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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 1118 06-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

ബാലഭവ�ക�െട �വർ�നം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ എം നൗഷാദ് 
Shri Saji Cherian 

(മ��ബ�നം, സാം�ാരികം, �വജനേ�മ വ��് മ�ി)

(എ)
സാം�ാരിക വ��ിന് കീഴിൽ എ�

ബാലഭവ�കൾ �വർ�ി���്; വിശദാംശം

െവളിെ���ാേമാ;

(എ) സം�ാന സർ�ാരിന് കീഴിൽ തി�വന��രം,
െകാ�ം, ആല�ഴ, േകാ�യം, ��ർ ജി�കളിലായി

അ �് ജവഹർ ബാലഭവ�കൾ �വർ�ി�്

വ���്.

(ബി)

ബാലഭവ�കളിെല നിയമനാധികാരി ആെര�ം

ഓേരാ ബാലഭവനിെല�ം അംഗീ�ത ജീവന�ാർ

എ�െയ�ം അവ�െട േസവന-േവതന

വ�വ�കൾ എെ��ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േമൽപറ� ഓേരാ ബാലഭവ�കളി��ളള

സർ�ാർ അംഗീ�ത ത�ികകളിൽ ജീവന�ാെര

തിരെ���് നിയമി��തി�ളള ഉ�രവാദിത�ം

അതത് ബാലഭവ�കളിെല ഭരണ-സമിതിയിൽ

നി�ി�മാണ്. ഓേരാ ബാലഭവ�കളിലായി

സർ�ാർ ��ി�/അംഗീ�ത ത�ികകളിൽ േജാലി

െച�� ജീവന�ാ�െട വിശദാംശ�ൾ

അ�ബ�ം 1-ായി േചർ�ി��്. ��ത

ബാലഭവ�കളിൽ സർ�ാർ അംഗീ�ത

ത�ികകളിൽ നിയമിതരാ��വർ�ളള സർ�ീസ്

�ൾസ്  നി�യി�  ്െകാ�് 31.07.1997-െല സ. ഉ
(എം. എസ്) 44/1997/സി.എ.ഡി ന�ർ സർ�ാർ

ഉ�രവ് �റെ��വി�ി��്. �ടാെത ��ത

ത�ികകളിൽ നിയമിതരാ��വർ�് 20.07.2018-
െല സ. ഉ (എം. എസ്) 29/2018/സാം.കാ.വ ന�ർ

ഉ�രവിൻ �കാര�ളള ശ�ള െ�യിലാണ്

അ�വദി�  ്േപാ��ത്. ��ത സർ�ാർ

ഉ�ര�ക�െട പകർ�് അ�ബ�ം 2-ും, 3-ുമായി

േചർ�ി��്.

(സി)

ബാലഭവ�കളിെല ജീവന�ാ�െട

ശ�ളപരി�രണം അവസാനമായി

നട�ിലാ�ിയത് എ�ാണ്; പരി�രി� ശ�ളം

എ��തലാണ് വിതരണം െച�് �ട�ിയെത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സം�ാന സർ�ാർ ജീവന�ാർ�് അ�വദി�

9-ും, 10-ും ശ�ള പരി�രണ�ൾ സം�ാന�്

�വർ�ി�� വിവിധ ബാലഭവ�കളിെല

ജീവന�ാർ�ം 20.07.2018-െല സ. ഉ (എം. എസ്)
29/2018/സാം.കാ.വ ന�ർ ഉ�രവിൻ �കാരം

ബാധകമാ�ിയി��്. ��ത ശ�ള പരി�രണ

ഉ�രവ് �കാര�ളള പരി�രി� ശ�ളം വിവിധ

ബാലഭവ�കൾ നട�ിലാ�ി വ��തിെ�

വിശദാംശ�ൾ അ�ബ�ം 4-ായി േചർ�ി��്.
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(ഡി) കഴി� അ�് വർഷമായി ഓേരാ ബാലഭവ�ം

�തിവർഷം അ�വദി�� ബജ�് വിഹിത�ിെ�

കണ�് വ��മാ�ാേമാ; ബജ�് വിഹിത�ിെ�

വിനിേയാഗം സംബ�ി� വിശദാംശം

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) 23.03.1995-െല സ. ഉ. (എം. എസ്) 8/1995/
സി.എ.ഡി ന�ർ ഉ�രവിൻ �കാരം കഴി�

അ�് വർഷമായി ഓേരാ ബാലഭവ�ം �തിവർഷം

അ�വദി�� ബജ�് വിഹിത�ിെ� കണ�് /
ബജ�് വിഹിത�ിെ� വിനിേയാഗം സംബ�ി�

വിശദാംശ�ൾ പ�ിക �പ�ിൽ അ�ബ�ം 5-ാ

യി േചർ�ി��്. 23.03.1995-െല സ. ഉ. (എം.
എസ്) 8/1995/സി.എ.ഡി ന�ർ ഉ�രവിെ�

പകർ�് അ�ബ�ം 6-ായി േചർ�ി��്.

(ഇ) ഓേരാ ബാലഭവ�ം �േത�കം ശീർഷകം

അ�വദി�ണെമ�ം ബജ�് വിഹിതം �ല�മായി

വിതരണം െച�ണെമ��� ആവശ�ം

സർ�ാരി� ��ാെക�േ�ാ; ആയതിൽ

സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ?

(ഇ)

ഉ�്. ആയത് പരിേശാധി� വ��

െസ�ൻ ഓഫീസർ
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