II ഇ.ബബ. XV-കകേരള നബയമസഭ/III-16
പതബനഞഞഞ്ചാം കകേരള നബയമസഭ
മൂനഞഞ്ചാം സകമ്മേളനഞ്ചാം
കചഞകദദഞത്തരങ്ങള് - സഞ്ചാംഗ്രഹഞ്ചാം
2021 നവഞ്ചാംബര് 03, ബുധന
നബയമസഭ

രഞവബലലെ

9.00

മണബകക്ക്

ബഹുമഞനലപ്പെട്ട

സസ്പീകര്

ശസ്പീ. എഞ്ചാം. ബബ. രഞകജേഷബലന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭഞ ഹഞളബല് കയഞഗഞ്ചാം
കചര്ന.
വഞങ്മൂലെഞ്ചാം നല്കേബയ ഉത്തരങ്ങള്
47 (*451) ലഎ.ടബ. കേമ്പനബകേളബലലെ പബരബച്ചുവബടല്
മുഖദമനബ (ശസ്പീ. പബണറഞയബ വബജേയന) നല്കേബയ മറുപടബയബല്, ഐ.ടബ
കേമ്പനബകേളുലടയഞ്ചാം ജേസ്പീവനകഞരുലടയഞ്ചാം തഞല്പരദങ്ങള് സഞ്ചാംരക്ഷബക്കുനതബനഞ്ചാം
ലതഞഴബല് ചൂഷണഞ്ചാം തടയനതബനഞ്ചാം ശക്തമഞയ ഇടലപടലുകേളഞണക്ക് സര്കഞര്
നടത്തുനലതനക്ക്

സഭലയ അറബയബച്ചു.

അനധബകൃതമഞയബ ജേസ്പീവനകഞലര

പബരബച്ചുവബടരുലതനഞ്ചാം

ശമ്പളവഞ്ചാം

മറഞനകൂലെദങ്ങളുഞ്ചാം

ലെഭദമഞകണലമനമുള്ള

ലപഞതുസമസ്പീപനത്തബലന്റെ

കൃതദമഞയബ

അടബസഞനത്തബലുള്ള

നടപടബകേളഞണക്ക് സര്കഞര് സസസ്പീകേരബച്ചുവരുനതക്ക്. കപഞജേകക്ക് അടബസഞനത്തബല്
നബയമനങ്ങള് നടക്കുനതബനഞല് മറ്റു കേമ്പനബകേളബല് മബകേച്ച ലതഞഴബലെവസരങ്ങള്
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ലെഭദമഞകുകമ്പഞള് ജേസ്പീവനകഞര്കക്ക് സസയഞ്ചാം പബരബഞ്ഞുകപഞകുനതബനക്ക് അവസരമുണക്ക് .
ഐ.ടബ പഞര്ക്കുകേളുഞ്ചാം കേമ്പനബകേളുഞ്ചാം തമ്മേബലുള്ള വഞടകേ/പഞട്ടകരഞറബല് കലെബര്
നബയമങ്ങള്

കേര്ശനമഞയബ

നടപ്പെബലെഞകണലമനക്ക്

നബഷ്കര്ഷബക്കുകേയഞ്ചാം

ജേസ്പീവനകഞര്കഞയബ കക്ഷമനബധബ രൂപസ്പീകേരബക്കുകേയഞ്ചാം ലചയബട്ടുണക്ക്.
വദവസകേളബല്

വസ്പീഴ്ച

വരുത്തുന

കേമ്പനബകേള്ലകതബലര

കേരഞര്
നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കുനതബനക്ക് വബജേബലെനസക്ക് കേമ്മേബറബയഞ്ചാം ജേസ്പീവനകഞര്കക്ക് പരഞതബകേളുഞ്ചാം
നബര്കദ്ദേശങ്ങളുഞ്ചാം നല്കുനതബനഞയബ ഐ.ടബ പഞര്ക്കുകേളബല് എച്ചക്ക്.ആര് ഗ്രസ്പീവനസക്ക്
കേമ്മേബറബകേളുഞ്ചാം

സഞ്ചാംസഞന

കലെബര്

കേമ്മേസ്പീഷണര്

റബലഡ്രെസല് ലസല്/കേണ്സള്കട്ടറസ്പീവക്ക് കേമ്മേബറബയഞ്ചാം

തലെത്തബല്

ഗ്രസ്പീവനസക്ക്

രൂപസ്പീകേരബച്ചബട്ടുലണനക്ക്

മുഖദമനബ വദക്തമഞകബ. കകേഞവബഡക്ക് മഹഞമഞരബയലട പശഞത്തലെത്തബല് ഉണഞയ
പതബസനബ

മറബകേടകഞന

10000

ച.അടബയബല്

കൂടുതല്

സലെത്തക്ക്

പവര്ത്തബക്കുന ഐ.ടബ/ഐ.ടബ.ഇ.എസക്ക് കേമ്പനബകേള്കക്ക് മൂന മഞസലത്ത
വഞടകേയക്ക് കമഞറകട്ടഞറബയഞ്ചാം പഖദഞപബക്കുകേയഞ്ചാം ഐ.ടബ പഞര്ക്കുകേളബല് സര്കഞര്
ഉടമസതയബലുള്ള ലകേട്ടബടങ്ങളബല് പവര്ത്തബക്കുനതുഞ്ചാം 25000 ച.അടബ വലര
വബസസ്പീര്ണ്ണമുള്ളതുമഞയ കേമ്പനബകേള്കക്ക് മൂന മഞസലത്ത വഞടകേ 10000 ച.അടബ
വലര ഒഴബവഞകബ നല്കുകേയഞ്ചാം ലചയബട്ടുണക്ക്.

സര്കഞര് നല്കേബയ ആശസഞസ
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നടപടബകേളുലട ഫലെമഞയബ 2020-21- ല് ഐ.ടബ പഞര്ക്കുകേളബല് 1000 പുതബയ
ലതഞഴബലെവസരങ്ങള് സൃഷബകലപ്പെടുകേയഞ്ചാം രണ്ടുലെക്ഷഞ്ചാം ചതുരശ അടബ built up
space ലന്റെ അധബകേ വബനബകയഞഗമുണഞവകേയഞ്ചാം ലചയബട്ടുണക്ക്.

മഹഞമഞരബയലട

പശഞത്തലെത്തബലെഞണക്ക്

ഫഞ്ചാം

ലഎ.ടബ.

കേമ്പനബകേള്

വര്കക്ക്

കഹഞഞ്ചാം

സഞ്ചാംവബധഞനകമര്ലപ്പെടുത്തബയബട്ടുള്ളലതനഞ്ചാം അസമയത്തക്ക് ഷബഫക്ക് അവസഞനബക്കുന
വനബതഞ ജേസ്പീവനകഞലര സുരക്ഷബതമഞയബ തഞമസ സലെത്തക്ക്

എത്തബക്കുനതബനക്ക്

ലഎ.ടബ. കേമ്പനബകേള് സസൗകേരദങ്ങകളര്ലപ്പെടുത്തബയബട്ടുലണനഞ്ചാം മനബ അറബയബച്ചു.
ലതഞഴബലുമഞയബ ബനലപ്പെട്ടക്ക് ജേസ്പീവനകഞര്ക്കുണഞകുന മഞനസബകേസഞ്ചാംഘര്ഷങ്ങള്
പരബഹരബകഞന

കേമ്പനബകേള്

ശക്തബലപ്പെടുത്തുനതബനഞ്ചാം
പകയഞജേനലപ്പെടുത്തബ
ആവശദകേതയനസരബച്ചക്ക്
വബകേസബപ്പെബക്കുനതബനഞ്ചാം

ഏര്ലപ്പെടുത്തബയബട്ടുള്ള

ലഎ.ടബ.
കൂടുതല്

രഞ്ചാംഗലത്ത

നടപടബ

മറുപടബയഞയബ മുഖദമനബ അറബയബച്ചു.

വബകദശസഞധദതകേള്

ലതഞഴബലെവസരങ്ങള്

കകേഞഴബകകഞടക്ക്

സഞ്ചാംവബധഞനങ്ങള്

ഉറപ്പുവരുത്തഞനഞ്ചാം

ലലസബര്

സസസ്പീകേരബക്കുലമനക്ക്

പഞര്കക്ക്

ഉപകചഞദദങ്ങള്കക്ക്
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48 (*452) ലെഹരബ വബമുക്ത കകേരളഞ്ചാം
തകദ്ദേശ

സസയഞ്ചാംഭരണഞ്ചാം,

ഗ്രഞമവബകേസനഞ്ചാം,

എലലക്സെെസക്ക്

വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ. എഞ്ചാം.വബ. കഗഞവബന്ദന മഞസ്റ്റര്) നല്കേബയ മറുപടബയബല്, സഞ്ചാംസഞനത്തക്ക്
വദഞജേമദദഞ്ചാം,
തുടങ്ങബയവയലട

മയക്കുമരുനക്ക്,
കേടത്തക്ക്,

നബകരഞധബത
വബൽപ്പെന,

പുകേയബലെ

ഉപകയഞഗഞ്ചാം

എൻകഫഞഴക്ക്ലമന്റെക്ക് പവർത്തനങ്ങൾ ശക്തബലപ്പെടുത്തുകേയഞ്ചാം

ഉൽപ്പെനങ്ങൾ

എനബവയ്ലകതബലര
കബഞധവൽകരണഞ്ചാം

ഉൾലപ്പെലടയളള വബവബധ പവർത്തനങ്ങളബലൂലട ‘ലെഹരബമുക്ത കകേരളഞ്ചാം’ എന
ലെക്ഷദഞ്ചാം സഞക്ഷഞത്കേരബക്കുനതബനക്ക്

'വബമുക്തബ മബഷനക്ക്'

രൂപഞ്ചാം നൽകുകേയഞ്ചാം

ലചയബട്ടുലണനക്ക് സഭലയ അറബയബച്ചു. സ്കൂള്-കകേഞകളജേക്ക് വബദദഞര്തബകേള്കബടയബല്
ലെഹരബവബരുദ ക്ലബ്ബുകേളബലൂലടയഞ്ചാം
കേമ്മേബറബകേള് മുകഖനയഞ്ചാം

'ഉണർവക്ക് ', 'കനർക്കൂട്ടഞ്ചാം', ‘ശദ’എനസ്പീ

തകദ്ദേശ ഭരണസഞപനങ്ങളബല് വഞര്ഡുതലെ വബമുക്തബ

സമബതബകേള് രൂപസ്പീകേരബച്ചുഞ്ചാം കബഞധവത്കരണ പവര്ത്തനങ്ങളുഞ്ചാം ലെഹരബ വബമുക്ത
ചബകേബത്സയഞ്ചാം നടത്തബവരുന. തസ്പീരകദശ-ആദബവഞസബ കമഖലെകേളബലലെ കുട്ടബകേളബലുഞ്ചാം
യവഞകളബലുഞ്ചാം കേഞയബകേ കശഷബ വർദബപ്പെബക്കുനതബനഞ്ചാം അവര് അനഭബലെഷണസ്പീയ
പവണതകേളബൽ

ഏർലപ്പെടഞതബരബകഞനഞ്ചാം

“ഫബറക്ക്ലനസക്ക്

കകേന്ദ്രങ്ങൾ”

തുടങ്ങുനതബനഞ്ചാം എൻ.ഡബ.പബ.എസക്ക്. കകേസ്സുകേളബൽ ഉൾലപ്പെട്ട 21 വയസബൽ തഞലഴ
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പഞയമുളളവർകക്ക്

കേസൗൺസബലെബഞ്ചാംഗക്ക്/ചബകേബത്സ

സസസ്പീകേരബച്ചുവരുനണക്ക്.

ജേബല്ലകേളബല്

പവര്ത്തനങ്ങള്

ഇസൗ

ആരഞ്ചാംഭബച്ചബട്ടുലണനഞ്ചാം എറണഞകുളഞ്ചാം,
വര്ഷഞ്ചാംതലന

നടനവരബകേയഞലണനഞ്ചാം

നബലെവബലുള്ളവയ്ക്കുപുറലമ
ലെക്ഷദമബടുനലണനഞ്ചാം

നടപടബ

സസ്പീകേള്ക്കുഞ്ചാം കുട്ടബകേള്ക്കുമഞയബ തബരുവനന്തപുരഞ്ചാം

ജേബല്ലയബല് ഡസ്പീ-അഡബക്ഷന ലസന്റെര്
കകേഞഴബകകഞടക്ക്

നൽകുനതബനഞ്ചാം

രണ്ടു

ആരഞ്ചാംഭബക്കുനതബനള്ള
എല്ലഞ

ലസന്റെറുകേൾകൂടബ

ജേബല്ലകേളബലുഞ്ചാം

ആരഞ്ചാംഭബക്കുനതബനക്ക്

മനബ വദക്തമഞകബ. ഓൺലലെൻ പഞറക്ക് കഫഞഞ്ചാം

മുകഖനയള്ള ലെഹരബ പദഞര്തങ്ങളുലട വബൽപ്പെന തടയനതബനക്ക് ഓൺലലെൻ
സഞപനങ്ങളബലുഞ്ചാം

പഞഴൽ

സർവസ്പീസക്ക്

ഏജേൻസബകേളബലുഞ്ചാം

നബരന്തരഞ്ചാം

പരബകശഞധനകേള് നടത്തബവരുനണക്ക്. പട്ടബകേജേഞതബ/പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ കകേഞളനബകേളബല്
ലെഹരബവബമുക്ത

കബഞധവല്കരണ

പവര്ത്തനങ്ങള്

ഇടുകബ ജേബല്ലയബല് ഇതബനഞയബ പകതദകേ പദതബ
മയക്കുമരുനക്ക്

കലെഞബബലകതബലര

സസസ്പീകേരബച്ചബട്ടുലണനഞ്ചാം
മദദവര്ജ്ജനമഞണക്ക്

മറുപടബയഞയബ മനബ അറബയബച്ചു.

രൂപസ്പീകേരബച്ചബട്ടുലണനഞ്ചാം

ശക്തമഞയ

കബഞധവത്കേരണ
സര്കഞര്

നടപ്പെഞക്കുനലണനഞ്ചാം

ലെക്ഷദമബടുനലതനഞ്ചാം

നബയമനടപടബകേള്

പവര്ത്തനങ്ങളബലൂലട
ഉപകചഞദദങ്ങള്കക്ക്
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49 (*453) ആര്ട്ടക്ക് ആനഡക്ക് ലഹറബകറജേക്ക് കേമ്മേസ്പീഷലന്റെ പവര്ത്തനഞ്ചാം
തകദ്ദേശ

സസയഞ്ചാംഭരണഞ്ചാം,

നല്കേബയ മറുപടബയബല്,
2016-ലലെ കകേരള
ലലപതൃകേ

ഗ്രഞമവബകേസനഞ്ചാം,

എലലക്സെെസക്ക്

വകുപ്പുമനബ

ആര്ട്ടക്ക് ആനഡക്ക് ലഹറബകറജേക്ക് കേമ്മേസ്പീഷലന്റെ ചുമതലെകേള്

നഗര-ഗ്രഞമഞസൂത്രണ ആകബല് വദവസ ലചയബട്ടുലണനഞ്ചാം

പഞധഞനദമുള്ള

ലകേട്ടബടങ്ങള്,

സമുച്ചയങ്ങള്,

പകദശങ്ങള്

എനബവയലട സഞ്ചാംരക്ഷണഞ്ചാം ഉറപ്പുവരുത്തുനതബനഞ്ചാം രൂപകേല്പ്പെന ലചയ്യുനതബനഞ്ചാം
കേമ്മേസ്പീഷന

നടപടബ

തബരുവനന്തപുരഞ്ചാം

സസസ്പീകേരബച്ചുവരുനലണനഞ്ചാം

കഫഞര്ട്ടക്ക്,

ആലെപ്പുഴ

കേനഞല്,

സഭലയ

അറബയബച്ചു.

പഞലെകഞടക്ക്

കേല്പ്പെഞത്തബ,

കകേഞഴബകകഞടക്ക് മഞനഞഞബറ എനസ്പീ ഏരബയകേളുലട സ്റ്റഡബ, കഡഞകേക്യുലമകന്റെഷന,
ഡബലലസന

തയഞറഞകല്

എനബവ

പൂര്ത്തബയഞകബയബട്ടുണക്ക്.

ലലപതൃകേ

സമുച്ചയങ്ങളുഞ്ചാം സഞരകേങ്ങളുഞ്ചാം നബലെലകേഞള്ളുന പകദശങ്ങളുലട സഞ്ചാംരക്ഷണവമഞയബ
ബനലപ്പെട്ടക്ക് നബര്കദ്ദേശങ്ങള് ലെഭബച്ചബട്ടുലണനഞ്ചാം വബവബധ മഞസ്റ്റര് പഞനകേളബലുഞ്ചാം
വബശദ നഗരഞസൂത്രണ പദതബകേളബലുഞ്ചാം ഉള്ലപ്പെട്ടുവരുന ലലപതൃകേ പഞധഞനദമുള്ള
പകദശങ്ങള്

സഞ്ചാംരക്ഷബക്കുനതബനക്ക് കമഖലെഞനബയനണങ്ങളുഞ്ചാം മഞര്ഗ്ഗകരഖകേളുഞ്ചാം

തയഞറഞകബവരുനലണനഞ്ചാം

മനബ

വദക്തമഞകബ.

എല്ലഞ

ജേബല്ലകേളബലലെയഞ്ചാം

ലഹറബകറജേക്ക് പഞധഞനദമുള്ള ലകേട്ടബടങ്ങള്/ഏരബയകേള് സഞ്ചാംബനബച്ചക്ക് 'ലഹറബകറജേക്ക്
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ഓഫക്ക്

കകേരള'

എന

പുസകേഞ്ചാം

പുകരഞഗമബച്ചുവരുന.

ആര്ട്ടക്ക്

ശഞക്തസ്പീകേരബക്കുനതബനക്ക്

നടപടബ

പസബദസ്പീകേരബക്കുന

ആനഡക്ക്

കജേഞലെബകേള്

ലഹറബകറജേക്ക്

കേമ്മേസ്പീഷന

സസസ്പീകേരബക്കുലമനക്ക്

ഉപകചഞദദത്തബനക്ക്

മറുപടബയഞയബ മനബ അറബയബച്ചു.
അടബയന്തര കചഞദദഞ്ചാം
മുല്ലലപ്പെരബയഞര് അണലകട്ടബലലെ ജേലെനബരപ്പെക്ക് ഉയര്നതുമൂലെഞ്ചാം
ജേനങ്ങള്ക്കുണഞകുന ആശങ
മുഖദമനബ
മുല്ലലപ്പെരബയഞര്

(ശസ്പീ.

പബണറഞയബ

വബജേയന)

നല്കേബയ

മറുപടബയബല്,

അണലകട്ടബലന്റെ വൃഷബപകദശങ്ങളബല് ലെഭദമഞകുന മഴയഞ്ചാം

നസ്പീലരഞഴുക്കുഞ്ചാം കേഞരണമുണഞകുന ജേലെനബരപ്പെബലലെ വദതബയഞനങ്ങള് യഥഞസമയഞ്ചാം
അവകലെഞകേനഞ്ചാം

ലചയക്ക്

ആവശദമഞയ

സസസ്പീകേരബച്ചുവരുനലണനക്ക് സഭലയ അറബയബച്ചു.
ജേലെനബരപ്പെക്ക് 133.45 അടബയഞയബ ഉയര്നകപ്പെഞള്

മുനകേരുതല്

നടപടബകേള്

2021 ഒകകഞബര് 18-നക്ക്
വബഷയഞ്ചാം

തമബഴക്ക്നഞടക്ക് ചസ്പീഫക്ക്

ലസക്രട്ടറബയലട ശദയബല്ലപ്പെടുത്തുകേയഞ്ചാം മുല്ലലപ്പെരബയഞര് കമല്കനഞട്ട സമബതബ
ലചയര്മഞന,

തമബഴക്ക്നഞടക്ക് ജേലെവബഭവ വകുപ്പെക്ക് ലസക്രട്ടറബ,

വകുപ്പെക്ക് അഡസ്പീഷണല് ചസ്പീഫക്ക് ലസക്രട്ടറബ എനബവര്ക്കുഞ്ചാം

കകേന്ദ്ര ജേലെവബഭവ

23-ാം തസ്പീയതബ കകേന്ദ്ര
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ജേലെവബഭവ

വകുപ്പുലസക്രട്ടറബക്കുഞ്ചാം

വബധബപകേഞരമുള്ള

കേത്തയയ്ക്കുകേയഞ്ചാം

ജേലെനബരപ്പെക്ക്

സുപസ്പീഞ്ചാം

നബലെനബര്ത്തബലകഞണക്ക്,

കകേഞടതബ
മുനറബയബപ്പെക്ക്

നല്കേബയകശഷഞ്ചാം അധബകേജേലെഞ്ചാം ക്രമഞനഗതമഞയബ തുറനവബടഞനള്ള നടപടബ
സസസ്പീകേരബകണലമനഞവശദലപ്പെടുകേയഞ്ചാം ലചയബട്ടുണക്ക്. ഒകകഞബര് 24-നക്ക് കേഞരദങ്ങള്
വബശദസ്പീകേരബച്ചുലകേഞണക്ക്

തമബഴക്ക്നഞടക്ക്

ഇരുസഞ്ചാംസഞനങ്ങളുലടയഞ്ചാം

മുഖദമനബകക്ക്

തഞല്പ്പെരദഞ്ചാം

അയച്ച

കേത്തബനക്ക്

സഞ്ചാംരക്ഷബക്കുലമനക്ക്

ഉറപ്പെക്ക്

നല്കേബയബട്ടുണക്ക്. 126 വര്ഷഞ്ചാം പഴകമുള്ള മുല്ലലപ്പെരബയഞര് ഡഞമബനപകേരഞ്ചാം പുതബയ
ഡഞഞ്ചാം പണബകേഴബപ്പെബകണലമന കകേരളത്തബലന്റെ വദക്തമഞയ നബലെപഞടക്ക് സുപസ്പീഞ്ചാം
കകേഞടതബലയ അറബയബക്കുകേയഞ്ചാം

തമബഴക്ക്നഞടക്ക് ലലവലലഗ ഡഞമബകലെയക്ക് പരമഞവധബ

ജേലെഞ്ചാം ലകേഞണ്ടുകപഞകേണലമനക്ക് ശക്തബയഞയബ ആവശദലപ്പെടുകേയഞ്ചാം മുല്ലലപ്പെരബയഞര്
കമല്കനഞട്ട

സമബതബ

കേര്വബലനപ്പെറബയള്ള
ലചയബട്ടുണക്ക്.

മുമ്പഞലകേ
വബകയഞജേബപ്പെക്ക്

തമബഴക്ക്നഞടക്ക്

സര്കഞര്

സമര്പ്പെബച്ച

റൂള്

കകേഞടതബ

മുമ്പഞലകേ

വദക്തമഞക്കുകേയഞ്ചാം

കകേരളത്തബനക്ക് സുരക്ഷ തമബഴക്ക്നഞടബനക്ക് ജേലെഞ്ചാം എന നയമഞണക്ക്

സര്കഞര് സസസ്പീകേരബച്ചുവരുനലതനഞ്ചാം വദക്തമഞയ മുനറബയബകപ്പെഞടുകൂടബ നബയനബത
അളവബലെഞണക്ക് അധബകേ ജേലെഞ്ചാം ഒഴുകബയബട്ടുള്ളലതനഞ്ചാം മുഖദമനബ വദക്തമഞകബ.

