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അനുബനന-1

(*363) (b)

a അപകട മരണന 10 ലകന രൂപ

b മതത്സ്യബനവവേളയയില് അപകട മൂലന
കകാണകാതകാകല് 

10 ലകന രൂപ

c സയിരവന പൂര്ണ്ണവമകായ അവേശത 10 ലകന രൂപ

d സയിരവന ഭകാഗയികവമകായ അവേശത  5 ലകന രൂപ

e അപകടമരണമടഞ
മതത്സ്യതതകാഴയിലകാളയികളുതട  രണണ
കുടയികള്കണ  വേയിദത്സ്യകാഭത്സ്യകാസ
ധനസഹകായന

5,000/-രൂപ
വേവീതന ഒരകാള്കണ

(പരമകാവേധയി
10,000/-രൂപ)

f അപകടനമൂലന  24  മണയിക്കൂറയിലധയികന
ആശുപ്രതയി  ചയികയിതയിവകണയി
വേരുന്നവേര്കണ ധനസഹകായന

25,000/-
(പരമകാവേധയി)

g ശവേസനസകാര തചലവേണ 2,500/- രൂപ

അനുബനന -2
(*365) (c) 

സകാനസകാരയിക സമുച്ചയങ്ങളുതട നയിര്മകാണ പുവരകാഗതയി സനബനയിച്ച
തല്സയിതയി റയിവപകാര്ടണ

ജയില നയിലവേയിതല സയിതയി

തയിരുവേനന്തപുരന ഭൂമയി  കതണത്തുന്നതയിനണ  ജയിലകാഭരണകൂടതയിതന
സഹകായതതകാതട നടപടയികള് തതകതകകാണ്ടുവേരുന.

തകകാലന നയിര്മകാണ  പ്രവേര്തനങ്ങള്  അന്തയിമഘടതയിലകാണണ.
ഉദ്ഘകാടനതയിനണ സജ്ജമകായയി വേരുന.

പതനനതയിട പതനനതയിട  ജയിലയയിതല  ഏനകാദയിമനഗലന
ഗകാമപഞകായതയില്  വബകാകണ  നമ്പര്  25-ല്  റവീസര്തവ
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നമ്പര്  206,  267/1,  284-ല്തപട  5  ഏകര്  സലന
സമുച്ചയ  നയിര്മകാണതയിനണ  അനുവയകാജത്സ്യമകാതണന്നണ
തക.എസണ.എഫ്ഡയി.സയി.  തചയര്മകാന്  നല്കയിയ
റയിവപകാര്ടയിതന അടയിസകാനതയില് ജലവേയിഭവേ വേകുപയിതന
ഉടമസതയയിലുള്ള  നയിര്ദയിഷ്ട  ഭൂമയി  സമുച്ചയ
നയിര്മകാണതയിനണ  അനുവയകാജത്സ്യമകാവണകാ  എന്നതണ
സനബനയിചന ഭൂമയിയുതട തരന സനബനയിചമുള്ള റയിവപകാര്ടണ
പതനനതയിട ജയിലകാ കളക്ടവറകാടണ ആവേശത്സ്യതപടയിട്ടുണണ.

ആലപ്പുഴ സലന  തതകമകാറ്റ  നടപടയികള്  അന്തയിമഘടതയിലകാണണ.
കയിഫ്ബയിയുതട  അനഗവീകകാരതയിനകായയി  ഡയി.പയി.ആര്
സമര്പയിച്ചയിട്ടുണണ.

വകകാടയന സസ്വകകാരത്സ്യ  ഭൂമയി  ഏതറ്റടുക്കുന്ന  നടപടയികള്
അന്തയിമഘടതയിലകാണണ.  വേയിശദമകായ വപ്രകാജക്ടണ  റയിവപകാര്ടണ
കയിഫ്ബയിയുതട അനഗവീകകാരതയിനണ സമര്പയിച്ചയിട്ടുണണ.

ഇടുകയി ഭൂമയി  കതണത്തുന്നതയിനണ  ജയിലകാ  ഭരണകൂടതയിതന
സഹകായതതകാതട ശ്രമങ്ങള് നടതയി വേരുന.

എറണകാകുളന ഭൂമയി  കതണത്തുന്നതയിനണ  ജയിലകാഭരണകൂടതയിതന
സഹകായതതകാതട ശ്രമങ്ങള് നടതയി വേരുന.

തൃശ്ശൂര് സമുച്ചയതയിനകായയി  കതണതയിയയിട്ടുള്ള  തൃശ്ശൂര്
നഗരസഭയുതട  തതകവേശമുള്ള  ഭൂമയി  ഏതറ്റടുക്കുന്നതയിനുള്ള
നടപടയികള്  തതകതകകാണ്ടു  വേരുന.  പദ്ധതയിയുതട
വേയിശദമകായ  വപ്രകാജക്ടണ  റയിവപകാര്ടണ  കയിഫ്ബയിയുതട
അനഗവീകകാരതയിനണ സമര്പയിച്ചയിട്ടുണണ.

പകാലകകാടണ നയിര്മകാണന  പുവരകാഗമയിച  വേരുന.  തപര്വഫകാര്മന്സണ
വബകാകയിതന  അകകൗസയികണ  വേര്ക്കുകള്,  അവേസകാനഘട
തപയയിനയിനഗണ  വജകാലയികള്,  ഇനരവലകാകണ  വേര്ക്കുകള്,
എകയിബയിഷന്  വബകാകയിതന  സ്ട്രക്ചറല്  വേര്ക്കുകള്
എന്നയിവേ നടന വേരുന.

മലപ്പുറന വേയിശദമകായ  വപ്രകാജക്ടണ  റയിവപകാര്ടണ  കയിഫ്ബയി
അനഗവീകരയിച്ചയിട്ടുണണ. 
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വകകാഴയിവകകാടണ ഭൂമയി  കതണത്തുന്നതയിനണ  ജയിലകാഭരണകൂടതയിതന
സഹകായതതകാതട നടപടയികള് തതകതകകാണ്ടുവേരുന.

കണ്ണൂര് കണ്ണൂര്  ജയിലയയില്,  തലവശ്ശേരയി  തകാലൂകയില്  പകാടത്സ്യന
വേയിവലജയില് സര്തവ നന.24/3, 25/3-ല്തപട 2.15 ഏകര്
സസ്വകകാരത്സ്യ  ഭൂമയിയുന  പകാടത്സ്യന  ഗകാമപഞകായതയിതന
ഉടമസതയയിലുള്ള  89.06  തസനണ  ഭൂമയിയുന  ഉള്തപതട
ആതക  3.04  ഏകര്  ഭൂമയിയയിലകാണണ  സകാനസകാരയിക
സമുച്ചയന  സകാപയിക്കുന്നതണ.  സസ്വകകാരത്സ്യ  ഭൂമയി  2013-തല
RFCTLARR  ആക്ടണ  പ്രകകാരന  ഏതറ്റടുതണ  സകാനസകാരയിക
വേകുപയിനണ  തതകമകാറയി  ലഭയിച്ചയിട്ടുണണ.  പകാടത്സ്യന
ഗകാമപഞകായതയിതന  ഉടമസതയയിലുള്ള  89.06  തസനണ
ഭൂമയി  സകാനസകാരയിക  വേകുപയിനണ  തതകമകാറയി  കയിട്ടുന്നതയിനുള്ള
നടപടയികള്  സസ്വവീകരയിചവേരുന.  ഡയി.പയി.അഅര്.
കയിഫ്ബയിയുതട അനഗവീകകാരതയിനണ സമര്പയിച്ചയിട്ടുണണ.

വേയനകാടണ ഭൂമയി  കതണത്തുന്നതയിനണ  ജയിലകാഭരണകൂടതയിതന
സഹകായവതകാതട ശ്രമങ്ങള് നടതയി വേരുന.

കകാസര്വഗകാഡണ നയിര്മകാണന പുവരകാഗമയിചവേരയികയകാണണ. 

അനുബനന -3 
(സബ്മയിഷന്)

(1)  വദശവീയ  സമ്പകാദത്സ്യപദ്ധതയി  ഏജന്റുമകാരുതട  പ്രശ്നങ്ങള്   സനബനയിച്ചണ
ശ്രവീ  .    കടകനപള്ളയി  സുവരന്ദ്രന്    എന  .  എല്  .  എ  .    ഉന്നയയിച്ച   സബ്മയിഷനണ
ധനകകാരത്സ്യ വേകുപ്പുമനയി    (  ശ്രവീ  .    തക  .    എന്  .    ബകാലവഗകാപകാല്  )    വമശപ്പുറത്തുവേച്ച
മറുപടയി

തപകാതുജനങ്ങളയില്  സമ്പകാദത്സ്യശവീലവന  മയിതവേത്സ്യയവന

വപ്രകാതകാഹയിപയിക്കുകതയന്ന  ഉവദ്ദേശത്സ്യലകത്സ്യവതകാതട  വകന്ദ്രസര്കകാര്
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ആരനഭയിച്ച  പദ്ധതയിയകാണണ  വദശവീയ സമ്പകാദത്സ്യ  പദ്ധതയി.  ഈ പദ്ധതയിപ്രകകാരന

വപകാസകാഫവീസണ  മുവഖേനയുന  തതരതഞടുകതപട  വദശസകാല്കൃത  ബകാങ്കുകള്

മുവഖേനയുന  സസ്വരൂപയിക്കുന്ന  മുഴുവേന്  തുകയുന  (മയിച്ച  നയിവകപന)

സനസകാനങ്ങള്കണ  ദവീര്ഘകകാല  വേകായ്പയകായയി  ലഭയിക്കുനതവേന്നതകാണണ  ഈ

പദ്ധതയിയുതട ആകര്ഷണവീയത. ആയതയിനകാലകാണണ സനസകാന സര്കകാര് ഈ

പദ്ധതയി വപ്രകാതകാഹയിപയിക്കുന്നതണ. ഇതയിവലയകായയി സനസകാന  സര്കകാര്

1968-ല് വദശവീയ സമ്പകാദത്സ്യ പദ്ധതയി വേകുപണ ആരനഭയിച.  ഈ പദ്ധതയി പ്രകകാരന

സവീമുകള്  ആവേയിഷ്കരയിക്കുന്നതയിനുള്ള  അധയികകാരന  വകന്ദ്രസര്കകാരയില്

നയികയിപ്തമകാണണ. 

തചറുകയിട  സമ്പകാദത്സ്യ  നയിവകപങ്ങതളക്കുറയിച്ചണ  പഠയികകാന്  നയിവയകാഗയിച്ച

ശത്സ്യകാമളകാ വഗകാപയിനകാഥണ കമവീഷന് റയിവപകാര്ടയിതന അടയിസകാനതയില് സര്കകാര്

പുറതപടുവേയിച്ച  25-11-2011-തല  F1/12/2011.NS.11  വനകാടയിഫയിവകഷന്

പ്രകകാരന  ഏജന്റുമകാര്കണ  നല്കയിവേന്നയിരുന്ന  ഇന്തസനവീവേണ  അലവേന്സുന

വബകാണസുന  വകന്ദ്രസര്കകാര്  നയിര്തലകാകയിയയിരുന.  വദശവീയ  സമ്പകാദത്സ്യ

പ്രവേര്തനങ്ങതള മകാതന ആശ്രയയിച്ചണ ജവീവേയിക്കുന്ന ഏജന്റുമകാരുതട സകാമ്പതയിക

സുരകയിതതസ്വന  കണകയിതലടുതണ  തല്പരരകായവേരുതട  വസവേനന  സനസകാന
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സര്കകാരയിന  വേയിവേയിധ  വേയികസന,  സകാമൂഹത്സ്യവകമ,  സകാമൂഹത്സ്യ  സുരകകാ

വമഖേലകളയില്  വേയിനയിവയകാഗയികകാന്  സര്കകാര്  തവീരുമകാനയിച്ചതയിതന

അടയിസകാനതയില്  സനസകാന  സര്കകാര്  16-06-2016-തല  സ.ഉ.

(സകാധകാ)നന.5933/2012/ധന.  സര്കകാര്  ഉതരവപ്രകകാരന  ഏജന്റുമകാരുതട

വസവേനന  സമ്പകാദത്സ്യ  സമകാഹരണവതകാതടകാപന  സര്കകാര്  നല്കയിവേരുന്ന

വേയിവേയിധ  വസവേനങ്ങള്  വവേഗതയിലുന  കൃതത്സ്യതവയകാടുനകൂടയി

ജനങ്ങളയിവലയ്തകതയിക്കുന്നതയിനണ  ഏജന്റുമകാരുതട  വസവേനന

പ്രവയകാജനതപടുതകാനുന കളകനണ ആനുപകാതയികമകായയി പ്രതയിഫലന നല്കകാനുന

തവീരുമകാനയിച്ചയിരുന.  മഹയിളകാ  പ്രധകാന്  ഏജന്റുമകാര്കണ  നയിവകപ  തുകയണ

ആനുപകാതയികമകായയി  4%  വപകാസല്  കമവീഷനുന  അധയിക  വജകാലയി

നയിര്വഹണതയിനകായയി  സനസകാന  സര്കകാര്  5.25%  പ്രതയിഫലവന

നല്കയിവേരുന.  എസണ.എ.എസണ.  ഏജന്റുമകാര്കണ  അധയിക  വസവേനതയിനുള്ള

പ്രതയിഫലമകായയി  നയിവകപതയിതന  1.1%  സനസകാന  സര്കകാര്  വപകാസല്

കമവീഷനകായ ഒരു ശതമകാനതയിനണ പുറവമ നല്കയിവേരുന.

നയിലവേയില്  സനസകാനതണ  പതയിനകായയിരവതകാളന  ഏജന്റുമകാര്  ഈ

വമഖേലയയില്  പ്രവേര്തയിചവേരുന.  വേകുപയിതന  പ്രവേര്തനങ്ങള്  കൂടുതല്
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ക്രമവീകരയിവകണതുള്ളതുതകകാണണ  06-06-2010-തല 1950/വദ.സ.പ/2012/ധന

നമ്പര് സര്ക്കുലര് പ്രകകാരന മഹയിളകാ പ്രധകാന് ഏജന്സയി നയിയമനന ഇനയിതയകാരു

ഉതരവണകാകുന്നതുവേതര  നയിര്തയിവേച്ചയിട്ടുണണ.  കൂടകാതത  വകന്ദ്രസര്കകാര്

ആവേയിഷ്കരയിച്ച  നയിലവേയിതല  ഏജന്സയി  ചടപ്രകകാരന  ഒരകാളുതട  വപരയിലുള്ള

ഏജന്സയി  മതറ്റകാരകാളുതട  വപരയിവലയണ  മകാറ്റയി  നല്കുന്നതയിവനകാ  ആശ്രയിത

നയിയമനപ്രകകാരമുള്ള നയിയമനന നല്കുന്നതയിവനകാ വേത്സ്യവേസ തചയ്യുന്നയില. 

2022 ആഗസണ മകാസതത പ്രതയിഫലന 27-01-2023-തല സ.ഉ.(സകാധകാ)

നന.675/2023/ധന.  നമ്പര്  സര്കകാര്  ഉതരവപ്രകകാരന  വേയിതരണന

തചയയിട്ടുണണ.  തസപ്റ്റനബര്,  ഒവക്ടകാബര്,  നവേനബര്  എന്നവീ  മകാസങ്ങളയിതല

കുടയിശ്ശേയിക നയിലവേയിലുണണ. 2022 തസപ്തനബര് മകാസതത പ്രതയിഫലന വേയിതരണന

തചയ്യുന്നതയിനുള്ള തവീരുമകാനന കകതകകാണയിട്ടുണണ. 2022 ഒവക്ടകാബര്, നവേനബര്

മകാസതത കളകന് എന്ടയി ഇ.ബയി.റ്റയി.  വപകാര്ടല് മുവഖേന പുവരകാഗമയിക്കുന.

വശഷയിക്കുന്ന  3  മകാസതത  തുക  യഥകാസമയന  വപകാസകാഫവീസയില്നയിനന

വരഖേകള്  വശഖേരയിച്ചണ  ഇ.ബയി.റ്റയി.-യയില്  വരഖേതപടുത്തുന്നതയിനുള്ള

സമയതയിനകായുന  ഏതതങയിലുന  ഏജനയിതന  ഭകാഗത്തുനയിന്നണ

പണകാപഹരണമുണകാകുകയകാതണങയില്  ആയതണ  വേസൂലകാക്കുന്നതയിനകായുള്ള
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മുതന്നകാരുകതമന്ന  രവീതയിയയിലുന  മറ്റണ  പരയിവശകാധനകള്ക്കുമകായയി

മകാറ്റയിവേയതപടവേയകാണണ.  നടപടയിക്രമങ്ങള്  പൂര്തയിയകായകാലുടന്  തുക

അനുവേദയിക്കുന്നതകായയിരയിക്കുന. 

14-08-2000-തല സ.ഉ. (പയി) നമ്പര് 1084/2000/ധന നമ്പര് ഉതരവേണ

പ്രകകാരന  നയിലവേയില്വേന്ന  തപന്ഷന്  സവീന  ഏജന്റുമകാരയില്നയിനന  മകാതന

തപന്ഷന്  വേയിഹയിതന  സസ്വവീകരയിച്ചണ  പ്രവേര്തയിക്കുന്ന  ഒന്നകാണണ.  തപന്ഷന്

സവീമയില്  അനഗങ്ങളകായയിട്ടുള്ള  65  വേയസണ  പൂര്തയിയകായയി,  കുറഞതണ  10

വേര്ഷതമങയിലുന  തപന്ഷന്  വേയിഹയിതന  അടച്ചയിട്ടുള്ള  ഏജന്റുമകാര്കകാണണ

തപന്ഷനണ  അര്ഹതയുള്ളതണ.  നയിലവേയിതല  മകാര്ഗ്ഗനയിര്വദ്ദേശങ്ങള്  പ്രകകാരന

നന്യൂനതകളയിലകാതത  തപന്ഷന്  അവപക  സമര്പയിക്കുന്ന  മകാസനതതന്ന

തപന്ഷന്  അനുവേദയികകാറുണണ.  2023  തഫബ്രുവേരയി  20 വേതര  ലഭത്സ്യമകായയിട്ടുള്ള

നന്യൂനതകളയിലകാത  തപന്ഷന്  അവപകകള്  പ്രകകാരന  തപന്ഷന്

അനുവേദയിച്ചയിട്ടുണണ. 

14-08-2000-തല സ.ഉ.(പയി)  നമ്പര്  1084/2000/ധന ഉതരവേയിതല

വേത്സ്യവേസകള്കണ  വേയിവധയമകായയി  പ്രതയിമകാസന  200/-  രൂപ  സമകാഹരയിച്ചണ

രൂപവീകൃതമകായ  തപന്ഷന്  ഫണയില്നയിനമകാണണ  തപന്ഷന്  സവീമയില്
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അനഗങ്ങളകായ  മഹയിളകാ  പ്രധകാന/എസണ.എ.എസണ.  ഏജന്റുമകാര്കണ  തപന്ഷന്

അനുവേദയിചവേരുന്നതണ. 65 വേയസണ പൂര്തയിയകായ, കുറഞതണ 10 വേര്ഷതമങയിലുന

തപന്ഷന്  വേയിഹയിതന  അടച്ചയിട്ടുള്ള  ഏജന്റുമകാര്കകാണണ  ടയി  ഉതരവപ്രകകാരന

കുറഞതണ  600/-  രൂപ  നയിരകയില്  പ്രതയിമകാസ  തപന്ഷന്

അനുവേദയിചവേന്നയിരുന്നതണ.  ഇകൗ തുക  30-07-2019-തല സ.ഉ.(സകാധകാ)  നമ്പര്

6060/2019/ധന  നമ്പര്  ഉതരവപ്രകകാരന  ഏജന്റുമകാരുതട  തപന്ഷന്

വേയിഹയിതന  ഉയര്തകാതതതതന്ന  കുറഞ  തപന്ഷന്  തുക  600/-

രൂപയയില്നയിനന  1200/-  രൂപയകായയി  ഉയര്തയിയയിട്ടുണണ.  10  വേര്ഷതയില്

കൂടുതലകായയി  അടയ്ക്കുന്ന  ഓവരകാ  വേര്ഷതയിനുന  മയിനയിമന  തപന്ഷതന  10

ശതമകാനന  നയിരകയില്  വേര്ദ്ധനവേണ  നല്കയിവേരുനണണ.  22  വേര്ഷന  വേയിഹയിതന

അടച്ചണ  2,640/-  രൂപ  പ്രതയിമകാസ  തപന്ഷന്  ലഭയിക്കുന്ന  ഏജന്റുമകാര്വേതര

നയിലവേയിലുണണ.  സകാമൂഹത്സ്യ  സുരകകാ  തപന്ഷന്  അസനഘടയിത  വമഖേലയയിതല

തതകാഴയിലകാളയികള്കകാണണ  നല്കയിവേരുന്നതണ.  എന്നകാല്  വദശവീയ  സമ്പകാദത്സ്യ

പദ്ധതയി വേകുപയിതല ഏജന്റുമകാര് നയിശയിത വേരുമകാനകകാരകായതയിനകാല് അവേര്കണ

70 വേയസ്സുവേതര പ്രതയിഫലന സസ്വവീകരയിച്ചണ അധയികവജകാലയി തചയകാവന്നതകാണണ.  
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(2)  ബവീഡയി  വേത്സ്യവേസകായതയിതല  പ്രതയിസനയി  സനബനയിച്ചണ  ശ്രവീ  .    ടയി  .    തഎ  .
മധുസൂദനന്  ,    എന  .  എല്  .  എ  .    ഉന്നയയിച്ച  സബ്മയിഷനണ  നയിയമന  ,    വേത്സ്യവേസകായന  ,
കയര് വേകുപ്പുമനയി   (  ശ്രവീ  .   പയി  .   രകാജവീവേണ  )   വമശപ്പുറത്തുവേച്ച  മറുപടയി

വകരള ദയിവനശണ ബവീഡയി തതകാഴയിലകാളയി വകന്ദ്ര സഹകരണ സനഘതയിലുന

18  തതപ്രമറയി  സനഘങ്ങളയിലുമകായയി  അയകായയിരവതകാളന  തതകാഴയിലകാളയികള്

ഇവപകാള്  വജകാലയി  തചയ്തുവേരുന.  തതകാഴയിലകാളയികള്കണ  സര്കകാര്

നയിഷ്കര്ഷയിക്കുന്ന  മയിനയിമന  കൂലയിയുന  പയി.എഫണ.,  ഗകാറ്റുവേയിറ്റയി  ഉള്തപതട  എലകാ

ആനുകൂലത്സ്യങ്ങളുന  കൃതത്സ്യതവയകാതട  സനഘന  നല്കയി  വേരുനണണ.  പ്രതയിവേര്ഷന

17.33 വകകാടയിവയകാളന രൂപ സനഘന ജയി.എസണ.ടയി. ഇനതയില് സര്കകാരയിവലകണ

അടചവേരുന. ഒരു കകാലതണ 42000 തതകാഴയിലകാളയികള് വേതര ഈ വമഖേലയയില്

വജകാലയി  തചയ്തു വേന്നയിരുനതവേങയിലുന നയിലവേയില് ബവീഡയി വേത്സ്യവേസകായന വേയിവേയിധ

കകാരണങ്ങളകാല് പ്രതയിസനയി വനരയിടുകയുന തത്ഫലമകായയി ഈ വമഖേലയയില്

തതകാഴയില് അനുദയിനന കുറഞ്ഞുവേരയികയുുമകാണണ. 

ദയിവനശണ  ബവീഡയി  സനഘന ഉല്പകാദയിപയിക്കുന്ന ബവീഡയി  എലകാ  തതകാഴയില്

നയികുതയി  നയിയമങ്ങളുന  പകാലയിചതകകാണണ  നയിര്മയിക്കുന്നതയിനകാല്  അനത്സ്യ

സനസകാനങ്ങളയില്നയിനന  എത്തുന്ന  ബവീഡയികളുതട  വേയിലതയകകാളുന

തകാരതവമത്സ്യന വേയില കൂടുതലകാണണ.  ഇതരതയില് കുറഞ നയിരകയിലുള്ള ബവീഡയി

ബകാന്ഡുകള്  ഇവേയിടതത  തചറുകയിട  കവമ്പകാളങ്ങള്  കയടക്കുന്ന
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സയിതയിവേയിവശഷമകാണണ നയിലവേയിലുള്ളതണ. പ്രസ്തുത സകാഹചരത്സ്യതയില് വേയിലയയിതല

അന്തരന  കകാരണന  ദയിവനശണ  ബവീഡയി  വേയില്പന  തചയകാന്  സകാധയികകാതത

വസകാകണ കൂടയിവേരയികയുന ആഴ്ചയയില് ഒരു ദയിവേസന തതകാഴയിലകാളയികളുതട തതകാഴയില്

തവേടയിചരുവകണയി  വേരയികയുന  സനഘതയില്നയിനന  വേയിരമയിച്ച  ബവീഡയി

തതകാഴയിലകാളയികള്കണ  കൃതത്സ്യമകായയി  ഗകാറ്റുവേയിറ്റയി  നല്കകാന്  സകാധയികകാതത  തുക

കുടയിശ്ശേയികയകായയി വേരുന്നതയിനുന ഇടയകാകയിയയിട്ടുള്ളതണ. 2020-21  വേര്ഷന  61.88

വകകാടയി  വേകാര്ഷയിക വേയിറ്റുവേരവേണ  ഉണകായയിരുന്ന ബവീഡയി  വേത്സ്യവേസകായന  2021-22

വേര്ഷന 48.22 വകകാടയി രൂപയകായയി കുറഞയിരയിക്കുകയകാണണ.

ബവീഡയി വേത്സ്യവേസകായന ഗുരുതര പ്രതയിസനയികള് വനരയിടവപകാള് ആരനഭയിച്ച

തതവേവേയിധത്സ്യവേല്കരണ  പദ്ധതയികളയിലൂതട  ബവീഡയി  തതകാഴയിലകാളയികതളയുന

അവേരുതട  ആശ്രയിതതരയുന  പുനരധയിവേസയിപയിക്കുന്നതയിനുള്ള  നടപടയികള്

സസ്വവീകരയിച.  ഭകത്സ്യ സനസരണന,  കുട നയിര്മകാണന തറഡയിതമയ്ഡണ വേസ്ത്രങ്ങള്,

ഡകാറ്റകാ  തസനര്,  തഎ.ടയി.  ബകാങയിനഗണ  വസകാഫണ തവേയര്,  ഓഡയിവറ്റകാറയിയന

തുടങ്ങയിയ  യൂണയിറ്റുകളയിലകായയി  ബവീഡയി  തതകാഴയിലകാളയികള്ക്കുന  അവേരുതട

ആശ്രയിതര്ക്കുമകായയി  എണ്ണൂറയില്പരന  വപര്കണ  പ്രതത്സ്യകമകായുന

ആയയിരകണകയിനണ  വപര്കണ  പവരകാകമകായുന  വജകാലയി  നല്കകാന്
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സകാധയിച്ചയിട്ടുണണ.  വകരള  ദയിവനശണ  ബവീഡയി  തതകാഴയിലകാളയി  വകന്ദ്ര  സഹകരണ

സനഘന  നയിലവേയില്  വനരയിടുന്ന  ഗുരുതരമകായ  സകാമ്പതയിക  പ്രതയിസനയി

മറയികടക്കുന്നതയിനകായയി 2021-22 സകാമ്പതയിക വേര്ഷതയില്           5 വകകാടയി

രൂപ പ്രവേര്തന ഗകാനകായുന 2022-23 സകാമ്പതയിക വേര്ഷതയില് ഒറ്റതവേണ

സഹകായമകായയി ഒരു വകകാടയി രൂപയുന സനഘതയിനണ സര്കകാര് അനുവേദയിച്ചയിട്ടുണണ.

വേത്സ്യകാജ  ദയിവനശണ  ബവീഡയിയുതട  വേത്സ്യകാപനന  തടയുന്നതയിനകായയി  വേത്സ്യവേസകായ

വേകാണയിജത്സ്യ  ഡയറക്ടവററ്റയിതല  വേയിജയിലന്സണ  വേകുപണ  മുഖേകാന്തരന  അവനസ്വഷണന

നടത്തുന്നതയിനണ  നടപടയി  സസ്വവീകരയിച്ചയിട്ടുണണ.  കൂടകാതത അനത്സ്യസനസകാനങ്ങളയില്

നയിനന  വേന്വതകാതയില്  ബവീഡയി  ഉല്പകാദയിപയിച്ചണ  അനധയികൃത  വേത്സ്യകാപകാരന

നടത്തുന്നതയിനുന  വേത്സ്യകാജ  ദയിവനശണ  ബവീഡയിയുതട  വേത്സ്യകാപനന  തടയുന്നതയിനുന

വബകാക്കുതല  വേത്സ്യവേസകായ  ഓഫവീസര്മകാരുന  അതയിതന  കവീഴയില്

പഞകായത്തുതലതയില്  പ്രവേര്തയിക്കുന്ന  ഇവനണ്മകാരുന  വേയിവേയിധ

വേകുപ്പുകളുമകായയി ബനതപടണ നടപടയികള് സസ്വവീകരയിചവേരുന. 

സനസകാനതയിനണ  പുറത്തുനയിന്നണ  നയികുതയി  തവേടയിചതകകാണ്ടുവേരുന്ന

ബവീഡയികള്  തടയുന്നതയിനണ  സനസകാന  ജയി.എസണ.ടയി.  വേകുപണ  കര്ശന

നടപടയികള്  സസ്വവീകരയിചവേരയികയുന  ഇതയിതന  ഫലമകായയി  വകസ്സുകള്  രജയിസര്
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തചയണ  നടപടയികള്  സസ്വവീകരയിചവേരയികയുമകാണണ.  ജയി.എസണ.ടയി.  ഇനലയിജന്സണ

വേയിഭകാഗതയിതന  വേയിവേരവശഖേരണതയിതനയുന  സനസകാനതത  വേയിവേയിധ

അതയിര്തയി  തചകണ  വപകാസ്റ്റുകളയിതല  നയിരന്തര  നയിരവീകണതയിതനയുന

അടയിസകാനതയില്  വകരളതയിതന  അതയിര്തയി  ജയിലകളകായ  തചവങകാട,

തയിരുതനല്വവേലയി  എന്നയിവേയിടങ്ങളയില്നയിനന  വേത്സ്യകാപകമകായയി  ബവീഡയി

ഉല്പന്നങ്ങള്   വകരളതയിവലകണ  നയികുതയി  തവേടയിച്ചണ  കടത്തുകയുന  വേവീടുകള്

വകന്ദ്രവീകരയിച്ചണ  സൂകയിക്കുകയുന  തചറയിയ  വേകാഹനങ്ങളയില്  വകരളതയിതന

തതകന്  ജയിലകളയില്  വേയിതരണന  തചയ്തുവേരുന്നതകായുന  തറയ്ഡുകളയില്

കതണതയിയയിട്ടുള്ളതുന നയിയമപ്രകകാരന പയിഴ ഈടകാകയിയയിട്ടുള്ളതുമകാണണ. 

അനത്സ്യസനസകാനങ്ങളയില്നയിനന  അനധയികൃതമകായയി  കടതയിവേരുന്ന

ബവീഡയിയുതട  വേയിതരണന തടയുന്നതയിനകായയി  ചരകണ  വസവേന നയികുതയി  വേകുപണ

വമല്പറഞ  രവീതയിയയില്  ഫലപ്രദമകായ  തതന്ന  ഇടതപടണ  ആയതണ

തടയുന്നതയിനുവവേണയിയുള്ള നയിയമ നടപടയികള് സസ്വവീകരയിചവേരുന.



Uncorrected/Not for Publication
13.03.2023

13

(3)  മകാവകകടവേണ  -  വനവരകടവേണ പകാലന നയിര്മകാണന  സനബനയിച്ചണ  ശ്രവീമതയി
തദലവീമ  ,   എന  .  എല്  .  എ  .-  യുതട സബ് മയിഷനണ തപകാതുമരകാമതണ  -  വേയിവനകാദസഞകാരന
വേകുപ്പുമനയി   (  ശ്രവീ  .   പയി  .   എ  .   മുഹമദണ റയിയകാസണ  )   വമശപ്പുറത്തുവേച്ച മറുപടയി

ആലപ്പുഴ  ജയിലയയിതല  കതകകാട്ടുവശ്ശേരയി  പഞകായതയിതനയുന  വകകാടയന

ജയിലയയിതല  ഉദയനകാപുരന  പഞകായതയിതനയുന  തമയില്  ബനയിപയിക്കുന്ന

മുകാവകകടവേണ-വനവരകടവേണ  പകാലന  നയിര്മകാണവമകായയി  ബനതപട

സബ് മയിഷന് വനരതതയുന സഭയയില് ഉന്നയയിച്ചയിടുുളളതകാണണ.

ഈ പകാലന ഡയികസന് തടണര് പ്രകകാരന നയിര്മയിക്കുന്നതയിനകായയി 93.79

വകകാടയി  രൂപയണ  16-06-2016-ല് കരകാറുകകാരനണ  കകമകാറയിയ പ്രവൃതയിയകാണണ.

പകാലതയിതന  100  കപലുകളയില്  96  എണ്ണവന  23  കപല് കകാപ്പുകളയില്  21

എണ്ണവന  21  പയിയര് കകാപ്പുകളയില്  21  എണ്ണവന നകാവേയിവഗഷന് സകാനയിതല  8

ബവീമുകളുന  പൂര്തവീകരയിച്ചയിട്ടുണണ.  ബകാകയി  സകാബുകളുന  ബവീമുകളുന

പൂര്തവീകരയികകാനുണണ.

പകാലതയിതന  ഭൂമയി  ഏതറ്റടുകലുമകായയി  ബനതപടണ

തടസ്സങ്ങളുണകായതകാണണ  പ്രവൃതയി  കവേകകാനയിടയകാകയിയതണ.  പകാലന

നയിര്മകാണതയിനണ  ആവേശത്സ്യമകായ  മുഴുവേന്  ഭൂമയിയുന  ലഭയിച്ചതണ  കഴയിഞ  ജൂണ്

മകാസതയിലകാണണ.  ഇതയിനയിടയയില്  കരകാറുകകാരന്,  നയിര്മകാണ  സകാമഗയികളുതട
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വേയിലവേര്ദ്ധനവേണ  കകാരണന  ഇനയി  പൂര്തവീകരയിവകണ  ഇനങ്ങള്കണ

എല്.എന.ആര്.  നയിരകണ വവേണതമന്നണ ആവേശത്സ്യതപട്ടു.  തപകാതുമരകാമതണ വേകുപണ

ഈ  വേയിഷയന  പരയിവശകാധയികകാന്  ധനകകാരത്സ്യ  വേകുപയിവനകാടണ  ആവേശത്സ്യതപട്ടു.

ഇകകാരത്സ്യതയില്  വേത്സ്യക്തത  വേരുതകാന്  ധനകകാരത്സ്യവേകുപണ  ആവേശത്സ്യതപടയിട്ടുണണ.

ചവീഫണ  തടക ണനയികല്  എകകാമയിനര്  ആവേശത്സ്യതപട  വേയിശദവീകരണതയിനണ

എകയികന്യൂടവീവേണ എഞയിനവീയര് മറുപടയി നല്കയിയയിട്ടുണണ. വേകുപ്പുതലതയിലുന മറുപടയി

നല്കുന്നതയിനുള്ള നടപടയികള് സസ്വവീകരയിച്ചയിട്ടുണണ.

ധനകകാരത്സ്യ  വേകുപയിതന  അനുമതയി  ലഭയിച്ചകാല്  മറ്റണ  നടപടയികളയിവലയണ

കടകകാനകാകുന.
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(4)  വേലപകാടണ  സയി  .  എച്ചണ  .  സയി  .    മള്ടയി  തസഷത്സ്യകാലയിറ്റയി  വടകാമ  തകയര്
യൂണയിറ്റകാക്കുന്നതയിനുളള  നടപടയി  സനബനയിച്ചണ  ശ്രവീ  സയി  .    സയി  .    മുകുന്ദന്  ,
എന  .  എല്  .  എ  .-  യുതട   സബ്മയിഷനണ  ആവരകാഗത്സ്യ  -  വേനയിത  -  ശയിശുവേയികസന
വേകുപ്പുമനയി   (  ശ്രവീമതയി വേവീണകാ വജകാര്ജണ  )   വമശപ്പുറത്തുവേച്ച  മറുപടയി

തൃശ്ശൂര്   ജയിലയയിതല  നകാടയിക  നയിവയകാജക  മണ്ഡലതയിലുള്തപട

തളയിക്കുളന  വബകാകണ  പഞകായതയിതന  കവീഴയില്വേരുന്ന  ആശുപതയിയകാണണ

സകാമൂഹത്സ്യകാവരകാഗത്സ്യ  വകന്ദ്രന,  വേലപകാടണ.  ജയിലയയിതല  പഴകനതചന്ന

ആശുപതയികളയില്  ഒന്നകാണയിതണ.  നകാടയിക  മണ്ഡലതയിതല  തകാഴ

വേരുമകാനകകാരകായ  മതത്സ്യതതകാഴയിലകാളയികളുന  മറ്റണ  സകാധകാരണ

തതകാഴയിതലടുക്കുന്നവേരുന  വേലയിതയകാരു  വേയിഭകാഗന  പടയികജകാതയി  കുടുനബങ്ങളുന

ആശ്രയയിക്കുന്ന പ്രധകാന ആശുപതയിയകാണയിതണ. 

ഇകൗ  സയി.എച്ചണ.സയി.-യയിതല  ദയിവേവസനയുള്ള  ഒ.പയി.  480  മുതല്  520

വേതരയുന ശരകാശരയി തഎ.പയി. 30-ഉന ആണണ. (അനുവേദയികതപട കയിടകകളുതട

എണ്ണന  55  ആണണ.)  നയിലവേയില്  രകാതയി  9  മണയിവേതരയകാണണ  വരകാഗയികള്കണ

ചയികയിത  നല്കുന്നതതങയിലുന  തഎ.പയി.  വരകാഗയികള്കണ  ആവേശത്സ്യകാനുസരണന

ഓണ്  വകകാള്  അടയിസകാനതയില്  വഡകാക്ടര്മകാരുതട  വസവേനന

ലഭത്സ്യമകാകയിവേരുനണണ. 
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ഇകൗ സകാമൂഹയികകാവരകാഗത്സ്യ വകന്ദ്രതയില് സയിവേയില് സര്ജന്-1,  അസയിസനണ

സര്ജന്-2,  അസയിസനണ  തഡനല്  സര്ജന്-2  എന്നയിങ്ങതന  5  വേയിവേയിധ

വേയിഭകാഗന  വഡകാക്ടര്മകാരുതട  തസയിക  ഉള്തപതട  35  സയിരന  ജവീവേനകകാരുതട

അനഗവീകൃത  തസയികകളുണണ.  ഇതയിനുപുറതമ  എന്.എച്ചണ.എന.  മുഖേകാന്തരന

നയിയമയികതപട         2 വഡകാക്ടര്മകാരുന തവദ്ദേശ സസ്വയനഭരണ വേകുപണ മുഖേകാന്തരന

നയിയമയികതപട           2  വഡകാക്ടര്മകാരുന ഉള്തപതട  4  വഡകാക്ടര്മകാരുതട

വസവേനന അധയികമകായയി ലഭത്സ്യമകാകുനണണ. (ഇപ്രകകാരന ഒരു സയിവേയില് സര്ജന്

ഉള്തപതട 7 വഡകാക്ടര്മകാരുതട വസവേനന ഇകൗ ആശുപതയിയയില് ലഭയിക്കുനണണ.)

ഇതയിനുപുറതമ  എന്.എച്ചണ.എന.  മുഖേകാന്തരന  8  ജവീവേനകകാരുന  എച്ചണ.എന.സയി.

മുഖേകാന്തരന  4 വപരുന  എല്.എസണ.ജയി.ഡയി.  മുഖേകാന്തരന  2  വപരുന  ഉള്തപതട

തമകാതന  18  തകാല്കകാലയിക  ജവീവേനകകാര്  ഇകൗ  ആശുപതയിയയില്

പ്രവേര്തയിക്കുനണണ. (തമകാതന 53  ജവീവേനകകാരുതട വസവേനമകാണണ നയിലവേയില്

ഇകൗ ആശുപതയിയയില്  ലഭത്സ്യമകായയിട്ടുള്ളതണ.)

1.56 ഏകര് സലതണ സയിതയിതചയ്യുന്ന ഈ ആശുപതയിയയില് തമയയില്

വേകാര്ഡണ,  ഫവീതമയയില്  വേകാര്ഡണ,  കുടയികളുതട  വേകാര്ഡണ,  തജറയിയകാടയികണ  വേകാര്ഡണ

എന്നയിവേ പ്രവേര്തയിക്കുനണണ. 108  ആനബുലന്സണ  24  മണയിക്കൂറുന സര്വവീസണ
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നടത്തുന.  കമ്പന്യൂടകറസ് ഡണ  എകണവറ,  ഇ.സയി.ജയി.  വസവേനങ്ങള്,  ലകാബണ

സകൗകരത്സ്യന എന്നയിവേ ഇവേയിതട ലഭത്സ്യമകാണണ.  കൂടകാതത ഫയിഷറവീസണ വേകുപണ സുനകാമയി

ഫണയില്നയിനന  അനുവേദയിച്ച  തമകാകബല്  തഹല്തണ  യൂണയിറ്റണ  ഇവേയിതട

പ്രവേര്തയിക്കുന.  എന്.സയി.ഡയി.  കയിനയികണ,  തപകാതുജനകാവരകാഗത്സ്യ  വേയിഭകാഗന,

തപയയിന് & പകാലയിവയറ്റവീവേണ, തസകണറയി പകാലയിവയറ്റവീവേണ, ഫയിസയിവയകാതതറകാപയി,

തഡനല് ഒ.പയി., തഡനല് എകണവറ, കകൗമകാരപ്രകായകകാരുതട കയിനയികണ, തമനല്

തഹല്തണ  കയിനയികണ,  കണ്ണണ  പരയിവശകാധന  കയിനയികണ,  പുകവേലയി  നയിവേകാരണ

കയിനയികണ തുടങ്ങയിയവേയുന ഇവേയിതട പ്രവേര്തയിക്കുനണണ.

ആര്ദന  മകാനദണ്ഡപ്രകകാരന  സകാപനങ്ങളുതട  പദവേയി  ഉയത്തുക

എന്നതയിനുപകരന ഒരു റവേനന്യൂ വബകാകയില് ഒരു വബകാക്കുതല കുടുനബകാവരകാഗത്സ്യ

വകന്ദ്രന,  ഒരു  തകാലൂകയില്  ഒരു  തകാലൂകകാശുപതയി,  ഒരു  ജയിലയയില്  ഒരു

ജയിലകാതല  ആശുപതയി  എന്ന ക്രമതയില് ആശുപതയികതള  തതരതഞടുതണ

അടയിസകാന  സകൗകരത്സ്യന  തമച്ചതപടുതയി  മയികച്ച  ചയികയിത  ബനതപട

പ്രവദശതത  വരകാഗയികള്കണ  ലഭത്സ്യമകാക്കുക  എന്നതകാണണ  നയിലവേയില്  സര്കകാര്

നയമകായയി സസ്വവീകരയിച്ചയിട്ടുള്ളതണ.
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ഈ സകാമൂഹത്സ്യകാവരകാഗത്സ്യ  വകന്ദ്രതയില് നയിലവേയിലുള്ള വഡകാക്ടര്മകാരുതടയുന

മറ്റണ വേയിഭകാഗന ജവീവേനകകാരുതടയുന ആശുപതയിയയില് നയിലവേയിലുള്ള അടയിസകാന

സകൗകരത്സ്യങ്ങളുന  പരമകാവേധയി  പ്രവയകാജനതപടുതയി  തമച്ചതപട  ചയികയിതകാ

സകൗകരത്സ്യന  പ്രവദശതത  വരകാഗയികള്കണ  ലഭത്സ്യമകാക്കുന്ന  കകാരത്സ്യന  സര്കകാര്

പരയിവശകാധയിക്കുന്നതകാണണ.


