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ആമുഖന്റിം

പവഭാസനി  മലയഭാളനികേളുസടെ  കക്ഷേമന്റിം  സന്റിംബനനിച്ച  സമനിതനി  (2021-23)യുസടെ
അദദ്ധ്യക്ഷേനഭായ ഞഭാൻ, സമനിതനി അധനികേഭാരസപടുതനിയതനുസരനിച്ചറ സമനിതനിയുസടെ അഞഭാമതറ
റനികപഭാര്ട്ടേറ സമർപനിക്കുന.

സമനിതനി  (2016-19)യുസടെ  മൂനഭാമതറ  റനികപഭാര്ട്ടേനിസല  ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേല്  സര്ക്കഭാര്
സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി ഉള്സക്കഭാളളനിച്ചുസകേഭാണ്ടുളളതഭാണറ ഇഇൗ റനികപഭാര്ട്ടേറ.

2022  കമയറ  4-ാം  തതീയതനി  കചര്ന  കയഭാഗതനിൽ  സമനിതനി  ഈ  റനികപഭാർട്ടേറ
അന്റിംഗതീകേരനിച്ചു.

എ.സനി. സമഭായതീന,
തനിരുവനന്തപുരന്റിം, അദദ്ധ്യക്ഷേന,
2022 കമയറ 4. പവഭാസനി മലയഭാളനികേളുസടെ കക്ഷേമന്റിം സന്റിംബനനിച്ച സമനിതനി.



ററിപപപ്പോര്ടട

സസ്വനന്തം  ചുറ്റുപപ്പോടുകള്ക്കനുപയപ്പോജജ്യമപ്പോയറി  ജജീവറിതന്തം  പപ്പോകപപടുതറിയറിരുന

മനുഷജ്യന്  കപ്പോലതറിനനുസരറിചട  തപന്റെ  പലപ്പോകന്തം  വറിപുലപപടുതപ്പോനപ്പോയറി  പുതറിയ

സപ്പോധജ്യതകള്  അപനസ്വഷറിച്ചു  തുടങറിയതട  ഒരു  നൂതന  പ്രവപ്പോസ  ജജീവറിതക്രമതറിനട

തുടക്കന്തം  കുററിച്ചു.  സസ്വതസറിദ്ധമപ്പോയ  ജറിജപ്പോസയന്തം  അപനസ്വഷണപ്പോതട മകതയന്തം

ശപ്പോസ്ത്രപബപ്പോധവുമപ്പോയറി  മനുഷജ്യന്  മുപനപ്പോട്ടുപപപ്പോയപപപ്പോള്  പ്രകൃതറിയപട  അമൂലജ്യനറിധറികള്

അവനു  മുനറില്  അനപ്പോവൃതമപ്പോയറി.  പപപടപ്പോളറിയന്തം  ഉല്പനങളുപട  സപ്പോനറിധജ്യവുന്തം

അനുബന്ധ  വജ്യവസപ്പോയങളുന്തം  ഗള്ഫട  പമഖലപയ  സമ്പനമപ്പോക്കറിയപപപ്പോള്

പലപ്പോകതറിപന്റെ വറിവറിധ ഭപ്പോഗങളറില് നറിനട ഗള്ഫറിപലയട ജനപ്രവപ്പോഹന്തം ആരന്തംഭറിച്ചു.

ഭപ്പോരതതറിപന്റെ പ്രപതജ്യകറിചട  പകരളതറിപന്റെ സമ്പദട വജ്യവസ്ഥയറില് ഗള്ഫട പണതറിപന്റെ

സസ്വപ്പോധജീനന്തം  വലുതപ്പോണട.  വജ്യപ്പോപപ്പോരപ്പോവശജ്യങള്കന്തം  മറ്റുമപ്പോയറി  പ്രവപ്പോസജജീവറിതന്തം

തുടങറിയ മനുഷജ്യന് ആധുനറിക ശപ്പോസ്ത്രസപ്പോപങ്കേതറികവറിദജ്യയപട വജ്യപ്പോപനപത തുടര്നട

ഉയര്ന ജജീവറിത നറിലവപ്പോരവുന്തം പതപ്പോഴറില് സപ്പോധജ്യതകളുന്തം അപനസ്വഷറിചട പലപ്പോകതറിപന്റെ

വറിവറിധ സ്ഥലങളറിപലയട കുടറിപയറപ്പോന് തുടങറിയപതപ്പോപട പ്രവപ്പോസന്തം ഒരു ആധുനറിക

ജജീവറിതക്രമമപ്പോയറി മപ്പോററിയറിരറികന.

പ്രവപ്പോസന്തം,  ഒരറിക്കല്  രുചറിചപ്പോല്  വജീണന്തം  വജീണന്തം  തറിരറിപക  വറിളറികപനപ്പോരു

പ്രതറിഭപ്പോസമപ്പോണട.  സുരക്ഷ പതടറിയള്ള സഞപ്പോരമപ്പോണട പ്രവപ്പോസ ജജീവറിതതറിനട നറിദപ്പോനന്തം.

ഉറ്റവരുപടയന്തം  ഉടയവരുപടയന്തം  മപ്പോത്രമല,  മപ്പോതൃരപ്പോജജ്യതറിപന്റെയന്തം  നറിലനറില്പറിനപ്പോയറി

മണല്ക്കപ്പോടുകളറില് പചപ്പോര നജീരപ്പോക്കറി അതറിജജീവന ചരറിത്രതറിപന്റെ പുതന് ഏടുകള്

രചറികനവരപ്പോണട  പ്രവപ്പോസറികള്.  ഉപജജീവനന്തം ലക്ഷജ്യമറിട്ടുപകപ്പോണള്ളതപ്പോയറിരുന പകരളന്തം

ഉള്പപപടയള്ള  ഇനജ്യന്  പ്രവപ്പോസതറിപന്റെ  പപപ്പോതുസസ്വഭപ്പോവന്തം.  പകരളതറിപല

പതപ്പോഴറിലറിലപ്പോയ്മയട  ഒരു  പരറിധറി  വപര  പരറിഹപ്പോരന്തം  കപ്പോണുനതറിനുന്തം  അതുമൂലന്തം

ഉണപ്പോപയക്കപ്പോവുന  സപ്പോമൂഹജ്യ  പ്രശ്നങപള  തടയറിടുനതറിനുന്തം  അനജ്യപദശങളറിപല

പതപ്പോഴറിലവസരങള്ക്കട സപ്പോധറിച്ചു.

അവസരങള്പക്കപ്പോപന്തം  പ്രതറിസന്ധറികളുന്തം  പ്രവപ്പോസറികള്  അഭറിമുഖജീകരറിപക്കണറി

വരുന എനതറില്തപന അവരുപട പ്രശ്നങള് പരറിഹരറിപക്കണതട ഒരു സപ്പോമൂഹജ്യ

പ്രതറിബദ്ധതയപ്പോണട.  ആയതറിപന്റെ  അടറിസ്ഥപ്പോനതറില്  1-10-2015  മുതല്

31-12-2016  വപരയള്ള  കപ്പോലയളവറില്  സമറിതറി  നടതറിയ  പ്രവര്തനങളുന്തം

പരറിഗണനയറിലുള്ള  ഹര്ജറികളുന്തം  സമര്പറിച  ററിപപപ്പോര്ട്ടുകളുന്തം  സമറിതറിയപട  ഇടപപടല്മൂലന്തം
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പരറിഹരറിക്കപപട  വറിഷയങളുന്തം  സമറിതറിയപട  വറിവറിധ  ശറിപപ്പോര്ശകളുന്തം  കൂടറി  ഉള്പപടുതറി

തയപ്പോറപ്പോക്കറിയ  മൂനപ്പോമതട  ററിപപപ്പോര്ടട   2017  ആഗസട  24-ാം  തജീയതറി  സഭയറില്

സമര്പറികകയണപ്പോയറി.

പ്രവപ്പോസറി മലയപ്പോളറികളുപട പക്ഷമന്തം സന്തംബന്ധറിച സമറിതറി (2016-2019) യപട മൂനപ്പോമതട
ററിപപപ്പോര്ടറിപല ഏഴട  ശറിപപ്പോര്ശകളറിപന്മേല് പകരളജീയ പ്രവപ്പോസറികപ്പോരജ്യന്തം,  ഇലക്ഷന്  (ജനറല്)
എനജീ വകുപ്പുകള് ലഭജ്യമപ്പോക്കറിയ മറുപടറികള്  1-9-2021, 3-2-2022  എനജീ തജീയതറികളറില്
പചര്ന പയപ്പോഗങളറില് സമറിതറി അന്തംഗജീകരറികകയണപ്പോയറി.

പ്രസ്തുത  ററിപപപ്പോര്ടറിപല  ശറിപപ്പോര്ശകള്/നറിര്പദ്ദേശങള്  എനറിവയട  പകരളജീയ  പ്രവപ്പോസറികപ്പോരജ്യന്തം,
ഇലക്ഷന് (ജനറല്) എനജീ വകുപ്പുകളറില് നറിനന്തം ലഭറിച മറുപടറികള് ഉള്പപടുനതപ്പോണട ഈ
ററിപപപ്പോര്ടട.

സമറിതറിയപട ശറിപപ്പോര്ശകളുന്തം അവയട സര്ക്കപ്പോരറില് നറിനട ലഭറിച മറുപടറിയന്തം

ശറിപപ്പോര്ശ   -I (  ഖണറിക  -11)

വറിപദശതട  വചട  മരണപപടുന  പ്രവപ്പോസറി  മലയപ്പോളറികളുപട  മൃതപദഹന്തം
നപ്പോടറിപലതറികനതറിനപ്പോയറി  2009-ല്  ആരന്തംഭറിച  കപ്പോരുണജ്യന്തം  പദ്ധതറി  പ്രകപ്പോരന്തം
ധനസഹപ്പോയന്തം  ലഭറികനതറില്  കപ്പോലതപ്പോമസന്തം  പനരറിടുനതപ്പോയറി  സമറിതറി  മനസറിലപ്പോകന.
എന്തംബസറിപയപ്പോ,  പസപ്പോണ്സര്മപ്പോപരപ്പോ  ഈ വറിഷയതറില് ഇടപപടട  തുക പചലവഴറിചറിട്ടുപണപ്പോപയന
കണ്ഫര്പമഷന് എന്തംബസറിയറില് നറിനട വപ്പോങണപമന വജ്യവസ്ഥ മൂലമപ്പോണട ഇക്കപ്പോരജ്യതറില്
അകപ്പോരണമപ്പോയ  കപ്പോലതപ്പോമസമുണപ്പോകുനപതനട  കപ്പോണുന.  കപ്പോരുണജ്യന്തം  പദ്ധതറി  പ്രകപ്പോരന്തം
മൃതപദഹന്തം നപ്പോടറിപലതറികനതറിനട  സസ്വജീകരറിച്ചു വരുന നടപടറിക്രമങള് ലഘൂകരറിക്കണപമനട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ പചയ്യുന.

പകരളജീയ പ്രവപ്പോസറികപ്പോരജ്യ വകുപട സസ്വജീകരറിച നടപടറി

എന്തംബസറികളറില്  നറിനന്തം  സമയബന്ധറിതമപ്പോയറി  അപനസ്വഷണ  ററിപപപ്പോര്ട്ടുകള്
ലഭജ്യമപ്പോകപ്പോതതപ്പോണട  കപ്പോരുണജ്യന്തം  പദ്ധതറി  പ്രകപ്പോരന്തം  ധനസഹപ്പോയന്തം  അനുവദറികനതറില്
കപ്പോലതപ്പോമസമുണപ്പോകുനതറിനട  പ്രധപ്പോന  കപ്പോരണന്തം.   പനപ്പോര്ക്ക  റൂടടസട  ചജീഫട  എകറികക്യൂടജീവട
ഓഫജീസറുപട പപരറില് രൂപജീകരറിചറിട്ടുളള എമര്ജന്സറി അസറിസന്സട ഫണട വറിനറിപയപ്പോഗറിചട
പ്രവപ്പോസറികള്ക്കട  അതജ്യപ്പോവശജ്യ  ഘടങളറില്  ആവശജ്യമപ്പോയ  സഹപ്പോയങള് ഉറപപ്പോകനണട.
അടറിയനര  ഘടങളറില്,  വറിപദശതട  മരണപപടുന/അപകടങളറില്പപടവപര
വറിമപ്പോനതപ്പോവളങളറില്  സസ്വജീകരറിചട  അതപ്പോതട  പ്രപദശങളറിപലയട/  ആശുപത്രറികളറിപലക്കട
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എതറികനതറിനപ്പോയറി എമര്ജന്സറി ററിപപ്പോടറിപയഷന് ഫണട എന പദ്ധതറിയണട.  ഇതറിപന്റെ
ഉപപദ്ധതറിയപ്പോയ പനപ്പോര്ക്ക അസറിസഡട പബപ്പോഡറി ററിപപ്പോടറിപയഷന് സജീന്തം പദ്ധതറി പ്രകപ്പോരന്തം
വറിപദശ  രപ്പോജജ്യങളറില്  മരണപപടുന  പ്രവപ്പോസറികളുപട  ഭഭൗതറികശരജീരന്തം  സഭൗജനജ്യമപ്പോയറി
നപ്പോടറിപലതറികകയന്തം പചയ്യുനണട.

കൂടപ്പോപത,  പനപ്പോര്ക്ക  റൂടടസുന്തം  ഇനജ്യന്  പമഡറിക്കല്  അപസപ്പോസറിപയഷനുമപ്പോയറി
സഹകരറിചട,  അസുഖബപ്പോധറിതരപ്പോയറി  നപ്പോടറിപലയട  മടങ്ങുന  മലയപ്പോളറികപള  അപലങ്കേറില്
മരണപപടുന  മലയപ്പോളറികളുപട  ഭഭൗതറികശരജീരന്തം  പകരളതറിപല  എലപ്പോ  വറിമപ്പോന-
തപ്പോവളങളറില്  നറിനന്തം,  കൂടപ്പോപത  മന്തംഗലപ്പോപുരന്തം,  പകപ്പോയമ്പത്തൂര്  വറിമപ്പോനതപ്പോവളങളറില്
നറിനന്തം  അവരുപട  വജീടറിപലയ്പക്കപ്പോ  അവര്  ആവശജ്യപപടുന  ആശുപത്രറിയറിപലയ്പക്കപ്പോ
സഭൗജനജ്യമപ്പോയറി  എതറികനതറിനപ്പോയറി  പനപ്പോര്ക്ക  എമര്ജന്സറി  ആന്തംബുലന്സട  സര്വജീസുന്തം
ആരന്തംഭറിചറിട്ടുണട.

(പകരളജീയ പ്രവപ്പോസറികപ്പോരജ്യവകുപട  2-8-21-പല ബറി2/163/2018-പനപ്പോര്ക്ക നമ്പര് കതട
മുപഖന നല്കറിയ മറുപടറി 1-9-21 -പല പയപ്പോഗതറില് സമറിതറി അന്തംഗജീകരറിച്ചു)

ശറിപപ്പോര്ശ –  2 (  ഖണറിക   - 12)

പ്രവപ്പോസറികളുപട വറിവറിധ വറിഷയങളറില് ഇടപപടുനതറിനുന്തം,  നറിയമസഹപ്പോയന്തം പവണ
സന്ദര്ഭങളറില്  അടറിയനരമപ്പോയറി  പ്രവര്തറികനതറിനുന്തം  പവണറി  രൂപന്തം  പകപ്പോണ  അര്ദ്ധ
ജുഡജീഷജ്യററി  സന്തംവറിധപ്പോനപതപ്പോടു  കൂടറിയ  പ്രവപ്പോസറികപ്പോരജ്യ  കമജീഷന്  പ്രവര്തനന്തം
ആരന്തംഭറിചതപ്പോയറി  സമറിതറി  മനസറിലപ്പോകന.   എനപ്പോല്  കമജീഷനറില്  അന്തംഗങളുപട
അഭപ്പോവവുന്തം,  അടറിസ്ഥപ്പോന  സഭൗകരജ്യങളുപട  ദഭൗര്ലഭജ്യവുന്തം  ഉള്ളതറിനപ്പോല്  കപ്പോരജ്യക്ഷമമപ്പോയ
പ്രവര്തനന്തം നടതപ്പോന് സപ്പോധറികനറിപലനതട പഖദകരമപ്പോണട.  നൂറു കണക്കറിനട പകസുകള്
തജീര്പ്പു  കലറികനതറിനപ്പോയറി  ഉളളപപപ്പോള്  കമജീഷപന്റെ  പ്രവര്തനന്തം  കപ്പോരജ്യക്ഷമമലപ്പോപത
പപപ്പോകുനതട  ഗഭൗരവപമററിയ  വറിഷയമപ്പോയറി  സമറിതറി  കണക്കപ്പോകന.   ആയതറിനപ്പോല്
പ്രവപ്പോസറികപ്പോരജ്യ  കമജീഷപന്റെ പ്രവര്തനങള് കപ്പോപലപ്പോചറിതമപ്പോയറി  പരറിഷ്കരറിചട  നടപടറികള്
കൂടുതല്  ഉഭൗര്ജറിതമപ്പോകനതറിനട  സര്ക്കപ്പോര് നടപടറികള് സസ്വജീകരറിക്കണപമനട   സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ പചയ്യുന.

പകരളജീയ പ്രവപ്പോസറികപ്പോരജ്യ വകുപട സസ്വജീകരറിച നടപടറി

പ്രവപ്പോസറി ഭപ്പോരതജീയര് (പകരളജീയര്) കമജീഷന് മുന്പപ്പോപക ലഭജ്യമപ്പോകുന പരപ്പോതറികളറില്
തജീര്പ്പുണപ്പോകനതറിനപ്പോയറി ബഹ. കമജീഷന്, 2015 -പല പ്രവപ്പോസറി ഭപ്പോരതജീയര് (പകരളജീയര്)
കമജീഷന് ആകറിപന്റെ ചടന്തം  7  പ്രകപ്പോരന്തം,  സന്തംസ്ഥപ്പോനപത വറിവറിധ സ്ഥലങളറിലപ്പോയറി രണട
മപ്പോസതറിപലപ്പോരറിക്കല് അദപ്പോലത്തുകളുന്തം പയപ്പോഗങളുന്തം സന്തംഘടറിപറിച്ചു വനറിരുന.  കമജീഷപന്റെ
പ്രവര്തനന്തം  കപ്പോരജ്യക്ഷമമപ്പോക്കപ്പോന്  ഇവ  സഹപ്പോയറിചറിട്ടുണട.  എനപ്പോല്  പകപ്പോവറിഡട-19-പന്റെ
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പശപ്പോതലതറില്  ഇപപപ്പോള്  ഇതരന്തം  അദപ്പോലത്തുകള്  നടത്തുവപ്പോന്  കഴറിയനറില.
പ്രവപ്പോസറികപ്പോരജ്യ  കമജീഷപന്റെ  പജപ്പോലറിഭപ്പോരന്തം  ഏപറ  വര്ദ്ധറിച  സപ്പോഹചരജ്യതറില്  കമജീഷന്
ഒപ്പോഫജീസട  പ്രവര്തനതറിനപ്പോയറി  അനുവദറിചറിരുന  അസറിസന്റെട  പസക്രടററി,  പകപ്പോണ്ഫറിഡന്ഷജ്യല്
അസറിസന്റെട,  അസറിസന്റെട,  പപഡ്രെെവര്,  ഓഫജീസട അറ്റന്ഡന്റെട എനജീ തസറികകള്ക്കട പുറപമ
പസക്ഷന് ഓഫജീസര്,  പകപ്പോര്ടട  ഓഫജീസര്,  ജൂനറിയര് ക്ലര്ക്കട,  ഡപ്പോറ്റപ്പോ  എന്ടറി  ഓപപററ്റര്,
പപ്പോര്ടട പപടന്തം സസ്വജീപര് എനറിങപന അഞട  (5)  തസറികകള് കൂടറി സൃഷറികനതട സര്ക്കപ്പോര്
പരറിഗണറിച്ചു വരറികയപ്പോണട.

(പകരളജീയ  പ്രവപ്പോസറികപ്പോരജ്യ  വകുപട  2-8-21  -പല  ബറി2/163/2018-പനപ്പോര്ക്ക  നമ്പര്
കതട മുപഖന നല്കറിയ മറുപടറി 1-9-21 -പല പയപ്പോഗതറില് സമറിതറി അന്തംഗജീകരറിച്ചു.)

ശറിപപ്പോര്ശ –  3 (  ഖണറിക   - 13)

ഗള്ഫട  മലയപ്പോളറികളുപട  നറിതജ്യ ആശങ്കേയപ്പോയ വറിമപ്പോനയപ്പോത്രപ്പോ കൂലറിയറിപല വര്ദ്ധനവട
കുറയ്ക്കുനതട സന്തംബന്ധറിചട സമറിതറിയപട നറിരവധറി ററിപപപ്പോര്ട്ടുകളറില് ശക്തമപ്പോയറി ആവശജ്യപപടറിട്ടുന്തം
ആയതട സന്തംബന്ധറിചട കൃതജ്യമപ്പോയ മറുപടറിപയപ്പോ,  അനുകൂലമപ്പോയ തജീരുമപ്പോനങപളപ്പോ സര്ക്കപ്പോര്/
പകന്ദ്രസര്ക്കപ്പോര് തലങളറില് നറിനന്തം ലഭറിചറിടറിപലനതട വര്ദ്ധറിച ഉത്കണ്ഠപയപ്പോപട സമറിതറി
മനസറിലപ്പോകന.  ഉത്സവ സമയങളറിലുന്തം,  അടറിയനര ഘടങളറിലുന്തം  സമ്പപ്പോദജ്യന്തം  മുഴുവനുന്തം
പചലവറിടട  നപ്പോടറിപലപതണ  ഗതറിപകടറിലുളള  മലയപ്പോളറികള്,  കപ്പോലപ്പോകപ്പോലങളപ്പോയറി
അപപക്ഷറികന പ്രസ്തുത വറിഷയതറില് എത്രയന്തം പവഗന്തം അനുകൂല നടപടറിയണപ്പോകണപമനട
സമറിതറി നറിര്പദ്ദേശറികന.

പകരളജീയ പ്രവപ്പോസറികപ്പോരജ്യ വകുപട സസ്വജീകരറിച നടപടറി

ഇഭൗ  വറിഷയന്തം പകന്ദ്ര സര്ക്കപ്പോരറിപന്റെ അധറികപ്പോര പരറിധറിയറില് വരുന കപ്പോരജ്യമപ്പോകയപ്പോല്,
വറിമപ്പോനക്കമ്പനറികള്  നടത്തുന  ചൂഷണന്തം  അവസപ്പോനറിപറികനതറിനട  ആവശജ്യമപ്പോയ  നടപടറികള്
സസ്വജീകരറികവപ്പോന്  ബഹ.  മുഖജ്യമനറി  പകന്ദ്ര  സറിവറില്  പവജ്യപ്പോമയപ്പോന  മനപ്പോലയപതപ്പോടട
അഭജ്യര്തറിചറിട്ടുണട.  എനപ്പോല്  വറിമപ്പോന  യപ്പോത്രപ്പോനറിരകകള്  നറിശയറികനതട  പകന്ദ്ര
പവജ്യപ്പോമയപ്പോന മനപ്പോലയമപലനന്തം, 1937 -പല എയര്ക്രപ്പോഫട ചടങള് പ്രകപ്പോരന്തം സര്വജീസറിപന്റെ
പ്രപതജ്യകത,  നടതറിപട,  പചലവട,  യപ്പോത്രക്കപ്പോരുപട  തറിരക്കട,  മറിതമപ്പോയ  ലപ്പോഭന്തം  എനറിവ
പരറിഗണറിചട  യപ്പോത്രപ്പോനറിരക്കട  നറിശയറികനതറിനട  വറിമപ്പോന  കമ്പനറികള്ക്കട  പൂര്ണ
അധറികപ്പോരമുപണനമപ്പോണട പകന്ദ്ര പവജ്യപ്പോമയപ്പോന മനപ്പോലയന്തം അററിയറിചറിട്ടുളളതട.   മപ്പോത്രവുമല,
പലപ്പോകതറിപല  എലപ്പോ  വറിമപ്പോന  കമ്പനറികളുന്തം  യപ്പോത്രക്കപ്പോരുപട  തറിരക്കറിനനുസരറിചപ്പോണട
അവരുപട വറിമപ്പോന യപ്പോത്രപ്പോനറിരകകള് ക്രമജീകരറിചറിരറികനതട. സന്തംസ്ഥപ്പോന സര്ക്കപ്പോരറിനട ഇഭൗ
വറിഷയതറില്  ഇടപപടുനതറിനട  പരറിമറിതറികളുണട.  എനറിരുനപ്പോലുന്തം,  വറിമപ്പോന  യപ്പോത്രക്കൂലറിയറില്
വന് വര്ദ്ധന വരുത്തുനതട പതറിവപ്പോയ സപ്പോഹചരജ്യതറില് ഇതരന്തം വര്ദ്ധനവട  തടയവപ്പോന്
സ്ഥറിരന്തം സന്തംവറിധപ്പോനന്തം പവണപമന ആവശജ്യന്തം പകന്ദ്ര സര്ക്കപ്പോര് മുന്പപ്പോപക ഉനയറിചറിട്ടുണട.
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വറിമപ്പോന  യപ്പോത്രക്കക്കൂലറി  വര്ദ്ധനവട  നറിയനറികനതറിനപ്പോയറി  സര്വജീസുകളുപടയന്തം,  സജീറ്റുകളുപടയന്തം
എണന്തം  വര്ദ്ധറിപറികനതറിനട  നടപടറികള്  സസ്വജീകരറിക്കണപമനട  വറിവറിധ  എയര്പപലന്
കമ്പനറികപളപ്പോടുന്തം,  പവജ്യപ്പോമയപ്പോന  മനപ്പോലയപതപ്പോടുന്തം  ആവശജ്യപപടറിട്ടുണട.  സന്തംസ്ഥപ്പോനപത
വറിമപ്പോനതപ്പോവളങളറില്  നറിനമുളള  ആഭജ്യനര,  വറിപദശ  സര്വജീസുകളുപട  യപ്പോത്രപ്പോപചലവട
കുറയ്ക്കുനതറിപലയപ്പോയറി വറിമപ്പോന ടറിക്കറ്റുകളുപട നറിരക്കട നറിര്ണയറികനതറില് പ്രധപ്പോന ഘടകമപ്പോയ
ഏവറിപയഷന് ടര്പപബന് ഫക്യൂവലറിപന്മേല് (ATF) ചുമതറിയറിരുന KGST-യറില് സന്തംസ്ഥപ്പോനന്തം
കുറവട വരുതറിയറിട്ടുണട.

(പകരളജീയ പ്രവപ്പോസറികപ്പോരജ്യ വകുപട 2-8-21-പല ബറി2/163/2018-പനപ്പോര്ക്ക നമ്പര് കതട
മുപഖന നല്കറിയ മറുപടറി 1-9-21-പല പയപ്പോഗതറില് സമറിതറി അന്തംഗജീകരറിച്ചു)

ശറിപപ്പോര്ശ –  4 (  ഖണറിക   - 14)

പ്രവപ്പോസറി  പക്ഷമനറിധറി  പബപ്പോര്ഡറില്  അന്തംഗതസ്വപമടുകനവരുപട  സന്തംഖജ്യയറിലുണപ്പോയ
പതറിന്മേടങട  വര്ദ്ധനവട  ആശപ്പോവഹമപ്പോയ  സന്തംഗതറിയപ്പോപണങ്കേറിലുന്തം  ആയതറിനനുസരറിചട
പബപ്പോര്ഡറിപന്റെ  പ്രവര്തനങള്  പമചപപടുപതണതുപണനട  സമറിതറി  മനസറിലപ്പോകന.
അന്തംശദപ്പോയന്തം  അടയ്ക്കുനതറില്  വജീഴ്ച  വരുത്തുനവരറില്  നറിനന്തം  കുടറിശറിക  തുക  ഒറ്റതവണ
ഒടുക്കറി  അന്തംഗതസ്വന്തം  പുതുകനതറിനട  നടപടറികള്  സസ്വജീകരറിക്കണപമനന്തം  പപന്ഷന്  തുക
കൃതജ്യമപ്പോയറി  വറിതരണന്തം  നടതണപമനന്തം  മറ്റട  ആനുകൂലജ്യങളറില്  കപ്പോലതപ്പോമസന്തം
ഒഴറിവപ്പോക്കണപമനന്തം സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ പചയ്യുന.

പകരളജീയ പ്രവപ്പോസറികപ്പോരജ്യ വകുപട സസ്വജീകരറിച നടപടറി

2009-പല  പ്രവപ്പോസറി  പകരളജീയരുപട  പക്ഷമ  പദ്ധതറി  ഖണറിക  21  പ്രകപ്പോരന്തം,
അന്തംശദപ്പോയന്തം  ഒടുകനതറില്  ഒരു  വര്ഷപമപ്പോ  അതറിലധറികപമപ്പോ  വജീഴ്ച  വരുത്തുനവരുപട
അന്തംഗതസ്വന്തം  സസ്വപമധയപ്പോ  റദ്ദേപ്പോകുപമങ്കേറിലുന്തം,  കുടറിശറികയപ്പോയ  അന്തംശദപ്പോയ  തുകയന്തം  പറിഴയന്തം
അടയ്ക്കുന മുറയട അന്തംഗതസ്വന്തം പുനനഃസ്ഥപ്പോപറിച്ചു നല്കപ്പോറുണട.  ഇതറിനട പുറപമ, പല ഘടങളറിലുന്തം
പറിഴ  കൂടപ്പോപത  കുടറിശറിക  മപ്പോത്രന്തം  അടചട  അന്തംഗതസ്വന്തം  പുതുകനതറിനുന്തം  പക്ഷമനറിധറി
അന്തംഗങള്ക്കട സഭൗകരജ്യന്തം നല്കുനമുണട.  പകപ്പോവറിഡട-19 മഹപ്പോമപ്പോരറിയപട സപ്പോഹചരജ്യതറില്
അന്തംശദപ്പോയ കുടറിശറിക വരുതറി അന്തംഗതസ്വന്തം റദ്ദേപ്പോയവര്ക്കട അന്തംഗതസ്വന്തം പുനനഃസ്ഥപ്പോപറികനതറിനട
ചുമതറിയറിരുന  പറിഴയന്തം,  പറിഴ  പലറിശയന്തം  6  മപ്പോസക്കപ്പോലപതക്കട  ഒഴറിവപ്പോക്കറിയറിരുന.
പറിഴയറിനതറില് പബപ്പോര്ഡറിനു ലഭജ്യമപ്പോപകണ  2  പകപ്പോടറി  രൂപപയപ്പോളന്തം  ഇപ്രകപ്പോരന്തം  പബപ്പോര്ഡട
ഒഴറിവപ്പോക്കറിയറിട്ടുണട.  അര്ഹരപ്പോയ  എലപ്പോവര്കന്തം  പപന്ഷന്  തുക  കൃതജ്യമപ്പോയറി  വറിതരണന്തം
പചയ്യുകയന്തം, ആനുകൂലജ്യങള്ക്കപ്പോയറി സമര്പറിക്കപപടുന അപപക്ഷകളറില് സപ്പോധുവപ്പോയളളവയട
സമയബന്ധറിതമപ്പോയറി ആനുകൂലജ്യങള് ലഭജ്യമപ്പോകകയന്തം പചയ്യുനണട.

(പകരളജീയ പ്രവപ്പോസറികപ്പോരജ്യ വകുപട 2-8-21-പല ബറി2/163/2018-പനപ്പോര്ക്ക നമ്പര് കതട
മുപഖന നല്കറിയ മറുപടറി 1-9-21 -പല പയപ്പോഗതറില് സമറിതറി അന്തംഗജീകരറിച്ചു)
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ശറിപപ്പോര്ശ –  5 (  ഖണറിക   - 15)

ഇനജ്യന്  ജനപ്പോധറിപതജ്യ  സമ്പ്രദപ്പോയതറില്  പ്രവപ്പോസറി  ഇനജ്യക്കപ്പോരുപടയന്തം  അതറില്

പ്രവപ്പോസറി  മലയപ്പോളറികളുപടയന്തം  ചറിരകപ്പോല  സസ്വപ്നമപ്പോയ  പപപ്പോതുപതരപഞ്ഞെടുപ്പുകളറിപല

സമതറിദപ്പോനപ്പോവകപ്പോശന്തം  പ്രവപ്പോസറി  മുക്തജ്യപ്പോര്  പവപ്പോടപ്പോകനതറില്  ധപ്പോരപ്പോളന്തം  ആശങ്കേകള്

ഉള്ളതപ്പോയറി  സമറിതറി  മനസറിലപ്പോകന.  'പപ്രപ്പോകറി'  പവപ്പോടട  സന്തംബന്ധറിചട  പരപ്പോതറികള്

ഉളളതറിനപ്പോല് അടറിയനരമപ്പോയറി ഇഭൗ വറിഷയതറില് വകുപട ഇടപപടട ഉചറിതമപ്പോയ നടപടറികള്

സസ്വജീകരറിക്കണപമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ പചയ്യുന.

ഇലക്ഷന്   (  ജനറല്  )   വകുപട സസ്വജീകരറിച നടപടറി

 ''ജനപ്രപ്പോതറിനറിധജ്യ നറിയമന്തം, 1951-പല 59, 60 വകുപ്പുകളപ്പോണട  ''Manner of Voting'',

''Special  procedure  for  voting by certain  classes  of  persons''  എനറിവ  വജ്യവസ്ഥ

പചയറിട്ടുളളതട.  പ്രവപ്പോസറികള്ക്കട  പപ്രപ്പോകറി  പവപ്പോടട  അനുവദറികനതട  സന്തംബന്ധറിചട  നറിയമതറില്

പഭദഗതറി  വരുപതണതുണട.   ജനപ്രപ്പോതറിനറിധജ്യ  നറിയമങള്  1950,  1951  എനറിവയറിപല

യഥപ്പോക്രമന്തം  13-A,  20  വകുപ്പുകള് ആണട  മുഖജ്യ  തറിരപഞ്ഞെടുപട  ഓഫജീസറുപട  ചുമതലകള്

വജ്യക്തമപ്പോകനതട.  തറിരപഞ്ഞെടുപട നടത്തുന സന്തംവറിധപ്പോനതറിപന്റെ ഭപ്പോഗമപ്പോയ ചജീഫട ഇലക്ടറല്

ഓഫജീസര്ക്കട പ്രസ്തുത ശറിപപ്പോര്ശ പ്രകപ്പോരന്തം ഇടപപടട ഉചറിതമപ്പോയ നടപടറി സസ്വജീകരറികവപ്പോന്

ബപ്പോധജ്യതയറില.   പകരള  നറിയമസഭയപട  പ്രവപ്പോസറി  മലയപ്പോളറികളുപട  പക്ഷമന്തം  സന്തംബന്ധറിച

സമറിതറി  (2016-19)  യപട  മൂനപ്പോമതട  ററിപപപ്പോര്ടറിപല  പ്രവപ്പോസറികളുപട  പപ്രപ്പോകറി  പവപ്പോടട

സന്തംബന്ധറിച  15-ാം നമ്പര് ശറിപപ്പോര്ശയറിപന്മേല് ജനപ്രപ്പോതറിനറിധജ്യ നറിയമങള്  1950, 1951

എനറിവയറിപല യഥപ്പോക്രമന്തം  13-A, 20  വകുപ്പുകളുപട അടറിസ്ഥപ്പോനതറില് മുഖജ്യ തറിരപഞ്ഞെടുപട

ഓഫജീസര്ക്കട ഇടപപടട ഉചറിതമപ്പോയ നടപടറി സസ്വജീകരറികവപ്പോന് നറിര്വപ്പോഹമറില''.

(ഇലക്ഷന്  (ജനറല്)  വകുപട  30-7-20  -പല  1484/ഇ.എല്.3/2020/ഇലകട  നമ്പര്

കതട മുപഖന നല്കറിയ മറുപടറി 3-2-22 -പല പയപ്പോഗതറില് സമറിതറി അന്തംഗജീകരറിച്ചു)

ശറിപപ്പോര്ശ –  6 (  ഖണറിക   - 16)

സസ്വപദശറിവല്ക്കരണന്തം  കൂടുതല്  പമഖലകളറിപലയട  വജ്യപ്പോപറിപറികനതറിപന്റെ  ഭപ്പോഗമപ്പോയറി

വറിപദശത്തുള്ള  പതപ്പോഴറിലപ്പോളറികപള  നറിയമറികന  സസ്വകപ്പോരജ്യ  കമ്പനറികളുന്തം  വറിപദശറികളുപട

ആശറിത  വറിസയറില്  കഴറിയനവരുന്തം  പ്രവപ്പോസറി  പലവറി  നല്കണപമന  നറിയമന്തം  സഭൗദറി

അപറബജ്യയറില്  പ്രപ്പോബലജ്യതറില്  വരുനതട  പ്രവപ്പോസറി  മലയപ്പോളറികപള  പ്രതറികൂലമപ്പോയറി

ബപ്പോധറികപമനട  സമറിതറി  നറിരജീക്ഷറികന.  പലബര്  കജ്യപ്പോമ്പുകളറിലുന്തം  കഫട തജീരറിയകളറിലുന്തം
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പജപ്പോലറി  പനപ്പോകന  ലക്ഷക്കണക്കറിനട  മലയപ്പോളറികപള  ബപ്പോധറികന  പ്രശ്നമപ്പോയതറിനപ്പോല്

ഇക്കപ്പോരജ്യതറില്  പതപ്പോഴറില്  നഷപപടട  മടങറി  വരുന  പതപ്പോഴറിലപ്പോളറികള്ക്കപ്പോയറി  വരുന്തം

വര്ഷങളറില് പുനരധറിവപ്പോസ പപ്പോപക്കജട നടപപ്പോക്കണപമനട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ പചയ്യുന.

ശറിപപ്പോര്ശ –  7 (  ഖണറിക   - 17)

സമജീപകപ്പോലതട  ഗള്ഫട  രപ്പോജജ്യങളറിപലകള്ള  കുടറിപയറ്റതറില്  പകരളപതക്കപ്പോള്

വളപര  മുനറിലപ്പോണട  ഉതര്പ്രപദശട  പപപ്പോലുള്ള  സന്തംസ്ഥപ്പോനങള്.  കുടറിപയറ്റതറിപല  കുറവുന്തം

മടങറി  വരവറിപല  കുപതപ്പോഴുകന്തം  നമ്മുപട  സമ്പദ്ഘടനയറില്  പ്രകടമപ്പോയ  മപ്പോറ്റങള്

വരുത്തുനതപ്പോയറി സമറിതറി  മനസറിലപ്പോകന.  മടങറിവരുനവരുപട പുനരധറിവപ്പോസതറിനപ്പോയറി

ബഡ് ജറ്ററില്  കൂടുതല്  തുക  വകയറിരുതറിയറിട്ടുണട  എനതട  ആശസ്വപ്പോസകരമപ്പോയറി  സമറിതറി

കപ്പോണുന.  മടങറി വരുനവരറിപല മറികച സന്തംരന്തംഭകപര കപണതറി വപ്പോണറിജജ്യ വജ്യവസപ്പോയ

രന്തംഗങളറില്  പ്രപ്പോതറിനറിധജ്യന്തം  നല്പകണതപ്പോപണനന്തം  ആയതറിനട  വകുപട  തലതറില്

ഏപകപ്പോപന പ്രവര്തനങള് നടപതണതപ്പോപണനന്തം സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ പചയ്യുന.

പകരളജീയ പ്രവപ്പോസറികപ്പോരജ്യ വകുപട സസ്വജീകരറിച നടപടറി   (  ശറിപപ്പോര്ശ      6, 7)

പകരളതറിപല വജ്യവസപ്പോയ സന്തംരന്തംഭക സപ്പോദ്ധജ്യതകള് പഠറിചട  മുന്ഗണനപ്പോ ക്രമതറില്

സന്തംരന്തംഭകര്ക്കട  മുമ്പറില്  അവതരറിപറിചട  സന്തംരന്തംഭങള്  തുടങപ്പോനുളള  സപ്പോപങ്കേതറികവുന്തം

സപ്പോമ്പതറികവുമപ്പോയ ഉപപദശങള്  നല്കറി പകരളതറില് നറിപക്ഷപന്തം നടതപ്പോന് പ്രവപ്പോസറി

സന്തംരന്തംഭകര്ക്കട പ്രപചപ്പോദനന്തം നല്കുനതറിനട പനപ്പോര്ക്ക ബറിസറിനസട പഫസറിലറിപറ്റഷന് പസന്റെര്

(എന്.ബറി.എഫട.സറി.)  പദ്ധതറിയന്തം,  വറിപദശതട നറിനന്തം തറിരറിപകപയതറിയ പ്രവപ്പോസറികപള

പ്രപതജ്യക  ഉപപഭപ്പോക്തപ്പോക്കളപ്പോയറി  പരറിഗണറിചട  സര്ക്കപ്പോര്  നടപടറിക്രമങള്  പപ്പോലറിചട

സസ്വയന്തംപതപ്പോഴറില്  സന്തംരന്തംഭങള്  ആരന്തംഭറികനതറിനട  ആവശജ്യമപ്പോയ  പപകതപ്പോങല്

നല്കുനതറിനപ്പോയറി  പനപ്പോര്ക്ക  ഡറിപപ്പോര്ടടപമന്റെട  പപ്രപ്പോജക്ടട  പഫപ്പോര്  ററിപടണ്ഡട  എമറിഗ്രന്സട

(NDPREM) പദ്ധതറിയന്തം നടപറിലപ്പോക്കറിയറിട്ടുണട.

പ്രസ്തുത പദ്ധതറിയറില് സന്തംരന്തംഭങള് തുടങപ്പോനപ്പോയറി 30 ലക്ഷന്തം രൂപ വപരയളള ബപ്പോങ്കേട

വപ്പോയ്പകള്ക്കട  15%  മൂലധന സബ്സറിഡറിയന്തം  (പരമപ്പോവധറി  3  ലക്ഷന്തം) 4  വര്ഷപതക്കട  3%

പലറിശ  സബ്സറിഡറിയന്തം  ലഭജ്യമപ്പോകനണട.   തറിരറിപക  വന  സന്തംരന്തംഭങള്  തുടങപ്പോന്

ഉപദ്ദേശറികനവര്ക്കട സര്ക്കപ്പോര് സ്ഥപ്പോപനമപ്പോയ പസന്റെര് പഫപ്പോര് മപ്പോപനജട പമന്റെട പഡവലപ്പമന്റെട

(സറി.എന്തം.ഡറി.)  മുപഖന  പവണ  ഉപപദശങളുന്തം  മപ്പോര്ഗ്ഗനറിര്പദ്ദേശങളുന്തം  ലഭജ്യമപ്പോകന.
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കപ്പോര്ഷറിക  വജ്യവസപ്പോയന്തം,  കചവടന്തം,  പസവനങള്,  വപ്പോഹന  വപ്പോയ്പ,  ഉത്പപ്പോദനന്തം  എനജീ

സന്തംരന്തംഭങള്കന്തം  സപ്പോര്ടട  അപട  മറിഷന്,  മജീറ്റട  പപ്രപ്പോഡകട റ്റടസട  ഓഫട  ഇനജ്യ  തുടങറിയ

സര്ക്കപ്പോര്  പപപ്പോതുപമഖലപ്പോ  സ്ഥപ്പോപനങളുമപ്പോയന്തം  പചര്നളള  പപ്രപ്പോജകട റ്റടസറിനുന്തം  ടറി  പദ്ധതറി

മുപഖന ബപ്പോങ്കേട വപ്പോയ്പ നല്കറി വരുന.  ഇതുകൂടപ്പോപത,  പകപ്പോവറിഡട പ്രതറിസന്ധറി മൂലന്തം തറിരറിച്ചു

വരുന  പ്രവപ്പോസറികള്ക്കട  പവണറി  നടപറിലപ്പോകന  പുനരധറിവപ്പോസ  പുനര്സന്തംപയപ്പോജന

പദ്ധതറിക്കട മപ്പോത്രമപ്പോയറി 50 പകപ്പോടറി രൂപ മപ്പോറ്ററി വചറിട്ടുണട.

(പകരളജീയ പ്രവപ്പോസറികപ്പോരജ്യ വകുപട 2-8-21-പല ബറി2/163/2018-പനപ്പോര്ക്ക നമ്പര് കതട
മുപഖന നല്കറിയ മറുപടറി 1 -9-21-പല പയപ്പോഗതറില് സമറിതറി അന്തംഗജീകരറിച്ചു)  

  എ.സറി. പമപ്പോയജീന്,

തറിരുവനനപുരന്തം,     അദ്ധജ്യക്ഷന്,

2022 പമയട 4.        പ്രവപ്പോസറി മലയപ്പോളറികളുപട പക്ഷമന്തം സന്തംബന്ധറിച സമറിതറി.


