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II ഇ.ബബ. XIV  - കകേരള നബയമസഭ/XVIII-2

 പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ

പതബനനടനാലാം സകമ്മേളനലാം 

കചനാകദദനാത്തരങ്ങള് - സലാംഗ്രഹലാം

2020   നഫെബ്രുവരബ   04,   നചനാവ

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.)

4 (*31)  ടൂറബസലാം കമഖലയബനല പദതബകേള്
                         

സഹകേരണവലാം  വബകനനാദസഞനാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ.  കേടെകേലാംപളളബ സുകരന്ദ്രന)  നല്കേബയ മറുപടെബയബല്,  ടൂറബസലാം കമഖലയുനടെ

വളരച്ചയുലാം സമഗ്ര വബകേസനവലാം ലക്ഷദമനാകബനകനാണക്ക് അടെബസനാന സഇൗകേരദ

വബകേസന പദതബകേള് ഉള്നപ്പെനടെ നബരവധബ പദതബകേള് വകുപ്പെക്ക് ആവബഷ്കരബച്ചക്ക്

നടെപ്പെബലനാകബ  വരുനനണനലാം  തനമൂലലാം  വബകദശ  വബകനനാദ  സഞനാരബകേളുനടെ
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എണ്ണത്തബല്  വരദനവണനായബട്ടുനണനലാം  സഭനയ  അറബയബച.  അടെബസനാന

സഇൗകേരദ  വബകേസനലാം,  വബപണന  തനലാം  എന്നബവയക്ക്  പനാധനാനദലാം  നല്കേബ

നടെപ്പെബലനാകബ  വരുന്ന  പദതബകേനളലനാലാം  സമയബനബതമനായബ

പൂരത്തസ്പീകേരബക്കുന്നതനാനണനലാം  പളയലാം, പകൃതബ ദുരനലാം എന്നബവനയത്തുടെരന്നക്ക്

തടെസലാം  കനരബട  പവൃത്തബകേളുനടെ  പൂരത്തസ്പീകേരണത്തബനനായബ  അതതക്ക്

എലാം.എല്.എ.-മനാനര നചയരമനാനനാരനാകബ  നബകയനാജകേമണ്ഡലനാടെബസനാനത്തബല്

കമനാണബററബലാംഗക്ക് കേമ്മേബറബ രൂപസ്പീകേരബച്ചക്ക് പദതബ പവരത്തനങ്ങള് അവകലനാകേനലാം

നടെത്തബ  തുടെരനടെപടെബകേള്  സസ്വസ്പീകേരബചവരുനനണനലാം  മനബ  അറബയബച.

കൂടെനാനത വകുപ്പുമനബയുനടെ അദദക്ഷതയബല് കചരുന്ന കയനാഗത്തബലലാം പദതബ

പവരത്തനങ്ങള് വബലയബരുത്തബ നബരകദ്ദേശങ്ങള് നല്കേനാറുണക്ക്.  ഇതബനു പുറനമ

വകുപ്പെക്ക്  റസ്പീജബയണല്  കജനായബന്റെക്ക്  ഡയറക്ടര-നഡപപ്യൂടബ  ഡയറക്ടര

തസബകേയബലളള  ഓഫെസ്പീസരമനാര,  കപനാജക്ടക്ക്  എഞബനസ്പീയര  എന്നബവരുനടെ

കസവനലാം  എലനാ  ജബലകേളബലലാം  ഉറപ്പുവരുത്തബയബട്ടുണക്ക്.  വബകനനാദസഞനാര

കകേന്ദ്രങ്ങളുനടെ  അടെബസനാന  സഇൗകേരദ  വബകേസനലാം,  സലാംരക്ഷണലാം

എന്നബവയനായുളള  ഗ്രസ്പീന  കേനാരപ്പെറക്ക്  പദതബയുനടെ  പവരത്തനലാം

വബലയബരുത്തുന്നതബനനായബ  ഉത്തരവനാദബത്തനപ്പെട  ഉകദദനാഗസനര  പധനാന

നഡസബകനഷനുകേളബല്  മനാകനജരമനാരനായബ  ചുമതലനപ്പെടുത്തബയബട്ടുനണനലാം  14
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ജബലകേളബനലയുലാം  പദതബ  പൂരത്തസ്പീകേരണലാം  കമനാണബറര  നചയ്യുന്നതബനനായബ

ടൂറബസലാം  ഡയറക്ടകററബല്  കപനാജക്ടക്ക്  കമനാണബററബലാംഗക്ക്  നസല്

പവരത്തബചവരുനനണനലാം  മനബ  അറബയബച. കകേനാവളത്തക്ക്  എത്തുന്ന

സഞനാരബകേള്കക്ക്  ഉന്നതനബലവനാരത്തബലള്ള  അടെബസനാന

സഇൗകേരദങ്ങനളനാരുക്കുന്നതബനന്റെ ഭനാഗമനായബ  കുടെബനവള്ള പദതബയുലാം നനലറബലാംഗക്ക്/

സുരക്ഷനാ  കേദനാമറ  സലാംവബധനാനങ്ങളുലാം  ഏരനപ്പെടുത്തബയബട്ടുളളതബനക്ക്  പുറനമ

മനാസരപനാന  തയനാറനാകബ  20  കകേനാടെബ  രൂപയുനടെ  വബവബധ  പദതബകേള്കക്ക്

ഭരണനാനുമതബ  നല്കേബ  നബരമ്മേനാണപവരത്തനങ്ങള് വബവബധ  ഘടങ്ങളബലനായബ

പുകരനാഗമബചവരബകേയനാനണനലാം  കനാഫക്ക്  വബകലജബനന്റെ  പവൃത്തബയുനടെ

ഒന്നനാലാംഘടലാം  പൂരത്തബയനാകബയബട്ടുനണനലാം  'നനസലന്റെക്ക്  വനാലബ  സണ്  ബനാത്തക്ക്

പനാരകക്ക്'  പദതബ  ഉദ്ഘനാടെനഘടത്തബലനാനണനലാം വരകല വബകനനാദസഞനാര

കകേന്ദ്രനത്ത  അനനാരനാഷ്ട്ര  നബലവനാരത്തബകലയക്ക്  ഉയരത്തുന്നതബനന്റെ  ഭനാഗമനായബ

8.99  കകേനാടെബ  രൂപയുനടെ വബവബധ നബരമ്മേനാണ പവൃത്തബകേള്കക്ക് ഭരണനാനുമതബ

നല്കേബ  നടെപടെബകേള്  പുകരനാഗമബചവരബകേയനാനണനലാം  മനബ  അറബയബച.  ഇഇൗ

ഗവണ്നമന്റെക്ക് വന്നകശഷലാം തൃശ്ശൂര ജബലയബല് 67,22,51,615  രൂപയുനടെ വബവബധ

പദതബകേള്കക്ക് അനുമതബയുലാം കേണ്ണൂര ജബലയബല്  115-ഓളലാം കകേനാടെബ രൂപയുനടെ

പദതബകേള്കക്ക്  എ.എസക്ക്.-ഉലാം  നകേനാടുത്തബട്ടുനണനലാം  വടെകനാകഞരബ
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എലാം.എല്.എ.-നയ  ഡബ.എലാം.സബ.  നചയരമനാനനായബ  നബയമബക്കുന്നതബല്

കപനാരനായ്മ  വന്നബട്ടുനണങബല്  പരബഹരബക്കുന്നതനാനണനലാം  പത്തനലാംതബട

ഡബ.റബ.പബ.സബ.-യുനടെ  പവരത്തനങ്ങള്  അവകലനാകേനലാം  നചയ്യുന്നതബനക്ക്

എലാം.എല്.എ.-യുനടെ  സനാന്നബദദത്തബല്  കയനാഗലാം  വബളബകനാവന്നതനാനണനലാം

കേനാകത്തുരുത്തബല്  ടൂറബസലാം  കപനാജക്ടക്ക്  നടെപ്പെബലനാക്കുന്നതക്ക്  സലാംബനബച്ചക്ക്

ആകലനാചബക്കുന്നതനാനണനലാം  ഉപകചനാദദങ്ങള്കക്ക്  മറുപടെബയനായബ  മനബ

അറബയബച.  

5 (*32,*49 & *50) സനാമ്പത്തബകേ പതബസനബ

ധനകേനാരദവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനബ (കഡനാ.  ടെബ.  എലാം.  കതനാമസക്ക് നഎസകേക്ക്)

നല്കേബയ  മറുപടെബയബല്,  കകേന്ദ്ര  സരകനാര  കകേനകനാണ  വബകേലമനായ

സനാമ്പത്തബകേ നയങ്ങള്, കനനാടക്ക് നബകരനാധനലാം,  കവണത്ര അവധനാനതയബലനാനത

നടെപ്പെബലനാകബയ  ചരകക്ക്   കസവന  നബകുതബ  എന്നബവ  സലാംസനാനത്തബനന്റെ

സമ്പദക്ക് വദവസനയ  പതബകൂലമനായബ  ബനാധബക്കുകേയുണനാനയനലാം

തുടെരച്ചയനായുണനായ  മഹനാ  പളയവലാം  വനായ്പനയടുക്കുന്നതബല്  കകേന്ദ്രസരകനാര

നകേനാണ്ടുവന്ന  നബയനണവലാം  സബതബ  കൂടുതല്  വഷളനാകബനയനലാം  സഭനയ

അറബയബച.  കകേരള  ഇനഫനാസ്ട്രക്ചര  ഫെണക്ക്  കബനാരഡബനന  സജ്ജമനാകബയുലാം
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ആലാംനസബ സസ്പീമുകേള് നടെപ്പെബലനാകബ നബകുതബ കുടെബശബകേ  പബരബനച്ചടുത്തുലാം  റവനപ്യൂ

റബകവറബ  നടെപടെബകേള്  ഉഇൗരജ്ജബതനപ്പെടുത്തബയുലാം  നബകുതബ  കചനാരച്ച

തടെയുന്നതബനനായബ റബകടണ് സ്ക്രൂടബനബയുലാം പരബകശനാധനകേളുലാം ശക്തമനാകബയുലാം ഭൂമബ

രജബകസ്ട്രഷനുമനായബ  ബനനപ്പെടക്ക്  ഒറത്തവണ  തസ്പീരപ്പെനാകല്  പദതബ

നടെപ്പെബലനാകബയുലാം നബകുതബ പബരബവക്ക് കേനാരദക്ഷമമനാകബയുലാം സലാംസനാനലാം കനരബടുന്ന

സനാമ്പത്തബകേ  പതബസനബകക്ക്  പരബഹനാരലാം  കേനാണനാന  ശമബക്കുകേയനാണക്ക്.

കൂടെനാനത  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ വകുപ്പെബനന്റെയുലാം അകഡബറഡക്ക് കകേനാണ്ടനാകക്ടഴബനന്റെയുലാം

ബബല്ലുകേള്കക്ക്  ഡബസഇൗണബലാംഗക്ക്  സമ്പ്രദനായലാം  ഏരനപ്പെടുത്തബ   നപനാതുവബപണബയബല്

കബയനാത്മകേമനായബ ഇടെനപടുകേയുലാം നബലവബലളള വദയനബയനണ ഉത്തരവകേള്

കേരശനമനായബ  പനാലബകണനമന്നക്ക്  നബരകദ്ദേശലാം  നല്കുകേയുലാം നചയബട്ടുണക്ക്.  ബബല്

ഡബസഇൗണബലാംഗക്ക്  സസ്പീമബല്  അസറക്ക്  നഡവലപ്നമന്റെക്ക്  കപനാജക്ടുകേള്,  അകഡബറഡക്ക്

ഏജനസബ  വഴബ  നചയ്യുന്ന  പവരത്തനങ്ങള്,  നഡകപ്പെനാസബറക്ക്  വരകക്ക്  എന്നബവ

ഉള്നപ്പെടുത്തുകേയുലാം  മൂന്നക്ക്  വരഷമനായബ  കപനമന്റെക്ക്  ലഭദമനാകേനാത്ത  അസറക്ക്

നഡവലപ്നമന്റെക്ക്  കപനാജക്ടുകേളുനടെ  ലബസക്ക്  ലഭദമനാക്കുന്നപക്ഷലാം  അവ

പരബകശനാധബക്കുന്നതനാനണനലാം  പടബകേജനാതബ  കമഖലയബനലയുലാം  നബരമ്മേബതബ

കകേന്ദ്രത്തബനന്റെയുലാം പവൃത്തബകേള്  ബബല് ഡബസഇൗണബലാംഗക്ക്  സസ്പീമബല്  ഉള്നപ്പെടുത്തുന്ന

കേനാരദലാം  പരബകശനാധബക്കുന്നതനാനണനലാം  ഉപകചനാദദങ്ങള്കക്ക്  മറുപടെബയനായബ  മനബ

അറബയബച. 
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  (നക്ഷത്രചബഹ്നമബട  ബനാകബ  കചനാദദങ്ങള്ക്കുലാം  നക്ഷത്രചബഹ്നമബടെനാത്ത

361  മുതല്  715  വനരയുളള  കചനാദദങ്ങളബല്  73  എണ്ണത്തബനുലാം   ബനനപ്പെട

മനബമനാര കരഖനാമൂലലാം ഉത്തരലാം നല്കേബ.)   


