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II ഇ. ബബ. XIV - കകേരള നബയമസഭ/IX- 5

പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ

ഒന്പതനാലാം സകമ്മേളനലാം

കചനാകദദനാത്തരങ്ങള് - സലാംഗ്രഹലാം

2018   ഫഫെബ്രുവരബ   01,   വദനാഴലാം

നബയമസഭ  രനാവബഫല  8.30-നന്  ബഹുമനാനഫപ്പെട്ട  സസ്പീക്കര്  ശസ്പീ.  പബ.

ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണഫന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭനാ ഹനാളബല് കയനാഗലാം കചര്ന.

 വനാങ്മൂലലാം നല്കേബയ ഉത്തരങ്ങള്

14(*151) തലസനാനഫത്ത ആക്രമണവലാം തുടര്നടപടബകേളലാം

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ.  പബണറനായബ  വബജയന്)  നല്കേബയ  മറുപടബയബല്,

തബരുവനന്തപുരത്തന്  സബ.പബ.ഐ.(എലാം.)  പ്രവര്ത്തകേര്ഫക്കതബഫരയുണനായ  അക്രമ

സലാംഭവങ്ങളബല്  ബബ.ഫജ.പബ./ആര്.എസന്.എസന്.  പ്രവര്ത്തകേര്ഫക്കതബഫര  വബവബധ

കപനാലസ്പീസന്  കസ്റ്റേഷനുകേളബലനായബ  രജബസ്റ്റേര്  ഫചയബട്ടുള്ള  8  കകേസ്സുകേളബല്  ഒനബല്

ചനാര്ജന് ഷസ്പീറന് സമര്പ്പെബചബട്ടുഫണനലാം  മറ്റുള്ളവ അകനന്വേഷണനാവസയബലനാഫണനലാം

പ്രതബകേളബല് ആറന്  കപഫര  അറസ്റ്റേന്  ഫചയ്യുകേയുലാം  2  കപഫര  അറസ്റ്റേന്  ഫചയ്യുനതബനന്

നടപടബ  സന്വേസ്പീകേരബച്ചുവരുനഫണനലാം  സഭഫയ  അറബയബച്ചു. തബരുവനന്തപുരലാം

കകേനാര്പ്പെകറഷഫന്റെ കേകൗണ്സബല് കയനാഗത്തബല് വചന്  കമയഫറ  അപനായഫപ്പെടുത്തനാന്

ശമബച 20 ബബ.ഫജ.പബ. വനാര്ഡന് കേകൗണ്സബലര്മനാര്ഫക്കതബഫര മമ്യൂസബയലാം കപനാലസ്പീസന്
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കസ്റ്റേഷനബല്  വബവബധ  വകുപ്പുകേള്  പ്രകേനാരലാം  രജബസ്റ്റേര്  ഫചയ  കകേസബകന്മേല്

കേകന്റെനാണ്ഫമന്റെന്  അസബസ്റ്റേന്റെന്  കേമ്മേസ്പീഷണര്  ഓഫെന്  കപനാലസ്പീസന്  അകനന്വേഷണലാം

നടത്തബവരുനഫണനലാം  പ്രസ്തുത  കകേസബല്  7  കേകൗണ്സബലര്മനാര്  മുന്കൂര്

ജനാമദഫമടുക്കുകേയുലാം  കേകൗണ്സബലറലനാത്ത  ഒരനാഫള  അറസ്റ്റേന്  ഫചയന്  28  ദബവസലാം

ജുഡസ്പീഷദല്  കേസ്റ്റേഡബയബല്  വചതബനുകശേഷലാം  ഉപനാധബകേകളനാഫട  ജനാമദത്തബല്

വബടുകേയുലാം  ഫചയബട്ടുണന്.  പ്രസസ്തുത  സലാംഭവങ്ങളബകന്മേല്  കകേന്ദ്ര  ഏജന്സബകേള്

സന്വേസ്പീകേരബച  നബലപനാടന്  ശേരബയഫലനലാം  പ്രതബകേഫള  സലാംരക്ഷബക്കുന  നബലപനാടനാണന്

ബബ.ഫജ.പബ.  കനതൃതന്വേലാം  സന്വേസ്പീകേരബക്കുനഫതനലാം  കപനാലസ്പീസബല്  ആര്.എസന്.എസന്.

ഫസല്  പ്രവര്ത്തബക്കുനഫണന  വനാര്ത്ത  ശദയബല്ഫപ്പെട്ടബട്ടുഫണനലാം  വബവബധ

കപനാലസ്പീസന്  കസ്റ്റേഷനുകേളബല് ബബ.ഫജ.പബ.  പ്രവര്ത്തകേര്ഫക്കതബഫര കകേസന് രജബസ്റ്റേര്

ഫചയബട്ടു ഫണനലാം  മുഖദമനബ  വദക്തമനാക്കബ.  കപനാലസ്പീസന്  നബഷ്പക്ഷ  അകനന്വേഷണലാം

നടത്തബ  ആയുധങ്ങളലാം  കബനാലാംബുകേളലാം  കേഫണത്തുകേയുലാം  ആവശേദമനായ  നബയമ

നടപടബകേള്  സന്വേസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം  ഫചയബട്ടുണന്.  സലാംസനാനത്തന്  ക്രമസമനാധനാനലാം

സലാംരക്ഷബക്കുനതബനന്  ശേക്തമനായ  നടപടബ  സന്വേസ്പീകേരബക്കുനഫണനലാം  രനാഷസ്പീയ

അക്രമങ്ങളലാം സലാംഘര്ഷങ്ങളലാം തടയുനതന് സലാംബനബചന് സര്വ്വകേക്ഷബ, ഉഭയകേക്ഷബ

ചര്ചകേള്  നടത്തബയബട്ടുഫണനലാം  ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കന്  മറുപടബയനായബ  മുഖദമനബ

അറബയബച്ചു.
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15(*152) ഐ  .  ടബ  .   രലാംഗഫത്ത ഫതനാഴബല് സനാധദത

മുഖദമനബ നല്കേബയ മറുപടബയബല്,  കകേരളത്തബഫല മൂനന് ഫഎ.ടബ. പനാര്ക്കുകേഫള

'കകേരള ഫഎ.ടബ.  പനാര്ക്കന്  '  എന ബനാന്ഡബഫന്റെ കേസ്പീഴബല്  ഫകേനാണ്ടുവനബട്ടുഫണനലാം

മബതമനായ  നബരക്കബല്  കലനാകകേനാത്തര  നബലവനാരമുള്ള  ഫഎ.ടബ.  ഫകേട്ടബടങ്ങള്,

സുതനാരദമനായ  കേരനാര്  വദവസകേള്,  മബകേച  ജല-ഫഫവദദ്യുതബ  വബതരണ

സലാംവബധനാനങ്ങള്,  ഇന്റെര്ഫനറന്  കേണകബവബറബ  തുടങ്ങബയ  സകൗകേരദങ്ങള്  അവബഫട

സജസ്പീകേരബചബട്ടുഫണനലാം  ഇത്തരലാം  സകൗകേരദങ്ങളള്ള  കൂടുതല്  സലലാം

ലഭദമനാക്കുനതബലൂഫടയുലാം  യുവതസ്പീ  യുവനാക്കളഫട  ഫതനാഴബല്പരമനായ  കേഴബവന്

വര്ദബപ്പെബക്കുകേവഴബയുലാം ഈ കമഖലയബല് കൂടുതല് ഫതനാഴബലവസരങ്ങളണനാകുഫമനലാം

സഭഫയ അറബയബച്ചു. ഫഎ.ടബ. കമഖല വബകേസബക്കനാന് സനാധദതയുള്ള പ്രകദശേങ്ങളബല്

അടബസനാന സകൗകേരദങ്ങള് ഒരുക്കബഫക്കനാടുക്കുനതബനുലാം തൃശൂര് ജബലയബഫല ഫകേനാരട്ടബ

ഐ.ടബ.  പനാര്ക്കന്   വബകേസബപ്പെബക്കുനതബനുലാം  കേണ്ണൂര്  സസബര്  പനാര്ക്കബല്  മറന്

വദവസനായ  സലാംരലാംഭങ്ങള്  ആരലാംഭബക്കുനതബനുലാം  നടപടബ  സന്വേസ്പീകേരബക്കുനതനാണന്.

ഉനതനബലവനാരമുള്ള  ഫനറന് വര്ക്കന്  അടബസനാന  സകൗകേരദലാം  വബകേസബപ്പെബച്ചുഫകേനാണന്

ഫഎ.ടബ.  അധബഷബത  വദവസനായ  സലാംരലാംഭങ്ങള്  സലാംസനാനഫമനാട്ടനാഫകേ

ലഭദമനാക്കുനതബനനായബ  ആരലാംഭബച  കകേരള  സലാംസനാന  ഒപ്റബക്കല്  ഫഫഫെബര്

ഫനറന് വര്ക്കന്  (KFON)  പദതബയുഫട നടത്തബപ്പെന് ചുമതല  KSEBL-ഉലാം  KSITIL-ഉലാം

കചര്നന്  തുലദ  ഓഹരബ  പങനാളബത്തകത്തനാടുകൂടബ  രൂപസ്പീകേരബക്കുന  സലാംയുക്ത
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സലാംരലാംഭത്തബനനായബരബക്കുഫമനലാം മുഖദമനബ അറബയബച്ചു. തബരുവനന്തപുരഫത്ത ഫടകകനാ

സബറബയബല്  5  കേമ്പനബകേള്ക്കന്  വദവസനായ  സലാംരലാംഭങ്ങള്ക്കനാവശേദമനായ  ഭൂമബ

നല്കുകേയുലാം  കനനാളജന്  സബറബക്കുകവണബ  100  ഏക്കര്  ഭൂമബ  നല്കേനാന്

തസ്പീരുമനാനബക്കുകേയുലാം ഫചയബട്ടുണന്. ഫകേനാചബ ഇന്കഫെനാപനാര്ക്കബഫന്റെ രണനാലാം ഘട്ടത്തബലലാം

തൃശ്ശൂര്, കചര്ത്തല, ടബ.ബബ.സബ. എനബവബടങ്ങളബഫല ഹബന് & കസനാക്കബലലാം കൂടബ 60

ലക്ഷലാം ചതുരശ അടബ ഫകേട്ടബടങ്ങളലാം കകേനാഴബകക്കനാടന് ഫഫസബര് പനാര്ക്കബഫന്റെ ഫഎ.ടബ.

ബബല്ഡബലാംഗലാം  സനാര്ട്ടന്  സബറബയുഫട  ഒനനാലാംഘട്ട  നബര്മ്മേനാണവലാം

പൂര്ത്തബയനായബട്ടുഫണനലാം  സനാര്ട്ടന്  സബറബയുമനായബ  ബനഫപ്പെട്ട  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്

സമയബനബതമനായബ  പൂര്ത്തബയനാക്കുനതബനന്  നടപടബ  സന്വേസ്പീകേരബക്കുനതനാഫണനലാം

മുഖദമനബ  വദക്തമനാക്കബ.  സലാംസനാനത്തന്  സ്റ്റേനാര്ട്ടന്-അപന്  സലാംരലാംഭങ്ങള്  നല

രസ്പീതബയബല് പ്രവര്ത്തബക്കുനഫണനലാം ഏകേജനാലകേ കസ്റ്റേറന്  കപനാര്ട്ടല് സലാംവബധനാനലാം

ആരലാംഭബക്കുഫമനലാം  ഔട്ടന്കസനാഴബലാംഗന്  നബര്ത്തലനാക്കബയതുമൂലമുണനായ  ഐ.റബ.

കമഖലയബഫല പ്രതബസനബ പരബഹരബക്കുഫമനലാം ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കന് മറുപടബയനായബ

മുഖദമനബ അറബയബച്ചു. 

16(*153) ഫകേ  .  എസന്  .  ആര്  .  ടബ  .  സബ  .   യനാത്രക്കനാരബല്നബനള്ള ഫസസന് പബരബവന്

മുഖദമനബ  നല്കേബയ  മറുപടബയബല്,  ഫകേ.എസന്.ആര്.ടബ.സബ.  ടബക്കറബഫന്റെ

ഭനാഗമനായബ  യനാത്രക്കനാരബല്  നബനന്  പബരബചബരുന  ഫസസന്,  യനാത്രക്കനാര്ക്കന്

യനാത്രനാകവളയബല് ഉണനാകുന അപകേടങ്ങളബല് അടബയന്തര ചബകേബത്സ നല്കുനതബനുലാം



5

അവര്ക്കന്  ഫമചഫപ്പെട്ട  സകൗകേരദവലാം  ജസ്പീവനക്കനാര്ക്കന്  സനാമൂഹദ  സുരക്ഷയുലാം

ഏര്ഫപ്പെടുത്തുനതബനുലാം  ഫപന്ഷന്  വബതരണലാം  ഫചയ്യുനതബനുമനാണന്  വബഭനാവനലാം

ഫചയബരുനഫതനലാം  പ്രസ്തുത  തുകേയടക്കലാം  എലനാ  വരുമനാനവലാം  റവനമ്യൂ

അക്കകൗണബലനാണന്  കചര്ത്തബരബക്കുനഫതനലാം  സഭഫയ  അറബയബച്ചു.

ഫകേ.എസന്.ആര്.ടബ.സബ.ക്കന്  ഇകൗ  വര്ഷലാം  685  കകേനാടബ  രൂപ  പദതബകയതര

വബഹബതമനായബ നല്കേബയബട്ടുണന്.  ഫപന്ഷനനാവശേദമനായ തുകേയുഫട പകുതബ സര്ക്കനാര്

നല്കുഫമന  വദവസ  പനാലബചനാലലാം  ഫകേ.എസന്.ആര്.ടബ.സബ.യുഫട  നബലവബലള്ള

സനാമ്പത്തബകേ പ്രതബസനബ തരണലാം ഫചയനാന് കേഴബയുകേയബഫലനലാം പുനരുദനാരണ

പദതബയുഫട  ഭനാഗമനായബ  3350  കകേനാടബ  രൂപ  കേണ്കസനാര്ഷദലാം  ബനാങബല്  നബനന്

വനായ്പയനായബ  ലഭദമനാക്കുനതബലൂഫട  പ്രതബമനാസലാം  അറുപതന്  കകേനാടബ  രൂപ

ഫകേ.എസന്.ആര്.ടബ.സബ.യുഫട  വനായ്പനാ  തബരബചടവബല്  കുറവന്  വരുത്തനാനുലാം

കുടബശബകേയബലനാഫത  ഫപന്ഷന്  നല്കേനാനുലാം  സനാധബക്കുഫമനലാം  മുഖദമനബ

വദക്തമനാക്കബ.  ഫകേ.എസന്.ആര്.ടബ.സബ.ഫയ  പുനരുദരബപ്പെബക്കുനതന്  സലാംബനബചന്

ശേനാസസ്പീയ  പഠനലാം  നടത്തബയബട്ടുഫണനലാം  പ്രസ്തുത  സനാപനത്തബഫന്റെ  കസവനവലാം

കേനാരദക്ഷമതയുലാം  വര്ദബപ്പെബക്കുനതബനനായബ  കമനാണബററബലാംഗന്  സലാംവബധനാനലാം

ഏര്ഫപ്പെടുത്തുനതബനുലാം ഒഴബവള്ള തസബകേകേളബല് നബയമനലാം നടത്തുനതബനുലാം നടപടബ

സന്വേസ്പീകേരബക്കുഫമനലാം  ഡസ്പീസല്  വബല  വര്ദബച  സനാഹചരദത്തബല്  ടബക്കറന്  നബരക്കന്

വര്ദബപ്പെബക്കുനതബഫനക്കുറബച്ചുലാം ലനാഭകേരമലനാത്ത റൂട്ടുകേളബല് മബനബ ബസന് സര്വ്വസ്പീസന്



6

ആരലാംഭബക്കുനതബഫനക്കുറബച്ചുലാം  ആകലനാചബക്കുനതനാഫണനലാം  ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കന്

മറുപടബയനായബ മുഖദമനബ അറബയബച്ചു.

17(*154) ഫടകകനാസബറബ

മുഖദമനബ  നല്കേബയ  മറുപടബയബല്,  ഫടകകനാസബറബയുഫട  നബര്മ്മേനാണ

പ്രവര്ത്തനങ്ങള് പുകരനാഗമബക്കുകേയനാഫണനലാം പൂര്ത്തബയനാകുനതബനന് പത്തന് വര്ഷലാം

കവണബവരുഫമനലാം സഭഫയ അറബയബച്ചു.  ഫടകകനാസബറബയബല് ഫടകകനാപനാര്ക്കബഫന്റെ  2

ലക്ഷലാം  ചതുരശഅടബ  വബസസ്പീര്ണ്ണമുള്ള  ആദദഫത്ത  ഐ.ടബ.  ഫകേട്ടബടത്തബഫന്റെ

നബര്മ്മേനാണലാം 2019 ഏപ്രബല് മനാസകത്തനാടുകൂടബ പൂര്ത്തബയനാകുനതനാണന്. പദതബകേള്

പൂര്ത്തബയനാകുകമ്പനാള്  ഏകേകദശേലാം  ഒരു  ലക്ഷലാം  കപര്ക്കന്  കനരബട്ടന്  ഫതനാഴബല്

ലഭബക്കുഫമനലാം ഫടകകനാസബറബയബല്  പുതബയ  കേദനാമ്പസന്  ആരലാംഭബക്കുവനാന് TCS,

IIITMK,  KASE,  Suntec,  Infosys  എനസ്പീ  കേമ്പനബകേള്  തനാല്പ്പെരദലാം

പ്രകേടബപ്പെബചബട്ടുഫണനലാം ആവശേദമനായ സകൗകേരദങ്ങള് ഒരുക്കുനകതനാഫടനാപ്പെലാം നൂതന

സനാകങതബകേ വബദദകേളനായ കബനാക്കന്ഫചയബന്, സസബര് ഫസകേമ്യൂരബറബ, ഫകേനാഫഗ്നെറസ്പീവന്

അനലബറബകന്,  ഇ-ഫമനാബബലബറബ,  ഫസയബസന്  സയന്സന്  തുടങ്ങബയ  കമഖലകേള്

ഉള്ഫപ്പെടുത്തബഫക്കനാണന് ഫസന്റെര് ഓഫെന് എകലന്സനായബ ഫടകകനാസബറബയബല് കനനാളജന്

സബറബ  സനാപബക്കുനതബനന്  ഉകദ്ദേശേബക്കുനഫണനലാം  ഇതബനനായബ  100  ഏക്കര്  ഭൂമബ

നല്കേനാന് തസ്പീരുമനാനബച്ചുഫവനലാം മുഖദമനബ വദക്തമനാക്കബ.  പുതബയ സലാംരലാംഭകേഫരയുലാം

ഐ.ടബ.  കേമ്പനബകേഫളയുലാം  സഹനായബക്കുന  നബലപനാടനാണന്  സര്ക്കനാര്
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സന്വേസ്പീകേരബക്കുനഫതനലാം ഐ.ടബ.  കമഖലയബഫല ജസ്പീവനക്കനാര്ക്കന് തനാമസ സകൗകേരദലാം

ലഭദമനാക്കുനതബനനാവശേദമനായ  നടപടബ  സന്വേസ്പീകേരബക്കുഫമനലാം  ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കന്

മറുപടബയനായബ മുഖദമനബ അറബയബച്ചു.

 (നക്ഷത്രചബഹ്നമബട്ട  ബനാക്കബ  കചനാദദങ്ങള്ക്കുലാം  നക്ഷത്രചബഹ്നമബടനാത്ത  1820

മുതല്  2193  വഫരയുള്ള കചനാദദങ്ങളബല്  74  എണ്ണത്തബനുലാം ബനഫപ്പെട്ട മനബമനാര്

കരഖനാമൂലലാം ഉത്തരലാം നല്കേബ.)


