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II ഇ.ബബ. XIV  - കകേരള നബയമസഭ/XV-9

 പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ

പതബനഞനാലാം സകമ്മേളനലാം 

കചനാകദദനാത്തരങ്ങള് - സലാംഗ്രഹലാം

2019   ജൂണ്   18,   ചചനാവ

നബയമസഭ  രനാവബചല  9.00  മണബകക്ക്  ബഹുമനാനചപ്പെട്ട  സസ്പീകര

ശസ്പീ.  പബ.  ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണചന്റെ  അദദക്ഷതയബല്  നബയമസഭനാ  ഹനാളബല്  കയനാഗലാം

കചരന. 

വനാങ്മൂലലാം നല്കേബയ ഉത്തരങ്ങള് 

25(*241) കറനാഡുകേളുചടെ പുനരുദനാരണത്തബല് ചപനാടെബച്ച പനാസബകബചന്റെ 
ഉപകയനാഗലാം

ചപനാതുമരനാമതലാം  രജബകസ്ട്രേഷനലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ.  ജബ.  സുധനാകേരന)

നല്കേബയ  മറുപടെബയബല്,  പനാസബകേക്ക്  ഉപകയനാഗബച്ചക്ക്  288.11  കേബ.മസ്പീ.  കറനാഡക്ക്

പുനരുദരബച്ചബട്ടുചണ്ടെനലാം  കേഴബഞ്ഞ  വരഷചത്ത  ചസനട്രല്  കറനാഡക്ക്  ഫണ്ടെക്ക്

പദതബയബല്  നബശബത  ചചദരഘദലാം  ചസ്ട്രേച്ചുകേളുചടെ ബബ.സബ.  പ്രവൃത്തബകേള്

ഇത്തരത്തബല്  നബരമ്മേബകനാന  തസ്പീരുമനാനബച്ചബട്ടുചണ്ടെനലാം  സഭചയ  അറബയബച്ചു.

ഇതബനള്ള മനാരഗ്ഗകരഖ IRC SP:98-2013 പ്രകേനാരലാം പുറചപ്പെടുവബച്ചബട്ടുണ്ടെക്ക്.  നബരത്തക്ക്
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വബഭനാഗത്തബചന്റെ  50  ശതമനാനവലാം  കദശസ്പീയപനാതനാ  വബഭനാഗത്തബചന്റെ  ബബ.സബ.

പ്രവൃത്തബയബല്  5%  മുതല്  10%  വചരയലാം  കറനാഡുകേള്  ചപനാടെബച്ച  പനാസബകേക്ക്

ഉപകയനാഗബച്ചക്ക്  ടെനാര  ചചയ്യണചമനക്ക്  നബരകദ്ദേശബച്ചബട്ടുചണ്ടെനലാം  ഇതക്ക്

പനാലബക്കുനചവനക്ക് ഉറപ്പുവരുത്തനാന ബന്ധചപ്പെട്ട എകബകേക്യൂട്ടസ്പീവക്ക് എഞബനസ്പീയരമനാര

ബനാദദസ്ഥരനാചണനലാം മനബ വദക്തമനാകബ.  പനാസബകേക്ക്  ഉപകയനാഗബച്ചക്ക്  നബരമ്മേബച്ച

കറനാഡുകേള്  കൂടുതല്  കേനാലലാം  ഇഇൗടുനബല്ക്കുനതനായബ  കേചണ്ടെത്തബയബട്ടുണ്ടെക്ക്.

ശനാസസ്പീയപഠനങ്ങളുചടെ  അടെബസ്ഥനാനത്തബലനാണക്ക്  കവസക്ക്  പനാസബകേക്ക്  ഉപകയനാഗബച്ചക്ക്

കറനാഡക്ക്  നബരമ്മേനാണലാം നടെതനചതനലാം ഇതുമനായബ ബന്ധചപ്പെട്ടക്ക്  ചപനാതുമരനാമത്തക്ക്

വബഭനാഗലാം  എഞബനസ്പീയരമനാരകക്ക്  പരബശസ്പീലനലാം  നല്കുനചണ്ടെനലാം  മനബ

വദക്തമനാകബ.  മലകയനാര/തസ്പീരചചഹകവ  നബരമ്മേനാണത്തബലലാം  പനാസബകേക്ക്

ഉപകയനാഗബക്കുനതനാണക്ക്.  കേയര ഭൂവസലാം,  സസനാഭനാവബകേ റബ്ബര,  കവസക്ക്  പനാസബകേക്ക്,

കകേനാണ്കസ്പീറക്ക്,  കമനാകഡണ് ചചടെല് എനബവ ഉപകയനാഗബച്ചുള്ള കറനാഡക്ക് നബരമ്മേനാണലാം

ഫലപ്രദമനാചണനലാം  കകേനാള്ഡക്ക്  ഇനചചസന  റസ്പീചചസകബലാംഗക്ക്  സനാകങ്കേതബകേവബദദ

ഉപകയനാഗബച്ചക്ക്  പരസ്പീക്ഷണനാടെബസ്ഥനാനത്തബല്  നബരമ്മേബച്ച  പുറകനാടെക്ക്-പനാതബരപ്പെള്ളബ

കറനാഡക്ക്  വബജയകേരമനാചണനലാം  ഇതക്ക്  സനാരവതബകേമനാക്കുനതബനക്ക്  ശമബക്കുചമനലാം

അനമതബ  ലഭബച്ചനാല്  വനത്തബനള്ളബല്  കറനാഡക്ക്  നബരമ്മേനാണലാം  ആരലാംഭബക്കുചമനലാം
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പനാലനാരബവട്ടലാം  പനാലലാം  നബരമ്മേനാണത്തബചല  കമകകടുകേള്  സലാംബന്ധബച്ചക്ക്

അകനസഷണ  റബകപ്പെനാരട്ടക്ക്  ലഭദമനാകുനമുറയക്ക്  തുടെര  നടെപടെബ   സസസ്പീകേരബക്കുചമനലാം

ഉപകചനാദദങ്ങള്കക്ക് മറുപടെബയനായബ മനബ വദക്തമനാകബ.

26(*242) സമനാദദ സമനാശസനാസ ധനസഹനായ പദതബ

 മതദബന്ധനവലാം ഹനാരബര എഞബനസ്പീയറബലാംഗലാം കേശുവണ്ടെബ വദവസനായവലാം

വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീമതബ  ചജ.  കമഴബക്കുട്ടബ  അമ്മേ)  നല്കേബയ  മറുപടെബയബല്,

മതദചത്തനാഴബലനാളബകേള്കക്ക്  നല്കേബവരുന സമനാദദ  സമനാശസനാസ  പദതബയചടെ

ആനകൂലദലാം  4500/-  രൂപയനായബ  വരദബപ്പെബച്ചബട്ടുചണ്ടെനക്ക്  സഭചയ  അറബയബച്ചു.

പ്രസ്തുത പദതബകക്ക്  9304.25  ലക്ഷലാം രൂപ കകേന്ദ്ര വബഹബതമനായബ ലഭബകനാനണ്ടെക്ക്.

തസ്പീരകദശ മതദചത്തനാഴബലനാളബകേളുചടെ കുട്ടബകേളുചടെ വബദദനാഭദനാസ പബകനനാകനാവസ്ഥ

പരബഹരബക്കുനതബനനായബ  എസക്ക്.സബ/എസക്ക്.ടെബ.  വബദദനാരതബകേള്ക്കുള്ള  എലനാ

ആനകൂലദങ്ങളുലാം  ഇവരക്കുലാം  ലഭദമനാക്കുനചണ്ടെനലാം  സസനാശയ  കകേനാകളജുകേളബല്

ചമറബറടെബസ്ഥനാനത്തബല്  അഡബഷന  നല്കുനചണ്ടെനലാം  ചടെകബകല്  ഫബഷറസ്പീസക്ക്

ചചഹസ്കൂളുകേള്ക്കുപുറചമ  KUFOS  (Kerala  University  of  Fisheries  and

Ocean  Studies)-ചന്റെ  ചതനാഴബലധബഷബത  കകേനാഴ്സുകേള്കക്ക്  സലാംവരണലാം

ഏരചപ്പെടുത്തബയബട്ടുചണ്ടെനലാം മനബ വദക്തമനാകബ.   'വബദദനാതസ്പീരലാം'  പദതബപ്രകേനാരലാം
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സമരതരനായ  കുട്ടബകേചള  കേചണ്ടെത്തബ  പ്രകവശന  പരസ്പീക്ഷനാ  പരബശസ്പീലനലാം

നല്കേബയതബലൂചടെ  71  കപരകക്ക്  വബവബധ  ചതനാഴബലധബഷബത  കകേനാഴ്സുകേള്കക്ക്

പ്രകവശനലാം  ലഭബച്ചബട്ടുണ്ടെക്ക്.  തസ്പീരസലാംരക്ഷണത്തബനലാം  മതദചത്തനാഴബലനാളബ

പുനരധബവനാസത്തബനലാം  മുനബയ  പരബഗണന  നല്കുനചണ്ടെനലാം  689  കകേനാടെബ

രൂപയചടെ പദതബ മതദബന്ധനവലാം തുറമുഖവലാം ജലകസചനവലാം വകുപ്പുകേളുമനായബ

സലാംകയനാജബച്ചക്ക്  നടെപ്പെബലനാകബവരുനചണ്ടെനലാം  300  കകേനാടെബയബലധബകേലാം  രൂപ

കേബഫ്ബബയബലൂചടെ അനവദബച്ചബട്ടുചണ്ടെനലാം മനബ വദക്തമനാകബ.  റവനക്യൂ വകുപ്പെബചന്റെ

സഹനായകത്തനാചടെ തനാല്കനാലബകേ തസ്പീരകദശ സലാംരക്ഷണത്തബനനായബ  22.5  കകേനാടെബ

രൂപയചടെ  പ്രകതദകേ  പദതബകക്ക്  അനമതബ  ലഭദമനായബട്ടുണ്ടെക്ക്.  NIOT  (National

Institute of Ocean Technology)-യചടെ സഹനായകത്തനാചടെ തബരുവനനപുരചത്ത

പൂന്തുറ,  വലബയതുറ,  ശലാംഖലാംമുഖലാം  തസ്പീരപ്രകദശങ്ങചള  ഉള്ചപ്പെടുത്തബ  തയ്യനാറനാകബ

സമരപ്പെബച്ച ഓഫക്ക് കഷനാര കബ്രേകക്ക് വനാട്ടര കപ്രനാജകബചന്റെ ഡബ.പബ.ആര.  കേബഫ്ബബ

ചചഫനചചലസക്ക്  ചചയ്യുചമനനാണക്ക്   പ്രതസ്പീക്ഷബക്കുനചതനലാം   ഓഖബ

ദുരനബനാധബതരനായ  മതദചത്തനാഴബലനാളബ  കുടുലാംബങ്ങളബചല  40  വയസബനക്ക്

തനാചഴയള്ള  42  സസ്പീകേള്കക്ക്  മതദചഫഡബല്  നബയമനലാം  നല്കേബയബട്ടുചണ്ടെനലാം

ബനാകബയള്ളവരകക്ക്  വബദദനാഭദനാസ  കയനാഗദതയനസരബച്ചക്ക്  ചമച്ചചപ്പെട്ട  കജനാലബ
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ലഭദമനാക്കുന  കേനാരദലാം  ആകലനാചബച്ചുവരബകേയനാചണനലാം  309  കുട്ടബകേളുചടെ

വബദദനാഭദനാസ ചചലവക്ക് സരകനാര ഏചറടുത്തതബചന്റെ ഭനാഗമനായബ 13.97 കകേനാടെബ രൂപ

ഫബകഡക്ക്  ചഡകപ്പെനാസബറക്ക്  നല്കേബയതബനപുറചമ  വരഷലാംകതനാറുലാം  ഗ്രനാന്റെക്ക്

അനവദബക്കുനചണ്ടെനലാം  200  കപരകക്ക്  കകേനാസക്ക്  ഗനാരഡബല്  നബയമനലാം

നല്കേബയബട്ടുചണ്ടെനലാം ഉപകചനാദദങ്ങള്കക്ക് മറുപടെബയനായബ മനബ വദക്തമനാകബ.

 27(*243) ഖനാദര കേമ്മേസ്പീഷന റബകപ്പെനാരട്ടക്ക് വബദദനാഭദനാസകമഖലയബലണ്ടെനാക്കുന 
മനാറങ്ങള്

 ചപനാതു വബദദനാഭദനാസ വകുപ്പുമനബ (ചപ്രനാഫ.  സബ.  രവസ്പീന്ദ്രനനാഥക്ക്)  നല്കേബയ

മറുപടെബയബല്,  ഖനാദര  കേമ്മേസ്പീഷന  റബകപ്പെനാരട്ടക്ക്  പ്രനാബലദത്തബലനാകുനകതനാചടെ

ചപനാതുവബദദനാഭദനാസ വകുപ്പെബനക്ക് കേസ്പീഴബലള്ള മൂനക്ക് ഡയറകകററ്റുകേള് ഏകകേനാപബപ്പെബച്ചക്ക്

ഒറ യൂണബറനായബ പ്രവരത്തബപ്പെബകനാന കേഴബയചമനലാം ഇതക്ക് അകനാദമബകേ മബകേവബനക്ക്

ഗണകേരമനാകുചമനലാം സഭചയ അറബയബച്ചു. ഭരണപരമനായ പ്രവരത്തനങ്ങചളയനാണക്ക്

ഏകേസ്പീകേരബക്കുനതക്ക്.   ഹഹസ്കൂളുലാം ഹയര ചസകന്റെറബയലാം കചരനള്ള സ്കൂളുകേളുചടെ

ചുമതല  പ്രബനസബപ്പെലബനനാചണനലാം  ചഹഡക്ക് മനാസര  ചചവസക്ക്  പ്രബനസബപ്പെലനായബ

അറബയചപ്പെടുചമനലാം ഹഹ സ്കൂളുകേളബല് ചഹഡക്ക് മനാസര പദവബ തുടെരുചമനലാം മനബ

വദക്തമനാകബ.  ഹയര ചസകന്റെറബയബല് അകനാദമബകേവലാം ഭരണപരവമനായ ചുമതല
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പ്രബനസബപ്പെലബനനാണക്ക്.  ഹഹസ്കൂളുലാം  ഹയര  ചസകന്റെറബയലാം  കചരനവരുന

കേനാമസബചന്റെ  ഭരണപരമനായ  പ്രവരത്തനങ്ങള്കക്ക്  കനതൃതസലാം  നല്കേനാനനാണക്ക്

സ്കൂളബചന്റെ  ചമനാത്തലാം  ചുമതല  പ്രബനസബപ്പെലബനക്ക്  നല്കുനചതനലാം   ഒരു  യൂണബറക്ക്

എന  രസ്പീതബയബല്  പ്രവരത്തബക്കുനതബനകവണ്ടെ  നബരകദ്ദേശങ്ങള്  നല്കുനതബനക്ക്

സലാംസ്ഥനാനതലത്തബല് ഒരു  ഡയറകര  മനാതമനാകുനതക്ക്  സഹനായകേമനാകുചമനലാം

മനബ  വദക്തമനാകബ.  ഉദ്ഗ്രഥബത  പ്രവരത്തനലാം  ഉഇൗരജബതമനാകുകമനാള്

കേനാമസബചന്റെ  അകനാദമബകേ  സനാധദത  വരദബക്കുനതനാണക്ക്.  എലനാ  പരസ്പീക്ഷകേളുലാം

ഒരു  കേമ്മേസ്പീഷണറുചടെ  കനതൃതസത്തബലനാകുചമനലാം  ഭരണനാവശദത്തബനനായബ  ഒരു

ഓഫസ്പീസക്ക്  സലാംവബധനാനലാം മനാതമനാകുചമനലാം ഹയര ചസകന്റെറബ  പ്രബനസബപ്പെലബനലാം

അദദനാപകേരക്കുലാം  അകനാദമബകേ  രലാംഗത്തക്ക്  കൂടുതല്  സമയലാം  ചചലവഴബകനാന

സനാധബക്കുചമനലാം  മനബ  വദക്തമനാകബ.  കേനാമസബചന  ഒരു  കുടുലാംബമനായബ

കേനാണുനതുവഴബ  ചപനാതുവബദദനാഭദനാസ  സലാംരക്ഷണ  യജ്ഞത്തബലൂചടെയണ്ടെനായ

അകനാദമബകേ  മുകനറത്തബനക്ക്  പരസര  പൂരകേമനാകുനതനാണക്ക്.  നബയമപരമനായ

പരബകശനാധനയ്ക്കുകശഷമനാണക്ക്  ഖനാദര  കേമ്മേസ്പീഷന  റബകപ്പെനാരട്ടക്ക്  നടെപ്പെബലനാകനാന

ഉത്തരവക്ക്  പുറചപ്പെടുവബച്ചചതനലാം  ഹയര  ചസകന്റെറബ  അദദനാപകേരുചടെ

കയനാഗദതയബല് ഇളവക്ക്  വരുത്തനാന തസ്പീരുമനാനബച്ചബട്ടബചലനലാം  ഉപകചനാദദങ്ങള്കക്ക്
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മറുപടെബയനായബ മനബ വദക്തമനാകബ. 

(നക്ഷതചബഹ്നമബട്ട  ബനാകബ  കചനാദദങ്ങള്ക്കുലാം  നക്ഷതചബഹ്നമബടെനാത്ത

2845 മുതല്  3176  വചരയളള  കചനാദദങ്ങളബല്  62  എണ്ണത്തബനലാം  ബന്ധചപ്പെട്ട

മനബമനാര കരഖനാമൂലലാം ഉത്തരലാം നല്കേബ.)


