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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 4075 27-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

പ�ായ�കളിെല �ാഫ് പാേ�ൺ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. �.എ.ല�ീഫ്

Shri M. V. Govindan Master
(തേ�ശ സ�യംഭരണ, �ാമവികസനം, എൈ�സ്   വ��്

മ�ി)

(എ)

പ�ായ�കളിെല �ാഫ് പാേ�ൺ
�നർനിർ�യി��തിന് റിേ�ാർ�്
നൽ��തിനായി 2012 ൽ �േത�ക സമിതിെയ
സർ�ാർ �മതലെ���ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ ഈ
സമിതി റിേ�ാർ�് സമർ�ി�ി�േ�ാ;

(എ) �ാമപ�ായ�കളിെല �ാഫ്  പാേ�ൺ ���ി
നി�യി�ണെമ�്  9 ◌ാം സം�ാന ശ�ള
പരി�രണ ക�ീഷൻ സർ�ാരിേനാട്   �പാർശ
െച�ക�ം ആയതിെ� അടി�ാന�ിൽ ഈ
വിഷയം പഠി�  ് �പാർശകൾ സമർ�ി��തിന് 
�ീ.െക.ആർ.�രളീധരൻ ഐ.എ.എസ്  .
(പ�ായ�്  ഡയറ�ർ),
�ീ.എസ്  .ദിവാകരൻ.പി� ഐ.എ.& എ.എസ്  
(േ��്  െപർേഫാർമൻസ്   ആഡി�്  ആഫീസർ)
എ�ിവർ അട�ിയ 2 അംഗ സമിതിെയ
നിേയാഗി�  ് 27.10.2011-െല ജി.ഒ.(എം.എസ്  )
269/2011/തസ�ഭവ ന�ർ �കാരം ഉ�രവ് 
�റെ��വി�ക�ം സമിതി സർ�ാരി� റിേ�ാർ�്
സമർ�ി�ക�ം െച�ി��്.

(ബി)

�േത�ക സമിതി സമർ�ി� റിേ�ാർ�് ഗവെ��്
െസ��റിമാരട�ിയ ക�ി�ി പരിേശാധി�ി�േ�ാ;
റിേ�ാർ�ിെ� പകർ�് ലഭ�മാ�േമാ; ടി
റിേ�ാർ�ിെല ഏെതാെ� ശിപാർശകൾ
നാളി�വെര നട�ിലാ�ി; അറിയി�േമാ;

(ബി) ഉ�്. റിേ�ാർ�ിെ� പകർ�് അ�ബ�മായി

േചർ��. ടി റിേ�ാർ�ിെല ശിപാർശ സർ�ാർ
തല�ിൽ പരിേശാധി�തിെ� അടി�ാന�ിൽ

864 അസി��്  െസ��റി ത�ിക�ം 990 �ാർ�് 
ത�ിക�ം അ�വദി�ി��. �ടാെത 2015 ൽ 37
�ാമപ�ായ�കൾ �ൻസി�ാലി�ികളായി
ഉയർ�െ��ക�ം നഗരസഭകളിേല�്
��ിേചർ�െ��ക�ം െച� സാഹചര��ിൽ

പ�ായ�് വ��ിെ� വിവിധ ത�ികകളിൽ
ഉ�ായി�� 448 ത�ികകൾ വിവിധ
ത�ികകളായി അ�വദി�  ്നൽകി
�മീകരി�ി���്.

(സി) ഇതിൽ ഏെതാെ� ശിപാർശകളാണ് കഴി�
സർ�ാരിെ� കാല�് നട�ിലാ�ിയെത�ം ഇനി
ഏെതാെ� ശിപാർശകൾ
നട�ിലാ�വാ�െ��ം വ��മാ�േമാ;

(സി) കഴി� സർ�ാരിെ� കാല�് 2012 െല �ാഫ്
പാേ�ൺ �നർനിർ�യ സമിതി റിേ�ാർ�് �കാരം
ത�ികകൾ അ�വദി�ി�ി�. എ�ി�ം ആഭ��ര
വ��ിൽ അധികമായി കെ��ിയ 253
�ാർ�മാെര പ�ായ�് വ��ിൽ
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��ർന�മററിയായി �നർ വിന�സി�ി��്. ഈ
സർ�ാരിെ� കാല�് ജി.എസ് .ടി വ��ിൽ നി�്
208 ഓഫീസ്  അസി��് ത�ികകൾ പ�ായ�്

വ��ിേല�് മാ�ിയി��്. േജാലിഭാരം െകാ��
സ�ർ�ം കാരണം �ാമപ�ായ�് ജീവന�ാരിൽ
ആ�ഹത� വർ�ി�� �വണത ഇ�.
�ാമപ�ായ�കെള ശാ�ീകരി��തി��

നടപടികൾ സർ�ാർ സ�ീകരി�  ്വ���്.

(ഡി)

േജാലിഭാരം െകാ�� സ�ർ�ം കാരണം �ാമ
പ�ായ�് ജീവന�ാരിൽ ആ�ഹത�
വർ�ി��ത് കണ�ിെല��് ആവശ�മായ
ജീവന�ാെര നിയമി�വാൻ സർ�ാർ നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

(ഡി) കഴി� സർ�ാരിെ� കാല�് 2012 െല �ാഫ്
പാേ�ൺ �നർനിർ�യ സമിതി റിേ�ാർ�് �കാരം
ത�ികകൾ അ�വദി�ി�ി�. എ�ി�ം ആഭ��ര
വ��ിൽ അധികമായി കെ��ിയ 253
�ാർ�മാെര പ�ായ�് വ��ിൽ
��ർന�മററിയായി �നർ വിന�സി�ി��്. ഈ
സർ�ാരിെ� കാല�് ജി.എസ് .ടി വ��ിൽ നി�്
208 ഓഫീസ്  അസി��് ത�ികകൾ പ�ായ�്

വ��ിേല�് മാ�ിയി��്. േജാലിഭാരം െകാ��
സ�ർ�ം കാരണം �ാമപ�ായ�് ജീവന�ാരിൽ
ആ�ഹത� വർ�ി�� �വണത ഇ�.
�ാമപ�ായ�കെള ശാ�ീകരി��തി��

നടപടികൾ സർ�ാർ സ�ീകരി�  ്വ���്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


