
1

II ഇ.ബബ.XIV-കകേരള നബയമസഭ/V-21

പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ

അഞനാലാം സകമ്മേളനലാം 

കചനാകദദനാത്തരങ്ങള്   - സലാംഗ്രഹലാം

2017   കമയയ്   25,   വദനാഴലാം

നബയമസഭ  രനാവബലല  8.30-നയ്  ബഹുമനാനലപ്പെട്ട  സസ്പീക്കര്  ശസ്പീ.  പബ.

ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണലന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭനാ ഹനാളബല് കയനാഗലാം കചര്ന.

വനാങ്മൂലലാം നല്കേബയ ഉത്തരങ്ങള് 

75(*631) വബകനനാദസഞനാരകകേന്ദ്രങ്ങലള ഉള്ലപ്പെടുത്തബ മനാസ്റ്റര് പനാന

സഹകേരണവലാം  വബകനനാദസഞനാരവലാം  കദവസസ്വവലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ.

കേടകേലാംപളബ സുകരന്ദ്രന)  നല്കേബയ മറുപടബയബല്,  സലാംസനാനലത്ത വബകനനാദസഞനാര

സനാധദതയുള  കമഖലകേലള  ഉള്ലപ്പെടുത്തബ  മനാസ്റ്റര്  പനാന  തയനാറനാക്കബയബട്ടുലണ്ടെനലാം

വബശദമനായ  കപനാജകയ്  റബകപ്പെനാര്ട്ടബലന്റെ  അടബസനാനത്തബല്  ബൃഹത്തനായ  ടൂറബസലാം

പദതബകേള്  ആവബഷ്കരബചബട്ടുലണ്ടെനലാം  ആലപ്പുഴ-തലകശ്ശേരബ,  മുസബരബസയ്   എനസ്പീ

ലലപതൃകേ  സലാംരക്ഷണ  പദതബകേളുലട  രൂപകരഖ  തയനാറനാക്കുനതബനയ്  നടപടബ

ആരലാംഭബചബട്ടുലണ്ടെനലാം  സഭലയ  അറബയബച.  ഗുരുവനായൂര്  കക്ഷത്ര  വബകേസനത്തബനനായബ
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44.14  കകേനാടബ  രൂപയുലടയുലാം  ശബരബമല-ശസ്പീപത്മനനാഭസസ്വനാമബ  കക്ഷത്ര

വബകേസനത്തബനനായബ  92.44  കകേനാടബ  രൂപയുലടയുലാം  എരുകമലബ-പമ-സനബധനാനലാം

ടൂറബസലാം  വബകേസനത്തബനനായബ  99.99  കകേനാടബ  രൂപയുലടയുലാം   പത്തനലാംതബട്ട-ഗവബ-

വനാഗമണ-കതക്കടബ  വബകേസനപവര്ത്തനത്തബനുമനായബ  99.22  കകേനാടബ  രൂപയുലടയുലാം

കകേന്ദ്ര  സഹനായലാം  അനുവദബചബട്ടുലണ്ടെനലാം  മനബ  അറബയബച.  ഇകക്കനാ  ടൂറബസലാം

സര്കേക്യൂട്ടബലുള്ലപ്പെട്ട  ഗവബ-വനാഗമണ  പദതബകേളുലട  രൂപകരഖ  തയനാറനാക്കബ

വരുനലണ്ടെനലാം കകേനാവളലാം -പൂവനാര്  ടൂറബസലാം കകേനാറബകഡനാര്, കുമരകേലാം കഫനാര്ട്ടയ് ലകേനാചബ,

കതക്കടബ,  നബലമ്പൂര്,  കേക്കയലാം-ലപരുവണനാമുഴബ,  കഗനാള്ഡന  വനാലബ  അഷ്ടമുടബ,

അതബരപ്പെബളബ,  മൂനനാര്  തുടങ്ങബയവ  ടൂറബസലാം  വബകേസനത്തബലന്റെ  മനാസ്റ്റര്  പനാനബല്

ഉള്ലപ്പെടുത്തബയബട്ടുലണ്ടെനലാം  മനബ  വദക്തമനാക്കബ.  കഫനാര്ട്ടയ്  ട്രസ്റ്റയ്,  ജബറയ്പനാകേയ്,  ടനാറനാ

കേണസള്ട്ടനസബ  തുടങ്ങബയ  വബവബധ ഏജനസബകേള് തയനാറനാക്കുന കേരടയ്  മനാസ്റ്റര്

പനാന,  സലാംരലാംഭകേര്,  ഉപകഭനാക്തനാക്കള്,  ജനപതബനബധബകേള്  എനബവരുമനായബ  ചര്ച

നടത്തബ  വബവബധ  വകുപ്പുകേളുലട  ഏകകേനാപനകത്തനാലടയനാണയ്  നടപ്പെബലനാക്കബവരുനതയ്.

മുടങ്ങബക്കബടക്കുന ടൂറബസലാം പദതബകേള് സമയബനബതമനായബ  പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കുലമനലാം

സനാകങ്കേതബകേനാനുമതബക്കുള  കേനാലതനാമസലാം  ഒഴബവനാക്കുനതബനനായബ  സമബതബകേള്
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രൂപസ്പീകേരബചബട്ടുലണ്ടെനലാം യുവ  വബകനനാദസഞനാരബകേലള ലക്ഷദമബട്ടയ് അഡസ്വഞര് ടൂറബസലാം

കപനാതനാഹബപ്പെബക്കുനതബനയ് മനാസ്റ്റര് പനാന തയനാറനാക്കുലമനലാം മനബ അറബയബച. കുട്ടമ്പുഴ

പഞനായത്തബല്  ഇകക്കനാ  ടൂറബസലാം  പദതബ  നടപ്പെബലനാക്കുനതബലനക്കുറബചയ്

ആകലനാചബക്കുലമനലാം  ഉത്തര  മലബനാറബലല  നദബകേള്  കകേന്ദ്രസ്പീകേരബചയ്  300  കകേനാടബ

രൂപയുലട ടൂറബസലാം പദതബ തയനാറനാക്കബവരുനലണ്ടെനലാം വയനനാടയ് ടൂറബസലാം മനാസ്റ്റര് പനാന

തയനാറനാക്കനാന  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബക്കുലമനലാം  അപകേടസനാധദതയുള  പകദശങ്ങളബല്

മുനറബയബപ്പുകേള്/ലലസനകബനാര്ഡുകേള്  സനാപബക്കുനതബനയ്  നബര്കദ്ദേശലാം

നല്കേബയബട്ടുലണ്ടെനലാം വബകനനാദസഞനാരബകേളുലട സുരക്ഷ ഉറപ്പെനാക്കുനതബനനായബ ലലലഫയ്

ഗനാര്ഡുകേളുലട   പവര്ത്തനലാം  ഉഉൗര്ജബതലപ്പെടുത്തബയബട്ടുലണ്ടെനലാം  ഇവരുലട

കസവന-കവതന വദവസകേള് ലമചലപ്പെടുത്തുലമനലാം ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കയ് മറുപടബയനായബ

മനബ വദക്തമനാക്കബ.

76(*632) കകേരള കേനായബകേ ക്ഷമതനാ മബഷന

വദവസനായവലാം  കസനാര്ട്സുലാം  യുവജനകേനാരദവലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ.  എ.  സബ.

ലമനായസ്പീന)  നല്കേബയ  മറുപടബയബല്,  കനഴ്സറബ  തലലാം  മുതല്  സസ്പീനബയര്  സബറബസണ

വലരയുളള  ജനവബഭനാഗങ്ങള്ക്കയ്  കേനായബകേ  ക്ഷമതയുലാം  ആകരനാഗദവലാം

ലലകേവരബക്കുനതബനനായബ  കകേരള  കേനായബകേ  ക്ഷമതനാ  മബഷന  രൂപസ്പീകേരബക്കുനതബനയ്

നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബച  വരുനലണ്ടെനലാം  ഇതബനനായബ  ഗ്രനാമപ്പെഞനായത്തയ്,  തകദ്ദേശഭരണ
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സനാപനങ്ങള്  തുടങ്ങബയ  കമഖലകേളുലട  പങ്കേനാളബത്തകത്തനാലട  പദതബ  രൂപകരഖ

തയനാറനാക്കബവരുനലണ്ടെനലാം  സഭലയ  അറബയബച.  ഒരു  പഞനായത്തബല്  ഒരു

കേളബസലലമന ലക്ഷദകത്തനാലട 31 കേളബസലങ്ങള്ക്കുലാം 7 ജബലനാ കസ്റ്റഡബയങ്ങള്ക്കുലാം

ഭരണനാനുമതബ  ലഭബചബട്ടുലണ്ടെനലാം  ഡബ.പബ.ആര്.  തയനാറനാക്കുന  നടപടബകേള്

ആരലാംഭബചബട്ടുലണ്ടെനലാം മനബ വദക്തമനാക്കബ. കസനാര്ട്സയ് ക്ലബ്ബുകേലള പകയനാജനലപ്പെടുത്തബ

ഗ്രനാമപകദശങ്ങളബല്  കേനായബകകേനാപകേരണങ്ങള്  വബതരണലാം  ലചയ്യുലമനലാം

ഗ്രനാമകമഖലയബലല  കേളബസലങ്ങള്  തകദ്ദേശഭരണ  സനാപനങ്ങളുലട  കസനാര്ട്സയ്

വബകേസന  പദതബയബല്ലപ്പെടുത്തബ   വബകേസബപ്പെബക്കുനതബനുലാം  കേനായബകേ  പതബഭകേലള

കേലണ്ടെത്തുനതബനുലാം  കപനാതനാഹബപ്പെബക്കുനതബനുലാം  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബക്കുലമനലാം

കകേനാകളജയ്  വബദദനാര്തബകേള്ക്കബടയബല്  കേനായബകേ  ക്ഷമത  വര്ദബപ്പെബക്കുനതബലന്റെ

ഭനാഗമനായബ കേനാലബക്കറയ് യൂണബകവഴ്സബറബയബല് ഫുട്കബനാള് അക്കനാദമബ ആരലാംഭബക്കുലമനലാം

മനബ  അറബയബച.   കേനായബകേതനാരമനായ  സബ.ലകേ.  വബനസ്പീതബനയ്  കജനാലബ  സലാംരക്ഷണലാം

ഉറപ്പെനാക്കുലമനലാം കഹനാക്കബ തനാരമനായ മനാനുവല് ലഫ്രെഡറബക്കബനുലാം ഒളബമബകേയ് തനാരമനായ

ഒ.പബ.  ലജയബഷയലാം  അര്ഹമനായ  ആനുകൂലദലാം  നല്കുന  കേനാരദവലാം  ഒളബമദനനാരനായ

ആളുകേലള  ലഡപക്യൂകട്ടഷന  വദവസയബല്  കകേനാചമനാരനായബ  നബയമബക്കുന  കേനാരദവലാം

പരബകശനാധബക്കുലമനലാം  കകേനാരുകത്തനാടയ്  സബ.  കകേശവന  ലമകമ്മേനാറബയല്

ലലഹസ്കൂളബലന്റെയുലാം  പൂഞനാര്  ജബ.  വബ.  രനാജനാ  കസനാര്ട്സയ്  കസ്റ്റഡബയത്തബലന്റെയുലാം
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വബഷയങ്ങള്  പരബകശനാധബചയ്  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബക്കുലമനലാം  ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കയ്

മറുപടബയനായബ മനബ വദക്തമനാക്കബ. 

77(*633 &*653) ജബ  .  എസയ്  .  ടബ  .   ബബല്

ധനകേനാരദവലാം  കേയറുലാം  വകുപ്പുമനബ  (കഡനാ.  ടബ.  എലാം.  കതനാമസയ്  ലഎസകേയ്)

നല്കേബയ മറുപടബയബല്,  സലാംസനാനത്തയ് ജബ.എസയ്.ടബ.  നടപ്പെബലനാക്കുനതബനനാവശദമനായ

ബനാക്കയ്  എനഡയ്  ലഎ.റബ.  ചട്ടക്കൂടുകേളുലട  കസനാഫയ് ലവയര്  വബകേസബപ്പെബക്കുനതബനനായബ

സനാകങ്കേതബകേ വബദഗ്ദ്ധലര നബയമബചബട്ടുലണ്ടെനലാം എന.ലഎ.സബ.യുലട സഹകേരണകത്തനാലട

ടബ  പവൃത്തബ  പുകരനാഗമബചവരുനലണ്ടെനലാം  ജബ.എസയ്.ടബ.  നബലവബല്  വരുനകതനാലട

റബകട്ടണ  ഫയല്  ലചയലുലാം  ഒത്തുകനനാക്കലുലാം  രജബകസ്ട്രേഷലനടുക്കലുലാം

ഓണലലലനനാവകേയുലാം  നബകുതബഭരണലാം  കേനാരദക്ഷമമനാവകേയുലാം  ലചയ്യുലമനതബനനാല്

പരസദനബകുതബ പബരബവയ്  ഗണദമനായബ വര്ദബക്കുലമനലാം ഇതുമൂലമുണ്ടെനാകുന പശ്നങ്ങള്

പരബഹരബക്കുനതബനയ്  ആകലനാചബചയ്  തസ്പീരുമനാനലമടുക്കുലമനലാം  സഭലയ  അറബയബച.

ബനലപ്പെട്ട വകുപ്പെബലല 1,517 ജസ്പീവനക്കനാര്ക്കയ് ജബ.എസയ്.ടബ. നബയമലാം സലാംബനബചലാം 50

കപര്ക്കയ് ജബ.എസയ്.ടബ.യുലട സനാകങ്കേതബകേവബദദലയക്കുറബചലാം തമബഴയ് നനാട്ടബലല കേനാഞസ്പീപുരലാം

ഇനകഫനാസബസയ് കേനാമസബല് വചലാം പരബശസ്പീലനലാം നല്കുകേയുലാം ജബ.എസയ്.ടബ.എന.ലന്റെ

കനതൃതസ്വത്തബല്  തബരുവനന്തപുരലാം  എഞബനസ്പീയറബലാംഗയ്  കകേനാകളജബല്വചലാം  മതബയനായ

പരബശസ്പീലനലാം  നല്കേബയബട്ടുലണ്ടെനലാം  അവകശഷബക്കുനവര്ക്കുള



6

സനാകങ്കേതബകേപരബശസ്പീലനലാം  ജബലനാകകേന്ദ്രങ്ങളബല്  പുകരനാഗമബചവരബകേയനാലണനലാം  ടബ

നബയമലത്തക്കുറബചയ്  ജനങ്ങളബല്  അവകബനാധലാം  സൃഷ്ടബക്കുനതബനനായബ  വനാണബജദ

നബകുതബ വകുപ്പുലാം ലസനട്രല് കബനാര്ഡയ് ഓഫയ് എലലക്സെെസയ് ആന്റെയ് കേസ്റ്റലാംസുലാം കചര്നയ്

എണപകതനാളലാം  കകേന്ദ്രങ്ങളബല്  ക്ലനാസയ്  സലാംഘടബപ്പെബക്കനാന  തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുലണ്ടെനലാം

ജബ.എസയ്.ടബ.-യബലൂലട  സമ്പൂര്ണ  സസ്വയലാം  കപനാലസ്പീസബലാംഗയ്  സലാംവബധനാനലാം  നബലവബല്

വരുലമനലാം നബകുതബ ലവട്ടബപ്പെയ് തടയനാന സനാധബക്കുലമനലാം മനബ വദക്തമനാക്കബ. ഭൂമബയുലട

ക്രയവബക്രയത്തബലുലാം-വനാഹന-ലതനാഴബല്  നബകുതബ  ഇനങ്ങളബലുമനായബ

പഞനായത്തുകേള്ക്കുലാം നഗരസഭകേള്ക്കുലാം  ലഭബചബരുന  വബഹബതത്തബല് 15  ശതമനാനലാം

വര്ദനവയ് വരുത്തുലമനലാം കലനാട്ടറബയുലട കഫസയ് വനാലക്യൂവബല്  28  ശതമനാനലാം നബകുതബ

ഏര്ലപ്പെടുത്തുലമനലാം  ലചക്കയ്  കപനാസ്റ്റുകേള്  നബലനബര്ത്തുനതബനയ്  ബബലബല്  വദവസ

ലചയ്യുലമനലാം  കകേരള  മൂലദവര്ദബത  നബകുതബയബലലയുലാം  ജനറല്  ലസയബല്സയ്  ടനാക്സെെയ്

ആകബലലയുലാം  വദവസകേള്  നബലനബര്ത്തുനതബനയ്  നബയമത്തബല്  കസവബലാംഗയ്  കക്ലനാസയ്

ഉള്ലപ്പെടുത്തുലമനലാം വനാറയ്  കുടബശ്ശേബകേ അടബയന്തരമനായബ  പബരബലചടുക്കുനതബനയ്  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബക്കുലമനലാം  മനബ  വദക്തമനാക്കബ.  ലസസയ്  നബര്ത്തലനാക്കുനതബലൂലട  റബ്ബര്  -

ലലസസസയ്  -  കകേനാക്കനട്ടയ്  ലഡവലപ്ലമന്റെയ്  കബനാര്ഡുകേള്ക്കയ്  ഉണ്ടെനാകുന  നഷ്ടലാം

ബനലപ്പെട്ട  കകേന്ദ്ര-സലാംസനാന  ഏജനസബകേള്  വഹബക്കുലമനലാം  ലപകട്രനാളബയലാം

ലസസബനുപുറലമ  മറയ്  വരുമനാന  കസനാതസ്സുകേലളക്കുറബചയ്  കേബഫ്ബബ  നബയമത്തബല്
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വദക്തമനാക്കബയബട്ടുലണ്ടെനലാം  ഉപകഭനാക്തൃ  ഉല്പ്പെനങ്ങളുലട  എലാം.ആര്.പബ.,  നബലവബലല

നബകുതബ,  പുതബയ  നബകുതബ  എനബവ  സലാംബനബചയ്  ലപനാതുജനങ്ങളബല്

അവകബനാധമുണ്ടെനാക്കുലമനലാം  ലഎസയ്,  ലമഴുകുതബരബ  എനബവയയ്  നബകുതബ

ഏര്ലപ്പെടുത്തബയതു  സലാംബനബചയ്  പരബകശനാധബക്കുലമനലാം   ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കയ്

മറുപടബയനായബ മനബ വദക്തമനാക്കബ. 

(നക്ഷത്രചബഹ്നമബട്ട  ബനാക്കബ  കചനാദദങ്ങള്ക്കുലാം  നക്ഷത്രചബഹ്നമബടനാത്ത  5727

മുതല്  5921  വലരയുള  കചനാദദങ്ങളബല്  123  എണത്തബനുലാം  ബനലപ്പെട്ട  മനബമനാര്

കരഖനാമൂലലാം ഉത്തരലാം നല്കേബ.) 


