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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 2044 11-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

എൻ.ക�.എ.എസ്  അംഗീകാര�ി�� മാനദ��ൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ െക � ജനീഷ്  �മാർ,
�ീ. പി.പി. ചി�ര�ൻ, 
�ീ. ടി.ഐ.മ��ദനൻ, 
േഡാ �ജിത് വിജയൻപി� 

Smt Veena George
(ആേരാഗ�- വനിത-ശി�വികസന വ��് മ�ി)

(എ)

സം�ാനെ� നഗര �ാഥമികാേരാഗ�
േക��ളിൽ ��ിൽ ഒ�ിന് എ�ി�ം
എൻ.ക�.എ.എസ് . അംഗീകാരം േനടി രാജ��്

ഒ�ാം �ാനം േനടാനായി�േ�ാ;

(എ) സം�ാന�് 93 നഗര �ാഥമികാേരാഗ�
േക��ൾ ഉ�തിൽ 33 നഗര �ാഥമികാേരാഗ�
േക��ൾ�് എൻ.ക�.എ.എസ് . അംഗീകാരം
േനടിെയ��ാൻ കഴി�. േദശീയ തല�ിൽ നഗര
�ാഥമിക ആേരാഗ� േക� വിഭാഗ�ിൽ ഏ��ം
��തൽ നാഷണൽ ക�ാളി�ി അഷ�റൻസ്
�ാൻേഡർഡ്  (എൻ.ക�.എ.എസ്) അംഗീകാരം
േനടി രാജ��് ഒ�ാം �ാനം

േനടിെയ��ാനായി��്.

(ബി) എൻ.ക�.എ.എസ്  അംഗീകാര�ി��

മാനദ��ൾ എെ��ാെമ�ം സം�ാന�്

ഇ�വെര എ� ആ�പ�ികൾ�് അംഗീകാരം
ലഭി�ി�െ��ം അറിയി�ാേമാ; അംഗീകാരം
ലഭി�� �ാപന�ൾ�് േക�സർ�ാരിൽ
നി�ം ധനസഹായം നൽ��േ�ാ;
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) മിനി�ി ഓഫ് െഹൽ�് & ഫാമിലി െവൽെഫയർ
ആേരാഗ� േമഖല�െട സമ� വികസന�ി�

േവ�ി ഇ��യിൽ ��വ�� ഗവൺെമൻറ്
ആ�പ�ിക�െട നിലവാരം
െമ�െ���തി�േവ�ി നട�ാ�� പ�തിയാണ്
നാഷണൽ ക�ാളി�ി അഷ�റൻസ്  �ാൻേഡർഡ് .
അ�ർേദശീയ നിലവാര നിർ�യ ഏജൻസിയായ
ഇ�ർനാഷണൽ �ാൻേഡർഡ്  ഓഫ് ക�ാളി�ി
(ഇ.സ് .�.വ) (I.S.Q.U.A) അംഗീകരി�
�ര�ാരമാണ് എൻ.ക�.എ.എസ് . സർവീസ്
െ�ാവിഷൻ, േപഷ��് ൈറ�്, ഇൻ�ട്സ് ,
സേ�ാർ�ീവ് സർവി�്, �ിനി�ൽ സർവി�്,
ഇൻെഫ�ൻ കൺേ�ാൾ, ക�ാളി�ി മാേനെ�ൻറ് ,
ഔ�്കം എ�ി 8 വിഭാഗ�ളായി 6500 ഓളം െച�്
േപായി�്സ്  വിലയി��ിയാണ് എൻ.ക�.എ.എസ്
അംഗീകാരം നൽ��ത്. ജി�ാതല പരിേശാധന,
സം�ാനതല പരിേശാധന എ�ിവ� േശഷം
എൻ. എ� .് എസ് . ആർ. സി നിയമി��
േദശീയതല പരിേശാധകർ നട��
പരിേശാധന�േശഷമാണ് ആ�പ�ി�െട

�ണനിലവാരം/മാനദ�ം ഉറ�ാ��ത്. ഇവയിൽ
ഓേരാ വിഭാഗ�ി�ം 70 %ൽ ��തൽ മാർ�്
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േന�� ആ�പ�ികൾ�ാണ് ഭാരത സർ�ാർ
എൻ. ക�. എ. എസ്  അംഗീകാരം നൽ��ത്.
ഇ�വെര 125 സർ�ാർ ആ�പ�ി�ൾ�്

നാഷണൽ ക�ാളി�ി അഷ�റൻസ്  �ാൻേഡർഡ്
(എൻ.ക�.എ.എസ്) അംഗീകാരം ലഭി�, അതിൽ 3
ജി�ാ ആ�പ�ികൾ, 4 താ��് ആ�പ�ികൾ, 7
സാ�ഹികാേരാഗ� േക��ൾ, 33 നഗര �ാഥമിക
ആേരാഗ� േക��ൾ, 78 ��ംബാേരാഗ�
േക��ൾ എ�ി�െനയാണ് (എൻ.ക�.എ.എസ്)
അംഗീകാരം ലഭി�ി�� സം�ാനെ� ആേരാഗ�

�ാപന�ൾ. എൻ.ക�.എ.എസ് . അംഗീകാരം
ലഭി�� �ാപന�ൾ�് േക�സർ�ാരിൽ
നി�ം ധനസഹായം നൽ���് .
എൻ.ക�.എ.എസ് . അംഗീകാരം ലഭി�ി��
ആ�പ�ികൾ� ഒ� കിട��് പതിനായിരം �പ
എ� നിലയി�ം, കിട�ി ചി�യി�ാ�

�ാഥമിക ആേരാഗ� േക��ൾ�ം, നഗര �ാഥമിക
ആേരാഗ� േക��ൾ�ം ര�് ല�ം �പാ വീതം
�� വർഷേ��് പാരിേതാഷികം ലഭി��. ��
വർഷ�ി� േശഷം േദശീയതല �നഃപരിേശാധനാ
നട�ിവരാ��്.

(സി)

സം�ാനെ� �ാഥമികാേരാഗ� േക��െള
��ംബാേരാഗ� േക��ളാ�ി ഉയർ�� പ�തി
�ർ�ിയായി�േ�ാ ; അറിയി�ാേമാ?

(സി) സർ�ാരിെ� ആർ�ം പ�തി�െട വിവിധ
ഘ��ളിലായി 886 �ാപന�െള ��ംബാേരാഗ�
േക��ളാ�ി ഉയർ�ാൻ തിരെ���ി��്.
നിലവിൽ 501 �ാഥമികാേരാഗ� േക��ൾ
��ംബാേരാഗ� േക��ളാ�ി മാ��
�വർ�ന�ൾ �ർ�ിയായി��്. മ��വ�െട
അടി�ാന സൗകര� വികസന �വർ�ന�ൾ

ഘ�ം ഘ�മായി നട� വരികയാണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


