II ഇ.ബബ. XV-കകേരള നബയമസഭ/III-6
പതബനഞഞഞ്ചാം കകേരള നബയമസഭ
മൂനഞഞ്ചാം സകമ്മേളനഞ്ചാം
കചഞകദദഞത്തരങ്ങള് - സഞ്ചാംഗ്രഹഞ്ചാം
2021 ഒകകഞബര് 11, തബങ്കള്
നബയമസഭ

രഞവബലലെ

9.00

മണബകക്ക്

ബഹുമഞനലപ്പെട്ട

സസ്പീകര്

ശസ്പീ. എഞ്ചാം. ബബ. രഞകജേഷബലന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭഞ ഹഞളബല് കയഞഗഞ്ചാം
കചര്ന.
വഞങ്മൂലെഞ്ചാം നല്കേബയ ഉത്തരങ്ങള്
14 (*151) വദഞജേ പുരഞവസ്തുകളുലടെ ക്രയവബക്രയഞ്ചാം
മുഖദമനബ

(ശസ്പീ.

സഞ്ചാംസഞനത്തക്ക്
ബന്ധലപ്പെട്ട

പബണറഞയബ

വദഞജേ

വബജേയന)

പുരഞവസ്തുകള്

ആകരഞപണങ്ങളബല്

നടെത്തബവരുനലണ്ടെനഞ്ചാം

നല്കേബയ

മറുപടെബയബല്,

ക്രയവബക്രയഞ്ചാം

നടെത്തുനതുമഞയബ

ലലക്രഞ്ചാംബഞഞക്ക്

അകനന്വേഷണഞ്ചാം

ഇകഞരദങ്ങള് ആര്കബകയഞളജേബകല് സര്കവ്വേ ഓഫക്ക്

ഇനദയുലടെ ശദയബല്ലപ്പെടുത്തബ കകേസകനന്വേഷണഞ്ചാം മുകനഞട്ടുലകേഞണ്ടുകപഞകേഞനഞണക്ക്
ശമബക്കുനലതനഞ്ചാം

സഭലയ

ആകരഞപണവബകധേയലന്റെ

വസ്പീടെക്ക്

അറബയബച.

മുന

സന്ദര്ശബക്കുകേയുഞ്ചാം

ഡബ.ജേബ.പബ.
സഞ്ചാംശയലത്ത

കകേസബലലെ
തുടെര്നക്ക്
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ആവശദലപ്പെട്ട പ്രകേഞരഞ്ചാം ലെഭബച്ച ഇന്റെലെബജേനസക്ക് റബകപ്പെഞര്ട്ടബലന്റെ അടെബസഞനത്തബല്
അകനന്വേഷണത്തബനക്ക്

എനകഫഞഴക്ക്ലമന്റെക്ക്

ഡയറകര്കക്ക്

കേത്തക്ക്

നല്കുകേയുഞ്ചാം

ലചയബട്ടുണ്ടെക്ക്. വസ്പീടെബനക്ക് സുരക്ഷ ആവശദലപ്പെട്ടക്ക് ആകരഞപണവബകധേയന സമര്പ്പെബച്ച
അകപക്ഷയബല്
കപഞലെസ്പീസക്ക്

സന്വേഞഭഞവബകേ നടെപടെബയഞണക്ക്

കമധേഞവബ

വദക്തമഞകബയബട്ടുണ്ടെക്ക്.

ലലകേലകഞണ്ടെബട്ടുള്ളലതനക്ക്
തട്ടബപ്പെബനഞ്ചാം

വദഞജേചബകേബത്സയഞ്ചാം

വബകധേയരഞയവര് പരഞതബ നല്കേബയഞല് അകനന്വേഷണഞ്ചാം നടെത്തുലമനഞ്ചാം തട്ടബപ്പെബനക്ക്
കൂട്ടുനബനവര്ലകതബലര കേര്ശന നടെപടെബ സന്വേസ്പീകേരബക്കുലമനഞ്ചാം ഉപകചഞദദങ്ങള്കക്ക്
മറുപടെബയഞയബ മുഖദമനബ അറബയബച.
15 (*152) സഞ്ചാംഘടെബത കുറ്റകൃതദഞ്ചാം തടെയുനതബനക്ക് നബയമ നബര്മ്മേഞണഞ്ചാം
മുഖദമനബ നല്കേബയ മറുപടെബയബല്, സഞ്ചാംസഞനത്തക്ക് സഞ്ചാംഘടെബത കുറ്റകൃതദഞ്ചാം
തടെയുനതബനക്ക്

നബയമനബര്മ്മേഞണഞ്ചാം

നടെത്തുനതബലനക്കുറബച്ചക്ക്

പരബകശഞധേബക്കുനതബനക്ക് ചുമതലെലപ്പെടുത്തബയ സമബതബയുലടെ റബകപ്പെഞര്ട്ടക്ക് ലെഭദമഞകുന
മുറയക്ക്

തുടെര്നടെപടെബകേള് സന്വേസ്പീകേരബക്കുനതഞലണനക്ക്

നബലെവബലുള്ള നബയമങ്ങള് ഫലെപ്രദമഞയബ നടെപ്പെഞക്കുകേയുഞ്ചാം
സന്വേസ്പീകേരബക്കുന ഉകദദഞഗസര്ലകതബലര

സഭലയ അറബയബച.
വദതദസ്ത നബലെപഞടെക്ക്

കേര്ശന നടെപടെബ സന്വേസ്പീകേരബക്കുകേയുഞ്ചാം

ലചയ്യുനണ്ടെക്ക്. സസ്പീകേള്കക്ക് കനലരയുണ്ടെഞകുന അതബക്രമങ്ങള്ലകതബലര പരഞതബ
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സമര്പ്പെബക്കുനതബനക്ക്

കപഞലെസ്പീസക്ക് ലഹഡ്കേന്വേഞര്കട്ടഴബല് പ്രകതദകേ സഞ്ചാംവബധേഞനഞ്ചാം

ഏര്ലപ്പെടുത്തുകേയുഞ്ചാം ഇതുസഞ്ചാംബന്ധബച്ചക്ക് അകനന്വേഷണഞ്ചാം നടെത്തുനതബനക്ക് ഒരു വനബതഞ
എസക്ക്.പബ.-ലയ

ചുമതലെലപ്പെടുത്തുകേയുഞ്ചാം

ധേന്വേഞ്ചാംസനവുമഞയബ

ബന്ധലപ്പെട്ട

യഞലതഞരു

ഭഞഗത്തുനബനഞ്ചാം ഉണ്ടെഞകേബലല്ലെനഞ്ചാം
കകേഞടെതബയുലടെ

ലചയബട്ടുണ്ടെക്ക്.

ഫഞഷന

പരബഗണനയബലെഞലണനഞ്ചാം

പപൗരഞവകേഞശ

നടെപടെബയുഞ്ചാം

സര്കഞരബലന്റെ

കഗഞള്ഡക്ക് തട്ടബപ്പെക്ക് കകേസക്ക്

ഉപകചഞദദങ്ങള്കക്ക്

മറുപടെബയഞയബ

മുഖദമനബ വദക്തമഞകബ.
16 (*153) മഞലെബനദ സഞ്ചാംസ്കരണഞ്ചാം
തകദ്ദേശസന്വേയഞ്ചാംഭരണഞ്ചാം,

ഗ്രഞമവബകേസനഞ്ചാം,

എലലക്സെെസക്ക്

വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ. എഞ്ചാം.വബ. കഗഞവബന്ദന മഞസ്റ്റര്) നല്കേബയ മറുപടെബയബല്, ഉറവബടെ മഞലെബനദ
സഞ്ചാംസ്കരണഞ്ചാം ഫലെപ്രദമഞക്കുനതബനക്ക് തകദ്ദേശ ഭരണസഞപനങ്ങള് നടെത്തുന
ശുചബതന്വേ-മഞലെബനദ

സഞ്ചാംസ്കരണ

വബലെയബരുത്തബയബട്ടുലണ്ടെനക്ക്
പ്രവര്ത്തനഞ്ചാം

സഭലയ

ലമച്ചലപ്പെടുത്തുനതബനക്ക്

പ്രവര്ത്തനങ്ങള്
അറബയബച.

കേഞരദക്ഷമമഞയബ

മഞലെബനദ

തകദ്ദേശഭരണസഞപനതലെ

സഞ്ചാംസ്കരണ
മഞലെബനദ

സഞ്ചാംസ്കരണ ആക്ഷന പഞനകേള് തയഞറഞക്കുകേയുഞ്ചാം സമയബന്ധബത പുകരഞഗതബ
വബലെയബരുത്തുകേയുഞ്ചാം ലചയ്തുവരുനണ്ടെക്ക്.

ഹരബതകേര്മ്മേകസനയുലടെ പ്രവര്ത്തനഞ്ചാം
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987

തകദ്ദേശ

ഭരണസഞപനങ്ങളബല്

വദഞപബപ്പെബക്കുകേയുഞ്ചാം

3065

ഹരബതകേര്മ്മേകസന സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭങ്ങള് കുടുഞ്ചാംബശസ്പീയബല് സൂക്ഷ്മ സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭമഞയബ രജേബസ്റ്റര്
ലചയ്യുകേയുഞ്ചാം കുടുഞ്ചാംബശസ്പീ മുകഖന
നല്കുകേയുഞ്ചാം

അഞ്ചാംഗങ്ങലള കേലണ്ടെത്തബ പരബശസ്പീലെനഞ്ചാം

ഹരബതകേര്മ്മേകസന

ഹരബതകേര്മ്മേകസന

അഞ്ചാംഗങ്ങള്

കേണ്കസഞര്ഷദഞ്ചാം

കശഖരബക്കുന

അകപൗണ്ടെബകലെയക്ക്

'യൂസര്ഫസ്പീ'

ലെഭദമഞക്കുനതബനക്ക്

നടെപടെബ സന്വേസ്പീകേരബക്കുകേയുഞ്ചാം അധേബകേ വരുമഞന സഞധേദതകേള് കേലണ്ടെത്തുനതബനള്ള
ലലവദഗദ പരബശസ്പീലെനഞ്ചാം നല്കുകേയുഞ്ചാം ലചയ്യുനണ്ടെക്ക്. കകേഞര്പ്പെകറഷനകേളബലുഞ്ചാം
നഗരസഭകേളബലുഞ്ചാം

ഖരമഞലെബനദ

സഞ്ചാംസ്കരണത്തബനക്ക്

കലെഞകേബഞങ്കക്ക്

സഹഞയഞ്ചാം

ലെഭദമഞയബട്ടുലണ്ടെനഞ്ചാം പരബസബതബ സപൗഹഞര്ദ്ദേമഞയബ നടെപ്പെഞകഞന വബഭഞവന
ലചയബട്ടുള്ള

പദതബയുലടെ പ്രഞരഞ്ചാംഭ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് നടെനവരബകേയഞലണനഞ്ചാം

മനബ വദക്തമഞകബ. സഞ്ചാംസഞനലത്ത മഞലെബനദ മുക്തമഞക്കുനതബനക്ക്

നബരവധേബ

പദതബകേളഞവബഷ്കരബച്ചബട്ടുലണ്ടെനഞ്ചാം ബഹ്മപുരഞ്ചാം ഉള്ലപ്പെലടെയുള്ള ഖര-ദ്രവ മഞലെബനദ
സഞ്ചാംസ്കരണ പദതബകേള് സമയബന്ധബതമഞയബ പൂര്ത്തബയഞക്കുനതബനക്ക് നടെപടെബ
സന്വേസ്പീകേരബചവരബകേയഞലണനഞ്ചാം

ലകേഞല്ലെഞ്ചാം

പ്രവര്ത്തനങ്ങളബല്

ലകേ.എസക്ക്.ലഎ.ഡബ.സബ.

ഉപകയഞഗലപ്പെടുത്തഞനള്ള

ശമങ്ങള്

നഗരത്തബലലെ

മഞലെബനദ

സഞ്ചാംസ്കരണ
കപ്രഞജേക്ടുകേള്

നടെത്തബവരബകേയഞലണനഞ്ചാം

മനബ
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അറബയബച. പട്ടണങ്ങളബലലെ ലലജേവമഞലെബനദ സഞ്ചാംസ്കരണത്തബനക്ക് കകേനസ്പീകൃത
സഞ്ചാംവബധേഞനകമര്ലപ്പെടുത്തുലമനഞ്ചാം പഞയബഞ്ചാംഗക്ക് കവസ്റ്റുകേളുലടെ സഞ്ചാംസ്കരണഞ്ചാം അതതക്ക്
കേമ്പനബ ഉടെമകേള്തലന നബര്വ്വേഹബകണലമനക്ക്
മഞലെബനദ

സഞ്ചാംസ്കരണഞ്ചാം

വബദദഞഭദഞസ

പഞഠദപദതബയബല്

വകുപ്പുമഞയബ

തസ്പീരുമഞനലമടുത്തബട്ടുലണ്ടെനഞ്ചാം
ഉള്ലപ്പെടുത്തുനതുസഞ്ചാംബന്ധബച്ചക്ക്

ആകലെഞചബച്ചക്ക്

ഫലെപ്രദമഞയ

ഇടെലപല്

നടെത്തുനതഞലണനഞ്ചാം ഉപകചഞദദങ്ങള്കക്ക് മറുപടെബയഞയബ മനബ അറബയബച.
17(*154)

കറഷന മുനഗണനഞ പട്ടബകേയബല് ഉള്ലപ്പെടുത്തുനതബനള്ള
മഞനദണ്ഡങ്ങളബല് ഇളവക്ക്

ഭക്ഷദ-ലപഞതുവബതരണ വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. ജേബ. ആര്. അനബല്) നല്കേബയ
മറുപടെബയബല്, സഞ്ചാംസഞനത്തക്ക് തുടെര്ച്ചയഞയബ മൂനമഞസഞ്ചാം കറഷന
മുനഗണനഞ കേഞര്ഡുകേള്

കേലണ്ടെത്തബ

തസ്പീരുമഞനലമടുത്തബട്ടുലണ്ടെനഞ്ചാം

മതബയഞയ

തുടെര്നഞ്ചാം

സഞദദതഞ

സന്വേസ്പീകേരബച്ചബട്ടുണ്ടെനഞ്ചാം
ലപഞതുജേനങ്ങലള

അനര്ഹലര ഒഴബവഞക്കുനതബനക്ക്
കേഞരണഞ്ചാം

പട്ടബകേയബല്

സഭലയ

കബഞദദലപ്പെടുത്തുനവലര

ഉള്ലപ്പെടുത്തുനതബനക്ക്

അറബയബച.

അറബയബക്കുനതബനക്ക്

വഞങ്ങഞത്ത

മുനഗണനഞ

കറഷന

നടെപടെബ

മഞനദണ്ഡങ്ങള്

കേടെകേളബല്

കപഞസ്റ്റര്

പ്രദര്ശബപ്പെബക്കുകേയുഞ്ചാം സമസ്പീപലത്ത പഞഞയത്തുകേളബലുഞ്ചാം വബകല്ലെജുകേളബലുഞ്ചാം

ഇവ

6

പ്രദര്ശബപ്പെബക്കുനതബനക്ക് നബര്കദ്ദേശഞ്ചാം നല്കുകേയുഞ്ചാം മുനഗണനഞ മഞനദണ്ഡങ്ങള്
പ്രതബപഞദബക്കുന

ഉത്തരവക്ക്

ലവബ്ലലസറ്റബലുഞ്ചാം
മഞധേദമങ്ങളബലൂലടെ

സര്കഞര്

ലവബക്ക്ലലസറ്റബലുഞ്ചാം

പ്രസബദസ്പീകേരബക്കുകേയുഞ്ചാം
ലപഞതുജേനങ്ങള്കക്ക്

നല്കുകേയുഞ്ചാം ലചയ്യുനണ്ടെക്ക്.

കറഡബകയഞ

വകേപ്പെബലന്റെ

ഉള്ലപ്പെലടെയുള്ള

ഇതുസഞ്ചാംബന്ധബച്ച

അവകബഞധേഞ്ചാം

മുനഗണനഞ വബഭഞഗത്തബലുണ്ടെഞകുന ഒഴബവുകേള്

ലപഞതുവബഭഞഗഞ്ചാം സബ്സബഡബയബല്നബനക്ക് നബകേത്തഞന കേഴബയബലല്ലെനഞ്ചാം ഗുരുതര
ശഞരസ്പീരബകേ/മഞനസബകേ ലലവകേലെദമുള്ളവര് ഉള്ലപ്പെടുന കുടുഞ്ചാംബങ്ങലള മുനഗണനഞ
വബഭഞഗത്തബല്

ഉള്ലപ്പെടുത്തുനതബനക്ക്

അഞ്ചാംഗപരബമബതരുള്ലപ്പെട്ട

നബര്കദ്ദേശഞ്ചാം

കുടുഞ്ചാംബങ്ങലള

നല്കേബയബട്ടുലണ്ടെനഞ്ചാം

മുനഗണനഞ

പട്ടബകേയബല്

ഉള്ലപ്പെടുത്തുനതബനക്ക് മഞനദണ്ഡഞ്ചാം നബശ്ചയബകഞന സഞമൂഹദകക്ഷമ വകുപ്പെബകനഞടെക്ക്
ആവശദലപ്പെട്ടബട്ടുലണ്ടെനഞ്ചാം
അറ്റഞചലചയതുഞ്ചാം
599

കറഷന

മനബ

വദക്തമഞകബ.

നടെപടെബകക്ക്

വബകധേയമഞയബ

തുടെര്നക്ക് നടെത്തഞന ആഗ്രഹബക്കുനബലല്ലെനക്ക് അറബയബച്ചതുമഞയ
കേടെകേള്

സഞ്ചാംവരണ

മഞനദണ്ഡങ്ങള്

പഞലെബച്ചക്ക്

ലലലെസനസബകേള്കക്ക് വബതരണഞ്ചാം ലചയഞന തസ്പീരുമഞനബച്ചബട്ടുലണ്ടെനഞ്ചാം

പുതബയ
2016-ല്

തകദ്ദേശസന്വേയഞ്ചാം ഭരണ വകുപ്പെക്ക് പുറലപ്പെടുവബച്ചബട്ടുള്ള ഉത്തരവുകൂടെബ പരബഗണബച്ചക്ക്
ബബ.പബ.എല്. ലെബസ്റ്റക്ക് തയഞറഞകഞന നബര്കദ്ദേശഞ്ചാം നല്കേബയബട്ടുലണ്ടെനഞ്ചാം ഓകരഞ

7

കറഷന

കേടെയബലലെയുഞ്ചാം

10

പരബകശഞധേബക്കുനതബനക്ക്

കേഞര്ഡുകേള്വസ്പീതഞ്ചാം

കറഷനബഞ്ചാംഗക്ക്

ചുമതലെലപ്പെടുത്തബയബട്ടുലണ്ടെനഞ്ചാം
വദഞപഞരബകേള്കക്ക്

മുനഗണനഞ

7.5

ഏര്ലപ്പെടുത്തബയബട്ടുലണ്ടെനഞ്ചാം

കകേഞവബഡക്ക്
ലെക്ഷഞ്ചാം

ഇനലസകര്മഞലര
പശ്ചഞത്തലെത്തബല്

രൂപയുലടെ

പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ

കനരബട്ടക്ക്

ഇനഷന്വേറനസക്ക്

കകേഞളനബകേളബലലെ

കറഷന
പരബരക്ഷ

അര്ഹതയുളള

മുഴുവനകപര്ക്കുഞ്ചാം കറഷന കേഞര്ഡക്ക് അനവദബക്കുലമനഞ്ചാം ആയബരഞ്ചാം സ്കന്വേയര് ഫസ്പീറ്റക്ക്
വബസ്തസ്പീര്ണ്ണമുള്ള

വസ്പീടുള്ളവരുലടെ

സഞമ്പത്തബകേസബതബയുഞ്ചാം

മറ്റക്ക്

കേഞരദങ്ങളുഞ്ചാം

പരബകശഞധേബച്ചക്ക് അര്ഹതലപ്പെട്ടവര്കക്ക് മുനഗണനഞ കേഞര്ഡക്ക് നല്കുനലണ്ടെനഞ്ചാം
ഉപകചഞദദങ്ങള്കക്ക് മറുപടെബയഞയബ മനബ അറബയബച.

