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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 587 11-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

കാർഷിക വിപണി ശ�ിെ����തിന് �ാമീണ ച�കൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. പി. ടി. േതാമസ്  ,
�ീ പി സി വി�നാഥ് , 
�ീ. ടി. െജ. വിേനാദ്, 
�ീ എം വിൻെസൻറ്  

Shri. P. Prasad
(�ഷി വ��് മ�ി)

(എ)

കാർഷിക വിപണി ശ�ിെ����തിെ�

ഭാഗമായി സം�ാന�് �ാമീണ ച�കൾ
ആരംഭി�വാൻ വ��ിന് പ�തി�േ�ാ;

(എ) കാർഷിക വിപണി ശ�ിെ����തിെ�

ഭാഗമായി നിലവിൽ ആർ െക വി ൈവ പ�തി
�കാരം സം�ാനെ�ാ�ാെക �ാമതല�ിൽ

960 ആ���കൾ �വർ�ി���്. ഇത്
�ടാെത നഗര�േദശ�് 100 ആ���ക�ം

�വർ�ി���്. അതാ� �േദശെ�
ആവശ�കതയ�സരി�  ്�ടർ�ം �തിയ �ാമീണ
ആ���കൾ ആരംഭി��താണ്.

(ബി)

��ത ആ����െട നട�ി�് ആെരയാണ്

ഏ�ി��ത്; ഇതിെ� �വർ�നം എ�്
ആരംഭി�വാൻ കഴി�ം; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) കർഷകർ, കർഷക ��ാ�കൾ, കർഷകമി�കൾ,
��ംബ�ീ, സ�യം െതാഴിലധി�ിത
ഉപജീവനമാർഗം സ�ീകരി�വർ �ട�ി �ഷിയി�ം,
കാർഷിക അ�ബ� �വർ�ികളി�ം

ഏർെ��ിരി�� ഏവർ�ം �ാമീണ ച�കൾ
നട�ാ��താണ്.

(സി) ��ത വിപണി വഴി �ല�വർ�ിത ഉ���ൾ
വി�ഴി��തി�ളള സംവിധാനം ഒ��േമാ;

(സി)
പരിേശാധി��താണ്.

(ഡി) കർഷക�െട�ം ഉപേഭാ�ാ��െട�ം

താ�ര��ൾ കണ�ിെല��ളള വിപണി
ഇടെപടൽ കാർഷിക വിപണന േമഖലയിൽ എ�്
മാ�ം ഉ�ാ�െമ�ാണ് �തീ�ി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ?

(ഡി) കർഷകരിൽ നി�ം േനരി�് ഉത്പ��ൾ ഈ
വിപണിയിൽ എ��തിനാൽ ഇടനില�ാ�െട
�ഷണം തടയാ�ം അ�വഴി കർഷകർ�്
ന�ായമായ വില ലഭി��തി�ം സഹായകമാ��.
�ണേമ��� ഉ���ൾ മിതമായ വില�്
ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് ലഭ�മാ��. വിപണി
ലഭ�മാ�േ�ാൾ കർഷകർ പഴം പ��റി �ഷി
വി�ലീകരി�ക�ം ഇത് കർഷക വ�മാനം
വർ�ി�ി�ാൻ ഇടയാ�ക�ം െച�ം. �ടാെത ഈ
രംഗ�് ��തൽ െതാഴിൽ ദിന�ൾ ��ി�ാ�ം
സാധി��. ഇ�ര�ിൽ ഉ�ാദി�ി�� പഴം
പ��റികൾ �ല�വർ�ിത ഉത്പ��ളാ�ി മാ�ക
വഴി കർഷകർ�് അധിക വ�മാന�ം ലഭ�മാ�ാൻ
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സാധി�ം. നട� സാ��ിക വർഷം �ല�വർ�ിത
ഉത്പ��ൾ�േവ�ി�� പ�തികൾ
നട�ിലാ�ി വ���്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ



അനുബന്ധം   I  

 സംസ്ഥാനത്ത് സന്നദ്ധ സംഘടനകളം,  വ്യക്തികളും  നടത്തുന്ന വ്ോയാജന
സംരക്ഷണ  ോകന്ദ്രങ്ങള,  ശാരീരിക   ൈവ്കല്യമുളളവ്രുടെട  സംരക്ഷണ
ോകന്ദ്രങ്ങള, മാനസിക െവ്ല്ലുവ്ിളി ോനരിടുന്നവ്രുടെട പുനരധിവ്ാസ ോകന്ദ്രങ്ങള,
അഗതികളായ സ്ത്രീകെള സംരക്ഷിക്കുന്ന ോകന്ദ്രങ്ങള,  കുട്ടികെള സംരക്ഷിക്കുന്ന
ോക്ഷമസ്ഥാപനങ്ങള   തുടങ്ങി  അനാഥ  അഗതികെള  സംരക്ഷിക്കുന്ന
ോക്ഷമസ്ഥാപനങ്ങളക്ക്  അംഗീകാരം  നല്കുന്നതും,  അവ്യുടെട
പ്രവ്ര്ത്തനങ്ങള നിരീക്ഷിക്കുന്നതും, വ്ില്യിരുടത്തുന്നതും ഓർഫനോനജസ് & അദർ
ചാരിറ്റബിൾ  ോഹാം  (സൂപ്പർവ്ിഷൻ  &  കൺട്രോട്രാൾ)  ആക്ട്,  1960  പ്രകാരം
സംസ്ഥാനത്ത് രൂപീകരിച്ചിട്ടുളള ഓര്ഫനോനജ് കണ്ട്രോട്രാള ോബാര്ഡാണ്.  ഈ
ോബാര്ഡില് 15 അംഗങ്ങളാണ് ഉളളത്. 

     ോക്ഷമസ്ഥാപനങ്ങളുെട  പ്രവ്ര്ത്തനം  വ്ില്യിരുടത്തുന്നതിനും,
പരിോശാധിക്കുന്നതിനും ഓോരാ ോബാര്ഡ് അംഗത്തിനും ഓോരാ ജില്ലയുടെട ചുമതല്
നല്കിയിട്ടുണ്ട്. ോക്ഷമസ്ഥാപനങ്ങളക്ക് അംഗീകാരം ല്ഭിക്കുന്നതിനും, നില്വ്ിലുളള
അംഗീകാരം പുതുക്കി ല്ഭിക്കുന്നതിനുമായി ല്ഭിക്കുന്ന അോപക്ഷയിോന്മേല്  സ്ഥാപനം
സന്ദര്ശിച്ച് പരിോശാധന നടത്തി ശുപാര്ശ നല്കുന്നത് ഓർഫനോനജ് കൺട്രോട്രാൾ
ോബാർഡ്  അംഗങ്ങളാണ്.  ഓർഫനോനജ്  കൺട്രോട്രാൾ  ോബാർഡ്  ോയാഗം
ോചര്ന്നാണ്  അംഗങ്ങളുെട  ശുപാര്ശയിോന്മേല്  ോക്ഷമസ്ഥാപനങ്ങളക്കുളള
അംഗീകാരം  നല്കുന്നതും,  അംഗീകാരം  പുതുക്കുന്നതും.  ഓർഫനോനജ്  കൺട്രോട്രാൾ
ോബാർഡ്  ചട്ടപ്രകാരമുള്ള  ഫനാറം  – B  മാതൃകയില്  അംഗീകാര  സര്ട്ടിഫനിക്കറ്റ്
നല്കുന.  സ്ഥാപനത്തിെന്റെ  ോപരുടം,   വ്ില്ാസവും,  അംഗീകാര  സര്ട്ടിഫനിക്കറ്റ്
നമ്പര്,  ഏത്  വ്ിഭാഗത്തില്െപ്പട്ട  സ്ഥാപനമാണ്,  എത്ര  ോപെരയാണ്
പാര്പ്പിോക്കണ്ടത്,  അംഗീകാര  കാല്ാവ്ധി  തുടങ്ങിയവ്  സര്ട്ടിഫനിക്കറ്റില്
ോരഖപ്പെപ്പടുത്തുന. ഇക്കാരയം രജിസ്റ്ററില് ോരഖപ്പെപ്പടുത്തി സൂക്ഷിക്കുകയുടം െചയ്യുന. 

   ജില്ലയില് ോക്ഷമസ്ഥാപനങ്ങളുെട  പ്രവ്ര്ത്തനം  വ്ില്യിരുടത്തുന്നതിനായി   ജില്ലാ
കളക്ടര് െചയര്മാനായിട്ടുളള ജില്ലാതല് ോമാണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടം പ്രവ്ര്ത്തിക്കുനണ്ട്. 

ജില്ലയില് ോക്ഷമസ്ഥാപനങ്ങളുെട  പ്രവ്ര്ത്തനങ്ങള,  പരാതികള,  തുടങ്ങിയവ്
പരിോശാധിക്കുന്നതും,  വ്ിദയാഭയാസ  ധനസഹായം,  ോക്ഷമസ്ഥാപനങ്ങളിെല്
െപണ്ട്രകുട്ടികളക്കുളള  വ്ിവ്ാഹധനസഹായം  എന്നിവ്യ്ക്കുളള  അോപക്ഷ
പരിോശാധിക്കുന്നതും ോമാണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റിയാണ്.  അതിനു ോശഷമാണ് തുടര് നടപടി
സവീകരിക്കുന്നത്. 

ോബാര്ഡിെന്റെ കീഴില് രജിസ്റ്റര് െചയ്ത് പ്രവ്ര്ത്തിക്കുന്ന ോക്ഷമസ്ഥാപനങ്ങളുെട
പ്രവ്ര്ത്തനം  അവ്ോല്ാകനം  െചയ്യുന്നതിനും,  ആനുകൂല്യങ്ങള  കൃതയമായി
ല്ഭിക്കുനോണ്ടാ  എന്ന്  ഉറപ്പുവ്രുടത്തുന്നതിനും  ബഹ:മുഖപ്പയമന്ത്രി അദ്ധയക്ഷനായിട്ടുളള
സംസ്ഥാനതല് അവ്ോല്ാകന സമിതിയുടം രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ോക്ഷമസ്ഥാപനങ്ങളിെല്  താമസക്കാര്ക്ക്  കൗണ്ട്രസില്ിംഗ്,   കുട്ടികളക്ക്
കരിയര്  ൈഗഡന്സ്  എന്നിവ്  നല്കുന്നതിനും,   കാല്ാകാല്ങ്ങളില്  സര്ക്കാര്



പുറെപ്പടുവ്ിക്കുന്ന  ോക്ഷമസ്ഥാപനങ്ങളുമായി  ബന്ധെപ്പട്ട  നിയമങ്ങളും,
ആ നുകൂല്യങ്ങളും സ്ഥാപനങ്ങെള അറിയിക്കുന്നതിനുമായി   MSW  ോയാഗയതയുടളള
40  കൗണ്ട്രസില്ര്മാെര കരാര് അടിസ്ഥാനത്തില്  നിമയിച്ചിട്ടുണ്ട്.  കൂടാെത ജില്ല
സാമൂഹയനീതി  ആഫനീസര്,  സാമൂഹയനീതി  വ്കുപ്പിെല് ഉോദയാഗസ്ഥര് തുടങ്ങിയവ്ര്
ോക്ഷമസ്ഥാപനങ്ങള  സന്ദര്ശിച്ച്  പ്രവ്ര്ത്തനം  വ്ില്യിരുടത്തുനണ്ട്.  ഗ്രാന്റെിന്
അനുമതിയുടളള ോക്ഷമസ്ഥാപനങ്ങളില് സംസ്ഥാന ആഡിറ്റ് വ്കുപ്പ് ഉോദയാഗസ്ഥര്
പരിോശാധന നടത്തി പ്രവ്ര്ത്തനം വ്ില്യിരുടത്തുന.



അനുബന്ധം   I I

      സംസ്ഥാനത്ത് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന േമസക്ഷേമസ്ഥാപനങ്ങളെളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന്
ഓർഫനേമസനജ്  കൺട്രേമസട്രാൾ  േമസബാർഡ്,   സംസ്ഥാനതല  നിര്വ്വാഹക  സമിതി,
ജില്ലാതല േമസമാണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റി,  സാമൂഹയനീതി വകുപ്പ്,  സംസ്ഥാന ആഡിറ്റ്
വകുപ്പ്  എന്നിവ പ്രവര്ത്തിക്കുന്നുണ്ട്. 

െമയിന്റനന്സ്  &  െവല്ഫെഫനയര് ഓഫന്  പാരന്റ്സ്  ആന്റ്  സീനിയര്
സിറ്റിസണ്  റൂള്  2019  െല  റൂള്  18  സബ്  റൂള്  (2)  പ്രകാരം  പുറെപ്പടുവിച
20/08/2016  െല  ജി.ഒ(പി)  നം.10/2016  സാ.നീ.വ.(സി)  പ്രകാരമുളെളെ  ൈഗഡ്
ൈലന്സിെല  ചാപ്റ്റര്-  3,  ഖണ്ഡിക  28  പ്രകാരം,  വേമസയാജനങ്ങളെളെ
സംരക്ഷേിക്കുന്ന േമസക്ഷേമസ്ഥാപനങ്ങളള് താമസക്കാര്/അവരുടെടെ പ്രതിനിധിയുമായി
ഉണ്ടാക്കുന്ന  കാരാറും,  േമസക്ഷേമസ്ഥാപനങ്ങളള്ക്കുളെളെ  മാര്ഗ്ഗനിര്േമസദ്ദേശങ്ങളളും
സര്ക്കാര്  അംഗീകരിചിട്ടുണ്ട്.   അത്  വേമസയാജനങ്ങളെളെ  സംരക്ഷേിക്കുന്ന
േമസക്ഷേമസ്ഥാപനങ്ങളളെില്ഫ നടെപ്പിലാക്കി വരുടകയാണ്. ഈ മാര്ഗ്ഗനിര്േമസദ്ദേശത്തിെന്റ
അടെിസ്ഥാനത്തില്ഫ  വേമസയാജന  സംരക്ഷേണ  േമസകന്ദ്രങ്ങളെളെ  കൂടുതലായി
നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന്  കഴിയുന്നുണ്ട്.     വേമസയാജനങ്ങളള് േമസക്ഷേമസ്ഥാപനത്തില്ഫ
വന്നാല്ഫ  അവര്ക്ക്   എെന്തെല്ലാം  േമസസവനങ്ങളളൊണ്  നല്ഫകുന്നത്,  അവരുടെടെ
വിലപിടെിപ്പുളെളെ സാധനങ്ങളളുെടെ വിവരം,  മരണാനന്തെരം എപ്രകാരമായിരിക്കണം
മൃതേമസദേഹം  മറവ്  െചേമസയ്യേണ്ടത്  തുടെങ്ങളിയ  വിവരങ്ങളെളൊെക്ക  കരാറില്ഫ
േമസരഖെപ്പടുത്തുന്നുണ്ട്.   പണം  വാങ്ങളി  ആള്ക്കാെര  സംരക്ഷേിക്കുന്ന
േമസക്ഷേമസ്ഥാപനങ്ങളള്ക്കും ഈ കരാര് ബാധകമാണ്. 

ഓർഫനേമസനജ്  കൺട്രേമസട്രാൾ  േമസബാർഡിന്  കീഴില്ഫ  പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന
േമസക്ഷേമസ്ഥാപനങ്ങളള്ക്ക്  നിരവധി  സഹായങ്ങളളൊണ്  സര്ക്കാര്
നല്ഫകിവരുടന്നത്. ആയത് ചുവെടെ െകാടുക്കുന്നു. 

1. {Kmân\v AÀlXbpff Øm]\§Ä¡v Hcp At´hmkn¡v {]Xnamkw
1100/þ cq] \nc¡nÂ {Kmâv \ÂIp¶p.

2. Øm]\§Ä¡v Acn,  tKmX¼v XpS§nbh  േമസറഷന് െപര്മിറ്റ്  മുഖാന്തെിരം
നല്ഫകിവരുടന്നു. 

3. Øm]\§Ä¡v KmÀlnI \nc¡nÂ IpSnshffw ലഭയമാകന.

4. Ipdª \nc¡nÂ sshZyqXn ലഭയമാകന.
5. BtcmKy hIp¸v saUn¡Â tkh\§Ä kuP\yambn \ÂIp¶p

6. ]¯mw ¢mkv ]mസാIp¶ FÃm Ip«nIÄ¡pw ¹kv  hWn\v  kÀ¡mÀ
kvIqfpIfnÂ {]thi\w \ÂIp¶p.

7. ¹kv  Sq  Ignª  Ip«nIÄ¡v  sXmgne[njvTnX  kmt¦XnI
hnZym`ymk   ]T\¯n\v km¼¯nI klmbw \ÂIp¶p.

8. Xmsg ]dbp¶ tImgvkpIÄ¡v  A\mYmeb§fnse Ip«nIÄ¡v  koäv
kwhcWw െചയിടണ്.
a) tIcf¯nse sF än sF/sF än kn F¶nhnS§fnÂ 5 koäv hoXw
b) sSIvssÌÂ  sSIvt\mfPn  Unt¹ma,  Hmt«m  samss_Â

F©n\nbdowKv  Unt¹ma, {]nânwKv  sSIvt\mfPn Unt¹ma, knhnÂþ



CeIv{Sn¡Âþ  sa¡m\n¡Â  Unt¹ma  F¶nhbv¡v  Hmtcm  koäv
hoXw.

c) P\dÂ \gvknwKv Bâv anUv ssh^dn tImgvkn\vþ 3%
d) Un^mw tImgvkn\v 4 koäpIÄ (Xncph\´]pcw, Be¸pg tIm«bw,

tImgnt¡mSv  PnÃIfnse  Kh¬saâv  ^mÀakn  tImtfPpIfnÂ
Hmtcm koäv hoXw)

e) DMLT(ML) tImgvkn\v  2  koäpIÄ  (Xncph\´]pcw,  tImgnt¡mSv
PnÃIfnse  Kh¬saâv  saUn¡Â  tImtfPpIfnÂ  Hmtcm  koäv
hoXw)

f) DRT(RT) tImgvkn\v Hcp koäv (tImgnt¡mSv Kh¬saâv saUn¡Â
tImtfPnÂ   ഒര koäv)

g) DOTT(OT) tImgvkn\v  Hcp  koäv  (XrÈqÀ  Kh¬saâv  saUn¡Â
tImtfPnÂ ഒര koäv)

h) DHI(HI) tImgvkn\v  4  koäpIÄ  (Xncph\´]pcw,  PHTSþÂ  3
koäv,  ]me¡mSv Kh¬saâv ]mcsaUn¡Â C³Ìnäyq«nÂ Hcp koäv
(for SC/ST))

i) lbÀ  sk¡âdnbv¡pw,  shmt¡jWÂ  lbÀ  sk¡âdnbv¡pw
AÀlXbpff FÃm Ip«nIÄ¡pw  പേവശനം ലഭിയന.

j) tImgnt¡mSv saUn¡Â tImtfPnÂ ^mÀakn tImgvkv s{Sbn\nwKn\v
10% koäv.

9. േമസക്ഷേമസ്ഥാപനങ്ങളളെിെല  s]¬Ip«nIfpsS  hnhml¯n\v  50,000/þ  cq]
[\klmbambn \ÂIp¶p.

10. േമസക്ഷേമസ്ഥാപനങ്ങളളെില്ഫ താമസിചിരുടന്നവര്,  ഇപ്പേമസപ്പാഴും താമസിക്കുന്നവര്
തുടെങ്ങളിയവര്  എംേമസപ്ലാെയ്മെന്റ്  എക്സ്ചേമസചഞ്ചില്ഫ  േമസപര്  രജിസ്റ്റര്  െചയ്താല്ഫ
ഇപ്പന്റര്വയൂവിന്  മുന്ഗണന  ഉണ്ട്.  േമസകരളെ  പി  എസ്  സി  യില്ഫ  അേമസപക്ഷേ
സമര്പ്പിക്കുന്നതിന് 10 വര്ഷെത്ത വയസ്സിളെവ് ഉണ്ട്. 

ഈ സാമ്പത്തിക വര്ഷം േമസക്ഷേമസ്ഥാപനങ്ങളള്ക്ക് ഗ്രാന്റ് നല്ഫകുന്നതിന്
താെഴപ്പറയുന്ന തുക ബഡ്ജറ്റില്ഫ വകയിരുടത്തിയിട്ടുണ്ട്. 

വിഭാഗം തുക
വേമസയാജന സംരക്ഷേണ േമസകന്ദ്രം 11,59,32,000
കുട്ടികെളെ സംരക്ഷേിക്കുന്ന േമസക്ഷേമസ്ഥാപനം 34,38,72,000
വികലാംഗ  സദേനം(മാനസിക  േമസരാഗം
പുനരധിവാസം,  ശാരീരിക ൈവകലയം ഉളെളെവ,
തുടെങ്ങളിയവ)

1,23,34,000

യാചക മന്ദിരങ്ങളള് 66,24,000

       
            സംസ്ഥാനത്ത് ഓർഫനേമസനജ് കൺട്രേമസട്രാൾ േമസബാർഡില്ഫ രജിസ്റ്റര് െചയ്ത്
പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന  േമസക്ഷേമസ്ഥാപനങ്ങളളുെടെ  വിഭാഗവും,  എണ്ണവും  ചുവെടെ
െകാടുക്കുന്നു. 



വിഭാഗം സ്ഥാപനങ്ങളളുെടെ
എണ്ണം

ഫനൗണ്ട് ലിംഗ് േമസഹാം (5 വയസ്സിനു താെഴയുളെളെ
കുട്ടികള്) 

27

കുട്ടികെളെ സംരക്ഷേിക്കുന്ന േമസക്ഷേമസ്ഥാപനം 859
വിമന് ഇപ്പന് ഡിസ്ട്രസ്സ് (സ്തീകളുെടെ ഭവനം) 68
വേമസയാജന മന്ദിരങ്ങളള് 620
ഡിഫനറന്റിലി  ഏബിള്ഡ്  (മാനസിക  േമസരാഗം
പുനരധിവാസം,  ശാരീരിക ൈവകലയം  ഉളെളെവ,
തുടെങ്ങളിയവ)

285

യാചക മന്ദിരങ്ങളള് 17
മറ്റുളെളെവ  (െഷല്ഫട്ടര്  േമസഹാം,  കയാന്സര്  േമസരാഗ
പുനരധിവാസ  േമസകന്ദ്രം,  എച്  ഐ  വി  േമസരാഗ
പുനരധിവാസ േമസകന്ദ്രം, പാലിേമസയറ്റീവ് െകയര്)

40


