച്ച്  തയനാറനാക്കബയബട്ടുലണ്ടെനലാം  ഡനാറ്റനാ  ബനാങ്കച്ച്  സമയബനബതമനായബ

പൂര്തബയനാക്കുന്നതബനുലാം  കമല്കനനാട്ടലാം  വഹബക്കുന്നതബനുലാം  പദതബ  പുകരനാഗതബ

അവകലനാകേനലാം ലചയ്യുന്നതബനുമനായബ റവനന്യൂ പ്രബന്സബപ്പെല് ലസക്രട്ടറബ ലചയര്മനാനുലാം

കേനാര്ഷബകേ വബകേസന കേര്ഷകേകക്ഷമ വകുപ്പെച്ച് ഡയറക്ടര് കേണ്വസ്പീനറുലാം കൃഷബ വകുപ്പെച്ച്

പ്രബന്സബപ്പെല് ലസക്രട്ടറബ,  തകദ്ദേശേസസയലാംഭരണ വകുപ്പു ലസക്രട്ടറബ,  മുഖദമനബയുലട

ശേനാസ്ത്ര  ഉപകദഷ്ടനാവച്ച്,  സര്കവ്വ  ആന്റെച്ച്  ലനാന്റെച്ച്  ലറകക്കനാര്ഡ്സച്ച്  ഡയറക്ടര്,

ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ഇ.സബ.  ഡയറക്ടര്  എന്നബവര്  അലാംഗങ്ങളമനായ  ഒരു  ഉന്നതതല

സമബതബക്കച്ച്  രൂപലാം  നല്കേബയബട്ടുലണ്ടെനലാം  മനബ  വദക്തമനാക്കബ.  ഡനാറ്റനാ  ബനാങ്കബല്
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നബലലമന്നച്ച്  കരഖലപ്പെടുതബയതുലാം  നബരനകപനായതുമനായ  ഭൂമബയുലട  വബഷയതബല്

തബരുതല് അകപക്ഷ സമര്പ്പെബക്കുന്നതബനച്ച്  6  മനാസ കേനാലനാവധബ അനുവദബചബട്ടുണ്ടെച്ച്.

ശേനാസനാലാംകകേനാട്ട  തടനാകേതബലന്റെ  ജജവ  ജവവബദദ  പുനരുദനാരണതബനുലാം

സലാംരക്ഷണതബനുമനായബ  ജജവ   ജവവബദദ  പരബപനാലന  സമബതബ  രൂപസ്പീകേരബചച്ച്

പ്രവര്തബച്ചു  വരുനലണ്ടെനലാം  ഇടുക്കബ  ഒഴബലകേയുള്ള  മറ്റച്ച്  ജബല്ലകേളബല്

ലനല്വയലുകേളലാം  തണസ്പീര്തടങ്ങളലാം  നബകേത്തുന്നതച്ച്  സര്ക്കനാരബലന്റെ

ശദയബല്ലപ്പെട്ടബട്ടുലണ്ടെനലാം  38.58  ഏക്കര് സലലാം പൂര്വ്വസബതബയബലനാക്കുന്നതബനച്ച്

സനാധബചബട്ടുലണ്ടെനലാം  വസ്പീടു  വയ്ക്കുന്നതബനച്ച്  ഗ്രനാമപ്രകദശേങ്ങളബല്  10  ലസനലാം

നഗരപ്രകദശേങ്ങളബല് 5 ലസനലാം അനുവദബച്ചുലകേനാണ്ടുള്ള ഉതരവച്ച് കസ്റ്റേ ലചയ്തതബലന്റെ

അടബസനാനതബല്  പുതബയ  ഓര്ഡബനന്സച്ച്  പുറലപ്പെടുവബചബട്ടുലണ്ടെനലാം  നബലവബലല

വദവസകേള്  പ്രകേനാരലാം  സമയബനബതമനായബ  വസ്പീടച്ച്  വയ്ക്കുന്നതബനച്ച്  സമര്പ്പെബചബട്ടുള്ള

അകപക്ഷകേളബകന്മേല് തസ്പീര്പ്പുകേല്പ്പെബക്കുന്നതബനച്ച് നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കുന്നതനാലണനലാം

കേനായലുകേളലട  സലാംരക്ഷണതബനനായബ  മുഖദമനബയുലട  അദദക്ഷതയബല്

അകതനാറബറ്റബ  രൂപസ്പീകേരബചച്ച്  പ്രവര്തബച്ചുവരുനലണ്ടെനലാം  ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കച്ച്

മറുപടബയനായബ മനബ വദക്തമനാക്കബ.

8 (*92) ലപനാതുവബദദനാഭദനാസ സലാംരക്ഷണലാം

വബദദനാഭദനാസ  വകുപ്പുമനബ  (ലപ്രനാഫ.  സബ.  രവസ്പീന്ദ്രനനാഥച്ച്)  നല്കേബയ

മറുപടബയബല്,  ലപനാതുവബദദനാലയങ്ങലള  മബകേവബലന്റെ  കകേന്ദ്രങ്ങളനാക്കബ  മനാറ്റുന്നതബലന്റെ
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ഭനാഗമനായബ  'ഗുണനബലവനാരവലാം തുലദതയുലാം ഉറപ്പെനാക്കുന്ന ലപനാതുവബദദനാഭദനാസലാം'  എന്ന

ലക്ഷദകതനാലട  വബവബധ  പ്രവര്തനങ്ങള്  ആസൂത്രണലാം  ലചയ്തച്ച്

നടപ്പെബലനാക്കബവരുനലണ്ടെന്നച്ച്  സഭലയ  അറബയബച്ചു.  കുട്ടബകേളലട  കേഴബവകേള്

വബകേസബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം  പരബമബതബകേള്  മറബകേടക്കുന്നതബനുലാം  സഹനായകേമനായ

അക്കനാദമബക്കച്ച്  മനാസ്റ്റേര് പനാന് ഓകരനാ  സ്കൂളകേളബലുലാം  തയനാറനാക്കബയബട്ടുണ്ടെച്ച്.  ആധുനബകേ

സനാകങ്കതബകേവബദദയുലട  പ്രകയനാജനങ്ങള്  കുട്ടബകേള്ക്കച്ച്  പരമനാവധബ  ലഭബക്കുന്നതബനച്ച്

'സമഗ്ര'  വബദദനാഭദനാസ കപനാര്ട്ടല് ആരലാംഭബചബട്ടുണ്ടെച്ച്.  ലബലാംഗസമതസലാം,  ജനാതബ മതനാതസ്പീത

സമതസകബനാധലാം,  വബമര്ശേനനാത്മകേ  ജനനാധബപതദമൂലദലാം  എന്നബവ  കുട്ടബകേളബല്

ഉളവനാക്കുന്നതബനച്ച്  പനാഠദപദതബയബല്  ഉള്ലപ്പെടുതനാന്  എസച്ച്.സബ.ഇ.ആര്.റ്റബ.ലയ

ചുമതലലപ്പെടുതബയബട്ടുണ്ടെച്ച്. ലപനാതുവബദദനാഭദനാസ സലാംരക്ഷണയജ്ഞതബലന്റെ സകന്ദേശേലാം

സമൂഹതബല്  എതബക്കുന്നതബനുലാം  സ്കൂളകേളലട  അക്കനാദമബകേവലാം  ഭഭൗതബകേവമനായ

നബലവനാരലാം ഉയര്ത്തുന്നതബല് സമൂഹ പങ്കനാളബതലാം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതബനുമനായബ 2018

ജനുവരബ,  ലഫബ്രുവരബ മനാസങ്ങളബല് രക്ഷകേര്തനാക്കള്ക്കച്ച് പരബശേസ്പീലന പരബപനാടബ

നടതബയബട്ടുണ്ടെച്ച്.  കുട്ടബകേളലട  പഠന  മബകേവകേള്  രക്ഷകേര്തനാക്കളമനായുലാം  ലപനാതു

സമൂഹവമനായുലാം  പങ്കുവയനാന്  2018  ഏപ്രബല്  മനാസലാം  'സര്കഗനാത്സവലാം'  എന്ന

പരബപനാടബ  ആസൂത്രണലാം  ലചയ്തബട്ടുണ്ടെച്ച്.  എയ്ഡഡച്ച്  സ്കൂളകേളബലല

ഭഭൗതബകേസനാഹചരദങ്ങള്  ലമചലപ്പെടുത്തുന്നതബനുള്ള  ചലഞച്ച്  ഫണ്ടെച്ച്

വബനബകയനാഗതബനുള്ള മനാര്ഗനബര്കദ്ദേശേലാം ഉടന് പുറലപ്പെടുവബക്കുന്നതനാലണനലാം  2018-
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19  അക്കനാദമബക്കച്ച്  വര്ഷതബല്  എല്.പബ.-യു.പബ.  സ്കൂളകേള്  ജഹലടകേച്ച്

ആക്കുന്നതബനച്ച്  300  കകേനാടബ  രൂപ  കേബഫ്ബബ  മുഖനാന്തരലാം  ബഡ്ജറ്റബല്

വകേയബരുതബയബട്ടുലണ്ടെനലാം അതബലന്റെ പ്രവര്തനലാം ഉടന് ആരലാംഭബക്കുലമനലാം മനബ

വദക്തമനാക്കബ. ഹയര്ലസക്കന്റെറബ-ജഹസ്കൂള് തലതബല് നബലനബല്ക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങള്

പരബഹരബക്കുന്നതബനുലാം  വബവബധ  കമഖലയബല്  ജവദഗദമുള്ള  അദദനാപകേലര

നബയമബക്കുന്നതബനുലാം  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുന്നതനാലണനലാം  വബദദനാര്തബകേലള

കലനാകകേനാതര നബലവനാരതബകലയച്ച്  ഉയര്ത്തുന്നതബനനായബ  ജലബ്രറബ,  ലകബനാറട്ടറബ

സഭൗകേരദങ്ങള്ക്കച്ച്  പ്രകതദകേ  പരബഗണന  നല്കുന്നതനാലണനലാം  മതനബരകപക്ഷ

വബദദനാഭദനാസലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുകേ  എന്നതനാണച്ച്  സര്ക്കനാരബലന്റെ  ലക്ഷദലമനലാം

ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കു മറുപടബയനായബ  മനബ വദക്തമനാക്കബ. 

9 (*93 & *108) സസയലാംഭരണ കകേനാകളജുകേളലട പ്രവര്തനലാം

വബദദനാഭദനാസ  വകുപ്പുമനബ  നല്കേബയ  മറുപടബയബല്,  സസയലാംഭരണനാവകേനാശേലാം

ലഭബച  കകേനാകളജുകേളലട  അക്കനാദമബകേച്ച്  നബലവനാരതബലുള്ള  മനാറ്റങ്ങളലാം  അതബലന്റെ

പ്രവര്തനവലാം വബലയബരുത്തുന്നതബനച്ച് പുനനഃസലാംഘടബപ്പെബക്കലപ്പെട്ട ഉന്നത വബദദനാഭദനാസ

കേഭൗണ്സബല്  ഒരു  മൂന്നലാംഗ  കേമ്മേബറ്റബലയ  നബകയനാഗബചബട്ടുലണ്ടെനലാം  റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച്

ലഭബചനാലുടന് പരബകശേനാധബചച്ച് യുക്തമനായ തുടര്നടപടബകേള് ജകേലക്കനാള്ളുന്ന കേനാരദലാം

പരബകശേനാധബക്കുന്നതനാലണനലാം  സഭലയ  അറബയബച്ചു.  കകേനാകളജുകേള്ക്കച്ച്

സസയലാംഭരണനാവകേനാശേലാം  നല്കുന്നതുമനായബ  ബനലപ്പെട്ടച്ച്  യു.ജബ.സബ.  2018-ല്
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പുറലപ്പെടുവബചബട്ടുള്ള  ലറഗുകലഷനബലല  വദവസകേള്  കകേനാകളജുകേളലടകമലുള്ള

നബയനണലത എപ്രകേനാരലാം ബനാധബക്കുലമന്നതച്ച് പരബകശേനാധബച്ചുവരബകേയനാണച്ച്. ഉന്നത

വബദദനാഭദനാസ  കമഖലയബല്  വനാണബജദവല്ക്കരണലത  കപ്രനാത്സനാഹബപ്പെബക്കുന്നതുലാം

സര്വ്വകേലനാശേനാലകേളലട നബയനണനാധബകേനാരലതയുലാം സസയലാംഭരണനാധബകേനാരലതയുലാം

ബനാധബക്കുന്ന  തസ്പീരുമനാനങ്ങളനാണച്ച്  കകേന്ദ്രസര്ക്കനാരബലന്റെ  ഭനാഗത്തുനബനലാം

ഉണ്ടെനായബലക്കനാണ്ടെബരബക്കുന്നലതനലാം   ഇതബലനതബലര  ശേക്തമനായ  ഇടലപടല്

ആവശേദമനാലണനലാം  'കകേരള  സലാംസനാന  ഉന്നത  വബദദനാഭദനാസ  കേഭൗണ്സബലബല്

ഉന്നതവബദദനാഭദനാസ നയരൂപസ്പീകേരണവലാം ഭരണഘടന ലഫഡറല് തതസങ്ങളലാം' എന്ന

വബഷയലാം അടബസനാനമനാക്കബ ദസബദബന കദശേസ്പീയ ലസമബനനാര് സലാംഘടബപ്പെബക്കനാന് ഉന്നത

വബദദനാഭദനാസ  കേഭൗണ്സബലബലന്റെ  എകബകേന്യൂട്ടസ്പീവച്ച്  കബനാഡബ  കയനാഗലാം

തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുലണ്ടെനലാം ലസമബനനാറബല് ഉരുതബരബഞ്ഞുവരുന്ന നബര്കദ്ദേശേങ്ങളലടയുലാം

ആശേയങ്ങളലടയുലാം  അടബസനാനതബല്  സമര്പ്പെബക്കുന്ന  റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച്  പരബകശേനാധബചച്ച്

നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുന്നതനാലണനലാം  മനബ  വദക്തമനാക്കബ.  വബദദനാര്തബകേളകടയുലാം

അദദനാപകേരുകടയുലാം  ജനനാധബപതദ  അവകേനാശേങ്ങള്

സലാംരക്ഷബക്കണലപ്പെടണലമന്നതനാണച്ച്  സര്ക്കനാരബലന്റെ  കേനാഴ്ചപ്പെനാടച്ച്.  സസയലാംഭരണ

കകേനാകളജുകേളബലല  വബവബധ  കകേനാഴ്സുകേളലാം  പരസ്പീക്ഷകേളലാം  സലാംബനബചച്ച്

ശേനാസ്ത്രസ്പീയപഠനതബലന്റെ അടബസനാനതബല് നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കനാനനാണച്ച് സര്ക്കനാര്

ഉകദ്ദേശേബക്കുന്നതച്ച്.  കകേരളതബലല  എല്ലനാ  സര്വ്വകേലനാശേനാലകേലളയുലാം



7

ബനബപ്പെബച്ചുലകേനാണ്ടെച്ച്  ഒരു  ലവബച്ച്  കപനാര്ട്ടലബനച്ച്  രൂപലാം  നല്കേബ  ഡബജബജറ്റസച്ച്

ലചയ്യുന്നതബനുള്ള  ശമങ്ങള്  നടത്തുനലണ്ടെനലാം  സഹകേരണ  കമഖലയബലല

കകേനാകളജുകേലള സലാംരക്ഷബക്കുന്ന കേനാരദലാം  പരബകശേനാധബക്കുന്നതനാലണനലാം പുതുതനായബ

സസയലാംഭരണനാവകേനാശേമുള്ള കകേനാകളജുകേള് അനുവദബക്കബലല്ലനലാം ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കു

മറുപടബയനായബ  മനബ  അറബയബച്ചു.  സസയലാംഭരണനാവകേനാശേമുള്ള  കകേനാകളജുകേളലട

പ്രവര്തനലാം സലാംബനബച പ്രചരണങ്ങളബല് ലതറ്റബദനാരണയുലണ്ടെങ്കബല് അക്കനാരദലാം

പരബകശേനാധബക്കുന്നതനാലണന്നച്ച്  ഒരു  ഉപകചനാദദതബലബടലപട്ടുലകേനാണ്ടെച്ച്  മുഖദമനബ

അറബയബച്ചു. 

 (നക്ഷത്രചബഹ്നമബട്ട  ബനാക്കബ  കചനാദദങ്ങള്ക്കുലാം  നക്ഷത്രചബഹ്നമബടനാത  860

മുതല്  1217 വലരയുള്ള കചനാദദങ്ങളബല്  179  എണതബനുലാം ബനലപ്പെട്ട മനബമനാര്

കരഖനാമൂലലാം ഉതരലാം നല്കേബ.) 


