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നനിയമസഭഭാ സസക്രകട്ടേറനിയററ

ശതീ.എസറ. വനി. ഉണനികൃഷ്ണന് നഭായര്, സസക്രട്ടേറനി

ശതീമതനി ലനിമ ഫഭാന്സനിസറ, കജഭായനിനറ സസക്രട്ടേറനി

ശതീമതനി ബനിന്ദു എസറ. എല്., സഡപപ്യൂട്ടേനി സസക്രട്ടേറനി

ശതീമതനി ജഭാസനിന് പനി. എസറ., അണര് സസക്രട്ടേറനി.



ആമുഖന്റിം

പവഭാസനി  മലയഭാളനികേളുസടെ  കക്ഷേമന്റിം  സന്റിംബനനിച്ച  സമനിതനി(2021-2023)യുസടെ

അദദ്ധ്യക്ഷേനഭായ ഞഭാന്,  സമനിതനി അധനികേഭാരസപടുതനിയതനുസരനിച്ചറ  സമനിതനിയുസടെ മൂനഭാമതറ

റനികപഭാര്ട്ടേറ സമര്പനിക്കുന.

പവഭാസനി  മലയഭാളനികേള് കനരനിടുന പശ്നങ്ങളുന്റിം  പരനിഹഭാര  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളുന്റിം  സന്റിംബനനിച്ചറ

സമനിതനി  (2011-2014)  നടെതനിയ പഠനസത അടെനിസഭാനമഭാക്കനി തയഭാറഭാക്കനിയ രണഭാമതറ

റനികപഭാര്ട്ടേനിസല  ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേല്  സര്ക്കഭാര്  സസതീകേരനിച്ച  നടെപടെനി  ഉള്സക്കഭാള്ളനിച

സകേഭാണ്ടുള്ളതഭാണറ ഈ റനികപഭാര്ട്ടേറ.

2022  മഭാര്ച്ചറ  15-ാം  തതീയതനി  കചര്ന  കയഭാഗതനില്  സമനിതനി  ഈ  റനികപഭാര്ട്ടേറ

അന്റിംഗതീകേരനിച.

എ. സനി. സമഭായതീന്,
തനിരുവനന്തപുരന്റിം, അദദ്ധ്യക്ഷേന്,
2022 മഭാര്ച്ചറ 15. പവഭാസനി മലയഭാളനികേളുസടെ കക്ഷേമന്റിം 

സന്റിംബനനിച്ച സമനിതനി.



ററിപപപ്പോര്ടട

മനുഷഷ്യ സസംസപ്പോരതറിനന്റെ ഇപന്നേവനരയുളള ചരറിതസം കുടറിപയേറ്റവുമപ്പോയേറി ബന്ധനപടറിരറിക്കുന.
സസംസപ്പോരതറിനന്റെ  വറികപ്പോസപരറിണപ്പോമങ്ങള്  നറിര്ണ്ണയേറിക്കുന്നേതറില്  കുടറിപയേറ്റസം  വഹറിച്ച  പങട
വലുതപ്പോണട.   ജജീവറിതതറില്  അനുകൂലമപ്പോയേ  സപ്പോഹചരഷ്യമുണപ്പോവുനമനളള  പ്രതജീക്ഷയേപ്പോണട
പ്രവപ്പോസ ജജീവറിതതറിനട മനുഷഷ്യനന പപ്രരറിപറിക്കുന്നേതട.

പകരളതറിനന്റെ സപ്പോമൂഹറിക സപ്പോമ്പതറിക സപ്പോസംസപ്പോരറിക വളര്ച്ചയേറില്  പ്രവപ്പോസറികളുനട
പങട  നറിസ്തുലമപ്പോണട.  ജജീവറിതതറിനന്റെ  വസന്തകപ്പോലസം  വറിപദേശങ്ങളറില്  പജപ്പോലറി  നചയട
കുടസംബപതയുസം അതുവഴറി നപ്പോടറിപനയുസം പപപ്പോറ്ററിയേ  സപ്പോധപ്പോരണകപ്പോരപ്പോയേ പ്രവപ്പോസറികള് തറിരറിച
വരുപമ്പപ്പോള് അവനര കപ്പോതറിരറിക്കുന്നേതട നറിരവധറി നവല്ലുവറിളറികളപ്പോണട.  പ്രവപ്പോസറി മലയേപ്പോളറികള്
പനരറിടന്നേ പ്രശ്നങ്ങളുസം പരറിഹപ്പോരമപ്പോര്ഗ്ഗങ്ങളുസം സസംബന്ധറിച്ചട പ്രവപ്പോസറി മലയേപ്പോളറികളുനട പക്ഷമസം
സസംബന്ധറിച്ച സമറിതറി (2011-2014) നടതറിയേ പഠനനത അടറിസപ്പോനമപ്പോകറി തയപ്പോറപ്പോകറിയേ
രണപ്പോമതട  ററിപപപ്പോര്ടട  2012  ജൂനനല  ഇരുപതറിമൂന്നേപ്പോസം  തജീയേതറി  സഭയേറില്
സമര്പറിക്കുകയുണപ്പോയേറി.

പ്രവപ്പോസറികള് അഭറിമുഖജീകരറിക്കുന്നേ വറിവറിധ പ്രശ്നങ്ങള് പനരറിടട  മനസറിലപ്പോക്കുന്നേതറിനപ്പോയേറി
സമറിതറി  (2011-2014)  മലപ്പുറസം,  കപ്പോസര്പഗപ്പോഡട,  പതനസംതറിട  ജറില്ലകളുസം  ഡല്ഹറി,  മുസംബബ
എന്നേജീ  സലങ്ങളുസം  സന്ദര്ശറിക്കുകയുസം  പ്രവപ്പോസറികളുസം  പ്രവപ്പോസറി  സസംഘടനകളുമപ്പോയുസം  ചര്ച്ച
നടത്തുകയുസം  നചയതറിനന്റെ  അടറിസപ്പോനതറില്  തയപ്പോറപ്പോകറിയേതപ്പോണട  രണപ്പോമതട  ററിപപപ്പോര്ടട.
പ്രവപ്പോസറികനള  സസംബന്ധറിച്ച  വറിവര  പശഖരണസം,  പക്ഷമനറിധറി  പബപ്പോര്ഡട,  അസംഗത
പ്രപ്പോയേപരറിധറി,  ഇ-ബപ്പോങറിസംഗട സസൗകരഷ്യസം,  ജനസമ്പര്ക പരറിപപ്പോടറികള്, നറിയേമസഹപ്പോയേ പദ്ധതറി,
പകരളപ്പോ ഹസൗസറിനല സസൗകരഷ്യങ്ങള്, യേപ്പോതപ്പോ ദുരറിതങ്ങള്, മലയേപ്പോള ഭപ്പോഷപ്പോ പഠനവുസം സപ്പോസംസപ്പോരറിക
പ്രവര്തനങ്ങളുസം,  പപ്പോര്പറിട സസൗകരഷ്യങ്ങള് തുടങ്ങറിയേ പ്രശ്നങ്ങളപ്പോണട ററിപപപ്പോര്ടറില് വറിശകലനസം
നചയറിട്ടുള്ളതട.  ററിപപപ്പോര്ടറിനല  ഇരുപതട  ശറിപപ്പോര്ശകളറിപന്മേല്  പകരളജീയേ  പ്രവപ്പോസറികപ്പോരഷ്യസം,
നപപ്പോതുഭരണ  (നപപ്പോളറിറ്ററികല്),  ഉന്നേതവറിദേഷ്യപ്പോഭഷ്യപ്പോസസം,  ഉപദേഷ്യപ്പോഗസ  ഭരണപരറിഷപ്പോരസം,
നപപ്പോതുഭരണ (നസ്പെഷഷ്യല്), ഗതപ്പോഗതസം, നപപ്പോതുവറിദേഷ്യപ്പോഭഷ്യപ്പോസസം, സപ്പോസംസപ്പോരറികകപ്പോരഷ്യസം, നറികുതറി, ടൂററിസസം,
ഭക്ഷഷ്യനപപ്പോതുവറിതരണസം എന്നേജീ വകുപ്പുകള് ലഭഷ്യമപ്പോകറിയേ മറുപടറികള്  29-5-2013, 12-2-2014,
23-4-2014,  6-8-2014,  21-10-2014,  24-6-2015,  5-8-2015,  30-12-2015,  31-1-2017,
11-3-2020 എന്നേജീ തജീയേതറികളറില് പചര്ന്നേ പയേപ്പോഗങ്ങളറില് സമറിതറി അസംഗജീകരറിക്കുകയുണപ്പോയേറി.

പ്രസ്തുത ററിപപപ്പോര്ടറിനല ശറിപപ്പോര്ശകള്/നറിര്പദ്ദേശങ്ങള് എന്നേറിവയട ടറി  വകുപ്പുകളറില് നറിന
ലഭറിച്ച  മറുപടറികളുസം  അവയേറിപന്മേല്  സമറിതറി  ആവശഷ്യനപട  അധറിക  വറിവരങ്ങളുസം  അവയട
വകുപ്പുകള് ലഭഷ്യമപ്പോകറിയേ മറുപടറികളുസം ഉള്നപടന്നേതപ്പോണട  ഇസൗ ററിപപപ്പോര്ടട.

314/2022.



2

സമറിതറിയുനട ശറിപപ്പോര്ശകളുസം അവയട സര്കപ്പോരറില് നറിന്നേട ലഭറിച്ച മറുപടറിയുസം

ശറിപപ്പോര്ശ   1  

പ്രവപ്പോസറി പക്ഷമനറിധറി അസംഗതതസം പനടന്നേതറിനുള്ള പ്രപ്പോയേപരറിധറി 55  വയേസറില് നറിനസം
60  വയേസപ്പോയേറി  ഉയേര്തണനമന്നേട  സമറിതറി  ശക്തമപ്പോയേറി  ശറിപപ്പോര്ശ നചയ്യുന.  അപതപ്പോനടപ്പോപസം
പ്രവപ്പോസറി  പക്ഷമനറിധറിയേറിപലകട  ഇ-ബപ്പോങറിസംഗട  ഉള്നപനട  പകരളസം  ആസപ്പോനമപ്പോയേറി
പ്രവര്തറിക്കുന്നേ  എല്ലപ്പോ  ബപ്പോങ്കുകള്  വഴറിയുസം  പണമടയ്ക്കുന്നേതറിനട  സസൗകരഷ്യസം
ഏര്നപടതണനമനസം സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചയ്യുന.

പകരളജീയേ പ്രവപ്പോസറികപ്പോരഷ്യ വകുപട സതജീകരറിച്ച നടപടറി

പ്രവപ്പോസറി  പക്ഷമനറിധറിയേറില്  അസംഗമപ്പോകപ്പോനുള്ള  പ്രപ്പോയേപരറിധറി  55  വയേസറില്  നറിനസം
60  വയേസപ്പോയേറി  ഉയേര്തറി  ആകറില്  പഭദേഗതറി  വരുത്തുന്നേതറിനുള്ള  നടപടറിക്രമങ്ങള്
അന്തറിമഘടതറിലപ്പോണട.  ഇകപ്പോരഷ്യതറില് നറിയേമ വകുപട നടപടറി സതജീകരറിചവരുന.  പകരള
പ്രവപ്പോസറി പക്ഷമ പബപ്പോര്ഡറിനല അസംഗങ്ങളുനട അസംശദേപ്പോയേസം നറിലവറില് പസ്റ്റേറ്റട ബപ്പോങറിനന്റെയുസം
ഇന്തഷ്യന്  ബപ്പോങറിനന്റെയുസം  ശപ്പോഖകള്  വഴറിയുസം  പകരളതറിനല  രണപ്പോയേറിരപതപ്പോളസം  വരുന്നേ
അക്ഷയേ  പകന്ദ്രങ്ങള്  വഴറിയുമപ്പോണട  സതജീകരറിചവരുന്നേതട.  എല്ലപ്പോ  ബപ്പോങ്കുകള്  വഴറിയുസം
അസംശദേപ്പോയേസം  സതജീകരറികണനമങറില്  എല്ലപ്പോ  ബപ്പോങ്കുകളറിലുസം  പക്ഷമപബപ്പോര്ഡറിനന്റെ
അകസൗണ്ടുകള്  തുടപങ്ങണതുണട.  ഇപ്രകപ്പോരസം  നചയ്യുകയേപ്പോനണങറില്  അകസൗണ്ടുകളുനട
ബപ്പോഹുലഷ്യസം  മൂലസം  കൃതഷ്യമപ്പോയേറി  കണക്കുകള്  സൂക്ഷറിക്കുന്നേതറിനുസം  അകസൗണ്ടുകള്
റജീകണ്ബസല്  നചയ്യുന്നേതറിനുസം  ബുദ്ധറിമുട്ടുണപ്പോകുന്നേതുനകപ്പോണ്ടുസം  പബപ്പോര്ഡറിനല  അകസൗണട
നസക്ഷനറിനല പരറിമറിതമപ്പോയേ ജജീവനകപ്പോനരനകപ്പോണട മപ്പോതസം ഇതട  ബകകപ്പോരഷ്യസം  നചയ്യുവപ്പോന്
സപ്പോധറികപ്പോതതറിനപ്പോലുസം  എല്ലപ്പോ ബപ്പോങ്കുകള് വഴറിയുസം അസംശദേപ്പോയേസം  സതജീകരറിക്കുന്നേതട  നറിലവറിനല
സപ്പോഹചരഷ്യതറില് പ്രപ്പോപയേപ്പോഗറികമല്ല.  പപക്ഷ പക്ഷമപബപ്പോര്ഡറിനന്റെ നവബ്ബസറ്റുമപ്പോയേറി  ലറിങട
നചയട  ഓണ്ബലനപ്പോയേറി  അസംശദേപ്പോയേസം  സതജീകരറിക്കുന്നേതറിനന്റെ  സപ്പോപങതറികവശങ്ങനളക്കുററിചസം
സപ്പോധഷ്യതകനളക്കുററിചസം പബപ്പോര്ഡട പരറിപശപ്പോധറിചവരറികയേപ്പോണട. 

(പകരളജീയേ  പ്രവപ്പോസറികപ്പോരഷ്യ  വകുപട  20-10-2015-നല  5865/ബറി2/2012/പനപ്പോര്ക  നമ്പര്
കതട മുപഖന നല്കറിയേ മറുപടറി 30-12-2015-നല പയേപ്പോഗതറില് സമറിതറി അസംഗജീകരറിച.)  
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പകരള  സര്കപ്പോരറിനന്റെ  പ്രവപ്പോസറികള്കപ്പോയുള്ള  വറിവറിധ  പക്ഷമപദ്ധതറികനളക്കുററിച്ചട
മറുനപ്പോടന്  മലയേപ്പോളറികനള  പബപ്പോധവപ്പോന്മേപ്പോരപ്പോക്കുന്നേതറിനുസം  അതഷ്യപ്പോവശഷ്യ  ഘടങ്ങളറില്  അവനര
സഹപ്പോയേറിക്കുന്നേതറിനുമപ്പോയേറി  പനപ്പോര്കയുനട  ആഭറിമുഖഷ്യതറില്  പ്രധപ്പോനനപട  മലയേപ്പോളറി
സമപ്പോജങ്ങനളകൂടറി  ഉള്നപടതറിനകപ്പോണട  ജനസമ്പര്ക  പരറിപപ്പോടറികള്
ആവറിഷ് കരറികണനമന്നേട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചയ്യുന.
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പകരളജീയേ പ്രവപ്പോസറികപ്പോരഷ്യ വകുപട സതജീകരറിച്ച നടപടറി

ഈ  ലക്ഷഷ്യസം  മുന്നറിര്തറി  2012  ഒപകപ്പോബര്  മപ്പോസതറില്,  ബസംഗലൂരുവറില്  വച്ചട
ദേക്ഷറിപണന്തഷ്യയേറിനല പ്രവപ്പോസറികള്കപ്പോയേറി ഒരു ജനസമ്പര്ക പരറിപപ്പോടറി സസംഘടറിപറിച്ചറിരുന.
കൂടപ്പോനത  2015  ജനുവരറി  മപ്പോസതറില്  നകപ്പോച്ചറിയേറില്  വച്ചട  ആപഗപ്പോള  പ്രവപ്പോസറി  മലയേപ്പോളറി
സസംഗമവുസം സസംഘടറിപറിച്ചറിരുന.

(പകരളജീയേ  പ്രവപ്പോസറികപ്പോരഷ്യ  വകുപട  20-10-2015-നല  5865/ബറി2/2012/പനപ്പോര്ക  നമ്പര്
കതട മുപഖന നല്കറിയേ മറുപടറി 30-12-2015-നല പയേപ്പോഗതറില് സമറിതറി അസംഗജീകരറിച.)
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നതപ്പോഴറില് പതടറി മഹപ്പോനഗരങ്ങളറിനലത്തുന്നേ മലയേപ്പോളറികള് ചൂഷണതറിനുസം തടറിപറിനുസം
ഇരയേപ്പോകുന്നേതറിനന്റെ മുഖഷ്യകപ്പോരണസം നറിലവറിലുള്ള നറിയേമനതകുററിചള്ള  അജ്ഞതയേപ്പോനണന്നേട
സമറിതറി  മനസറിലപ്പോക്കുന.  ഇവര്കട  നറിയേമ  പരറിരക്ഷ  നല്കുന്നേതറിനപ്പോയേറി  പനപ്പോര്ക  ഒരു
നറിയേമസഹപ്പോയേ നസല് രൂപജീകരറികണനമന്നേട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചയ്യുന.

പകരളജീയേ പ്രവപ്പോസറികപ്പോരഷ്യ വകുപട സതജീകരറിച്ച നടപടറി

തങ്ങളുപടതല്ലപ്പോത  കപ്പോരണങ്ങള്ക്കുസം  നചററിയേ  കുറ്റകൃതഷ്യങ്ങള്ക്കുസം  വറിപദേശ
രപ്പോജഷ്യങ്ങളറിനല  ജയേറിലുകളറില്  കഴറിയുന്നേ  പ്രവപ്പോസറി  മലയേപ്പോളറികള്കട  ആവശഷ്യമപ്പോയേ
നറിയേമസഹപ്പോയേസം നല്കറി ജയേറില് പമപ്പോചറിതരപ്പോകറി നപ്പോടറിനലതറിക്കുക, വറിവറിധ കപ്പോരണങ്ങളപ്പോല്
വറിപദേശ  രപ്പോജഷ്യങ്ങളറിനല  തപ്പോമസതറിനറിനട  നറിയേമസഹപ്പോയേമപ്പോവശഷ്യമുള്ളവര്കട അതട  യേഥപ്പോസമയേസം
ലഭഷ്യമപ്പോക്കുക,  അഭയേസം  ആവശഷ്യമപ്പോയേറിവരുന്നേ  പകരളജീയേ  സജീകനള  എസംബസറികളറില്
എതറിക്കുന്നേതറിനട ആവശഷ്യമപ്പോയേറി വരുന്നേ വപ്പോഹന നചലവട വഹറിക്കുക എന്നേജീ ലക്ഷഷ്യങ്ങള്
മുന്നേറില്  കണട  'പ്രവപ്പോസറി  നറിയേമ  സഹപ്പോയേ  പദ്ധതറി'  എന്നേ  പദ്ധതറി  രൂപജീകരറിച്ചറിട്ടുണട.
നറിയേമസഹപ്പോയേസം ആവശഷ്യമുള്ള വഷ്യക്തറികള്, അവരുനട കുടസംബപ്പോസംഗങ്ങള്, സപ്പോമൂഹഷ്യ പ്രവര്തകര്
തുടങ്ങറിയേവര്കട  ഈ  പദ്ധതറിയുനട  ആനുകൂലഷ്യതറിനട  അപപക്ഷറികപ്പോവുന്നേതപ്പോണട.  വറിപദേശ
രപ്പോജഷ്യങ്ങളറിനല ഇന്തഷ്യന് മറിഷനുകള് ശ്രദ്ധയേറില്നപടത്തുന്നേ പകസുകള്ക്കുസം ഈ പദ്ധതറിയുനട
ആനുകൂലഷ്യതറിനട  അര്ഹതയുണട.  നറിബന്ധനകള്കട  വറിപധയേമപ്പോയേറി  ഒരു  പകസറിനട
പരമപ്പോവധറി  2  ലക്ഷസം  രൂപയേപ്പോണട  പദ്ധതറി  പ്രകപ്പോരസം  ധനസഹപ്പോയേതറിനര്ഹതയുള്ളതട.
ചൂഷണങ്ങള്കട ഇരയേപ്പോകുന്നേ പ്രവപ്പോസറികള്കട, പ്രപതഷ്യകറിച്ചട സജീകള്ക്കുസം കുടറികള്ക്കുസം പവണറി
കസൗണ്സലറിസംഗട,  മറ്റു  പപ്പോരപ്പോലജീഗല്  സര്വജീസുകളപ്പോയേ  പ്രമപ്പോണങ്ങള്  തയപ്പോറപ്പോകല്,  വപ്പോദേസം
നടതല്, കരപ്പോറുകളുനട പുനനഃപരറിപശപ്പോധന, വഷ്യവഹപ്പോര നടപടറികള്കട സഹപ്പോയേസം നല്കല്,
ഭപ്പോഷപ്പോ പരറിവര്തനസം മുതലപ്പോയേ പസവനങ്ങളുസം ഈ പദ്ധതറിയുനട ഭപ്പോഗമപ്പോയേറി ലക്ഷഷ്യമറിടന.

(പകരളജീയേ  പ്രവപ്പോസറികപ്പോരഷ്യ  വകുപട  20-10-2015-നല  5865/ബറി2/2012/പനപ്പോര്ക  നമ്പര്
കതട മുപഖന നല്കറിയേ മറുപടറി 30-12-2015-നല പയേപ്പോഗതറില് സമറിതറി അസംഗജീകരറിച.)
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പകരളതറില്  നറിനസം  നതപ്പോഴറിലപനതഷറിച്ചട  വരുന്നേ  മലയേപ്പോളറികള്ക്കുപവണറി

മുസംബബയേറിലുസം  ദേറില്ലറി  ടപ്പോവന്കൂര്  ഹസൗസട  പകന്ദ്രജീകരറിചസം  ഒരു  പഡപ്പോര്മറിറ്റററിയുസം  വനറിതപ്പോ

പഹപ്പോസ്റ്റേലുസം ആരസംഭറിക്കുന്നേതറിനട നടപടറി സതജീകരറികണനമന്നേട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചയ്യുന.

നപപ്പോതുഭരണ (നപപ്പോളറിറ്ററികല്) വകുപട സതജീകരറിച്ച നടപടറി

മുസംബബ  പകരളപ്പോഹസൗസറിലുസം  ദേറില്ലറി  ടപ്പോവന്കൂര്  ഹസൗസട  പകന്ദ്രജീകരറിചസം  പഡപ്പോര്മറിറ്റററി

തപ്പോമസ സസൗകരഷ്യസം നറിലവറില് ഉണട.  പകരളതറില് നറിനസം നതപ്പോഴറില് അപനതഷറിച്ചട പപപ്പോകുന്നേ

മലയേപ്പോളറികള്കട ഈ സസൗകരഷ്യസം പ്രപയേപ്പോജനനപടതപ്പോവുന്നേതപ്പോണട. കൂടപ്പോനത ദേറില്ലറി ടപ്പോവന്കൂര്

ഹസൗസറില്  വനറിതകള്കട  മപ്പോതമപ്പോയേറി  പഡപ്പോര്മറിറ്റററിയേറില്  പ്രപതഷ്യക  തപ്പോമസ  സസൗകരഷ്യസം

ഏര്നപടതറിവരുനണട.

(നപപ്പോതുഭരണ (നപപ്പോളറിറ്ററികല്) വകുപട 20-12-2016-നല 135/നപപ്പോളറി.4/16/നപപ്പോ.ഭ.വ.

നമ്പര്  കതട  മുപഖന  നല്കറിയേ  മറുപടറി  31-1-2017-നല  പയേപ്പോഗതറില്  സമറിതറി

അസംഗജീകരറിച.  )
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സസംസപ്പോനതല  നപ്രപ്പോഫഷണല്  പകപ്പോഴട  പ്രപവശന  പരജീക്ഷകള്കപ്പോയേറി

ഡല്ഹറിയേറിലുളളതുപപപ്പോനല  മുസംബബയേറിലുസം  ഒരു  പകന്ദ്രസം  ആരസംഭറികണനമന്നേട  സമറിതറി

ശറിപപ്പോര്ശ നചയ്യുന.

ഉന്നേത വറിദേഷ്യപ്പോഭഷ്യപ്പോസ വകുപട സതജീകരറിച്ച നടപടറി

സസംസപ്പോനതല നപ്രപ്പോഫഷണല് പകപ്പോഴട  പ്രപവശന പരജീക്ഷകള്കപ്പോയേറി  മുസംബബയേറില്

ഒരു  പരജീക്ഷപ്പോ   പകന്ദ്രസം  അനുവദേറികണനമനള്ള  ആവശഷ്യസം  സര്കപ്പോര് വറിശദേമപ്പോയേറി

പരറിപശപ്പോധറിക്കുകയുണപ്പോയേറി.  ആയേതറിനന്റെ അടറിസപ്പോനതറില് ഈ അദ്ധഷ്യയേന വര്ഷതറില്

(2014-15),  സസംസപ്പോനതല  നപ്രപ്പോഫഷണല്  പകപ്പോഴട  പ്രപവശന  പരജീക്ഷകള്കപ്പോയേറി

മുസംബബയേറില് ഒരു പരജീക്ഷപ്പോപകന്ദ്രസം അനുവദേറിക്കുകയുസം പ്രസ്തുത പകന്ദ്രതറില് വച്ചട പ്രപവശന

പരജീക്ഷ നടത്തുകയുസം നചയ്തുനവനളള വറിവരസം അററിയേറിചനകപ്പോള്ളുന.

(ഉന്നേത വറിദേഷ്യപ്പോഭഷ്യപ്പോസ വകുപട  20-5-2014-നല  44361/ജറി3/12/ഉവറിവ.  നമ്പര് കതട

മുപഖന നല്കറിയേ മറുപടറി 6-8-2014-നല പയേപ്പോഗതറില് സമറിതറി അസംഗജീകരറിച).
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മലയേപ്പോളറികള്  തറിങ്ങറിപപ്പോര്ക്കുന്നേ  മുസംബബ  അടകമുള്ള  മഹപ്പോനഗരങ്ങളറില്

ഉപദേഷ്യപ്പോഗപ്പോര്തറികള് ഏനറയുള്ള ലപ്പോസ്റ്റേടപഗ്രേഡട,  എല്.ഡറി.  കപ്പോര്കട പപപ്പോലുള്ള തസറികകള്കട

പവണറിയുള്ള  പറി.എസട.സറി.  പരജീക്ഷപ്പോ  പകന്ദ്രസം  അനുവദേറിക്കുന്നേതറിനട നടപടറി

സതജീകരറികണനമന്നേട സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറിക്കുന.

ഉപദേഷ്യപ്പോഗസ ഭരണപരറിഷപ്പോര വകുപട സതജീകരറിച്ച നടപടറി

പറി.എസട.സറി.യുനട ഉപപദേശസം ആരപ്പോയുകയുണപ്പോയേറി.  ററിക്രൂടടനമന്റെട,  പരജീക്ഷപ്പോ നടതറിപട
ഇവ  സസംബന്ധറിച്ചട  തപ്പോങ്ങപ്പോനപ്പോവപ്പോത  പജപ്പോലറി  ഭപ്പോരമപ്പോണട  പറി.എസട.സറി.യ്ക്കുള്ളനതനസം  ഒരു
വര്ഷതറില് ശരപ്പോശരറി  255  പരജീക്ഷകള് നടത്തുനനണനസം  പജപ്പോലറിഭപ്പോരതറിനനുസൃതമപ്പോയേറി
പറി.എസട.സറി.യേറില്  ജജീവനകപ്പോരറില്ലപ്പോത  സപ്പോഹചരഷ്യതറില് പകരളതറിനട  പുറത്തുള്ള  നമപടപ്പോ
നഗരങ്ങളറില്  പറി.എസട.സറി.  പരജീക്ഷ  നടതപ്പോന്  കഴറിയേറിനല്ലനസം  പറി.എസട.സറി.
അററിയേറിച്ചറിട്ടുണട.

(ഉപദേഷ്യപ്പോഗസ  ഭരണ  പരറിഷപ്പോര  വകുപട  28-1-2014-നല  21259/ഉപ.സറി2/2012/
ഉഭപവ.  നമ്പര്  കതട  മുപഖന  നല്കറിയേ  മറുപടറി  23-4-2014-നല  പയേപ്പോഗതറില്
പരറിഗണറിക്കുകയുസം അധറികവറിവരസം ആരപ്പോയുകയുസം നചയ്തു.)

സമറിതറി ആരപ്പോഞ്ഞ അധറിക വറിവരസം

നമപടപ്പോ  നഗരങ്ങളറില്  വച്ചട  പരജീക്ഷ  നടത്തുന്നേതറിനപ്പോവശഷ്യമപ്പോയേ  ജജീവനകപ്പോനര
നറിയേമറിക്കുന്നേതറിപലയപ്പോയേറി  പകരള  പബറികട  സര്വജീസട  കമജീഷനട  കൂടതല്  തസറികകള്
അനുവദേറിയണനമന്നേട സര്കപ്പോരറിപലകട ശറിപപ്പോര്ശ നചയ്യുക.

നപപ്പോതുഭരണ (നസ്പെഷഷ്യല്) വകുപട അധറിക വറിവരതറിപന്മേല് സതജീകരറിച്ച നടപടറി

സര്കപ്പോരറിനന്റെ  ഇപപപ്പോഴനത  സപ്പോമ്പതറിക  പ്രതറിസന്ധറി  കണകറിനലടതട  നമപടപ്പോ
നഗരങ്ങളറില്  വച്ചട  പരജീക്ഷ  നടത്തുന്നേതറിനപ്പോവശഷ്യമപ്പോയേ  ജജീവനകപ്പോനര
നറിയേമറിക്കുന്നേതറിപലയപ്പോയേറി  പകരള  പബറികട  സര്വജീസട  കമജീഷനട  കൂടതല്  തസറികകള്
അനുവദേറിയണനമന്നേ  ശറിപപ്പോര്ശ  പരറിഗണറികപ്പോന്  നറിര്വപ്പോഹമറില്ല.  എന്നേപ്പോല്  പ്രവപ്പോസറി
മലയേപ്പോളറികള്കട  ഓണ്ബലന്  പരജീക്ഷപ്പോപകന്ദ്രസം  അനുവദേറിക്കുന്നേതട  സസംബന്ധറിച്ച
നറിര്പദ്ദേശതറിനട,  ലക്ഷകണകറിനട അപപക്ഷകരുള്ള തസറികകളറിപലകപ്പോയേറി നടത്തുന്നേ OMR
പരജീക്ഷകള്  എഴുതപ്പോന്  അവര്കട  കഴറിയേപ്പോനത  വരറികയുസം  ഓണ്ബലന്  പരജീക്ഷപ്പോ  പകന്ദ്രസം
ആരസംഭറിയ്ക്കുന്നേതറിനന്റെ ഉപദ്ദേശ ലക്ഷഷ്യസം തനന്നേ അപ്രസക്തമപ്പോപയേകപ്പോസം എനസം പകരള പബറികട
സര്വജീസട കമജീഷന് നസക്രടററി അഭറിപ്രപ്പോയേനപട്ടു.

(നപപ്പോതുഭരണ (നസ്പെഷഷ്യല്) വകുപട 19-4-2016-നല 54458/നസ്പെ.ഇ 1/14/നപപ്പോ.ഭ.വ. നമ്പര്
കതട മുപഖന നല്കറിയേ മറുപടറി 31-1-2017-നല പയേപ്പോഗതറില് സമറിതറി അസംഗജീകരറിച.)
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ശറിപപ്പോര്ശ   7

പകരളതറില് നറിനസം മുസംബബ,  ഡല്ഹറി ഉള്നപനടയുള്ള നഗരങ്ങളറിപലക്കുള്ള  നടയേറിന്

സര്വജീസുകള്  വര്ദ്ധറിപറിക്കുന്നേതറിനുസം  നറിലവറിലുള്ള  പ്രതറിവപ്പോര  നടയേറിനുകള്  ആഴ്ചയേറില്

രണ്ടുതവണ സര്വജീസട നടത്തുന്നേതറിനുസം കൂടതല് പസ്റ്റേപ്പോപ്പുകള് അനുവദേറിക്കുന്നേതറിനുസം പകന്ദ്ര

നറയേറില്പവ മനപ്പോലയേതറില് സമര്ദ്ദേസം നചലുതണനമനസം ഇതറിനുപവണ സതതര നടപടറി

സതജീകരറികണനമനസം സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചയ്യുന.

ഗതപ്പോഗത വകുപട സതജീകരറിച്ച നടപടറി

പ്രസ്തുത  ശറിപപ്പോര്ശ  നടപറിലപ്പോക്കുന്നേതറിനട  2013-14-നല  നറയേറില്പവ  ബഡ്ജറ്ററില്

ആവശഷ്യമപ്പോയേ തുക വകയേറിരുതണനമന്നേട  പകന്ദ്ര നറയേറില്പവ മനറിപയേപ്പോടട  മുഖഷ്യമനറിയുനട

20-12-2012-നല ഡറി.ഒ. കതട മുപഖന ആവശഷ്യനപടറിട്ടുണട.

(ഗതപ്പോഗത വകപട  17-1-2013-നല  16773/ഡറി2/2011/ഗതപ്പോ.  നമ്പര് കതട   മുപഖന

നല്കറി മറുപടറി 29-5-2013-നല പയേപ്പോഗതറില് സമറിതറി അസംഗജീകരറിച.)

ശറിപപ്പോര്ശ   8 

കടത  യേപ്പോതപ്പോപ്രശ്നങ്ങള്കട  പരറിഹപ്പോരസം  കപ്പോണുന്നേതറിനപ്പോയേറി  പകരളതറില്  നറിനസം

മുസംബബയേറിപലകട നക.എസട.ആര്.ടറി.സറി. പവപ്പോള്പവപ്പോ ബസട സര്വജീസട ആരസംഭറികണനമന്നേട

സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചയ്യുന.

ഗതപ്പോഗത വകുപട സതജീകരറിച്ച നടപടറി

അന്തര് സസംസപ്പോന  കരപ്പോര്  വഷ്യവസകള്കട  വറിപധയേമപ്പോയേപ്പോണട  അന്തര് സസംസപ്പോന

സര്വജീസുകള് നക.എസട.ആര്.ടറി.സറി.  നടത്തുന്നേതട.  നറിലവറില് പകരള  സര്കപ്പോര് മഹപ്പോരപ്പോഷ

സര്കപ്പോരുമപ്പോയേറി അന്തര് സസംസപ്പോന ഗതപ്പോഗത കരപ്പോറുകളറിനലപ്പോനസം തനന്നേ ഏര്നപടറിടറില്ല. കൂടപ്പോനത

മുസംബബയേറിപലകട  പസ്റ്റേജട  കഷ്യപ്പോരറിപയേജട  സര്വജീസട  നടത്തുന്നേതട  അപ്രപ്പോപയേപ്പോഗറികമപ്പോനണന്നേട

നക.എസട.ആര്.ടറി.സറി.  കരുതുന്നേതറിനപ്പോല്  പകരളതറില്  നറിനസം  മുസംബബയേറിപലകട

നക.എസട.ആര്.ടറി.സറി.  പവപ്പോള്പവപ്പോ  ബസട  സര്വജീസട ആരസംഭറികണനമന്നേ  സമറിതറിയുനട

ശറിപപ്പോര്ശ ഇപപപ്പോള് പരറിഗണറികപ്പോന് കഴറിയേറില്ല.

(ഗതപ്പോഗത വകുപട  3-1-2013-നല 16854/എ 2/2012/ഗതപ്പോഗതസം നമ്പര് കതട മുപഖന

നല്കറിയേ  മറുപടറി  29-5-2013-നല  പയേപ്പോഗതറില്  സമറിതറി  പരറിഗണറിക്കുകയുസം  അധറിക

വറിവരസം ആരപ്പോയുകയുസം നചയ്തു).
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സമറിതറി ആരപ്പോഞ്ഞ അധറിക വറിവരസം

സതകപ്പോരഷ്യ  കമ്പനറികള്  ദേറിനസംപ്രതറി  ഒപടനറ  സര്വജീസുകള്  മുസംബബയേറിപലകട
ലപ്പോഭകരമപ്പോയേറി  നടത്തുന്നേതറിനപ്പോല്  നക.എസട.ആര്.ടറി.സറി.  സര്വജീസുകളുസം  വറിജയേകരമപ്പോയേറി
നടതപ്പോന് സപ്പോധറിക്കുനമന്നേട സമറിതറി അഭറിപ്രപ്പോയേനപടകയുസം,  ഇകപ്പോരഷ്യസം പുനനഃപരറിപശപ്പോധനയട
വറിപധയേമപ്പോകണനമന്നേട ഗതപ്പോഗത വകുപറിപനപ്പോടട ആവശഷ്യനപടപ്പോന് നറിര്പദ്ദേശറിക്കുകയുസം നചയ്തു.

ഗതപ്പോഗത വകുപട അധറിക വറിവരതറിപന്മേല് സതജീകരറിച്ച നടപടറി

അന്തര് സസംസപ്പോന  കരപ്പോര്  വഷ്യവസകള്കട  വറിപധയേമപ്പോയേപ്പോണട  അന്തര് സസംസപ്പോന
സര്വജീസുകള്  നക.എസട.ആര്.ടറി.സറി.  നടത്തുന്നേതട.  നറിലവറില്  തമറിഴ് നപ്പോടട,  കര്ണപ്പോടക
എന്നേജീ  സസംസപ്പോനങ്ങളുമപ്പോയേറി  മപ്പോതപമ  പകരള  സര്കപ്പോര്  അന്തര്  സസംസപ്പോന  പസ്റ്റേജട
കഷ്യപ്പോരറിപയേജട  സര്വജീസറിനട  കരപ്പോററിപലര്നപടറിട്ടുള.  മഹപ്പോരപ്പോഷ  സര്കപ്പോരുമപ്പോയേറി  അന്തര്
സസംസപ്പോന ഗതപ്പോഗത കരപ്പോറുകളറിനലപ്പോനസം തനന്നേ പകരള സര്കപ്പോര് ഏര്നപടറിടറില്ല.

തറിരുവനന്തപുരത്തു  നറിനസം  തമറിഴ് നപ്പോടട,  കര്ണ്ണപ്പോടക,  പഗപ്പോവ  എന്നേജീ  സസംസപ്പോന
ങ്ങളറിലൂനട  24  മണറിക്കൂര്  നകപ്പോണട  1726  കറി.മജീറ്റര്  പറപ്പോഡട  മപ്പോര്ഗ്ഗസം  സഞ്ചരറിച്ചട  മപ്പോതപമ
മഹപ്പോരപ്പോഷയുനട  തലസപ്പോനമപ്പോയേ  മുസംബബയേറില്  എതറിപച്ചരുവപ്പോന്  കഴറിയുകയുള.  പസ്റ്റേജട
കഷ്യപ്പോരറിപയേജട  സര്വജീസട  ആകയേപ്പോല്  24  മണറിക്കൂര്  നകപ്പോണട  ഓടറിനയേത്തുവപ്പോന്
കഴറിയുകയുമറില്ല.  ഇതര  സസംസപ്പോനങ്ങളറില്  യേപ്പോതകപ്പോര്കട  വറിശ്രമറിക്കുന്നേതറിപനപ്പോ
വപ്പോഹനതറിനന്റെ നമയേറിന്റെനന്സറിപനപ്പോ നക.എസട.ആര്.ടറി.സറി.യട യേപ്പോനതപ്പോരുവറിധ അടറിസപ്പോന
സസൗകരഷ്യങ്ങളുസം  നറിലവറിലറില്ല.  തറിരുവനന്തപുരത്തു  നറിനസം  ബപ്പോസംഗ്ലൂപരക്കു  നടത്തുന്നേ
802  കറി.  മജീറ്റര്  റൂട്ടു  ബദേര്ഘഷ്യമുള്ള  പവപ്പോള്പവപ്പോ  സര്വജീസപ്പോണട  നക.എസട.ആര്.ടറി.സറി.
ഇപപപ്പോള്  നടതറിനകപ്പോണറിരറിക്കുന്നേ  ഏറ്റവുസം  വലറിയേ  ദേജീര്ഘദൂര  സര്വജീസട.  ബപ്പോസംഗ്ലൂരറില്
ററിസര്പവഷന്  കസൗണറുസം,  ജജീവനകപ്പോര്കട  വറിശ്രമ  മുററിയുസം  ഉള്ളതറിനപ്പോല്  പകരളതറിനല
വറിവറിധ സലങ്ങളറില് നറിനസം ബപ്പോസംഗ്ലൂരറിപലക്കുള്ള സര്വജീസുകള് സുഗമമപ്പോയേറി നടത്തുവപ്പോന്
കഴറിയുനണട.  ബപ്പോസംഗ്ലൂരറില്  നറിനസം  മുസംബബയേറിപലകട  ശരപ്പോശരറി  950  കറി.  മജീറ്റപറപ്പോളസം
ബദേര്ഘഷ്യമുണട. ഇതയുസം ദൂരസം യേപ്പോനതപ്പോരു അടറിസപ്പോന സസൗകരഷ്യവുമറില്ലപ്പോനത പസ്റ്റേജട കഷ്യപ്പോപരജട
സര്വജീസട  നടത്തുന്നേതട  പ്രപയേപ്പോഗറികമല്ലപ്പോനയേന്നേപ്പോണട  നക.എസട.ആര്.ടറി.സറി.  കരുതുന്നേതട.
മപ്പോതമല്ല  ഇതരതറിനലപ്പോരു  സര്വജീസട  ആരസംഭറികണനമങറില്  തമറിഴ് നപ്പോടട,  കര്ണ്ണപ്പോടക,
പഗപ്പോവ, മഹപ്പോരപ്പോഷ എന്നേജീ നപ്പോലട സസംസപ്പോനങ്ങളുമപ്പോയേറി പകരള സര്കപ്പോര് അന്തര് സസംസപ്പോന
ഗതപ്പോഗത കരപ്പോര് ഉണപ്പോപകണതുമുണട.  അപനതഷണതറില് മുസംബബയേറിപലകട പകരളതറില്
നറിനസം  പകപ്പോണ്ടപ്പോകട  കഷ്യപ്പോപരജട  സര്വജീസുകള്  പപപ്പോലുസം  വളനര  വറിരളമപ്പോയേറിട്ടു  മപ്പോതപമ
നടത്തുനള.
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നറിലവറില് പകരള സര്കപ്പോര് മഹപ്പോരപ്പോഷ സര്കപ്പോരുമപ്പോയേറി അന്തര് സസംസപ്പോന ഗതപ്പോഗത
കരപ്പോറുകളറിനലപ്പോനസം തനന്നേ ഏര്നപടറിടറില്ലപ്പോതതറിനപ്പോലുസം കൂടപ്പോനത മുസംബബയേറിപലകട പസ്റ്റേജട
കഷ്യപ്പോപരജട  സര്വജീസട  നടത്തുന്നേതട  മുകളറില്  വറിശദേമപ്പോകറിയേ  കപ്പോരണങ്ങളപ്പോല്
അപ്രപ്പോപയേപ്പോഗറികമപ്പോനണന്നേട  നക.എസട.ആര്.ടറി.സറി. കരുതുന്നേതറിനപ്പോലുസം  പകരളതറില്  നറിനസം
മുസംബബയേറിപലകട  നക.എസട.ആര്.ടറി.സറി.  പവപ്പോള്പവപ്പോ  സര്വജീസട  ആരസംഭറികപ്പോന്
പ്രപ്പോപയേപ്പോഗറികമപ്പോയേറി ബുദ്ധറിമുട്ടുണട എന്നേ വറിവരസം അററിയേറിചനകപ്പോള്ളുന.

(ഗതപ്പോഗത വകുപട 28-1-2014-നല 13048/എ 2/2013/ഗതപ്പോഗതസം നമ്പര് കതട മുപഖന
നല്കറിയേ  മറുപടറി  23-4-2014-നല  പയേപ്പോഗതറില്  സമറിതറി  പരറിഗണറിക്കുകയുസം  അധറിക
വറിവരസം ആരപ്പോയുകയുസം നചയ്തു.)

സമറിതറി വജീണ്ടുസം ആരപ്പോഞ്ഞ അധറിക വറിവരസം

നക.എസട.ആര്.ടറി.സറി.യുനട  അന്തര്  സസംസപ്പോന  സര്വജീസുകള്  കപ്പോരഷ്യക്ഷമമപ്പോയേറി
നടത്തുന്നേതട സസംബന്ധറിച്ചട പഠനസം നടതറി വറിശദേമപ്പോയേ ററിപപപ്പോര്ടട സമര്പറിക്കുക.

ഗതപ്പോഗത വകുപട അധറിക വറിവരതറിപന്മേല് സതജീകരറിച്ച നടപടറി

പ്രവപ്പോസറി  മലയേപ്പോളറികളുനട  പക്ഷമസം  സസംബന്ധറിച്ച  സമറിതറി  ആവശഷ്യനപട  രജീതറിയേറില്
നക.എസട.ആര്.ടറി.സറി.യുനട  അന്തര്  സസംസപ്പോന  സര്വജീസുകളുനട  കപ്പോരഷ്യക്ഷമതനയേകുററിച്ചട
നക.എസട.ആര്.ടറി.സറി.യുനട  ഭപ്പോഗതട  നറിപന്നേപ്പോ,  ഏനതങറിലുസം  ഏജന്സറിനയേ  വപച്ചപ്പോ
ശപ്പോസജീയേമപ്പോയേ രജീതറിയേറില് ഒരു പഠനസം ഇതുവനരയുസം നടതറിയേറിടറില്ല.

നക.എസട.ആര്.ടറി.സറി. 1976  കപ്പോലഘടസം മുതലപ്പോണട കര്ണ്ണപ്പോടക,  തമറിഴ് നപ്പോടട  എന്നേജീ
സസംസപ്പോനങ്ങളുമപ്പോയേറി  അന്തര്  സസംസപ്പോന  കരപ്പോറുകളറില്  ഏര്നപടട  ഇരു
സസംസപ്പോനങ്ങളറിപലക്കുസം  അന്തര്  സസംസപ്പോന  സര്വജീസുകള്  ആരസംഭറിച്ചറിട്ടുള്ളതട.  ആ
കപ്പോലയേളവറില്  അന്തര്  സസംസപ്പോന  സര്വജീസുകള്   കപ്പോരഷ്യക്ഷമമപ്പോയേറി  നടത്തുന്നേതുമപ്പോയേറി
ബന്ധനപടട  എനന്തങറിലുസം  പഠനസം  നടതറിയേറിട്ടുപണപ്പോനയേന്നേതട  സസംബന്ധറിച്ചട  ധപ്പോരണയേറില്ല.
എന്നേപ്പോല്  സപ്പോധപ്പോരണ  ഗതറിയേറില്  പുതറിയേ  അന്തര്  സസംസപ്പോന  സര്വജീസുകള്ക്കുള്ള
നറിര്പദ്ദേശങ്ങള് യൂണറിറ്റട/പമഖലപ്പോ തലതറില് സപ്പോദ്ധഷ്യതപ്പോപഠനസം നടതറിയേതറിനട പശഷമപ്പോണട
നക.എസട.ആര്.ടറി.സറി.യുനട  ചജീഫട  ഓഫജീസറില്  സമര്പറികപ്പോറുള്ളതട.  പുതറിയേ  അന്തര്
സസംസപ്പോന കരപ്പോറുകളറില് ഏര്നപടന്നേ സന്ദര്ഭങ്ങളറില് കരപ്പോററില് ഉള്നപടപതണ മുഴുവന്
റൂട്ടുകനളയുസം  സസംബന്ധറിച്ചട  സപ്പോധഷ്യതപ്പോപഠനസം  നടത്തുവപ്പോന്  പ്രപ്പോപയേപ്പോഗറികമപ്പോയേറി
കഴറിയേറില്ലപ്പോനയേന്നേതറിനപ്പോല്  വറിവറിധ  പകന്ദ്രങ്ങളറില്  നറിനമുള്ള  യേപ്പോതപ്പോവശഷ്യതറിനന്റെ
അടറിസപ്പോനതറിലുസം പുതറിയേ റൂട്ടുകളറില് ധപ്പോരണയേറില് എതറിപച്ചരപ്പോറുണട.
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നക.എസട.ആര്.ടറി.സറി.  തമറിഴ് നപ്പോടറിപലകട സര്വജീസട നടത്തുന്നേതറിനട  258 നപര്മറിറ്റുകളുസം,
കര്ണ്ണപ്പോടകയേറിപലകട  നടത്തുന്നേതറിനട  198  നപര്മറിറ്റുകളുസം  നറിലവറിലുള്ള  അന്തര്  സസംസപ്പോന
കരപ്പോറുകളറിനല  വഷ്യവസകള്കട  വറിപധയേമപ്പോയേറി  കരസമപ്പോകറിയേറിട്ടുണട.  അന്തര്  സസംസപ്പോന
സര്വജീസുകള്  നടത്തുവപ്പോന്  നക.എസട.ആര്.ടറി.സറി.  മള്ടറി  ആകറില്  പവപ്പോള്പവപ്പോ  മുതല്
തപ്പോപഴപ്പോട്ടുള്ള പുതറിയേ ബസ്സുകളപ്പോണട ഉപപയേപ്പോഗറിച വരുന്നേതട.

നബസംഗളൂരുവറിപലകട  തറിരുവനന്തപുരസം,  പകപ്പോടയേസം,  എറണപ്പോകുളസം,  പകപ്പോഴറിപകപ്പോടട
എന്നേറിവറിടങ്ങളറില്  നറിനസം  10  മള്ടറി  ആകറില്  പവപ്പോള്പവപ്പോ  ഉപപയേപ്പോഗറിച്ചട  5  സര്വജീസുകള്
പ്രതറിദേറിനസം  നടതറി  വരുനണട.  43  പുതറിയേ  ഡജീലകട  ബസ്സുകളുപപയേപ്പോഗറിച്ചട  പകരളതറിനല
വറിവറിധ  ഡറിപപപ്പോകളറില്  നറിനസം  നബസംഗളൂരുവറിപലകട  അന്തര്  സസംസപ്പോന  സര്വജീസുകളുസം
നടതറിവരുനണട.  പുറനമ  കപ്പോസര്പഗപ്പോഡട-മസംഗലപ്പോപുരസം  റൂടറില്  3  മറിനറിടട  ഇടപവളകളറില്
നചയേറിന് സര്വജീസുസം നടത്തുനണട.

അപതപ്പോനടപ്പോപസം തമറിഴ് നപ്പോടറിനല പ്രധപ്പോനനപട പകന്ദ്രങ്ങളപ്പോയേ നപ്പോഗര്പകപ്പോവറില്,  നതങപ്പോശറി,
നപപ്പോള്ളപ്പോച്ചറി,  പകപ്പോയേമ്പത്തൂര് എന്നേജീ സലങ്ങളറിപലകട സമജീപ യൂണറിറ്റുകളറില് നറിനസം നചയേറിന്
സര്വജീസുകള് നടതറിവരറികയേപ്പോണട.  പുറനമ തമറിഴ് നപ്പോടറിനല മധുര,  പളനറി,  പവളപ്പോങണ്ണറി എന്നേജീ
പ്രധപ്പോനനപട  സലങ്ങളറിപലക്കുസം  സര്വജീസുകള്  നടത്തുനണട.  പ്രസ്തുത  രജീതറിയേറില്  അന്തര്
സസംസപ്പോന റൂട്ടുകളറില് സര്വജീസുകള് കൃതഷ്യമപ്പോയേറി നടതറിവരുന്നേതുനകപ്പോണട നറിലവറില് കപ്പോരഷ്യമപ്പോയേ
യേപ്പോതപ്പോപകശസം  ഒട്ടുസംതനന്നേ  അനുഭവനപടന്നേറില്ല.  എന്നേറിരുന്നേപ്പോലുസം  യേപ്പോതകപ്പോരുനട
അഭഷ്യര്തനമപ്പോനറിചസം  വര്ദ്ധറിച  വരുന്നേ  യേപ്പോതപ്പോവശഷ്യസം  കണകറിനലടത്തുസം  കര്ണ്ണപ്പോടകയേറിനല
സര്കപ്പോരുമപ്പോയേറി  പുതറിയേ  അന്തര്  സസംസപ്പോന  സപറിനമന്റെററി  കരപ്പോററില്  ഏര്നപടന്നേതറിനട
14-1-2015-ല്  തറിരുവനന്തപുരതട  വച്ചട  ധപ്പോരണയേറില്  എതറി  ഇരു  സസംസപ്പോനങ്ങളറിനലയുസം
ടപ്പോന്പസ്പെപ്പോര്ടട നസക്രടററിമപ്പോര് കരപ്പോററില് ഒപട വച്ചറിട്ടുണട. സസംസപ്പോന സര്കപ്പോര് കരടട വറിഞപ്പോപനസം
പുറനപടവറിക്കുന്നേതറിനുള്ള  നടപടറി  സതജീകരറിചവരറികയേപ്പോണട.  ആയേതറിനന്റെ  നടപടറി  ക്രമസം
പൂര്തറിയേപ്പോകുന്നേ മുറയട നക.എസട.ആര്.ടറി.സറി.കട കര്ണ്ണപ്പോടകയേറിനല വറിവറിധ സലങ്ങളറിപലകട
17  റൂട്ടുകളറിലപ്പോയേറി  84  ബസ്സുകള്  ഉപപയേപ്പോഗറിച്ചട  12294.6  കറിപലപ്പോമജീറ്റര്  ദൂരസം  ഇതറിന്പ്രകപ്പോരസം
സര്വജീസട  നടത്തുവപ്പോന്  കഴറിയുസം.  അതയുസം  ദൂരസം  കര്ണ്ണപ്പോടക  സസംസപ്പോനനത
ആര്.ടറി.സറി.കള്ക്കുസം പകരളതറില് സര്വജീസട നടതപ്പോവുന്നേതപ്പോണട.  മദ്ധഷ്യപവനലവധറികപ്പോലതട
അധറിക തറിരകട നറിയേനറിക്കുന്നേതറിപലകപ്പോയേറി  13  റൂട്ടുകളറില് കര്ണ്ണപ്പോടകതറിനുസം പകരളതറിനുസം
പ്രപതഷ്യക സര്വജീസട നടത്തുന്നേതറിനുസം, 10  റൂട്ടുകളറില് ഇരു സസംസപ്പോനങ്ങള്ക്കുസം വജീകട എന്ഡട
സര്വജീസട നടത്തുന്നേതറിനുള്ള പുതറിയേ നറിര്പദ്ദേശങ്ങളുസം പുതറിയേ കരപ്പോററില് ഉള്നപടതറിയേറിട്ടുണട.

തമറിഴ് നപ്പോടട സര്കപ്പോരുമപ്പോയുള്ള അന്തര് സസംസപ്പോന സപറിനമന്റെററി കരപ്പോര് സസംബന്ധറിച്ച
ചര്ച്ച അവസപ്പോന ഘടതറിലപ്പോണട. വളനര തപ്പോമസറിയേപ്പോനത തനന്നേ തമറിഴ് നപ്പോടട സര്കപ്പോരുമപ്പോയുസം
പുതറിയേ കരപ്പോററില്  ഏര്നപടവപ്പോന്  കഴറിയുസം.  അപതപ്പോനടപ്പോപസം  കൂടതല്  സസംസപ്പോനങ്ങളുമപ്പോയേറി

314/2022.
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അന്തര്  സസംസപ്പോന  ഗതപ്പോഗത  കരപ്പോററില്  ഏര്നപടന്നേതറിപലകപ്പോയേറി  നക.എസട.ആര്.ടറി.സറി.,
മഹപ്പോരപ്പോഷ  പസ്റ്റേറ്റട  ടപ്പോന്പസ്പെപ്പോര്ടട  പകപ്പോര്പപറഷന്,  പഗപ്പോവയേറിനല  കദേസംബ  ടപ്പോന്പസ്പെപ്പോര്ടട
പകപ്പോര്പപറഷന്,  പുതുപച്ചരറി  പറപ്പോഡട  ടപ്പോന്പസ്പെപ്പോര്ടട  പകപ്പോര്പപറഷന്,  ആനപ്പോപ്രപദേശട  പറപ്പോ ഡട
ടപ്പോന്പസ്പെപ്പോര്ടട  പകപ്പോര്പപറഷന് എന്നേറിവര്കട  23-7-2014-ല് കത്തുകള് അയേച്ചറിട്ടുണട.  ഇവയേറില്
ആനപ്പോപ്രപദേശട പറപ്പോഡട ടപ്പോന്പസ്പെപ്പോര്ടട പകപ്പോര്പപറഷന് മപ്പോതമപ്പോണട ഇകപ്പോരഷ്യതറില് പ്രതറികരണസം
അററിയേറിച്ചറിട്ടുള്ളതട.  അതറിന്പ്രകപ്പോരസം നക.എസട.ആര്.ടറി.സറി.കട തുടങ്ങുവപ്പോന് ഉപദ്ദേശറിക്കുന്നേ റൂട്ടുകളുനട
വറിവരസം  ആനപ്പോപ്രപദേശട  പറപ്പോഡട  ടപ്പോന്പസ്പെപ്പോര്ടട  പകപ്പോര്പപറഷനന  കതട  മുപഖന  13-10-2014-ല്
അററിയേറിച്ചറിട്ടുണട.  പുതറിയേ  അന്തര്  സസംസപ്പോന  കരപ്പോറുകള്  യേപ്പോഥപ്പോര്തഷ്യമപ്പോകുന്നേപതപ്പോടകൂടറി  ഇരു
സസംസപ്പോനങ്ങളറിനലയുസം യേപ്പോതപ്പോപകശസം പൂര്ണ്ണമപ്പോയുസം ഒഴറിവപ്പോകപ്പോന് കഴറിയുസം.

(ഗതപ്പോഗത വകുപട 12-5-2015-നല 9536/എ 2/2014/ഗതപ്പോഗതസം നമ്പര് കതട മുപഖന
നല്കറിയേ മറുപടറി 24-6-2015-നല പയേപ്പോഗതറില് സമറിതറി അസംഗജീകരറിച.)
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മറുനപ്പോടകളറിനല  മലയേപ്പോളസം  പഠറിപറിക്കുന്നേ  സ്കൂളുകളറില്  യേഥപ്പോസമയേസം  സസൗജനഷ്യമപ്പോയേറി
പപ്പോഠപുസകസം  ലഭഷ്യമപ്പോക്കുന്നേതറിനുള്ള  നടപടറികള്  സതജീകരറികണനമന്നേട  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
നചയ്യുന. 

നപപ്പോതുവറിദേഷ്യപ്പോഭഷ്യപ്പോസ വകുപട സതജീകരറിച്ച നടപടറി

സസംസപ്പോനതറിനുപുറത്തുള്ള  സ്കൂളുകള്  അണ്  എയ്ഡഡട  വറിഭപ്പോഗതറിലപ്പോണട
ഉള്നപടന്നേതട.  സസംസപ്പോനതറിനകത്തുസം  പുറത്തുമുള്ള  അണ്  എയ്ഡഡട  വറിദേഷ്യപ്പോലയേങ്ങള്
ഓണ്ബലന്  ഇന്ഡന്റെട  നല്കറി  വറില  ഒടകറിയേപ്പോണട  പപ്പോഠപുസകങ്ങള്  ബകപറ്റുന്നേതട.
ഇതരതറിലപ്പോണട ഗള്ഫട പമഖലയേറില്നപടന്നേ സ്കൂളുകള്ക്കുസം പുസകങ്ങള് നല്കറിവരുന്നേതട.
സസംസപ്പോനതറിനുപുറത്തുള്ള  സ്കൂളുകള്കട  സസൗജനഷ്യമപ്പോയേറി  പപ്പോഠപുസകസം  വറിതരണസം
നചയ്യുന്നേതറിനട  സസംസപ്പോനതറിനന്റെ  നറിലവറിനല  സപ്പോമ്പതറികസറിതറി  അനുസരറിച്ചട
സപ്പോധറിക്കുകയേറില്ല.

(നപപ്പോതു വറിദേഷ്യപ്പോഭഷ്യപ്പോസ വകുപട 3-1-2014-നല 64762/എസം2/2012/നപപ്പോ.വറി.വ. നമ്പര് കതട
മുപഖന നല്കറിയേ മറുപടറി 12-2-2014-നല പയേപ്പോഗതറില് സമറിതറി അസംഗജീകരറിച.)
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മലയേപ്പോളറികളുനട സപ്പോസംസപ്പോരറിക പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കുസം സപമളനങ്ങള്ക്കുമപ്പോയേറി പകരളപ്പോ
ഹസൗസറിനല  ഹപ്പോളുകള്  അനുവദേറികണനമന്നേട  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ  നചയ്യുന.  ഡല്ഹറിയേറില്
ടപ്പോവന്കൂര് ഹസൗസറില് ഒരു സപ്പോസംസപ്പോരറിക  സമുച്ചയേസം  നറിര്മറികണനമനസം  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
നചയ്യുന.
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നപപ്പോതുഭരണ (നപപ്പോളറിറ്ററികല്) വകുപട സതജീകരറിച്ച നടപടറി

പകരളഹസൗസറിനല  പകപ്പോണ്ഫറന്സട  ഹപ്പോള്  മലയേപ്പോളറികളുനട  സപ്പോസംസപ്പോരറിക

പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കുസം സപമളനങ്ങള്ക്കുസം ഒരു നറിശറിത തുക ഈടപ്പോകറി ഇപപപ്പോള് തനന്നേ

നല്കുനണട.  പകപ്പോണ്ഫറന്സട  ഹപ്പോള്  സസൗജനഷ്യമപ്പോയേറി  അനുവദേറിച്ചപ്പോല്  അതട  പകരള

ഹസൗസറില്  തപ്പോമസറിക്കുന്നേ  വറിശറിഷപ്പോതറിഥറികളുനട  സതകപ്പോരഷ്യതപയേയുസം  സുരക്ഷറിതതതനതയുസം

ബപ്പോധറികപ്പോനറിടയുണട.  ടപ്പോവന്കൂര് ഹസൗസട പകപ്പോമ്പസൗണറില് പുതറിയേ നകടറിട സമുച്ചയേതറിനന്റെ

രൂപപരഖ  അസംഗജീകരറിക്കുന്നേതുമപ്പോയേറി  ബന്ധനപട  പ്രവര്തനങ്ങള്  ദ്രുതഗതറിയേറില്

നടനവരറികയേപ്പോണട.

(നപപ്പോതുഭരണ (നപപ്പോളറിറ്ററികല്) വകുപട 20-12-2016-നല 135/നപപ്പോളറി.4/16/നപപ്പോ.ഭ.വ.

നമ്പര്  കതട  മുപഖന  നല്കറിയേ  മറുപടറി  31-1-2017-നല  പയേപ്പോഗതറില്  സമറിതറി

അസംഗജീകരറിച.  )
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ഡല്ഹറി,  മുസംബബ  പകരളപ്പോ  ഹസൗസുകളറില്  നറയേറില്പവ  ററിസര്പവഷന്  പകന്ദ്രസം

ആരസംഭറിക്കുന്നേതറിനട  പവണ  അടറിയേന്തര  നടപടറി  സതജീകരറികണനമന്നേട  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ

നചയ്യുന.

ഗതപ്പോഗത വകുപട സതജീകരറിച്ച നടപടറി

പ്രസ്തുത  ശറിപപ്പോര്ശ  നടപറിലപ്പോക്കുന്നേതറിനട  2013-14-നല  റയേറില്പവ  ബഡ്ജറ്ററില്

ആവശഷ്യമപ്പോയേ  തുക  വകയേറിരുതണനമന്നേട  പകന്ദ്ര  റയേറില്പവ  മനറിപയേപ്പോടട  മുഖഷ്യമനറിയുനട

20-12-2012  -നല ഡറി.ഒ കതട മുപഖന ആവശഷ്യനപടറിട്ടുണട.

(ഗതപ്പോഗത വകപട  17-1-2013-നല  16773/ഡറി2/2011/ഗതപ്പോ.  നമ്പര് കതട   മുപഖന

നല്കറിയേ മറുപടറി 29-5-2013-നല പയേപ്പോഗതറില് സമറിതറി അസംഗജീകരറിച.)
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മറുനപ്പോടന്  മലയേപ്പോളറികളുനട  സപ്പോഹറിതഷ്യവപ്പോസനകനള  പരറിപപപ്പോഷറിപറിക്കുന്നേതറിനപ്പോയുസം

യുവതലമുറയട  പകരളജീയേ  കലകളറില്  അഭറിരുചറി  വളര്ത്തുന്നേതറിനപ്പോയുസം  പകരള  സസംസപ്പോന

ബലബ്രററി കസൗണ്സറില്, പകരള സപ്പോഹറിതഷ്യ അകപ്പോദേമറി, പകരള സസംഗജീത നപ്പോടക അകപ്പോദേമറി

തുടങ്ങറിയേവകളുനട പരറിശജീലന കഷ്യപ്പോമ്പുകള്,  ശറില്പശപ്പോലകള് തുടങ്ങറിയേവ മറുനപ്പോടകളറിപലക്കുസം

വഷ്യപ്പോപറിപറികണനമന്നേട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചയ്യുന.
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സപ്പോസംസപ്പോരറിക കപ്പോരഷ്യ വകുപട സതജീകരറിച്ച നടപടറി

പകരള  സസംഗജീത  നപ്പോടക  അകപ്പോദേമറി  പകരളതറിനട  പുറത്തുസം,  വറിപദേശത്തുമുള്ള

മലയേപ്പോളറികളപ്പോയേ കലപ്പോകപ്പോരന്മേപ്പോരുനട  പക്ഷമതറിനപ്പോയേറി  ഒടനവധറി  പദ്ധതറികള് ആസൂതണസം

നചയ്തു  വരുനണട.  ഭൂവപനശതര്,  നചബന്നേ,  ബപ്പോസംഗ്ലൂര്  എന്നേറിവറിടങ്ങളറിനല  മലയേപ്പോളറി

അപസപ്പോസറിപയേഷനുകളുമപ്പോയേറി  ബന്ധനപടട  പമപ്പോഹറിനറിയേപ്പോട  മപഹപ്പോത്സവസം  അകപ്പോദേമറി

സസംഘടറിപറിക്കുകയുണപ്പോയേറി.  വറിപദേശത്തുള്ള  കലപ്പോപ്രതറിഭകളുനട  പപ്രപ്പോത്സപ്പോഹനതറിനപ്പോയേറി

മപലഷഷ്യ,  സറിങപ്പൂര് എന്നേറിവറിടങ്ങളറിലുസം പമപ്പോഹറിനറിയേപ്പോട മപഹപ്പോത്സവസം സസംഘടറിപറിച്ചറിരുന.

പകരളതറിനട  പുറത്തുള്ള  നപ്പോടക  പ്രവര്തനങ്ങനള  ഏകജീകരറിക്കുന്നേതറിനുസം

ഊര്ജ്ജസതലമപ്പോക്കുന്നേതറിനുസം  പവണറി  പബപ്പോസംനബ,  നചബന്നേ,  കല്കട  എന്നേറിവറിടങ്ങളറില്

പനപ്പോര്കയുമപ്പോയേറി  സഹകരറിച്ചട  അമചതര്  നപ്പോടകമത്സരസം  നടത്തുന്നേതറിനുസം  അകപ്പോദേമറി

തജീരുമപ്പോനറിച്ചറിട്ടുണട. ആയേതറിനട പവണ സറിപ്റ്റട നസലക്ഷന് പജപ്പോലറികള് പൂര്തറിയേപ്പോയേറിട്ടുണട.

പ്രവപ്പോസറി  കപ്പോലകപ്പോരന്മേപ്പോര്കട  നൃതസം,  സസംഗജീതസം,  നപ്പോടകസം  എന്നേജീ  പമഖലകളറില്  ബലഫട

ബടസം അച്ചജീവ്നമന്റെട അവപ്പോര്ഡട നല്കപ്പോനുസം തജീരുമപ്പോനറിച്ചറിട്ടുണട.

പകരള  സപ്പോഹറിതഷ്യ  അകപ്പോദേമറിയുനട  സഹകരണപതപ്പോനട  2011  നവസംബര്  4,  5,  6,  7

തജീയേതറികളറില്  ബഹററിനറില്  പകരളജീയേസമപ്പോജസം,  ബഹററിന്  -  പ്രവപ്പോസറി  സപ്പോഹറിതഷ്യശറില്പശപ്പോല

നടത്തുകയുണപ്പോയേറി.  പകരള  സപ്പോഹറിതഷ്യ  അകപ്പോദേമറി  ബഹദേരപ്പോബപ്പോദേറിനല  നവജീന

കലപ്പോപകന്ദ്രതറിനന്റെ  സഹകരണപതപ്പോനട  2011  നവസംബര്  6-നട  സപ്പോഹറിതഷ്യ  നസമറിനപ്പോര്

നടതറി.  2012  ഒപകപ്പോബര്  31-നട  വറിശതമലയേപ്പോള  മപഹപ്പോത്സവപതപ്പോടനുബന്ധറിച്ചട

തറിരുവനന്തപുരത്തു വച്ചട പ്രവപ്പോസറി സപമളനസം നടതറി.

(സപ്പോസംസപ്പോരറിക  കപ്പോരഷ്യ  വകുപട  24-4-2013-നല  8553/എ 1/2013/സറി.എ.ഡറി.  നമ്പര്

കതട മുപഖന നല്കറിയേ മറുപടറി 29-5-2013-നല പയേപ്പോഗതറില് സമറിതറി അസംഗജീകരറിച.)

ശറിപപ്പോര്ശ   13  

നമപടപ്പോ  നഗരങ്ങളറില്  നക.എസട.എഫട.ഇ.യുനട  ശപ്പോഖകള്  ആരസംഭറികണനമന്നേട

സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചയ്യുന.

നറികുതറി വകുപട സതജീകരറിച്ച നടപടറി

1956-നല  കമ്പനജീസട  ആകട  പ്രകപ്പോരസം  രജറിസ്റ്റേര്  നചയറിട്ടുള്ളതുസം  സസംസപ്പോന

സര്കപ്പോരറിനന്റെ  ഉടമസതയേറിലുള്ളതുമപ്പോയേ  ഒരു  നപപ്പോതുപമഖലപ്പോ  സപ്പോപനമപ്പോണട

നക.എസട.എഫട.ഇ.  കൂടപ്പോനത  ററിസര്വട  ബപ്പോങറിനന്റെ  1997-നല  Miscellaneous
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Non-Banking Companies (Reserve Bank) Directions-നല 2(2)-ാം ഉപഖണറികയേറില്

നറിര്വചറിച്ചറിരറിക്കുന്നേ പ്രകപ്പോരമുള്ള ബറിസറിനസ്സുകള് നചയ്യുന്നേ Miscellaneous Non-Banking

Company-യുമപ്പോണട.  നക.എസട.എഫട.ഇ.  ഒരു  Miscellaneous Non-Banking Company

ആയേതുനകപ്പോണട  SARFAESI  ACT  പ്രകപ്പോരസം  പ്രവര്തറിക്കുന്നേതറിനട  പകന്ദ്ര  സര്കപ്പോര്

KSFE-നയേ ടറി ആകറിനന്റെ നസക്ഷന്  2(1) m(iv)  പ്രകപ്പോരമുള്ള ഒരു  Financial  Institution

ആയേറി  പനപ്പോടറിബഫ  നചപയണതുണട.  ഇപ്രകപ്പോരസം  പനപ്പോടറിബഫ  നചയ്യുന്നേതറിനട

പകന്ദ്രസര്കപ്പോരറിപനപ്പോടട  16-2-2013-നല  10749/H2/2012/T.D.  നമ്പര്  കതട  പ്രകപ്പോരസം

അഭഷ്യര്തറിച്ചറിട്ടുണട. ഈ വറിഷയേസം ഇപപപ്പോള് പകന്ദ്ര സര്കപ്പോരറിനന്റെ പരറിഗണനയേറിലപ്പോണട.

(നറികുതറി  വകുപട  13-5-2015-നല  31836/എച്ചട2/2014/നറി.വ.  നമ്പര് കതട  മുപഖന

നല്കറിയേ മറുപടറി 24-6-2015-നല പയേപ്പോഗതറില് സമറിതറി അസംഗജീകരറിച.)

ശറിപപ്പോര്ശ    14  

മറുനപ്പോടന്  മലയേപ്പോളറികള്കട  നചലവുകുറഞ്ഞതുസം  രുചറികരവുമപ്പോയേ  നപ്പോടന്  ഭക്ഷണസം

ലഭറിക്കുന്നേതറിനപ്പോയേറി പകരളപ്പോ ഹസൗസറില് കഷ്യപ്പോന്റെജീന് സസൗകരഷ്യസം ഏര്നപടതണനമന്നേട സമറിതറി

ശറിപപ്പോര്ശ നചയ്യുന.

നപപ്പോതുഭരണ (നപപ്പോളറിറ്ററികല്) വകുപട സതജീകരറിച്ച നടപടറി

നപപ്പോതുജനങ്ങള്കപ്പോയേറി  സമൃദ്ധറി  എന്നേ  പപരറില്  ഒരു  കപ്പോന്റെജീന്  ഇപപപ്പോള്

പകരളഹസൗസറില്  പ്രവര്തറിക്കുനണട.  നചലവു  കുറഞ്ഞ  രജീതറിയേറില്  ഭക്ഷണസം  മറുനപ്പോടന്

മലയേപ്പോളറികള്കട  ലഭഷ്യമപ്പോകുന്നേ  തരതറില്  ഈ  സസംവറിധപ്പോനസം  ഫലപ്രദേമപ്പോയേറി

പ്രവര്തറിക്കുനണട.

(നപപ്പോതുഭരണ (നപപ്പോളറിറ്ററികല്) വകുപട 20-12-2016-നല 135/നപപ്പോളറി.4/16/നപപ്പോ.ഭ.വ.

നമ്പര് കതട മുപഖന നല്കറിയേ മറുപടറി 31-1-2017-നല പയേപ്പോഗതറില് സമറിതറി അസംഗജീകരറിച).  

ശറിപപ്പോര്ശ    15  

വറിവറിധ ആവശഷ്യങ്ങള്കപ്പോയേറി ഡല്ഹറിയേറിനലത്തുന്നേ മലയേപ്പോളറികളുനട സസൗകരഷ്യപ്പോര്തസം

പകരളപ്പോ  ഹസൗസറില്  ഒരു  നഹല്പട  നഡസട  സസംവറിധപ്പോനസം  ഏര്നപടതണനമനസം  പകരള

സര്കപ്പോരറിനന്റെ ഒരു പ്രപതഷ്യക പ്രതറിനറിധറിനയേ വറിവറിധ  സര്ടറിഫറികറ്റുകള് നല്കുന്നേതറിനുസം

സപ്പോക്ഷഷ്യനപടത്തുന്നേതറിനുമപ്പോയേറി  ഡല്ഹറി,  മുസംബബ  പകരളപ്പോ  ഹസൗസുകളറില്

നറിയേമറികണനമനസം സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചയ്യുന.
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പകരളജീയേപ്രവപ്പോസറികപ്പോരഷ്യ വകുപട സതജീകരറിച്ച നടപടറി

പകരളജീയേ  പ്രവപ്പോസറികപ്പോരഷ്യ  വകുപറിനട  കജീഴറില്  വരുന്നേ  പനപ്പോര്ക-റൂടടസട  എന്നേ
സപ്പോപനതറിനട  ഡല്ഹറി,  മുസംബബ,  നചബന്നേ  എന്നേറിവറിടങ്ങളറില്  എന്.ആര്.നക.
നഡവലപടനമന്റെട  ഓഫജീസുകള്  പ്രവര്തറിക്കുനണട.   ഡല്ഹറിയേറിനല  ഓഫജീസട  പകരള
ഹസൗസറിലപ്പോണട  പ്രവര്തറിചവരുന്നേതട.  അടറിയേന്തര  സപ്പോഹചരഷ്യതറില്  പ്രവപ്പോസറി
മലയേപ്പോളറികനള  സഹപ്പോയേറിക്കുന്നേതറിനുള്ള  ഒരു  നഹല്പട  നഡസട  എന്നേ  നറിലയേറിലപ്പോണട  ടറി
ഓഫജീസട  പ്രവര്തറിചവരുന്നേതട.  അണര്  നസക്രടററി  മുതല്  പജപ്പോയേറിന്റെട  നസക്രടററി  റപ്പോങട
വനരയുള്ള  ഉപദേഷ്യപ്പോഗസനരയേപ്പോണട  എന്.ആര്.നക.  നഡവലപടനമന്റെട  ഓഫജീസറപ്പോയേറി
നറിയേമറിച്ചറിട്ടുള്ളതട. എന്.ആര്.നക നഡവലപടനമന്റെട ഓഫജീസുകളറില് എസംബസറി അറ്റപസ്റ്റേഷന്,
ററിക്രൂടടനമന്റെട  അറ്റപസ്റ്റേഷന്  തുടങ്ങറിയേവയപ്പോയേറി  ലഭറിക്കുന്നേ  അപപക്ഷകള്  എന് .ആര്.നക.
നഡവലപടനമന്റെട ഓഫജീസര്മപ്പോര് സതജീകരറിച്ചട പനപ്പോര്ക റൂടടസറിനന്റെ റജീജറിയേണല് ഓഫജീസുകളറില്
അയേച്ചട എച്ചട.ആര്.ജറി./എസംബസറി അറ്റപസ്റ്റേഷന് നചയട അപപക്ഷകര്കട നല്കറി വരുന്നേതപ്പോണട
പതറിവട. ഈ സസംവറിധപ്പോനസം കുറ്റമറ്റ രജീതറിയേറില് ഇപപപ്പോള് പ്രവര്തറിചവരുനണട.

(പകരളജീയേ  പ്രവപ്പോസറികപ്പോരഷ്യ  വകുപട  9-5-2019-നല  ബറി2/277/2018/പനപ്പോര്ക നമ്പര്
കതട മുപഖന നല്കറിയേ മറുപടറി 11-3-2020-നല പയേപ്പോഗതറില് സമറിതറി അസംഗജീകരറിച.)

ശറിപപ്പോര്ശ   16  

പകരളപ്പോ  ഹസൗസറിനല  സറിരസം  ജജീവനകപ്പോനര  ടൂററിസസം  വകുപറിനന്റെ  ഭപ്പോഗമപ്പോകറി
നസ്പെഷഷ്യല് റൂള്സട നടപറിലപ്പോകണനമനസം പകരളപ്പോ  ഹസൗസറിനന്റെ പ്രവര്തനങ്ങള് കൂടതല്
വറിപുലവുസം കപ്പോരഷ്യക്ഷമവുസം ആക്കുന്നേതറിനട പകരളപ്പോ ഹസൗസറിനല  നറിയേമനങ്ങള് പറി.എസട.സറി.
മുപഖന നടത്തുന്നേതറിനട നടപടറി ബകനകപ്പോള്ളണനമനസം സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചയ്യുന.

നപപ്പോതുഭരണ (നപപ്പോളറിറ്ററികല്) വകുപട സതജീകരറിച്ച നടപടറി

ഈ വറിഷയേതറിനന്റെ എല്ലപ്പോ വശങ്ങളുസം പരറിപശപ്പോധറിച്ചട വരുന. ഉചറിതമപ്പോയേ തജീരുമപ്പോനസം
ബകനകപ്പോള്ളുന്നേതപ്പോണട.

(നപപ്പോതുഭരണ (നപപ്പോളറിറ്ററികല്) വകുപട 20-12-2016-നല 135/നപപ്പോളറി.4/16/നപപ്പോ.ഭ.വ.
നമ്പര് കതട മുപഖന നല്കറിയേ മറുപടറി 31-1-2017-നല പയേപ്പോഗതറില് സമറിതറി അസംഗജീകരറിച.  )

ശറിപപ്പോര്ശ   17  

മുസംബബയേറില്  പനപ്പോര്കയുനട  പ്രവര്തനസം  കൂടതല്  കപ്പോരഷ്യക്ഷമമപ്പോക്കുന്നേതറിനുപവണറി
പനപ്പോര്കയുനട  ഓഫജീസട  മുസംബബ  പകരളപ്പോ  ഹസൗസറിപലകട  മപ്പോറ്റുന്നേതറിനുള്ള  നടപടറി
സതജീകരറികണനമന്നേട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചയ്യുന.
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ടൂററിസസം വകുപട സതജീകരറിച്ച നടപടറി

മുസംനനബയേറില്  പനപ്പോര്കയുനട  പ്രവര്തനസം  കൂടതല്  കപ്പോരഷ്യക്ഷമമപ്പോക്കുന്നേതറിനന്റെ

ഭപ്പോഗമപ്പോയേറി  മുസംബബ  പകരള  ഹസൗസറിനന്റെ  തപ്പോഴനത  നറിലയേറില്  പനപ്പോര്കയുനട  ഓഫജീസട

പ്രവര്തറിക്കുന്നേതറിനപ്പോയേറി  1000  ചതുരശ്ര അടറി സലസം 29-12-2011-നല സ.  ഉ. (സപ്പോധപ്പോ.)

നസം. 9858/2011/ടൂററിസസം ഉതരവട പ്രകപ്പോരസം സര്കപ്പോര് അനുവദേറിച്ചട നല്കറിയേറിട്ടുണട.

(ടൂററിസസം  വകുപട  29-4-2013-നല  99807/സറി3/2012/ടൂററിസസം നമ്പര് കതട  മുപഖന

നല്കറിയേ മറുപടറി 29-5-2013-നല പയേപ്പോഗതറില് സമറിതറി അസംഗജീകരറിച.)

ശറിപപ്പോര്ശ   18  

ഉത്സവസജീസണുകളറില്  സറിവറില്  സബപസട  പകപ്പോര്പപറഷനന്റെ  ആഭറിമുഖഷ്യതറില്

ഡല്ഹറിയേറിലുസം  മുസംബബയേറിലുസം  ഉത്സവചന്തകള്  ആരസംഭറികണനമന്നേട  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ

നചയ്യുന.

ഭക്ഷഷ്യനപപ്പോതുവറിതരണ വകുപട സതജീകരറിച്ച നടപടറി

2013  ഓണകപ്പോലതട സബപപകപ്പോയുനട ആഭറിമുഖഷ്യതറില് ഡല്ഹറിയേറില് ഓണച്ചന്ത

Franchisee  അടറിസപ്പോനതറില് നടത്തുകയുണപ്പോയേറി.  പമല്പറഞ്ഞ ഓണച്ചന്ത നടത്തുവപ്പോന്

സബപപകപ്പോയട തപ്പോനഴപറയുന്നേ ബുദ്ധറിമുട്ടുകള് അനുഭവറിപകണറി വന്നേറിട്ടുണട:

1. ഡല്ഹറിയേറിനല  പകരള  ഹസൗസറില്  ആവശഷ്യമപ്പോയേ  സല  സസൗകരഷ്യസം  അനുവദേറിച

കറിടറിയേറില്ല.

2. ഡല്ഹറിയേറില്  ഓണച്ചന്ത  നടതപ്പോന്  ആവശഷ്യമപ്പോയേ  ഉന്നേത  ഉപദേഷ്യപ്പോഗസര്

അടകമുള്ള എല്ലപ്പോ ജജീവനകപ്പോനരയുസം പകരളതറില് നറിനസം അയേയ്പകണറിവന.  ഇതുമൂലസം

യേപ്പോത, തപ്പോമസസം, ഭക്ഷണസം എന്നേജീ വകയേറില് വന് തുക നചലവപ്പോപകണറിവന.

3. ഡല്ഹറിയേറിനല  ടപ്പോവന്കൂര്  ഹസൗസറിനല  2  മുററികളപ്പോണട  ഓണച്ചന്ത  നടതപ്പോന്

അനുവദേറിച കറിടറിയേതട. നപപ്പോടറിപറിടറിച്ചട ഉപപയേപ്പോഗശൂനഷ്യമപ്പോയേ മുററികള് വൃതറിയേപ്പോകറി സ്റ്റേപ്പോളുകള്

ഒരുകപ്പോന് വളനരയേധറികസം പ്രയേപ്പോസനപട്ടു.

4. സബപപകപ്പോയട  സതന്തസം  സ്റ്റേപ്പോളുകള്  നടത്തുവപ്പോന്  ഡല്ഹറി  മുനറിസറിപല്

പകപ്പോര്പപറഷനന്റെ രജറിപസ്ട്രേഷന്, VAT  രജറിപസ്ട്രേഷന് മുതലപ്പോയേവ ഇല്ലപ്പോതതറിനപ്പോല് സതന്തസം

നറിലയേറില്  സ്റ്റേപ്പോളുകള്  നടത്തുവപ്പോന്  കഴറിഞ്ഞറില്ല.  Franchisee  അടറിസപ്പോനതറിലപ്പോണട

സബപപകപ്പോ 2013-നല ഓണച്ചന്ത നടതറിയേതട.
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ഇതരതറില് ദൂരസലങ്ങളറില് ചന്തകള് നടത്തുന്നേതട സബപപകപ്പോയട കടത സപ്പോമ്പതറിക
ബപ്പോധഷ്യത വരുതറിവയ്ക്കുനണട.  കൂടപ്പോനത ഉല്സവകപ്പോലതട ജജീവനകപ്പോരുനട പരറിമറിതറിമൂലവുസം,  മറ്റുസം
വളനര  ബുദ്ധറിമുടറിലപ്പോണട  പകരളതറില്  തനന്നേ  1500-ഓളസം  (ഓണകപ്പോലതട)  ചന്തകള്
നടത്തുന്നേതട.  ഓണകപ്പോലതട  ചന്തകള്ക്കു  പുറപമ  സബപപകപ്പോ  BPL  കുടസംബങ്ങള്ക്കുള്ള
സസൗജനഷ്യകറിറ്റട,  നസ്പെഷഷ്യല് പഞ്ചസപ്പോര,  സ്ക്കൂള് കുടറികള്ക്കുള്ള സസൗജനഷ്യ അരറി വറിതരണസം, Tribal
കുടസംബങ്ങള്ക്കുള്ള  കറിറ്റട  വറിതരണസം  എന്നേജീ  കപ്പോരഷ്യങ്ങളുസം  സമയേബന്ധറിതമപ്പോയേറി
നടപതണതപ്പോയേറിട്ടുണട.  സബപപകപ്പോയുനട മുഴുവന് ജജീവനകപ്പോരുസം അപഹപ്പോരപ്പോതസം ബുദ്ധറിമുടറിയേപ്പോണട
പമല്പറഞ്ഞ കപ്പോരഷ്യങ്ങള് നറിര്വഹറിക്കുന്നേതട.

പമല്പറഞ്ഞ  കപ്പോരണങ്ങളപ്പോല്  പകരളതറില്  നറിനസം  വളനര  ദൂനര  ഉല്സവച്ചന്തകള്
നടത്തുന്നേതട അപ്രപ്പോപയേപ്പോഗറികമപ്പോണട എന്നേട സബപപകപ്പോ അററിയേറിച്ചറിരറിക്കുന.

(ഭക്ഷഷ്യനപപ്പോതുവറിതരണ വകുപട  15-6-2015-നല 15221/സറി2/12/ഭ.സറി.സ.വ.  നമ്പര് കതട
മുപഖന  നല്കറിയേ  മറുപടറി  5-8-2015-നല  പയേപ്പോഗതറില്  സമറിതറി  പരറിഗണറിക്കുകയുസം  അധറിക
വറിവരസം ആരപ്പോയുകയുസം നചയ്തു.)

സമറിതറി ആരപ്പോഞ്ഞ അധറിക വറിവരസം

ഓണസം  പപപ്പോനലയുള്ള  ഉത്സവകപ്പോലങ്ങളറില്  മുസംബബയുസം  ഡല്ഹറിയുസം  അടകമുള്ള
അനഷ്യസസംസപ്പോനങ്ങളറിനല  നഗരങ്ങളറില്  തപ്പോമസറിക്കുന്നേ  ലക്ഷകണകറിനട  മലയേപ്പോളറികള്ക്കുസം
പകരളതറിലുള്ളവര്കട  ലഭറിക്കുന്നേതുപപപ്പോനല  ഭക്ഷഷ്യ  സപ്പോധനങ്ങള്  കുറഞ്ഞ  നറിരകറില്
ലഭഷ്യമപ്പോപകണതട  അതഷ്യന്തപ്പോപപക്ഷറിതമപ്പോനണന്നേട  സമറിതറി  വറിലയേറിരുത്തുന.  അതറിനപ്പോല്
ഡല്ഹറിയേറിലുസം  മുസംബബയേറിലുസം  എല്ലപ്പോ  വര്ഷവുസം  ഓണച്ചന്തകള്  ആരസംഭറിക്കുന്നേതറിനപ്പോവശഷ്യമപ്പോയേ
നടപടറി സതജീകരറികണനമന്നേട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചയ്യുന.

ഭക്ഷഷ്യ നപപ്പോതുവറിതരണ വകുപട അധറിക വറിവരതറിപന്മേല് സതജീകരറിച്ച നടപടറി

2013-ല് മുസംബബയേറിലുസം ഡല്ഹറിയേറിലുസം ഓണച്ചന്തകള് ഫപ്പോബഞ്ചസറി അടറിസപ്പോനതറില്
നടതറിയേപപപ്പോള്  അധറിക  സപ്പോമ്പതറിക  ബപ്പോധഷ്യതയുസം  സല  പരറിമറിതറിയുസം
അനുഭവനപടകയുണപ്പോയേറി.  ഓണകപ്പോലതട  ചന്തകള്ക്കു  പുറനമ  AAY  കുടസംബങ്ങള്ക്കുള്ള
സസൗജനഷ്യകറിറ്റട, നസ്പെഷഷ്യല് പഞ്ചസപ്പോര, സ്കൂള് കുടറികള്ക്കുള്ള സസൗജനഷ്യ അരറി വറിതരണസം, ബടബല്
കുടസംബങ്ങള്ക്കുള്ള കറിറ്റട  വറിതരണസം എന്നേറിവയുമപ്പോയേറി ബന്ധനപടട  നറിലവറിലുള്ള ജജീവനകപ്പോരുനട
പസവനസം  പൂര്ണ്ണമപ്പോയേറി  ഉപപയേപ്പോഗനപടപതണറി  വരുന്നേതറിനപ്പോല്  വറിദൂര  സലങ്ങളറില്
ഓണചന്തകള്  നടത്തുവപ്പോന്  പ്രയേപ്പോസകരമപ്പോണട.  കൂടപ്പോനത  സ്റ്റേപ്പോളുകള്  ഒരുക്കുന്നേതറിനുസം
ജജീവനകപ്പോരുനട  യേപ്പോതബത  ഇനതറിലുസം  വലറിയേ  തുക  നചലവഴറിപകണറി  വരുസം.  ഈ
സപ്പോഹചരഷ്യതറില് പകരളതറിനുപുറതട ഓണച്ചന്തകള് നടത്തുക എന്നേതട പ്രപ്പോപയേപ്പോഗറികമല്ല.

(ഭക്ഷഷ്യ നപപ്പോതുവറിതരണ വകുപട 16-10-2017-നല 569517/സറി2/2016/ഭ.സറി.സ.വ. നമ്പര്
കതട മുപഖന നല്കറിയേ മറുപടറി 3-1-2018-നല പയേപ്പോഗതറില് സമറിതറി അസംഗജീകരറിച.)
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ശറിപപ്പോര്ശ   19  

വറിശദേമപ്പോയേ  സപ്പോമൂഹറിക  സപ്പോമ്പതറിക  സര്പവ  നടതറി  ഇന്തഷ്യയകത്തുസം  പുറത്തുസം
അധറിവസറിക്കുന്നേ  പ്രവപ്പോസറി  മലയേപ്പോളറികളുനട  സമഗ്രേവുസം  ആധറികപ്പോരറികവുമപ്പോയേ
സറിതറിവറിവരകണകട പ്രസറിദ്ധജീകരറികണനമന്നേട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചയ്യുന.

പകരളജീയേ പ്രവപ്പോസറികപ്പോരഷ്യ വകുപട സതജീകരറിച്ച നടപടറി

2013-നല പദേശജീയേ സപ്പോമ്പതറിക നസന്സസറിപനപ്പോടനുബന്ധറിച്ചട, വറിവറിധ രപ്പോജഷ്യങ്ങളറില്
പജപ്പോലറി  നചയ്യുന്നേ  മലയേപ്പോളറികളുനട  വറിവരപശഖരണസം  സപ്പോമ്പതറിക  സറിതറിവറിവരകണകട
വകുപ്പുമപ്പോയേറി പചര്ന്നേട നടതറി ററിപപപ്പോര്ടട പ്രസറിദ്ധജീകരറിച്ചറിട്ടുണട.

(പകരളജീയേ  പ്രവപ്പോസറികപ്പോരഷ്യ  വകുപട  20-10-2015-നല  5865/ബറി2/2012/പനപ്പോര്ക  നമ്പര്
കതട മുപഖന നല്കറിയേ മറുപടറി 30-12-2015-നല പയേപ്പോഗതറില് സമറിതറി അസംഗജീകരറിച.)

ശറിപപ്പോര്ശ   20  

പ്രവപ്പോസറികള്കപ്പോയുള്ള  പ്രപതഷ്യക  പപ്പോര്പറിട  പദ്ധതറികള്ക്കുള്ള  നടപടറികള്
തതരറിതനപടതണനമന്നേട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ നചയ്യുന.

പകരളജീയേ പ്രവപ്പോസറികപ്പോരഷ്യ വകുപട സതജീകരറിച്ച നടപടറി

പ്രവപ്പോസറികള്കപ്പോയേറി  പ്രപതഷ്യക  പപ്പോര്പറിട  പദ്ധതറി  എന്നേ  ആശയേസം
നടപറിലപ്പോക്കുന്നേതറിനുള്ള സപ്പോധഷ്യത സര്കപ്പോര് പരറിപശപ്പോധറിചവരറികയേപ്പോണട.

(പകരളജീയേ  പ്രവപ്പോസറികപ്പോരഷ്യ  വകുപട  20-10-2015-നല  5865/ബറി2/2012/പനപ്പോര്ക  നമ്പര്
കതട മുപഖന നല്കറിയേ മറുപടറി 30-12-2015-നല പയേപ്പോഗതറില് സമറിതറി അസംഗജീകരറിച.)

എ.സറി. നമപ്പോയ് തജീന്,
തറിരുവനന്തപുരസം, അദ്ധഷ്യക്ഷന്,
2022 മപ്പോര്ച്ചട 15.   പ്രവപ്പോസറി മലയേപ്പോളറികളുനട പക്ഷമസം 
                                                                                       സസംബന്ധറിച്ച സമറിതറി.

314/2022.


