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ആമുഖന്റിം
പവഭാസനി മലയഭാളനികേളുസടെ കക്ഷേമന്റിം സന്റിംബനനിച്ച സമനിതനിയുസടെ അദദ്ധ്യക്ഷേനഭായ ഞഭാൻ,

സമനിതനി  അധനികേഭാരസപടുതനിയതനുസരനിച്ചറ  സമനിതനിയുസടെ  നഭാലഭാമതറ  റനികപഭാര്ട്ടേറ
സമർപനിക്കുന.

2020  ജനുവരനി  1  മുതല്  2021  ഡനിസന്റിംബര്  31  വസരയുളള കേഭാലയളവനില് സമനിതനി
പരനിഗണനിച്ച  ഹര്ജനികേളുന്റിം  അവ  സന്റിംബനനിച്ചറ  സര്കഭാരനില്  നനിനറ  ലഭനിച്ച  റനികപഭാര്ട്ടുകേളുന്റിം
അതനികന്മേലുളള  സമനിതനിയുസടെ  അഭനിപഭായങ്ങളുന്റിം  നനിഗമനങ്ങളുന്റിം  ശനിപഭാര്ശകേളുന്റിം
ഉള്സകഭാള്ളുനതഭാണറ  ഇഇൗ  റനികപഭാര്ട്ടേറ.  കമല്  കേഭാലയളവനില്  സമനിതനി,  പവഭാസനി
മലയഭാളനികേസള സന്റിംബനനിക്കുന 4 റനികപഭാര്ട്ടുകേള് സഭയനില് സമര്പനിച്ചനിട്ടുണ്ടറ.  സര്കഭാരനില്
നനിനറ അനുകൂല മറുപടെനി  ലഭനിച്ച ഹര്ജനികേള്,  സര്കഭാര് റനികപഭാര്ട്ടേനിസന അടെനിസഭാനതനില്
നടെപടെനി അവസഭാനനിപനിച്ച ഹര്ജനികേള്,  സര്കഭാരനില് നനിനറ മറുപടെനി ലഭനികകണ്ട ഹര്ജനികേള്
എനനിവ സന്റിംബനനിച്ച വനിവരന്റിം റനികപഭാര്ട്ടേനിസന അനുബനമഭായനി കചര്തനിരനിക്കുന.

2022  ജൂലല  4-ാംതതീയതനി  കചര്ന  കയഭാഗതനിൽ  സമനിതനി  ഈ  റനികപഭാർട്ടേറ
അന്റിംഗതീകേരനിച.

എ. സനി. സമഭായതീന,
തനിരുവനന്തപുരന്റിം, അദദ്ധ്യക്ഷേൻ,
2022 ജൂലല 4. പവഭാസനി മലയഭാളനികേളുസടെ

 കക്ഷേമന്റിം സന്റിംബനനിച്ച സമനിതനി.



ററിപപപ്പോര്ടട

പകേരളളീയ  സസംസ്കൃതറിയുടടെ  നവനറിര്മറിതറിയറില്  പ്രവപ്പോസസം  ടകേപ്പോതറിവച്ചതട
കേപ്പോല്പനറികേതയുടടെ  ടകേപ്പോളപ്പോഷട  മപ്പോത്രമല,  അനസം  പതടെറിയുള്ള  മലയപ്പോളറികേളുടടെ  അനന
സഞപ്പോരതറിനറിടടെ അവര്കട ജളീവറിതസം നല്കേപ്പോന് ഭൂമറിയറില് നറിനട ഉയര്നട വന അപപ്പോര
സമൃദറിയുടടെ  ഇതള്  വറിടെര്തറിയ  ഇതറിഹപ്പോസ  ടപരുമ  കൂടെറിയപ്പോണട.   പകേരളതറിടല
ലക്ഷകണകറിനട വളീടുകേളറിടല അടുപറില് തളീ പുകേയുനതറിനുപവണറി മലയപ്പോളറി  അപറബബ്യന്
മണറില്  ചുരതറിയ  വറിയര്പട  നപ്പോട്ടുചരറിത്രതറിടന്റെ  ചതത്വരങ്ങളറില്  ഉപട  രസസം
ടചപ്പോരറിഞറിരറിക്കുന.  എലടല്ല്  മുററിടയ  പണറിടയടുക്കുപമപ്പോഴസം  പലബര്  കേബ്യപ്പോമ്പുകേളറില്
വളീണുടെയുന  കേണ്ണുനളീര്ത്തുള്ളറികേളറില്  പ്രതറിഫലറിക്കുനതട  പ്രതബ്യപ്പോശയുടടെ  മറിനുകമപ്പോണട.
ഉഷ്ണതറിലസം  ശശതബ്യതറിലസം  ഉലയപ്പോത  മനസ്സുമപ്പോയറി  ജളീവറിക്കുന  പ്രവപ്പോസറി  മലയപ്പോളറി
പലപ്പോകേതറിടന്റെ ഏതട മൂലയറില് ടചനപ്പോലസം അവടന്റെ സത്വതത്വസം ഉയര്തറി പറിടെറിക്കുന.

സപ്പോസംസപ്പോരറികേ പതജസറിടന്റെ പ്രഭപ്പോവമപ്പോയ വറിചപ്പോരങ്ങളുസം വറികേപ്പോരങ്ങളുസം ഉണര്ന,  കുടറ
വലറിയ  മനുഷബ്യര്  ജളീവറിച്ച,  സസംസപ്പോരസം  ജത്വലറിച്ചുനറിന,  മനുഷബ്യരപ്പോശറിക്കു  ഒരുപപ്പോടു  വലറിയ
മൂലബ്യങ്ങള്  സസംഭപ്പോവന  ടചയ്ത  നപ്പോടെപ്പോണട  നമ്മുപടെതട.   ടചറുതസം  വലതമപ്പോയ  ചങ്ങപ്പോത
കൂടപ്പോയ്മയറിലൂടടെ  പലപ്പോകേതറിനുമുനറില്  പകേരളതറിടന്റെ  ടകേപ്പോടെറി  പപ്പോററികപ്പോന്  പ്രവപ്പോസറികേള്
എനസം ആപവശസം കേപ്പോണറികപ്പോറുണട.  ഗള്ഫട നപ്പോടുകേളറിടല സപ്പോമൂഹറികേ രസംഗങ്ങളറില് മലയപ്പോളറി
സസംഘടെനകേളുടടെ പ്രവര്തനങ്ങള്കട വലറിയ പ്രസകറിയുസം പ്രപ്പോധപ്പോനബ്യവുമപ്പോണുള്ളതട.  മരുഭൂ
രപ്പോജബ്യങ്ങളറിടല മലയപ്പോളറി സസംഘടെനപ്പോ കേരുതട പകേവലസം കേലപ്പോസപ്പോസംസപ്പോരറികേ പരറിപപ്പോടെറികേളറില്
മപ്പോത്രസം  ഒതങ്ങുനതല.   ടതപ്പോഴറിലടെമകേളുടടെ  പലവറിധ  ചൂഷണതറിനു  വറിപധയരപ്പോകുന
ആയറിരകണകറിനട  പ്രവപ്പോസറികേള്കട  മലയപ്പോളറി  സസംഘടെനകേള്  എലപ്പോ  അര്ത്ഥതറിലസം
ശകേതപ്പോങ്ങപ്പോകുന.   മലയപ്പോളടത  ടനഞറിപലറ്റുന  പ്രവപ്പോസറി, കേടെല്  കേടെക്കുനപതപ്പോടടെ
മപ്പോതൃഭപ്പോഷ മറക്കുനറിടലനട മപ്പോത്രമല മപ്പോതൃഭപ്പോഷപ്പോ പപപ്പോഷണതറിനപ്പോയറി നറിരനര പരറിശ്രമവുസം
നടെതറിവരുനണട.

ഒഴകുന  പുഴപപപ്പോടലയപ്പോണട  പകേരളതറിടല  പ്രവപ്പോസറികേള്.  അനുനറിമറിഷസം
മപ്പോററിടകപ്പോണറിരറിക്കുന  പുഴടവള്ളസം  പപപ്പോടല  പ്രവപ്പോസറികേളുസം  മപ്പോറുസം.  വറിപദേശതട  പജപ്പോലറി
ടചയ്യുനവര്  നപ്പോടള  പ്രവപ്പോസസം  അവസപ്പോനറിപറിച്ചട  നപ്പോടറിടലതപ്പോസം.  വറിപദേശതട
സമപ്പോദേറിച്ചടതപ്പോടകയുസം  ജന്മനപ്പോടറില്  ടചലവഴറിക്കുകേയപ്പോണട  മറികവരുസം  ടചയ്യുനതട.
സത്വതപ്പോയപ്പോലസം,  പ്രവപ്പോസജളീവറിതതറില് ആര്ജറിച്ച ശനപുണബ്യമപ്പോയപ്പോലസം ശരറിയപ്പോയ വറിധസം
ഉപപയപ്പോഗടപടുത്തുകേയപ്പോണട  പകേരളസം  ടചപയ്യേണതട.   നറിലവറിലള്ള  പ്രവപ്പോസറി  പ്രശ്നങ്ങള്
പരറിഹരറിക്കുനതറിനപ്പുറസം,  ദേളീര്ഘവളീഷണപതപ്പോടടെയുള്ള ഇടെടപടെലപ്പോണട ആവശബ്യസം.  ടചററിയ
സപ്പോധബ്യതകേടളപപപ്പോലസം  ഊര്ജമപ്പോകറിമപ്പോററി  അനബ്യനപ്പോടറില്  വറിയര്ടപപ്പോഴകറിയവരപ്പോണട
പ്രവപ്പോസറികേള്.  കേച്ചറിത്തുരുമ്പുപപപ്പോലസം ചവറിട്ടുപടെറിയപ്പോകറി മപ്പോറ്റുന പ്രവപ്പോസറിയുടടെ  വറിഭവപശഷറി
ഫലപ്രദേമപ്പോയറി  ഉപപയപ്പോഗടപടുതറിയപ്പോല്  പനടസം  അവര്ക്കു  മപ്പോത്രമപ്പോയറിരറികറില,
മപ്പോറമുണപ്പോവുനതട പകേരളതറിടന്റെ സമസ്ത പമഖലയറിലമപ്പോയറിരറിക്കുസം.
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2020-ല്  പകേപ്പോവറിഡട  ഒനപ്പോസംഘട  വബ്യപ്പോപന  സമയത്തുസം  അതറിനുപശഷവുസം
പ്രവപ്പോസറികേളുടടെ  വലറിയപതപ്പോതറിലള്ള  തറിരറിച്ചുവരവറിനപ്പോണട  പകേരളസം  സപ്പോക്ഷബ്യസം  വഹറിച്ചതട.
ഏതപ്പോണട  10  ലക്ഷതറിപലടറ  പ്രവപ്പോസറികേള്  തറിരറിടകേടയതറിടയനപ്പോണട  കേണകട.
പകേപ്പോവറിഡ്കേപ്പോലസം  യഥപ്പോര്ത്ഥതറില്  പ്രവപ്പോസറികേളുടടെ  നടടലപ്പോണട  ഒടെറിച്ചതട.   ഇപപപ്പോഴസം
പകേപ്പോവറിഡട19  സൃഷറിച്ച ടതപ്പോഴറില് പ്രതറിസനറി തടെരുകേയപ്പോണട.   10  ലക്ഷതറിലധറികേസംപപര്
തറിരറിടച്ചതറി  എന  പറയുപമപ്പോള്  അത്രയുസം  മനുഷബ്യവറിഭവപശഷറി  സസംസപ്പോനപതടകതറി
എനപ്പോണര്ത്ഥസം.  ആ വറിഭവപശഷറി നപ്പോടെറിടന്റെ വറികേസനതറിനട ഉപപയപ്പോഗറിപകണതണട.

പ്രവപ്പോസതറിപലകട  കേടെക്കുപമപ്പോടഴനപപപ്പോടലതടന പ്രവപ്പോസസം മതറിയപ്പോകറി വറിമപ്പോനസം
കേയറുനവരുടടെ  മനസറിലമുണപ്പോകുസം  ഒരുപപ്പോടു  സത്വപ്നങ്ങള്.   അപ്രതളീക്ഷറിതമപ്പോയറി  പജപ്പോലറി
നഷടപടട മടെങ്ങുനവരുടടെ ഉള്ളറിലപ്പോകേടട ഒരുപപ്പോടെട ആകുലതകേളുസം, സത്വപ്നങ്ങള് പുറത്തുപറയുസം
ആകുലതകേള്  ടനഞറിടലപ്പോതക്കുസം.  പ്രവപ്പോസറി  ബപ്പോധബ്യതയല  സപ്പോധബ്യതയപ്പോണട  എനട
മനസറിലപ്പോക്കുവപ്പോനുസം  പ്രതറിസനറികേളറില്  തളരുപമപ്പോള്  യപ്പോഥപ്പോര്ത്ഥബ്യങ്ങടള  വറിസ്മരറിച്ചട
മനുഷബ്യമനസറില്  മുളടപപ്പോട്ടുന  മൃതത്യുപബപ്പോധതറിടന്റെ  നറിഴലപ്പോടങ്ങടള  മപ്പോയ്ച്ചുടകേപ്പോണട
പ്രതളീക്ഷപ്പോനറിര്ഭരമപ്പോയ  പചര്ത്തുപറിടെറികലറിലൂടടെ  അവരുടടെ  ജളീവറിതസം  ഹരറിതപ്പോഭമപ്പോകപ്പോനുസം
പ്രവപ്പോസറികേളുമപ്പോയറി   ബനടപട  പദതറികേള്  കൃതബ്യമപ്പോയറി  നടെപപ്പോക്കുനതറിനു  ശരറിയപ്പോയ
ദേറിശപ്പോപബപ്പോധപതപ്പോടടെ  മപ്പോര്ഗ്ഗനറിര്പദ്ദേശങ്ങള്  നല്കുനതറിനുസം  പവണറിയപ്പോണട  പന്ത്രണപ്പോസം
പകേരള  നറിയമസഭയുടടെ  കേപ്പോലയളവറില്  31-7-2010-ല്  പ്രവപ്പോസറി  മലയപ്പോളറികേളുടടെ  പക്ഷമസം
സസംബനറിച്ച സമറിതറി രൂപളീകേരറിച്ചതട.

സുരക്ഷറിതവുസം  സുഗമവുമപ്പോയ  പദേശപ്പോനരഗമനസം  ഉറപപ്പോക്കുകേ,  മടെങ്ങറിടയത്തുന
പ്രവപ്പോസറികേളുടടെ  പുനരധറിവപ്പോസവുസം  പുനര്സമനത്വയവുസം  ഉറപപ്പോക്കുകേ,  പ്രവപ്പോസറി
മലയപ്പോളറികേളുമപ്പോയറി  ബനടപട  കേപ്പോരബ്യങ്ങളറില്  പനപ്പോഡല്  ഏജന്സറിയപ്പോയറി  പ്രവര്തറിക്കുന
പനപ്പോര്ക  റൂടടസുമപ്പോയറി  പചര്നട  വറിവറിധ  പക്ഷമപ്രവര്തനങ്ങളറില്  ഏര്ടപടുകേ  തടെങ്ങറിയ
പ്രവര്തനങ്ങള്  തത്വരറിതടപടുത്തുനപതപ്പോടടെപ്പോപസം  പ്രവപ്പോസറികേളുടടെ  പരപ്പോതറികേള്
പരറിഹരറിക്കുനതറിനുസം അതറിലൂടടെ പ്രവപ്പോസറി ജളീവറിതതറില് സുപ്രധപ്പോനമപ്പോയ പങട വഹറിക്കുകേ
എനതമപ്പോണട പ്രവപ്പോസറിമലയപ്പോളറികേളുടടെ പക്ഷമസം സസംബനറിച്ച സമറിതറിയുടടെ കേര്തവബ്യങ്ങള്.

2020 ജനുവരറി 1 മുതല് 2021 ഡറിസസംബര് 31 വടരയുള്ള കേപ്പോലയളവറിടല സമറിതറിയുടടെ
പ്രവര്തനങ്ങളുസം സമറിതറിയുടടെ പരറിഗണനയറിലള്ളതസം നപ്പോളറിതവടര ഗവണ്ടമന്റെറില് നറിനട
അനറിമ  ററിപപപ്പോര്ടട  ലഭറികപ്പോതതമപ്പോയ  ഹര്ജറികേളുടടെയുസം  സമറിതറിയുടടെ  ഇടെടപടെല്മൂലസം
പരറിഹരറികടപട  ഹര്ജറികേളുടടെയുസം  സര്കപ്പോര്  ററിപപപ്പോര്ടറിടന്റെ  അടെറിസപ്പോനതറില്  നടെപടെറി
അവസപ്പോനറിപറിച്ച  ഹര്ജറികേളുടടെയുസം  വറിശദേപ്പോസംശങ്ങള്  ഉള്ടപടുതറി  തയ്യേപ്പോറപ്പോകറിയതപ്പോണട
ഈ ററിപപപ്പോര്ടട.
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പകേപ്പോവറിഡട  വബ്യപ്പോപനതറിടന്റെ  പശപ്പോതലതറില്  സമറിതറിയട  പരറിമറിത  എണസം
പയപ്പോഗങ്ങള് മപ്പോത്രപമ പചരുവപ്പോന് സപ്പോധറിച്ചുള. പ്രസ്തുത പയപ്പോഗങ്ങളറില്, 55 ഹര്ജറികേളറിപന്മല്
ഗവണ്ടമന്റെറില് നറിനസം ലഭറിച്ച ററിപപപ്പോര്ട്ടുകേള് പരറിഗണറിക്കുകേയുസം  43  ഹര്ജറികേളറിപന്മലള്ള
നടെപടെറി അവസപ്പോനറിപറിക്കുകേയുസം ടചയ.  ററിപപപ്പോര്ടട കേപ്പോലയളവറില് (2020 ജനുവരറി 1 മുതല്
2021  ഡറിസസംബര്  31  വടര)  സമറിതറി  (2019-21)-യുടടെ  11-ാാമതട  ററിപപപ്പോര്ടട  (ഛതളീസ്ഗഡട,
പശറിമബസംഗപ്പോള് എനളീ സസംസപ്പോനങ്ങളറിടല മലയപ്പോളറികേളുടടെ പ്രശ്നങ്ങളുസം അവയുടടെ പരറിഹപ്പോര
മപ്പോര്ഗ്ഗങ്ങളുസം സസംബനറിച്ചട),  സമറിതറി(2019-21)-യുടടെ 12-ാാമതട ററിപപപ്പോര്ടട  (2019 ജനുവരറി 1
മുതല്  2019  ഡറിസസംബര്  31  വടര  പരറിഗണറിച്ച  ഹര്ജറികേള്  സസംബനറിച്ചട),  സമറിതറി
(2011-14)-യുടടെ അഞപ്പോമതട  ററിപപപ്പോര്ടറിപന്മലസം  (2010  ജൂശല  31  മുതല്  2013  പമയട  31  വടര
പരറിഗണറിച്ച ഹര്ജറികേള് സസംബനറിച്ചട)  സമറിതറി (2014-16)-യുടടെ ആറപ്പോമതട ററിപപപ്പോര്ടറിപന്മലമുള്ള
(2013  ജൂണ്  1  മുതല് 2015  ടസപ്റസംബര് 30  വടര പരറിഗണറിച്ച ഹര്ജറികേള് സസംബനറിച്ചട)
ആക്ഷന്പടെകണ്  ററിപപപ്പോര്ട്ടുകേള്  എനറിവ  ഉള്ടപടടെ  നപ്പോല  ററിപപപ്പോര്ട്ടുകേള്
സമര്പറിക്കുകേയുണപ്പോയറി. 

ററിപപപ്പോര്ടട കേപ്പോലയളവറില് സമറിതറിയട ലഭറിച്ച ഹര്ജറികേള്, ഗവണ്ടമന്റെറില് നറിനട ലഭറിച്ച
ററിപപപ്പോര്ട്ടുകേള്, സമറിതറി നടെതറിയ ടതളറിടവടുപ്പുകേള് എനറിവയുടടെ അടെറിസപ്പോനതറില്
നല്കുന നറിര്പദ്ദേശങ്ങള്/ശറിപപ്പോര്ശകേള്

പ്രവപ്പോസറിമലയപ്പോളറികേളുടടെ  പക്ഷമപ്രവര്തനങ്ങള്കപ്പോയറി  പ്രവര്തറിക്കുന  ഒരു  പനപ്പോഡല്
ഏജന്സറിയപ്പോണട  പനപ്പോര്ക  റൂടടസട.  പ്രവപ്പോസറികേളുടടെ  പ്രശ്നങ്ങള്കട  പരറിഹപ്പോരസം  കേപ്പോണുകേ,
അവകേപ്പോശങ്ങള് പരറിരക്ഷറിക്കുകേ,  മറുനപ്പോടറില് നറിനസം മടെങ്ങറിടയതറിയവടര പുനരധറിവസറിപറിക്കുകേ,
പകേരളതറിടന്റെ സപ്പോധബ്യതകേള് വറിലയറിരുതറി ആനുകൂലബ്യങ്ങള് പനടുനതറിനട പ്രവപ്പോസറി മലയപ്പോളറികേടള
സഹപ്പോയറിക്കുനതറിനട  സസംവറിധപ്പോനസം  രൂപടപടുത്തുകേ  തടെങ്ങറി  പനപ്പോര്ക  ടസലറിടന്റെ  ദേദൗതബ്യടത
സസംബനറിച്ചട  വറിലയറിരുതറിയ  സമറിതറി,  പകേരളതറിനട  പുറതട  മലയപ്പോളറികേള്  കൂടുതലപ്പോയറി
അധറിവസറിക്കുന  സലങ്ങളറില്  പനപ്പോര്ക  ടസല്ലുകേളുടടെ  അഭപ്പോവതപ്പോല്  അവറിടടെയുള്ള
മലയപ്പോളറികേള് വളടരയധറികേസം ബുദറിമുടട അനുഭവറിക്കുനടണനട മനസറിലപ്പോക്കുന. ആയതറിനപ്പോല്
ഇനബ്യയറിടല  മറട  സസംസപ്പോനങ്ങളറില്  മപ്പോനദേണ്ഡങ്ങള്കട  വറിപധയമപ്പോയറി  പനപ്പോര്ക  ടസല്ലുകേള്
ആരസംഭറികണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന  . 

2.  പ്രവപ്പോസറികേളുടടെ  വറിവറിധ  വറിഷയങ്ങളറിടല  പരപ്പോതറികേള്  പകേള്ക്കുവപ്പോനുസം  അവയട
പരറിഹപ്പോരസം കേപ്പോണുനതറിപലക്കുമപ്പോയറി ജറിലപ്പോ കേളക്ടര് ടചയര്മപ്പോനുസം, ജറിലപ്പോ പഞപ്പോയതട ടഡപപ്യൂടറി
ഡയറക്ടര്  കേണ്വളീനറപ്പോയുസം  പനപ്പോര്ക  റൂടടസറിടന്റെയുസം  പനപ്പോര്ക  ടവല്ടഫയര്
പബപ്പോര്ഡറിടന്റെയുസം  ഓപരപ്പോ  പ്രതറിനറിധറികേളുസം  ജറിലപ്പോ  പപപ്പോലളീസട  പമധപ്പോവറിയുസം  മൂന പ്രവപ്പോസറി
പ്രതറിനറിധറികേളുസം  അടെങ്ങുന  പ്രവപ്പോസറി  പരപ്പോതറി  പരറിഹപ്പോര  സമറിതറി  രൂപളീകേരറിച്ചറിരുന.
പ്രവപ്പോസറികേളുടടെ പ്രശ്നങ്ങള്കട പരറിഹപ്പോരസം കേപ്പോണുനതറിനുസം, പരപ്പോതറികേള് സത്വളീകേരറിക്കുനതറിനുമപ്പോയറി
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രൂപളീകേരറിച്ച പ്രസ്തുത സമറിതറിയുടടെ പ്രവര്തനസം നറിലവറില് കേപ്പോരബ്യക്ഷമമടലനട നറിരളീക്ഷറിച്ച
സമറിതറി,  ജറിലപ്പോ  പ്രവപ്പോസറി  പരപ്പോതറി  പരറിഹപ്പോര  കേമറിററിയുടടെ  പ്രവര്തനസം  കൂടുതല്
കേപ്പോരബ്യക്ഷമമപ്പോക്കുനതറിനപ്പോവശബ്യമപ്പോയ നടെപടെറികേള് ശകേടകപ്പോള്ളണടമനട ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന  .

2(a)  പ്രസ്തസ്തുത സമറിതറിയട ലഭറിക്കുന പരപ്പോതറികേളറില് വസ്തു സസംബനമപ്പോയ പ്രശ്നങ്ങളപ്പോണട
പ്രധപ്പോനമപ്പോയറിട്ടുള്ളടതനട സമറിതറി വറിലയറിരുത്തുന.  ഇവയറില് ഭൂമറിയുടടെ സര്പവ്വേയപ്പോണട ആദേബ്യസം
നടെപകണടതനസം  നറിലവറില്  ഡറി.ജറി.പറി. ഓഫളീസറിടന്റെ  കേളീഴറില്  എസട.പറി.  തലവനപ്പോയ
ടസലപ്പോണട  ഇതരസം  പരപ്പോതറികേള്  ശകേകേപ്പോരബ്യസം  ടചയവരുനടതനസം  സമറിതറികട
പബപ്പോധബ്യടപടുകേയുണപ്പോയറി.  ഈ  ടസലറിടന്റെ  പ്രവര്തനസം  അതതട  ജറിലപ്പോപപപ്പോലളീസറിടന
ആശ്രയറിച്ചപ്പോണട  നടെക്കുനതട.   അതറിനപ്പോല്,  പ്രസ്തുത  സമറിതറിയറില്  ജറിലപ്പോ  പപപ്പോലളീസട
അസംഗടതകൂടെറി  ഉള്ടപടുതണടമനട  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ  ടചയ്യുന  .    കൂടെപ്പോടത
ജനപ്രതറിനറിധറികേടള  കൂടെറി  ഉള്ടപടുത്തുനതറിനട  നടെപടെറി  സത്വളീകേരറികണടമനസം  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന  .  

3.  പ്രവപ്പോസജളീവറിതസം മതറിയപ്പോകറി തറിരറിടകേടയതറിയ പ്രവപ്പോസറിപകേരളളീയര്ക്കു പവണറി
പനപ്പോര്ക റൂടടസട  നടെപറിലപ്പോകറിയ ദുരറിതപ്പോശത്വപ്പോസ നറിധറിയപ്പോണട  സപ്പോനത്വന.   പ്രവപ്പോസറികേള്കട
വറിപദേശത്തുവച്ചട  മരണസം  സസംഭവറിക്കുകേയപ്പോടണങറില്  ആശ്രറിതര്കട  മരണപ്പോനനര
ധനസഹപ്പോയസം,  ഗുരുതരപരപ്പോഗമുള്ളവര്കട  ചറികേറിതപ്പോധനസഹപ്പോയസം,  തറിരറിടകേടയതറിയ
പ്രവപ്പോസറികേളുടടെ  ടപണ്മകളുടടെ  വറിവപ്പോഹതറിനുള്ള  ധനസഹപ്പോയസം,  പ്രവപ്പോസറികേളപ്പോയ
പകേരളളീയര്ക്കുസം  അവരുടടെ  ആശ്രറിതര്ക്കുസം  അസംഗശവകേലബ്യ  പരറിഹപ്പോരതറിനുള്ള
ധനസഹപ്പോയസം  എനറിവയപ്പോണട  സപ്പോനത്വന  വഴറി  ലഭറിക്കുന  സഹപ്പോയങ്ങള്.   പ്രവപ്പോസറി
തറിരറിടകേടയതറിയറിടട  വറിപദേശതട  പജപ്പോലറിടചയ്ത  അത്രയുസം  കേപ്പോലയളവട  അടലങറില്  പത്തു
വര്ഷതറിനുള്ളറില്  അപപക്ഷ  നല്കേറിയറിരറികണസം  എനപ്പോല്  മപ്പോത്രപമ  ഈ  പദതറി
പ്രകേപ്പോരമുള്ള  സഹപ്പോയതറിനട  അര്ഹതയുണപ്പോയറിരറിക്കുകേയുള.  പദതറി  സസംബനറിച്ചട
വബ്യകമപ്പോയ  ധപ്പോരണ  ഇലപ്പോതവര്ക്കുസം  മറ്റു  പല  കേപ്പോരണങ്ങളപ്പോല്  സമയപരറിധറിക്കുള്ളറില്
അപപക്ഷ  സമര്പറികപ്പോന്  സപ്പോധറികപ്പോതവര്ക്കുസം  പദതറിയുടടെ  പ്രപയപ്പോജനസം
ലഭറികപ്പോതറിരറിക്കുനതട  ആശപ്പോസബ്യമല  എനട  സമറിതറി  വറിലയറിരുത്തുന.  പ്രവപ്പോസറി
മലയപ്പോളറികേള് നപ്പോടറില് തറിരറിടച്ചതറി   10    വര്ഷതറിനു പശഷസം സപ്പോനത്വന പദതറി  പ്രകേപ്പോരമുള്ള
ആനുകൂലബ്യങ്ങള്കട  അപപക്ഷറിച്ചപ്പോല്  ആയതട  ലഭറിക്കുകേയറിലപ്പോടയനതട    വളടര
പഖദേകേരമപ്പോടണനട  സമറിതറി    അഭറിപ്രപ്പോയടപടുന  .    അതറിനപ്പോല്  സപ്പോനത്വന  പദതറിപ്രകേപ്പോരമുള്ള
ആനുകൂലബ്യങ്ങള്കട   അപപക്ഷറികപ്പോനുള്ള കേപ്പോലപരറിധറിയറില് മപ്പോറസം വരുതണടമനസം പദതറി
സസംബനറിച്ചട  പ്രവപ്പോസറികേള്കട  അവപബപ്പോധസം  സൃഷറിക്കുനതറിനുസം  പദതറി  വറിശദേപ്പോസംശങ്ങള്
അവരറില്  എതറിക്കുനതറിനുസം  ആവശബ്യമപ്പോയ  നടെപടെറി  സത്വളീകേരറികണടമനസം  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന  .
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4.  വറിപദേശ/ഇതര  സസംസപ്പോന  മലയപ്പോളറികേള്ക്കുസം  അവരുടടെ  ആശ്രറിതര്ക്കുസം
ചറികേറിതപ്പോധനസഹപ്പോയസം  ഉള്ടപടടെ  വറിവറിധ  സഹപ്പോയങ്ങള്  നല്കുന  സപ്പോനത്വന
പദതറിയറിലൂടടെ  നല്കുന  തകേ  അപരബ്യപ്പോപ്തമപ്പോടണനസം  വളടര  കുറച്ചട  പപര്കട  മപ്പോത്രപമ
പദതറിയുടടെ  പ്രപയപ്പോജനസം  ലഭറിക്കുനള  എനസം  സമറിതറിയട  മനസറിലപ്പോകപ്പോന്  കേഴറിഞ.
ആയതറിനപ്പോല്  സപ്പോനത്വന  പദതറിയുടടെ  മപ്പോനദേണ്ഡങ്ങളറില്     കേപ്പോപലപ്പോചറിതമപ്പോയ  മപ്പോറസം
വരുതണടമനസം  ,    എലപ്പോ  അപപക്ഷകേളുസം  അനുഭപ്പോവപൂര്വ്വേസം   മപ്പോനദേണ്ഡങ്ങള്കട  വറിപധയമപ്പോയറി
പരറിഗണറിയണടമനസം  ധനസഹപ്പോയ  തകേ  വര്ദറിപറികണടമനസം  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
ടചയ്യുന  .

5.  വറിപദേശതട  നറിനട  ടതപ്പോഴറില്  നഷടപപടപ്പോ,  വറിസപ്പോകേപ്പോലപ്പോവധറി  കേഴറിപഞപ്പോ,  മറ്റു
സപ്പോമതറികേ-ശപ്പോരളീരറികേ  പ്രയപ്പോസങ്ങള്  മുപഖനപയപ്പോ  തറിരറിടകേടയത്തുന  പ്രവപ്പോസറികേളുടടെ
പുനരധറിവപ്പോസസം സര്കപ്പോര് പനരറിടുന ഏറവുസം വലറിയ ടവല്ലുവറിളറിയപ്പോണട.  ടെറി പ്രവപ്പോസറികേളുടടെ
ടതപ്പോഴറില്ശവദേഗബ്യസം  വറിവറിധ  പമഖലകേളറില്  പ്രപയപ്പോജനടപടുതപ്പോന്  കേഴറിയുകേ  എനതട
വളടര അഭറിലഷണളീയമപ്പോണട എനട സമറിതറി കേരുതന. തറിരറിടകേടയതറിയ പ്രവപ്പോസറികേള്കട
സര്കപ്പോര്  നടെപടെറിക്രമങ്ങള്  പപ്പോലറിച്ചട  സത്വയസംടതപ്പോഴറില്  സസംരസംഭങ്ങള്  ആരസംഭറിക്കുനതറിനട
നറിലവറില്  പനപ്പോര്ക  ഡറിപപ്പോര്ടടടമന്റെട  പപ്രപ്പോജക്ടട  പഫപ്പോര്  ററിപടണ്ഡട  എമറിഗ്രന്സട,  ടസന്റെര്
പഫപ്പോര്  മപ്പോപനജ് ടമന്റെട  ടഡവലപടടമന്റെട  മുപഖന  ഉപപദേശങ്ങളുസം  മപ്പോര്ഗ്ഗ  നറിര്പദ്ദേശങ്ങളുസം
നല്കേറിവരുനടവനട  സമറിതറി  മനസറിലപ്പോക്കുന.  സര്കപ്പോര്  പദതറികേളറില്
സളീസസംരസംഭകേടരയുസം സളീടതപ്പോഴറിലപ്പോളറികേടളയുസം ഉള്ടപടുത്തുനതവഴറി അവര്കട സപ്പോമതറികേ
ഭദ്രതയുസം  സപ്പോമൂഹബ്യ  സുരക്ഷയുസം  ഉറപ്പു  വരുതപ്പോന്  കേഴറിയുന.  ആയതറിനപ്പോല്  ജറിലപ്പോ
പഞപ്പോയതട  ആവറിഷ്കരറിച്ചട   നടെപറിലപ്പോക്കുന  സസംരസംഭങ്ങളറില്  പ്രവപ്പോസറി  സളീകേടള  കൂടെറി
ഉള്ടപടുതണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന  .

6.  പ്രവപ്പോസറിപകേരളളീയര്കട  പലതരതറിലള്ള  ആനുകൂലബ്യങ്ങള്  ലഭറിക്കുനതറിനുള്ള
തറിരറിച്ചററിയല് പരഖയപ്പോയപ്പോണട പ്രവപ്പോസറി ഐ.ഡറി.  കേപ്പോര്ഡട ലഭബ്യമപ്പോകറിയറിട്ടുള്ളതട.  എനപ്പോല്
പ്രവപ്പോസറി  തറിരറിച്ചററിയല്  കേപ്പോര്ഡുള്ളവര്കട  പല  കേപ്പോരണങ്ങളപ്പോലസം  അര്ഹമപ്പോയ
ആനുകൂലബ്യങ്ങള്  ലഭറികപ്പോടത  വരുനതപ്പോയറി  സമറിതറികട  ലഭറിച്ച  ഹര്ജറികേളറില്  നറിനട
പബപ്പോധബ്യടപടുകേയുണപ്പോയറി.  ആയതറിനപ്പോല്  പ്രവപ്പോസറി  തറിരറിച്ചററിയല്     കേപ്പോര്ഡുള്ളവര്കട  ശകേതററി
ഉല്പനങ്ങള്  വപ്പോങ്ങുനതറിനട  ററിപബറട  ഉള്ടപടടെ  അര്ഹമപ്പോയ    എലപ്പോ  ആനുകൂലബ്യങ്ങളുസം
അനുവദേറികണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന  .

7.  വറിപദേശ രപ്പോജബ്യങ്ങളറിടല ദുര്ഘടെമപ്പോയ ടതപ്പോഴറിലറിടെങ്ങളറിലസം പലബര് കേബ്യപ്പോമ്പുകേളറിലസം
തച്ഛമപ്പോയ  പവതനതറിനട  പണറിടയടുക്കുനവരപ്പോണട  നടലപ്പോരു  ശതമപ്പോനസം  പ്രവപ്പോസറികേളുസം.
കേപ്പോരബ്യമപ്പോയ  വരുമപ്പോനപമപ്പോ  സമപ്പോദേബ്യങ്ങപളപ്പോ  ഇലപ്പോടത  വറിപദേശതട  വച്ചട  അപകേടെസം
സസംഭവറിക്കുന/അസുഖങ്ങള്  ബപ്പോധറിക്കുന  പ്രവപ്പോസറി  മലയപ്പോളറികേള്കട  നപ്പോടറില്  തറിരറിടകേ
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എത്തുനതറിനട വളടര ബുദറിമുടട അനുഭവടപടുന. ഇതരകപ്പോര്കട ഭളീമമപ്പോയ വറിമപ്പോന ടെറികറട
ചപ്പോര്ജസം  അനുബന  ടചലവുകേളുസം  തപ്പോങ്ങപ്പോനപ്പോവറില.  ആയതറിനപ്പോല്  ,    അര്ഹരപ്പോയവര്കട
എസംബസറിയറില്  നറിനള്ള  മതറിയപ്പോയ  പരഖകേളുടടെ  അടെറിസപ്പോനതറില്  വറിമപ്പോന  ടെറികററില്
ഇളവട അനുവദേറിക്കുനതറിനട നടെപടെറി സത്വളീകേരറികണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന  .

8.  വറിപദേശ  രപ്പോജബ്യങ്ങളറില്  ടതപ്പോഴറിലറിടെങ്ങളറിടല  അപകേടെങ്ങപളപ്പോ  മറട
വപ്പോഹനപ്പോപകേടെങ്ങപളപ്പോ  പലതരസം  അസുഖങ്ങള്  മൂലപമപ്പോ  നറിരവധറി  പ്രവപ്പോസറികേള്കട
ജളീവഹപ്പോനറി  സസംഭവറികപ്പോറുണട.  സനദ  സസംഘടെനകേപളപ്പോ,  സുഹൃത്തുകപളപ്പോ  ആയറിരറിക്കുസം
മൃതപദേഹങ്ങള്  നപ്പോടറിടലതറികപ്പോന്  മുന്ശകേ  എടുക്കുനതട.  ഇതര  രപ്പോജബ്യങ്ങളറില്
മരണടപടുന പകേരളളീയരപ്പോയ പ്രവപ്പോസറികേളുടടെ ഭദൗതറികേ ശരളീരസം നപ്പോടറില് എതറിക്കുനതറിനു
വറിമപ്പോന കേമനറികേള് മൃതപദേഹസം തൂകറിപനപ്പോകറി  ഭളീമമപ്പോയ തകേ ഈടെപ്പോക്കുനതപ്പോയറി സമറിതറികട
ലഭറിച്ച  വറിവറിധ  ഹര്ജറികേളറില്  നറിനട പബപ്പോദബ്യടപട്ടു.  ആയതട  തറികേച്ചുസം  ഹളീനവുസം
മനുഷബ്യതത്വരഹറിതവുമപ്പോയ  നടെപടെറിയപ്പോടണനട സമറിതറി  നറിരളീക്ഷറിക്കുന.  ആയതറിനപ്പോല്
വറിപദേശതട  മരണമടെയുനവരുടടെ  മൃതപദേഹസം  തറികേച്ചുസം  സദൗജനബ്യമപ്പോയറി  നപ്പോടറില്
എതറിക്കുനതറിനട സതത്വര നടെപടെറി സത്വളീകേരറികണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന  .

9.  പ്രവപ്പോസറിമലയപ്പോളറികേളുടടെ  മൃതശരളീരസം  സത്വപദേശതട  ടകേപ്പോണ്ടുവരുനതറിനുള്ള
പ്രപതബ്യകേനറിധറിയപ്പോണട  കേപ്പോരുണബ്യസം.   പ്രവപ്പോസറിപകേരളളീയടന്റെ  മൃതപദേഹസം  ഏറവുസം  ടചലവട
കുറഞ  രളീതറിയറില്  സത്വപദേശതട  എതറിക്കുനതറിനട  ബന്ധുകള്കട  മടറപ്പോരു
ധനമപ്പോര്ഗ്ഗവുമറിലപ്പോത അസപ്പോധപ്പോരണ സന്ദര്ഭങ്ങളറിലപ്പോണട ഈ സഹപ്പോയസം നല്കേറിവരുനതട.
ഇതരസം  സന്ദര്ഭങ്ങളറില്  വറിപദേശത്തുള്ള  പല  കൂടപ്പോയ്മകേളുസം  സനദ  സസംഘടെനകേളുസം  ഈ
ദേദൗതബ്യസം  ഏടറടുകപ്പോറുണട.  എനപ്പോല്  അവര്കട  ഈ  ധനസഹപ്പോയസം  ലഭറികപ്പോററില.
ആയതറിനപ്പോല്  കേപ്പോരുണബ്യസം  പദതറിയുടടെ  മപ്പോനദേണ്ഡങ്ങള്കട  കേപ്പോപലപ്പോചറിതമപ്പോയ  മപ്പോറസം
വരുതണടമനസം  പദതറിയറിപലയട  പ്രവപ്പോസറി  അപസപ്പോസറിപയഷനുകേടളകൂടെറി
ഉള്ടപടുതണടമനസം സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന  .

10.  വറിപദേശരപ്പോജബ്യങ്ങളറിടല  ടതപ്പോഴറില്  സപ്പോധബ്യതകേളുസം  പകേപ്പോഴ്സുകേളുടടെ  ശവവറിധബ്യവുസം
അടെറിസപ്പോന  സദൗകേരബ്യങ്ങളുടടെ  പമന്മയുസം  പപ്പോര്ടട  ശടെസം  ടതപ്പോഴറില്  സസംസപ്പോരവുസം  മറട  പല
ആകേര്ഷണളീയതകേളുസം കേപ്പോരണസം നറിരവധറി  വറിദേബ്യപ്പോര്ത്ഥറികേള് വറിപദേശ സര്വ്വേകേലപ്പോശപ്പോലകേള്
ഉനതവറിദേബ്യപ്പോഭബ്യപ്പോസതറിനപ്പോയറി  ടതടരടഞടുക്കുന.  വറിപദേശപഠനതറിനട  പപപ്പോകുനവരുടടെ
എണസം  അനുദേറിനസം  വര്ദറിക്കുനതറിനനുസരറിച്ചട സപ്പോധബ്യതകേള്ടകപ്പോപസം  ചൂഷണവുസം
വര്ദറിക്കുനതപ്പോയറി  സമറിതറി  വറിലയറിരുതറി.  പകേരളതറില്  നറിനട  വറിദേബ്യപ്പോര്ത്ഥറികേള്
പഠനതറിനട വറിപദേശരപ്പോജബ്യങ്ങളറിപലയട പപപ്പോകുനതറിനപ്പോയറി വറിവറിധ ററിക്രൂടറിസംഗട ഏജന്സറികേടള
സമളീപറിക്കുന.  വറിപദേശരപ്പോജബ്യങ്ങളറില്  എതറികേഴറിഞപ്പോല്  യപ്പോടതപ്പോരുവറിധ  സഹപ്പോയങ്ങളുസം
ഈ  ഏജന്സറികേള്  കുടറികേള്കട  നല്കേപ്പോററില.  ഇവ  നറിയമവറിരുദമപ്പോയപ്പോപണപ്പോ
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പ്രവര്തറിക്കുനടതനട മനസറിലപ്പോകപ്പോനുള്ള സസംവറിധപ്പോനവുസം നറിലവറിലറിലപ്പോടയനട സമറിതറികട
ലഭറിച്ച  പരപ്പോതറികേളറില്  നറിനട  മനസറിലപ്പോകപ്പോന്  സപ്പോധറിച്ചു.  ഓപരപ്പോ  വറിപദേശ  രപ്പോജബ്യങ്ങളറിലസം
പഠറിക്കുന  വറിദേബ്യപ്പോര്ത്ഥറികേടള  സസംബനറിച്ച  കേണക്കുസം  വറിശദേപ്പോസംശങ്ങളുസം  കൃതബ്യമപ്പോയറി
പരഖടപടുതറിയറിടറില  എനതസം  ററിക്രൂടറിസംഗട  ഏജന്സറികേളുടടെ  അസംഗളീകേപ്പോരസം  സസംബനറിച്ചട
നറിബനനകേള്  ഇലപ്പോതതസം  വളടര  പ്രതറിസനറി  സൃഷറിക്കുനതപ്പോയറി  സമറിതറികട
പബപ്പോധബ്യടപട്ടു.  ആയതറിനപ്പോല്  വറിപദേശരപ്പോജബ്യങ്ങളറില്  പഠറിക്കുന  വറിദേബ്യപ്പോര്ത്ഥറികേളുടടെ
വറിശദേമപ്പോയ  കേണക്കുസം  ,    അവടര   ററിക്രൂടട  ടചയ്യുന  ഏജന്സറികേളുടടെ  രജറിപസ്ട്രേഷന്
സസംബനറിച്ച വറിവരങ്ങളുസം തയ്യേപ്പോറപ്പോകപ്പോന് പവണ അടെറിയനര നടെപടെറി സത്വളീകേരറികണടമനട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന  .

11.  പകേരളതറില്  നറിനട  വറിപദേശരപ്പോജബ്യങ്ങളറില്  പഠനപ്പോവശബ്യതറിനപ്പോയറി  പപപ്പോയറിട്ടുള്ള
വറിദേബ്യപ്പോര്ത്ഥറികേള്  പകേപ്പോവറിഡട-19-ടന്റെ  സപ്പോഹചരബ്യതറില്  വളടരയധറികേസം  ബുദറിമുട്ടുകേള്
അനുഭവറിക്കുനതപ്പോയറി  സമറിതറി  മനസറിലപ്പോക്കുന.  പനപ്പോര്ക  റൂടടസട  രൂപളീകേരറിച്ച  സമയതട
ഇത്രയധറികേസം  വറിദേബ്യപ്പോര്ത്ഥറികേള്  വറിപദേശതട  പപപ്പോയറിരുനറിടലനസം  എനപ്പോല്  ഇപപപ്പോള്  ധപ്പോരപ്പോളസം
വറിദേബ്യപ്പോര്ത്ഥറികേള്  വറിപദേശതട  പപപ്പോകുനടണനസം  സമറിതറി  വറിലയറിരുത്തുന.  വറിദേബ്യപ്പോര്ത്ഥറികേളുടടെ
വറിശദേമപ്പോയ  ഡപ്പോറപ്പോബപ്പോങട  തയ്യേപ്പോറപ്പോകറിയറിടറില  എനതട  നപ്യൂനതയപ്പോയറി  സമറിതറി  വറിലയറിരുതറി.
സനറിഗ്ധ ഘടങ്ങളറില് സഹപ്പോയ പദതറികേള് രൂപളീകേരറിക്കുനതറിനട ഇതട വറിഘപ്പോതസം സൃഷറിക്കുന.
മപ്പോത്രമല  2008-ടല  പ്രവപ്പോസറിപകേരളളീയരുടടെ  പക്ഷമ  ആക്ടട  പ്രകേപ്പോരസം   ഉപജളീവനതറിനപ്പോയറി
വറിപദേശതട  പപപ്പോകുനവരപ്പോണട  പ്രവപ്പോസറികേള്.  പ്രസ്തുത  നറിര്വ്വേചനതറില്  വറിദേബ്യപ്പോര്ത്ഥറികേടള
ഉള്ടപടുതറിയറിടറിലപ്പോതതറിനപ്പോല്  അവര്കട  പ്രവപ്പോസറി  ആനുകൂലബ്യങ്ങള്
ലഭറിക്കുനറിലപ്പോടയനസം  സമറിതറികട  പബപ്പോദബ്യടപടുകേയുണപ്പോയറി. ആയതറിനപ്പോല്  ,    നറിലവറിടല
പ്രവപ്പോസറി  ആക്ടറില്  പ്രവപ്പോസറികേളുടടെ  നറിര്വ്വേചനതറില്   വറിദേബ്യപ്പോര്ത്ഥറികേടള  കൂടെറി  ഉള്ടപടുതറി
നറിയമപഭദേഗതറി വരുത്തുനതറിനു നടെപടെറി സത്വളീകേരറികണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന  .

12.  പകേപ്പോവറിഡട-19  മഹപ്പോമപ്പോരറി  പടെര്നടപറിടെറിച്ച  സമയത്തുസം  ദുരനകേപ്പോലഘടതറിലസം
മടെങ്ങറിടയതറിയ  പ്രവപ്പോസറികേളുടടെ  വറിവരങ്ങള്  കൃതബ്യമപ്പോയറി  സൂക്ഷറിപകണതപ്പോടണനട സമറിതറി
നറിരളീക്ഷറിക്കുന.  എനപ്പോല്  വറിപദേശതട  പപപ്പോകുനവരുപടെയുസം  മടെങ്ങറിടയത്തുനവരുപടെയുസം
കേണക്കുകേപളപ്പോ  വറിശദേവറിവരങ്ങപളപ്പോ  ലഭബ്യമലപ്പോത  സപ്പോഹചരബ്യമപ്പോണട  നറിലവറിലള്ളതട.
പകേപ്പോവറിഡട  ബപ്പോധറിച്ചട  മരറിക്കുന  തപദ്ദേശളീയര്കട  നറിരവധറി  ധനസഹപ്പോയങ്ങള്  സസംസപ്പോന
സര്കപ്പോര് നല്കേറിവരുനണട.  വറിശദേപ്പോസംശങ്ങളുസം വബ്യകമപ്പോയ പഡറയുസം ലഭബ്യമലപ്പോതതറിനപ്പോല്
പകേപ്പോവറിഡട  ബപ്പോധറിച്ചട  വറിപദേശതട  മരണടപടുനവരുടടെ  ആശ്രറിതര്കട  സര്കപ്പോര്
ധനസഹപ്പോയസം ലഭറികപ്പോത സപ്പോഹചരബ്യമപ്പോണട. പകേപ്പോവറിഡട ബപ്പോധറിച്ചട  മരറിക്കുന തപദ്ദേശറിയര്കട
സസംസപ്പോന  സര്കപ്പോര്  നല്കുന  ധനസഹപ്പോയസം  ,    പകേപ്പോവറിഡട  ബപ്പോധറിച്ചട  വറിപദേശതട  വച്ചട
മരണമടെയുന  നറിര്ദനരപ്പോയ  പ്രവപ്പോസറി  കുടുസംബങ്ങള്ക്കുകൂടെറി  ലഭബ്യമപ്പോകണടമനസം  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന  .
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13.  വറിവറിധ ടതപ്പോഴറില് പമഖലകേളറില് ശവദേഗ്ധബ്യസം പനടെറിയവരപ്പോണട ഉപജളീവനപ്പോര്ത്ഥസം
വറിപദേശരപ്പോജബ്യങ്ങളറില് പണറിടയടുക്കുനതട. എനപ്പോല് അവര് മടെങ്ങറിടയത്തുപമപ്പോള് അവരുടടെ
ശവദേഗബ്യസം  സസംസപ്പോനടത  വറിവറിധ  പമഖലകേളറില്  യഥപ്പോവറിധറി  പ്രപയപ്പോജനടപടുതപ്പോന്
സപ്പോധറിക്കുനറില.  വറിപദേശതട പപപ്പോകുനവരുപടെയുസം മടെങ്ങറിടയത്തുനവരുപടെയുസം വറിവരങ്ങളുസം
അവരുടടെ ടതപ്പോഴറില് ശവദേഗ് ധബ്യസം സസംബനറിച്ച വറിശദേപ്പോസംശങ്ങളുസം പശഖരറിക്കുനതറിനട ജറിലപ്പോ
പഞപ്പോയത്തുകേള് പദതറി ആവറിഷ്കരറികണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന  .

14.  2018-ടല  മഹപ്പോപ്രളയതറില്  വളീടുസം  സത്വത്തുസം  നഷടപടവര്കട  പകേരള  സര്കപ്പോര്
വപ്പോയപ്പോ  തറിരറിച്ചടെവറിനട  ടമപ്പോറപടപ്പോററിയസം  പ്രഖബ്യപ്പോപറിച്ചു.  എനപ്പോല്  സര്കപ്പോര്  പ്രഖബ്യപ്പോപറിച്ച
ടമപ്പോറപടപ്പോററിയതറിടന്റെ  ആനുകൂലബ്യസം  എച്ചട.ഡറി.എഫട.സറി.  പപപ്പോടലയുള്ള  നപ്യൂജനപറഷന്
ബപ്പോങ്കുകേളറില്  നറിനട  ഭവന  വപ്പോയ  എടുതവര്കട  ലഭറിക്കുനറിലപ്പോടയനട  സമറിതറികട
പബപ്പോധബ്യടപടുകേയുണപ്പോയറി.  ആയതറിനപ്പോല്   സര്കപ്പോര്  പ്രഖബ്യപ്പോപറിക്കുന  ടമപ്പോറപടപ്പോററിയതറിടന്റെ
ആനുകൂലബ്യസം    HDFC    പപപ്പോലള്ള  നപ്യൂജനപറഷന്  ബപ്പോങ്കുകേളറില്  കൂടെറി  ബപ്പോധകേമപ്പോക്കുനതറിനട
പ്രസ്തുത  ബപ്പോങ്കുകേടള    SLBC-  യുടടെ  പരറിധറിയറില്  ടകേപ്പോണ്ടുവരുനതറിനുള്ള  നടെപടെറി
സത്വളീകേരറികണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന  .

15.  തറിരറിടകേടയതറിയ പ്രവപ്പോസറികേളുടടെ ജളീവറിതമപ്പോര്ഗ്ഗതറിനപ്പോയറി സുസറിര സസംരസംഭകേ
മപ്പോതൃകേ  വറികേസറിപറിക്കുനതറിനുസം,  മപ്പോര്ഗ്ഗനറിര്പദ്ദേശസം  നല്കുനതറിനുസം,  മൂലധന  സബ് സറിഡറി
നല്കുനതറിനുസം,  പുതറിയ  സസംരസംഭങ്ങള്  സര്കപ്പോര്  നടെപടെറിക്രമങ്ങള്  പപ്പോലറിച്ചട
ആരസംഭറിക്കുനതറിനുമപ്പോയറി  രൂപളീകേരറിച്ച  പദതറിയപ്പോണട  പനപ്പോര്ക  ഡറിപപ്പോര്ടടടമന്റെട  പപ്രപ്പോജക്ടട
പഫപ്പോര് ററിപടണ്ഡട എമറിഗ്രന്റെടസട.   ഈ പദതറിയറില് അപപക്ഷറികപ്പോന് സസംരസംഭകേന് രണട
വര്ഷടമങറിലസം  പ്രവപ്പോസറിയപ്പോയറിരറികണടമനസം  വപ്പോയയട  അപപക്ഷറിക്കുപമപ്പോള്  അയപ്പോള്
തറിരറിച്ചട  നപ്പോടറിടലതറിയ  വബ്യകറിയപ്പോയറിരറികണടമനമുള്ള  നറിബനനകേളപ്പോണട  ഉള്ളടതനട
മനസറിലപ്പോകറിയ  സമറിതറി  അപപക്ഷപ്പോമപ്പോനദേണ്ഡങ്ങള്  പ്രവപ്പോസറിസദൗഹൃദേപരമപ്പോയറിരറികണടമനസം
സസംരസംഭകേടര  സഹപ്പോയറിക്കുനതറിനപ്പോയറി  വബ്യവസപ്പോയ  വകുപ്പുസം  ,    പനപ്പോര്ക  വകുപ്പുസം  പചര്നട
സസംപയപ്പോജറിതമപ്പോയറി പപ്രപ്പോജക്ടുകേള് വറിഭപ്പോവനസം ടചയ്യേണടമനസം ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന  .

16.  സര്കപ്പോരറിടന്റെ  അടെറിയനര  ഇടെടപടെല്  ആവശബ്യമപ്പോയവയപ്പോണട  പ്രവപ്പോസറി
മലയപ്പോളറികേള്  അഭറിമുഖളീകേരറിക്കുന  പ്രശ്നങ്ങള്  ഏടറയുസം.  സമറിതറിയുടടെ  ഇടെടപടെല്മൂലസം
പ്രവപ്പോസറികേളുടടെ പ്രശ്നങ്ങള്കട സതത്വര പരറിഹപ്പോരസം കേപ്പോണുനതറിനട ബനടപട വകുപ്പുകേളറില്
നറിനട യഥപ്പോസമയസം തടെര്നടെപടെറി ററിപപപ്പോര്ടട ലഭറിപകണതണട. ശവകേറികേറിട്ടുന നളീതറി, നളീതറി
നറിപഷധതറിനട തലബ്യമപ്പോയറി സമറിതറി വറിലയറിരുത്തുന. പ്രവപ്പോസറി മലയപ്പോളറികേളുടടെ അടെറിയനര
ആവശബ്യങ്ങളറിപന്മല്  വകുപ്പുകേളറില്  നറിനസം  മറുപടെറി  ലഭറിക്കുവപ്പോന്  രണ്ടു  മൂന  വര്ഷസം
കേപ്പോലതപ്പോമസമുണപ്പോകുനതട വളടര ഗദൗരവമപ്പോയറി സമറിതറി വളീക്ഷറിക്കുന  .   സമയബനറിതമപ്പോയറി
മറുപടെറി  ലഭബ്യമപ്പോക്കുനതറിനട  എലപ്പോ  വകുപ്പുകേളുസം  നടെപടെറി  സത്വളീകേരറികണടമനട  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന  .
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17.  സമറിതറിയുടടെ  ററിപപപ്പോര്ട്ടുകേളറിടല  ശറിപപ്പോര്ശകേളറിന്പമല്  വകുപ്പുകേള്  ലഭബ്യമപ്പോക്കുന
നടെപടെറി  പസ്റ്റേറ്റുടമന്റുകേളറില്  അനബ്യസസംസപ്പോന  ടതപ്പോഴറിലപ്പോളറികേള്  എനതറിനു  പകേരസം
ഇതരസസംസപ്പോന ടതപ്പോഴറിലപ്പോളറികേള് എന പദേസം ഉപപയപ്പോഗറിയണസം എനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ
ടചയ്യുന  .

ടപപ്പോത ശറിപപ്പോര്ശകേള്

1.  പകേപ്പോവറിഡട  മഹപ്പോമപ്പോരറിയുടടെ  വബ്യപ്പോപനപ്പോരസംഭതറില്  പനപ്പോര്ക  റൂട്സട  ടറപസപ്പോണ്സട
ടസല് രൂപളീകേരറിച്ചറിരുന.  പനപ്പോര്കയുടടെ  പകേപ്പോള് ടസന്റെര് വഴറി  ലഭറിക്കുന    പരപ്പോതറികേള്കട
ടറപസപ്പോണ്സട  ടസല്ലുകേള്  മുപഖന  അടെറിയനര  സഹപ്പോയസം  ലഭറിക്കുന     തരതറില്  ടഹല്പട
ടഡസ്കുകേള്  ,    ടടെലറികേദൗണ്സറിലറിസംഗട  സസംവറിധപ്പോനങ്ങള്  എനറിവ   സപ്പോധബ്യമപ്പോയ  സലങ്ങളറില്
സപ്പോപറിക്കുനതറിനട നടെപടെറി സത്വളീകേരറികണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന  .

2.  വറിസപ്പോ  കേപ്പോലപ്പോവധറി  കേഴറിഞസം  മറ്റുകേപ്പോരണങ്ങളപ്പോലസം  വറിപദേശ  ജയറിലകേളറില്
കേഴറിയുനവര്കട  ആവശബ്യമപ്പോയ  നറിയമ  പരറിരക്ഷ  ടെറി  രപ്പോജബ്യങ്ങളറിടല
നറിയമവബ്യവസകേള്കനുസൃതമപ്പോയറി  ലഭറിപകണതട  അനറിവപ്പോരബ്യമപ്പോടണനട  സമറിതറി കേരുതന.
ആയതറിനപ്പോല്  വകുപറിടന്റെ  കേളീഴറില്  നറിയമസഹപ്പോയ  ടസല്ലുകേള്  കൂടുതല്
വബ്യപ്പോപകേമപ്പോക്കുനതറിനുസം  ശകറിടപടുത്തുനതറിനുസം  നടെപടെറി  സത്വളീകേരറികണടമനട  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന  .

3.  മടെങ്ങറിടയതറിയ  പ്രവപ്പോസറികേളുടടെ  പുനരധറിവപ്പോസതറിനുള്ള  സറില്  ററിപപപ്പോസറിറററി
പപപ്പോര്ടല്  ,   സറില് ബപ്പോങട എനറിവ ശകറിടപടുതണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന  .

4.  പ്രവപ്പോസറികേള്  പലതരതറിലള്ള  ചൂഷണങ്ങള്കട  വറിപധയരപ്പോകുനതട
സപ്പോധപ്പോരണയപ്പോണട.  നറിയമപ്പോനുസൃതമലപ്പോത ററിക്രൂടടടമന്റുകേള്  ,    ഏജന്സറികേള്  ,    വറിസപ്പോതടറിപട
തടെങ്ങറിയവടയ  സസംബനറിച്ചട  പബപ്പോധവല്കരണസം  നടെത്തുനതറിനട  നടെപടെറി
സത്വളീകേരറികണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന.

5.  പ്രവപ്പോസറി  തറിരറിച്ചററിയല്  കേപ്പോര്ഡ ട  ലഭറിക്കുനതറിനുള്ള  മപ്പോനദേണ്ഡങ്ങള്
പരറിഷ്കരറികണടമനസം  വരുമപ്പോനതറിടന്റെ  അടെറിസപ്പോനതറില്  തറിരറിച്ചററിയല്  കേപ്പോര്ഡട
നല്കുന കേപ്പോരബ്യസം പരറിഗണറികണടമനസം സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന  .

6.  പ്രവപ്പോസറി  ടപന്ഷന്  തകേ  സമയബനറിതമപ്പോയറി  പരറിഷ്കരറികണടമനസം  ,
പലകേപ്പോരണങ്ങള്ടകേപ്പോണ്ടുസം    60    വയസറിനുള്ളറില്  അപപക്ഷ  സമര്പറിക്കുവപ്പോന്  കേഴറിയപ്പോത
അവസ  ഒഴറിവപ്പോക്കുനതറിനപ്പോയറി  ടപന്ഷനട  അപപക്ഷറിക്കുനതറിനുള്ള  പ്രപ്പോയപരറിധറി
ഉയര്തണടമനസം  ശറിപപ്പോര്ശ  ടചയ്യുന  .    കൂടെപ്പോടത  അസംശദേപ്പോയസം  അടെയ്ക്കുനതറില്  മുടെകസം
വരുത്തുന  പ്രവപ്പോസറികേളറില്  നറിനട  കൂടെറിയ  നറിരകറിലള്ള  പറിഴ  ഈടെപ്പോക്കുനതട
പുനനഃപരറിപശപ്പോധറികണടമനസം സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന  .

920/2022.
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7.  വറിപദേശ പഠനപ്പോവശബ്യങ്ങള്കട  എടുതറിട്ടുള്ള വറിദേബ്യപ്പോഭബ്യപ്പോസ വപ്പോയയട  അര്ഹരപ്പോയവര്കട
പലറിശ ഇളവട അനുവദേറികണടമനട ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന  .

8.  സത്വപ്പോനത്വന പദതറി മുപഖനയുള്ള ആനുകൂലബ്യങ്ങള് ലഭറിക്കുനതറിടല കേപ്പോലതപ്പോമസസം
ഒഴറിവപ്പോകണടമനട ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന  .

9.  ഉനതവറിദേബ്യപ്പോഭബ്യപ്പോസതറിനുള്ള     NRI    കേത്വപ്പോട  സളീററില്  കുറഞ  വരുമപ്പോനകപ്പോരപ്പോയ
പ്രവപ്പോസറികേള്കട  നറിശറിത  ശതമപ്പോനസം  സളീറട  സസംവരണസം  ലഭറിക്കുനതറിനുള്ള  നടെപടെറി
സത്വളീകേരറികണടമനട ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന  .

10.  പ്രവപ്പോസറികേള്  പകേരളതറില്  ആരസംഭറിക്കുന  സസംരസംഭങ്ങളുടടെ  ഉല്പനങ്ങള്
വറിറഴറിക്കുനതറിനുള്ള  വറിപണറി  സസംവറിധപ്പോനസം  ശകറിടപടുതണടമനട  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
ടചയ്യുന  .

പ്രവപ്പോസറി  മലയപ്പോളറികേള്  പനരറിടുന  കേപ്പോതലപ്പോയ  പ്രശ്നങ്ങളറില്  പകേന്ദ്രസസംസപ്പോന
സര്കപ്പോരുകേളുടടെ  അടെറിയനര  ഇടെടപടെല്  സപ്പോധബ്യമപ്പോക്കുനതറിനുള്ള  ഉതരവപ്പോദേറിതസം സമറിതറി
കേപ്പോരബ്യക്ഷമമപ്പോയറി നടെപറിലപ്പോക്കുന. വറിപദേശരപ്പോജബ്യങ്ങളറിടല നറിയമങ്ങള്ക്കുസം സസംവറിധപ്പോനങ്ങള്ക്കുസം
അനുസൃതമപ്പോയറി  സത്വനസം  പദൗരടന്റെ  അവകേപ്പോശങ്ങള്  സസംരക്ഷറികപ്പോന്  ഓപരപ്പോ  രപ്പോജബ്യവുസം
പ്രതറിജപ്പോബദമപ്പോണട.  മഹപ്പോമപ്പോരറിയുടടെ കേപ്പോലത്തുസം പ്രകൃതറി ദുരനങ്ങളുടടെ കേപ്പോലത്തുസം നപ്പോടറിടല
സത്വനസം  സപഹപ്പോദേരങ്ങള്ക്കുപവണറി  അളവറിലപ്പോത  സഹപ്പോയങ്ങള്  നല്കേപ്പോന്  സനദരപ്പോയ
പ്രവപ്പോസറി  മലയപ്പോളറികേളുടടെ  ഒടതപ്പോരുമ  നപ്പോസം  പലപപപ്പോഴപ്പോയറി  അനുഭവറിച്ചററിഞതപ്പോണട.
ആയതടകേപ്പോണ്ടു തടന പ്രവപ്പോസറി പനരറിടുന ഓപരപ്പോ പ്രശ്നവുസം സത്വനസം പ്രശ്നമപ്പോയറികേണട അവയട
ഏറവുസം  അനുപയപ്പോജബ്യമപ്പോയ  പരറിഹപ്പോരസം  നറിര്പദ്ദേശറിപകണതസം  അതറിനുപവണറി
പ്രവര്തറിപകണതസം  ഓപരപ്പോ  മലയപ്പോളറിയുടടെയുസം  കേടെമയപ്പോണട.   മറ്റുരപ്പോജബ്യങ്ങളറിലസം
മടെങ്ങറിടയതറിയപശഷവുസം  പ്രവപ്പോസറിടയ  പചര്ത്തുനറിര്ത്തുനതറിനട  എലപ്പോ  സര്കപ്പോര്
സസംവറിധപ്പോനങ്ങളുപടെയുസം  കൂടപ്പോയ  പ്രവര്തനതറിലൂടടെ  സപ്പോധറിക്കുടമനട  സമറിതറി
പ്രതബ്യപ്പോശറിക്കുന.

എ. സറി. ടമപ്പോയ്തളീന്,
തറിരുവനനപുരസം, അദബ്യക്ഷൻ,
2022 ജൂശല 4. പ്രവപ്പോസറി മലയപ്പോളറികേളുടടെ പക്ഷമസം

സസംബനറിച്ച സമറിതറി.
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അനുബനസം   I

സമറിതറിയുടടെ ഇടെടപടെല്മൂലസം പരറിഹരറികടപട
ഹര്ജറികേള് സസംബനറിച്ച വറിശദേപ്പോസംശസം

1. വറിഷയസം: പ്രവപ്പോസറി മലയപ്പോളറികേളുടടെ പക്ഷമസം സസംബനറിച്ച സമറിതറി (2014-16)-യുടടെ 
6- ാാമതട ററിപപപ്പോര്ടറിടല ശറിപപ്പോര്ശകേളറിപന്മലള്ള നടെപടെറി സസംബനറിച്ചട.

[ഫയല് നമര്: 15936/എന്.ആര്.ടകേ. ഡബപ്യൂ.സറി1/2016/നറി.ടസ.]

സമറിതറി  (2014-16)-യുടടെ  6-ാാമതട  ററിപപപ്പോര്ടറിടല  തപ്പോടഴപറയുന  ശറിപപ്പോര്ശകേളറിപന്മല്
സര്കപ്പോരറില് നറിനസം അനുകൂല മറുപടെറി ലഭറിച്ചറിട്ടുണട.

ശറിപപ്പോര്ശ-32

പ്രവപ്പോസറികേള്കട  സര്കപ്പോര്  ഓഫളീസുകേളുമപ്പോയറി  ബനടപട  കേപ്പോരബ്യങ്ങളറില്  പ്രപതബ്യകേ
പരറിഗണന  നല്കുനതറിനുള്ള  സസംവറിധപ്പോനസം  ഏര്ടപടുതണടമനട  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
ടചയ്യുന. 

മറുപടെറി

സമറിതറിയുടടെ ശറിപപ്പോര്ശയുടടെ അടെറിസപ്പോനതറില് ഉപദേബ്യപ്പോഗസ ഭരണപരറിഷ്കപ്പോര വകുപട
ഇതട സസംബനറിച്ചട നറിര്പദ്ദേശങ്ങള് പുറടപടുവറിച്ചറിട്ടുണട.

ശറിപപ്പോര്ശ-35

പ്രവപ്പോസറികേള്കപ്പോയുളള  പക്ഷമ/പുനരധറിവപ്പോസ  പദതറികേളുടടെ  നടെതറിപറിടന്റെ
പമല്പനപ്പോടതറിനട  പനപ്പോര്ക  വകുപറിടന്റെ  കേളീഴറില്  അസംഗളീകൃത  പ്രവപ്പോസറി  സസംഘടെനപ്പോ
പ്രതറിനറിധറികേടള ഉള്ടപടുതറി ജറിലപ്പോതല പമപ്പോണറിറററിസംഗട കേമറിററികേള് രൂപളീകേരറികണടമനട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന.

മറുപടെറി

തറിരറിടകേടയതറിയ  പ്രവപ്പോസറികേള്കട  സര്കപ്പോര്  നടെപടെറിക്രമങ്ങള്  പപ്പോലറിച്ചട  സത്വയസം
ടതപ്പോഴറില് സസംരസംഭങ്ങള് ആരസംഭറിക്കുനതറിനട നറിലവറിലള്ള പനപ്പോര്ക ഡറിപപ്പോര്ടടടമന്റെട പപ്രപ്പോജക്ടട
പഫപ്പോര് ററിപടണ് എമറിഗ്രന്സട  (NDPREM)  പദതറി  വറിപുലളീകേരറിച്ചട  നടെപറിലപ്പോകറിയറിട്ടുണട.
സസംരസംഭങ്ങള്  തടെങ്ങപ്പോനുപദ്ദേശറിക്കുനവര്കട  സര്കപ്പോര്  സപ്പോപനമപ്പോയ  ടസന്റെര്  പഫപ്പോര്
മപ്പോപനജ് ടമന്റെട  ടഡവലപടടമന്റെട  (സറി.എസം.ഡറി)  മുപഖന  പവണ  ഉപപദേശങ്ങളുസം  മപ്പോര്ഗ്ഗ
നറിര്പദ്ദേശങ്ങളുസം ലഭബ്യമപ്പോക്കുന.  പകേപ്പോവറിഡട പ്രതറിസനറിമൂലസം തറിരറിച്ചുവരുന പ്രവപ്പോസറികേള്കട
പവണറി  നടെപറിലപ്പോക്കുന  പുനരധറിവപ്പോസ  പുനര്സസംപയപ്പോജന  പദതറികട  മപ്പോത്രമപ്പോയറി
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50 പകേപ്പോടെറി രൂപ മപ്പോററിടവച്ചറിട്ടുണട. പ്രവപ്പോസറികേളുടടെ പ്രശ്നങ്ങള്കട സതത്വര പരറിഹപ്പോരതറിനപ്പോയറി
എലപ്പോ  ജറിലകേളറിലസം  ജറിലപ്പോ  കേളക്ടര്  ടചയര്മപ്പോനപ്പോയ  ജറിലപ്പോ  പ്രവപ്പോസറി  പരപ്പോതറി  പരറിഹപ്പോര
കേമറിററികേള് രൂപളീകേരറിച്ചറിട്ടുണട.

ശറിപപ്പോര്ശ 44

പ്രവപ്പോസറി  പക്ഷമനറിധറിയറിടല  അസംഗങ്ങള്കട  പ്രപതബ്യകേമപ്പോയറി  ഒരു  ആപരപ്പോഗബ്യ
ഇന്ഷത്വറന്സട പദതറി നടെപറിലപ്പോക്കുകേപയപ്പോ സസംസപ്പോന ഗവണ്ടമന്റെറിടന്റെ സമഗ്ര ആപരപ്പോഗബ്യ
ഇന്ഷത്വറന്സട  പദതറി  (ചറിയപ്പോകേട)-യറില്  പ്രവപ്പോസറികേടളക്കൂടെറി  ഉള്ടപടുത്തുകേപയപ്പോ
ടചയ്യുനതറിനുളള നടെപടെറികേള് സത്വളീകേരറികണടമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചയ്യുന. 

മറുപടെറി

ഗവണ്ടമന്റെറിടന്റെ  ഇന്ഷത്വറന്സട  പപപ്പോളറിസറികട  സമപ്പോനമപ്പോയ  രളീതറിയറില്
പ്രവപ്പോസറികേള്കപ്പോയറി ക്രറിടറികല് ടകേയര് ഇന്ഷത്വറന്സട  പദതറി എന പപരറില് പനപ്പോര്ക
റൂടടസട വഴറി ടമഡറികല് ഇന്ഷത്വറന്സട പദതറി നടെപറിലപ്പോകറിയറിട്ടുണട.  വറിപദേശത്തു പജപ്പോലറി
ടചയ്യുന  പകേരളളീയര്കട  ഗുരുതര  അസുഖങ്ങള്കട  ഇന്ഷത്വറന്സട  പരറിരക്ഷ
നല്കുനതറിനപ്പോയറി  2021  ജനുവരറി മപ്പോസതറില് ആരസംഭറിച്ച ഈ പദതറിയറില്  18-നുസം  60-നുസം
മപദബ്യ പ്രപ്പോയമുള്ളവര്കട അസംഗങ്ങളപ്പോകേപ്പോവുനതപ്പോണട.  പപപ്പോളറിസറിയറില് പറയുന പ്രകേപ്പോരമുള്ള
പരപ്പോഗമുണപ്പോയപ്പോല് ഒരു ലക്ഷസം രൂപ വടര ഇന്ഷത്വറന്സട പരറിരക്ഷയുസം കൂടെപ്പോടത  2  ലക്ഷസം
രൂപയുടടെ  അപകേടെ ഇന്ഷത്വറന്സട പരറിരക്ഷയുസം ഉറപപ്പോക്കുന ഈ പദതറിയറില് ഇതവടര
12500  പപര്  അസംഗങ്ങളപ്പോയറിട്ടുണട.  കൂടെപ്പോടത,  പനപ്പോര്ക  ഐഡറി  കേപ്പോര്ഡട  ഉടെമകേളപ്പോയ
പ്രവപ്പോസറികേള്കട  നറിലവറില്  അപകേടെസം  മൂലമുള്ള  മരണതറിനട  4  ലക്ഷസം  രൂപയുടടെ
ഇന്ഷത്വറന്സട  പരറിരക്ഷയുസം  അപകേടെസംമൂലമുള്ള  ഭപ്പോഗറികേമപ്പോപയപ്പോ/സറിരമപ്പോപയപ്പോ
അസംഗശവകേലബ്യങ്ങള്കട  പരമപ്പോവധറി  2  ലക്ഷസം  രൂപയുടടെയുസം  ഇന്ഷത്വറന്സട  പരറിരക്ഷ
ലഭബ്യമപ്പോക്കുനണട. 

(പകേരളളീയ  പ്രവപ്പോസറികേപ്പോരബ്യ  (ബറി)  വകുപറിടന്റെ  5-8-2021-ടല  B2/19/2016/പനപ്പോര്ക
നമര് കേതട പ്രകേപ്പോരസം ലഭറിച്ച മറുപടെറി)

2.  വറിഷയസം:-  പ്രവപ്പോസറി പക്ഷമ പബപ്പോര്ഡട  അസംഗതത്വസം  പ സ്തുതക്കുനതമപ്പോയറി  ബനടപടട  
ശ്രളീ. ശരത്ചന്ദ്രപബപ്പോസട, തൃശ്ശൂര് സമര്പറിച്ച ഹര്ജറി.

(ഫയല്നസം. 23529/എന്.ആര്.ടകേ.ഡബത്യു.സറി1/2017/നറി.ടസ.)

പ്രവപ്പോസറി  പകേരളളീയ  പക്ഷമ  പബപ്പോര്ഡട  അസംഗതത്വസം  പുതകറി  നല്കേണടമനപ്പോയറിരുന
ശ്രളീ.  ശരത്ചന്ദ്രപബപ്പോസട,  തൃശ്ശൂര്  സമര്പറിച്ച  ഹര്ജറിയറിടല  ആവശബ്യസം.  ശ്രളീ.  ശരത്ചന്ദ്ര
പബപ്പോസറിനട 080740727 നമരപ്പോയുള്ള പുതകറിയ പനപ്പോര്ക ഐ.ഡറി. കേപ്പോര്ഡട 7-7-2018-നട
അയച്ച സ്തുടകേപ്പോടുതറിട്ടുള്ളതപ്പോയറി  പകേരളളീയ പ്രവപ്പോസറികേപ്പോരബ്യവകുപട  23-11-2019-ടല എ 1/569/
2017/ പനപ്പോര്ക നമര് കേതട മുപഖന അററിയറിച്ചറിട്ടുണട.
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3.  വറിഷയസം:-ചറികേറിതപ്പോ  ധനസഹപ്പോയസം  ലഭബ്യമപ്പോകണടമനപ്പോവശബ്യടപടട  ശ്രളീ.  അബ്ദുള്  

അസളീസട, വയനപ്പോടെട സമര്പറിച്ച ഹര്ജറി സസംബനറിച്ചട. 

(ഫയല് നസം. 14289/എന്.ആര്.ടകേ.ഡബത്യു.സറി.1/2019/നറി.ടസ.)

സപ്പോനത്വന പദതറി പ്രകേപ്പോരമുള്ള ചറികേറിതപ്പോ ധനസഹപ്പോയസം ലഭബ്യമപ്പോകണടമനപ്പോയറിരുന

ശ്രളീ.  അബ്ദുള്  അസളീസട,  വയനപ്പോടെട  സമര്പറിച്ച  ഹര്ജറിയറിടല  ആവശബ്യസം.  ശ്രളീ.  അബ്ദുള്

അസളീസറിനട  13 -8-2019-ടല  സ.ഉ.  (സപ്പോധപ്പോ)  നസം.  446/2019/പനപ്പോര്ക നമര് ഉതരവട

പ്രകേപ്പോരസം  50,000  രൂപ  ചറികേറിതപ്പോ  ധനസഹപ്പോയസം  അനുവദേറിച്ചറിട്ടുള്ളതപ്പോയറി  പകേരളളീയ

പ്രവപ്പോസറികേപ്പോരബ്യ  വകുപട  21-1-2020-ടല  എ 1/88/2019/പനപ്പോര്ക  നമര്  കേതട  മുപഖന

അററിയറിച്ചറിട്ടുണട.

4. വറിഷയസം:- ചറികേറിതപ്പോ ധനസഹപ്പോയസം ലഭബ്യമപ്പോകണടമനപ്പോവശബ്യടപടട ശ്രളീ. സലളീസം എ. എ.,

വയനപ്പോടെട  സമര്പറിച്ച  ഹര്ജറി  സസംബനറിച്ചട.

[ഫയല് നസം.14291/എന്.ആര്.ടകേ.ഡബത്യു.സറി1/2019/നറി.ടസ.]

ചറികേറിതപ്പോ ധനസഹപ്പോയസം ലഭബ്യമപ്പോകണടമനപ്പോയറിരുന ശ്രളീ. സലളീസം എ.എ., വയനപ്പോടെട

സമര്പറിച്ച  ഹര്ജറിയറിടല  ആവശബ്യസം.  ശ്രളീ.  സലളീസം  എ.എ.-യട  22-11-2019-ടല  സ.  ഉ.

(സപ്പോധപ്പോ) നസം. 748/2019/പനപ്പോര്ക നമര് ഉതരവട പ്രകേപ്പോരസം ചറികേറിതപ്പോ ധനസഹപ്പോയമപ്പോയറി

50,000  രൂപ  അനുവദേറിച്ചറിട്ടുള്ളതപ്പോയറി  പകേരളളീയ  പ്രവപ്പോസറികേപ്പോരബ്യവകുപട  21-1-2020-ടല

എ 1/80/2019/പനപ്പോര്ക നമര് കേതട മുപഖന അററിയറിച്ചറിട്ടുണട.

5.  വറിഷയസം:-ഭര്തപ്പോവറിടന്റെ  മരണപ്പോനനര  ധസഹപ്പോയസം  ലഭബ്യമപ്പോകണടമനപ്പോവശബ്യടപടട  

ശ്രളീമതറി റഷളീദേ മുഹമദേട, വയനപ്പോടെട സമര്പറിച്ച ഹര്ജറി സസംബനറിച്ചട.

(ഫയല് നസം. 14293/എന്.ആര്.ടകേ.ഡബത്യു.സറി.1/2019/നറി.ടസ.)

ഭര്തപ്പോവറിടന്റെ  മരണപ്പോനനര  ധനസഹപ്പോയസം  ലഭബ്യമപ്പോകണടമനപ്പോയറിരുന  ശ്രളീമതറി

റഷളീദേ മുഹമദേട,  വയനപ്പോടെട സമര്പറിച്ച ഹര്ജറിയറിടല ആവശബ്യസം.  ശ്രളീമതറി റഷളീദേ മുഹമദേറിനട

6-9-2019-ടല സ.ഉ. (ആര്.ടെറി.) നമര് 529/2019/ പനപ്പോര്ക  ഉതരവട പ്രകേപ്പോരസം ഒരു ലക്ഷസം

രൂപ  ടെറിയപ്പോളുടടെ  ഭര്തപ്പോവറിടന്റെ  മരണപ്പോനനര  ധനസഹപ്പോയമപ്പോയറി  അനുവദേറിച്ചറിട്ടുള്ളതപ്പോയറി

പകേരളളീയ പ്രവപ്പോസറികേപ്പോരബ്യ വകുപട  19-12-2019-ടല എ 1/101/2019/  പനപ്പോര്ക നമര് കേതട

മുപഖന അററിയറിച്ചറിട്ടുണട.
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6. വറിഷയസം:- ചറികേറിതപ്പോ ധനസഹപ്പോയസം അനുവദേറികണടമനപ്പോവശബ്യടപടട ശ്രളീ. ഷപ്പോജഹപ്പോന് 
പറി.എസം., വയനപ്പോടെട സമര്പറിച്ച ഹര്ജറി സസംബനറിച്ചട. 

(ഫയല് നസം. 14449/എന്.ആര്.ടകേ.ഡബത്യു.സറി.1/2019/നറി.ടസ.)

ചറികേറിതപ്പോ  ധനസഹപ്പോയസം  ലഭബ്യമപ്പോകണടമനപ്പോയറിരുന  ശ്രളീ.  ഷപ്പോജഹപ്പോന്  പറി.എസം.,
വയനപ്പോടെട  സമര്പറിച്ച  ഹര്ജറിയറിടല  ആവശബ്യസം.  ശ്രളീ.  ഷപ്പോജഹപ്പോനട  29-11-2019-ടല  സ.ഉ.
(സപ്പോധപ്പോ)  നസം.  787/2019/പനപ്പോര്ക  നമര്  ഉതരവട  പ്രകേപ്പോരസം  50,000  രൂപ  ചറികേറിതപ്പോ
ധനസഹപ്പോയസം  അനുവദേറിച്ചറിട്ടുള്ളതപ്പോയറി  പകേരളളീയ  പ്രവപ്പോസറികേപ്പോരബ്യ  വകുപട  21-1-2020-ടല
എ 1/79/2019/പനപ്പോര്ക നമര് കേതട മുപഖന അററിയറിച്ചറിട്ടുണട.

7.  വറിഷയസം:-  ധനസഹപ്പോയതറിനപ്പോയറി  ശ്രളീമതറി  ജശമല,  വയനപ്പോടെട  സമര്പറിച്ച  ഹര്ജറി  
സസംബനറിച്ചട.

[ഫയല് നമര്: 14455/എന്.ആര്.ടകേ. ഡബത്യു.സറി1/2019/നറി.ടസ.]

23  വര്ഷസം  പ്രവപ്പോസറിയപ്പോയറിരുന  ഭര്തപ്പോവറിടന്റെ  മരണപ്പോനനരസം  നറിരപ്പോലസംബമപ്പോയ
കുടുസംബതറിനട സര്കപ്പോരറില് നറിനസം ധനസഹപ്പോയസം ലഭറിക്കുനതറിനപ്പോണട ശ്രളീമതറി ജശമല,
വയനപ്പോടെട  അപപക്ഷ  സമര്പറിച്ചറിരുനതട.  ശ്രളീമതറി  ജശമലയുടടെ  ഭര്തപ്പോവട  പ്രവപ്പോസറി
പക്ഷമനറിധറി  പബപ്പോര്ഡറില്  അസംഗതത്വസം  എടുതറിടറിലപ്പോതറിരുനതറിനപ്പോല്  ആനുകൂലബ്യങ്ങള്
നല്കേപ്പോന്  കേഴറിയറിടലന  പനപ്പോര്ക  വകുപറിടന്റെ  മറുപടെറി  പരറിഗണറിച്ച  സമറിതറി  സപ്പോനത്വന
പദതറി  പ്രകേപ്പോരസം  ഭര്തപ്പോവറിടന്റെ  മരണപ്പോനനര  ധനസഹപ്പോയതറിനട  ടെറിയപ്പോള്
അര്ഹയപ്പോടണനട  കേടണത്തുകേയുസം  സപ്പോനത്വന  പദതറി  പ്രകേപ്പോരമുള്ള  അപപക്ഷ
സമര്പറിക്കുനതറിനട നറിര്പദ്ദേശസം നല്കുകേയുസം ടചയ്തറിരുന.  

സപ്പോനത്വന  പദതറി  പ്രകേപ്പോരസം  ഭര്തപ്പോവറിടന്റെ  മരണപ്പോനനര  ധനസഹപ്പോയസം
ലഭബ്യമപ്പോകണടമനപ്പോവശബ്യടപടട  ശ്രളീമതറി  ജശമല,  പനപ്പോര്ക  വകുപറിനട  അപപക്ഷ
നലറിയതറിടന  തടെര്നട  15-7-2019-ടല  സ.ഉ.(സപ്പോധപ്പോ)നസം.345/2019/പനപ്പോര്ക  നമര്
ഉതരവട  പ്രകേപ്പോരസം  ഒരു  ലക്ഷസം  രൂപ  ധനസഹപ്പോയസം  അനുവദേറിച്ചറിട്ടുള്ളതപ്പോയറി  പകേരളളീയ
പ്രവപ്പോസറികേപ്പോരബ്യ  വകുപട  19-12-2019-ടല  എ 1/105/2019/പനപ്പോര്ക  നമര്  കേതട  മുപഖന
അററിയറിച്ചറിട്ടുണട. 

8. വറിഷയസം:- ഭര്തപ്പോവറിടന്റെ മരണപ്പോനര ധനസഹപ്പോയതറിനപ്പോയറി ശ്രളീമതറി  ടഷര്ലറി പറി. പജപ്പോണ്  
മുണകയസം സമര്പറിച്ച ഹര്ജറി.

(ഫയല് നമര് 14524/എന്.ആര്.ടകേ.ഡബത്യു.സറി.2/2017/നറി.ടസ.)

ഭര്തപ്പോവറിടന്റെ മരണപ്പോനനര ധനസഹപ്പോയതറിനപ്പോയറി ശ്രളീമതറി ടഷര്ലറി പറി.  പജപ്പോണ്
സമര്പറിച്ച  ഹര്ജറിയറിപന്മല്  പകേരളളീയ  പ്രവപ്പോസറികേപ്പോരബ്യ  വകുപറില്  നറിനസം  3-4-2019-ടല
എ 1/420/2017/പനപ്പോര്ക നമര് കേതട പ്രകേപ്പോരസം ഹര്ജറികപ്പോരറികട  പകേരള പ്രവപ്പോസറിപക്ഷമ
പബപ്പോര്ഡറില്  നറിനസം   30,000  രൂപ  ഭര്തപ്പോവറിടന്റെ  മരണപ്പോനനര  ധനസഹപ്പോയമപ്പോയറി
ടെറിയപ്പോളുടടെ എസട.ബറി.ഐ. മുണകയസം ബപ്പോഞറിടല അകദൗണറിപലകട അനുവദേറിച്ചറിട്ടുടണന
മറുപടെറി ലഭബ്യമപ്പോകറിയറിരറിക്കുന. 
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9. വറിഷയസം:- പ്രവപ്പോസറി ഇന്ഷത്വറന്സട കേപ്പോര്ഡട പുതകറി ലഭറിക്കുനതറിനട നടെപടെറി സത്വളീകേരറികണ 
ടമനപ്പോവശബ്യടപടട  ശ്രളീ. പമപ്പോഹനന് പകേപളപ്പോതട, ശഹദേരപ്പോബപ്പോദേട സമര്പറിച്ച ഹര്ജറി.

[ഫയല് നസം. 23462/എന്.ആര്.ടകേ.ഡബത്യു.സറി2/17/നറി.ടസ.]

പ്രവപ്പോസറി  ഇന്ഷത്വറന്സട  കേപ്പോര്ഡട  പുതകറി  ലഭബ്യമപ്പോക്കുനതറിനുള്ള  നടെപടെറി
സത്വളീകേരറികണടമനപ്പോവശബ്യടപടട  ശ്രളീ.  പമപ്പോഹനന് പകേപളപ്പോതട  സമര്പറിച്ച  ഹര്ജറിയറിപന്മല്
ഇന്ഷത്വറന്സട  കേപ്പോര്ഡട  പനപ്പോർക  റൂടടസട  മുപഖന  ടെറിയപ്പോളുടടെ  പമല്വറിലപ്പോസതറില്  അയച്ചു
ടകേപ്പോടുതറിട്ടുടണനട  പകേരളളീയ  പ്രവപ്പോസറികേപ്പോരബ്യ  (ബറി)  വകുപട  1-9-2018-ടല  445/ബറി2/
2017/പനപ്പോര്ക നമര് കേതട പ്രകേപ്പോരസം അററിയറിച്ചറിരറിക്കുന.

10. വറിഷയസം:- പനപ്പോര്കയറില് നറിനസം തറിരറിച്ചററിയല് കേപ്പോര്ഡട ലഭബ്യമപ്പോകണടമനപ്പോവശബ്യടപടട
ശ്രളീ. സവബ്യന് എസം. ടകേ., തൃശ്ശൂര് സമര്പറിച്ച ഹര്ജറി.

[ഫയല് നമര് 20331/എന്.ആര്.ടകേ.ഡബപ്യൂ.സറി.2/2018/നറി.ടസ.]

പനപ്പോര്കയറില്  നറിനസം  തറിരറിച്ചററിയല്  കേപ്പോര്ഡട  ലഭബ്യമപ്പോകണടമനപ്പോയറിരുന
ശ്രളീ. സവബ്യന് എസം.  ടകേ.,  തൃശ്ശൂര് സമര്പറിച്ച ഹര്ജറിയറിടല ആവശബ്യസം.  ശ്രളീ.  സവബ്യന് എസം. ടകേ.-യട
പ്രവപ്പോസറി തറിരറിച്ചററിയല് കേപ്പോര്ഡട  പനപ്പോര്ക റൂടടസട  മുപഖന ടെറിയപ്പോളുടടെ  പമല്വറിലപ്പോസതറില്
സളീഡട  പപപ്പോസ്റ്റേപ്പോയറി  അയച്ചുടകേപ്പോടുതറിട്ടുടണനട  പകേരളളീയ  പ്രവപ്പോസറികേപ്പോരബ്യ  (ബറി)  വകുപട
11-9-2018-ടല ബറി3/308/2018/പനപ്പോര്ക നമര് കേതട പ്രകേപ്പോരസം അററിയറിച്ചറിരറിക്കുന.  

11. വറിഷയസം:- സപ്പോനത്വന പദതറി പ്രകേപ്പോരസം ചറികേറിതപ്പോ ധനസഹപ്പോയതറിനപ്പോയറി ശ്രളീ. ലൂയറിസട 
ടകേ. വറിനയന്, പതനസംതറിട സമര്പറിച്ച ഹര്ജറി. 

[ഫയല് നമര് 24104/എൻ.ആർ.ടകേ.ഡബത്യു.സറി2/2018/നറി.ടസ.]

സപ്പോനത്വന പദതറി പ്രകേപ്പോരസം  ചറികേറിതപ്പോ ധനസഹപ്പോയതറിനപ്പോയറി  ശ്രളീ.  ലൂയറിസട  ടകേ.
വറിനയന്, പതനസംതറിട സമര്പറിച്ച ഹര്ജറിയറിപന്മല്  ചറികേറിതപ്പോധനസഹപ്പോയമപ്പോയറി 50,000
രൂപ  അനുവദേറിച്ചട  ഉതരവപ്പോയറിട്ടുടണനസം  ഹര്ജറികപ്പോരനട  അടെറിയനരമപ്പോയറി  വറിതരണസം
ടചയ്യുനതറിനുള്ള  നടെപടെറി  സത്വളീകേരറിച്ചറിട്ടുടണനസം  പകേരളളീയ  പ്രവപ്പോസറികേപ്പോരബ്യ  (എ)  വകുപട
18-12-2018-ടല എ 1/380/2018/പനപ്പോര്ക നമര് കേതട പ്രകേപ്പോരസം അററിയറിച്ചറിരറിക്കുന.

12. വറിഷയസം:- ടപപ്പോതമപ്പോപട പനടെറി തറിരറിടകേടയത്തുന പ്രവപ്പോസറികേള്കട തറിരറിച്ചററിയല് പരഖ 
ലഭബ്യമപ്പോകണടമനപ്പോവശബ്യടപടട  ശ്രളീ.  സലളീസം  റപ്പോവുതര്,  പതനസംതറിട
സമര്പറിച്ച ഹര്ജറി സസംബനറിച്ചട. 

(ഫയല് നസം. 24106/എന്.ആര്.ടകേ.ഡബത്യു.സറി2/2018/നറി.ടസ.)

ടപപ്പോതമപ്പോപട  പനടെറി  പപ്പോസ് പപപ്പോര്പടപ്പോ  മറ്റുപരഖകേപളപ്പോ  ഇലപ്പോടത  മടെങ്ങറിടയത്തുന
പ്രവപ്പോസറികേളുടടെ ഔടട പപ്പോസട  എയര്പപപ്പോര്ടറില് തറിരറിടകേ വപ്പോങ്ങുനതറിനപ്പോല് കൃതബ്യമപ്പോയ ഒരു
ഐഡന്റെറിററി  കേപ്പോര്ഡട  എസംബസറിയറില്  നറിപനപ്പോ  എയര്പപപ്പോര്ടറില്  നറിപനപ്പോ
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ലഭബ്യമപ്പോകണടമനപ്പോയറിരുന ശ്രളീ.  സലളീസം  റപ്പോവുതര് സമര്പറിച്ച  ഹര്ജറിയറിടല  ആവശബ്യസം.
ഹർജറിയറിപന്മല് പകേരളളീയ പ്രവപ്പോസറികേപ്പോരബ്യ വകുപട 2-8-2021-ടല ബറി3/441/2018-പനപ്പോര്ക
നമര്  കേതട  പ്രകേപ്പോരസം  ലഭബ്യമപ്പോയ  മറുപടെറിയറില്  ടപപ്പോതമപ്പോപട  ലഭറിപച്ചപ്പോ  അലപ്പോടതപയപ്പോ
അടെറിയനര  ഘടങ്ങളറില്  നപ്പോടറിപലയട  എമര്ജന്സറി  സര്ടറിഫറികറട/ഔടടപപ്പോസറിടന്റെ
ടവളറിച്ചതറില് എത്തുന പ്രവപ്പോസറികേള്കട ടെറി പരഖകേളുടടെ പകേര്പട പുതറിയ പപ്പോസ് പപപ്പോര്ടറിനട
അപപക്ഷറികപ്പോന് ഉപപയപ്പോഗറികപ്പോവുനതപ്പോടണനട അററിയറിക്കുകേയുണപ്പോയറി.

13.  വറിഷയസം:-  ഭര്തപ്പോവറിടന  സദൗദേറി  അപറബബ്യയറിടല  പപപ്പോലളീസട  കേസ്റ്റേഡറിയറില്  നറിനട  
പമപ്പോചറിപറികണടമനപ്പോവശബ്യടപടട  ശ്രളീമതറി  അരുണ  ഇ.  ടകേ,  കേണ്ണൂര്  
സമര്പറിച്ച ഹര്ജറി. 

(ഫയല് നമര് 26838/എന്.ആര്.ടകേ.ഡബപ്യൂ.സറി.2/2018/നറി.ടസ.)

ഭര്തപ്പോവറിടന  സദൗദേറി  അപറബബ്യയറിടല  പപപ്പോലളീസട  കേസ്റ്റേഡറിയറില്  നറിനട
പമപ്പോചറിപറികണടമനപ്പോയറിരുന ശ്രളീമതറി അരുണ ഇ.ടകേ,  കേണ്ണൂര് സമര്പറിച്ച ഹര്ജറിയറിടല
ആവശബ്യസം.  ടെറിയപ്പോളുടടെ  ഭര്തപ്പോവട  ശ്രളീ.  സുപമഷട  പപ്പോലങ്ങപ്പോടറിടന ഇനബ്യയറിപലകട  തറിരറിടകേ
എതറിച്ചറിട്ടുടണനട  സദൗദേറി  അപറബബ്യയറിടല  ഇനബ്യന്  എസംബസറിയറില്  നറിനസം  ററിപപപ്പോര്ടട
ടചയ്തറിട്ടുടണന  വറിവരസം  പകേരളളീയ  പ്രവപ്പോസറികേപ്പോരബ്യ  വകുപട  21-5-2020-ടല
എ 3/16/2019/പനപ്പോര്ക നമര് കേതട  പ്രകേപ്പോരസം അററിയറിച്ചറിരറിക്കുന.  

14.  വറിഷയസം:-  ചറികേറിതപ്പോ ധനസഹപ്പോയസം അനുവദേറികണടമനപ്പോവശബ്യടപടട ശ്രളീ.  അസളീസട  
പള്ളറിയപ്പോല്, വയനപ്പോടെട  സമര്പറിച്ച ഹര്ജറി. 

[ഫയല് നസം. 14296/എന്.ആര്.ടകേ.ഡബത്യു.സറി2/2019/നറി.ടസ.]

ചറികേറിതപ്പോ ധനസഹപ്പോയസം അനുവദേറികണടമനപ്പോയറിരുന ശ്രളീ.  അസളീസട പള്ളറിയപ്പോല്,
വയനപ്പോടെട  സമര്പറിച്ച  ഹര്ജറിയറിടല  ആവശബ്യസം.  ഹൃപദ്രപ്പോഗ  ചറികേറിതയറിലറിരറിക്കുന
ശ്രളീ.  അബ്ദുള്  അസളീസറിനട  30,000  രൂപ  സപ്പോനത്വനപദതറി  പ്രകേപ്പോരസം  ചറികേറിതപ്പോ
ധനസഹപ്പോയമപ്പോയറി  അനുവദേറിച്ചറിട്ടുള്ള  വറിവരസം  പകേരളളീയ  പ്രവപ്പോസറികേപ്പോരബ്യ  വകുപട
21-1-2020-ടല എ 1/62/2019/പനപ്പോര്ക നമര് കേതട പ്രകേപ്പോരസം അററിയറിച്ചറിരറിക്കുന.
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അനുബനസം   II
ഗവൺടമന്റെട ററിപപപ്പോര്ടറിടന്റെ അടെറിസപ്പോനതറില് നടെപടെറി അവസപ്പോനറിപറിച്ച 

ഹര്ജറികേള് സസംബനറിച്ച പടറികേ

ക്രമ
നമര്

വറിഷയസം ഫയല് നസം.

1 2 3

   1 പ്രവപ്പോസറി പക്ഷമനറിധറിപബപ്പോര്ഡറിടന്റെ പ്രവര്തനങ്ങള്
സസംബനറിച്ചുസം  60  വയസട കേഴറിഞ പ്രവപ്പോസറികേളുടടെ
ദേയനളീയപ്പോവസ  പരറിഗണറികണടമനസം  ആവശബ്യടപടട
ശ്രളീ. എസം. എസം. ശങരന് സമര്പറിച്ച ഹര്ജറി. 

23176/NRKWC1/2016/
നറി.ടസ.

   2 സപ്പോനത്വന  പദതറി  പ്രകേപ്പോരസം  ധനസഹപ്പോയവുസം
സത്വയസംടതപ്പോഴറില്  സഹപ്പോയവുസം  ലഭബ്യമപ്പോകണടമ
നപ്പോവശബ്യടപടട ശ്രളീ.  ശ്രളീനറിവപ്പോസൻ  ടകേ.  ററി.
സമര്പറിച്ച ഹര്ജറി.

14531/NRKWC1/2017/
നറി.ടസ.

   3 പ്രവപ്പോസറികേളുടടെ വറിവറിധ ആവശബ്യങ്ങള് സസംബനറിച്ചട
ശ്രളീ.  വറി.പറി.മുഹമദേട റപ്പോഫറി,  നളീപലശത്വരസം സമര്പറിച്ച
ഹര്ജറി.

15790/NRKWC1/2017/
നറി.ടസ.

   4 കുടെറിശറികേ  ഒഴറിവപ്പോകറി  പക്ഷമനറിധറി  പുതക്കുനതറിനട
നടെപടെറി ആവശബ്യടപടട ശ്രളീ. അള്ളസംപകേപ്പോടെട ശശറിധരൻ,
കേപ്പോസര്പഗപ്പോഡട സമര്പറിച്ച ഹര്ജറി.

15798/NRKWC1/2017/
നറി.ടസ.

   5 പ്രവപ്പോസറികേളുടടെ  വറിവറിധ  ആവശബ്യങ്ങള്  ഉനയറിച്ചട
പകേരള  പ്രവപ്പോസറി  സസംഘസം,  കേപ്പോസര്പഗപ്പോഡട
ജറിലപ്പോകേമറിററി ടസക്രടററി ശ്രളീ. പറി. ചന്ദ്രന് സമര്പറിച്ച
ഹര്ജറി

15802/NRKWC1/2017/
നറി.ടസ.

   6 പ്രവപ്പോസറികേളുടടെ  വറിവറിധ  ആവശബ്യങ്ങള്  ഉനയറിച്ചട
ശ്രളീ.  ഖപ്പോദേര്  ഹപ്പോജറി,  കേപ്പോസര്പഗപ്പോഡട   സമര്പറിച്ച
ഹര്ജറി

15804/NRKWC1/2017/
നറി.ടസ.

   7 പ്രവപ്പോസറികേളുടടെ  വറിവറിധ  ആവശബ്യങ്ങള്
ഉനയറിച്ചുടകേപ്പോണട  ശ്രളീ.  ഹബളീബട  റഹപ്പോൻ,  തൃശ്ശൂര്
സമര്പറിച്ച ഹര്ജറി

20872/NRKWC1/2017/
നറി.ടസ.

920/2022.
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   8 പ്രവപ്പോസറികേളുടടെ വറിവറിധ ആവശബ്യങ്ങള് സസംബനറിച്ചട
ശ്രളീ.  പഗപ്പോപറിനപ്പോഥൻ,  ടചയര്മപ്പോൻ,  കേപ്പോരുണബ്യ
ചപ്പോരറിറബറിള് ട്രസ്റ്റേട, ബസംഗളുരു സമര്പറിച്ച ഹര്ജറി.

23463/NRKWC1/2017/
നറി.ടസ.

   9 കുടുസംബശ്രളീ  മറിഷനറില്  രജറിപസ്ട്രേഷൻ  നല്കേറി
സദൗജനബ്യമപ്പോയറി  ടതപ്പോഴറില്  പരറിശളീലനവുസം  ടമച്ചടപട
ടതപ്പോഴറിലവസരങ്ങള്  സൃഷറിക്കുവപ്പോനുള്ള  സപ്പോമതറികേ
സഹപ്പോയവുസം  ലഭബ്യമപ്പോക്കുനതട  സസംബനറിച്ച  അഖറില
മലയപ്പോളറി  സമപ്പോജസം  അപസപ്പോസറിപയഷൻ  ജനറല്
ടസക്രടററി സമര്പറിച്ച ഹര്ജറി.

20590/NRKWC1/2018/
നറി.ടസ.

   10 സദൗദേറി  അപറബബ്യയറില്  നറിനട  മകേടന
നപ്പോടറിടലതറികണടമനപ്പോവശബ്യടപടട  ശ്രളീമതറി
അമറിളറി, പരവൂര് (ടകേപ്പോലസം)  സമര്പറിച്ച ഹര്ജറി.

21096/NRKWC1/2018/
നറി.ടസ.

   11 പ്രവപ്പോസറി  പക്ഷമനറിധറി  ടപൻഷൻ  മുടെകസം  വനതട
സസംബനറിച്ചട  ശ്രളീ.  പകേപ്പോശറി  സപ്പോമുവല്  പറി.,
പതനസംതറിട  സമര്പറിച്ച ഹര്ജറി.

24109/NRKWC1/2018/
നറി.ടസ.

   12 പ്രവപ്പോസറി  മലയപ്പോളറികേളുടടെ  വറിവറിധ  ആവശബ്യങ്ങള്
സസംബനറിച്ചട  പകേരള  പ്രവപ്പോസറി  ലളീഗട   കൂത്തുപറമട
മണ്ഡലസം കേമറിററി  ടസക്രടററി  ശ്രളീ.  വറി.പറി.  അബ്ദുള്ള
ഹപ്പോജറി  സമര്പറിച്ച ഹര്ജറി.

26834/NRKWC1/2018/
നറി.ടസ.

   13 60  വയസട  കേഴറിഞവര്ക്കുസം  പ്രവപ്പോസറി
പക്ഷമനറിധറിയറില്  അസംഗതത്വസം  അനുവദേറികണടമനപ്പോ
വശബ്യടപടട  ശ്രളീ.  എസം.പറി.  പത്മനപ്പോഭൻ,  കേണ്ണൂര്
സമര്പറിച്ച ഹര്ജറി.

26835/NRKWC1/2018/
നറി.ടസ.

   14 ധനസഹപ്പോയസം  അഭബ്യര്ത്ഥറിച്ചുടകേപ്പോണട  ശ്രളീ.  സറി.  പറി.
അബ്ദുള് റഹപ്പോൻ സമര്പറിച്ച ഹര്ജറി

14280/NRKWC1/2019/
നറി.ടസ.

   15 ചറികേറിതപ്പോ  ധനസഹപ്പോയസം  അഭബ്യര്ത്ഥറിച്ചുടകേപ്പോണട
ശ്രളീ.പജകബട പതപ്പോമസട സമര്പറിച്ച ഹര്ജറി

14299/NRKWC1/2019/
നറി.ടസ.

   16 ചറികേറിതപ്പോ  ധനസഹപ്പോയസം  അനുവദേറികണടമ
നപ്പോവശബ്യടപടട  ശ്രളീ.  ഷപ്പോജഹപ്പോൻ  പറി.  എസം.  സമര്പറിച്ച
ഹര്ജറി

14449/NRKWC1/2019/
നറി.ടസ.
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   17 ധനസഹപ്പോയസം  ആവശബ്യടപടട  ശ്രളീമതറി  ജശമല,
വയനപ്പോടെട സമര്പറിച്ച ഹര്ജറി

14455/NRKWC1/2019/
നറി.ടസ.

   18 ബപ്പോങറില്  നറിനട  വപ്പോയ  ലഭറിക്കുനതറിനട  നടെപടെറി
സത്വളീകേരറികണടമനപ്പോവശബ്യടപടട   ശ്രളീ.  വറി.  ഉസ്മപ്പോൻ,
വയനപ്പോടെട സമര്പറിച്ച ഹര്ജറി

14523/NRKWC1/2019/
നറി.ടസ.

   19 പ്രവപ്പോസറികേളുടടെ വറിവറിധ ആവശബ്യങ്ങള് സസംബനറിച്ചട
പകേരള  പ്രവപ്പോസറി  ടവല്ഫയര്  ഓര്ഗശനപസഷൻ
സസംസപ്പോന കേമറിററി സമര്പറിച്ച ഹര്ജറി

12955/NRKWC2/2013/
നറി.ടസ.

   20 പ്രവപ്പോസറികേളുടടെ  വറിവറിധ  ആവശബ്യങ്ങള്  ഉനയറിച്ചട
ടകേ.എസം.സറി.സറി.ജറിദ്ദേ,  ടകേപ്പോപണപ്പോടറി  മുൻസറിപല്
കേമറിററി, മലപ്പുറസം സമര്പറിച്ച ഹര്ജറി

23163/NRKWC2/2016/
നറി.ടസ.

   21 കുശവററിടല മലയപ്പോളറികേള് അഭറിമുഖളീകേരറിക്കുന ചറില
പ്രശ്നങ്ങള്  ഉനയറിച്ചട  ശ്രളീ.  പറി.  വറി.  മുസ്തഫ,
പകേപ്പോഴറിപകപ്പോടെട സമര്പറിച്ച ഹര്ജറി

23175/NRKWC2/2016/
നറി.ടസ.

   22 വസ്തുവറിടന്റെ  അതറിര്തറി  നറിര്ണയറിച്ചട
നല്കേണടമനപ്പോവശബ്യടപടട  ശ്രളീ.  ജയകുമപ്പോര്  പറി.,
പതനസംതറിട സമര്പറിച്ച ഹര്ജറി

14097/NRKWC2/2017/
നറി.ടസ.

   23 പ്രവപ്പോസറികേളുടടെ  വറിവറിധ  ആവശബ്യങ്ങള്  ഉനയറിച്ചട
പകേരള  പ്രവപ്പോസറി  സസംഘസം  പകേപ്പോടയസം  ജറിലപ്പോ  കേമറിററി
ഭപ്പോരവപ്പോഹറികേള് സമര്പറിച്ച ഹര്ജറി.

14528/NRKWC2/2017/
നറി.ടസ.

   24 വറിവറിധ  ആവശബ്യങ്ങള്  ഉനയറിച്ചട  ശ്രളീ.  ജലളീല്
കേപ്പോപറില്, കേപ്പോസര്പഗപ്പോഡട സമര്പറിച്ച ഹര്ജറി

15789/NRKWC2/2017/
നറി.ടസ.

   25 പ്രവപ്പോസറികേളുടടെ  വറിവറിധ  ആവശബ്യങ്ങള്  ഉനയറിച്ചട
പകേരള  പ്രവപ്പോസറി  സസംഗമസം  പ്രസറിഡന്റെട  ശ്രളീ.  ടെറി.പറി.
ആന്റെണറി സമര്പറിച്ച ഹര്ജറി

20051/NRKWC2/2017/
നറി.ടസ.

   26 പ്രവപ്പോസറികേളുടടെ  വറിവറിധ  ആവശബ്യങ്ങള്  ഉനയറിച്ചട
ശ്രളീ.  എ.  ടകേ.  ശശളീന്ദ്രൻ,  പകേരള പ്രവപ്പോസറി സസംഘസം,
തൃശ്ശൂര് ജറില സമര്പറിച്ച ഹര്ജറി

20877/NRKWC2/2017/
നറി.ടസ.
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   27 പ്രവപ്പോസറി  ഇൻഷത്വറൻസട  കേപ്പോര്ഡട  പുതകറി
കേറിട്ടുനതറിനട  നടെപടെറി  ആവശബ്യടപടട  ശ്രളീ.  പമപ്പോഹൻ
പകേപളപ്പോതട സമര്പറിച്ച ഹര്ജറി

23462/NRKWC2/2017/
നറി.ടസ.

   28 ബപ്പോസംഗ്ലൂരറിടല  മലയപ്പോളറികേള്  അഭറിമുഖളീകേരറിക്കുന
വറിവറിധ  പ്രശ്നങ്ങള്  സസംബനറിച്ചട   ശ്രളീ.  എസം.  ടകേ.
നദൗഷപ്പോദേട, ജനറല് ടസക്രടററി, ബപ്പോസംഗ്ലൂര് പകേരള മുസളീസം
കേള്ച്ചറല് ടസന്റെര് സമര്പറിച്ച ഹര്ജറി

23469/NRKWC2/2017/
നറി.ടസ.

   29 മുസംശബ  മലയപ്പോളറികേളുടടെ  വറിവറിധ  ആവശബ്യങ്ങള്
ഉനയറിച്ചട ശ്രളീ. മപ്പോതത്യു പതപ്പോമസട, മുസംശബ സമര്പറിച്ച ഹര്ജറി

23473/NRKWC2/2017/
നറി.ടസ.

   30 വളീടെട  തകേര്തവര്ടകതറിടര  നടെപടെറി  ആവശബ്യടപടട
ശ്രളീ. ബറിനു ചപ്പോണപറിള്ള സമര്പറിച്ച ഹര്ജറി

14816/NRKWC2/2018/
നറി.ടസ.

   31 പനപ്പോര്കയറില്  നറിനസം  തറിരറിച്ചററിയല്  കേപ്പോര്ഡട
ലഭറികപ്പോതതട  സസംബനറിച്ചട  ശ്രളീ.  സവബ്യൻ,  തൃശ്ശൂര്
സമര്പറിച്ച ഹര്ജറി

20331/NRKWC2/2018/
നറി.ടസ.

   32 പ്രവപ്പോസറികേള്ക്കുള്ള  തറിരറിച്ചററിയല്  കേപ്പോര്ഡട
ലഭറികപ്പോതതറിപന്മല്  ശ്രളീ.  ടകേ.  ശശറി,  ടചശന
സമര്പറിച്ച ഹര്ജറി

20589/NRKWC2/2018/
നറി.ടസ.

   33 സപ്പോനത്വന പദതറി പ്രകേപ്പോരസം ചറികേറിതപ്പോ ധനസഹപ്പോയസം
ലഭബ്യമപ്പോകണടമനപ്പോവശബ്യടപടട  ശ്രളീ.  ലൂയറിസട  ടകേ.
വറിനയന് സമര്പറിച്ച ഹര്ജറി

24104/NRKWC2/2018/
നറി.ടസ.

   34 പ്രവപ്പോസറികേളുടടെ  സത്വയസംടതപ്പോഴറില്  പദതറികേള്ക്കുള്ള
പലപ്പോണുകേളുമപ്പോയറി  ബനടപട  കേപ്പോരബ്യങ്ങള്
സുതപ്പോരബ്യമപ്പോക്കുനതറിനുള്ള  നടെപടെറികേള്  സത്വളീകേരറിക
ണടമനപ്പോവശബ്യടപടട ശ്രളീ. സററിയ പജപ്പോസഫട, പകേപ്പോനറി
സമര്പറിച്ച ഹര്ജറി

24110/NRKWC2/2018/
നറി.ടസ.

   35 സദൗദേറി  അപറബബ്യയറിടല  പപപ്പോലളീസട  കേസ്റ്റേഡറിയറില്  
നറിനട  ഭര്തപ്പോവറിടന  പമപ്പോചറിപറികണടമനപ്പോവശബ്യടപടട
ശ്രളീമതറി അരുണ ഇ. ടകേ., കേണ്ണൂര് സമര്പറിച്ച ഹര്ജറി

26838/NRKWC2/2018/
നറി.ടസ.
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   36 പ്രവപ്പോസറി  ടപൻഷൻ  അനുവദേറികണടമനപ്പോവശബ്യ
ടപടട ശ്രളീ. പറി. രപ്പോജൻ, വയനപ്പോടെട സമര്പറിച്ച ഹര്ജറി.

14282/NRKWC2/2019/
നറി.ടസ.

   37 പ്രവപ്പോസറി  പക്ഷമനറിധറിയറില്  അസംഗമപ്പോകുനതറിനുസം
ടചറുകേറിടെ  സസംരസംഭങ്ങള്  തടെങ്ങുനതറിനുള്ള
സഹപ്പോയങ്ങള് ടചയ നല്കേണടമനസം ആവശബ്യടപടട
ശ്രളീ.  മപനപ്പോജട  പമപ്പോൻ  ടകേ.  ടകേ.,  പകേപ്പോഴറിപകപ്പോടെട
സമര്പറിച്ച ഹര്ജറി.

14284/NRKWC2/2019/
നറി.ടസ.

   38 ബപ്പോങ്കുകേള്  ഈടെപ്പോക്കുന  ചപ്പോര്ജ്ജുകേള്
ഒഴറിവപ്പോക്കുനതറിനട  ബപ്പോങ്കുകേളറിപന്മല്  സമര്ദ്ദേസം
ടചലതണടമനപ്പോവശബ്യടപടട  ശ്രളീ.  അബൂബകര്
ററി.പറി., വയനപ്പോടെട സമര്പറിച്ച ഹര്ജറി.

14288/NRKWC2/2019/
നറി.ടസ.

   39 NDPREM  പദതറി  പ്രകേപ്പോരസം  അനുവദേറിച്ച  പലപ്പോൺ
തകേയറിനതറില്  ബപ്പോങ്കുകേള്  ഈടെപ്പോക്കുന  മറട
ചപ്പോര്ജകേള് ഒഴറിവപ്പോക്കുനതട സസംബനറിച്ചട ശ്രളീ.  ഉമര്
ഫപ്പോറൂഖട സറി.ടകേ., വയനപ്പോടെട സമര്പറിച്ച ഹര്ജറി.

14292/NRKWC2/2019/
നറി.ടസ.

   40 ധനസഹപ്പോയസം ആവശബ്യടപട്ടുടകേപ്പോണട ശ്രളീ. സറി. എച്ചട.
ഷറഫുദ്ദേളീൻ, വയനപ്പോടെട സമര്പറിച്ച ഹര്ജറി.

14294/NRKWC2/2019/
നറി.ടസ.

   41 തടെര്ചറികേറിതകപ്പോവശബ്യമപ്പോയ  ധനസഹപ്പോയസം
ആവശബ്യടപട്ടു  ടകേപ്പോണട  ശ്രളീ.  അസളീസട  പള്ളറിയപ്പോല്,
വയനപ്പോടെട സമര്പറിച്ച ഹര്ജറി.

14296/NRKWC2/2019/
നറി.ടസ.

   42 സത്വയസം  ടതപ്പോഴറില്  ആരസംഭറിക്കുനതറിനുപവണറി  വപ്പോയ
ലഭബ്യമപ്പോകണടമനപ്പോവശബ്യടപടട  ശ്രളീ.  പമപ്പോഹനൻ ടകേ.
എസം., വയനപ്പോടെട സമര്പറിച്ച ഹര്ജറി.

14454/NRKWC2/2019/
നറി.ടസ.

   43 യു.എ.ഇ.-യറിടല ഷപ്പോര്ജയറില് നറിനട മകേടന തറിരറിടകേ
നപ്പോടറിടലതറിക്കുനതറിനുസം  അര്ഹതടപട  ആനുകൂലബ്യങ്ങള്
ലഭബ്യമപ്പോക്കുനതറിനുമുള്ള  നടെപടെറി  ആവശബ്യടപടട
ശ്രളീമതറി ആബറിദേപ്പോബളീവറി സമര്പറിച്ച ഹര്ജറി.

3367/NRKWC2/2021/
നറി.ടസ.
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അനുബനസം   - III
സമറിതറിയുടടെ പരറിഗണനയറിലള്ള ഹര്ജറികേളറിപന്മല് ഗവണ്ടമന്റെറില് നറിനസം

ററിപപപ്പോര്ടട ലഭബ്യമപ്പോകേപ്പോത ഫയലകേളുടടെ പടറികേ
പകേരളളീയ പ്രവപ്പോസറികേപ്പോരബ്യ വകുപട

ക്രമ
നമര്

വറിഷയവുസം ഫയല് നമരുസം ഗവ. റഫറന്സട

1 2 3

1 വറിവറിധ  ആവശബ്യങ്ങള്  ഉനയറിച്ചട  ശ്രളീ.  പറി.  ഡറി.
ജയപ്രകേപ്പോശട,  മുസംശബ സമര്പറിച്ച ഹര്ജറി.
(ഫയല് നസം.20819/എന്.ആര്.ടകേ. ഡബപ്യൂ.സറി1/
2016/നറി.ടസ.)

ബറി1/370/2016/പനപ്പോര്ക
തളീയതറി 1-4-2019

2 സമറിതറി  (2016-19) -യുടടെ  ഒനപ്പോമതട  ററിപപപ്പോര്ടറിടല
ശറിപപ്പോര്ശകേളറിപന്മലള്ള ററിപപപ്പോര്ടട.
(ഫയല്.നസം.19100/എന്.ആര്.ടകേ.ഡബപ്യൂ. സറി1/2017/നറി.ടസ.)

ബറി2/151/2017/പനപ്പോര്ക
തളീയതറി 10-8-2021

3 ഭര്തപ്പോവറിടന്റെ  മരണപ്പോനനര  ആനുകൂലബ്യസം
ലഭബ്യമപ്പോകണടമനപ്പോവശബ്യടപടട  ശ്രളീമതറി  പമപ്പോളറി  പജപ്പോയറി
സമര്പറിച്ച ഹര്ജറി.
(ഫയല്.നസം. 15399/എന്.ആര്.ടകേ.ഡബപ്യൂ. സറി1/2018/ നറി.ടസ.) 

എ 1/83/2020/പനപ്പോര്ക
തളീയതറി 16-12-2020

4 സമറിതറി (2019-21)-യുടടെ ഒന്പതപ്പോമതട ററിപപപ്പോര്ടട.
(ഫയല്.നസം. 14153/എന്.ആര്.ടകേ.ഡബത്യു.സറി1/ 2019/
നറി.ടസ.) 

എ 1/529/2019/പനപ്പോര്ക
തളീയതറി 14-9-2020

5 സമറിതറി (2019-21) യുടടെ പന്ത്രണപ്പോമതട ററിപപപ്പോര്ടട.
(ഫയല്.നസം.16758/എന്.ആര്.ടകേ.ഡബപ്യൂ.സറി1/2020/നറി.ടസ.)  

ബറി2/282/2021/പനപ്പോര്ക
തളീയതറി 28-9-2021

6 സമറിതറി  (2019-21)-യുടടെ  8-ാാമതട  ററിപപപ്പോര്ടറിപന്മല്
അനനരനടെപടെറി സത്വളീകേരറിക്കുനതട സസംബനറിച്ചട.
(ഫയല്.നസം.12409/എന്.ആര്.ടകേ.ഡബപ്യൂ.സറി1/2021/നറി.ടസ.)

ബറി2/350/2019/പനപ്പോര്ക
തളീയതറി 27-9-2019

7 ബറിസറിനസട  പങപ്പോളറിടയ  കേടണതറി  നറിയമനടെപടെറി
സത്വളീകേരറികണടമനട  ആവശബ്യടപടട  ശ്രളീമതറി  രതറി,
തൃശ്ശൂര് സമര്പറിച്ച ഹര്ജറി.
(ഫയല്.നസം.21765/എന്.ആര്.ടകേ.ഡബപ്യൂ.സറി1/2021/ നറി.ടസ.)

എ 3/43/2022/പനപ്പോര്ക
തളീയതറി 3-3-2022
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1 2 3

8 സമറിതറി  (2011-14)-യുടടെ  5-ാാമതട  ററിപപപ്പോര്ടറിപന്മല്
അധറികേവറിവരസം ആരപ്പോഞത സസംബനറിച്ചട
(ഫയല്.നസം.13141/എന്.ആര്.ടകേ.ഡബപ്യൂ.സറി2/2014/നറി. ടസ. )

എ 2/83/2018/പനപ്പോര്ക
തളീയതറി 6-12-2018

9 പ്രവപ്പോസറി ടവല്ടഫയര് പഫപ്പോറസം ടസക്രടററി  സമര്പറിച്ച
ഹര്ജറിയറിപന്മല്  അധറികേവറിവരസം  ആരപ്പോയുനതട
സസംബനറിച്ചട.
(ഫയല്.നസം.20049/എന്.ആര്.ടകേ.ഡബപ്യൂ.സറി2/2017/നറി.ടസ.)

എ 1/449/2017/പനപ്പോര്ക
തളീയതറി 20-10-2018

10 അഖറിപലനബ്യപ്പോ  മലയപ്പോളറി  അപസപ്പോസറിപയഷന്   ഡല്ഹറി
ഘടെകേസം  സമര്പറിച്ച  ഹര്ജറിയറിപന്മലള്ള  സര്കപ്പോര്
ററിപപപ്പോര്ടറില്  പരപ്പോമര്ശറിച്ചറിട്ടുളള  അനബ്യസസംസപ്പോന
മലയപ്പോളറികേള്  എനതറിനട  പകേരസം  ഇതര  സസംസപ്പോന
മലയപ്പോളറികേള് എനട മപ്പോറ്റുനതട സസംബനറിച്ചട.
(ഫയല്.നസം.23466/എന്.ആര്.ടകേ.ഡബപ്യൂ.സറി2/2017/ നറി.ടസ.)

ബറി2/444/2017/പനപ്പോര്ക
തളീയതറി 14-1-2020-

11 തറിരുതല്  വരുതറിയ  തറിരറിച്ചററിയല്  കേപ്പോര്ഡട
ലഭബ്യമപ്പോക്കുനതറിടന്റെ  കേപ്പോലതപ്പോമസസം  പനരറിടുനതപപപ്പോടലയുള്ള
സപ്പോഹചരബ്യങ്ങള്  ആവര്തറികപ്പോതറിരറികപ്പോന്  നറിര്പദ്ദേശറി
ക്കുനതട സസംബനറിച്ചട.
(ഫയല്.നസം.20593/എന്.ആര്.ടകേ.ഡബപ്യൂ.സറി2/2018/ നറി.ടസ.)

ബറി1/126/2018/പനപ്പോര്ക
തളീയതറി 25-5-2019

12 പകേപ്പോവറിഡട  ബപ്പോധറിച്ചട  മരണമടെയുന  തപദ്ദേശളീയര്കട
സസംസപ്പോന  സര്കപ്പോര്  നല്കുന  ധനസഹപ്പോയസം
വറിപദേശതട  മരണമടെയുന  മലയപ്പോളറികേള്ക്കുസം
ലഭബ്യമപ്പോക്കുനതട സസംബനറിച്ചട.
(ഫയല്.നസം.20424/എന്.ആര്.ടകേ.ഡബപ്യൂ.സറി2/2021/ നറി.ടസ.)

-

13 സമറിതറി  (2019-2023) -യുടടെ പതറിടനപ്പോനപ്പോസം ററിപപപ്പോര്ടറിടല
തടെര്നടെപടെറി സസംബനറിച്ചട.
(ഫയല്.നസം.16100/എന്.ആര്.ടകേ.ഡബപ്യൂ.സറി2/2020/ നറി.ടസ.)

ബറി1/38/2021/പനപ്പോര്ക
തളീയതറി 30-7-2021

14 NRI കേത്വപ്പോടയറില് ടമരറിറട അടെറിസപ്പോനതറില് പ്രപവശനസം
നല്കുനതട സസംബനറിച്ചട.
(ഫയല്.നസം.18715/എന്.ആര്.ടകേ.ഡബപ്യൂ.സറി2/2013/നറി.ടസ.)

ജറി3/39/2017/എച്ചട.
ഇ.ഡറി. എന്.

 തളീയതറി 4-6-2022.



24

ഗതപ്പോഗത വകുപട

ക്രമ
നമര്

വറിഷയവുസം ഫയല് നമരുസം ഗവ. റഫറന്സട

1 കേര്ണപ്പോടെകേ-പകേരള  ട്രപ്പോവപലഴട  പഫപ്പോറസം  ടചയര്മപ്പോന്  
ശ്രളീ. ആര്. വറി. ആചപ്പോരറി സമര്പറിച്ച ഹര്ജറി.
(ഫയല് നസം. 23465/എന്.ആര്.ടകേ.ഡബപ്യൂ.സറി.1/2017/
നറി.ടസ.)

ഡറി2/216/2018/ഗതപ്പോ.
തളീയതറി 20-12-2020.

2 സമറിതറിയുടടെ  (2016-19)  ടചശന  മലയപ്പോളറികേള്
അഭറിമുഖളീകേരറിക്കുന  പ്രശ്നങ്ങള്  സസംബനറിച്ചട
തടെര്നടെപടെറി.
(ഫയല്.നസം.16615/എന്.ആര്.ടകേ.ഡബപ്യൂ.സറി.2/2019/ നറി.ടസ.)

-

3 സമറിതറിയുടടെ  (2019-21)  പതറിടനപ്പോനപ്പോമതട  ററിപപപ്പോര്ടറിടല
തടെര്നടെപടെറി.
(ഫയല്.നസം.16100/എന്.ആര്.ടകേ.ഡബപ്യൂ.സറി.2/2020/ നറി.ടസ.)

ഡറി2/51/2021/ഗതപ്പോ.
തളീയതറി 16-3-2021.

നറികുതറി വകുപട

ക്രമ
നമര്

വറിഷയവുസം ഫയല് നമരുസം ഗവ. റഫറന്സട

1 വറിവറിധ  ആവശബ്യങ്ങള്  ഉനയറിച്ചട  ജനസസംസ്കൃതറി,
ഡല്ഹറി സമര്പറിച്ച ഹര്ജറി.
(ഫയല്.നസം.23467/എന്.ആര്.ടകേ.ഡബപ്യൂ.സറി.1/2017/ നറി.ടസ.)

എച്ചട2/103/2019/നറി.വ.
തളീയതറി 11-11-2020.

റവനപ്യൂ വകുപട

ക്രമ
നമര്

വറിഷയവുസം ഫയല് നമരുസം ഗവ. റഫറന്സട

1 2 3

1 20  ടസന്റെട  നറിലസം  മണറിട്ടുയര്ത്തുനതറിനുള്ള
അനുമതറികപ്പോയറി  ശ്രളീ.  വറിജയപന്,  ചങ്ങനപ്പോപശരറി
സമര്പറിച്ച ഹര്ജറി.
(ഫയല്.നസം.14529/എന്.ആര്.ടകേ.ഡബപ്യൂ.സറി.1/2017/നറി.ടസ.)

REV-P1/298/2017
REV.

തളീയതറി 26-8-2017.
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1 2 3

2 ദുരറിതപ്പോശത്വപ്പോസ  നറിധറിയറില്  നറിനസം  ധനസഹപ്പോയസം
അനുവദേറികണടമനപ്പോവശബ്യടപടട ശ്രളീ.  രപ്പോജന് സറി.  ടകേ.
സമര് പറിച്ച ഹര്ജറി.
(ഫയല്.നസം.14283/എന്.ആര്.ടകേ.ഡബപ്യൂ.സറി.1/2019/നറി.ടസ.)

പറി.എസട1/487/2021/
റവനപ്യൂ.

തളീയതറി 11-1-2022.

3 സമറിതറി  (2019-2021)-യുടടെ  പതറിടനപ്പോനപ്പോമതട
ററിപപപ്പോര്ടറിടല തടെര്നടെപടെറി.
(ഫയല്.നസം.16100/എന്.ആര്.ടകേ.ഡബപ്യൂ.സറി.2/2020/നറി.ടസ.)

ററി2/40/2022/REV.
തളീയതറി 15-3-2022.

സപ്പോമൂഹബ്യനളീതറി വകുപട

ക്രമ
നമര്

വറിഷയവുസം ഫയല് നമരുസം ഗവ. റഫറന്സട

1 ചറികേറിതപ്പോ ധനസഹപ്പോയസം ആവശബ്യടപടട  ശ്രളീ.  ജയരപ്പോജട
ടകേ. എസം., തൃശ്ശൂര് സമര്പറിച്ച ഹര്ജറി.
(ഫയല്.നസം.20874/എന്.ആര്.ടകേ.ഡബപ്യൂ.സറി.1/2017/ നറി.ടസ.)

426/ബറി2/2017/പനപ്പോര്ക
തളീയതറി 4-2-2019.

വബ്യവസപ്പോയ വകുപട

ക്രമ
നമര് വറിഷയവുസം ഫയല് നമരുസം ഗവ. റഫറന്സട

1 വറിവറിധ  ആവശബ്യങ്ങള്  ഉനയറിച്ചട  ജറിദ്ദേ-ടകേപ്പോപണപ്പോടറി
മുന്സറിപല് പകേരള മുസളീസം കേള്ച്ചറല് ടസന്റെര് സമര്പറിച്ച
ഹര്ജറി.
(ഫയല്.നസം.23162/എന്.ആര്.ടകേ.ഡബപ്യൂ.സറി.1/2016/നറി.ടസ.)

വബ്യവ.സറി1/110/2019/
വബ്യവ.

തളീയതറി 21-8-2020.

ഉനതവറിദേബ്യപ്പോഭബ്യപ്പോസ വകുപട

ക്രമ
നമര്

വറിഷയവുസം ഫയല് നമരുസം ഗവ. റഫറന്സട

1 വറിവറിധ  ആവശബ്യങ്ങള്  ഉനയറിച്ചട  ശ്രളീ.  പറി.  ഡറി.
ജയപ്രകേപ്പോശട, മുസംശബ സമര്പറിച്ച ഹര്ജറി.
(ഫയല്.നസം.20819/എന്.ആര്.ടകേ.ഡബപ്യൂ.സറി.1/2016/നറി.ടസ.)

പറി1/182/2018/ഉ.വറി.വ.
തളീയതറി 22-5-2018.

2 എന്. ആര്. ഐ. കേത്വപ്പോടയറില് ടമരറിറട അടെറിസപ്പോനതറില്
ഉനതവറിദേബ്യപ്പോഭബ്യപ്പോസതറിനട  പ്രപവശനസം  നല്കുനതട
സസംബനറിച്ചട.
(ഫയല്.നസം. 18715/എന്.ആര്.ടകേ.ഡബപ്യൂ.സറി.2/2013/നറി.ടസ.)

G3/39/2017/HEDN.
തളീയതറി 4-6-2020.

920/2022.
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ടപപ്പോതവറിദേബ്യപ്പോഭബ്യപ്പോസ വകുപട

ക്രമ

നമര്
വറിഷയവുസം ഫയല് നമരുസം ഗവ. റഫറന്സട

1 സമറിതറി  (2011-14)-യുടടെ  നപ്പോലപ്പോമതട  ററിപപപ്പോര്ടറിടല

ശറിപപ്പോര്ശകേളറിപന്മല് നടെപടെറി സസംബനറിച്ചട.

(ഫയല്നസം. 12812/എന്.ആര്.ടകേ.ഡബപ്യൂ.സറി.1/2014/നറി.ടസ.)

101/എസട1/2021/ടപപ്പോ വറി.വ.

തളീയതറി 19-3-2021.

സപ്പോസംസ് കേപ്പോരറികേകേപ്പോരബ്യ വകുപട

ക്രമ

നമര്
വറിഷയവുസം ഫയല് നമരുസം ഗവ. റഫറന്സട

1 സമറിതറി  (2011-14)-യുടടെ  നപ്പോലപ്പോമതട  ററിപപപ്പോര്ടറിടല

ശറിപപ്പോര്ശകേളറിപന്മല് നടെപടെറി സസംബനറിച്ചട.

(ഫയല്.നസം.12812/എന്.ആര്.ടകേ.ഡബപ്യൂ.സറി.1/

2014/നറി.ടസ.)

എ 2/163/2017

സപ്പോസം.കേ.വ.

തളീയതറി 26 -10-2019.

2 വറിവറിധ  ആവശബ്യങ്ങള്  ഉനയറിച്ചട  ശ്രളീ.  പറി.  ഡറി.

ജയപ്രകേപ്പോശട, മുസംശബ സമര്പറിച്ച ഹര്ജറി.

(ഫയല്.നസം.20819/എന്.ആര്.ടകേ.ഡബപ്യൂ.സറി.1/

2016/നറി.ടസ.)

സറി1/50/2017-

സപ്പോസം.കേ.വ.

തളീയതറി 13-1-2022.

3 വറിവറിധ  ആവശബ്യങ്ങള്  ഉനയറിച്ചട  ജനസസംസ്കൃതറി,

ഡല്ഹറി സമര്പറിച്ച ഹര്ജറി  സസംബനറിച്ചട.

(ഫയല്.നസം.23467/എന്.ആര്.ടകേ.ഡബപ്യൂ.സറി.1/

2017/നറി.ടസ.)

സറി1/104/2019/

സപ്പോസം.കേപ്പോ.വ.

തളീയതറി 2-6-2021.

4 വറിവറിധ  ആവശബ്യങ്ങള്  ഉനയറിച്ചട  ശ്രളീ.  പറി.  ഡറി.

ജയപ്രകേപ്പോശട, മുസംശബ സമര്പറിച്ച ഹര്ജറി.

(ഫയല്  നമര്  23470/എന്.ആര്.ടകേ.ഡബപ്യൂ.സറി.1/

2017/നറി.ടസ.

ബറി2/448/2017 പനപ്പോര്ക

തളീയതറി 29-7-2021.
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തപദ്ദേശസത്വയസംഭരണ വകുപട

ക്രമ

നമര്
വറിഷയവുസം ഫയല് നമരുസം ഗവ. റഫറന്സട

1 മടെങ്ങറിവരുന  പ്രവപ്പോസറികേളുടടെ  പുനരധറിവപ്പോസസം

സസംബനറിച്ചട  ശ്രളീ.  ററി.  എച്ചട.  കുഞപ്പോലറി  സമര്പറിച്ച

ഹര്ജറി.

(ഫയല്  നസം.  17438/എന്.ആര്.ടകേ.ഡബപ്യൂ.സറി.1/

2011/നറി.ടസ.)

51941/ഡറിഎ 3/2014/

തസത്വഭവ.

തളീയതറി 19-8-2014.

2 വറിവറിധ ആവശബ്യങ്ങള് ഉനയറിച്ചട ശ്രളീ. ടകേ. പവറിത്രന്,

മുസംശബ സപ്പോകറിനപ്പോക മലയപ്പോളറി  സമപ്പോജസം സമര്പറിച്ച

ഹര്ജറി.

(ഫയല്.നസം.23472/എന്.ആര്.ടകേ.ഡബപ്യൂ.സറി.1/

2017/നറി.ടസ.)

പറി.എസട1/112/2020/

ത.സത്വ.ഭ.വ.

തളീയതറി 7-9-2020.

3 സമറിതറി  (2021-2023)-യുടടെ  രണപ്പോമതട  ററിപപപ്പോര്ടട

[സമറിതറി  (2014-2016)-യുടടെ ആറപ്പോമതട ററിപപപ്പോര്ടറിടല

ശറിപപ്പോര്ശകേളറിപന്മലള്ള ആക്ഷന് പടെകണ്]

(ഫയല്നസം.14572/എന്.ആര്.ടകേ.ഡബപ്യൂ.സറി.1/

2021/ നറി.ടസ.)

ഡറി.ഡറി3/122/16/

തസത്വഭവ.

തളീയതറി 9-2-2022.

4 പകേപ്പോവറിഡട  ബപ്പോധറിച്ചട  മരറിക്കുന  തപദ്ദേശറിയര്കട

സസംസപ്പോന  സര്കപ്പോര്  നല്കുന  ധനസഹപ്പോയസം

വറിപദേശതട  മരണമടെയുന  പ്രവപ്പോസറികേള്ക്കുസം

നല്കേണടമന ആവശബ്യസം സസംബനറിച്ചട.

(ഫയല് നസം. 20424/എന്.ആര്.ടകേ.ഡബപ്യൂ.സറി.2/ 

2021/നറി.ടസ.)
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ആഭബ്യനര വകുപട

ക്രമ
നമര്

വറിഷയവുസം ഫയല് നമരുസം ഗവ. റഫറന്സട

1 വറിവറിധ  ആവശബ്യങ്ങള്  ഉനയറിച്ചട  ശ്രളീ.  കുഞപമപ്പോന്
ഹപ്പോജറി, ടചശന സമര്പറിച്ച ഹര്ജറി.
(ഫയല്.നസം.20588/എന്.ആര്.ടകേ.ഡബപ്യൂ.സറി.1/
2018/നറി.ടസ.)

ആഭബ്യനരസം എസം.21427/
2018 ആഭബ്യനരസം.

തളീയതറി 12-4-2019.

2 ബറിസറിനസട  പങപ്പോളറിടയ  കേടണതറി  നറിയമ  നടെപടെറി
സത്വളീകേരറികണടമനട  ആവശബ്യടപടട  ശ്രളീമതറി  രതറി,
തൃശ്ശൂര് സമര്പറിച്ച ഹര്ജറി.
(ഫയല് നസം.21765/എന്.ആര്.ടകേ.ഡബപ്യൂ.സറി.1/2021/ നറി.ടസ.)

ആഭബ്യനരസം-ടജ2/49/
2022-ആഭബ്യനരസം.

തളീയതറി 21-1-2022.

3 പ്രവപ്പോസറികേളുടടെ  വറിവറിധ  ആവശബ്യങ്ങള്  ഉനയറിച്ചട  
ശ്രളീ. ടകേ. രപ്പോപജന്ദ്രന് സമര്പറിച്ച ഹര്ജറി.
(ഫയല് നസം.15797/എന്.ആര്.ടകേ.ഡബപ്യൂ.സറി.2/2017/ നറി.ടസ.)

ജറി2/227/2019/
ആഭബ്യനരസം.

തളീയതറി 14-9-2021.

ധനകേപ്പോരബ്യ വകുപട

ക്രമ
നമര്

വറിഷയവുസം ഫയല് നമരുസം ഗവ. റഫറന്സട

1 വറിവറിധ  ആവശബ്യങ്ങള്  ഉനയറിച്ചട  ജനസസംസ്കൃതറി,
ഡല്ഹറി സമര്പറിച്ച ഹര്ജറി.
(ഫയല്.നസം.23467/എന്.ആര്.ടകേ.ഡബപ്യൂ.സറി.1/2017/നറി.ടസ.)

744409/എസ്റ്റേപ്പോ-സറി4/
12/2018-ധന.

തളീയതറി 20-9-2019.

പറിനപ്പോക വറിഭപ്പോഗ വറികേസന വകുപട

ക്രമ
നമര് വറിഷയവുസം ഫയല് നമരുസം ഗവ. റഫറന്സട

1 2 3

1 പകേരളതറിനട പുറതട കുടെറിപയററിപപ്പോര്ക്കുന വറിശത്വകേര്മ
സമുദേപ്പോയതറില്ടപടവടര  ഒ.ബറി.സറി.  ലറിസ്റ്റേറില്
ഉള്ടപടുതണടമനട  ആവശബ്യടപടട  ശ്രളീ.ടകേ.
സുധളീര്കുമപ്പോര്, ഭറിലപ്പോയട സമര്പറിച്ച ഹര്ജറി. 
 (ഫയല്  നസം.21526/എന്.ആര്.ടകേ.ഡബപ്യൂ.സറി1/ 
2019/ നറി.ടസ.)

ബറി3/44/2021/
പറി.വറി.വറി.വ.

തളീയതറി 16-4-2021.
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1 2 3

2 15-12-2021-ടല ടതളറിടവടുപട പയപ്പോഗസം സസംബനറിച്ചട.
(ഫയല്  നസം.19508/എന്.ആര്.ടകേ.ഡബപ്യൂ.സറി1/2021/
നറി.ടസ.)

-

3 സമറിതറിയുടടെ  (2016-2019)  ആറപ്പോമതട ററിപപപ്പോര്ടറിപന്മല്
(ടചശന  മലയപ്പോളറികേള്  പനരറിടുന  പ്രശ്നങ്ങള്)
തടെര്നടെപടെറി.
(ഫയല്  നസം.  16615/എന്.ആര്.ടകേ.ഡബപ്യൂ.സറി2/
2019/നറി.ടസ.)

ബറി3/144/2021/
പറി.വറി.വറി.വ.

തളീയതറി 23-11-2021.

കൃഷറി വകുപട

ക്രമ
നമര് വറിഷയവുസം ഫയല് നമരുസം ഗവ. റഫറന്സട

1 ദുരറിതപ്പോശത്വപ്പോസ  നറിധറിയറില്  നറിനസം  ധനസഹപ്പോയസം
അനുവദേറികണടമനപ്പോവശബ്യടപടട ശ്രളീ. രപ്പോജന് സറി.ടകേ.
സമര്പറിച്ച ഹര്ജറി. 
(ഫയല്  നസം.14283/എന്.ആര്.ടകേ.ഡബപ്യൂ.സറി1/
2019/ നറി.ടസ.)

AG2/90/2021-AGR1 
തളീയതറി 19-4-2021.

ഭക്ഷബ്യടപപ്പോതവറിതരണസം

ക്രമ
നമര് വറിഷയവുസം ഫയല് നമരുസം ഗവ. റഫറന്സട

1 പ്രവപ്പോസറികേളുടടെ  വറിവറിധ  ആവശബ്യങ്ങള്  ഉനയറിച്ചട  
ശ്രളീ. ഉമര് വറിളപകപ്പോടെട പകേപ്പോടയസം സമര്പറിച്ച ഹര്ജറി.
[ഫയല് നസം.26836/എന്.ആര്.ടകേ.ഡബപ്യൂ.സറി2/2018/നറി.ടസ.]

-

ആപരപ്പോഗബ്യ കുടുസംബപക്ഷമ വകുപട

ക്രമ
നമര് വറിഷയവുസം ഫയല് നമരുസം ഗവ. റഫറന്സട

1 സമറിതറി (2019-21)യുടടെ പന്ത്രണപ്പോമതട ററിപപപ്പോര്ടട.
(ഫയല് നസം. 16758/എന്.ആര്.ടകേ.ഡബപ്യൂ.സറി1/2020/നറി.ടസ.)

HEALTH-M4/7/2022-
HEALTH

തളീയതറി 17-3-2022.

ആസൂത്രണ സപ്പോമതറികേകേപ്പോരബ്യ വകുപട

ക്രമ
നമര് വറിഷയവുസം ഫയല് നമരുസം ഗവ. റഫറന്സട

1 15-12-2021-ടല ടതളറിടവടുപട പയപ്പോഗസം സസംബനറിച്ചട.
(ഫയല്  നസം.  19508/  എന്.ആര്.ടകേ.ഡബപ്യൂ.സറി1/
2021/നറി.ടസ.)

പറി.എ.സറി.ബറി2/
16/2022/ ധന.

തളീയതറി 22-3-2022.
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