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പതബനഞഞഞ്ചാം കകേരള നബയമസഭ
മൂനഞഞ്ചാം സകമ്മേളനഞ്ചാം

കചഞകദദഞത്തരങ്ങള് - സഞ്ചാംഗ്രഹഞ്ചാം

2021 ഒകകഞബര് 12, ചചഞവ

നബയമസഭ  രഞവബചലെ  9.00  മണബകക്ക്  ബഹുമഞനചപ്പെട്ട  സസ്പീകര്

ശസ്പീ.  എഞ്ചാം.  ബബ.  രഞകജേഷബചന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭഞ ഹഞളബല് കയഞഗഞ്ചാം

കചര്ന.

വഞങ്മൂലെഞ്ചാം നല്കേബയ ഉത്തരങ്ങള്

18 (*181 )   വദവസഞയ സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭകേര്കക്ക് കപഞതഞഹനഞ്ചാം

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

മറുപടബയബല്,  സഞ്ചാംസഞനത്തക്ക്  പുതബയ വദവസഞയ സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭങ്ങള് ആരഞ്ചാംഭബകഞന

നബകക്ഷപകേര്കക്ക്  കപഞതഞഹനവഞ്ചാം  സഹഞയവഞ്ചാം  നല്കേഞന

നബയമനബര്മ്മേഞണങ്ങള്  ഉള്ചപ്പെചട  വബവബധ  നടപടബകേള്  സസസ്പീകേരബചബട്ടുചണ്ടെനക്ക്

സഭചയ അറബയബച.   ചകേ-സസബഫക്ക് ഓണ്ചചലെന ഏകേജേഞലെകേ സഞ്ചാംവബധഞനഞ്ചാം വഴബ

അകപക്ഷ  സമര്പ്പെബചക്ക്  30  ദബവസത്തബനുളബല്  ചചലെസനസക്ക്  ലെഭദമഞക്കുകേയഞ്ചാം

വദവസഞയ  സഞപനങ്ങളബചലെ  പരബകശഞധനകേള്  സുതഞരദമഞക്കുനതബനുഞ്ചാം
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ഏകകേഞപബപ്പെബക്കുനതബനുഞ്ചാം  ചകേ-സബസക്ക്  (Kerala  Centralised  Inspection

System) സഞ്ചാംവബധഞനഞ്ചാം ഏര്ചപ്പെടുത്തുകേയഞ്ചാം ഉയര്ന സഞമ്പത്തബകേ സഞധദതകേളുള

കമഖലെകേളബകലെയക്ക്  നബകക്ഷപങ്ങള്  കപഞതഞഹബപ്പെബക്കുനതബനക്ക്  'കകേരളഞ

ഇനചവസക്ക്ചമന്റെക്ക്  ചപഞകമഞഷന  &  ചഫെസബലെബകറ്റേഷന  ചസല്  (KIPF)'

രൂപസ്പീകേരബക്കുകേയഞ്ചാം   ചചയബട്ടുചണ്ടെനഞ്ചാം  മനബ  വദക്തമഞകബ.   വദവസഞയ

സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭകേരുചടയഞ്ചാം  നബകക്ഷപകേരുചടയഞ്ചാം   പശ്നങ്ങളുഞ്ചാം  പരഞതബകേളുഞ്ചാം

പരബഹരബക്കുനതബനക്ക്  'മസ്പീറ്റേക്ക്  ദബ  മബനബസര്',  'മസ്പീറ്റേക്ക്  ദബ  ഇനചവസര്'  എനസ്പീ

പരബപഞടബകേളുഞ്ചാം സഞ്ചാംഘടബപ്പെബചവരുനണ്ടെക്ക്.  സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭകേര്കക്ക് വബവബധ കസവനങ്ങളുഞ്ചാം

അനുമതബകേളുഞ്ചാം  നല്കുനതബല്  ഉകദദഞഗസരുചട  ഭഞഗത്തുനബനണ്ടെഞകുന

വസ്പീഴ്ചകേള് പരബഹരബക്കുനതബനക്ക് ജേബലഞ/സഞ്ചാംസഞന പരഞതബ പരബഹഞര കേമ്മേബറ്റേബകേള്

രൂപസ്പീകേരബക്കുനതബനക്ക്  നടപടബ  സസസ്പീകേരബചബട്ടുണ്ടെക്ക്.  മഞകനജേക്ക് ചമന്റെബലഞ്ചാം

സഞകങ്കേതബകേവബദദയബലഞ്ചാം  പരബശസ്പീലെനഞ്ചാം  നല്കുനതബനക്ക്  ചടകേക്ക് കനഞളജേബ

മഞകനജേക്ക് ചമന്റെക്ക്   ചഡെവലെപ്ചമന്റെക്ക്  കപഞഗ്രഞമുകേള്  സഞ്ചാംഘടബപ്പെബക്കുകേയഞ്ചാം   കകേരളഞ

ഇനസബറ്റേറ്റ്യൂട്ടക്ക്  ഓഫെക്ക്  എന്റെര്പണര്ഷബപ്പെക്ക്  ചഡെവലെപ്ചമന്റെക്ക്  (KIED)  സഞ്ചാംസഞന

വദഞപകേമഞയബ  വബവബധ  പരബശസ്പീലെന  പരബപഞടബകേള്  നടപ്പെബലെഞക്കുകേയഞ്ചാം

ചചയ്യുനണ്ടെക്ക്.  ചകേഞലഞ്ചാം  ചവറയബല്  നബകക്ഷപകേചന
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ഭസ്പീഷണബചപ്പെടുത്തബയതുസഞ്ചാംബനബച  പരഞതബയബല്  വദവസഞയ  സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭത്തബനക്ക്

ബബല്ഡെബഞ്ചാംഗക്ക്  ചപര്മബറ്റേക്ക്  ഉള്ചപ്പെചട  നബയമഞനുസൃതമഞയ  അനുമതബ  നല്കുകേയഞ്ചാം

ഉകദദഞഗസര്ചകതബചര അകനസഷണഞ്ചാം നടത്തഞന നബര്കദ്ദേശഞ്ചാം നല്കുകേയഞ്ചാം ചചയ.

സഞര്ട്ടപ്പുകേള്  ആരഞ്ചാംഭബക്കുനതബനക്ക്  നബശ്ചയബചബട്ടുള  സലെപരബധബയബല്  മഞറ്റേഞ്ചാം

വരുത്തുനതബചനക്കുറബചക്ക് ആകലെഞചബക്കുചമനഞ്ചാം വദവസഞയ സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭങ്ങള്കക്ക് ഭൂമബ

നല്കുനതബനക്ക്  Land  Allotment  Policy  സമയബനബതമഞയബ

പഖദഞപബക്കുചമനഞ്ചാം  ചകേഞചബയബല്  അന്തര്കദ്ദേശസ്പീയ   നബലെവഞരത്തബലള

Exhibition  cum  Trade  Centre  ആരഞ്ചാംഭബകഞന  തസ്പീരുമഞനബചബട്ടുചണ്ടെനഞ്ചാം

ആകഗഞള നബകക്ഷപസഞ്ചാംഗമത്തബലൂചട 476.26 കകേഞടബ രൂപയചട 22 കപഞജേക്ടുകേള്

ആരഞ്ചാംഭബചബട്ടുചണ്ടെനഞ്ചാം ഉപകചഞദദങ്ങള്കക്ക് മറുപടബയഞയബ മനബ വദക്തമഞകബ.

19 (*182) ചതഞഴബല് അവസരങ്ങള് സൃഷബക്കുനതബല് സഹകേരണ 
                           സഞപനങ്ങളുചട പങ്കേക്ക്

സഹകേരണ-രജേബകസ്ട്രേഷന  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ.  വബ.  എന.  വഞസവന)

നല്കേബയ  മറുപടബയബല്,  സഞ്ചാംസഞനത്തക്ക്  കകേഞവബഡെക്ക്  ആഘഞതത്തബചന്റെ  ആകഞ്ചാം

കുറയഞനഞയബ സര്കഞര് പഖദഞപബച നൂറുദബന കേര്മ്മേപരബപഞടബയബല് ഉള്ചപ്പെടുത്തബ

സഹകേരണ  കമഖലെയബല്  സബര  നബയമനങ്ങള്  ഉള്ചപ്പെചട  20578
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ചതഞഴബലെവസരങ്ങള് സൃഷബചബട്ടുചണ്ടെനക്ക് സഭചയ അറബയബച.  'വബദദഞതരഞ്ചാംഗബണബ'

പദതബ പകേഞരഞ്ചാം 86270 കപര്കക്ക് 83,40,62.813 രൂപയചട  വഞയ്പയഞ്ചാം 'മുറ്റേചത്ത

മുല'  പദതബയബല്  12277  സഞ്ചാംഘങ്ങള്കഞയബ  ഏകേകദശഞ്ചാം  1316.16  കകേഞടബ

രൂപയചട  ധനസഹഞയവഞ്ചാം  നല്കേബയബട്ടുണ്ടെക്ക്.   'ചകേയര്  കഹഞഞ്ചാം'  പദതബയചട

ഒനഞഞ്ചാംഘട്ടത്തബല്  2073  വസ്പീടുകേള്  ചചകേമഞറുകേയഞ്ചാം  രണ്ടെഞഞ്ചാംഘട്ടത്തബല്  തൃശ്ശൂര്

ജേബലയബചലെ  പഴയന്നൂരബല്  40  ഫഞറ്റുകേളുചടയഞ്ചാം  ആലെപ്പുഴ  ജേബലയബല്  12

വസ്പീടുകേളുചടയഞ്ചാം  പണബ   പൂര്ത്തബയഞക്കുകേയഞ്ചാം  ചചയബട്ടുണ്ടെക്ക്.    29  യവജേന

സഹകേരണസഞ്ചാംഘങ്ങളുഞ്ചാം  കകേഞവബഡെക്ക്  സഞമഗ്രബകേള്  നബര്മ്മേബക്കുന  12  വനബതഞ

സഹകേരണ  സഞ്ചാംഘങ്ങളുഞ്ചാം  രജേബസര്  ചചയക്ക്  പവര്ത്തനമഞരഞ്ചാംഭബക്കുകേയഞ്ചാം

ഒറ്റേത്തവണ  തസ്പീര്പ്പെഞകല്  പദതബയചട  കേഞലെഞവധബ  ഒകകഞബര്  30  വചര

ദസ്പീര്ഘബപ്പെബക്കുകേയഞ്ചാം  സര്പ്ലസക്ക്  ഫെണ്ടെക്ക്  ഫെലെപദമഞയബ  വബനബകയഞഗബക്കുനതബനക്ക്

കേണ്കസഞര്ഷദങ്ങള്  രൂപസ്പീകേരബക്കുകേയഞ്ചാം  ചചയബട്ടുണ്ടെക്ക്.   സഹകേരണ

സഞ്ചാംഘങ്ങളുചട  ഉല്പ്പെനങ്ങള്  സഞ്ചാംഭരബക്കുനതബനുഞ്ചാം  വബറ്റേഴബക്കുനതബനുഞ്ചാം

'കകേഞപ്മഞര്ട്ടക്ക് ' ഏര്ചപ്പെടുത്തബയബട്ടുചണ്ടെനഞ്ചാം പഞലെകഞടക്ക്, കുട്ടനഞടക്ക്, അപ്പെര് കുട്ടനഞടക്ക്

എനബവബടങ്ങളബല്  ചചറസക്ക്  മബല്  സഞപബക്കുനതബനുള  പവര്ത്തനങ്ങള്

നടനവരബകേയഞചണനഞ്ചാം  കകേഞവബഡെക്ക് മൂലെഞ്ചാം  മരണചപ്പെട്ട  സഹകേഞരബകേള്കക്ക്  റബസക്ക്
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ഫെണ്ടെബചന്റെ ആനുകൂലെദഞ്ചാം നല്കുനചണ്ടെനഞ്ചാം കകേരള ബഞങ്കേബചലെ നബയമനങ്ങളുമഞയബ

ബനചപ്പെട്ട  നടപടബക്രമങ്ങള്  പൂര്ത്തബയഞകബ  ഒഴബവകേള്  പബ.എസക്ക്.സബ.-കക്ക്

റബകപ്പെഞര്ട്ടക്ക് ചചയ്യുചമനഞ്ചാം ഉപകചഞദദങ്ങള്കക്ക് മറുപടബയഞയബ മനബ അറബയബച.

20 (* 183) ഇലെകകഞണബകക്ക് വദവസഞയവമഞയബ ബനചപ്പെട്ട പദതബകേള്

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

മറുപടബയബല്,  നൂറുദബന  കേര്മ്മേപരബപഞടബയബല്  ഉള്ചപ്പെടുത്തബ  വദവസഞയ

കമഖലെയബല്  വബവബധ  പദതബകേളഞവബഷ്കരബകഞന  ലെക്ഷദമബട്ടബട്ടുചണ്ടെനഞ്ചാം

കേഞകനഞടക്ക്  ഇലെകകഞണബകക്ക്  മഞനുഫെഞക്ചറബഞ്ചാംഗക്ക്  ക്ലസര്

നടപ്പെബലെഞകബവരുനചണ്ടെനഞ്ചാം  ചപരുമ്പഞവൂരബല്   ഇലെകകഞണബകക്ക് ഉള്ചപ്പെചടയള

ചഎ.ടബ/ചഎ.ടബ.  അധബഷബത വദവസഞയങ്ങള് വബകേസബപ്പെബക്കുന മചറ്റേഞരു പദതബ

വബഭഞവനഞ്ചാം  ചചയബട്ടുചണ്ടെനഞ്ചാം  സഭചയ  അറബയബച.    ചകേല്കടഞണബനക്ക്  പൂര്ണ

പവര്ത്തന സസഞതനദഞ്ചാം  നല്കുകേയഞ്ചാം  കേരഞറടബസഞനത്തബല്  ജേസ്പീവനകഞചര

നബയമബചക്ക്   ഏചറ്റേടുത്ത  കപഞജേക്ടുകേള്  പൂര്ത്തബയഞക്കുനതബനക്ക്   നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കുകേയഞ്ചാം   നഞവബകേ  പതബകരഞധ   കമഖലെയബല്  ഉപകയഞഗബക്കുന

തനപധഞന  ഉപകേരണങ്ങള്  നബര്മ്മേബക്കുനതബനക്ക്  എന.പബ.ഒ.എല്.-മഞയബ

ധഞരണഞപതഞ്ചാം  ഒപ്പുവയ്ക്കുകേയഞ്ചാം  ചചയബട്ടുണ്ടെക്ക്.   ചകേല്കടഞണബനക്ക്    പവര്ത്തന
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മൂലെധനഞ്ചാം    തടസ്സമബലഞചത   ലെഭദമഞക്കുനതബനക്ക്  നടപടബ

സസസ്പീകേരബചവരുനചണ്ടെനഞ്ചാം  ഇലെകകഞണബകക്ക്  കമഖലെയബല്  കൂടുതല്  ഗകവഷണ

വബകേസന  പവര്ത്തനങ്ങള്കക്ക്  ഉഉൗനല്  നല്കേഞന  നബര്കദ്ദേശഞ്ചാം

നല്കേബയബട്ടുചണ്ടെനഞ്ചാം  മനബ  വദക്തമഞകബ.  ഇലെകകഞണബകക്ക്  ഉല്പ്പെനങ്ങള്

ആഭദന്തരമഞയബ  നബര്മ്മേബക്കുനതബചന്റെ  ആദദപടബയഞയബ  തബരുവനന്തപുരചത്ത

ചകേല്കടഞണ്  എകേക്യുപ്ചമന്റെക്ക്  കകേഞഞ്ചാംപ്ലകബചന  പവര്  ഇലെകകഞണബകക്ക്  ഹബഞകബ

മഞറ്റുനതബനുള  നടപടബകേള്  തുടര്നവരുന.  കേബനഫ്ര  വദവസഞയ  പഞര്കബല്

819.64  കകേഞടബ  രൂപയചട  നബകക്ഷപഞ്ചാം  ചകേഞണ്ടുവരഞനുഞ്ചാം  ഇലെകകഞണബകക്ക്

കമഖലെയബല്   11235  ചതഞഴബലെവസരങ്ങള്  സൃഷബകഞനുഞ്ചാം  കേഴബഞബട്ടുചണ്ടെനഞ്ചാം

ആമ്പല്ലൂര് ഇലെകകഞണബകക്ക് ഹഞര്ഡെക്ക് ചവയര് പഞര്ക്കുമഞയബ ബനചപ്പെട്ട കേഞരദങ്ങള്

പരബകശഞധബക്കുനതബനക്ക്  നബകയഞഗബച  വബദഗ്ദ്ധ  സമബതബയചട  റബകപ്പെഞര്ട്ടക്ക്

പരബകശഞധബചവരബകേയഞചണനഞ്ചാം  ഉപകചഞദദങ്ങള്കക്ക്  മറുപടബയഞയബ  മനബ

അറബയബച.


