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പതബനഞഞഞ്ചാം കകേരള നബയമസഭ
മൂനഞഞ്ചാം സകമ്മേളനഞ്ചാം

കചഞകദദഞത്തരങ്ങള് - സഞ്ചാംഗ്രഹഞ്ചാം

2021 നവഞ്ചാംബര് 08, തബങ്കള്

നബയമസഭ  രഞവബലലെ  9.00  മണബകക്ക്  ബഹുമഞനലപ്പെട്ട  സസ്പീകര്

ശസ്പീ.  എഞ്ചാം.  ബബ.  രഞകജേഷബലന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭഞ ഹഞളബല് കയഞഗഞ്ചാം

കചര്ന.

വഞങ്മൂലെഞ്ചാം നല്കേബയ ഉത്തരങ്ങള്

50 (*481) കൂട്ടബകലെബല് ഉണഞയ ഉരുള്ലപഞട്ടല് 

നബയമഞ്ചാം,  വദവസഞയഞ്ചാം,  കേയര് വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ.  പബ.  രഞജേസ്പീവക്ക്)  നല്കേബയ

മറുപടബയബല്,  കകേന്ദ്ര വനഞ്ചാം പരബസബതബ മനഞലെയത്തബലന്റെ കേരടക്ക് വബജഞപനഞ്ചാം

പ്രകേഞരഞ്ചാം ESA പട്ടബകേയബല് ഉള്ലപ്പെട്ട കകേഞട്ടയഞ്ചാം ജേബല്ലയബലലെ കൂട്ടബകൽ വബകല്ലജേബല്

ലപടഞ  ക്രകഷഴക്ക്  എന  സഞപനത്തബനക്ക്  ഖനനഞനുമതബ  നല്കേബയബട്ടുലണനക്ക്

സഭലയ  അറബയബച.    പരബസബതബകലെഞലെ  പ്രകദശങ്ങളഞയബ  നബർണ്ണയബചബട്ടുള

സലെങ്ങളബല്  ഖനനത്തബനക്ക്   നബയനണഞ്ചാം  ഏർലപ്പെടുത്തുകേയഞ്ചാം  അനബമ

വബജഞപനഞ്ചാം  പുറലപ്പെടുവബക്കുന  മുറയക്ക്   കേകഞറബകേളുലട   പ്രവർത്തനഞ്ചാം

അവസഞനബപ്പെബക്കുകേയഞ്ചാം ഭഞവബയബല് ഖനനപ്രവർത്തനങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം കേകഞറബയബഞ്ചാംഗബനുഞ്ചാം
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പൂർണ്ണമഞയ  നബകരഞധനഞ്ചാം  ഏര്ലപ്പെടുത്തുകേയഞ്ചാം   ലചയബട്ടുണക്ക്.  സഞ്ചാംസഞനലത്ത

കേകഞറബകേലള  സഞ്ചാംബനബച  എല്ലഞ  വബവരങ്ങളുഞ്ചാം  പബബകേക്ക്  ലഡഞലലമനബല്

ഉള്ലപ്പെടുത്തഞന്   തസ്പീരുമഞനബചബട്ടുണക്ക്.    നബലെവബല്   സഞ്ചാംസഞനത്തക്ക്  694

കേകഞറബകേള്  മഞത്രമഞണക്ക്  പ്രവര്ത്തബചവരുനലതനഞ്ചാം  പരബസബതബ  ആഘഞത

നബര്ണ്ണയ  സമബതബയലട  എന്.ഒ.സബ.  ഉള്ലപ്പെലട  എല്ലഞ  അനുമതബകേളുഞ്ചാം

ഉറപ്പുവരുത്തബയകശഷമഞണക്ക്  ഖനനഞനുമതബ  നല്കുനലതനഞ്ചാം അനധബകൃതമഞയബ

പ്രവര്ത്തബക്കുന  കേകഞറബകേള്ലകതബലര  കേര്ശന  നടപടബ  സകസ്പീകേരബക്കുലമനഞ്ചാം

ഉരുള്ലപഞട്ടലെബലന്റെ  പശഞത്തലെത്തബല്  പരബസബതബ  കലെഞലെപ്രകദശങ്ങളബല്

പ്രവര്ത്തബക്കുന  കേകഞറബകേളബല്  പ്രകതദകേ  പരബകശഞധന  നടത്തബ  റബകപ്പെഞര്ട്ടക്ക്

സമര്പ്പെബകഞന്  നബര്കദ്ദേശഞ്ചാം  നല്കേബയബട്ടുലണനഞ്ചാം  സഞ്ചാംസഞനലത്ത  രണക്ക്

പഞഞയത്തുകേളബല്  ധഞതുപരദകവഷണഞ്ചാം  നടനവരുനലണനഞ്ചാം  മബനറല്

ഫഫൗകണഷന്  ഫണക്ക്   ഖനനബഞധബത   പ്രകദശലത്ത   ജേനങ്ങളുലട

കക്ഷമപ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കുകവണബ  വബനബകയഞഗബകണലമന  നബര്കദ്ദേശഞ്ചാം

നല്കേബയബട്ടുലണനഞ്ചാം  ലകേട്ടബടനബര്മ്മേഞണത്തബലന്റെ  ഭഞഗമഞയബ  മബനറല്  ടഞന്സ്ഫര്

പഞസബനക്ക്  അകപക്ഷബക്കുനവര്  ലെഞന്ഡക്ക്  ലഡവലെപ്ലമന്റെക്ക്  ലപര്മബറക്ക്

ഹഞജേരഞകണലമന  വദവസ  ഒഴബവഞകബ  ഉത്തരവബറകബയബട്ടുലണനഞ്ചാം
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ഉപകചഞദദങ്ങള്കക്ക്  മറുപടബയഞയബ മനബ അറബയബച.

51 (*482) കേയര് വദവസഞയ കമഖലെയബലലെ വബകേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങള്

നബയമഞ്ചാം,  വദവസഞയഞ്ചാം,  കേയര് വകുപ്പുമനബ നല്കേബയ മറുപടബയബല്,  കേയര്

വദവസഞയ  കമഖലെയബല്   പരമ്പരഞഗത  ലതഞഴബലെഞളബകേളുലട   ലതഞഴബല്

സഞ്ചാംരക്ഷബചലകേഞണക്ക്  യനവത്കരണഞ്ചാം  നടപ്പെഞക്കുനതബനക്ക്   കേയര്  രണഞഞ്ചാം

പുനനഃസഞ്ചാംഘടനഞ  പദതബ  ആരഞ്ചാംഭബചബട്ടുലണനക്ക്  സഭലയ  അറബയബച.    ചകേബരബ

വബതരണഞ്ചാം,   കേയറുഞ്ചാം  കേയറുല്പ്പെനങ്ങളുഞ്ചാം  സഞ്ചാംഭരബചക്ക്   വബപണനഞ്ചാം  ലചയ്യല്,

എകബബബഷനുകേള് സഞ്ചാംഘടബപ്പെബകല്,  ഉത്സവകേഞലെങ്ങളബല് ഡബസഫൗണക്ക് നല്കേബ

വബൽപ്പെന  കപ്രഞത്സഞഹബപ്പെബകല്  തുടങ്ങബയ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  കേയര്ലഫഡക്ക്

നടത്തബവരുനണക്ക്.   ക്രയവബലെസബരതഞ  പദതബയബലൂലട   ഇടനബലെകഞരുലട

ചൂഷണങ്ങള്  ഒഴബവഞകബ  കേയറുത്പനങ്ങള്കക്ക്  നദഞയവബലെയഞ്ചാം

ലതഞഴബലെഞളബകേള്കക്ക്  അര്ഹമഞയ  കവതനവഞ്ചാം  പരമഞവധബ  ലതഞഴബല്ദബനങ്ങളുഞ്ചാം

ഉറപ്പുവരുത്തഞന്  കകേരള  കസ്റ്റേറക്ക്  കേയര്  കകേഞര്പ്പെകറഷന്  ലെബമബറഡബനക്ക്

സഞധബചബട്ടുണക്ക്.  ഇഫൗ  കമഖലെയമഞയബ  ബനലപ്പെട്ടക്ക്  ഗകവഷണ  വബകേസന

പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  നടത്തുനതബനക്ക്  നഞഷണല്  കേയര്  റബസര്ചക്ക്  ആന്ഡക്ക്

മഞകനജേക്ക് ലമന്റെക്ക്  ഇന്സ്റ്റേബററ്റ്യൂട്ടക്ക്  (എൻ.സബ.ആർ.എഞ്ചാം.ഐ)  സഞപബക്കുകേയഞ്ചാം
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കേയര്  ജേബകയഞ  ലസല്,  കേയര്  മള്ചബഞ്ചാംഗക്ക്  മഞറ്റുകേള്,  അകേകസ്റ്റേബകേക്ക്  പഞനല്,

ലലബന്ഡര്ലലെസക്ക്  കബഞര്ഡക്ക്,  ലലടകകഞപബത്തക്ക്  തുടങ്ങബയ  നൂതനങ്ങളഞയ

ഉത്പനങ്ങള്   വബകേസബപ്പെബലചടുക്കുകേയഞ്ചാം  ലചയബട്ടുണക്ക്.  ലപന്ഷന്,  കുടുഞ്ചാംബ

ലപന്ഷന്,  റബട്ടയര്ലമന്റെക്ക്  ഗ്രഞറ്റുവബറബ,  വബദദഞഭദഞസ-വബവഞഹ-ചബകേബത്സഞ

ധനസഹഞയങ്ങളുള്ലപ്പെലടയള  വബവബധ സഹഞയ പദതബകേള്  കകേരള കേയര്

ലതഞഴബലെഞളബ കക്ഷമനബധബ കബഞർഡക്ക് മുകഖന നടപ്പെഞക്കുനണക്ക്. കേയര്, ലലകേത്തറബ

ഉല്പനങ്ങളുലട  വബപണനഞ്ചാം  ശകബലപ്പെടുത്തുനതബനക്ക്  ഓണ്ലലലെന്  കപഞര്ട്ടല്

വബകേസബപ്പെബക്കുന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  ആരഞ്ചാംഭബചബട്ടുലണനഞ്ചാം   കേയര്

ലതഞഴബലെഞളബകേളുലട  വഞര്ഷബകേവരുമഞനഞ്ചാം  49000  രൂപയഞയബ  ഉയര്ത്തഞന്

കേഴബഞബട്ടുലണനഞ്ചാം   വരുമഞനഞ്ചാം  ഉറപ്പെഞകല്  പദതബവഴബ   2020-21-ല്

24 കകേഞടബ രൂപയഞ്ചാം 2021-22  ലസപ്റഞ്ചാംബര്വലര 10 കകേഞടബ രൂപയഞ്ചാം കേയര്പബരബ

കമഖലെയബല്  നല്കേബയബട്ടുലണനഞ്ചാം  കേയര്  ഭൂവസക്ക് ത്രമുള്ലപ്പെലടയളവയലട

വബല്പ്പെന  കപ്രഞത്സഞഹബപ്പെബക്കുനതബനക്ക്  ശബല്പ്പെശഞലെകേളുഞ്ചാം  മറ്റുഞ്ചാം

സഞ്ചാംഘടബപ്പെബക്കുനലണനഞ്ചാം  രണഞഞ്ചാം  പുനനഃസഞ്ചാംഘടനയലട  ഭഞഗമഞയബ  ഡബ-

ഫഫബറബഞ്ചാംഗക്ക് യൂണബറ്റുകേള് ആരഞ്ചാംഭബക്കുനതബനക്ക് പദതബകേളഞവബഷ്കരബചബട്ടുലണനഞ്ചാം

ഉപകചഞദദങ്ങള്കക്ക് മറുപടബയഞയബ മനബ അറബയബച.  
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52 (*483) ലലകേത്തറബ ഉല്പഞദന  ,   വബപണന രഞ്ചാംഗത്തക്ക് പുതബയ പദതബകേള്

നബയമഞ്ചാം,  വദവസഞയഞ്ചാം,  കേയര്  വകുപ്പുമനബ  നല്കേബയ  മറുപടബയബല്,

ഫകേത്തറബ കമഖലെയബല് അനുഭവലപ്പെട്ടബരുന ലനയ്ത്തുകേഞരുലട ലകേഞഴബഞ്ഞുകപഞകക്ക്

തടയനതബനുഞ്ചാം  ഫകേത്തറബ  ഉല്പഞദന  വബപണന  രഞ്ചാംഗത്തക്ക്  ഗുണപരമഞയ  മഞറഞ്ചാം

ഉണഞക്കുനതബനുഞ്ചാം  സ്കൂള്  യൂണബകഫഞഞ്ചാം  പദതബയബലൂലടയഞ്ചാം  കേഴബഞ  സര്കഞര്

നടപ്പെബലെഞകബയ യവ വസ്പീവക്ക് , ഒരു വസ്പീട്ടബല് ഒരു തറബ,  ഫകേത്തറബ മബത്ര  തുടങ്ങബയ

വബവബധ  പദതബകേളബലൂലടയഞ്ചാം  കേഴബഞബട്ടുലണനക്ക്  സഭലയ  അറബയബച.

ഹഞലന്റെകബലന്റെ  18  കഷഞറൂമുകേള്  ഉപകഭഞക്തൃ  സഫൗഹൃദമഞകബ  നവസ്പീകേരബക്കുകേയഞ്ചാം

ഉപകഭഞകഞകലള ആകേര്ഷബക്കുനതബനക്ക് ഫകേത്തറബ ഉത്പനങ്ങള്കക്ക് റബകബറക്ക്,

ഡബസഫൗണക്ക് എനബവ നല്കുകേയഞ്ചാം  സര്കഞര്/അര്ദ സര്കഞര് ജേസ്പീവനകഞര്കക്ക്

തവണ  വദവസയബല്  ഉത്പനങ്ങള്  വഞങ്ങുനതബനക്ക്  ഇ-ലക്രഡബറക്ക്  കേഞര്ഡക്ക്

സഞ്ചാംവബധഞനകമര്ലപ്പെടുത്തുകേയഞ്ചാം  Amazon.in-ലൂലട  ഓണ്ഫലെന്  വബല്പ്പെന

സജ്ജമഞക്കുകേയഞ്ചാം  കകേഞവബഡക്ക് പശഞത്തലെത്തബല്  കനരബകടണബവന പ്രതബസനബ

മറബകേടക്കുനതബനക്ക്   3  കകേഞടബ  രൂപ   പ്രകതദകേമഞയബ  അനുവദബക്കുകേയഞ്ചാം

ലചയബട്ടുണക്ക്.   കേണ്ണൂര്  ജേബല്ലയബലലെ  മഞങ്ങഞട്ടബടഞ്ചാം,  ലചറുപുഴ,  കകേഞളയഞടക്ക്,  പഞയഞ്ചാം

എനസ്പീ പഞഞയത്തുകേളബല് 760 കപര്കക്ക് ലനയക്ക് പരബശസ്പീലെനഞ്ചാം നല്കേബ ഫകേത്തറബ
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യൂണബകഫഞഞ്ചാം ഉല്പഞദനഞ്ചാം ആരഞ്ചാംഭബക്കുകേയഞ്ചാം ലചയബട്ടുണക്ക്.  ലലകേത്തറബ ഉത്പനങ്ങള്

ലലവവബദദവത്കേരബക്കുനതബനുള  ശമങ്ങള്  നടത്തബവരുനലണനഞ്ചാം

ജേബകയഞടഞഗബഞ്ചാംഗക്ക്  ലെഭബച   ഉല്പനങ്ങളുലട    പ്രചരണത്തബനക്ക്

സഞ്ചാംവബധഞനകമര്ലപ്പെടുത്തുലമനഞ്ചാം  ഖഞദബ-ലലകേത്തറബ  സഞ്ചാംഘങ്ങളുലട   പ്രശ്നങ്ങള്

പരബഹരബക്കുനതബനക്ക്   നടപടബകേള്  സകസ്പീകേരബചവരുനലണനഞ്ചാം  കകേരളത്തബലലെ

ലടകേക്ക് ലലസ്റ്റേല് കകേഞര്പ്പെകറഷലന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ലമചലപ്പെടുത്തഞനുഞ്ചാം മബല്ലുകേളുലട

വബനബകയഞഗകശഷബ   86  ശതമഞനമഞകബ  ഉയര്ത്തഞനുഞ്ചാം   കേഴബഞബട്ടുലണനഞ്ചാം

അടചപൂട്ടബയ  ലടകേക്ക് ലലസ്റ്റേല്സുകേള്  തുറനപ്രവര്ത്തബപ്പെബകണലമനഞവശദലപ്പെട്ടക്ക്

കകേന്ദ്രമനബകക്ക്  കേത്തക്ക് നല്കേബയബട്ടുലണനഞ്ചാം   ഉപകചഞദദങ്ങള്കക്ക് മറുപടബയഞയബ

മനബ അറബയബച.


