
II ഇ.ബബ. XIV  - കകേരള നബയമസഭ/XVIII-7

 പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ

പതബനനടനാലാം സകമ്മേളനലാം 

കചനാകദദനാത്തരങ്ങള് - സലാംഗ്രഹലാം

2020   നഫെബ്രുവരബ   12,   ബുധന

നബയമസഭ  രനാവബനല  9.00  മണബകക്ക്  ബഹുമനാനനപ്പെട  സസ്പീകര

ശസ്പീ.  പബ.  ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണനന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭനാ  ഹനാളബല് കയനാഗലാം

കചരന. 

വനാങ്മൂലലാം നല്കേബയ ഉത്തരങ്ങള് 

(ബനാകറബല്  നകേനാടുത്തബരബക്കുന്ന  നമ്പര  ഇഇൗ  സകമ്മേളനത്തബല്

അനുവദബച്ച കചനാദദങ്ങളുനടെ നമ്പറബനന സൂചബപ്പെബക്കുന.)

16 (*181) കകേരള ബനാങബനക്ക് അനദസലാംസനാന ശനാഖകേള്

സഹകേരണവലാം  വബകനനാദസഞനാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ.  കേടെകേലാംപളബ  സുകരന്ദ്രന)  നല്കേബയ  മറുപടെബയബല്,  1969-നല  കകേരള

സഹകേരണ  സലാംഘലാം  നബയമലാം  അനുശനാസബച്ചക്ക്  പ്രവരത്തബച്ചുവരുന്ന  കകേരള

സലാംസനാന  സഹകേരണ  ബനാങബനക്ക്  അനദസലാംസനാനങ്ങളബല്  ശനാഖകേള്

ആരലാംഭബക്കുന്ന  വബഷയലാം  ഭനാവബയബല്  പരബഗണബക്കുന്നതനാനണനലാം

നബയമനാനുസൃതമുളള  ശമങ്ങള്  അതബനനായബ  നടെത്തുന്നതനാനണനലാം  സഭനയ

അറബയബച്ചു.  കകേരള  ബനാങക്ക്  രൂപസ്പീകേരണത്തബനക്ക്  നബനാരഡക്ക്  മുകഖനയനാണക്ക്



2

റബസരവക്ക്  ബനാങബനന്റെ  അനുമതബ  വനാങ്ങബയബട്ടുളളനതനലാം  ലയന  പ്രകബയ

നടെക്കുന്ന  ഘടത്തബലുണനാകേനാവന്ന  സനാധനാരണ  പ്രശ്നങ്ങള്  മനാത്രമനാണക്ക്

നബലനബല്ക്കുന്നനതനലാം  സലാംസനാനനത്തനാടനാനകേയുളള  ജബലനാ  സഹകേരണ

ബനാങ്കുകേളബല്  എന.ആര.നഎ.  നബകക്ഷപലാം  സസ്വസ്പീകേരബകനാനുലാം  നപനാതുകമഖലനാ

സനാപനങ്ങള്,  കദവസസ്വലാം  കബനാരഡക്ക്  സനാപനങ്ങള്  തുടെങ്ങബയവയുനടെ

നബകക്ഷപലാം  കകേരള  ബനാങബല്  ലഭദമനാകനാനുലാം  നടെപടെബ

സസ്വസ്പീകേരബക്കുന്നതനാനണനലാം  മനബ  അറബയബച്ചു.  13  ജബലനാ  സഹകേരണ

ബനാങ്കുകേളുനടെയുലാം  എസക്ക്.എല്.ആര./സബ.ആര.ആര.  ഏകേസ്പീകേരബച്ചബട്ടുനണനലാം

കകേനാരബനാങബലാംഗക്ക്  കസനാഫക്ക് നവയര തയനാറനാക്കുന്നതബനുളള നടെണര നടെപടെബകേള്

പൂരത്തസ്പീകേരബച്ചുവരുന്നതനായുലാം  ജസ്പീവനകനാരുനടെ  ശമ്പള  പരബഷ്കരണലാം

സലാംബനബച്ചക്ക്   ചരച്ച നടെനവരുനനണനലാം  2020  ജനുവരബ  20-നക്ക്  കകേരള

ബനാങബനന്റെ പ്രഥമ ജനറല് കബനാഡബ കയനാഗലാം കചരന്നക്ക്  നനബകലനാ കഭദഗതബ,

ദരശന  കരഖ,  മൂന്നക്ക്  വരഷകനാലനത്ത  ബബസബനസക്ക്  പനാന  എന്നബവ

അലാംഗസ്പീകേരബക്കുകേയുണനാനയനലാം  തകേരച്ചയബകലയക്ക്  കപനാകുന്ന  ബനാങ്കുകേളബനല

നബകക്ഷപലാം  സലാംരക്ഷബകനാന  നടെപടെബ  സസ്വസ്പീകേരബക്കുന്നതനാനണനലാം  കകേരള

ബനാങബനന്റെ എലനാവബധ സനാമ്പത്തബകേ പബന്തുണയുലാം പ്രനാഥമബകേ കേനാരഷബകേ വനായനാ

സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങള്കക്ക്  നല്കുന്നതനാനണനലാം  ഉപകചനാദദങ്ങള്കക്ക്
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മറുപടെബയനായബ മനബ അറബയബച്ചു. 

17 (*182) ക്രൂസക്ക് ടൂറബസത്തബനന്റെ വബകേസനലാം

സഹകേരണവലാം വബകനനാദസഞനാരവലാം കദവസസ്വവലാം വകുപ്പുമനബ നല്കേബയ

മറുപടെബയബല്,  കേണ്ണൂര,  കേനാസരകഗനാഡക്ക്   ജബലകേളബനല  വബവബധ  പുഴകേളബലൂനടെ

യനാത്ര നചയക്ക് തകദ്ദേശസ്പീയമനായ കേലനാരൂപങ്ങള്,  നനപതൃകേവലാം ചരബത്രപരവമനായ

അവകശഷബപ്പുകേള്,  ഭക്ഷണ  രസ്പീതബകേള്   എന്നബവ   തകദ്ദേശസ്പീയരുലാം

വബകദശസ്പീയരുമനായ  ടൂറബസ്റ്റുകേള്കക്ക്  ആസസ്വദബകനാനുലാം  അനുഭവബച്ചറബയുവനാനുമുളള

അവസരനമനാരുക്കുന്നതബനുകവണബയനാണക്ക്  ക്രൂസക്ക്  ടൂറബസലാം  പദതബ

ആവബഷ്കരബച്ചബരബക്കുന്നനതനലാം 325 കകേനാടെബ രൂപ അടെങല് വരുന്ന പദതബയുനടെ

പ്രധനാന ഘടെകേങ്ങള്  മനാഹബപ്പുഴ,  അഞരകണബപ്പുഴ,  വളപടണലാം പുഴ,  വലബയ

പറമ്പ  കേനായല്  എന്നബവബടെങ്ങളബല്  നടെപ്പെനാകനാനനാണക്ക്  വബഭനാവനലാം

നചയബരബക്കുന്നനതനലാം സഭനയ അറബയബച്ചു. പദതബയുനടെ ആദദഘടത്തബല്  17

പദതബകേള്കനായബ 53.07 കകേനാടെബ രൂപ അനുവദബച്ചക്ക് പ്രവൃത്തബ ആരലാംഭബക്കുകേയുലാം

റൂറല്  സരകേക്യൂടക്ക്  പദതബയബലുള്നപ്പെടുത്തബ  കകേന്ദ്ര  സരകനാര  80.37  കകേനാടെബ

രൂപയുനടെ നബരമ്മേനാണ പ്രവരത്തനങ്ങള്കക്ക് അലാംഗസ്പീകേനാരലാം നല്കുകേയുലാം നകേനാച്ചബ

നവലബലാംഗ്ടെണ്  നഎലന്റെബകനനാടെക്ക്  കചരന്നക്ക്  ക്രൂസക്ക്  ടൂറബസലാം  നഫെസബലബകറഷന

നസന്റെറുലാം  നപരകഫെനാരമബലാംഗക്ക്  ആരട്സക്ക്  തബകയററുകേളുലാം  നബരമ്മേബക്കുന്നതബനനായബ
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4.84  കകേനാടെബ  രൂപ  അനുവദബച്ചക്ക്  പ്രനാരലാംഭ  നടെപടെബകേള്  ആരലാംഭബക്കുകേയുലാം

നചയബട്ടുണക്ക്.  മലനനാടെക്ക്-മലബനാര  റബവര  ക്രൂസക്ക്  പദതബകക്ക്  പുറനമ  ഉത്തര

മലബനാറബകലയക്ക്  കൂടുതല്  സഞനാരബകേനള  ആകേരഷബകനാനനായബ  തലകശ്ശേരബ

നഹറബകറജക്ക് കപ്രനാജകക്ക്,  ധരമ്മേടെലാം-മുഴുപ്പെബലങ്ങനാടെക്ക് ബസ്പീച്ചുകേളുനടെ സമഗ്ര വബകേസന

പദതബ,  കകേനാഴബകകനാടെക്ക്  ബസ്പീച്ചക്ക്,  നനലറക്ക്  ആന്റെക്ക്  സഇൗണക്ക്  കഷനാ  കബകല്

കഫെനാരടക്ക്,  കകേനാഴബകകനാടെക്ക്  മബഠനായബ  നതരുവബനന്റെ  സഇൗന്ദരദവല്കരണലാം,

കേനാരനാപ്പുഴ  ഡനാലാം,  പൂകകനാടെക്ക്  തടെനാകേലാം  നവസ്പീകേരണലാം  എന്നബവ

തയനാറനാകബയബട്ടുനണനലാം ചനാമ്പദനസക്ക്  കബനാടക്ക്  ലസ്പീഗക്ക്  കദശസ്പീയ-അന്തരകദശസ്പീയ

തലങ്ങളബല് പ്രചരബപ്പെബകനാന നടെപടെബനയടുത്തബട്ടുനണനലാം പ്രസ്തുത മത്സരലാം ഇഇൗ

വരഷലാം  സലാംഘടെബപ്പെബക്കുന്നതബനനായബ  നടെപടെബകേള്  പുകരനാഗമബക്കുകേയനാനണനലാം

ഹഇൗസക്ക് കബനാട്ടുകേളുനടെ നനലസനസക്ക് സലാംബനബച്ച കേനാരദത്തബല്  ബനനപ്പെട

വകുപ്പുകേളുമനായബ  ആകലനാചബച്ചക്ക്  നടെപടെബ  സസ്വസ്പീകേരബക്കുന്നതനാനണനലാം  മനബ

അറബയബച്ചു.  വബകനനാദ സഞനാര കമഖലയബല് പരബഷ്കനാരങ്ങള് വരുത്തുന്നതബനന്റെ

ഭനാഗമനായബ  കഷനാരടക്ക്  കടെലാം  കകേനാഴ്സുകേളബലൂനടെ  ജസ്പീവനകനാരക്കുലാം

യുവതസ്പീയുവനാകള്ക്കുലാം  പരബശസ്പീലനലാം  നല്കേബവരുനനണനലാം  ഉത്തരവനാദബത്ത

ടൂറബസലാം മബഷന പ്രവരത്തനമനാരലാംഭബച്ചകശഷലാം ഏകേകദശലാം  17000  യൂണബറ്റുകേള്

പ്രവരത്തബപ്പെബകനാനുലാം  31432  കപരകക്ക്  കനരബട്ടുലാം  61548  കപരകക്ക്
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പകരനാക്ഷമനായുലാം  നതനാഴബല്  നകേനാടുകനാനുലാം  അതുവഴബ  24  കകേനാടെബ  രൂപയുനടെ

വരുമനാനലാം  തകദ്ദേശസ്പീയരകക്ക്  ലഭദമനാകനാനുലാം  സനാധബച്ചബട്ടുനണനലാം  ഭനാരതപ്പുഴ

കകേന്ദ്രസ്പീകേരബച്ചക്ക്  ടൂറബസലാം  പദതബ  ആവബഷ്കരബക്കുന്ന  കേനാരദവലാം  പത്തനലാംതബട

ജബലയബനല നനപതൃകേ ടൂറബസലാം പദതബ ടനാവനകൂര നഹറബകറജക്ക്  പദതബയുനടെ

ഭനാഗമനാകബ  നടെപ്പെനാക്കുന്നതക്ക്  സലാംബനബച്ചുലാം  ആകലനാചബക്കുന്നതനാനണനലാം

ശനാസനാലാംപനാറയബല്  അഡസ്വഞര  ടൂറബസലാം  അകനാദമബ  സനാപബക്കുന്നതബനുള

പ്രവരത്തനമനാരലാംഭബച്ചബട്ടുനണനലാം  ഉപകചനാദദങ്ങള്കക്ക്  മറുപടെബയനായബ  മനബ

അറബയബച്ചു.  അനധബകൃതമനായബ  പ്രവരത്തബക്കുന്ന  ഹഇൗസ്കബനാട്ടുകേള്നകതബനര

കേരശന  നടെപടെബ  സസ്വസ്പീകേരബക്കുന്നതനാനണന്നക്ക്  ഒരു

ഉപകചനാദദത്തബലബടെനപട്ടുനകേനാണക്ക്  തുറമുഖവലാം  മക്യൂസബയവലാം  പുരനാവസ്തു

സലാംരക്ഷണവലാം വകുപ്പുമനബ  അറബയബച്ചു. 

18 (*183) കേസ്വനാറബകേളുനടെ പ്രവരത്തനലാം

വദവസനായവലാം  കസനാരട്സുലാം  യുവജനകേനാരദവലാം  വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ. ഇ. പബ. ജയരനാജന) നല്കേബയ മറുപടെബയബല്, നനാഷണല് നസന്റെര കഫെനാര

എരത്തക്ക്  സയനസക്ക്  സ്റ്റഡസ്പീസക്ക്,  നസന്റെര  കഫെനാര  വനാടര  റബകസനാഴ്സസക്ക്

നഡവലപ്നമന്റെക്ക്  ആന്റെക്ക്  മനാകനജക്ക് നമന്റെക്ക്,  ജബകയനാളജബകല്  സരകവ്വേ  ഓഫെക്ക്

ഇനഡദ  എന്നബവര  നടെത്തബയ  പഠനത്തബല്നബനലാം  കുന്നബനന്റെ  നചരബവക്ക്,
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തുടെരച്ചയനായബ  നപയ്യുന്ന  മഴയുനടെ  അളവക്ക്,  കമല്മണബനന്റെ  കേനലാം,  കുന്നബല്

നബരമ്മേബച്ചബട്ടുള  മഴക്കുഴബകേള്,  മണബനന്റെ  ഘടെന  എന്നബവ

ഉരുള്നപനാടലബനുലാം  മണബടെബച്ചബലബനുലാം  കേനാരണമനാകുനനണനലാം

കേസ്വനാറബകേളുനടെ പ്രവരത്തനലാം നകേനാണ്ടുമനാത്രലാം  പ്രകൃതബദുരന്തങ്ങളുണനാകുന്നതനായബ

കേനണത്തബയബടബനലനലാം  സഭനയ  അറബയബച്ചു.  പരബസബതബകലനാല

പ്രകദശങ്ങളനായബ  വബജനാപനലാം  നചയനപ്പെട  വബകലജുകേളബല്  കേസ്വനാറബ

പ്രവരത്തനത്തബനക്ക്  അനുമതബ  നല്കേനാറബനലനലാം  എന്നനാല്  പ്രസ്തുത

വബജനാപനലാം വരുന്നതബനക്ക് മുമ്പക്ക് നബലനബന്നബരുന്ന കേസ്വനാറബകേളുനടെ പ്രവരത്തനലാം

കകേന്ദ്രസരകനാരബനന്റെ  സരക്കുലര  പ്രകേനാരലാം  2018-ല്  നബരത്തലനാകബനയനലാം

നബലവബല്  ഖനനനാനുമതബ  നല്കുന്നതബനക്ക്  സലാംസനാന  എനവകയനാണ്നമന്റെല്

ഇലാംപനാകക്ക്  അസനസ്മെന്റെക്ക്  അകതനാറബറബയുനടെ  അനുമതബ

നബരബനമനാകബയബട്ടുനണനലാം  മനബ  അറബയബച്ചു.  അനധബകൃത  ഖനനലാം

നടെത്തുന്നതബനനതബനര  നബയമ  നടെപടെബകേള്  സസ്വസ്പീകേരബക്കുന്നതബനക്ക്  റവനക്യൂ,

കപനാലസ്പീസക്ക്  വകുപ്പുകേളബനല  ബനനപ്പെട  ഉകദദനാഗസരകക്ക്  നബരകദ്ദേശലാം

നല്കേബയബട്ടുനണനലാം  ഉരുള്നപനാടല്,  മണബടെബച്ചബല് ഉള്നപ്പെനടെയുളള പ്രകൃതബ

ദുരന്തങ്ങള്  സലാംബനബച്ചക്ക്  പഠനലാം  നടെത്തുന്നതബനക്ക്  ജബകയനാളജബകല്  സരകവ്വേ

ഓഫെക്ക്  ഇന്തദകയനാടെക്ക്  ആവശദനപ്പെടബട്ടുനണനലാം ഖനനലാം  നടെത്തുകമ്പനാഴുണനാകുന്ന
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പ്രകേമ്പനലാം  കുറയ്ക്കുന്നതബനനായബ  കനനാണ്  ഇലകബകല്  ഡബറകണറര

സനാകങതബകേവബദദ  ഉപകയനാഗബകണനമന്ന  നബബനന

പനാരബസബതബകേനാനുമതബയബല്  ഉള്നപ്പെടുത്തബയബട്ടുനണനലാം  മനബ  അറബയബച്ചു.

പനാറയുനടെ  വബല  ഏകേസ്പീകേരബകല്  പ്രനാകയനാഗബകേമനലനലാം  കേരബങലബനക്ക്

അമബതവബല  ഇഇൗടെനാക്കുന്നതക്ക്  തടെയുന്നതബനനായബ  വബലനബശ്ചയബച്ചക്ക്  വബപണനലാം

നടെത്തുന്നതക്ക് സലാംബനബച്ചക്ക് പഠനലാം നടെത്തുന്നതനാനണനലാം  ഉപകചനാദദങ്ങള്കക്ക്

മറുപടെബയനായബ മനബ അറബയബച്ചു.  

(നക്ഷത്രചബഹ്നമബട  ബനാകബ  കചനാദദങ്ങള്ക്കുലാം  നക്ഷത്രചബഹ്നമബടെനാത്ത

2259 മുതല് 2592 വനരയുളള കചനാദദങ്ങളബല് 79 എണത്തബനുലാം  ബനനപ്പെട

മനബമനാര കരഖനാമൂലലാം ഉത്തരലാം നല്കേബ.)   


