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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 306 04-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

�തിയ േക� ഉപേഭാ� സംര�ണ നിയമം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ ഡി െക �രളി
Shri G R Anil

(ഭ��-െപാ�വിതരണ വ��് മ�ി)

(എ)

�തിയ േക� ഉപേഭാ� സംര�ണ നിയമം 2019
നിലവിൽ വ�തിെ� അടി�ാന�ിൽ

സം�ാന സർ�ാർ സ�ീകരിേ�� നടപടികൾ/
�വർ�ന�ൾ എെ��ാമാെണ�്
വിശദീകരി�ാേമാ;

(എ) �തിയ േക� ഉപേഭാ� സംര�ണ നിയമം 2019
നിലവിൽ വ�തിെ� അടി�ാന�ിൽ

ബ�െ�� സം�ാന ച��ൾ �പീകരി�ക,
മീഡിേയഷൻ െസ�കൾ �പീകരി�ക, ഇ-
ഫയലിംഗ് സംവിധാനം ഒ��ക, നിയമെ��റി�്

േബാധവൽ�രണം നട�ക, സം�ാന/ജി�ാ
ഉപേഭാ� സംര�ണ കൗൺസി�കൾ
�പീകരി�ക, സം�ാന ജി�ാ
ക�ീഷ�കൾ�ാവശ�മായ അടി�ാന

സൗകര���ം മാനവേശഷി�ം ഉറ�വ��ക

എ�ിവയാണ് സം�ാന സർ�ാർ
സ�ീകരിേ�� നടപടികൾ / �വർ�ന�ൾ.

(ബി)

�തിയ നിയമ�ിൽ നിർേ�ശി�ി�� ജി�ാതല
മീഡിേയഷൻ െസൽ, െപാ�ജന�ൾ�� ഇ-
ഫയലിംഗ് സംവിധാനം എ�ിവ ആരംഭി�ാൻ

േവ� നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ജി�ാതല മീഡിേയഷൻ െസ�ിെ� �വർ�നം

ആരംഭി��തി�ം അതിനാവശ�മായ അടി�ാന

സൗകര��ൾ ഒ���തി��ളള നടപടികൾ
സ�ീകരി�വ��. െപാ�ജന�ൾ�് പരാതികൾ
ഒ◌ാൺൈലൻ ആയി സമർ�ി��തി� േവ�ി
േദശീയതല�ിൽ നട�ിലാ�ിയി�ളള 'e-dakhil'
എ� ഇ-ഫയലിംഗ് സംവിധാനം ��തൽ �സർ
��് ലി ആ��തി�ം മലയാളഭാഷ
ഉൾെ����തി�ം േവ� നടപടികൾ േകരള
NIC�മായി േചർ�് സ�ീകരി�വ��.

(സി) സം�ാന�് �വർ�ി�� മൾ�ിെലവൽ
മാർ��ിംഗ്/ഡയറ�് െസ�ിംഗ് ക�നിക�െട
�വർ�ന�ൾ നിരീ�ി��തി�ം

നിയ�ി��തി�മായി 2018-ൽ സം�ാന

സർ�ാർ �റെ��വി�ി�� മാർ�േരഖ
അ�ശാസി��തര�ി�� എൻേറാൾെമ�്
നടപടികൾ ഏ�വെരയായി എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സം�ാന മൾ�ിെലവൽ മാർ��ിംഗ് / ഡയറ�്
െസ�ിംഗ് മാർഗേരഖ �കാരം സം�ാന�്

�വർ�ി�� മൾ�ിെലവൽ മാർ��ിംഗ് /
ഡയറ�് െസ�ിംഗ് ക�നികെള എൻേറാൾ
െച�ി��തിനായി mlm.kerala.gov.in എ�
ഓൺൈലൻ േപാർ�ൽ സ�ീകരി�ി��്.
നിലവിൽ 44 ക�നികളിൽ നി�ം ��ത
േപാർ�ലിൽ ലഭി� അേപ�കളിേ�ൽ �ാഥമിക
പരിേശാധന നട�ിവരിക�ം ��ത
അേപ�കൾ �ടർ പരിേശാധനകൾ�ായി
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സം�ാന മൾ�ിെലവൽ മാർ��ിംഗ്/ ഡയറ�്
െസ�ിംഗ് േമാണി�റിംഗ് അേതാറി�ി യിെല മ�
വ��കളായ െസൻ�ൽ GST, േ��് GST,
േപാലീസ്  വ��കൾ�ം വിഷയ വിദ�നായി

സർ�ാർ േമാണി�റിംഗ് അേതാറി�ിയിൽ
നിേയാഗി�ി�ളള �ീ.േതാമസ്  ��ഴി�ം
നൽകിയി��്. ആ റിേ�ാർ�കൾ �ടി ലഭി��
�റ�് എൻേറാൾെമ�് നടപടികൾ
�ർ�ീകരി��താണ്.

(ഡി)
��ത മാർ�േരഖ അ�ശാസി�� തര�ിൽ

ജി�ാതല�ിൽ ഓഫീസർമാെര നിേയാഗി��
നടപടികൾ ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(ഡി) സം�ാന മൾ�ിെലവൽ മാർ��ിംഗ് /   ഡയറ�്
െസ�ിംഗ് മാർ�േരഖ അ�ശാസി�� തര�ിൽ

അതാ� ജി�ാ സൈ�  ഓഫീസർമാെര ജി�ാ
അധികാരികളായി നിയമി��തി�ളള നടപടികൾ
സ�ീകരി�വ��.

(ഇ)

ഉപേഭാ� വ��ിെ� �വർ�ന�ൾ�ായി േക�
ഗവൺെമ�് സഹായം എ�യാണ്; ആയത്

ലഭി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

(ഇ) ഉപേഭാ� േബാധവൽ�രണ
�വർ�ന�ൾ�ായി 2020-21 സാ��ിക

വർഷം 56ല�ം �പ�ം 2021-22 സാ��ിക

വർഷം 21,67,688/-�പ�ം േക�സർ�ാർ
അ�വദി�ി��്. വയനാട്  ജി�യിൽ ലീഗൽ
െമേ�ാളജി ഓഫീസ്  സ��യം/ വർ�ിംഗ്
�ാൻേഡർഡ്  ലേബാറ�റി നിർ�ാണ�ിനായി

2017-18 സാ��ിക വർഷം 2േകാടി �പ
അ�വദി�ി��്. െക�ിട
നിർ�ാണ�ിനാവശ�മായ �മി റവന�വ��ിൽ
നി�ം ലീഗൽെമേ�ാളജി വ��ിന് ൈകമാറി
കി�ിയി��്. ധനകാര�വ��ിൽ നി�ം െസ�ൻഡ്
ബാ�  ്SDG �േഖന �ക ലഭ�മായാ�ടൻ െക�ിട
നിർ�ാണം ആരംഭി��താണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


