
II ഇ.ബബ. XIV  - കകേരള നബയമസഭ/XVI-15

 പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ

പതബനനാറനാലാം സകമ്മേളനലാം 

കചനാകദദനാത്തരങ്ങള് - സലാംഗ്രഹലാം

2019   നവലാംബര്   18,   തബങ്കള്

നബയമസഭ  രനാവബലല  9.00  മണബകക്ക്  ബഹുമനാനലപ്പെട്ട  സസ്പീകര്

ശസ്പീ.  പബ.  ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണലന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭനാ  ഹനാളബല് കയനാഗലാം

കചര്ന. 

വനാങ്മൂലലാം നല്കേബയ ഉത്തരങ്ങള് 

38 (*451) ലകേ  -  കഫനാ  ണ് പദതബ

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ.  പബണറനായബ  വബജയന)  നല്കേബയ  മറുപടബയബല്,

സലാംസനാനലത്ത സര്കനാര് ഓഫസ്പീസുകേള്കലാം വബദദനാഭദനാസ സനാപനങ്ങള്കലാം

അതബകവഗ  ഇന്റെര്ലനറക്ക്  കസവനലാം  ലഭദമനാകകേലയന്ന  ലക്ഷദകത്തനാലടയനാണക്ക്

ലകേ-കഫനാണ് പദതബ നടപ്പെനാകന്നലതനലാം ഇതബനനായബ  കകേരള കസ്റ്റേറക്ക് ലഎ.ടബ.

ഇനഫനാസ്ട്രക്ചര്  ലബമബറഡബകന്റെയലാം  കകേരള  സലാംസനാന  വബദദ്യുച്ഛകബ

കബനാര്ഡബകന്റെയലാം  സര്കനാരബകന്റെയലാം  പങ്കനാളബത്തകത്തനാലട  'കകേരള  ലലഫബര്

ഒപ്റബകേക്ക്  ലനറക്ക് വര്കക്ക്  ലബമബറഡക്ക്  '  എന്ന കപരബല് ഒരു കജനായബന്റെക്ക്  ലവഞഞ്ച്വര്

കേമ്പനബ  രൂപസ്പീകേരബചബട്ടുലണ്ടെനലാം  സഭലയ  അറബയബച.  സനാമ്പത്തബകേമനായബ
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പബകന്നനാകലാം  നബല്കന്ന  കുടലാംബങ്ങള്കക്ക്  സസൗജനദമനായലാം  മറ്റുള്ളവര്കക്ക്

കുറഞ്ഞ  നബരകബലലാം  പ്രസ്തുത  കസവനലാം  ലഭദമനാകന്നതനാണക്ക്.  കേബഫ്ബബ

ധനസഹനായകത്തനാടകൂടബ  നടപ്പെനാകന്ന  പദതബയലട  ലടണ്ടെര്  നടപടബകേള്

പൂര്ത്തബയനാകബ  1061.73  കകേനാടബ  രൂപ  അനുവദബകകേയലാം  സബസ്റ്റേലാം

ഇന്റെകഗ്രററനായബ ഭനാരതക്ക് ഇലകകനാണബകക്ക് ലബമബറഡക്ക്,  ലറയബല്ലടല്,  എല്.എസക്ക്.

കകേബബള്,  എസക്ക്.ആര്.ലഎ.റബ.  എന്നസ്പീ  കേമ്പനബകേലള  ഉള്ലപ്പെടത്തബ

കേണ്കസനാര്ഷദലാം രൂപസ്പീകേരബകകേയലാം ലചയബട്ടുണ്ടെക്ക്. രണ്ടെക്ക് വര്ഷലത്ത നബര്മ്മേനാണ

പ്രവര്ത്തനവലാം  7  വര്ഷലത്ത  പ്രവര്ത്തന  പരബപനാലനവലാം  ഉള്ലപ്പെലട  9

വര്ഷകത്തയക്ക്  1531.68  കകേനാടബ  രൂപയനാണക്ക്  (നബകുതബകേള്  പുറലമ)

കേമ്പനബയമനായബ  കേരനാറബല്  ഏര്ലപ്പെട്ടബട്ടുള്ളതക്ക്.  ഇസൗ  സലാംവബധനാനത്തബലന്റെ

ഭനാഗമനായബ  14  ജബല്ലകേളബലലാം  സനാപബകലപ്പെടന്ന  കകേനാര്  പബ.ഒ.പബ.-കേള്  110,

220,  400  ലകേ.വബ.  വഴബ  സനാപബകന്ന  ഒപ്റബകല്  ലലഫബര്  കകേബബള്

കകേനാര്  റബലാംഗുവഴബ  ബനബപ്പെബകകേയലാം  ലകേ.എസക്ക്.ഇ.ബബ.-യലട  സബക്ക്

കസ്റ്റേഷനുകേളബലല പ്രസ്പീഫനാബക്ക്  ലഷല്ററബനുളളബല് ലടലബകകേനാലാം  ഉപകേരണങ്ങള്

സനാപബചക്ക്  ലനറക്ക് വര്കബലാംഗക്ക്  ഓപ്പെകററബലാംഗക്ക്  ലസന്റെറബല്  കമനാണബറര്

ലചയ്യുന്നതുമനാണക്ക്.  ആലകേ  52000  കേബ.മസ്പീ.  ലലഫബര്  ലനറക്ക് വര്കനാണക്ക്

സനാപബകന്നലതനലാം  കകേബബള്-ലടലബകകേനാലാം  രലാംഗത്തക്ക്  പ്രവര്ത്തബകന്ന
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വബവബധ കേമ്പനബകേള്കക്ക്   തുലദ  അവസരലാം നല്കേനാന ലക്ഷദമബടന്ന പദതബ

ആര്ട്ടബഫബഷദല്  ഇന്റെലബജനസക്ക്,  കബനാകക്ക്  ലചയബന,  ഇന്റെര്ലനറക്ക്  ഓഫക്ക്

തബലാംഗ്സക്ക്,  സ്റ്റേനാര്ട്ടക്ക്  അപക്ക്,  സനാര്ട്ടക്ക്  സബറബകേള്  തുടങ്ങബയ  കമഖലകേളുലടയലാം

സര്കനാര്  കസവനങ്ങളുലടയലാം  കേനാരദക്ഷമത  വര്ദബപ്പെബകനാന

സഹനായകേരമനാകുന്നതനാലണനലാം മുഖദമനബ അറബയബച.  അവശദ കകേന്ദ്രങ്ങലള

തമ്മേബല്  ബനബപ്പെബകന്ന  വസ്പീഡബകയനാ  കകേനാണ്ഫറനസബലാംഗക്ക്  സസൗകേരദലാം,

ഗതനാഗത കമഖലയബല് വസ്പീഡബകയനാ കേദനാമറ ശലാംഖല എന്നബവലയല്ലനാലാം പ്രസ്തുത

പദതബയബലൂലട  സനാധദമനാകുന്നതനാലണനലാം  ലകേ-കഫനാണ്  പദതബയമനായബ

ബനലപ്പെട്ട  റബകപ്പെനാര്ട്ടുലാം  സനാധദതനാപഠനവലാം  നടത്തബയ  PWC  എന്ന

കേണ്സള്ട്ടബലാംഗക്ക്  കേമ്പനബ  പ്രവര്ത്തന  ലചലവക്ക്  7  വര്ഷകത്തയക്ക്

കേണകനാകന്നതബനുപകേരലാം  ഒരു  വര്ഷകത്തയക്ക്  കേണകനാകബയതബലളള

അപനാകേതയനാണക്ക് പദതബ ലചലവക്ക് കൂട്ടുന്നതബനക്ക്  ഇടയനാകബയലതനലാം പ്രസ്തുത

അപനാകേത  തബരുത്തബയബട്ടുലണ്ടെനലാം  ഉപകചനാദദങ്ങള്കക്ക്  മറുപടബയനായബ

മുഖദമനബ അറബയബച. 

39 (*452 &*473) വനാളയനാറബലല ലപണ്കുട്ടബകേളുലട ദുരൂഹ മരണലാം

മുഖദമനബ  നല്കേബയ  മറുപടബയബല്,  വനാളയനാറബലല

പ്രനായപൂര്ത്തബയനാകേനാത്ത  ലപണ്കുട്ടബകേളുലട  ആത്മഹതദയമനായബ  ബനലപ്പെട്ട



4

കകേസബലല  പ്രതബകേലള  ലവറുലതവബട്ട  കകേനാടതബ  വബധബലകതബലര  അപ്പെസ്പീല്

നല്കേനാന നടപടബ സഞ്ച്വസ്പീകേരബചവരുനലണ്ടെന്നക്ക് സഭലയ അറബയബച. കകേസുമനായബ

ബനലപ്പെട്ടക്ക്  ആദദ  അകനഞ്ച്വഷണത്തബല്  വസ്പീഴ്ച  വരുത്തബയ  കപനാലസ്പീസക്ക്  സബക്ക്

ഇനലസക്ടലറ  സലസന്റെക്ക്  ലചയ്യുകേയലാം  സര്കബള്  ഇനലസക്ടര്ലകതബലര

അചടക  നടപടബ  സഞ്ച്വസ്പീകേരബകകേയലാം  കകേസ്സകനഞ്ച്വഷണത്തബനക്ക്  കമല്കനനാട്ടലാം

വഹബചബരുന്ന ഡബലലവ.എസക്ക്.പബ.-യബല്നബനലാം വബശദസ്പീകേരണലാം കതടകേയലാം വസ്പീഴ്ച

വരുത്തബയതബനക്ക് ഉത്തരവനാദബയനായ വകസ്പീലബലന പുറത്തനാകകേയലാം ലചയബട്ടുണ്ടെക്ക്.

പനാലകനാടക്ക്  അസബസ്റ്റേന്റെക്ക്  കപനാലസ്പീസക്ക്  സൂപ്രണ്ടെബലന്റെ  കമല്കനനാട്ടത്തബല്

അകനഞ്ച്വഷണലാം പൂര്ത്തബയനാകബ കകേനാടതബയബല് കുറപതലാം സമര്പ്പെബചബട്ടുലണ്ടെനലാം

കപനാലസ്പീസബലന്റെകയനാ  കപ്രനാസബകേക്യൂഷലന്റെകയനാ  ഭനാഗത്തുനബനലാം  വസ്പീഴ്ച

സലാംഭവബചബട്ടുകണ്ടെനാലയന്നക്ക്  പരബകശനാധബകന്നതബനനായബ ക്രമസമനാധനാന

ചുമതലയള്ള  അഡസ്പീഷണല്  ഡയറക്ടര്  ജനറല്  ഓഫക്ക്  കപനാലസ്പീസബലന

ചുമതലലപ്പെടത്തബയബട്ടുലണ്ടെനലാം അലലാംഭനാവലാം കേനാട്ടബയതനായബ ശദയബല്ലപ്പെട്ടനാല്

നടപടബ  സഞ്ച്വസ്പീകേരബകന്നതനാലണനലാം  മുഖദമനബ  അറബയബച.  പ്രതബകകവണ്ടെബ

കകേനാടതബയബല്  ഹനാജരനായ  പനാലകനാടക്ക്  സബ.ഡബദ്യു.സബ.  ലചയര്മനാലന

തല്സനാനത്തുനബനലാം  മനാറബയബട്ടുലണ്ടെനലാം  സബ.ബബ.ലഎ.  അകനഞ്ച്വഷണലാം

ആവശദലപ്പെട്ടുലകേനാണ്ടെക്ക് രക്ഷബതനാകള് ലലഹകകനാടതബലയ സമസ്പീപബകന്നപക്ഷലാം
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സര്കനാര്  അനുകൂല  സമസ്പീപനലാം  സഞ്ച്വസ്പീകേരബകന്നതനാലണനലാം  കകേസബലന്റെ

പ്രകതദകേത  കേണകബലലടത്തക്ക്  അപ്പെസ്പീല്  കകേസക്ക്  നടത്തുന്നതബനനായബ

പ്രഗത്ഭരനായ അഡഞ്ച്വകകറ്റുമനാലര ചുമതലലപ്പെടത്തുകേയലാം കകേസ്സുകേള് വനാദബകന്ന

ലസഷദല് പബബകേക്ക് കപ്രനാസബകേക്യൂട്ടര്മനാരുലട കേനാരദക്ഷമത വബലയബരുത്തബ രണ

മനാസത്തബലലനാരബകല്  റബകപ്പെനാര്ട്ടക്ക്  സമര്പ്പെബകനാന  ഡയറക്ടര്  ജനറല്  ഓഫക്ക്

കപ്രനാസബകേക്യൂഷനക്ക്  നബര്കദ്ദേശലാം  നല്കുകേയലാം  ലചയബട്ടുലണ്ടെന്നക്ക്  മുഖദമനബ

അറബയബച.  കപനാകേക്ക് കസനാ കകേസ്സുകേളുമനായബ ബനലപ്പെട്ടക്ക്  ഇതബകനനാടകേലാം നടപടബ

സഞ്ച്വസ്പീകേരബചബട്ടുലണ്ടെനലാം  ഇരകേള്ലകനാപ്പെമനാണക്ക്  സര്കനാര്  നബല്കന്നലതനലാം

ഉപകചനാദദങ്ങള്കക്ക്  മറുപടബയനായബ  മുഖദമനബ  അറബയബച.  മരണലപ്പെട്ട

ലപണ്കുട്ടബകേളുലട കുടലാംബത്തബനക്ക് അനുവദബച 10 ലക്ഷലാം രൂപയബല് 7.5 ലക്ഷലാം

രൂപയക്ക്  വസ്പീടക്ക്  നബര്മ്മേബചക്ക്  നല്കേബയബട്ടുലണ്ടെനലാം  ബനാകബ  കേനാരദങ്ങള്  പബന്നസ്പീടക്ക്

തസ്പീരുമനാനബകന്നതനാലണനലാം  ഉപകചനാദദത്തബലബടലപട്ടുലകേനാണ്ടെക്ക്  പട്ടബകേജനാതബ

പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  പബകന്നനാക  സമുദനായകക്ഷമവലാം  നബയമവലാം  സനാലാംസനാരബകേവലാം

പനാര്ലലമന്റെറബകേനാരദവലാം വകുപ്പുമനബ അറബയബച. 

 40 (*453) പനാകസനാര്ട്ടക്ക് ലവരബഫബകകഷനക്ക് കസനാഫക്ക് ലവയര്

മുഖദമനബ  നല്കേബയ  മറുപടബയബല്,  കപനാലസ്പീസക്ക്  വകുപ്പെബലന്റെ

ആവശദകേതയനുസരബചക്ക്  കബനാകേക്ക്  ലചയബന  സനാകങ്കതബകേ  വബദദ
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അടബസനാനമനാകബ  പനാകസനാര്ട്ടക്ക്  ലവരബഫബകകഷന/കപനാലസ്പീസക്ക്  കബയറനസക്ക്

സര്ട്ടബഫബകറക്ക് ലഭദമനാകന്നതബനനായബ M/s. ഊരനാളുങ്കല് കലബര് കകേനാണ്ടനാക്ടക്ക്

കകേനാ-ഓപ്പെകററസ്പീവക്ക്  ലസനാലലസറബ  ലബമബറഡക്ക്  (ULCCS)  ലപ്രനാകപ്പെനാസല്

സമര്പ്പെബചതബലനത്തുടര്ന്നക്ക്  ഇസൗ വബഷയത്തബല്  Proof  of  Concept  (POC)

ആപബകകഷന  വബകേസബപ്പെബകനാന  ടബ  സനാപനത്തബനക്ക്  നബര്കദ്ദേശലാം

നല്കേബയബട്ടുലണ്ടെന്നക്ക്  സഭലയ  അറബയബച.  ആപ്പെബലന്റെ  ഉപകയനാഗലാം

പരബകശനാധബകന്നതബനനായബ  എ.ഡബ.ജബ.പബ.  (കകേനാസ്റ്റേല്  ലസകേക്യൂരബറബ)

ലചയര്മനാനനായ ലടകബകല് കേമ്മേബറബകക്ക് രൂപലാം നല്കേബയബട്ടുണ്ടെക്ക്. 18.01.2016-ല്

ഇറകബയ  സര്കനാര്  ഉത്തരവബലന്റെ  അടബസനാനത്തബലനാണക്ക്  കസനാഫക്ക് ലവയര്

നബര്മ്മേബകന്നതബനുളള ലടണ്ടെര് നടപടബ ഒഴബവനാകബയലതനലാം അതസ്പീവ രഹസദ

സഞ്ച്വഭനാവമുള്ള  കപനാലസ്പീസബലന്റെ  വബവരസഞയലാം  സഞ്ച്വകേനാരദ  കേമ്പനബകേലള

ഏല്പ്പെബകനാന  തസ്പീരുമനാനബചബട്ടബലല്ലനലാം  ഇതുസലാംബനബചക്ക്  POC-യക്ക്

ആവശദമനായ  നബര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം  ഉത്തരവകേളുലാം  പുറലപ്പെടവബചബട്ടുലണ്ടെനലാം

മുഖദമനബ  വദകമനാകബ.  M/s.  ഊരനാളുങ്കല്  കലബര്  കകേനാണ്ടനാക്ടക്ക്

കകേനാ-ഓപ്പെകററസ്പീവക്ക്  ലസനാലലസറബ  ലബമബറഡബലന സര്വസ്പീസക്ക്  ലപ്രനാലലവഡറനായബ

നബശ്ചയബചതക്ക്  കേഴബഞ്ഞ സര്കനാരബലന്റെ കേനാലത്തനാലണനലാം പ്രസ്തുത ഉത്തരവക്ക്

നബലനബല്കന്നതബനനാല്  അവര്  തല്സനാനത്തക്ക്  തുടരുന്നതനാലണനലാം
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ഉപകചനാദദങ്ങള്കക്ക് മറുപടബയനായബ മുഖദമനബ അറബയബച.  

(നക്ഷതചബഹ്നമബട്ട  ബനാകബ  കചനാദദങ്ങള്കലാം  നക്ഷതചബഹ്നമബടനാത്ത

5379 മുതല് 5748 വലരയളള കചനാദദങ്ങളബല് 46 എണ്ണത്തബനുലാം  ബനലപ്പെട്ട

മനബമനാര് കരഖനാമൂലലാം ഉത്തരലാം നല്കേബ.)   

   


