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മമ  .   സസ്പീക്കര:   ഓരഡര..... ഓരഡര.... ചചചാേദദദ്യം നദ്യം. (*1)

എലചാേ പഞചാേയതത്ത് ഓഫസ്പീസുകളമലദ്യം പപചാേതുജന ചസേവനചകന്ദ്രങ്ങള

(*1) ശസ്പീ  .   വമ  .   ചജചാേയമ:

ശസ്പീ  .   പക  .   വമ  .   സുചമഷത്ത്:

ശസ്പീ  .   എദ്യം  .   നനൗഷചാേദത്ത്:

ശസ്പീമതമ കചാേനതമല് ജമസ്പീല : തചാേപഴെ  കചാേണുന്ന  ചചചാേദദങ്ങളക്കത്ത് 

തചദ്ദേശസേസ്വയദ്യംഭരണദ്യം, എകക്സൈസേത്ത്  വകുപ്പുമനമ സേദയദ്യം മറുപടമ നല്കുചമചാേ:

(എ) പനൗരനരഹമചാേയ  സേരക്കചാേര  ചസേവനങ്ങള  സേദ്യംബനമചദ്യം  അവ

ലഭദമചാേകുന്നതമനചാേയമ  പചചയ്യേണ്ട  കചാേരദങ്ങള  സേദ്യംബനമചദ്യം

പപചാേതുജനതമനത്ത്  വമവരങ്ങള  ലഭദമചാേക്കുന്നതമനചാേയമ  എലചാേ  പഞചാേയതത്ത്

ഓഫസ്പീസുകളമലദ്യം  പപചാേതുജനചസേവന  ചകന്ദ്രങ്ങളചാേരദ്യംഭമക്കചാേന

ഉചദ്ദേശമക്കുന്നുചണ്ടചാേ; വമശദചാേദ്യംശദ്യം ലഭദമചാേക്കചാേചമചാേ;

(ബമ) പഞചാേയത്തുകളമല് നമന്നുദ്യം നഗരസേഭകളമല് നമന്നുദ്യം ലഭമചക്കണ്ട

ചസേവനങ്ങള  ചവഗതമല്  ലഭദമചാേക്കുന്നതമനത്ത്  പപചാേതുസേരവസ്പീസേത്ത്

രൂപസ്പീകരണദ്യം  ഏപറെ  പ്രചയചാേജനപ്രദമചാേയമരമക്കുപമന്നത്ത്

വമലയമരുതമയമട്ടുചണ്ടചാേ;
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(സേമ) സേമറമസേണ്  സേരവസ്പീസേത്ത്  ചപചാേരട്ടലമലൂപട  ചസേവനങ്ങള

ഓണ്പപലനചാേയമ  ലഭദമചാേക്കുന്നുപണ്ടങമലദ്യം  അതത്ത്  ചവണ്ടത്ര  വദചാേപകമചാേയമ

പ്രചയചാേജനപപ്പെടചാേതതചാേയമ  ശദ്ധയമല്പപ്പെട്ടമട്ടുചണ്ടചാേ;  എങമല്  ഇത് 

പരമഹരമക്കചാേന  പ്രചചാേരണദ്യം  നടതചാേനുചദ്ദേശമക്കുന്നുചണ്ടചാേപയന്നത്ത്

വദക്തമചാേക്കചാേചമചാേ?

തചദ്ദേശസേസ്വയദ്യംഭരണദ്യം,  എകക്സൈസേത്ത്  വകുപ്പുമനമ  (ശസ്പീ  .    എദ്യം  .    ബമ  .

രചാേചജഷത്ത്): സേര, (എ) ഉണ്ടത്ത് .  സേരക്കചാേരമല്  നമന്നുദ്യം  സേരക്കചാേരമപന്റെ  വമവമധ

ഏജനസേമകളമല്  നമന്നുദ്യം  ലഭമക്കുന്ന  ചസേവനങ്ങപള  സേദ്യംബനമചത്ത്

ജനങ്ങളക്കത്ത് കൃതദമചാേയമട്ടുള്ള വമവരദ്യം ലഭദമചാേചക്കണ്ടതുണ്ടത്ത് .  2009-ല് തപന്ന

എലചാേ ഗചാേമപഞചാേയത്തുകളമലദ്യം  ഫ്രണ്ടത്ത്  ഓഫസ്പീസേത്ത്  സേദ്യംവമധചാേനദ്യം  സേരക്കചാേര

ആരദ്യംഭമചമരുന്നു.  ഏതത്ത്  ഗചാേമപഞചാേയതമലദ്യം  ലഭമക്കുന്ന  അചപക്ഷയദ്യം

പരചാേതമയദ്യം  ഒപ്പെദ്യം  ചസേവനപ്രദചാേന  തസ്പീയതമകൂടമ  ചരഖപപ്പെടുതമപക്കചാേണ്ടുള്ള

രസേസ്പീതത്ത്  അചപക്ഷകരക്കത്ത്  നല്കുന്ന  സേദ്യംവമധചാേനവദ്യം  അതമപന്റെ  ഭചാേഗമചാേയമ

ഏരപപ്പെടുതമയമരുന്നു.  അചതചാേപടചാേപ്പെദ്യം  അചപക്ഷയ്പക്കചാേപ്പെദ്യം  ചസേവനദ്യം

ലഭമക്കുന്നതമനത്ത്  നമരബനമചാേയദ്യം  ആവശദമുള്ള  ചരഖകള

എപനചാേപക്കയചാേപണന്ന  പചക്കത്ത്  ലമസത്ത്  പരമചശചാേധമചത്ത്  ഉറെപ്പുവരുതമ
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അപചാേകങ്ങളുപണ്ടങമല്  അതറെമയമക്കുന്നതമനുള്ള  സേദ്യംവമധചാേനവദ്യം

ഇചതചാേപടചാേപ്പെദ്യം  ഏരപപ്പെടുതമയമരുന്നു.  പപക്ഷ,  ഇപതചാേരു  മചാേനസ്വല്

സേദ്യംവമധചാേനമചാേയമരുന്നു.  അതുപകചാേണ്ടത്ത്  പൂരണ്ണമചാേയ  അരത്ഥതമല്  അതത്ത് 

നടപ്പെമലചാേക്കചാേന  കഴെമഞമരുന്നമല.  രണ്ടചാേദ്യം  പമണറെചാേയമ  സേരക്കചാേരമപന്റെ

കചാേലതത്ത്  എലചാേ  ഗചാേമപഞചാേയത്തുകളമലദ്യം  ഏരപപ്പെടുതമയ  ഇന്റെചഗറഡത്ത് 

ചലചാേക്കല്  ഗചവർണനസേത്ത്  മചാേചനജത്ത് പമന്റെത്ത്  സേദ്യംവമധചാേനതമലൂപട  (ILGMS)

ഗചാേമപഞചാേയത്തുകളമചലയള്ള  അചപക്ഷകപളലചാേദ്യം  ഓണ്കലനചാേയമ

സേമരപ്പെമക്കുന്നതമനുള്ള  സേനൗകരദമുണ്ടചാേയമ.  അചപക്ഷ  സേമരപ്പെമക്കുചമചാേള

കമട്ടുന്ന  കകപ്പെറത്ത്  രസേസ്പീതമപനചാേപ്പെദ്യം  കുറെവള്ള  ചരഖകള

എപനചാേപക്കയചാേപണന്നത്ത്  അറെമയമപ്പെത്ത്  നല്കുന്നതമനുള്ള

സേദ്യംവമധചാേനവചമരപപ്പെടുതമ.  ഇനൗ  ചസേവനസേദ്യംവമധചാേനങ്ങളുപട

അക്കനൗണ്ടബമലമറമ  ഉറെപ്പുവരുത്തുന്നതമനുദ്യം  പ്രവരതനദ്യം

ജനസേനൗഹൃദപരമചാേക്കുന്നതമനുദ്യം  ഗചാേമപഞചാേയത്തുകളുപട  കചാേരദക്ഷമത

സേരവസ്പീസേത്ത്  പഡലമവറെമയമപല  കചാേരദക്ഷമത  ഉറെപ്പുവരുത്തുന്നതമനുദ്യം

സേഹചാേയകരമചാേയമ  മചാേറെമയമട്ടുണ്ടത്ത്.  'ഒപ്പെമുണ്ടത്ത് ;  ഉറെപ്പെചാേണത്ത് '  എന്ന  ടചാേഗത്ത് 

കലചനചാേടുകൂടമ  വമവമധ  വകുപ്പുകള/ഏജനസേമകളമല്  നമന്നുദ്യം  ലഭമചക്കണ്ട
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ചസേവനങ്ങളുദ്യം  വമവരങ്ങളുദ്യം അതത്ത്  ഗചാേമപഞചാേയതമപന്റെ

ചുമതലയമല്പപ്പെട്ടതചാേപണങമലദ്യം  അപലങമലദ്യം ഗചാേമപഞചാേയതത്ത് 

ഓഫസ്പീസുകപള  സേമസ്പീപമക്കുന്ന  എലചാേവരക്കുദ്യം  കൃതദമചാേയ  വമവരങ്ങളുദ്യം

മചാേരഗ്ഗനമരചദ്ദേശങ്ങളുദ്യം നല്കുന്നതമനത്ത്  സേഹചാേയമക്കുന്നതമനുചവണ്ടമയചാേണത്ത്

ഫ്രണ്ടത്ത്  ഓഫസ്പീസേമചനചാേടത്ത്  ചചരന്നത്ത്  സേമറമസേണ്  പഫസേമലമചറഷന

പസേന്റെരചാേരദ്യംഭമക്കചാേന  തസ്പീരുമചാേനമചമട്ടുള്ളതത്ത്.  ഗചാേമപഞചാേയത്തുകളമല്

നമചയചാേഗമക്കപപ്പെട്ടമട്ടുള്ള  പടകമക്കല്  അസേമസന്റുമചാേര,  അവരമലചാേത

സ്ഥലങ്ങളമല്  കുടുദ്യംബശസ്പീ  പഹല്പ്പഡസ്കുകള,  ഇതുരണ്ടുദ്യം  ഇലചാേത

സ്ഥലങ്ങളമല്  എദ്യം.എസേത്ത്.ഡബബ.  ചയചാേഗദതയള്ളവപര  നമചയചാേഗമചചാേണത്ത്

പഫസേമലമചറഷന പസേന്റെറുകള പ്രവരതമപ്പെമക്കുന്നതത്ത്.

(ബമ) ഉണ്ടത്ത്.   ചമശപ്പുറെത്തുവയന്ന  വമശദമചാേയ  മറുപടമയമല്

ഇതുസേദ്യംബനമച വമശദചാേദ്യംശങ്ങള + ഉളപപ്പെട്ടമട്ടുണ്ടത്ത്.  

ഏകസ്പീകൃത  തചദ്ദേശസേസ്വയദ്യംഭരണ  വകുപ്പെത്ത്  രൂപസ്പീകരമചചതചാേടുകൂടമ  എലചാേ

തചദ്ദേശസേസ്വയദ്യംഭരണ  സ്ഥചാേപനങ്ങളുപടയദ്യം  പമന്തുണചാേസേദ്യംവമധചാേനമചാേയമ

ജമലകളമല്  ഒറ  ഓഫസ്പീസുദ്യം  സേദ്യംസ്ഥചാേനതലതമല്  ഒറ  ഡയറെക്ടചറെറദ്യം

നമലവമല്  വന്നമട്ടുണ്ടത്ത് .  ഇതത്ത്  തചദ്ദേശസേസ്വയദ്യംഭരണ  സ്ഥചാേപനങ്ങളുപട

+ അനുബനമചാേയമ ചചരതമരമക്കുന്നു.
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പ്രവരതനപത  കൂടുതല്  കചാേരദക്ഷമമചാേക്കുന്നതമനുദ്യം  ഏചകചാേപനദ്യം

ഉറെപ്പുവരുത്തുന്നതമനുദ്യം  സേഹചാേയമചമട്ടുണ്ടത്ത്.   ഇനൗ  ഏകസ്പീകൃത

തചദ്ദേശസേസ്വയദ്യംഭരണ  വകുപ്പെമപന്റെ   തുടരചയചാേയമ  ഉപജമലചാേതലതമലദ്യം

ജമലചാേതലതമലദ്യം  സേദ്യംസ്ഥചാേനതലതമലദ്യം  സ്ഥമരദ്യം  അദചാേലതത്ത് 

സേദ്യംവമധചാേനങ്ങള രൂപപപ്പെടുതചാേനുദ്യം തസ്പീരുമചാേനമചകഴെമഞമട്ടുണ്ടത്ത്.

(സേമ) ഇല.  29-01-2023  വപര  85,50,275  ഫയലകള  ILGMS-ല്

ഗചാേമപഞചാേയത്തുകളമല് ലഭമചതമല്  74,54,701  ഫയലകള  (87.19%)

തസ്പീരപ്പെചാേക്കമയമട്ടുണ്ടത്ത് .  ചമല്  ലഭമച  85  ലക്ഷദ്യം  ഫയലകളമല്  12,08,520

അചപക്ഷകള  (14.13%)  പൂരണ്ണമചാേയദ്യം  സേമറമസേണ്  സേരവസ്പീസേത്ത് 

ചപചാേരട്ടലമലൂപട  ഓണ്കലനചാേയമ  ലഭമചതചാേണത്ത് .  ഓണ്കലനചാേയമ  മചാേത്രദ്യം

ലഭമചവയമല്  (86.21%)  തസ്പീരപ്പെചാേക്കമയമട്ടുണ്ടത്ത്.  ILGMS  സേമറമസേണ്

സേരവസ്പീസേത്ത്  ചപചാേരട്ടലമപന്റെ  പ്രവരതനദ്യം  സേദ്യംബനമചത്ത്  പപചാേതുജനങ്ങളമല്

അവചബചാേധദ്യം  സൃഷമക്കുന്നതമനചാേയമ  വദചാേപകമചാേയമട്ടുള്ള  പ്രചരണ

പരമപചാേടമകള നടതമവരുന്നുണ്ടത്ത് . 

ശസ്പീ  .    വമ  .    ചജചാേയമ:  സേര,  പപചാേതുജനങ്ങള  ഏറവദ്യം  കൂടുതലചാേയമ

ആശയമക്കുന്നതത്ത് തചദ്ദേശസേസ്വയദ്യംഭരണ സ്ഥചാേപനങ്ങപളയചാേണത്ത്.  ഒരു പനൗരപന്റെ
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അരഹമചാേയ  ചസേവനങ്ങള  സേദ്യംബനമചദ്യം  അവ  ലക്ഷദമചാേക്കുന്നതമനചാേയമ

പചചയ്യേണ്ട കചാേരദങ്ങപള സേദ്യംബനമചദ്യം പപചാേതുജനങ്ങളക്കത്ത് വമവരദ്യം നല്കുന്ന

പപചാേതുജനചസേവന ചകന്ദ്രങ്ങള പഞചാേയത്തുചതചാേറുമചാേരദ്യംഭമക്കുന്ന കചാേരദദ്യം അങ്ങത്ത്

ഇവമപട  സൂചമപ്പെമച.   ചകചാേരപ്പെചറെഷനുകളമലദ്യം  നഗരസേഭകളമലദ്യം  ഡമജമറല്

ചസേവനങ്ങള  ലഭദമചാേക്കചാേന  എപനങമലദ്യം  നടപടമ  സേസ്വസ്പീകരമചമട്ടുചണ്ടചാേ;

എന്നചതയത്ത് നടപ്പെമലചാേക്കചാേന സേചാേധമക്കുദ്യം?

ശസ്പീ  .    എദ്യം  .    ബമ  .    രചാേചജഷത്ത്  : സേര,   പഞചാേയത്തുകളമല് ILGMS

സേദ്യംവമധചാേനചമരപപ്പെടുതമയതമപനക്കുറെമചത്ത്  സൂചമപ്പെമക്കുകയണ്ടചാേയമ.  ILGMS

സേദ്യംവമധചാേനദ്യംചപചാേപലതപന്ന  നഗരസേഭകളമലദ്യം  ചകചാേരപ്പെചറെഷനുകളമലദ്യം

ചസേവനങ്ങള  ലഭദമചാേക്കുന്നതമനുള്ള  ഓണ്കലന  സേദ്യംവമധചാേനദ്യം  ഇചപ്പെചാേള

തയ്യേചാേറെചാേയമപക്കചാേണ്ടമരമക്കുകയചാേണത്ത്.  ഓഗസത്ത്  മചാേസേചതചാേടുകൂടമ  അതത്ത്

പ്രചാേബലദതമല്  വരുതചാേന  സേചാേധമക്കുദ്യം.  പരസ്പീക്ഷണചാേടമസ്ഥചാേനതമല്

ഏപ്രമല്  മചാേസേദ്യം  മുതല്  ഓണ്പപലന  സേദ്യംവമധചാേനമചാേരദ്യംഭമക്കചാേനുദ്യം  ഓഗസത്ത്

മചാേസേചതചാേടുകൂടമ  എലചാേ  നഗരസേഭകളമലദ്യം  ചകചാേരപ്പെചറെഷനുകളമലദ്യം

പ്രചാേവരതമകമചാേക്കചാേനുദ്യം  കഴെമയപമന്നചാേണത്ത്  പ്രതസ്പീക്ഷമക്കുന്നതത്ത്.  ആ  ലക്ഷദദ്യം
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മുനനമരതമപക്കചാേണ്ടുള്ള  പ്രവരതനങ്ങള  നടന്നുപകചാേണ്ടമരമക്കുകയചാേണത്ത്.  ടമ

പ്രവരതനദ്യം തസ്വരമതഗതമയമല് മുചന്നചാേട്ടുപപചാേയ്പക്കചാേണ്ടമരമക്കുകയചാേണത്ത്.  

ശസ്പീ  .    വമ  .    ചജചാേയമ:  സേര,  പഞചാേയത്തുകളമപല  പപചാേതുജനചസേവന

ചകന്ദ്രതമലൂപട  ജനങ്ങളക്കത്ത്  മറസേരക്കചാേര  വകുപ്പുകളമപല  ചസേവനങ്ങളകൂടമ

ലഭദമചാേക്കചാേന സേചാേധമക്കുചമചാേ?  

ശസ്പീ  .    എദ്യം  .    ബമ  .    രചാേചജഷത്ത്  : സേര,  തസ്പീരചയചാേയദ്യം  സേചാേധമക്കുന്നതചാേണത്ത്.

അക്കചാേരദദ്യം ആദദചചചാേദദതമനുള്ള ഉതരതമല് ഉളപപ്പെടുതമയമട്ടുണ്ടത്ത്.  ഫ്രണ്ടത്ത്

ഓഫസ്പീസുമചാേയമ  ബനപപ്പെട്ടത്ത്  നമലവമലചാേരദ്യംഭമക്കുന്ന  പഫസേമലമചറഷന

പസേന്റെറുകളമലൂപട ഗചാേമപഞചാേയത്തുകളവഴെമ ലഭമക്കുന്ന ചസേവനങ്ങള മചാേത്രമല,

സേരക്കചാേരമപന്റെ വമവമധ വകുപ്പുകള,  ഏജനസേമകള എന്നമവയമല് നമപന്നലചാേദ്യം

ലഭമക്കുന്ന  ചസേവനങ്ങള  സേദ്യംബനമചത്ത്  ആളുകളക്കത്ത്  കൃതദമചാേയ

മചാേരഗ്ഗനമരചദ്ദേശങ്ങള,  വമവരങ്ങള,  സേഹചാേയങ്ങള  എന്നമവ

ലഭദമചാേക്കുകപയന്നതചാേണത്ത്  പഫസേമലമചറഷന  പസേന്റെറെമപന്റെ  ഉചദ്ദേശദദ്യം.

ഗചാേമപഞചാേയതമപന്റെ  ചസേവനമചാേചണചാേ  അലചയചാേപയന്നത്ത്  ചനചാേക്കമയമട്ടല.

ജനജസ്പീവമതവമചാേയമ  കദനദ്യംദമനദ്യം  ബനപപ്പെട്ടുനമല്ക്കുന്ന  സ്ഥചാേപനപമന്ന

നമലയമല് ഗചാേമപഞചാേയതമപന സേമസ്പീപമക്കുന്ന എലചാേവരക്കുദ്യം സേരക്കചാേരമപന്റെ
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ജനചക്ഷമകരമചാേയ  പ്രവരതനങ്ങപളയദ്യം  പദ്ധതമകപളയദ്യം  സേദ്യംബനമചദ്യം

ലഭമക്കുന്ന ചസേവനങ്ങപള സേദ്യംബനമചമുള്ള കൃതദമചാേയ വമവരദ്യം ഓണ്പപലന

സേദ്യംവമധചാേനതമലൂപട ലഭദമചാേക്കുദ്യം. 

ശസ്പീ  .    പക  .    വമ  .    സുചമഷത്ത്:  സേര,  പല  ചസേവനങ്ങളക്കുദ്യം  ഇ-

സേദ്യംവമധചാേനമുപണ്ടങമലദ്യം  നചാേട്ടമല്  കമമ്പ്യൂട്ടറെമലചാേതചതചാേ  കമമ്പ്യൂട്ടര

ഉപചയചാേഗമക്കചാേനറെമയചാേതചതചാേ  ആയ  കചാേരണങ്ങളചാേല്  അക്ഷയചകന്ദ്രങ്ങപള

ആശയമക്കുന്ന വലമപയചാേരു വമഭചാേഗദ്യം ജനങ്ങളുണ്ടത്ത്. എന്നചാേല് എലചാേവരുപടയദ്യം

പപകകളമല്  സചാേരട്ടത്ത്ചഫചാേണ്  സേദ്യംവമധചാേനവമുണ്ടത്ത്.  എലചാേ  ചസേവനങ്ങളുദ്യം

പമചാേകബല്  ചഫചാേണമല്  അകപ്ലൈ  പചയ്യേചാേനുദ്യം  ഇ-സേരട്ടമഫമക്കറകള

ലഭദമചാേക്കചാേനുദ്യം  കഴെമയന്ന  നമലയമല്  കചാേരദക്ഷമതയള്ള  ഒരു  പമചാേകബല്

ആപ്ലൈമചക്കഷന രൂപസ്പീകരമചചാേല് ജനങ്ങളക്കത്ത്  വസ്പീട്ടമലമരുന്നുതപന്ന അവരുപട

ആവശദങ്ങളക്കചാേയമ  അചപക്ഷമക്കുകയദ്യം ചസേവനദ്യം  ലഭദമചാേകുകയദ്യം  പചയ്യുന്ന

നമലയമചലയത്ത്  കചാേരദങ്ങള  മചാേറചാേന  കഴെമയദ്യം.  പഞചാേയതമപല  എലചാേ

ചസേവനങ്ങളുമുളപപ്പെടുന്ന  ഒരു  പപ്രചാേഫഷണല്  സേമദ്യംഗമല്  പമചാേപപബല്

ആപ്ലൈമചക്കഷന  രൂപസ്പീകരമക്കചാേന  കഴെമയചമചാേപയന്നചാേണത്ത്  ബഹുമചാേനപപ്പെട്ട

മനമചയചാേടത്ത് ചചചാേദമക്കചാേനുള്ളതത്ത്. 
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ശസ്പീ  .    എദ്യം  .    ബമ  .    രചാേചജഷത്ത്  : സേര,  ബഹുമചാേനപപ്പെട്ട  അദ്യംഗതമപന്റെ

നമരചദ്ദേശദ്യം  ഗനൗരവമചാേയമ  പരമഗണമക്കുദ്യം.  ചസേവനങ്ങള  പൂരണ്ണമചാേയദ്യം

ഒചാേണ്കലനചാേക്കമ  മചാേറകപയന്നുതപന്നയചാേണത്ത്  സേരക്കചാേര  ഇതമലൂപട

ഉചദ്ദേശമക്കുന്നതത്ത്. പഞചാേയതത്ത്-നഗരസേഭ ഓഫസ്പീസുകളമല് ചസേവനങ്ങളക്കചാേയമ

ആളുകള  ചനരമട്ടത്ത്  കയറെമയമറെങ്ങുന്ന  സേചാേഹചരദദ്യംതപന്ന  ഒഴെമവചാേക്കുക.

പപചാേതുജനങ്ങളക്കത്ത്  വസ്പീട്ടമചലചാേ  അപലങമല്  എവമപടയചാേചണചാേ  ഇരമക്കുന്നതത്ത്

അവമപടയമരുന്നുതപന്ന  ഓണ്കലനചാേയമ  അചപക്ഷ  നല്കുക  ചസേവനങ്ങള

ഓണ്കലനചാേയമ  ലഭദമചാേവകപയന്ന  ലക്ഷദദ്യം  മുനനമരതമയചാേണത്ത്  സേരക്കചാേര

പ്രവരതമചപകചാേണ്ടമരമക്കുന്നതത്ത്.  ആ  ലക്ഷദദ്യം  നമറെചവറന്നതമനത്ത്  വമവമധ

മചാേരഗ്ഗങ്ങള  ഇചപ്പെചാേള  സേരക്കചാേരമപന്റെ  മുന്നമലണ്ടത്ത്.   അതമപന്റെ  ഭചാേഗമചാേയള്ള

വമവമധ  പ്രവരതനങ്ങള  നടതമപക്കചാേണ്ടമരമക്കുന്നുണ്ടത്ത്.  ബഹുമചാേനപപ്പെട്ട

അദ്യംഗതമപന്റെ  നമരചദ്ദേശതമപന്റെ  പ്രചാേചയചാേഗമകത  തസ്പീരചയചാേയദ്യം

പരമചശചാേധമക്കചാേവന്നതചാേണത്ത്.

ശസ്പീ  .    എദ്യം  .    നനൗഷചാേദത്ത്:   സേര,  പപചാേതുജനചസേവചാേചകന്ദ്രപമന്ന നമലയമല്

അക്ഷയചകന്ദ്രങ്ങള  ജനങ്ങളക്കത്ത്  ലഭദമചാേക്കമപക്കചാേണ്ടമരമക്കുന്ന

ചസേവനങ്ങളചാേണചലചാേ  ഓണ്പപലന  ചപചാേരട്ടലമലൂപട  നല്കചാേനുചദ്ദേശമക്കുന്നതത്ത്.
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അങ്ങപനവരുചമചാേള  അക്ഷയചകന്ദ്രങ്ങളുപട  വരുമചാേനപത  ഇതത്ത്

ബചാേധമക്കുകയമചല;  അക്കചാേരദദ്യം  സേരക്കചാേരമപന്റെ  ശദ്ധയമല്പപ്പെട്ടമട്ടുചണ്ടചാേ;

അതമനത്ത് എപനങമലദ്യം നടപടമകള സേസ്വസ്പീകരമചമട്ടുചണ്ടചാേ?

ശസ്പീ  .    എദ്യം  .    ബമ  .    രചാേചജഷത്ത്  : സേര,  ഇതത്ത്  അക്ഷയചകന്ദ്രങ്ങളുപട

പ്രവരതനപതചയചാേ വരുമചാേനപതചയചാേ ബചാേധമക്കുകയമല.  അങ്ങപനപയചാേരു

പതറമദ്ധചാേരണ  ചമലരമപലങമലദ്യം  സൃഷമക്കപപ്പെട്ടമട്ടുപണ്ടന്നുള്ളതത്ത്  ശരമയചാേണത്ത്.

അക്ഷയചകന്ദ്രപമന്നതത്ത്  സേരക്കചാേര  നമശ്ചയമക്കുന്ന  ഫസ്പീസേത്ത്  ഇനൗടചാേക്കമ

ജനങ്ങളക്കത്ത്  ചസേവനങ്ങള  ലഭദമചാേക്കുന്ന  ചകന്ദ്രങ്ങളചാേണത്ത്.

ഗചാേമപഞചാേയതമപന്റെ  ഫ്രണ്ടത്ത്  ഓഫസ്പീസേമചനചാേടത്ത്  ചചരന്നചാേരദ്യംഭമക്കുന്ന

പഫസേമലമചറഷന  പസേന്റെറുകപളന്നതത്ത്  ചസേവനങ്ങള  സേദ്യംബനമചദ്യം

ചസേവനങ്ങള ലഭമക്കചാേനുള്ള നടപടമക്രമങ്ങള സേദ്യംബനമചമുള്ള വമവരങ്ങള

നല്കുന്ന  സേഹചാേയചകന്ദ്രങ്ങളചാേണത്ത്.   അതചാേണത്ത്  അവ  രണ്ടുദ്യം  തമമലള്ള

വദതദചാേസേദ്യം.   അക്ഷയചകന്ദ്രങ്ങളക്കത്ത്  പകരമചാേയമട്ടല  പഫസേമലമചറഷന

പസേന്റെറുകള  പ്രവരതമക്കുന്നതത്ത്.  ചപരത്ത്  അനസ്വരത്ഥമചാേക്കുന്നതുചപചാേപല

പഫസേമലമചറഷനചാേണത്ത്  അതചാേയതത്ത്  ജനങ്ങപള  സേഹചാേയമക്കുകയചാേണത്ത്

പചയ്യുന്നതത്ത്.  
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ശസ്പീമതമ  കചാേനതമല്  ജമസ്പീല:   സേര,  സേമറമസേണ്  ചപചാേരട്ടമല്  സേസ്വനദ്യം

അക്കനൗണ്ടത്ത്  സൃഷമചദ്യം  അക്ഷയ  പസേന്റെറുകള  വഴെമയദ്യം  അചപക്ഷ

അയയന്നതചാേപണന്നത്ത് മനസമലചാേക്കുന്നു.  സേസ്വനമചാേയമ അക്കനൗണ്ടത്ത് സൃഷമക്കചാേന

ചശഷമയമലചാേതവരക്കുദ്യം  അക്ഷയചകന്ദ്രങ്ങളമല്  ഫസ്പീസേത്ത്  നല്കചാേന

സേചാേധമക്കചാേതവരക്കുദ്യം ഓണ്പപലനമലൂപട അചപക്ഷ നല്കചാേന സേചാേധമക്കുന്നതത്ത്

എപ്രകചാേരമചാേണത്ത്?

ശസ്പീ  .    എദ്യം  .    ബമ  .    രചാേചജഷത്ത്  : സേര,  സേസ്വനമചാേയമ അക്കനൗണ്ടത്ത് സൃഷമക്കചാേന

ചശഷമയമലചാേതവരക്കുദ്യം  ഫസ്പീസേത്ത്  നല്കചാേന  കഴെമയചാേതവരക്കുദ്യം

ഗചാേമപഞചാേയതമപല  ഫ്രണ്ടത്ത്  ഓഫസ്പീസേത്ത്  സേദ്യംവമധചാേനതമലൂപട  അചപക്ഷ

നല്കചാേവന്നതചാേണത്ത്.  ഓണ്കലന  സേദ്യംവമധചാേനതമചലയത്ത്  മചാേറെമപയങമലദ്യം

ഫ്രണ്ടത്ത്  ഓഫസ്പീസേത്ത്  സേദ്യംവമധചാേനദ്യം  നമരതലചാേക്കമയമട്ടമല.  അതമലൂപട  ഏറവദ്യം

അവസേചാേനപത  ആളക്കുചപചാേലദ്യം  സേസ്വനദ്യം  നമലയമല്  പൂരണ്ണമചാേയദ്യം

ഓണ്കലന സേദ്യംവമധചാേനതമചലയത്ത് മചാേറെചാേന കഴെമയന്നതുവപര ഫ്രണ്ടത്ത് ഓഫസ്പീസേത്ത്

സേദ്യംവമധചാേനദ്യം  തുടരണപമന്നചാേണത്ത്  സേരക്കചാേര  നമശ്ചയമചമട്ടുള്ളതത്ത്.

അതുചപചാേപലതപന്ന  സേമറമസേണ്  ചപചാേരട്ടലമല്  അക്കനൗണ്ടുള്ള  ഒരചാേളക്കത്ത്

സേസ്വനദ്യം  ഉതരവചാേദമതതമല്  മപറചാേരചാേളുപട  അചപക്ഷ  അയചാേള
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ആവശദപപ്പെടുകയചാേപണങമല്  സേമരപ്പെമക്കചാേനുള്ള  സേനൗകരദവദ്യം  സേമറമസേണ്

ചപചാേരട്ടലമല്  ലഭദമചാേണത്ത്.   അതുപകചാേണ്ടത്ത്  സേസ്വനദ്യം  അക്കനൗണ്ടമലചാേതവരക്കത്ത്

ബുദ്ധമമുട്ടുണ്ടചാേവകയമല.

ശസ്പീ  .    മഞളചാേദ്യംകുഴെമ അലമ:  സേര,  ഇന്റെചഗറഡത്ത് ചലചാേക്കല് ഗചവണനസേത്ത് 

മചാേചനജുപമന്റെത്ത്  സേദ്യംവമധചാേനദ്യം  (ILGMS)  നടപ്പെമലചാേക്കമയചശഷവദ്യം

പകട്ടമടനമരമചാേണ  പപരമമറമനുചവണ്ടമ  തയ്യേചാേറെചാേക്കമയ  സേചങതദ്യം  ചപചാേലള്ള

ചസേചാേഫത്ത് പവയര  സേമചാേനരമചാേയമ  ഉപചയചാേഗമചക്കണ്ടമവരുന്നു.   ഈ  രണ്ടത്ത്

ചസേചാേഫ  ത്ത് പവയറുകള  ഒചരസേമയദ്യം  ഉപചയചാേഗമക്കുന്നതുപകചാേണ്ടത്ത്

പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടചാേകുകയദ്യം  ചജചാേലമഭചാേരദ്യം  വരദ്ധമക്കുകയദ്യം  പചയ്യുന്നതുപകചാേണ്ടത്ത്

ചസേവനദ്യം  നല്കുന്നതമല്  കചാേലതചാേമസേമുണ്ടചാേകുന്നുപവന്നതത്ത്  വസ്തുതയചാേണത്ത്.

ഇതമലൂപട  ചജചാേലമഭചാേരദ്യം  ഇരട്ടമക്കുകയചാേണത്ത്  പചയമട്ടുള്ളതത്ത്.

പഎ.എല്.ജമ.എദ്യം.എസേത്ത്  നടപ്പെമലചാേക്കമ  ഒരുവരഷദ്യം  കഴെമഞമട്ടുദ്യം   രണ്ടത്ത്

ചസേചാേഫ്റ്റുപവയറുകളുദ്യം  ഒചരസേമയദ്യം  ഉപചയചാേഗമചക്കണ്ടമവരുന്നതത്ത്

എന്തുപകചാേണ്ടചാേണത്ത്;  ഒരു  ഏകസ്പീകൃത  ചസേചാേഫ ത്ത് പവയര  നടപ്പെമലചാേക്കചാേന

നചാേളമതുവപര സേചാേധമക്കചാേതപതന്തുപകചാേണ്ടചാേണത്ത്?  
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ശസ്പീ  .    എദ്യം  .    ബമ  .    രചാേചജഷത്ത്:  സേര,  പഎ.എല്.ജമ.എദ്യം.എസേത്ത്

ഏരപപ്പെടുതമയതമനുചശഷമുണ്ടചാേയമട്ടുള്ള  പുചരചാേഗതമപയ  (ഫയല്

തസ്പീരപ്പെചാേക്കുന്നതമലദ്യം  അചപക്ഷകള തസ്പീപ്പെചാേക്കുന്നതമലദ്യം)  സേദ്യംബനമചത്ത്  ഞചാേന

ചനരചത  വമശദസ്പീകരമച.    ടമ  സേദ്യംവമധചാേനദ്യം  നമലവമല്  വന്നതമനുചശഷദ്യം

പമചപപ്പെട്ട  പുചരചാേഗതമയദ്യം  ചവഗതയദ്യം  കചാേരദക്ഷമതയദ്യം  പപകവരമക്കചാേന

സേചാേധമചമട്ടുണ്ടത്ത്.  എന്നമരുന്നചാേലദ്യം പഎ.എല്.ജമ.എദ്യം.എസേത്ത് സേദ്യംവമധചാേനതമനത്ത്

ചമല  പരമമമതമകളുണ്ടത്ത്.  ഒരു  ചസേചാേഫത്ത് പവയര  ഏരപപ്പെടുതമ  അതത്ത്

പ്രചാേവരതമകമചാേക്കുചമചാേഴെചാേണത്ത് പല തരതമലള്ള പ്രചാേചയചാേഗമക ബുദ്ധമമുട്ടുകള

ശദ്ധയമല്പപ്പെടുന്നതത്ത്.   അപതലചാേദ്യം  അപ്പെചപ്പെചാേള  പരമഹരമചചപചാേവകയചാേണത്ത്

പചയ്യുന്നതത്ത്.   ചസേവനദ്യം  ലഭദമചാേകുന്നതമല്  ചവഗത  കുറെയന്നതമപന്റെ  പ്രശ്നദ്യം

ശദ്ധയമല്പപ്പെട്ടമട്ടുണ്ടത്ത്.   അതത്ത്  പരമഹരമക്കുന്നതമനുള്ള  നടപടമ

സേസ്വസ്പീകരമക്കുകയദ്യം  പചയമട്ടുണ്ടത്ത്.   നമരനരദ്യം  അപ്ചഡഷന

വരുതമപക്കചാേണ്ടചാേണത്ത്  ഇക്കചാേരദതമല്  സേരക്കചാേര  മുചന്നചാേട്ടുചപചാേകുന്നതത്ത്.

ഏകസ്പീകൃത  ചസേചാേഫത്ത് പവയര  എന്ന  നമരചദ്ദേശമചാേണമവമപട  മുചന്നചാേട്ടുവചമട്ടുള്ളതത്ത്.

നമലവമല്  പല  ചസേചാേഫത്ത് പവയറുകളുദ്യം  ഉപചയചാേഗമക്കുന്നുണ്ടത്ത്.   അവയപട

സേചാേദ്ധദതകള  പരമചശചാേധമചത്ത്  അപതലചാേദ്യം  ഏകസ്പീകൃതമചാേക്കചാേന
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സേചാേധമക്കുചമചാേപയന്ന  കചാേരദദ്യം  ആചലചാേചമക്കുദ്യം.  പപചാേതുജനങ്ങള  ചനരമട്ടത്ത്

ഓഫസ്പീസുകളമല്  എതചാേപത  ഏറവദ്യം  ചവഗതമലദ്യം  കചാേരദക്ഷമവമചാേയമ

അവരക്കത്ത്  ചസേവനദ്യം  ലഭദമചാേക്കുകപയന്നതചാേണത്ത്  സേരക്കചാേര  ലക്ഷദമചാേക്കുന്നതത്ത്.

അതമനചാേവശദമചാേയ  എലചാേ  സേചാേചങതമകസേദ്യംവമധചാേനവദ്യം  ഏരപപ്പെടുതചാേനചാേണത്ത്

സേരക്കചാേര  ഇചപ്പെചാേള  ശമമചപകചാേണ്ടമരമക്കുന്നതത്ത്.   അക്കചാേരദതമല്

വളപരചയപറെ മുചന്നചാേട്ടുചപചാേകചാേന സേരക്കചാേരമനത്ത് സേചാേധമചമട്ടുണ്ടത്ത്.  ബഹുമചാേനപപ്പെട്ട

അദ്യംഗദ്യം  ഇവമപട  സൂചമപ്പെമച  പരമമമതമകളുദ്യം  കുറെവകളുപമലചാേദ്യം  പരമഹരമചത്ത്

മുചന്നചാേട്ടുചപചാേകചാേനചാേണത്ത് സേരക്കചാേര ലക്ഷദമമടുന്നതത്ത്.  

ശസ്പീ  .    മചാേതബ  ടമ  .    ചതചാേമസേത്ത്:   സേര,  വളപരചയപറെ  പ്രചരണദ്യം  നല്കമ

നമയമസേഭ  പചാേസചാേക്കമയ  നമയമമചാേണത്ത്  ചസേവന ചാേവകചാേശ  നമയമദ്യം.  ആ

നമയമതമല്  പറെയന്ന  സേമയപരമധമയള്ളമല്  പല  ചസേവനങ്ങളുദ്യം  ഇന്നത്ത്

ലഭദമചാേകുന്നമല.  അതത്ത്  പരമചശചാേധമക്കചാേന  മപറചാേരു  സേദ്യംവമധചാേനദ്യം

ഏരപപ്പെടുചതണ്ടതചാേവശദമചാേണത്ത്. പഞചാേയത്തുതലതമല് രൂപസ്പീകരമചമരമക്കുന്ന

ഫ്രണ്ടത്ത്  ഓഫസ്പീസേടക്കമുള്ള  പപചാേതുചസേവനചകന്ദ്രങ്ങളമല്  ലഭമക്കുന്ന

അചപക്ഷകളമചന്മേല്  ചസേവനചാേവകചാേശ  നമയമതമപല  ചട്ടങ്ങളനുസേരമചത്ത്

സേമയപരമധമക്കുള്ളമല്  ചസേവനദ്യം  ലഭദമചാേക്കുന്നുചണ്ടചാേപയന്നത്ത്  ഉറെപ്പെചാേക്കചാേന
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എപനങമലദ്യം സേദ്യംവമധചാേനചമരപപ്പെടുതചാേന ഉചദ്ദേശമക്കുന്നുചണ്ടചാേ?

ശസ്പീ  .    എദ്യം  .    ബമ  .    രചാേചജഷത്ത്:  ചസേവനചാേവകചാേശ  നമയമതമപന്റെ

അടമസ്ഥചാേനതമല് സേമയബനമതവദ്യം കൂടുതല് കചാേരദക്ഷമവമചാേയമ ചസേവനദ്യം

ലഭദമചാേകുന്നുപവന്നത്ത്  ഉറെപ്പെചാേക്കചാേനുള്ള  നടപടമകളചാേണത്ത്  സേസ്വസ്പീകരമചമരമക്കുന്നതത്ത്.

അതുസേദ്യംബനമചള്ള  പരചാേതമകള  പരമഹരമക്കുന്നതമനത്ത്

സേദ്യംവമധചാേനചമരപപ്പെടുതമയമട്ടുണ്ടത്ത്.  ഫയല്  തസ്പീരപ്പെചാേക്കല്  യജ്ഞതമപന്റെ

ഭചാേഗമചാേയമ  ചനരപതപയചാേരു  സേദ്യംവമധചാേനചമരപപ്പെടുതമയമരുന്നു.  ഇനമ

ഇതമനചാേയമ  ഒരു  സ്ഥമരദ്യം  സേദ്യംവമധചാേനചമരപപ്പെടുത്തുന്നതമപനക്കുറെമചചാേണത്ത്

സേരക്കചാേര  ആചലചാേചമക്കുന്നതത്ത്.   ഏകസ്പീകൃത  തചദ്ദേശസേസ്വയദ്യംഭരണ  വകുപ്പെത്ത്

നമലവമല് വന്ന സേചാേഹചരദതമല് സേദ്യംസ്ഥചാേനതലതമലദ്യം ജമലചാേതലതമലദ്യം

ഉപജമലചാേതലതമലദ്യം  ഇ-ചസേവനങ്ങള  ലഭദമചാേക്കുന്നതമപല  പരചാേതമകളുദ്യം

കചാേലതചാേമസേവമുളപപ്പെപട  പരമചശചാേധമക്കുന്നതമനുദ്യം  പരമഹരമക്കുന്നതമനുദ്യം  ഒരു

സ്ഥമരദ്യം അദചാേലതത്ത് സേരക്കചാേര ആചലചാേചമക്കുകയചാേണത്ത്.  

ശസ്പീ  .    അനവര  സേചാേദതത്ത്:  സേര,  ഗചാേമപഞചാേയത്തുകളമല്  ചസേവന

ചകന്ദ്രങ്ങളചാേരദ്യംഭമക്കുന്നതമനത്ത് സേരക്കചാേര നമരചദ്ദേശദ്യം നല്കമയമട്ടുണ്ടത്ത്. ഇതമനചാേയമ

സചാേഫമപന  നമയമമചക്കണ്ടതുപണ്ടന്നുദ്യം  നമലവമല്  സചാേഫമപന
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നമയമമക്കുന്നതമനുള്ള  ഓപ്ഷനമപലന്നുമചാേണത്ത്  ഇതമപനചാേരു  ചപചാേരചാേയചാേയമ

എലചാേ  പഞചാേയത്തുകളുദ്യം  പറെയന്നതത്ത്.   ചസേവന മന:സ്ഥമതമചയചാേപട  ചജചാേലമ

പചയ്യേണപമന്നചാേണത്ത്  സേരക്കചാേര  പറെയന്നതത്ത്.   പപക്ഷ,  അങ്ങപനപയചാേരചാേപള

കമട്ടചാേന  സേചാേദ്ധദത  കുറെവചാേണത്ത്.   രചാേവമപല  മുതല്  കവകുചന്നരദ്യം  വപര

ഇതമനചാേയമ  ഒരചാേപള  നമയമമചത്ത്  അവരക്കത്ത്  ശമളചമചാേ  ഓണചറെറെമയചമചാേ

നല്കചാേനുള്ള  സേചാേഹചരദമുണ്ടചാേക്കണദ്യം.  എന്നചാേല്മചാേത്രപമ  സേരക്കചാേര

ഉചദ്ദേശമക്കുന്ന  രസ്പീതമയമല്  ജചനചാേപകചാേരപ്രദമചാേയമ  പഞചാേയത്തുകളക്കത്ത്

പ്രവരതമക്കചാേന സേചാേധമക്കുകയള.  ഫ്രണ്ടത്ത് ഓഫസ്പീസേമല് സചാേഫമല.  അവമപട

പറെചാേചട്ടറത്ത്  പചയത്ത്  ഓചരചാേ  സചാേഫപനപക്കചാേണ്ടുദ്യം  ചജചാേലമ  പചയ്യേമപ്പെമക്കുകയചാേണത്ത്.

ഗചാേമപഞചാേയത്തുകളമല്  ആരദ്യംഭമക്കുന്ന  ചസേവന  ചകന്ദ്രങ്ങളമല്  സചാേഫമപന

നമയമമക്കചാേന  സേരക്കചാേരമനത്ത്  സേചാേധമക്കുചമചാേ;  എന്നചാേല്മചാേത്രപമ

പഞചാേയത്തുകളമല്  ചസേവനചകന്ദ്രങ്ങളചാേരദ്യംഭമചത്ത്  ജചനചാേപകചാേരപ്രദമചാേക്കചാേന

സേചാേധമക്കുകയള. 

ശസ്പീ  .    എദ്യം  .    ബമ  .    രചാേചജഷത്ത്:   സേര,   ഗചാേമപഞചാേയത്തുകളമല്

നമചയചാേഗമക്കപപ്പെട്ടമട്ടുള്ള  പടകമക്കല്  അസേമസന്റുമചാേര,  അവരമലചാേത

സ്ഥലങ്ങളമല്  കുടുദ്യംബശസ്പീ  പഹല്പ്പഡസ്കുകള  ഉപചയചാേഗമചദ്യം
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ഇതുരണ്ടുമമലചാേത  സ്ഥലങ്ങളമല്  എദ്യം.എസേത്ത്.ഡബബ.  ചയചാേഗദതയള്ളവപര

നമചയചാേഗമചദ്യം  പഫസേമലമചറഷന  പസേന്റെറുകള  പ്രവരതമപ്പെമക്കചാേനചാേണത്ത് 

ഉചദ്ദേശമക്കുന്നതത്ത് .  ഇവരക്കചാേവശദമചാേയ  പരമശസ്പീലനദ്യം  'കമല'

തയ്യേചാേറെചാേക്കമപക്കചാേണ്ടമരമക്കുകയചാേണത്ത്.  പഞചാേയത്തുകളമലചാേരദ്യംഭമക്കുന്ന ചസേവന

ചകന്ദ്രങ്ങളമല് സചാേഫമപന നമയമമക്കുന്നതമനത്ത്  തടസമമല.  പഞചാേയത്തുകളുപട

വരുമചാേനദ്യം  വരദ്ധമക്കുന്നതനുസേരമചത്ത്  ഇതരദ്യം  സേദ്യംവമധചാേനങ്ങള  കൂടുതല്

കചാേരദക്ഷമമചാേക്കുന്നതമനത്ത്  മനുഷദവമഭവചശഷമ  ലഭദമചാേക്കുന്ന  കചാേരദദ്യം

പരമഗണമക്കചാേവന്നതചാേണത്ത്.  അതരദ്യം  കചാേരദങ്ങപളക്കുറെമചകൂടമ

ആചലചാേചമചക്കണ്ടതുണ്ടത്ത്.  ഭരണപക്ഷവദ്യം  പ്രതമപക്ഷവദ്യം  മചാേറെമ  മചാേറെമയചാേണത്ത്

പഞചാേയത്തുകളുദ്യം മുനമസേമപ്പെചാേലമറമകളുദ്യം ഭരമക്കുന്നതത്ത്.  അതുപകചാേണ്ടത്ത് അതരദ്യം

കചാേരദങ്ങപളക്കുറെമചത്ത് ആചലചാേചമചക്കണ്ടതുണ്ടത്ത്.

പപ്രചാേഫ  .    ആബമദത്ത്  ഹുകസേന  തങ്ങള:   ജനങ്ങളക്കത്ത്  ചസേവനങ്ങള

ചവഗതമല് ലഭദമചാേക്കുകപയന്നതചാേണത്ത് പപചാേതുസേരവസ്പീസേത്ത്  രൂപസ്പീകരണതമപന്റെ

ലക്ഷദപമന്നമരമപക്ക,  അചത ആവശദതമനചാേയമ വസ്പീണ്ടുദ്യം ചസേവന ചകന്ദ്രങ്ങള

ആരദ്യംഭമചക്കണ്ടതമപന്റെ  ആവശദകതപയക്കുറെമചചാേണത്ത്  അങ്ങത്ത്  ഇവമപട

പറെ ഞതത്ത്.  അതമപന്റെ സേചാേദ്യംഗതദദ്യം എനചാേപണന്നത്ത് എനമക്കത്ത് മനസമലചാേയമല.



Uncorrected/Not for Publication
01.02.2023

18

ചമല  ഉന്നത  തസമകകള  രൂപസ്പീകരമക്കപപ്പെടുകയദ്യം  ചമല  തസമകകള

പുനരനചാേമകരണദ്യം  പചയ്യേപപ്പെടുന്നുപവന്നുമലചാേപത  മപറചാേന്നുദ്യം  ഇതമല്

നടക്കുന്നമല.  പഞചാേയത്തുകളമല്  ഇ-പമഷരപമന്റെത്ത്  സേദ്യംവമധചാേനമചാേണത്ത്

നമലവമലള്ളതത്ത്.  അസേമസന്റെത്ത്  എഞമനസ്പീയരമചാേരചാേണത്ത്  ഇ-പമഷരപമന്റെത്ത്

എടുചക്കണ്ടതത്ത്.  പഞചാേയത്തുകളമല്  പദ്ധതമകള  പൂരതസ്പീകരണതമപന്റെ

അവസേചാേനഘട്ടതമചലയടുക്കുകയചാേണത്ത്.  ഇതുവരുചമചാേള  പഞചാേയത്തുകളുപട

പദ്ധതമ പൂരതസ്പീകരണതമനത്ത് സേചാേധമക്കുകയമല.   ഇതമപനചാേപക്ക ഒരു മചാേറദ്യം

വരുതചാേന ശമമക്കുചമചാേ?

ശസ്പീ  .    എദ്യം  .    ബമ  .    രചാേചജഷത്ത്:   സേര,   ബഹുമചാേനദനചാേയ അദ്യംഗതമപനചാേരു

പതറമദ്ധചാേരണയണ്ടചാേപയന്നചാേണത്ത് ചതചാേന്നുന്നതത്ത്.  ഏകസ്പീകൃത തചദ്ദേശസേസ്വയദ്യംഭരണ

വകുപ്പെത്ത്  നമലവമല്  വന്ന  സേചാേഹചരദതമല്  പഫസേമലമചറഷന  പസേന്റെര

എനമനചാേപണന്നചാേണത്ത്  ചചചാേദമചതത്ത്.   തചദ്ദേശസേസ്വയദ്യംഭരണ  സ്ഥചാേപനങ്ങളുപട

പ്രവരതനങ്ങപള  ഏചകചാേപമപ്പെമക്കുന്നതമനുദ്യം  കചാേരദക്ഷമമചാേക്കുന്നതമനുമചാേണത്ത്

ഏകസ്പീകൃത  വകുപ്പെത്ത്  രൂപസ്പീകരമചതത്ത്.  അതമപന്റെ  പ്രവരതനപത

ശക്തമപപ്പെടുത്തുന്നതമനചാേണത്ത്  പഫസേമലമചറഷന  പസേന്റെറുകള.

പഫസേമലമചറഷന  പസേന്റെറുകള  ഓചരചാേ  ഗചാേമപഞചാേയതമപന്റെയദ്യം/
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തചദ്ദേശസേസ്വയദ്യംഭരണ സ്ഥചാേപനതമപന്റെയദ്യം ഫ്രണ്ടത്ത് ഓഫസ്പീസുമചാേയമ ബനപപ്പെട്ടത്ത്

ആരദ്യംഭമക്കുന്നതചാേണത്ത്.  പപചാേതുജനങ്ങളക്കത്ത്  വമവരദ്യം  ലഭദമചാേക്കുന്നതമനുദ്യം

സേഹചാേയമക്കചാേനുമുള്ളതചാേണത്ത്  പഫസേമലമചറഷന  പസേന്റെര.  ഏകസ്പീകൃത

തചദ്ദേശസേസ്വയദ്യംഭരണ  വകുപ്പെത്ത്  ഭരണപരമചാേയ  ഒരു  നടപടമയചാേണത്ത്.

തചദ്ദേശസേസ്വയദ്യംഭരണ  സ്ഥചാേപനങ്ങളുപട  ഭരണപരമചാേയ  പ്രവരതനങ്ങളക്കത്ത്

സുശക്തമചാേയ  പമന്തുണ  സേദ്യംവമധചാേനപമന്ന  നമലയമല്  അതമപന

സേഹചാേയമക്കുകയദ്യം  ഏചകചാേപമപ്പെമക്കുകയദ്യം  പചയ്യുപന്നചാേരു  സേദ്യംവമധചാേനപമന്ന

നമലയമലചാേണത്ത്  ഏകസ്പീകൃത  തചദ്ദേശസേസ്വയദ്യംഭരണ  വകുപ്പെത്ത്  ആരദ്യംഭമചമട്ടുള്ളതത്ത്.

പപചാേതുവമല്  പപചാേതുജനങ്ങള,  തചദ്ദേശസേസ്വയദ്യംഭരണ  സ്ഥചാേപനങ്ങള,

ജനപ്രതമനമധമകള,  ഉചദദചാേഗസ്ഥര  എന്നമവരടക്കദ്യം  അതമനത്ത്  വലമയ

സേസ്വസ്പീകരദതയചാേണത്ത്  നല്കമയമട്ടുള്ളതത്ത്.  നമലവമപല  സ്ഥമതമയമല്  ഒരു

ജമലയമല്തപന്ന ഏചകചാേപനതമപന്റെ അഭചാേവമുണ്ടചാേയമരുന്നു.  ആ അഭചാേവദ്യം

പഫസേമലമചറഷന  പസേന്റെറുകളമലൂപട  പദ്ധതമ  നടതമപ്പെമപന  കൂടുതല്

കചാേരദക്ഷമവദ്യം ഊരജമതമചാേക്കചാേനുദ്യം അപ്പെചപ്പെചാേള ഉയരന്നുവരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളമല്

വദക്തയണ്ടചാേക്കുന്നതമനുദ്യം സേചാേധമക്കുദ്യം.  ഏകസ്പീകൃത തചദ്ദേശസേസ്വയദ്യംഭരണ വകുപ്പെത്ത്

എല്.ഡമ.എഫത്ത്-പന്റെ  പ്രകടനപത്രമകയമപല  പ്രധചാേനപപ്പെപട്ടചാേരു
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വചാേഗചാേനമചാേയമരുന്നു.   ആ  വചാേഗചാേനദ്യം  നമറെചവറചാേനചാേയമട്ടുണ്ടത്ത്.   അതത്ത്  നല

നമലയമല്തപന്നയചാേണത്ത് സേസ്വസ്പീകരമക്കപപ്പെട്ടമട്ടുള്ളതത്ത്, ഇതുവപരയള്ള അനുഭവവദ്യം

മമകചതചാേണത്ത്.       

നമ്പ്യൂനപക്ഷ ചക്ഷമതമനചാേയമ നടപ്പെചാേക്കുന്ന പദ്ധതമകള

(*2) ശസ്പീ  .   മുരളമ പപരുപനലമ  :

ചഡചാേ  .  പക  .  ടമ  .  ജലസ്പീൽ  :

ശസ്പീമതമ ഒ എസേത്ത് അദ്യംബമക  :

ശസ്പീ  .   പക  .  എദ്യം  .  സേചമനചദവത്ത്: തചാേപഴെ കചാേണുന്ന ചചചാേദദങ്ങൾക്കത്ത് കചാേയമകദ്യം,

വഖഫത്ത്, ഹജത്ത് തസ്പീരത്ഥചാേടനദ്യം വകുപ്പുമനമ സേദയദ്യം മറുപടമ നല്കുചമചാേ:

(എ)  സേദ്യംസ്ഥചാേനതത്ത് നമ്പ്യൂനപക്ഷങ്ങളുപട ചക്ഷമതമനചാേയമ നടപ്പെചാേക്കുന്ന

പ്രചതദക പദ്ധതമകപളക്കുറെമചത്ത് അറെമയമക്കചാേചമചാേ;

(ബമ)  നമ്പ്യൂനപക്ഷ  വമഭചാേഗങ്ങളമല്പപ്പെട്ടവരുപട  സേചാേമതമക

ശചാേക്തസ്പീകരണതമനുദ്യം  അതുവഴെമ  സേചാേമൂഹമക  ശചാേക്തസ്പീകരണതമനുദ്യം  ചകരള

സേദ്യംസ്ഥചാേന  നമ്പ്യൂനപക്ഷ  വമകസേന  ധനകചാേരദ  ചകചാേരപ്പെചറെഷന  നടത്തുന്ന

പ്രവരതനങ്ങള വമശദമചാേക്കചാേചമചാേ;

(സേമ)  ചകന്ദ്ര  സേരക്കചാേര  നമ്പ്യൂനപക്ഷ  വമദദചാേരത്ഥമകളക്കത്ത്

നല്കമവന്നമരുന്ന  പ്രസ്പീ-പമടമകത്ത്  ചസചാേളരഷമപ്പെത്ത്  നമരതലചാേക്കമയതമനത്ത്
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പമന്നചാേപല ഈ വമഭചാേഗങ്ങളമല്പപ്പെട്ട വമദദചാേരത്ഥമകളക്കുള്ള വമചദശ വചാേയ്പയദ്യം

നമരതലചാേക്കമയതുമൂലദ്യം  ബുദ്ധമമുട്ടുണ്ടചാേകചാേതമരമക്കുന്നതമനചാേയമ സേദ്യംസ്ഥചാേന

സേർക്കചാേർ  പ്രചതദക  പദ്ധതമകളചാേരദ്യംഭമക്കചാേനുചദ്ദേശമക്കുന്നുചണ്ടചാേ;

വദക്തമചാേക്കുചമചാേ?

കചാേയമകദ്യം,  വഖഫത്ത്,  ഹജത്ത്  തസ്പീരത്ഥചാേടനദ്യം  വകുപ്പുമനമ:  (ശസ്പീ  .    വമ  .

അബ്ദുറെഹമമചാേന):  സേര, 

(എ)  സേദ്യംസ്ഥചാേനതത്ത്  നമ്പ്യൂനപക്ഷങ്ങളുപട  ചക്ഷമതമനചാേയമ

നമ്പ്യൂനപക്ഷചക്ഷമ  വകുപ്പെത്ത്  മുഖചാേനരദ്യം  തചാേപഴെപ്പെറെയന്ന  പദ്ധതമകള

നടപ്പെമലചാേക്കമവരുന്നു. 

നമ്പ്യൂനപക്ഷചക്ഷമ ഡയറെക്ടചറെറത്ത് മുചഖന നടപ്പെമലചാേക്കമവരുന്ന പദ്ധതമകള

I. ചസചാേളർഷമപ്പെത്ത് പദ്ധതമകൾ

1.  നമ്പ്യൂനപക്ഷ  മതവമഭചാേഗങ്ങളമപല  കുട്ടമകളക്കുചവണ്ടമയള്ള

സേമ.എ/സേമ.എദ്യം.എ/ സേമ.എസേത്ത് ചസചാേളരഷമപ്പെത്ത്.

2.യ.ജമ.സേമ/സേമ.എസേത്ത്.ഐ.ആര-പനറത്ത് ചകചാേചമദ്യംഗത്ത്. 

3. എന.റമ.എസേത്ത് ചകചാേചമദ്യംഗത്ത്.

4.  ജമ.എസേത്ത്.ടമ.  പമ.ജമ.  ഡമചപ്ലൈചാേമ  പഠമക്കുന്ന  വമദദചാേർത്ഥമകൾക്കത്ത്
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ചസചാേളർഷമപ്പെത്ത്

5. പപ്രചാേഫ. ചജചാേസേഫത്ത് മുണ്ടചശ്ശേരമ ചസചാേളരഷമപ്പെത്ത് അവചാേർഡത്ത്

6. സേമവമൽ സേരവസ്പീസേത്ത് ഫസ്പീ-റെസ്പീഇദ്യംചബഴത്ത് പമന്റെത്ത് സേത്ത് കസ്പീദ്യം 

മറുപടമ ദസ്പീരഘമചാേയതമനചാേല് ചമശപ്പുറെത്തുവയന്നു+.

ഇതുമചാേയമ  ബനപപ്പെട്ടത്ത്  നമരവധമയചാേയ  ചസചാേളരഷമപ്പുകള

നമ്പ്യൂനപക്ഷചക്ഷമ വകുപ്പെത്ത് നല്കമവരുന്നു. 

(ബമ)  കമനസ്പീസേത്ത് ആക്ടുപ്രകചാേരദ്യം രൂപസ്പീകരമച ഒരു സേദ്യംസ്ഥചാേന സേരക്കചാേര

സ്ഥചാേപനമചാേണത്ത്  ചകരള  സേദ്യംസ്ഥചാേന  നമ്പ്യൂനപക്ഷ  വമകസേന  ധനകചാേരദ

ചകചാേരപ്പെചറെഷന. ചകരളതമപല മതനമ്പ്യൂനപക്ഷങ്ങളുപട ചക്ഷമവദ്യം സേചാേമതമക

ഉന്നമനവമചാേണത്ത്  ചകചാേരപ്പെചറെഷപന്റെ  ലക്ഷദങ്ങള.  ചകന്ദ്രസേരക്കചാേരമപന്റെ

കസ്പീഴെമലള്ള  ചദശസ്പീയ  നമ്പ്യൂനപക്ഷ  വമകസേന  ധനകചാേരദ  ചകചാേരപ്പെചറെഷപന്റെ

(NMDFC)  സേദ്യംസ്ഥചാേന ചചാേനകലസേമദ്യംഗത്ത്  ഏജനസേമയചാേയദ്യം  ചകചാേരപ്പെചറെഷന

പ്രവരതമചവരുന്നു.  നമ്പ്യൂനപക്ഷ  മതവമഭചാേഗതമല്പപ്പെട്ടവരക്കത്ത്  വമവമധ

ആവശദങ്ങളക്കത്ത്  കുറെഞ  പലമശ  നമരക്കമല്  വചാേയ്പകള  നല്കുകയചാേണത്ത്

പക.എസേത്ത്.എദ്യം.ഡമ.എഫത്ത്.സേമയപട പ്രധചാേന പ്രവരതനദ്യം. 

ചകരള  സേദ്യംസ്ഥചാേന  നമ്പ്യൂനപക്ഷ  വമകസേന  ധനകചാേരദ  ചകചാേരപ്പെചറെഷന

+ അനുബനമചാേയമ ചചരതമട്ടുണ്ടത്ത്.
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മുചഖന നടപ്പെമലചാേക്കമ വരുന്ന വചാേയ്പചാേ പദ്ധതമകള

1. സേസ്വയദ്യം പതചാേഴെമല് വചാേയ്പ (എന.എദ്യം.ഡമ.എഫത്ത്.സേമ) (Credit line I and

II)

2.  വമദദചാേഭദചാേസേ വചാേയ്പ  (എന.എദ്യം.ഡമ.എഫത്ത്.സേമ)  (Credit  line I  and

II).

3. സേസ്വയദ്യം പതചാേഴെമല് വചാേയ്പ.

4.ബമസേമനസത്ത് വമപുലസ്പീകരണ വചാേയ്പകള

5.ചപരന്റെത്ത് പ്ലൈസേത്ത് (വമദദചാേഭദചാേസേ വചാേയ്പ)

6. പ്രവചാേസേമ വചാേയ്പ

7. വമസേ വചാേയ്പ

8. ഭവന വചാേയ്പ

9. ഉചദദചാേഗസ്ഥ വചാേയ്പ (വമവമചധചാേചദ്ദേശദ്യം)

10. മദ്രസ അദ്ധദചാേപകരക്കുളള ഭവന വചാേയ്പ

11. നമ്പ്യൂനപക്ഷ വമദദചാേഭദചാേസേസ്ഥചാേപനങ്ങളക്കുളള വചാേയ്പ

12. വമവചാേഹ വചാേയ്പ 

13. ചമകമതചാേ വചാേയ്പ 
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14. കമചക്രചാേ ഫമനചാേനസേത്ത് (Credit line I and II)

(സേമ)   മുനവർഷദ്യം  വപര  ചകന്ദ്ര  സേർക്കചാേർ  1  മുതൽ  10  വപരയളള

കചാേസ്സുകളമൽ  പഠമക്കുന്ന  നമ്പ്യൂനപക്ഷ  വമദദചാേർത്ഥമകൾക്കത്ത്  നൽകമവന്നമരുന്ന

പ്രസ്പീ  പമടമകത്ത്  സേത്ത് ചകചാേളർഷമപ്പെത്ത്  നമലവമല്  9,  10  കചാേസുകളമപല

വമദദചാേർത്ഥമകൾക്കത്ത്  മചാേത്രമചാേയമ  പരമമമതപപ്പെടുതമയമരമക്കുകയചാേണത്ത്.  വമചദശ

പഠനതമനത്ത്  ചചരുന്ന  സേദ്യംസ്ഥചാേനപത  നമ്പ്യൂനപക്ഷ  വമദദചാേർത്ഥമകൾക്കത്ത്

ബുദ്ധമമുട്ടുണ്ടചാേകചാേതമരമക്കുന്നതമനചാേയമ  തചാേപഴെപ്പെറെയന്ന  പദ്ധതമകള

ആവമഷ്കരമചത്ത് നടപ്പെമലചാേക്കമ വരുന്നു.

1.  നമ്പ്യൂനപക്ഷ  വമഭചാേഗതമല്പപ്പെടുന്ന  വമദദചാേരത്ഥമകളക്കത്ത്  വമചദശ

സേരവകലചാേശചാേലകളമല്  ബമരുദ-ബമരുദചാേനനര  പമ.എചത്ത്.ഡമ.  ചകചാേഴ്സുകളമൽ

ഉന്നതപഠനദ്യം  നടത്തുന്നതമനത്ത്  ചദശസേചാേൽകൃത/  പഷഡമ്പ്യൂൾഡത്ത്  ബചാേങമൽ

നമചന്നചാേ,  സേദ്യംസ്ഥചാേന  നമ്പ്യൂനപക്ഷ  വമകസേന  ധനകചാേരദ  ചകചാേർപ്പെചറെഷനമൽ

നമചന്നചാേ  എടുക്കുന്ന  വമദദചാേഭദചാേസേ  വചാേയ്പയപട  പലമശ  ധനസേഹചാേയമചാേയമ

നൽകുന്ന  ചസചാേളരഷമപ്പെത്ത്  പദ്ധതമ.  പരമചാേവധമ  5,00,000/-  രൂപയചാേണത്ത്

ചസചാേളരഷമപ്പെത്ത് തുകയചാേയമ അനുവദമക്കുന്നതത്ത്.

2.  നമ്പ്യൂനപക്ഷ വമകസേന ധനകചാേരദ ചകചാേരപ്പെചറെഷന മുചഖന നല്കുന്ന
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വമദദചാേഭദചാേസേ വചാേയ്പ  (എന.എദ്യം.ഡമ.എഫത്ത്.സേമ.)-  പപ്രചാേഫഷണല്/  പടകമക്കല്

ചകചാേഴ്സുകളമല്  ചചരചാേന  ആഗഹമക്കുന്ന  വമദദചാേരത്ഥമകളക്കത്ത്  വമചദശതത്ത്

പഠമക്കചാേന 30 ലക്ഷദ്യം രൂപ വപര ഈ പദ്ധതമയമല് അനുവദമക്കുദ്യം.

3.  നമ്പ്യൂനപക്ഷ വമകസേന ധനകചാേരദ ചകചാേരപ്പെചറെഷന മുചഖന നല്കുന്ന

പചാേരന്റെത്ത്  പ്ലൈസേത്ത്  (വമദദചാേഭദചാേസേ വചാേയ്പ) –കുട്ടമകളുപട വമദദചാേഭദചാേസേതമനുചവണ്ടമ

രക്ഷമതചാേക്കളക്കുള്ള വചാേയ്പയചാേണത്ത്  ചപരന്റെത്ത്  പ്ലൈസേത്ത്.  60  മചാേസേ കചാേലചാേവധമയമല്

7% പലമശനമരക്കമല് പരമചാേവധമ 20 ലക്ഷദ്യം രൂപ വപര അനുവദമക്കുദ്യം.

ശസ്പീ  .    മുരളമ  പപരുപനലമ:  സേര,  പമന്നചാേക്കവമഭചാേഗങ്ങളുപട ചസചാേളരഷമപ്പെത്ത്

നമരതലചാേക്കമയതമനുപമന്നചാേപല  നമ്പ്യൂനപക്ഷ  വമദദചാേരത്ഥമകളുപട

വമചദശവചാേയ്പയദ്യം  നമരതലചാേക്കമ  ചകന്ദ്രദ്യം  നമ്പ്യൂനപക്ഷ  വമചരചാേധദ്യം  പ്രകടമപ്പെമചത്ത്

മുചന്നചാേട്ടുചപചാേകുചമചാേള  അവപര  ചചരത്തുപമടമചത്ത്  മുചന്നചാേട്ടുനയമക്കുന്ന

പമണറെചാേയമ  സേരക്കചാേരമപന  അഭമനനമക്കുകയചാേണത്ത്.  വമചദശ

യണമചവഴമറമകളമല് ഉപരമപഠനദ്യം നടത്തുന്ന നമ്പ്യൂനപക്ഷ വമദദചാേരത്ഥമകളക്കത്ത്

ചസചാേളരഷമപ്പെത്ത്  നല്കുന്നതമനചാേവശദമചാേയ  പദ്ധതമയപട  വമശദചാേദ്യംശങ്ങള

എപനലചാേപമന്നത്ത്  വദക്തമചാേക്കചാേചമചാേ? 
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ശസ്പീ  .    വമ  .    അബ്ദുറെഹമമചാേന:   സേര,  വമചദശ  യണമചവഴമറമകളമല്

പഠമക്കുന്ന  നമ്പ്യൂനപക്ഷ  വമദദചാേരത്ഥമകളക്കത്ത്  ചസചാേളരഷമപ്പുകള

അനുവദമക്കുന്നുണ്ടത്ത്.  2020-23 വരഷങ്ങളമല്  സേദ്യംസ്ഥചാേനപത  നമ്പ്യൂനപക്ഷ

വമഭചാേഗതമല്പപ്പെടുന്ന  വമദദചാേരത്ഥമകളക്കത്ത്  വമചദശ  സേരവകലചാേശചാേലകളമല്

ബമരുദചാേനനര  ബമരുദദ്യം/പമ.എചത്ത്.ഡമ  ചകചാേഴ്സുകളമല്  ഉന്നതവമദദചാേഭദചാേസേദ്യം

ചനടുന്നതമനത്ത്  ചസചാേളരഷമപ്പെത്ത്  അനുവദമക്കുന്നതമനചാേയമ  സേദ്യംസ്ഥചാേന

നമ്പ്യൂനപക്ഷചക്ഷമ  വകുപ്പെത്ത്  അചപക്ഷകള  ക്ഷണമചമട്ടുണ്ടത്ത്.  വമചദശ

ഉപരമപഠനതമനചാേയമ  വമദദചാേരത്ഥമകള  ചദശചാേസേചാേല്ക കൃത  പഷഡമ്പ്യൂളഡത്ത്

ബചാേങ്കുകളമല്നമചന്നചാേ  നമ്പ്യൂനപക്ഷ  ധനകചാേരദ  വമകസേന  ചകചാേരപ്പെചറെഷനമല്

നമചന്നചാേ  എടുക്കുന്ന  വമദദചാേഭദചാേസേവചാേയ്പയപട  പലമശ  സേഹചാേയധനമചാേയചാേണത്ത്

ചസചാേളരഷമപ്പെത്ത്  അനുവദമക്കുന്നതത്ത്.   പരമചാേവധമ  അഞത്ത്  ലക്ഷദ്യം  രൂപയചാേണത്ത്

ചസചാേളരഷമപ്പെചാേയമ അനുവദമക്കുന്നതത്ത്.   

ശസ്പീ  .    മുരളമ  പപരുപനലമ:  സേര,  സേരക്കചാേര  ചസേവനങ്ങള

കരദക്ഷമമചാേക്കുന്നതമനുചവണ്ടമ  പപചാേതുചസേവന  സേദ്യംവമധചാേനതമപന്റെ

കചാേരദക്ഷമത  വരദ്ധമപ്പെമക്കചാേന  നമ്പ്യൂനപക്ഷചക്ഷമ  വകുപ്പെത്ത്  പചയ്തുവരുന്ന

പ്രവരതനങ്ങള എപനചാേപക്കയചാേപണന്നത്ത് വമശദസ്പീകരമക്കചാേചമചാേ?
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ശസ്പീ  .    വമ  .    അബ്ദുറെഹമമചാേന:   സേര,  ഇതുമചാേയമ  ബനപപ്പെട്ടത്ത്  നമരവധമ

പദ്ധതമകള  ഇചപ്പെചാേള  നടതമവരുന്നുണ്ടത്ത്.  ചകന്ദ്ര  സേരക്കചാേരമപന്റെ  ഈ

വരഷപത  ചസചാേളരഷമപ്പുകള വമതരണദ്യം പചയ്യുന്നതുമചാേയമ  ബനപപ്പെട്ട  ഒരു

ചപചാേരട്ടലമപന്റെ  പ്രവൃതമ  നടന്നുവരമകയചാേണത്ത്.  അതുപകചാേണ്ടുതപന്ന

ഇക്കചാേരദതമല് പചറെമയ കചാേലതചാേമസേമുപണ്ടങമല്ക്കൂടമ വളപര നലരസ്പീതമയമല്

മുചന്നചാേട്ടുചപചാേകുപമന്നചാേണത്ത് പ്രതസ്പീക്ഷമക്കുന്നതത്ത്.   

ചഡചാേ.  പക.  ടമ.  ജലസ്പീല്  ചുമതലപപ്പെടുതമയപ്രകചാേരദ്യം  (ശസ്പീ  .    പക  .    പമ  .

കുഞമദത്ത്  കുട്ടമ  മചാേസര  ):  പചാേചലചാേളമ  കമമറമ  സേമരപ്പെമച  നമരചദ്ദേശങ്ങള

നടപ്പെമലചാേക്കുന്നതുമചാേയമ ബനപപ്പെട്ടത്ത് സേസ്വസ്പീകരമച നടപടമകള വമശദമചാേക്കചാേചമചാേ?

ശസ്പീ  .    വമ  .    അബ്ദുറെഹമമചാേന:   സേര,  പചാേചലചാേളമ  കമമറമ  സേമരപ്പെമച

നമരചദ്ദേശങ്ങള  നടപ്പെമലചാേക്കുന്നതുമചാേയമ  ബനപപ്പെട്ടത്ത്  നമരവധമ  നടപടമകള

സേസ്വസ്പീകരമചമട്ടുണ്ടത്ത്.  അതമപന്റെ  ഭചാേഗമചാേയമ  സേദ്യംസ്ഥചാേന  നമ്പ്യൂനപക്ഷ  ചക്ഷമവകുപ്പുദ്യം

നമ്പ്യൂനപക്ഷ  ചക്ഷമ  ഡയറെക്ടചറെറദ്യം  രൂപസ്പീകരമച.   മദ്രസേ  അദ്ധദചാേപകരക്കത്ത്

ചക്ഷമനമധമയദ്യം  പപനഷനുദ്യം  ഏരപപ്പെടുതമ.   മദ്രസേ  അധദചാേപകരക്കുദ്യം  അവരുപട

പപണ്മക്കളക്കുദ്യം  വമവചാേഹധനസേഹചാേയമനുവദമച.  പരസ്പീക്ഷകളമല്  എലചാേ

വമഷയങ്ങളമലദ്യം  'എ  പ്ലൈസേത്ത്'  ചനടുന്നവരക്കത്ത്  ചസചാേളരഷമപ്പെത്ത്  അനുവദമച.   മദ്രസേ

അദ്ധദചാേപകരുപട മക്കളക്കത്ത് എസേത്ത്.എസേത്ത്.എല്.സേമ,  പ്ലൈസേത്ത് ടു എന്നസ്പീ പരസ്പീക്ഷകളമല്
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ചസചാേളരഷമപ്പെത്ത്  അനുവദമച.  നമ്പ്യൂനപക്ഷ  വമഭചാേഗങ്ങളമല്പപ്പെടുന്ന

ഉചദദചാേഗചാേരത്ഥമകളക്കത്ത്  വമവമധ  മതരപരസ്പീക്ഷകളക്കത്ത്  തയ്യേചാേപറെടുക്കുന്നതമനത്ത്

സേനൗജനദ  പരമശസ്പീലനദ്യം  നല്കുന്നതമനചാേയമ  14  ജമലകളമലചാേയമ  16  സേനൗജനദ

പരമശസ്പീലനചകന്ദ്രങ്ങളുദ്യം  കൂടചാേപത  നമ്പ്യൂനപക്ഷ  ചകന്ദ്രസ്പീകൃത  ചമഖലകളമല്

സേരക്കചാേരമപന്റെ സേന്നദ്ധ സേദ്യംരദ്യംഭങ്ങളുദ്യം വമദദചാേഭദചാേസേസ്ഥചാേപനങ്ങളുദ്യം സേനൗജനദമചാേയമ

ഏരപപ്പെടുതമയമട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളമല് പ്രചതദക ഉപചാേധമകചളചാേപട 20 ഉപചകന്ദ്രങ്ങളുദ്യം

ആരദ്യംഭമച.  ആറെത്ത്,  മുസമദ്യം  സേചാേമുദചാേയചാേദ്യംഗങ്ങളചാേയ  പപണ്കുട്ടമകളക്കത്ത്

ഉന്നതവമദദചാേഭദചാേസേതമനത്ത് ചസചാേളരഷമപ്പുദ്യം പപസപ്പെന്റുദ്യം ഏരപപ്പെടുതമ.  സേദ്യംസ്ഥചാേന

നമ്പ്യൂനപക്ഷ  വമകസേന  ധനകചാേരദ  ചകചാേരപ്പെചറെഷന  രൂപസ്പീകരമച.  നമ്പ്യൂനപക്ഷ

ചക്ഷമവകുപ്പുകപള നമ്പ്യൂനപക്ഷ വമഭചാേഗങ്ങളക്കചാേയമ വമവമധ വകുപ്പുകള പചയ്തുവരുന്ന

ചക്ഷമപ്രവരതനങ്ങളുപട ചനചാേഡല് എജനസേമയചാേക്കചാേന തസ്പീരുമചാേനമച.  നമ്പ്യൂനപക്ഷ

ചമഖലയമചാേയമ  ബനപപ്പെട്ട  വമഷയങ്ങളമല്  ഹ്രസേസ്വകചാേല  ഗചവഷണതമനുള്ള

പഫചലചാേഷമപ്പെത്ത്  പദ്ധതമ  ഏരപപ്പെടുതമ.   14  ജമലകള  ചകന്ദ്രസ്പീകരമചത്ത്  നമ്പ്യൂനപക്ഷ

വമദദചാേരത്ഥമകളക്കത്ത്  കചാേരമയര  കഗഡനസേത്ത്  പരസ്പീശമലനദ്യം  നടതമവരുന്നു.

വമധവകളുദ്യം  വമവചാേഹബനദ്യം  ചവരപപടുതമയവരുദ്യം  ഉചപക്ഷമക്കപപ്പെട്ടവരുമചാേയ

നമ്പ്യൂനപക്ഷ  വമഭചാേഗതമല്പപ്പെടുന്നവരക്കത്ത്  ഭവനനമരമചാേണ  ധനസേഹചാേയ  പദ്ധതമ

നടപ്പെചാേക്കമ.   പചറുകമട  സേദ്യംരദ്യംഭങ്ങളക്കചാേയമ  42  വനമത  സേസ്വയദ്യംസേഹചാേയ
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സേദ്യംഘങ്ങളക്കത്ത് ധനസേഹചാേയദ്യം നല്കമ.  നമ്പ്യൂനപക്ഷ ചകന്ദ്രസ്പീക കൃത പ്രചദശങ്ങളമല്

കുടമപവള്ള പദ്ധതമ നടപ്പെമലചാേക്കുന്നു.  വയനചാേടത്ത് ജമലയമല് നചാേലത്ത് ചബചാേക്കുകളമലദ്യം

മലപ്പുറെദ്യം ജസ്പീലയമല് പപചാേന്നചാേനമ ടനൗണമലദ്യം പദ്ധതമ നടപ്പെചാേക്കമവരുന്നു.  ഉറുദു മൂന്നചാേദ്യം

ഭചാേഷയചാേയമ പഠമചത്ത് എലചാേ വമഷയങ്ങളക്കുദ്യം 'എ പ്ലൈസേത്ത്' ചനടമയ വമദദചാേരത്ഥമകളക്കത്ത്

ചചാേരചട്ടഡത്ത് അക്കനൗണ്ടന്റെത്ത് ചകചാേഴത്ത്, അക്കനൗണ്ടനസേമ, കമനമ പസേക്രട്ടറെമഷമപ്പെത്ത് എന്നസ്പീ

ചകചാേഴ്സുകള പഠമക്കചാേന ചസചാേളരഷമപ്പെത്ത്, അഖമചലനദ സേമവമല് സേരവസ്പീസേത്ത് പരസ്പീക്ഷയത്ത്

തയ്യേചാേപറെടുക്കുന്ന  വമദദചാേരത്ഥമകളക്കത്ത്  ചകചാേഴത്ത്  ഫസ്പീസേത്ത്,  ചഹചാേസല്  പപസപ്പെന്റെത്ത്  റെസ്പീ

ഇദ്യംചബഴത്ത്പമന്റെത്ത്  പദ്ധതമ  ഉളപപ്പെപട  പചാേചലചാേളമ കമമറമ  മുചന്നചാേട്ടുവച  എലചാേ

പദ്ധതമകളുദ്യം നമലവമല് നടപ്പെചാേക്കമയമട്ടുണ്ടത്ത്.

ശസ്പീമതമ  ഒ  .    എസേത്ത്  .    അദ്യംബമക:   സേര,  നമ്പ്യൂനപക്ഷചക്ഷമവകുപ്പെമപന്റെ

നടപ്പുസേമതമക വരഷപത വമഹമതപമത്ര;  പദ്ധതമ തമരമചള്ള വമശദചാേദ്യംശങ്ങള

ലഭദമചാേക്കചാേചമചാേ?   

ശസ്പീ  .   വമ  .   അബ്ദുറെഹമമചാേന:  സേര, അപതചാേരു വലമയ ചചാേപ്ററെചാേണത്ത്.

മമ  .   സസ്പീക്കര:  അതത്ത് ചടബമളമല് വചചാേല് മതമ.

ശസ്പീ  .    വമ  .    അബ്ദുറെഹമമചാേന:  അതമല്പ്പെറെഞമരമക്കുന്ന ഒട്ടുമമക്ക കചാേരദങ്ങളുദ്യം

നടന്നുവരുന്നു.  അചപക്ഷകള  ക്ഷണമക്കുന്നതമല്  പചറെമയ  കചാേലതചാേമസേമുണ്ടചാേയ

കചാേരദദ്യം ചനരപത സൂചമപ്പെമച.  ചകന്ദ്ര ഗവണ്പമന്റെമപന്റെ ചപചാേരട്ടലമചാേയമ ബനപപ്പെട്ട
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കചാേരദമചാേണത്ത്.  അടമസ്ഥചാേന  വമകസേന  പദ്ധതമകളചാേയചാേലദ്യം  നമ്പ്യൂനപക്ഷചക്ഷമ

വകുപ്പെമപന്റെ  ഭവനനമരമചാേണ  പദ്ധതമയചാേയചാേലദ്യം  ഇതരതമലള്ള  എലചാേ

പദ്ധതമകളക്കുദ്യം  ബഡ്ജറമല്  വകയമരുതമയ  തുകയനുസൃതമചാേയമതപന്ന

കചാേരദങ്ങള മുചന്നചാേട്ടുചപചാേകുന്നുണ്ടത്ത്.

ശസ്പീ  .    പക  .    എദ്യം  .    സേചമനചദവത്ത്:  സേര,  ചകരളദ്യം  വദതദചാേസമചാേരന്ന  നമരവധമ

പദ്ധതമകളചാേണത്ത്  നമ്പ്യൂനപക്ഷചക്ഷമവമചാേയമ  ബനപപ്പെട്ടത്ത്  നടപ്പെചാേക്കമവരുന്നതത്ത്.   ഈ

നമലയമല്  പദ്ധതമകള  നടപ്പെചാേക്കുചമചാേള  ചകന്ദ്രദ്യം  സേസ്വസ്പീകരമക്കുന്ന

സേമസ്പീപനപമനചാേണത്ത്;  നമ്പ്യൂനപക്ഷ  ചക്ഷമപദ്ധതമകളുമചാേയമ  ബനപപ്പെട്ടത്ത്  ചകന്ദ്രദ്യം

ഏതുനമലയമലള്ള സേമസ്പീപനമചാേണത്ത് ചകരളചതചാേടത്ത് ഇചപ്പെചാേള സേസ്വസ്പീകരമചവരുന്നതത്ത്? 

ശസ്പീ  .    വമ  .    അബ്ദുറെഹമമചാേന:   സേര,  ചകന്ദ്ര ഗവണ്പമന്റെമപന്റെ ഭചാേഗത്തുനമന്നത്ത്

പുതുതചാേയമ  പദ്ധതമകപളചാേന്നുദ്യം  ഇചപ്പെചാേള  നമലവമല്  വന്നമട്ടമപലങമല്കൂടമ

മുമ്പുണ്ടചാേയമരുന്ന നചാേലത്ത് പദ്ധതമകള ഇചപ്പെചാേള നമരതലചാേക്കമ.  പചക്ഷ,  ഇതുമചാേയമ

ബനപപ്പെട്ടമട്ടുള്ള  പൂരണ്ണ  വമവരങ്ങള  അടുത  മചാേരചചചാേടുകൂടമ  മചാേത്രപമ

ലഭമക്കുകയളപവന്നചാേണത്ത്  അറെമയചാേൻ  കഴെമഞതത്ത്.   അതമനുചശഷദ്യം  കൃതദമചാേയ

മറുപടമ നല്കുന്നതചാേണത്ത്.

ശസ്പീ  .    എന  .    ഷദ്യംസുദ്ദേസ്പീന:  സേര,  സേചചാേര  കമമറമ  ശമപചാേരശകളുപട

പവളമചതമലചാേണത്ത്  ഇനദയമല്  നമ്പ്യൂനപക്ഷ  ചക്ഷമവകുപ്പുദ്യം  അതമപന്റെ  വമവമധ
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പദ്ധതമകളുമുണ്ടചാേകുന്നതത്ത്. അക്കചാേലതചാേണത്ത് നമ്പ്യൂനപക്ഷ വമഭചാേഗങ്ങളുപട വമദദചാേഭദചാേസേ

ഉന്നമനതമനുചവണ്ടമ ചകചാേചമദ്യംഗത്ത്  പസേന്റെറുകള ആരദ്യംഭമചതത്ത്.  വകുപ്പെമനുകസ്പീഴെമലള്ള

ഇനൗ ചകചാേചമദ്യംഗത്ത് പസേന്റെറുകള ഇചപ്പെചാേള വളപര ചമചാേശമചാേയചാേണത്ത് പ്രവരതമക്കുന്നതത്ത്.

ഇനൗ  ചകചാേചമദ്യംഗത്ത്  പസേന്റെരവഴെമ  ഒരു  കുട്ടമക്കുചപചാേലദ്യം  പസേലക്ഷന  കമട്ടമയതചാേയമ

പറെയചാേന  കഴെമയമല.  അതത്ത്  ആരുപടയദ്യം  കുറമല.  അതമപന്റെ  പമചതഡമല്  മചാേറദ്യം

വരുചതണ്ടതുണ്ടത്ത്.  ഇതമപന്റെ  പ്രവരതനങ്ങള  ചമചാേണമറര  പചയ്യേചാേനുദ്യം  ചകചാേഴ്സുകള

കചാേചലചാേചമതമചാേയമ പരമഷ്കരമക്കചാേനുദ്യം നടപടമ സേസ്വസ്പീകരമക്കുചമചാേ;  ഇതമപന്റെ ഭചാേഗമചാേയമ

മണ്ണചാേരക്കചാേടത്ത് ഒരു ചകചാേചമദ്യംഗത്ത് പസേന്റെര ആരദ്യംഭമക്കചാേന സേരക്കചാേര തയ്യേചാേറെചാേകുചമചാേ?

ശസ്പീ  .    വമ  .    അബ്ദുറെഹമമചാേന:  സേര,  ഇക്കചാേരദങ്ങളമല് ഗവണ്പമന്റെത്ത് നല ശദ്ധ

നല്കുന്നുണ്ടത്ത്.  അങ്ങത്ത്  ഉചദ്ദേശമക്കുന്ന  രസ്പീതമയമലള്ള  പരചാേതമകള  ഏപതചാേപക്ക

പസേന്റെറുകളമലചാേണുള്ളപതന്നത്ത്  അറെമയമചചാേല്  അതത്ത്  പരമചശചാേധമചത്ത്  ആവശദമചാേയ

നടപടമ  സേസ്വസ്പീകരമക്കചാേദ്യം.  കൂടചാേപത   മണ്ണചാേരക്കചാേടത്ത്  ഒരു  ചകചാേചമദ്യംഗത്ത്  പസേന്റെര

ആരദ്യംഭമക്കുന്ന കചാേരദദ്യം  പരമഗണമക്കചാേദ്യം.   

ശസ്പീ  .    ടമ  .    പജ  .    വമചനചാേദത്ത്:  സേര,  നമ്പ്യൂനപക്ഷ  എയ്ഡഡത്ത്  ചകചാേചളജുകളമല്

കമമ്പ്യൂണമറമ  കസ്വചാേട്ടയമല്  പ്രചവശനദ്യം  ചനടമയ  വമദദചാേരത്ഥമകളക്കത്ത്  ലഭമചമരുന്ന

ഇ-ഗചാേന്റെത്ത്  കഴെമഞ രണ്ടുവരഷമചാേയമ നമചഷധമക്കുന്നതചാേയമ പരചാേതമകളുണ്ടത്ത്.  അതത്ത്
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പുനനഃസ്ഥചാേപമക്കചാേന  എനത്ത്  നടപടമ  സേസ്വസ്പീകരമക്കചാേനചാേണത്ത്  ഗവണ്പമന്റെത്ത്

ഉചദ്ദേശമക്കുന്നതത്ത്?

ശസ്പീ  .   വമ  .   അബ്ദുറെഹമമചാേന: സേര, ചകന്ദ്ര ഗവണ്പമന്റുമചാേയമ ബനപപ്പെട്ട ചമല

ചസചാേളരഷമപ്പുകള ഇചപ്പെചാേള നമരതലചാേക്കമയമട്ടുപണ്ടന്നത്ത് ചചചാേദദതമനത്ത് ഉതരമചാേയമ

ഞചാേന ആദദദ്യംതപന്ന  സൂചമപ്പെമച. ഇനമയദ്യം അതരതമലള്ള പരചാേതമകളുപണ്ടങമല്

പരമചശചാേധമചത്ത്  അതത്ത് പരമഹരമക്കചാേനുള്ള നടപടമ സേസ്വസ്പീകരമക്കചാേദ്യം. 

ശസ്പീ  .    പസേബചാേസദൻ  കുളത്തുങല്:  സേര,  നമ്പ്യൂനപക്ഷ ഉചദദചാേഗചാേരത്ഥമകളക്കത്ത്

ഏപറെ  സേഹചാേയകരമചാേയ  സേചാേഹചരദമചാേണത്ത്  നമ്പ്യൂനപക്ഷ  പതചാേഴെമല്  പരമശസ്പീലന

ചകന്ദ്രങ്ങള  ലഭദമചാേക്കുന്നതത്ത്.  വമവമധ  മതര  പരസ്പീക്ഷകളക്കത്ത്

തയ്യേചാേപറെടുക്കുന്നചതചാേപടചാേപ്പെദ്യം  പമഡമക്കല്  എനടനസേത്ത്  എക്സൈചാേമമചനഷന

ഉളപപ്പെപടയള്ള  എനടനസേത്ത്  ചകചാേചമദ്യംഗത്ത്  പസേന്റെറുകളകൂടമ  ആരദ്യംഭമക്കുന്ന  കചാേരദദ്യം

ആചലചാേചമക്കുചമചാേ? 

ശസ്പീ  .    വമ  .    അബ്ദുറെഹമമചാേന:  സേര,  നമ്പ്യൂനപക്ഷ  ചക്ഷമവകുപ്പെത്ത്  ഇതരദ്യം

വമഷയങ്ങളമലചാേണത്ത്   കൂടുതല്  ശദ്ധ  പതമപ്പെമക്കുന്നതത്ത്.   പഎ.എ.എസേത്ത്.ചപചാേപല

ചകഡര  പലവലമല്  കുട്ടമകപള  വചാേരപതടുക്കുന്ന  പദ്ധതമ,  ഡമചപ്ലൈചാേമ

ചകചാേഴ്സുകളക്കുചവണ്ടമയള്ള  പരമശസ്പീലന  പദ്ധതമയളപപ്പെപട  നമരവധമ  പദ്ധതമകള
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വകുപ്പെത്ത്  നടത്തുന്നുണ്ടത്ത്.   ഇതമപന  ഏതത്ത്  രസ്പീതമയമല്  കൂടുതല്  പമചപപ്പെടുതചാേന

സേചാേധമക്കുപമന്നചാേണത്ത് ഗവണ്പമന്റെത്ത് പരമചശചാേധമചവരുന്നതത്ത്. 

പ്രധചാേൻമനമ ഗരസ്പീബത്ത്  കലദചാേൺ ചയചാേജന പ്രകചാേരമുള്ള സേബത്ത് സേമഡമ അരമ
നമർതലചാേക്കചാേനുള്ള ചകന്ദ്ര സേർക്കചാേർ തസ്പീരുമചാേനദ്യം

(*3)   ശസ്പീ  .   ഇ  .   പക വമജയൻ:
ശസ്പീ  .   ജമ  .   എസേത്ത്  .   ജയലചാേൽ:
ശസ്പീ  .   ഇ  .   ടമ  .   കടസേൺ മചാേസർ:
ശസ്പീ  .    പമ  .    ബചാേലചന്ദ്രൻ:  തചാേപഴെ  കചാേണുന്ന  ചചചാേദദങ്ങളക്കത്ത്

ഭക്ഷദ-പപചാേതുവമതരണ വകുപ്പുമനമ സേദയദ്യം മറുപടമ നല്കുചമചാേ:

(എ) പ്രധചാേൻമനമ ഗരസ്പീബത്ത്  കലദചാേൺ ചയചാേജന പ്രകചാേരമുള്ള സേബത്ത് സേമഡമ

അരമ  നമർതലചാേക്കചാേനുള്ള  ചകന്ദ്ര  സേർക്കചാേർ  തസ്പീരുമചാേനദ്യം

ശദ്ധയമല്പപ്പെട്ടമട്ടുചണ്ടചാേ; വമശദമചാേക്കചാേചമചാേ; 

(ബമ) പ്രസ്തുത തസ്പീരുമചാേനദ്യം സേദ്യംസ്ഥചാേനപത 40 ലക്ഷദ്യം കചാേർഡുടമകൾക്കത്ത് 

തമരമചടമയചാേകുന്നതമനുദ്യം  രചാേജദതത്ത്  പപചാേതുവമപണമയമൽ  അരമവമല  വസ്പീണ്ടുദ്യം

ഉയരുന്നതമനുദ്യം കചാേരണമചാേകുചമചാേപയന്നത്ത് വമശദമചാേക്കചാേചമചാേ; 

(സേമ)  ദരമദ്രരക്കത്ത്  സേനൗജനദമചാേയമ  അഞത്ത്  കമചലചാേ  ഭക്ഷദധചാേനദദ്യം

ലഭദമചാേക്കണപമന്ന  ചകന്ദ്ര  സേരക്കചാേര  പ്രഖദചാേപനദ്യം  നമലവമല്  ലഭമക്കുന്ന

സേനൗജനദ  ഭക്ഷദധചാേനദതമപന്റെ  അളവമല്  കുറെവവരുത്തുന്നതചാേപണന്നതത്ത്
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പരമചശചാേധമചമട്ടുചണ്ടചാേ; വമശദമചാേക്കചാേചമചാേ; 

(ഡമ)  മുൻഗണനചാേ  വമഭചാേഗതമനത്ത്  നൽകമവരുന്ന  സേചാേധചാേരണ  ചറെഷൻ

വമഹമതതമൽ  വർദ്ധനവവരുതചാേപത  പ്രധചാേൻമനമ  ഗരസ്പീബത്ത്  കലദചാേൺ

ചയചാേജന  നമർതലചാേക്കമയചതചാേപട  ചകന്ദ്ര  സേർക്കചാേർ  സേദ്യംസ്ഥചാേനങ്ങൾക്കത്ത്

നല്കമവന്നമരുന്ന  ഭക്ഷദധചാേനദ  വമതരണദ്യം  പകുതമയചാേയമ  കുറെഞമട്ടുചണ്ടചാേ;

എങമല് ഇതത്ത് ഭക്ഷദദനൗരലഭദതമനത്ത് ഇടയചാേക്കുചമചാേ; വമശദമചാേക്കചാേചമചാേ? 

ഭക്ഷദ-പപചാേതുവമതരണ വകുപ്പുമനമ (ശസ്പീ  .   ജമ  .   ആര  .   അനമല്):  സേര, 

(എ) ഉണ്ടത്ത്. 2022 ഡമസേദ്യംബര 23-പല ചകന്ദ്ര മനമസേഭചാേചയചാേഗദ്യം 2020

ഏപ്രമല്  മുതല്  രചാേജദതത്ത്  നടപ്പെചാേക്കമവന്നമരുന്ന  PMGKAY  പദ്ധതമ

നമരതലചാേക്കുകയണ്ടചാേയമ.  പ്രസ്തുത  പദ്ധതമപ്രകചാേരദ്യം  സേനൗജനദമചാേയമ

വമതരണദ്യം  പചയമരുന്ന  5  കമചലചാേ  ഭക്ഷദധചാേനദദ്യം  രചാേജദപത  മുനഗണനചാേ

കചാേരഡുടമകളക്കത്ത്  വലമയ  ആശസ്വചാേസേദ്യം  പകരന്നമരുന്നു.  PMGKAY  പദ്ധതമ

നമരതലചാേക്കമയതമലൂപട  ചകന്ദ്രസേരക്കചാേര  സേദ്യംസ്ഥചാേനങ്ങളക്കത്ത്

നല്കമവന്നമരുന്ന  ഭക്ഷദധചാേനദ  വമതരണദ്യം  ഏകചദശദ്യം  പകുതമയചാേയമ

കുറെയകയണ്ടചാേയമ.  ഭക്ഷദധചാേനദങ്ങളുപട  ഉലചാേദനതമല്  പമചന്നചാേക്കദ്യം
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നമല്ക്കുന്ന ചകരളദ്യംചപചാേപലചാേരു ഉപചഭചാേക്തൃ സേദ്യംസ്ഥചാേനപത പ്രസ്തുത നടപടമ

വളപര ചദചാേഷകരമചാേയമ ബചാേധമചമട്ടുണ്ടത്ത്.

(ബമ)  സേദ്യംസ്ഥചാേനപത  മുനഗണനചാേ  കചാേരഡുടമകളക്കുള്ള  ചനചാേരമല്

ചറെഷന  വമതരണതമനത്ത്  85459.88 പമടമകത്ത്  ടണ്  ഭക്ഷദധചാേനദങ്ങളുദ്യം

PMGKAY പദ്ധതമ  പ്രകചാേരമുള്ള  ഭക്ഷദധചാേനദ  വമതരണതമനത്ത്  77400.06

പമടമകത്ത്  ടണ്  ഭക്ഷദധചാേനദങ്ങളുമചാേണത്ത്  ചകന്ദ്രസേരക്കചാേര  അനുവദമച

വന്നമരുന്നതത്ത്.  സേദ്യംസ്ഥചാേനപത  എ.എ.കവ,  പ്രചയചാേറെമറമ

വമഭചാേഗങ്ങളമല്പപ്പെടുന്ന  40  ലക്ഷചതചാേളദ്യം  വരുന്ന  കചാേരഡുടമകളക്കത്ത്

പമ.എദ്യം.ജമ.പക.എ.കവ സസ്പീദ്യം പ്രകചാേരമുള്ള വമതരണദ്യം പ്രചയചാേജനപപ്പെട്ടമരുന്നു.

PMGKAY  പദ്ധതമ  നമരതലചാേക്കമയതമലൂപട  സേദ്യംസ്ഥചാേനതത്ത്  മുനഗണനചാേ

കചാേരഡുടമകളക്കത്ത്  കമട്ടമപക്കചാേണ്ടമരുന്ന  77400.06  പമടമകത്ത്  ടണ്

ഭക്ഷദധചാേനദങ്ങളുപട  വമതരണദ്യം അവസേചാേനമപ്പെമചമരമക്കുകയചാേണത്ത്.  മുനഗണനചാേ

വമഭചാേഗതമനുള്ള  ചനചാേരമല്  ചറെഷന  വമഹമതതമല്  യചാേപതചാേരു  വരദ്ധനവദ്യം

വരുതചാേപത  PMGKAY  പദ്ധതമ നമരതലചാേക്കമയതത്ത് സേദ്യംസ്ഥചാേനതത്ത് ഭക്ഷദ
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ദനൗരലഭദതമനുദ്യം ഭക്ഷദധചാേനദങ്ങളുപട വമലക്കയറതമനുദ്യം കചാേരണമചാേകുദ്യം.

(സേമ  &  ഡമ) ഭക്ഷദ ഭദ്രതചാേ  നമയമപ്രകചാേരദ്യം  എ.എ.കവ,  പ്രചയചാേറെമറമ

വമഭചാേഗങ്ങളക്കത്ത് കമചലചാേ ഗചാേമമനത്ത്  3  രൂപ നമരക്കമല് ലഭദമചാേയമരുന്ന അരമയദ്യം

കമചലചാേഗചാേമമനത്ത്  2  രൂപ നമരക്കമല് ലഭദമചാേയമരുന്ന ചഗചാേതമ്പുദ്യം 2023  ജനുവരമ

മുതല്  ഒരു  വരഷചതയത്ത്  ചകന്ദ്ര  സേരക്കചാേര  സേനൗജനദമചാേക്കമയമട്ടുണ്ടത്ത്.

മുനഗണനചാേ വമഭചാേഗതമനുള്ള അരമയദ്യം ചഗചാേതമ്പുദ്യം സേനൗജനദമചാേക്കമയതമലൂപട

ചകന്ദ്രസേരക്കചാേരമനുള്ള  അധമകബചാേധദത  ഏകചദശദ്യം  16,000

ചകചാേടമരൂപയചാേണത്ത്.  എന്നചാേല്  PMGKAY  പദ്ധതമ  നമരതലചാേക്കമയതമലൂപട

ചകന്ദ്രസേരക്കചാേരമനത്ത് ഏകചദശദ്യം  1.75  ലക്ഷദ്യംചകചാേടമരൂപ ലചാേഭമക്കചാേന കഴെമഞ

എന്നചാേണത്ത് കണക്കുകള കചാേണമക്കുന്നതത്ത്.

നമലവമല്  ഭക്ഷദഭദ്രതചാേ  നമയമപ്രകചാേരദ്യം  മുനഗണനചാേവമഭചാേഗതമനത്ത്

ലഭമചവരുന്ന  85459.88  പമടമകത്ത്  ടണ്  ഭക്ഷദധചാേനദങ്ങള  തമകചദ്യം

അപരദചാേപ്തമചാേണത്ത്.  സേദ്യംസ്ഥചാേനതമനുള്ള അരമവമഹമതദ്യം വരദ്ധമപ്പെമക്കണപമന്നത്ത്

ചകന്ദ്ര സേരക്കചാേരമചനചാേടത്ത് നമരവധമ തവണ ആവശദപപ്പെപട്ടങമലദ്യം നചാേളമതുവപര
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അനുകൂലമചാേയ  നമലപചാേടുണ്ടചാേയമട്ടമല.  പ്രധചാേനമനമ  ഗരസ്പീബത്ത്  കലദചാേണ്

അന്നചയചാേജന  പദ്ധതമ  മുഖചാേനരദ്യം  സേനൗജനദമചാേയമ  ലഭമചമരുന്ന  അരമ

വമഹമതദ്യം  നമരതലചാേക്കമയതമലൂപട  സേദ്യംസ്ഥചാേനതമനുള്ള  അരമ  വമഹമതദ്യം

പകുതമയചാേയമ  കുറെഞമട്ടുണ്ടത്ത്.  ഇതത്ത്  പപചാേതുവമപണമയമല്  അരമ  വമല

വരദ്ധമക്കചാേന കചാേരണമചാേകുദ്യം.

ശസ്പീ  .    ഇ  .    പക  വമജയൻ: സേര,  അനരഹരചാേയവര  പപകവശദ്യം

വചവന്നമരുന്ന  മുനഗണനചാേ  കചാേരഡുകള  സേറെണ്ടര  പചയ്യേമപ്പെമചത്ത്  അതത്ത്

അരഹരചാേയവരപക്കതമക്കചാേന  ഇനൗ  ഗവണ്പമന്റെത്ത്  നടതമയ  ശമദ്യം

ശചാേഘനസ്പീയമചാേണത്ത്.  ഇതമനകദ്യം  286087  മുനഗണനചാേ  കചാേരഡുകള

അരഹരചാേയവരക്കത്ത്  വമതരണദ്യം  പചയ്യുകയണ്ടചാേയമ.   മുനഗണനചാേ  കചാേരഡമനത്ത്

അരഹതയള്ള  നമരവധമചപ്പെര  നമ്മുപട  സേദ്യംസ്ഥചാേനതത്ത്  ഇനമയമുണ്ടത്ത്.

ഇതരക്കചാേരക്കത്ത് മുനഗണനചാേ കചാേരഡത്ത് നല്കുന്നതമനത്ത്  എപനലചാേദ്യം നടപടമകള

സേസ്വസ്പീകരമക്കചാേനചാേണത്ത് സേരക്കചാേര ഉചദ്ദേശമക്കുന്നതത്ത്?

ശസ്പീ  .    ജമ  .    ആര  .    അനമല്:  സേര,   ബഹുമചാേനപപ്പെട്ട അദ്യംഗദ്യം സൂചമപ്പെമച

പദ്ധതമയമലൂപട   172312  കചാേരഡുകളചാേണത്ത്  സേറെണ്ടര  പചയത്ത്  ലഭമചതത്ത്.
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ഇക്കചാേരദതമല്  ചകരളതമപല   ജനങ്ങളമല്നമന്നുദ്യം   വളപര  നല

സേഹകരണമചാേണുണ്ടചാേയമട്ടുള്ളതത്ത്.  സേറെണ്ടര  പചയ  കചാേരഡുകളുളപപ്പെപട

286087  മുനഗണനചാേ  കചാേരഡുകള  ഇനൗ  സേരക്കചാേരമപന്റെ  കചാേലയളവമല്

വമതരണദ്യം  പചയമട്ടുണ്ടത്ത്.  ഇചപ്പെചാേഴദ്യം  അതമപന്റെ  പ്രവരതനദ്യം  നടന്നുവരുന്നു.

50000  മുനഗണനചാേ  കചാേരഡുകള  വമതരണദ്യം  ഉടന  നടതചാേനുള്ള  നടപടമ

സേസ്വസ്പീകരമക്കുന്നതചാേണത്ത്. 

ശസ്പീ  .    ഇ  .    പക  വമജയൻ: സേര,  ഗുണചഭചാേക്തചാേവമപന  തമരമചറെമഞത്ത്

ഭക്ഷദധചാേനദ  വമതരണദ്യം  നടതണപമന്നചാേണത്ത്  ചദശസ്പീയ  ഭക്ഷദ ഭദ്രതചാേനമയമദ്യം

അനുശചാേസേമക്കുന്നതത്ത്.   ഇതമനചാേയമ   ഓചരചാേ  വദക്തമയപടയദ്യം  ചറെഷന

കചാേരഡുമചാേയമ  ബനപപ്പെട്ട  വമവരങ്ങള  ആധചാേര  കചാേരഡുമചാേയമ

ബനമപ്പെമക്കുന്നുണ്ടത്ത്.  സേദ്യംസ്ഥചാേനതത്ത്  ചറെഷന  കചാേരഡുകള  ആധചാേര

കചാേരഡുമചാേയമ  ബനമപ്പെമക്കുന്ന നടപടമ എത്രചതചാേളദ്യം പുചരചാേഗമമച? 

ശസ്പീ  .    ജമ  .    ആര  .    അനമല്:   സേര,  സേദ്യംസ്ഥചാേനപത  മുഴവന  ചറെഷന

കചാേരഡുകളുദ്യം ആധചാേറുമചാേയമ ബനമപ്പെമക്കണപമന്നചാേണത്ത്  ചകന്ദ്രദ്യം നമരചദ്ദേശമചതത്ത്.

ചറെഷന  കചാേരഡുപചയചാേഗമചത്ത്  ഉപചഭചാേക്തചാേവമനത്ത്  രചാേജദപത  ഏതത്ത്  ചറെഷന

കടയമല്നമന്നുദ്യം  ചറെഷന  വചാേങ്ങചാേനുള്ള  സേനൗകരദദ്യം  ഇന്നത്ത്  ലഭദമചാേണത്ത്.  നൂറെത്ത്
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ശതമചാേനദ്യം  ചറെഷന  കചാേരഡുകളുദ്യം  ആധചാേറുമചാേയമ  ബനമപ്പെമച

ആദദസേദ്യംസ്ഥചാേനമചാേയമ ചകരളദ്യം മചാേറെമപയന്നതത്ത്  അഭമമചാേനചതചാേടുകൂടമ പറെയചാേന

സേചാേധമക്കുന്ന കചാേരദമചാേണത്ത്. 

ശസ്പീ  .    ജമ  .    എസേത്ത്  .    ജയലചാേൽ:  സേര,  ഭക്ഷദ  ഭദ്രതചാേ  നമയമദ്യം

നടപ്പെമലചാേക്കുന്നതമനുമുമത്ത്  ചകന്ദ്ര സേരക്കചാേര  സേദ്യംസ്ഥചാേനതമനത്ത്  16.50  ലക്ഷദ്യം

പമടമകത്ത്   ടണ്  ഭക്ഷദധചാേനദങ്ങളചാേണത്ത്  അനുവദമചമരുന്നതത്ത്.  എന്നചാേല്   ഇനൗ

നമയമദ്യം നടപ്പെമലചാേക്കമയതമനുചശഷദ്യം ജനസേദ്യംഖദയപട  43  ശതമചാേനദ്യം ചപരക്കത്ത്

മചാേത്രമചാേണത്ത് ചകരളതമല് ചറെഷനത്ത് അരഹതയണ്ടതചാേയമ കപണ്ടതമയമട്ടുള്ളതത്ത്.

സേദ്യംസ്ഥചാേനതമനത്ത്  അനുവദമചവന്നമരുന്ന  ഭക്ഷദധചാേനദങ്ങളുപട  അളവത്ത്  14.25

ലക്ഷദ്യം പമടമകത്ത് ടണ്ണചാേയമ കുറെയകയദ്യം പചയ്തു. ചറെഷന സേദ്യംവമധചാേനതമല്നമന്നുദ്യം

പുറെതചാേയ  57  ശതമചാേനദ്യം  വരുന്ന  ജനവമഭചാേഗങ്ങളക്കത്ത്  പപടഡത്ത്  ഓവര

വമധതമല്  നമന്നചാേണത്ത്  പരമമമതമചാേയ  അളവമല്  ഭക്ഷദധചാേനദങ്ങള

നല്കമപക്കചാേണ്ടമരുന്നതത്ത്. മറത്ത് പല സേദ്യംസ്ഥചാേനങ്ങളമലദ്യം  80 ശതമചാേനചതചാേളദ്യം

ചപപരയദ്യം  മുനഗണനചാേ  വമഭചാേഗതമല്പപ്പെടുതമയമട്ടുള്ളതചാേയചാേണത്ത്

മനസമലചാേക്കുന്നതത്ത്.  മുനഗണനചാേ  കചാേരഡുകളുപട  എണ്ണദ്യം  ഏറവദ്യം  കുറെവത്ത്

ചകരളതമലചാേണത്ത്.  സേദ്യംസ്ഥചാേനതമനുള്ള  പപടഡത്ത്  ഓവര  അരമവമഹമതദ്യം
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വരദ്ധമപ്പെമക്കുന്നതമനുദ്യം  സേദ്യംസ്ഥചാേനതമനത്ത്  അനുവദമചമട്ടുള്ള  മുനഗണനചാേ

കചാേരഡുകളുപട  എണ്ണദ്യം  വരദ്ധമപ്പെമക്കുന്നതമനുദ്യം  ചകന്ദ്രസേരക്കചാേരമല്  സേമരദ്ദേദ്യം

പചലത്തുചമചാേ?

ശസ്പീ  .    ജമ  .    ആര  .    അനമല്:  സേര,  ബഹുമചാേനപപ്പെട്ട അദ്യംഗദ്യം സൂചമപ്പെമചതത്ത്

ശരമയചാേയ  കചാേരദമചാേണത്ത്,  ചകരളതമനചാേണത്ത്  ഏറവദ്യം  കുറെവത്ത്  മുനഗണനചാേ

കചാേരഡുള്ളപതന്നതത്ത്  വസ്തുതയചാേണത്ത്.  14.25  പമടമകത്ത്  ടണ്  ഭക്ഷദധചാേനദമചാേണത്ത്

ചകരളതമനുചവണ്ടമ  ചകന്ദ്രദ്യം  അനുവദമചമട്ടുള്ളതത്ത്.  അതമല്  10.26  ലക്ഷദ്യം

പമടമകത്ത്  ടണ്  ഭക്ഷദധചാേനദങ്ങള  മുനഗണനചാേ

വമഭചാേഗങ്ങളക്കുചവണ്ടമയള്ളതചാേണത്ത്.  ബചാേക്കമയള്ള  3.99  ലക്ഷദ്യം പമടമകത്ത്  ടണ്

ഭക്ഷദധചാേനദങ്ങള   മചാേത്രമചാേണത്ത്  57  ശതമചാേനദ്യം  വരുന്ന  മുനഗചണനതര

കചാേരഡുകളക്കത്ത് നല്കചാേന കഴെമയന്നതത്ത്.  ഇനൗ വമഹമതദ്യം വരദ്ധമപ്പെമക്കണപമന്നത്ത്

പല  തവണ  ചകന്ദ്ര  സേരക്കചാേരമചനചാേടത്ത്  ആവശദപപ്പെട്ടമട്ടുണ്ടത്ത്.  സേഭതപന്ന

ഏകകണ്ഠമചാേയമ  ചകന്ദ്രതമചനചാേടത്ത്  ആവശദപപ്പെട്ടതചാേണത്ത്.  എന്നചാേല്

ചകരളതമപന്റെ പമചാേതദ്യം ജനസേദ്യംഖദയമല് 15480040 മചാേത്രമചാേണത്ത് മുനഗണനചാേ

കചാേരഡമപന്റെ  ആനുകൂലദദ്യം  ലഭമക്കുന്നതത്ത്.  2011-പല  പസേനസേസേമപന്റെ

അടമസ്ഥചാേനതമലചാേണത്ത്  ഇതത്ത്  നമശ്ചയമചതത്ത്.  ഇതമല്  മചാേറദ്യം  വരുതണപമന്ന



Uncorrected/Not for Publication
01.02.2023

41

ആവശദദ്യം  ചകന്ദ്രഗവണ്പമന്റെത്ത്  പരമഗണമചമട്ടമല.  ജനസേദ്യംഖദയമലണ്ടചാേയ

ആനുപചാേതമക  വരദ്ധനവമപന്റെ  അടമസ്ഥചാേനതമല്  മുനഗണനചാേ  കചാേരഡുകള

വരദ്ധമപ്പെമക്കണപമന്ന  സേദ്യംസ്ഥചാേന  സേരക്കചാേരമപന്റെ  ആവശദദ്യം  ഇനമയദ്യം

പരമഗണമക്കപപ്പെട്ടമട്ടമല. 2021-പല പസേനസേസേത്ത് നടപടമ പൂരതമയചാേയചശഷദ്യം

അതമപനക്കുറെമചത്ത് ആചലചാേചമക്കചാേപമന്നചാേണത്ത് ചകന്ദ്ര ഗവണ്പമന്റെത്ത് പറെയന്നതത്ത്. 

ശസ്പീ  .    ഇ  .    ടമ  .    കടസേൺ  മചാേസർ:സേര,  PMGKAY പദ്ധതമപ്രകചാേരദ്യം

സേദ്യംസ്ഥചാേനതമപന്റെ  തചാേല്പ്പെരദങ്ങളക്കത്ത്  വമരുദ്ധമചാേയ  നമരവധമ

സേമസ്പീപനങ്ങളചാേണത്ത്  ചകന്ദ്രസേരക്കചാേര  സേസ്വസ്പീകരമക്കുന്നതത്ത്.  പരമമമതമചാേയ

അധമകചാേരങ്ങളക്കകത്തുനമന്നുപകചാേണ്ടത്ത് പപചാേതുവമതരണ സേമ്പ്രദചാേയദ്യം നന്നചാേയമ

മുചന്നചാേട്ടുപകചാേണ്ടുചപചാേകുന്നതമപന്റെ ഭചാേഗമചാേയമ  'ഓപ്പെചറെഷന പയചലചാേ'  എപന്നചാേരു

പദ്ധതമ  സേദ്യംസ്ഥചാേന  സേരക്കചാേര  പ്രചതദകമചാേയമ  നടപ്പെചാേക്കമയമരുന്നു.

സേസ്വചമധയചാേ  മുനഗണനചാേ കചാേരഡുകള തമരമചചല്പ്പെമച ഇതരദ്യം കചാേരഡുകളമല്

പമഴെ  ഇനൗടചാേക്കുന്നുചണ്ടചാേ;  അതരതമല്  പമഴെ  ഇനൗടചാേക്കുന്നുപണ്ടങമല്  അതത്ത്

പുനനഃപരമചശചാേധമക്കചാേന നടപടമ സേസ്വസ്പീകരമക്കുചമചാേ?

ശസ്പീ  .    ജമ  .    ആര  .    അനമല്:   സേര,  ബഹുമചാേനപപ്പെട്ട  അദ്യംഗദ്യം  ഉന്നയമച

ചചചാേദദതമനത്ത്  സേഭയമല്  ചനരപത  മറുപടമ  പറെഞതചാേണത്ത്.  ഓപ്പെചറെഷന
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പയചലചാേ  പദ്ധതമയനുസേരമചത്ത്  AAY  കചാേരഡുകള  അനരഹമചാേയമ  പപകവശദ്യം

വചമരമന്നവരക്കത്ത്  അതമല്നമന്നുദ്യം  പമന്മേചാേറുന്നതമനചാേയമ  10  മചാേസേദ്യം  സേമയദ്യം

സേരക്കചാേര  അനുവദമചമരുന്നു.  അതമനുചശഷമചാേണത്ത്  സേരക്കചാേര  ഇതരദ്യം

നടപടമയമചാേയമ  മുചന്നചാേട്ടുചപചാേയതത്ത്.  അതരതമല്  നമരവധമചപര  ഇചപ്പെചാേഴദ്യം

മുനഗണനചാേ  വമഭചാേഗതമനുള്ള  AAY  കചാേരഡുകള  പപകവശദ്യം

വചമരമക്കുന്നതചാേയമ അറെമയചാേന കഴെമഞമട്ടുണ്ടത്ത്.  അവരമല്നമന്നുദ്യം കചാേരഡുകള

പമടമപചടുക്കുകയദ്യം  പമഴെ  ഇനൗടചാേക്കുകയദ്യം  പചയമട്ടുണ്ടത്ത്.  പരമചാേവധമ  കുറെഞ

തുകയചാേണത്ത്  ഇചപ്പെചാേള  പമഴെയചാേയമ  ഇനൗടചാേക്കുന്നതത്ത്.  ഇതത്ത്  ഗനൗരവചമറെമയ

വമഷയമചാേണത്ത്.  അതരതമല്  പപകവശദ്യം  വചമരമക്കുന്ന  മുനഗണനചാേ

കചാേരഡുകള  തമരമചചല്പ്പെമക്കുകചയചാേ  അതമല്നമന്നത്ത്  പമന്മേചാേറുകചയചാേ

പചയമപലങമല്  സേരക്കചാേര  ഇതരതമലള്ള  നടപടമകളുമചാേയമ  മുചന്നചാേട്ടത്ത്

ചപചാേകുന്ന സേചാേഹചരദമചാേണത്ത് നമലവമലള്ളതത്ത്.    

ശസ്പീ. പമ.  ബചാേലചന്ദ്രൻ ചുമതലപപ്പെടുതമയ പ്രകചാേരദ്യം ശസ്പീ  .    പമ  .    എസ്   .

സുപചാേല്:  സേര,  പനലത്ത്ല്ല്  സേദ്യംഭരണവമചാേയമ ബനപപ്പെട്ടുപകചാേണ്ടത്ത് ചകന്ദ്രവമഹമതദ്യം

ലഭമക്കചാേനുചണ്ടചാേ;  പനലത്ത്ല്ല്  സേദ്യംഭരണവമചാേയമ  ബനപപ്പെട്ടുപകചാേണ്ടത്ത്  കൃഷമക്കചാേപര

സേഹചാേയമക്കചാേന   സേദ്യംസ്ഥചാേന  ഗവണ്പമന്റെത്ത്  സേസ്വസ്പീകരമച  നടപടമകപള
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സേദ്യംബനമചത്ത്  വമശദസ്പീകരമക്കചാേചമചാേ?

ശസ്പീ  .    ജമ  .    ആര  .    അനമല്:  സേര,  കൃഷമക്കചാേരുപട  പനലത്ത് ല്ല്  പൂരണ്ണമചാേയമ

സേദ്യംഭരമക്കുന്ന  നമലപചാേടത്ത്  തപന്നയചാേണത്ത്  ഗവണ്പമന്റെത്ത്  സേസ്വസ്പീകരമചവരുന്നതത്ത്.

അവസേചാേനപത  സേസ്പീസേണമനത്ത്  മുമത്ത്  വപര  സേദ്യംഭരമച  പനലമപന്റെ  പണദ്യം

പൂരണ്ണമചാേയമ  പകചാേടുക്കചാേനുദ്യം  കഴെമഞമട്ടുണ്ടത്ത്.  ഇനൗ  കഴെമഞ  സേസ്പീസേണമല്

74,107  കരഷകരമല്  നമന്നചാേയമ  1.98  ലക്ഷദ്യം  പമടമകത്ത്  ടണ്  പനലത്ത് ല്ല്

സേദ്യംഭരമചമട്ടുണ്ടത്ത്.  ഇതമപന്റെ  വമലയചാേയമ  46,292   കരഷകരക്കചാേയമ  369.29

ചകചാേടമ  രൂപ വമതരണദ്യം പചയമട്ടുണ്ടത്ത്.  27,815  കരഷകരക്കത്ത്  189.37  ചകചാേടമ

രൂപ  പകചാേടുതത്ത്  തസ്പീരക്കചാേനുണ്ടത്ത്.   അതത്ത്  ഏകചദശദ്യം  രണ്ടത്ത്  മൂന്നത്ത്  മചാേസേപത

കുടമശ്ശേമകയചാേയമക്കമടക്കുന്ന  ഒരു  വമഷയമചാേണത്ത്.   ഇക്കചാേരദതമല്  പല

ബചാേങ്കുകളുമചാേയമ  ചരച  നടന്നുപകചാേണ്ടമരമക്കുകയചാേണത്ത്.  അവരുപട  പല

വദവസ്ഥകളുദ്യം  അദ്യംഗസ്പീകരമക്കചാേന  കഴെമയചാേത  സ്ഥമതമയചാേയമരുന്നു.  എങമലദ്യം

ചരചയപട  ഫലമചാേയമ  ചമല  ബചാേങ്കുകള   അവരുപട  പലമശ  കുറെയചാേന

തയ്യേചാേറെചാേയമ. അങ്ങപന 7.5 ശതമചാേനദ്യം പലമശയത്ത് ചകരളചാേ ബചാേങ്കുദ്യം, അതുചപചാേപല

മറ  നചാേഷണപപലസ്ഡത്ത്  ബചാേങ്കുദ്യം   പലമശ  കുറെചത്ത്  പമ.  ആര.  എസേത്ത്.  വചാേയ്പ

നല്കചാേന  തയ്യേചാേറെചാേയമ  വന്നമട്ടുണ്ടത്ത്.  ആ  ചരചകള  നടക്കുകയചാേണത്ത്.  ചകന്ദ്ര
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ഗവണ്പമന്റെമല്നമന്നുദ്യം  നമുക്കത്ത്  400  ചകചാേടമയമലധമകദ്യം  രൂപ  ലഭമക്കചാേനുണ്ടത്ത്.

സേദ്യംസ്ഥചാേന  സേരക്കചാേരമപന്റെയദ്യം  പണദ്യം  ധനകചാേരദവകുപ്പെമല്  നമന്നുദ്യം

ലഭമക്കചാേനുണ്ടത്ത്.  അതത്ത്  ലഭമചചാേല് വളപര  അടമയനരമചാേയമ  കടദ്യം  തസ്പീരക്കചാേനുദ്യം

പനല്കരഷകരക്കത്ത്  അനുകൂലമചാേയ  നടപടമകള  ദ്രുതഗതമയമലചാേക്കചാേനുദ്യം

കഴെമയന്നതചാേണത്ത്. 

ശസ്പീ  .    രചമശത്ത് പചന്നമതല:  മുനഗണനചാേവമഭചാേഗങ്ങളക്കത്ത് നല്കമ വരുന്ന

സേചാേധചാേരണ ചറെഷന വമഹമതതമല് വരദ്ധനവത്ത്  ചവണപമന്നുളള കചാേരദതമല്

ആരക്കുദ്യം അഭമപ്രചാേയ വദതദചാേസേമമല.  നമുക്കത്ത് കൂട്ടചാേയമ ചകന്ദ്രതമപന്റെ മുമമല്

ഇനൗ  ആവശദദ്യം  ഉന്നയമചക്കണ്ടതുമചാേണത്ത്.  ഞചാേന

ചൂണ്ടമക്കചാേണമക്കചാേനചാേഗഹമക്കുന്നതത്ത്  ചറെഷന  വമതരണതമലണ്ടചാേകുന്ന  ചമല

അപചാേകതകളചാേണത്ത്.   ഇടയമടയക്കത്ത്          ഇ -ചപചാേസേത്ത്  പമഷസ്പീന

ചകടചാേയമപക്കചാേണ്ടമരമക്കുകയചാേണത്ത്.   പ്രചാേചദശമക  വചാേരതകള  എടുതത്ത്

ചനചാേക്കമയചാേല് ഓചരചാേ  ദമവസേവദ്യം ഓചരചാേ  പ്രചദശത്തുദ്യം  ഇ -ചപചാേസേത്ത്  പമഷസ്പീന

ചകടചാേയതുപകചാേണ്ടത്ത്  അടുത  മൂന്നത്ത്  ദമവസേചതക്കത്ത്  ചറെഷന  വമതരണദ്യം

ഉണ്ടചാേകമല  എന്ന  വചാേരതയചാേണത്ത്  കചാേണുന്നതത്ത്.  ഇത്രയദ്യം  സേചാേചങതമക

പപവദഗദമുളള  ഒരു  നചാേട്ടമല്  ഇ -ചപചാേസേത്ത്  പമഷസ്പീനുകള  ആഴ്ചചതചാേറുദ്യം
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ചകടചാേകുന്നതമപന്റെ   കചാേരണപമനചാേപണന്നത്ത്  പരമചശചാേധമചമട്ടുചണ്ടചാേ;  ഇതുമൂലദ്യം

ചറെഷന  വമതരണതമലണ്ടചാേകുന്ന  കചാേലതചാേമസേദ്യം  ബഹുമചാേനപപ്പെട്ട  മനമ

പരമചശചാേധമക്കചാേന തയ്യേചാേറെചാേകുചമചാേ?

ശസ്പീ  .    ജമ  .    ആര  .    അനമല്:  ബഹുമചാേനപപ്പെട്ട അദ്യംഗദ്യം സൂചമപ്പെമച വമഷയദ്യം

വളപര  വളപര  ഗനൗരവചമറെമയ  വമഷയമചാേണത്ത്.  നമ്മുപട  സേചാേചങതമകവമദദ

അതമനനുസേരമചത്ത് പരമഷ്കരമചത്ത് ഇ -ചപചാേസേത്ത് പമഷസ്പീനമലൂപട  വളപര ചവഗതമല്

അരമവമതരണതമനുളള  സേനൗകരദമചാേണത്ത്  ഏരപപ്പെടുതമയതത്ത്.  പചക്ഷ  പല

ഘട്ടങ്ങളമലദ്യം  അതമനത്ത്  തകരചാേറുകള  സേദ്യംഭവമക്കുന്നുണ്ടത്ത്.  അതത്ത്  ഇ -ചപചാേസേത്ത്

പമഷസ്പീപന്റെ തകരചാേപറെന്നചാേണത്ത് പപചാേതുവമല് ആളുകള അറെമയന്നതത്ത്.   എന്നചാേല്

ചമല  പ്രചദശങ്ങളമല്  കണകമവമറമയപട  പ്രശ്നങ്ങള  ഉണ്ടചാേയമ.  അതത്ത്

മനസമലചാേക്കമപക്കചാേണ്ടുതപന്ന  ഇഷമുളള  സേമദ്യം  എടുക്കചാേന  കഴെമയന്ന

തരതമചലയത്ത്   ചറെഷന  വദചാേപചാേരമകളക്കത്ത്  സേനൗകരദദ്യം  പചയതുപകചാേടുത്തു.

എന്നചാേല്  ചമല  വമഷയങ്ങളുമചാേയമ  ബനപപ്പെട്ടുവന്നതത്ത്   വളപരയധമകദ്യം

ആളുകള  ഒരുമമചത്ത്  വചാേങ്ങചാേന  വരുന്നതുപകചാേണ്ടചാേണത്ത്  ഇതരതമല്

സേദ്യംഭവമക്കുന്നപതന്നത്ത്   വന്നു.   അതു  പരമചശചാേധമചതത്ത്  സേദ്യംബനമചത്ത്

സേചാേചങതമക  വമദഗനമചാേരുമചാേയളള  ആചലചാേചനയമല്   ആവശദമചാേയ



Uncorrected/Not for Publication
01.02.2023

46

ക്രമസ്പീകരണങ്ങള  വരുതമ.  അതനുസേരമചത്ത്  രചാേവമപല  മുതല്  ഉച  വപരയദ്യം,

ഉചയത്ത്  ചശഷവമചാേയമ  രണ്ടത്ത്  ഷമഫത്ത്  ചപചാേപല   ചകരളതമപല  ചറെഷന

വമതരണതമനുളള  സേനൗകരദപമചാേരുക്കമ.   അങ്ങപന  ആ  നമലയമലളള

നമലപചാേടുകള  സേസ്വസ്പീകരമപചങമലദ്യം,  മചാേസേതമപന്റെ  അവസേചാേനമചാേകുചമചാേള,

ഇന്നപല  31  -ാം  തസ്പീയതമയചാേണത്ത്,  ഇന്നപല  ഏകചദശദ്യം  9.5  ലക്ഷദ്യം

കചാേരഡുടമകള  അരമ  വചാേങ്ങമയമരമക്കുകയചാേണത്ത്,  ഇന്നപല  തകരചാേറുണ്ടചാേവദ്യം.

അതുചപചാേപല മചാേസേതമപന്റെ അവസേചാേനദമവസേങ്ങളമല് തകരചാേറുണ്ടചാേക്കമ  ഇനൗ

ചഡറത്ത്  മചാേറമക്കമട്ടുന്നതമനത്ത്  ശമദ്യം  നടത്തുന്ന  ചമല  ആളുകളുമുണ്ടത്ത്.  അതരദ്യം

വമഷയങ്ങപള  ഗനൗരവമചാേയമക്കണ്ടുപകചാേണ്ടുതപന്ന   അതുമനസമലചാേക്കമ

ഉചദദചാേഗസ്ഥര  പരമചശചാേധമചചപ്പെചാേള  അതത്ത്  ചമലര  സേചാേചങതമകമചാേയമ

സൃഷമക്കുന്നതചാേപണന്നത്ത്  ചബചാേധദപപ്പെട്ടമട്ടുണ്ടത്ത്.  എനചാേയചാേലദ്യം  ഇതമപനചാേരു

സേമഗമചാേയ  മചാേറദ്യം  വരുതചാേന  എന.  പഎ.  സേമ.  പപഹദരചാേബചാേദുമചാേയദ്യം

ചകരളതമപല  പഎ.  ടമ.  ചമഖലയമപല  ഉചദദചാേഗസ്ഥരുമചാേയളള  ചരചകള

നടന്നുവരമകയചാേണത്ത്.   വളപര  തചാേമസേമയചാേപത  തപന്ന  നമുക്കത്ത്  അതമപനചാേരു

സ്ഥമരമചാേയ മചാേറദ്യം ഉണ്ടചാേക്കചാേന കഴെമയപമന്നചാേണത്ത് പ്രതസ്പീക്ഷമക്കുന്നതത്ത്. 
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ശസ്പീ  .    പക  .    ഡമ  .    പ്രചസേനന:  സേര,  ഇടതുപക്ഷ  ഗവണ്പമന്റെത്ത്

ലക്ഷക്കണക്കമനുവരുന്ന സേചാേധചാേരണക്കചാേരക്കത്ത് സേനൗജനദമചാേയമ  പപനഷനുദ്യം മറത്ത്

നടപടമകളുദ്യം  പചയ്തുപകചാേണ്ടമരമക്കുകയചാേണത്ത്.  വലമയ  അഭമപ്രചാേയദ്യം

പപചാേതുസേമൂഹതമനമടയമല്  ഉണ്ടചാേയമപക്കചാേണ്ടമരമക്കുന്ന  ഇനൗ  ഘട്ടതമല്

കരഷകര ഉലചാേദമപ്പെമച അവരുപട ഉലന്നതമനത്ത് വമല പകചാേടുക്കുന്നമല.  പകചാേയത്ത്

കഴെമഞത്ത്  ഉലന്നദ്യം ചശഖരമചത്ത്  നചാേലഞത്ത്  മചാേസേമചാേയമട്ടുദ്യം  വമല  പകചാേടുക്കചാേതതത്ത്

വലമയ കളങദ്യം ഇനൗ സേരക്കചാേരമനത്ത്  വരുത്തുന്ന നമലയമചലയത്ത് വന്നു.  എത്രയദ്യം

പപപട്ടന്നത്ത് ഇതമനത്ത് പരമഹചാേരദ്യം കപണ്ടതചാേന മുനപപകപയടുക്കുചമചാേ?

ശസ്പീ  .    ജമ  .    ആര  .    അനമല്:  സേര,  ചനരപത സൂചമപ്പെമച,  കഴെമഞ രണ്ടു

സേസ്പീസേണമലദ്യം  കൃതദമചാേയമ  24  മണമക്കൂറെമനുളളമല്  പണദ്യം  അവരുപട

അക്കനൗണ്ടമചലയ്പക്കത്തുന്ന  സേദ്യംവമധചാേനമചാേണത്ത്   ഒരുക്കമയതത്ത്.  അതത്ത്

കൃതദമചാേയമ  പകചാേടുക്കചാേനുദ്യം  കഴെമഞ.  എന്നചാേല്  വമവമധ  ബചാേങ്കുകളമപല

വചാേയ്പകളുപട  അടവമപന്റെ  കചാേരദതമല്,  അതു  കൃതദമചാേയമ  അടചമപലങമല്

സേസ്വചാേഭചാേവമകമചാേയദ്യം  അടുത  ചലചാേണ്  ലഭമക്കചാേത  സ്ഥമതമ  വരുദ്യം.  എങമലദ്യം

അതമനനുസേരമചത്ത്  കൂടുതല്  വചാേയ്പപയടുക്കചാേനുളള  ചരചകള  നടക്കുകയചാേണത്ത്.

ഒരചാേഴ്ചക്കുളളമല്  ചകരളതമപല  കൃഷമക്കചാേരക്കത്ത്   കുടമശ്ശേമകയചാേയമട്ടുളള  പണദ്യം
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പകചാേടുത്തുതസ്പീരക്കചാേന കഴെമയപമന്നുതപന്നയചാേണത്ത് പ്രതസ്പീക്ഷമക്കുന്നതത്ത്. 

പക-ചഫചാേണ് പദ്ധതമ

(*4) ശസ്പീ  .   ആന്റെണമ ചജചാേൺ:
ശസ്പീ എ  .   സേമ  .   പമചാേയത്ത് തസ്പീൻ:
ശസ്പീ  .   വമ  .   പക  .   പ്രശചാേനത്ത്:
ശസ്പീ  .    പക  .    ചപ്രദ്യംകുമചാേര:  തചാേപഴെ  കചാേണുന്ന  ചചചാേദദങ്ങളക്കത്ത്

മുഖദമനമ   സേദയദ്യം മറുപടമ നല്കുചമചാേ:

 (എ) സേദ്യംസ്ഥചാേനതത്ത് ഐ.ടമ.  ചമഖലയമൽ നചാേലത്ത്  വരഷതമനുള്ളമല്

നചാേലതത്ത് ലക്ഷദ്യം പതചാേഴെമലവസേരങ്ങള സൃഷമക്കുകപയന്ന ബൃഹദത്ത് പരമപചാേടമയപട

ലക്ഷദപ്രചാേപ്തമക്കചാേയള്ള  ഭനൗതമക  പശ്ചചാേതലദ്യം  സൃഷമക്കുന്നതമനത്ത്  നടത്തുന്ന

പ്രവരതനങ്ങള എപനലചാേപമന്നത്ത് അറെമയമക്കചാേചമചാേ;

(ബമ) നമർമമത  ബുദ്ധമ,  ഗഫസ്പീന  ഇന്നചവഷന  തുടങ്ങമയ  ഭചാേവമ

വമകസേന  സേചാേധദതകള  പ്രചയചാേജനപപ്പെടുത്തുന്നതമനചാേവശദമചാേയ

സേനൗകരദങ്ങള സൃഷമക്കചാേന നടപടമ ആരദ്യംഭമചമട്ടുചണ്ടചാേ;

(സേമ) സേദ്യംസ്ഥചാേനതത്ത് ഇരുപതത്ത് ലക്ഷദ്യം കുടുദ്യംബങ്ങളക്കത്ത് സേനൗജനദമചാേയമ

ഇന്റെരപനറത്ത് ലഭദമചാേക്കുന്ന പക-ചഫചാേണ് പദ്ധതമ പൂരതസ്പീകരമക്കചാേനചാേയമട്ടുചണ്ടചാേ;

എങമൽ ഇതുവഴെമ ലക്ഷദമമടുന്ന ചനട്ടങ്ങള എപനലചാേപമന്നത്ത് വമശദമചാേക്കചാേചമചാേ?
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മുഖദമനമ (ശസ്പീ  .   പമണറെചാേയമ വമജയന): സേര, 

(എ)  സേദ്യംസ്ഥചാേനതത്ത്  വരദ്ധമച  രസ്പീതമയമല്  പതചാേഴെമലവസേരങ്ങള

സൃഷമക്കചാേന  ചുവപട പകചാേടുക്കുന്ന പദ്ധതമകള നടപ്പെമലചാേക്കമവരുന്നു. 

1.  "ചകരള  ചനചാേളജത്ത്  ഇക്കചണചാേമമ  മമഷൻ  "  (  പക  .  പക  .  ഇ  .  എദ്യം  ):  20  ലക്ഷദ്യം

ചപരക്കത്ത് പതചാേഴെമല് നല്കമ  ചകരളപത ഒരു ചനചാേളജത്ത്  പസേചാേപപസേറമയചാേയമ

വമജയമപ്പെമക്കുകപയന്ന ലക്ഷദചതചാേപട   ചകരള സേരക്കചാേര  "ചകരള ചനചാേളജത്ത്

ഇക്കചണചാേമമ  മമഷൻ"  (പക.പക.ഇ.എദ്യം.)  ആരദ്യംഭമച.   ഇനൗ സേദ്യംരദ്യംഭതമപന്റെ

ഭചാേഗമചാേയമ  വദതദസ  ചയചാേഗദതയളള  ഉചദദചാേഗചാേരത്ഥമകളക്കത്ത്  രജമസര

പചയ്യുന്നതമനചാേയമ   ഒരു  ഡമജമറല്  വരക്കത്ത്  ചഫചാേഴത്ത്  മചാേചനജുപമന്റെത്ത്  സേമസദ്യം

ഡമജമറല്  യൂണമചവഴമറമയപടയദ്യം  K-DISC-പന്റെ  ചനതൃതസ്വതമല്

നടപ്പെമലചാേക്കമയമട്ടുണ്ടത്ത്.   പങചാേളമത  സേദ്യംഘടനകളുമചാേയമചചരന്നത്ത്

പക.പക.ഇ.എദ്യം.  ഇതുവപര  32,235  ഉചദദചാേഗചാേരത്ഥമകളക്കത്ത്   പതചാേഴെമല്

നല്കമയമട്ടുണ്ടത്ത്.  വളപര  ദസ്പീരഘമചാേയ  മറുപടമ  ആയതമനചാേല്   ചമശപ്പുറെതത്ത്

വയന്നു.+

മമ  .    സസ്പീക്കര:  ബഹുമചാേനപപ്പെട്ട മുഖദമനമയപട മചാേതൃക മറത്ത് മനമമചാേരക്കുദ്യം

സേസ്വസ്പീകരമക്കചാേവന്നതചാേണത്ത്.

+ അനുബനമചാേയമ ചചരക്കുന്നു. 
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ശസ്പീ  .    ആന്റെണമ  ചജചാേണ്:  സേര,  സേദ്യംസ്ഥചാേനതത്ത്  ഇന്റെരപനറത്ത്

അവകചാേശമചാേയമ  പ്രഖദചാേപമചപകചാേണ്ടത്ത്   പചാേവപപ്പെട്ടവരക്കത്ത്  സേനൗജനദമചാേയദ്യം

മറളളവരക്കത്ത്  മമതമചാേയ  നമരക്കമലദ്യം   ഗുണചമന്മേയളള  ഇന്റെരപനറത്ത്  ലഭദത

സേചാേരവത്രമകമചാേയമ ലഭദമചാേക്കുന്നതമനുചദ്ദേശമക്കുന്ന പക-  ചഫചാേണ് പദ്ധതമയപട

നമലവമപല പുചരചാേഗതമ അറെമയമക്കചാേചമചാേ? 

മുഖദമനമ (ശസ്പീ  .    പമണറെചാേയമ വമജയന): സേര,  നമ്മുപട സേദ്യംസ്ഥചാേനതത്ത്

ഇന്റെരപനറത്ത്  ഒരു  അവകചാേശമചാേയമ  പ്രഖദചാേപമചതചാേണത്ത്.  അതമപന്റെ  ഭചാേഗമചാേയമ

സേചാേരവത്രമക  ഇന്റെരപനറത്ത്  ലഭദത  ഉറെപ്പെത്ത്  വരുത്തുന്നതമനുളള

നടപടമകളുമചാേയമട്ടചാേണത്ത്  നചാേദ്യം മുചമചാേട്ടത്ത് ചപചാേകുന്നതത്ത്.  അതമനചാേണത്ത് പക-ചഫചാേണ്

എന്ന  പദ്ധതമ  വമഭചാേവന  പചയതത്ത്.  സേദ്യംസ്ഥചാേനതത്ത്  മുപ്പെതമനചാേയമരചതചാേളദ്യം

വരുന്ന  സേരക്കചാേര  ഓഫസ്പീസുകളക്കുദ്യം  വമദദചാേഭദചാേസേസ്ഥചാേപനങ്ങളക്കുദ്യം

അതമചവഗ  ഇന്റെരപനറത്ത്  ലഭദമചാേക്കചാേനചാേണത്ത്  ഇനൗ  പദ്ധതമയമലൂപട

ഉചദ്ദേശമക്കുന്നതത്ത്.   അചതചാേപടചാേപ്പെദ്യം  തപന്ന  സേചാേമതമകമചാേയമ  പമന്നചാേക്കദ്യം

നമല്ക്കുന്ന വമഭചാേഗങ്ങളക്കത്ത് സേനൗജനദമചാേയമ  കുറെഞ നമരക്കമല് ഇന്റെരപനറത്ത്

ലഭദമചാേക്കചാേനുദ്യം  ഇതമപന്റെ  ഭചാേഗമചാേയമ  ഉചദ്ദേശമക്കുന്നു.  ആപക  7556  കമ.  മസ്പീ.

ബചാേക്കത്ത്ചബചാേണ്  സ്ഥചാേപമക്കചാേനുളളതമല്  6510 കമ.  മസ്പീ.
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പൂരതമയചാേയമക്കഴെമഞമട്ടുണ്ടത്ത്.  22,802  കമ.  മസ്പീ.  ആള  ഡയലമകമക്കല്

പസേല്ഫത്ത്  സേചപ്പെചാേരട്ടമദ്യംഗത്ത്  ചകബമള,   ഒ.  എഫത്ത്.  സേമ.  ആക്സൈസേത്ത്  ചകബമള

എന്നമവ സ്ഥചാേപമക്കചാേനുളളതമല് 18,615 കമ. മസ്പീ. പൂരതമയചാേക്കമയമട്ടുണ്ടത്ത്. 375

ചപചാേയമന്റെത്ത് ഓഫത്ത് പ്രസേനസുകളമല് 337  എണ്ണദ്യം പൂരതമയചാേക്കമയമട്ടുണ്ടത്ത്.  പക-

ചഫചാേണമനത്ത്  ഇനഫ്രചാേ  സ്ട്രക്ചര  പപ്രചാേപപവഡര  പപലസേനസുദ്യം,  ഇന്റെരപനറത്ത്

പപ്രചാേപപവഡര  പപലസേനസുദ്യം  ലഭമചമട്ടുണ്ടത്ത്.  26,057

ഓഫസ്പീസുകളമല്/സ്ഥചാേപനങ്ങളമല് പക -ചഫചാേണ് കണക്ഷന നല്കുന്നതമനുളള

അനുബന  ഉപകരണങ്ങള  സ്ഥചാേപമചമട്ടുണ്ടത്ത്.  11,832  ഓഫസ്പീസുകളമല്

ഇന്റെരപനറത്ത് കണക്ഷന നല്കമയമട്ടുണ്ടത്ത്.  ഒരു  നമചയചാേജകമണ്ഡലതമല് 100

ബമ.  പമ.  എല്.  കുടുദ്യംബങ്ങളക്കത്ത്   വസ്പീതദ്യം  പക -ചഫചാേണ്  കണക്ഷന

നല്കചാേനുളള നടപടമകള പുചരചാേഗമമക്കുകയചാേണത്ത്. 

ശസ്പീ  .    ആന്റെണമ  ചജചാേണ്:  സേര,  സേദ്യംസ്ഥചാേനതത്ത്  ഡമജമറല്  സേയനസേത്ത്

പചാേരക്കത്ത്  സ്ഥചാേപമക്കചാേന  തസ്പീരുമചാേനമചമട്ടുചണ്ടചാേ?  ഇതുപകചാേണ്ടത്ത്  എപനലചാേദ്യം

പ്രചയചാേജനങ്ങളചാേണത്ത് ഉളളപതന്നത്ത് വമശദമചാേക്കചാേചമചാേ? 

ശസ്പീ  .     പമണറെചാേയമ  വമജയന:  സേര,   ഇനൗ  മറുപടമയപട  ഭചാേഗമചാേയമ

വമശദമചാേയമ  പറെഞമട്ടുണ്ടത്ത്.  വചാേയമക്കചാേതതുപകചാേണ്ടചാേണത്ത്  സേഭയമല്
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വരചാേതമരുന്നതത്ത്. 

2022-2023  ബജറമല്  പ്രഖദചാേപമചതനുസേരമചത്ത്  സേദ്യംസ്ഥചാേനതത്ത്  ഒരു

ഡമജമറല് സേയനസേത്ത് പചാേരക്കത്ത് സ്ഥചാേപമക്കചാേനചാേണത്ത് തസ്പീരുമചാേനമചതത്ത്.  ഡമജമറല്

സേരവകലചാേശചാേലയപട  ചനതൃതസ്വതമലചാേണത്ത്  ഡമജമറല്  സേയനസേത്ത്  പചാേരക്കത്ത്

സ്ഥചാേപമക്കുന്നതത്ത്.  1,515  ചകചാേടമ  രൂപയപട  പചലവചാേണത്ത്  ഇതമനത്ത്

പ്രതസ്പീക്ഷമക്കുന്നതത്ത്.  പപചാേതുസേസ്വകചാേരദ  പങചാേളമത  പദ്ധതമയമല്

ചകന്ദ്രസേരക്കചാേരമപന്റെയദ്യം,  വദവസേചാേയചമഖലയപടയദ്യം  സേഹകരണദ്യം

പ്രതസ്പീക്ഷമക്കുന്നു.   മൂന്നത്ത്  വരഷതമനുള്ളമല് പചാേരക്കത്ത്  പൂരതസ്പീകരമക്കചാേനചാേണത്ത്

ലക്ഷദമമട്ടമട്ടുളളതത്ത്.  1,50,000  ചതുരശ  അടമ  വമസസ്പീരണ്ണമുളള  രണ്ടത്ത്

പകട്ടമടങ്ങളചാേണത്ത്  തുടക്കതമല്  പചാേരക്കമല്  ഉണ്ടചാേവക.  ആശയങ്ങപള

ഉലന്നങ്ങളചാേക്കമ മചാേറന്ന ടചാേനസേമചലഷണല് റെമസേരചത്ത് പസേന്റെര ആയമ പചാേരക്കത്ത്

പ്രവരതമക്കുദ്യം.  ഡമജമറല്  സേയനസേത്ത്  ചമഖല  ചകന്ദ്രസ്പീകരമചളള  നമ്മുപട

രചാേജദപത  ആദദ  പചാേരക്കത്ത്  ആയമരമക്കുദ്യം  ഇതത്ത്.   ആരട്ടമഫമഷദല്

ഇന്റെലമജനസേത്ത്,  ചബചാേകത്ത്  പചയമന,  പമഡമക്കല് ഇലചകചാേണമക്സൈത്ത്,  പമഡമക്കല്

പമറസ്പീരമയല്സേത്ത്,  ബചയചാേ പടചകചാേളജമ  തുടങ്ങമയ ചമഖലകളക്കചാേണത്ത് ഉനൗന്നല്

നല്കുക. സേദ്യംസ്ഥചാേനതത്ത് വമജ്ഞചാേനചാേധമഷമത വദവസേചാേയങ്ങള ആരദ്യംഭമക്കചാേന
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ഇനൗ പചാേരക്കത്ത് സേഹചാേയകരമചാേകുദ്യം. 

ശസ്പീ  .    എ  .    സേമ  .    പമചാേയസ്പീന:  സേര,  ഡമജമറല്  സേയനസേത്ത്  പചാേരക്കുമചാേയമ

ബനപപ്പെട്ട  കചാേരദങ്ങള  ബഹുമചാേനപപ്പെട്ട  മുഖദമനമ  ഇവമപട

വമശദസ്പീകരമക്കുകയണ്ടചാേയമ.  അതുചപചാേപലതപന്നയചാേണത്ത്  ഗചാേഫസ്പീന  ഇചക്കചാേ

സേമസദ്യം  പദ്ധതമ.  ആധുനമകമചാേയ  ഈ  പദ്ധതമ  നടപ്പെമലചാേക്കുന്നതുമചാേയമ

ബനപപ്പെട്ടത്ത് എപനലചാേദ്യം പദ്ധതമകളചാേണത്ത് സേരക്കചാേര അചലചാേചമട്ടുള്ളതത്ത്; വമചദശ

സേരവകലചാേശചാേലകളുമചാേയമ  ബനപപ്പെടുതചാേനുള്ള  സേനൗകരദദ്യം

ആചലചാേചമചമട്ടുചണ്ടചാേ; എപനങമലദ്യം ധചാേരണ ഉണ്ടചാേക്കമയമട്ടുചണ്ടചാേ? 

ശസ്പീ  .    പമണറെചാേയമ  വമജയന:  സേര,  ഗചാേഫസ്പീന  ഭചാേവമയപട

പദചാേരത്ഥമചാേയമട്ടചാേണത്ത്  അറെമയപപ്പെടുന്നതത്ത്.  ഗചാേഫസ്പീപന്റെ  ഉല്പ്പെചാേദനതമനുദ്യം

വമകസേനതമനുമചാേയമട്ടചാേണത്ത്  ഇനദ  ഇന്നചവഷന  പസേന്റെറെമപന്റെ  പ്രവരതനദ്യം

ആരദ്യംഭമക്കുന്നതത്ത്.  അതമനചാേയമ  എറെണചാേകുളതത്ത്  കളമചശ്ശേരമയമപല  കമനഫ്ര

കഹപടകത്ത്  പചാേരക്കമപല  ചകരള  പടചകചാേളജമ  ഇന്നചവഷന  ചസേചാേണമല്  ഒരു

കസ്പീന  റദ്യം  നമരമമക്കുന്ന  പ്രവരതനങ്ങള  പുചരചാേഗമമക്കുകയചാേണത്ത്.  നചാേചനചാേ

പമറസ്പീരമയല് നമരമമക്കചാേനചാേവശദമചാേയമട്ടുള്ള പപചാേടമപടലങ്ങള ഇലചാേത  ഒരു

സേചാേഹചരദദ്യം സൃഷമചക്കണ്ടതുണ്ടത്ത്.  ഈ സേനൗകരദദ്യം  ഒരുക്കുന്നതമനചാേയമ  കചാേസേത്ത്
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100  കചാേറഗറെമയമലള്ള  കസ്പീന  റമചാേണത്ത്  ഒരുക്കുന്നതത്ത്.  ചകരളതമപല  ഏറവദ്യം

മമകച  കസ്പീന  റദ്യം  സേനൗകരദദ്യം  ഇതമലൂപട  ലക്ഷദമമടുന്നതത്ത്.  ഉല്പ്പെന്നങ്ങളുപട

ഗചവഷണദ്യം,  വമപണമ  കപണ്ടതല്  എന്നമവപയലചാേദ്യം  ഈ  പസേന്റെറെമലൂപട

വമഭചാേവന  പചയ്യുന്നുണ്ടത്ത്.  വദചാേവസേചാേയമക  വളരചയത്ത്  ഈ  പ്രവരതനങ്ങള

വളപര ഉപകചാേരപ്രദമചാേകുദ്യം. 2023 പസേപ്റദ്യംബര, ഒചക്ടചാേബര മചാേസേങ്ങളമല് ഈ

പസേന്റെര പ്രവരതനനമരതമചാേകുപമന്നചാേണത്ത് പ്രതസ്പീക്ഷമക്കുന്നതത്ത്. 

ശസ്പീ  .   വമ  .   പക  .   പ്രശചാേനത്ത്: സേര, ഇനദയമല് തപന്ന ആദദമചാേയമ സചാേരട്ടപ്പെത്ത്

ചപചാേളമസേമ  അവതരമപ്പെമച  സേദ്യംസ്ഥചാേനദ്യം  ചകരളമചാേണത്ത്.  90%  സചാേരട്ടപ്പുകളുദ്യം

ഐ.ടമ.-യമചാേയമ  ബനപപ്പെട്ടു  കമടക്കുകയചാേണത്ത്.  ചകചാേവമഡമനുചശഷദ്യം  വരക്കത്ത്

ഫ്രദ്യം  ചഹചാേദ്യം  എലചാേദ്യം  ഐ.ടമ.  കമനമകളുദ്യം  സ്ഥമരമചാേയമ  മുചന്നചാേട്ടത്ത്

പകചാേണ്ടുചപചാേകുകയചാേണത്ത്.  ഒരുപചാേടത്ത്  ഐ.ടമ.  ചസസേത്ത് പല സ്ഥലത്തുദ്യം ഒഴെമഞ

കമടക്കുന്നതചാേയമ  ശദ്ധയമല്പപ്പെട്ടമട്ടുണ്ടത്ത്.  ഇതരദ്യം  ചസസേത്ത്  reallocate  പചയത്ത്

കൂടുതല്  സചാേരട്ടപ്പെത്ത്  ഉളപപ്പെപടയള്ള  ആളുകപള  അവമപട  പരമഗണമക്കചാേന

ആവശദമചാേയ  നടപടമ  സേസ്വസ്പീകരമക്കചാേന  കഴെമയചമചാേ;  സേദ്യംരദ്യംഭവമകസേനദ്യം

ഉളപപ്പെപടയള്ള  കചാേരദങ്ങളക്കുചവണ്ടമ  ഇതത്ത്  പ്രചയചാേജനപപ്പെടുതചാേന

കഴെമയചമചാേ?
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ശസ്പീ  .    പമണറെചാേയമ  വമജയന:  സേര,  ഐ.ടമ.  ചമഖലയമല്  വലമയ

ചതചാേതമലള്ള  വമകസേനമചാേണത്ത്  നചാേദ്യം  ലക്ഷദമമടുന്നതത്ത്.  അതമപന്റെ  ഭചാേഗമചാേയമ

പടചകചാേപചാേരക്കമലദ്യം ഇനചഫചാേ പചാേരക്കമലദ്യം കസേബര പചാേരക്കമലപമലചാേദ്യം വലമയ

ചതചാേതമലള്ള നമരമചാേണങ്ങളുദ്യം പുതമയ സേനൗകരദങ്ങളുദ്യം വരദ്ധമപ്പെമക്കുന്നതമനത്ത്

സേരക്കചാേര നടപടമകള സേസ്വസ്പീകരമചവരമകയചാേണത്ത്.  ഇതമപന്റെ ഭചാേഗമചാേയമ പുതമയ

പതചാേഴെമലവസേരങ്ങളുദ്യം  നല  രസ്പീതമയമല്  സൃഷമക്കചാേനചാേകുദ്യം  എന്നുതപന്നയചാേണത്ത്

ഉചദ്ദേശമക്കുന്നതത്ത്.  അചതചാേപടചാേപ്പെദ്യംതപന്ന  നല  രസ്പീതമയമല്  സചാേരട്ടപ്പുകള

സേജമചാേക്കചാേനുള്ള  നടപടമകള  സേസ്വസ്പീകരമചവരുന്നുണ്ടത്ത്.  ഇചപ്പെചാേള

സചാേരട്ടപ്പുകളക്കത്ത് ഏറവദ്യം നല അവസേരമചാേണത്ത് ചകരളതമല് ലഭദമചാേയമട്ടുള്ളതത്ത്.

അതമപന്റെ ഭചാേഗമചാേയമ കൂടുതല്  സചാേരട്ടപ്പുകള സേജമചാേക്കുന്നതമനത്ത് ശക്തമചാേയ

നടപടമകള സേസ്വസ്പീകരമക്കചാേന തപന്നയചാേണത്ത് ഗവണ്പമന്റെത്ത് ഉചദ്ദേശമക്കുന്നതത്ത്.

ശസ്പീ  .    പക  .    ചപ്രദ്യംകുമചാേര: സേര, ഇന്റെരപനറത്ത് അവകചാേശമചാേക്കമയമട്ടുള്ള ആദദ

ഇനദന സേദ്യംസ്ഥചാേനമചാേണചലചാേ ചകരളദ്യം. 2016-ല് എല്.ഡമ.എഫത്ത്.  സേരക്കചാേര

വരുചമചാേള  മൂന്നൂറെത്ത്  സചാേരട്ടപ്പെത്ത്  മചാേത്രമചാേണത്ത്  ചകരളതമല്  ഉണ്ടചാേയമരുന്നതത്ത്.

എന്നചാേല്  മമകച  സചാേരട്ടപ്പെത്ത്  സേനൗഹൃദ  അനരസ്പീക്ഷമുള്ള  സേദ്യംസ്ഥചാേനപമന്ന

ബഹുമതമ  കഴെമഞ  മൂന്നുവരഷമചാേയമ  നമ്മുപട  സേദ്യംസ്ഥചാേനദ്യം
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ചനടമപകചാേണ്ടമരമക്കുകയചാേണത്ത്.  ഇചപ്പെചാേള  എത്ര  സചാേരട്ടപ്പുകള  നമ്മുപട

സേദ്യംസ്ഥചാേനതത്ത് ഉപണ്ടന്നത്ത് വദക്തമചാേക്കചാേചമചാേ?

ശസ്പീ  .    പമണറെചാേയമ  വമജയന:  സേര,  കൃതദമചാേയ എണ്ണതമനത്ത്  പ്രചതദകദ്യം

ചചചാേദദദ്യം ചവണ്ടമവരുദ്യം.

ശസ്പീ  .    സേജസ്പീവത്ത്  ചജചാേസേഫത്ത്:  സേര,  ഗചാേമസ്പീണ  ചമഖലയമലദ്യം  മലചയചാേര

ചമഖലകളമലദ്യം  ഇന്റെരപനറത്ത്  കണക്ടമവമറമയപട  അഭചാേവദ്യം  വലചാേപത

രൂക്ഷമചാേയമരമക്കുകയചാേണത്ത്.  അതുമൂലദ്യം  പഠനതമനുദ്യം  അതുചപചാേപല  ഐ.ടമ.

സേദ്യംരദ്യംഭകതസ്വദ്യം  ഇതമപനലചാേദ്യം  ഏപറെ  പ്രയചാേസേങ്ങള  ചനരമടുകയചാേണത്ത്.  ഇതത്ത്

പരമഹരമക്കചാേനചവണ്ടമ പ്രചതദകമചാേയമട്ടുള്ള കരമപദ്ധതമ തയചാേറെചാേക്കുചമചാേ?

ശസ്പീ  .    പമണറെചാേയമ  വമജയന:  സേര,  ഇന്റെരപനറത്ത്  കണക്ടമവമറമ  നല

രസ്പീതമയമല് വദചാേപകമചാേക്കചാേന തപന്നയചാേണത്ത് നചാേദ്യം ഉചദ്ദേശമക്കുന്നതത്ത്. അതമനത്ത് നല

പുചരചാേഗതമ  ഇചപ്പെചാേളതപന്ന  ഉണ്ടചാേക്കചാേന  കഴെമഞമട്ടുണ്ടത്ത്.  പക-ചഫചാേണ്

യചാേഥചാേരത്ഥദമചാേകുന്നചതചാേടുകൂടമ ഈ പറെയന്ന എലചാേ പ്രശ്നങ്ങളുദ്യം പരമഹരമക്കചാേന

കഴെമയപമന്നചാേണത്ത് പ്രതസ്പീക്ഷമക്കുന്നതത്ത്.
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ഗചാേമപഞചാേയത്തുകളമല് പനൗര സേഹചാേയ ചകന്ദ്രദ്യം

(*5) ശസ്പീ  .   എദ്യം  .   എദ്യം  .   മണമ:
ശസ്പീമതമ ശചാേനകുമചാേരമ പക  .:
ശസ്പീ  .    എൻ  .    പക  .    അക്ബര:  തചാേപഴെ  കചാേണുന്ന  ചചചാേദദങ്ങൾക്കത്ത്

തചദ്ദേശസേസ്വയദ്യംഭരണദ്യം, എകക്സൈസേത്ത് വകുപ്പുമനമ സേദയദ്യം മറുപടമ  നല്കുചമചാേ:

(എ)  സേദ്യംസ്ഥചാേനപത  ഗചാേമപഞചാേയത്തുകളമല്  സേമറമസേൺ

പഫസേമലമചറഷന  പസേന്റെര  (പനൗര  സേഹചാേയ  ചകന്ദ്രദ്യം)  സ്ഥചാേപമക്കുന്നതമനത്ത്

തസ്പീരുമചാേനമചമട്ടുചണ്ടചാേ;  എപനലചാേദ്യം സേനൗകരദങ്ങളുദ്യം ചസേവനങ്ങളുമചാേണത്ത് പ്രസ്തുത

ചകന്ദ്രതമല്നമന്നുദ്യം  പപചാേതുജനങ്ങളക്കത്ത്  ലഭദമചാേകുന്നതത്ത്;  വമശദചാേദ്യംശദ്യം

ലഭദമചാേക്കചാേചമചാേ;

(ബമ)  പഞചാേയതമപന്റെ  ചുമതലയമല്  ഉളപപ്പെടചാേതതുദ്യം  ഇതര

വകുപ്പുകളമല്നമന്നുദ്യം  ലഭമചക്കണ്ടതുമചാേയ  ചസേവനങ്ങള  സേദ്യംബനമചത്ത്

വമവരങ്ങള  നല്കുന്നതമനത്ത്  പ്രസ്തുത  സേഹചാേയ  ചകന്ദ്രദ്യം  വഴെമ  സേനൗകരദദ്യം

ലഭദമചാേചണചാേ; വമശദമചാേക്കചാേചമചാേ?

തചദ്ദേശസേസ്വയദ്യംഭരണദ്യം,  എകക്സൈസേത്ത്  വകുപ്പുമനമ

(ശസ്പീ  .    എദ്യം  .    ബമ  .    രചാേചജഷത്ത്):  ചനരപത  തപന്ന  മറുപടമ  ഒന്നചാേമപത

ചചചാേദദതമനുള്ള ഉതരമചാേയമ നല്കമയതചാേണത്ത്. ഏതചാേണ്ടത്ത് അതത്ത് തപന്നയചാേണത്ത്
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ചചചാേദദമചാേയമ ആവരതമചത്ത് വന്നമട്ടുള്ളതത്ത്. ഉതരദ്യം ചമശപ്പുറെത്തുവയന്നു+. 

ശസ്പീ  .    എദ്യം  .    എദ്യം  .    മണമ:  സേര,  പനൗര  സേഹചാേയ  ചകന്ദ്രദ്യം  എത്ര

പഞചാേയത്തുകളമല് സ്ഥചാേപമക്കപപ്പെട്ടമട്ടുപണ്ടന്നുദ്യം എന്തു ചസേവനമചാേണത്ത് അവമപട

ലഭദമചാേക്കുന്നപതന്നത്ത് വമശദസ്പീകരമക്കചാേചമചാേ?

ശസ്പീ  .    എദ്യം  .    ബമ  .    രചാേചജഷത്ത്:  സേര,  ഇതമപന്റെ  മറുപടമയദ്യം  രണ്ടചാേമപത

ഭചാേഗതമപന്റെ  മറുപടമയദ്യം പറെഞ കഴെമഞതചാേണത്ത്.  പഞചാേയത്തുകള വഴെമയദ്യം

തചദ്ദേശസ്ഥചാേപനങ്ങള  വഴെമയദ്യം  സേരക്കചാേര  സ്ഥചാേപനങ്ങള,  സേരക്കചാേരമപന്റെ

വമവമധ  ഏജനസേമകള  വഴെമയദ്യം  ലഭദമചാേകുന്ന  എലചാേ  ചസേവനങ്ങള

സേദ്യംബനമചമുള്ള  വമവരങ്ങള,  സേഹചാേയങ്ങള,  അചപക്ഷമക്കുന്നതമനുള്ള

സേഹചാേയദ്യം  ഇപതലചാേദ്യം  ഈ പഫസേമലമചറഷന പസേന്റെറുകള  (പനൗര  സേഹചാേയ

ചകന്ദ്രദ്യം)  വഴെമ  ലഭദമചാേണത്ത്.  എത്ര  സ്ഥചാേപനങ്ങളമല്  എന്നതത്ത്  പ്രചതദക

ചചചാേദദമചാേയമ വന്നചാേല് മചാേത്രപമ നല്കചാേന കഴെമയൂ.

ശസ്പീ  .    എദ്യം  .    എദ്യം  .    മണമ:എത്ര പഞചാേയത്തുകളമല്  ഇതരദ്യം  സ്ഥചാേപനദ്യം

സ്ഥചാേപമചപവന്നത്ത് വദക്തമചാേക്കചാേചമചാേ?

ശസ്പീ  .    എദ്യം  .    ബമ  .    രചാേചജഷത്ത്:  എത്ര സ്ഥചാേപനങ്ങളമല് എന്നതത്ത്  പ്രചതദക

ചചചാേദദമചാേയമ വന്നചാേല് മചാേത്രപമ നല്കചാേന കഴെമയൂ.

+ അനുബനമചാേയമ ചചരതമട്ടുണ്ടത്ത്. 
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ശസ്പീമതമ  ശചാേനകുമചാേരമ  പക  .:  സേര,  പനൗരതസ്വ  ചസേവനവമചാേയമ

ബനപപ്പെട്ടുപകചാേണ്ടത്ത്  ചനരപത ബഹുമചാേനപപ്പെട്ട മനമ പറെപഞങമല്ചപചാേലദ്യം

ഇരുപതമയഞ്ചു വരഷപത പചാേരമരദമചാേണത്ത് decentralization-പന്റെ ഭചാേഗമചാേയമ

വന്നമട്ടുള്ളതത്ത്.  തസ്പീരചയചാേയദ്യം അതമപന്റെ strengthening  ആണത്ത് പനൗര സേഹചാേയ

ചകന്ദ്രങ്ങളുപട  strengthening  എന്നത്ത്  നമള  വമശസ്വസേമക്കുന്നതത്ത്.

സേസ്വചാേഭചാേവമകമചാേയദ്യം  ഈ  ഇരുപതമയഞ്ചു  വരഷപത  ചസേവനങ്ങപള

സേദ്യംബനമചള്ള  വമശദചാേദ്യംശങ്ങള  പനൗര  ചസേവന  ചകന്ദ്രങ്ങള  വഴെമ

ലഭദമചാേക്കചാേന ഗവണ്പമന്റെത്ത് നടപടമകള സേസ്വസ്പീകരമക്കുചമചാേ?

ശസ്പീ  .    എദ്യം  .    ബമ  .    രചാേചജഷത്ത്:  സേര,  പനൗര  സേഹചാേയ  ചകന്ദ്രങ്ങളപകചാേണ്ടത്ത്

ഉചദ്ദേശമക്കുന്നതത്ത് തചദ്ദേശസ്ഥചാേപനങ്ങളുപടയദ്യം സേരക്കചാേരുകളുപടയദ്യം പദ്ധതമകള,

ചസേവനങ്ങള  സേദ്യംബനമച  വമവരങ്ങള  ലഭദമചാേക്കുക  അതത്ത്  ആളുകളക്കത്ത്

ലഭമക്കചാേനുള്ള സേഹചാേയദ്യം നല്കുകപയന്നതചാേണത്ത്.  ഇരുപതമയഞ്ചു  വരഷപത

ജനകസ്പീയചാേസൂത്രണ  പ്രവരതനങ്ങപളയചാേണത്ത്  ബഹുമചാേനപപ്പെട്ട  അദ്യംഗദ്യം

ഉചദ്ദേശമചപതന്നു  ചതചാേന്നുന്നു.  അതമചപ്പെചാേള  ജനകസ്പീയചാേസൂത്രണതമപന്റെ

ഇരുപതമയഞചാേദ്യം  വചാേരഷമകവമചാേയമ  ബനപപ്പെട്ടത്ത്  വമവമധ  പരമപചാേടമകള

പ്രദരശനങ്ങളുമചാേയമ  ബനപപ്പെട്ടത്ത്  ആളുകളമല്  എതമക്കുന്നുണ്ടത്ത്.
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പഫസേമലമചറഷന പസേന്റെറെമപന്റെ ഉചദ്ദേശദ്യം അതല.

ശസ്പീ  .    എൻ  .    പക  .    അക്ബര:  സേര,  സേചാേധചാേരണ  ജനങ്ങളമചലക്കത്ത്  ഈ

സേമറമസേൺ  പഫസേമലമചറഷന  പസേന്റെര  (പനൗര  സേഹചാേയ  ചകന്ദ്രദ്യം)  എന്ന

സേദ്യംവമധചാേനദ്യം  എതമക്കുന്നതമനുചവണ്ടമ  പ്രചചാേരണ  പരമപചാേടമകള

ആചലചാേചമക്കുന്നുചണ്ടചാേ? ഉപണ്ടങമല് അതത്ത് വമശദമചാേക്കചാേചമചാേ?

ശസ്പീ  .    എദ്യം  .    ബമ  .    രചാേചജഷത്ത്:  സേര,  പ്രചചാേരണ  പരമപചാേടമകള

തചദ്ദേശസേസ്വയദ്യംഭരണ സ്ഥചാേപനതലതമല് നടന്നുപകചാേണ്ടമരമക്കുന്നുണ്ടത്ത്. കൂടുതല്

അവചബചാേധദ്യം  ഇതമപനക്കുറെമചത്ത്  ജനങ്ങളമല്  സൃഷമക്കുന്നതമനുദ്യം

പഫസേമലമചറഷന പസേന്റെര ഒപ്പെദ്യം സേമറമസേണ് ചപചാേരട്ടല് ILGMS സേദ്യംവമധചാേനദ്യം

തുടങ്ങമ  ഓണ്കലന  ചസേവനങ്ങള  ഉപചയചാേഗമക്കുന്നതമനുദ്യം  ആളുകപള

സേജരചാേക്കചാേനുള്ള  പ്രചരണ  ചബചാേധവല്ക്കരണ  പ്രവരതനങ്ങള

നടന്നുപകചാേണ്ടമരമക്കുന്നു.

പതചാേഴെമലറെപ്പെത്ത് പദ്ധതമ കചാേരദക്ഷമമചാേക്കചാേന നടപടമ

 (*6) ശസ്പീ  .   എ  .   പ്രഭചാേകരൻ:
ശസ്പീ  .   സേമ  .   പക  .   ഹരസ്പീന്ദ്രന:
ശസ്പീ  .   പമ  .   നനകുമചാേര: 
ശസ്പീ  .    എദ്യം  .    രചാേജചഗചാേപചാേലൻ:  തചാേപഴെ  കചാേണുന്ന  ചചചാേദദങ്ങൾക്കത്ത്

തചദ്ദേശസേസ്വയദ്യംഭരണദ്യം, എകക്സൈസേത്ത് വകുപ്പുമനമ സേദയദ്യം മറുപടമ  നല്കുചമചാേ:
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(എ)  പതചാേഴെമലറെപ്പെത്ത്  പദ്ധതമ  ദുരബലപപ്പെടുത്തുന്ന  തരതമലള്ള

ഇടപപടലകള  ചകന്ദ്ര  സേരക്കചാേരമപന്റെ  ഭചാേഗത്തുനമന്നുണ്ടചാേകുന്നുപവന്ന

ആചക്ഷപദ്യം  ഉയരുന്നതചാേയമ  ശദ്ധയമല്പപ്പെട്ടമട്ടുചണ്ടചാേ;  എങമല്  പ്രസ്തുത

സേചാേഹചരദതമൽ  സേദ്യംസ്ഥചാേനതത്ത്  പതചാേഴെമലറെപ്പെത്ത്  പദ്ധതമ  കചാേരദക്ഷമമചാേയമ

നടക്കുന്നുപണ്ടന്നത്ത്  ഉറെപ്പുവരുത്തുന്നതമനത്ത്  നടത്തുന്ന  പ്രവരതനങ്ങള

അറെമയമക്കചാേചമചാേ;

(ബമ) പതചാേഴെമലറെപ്പെത്ത് പതചാേഴെമലചാേളമകളുപട ചക്ഷമദ്യം ഉറെപ്പെചാേക്കചാേൻ ചക്ഷമനമധമ

ചബചാേരഡത്ത്  രൂപസ്പീകരമചമട്ടുചണ്ടചാേ;  പദ്ധതമയമൽ  പപൻഷൻ  ഉളപപ്പെപടയള്ള

ആനുകൂലദങ്ങള  എത്ര  ചപരക്കത്ത്  ലഭദമചാേകുപമന്നചാേണത്ത്  പ്രതസ്പീക്ഷമക്കുന്നപതന്നത്ത്

അറെമയമക്കുചമചാേ;

(സേമ)  ഈ പദ്ധതമയമൽ ഒരു പഞചാേയതമൽ ഒചര  സേമയദ്യം  ഇരുപതത്ത്

പദ്ധതമകള  മചാേത്രചമ  പചാേടുളപവന്ന  ചകന്ദ്ര  സേർക്കചാേരമപന്റെ  അശചാേസസ്പീയ

നമബനന തമരുതമക്കുന്നതമനത്ത്  സേദ്യംസ്ഥചാേന സേരക്കചാേരമപന്റെ ഇടപപടലമലൂപട

കഴെമഞമട്ടുചണ്ടചാേ എന്നത്ത് അറെമയമക്കുചമചാേ?

തചദ്ദേശസേസ്വയദ്യംഭരണദ്യം,  എകക്സൈസേത്ത്  വകുപ്പുമനമ

(ശസ്പീ  .   എദ്യം  .   ബമ  .   രചാേചജഷത്ത്): മറുപടമ ചമശപ്പുറെത്തുവയന്നു+. 

+ അനുബനമചാേയമ ചചരതമട്ടുണ്ടത്ത്. 
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ശസ്പീ  .   എ  .   പ്രഭചാേകരൻ: സേര, പതചാേഴെമലറെപ്പു പദ്ധതമകള ചകന്ദ്ര ഗവണ്പമന്റെത്ത്

പവട്ടമ  കുറെചപകചാേണ്ടമരമക്കുന്നു.  ഗചാേമസ്പീണ  ചമഖലയമപല  ദചാേരമദ്രദദ്യം

പരമഹരമക്കചാേന പതചാേഴെമലറെപ്പു പദ്ധതമകള വലമപയചാേരു സേഹചാേയമചാേണത്ത്.  അതത്ത്

നമകതചാേന  ആവശദമചാേയ  പരമപചാേടമകള  ചകരളസേരക്കചാേര  ആസൂത്രണദ്യം

പചയ്യുന്നുചണ്ടചാേ?

ശസ്പീ  .   എദ്യം  .   ബമ  .   രചാേചജഷത്ത്: സേര, വളപര പ്രധചാേനപപ്പെട്ട ചചചാേദദമചാേണത്ത്. ചകന്ദ്ര

സേരക്കചാേര  പതചാേഴെമലറെപ്പുപദ്ധതമയമചാേയമ  ബനപപ്പെട്ടത്ത്  തുടരചയചാേയമ

ഏരപപ്പെടുതമപകചാേണ്ടമരമക്കുന്ന  നമബനനകള  വലമയ  ബുദ്ധമമുട്ടത്ത്

സേദ്യംസ്ഥചാേനതമനത്ത്  ഉണ്ടചാേക്കുന്നുണ്ടത്ത്.  എന്നചാേല്  ആ  ബുദ്ധമമുട്ടമപനപയലചാേദ്യം

മറെമകടന്നുപകചാേണ്ടത്ത്  മമകച  പ്രവരതനദ്യം  ചകരളതമനത്ത്  നടതചാേന

കഴെമഞമട്ടുണ്ടത്ത്.  നടപ്പു  സേചാേമതമക  വരഷദ്യം  743.21  ലക്ഷദ്യം  പതചാേഴെമല്

ദമനങ്ങളചാേണത്ത് ചകരളതമല് സൃഷമക്കചാേന കഴെമഞമട്ടുള്ളതത്ത്. 2022-23-ല് 10.31

ചകചാേടമ  പതചാേഴെമല്ദമനദ്യം  സേരക്കചാേരമചലക്കത്ത്  പപ്രചാേചപ്പെചാേസേല്  പചയമരുപന്നങമലദ്യം

ആറെത്ത് ചകചാേടമ പതചാേഴെമല് ദമനദ്യം മചാേത്രമചാേണത്ത് ചകന്ദ്ര ഗവണ്പമന്റെത്ത് അനുവദമചതത്ത്.

മമകച  പ്രവരതനതമലൂപട  നമുക്കത്ത്  അതമപനക്കചാേള  കൂടുതല്  പതചാേഴെമല്

ദമനങ്ങള നവദ്യംബര മചാേസേതമല്തപന്ന ആറു ചകചാേടമപയന്നതത്ത്  മറെമകടക്കചാേന



Uncorrected/Not for Publication
01.02.2023

63

സേചാേധമച.  തുടരന്നത്ത്  എട്ടരചകചാേടമ  പതചാേഴെമല്  ദമനങ്ങളചാേയമ  ഇചപ്പെചാേള  ചകന്ദ്രദ്യം

വരദ്ധമപ്പെമചമട്ടുണ്ടത്ത്.  അവര  അനുവദമചതമല്  നമള  നവദ്യംബറെമല്തപന്ന

മറെമകടന്നു.  അതുപകചാേണ്ടത്ത്  ഇചപ്പെചാേള  എട്ടരചകചാേടമയചാേയമ  വരദ്ധമപ്പെമചമട്ടുണ്ടത്ത്.

ചകരളദ്യം ഇതമപന മറെമകടക്കചാേനുദ്യം ശക്തമപപ്പെടുതചാേനുദ്യം നടത്തുന്ന ശമതമപന്റെ

ഭചാേഗമചാേണത്ത്  അയ്യേനങചാേളമ  നഗര  പതചാേഴെമലറെപ്പുപദ്ധതമ  എന്നതത്ത്.  ഇനദയമല്

ഒപരചാേറ  സേദ്യംസ്ഥചാേനതത്ത്  മചാേത്രമചാേണത്ത്  നഗര  പതചാേഴെമലറെപ്പുപദ്ധതമ

നടപ്പെമലചാേക്കുന്നതത്ത്.  നഗരങ്ങളമല്  പതചാേഴെമലറെപ്പുപദ്ധതമ  നടപ്പെചാേക്കണപമന്നത്ത്

ഇടതുപക്ഷദ്യം ചദശസ്പീയ തലതമല് ആവശദപപ്പെട്ടമട്ടുള്ള കചാേരദദ്യം  ചകരളതമപല

ഗവണ്പമന്റെത്ത്  നടപ്പെചാേക്കുകയചാേണത്ത്.  ഇടതുപക്ഷ  ബദലമപന്റെ  ഏറവദ്യം  മമകച

ഉദചാേഹരണമചാേണത്ത്  നഗര  പതചാേഴെമലറെപ്പുപദ്ധതമ.  ചകന്ദ്ര  സേരക്കചാേര  നമരവധമ

നമബനനകള വരുത്തുന്നതചാേയമട്ടത്ത് ഞചാേന പറെഞ. ഒരു ഗചാേമപഞചാേയതമല്

ഇരുപതു പ്രവൃതമ മചാേത്രചമ പതചാേഴെമലറെപ്പെമല് എടുക്കചാേവൂപയന്നതചാേയമരുന്നു ഒരു

നമബനന.  ശക്തമചാേയ  സേമരദ്ദേവദ്യം  ഇടപപടലദ്യം  സേദ്യംസ്ഥചാേനതമപന്റെ

ഭചാേഗത്തുനമന്നത്ത് ഉണ്ടചാേയതമപന തുടരന്നത്ത് അതമല് ചകരളതമനുമചാേത്രമചാേയമ ഇളവത്ത്

അനുവദമക്കചാേന ചകന്ദ്രദ്യം നമരബനമതമചാേയമ അതത്ത് അമതചാേയമട്ടത്ത് വരദ്ധമപ്പെമച.

(ചചചാേചദദചാേതര സേമയദ്യം കഴെമഞ.)
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