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പതബനഞഞഞ്ചാം കകേരള നബയമസഭ

അഞഞഞ്ചാം സകമ്മേളനഞ്ചാം

കചഞകദദഞത്തരങ്ങള് - സഞ്ചാംഗ്രഹഞ്ചാം

2022  ജൂലലലെെ 20,  ബുധന

നബയമസഭ രഞവബലലെെ  9.00  മണബകക്ക്  ബഹുമഞനലപ്പെട്ട ലഡെപപ്യൂട്ടബ സസ്പീകര

ശസ്പീ.  ചബറ്റയഞ്ചാം  കഗഞപകുമഞറബലന്റെ  അദദക്ഷതയബല്  നബയമസഭഞ  ഹഞളബല്

കയഞഗഞ്ചാം കചരന.

വഞങ്മൂലെെഞ്ചാം നല്കേബയ ഉത്തരങ്ങള്
 

39(*391) വബകനഞദ സഞഞര കമഖലെെയബലലെെ സസ്വകേഞരദ പങഞളബത്തഞ്ചാം

ലപഞതുമരഞമത്തക്ക്-  വബകനഞദസഞഞരഞ്ചാം,  യുവജനകേഞരദ വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ.

പബ. എ. മുഹമ്മേദക്ക് റബയഞസക്ക്) നല്കേബയ മറുപടബയബല്,  സഞ്ചാംസഞനത്തക്ക് വബകനഞദ

സഞഞര  കമഖലെെയബല്  സസ്വകേഞരദ  പങഞളബത്തഞ്ചാം  ഉറപ്പെഞകഞന  കേഞരവന

ടൂറബസമുള്ലപ്പെലട  വബവബധ  പദതബകേള്  ആവബഷ്കരബചക്ക്  നടപ്പെബലെെഞകബ

വരുന്നതഞയബ  സഭലയ  അറബയബച.  വബകനഞദസഞഞര  കകേന്ദ്രങ്ങളബലലെെ

അടബസഞനസസൗകേരദ വബകേസന പദതബകേളുലട നടത്തബപ്പെബലഞ്ചാം ഉത്തരവഞദബത്ത

ടൂറബസഞ്ചാം  മബഷന  നടപ്പെഞക്കുന്ന  സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭകേ  വബകേസന  പ്രവരത്തനങ്ങളബലഞ്ചാം
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കകേരളഞ ടൂറബസഞ്ചാം മഞരകറ്റബഞ്ചാംഗക്ക്  പ്രവരത്തനങ്ങള് ആസൂത്രണഞ്ചാം ലചയ്യുന്നതബലഞ്ചാം

സസ്വകേഞരദ  പങഞളബത്തഞ്ചാം  ഉറപ്പെഞകബയബട്ടുണക്ക്.  ചടയമഞ്ചാംഗലെെഞ്ചാം  ജടഞയു  ടൂറബസഞ്ചാം

പദതബ, കകേഞവളഞ്ചാം,  ഇരബങ്ങല് കഞഫക്ക് വബകല്ലേജുകേള് എന്നബവ ലപഞതു-സസ്വകേഞരദ

പങഞളബത്ത കമഞഡെലെെബല് നടപ്പെബലെെഞക്കുന്ന പദതബകേളഞണക്ക്.  കകേരള അഡെസ്വഞർ

ടൂറബസഞ്ചാം ലപ്രഞകമഞഷൻ ലസഞലലസറ്റബയുലട കേസ്പീഴബല്  10  സസ്വകേഞരദ അഡെസ്വഞർ

ആകബവബറ്റബ  ലപ്രഞവവകഡെഴക്ക്   പ്രവർത്തബചവരുന്നതഞയുഞ്ചാം   വബകനഞദസഞഞര

കമഖലെെയബൽ  സസ്വകേഞരദ  സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭകേലര  കപ്രഞതഞഹബപ്പെബക്കുന്നതബനഞയബ

ഇനലവസക്ക്ലമന്റെക്ക്/  ഇലെെകബസബറ്റബ  സബ്സബഡെബ  ടൂറബസഞ്ചാം  കമഖലെെയക്ക്

ലെെഭദമഞകബയബട്ടുലണനഞ്ചാം  സസ്വകേഞരദ  വപതൃകേ  വസ്പീടുകേലള  സഞ്ചാംരക്ഷബചക്ക്

വബകനഞദസഞഞരബകേള്കക്ക്  തഞമസസസൗകേരദലമഞരുക്കുന്നതബനക്ക്   'ഗൃഹസലെെബ'

പദതബ  നടപ്പെഞകബവരുന്നതഞയുഞ്ചാം മനബ വദക്തമഞകബ. കബകൽ റബകസഞർട്സക്ക്

ലഡെവലെെപ്ലമന്റെക്ക്  കകേഞർപ്പെകറഷൻ  ലവബ്വസറ്റബലന്റെ  ഭഞഗമഞയബ  'വമകകഞ

വസറ്റക്ക്  '  ആവബഷ്കരബചക്ക്  നബകക്ഷപകേർകഞവശദമഞയ  മഞർഗ്ഗനബർകദശങ്ങളുഞ്ചാം

പരബശസ്പീലെെനവഞ്ചാം  നൽകേബവരുനണക്ക്.   ആഭദന്തര  വബകനഞദസഞഞരബകേളുലട

എണ്ണത്തബല്  വരദനവണഞയ  സഞഹചരദത്തബല്   മലെെബഞര  ടൂറബസഞ്ചാം

കമഖലെെയബല്  ലമചലപ്പെട്ട  തഞമസസസൗകേരദലമഞരുക്കുന്നതബനഞയബ

കഹഞട്ടലകേളുളുുലടയുഞ്ചാം  കഹഞഞ്ചാംകസകേളുലടയുഞ്ചാം  എണ്ണഞ്ചാം  വരദബപ്പെബകഞന  നടപടബ
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സസ്വസ്പീകേരബക്കുലമനഞ്ചാം  കൃഷബ,  മതദബന്ധനഞ്ചാം,  ഗതഞഗതഞ്ചാം,  വബദദഞഭദഞസഞ്ചാം,

അടബസഞനസസൗകേരദ  വബകേസനഞ്ചാം,  സഹകേരണഞ്ചാം  തുടങ്ങബയ  കമഖലെെകേലള

കകേഞരത്തബണകബ  സമ്പദക്ക്  വദവസയുലട  തബരബചവരവബനക്ക്  സഹഞയകേരമഞയ

നബലെെയബല്  ടൂറബസഞ്ചാം  പദതബകേള്  ആസൂത്രണഞ്ചാം  ലചയ്യുലമനഞ്ചാം  കകേഞണ്ഷദസക്ക്

ടൂറബസത്തബലന്റെ  പ്രധഞന  കകേന്ദ്രമഞയബ  കകേരളലത്ത  മഞറ്റഞന  ശമബക്കുലമനഞ്ചാം

അറബയബച.  തകദ്ദേശസസ്വയഞ്ചാംഭരണ  വകുപ്പുമഞയബ  സഹകേരബചക്ക്  നടപ്പെബലെെഞക്കുന്ന

ലഡെസബകനഷന  ചലെെഞക്ക്  പദതബയബല്  ആദദഘട്ടമഞയബ  50  കകേഞടബ  രൂപ

ലചലെെവഴബക്കുകേയുഞ്ചാം  ചരബത്രപ്രഞധഞനദമുള്ള സലെെങ്ങലള ബന്ധബപ്പെബചക്ക് പ്രകതദകേ

ടൂറബസഞ്ചാം സരകേപ്യൂട്ടുകേള്,   ജലെെഗതഞഗത പഞതകേള്,  കബകല് എയര സബപ്പെക്ക്,

ലഹലെെബ  ടൂറബസഞ്ചാം  എന്നബവയുലട  സഞധദതകേള്  പരബകശഞധബക്കുകേയുഞ്ചാം  ലചയ്യുഞ്ചാം.

കകേഞഴബകകഞടക്ക്  ജബല്ലേയബല് കേനഞല് സബറ്റബ  പദതബ  നടപ്പെഞക്കുലമനഞ്ചാം കേഞപ്പെഞടക്ക്

കമഖലെെയബല്   ടൂറബസഞ്ചാം  വബകേസനത്തബനക്ക്  പ്രകതദകേ  പരബഗണ  നല്കുലമനഞ്ചാം

ലതന്മലെെ  ഇകകഞ  ടൂറബസഞ്ചാം  പദതബ  വബകേസബപ്പെബക്കുന്നതബനക്ക്  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബക്കുലമനഞ്ചാം കകേഞട്ടയഞ്ചാം ജബല്ലേയബലലെെ അരുവബക്കുഴബ ടൂറബസഞ്ചാം കപ്രഞജകബലന്റെ

പൂരത്തസ്പീകേരണവഞ്ചാം  ലചങ്ങന്നൂരബലന്റെ  ടൂറബസഞ്ചാം  സഞധദതകേളുഞ്ചാം

പരബകശഞധബക്കുലമനഞ്ചാം  വനഞ്ചാംവകുപ്പുമഞയബ  ആകലെെഞചബചക്ക്  വനത്തബലൂലടയുള്ള

ട്രകബഞ്ചാംഗക്ക്  സഞധദതകേള്  സഞ്ചാംബന്ധബചക്ക്  പരബകശഞധബക്കുലമനഞ്ചാം  പ്രഞകദശബകേ
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വള്ളഞ്ചാംകേളബകേള്  കപ്രഞതഞഹബപ്പെബക്കുലമനഞ്ചാം   ചഞമ്പദനസക്ക്  കബഞട്ടക്ക്  ലെെസ്പീഗബല്

ചഞലെെബയഞറബലന  ഉള്ലപ്പെടുത്തബയബട്ടുലണനഞ്ചാം  ഉപകചഞദദങ്ങള്കക്ക്  മറുപടബയഞയബ

മനബ അറബയബച.

40(*392) ലതഞഴബല്രഞ്ചാംഗത്തക്ക് സസ്പീകേൾലകതബലരയുള്ള ചൂഷണഞ്ചാം തടയഞൻ നടപടബ

ലപഞതുവബദദഞഭദഞസ-ലതഞഴബല്  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ.  വബ.  ശബവനകുട്ടബ)

നല്കേബയ മറുപടബയബല്,  ലതഞഴബലെെബടങ്ങളബൽ സസ്പീ ലതഞഴബലെെഞളബകേൾ കനരബടുന്ന

വബവബധ  പ്രശ്നങ്ങൾ  അറബയബക്കുന്നതബനഞയബ  അന്തഞരഞഷ്ട്ര  വനബതഞ

ദബനകത്തഞടനുബന്ധബചക്ക്  'സഹജ'  കടഞള്  ഫസ്പീ  കകേഞൾലസന്റെർ  സഞ്ചാംവബധഞനഞ്ചാം

സഞ്ചാംസഞന  ലതഞഴബൽ  വകുപ്പെക്ക്  സജസ്പീകേരബചബട്ടുലണനഞ്ചാം  പരഞതബകഞരുലട

ഐഡെന്റെബറ്റബ  ലവളബവഞകഞലത  പരഞതബകേൾ  സമയബന്ധബതമഞയബ

പരബഹരബക്കുന്നതബനക്ക്  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബചബട്ടുലണനഞ്ചാം  സഭലയ  അറബയബച.

കേടകേളുലടയുഞ്ചാം  വഞണബജദ  സഞപനങ്ങളുലടയുഞ്ചാം  കഗ്രഡെബഞ്ചാംഗബല്  സസ്പീ  സസൗഹൃദ

അന്തരസ്പീക്ഷഞ്ചാം  മഞനദണ്ഡമഞക്കുകേയുഞ്ചാം  ലതഞഴബൽ  സഞപനങ്ങളബൽ

ജസ്പീവനകഞർകക്ക്  അടബസഞന  സസൗകേരദങ്ങൾ  ഏരലപ്പെടുത്തുന്നതബനക്ക്  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബക്കുകേയുഞ്ചാം  ഇരബപ്പെബടഞ്ചാം  അവകേഞശമഞക്കുകേയുഞ്ചാം  ലചയബട്ടുണക്ക്.  സസ്പീ

ലതഞഴബലെെഞളബകേലള  രഞത്രബകേഞലെെ  കജഞലെെബകേള്കക്ക്  നബകയഞഗബക്കുകമ്പഞൾ

ലതഞഴബലടമ  ഏർലപ്പെടുകത്തണ  കമസ്പീകേരണങ്ങള്  സഞ്ചാംബന്ധബചക്ക്  നബരകദ്ദേശഞ്ചാം
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നൽകേബയബട്ടുലണനഞ്ചാം  ‘ആസഞദബ  കേഞ  അമൃതക്ക്  മകഹഞതവക്ക്’

പരബപഞടബയുമഞയബ ബന്ധലപ്പെട്ടക്ക് സസ്പീ ജസ്പീവനകഞരുലട  അവകേഞശങ്ങലളക്കുറബചക്ക്

കബഞധവത്കരബക്കുന്നതബനക്ക്  ജബല്ലേകേള്കതഞറുഞ്ചാം  പ്രചഞരണഞ്ചാം  നടത്തുവഞൻ

തസ്പീരുമഞനബചബട്ടുലണനഞ്ചാം  വദക്തമഞകബ.  സഞ്ചാംസഞനലത്ത  സസ്വകേഞരദ/  അൺ

എയ്ഡെഡെക്ക്  സ്കൂളുകേളബലലെെയുഞ്ചാം  സസ്വഞശയ  കകേഞകളജുകേളബലലെെയുഞ്ചാം  സസ്പീ

ജസ്പീവനകഞരുലട  പ്രസവഞവധബ  26  ആഴ്ചയഞയബ  ഉയരത്തബയബട്ടുലണനഞ്ചാം

ലതഞഴബലെെബടങ്ങളബലലെെ  സസ്പീസുരക്ഷ  സഞ്ചാംബന്ധബചക്ക്  2013-ലലെെ  കകേന്ദ്ര

നബയമപ്രകേഞരമുള്ള  ഇകന്റെണൽ  കേഞ്ചാംപ്ലയബന്റെക്ക്  കേമ്മേബറ്റബ

രൂപസ്പീകേരബചബട്ടുകണഞലയന്നതക്ക്  പരബകശഞധനഞവബകധയമഞക്കുനലണനഞ്ചാം

ഗഞരഹബകേകമഖലെെയബല് പണബലയടുക്കുന്നവരകക്ക്  മഞനദമഞയ ശമ്പളവഞ്ചാം മറ്റക്ക്

സസൗകേരദങ്ങളുഞ്ചാം  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതബലനക്കുറബചക്ക്  ആകലെെഞചബക്കുലമനഞ്ചാം

ഉപകചഞദദങ്ങള്കക്ക് മറുപടബയഞയബ മനബ അറബയബച.

41(*393) ലതഞഴബലെെബല്ലേഞയ്മ പരബഹരബകഞന നടപടബ

ലപഞതുവബദദഞഭദഞസ-ലതഞഴബല്  വകുപ്പുമനബ  നല്കേബയ  മറുപടബയബല്,

നഞഷണല്  എഞ്ചാംകപ്ലഞയ്ലമന്റെക്ക്  വകുപ്പെക്ക്  മുഖഞന്തരഞ്ചാം  സസ്വയഞ്ചാംലതഞഴബല്

പദതബകേളഞയ  ശരണദ,  ലകേസ്റു,  വകേവലെെദ,  മൾട്ടബപർപ്പെസക്ക്  കജഞബക്ക്

ക്ലബ്ബുകേൾ,  നവജസ്പീവൻ  എന്നബവ  നടപ്പെബലെെഞക്കുന്നതുവഴബയുഞ്ചാം  സഞ്ചാംസഞന
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ലതഞഴബല്  വകുപ്പെബനക്ക്  കേസ്പീഴബലള്ള  'ഒ ലഡെലപകേക്ക്'-ലന്റെ  സഹഞയകത്തഞലടയുഞ്ചാം

ലതഞഴബലെെബല്ലേഞയ്മ പരബഹരബകഞന ഒരു പരബധബവലര  കേഴബഞബട്ടുലണന്നക്ക് സഭലയ

അറബയബച.  പ്രധഞനമനബ  കേസൗശൽ  വബകേഞസക്ക്  കയഞജന  (PMKVY),  കകേരള

അകഞദമബ  കഫഞർ  സക്ക് കേബൽസക്ക്  എക്സലെെൻസക്ക്  എന്നബവ   മുകഖന

നബരവധബയഞളുകേള്കക്ക്   ലതഞഴബൽ  പരബശസ്പീലെെനവഞ്ചാം  വബകദശത്തുഞ്ചാം

സസ്വകദശത്തുമഞയബ ലതഞഴബലഞ്ചാം ലെെഭദമഞകബയബട്ടുണക്ക്.  കസറ്റക്ക് കജഞബക്ക് കപഞർട്ടല്വഴബ

3389 ഉകദദഞഗഞരതബകേള്ക്കുഞ്ചാം 20 ലെെക്ഷഞ്ചാം കപരകക്ക് ഡെബജബറ്റല് പ്ലഞറ്റക്ക്കഫഞഞ്ചാം വഴബ

ലതഞഴബല്  ലകേഞടുക്കുന്ന  പദതബപ്രകേഞരഞ്ചാം  2530  കപരക്കുഞ്ചാം  സങൽപ്പെക്ക്

പദതബയുലട  ഇൻക്ലൂഷൻ  കേഞ്ചാംകപഞണന്റെക്ക്  മുകഖന  25  വബദദഞർതബകേൾക്കുഞ്ചാം

ഇതബകനഞടകേഞ്ചാം  ലതഞഴബല്  നല്കേബയബട്ടുലണനഞ്ചാം  ജബല്ലേഞ  ആസഞനങ്ങളബല്

എഞ്ചാംകപ്ലഞയബബലെെബറ്റബ  ലസന്റെറുകേളുഞ്ചാം  ഗ്രഞമസ്പീണ  കമഖലെെകേളബൽ  കേരബയർ

ലഡെവലെെപ്ലമന്റെക്ക്  ലസന്റെറുകേളുഞ്ചാം  ആരഞ്ചാംഭബക്കുകേയുഞ്ചാം  ലതഞഴബല്കമളകേള്

സഞ്ചാംഘടബപ്പെബക്കുകേയുഞ്ചാം  ലചയതുവഴബ  സസ്വകേഞരദ  കമഖലെെയബല്  നബരവധബ

ലതഞഴബലെെവസരങ്ങളുണഞകഞന  കേഴബഞ്ഞുലവനഞ്ചാം  വദക്തമഞകബ.   കനഞരക

വകുപ്പെക്ക്   നടപ്പെബലെെഞക്കുന്ന  "പ്രവഞസബ  കകേരളസ്പീയരുലട  പുനരധബവഞസഞ്ചാം,

പുനകരകേസ്പീകേരണഞ്ചാം,  ഏകകേഞപനഞ്ചാം"  എന്ന  പദതബ  വഴബ  കജഞലെെബ  നഷ്ടലപ്പെട്ട

പ്രവഞസബകേള്കക്ക്   പുതബയ  ലതഞഴബല്  നല്കുന്നതബനുഞ്ചാം  മറ്റു  രഞജദങ്ങളബകലെെയക്ക്
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കുടബകയറുന്നതബനുഞ്ചാം  അവസരങ്ങലളഞരുക്കുകേയുഞ്ചാം  സഞരട്ടപ്പുകേള്,  സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭങ്ങള്

മുതലെെഞയവ തുടങ്ങഞന സഹഞയബക്കുകേയുഞ്ചാം ലതഞഴബല് വവദഗദഞ്ചാം കനടുന്നതബനക്ക്

പരബശസ്പീലെെനഞ്ചാം  നല്കുകേയുഞ്ചാം  ലചയ്യുനലണനഞ്ചാം  കനഞരക  റൂട്ടക്ക്സബല്  4

സസ്വയഞ്ചാംലതഞഴബല്  പദതബകേള്   നബലെെവബലലണനഞ്ചാം  2021-22  സഞമ്പത്തബകേ

വരഷത്തബല്  എഞ്ചാംകപ്ലഞയ്ലമന്റെക്ക്  എക്സക്ക്കചഞക്ക്  മുകഖന  5725  കപരകക്ക്

സസ്വയഞ്ചാംലതഞഴബല്  സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭങ്ങള്  ആരഞ്ചാംഭബക്കുന്നതബനക്ക്  കലെെഞണ്

അനുവദബചബട്ടുലണനഞ്ചാം മനബ അറബയബച.


