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 ആമുഖന്റിം

ഒഒൗകദദഭാഗനികേഭഭാഷ സന്റിംബനനിച്ച സമനിതനി  (2021-23)-യുസട  അധദക്ഷനഭായ ഞഭാന,
സമനിതനി  അധനികേഭാരസപടുതനിയതനുസരനിച്ചറ  സമനിതനിയുസട  ഒനഭാമതറ  റനികപഭാര്ട്ടേറ
സമര്പനിക്കുന. 

ഒഒൗകദദഭാഗനികേഭഭാഷ സന്റിംബനനിച്ച സമനിതനി (2021-23), 2019 ജനുവരനി 1  മുതല് 2020
 ഡനിസന്റിംബര്  31  വസരയുള കേഭാലയളവനില് പരനിഗണനിച്ച വനിഷയങ്ങളഭാണറ ഈ റനികപഭാര്ട്ടേനില്
കചേര്തനിട്ടുളതറ.  റനികപഭാര്ട്ടേറ  കേഭാലയളവനില്  സമനിതനി  സഭയനില്  സമര്പനിച്ച
റനികപഭാര്ട്ടുകേളുസടയുന്റിം,  സമനിതനിയുസട  അധനികേഭാരപരനിധനിയനില്സപട്ടേ  വനിവനിധ  വനിഷയങ്ങളുമഭായനി
ബനസപട്ടേറ സമനിതനി നലനിയനിരുന നനിര്കദശങ്ങളനികന്മേല് സര്കഭാരനില് നനിനന്റിം ലഭദമഭാകനിയ
നടപടനി  റനികപഭാര്ട്ടുകേള്  സമനിതനി  പരനിഗണനിച്ചതനിസനയുന്റിം,  ആയതനികന്മേലുള  സമനിതനിയുസട
അഭനിപഭായങ്ങളുന്റിം നനിര്കദശങ്ങളുന്റിം ശനിപഭാര്ശകേളുന്റിം ഉള്സകഭാള്ളുനതുമഭാണറ ഈ റനികപഭാര്ട്ടേറ. 

2022 മഭാര്ച്ചറ 14- ാാാ തതീയതനി കചേര്ന സമനിതനികയഭാഗതനില് ഈ റനികപഭാര്ട്ടേറ അന്റിംഗതീകേരനിച.

മഭാതത്യു ടനി. കതഭാമസറ
തനിരുവനന്തപുരന്റിം, അധദക്ഷന,
2022  മഭാര്ച്ചറ  17. ഔകദദഭാഗനികേഭഭാഷ സന്റിംബനനിച്ച സമനിതനി.



ററിപപപ്പോര്ടട

 ഒഒൗപദദപ്പോഗറിക  പമേഖലയറിലലും  പഠനരലുംഗതലും  മേലയപ്പോള  ഭപ്പോഷ  ഉപപയപ്പോഗറിക്കുന്നതറില്  പവേണ്ടത
പുപരപ്പോഗതറി കകകവേരറികപ്പോന് സപ്പോധറികപ്പോത്ത സപ്പോഹചരദത്തറില് പകരള സര്കപ്പോരറികന്റെ ഒഒൗപദദപ്പോഗറികഭപ്പോഷപ്പോ
നയലും വേറിജയകരമേപ്പോയറി നടപറിലപ്പോക്കുന്നതറികന്റെ ഭപ്പോഗമേപ്പോയറി വേറിവേറിധ വേകുപ്പുകളറികല ഭപ്പോഷപ്പോമേപ്പോറ്റ പുപരപ്പോഗതറി
വേറിലയറിരുതന്നതറിനലും, ആയതട എലപ്പോ വേകുപ്പുകളറിലലും സമേയബനറിതമേപ്പോയറി നടപറിലപ്പോക്കുന്നുപണ്ടപ്പോകയന്നട
നറിരരീകറിക്കുന്നതറിനലും  പരറിപശപ്പോധറിക്കുന്നതറിനലും,  മേലയപ്പോളലും  ഒഒൗപദദപ്പോഗറികഭപ്പോഷയപ്പോയറി  നടപറിലപ്പോക്കുന്ന
തറിനപ്പോവേശദമേപ്പോയ നറിര്പദ്ദേശങ്ങള് നല്കുന്നതറിനമേപ്പോയറിടപ്പോണട 2003 ജൂണ് മേപ്പോസലും 27-ാം തരീയതറി പകരള
നറിയമേസഭയുകട ഒഒൗപദദപ്പോഗറികഭപ്പോഷ സലുംബനറിച്ച സമേറിതറി നറിലവേറില് വേന്നതട.  സര്കപ്പോര് വേകുപ്പുകളറികല
ഭപ്പോഷപ്പോ  മേപ്പോറ്റ  പുപരപ്പോഗതറി  വേറിലയറിരുതക,  മേലയപ്പോള  ഭപ്പോഷ  ഔപദദപ്പോഗറിക  ഭപ്പോഷയപ്പോയറി
നടപറിലപ്പോക്കുന്നതറിനപ്പോവേശദമേപ്പോയ  നറിര്പദ്ദേശങ്ങള്  നല്കുക,   ഇതു  സലുംബനറിച്ചട  സസരീകരറിച്ച  നടപടറി
പരറിപശപ്പോധറിക്കുക,  അതറിപന്മേല് കകവേരറിച്ച പുപരപ്പോഗതറി അവേപലപ്പോകനലും കചയ്യുക,  കമറിറ്ററികട പനരറിപടപ്പോ
അലപ്പോകതപയപ്പോ  ലഭറിക്കുന്ന  പരപ്പോതറികളുകട  അടറിസപ്പോനത്തറില്  ബനകപട  വേകുപ്പു  കസക്രടററിമേപ്പോരറില്
നറിന്നുലും  വേറിശദരീകരണപമേപ്പോ  ററിപപപ്പോര്പടപ്പോ  പതടുക  തുടങ്ങറിയ  കര്ത്തവേദങ്ങളപ്പോണട  സമേറിതറി
നറിര്വ്വഹറിച്ചുവേരുന്നതട.  2003  മുതല്  ക്രറിയപ്പോത്മകമേപ്പോയ  പ്രവേര്ത്തനങ്ങള്  ഈ  പമേഖലയറില്  സമേറിതറി
നടത്തറിയതറികന്റെ  ഭപ്പോഗമേപ്പോയറി  സമേറിതറിയുപടതപ്പോയറി  നറിരവേധറി  ററിപപപ്പോര്ട്ടുകള്  സമേറിതറി  സഭയറില്
സമേര്പറിച്ചറിട്ടുണ്ടട.   പതറിനപ്പോലപ്പോലും  പകരള  നറിയമേസഭയുകട  പുനനഃസലുംഘടറിപറികകപട  ഔപദദപ്പോഗറികഭപ്പോഷ
സലുംബനറിച്ച  സമേറിതറി  (2019-21),  2019  ജനവേരറി  25-ാം  തരീയതറി  രൂപരീകരറിച്ചു.  ഔപദദപ്പോഗറികഭപ്പോഷ
സലുംബനറിച്ച  സമേറിതറി  (2019-21)  2019  ജനവേരറി  1-ാം  തരീയതറി  മുതല്  2020  ഡറിസലുംബര്  31-ാം
തരീയതറി  വേകരയുള്ള  കപ്പോലയളവേറില്   വേറിവേറിധ  വേകുപ്പുകളറില്  നറിന്നുലും  ലഭറിച്ച  ററിപപപ്പോര്ട്ടുകള്
പരറിഗണറിച്ചതറികന്റെ വേറിവേരങ്ങളപ്പോണട ഈ ററിപപപ്പോര്ടറില് ഉള്കപടുത്തറിയറിട്ടുള്ളതട. 

ററിപപപ്പോര്ടട കപ്പോലയളവേറില് അനദസലുംസപ്പോന പഠന പരദടനലും,  കതളറികവേടുപട,   സന്ദര്ശനപയപ്പോഗലും
ഉള്കപകട 31 പയപ്പോഗങ്ങള് പചരുകയുണ്ടപ്പോയറി.  പ്രസസ്തുത പയപ്പോഗങ്ങളറില് സമേറിതറിയുകട ററിപപപ്പോര്ട്ടുകളറിപന്മേലലും
സമേറിതറിയുകട  പരറിഗണയറിലള്ള  വേറിവേറിധ  വേറിഷയങ്ങളറിപന്മേലലും  സര്കപ്പോരറില്  നറിന്നുലും  ലഭദമേപ്പോകറിയ
മേറുപടറികള്  പരറിഗണറിച്ചട,  അലുംഗരീകരറിക്കുകയുലും,  അധറികവേറിവേരങ്ങള്  ആരപ്പോയുകയുലും,  നറിര്പദ്ദേശങ്ങള്
നല്കുകയുലും കചയ.

ഔപദദപ്പോഗറികഭപ്പോഷ സലുംബനറിച്ച സമേറിതറി 23-9-2019-നട ഇടുകറി ജറിലപ്പോ സന്ദര്ശനലും നടതകയുലും
ഇടുകറി  ജറിലയറില്  പ്രവേര്ത്തറിക്കുന്ന  വേറിവേറിധ  വേകുപ്പുകളറികല  ജറിലപ്പോ  ഓഫരീസര്മേപ്പോരറില്  നറിന്നുലും
സസയലുംഭരണസപ്പോപനങ്ങള്,  പബപ്പോര്ഡുകള്,  പകപ്പോര്പപറഷനകള്,  അര്ദ്ധ  സര്കപ്പോര്  സപ്പോപനങ്ങള്
എന്നറിവേയറികല  ബനകപട  ഉപദദപ്പോഗസരറില്  നറിന്നുലും  ജറിലയറികല  ഔപദദപ്പോഗറികഭപ്പോഷപ്പോ  പ്രപയപ്പോഗ
പുപരപ്പോഗതറി വേറിലയറിരുതന്നതറിനപ്പോയറി കതളറികവേടുപട നടതകയുലും കചയ. 
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സമേറിതറിയുകട  15-5-2019-കല  പയപ്പോഗത്തറില്  ഔപദദപ്പോഗറികഭപ്പോഷ  മേലയപ്പോളമേപ്പോക്കുന്നതറിനട
വേറിഘപ്പോതമേപ്പോയറി  നറിലനറില്ക്കുന്ന  വേറിഷയങ്ങള്  എകന്തെലപ്പോകമേന്നതു  സലുംബനറിച്ചുലും  മേലയപ്പോള  ഭപ്പോഷയുകട
പ്രപ്പോപയപ്പോഗറികത  ഭരണരലുംഗതലും  പകപ്പോടതറി  വേദവേഹപ്പോരങ്ങളറിലലും  എപ്രകപ്പോരലും  സപ്പോധദമേപ്പോകുകമേന്നതു
സലുംബനറിച്ചുലും   അഭറിപ്രപ്പോയലും  ആരപ്പോയുന്നതറിപലകപ്പോയറി,  സപ്പോഹറിതദകപ്പോരന്മേപ്പോര്, കഥപ്പോകൃതകള്,
കവേറികള്,  നറിരൂപകര്,  ചരറിതകപ്പോരന്മേപ്പോര്,  തുടങ്ങറിയ  സപ്പോലുംസപ്പോരറിക  നപ്പോയകന്മേപ്പോരുമേപ്പോയറി  ചര്ച്ച
നടതന്നതറിനലും,  അവേരുകട  വേറിലപയററിയ  അഭറിപ്രപ്പോയങ്ങളുലും  നറിര്പദ്ദേശങ്ങളുലും  സസരീകരറിക്കുന്നതറിനമേപ്പോയറി
പയപ്പോഗലും  സലുംഘടറിപറിക്കുന്നതറിനട  തരീരുമേപ്പോനറിക്കുകയുലും  23-10-2019-നട  തറിരുവേനന്തെപുരതലും,
14-1-2020-നട തൃശൂര് രപ്പോമേനറിലയലും  ഗവേ.ഗസട  ഹഒൗസട  പകപ്പോണ്ഫറന്സട   ഹപ്പോളറിലലും  വേച്ചട  പ്രസ്തുത
വേറിഷയലും സലുംബനറിച്ചട ചര്ച്ച നടതകയുലും കചയ.

ഔപദദപ്പോഗറികഭപ്പോഷ സലുംബനറിച്ച സമേറിതറി  (2019-2021), 2019  നവേലുംബര്  25  മുതല്
ഡറിസലുംബര്  2-ാം തരീയതറി  വേകര  പഗപ്പോവേ,  മേഹപ്പോരപ്പോഷ,  കതലങപ്പോന  എന്നരീ  സലുംസപ്പോനങ്ങള്
സന്ദര്ശറിക്കുകയുലും പഗപ്പോവേ, കതലങപ്പോന എന്നരീ സലുംസപ്പോനങ്ങളറികല നറിയമേസഭ സന്ദര്ശറിക്കുകയുലും പഗപ്പോവേ
നറിയമേസഭയറില്  സരീകറുമേപ്പോയുലും  ഉന്നത  ഉപദദപ്പോഗസരുമേപ്പോയുലും  ചര്ച്ച  നടതകയുലും കതലങപ്പോന
നറിയമേസഭയറില്  ചരീഫട  വേറിപ്പുമേപ്പോയുലും  മേറ്റട  ഉപദദപ്പോഗസരുമേപ്പോയുലും  ചര്ച്ച  നടതകയുലും  കചയ.
മേഹപ്പോരപ്പോഷയറില് പുതറിയ നറിയമേസഭ നറിലവേറില് വേരപ്പോതറിരുന്നതറിനപ്പോല് സരീകറുമേപ്പോയറി കൂടറികപ്പോഴ
നടതന്നതറിപനപ്പോ മേറപ്പോത്തറി ഭപ്പോഷ സമേറിതറിയുമേപ്പോയറി പയപ്പോഗലും പചരുന്നതറിപനപ്പോ കഴറിഞറിരുന്നറില.
സമേറിതറി  മുലുംകബ  മേലയപ്പോളറി  അപസപ്പോസറിപയഷന്  പ്രതറിനറിധറികളുമേപ്പോയറി,  മുലുംകബ  നഗരത്തറില്
മേലയപ്പോള  ഭപ്പോഷപ്പോ  വേദവേഹപ്പോരങ്ങള്  ശകറികപടുതന്നതറിനപ്പോയറി  സസരീകരറിപകണ്ട  നടപടറികകളയുലും
ആവേശദകതകയയുലും  സലുംബനറിച്ചട  അനഒൗപചപ്പോരറിക  ചര്ച്ച  നടതകയുണ്ടപ്പോയറി.  സമേറിതറിയുകട
അനദസലുംസപ്പോന  പഠന  പരദടനത്തറികന്റെ  ഭപ്പോഗമേപ്പോയറി  പഗപ്പോവേ,  മേഹപ്പോരപ്പോ ഷ,  കതലങപ്പോന  എന്നരീ
സലുംസപ്പോനങ്ങളറികല  ചരറിത  പ്രപ്പോധപ്പോനദമുള്ളതുലും  സപ്പോലുംസപ്പോരറിക  പ്രപ്പോധപ്പോനദമുള്ളതുമേപ്പോയ  സലങ്ങളുലും
സപ്പോരകങ്ങളുലും സന്ദര്ശറിക്കുകയുണ്ടപ്പോയറി. 

ററിപപപ്പോര്ടട കപ്പോലയളവേറില് സമേറിതറി പരറിഗണറിച്ച പ്രധപ്പോന വേറിഷയങ്ങളുലും ഗവേ.  മേറുപടറികളുലും ചുവേകട
പചര്ക്കുന്നു. 

1.  ഔപദദപ്പോഗറികഭപ്പോഷ  സലുംബനറിച്ച  സമേറിതറി  (2004-06)യുകട  പചപ്പോദദപ്പോവേലറി
24-8-2004-കല   പയപ്പോഗ നറിര്പദ്ദേശലും- തുടര് നടപടറി സസരീകരറിക്കുന്നതട  സലുംബനറിച്ചട.

(ഫയല് നമ്പര് 7105/ഔ.ഭപ്പോ.സ 2/2005/നറി.കസ.)

ഔപദദപ്പോഗറികഭപ്പോഷ സലുംബനറിച്ച സമേറിതറി (2004-06) യുകട പചപ്പോദദപ്പോവേലറിയറില് വേറിവേറിധ

വേകുപ്പുകളറികല  ഔപദദപ്പോഗറികഭപ്പോഷപ്പോപ്രപയപ്പോഗ  പുപരപ്പോഗതറി  അററിയുന്നതറിനപ്പോയുള്ള  30

പചപ്പോദദങ്ങളടങ്ങറിയ  പചപ്പോദദപ്പോവേലറി  തയപ്പോറപ്പോകറി  വേകുപ്പുകള്കയച്ചറിരുന്നു.  പ്രസ്തുത
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പചപ്പോദദപ്പോവേലറിയട  ഭകദകപപ്പോതുവേറിതരണ  വേകുപട  ലഭദമേപ്പോകറിയ  ററിപപപ്പോര്ടറിപന്മേല്  25-10-2017-കല

സമേറിതറി  പയപ്പോഗലും  തപ്പോകഴപറയുന്ന  അധറികവേറിവേരങ്ങള്  ആരപ്പോയുകയുണ്ടപ്പോയറി.  പ്രസ്തുത

അധറികവേറിവേരങ്ങള്കട  16-4-2019-കല  2652789/പറി.എസട./2018/ഭ.കപപ്പോ.വേറി.വേ. നമ്പര്  കത്തട

മുപഖന ഭകദകപപ്പോതുവേറിതരണ വേകുപട ലഭദമേപ്പോകറിയ മേറുപടറി ചുവേകട പചര്ക്കുന്നു. 

(എ) പകരള  പറഷനറിലുംഗട  ഓര്ഡര് മേലയപ്പോളത്തറിപലകട  വേറിവേര്ത്തനലും  കചയ്യുന്നതറിനട

സസരീകരറിച്ചുവേരുന്ന നടപടറികളുകട നറിലവേറികല അവേസ.

ഗവേണ്കമേന്റെറില് നറിന്നുലും ലഭറിച്ച മേറുപടറി

പദശരീയ ഭകദ ഭദ്രതനറിയമേലും  -2013  കന അടറിസപ്പോനകപടുത്തറി പകരള  പറഷനറിലുംഗട

ഓര്ഡര്  പരറിഷ്കരറിക്കുന്നതറിനള്ള  നടപടറികള്  അടറിയന്തെരമേപ്പോയറി  നടന്നു  വേരറികയപ്പോണട.

പുതുകറിയ പകരള പറഷനറിലുംഗട  ഓര്ഡര് നറിലവേറില് വേരുന്ന മുറയട ആയതട മേലയപ്പോളത്തറില്

ലഭദമേപ്പോക്കുന്നതറിനള്ള നടപടറികള് സസരീകരറിക്കുന്നതപ്പോണട. 

(ബറി)  2014-15  സപ്പോമ്പത്തറിക  വേര്ഷത്തറിനപശഷലും  ഔപദദപ്പോഗറികഭപ്പോഷപ്പോ

പുപരപ്പോഗതറികപ്പോയറി  ടറി  വേകുപറിനട  അനവേദറിച്ചറിട്ടുള്ള  തുകയുകട   വേറിനറിപയപ്പോഗലും  സലുംബനറിച്ച

വേറിശദപ്പോലുംശങ്ങള് ലഭദമേപ്പോക്കുക. 

ഗവേണ്കമേന്റെറില് നറിന്നുലും ലഭറിച്ച മേറുപടറി

സറിവേറില് സകപ്ലൈസട കമരീഷണപററ്റട 

2015-2016  സപ്പോമ്പത്തറിക  വേര്ഷലും  അനവേദറിച്ച  തുകയപ്പോയ  20,900 രൂപ

വേറിനറിപയപ്പോഗറിച്ചറിടറിലപ്പോത്തതറിനപ്പോല്  സര്കപ്പോരറിപലയട  സറണ്ടര്  കചയറിട്ടുള്ളതപ്പോണട.  2016-2017,

2017-2018,  2018-2019  സപ്പോമ്പത്തറിക വേര്ഷങ്ങളറില് അനവേദറിച്ചറിട്ടുള്ള തുകയപ്പോയ  2,09,000  രൂപ,

സറിവേറില് സകപ്ലൈസട കമരീഷണപററ്റട,  ഉപപഭപ്പോക്തൃ തര്ക പരറിഹപ്പോര പഫപ്പോറലും,   ഉപപഭപ്പോക്തൃ

തര്ക  പരറിഹപ്പോര  കമരീഷന്,  കഡപപ്യൂടറി  പറഷനറിലുംഗട  കണ്പടപ്പോളര്  ഓഫരീസുകള്,  ജറിലപ്പോ

സകപ്ലൈ  ഓഫരീസട,  തപ്പോലൂകട  സകപ്ലൈ  ഓഫരീസട  എന്നരീ  ഓഫരീസുകളറിപലകട,  ഭരണഭപ്പോഷ

സലുംബനറിച്ച പ്രവേര്ത്തനങ്ങള്കപ്പോയറി തപ്പോകഴ പറയുലും പ്രകപ്പോരലും വേരീതറിച്ചട നലറിയറിട്ടുള്ളതപ്പോണട. 
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ക്രമേ
നമ്പര്

                       അകഒൗണ്ടട ശരീര്ഷകലും ബഡ്ജറ്റട
വേകയറിരുത്തല്
(രൂപ)

1 2408-01-800-99-26 (പനപ്പോണ് പ്ലൈപ്പോന്) ഇലുംപ്ലൈറികമേപന്റെഷന് ഓഫട
ഒഫറിഷദല് ലപ്പോലുംപഗസജട

(സറി.ഡറി.ആര്.സറി/സറി.ഡറി.ആര്.എഫട)

 50,000

2 3456-00-001-99-26  ഇലുംപ്ലൈറികമേപന്റെഷന്  ഓഫട   ഒഫറിഷദല്
ലപ്പോലുംപഗസജട  (പനപ്പോണ് പ്ലൈപ്പോന്) (ഓഫരീസട ഓഫട ദറി കമരീഷണര്
ഓഫട സറിവേറില് സകപ്ലൈസട)

25,000

3 3456-00-001-98-26  ഇലുംപ്ലൈറികമേപന്റെഷന്  ഓഫട  ഒഫറിഷദല്
ലപ്പോലുംപഗസജട (പനപ്പോണ് പ്ലൈപ്പോന്) (ഡറി.കവേ.സറി.ആര്)

4,000

4 3456-00-001-97-26  ഇലുംപ്ലൈറികമേപന്റെഷന്  ഓഫട  ഒഫറിഷദല്
ലപ്പോലുംപഗസജട (പനപ്പോണ് പ്ലൈപ്പോന്) (ഡറിസറികട സകപ്ലൈ ഓഫരീസുകള്)

50,000

5 4408-01-101-99-26  ഇലുംപ്ലൈറികമേപന്റെഷന്  ഓഫട  ഒഫറിഷദല്
ലപ്പോലുംപഗസജട (പനപ്പോണ് പ്ലൈപ്പോന്) (തപ്പോലൂകട സകപ്ലൈ ഓഫരീസുകള്)

80,000

 ടറി  തുക  വേറിനറിപയപ്പോഗറിച്ചുകകപ്പോണ്ടട  കസമേറിനപ്പോറുകള്  മുതലപ്പോയവേ  സലുംഘടറിപറികപ്പോനലും
ഭരണഭപ്പോഷ  സലുംബനറിച്ച  അവേപബപ്പോ ധലും  കപപ്പോതുജനങ്ങളറില്  വേളര്ത്തറികയടുക്കുന്നതറിനട
ജറിലപ്പോതല  ശറില്പശപ്പോലകള്  സലുംഘടറിപറിക്കുന്നതറിനലും  എലപ്പോ  ജറിലപ്പോ  സകപ്ലൈ
ഓഫരീസര്മേപ്പോര്ക്കുലും നറിര്പദ്ദേശലും നല്കറിയറിട്ടുണ്ടട. 

സകപ്ലൈപകപ്പോ 

മേലയപ്പോള ഭപ്പോഷപ്പോമേപ്പോറ്റ പുപരപ്പോഗതറിയപ്പോയറി സകപ്ലൈപകപ്പോയുകട തനതട ഫണ്ടറില് നറിന്നപ്പോണട
കചലവേട നടതന്നതട.

ലരീഗല് കമേപടപ്പോളജറി വേകുപട

ലരീഗല്  കമേപടപ്പോളജറി  വേകുപറില്  2014-2015  സപ്പോമ്പത്തറിക  വേര്ഷത്തറിനപശഷലും
വേകുപറിനട  ഔപദദപ്പോഗറിക  ഭപ്പോഷപ്പോ  മേപ്പോറ്റ  പുപരപ്പോഗതറിയപ്പോയറി  2018-2019  സപ്പോമ്പത്തറിക
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വേര്ഷത്തറില്  മേപ്പോതമേപ്പോണട  1000  രൂപ  അനവേദറിച്ചറിട്ടുള്ളതട.  ടറി   തുക  നപ്പോളറിതുവേകര
കചലവേഴറിച്ചറിടറില. 

കഒൗണ്സറില് പഫപ്പോര് ഫുഡട ററിസര്ച്ചട ആന്ഡട കഡവേലപ്കമേന്റെട (സറി.എഫട.ആര്.ഡറി) 

തുകകയപ്പോന്നുലും ലഭറിച്ചറിടറില. 

ഉപപഭപ്പോക്തൃ തര്ക പരറിഹപ്പോര കമരീഷന് (സറി.ഡറി.ആര്.സറി) 

2014-2015  സപ്പോമ്പത്തറിക വേര്ഷത്തറിനപശഷലും  ഔപദദപ്പോഗറികഭപ്പോഷ  പുപരപ്പോഗതറിയപ്പോയറി
ഉപപഭപ്പോക്തൃ  കമരീഷന് കപ്പോരദപ്പോലയത്തറിനലും 14 ജറിലപ്പോ ഉപപഭപ്പോക്തൃ  കപ്പോരദപ്പോലയ ങ്ങള്ക്കുമേപ്പോയറി
50,000 രൂപ (അന്പതറിനപ്പോയറിരലും)  അനവേദറിച്ചറിട്ടുള്ളതപ്പോകുന്നു. ടറി തുക ഉപപയപ്പോഗകപടുത്തറി
ഭപ്പോഷപ്പോ  നറിഘണ്ടുവലും  ഭരണതലത്തറില്  മേപ്പോതൃഭപ്പോഷപ്പോ  പ്രപയപ്പോഗലും  കപ്പോരദകമേമേപ്പോക്കുവേപ്പോന്
സഹപ്പോയകമേപ്പോയ മേറ്റട പുസകങ്ങളുലും വേപ്പോങ്ങറി സൂകറിച്ചറിട്ടുള്ളതുമേപ്പോണട.

(സറി)  ഭപ്പോഷപ്പോപ്രപയപ്പോഗലും  കപ്പോരദകമേമേപ്പോക്കുന്നതറിനട  എകന്തെലപ്പോലും  പരറിപപ്പോടറികള്
സലുംഘടറിപറിച്ചറിട്ടുണ്ടട?

ഗവേണ്കമേന്റെറില് നറിന്നുലും ലഭറിച്ച മേറുപടറി

സറിവേറില് സകപ്ലൈസട കമരീഷണപററ്റട

സറിവേറില്  സകപ്ലൈസട  വേകുപറികല   അസറിസന്റെട  കസക്രടററി  II-കന്റെ  അദ്ധദകതയറില്
പരറിഭപ്പോഷപ്പോ  കസല്  രൂപരീകരറിച്ചട  പയപ്പോഗലും  പചര്ന്നറിട്ടുണ്ടട.  ഏപകപ്പോപന  അധറികപ്പോരറിയപ്പോയറി
പറഷനറിലുംഗട കണ്പടപ്പോളകറ നറിയമേറിച്ചട ഉത്തരവേപ്പോയറിട്ടുണ്ടട.  കപപ്പോതുവേറിതരണ വേകുപറികല എലപ്പോ
വേപ്പോഹനങ്ങളുകടയുലും  പബപ്പോര്ഡുകള്,  മേറ്റട  ഫലകങ്ങള്  ഇവേ  മേലയപ്പോളത്തറില്  കൂടറി
ഉള്കപടുതന്നതറിനള്ള നടപടറികള് സസരീകരറിച്ചുവേരുന്നു

എലപ്പോ  മേപ്പോസവലും  കൃതദമേപ്പോയറി  മേലയപ്പോളത്തറില്  കകകപ്പോരദലും  കചയ്യുന്ന  ഫയലകളുകട
വേറിശദപ്പോലുംശങ്ങള് നറിശറിത കപ്രപ്പോപഫപ്പോര്മേയറില് പശഖരറികപ്പോറുണ്ടട. വേകുപറില് നറിന്നുലും അയയ്ക്കുന്ന
കതകളുകട മുകളറില്  “ഭരണഭപ്പോഷ-മേപ്പോതൃഭപ്പോഷ” എന്ന വേപ്പോകദലും അടയപ്പോളകപടുതന്നുമുണ്ടട. 

സകപ്ലൈപകപ്പോ 

സകപ്ലൈപകപ്പോയുകട  മുഴുവേന്  ആഫരീസുകളറിലലും  മേലയപ്പോളഭപ്പോഷപ്പോ  പ്രപയപ്പോഗലും
നടപറിലപ്പോകറിയറിട്ടുണ്ടട.  കൂടപ്പോകത,  മേലയപ്പോള  ഭപ്പോഷപ്പോവേര്ഷപ്പോചരണവമേപ്പോയറി  ബനകപടട  പകന
കപ്പോരദപ്പോലയത്തറില്  മേധുരലും  മേലയപ്പോളലും,  വേപ്പോയന  എന്നറിവേ  സലുംഘടറിപറിച്ചറിട്ടുണ്ടട.  ഭപ്പോഷപ്പോമേപ്പോറ്റ
പുപരപ്പോഗതറിയുമേപ്പോയറി  ബനകപടട  എലപ്പോ  ഫയലകളുലും  സരീലകളുലും  മേലയപ്പോളത്തറില്
തകന്നയപ്പോകറിയറിട്ടുണ്ടട.
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ലരീഗല് കമേപടപ്പോളജറി വേകുപട

ഭപ്പോഷപ്പോമേപ്പോറ്റ പുപരപ്പോഗതറി സലുംബനറിച്ച വേറിഷയത്തറില് ലരീഗല് കമേപടപ്പോളജറി വേകുപട വേളകര
ഉഒൗര്ജറിതമേപ്പോയ  പ്രവേര്ത്തനമേപ്പോണട  നടത്തറി  വേരുന്നതട.  ഭപ്പോഷപ്പോമേപ്പോറ്റ  പുപരപ്പോഗതറി
സലുംബനമേപ്പോയ  എലപ്പോവേറിധ  ഉത്തരവകളുലും  സര്ക്കുലറുകളുലും  വേകുപറില്  കൃതദമേപ്പോയറി
പപ്പോലറികപ്പോറുണ്ടട.

 വേകുപറികല ഉപദദപ്പോഗസര്കട മേലയപ്പോളലും കലുംപപ്യൂടറിലുംഗട, ഔപദദപ്പോഗറികഭപ്പോഷപ്പോ പരറിശരീലനലും
എന്നറിവേയറില് പരറിശരീലനലും നലറി  വേരുന്നു.  വേകുപറികന്റെ എലപ്പോ ഓഫരീസുകളറിലലും  മേലയപ്പോളലും
പ്രധപ്പോന ഭപ്പോഷയപ്പോയറിത്തകന്ന കകകപ്പോരദലും  കചയ്യുന്നു.  ഫയല് പ്രവേര്ത്തനങ്ങള്  100%  വലും
മേലയപ്പോളത്തറില് തകന്ന നടതന്നു.

വേകുപറികല ഓപരപ്പോ ഓഫരീസുകളുപടയുലും പപരട,  ഓഫരീസര്മേപ്പോരുകട പപരട,  ഉപദദപ്പോഗപപരട
ഇവേ  മേലയപ്പോളത്തറില്  പ്രദര്ശറിപറിച്ചറിട്ടുണ്ടട.  വേകുപ്പുമേപ്പോയറി  ബനകപട  ഇലുംഗരീഷട  പദങ്ങള്കട
തതലദമേപ്പോയ മേലയപ്പോളലും പദങ്ങള് വേകുപറികന്റെ എലപ്പോ ഓഫരീസുകളറിലലും  കപപ്പോതുജനങ്ങള്കട
കപ്പോണത്തകവേറിധലും  പ്രദര്ശറിപറിച്ചറിട്ടുണ്ടട.  വേറിജറിലന്സട  വേകുപറികന്റെ   അററിയറിപട,
പസവേനപ്പോവേകപ്പോശലും,  വേറിവേരപ്പോവേകപ്പോശലും  ഇവേ  സലുംബനറിച്ച  അററിയറിപ്പുകള്  മേലയപ്പോളത്തറില്
പ്രദര്ശറിപറിച്ചറിട്ടുണ്ടട.  വേകുപറില്  പരറിഭപ്പോഷപ്പോ  കസല്  രൂപരീകരറിച്ചറിട്ടുണ്ടട.  ലരീഗല്  കമേപടപ്പോളജറി
വേകുപട  സലുംബനറിച്ചുള്ള  മേപ്പോനസല്,  നറിയമേങ്ങള്  എന്നറിവേ  പരറിഭപ്പോഷകപടുതന്നതറിനപ്പോയറി
പടറികയറില്കപടുത്തറിയറിട്ടുണ്ടട. വേകുപ്പുതലവേനപ്പോണട പരറിഭപ്പോഷപ്പോ കസലറികന്റെ ചുമേതല. 

കണ്പടപ്പോളര്  കണ്വേരീനറപ്പോയുലും 3 പമേഖലപ്പോ കഡപപ്യൂടറി കണ്പടപ്പോളര്മേപ്പോര് അലുംഗങ്ങളപ്പോയുലും
പചര്ന്നട വേകുപ്പുതല സമേറിതറി രൂപരീകരറിച്ചറിട്ടുണ്ടട.

കഒൗണ്സറില് പഫപ്പോര് ഫുഡട ററിസര്ച്ചട ആന്ഡട കഡവേലപ്കമേന്റെട   (  സറി  .  എഫട  .  ആര്  .  ഡറി  ) 

ഭപ്പോഷപ്പോപ്രപയപ്പോഗലും  കപ്പോരദകമേമേപ്പോക്കുന്നതറിനട  സറി.എഫട.ആര്.ഡറി.  വേറിവേറിധ  പദ്ധതറികള്
ആവേറിഷ്കരറിച്ചറിട്ടുണ്ടട.  ഭപ്പോഷപ്പോപബപ്പോധലും  വേളര്തന്നതറിനലും  ഔപദദപ്പോഗറിക  കത്തറിടപപ്പോടുകള്
മേലയപ്പോളത്തറിലപ്പോക്കുന്നതറിനലും ജരീവേനകപ്പോര്കറിടയറില്  പബപ്പോധവേത്കരണലും നടത്തറിയറിട്ടുണ്ടട.
സറി.എഫട.ആര്.ഡറി.യറില് സപ്പോപറിച്ചറിട്ടുള്ള നപ്പോമേഫലകങ്ങളറിലലും സൂചറികകളറിലലും  മേലയപ്പോളത്തറിലലും
പരഖകപടുത്തലകള്  ഉണ്ടട.  ഭപ്പോഷപ്പോ  പുപരപ്പോഗതറി  സലുംബനറിച്ചുള്ള  ററിപപപ്പോര്ട്ടുകള്
കപ്പോലപ്പോനസൃതമേപ്പോയറി  സര്കപ്പോരറിപലകട  സമേര്പറിച്ചു  വേരുന്നുണ്ടട.  ഭപ്പോഷപ്പോപുപരപ്പോഗതറി
വേറിലയറിരുതകയുലും  ആയതട  വേര്ദ്ധറിപറിക്കുന്നതറിനട  ആവേശദമേപ്പോയ  നടപടറികള്
സസരീകരറിച്ചുവേരറികയുലും   കചയ്യുന്നു.  ഈ  സപ്പോപനത്തറികന്റെ  ഔപദദപ്പോഗറിക  കവേബ്കസറ്റട
മേലയപ്പോളഭപ്പോഷ ഉള്കപടുത്തറി ആരലുംഭറിക്കുന്നതറിനള്ള നടപടറികള് സസരീകരറിച്ചു വേരുന്നു.
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ഉപപഭപ്പോക്തൃ തര്ക പരറിഹപ്പോര കമരീഷന്   (  സറി  .  ഡറി  .  ആര്  .  സറി  .)

ഭപ്പോഷപ്പോപ്രപയപ്പോഗലും  കപ്പോരദകമേമേപ്പോക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  കസമേറിനപ്പോറുകള്,  ചര്ച്ചപ്പോ  കപ്പോസുകള്
എന്നറിവേ ജരീവേനകപ്പോരുകട സജരീവേ പങപ്പോളറിത്തപത്തപ്പോകട സലുംഘടറിപറിക്കുകയുണ്ടപ്പോയറി.  കൂടപ്പോകത
ഇന്സറിറ്റപ്യൂടട ഓഫട മേപ്പോപനജ് കമേന്റെട ഇന് ഗപവേണന്സട സലുംഘടറിപറിച്ച മേലയപ്പോള ഭപ്പോഷപ്പോ പ്രപയപ്പോഗ
പരറിശരീലന പരറിപപ്പോടറിയറില്  ജരീവേനകപ്പോകര  പകങടുപറിച്ചറിട്ടുണ്ടട. ഉപപഭപ്പോക്തൃ പബപ്പോധവേല്കരണവമേപ്പോയറി
ബനകപടട  വേകുപറിനട  ലഭദമേപ്പോക്കുന്ന  പരസദഫലകങ്ങള്,  പടപ്പോള്ഫരീ  നമ്പര്  അടങ്ങറിയ
സറികറുകള്  എന്നറിവേ  കപപ്പോതുജനങ്ങള്  കപ്പോണത്തകവേറിധലും  കമരീഷന്  ആസപ്പോനതലും
ജറിലപ്പോപഫപ്പോറങ്ങളറിലലും മേപ്പോതൃഭപ്പോഷയറില് പ്രദര്ശറിപറിച്ചറിട്ടുണ്ടട. 

(ഡറി) സകപ്ലൈപകപ്പോയുകട ബറില്ലുകള് മേലയപ്പോളത്തറിലപ്പോക്കുന്നതറിന സസരീകരറിച്ച നടപടറികള്
എകന്തെലപ്പോലും?

ഗവേണ്കമേന്റെറില് നറിന്നുലും ലഭറിച്ച മേറുപടറി

സകപ്ലൈപകപ്പോ ഔടട കലറ്റുകളറികല ബറില്ലുകള് മേലയപ്പോളത്തറില് ആക്കുന്നതറികന്റെ  ഭപ്പോഗമേപ്പോയറി
6000 ത്തറില്  അധറികമുള്ള  ഉല്പന്നങ്ങളുകട  പകപ്പോഡുകള്  മേലയപ്പോളത്തറിപലകട  പരറിഭപ്പോഷ
കചയ്യുന്ന നടപടറികള് ദ്രുതഗതറിയറില് കചയവേരുന്നു.  ആയതട  2019  ഏപ്രറില് മേപ്പോസപത്തപ്പോകട
പൂര്ത്തരീകരറിക്കുവേപ്പോനള്ള  നടപടറികള് സസരീകരറിച്ചുവേരുന്നു.

സമേറിതറിയുകട  18-12-2019 -കല  പയപ്പോഗലും  പ്രസ്തുത  മേറുപടറികള്  പരറിഗണറിക്കുകയുലും
അലുംഗരീകരറിക്കുകയുലും,  സകപ്ലൈപകപ്പോയുകട  ബറില്ലുകള്  മേലയപ്പോളത്തറിലപ്പോക്കുന്ന  നടപടറികള്
പൂര്ത്തരീകരറിച്ചറിട്ടുപണ്ടപ്പോകയന്ന വേറിവേരലും  വേകുപറിപനപ്പോടട  ആരപ്പോയുവേപ്പോന്  നറിര്പദ്ദേശലും  നല്കുകയുലും
കചയറിരുന്നു.

2.  ഔപദദപ്പോഗറികഭപ്പോഷ  സലുംബനറിച്ച  സമേറിതറി  (2004-06)  യുകട  പചപ്പോദദപ്പോവേലറി-
കപപ്പോതുഭരണ വേകുപറില് നറിന്നുലും മേറുപടറി ലഭദമേപ്പോക്കുന്നതട സലുംബനറിച്ചട.

(ഫയല് നമ്പര്16750/ഔ.ഭപ്പോ.സ 1/2005/നറി.കസ.)

പകരള  സര്കപ്പോരറികന്റെ  കപ്പോരദനറിര്വ്വഹണ  ചടങ്ങളറില്  30-6-2007  വേകരയുള്ള
പഭദഗതറികള്  ഉള്കപടുത്തറി  അച്ചടറിച്ച  പുസകത്തറികന്റെ  മേലയപ്പോള  പരറിഭപ്പോഷയുകട  കരടട
ഉപദദപ്പോഗസ  ഭരണപരറിഷ്കപ്പോര  (ഔപദദപ്പോഗറിക  ഭപ്പോഷ)  വേകുപട  തയപ്പോറപ്പോകറിയറിട്ടുകണ്ടന്നുലും
30-6-2007-ന പശഷലും വേരുത്തറിയ 34 പഭദഗതറികള് കൂടറി ഉള്കപടുത്തറി കപ്പോരദനറിര്വ്വഹണ
ചടങ്ങള്  പുസകരൂപത്തറില്  (ഇലുംഗരീഷറിലള്ളതട)  അച്ചടറിക്കുന്നതറിനള്ള  നടപടറികള്
സസരീകരറിച്ചുവേരറികയപ്പോകണന്നുലും ആയതട പൂര്ത്തറിയപ്പോയതറിനപശഷലും അടറിയന്തെരമേപ്പോയറി പകരള
സര്കപ്പോരറികന്റെ  കപ്പോരദനറിര്വ്വഹണ ചടങ്ങളുകട പൂര്ണ്ണരൂപത്തറിലള്ള മേലയപ്പോള പരറിഭപ്പോഷ
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തയപ്പോറപ്പോകറി  വേറിശദമേപ്പോയ  പരറിപശപ്പോധനയട  പശഷലും  അച്ചടറിക്കുന്നതറിനള്ള  നടപടറികള്
സസരീകരറിക്കുന്നതപ്പോകണന്നുലും  കപപ്പോതുഭരണ  (രഹസദ  വേറിഭപ്പോഗലും)  വേകുപട  28-6-2018  തരീയതറിയപ്പോയറി
ലഭദമേപ്പോകറിയ  ററിപപപ്പോര്ടട  പരറിഗണറിച്ച   16-1-2019-കല  സമേറിതറി  പയപ്പോഗലും    പ്രസ്തുത
പ്രവേര്ത്തനങ്ങളുകട നറിലവേറികല അവേസ വേകുപറിപനപ്പോടട ആരപ്പോയുവേപ്പോന് നറിര്പദ്ദേശറിച്ചറിരുന്നു.

ആയതറിപന്മേല്  കപപ്പോതുഭരണ  (രഹസദ  വേറിഭപ്പോഗലും)  വേകുപട  19-10-2019-കല
88/എസട.എസട.3/2018/കപപ്പോ.ഭ.വേ.  നമ്പര്  കത്തട  പ്രകപ്പോരലും  ലഭദമേപ്പോകറിയ  ററിപപപ്പോര്ടറില്,
പകരള  സര്കപ്പോരറികന്റെ  കപ്പോരദനറിര്വ്വഹണ  ചടങ്ങളുകട  സമേഗ്രമേപ്പോയ  പരറിഷ്കപ്പോരത്തറിനപ്പോയറി
22-12-2018  തരീയതറിയപ്പോയറി  ജലവേറിഭവേ  വേകുപട  അഡരീഷണല്  ചരീഫട  കസക്രടററി
കചയര്മേപ്പോനപ്പോയുലും  നറിയമേ  വേകുപ്പുകസക്രടററി  കണ്വേരീനറപ്പോയുലും  ധനകപ്പോരദ  വേകുപട,
പ്രറിന്സറിപല് കസക്രടററി, കപപ്പോതുഭരണ വേകുപട പ്രറിന്സറിപല് കസക്രടററി, ഇലപകപ്പോണറികലും
വേറിവേരസപ്പോപങതറികവലും  വേകുപ്പുകസക്രടററി  എന്നറിവേര്  അലുംഗങ്ങളപ്പോയുലും  ഒരു  കസക്രടററിതല
കമറിറ്ററി  രൂപരീകരറിച്ചറിട്ടുകണ്ടന്നുലും  പ്രസ്തുത  കമറിറ്ററിയുകട  പ്രവേര്ത്തനലും
നടന്നുവേരറികയപ്പോകണന്നുലും  ടറി  സമേറിതറി  സമേര്പറിച്ച  കരടട  പഭദഗതറി  ചടങ്ങള്  ഇപപപ്പോള്
പരറിപശപ്പോധനയറിലപ്പോകണന്നുലും  ആയതറിനട  അലുംഗരീകപ്പോരലും  ലഭറിക്കുന്ന  മുറയട  പരറിഷ്കരറിച്ച
കപ്പോരദനറിര്വ്വഹണ ചടങ്ങള് പുറകപടുവേറിക്കുന്നതുലും തുടര്ന്നട ചടങ്ങളുകട മേലയപ്പോള പരറിഭപ്പോഷ
തയപ്പോറപ്പോകറി അച്ചടറിക്കുന്നതറിനട നടപടറി സസരീകരറിക്കുന്നതപ്പോകണന്നുലും അററിയറിച്ചറിരുന്നു. 

പ്രസ്തുത  മേറുപടറി  11-11-2020-കല  സമേറിതറിപയപ്പോഗലും  പരറിഗണറിക്കുകയുലും,  പ്രസ്തുത
നടപടറിയുകട  പുപരപ്പോഗതറി  സലുംബനറിച്ച വേറിവേരലും  കപപ്പോതുഭരണ വേകുപറിപനപ്പോടട  ആരപ്പോയപ്പോന്
നറിര്പദ്ദേശലും നല്കുകയുമുണ്ടപ്പോയറി.

3. ഔപദദപ്പോഗറികഭപ്പോഷ സലുംബനറിച്ച സമേറിതറി (2004-2006) യുകട ഒന്നപ്പോമേതട ററിപപപ്പോര്ടട  -
കൃഷറി വേകുപട ലഭദമേപ്പോകറിയ മേറുപടറി സലുംബനറിച്ചട.

(ഫയല് നമ്പര് 346/ഔ.ഭപ്പോ.സ 2/2006/നറി.കസ.)

സമേറിതറി  (2004-2006)  യുകട  ഒന്നപ്പോമേതട  ററിപപപ്പോര്ടറികല  ശറിപപ്പോര്ശകള സ്തുമേപ്പോയറി
ബനകപടട   കൃഷറി വേകുപട ലഭദമേപ്പോകറിയ മേറുപടറിയറിപന്മേല്  21-1-2015-കല  പയപ്പോഗലും, മേണ്ണട
പരദപവേകണ  സലുംരകണ  വേകുപറിൽ  എത  ജരീവേനകപ്പോരപ്പോണുള്ളകതന്നുലും,
ഔപദദപ്പോഗറികഭപ്പോഷപ്പോ  പരറിശരീലന  പരറിപപ്പോടറിയുകട  ഭപ്പോഗമേപ്പോയറി  വേകുപറികല  എത
ജരീവേനകപ്പോര്കട  നപ്പോളറിതുവേകര  പരറിശരീലനലും  നൽകറിയറിട്ടുകണ്ടന്നുലും,  വേകുപറികല  9
ജരീവേനകപ്പോര്കട  എന്നപ്പോണട  ഔപദദപ്പോഗറികഭപ്പോഷപ്പോ  പരറിശരീലനലും  നൽകറിയകതന്നുലും,  മേണ്ണട
പരദപവേകണ-സലുംരകണ  വേകുപട  ഡയറകറുകട  ഉത്തരവേട  പ്രകപ്പോരലും  രൂപരീകരറിച്ച
പരറിഭപ്പോഷപ്പോ കസലറികന്റെ പ്രവേര്ത്തന ററിപപപ്പോര്ടട ലഭദമേപ്പോകണകമേന്നുലും ആവേശദകപടറിരുന്നു.  
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മേണ്ണട  പരദപവേകണ  മേണ്ണട  സലുംരകണ  വേകുപറില്  1181
ജരീവേനകപ്പോരപ്പോണുള്ളകതന്നുലും,  മേണ്ണട  പരദപവേകണ  മേണ്ണട  സലുംരകണ  വേകുപറികന്റെ
പരറിശരീലന  സപ്പോപനമേപ്പോയ  സലുംസപ്പോന  നരീര്ത്തട  വേറികസന  പരറിപപ്പോലന  പരറിശരീലന
പകനത്തറില്  വേച്ചട  2015  മുതല്  2018  വേകരയുള്ള  കപ്പോലയളവേറില്  വേകുപറികല  246
ജരീവേനകപ്പോര്കട  ഔപദദപ്പോഗറിക  ഭപ്പോഷപ്പോ  പരറിശരീലനലും  നല്കറിയറിട്ടുകണ്ടന്നുലും  കൂടപ്പോകത
എല്.ബറി.എസട.  വേഴറി  വേകുപറില്  (10-9-2015  മുതല്  15  ദറിവേസപത്തയട  4  പപര്ക്കുലും,
22-7-2015 മുതല് 15 ദറിവേസപത്തയട 5 പപര്ക്കുമേപ്പോയറി) 9 പപര്കട  രണ്ടു ഘടങ്ങളറിലപ്പോയറി
മേലയപ്പോളലും  കലുംപപ്യൂടറിലുംഗട  പരറിശരീലനലും  ലഭറിച്ചറിട്ടുകണ്ടന്നുലും,  മേണ്ണട  പരദപവേകണ  മേണ്ണട
സലുംരകണ വേകുപട ഡയറകപററ്ററില് കകകകപ്പോരദലും കചയ്യുന്ന എലപ്പോ ഫയലകളുകടയുലും കുററിപട
ഫയലകള് നൂറട ശതമേപ്പോനലും മേലയപ്പോളത്തറിലപ്പോണട കകകകപ്പോരദലും കചയ്യുന്നകതന്നുലും വേകുപറിനട
കരീഴറിലള്ള എലപ്പോ ഓഫരീസുകളറിപലയ്ക്കുലും കത്തറിടപപ്പോടുകള് പൂര്ണ്ണമേപ്പോയുലും മേലയപ്പോളത്തറിലപ്പോണട
കകകകപ്പോരദലും കചയ്യുന്നകതന്നുലും വേകുപറിനട കരീഴറിലള്ള ജറിലപ്പോ ഓഫരീസുകളറില് ഭപ്പോഷപ്പോ സമേറിതറി
പയപ്പോഗലും  പചരുകയുലും  ആയതറികന്റെ  ററിപപപ്പോര്ടട  ഡയറകപററ്ററിപലയട  അയച്ചുതരറികയുലും
കചയ്യുന്നുകണ്ടന്നുലും വേകുപറില് കകകകപ്പോരദലും കചയ്യുന്ന ഓഫരീസട മുദ്രകള്,  ഉപദദപ്പോഗസരുകട
പപരുകള്,  ഉപദദപ്പോഗപപരുകള്,  പബപ്പോര്ഡുകള്  എന്നറിവേ  മേലയപ്പോളത്തറില്  എഴുതറി
പ്രദര്ശറിപറിക്കുന്നതറിനള്ള നടപടറികള് സസരീകരറിച്ചറിട്ടുകണ്ടന്നുലും വേകുപറില് ഉപപയപ്പോഗറിക്കുന്ന
വേപ്പോഹനത്തറികന്റെ  പബപ്പോര്ഡുകള്  മേലയപ്പോളത്തറില്  എഴുതറിയറിട്ടുകണ്ടന്നുലും  അററിയറിച്ചുകകപ്പോണ്ടട
14-9-2018  തരീയതറിയപ്പോയറി  കൃഷറി  വേകുപട  ലഭദമേപ്പോകറിയ  അധറിക  വേറിവേര  ററിപപപ്പോര്ടട
16-1-2019-കല പയപ്പോഗലും പരറിഗണറിക്കുകയുലും അലുംഗരീകരറിക്കുകയുലും കചയ. 

4.  ഔപദദപ്പോഗറികഭപ്പോഷ  സലുംബനറിച്ച  സമേറിതറി(2004-2006)-യുകട  പചപ്പോദദപ്പോവേലറി
കപപ്പോതുമേരപ്പോമേത്തട വേകുപട ലഭദമേപ്പോകറിയ മേറുപടറി  സലുംബനറിച്ചട.

(ഫയല് നമ്പര് 377/ഔ.ഭപ്പോ.സ 1/2006/നറി.കസ.)

ഔപദദപ്പോഗറികഭപ്പോഷ മേലയപ്പോളമേപ്പോക്കുന്നതുമേപ്പോയറി  ബനകപട സമേറിതറിയുകട പചപ്പോദദപ്പോവേലറികട
കപപ്പോതുമേരപ്പോമേത്തട  വേകുപറില്  നറിന്നുലും  29-4-2013  തരീയതറിയപ്പോയറി  ലഭദമേപ്പോകറിയ  മേറുപടറി
28-5-2013-കല  സമേറിതറിപയപ്പോഗലും  പരറിഗണറിക്കുകയുലും  പചപ്പോദദലും  1,  2  എന്നറിവേയ്ക്കുള്ള
മേറുപടറിയറിപന്മേല്  അധറികവേറിവേരമേപ്പോരപ്പോയുകയുലും  കചയറിരുന്നു.  പ്രസ്തുത  അധറികവേറിവേരങ്ങള്കട
കപപ്പോതുമേരപ്പോമേത്തട  വേകുപട  ലഭദമേപ്പോകറിയ  മേറുപടറി  പരറിഗണറികകവേ  ഭപ്പോഷപ്പോ  ഇന്സറിറ്റപ്യൂടട
അടകമുള്ള  സര്കപ്പോര്  സലുംവേറിധപ്പോനങ്ങകള  പരമേപ്പോവേധറി  ഉപപയപ്പോഗകപടുത്തറി  പകപ്പോഡുകള്,
മേപ്പോനസലകള് തുടങ്ങറിയവേയുകട വേറിവേര്ത്തനലും എത കപ്പോലയളവേറിനള്ളറില് പൂര്ത്തരീകരറികപ്പോന്
സപ്പോധറിക്കുകമേന്നതട  സലുംബനറിച്ച  വേറിവേരലും  കപപ്പോതുമേരപ്പോമേത്തട  വേകുപറിപനപ്പോടട  ആരപ്പോഞറിരുന്നു.
ആയതറിനട  7-3-2019-കല  6099/പറി.എസട.1/2009/കപപ്പോ.മേ.വേ. നമ്പര് കത മുപഖന വേകുപട
ലഭദമേപ്പോകറിയ മേറുപടറി ചുവേകട പചര്ക്കുന്നു.

375/2022
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കപപ്പോതുമേരപ്പോമേത്തട  വേകുപട  മേപ്പോനസല്  മേലയപ്പോള  വേറിവേര്ത്തനത്തറിനപ്പോയറി  പകരള  ഭപ്പോഷപ്പോ
ഇന്സറിറ്റപ്യൂടറിനട  നല്കറിയറിരറിക്കുകയപ്പോണട.  നറിലവേറികല  അകഒൗണ്ടട  പകപ്പോഡട,  ഡറിപപ്പോര്ടടകമേന്റെട
പകപ്പോഡട  എന്നറിവേ  സലുംബനറിച്ചട  ടഷററി  സലുംവേറിധപ്പോനലും,  അകഒൗണ്ടറിലുംഗട  സലുംവേറിധപ്പോനങ്ങള്  മേറ്റു
നറിയമേങ്ങള്  എന്നറിവേയറില്  ഇകപ്പോലയളവേറില്  വേളകരയധറികലും  മേപ്പോറ്റങ്ങള്  വേന്നറിട്ടുണ്ടട.  ഈ
സപ്പോഹചരദത്തറില്  കപ്പോപലപ്പോചറിതമേപ്പോയുലും  പ്രപ്പോപയപ്പോഗറിക  തലത്തറിലലും  വേന്നറിട്ടുള്ള  മേപ്പോറ്റങ്ങള്
ഉള്കപടുത്തറി  പകപ്പോഡുകള്  പരറിഷ്കരറിച്ചതറിന  പശഷലും  മേലയപ്പോളത്തറിപലയട  വേറിവേര് ത്തനലും
കചയ്യുന്നതപ്പോണട.

പ്രസ്തുത മേറുപടറി 5-5-2019-കല പയപ്പോഗലും പരറിഗണറിച്ചട അലുംഗരീകരറിച്ചു.

5. ഔപദദപ്പോഗറികഭപ്പോഷ സലുംബനറിച്ച സമേറിതറി (2004-2006)-യുകട പചപ്പോദദപ്പോവേലറി - ആഭദന്തെര
വേകുപട ലഭദമേപ്പോകറിയ മേറുപടറി സലുംബനറിച്ചട.

(ഫയല് നമ്പര് 398/ഔ.ഭപ്പോ.സ 2/2006/നറി.കസ)

ഔപദദപ്പോഗറികഭപ്പോഷ  പ്രപയപ്പോഗപുപരപ്പോഗതറി  വേറിലയറിരുതന്നതറിനള്ള  സമേറിതറിയുകട
പചപ്പോദദപ്പോവേലറിയട  12-7-2012  തരീയതറിയപ്പോയറി  ആഭദന്തെര  വേകുപട  ലഭദമേപ്പോകറിയ  മേറുപടറി
പരറിഗണറിച്ച 26-9-2012-കല പയപ്പോഗലും ആഭദന്തെര വേകുപറിപലയുലും,  വേകുപറിനട കരീഴറിലള്ള ഫയര്
ആന്റെട  റസപ്യൂ  സര്വ്വരീസസട,  പപപ്പോലരീസട ,  ജയറില്  എന്നരീ  വേകുപ്പുകളറിപലയുലും  ഭരണഭപ്പോഷപ്പോ
മേപ്പോറ്റപുപരപ്പോഗതറി  വേറിലയറിരുതന്നതറിനപ്പോയറി  ആഭദന്തെര  വേകുപട  കസക്രടററിയറില്  നറിന്നുലും,
ബനകപട  ഉപവേകുപട  പമേധപ്പോവേറികളറില്  നറിന്നുലും  കതളറികവേടുപട  നടതന്നതറിനട  തരീരുമേപ്പോനറിച്ച
പ്രകപ്പോരലും  7-2-2017  തരീയതറിയപ്പോയറി  സമേറിതറി  കതളറികവേടുപട  നടത്തറിയറിരുന്നു.  പ്രസ്തുത
പയപ്പോഗത്തറില്  സമേറിതറി  ഫയര്  ആന്റെട  റസപ്യൂ  സര്വ്വരീസട  വേകുപറില്  ഉത്തരവകള്
പുറകപടുവേറിക്കുന്നതട  ഇപപപ്പോഴുലും  ഇലുംഗരീഷറില്  തകന്ന  ആപണപ്പോകയന്നട  അപനസഷറിച്ചു.  കൂടപ്പോകത
പപപ്പോലരീസറികന്റെ  അഡറിനറിപസഷന്  വേകുപറില്  രണ്ടട  മേപ്പോസത്തറിനകലും  പുതറിയതപ്പോയറി
വേരുന്നവേകരയുലും  വേറിരമേറികപ്പോന്  പപപ്പോകുന്നവേകരയുലും  ഒഴറിവേപ്പോകറികകപ്പോണ്ടട  ഇനറിയുലും  പരറിശരീലനലും
ലഭറിച്ചറിടറിലപ്പോത്തവേരുകട ലറിസട ലഭദമേപ്പോക്കുന്നതറിനലും ജയറില് വേകുപറികല ഭപ്പോഷപ്പോമേപ്പോറ്റ പുപരപ്പോഗതറി
സലുംബനറിച്ചട വേദകവലും വേറിശദവമേപ്പോയ ററിപപപ്പോര്ടട ലഭദമേപ്പോക്കുന്നതറിനലും സമേറിതറി ആവേശദകപട്ടു.

സമേറിതറി  ആവേശദകപട  അധറികവേറിവേരങ്ങളറിപന്മേല്  8-5-2019-കല  ആഭദന്തെര-
പറി.എസട/68/2017-ആഭദന്തെരലും നമ്പര് കത്തട മുപഖന ആഭദന്തെര വേകുപട  ലഭദമേപ്പോകറിയ മേറുപടറി
ചുവേകട പചര്ക്കുന്നു.

(i)  പപപ്പോലരീസട  വേകുപറികല  ഭരണഭപ്പോഷ  പരറിശരീലനലും  ലഭറികപ്പോത്ത  ജരീവേനകപ്പോരുകട
പപരുവേറിവേരങ്ങള് അടങ്ങുന്ന ലറിസട  തയപ്പോറപ്പോക്കുകയുലും,  ടറി  ജരീവേനകപ്പോര്കട  ഔപദദപ്പോഗറികഭപ്പോഷ
പരറിശരീലനലും ലഭദമേപ്പോക്കുന്നതറിനട  ജരീവേനകപ്പോരുകട ലറിസട ഐ.എലും.ജറി യുകട അതതട പമേഖലപ്പോ
ഓഫരീസറിനട കകമേപ്പോറുകയുലും കചയറിട്ടുണ്ടട.
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(ii)  ജയറില് വേകുപറില് പകപ്പോടതറികള്, പകന സര്കപ്പോര് സപ്പോപനങ്ങള്, അകഒൗണ്ടന്റെട
ജനറല്  ഓഫരീസട  തുടങ്ങറിയ  സപ്പോപനങ്ങളറിപലയ്ക്കുള്ള  കത്തറിടപപ്പോടുകള്  ഒഴറികക  എലപ്പോ
സപ്പോപനങ്ങളറിപലയ്ക്കുലും  മേലയപ്പോളത്തറിലപ്പോണട  കത്തറിടപപ്പോടുകള്  നടതന്നതട.   കൂടപ്പോകത  എലപ്പോ
ജറിലകളറിലലും  ജറിലപ്പോതല  ഭപ്പോഷപ്പോസമേറിതറി  പ്രവേര്ത്തറിച്ചുവേരുന്നതുമേപ്പോണട.  തറിരുവേനന്തെപുരലും  ജറിലയറില്
കസന്ടല് ജയറില് സൂപ്രണ്ടറികന ജറിലപ്പോതല ജയറില് വേകുപട ഭപ്പോഷപ്പോ സമേറിതറിയുകട അദ്ധദകനപ്പോയറി
നറിപയപ്പോഗറിച്ചറിട്ടുണ്ടട.  മേറ്റു ജറിലകളറില് ജറിലപ്പോ ജയറില് സൂപ്രണ്ടുമേപ്പോകര ജയറില് ഭപ്പോഷപ്പോ സമേറിതറിയുകട
അദ്ധദകനപ്പോയറി നറിപയപ്പോഗറിച്ചറിട്ടുണ്ടട.

(iii)   ഫയര്  ആന്റെട  റസപ്യൂ  സര്വ്വരീസസട  വേകുപറില്  നറിന്നുലും  പുറകപടുവേറിക്കുന്ന
ഉത്തരവകളറില്  മേലയപ്പോളത്തറില്  തയപ്പോറപ്പോക്കുന്നതറിനട  വേറിഷമേമുള്ളവേ  ഒഴറികക  എലപ്പോ
ഉത്തരവകളുലും മേലയപ്പോളത്തറില് തകന്നയപ്പോണട പുറകപടുവേറിക്കുന്നതട.

പ്രസ്തുത  മേറുപടറികള്  4-11-2020-കല  സമേറിതറിപയപ്പോഗലും  പരറിഗണറിക്കുകയുലും  ററിപപപ്പോര്ടട
അലുംഗരീകരറിക്കുകയുലും കചയ.

6.  ഔപദദപ്പോഗറികഭപ്പോഷ സലുംബനറിച്ച സമേറിതറിയുകട  30-6-2017-കല  പയപ്പോഗ നറിര്പദ്ദേശലും  -
നറികുതറി വേകുപറില് നറിന്നട ററിപപപ്പോര്ടട  ലഭദമേപ്പോക്കുന്നതട സലുംബനറിച്ചട.

(ഫയല് നമ്പര്  823/ഔ.ഭപ്പോ.സ.1/2006/നറി.കസ.)

സമേറിതറിയുകട  30-6-2017-കല പയപ്പോഗലും രജറിപസഷന് മേപ്പോനസല്  പരറിഭപ്പോഷകപടുതന്നതറിനള്ള
നടപടറി എന്നപ്പോരലുംഭറിച്ചുകവേന്നുലും പരറിഭപ്പോഷ എന്നപത്തയട പൂര്ത്തറിയപ്പോകുകമേന്നുലും പരറിഭപ്പോഷയപ്പോയറി
ആകരയപ്പോണട  ചുമേതലകപടുത്തറിയറിട്ടുള്ളകതന്നുലും  ആയതറികന്റെ  നറിലവേറികല  സറിതറി
എന്തെപ്പോകണന്നുലും നറികുതറി വേകുപറിപനപ്പോടട ആരപ്പോഞ. 

രജറിപസഷന്  വേകുപറില്  നറിലവേറിലള്ള  പകരള  രജറിപസഷന്  മേപ്പോനസല്
തയപ്പോറപ്പോകറിയറിരറിക്കുന്നതട ഏകപദശലും 40 വേര്ഷങ്ങള്ക്കു മുന്പപ്പോണട.  രജറിപസഷന് വേകുപറില്
ഓണ്കലന്  രജറിപസഷന്  നടപടറികള്,  ഇ-സപ്പോമ്പറിലുംഗട  ഉള്കപകട  നറിരവേധറി  മേപ്പോറ്റങ്ങള്
നടപപ്പോകറികയങറിലലും  നറിലവേറിലള്ള  പകരള  രജറിപസഷന്  മേപ്പോനസല്  പമേല്പറഞ
മേപ്പോറ്റങ്ങള്കനസൃതമേപ്പോയറി പരറിഷ്കരറിച്ചറിടറില.  ഓണ്കലന് സലുംവേറിധപ്പോനങ്ങള് ഉള്കപകടയുള്ള
കപ്പോരദങ്ങള്  ഉള്കപടുത്തറി  നറിലവേറിലള്ള  രജറിപസഷന്  മേപ്പോനസലറികന  സമേഗ്രമേപ്പോയറി
പരറിഷ്കരറിപകണ്ടതുണ്ടട.  പകരള രജറിപസഷന് മേപ്പോനസലറികന്റെ പകര്പ്പുകള് അച്ചടറിക്കുന്നതുമേപ്പോയറി
ബനകപടട  18-6-2013  തരീയതറിയപ്പോയറി  സ.ഉ.  (സപ്പോധപ്പോ)  474/13/നറി.വേ.  നമ്പര്  ഉത്തരവേട
പ്രകപ്പോരലും സര്കപ്പോര് അനമേതറി നല്കറിയപതപ്പോകടപ്പോപലും മേപ്പോനസല് കപ്പോപലപ്പോചറിതമേപ്പോയറി പരറിഷ്കരറിച്ചട
പ്രസറിദ്ധരീകരറിക്കുന്നതറിനലും വേകുപറിപനപ്പോടട നറിര്പദ്ദേശറിച്ചറിരുന്നു. ആയതറികന്റെ അടറിസപ്പോനത്തറില്
മേപ്പോനസല്  പരറിഷ്കരണലും  സമേയബനറിതമേപ്പോയുലും  അടറിയന്തെരമേപ്പോയുലും  പൂര്ത്തറിയപ്പോക്കുന്നതറിനപ്പോയറി
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രജറിപസഷന്  ഇന്കസകര്  ജനറല്  കചയര്മേപ്പോനപ്പോയറി  സമേറിതറി  രൂപരീകരറിച്ചട  പ്രവേര്ത്തനലും
നടന്നു  വേരുന്നു.   വേറിപുലവലും  സങരീര്ണ്ണവമേപ്പോയ  ടറി  നടപടറിയട  സലുംസപ്പോന  തലത്തറില്
രജറിപസഷന് നടപടറികളറിലലും നറിയമേങ്ങളറിലലും അകപ്പോദമേറികട  മേറികവള്ള വേറിപുലമേപ്പോയ കമറിറ്ററി
രൂപരീകരറിച്ചട ചുമേതലകള് വേറിഭജറിച്ചട നല്കറിയറിട്ടുണ്ടട.  ടറി പജപ്പോലറികളുകട 40 ശതമേപ്പോനപത്തപ്പോളലും
പൂര്ത്തരീകരറിച്ചറിട്ടുള്ളതപ്പോണട.  പകരള  രജറിപസഷന്  മേപ്പോനസല്  കപ്പോപലപ്പോചറിതമേപ്പോയറി  പരറിഷ്കരറിച്ചട
പ്രസറിദ്ധരീകരറിക്കുന്നതറിനട  വേകുപ്പുതലത്തറില്  ഊര്ജറിതമേപ്പോയ  നടപടറികള്  നടന്നു
വേരുന്നതറിനപ്പോല്  40  വേര്ഷങ്ങള്ക്കു  മുന്പട  തയപ്പോറപ്പോകറിയ  നറിലവേറിലള്ള  മേപ്പോനസല്
പദപ്പോനപദമേപ്പോയറി  പരറിഭപ്പോഷകപടുത്തറി  പ്രസറിദ്ധരീകരറിക്കുന്നതട  ഉചറിതമേപ്പോയറിരറിക്കുകയറില
എന്നതുകകപ്പോണ്ടട  തകന്ന  സമേയബനറിതമേപ്പോയറി  മേപ്പോനസല്  പരറിഷ്കരറിക്കുന്നതറിനലും
പരറിഭപ്പോഷകപടുതന്നതറിനമുള്ള  സതസര  നടപടറികള്  പമേല്  പ്രകപ്പോരലും  രജറിപസഷന്  വേകുപട
സസരീകരറിച്ചുവേരുന്നുകവേന്നുലും  അററിയറിച്ചുകകപ്പോണ്ടട  നറികുതറി  (ഇ)  വേകുപട  20-1-2020
തരീയതറിയപ്പോയറി ററിപപപ്പോര്ടട ലഭദമേപ്പോകറിയറിരുന്നു.

പ്രസ്തുത ററിപപപ്പോര്ടട 4-11-2020-കല സമേറിതറിപയപ്പോഗലും പരറിഗണറിച്ചു. പകരള രജറിപസഷന്
മേപ്പോനസല്  പരറിഷ്കരണലും,  പരറിഭപ്പോഷകപടുത്തല്  എന്നറിവേയുമേപ്പോയറി  ബനകപട  നടപടറികളുകട
നറിലവേറികല സറിതറി വേകുപറിപനപ്പോടട ആരപ്പോയുവേപ്പോന് പയപ്പോഗലും നറിര്പദ്ദേശറിക്കുകയുലും കചയ.

7.ഭപ്പോഷപ്പോമേപ്പോറ്റ  പുപരപ്പോഗതറി  അററിയുവേപ്പോന്  വേറിജറിലന്സട  വേകുപറില്  നറിന്നട  പരഖകള്
സമേപ്പോഹരറിക്കുന്നതട  സലുംബനറിച്ചട.

(ഫയല് നമ്പര്:825/ഔ.ഭപ്പോ.സ.1/2006/നറി.കസ.)

വേറിജറിലന്സട മേപ്പോനസല് പരറിഭപ്പോഷകപടുതന്നതുമേപ്പോയറി ബനകപടട   സമേറിതറി ആരപ്പോഞ
അധറികവേറിവേരങ്ങള്കട  വേകുപട  ലഭദമേപ്പോകറിയ  മേറുപടറി  20-9-2016-കല  പയപ്പോഗത്തറില്
പരറിഗണറിച്ച  സമേറിതറി  വേറിജറിലന്സട  മേപ്പോനസലറികന്റെ  വേദകമേപ്പോയ  പുനനഃപരറിഭപ്പോഷ
തയപ്പോറപ്പോക്കുന്നതറികന്റെ  നറിലവേറികല  അവേസ  ആരപ്പോയുവേപ്പോനലും  മേപ്പോനസലറികന്റെ  പുനനഃപരറിഭപ്പോഷയട
നറിയമേവേകുപറികന്റെ (തര്ജമേ വേറിഭപ്പോഗലും) സഹപ്പോയലും പതടപ്പോനലും വേറിജറിലന്സട മേപ്പോനസലറികന്റെ പരറിഭപ്പോഷ
തയപ്പോറപ്പോകറിയതറില്  നറിരുത്തരവേപ്പോദപരമേപ്പോയ സമേരീപനലും  സസരീകരറിച്ച  ഭപ്പോഷപ്പോ  ഇന്സറിറ്റപ്യൂടറികല
ഉപദദപ്പോഗസരുകട  പപരറില്  എകന്തെങറിലലും  നടപടറി  സസരീകരറിച്ചറിട്ടുപണ്ടപ്പോകയന്നട  ആരപ്പോയുവേപ്പോനലും
നറിര്പദ്ദേശറിച്ചറിരുന്നു. 

സമേറിതറി  ആവേശദകപട  അധറികവേറിവേരങ്ങള്കട വേറിജറിലന്സട  (ഇ)  വേകുപട  1-10-2019
തരീയതറിയറികല വേറിജറി-ഇ 3/7/2018/-വേറിജറി നമ്പര് കത്തട മുപഖന ലഭദമേപ്പോകറിയ മേറുപടറി ചുവേകട
പചര്ക്കുന്നു.
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“വേറിജറിലന്സട മേപ്പോനസലറികന്റെ മേലയപ്പോള പരറിഭപ്പോഷ ഭപ്പോഷപ്പോ ഇൻസറിറ്റപ്യൂടട തയപ്പോറപ്പോകറിയതട
പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറില്  കകണ്ടത്തറിയ  അപപ്പോകങ്ങകള  തുടര്ന്നട  മേപ്പോനസലറികന്റെ  വേദകമേപ്പോയ
പുനനഃപരറിഭപ്പോഷ എതയുലും പവേഗലും പൂര്ത്തറിയപ്പോകറി ലഭദമേപ്പോക്കുവേപ്പോന് ഈ വേകുപട പകരള ഭപ്പോഷപ്പോ
ഇന്സറിറ്റപ്യൂടട  ഡയറകപറപ്പോടട  ആവേശദകപടുകയുലും  ഇകപ്പോരദത്തറിപലയപ്പോയറി  ഇനറിയുലും  അധറിക
തുക അനവേദറികപ്പോന് കഴറിയുകയറികലന്ന വേറിവേരലും  കൂടറി  അററിയറിക്കുകയുലും  കചയ.   തുടര്ന്നട
ഔപദദപ്പോഗറികഭപ്പോഷ സലുംബനറിച്ച സമേറിതറി (2014-2016)-യുകട 27-5-2015-കല പയപ്പോഗത്തറില്
വേദവേസപ്പോപറിതമേപ്പോയ  രരീതറിയറിലല  വേറിജറിലന്സട  മേപ്പോനസല്  മേലയപ്പോളത്തറിപലയട
പരറിഭപ്പോഷകപടുത്തറിയറിട്ടുള്ളകതന്നതറിനപ്പോല് വേറിജറിലന്സട വേകുപറിപലയുലും ഭപ്പോഷപ്പോ ഇന്സറിറ്റപ്യൂടറികലയുലും
ബനകപട ഉപദദപ്പോഗസരുകട ഏപകപ്പോപനപത്തപ്പോകട പരറിഭപ്പോഷ നടപടറികള് എതയുലും പവേഗലും
സസരീകരറികണകമേന്നട നറിര്പദ്ദേശറിച്ചതപ്പോയുലും പരറിഭപ്പോഷയുകട പുതറിയ നകല് തയപ്പോറപ്പോക്കുന്നതറിനട
അധറിക തുക ആവേശദമേപ്പോയറി വേരുലും എന്നഭറിപ്രപ്പോയകപടുന്നതട ശരറിയപ്പോയ നടപടറിയലപ്പോകയന്നട
അഭറിപ്രപ്പോയകപടതപ്പോയറി വേറിജറിലന്സട ആന്റെട ആന്റെറി കറപ്ഷന് ബപ്യൂപറപ്പോ ഡയറകകറയുലും പകരള
ഭപ്പോഷപ്പോ ഇന്സറിറ്റപ്യൂടട ഡയറകകറയുലും അററിയറിക്കുകയുലും ഇകപ്പോരദത്തറില് അനന്തെര നടപടറികള്
സസരീകരറിച്ചട  മേപ്പോനസലറികന്റെ  വേദകമേപ്പോയ  പുനനഃപരറിഭപ്പോഷ  എതയുലും  പവേഗലും  പൂര്ത്തറിയപ്പോകറി
ലഭദമേപ്പോക്കുവേപ്പോന് ആവേശദകപടുകയുലും കചയ്യുകയുണ്ടപ്പോയറി.  തുടര്ന്നട പകരള ഭപ്പോഷപ്പോ ഇന്സറിറ്റപ്യൂടട
ഡയറകര് ലഭദമേപ്പോകറിയ വേറിശദരീകരണലും സസരീകരറിച്ചട തുടര് നടപടറികള് സര്കപ്പോര് ഒഴറിവേപ്പോകറി.
പ്രസ്തുത  വേറിശദരീകരണപത്തപ്പോകടപ്പോപലും  പകരള  ഭപ്പോഷപ്പോ  ഇന്സറിറ്റപ്യൂടട  ഡയറകര്  ലഭദമേപ്പോകറിയ
വേറിജറിലന്സട മേപ്പോനസലറികന്റെ മേലയപ്പോള പരറിഭപ്പോഷയുകട കരടട പതറിപ്പുലും സറി.ഡറി-യുലും വേറിജറിലന്സട
ഡയറകപററ്ററികല  പരറിഭപ്പോഷ  കസലറികന്റെ  സഹപ്പോയപത്തപ്പോടുകൂടറി  പരറിപശപ്പോധറിച്ചട
ഉപദദപ്പോഗസഭരണപരറിഷ്കപ്പോര  (ഔപദദപ്പോഗറിക  ഭപ്പോഷ)  വേകുപട  ചൂണ്ടറികപ്പോണറിച്ച  അപപ്പോകങ്ങള്
പരറിഹരറിച്ചട  ആ  വേകുപറിനട  സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനയപ്പോയറി  നല്കുന്നതറിനലും  2001-ന  പശഷലും
പുറകപടുവേറിച്ച  സര്കപ്പോര്  ഉത്തരവകള്,  പകപ്പോടതറി  ഉത്തരവകള്  എന്നറിവേയുകട  മേലയപ്പോള
പരറിഭപ്പോഷ  കൂടറി  ടറി  പതറിപറിപനപ്പോകടപ്പോപലും  കൂടറിപച്ചര്ത്തട  നല്പകണ്ടതപ്പോകണന്നട  വേറിജറിലന്സട
ഡയറകര്കട  നറിര്പദ്ദേശലും  നല്കറി.   തുടര്ന്നട  വേറിജറിലന്സട  ഡയറകര്  ലഭദമേപ്പോകറിയ
വേറിജറിലന്സട  മേപ്പോനസലറികന്റെ  പരറിഭപ്പോഷയുകട  അസല്  സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനയപ്പോയറി  ഉപദദപ്പോഗസ
ഭരണപരറിഷ്കപ്പോര  (ഔപദദപ്പോഗറിക  ഭപ്പോഷ)  വേകുപറിനട  ലഭദമേപ്പോക്കുകയുണ്ടപ്പോയറി.  വേകുപട
ചൂണ്ടറികപ്പോണറിച്ച  പറിശകുകള്  പരറിഹരറിച്ചട  മേടകറി  ലഭദമേപ്പോക്കുന്നതറിപലകപ്പോയറി  29-6-2019
തരീയതറിയറില് വേറിജറിലന്സട ഡയറകര്കട നറിര്പദ്ദേശലും നല്കറിയറിട്ടുണ്ടട.” 

പ്രസ്തുത  മേറുപടറി  14-10-2020-കല  സമേറിതറിപയപ്പോഗലും  പരറിഗണറിക്കുകയുലും
ഉപദദപ്പോഗസഭരണപരറിഷ്കപ്പോര  വേകുപട  ചൂണ്ടറികപ്പോണറിച്ച  പറിശകുകള്  പരറിഹരറിച്ചട
സമേയബനറിതമേപ്പോയറി  വേറിജറിലന്സട  മേപ്പോനസലറികന്റെ  പരറിഭപ്പോഷ  പൂര്ത്തരീകരറികണകമേന്നട
വേകുപറിപനപ്പോടട ആവേശദകപടപ്പോനലും  തരീരുമേപ്പോനറിച്ചു.
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8. ഔപദദപ്പോഗറികഭപ്പോഷ സലുംബനറിച്ച സമേറിതറി (2004-2006) യുകട ഒന്നപ്പോമേതട ററിപപപ്പോര്ടട
ശറിപപ്പോര്ശ നലും.14 പന്മേല് തരീരപദശ കപല്ഗതപ്പോഗതവലും ഉള്നപ്പോടന് ജലഗതപ്പോഗതവലും വേകുപട
ലഭദമേപ്പോകറിയ മേറുപടറി - സലുംബനറിച്ചട.

(ഫയല് നമ്പര് 1364/ഔ.ഭപ്പോ.സ.2/2009/നറി.കസ.)

ഔപദദപ്പോഗറികഭപ്പോഷ  സലുംബനറിച്ച  സമേറിതറി  (2004-2006)  യുകട  ഒന്നപ്പോമേതട
ററിപപപ്പോര്ടറികല  ശറിപപ്പോര്ശകളറിപന്മേല്  തരീരപദശ  ജലഗതപ്പോഗത  വേകുപട  20-8-2015
തരീയതറിയപ്പോയറി  ലഭദമേപ്പോകറിയ മേറുപടറി  പരറിഗണറിച്ച  30-9-2015-കല പയപ്പോഗലും,  ശറിപപ്പോര്ശ  14  പന്മേല്
തരീരപദശ കപല് ഗതപ്പോഗതവലും ഉള്നപ്പോടന് ജലഗതപ്പോഗതവലും വേകുപറിലലും അതറിന കരീഴറിലള്ള
ഉപവേകുപ്പുകളറിലലും  പ്രപതദകമേപ്പോയറി  ഉപപയപ്പോഗറികപ്പോന്  കഴറിയുന്ന  വേറിവേറിധ  പദപ്പോവേലറികള്
ഉള്കപടുത്തറി  ശബ്ദപകപ്പോശലും  തയപ്പോറപ്പോകറി  അതറികന്റെ   ഒരു  പകര്പട  സമേറിതറികട
ലഭദമേപ്പോകണകമേന്നട നറിര്പദ്ദേശറിച്ചറിരുന്നു. 

പമേല്  നറിര്പദ്ദേശത്തറിനട  തരീരപദശ  കപല്  ഗതപ്പോഗതവലും  ഉള്നപ്പോടന്  ജലഗതപ്പോഗതവലും
വേകുപട  4-5-19  തരീയതറിയപ്പോയറി  എ 1/1578/2015/സറി.എസട.ഐ.എന്. ഡറി.  നമ്പര്  കത്തട
മുപഖന ലഭദമേപ്പോകറിയ ററിപപപ്പോര്ടട ചുവേകട പചര്ക്കുന്നു. 

തരീരപദശ  കപല്  ഗതപ്പോഗതവലും  ഉള്നപ്പോടന്  ജലഗതപ്പോഗതവലും  വേകുപറിലലും  അതറിന
കരീഴറിലള്ള  ഉപവേകുപപ്പോയ  ഉള്നപ്പോടന്  ജലഗതപ്പോഗത  ഡയറകപററ്ററിലലും  ഉപപയപ്പോഗറിക്കുന്ന
പദപ്പോവേലറികള് ഉള്കപടുത്തറി ജലവേറിഭവേ വേകുപട പദപകപ്പോശലും തയപ്പോറപ്പോകറിയറിട്ടുള്ളതുലും ആയതട
തുടര്നടപടറികപ്പോയറി  ഉപദദപ്പോഗസ  ഭരണ  പരറിഷ്കപ്പോര  വേകുപറിനട  നല്കറിയറിട്ടുള്ളതുമേപ്പോണട.
അതറിനപ്പോല്  തരീരപദശ  കപല്  ഗതപ്പോഗതവലും  ഉള്നപ്പോടന്  ജലഗതപ്പോഗതവലും  വേകുപറില്
പ്രപതദകമേപ്പോയറി പദപകപ്പോശലും തയപ്പോറപ്പോകറിയറിടറില.

പ്രസ്തുത ററിപപപ്പോര്ടട 22-1-2020-കല പയപ്പോഗലും  അലുംഗരീകരറിച്ചു.

9.  ഔപദദപ്പോഗറികഭപ്പോഷ  സലുംബനറിച്ച  സമേറിതറി  (2004-2006)യുകട  ഒന്നപ്പോമേതട
ററിപപപ്പോർടട  -ജലവേറിഭവേ  വേകുപ്പുമേപ്പോയറി  ബനകപട  ശറിപപ്പോര്ശകള്കട   ലഭദമേപ്പോകറിയ മേറുപടറി
സലുംബനറിച്ചട.

(ഫയല് നമ്പർ 1369/ഔ.ഭപ്പോ.സ.2/2009/നറി.കസ.)

പ്രസ്തുത  ററിപപപ്പോർടറികല  ജലവേറിഭവേ  വേകുപറികന  സലുംബനറിക്കുന്ന  ശറിപപ്പോർശകളറിപന്മേല്
വേകുപട  ലഭദമേപ്പോകറിയ  മേറുപടറി  പരറിഗണറികകവേ,  ജല  അപതപ്പോററിറ്ററിയുകട  ഫപ്പോറങ്ങള്,
എഗ്രറികമേന്റുകള്,  രസരീതുകള് എന്നറിവേ മേലയപ്പോളത്തറിലപ്പോകറിയറിട്ടുപണ്ടപ്പോ എന്നതട സലുംബനറിച്ച
വേറിശദമേപ്പോയ ററിപപപ്പോർടട വേകുപറില് നറിന്നുലും ആവേശദകപടുന്നതറിനട സമേറിതറി നറിർപദ്ദേശറിച്ചറിരുന്നു.
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 സമേറിതറി നറിർപദ്ദേശത്തറിപന്മേല് ജലവേറിഭവേ  (ജറി&പറി)  വേകുപട  11-3-2019  തരീയതറിയപ്പോയറി
ജറി&പറി3/179/2018/ജ.വേറി.വേ. നമ്പർ കത്തട മുപഖന ലഭദമേപ്പോകറിയ മേറുപടറി ചുവേകട പചർക്കുന്നു.

“പഫപ്പോറങ്ങള്,  എഗ്രറികമേന്റുകള്,  രസരീതുകള്,  രജറിസറുകള് മുതലപ്പോയവേ ദസറിഭപ്പോഷപ്പോ
രരീതറിയറില് ആക്കുന്നതറിനള്ള നടപടറികളുകട ഭപ്പോഗമേപ്പോയറി സപ്പോപങതറിക പദങ്ങളുകട ഒരു പടറിക
തയപ്പോറപ്പോക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  പകരള  ജല  അപതപ്പോററിറ്ററിയറില്  ഔപദദപ്പോഗറിക  ഭപ്പോഷപ്പോ  സമേറിതറിയുലും
പരറിഭപ്പോഷപ്പോ കസല്ലുലും രൂപരീകരറിച്ചറിട്ടുണ്ടട. 

  പകരള ജല അപതപ്പോററിറ്ററിയറികല പകപ്പോഡുകളുലും റഗുപലഷന് ആക്റ്റുകളുലും പഭദഗതറികളുലും
കപപട  പപപ്പോളറിസറിയുലും  ഘടലും  ഘടമേപ്പോയറി  മേലയപ്പോളരീകരറികപ്പോനള്ള  നടപടറികള്
സസരീകരറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  ബനകപട ഉപദദപ്പോഗസകന  ചുമേതലകപടുത്തറിയറിട്ടുണ്ടട.  നറിലവേറിലള്ള
പബപ്പോര്ഡുകള്,  സരീലകള്  മുതലപ്പോയവേ  ഭൂരറിഭപ്പോഗവലും  മേലയപ്പോളത്തറില്  ആകറിയറിട്ടുണ്ടട.  വേപ്പോടര്
കണകനകള്ക്കു പവേണ്ടറിയുള്ള അപപകകളറില് ദസറിഭപ്പോഷ ഉള്കപടുത്തറിയറിട്ടുണ്ടട.  പകരള ജല
അപതപ്പോററിറ്ററിയറില്  സര്വ്വരീസട  കപ്പോരദങ്ങളുമേപ്പോയറി  ബനകപട  പുതറിയ  പഫപ്പോറങ്ങള്
മേലയപ്പോളത്തറില് അച്ചടറിക്കുന്നതറിനട നറിര്പദ്ദേശറിച്ചറിട്ടുണ്ടട.” 

പ്രസ്തുത മേറുപടറി 9-10-2019-കല സമേറിതറിപയപ്പോഗലും അലുംഗരീകരറിച്ചു.  

10.  സമേറിതറി  (2004-2006)-യുകട  ഒന്നപ്പോമേതട   ററിപപപ്പോര്ടറികല   വേറിപനപ്പോദസഞപ്പോര
വേകുപ്പുമേപ്പോയറി ബനകപട ശറിപപ്പോര്ശകള് - അനന്തെരനടപടറി  സലുംബനറിച്ചട.

(ഫയല് നമ്പര് 1372/ഔ.ഭപ്പോ.സ.2/2009/നറി.കസ.) 

ഔപദദപ്പോഗറികഭപ്പോഷ സലുംബനറിച്ച സമേറിതറി (2004-2006)-യുകട ഒന്നപ്പോമേതട ററിപപപ്പോര്ടറികല
ഖണറിക  21-കല   ശറിപപ്പോര്ശയറിപന്മേല്  വേറിപനപ്പോദസഞപ്പോര  വേകുപട  ലഭദമേപ്പോകറിയ  മേറുപടറി
പരറിഗണറിച്ച  3-6-2015-കല  സമേറിതറി  പയപ്പോഗലും  ററിപപപ്പോര്ടട  തൃപറികരമേകലന്നട
അഭറിപ്രപ്പോയകപടുകയുലും,  പ്രസ്തുത  ഖണറികയറികല  ശറിപപ്പോര്ശയറിപന്മേലള്ള  ററിപപപ്പോര്ടറികനപ്പോപലും
മേപ്പോതൃഭപ്പോഷകയ  അവേഗണറിച്ചുകകപ്പോണ്ടട  ആലുംഗപലയഭപ്പോഷ  കകകപ്പോരദലും  കചയ്യുന്ന  ഉപദദപ്പോഗസര്
ആകരപ്പോകകകയന്നുലും,  ഭപ്പോഷപ്പോപ്രപ്പോവേരീണദലും  വേര്ദ്ധറിപറിക്കുവേപ്പോന്  വേകുപറില്  സസരീകരറിച്ചറിട്ടുള്ള
നടപടറികളുകട വേറിശദവേറിവേരലും എകന്തെലപ്പോമേപ്പോകണന്നുമുള്ള അധറികവേറിവേരങ്ങള് കൂടറി വേകുപറിപനപ്പോടട
ആരപ്പോയപ്പോന്  തരീരുമേപ്പോനറിച്ചു.  ആയതറിനട  വേറിപനപ്പോദസഞപ്പോര  (സറി)  വേകുപട  5-4-2019-കല
5135/സറി3/2015/ടൂററിസലും നമ്പര് കത്തട മുപഖന ലഭദമേപ്പോകറിയ ററിപപപ്പോര്ടറില് വേറിപനപ്പോദസഞപ്പോര
വേകുപറികല  ജരീവേനകപ്പോരുകട  ഭപ്പോഷപ്പോപ്രപ്പോവേരീണദലും  പരറിപശപ്പോധറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി
ജരീവേനകപ്പോര്കറിടയറില്  "ഔപദദപ്പോഗറിക കത്തറിടപപ്പോടുകള് മേലയപ്പോളത്തറില്"  എന്ന വേറിഷയകത്ത
ആസദമേപ്പോകറി  ഒരു  ഉപനദപ്പോസ  രചനപ്പോ  മേത്സരലും  സലുംഘടറിപറിച്ചറിരുന്നുകവേന്നുലും   ആയതട
പരറിപശപ്പോധറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  വേറിപനപ്പോദസഞപ്പോര  വേകുപട  ഡയറകകറ  കചയര്മേപ്പോനപ്പോയുലും
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അഡരീഷണല്  ഡയറകര്  (പഹപ്പോസറിറ്റപ്പോലറിറ്ററി),  സരീനറിയര്  അഡറിനറിപസറ്റരീവേട  ഓഫരീസര്,
സരീനറിയര് ഫറിനപ്പോന്സട  ഓഫരീസര്,  സൂപ്രണ്ടട എന്നറിവേകര അലുംഗങ്ങളപ്പോയുലും ഉള്കപടുത്തറി ഒരു
കമറിറ്ററി  രൂപരീകരറിച്ചറിരുന്നുകവേന്നുലും  മേപ്പോതൃഭപ്പോഷകയ  അവേഗണറിച്ചുകകപ്പോണ്ടട  ആലുംഗപലയഭപ്പോഷ
കകകപ്പോരദലും കചയ്യുന്ന ഉപദദപ്പോഗസര് വേറിപനപ്പോദസഞപ്പോര വേകുപറില് ആരുലും തകന്ന ഇല എന്നുലും
ഭപ്പോഷപ്പോപ്രപ്പോവേരീണദലും  വേര്ദ്ധറിപറിക്കുവേപ്പോന്  വേറിപനപ്പോദസഞപ്പോര  വേകുപറില്  കസമേറിനപ്പോറുകള്
സലുംഘടറിപറിക്കുകയുലും  ഭപ്പോഷപ്പോപ്രപയപ്പോഗത്തറിനട  സഹപ്പോയകമേപ്പോകുന്ന  പുസകങ്ങള്  വേപ്പോങ്ങറി
ജരീവേനകപ്പോര്കട  നല്കുകയുലും  കചയവേരുന്നുകവേന്നുലും  അററിയറിച്ചറിട്ടുള്ളപതപ്പോകടപ്പോപലും   ഭപ്പോഷപ്പോപ്രപയപ്പോഗ
പുപരപ്പോഗതറിയപ്പോയറി തപ്പോകഴപറയുന്ന നടപടറികളുലും സസരീകരറിച്ചറിട്ടുകണ്ടന്നുലും ററിപപപ്പോര്ട്ടു കചയറിരുന്നു.

(i)  വേറിപനപ്പോദസഞപ്പോര  വേകുപട  പുറകപടുവേറിക്കുന്ന  ഉത്തരവകള്,  സര്ക്കുലറുകള്,
കത്തറിടപപ്പോടുകള്  തുടങ്ങറിയവേ  പരമേപ്പോവേധറി  മേലയപ്പോളത്തറില്  തകന്ന  ആയറിരറിക്കുവേപ്പോനലും
കപപ്പോതുജനങ്ങളുമേപ്പോയറി  നടതന്ന  കത്തറിടപപ്പോടുകള്  പൂര്ണ്ണമേപ്പോയുലും  മേലയപ്പോളത്തറില്
ആയറിരറിക്കുവേപ്പോനലും പ്രപതദകലും ശ്രദ്ധ നല്കറി വേരുന്നു.

(ii)  വേറിപനപ്പോദസഞപ്പോര വേകുപറികന്റെ ഔപദദപ്പോഗറിക കവേബ്കസറ്ററില് മേലയപ്പോളത്തറില്
കൂടറി വേറിവേരങ്ങള് നല്കറിയറിട്ടുണ്ടട.

(iii)  വേറിപനപ്പോദസഞപ്പോര  വേകുപറികല  ഓഫരീസട  പബപ്പോര്ഡുകള്,  ഉപദദപ്പോഗസരുകട
പപരട,  ഉപദദപ്പോഗപപരട  തുടങ്ങറിയവേ  പരഖകപടുത്തറിയറിട്ടുള്ള  പബപ്പോര്ഡുകളറികല  ആദദ  പനര്
പകുതറി മേലയപ്പോളത്തറിലലും, രണ്ടപ്പോമേകത്ത പകുതറി ഇലുംഗരീഷറിലമേപ്പോയറി പ്രദര്ശറിപറിച്ചറിട്ടുണ്ടട.

(iv)   വേറിപനപ്പോദസഞപ്പോര  വേകുപറികല  ഫയല്  നടപടറികള്  കകകപ്പോരദലും  കചയ്യുന്ന
ഇ-ഫയലറിലുംഗട  പസപ്പോഫട കവേയര്  ഡറി.ഡറി.എഫട.എസട-ല്  മേലയപ്പോളലും  കടപറിലുംഗട
ഉള്കപടുത്തറിയറിട്ടുണ്ടട.  ഡറി.ഡറി.എഫട.എസട-ല് കകകപ്പോരദലും കചയ്യുന്ന ഫയലകള് പരമേപ്പോവേധറി
മേലയപ്പോളത്തറില് തകന്നയപ്പോവേപ്പോന് വേകുപട പ്രപതദകലും ശ്രദ്ധ കചലതന്നു. 

(v)   ഭരണഭപ്പോഷ  നടപപ്പോക്കുന്നതുമേപ്പോയറി  ബനകപടട  വേറിപനപ്പോദസഞപ്പോര  വേകുപറില്
നടതന്ന ഔപദദപ്പോഗറിക പയപ്പോഗങ്ങളുകട നടപടറിക്കുററിപട  പരമേപ്പോവേധറി മേലയപ്പോളത്തറില് തകന്ന
ആയറിരറിക്കുവേപ്പോന് ശ്രദ്ധറിക്കുന്നുണ്ടട.

(vi)  ഔപദദപ്പോഗറിക  രലുംഗത്തട  മേലയപ്പോളലും  ഉപപയപ്പോഗറിക്കുന്നതറിനള്ള  ബുദ്ധറിമുട്ടുകള്
ഒഴറിവേപ്പോക്കുന്നതറിനപ്പോയറി സര്വ്വരീസറില്  പുതുതപ്പോയറി പ്രപവേശറിക്കുന്ന ജരീവേനകപ്പോര്കട മേലയപ്പോളഭപ്പോഷ
കകകപ്പോരദലും  കചയ്യുന്നതറിനട  പരറിശരീലനലും ആവേശദമേപ്പോയറി  വേരുന്നപകലും ആയതട  നല്കുവേപ്പോന്
നടപടറി സസരീകരറിച്ചു വേരുന്നു.

(vii)  ഭപ്പോഷപ്പോപുപരപ്പോഗതറി  അവേപലപ്പോകനലും  കചയ്യുന്നതറിനപ്പോയറി  വേറിപനപ്പോദസഞപ്പോര
വേകുപറികന്റെ പ്രതറിമേപ്പോസ ഭപ്പോഷപ്പോമേപ്പോറ്റ പുപരപ്പോഗതറി ററിപപപ്പോര്ടട സര്കപ്പോര് പരറിപശപ്പോധറികപ്പോറുണ്ടട.
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 പ്രസ്തുത മേറുപടറി 18-12-2019-കല പയപ്പോഗലും പരറിഗണറിച്ചട അലുംഗരീകരറിച്ചു. 

11.  സമേറിതറി  (2004-2006)-യുകട  ഒന്നപ്പോമേതട  ററിപപപ്പോര്ടട   -   പടറികജപ്പോതറി  പടറികവേര്ഗ
വേറികസന വേകുപ്പുമേപ്പോയറി ബനകപട ശറിപപ്പോര്ശകള് - അനന്തെര നടപടറി  - സലുംബനറിച്ചട.

(ഫയല് നമ്പര് 1374/ഔ.ഭപ്പോ.സ.2/2009/നറി.കസ.)

പ്രസ്തുത  ററിപപപ്പോര്ടറികല  പടറികജപ്പോതറി  പടറികവേര്ഗ  വേറികസന  വേകുപ്പുമേപ്പോയറി  ബനകപട
ശറിപപ്പോര്ശകള്കട  വേകുപട ലഭദമേപ്പോകറിയ  ററിപപപ്പോര്ടട  പരറിഗണറികകവേ  വേകുപറികല  പകപ്പോഡുകള്,
മേപ്പോനസല്,  പ്രധപ്പോന  ഉത്തരവകള്,  ഫപ്പോറങ്ങള്  തുടങ്ങറിയവേ  മേലയപ്പോളത്തറിപലയട
പരറിഭപ്പോഷകപടുതന്നതറിനള്ള  നറിര്പദ്ദേശലും  പരറിഭപ്പോഷപ്പോ  കസലറിനട  നല്കറിയതട  ഏതു
തരീയതറിയറിലപ്പോകണന്നുലും, പരറിഭപ്പോഷപ്പോ കസല് രൂപരീകരറിച്ചതറിനപശഷലും ഇതട സലുംബനറിച്ചട എത മേപ്പോതലും
പുപരപ്പോഗതറി  ഉണ്ടപ്പോയറിട്ടുകണ്ടന്നുലും,  വേകുപറികല  ഭപ്പോഷപ്പോമേപ്പോറ്റ  പുപരപ്പോഗതറി  എത
ശതമേപ്പോനമേപ്പോകണന്നുമുള്ള വേറിവേരങ്ങള് ആരപ്പോയുവേപ്പോന്  സമേറിതറി  നറിര്പദ്ദേശറിച്ചറിരുന്നു.  ആയതറിനട
വേകുപട 26-9-2014-കല 21940/എ 3/13/പ.ജ.പ.വേ.വേറി.വേ. നമ്പര് കത്തട മുപഖന ലഭദമേപ്പോകറിയ
മേറുപടറി പരറിഗണറിച്ച  26-11-2014-കല  സമേറിതറി പയപ്പോഗലും പകപ്പോഡുകള്,  മേപ്പോനസലകള്,  പ്രധപ്പോന
ഉത്തരവകള്,  ഫപ്പോറങ്ങള്  എന്നറിവേ പരറിഭപ്പോഷകപടുതന്നതറിനപ്പോയറി  രൂപരീകരറിച്ച  പരറിഭപ്പോഷപ്പോ
കസലറികന്റെ  നറിലവേറികല  അവേസ  സലുംബനറിച്ചുലും,  പരറിഭപ്പോഷപ്പോ  പജപ്പോലറികള്  എന്നപത്തകട
പൂര്ത്തരീകരറിക്കുവേപ്പോന്   കഴറിയുകമേന്നതു  സലുംബനറിച്ചുലും   വേകുപറിപനപ്പോടട  വേറിവേരലും  ആരപ്പോ ഞ.
ആയതറിപന്മേല്  11-12-2019-കല  41/എ 1/2019/പ.ജ.പ.വേ.വേറി.വേ.  നമ്പര്  കത്തട  മുപഖന
പടറികജപ്പോതറി  പടറികവേര്ഗ വേറികസന  (എ)  വേകുപട  ലഭദമേപ്പോകറിയ മേറുപടറിയറില് പടറികജപ്പോതറി
വേറികസന  വേകുപറിനട  കരീഴറിലള്ള  ഫപ്പോറങ്ങള്/സര്ടറിഫറികറ്റുകള്  എന്നറിവേ  പൂര്ണ്ണമേപ്പോയുലും
മേലയപ്പോളത്തറിപലയട  പരറിഭപ്പോഷകപടുത്തറിയറിട്ടുകണ്ടന്നുലും  ആയതറിനപ്പോല്  പടറികജപ്പോതറി  വേറികസന
വേകുപറില്  പരറിഭപ്പോഷപ്പോ  പജപ്പോലറികള്കപ്പോയറി  രൂപരീകരറിച്ച  പരറിഭപ്പോഷപ്പോ  കസലറികന്റെ
പ്രവേര്ത്തനങ്ങള് നറിലവേറില് തുടരുന്നറികലന്നുമുള്ള വേറിവേരങ്ങള് അററിയറിച്ചറിരുന്നു.

പ്രസ്തുത ററിപപപ്പോര്ടട  4-11-2020 -കല സമേറിതറി പയപ്പോഗലും പരറിഗണറിച്ചട അലുംഗരീകരറിച്ചു.

12.  സമേറിതറി  (2004-2006)-യുകട ഒന്നപ്പോമേതട  ററിപപപ്പോര്ടട  -  കപ്പോയറിക യുവേജനകപ്പോരദ  വേകുപ്പുമേപ്പോയറി
ബനകപട ശറിപപ്പോര്ശകള് - അനന്തെരനടപടറി സലുംബനറിച്ചട.

(ഫയല് നമ്പര് 1377/ഔ.ഭപ്പോ.സ.2/2009/നറി.കസ.)

ഒഒൗപദദപ്പോഗറികഭപ്പോഷ  സലുംബനറിച്ച  സമേറിതറി  (2004-2006)-യുകട  ഒന്നപ്പോമേതട  ററിപപപ്പോര്ടറികല
ശറിപപ്പോര്ശകളറിപന്മേല്  കപ്പോയറിക  യുവേജനകപ്പോരദ  വേകുപട  ലഭദമേപ്പോകറിയ  മേറുപടറി  പരറിഗണറിച്ച
26-12-2013-കല പയപ്പോഗലും ശറിപപ്പോര്ശ നമ്പര് 10,19,20,21 എന്നറിവേയറിപന്മേല് അധറികവേറിവേരലും
ആരപ്പോഞ.

375/2022
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കപ്പോയറിക യുവേജനകപ്പോരദ വേകുപറിലലും അതറികന്റെ കരീഴറിലള്ള ഉപവേകുപ്പുകളറിലലും മേലയപ്പോളലും
ഒഒൗപദദപ്പോഗറിക  ഭപ്പോഷയപ്പോക്കുന്നതുമേപ്പോയറി  ബനകപടട  കൂടപ്പോറുള്ള  അവേപലപ്പോകന  പയപ്പോഗങ്ങളുകട
നടപടറി  കുററിപ്പുകള്  30  ദറിവേസത്തറിനകലും  ലഭദമേപ്പോക്കുക,  ഒഒൗപദദപ്പോഗറികഭപ്പോഷപ്പോ  പരറിശരീലന
ത്തറിനപ്പോയറി ബഡ്ജറ്ററില് തുക നരീകറി വേയപ്പോത്തതറികന്റെ കപ്പോരണലും,  മേലയപ്പോള ഭപ്പോഷ ഉപപയപ്പോഗറി
ക്കുന്നതറില്  കൂടുതല്  തപ്പോല്പരദലും  കപ്പോണറിക്കുന്ന  ഉപദദപ്പോഗസര്കട  പപ്രപ്പോത്സപ്പോഹനമേപ്പോയറി
പപ്പോരറിപതപ്പോഷറികലും  ഏര്കപടുതന്നതറിനട  വേകുപ്പുതലത്തറില്  സസരീകരറിച്ച  നടപടറികള്
എകന്തെലപ്പോലും എന്നറിങ്ങകന സമേറിതറി  ആരപ്പോഞ  അധറികവേറിവേരങ്ങളറിപന്മേല്  24-12-2 019-കല
എ 1/89/2019/കപ്പോ.യു.വേ. നമ്പര് കത്തട മുപഖന കപ്പോയറിക യുവേജനകപ്പോരദ വേകുപട ലഭദമേപ്പോകറിയ
മേറുപടറി 4-11-2020 -കല സമേറിതറി പയപ്പോഗലും  അലുംഗരീകരറിച്ചു.

13.  സമേറിതറി  (2004-2006)-യുകട  ഒന്നപ്പോമേതട  ററിപപപ്പോർടട  -  ഭകദ  കപപ്പോതുവേറിതരണ
വേകുപ്പുമേപ്പോയറി ബനകപട ശറിപപ്പോര്ശകള് - വേകുപട ലഭദമേപ്പോകറിയ മേറുപടറി - സലുംബനറിച്ചട. 

(ഫയല് നമ്പർ 1379/ഔ.ഭപ്പോ.സ.2/2009/നറി.കസ.)

പ്രസ്തുത ററിപപപ്പോര്ടറികല ശറിപപ്പോര്ശകളറിപന്മേല് ഭകദ കപപ്പോതുവേറിതരണ വേകുപട 20-1-2018
തരീയതറിയപ്പോയറി  ലഭദമേപ്പോകറിയ  മേറുപടറി  പരറിഗണറിച്ച  29-8-2018-കല  പയപ്പോഗലും  10,  12,  27
എന്നരീ  ഖണറികകളറികല  ശറിപപ്പോര്ശകള്കട  ലഭറിച്ച  മേറുപടറിയറിപന്മേല്  അധറികവേറിവേരലും
ആരപ്പോഞറിരുന്നു.  പ്രസസ്തുത  അധറികവേറിവേര  ററിപപപ്പോര്ടട  ലഭദമേപ്പോക്കുന്നപതപ്പോകടപ്പോപലും  നടപടറി
ററിപപപ്പോർടട  ലഭദമേപ്പോകപ്പോന്  കപ്പോലതപ്പോമേസലും  വേരുത്തറിയതറിനള്ള  വേറിശദരീകരണലും  കൂടറി
വേകുപറിപനപ്പോടട ആവേശദകപടപ്പോന് സമേറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിച്ചറിരുന്നു.

പമേല്  നറിര്പദ്ദേശത്തറിനട  ഭകദകപപ്പോതുവേറിതരണ  വേകുപട  19-2-2019  തരീയതറിയപ്പോയറി
വേറിശദരീകരണ  ററിപപപ്പോർട്ടുലും  16-4-2019  തരീയതറിയപ്പോയറി  ശറിപപ്പോര്ശകളറിപന്മേല്  ആവേശദകപട
അധറികവേറിവേര ററിപപപ്പോര്ട്ടുലും ലഭദമേപ്പോകറിയറിരുന്നു. 

ററിപപപ്പോര്ടറികല  ശറിപപ്പോര്ശകളറിപന്മേലള്ള  വേറിശദപ്പോലുംശങ്ങള്,  നറിശറിത  മേപ്പോതൃകയറില്,
ബനകപട വേകുപ്പുകളറില് നറിന്നുലും ലഭറികപ്പോന് കകവേകറിയതുകകപ്പോണ്ടപ്പോണട,  സമേറിതറികട നടപടറി
ററിപപപ്പോര്ടട ലഭദമേപ്പോകറിയതറില് കപ്പോലതപ്പോമേസലും പനരറിടകതന്നട വേകുപട വേറിശദരീകരറിക്കുകയുണ്ടപ്പോയറി.

ഖണറിക  നമ്പര്  10,  12,  27  എന്നറിവേയറികല  ശറിപപ്പോർശകളറിന്മേല്  16-4-2019
തരീയതറിയപ്പോയറി  വേകുപട  ലഭദമേപ്പോകറിയ  അധറികവേറിവേര  ററിപപപ്പോര്ടട  21-8-2019  തരീയതറിയറില്
പചര്ന്ന സമേറിതറിപയപ്പോഗലും പരറിഗണറിച്ചട അലുംഗരീകരറിച്ചു.

14.  ഔപദദപ്പോഗറികഭപ്പോഷ സലുംബനറിച്ച സമേറിതറി  (2004-2006) -യുകട  ഒന്നപ്പോമേതട ററിപപപ്പോര്ടട  -
സപ്പോമൂഹദനരീതറി വേകുപ്പുമേപ്പോയറി ബനകപട ശറിപപ്പോര്ശകള് - അനന്തെര നടപടറി സലുംബനറിച്ചട.

(ഫയല് നമ്പർ 1384/ഔ.ഭപ്പോ.സ.2/2009/നറി.കസ.) 
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പ്രസ്തുത ററിപപപ്പോര്ടറികല  സപ്പോമൂഹദനരീതറി  വേകുപ്പുമേപ്പോയറി  ബനകപട  ഖണറിക  22,  24
ശറിപപ്പോര്ശകള്കട വേകുപട ലഭദമേപ്പോകറിയ മേറുപടറിയറിപന്മേല്  30-12-2015-കല പയപ്പോഗലും  അധറിക
വേറിവേരലും  ആരപ്പോഞറിരുന്നു.  മേലയപ്പോളലും  ഔപദദപ്പോഗറികഭപ്പോഷയപ്പോക്കുന്നതട  സലുംബനറിച്ചട
അവേപബപ്പോധലും  വേളര്തന്നതറിനപ്പോയറി  ജറിലപ്പോതലത്തറില്  ശറില്പശപ്പോലകള്  സലുംഘടറിപറിക്കുന്നതട
സലുംബനറിച്ചുലും  ഐ.എലും.ജറി.  മുഖപ്പോന്തെരലും  വേകുപറികല  ജരീവേനകപ്പോര്കട  ഭപ്പോഷപ്പോപരറിശരീലനലും
നലപ്പോനള്ളതട  സലുംബനറിച്ചുലും  സമേറിതറി  ആരപ്പോഞ  അധറികവേറിവേരത്തറിപന്മേല്  17-4-2019
തരീയതറിയറികല  സറി3/154/2018/സപ്പോ.നരീ.വേ.  നമ്പര്  കത്തട  മുപഖന  ലഭദമേപ്പോകറിയ  മേറുപടറി  
18-12-2019 -കല സമേറിതറിപയപ്പോഗലും അലുംഗരീകരറിച്ചു.

15.ഔപദദപ്പോഗറികഭപ്പോഷ  സലുംബനറിച്ച  സമേറിതറി  (2004-2006)-യുകട  ഒന്നപ്പോമേതട  ററിപപപ്പോര്ടട
നറികുതറി,  പസറ്റട ബറിവേപറജസട പകപ്പോര്പപറഷനമേപ്പോയറി ബനകപട ശറിപപ്പോര്ശകള്  -  അനന്തെര
നടപടറി സസരീകരറിക്കുന്നതട സലുംബനറിച്ചട

(ഫയല് നമ്പർ 1389/ഔ.ഭപ്പോ.സ.2/2009/നറി.കസ.)

സമേറിതറി (2004-2006)-യുകട ഒന്നപ്പോമേതട ററിപപപ്പോര്ടറികല 4,8,12,13,17,19,20,21,23,24
എന്നരീ നമ്പര്  ശറിപപ്പോര്ശകളറിപന്മേല് പകരള പസറ്റട ബറിവേപറജസട പകപ്പോര്പപറഷന് 24-6-2018
തരീയതറിയപ്പോയറി ലഭദമേപ്പോകറിയ ററിപപപ്പോര്ട്ടുലും 3,4,6,9,10,11,12,14,17,19,20,22,24 എന്നരീ നമ്പര്
ശറിപപ്പോര്ശകളറിപന്മേല്   നറികുതറി  (കജ)  വേകുപട  22-6-2019   തരീയതറിയപ്പോയറി  ലഭദമേപ്പോകറിയ
ററിപപപ്പോര്ട്ടുലും  യഥപ്പോക്രമേലും  24-7-2019,  14-11-2020  തരീയതറികളറില്  പചര്ന്ന  സമേറിതറിപയപ്പോഗലും
അലുംഗരീകരറിച്ചു.

16. സമേറിതറി (2006-2008)-യുകട രണ്ടപ്പോമേതട ററിപപപ്പോര്ടട - ഭകദകപപ്പോതുവേറിതരണ വേകുപട
ലഭദമേപ്പോകറിയ മേറുപടറി - സലുംബനറിച്ചട.

(ഫയല് നമ്പര് 2778/ഔ.ഭപ്പോ.സ.2/2009/നറി.കസ.)

ഔപദദപ്പോഗറികഭപ്പോഷ  സലുംബനറിച്ച  സമേറിതറി  (2006-2008)-യുകട  രണ്ടപ്പോമേതട
ററിപപപ്പോര്ടറികല 116-ാം ശറിപപ്പോര്ശയറിപന്മേല് തപദ്ദേശസസയലുംഭരണ വേകുപട  ലഭദമേപ്പോകറിയ മേറുപടറി
പരറിഗണറിച്ച  11-7-2018-കല  പയപ്പോഗലും  പറഷന്  കപ്പോര്ഡുകളറിലലും,  കതപ്പോഴറില്  കപ്പോര്ഡുകളറിലലും
കൂടപ്പോകത  വേദതദസ  ആവേശദങ്ങള്കപ്പോയറി  തയപ്പോറപ്പോക്കുന്ന  മേറ്റട  അപപകകളറിലലും,
നപ്യൂനപകങ്ങളുകട  മേപ്പോതൃഭപ്പോഷപയപ്പോകടപ്പോപലും  മേലയപ്പോള  ഭപ്പോഷ  കൂടറി  ഉള്കപടുത്തറിയറിടറികലങറില്
ആയതട  പമേലപദദപ്പോഗസര്കട പരറിപശപ്പോധറിക്കുവേപ്പോന് കഴറിയപ്പോത്ത സപ്പോഹചരദലും ഉണ്ടപ്പോകുകമേന്നട
കകണ്ടതകയുലും,  ആയതറിനട  നടപടറി  സസരീകരറിക്കുവേപ്പോന്  വേകുപറിപനപ്പോടട  നറിര്പദ്ദേശറിക്കുകയുലും
കചയറിരുന്നു.
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പമേല് നറിര്പദ്ദേശത്തറിനട 10-10-2019-കല 3560034/ബറി3/2019/ഭ.കപപ്പോ.വേറി.വേ. നമ്പര് കത്തട
മുപഖന ഭകദകപപ്പോതുവേറിതരണ (ബറി) വേകുപട ലഭദമേപ്പോകറിയ മേറുപടറിയറില് പദശരീയ ഭകദഭദ്രതപ്പോ
നറിയമേലും, 2013  സലുംസപ്പോനത്തട നടപറിലപ്പോകറിയതുമേപ്പോയറി ബനകപടട സലുംസപ്പോനകത്ത ഭപ്പോഷപ്പോ
നപ്യൂനപകങ്ങള്കപ്പോയറി തയപ്പോറപ്പോകറി വേറിതരണലും നടത്തറിയ പുതുകറിയ പറഷന് കപ്പോര്ഡുകളറിലലും
അനബന  അപപകകളറിലലും മേലയപ്പോളത്തറിനട  പ്രഥമേ  സപ്പോനലും  നല്കറികകപ്പോണ്ടട നപ്യൂനപക
ഭപ്പോഷയറിലലും കൂടറി വേറിവേരങ്ങള് പരഖകപടുത്തറിയറിട്ടുണ്ടട എന്നട ററിപപപ്പോര്ടട കചയറിരുന്നു.

പ്രസ്തുത മേറുപടറി  4-11-2020-കല സമേറിതറിപയപ്പോഗലും പരറിഗണറിച്ചട അലുംഗരീകരറിച്ചു.

17. ഔപദദപ്പോഗറികഭപ്പോഷ സലുംബനറിച്ച സമേറിതറി (2006-2008)-യുകട രണ്ടപ്പോമേതട ററിപപപ്പോര്ടട
ഗ്രപ്പോമേവേറികസന വേകുപറില് നറിന്നുലും മേറുപടറി ലഭദമേപ്പോക്കുന്നതട - സലുംബനറിച്ചട.

(ഫയല് നമ്പര് 4535/ഔ.ഭപ്പോ.സ.2/2009/നറി.കസ.)

ററിപപപ്പോര്ടട ഖണറിക 114 -കല,  ഗ്രപ്പോമേവേറികസന വേകുപറികല എലപ്പോ ദര്ഘപ്പോസട പഫപ്പോറങ്ങള്
മേലയപ്പോളത്തറിലപ്പോകണകമേന്ന  സമേറിതറി  നറിര്പദ്ദേശത്തറിപന്മേല്  തപദ്ദേശസസയലുംഭരണ  വേകുപട
2-11-2018  തരീയതറിയപ്പോയറി  ലഭദമേപ്പോകറിയ മേറുപടറിയറില്  ഗ്രപ്പോമേവേറികസന വേകുപറിന കരീഴറിലള്ള
ഓഫരീസുകളറികല ആവേശദത്തറിനള്ള ദര്ഘപ്പോസട പഫപ്പോറങ്ങള് സര്കപ്പോര്  പ്രസ്സുകളറില് നറിന്നപ്പോണട
അച്ചടറിച്ചു വേറിതരണലും കചയ്യുന്നതട എന്നുലും  പ്രസസ്തുത പഫപ്പോറങ്ങള് മേലയപ്പോളത്തറില് തയപ്പോറപ്പോകറി
ഉപപയപ്പോഗറിക്കുവേപ്പോന്  ഗ്രപ്പോമേവേറികസന  വേകുപറിന  കരീഴറിലള്ള  ഓഫരീസുകള്കട  നറിര്പദ്ദേശലും
നല്കറിയറിരുന്നു  എന്നുലും  നറിലവേറില്  കടണ്ടര്  നടപടറികള്  ഇ-കടണ്ടര്  മുപഖന
നടപറിലപ്പോക്കുന്നതറിനപ്പോല് കടണ്ടര് പഫപ്പോറങ്ങള് ഉപപയപ്പോഗറിക്കുന്നറികലന്നുലും അററിയറിച്ചറിരുന്നു.

പ്രസ്തുത മേറുപടറി 15-5-2019-കല സമേറിതറിപയപ്പോഗലും  പരറിഗണറിച്ചട അലുംഗരീകരറിച്ചു.

18.  ഔപദദപ്പോഗറികഭപ്പോഷ സലുംബനറിച്ച സമേറിതറി  (2011-2014)-യുകട  13-1-2016, 30-11-2016
തരീയതറിയറികല പയപ്പോഗനറിര്പദ്ദേശലും - ഗവേണ്കമേന്റെറില് നറിന്നുലും ലഭറിച്ച മേറുപടറി സലുംബനറിച്ചട.

(ഫയല് നമ്പര് 5652/ഔ.ഭപ്പോ.സ.1/2011/നറി.കസ.)

ഔപദദപ്പോഗറികഭപ്പോഷ  സലുംബനറിച്ച  സമേറിതറിയുകട  13-1-2016-കല  കതളറികവേടുപട  പയപ്പോഗലും
അകയപകനങ്ങളറിൽ  നറിന്നട  കപപ്പോതുജനങ്ങള്കട  മേലയപ്പോളത്തറിൽ  സര്ടറിഫറികറ്റുകള്
ലഭദമേപ്പോക്കുന്നതറിനപവേണ്ടറി  സലുംസപ്പോനപ്പോവേശദങ്ങള്ക്കുള്ള സര്ടറിഫറികറ്ററിനപ്പോയറി  മേലയപ്പോളത്തറിലലും
സലുംസപ്പോപനതര  ആവേശദങ്ങള്കപ്പോയറി  ഇലുംഗരീഷറിലലും  അപപകപ്പോവേറിവേരങ്ങള്  അപ് പലപ്പോഡട
കചപയണ്ടതപ്പോകണന്നട  എലപ്പോ അകയപകനങ്ങള്ക്കുലും നറിര്പദ്ദേശലും  നൽകുന്നതറിനട  ബനകപട
വേകുപറിപനപ്പോടട  ആവേശദകപടറിരുന്നു.  ആയതറിപന്മേൽ  14-6-2018 -കല   കതമുപഖന
ഇലപകപ്പോണറികട & വേറിവേരസപ്പോപങതറികവേറിദദ (സറി) വേകുപട ലഭദമേപ്പോകറിയ ററിപപപ്പോര്ടറില്  അകയ
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പകനങ്ങളറിലൂകട  വേറിവേറിധ  വേകുപ്പുകളുമേപ്പോയറി  ബനകപട  പസവേനങ്ങള്  അതതട  വേകുപ്പുകള്
നറിശയറിച്ചറിട്ടുള്ള  മേപ്പോതൃകയറിലലും  ഭപ്പോഷയറിലമേപ്പോണട  ഓണ്കലന്  സലുംവേറിധപ്പോനത്തറിലൂകട
കപപ്പോതുജനങ്ങള്കട ലഭദമേപ്പോക്കുന്നതട എന്നുലും  പ്രസ്തുത പസവേനങ്ങളുമേപ്പോയറി  ബനകപട പരഖകളുകട
മേപ്പോതൃക,  ഭപ്പോഷ എന്നറിവേയറില് മേപ്പോറ്റലും  വേരുപത്തണ്ടതട അതതട  വേകുപ്പുകള് തകന്നയപ്പോയതറിനപ്പോല്
അപപകകളറികല വേറിവേരങ്ങള് മേലയപ്പോളത്തറില് അപ് പലപ്പോഡട കചയ്യുന്നതറിനള്ള നടപടറികളുലും പ്രസ്തുത
വേകുപ്പുകള് തകന്നയപ്പോണട സസരീകരറിപകണ്ടതട എന്നുലും എന്നപ്പോല് വേറിപലജട  ഓഫരീസുമേപ്പോയറി  (ഇ-
ഡറിസറികട)  ബനകപട  അപപകകള്  കകകപ്പോരദലും  കചയ്യുപമ്പപ്പോള്  സലുംസപ്പോപനതര
ആവേശദങ്ങള്കപ്പോയുള്ളവേ  ഇലുംഗരീഷട  ഭപ്പോഷയറിലലും  മേറ്റട  എലപ്പോ  അപപകകളുലും  മേലയപ്പോളത്തറിലലും
അപ് പലപ്പോഡട  കചപയണ്ടതപ്പോകണന്നട  എലപ്പോ  അകയ  പകനങ്ങള്ക്കുലും  നറിര്പദ്ദേശലും
നല്കറിയറിട്ടുകണ്ടന്നുലും   എങറിലലും  മേലയപ്പോളത്തറിലള്ള ആശയവേറിനറിമേയലും  സപ്പോധദമേപ്പോക്കുന്നതറിപലയപ്പോയുള്ള
ഒപ്റ്ററികല് കദപ്പോരകര് റകഗറിഷന്  (ഒ.സറി.ആര്.)  സപ്പോപങതറിക വേറിദദ നറിലവേറിലപ്പോത്ത സറിതറി
അപപകകള്  മേലയപ്പോളത്തറില്  അപ് പലപ്പോഡട  കചയ്യുന്നതറിനട  ഒരു  പരറിധറിവേകര  വേറിഘപ്പോതലും
സൃഷറിക്കുന്നുണ്ടട എന്നുലും,  കൂടപ്പോകത  ഐ.ടറി. വേകുപറിനട കരീഴറികല ഐ.സറി. പഫപ്പോസട എന്ന സപ്പോപനലും
വേറികസനപറികച്ചടുത്തറിട്ടുള്ള മേലയപ്പോളലും  കടപറിലുംഗട  ടൂള് പ്രപ്പോവേര്ത്തറികമേപ്പോക്കുന്നതറിനള്ള നടപടറികള്
തസരറിതഗതറിയറിലപ്പോകണന്ന വേറിവേരവലും അററിയറിച്ചറിരുന്നു.

പ്രസ്തുത  മേറുപടറി  10-1-2019-കല  സമേറിതറിപയപ്പോഗലും  പരറിഗണറിക്കുകയുലും
കപപ്പോതുജനങ്ങള്കപ്പോവേശദമേപ്പോയ സര്ടറിഫറികറ്റുകള്  ലഭദമേപ്പോക്കുന്നതറിനള്ള  ഏകതപ്പോകക
അപപകകളപ്പോണട  മേലയപ്പോളത്തറിലപ്പോകപ്പോത്തകതന്നുലും  അതറികന്റെ  കപ്പോരണകമേന്തെപ്പോകണന്നുലും
ബനകപട വേകുപ്പുകപളപ്പോടട  ആരപ്പോയുവേപ്പോനലും മേലയപ്പോളഭപ്പോഷയറില് പവേണ്ടത പപ്പോണറിതദമുള്ളവേകര
ഉള്കപടുത്തറി പരറിഭപ്പോഷപ്പോകസല് രൂപരീകരറികണകമേന്നുലും സമേറിതറി നറിര്പദ്ദേശലും നല്കുകയുണ്ടപ്പോയറി.

സമേറിതറിയുകട  30-11-2016-കല പയപ്പോഗലും റവേനപ്യൂ വേകുപറികന്റെ 'ലപ്പോസട ഓണ് ലപ്പോന്റെട  ഇൻ
പകരള' (LAWS ON LAND IN KERALA)  എന്ന ഗ്രനലും പകരള ഭപ്പോഷപ്പോ ഇൻസറിറ്റപ്യൂടട
മുഖപ്പോന്തെരലും  പരറിഭപ്പോഷകപടുതന്നതറിനപ്പോവേശദമേപ്പോയ  തുക  ധനകപ്പോരദ  വേകുപട
അനവേദറിച്ചറിട്ടുപണ്ടപ്പോകയന്നുലും പരറിഭപ്പോഷ ഏതട ഘടത്തറിലപ്പോകണന്നുലും ആരപ്പോഞറിരുന്നു. ആയതറിനട
8-6-2018 തരീയതറിയപ്പോയറി റവേനപ്യൂ (ജറി) വേകുപട ലഭദമേപ്പോകറിയ മേറുപടറി ചുവേകട  പചര്ക്കുന്നു.

“റവേനപ്യൂ  വേകുപറികല  നറിലവേറിലള്ള  നറിയമേങ്ങളുലും  ചടങ്ങളുലും  മേലയപ്പോളത്തറിപലയട
പരറിഭപ്പോഷകപടുത്തണകമേന്ന  വേറിഷയത്തറില്  ലപ്പോന്ഡട  റവേനപ്യൂ  കമരീഷണറുലും  പകരള  ഭപ്പോഷപ്പോ
ഇന്സറിറ്റപ്യൂടട ഡയറകറുമേപ്പോയുലും ധപ്പോരണയപ്പോവകയുലും 'ലപ്പോസട ഓണ് ലപ്പോന്ഡട ഇന് പകരള'  എന്ന
ഗ്രനലും മേലയപ്പോളത്തറിപലകട പരറിഭപ്പോഷകപടുതന്നതറിനപ്പോയറി 1,19,522 രൂപ കചലവ വേരുകമേന്നട
പകരള  ഭപ്പോഷപ്പോ  ഇന്സറിറ്റപ്യൂടട  ഡയറകര്  അററിയറിക്കുകയുലും  കചയ.   ആയതറികന  തുടര്ന്നട
19-1-2016-കല   ജറി.ഒ.  (ആര്.റ്ററി.)  303/16/റവേ.   നമ്പര്   സര്കപ്പോര്   ഉത്തരവേട    പ്രകപ്പോരലും
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'ലപ്പോസട  ഓണ് ലപ്പോന്ഡട  ഇന് പകരള'  എന്ന ഗ്രനലും പകരള ഭപ്പോഷ ഇന്സറിറ്റപ്യൂടട  മുഖപ്പോന്തെരലും
പരറിഭപ്പോഷകപടുത്തറി  1,19,522  രൂപ  (ഒരുലകത്തറി  പകത്തപ്പോമ്പതറിനപ്പോയറിരത്തറി  അഞ്ഞൂറ്ററി
ഇരുപത്തറിരണ്ടട രൂപ മേപ്പോതലും); “2029-00-001-99-26 ഇലുംപ്ലൈറികമേപന്റെഷന് ഓഫട ഒഫരീഷദല്
ലപ്പോലുംപഗസജട”എന്ന  ശരീര്ഷകത്തറില്  നറിന്നുലും  കചലവേഴറിക്കുന്നതറിനട  ഭരണപ്പോനമേതറി  നല്കറി
ഉത്തരവേട  പുറകപടുവേറിക്കുകയുലും,  ഇതറിപലകട  ആവേശദമേപ്പോയ  തുക  അഡരീഷണല്
ആതകറപസഷന് മുഖപ്പോന്തെരലും  30-1-2016-കല ജറി.ഒ.(ആര്.റ്ററി.)  946/16  നമ്പര് സര്കപ്പോര്
ഉത്തരവേട  പ്രകപ്പോരലും  അനവേദറിയ്ക്കുകയുലും  കചയറിരുന്നു.   പ്രസ്തുത  ഉത്തരവകളുകട
അടറിസപ്പോനത്തറില്  പമേല്പറഞ  പ്രകപ്പോരലും  ഭരണപ്പോനമേതറി  ലഭറിച്ച  തുക  പകരള  ഭപ്പോഷ
ഇന്സറിറ്റപ്യൂടട  അനവേദറിയ്ക്കുകയുണ്ടപ്പോയറി എന്നട ലപ്പോന്ഡട  റവേനപ്യൂ കമരീഷണര് അററിയറിച്ചറിട്ടുണ്ടട.
എന്നപ്പോല്  വേറിവേര്ത്തന  തുക  വേര്ദ്ധറിച്ചതറിനപ്പോല്  69,815  രൂപ  കൂടറി  അധറികമേപ്പോയറി
നല്കണകമേന്നട  പകരള  ഭപ്പോഷ  ഇന്സറിറ്റപ്യൂടട  ഡയറകര്  ലപ്പോന്ഡട  റവേനപ്യൂ  കമരീഷണപറപ്പോടട
ആവേശദകപടുകയുണ്ടപ്പോയറി.

എന്നപ്പോല്  ടറി  ഗ്രനലും  പരറിഭപ്പോഷകപടുതന്നതറിനട  ആവേശദകപട  മുഴുവേന്  തുകയുലും
അനവേദറിച്ചതപ്പോയറി  അററിയറിച്ച  സമേയത്തട  പ്രതറിഫല  തുക  ഉയര്ത്തറിയ  വേറിവേരലും
അററിയറികപ്പോതറിരറിക്കുകയുലും,  പ്രസ്തുത ഗ്രനത്തറികന്റെ പുപരപ്പോഗതറി അററിയുന്നതറിനപ്പോയറി നറിരവേധറി
ഓര്മക്കുററിപ്പുകള്  നല്കറിയപപപ്പോള്പപപ്പോലലും  ഒരു  മേറുപടറിയുലും  നല്കപ്പോകത  തുക  കകപറ്ററി
നരീണ്ട  കപ്പോലയളവേറിനട  പശഷലും  വേറിവേര്ത്തനലും  നടത്തപ്പോകത  പറിന്നരീടട  നറിരകട  ഉയര്ത്തറിയ
വേറിവേരലും  അററിയറിച്ചതറികനതുടര്ന്നട  ഇതറിനപ്പോയറി  പ്രപതദക  ഫണ്ടട  ലഭദമേലപ്പോകയന്നുലും
ആയതറിനപ്പോല്  അധറികമേപ്പോയറി  ആവേശദകപട  തുക  അനവേദറികപ്പോന്  നറിര്വ്വപ്പോഹമേറിലപ്പോകയന്നുലും,
പനരകത്ത  നറിശയറിച്ച  തുകയട  തകന്ന  പരറിഭപ്പോഷ  പൂര്ത്തറിയപ്പോകണകമേന്നുലും  പകരള  ഭപ്പോഷ
ഇന്സറിറ്റപ്യൂടട  ഡയറകര്കട  നറിര്പദ്ദേശലും  നലറിയറിരുന്നുകവേങറിലലും  നപ്പോളറിതുവേകരയപ്പോയറിട്ടുലും
ററിപപപ്പോര്ടട ലഭദമേപ്പോകറിയറിടറിലപ്പോകയന്നുലും ടറി ഗ്രനലും പരറിഭപ്പോഷകപടുത്തറി തരറികപയപ്പോ ഇകലങറില്
ആയതറിന പവേണ്ടറി ഒടുകറിയ തുക പലറിശ സഹറിതലും  തറിരറികക നല്കുകപയപ്പോ കചയണകമേന്നട
പകരള  ഭപ്പോഷ  ഇന്സറിറ്റപ്യൂടട  ഡയറകര്കട  നറിര്പദ്ദേശലും  നല്കറിയറിട്ടുകണ്ടന്നുലും  ലപ്പോന്ഡട  റവേനപ്യൂ
കമരീഷണര്  ററിപപപ്പോര്ടട  കചയറിട്ടുണ്ടട.  ഈ  സപ്പോഹചരദത്തറില്  പ്രസ്തുത  ഗ്രനലും
മേലയപ്പോളത്തറിപലകട പരറിഭപ്പോഷകപടുതന്നതറിനള്ള വേദകമേപ്പോയ നറിലപപ്പോടററിയറിക്കുവേപ്പോന് പകരള
ഭപ്പോഷ ഇന്സറിറ്റപ്യൂടട ഡയറകര്കട സര്കപ്പോരറില് നറിന്നുലും നറിര്പദ്ദേശലും നല്കറിയറിട്ടുകണ്ടന്ന വേറിവേരലും
സമേറിതറികയ അററിയറിക്കുന്നു.”

പ്രസ്തുത  മേറുപടറി  16-1-2019-കല  സമേറിതറിപയപ്പോഗലും  പരറിഗണറിക്കുകയുലും  പകരള  ഭപ്പോഷ
ഇന്സറിറ്റപ്യൂടട  ഡയറകററില് നറിന്നുലും  റവേനപ്യൂ  വേകുപട  കസക്രടററിയറി ല് നറിന്നുലും  കതളറികവേടുപട
നടത്തപ്പോനമേപ്പോയറി തരീരുമേപ്പോനറിച്ചറിട്ടുണ്ടട.
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19.  സമേറിതറി  (2011-2014)-യുകട  ഒന്നപ്പോമേതട  ററിപപപ്പോര്ടട  - ശറിപപ്പോര്ശകളറിപന്മേല്  ഭകദ
കപപ്പോതുവേറിതരണ വേകുപട ലഭദമേപ്പോകറിയ മേറുപടറി - അനന്തെര നടപടറികള് സലുംബനറിച്ചട.

(ഫയല് നമ്പര് 3146/ഒഒൗ.ഭപ്പോ.സ 1/2012/ നറി. കസ.)

ഒഒൗപദദപ്പോഗറികഭപ്പോഷ  സലുംബനറിച്ച  സമേറിതറി  (2011-2014)-യുകട  ഒന്നപ്പോമേതട  ററിപപപ്പോര്ടറികല 
ഭകദകപപ്പോതുവേറിതരണ വേകുപ്പുമേപ്പോയറി ബനകപട സമേറിതറി ശറിപപ്പോര്ശകളറിപന്മേല് വേകുപട ലഭദമേപ്പോകറിയ
മേറുപടറിയറിപന്മേല്  11-7-2018-കല  സമേറിതറിപയപ്പോഗലും പകരള  പറഷനറിലുംഗട  ഓര്ഡററികന്റെ  മേലയപ്പോള
പരറിഭപ്പോഷ  തയപ്പോറപ്പോക്കുന്നതറിനട  മുപന്നപ്പോടറിയപ്പോയറി, പദശരീയ  ഭകദ  ഭദ്രതപ്പോ  നറിയമേലും  2013-കന
അടറിസപ്പോനകപടുത്തറി സലുംസപ്പോന ഭകദ ഭദ്രതപ്പോ ചടങ്ങളുകട കരടട തയപ്പോറപ്പോക്കുന്ന നടപടറികളുകട
നറിലവേറികല സറിതറി എന്തെപ്പോകണന്നട  ആരപ്പോഞറിരുന്നു. ആയതറിനട  11-12-2018 തരീയതറിയപ്പോയറി ഭകദ
കപപ്പോതുവേറിതരണ വേകുപട ലഭദമേപ്പോകറിയ മേറുപടറി ഇപ്രകപ്പോരമേപ്പോണട.

“പദശരീയ  ഭകദ  ഭദ്രതപ്പോ  നറിയമേലും,  2013  സലുംസപ്പോനത്തട  നടപറില്  വേരുത്തറിയതുമേപ്പോയറി
ബനകപടട  പ്രസ്തുത  നറിയമേത്തറികല  വേകുപട  40(1)കന്റെ  അടറിസപ്പോനത്തറില്  16-5-2018-കല സ.ഉ.
(അച്ചടറി)നലും.5/2018/ഭ.കപപ്പോ.വേറി.വേ.  പ്രകപ്പോരലും അലുംഗരീകരറിച്ചട  2-6-2018-കല അസപ്പോധപ്പോരണ ഗസറ്റട
പ്രകപ്പോരലും SRO നമ്പര് 356/2018 ആയറി സലുംസപ്പോന ഭകദ ഭദ്രതപ്പോ ചടങ്ങള്, 2018 വേറിജപ്പോപനലും
കചയറിട്ടുണ്ടട.   പ്രസ്തുത  വേറിജപ്പോപനത്തറികന്റെ  പകര്പ്പുകള്  പകരള  നറിയമേസഭയുകട  പമേശപ്പുറത
വേയ്ക്കുന്ന  സമേറിതറി  മുമ്പപ്പോകക  പരറിഗണനയപ്പോയറി  സമേര്പറിച്ചറിട്ടുണ്ടട.  1966-കല പകരളപ്പോ  പറഷനറിലുംഗട
ഓര്ഡര് പരറിഷ്കരണലും നറിയമേ വേകുപട പരറിപശപ്പോധറിച്ചട വേരറികയപ്പോണട.  പകരളപ്പോ പറഷനറിലുംഗട ഓര്ഡര്
പരറിഷ്കരറിച്ചതറിനപശഷലും  മേപ്പോതപമേ  ടറി  ഓര്ഡററികന്റെ  മേലയപ്പോള  പരറിഭപ്പോഷ  തയപ്പോറപ്പോക്കുന്നതറിനള്ള
നടപടറികള് സസരീകരറിക്കുവേപ്പോന് കഴറിയുകയുള്ളൂ .”

പ്രസ്തുത  മേറുപടറി  24-7-2019-കല  സമേറിതറി  പയപ്പോഗലും  പരറിഗണറിക്കുകയുലും
അലുംഗരീകരറിക്കുകയുലും കചയ.

20.  സമേറിതറി  (2011-2014)  മുമ്പപ്പോകക ശ്രരീ.  കമേപ്പോയരീന് സമേർപറിച്ച  ഹർജറി  -  റവേനപ്യൂ  വേകുപട
ലഭദമേപ്പോകറിയ ററിപപപ്പോർടട  - സലുംബനറിച്ചട.   

(ഫയല് നമ്പർ 5805/ഔ.ഭപ്പോ.സ 2/2013/നറി.കസ.)

ഔപദദപ്പോഗറികഭപ്പോഷ  സലുംബനറിച്ച  സമേറിതറി മുമ്പപ്പോകക  ശ്രരീ.  കമേപ്പോയരീന്  പറി.,  23-1-2013
തരീയതറിയപ്പോയറി  സമേർപറിച്ച  ഹർജറിയറില്  വേറിപലജട  ഓഫരീസട,  ഗ്രപ്പോമേപഞപ്പോയത്തട  ഓഫരീസട
തുടങ്ങറി  കപപ്പോതുജനങ്ങള്  ആശ്രയറിക്കുന്ന  ഓഫരീസുകളറില്  നറിന്നുലും  ലഭറിക്കുന്ന
സപ്പോകദപതങ്ങളുലും  രസരീതുകളുലും  മേലയപ്പോളത്തറില്കൂടറി  ലഭദമേപ്പോക്കുന്നതറിനള്ള  നടപടറി
സസരീകരറികണകമേന്നുലും,  ആയതറിനപ്പോയറി  നറിർപദ്ദേശവലും,  പരറിശരീലനവലും  ഉപദദപ്പോഗസർകട
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നല്കണകമേന്നുലും  ആവേശദകപടറിരുന്നു.  പ്രസ്തുത  ഹർജറി  ററിപപപ്പോർടറിനപ്പോയറി  റവേനപ്യൂ,
തപദ്ദേശസസയലുംഭരണലും  എന്നരീ  വേകുപ്പുകള്കട  അയച്ചറിരുന്നു.  തപദ്ദേശസസയലുംഭരണ  വേകുപട
ലഭദമേപ്പോകറിയ ററിപപപ്പോർടട  22-11-2017-കല പയപ്പോഗലും പരറിഗണറിക്കുകയുലും അലുംഗരീകരറിക്കുകയുലും
കചയ.   റവേനപ്യൂ  വേകുപട  11-12-2018  തരീയതറിയപ്പോയറി  ലഭദമേപ്പോകറിയ ററിപപപ്പോർടറില്  വേറിപലജട,
തപ്പോലൂകട ഓഫരീസുകളറില് നറിന്നുള്ള സര്ടറിഫറികറ്റുകള് ലഭറിക്കുന്നതറിനട ഇ-ഡറിസറികട പദ്ധതറി
വേഴറി  മേലയപ്പോളത്തറില്  അപപക  സമേര്പറിക്കുകയപ്പോകണങറില്  മേലയപ്പോളത്തറില്  തകന്ന
സര്ടറിഫറികറ്റുകള്  നല്കണകമേന്നട  19-4-2015  തരീയതറിയറികല  15531/റ്ററി2/2014/ആര്ഡറി
നമ്പര് കത്തട മുപഖന ലപ്പോന്ഡട റവേനപ്യൂ കമരീഷണര്കട നറിര്പദ്ദേശലും നല്കറിയതറികനതടര്ന്നട,
റവേനപ്യൂ  വേകുപ്പുമേപ്പോയറി  ബനകപടട  ഇ-ഡറിസറികട  പദ്ധതറി  മുപഖന  മേലയപ്പോളത്തറില്
സപ്പോകദപതങ്ങള്കപ്പോയറി  അപപക  സമേര്പറിക്കുന്നവേര്കട മേലയപ്പോളത്തറില്  തകന്നയപ്പോണട
സപ്പോകദപതങ്ങള്  നറിലവേറില്  അനവേദറിച്ചു  വേരുന്നകതന്നട  ലപ്പോന്ഡട  റവേനപ്യൂ  കമരീഷണര്
ററിപപപ്പോര്ടട കചയറിട്ടുകണ്ടന്ന വേറിവേരലും  അററിയറിച്ചറിരുന്നു.

പ്രസ്തുത  മേറുപടറി  7-8-2019-കല  പയപ്പോഗത്തറില്    സമേറിതറി  പരറിഗണറിക്കുകയുലും,
ഇ-ഡറിസറികട  പദ്ധതറി മുപഖനയലപ്പോകത വേറിപലജട  ഓഫരീസറിലലും മേറ്റുലും  പനരറിടട  സമേർപറിക്കുന്ന
അപപകകളറിപന്മേല് റവേനപ്യൂ വേകുപട ലഭദമേപ്പോക്കുന്ന സർടറിഫറികറ്റുകള്  മേലയപ്പോളത്തറില് തകന്ന
ലഭദമേപ്പോകണകമേന്നട  നറിർപദ്ദേശലും  നല്കുകയുലും  പ്രസ്തുത  സമേറിതറി  നറിര്പദ്ദേശലും  ലപ്പോന്ഡട  റവേനപ്യൂ
കമരീഷണര്  മുപഖന  എലപ്പോ  ജറിലപ്പോ  കളകര്മേപ്പോര്ക്കുലും  നല്കറിയറിട്ടുകണ്ടന്ന  റവേനപ്യൂ  (റ്ററി)
വേകുപറികന്റെ 17-3-2020-കല  ററിപപപ്പോർടട  4-11-2020-കല സമേറിതറിപയപ്പോഗത്തറിലലും പരറിഗണറിച്ചട
അലുംഗരീകരറിക്കുകയുമുണ്ടപ്പോയറി.

21.  ജറിലപ്പോതല  ഔപദദപ്പോഗറികഭപ്പോഷപ്പോ  സമേറിതറികളുകട  പ്രവേര്ത്തനലും  -  വേകുപ്പുകള്
ലഭദമേപ്പോകറിയ മേറുപടറി - സലുംബനറിച്ചട.

 (ഫയല് നമ്പര് 587/ഔ.ഭപ്പോ.സ 2/2015/നറി.കസ.)

12-12-2014  തരീയതറിയറികല സ.ഉ  (കകയഴുത്തട)  നമ്പര്  42/2014/ഉ.ഭ.പ.വേ.  ഉത്തരവേറികന്റെ
അടറിസപ്പോനത്തറില്  എലപ്പോ  വേകുപ്പുകളറിലലും  ഔപദദപ്പോഗറികഭപ്പോഷപ്പോ  വേകുപ്പുതല  ഏപകപ്പോപന
സമേറിതറികളുലും,  ജറിലപ്പോതല  ഔപദദപ്പോഗറിക  ഭപ്പോഷപ്പോ  സമേറിതറികളുലും രൂപരീകരറിച്ചറിട്ടുപണ്ടപ്പോകയന്നുലും,
അവേയുകട പ്രവേര്ത്തനലും ആരലുംഭറിച്ചറിട്ടുപണ്ടപ്പോകയന്നുലും ഒപ്പോപരപ്പോ വേകുപറിപനപ്പോടുലും  ആരപ്പോയുന്നതറിനപ്പോയറി  
5-2-2015 -കല സമേറിതറിപയപ്പോഗലും നറിര്പദ്ദേശറിച്ചറിരുന്നു.  

പ്രസ്തുത സമേറിതറി  നറിര്പദ്ദേശത്തറിനട  സഹകരണ  വേകുപട  7-12-2018  തരീയതറിയപ്പോയറി
ലഭദമേപ്പോകറിയ  ററിപപപ്പോർടറില്,  മേല യപ്പോളലും  ഔപദദപ്പോഗറികഭപ്പോഷ  സലുംബനറിച്ചട  ഭപ്പോഷപ്പോമേപ്പോറ്റ
നടപടറികള് തസരറിതകപടുതന്നതറിനലും കപ്പോരദകമേമേപ്പോക്കുന്നതറിനലും പുപരപ്പോഗതറി അവേപലപ്പോകനലും
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കചയ്യുന്നതറിനമേപ്പോയറി  ഉപദദപ്പോഗസ  ഭരണ  പരറിഷ്കപ്പോര  (ഔപദദപ്പോഗറികഭപ്പോഷപ്പോ)  വേകുപറികന്റെ
12-12-2014-കല സ.ഉ  (കക)  നമ്പര്  42/14/ഉ.ഭ.പ.വേ.  ഉത്തരവേട  പ്രകപ്പോരലും  ഔപദദപ്പോഗറിക
ഭപ്പോഷ സലുംബനറിച്ചട  സഹകരണ വേകുപറില് വേകുപ്പുതല ഏപകപ്പോപന സമേറിതറിയുലും ജറിലപ്പോതല
ഔപദദപ്പോഗറികഭപ്പോഷപ്പോ  സമേറിതറിയുലും  രൂപരീകരറിച്ചറിരുന്നുകവേന്നുലും  സഹകരണ  വേകുപറില്  വേകുപട
പമേധപ്പോവേറി   അദ്ധദകനപ്പോയ  വേകുപ്പുതല  ഏപകപ്പോപന   സമേറിതറി  എലപ്പോ  വേര്ഷവലും  ജനവേരറി,
ഏപ്രറില്,  ജൂകല,  ഒപകപ്പോബര് മേപ്പോസങ്ങളറില് പയപ്പോഗലും  പചരുകയുലും   ഭപ്പോഷപ്പോമേപ്പോറ്റ  പുപരപ്പോഗതറി
അവേപലപ്പോകനലും  കചയ്യുകയുലും,  ഓപരപ്പോ  ജറിലകളറിപലയുലും  ഭപ്പോഷപ്പോപുപരപ്പോഗതറി   പ്രവേര്ത്തനങ്ങള്
വേറിലയറിരുതകയുലും അതട  സലുംബനറിച്ചട  വേകുപ്പുതല  പമേധപ്പോവേറി നറിര്പദ്ദേശങ്ങള് നല്കുകയുലും
കചയ്യുന്നുകവേന്നുലും വേകുപ്പുതല ഏപകപ്പോപന സമേറിതറികള് 16-1-2015, 13-4-2015, 3-10-2015,
9-1-2016,  21-4-2016,  5-11-2016,  25-1-2017,  29-5-2017,  22-11-2017,  9-1-2018,
24-5-2018,  24-10-2018  എന്നരീ  തരീയതറികളറില്  പയപ്പോഗലും  പചര്ന്നതപ്പോയുലും  സഹകരണ
വേകുപറികല ജറിലപ്പോതല ഏപകപ്പോപന സമേറിതറികള്  2015,  2016,  2017,  2018  വേര്ഷങ്ങളറില്
ജറിലപ്പോതല ഔപദദപ്പോഗറിക ഭപ്പോഷപ്പോസമേറിതറി പയപ്പോഗങ്ങള് പചര്ന്നതപ്പോയുലും അററിയറിച്ചറിരുന്നു. 

കൂടപ്പോകത  സമേറിതറി  നറിര്പദ്ദേശത്തറിപന്മേല്  വേറിപനപ്പോദസഞപ്പോര  വേകുപട  26-4-2019
തരീയതറിയപ്പോയറി  ലഭദമേപ്പോകറിയ  മേറുപടറിയറില് പ്രസ്തുത  വേകുപറില്   ഔപദദപ്പോഗറിക  ഭപ്പോഷ
സലുംബനറിച്ച വേകുപ്പുതല ഏപകപ്പോപന സമേറിതറി  രൂപരീകരറിക്കുകയുലും അവേയുകട പ്രവേര്ത്തനലും
ആരലുംഭറിക്കുകയുലും കചയറിട്ടുകണ്ടന്നുലും  അററിയറിച്ചറിരുന്നു. 

പ്രസ്തുത  മേറുപടറികള്  യഥപ്പോക്രമേലും  15-5-2019,  22-1-2020  എന്നരീ  തരീയതറികളറികല
പയപ്പോഗത്തറില് സമേറിതറി പരറിഗണറിക്കുകയുലും അലുംഗരീകരറിക്കുകയുലും കചയ.

22.  ഔപദദപ്പോഗറികഭപ്പോഷ  സലുംബനറിച്ച  സമേറിതറി  (2014-2016)യുകട  നപ്പോലപ്പോമേതട
ററിപപപ്പോര്ടട-സലുംസപ്പോന  ഗരീതലും  രൂപരീകരറിച്ചട  നടപറിലപ്പോപകണ്ടതറികന്റെ  ആവേശദകത  -  തുടര്
നടപടറി സലുംബനറിച്ചട.

(ഫയല് നമ്പര് 4071/ഔ.ഭപ്പോ.സ 1/2015/നറി.കസ.)

സമേറിതറി (2014-2016)യുകട നപ്പോലപ്പോമേതട ററിപപപ്പോര്ടറികല സലുംസപ്പോന ഗരീതലും രൂപരീകരറിച്ചട
നടപറിലപ്പോപകണ്ടതറികന്റെ ആവേശദകത സലുംബനറിച്ച ശറിപപ്പോര്ശയറിപന്മേല് സപ്പോലുംസപ്പോരറിക കപ്പോരദ
(സറി)  വേകുപട  22-2-2020-കല  സറി2/228/2017-സപ്പോലും.കപ്പോ.വേ  നമ്പര്  കത്തട  മുപഖന
ലഭദമേപ്പോകറിയ  ഇടകപ്പോല  മേറുപടറിയറില്  പകരളത്തറികന്റെ  സപ്പോമൂഹറിക  സപ്പോലുംസപ്പോരറിക  തനറിമേ
വേദകമേപ്പോക്കുന്ന  തരത്തറിലള്ള  ഒരു  പകരള  ഗപ്പോനലും  (State  Anthem)
കതരകഞടുക്കുന്നതറിനപ്പോയറി സപ്പോലുംസപ്പോരറികകപ്പോരദ വേകുപട കസക്രടററി ശ്രരീമേതറി റപ്പോണറി പജപ്പോര്ജട
കഎ.എ.എസട.  കണ്വേരീനറപ്പോയറി  പ്രമുഖ  സപ്പോഹറിതദകപ്പോരന്മേപ്പോരടങ്ങുന്ന  ഒരു  കമറിറ്ററി
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രൂപരീകരറിച്ചറിട്ടുകണ്ടന്നുലും.  പ്രസ്തുത  കമറിറ്ററി  പയപ്പോഗലും  പചര്ന്നട  തുടര്നടപടറികള്  സസരീകരറിച്ചട
വേരുന്നുകവേന്നുലും  ഈ  വേറിഷയത്തറില്  തരീരുമേപ്പോനമേപ്പോകുന്ന  മുറയട  സമേറിതറിയട  അന്തെറിമേ  മേറുപടറി
നല്കുന്നതപ്പോകണന്നുലും അററിയറിച്ചറിരുന്നു.

പ്രസ്തുത മേറുപടറി 4-11-2020-കല പയപ്പോഗലും പരറിഗണറിക്കുകയുലും  അലുംഗരീകരറിക്കുകയുലും കചയ. 

23.  ഭപ്പോരതത്തറികന്റെ  ഭരണഘടനയുകട  മൂന്നപ്പോലും  പടറികയറിലള്ള  എലും.പറി.മേപ്പോരുപടയുലും
എലും.എല്.എ.  മേപ്പോരുപടയുലും  മേലയപ്പോളത്തറിലള്ള  സതദപ്രതറിജയറികല  അപപ്പോകലും  -
ശ്രരീ. വേര്ഗരീസട അലകപ്പോണ്ടര് സമേര്പറിച്ച ഹര്ജറി -  സലുംബനറിച്ചട.

(ഫയല് നമ്പര് 988/ഔ.ഭപ്പോ.സ 2/2016/നറി.കസ.)

ഔപദദപ്പോഗറിക  ഭപ്പോഷ  സലുംബനറിച്ച  സമേറിതറി  (2016-2019)  മുമ്പപ്പോകക,  ഭപ്പോരതത്തറികന്റെ
ഭരണഘടനയുകട  മൂന്നപ്പോലും  പടറികയറിലള്ള  എലും.പറി.മേപ്പോരുപടയുലും  എലും.എല്.എ.മേപ്പോരുപടയുലും
മേലയപ്പോളത്തറിലള്ള  സതദപ്രതറിജയറികല  അപപ്പോകലും  ചൂണ്ടറികപ്പോണറിച്ചുകകപ്പോണ്ടട  മേപ്പോതൃഭപ്പോഷപ്പോ
പസ്നേഹസമേറിതറി,  കണ്ണൂര് പ്രസറിഡന്റെട ശ്രരീ.  വേര്ഗരീസട അലകപ്പോണ്ടര്  ഹര്ജറി സമേര്പറിച്ചറിരുന്നു.
ടറി ഹര്ജറിയുകട പകര്പട നറിയമേവേകുപറിനട അയച്ചുകകപ്പോടുത്തട ററിപപപ്പോര്ടട  ആവേശദകപടറിരുന്നു.
ആയതറിപന്മേല്  6-3-2019  തരീയതറിയപ്പോയറി  നറിയമേവേകുപട  ലഭദമേപ്പോകറിയ ററിപപപ്പോര്ടറില് ഭപ്പോരത
ഭരണഘടനയുകട  ദസറിഭപ്പോഷപ്പോ  പതറിപറില്  മൂന്നപ്പോലും  പടറികയറില്  എലും.പറി.മേപ്പോരുകടയുലും
എലും.എല്.എ.  മേപ്പോരുകടയുലും  സതദപ്രതറിജ് ഞപ്പോ  വേപ്പോചകത്തറികല  "ആയ  ഞപ്പോന്"  എന്ന
വേപ്പോക്കുകള്ക്കു പകരലും "എന്ന ഞപ്പോന്" എന്നപ്പോകറി മേപ്പോറ്റലും വേരുതന്നതറിനട പകന നരീതറിനദപ്പോയ
മേനപ്പോലയത്തറില്  നറിന്നട  അനമേതറി  ലഭറിച്ചറിട്ടുള്ളതപ്പോയുലും  ആയതട  ഭരണഘടനയുകട  103-ാം
പഭദഗതറിയുകട  മേലയപ്പോള  പരറിഭപ്പോഷപയപ്പോകടപ്പോപലും  പ്രസറിദ്ധരീകരറിക്കുന്നതറിനട  നടപടറി  നടന്നട
വേരുന്നതപ്പോയുലും  അററിയറിച്ചറിരുന്നു.  പ്രസ്തുത  ററിപപപ്പോര്ടട  4-9-2019-കല  പയപ്പോഗലും
പരറിഗണറിക്കുകയുലും  ററിപപപ്പോര്ടറിപന്മേല്  സതദപ്രതറിജയുകട  മേലയപ്പോള  പരറിഭപ്പോഷയറികല
വേപ്പോചകത്തറില്  വേരുത്തറിയറിരറിക്കുന്ന  മേപ്പോറ്റലും  ഭരണഘടനയുകട  103-ാം  പഭദഗതറിപയപ്പോകടപ്പോപലും
പ്രസറിദ്ധരീകരറിക്കുന്നതറിനള്ള  നടപടറികള്  പൂര്ത്തറിയപ്പോയറിട്ടുപണ്ടപ്പോകയന്നട  ബനകപട  വേകുപറിപനപ്പോടട
ആരപ്പോയുവേപ്പോനലും  പൂര്ത്തറിയപ്പോകയങറില്  ആയതറികന്റെ  പകര്പട  ആവേശദകപടുന്നതറിനലും
നറിര്പദ്ദേശറിച്ചു.

പമേല് നറിര്പദ്ദേശത്തറിനട  19-6-2020-കല കത്തട  മുപഖന നറിയമേ വേകുപട ലഭദമേപ്പോകറിയ
ററിപപപ്പോര്ടട ചുവേകട പചര്ക്കുന്നു:

“നറിയമേവേകുപറികന്റെ  ഭരണ  നറിയനണത്തറിലള്ളതുലും  എന്നപ്പോല്  പകന  നറിയമേ
നരീതറിനദപ്പോയ മേനപ്പോലയത്തറികന്റെ നറിര്പദ്ദേശ പ്രകപ്പോരലും പകന നറിയമേങ്ങളുകട മേലയപ്പോള പരറിഭപ്പോഷ
നടത്തറികകപ്പോണ്ടറിരറിക്കുന്നതുമേപ്പോയ പകരള ഔപദദപ്പോഗറിക ഭപ്പോഷ (നറിയമേനറിര്മപ്പോണ) കമരീഷകന്റെ
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8-5-2019-കല 553/റ്ററി.ഡബപ്യൂ.1/2013/ഔ.ഭപ്പോ.(നറി.നറി.)ക.  നമ്പര് കത്തട പ്രകപ്പോരലും,  ദസറിഭപ്പോഷപ്പോ
പതറിപറികന്റെ  പുതറിയ  പതറിപട  അച്ചടറിക്കുപമ്പപ്പോള്  സതദപ്രതറിജപ്പോ  വേപ്പോചകത്തറില്  പ്രസ്തുത
മേപ്പോറ്റലും  വേരുതന്നതറിനട  ഗവേണ്കമേന്റെട  പ്രസട  സൂപ്രണ്ടറിപനപ്പോടട  കമരീഷന്  ആവേശദകപടുകയുലും
ഗവേണ്കമേന്റെട  പ്രസറില് ഭരണഘടനയുകട  103-ാം പഭദഗതറി  ഉള്കപടുത്തറി പുതറിയ പതറിപട
അച്ചടറിക്കുന്നതറികന്റെ  നടപടറികള്  നടന്നുകകപ്പോണ്ടറിരറികക,  പകന  നരീതറിനദപ്പോയ  മേനപ്പോലയത്തറികല
ഔപദദപ്പോഗറിക  ഭപ്പോഷ  വേറിഭപ്പോഗത്തറില്  നറിന്നുലും  ഭരണഘടനയുകട  104  വേകരയുള്ള  എലപ്പോ
പഭദഗതറികളുലും ഉള്കപടുത്തറി ദസറിഭപ്പോഷപ്പോ പതറിപട അച്ചടറികണകമേന്നട 7-2-2020-ല് നറിര്പദ്ദേശലും
ലഭറിച്ചതറികനതടര്ന്നട  17-2-2020,  18-2-2020  എന്നരീ  തരീയതറികളറില്  കൂടറിയ  പകന
വേര്കറിലുംഗട ഗ്രൂപട പയപ്പോഗത്തറില് വേച്ചട ഭരണഘടന (നൂറ്ററിനപ്പോലപ്പോലും പഭദഗതറി)  ആകട  2019-കന്റെ
മേലയപ്പോള  പരറിഭപ്പോഷ  അലുംഗരീകപ്പോരത്തറിനപ്പോയറി  നല്കറിയറിട്ടുള്ളതുലും  പകന  ഔപദദപ്പോഗറിക  ഭപ്പോഷ
വേറിഭപ്പോഗത്തറില് നറിന്നുലും പ്രസ്തുത പഭദഗതറിയുകട പരറിഭപ്പോഷ അലുംഗരീകരറിച്ചട വേറിവേരലും ലഭദമേപ്പോയതറിനട
പശഷലും  ഭരണഘടനയുകട  104  വേകരയുള്ള  എലപ്പോ  പഭദഗതറികളുലും  ഉള്കപടുത്തറി  അടുത്ത
പതറിപട  പ്രസറിദ്ധരീകരറിക്കുന്നതുമേപ്പോയറി  ബനകപട തുടര്  നടപടറി  സസരീകരറിക്കുന്നതപ്പോകണന്നുലും
കമരീഷന് കസക്രടററി അററിയറിച്ചറിട്ടുള്ളതപ്പോണട. 

മേലയപ്പോളത്തറിപലയട പരറിഭപ്പോഷകപടുതന്ന പകന നറിയമേങ്ങള്, 1973 -കല ആധറികപ്പോരറിക
പപ്പോഠങ്ങള്  (പകന നറിയമേങ്ങള്)  ആകട പ്രകപ്പോരലും പകന സര്കപ്പോരറികന്റെ നറിയമേ നരീതറിനദപ്പോയ
മേനപ്പോലയത്തറികല  നറിയമേ  നറിര്മപ്പോണ  വേകുപറികല  ഔപദദപ്പോഗറിക  ഭപ്പോഷപ്പോ  വേറിഭപ്പോഗലും  മുപഖന
രപ്പോഷപതറിയുകട  അലുംഗരീകപ്പോരലും  വേപ്പോങ്ങറി  ഭപ്പോരത  സര്കപ്പോരറികന്റെ  ഗസറ്ററില്  മേലയപ്പോള
പരറിഭപ്പോഷയപ്പോയറി  നറിശയറിച്ചറിരറിക്കുന്ന  ഭപ്പോഗലും  XI-ല്  സലുംസപ്പോനത്തട  പ്രസറിദ്ധരീകരറിച്ചു
വേരറികയപ്പോണട  കചയ്യുന്നതട.  ഏകതങറിലലും  പകന  ആകറികന്റെപയപ്പോ  രപ്പോഷപതറി  വേറിളലുംബരലും
കചയ്യുന്ന ഓര്ഡറിനന്സറിപന്റെപയപ്പോ ചടങ്ങളുകടപയപ്പോ കറഗുപലഷനകളുകടപയപ്പോ,  ഹറിന്ദറി ഒഴറികക,
ഭരണഘടനയുകട  എടപ്പോലും  പടറികയറില്  നറിര്പദ്ദേശറിച്ചറിരറിക്കുന്ന  ഏകതങറിലലും  ഭപ്പോഷയറില്,
രപ്പോഷപതറിയുകട അലുംഗരീകപ്പോരപത്തപ്പോകട ഔപദദപ്പോഗറിക ഗസറ്ററില് പ്രസറിദ്ധകപടുതന്ന പരറിഭപ്പോഷ,
അപ്രകപ്പോരമുള്ള  ഭപ്പോഷയറിലള്ള  അതറികന്റെ  ആധറികപ്പോരറിക  പപ്പോഠമേപ്പോയറിരറിക്കുകമേന്നട  1973-കല
ആധറികപ്പോരറിക പപ്പോഠങ്ങള് (പകന നറിയമേങ്ങള്) ആകറികന്റെ 2-ാം വേകുപട വേദവേസ കചയ്യുന്നു.
പകന  സര്കപ്പോര്  നറിശയറിക്കുന്ന  മുന്ഗണനപ്പോ  പടറികയുകട  അടറിസപ്പോനത്തറിലപ്പോണട  പകന
ആക്റ്റുകളുകട  മേലയപ്പോള  പരറിഭപ്പോഷ  തയപ്പോറപ്പോക്കുന്നതുലും  കൂടപ്പോകത,  പ്രസറിദ്ധരീകരണവമേപ്പോയറി
ബനകപട കചലവകളുലും പകന സര്കപ്പോരപ്പോണട വേഹറിക്കുന്നതട. 

ഇകപ്പോരണങ്ങളപ്പോല് പ്രസറിദ്ധരീകരണത്തറിനട കമരീഷനട പരറിമേറിതറിയുള്ളതറിനപ്പോല് പകന
സര്കപ്പോര്  നറിര്പദ്ദേശറിച്ച  പ്രകപ്പോരലും  ഭരണഘടനയുകട  104  വേകരയുള്ള  പഭദഗതറി
പ്രസറിദ്ധരീകരറിക്കുന്ന പതറിപറില് സമേറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിച്ച സതദപ്രതറിജപ്പോ വേപ്പോചകത്തറില് മേപ്പോറ്റലും
വേരുത്തറികകപ്പോണ്ടുള്ള  ഭരണഘടനയുകട  ദസറിഭപ്പോഷപ്പോ  പതറിപട  എതയുലും  പവേഗലും
ലഭദമേപ്പോക്കുന്നതപ്പോണട എന്ന വേറിവേരലും അററിയറിച്ചുകകപ്പോള്ളുന്നു.
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പ്രസ്തുത  മേറുപടറി  പരറിഗണറിച്ച  11-11-2020-കല  സമേറിതറിപയപ്പോഗലും  സതദപ്രതറിജപ്പോ
വേപ്പോചകത്തറില്  മേപ്പോറ്റലും  വേരുത്തറികകപ്പോണ്ടുള്ള  ഭരണഘടനയുകട  ദസറിഭപ്പോഷപ്പോ  പതറിപട
പ്രസറിദ്ധരീകരറിക്കുന്ന  നടപടറികളുകട  നറിലവേറികല  സറിതറി  നറിയമേവേകുപറിപനപ്പോടട  ആരപ്പോയപ്പോന്
തരീരുമേപ്പോനറിച്ചു.

24.  സമേറിതറി  (2016-2019)  യുകട  24-1-2017-കല  പയപ്പോഗനറിര്പദ്ദേശലും-  ഉഒൗര്ജ
വേകുപറില് നറിന്നുലും മേറുപടറി ലഭദമേപ്പോക്കുന്നതട സലുംബനറിച്ചട.

(ഫയല് നമ്പര് 2628/ഔ.ഭപ്പോ.സ 1/2017/നറി.കസ.) 

കകവേദദ്യുതറി  ബറില്ലുകള്  മേലയപ്പോളത്തറില്  ലഭദമേപ്പോക്കുന്നതറിനപ്പോവേശദമേപ്പോയ  പസപ്പോഫട കവേയര്
രൂപവേല്കരണത്തറിനപ്പോവേശദമേപ്പോയ നടപടറി സസരീകരറികണകമേന്നട  24-1-2017-കല  സമേറിതറി
പയപ്പോഗലും  നറിര്പദ്ദേശറിച്ചറിരുന്നു.   ആയതറിനട  22-4-2019  തരീയതറിയപ്പോയറി  Pwr-A1/177/2017-
Power  നമ്പര്  കത്തട  മുപഖന  ഊര്ജ  വേകുപട  ലഭദമേപ്പോകറിയ  മേറുപടറിയറില്
കക.എസട.ഇ.ബറി.എല്. ഉപപഭപ്പോകപ്പോകള്കട നല്കുന്ന ബറില്ലുകളുലും, ഡറിമേപ്പോന്റെട പനപ്പോടരീസുകളുലും
ഉപപഭപ്പോകപ്പോവേറികന്റെ  തപ്പോല്പരദപ്രകപ്പോരലും  മേലയപ്പോളത്തറിപലപ്പോ  ഇലുംഗരീഷറിപലപ്പോ  ലഭറിക്കുന്നതറിനള്ള
സലുംവേറിധപ്പോനലും  2018  ജൂകകല  മേപ്പോസലും  മുതല്  പബപ്പോര്ഡറില്  നറിലവേറില്  വേന്നറിട്ടുണ്ടട  എന്നുലും
ഇതറിനപ്പോയറി  കക.എസട.ഇ.ബറി. -യുകട  ബറിലറിലുംഗട  പസപ്പോഫട കവേയര്  ആയ  'ഒരുമേ'  കനറ്ററില്
ആവേശദമേപ്പോയ മേപ്പോറ്റങ്ങള് വേരുത്തറിയറിട്ടുള്ളതപ്പോകുന്നുകവേന്നുലും  അററിയറിച്ചറിരുന്നു. 

പ്രസ്തുത  മേറുപടറി  22-1-2020-കല  സമേറിതറിപയപ്പോഗലും   പരറിഗണറിക്കുകയുലും
അലുംഗരീകരറിക്കുകയുലും കചയ.

25. വേറിവേറിധ വേകുപ്പുകളറികല ഒഒൗപദദപ്പോഗറികഭപ്പോഷ പ്രപയപ്പോഗ പുപരപ്പോഗതറി സലുംബനറിച്ചട.

(ഫയല് നമ്പര് 3271/ഔ.ഭപ്പോ.സ 2/2017/നറി.കസ.)

ഒഒൗപദദപ്പോഗറികഭപ്പോഷ സലുംബനറിച്ച സമേറിതറിയുകട  13-8-2019-കല കതളറികവേടുപട പയപ്പോഗത്തറില്
മേലപ്പുറലും ജറിലപ്പോ കയര് വേകുപറികല 2019 വേര്ഷകത്ത ഒഒൗപദദപ്പോഗറികഭപ്പോഷപ്പോ പ്രപയപ്പോഗ പുപരപ്പോഗതറി
സലുംബനറിച്ചട  ററിപപപ്പോര്ടട  ലഭദമേപ്പോകണകമേന്നട  സമേറിതറി  നറിര്പദ്ദേശറിച്ചറിരുന്നു.  പ്രസ്തുത
നറിര്പദ്ദേശത്തറിപന്മേല്  4-11-2020-കല  കത്തട  മുപഖന  വേദവേസപ്പോയ(ഇ)  വേകുപട  ററിപപപ്പോര്ടട
ലഭദമേപ്പോക്കുകയുലും ആയതട 30-12-2020- കല പയപ്പോഗത്തറില് സമേറിതറി അലുംഗരീകരറിക്കുകയുലും കചയ.

26.  സമേറിതറി(2016-2019)  യുകട  30-6-2017-കല പയപ്പോഗ നറിര്പദ്ദേശലും  -  സര്കപ്പോര് ഉത്തരവകള്
ഇലുംഗരീഷറില് പുറകപടുവേറിക്കുന്നതട സലുംബനറിച്ചട വേറിവേറിധ വേകുപ്പുകളറില് നറിന്നുള്ള വേറിശദരീകരണലും
- കപപ്പോതുഭരണ വേകുപട ലഭദമേപ്പോകറിയ മേറുപടറി  സലുംബനറിച്ചട.

(ഫയല് നമ്പര് 3286/ഔ.ഭപ്പോ.സ 1/2018/നറി.കസ.)
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സമേറിതറിയുകട 30-6-2017-കല പയപ്പോഗലും 2017 പമേയട 1-നട പശഷലും വേറിവേറിധ വേകുപ്പുകളറില്
നറിന്നുലും  ഇലുംഗരീഷറില്  പുറകപടുവേറിച്ചറിട്ടുള്ള  സര്കപ്പോര്  ഉത്തരവകള്,  അവേയുകട  വേറിശദപ്പോലുംശലും,
ഉത്തരവ്      ഇലുംഗരീഷറില്  പുറകപടുവേറിക്കുവേപ്പോനണ്ടപ്പോയ  കപ്പോരണലും,  എന്നറിവേ  സലുംബനറിച്ച
വേറിവേരങ്ങള്  വേകുപ്പുകളറില്  നറിന്നുലും  ലഭദമേപ്പോകണകമേന്നട  നറിര്പദ്ദേശറിച്ചറിരുന്നു.  ആയതറിപന്മേല്
കപപ്പോതുഭരണ(നപ്യൂനപക പകമേ) വേകുപട 23-11-2018 തരീയതറിയപ്പോയുലും, ആഭദന്തെര (പറി.എസട.)
വേകുപട  28-6-2018  തരീയതറിയപ്പോയുലും,  ഭകദകപപ്പോതുവേറിതരണ  വേകുപട  29-9-2018
തരീയതറിയപ്പോയുലും,  ഭവേന  നറിര്മപ്പോണ  വേകുപട  31-10-2018  തരീയതറിയപ്പോയുലും,  ഇലകന്
(എകദ്യുപ്കമേന്റെട) വേകുപട  8-9-2020 തരീയതറിയപ്പോയുലും ററിപപപ്പോര്ട്ടുകള് ലഭദമേപ്പോകറിയറിരുന്നു. 

കപപ്പോതുഭരണ  (നപ്യൂനപക  പകമേ),  ആഭദന്തെരലും,  ഇലകന്  വേകുപ്പുകളറില്  നറിന്നുള്ള
ററിപപപ്പോര്ട്ടുകള്  യഥപ്പോക്രമേലും   24-7-2019,   21-8-2019,   30-12-2020  തരീയതറികളറികല
പയപ്പോഗത്തറില് സമേറിതറി പരറിഗണറിക്കുകയുലും അലുംഗരീകരറിക്കുകയുലും കചയ.

ഭകദകപപ്പോതുവേറിതരണ  വേകുപറികന്റെ  ററിപപപ്പോര്ടട  4-9-2019-കല  സമേറിതറി  പയപ്പോഗലും
പരറിഗണറിക്കുകയുലും  വേകുപറിനട  കരീഴറില്  വേരുന്ന  ഉപവേകുപ്പുകളറില്  നറിന്നുലും  ഉത്തരവകള്
ഇലുംഗരീഷറില്   പുറകപടുവേറിക്കുന്നതട  അനറിവേപ്പോരദമേപ്പോകുന്ന  സന്ദര്ഭത്തറില്  അതറികനപ്പോപലും
ഉത്തരവകളുകട  മേലയപ്പോള  പരറിഭപ്പോഷ  കൂടറി  പുറകപടുവേറികണകമേന്നട  വേകുപറിനട  നറിർപദ്ദേശലും
നലപ്പോനലും  തരീരുമേപ്പോനറിച്ചു.    

ഭവേന നറിർമപ്പോണ വേകുപറില്  നറിന്നുലും  ലഭറിച്ച  മേറുപടറി  1-1-2019-കല  സമേറിതറിപയപ്പോഗലും
അലുംഗരീകരറിക്കുകയുലും കറിഫ്ബറിയുമേപ്പോയറി ബനകപട ഉത്തരവകളുകട മേലയപ്പോളത്തറിലള്ള പതറിപട
കൂടറി ഇറകണകമേന്നട വേകുപറിനട നറിർപദ്ദേശലും നലപ്പോന് തരീരുമേപ്പോനറിക്കുകയുലും കചയ.

27.   സമേറിതറി(  2016-2019)-  21-6-2017-കല പയപ്പോഗ നറിര്പദ്ദേശലും-വേറിവേറിധ   വേകുപ്പുകള്
ഉപവേകുപ്പുകള് അനബന സപ്പോപനങ്ങള് എന്നറിവേയറികല  ഔപദദപ്പോഗറികഭപ്പോഷപ്പോ പ്രപയപ്പോഗലും
-സലുംബനറിച്ചട 

(ഫയല് നമ്പർ 3343/ഔ.ഭപ്പോ.സ 2/2017/നറി.കസ.) 

ഔപദദപ്പോഗറികഭപ്പോഷ  സലുംബനറിച്ച  സമേറിതറി(2016-2019)-യുകട 21-6-2017-കല  പയപ്പോഗലും
വേറിവേറിധ വേകുപ്പുകളറിപലയുലും,  വേകുപറിനട കരീഴറിലള്ള ഉപവേകുപ്പുകള് അനബന സപ്പോപനങ്ങള്
എന്നറിവേയറിപലയുലും  ഔപദദപ്പോഗറികഭപ്പോഷപ്പോ  പ്രപയപ്പോഗപുപരപ്പോഗതറി  ലഭദമേപ്പോകണകമേന്നട
നറിർപദ്ദേശറിച്ചറിരുന്നു. 

സമേറിതറി നറിർപദ്ദേശത്തറിനട പസപ്പോഴട പർപച്ചസട (ബറി) വേകുപട 4-1-2018 തരീയതറിയപ്പോയറി
ലഭദമേപ്പോകറിയ  മേറുപടറിയറില്  പ്രസസ്തുത  വേകുപ്പുമേപ്പോയറി  ബനകപടട  ഉപവേകുപ്പുകപളപ്പോ
സപ്പോപനങ്ങപളപ്പോ ഇലപ്പോകയന്നുലും ശപ്പോസ്ത്രസപ്പോപങതറിക വേകുപറികന്റെ  4-1-2019-കല  ററിപപപ്പോർടറില്
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പ്രസ്തുത  വേകുപറില്  100%  ഫയലകളുലും  മേലയപ്പോളത്തറിലപ്പോണട  കകകപ്പോരദലും  കചയ്യുന്നകതന്നുലും
അററിയറിച്ചറിരുന്നു.  പ്രസ്തുത മേറുപടറികള്  21-8-2019-കല സമേറിതറിപയപ്പോഗലും  അലുംഗരീകരറിച്ചു.  മേറ്റു
വേകുപ്പുകള് ലഭദമേപ്പോകറിയ മേറുപടറി ചുവേകട പചര്ക്കുന്നു:  

കപപ്പോതുഭരണ   (  നപ്യൂനപകപകമേ  )   വേകുപട

കപപ്പോതുഭരണ  (നപ്യൂനപകപകമേ)  വേകുപട  18-2-2019 തരീയതറിയപ്പോയറി  ലഭദമേപ്പോകറിയ
കത്തറില്,നപ്യൂനപകപകമേ  വേകുപറികന്റെ  കരീഴറിലള്ള  കപപ്പോതുപമേഖല  സപ്പോപനമേപ്പോയ  പകരള
സലുംസപ്പോന  നപ്യൂനപക  വേറികസന  ധനകപ്പോരദ  പകപ്പോർപപറഷകന്റെ  കഹപഡപ്പോഫരീസട,
പകപ്പോഴറിപകപ്പോടട  ചപകപ്പോരത്തട  കളതലും,  ററിജരീയണല്  ഓഫരീസുകള്  തറിരുവേനന്തെപുരലും
എറണപ്പോകുളലും,  മേലപ്പുറലും  (കപരറിന്തെല്മേണ്ണ),  കപ്പോസർപഗപ്പോഡട  എന്നരീ  ജറിലകളറിലമേപ്പോണുള്ളതട.
100%  മേലയപ്പോള  ഭപ്പോഷയറില്  ആണട  സപന്ദശങ്ങള്  കകമേപ്പോറുന്നതട.  അതുപപപ്പോകല
കഹപഡപ്പോഫരീസുലും റരീജറിയണല് ഓഫരീസുകള് തമറിലലും  ഒഴറിച്ചുകൂടപ്പോന് കഴറിയപ്പോത്ത പകപ്പോടതറി
നടപടറികള്  പദശരീയ  നപ്യൂനപക  വേറികസന  ധനകപ്പോരദ  പകപ്പോർപപറഷന്  മേറ്റട
സലുംസപ്പോനങ്ങളുമേപ്പോയുള്ള ആശയ വേറിനറിമേയലും തുടങ്ങറിയ സപ്പോഹചരദങ്ങളറികലപ്പോഴറികക മേലയപ്പോള
ഭപ്പോഷയറിലപ്പോണട  സപന്ദശങ്ങള്  കകമേപ്പോറുന്നതട.  പകരള  സലുംസപ്പോന  നപ്യൂനപക  വേറികസന
ധനകപ്പോരദ  പകപ്പോർപപറഷകന്റെ  ചപ്പോനകലസറിലുംഗട  ഏജന്സറിയപ്പോയറി  പ്രവേർത്തറിക്കുന്നതറിനപ്പോല്
കവേബ്കസറ്റട  ഇലുംഗരീഷറില്  ആണട  രൂപകല്പന  നടത്തറിയറിട്ടുള്ളതട.  എന്നപ്പോല്  വേപ്പോയ്പക്കുള്ള
അപപക ഫപ്പോറങ്ങളുലും സപ്പോധപ്പോരണകപ്പോർക്കുള്ള നറിർപദ്ദേശങ്ങളുലും മേറ്റുലും മേലയപ്പോളത്തറിലപ്പോണട. 

നപ്യൂനപകപകമേ  ഡയറകപററ്ററികല  പബപ്പോർഡുകള്,  ഉപദദപ്പോഗപപരട,  വേപ്പോഹനങ്ങളറികല
പബപ്പോർഡുകള് എന്നറിവേ മേലയപ്പോളത്തറില് കൂടറി തയപ്പോറപ്പോകറിയറിട്ടുണ്ടട.  സർകപ്പോർ കതകളറിലലും
നടപടറിക്രമേങ്ങളറിലലും  'ഭരണഭപ്പോഷ-മേപ്പോതൃഭപ്പോഷ'  എന്നട  ഉള്കപടുത്തറിയറിട്ടുണ്ടട.  വേകുപറികന്റെ
ഔപദദപ്പോഗറിക  കവേബ്കസറ്ററില്  വേകുപറികന  സലുംബനറിച്ച  വേറിവേരങ്ങള്  മേലയപ്പോളത്തറില്കൂടറി
ലഭദമേപ്പോകറിയറിട്ടുണ്ടട.  ഔപദദപ്പോഗറികഭപ്പോഷ  പ്രപയപ്പോഗ  പുപരപ്പോഗതറിയപ്പോയറി  ഈ  വേകുപറികല
പബപ്പോർഡട,  സരീല്  എന്നറിവേ  മേലയപ്പോളത്തറിലപ്പോക്കുകയുലും  വേകുപറികല  ജരീവേനകപ്പോർകട
ഐ.എലും.ജറി.  മുപഖന  മേലയപ്പോളലും  കമ്പപ്യൂടറിലുംഗട  പരറിശരീലനലും  നല്കുകയുലും  കചയറിട്ടുണ്ടട.
വേകുപറിലലും  വേകുപറിനട  കരീഴറികല  പരറിശരീലനപകനങ്ങളറിലലും  മേലയപ്പോള  ഭപ്പോഷപ്പോ
ദറിനപ്പോചരണത്തറികന്റെ  ഭപ്പോഗമേപ്പോയറി  കസമേറിനപ്പോറുകള്,  കപ്പോസുകള്  എന്നറിവേ  സലുംഘടറിപറിച്ചറിട്ടുണ്ടട.
ഫയലകള്,  രജറിസറുകള് എന്നറിവേ പൂർണ്ണമേപ്പോയുലും മേലയപ്പോളത്തറില് കകകപ്പോരദലും കചയ്യുന്നുണ്ടട.
ഈ ഓഫരീസറിനട ജറിലപ്പോ ഓഫറിസുകള് നറിലവേറിലറില.

പ്രസ്തുത മേറുപടറി പരറിഗണറിച്ച  4-9-2019-കല സമേറിതറിപയപ്പോഗലും,  ടറി വേകുപറില് നറിന്നുള്ള
നടപടറികളുലും സപന്ദശങ്ങളുലും ഇലുംഗരീഷട ഭപ്പോഷയറിലപ്പോപകണ്ട അനറിവേപ്പോരദ സപ്പോഹചരദമുണ്ടപ്പോയപ്പോല്
അപതപ്പോകടപ്പോപലും  ആയതറികന്റെ  മേലയപ്പോളലും  പതറിപ്പുകൂടറി  ഇറക്കുന്നതറിനള്ള  നടപടറി
സസരീകരറികണകമേന്നട നറിർപദ്ദേശറിച്ചു.
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നറിയമേ   (  ഔപദദപ്പോഗറിക ഭപ്പോഷ പ്രസറിദ്ധരീകരണ കസല്  )   വേകുപട

നറിയമേ  (ഔപദദപ്പോഗറിക  ഭപ്പോഷ  പ്രസറിദ്ധരീകരണ  കസല്)  വേകുപട  12-3-2019 തരീയതറിയപ്പോയറി

ലഭദമേപ്പോകറിയ കത്തട മുപഖന,  നറിയമേ വേകുപട,  നറിയമേ  (കക.എല്.ബറി.എഫട.)  വേകുപട,  പകരള

അഭറിഭപ്പോഷക  പകമേനറിധറി  ടസറി  കമറിറ്ററി,  അഡസപകറ്റട  ജനറലറികന്റെ  കപ്പോരദപ്പോലയലും

(എറണപ്പോകുളലും),  പകരള  ഔപദദപ്പോഗറിക  ഭപ്പോഷ  (നറിയമേ  നറിർമപ്പോണ  കമരീഷന്),  പകരള

അഡസപകറ്റട കപ്പോർകട കവേല്ഫയർ ഫണ്ടട കമറിറ്ററി എന്നറിവേറിടങ്ങളറികല 2018 ജനവേരറി മുതല്

2018  ഡറിസലുംബർ  വേകര  മേലയപ്പോളത്തറില്  കകകപ്പോരദലും  കചയ  ഫയല്  വേറിവേരങ്ങള്

ലഭദമേപ്പോക്കുകയുണ്ടപ്പോയറി.   പ്രസ്തുത  ററിപപപ്പോർടട  പരറിഗണറിച്ച  9-10-2019-കല  പയപ്പോഗലും  നറിയമേ

(കക.എല്.ബറി.എഫട.) വേകുപറിനട കരീഴറിലള്ള പകരള അഭറിഭപ്പോഷക പകമേനറിധറി ടസറി കമറിറ്ററി

ഓഫരീസറില്  ഔപദദപ്പോഗറികഭപ്പോഷ  പ്രപയപ്പോഗത്തറില്  യപ്പോകതപ്പോരു  പുപരപ്പോഗതറിയുലും

ഉണ്ടപ്പോയറിടറികലന്നുലും  നറിയമേ  (ഇന്കസകന്)  വേകുപറില്  നപ്പോമേമേപ്പോത  പുപരപ്പോഗതറി  മേപ്പോതമേപ്പോണട

ഉണ്ടപ്പോയറിരറിക്കുന്നകതന്നുലും  വേറിലയറിരുതകയുലും,  ഔപദദപ്പോഗറികഭപ്പോഷ  പ്രപയപ്പോഗനടപടറികള്

പവേഗത്തറിലപ്പോകണകമേന്നട പ്രസ്തുത വേകുപ്പുകള്കട നറിർപദ്ദേശലും നല്കപ്പോനലും, നറിലവേറികല സറിതറി

ആരപ്പോയപ്പോനലും തരീരുമേപ്പോനറിച്ചു. 

കപപ്പോതുഭരണ   (  ഏപകപ്പോപനലും  )   വേകുപട

കപപ്പോതുഭരണ  (ഏപകപ്പോപനലും)  വേകുപറികന്റെ  19-5-2019-കല  കത്തട  മുഖപ്പോന്തെരലും  പകരള

സലുംസപ്പോന  മുന്നപ്പോക  സമുദപ്പോയപകമേ  പകപ്പോർപപറഷന്  (സമുന്നതറി),  പകരള  സലുംസപ്പോന

വേറിവേരപ്പോവേകപ്പോശ കമരീഷന്,  മുന്നപ്പോക  വേറിഭപ്പോഗങ്ങളറികല  സപ്പോമ്പത്തറികമേപ്പോയറി  പറിന്നപ്പോകലും

നറില്ക്കുന്ന വേറിഭപ്പോഗങ്ങള്കപ്പോയുള്ള സലുംസപ്പോന കമരീഷന് എന്നരീ ഉപവേകുപ്പുകള് ലഭദമേപ്പോകറിയ

മേറുപടറി ചുവേകട പചര്ക്കുന്നു:

പകരള സലുംസപ്പോന മുന്നപ്പോക സമുദപ്പോയ പകമേ പകപ്പോർപപറഷന്   (  സമുന്നതറി  )

90%  ഫയലകളുലും  മേലയപ്പോളത്തറിലപ്പോണട  കകകപ്പോരദലും  കചയ്യുന്നതട.   ഓഫരീസട

രജറിസറുകള്,  സർക്കുലറുകള്,  അപപകകള്,  ഉത്തരവകള് മേറ്റട  പരഖകള് എലപ്പോലും  തകന്ന

മേലയപ്പോളത്തറില് കകകപ്പോരദലും കചയ വേരുന്നു.

പകരള സലുംസപ്പോന വേറിവേരപ്പോവേകപ്പോശ   കമരീഷന്

കമരീഷനറില് ലഭറിക്കുന്ന പരപ്പോതറികള്, അപരീലകള് എന്നറിവേയറില് ഇലുംഗരീഷറിലള്ളവേയട

ഇലുംഗരീഷറിലലും മേലയപ്പോളത്തറിലള്ളവേയട മേലയപ്പോളത്തറിലമേപ്പോണട മേറുപടറികള് നല്കറി വേരുന്നതട.
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മുന്നപ്പോക  വേറിഭപ്പോഗങ്ങളറികല  സപ്പോമ്പത്തറികമേപ്പോയറി  പറിന്നപ്പോകലും    നറില്ക്കുന്ന  വേറിഭപ്പോഗങ്ങള്കപ്പോയുള്ള
സലുംസപ്പോന കമരീഷന്

കമരീഷകന്റെ  90%  ഫയലകളുലും  മേലയപ്പോളത്തറിലപ്പോണട  കകകപ്പോരദലും  കചയറിട്ടുള്ളതട.
കൂടപ്പോകത കമരീഷന്  2019 കഫബ്രുവേരറി  മേപ്പോസലും സർകപ്പോരറില് സമേർപറിച്ച ആദദ ററിപപപ്പോർട്ടുലും
മേലയപ്പോളത്തറിലപ്പോയറിരുന്നു.

പ്രസ്തുത മേറുപടറി 4-11-2020-കല സമേറിതറിപയപ്പോഗലും  അലുംഗരീകരറിച്ചു.

ആസൂതണ സപ്പോമ്പത്തറിക കപ്പോരദ വേകുപട

ആസൂതണ  സപ്പോമ്പത്തറിക  കപ്പോരദ  വേകുപട  1-10-2019  തരീയതറിയപ്പോയറി  ലഭദമേപ്പോകറിയ
കത്തട  പ്രകപ്പോരലും  പ്രസസ്തുത  വേകുപറികന്റെ  കരീഴറിലള്ള  സലുംസപ്പോന  ആസൂതണ  പബപ്പോർഡറികന്റെ
തറിരുവേനന്തെപുരലും,  കകപ്പോലലും,  പത്തനലുംതറിട,  എറണപ്പോകുളലും  എന്നരീ  ജറിലപ്പോ  പ്ലൈപ്പോനറിലുംഗട
ഓഫരീസുകളറില്  നറിലവേറില്  കകകപ്പോരദലും  കചയ്യുന്ന  ഫയലകള്  100  ശതമേപ്പോനവലും
മേലയപ്പോളത്തറിലപ്പോകറിയറിട്ടുണ്ടട.  ആലപ്പുഴ,  ഇടുകറി,  തൃശ്ശൂർ  എന്നരീ  ജറിലപ്പോ  പ്ലൈപ്പോനറിലുംഗട
ഓഫരീസുകളറില്  എലും.പറി.ലപ്പോഡുമേപ്പോയറി  ബനകപട  നടപടറിക്രമേങ്ങള്,  അകഒൗണ്ടന്റെട
ജനറലറിനള്ള കത്തറിടപപ്പോടുകള് എന്നറിവേ മേപ്പോതമേപ്പോണട ഇലുംഗരീഷറില് കകകപ്പോരദലും കചയ്യുന്നതട.
സലുംസപ്പോനത്തറിനട  പുറപത്തയ്ക്കുള്ള  കത്തറിടപപ്പോടുകള്  ഒഴറികകയുള്ളവേ  പൂർണ്ണമേപ്പോയുലും
മേലയപ്പോളത്തറിലപ്പോകണകമേന്നട പ്ലൈപ്പോനറിലുംഗട പബപ്പോർഡട ജറിലപ്പോ പ്ലൈപ്പോനറിലുംഗട ഓഫരീസുകള്കട കർശന
നറിർപദ്ദേശലും  നറില്കറിയറിട്ടുണ്ടട.  വേറിവേറിഡട  പകപ്പോർപപറഷന്  നടപപ്പോകറികകപ്പോണ്ടറിരറിയ്ക്കുന്ന
പദ്ധതറികള്  അധറികവലും  പദശരീയവലും  അന്തെർപദശരീയവമേപ്പോയ  സസപ്പോഭപ്പോവേമുള്ളവേയപ്പോയതറിനപ്പോല്
പ്രസ്തുത  പദ്ധതറികളുകട  നടത്തറിപറിനപ്പോയറി  പകന  സർകപ്പോരറികന്റെ  വേറിവേറിധ  വേകുപ്പുകള്/
സപ്പോപനങ്ങളുമേപ്പോയറി  ബനകപട്ടുള്ള  എഴുതകുതകളുലും,  പദ്ധതറി  നറിർപദ്ദേശങ്ങളുലും  മേറ്റുലും
ഇലുംഗരീഷറില് മേപ്പോതപമേ തയപ്പോറപ്പോകപ്പോന് സപ്പോധറിക്കുകയുള്ളൂ, എന്നറിരുന്നപ്പോലലും എലപ്പോതരത്തറിലമുള്ള
കത്തറിടപപ്പോടുകളുലും  മേലയപ്പോളത്തറില്  തകന്ന  തയപ്പോറപ്പോകപ്പോന്  ശ്രമേറിക്കുന്നതപ്പോകണന്നട  വേറിവേറിഡട
അററിയറിച്ചറിട്ടുണ്ടട.  ഭപ്പോരത സർകപ്പോരറികന്റെ കരീഴറിലള്ള ഇന്തെദന് കഒൗണ്സറില് ഓഫട പസപ്പോഷദല്
സയന്സട  ററിസർച്ചറികന്റെയുലും  പകരള  സർകപ്പോരറികന്റെയുലും  സപ്പോമ്പത്തറിക  സഹപ്പോയത്തറില്
പ്രവേർത്തറിക്കുന്ന  ഒരു  സസയലുംഭരണ  സപ്പോപനമേപ്പോയ  സറി.ഡറി.എസട.-ല്  നറിന്നട  പദശരീയ
തലത്തറില്  അയയകപടുന്ന  കത്തറിടപപ്പോടുകള്കട  പ്രപ്പോപദശറിക  ഭപ്പോഷ  ഉപപയപ്പോഗറിക്കുന്നതട
പ്രപ്പോവേർത്തറികമേല.  എന്നറിരുന്നപ്പോല്ത്തകന്നയുലും  സലുംസപ്പോനത്തറിനകതള്ള  കത്തറിടപപ്പോടുകള്കട  ഭരണ
ഭപ്പോഷ ഉപപയപ്പോഗറികപ്പോന് പരമേപ്പോവേധറി ശ്രമേറിക്കുന്നുണ്ടട.

പ്രസ്തുത മേറുപടറി 11-11-2020-കല സമേറിതറിപയപ്പോഗലും അലുംഗരീകരറിച്ചു. 
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 28. വേറിവേറിധ വേകുപ്പുകളറികല ഔപദദപ്പോഗറിക ഭപ്പോഷപ്പോപ്രപയപ്പോഗ പുപരപ്പോഗതറി ലകദമേറിടട 2016
വേര്ഷലും നടപറിലപ്പോകറിയ കര്മപരറിപപ്പോടറികളുകട വേറിശദവേറിവേരലും സലുംബനറിച്ചട.

(ഫയല് നമ്പര് 3715/ഔ.ഭപ്പോ.സ 2/2017/നറി.കസ.)

ഔപദദപ്പോഗറികഭപ്പോഷ  സലുംബനറിച്ച  സമേറിതറിയുകട  30-6-2017-കല  പയപ്പോഗലും  ഓപരപ്പോ
വേകുപറിലലും,  വേകുപറികന്റെ  കരീഴറിലള്ള  സപ്പോപനങ്ങളറിലലും,  ഔപദദപ്പോഗറിക  ഭപ്പോഷപ്പോപ്രപയപ്പോഗ
പുപരപ്പോഗതറി  ലകദമേറിടട  2016  വേര്ഷലും  നടപറിലപ്പോകറിയ  കര്മപരറിപപ്പോടറികളുകട  വേറിശദവേറിവേരലും
ലഭദമേപ്പോകണകമേന്നട നറിര്പദ്ദേശറിച്ചറിരുന്നു.

പ്രസ്തുത നറിര്പദ്ദേശത്തറിപന്മേല്  ഉപദദപ്പോഗസഭരണ പരറിഷ്കപ്പോര  (ഔപദദപ്പോഗറികഭപ്പോഷപ്പോ)  വേകുപട
11-12-2017  തരീയതറിയപ്പോയറി,  2016-കല  കര്മപരറിപപ്പോടറികകള  സലുംബനറിച്ചട  വേറിവേറിധ
വേകുപ്പുകള്  ലഭദമേപ്പോകറിയ  വേറിവേരങ്ങള്  ഉള്കപടുത്തറി  നലറിയ  ററിപപപ്പോര്ടട  16-5-2018-കല
പയപ്പോഗത്തറില്  പരറിഗണറികകവേ  സമേറിതറി,  2016-17  സപ്പോമ്പത്തറിക  വേര്ഷലും  ഔപദദപ്പോഗറിക
ഭപ്പോഷപ്പോപ്രപയപ്പോഗ  പുപരപ്പോഗതറികപ്പോയറി  വേറിവേറിധ  വേകുപ്പുകള്കപ്പോയറി  അനവേദറിച്ച  തുകയറില്  ഒരു
രൂപപപപ്പോലലും  കചലവേഴറികപ്പോത്ത വേകുപ്പുകപളപ്പോടുലും  50%-ല്  തപ്പോകഴ  മേപ്പോതലും  തുക  കചലവേഴറിച്ച
വേകുപ്പുകപളപ്പോടുലും ആയതറിനള്ള വേറിശദരീകരണലും ആരപ്പോയുവേപ്പോന് നറിര്പദ്ദേശറിച്ചറിരുന്നു.

പ്രസ്തുത  നറിര്പദ്ദേശത്തറിനട  നറിയമേ  (ഔപദദപ്പോഗറികഭപ്പോഷ  –  പ്രസറിദ്ധരീകരണ  കസല്)
വേകുപട  21-8-2018  തരീയതറിയപ്പോയുലും,  വേറിജറിലന്സട(ഇ)  വേകുപട  20-8-2018  തരീയതറിയപ്പോയുലും,
നറിയമേ  (ഇന്കസകന്)  വേകുപട  5-9-2018  തരീയതറിയപ്പോയുലും,  ധനകപ്പോരദ  (സറി)  വേകുപട
10-10-2018  തരീയതറിയപ്പോയുലും,  കസനറിക  പകമേ  വേകുപട  19-11-2018  തരീയതറിയപ്പോയുലും,
കപപ്പോതുഭരണ  (നപ്യൂനപകപകമേ)  വേകുപട  21-11-2018  തരീയതറിയപ്പോയുലും,  വേറിജറിലന്സട  (സറി)
വേകുപട 30-11-2018 തരീയതറിയപ്പോയുലും, ആഭദന്തെര (എഫട) വേകുപട 13-12-2018 തരീയതറിയപ്പോയുലും,
മേത്സദബനന  തുറമുഖ  (ഡറി)  വേകുപട  8-5-2019  തരീയതറിയപ്പോയുലും,  വേദവേസപ്പോയ  വേകുപട
10-5-2019  തരീയതറിയപ്പോയുലും,  മേത്സദബനന  തുറമുഖ  (പറി.എസട.)  വേകുപട  3-7-2019
തരീയതറിയപ്പോയുലും ററിപപപ്പോര്ട്ടുകള്  ലഭദമേപ്പോകറിയറിരുന്നു.  

പ്രസ്തുത  ററിപപപ്പോര്ട്ടുകള്  10-1-2019,  24-7-2019,  7-8-2019,  18-3-2020,
14-10-2020,  4-11-2020  തരീയതറികളറില്  പചര്ന്ന  പയപ്പോഗങ്ങളറില്  സമേറിതറി
പരറിഗണറിക്കുകയുലും അലുംഗരീകരറിക്കുകയുലും കചയ.

29. സമേറിതറി (2016-2019)-കതളറികവേടുപട പയപ്പോഗലും-  14-8-2018-കല പയപ്പോഗനറിര്പദ്ദേശത്തറിപന്മേല്
ശപ്പോസ്ത്രസപ്പോപങതറിക വേകുപട ലഭദമേപ്പോകറിയ മേറുപടറി - സലുംബനറിച്ചട

(ഫയല് നമ്പര് 5147/ഔ.ഭപ്പോ.സ 2/2017/നറി.കസ.)

375/2022
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വേകുപ്പുകളറികല  ഔപദദപ്പോഗറികഭപ്പോഷപ്പോമേപ്പോറ്റ പുപരപ്പോഗതറി വേറിലയറിരുതന്നതുമേപ്പോയറി ബനകപട
സമേറിതറി  (2016-2019)  യുകട പചപ്പോദദപ്പോവേലറിയട  8-2-2019  തരീയതറിയറികല എ 1/63/2018-ശപ്പോ.സപ്പോ.വേ
നമ്പര് കത്തട മുപഖന ശപ്പോസ്ത്രസപ്പോപങതറിക  (എ)  വേകുപട ലഭദമേപ്പോകറിയ മേറുപടറി  1-10-2019-കല
സമേറിതറിപയപ്പോഗലും  പരറിഗണറിച്ചട  അലുംഗരീകരറിക്കുകയുലും  ഭരണഭപ്പോഷപ്പോ  പ്രപയപ്പോഗ  പുപരപ്പോഗതറികപ്പോയറി
രൂപരീകരറിച്ചറിട്ടുള്ള  വേകുപ്പുതല  സമേറിതറിയുകട  അവേസപ്പോന  പയപ്പോഗത്തറികന്റെ  (26-5-2018)
മേറിനറിടടസറികന്റെ  പകര്പട,  വേകുപട  തയപ്പോറപ്പോകറിയ  പദപകപ്പോശത്തറികന്റെ  പകര്പട,  എന്നറിവേ
ആവേശദകപടപ്പോനലും  വേകുപറില്  നറിന്നുലും  ഉത്തരവകള്  പുറകപടുവേറിക്കുന്നതറിനട  ഇലുംഗരീഷട
അനറിവേപ്പോരദമേപ്പോകുന്ന സപ്പോഹചരദത്തറില് അതറികനപ്പോപലും പ്രസ്തുത ഉത്തരവകളുകട മേലയപ്പോളത്തറിലള്ള
പതറിപട കൂടറി ഇറകണകമേന്നട വേകുപറിനട നറിര്പദ്ദേശലും നല്കപ്പോനലും  തരീരുമേപ്പോനറിച്ചു. 

30. കണ്ണൂര് ജറിലയറികല ആയൂര്പവേദ കതറപ്പോപറിസട തസറികയറിപലകട  ഇലുംഗരീഷറില് പരരീക
നടത്തറിയതട  സലുംബനറിച്ചട  ശ്രരീ.  വേറിപറിന്.ബറി,  വേറിഷ.എസട.  എന്നറിവേര്  നലറിയ  ഹര്ജറി-
സലുംബനറിച്ചട

(ഫയല് നമ്പര് 5910/ഔ.ഭപ്പോ.സ 2/2017/നറി.കസ.) 

പകരള പറി.എസട.സറി. കപ്പോറ്റഗററി നമ്പര് 168/2016 മുപഖന കണ്ണൂര് ജറിലയറില് നടത്തറിയ
ആയുര്പവേദ  കതറപ്പോപറിസട  പരരീക  ഇലുംഗരീഷറിലപ്പോയറിരുകന്നന്നുലും,  പകപ്പോഴറികന്റെ  പഠനരരീതറിയുലും,
പരരീകയുലും  മേലയപ്പോളത്തറിലപ്പോയറിരുകന്നന്നുലും,  പത്തപ്പോലും  കപ്പോസട  പയപ്പോഗദതയുള്ള പറി.എസട.സറി.
പരരീകയട  മേകറ്റലപ്പോ  ജറിലകളറിലലും  മേലയപ്പോളത്തറിലപ്പോണട  പചപ്പോദദങ്ങള്  പചപ്പോദറിച്ചകതന്നുലും
ഇലുംഗരീഷറില്  പചപ്പോദദങ്ങള്   പചപ്പോദറിച്ചതുമൂലലും  95%  ഉപദദപ്പോഗപ്പോര്തറികള്ക്കുലും  പചപ്പോദദലും
മേനസറിലപ്പോക്കുവേപ്പോന്  സപ്പോധറിച്ചറികലന്നുലും,  ആയതറിനപ്പോല്,  റപ്പോങട  ലറിസറില്  കടക്കുവേപ്പോന്
സപ്പോധറിച്ചറികലന്നസ്തുമേപ്പോണട ഹര്ജറികപ്പോര് വേദകമേപ്പോകറിയറിരുന്നതട.  ഭരണ ഭപ്പോഷയുകട പ്രപ്പോധപ്പോനദലും
ഉള്കകപ്പോണ്ടുകകപ്പോണ്ടുലും,  ഉപദദപ്പോഗപ്പോര്തറികളുകട  മേപ്പോനസറികപ്പോവേസ  മേനസറിലപ്പോകറികകപ്പോണ്ടുലും,
ഇനറിവേരുന്ന ആയൂര്പവേദ കതറപ്പോപറിസ്റ്റുകള്ക്കുള്ള പറി.എസട.സറി.  പരരീകകള് മേലയപ്പോളത്തറില്
നടതന്നതറിനപ്പോവേശദമേപ്പോയ  നടപടറികള്  സസരീകരറികണകമേന്ന  ആവേശദലും  ഉന്നയറിച്ചട
ശ്രരീ.  വേറിപറിന്.ബറി,  ശ്രരീ.  വേറിഷ.എസട.  എന്നറിവേര്  നലറിയ  ഹര്ജറി,  ററിപപപ്പോര്ടറിനപ്പോയറി
ഉപദദപ്പോഗസ  ഭരണപരറിഷ്കപ്പോര  (ഔപദദപ്പോഗറികഭപ്പോഷ)  വേകുപറിപലകട  അയച്ചുകകപ്പോടുത്തതറിപന്മേല്
17-10-2019-കല ഔ.ഭപ്പോ.3/17/18/ഉ.ഭ.പ.വേ.  നമ്പര്  കത്തട  മുപഖന  ഉപദദപ്പോഗസ
ഭരണപരറിഷ്കപ്പോര (ഔപദദപ്പോഗറികഭപ്പോഷ) വേകുപട ലഭദമേപ്പോകറിയ മേറുപടറി ചുവേകട പചര്ക്കുന്നു. 

"കണ്ണൂര് ജറിലയറില് ആയൂര്പവേദ കതറപ്പോപറിസട തസറികയറിപലകട ഇലുംഗരീഷറില് പരരീക
നടത്തറിയതട സലുംബനറിച്ചട ശ്രരീ. വേറിപറിന്. ബറി സമേര്പറിച്ച ഹര്ജറിയറിപന്മേല് സര്കപ്പോര് പകരള
പബറികട സര്വ്വരീസട കമരീഷപനപ്പോടട വേറിശദരീകരണലും പതടുകയുണ്ടപ്പോയറി.  
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കണ്ണൂര് ജറിലയറില് ആയൂര്പവേദ കതറപ്പോപറിസട തസറികയറിപലകട കപ്പോറ്റഗററി നമ്പര് 168/16

പ്രകപ്പോരലും പുറകപടുവേറിച്ച വേറിജപ്പോപന പ്രകപ്പോരലും അപപകറിച്ച ഉപദദപ്പോഗപ്പോര്തറികള്കട 15-5-2012-ല്

ഒരു  ഓണ്കലന് പരരീക നടത്തറിയറിരുന്നു.  ഓണ്കലന് പരരീക പകരള പബറികട  സര്വ്വരീസട

കമരീഷനട ഇലുംഗരീഷട മേപ്പോധദമേത്തറില് മേപ്പോതപമേ നടതവേപ്പോന് സപ്പോധറിക്കുകയുള്ളൂ.  പത്തപ്പോലും കപ്പോസുലും

സപ്പോപങതറിക  വേറിദദപ്പോഭദപ്പോസ പയപ്പോഗദതയുലും  ഉള്ള തസറികകള്കകലപ്പോലും  ഇലുംഗരീഷട  മേപ്പോധദമേത്തറിലപ്പോണട

പകരള പബറികട സര്വ്വരീസട കമരീഷന് പരരീക നടതന്നതട.  എന്നപ്പോല് പ്രസ്തുത പരരീകയ്ക്കു

പശഷലും  ആയൂര്പവേദ  കതറപ്പോപറിസട  തസറികയറിപലകട  ഇനറി  മുതല്  നടതന്ന  പരരീകകള്

പ്രസ്തുത  തസറികയറിപലക്കുള്ള  വേറിദദപ്പോഭദപ്പോസ  പയപ്പോഗദതയുകട  പ്രപതദകത  കണകറികലടുത

കകപ്പോണ്ടട  മേലയപ്പോളത്തറില് നടത്തണകമേന്നഭദര്തറിച്ചുകകപ്പോണ്ടട  കുറച്ചുപദദപ്പോഗപ്പോര്തറികള്

നറിപവേദനലും  സമേര്പറിക്കുകയുണ്ടപ്പോയറി.  ആയതറികന്റെ  അടറിസപ്പോനത്തറിലലും  ടറി  തസറികയുകട

വേറിദദപ്പോഭദപ്പോസ പയപ്പോഗദതയുകട പഠനമേപ്പോധദമേലും പരറിഗണറിച്ചുകകപ്പോണ്ടുലും കപ്പോറ്റഗററി നമ്പര്  194/17

വേറിജപ്പോപന  പ്രകപ്പോരലും  കകപ്പോലലും,  പത്തനലുംതറിട,  പകപ്പോടയലും,  എറണപ്പോകുളലും,  പപ്പോലകപ്പോടട,

പകപ്പോഴറിപകപ്പോടട, വേയനപ്പോടട,  കപ്പോസര്പഗപ്പോഡട  ജറിലകളറികല  ആയൂര്പവേദ  കതറപ്പോപറിസട

തസറികയറിപലയട  1-3-2018-ല്  നടത്തറിയ  ഒ.എലും.ആര്.  പരരീക  മേലയപ്പോളലും/തമേറിഴട/കന്നഡ

മേപ്പോധദമേത്തറിലപ്പോണട നടത്തറിയതട എന്നുള്ള വേറിവേരലും അററിയറിച്ചുകകപ്പോള്ളുന്നു.”

പ്രസ്തുത മേറുപടറി  14-10-2020-കല സമേറിതറിപയപ്പോഗലും പരറിഗണറിച്ചട അലുംഗരീകരറിച്ചു. 

31.  ഔപദദപ്പോഗറികഭപ്പോഷ  സലുംബനറിച്ച  സമേറിതറി  (2009-2011)-യുകട  മൂന്നപ്പോമേതട

ററിപപപ്പോര്ടറിപന്മേലള്ള  സസരീകൃത നടപടറി ററിപപപ്പോര്ടട  സലുംബനറിച്ചട.

(ഫയൽ നമ്പര് 600/ഔ.ഭപ്പോ.സ.1/2018/നറി.കസ.) 

ഔപദദപ്പോഗറികഭപ്പോഷ  മേലയപ്പോളമേപ്പോക്കുന്നതു  സലുംബനറിച്ചുള്ള  സമേറിതറി  (2009-2011)-യുകട

മൂന്നപ്പോമേതട  ററിപപപ്പോര്ടറില്  2016-2019  കപ്പോലയളവേറികല സമേറിതറിയുകട മൂന്നപ്പോമേതട  ററിപപപ്പോര്ടപ്പോയറി

സമേര്പറിച്ച  ആകന്  പടകണ്  ററിപപപ്പോര്ടറികല  അദ്ധദപ്പോയലും  III-ല്  ഇനറിയുലും  മേറുപടറി

ലഭറികപ്പോനള്ളതപ്പോയറി പരഖകപടുത്തറിയറിരുന്ന 104, 105, 106 എന്നരീ നമ്പര് ഖണറികകളറികല

ശറിപപ്പോര്ശകളറിപന്മേല്  പടറികജപ്പോതറി  പടറികവേര്ഗ  വേറികസന  (എഫട)  വേകുപട  14-1-2019

തരീയതറിയപ്പോയുലും   പടറികജപ്പോതറി പടറികവേര്ഗ വേറികസന  (സറി)  വേകുപട  13-2-2019  തരീയതറിയപ്പോയുലും

ററിപപപ്പോര്ടട ലഭദമേപ്പോകറിയറിരുന്നു.
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ശറിപപ്പോര്ശ പടറികജപ്പോതറി
പടറികവേര്ഗ

വേറികസന (എഫട)
വേകുപട

പടറികജപ്പോതറി പടറികവേര്ഗ
വേറികസന (സറി) വേകുപട

(1) (2) (3)

സമേറിതറിയുകട ജറിലപ്പോതല അവേപലപ്പോകന
പയപ്പോഗങ്ങളറില് ഉയര്ന്നട വേന്നറിട്ടുള്ള
പ്രധപ്പോന പ്രശലും കസക്രപടററിയറ്ററില്
നറിന്നട  വേരുന്ന  കതകളുലും
ഉത്തരവകളുലും  ഇലുംഗരീഷറിലപ്പോകണന്നുലും
ജറില-തപ്പോലൂകട തലങ്ങളറില് കമേച്ചകപട
സറിതറിയപ്പോണട  നറിലവേറിലള്ളകതന്നുലും
കസക്രപടററിയറ്ററില്  നറിന്നുള്ള
ഉത്തരവകളുലും  കത്തറിടപപ്പോടുകളുലും
പരമേപ്പോവേധറി  മേലയപ്പോളത്തറിലപ്പോക്കു
വേപ്പോനള്ള  നടപടറികള്  ഉണ്ടപ്പോകണ
കമേന്നുലും സമേറിതറി  നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന്നു.
(ഖണറിക 104)

കസക്രപടററിയറ്ററില്
നറിന്നുള്ള

ഉത്തരവകളുലും
കത്തറിടപപ്പോടുകളുലും

പരമേപ്പോവേധറി
മേലയപ്പോളത്തറിലപ്പോണട

കകകപ്പോരദലുംകചയ്യുന്നതട.

ഭപ്പോഷപ്പോമേപ്പോറ്റ  പുപരപ്പോഗതറി  ആര്ജറി
ക്കുന്നതറിനപ്പോയുലും  ഭരണഭപ്പോഷ
മേലയപ്പോളമേപ്പോക്കുന്നതറികന്റെ  ഭപ്പോഗമേപ്പോയുലും,
പകപ്പോടതറി  വേദവേഹപ്പോരങ്ങള്/  പകന
സര്കപ്പോരുമേപ്പോയുള്ള  കത്തറിടപപ്പോടുകള്
ഒഴറികക  കപപ്പോതു ജനങ്ങളുമേപ്പോയറി
ബനകപട എലപ്പോ കത്തറിടപപ്പോടുകളുലും,
ഉത്തരവകളുലും  മേലയപ്പോളത്തറിലപ്പോണട
പുറകപടുവേറിക്കുന്നതട.

 ഭപ്പോഷപ്പോമേപ്പോറ്റ പുപരപ്പോഗതറി വേറിലയറിരു
തന്നതറിനലും  തസരറിതകപടുതന്ന
തറിനലും നടപടറികള് സസരീകരറികണ
കമേന്നുലും  ഫയലകള്  മേലയപ്പോളത്തറില്
കകകപ്പോരദലും  കചയ്യുന്നതറിനള്ള
ശ്രമേങ്ങള്  ഊര്ജറിതമേപ്പോകണകമേന്നുലും
സമേറിതറി  നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന്നു.
(ഖണറിക 105)

സസരീകരറിച്ചറിട്ടുണ്ടട. ഭപ്പോഷപ്പോമേപ്പോറ്റ  പുപരപ്പോഗതറി
വേറിലയറിരുതന്നതറിനലും  തസരറിത
കപടുതന്നതറിനമുള്ള  നടപടറികള്
സസരീകരറിച്ചറിട്ടുണ്ടട.   ആയതറികന്റെ
ഭപ്പോഗമേപ്പോയറി  പടറികജപ്പോതറി വേറികസന
വേകുപട  ഡയറകപററ്റട,  ജറില/
പബപ്പോകട തലങ്ങളറികല ഓഫരീസുകള്,
സലുംസപ്പോന പടറികജപ്പോതറി പടറിക
വേര്ഗ  വേറികസന  പകപ്പോര്പപറഷന്
എന്നറിവേറിടങ്ങളറികല  ഫയല
കകളലപ്പോലും  മേലയപ്പോളത്തറില്
തകന്നയപ്പോണട  കകകപ്പോരദലും
കചയട വേരുന്നതട.
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(1) (2) (3)

വേകുപറികല  കമ്പപ്യൂടറുകളറില്
മേലയപ്പോളലും  പസപ്പോഫട കവേയര്
ലഭദമേപ്പോകണകമേന്നുലും
മേലയപ്പോളത്തറിലള്ള  കവേബ്കസറ്റട
സജരീകരറിപച്ചപ്പോ  എന്ന  കപ്പോരദലും
സമേറിതറികയ  അററിയറികണകമേന്നുലും
സമേറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന്നു 

(ഖണറിക 106)

വേകുപറിനട
പ്രപതദകമേപ്പോയറി
മേലയപ്പോളത്തറില്
കവേബ്കസറ്റട
സജരീകരറിച്ചറിടറില.

പടറികജപ്പോതറി  വേറികസന  വേകുപറികല
കലുംപപ്യൂടറുകളറില്  മേലയപ്പോളലും
പസപ്പോഫട കവേയര്  ലഭദമേപ്പോകറിയറിട്ടുണ്ടട.
കൂടപ്പോകത  കവേബ്കസറ്റട
മേലയപ്പോളത്തറില്
സജരീകരറിച്ചറിട്ടുണ്ടട.   വേകുപറിന
കരീഴറികല  ഏക  കപപ്പോതുപമേഖലപ്പോ
സപ്പോപനമേപ്പോയ  സലുംസപ്പോന
പടറികജപ്പോതറി പടറികവേര്ഗ വേറികസന
പകപ്പോര്പപറഷനറില്  മേലയപ്പോളലും
പസപ്പോഫട കവേയര്  ലഭദമേപ്പോക്കുന്നതറിനലും
കവേബ്കസറ്റട മേലയപ്പോളത്തറില്,
സജരീകരറിക്കുന്നതറിനമുള്ള
നടപടറികള് സസരീകരറിച്ചു വേരുന്നു.

 പ്രസ്തുത  മേറുപടറികള്   9-10-2019-കല  സമേറിതറിപയപ്പോഗലും  പരറിഗണറിക്കുകയുലും
അലുംഗരീകരറിക്കുകയുലും കചയ.

32.  ഔപദദപ്പോഗറികഭപ്പോഷ  സലുംബനറിച്ച  സമേറിതറി  (2016-2019)-യുകട  ഒന്നപ്പോമേതട
ററിപപപ്പോര്ടറിപന്മേല് അനന്തെര നടപടറി സസരീകരറിക്കുന്നതട സലുംബനറിച്ചട.

(ഫയല് നമ്പര് 719/ഔ.ഭപ്പോ.സ.1/2018/നറി.കസ.)

പ്രസ്തുത  ററിപപപ്പോര്ടറികല,  അടുത്ത  സപ്പോമ്പത്തറിക  വേര്ഷലും  മുതല്  ഒപ്പോപരപ്പോ  വേകുപറിനലും
അവേരുകട  ശരീര്ഷകത്തറില്ത്തകന്ന  ഒരു  നറിശറിത  ശതമേപ്പോനലും  തുക  ഭരണഭപ്പോഷപ്പോ
പുപരപ്പോഗതറിക്കുള്ള  പ്രവേര്ത്തനങ്ങള്കപ്പോയറി നരീകറി വേയണകമേന്നുലും അതതട വേര്ഷലും പ്രസ്തുത
തുക  കചലവേപ്പോകപ്പോത്ത  വേകുപ്പുതലവേന്മേപ്പോര്  ഇതട  സലുംബനറിച്ചട  വേറിശദരീകരണലും  നല്പകണ്ടറി
വേരുകമേന്നുലും അവേര്കകതറികര ശറികണ നടപടറികള് സസരീകരറികണകമേന്നുലും ഒരു പരറിപതലും
മുപഖന  ധനവേകുപട  മേറ്റട  വേകുപ്പുകകള  അററിയറികണകമേന്നുമുള്ള  സമേറിതറിയുകട  24-ാംനമ്പര്
ശറിപപ്പോര്ശയട    ധനകപ്പോരദ  (ബഡ്ജറ്റട  വേറിലുംഗട  -  എ)  വേകുപട   24-7-2019-കല
727181/ബ.വേറി.എ.1/2019 ധന.  നമ്പര്  കതമുപഖന  ലഭദമേപ്പോകറിയ  (അധറികവേറിവേരലും)
മേറുപടറിയറില്, ഭരണഭപ്പോഷപ്പോ പുപരപ്പോഗതറിക്കുള്ള പ്രവേര്ത്തനങ്ങള്കപ്പോയറി വേറിവേറിധ വേകുപ്പുകള്കട
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അവേരുകട  ബഡ്ജറ്റട  ശരീര്ഷകങ്ങളറില്  ബഡ്ജറ്ററിലൂകടയുലും  മേറ്റു  മേപ്പോര്ഗങ്ങളറിലൂകടയുലും  തുക
വേകയറിരുത്തറി  വേരുന്നു.  2019-2020  സപ്പോമ്പത്തറിക  വേര്ഷലും  ഭരണഭപ്പോഷപ്പോ  പുപരപ്പോഗതറിക്കുള്ള
പ്രവേര്ത്തനങ്ങള്കപ്പോയറി കമേപ്പോത്തലും  74.33  ലകലും  രൂപ  വേകയറിരുത്തറിയറിട്ടുണ്ടട.  ഏകതങറിലലും
വേകുപ്പുകള്കട  വേകയറിരുത്തറിയ തുക  അപരദപ്പോപമേപ്പോയറി   വേരറികയപ്പോകണങറില്  വേകുപ്പുതലവേന്
ആവേശദകപടുന്ന  മുറയട  ഉചറിത  മേപ്പോര്ഗത്തറിലൂകട  തുക  അനവേദറിക്കുന്നതപ്പോകണന്നുലും  14-5-2018-കല
പരറിപതലും നമ്പര്  44/2018/ധന.  പ്രകപ്പോരലും ഭരണഭപ്പോഷപ്പോ പ്രപയപ്പോഗ പരറിപപ്പോടറികള്കപ്പോയറി
സലുംസപ്പോന  ബഡ്ജറ്ററികല  26-ഔപദദപ്പോഗറിക  ഭപ്പോഷപ്പോ  പ്രപയപ്പോഗലും  എന്ന  ശരീര്ഷകത്തറില്
വേകയറിരുതന്ന നറിശറിത തുക ഭരണ ഭപ്പോഷപ്പോ പുപരപ്പോഗതറിക്കുള്ള പ്രവേര്ത്തനങ്ങള്കപ്പോയറി
വേകുപ്പുതലവേന്മേപ്പോര്  അതതട  സപ്പോമ്പത്തറിക  വേര്ഷലും  തകന്ന  വേറിനറിപയപ്പോഗറിക്കുന്നതറിനള്ള
ഫലപ്രദമേപ്പോയ നടപടറികള് സസരീകരറിപകണ്ടതപ്പോകണന്നുലും ഇകപ്പോരദത്തറില് വേരീഴവേരുതന്നപകലും
വേകുപ്പുതലവേന്മേപ്പോര്  ഇതട  സലുംബനറിച്ചട  വേറിശദരീകരണലും  നല്പകണ്ടതുലും  ശറികപ്പോ
നടപടറികള്കട വേറിപധയരപ്പോകുകമേന്നുലും നറിര്പദ്ദേശലും നല്കറിയറിട്ടുകണ്ടന്നുലും അററിയറിച്ചറിരുന്നു.

പ്രസ്തുത മേറുപടറി 11-12-2019-കല സമേറിതറിപയപ്പോഗലും പരറിഗണറിച്ചട അലുംഗരീകരറിച്ചു.

സലുംസപ്പോനകത്ത  വേറിവേറിധ  കപപ്പോതുപമേഖലപ്പോ  സപ്പോപനങ്ങള്,  സഹകരണ
സപ്പോപനങ്ങള്,  തപദ്ദേശസസയലുംഭരണ  സപ്പോപനങ്ങള്  എന്നറിവേറിടങ്ങളറില്  പറി.എസട.സറി.
വേഴറിയലപ്പോത്ത  സറിരലും/തപ്പോല്കപ്പോലറിക  നറിയമേനങ്ങളറില്  മേലയപ്പോളലും  തുലദതപ്പോ  പരരീക
പപ്പോസപ്പോയവേകര മേപ്പോതലും നറിയമേറികപ്പോവൂ എന്ന നറിബനന നറിഷ്കര്ഷറിക്കുവേപ്പോനള്ള നടപടറികള്
സസരീകരറികണകമേന്ന  ടറി  ററിപപപ്പോര്ടറികല  28-ാംനമ്പര്  ഖണറികയറികല  സമേറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശയറിപന്മേല്  18-9-2018  തരീയതറിയപ്പോയറി നറികുതറി  (എ)  വേകുപ്പുലും  15-12-2018  തരീയതറിയപ്പോയറി
കതപ്പോഴറിലലും  കനപുണദവലും  (ബറി)  വേകുപ്പുലും  1-1-2019  തരീയതറിയപ്പോയറി  സഹകരണ വേകുപ്പുലും  21-1-2019
തരീയതറിയപ്പോയറി  കപപ്പോതുഭരണ  (നപ്യൂനപകപകമേ)  വേകുപ്പുലും  16-2-2019  തരീയതറിയപ്പോയറി  പടറികജപ്പോതറി
പടറികവേര്ഗ വേറികസന (സറി) വേകുപ്പുലും 1-4-2019 തരീയതറിയപ്പോയറി കതപ്പോഴറിലലും കനപുണദവലും (സറി) വേകുപ്പുലും
1-6-2019  തരീയതറിയപ്പോയറി  ആസൂതണസപ്പോമ്പത്തറികകപ്പോരദ  (ബറി.പറി.ഇ.)  വേകുപ്പുലും  9-10-2019
തരീയതറിയപ്പോയറി പടറികജപ്പോതറി പടറികവേര്ഗ വേറികസന (ഡറി) വേകുപ്പുലും ലഭദമേപ്പോകറിയ മേറുപടറികള് 7-8-2019,
11-12-2019, 4-11-2020 തരീയതറികളറില് പചര്ന്ന പയപ്പോഗലും പരറിഗണറിച്ചു. നറികുതറി വേകുപട ലഭദമേപ്പോകറിയ
ബരീവേപറജട  പകപ്പോര്പപറഷനമേപ്പോയറി  ബനകപട  ററിപപപ്പോര്ടട  തൃപറികരമേകലന്നട  സമേറിതറി
അഭറിപ്രപ്പോയകപടുകയുലും  വേദകമേപ്പോയ ററിപപപ്പോര്ടട  വേകുപറിപനപ്പോടട  ആവേശദകപടപ്പോനലും  സമേറിതറി  നറിര്പദ്ദേശറിച്ചു.
കൂടപ്പോകത ടറി ററിപപപ്പോര്ടറികല ഖണറിക 31-കല ശറിപപ്പോര്ശയട കകപ്പോച്ചറി ശപ്പോസ്ത്രസപ്പോപങതറിക സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോല
21-5-2018  തരീയതറിയറിലലും ഖണറിക  38,  39-കല ശറിപപ്പോര്ശയട  കപപ്പോതുവേറിദദപ്പോഭദപ്പോസ  (എല്)  വേകുപട  
27-12-2018  തരീയതറിയറിലലും  ഖണറിക  52-കല ശറിപപ്പോര്ശയട വേറിജറിലന്സട  (സറി)  വേകുപട  14-6-2019
തരീയതറിയറിലലും  ഖണറിക  53-കല  ശറിപപ്പോര്ശയട  നറിയമേ  വേകുപട  25-12-2018-നലും  30-1-2020
തരീയതറിയറിലലും  ലഭദമേപ്പോകറിയറിരുന്ന  മേറുപടറികള്  സമേറിതറിയുകട  വേറിവേറിധ  പയപ്പോഗങ്ങളറില്
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പരറിഗണറിക്കുകയുലും  അധറിക  വേറിവേരലും  ആവേശദമേപ്പോയറിട്ടുകണ്ടങറില്  അപ്രകപ്പോരലും  അധറിക  വേറിവേരങ്ങള്
ആരപ്പോയുകയുലും കചയ.

33.  സമേറിതറിയുകട  30-6-2017-കല പയപ്പോഗ നറിര്പദ്ദേശലും-ഇലുംഗരീഷറില് പുറകപടുവേറിച്ച ഉത്തരവകള്
സലുംബനറിച്ചട-  വേറിപനപ്പോദ സഞപ്പോര വേകുപറില് നറിന്നുലും  ലഭദമേപ്പോകറിയ മേറുപടറി സലുംബനറിച്ചട.

(ഫയല് നമ്പര് 1429/ഔ.ഭപ്പോ.സ.1/2018/നറി.കസ.) 

2017  പമേയട  1-ന  പശഷലും  ഇലുംഗരീഷറില്  പുറകപടുവേറിച്ച  സര്കപ്പോര്  ഉത്തരവകള്
സലുംബനറിച്ച  വേറിശദപ്പോലുംശങ്ങള്  ആരപ്പോയുവേപ്പോന്  30-6-2017-കല  സമേറിതറിപയപ്പോഗലും
നറിര്പദ്ദേശറിച്ചതറിപന്മേല്   11-10-2017  തരീയതറിയപ്പോയറി  വേറിപനപ്പോദസഞപ്പോര  വേകുപട  ററിപപപ്പോര്ടട
ലഭദമേപ്പോകറിയറിരുന്നു. 'ശറിപപ്പോര്ശകള്  ഇലുംഗരീഷറിലപ്പോയതറിനപ്പോലപ്പോണട  ഉത്തരവകള്  ഇലുംഗരീഷറില്
പുറകപടുവേറിച്ചതട' ' എന്നട വേകുപട  നല്കറിയ വേറിശദരീകരണത്തറില് സമേറിതറി അതൃപറി പരഖകപടുതകയുലും
2017 പമേയട 1-ന പശഷലും പുറത്തറിറക്കുന്ന എലപ്പോ ഉത്തരവകളുലും മേലയപ്പോളത്തറിലപ്പോയറിരറികണകമേന്ന
സര്കപ്പോര്  ഉത്തരവണ്ടപ്പോയറിട്ടുലും  ജരീവേനകപ്പോരുകട  നറിയമേനലും/സര്വ്വരീസട  സലുംബനറിച്ച
ഉത്തരവകളുലും ഇലുംഗരീഷറില് പുറകപടുവേറിച്ചറിരറിക്കുന്നതട പ്രസ്തുത ഉത്തരവേറികന്റെ ലലുംഘനമേപ്പോകണന്നട
വേറിലയറിരുതകയുലും  ഇകപ്പോരദത്തറില്  വേകുപറില്  നറിന്നുലും  വേറിശദരീകരണലും  ആരപ്പോയുവേപ്പോന്
നറിര്പദ്ദേശറിക്കുകയുലും കചയറിരുന്നു. ആയതറിനട  5-12-2018  തരീയതറിയപ്പോയറി വേറിപനപ്പോദസഞപ്പോര വേകുപട
ലഭദമേപ്പോകറിയ മേറുപടറി ചുവേകട പചര്ക്കുന്നു:

ജരീവേനകപ്പോര്ക്കുള്ള അടറിയന്തെര ചറികറിത്സയപ്പോയറി കമേഡറികല് വേപ്പോയ്പ  അനവേദറിക്കുന്നതറിനലും
ബഹ.  അഡറിനറിപസറ്റരീവേട  കകടബപ്യൂണലറികന്റെ  ഉത്തരവേട  പ്രകപ്പോരലും  ആജപ്പോ  പപ്പോലന  ററിപപപ്പോര്ടട
സമേര്പറിക്കുന്നതറിനമേപ്പോണട ഉത്തരവകള് ഇലുംഗരീഷറില് പുറകപടുവേറിപകണ്ടറി വേന്നറിട്ടുള്ളതട.  കൂടപ്പോകത
നറിയമേന ശറിപപ്പോര്ശയുമേപ്പോയറി  ബനകപട്ടുലും  മേറ്റു  ചറില വേറിഷയങ്ങളറിലലും  ലഭറിച്ച കപ്രപ്പോപപപ്പോസലകള്
ഇലുംഗരീഷറിലപ്പോയതറിനപ്പോലലും  അടറിയന്തെര  സസഭപ്പോവേമുള്ളതറിനപ്പോലലും  ചറില  സപ്പോപങതറിക  പദങ്ങള്
മേലയപ്പോളത്തറിലപ്പോക്കുവേപ്പോന്  ആദദ  ഘടങ്ങളറില്  പനരറിട  ബുദ്ധറിമുട്ടുകള്മൂലവമേപ്പോണട  അത്തരത്തറില്
ഇലുംഗരീഷറില് ഉത്തരവകള് പുറകപടുവേറിപകണ്ടറി വേന്നതട.  കൂടപ്പോകത പകന സര്കപ്പോരറില് നറിന്നുവേന്ന
കതകള് സലുംബനറിച്ച വേറിഷയത്തറിലലും ഇലുംഗരീഷറില് ഉത്തരവേട  പുറകപടുവേറിപകണ്ടറി വേന്നറിട്ടുണ്ടട.
നറിലവേറില്  സര്കപ്പോരറികന്റെ  ഭരണഭപ്പോഷപ്പോ  കവേബ്കകസറ്റുലും  മേറ്റുലും  ഉപപയപ്പോഗകപടുത്തറി,
നറിയമേനലും/സര്വ്വരീസട സലുംബനറിച്ച ഉത്തരവകകളലപ്പോലും മേലയപ്പോളത്തറിലപ്പോണട പുറകപടുവേറിക്കുന്നകതന്ന
വേറിവേരവലും  അററിയറിച്ചുകകപ്പോള്ളുന്നു.  പ്രസ്തുത  മേറുപടറി  7-8-2019 -കല  സമേറിതറിപയപ്പോഗലും
പരറിഗണറിക്കുകയുലും  വേകുപറില്നറിന്നുലും  ഇലുംഗരീഷറില്  പുറകപടുവേറിക്കുന്ന  ഉത്തരവകകളലപ്പോലും
മേലയപ്പോളത്തറില്ക്കൂടറി  പ്രസറിദ്ധരീകരറികണകമേന്നട  വേകുപറിനട  നറിര്പദ്ദേശലും  നല്കുകയുലും
കചയറിരുന്നു.
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34. ഔപദദപ്പോഗറികഭപ്പോഷപ്പോ പുപരപ്പോഗതറിയപ്പോയറി 2016 വേർഷലും നടപറിലപ്പോകറിയ കർമപരറിപപ്പോടറികള് -
വേദവേസപ്പോയ വേകുപട ലഭദമേപ്പോകറിയ മേറുപടറിയറിപന്മേല് 13-12-2017-കല പയപ്പോഗലും ആരപ്പോഞ അധറികവേറിവേരലും
സലുംബനറിച്ചട

(ഫയല് നമ്പർ 1591/ഔ.ഭപ്പോ.സ.2/2018/നറി.കസ.)

ഔപദദപ്പോഗറികഭപ്പോഷ  സലുംബനറിച്ച  സമേറിതറിയുകട  13-12-2017-കല  പയപ്പോഗനറിര്പദ്ദേശപ്പോനസരണലും
വേദവേസപ്പോയ വേകുപറികന്റെ  20-4-2019  തരീയതറിയറികല കത്തട പ്രകപ്പോരലും വേകുപറികന്റെ കരീഴറിലള്ള
വേദവേസപ്പോയ  വേപ്പോണറിജദലും,  കകമേനറിലുംഗട&ജറിപയപ്പോളജറി,  കകകത്തററി&കടകടകകറ്റല്സട,  കയര്
വേറികസനലും  എന്നരീ  ഉപവേകുപ്പുകളറികല  ഭപ്പോഷപ്പോമേപ്പോറ്റ  പുപരപ്പോഗതറിയപ്പോയറി  2016  വേര്ഷലും
നടപപ്പോകറിയ കര്മ പരറിപപ്പോടറികകള സലുംബനറിച്ച ററിപപപ്പോര്ടട   ലഭദമേപ്പോകറിയറിരുന്നു.  പ്രസ്തുത
ററിപപപ്പോര്ടട 22-1-2020-കല പയപ്പോഗലും പരറിഗണറിച്ചട അലുംഗരീകരറിച്ചറിരുന്നു. പ്രസ്തുത ററിപപപ്പോര്ട്ടുകള്
ചുവേകട പചര്ക്കുന്നു:

വേദവേസപ്പോയ  വേകുപട

സലുംസപ്പോനകത്ത  ഭരണഭപ്പോഷ  പൂര്ണ്ണമേപ്പോയുലും  മേലയപ്പോളത്തറിലപ്പോയറിരറികണകമേന്ന
സര്കപ്പോരറികന്റെ പ്രഖദപ്പോപറിത ലകദലും  മുന്നറിര്ത്തറി വേദവേസപ്പോയ വേപ്പോണറിജദ വേകുപറില്  100%
ഭപ്പോഷപ്പോമേപ്പോറ്റ  പുപരപ്പോഗതറി  കകകകകപ്പോണ്ടറിട്ടുള്ളതപ്പോണട.  വേകുപറികല  പജപ്പോയറിന്റെട  ഡയറകര്
ഏപകപ്പോപനപ്പോധറികപ്പോരറിയപ്പോയറി  പതറിനപഞപ്പോളലും  അലുംഗങ്ങള്  ഉള്കപടുന്ന  ഒഒൗപദദപ്പോഗറികഭപ്പോഷപ്പോ
സമേറിതറി രൂപരീകരറിച്ചറിട്ടുള്ളതപ്പോണട. പ്രസ്തുത സമേറിതറി നറിര്ദ്ദേറിഷ സമേയങ്ങളറില് പയപ്പോഗലും പചര്ന്നട
വേകുപറികന്റെ  ഭപ്പോഷപ്പോ  മേപ്പോറ്റ  പ്രവേര്ത്തനങ്ങള്കപ്പോവേശദമേപ്പോയ  തരീരുമേപ്പോനങ്ങകളടുത്തട
നടപറിലപ്പോക്കുന്നുണ്ടട. 2016 നവേലുംബര് 1 പശ്രഷ്ഠ ഭപ്പോഷപ്പോ ദറിനമേപ്പോയുലും നവേലുംബര് 1 മുതല് 7 വേകര
ഭരണഭപ്പോഷപ്പോ  വേപ്പോരപ്പോപഘപ്പോഷമേപ്പോയുലും  സമുചറിതമേപ്പോയറി  ആപഘപ്പോഷറികണകമേന്നുള്ള  സര്കപ്പോര്
ഉത്തരവേറികന  തുടര്ന്നട  വേദവേസപ്പോയ  വേപ്പോണറിജദ  ഡയറകപററ്ററിലലും  വേകുപറിനട  കരീഴറിലള്ള
ഉപഓഫരീസുകളറിലലും  ഭരണഭപ്പോഷപ്പോ  സപമളനങ്ങള്  സലുംഘടറിപറിച്ചറിരുന്നു.  പ്രസ്തുത
സപമളനങ്ങളറില് ജരീവേനകപ്പോകര  പകങടുപറിച്ചുകകപ്പോണ്ടട  ഭപ്പോഷപ്പോമേപ്പോറ്റ  പുപരപ്പോഗതറികട  ഉതകുന്ന
വേറിധത്തറില്  ഭപ്പോഷപ്പോ  അടറിസപ്പോനത്തറിലള്ള  വേറിവേറിധങ്ങളപ്പോയ  സപ്പോലുംസപ്പോരറിക  പരറിപപ്പോടറികളുലും
മേത്സരങ്ങളുലും  പരറിശരീലനങ്ങളുലും  സലുംഘടറിപറിക്കുകയുലും  പജതപ്പോകളപ്പോയവേര്കട  സമേപ്പോപന
സപമളനത്തറില് സമപ്പോന വേറിതരണലും നടതകയുലും കചയ. ഓഫരീസട തലത്തറില് സപ്പോധപ്പോരണ
ഉപപയപ്പോഗറിക്കുന്ന ഭരണപരമേപ്പോയ ഇലുംഗരീഷട  പദങ്ങള് ജരീവേനകപ്പോര്കട  പ്രപയപ്പോജനകപടുത്തറി
അവേര് കകകകപ്പോരദലും കചയ്യുന്ന ഫയലകളറില് ആയതട ഉള്കപടുതകയുലും കചയ്യുന്നു. വേകുപറികല
എലപ്പോ  ജരീവേനകപ്പോര്ക്കുലും  മേലയപ്പോളലും  കലുംപപ്യൂടറിലുംഗട  കഎ.എലും.ജറി.-യുമേപ്പോയറി  ബനകപടട
ഘടലുംഘടമേപ്പോയറി  നല്കുന്നതറിപലയപ്പോവേശദമേപ്പോയ  പ്രവേര്ത്തനങ്ങള്  കകകകകപ്പോണ്ടറിട്ടുള്ളതപ്പോണട.
വേദവേസപ്പോയ  വേപ്പോണറിജദ  ഡയറകപററ്ററിലലും  വേകുപറിനട  കരീഴറിലള്ള  ഉപ  ഓഫരീസുകളറിലലും
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ഓഫരീസര്മേപ്പോരുകട  പപരട  പ്രദര്ശറിപറിക്കുന്ന പബപ്പോര്ഡുകള്,  വേപ്പോഹനങ്ങളുകട   പബപ്പോര്ഡുകള്
എന്നറിവേ  മേലയപ്പോളത്തറില്  പ്രദര്ശറിപറിച്ചറിട്ടുണ്ടട.  വേദവേസപ്പോയ  വേപ്പോണറിജദ  വേകുപറികന
സലുംബനറിക്കുന്ന സപ്പോപങതറിക പദങ്ങള് ഉള്കപടുത്തറി വേകുപ്പുതല പദപകപ്പോശലും തയപ്പോറപ്പോകറി
2016  വേര്ഷത്തറില്  തകന്ന  സര്കപ്പോരറികന്റെ  അലുംഗരീകപ്പോരത്തറിനപ്പോയറി  സമേര്പറിച്ചറിരുന്നു.
നറിയമേപരമേപ്പോയറി  ഇലുംഗരീഷട  ഉപപയപ്പോഗറിപകണ്ടുന്ന  സപ്പോഹചരദങ്ങളറികലപ്പോഴറികക  വേകുപറില്
പൂര്ണ്ണമേപ്പോയുലും  ഒഒൗപദദപ്പോഗറിക  ഭപ്പോഷയറിലപ്പോണട  ഫയലകള്  കകകകപ്പോരദലും  കചയ്യുന്നതട.
ഒഒൗപദദപ്പോഗറികഭപ്പോഷപ്പോ  പുപരപ്പോഗതറികപ്പോയറി  2016-2017 സപ്പോമ്പത്തറിക  വേര്ഷത്തറില്  2852-80-
001-99-26 എന്ന ശരീര്ഷകത്തറില് 5,000 രൂപ വേകകകപ്പോള്ളറിച്ചറിരുന്നു. എന്നപ്പോല് വേകുപറികല
ഭപ്പോഷപ്പോമേപ്പോറ്റ പ്രവേര്ത്തനങ്ങളുമേപ്പോയറി ബനകപടട 6,652 രൂപ കചലവേപ്പോയറിട്ടുണ്ടട.

കകമേനറിലുംഗട ആന്റെട ജറിപയപ്പോളജറി

കകമേനറിലുംഗട ആന്റെട ജറിപയപ്പോളജറി വേകുപറില് ഒഒൗപദദപ്പോഗറികഭപ്പോഷപ്പോ പുപരപ്പോഗതറികപ്പോയറി വേകുപട
അധദകകന്റെ പനതൃതസത്തറില് വേകുപ്പുതല ഏപകപ്പോപന സമേറിതറിയുലും  വേകുപ്പുമേപ്പോയറി ബനകപട
ചടങ്ങളുലും  നറിയമേങ്ങളുലും  പഫപ്പോറങ്ങളുലും  മേലയപ്പോളത്തറിലപ്പോക്കുന്നതറിനട  പരറിഭപ്പോഷപ്പോ  കസല്ലുലും
രൂപരീകരറിച്ചട  പ്രവേര്ത്തറിച്ചുവേരറികയുലും  ഭപ്പോഷപ്പോ  പുപരപ്പോഗതറികപ്പോയുള്ള  നറിര്പദ്ദേശങ്ങള്
രൂപകപടുത്തറി  സര്ക്കുലറപ്പോയറി  വേകുപറില്  പുറകപടുവേറിക്കുകയുലും  കചയറിട്ടുണ്ടട.  അതനസരറിച്ചട
വേകുപറില് പകപ്പോടതറി  പകസുകള് ഒഴറികകയുള്ള മുഴുവേന് ഫയലകളുലും  മേലയപ്പോളത്തറിലപ്പോക്കുവേപ്പോന്
സപ്പോധറിച്ചറിട്ടുണ്ടട.  നറിലവേറില്  99%  ഫയലകളുലും മേലയപ്പോളത്തറിലപ്പോണട  കകകകപ്പോരദലും  കചയ്യുന്നതട.
ഭപ്പോഷപ്പോ  പുപരപ്പോഗതറികപ്പോയറി  സര്കപ്പോര്  നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന്ന  മുഴുവേന്  നറിര്പദ്ദേശങ്ങളുലും  വേകുപറില്
നടപറിലപ്പോകറിയറിട്ടുണ്ടട.  വേകുപറില്  നറിലവേറില്  കകകകപ്പോരദലും  കചയ്യുന്ന  നറിയമേങ്ങളുലും  ചടങ്ങളുലും
മേലയപ്പോളത്തറില്  പരറിഭപ്പോഷകപടുതന്നതറിനട  നടപടറികള്  സസരീകരറിക്കുകയുലും  അവേ
മേലയപ്പോളത്തറില്  പരറിഭപ്പോഷകപടുതന്നതറിനട  പകരള  ഭപ്പോഷപ്പോ  ഇന്സറിറ്റപ്യൂടറിനട  അയച്ചു
കകപ്പോടുത്തറിട്ടുള്ളതുമേപ്പോണട.  വേകുപറികല  ആഫരീസട  പബപ്പോര്ഡുകള്,  ഉപദദപ്പോഗസരുകട  പപരട,
വേപ്പോഹനങ്ങളറികല  പബപ്പോര്ഡുകള്  എന്നറിവേ  മേലയപ്പോളത്തറില്  കൂടറി  പ്രദര്ശറിപറിച്ചറിട്ടുണ്ടട.
1-11-2016-കല  ഭപ്പോഷപ്പോ  ദറിനപ്പോചരണത്തറികന്റെ ഭപ്പോഗമേപ്പോയറി  വേകുപറില് ഭരണഭപ്പോഷപ്പോ  സപമളനലും
സലുംഘടറിപറിക്കുകയുലും  ഭരണഭപ്പോഷയറികല  പ്രപ്പോധപ്പോനദലും,  ഉപപയപ്പോഗലും,  പ്രപ്പോപദശറികമേപ്പോയുള്ള
പ്രപതദകതകള്,  ഭരണഭപ്പോഷ  മേലയപ്പോളത്തറിലപ്പോക്കുന്നതറികന്റെ  മേപ്പോഹപ്പോത്മദലും  തുടങ്ങറിയവേ
സലുംബനറിച്ച പ്രഭപ്പോഷണലും നടതകയുലും വേകുപറില് ഫയലകള് മേലയപ്പോളത്തറില് കകകകപ്പോരദലും
കചപയണ്ടതറികന്റെ  അനറിവേപ്പോരദത  ജരീവേനകപ്പോകര  പബപ്പോധദകപടുതകയുലും  കചയറിട്ടുണ്ടട.
ഭരണഭപ്പോഷപ്പോ  ദറിനമേപ്പോയ  നവേലുംബര്  ഒന്നട  വേകുപട  തലവേന്മേപ്പോര്  ആസപ്പോനതലും  ജറിലപ്പോ
ഓഫരീസുകളറില്  ജറിലപ്പോ  ആഫരീസര്മേപ്പോരുലും  ജരീവേനകപ്പോര്കട  ഭരണഭപ്പോഷപ്പോ  പ്രതറിജ
കചപ്പോലറികകപ്പോടുക്കുകയുലും  ജരീവേനകപ്പോര്  അതട  ഏറ്റുകചപ്പോല്ലുകയുലും  കചയറിരുന്നു.  സര്കപ്പോര്
നറിര്പദ്ദേശകത്തതടര്ന്നട വേപ്പോരപ്പോചരണകപ്പോലതലും,  വേര്ഷപ്പോചരണകപ്പോലതലും പ്രദര്ശറിപറിപകണ്ട
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പബപ്പോര്ഡുകളുലും  ബപ്പോനറുകളുലും  വേകുപറികന്റെ  ആസപ്പോന  കപ്പോരദപ്പോലയത്തറിലലും  ജറിലപ്പോ/സസപ്പോഡട
ആഫരീസുകളറിലലും  എഴുതറി  പ്രദര്ശറിപറിച്ചറിരുന്നു.  ഭപ്പോഷപ്പോ  വേപ്പോരപ്പോപഘപ്പോഷപത്തപ്പോടനബനറിച്ചട
ഓപരപ്പോ ദറിവേസവലും ഭരണ രലുംഗത്തട ഉപപയപ്പോഗറിക്കുന്ന ഇലുംഗരീഷട പദങ്ങളുകട മേലയപ്പോള പദങ്ങള്
എഴുതറി  പ്രദര്ശറിപറിച്ചറിരുന്നു.  കൂടപ്പോകത  ജറിലപ്പോതല  പമേധപ്പോവേറി   അദ്ധദകനപ്പോയ  ജറിലപ്പോതല
ഒഒൗപദദപ്പോഗറികഭപ്പോഷപ്പോ  സമേറിതറി  രൂപരീകരറിക്കുകയുലും  ജറിലപ്പോതല  സമേറിതറി  മൂന്നട
മേപ്പോസത്തറികലപ്പോരറികല് പയപ്പോഗലും പചര്ന്നട ഭപ്പോഷപ്പോ പുപരപ്പോഗതറി വേറിലയറിരുതകയുലും കചയപ്പോറുണ്ടട.
2016-17 വേര്ഷത്തറില് ഭപ്പോഷപ്പോ പുപരപ്പോഗതറികപ്പോയറി 2,300  രൂപ കചലവേഴറിച്ചറിട്ടുമുണ്ടട. മേലയപ്പോളലും
കലുംപപ്യൂടറിലുംഗട  പരറിശരീലനലും  ലഭറിപകണ്ട  ഉപദദപ്പോഗസര്കട  ആയതട  ലഭദമേപ്പോക്കുന്നതറിനള്ള
നടപടറികള് സസരീകരറിച്ചു വേരുന്നു.

കകകത്തററി ആന്റെട  കടകകകറ്റല്സട വേകുപട

സലുംസപ്പോനകത്ത  ഭരണഭപ്പോഷ  പൂര്ണ്ണമേപ്പോയുലും  മേലയപ്പോളത്തറിലപ്പോയറിരറികണകമേന്ന
സര്കപ്പോരറികന്റെ ലകദലും മുന്നറിര്ത്തറി കകകത്തററി  ആന്റെട കടകടകകറ്റല്സട  വേകുപറില് സമ്പൂര്ണ്ണ
ഭപ്പോഷപ്പോമേപ്പോറ്റ  പുപരപ്പോഗതറി  കകകകകപ്പോണ്ടറിട്ടുണ്ടട.  ഭപ്പോഷപ്പോമേപ്പോറ്റ  പുപരപ്പോഗതറി  നടപറിലപ്പോക്കുന്നതറിനട
പവേണ്ടറി പജപ്പോയറിന്റെട ഡയറകര് അദ്ധദകനപ്പോയറിട്ടുള്ള 11 അലുംഗ കമറിറ്ററി നറിലവേറിലണ്ടട. പ്രസ്തുത
കമറിറ്ററി യഥപ്പോസമേയങ്ങളറില് പയപ്പോഗലും പചര്ന്നട ഭപ്പോഷപ്പോമേപ്പോറ്റ പുപരപ്പോഗതറി വേറിലയറിരുത്തറിയറിട്ടുണ്ടട.
2016  നവേലുംബര്  1  പശ്രഷ്ഠ  ഭപ്പോഷപ്പോ   ദറിനലും,  ഭരണഭപ്പോഷപ്പോ  വേപ്പോരപ്പോപഘപ്പോഷലും  എന്നറിവേ
സമുചറിതമേപ്പോയറി ഇഒൗ വേകുപറില് ആചരറിച്ചറിട്ടുണ്ടട. ആയതറികന്റെ ഭപ്പോഗമേപ്പോയറി വേകുപറില് ഭരണഭപ്പോഷ
സലുംബനറിച്ച  ചര്ച്ചകള്,  കസമേറിനപ്പോറുകള്,  ഒഒൗപദദപ്പോഗറിക  ഭപ്പോഷ  സലുംബനറിച്ച  മേത്സരങ്ങള്
എന്നറിവേ  സലുംഘടറിപറിക്കുകയുലും  വേറിജയറികളപ്പോയ  ജരീവേനകപ്പോര്കട  സമപ്പോനങ്ങള്  വേറിതരണലും
കചയ്യുകയുലും  കചയ.  ഓഫരീസട  ആവേശദത്തറിനപ്പോയറി  ഉപപയപ്പോഗറിക്കുന്ന ഇലുംഗരീഷട  പദങ്ങള്കട
തുലദമേപ്പോയ  5  മേലയപ്പോള പദങ്ങള് ദറിവേസവലും എഴുതറി  പ്രദര്ശറിപറിക്കുന്നുണ്ടട.  ഇഒൗ വേകുപറികല
വേദകറിഗത  രജറിസറുകള്,  ഹപ്പോജര്  പുസകലും  തുടങ്ങറിയവേ  മേലയപ്പോളത്തറിലപ്പോണട  കകകകപ്പോരദലും
കചയ്യുന്നതട.  എലപ്പോ  ജരീവേനകപ്പോര്ക്കുലും  മേലയപ്പോളലും  കലുംപപ്യൂടറിലുംഗട  കകകകപ്പോരദലും  കചയ്യുന്നതറിനട
പരറിശരീലനലും നല്കുന്നതറിനള്ള നടപടറികള് ആരലുംഭറിച്ചറിട്ടുണ്ടട.  ഓഫരീസര്മേപ്പോരുകട പപരുകള്
പ്രദര്ശറിപറിക്കുന്ന  പബപ്പോര്ഡുകള്,  വേപ്പോഹനങ്ങളറില്  പ്രദര്ശറിപറിച്ചറിരറിക്കുന്ന  ഒഒൗപദദപ്പോഗറിക
പബപ്പോര്ഡുകള്  എന്നറിവേ  മേലയപ്പോളത്തറിപലകട  മേപ്പോറ്ററിയറിട്ടുണ്ടട.  നറിയമേപരമേപ്പോയറി  ഇലുംഗരീഷട
ഉപപയപ്പോഗറിപകണ്ട സപ്പോഹചരദത്തറില് ഒഴറികക വേകുപറില് എലപ്പോ ആവേശദങ്ങള്ക്കുലും മേലയപ്പോളലും
ഉപപയപ്പോഗറിച്ചുവേരുന്നു.  ഫയലകള്  പൂര്ണ്ണമേപ്പോയുലും  മേലയപ്പോളത്തറിലപ്പോണട  കകകകപ്പോരദലും  കചയ
വേരുന്നതട. 2016-2017 സപ്പോമ്പത്തറിക വേര്ഷത്തറില് ഭരണഭപ്പോഷപ്പോ പുപരപ്പോഗതറികപ്പോയറി 2851-00-
103-99-26 എന്ന ശരീര്ഷകത്തറില് 1000 രൂപ അനവേദറിച്ചറിരുന്നു. പ്രസ്തുത തുക പൂര്ണ്ണമേപ്പോയുലും
ഒഒൗപദദപ്പോഗറിക ഭപ്പോഷപ്പോ പുപരപ്പോഗതറികപ്പോയറി ഉപപയപ്പോഗറിച്ചറിട്ടുണ്ടട.
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കയര് വേറികസന വേകുപട

കയര്  വേറികസന  വേകുപറിനട  2016-2017  സപ്പോമ്പത്തറിക  വേര്ഷത്തറില്  ഭരണഭപ്പോഷപ്പോ
പുപരപ്പോഗതറിയുകട  പ്രവേര്ത്തനങ്ങള്കപ്പോയറി  ബഡ്ജറ്ററില്  പടപ്പോകണ്  അപലപ്പോപകഷന്  ആയറി
1,000  രൂപയപ്പോണട  വേകയറിരുത്തറിയറിരുന്നതട.  എന്നപ്പോല്  ഭപ്പോഷപ്പോ  പുപരപ്പോഗതറിയുകട
പ്രവേര്ത്തനങ്ങള്കപ്പോയറി  അനവേദറിച്ചറിട്ടുള്ള തുകയറില്  നറിന്നുലും  (മേറ്റട  ഇനങ്ങള്) 2016 -2017
വേര്ഷത്തറില് കമേപ്പോത്തലും  4,112  രൂപ കചലവേഴറിച്ചറിട്ടുണ്ടട.  ടറി തുക ഉപപയപ്പോഗറിച്ചട ഒഒൗപദദപ്പോഗറിക
ഭപ്പോഷപ്പോ  പ്രവേര്ത്തനങ്ങളുകട  ബപ്പോനറുകള്,  പുസകങ്ങള്  എന്നറിവേ  ഉപദദപ്പോഗസര്കട
ലഭദമേപ്പോക്കുകയുണ്ടപ്പോയറി.  ഒഒൗപദദപ്പോഗറികഭപ്പോഷപ്പോ  പുപരപ്പോഗതറികപ്പോയറി വേകുപറികല ജരീവേനകപ്പോര്കട
20 പപരുകട സലുംഘങ്ങളപ്പോയറി തറിരറിച്ചട കഎ.എലും.ജറി. വേഴറി മേലയപ്പോളലും കലുംപപ്യൂടറിലുംഗട പരറിശരീലനലും
നല്കറിവേരുന്നു.  കൂടപ്പോകത  ഉപദദപ്പോഗസര്ക്കുള്ള  ഒഒൗപദദപ്പോഗറിക  ഭപ്പോഷപ്പോ  പരറിശരീലന
പരറിപപ്പോടറികളുകട ഭപ്പോഗമേപ്പോയറി കഎ.എലും.ജറി. മുപഖന ഭപ്പോഷപ്പോ പരറിശരീലനലും നല്കുകയുലും ആഫരീസട
എഴുതകുതകള് മുഴുവേനലും മേലയപ്പോള ഭപ്പോഷയറില് തകന്ന കകകകപ്പോരദലും കചയപ്പോനള്ള നറിര്പദ്ദേശലും
നല്കറിയറിട്ടുമുണ്ടട.  കൂടപ്പോകത  വേകുപ്പുതല  പദപകപ്പോശലും  തയപ്പോറപ്പോക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  ഒരു  കമറിറ്ററി
രൂപരീകരറിച്ചറിട്ടുണ്ടട.  2016  സപ്പോമ്പത്തറിക  വേര്ഷത്തറില്  മേലയപ്പോളലും  വേപ്പോരപ്പോപഘപ്പോഷത്തറികന്റെ
ഭപ്പോഗമേപ്പോയറി  7-11-2016-ല്  കയര്  വേറികസന  ഡയറകപററ്ററില്  വേപ്പോരപ്പോപഘപ്പോഷ  ചടങ്ങുകള്
നടത്തറി.  ചടങ്ങറികന്റെ  ഭപ്പോഗമേപ്പോയറി  ഉപദദപ്പോഗസര്കറിടയറില്  ഒഒൗപദദപ്പോഗറികഭപ്പോഷയുമേപ്പോയറി
ബനകപടുത്തറികകപ്പോണ്ടുള്ള  മേത്സരങ്ങളുലും  കസമേറിനപ്പോറുകളുലും  നടത്തറിയതട  ഉപദദപ്പോഗസര്കട
ഭപ്പോഷപയപ്പോടുള്ള  അഭറിരുചറി  വേര്ദ്ധറിപറിച്ചറിട്ടുണ്ടട.  കൂടപ്പോകത  മേലയപ്പോളഭപ്പോഷയട  വേളകരപയകറ
സലുംഭപ്പോവേനകള്  നല്കറിയ  വേറിശറിഷ  വേദകറികകള  ആദരറിക്കുകയുലും  അവേര്ക്കുള്ള  ഉപഹപ്പോരലും
നല്കുകയുലും  കചയ.  ആഫരീസറികന്റെ  പപരട,  ഉപദദപ്പോഗസരുകട  പപരട,  തസറിക,  പനപ്പോടരീസട
പബപ്പോര്ഡട,  കപപ്പോതുജനങ്ങള്ക്കുള്ള  അററിയറിപ്പുകള്  എന്നറിവേ  പൂര്ണ്ണമേപ്പോയുലും  മേലയപ്പോളത്തറിലപ്പോക്കുകയുലും
ഭരണ രലുംഗത്തട ഉപപയപ്പോഗറിക്കുന്ന പദങ്ങളുകട മേലയപ്പോളഭപ്പോഷ എഴുതറി പനപ്പോടരീസട പബപ്പോര്ഡറില്
പ്രദര്ശറിപറിക്കുകയുലും  കചയറിട്ടുണ്ടട.  കയര്  വേറികസന  ഡയറകപററ്ററികന്റെ  കവേബ്കകസറ്ററില്
വേകുപ്പുമേപ്പോയറി  ബനകപട  കപ്പോരദങ്ങള്  മേലയപ്പോളത്തറിലപ്പോകറിയറിട്ടുണ്ടട.  ഒഒൗപദദപ്പോഗറികഭപ്പോഷപ്പോ
പുപരപ്പോഗതറികപ്പോയറി  നടപറിലപ്പോകറിയ  കര്മ  പരറിപപ്പോടറികളുകട  അടറിസപ്പോനത്തറില്
ഒഒൗപദദപ്പോഗറികഭപ്പോഷപ്പോ  പുപരപ്പോഗതറിക്കുപവേണ്ടറി  രൂപരീകരറിച്ച  കര്മസമേറിതറിയുകട പമേല്പനപ്പോടത്തറില്
കയര് വേറികസന ഡയറകപററ്ററികലയുലും അനബന ആഫരീസുകളറിപലയുലും ഫയലകള് എലപ്പോലും
തകന്ന മേലയപ്പോളത്തറില് കകകകപ്പോരദലും  കചയ്യുന്നതറിനട  പ്രപതദകലും  പമേല്പനപ്പോടലും  വേഹറിക്കുകയുലും
അതുവേഴറി അകഒൗണ്ടന്റെട ജനറല്, പകന ഗവേണ്കമേന്റുമേപ്പോയറി ബനകപട ഫയലകള്, പകപ്പോടതറി
പകസുകള്  എന്നറിവേ  ഒഴറികക  ബപ്പോകറികയലപ്പോലും  മേലയപ്പോളത്തറില്  കകകകപ്പോരദലും  കചയ്യുന്നതറിനട
നറിര്പദ്ദേശലും  നല്കുകയുലും  കചയറിട്ടുണ്ടട.  കൂടപ്പോകത  വേകുപ്പുമേപ്പോയറി  ബനകപടട  ഒരു  പരറിഭപ്പോഷപ്പോ
കസല്  രൂപരീകരറിക്കുകയുലും  അതുവേഴറി  പകപ്പോടതറി  വേദവേഹപ്പോരങ്ങള്  ഒഴറികകയുള്ള  ഫയലകള്
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എലപ്പോലും  തകന്ന  മേലയപ്പോളത്തറില്  കകകകപ്പോരദലും  കചയപ്പോന്  കഴറിയുകയുലും  കചയറിട്ടുണ്ടട.  കൂടപ്പോകത
ഭപ്പോഷപ്പോ  പുപരപ്പോഗതറികപ്പോയറി  നടപറിലപ്പോകറിയ  കര്മ  പരറിപപ്പോടറികളുകട  പുപരപ്പോഗതറി  പ്രപതദക
ബപ്പോനറുകളുലും  ലഘുപലഖകളുലും  മുപഖന  പ്രദര്ശറിപറിക്കുകയുലും  അതുവേഴറി  മേലയപ്പോള  ഭപ്പോഷയുകട
പ്രപയപ്പോഗലും വേര്ദ്ധറിക്കുകയുലും കൂടുതല് സുഗമേമേപ്പോക്കുകയുലും കചയ. 3  മേപ്പോസലും കൂടുപമ്പപ്പോള് മേരീറ്ററിലുംഗട
വേഴറി വേകുപറികല ഭപ്പോഷപ്പോ മേപ്പോറ്റ പുപരപ്പോഗതറി വേറിലയറിരുതന്നു.

35.  സമേറിതറി  (2016-2019)-യുകട  30-6-2017 -കല  പയപ്പോഗനറിര്പദ്ദേശലും-ഇലുംഗരീഷറില്
പുറകപടുവേറിച്ച ഉത്തരവകള് - ധനകപ്പോരദ വേകുപട ലഭദമേപ്പോകറിയ മേറുപടറി സലുംബനറിച്ചട.

(ഫയല് നമ്പര് 1606/ഔ.ഭപ്പോ.സ.1/2018/നറി.കസ.) 

2017  പമേയട  1-ന  പശഷലും  ഇലുംഗരീഷറില്  പുറകപടുവേറിച്ച  സര്കപ്പോര്  ഉത്തരവകള്
സലുംബനറിച്ച  വേറിശദപ്പോലുംശങ്ങള്  ലഭദമേപ്പോകണകമേന്ന  30-6-2017-കല  സമേറിതറിപയപ്പോഗ
നറിര്പദ്ദേശത്തറിപന്മേല്   5-10-2017  തരീയതറിയപ്പോയറി  ധനകപ്പോരദ  വേകുപട  ലഭദമേപ്പോകറിയ മേറുപടറി
പരറിഗണറിച്ച  സമേറിതറി,  സര്കപ്പോര്  ജരീവേനകപ്പോര്ക്കുലും  കപന്ഷന്കപ്പോര്ക്കുലും  കപ്പോമേബത്ത/
കപ്പോമേപ്പോശസപ്പോസലും  അനവേദറിച്ചുകകപ്പോണ്ടട  വേകുപറില്നറിന്നുലും  പുറകപടുവേറിച്ച  ഉത്തരവകള്
മേലയപ്പോളത്തറില്  കൂടറി  പുറകപടുവേറികണകമേന്നുലും  പകരള  സര്വ്വരീസട  ചടങ്ങള്,  പകരള
ഫറിനപ്പോന്ഷദല്  പകപ്പോഡട,  പകരള  ടഷററി  പകപ്പോഡട  എന്നറിവേയുകട  മേലയപ്പോള  പരറിഭപ്പോഷ
പ്രസറിദ്ധരീകരറികണകമേന്നുലും  ഭരണഭപ്പോഷ  മേലയപ്പോളമേപ്പോയറിരറികക  ഉത്തരവകള്  ഇലുംഗരീഷറില്
പുറകപടുവേറിക്കുന്നതറിപനപ്പോടട  സമേറിതറികട  പയപ്പോജറിപറികലന്നുലും  അപനപ്പോമേലറി  കറകറിഫറിപകഷന്
കസല്  (എ.ആര്.സറി)-ല് നറിന്നുലും ദസറിഭപ്പോഷയറില് പുറകപടുവേറിച്ച ഉത്തരവകളുകട പകര്പ്പുകള്
സമേറിതറികട  ലഭദമേപ്പോക്കുവേപ്പോനലും നറിര്പദ്ദേശറിച്ചറിരുന്നു.  ആയതറിനട  24-11-2018  തരീയതറിയപ്പോയറി
ധനകപ്പോരദ  (ഭരണലും  സറി)  വേകുപട  ലഭദമേപ്പോകറിയ  മേറുപടറി  11-12-2019-കല  സമേറിതറിപയപ്പോഗലും
പരറിഗണറിക്കുകയുലും അലുംഗരീകരറിക്കുകയുലും കചയ. 

36.  സമേറിതറി(2016-2019)-യുകട  30-6-2017-കല  പയപ്പോഗ  നറിർപദ്ദേശലും   -  സപ്പോലുംസപ്പോരറിക
വേകപറില് നറിന്നുലും  ലഭദമേപ്പോയ മേറുപടറി  സലുംബനറിച്ചട.

(ഫയല് നമ്പർ 1811/ഔ.ഭപ്പോ.സ.1/2018/നറി.കസ.)

സമേറിതറിയുകട  30-6-2017-കല പയപ്പോഗലും,  2017  പമേയട  1-ന  പശഷലും ഇലുംഗരീഷറില് പുറകപടുവേറിച്ച
സർകപ്പോർ  ഉത്തരവകള്  സലുംബനറിച്ച  വേറിശദപ്പോലുംശങ്ങള്  വേകുപ്പുകപളപ്പോടട  ആരപ്പോഞതറിപന്മേല്
സപ്പോലുംസപ്പോരറികകപ്പോരദ വേകുപറില് നറിന്നുലും ലഭദമേപ്പോയ മേറുപടറി  11-10-2017-കല പയപ്പോഗലും പരറിഗണറിക്കുകയുലും
സര്കപ്പോര്  വേകുപ്പുകള്  /  കപപ്പോതുപമേഖലപ്പോ  സപ്പോപനങ്ങള്  എന്നറിവേയുകട  ഫണ്ടട  വേറിനറിപയപ്പോഗത്തറിനട
നടപപ്പോകറിയറിട്ടുള്ള  e-LAMS (ഇലപകപ്പോണറികട  ലഡ്ജര് അകഒൗണ്ടട മേപ്പോപനജട കമേന്റെട സറിസലും) -ല് ഫണ്ടട
ററിലരീസട  കചയ്യുന്നതറിനട  ടറി  കവേബ്കകസറ്ററില്  തകന്ന  ക്രമേരീകരറിച്ചറിട്ടുള്ള  കരടട  ഉത്തരവേട  ഇലുംഗരീഷറില്
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ആയതറിനപ്പോല്  ആയതട  സലുംബനറിച്ചുള്ള  ഉത്തരവകള്  ഇലുംഗരീഷറില്  മേപ്പോതപമേ  രൂപരീകരറിക്കുവേപ്പോന്
കഴറിയുകയുള്ളൂ  എന്നട  മേനസറിലപ്പോക്കുകയുലും  ആയതറിനപ്പോല്  ടറി  കവേബ്കകസറ്ററില്  കരടട  ഉത്തരവകള്
മേലയപ്പോളത്തറില്  രൂപരീകരറിക്കുന്നതറിനട  അടറിയന്തെര  നടപടറി  സസരീകരറിച്ചട  സമേറിതറിയട  ററിപപപ്പോര്ടട
കചയണകമേന്നുലും  കൂടപ്പോകത  വേകുപറില്  ഉപപയപ്പോഗറിക്കുന്ന  സപ്പോപങതറിക  പദങ്ങള്കട  തതലദമേപ്പോയ
മേലയപ്പോളപദലും  തനതപ്പോയറി  തകന്ന  ഉപപയപ്പോഗറികണകമേന്നുലും  നറിര്പദ്ദേശലും  നല്കുകയുലും  കചയറിരുന്നു.
ആയതറിപന്മേല് 12-10-2018 തരീയതറിയപ്പോയറി വേകുപട ലഭദമേപ്പോകറിയ മേറുപടറിയറില് E-LAMS (Electronic
Ledger  Account  Management  System)  എന്ന  കവേബ്കകസറ്ററില്  ഉത്തരവകള്  മേലയപ്പോളത്തറില്
രൂപരീകരറിക്കുന്നതറിനട അടറിയന്തെര നടപടറി സസരീകരറിച്ചട സമേറിതറികട മേറുപടറി നല്കണകമേന്നട  ധനകപ്പോരദ
വേകുപറിപനപ്പോടട  29-8-2018-കല CLAD-C2/248/2018-CLAD  നമ്പര്  അനഒൗപദദപ്പോഗറിക  കുററിപറിലൂകട
അഭദര്തറിച്ചറിട്ടുകണ്ടന്നുലും  കൂടപ്പോകത  വേര്കറിലുംഗട  ഗ്രൂപട  പയപ്പോഗങ്ങള്ക്കുള്ള  കപ്രപ്പോപപപ്പോസലകള്
മേലയപ്പോളത്തറില്  തയപ്പോറപ്പോക്കുന്നതറിനട  സലുംസപ്പോരറികകപ്പോരദ  വേകുപറിന്കരീഴറില്  വേരുന്ന  സലുംസപ്പോരറികലും,
പുരപ്പോപരഖ,  പുരപ്പോവേസ്തു,  മേപ്യൂസറിയവലും  മൃഗശപ്പോലയുലും  എന്നരീ  വേകുപ്പുകളുകട  തലവേന്മേപ്പോര്കട  നറിര്പദ്ദേശലും
നല്കറിയറിട്ടുകണ്ടന്നുലും  വേകുപറില്  ഉപപയപ്പോഗറിക്കുന്ന  സപ്പോപങതറിക  പദങ്ങള്കട  തതലദമേപ്പോയ  മേലയപ്പോള
പദലും തകന്ന ഉപപയപ്പോഗറിക്കുന്നതറിനട പമേലറില് ശ്രദ്ധറിക്കുന്നതപ്പോകണന്നുലും അററിയറിച്ചറിരുന്നു.

പ്രസ്തുത  മേറുപടറി  21-8-2019-കല  സമേറിതറിപയപ്പോഗലും  പരറിഗണറിക്കുകയുലും
അലുംഗരീകരറിക്കുകയുലും കചയ. 

37.  മേലയപ്പോളലും സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോല-സമേറിതറിയുകട  25-9-2018-കല  കതളറികവേടുപട പയപ്പോഗനറിര്പദ്ദേശ
ങ്ങളറിപന്മേല് അനന്തെര നടപടറി സസരീകരറിക്കുന്നതട സലുംബനറിച്ചട.

(ഫയല് നമ്പര് 3130/ഔ.ഭപ്പോ.സ.1/2018/നറി.കസ.) 

മേലയപ്പോളലും  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലയറികല  2018-ല്  നടന്ന  ബറിരുദദപ്പോന  ചടങ്ങട  മുന്
വേര്ഷങ്ങളറില്  നറിന്നുലും  വേദതദസമേപ്പോയറി  പപ്പോശപ്പോതദ  സലുംസപ്പോരത്തറില്  അധറിഷ്ഠറിതമേപ്പോയ
പകപ്പോപളപ്പോണറിയല്  സലുംസപ്പോരത്തറികന്റെ  തനറി  പകര്പ്പുകളപ്പോയ  രരീതറികള്  അവേലലുംബറിച്ചപ്പോണട
നടന്നകതന്ന  വേറിഷയലും  ഔപദദപ്പോഗറികഭപ്പോഷ  സലുംബനറിച്ച  സമേറിതറിയുകട  25-9-2018-കല
കതളറികവേടുപട  പയപ്പോഗത്തറില്  ചര്ച്ചകചയ  സമേറിതറി,  ആലുംഗപലയ  സലുംസപ്പോരത്തറില്
അധറിഷ്ഠറിതമേപ്പോയ  ഇത്തരലും  ചടങ്ങുകള്  ആവേര്ത്തറികപ്പോതറിരറിക്കുവേപ്പോനലും  മേലയപ്പോളത്തനറിമേയുലും
സലുംസപ്പോരവലും പപ്പോരമ്പരദവലും പുതറിയ തലമുറയട പകര്ന്നുനല്കപ്പോന് സപ്പോപറിതമേപ്പോയ മേലയപ്പോളലും
സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലയുകട  ബറിരുദദപ്പോന  ചടങ്ങുകളറില്  മുന്കപ്പോലങ്ങളറിപലതുപപപ്പോകല  പകരളരീയ
സലുംസപ്പോരലും  പ്രതറിഫലറിപറിക്കുന്ന  വേസ്ത്രധപ്പോരണലും  തറിരറിച്ചുകകപ്പോണ്ടുവേരണകമേന്നുലും പകരളത്തറികല
സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലകളറില്  നടക്കുന്ന  ബറിരുദദപ്പോന  ചടങ്ങുകളറില്  (പ്രപതദകറിച്ചട  മേലയപ്പോളലും
സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലയുകട)  മേലയപ്പോള  സലുംസപ്പോരലും  പ്രതറിഫലറിപറിക്കുന്ന  വേസ്ത്രധപ്പോരണലും
പപ്രപ്പോത്സപ്പോഹറിപറിക്കുന്നതറിനട  ആവേശദമേപ്പോയ  നടപടറികള്  സസരീകരറികണകമേന്നുലും   നറിര്പദ്ദേശലും
നല്കറിയറിരുന്നു.
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ആയതറിനട 2-3-2019 തരീയതറിയപ്പോയറി നമ്പര് 856/ബറിരുദ.ബറി1/2018/വേറി.സറി. നമ്പര് കത്തട
മുപഖന  തുഞകത്തഴുത്തച്ഛന്  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലപ്പോ  രജറിസപ്പോര്  ലഭദമേപ്പോകറിയ  മേറുപടറി  ചുവേകട
പചര്ക്കുന്നു: 

'തുഞകത്തഴുത്തച്ഛന് മേലയപ്പോള സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലയുകട നപ്പോലപ്പോമേതട ബറിരുദദപ്പോനസപമളനലും
2018  കസപ്റ്റലുംബര്  24-നപ്പോണട  നടന്നതട.   ബറിരുദദപ്പോന പരറിപപ്പോടറി  സലുംഘടറിപറിക്കുന്നതറിനട
മുപന്നപ്പോടറിയപ്പോയറി കവേസ്ചപ്പോന്സലര് അദ്ധദകനപ്പോയ ഒരു കപപ്പോതുസലുംഘപ്പോടകസമേറിതറിയുലും ആറട
ഉപസമേറിതറികളുലും  രൂപരീകരറിച്ചട  പ്രവേര്ത്തറിച്ചു.   'ററിസപ്ഷന്  &  ഡ്രസ് പകപ്പോഡട  '  എകന്നപ്പോരു
കമറിറ്ററിയുലും ഇതറില് ഉള്കപടുലും.

മുന്  വേര്ഷങ്ങളറില്  നടന്ന ബറിരുദദപ്പോനസപമളനങ്ങളുകട  വേറിലയറിരുത്തല്  നടത്തറിയ
സന്ദര്ഭത്തറില്  2018  ജനവേരറിയറില്  നടത്തറിയ  പകപ്പോണ്കവേപ്പോപകഷനറില്  ബറിരുദദപ്പോന
സപമളനത്തറില്  പകങടുത്ത  കവേസ്ചപ്പോന്സലറടകമുള്ള  സപ്പോറ്റപ്യൂടററി  ഉപദദപ്പോഗസന്മേപ്പോരുലും
അതറിഥറികളുലും  വേറിദദപ്പോര്തറികളുകമേലപ്പോലും  'ഉത്തരരീയ'മേപ്പോണട  അകപ്പോദമേറികപറപ്പോബപ്പോയറി
പകപ്പോണ്കവേപ്പോപകഷനട  ധരറിക്കുവേപ്പോന്  തരീരുമേപ്പോനറിച്ചതട.   അവേ  ധരറിച്ച  കവേസ്ചപ്പോന്സലര്
അടകമുള്ളവേര്  ബറിരുദദപ്പോനഹപ്പോളറിപലകട  പ്രപവേശറിച്ചയുടന്  വേറിദദപ്പോര്തറികള്  പ്രതറിപഷധലും
പരഖകപടുത്തറി.  ഉത്തരരീയലും ധരറിക്കുന്നതറില് എതറിര്പ്പുള്ളവേര് അവേ ധരറിക്കുകയുമുണ്ടപ്പോയറില.
ഉത്തരരീയലും,  കപപ്പോന്നപ്പോട  എന്നറിവേ  സവേര്ണപമേധപ്പോവേറിതസത്തറികന്റെ  ഭപ്പോഗമേപ്പോകണന്നുലും  അത്തരലും
സവേര്ണചറിഹ്നങ്ങള്  തറിരറികക  കകപ്പോണ്ടുവേരപ്പോന്  അനവേദറികപ്പോനപ്പോവേറില  എന്നുമുള്ള
നറിലപപ്പോടപ്പോണട വേറിദദപ്പോര്തറികള് അന്നട സസരീകരറിച്ചതട. 

പമേല്വേറിവേരറിച്ച  സപ്പോഹചരദത്തറിലപ്പോണട  'ഡ്രസ് പകപ്പോ ഡട'  ചര്ച്ച  കചയട  ധപ്പോരണയറില്
എതന്നതറിനപ്പോയറി ഒരു കമറിറ്ററി രൂപരീകരറിച്ചട പ്രവേര്ത്തറിക്കുവേപ്പോന് തരീരുമേപ്പോനറിച്ചതട.  പ്രസ്തുത
കമറിറ്ററി  ബറിരുദദപ്പോനസപമളനത്തറില്  ധരറിപകണ്ട  പവേഷലും  സലുംബനറിച്ചട  ഗഒൗരവേപൂര്വേലും
ആപലപ്പോചറിച്ചു.  യപ്പോകതപ്പോരു കപ്പോരണവേശപ്പോലലും ഉത്തരരീയലും ധരറിച്ചട ബറിരുദദപ്പോന സപമളനത്തറില്
പകങടുകറികലന്നട  കമറിറ്ററിയറില്  വേറിദദപ്പോര്തറികള്  അററിയറിച്ചു.   അങ്ങകന  തരീരുമേപ്പോനറിച്ചപ്പോല്
സപമളനലും അവേര് ബഹറിഷ്കരറിക്കുകമേന്നട അററിയറിച്ചു. 

പമേല്വേറിവേരറിച്ച  സപ്പോഹചരദത്തറില്  ബറിരുദദപ്പോനസപമളനത്തറില്  സപ്പോറ്റപ്യൂടററി
ഉപദദപ്പോഗസര് ധരറിപകണ്ട പവേഷലും സലുംബനറിച്ചട ചര്ച്ച നടതകയുണ്ടപ്പോയറി.  വേറിദദപ്പോര്തറികള്
അതറിശകമേപ്പോയ  എതറിര്പട  പ്രകടറിപറിച്ച  സപ്പോഹചരദത്തറില്  2018  കസപ്റ്റലുംബര്  24-നട
നടതവേപ്പോന്  തരീരുമേപ്പോനറിച്ച  ബറിരുദദപ്പോനസപമളനത്തറില്  ഇതര  സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലകളറില്
നടക്കുന്ന  വേറിധത്തറിലളള  അകപ്പോദമേറികട  പറപ്പോബട  സസരീകരറികപ്പോകമേന്നട  കമറിറ്ററി
തരീരുമേപ്പോനറിക്കുകയുലും  കപപ്പോതുസലുംഘപ്പോടകസമേറിതറി  അതട  അലുംഗരീകരറിക്കുകയുലും  കചയ.   ആ
തരീരുമേപ്പോനലും  2018-പലകട  മേപ്പോതലും  ബപ്പോധകമേപ്പോയ  ഒരു  തരീരുമേപ്പോനമേപ്പോയറിരുന്നു.   തുടര്ന്നട
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വേപന്നകപ്പോവന്ന  ബറിരുദദപ്പോനസപമളനത്തറില്  ഉപപയപ്പോഗറിപകണ്ട  പവേഷലും  സലുംബനറിച്ചുള്ള
ഉചറിതമേപ്പോയ  തരീരുമേപ്പോനലും  പകപ്പോണ്കവേപ്പോപകഷനള്ള  തരീരുമേപ്പോനലും  കകകകപ്പോള്ളുപമ്പപ്പോള്
സസരീകരറിക്കുന്നതപ്പോയറിരറിക്കുലും. 

ഈ വേറിഷയലും  കകകപ്പോരദലും  കചയ്യുപമ്പപ്പോള് സപ്പോധപ്പോരണഗതറിയറില് ഇതട  സലുംബനറിച്ചട
സപ്പോറ്റപ്യൂട്ടുകളറില് പ്രതറിപപ്പോദറിച്ച വേറിധമേപ്പോണട നടതക.  എന്നപ്പോല് തുഞകത്തഴുത്തച്ഛന് മേലയപ്പോള
സര്വ്വകലപ്പോശപ്പോലയുകട  സപ്പോറ്റപ്യൂട്ടുകള്  നപ്പോളറിതുവേകര  സര്കപ്പോര്  അലുംഗരീകരറിച്ചട  ഇറകറിയറിടറില.
ഇതുമൂലമേപ്പോണട  കൃതദതപയപ്പോകട  ഈ  വേറിഷയലും  തരീരുമേപ്പോനറികപ്പോന്  കഴറിയപ്പോകത  വേരുന്നതട.
സപ്പോറ്റപ്യൂട്ടുകള് ഇറക്കുന്നപതപ്പോകട ഈ പ്രശലും സപ്പോയറിയപ്പോയറി പരറിഹരറികകപടുലും. 

നറിയമേസഭപ്പോസമേറിതറി  പയപ്പോഗലും  ചര്ച്ച കചയട  അററിയറിച്ചറിട്ടുള്ള നറിര്പദ്ദേശങ്ങള് അതറികന്റെ
മുഴുവേന് അന്തെസത്തപയപ്പോടുലും ഉള്കകപ്പോള്ളുന്നതപ്പോയറിരറിക്കുലും.'

പ്രസ്തുത മേറുപടറി 9-10-2019-കല സമേറിതറിപയപ്പോഗലും പരറിഗണറിച്ചു. 

38.  ഒഒൗപദദപ്പോഗറികഭപ്പോഷ സലുംബനറിച്ച  സമേറിതറി  (2016-2019)-യുകട നപ്പോലപ്പോമേതട  ററിപപപ്പോര്ടട-
ശറിപപ്പോര്ശയറിപന്മേല് തുടര്നടപടറികള് സസരീകരറിക്കുന്നതട സലുംബനറിച്ചട

(ഫയല് നമ്പര് 6860/ഔ.ഭപ്പോ.സ.1/2018/നറി.കസ.)

പ്രസ്തുത  ററിപപപ്പോര്ടറികല,  ബഹമേപ്പോനകപട  രപ്പോഷപതറിയുകട  അലുംഗരീകപ്പോരലും
പനടറികയടുക്കുന്നതറിനപ്പോയറി സമേര്പറിച്ചറിരറിക്കുന്ന 'മേലയപ്പോള ഭപ്പോഷപ്പോ ബറിലറിനട ' എതയുലുംപവേഗലും
അലുംഗരീകപ്പോരലും  ലഭദമേപ്പോക്കുന്നതറിനട  ആവേശദമേപ്പോയ  നടപടറികള്  നറിയമേവേകുപട
മുന്കകകയടുത്തട  സസരീകരറികണകമേന്ന സമേറിതറിയുകട  49-ാം നമ്പര് ശറിപപ്പോര്ശയറിപന്മേല്
നറിയമേവേകുപട 2-9-2019 തരീയതറിയപ്പോയറി ലഭദമേപ്പോകറിയ ററിപപപ്പോര്ടറില് ആഭദന്തെര മേനപ്പോലയലും,
2017-കല ഭപ്പോഷപ്പോപഠന ആകറികന്റെ കവേളറിച്ചത്തറില് 2015-കല മേലയപ്പോള ഭപ്പോഷ (വേദപ്പോപനവലും
പരറിപപപ്പോഷണവലും) ബറിലറികന സലുംബനറിച്ചട സഷരീകരണലും ആരപ്പോയുകയുലും ബഹമേപ്പോനകപട
ഗവേര്ണറുകട  ഓഫരീസറില്  നറിന്നുലും  ആയതട  2-2-2019-കല  കത്തട  പ്രകപ്പോരലും
നറിയമേവേകുപറിപലകട അയച്ചട തരറികയുലും  പ്രസ്തുത സഷരീകരണത്തറിനള്ള മേറുപടറി,  പ്രസ്തുത
ബറിലറികന സലുംബനറിച്ച ഭരണവേകുപപ്പോയ ഉപദദപ്പോഗസ ഭരണപരറിഷ്കപ്പോര വേകുപറില്  നറിന്നുലും
ലഭറിച്ചതറികന്റെ  അടറിസപ്പോനത്തറില്  തയപ്പോറപ്പോക്കുകയുലും,  ആയതട  പകന  ആഭദന്തെര
മേനപ്പോലയത്തറിപലകട അയച്ചട കകപ്പോടുക്കുന്നതറിനപ്പോയറി 23-7-2019-നട ഈ വേകുപറില്നറിന്നുലും
ബഹമേപ്പോനകപട  ഗവേര്ണറുകട  കസക്രടററികട  അയച്ചുകകപ്പോടുക്കുകയുലും  കചയറിട്ടുകണ്ടന്നുള്ള
വേറിവേരലും അററിയറിച്ചറിരുന്നു.

പ്രസ്തുത മേറുപടറി 22-1-2020-കല സമേറിതറിപയപ്പോഗലും പരറിഗണറിച്ചു. 
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മേപ്പോതൃഭപ്പോഷയുകട പ്രചപ്പോരത്തറിനലും കുടറികളറില് മേലയപ്പോളപത്തപ്പോടട ആഭറിമുഖദമുണ്ടപ്പോകപ്പോനലും

സഹപ്പോയറിക്കുന്ന സവേറിപശഷ പപ്പോഠദപദ്ധതറിയപ്പോയറി തലസപ്പോനത്തട 2014-ല് രൂപലും കകപ്പോണ്ട

മേലയപ്പോളലും പള്ളറിക്കൂടത്തറിനട ഗ്രപ്പോന്റെട അനവേദറികണകമേന്ന ടറി ററിപപപ്പോര്ടറികല  47-ാം നമ്പര്

ശറിപപ്പോര്ശയറിപന്മേല് സപ്പോലുംസപ്പോരറികകപ്പോരദ  (എ)  വേകുപട  14-10-2019  തരീയതറിയപ്പോയറി മേറുപടറി

ലഭദമേപ്പോകറിയറിരുന്നു.

സപ്പോലുംസപ്പോരറികകപ്പോരദ വേകുപട ലഭദമേപ്പോകറിയ മേറുപടറി

സമേറിതറി നറിര്പദ്ദേശലും/ശറിപപ്പോര്ശ,  വേകുപട പരറിപശപ്പോധറിക്കുകയുലും മേലയപ്പോളലും പളളറിക്കൂടലും

എന്ന  സലുംരലുംഭത്തറിനട  പപ്രപ്പോത്സപ്പോഹനമേപ്പോയറി  2019-2020  സപ്പോമ്പത്തറിക  വേര്ഷകത്ത

സപ്പോലുംസപ്പോരറിക  വേകുപറികന്റെ  അനപ്പോവേര്ത്തന  ഗ്രപ്പോന്റെറില്  നറിന്നട  2,00,000  രൂപ  24-8-2019-കല

സ.ഉ.(സപ്പോധപ്പോ)  നമ്പര്  381/2019/സപ്പോലും.കപ്പോ.വേ.  പ്രകപ്പോരലും ടറി സലുംരലുംഭത്തറികന്റെ അദ്ധദകനട

അനവേദറിക്കുകയുണ്ടപ്പോകയന്നട  അററിയറിച്ചുകകപ്പോണ്ടുള്ള  വേകുപറികന്റെ മേറുപടറി  4-11-2020-കല

സമേറിതറിപയപ്പോഗലും പരറിഗണറിച്ചട അലുംഗരീകരറിച്ചു. 

39.  ഔപദദപ്പോഗറികഭപ്പോഷ  സലുംബനറിച്ച  സമേറിതറി  (2016-2019)-യുകട  രണ്ടപ്പോമേതട

ററിപപപ്പോര്ടറികല ശറിപപ്പോര്ശകളറിപന്മേലളള നടപടറി സലുംബനറിച്ചട

(ഫയല് നമ്പര് 6941/ഔ.ഭപ്പോ.സ.2/2018/നറി.കസ.)

ഔപദദപ്പോഗറികഭപ്പോഷ  സലുംബനറിച്ച  സമേറിതറി  (2011-2014)-യുകട  രണ്ടപ്പോമേതട

ററിപപപ്പോര്ടറിപന്മേലള്ള  (ഔപദദപ്പോഗറികഭപ്പോഷ  മേലയപ്പോളമേപ്പോക്കുന്നതട  സലുംബനറിച്ചട  സമേറിതറിയുകട

ശറിപപ്പോര്ശകളുലും  നറിര്പദ്ദേശങ്ങളുലും  ഉള്കപട  ററിപപപ്പോര്ടട)  സസരീകൃത  നടപടറി  ററിപപപ്പോര്ടറികല

ഖണറിക  30,   33  എന്നറിവേയറിപന്മേല് വേദവേസപ്പോയ വേകുപട  സസരീകരറിച്ച  നടപടറി  ററിപപപ്പോര്ട്ടുലും

ഖണറിക 28,31 എന്നറിവേയറിപന്മേല് സമേറിതറി ആരപ്പോഞ അധറികവേറിവേര ററിപപപ്പോര്ട്ടുലും യഥപ്പോക്രമേലും

17-5-2019,  18-11-2019  തരീയതറികളറിലപ്പോയറി  ലഭദമേപ്പോകറിയറിരുന്നു.  പ്രസ്തുത  ററിപപപ്പോര്ട്ടുകള്

ചുവേകട പചര്ക്കുന്നു:

ശറിപപ്പോര്ശ ഖണറിക നമ്പര്   30

പകരളത്തറിനട അനപയപ്പോജദമേപ്പോയ വേദവേസപ്പോയങ്ങള്  ആരലുംഭറിക്കുന്നതറിനട വേകുപറില്നറിന്നുലും

പുറത്തറിറകറിയ സറി.ഡറി.യറികല  വേറിവേരങ്ങള്  കപ്പോപലപ്പോചറിതമേപ്പോയറി  പരറിഷ്കരറിച്ചട  അവേ

മേലയപ്പോളത്തറില് കൂടറി  ലഭദമേപ്പോക്കുവേപ്പോനള്ള നടപടറി  സസരീകരറികണകമേന്നട  സമേറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ

കചയ്യുന്നു. 

375/2022
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ഗവേണ്കമേന്റെട ലഭദമേപ്പോകറിയ മേറുപടറി

പകരളത്തറില്  ആവേശദമേപ്പോയ  വേദവേസപ്പോയങ്ങള്  ആരലുംഭറിക്കുന്നതറിനട  സഹപ്പോയകരമേപ്പോയ
വേറിവേരങ്ങള്  ഉള്കപടുത്തറി  വേദവേസപ്പോയ  വേപ്പോണറിജദ  വേകുപറില്നറിന്നുലും  നറിലവേറില്
സറി.ഡറി.കകളപ്പോന്നുലും  പുറത്തറിറകറിയറിടറിലപ്പോത്തതപ്പോണട.  പകരളത്തറിനട  അനപയപ്പോജദമേപ്പോയ
വേദവേസപ്പോയങ്ങള് ആരലുംഭറിക്കുന്നതറിനട  സഹപ്പോയകരമേപ്പോയ വേറിവേരങ്ങള് ഉള്കപടുത്തറി വേകുപറില്
നറിന്നുലും  പ്രസറിദ്ധരീകരറിച്ചറിട്ടുള്ള  സലുംരലുംഭക  കഗഡുകള്  എലപ്പോലും  തകന്ന  മേലയപ്പോളത്തറിലപ്പോണട
പ്രസറിദ്ധരീകരറിച്ചറിട്ടുള്ളകതന്നുലും വേദവേസപ്പോയ പപ്രപ്പോത്സപ്പോഹനപരമേപ്പോയ ലഘു പഡപ്പോകദ്യുകമേന്റെററികളുലും
പപ്രപ്പോജകട  കപ്രപ്പോകഫലകളുലും  മേറ്റുലും  വേകുപറില്നറിന്നുലും നറിര്മറിക്കുന്ന സമേയത്തട  പൂര്ണ്ണമേപ്പോയുലും
മേലയപ്പോളത്തറില്തകന്ന  നറിര്മറിക്കുന്നതറിനള്ള  നടപടറികള്  സസരീകരറിക്കുന്നതപ്പോകണന്നുലും
വേദവേസപ്പോയ വേപ്പോണറിജദ വേകുപട ഡയറകര് ററിപപപ്പോര്ടട കചയറിട്ടുള്ള വേറിവേരലും അററിയറിക്കുന്നു.

ശറിപപ്പോര്ശ ഖണറിക നമ്പര്   33

കമേനറിലുംഗട  ആന്റെട  ജറിപയപ്പോളജറി  വേകുപറില്  പകന  നറിയമേങ്ങളുമേപ്പോയറി  ബനകപട്ടുള്ള
ഫപ്പോറങ്ങള്  ദസറിഭപ്പോഷയറില്  ലഭദമേപ്പോക്കുന്നതറിനട  ആവേശദമേപ്പോയ  നടപടറികള്
സസരീകരറികണകമേന്നുലും  ആയതട  സമേയബനറിതമേപ്പോയറി  പൂര്ത്തരീകരറികണകമേന്നുലും  സമേറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ കചയ്യുന്നു.

ഗവേണ്കമേന്റെട  ലഭദമേപ്പോകറിയ മേറുപടറി

പകന  സര്കപ്പോര്  നറിയമേങ്ങളുമേപ്പോയറി  ബനകപട  പഫപ്പോറങ്ങള്  മേലയപ്പോളത്തറില്
പരറിഭപ്പോഷകപടുതന്നതുമേപ്പോയറി ബനകപടട കമേനറിലുംഗട ആന്റെട ജറിപയപ്പോളജറി വേകുപറില് നടപറില്
വേരുതന്ന മേറിനറല് കണ്സഷന് റൂള്സട 1960, മേറിനറല് കണ്സഷന് ആന്റെട ഡവേലപ്കമേന്റെട
റൂള്സട  1988,  പകരള  കമേനര്  മേറിനറല്  കണ്സഷന്  ചടങ്ങള്  1967  എന്നറിവേയറികല
പഫപ്പോറങ്ങള്  മേലയപ്പോളത്തറില്  തയപ്പോറപ്പോകറി  സൂക്ഷ്മ  പരറിപശപ്പോധനയപ്പോയറി  23-10-2013-നട
സര്കപ്പോരറിപലയട  അയയ്ക്കുകയുലും  അതറില്  ചറില  നപ്യൂനതകള്  ചൂണ്ടറികപ്പോടറിയതറികന്റെ
അടറിസപ്പോനത്തറില്  നപ്യൂനതകള്  പരറിഹരറിച്ചട  സൂക്ഷ്മ  പരറിപശപ്പോധനയപ്പോയറി  18-1-2014-നട
സര്കപ്പോരറിനട സമേര്പറിക്കുകയുലും കചയറിരുന്നു.  എന്നപ്പോല് പമേല് പറഞ നറിയമേങ്ങളുലും ചടങ്ങളുലും
തപ്പോകഴ പറയുലും വേറിധലും പഭദഗതറി വേരുത്തറി സര്കപ്പോര് ഉത്തരവേട പുറകപടുവേറിക്കുകയുണ്ടപ്പോയറി.

1. മേറിനറല് കണ്സഷന് റൂള്സട 2016

2. പകരള കമേനര് മേറിനറല് കണ്സഷന് ചടങ്ങള് 2015

3. പകരള മേറിനറല്സട  (പ്രറിവേന്ഷന് ഓഫട ഇലരീഗല് കമേനറിലുംഗട,  പസപ്പോപറജട  ആന്റെട  
ടപ്പോന്പസപ്പോര്പടഷന്) റൂള്സട 2015
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പഭദഗതറി  വേരുത്തറിയറിട്ടുള്ള  ചടങ്ങളറികലയുലും  നറിയമേങ്ങളറികലയുലും  പഫപ്പോറങ്ങള്
മേലയപ്പോളത്തറിപലയട പരറിഭപ്പോഷകപടുതന്നതറിനള്ള നടപടറികള് സസരീകരറിച്ചു വേരറികയപ്പോകണന്നട
കമേനറിലുംഗട ആന്റെട ജറിപയപ്പോളജറി വേകുപട ഡയറകര് ററിപപപ്പോര്ടട കചയറിട്ടുള്ള വേറിവേരലും അററിയറിക്കുന്നു.

ഖണറിക  നമ്പര്  28,  ഖണറിക  നമ്പര്  31  എന്നറിവേയുമേപ്പോയറി  ബനകപടട  സമേറിതറി
ആരപ്പോഞ  അധറികവേറിവേരത്തറിപന്മേല്   വേദവേസപ്പോയ  വേപ്പോണറിജദ  വേകുപറില്  467  പപര്ക്കുലും
കമേനറിലുംഗട ആന്റെട ജറിപയപ്പോളജറി വേകുപറില് 61 പപര്ക്കുലും, കകത്തററി & കടകടറ്റയറില്സട  വേകുപറില് 9
പപര്ക്കുലും,  കയര് വേറികസന വേകുപറില്  26  പപര്ക്കുലും ഐ.എലും.ജറി.  മുപഖന ഭരണ ഭപ്പോഷപ്പോ
പരറിശരീലനലും നല്കറിയറിട്ടുകണ്ടന്നുലും വേദവേസപ്പോയ വേകുപറിനട കരീഴറിലളള വേറിവേറിധ വേകുപ്പുകള്കട
ഭരണഭപ്പോഷപ്പോ പുപരപ്പോഗതറിയുകട പ്രവേര്ത്തനങ്ങള്കപ്പോയറി ഓപരപ്പോ സപ്പോമ്പത്തറിക വേര്ഷങ്ങളറിലലും
അനവേദറിച്ച തുകയുലും കചലവേഴറിച്ച തുകയുലും സലുംബനറിച്ച വേറിവേരങ്ങള്  ലഭദമേപ്പോകറിയറിരുന്നു.

പ്രസ്തുത മേറുപടറി പരറിഗണറിച്ച 18-3-2020 -കല സമേറിതറിപയപ്പോഗലും ററിപപപ്പോര്ടട അലുംഗരീകരറിച്ചു.

ശറിപപ്പോര്ശ  ഖണറിക  നമ്പര്  13-പന്മേല്  കപപ്പോതുമേരപ്പോമേത്തട  വേകുപട  ലഭദമേപ്പോകറിയ
ററിപപപ്പോര്ടറില്  12-12-2019-കല  സമേറിതറിപയപ്പോഗലും  ആരപ്പോഞ  അധറികവേറിവേരത്തറിപന്മേല്
കപപ്പോതുമേരപ്പോമേത്തട വേകുപട ലഭദമേപ്പോകറിയ മേറുപടറി ററിപപപ്പോര്ടട ചുവേകട പചര്ക്കുന്നു.

സമേറിതറി ആരപ്പോഞ അധറികവേറിവേരലും

കപപ്പോതുമേരപ്പോമേത്തട  വേകുപറില്  നറിലവേറിലളള  മേപ്പോനസല്  പരറിഷ്കരറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി   കരടട
മേപ്പോനസല്     തയപ്പോറപ്പോകറിയതട  എന്നപ്പോണട,  അതട  സര്കപ്പോരറികന്റെ  പരറിഗണനയട  അയച്ചതട
എന്നപ്പോണട,  ഇതറികന്റെ  പൂര്ത്തരീകരണത്തറിനട  നപ്പോളറിതുവേകര  സസരീകരറിച്ച  നടപടറികളുകട
വേറിശദമേപ്പോയ ററിപപപ്പോര്ടട ലഭദമേപ്പോക്കുക.

ഗവേണ്കമേന്റെട  ലഭദമേപ്പോകറിയ മേറുപടറി

കപപ്പോതുമേരപ്പോമേത്തട  വേകുപട  12-12-2019-കല  കത്തട  മുപഖന  ലഭദമേപ്പോകറിയ  മേറുപടറി,
1-12-2012 കല ജറി.ഒ.(പറി)  നമ്പര് 13/2021/പറി.ഡബ്ളപ്യൂ.ഡറി.  പ്രകപ്പോരലും പരറിഷ്കരറിച്ച പറി.ഡബ്ളപ്യൂ.ഡറി.
മേപ്പോനസല്  ആണട  നറിലവേറില്  ഉപപയപ്പോഗറിച്ചുവേരുന്നതട.പകരള  പബറികട  സര്വ്വരീസട  കമരീഷന്
നടതന്ന  ഡറിപപ്പോര്ട്ടുകമേന്റെട  കടസ്റ്റുകള്കട  ഉപപയപ്പോഗറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  മേപ്പോനസലറില്  പുതുകറിയ
ഉത്തരവകള് ഒരു കസഷദല് പനപ്പോടപ്പോയറി പചര്ത്തട നറിലവേറിലളള പറി.ഡബ്ളപ്യൂ.ഡറി. പകപ്പോഡറില്
ആവേശദമേപ്പോയ  പഭദഗതറിപയപ്പോകട  പ്രസറിദ്ധരീകരറികണകമേന്നട  സര്കപ്പോര്  നറിര്പദ്ദേശലും
നലറിയതറികനതടര്ന്നട 2018 ഒപകപ്പോബര് 31 വേകരയുള്ള സര്കപ്പോര് ഉത്തരവകള്  കസഷദല്
പനപ്പോടപ്പോയറി   പചര്ക്കുകയുലും   പ്രസറിദ്ധരീകരറിക്കുകയുലും  കചയറിട്ടുണ്ടട.  2021-നട  പശഷലും  വേന്ന
മേപ്പോറ്റങ്ങള് മേപ്പോനസലറിലലും മേപ്പോപറ്റണ്ടതുണ്ടട.  അതറിനപ്പോയറി  19-8-2019-കല ജറി.ഒ. (ആര്.ടറി.)  നമ്പര്
1020/2019/പറി.ഡബ്ളപ്യൂ.ഡറി. പ്രകപ്പോരലും മേപ്പോനസല് പരറിഷ്കരണത്തറിനപ്പോയറി  കമറിറ്ററി രൂപരീകരറിച്ചട
ഉത്തരവേപ്പോയറിട്ടുണ്ടട. മേപ്പോനസല് പരറിഷ്കരണലും നടന്നുവേരുന്നു. പൂര്ത്തരീകരണലും ആയറിടറില.
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പ്രസ്തുത മേറുപടറി പരറിഗണറിച്ച 30-12-2020-കല സമേറിതറിപയപ്പോഗലും പ്രസ്തുത നടപടറികളുകട
നറിലവേറികല സറിതറി വേകുപറിപനപ്പോടട  ആരപ്പോയുവേപ്പോന് തരീരുമേപ്പോനറിച്ചു.

40.  സമേറിതറി  (2016-2019)-യുകട  30-6-2017-കല  പയപ്പോഗനറിർപദ്ദേശലും-  സർകപ്പോർ
ഉത്തരവകള് ഇലുംഗരീഷറില് പുറകപടുവേറിക്കുന്നതട  പസപ്പോഴട പർപച്ചസട വേകുപട ലഭദമേപ്പോകറിയ മേറുപടറി - തുടർ
നടപടറി - സലുംബനറിച്ചട.              

(ഫയല് നമ്പർ 1010/ഔ.ഭപ്പോ.സ.1/2019/നറി.കസ.) 

2017  പമേയട  1-നട  പശഷലും  വേറിവേറിധ  വേകുപ്പുകളറില്  നറിന്നുലും  ഇലുംഗരീഷറില്
പുറകപടുവേറിച്ചറിട്ടുള്ള  സർകപ്പോർ  ഉത്തരവകള്,  ആയതറികന്റെ  വേറിശദപ്പോലുംശലും,  ഉത്തരവകള്
ഇലുംഗരീഷറില്  പുറകപടുവേറികപ്പോനള്ള  കപ്പോരണലും  എന്നറിവേ  സലുംബനറിച്ച  വേറിവേരലും
ലഭദമേപ്പോകണകമേന്ന  30-6-2017-കല  പയപ്പോഗ  നറിർപദ്ദേശത്തറിപന്മേല്  പസപ്പോഴട  പർപച്ചസട  (ബറി)
വേകുപട  19-6-2019  തരീയതറിയപ്പോയറി 106/ബറി1/2017/എസട.പറി.ഡറി.  നമ്പർ പ്രകപ്പോരലും  ലഭദമേപ്പോകറിയ
ററിപപപ്പോർടട 18-3-2020-കല സമേറിതറി പയപ്പോഗത്തറില് പരറിഗണറിച്ചട അലുംഗരീകരറിച്ചു. 

41.സമേറിതറിയുകട  30-6-2017-കല പയപ്പോഗനറിര്പദ്ദേശലും - ഇലുംഗരീഷറില് പുറകപടുവേറിച്ച ഉത്തരവകള് -
കതപ്പോഴറിലലും കനപുണദവലും വേകുപട ലഭദമേപ്പോകറിയ മേറുപടറി - സലുംബനറിച്ചട.

(ഫയല് നമ്പര് 2280/ഔ.ഭപ്പോ.സ.1/2019/നറി.കസ.)

2017  പമേയട  1-ന  പശഷലും  ഇലുംഗരീഷറില്  പുറകപടുവേറിച്ച  സര്കപ്പോര് ഉത്തരവകകള  സലുംബനറിച്ച
വേറിഷയത്തറിപന്മേല്  കതപ്പോഴറിലലും  കനപുണദവലും  വേകുപട  10-6-2019  തരീയതറിയപ്പോയറി  ലഭദമേപ്പോകറിയ
മേറുപടറിയറില് പകന സര്കപ്പോരുമേപ്പോയറി ബനകപടതുലും പകപ്പോടതറി വേദവേഹപ്പോരങ്ങളുമേപ്പോയറി ബനകപടതുമേപ്പോയ
ഉത്തരവകള്  മേപ്പോതമേപ്പോണട  ഈ  വേകുപറില്  നറിന്നുലും  ഇലുംഗരീഷറില്  പുറകപടുവേറിക്കുന്നതട.   ഇത്തരലും
ഉത്തരവകള് ഇലുംഗരീഷറിലപ്പോണട പുറകപടുവേറിക്കുന്നകതങറിലലും ഇതുമേപ്പോയറി ബനകപട ഫയലകള് എലപ്പോലും
തകന്ന പൂര്ണ്ണമേപ്പോയുലും മേലയപ്പോളത്തറിലപ്പോണട  കകകപ്പോരദലും കചയ്യുന്നകതന്നുലും  ഇനറി മുതല് ഈ വേകുപറില്
നറിന്നുലും  പകപ്പോടതറി  വേദവേഹപ്പോരങ്ങളുമേപ്പോയറി  ബനകപടതുലും  പകന  സര്കപ്പോരുമേപ്പോയറി  ബനകപടതുമേപ്പോയറി
പുറകപടുവേറിക്കുന്ന എലപ്പോ സര്കപ്പോര് ഉത്തരവകളുകടയുലും ഒരു പകര്പട  മേലയപ്പോളത്തറിലപ്പോകറി  ഫയലറില്
സൂകറിക്കുന്ന  കപ്പോരദലും  ശ്രദ്ധറിക്കുന്നതപ്പോകണന്നുലും   കൂടപ്പോകത  കതപ്പോഴറില്  പകപ്പോടതറികളുമേപ്പോയുലും  വേദവേസപ്പോയ
ടറിബപ്യൂണലകളുമേപ്പോയുലും  ബനകപടട  പുറകപടുവേറിക്കുന്ന  സര്കപ്പോര്  ഉത്തരവകള്  മേലയപ്പോളത്തറില്
ലഭദമേപ്പോകറിയപ്പോല്  മേതറിയപ്പോവപമേപ്പോ  എന്ന  വേറിവേരലും  ബനകപട  പകപ്പോടതറികളറികല  പ്രറികസഡറിലുംഗട
ഓഫരീസര്മേപ്പോപരപ്പോടട ആരപ്പോഞറിട്ടുകണ്ടന്നുമുള്ള വേറിവേരലും അററിയറിച്ചറിരുന്നു.  

പ്രസ്തുത ററിപപപ്പോര്ടട  18-3-2020 -കല സമേറിതറിപയപ്പോഗലും അലുംഗരീകരറിച്ചു.



   52

സലുംസപ്പോനകത്ത  ഭരണഭപ്പോഷ  പൂര്ണ്ണമേപ്പോയുലും  മേലയപ്പോളത്തറിലപ്പോകണകമേന്ന
സര്കപ്പോരറികന്റെ  ലകദലും  മുന്നറിര്ത്തറി  ഭരണഭപ്പോഷപ്പോപ്രപയപ്പോഗ  പുപരപ്പോഗതറികപ്പോയറി  വേറിവേറിധ
വേകുപ്പുകള് നടത്തറിയ പ്രവേര്ത്തന ററിപപപ്പോര്ട്ടുകള് സമേറിതറി പരറിപശപ്പോധനയട വേറിപധയമേപ്പോക്കുകയുലും
തൃപറികരമേലപ്പോത്ത  ററിപപപ്പോര്ട്ടുകളറിപന്മേല്  അധറികവേറിവേരലും  ആരപ്പോയുകയുലും  തൃപറികരമേപ്പോയവേ
അലുംഗരീകരറിക്കുകയുലും കചയ. 

സമേറിതറി ററിപപപ്പോര്ട്ടുകളറിപന്മേലലും പചപ്പോദദപ്പോവേലറികളറിപന്മേലലും വേറിവേറിധ വേകുപ്പുകളറില് നറിന്നുലും
2019  ജനവേരറി  1 മുതല്  2020  ഡറിസലുംബര്  31 വേകരയുള്ള  കപ്പോലയളവേറില്  ലഭറിച്ച
ററിപപപ്പോര്ട്ടുകള്  സമേറിതറി  പരറിഗണറിക്കുകയുലും  തപ്പോകഴപറയുന്ന  നറിര്പദ്ദേശങ്ങള്/  ശറിപപ്പോര്ശകള്
നല്കുകയുലും കചയ: 

1. സകപ്ലൈപകപ്പോയുകട  ബറില്ലുകള്  മേലയപ്പോളത്തറിലപ്പോക്കുന്ന  നടപടറികള്
സമേയബനറിതമേപ്പോയറി   പൂര്ത്തരീകരറിക്കുക. 

2. പകരള  രജറിപസഷന്  മേപ്പോനസല്  പരറിഷ്കരണലും,  പരറിഭപ്പോഷകപടുത്തല്
എന്നറിവേയുമേപ്പോയറി ബനകപട വേറിശദപ്പോലുംശങ്ങള് ലഭദമേപ്പോക്കുക.

3. വേറിജറിലന്സട  മേപ്പോനസലറികന്റെ   പരറിഭപ്പോഷ  സമേയബനറിതമേപ്പോയറി
പൂര്ത്തരീകരറിക്കുവേപ്പോനപ്പോവേശദമേപ്പോയ നടപടറി സസരീകരറിക്കുക.

4. ഇലപകപ്പോണറികട  &  വേറിവേരസപ്പോപങതറികവേറിദദ  (സറി)  വേകുപട  ലഭദമേപ്പോകറിയ
ററിപപപ്പോര്ടറില്  കപപ്പോതുജനങ്ങള്കപ്പോവേശദമേപ്പോയ സര്ടറിഫറികറ്റുകള്  ലഭദമേപ്പോക്കുന്നതറിനള്ള
ഏകതപ്പോകക  അപപകകളപ്പോണട  മേലയപ്പോളത്തറിലപ്പോകപ്പോത്തകതന്നുലും  അതറികന്റെ
കപ്പോരണകമേന്തെപ്പോകണന്നുലും  വേദകമേപ്പോക്കുക,  മേലയപ്പോളഭപ്പോഷയറില്  പവേണ്ടത  പപ്പോണറിതദമുള്ളവേകര
ഉള്കപടുത്തറി പരറിഭപ്പോഷപ്പോകസല് രൂപരീകരറിക്കുക.

5. കറിഫ്ബറിയുമേപ്പോയറി ബനകപട ഉത്തരവകളുകട മേലയപ്പോളത്തറിലള്ള പതറിപട കൂടറി
ഇറക്കുന്നതറിനള്ള നടപടറി സസരീകരറിക്കുക.

6. കപപ്പോതുഭരണ  (നപ്യൂനപകപകമേ)  വേകുപറില്  നറിന്നുള്ള  നടപടറികളുലും
സപന്ദശങ്ങളുലും ഇലുംഗരീഷട  ഭപ്പോഷയറിലപ്പോപകണ്ട അനറിവേപ്പോരദ  സപ്പോഹചരദമുണ്ടപ്പോയപ്പോല് അപതപ്പോകടപ്പോപലും
ആയതറികന്റെ മേലയപ്പോളലും പതറിപ്പുകൂടറി ഇറക്കുന്നതറിനള്ള നടപടറി സസരീകരറിക്കുക.

7. നറിയമേ  (കക.എല്.ബറി.എഫട.)  വേകുപറിനകരീഴറിലള്ള  പകരള  അഭറിഭപ്പോഷക
പകമേനറിധറി  ടസറി  കമറിറ്ററി  ഓഫരീസറില്  ഔപദദപ്പോഗറികഭപ്പോഷ  പ്രപയപ്പോഗത്തറില്  യപ്പോകതപ്പോരു
പുപരപ്പോഗതറിയുലും ഉണ്ടപ്പോയറിടറികലന്നുലും നറിയമേ  (ഇന്കസകന്)  വേകുപറില് നപ്പോമേമേപ്പോത പുപരപ്പോഗതറി
മേപ്പോതമേപ്പോണട  ഉണ്ടപ്പോയറിരറിക്കുന്നകതന്നുലും  ആയതറിനപ്പോല്,  ഔപദദപ്പോഗറികഭപ്പോഷ  പ്രപയപ്പോഗ
നടപടറികള് പവേഗത്തറിലപ്പോക്കുക. 
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8. വേറിപനപ്പോദസഞപ്പോര  വേകുപറില്നറിന്നുലും  ഇലുംഗരീഷറില്  പുറകപടുവേറിക്കുന്ന
ഉത്തരവകകളലപ്പോലും മേലയപ്പോളത്തറില്ക്കൂടറി പ്രസറിദ്ധരീകരറിക്കുക.

9. എലപ്പോ സര്കപ്പോര് ആശുപതറികളറിലലും, പ്രപതദകറിച്ചട കസഷദപ്പോലറിറ്ററി വേറിഭപ്പോഗങ്ങളറില്,
സപ്പോധപ്പോരണകപ്പോര്കട  അര്തലും  ഗ്രഹറികത്തക  വേറിധലും  ചറികറിത്സപ്പോവേറിഭപ്പോഗത്തറികന്റെ  പപരുലും
സൂചനകളുലും മേലയപ്പോളത്തറിൽ കൂടറി പ്രദര്ശറിപറിക്കുക.

10. സലുംസപ്പോനകത്ത  എലപ്പോ  ഒപ്പോഫരീസുകളുകടയുലും/വേറിഭപ്പോഗങ്ങളുകടയുലും  പപരട,
ഒപ്പോഫരീസര്മേപ്പോരുകട പപരട/ ഉപദദപ്പോഗ പപരട എന്നറിവേ മേലയപ്പോളത്തറിൽ പ്രദര്ശറിപറിപകണ്ടതപ്പോണട. 

11. പസവേനപ്പോവേകപ്പോശലും/വേറിവേരപ്പോവേകപ്പോശലും  സലുംബനറിച്ച  അററിയറിപ്പുകളുലും  മേറ്റട
കപപ്പോതുനറിര്പദ്ദേശങ്ങളുലും  സപ്പോധപ്പോരണകപ്പോര്കട  വേദകമേപ്പോക്കുന്ന  വേറിധലും  മേലയപ്പോളത്തറിൽ
പ്രദര്ശറിപറിക്കുക. എലപ്പോ നപ്പോമേഫലകങ്ങളറിലലും മേലയപ്പോളലും കൂടറി ഉള്കപടുതക.

12. സര്കപ്പോര് വേപ്പോഹനങ്ങളറില് വേകുപറികന്റെ പപരട മേലയപ്പോളത്തറിലലും പ്രദര്ശറിപറിക്കുക.

13. കപപ്പോതുജനങ്ങള് ഉപപയപ്പോഗറിക്കുന്ന എലപ്പോത്തരത്തറിലമുള്ള  സര്കപ്പോര്  ഫപ്പോറങ്ങളുലും
നറിര്പദ്ദേശങ്ങളുലും ഇലുംഗരീഷറിലലും മേലയപ്പോളത്തറിലലും പ്രറിന്റെട കചയ്യുക.

14. ഒപ്പോപരപ്പോ  വേകുപ്പുകളുലും  സപ്പോപനങ്ങളുലും  പ്രപതദകമേപ്പോയറി  ഉപപയപ്പോഗറിക്കുന്ന
വേപ്പോക്കുകള്/സലുംജകള് ഉള്കപടുത്തറി ഭരണ പദപ്പോവേലറി പ്രസറിദ്ധരീകരറിക്കുക. 

പകപ്പോടതറിഭപ്പോഷ  മേലയപ്പോളമേപ്പോക്കുന്നതുമേപ്പോയറി  ബനകപട  പ്രവേര്ത്തനങ്ങളറിപന്മേലലും  ബഹമേപ്പോനകപട
രപ്പോഷപതറിയുകട അലുംഗരീകപ്പോരലും പനടറികയടുക്കുന്നതറിനപ്പോയറി സമേര്പറിച്ചറിരറിക്കുന്ന മേലയപ്പോള ഭപ്പോഷ ബറിലറിനട
അടറിയന്തെരമേപ്പോയറി  അലുംഗരീകപ്പോരലും  ലഭദമേപ്പോക്കുന്നതറിപന്മേലലും  സര്കപ്പോര്  തലത്തറില്  നടപടറികള്
കകകകപ്പോള്ളുകമേന്നട സമേറിതറി പ്രതദപ്പോശറിക്കുന്നു.

മേപ്പോതദ്യു ടറി. പതപ്പോമേസട,
തറിരുവേനന്തെപുരലും, അധദകന്,
2022  മേപ്പോര്ച്ചട  17. ഔപദദപ്പോഗറികഭപ്പോഷ സലുംബനറിച്ച സമേറിതറി.


