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II ഇ.ബബ.XIV-കകേരള നബയമസഭ/VII-6

പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ

ഏഴനാലാം സകമ്മേളനലാം 

കചനാകദദനാത്തരങ്ങള്   - സലാംഗ്രഹലാം

2017   ആഗസസ്റ്റ്   16,   ബുധന

നബയമസഭ  രനാവബലല  8.30-നസ്റ്റ്  ബഹുമനാനലപ്പെട്ട  സസ്പീക്കര്  ശസ്പീ.  പബ.

ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണലന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭനാ ഹനാളബല് കയനാഗലാം കചര്ന.

വനാങ്മൂലലാം നല്കേബയ ഉത്തരങ്ങള് 

14 (*181)            അന്തര്കദ്ദേശസ്പീയ നബലവനാരത്തബല് കേനായബകേതനാരങ്ങലള 

                                വളര്ത്തബലയടുക്കല് 

വദവസനായവലാം  കസനാര്ട്സലാം  യുവജനകേനാരദവലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ.  എ.  സബ.

ലമനായസ്പീന) നല്കേബയ മറുപടബയബല്, മബകേച്ച കേനായബകേ തനാരങ്ങലള കേലണ്ടെത്തുന്നതബനലാം

അവരുലട  ഇഷ്ട  കേനായബകേ  ഇനത്തബല്   കപനാതനാഹനലാം  നല്കുന്നതബനലാം  വബദഗ

പരബശസ്പീലനലാം  നല്കുന്നതബനമനായബ  കകേരള  കസറസ്റ്റ്  കസനാര്ട്സസ്റ്റ്  കേകൗണ്സബലബലന്റെ

കേസ്പീഴബല് വബവബധ പദതബകേള് നടപ്പെബലനാക്കബവരുനലണ്ടെനലാം കകേരളത്തബലല മബകേച്ച

കേനായബകേ പതബഭകേലള കേലണ്ടെത്തബ അവലര ഏഷദന/കകേനാമണ്ലവല്ത്തസ്റ്റ്, ഒളബമബകസ്റ്റ്

എന്നസ്പീ  രനാജദനാന്തര  കേനായബകേ  മതരങ്ങളബല്  ലമഡല്  സനാദദത  ഉറപ്പെനാക്കുന്ന

രസ്പീതബയബല്  വനാര്ലത്തടുക്കുകേയനാണസ്റ്റ്  എലലലറസ്റ്റ്  സസ്പീമബലൂലട  ലക്ഷദമബടുന്നലതനലാം
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വബകദശ  പരബശസ്പീലകേലന്റെ  കേസ്പീഴബല്  അന്തര്കദ്ദേശസ്പീയ  നബലവനാരത്തബലുള്ള  കേനായബകേ

സകൗകേരദങ്ങളലാം പരബശസ്പീലനവലാം തനാമസവലാം ഭക്ഷണവലാം ഉന്നത നബലവനാരത്തബലുള്ള

അനബന്ധ സകൗകേരദങ്ങളലാം കേനായബകേതനാരങ്ങള്ക്കസ്റ്റ് നല്കേബവരുനലണ്ടെനലാം സഭലയ

അറബയബച.  എല്.എന.സബ.പബ.-യബല്  പവര്ത്തബചവരുന്ന  എലലലറസ്റ്റ്  അതസ്റ്റ് ലറബകസ്റ്റ്

സസ്പീലാം,  തൃപയനാറബലല  ലലഹ  ലപര്കഫനാര്മനസസ്റ്റ്  ലട്രെയബനബലാംഗസ്റ്റ്  ലസന്റെര്  കഫനാര്

കവനാളബകബനാള് എന്നബവബടങ്ങളബല് 13 അതസ്റ്റ് ലറബകസ്റ്റ് തനാരങ്ങള്ക്കുലാം 17 കവനാളബകബനാള്

കേനായബകേ തനാരങ്ങള്ക്കുലാം ലഫനസബലാംഗസ്റ്റ് എലലലറസ്റ്റ് സസ്പീമബല് 5 കേനായബകേ തനാരങ്ങള്ക്കുലാം

നനാഷണല്/ഇന്റെര്നനാഷണല്  ലലവലബലുള്ള  പരബശസ്പീലനലാം  നല്കേബവരുന.

2020-2024 വര്ഷങ്ങളബലല ഒളബമബകബല് ലമഡല് സനാദദത വര്ദബപ്പെബക്കുകേ എന്ന

ലക്ഷദകത്തനാലട  ആര്ച്ചറബ,  അതസ്റ്റ് ലറബകസ്റ്റ്,  ബനാഡബന്റെണ്,  കബനാകബലാംഗസ്റ്റ്,  കേകനനായബലാംഗസ്റ്റ്

&  കേയനാക്കബലാംഗസ്റ്റ്,  ലലസകബലാംഗസ്റ്റ്,  ലഫനസബലാംഗസ്റ്റ്,  കറനാവബലാംഗസ്റ്റ്,  ഷൂട്ടബലാംഗസ്റ്റ്,  സസബമ്മേബലാംഗസ്റ്റ്,

റസസ്റ്റ് ലബലാംഗസ്റ്റ്  എന്നസ്പീ  11  കേനായബകേ  ഇനങ്ങളബല്  250  കേനായബകേ  തനാരങ്ങള്ക്കസ്റ്റ്

അന്തര്കദ്ദേശസ്പീയ നബലവനാരത്തബലുള്ള പരബശസ്പീലനലാം നല്കുന്നതബനനായബ  440  കകേനാടബ

രൂപ  ലചലവസ്റ്റ്  പതസ്പീക്ഷബക്കുന്ന  "ഓപ്പെകറഷന  ഒളബമബയ  പദതബ”

ആവബഷ്കരബക്കുകേയുലാം  അതബലന്റെ  ഭനാഗമനായബ  വബവബധ  ജബല്ലകേളബലനായബ  13  ഒളബമബകസ്റ്റ്

ലസന്റെറുകേള് ആരലാംഭബക്കുന്നതബനസ്റ്റ് നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം ലചയബട്ടുണ്ടെസ്റ്റ്. റസസ്റ്റ് ലബലാംഗസ്റ്റ്,

കബനാകബലാംഗസ്റ്റ് എന്നസ്പീ  കേനായബകേ  ഇനങ്ങളബല്  ലപണ്കുട്ടബകേള്ക്കസ്റ്റ്  മനാത്രമനാണസ്റ്റ്

പരബശസ്പീലനലാം നല്കുന്നതസ്റ്റ്.  കസനാര്ട്സസ്റ്റ്/ലഗയബലാംസസ്റ്റ് ഇനങ്ങളബല് നബശബത കേനായബകേ
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കനട്ടങ്ങള്  ലലകേവരബച്ചബട്ടുള്ളവര്ക്കസ്റ്റ്  സര്ക്കനാര്  സര്വസ്പീസബല്  നബയമനലാം

നല്കുന്നതബനനായബ  പതബവര്ഷലാം  50  ഒഴബവകേള്  വസ്പീതലാം  നസ്പീക്കബ  വച്ചബട്ടുളളതബല്

രലണ്ടെണലാം  വബഭബന്ന  കശഷബയുള്ള  കേനായബകേ  തനാരങ്ങള്ക്കനായുലാം  ഒലരണലാം  കകേരള

സലാംസനാന  കസനാര്ട്സസ്റ്റ്  കേകൗണ്സബല്  അലാംഗസ്പീകേരബച്ചസ്റ്റ്  3  വര്ഷലാം

പൂര്ത്തബയനായബട്ടുള്ളതലാം  ഒളബമബകസ്റ്റ്/ഏഷദന  ലഗയബലാംസസ്റ്റ്  മതരങ്ങളബല്

ഉള്ലപ്പെടനാത്തതമനായ കേനായബകേ ഇനങ്ങള്ക്കനായലാം നസ്പീക്കബവച്ചബട്ടുലണ്ടെനലാം 2010 മുതല്

2014  വലരയുള്ള  ഒഴബവകേളബകലയ്ക്കുള്ള  നബയമനലാം  സലാംബന്ധബച്ച  നടപടബക്രമങ്ങള്

പുകരനാഗമബചവരുനലണ്ടെനലാം മബകേച്ച കേനായബകേ തനാരങ്ങള്ക്കസ്റ്റ് സലാംസനാന സര്ക്കനാര്

സര്വസ്പീസബലല കനാസസ്റ്റ് III,  കനാസസ്റ്റ് IV  തസബകേകേളബകലയസ്റ്റ് കകേരള പബബകേസ്റ്റ് സര്വസ്പീസസ്റ്റ്

കേമ്മേസ്പീഷന  നടത്തുന്ന  ലതരലഞ്ഞെടുപ്പുകേളബല്  അധബകേ  മനാര്ക്കസ്റ്റ്  നല്കുന്നതബനളള

ഉത്തരവപകേനാരലാം 32 കേനായബകേ ഇനങ്ങള്ക്കസ്റ്റ്  ആനകൂലദലാം ലഭബക്കുനലണ്ടെനലാം മനബ

അറബയബച.  കദശസ്പീയ  ലഗയബലാംസബല്  സസര്ണ  ലമഡല്  കനടബയ  72  കേനായബകേ

തനാരങ്ങള്ക്കസ്റ്റ്  നബയമന  ഉത്തരവസ്റ്റ്  നല്കുകേയുലാം  മറസ്റ്റ്  ലമഡലുകേള്  കനടബയവര്ക്കസ്റ്റ്

ലപനാതകമഖലനാ  സനാപനങ്ങളബല്  നബയമനലാം  നല്കുന്നതബനളള  നടപടബകേള്

പുകരനാഗമബചവരബകേയുലാം  ലചയ്യുന.  മലയനാളബയനായ  ഇന്തദന  അതസ്റ്റ് ലറബകസ്റ്റ്  തനാരലാം

കുമനാരബ പബ.  യു.  ചബത്രലയ കലനാകേ  അതസ്റ്റ് ലറബകസ്റ്റ് മസ്പീറബല് പലങ്കെടുക്കുന്ന ടസ്പീമബല്നബന്നസ്റ്റ്

ഒഴബവനാക്കബയത സലാംബന്ധബച്ചസ്റ്റ് അകനസഷണലാം നടത്തനാന കേനായബകേ മനനാലയകത്തനാടസ്റ്റ്

അഭദര്തബക്കുകേയുലാം   അവര്ക്കസ്റ്റ്  മബകേച്ച  പരബശസ്പീലനലാം  കേബട്ടനാനളള  സകൗകേരദവലാം
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പതബനനായബരലാം  രൂപ കസനാളര്ഷബപ്പുലാം   ഭക്ഷണത്തബനസ്റ്റ്  പതബദബനലാം  500/-  രൂപയുലാം

നല്കേനാന തസ്പീരുമനാനബക്കുകേയുലാം ലചയബട്ടുലണ്ടെനലാം വബകദശ കകേനാചകേളലട പരബശസ്പീലനലാം

നല്കുന്ന  കേനാരദലാം  ആകലനാചബക്കുനലണ്ടെനലാം  മനബ  വദക്തമനാക്കബ.   ഏഷദന

അതസ്റ്റ് ലറബകസ്റ്റ് മസ്പീറബല് ഇകൗ വര്ഷലാം  ലമഡല് കനടബയവര്ക്കുളള സമ്മേനാനത്തുകേ ഓകരനാ

ഇനത്തബനലാം നബലവബലുണ്ടെനായബരുന്നതബലന്റെ  200  ശതമനാനലാം വര്ദനവണ്ടെനായബട്ടുണ്ടെസ്റ്റ്.

ബഡ്ജറസ്റ്റ്  പഖദനാപന പകേനാരലാം കസനാര്ട്സസ്റ്റ് കകേനാലാംപ്ലക്സുകേള് ആരലാംഭബക്കുന്നതബനസ്റ്റ്   7

ജബല്ലകേളബല് ആവശദമനായ സലലാം കേലണ്ടെത്തബ ഡബ.പബ.ആര്. തയനാറനാക്കുകേയുലാം  മറസ്റ്റ്

ജബല്ലകേളബല്  സലലാം  കേലണ്ടെത്തുന്നതബനളള  നടപടബകേള്  സസസ്പീകേരബചവരബകേയുലാം

ലചയ്യുന്നകതനാലടനാപ്പെലാം  പകതദകേ  സനാമത്തബകേ  സഹനായ  പദതബയബലുള്ലപ്പെടുത്തബ

135  കകേനാടബ രൂപ ലചലവബല് നബര്മ്മേബക്കുന്ന  25  ഗ്രകൗണ്ടുകേളബല്  19  എണത്തബനസ്റ്റ്

എ.എസസ്റ്റ്.  നല്കുകേയുലാം  16  എണത്തബലന്റെ  ഡബ.പബ.ആര്.  തയനാറനാക്കുകേയുലാം

കേബറസ്റ്റ്കകേനാലയ  ചുമതലലപ്പെടുത്തുകേയുലാം  ലചയബട്ടുണ്ടെസ്റ്റ്.  തടര്നളള  വര്ഷങ്ങളബല്

പഞനായത്തുകേളബല്  ഒരു  ലപനാതകേളബസലലാം  വബകേസബപ്പെബലച്ചടുക്കനാനനാണസ്റ്റ്

ഉകദ്ദേശബക്കുന്നതസ്റ്റ്.   കകേരളത്തബലന്റെ  അഭബമനാനങ്ങളനായ കേനായബകേതനാരങ്ങളബല്  ചബലര്

സര്ക്കനാര്  സഹനായകത്തനാലട  നടത്തുന്ന  ലട്രെയബനബലാംഗസ്റ്റ്  ലസന്റെറുകേള്

ശക്തബലപ്പെടുത്തുന്നതബനലാം  ദുരുപകയനാഗലാം  തടയുന്നതബനലാം  ആവശദമനായ  നടപടബകേള്

സസസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണസ്റ്റ്.  മനാതൃകേനാപരമനായബ കേനായബകേതനാരങ്ങലള വളര്ത്തബലയടുക്കുന്ന

സ്കൂളകേള്ക്കസ്റ്റ്  മള്ട്ടബ  പര്പ്പെസസ്റ്റ്  കസനാര്ട്സസ്റ്റ്  കേകൗണ്സബല്  മുഖനാന്തബരലാം  സഹനായലാം
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ഏര്ലപ്പെടുത്തുലമനലാം കേനായബകേ നബയമലാം രൂപസ്പീകേരബക്കുകമനാള്   ഇകൗ കമഖലയബലുളള

അകസനാസബകയഷനകേളലട  കേബടമതരലാം  ഒഴബവനാക്കനാന  കേഴബയുലമന്നനാണസ്റ്റ്

പതസ്പീക്ഷബക്കുന്നലതനലാം  പനാലക്കനാടസ്റ്റ്  ഇനകഡനാര്  കസഡബയത്തബലന്റെ  നബര്മ്മേനാണ

പവര്ത്തനങ്ങള്  പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കുന്നതബനളള  അടബയന്തര  നടപടബകേള്

സസസ്പീകേരബച്ചബട്ടുലണ്ടെനലാം  ചടയമലാംഗലത്തസ്റ്റ്  കസനാര്ട്സസ്റ്റ്  അക്കനാദമബയുലാം

കേനാഞ്ഞെബരപ്പെളളബയബല്  കസനാര്ട്സസ്റ്റ്  സ്കൂളലാം  സനാപബക്കുന്ന  കേനാരദലാം

പരബഗണബക്കുന്നതനാലണനലാം  ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കസ്റ്റ് മറുപടബയനായബ മനബ വദക്തമനാക്കബ.

15 (*182)              കേയര് കമഖലയുലട പുനനഃസലാംഘടന

 ധനകേനാരദവലാം  കേയറുലാം  വകുപ്പുമനബ  (കഡനാ.  ടബ.  എലാം.  കതനാമസസ്റ്റ്  ലഎസകേസ്റ്റ്)

നല്കേബയ മറുപടബയബല്, കേയര് കമഖലയബല് രണ്ടെനാലാം കേയര് പുനനഃസലാംഘടനനാ പദതബ

ആവബഷ്കരബച്ചസ്റ്റ്  നടപ്പെബലനാക്കബവരുനലണ്ടെനലാം  ഉല്പ്പെന്നങ്ങളലട

വവവബധദവല്ക്കരണവലാം  കേയര്  കേകമനാസബറ്റുകേളലാം  നസ്പീഡബല്  ലഫല്ട്ടുകേളലാം

ആധുനബകേ  ടഫബലാംഗസ്റ്റ്  രസ്പീതബകേളമനാണസ്റ്റ്  ഇവയബല്  മുഖദലമനലാം  ലപനാതകമഖലയബല്

കേയര് കേകമനാസബറ്റുകേളലട ഫനാക്ടറബ  നബര്മ്മേനാണലാം അവസനാന ഘട്ടത്തബലനാലണനലാം

ഇകൗ  വര്ഷലാം  മുതല്  ഇത്തരലാം  സനാകങ്കെതബകേ  വബദദകേളപകയനാഗബച്ചസ്റ്റ്  ആലപ്പുഴയബലല

കേയര് മനാനഫനാക്ച്ചറബലാംഗസ്റ്റ് സഹകേരണ സലാംഘങ്ങലള നവസ്പീകേരബക്കുന്നതബനനായബ 200

കകേനാടബ രൂപയുലട സഹനായലാം ആവശദലപ്പെട്ടുലകേനാണ്ടുള്ള ലപനാകപ്പെനാസല്  നനാഷണല്

കകേനാ-ഓപ്പെകററസ്പീവസ്റ്റ് ലഡവലപ്ലമന്റെസ്റ്റ് കകേനാര്പ്പെകറഷനസ്റ്റ് സമര്പ്പെബക്കുന്നതബനള്ള നടപടബ
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സസസ്പീകേരബചവരുനലണ്ടെനലാം സഭലയ അറബയബച.  കേയര് പുന:സലാംഘടനനാ സസ്പീമബലന്റെ

ഭനാഗമനായബ  കേയര് സഹകേരണ സലാംഘങ്ങള്ക്കസ്റ്റ്  വര്ക്കബലാംഗസ്റ്റ്  കേദനാപ്പെബറല് നല്കേനാന

തസ്പീരുമനാനബക്കുകേയുലാം  മനാകനജസ്പീരബയല്  സബ്സബഡബ  പുന:സനാപബക്കുകേയുലാം  400

ഓകട്ടനാമനാറഡസ്റ്റ്  സബന്നബലാംഗസ്റ്റ്  ലമഷസ്പീനകേള്  ഡബകപ്ലനായസ്റ്റ്  ലചയനാന  തസ്പീരുമനാനബക്കുകേയുലാം

ലചയബട്ടുണ്ടെസ്റ്റ്.  കേയര് കശഖരബച്ചസ്റ്റ്  വബറഴബക്കുന്നതബനകവണ്ടെബ  ഉത്തര്പകദശസ്റ്റ്

ഗവണ്ലമന്റുമനായബ  ധനാരണനാപത്രലാം  ഒപ്പുവച്ചതബനപുറലമ  ഇന്തദയബല്   500

ലസയബല്സസ്റ്റ്  ഔട്ടസ്റ്റ് ലലറ്റുകേള്  ഫനാവഞസബ  അടബസനാനത്തബല്

രൂപസ്പീകേരബക്കുന്നതമനാണസ്റ്റ്.  കേയര്  കമഖലയബല്  വരുന്ന  യനവത്ക്കരണലാം

പരമരനാഗത  ലതനാഴബലനാളബകേള്ക്കസ്റ്റ്  ഭസ്പീഷണബയനായതബനനാല്  പരമരനാഗത

ലതനാഴബലനാളബകേള്  പബരബക്കുന്ന  കേയറുലാം  കേയറുല്പ്പെന്നങ്ങളലാം  സര്ക്കനാര്  വനാങ്ങബ

സലാംഭരബക്കനാനലാം  ആകഗനാളതലത്തബല്  കേയര്  നനാരബനസ്റ്റ്  ഉണ്ടെനായബലക്കനാണ്ടെബരബക്കുന്ന

വബകേനാസവലാം ആധുനബകേ സനാകങ്കെതബകേ വബദദ ഉപകയനാഗബചളള ഉല്പന്ന നബര്മ്മേനാണവലാം

മനാര്ക്കറ്റുലാം  കേണക്കബലലടുത്തസ്റ്റ്   ഇന്തദയബല്  അതബവബപുലമനായ  വബപണന  ശലാംഖല

സനാപബക്കനാനലാം തസ്പീരുമനാനബച്ചബട്ടുണ്ടെസ്റ്റ്.  പരമരനാഗതമനായ റനാട്ടുകേള് നവസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം

ക്രയ  വബലസബരതനാ  പദതബയുലട  ഭനാഗമനായബ  സലാംഭരബച്ച  കേയര്  ഓണത്തബനസ്റ്റ്  50

ശതമനാനലാം  റബഡക്ഷനബല്  വബല്ക്കുകേയുലാം  കേയറ്റുമതബക്കനാര്ക്കസ്റ്റ്  10  ശതമനാനലാം

ഇനലസന്റെസ്പീവസ്റ്റ് നല്കുകേയുലാം ലചയ്യുന്നതനാണസ്റ്റ്.  ലതനാഴബലനാളബകേള്ക്കസ്റ്റ് 200 ദബവസലത്ത

ലതനാഴബല് ഉറപ്പുവരുത്തുകേയുലാം ലതനാണ്ടെസ്റ്റ് ലഭദമനാകുന്നബടത്തസ്റ്റ്  മൂന്നസ്റ്റ് വര്ഷത്തബനളളബല്
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പുതബയ 1000 മബല്ലുകേള് സനാപബക്കുകേയുലാം സസകേനാരദ വദക്തബകേള് ഡസ്പീ-ലലഫബറബലാംഗസ്റ്റ്

യണബറസ്റ്റ്  സനാപബച്ചനാല്  ഇനലവസസ്റ്റ്ലമന്റെസ്റ്റ്  സബ്സബഡബ  നല്കുകേയുലാം

ലചയ്യുന്നതനാലണനലാം  35 ശതമനാനലാം ലതനാണ്ടെസ്റ്റ് ചകേബരബയനാക്കനാനളള പരബപനാടബയനാണസ്റ്റ്

ആസൂത്രണലാം  ലചയ്യുന്നലതനലാം   ഈ  വര്ഷലാം  നൂറസ്റ്റ്  കകേനാടബ  രൂപയുലട  ജബകയനാ

ലടകസ്റ്റ്വറല്സസ്റ്റ്  മണസ്റ്റ്-ജല സലാംരക്ഷണ കമഖലയബല് ഉപകയനാഗലപ്പെടുത്തുലമന്നനാണസ്റ്റ്

പതസ്പീക്ഷബക്കുന്നലതനലാം കേയര് സലാംഘങ്ങളലട ഭൂമബയബല് കേയര് ഭൂവസ്ത്ര നബര്മ്മേനാണ

യണബറസ്റ്റ്  സനാപബക്കുന്നതസ്റ്റ്  സലാംബന്ധബച്ചസ്റ്റ്  പരബകശനാധബക്കുന്നതനാലണനലാം

ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കസ്റ്റ് മറുപടബയനായബ മനബ അറബയബച. 

16 (*183)                     ലലഹഡല് ടൂറബസലാം ലസന്റെറുകേള്

ലലവദദ്യുതബ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ.  എലാം.  എലാം.  മണബ)  നല്കേബയ  മറുപടബയബല്,

സലാംസനാനലത്ത  ലലഹഡല്  ടൂറബസലാം  ലസന്റെറുകേലള  ലലവദദ്യുതബ  കബനാര്ഡബലന്റെ

സബ്സബഡബയറബ  കേമനബയനാക്കനാന  തതസത്തബല്  തസ്പീരുമനാനബച്ചബട്ടുലണ്ടെനലാം

25.03.2017-ല്  കൂടബയ  കകേരള  ലലഹഡല്  ടൂറബസലാം  ലസന്റെറബലന്റെ  ഗകവണബലാംഗസ്റ്റ്

കബനാഡബ  കയനാഗലാം  കേമനബ  രൂപസ്പീകേരബക്കുന്നതബനളള  തടര്  നടപടബകേള്

സസസ്പീകേരബക്കുന്നതബനസ്റ്റ്  ലകേ.എസസ്റ്റ്.ഇ.ബബ.എല്.-കനനാടസ്റ്റ്  ആവശദലപ്പെട്ടബട്ടുലണ്ടെനലാം

ലലഹഡല് ടൂറബസലാം ലസന്റെറുകേള് നബലവബല് കകേരള കസറസ്റ്റ് ഇലകബസബറബ കബനാര്ഡസ്റ്റ്

ലബമബറഡബലന്റെ ഭൂമബയബലനാണസ്റ്റ് പവര്ത്തബക്കുന്നലതനലാം  ടൂറബസലാം, വനലാം, ഇറബകഗഷന,

റവനദ്യു  വകുപ്പുകേളലട  സഹകേരണകത്തനാലട  പവര്ത്തനങ്ങള്  മുകന്നനാട്ടസ്റ്റ്
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ലകേനാണ്ടുകപനാകേനാനലാം  അതബലന്റെ  എല്ലനാ  വശങ്ങളലാം  പരബകശനാധബക്കുന്നതബനസ്റ്റ്

കേണ്സള്ട്ടന്റെബലന  നബയമബക്കനാനലാം  ഉകദ്ദേശബക്കുനലണ്ടെനലാം  സഭലയ  അറബയബച.

ലലഹഡല്  ടൂറബസത്തബലന്റെ  ഭനാഗമനായബ  ഇടുക്കബയബല്  നബരവധബ  പദതബകേള്

പനാകയനാഗബകേമനായബ  നടനവരുനലണ്ടെനലാം  പുതബയ  സനാദദതകേള്

പകയനാജനലപ്പെടുത്തുന്നകതനാലടനാപ്പെലാം ജലലലവദദ്യുത പദതബകേളമനായബ ബന്ധലപ്പെടുത്തബ

ടൂറബസലത്ത കപനാതനാഹബപ്പെബക്കുകമനാള് ഇടുക്കബയുള്ലപ്പെലടയുളള ഡനാമുകേളലട സരക്ഷ

ഉറപ്പെനാക്കുന്നതബനനാവശദമനായ  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുന്നതനാലണനലാം  ബനാണനാസര

സനാഗര്  ടൂറബസലാം  ഇടനനാഴബ  പദതബയബലല  ലടണ്ടെറബല്  ക്രമകക്കടുകണ്ടെനാലയന്നതസ്റ്റ്

സലാംബന്ധബചലാം ടൂറബസവലാം ലലഹഡല് കപനാജകലാം സലാംയുക്ത കപനാജക്ടനാക്കുന്നതബനളള

സനാദദതകേള്  സലാംബന്ധബചലാം  പരബകശനാധബക്കുന്നതനാലണനലാം  ലലഹഡല്  ടൂറബസലാം

കമഖലയബലല  ജസ്പീവനക്കനാരുലട  ശമളലാം  നദനായമനായബ  വര്ദബപ്പെബക്കനാന  നബര്കദ്ദേശലാം

നല്കുന്നതനാലണനലാം  ഇകൗ  കമഖലയബലല  നബയമനങ്ങള്  പബ.എസസ്റ്റ്.സബ.

മുഖനാന്തബരമനായതബനനാല്  തനാലനാലബകേ  ജസ്പീവനക്കനാലര സബരലപ്പെടുത്തനാനനാകേബലല്ലനലാം

ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കസ്റ്റ് മറുപടബയനായബ മനബ വദക്തമനാക്കബ. 

17 (*184)    തബരുവബതനാലാംകൂര് കദവസസലാം കബനാര്ഡബലല ക്രമകക്കടുകേള്

സഹകേരണവലാം  വബകനനാദസഞനാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ. കേടകേലാംപളളബ സകരന്ദ്രന) നല്കേബയ മറുപടബയബല്, തബരുവബതനാലാംകൂര് കദവസസലാം

കബനാര്ഡബലല  അഴബമതബകേള്  സലാംബന്ധബച്ചസ്റ്റ്  സലാംസനാന വബജബലനസസ്റ്റ്  മുകഖനയുലാം
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തബരുവബതനാലാംകൂര് കദവസസലാം ചസ്പീഫസ്റ്റ് വബജബലനസസ്റ്റ് ഓഫസ്പീസര് മുകഖനയുലാം അകനസഷണലാം

നടത്തനാന  നബര്കദ്ദേശലാം  നല്കേബയബട്ടുലണ്ടെനലാം  ശസ്പീപത്മനനാഭസസനാമബ  കക്ഷത്രലാം,

ഗുരുവനായര്,  ശബരബമല  എന്നസ്പീ  കക്ഷത്രങ്ങള്ക്കു  പുറലമ  കദവസസലാം  കബനാര്കഡനാ

കക്ഷത്രഭരണ സമബതബകേകളനാ ആവശദലപ്പെടുന്ന കക്ഷത്രങ്ങള്ക്കസ്റ്റ് സര്ക്കനാര് മതബയനായ

സരക്ഷനാ സലാംവബധനാനങ്ങള് നല്കേബവരനാറുലണ്ടെനലാം അമബക്കസസ്റ്റ് കേക്യൂറബ റബകപ്പെനാര്ട്ടബലന്റെ

അടബസനാനത്തബല്  ശസ്പീപത്മനനാഭ  സസനാമബ  കക്ഷത്രത്തബല്  നബലവബലുളള  സരക്ഷനാ

സലാംവബധനാനങ്ങള് ശക്തബലപ്പെടുത്തനാനളള നടപടബകേള് ആരലാംഭബച്ചബട്ടുലണ്ടെനലാം സഭലയ

അറബയബച. ശസ്പീപത്മനനാഭസസനാമബ കക്ഷത്രത്തബലന്റെ ഭരണലാം ഗുരുവനായര് മനാതൃകേയബല്

നടത്തുന്നതബനനാവശദമനായ  നബയമനബര്മ്മേനാണലാം  നടത്തനാന   സലാംസനാന  സര്ക്കനാര്

തയനാറനാലണന്നസ്റ്റ്  ബഹു.  സപസ്പീലാംകകേനാടതബലയ  അറബയബക്കുകേയുലാം  സപസ്പീലാംകകേനാടതബ

നബര്കദ്ദേശമനസരബച്ചസ്റ്റ്  ശസ്പീപത്മനനാഭസസനാമബ  കക്ഷത്രലാം  എകബകേക്യൂട്ടസ്പീവസ്റ്റ്  ഓഫസ്പീസറനായബ

ശസ്പീ.  രതസ്പീശന,  ലഎ.എ.എസസ്റ്റ്.-ലന  മുഴുവന  സമയ  ഉകദദനാഗസനനായബ

നബയമബക്കുകേയുലാം  ലചയബട്ടുണ്ടെസ്റ്റ്.  കക്ഷത്രത്തബലന്റെ  'ബബ'  നബലവറ

തറക്കുന്നതസലാംബന്ധബച്ചസ്റ്റ്  സപസ്പീലാംകകേനാടതബ  നബലപനാടബകനനാലടനാപ്പെലാം

നബല്ക്കുലമന്നനാണസ്റ്റ്  രനാജകുടുലാംബലാം  അറബയബച്ചബട്ടുളളതസ്റ്റ്.  2012-13-ലല  ശബരബമല

കുത്തകേകലലലാം സലാംബന്ധബച്ച പരനാതബകേള് അകനസഷബച്ചസ്റ്റ് റബകപ്പെനാര്ട്ടസ്റ്റ് സമര്പ്പെബച്ചതബലന്റെ

അടബസനാനത്തബല് ലതനാട്ടടുത്ത വര്ഷലാം മുതല്  ഇ-ലടണ്ടെര് നടപടബ ആരലാംഭബച്ചബട്ടുണ്ടെസ്റ്റ്.

കദവസസലാം കബനാര്ഡബലന്റെ വരുമനാനലാം കൂടുതലുളള കക്ഷത്രങ്ങളബല് അഡബനബകസ്ട്രേറസ്പീവസ്റ്റ്
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ഓഫസ്പീസര്മനാലര  സലലാം  മനാറബ  നബയമബച്ചതലാം  ശബരബമലയബലുലാം  കദവസസലാം

കക്ഷത്രങ്ങളബലുലാം ലസക്രട്ടറബയനായബ കസവനമനഷബച്ചബരുന്ന ആലള കേമ്മേസ്പീഷണറനാക്കബ

നബയമബച്ചതലാംകപനാലലയുളള  സലാംഭവങ്ങള്  സമസ്പീപകേനാലത്തുണ്ടെനായതസ്റ്റ്  കബനാര്ഡബലന്റെ

ശദയബല്ലപ്പെട്ടതബലന്റെ  അടബസനാനത്തബല്  അതമനായബ  ബന്ധലപ്പെട്ട  അകനസഷണലാം

നടനവരബകേയനാലണനലാം  ശബരബമലയബലല  മനാലബനദ  പ്ലനാന്റെബകലയ്ക്കുളള  ലലപപ്പെസ്റ്റ്

ലലലനബലന്റെ  പണബ  മണ്ഡല-മകേരവബളക്കസ്റ്റ്  കേനാലത്തബനസ്റ്റ്  മുമനായബ

പരബഹരബക്കനാനനാവശദമനായ നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കുന്നതനാലണനലാം  ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കസ്റ്റ്

മറുപടബയനായബ മനബ അറബയബച. 

(നക്ഷത്രചബഹ്നമബട്ട  ബനാക്കബ  കചനാദദങ്ങള്ക്കുലാം നക്ഷത്രചബഹ്നമബടനാത്ത  2000

മുതല്  2302  വലരയുള്ള കചനാദദങ്ങളബല്  201  എണത്തബനലാം ബന്ധലപ്പെട്ട മനബമനാര്

കരഖനാമൂലലാം ഉത്തരലാം നല്കേബ.) 


