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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 4182 28-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

കാ�ണ� പ�തി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ . മ�ളാം�ഴി അലി 
Shri K N Balagopal

(ധനകാര� വ��് മ�ി)

(എ)

സം�ാന�് കാ�ണ� പ�തി നിലവി�േ�ാ;
എ�ിൽ ഈ സർ�ാരിെ� കാല�് ഈ പ�തി
�കാരം എ� അേപ�കൾ ലഭി�ി��്; ജി�
തിരി�� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(എ) നിലവി��്. G.O.(Rt) 1739/2018/H&FWD
dated: 29/05/2018 �കാരം കാ�ണ� ബനവല�്
ഫ�് നിലവിൽ ഭാഗ��റി വ��ിൽ നി�ം
േവർെപ��ി കാ�ണ� �ര� പ�തി അഥവാ
KASP എ� േപരിൽ േ��് െഹൽ�്

ഏജൻസി�െട പരിധിയിൽ നട�ി വ���്.
േ��് െഹൽ�് ഏജൻസിയിൽ ലഭ�മായ േരഖകൾ
�കാരം ഈ സർ�ാരിെ� കാല�് ഈ പ�തി
�കാരം 6837 അേപ�കൾ ലഭി�ി��്. ജി�
തിരി�� കണ�കൾ അ�ബ�മായി

േചർ�ിരി��.

(ബി)

ഈ സർ�ാരിെ� കാല�് എ� േപർ�്
കാ�ണ�പ�തി �േഖന ചികി�ാ സഹായം
ലഭ�മാ�ിയി��്; ജി� തിരി�� കണ�്
ലഭ�മാ�േമാ; ആെക എ� �കയാണ് ഈ പ�തി
വഴി അ�വദി�ി��ത്;

(ബി) േ��് െഹൽ�് ഏജൻസിയിൽ ലഭ�മായ േരഖകൾ
�കാരം ഈ സർ�ാരിെ� കാല�് 6837 േപർ�്
കാ�ണ�പ�തി �േഖന ചികി�ാ സഹായം
ലഭ�മാ�ിയി��്. ജി� തിരി�� കണ�്
അ�ബ�മായി േചർ�ിരി��. 2,95,50,232/-
�പ (ര�് േകാടി െതാ��ി അ�് ല��ി

അൻപതിനായിര�ി ഇ���ി ���ിര�് �പ
മാ�ം) ഈ പ�തി വഴി അ�വദി�ി��്.

(സി)

ഈ പ�തി നിർ�ലാ�ിയതാേയാ പ�തി
വഴി�� ധനസഹായം
അ�വദിേ��തി�ാെയ�ത് സംബ�ിേ�ാ

ഏെത�ി�ം തര�ി�� നിർേ�ശം സർ�ാർ
നൽകിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) 29/05/2018-െല G.0.(Rt)1739/2018/H&FWD
ന�ർ സർ�ാർ ഉ�രവ് �കാരം കാ�ണ�
ബനവല�് ഫ�് പ�തിെയ 01/04/2019 �തൽ
KASP പ�തിയിൽ ലയി�ി�െകാ�് സർ�ാർ
ഉ�രവായി��്. �ടർ�് പ�തി �വർ�നം

അവസാനി�ി��തിെ� ഭാഗമായി 06/08/2019
െല G.O.(MS) 122/2019/H&FWD ന�ർ
സർ�ാർ ഉ�രവ് �കാരം 01/07/2019 �തൽ
കാ�ണ� ബനവല�് ഫ�് പ�തിയിൽ
അേപ�കൾ സ�ീകരി��ത് അവസാനി�ി�.
നിലവിൽ KASP വഴി ചികി�ാ സഹായം
നൽകിവ���്.
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(ഡി) ഈ പ�തി�െട േപരിൽ ഈ സർ�ാരിെ�
കാല�് പരസ��ൾ നൽകിയി�േ�ാ; എ�ിൽ
ഇതിനായി എ� �ക െചലവഴി�ി��്;
വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�തി� േശഷം
ഈ പ�തി�മായി ബ�െ��് ഒ� തവണ പരസ�ം
നൽകിയി��. എ�ാൽ ��ത പരസ��ിെ�

ബി�് പ��ാപന�ളിൽ നി�ം
ലഭി�ി�ി�ാ�തിനാൽ പരസ� �ക എ�യാെണ�
�ത�മായ വിവരം ഇേ�ാൾ ലഭ�മ�.

(ഇ)

കാ�ണ� േലാ�റി നിലവി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇത് വഴി
സമാഹരി�� �ക നിലവിൽ ഏത് പ�തി�ാണ്
ഉപേയാഗി��െത�് വിശദമാ�േമാ?

(ഇ) നിലവി��്. ഇ�വഴി സമാഹരി�� �ക
സർ�ാരിെ� സ�ിത നിധിയിേല�് േചർ�ക�ം
േ��് െഹൽ�് ഏജൻസി ആവശ�െ��� �റ�്
ആവശ�മായ �ക ചികി�ാനിധിയിേല�്

അ�വദി� നൽ�ക�മാണ് നിലവിൽ
െച�വ��ത്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


