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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 3817 27-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

��ാം േലാക േകരള സഭ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീമതി െക.െക.രമ
Shri. Pinarayi Vijayan

(�ഖ�മ�ി)

(എ) േലാക േകരള സഭ ��ാം സേ�ളനം വിളി�
േചർ��തിന് തീ�മാനി�ക��ാേയാ എ�്
അറിയി�ാേമാ;

(എ)
തീ�മാനമായി�ി�.

(ബി) ഇതിനായി എ� �പയാണ് നിലവിൽ
അ�വദി�ി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) േലാക േകരള സഭ�ായി നട�് സാ��ിക വർഷം
1 േകാടി �പ�െട ഭരണാ�മതി നൽകിയി��്.

(സി)  േലാക േകരള സഭ�െട ഒ�ം ര�ം
സേ�ളന�ൾ�ായി സർ�ാരിൽ നി�ം
െചലവഴി� �ക�െട ഇനം തിരി��
വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�േമാ;

(സി)
േലാക േകരള സഭ�െട ഒ�ം ര�ം
സേ�ളന�ൾ�ായി െചലവഴി� �ക�െട
വിശദവിവരം അ�ബ�മായി ഉ�ട�ം െച��.

(ഡി) േലാക േകരള സഭ�െട കഴി� ര�്
സേ�ളന��െട ഫലമായി
സം�ാന�ി��ായി�� േന��ൾ
എെ�ാെ�യാെണ�ാണ് വിലയി��ിയി��ത്;
വിശദാംശ�ൾ നൽ�േമാ?

(ഡി) േലാക�ാെക�ളള േകരളീയ�െട ��ാ��ം
പര�ര സഹകരണ�ം േ�ാ�ാഹി�ി�ക�ം,
േകരള സം�ാര�ിെ� �േരാഗമനപരമായ
വികസന�ിന് േവ�ി �വർ�ി�ക�മാണ്

േലാക േകരള സഭ�െട ല��ം. േലാക േകരള
സഭ�െട താൽപര����ിൽ വ��
വിഷയ�ൾ ചർ� െച��തി�ം ഇ��ൻ
ഭരണഘടന�ം ആതിേഥയ രാജ��ളിെല
ഭരണവ�വ�കൾ�ം അ�ാരാ� കരാ�കൾ�ം
ഉഭയക�ി ഉട�ടികൾ�ം വി��മാകാ��ം,
െപാ� സ�ത�മായ തീ�മാന�ൾ േക�-
സം�ാന സർ�ാ�ക�െട
��യിൽെ�ാ�വ��തി�ം

അ�ഭാവ�ർ�മായ നടപടികൾ ശിപാർശ
െച��തി�ം േലാക േകരള സഭ �യ�ി��.
േലാകേകരള സഭ �ാൻഡിംഗ് ക�ി�ികൾ
സമർ�ി� ശിപാർശകളിൽ താെഴ പറ��വയിൽ
നടപടികൾ സ�ീകരി�. 1. േകരള�ിെ�

�േരാഗതി�് ഉത���ം ��തൽ
െതാഴിലവസര�ൾ ��ി���മായ
േമഖലകളിൽ �വാസി മലയാളിക�െട
നിേ�പ�ൾ സ�ീകരി�വാൻ �ഖ�മ�ി
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െചയർമാനായി ഓവർസീസ്  േകരൈള�്സ്
ഇൻെവ�്െമ�് & േഹാൾഡിങ്  ലിമി�ഡ്
�പവത്�രി�. ��ത ക�നി�െട �ഥമ
സംരംഭമാണ് അ�ാരാ� നിലവാര�ി�ളള

േദശീയ/സം�ാന പാതേയാരെ� way side
amenities െ�ാജ�്. ഇ�മായി ബ�െ��

�വർ�ന�ൾ നട�വ��. 2. �വാസികളായ
േകരളീയ�െട േ�മ�ി�ം �നരധിവാസ�ി�ം

ആവശ�മായ സാ��ിക�ം സാേ�തിക�മായ
നിരവധി �തന കർ� പ�തികൾ ആവി�രി�്
നട�ിലാ��തിന് േകരള സം�ാന �വാസി
േ�മ വികസന സഹകരണ സംഘം �ി�ം 4499
രജി�ർ െച�് �വർ�നം ആരംഭി�. 3.
വനിതക�െട �ര�ിത �ടിേയ�ം
ഉറ�ാ��തി�ം �ടിേയ��മായി ബ�െ��

വിവിധ വിഷയ�ളിൽ േബാധവൽ�രണം
നട��തി�ം വനിതാ �ടിേയ��ാ�െട
പരാതികൾ സ�ീകരി��തി�മായി േനാർ�
��്സിൽ എൻ ആർ െക വനിതാ െസൽ
�പീകരി�. 4. മ�ഷ��ട�്, വിേവചനം, �ഷണം,
�ടിേയ� െതാഴിലാളികെള ��പേയാഗം െച�ക
എ�ിവ തട��തി�ം വിേദശ സാഹചര��ളിൽ
�തീ�ി�� ��ി��കെള�റി�  ്ന�ായി
മന�ിലാ��തി�ം �ടിേയ��ിന്

ത�ാറാ��വർ�് േബാധവൽ�രണം നട�ാൻ

പാേ�ാർ�് ഓഫീസ് , എയർേപാർ�്
എ�ിവിട�ളിൽ വിേദശകാര� മ�ാലയ�ം
സിവിൽ ഏവിേയഷ�മായി സഹകരി�  ്ഒ�
അൈഡ�സറി െസൽ �പീകരി�ാ�മാണ്
ഉേ�ശി��ത്. ഇ�മായി ബ�െ��

െ�ാേ�ാസ�കൾ േക� സർ�ാരിന്
ൈകമാറിയി��്. 5. ൈന�ണ� വികസന�മായി
ബ�െപ�് ൈഹ പവർ ക�ി�ി �പീകരി�.. 6.
�ടിേയ��മായി ബ�െ��് പഠനം നട��തി�ം
േ�ാ�ാഹി�ി��തി�ം CENTRE FOR
DEVELOPMENT STUDIES (CDS) ൽ
അ�ാരാ� �ടിേയ� േക�ം �ാപി�. ഇതിെ�
�വർ�നം CDS ൽ നട�വ��. 7.
�വാസികൾ�ാ�ളള ഒ� ആ�കാലിക
�സി�ീകരണം 'േലാക മലയാളം' എ� േപരിൽ
ആരംഭി�. 8. �വാസിക�െട ���ൾ�് സത�ര
പരിഹാര�ിനായി എ�ാ ജി�യി�ം ജി�ാ കള�ർ
െചയർമാനായ ജി�ാ �വാസി പരാതി പരിഹാര
ക�ി�ി �പീകരി�  ്�വർ�ി�  ്വ��. 9.
സം�ാന സർ�ാരിെ� അധികാരപരിധിയിൽ
വരാ��ം േക� സർ�ാർ ഇടെപട�കൾ
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അനിവാര��മായ ഇതര വിഷയ�ൾ
വിേദശകാര�മ�ാലയ�ിേല�് അടിയ�ര
പരിഗണന�ായി സമർ�ി�ി��്. 10. സം�ാന

സർ�ാർ വ��കൾ വഴി നിറേവ�െ�േട�
ശിപാർശകൾ വ��തല�ിൽ േയാഗം േചർ�്
ത�രിതഗതിയിൽ നട�ാ��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�വ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ



അനനുബനന

COMPONENT
EXPENDITURE (in Rs)

1404948.00 460420.00
Publicity/ Printing 730826.00 680859.00

125923.00 NIL

17915175.00 7187817.00
Additional Works NIL 3799737.00
Miscellaneous 144989.00 39900.00

Total 20321861.00 12168733.00

EXPENDITURE STATEMENT OF 1ST & 2ND LOKA KERALA SABHA(LKS)

1st LKS 2018 2nd LKS 2020
Office set up/ Administration/ 
Co-ordination/ Website

Co-ordinating with 
participating agencies
Venue arrangements/ 
Accommodation/ Travel 
(including Air Fare)


