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II ഇ.ബബ.XIV-കകേരള നബയമസഭ/V-16

പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ

അഞനാലാം സകമ്മേളനലാം 

കചനാകദദനാത്തരങ്ങള്   - സലാംഗ്രഹലാം

2017   കമയയ്   18,   വദനാഴലാം

നബയമസഭ  രനാവബലല  8.30-നയ്  ബഹുമനാനലപ്പെട്ട  സസ്പീക്കര്  ശസ്പീ.  പബ.

ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണലന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭനാ ഹനാളബല് കയനാഗലാം കചര്ന.

വനാങ്മൂലലാം നല്കേബയ ഉത്തരങ്ങള് 

56(* 481) ജബലനാ വദവസനായ കകേന്ദ്രങ്ങലള മബകേവബലന്റെ കകേന്ദ്രങ്ങളനാക്കുന്ന പദതബ

വദവസനായവലാം  കസനാര്ട്സലാം  യുവജനകേനാരദവലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ.  എ.  സബ.

ലമനായസ്പീന)  നല്കേബയ  മറുപടബയബല്,  കേനാലനാകേനാലങ്ങളബല്  ഉണനാകുന്ന

മനാറ്റങ്ങള്ക്കനുസൃതമനായബ  ജബലനാ  വദവസനായ  കകേന്ദ്രങ്ങളബല്  ഇനകുകബഷന

ലസന്റെറുകേള്  സനാപബചയ്  സലാംരലാംഭകേര്ക്കയ്  കൂടുതല്  കസവനങ്ങള്

ലഭദമനാക്കുന്നകതനാലടനാപ്പെലാം  ലകേ.എസയ്.ഡബബ.എ.എന.  സസൗകേരദലാം,  ലടലബകഫനാണ

കേണകബവബറ്റബ, യു.പബ.എസയ്. പവര് എന്നബവ ഉറപ്പെനാക്കുനലണനലാം സഭലയ അറബയബച.
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പദതബ വബവരങ്ങള് ഉള്ലപ്പെടുത്തബ ലവബ്ലലസറ്റയ്  നവസ്പീകേരബചബട്ടുലണനലാം വദവസനായ

സലാംരലാംഭകേലര  ലക്ഷദമബട്ടയ്  കകേരള  എലാം.എസയ്.എലാം.ഇ.ജബ.-കയനാ  കപനാര്ട്ടല്-വദവസനായ

ജനാലകേലാം പദതബയുലാം ടബ വകുപ്പുമനായബ ബന്ധലപ്പെട്ട അകപക്ഷകേളലാം പരനാതബകേളലാം രജബസ്റ്റര്

ലചയ്യുന്നതബനയ് ഓണ ലലലന സലാംവബധനാനവലാം വദവസനായ വനാണബജദ ഡയറകകററ്റബല്

ഇ-ഓഫസ്പീസയ്  സലാംവബധനാനവലാം  നടപ്പെബലനാക്കബയബട്ടുലണന്നയ്  മനബ  വദക്തമനാക്കബ.  2500-

ഓളലാം  ഏക്കര്  ഭൂമബ  ലചറുകേബട  സലാംരലാംഭകേര്ക്കയ്  ലഭദമനാക്കുന്നതബനനായബ  ലനാന്റെയ്

മനാകനജയ് ലമന്റെയ്  സബസ്റ്റലാം  നടപ്പെബലനാക്കുനലണനലാം  ഏകേ  ജനാലകേ  കബയറനസയ്

സലാംവബധനാനലാം   ശക്തബലപ്പെടുത്തുന്നതബനയ്  ലകേ.എസയ്.ലഎ.ഡബ.സബ.-യബല്  ഒരു  സബരലാം

ലസന്റെര് ആരലാംഭബക്കുന്നതനാലണനലാം ഇവ ജബലനാതലങ്ങളബല് പനാവര്ത്തബകേമനാക്കുന്നതബനയ്

ജബലനാ  സമബതബകേള്  രൂപസ്പീകേരബക്കണലമനലാം  അകപക്ഷനാ  കഫനാറങ്ങള്ക്കയ്  ഏകേസ്പീകൃത

രൂപലാം നല്കുലമനലാം മനബ അറബയബച.  15100 ലചറുകേബട ലതനാഴബല് സലാംരലാംഭങ്ങളബലൂലട

ലതനാഴബല്  ലഭദമനാക്കനാനുലാം  13  ലപനാതുകമഖലനാ  സനാപനങ്ങള്  ലനാഭത്തബലനാക്കനാനുലാം

പൂവനതുരുത്തയ്  ലചറുകേബട  വദവസനായ  കകേന്ദ്രത്തബലല  ലതനാഴബലനാളബകേളലട

ലലകേവശഭൂമബക്കയ്  പട്ടയലാം  നല്കുന്നതബനയ്  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുലമന്നയ്  മനബ

വദക്തമനാക്കബ.  കവളബ  ഇനഡസബയല്  എകസ്റ്ററ്റബലന്റെ  രണനാലാം  ഘട്ട  പവര്ത്തനങ്ങള്

പൂര്ത്തസ്പീകേരബചയ്  സലാംരലാംഭകേര്ക്കയ്  വബതരണലാം  ലചയ്യുന്നതബനുലാം
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വദവസനായങ്ങള്ക്കനാവശദമനായ  അടബസനാന  സസൗകേരദങ്ങലളനാരുക്കുന്നതബനുലാം  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണയ്.  സലാംരലാംഭകേര്ക്കുലാം  ഉല്പ്പെനാദകേര്ക്കുലാം  ഇ-ലകേനാകമഴബലന്റെ

സനാദദതകേള്  പകയനാജനലപ്പെടുത്തുന്നതബനുലാം  സബഡ്കകേനായുലട  മനാകനജയ് ലമന്റെയ്

സലാംവബധനാനലാം  ശക്തബലപ്പെടുത്തുന്നതബനുലാം  നടപടബ  സസസ്പീകേരബചബട്ടുണയ്.  ലകേല്കടനാണബലന്റെ

വബകേസന  പവര്ത്തനങ്ങള്ക്കനായബ  100  കകേനാടബ  രൂപയുലട  കപനാജകബനയ്  അനുമതബ

ലഭബചബട്ടുലണനലാം  തൃശ്ശൂര്  ജബലയബലല  പുഴക്കല്  പനാടലത്ത  ബഹുനബല  വദവസനായ

സമുചയത്തബലന്റെ പണബ പൂര്ത്തസ്പീകേരബചലവനലാം കേബനഫ്രയുലട ലലകേവശമുള്ള ഭൂമബയബല്

ജുവലറബ പനാര്ക്കയ് ആരലാംഭബക്കുന്നതബനയ് ഭരണനാനുമതബ ലഭബചലവനലാം പഞനായത്തുകേളലട

ലലകേവശഭൂമബയബല്  വദവസനായ  സലാംരലാംഭങ്ങള്  ആരലാംഭബക്കുന്നതബനുള്ള  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കുലമനലാം  ചനാലക്കുടബ  തനാലൂക്കയ്  വദവസനായ  കകേന്ദ്രലാം  ആരലാംഭബക്കുന്ന  കേനാരദലാം

പരബകശനാധബക്കുന്നതനാലണനലാം  എഗ്രബലമന്റെയ്  വദവസകേള്ക്കയ്  വബരുദമനായബ

പവര്ത്തബക്കുന്ന  സലാംരലാംഭകേര്ലക്കതബലര  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുലമനലാം

ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കു മറുപടബയനായബ മനബ വദക്തമനാക്കബ. 

57(*482) കസനാഷദല് ടൂറബസലാം പദതബ

സഹകേരണവലാം  വബകനനാദസഞനാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ.

കേടകേലാംപള്ളബ  സകരന്ദ്രന)  നല്കേബയ  മറുപടബയബല്,  ശസ്പീ  സതദസനായബ  ഓര്ഫകനജയ്
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ടസ്റ്റബല് ഒരു ടൂറബസലാം  പദതബ നടപ്പെബലനാക്കബവരുനലണനലാം  2008  മുതല് കുമരകേലാം,

കതക്കടബ,  ലലവത്തബരബ,  കകേനാവളലാം  എന്നബവബടങ്ങളബല്  ഉത്തരവനാദബത്ത  ടൂറബസലാം

പദതബയുലട പനാകദശബകേതല നബര്വ്വഹണലാം ആരലാംഭബചലവനലാം തുടര്ന്നയ് കകേരളത്തബലല

അനപതയ്  തകദ്ദേശഭരണ  സനാപനങ്ങലളയുലാം  കബക്കല്,  കുമ്പളങ്ങബ,  അമ്പലവയല്,

മുസബരബസയ്  എന്നസ്പീ  പദതബ  പകദശങ്ങലളയുലാം  ടബ  പദതബയബല്

ഉള്ലപ്പെടുത്തബയബട്ടുലണനലാം സഭലയ അറബയബച.  സലാംസനാനലമനാട്ടനാലകേ ഉത്തരവനാദബത്ത

ടൂറബസലാം  പദതബ  വദനാപബപ്പെബക്കുന്നതബനുള്ള  പവര്ത്തനങ്ങള്  ആരലാംഭബചബട്ടുലണനലാം

'ലലദവത്തബലന്റെ  സസനലാം  നനാടയ്,  ജനങ്ങളലട  സസനലാം  ടൂറബസലാം'  എന്ന  കപരബല്  112

തകദ്ദേശഭരണ സനാപനങ്ങളബല് ടൂറബസലാം പദതബ ആരലാംഭബചലവനലാം 7 സനാപനങ്ങളബല്

പവര്ത്തനലാം  പൂര്ത്തബയനായബ  വരുനലണനലാം  ലറകസനാണസബബബള്  ടൂറബസലാം  മബഷന

രൂപസ്പീകേരബക്കുന്ന  കേനാരദലാം  പരബഗണനയബലനാലണനലാം   മനബ  വദക്തമനാക്കബ.  കേണ്ണൂര്,

കേനാസര്കഗനാഡയ്  ജബലകേളബല് റബവര് ക്രൂയബസയ്  ടൂറബസലാം പദതബ ഉള്ലപ്പെലട  25  -ഓളലാം

ടൂറബസലാം  പദതബകേള്ക്കയ്  തുടക്കലാം  കുറബചബട്ടുലണനലാം  ടൂറബസലാം  വബകേസന

പവര്ത്തനങ്ങളബല്  കുടുലാംബശസ്പീ,  എന.ജബ.ഒ.,  സന്നദ  സലാംഘടനകേള്,

വദവസനായബകേള്,  കേര്ഷകേ  സമബതബകേള്,  അയല്ക്കൂട്ടങ്ങള്  എന്നബവരുലട  കസവനലാം

പകയനാജനലപ്പെടുത്തുന്നതനാലണനലാം  മനബ  അറബയബച.  അനുഷനാന-കക്ഷത-നനാടന
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കേലകേള്  കപനാതനാഹബപ്പെബക്കുന്നതബനയ്  പൂനനാനലാം  സനാരകേത്തബലന്റെ  രണനാലാംഘട്ട

പവൃത്തബകേള്ക്കയ്  അനുമതബ  നല്കുന്നതനാലണനലാം  ആദബവനാസബ-പനാചസ്പീന

കേലനാരൂപങ്ങളലടയുലാം  കേലനാകേനാരനനാരുലടയുലാം  സലാംരക്ഷണത്തബനനായബ  രൂപസ്പീകേരബച

'ഉതവയ്'  വബപുലസ്പീകേരബക്കുന്നതബനയ്  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുലമനലാം  മലബനാറബകലയുലാം

ഉത്തരമലബനാറബകലയുലാം  ടൂറബസലാം  സനാദദതകേള്  പകയനാജനലപ്പെടുത്തബ  പദതബകേള്

ആവബഷ്കരബക്കുന്നതനാലണനലാം  ടൂറബസലാം  ലഡസ്റ്റബകനഷനുകേള്  ഭബന്നകശഷബ  സസൗഹൃദ

കകേന്ദ്രങ്ങളനാക്കുന്നതബനയ്  നടപടബ  ആരലാംഭബചലവനലാം  ഏജന്റുമനാരുലട

ചൂഷണത്തബല്നബനലാം  ടൂറബസ്റ്റുകേലള  രക്ഷബക്കുന്നതബനയ്  കേര്ശന  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കുലമനലാം ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കയ്  മറുപടബയനായബ മനബ വദക്തമനാക്കബ. 

58(*483) ശബരബമല മനാസ്റ്റര് പനാനബലന്റെ ഭനാഗമനായബ നടത്തബയബട്ടുള്ള പവര്ത്തനങ്ങള്

സഹകേരണവലാം  വബകനനാദസഞനാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനബ  നല്കേബയ

മറുപടബയബല്, ശബരബമല മനാസ്റ്റര് പനാനബലന്റെ ഭനാഗമനായബ പൂര്ത്തസ്പീകേരബച സന്നബധനാനലത്ത

മനാലബനദ  സലാംസ്കരണ  പനാന്റെബനയ്  നനാളബതുവലര  20,31,61,499/-  രൂപ  കേരനാറുകേനാര്ക്കയ്

നല്കേബയബട്ടുലണനലാം പനാന്റെയ് തൃപബകേരമനായ രസ്പീതബയബല് പവര്ത്തബക്കുന്നബലലന്ന പരനാതബ

ശദയബല്ലപ്പെട്ടബട്ടുലണനലാം  മനാലബനദ  നബര്മ്മേനാര്ജ്ജനലാം  പൂര്ണ്ണകതനാതബല്

നടപ്പെബലനാക്കുന്ന  വബധത്തബല്  പനാന്റെബലന്റെ  പണബ  സമയബന്ധബതമനായബ



6

പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കനാന  കേരനാറുകേനാരകനനാടയ്  ആവശദലപ്പെട്ടബട്ടുലണനലാം  സഭലയ  അറബയബച.

കദവസസലാം  കേമ്മേസ്പീഷണറുലട  നബയമനലാം  സലാംബന്ധബച  അതൃപബ  ലലഹകക്കനാടതബലയ

അറബയബചബട്ടുലണനലാം  കകേന്ദ്ര  ഗവണലമന്റെബലന്റെ  അലാംഗസ്പീകേനാരലാം  ലഭബക്കുന്ന  മുറയയ്

പബ.പബ.പബ.  കമനാഡലബല്  കറനാപയ്  കവയുലട  നബര്മ്മേനാണലാം   ആരലാംഭബക്കുന്നതനാലണനലാം

മനബ  വദക്തമനാക്കബ.  ശബരബമല  ഉന്നതനാധബകേനാര  സമബതബയുലട  പവര്ത്തനലാം

കേനാരദക്ഷമമനാക്കുന്നതബനയ്  നബര്കദ്ദേശലാം  നല്കേബയബട്ടുലണനലാം  ഇടത്തനാവളങ്ങള്

സനാപബക്കനാന ലതരലഞ്ഞെടുത്ത  37  അമ്പലങ്ങളബല്  18  എണ്ണത്തബലന്റെ ഡബ.പബ.ആര്.

തയനാറനായബട്ടുലണനലാം  കേബഫ്ബബ  മുകഖന  ഇതബലന്റെ  നബര്മ്മേനാണ  പവര്ത്തനലാം

പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കുലമനലാം  ലലപങ്കുനബ  ഉതലാം,  വബഷു  ആകഘനാഷങ്ങകളനാടനുബന്ധബചയ്

ആചനാരലലാംഘനലാം  നടത്തബയവര്ലക്കതബലര  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുലമനലാം  മനബ

അറബയബച.   പനളലത്ത സമഗ്ര വബകേസനത്തബനനാവശദമനായ കപനാജകയ്  തയനാറനാക്കബ

മനാസ്റ്റര്  പനാനബല്  ഉള്ലപ്പെടുത്തുലമനലാം  ആശുപതബയുലടയുലാം  ഗസ്റ്റയ്  ഹസൗസബലന്റെയുലാം

നബര്മ്മേനാണ  പവര്ത്തനങ്ങള്  ആരലാംഭബക്കുലമനലാം  അതബര്ത്തബയബലല

ഗ്രനാമപകദശങ്ങലളയുലാം  മുനബസബപ്പെനാലബറ്റബകേലളയുലാം  സലാംകയനാജബപ്പെബചലകേനാണയ്

തസ്പീര്തനാടകേര്ക്കയ്  തനാല്ക്കനാലബകേ  തനാമസ  സസൗകേരദലമനാരുക്കുന്നതബലനക്കുറബചയ്

ആകലനാചബക്കുലമനലാം  പനാരബസബതബകേ  സന്തുലബതനാവസയയ്  കദനാഷകേരമലനാത്ത
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വബധത്തബല്  മനാതകമ  ശബരബമലയബലല  നബര്മ്മേനാണ  പവര്ത്തനങ്ങള്ക്കയ്  അനുമതബ

നല്കുകേയുള്ളൂലവനലാം ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കയ് മറുപടബയനായബ  മനബ വദക്തമനാക്കബ. 

59(*484)   ജപബ കനരബടുന്ന തനാഴ വരുമനാനക്കനാര്ക്കുകവണബ കേടനാശസനാസ പദതബ

ധനകേനാരദവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനബക്കുകവണബ വബദദനാഭദനാസ വകുപ്പുമനബ (ലപനാഫ.

സബ.  രവസ്പീന്ദ്രനനാഥയ്)  നല്കേബയ  മറുപടബയബല്,  ജപബ  കനരബടുന്ന  തനാഴ

വരുമനാനക്കനാര്ക്കുകവണബ  20.08.2016-ലല  ഉത്തരവയ്  പകേനാരലാം  കേടനാശസനാസ  പദതബ

രൂപസ്പീകേരബചബട്ടുലണനലാം  വബവബധ  സര്ക്കനാര്  സനാപനങ്ങളബല്  നബലന്നടുത്ത

അഞ്ചുലക്ഷലാം രൂപ വലരയുള്ള വനായ്പകേളബല് മുതലലാം പലബശയുലാം പബഴപ്പെലബശയുലാം കചര്ത്തയ്

മുതലബലന്റെ  ഇരട്ടബയബലധബകേലാം  തബരബചടചബട്ടുലാം  ജപബഭസ്പീഷണബ  കനരബടുന്ന

സനാധനാരണക്കനാര്ക്കയ്  പലബശയബലലാം  പബഴപ്പെലബശയബലലാം  ഇളവയ്  അനുവദബചലകേനാണയ്

ബനാക്കബത്തുകേ  രണയ്  വര്ഷലാം  ലകേനാണയ്  തബരബചടയനാവന്നവബധലാം  പുന:ക്രമസ്പീകേരബചയ്

നല്കുലമനലാം  സലാംസനാനത്തനാദദമനായബ  900  കകേനാടബ  രൂപയുലട  വബദദനാഭദനാസ

കേടനാശസനാസ  പദതബ  പഖദനാപബചബട്ടുലണനലാം  സഭലയ  അറബയബച.  ജപബഭസ്പീഷണബ

കനരബടുന്നവര്ക്കയ്  നബയമപരമനായബ  ആശസനാസലാം  നല്കുലമനലാം  ബനാങബലന്റെ

വനാണബജദവത്കേരണലാം  ലചറുക്കത്തക്കവബധത്തബല്  ജനങ്ങള്ക്കബടയബല്

കബനാധവത്കേരണലാം  സലാംഘടബപ്പെബക്കുലമനലാം  നബയമലലാംഘനലാം  നടത്തുന്ന  ലപനാതു
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ധനകേനാരദസനാപനങ്ങള്ലക്കതബലര  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുലമനലാം  ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കയ്

മറുപടബയനായബ മനബ വദക്തമനാക്കബ.  

(നക്ഷതചബഹ്നമബട്ട  ബനാക്കബ  കചനാദദങ്ങള്ക്കുലാം  നക്ഷതചബഹ്നമബടനാത്ത  4460

മുതല്  4669  വലരയുള്ള  കചനാദദങ്ങളബല്  114  എണ്ണത്തബനുലാം  ബന്ധലപ്പെട്ട  മനബമനാര്

കരഖനാമൂലലാം ഉത്തരലാം നല്കേബ.) 


