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പതബനഞഞഞ്ചാം കകേരള നബയമസഭ
മൂനഞഞ്ചാം സകമ്മേളനഞ്ചാം

കചഞകദദഞത്തരങ്ങള് - സഞ്ചാംഗ്രഹഞ്ചാം

2021 നവഞ്ചാംബര് 01, തബങ്കള്

നബയമസഭ  രഞവബലലെ  9.00  മണബകക്ക്  ബഹുമഞനലപ്പെട്ട  സസ്പീകര്

ശസ്പീ.  എഞ്ചാം.  ബബ.  രഞകജേഷബലന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭഞ ഹഞളബല് കയഞഗഞ്ചാം

കചര്ന.

വഞങ്മൂലെഞ്ചാം നല്കേബയ ഉത്തരങ്ങള്

41 (*391) ഭഞരതക്ക് മഞലെ പദതബയബലുള്ലപ്പെടുത്തബയ സഞ്ചാംസഞനലത്ത കറഞഡുകേള്

ലപഞതുമരഞമത്തക്ക്-വബകനഞദസഞഞര വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ.  പബ.  എ.  മുഹമ്മേദക്ക്

റബയഞസക്ക്)  നല്കേബയ  മറുപടബയബല്,  ഭഞരതക്ക് മഞലെ  പദതബയബലുള്ലപ്പെടുത്തബ

സഞ്ചാംസഞനലത്ത  കറഞഡുകേള്  പുനര്നബര്മ്മേബക്കുനതബനക്ക്  അനുമതബ

ലെഭബചബട്ടുലണ്ടെനഞ്ചാം  NH  66-ലന്റെ  വസ്പീതബ  കൂട്ടല്  17  പദതബകേളഞയഞണക്ക്

നടപ്പെബലെഞക്കുനലതനഞ്ചാം  പദതബകേള്  വബവബധ  ഘട്ടങ്ങളബലെഞലണനഞ്ചാം  സഭലയ

അറബയബച.  കദശസ്പീയപഞത അകതഞറബറബയുലട  11 Port  connectivity Road,  NH

966, NH 85, NH 544  ലന്റെ രണ്ടെക്ക് ലസ്ട്രെചകേൾ, NH 183 & SH-1, NH 744

എനസ്പീ  പദതബകേളുലടയുഞ്ചാം  കുട്ട-മലെപ്പുറഞ്ചാം  കദശസ്പീയപഞതയുലടയുഞ്ചാം  DPR
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പുകരഞഗമബക്കുനണ്ടെക്ക്.  കദശസ്പീയപഞത 66-ലന്റെ സലെകമലറടുകലുമഞയബ ബന്ധലപ്പെട്ടക്ക്

തബകേക്ഷബ  കേരഞർ  ഒപ്പെക്ക്  വയ്ക്കുകേയുഞ്ചാം  നഞളബതുവലര  40,84,63,00,871/-  രൂപ

നൽകുകേയുഞ്ചാം  NH 85,  കകേഞഴബകകഞടക്ക്-  പഞലെകഞടക്ക്,  തബരുവനന്തപുരഞ്ചാം-അങ്കമഞലെബ

എനസ്പീ  3  ഗ്രസ്പീൻഫസ്പീൽഡക്ക്  പഞതകേളുലട  സലെകമലറടുകഞനഞവശദമഞയ  തുകേയുലട

25%  നൽകേഞലമനക്ക്  കകേന്ദ്ര   സർകഞരബലന  അറബയബക്കുകേയുഞ്ചാം  ലചയബട്ടുണ്ടെക്ക്.

NH  744,  മമസൂർ  മലെപ്പുറഞ്ചാം  Economic  Corridor,  NH  544  ലന്റെ  രണ്ടെക്ക്

ലസ്ട്രെചകേൾ  എനബവയക്ക്  സലെകമലറടുപ്പെബലന്റെ  25%  വഹബകണലമന  ആവശദഞ്ചാം

ധനകേഞരദ  വകുപ്പെബലന്റെ  പരബഗണനയബലെഞലണനഞ്ചാം  കറഞഡുകേളുലട  നബർമ്മേഞണഞ്ചാം

IRC,  കേരഞർ  മഞനദണ്ഡങ്ങൾ,  MoRTH  ലസസബഫബകകഷനുകേൾ  എനബവ

പഞലെബചഞണക്ക്  നടപ്പെബലെഞക്കുനലതനക്ക്  കദശസ്പീയ  പഞത  അകതഞറബറബ

അറബയബചബട്ടുലണ്ടെനഞ്ചാം   മനബ  വദക്തമഞകബ.  ലചഞവ-കുട്ടുപ്പുഴ-ലലമസൂര്  കറഞഡക്ക്

കദശസ്പീയപഞതയഞയബ  പ്രഖദഞപബകഞനുള്ള    നടപടബക്രമങ്ങള്  ആരഞ്ചാംഭബകഞന

കകേന്ദ്രസര്കഞര്   തസ്പീരുമഞനബചബട്ടുണ്ടെക്ക്.   കദശസ്പീയ  പഞതഞ  അകതഞറബറബയുലട

കേസ്പീഴബലുള്ള   കറഞഡുകേളുലട     അറകുറപ്പെണബകേള്കക്ക്  സബരഞ്ചാം  സഞ്ചാംവബധഞനഞ്ചാം

ഏര്ലപ്പെടുത്തുകേയുഞ്ചാം  നബശബത  ഫണ്ടെക്ക്  വകേയബരുത്തുകേയുഞ്ചാം  ലചയ്യണലമനക്ക്

കകേന്ദ്രമനബകയഞടക്ക്  ആവശദലപ്പെട്ടബട്ടുണ്ടെക്ക്.    ആലെപ്പുഴ ജേബല്ലയബലലെ കദശസ്പീയ പഞത
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വബകേസനത്തബനക്ക്  സലെകമലറടുകലുമഞയബ  ബന്ധലപ്പെട്ട  പ്രശ്നങ്ങള്

പരബഹരബക്കുനതബനക്ക്  പ്രകതദകേ  ഇടലപടല്  നടത്തുലമനക്ക്  കദശസ്പീയപഞതഞ

അകതഞറബറബ അറബയബക്കുകേയുഞ്ചാം കദശസ്പീയപഞത 766-ലന്റെ വബകേസനപ്രവര്ത്തനങ്ങള്

സഞ്ചാംബന്ധബചക്ക്  പരബകശഞധബക്കുനതബനക്ക്  കനഞഡല്  ഓഫസ്പീസലറ  നബയമബക്കുകേയുഞ്ചാം

ലചയബട്ടുണ്ടെക്ക്.    സഞ്ചാംസഞനത്തക്ക്  അപ്രതസ്പീക്ഷബതമഞയുണ്ടെഞയ  മഴലകടുതബയബല്

പഞലെങ്ങളുഞ്ചാം  കറഞഡുകേളുഞ്ചാം  തകേര്നതബലന്റെ  ഭഞഗമഞയബ  202  കകേഞടബ  രൂപയുലട

നഷ്ടമുണ്ടെഞയബട്ടുണ്ടെക്ക്.  എടപ്പെഞള് കമല്പ്പെഞലെത്തബലന്റെ പ്രവൃത്തബ സമയബന്ധബതമഞയബ

പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കുലമനഞ്ചാം  കമലെഞറ്റൂര്-പുലെഞമകന്തഞള്  സഞ്ചാംസഞനപഞതയുലട

നബര്മ്മേഞണപ്രവര്ത്തനങ്ങള്കക്ക്  പ്രകതദകേ  പരബഗണന  നല്കുലമനഞ്ചാം  കറഞഡക്ക്

പുറകമഞകക്ക് കേകയ്യറങ്ങള്ലകതബലരയുഞ്ചാം വര്ഷങ്ങളഞയബ കറഞഡുകേളുലട വശങ്ങളബല്

പഞര്കക്ക്  ലചയബരബക്കുന  വഞഹനങ്ങള്  നസ്പീകഞ്ചാം  ലചയ്യുനതബനുഞ്ചാം  ലഡ്രെയബകനജേക്ക്

സഞ്ചാംവബധഞനഞ്ചാം  ഇല്ലഞത്ത  കറഞഡുകേളബല്  അവ  സഞപബക്കുനതബനുഞ്ചാം  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കുലമനഞ്ചാം ഉപകചഞദദങ്ങള്കക്ക് മറുപടബയഞയബ മനബ അറബയബച.

42(*392) രഞജേദഞന്തര ടൂറബസഞ്ചാം കപ്രഞതഞഹബപ്പെബകഞന നടപടബ

ലപഞതുമരഞമത്തക്ക്-വബകനഞദസഞഞര  വകുപ്പുമനബ  നല്കേബയ  മറുപടബയബല്,

കകേഞവബഡക്ക്   വദഞപനലത്ത തുടര്നക്ക്  നബര്ത്തബവച ടൂറബസക്ക്  വബസ പുനനഃസഞപബച
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പശഞത്തലെത്തബല്   കകേരളത്തബലലെത്തുന  രഞജേദഞന്തര  വബകനഞദസഞഞരബകേലള

സസസ്പീകേരബകഞന വബപുലെമഞയ ഒരുകങ്ങള് നടത്തുകേയുഞ്ചാം ഇവരുലട സുരക്ഷയഞയബ

പ്രകതദകേ  നടപടബകേള്  സസസ്പീകേരബക്കുകേയുഞ്ചാം  ലചയബട്ടുലണ്ടെനക്ക്  സഭലയ  അറബയബച.

ടൂറബസക്ക് ലഡസബകനഷനുകേളബല് പ്രകതദകേ വഞകബകനഷന പദതബ നടപ്പെഞക്കുകേയുഞ്ചാം

സഞ്ചാംസഞനലത്ത  ടൂറബസഞ്ചാം  കകേന്ദ്രങ്ങള്  ബകയഞബബബള്

സുരക്ഷഞവലെയത്തബലെഞക്കുകേയുഞ്ചാം  വബകനഞദസഞഞരബകേള്കക്ക്  കകേരളഞ്ചാം

സുരക്ഷബതമഞലണന  ആത്മവബശസഞസഞ്ചാം  പകേരഞന   പ്രചരണപരബപഞടബകേള്

സഞ്ചാംഘടബപ്പെബക്കുകേയുഞ്ചാം  ലചയബട്ടുണ്ടെക്ക്.   ആയൂര്കവദടൂറബസഞ്ചാം  കപ്രഞതഞഹബപ്പെബകഞന

പ്രകതദകേ മഞര്കറബഞ്ചാംഗക്ക്  കേദഞമയബനക്ക് രൂപഞ്ചാം നല്കേബവരുനലണ്ടെനഞ്ചാം ആയൂര്കവദ

ലസന്റെറുകേളുലട ഗുണനബലെവഞരഞ്ചാം ഉറപ്പുവരുത്തുനതബനക്ക് കഞസബഫബകകഷന സബസഞ്ചാം

ഏര്ലപ്പെടുത്തുകേയുഞ്ചാം   ഇവയുലട   വബശദഞഞ്ചാംശങ്ങള്  ടൂറബസഞ്ചാം  വകുപ്പെബലന്റെ

കബഞഷറുകേള്,  ലവബ്മസറക്ക്  എനബവ  മുകഖന   പ്രചരബപ്പെബക്കുകേയുഞ്ചാം

ലചയ്യുനലണ്ടെനഞ്ചാം  മനബ  വദക്തമഞകബ.  ഈ  രഞ്ചാംഗത്തക്ക്  മുതല്മുടകബയബരബക്കുന

സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭകേലരയുഞ്ചാം  ലതഞഴബലെഞളബകേകളയുഞ്ചാം  സഹഞയബകഞന  നടപ്പെഞകബയ

വഞയഞപദതബയുഞ്ചാം ഹഹൗസക്ക് കബഞട്ടുകേള്ക്കുള്ള ഒറത്തവണ ലമയബന്റെനനസക്ക് ഗ്രഞനഞ്ചാം

തുടരുകേയുഞ്ചാം  അഞ്ചാംഗസ്പീകൃത ടൂറബസഞ്ചാം മഗഡുകേള്കക്ക് 10,000 രൂപയുലട ഒറത്തവണ
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ധനസഹഞയഞ്ചാം  നല്കുകേയുഞ്ചാം  പലെബശരഹബത  റബകവഞള്വബഞ്ചാംഗക്ക്  ഫണ്ടെക്ക്  പദതബകക്ക്

രൂപഞ്ചാംനല്കുകേയുഞ്ചാം  ലചയബട്ടുണ്ടെക്ക്.  ആഭദന്തര  ടൂറബസഞ്ചാം  സഞധദതകേള്   പരമഞവധബ

പ്രകയഞജേനലപ്പെടുത്തുലമനഞ്ചാം  കേഞരവന  പഞര്ക്കുമഞയബ  ബന്ധലപ്പെട്ട  പ്രവൃത്തബകേള്

ഫലെപ്രദമഞയബ  മുകനഞട്ടുകപഞകുനലണ്ടെനഞ്ചാം  ഗ്രഞമസ്പീണ  കമഖലെയബലലെ

അണ്എകക്ക്കപഞഡഡക്ക് ടൂറബസഞ്ചാം ലഡസബകനഷനുകേള്  ലമചലപ്പെടുത്തുനതബനക്ക് രൂപഞ്ചാം

ലകേഞടുത്ത  പ്രകതദകേ ആപ്പെക്ക്   നല്ലരസ്പീതബയബല് പ്രവര്ത്തബക്കുനലണ്ടെനഞ്ചാം പഴശബ

ഇറബകഗഷന  പദതബയുലട  ടൂറബസഞ്ചാം  സഞധദതകേള്  പൂര്ണ്ണമഞയുഞ്ചാം

പ്രകയഞജേനലപ്പെടുത്തുലമനഞ്ചാം  ലകേഞകണ്ടെഞട്ടബ  പബ.ഡബബ.ഡബ.  റസക്ക്  ഹഹൗസക്ക്

നവസ്പീകേരണത്തബനക്ക്  പ്രഥമ  പരബഗണന  നല്കുലമനഞ്ചാം  ടൂറബസഞ്ചാം  സഞധദതകേള്

പ്രകയഞജേനലപ്പെടുത്തുനതബനക്ക് വബവബധ  വകുപ്പുകേളുമഞയബകചര്നക്ക് സമഗ്ര പദതബകേള്

ആവബഷ്കരബക്കുലമനഞ്ചാം   ഉപകചഞദദങ്ങള്കക്ക് മറുപടബയഞയബ മനബ അറബയബച.

43 (*393) കതഞട്ടഞ്ചാം കമഖലെലയ പുനരുജസ്പീവബപ്പെബക്കുനതബനക്ക് പഞകകജേക്ക്

 ലപഞതുവബദദഞഭദഞസ-ലതഞഴബല്  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ.  വബ.  ശബവനകുട്ടബ)

നല്കേബയ  മറുപടബയബല്,  കതഞട്ടഞ്ചാം  കമഖലെയുലട  പുനരുജസ്പീവനത്തബനുഞ്ചാം

സഞ്ചാംരക്ഷണത്തബനുഞ്ചാം   സമഗ്ര  പഞകന്റെഷൻ നയഞ്ചാം രൂപസ്പീകേരബചബട്ടുലണ്ടെനക്ക് സഭലയ

അറബയബച.   കകേഞവബഡക്ക്-19-ലന്റെ   വദഞപനവുമഞയബ  ബന്ധലപ്പെട്ടക്ക്  കലെഞക്ഡഹൗൺ
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കേഞലെത്തക്ക്  പഞകന്റെഷൻ  കലെബർ  നബയമത്തബലന്റെ  പരബധബയബൽ  വരുന

കതഞട്ടങ്ങളബകലെയുഞ്ചാം പൂട്ടബകബടക്കുന കതഞട്ടങ്ങളബകലെയുഞ്ചാം  കകേരള ലചറുകേബട കതഞട്ടഞ്ചാം

ലതഞഴബലെഞളബ  കക്ഷമനബധബയബല്  അഞ്ചാംഗമഞയബട്ടുള്ള  ലതഞഴബലെഞളബകേള്ക്കുഞ്ചാം  1000/-

രൂപ വസ്പീതഞ്ചാം  രണ്ടെക്ക്  ഘട്ടമഞയബ  സഞ്ചാംസഞന സര്കഞര് ധനസഹഞയഞ്ചാം വബതരണഞ്ചാം

ലചയബട്ടുണ്ടെക്ക്. പൂട്ടബകബടക്കുന കതഞട്ടങ്ങളബലലെ ലതഞഴബലെഞളബകേളുലട മകൾകക്ക് ഉനത

വബദദഞഭദഞസ  ധനസഹഞയഞ്ചാം,  വബവഞഹ-മരണഞനന്തര-ചബകേബതഞ

ധനസഹഞയങ്ങള്,  സ്കൂൾ  കുട്ടബകേൾകക്ക്  യൂണബകഫഞഞ്ചാം,  പഠകനഞപകേരങ്ങള്

എനബവയുഞ്ചാം  നല്കേബവരുനണ്ടെക്ക്.  ഇടുകബ,  വയനഞടക്ക്  ജേബല്ലകേളബലലെ  കതഞട്ടഞ്ചാം

മഞകനജുലമന്റുകേൾ  കതഞട്ടഞ്ചാം  ലതഞഴബലെഞളബകേൾക്കുകവണ്ടെബ  നടത്തുന  ചബകേബൽസഞ

കകേന്ദ്രങ്ങൾ നബലെവബൽ പ്രവർത്തബചവരുനലണ്ടെനക്ക് മനബ വദക്തമഞകബ.  കതഞട്ടഞ്ചാം

കമഖലെയബലലെ   മബനബമഞ്ചാം  കവതനഞ്ചാം  പുതുകബ  നബശയബക്കുകേയുഞ്ചാം

അടബസഞനകവതനത്തബൽ  52/-രൂപയുലട  വർദന വരുത്തുകേയുഞ്ചാം  ലചയബട്ടുണ്ടെക്ക്.

സസന്തമഞയബ   സലെമുള്ള ഭവനരഹബതരഞയ കതഞട്ടഞ്ചാം  ലതഞഴബലെഞളബകേള്കക്ക്   400

ചതുരശ അടബ വബസസ്പീര്ണ്ണമുള്ള സസതനഭവനങ്ങള് നബര്മ്മേബചനല്കേഞന നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കുകേയുഞ്ചാം  ഒനപതക്ക് വസ്പീടുകേളുലട  തഞകകഞല്  ലലകേമഞറുകേയുഞ്ചാം ലചയബട്ടുണ്ടെക്ക്.

ഭൂരഹബതരഞയ  കതഞട്ടഞ്ചാം  ലതഞഴബലെഞളബകേള്കക്ക്  ഭവനനബര്മ്മേഞണത്തബനഞയബ
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മൂനഞറബല്  കേലണ്ടെത്തബയ 5.49 ഏകര് ഭൂമബ ലലകേമഞറബകബട്ടുനതബനക്ക്  നടപടബകേള്

സസസ്പീകേരബചവരബകേയഞലണനഞ്ചാം ഭവനഞ്ചാം  ഫഹൗകണ്ടെഷന കകേരളയുലട   Own  Your

Own  Housing  Scheme-ല്  പുനലൂര്  റസ്പീഹഞബബലെബകറഷന  പഞകന്റെഷന

ലെബമബറഡബലലെ  ആര്.പബ.എല്.  ലതഞഴബലെഞളബകേലളക്കൂടബ  ഉള്ലപ്പെടുത്തുകേയുഞ്ചാം

കുളത്തൂപ്പുഴ  എകസറബല്  ആറക്ക്  വസ്പീടുകേളുലട  നബര്മ്മേഞണഞ്ചാം  പൂര്ത്തബയഞക്കുകേയുഞ്ചാം

ലചയബട്ടുലണ്ടെനഞ്ചാം ഉപകചഞദദങ്ങള്കക്ക് മറുപടബയഞയബ മനബ അറബയബച. 


