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പതബനഞഞഞ്ചാം കകേരള നബയമസഭ
മൂനഞഞ്ചാം സകമ്മേളനഞ്ചാം

കചഞകദദഞത്തരങ്ങള് - സഞ്ചാംഗ്രഹഞ്ചാം

2021 ഒകകഞബര് 29, വവെളബ

നബയമസഭ  രഞവെബവലെ  9.00  മണബകക്ക്  ബഹുമഞനവപ്പെട്ട  സസ്പീകര്

ശസ്പീ.  എഞ്ചാം.  ബബ.  രഞകജേഷബവന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭഞ ഹഞളബല് കയഞഗഞ്ചാം

കചര്ന.

വെഞങ്മൂലെഞ്ചാം നല്കേബയ ഉത്തരങ്ങള്

38 (*361) വപയര് കടഞളബഞ്ചാംഗക്ക് മൂലെഞ്ചാം മതദസമ്പത്തബല് കുറവെക്ക്

മതദബന്ധനഞ്ചാം,  സഞഞ്ചാംസഞരബകേഞ്ചാം,  യുവെജേനകക്ഷമ  വെകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ.  സജേബ  വചറബയഞന)  നല്കേബയ  മറുപടബയബല്,  സഞ്ചാംസഞനത്തബവന്റെ

തസ്പീരകടലെബൽ പലെ പ്രകദശതഞ്ചാം വപലെഞജേബകേക്ക് വനറക്ക് ഉപകയഞഗബചക്ക് വചറുമസ്പീനുകേള്

ഉള്വപ്പെവട  പബടബക്കുന  വപയർ  കടഞളബഞ്ചാംഗക്ക്  നടക്കുനതഞയബ  റബകപ്പെഞർട്ടക്ക്

വചയബട്ടുവണ്ടെനഞ്ചാം അനധബകൃതവഞ്ചാം നബയമവെബരുദവമഞയ ഇത്തരഞ്ചാം മതദബന്ധനഞ്ചാം

നടത്തബയ  18  യഞനങ്ങള്  പബടബവചടുക്കുകേയുഞ്ചാം  14,99,500  രൂപ  പബഴ

ഇഇൗടഞക്കുകേയുഞ്ചാം  വചയബട്ടുവണ്ടെനഞ്ചാം  സഭവയ  അറബയബച.  വചറുമതദങ്ങവള

പബടബകല്,  അശഞസസ്പീയ മതദബന്ധനഞ്ചാം,   കേഞലെഞവെസഞ  വെദതബയഞനഞ്ചാം,
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ആകഗഞളതഞപനഞ്ചാം,   കേടല്  ആവെഞസ  വെദവെസവയ  ബഞധബക്കുന  പ്രകൃതബ

ദുരന്തങ്ങള്,  അറബബകടലെബല് അടബകടബയുണ്ടെഞകുന നന്യുനമർദഞ്ചാം,  മതദബന്ധന

ദബവെസങ്ങൾക്കുണ്ടെഞയ കുറവെക്ക് എനബവെ  മതദലെഭദത കുറയഞന കേഞരണമഞയബട്ടുണ്ടെക്ക്.

മണ്സൂണ്കേഞലെത്തക്ക്  മുട്ടയുള  മതദങ്ങവളയുഞ്ചാം  മതദക്കുഞ്ഞുങ്ങവളയുഞ്ചാം

പബടബക്കുനതക്ക്  നബയനബക്കുനതബനക്ക്  സഞ്ചാംസഞനത്തക്ക്  52  ദബവെസകഞലെഞ്ചാം  കടഞൾ

ബഞൻ  ഏർവപ്പെടുതകേയുഞ്ചാം  നശസ്പീകേരണ  മതദബന്ധന  രസ്പീതബകേളഞയ  കപഴക്ക് സക്ക്

സസ്പീന,  വപലെഞജേബകേക്ക്  കടഞള്,  മബഡക്ക്  വെഞട്ടര്  കടഞള്,  വപയര്  കടഞള്  എനബവെ

നബകരഞധബക്കുകേയുഞ്ചാം  വചയബട്ടുണ്ടെക്ക്.   കകേരളഞ  തസ്പീരത്തക്ക്  സുലെഭമഞയ  58 ഇനഞ്ചാം

മതദങ്ങളുവട പബടബവചടുകഞവന കുറഞ്ഞ വെലെബപ്പെഞ്ചാം  നബശ്ചയബക്കുകേയുഞ്ചാം  ശഞസസ്പീയ

മതദബന്ധനഞ്ചാം  ഉറപ്പെഞക്കുനതബനഞയബ  KMFR  ആകക്ക്   പരബഷ്കരബക്കുകേയുഞ്ചാം

നബയമലെഞ്ചാംഘനങ്ങള്കക്ക് വെര്ദബച പബഴ ഏര്വപ്പെടുതകേയുഞ്ചാം  കബഞട്ടക്ക് ബബല്ഡബഞ്ചാംഗക്ക്

യഞര്ഡുകേള്ക്കുഞ്ചാം മതദബന്ധന വെലെനബര്മ്മേഞണ സഞപനങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം രജേബകസ്ട്രേഷന

ഏര്വപ്പെടുതകേയുഞ്ചാം വചയബട്ടുവണ്ടെനക്ക് മനബ വെദക്തമഞകബ. നബയമലെഞ്ചാംഘനഞ്ചാം നടത്തബ

അനധബകൃതവഞ്ചാം  അശഞസസ്പീയവമഞയബ  മതദബന്ധനഞ്ചാം  നടതന  യനവെത്കൃത

മതദബന്ധനയഞനങ്ങവള ഇമ്പഇൗണ്ടെക്ക് വചയക്ക് നബയമനടപടബകേള് സസസ്പീകേരബക്കുകേയുഞ്ചാം

ഇതര  സഞ്ചാംസഞന  കബഞട്ടുകേള്  കകേരളത്തബവന്റെ  തസ്പീരകടലെബല്  മതദബന്ധനഞ്ചാം
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നടതനതക്ക്  നബകരഞധബക്കുകേയുഞ്ചാം  വചയബട്ടുണ്ടെക്ക്.   വകേഞല്ലകങഞടക്ക്  മുതൽ  പറവൂർ

വപഞഴബകര  വെവര  തസ്പീരത  നബനക്ക്  30  മസ്പീറർ  ആഴത്തബനു  പുറതഞ്ചാം  പറവൂർ

വപഞഴബകര മുതൽ ബങഞരമകഞശസരഞ്ചാംവെവര തസ്പീരതനബനഞ്ചാം 20 മസ്പീറർ ആഴത്തബനു

പുറതഞ്ചാം മഞത്രമഞണക്ക് യനവെത്കൃത കബഞട്ടുകേൾകക്ക് മതദ ബന്ധനഞ്ചാം നടത്തഞൻ

അനുമതബ നൽകേബയബട്ടുളതക്ക്.  കേടലെബല്  കൃത്രബമ പഞരക്ക് നബകക്ഷപബക്കുന പദതബ

തബരുവെനന്തപുരഞ്ചാം ജേബല്ലയബവലെ പുല്ലുവെബള,  തുമ്പ,  വകേഞചതുറ,  പുതുക്കുറബചബ,  പൂന്തുറ,

ബസ്പീമഞപളബ,  വെലെബയതുറ,  വകേഞല്ലകങഞടക്ക്,  പരുത്തബയൂർ,  പളഞ്ചാം,  അടബമലെതറ,

പുതബയതുറ  എനബവെബടങ്ങളബല്   നടപ്പെബലെഞക്കുകേയുഞ്ചാം  പൂവെഞര്,  കവെളബ

മതദഗ്രഞമങ്ങളബല്   ഇവെ  സഞപബക്കുനതബനക്ക്  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുകേയുഞ്ചാം

വചയബട്ടുണ്ടെക്ക്.  നബകരഞധബത  മതദബന്ധനരസ്പീതബകേൾ,  വെലെകേൾ  എനബവെ

ഉപകയഞഗബക്കുനതബവലെ  കദഞഷഫലെങ്ങവളക്കുറബചക്ക്  മതദ

വത്തഞഴബലെഞളബകേൾകബടയബല്   കബഞധവെത്കേരണ  പരബപഞടബകേൾ

സഞ്ചാംഘടബപ്പെബചവെരുനവണ്ടെനഞ്ചാം മനബ അറബയബച. 12 കനഞട്ടബകല് വവമലെബനുളബല്

വെരുന  വെബകദശ  കടഞളറുകേവള  നബയനബക്കുനതബനക്ക്

സഞ്ചാംവെബധഞനങ്ങകളര്വപ്പെടുത്തബയബട്ടുവണ്ടെനഞ്ചാം  സുരക്ഷ  ഉറപ്പെഞക്കുനതബനക്ക്

പരമ്പരഞഗത  മതദവത്തഞഴബലെഞളബകേള്കക്ക്   FRB  യഞനങ്ങള്  നല്കുനതബനക്ക്
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നടപടബ സസസ്പീകേരബചവെരുനവണ്ടെനഞ്ചാം  പരമ്പരഞഗത മതദബന്ധന യഞനങ്ങള്കക്ക്

2019  മുതല്  ഇനഷസറനസക്ക്  പരബരക്ഷ  ഏര്വപ്പെടുത്തബയബട്ടുവണ്ടെനഞ്ചാം  ആലെപ്പുഴ,

തൃശ്ശൂര്,  മലെപ്പുറഞ്ചാം,  കേഞസര്കഗഞഡക്ക്  എനസ്പീ  തസ്പീരകദശ  ജേബല്ലകേളബല്  ഫബഷറസ്പീസക്ക്

കസ്റ്റേഷന  ആരഞ്ചാംഭബക്കുനതബനക്ക് ഭരണഞനുമതബ നല്കേബയബട്ടുവണ്ടെനഞ്ചാം    പുനര്കഗഹഞ്ചാം

പദതബയബല്  9  ഫഞറ്റുകേളുവട  നബര്മ്മേഞണഞ്ചാം  നടനവെരബകേയഞവണനഞ്ചാം

പദതബയബല്  കൂടുതല്  മതദവത്തഞഴബലെഞളബകേവള  ഉള്വപ്പെടുതനതബനുള

ശമങ്ങള്  നടത്തബവെരബകേയഞവണനഞ്ചാം  ഹഞര്ബറുകേളബല്  വറസസ്ക്യൂ  സഞ്ചാംവെബധഞനഞ്ചാം

ഏര്വപ്പെടുതവമനഞ്ചാം  ജുവെവവനല്  ഫബഷബഞ്ചാംഗബവനതബവര  ശക്തമഞയ  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കുവമനഞ്ചാം ഉപകചഞദദങ്ങള്കക്ക് മറുപടബയഞയബ മനബ അറബയബച.

39 (*362) കഗഞത്രസഞരഥബ പദതബ

പട്ടബകേജേഞതബ-പട്ടബകേവെര്ഗ്ഗ  പബനഞകവെബഭഞഗ  കക്ഷമ-കദവെസസഞ്ചാം  വെകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ.  വകേ.  രഞധഞകൃഷ്ണന)  നല്കേബയ  മറുപടബയബല്,  സഞ്ചാംസഞനവത്ത  എല്ലഞ

ജേബല്ലകേളബകലെയുഞ്ചാം  പട്ടബകേവെര്ഗ്ഗ  സകങതങ്ങളബല്നബനക്ക്  വെബദദഞര്തബകേള്കക്ക്

സ്കൂളുകേളബല്  കപഞയബവെരുനതബനക്ക്  വെഞഹന  സഇൗകേരദകമര്വപ്പെടുതന

'കഗഞത്രസഞരഥബ'  പദതബയുവട  പ്രവെര്ത്തനഞ്ചാം  അവെകലെഞകേന

വെബകധയമഞകബയബട്ടുവണ്ടെനക്ക്  സഭവയ  അറബയബച.  തകദശ  സസയഞ്ചാംഭരണഞ്ചാം,
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നഗരകേഞരദഞ്ചാം  വപഞതുവെബദദഞഭദഞസഞ്ചാം  എനസ്പീ  വെകുപ്പുകേളുവട  സഹകേരണകത്തഞവട

നടപ്പെബലെഞകബവെരുന  പദതബകക്ക്  തകദശ  ഭരണസഞപനങ്ങളുവട  ടബ.എസക്ക്.പബ

ഫണ്ടുപകയഞഗബചക്ക്  കപ്രഞജേകക്ക്  തയഞറഞകഞന   അനുമതബ നല്കുകേയുഞ്ചാം  നടപ്പെക്ക്

അധദയനവെര്ഷത്തബല്  പദതബകഞവെശദമഞയ  തുകേ  വെകേയബരുതനതബനക്ക്

പഞഞയത്തക്ക്,  നഗരകേഞരദ ഡയറകര്മഞര്ക്കുഞ്ചാം ജേബല്ലഞ കേളകര്മഞര്ക്കുഞ്ചാം നബര്കദശഞ്ചാം

നല്കുകേയുഞ്ചാം  വചയബട്ടുണ്ടെക്ക്.  ഉള്വെനങ്ങളബലഞ്ചാം  വെനഞതബര്ത്തബകയഞടക്ക്  കചര്നഞ്ചാം

തഞമസബക്കുന വെബദദഞര്തബകേള്കക്ക് തഞമസബചക്ക് പഠനഞ്ചാം നടതനതബനക്ക് പ്രസ്പീവമടബകേക്ക്

കഹഞസ്റ്റേലകേളുഞ്ചാം പ്രകതദകേ ദുര്ബലെ കഗഞത്ര വെബഭഞഗങ്ങള്കഞയബ ആശമഞ്ചാം സ്കൂളുകേളുഞ്ചാം

സജ്ജമഞകബയബട്ടുവണ്ടെനഞ്ചാം  മനബ  വെദക്തമഞകബ.  വമന്റെര്  ടസ്പീചര്,  പട്ടബകേവെര്ഗ്ഗ

വപ്രഞകമഞട്ടര്,   കസഞഷദല്  വെര്കര്  എനബവെര്  മുകഖേന   മുഴുവെന  പട്ടബകേവെര്ഗ്ഗ

വെബദദഞര്തബകേവളയുഞ്ചാം  ഈ  അധദയന  വെര്ഷഞ്ചാം  സ്കൂളുകേളബല്  എത്തബക്കുനതബനക്ക്

നടപടബ  സസസ്പീകേരബചവെരുനണ്ടെക്ക്.   ആവെശദമുള  സ്കൂളുകേളബല്  വമന്റെര്  ടസ്പീചര്മഞവര

നബയമബക്കുനതബനുഞ്ചാം  കുട്ടബകേളുവട  വകേഞഴബഞ്ഞുകപഞകക്ക്  തടയുനതബനുഞ്ചാം  നടപടബ

സസസ്പീകേരബചവെരുന.  പട്ടബകേവെര്ഗ്ഗ  വെബദദഞര്തബകേവള  സബവെബല്  സര്വസ്പീസക്ക്

ഉള്വപ്പെവടയുള  മതരപരസ്പീക്ഷകേള്കക്ക്   പ്രഞപ്തമഞക്കുനതരത്തബല്  വെബവെബധ

പരബശസ്പീലെനപരബപഞടബകേള്   ഏര്വപ്പെടുത്തബയബട്ടുണ്ടെക്ക്.  പ്രസ്പീവമടബകേക്ക്/കപഞസ്റ്റേക്ക്  വമടബകേക്ക്
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കഹഞസ്റ്റേലകേളുവടയുഞ്ചാം കമഞഡല് വറസബഡനഷദല് സ്കൂളുകേളുവടയുഞ്ചാം  സഇൗകേരദങ്ങള്

വമചവപ്പെടുതകേയുഞ്ചാം  മുഴുവെന   പട്ടബകേവെര്ഗ്ഗ  വെബദദഞര്തബകേള്ക്കുഞ്ചാം  ഡബജേബറല്

പഠകനഞപകേരണങ്ങള്  ലെഭദമഞകഞന   തസ്പീരുമഞനബക്കുകേയുഞ്ചാം  ആദബവെഞസബകേളുവട

ഭഞഷയുഞ്ചാം  സഞ്ചാംസഞരവഞ്ചാം  പരബകപഞഷബപ്പെബക്കുനതബനക്ക്   നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുകേയുഞ്ചാം

വചയബട്ടുവണ്ടെനക്ക്  മനബ  അറബയബച.   വെട്ടവെടയബല്   കഹഞസ്റ്റേല്

നബര്മ്മേഞണപ്രവൃത്തബകേള്  ആരഞ്ചാംഭബചബട്ടുവണ്ടെനഞ്ചാം  എസക്ക്.സബ./എസക്ക്.ടബ.

കുട്ടബകേള്കഞയബ   വവെളളഞയണബയബല്  കമഞഡല്  വറസബഡനഷദല്  കസഞര്ട്സക്ക്

സ്കൂള് സഞപബചബട്ടുവണ്ടെനഞ്ചാം കൂതപറമ്പക്ക് മണ്ഡലെത്തബവലെ കേണ്ണവെഞ്ചാം ഉള്വപ്പെവടയുള

എല്ലഞ കമഞഡല് വറസബഡനഷദല് സ്കൂളുകേളുഞ്ചാം വവഹടകേക്ക് ആക്കുവമനഞ്ചാം ചഞലെക്കുടബ

മണ്ഡലെത്തബവലെ  അകരകഞപ്പെക്ക്  ആദബവെഞസബ  കകേഞളനബയബവലെ

ഭഇൗതബകേസഞഹചരദങ്ങള്  വമചവപ്പെടുതനതബനുള  ഇടവപടല്

നടത്തബവെരബകേയഞവണനഞ്ചാം  വെനവെബഭവെങ്ങള്  കശഖേരബക്കുനതബല്   ആദബവെഞസബ

സമൂഹത്തബനുണ്ടെഞകുന  ബുദബമുട്ടുകേള്  പരബഹരബക്കുവമനഞ്ചാം  ഉപകചഞദദങ്ങള്കക്ക്

മറുപടബയഞയബ മനബ അറബയബച.
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40 (*363) മതദ കൃഷബയുഞ്ചാം വെബതലഞദനവഞ്ചാം

മതദബന്ധനഞ്ചാം,  സഞഞ്ചാംസഞരബകേഞ്ചാം,  യുവെജേനകക്ഷമ  വെകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ.  സജേബ  വചറബയഞന)  നല്കേബയ  മറുപടബയബല്,  മതദവെബതലഞദനത്തബല്

സസയഞ്ചാംപരദഞപ്തത  വവകേവെരബക്കുനതബനക്ക്  പുതബയ  മതദ  വെബതഫഞമുകേള്,

ഹഞചറബകേള്  എനബവെ  സഞപബകല്,  നബലെവെബലളവെയുവട  വെബകേസനഞ്ചാം

എനബവെയഞയബ  ഉള്നഞടന  മതദകമഖേലെയുവട  വെബകേസനത്തബലഞ്ചാം

ആര്.വഎ.ഡബ.എഫക്ക്.-ലഞ്ചാം ഉള്വപ്പെടുത്തബ യഥഞക്രമഞ്ചാം 50.4 , 37.54 കകേഞടബകയഞളഞ്ചാം

രൂപയുവട  പദതബകേള്കക്ക്  ഭരണഞനുമതബ  നല്കേബയബട്ടുവണ്ടെനഞ്ചാം  സര്കഞര്

അധസ്പീനതയബലള  മതദ,  വചമ്മേസ്പീന  ഹഞചറബകേളുവട  വെബതലഞദന  കശഷബ

അനുസരബചക്ക് ഉല്പ്പെഞദനഞ്ചാം നടതനതബനക്ക് നടപടബകേള് സസസ്പീകേരബചവെരുനവണ്ടെനഞ്ചാം

സഭവയ അറബയബച.   തകദശസ്പീയ മതദയബനങ്ങളുവട കൃഷബയുഞ്ചാം വെബതലഞദനവഞ്ചാം

കപ്രഞതഞഹബപ്പെബക്കുനതബവന്റെ  ഭഞഗമഞയബ  വതന്മലെ,  ഇടുകബ,  ഭൂതത്തഞനവകേട്ടക്ക്,

ചബമ്മേബനബ, കഷഞളയഞര് (കലെഞവെര്), വപഞരബങ്ങല്ക്കുത്തക്ക്, പസ്പീചബ, വെഞഴഞനബ എനസ്പീ  8

റബസര്കവഞയറുകേളബല് എനഡമബകേക്ക് കേഞര്പ്പെക്ക്,  എനഡമബകേക്ക് കേദഞറക്ക് ഫബഷക്ക്,  കുയബല്

മതദഞ്ചാം,  വെരഞല്  മുതലെഞയ  മതദക്കുഞ്ഞുങ്ങവള  നബകക്ഷപബക്കുന  പദതബയുഞ്ചാം

ഇവെയുവട ഉലഞദനഞ്ചാം വെര്ദബപ്പെബക്കുനതബനഞയബ ഫബഷക്ക് കസ്റ്റേഞകക്ക് എനഹഞനസക്ക് വമന്റെക്ക്
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കപ്രഞഗ്രഞമുഞ്ചാം  നടപ്പെബലെഞകബവെരുനണ്ടെക്ക്.  ഗബഫക്ക്  തബലെഞപ്പെബയ  മതദത്തബവന്റെ

വെബതലഞദനത്തബനക്ക്   തബരുവെനന്തപുരഞ്ചാം,  പത്തനഞ്ചാംതബട്ട  ജേബല്ലകേളബല്  ഗബഫക്ക്

ഹഞചറബകേളുവട  നബര്മ്മേഞണഞ്ചാം  പൂര്ത്തബയഞക്കുകേയുഞ്ചാം   വകേഞല്ലഞ്ചാം,   പഞലെകഞടക്ക്

ജേബല്ലകേളബല് ഇവെ സഞപബക്കുനതബനക്ക്  ഭരണഞനുമതബ  നൽകുകേയുഞ്ചാം  വചയബട്ടുണ്ടെക്ക്.

മതദകൃഷബകക്ക്  ഇനഷസറനസക്ക്  ഏര്വപ്പെടുതന  കേഞരദഞ്ചാം   സജേസ്പീവെ

പരബഗണനയബലെഞവണനഞ്ചാം മതദത്തബല്നബനഞ്ചാം ഉകപഞലനങ്ങള്  നബര്മ്മേബക്കുന

സഞപനങ്ങള്  ആരഞ്ചാംഭബചബട്ടുവണ്ടെനഞ്ചാം     വപഞതുജേലെഞശയങ്ങളബല്  കേരബമസ്പീന

കുഞ്ഞുങ്ങവള നബകക്ഷപബക്കുന പദതബ ആവെബഷ്കരബചബട്ടുവണ്ടെനഞ്ചാം മതദവഫഡബവന്റെ

കേസ്പീഴബലള  സഞ്ചാംഘങ്ങള്  ശഞക്തസ്പീകേരബക്കുനതബനക്ക്  നടപടബ

സസസ്പീകേരബചവെരുനവണ്ടെനഞ്ചാം  ഉള്നഞടന മതദകൃഷബ കപ്രഞതഞഹബപ്പെബക്കുനതബനക്ക്

മഞര്കറബഞ്ചാംഗക്ക്   വനറക്ക് വെര്കക്ക്  സഞ്ചാംവെബധഞനഞ്ചാം  ആവെബഷ്കരബചബട്ടുവണ്ടെനഞ്ചാം  സസ്പീ  ഫുഡക്ക്

വറകസ്റ്റേഞറന്റുകേള് വെദഞപകേമഞക്കുവമനഞ്ചാം  ഉപകചഞദദങ്ങള്കക്ക് മറുപടബയഞയബ മനബ

അറബയബച.


