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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 2302 12-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

േക�ാവി�ത പ�തിക�െട േമൽേനാ�ം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീമതി െക.െക.രമ
Shri K N Balagopal

(ധനകാര� വ��് മ�ി)

(എ)

െപാ�ധനവിനിേയാഗ സ�ദായം വഴി
േക�ാവി�ത പ�തിക�െട േമൽേനാ�ം
േക�സർ�ാരിേല�് നി�ി�മാ��തിന് േക�ം
തീ�മാനി�ക��ാേയാ; വ��മാ�േമാ;

(എ) േക�സർ�ാർ േക�ാവി�ത പ�തികൾ�്
സം�ാന�ൾ�് നൽ�� ഫ�ം അവ�െട
വിനിേയാഗ�ം നിരീ�ി��തിന് PFMS
സംവിധാനം സം�ാന�ിൽ നട�ിലാ�ി
വരികയാണ്. ധനകാര� വ��ിെ� േമൽേനാ��ിൽ

സം�ാന�ം േക�സർ�ാരിെ� ഈ സംവിധാനം
�ഷറി വ��മായി സംേയാജി�്
നട�ിലാ�ിവരികയാണ്. േക�ാവി�ത
പ�തിക�െട ഫ�്, റിലീസ്  വിനിേയാഗം എ�ിവ
�ർ�മാ�ം Single Nodal Account
സംവിധാന�ി�ം PFMS േപാർ�ൽ �േഖന�ം
നട�ിലാ�ണെമ�് 2021 മാർ�ിൽ േക�
സർ�ാർ നിർേ�ശി�ി��. ഈ പരി�രി�
സംവിധാന�ി�െട േക�ാവി�ത പ�തിക�െട
�ത�മായ നിരീ�ണം േക� – സം�ാന

സർ�ാ�കൾ�് നട�ാ��താണ്. Single
Nodal Account, മ�് നിർ�ഹണ ഏജൻസിക�െട
അ�ൗ�കൾ എ�ിവയിെല നീ�ിയിരി�്,
െചലവഴി�ൽ ശതമാനം �ട�ിയവ വിലയി��ി

മാ�േമ �ടർ റിലീ�കൾ നൽ�ക��െവ�്
േക� സർ�ാർ അറിയി�ി��്. ഇതിൻ�കാരം,
റിലീ�ക�െട �ത�മായ െചലവഴി�ൽ േക�
സർ�ാരിെ� നിർേ�ശ�ൾ�് അ��തമായി
നട�ി �ടർ റിലീ�കൾ
ഉറ�വ���തിനാവശ�മായ നിർേ�ശ�ൾ
വിവിധ വ��കൾ�് നൽകിയി��്.

(ബി) പി.എഫ്.എം.എസ് .െ� മാനദ��ൾ �കാരം
�വർ�ി�ാൽ മാ�േമ േക� പ�തിക�െട
ആ��ല���ം മ�ം സം�ാന�ിന്

ലഭ�മാ�ക�� എ�് േക�സർ�ാർ 
അറിയി�ക��ാേയാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) േക�സർ�ാർ േക�ാവി�ത പ�തികൾ�്
സം�ാന�ൾ�് നൽ�� ഫ�ം അവ�െട
വിനിേയാഗ�ം നിരീ�ി��തിന് PFMS
സംവിധാനം സം�ാന�ിൽ നട�ിലാ�ി
വരികയാണ്. ധനകാര� വ��ിെ� േമൽേനാ��ിൽ

സം�ാന�ം േക�സർ�ാരിെ� ഈ സംവിധാനം
�ഷറി വ��മായി സംേയാജി�്
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നട�ിലാ�ിവരികയാണ്. േക�ാവി�ത
പ�തിക�െട ഫ�്, റിലീസ്  വിനിേയാഗം എ�ിവ
�ർ�മാ�ം Single Nodal Account
സംവിധാന�ി�ം PFMS േപാർ�ൽ �േഖന�ം
നട�ിലാ�ണെമ�് 2021 മാർ�ിൽ േക�
സർ�ാർ നിർേ�ശി�ി��. ഈ പരി�രി�
സംവിധാന�ി�െട േക�ാവി�ത പ�തിക�െട
�ത�മായ നിരീ�ണം േക� – സം�ാന

സർ�ാ�കൾ�് നട�ാ��താണ്. Single
Nodal Account, മ�് നിർ�ഹണ ഏജൻസിക�െട
അ�ൗ�കൾ എ�ിവയിെല നീ�ിയിരി�്,
െചലവഴി�ൽ ശതമാനം �ട�ിയവ വിലയി��ി

മാ�േമ �ടർ റിലീ�കൾ നൽ�ക��െവ�്
േക� സർ�ാർ അറിയി�ി��്. ഇതിൻ�കാരം,
റിലീ�ക�െട �ത�മായ െചലവഴി�ൽ േക�
സർ�ാരിെ� നിർേ�ശ�ൾ�് അ��തമായി
നട�ി �ടർ റിലീ�കൾ
ഉറ�വ���തിനാവശ�മായ നിർേ�ശ�ൾ
വിവിധ വ��കൾ�് നൽകിയി��്.

(സി) േക�ാവി�ത പ�തിക�െട വിനിേയാഗം
സംബ�ി� കണ�കൾ പി.എഫ്.എം.എസ്
േപാർ�ലായ ഇ- �ാമസ�രാജ്  �േഖന
�ർ�ിയാ�ാൻ േക� ധനമ�ാലയം ��റിയി�്
നൽ�ക��ാേയാ; വ��മാ�േമാ;

(സി)
�ാമ, േ�ാ�്, ജി�ാ പ�ായ�കൾ�� േക�
ധനകാര� ക�ീഷൻ �ാ�ിെ� വിനിേയാഗമാണ് ഇ-
�ാമസ�രാജ്  �േഖന നട�ിലാ�ണെമ�് േക�
സർ�ാർ നിർേ�ശി�ി��ത്.

(ഡി)

ഈ സാ��ിക വർഷ�ിൽ തെ� ഇത്
നട�ിലാ�േമാ; എ�ിൽ ഇത് നട�ിലാ��തി�െട
സം�ാന സർ�ാ�കൾ�് പ�തിക�െട
നട�ി�ി��ായി�� അധികാരം ന�മാ�െമ�്
ക���േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

(ഡി) േക� സർ�ാർ നട�ിലാ�ിയ Single Nodal
Account സംവിധാന�ിേല�് േക�ാവി�ത
പ�തികെള മാ�� ��ിയ �ടർ� വ��. ഈ
പരി�രണം സം�ാന സർ�ാ�കൾ�് പ�തി
നട�ി�ിൽ ഉ�ായി�� അധികാര�ൾ�്
യാെതാ� ന��ം ഉ�ാ��ി� മറി�  ്പ�തി
നിർ�ഹണം ��തൽ �താര��ം �ഗമ�മായി
മാ�െമ�ാണ് വിലയി��െ���ത്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


