
II ഇ.ബബ. XV- കകേരള നബയമസഭ/VIII-18

പതബനഞഞഞ്ചാം കകേരള നബയമസഭ

എടഞഞ്ചാം സകമ്മേളനഞ്ചാം

കചഞകദദഞത്തരങ്ങള് - സഞ്ചാംഗ്രഹഞ്ചാം

2023   മഞര്ചച്ച്   20,   തബങ്കള്

നബയമസഭ  രഞവബലലെ  9.00  മണബകച്ച്  ബഹുമഞനലപ്പെട  സസ്പീകര്

ശസ്പീ.  എ.  എന.   ഷഞ്ചാംസസ്പീറബലന്റെ   അദദക്ഷതയബല്  നബയമസഭഞ  ഹഞളബല്

കയഞഗഞ്ചാം കചര്ന.

വഞങ്മൂലെഞ്ചാം നല്കേബയ ഉത്തരങ്ങള്

(15-03-2023-നച്ച്  നബയമസഭയ്ക്കകേതഞ്ചാം  ബഹു.  സസ്പീകറുലടെ  കചഞ്ചാംബറബനച്ച്

മുനബലഞ്ചാം  നടെന  പ്രതബകഷധ  സമരവുമഞയബ  ബന്ധലപ്പെടച്ച്  ഏഴച്ച്

പ്രതബപക്ഷഞഞ്ചാംഗങ്ങള്ലകതബലര ജഞമദമബലഞ വകുപ്പുപ്രകേഞരഞ്ചാം കകേലസടുത്തതബലഞ്ചാം

പ്രതബപക്ഷഞ്ചാം  ഉനയബച  ആവശദങ്ങളബകന്മേല്  നടെപടെബ  സസസ്പീകേരബകഞത്തതബലഞ്ചാം

പ്രതബകഷധബചച്ച്  പ്രതബപക്ഷഞഞ്ചാംഗങ്ങള്  പ്ലകഞര്ഡുകേള്  ഉയര്ത്തബപ്പെബടെബചച്ച്

സസ്പീകറുലടെ  ഡയസബനുമുനബല്വനച്ച്  മുദഞവഞകേദഞ്ചാം  വബളബചച്ച്  ബഹളഞ്ചാം

വച്ചുലകേഞണബരുന.)
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79 (*511) കകേരള ഇറബകഗഷന ഇനഫഞസ്ട്രക്ചര് ലഡവലെപ്ലമന്റെച്ച് 
                    കകേഞര്പ്പെകറഷലന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്

ജലെവബഭവ വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ.  കറഞഷബ  അഗസബന)  നല്കേബയ

മറുപടെബയബല്,  റസ്പീബബല്ഡച്ച്  കകേരള  ഇനബകഷദറസ്പീവച്ച്,  ടൂറബസഞ്ചാം  വകുപ്പെച്ച്,  കകേരള

അകഞദമബ  കഫഞര്  സച്ച് കേബല്സച്ച്  എകേച്ച് സലെനസച്ച്,  ഹരബത  കകേരളഞ്ചാം  മബഷൻ

തുടെങ്ങബയവയ്ക്കുകവണബ  വബവബധ  പദതബകേള്  കകേരള  ഇറബകഗഷന

ഇനഫഞസ്ട്രക്ചര്  ലഡവലെപച്ച് ലമന്റെച്ച്  കകേഞര്പ്പെകറഷന  ലെബമബറഡച്ച്

(ലകേ.ഐ.ഐ.ഡബ.സബ.)  ഏലറടുത്തബട്ടുലണനഞ്ചാം  തസ്പീരകദശ  സഞ്ചാംരക്ഷണഞ്ചാം,

ലറഗുകലെറർ-കേഞ്ചാം-ബബഡ്ജച്ച്  നബർമ്മേഞണഞ്ചാം,  കേമ്മേമ്മ്യൂണബറബ  മമകകഞ  ഇറബകഗഷൻ,

കേനഞൽ  നവസ്പീകേരണഞ്ചാം,  ഡഞഞ്ചാം  റബസർകവഞയർ  ഡസ്പീസബൽകറഷൻ  തുടെങ്ങബയ

പദതബകേൾ  കേബഫ്ബബ  ധനസഹഞയകത്തഞലടെ  നടെപ്പെഞകബവരുനലണനഞ്ചാം

സഭലയ അറബയബച്ചു.  ലതഞടുപുഴയബലഞ്ചാം അരുവബകരയബലഞ്ചാം പ്ലഞന്റുകേള് സഞപബചച്ച്

'ഹബലബ  അകേസഞ'  എന  കുപ്പെബലവള്ളത്തബലന്റെ  ഉലഞദനവുഞ്ചാം  വബതരണവുഞ്ചാം

ലകേ.ഐ.ഐ.ഡബ.സബ.  മുകഖേന  നടെത്തബവരുനണച്ച്.  കകേഞഴബകകഞടെച്ച്

ലപരുവണഞമൂഴബയബൽ  പുതബയ  കുപ്പെബലവള്ള  പ്ലഞന്റെച്ച്  സഞപബക്കുന  പദതബകച്ച്

അനുമതബ  നൽകേബയബട്ടുലണനഞ്ചാം  ലതഞടുപുഴ  പ്ലഞന്റെബൽ  പുതബയ  ലപ്രഞഡക്ഷൻ

മലെൻ  സഞപബക്കുന  കേഞരദഞ്ചാം  പരബഗണനയബലെഞലണനഞ്ചാം  അരുവബകര
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പ്ലഞന്റെബലന്റെ  ഉല്പ്പെഞദനകശഷബ  വര്ദബപ്പെബക്കുനതബനച്ച്  നടെപടെബ

സസസ്പീകേരബചബട്ടുലണനഞ്ചാം  വദക്തമഞകബ.  അരുവബകര  പ്ലഞന്റെബല്നബനഞ്ചാം  2000,

1000,  500  എഞ്ചാം.എല്.  കുപ്പെബലവള്ളത്തബലന്റെയഞ്ചാം  20  ലെബറര്  ജഞറുകേളുലടെയഞ്ചാം

വബതരണഞ്ചാം  നടെനവരുനണച്ച്.  കേണ്സമ്മ്യൂമര്ലഫഡച്ച്  ഒഒൗടച്ച് ലലെറ്റുകേള്  വഴബ

കുപ്പെബലവള്ള  വബതരണത്തബനച്ച്  നടെപടെബ  സസസ്പീകേരബചബട്ടുലണനഞ്ചാം

ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടെബ.സബ.  ഡബകപ്പെഞകേള്,  ലറയബല്കവ  കസഷനുകേള്

എനബവബടെങ്ങളബല്  കുപ്പെബലവള്ള  വബതരണഞ്ചാം  സഞധദമഞക്കുലമനഞ്ചാം  നബലെയ്ക്കല്

കുടെബലവള്ള  പദതബ  സമയബന്ധബതമഞയബ  പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കുലമനഞ്ചാം  പമഞ

നദബയലടെ സഞ്ചാംരക്ഷണത്തബനച്ച് പദതബ തയഞറഞക്കുലമനഞ്ചാം നദബകേളബലലെ എകലഞ്ചാം

ലചളബയഞ്ചാം  നസ്പീകഞ്ചാം  ലചയച്ച്  തടെയണകേള്  നബര്മ്മേബചച്ച്  ലവള്ളലപ്പെഞക

നബയനണത്തബനുഞ്ചാം  ജലെകസചനത്തബനുഞ്ചാം  കുടെബലവള്ളത്തബനുഞ്ചാം

വബനബകയഞഗബക്കുനതബനച്ച്  നടെപടെബ  സസസ്പീകേരബകകണതുലണനഞ്ചാം  ലലവപ്പെബന

ഡസ്പീസഞലെബകനഷന  പ്ലഞന്റെച്ച്  നടെപ്പെഞക്കുന  കേഞരദഞ്ചാം  പരബകശഞധബക്കുലമനഞ്ചാം

ഉപകചഞദദങ്ങള്കച്ച് മറുപടെബയഞയബ മനബ അറബയബച്ചു.

80 (*512) പടബകേജഞതബ  ,   പടബകേവര്ഗ്ഗകഞര്കഞയള്ള ഭവന നബര്മ്മേഞണ പദതബ

പടബകേജഞതബ,  പടബകേവര്ഗ്ഗ,  പബനഞക  വബഭഞഗ  കക്ഷമ വുഞ്ചാം  കദവസസവുഞ്ചാം

പഞര്ലെലമന്റെറബകേഞരദവുഞ്ചാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ.  ലകേ.  രഞധഞകൃഷ്ണന)  നല്കേബയ
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മറുപടെബയബല്,  ദുർബലെ  പുനരധബവഞസ  പദതബ,  ആദബവഞസബ  പുനരധബവഞസ

മബഷൻ  എനബവയബലൂലടെ  പടബകേജഞതബയബലലെ  ദുർബലെ  വബഭഞഗങ്ങൾക്കുഞ്ചാം

പടബകേവർഗ്ഗ  വബഭഞഗങ്ങൾക്കുഞ്ചാം  ഭവന  നബര്മ്മേഞണ  ധനസഹഞയഞ്ചാം

അനുവദബക്കുനലണനഞ്ചാം  ഭവനരഹബതരഞയ  പടബകേജഞതബ/പടബകേവർഗ്ഗ  വബഭഞഗ

ഗുണകഭഞക്തഞകള്കച്ച്  ഭവന നബര്മ്മേഞണ ധനസഹഞയഞ്ചാം  അനുവദബക്കുനതബനച്ച്

പടബകേജഞതബ,  പടബകേവര്ഗ്ഗ  വബകേസന  വകുപ്പുകേള്  മലെഫച്ച്  മബഷനച്ച്  തുകേ

മകേമഞറുനലണനഞ്ചാം  സഭലയ  അറബയബച്ചു.  നടെപ്പുസഞമത്തബകേ  വര്ഷഞ്ചാം

പടബകേജഞതബ/പടബകേവര്ഗ്ഗ  വബകേസന  വകുപ്പുകേള്  യഥഞകമഞ്ചാം  300  കകേഞടെബ

രൂപയഞ്ചാം 140 കകേഞടെബ രൂപയഞ്ചാം മലെഫച്ച് മബഷനച്ച് അനുവദബചബട്ടുണച്ച്. പടബകേജഞതബ

പടബകേവർഗ്ഗ  വബഭഞഗങ്ങളുലടെ  ഭവനനബര്മ്മേഞണഞ്ചാം,  പുനരുദഞരണഞ്ചാം,

പൂര്ത്തസ്പീകേരണഞ്ചാം  എനബവയലടെ  സബൽ  ഓവർ  പദതബകേൾക്കുഞ്ചാം  പഠനമുറബ,

കസഫച്ച് തുടെങ്ങബയ പദതബകേൾക്കുമഞയബ നടെപ്പുസഞമത്തബകേ വര്ഷഞ്ചാം 205 കകേഞടെബ

രൂപ പടബകേജഞതബ വബകേസന വകുപ്പുഞ്ചാം 57.5 കകേഞടെബ രൂപ പടബകേവര്ഗ്ഗ വബകേസന

വകുപ്പുഞ്ചാം  വകേയബരുത്തബയബട്ടുണച്ച്.  ഭവന  പൂര്ത്തസ്പീകേരണവുഞ്ചാം  പുനരുദഞരണവുഞ്ചാം

ലെക്ഷദമഞക്കുന  'കസഫച്ച്'  പദതബയബലൂലടെ  പടബകേജഞതബ  വബഭഞഗങ്ങള്കച്ച്  രണച്ച്

ലെക്ഷഞ്ചാം  രൂപയഞ്ചാം  പടബകേവര്ഗ്ഗ  വബഭഞഗങ്ങള്കച്ച്  രണര  ലെക്ഷഞ്ചാം  രൂപയഞ്ചാം

അനുവദബച്ചുവരുനണച്ച്.  പടബകേജഞതബ/പടബകേവര്ഗ്ഗ  വബഭഞഗങ്ങലള
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സസയഞ്ചാംപരദഞപ്തമഞക്കുനതബനച്ച്  വബവബധ പദതബകേള് നടെപ്പെഞകബവരുനലണനഞ്ചാം

പബകനഞകഞവസയബലളള  പടബകേജഞതബ  കകേഞളനബകേളുലടെ  ആവശദഞ്ചാം

പഠനവബകധയമഞകബ  'അഞ്ചാംകബദ്കേര് ഗ്രഞമഞ്ചാം'  പദതബ നടെപ്പെഞക്കുലമനഞ്ചാം തബതലെ

പഞഞയതകേളുലടെ  സഹകേരണകത്തഞലടെ  പടബകേജഞതബ  വബഭഞഗങ്ങളുലടെ

അടെബസഞന  പ്രശ്നങ്ങള്കച്ച്  പരബഹഞരഞ്ചാം  കേഞണുനതബനുള്ള  നടെപടെബ

സസസ്പീകേരബച്ചുവരുനതഞയഞ്ചാം  ഉപകചഞദദങ്ങള്കച്ച് മറുപടെബയഞയബ മനബ അറബയബച്ചു.

81 (*513) ലസഞമസറബ കഫഞര് അസബസനസച്ച് ടു ഫബഷര്വബമന 

നടെതന പ്രവര്ത്തനങ്ങള്

   മതദബന്ധനഞ്ചാം,  സഞഞ്ചാംസഞരബകേഞ്ചാം,  യവജനകേഞരദ വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ.  സജബ

ലചറബയഞന) നല്കേബയ  മറുപടെബയബല്,  സഞ്ചാംസഞനത്തച്ച്  മതദലത്തഞഴബലെഞളബ

കുടുഞ്ചാംബങ്ങളബലലെ  സസ്പീകേലള  ആധുനബകേ  ലതഞഴബല്  കമഖേലെയബകലെയ്ക്കച്ച്

ആകേര്ഷബക്കുനതബനുഞ്ചാം  മതദഞധബഷബത  മൂലെദവര്ദബകതഞലനങ്ങളുലടെ

നബര്മ്മേഞണ  വബപണന  സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭങ്ങള്വഴബ  മബകേച  ബദല്  ജസ്പീവകനഞപഞധബ

ലെഭദമഞക്കുനതബനുഞ്ചാം ലസഞമസറബ  കഫഞര്  അസബസനസച്ച്  ടു  ഫബഷര് വബലമന

(സഞഫച്ച്)  മുകഖേന  വബവബധ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  നടെത്തബവരുനലണനച്ച്  സഭലയ

അറബയബച്ചു. മതദലത്തഞഴബലെഞളബ വനബതകേലള ലചറുകേബടെ ലതഞഴബല് സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭങ്ങള്

ആരഞ്ചാംഭബക്കുനതബനച്ച്  പ്രഞപ്തരഞക്കുനതബനുഞ്ചാം  സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭങ്ങളുലടെ  സുസബര
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നബലെനബല്പ്പെബനുമഞയബ  കേപ്പെഞസബറബ  ബബല്ഡബഞ്ചാംഗച്ച്  ലട്രെയബനബഞ്ചാംഗച്ച്  കപ്രഞഗ്രഞമുകേള്,

ബഞനഡബഞ്ചാംഗച്ച്  &  മഞര്കറബഞ്ചാംഗച്ച്,  പലെബശരഹബത  ചഞകസ്പീകേ  മൂലെധന  സഹഞയഞ്ചാം

(Interest free Working Capital Revolving Fund), കസഞളബഡഞരബറബ ഫണച്ച് 

ടു സ്ട്രഗബഞ്ചാംഗച്ച്  യൂണബറച്ച്സച്ച് ,  യൂണബറ്റുകേലള ബബസബനസച്ച്  ഗ്രൂപ്പുകേളഞകബ ഉയര്ത്തല്,

ഭഞരത  അനഞരഞഷ്ട  കമള  2022,  ഓണ്മലെന  മഞര്കറബഞ്ചാംഗച്ച്  &  ലസയബല്,

ലസ്ട്രഞ്ചാംഗ്തനബഞ്ചാംഗച്ച്  ഓഫച്ച്  കേഞറഗറബ  ലഫഡകറഷന തുടെങ്ങബയ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്

നടെത്തബവരുന.  മതദലത്തഞഴബലെഞളബ  വനബതകേള്കച്ച്  കുറഞ്ഞ  പലെബശ

നബരകബല്  വഞയ്പ  ലെഭദമഞക്കുകേ,  സസകേഞരദ  പണമബടെപഞടുകേഞരുലടെയഞ്ചാം

ലകേഞള്ളപ്പെലെബശകഞരുലടെയഞ്ചാം  ചൂഷണത്തബല്നബനഞ്ചാം  മുക്തരഞക്കുകേ  എനസ്പീ

ഉകദ്ദേശദങ്ങകളഞലടെ  'കജഞയബന്റെച്ച്  ലെയബബലെബറബ  ഗ്രൂപ്പെച്ച്  -  കപ്രഞജകച്ച്  കഫഞർ

എൻഷസറബഞ്ചാംഗച്ച് മലെവച്ച് ലെബഹുഡച്ച് ലസകേമ്മ്യൂരബറബ ഓഫച്ച് ഫബഷര്വബമന ഇൻ കകേരള',

മതദബന്ധന  കമഖേലെയബലഞ്ചാം  ഉള്നഞടെന  മതദബന്ധന  കമഖേലെയബലമുള്ള

മതദലത്തഞഴബലെഞളബകേള്കച്ച്  കുറഞ്ഞ  പലെബശ  നബരകബല്  വഞയ്പ

ലെഭദമഞക്കുനതബനഞയബ  'കസ്നേഹതസ്പീരഞ്ചാം'  എനസ്പീ  പദതബകേള്

ആവബഷ്കരബചബട്ടുലണനഞ്ചാം  'സമുദ'  ബസച്ച്  സര്വസ്പീസച്ച്  ആരഞ്ചാംഭബചബട്ടുലണനഞ്ചാം

മതദവബപണനത്തബനഞയബ  ഇലെകബകേച്ച്  ഓകടഞറബക്ഷകേള്  നൽകുനതബനുള്ള

പദതബ  പരബഗണനയബലെഞലണനഞ്ചാം  തസ്പീരകദശ  കമഖേലെയബലലെ  ലെഹരബ
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ഉപകയഞഗഞ്ചാം  നബയനബക്കുനതബനച്ച്  ശക്തമഞയ  ഇടെലപടെല്

നടെത്തബവരുനലണനഞ്ചാം ഉപകചഞദദങ്ങള്കച്ച് മറുപടെബയഞയബ മനബ അറബയബച്ചു. 

(പ്രതബപക്ഷ  ബഹളലത്തതടെര്നച്ച്  9.30-നച്ച്  തഞല്കഞലെബകേമഞയബ  സഭ

നബര്ത്തബവച്ചു.)


