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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

4 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 166 16-03-2022 - ൽ മ�പടി�്

െതാഴി�റ�് പ�തി�് അ�വദി� �ക

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. എ. രാജ,
�ീ സി എ�  ്���, 
�ീ. �രളി െപ�െന�ി, 
�ീ ഒ . ആർ. േക� 

null
(തേ�ശ സ�യംഭരണ, �ാമവികസനം, എൈ�സ്   വ��്

മ�ി)

(എ)

േക� ബജ�ിൽ നട�വർഷം െതാഴി�റ�് പ�തി�്
അ�വദി� �കയിൽ ഇ�പ�ി അ�ായിരം േകാടി
�പ �റ�വ��ിയത് കാർഷിക��ിേയാെടാ�ം

െതാഴി�റ�് പ�തിെയ ആ�യി�� െച�കിട
കർഷകർ ഉൾ�െട�� സം�ാനെ�

സാധാരണ ജനവിഭാഗെ� ഏെത�ാം തര�ിൽ

ബാധി�െമ�് വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(എ) 2021-22 വർഷ�ിൽ മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ
�ാമീണ െതാഴി�റ�് പ�തി�ായി േക� സർ�ാർ
ആെക 98,000 േകാടി �പയാണ് 
അ�വദി�ി��ത് . എ�ാൽ 2022-23 വർഷേ��് 
73,000 േകാടി �പ മാ�േമ നിലവിൽ ബജ�ിൽ
വകയി��ിയി��. േക� വിഹിത�ിൽ വ��
ഈ ഇ�പ�ി അ�ായിരം േകാടി �പ�െട �റവ് 
പ�തി നിർ�ഹണ�ിെ� അവസാന മാസ�ളിൽ
അവിദഗ്ധ െതാഴിലാളികൾ�്  ലഭിേ�� േവതനം
ൈവ��തിന്  കാരണമാേയ�ാം. നിലവിെല
േകാവിഡ്   �തിസ�ിയിൽ െതാഴി�ം വ�മാന
മാർ���ം ന�െ�� െച�കിട കർഷകർ
ഉൾെ�െട�� ദരി� ജനവിഭാഗ��െട
ജീവിതെ� ഇത്  ��തൽ
�തിസ�ിയിലാ�ാനിട��് . �ടാെത
പ�തിയിൽ ഏെ���� ���ിക�െട സാധന
ഘടകം വിതരണം െച�� െവ�ർമാർ��
�ക�ം വിദഗ്ധ/അർ� വിദഗ് ധ
െതാഴിലാളികൾ�� േവതന�ം ൈവ��തിന് 
ഇടവ��ാ���ം അതി�െട �ാമ�േദശ��െട
അടി�ാന വികസന �വർ�ന�ളി�ം ദരി�
��ംബ��െട ഉപജീവന ആ�ിക�െട

നിർ�ാണ�ി�ം �തിസ�ി ��ി�ക�ം
െചേ��ാ��താണ് .

(ബി) സം�ാന�ിന് െപാ�വിൽ �ണകരമാ�ംവിധം
േക� ബജ�് നിർേ�ശ�ളിൽ മാ�ം വ���തിന്

എെ��ാം നടപടികൾ തേ�ശസ�യംഭരണ വ��്
സ�ീകരി�ി��്; വിശദാംശം നൽകാേമാ?

(ബി) െതാഴി�റ�്  െതാഴിലാളികെള പ�ികജാതി,
പ�ികവർ�ം, മ�്  വിഭാഗം എ�ി�െന തരംതിരി�  ്
ഫ�്  വിതരണം െച�� രീതി നട�ിലാ�ിയ�വഴി
ഈ േമഖലയി��ായ അസ�ാ��ം സർ�ാർ
തിരി�റി�ക�ം േമൽ പരി�ാരം
അവസാനി�ി�ണെമ�്  േക� സർ�ാരിേനാട്  
േരഖാ�ലം ആവശ�െ��ി���മാണ് . േമൽ
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തീ�മാനം നട�്  വർഷെ� േക� ബഡ്ജ�ി�ം
�ട�� സാഹചര��ിൽ ��ത തീ�മാനം
പിൻവലി�ാനാവശ�മായ നിര�ര സ�ർ�ം േക�
സർ�ാരിൽ െച���താണ് . സം�ാനെ�

�ാമ�േദശ�ളിെല െപാ��മി�െട
അപര�ാ�ത�ം മ�ം കണ�ിെല��്  െതാഴി�റ�് 
പ�തിയിൽ സം�ാന�ിന് അ��ണമായ
വിധ�ി�� �വെട പറ�� ���ികൾ

ഏെ���ാൻ അ�വാദം നൽകണെമ�്  നിരവധി
തവണ േക� സർ�ാരിേനാട്  അഭ�ർ��ി��് . 1.
�ാമ�േദശ�ളിെല െപാ��ാപന�ളായ

െപാ�ജനാേരാഗ� േക��ൾ, പ�ായ�് 
ഓഫിസ്   െക�ിട�ൾ, അ�ണവാടികൾ, വിേ�ജ്  
ഓഫിസ്   എ�ിവ�്  ച�മതിൽ നിർ�ി�ൽ 2.
സ�കാര� �ള�ളിെല മൽസ� �ഷി 3. വനാതിർ�ി

�േദശ�ളിൽ ഫയർ ൈലൻ നിർ�ാണം, 4.
��ിഗത �ണേഭാ�ാ�ൾ�്  ബേയാഫ് േളാ�് 
അക� കൾ�ർ സി�ം നിർ�ി�  ് നൽകൽ 5.
സ�കാര� �മിയിൽ ��ംബ�ീ ��കൾ �േഖന
��ൈത ന�റികൾ �ാപി�ൽ 6. ഉ�ൾെപാ�ൽ
ഭീഷണി�� �േദശ�ളിൽ താമസി�� �ർബല
��ംബ��െട വീ�കൾ�്  സേ�ാർ�് വാൾ
നിർ�ാണം 7. ��ംബ�ീ സ�യം സഹായ
സംഘ�ൾ �േഖന തരിശ്   �മി പാ��ിെന��് 
�ഷി നട�ൽ

െസ�ൻ ഓഫീസർ


