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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 2315 12-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

േലാകബാ�് വാ�

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. േമാൻസ്  േജാസഫ്,
�ീ. പി. െജ. േജാസഫ്, 
�ീ. അ�പ് േജ�ബ്  , 
�ീ. മാണി. സി. കാ�ൻ 

Shri K N Balagopal
(ധനകാര� വ��് മ�ി)

(എ) േകരള �നർനിർ�ാണപ�തി�െട ര�ാം
ഘ��ിന് വാ� ലഭി�ാൻ േലാകബാ�്
നിബ�നകൾ വ�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(എ) േകരള �നർനിർമാണ പ�തി�െട ര�ാം ഘ�ം,
�ർ�ീകരി� ല����െട അടി�ാന�ിൽ

വാ� അ�വദി�� ഫല�ാ�ി അധി�ിത
പരിപാടി (Program for Results-PforR)
മാ�കയിൽ നട�ാ��തിനാണ് േക�
സർ�ാരിെ� അ�മതി ലഭി�ി��ത്. നയപര�ം
�ാപനപര�മായ പരി�രണ�െള�ം നവീന
സാേ�തിക സഹായ പ�തികളി�െട ൈകവരി�
േശഷികെള�ം ��തൽ വി�ലമാ�ക�ം
ഉറ�ി�ക�ം െച�െകാ�്, മഹാമാരികെള�ം
��തി�ര��െള�ം കാലാവ�മാ�െ��ം

േനരി��തി�ം അതി�െട സം�ാന�ിെ�

ദീർഘകാല അതിജീവന�മത ൈകവരി��തി�ം
ജന��െട ജീവിതനിലവാരം ഉയർ��തി���
വിവിധ �വർ�ന�ളാണ് ഈ പ�തിയി�െട
നട�ാ�ാൻ സർ�ാർ �മി��ത്. ഇ�മായി
ബ�െ��് അതാത് വ��കൾ നിർേ�ശി�ി���ം
പ�തി�െട ഭാഗമായി
അംഗീകരി�െ��ി���മായ �ചക�ൾ
താെഴ�റ��. DLI 1 : േരാഗവ�ാപന�ം
��തി�ര���ം േനരിടാൻ ത�വ�ം
സം�ാന�ിെ� സാ��ിക ��ിരത

ശ�ിെ���ക. DLI 2 : �ര���മായി
ബ�െ�� �ര�ാ േയാജ� സംവിധാനം
(അഡാപ്�ീവ് േസ�ി െന�് സി�ം )
ശ�ിെ���ക. DLI 3 : �ർബല
��ംബ�ൾ�� �ര�സാധ�താ ധനസഹായ�ം
ഇൻ�റൻസ്  േശഷി�ം െമ�െ���ക. DLI 4 :
നഗര തേ�ശ �ാപന�ൾ �ര�സാധ�ത
പരിഗണി�� മാ�ർ �ാ�ക�ം �ൻഗണനാ
�വർ�ന പ�തിക�ം വികസി�ി�ക. DLI 5 :
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കാലാവ�ാ അപകടസാധ�താ വിവര�ൾ തേ�ശ
�ാപന��െട �ര�സാധ�താ ല�കരണ
�ാ�ക�മായി സംേയാജി�ി�ക. DLI 6 :
മ�ഷ�െന ബാധി�� തര�ി�� ജ�ജന�
േരാഗ�ൾ സമയബ�ിതമായി കെ��ാ�ം

അവേയാട്  �തികരി�ാ��� േശഷി ആർജി�ക.
DLI 7 : പ�ാ നദീതട�ിനാ�� സംേയാജിത
നദീതട പരിപാലന പ�തി വികസി�ി�്
നട�ിലാ�ക. DLI 8 : കർഷക ഉത്പാദക
സംഘടനകൾ�് �തിയതര�ി���ം

�സംഘടിത�മായ വിപണികൾ ലഭ�മാ�ക. DLI
9 : അതിജീവന�മത�ൾെ�ാ�� േസവന
മാനദ��ൾ പാലി�� തര�ിൽ പ�ാ
നദീതട�ിൽ േകാർ േറാഡ്  �ംഖല
�ന�ാപി�ക�ം/പരിപാലി�ക�ം െച�ക. ഈ
പ�തി�ായി േലാകബാ�ിൽ നി�ം ഏഷ�ൻ
ഇൻ���ർ ഇൻെവ�്െമ�് ബാ�ി (AIIB)-ൽ
നി�ം േകാ-ഫിനാൻസിംഗ് (50:50
അ�പാത�ിൽ) അടി�ാന�ിൽ 250
ദശല�ം േഡാളറിെ� വാ� സംബ�ി�്

കരാറായി��്. �ടാെത, 350 ദശല�ം
േഡാളറിെ� ��ത പ�തി�്, 100 ദശല�ം
�േറാ�െട വാ� ��് ബാ�ായ AFD-യിൽ
നി�ം സ�ീകരി��തി�� �ാരംഭ
�വർ�ന��ം നട� വ��.
��തി�ര���െട ഫലമാ��ാ�� ഭൗതിക�ം
സാ��ിക�മായ �ർബലാവ� �റ��തി�ം
ജന��െട ജീവിതനിലവാരം ഉയർ��തി�മായി
െപാ�, സ�കാര� ആ�ിക�െട അതിജീവന�മത
ഉറ�ി�� തര�ിൽ "��തൽ മിക��
�നർനിർമാണ"�ി�� സാ��ിക പി�ണ
ഫല�ാ�ി അധി�ിത പരിപാടിയി�ം �ട�ം.

(ബി) േലാകബാ�് സമർ�ി�ിരി�� നിബ�നകൾ

എെ��ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ; ��ത
പ�തി�െട ര�ാം ഘ��ിൽ എ�
േകാടി�പ�െട വാ� എ��വാനാണ്
ഉേ�ശി��െത�റിയി�ാേമാ;

(ബി) േകരള �നർനിർമാണ പ�തി�െട ര�ാം ഘ�ം,
�ർ�ീകരി� ല����െട അടി�ാന�ിൽ

വാ� അ�വദി�� ഫല�ാ�ി അധി�ിത
പരിപാടി (Program for Results-PforR)
മാ�കയിൽ നട�ാ��തിനാണ് േക�
സർ�ാരിെ� അ�മതി ലഭി�ി��ത്. നയപര�ം
�ാപനപര�മായ പരി�രണ�െള�ം നവീന
സാേ�തിക സഹായ പ�തികളി�െട ൈകവരി�
േശഷികെള�ം ��തൽ വി�ലമാ�ക�ം
ഉറ�ി�ക�ം െച�െകാ�്, മഹാമാരികെള�ം
��തി�ര��െള�ം കാലാവ�മാ�െ��ം

േനരി��തി�ം അതി�െട സം�ാന�ിെ�

ദീർഘകാല അതിജീവന�മത ൈകവരി��തി�ം
ജന��െട ജീവിതനിലവാരം ഉയർ��തി���
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വിവിധ �വർ�ന�ളാണ് ഈ പ�തിയി�െട
നട�ാ�ാൻ സർ�ാർ �മി��ത്. ഇ�മായി
ബ�െ��് അതാത് വ��കൾ നിർേ�ശി�ി���ം
പ�തി�െട ഭാഗമായി
അംഗീകരി�െ��ി���മായ �ചക�ൾ
താെഴ�റ��. DLI 1 : േരാഗവ�ാപന�ം
��തി�ര���ം േനരിടാൻ ത�വ�ം
സം�ാന�ിെ� സാ��ിക ��ിരത

ശ�ിെ���ക. DLI 2 : �ര���മായി
ബ�െ�� �ര�ാ േയാജ� സംവിധാനം
(അഡാപ്�ീവ് േസ�ി െന�് സി�ം )
ശ�ിെ���ക. DLI 3 : �ർബല
��ംബ�ൾ�� �ര�സാധ�താ ധനസഹായ�ം
ഇൻ�റൻസ്  േശഷി�ം െമ�െ���ക. DLI 4 :
നഗര തേ�ശ �ാപന�ൾ �ര�സാധ�ത
പരിഗണി�� മാ�ർ �ാ�ക�ം �ൻഗണനാ
�വർ�ന പ�തിക�ം വികസി�ി�ക. DLI 5 :
കാലാവ�ാ അപകടസാധ�താ വിവര�ൾ തേ�ശ
�ാപന��െട �ര�സാധ�താ ല�കരണ
�ാ�ക�മായി സംേയാജി�ി�ക. DLI 6 :
മ�ഷ�െന ബാധി�� തര�ി�� ജ�ജന�
േരാഗ�ൾ സമയബ�ിതമായി കെ��ാ�ം

അവേയാട്  �തികരി�ാ��� േശഷി ആർജി�ക.
DLI 7 : പ�ാ നദീതട�ിനാ�� സംേയാജിത
നദീതട പരിപാലന പ�തി വികസി�ി�്
നട�ിലാ�ക. DLI 8 : കർഷക ഉത്പാദക
സംഘടനകൾ�് �തിയതര�ി���ം

�സംഘടിത�മായ വിപണികൾ ലഭ�മാ�ക. DLI
9 : അതിജീവന�മത�ൾെ�ാ�� േസവന
മാനദ��ൾ പാലി�� തര�ിൽ പ�ാ
നദീതട�ിൽ േകാർ േറാഡ്  �ംഖല
�ന�ാപി�ക�ം/പരിപാലി�ക�ം െച�ക. ഈ
പ�തി�ായി േലാകബാ�ിൽ നി�ം ഏഷ�ൻ
ഇൻ���ർ ഇൻെവ�്െമ�് ബാ�ി (AIIB)-ൽ
നി�ം േകാ-ഫിനാൻസിംഗ് (50:50
അ�പാത�ിൽ) അടി�ാന�ിൽ 250
ദശല�ം േഡാളറിെ� വാ� സംബ�ി�്

കരാറായി��്. �ടാെത, 350 ദശല�ം
േഡാളറിെ� ��ത പ�തി�്, 100 ദശല�ം
�േറാ�െട വാ� ��് ബാ�ായ AFD-യിൽ
നി�ം സ�ീകരി��തി�� �ാരംഭ
�വർ�ന��ം നട� വ��.
��തി�ര���െട ഫലമാ��ാ�� ഭൗതിക�ം
സാ��ിക�മായ �ർബലാവ� �റ��തി�ം
ജന��െട ജീവിതനിലവാരം ഉയർ��തി�മായി
െപാ�, സ�കാര� ആ�ിക�െട അതിജീവന�മത
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ഉറ�ി�� തര�ിൽ "��തൽ മിക��
�നർനിർമാണ"�ി�� സാ��ിക പി�ണ
ഫല�ാ�ി അധി�ിത പരിപാടിയി�ം �ട�ം.

(സി) ഈ വാ�കൾ എ�െന �േയാജനെ���ാനാണ്

ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?
(സി) േകരള �നർനിർമാണ പ�തി�െട ര�ാം ഘ�ം,

�ർ�ീകരി� ല����െട അടി�ാന�ിൽ

വാ� അ�വദി�� ഫല�ാ�ി അധി�ിത
പരിപാടി (Program for Results-PforR)
മാ�കയിൽ നട�ാ��തിനാണ് േക�
സർ�ാരിെ� അ�മതി ലഭി�ി��ത്. നയപര�ം
�ാപനപര�മായ പരി�രണ�െള�ം നവീന
സാേ�തിക സഹായ പ�തികളി�െട ൈകവരി�
േശഷികെള�ം ��തൽ വി�ലമാ�ക�ം
ഉറ�ി�ക�ം െച�െകാ�്, മഹാമാരികെള�ം
��തി�ര��െള�ം കാലാവ�മാ�െ��ം

േനരി��തി�ം അതി�െട സം�ാന�ിെ�

ദീർഘകാല അതിജീവന�മത ൈകവരി��തി�ം
ജന��െട ജീവിതനിലവാരം ഉയർ��തി���
വിവിധ �വർ�ന�ളാണ് ഈ പ�തിയി�െട
നട�ാ�ാൻ സർ�ാർ �മി��ത്. ഇ�മായി
ബ�െ��് അതാത് വ��കൾ നിർേ�ശി�ി���ം
പ�തി�െട ഭാഗമായി
അംഗീകരി�െ��ി���മായ �ചക�ൾ
താെഴ�റ��. DLI 1 : േരാഗവ�ാപന�ം
��തി�ര���ം േനരിടാൻ ത�വ�ം
സം�ാന�ിെ� സാ��ിക ��ിരത

ശ�ിെ���ക. DLI 2 : �ര���മായി
ബ�െ�� �ര�ാ േയാജ� സംവിധാനം
(അഡാപ്�ീവ് േസ�ി െന�് സി�ം )
ശ�ിെ���ക. DLI 3 : �ർബല
��ംബ�ൾ�� �ര�സാധ�താ ധനസഹായ�ം
ഇൻ�റൻസ്  േശഷി�ം െമ�െ���ക. DLI 4 :
നഗര തേ�ശ �ാപന�ൾ �ര�സാധ�ത
പരിഗണി�� മാ�ർ �ാ�ക�ം �ൻഗണനാ
�വർ�ന പ�തിക�ം വികസി�ി�ക. DLI 5 :
കാലാവ�ാ അപകടസാധ�താ വിവര�ൾ തേ�ശ
�ാപന��െട �ര�സാധ�താ ല�കരണ
�ാ�ക�മായി സംേയാജി�ി�ക. DLI 6 :
മ�ഷ�െന ബാധി�� തര�ി�� ജ�ജന�
േരാഗ�ൾ സമയബ�ിതമായി കെ��ാ�ം

അവേയാട്  �തികരി�ാ��� േശഷി ആർജി�ക.
DLI 7 : പ�ാ നദീതട�ിനാ�� സംേയാജിത
നദീതട പരിപാലന പ�തി വികസി�ി�്
നട�ിലാ�ക. DLI 8 : കർഷക ഉത്പാദക
സംഘടനകൾ�് �തിയതര�ി���ം

�സംഘടിത�മായ വിപണികൾ ലഭ�മാ�ക. DLI
9 : അതിജീവന�മത�ൾെ�ാ�� േസവന
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മാനദ��ൾ പാലി�� തര�ിൽ പ�ാ
നദീതട�ിൽ േകാർ േറാഡ്  �ംഖല
�ന�ാപി�ക�ം/പരിപാലി�ക�ം െച�ക. ഈ
പ�തി�ായി േലാകബാ�ിൽ നി�ം ഏഷ�ൻ
ഇൻ���ർ ഇൻെവ�്െമ�് ബാ�ി (AIIB)-ൽ
നി�ം േകാ-ഫിനാൻസിംഗ് (50:50
അ�പാത�ിൽ) അടി�ാന�ിൽ 250
ദശല�ം േഡാളറിെ� വാ� സംബ�ി�്

കരാറായി��്. �ടാെത, 350 ദശല�ം
േഡാളറിെ� ��ത പ�തി�്, 100 ദശല�ം
�േറാ�െട വാ� ��് ബാ�ായ AFD-യിൽ
നി�ം സ�ീകരി��തി�� �ാരംഭ
�വർ�ന��ം നട� വ��.
��തി�ര���െട ഫലമാ��ാ�� ഭൗതിക�ം
സാ��ിക�മായ �ർബലാവ� �റ��തി�ം
ജന��െട ജീവിതനിലവാരം ഉയർ��തി�മായി
െപാ�, സ�കാര� ആ�ിക�െട അതിജീവന�മത
ഉറ�ി�� തര�ിൽ "��തൽ മിക��
�നർനിർമാണ"�ി�� സാ��ിക പി�ണ
ഫല�ാ�ി അധി�ിത പരിപാടിയി�ം �ട�ം.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


