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II ഇ.ബബ. XIV  - കകേരള നബയമസഭ/XV-6

 പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ

പതബനഞനാലാം സകമ്മേളനലാം 

കചനാകദദനാത്തരങ്ങള് - സലാംഗ്രഹലാം

2019   ജൂണ്   13,   വദനാഴലാം

നബയമസഭ  രനാവബലല  9.00  മണബകക്ക്  ബഹുമനാനലപ്പെട്ട  സസ്പീകര

ശസ്പീ. പബ. ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണലന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭനാ ഹനാളബല് കയനാഗലാം കചരന. 

വനാങ്മൂലലാം നല്കേബയ ഉത്തരങ്ങള് 

15 (*151) ആകരനാഗദകമഖലയബല് നടപ്പെബലനാകബയ പരബഷനാരങ്ങള്

ആകരനാഗദവലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയലാം  വനബത-ശബശു  വബകേസനവലാം  വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീമതബ ലകേ.  ലകേ.  ലലശലജ ടസ്പീച്ചര)  നല്കേബയ മറുപടബയബല്,  ആകരനാഗദകമഖലയബല്

സമഗ്രവലാം അടബസനാനപരവമനായ പരബഷനാരങ്ങളനാണക്ക് ലക്ഷദമബടുന്നലതനലാം അതബലന്റെ

ഭനാഗമനായബ അതദനനാധുനബകേ ഉപകേരണങ്ങളലാം ചബകേബതനാ സലാംവബധനാനങ്ങളലാം ലഭദമനാകബ

പനാഥമബകേതലലാം  മുതല്  തൃതസ്പീയതലലാം  വലരയള്ള  ആകരനാഗദ  സനാപനങ്ങലള

കരനാഗസ്പീസസൗഹൃദമനാക്കുന്നതബനലാം ലസഷദനാലബറബ സസൗകേരദങ്ങള് വരദബപ്പെബക്കുന്നതബനമുള്ള

നടപടബകേള്  സസസ്പീകേരബച്ചുവരബകേയനാലണനലാം  സഭലയ  അറബയബച്ചു.   കരനാഗസ്പീ

സസൗഹൃദമനാക്കുന്നതബലന്റെ  ഭനാഗമനായബ  കടനാകണ്  സലാംവബധനാനലാം,  രജബകസ്ട്രേഷന
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കേസൗണ്ടറുകേള്,  കരനാഗബകേള്കക്ക്  ലമച്ചലപ്പെട്ട  ഇരബപ്പെബടങ്ങള്,  കുടബലവള്ളലാം,  കടനായക്ക് ലലറക്ക്

സസൗകേരദങ്ങള്  എന്നബവ  ഏരലപ്പെടുത്തുകേയലാം  നഴ്സുമനാരുലട  പസ്പീ-ലചകപ്പെക്ക്  ഏരബയ

ഫലപദമനാക്കുകേയലാം  സസകേനാരദതയള്ള  പരബകശനാധനനാ  മുറബകേള്,  ജസ്പീവബതലലശലബ

കരനാഗങ്ങള്ക്കുള്ള  കബനബക്കുകേള്  മുതലനായവ  ആരലാംഭബക്കുകേയലാം  ലചയബട്ടുണ്ടക്ക്.

കഡനാക്ടരമനാരുലടയലാം  പനാരനാലമഡബകല്  സനാഫബലന്റെയലാം  തസബകേകേള്  സൃഷബച്ചക്ക്

കുടുലാംബനാകരനാഗദ  കമഖലയലട  കസവനസമയലാം  ലലവകേബട്ടക്ക്  6  മണബവലര

ദസ്പീരഘബപ്പെബച്ചബട്ടുലണ്ടനലാം  ആരദലാം  മബഷലന്റെ  ഭനാഗമനായബ  ആദദഘട്ടത്തബല്  170

ആശുപതബകേലള  കുടുലാംബനാകരനാഗദ  കകേന്ദ്രങ്ങളനാകബ  ഉയരത്തുകേയലാം  അതബനനായബ  830

തസബകേകേള് സൃഷബക്കുകേയലാം ലചയബട്ടുലണ്ടനലാം രണ്ടനാലാംഘട്ടത്തബല് ലതരലഞ്ഞെടുത്ത 504

എണ്ണത്തബലന്റെ പശനാത്തല സസൗകേരദവബകേസനലാം പുകരനാഗമബച്ചുവരബകേയനാലണനലാം മനബ

വദക്തമനാകബ.  6  തനാലൂകനാശുപതബകേളലട  നവസ്പീകേരണപവരത്തനങ്ങള്കക്ക്

കേബഫ്ബബയലട  അലാംഗസ്പീകേനാരലാം  ലഭബച്ചബട്ടുലണ്ടനലാം  44  എണ്ണത്തബല്  ഡയനാലബസബസക്ക്

യൂണബറക്ക്  ആരലാംഭബച്ചബട്ടുലണ്ടനലാം  മനാസര  പനാനബലന്റെ  അടബസനാനത്തബല്  ജബലനാ

ആശുപതബകേള്  നവസ്പീകേരബക്കുലമനലാം  മനബ  വദക്തമനാകബ.  ജബലനാതല

ആശുപതബകേളബല്  കേനാത്തക്ക് ലനാബക്ക്,  കേനാരഡബകയനാളജബ,   ലനഫ്കറനാളജബ,  നന്യൂകറനാളജബ,

യൂകറനാളജബ തുടങ്ങബയ സൂപ്പെര ലസഷദനാലബറബ സലാംവബധനാനങ്ങള് ഏരലപ്പെടുത്തുന്നതനാണക്ക്.

8  ജബലനാ   ആശുപതബകേളബല്  കേനാത്തക്ക്  ലനാബക്ക്  അനവദബച്ചതബല്  രണ്ടബടത്തക്ക്  അതക്ക്
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പവരത്തനസജ്ജമനായബട്ടുലണ്ടനലാം  എലനാ  ജബലനാ  ആശുപതബകേളബലലാം  ഇതക്ക്

നടപ്പെബലനാക്കുലമനലാം  മനബ  വദക്തമനാകബ.  ഓകങനാളജബ,  ഓകങനാപനാകത്തനാളജബ

വബഭനാഗങ്ങളബലനായബ 105 അധബകേ തസബകേകേള് സൃഷബച്ചബട്ടുണ്ടക്ക്.  എറണനാകുളലാം കേനാനസര

ലസന്റെറബലന്റെ  നബരമ്മേനാണ  പവരത്തനങ്ങള്കനായബ  385  കകേനാടബ  രൂപ

അനവദബച്ചബട്ടുലണ്ടനലാം  ഒരു   സമ്പൂരണ്ണ  കേനാനസര  രജബസ്ട്രേബ  തയനാറനാക്കുന്നതബനനായബ

കേനാനസര  സ്ട്രേനാറജബകേക്ക്  ആക്ഷന  പനാന  രൂപസ്പീകേരബച്ചബട്ടുലണ്ടനലാം  മനബ  വദക്തമനാകബ.

കകേനാട്ടയലാം,  എറണനാകുളലാം,  തബരുവനനപുരലാം,  വയനനാടക്ക്,  തൃശ്ശൂര,  പത്തനലാംതബട്ട

(കകേനാന്നബ)  ലമഡബകല്  കകേനാകളജുകേള്,  മലബനാര  കേനാനസര  ലസന്റെര,  ലകേനാച്ചബ

കേനാനസര  റബസരച്ചക്ക്  ലസന്റെര,  വബവബധ  ജബലകേളബലല  ജബലനാ/ജനറല്/തനാലൂകക്ക്

ആശുപതബകേള്  എന്നബവയലട  വബകേസനത്തബനനായബ  കേബഫ്ബബയലട

ധനസഹനായത്തബനളള  മനാസര  പനാന  തയനാറനാകബ  ഭരണനാനമതബ  നല് കേബ

പവരത്തനമനാരലാംഭബച്ചബട്ടുണ്ടക്ക്.  നനാഷണല് ലഹല്ത്തക്ക് മബഷലന്റെ സഹനായകത്തനാലട 200

സബ്ലസന്റെറുകേള് നവസ്പീകേരബക്കുന്നതബനക്ക്  7  ലക്ഷലാം രൂപ വസ്പീതലാം അനവദബച്ചബട്ടുലണ്ടനലാം

നഴ്സുമനാരുലട  അധബകേ  തസബകേ  സൃഷബച്ചക്ക്  അവയലട  പവരത്തനലാം

ലമച്ചലപ്പെടുത്തുന്നതനാലണനലാം നന്യൂകബനാണ് സസ്പീനബലാംഗക്ക് കപനാഗ്രനാലാം, ഹൃദദലാം എന്നബവയബലൂലട

നവജനാത  ശബശുകളലട  മരണനബരകക്ക്  കുറയ്ക്കുന്നതബനക്ക്  സനാധബച്ചബട്ടുലണ്ടനലാം  മനബ
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വദക്തമനാകബ. 'ആകരനാഗദ ജനാഗ്രത', 'അശസകമധലാം' എന്നസ്പീ പദതബകേള് ഉസൗരജ്ജബതമനായബ

നടപ്പെബലനാക്കുകേയലാം  ലകേനാതുകുജനദ  കരനാഗനബരസ്പീക്ഷണത്തബനനായബ  വബവബധ

ആശുപതബകേളബലനായബ  30  ലസന്റെബനല്  സരലലവലനസക്ക്  ലസന്റെറുകേള്

പവരത്തനസജ്ജമനാക്കുകേയലാം  ലചയബട്ടുണ്ടക്ക്.  ഇ-ലഹല്ത്തക്ക്  പദതബ

നടപ്പെബലനാക്കുന്നതബലന്റെ  ഭനാഗമനായബ  കരനാഗബയലട  വബവരങ്ങള്  കേമന്യൂട്ടലലറസ്ഡക്ക്  ലചയക്ക്

ചബകേബതനാ  അനബന്ധ  കരഖകേള്  ആശുപതബകേള്കക്ക്  പരസരലാം  ലലകേമനാറനാനലാം

ചബകേബതനാ  സലാംവബധനാനലാം  കൂടുതല്  ശനാസസ്പീയമനാകനാനലാം  സനാധബച്ചബട്ടുണ്ടക്ക്.

അദദനാപകേ-അനദദനാപകേ  തസബകേകേള്  സൃഷബച്ചുലാം  പബ.ജബ.  സസ്പീറ്റുകേള്  വരദബപ്പെബച്ചുലാം

ലമഡബകല്  കകേനാകളജബലല  ചബകേബതനാ  സസൗകേരദങ്ങള്  ലമച്ചലപ്പെടുത്തബയകതനാലടനാപ്പെലാം

ആവശദമനായ  തസബകേകേള്  സൃഷബച്ചക്ക്  പനാരബപ്പെള്ളബ  ലമഡബകല്  കകേനാകളജബലന്റെ

പവരത്തനലാം  ആരലാംഭബക്കുകേയലാം  പരബയനാരലാം  ലമഡബകല്  കകേനാകളജക്ക്  സരകനാര

ഏലറടുക്കുകേയലാം  ലചയബട്ടുലണ്ടന്നക്ക്  മനബ  വദക്തമനാകബ.  അവശദ  മരുന  പട്ടബകേയബല്

ഉള്ലപ്പെടനാത്ത  അതദനനാകപക്ഷബതമനായ  വബലകൂടബയ  മരുനകേള്  ലസഷദനാലബറബ

ജനറബകേക്ക്  മരുനകേള് എന്ന വബഭനാഗത്തബല് ഉള്ലപ്പെടുത്തബ ലമഡബകല് കകേനാകളജുകേള്

വഴബ  സസൗജനദമനായബ  വബതരണലാം  ലചയ്യുനണ്ടക്ക്.  സരകനാര  ആശുപതബകേളബല്

അതദനനാധുനബകേ  ലവന്റെബകലററുകേള്,  കമനാരച്ചറബകേള്  എന്നബവ  സനാപബക്കുലമനലാം

ആധുനബകേ  സലാംവബധനാനങ്ങള്  ഫലപദമനാകുന്നമുറയക്ക്  രനാതബകേനാലങ്ങളബലലാം
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കപനാസക്ക്കമനാരട്ടലാം  നടത്തനാന  കേഴബയലമന്നനാണക്ക്  പതസ്പീക്ഷബക്കുന്നലതനലാം  കകേനാട്ടയലാം

ലമഡബകല് കകേനാകളജബല് കേനാനസറബലനാത്ത കരനാഗബകക്ക്  കേസ്പീകമനാലതറനാപ്പെബ  നബരകദ്ദേശബച്ച

കഡനാക്ടലറ  സലസനഡക്ക്  ലചയക്ക്  അകനസഷണത്തബനക്ക്  ഉത്തരവബട്ടബട്ടുലണ്ടനലാം

ഉപകചനാദദങ്ങള്കക്ക്  മറുപടബയനായബ  മനബ  വദക്തമനാകബ.  ചബകേബതനാപബഴവബനബരയനായ

യവതബകക്ക് സലാംരക്ഷണവലാം തുടര ചബകേബതയലാം നല്കുലമനലാം അതുമനായബ ബന്ധലപ്പെട്ട

റബകപ്പെനാരട്ടക്ക്  ലഭദമനാകനാന  ചസ്പീഫക്ക്  ലസക്രട്ടറബലയ  ചുമതലലപ്പെടുത്തബയബട്ടുലണ്ടനലാം

റബകപ്പെനാരട്ടക്ക്  ലഭദമനാകുന്നമുറയക്ക്  തുടര  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുലമനലാം  ഒരു

ഉപകചനാദദത്തബലബടലപട്ടുലകേനാണ്ടക്ക് മുഖദമനബ വദക്തമനാകബ. 

16(*152) അഗബസുരക്ഷനാ സലാംവബധനാനലത്തക്കുറബച്ചക്ക് പരബകശനാധന

 മുഖദമനബ  (ശസ്പീ.  പബണറനായബ  വബജയന)  നല്കേബയ  മറുപടബയബല്,

അഗബപതബകരനാധ  പവരത്തനങ്ങള്കക്ക്  പനാധനാനദലാം  നല്കേബലകനാണ്ടക്ക്  അഗബബനാധ

ഒഴബവനാക്കുന്നതബനലാം  അഗബശമന  സുരക്ഷനാ  സലാംവബധനാനങ്ങള്

ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതബനമനായബ  വദനാപനാരശനാലകേള്,  ബഹുനബല  മനബരങ്ങള്,

ആശുപതബകേള്,  സബനബമനാ  തബകയററുകേള്  തുടങ്ങബയവ  പരബകശനാധബക്കുകേയലാം

അപരദനാപ്തത  കേലണ്ടത്തബയ  ലകേട്ടബടങ്ങളലട  ഉടമകേള്ക്കുക്ക്  കനനാട്ടസ്പീസക്ക്  നല്കുകേയലാം

ലചയബട്ടുലണ്ടന്നക്ക്  സഭലയ  അറബയബച്ചു.  രണ്ടനാലാംഘട്ട  പരബകശനാധനയബല്  പസ്തുത

സലാംവബധനാനങ്ങള് ഒരുകനാത്ത സനാപനങ്ങള്ലകതബലര നടപടബ സസസ്പീകേരബകണലമന്നക്ക്
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ബന്ധലപ്പെട്ട  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  സനാപനങ്ങലളയലാം  ജബലനാ  ദുരനനബവനാരണ

അകതനാറബറബലയയലാം അറബയബച്ചബട്ടുണ്ടക്ക്.  കകേരള മുനബസബപ്പെല് ബബല്ഡബലാംഗക്ക് റൂള്സബലലയലാം

നനാഷണല്  ബബല്ഡബലാംഗക്ക്  കകേനാഡബലലയലാം  വദവസകേള്  ഉള്ലപ്പെടുത്തബ  അഗബരക്ഷനാ

കസവന  നബയമലാം  നടപ്പെനാക്കുന്നതബനള്ള  നടപടബ  കകേലകനാണ്ടുവരബകേയനാണക്ക്.

സരവസ്പീസബല്  നബന്നക്ക്  വബരമബച്ച  കഡനാക്ടരമനാര,  എഞബനസ്പീയരമനാര,  അദദനാപകേര,

പനാരനാലമഡബകല്  സനാഫുകേള്,  പകതദകേ  കമഖലയബല്  കേഴബവള്ളവര,  സ്റ്റുഡന്റെക്ക്

കപനാലസ്പീസക്ക്  കകേഡറ്റുകേള്,  എന.എസക്ക്.എസക്ക്.  കവനാളണ്ടബയരമനാര  തുടങ്ങബയവരുലട

കസവനലാം  അപകേടഘട്ടങ്ങളബല്  ഉപകയനാഗലപ്പെടുത്തുന്നതബനനായബ  കകേരള

സനാമൂഹദനാധബഷബത  ദുരന  പതബകേരണ  കസന  (സബവബല്  ഡബഫനസക്ക്  കഫനാഴക്ക്)

രൂപസ്പീകേരബക്കുന്ന  കേനാരദലാം  സജസ്പീവ  പരബഗണനയബലനാലണനലാം  ടനാങര  കലനാറബ

ഉടമകേലളക്കൂടബ  ഇതബലന്റെ  ഭനാഗമനാക്കുന്ന  കേനാരദലാം  പരബകശനാധബക്കുലമനലാം  മുഖദമനബ

വദക്തമനാകബ.  ജലനാശയ  അപകേടങ്ങളബലല  രക്ഷനാപവരത്തനങ്ങള്കനായബ  കഫനാരട്ടക്ക്

ലകേനാച്ചബ  കകേന്ദ്രസ്പീകേരബച്ചക്ക്  അഡസനാനസ്ഡക്ക്  വനാട്ടര  ലറസന്യൂ  ലട്രെയബനബലാംഗക്ക്  ലസന്റെറുലാം

രക്ഷനാപവരത്തനങ്ങള്  കവഗത്തബലനാക്കുന്നതബനക്ക്  ലസഷദല്  ടനാസക്ക്  കഫനാഴ്സുലാം

രൂപസ്പീകേരബക്കുന്ന  കേനാരദലാം  പരബഗണനയബലനാണക്ക്.  ദുരനനബവനാരണ  രലാംഗത്തക്ക്

ലപനാതുജനപങനാളബത്തലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതബനനായബ  കേമ്മേന്യൂണബറബ  ലറസന്യൂ

കവനാളണ്ടബയരമനാരുലട കസവനലാം ഉപകയനാഗലപ്പെടുത്തുനണ്ടക്ക്.   അഗബശമന കസനയലട
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ആധുനബകേവല്കരണത്തബനനായബ  നടപ്പുസനാമത്തബകേവരഷലാം  പദതബയബനത്തബല്  70

കകേനാടബ രൂപ  വകേയബരുത്തുകേയലാം രക്ഷനാപവരത്തനങ്ങള്കനാവശദമനായ അതദനാധുനബകേ

ഉപകേരണങ്ങള്  ലഭദമനാക്കുകേയലാം  ലചയബട്ടുലണ്ടനലാം  ബഹുനബല  ലകേട്ടബടങ്ങളബല്

രക്ഷനാപവരത്തനങ്ങള്  നടത്തുന്നതബനക്ക്  കടണ്  കടബബള്  ലനാഡര  വനാങ്ങുന്ന  നടപടബ

പുകരനാഗമബച്ചുവരബകേയനാലണനലാം ലലസ ലബഫക്ക്,  എഫക്ക്.എല്.എഫക്ക്.  പനാനര  തുടങ്ങബയ

ഉപകേരണങ്ങള് ലഭദമനാക്കുന്നതക്ക് സലാംബന്ധബച്ചക്ക് പരബകശനാധബക്കുലമനലാം തബരുവനനപുരലാം

നഗരസഭയലട  ആഭബമുഖദത്തബല്  മണകനാടക്ക്  സ്കൂളബകനനാടക്ക്  കചരനള്ള  നസ്പീനല്

പരബശസ്പീലന  കകേന്ദ്രത്തബലന്റെ  നടത്തബപ്പെക്ക്  ചുമതല  വഹബക്കുന്നതക്ക്  അഗബശമന  രക്ഷനാ

കസനയനാലണനലാം  ആവശദമുള്ള  സലങ്ങളബല്  അവരുലട  കസവനലാം  ലഭദമനാക്കുന്ന

കേനാരദലാം  പരബഗണബക്കുന്നതനാലണനലാം  ഉപകചനാദദങ്ങള്കക്ക്  മറുപടബയനായബ  മുഖദമനബ

വദക്തമനാകബ. 

17(*153) തസ്പീരകദശ കേപ്പെല് ഗതനാഗതലാം

 തുറമുഖവലാം മന്യൂസബയവലാം പുരനാവസ്തു സലാംരക്ഷണവലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. രനാമചന്ദ്രന

കേടന്നപ്പെള്ളബ)  നല്കേബയ  മറുപടബയബല്,  തസ്പീരകദശ  കേപ്പെല്  ഗതനാഗത  പദതബ

പനാരലാംഭഘട്ടലമന്ന  നബലയബല്  ലകേനാലലാം,  കബപ്പൂര,  അഴസ്പീകല്  തുറമുഖങ്ങളബല്

നടപ്പെബലനാകബവരുനലണ്ടനലാം  ലചറുകേബട  തുറമുഖങ്ങളലട  അടബസനാന  സസൗകേരദ

വബപുലസ്പീകേരണവലാം ചരകക്ക്/യനാതനാ ഗതനാഗത വബകേസനവമനാണക്ക് ഇതബലന്റെ  ലക്ഷദലമനലാം
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സഭലയ  അറബയബച്ചു.  പസസ്തുത  തുറമുഖങ്ങള്ക്കുപുറലമ  വബഴബഞ്ഞെത്തുലാം  ചനാനല്,

കബസബന,  വനാരഫക്ക്,  റസ്പീച്ചക്ക്  സനാകര,  ലക്രയബനകേള്,  ടഗ്ഗുകേള്,  ലവയബലാംഗക്ക്  ലമഷസ്പീന

തുടങ്ങബയ സസൗകേരദങ്ങള് ലഭദമനാകബയബട്ടുണ്ടക്ക്.  24-02-2019-നക്ക് അഴസ്പീകല് കകേനാസല്

ഷബപ്പെബലാംഗക്ക്  ഓപ്പെകറഷന  ഫനാഗക്ക്  ഓഫക്ക്  ലചയ്തുലവനലാം  2030-ഓലട  കറനാഡക്ക്/ലറയബല്

മനാരഗലാം  നസ്പീകലാം  ലചയ്യുന്ന  ചരകബലന്റെ  50%  തസ്പീരകദശ  കേപ്പെല്  ഗതനാഗതലാം

മുകഖനയനാകനാന  സനാധബക്കുലമനലാം  ഇതബലന്റെ  ഇനലസന്റെസ്പീവക്ക്  ലമട്രെബകേക്ക്  ടണ്ണബനക്ക്  3

രൂപയനാകബ  വരദബപ്പെബച്ചബട്ടുലണ്ടനലാം  മനബ  വദക്തമനാകബ.  സബരമനായ  കേസലാംസക്ക്

കബയറനസക്ക് സലാംവബധനാനമനായ ഇ.ഡബ.ഐ,  പനാന്റെക്ക്  കേസനാരകന്റെന ലനാബക്ക്,  ഇമബകഗ്രഷന

ലചകക്ക്  കപനാസക്ക്,  തുറമുഖലത്ത  സുരക്ഷനാ  സലാംവബധനാനങ്ങള്  എന്നബവ

സനാപബക്കുന്നതബനള്ള നടപടബകേള് സസസ്പീകേരബച്ചുവരബകേയനാണക്ക്.  ലകേനാലത്തക്ക് നബരമ്മേനാണലാം

പൂരത്തബയനായബവരുന്ന കകേനാസല് ബരത്തബലന്റെ നസ്പീളലാം വരദബപ്പെബക്കുന്നതബനലാം കബപ്പൂരബല്

ഇതക്ക് നബരമ്മേബക്കുന്നതബനമുള്ള നടപടബകേലളടുത്തുവരബകേയനാലണനലാം കബപ്പൂര തുറമുഖത്തക്ക്

കേലണ്ടയ്  നര  നസ്പീകലാം  സുഗമമനാക്കുന്നതബനനായബ  രണ്ടക്ക്  ലട്രെയബലര  ട്രെക്കുകേള്  വനാങ്ങനാന

അനമതബ  നല്കേബയബട്ടുലണ്ടനലാം  മനബ  വദക്തമനാകബ.  അഴസ്പീകല്  തുറമുഖ

വബകേസനത്തബനനായബ  ലസഷദല്  പരപ്പെസക്ക്  ലവഹബകബള്  രൂപസ്പീകേരബച്ചക്ക്  ഡബ.പബ.ആര.

തയനാറനാക്കുന്നതബനനായബ  M/s  HOWE  Engineering  Ltd  എന്ന  സനാപനലത്ത

ചുമതലലപ്പെടുത്തുകേയലാം കേബഫ്ബബയബല് നബനലാം  496  കകേനാടബ  രൂപയലട ഭരണനാനമതബ
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ലഭസദമനാക്കുകേയലാം ലചയബട്ടുണ്ടക്ക്.  തുറമുഖങ്ങളബലല ചരക്കുനസ്പീകലാം ശക്തബലപ്പെടുത്തനാനനായബ

ലറയബല്/കറനാഡക്ക്  കേണക്ടബവബറബ  ഏരലപ്പെടുത്തുന്നതബനളള  പഠനങ്ങള്  നടത്തുന്നതബനക്ക്

Indian  Port  Rail  Corporation  (IPCRL)-ലന  ചുമതലലപ്പെടുത്തബയബട്ടുലണ്ടനലാം

ലകേനാച്ചബ-തബരുവനനപുരലാം,  ലകേനാച്ചബ-കകേനാഴബകകനാടക്ക്  റൂട്ടബല്

യനാതനാകേപ്പെല്/കഹകഡനാകഫനായബല് സരവസ്പീസക്ക്  നടത്തുന്നതബനനായബ  ലമകസഴക്ക്  കസഫക്ക്

കബനാട്ടക്ക്  ലലപവറക്ക്  ലബമബറഡക്ക്  സമരപ്പെബച്ച  ലപനാകപ്പെനാസലബനക്ക്  അലാംഗസ്പീകേനാരലാം

നല്കേബയബട്ടുലണ്ടനലാം മനബ വദക്തമനാകബ. ലകേനാലലാം, കബപ്പൂര, അഴസ്പീകല് തുറമുഖങ്ങലള

കദശസ്പീയപനാതയമനായബ  ബന്ധബപ്പെബക്കുന്ന  കറനാഡുകേളലട  വബകേസനലാം  സനാഗരമനാലയബല്

ഉള്ലപ്പെടുത്തുന്നതബനനായബ  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ലമന്റെബനക്ക്  സമരപ്പെബച്ചബട്ടുണ്ടക്ക്.  തസ്പീരകദശ

ചരക്കുഗതനാഗത  പദതബകേള്  സമയബന്ധബതമനായബ  പൂരത്തബയനാക്കുന്നതബനക്ക്

നബരകദ്ദേശലാം  നല്കേബയബട്ടുലണ്ടനലാം  ലകേനാലലാം  തുറമുഖ  പനാസഞര  ലടരമബനലബലന്റെ

നബരമ്മേനാണപവരത്തനങ്ങളലട കവഗത വരദബപ്പെബക്കുലമനലാം ലകേനാച്ചബയബല് നബനലാം

ലകേനാലലാം-തങകശ്ശേരബയബലൂലട  മനാലബദസസ്പീപബകലയ്ക്കുലാം  ശസ്പീലങയബകലയ്ക്കുലാം

ചരക്കുഗതനാഗതലാം  ആരലാംഭബക്കുന്നതുലാം  തസ്പീരപകദശങ്ങളബല്  യനാതനാ  വദനാപനാര

ബന്ധങ്ങള് ലമച്ചലപ്പെടുത്തുന്നതബനനായബ  ബനാരജുകേള് ഏരലപ്പെടുത്തുന്നതുലാം തസ്പീരകദശ

ടൂറബസലാം സനാദദത പകയനാജനലപ്പെടുത്തുന്നതുലാം സലാംബന്ധബച്ചക്ക് ആകലനാചബക്കുലമനലാം
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ഉപകചനാദദങ്ങള്കക്ക് മറുപടബയനായബ മനബ വദക്തമനാകബ. 

18(*154) കലനാകേ കകേരള സഭലയ ഫലപദമനാകനാന നടപടബ

 മുഖദമനബ  (ശസ്പീ.  പബണറനായബ  വബജയന)  നല്കേബയ  മറുപടബയബല്,  പവനാസബ

മലയനാളബകേളലട  ലലവദഗദലാം  നനാടബലന്റെ  വബകേസനത്തബനകവണ്ടബ

പകയനാജനലപ്പെടുത്തുകേലയന്ന  ലക്ഷദകത്തനാലടയനാണക്ക്  കലനാകേ  കകേരള  സഭ

രൂപസ്പീകേരബച്ചലതന്നക്ക്  സഭലയ  അറബയബച്ചു.  കലനാകേ  കകേരള  സഭയലട  സലാംഘനാടനലാം,

സനാന്റെബലാംഗക്ക്  കേമ്മേബറബ  ലചയരമനാനമനാരുലട  റബകപ്പെനാരട്ടുകേള്  പരബകശനാധബച്ചക്ക്

തസ്പീരുമനാനങ്ങള്  ലലകേലകനാള്ളുകേ,  എന.ആര.ലഎ.  കേകലനാതവങ്ങളലാം  കേലനാ

സലാംസനാരബകേ  പരബപനാടബകേളലാം  സലാംഘടബപ്പെബക്കുകേ,  പവനാസബ  മലയനാളബകേളലട

പശ്നങ്ങള്കക്ക് പരബഹനാരലാം കേനാണുകേ എന്നസ്പീ ചുമതലകേളനാണക്ക്  2018 ജനവരബ 12, 13

തസ്പീയതബകേളബല്  നടന്ന  പഥമ  സകമ്മേളനത്തബലല  തസ്പീരുമനാനപകേനാരലാം  ഒരു  സസതന

സലാംവബധനാനമനായബ  രൂപസ്പീകേരബച്ച  കലനാകേ  കകേരള  സഭ  ലസക്രകട്ടറബയറബനള്ളലതനലാം

ചസ്പീഫക്ക്  ലസക്രട്ടറബ  ഇതബലന്റെ  ലസക്രട്ടറബയലാം  ജനറല്  കേണ്വസ്പീനര  കനനാരക  വകുപ്പെക്ക്

പബനസബപ്പെല്  ലസക്രട്ടറബയമനാലണനലാം  കലനാകേ  മലയനാളബകേളലട  സമനാദദവലാം

ലലവദഗദവലാം നനാടബലന്റെ വബകേസനത്തബനകവണ്ടബ പകയനാജനലപ്പെടുത്തുന്നതബനനായബ

രൂപലാം  നല്കേബയ  ഏഴക്ക്  വബഷയ  കമഖലനാ  സനാന്റെബലാംഗക്ക്  കേമ്മേബറബകേളലടയലാം
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ലചയരമനാനമനാര സമരപ്പെബച്ച 48 ശബപനാരശകേലള നബകക്ഷപ സനാദദതകേള്, കക്ഷമ

പദതബകേള്, ലലവദഗദലാം ലമച്ചലപ്പെടുത്തല്, സനാലാംസനാരബകേലാം എന്നബങ്ങലന നനാലനായബ

തരലാംതബരബച്ചക്ക് പലത്തണ്ണലാം അലാംഗസ്പീകേരബച്ചബട്ടുലണ്ടനലാം മുഖദമനബ വദക്തമനാകബ. 

(നക്ഷതചബഹ്നമബട്ട  ബനാകബ  കചനാദദങ്ങള്ക്കുലാം  നക്ഷതചബഹ്നമബടനാത്ത  1866

മുതല്  2212  വലരയളള  കചനാദദങ്ങളബല്  42  എണ്ണത്തബനലാം  ബന്ധലപ്പെട്ട  മനബമനാര

കരഖനാമൂലലാം ഉത്തരലാം നല്കേബ.)


