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II ഇ.ബബ.XIV-കകേരള നബയമസഭ/XI-2

പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ

പതബനനനാനനാലാം സകമ്മേളനലാം 

കചനാകദദനാത്തരങ്ങള്   - സലാംഗ്രഹലാം

2018   ജൂണ്   5,   നചനാവ

നബയമസഭ  രനാവബനല  8.30-നന്  ബഹുമനാനനപ്പെട്ട  സസ്പീക്കര്  ശസ്പീ.  പബ.

ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണനന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭനാ ഹനാളബല് കയനാഗലാം കചര്ന.

വനാങ്മൂലലാം നല്കേബയ ഉത്തരങ്ങള് 

5 (*31) നപകടനാള് ഡസ്പീസല് വബല വര്ദനവന്

 ധനകേനാരദവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനബ  (കഡനാ.  ടബ.  എലാം.  കതനാമസന് നഎസകേന്)

നല്കേബയ  മറപടബയബല്,  നപകടനാളബയലാം  ഉല്പനങ്ങളുനട  വബല  ദബനലാംപ്രതബ

ഗണദമനായബ  വര്ദബക്കുനതന്  സര്ക്കനാരബനന്റെ  ശദയബല്നപ്പെട്ടബട്ടുനണ്ടെനലാം  ഇതന്

നബകതദനാപകയനാഗ  സനാധനങ്ങളുനട  വബലവര്ദനവബനന്  കേനാരണമനാകുനതബനനാല്

വബപണബ ഇടനപടല് നടത്തബയബട്ടുനണ്ടെനലാം  സഭനയ അറബയബച.  31.05.2018-നല

കേണക്കന്  പ്രകേനാരലാം  ഒരു  ലബറ്റര്  നപകടനാള്  വബല്ക്കുകമനാള്  18.51  രൂപ  വബല്പന
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നബകുതബ ഇനത്തബലലാം ഒരു രൂപ അഡസ്പീഷണല് വബല്പന നബകുതബ ഇനത്തബലലാം  19

നനപസ നസസന് ഇനത്തബലലാം ഒരു ലബറ്റര് ഡസ്പീസല് വബല്ക്കുകമനാള്  13.90  രൂപ

വബല്പ്പെന  നബകുതബ  ഇനത്തബലലാം  ഒരു  രൂപ  അഡസ്പീഷണല്  വബല്പ്പെന  നബകുതബ

ഇനത്തബലലാം  14  നനപസ  നസസന്  ഇനത്തബലമനായബ  സലാംസനാന  സര്ക്കനാരബനന്

ലഭബക്കുനനണ്ടെനലാം   2017-18-ല്  നപകടനാള്/ഡസ്പീസല്  വബല്പ്പെനയബല്നബനലാം

യഥനാക്രമലാം   3226.91  കകേനാടബ  രൂപയലാം   3823.3  കകേനാടബ  രൂപയലാം  സലാംസനാന

സര്ക്കനാരബനന് വരുമനാനമനായബ ലഭബചബട്ടുനണ്ടെനലാം മനബ വദക്തമനാക്കബ. 01.06.2018

മുതല്  വബല  ഒരു  രൂപനയങബലലാം  കുറയന  രസ്പീതബയബല്  സലാംസനാന  സര്ക്കനാര്

നബകുതബ  കുറചന്  ഉത്തരവന്  പുറനപ്പെടുവബചബട്ടുനണ്ടെനലാം  നപകടനാളബനന ജബ.എസന്.ടബ.-

യബല്  ഉള്നപ്പെടുത്തബയനാല്  ജബ.എസന്.ടബ.  കകേനാമന്കസഷന്  ആകന്

ബനാധകേമനാകക്കണ്ടെബവരുനമനലാം നപകടനാളബയലാം  ഉല്പ്പെനങ്ങള്ക്കന്  ഏര്നപ്പെടുത്തബയ

അധബകേ നബകുതബ കുറയനാന് ഭരണ-പ്രതബപക്ഷ കഭദനമകനദ കകേന്ദ്ര ഗവണ്നമന്റെബല്

സമ്മേര്ദലാം നചലത്തനാന് തയനാറനാകേണനമനലാം  ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കന് മറപടബയനായബ

മനബ അറബയബച. 
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6 (*32) വനാണബജദ കമഖലനയ കപ്രനാതനാഹബപ്പെബക്കനാന് നടപടബ

 വദവസനായവലാം കസനാര്ട്സലാം യവജനകേനാരദവലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. എ. സബ.

നമനായസ്പീന്) നല്കേബയ മറപടബയബല്, 2017-നല വദവസനായ വനാണബജദ നയത്തബല്

(കേരടന്  കരഖ)  സലാംസനാനനത്ത  നചറകേബട  വദനാപനാരകമഖലനയ

കപ്രനാതനാഹബപ്പെബക്കുനതബനനായബ  ടൂറബസലാം  വകുപ്പുമനായബ  കചര്നന്  കമളകേള്

സലാംഘടബപ്പെബക്കുകേ,  ഭനാരതത്തബലലാം  വബകദശങ്ങളബലമനായബ  നടക്കുന  കമജര്  നടകേന്

നഫെയറകേളബല്  സലാംസനാനത്തുനബനലാം  സലാംരലാംഭകേ  പ്രതബനബധബകേനള

പനങടുപ്പെബക്കുനതബനന്  വബവബധ  രസ്പീതബയബല്  സഹനായബക്കുകേ,  കകേരളത്തബനല

നബകക്ഷപകേര്/സലാംരലാംഭകേര്ക്കന്  കദശസ്പീയ  അന്തര്കദശസ്പീയ  വബപണബകേനളപ്പെറ്റബ

അവകബനാധലാം  നല്കുകേ,  കദശസ്പീയ  അന്തര്കദശസ്പീയ  തലങ്ങളബല്  കകേരളത്തബനല

വബവബധ ഉത്പനങ്ങനള ആവശദക്കനാര്ക്കന് കനരബട്ടന് വബപണനലാം നടത്തുകേ, വബകദശ

നബകക്ഷപകേര്ക്കന്  നഫെസബലബകറ്റഷന്  കസവനങ്ങള്  ഏര്നപ്പെടുത്തുകേ   തുടങ്ങബയ

ലക്ഷദങ്ങള് ഉള്നക്കനാളളുന  വനാണബജദമബഷന് പദതബ ഉള്നപ്പെടുത്തബയബട്ടുനണ്ടെനന്

സഭനയ അറബയബച.  വദനാപനാര രലാംഗത്തന് ബഹുരനാഷ്ട്ര കുത്തകേകേളുനട കേടനവരവന്

പ്രതബസനബകേള്ക്കന്  കേനാരണമനാകുനതബനനാല്   പ്രസ്തുത  നയലാം  തബരുത്തുനതബനന്

നപനാതുജനങ്ങളുകടയലാം  വദനാപനാരബ  സമൂഹത്തബകന്റെയലാം  പ്രതബകഷധലാം
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ഉയര്നവകരണ്ടെതനാനണനന്  മനബ  അഭബപ്രനായനപ്പെട്ടു.  നകേനാചബ-പനാലക്കനാടന്

വദവസനായ  ഇടനനാഴബയനട  നപ്രനാകപ്പെനാസലബനന്   കകേന്ദ്ര  ഗവണ്നമന്റെബനന്റെ

അലാംഗസ്പീകേനാരലാം  ലഭബക്കുന  മുറയന്  പദതബ  രൂപകരഖ  തയനാറനാക്കുനതനാനണനലാം

തകദശസസ്വയലാംഭരണ  സനാപനങ്ങളുനട  പ്രവര്ത്തനത്തബനന്റെ  ഭനാഗമനായബ

തുടങ്ങബയബട്ടുളള  ആഴ്ചചന്തകേള്  കേനാലഘട്ടത്തബനന്  അനുകയനാജദമനായ  രസ്പീതബയബല്

സലാംഘടബപ്പെബക്കുന  കേനാരദലാം  ആകലനാചബക്കനാവനതനാനണനലാം  നചറകേബട  വദനാപനാര

രലാംഗത്തന്  പുത്തന്  ഉണര്വ്വുണ്ടെനാക്കുനതബനന്  പുതബയ  നബകക്ഷപ  പദതബകേളുലാം

തകേര്ന  സസ്വകേനാരദ  സലാംരലാംഭകേനര  പുനരുദരബക്കനാന്കവണ്ടെബ  ബഡ്ജറ്റബല്

നസ്പീക്കബവചബട്ടുളള  പദതബകേളുലാം  നടപ്പെബലനാക്കുനതനാനണനന്  മനബ  അറബയബച.

എലാം.എസന്.എലാം.ഇ.-കേളുനട  ഉല്പനങ്ങള്  സര്ക്കനാര്  സലാംവബധനാനത്തബല്

വനാങ്ങുനതബനന്  സബഡ്കകേനാനയ  ശക്തബനപ്പെടുത്തനാനുള്ള  പദതബകേളുലാം  നചറകേബട

കമഖലയബനല  വദനാപനാരബകേള്ക്കനായബ  കക്ഷമനബധബ  രൂപസ്പീകേരബക്കുന  കേനാരദവലാം

ആകലനാചബചവരബകേയനാനണനലാം  ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കന്  മറപടബയനായബ  മനബ

വദക്തമനാക്കബ.
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7(*33),(*39),(*45) വബകനനാദസഞനാര കമഖലയബനല സരക്ഷനാ ക്രമസ്പീകേരണങ്ങള്

സഹകേരണവലാം  വബകനനാദസഞനാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ.

കേടകേലാംപള്ളബ  സകരന്ദ്രന്)  നല്കേബയ  മറപടബയബല്, കകേനാവളലാം  ടൂറബസലാം

നഡസബകനഷനബല്   വബകദശ  വനബത  മരണനപ്പെട്ടതുകപനാലള്ള    സലാംഭവങ്ങള്

ആവര്ത്തബക്കനപ്പെടനാതബരബക്കുനതബനന്  കവണ്ടെ  മുന്കേരുതലകേള്

സസ്വസ്പീകേരബക്കുനതബനുള്ള  നടപടബ  കപനാലസ്പീസന്  വകുപ്പുമനായബ  കചര്നന്

നടപ്പെബലനാക്കബവരുനനണ്ടെനലാം  പ്രധനാന  വബകനനാദസഞനാര  കകേന്ദ്രങ്ങളബനലലനാലാം

ടൂറബസന്  നപ്രനാട്ടക്ഷന്  ആന്റെന്  കപനാലസ്പീസന്  അസബസന്സന്  നസന്റെറകേള്

പ്രവര്ത്തനമനാരലാംഭബക്കനാന്  തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുനണ്ടെനലാം  സഞനാരബകേനള

കബനാധവത്കേരബക്കുനതബനന്  ഓകരനാ  വബകനനാദസഞനാര  കകേന്ദ്രങ്ങളുനടയലാം

പരബധബയബല് വരുന കപനാലസ്പീസന്  കസഷനുകേള്ക്കന്  പ്രകതദകേ നബരസ്പീക്ഷണത്തബനന്

നബര്കദശലാം  നല്കേബയബട്ടുനണ്ടെനലാം  സഭനയ  അറബയബച.  നബലവബല്  150  സബവബല്

കപനാലസ്പീസന് ഓഫെസ്പീസര്മനാരുലാം 30 സസ്പീനബയര് സബവബല് കപനാലസ്പീസന് ഓഫെസ്പീസര്മനാരുലാം

ടൂറബസലാം  കപനാലസ്പീസകേനാരനായബ  കസവനമനുഷബക്കുന.  കൂടുതല്  വനബതനാ  ടൂറബസലാം

കപനാലസ്പീസബനന  അടബയന്തരമനായബ  വബനദസബക്കുനതബനുലാം  ടൂറബസലാം  കപനാലസ്പീസബനല

എലനാ  ഉകദദനാഗസര്ക്കുലാം  കേബറ്റന്സന്  മുകഖന  ആവശദമനായ  നടയബനബലാംഗന്
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നല്കുനതബനുലാം  തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുണ്ടെന്.  അപകേട  സനാധദത  സൂചബപ്പെബചനകേനാണ്ടുള്ള

മുനറബയബപ്പെന്  കബനാര്ഡുകേള്  ടൂറബസന്  കകേന്ദ്രങ്ങളബല്  സനാപബചബട്ടുനണ്ടെനലാം

ജലയനാനങ്ങളബല്  സഞരബക്കുന  വബകനനാദസഞനാരബകേള്ക്കന്  ലലഫെന്  ജനാക്കറ്റന്

അടക്കമുള്ള  സരക്ഷനാ  സലാംവബധനാനങ്ങള്  ധരബക്കണനമനന്  കേര്ശന  നബര്കദശലാം

നല്കേബയബട്ടുനണ്ടെനലാം  ടൂറബസന്  കകേന്ദ്രങ്ങളബല്  സബ.സബ.ടബ.വബ.  സലാംവബധനാനലാം,

നടപ്പെനാതകേള്,  നമചനപ്പെട്ട  പ്രകേനാശ  സലാംവബധനാനലാം  എനബവ

ഏര്നപ്പെടുത്തബവരുനനണ്ടെനലാം  മനബ  അറബയബച.  കഹനാലാം  കസ  നടത്തബപ്പുമനായബ

ബനനപ്പെട്ടന്   അഭബമുഖസ്പീകേരബക്കുന  പ്രശ്നങ്ങള്ക്കന്  പരബഹനാരലാം  കേനാണുനതബനന്

കയനാഗലാം വബളബക്കുനതനാനണനലാം  കപനാലസ്പീസന് പകടനാളബലാംഗന് ശക്തമനാക്കുനതബനുളള

നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബചവരബകേയനാനണനലാം  അപകേടങ്ങകളനാ  ജസ്പീവഹനാനബകയനാ

സലാംഭവബക്കനാന്  സനാദദതയളള  വബകനനാദസഞനാര  കകേന്ദ്രങ്ങളബല്  പ്രകതദകേ

പരബശസ്പീലനലാം കനടബയ ലലഫെന് ഗനാര്ഡുകേളുനട കസവനലാം ഉറപ്പെനാക്കബയബട്ടുനണ്ടെനലാം

മനബ  അറബയബച.  സഞനാരബകേള്ക്കന്  നമചനപ്പെട്ട  അടബസനാന  സസൗകേരദവലാം

സരക്ഷബതതസ്വവലാം ഉറപ്പുവരുത്തുനതബനന്  'ഗ്രസ്പീന് കേനാര്പ്പെറ്റന്  '   എന നൂതന കേര്മ്മേ

പദതബ  ആവബഷ്കരബചബട്ടുണ്ടെന്.  'ഹസൗസന്  കബനാട്ടന്  ടനാക്കബലാംഗന്  സബസലാം'  കേനായല്

പ്രകദശങ്ങളബനല  ഹസൗസന്  കബനാട്ടുകേളബല്ക്കൂടബ  നടപ്പെബലനാക്കുന  കേനാരദലാം
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പരബഗണനയബലനാണന്.  ടൂറബസലാം നറഗുകലറ്ററബ അകതനാറബറ്റബ രൂപസ്പീകേരബക്കുനതബനുള്ള

പ്രനാരലാംഭ നടപടബ ആരലാംഭബചബട്ടുനണ്ടെനലാം ഉത്തരവനാദബത്ത ടൂറബസലാം മബഷന് മുകഖന

ടൂറബസലാം  കകേന്ദ്രങ്ങളബനല  സരക്ഷനാ  ഓഡബറ്റന്  നടത്തനാന്  തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുനണ്ടെനലാം

അനധബകൃതമനായബ  പ്രവര്ത്തബക്കുന  മസനാജന്  നസന്റെറകേള്നക്കതബനര  കേര്ശന

നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കുനതനാനണനലാം മനബ വദക്തമനാക്കബ.  വനബതനാ ടൂറബസ്റ്റുകേള്ക്കന്

കനനരയളള  ചൂഷണലാം  തടയനാന് ശക്തമനായ  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബക്കുനമനലാം  എലനാ

പ്രധനാനനപ്പെട്ട   ടൂറബസലാം  നഡസബകനഷനുകേളബലലാം  ടൂറബസലാം  വനാര്ഡനനാനര

നബകയനാഗബക്കുന കേനാരദലാം പരബഗണനയബലനാനണനലാം ടൂറബസ്റ്റുകേളുമനായബ ഇടനപടുന

നനഡ്രെെവര്,  നനഗഡന്  തുടങ്ങബയവര്ക്കന്  തബരബചറബയല്  കേനാര്ഡന്  നല്കുനതബനന്

തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുനണ്ടെനലാം  ടൂറബസന് കകേന്ദ്രങ്ങളുനട പരബസരങ്ങളബനല  ഹനാബബചസ്വല്

ക്രബമബനല്സബനന  നഎഡന്റെബലഫെ  നചയന്  ഒഴബവനാക്കനാനനാവശദമനായ  നബര്കദശലാം

കപനാലസ്പീസബനന്  നല്കേബയബട്ടുനണ്ടെനലാം  ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കന്  മറപടബയനായബ  മനബ

വദക്തമനാക്കബ.

(നക്ഷത്രചബഹ്നമബട്ട  ബനാക്കബ  കചനാദദങ്ങള്ക്കുലാം നക്ഷത്രചബഹ്നമബടനാത്ത  445

മുതല്  827  വനരയളള കചനാദദങ്ങളബല് 95  എണ്ണത്തബനുലാം ബനനപ്പെട്ട മനബമനാര്

കരഖനാമൂലലാം ഉത്തരലാം നല്കേബ.)


