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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 827 06-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

പ�ികജാതി -പ�ികവർ� േമഖലയിെല ഫ�് വിനിേയാഗം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. എ . പി . അനിൽ �മാർ 
Shri K. Radhakrishnan

(പ�ികജാതി, പ�ികവർ�, പി�ാ� വിഭാഗ േ�മ-േദവസ�ം
വ��് മ�ി )

(എ)

പ�ിക ജാതി -പ�ികവർ� വിഭാഗ�ൾ�ാ��
വിവിധ േ�മപ�തിക�െട ഫ�്  ശരിയായ
രീതിയിൽ വിനിേയാഗി�െ�ടാെത �മേ��കൾ
നട��ത് ആവർ�ി�ാതിരി�ാൻ എെ�ാെ�
നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(എ) പ�ികജാതി വികസന വ��് നട�ിലാ�� േ�മ

പ�തികെള�ാം രജി�റിൽ �ത�മായി
പരിപാലി��തിന് നിർേ�ശം നൽകിയി��്.
�ടാെത വ��തല ഓഡി�് സംവിധാനം
ശ�മാ��തി�� നടപടിക�ം
ആയതിേനാെടാ�ം സാ��ിക ത�ി�കൾ
ഒഴിവാ��തിനായി വ��ിെ� േ�മ

പ�തികെള�ാം ഓൺൈലനായി
നട�ാ��തി�� അടിയ�ിര നടപടിക�ം
സ�ീകരി� വ��. പ�ികവർ��ാർ�ായി
പ�ികവർ� ഉപപ�തി �കാരം വിവിധ േ�മ

പ�തികളിൽ ലഭ�മാ�� �ക അതാത് വർഷം
ശരിയായ രീതിയിൽ വിനിേയാഗി��തി�ം
�മേ��കൾ ഉ�ാകാതിരി��തി�ം പ�ികവർ�
വികസന വ��് ആവശ�മായ നടപടികൾ
സ�ീകരി� വ���്. േ�മപ�തിക�െട ഫ�്
ശരിയായ രീതിയിൽ നട�ിലാ��തിന് സ�ീകരി�
നടപടികൾ അ�ബ�മായി േചർ��.

(ബി) പ�ികജാതി പ�ികവർ� േമഖലയിെല ഫ�്
വിനിേയാഗം പരിേശാധി�ാൻ �േത�ക
സംവിധാനം ഏർെ���േമാ വ��മാ�േമാ?

(ബി) പ�ികജാതി വികസന വ��് നട�ിലാ�� േ�മ

പ�തികെള�ാം രജി�റിൽ �ത�മായി
പരിപാലി��തിന് നിർേ�ശം നൽകിയി��്.
�ടാെത വ��തല ഓഡി�് സംവിധാനം
ശ�മാ��തി�� നടപടിക�ം
ആയതിേനാെടാ�ം സാ��ിക ത�ി�കൾ
ഒഴിവാ��തിനായി വ��ിെ� േ�മ

പ�തികെള�ാം ഓൺൈലനായി
നട�ാ��തി�� അടിയ�ിര നടപടിക�ം
സ�ീകരി� വ��. പ�ികവർ��ാർ�ായി
പ�ികവർ� ഉപപ�തി �കാരം വിവിധ േ�മ

പ�തികളിൽ ലഭ�മാ�� �ക അതാത് വർഷം
ശരിയായ രീതിയിൽ വിനിേയാഗി��തി�ം
�മേ��കൾ ഉ�ാകാതിരി��തി�ം പ�ികവർ�
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വികസന വ��് ആവശ�മായ നടപടികൾ
സ�ീകരി� വ���്. േ�മപ�തിക�െട ഫ�്
ശരിയായ രീതിയിൽ നട�ിലാ��തിന് സ�ീകരി�
നടപടികൾ അ�ബ�മായി േചർ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ



അനുബനന

1. പടട്ടികവര്ഗ്ഗ വട്ടികസന വകുപട്ടിനന്റെ എലല്ലാ വവ്യകട്ടിഗത ആനുകൂലവ്യങ്ങളന അവരുനടെ തനന
ബല്ലാങങ്ക്  അകക്കൗണട്ടിലലയങ്ക്  ലനരട്ടിടങ്ക്  മല്ലാറട്ടി  നല്കുന  ഓണ്ലലന്  സനവട്ടിധല്ലാനന  നട്ടിലവട്ടില്
വനട്ടിട്ടുണങ്ക്.  ഓണ്ലലന്  അലപക്ഷലയല്ലാനടെല്ലാപന   ഗുണലഭല്ലാകല്ലാവട്ടിനന്റെ  ബല്ലാങങ്ക്  പല്ലാസങ്ക്
ബുകട്ടിനന്റെ  ഒനല്ലാന  ലപജട്ടിനന്റെ  ലഫല്ലാലടല്ലാ  കൂടെട്ടി  അപങ്ക്  ലലല്ലാഡങ്ക്  നചെയ്യുനതട്ടിനല്ലാല്  യഥല്ലാര്ത
ഗുണലഭല്ലാകല്ലാവട്ടിനങ്ക്  തനന  ആനുകൂലവ്യന  ലഭട്ടിക്കുന്നു  എനങ്ക്  പട്ടി.ഒ/ടെട്ടി.ഡട്ടി.ഒ/ടെട്ടി.ഇ.ഒമല്ലാര്  ഉറപങ്ക്
വരുത്തുനതല്ലാണങ്ക്.  തുക ഗുണലഭല്ലാകല്ലാവട്ടിനങ്ക്  ലഭട്ടിച്ചു എനങ്ക് ഉറപങ്ക്  വരുത്തുനതട്ടിനങ്ക്  വകുപട്ടിനല
പ്രലമല്ലാടര്മല്ലാരുനടെ  ലസവനന  ഉപലയല്ലാഗനപടുത്തുന്നു.  ഇത്തരന  സനവട്ടിധല്ലാനന
നട്ടിലവട്ടിലുള്ളതട്ടിനല്ലാല്  ക്രമലകടുകള് ഉണല്ലാകുനട്ടിനലനങ്ക് ഉറപങ്ക് വരുത്തല്ലാവുനതല്ലാണങ്ക്.

2. ഫണ്ടുകളനടെ   വട്ടിനട്ടിലയല്ലാഗന  വട്ടിലയട്ടിരുത്തുവല്ലാന്  പല്ലാന്നസ്പെയങ്ക്സങ്ക്  എന  ഐ.റട്ടി.അധട്ടിഷട്ടിത
സനവട്ടിധല്ലാനന  നട്ടിലവട്ടിലുണങ്ക്.  ഈ  സനവട്ടിധല്ലാനന  വഴട്ടി  എലല്ലാ  തലങ്ങളട്ടിലുന  വട്ടിനട്ടിലയല്ലാഗ
വട്ടിവരങ്ങള് ലഭവ്യമല്ലാകുനതല്ലാണങ്ക്.

3. പടട്ടികവര്ഗ്ഗ ഉലദവ്യല്ലാഗസ്ഥരുനടെ അനല്ലാസ്ഥ മൂലന    ഫണങ്ക് വട്ടിനട്ടിലയല്ലാഗത്തട്ടില്  ക്രമലകടുകള്
ഉണല്ലാകുന പക്ഷന  വകുപട്ടിനല വട്ടിജട്ടിലന്സങ്ക്  ഓഫഫീസര്  പ്രല്ലാഥമട്ടിക പരട്ടിലശല്ലാധന നടെത്തട്ടി
ആവശവ്യനമങട്ടില് ചെടങ്ങള് പ്രകല്ലാരമുള്ള ശട്ടിക്ഷണ നടെപടെട്ടികള് സസഫീകരട്ടിച്ചു വരുന്നുണങ്ക്.  ഇതു
കൂടെല്ലാനത ധനകല്ലാരവ്യ പരട്ടിലശല്ലാധനല്ലാ വട്ടിഭല്ലാഗന,  അകക്കൗണന്റെങ്ക് ജനറല്,  ഇലന്റെണല് ഓഡട്ടിറങ്ക്
എനട്ടിങ്ങനനയുള്ള പരട്ടിലശല്ലാധനകള് ക്രമലകടുകള് കനണത്തല്ലാന് സഹല്ലായട്ടിക്കുന്നുണങ്ക്.

4. വട്ടിവട്ടിധ  ഏജന്സട്ടികള്,  വകുപ്പുകള്  എനട്ടിവ  മുലഖേന  നടെപട്ടിലല്ലാക്കുന  പദ്ധതട്ടികളനടെ
കല്ലാരവ്യക്ഷമമല്ലായ  നടെത്തട്ടിപങ്ക്  വട്ടിലയട്ടിരുത്തുനതട്ടിനല്ലായട്ടി  ജനപ്രതട്ടിനട്ടിധട്ടികള്  കൂടെട്ടി  ഉള്നപടുന
ലമല്ലാണട്ടിററട്ടിനഗങ്ക് സമട്ടിതട്ടികള് ജട്ടിലല്ലാ കളക്ടറുനടെ ലനതൃതസത്തട്ടില് പ്രവര്ത്തട്ടിക്കുന്നുണങ്ക്.

ചെഫീഫങ്ക്  നസക്രടറട്ടിയുനടെ  അദ്ധവ്യക്ഷതയട്ടില്    മല്ലാസത്തട്ടിനലല്ലാരട്ടികല് വട്ടിവട്ടിധ വകുപ്പുകളനടെ
പ്രല്ലാതട്ടിനട്ടിധവ്യലത്തല്ലാനടെ   പദ്ധതട്ടി  പുലരല്ലാഗതട്ടി  വട്ടിലയട്ടിരുത്തുനതട്ടിലനല്ലാനടെപന  വട്ടിവട്ടിധ  പല്ലാദങ്ങളട്ടിലല്ലായട്ടി
സര്കല്ലാര്  നട്ടിഷ്കര്ഷട്ടിചട്ടിട്ടുള്ള  പുലരല്ലാഗതട്ടി  ലകവരട്ടിക്കുനതട്ടിനങ്ക്  ആവശവ്യമല്ലായ   നട്ടിര്ലദ്ദേശവുന
നല്കുന്നുണങ്ക്.  കൂടെല്ലാനത   ബഹ.  വകുപങ്ക് മനട്ടി,  വകുപങ്ക് നസക്രടറട്ടി,  വകുപങ്ക് ഡയറക്ടര്  എനട്ടിവരുന
മല്ലാസനലതല്ലാറുന പദ്ധതട്ടി പുലരല്ലാഗതട്ടി വട്ടിലയട്ടിരുത്തല്ലാറുണങ്ക്.

പടട്ടികവര്ഗ്ഗ വട്ടിഭല്ലാഗത്തട്ടിനല്ലായട്ടി  നടെപട്ടിലല്ലാക്കുന  പദ്ധതട്ടികള്  ആസൂത്രണന നചെയ്യുനതട്ടിനുന
കല്ലാരവ്യക്ഷമത ഉറപങ്ക്  വരുത്തട്ടി പുലരല്ലാഗതട്ടി  വട്ടിലയട്ടിരുത്തുനതട്ടിനുമല്ലായട്ടി  എലല്ലാ ജട്ടിലകളട്ടിലുന   ജട്ടിലല്ലാ
കളക്ടര്   അദ്ധവ്യക്ഷനുന  ജനപ്രതട്ടിനട്ടിധട്ടികള്  അനഗങ്ങളമല്ലായട്ടി  വര്കട്ടിനഗങ്ക്  ഗ്രൂപങ്ക്  നട്ടിലവട്ടിലുണങ്ക്.
ജട്ടിലല്ലാതലത്തട്ടില്  നടെത്തുന  പദ്ധതട്ടികളനടെ  കല്ലാരവ്യക്ഷമത  വര്ദ്ധട്ടിപട്ടിക്കുനതട്ടിനങ്ക്   ഈ  കമട്ടിറട്ടി
പദ്ധതട്ടികള് പരട്ടിലശല്ലാധട്ടിച്ചു യഥല്ലാസമയന പുലരല്ലാഗതട്ടി വട്ടിലയട്ടിരുത്തട്ടി വരുന്നു. 

നസക്ഷന് ഓഫഫീസര്


