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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

4 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 157 16-03-2022 - ൽ മ�പടി�്

വികസന മിഷ�ക�െട ഏകീകരണം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീമതി െദലീമ,
�ീ. ടി. പി .രാമ��ൻ, 
�ീ വി െക �ശാ�്, 
�ീ. െക.വി.�േമഷ്  

null
(�ഖ�മ�ി)

(എ) സം�ാന�് സാ�ഹ�നീതിയിലധി�ിതമായി

വികസനം യാഥാർ��മാ��തിന് കഴി�

സർ�ാർ ആവി�രി�ി�� വിവിധ വികസന

മിഷ�കൾ ഏകീകരി�  ്വികസന �വർ�ന�ൾ

കാര��മമാ�ാൻ സ�ീകരി�ി�� നടപടികൾ

അറിയി�േമാ;

(എ) േകരളം അഭി�ഖീകരി�� സാ�ഹിക�ം,
സാ��ിക�മായ വികസന െവ�വിളികൾ�്

പരിഹാരം ക�് ഒ� നവേകരളം ��ി�ക എ�

ല��േ�ാെട കഴി� സർ�ാർ ൈലഫ് , ആർ�ം,
െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ�ം,
ഹരിതേകരളം എ�ീ നാല് വികസന മിഷ�കൾ

'നവേകരളം കർ�പ�തി ' എ� പരിപാടിയിൽ

ഉൾെ���ി �വർ�നം ആരംഭി�.
സർ�തല�ർശിയായ വികസന�വർ�

ന�ളാണ് നവേകരളം കർ�പ�തിയി�െട

വിഭാവനം െചയ്  തി��ത്. ആറ്  �ൻഗണനാ

േമഖലകെള േകാർ�ിണ�ി താെഴ�റ�� നാല്

വികസനമിഷ�കളാണ് നവേകരളം കർ�

പ�തിയിൽ ഉൾെ���ിയി��ത്. 1. സ�ർ�

പാർ�ിടം - ൈലഫ്  2. ജനസൗ�ദ സർ�ാർ

ആ�പതികൾ - ആർ�ം 3. െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ

സംര�ണ യ�ം 4. �ചിത�മാലിന�സം�രണം,
മ�്-ജല സംര�ണം, ൈജവ�ഷിരീതി�്  �ാ�ഖ�ം

െകാ��െകാ�� �ഷിവികസനം എ�ീ ��

േമഖലകൾ�് ഊ�ൽ നൽ�� ഹരിതേകരളം

മിഷൻ. 2018 ആഗ�്  മാസ�ിെല

മഹാ�ളയെ� �ടർ�്  േകരള �നർനിർമാണ

പ�തി (റീബിൽഡ്  േകരള ഇനീേഷ��ീവ്-RKI)
�വർ�നം ആരംഭി�. നാശന�ം േനരി�

ആ�ിക�െട �ന��ാരണ�ി�ം �നർ

നിർ�ാണ�ി�ം ഉ�ത�ണനിലവാരം ഉറ�ാ�

�തി�ം, �തന�ം വികസേനാ�ഖ�മായ വലിയ

പ�തികൾ ത�ാറാ��തി�ം,
സമയബ�ിതമായ നിർ�ാണ �വർ�ന�ൾ

ഉറ�വ���തി�ം, പാരി�ിതിക സൗഹാർ�

മാനദ��ൾ പാലി�  ് ഭാവിയിൽ ആവർ�ി�
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െ�ടാ�� ഏെതാ� �ളയേ��ം േനരിടാ��

േശഷി �നർനിർ�ി�െ��� ആ�ികൾ�്  ഉറ�

വ���തി�ം വിഭാവനം െച�ാണ്  േകരള

�നർനിർ�ാണപ�തി ആരംഭി�ത് . തേ�ശ

സ�യംഭരണ �ാപന��െട േറാ�കൾ, വീ�കൾ,
ഉപജീവേനാപാധിക�െട വീെ���് , PWD
േറാ�ക�ം പാല��ം, െപാ�െക�ിട ��െട

വലിയ അ����ണിക�ം �നർ നിർ�ാണ�ം,
ജലവിതരണം, ഗണ�മായ േതാതിൽ പരിസ്  ഥിതി

സംര�ണ - ��തി സൗ�ദ ഇടെപട�കൾ

ആവശ�മായ വികസന പ�തികൾ, മലേയാര

കാർഷിക ആവാസ വ�വ��െട

സമ�വികസനം, മ��െതാളി ലാളിക�െട

സമ�മായ �നരധിവാസ�ം വികസന�ം

ല��മാ�ിയ പ�തികൾ, ത� �ധാനമായ

വലിയ വികസനപ�തികൾ എ�ീ പ�് 
വിഭാഗ��ൾെ�ാ�ി�െകാ�ാണ്  േകരള

�നർനിർ�ാണപ�തി ആരംഭി�ത് . നാ�

മിഷ�ക�ം RKI-�ം �േത�ക ഉേ�ശല���ൾ

�ൻനിർ�ിയാണ്  �വർ �ി�വ�ത് . ഓേരാ

മിഷ�ക�െട�ം, RKI -�െട�ം നാളി�വെര

നട�ിയ �വർ� ന�ൾ പരിേശാധി�തിെ�

അടിസ്  ഥാന�ിൽ, ��തൽ ഫല�ദമായ

ഏേകാപന�ം സംേയാജന�ം ഉറ�വ���തിന്

നിലവി�� നാ� മിഷ�കളായ ൈലഫ് , ആർ�ം,
ഹരിത േകരളം, െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ

സംര�ണയ�ം എ�ിവെയ�ം, േകരള

�നർനിർമാണ പ�തി (RKI)-െയ�ം ഉൾെ���ി

അവ�െട ല���ൾ

ൈകവരി��തിനാവശ�മായ �വർ�ന�ൾ

ഏേകാ�ി��തിനായി നവേകരളം കർ� പ�തി-
II എ� േപരിൽ ഒ� ഏകീ�ത മിഷൻ �പീകരി�  ്
ഉ�രവാ�ക��ായി. നവേകരളം കർ�പ�തി-
II-ൽ ഊ�ൽ നൽേക�ത്  �ണേമ� വിദ�ാഭ�ാസ

�ിനായതിനാൽ വിദ�ാഭ�ാസമിഷെ� േപര് 
"വിദ�ാകിരണം' എ�്  �നർനാമകരണം

െച�ക��ായി. �ഖ�മ�ി അധ��നാ�ം ചീഫ്

െസ��റി കൺവീനറാ�ം നവേകരളം കർ�പ�തി

േകാർഡിേന�ർ േജായി�്  കൺവീനറാ�ം

ബ�െ�� വ��്  മ�ിമാർ, െസ��റിമാർ

എ�ിവർ അംഗ�ളാ�ം നവേകരളം കർ�പ�തി

െസ�ം ഇേതാെടാ�ം �പീകരി�  ് ഉ�രവായി��് .
ഇതി��റേമ നാ� വികസന മിഷ�കൾ�ം

സം�ാനതല കർ�സമിതി�ം ജി�ാ തല�ി�ം

തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന തല�ി���

മിഷ�ക�ം �പീകരി�  ് ഉ�രവായി��് .
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നവേകരളം കർ�പ�തി േകാർഡിേന��െട

േന�ത��ിൽ മിഷ�ക �െട�ം േകരള �നർ

നിർ�ാണ പ�തി�േട�ം �തിനിധികൾ

ഉൾെ�െട��വെര പെ���ി�  ് ശിൽ�ശാല കൾ

സംഘടി�ി�  ് നവേകരളം കർ�പ�തി-II െ�

മാർ�േരഖ ത�ാറാ�ക�ം, അത്  അംഗീകരി�  ്
ഉ�രവാ�ക�ം െച�ി��് .

(ബി) ദരി�രി�ാ� സം�ാനെമ� വാ�ാനം

സഫലമാ��തി�ം വികസന�ിെ�

�ണഫല�ൾ എ�ാവരിേല�ം എ�ി��തി�ം

ആവി�രി�ി�� പ�തികൾ എെ��ാമാണ്;

(ബി) ദരി�രി�ാ� സം�ാനം എ� വാ�ാനം

നട�ിലാ��തിെ� ഭാഗമായി

േക�പ�തിക�െട�ം, സംസ്  ഥാന

പ�തിക�െട�ം �ഗമമായ നട�ി�്

ഉറ�ാേ����്. േകരളം �പീ�തമായേശഷം

നാളി�വെര�� �േരാഗമന സർ�ാ�കൾ

ആവി�രി� നട�ിലാ�ിയ വിവിധ

കർ�പ�തികളി�െട േകരള�ിെ� വികസനം

�ത�മായി നട�ിലാ�ി വ�ി��. വികസന�ിന്

ആ�ം ���തിന് 'വിശ�രഹിത േകരളം',
'ആ�യ', 'അഗതിരഹിതേകരളം', '�ഭി�

േകരളം', 'നവേകരളം കർ�പ�തി ' �ട�ിയ

ഒ�നവധി പ�തികൾ സംസ്  ഥാന സർ�ാർ

ആവി�രി� നട�ാ�ിവ��. കഴി�

സർ�ാരിെ� ഇ�ര�ി�� ഇടെപട�ക�െട

ഫലമായി േദശീയതല�ിൽ നട�ിയി��

വിലയി��ലിൽ േകരളം പല േമഖലയി�ം

�ൻപ�ിയിെല�ിയി��്. �ൈണററഡ്

േനഷൻസ്-െ� �സ്  ഥിരവികസന �ചിക

ൈകവരി��തിന് നട�ിയ �വർ�ന�ളിൽ

നീതി ആേയാഗ് എ�ാ സംസ്  ഥാന�െള�ം

േക�ഭരണ�േദശ�െള�ം വിലയി��ിയതിൽ

േകരളം �ടർ�യായി 2018 �തൽ

സംസ്  ഥാന�ളിൽ ഒ�ാം

സ്  ഥാനെ��ക��ായി. നാളി�വെര

�സി�ീകരി� എസ് .ഡി.ജി. ഇൻഡ�്

റിേ�ാർ�കളിൽ ആറാം �ാന� നി�ം േ�ാർ

നില െമ�െ���ി (66 ൽ നി�ം 83 േല�്) ര�ാം

�ാനേ��് SDG-1 (No Poverty)-ൽ
സംസ്  ഥാനം എ�ക��ായി. ദരി�രി�ാ�

സംസ്  ഥാനെമ� �ഖ�ാപിത ല��ം

ൈകവരി��തിനായി അതിദരി�െര

കെ���തി�� സർേവ സംസ്  ഥാനം

നട�ക��ായി. ��ത വിഭാഗെ�

�ഖ�ധാരയിേല�് െകാ� വ��തി��

നടപടികൾ ഇതിെ� അടിസ്  ഥാന�ിൽ

സ�ീകരി�ാനാ�ം. നീതി ആേയാഗ് NFHS-4 -െ�

അടിസ്  ഥാന�ിൽ ത�ാറാ�ിയ National
Multidimensional Poverty Index റിേ�ാർ�്
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�കാരം േകരളം ദാരി��ം ഏ��ം �റ� (0.71%)
സംസ്  ഥാനമായി കെ��ിയി��്.

(സി) സർ�ാർ േസവന�ൾ കാര��മമാ��തിനായി

െപാ�േസവന സംവിധാന�ിെ� കാര��മത

വർ�ി�ി�ാൻ സാധി�ി�േ�ാ എ�്

വ��മാ�േമാ?

(സി) സർ�ാർ േസവനം ��തൽ �താര��ം

കാര��മ�ം ജേനാപകാര�ദ�മാ��തി�മായി

സംസ്  ഥാന�് േസവനാവകാശനിയമം

നിലവി��്. ��ത നിയമം പരി�രി���മായി

ബ�െ�� �പാർശകൾ നാലാം ഭരണപരി�ാര

ക�ീഷൻ സർ�ാരിന് സമർ�ി�ി��്. സർ�ാർ

ഓഫീ�കളിൽ െപാ�ജന�േളാട്  മാന�മായി

െപ�മാ�ക, �തിർ� പൗര�ാർ�് �ൻഗണന

നൽ�ക, ലഭി�� അേപ�കൾ�് ൈക��്

രസീത്  നൽ�ക, ഔേദ�ാഗികേരഖകൾ വ���ം

ലളിത�മായ ഭാഷയിലാ�ക �ട�ിയ നടപടികൾ

സ�ീകരിേ��താെണ�ം നിർേദശി�ി��്.
ജീവന�ാ�െട കാര��മത�ം ഫല�ാ�ി�ം

നിലനിർ�വാ�ം വികസി�ി�വാ�ം

ഭരണമികവിേല�� പരി�മം

�ഗമമാ��തിനായി എ�ാ സംസ്  ഥാന സർ�ാർ

ജീവന�ാർ�ം ഇൻ�ി���് ഓഫ് മാേനജ്  െമ�് ഇൻ

ഗവെ��് �േഖന പരിശീലനം നൽകി വ��.
വിവിധ സർ�ിഫി��കൾ ലഭ�മാ��തി��

��ി��കൾ മറികട��തിനാ�ം സം�ാന�്

െപാ�ജന�ൾ�് ലഭ�മാ�� േസവന�ൾ

അഴിമതിരഹിതമാ�ം സമയ ബ�ിതമാ�ം

നൽ��തി�ം പരമാവധി േസവന�ൾ സർ�ാർ

ഓഫീസ്  സ�ർശി�ാെത തെ� ജന�ളിേല�്

എ�ി��തിെ� ഭാഗമായി ഓൺൈലൻ വഴി

ലഭ�മാ�ാ�� നടപടികൾ സ�ീകരി�ി��്.
പൗര�ാർ�് വിവിധ സർ�ിഫി��കൾ/
േസവന�ൾ നൽ��തി�� നടപടി�മ�ൾ

ല�കരി��തി�ം നിയമ�കാര�� വിവിധ

അ�മതി�� നടപടി�മ�ൾ

�ഗമമാ��തി�ം താെഴ �റ��

മാർ�നിർേ�ശ�ൾ �റെ��വി�ി��്: i. വിവിധ

സർ�ാർ േസവന�ൾ ലഭ�മാ��തിനായി

േരഖകൾ/ സർ�ിഫി��കൾ എ�ിവ ഗസ� ഡ്

ഉേദ�ാഗ�ൻ/േനാ�റി സാ��െ���ണം എ�

രീതി ഒഴിവാ�ി േരഖക�െട/ സർ�ിഫി��ക�െട

പകർ�കൾ സ�യം സാ��െ���ിയാൽ

മതിയാ�ം. ii. പൗര�ാർ�് നൽ��

േസവന�ൾ�് ഒ� നി�ിത �ക അവരിൽനി�ം

അേപ�ാഫീസായി ഈടാ���്.
ആദ�ഘ�െമ� നിലിയിൽ ബിസിന�ി�ം

വാണിജ��ി�ം ഒഴിെക�� പൗരേസവന�ൾ

ലഭി��തിനായി അേപ�ാ ഫീസ്  ഒ���തിൽ

നി�ം പൗര�ാെര ഒഴിവാ�ി. iii. പൗര�ാർ�്
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നൽ�� േസവന�ൾ�ായി സമർ�ിേ�� എ�ാ

അേപ�ാേഫാ�ക�ം ലളിതമാ�ാ�ം

കഴി��ിടേ�ാളം ഒ� േപജിൽ മാ�ം

പരിമിതെ���ാ�ം നി�യി�. iv. ഒരി�ൽ

നൽകിയ എ�ാ സർ�ിഫി��ക�ം ഏെത�ി�ം

സർ�ാർ വ��ിെല എ�ാ ആവശ��ൾ�ം

ഉപേയാഗി�ാം. സർ�ിഫി��് നൽ�� അധികാരി

ഒ� �േത�ക ഉേദ�ശ�ിന്/ ഉപേയാഗ�ിന്

മാ�മാണ് ��ത സർ�ിഫി��് നൽ��െത�്

ഒ� കാരണവശാ�ം സർ�ിഫി��ിൽ

േരഖെ���ാൻ പാടി�. v. ചില വ��കൾ

നൽ�� േസവന�ൾ/സർ�ിഫി��കൾ

ലഭി��തിനായി മ� ചില സർ�ിഫി��കൾ/
േരഖകൾ ഹാജരാ�ണെമ�� വ��ക�െട

നിർബ�ം പൗര�ാർ�് േസവനം ലഭി��തിന്

കാലതാമസം ഉ�ാ�ക�ം ��ി���ാ�ക�ം

െച��. ഇത് മറികട�ാൻ ടി േസവന�ൾ�്

അേപ� കെ� സത�വാങ്�ലം �ടി

നി�ർഷി��. േനാൺ�ിമിെലയർ സർ�ിഫി��്,
EWS സാ��െ���ൽ സർ�ിഫി��്, SC/ST
വിഭാഗ�ൾ�ായി നിലവിെല നിയമ �കാരം

നൽ�� സർ�ിഫി��് എ�ിവ ഇതിെ�

പരിധിയിൽ നി�് ഒഴിവാ�ി. േന�ിവി�ി

സർ�ിഫി��്, റസിഡ�് സർ�ിഫി��്,
ൈമേനാറി�ി സർ�ിഫി��്, ൈലഫ് സർ�ിഫി��്,
one and the same certificate, ബ�ത�

സർ�ിഫി��്, ��ംബ അംഗത� സർ�ിഫി��്,
ഐഡ�ിഫിേ�ഷൻ സർ�ിഫി��്, ജാതി

സർ�ിഫി��്, മി�വിവാഹ സർ�ിഫി��്,
െലാേ�ഷൻ മാ�്- െലാേ�ഷൻ സർ�ിഫി��്,
ആഭ��രവ��് അ�േ�ഷൻ എ�ീ 12 ഇനം

േസവന�ൾ ല�കരി��തി�ം

മാർ�നിർേ�ശ�ൾ �റെ��വി�.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


