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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

4 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 229 18-03-2022 - ൽ മ�പടി�്

േദവസ�ം േ����െട �വർ�നം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. പി.വി. �ീനിജിൻ,
�ീ െക � ജനീഷ്  �മാർ, 
�ീ ഡി െക �രളി, 
�ീ. െക. േ�ം�മാർ 

null
(പ�ികജാതി, പ�ികവർ�, പി�ാ� വിഭാഗേ�മ�ം
േദവസ��ം പാർലെമ�റികാര��ം വ��് മ�ി)

(എ) േദവസ�ം േ����െട �വർ�നം �ഗമ�ം
നവീന�മാ��തിനായി ഈ സർ�ാർ
അധികാര�ിൽ വ�തി�േശഷം എെ��ാം
സംവിധാന�ളാണ് ഏർെ���ി വ��െത�്
അറിയി�ാേമാ;

(എ) േദവസ�ം േബാർ�ക�െട നിലവിെല
�വർ�ന�ൾ അവേലാകനം െച��തി�ം
��തൽ കാര��മമാ��തി�ം േദവസ�ം
േബാർ�കൾ േനരി�� സാ��ിക

�തിസ�ി�് പരിഹാരം കാ��തി�മായി
13/07/2021-ൽ ബ�. േദവസ�ം വ��് മ�ി�െട
അധ��തയിൽ േദവസ�ം േബാർഡ്
�സിഡ�മാ�െട സം�� േയാഗം േചർ�ി��.
��ത േയാഗ�ിൽ േദവസ�ം േബാർ�ക�െട
പ�ൽ ഉപേയാഗി�ാെത കിട�� �മി േ��
ആവശ��ൾ�ായി പരമാവധി
ഉപേയാഗെ����തി�� നടപടി
സ�ീകരി��തിന് തീ�മാനമാനെമ��ക�ം
േദവസ�ം േബാർ�ക�െട �മിയിൽ വാണിജ�
ഉേ�ശ�േ�ാ��ടിയ െക�ിട സ��യ�ം േഷാ�ിംഗ്
േകാ��ം നിർ�ി�  ്വ�മാനം കെ���തി��
പ�തികൾ േദവസ�ം േബാർ�കൾ ആ��ണം

െച�് വ�ക�ം െച���്. ഇ� �ടാെത വിവിധ
േദവസ�ം േബാർ�കൾ വ�മാനം
വർ�ി�ി��തിനായി സ�ീകരി�വ��
നടപടികൾ �വെട േചർ��. തി�വിതാം�ർ
േദവസ�ം േബാർഡിെ� അധീനതയി���ം
ഉപേയാഗി�ാെത കിട���മായ �മി എ�കാരം
ഉപേയാഗെ���ാെമ� റിേ�ാർ�്
ത�ാറാ��തിന് തി�വിതാം�ർ േദവസ�ം
േബാർഡിെ� മരാമ�് വിഭാഗ�ിെല എേ��്
ഡിവിഷൻ എ�ിക��ീവ് എ�ിനീയെറ

�മതലെ���ിയി��്. േബാർഡിെ�
അധീനതയി�� േ����മായി ബ�െ���

അ����ണികൾ നട��തി�ം േ���ളിൽ
േടായ്  ല�് സൗകര��ൾയ ലഭ�മ�ാ�
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�ല�ളിൽ അവ നിർ�ി��തി�ം നിർേ�ശം
നൽകിയി��്. മലബാർ േദവസ�ം േബാർഡിന്
കീഴിെല ഉയർ� വ�മാന�� േ���ളിൽ
വഴിപാട്  സ�ദായം ക���ർവൽ�രി��തി�ം
ഓൺൈലൻ വഴിപാട്  സ�ദായം
ഏർെ����തി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി��്. പല
േ���ളി�ം �ജകൾ �ൻ��ി ��
െച��തി�ം, േ��സംബ�മായ വിവര�ൾ
അറി��തി�ം, െമാൈബൽ ആ�കൾ

വികസി�ി�  ്നട�ിലാ�ക�ം കടലാസ്  രഹിത
പണമിടപാ�കൾ പരമാവധി
േ�ാ�ാഹി�ി��തിന്, ഓൺൈലൻ േപെ��്
േഗ�് േപ ഉപേയാഗെ���ക�ം െച�ി��്.
��വാ�ർ േ���ിൽ ഭ�ജന��െട

സൗകര�ാർ�ം വഴിപാട്  ��ിംഗ്
ഓൺൈലനാ�ി. �ടാെത വഴിപാട്  ��ിംഗ്
കൗ��കൾ േ���ിന് �റ�് �ാപി�.
െകാ�ിൻ േദവസ�ം േബാർഡിൽ വഴിപാ�കൾ
ഓൺൈലനായി ��് െച��തി��
സൗകര��ം, UPI ID, Swiping Machine, QR
Code എ�ിവയി�െട പണമട�ാ�� സൗകര��ം
ആരംഭി�. �ടൽമാണിക�ം േദവസ��ിെ�

അധീനതയി�� തരിശ്  �മികളിൽ വഴിപാടിതര
വ�മാനം വർ�ി�ി��തിെ� ഭാഗമായി
െക�ിട�ൾ നിർ�ി�  ് വാടക�്  നൽ��തി��
പ�തികൾ ആ��ണം െച�ക�ം �ാരംഭമായി
ഇരി�ാല�ട ഠൗണി�� �മിയിൽ െക�ിടം
പണിത്  വാടക�്  നൽ�ക�ം െച�ി��് . �ടാെത
�േയാജനെ���ാ�� �മികളിൽ
ദീർഘവീ�ണേ�ാെട ഇ�രം പ�തികൾ
ആവിഷകരി�ാ�� നടപടികൾ സ�ീകരി�
വ��. േദവസ��ിെ� കീഴി��
ഉപേയാഗ�ന�മായ �ള�ളിൽ �ടൽമാണിക�ം
േ���ിെല �ധാന വഴിപാടായ താമരമാല
ചാർ�ലി�� താമര�വ്  �ഷി െച��തി��
നടപടികൾ സ�ീകരി�ി��് . േദവസ�ം സ�യം
പര�ാ�മാ��തിെ� ഭാഗമായി െത�ിൻ ൈതക�ം
അേതാെടാ�ം �ളസി, െത�ി, ��േ�ാ�ി,
ശതാവരി �തലായ െചടിക�ം ന�
വളർ��തിനാവശ�മായ നടപടികൾ
സ�ീകരി�ി��് . േ���ിെല താളിേയാല
ഡിജി�ൈലസ്   െച�്  ��ി��തി�േവ�ി
മ�സിയം & ആർൈ�വ്സ്   �ാപനം

ആരംഭി�ി��് . േ���ിൽ ഒ� ആ�ർേവദ

�ിനി�്  ആരംഭി��തിന്  ആവശ�മായ നടപടി
സ�ീകരി� വ��.
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(ബി) തി�വിതാം�ർ േദവസ�ം ക�ീഷണർ നട�ിയ

അേന�ഷണ�ിൽ േബാർഡിന് കീഴി�ളള
േ���ളിൽ പലയിട�ം ചില സംഘടനകൾ
ശാഖ�ം മാസ്�ി�ം നട��തായി
കെ��ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇത് തട��തിന്
സ�ീകരി� നടപടി വ��മാ�േമാ;

(ബി) തി�വിതാം�ർ േദവസ�ം േബാർഡിെല അേന�ഷണ
ഉേദ�ാഗ��െട പരിേശാധനാ േവളകളി�ം
തി�വിതാം�ർ േദവസ�ം ക�ീഷണർ നട�ിയ

അേന�ഷണ�ി�ം േബാർഡിെ� അധീനതയി��
ചില േ���ളിൽ ആർ.എസ്  .എസ്   എ�
സംഘടന ശാഖകൾ �വർ�ി��താ�ം അവർ
മാസ്  �ിൽ നട��താ�ം ��യിൽെ��ി��്.
േമലിൽ ഇ�ര�ി�� ശാഖകൾ
�വർ�ി�കേയാ മാസ്   �ിൽ നട�കേയാ
േ��ാചാര�ൾ�്  ഹിതകരമ�ാ�
�വർ�ികളിൽ ഏർെ��കേയാ െച��ത് 
തട��തിനാവശ�മായ നടപടികൾ
സ�ീകരി��തിന് ബ�െ�� െഡപ��ി േദവസ�ം
ക�ീഷണർ, അസി��്  േദവസ�ം കഷീഷണർ,
അ�ിനിേ��ീവ്  ഓഫീസർ/സബ്��് ഓഫീസർ
എ�ിവെര �മതലെ���ിെ�ാ�് 30/03/2021-
ൽ സർ��ലർ �റെ��വി�ി��് .

(സി)

േ���ളിൽ ആചാരാ��ാന��െട

ഭാഗമ�ാെത ആ�ധപരിശീലനം നട���ം മ�ം
ഒഴിവാ��തിന് നടപടികൾ സ�ീകരി�വാൻ
നിർേ�ശം നൽ�േമാ; വ��മാ�േമാ?

(സി) മലബാർ േദവസ�ം േബാർഡിന് കീഴി��
േ���ളിൽ, ഏെത�ി�ം വ��ികേളാ

സംഘടനകേളാ ആ�ധ പരിശീലനം
നട��തായി റിേ�ാർ�് െച�െ��� പ�ം,
ആവശ�മായ നിയമ നടപടികൾ സ�ീകരി�ാൻ
ബ�െ�� േ��ഭരണാധികാരികൾ�് നിർേ�ശം
നൽകിയി��്. തി�വിതാം�ർ േദവസ�ം
േബാർഡിെ� അധീനതയി�� േ���ളിൽ
ഇ�രം �വണതകൾ ഒഴിവാ��തിനായി
േബാർഡിെ� ഭാഗ� നി�ം നടപടികൾ സ�ീകരി�
വ��. ��വാ�ർ, െകാ�ിൻ, �ടൽമാണിക�ം
േദവസ���െട കീഴി�� േ���ളിൽ ഇ�വെര
ഇ�രം വിഷയ�ൾ ��യിൽെ��ി�ി�.
��യിൽെ��� പ�ം നടപടി
സ�ീകരി��താണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


