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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 387 29-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

േദവസ�ം േബാർ�ക�െട സാ��ിക �തിസ�ി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ വി ശശി,
�ീ ഇ ച�േശഖരൻ, 

�ീ ജി എസ്  ജയലാൽ , 
�ീ. സി.സി. ���ൻ 

Shri K. Radhakrishnan
(പ�ികജാതി, പ�ികവർ�, പി�ാ� വിഭാഗ േ�മ-േദവസ�ം

വ��് മ�ി )

(എ) സം�ാന�് േദവസ�ം േബാർ�കൾ ക��

സാ��ിക �തിസ�ി േനരി��തായ

വാർ�കൾ ��യിൽെ��ി�േ�ാ; ��ത

�തിസ�ി മറികട��തിന് സർ�ാർ

നൽകിയി�� സഹായ�ൾ എെ��ാെമ�്

വിശദീകരി�േമാ;

(എ) ഉ�്. േകാവിഡ്  �ലം േ���ളിൽ

ഭ�ജന�ൾ�് �േവശനം നിയ�ി�ത് കാരണം

സം�ാനെ� േദവസ�ം േബാർ�കൾ��ായ

സാ��ിക �തിസ�ി മറികട�വാൻ േദവസ�ം

േബാർ�കൾ�് േകാവിഡ്  കാലയളവിൽ സർ�ാർ

ആെക 215.73 േകാടി (ഇ���ി പതിന�് േകാടി

എ�പ�ി ��് ല�ം �പ) സാ��ിക സഹായം

നൽകിയി��്. അതിെ� വിശദാംശ�ൾ �വെട

േചർ��. തി�വിതാം�ർ േദവസ�ം േബാർഡ്  -
131.6 േകാടി (േകാവിഡ്  �ല��ായ സാ��ിക

�തിസ�ി മറികട�വാൻ �േത�ക

ധനസഹായമായി അ�വദി� 100 േകാടി �പ�ം,
2019-2020, 2020-2021 വർഷ�ളിെല വാർഷിക

വിഹിതം ഇന�ിൽ േകാവിഡ്  കാലയളവിൽ

അ�വദി� 1 േകാടി 60 ല�ം �പ�ം �ളയ�ം മ�്

വിവിധ കാരണ�ളാ�ം ഉ�ായ വ�മാന ന�ം

�റ��തിനായി 2019-2020 സാ��ിക വർഷം

അ�വദി� 30 േകാടി �പ�ം ഉൾെ�െട) െകാ�ിൻ

േദവസ�ം േബാർഡ്  - 25 േകാടി (േകാവിഡ്

�ല��ായ സാ��ിക �തിസ�ി

മറികട�വാൻ അ�വദി� �േത�ക ധനസഹായം)
മലബാർ േദവസ�ം േബാർഡ്  - 58.98 േകാടി

(േകാവിഡ്  �ലം സാ��ിക �തിസ�ി േനരി��

േ���ളിെല ജീവന�ാർ�് ശ�ളം

നൽ��തിനായി മലബാർ േദവസ�ം േബാർഡിന്

അധിക ധനസഹായമായി അ�വദി� 19 േകാടി

�പ�ം വിരമി� േ�� ജീവന�ാർ�ം എ�ിക��ീവ്

ഓഫീസർമാർ�ം െപൻഷൻ ആ��ല��ൾ

അ�വദി��തിനായി മലബാർ െട�ിൾ

എംേ�ായിസ്  െവൽഫയർ ഫ�് േബാർഡിന്

അ�വദി� ഒ� േകാടി �പ�ം മലബാർ േദവസ�ം
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േബാർഡിന് വർഷാവർഷം സർ�ാരിൽ നി�ം

ബജ�് അേലാ�്െമ�് �കാരം അ�വദി�  ്വ��

�ാ�്-ഇൻ-എയ്ഡ്  ശീർഷക�ിൽ മലബാർ

േദവസ�ം േബാർഡിെ� �വർ�ന�ൾ�ം, േ��

ജീവന�ാർ�് ശ�ള ധനസഹായം

നൽ��തി�മായി 2020-2021 സാ��ിക

വർഷം അ�വദി� 20,61,21,740/-(ഇ�പത് േകാടി

അ�പ�ിെയാ�് ല��ി ഇ�പ�ി

ഒ�ായിര�ി എ���ി നാൽ�ത്) �പ�ം 2021-
2022 സാ��ിക വർഷം ഇ�വെര അ�വദി�

13,47,62,620/-(പതി��് േകാടി നാൽ��ിേയഴ്

ല��ി അ�പ�ി ര�ായിര�ി അ���ി

ഇ�പത്) �പ�ം ആചാര �ാനീയർ�ം

േകാലധാരികൾ�ം �ടി�ിക അ�വദി��തി�ം

അ�വദി� 1.25 േകാടി ഉൾെ�െട) �ടൽ മാണിക�ം

േദവസ�ം - 15 ല�ം (േകാവിഡ്  �ല��ായ

സാ��ിക �തിസ�ി മറികട�വാൻ

അ�വദി� �േത�ക ധനസഹായം)

(ബി) േ���ളിെല വ�മാന�ി��ായ �റ��ലം

േദവസ�ം േബാർ�കൾ �തിസ�ിയിലായ

സാഹചര��ിൽ �ധാന േ���ളിൽ േകാവിഡ്

മാനദ��ൾ പാലി�  ്ഉ�വ��ം വിേശഷാൽ

�ജക�ം ആരംഭി��തിന് അ�മതി

നൽ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;
വിശദമാ�േമാ;

(ബി)

േകാവിഡ്  മാനദ��ൾ കാർശനമായി പാലി�്

നിലവി�� നിയ�ണ�ൾ�് വിേധയമായി

േ���ളിൽ വിേശഷാൽ �ജക�ം ചട�ക�ം മ�ം

നട�ിവ���്.

(സി) േദവസ�ം േബാർഡ്  േ���ളിൽ വിശ�ാസികളായ

�വാസികൾ�് ഓൺൈലനായി വഴിപാ�ക�ം

�ജക�ം ��് െച�് നട��തി�� സൗകര�ം

ഏർെ���േമാ; വിശദീകരി�േമാ;

(സി) തി�വിതാം�ർ േദവസ�ം േബാർഡിെ�

ശബരിമലയട��� 27 േ���ളിൽ

ഓൺൈലൻ വഴിപാ�കൾ നട��തി��

സൗകര�ം ഏർെ���ിയി��്. മ�് 374
േ���ളിൽ �ടി ഇത് വ�ാപി�ി��തി��

നടപടികൾ സ�ീകരി� വ��. െകാ�ിൻ േദവസ�ം

േബാർഡിന് കീഴി�� �ധാന േ���ളിൽ

ഓൺൈലൻ വഴിപാട്  സൗകര��ം 30
േ���ളിൽ െമാൈബൽ ആ�് സൗകര��ം

ഏർെ���ിയി��്. ബാ�ി േ���ളിൽ �ടി

ആയത് നട�ിലാ�വാ�� നടപടി സ�ീകരി�

വ��. മലബാർ േദവസ�ം േബാർഡിന് കീഴി��

�ധാന േ���ളിൽ ഓൺൈലൻ വഴിപാ�കൾ

അതാത് േ����െട ഔേദ�ാഗിക െവബ് ൈസ�്

�േഖന ��് െച��തി�� സൗകര�ം

ഏർെ���ിയി��്. ��വാ�ർ േ���ിെല

എ�ാ വഴിപാ�ക�ം ഓൺൈലൻ വഴി ��്

െച��തി�� സൗകര�ം ഏർെ���ിയി��്.
അന� സം�ാന�് വസി��വർ�ം �ര

�േദശ�് താമസി��വർ�ം വഴിപാ�കൾ
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ഓൺൈലനായി െച��തി�� �മീകരണ�ൾ

�ടൽ മാണിക�ം േദവസ��ം നട�ിലാ�ിയി��്.
�വാസികൾ�് �ടൽ മാണിക�ം േദവസ��ിൽ

ഓൺൈലൻ വഴിപാ�ക�ം �ജക�ം

െച��തി�� നടപടികൾ േദവസ�ം സ�ീകരി�

വ���്.

(ഡി) മ�ല, മകരവിള�് ഉ�വ�ൾ

ആരംഭി��തിന് ദിവസ�ൾ മാ�ം ബാ�ി

നിൽെ� ശബരിമല തീർ�ാടന�ിെ�

�െ�ാ���ൾ�ായി നട�ിലാ�� പ�തികൾ

വിശദമാ�േമാ?

(ഡി) ശബരിമല തീർ�ാടകർ�് യാ�ാ

സൗകര��ി�� േറാഡ്  െമയി�നൻസ്

വർ�കൾ, വി�മ�ി�ം �ടിെവ�ലഭ�ത,
�ാഥമിക ആവശ��ൾ എ�ിവ

നിർ�ഹി��തി�ം ചികി�ാ സൗകര�ം �ട�ിയ

കാര��ൾ�ം േവ�� അടി�ാന സൗകര��ൾ

എ�ിവ ഒ��ി തീർ�ാടനം �ഗമമാ�ാ��

���ികൾ ത�രിതെ����തിന് േദവസ�ം വ��്

മ�ി 16/06/2021-�ം 07/09/2021-�ം

തി�വിതാം�ർ േദവസ�ം േബാർഡ്  �സിഡ�്,
ഉേദ�ാഗ�ർ എ�ിവ�മാ�ം 28/06/2021-ന് ബ�.
ജലവിഭവ വ��് മ�ി�െട സാ�ി���ി�ം,
06/07/2021-ന് ബ�. ആേരാഗ� വ��് മ�ി�െട

സാ�ി���ി�ം 07/07/2021-ന് ബ�.
െപാ�മരാമ�ം �റിസ�ം വ��് മ�ി�െട�ം,
ബ�. ഗതാഗത വ��് മ�ി�െട�ം

സാ�ി���ി�ം ബ�െ�� സർ�ാർ

വ��ക�േട�ം തി�വിതാം�ർ േദവസ�ം േബാർഡ്

�സിഡ�ിെ��ം ഉേദ�ാഗ��െട�ം േയാഗം

േചർ�് അതത് വ��കൾ എ�േ�� നടപടികൾ

സംബ�ി� തീ�മാന�ൾ ൈകെ�ാ�ി��.
അതിൻ �കാര�� അ����ണിക�ം നിർ�ാണ

�വർ�ന��ം നട� വ��. ശബരിമല മ�ല,
മകരവിള�് തീർ�ാടന�ി�� ത�ാെറ��കൾ

അവേലാകനം െച��തി�ം ���ികൾ

ത�രിതെ����തി�ം ബ�. �ഖ�മ�ി�െട

അ���തയിൽ 07/10/2021-ന് േയാഗം േചർ�്

തീ�മാന�ൾ ൈകെ�ാ�ി��്. �ടാെത

േകാവിഡ്  19 സാഹചര��ിൽ നട�� ഈ
വർഷെ� ശബരിമല മ�ല, മകരവിള�്

തീർ�ാടനം േകാവിഡ്  മാനദ��ൾ പാലി�്

നട��തി�� എ�ാ �മീകരണ��ം

തി�വിതാം�ർ േദവസ�ം േബാർഡ്  സ�ീകരി�ി��്.
തീർ�ാടന�ിന് അ�വദി�� തീർ�ാടക�െട

എ�ം അ�ിമമായി തീ�മാനി�ി�ിെ��ി�ം

ശബരിമലയി�ം അ�ബ� �േദശ�ളായ പ�,
നില�ൽ, എ�േമലി എ�ിവിട�ളി�ം

തീർ�ാടകർ�ാവശ�മായ അടി�ാന സൗകര�ം

ഒ���തി�� �വർ�ന�ൾ തി�വിതാം�ർ

േദവസ�ം േബാർഡിെ� േമൽേനാ��ിൽ



4 of 4

�തഗതിയിൽ നട�വരികയാണ്. മരാമ�്

പണികൾ�� െടൻഡ�കൾ വിളി�ക�ം

തീർ�ാടന കാല�ിന് �ൻപായി അവ

�ർ�ിയാ�� രീതിയിൽ പണികൾ

�േരാഗമി�ക�ം െച��. വഴിപാട്

സാധന�ൾ�� െടൻഡർ നടപടികൾ

�ർ�ിയായി കഴി�. �ാ�ക�െട�ം മ�ം

േലല�ം ആരംഭി�ി��്. ശബരിമല

ഇട�ാവള�ളിെല�ാം �ൻ വർഷ�ളിെല േപാെല

ആവശ�മായ അടി�ാന സൗകര��ൾ

ഏർെ����തിന് തി�വിതാം�ർ േദവസ�ം

േബാർഡ്  നടപടികൾ സ�ീകരി� വ���്.
�േത�കി�ം നില�ൽ, എ�േമലി, െച��ർ,
ഏ�മാ�ർ �ട�ിയ ഇട�ാവള�ളിെല�ാം �ൻ

വർഷ�ളിെലേപാെല തീർ�ാടകർ �്

ആവശ�മായ വി�മ സൗകര�ം, �ടിെവ�ം,
െടായ ്  െല�് സൗകര��ൾ എ�ിവ ഉൾെ�െട

ആവശ�മായ അടി�ാന സൗകര��ൾ

ഏർെ����തിന് നടപടികൾ സ�ീകരി�

വ���്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


