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II ഇ. ബബ. XIV - കകേരള നബയമസഭ/XIII- 10

പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ

പതബമൂനനാലാം സകമ്മേളനലാം

കചനാകദദനാത്തരങ്ങള് - സലാംഗ്രഹലാം

2018   ഡബസലാംബര്   11,   ചചനാവ

നബയമസഭ  രനാവബചല  9.00  മണബകക്ക്  ബഹുമനാനചപ്പെട്ട  സസ്പീകര്

ശസ്പീ.  പബ.  ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണചന്റെ  അദദക്ഷതയബല്  നബയമസഭനാ  ഹനാളബല്  കയനാഗലാം

കചര്ന.

 വനാങ്മൂലലാം നല്കേബയ ഉത്തരങ്ങള്

(കചനാകദദനാത്തരകവള  ആരലാംഭബച്ചകപ്പെനാള്  ശബരബമലയബല്

ഏര്ചപ്പെടുത്തബയബരബക്കുന  നബകരനാധനനാജ്ഞ  പബന്വലബകണചമനക്ക്  ആവശദചപ്പെടലാം

സഭനാ  കേവനാടത്തബനു  മുനബല്  അനബശബതകേനാല  സതദനാഗ്രഹലാം  നടത്തുന

എലാം.എല്.എ.മനാര്കക്ക്  അഭബവനാദദലാം  അര്പ്പെബചലാം  യ.ഡബ.എഫക്ക്.  അലാംഗങ്ങള്

പ്ലകനാര്ഡുകേളലാം  ബനാനറലാം  ഉയര്ത്തബപ്പെബടബച്ചക്ക്  സസ്പീകറചട

ഡയസബനുമുനബല്വനനബനക്ക്  മുദനാവനാകേദലാം  വബളബച്ചക്ക്  സഭനാനടപടബകേള്

തടസ്സചപ്പെടുത്തബചകനാണബരുന.)

(കചനാദദകേര്ത്തനാകള്  കചനാദദലാം  ഉനയബകനാത്തതബനനാല്  *271-ാംനമ്പര്

കചനാദദലാം പരബഗണനയ്ചകടുത്തബല.)
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14(*272) കുടുലാംബശസ്പീ സലാംരലാംഭങ്ങള്

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ.  എ.  സബ.  ചമനായസ്പീന്)  നല്കേബയ

മറപടബയബല്,  സലാംസനാനതലത്തബല്  4800-ലധബകേലാം  കുടുലാംബശസ്പീ  സൂക

സലാംരലാംഭങ്ങള്  ആരലാംഭബച്ചബടചണനലാം  പലബശ  സബ്സബഡബകക്ക്  പുറചമ

ചടകകനാളജബ/ചടകകനാളജബ  അപ്ഗ്രകഡഷന്,  റബകവനാള്വബലാംഗക്ക്/ചചക്രെെസബസക്ക്

മനാകന  ജക്ക് ചമന്റെക്ക്/സനാര്ട്ടപ്പെക്ക്  ഫണ്ടുകേള് നല്കുനചണനലാം സഭചയ അറബയബച.  നടപ്പെക്ക്

സനാമ്പത്തബകേ വര്ഷലാം കുടുലാംബശസ്പീകനായബ  188.62  കകേനാടബ  രൂപ അനുവദബച്ചബടണക്ക്.

പ്രളയചത്ത തുടര്നക്ക്  നഷലാം സലാംഭവബച്ച കുടുലാംബശസ്പീ സൂക സലാംരലാംഭകേര്കക്ക്  പ്രളയ

ദുരബതനാശസ്വനാസ പ്രകതദകേ പദതബയബല് ഉള്ചപ്പെടുത്തബ നഷപരബഹനാരലാം നല്കുനതബനക്ക്

നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബച്ചബടണക്ക്.  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  വകുപ്പുമനബ  അദദക്ഷനനായ

ഗകവണബലാംഗക്ക്  കബനാഡബയചട  കനതൃതസ്വത്തബലനാണക്ക്  കുടുലാംബശസ്പീയചട  അനനാദൃശദ

പ്രവര്ത്തന  പദതബകേള്  നടപ്പെബലനാക്കുനതക്ക്.  സസ്വയലാംസഹനായ  സലാംഘങ്ങള്

രൂപസ്പീകേരബക്കുനതബലലാം ഗ്രനാമ വബകേസന സലാംരലാംഭകേ പ്രവര്ത്തനങ്ങളബലലാം പരബശസ്പീലനലാം

നല്കുന  കുടുലാംബശസ്പീചയ  നനാഷണല്  റബകസനാഴക്ക്  ഓര്ഗചചനകസഷനനായബ

അലാംഗസ്പീകേരബച്ചബടചണനലാം  വബകദശ  രനാജദങ്ങള്  ഇതക്ക്  മനാതൃകേയനാകബയബടചണനലാം

മനബ വദക്തമനാകബ. ദബശ/നസ്പീതലാം ചജന്റെര് കേദനാമ്പയബന്, കുടുലാംബശസ്പീ സ്കൂള് തുടങ്ങബയവ

കുടുലാംബശസ്പീചയ പുനരുജസ്പീവബപ്പെബക്കുനതബല്  നബര്ണനായകേ  പങക്ക്  വഹബച്ചബടണക്ക്.

Resurgent  Kerala  Loans  Scheme  പ്രകേനാരലാം  കുടുലാംബശസ്പീ മുകഖേന  410  കകേനാടബ



3

രൂപയചട  വനായ്പ  അനുവദബച്ചബടണക്ക്.  കുടുലാംബശസ്പീ  ഉല്പ്പെനങ്ങളചട

വബപണനത്തബനനായബ  പഞനായത്തുകേളബല്  മനാസച്ചന്തകേളലാം  ബസനാറകേളലാം

ആരലാംഭബച്ചബടചണനലാം  പ്രധനാന  ജബലനാ  കകേന്ദ്രങ്ങളബല്  സൂപ്പെര്  മനാര്കറ്റുകേള്

ആരലാംഭബക്കുനതനാചണനലാം  മനബ  അറബയബച.  വകയനാജന-കരനാഗസ്പീ

പരബപനാലനത്തബനനായബ  പരബശസ്പീലനലാം  സബദബച്ചവചര  കുടുലാംബശസ്പീ  മുകഖേന

നല്കുനചണനലാം  കുടുലാംബശസ്പീയചട  ആഭബമുഖേദത്തബല്  ശസ്പീതളപനാനസ്പീയ

നബര്മ്മേനാണവലാം  കഡ  ചകേയര്  ചസന്റെറലാം  ആരലാംഭബക്കുനതക്ക്  സലാംബനബച്ചക്ക്

ആകലനാചബക്കുനതനാചണനലാം ഉപകചനാദദങ്ങള്കക്ക് മറപടബയനായബ മനബ അറബയബച. 

15(*273)      പ്രളയനാനന്തര പുനര്നബര്മ്മേനാണത്തബല് തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ 
                        സനാപനങ്ങളചട പങക്ക്

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  വകുപ്പുമനബ  നല്കേബയ  മറപടബയബല്,

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  സനാപനങ്ങളചട  2019-20-ചല  വനാര്ഷബകേ  പദതബയബല്

പ്രളയനാനന്തര  പുനര്നബര്മ്മേനാണത്തബനുലാം  പുനരുജസ്പീവനത്തബനുമുള

കപ്രനാജക്ടുകേള്കക്ക് ഉയര്ന പരബഗണന നല്കേണചമനലാം  പ്രകൃതബ ദുരന്തസനാധദതനാ

പ്രകദശങ്ങള്  മനാപ്പെക്ക്  ചചയക്ക്  ഭൂമബശനാസ്ത്രപരമനായ  പ്രകതദകേതകേള്  കേണകബചലടുത്തക്ക്

തുടര്പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  ആവബഷ്കരബകണചമനലാം   നബര്കദ്ദേശബച്ചബടചണനക്ക്  സഭചയ

അറബയബച.  ദുരബതനാശസ്വനാസപ്രവര്ത്തനങ്ങള്കക്ക്  തനതു  ഫണക്ക്

വബനബകയനാഗബക്കുനതബനുലാം  വനാര്ഷബകേ  പദതബ  കഭദഗതബ  ചചയക്ക്  അടബയന്തര

സസ്വഭനാവമുള  പ്രവൃത്തബകേള്  ഏചറ്റെടുത്തക്ക്  നടപ്പെനാക്കുനതബനുലാം  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ



4

സനാപനങ്ങള്കക്ക് അനുമതബ  നല്കേബയബടണക്ക്. ചചജവചചവവബദദ  മനാകനജക്ക് ചമന്റെക്ക്,

കേനാലനാവസനാ  വദതബയനാനലാം,  പരബസബതബ  സലാംരക്ഷണലാം,  ദുരന്തനബവനാരണലാം

എനബവയക്ക്   പ്രനാധനാനദലാം  നല്കേബചകനാണക്ക്  ആരലാംഭബച്ച  വര്കബലാംഗക്ക്  ഗ്രൂപ്പെബചല

അലാംഗങ്ങള്കക്ക്  'കേബല'  ആദദഘട്ട  പരബശസ്പീലനലാം  നല്കേബയബടണക്ക്.

പ്രനാകദശബകേമനായണനാകുന ദുരന്തങ്ങള്  കനരബടുനതബനക്ക്  കബനാകക്ക്  പഞനായത്തുകേചള

പ്രനാപ്തമനാക്കുനതബനനായബ  അടുത്ത  സനാമ്പത്തബകേ  വര്ഷലാം  'ഗ്രനാമവബകേസന

ഇകന്റെണ്ഷബപ്പെക്ക്  കപ്രനാഗ്രനാലാം'  നടപ്പെനാകനാനുകദ്ദേശബക്കുനണക്ക്.  പബ.എലാം.ജബ.എസക്ക്.വവ./

ഗ്രനാമസ്പീണ  കറനാഡുകേളചട  പുനര്നബര്മ്മേനാണത്തബനുലാം  പുനരുദനാരണത്തബനുമനായബ

യഥനാക്രെെമലാം  166.703  കകേനാടബ  രൂപയചടയലാം    626.52  കകേനാടബ  രൂപയചടയലാം

ചപ്രനാകപ്പെനാസല്  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ചമന്റെബല്  സമര്പ്പെബച്ചബടണക്ക്.  മുന്  വര്ഷങ്ങളബല്

ചതനാഴബലറപ്പെക്ക് പദതബയബല് ഉള്ചപ്പെടുത്തബ സൃഷബകചപ്പെട്ട ആസബകേളചട സലാംരക്ഷണ

പ്രവര്ത്തനങ്ങള് പ്രളയനാനന്തര പ്രവൃത്തബകേളനായബ ഏചറ്റെടുത്തക്ക് നടപ്പെനാക്കുനചണനലാം

ഇതക്ക്  കൂടുതല്  ഫലപ്രദമനാക്കുനതബനനായബ  വബവബധ  വകുപ്പുകേളചട  പദതബകേളമനായബ

സലാംകയനാജബപ്പെബക്കുനതബനനാവശദമനായ  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബച്ചബടചണനലാം  കലബര്

ബഡ്ജറ്റെക്ക്  പുതുകബ  കൂടുതല്  ചതനാഴബല്  ദബനങ്ങള്  അനുവദബച  നല്കുനതബനുള

ചപ്രനാകപ്പെനാസല്  കകേന്ദ്ര  സര്കനാരബനക്ക്   സമര്പ്പെബച്ചബടചണനലാം  ഉപകചനാദദങ്ങള്കക്ക്

മറപടബയനായബ മനബ അറബയബച.
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(പ്രതബപക്ഷ  ബഹളലാം  കേനാരണലാം  തുടര്നള  കചനാദദങ്ങള്

പരബഗണനയ്ചകടുത്തബല.)

(നക്ഷത്രചബഹ്നമബട്ട  ബനാകബ  കചനാദദങ്ങള്ക്കുലാം  നക്ഷത്രചബഹ്നമബടനാത്ത  3433

മുതല്  3778  വചരയള കചനാദദങ്ങളബല്  42  എണത്തബനുലാം ബനചപ്പെട്ട മനബമനാര്

കരഖേനാമൂലലാം ഉത്തരലാം നല്കേബ.) 


