
II ഇ.ബബ. XIV  - കകേരള നബയമസഭ/XXII-5

 പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ

ഇരുപതബരണനാലാം സകമ്മേളനലാം 

കചനാകദദനാതരങ്ങള് - സലാംഗ്രഹലാം

2021   ജനുവരബ   20,   ബുധന

നബയമസഭ  രനാവബലല  9.00  മണബകക്ക്  ബഹുമനാനലപ്പെട്ട  സസ്പീകര

ശസ്പീ.  പബ.  ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണലന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭനാ  ഹനാളബല് കയനാഗലാം

കചരന. 

വനാങ്മൂലലാം നല്കേബയ ഉതരങ്ങള് 

9(*151 ) തബരുവനന്തപുരലാം അന്തനാരനാഷ്ട്ര വബമനാനതനാവളലാം നടതബപ്പെക്ക്

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ.  പബണറനായബ  വബജയന)  നല്കേബയ  മറുപടബയബല്,

തബരുവനന്തപുരലാം  അന്തനാരനാഷ്ട്ര  വബമനാനതനാവളലാം  സസ്വകേനാരദ  കമഖലയക്ക്

കകേമനാറനാനുള്ള  നടപടബക്രമങ്ങളബല്നബനലാം  പബന്തബരബയണലമനക്ക്

ബഹുമനാനലപ്പെട്ട പ്രധനാനമനബകയനാടലാം  കകേന്ദ്ര കവദനാമയനാന വകുപ്പുമനബകയനാടലാം

അഭദരതബചബരുനതനായലാം  എനനാല്  ഇതുള്ലപ്പെലട  രനാജദലത  വബവബധ

വബമനാനതനാവളങ്ങള്  സസ്വകേനാരദ  കമഖലയക്ക്  കകേമനാറുനതബനുള്ള  നടപടബകേള്

കകേന്ദ്രലാം  തസ്വരബതലപ്പെടതബയബരബക്കുകേയനാലണനലാം  സഭലയ  അറബയബച.

കകേന്ദ്രതബലന്റെ  ഈ  നസ്പീകലാം  ലചറുക്കുനതബലന്റെ  ഭനാഗമനായബ  KSIDC-യലട

കനതൃതസ്വതബല്  ലസഷദല്  പരപ്പെസക്ക്  ലവഹബകബള്  (റബയനാല്)  രൂപസ്പീകേരബചക്ക്

മത്സരനാധബഷബത  കലലതബല്  പലങ്കെടക്കുകേയലാം  അദനാനബ  ഗ്രൂപ്പെക്ക്  കലലതബല്
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കേസ്വനാട്ടക്ക്  ലചയ്ത  തുകേയ്ക്കുതലന  റബയനാല്  ഏലറടക്കുനതബനുള്ള  സനദത  കകേന്ദ്ര

കവദനാമയനാന  ലസക്രട്ടറബലയ  അറബയബക്കുകേയലാം  ലചയ്ലതങ്കെബലലാം  അനുകൂല

തസ്പീരുമനാനങ്ങള്  കകേന്ദ്രലാം  കകേലകനാണബട്ടബല.  കേണ്ണൂര  അന്തനാരനാഷ്ട്ര

വബമനാനതനാവളതബല്നബനലാം  നബരവധബ  ആഭദന്തര-അന്തനാരനാഷ്ട്ര  വബമനാന

സരവസ്പീസുകേള്  ആരലാംഭബക്കുകേവഴബ  യനാത്രകനാരുലട  എണ്ണതബല്  ഗണദമനായ

വരദനവുണനായബട്ടുണക്ക്.  ഫുഡക്ക്  &  ബബവകറജസക്ക്  സനാളുകേള്,  റസ്പീലട്ടയബല്

ഔട്ടക്ക് ലലറ്റുകേള്,   ലകേനാകമഴദല്  ലലൗഞ്ചുകേള്   കവ-കഫൈ  സലാംവബധനാനലാം,  ആരട്ടക്ക്

ഗനാലറബ  എനബവ  സനാപബചലാം  ഡഡ്യൂട്ടബ  ഫസ്പീ  കഷനാപ്പുകേള്  ആരലാംഭബകനാന  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബചലാം  വബമനാനതനാവളതബലന്റെ  പ്രവരതനലാം  ലമചലപ്പെടത്തുനതനാണക്ക്.

ഇതബനുപുറലമ  കഫൈവക്ക്  സനാര  കഹനാട്ടല്,  ഇന്റെര നനാഷണല് എകബബബഷന കേലാം

കേണ്ലവനഷന  ലസന്റെര,  കഷനാപ്പെബലാംഗക്ക്  ആരകകഡക്ക്,  റകസനാറന്റെക്ക്,  കസ

കഷനാപ്പെബലാംഗക്ക്,  ബനാര റകസനാറന്റെക്ക്,  എലാം.ആര.ഒ.  എനബവയ്ക്കുള്ള ലടണര നടപടബകേളുലാം

പുകരനാഗമബക്കുകേയനാണക്ക്. 12,000  ലമടബകേക്ക് ടണ് കശേഷബയള്ള കേനാരകഗനാ കകേനാലാംപ്ലകക്ക്

പ്രവരതനസജ്ജമനാക്കുകേയലാം  55,000  ലമടബകേക്ക്  ടണ്  കശേഷബയള്ള  കേനാരകഗനാ

കകേനാലാംപ്ലകബലന്റെ  നബരമ്മേനാണലാം  ആരലാംഭബക്കുകേയലാം  ലചയ്തബട്ടുണക്ക്.   അഡബന

കബനാകബലന്റെ  പ്രവൃതബയലാം  കഡ  കഹനാട്ടല്  നബരമ്മേനാണവുലാം  ഉടന
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പൂരതബയനാക്കുനതനാണക്ക്.  വബമനാനതനാവളതബലന്റെ  റണ്കവ

ദസ്പീരഘബപ്പെബക്കുനതബനുലാം  ഡബഫൈനസക്ക്,  എലാം.  ആര.  ഒ.  എനബവയക്ക്  ഭൂമബ

ഏലറടക്കുനതബനുലാം  ഭരണനാനുമതബ  ലഭദമനായബട്ടുണക്ക്.  ശേബരബമല  എയരകപനാരട്ടക്ക്

നബരമ്മേനാണലാം  പുകരനാഗമനനാവസയബലനാലണനലാം  കകേനാഴബകകനാടക്ക്

വബമനാനതനാവളതബല്  ഹജ്ജക്ക്  എലാംബനാരകകഷന  കപനായബന്റെക്ക്

പുനനഃസനാപബക്കുനതബനക്ക്  കകേന്ദ്രകതനാടക്ക്  ആവശേദലപ്പെടനതനാലണനലാം

ഉപകചനാദദങ്ങള്കക്ക് മറുപടബയനായബ മുഖദമനബ അറബയബച.

10(*152 &*157) കകേനാവബഡക്ക് വനാകബന വബതരണലാം

ആകരനാഗദവുലാം സനാമൂഹദനസ്പീതബയലാം  വനബത-ശേബശു വബകേസനവുലാം വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീമതബ ലകേ.  ലകേ.  കശേലജ ടസ്പീചര)  നല്കേബയ മറുപടബയബല്, 2021  ജനുവരബ

16- ാാാ തസ്പീയതബ  സലാംസനാനലത  എലനാ  ജബലകേളബലലയലാം

ആകരനാഗദസനാപനങ്ങളബല്  കകേനാവബഡക്ക്  വനാകബകനഷന  ആരലാംഭബചലവനലാം

ഇതബനനായബ  133  കകേന്ദ്രങ്ങള്  സജ്ജമനാകബയബട്ടുലണനലാം  കകേനാവബഷസ്പീല്ഡക്ക്

വനാകബനനാണക്ക്  ഇതബനനായബ  ഉപകയനാഗബക്കുനലതനലാം  സഭലയ  അറബയബച.

കകേനാവബന എന കപനാരട്ടല് വഴബ  3,74,603  കപര രജബസര ലചയ്തബട്ടുലണനലാം
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ആദദഘട്ടതബല്  ആശുപത്രബ  ജസ്പീവനകനാര,  ആകരനാഗദപ്രവരതകേര

എനബവരകനാണക്ക് വനാകബകനഷന നല്കുനലതനലാം  ആലകേ  4,33,450  കഡനാസക്ക്

വനാകബനുകേള്  വബതരണലാം  ലചയ്തുവരുനതനായലാം  മനബ  പറഞ.  കപനാലസ്പീസക്ക്,

കസനബകേര  എനബവര  ഉള്ലപ്പെലടയള്ള  മുനനബര  പ്രവരതകേരകക്ക്  രണനാലാം

ഘട്ടതബലലാം  50  വയസബനുകമല്  പ്രനായമുള്ളവരക്കുലാം  ഡയബറബസക്ക്,

രക്തസമ്മേരദലാം,  കേദനാനസര,  ശേസ്വനാസകകേനാശേ  കരനാഗലാം  എനബവ  ബനാധബച  50

വയസബല് തനാലഴയള്ളവരകക്ക് മൂനനാലാം ഘട്ടതബലലാം വനാകബകനഷന നല്കുനതനാണക്ക്.

വനാകബലന്റെ  പ്രതബകരനാധശേക്തബലയക്കുറബചക്ക്  വദക്തമനായ  വബവരങ്ങള്

ലഭദമലനാതതബനനാലലാം  ബബട്ടനബല്നബനലാം  കകേരളതബലലതബയ  9  കപരബല്

ജനബതകേമനാറലാം  വന  കരനാഗബനാധ  സബരസ്പീകേരബചബട്ടുള്ളതബനനാലലാം  വനാകബന

സസ്വസ്പീകേരബചതബനുകശേഷവുലാം കകേനാവബഡക്ക് മനാനദണ്ഡങ്ങള്  തുടകരണതനാലണനക്ക് മനബ

അറബയബച.   കകേന്ദ്രസരകനാര  പുറലപ്പെടവബച  മനാനദണ്ഡങ്ങളുലട  ഭനാഗമനായബ

എയരകപനാരട്ടുകേകളനാടനുബനബചള്ള  പരബകശേനാധനനാ  സലാംവബധനാനലാം

ശേക്തബലപ്പെടത്തുകേയലാം  വബകദശേങ്ങളബല്  നബലനത്തുന  യനാത്രകനാര

www.newdelhiairport.in  എന കസറബല് രജബസര ലചയ്യുകേയലാം സരകനാര

പുറലപ്പെടവബചബട്ടുള്ള മനാനദണ്ഡങ്ങള്  കേരശേനമനായബ പനാലബകണലമന നബരകദശേലാം

http://www.newdelhiairport.in/
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നല്കുകേയലാം ലചയ്തബട്ടുണക്ക്.  മരുനകേള്,  സുരക്ഷനാ ഉപകേരണങ്ങള്,  ജസ്പീവനരക്ഷനാ

ഉപകേരണങ്ങള് എനബവയലട ലഭദത ഉറപ്പുവരുതബയബട്ടുള്ളതുകൂടനാലത കകേനാവബഡക്ക്

മനാനദണ്ഡങ്ങള്  ലലാംഘബക്കുനവരലകതബലര  ശേബക്ഷനാനടപടബകേള്

സസ്വസ്പീകേരബക്കുനതുമനാണക്ക്.  വനാകബന  സസ്വസ്പീകേരബചവരകക്ക്  ഗുരുതര

പനാരശേസ്വഫൈലങ്ങലളനാനമുള്ളതനായബ  റബകപ്പെനാരട്ടക്ക്  ലചയ്തബട്ടബലലനലാം  വനാകബകനഷനക്ക്

വബമുഖത  കേനാണബക്കുനവരകക്ക്  കബനാധവല്കരണലാം  നല്കുനതനാലണനലാം

ഓണ്ലലലന കപനാരട്ടലബലൂലട  മരുനക്ക് ബുകക്ക് ലചയ്യുകമനാഴുണനാകുന സനാകങ്കെതബകേ

പ്രശ്നങ്ങള്  പരബഹരബചബട്ടുലണനലാം  വബവബധ  വകുപ്പുകേളുലട  ഏകകേനാപന

പ്രവരതനങ്ങളുലടയലാം  ലപനാതുജന  പങ്കെനാളബതതബലന്റെയലാം  ഫൈലമനായബ

സലാംസനാനതക്ക്  കരനാഗവദനാപനലാം  നബയനബകനാന  കേഴബഞബട്ടുലണനലാം

കേനാസരകഗനാഡക്ക് ടനാറ നബരമ്മേബചക്ക്  നല്കേബയ ആശുപത്രബയബല്  195  കപനാസ്റ്റുകേള്

സൃഷബചബട്ടുലണനലാം ഉപകചനാദദങ്ങള്കക്ക് മറുപടബയനായബ മനബ അറബയബച.


