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പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ

പതനാലാം സകമ്മേളനലാം 

കചനാകദദനാതരങ്ങള്   - സലാംഗ്രഹലാം

2018   മനാര്ചച്ച്    9,   വവെളബ

നബയമസഭ  രനാവെബവല  8.30-നച്ച്  ബഹുമനാനവപ്പെട്ട  സസ്പീക്കര്

ശസ്പീ.  പബ.  ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണവന്റെ  അദദക്ഷതയബല്  നബയമസഭനാ  ഹനാളബല് കയനാഗലാം

കചര്ന.

വെനാങ്മൂലലാം നല്കേബയ ഉതരങ്ങള് 

19 (*211) ഇറചബകക്കനാഴബ ഉല്പന്നങ്ങളുവടെ ഇറക്കുമതബ

വെനവലാം  മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം  മൃഗശനാലകേളുലാം  വെകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ.  വകേ.  രനാജ)

നല്കേബയ മറുപടെബയബല്,  കകേനാഴബയബറചബയുവടെ  ആഭദന്തര ഉത്പനാദനലാം,  വെബപണനലാം,

വെബലനബയനണലാം,  ഗുണകമന്മ  എന്നബവെ  ലക്ഷദമബട്ടച്ച്  മൃഗസലാംരക്ഷണ  വെകുപ്പെച്ച്

കുടലാംബശസ്പീ,  വകേപ്കകേനാ  എന്നസ്പീ  ഏജന്സബകേളുവടെ  സഹകേരണകതനാവടെ

ഇറചബകക്കനാഴബ  വെളര്തല്  പദതബ  ആവെബഷ്കരബചച്ച്  നടെപ്പെബലനാക്കബവെരുനവണ്ടെനലാം

കകേനാഴബകേള് വെബപണന പനായവമത്തുകമനാള് കേബകലനാഗ്രനാമബനച്ച്  85/-  രൂപ നബരക്കബല്

വകേപ്കകേനാ മുകഖേന വെനാങ്ങബ വെബപണനലാം നടെതനാന് ധനാരണയനായബട്ടുവണ്ടെനലാം കകേനാഴബ

കേര്ഷകേവര  സഹനായബക്കനാനനായബ  'കകേരള  ചബക്കന്'  എവന്നനാരു  വെബപുലമനായ

പദതബക്കച്ച് തുടെക്കലാം കുറബചബട്ടുവണ്ടെനലാം തബരുവെനന്തപുരലാം, വകേനാലലാം ജബലകേളബല് 1000
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കകേനാഴബകേള്  വെസ്പീതമുള  20  യൂണബറ്റുകേള്  പപലറച്ച്  കപനാജകനായബ

നടെപ്പെബലനാക്കബയബട്ടുവണ്ടെനലാം  ഘട്ടലാംഘട്ടമനായബ  സലാംസനാനവതനാട്ടനാവകേ  5000

യൂണബറ്റുകേള്  ആരലാംഭബക്കനാനനാണച്ച്  ലക്ഷദമബടന്നവതനലാം  സഭവയ  അറബയബച.

വതരവഞ്ഞെടക്കവപ്പെട്ട  യൂണബറ്റുകേള്ക്കച്ച്  കകേനാഴബ  വെളര്തലബല്  പരബശസ്പീലനലാം

സലാംഘടെബപ്പെബക്കുകേയുലാം ഒരു യൂണബറബനച്ച്  ഒരു ലക്ഷലാം രൂപയുവടെ വെനായ്പ  4  ശതമനാനലാം

പലബശയച്ച് കുടലാംബശസ്പീ മബഷന് വെഴബ അനുവെദബക്കുകേയുലാം വചയലാം.  കകേനാഴബയബറചബയുവടെ

ആഭദന്തര ഉല്പനാദനതബല് സസ്വയലാംപരദനാപ്തത പകേവെരബക്കനാന് പുതബയ കപനാസ്സസബലാംഗച്ച്

പനാന്റെച്ച്,  ഹനാചറബകേള്,  ഇറചബകക്കനാഴബ  വെളര്തല്  കകേന്ദ്രങ്ങള്,  ഫനാമുകേളുവടെ

നവെസ്പീകേരണലാം എന്നബവെയുലാം  'ആശയ', 'കകേനാഴബവെളര്തല് ഗ്രനാമലാം', 'വെനബതനാ മബതലാം',

'കുഞ്ഞുപകേകേളബല്  കകേനാഴബക്കുഞ്ഞെച്ച്'  തുടെങ്ങബയ  പദതബകേളുലാം  വകേപ്കകേനാ

ആവെബഷ്കരബചബട്ടുണ്ടെച്ച്.  ഇറക്കുമതബ  വചയന്ന  കകേനാഴബയബറചബ  വെബപണബയബല്

എത്തുന്നതബനുമുന്പച്ച്  സനാകങ്കേതബകേ  വെബദഗ്ദ്ധര്  ഉള്വപ്പെടന്ന  ഒരു  കേമ്മേബറബ  റബസച്ച്

അനനാലബസബസച്ച്  നടെത്തുന്നതനാണച്ച്.  എലാം.പബ.വഎ.,  വകേപ്കകേനാ  എന്നബവെ  വെഴബ

ഇറചബകക്കനാഴബ  വെബപണനലാം  നടെത്തുന്നതബനുലാം  ഗുണകമന്മയുള  കകേനാഴബതസ്പീറ

ലഭദമനാക്കുന്നതബനുമുള നടെപടെബകേള് സസ്വസ്പീകേരബക്കുന്നതനാവണനലാം ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കച്ച്

മറുപടെബയനായബ മനബ വെദക്തമനാക്കബ.
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20 (*212) സമഗ്ര ആകരനാഗദ ഇന്ഷസ്വറന്സച്ച് പദതബ

വതനാഴബലലാം  എപക്സൈസലാം വെകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ.  റബ.  പബ.  രനാമകൃഷ്ണന്)  നല്കേബയ

മറുപടെബയബല്,  ആര്.എസച്ച്.ബബ.പവെ./ചബസച്ച്  ആകരനാഗദ  ഇന്ഷസ്വറന്സച്ച്

പദതബയബലൂവടെ  വതരവഞ്ഞെടക്കവപ്പെട്ട  സര്ക്കനാര്/സസ്വകേനാരദ  ആശുപതബകേളബല്

നബനലാം ഒരു കുടലാംബതബനച്ച്  ഒരു വെര്ഷലാം  30,000  രൂപയുവടെ സസൗജനദ കേബടെതബ

ചബകേബത്സ  ലഭബക്കുന്നതനാവണനലാം  2017 ഏപബല്  1  മുതല്  ഇസൗ  പദതബയബല്

അലാംഗമനായബട്ടുള  60  വെയസ്സബനുലാം  അതബനുമുകേളബല്  പനായമുള  ഓകരനാ  മുതബര്ന്ന

വെദക്തബക്കുലാം  30,000/-  രൂപയുവടെ  അധബകേ  സസൗജനദ  ചബകേബത്സ  ലഭബക്കുന്ന

എസച്ച്.ചബസച്ച്  (സസ്പീനബയര് സബറബസണ്സച്ച് വഹല്തച്ച് ഇന്ഷസ്വറന്സച്ച് സസ്പീലാം)  പദതബ

നടെപ്പെനാക്കബയബട്ടുവണ്ടെനലാം സഭവയ അറബയബച.  പദതബയബല് അലാംഗങ്ങളനായബട്ടുള  43

ശതമനാനലാം  കുടലാംബങ്ങള്ക്കച്ച്  ഇതബനകേലാം  1709.83  കകേനാടെബ  രൂപയുവടെ  ചബകേബത്സനാ

ആനുകൂലദലാം നല്കേനാന് സനാധബചബട്ടുണ്ടെച്ച്.  ചബസച്ച് പസച്ച് പദതബ പകേനാരലാം കേദനാന്സര്,

ഹൃകദനാഗലാം,  വൃക്ക  സലാംബന്ധമനായ  അസഖേങ്ങള്,  കേരള്,  തലകചനാര്  എന്നബവെവയ

ബനാധബക്കുന്ന കരനാഗങ്ങള്,  അപകേടെലാംമൂലമുള കടനാമനാവകേയര് എന്നബവെയച്ച്  70,000/-

രൂപയുവടെ  അധബകേ  ചബകേബത്സനാ  സഹനായലാം  നല്കേബ  വെരുനണ്ടെച്ച്.  ദനാരബദദ  കരഖേയച്ച്

വതനാട്ടുമുകേളബലളതുലാം  ഉയര്ന്ന  ചബകേബത്സനാ  വചലവെച്ച്  തനാങ്ങനാന്  കേഴബയനാതതുമനായ

നബര്ദന  കുടലാംബങ്ങവളയുലാം  പദതബയബല്  ഉള്വപ്പെടതബയബട്ടുണ്ടെച്ച്.  പദതബയബല്

അലാംഗങ്ങളനായബട്ടുള  കുടലാംബങ്ങള്വക്കലനാലാം  അലാംഗതസ്വ  കേനാര്ഡച്ച്  നല്കുന്നതബനുള
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നടെപടെബ തുടെര്ന വെരബകേയനാണച്ച്. തകദ്ദേശഭരണ സനാപനങ്ങളുവടെ പങ്കേനാളബതകതനാവടെ

കേനാര്ഡച്ച്  പുതുക്കബ  നല്കുന്നതബനുലാം  നഷ്ടവപ്പെട്ടുകപനായവെര്ക്കച്ച്  പുതബയ  കേനാര്ഡച്ച്

ലഭദമനാക്കുന്നതബനുമുള  നടെപടെബ  സസ്വസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണച്ച്.  ആശുപതബകേള്ക്കച്ച്

സമയബന്ധബതമനായബ  ചബകേബത്സനാ  വചലവെച്ച്  ലഭദമനാക്കുന്നതച്ച്  സലാംബന്ധബചള

പശ്നങ്ങള്  പരബഹരബക്കുന്നതനാണച്ച്.  കകേന്ദ്രനാവെബഷ്കൃത  പദതബയനായ

ആര്.എസച്ച്.ബബ.പവെ.-ല്  8  വെബഭനാഗങ്ങളനാണച്ച്  ഉളവതനലാം സലാംസനാന സര്ക്കനാര്

പകതദകേ  ആനുകൂലദങ്ങള്  കൂട്ടബകചര്തച്ച്  54  വെബഭനാഗങ്ങവള  ഇകപ്പെനാള്

ഉള്വപ്പെടതബയബട്ടുവണ്ടെനലാം  എലനാ  ജനവെബഭനാഗങ്ങകളയുലാം  ഉള്വപ്പെടതബവക്കനാണ്ടുള

സമ്പൂര്ണ്ണ  ആകരനാഗദ  ഇന്ഷസ്വറന്സച്ച്  പദതബ  നടെപ്പെബലനാക്കുന്നതച്ച്  സലാംബന്ധബചച്ച്

പരബകശനാധബക്കുന്നതനാവണനലാം ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കച്ച് മറുപടെബയനായബ മനബ അറബയബച. 

21 (*213) പട്ടബകേവെര്ഗ്ഗക്കനാരുവടെ വെബദദനാഭദനാസ സസൗകേരദങ്ങള്

പട്ടബകേജനാതബ  പട്ടബകേവെര്ഗ്ഗ  പബകന്നനാക്കസമുദനായകക്ഷമവലാം  നബയമവലാം

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

നല്കേബയ  മറുപടെബയബല്,  പട്ടബകേവെര്ഗ്ഗക്കനാരുവടെ  സനാമതബകേ,  സനാമൂഹബകേ

ദുര്ബലനാവെസ  പരബഹരബക്കുന്നതബനനായബ  പട്ടബകേവെര്ഗ്ഗ  വെബകേസന  വെകുപ്പെച്ച്  മബകേച

വെബദദനാഭദനാസ  സസൗകേരദങ്ങള്  ഏര്വപ്പെടതബയബട്ടുവണ്ടെനലാം  വെകുപ്പെബനച്ച്  കേസ്പീഴബലള

സനാപനങ്ങളബല് വെബവെബധയബനലാം കസനാളര്ഷബപ്പുകേള്, ഗ്രനാന്റുകേള് എന്നബവെ നടെപ്പെനാക്കബ

ഇസൗ  വെബഭനാഗതബല്പ്പെട്ടവെവര  സമൂഹതബവന്റെ  മുഖേദധനാരയബവലതബക്കുകേ  എന്ന
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ലക്ഷദലാം  പകേവെരബക്കനാനനാണച്ച്  ഉകദ്ദേശബക്കുന്നവതനലാം  സഭവയ അറബയബച.  ഇതബവന്റെ

ഭനാഗമനായബ 20 കമനാഡല് റസബഡന്ഷദല് സ്കൂളുകേളുലാം 106 പസ്പീവമടബകേച്ച് കഹനാസ്റ്റലകേളുലാം

4 കപനാസ്റ്റച്ച് വമടബകേച്ച് കഹനാസ്റ്റലകേളുലാം പവെര്തബചവെരുനവണ്ടെനലാം മനബ വെദക്തമനാക്കബ.

പട്ടബകേവെര്ഗ്ഗ  വെബദദനാര്തബകേള്ക്കച്ച്  സലാംസനാനതബനച്ച്  പുറത്തുലാം  വെബകദശത്തുലാം

പഠബക്കുന്നതബനച്ച്  സനാമതബകേ  സഹനായലാം  നല്കുനണ്ടെച്ച്.  സ്കൂളുകേളബല്  നബനള

വെബദദനാര്തബകേളുവടെ  വകേനാഴബഞ്ഞുകപനാക്കുലാം  ഭനാഷനാപശ്നവലാം  പരബഹരബക്കുന്നതബനച്ച്

'കഗനാതബന'  പദതബ  ആവെബഷ്കരബക്കുകേയുലാം  പട്ടബകേവെര്ഗ്ഗതബല്വപ്പെട്ട

റബ.റബ.സബ./ബബ.എഡച്ച്  പനാസ്സനായവെവരയുലാം  കഗനാതഭനാഷ  അറബയനാവന്നവെവരയുലാം

ടെസ്പീചര്മനാരനായബ  നബയമബക്കുകേയുലാം  വചയബട്ടുണ്ടെച്ച്.  പട്ടബകേവെര്ഗ്ഗ  വെബദദനാര്തബകേളുവടെ

വെബദദനാഭദനാസലാം  വമചവപ്പെടത്തുന്നതബനുലാം  മബകേച  രസ്പീതബയബലള  ടെട്യൂഷന്

നല്കുന്നതബനുമനായബ  സനാമൂഹബകേ  പഠനമുറബകേള്  ആരലാംഭബചബട്ടുണ്ടെച്ച്.  ഒറവപ്പെട്ട

ഊരുകേളബല്  തനാമസബക്കുന്ന  വെബദദനാര്തബകേള്ക്കച്ച്  യനാതനാസസൗകേരദലാം

ഒരുക്കുന്നതബനനായബ  'കഗനാതസനാരഥബ'  പദതബ,  വെബദദനാര്തബകേളുവടെ കേനായബകേ കശഷബ

വെര്ദബപ്പെബക്കുന്നതബനച്ച് 'കേളബക്കളലാം' പദതബ എന്നബവെ നടെപ്പെബലനാക്കബയബട്ടുണ്ടെച്ച്. കമനാഡല്

വറസബഡന്ഷദല്  സ്കൂളുകേവള  അന്തനാരനാഷ്ട്ര  നബലവെനാരതബകലയച്ച്

ഉയര്ത്തുന്നതബനനാവെശദമനായ  വെബകേസന  പദതബകേള്  നടെപ്പെബലനാക്കബ

വെരബകേയനാവണനലാം  അഭദസ്തവെബദദരനായ  ആളുകേള്ക്കച്ച്  വതനാഴബല്

ഉറപ്പുവെരുത്തുന്നതബനുള  നടെപടെബകേള്  സസ്വസ്പീകേരബക്കുന്നതനാവണനലാം  വെബദദനാഭദനാസ
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ആനുകൂലദങ്ങള്  സമയബന്ധബതമനായബ  ബനാങ്കേച്ച്  അക്കസൗണ്ടുകേളബകലയച്ച്

എതബക്കുന്നതബനുള പദതബ  വെബജയകേരമനായബ  നടെപ്പെനാക്കനാന് സനാധബചബട്ടുവണ്ടെനലാം

കഹനാസ്റ്റലകേളബല്  കുട്ടബകേള്ക്കനുകയനാജദമനായ  ഭക്ഷണലാം  വെബതരണലാം  വചയനാനുള

നടെപടെബകേള് സസ്വസ്പീകേരബചബട്ടുവണ്ടെനലാം മനബ വെദക്തമനാക്കബ.  പട്ടബകേവെര്ഗ്ഗ വെകുപ്പുമനായബ

കചര്ന്നച്ച്  അട്ടപ്പെനാടെബ  കമഖേലയബല്  ആദബവെനാസബകേളുവടെ  പരമരനാഗത

ഭക്ഷദധനാനദങ്ങളുവടെ  കൃഷബ  'മബലറച്ച്  വെബകലജച്ച്'  പദതബ  എന്ന  കപരബല്

ആരലാംഭബചബട്ടുവണ്ടെന്നച്ച്  ഒരു  ഉപകചനാദദതബലബടെവപട്ടുവകേനാണ്ടെച്ച്  കൃഷബ  വെകുപ്പുമനബ

അറബയബച.

 (നക്ഷതചബഹ്നമബട്ട  ബനാക്കബ  കചനാദദങ്ങള്ക്കുലാം  നക്ഷതചബഹ്നമബടെനാത  2186

മുതല്  2500 വെവരയുള കചനാദദങ്ങളബല്  236  എണ്ണതബനുലാം ബന്ധവപ്പെട്ട മനബമനാര്

കരഖേനാമൂലലാം ഉതരലാം നല്കേബ.) 


