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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 1679 08-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

സി-ആപ്�ിെല ജീവന�ാ�െട ���ൾ 

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. േമാൻസ്  േജാസഫ്
Dr. R. Bindu

(ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ-സാ�ഹ�നീതി വ��് മ�ി)

(എ) േകാ�യം, ക����ി, െകാ�ം എ�ീ സി-ആപ്�്

െസ��കളിെല ജീവന�ാ�െട �ലംമാ�ം എ�
മാനദ��ിെ� അടി�ാന�ിലാണ്

നട�ിലാ�ിയത്; നിലവിൽ െറാേ�ഷൻ ലി�ിൽ
ഉൾെ��വരിൽ ഡ��ി �ർ�ിയാ�ാ� എ�
ജീവന�ാർ ഉ�്; െറാേ�ഷൻ വ�വ� ഇേ�ാ�ം
നിലവി�േ�ാ;

(എ) സി-ആപ്�ിെ� വിവിധ ഉപേക� �ളിൽ അധിക
ജീവന�ാർ ഉ�തിനാ�ം ടി ഉപേക��ൾ
�വർ�ി ��തിന് ആവശ�മായ വ�മാനം
അതാത് ഉപേക��ളിൽ നി�്
ലഭി�ാ�തിനാ�ം േകാ�യം, ക����ി,
െകാ�ം ഉപേക� �ൾ ഉൾെ�െട�� മി�
ഉപേക���ം വർഷ�ളായി ന��ിലാണ്

�വർ�ി� വ��ത്. തി�വന��രം െഹഡ്
ഓഫീസ്  േകാം��ിൽ അധിക ജീവന�ാർ
ആവശ���പ�ം, തി�വന��രം ജി��് �റ�
നി�� ഉപേക��ളിൽ നി� �െട ജീവന�ാെര
ആവശ�ാ�സരണം �നർവിന�സി�്
�ാപന�ിെ� �വർ�നം �ഗമമാ�വാൻ
സർ�ാർ നിർേ�ശം നൽകിയി��്. �ടാെത 28-
01-2021-ാം തീയതി �ടിയ സി-ആപ്�ിെ� 40-ാ
മത് ഗേവണിംഗ് േബാഡി�െട തീ�മാന �കാരം
ന��ിൽ �വർ�ി� വ�� ഉപേക��ളിെല
ജീവന�ാെര േലാ�റി �ി�ിംഗ് ഉൾെ�െട ��
വിവിധ അ�ടി േജാലികൾ നിർ�ഹി��തിന് സി-
ആപ്�ിെ� െഹഡ്  ഓഫീസ്  േകാം��ിേല�്
�ിരമായി നിയമി��തി�ം
തീ�മാനെമ��ി��്. ഈ സാഹചര��ിൽ

േലാ�റി �ി�ിംഗ് ഉൾെ�െട�� അ�ടി
േജാലികൾ സമയബ�ിതമായി

�ർ�ീകരി��തിന് ��തൽ ജീവന�ാ�െട
േസവനം ആവശ���തിനാലാണ് േകാ�യം,
ക����ി, െകാ�ം ഉപേക��ളിൽ നി�്
ജീവന�ാെര െഹഡ്  ഓഫീസ്  േകാം��ിേല�് �നർ
വിന�സി�ി��ത്. േകാ�യം, ക����ി, െകാ�ം
ഉപേക� �ളിൽ നിലവിൽ പരിശീലന േകാ�കൾ
ഇ�ാ�തിനാൽ ടി ഉപേക��ളിൽ േസവനം
ആവശ�മി�ാ� ജീവന�ാെര ഉൾെ���ിയാണ്

നിലവിൽ �ലം മാ�ം നൽകിയി��ത്.
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ജീവന�ാർ�് �ിരമായി �ലംമാ� ഉ�രവ്

നൽകിയതിന് േശഷം �തിയ െറാേ�ഷൻ ഡ��ി
�മീകരി� െകാ�� ഉ�രവ് നൽകിയി�ി�.
േനരേ� �ാബല��ിൽ വ�ി� ��ം െറാേ�ഷൻ
ലി�ിൽ ഉൾെ��ി���ം െഹഡ്  ഓഫീസ്
േകാം��ിൽ ഡ��ി �മീകരി�ി��� മായ 5
ജീവന�ാർ െറാേ�ഷൻ ഡ��ി ഇനി�ം
�ർ�ിയാ�ാ��്. ടി ജീവന�ാ�െട െറാേ�ഷൻ
ഡ��ി �ർ�ിയാ�� �റ�് നിലവിെല
സാഹചര��ിൽ െറാേ�ഷൻ വ�വ�
അവസാനി��താണ്.

(ബി)

സി-ആപ്�ിൽ ജി�ാതല െസ��ക�െട
വികസന�ി�േവ�ി ഏെതാെ� പ�തികൾ
ത�ാറാ�ിയി��്; അവ�െട വിശദാംശ�ൾ
നൽകാേമാ;

(ബി) 2022-23 സാ��ിക വർഷ�ിൽ സി-ആപ്�ിെ�

തി�വന��രം ജി�യിെല വ�ി�ർ�ാവി��
െഹഡ്  ഓഫീസ്  േകാം��ി� േവ�ി 800 ല�ം
�പ�െട�ം േകാഴിേ�ാട്  ഉപേക��ിെ� െക�ിട
നിർ�ാണ �ിനായി 100 ല�ം �പ�െട�ം
എറണാ�ളം ഉപേക��ിെ� െക�ിട
നിർ�ാണ�ിനായി 200 ല�ം �പ�െട�ം
പ�തി ത�ാറാ�ി സം�ാന �ാനിംഗ്
േബാർഡിന് സമർ�ി�ി��്.

(സി)

േലാ�റി, ഹയർ െസ��റി, പാഠ��ക അ�ടി
ഒഴിെക 2019-20, 2020-21 എ�ീ കാലഘ��ളിൽ
�ാപന�ിൽ േജാലിക�െട ഇൻേവായ്�ം,
�റംകരാർ അടി�ാന�ിൽ നട�
ഇൻേവായ്�ം സബ് െസ��കളിൽ
ഉൾെ�െട�� �ക എ�യാെണ�്
വിശദമാ�ാേമാ; ശ�ള�ി�ം മ�
ആ��ല��ൾ�മായി എ� �പ
െചലവായി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േലാ�റി, ഹയർെസ��റി, പാഠ��ക അ�ടി
ഒഴിെക 2019-20-ൽ െഹഡ്  ഓഫീസിൽ നി�്
8,42,53,902/- �പ�െട ഇൻേവായി�ം 2020-21-
ൽ 39,63,36,722/- �പ�െട ഇൻേവായി �ം
2019-20 കാലഘ��ിെല �റം കരാർ
ഇൻേവായി�ക�െട �ക 2,25,49,832/- �പ�ം
2020-21-ൽ �റംകരാർ ഇൻേവായി�ക�െട �ക
22,44,69,635/- �പ�മാണ്. 2019-20-ൽ സി-
ആപ്�ിെ� െഹഡ്  ഓഫീസി െ��ം
ഉപേക���െട�ം ജീവന �ാ�െട ശ�ള�ി�ം

മ�് ആ��ല� �ൾ�മായി 2628 ല�ം �പ�ം
2020-21-ൽ 2662 ല�ം �പ�ം െചലവായി��്
ടി കണ�കൾ ആഡി�ിന് വിേധയമാണ്.

(ഡി)

സി-ആപ്�ിൽ മാർ��ിംഗ് െസ�നിൽ എ�
ജീവന�ാർ േജാലി േനാ��; കഴി�
ര�വർഷമായി �ി�് െച�നൽകിയ ഇന�ിൽ

എ� �പ മ� വ��കളിൽ നി�ം കി�ാ��്;
വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) സി-ആപ്�ിൽ മാർ��ിംഗ് െസ�നിൽ 5 ഫീൽഡ്
�ാഫ് ഉൾെ�െട 13 ജീവന�ാർ േജാലി െച��.
കഴി� ര�് വർഷമായി െസ�റിൽ നി�ം
അ�ടി�  ്നൽകിയ ഇന�ിൽ 2019-20
സാ��ിക വർഷം 23,15,236/- �പ�ം 2020-21
സാ��ിക വർഷ �ിൽ 5,87,82,551 �പ�ം
വിവിധ ഓഫീ�കളിൽ നി�് �ടി�ിക ഇന�ിൽ

സി-ആപ്�ിന് ലഭി�വാ��്.

(ഇ) സി-ആപ്�ിൽ �ൾൈടം മാേനജിംഗ് ഡയറ�െറ
നിയമി�വാൻ സർ�ാർ തല�ിൽ

തീ�മാനമായി�േ�ാ; സി-ആപ്�് ഉപേക�മായ

(ഇ) സി-ആപ്�ിൽ �ൾൈടം മാേനജിംഗ് ഡയറ�െറ
നിയമി�� കാര��ിൽ നിലവിൽ
തീ�മാനെമാ�ം എ��ി�ി�. പാല
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പാലാ െസ�റിൽ �ണിേഫാം ധരി�  ്െസക�രി�ി
ജീവന�ാർ ഉേ�ാ എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ഉപേക��ിെല െസക�രി�ി ജീവന�ാരൻ
െസക�രി�ി േജാലി�് �റേമ �ിൻറിംഗ്, ബയി�ിംഗ്
വിഭാഗ�ി�ം ഫീൽഡ്  വർ�കളി�ം
സഹായിയായി �വർ�ി��തിനാൽ ടിയാൾ
െസക�രി�ി�െട �ണിേഫാം ധരി��ി�. �ടാെത
ടിയാൾ�് െസക�രി�ി �ണിേഫാം ബ��ം

�ാപന�ിൽ നി�ം നൽ��ി�.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


