
9.00-9.10

അനുബനന്ധം - 1
01-02-2023-ലലെ നക്ഷത്രചചിഹ്നമചിട്ട ചചചോദദന്ധം നന്ധം.(*1)-ലന്റെ 'ബചി' പചിരചിവചിലന്റെ

വചിശദമചോയ മറുപടചി

(ബചി)ഉണണ.  ഗചോമപഞചോയത്തുകളചില് നചിനന്ധം ലെഭചിചക്കേണ ചസേവനങ്ങള

ചവഗതചില്  ലെഭദമചോക്കുന്നതചിനണ  ഈ  സേര്ക്കേചോരചിലന്റെ  കചോലെതണ  എലചോ

ഗചോമപഞചോയതണ  ഓഫഫീസുകളചിലന്ധം  ഇന്റെചഗറ്റഡണ  ചലെചോക്കേല്  ഗചവർണന്സേണ 

മചോചനജണ ലമന്റെണ  സേചിസന്ധം  (ILGMS)  ഏര്ലപ്പെടുത്തുകയന്ധം ഏതണ ചസേവനതചിനുള

അചപക്ഷയന്ധം  ഓണ്ലലെനചോയചി  നല്കുന്നതചിനണ  സേസൗകരദലമചോരുക്കുകയന്ധം

ലചയചിട്ടുണണ .  അചപക്ഷ  നല്കുചമചോള  ലെഭചിക്കുന്ന  ലകപ്പെറ്റണ  രസേഫീതചില്

ചസേവനന്ധം  ലെഭചിക്കുന്ന  തഫീയതചിയന്ധം  ചരഖലപ്പെടുതചിയചിട്ടുണചോവന്ധം.  ലകപ്പെറ്റണ 

രസേഫീതചിലള  കക.ആര്.  ചകചോഡണ  സചോന്  ലചയ്ചതചോ  സേചിറ്റചിസേണ്  ചപചോര്ട്ടല്

വഴചിചയചോ  അചപക്ഷയലട  നടപടചിഘട്ടങ്ങള  അറചിയന്നതചിനുന്ധം  സേചോധചിക്കുന്ധം.

അചപക്ഷ  ലകകചോരദന്ധം  ലചയ്യുന്ന  ഉചദദചോഗസ്ഥരുലട  ചമലചദദചോഗസ്ഥര്ക്കുന്ധം

ചുമതലെലപ്പെട്ട ജനപ്രതചിനചിധചികളക്കുന്ധം ചമചോണചിറ്ററചിന്ധംഗണ ഡചോഷണ  ചബചോര്ഡണ  മുചഖന

ഏതണ  ഫയലന്ധം  കചോണചോലമന്നതചിനചോല്  ഫയല്  നഫീക്കേന്ധം  സേന്ധംബനചിച

ചമചോണചിറ്ററചിന്ധംഗന്ധം  ഫലെപ്രദമചോയചി  നടതചോന്  സേചോധചിക്കുന.  നഗരസേഭകളചിലന്ധം

സേമചോനമചോയചിട്ടുള  സേന്ധംവചിധചോനന്ധം  ഏര്ലപ്പെടുത്തുന്നതചിനുള  നടപടചികള

സേസഫീകരചിച്ചുവരചികയചോണണ . 



9.10-9.20
അനുബനന്ധം-2

01-02-2023-ലലെ നക്ഷത്ര ചചിഹ്നമചിട്ട ചചചോദദന്ധം നമര് (*2)-ലന്റെ പചിരചിവണ എ-യലട
ബചോക്കേചി ഭചോഗന്ധം

7.  വചിചദശ  യൂണചിചവഴചിറ്റചികളചിൽ  പഠചിക്കുന്ന  വചിദദചോർതചികൾക്കേചോയള

ചസചോളർഷചിപ്പെണ

8.  ചഡചോ.  എ.  പചി.  ലജ.  അബ്ദുൾ കലെചോന്ധം ചസചോളര്ഷചിപ്പെണ  :  (സേര്ക്കേചോര്  /

എയ്ഡഡണ ചപചോളചിലടകചിക്കുകളചില് 3 വര്ഷ ഡചിചപചോമ ചകചോഴ്സുകളചിൽ പഠചിക്കുന്ന

നന്യൂനപക്ഷ വചിദദചോര്തചികൾക്കുളള ചസചോളര്ഷചിപ്പെണ) 

9. മദര് ലതചരസേ ചസചോളര്ഷചിപ്പെണ : (നഴചിന്ധംങണ ഡചിചപചോമ/പചോരചോലമഡചിക്കേല്

ചകചോഴ്സുകൾക്കേണ  പഠചിക്കുന്ന  നന്യൂനപക്ഷ  വചിദദചോര്തചികളക്കേണ  ചസചോളര്ഷചിപ്പെണ

നല്കുന്ന പദ്ധതചി)

10.  സേചി.എചണ.മുഹമ്മദണ  ചകചോയ ചസചോളർഷചിപ്പെണ  (Non  Plan)-  ബചിരുദന്ധം,

ബചിരുദചോനന്തര  ബചിരുദന്ധം,  ലപ്രചോഫഷണല്  ചകചോഴ്സുകളചില്  പഠചിക്കുന്ന

വചിദദചോർതചിനചികൾക്കുള ചസചോളർഷചിപ്പെണ

11. ഇബചോഹഫീന്ധം സുലലെമചോൻ ചസേട്ടണ ഉർദു ചസചോളർഷചിപ്പെണ അവചോർഡണ (Non Plan)



II. ലതചോഴചിൽ ലനപുണചി വചികസേന പദ്ധതചികൾ

1.  അന്ധംഗഫീകചോരമുള  ലപ്രവറ്റണ  ഐ.റ്റചി.ഐകളചില്  പഠചിക്കുന്ന

നന്യൂനപക്ഷമത വചിഭചോഗങ്ങളചിലലെ കുട്ടചികളക്കുള ഫഫീ-റഫീഇന്ധംചബഴണലമന്റെണ സഫീന്ധം 

2.  നന്യൂനപക്ഷ മതവചിഭചോഗങ്ങളചിലലെ വചിദദചോര്തചികൾക്കേണ (പതചോന്ധംതരവന്ധം,

പസേണ ടുവന്ധം) ചവണചിയള കരചിയർ ലഗഡന്സേണ പരചിശഫീലെന പരചിപചോടചി.

3.  വചിവചോഹചിതരുന്ധം,  വചിവചോഹ  ജചിവചിതതചിചലെയണ  പ്രചവശചിക്കേചോൻ

തയചോലറടുക്കുന്നവരുമചോയ നന്യൂനപക്ഷ വചിഭചോഗതചിൽലപ്പെട്ട യവതഫീ-യവചോക്കേൾക്കേണ

കസൗൺസേലെചിന്ധംഗണ - പചോതണ ചവ ചസേചോഷദൽ ലലെഫണ ലവൽനസേണ ചപ്രചോഗചോന്ധം

III. അടചിസ്ഥചോന സേസൗകരദ വചികസേന പദ്ധതചികൾ

1.  നചിര്ധനരചോയ  നന്യൂനപക്ഷ  മതവചിഭചോഗതചിലലെ  വചിധവകളക്കുള

ഭവനപുനരുദ്ധചോരണ പദ്ധതചി.

2. നന്യൂനപക്ഷ ചകനഫീകൃത പ്രചദശങ്ങളചില് കുടചിലവളവചിതരണ പദ്ധതചി.

IV.ചകനചോവചിഷ്കൃത പദ്ധതചി

നകനപക്ഷ  ചകനചികൃത  പ്രചദശങ്ങളചിൽ  സേചോമൂഹദ  ആസചികൾ

സൃഷചിക്കുന്നതചിനുള  ചകനചോവചിഷണ കൃത  അടചിസ്ഥചോനസേസൗകരദ  വചികസേന

പദ്ധതചിയചോയ പ്രധചോൻമനചി ജനവചികചോസേണ കചോരദകന്ധം എന്ന പദ്ധതചിയന്ധം 60:40

അനുപചോതതചിൽ  ചകനസേഹചോയചതചോലട  സേന്ധംസ്ഥചോനത്തു  നടപ്പെചിലെചോക്കേചി

വരുന.



9.40-9.50

അനുബനന്ധം - 3 

01-02-2023-  ലലെ നക്ഷത്രചചിഹ്നമചിട്ട ചചചോദദന്ധം നന്ധം  .*4   ലന്റെ മറുപടചി

2. ഡചിജചിറ്റൽ സേയൻസേണ പചോർക്കേണ

ഡചിജചിറ്റൽ യൂണചിചവഴചിറ്റചിയലട ചമൽ ചനചോട്ടതചിൽ ആധുനചിക രഫീതചിയചിൽ

ഒരു ഡചിജചിറ്റൽ സേയൻസേണ പചോർക്കേണ സ്ഥചോപചിക്കുവചോനുള തയചോലറടുപ്പുകൾ നടന

വരുന.  ഡചിജചിറ്റൽ സേയൻസേണ  ചമഖലെ ചകനഫീകരചിച്ചുള ഇന്തദയചിലലെ ആദദ

പചോർക്കേചോയചിരചിക്കുന്ധം  ഡചിജചിറ്റൽ  സേയൻസേണ  പചോർക്കേണ .  ലടചകചോപചോർക്കേണ  നചോലെചോന്ധം

ഘട്ടമചോയ  ലടകണ ചനചോസേചിറ്റചിയചിലലെ  14  ഏക്കേറചിൽ  ഡചിജചിറ്റൽ

സേർവ്വകലെചോശചോലെചയചോടണ  ചചർന്നചോണണ  ഡചിജചിറ്റൽ  സേയൻസേണ  പചോർക്കേണ

ആസൂത്രണന്ധം ലചയചിരചിക്കുന്നതണ.  ലപചോതു–സേസകചോരദ പങചോളചിത പദ്ധതചിയചിൽ

ചകനസേർക്കേചോരചിലന്റെയന്ധം  വദവസേചോയചമഖലെയലടയന്ധം  സേഹകരണന്ധം

പ്രതഫീക്ഷചിക്കുന. ചകരളതചിൽ വളലരയധചികന്ധം വചിജചോന വദവസേചോയങ്ങൾക്കേണ 

തുടക്കേമചിടചോനുന്ധം  പചോർക്കേണ  സേഹചോയചിക്കുന്ധം.  സേചോചങതചികവചിദദചോ

നവഫീകരണതചിനുള  നചിചക്ഷപതചിലന്റെ  വലെചിയഭചോഗന്ധം  പചോർക്കേചിലൂലട

നചിറചവറ്റചോനചോകുന്ധം.



3. ഐ  .  ടചി  .   പചോര്ക്കുകൾ

 സേന്ധംസ്ഥചോനലത  സേര്ക്കേചോര്  ഐ.ടചി  പചോര്ക്കുകളചില്  അടുത  5

വര്ഷതചിനുളചില്  1  ചകചോടചി  ച.അടചി  ഐ.ടചി  ലസ്പെയചിസേണ  പൂര്തചിയചോക്കേചോന്

ചവണചിയള  നടപടചികമങ്ങള  നടനവരുന.  ഇതചിലന്റെ  ഭചോഗമചോയചി

തചിരുവനന്തപുരന്ധം  ലടചകചോപചോര്ക്കേചില്  ഒന്നചോന്ധം  ഘട്ടന്ധം  മുതല്  നചോലെചോന്ധം  ഘട്ടന്ധം

വലരയള പദ്ധതചികളചിലെചോയചി 59 ലെക്ഷന്ധം ച.അടചി ലകട്ടചിടവന്ധം, 53000 ചപര്ക്കേണ

പ്രതദക്ഷമചോയന്ധം  1.5  ലെക്ഷന്ധം  ചപര്ക്കേണ  പചരചോക്ഷമചോയന്ധം  ലതചോഴചില്

ലെഭദമചോക്കേചോനചോണണ  ഉചദ്ദേശചിക്കുന്നതണ.  ലകചോചചി  ഇന്ചഫചോപചോര്ക്കേചില് ഏകചദശന്ധം

18.42 ലെക്ഷന്ധം ച.അടചി ലകട്ടചിടങ്ങളന്ധം അനുബന അടചിസ്ഥചോന സേസൗകരദങ്ങളന്ധം

അതചിലൂലട  ഉചദ്ദേശന്ധം  18000  ചപര്ക്കേണ  പ്രതദക്ഷമചോയന്ധം  54000  ചപര്ക്കേണ

പചരചോക്ഷമചോയന്ധം  ലതചോഴചില്  ലെഭദത  ലെക്ഷദമചിടുന.  ചകചോഴചിചക്കേചോടണ

ലസേബര്പചോര്ക്കേചില്  ഏകചദശന്ധം  4  ലെക്ഷന്ധം  ച.അടചി  ഐ.ടചി.  ലകട്ടചിടവന്ധം

അനുബന  അടചിസ്ഥചോന  സേസൗകരദങ്ങളന്ധം  വചിഭചോവനന്ധം  ലചയ്യുന.  ഇതചിലൂലട

ഏകചദശന്ധം  4000  ചപര്ക്കേണ പ്രതദക്ഷമചോയന്ധം  12000  ചപര്ക്കേണ പചരചോക്ഷമചോയന്ധം

ലതചോഴചിലെവസേരങ്ങള സൃഷചിക്കേലപ്പെടുന്ധം.

  സേന്ധംസ്ഥചോനചതക്കേണ വന്കചിട കമനചികലള ആകർഷചിചണ ഐ.ടചി. വദവസേചോയ

അനുകൂലെ അന്തരഫീക്ഷന്ധം സൃഷചിക്കുന്നതചിലന്റെ ഭചോഗമചോയചി സേന്ധംസ്ഥചോനലത ഐ.ടചി.

പചോര്ക്കുകളചിലള  ചകചോവര്ക്കേചിന്ധംഗണ ലസ്പെയചിസേണ  സേന്ധംവചിധചോനന്ധം



പ്രചയചോജനലപ്പെടുതചിലക്കേചോണണ  'റചിചമചോര്ട്ടണ  വര്ക്കേണ  ചഫചോഴണ'  വഴചി  ചകരളതചില്

പ്രവര്തനന്ധം ആരന്ധംഭചിക്കുക എന്ന ലെക്ഷദചതചോലട ഐ.ടചി. പചോര്ക്കുകളചിചലെക്കേണ

ഐ.ടചി/ഐ.ടചി.ഇ.എസേണ.  ചമഖലെകളചിലലെ  20  വന്കചിട  കമനചികലള

വദവസേചോയ  സേന്ധംരന്ധംഭങ്ങളക്കേചോയചി  ക്ഷണചിചചിട്ടുണണ.  കൂടചോലത,  ചദശഫീയ-

അന്തര്ചദ്ദേശഫീയ തലെങ്ങളചില് പ്രവര്തചിക്കുന്ന ബചി.പചി.ഒ.  ഉളലപ്പെലടയള  64

പ്രമുഖ കമനചികലള  ചകരളതചിചലെക്കേണ  ആകർഷചിക്കുന്നതചിനുള നടപടചികള

പുചരചോഗമചിച്ചുവരുന. 2022-23  ബഡ്ജറ്റണ  പ്രഖദചോപനതചിലന്റെ ഭചോഗമചോയചി  5G

ലെഫീഡര്ഷചിപ്പെണ പചോചക്കേജുകള ഉളലപ്പെടുതചി ചദശഫീയപചോത 66-നണ സേമചോന്തരമചോയചി

തചിരുവനന്തപുരന്ധം  മുതല്  കണ്ണൂര്  വലര  20-ചതചോളന്ധം  ലചറുകചിട  ഐ.ടചി.

പചോര്ക്കുകള  ഉളലപ്പെടുന്ന  ഐ.ടചി.  ഇടനചോഴചികള  സ്ഥചോപചിക്കേചോന്  ചവണ്ടുന്ന

നടപടചികള  സേസഫീകരചിച്ചുവരുന.  ഇതചിനുപുറചമ  ചകരളതചിലലെ

അഭദസവചിദദരചോയ  ഉചദദചോഗചോര്തചികളക്കേണ  സേര്ക്കേചോര്  ധനസേഹചോയചതചോലട

ഐ.ടചി കമനചികളചില് ഇചന്റെണ്ഷചിപ്പെണ പദ്ധതചി ‘ഇലഗ്നൈറ്റണ’ എന്ന ചപരചില്

ധ്രുതഗതചിയചില് നടനവരുന.

 കൂടചോലത  സേന്ധംസ്ഥചോനതണ  ഐ.ടചി.  വദവസേചോയന്ധം  ആരന്ധംഭചിക്കുന്ന

സേന്ധംരന്ധംഭകര്ക്കുന്ധം ഈ ചമഖലെയചില് ലതചോഴചില് അചനസഷചിക്കുന്നവര്ക്കുന്ധം ഇചപ്പെചോള

ലതചോഴചില്  ലചയ്യുന്നവര്ക്കുന്ധം  ഒരു  ചപചോലലെ  പ്രചയചോജനലപ്പെടുന്ന  രഫീതചിയചില്



ഫന്യൂചര് ലടചകചോളജചിയചില് മചികവചിലന്റെ ചകനങ്ങള  (Centre  of  Excellence)

ആരന്ധംഭചിക്കുന്നതചിനുള പദ്ധതചികള നടപ്പെചിലെചോക്കേചിവരുന.

 വചിദദചോഭദചോസേ  സ്ഥചോപനങ്ങളചില്  ഇന്നചവഷന്  &  എന്റെര്പ്രചിണര്ഷചിപ്പെണ

ഡവലെപ്ലമന്റെണ ലസേന്റെറുകള അഥവചോ മചിനചി ഇങ്കുചബറ്ററുകള രൂപഫീകരചിചചിട്ടുണണ.

അതചില്നചിനന്ധം  സേചോചങതചിക  അധചിഷചിതമചോയ  സചോര്ട്ടപ്പുകള  രൂപലപ്പെടുവചോന്

വചിവചിധ ഇന്നചവഷന് ചലെഞ്ചുകള നടത്തുകയന്ധം നചിചക്ഷപന്ധം ലെഭചിക്കുന്നതചിനുള

അവസേരന്ധം  നല്കുകയന്ധം  ലചയ്തുവരുന.  ലകചോചചിയചിലന്ധം  തചിരുവനന്തപുരത്തുന്ധം

സചോര്ട്ടപ്പുകളക്കേചോയചി  പുതചിയ  അടചിസ്ഥചോന  സേസൗകരദങ്ങള  ഒരുക്കുന്നതചിനുള

നടപടചിയന്ധം സേസഫീകരചിച്ചുവരുന.

 സേന്ധംരന്ധംഭക വർഷതചിലന്റെ ഭചോഗമചോയചി ചകരളതചിൽ ചുരുങ്ങചിയതണ ഒരു ലെക്ഷന്ധം

സൂക്ഷണ മ-ലചറുകചിട-ഇടതരന്ധം  സേന്ധംരന്ധംഭങ്ങൾ  ആരന്ധംഭചിച്ചുലകചോണണ  മൂന്നണ  മുതൽ

നചോല  ലെക്ഷന്ധം  വലര  ലതചോഴചിൽ  ലകചോടുക്കുവചോനുള  ഒരു  ബൃഹതചോയ  പദ്ധതചി

തചദ്ദേശ സേസയന്ധംഭരണന്ധം, സേഹകരണന്ധം, ഫചിഷറഫീസേണ, മൃഗ-സേന്ധംരക്ഷണന്ധം മുതലെചോയ

വകുപ്പുകളലട സേഹകരണചതചോലട വദവസേചോയ വകുപ്പെണ നടതചിവരചികയചോണണ.

4. കചോർഷചിക ചമഖലെ

 ഈ സേർക്കേചോർ അധചികചോരതചിൽ വന്നതചിനുചശഷന്ധം കചോർഷചിക ചമഖലെയചിൽ

പുതചിയ ലതചോഴചിലെവസേരങ്ങൾ സൃഷചിക്കുവചോൻ വചിവചിധ പദ്ധതചികൾ ആസൂത്രണന്ധം

ലചയണ നടപ്പെചോക്കേചിവരുന. ഉൽപ്പെചോദന ചമഖലെ, ചസേവന ചമഖലെ, മൂലെദ വർദ്ധചിത



ചമഖലെ,  വചിപണന  ചമഖലെ  എന്നചിവ  ചകനഫീകരചിചണ  കൃഷചിക്കൂട്ടങ്ങൾ

രൂപഫീകരചിക്കുകയന്ധം  25,642  കൃഷചിക്കൂട്ടങ്ങൾ  വഴചി  1,36,344

ലതചോഴചിലെവസേരങ്ങൾ  പുതചിയതചോയചി  സൃഷചിക്കുവചോനുന്ധം  സേചോധദമചോയചിട്ടുണണ.  മൂലെദ

വർദ്ധചിത  കചോർഷചിക  മചിഷലന്റെ  ഭചോഗമചോയചി  ഒരു  ലെക്ഷന്ധം  ലതചോഴചിലെവസേരങ്ങൾ

പുതചിയതചോയചി സൃഷചിക്കേചോനുന്ധം ലെക്ഷദമചിടുന.

(ബചി)  നചിർമ്മചിത ബുദ്ധചിയചിൽ അധചിഷചിതമചോയ ലമഷഫീൻ ടചോൻചസ്ലേഷൻ,

ചചോറ്റണ  ചബചോട്ടണ,  ഒപ്റ്റചിക്കേൽ കദചോരക്റ്റർ ലറക്കേഗ്നൈചിഷൻ  (ഒ.സേചി.ആർ.)  തുടങ്ങചിയ

സേന്ധംരന്ധംഭങ്ങൾ ഐ.സേചി ചഫചോസേണ നടപ്പെചിലെചോക്കേചിവരുന.

 ഗചോഫഫീൻ  ഇന്നചവഷൻ  ലസേന്റെറചിലന്റെ  പ്രവർതനന്ധം

ആരന്ധംഭചിക്കുന്നതചിനചോയചി  കചിൻഫ്ര  ലഹലടകണ  പചോർക്കേചിൽ  ഒരു  കഫീൻ  റന്ധം

നചിർമചിക്കുന്ന പ്രവർതനങ്ങൾ പുചരചോഗമചിക്കുകയചോണണ.  ഗചവഷണന്ധം,  വചിപണചി

കലണതൽ എന്നചിവലയലചോന്ധം ലസേന്റെറചിലൂലട വചിഭചോവനന്ധം ലചയ്യുനണണ.  2023

ലസേപ്റ്റന്ധംബർ-  ഒചകചോബർ  മചോസേങ്ങളചിൽ  ഈ  ലസേന്റെർ  ഓഫണ  എക്സലെൻസേണ

കചിൻഫ്ര  ലഹലടകണ  പചോർക്കേചിൽ  പൂർണചതചോതചിൽ  പ്രവർതചിക്കുന്നതചിനചോ

വശദമചോയ  പ്രവർതനങ്ങൾ  പുചരചോഗമചിക്കുകയചോണണ.  ഗചോഫഫീൻ  അനുബന

ഗചവഷണചതചോലടചോപ്പെന്ധം  തലന്ന  ലചറചിയ  വദവസേചോയ  സേന്ധംരന്ധംഭകർക്കുള

സേഹചോയങ്ങളന്ധം പ്രദചോനന്ധം ലചയചോൻ പദ്ധതചിയചിടുന്നതണ വഴചി ഗചോഫഫീൻ അനുബന



വദവസേചോയങ്ങളലട  വളർചക്കേനുചയചോജദമചോയ  ഒരു  അന്തരഫീക്ഷന്ധം  സൃഷചിക്കേചോൻ

സേചോധചിക്കുന്ധം.

 വദവസേചോയ  സേന്ധംരന്ധംഭകർക്കേണ  ഗചോഫഫീൻ  ഗചവഷകരുമചോയചി  സേന്ധംവദചിക്കേചോനുള

സേചോഹചരദന്ധം ഈ ലസേന്റെറചിലൂലട ലെഭചിക്കുന്ധം.

(സേചി)ലക-ചഫചോൺ  പദ്ധതചി  പൂർതചിയചോക്കുന്നതചിനചോവശദമചോയ

പ്രവർതചികൾ നടനവരചികയചോണണ;

 പദ്ധതചിയലട  പ്രചോഥമചിക  ഘട്ടതചില്,  ഓചരചോ  നചിയമസേഭചോ  മണ്ഡലെതചില്

നചിനന്ധം  ലതരലഞ്ഞെടുക്കേലപ്പെടുന്ന,  ദചോരചിദദചരഖയണ  തചോലഴയള,  100

കുടുന്ധംബങ്ങളക്കുവഫീതന്ധം  140  മണ്ഡലെങ്ങളചിലള  ആലക  14,000

(പതചിനചോലെചോയചിരന്ധം)  കുടുന്ധംബങ്ങളക്കേണ സേസൗജനദമചോയചി ലക-ചഫചോണ് കണക്ഷന്

ലെഭദമചോക്കേചോനചോണണ സേര്ക്കേചോര് തഫീരുമചോനചിചചിട്ടുളതണ. പ്രസ്തുത ഗണചഭചോകചോക്കേലള

കലണത്തുന്നതചിനുള  മചോനദണ്ഡവന്ധം  മുന്ഗണനചോകമവന്ധം  നചിശ്ചയചിചചിട്ടുണണ.

സേര്ക്കേചോര്  നചിശ്ചയചിചചിട്ടുള  മചോനദണ്ഡങ്ങള  പ്രകചോരന്ധം  തചദ്ദേശസേസയന്ധംഭരണ

സ്ഥചോപനങ്ങളചില് നചിന്നണ ഗണചഭചോകചോക്കേളലട പട്ടചിക ലെഭചിക്കുന്ന മുറയണ ക്കേചോണണ 

കണകണ ഷന് നല്കുന്നതചിനുള നടപടചി സേസഫീകരചിക്കുന്നതണ.

വചിവരസേചോചങതചികവചിദദ,  ആശയവചിനചിമയ  സേചോചങതചികവചിദദ

എന്നചിവയലട  വദചോപനമചോണണ  ഉൽപ്പെചോദനക്ഷമത  വർധചിപ്പെചിക്കുന്നതചിനചോയചി

ഡചിജചിറ്റൽ  സേമദണ  വദവസ്ഥലയ  പചിന്തുണയ്ക്കുന്നതണ.  പ്രസ്തുത



സേചോചങതചികവചിദദകളലട വദചോപനതചിനണ ലക-ചഫചോൺ പദ്ധതചി വഴചി ഒരുക്കുന്ന

അടചിസ്ഥചോന സേസൗകരദങ്ങൾ സേഹചോയകരമചോകുന്ധം.  ലക-ചഫചോണ് പദ്ധതചിയചിലൂലട

ചകരളതചിലലെ ഗചോമങ്ങളന്ധം നഗരങ്ങളന്ധം ബനചിപ്പെചിക്കുന്നതുവഴചിയന്ധം സേചോര്വത്രചിക

ഇന്റെര്ലനറ്റണ  ലെഭദതവഴചിയന്ധം  ഇ-ചകചോചമഴണ ,  ഡചിജചിറ്റല്  ബചോങചിങണ ,  ഡചിജചിറ്റല്

മചോര്ക്കേറ്റചിങണ  തുടങ്ങചിയ  ചമഖലെകളചിൽ  പുചരചോഗതചി  ലകവരചിക്കേചോനചോകുന്ധം.

ഇന്റെർലനറ്റചിലന്റെ  വദചോപനന്ധം  വഴചി  കചോര്ഷചിക  -  വദചോവസേചോയചിക  ചമഖലെകളചില്

നൂതന  സേചോചങതചിക  വചിദദയചിലൂലടയള  വളര്ച  സേചോധദമചോകുന്ധം.  കൂടചോലത,

ഐ.ടചി.  ചമഖലെയചിലലെ സചോര്ട്ടപ്പുകളക്കേണ  കൂടുതല് അവസേരങ്ങള ലെഭദമചോക്കേചോന്

ലക-ചഫചോണചിനണ  സേചോധചിക്കുന്ധം.  മറ്റുള  സേസകചോരദ  ലടലെചിചകചോന്ധം  കമനചികലള

അചപക്ഷചിച്ചു സേന്ധംരന്ധംഭകര്ക്കേണ  കുറഞ്ഞെ ലചലെവചില് ചകരളതചില് എവചിലടയന്ധം

ലക-ചഫചോണചിലന്റെ ചസേവനന്ധം ലെഭദമചോകുന്ധം.  ഐ.ടചി.  പചോര്ക്കുകളചിലന്ധം മററുന്ധം  5  ജചി

ചസേവനന്ധം  അനചോയചോസേന്ധം  ലെഭദമചോക്കേചോന്  ലക-ചഫചോണ്  ശന്ധംഖലെയണ 

സേചോധചിക്കുലമന്നചോണണ  പ്രതഫീക്ഷചിക്കുന്നതണ.  കൂടചോലത,  ആര്ട്ടചിഫചിഷദല്

ഇന്റെലെചിജന്സേണ ,  ചബചോക്കേണ  ലചയചിന്,  ഇന്റെര്ലനറ്റണ -ഓഫണ -തചിന്ധംഗ്സേണ  എന്നചിവയലട

വളര്ചയ്ക്കുന്ധം ലക-ചഫചോണ് പ്രചയചോജനലപ്പെടുതചോനചോവന്ധം.



9.50-10.00 

അനുബനന്ധം - 4
01-02-2023-ലലെ നക്ഷത്രചചിഹ്നമചിട്ട ചചചോദദന്ധം നമര് (*5)-ലന്റെ ഉതരന്ധം

ഗചോമപഞചോയത്തുകളചില് പസൗര സേഹചോയ ചകനന്ധം

(*5) ശഫീ  .   എന്ധം  .   എന്ധം  .   മണചി:
ശഫീമതചി ശചോന്തകുമചോരചി ലക  .:
ശഫീ  .    എൻ  .    ലക  .    അക്ബര്:  തചോലഴ  കചോണുന്ന  ചചചോദദങ്ങൾക്കേണ

തചദ്ദേശസേസയന്ധംഭരണന്ധം-എലക്സസേണ വകുപ്പുമനചി സേദയന്ധം മറുപടചി  നല്കുചമചോ:

(എ)  സേന്ധംസ്ഥചോനലത  ഗചോമപഞചോയത്തുകളചില്  സേചിറ്റചിസേൺ

ലഫസേചിലെചിചറ്റഷന്  ലസേന്റെര്  (പസൗര  സേഹചോയ  ചകനന്ധം)  സ്ഥചോപചിക്കുന്നതചിനണ

തഫീരുമചോനചിചചിട്ടുചണചോ;  എലന്തലചോന്ധം സേസൗകരദങ്ങളന്ധം ചസേവനങ്ങളമചോണണ പ്രസ്തുത

ചകനതചില്നചിനന്ധം  ലപചോതുജനങ്ങളക്കേണ  ലെഭദമചോകുന്നതണ;  വചിശദചോന്ധംശന്ധം

ലെഭദമചോക്കേചോചമചോ;

(ബചി)  പഞചോയതചിലന്റെ  ചുമതലെയചില്  ഉളലപ്പെടചോതതുന്ധം  ഇതര

വകുപ്പുകളചില്നചിനന്ധം  ലെഭചിചക്കേണതുമചോയ  ചസേവനങ്ങള  സേന്ധംബനചിചണ

വചിവരങ്ങള  നല്കുന്നതചിനണ  പ്രസ്തുത  സേഹചോയ  ചകനന്ധം  വഴചി  സേസൗകരദന്ധം

ലെഭദമചോചണചോ; വചിശദമചോക്കേചോചമചോ?

തചദ്ദേശസേസയന്ധംഭരണന്ധം-എലക്സസേണ  വകുപ്പുമനചി

(ശഫീ  .   എന്ധം  .   ബചി  .   രചോചജഷണ): സേര്,  



(എ)  ഉണണ .  സേന്ധംസ്ഥചോനതണ  പ്രചതദകചിചണ  ഗചോമഫീണ  ചമഖലെയചില്

ജനങ്ങളക്കേണ  സേര്ക്കേചോരചില്നചിനന്ധം  സേര്ക്കേചോരചിലന്റെ  വചിവചിധ

ഏജന്സേചികളചില്നചിനന്ധം  ലെഭചിക്കുന്ന  ചസേവനങ്ങലള  സേന്ധംബനചിചണ  കൃതദമചോയ

ധചോരണ ഉണചോക്കേചിലയടുചക്കേണതുണണ . 2009-ല് ശഫീ. പചോചലെചോളചി മുഹമ്മദണ  കുട്ടചി

തചദ്ദേശസേസയന്ധംഭരണ വകുപ്പെണ  മനചിയചോയചിരചിലക്കേ എലചോ ഗചോമപഞചോയത്തുകളചിലന്ധം

ഫ്രണണ  ഓഫഫീസേണ  സേന്ധംവചിധചോനന്ധം  ഏര്ലപ്പെടുതചിയചിരുന.  ഏതണ

ഗചോമപഞചോയതചിലന്ധം  ലെഭചിക്കുന്ന  ഏതണ  അചപക്ഷയ്ക്കുന്ധം  പരചോതചിയ്ക്കുന്ധം  ചസേവന

പ്രദചോന തഫീയതചികൂടചി  ചരഖലപ്പെടുതചിലക്കേചോണ്ടുള  രസേഫീതണ  ഹര്ജചിക്കേചോരനണ

നല്കുന്ന  സേന്ധംവചിധചോനവന്ധം  അതചിലന്റെ  ഭചോഗമചോയചി  ഏര്ലപ്പെടുതചിയചിരുന.

ലെഭചിക്കുന്ന  ഏലതചോരു  അചപക്ഷചയചോലടചോപ്പെവന്ധം  ചസേവനന്ധം  ലെഭചിക്കുന്നതചിനണ 

നചിര്ബനമചോയന്ധം  ആവശദമുള  ചരഖകള എലന്തചോലക്കേലയന്നണ  ലചക്കേണ  ലെചിസണ 

പരചിചശചോധചിചണ  ഉറപ്പുവരുതചി  അപചോകങ്ങള  ഉലണങചില്  ആയതണ 

അറചിയചിക്കുന്നതചിനുള  സേന്ധംവചിധചോനവന്ധം  ഇചതചോലടചോപ്പെന്ധം  ഏര്ലപ്പെടുതചിയചിരുന.

എന്നചോല്  ഈ  ലചക്കേണ  ലെചിസണ  സേന്ധംവചിധചോനന്ധം  മചോനസല്  ആയതചിനചോല്  അതണ 

പൂര്ണ്ണ  അര്തതചില്  പ്രചോവര്തചികമചോക്കേചോന്  സേചോധചിചചിരുന്നചില.  രണചോന്ധം

പചിണറചോയചി  സേര്ക്കേചോരചിലന്റെ  കചോലെതണ  എലചോ  ഗചോമപഞചോയത്തുകളചിലന്ധം

ഏര്ലപ്പെടുതചിയ  ഇന്റെചഗറ്റഡണ  ചലെചോക്കേല്  ഗചവർണന്സേണ  മചോചനജ് ലമന്റെണ 

സേന്ധംവചിധചോനന്ധം  (ILGMS)  വഴചി  ഗചോമപഞചോയത്തുകളചിചലെക്കുള  ഏലതചോരു



അചപക്ഷയന്ധം ഓണ്ലലെനചോയചി നല്കുന്നതചിനണ സേസൗകരദന്ധം ഏര്ലപ്പെടുത്തുകയന്ധം

ഓചരചോ  അചപക്ഷചയചോലടചോപ്പെവന്ധം  ആവശദമചോയ  ചരഖകള എലന്തചോലക്കേലയന്നണ 

അചതചോലടചോപ്പെന്ധം  അറചിയചിക്കുന്ന  സേന്ധംവചിധചോനവന്ധം  ഏലതങചിലന്ധം  ചരഖ

കുറവലണങചില്  ലകപ്പെറ്റണ  രസേഫീതചിലനചോപ്പെന്ധം  കുറവള  ചരഖ  ഏലതന്നണ

അറചിയചിപ്പെണ  നല്കുന്നതചിനുള സേന്ധംവചിധചോനവന്ധം ഏര്ലപ്പെടുതചിയചിട്ടുണണ .  ഇതുവഴചി

ഗചോമപഞചോയത്തുകളചില്നചിനള  ചസേവനസേന്ധംവചിധചോനന്ധം  അക്കേസൗണബചിലെചിറ്റചി

ഉറപ്പുവരുതചിയന്ധം  ഏലറ  ജനസേസൗഹൃദപരമചോക്കുന്നതചിനുന്ധം  കചോരദക്ഷമത

ഉയര്ത്തുന്നതചിനുന്ധം സേചോധചിചചിട്ടുണണ .  ജനങ്ങചളചോടണ  ഏറ്റവന്ധം അടുത്തു നചില്ക്കുന്ന

ജനപ്രതചിനചിധചികള കൂടചി ഉളലപ്പെട്ട സേര്ക്കേചോര് സേന്ധംവചിധചോനന്ധം എന്ന നചിലെയചില്

ഗചോമപഞചോയത്തുകളചടതലചോത  മറ്റണ  ചസേവനങ്ങലള  സേന്ധംബനചിചചിട്ടുള

അചനസഷണങ്ങളക്കുന്ധം ലപചോതുസേമൂഹന്ധം അവചിലട  ആശയചിക്കുനണണ .  വചിവചിധ

വകുപ്പുകളചില്നചിനന്ധം  ഏജന്സേചികളചില്നചിനന്ധം  ലെഭചിചക്കേണ  എലചോ  ചസേവന/

വചിവരങ്ങളന്ധം  അതണ  ഗചോമപഞചോയതചിലന്റെ  ചുമതലെയചില്ലപ്പെട്ടതചോലണങചിലന്ധം

അലലങചിലന്ധം  ഗചോമപഞചോയതണ  ഓഫഫീസുകലള  സേമഫീപചിക്കുന്ന

ലപചോതുജനങ്ങളക്കേണ  അവ  ചനടചിലയടുക്കേചോന്  സേഹചോയന്ധം  നല്കുന്നതചിനചോയചി

സേന്ധംസ്ഥചോനലത  എലചോ  ഗചോമപഞചോയത്തുകളചിലന്ധം  ഫ്രണണ  ഓഫഫീസേചിചനചോടണ 

ചചര്ന  സേചിറ്റചിസേണ്  ലഫസേചിലെചിചറ്റഷന്  ലസേന്റെര്  ആരന്ധംഭചിക്കുന്നതചിനണ

മചോര്ഗ്ഗനചിര്ചദ്ദേശങ്ങള  നല്കചിയചിട്ടുണണ .  ഗചോമപഞചോയത്തുകള  നല്കുന്ന



ചസേവനങ്ങളക്കു  പുറലമ  വചിവചിധ  വകുപ്പുകളചില്/ഏജന്സേചികളചില്നചിനന്ധം

ജനങ്ങളക്കേണ  ലെഭചിചക്കേണ  എലചോ  ചസേവന/വചിവരങ്ങളന്ധം

ചനടചിലയടുക്കുന്നതചിനുള  മചോര്ഗ്ഗനചിര്ചദ്ദേശവന്ധം  സേഹചോയങ്ങളന്ധം

ലപചോതുജനങ്ങളക്കേണ നല്കുന്നതചിനുന്ധം ആവശദലമങചില് ഓണ്ലലെന് വഴചിയള

അചപക്ഷകള  സേമര്പ്പെചിക്കുന്നതചിനണ  സേഹചോയന്ധം  നല്കുന്നതുന്ധം  ഉളലപ്പെലടയള

ചസേവനങ്ങള  ലെഭദമചോക്കുന്നതചിനുമചോണണ  സേചിറ്റചിസേണ്  ലഫസേചിലെചിചറ്റഷന്

ലസേന്റെറുകള  രൂപഫീകരചിക്കുന്നതണ.  സേന്ധംരന്ധംഭങ്ങള  ആരന്ധംഭചിക്കുന്നചതചോ,

മചറ്റലതങചിലന്ധം സേര്ക്കേചോര് സേന്ധംവചിധചോനതചില്നചിനന്ധം ചസേവനന്ധം ലെഭചിക്കുന്നചതചോ,

ഗചോമപഞചോയതണ  ഓഫഫീസേചില്നചിചന്നചോ  ഘടക  സ്ഥചോപനതചില്നചിചന്നചോ

ഗചോമപഞചോയതണ  പരചിധചിയചിലലെ  മചറ്റലതങചിലന്ധം  സേര്ക്കേചോര്/സേര്ക്കേചോരചിതര

സേന്ധംവചിധചോനതചില്നചിനന്ധം  ചസേവനന്ധം  ലെഭചിക്കുന്നതചിചനചോ,  ഏതു

മചോർഗനചിർചദ്ദേശങ്ങൾക്കുന്ധം സേമഫീപചിക്കേചോന് സേചോധചിക്കുന്ന രഫീതചിയചിലെചോണണ  ഫ്രണണ 

ഓഫഫീസേണ  ലഫസേചിലെചിചറ്റഷന്  ലസേന്റെറുകൾ  വചിഭചോവനന്ധം  ലചയണ തചിട്ടുളതണ .

ഗചോമപഞചോയത്തുകളചില് നചിചയചോഗചിക്കേലപ്പെട്ടചിട്ടുള ലടകചിക്കേല് അസേചിസന്റുമചോര്,

അവരചിലചോത  സ്ഥലെങ്ങളചില്  കുടുന്ധംബശഫീ  ലഹല്പ്ലഡസണ  സേന്ധംവചിധചോനന്ധം,

ഇതുരണ്ടുന്ധം  ഇലചോത  സ്ഥലെങ്ങളചില്  എന്ധം.എസേണ.ഡബക.  ചയചോഗദതയളവലര

നചിചയചോഗചിച്ചുന്ധം  ലഫസേചിലെചിചറ്റഷന്  ലസേന്റെറുകള  പ്രവര്തചിപ്പെചിക്കേചോനചോണണ 

ഉചദ്ദേശചിക്കുന്നതണ .  ഇവര്ക്കേണ  പരചിശഫീലെനന്ധം  നല്കുന്നതചിനുള  മുലന്നചോരുക്കേ



പ്രവര്തനന്ധം കചിലെ ആരന്ധംഭചിച്ചുകഴചിഞ. ഓചരചോ ഗചോമപഞചോയതണ  ഓഫചിസേചിലന്ധം

ആര്ക്കുന്ധം തചിരചിചറചിയചോന് പറ്റുന്ന രഫീതചിയചില് നഫീലെ ജചോക്കേറ്റണ  ധരചിചണ  'ഒപ്പെമുണണ 

ഉറപ്പെചോണണ ' എന്ന ടചോഗണ  ലലെചനചോടുകൂടചി ചസേവന ചകനന്ധം ഏര്ലപ്പെടുത്തുന്നതചോണണ .

2023  ഏപ്രചില്  മുതല്  എലചോ  ഗചോമപഞചോയത്തുകളചിലന്ധം  ഈ  സേന്ധംവചിധചോനന്ധം

നചിലെവചില് വരുന്ധം.

(ബചി)  ഉണണ .  സേന്ധംസ്ഥചോനതണ  പ്രചതദകചിചണ  ഗചോമഫീണചമഖലെയചില്

ജനങ്ങളക്കേണ  സേര്ക്കേചോരചില്നചിനന്ധം  സേര്ക്കേചോരചിലന്റെ  വചിവചിധ

ഏജന്സേചികളചില്നചിനന്ധം  ലെഭചിക്കുന്ന  ചസേവനങ്ങലള  സേന്ധംബനചിചണ  കൃതദമചോയ

ധചോരണ ഉണചോക്കേചിലയടുചക്കേണതുണണ . 2009-ല് ശഫീ. പചോചലെചോളചി മുഹമ്മദണ  കുട്ടചി

തചദ്ദേശസേസയന്ധംഭരണ വകുപ്പെണ  മനചിയചോയചിരചിലക്കേ എലചോ ഗചോമപഞചോയത്തുകളചിലന്ധം

ഫ്രണണ  ഓഫഫീസേണ  സേന്ധംവചിധചോനന്ധം  ഏര്ലപ്പെടുതചിയചിരുന.  ഏതണ

ഗചോമപഞചോയതചിലന്ധം  ലെഭചിക്കുന്ന  ഏതണ  അചപക്ഷയ്ക്കുന്ധം  പരചോതചിയ്ക്കുന്ധം  ചസേവന

പ്രദചോന തഫീയതചികൂടചി  ചരഖലപ്പെടുതചിലക്കേചോണ്ടുള  രസേഫീതണ  ഹര്ജചിക്കേചോരനണ

നല്കുന്ന  സേന്ധംവചിധചോനവന്ധം  അതചിലന്റെ  ഭചോഗമചോയചി  ഏര്ലപ്പെടുതചിയചിരുന.

ലെഭചിക്കുന്ന  ഏലതചോരു  അചപക്ഷചയചോലടചോപ്പെവന്ധം  ചസേവനന്ധം  ലെഭചിക്കുന്നതചിനണ 

നചിര്ബനമചോയന്ധം  ആവശദമുള  ചരഖകള എലന്തചോലക്കേലയന്നണ  ലചക്കേണ  ലെചിസണ 

പരചിചശചോധചിചണ  ഉറപ്പുവരുതചി  അപചോകങ്ങള  ഉലണങചില്  ആയതണ 

അറചിയചിക്കുന്നതചിനുള  സേന്ധംവചിധചോനവന്ധം  ഇചതചോലടചോപ്പെന്ധം  ഏര്ലപ്പെടുതചിയചിരുന.



എന്നചോല്  ഈ  ലചക്കേണ  ലെചിസണ  സേന്ധംവചിധചോനന്ധം  മചോനസല്  ആയതചിനചോല്  അതണ 

പൂര്ണ്ണ  അര്തതചില്  പ്രചോവര്തചികമചോക്കേചോന്  സേചോധചിചചിരുന്നചില.  രണചോന്ധം

പചിണറചോയചി  സേര്ക്കേചോരചിലന്റെ  കചോലെതണ  എലചോ  ഗചോമപഞചോയത്തുകളചിലന്ധം

ഏര്ലപ്പെടുതചിയ  ഇന്റെചഗറ്റഡണ  ചലെചോക്കേല്  ഗചവർണന്സേണ  മചോചനജ് ലമന്റെണ 

സേന്ധംവചിധചോനന്ധം  (ILGMS)  വഴചി  ഗചോമപഞചോയത്തുകളചിചലെക്കുള  ഏലതചോരു

അചപക്ഷയന്ധം ഓണ്ലലെനചോയചി നല്കുന്നതചിനണ സേസൗകരദന്ധം ഏര്ലപ്പെടുത്തുകയന്ധം

ഓചരചോ  അചപക്ഷചയചോലടചോപ്പെവന്ധം  ആവശദമചോയ  ചരഖകള എലന്തചോലക്കേലയന്നണ 

അചതചോലടചോപ്പെന്ധം  അറചിയചിക്കുന്ന  സേന്ധംവചിധചോനവന്ധം  ഏലതങചിലന്ധം  ചരഖ

കുറവലണങചില്  ലകപ്പെറ്റണ  രസേഫീതചിലനചോപ്പെന്ധം  കുറവള  ചരഖ  ഏലതന്നണ

അറചിയചിപ്പെണ  നല്കുന്നതചിനുള സേന്ധംവചിധചോനവന്ധം ഏര്ലപ്പെടുതചിയചിട്ടുണണ .  ഇതുവഴചി

ഗചോമപഞചോയത്തുകളചില്നചിനള  ചസേവനസേന്ധംവചിധചോനന്ധം  അക്കേസൗണബചിലെചിറ്റചി

ഉറപ്പുവരുതചിയന്ധം  ഏലറ  ജനസേസൗഹൃദപരമചോക്കുന്നതചിനുന്ധം  കചോരദക്ഷമത

ഉയര്ത്തുന്നതചിനുന്ധം സേചോധചിചചിട്ടുണണ .  ജനങ്ങചളചോടണ  ഏറ്റവന്ധം അടുത്തു നചില്ക്കുന്ന

ജനപ്രതചിനചിധചികള കൂടചി ഉളലപ്പെട്ട സേര്ക്കേചോര് സേന്ധംവചിധചോനന്ധം എന്ന നചിലെയചില്

ഗചോമപഞചോയത്തുകളചടതലചോത  മറ്റണ  ചസേവനങ്ങലള  സേന്ധംബനചിചചിട്ടുള

അചനസഷണങ്ങളക്കുന്ധം ലപചോതുസേമൂഹന്ധം അവചിലട  ആശയചിക്കുനണണ .  വചിവചിധ

വകുപ്പുകളചില്നചിനന്ധം  ഏജന്സേചികളചില്നചിനന്ധം  ലെഭചിചക്കേണ  എലചോ  ചസേവന/

വചിവരങ്ങളന്ധം  അതണ  ഗചോമപഞചോയതചിലന്റെ  ചുമതലെയചില്ലപ്പെട്ടതചോലണങചിലന്ധം



അലലങചിലന്ധം  ഗചോമപഞചോയതണ  ഓഫഫീസുകലള  സേമഫീപചിക്കുന്ന

ലപചോതുജനങ്ങളക്കേണ  അവ  ചനടചിലയടുക്കേചോന്  സേഹചോയന്ധം  നല്കുന്നതചിനചോയചി

സേന്ധംസ്ഥചോനലത  എലചോ  ഗചോമപഞചോയത്തുകളചിലന്ധം  ഫ്രണണ  ഓഫഫീസേചിചനചോടണ 

ചചര്ന  സേചിറ്റചിസേണ്  ലഫസേചിലെചിചറ്റഷന്  ലസേന്റെര്  ആരന്ധംഭചിക്കുന്നതചിനണ

മചോര്ഗ്ഗനചിര്ചദ്ദേശങ്ങള  നല്കചിയചിട്ടുണണ .  ഗചോമപഞചോയത്തുകള  നല്കുന്ന

ചസേവനങ്ങളക്കു  പുറലമ  വചിവചിധ  വകുപ്പുകളചില്/ഏജന്സേചികളചില്നചിനന്ധം

ജനങ്ങളക്കേണ  ലെഭചിചക്കേണ  എലചോ  ചസേവന/വചിവരങ്ങളന്ധം

ചനടചിലയടുക്കുന്നതചിനുള  മചോര്ഗ്ഗനചിര്ചദ്ദേശവന്ധം  സേഹചോയങ്ങളന്ധം

ലപചോതുജനങ്ങളക്കേണ നല്കുന്നതചിനുന്ധം ആവശദലമങചില് ഓണ്ലലെന് വഴചിയള

അചപക്ഷകള  സേമര്പ്പെചിക്കുന്നതചിനണ  സേഹചോയന്ധം  നല്ന്നതുന്ധം  ഉളലപ്പെലടയള

ചസേവനങ്ങള  ലെഭദമചോക്കുന്നതചിനുമചോണണ  സേചിറ്റചിസേണ്  ലഫസേചിലെചിചറ്റഷന്

ലസേന്റെറുകള  രൂപഫീകരചിക്കുന്നതണ.  സേന്ധംരന്ധംഭങ്ങള  ആരന്ധംഭചിക്കുന്നചതചോ,

മചറ്റലതങചിലന്ധം സേര്ക്കേചോര് സേന്ധംവചിധചോനതചില്നചിനന്ധം ചസേവനന്ധം ലെഭചിക്കുന്നചതചോ,

ഗചോമപഞചോയതണ  ഓഫഫീസേചില്നചിചന്നചോ  ഘടക  സ്ഥചോപനതചില്നചിചന്നചോ

ഗചോമപഞചോയതണ  പരചിധചിയചിലലെ  മചറ്റലതങചിലന്ധം  സേര്ക്കേചോര്/സേര്ക്കേചോരചിതര

സേന്ധംവചിധചോനതചില്നചിനന്ധം  ചസേവനന്ധം  ലെഭചിക്കുന്നതചിചനചോ,  ഏതു

മചോർഗനചിർചദ്ദേശങ്ങൾക്കുന്ധം സേമഫീപചിക്കേചോന് സേചോധചിക്കുന്ന രഫീതചിയചിലെചോണണ  ഫ്രണണ 

ഓഫഫീസേണ  ലഫസേചിലെചിചറ്റഷന്  ലസേന്റെറുകൾ  വചിഭചോവനന്ധം  ലചയണ തചിട്ടുളതണ .



ഗചോമപഞചോയത്തുകളചില് നചിചയചോഗചിക്കേലപ്പെട്ടചിട്ടുള ലടകചിക്കേല് അസേചിസന്റുമചോര്,

അവരചിലചോത  സ്ഥലെങ്ങളചില്  കുടുന്ധംബശഫീ  ലഹല്പ്ലഡസണ  സേന്ധംവചിധചോനന്ധം,

ഇതുരണ്ടുന്ധം  ഇലചോത  സ്ഥലെങ്ങളചില്  എന്ധം.എസേണ.ഡബക.  ചയചോഗദതയളവലര

നചിചയചോഗചിച്ചുന്ധം  ലഫസേചിലെചിചറ്റഷന്  ലസേന്റെറുകള  പ്രവര്തചിപ്പെചിക്കേചോനചോണണ 

ഉചദ്ദേശചിക്കുന്നതണ .  ഇവര്ക്കേണ  പരചിശഫീലെനന്ധം  നല്കുന്നതചിനുള  മുലന്നചോരുക്കേ

പ്രവര്തനന്ധം കചിലെ ആരന്ധംഭചിച്ചുകഴചിഞ. ഓചരചോ ഗചോമപഞചോയതണ  ഓഫചിസേചിലന്ധം

ആര്ക്കുന്ധം തചിരചിചറചിയചോന് പറ്റുന്ന രഫീതചിയചില് നഫീലെ ജചോക്കേറ്റണ  ധരചിചണ  'ഒപ്പെമുണണ 

ഉറപ്പെചോണണ ' എന്ന ടചോഗണ  ലലെചനചോടുകൂടചി ചസേവന ചകനന്ധം ഏര്ലപ്പെടുത്തുന്നതചോണണ .

2023  ഏപ്രചില്  മുതല്  എലചോ  ഗചോമപഞചോയത്തുകളചിലന്ധം  ഈ  സേന്ധംവചിധചോനന്ധം

നചിലെവചില് വരുന്ധം.



9.50-10.00 

അനുബനന്ധം - 5
01-02-2023-ലലെ നക്ഷത്രചചിഹ്നമചിട്ട ചചചോദദന്ധം നമര് (*6)-ലന്റെ ഉതരന്ധം

ലതചോഴചിലറപ്പെണ പദ്ധതചി കചോരദക്ഷമമചോക്കേചോന് നടപടചി

(*6) ശഫീ  .   എ  .   പ്രഭചോകരൻ:
ശഫീ  .   സേചി  .   ലക  .   ഹരഫീനന്:
ശഫീ  .   പചി  .   നന്ദകുമചോര്: 
ശഫീ  .    എന്ധം  .    രചോജചഗചോപചോലെൻ:  തചോലഴ  കചോണുന്ന  ചചചോദദങ്ങൾക്കേണ

തചദ്ദേശസേസയന്ധംഭരണന്ധം-എലക്സസേണ വകുപ്പുമനചി സേദയന്ധം മറുപടചി  നല്കുചമചോ:

(എ)  ലതചോഴചിലറപ്പെണ  പദ്ധതചി  ദുര്ബലെലപ്പെടുത്തുന്ന  തരതചിലള

ഇടലപടലകള  ചകന  സേര്ക്കേചോരചിലന്റെ  ഭചോഗത്തുനചിനണചോകുനലവന്ന

ആചക്ഷപന്ധം  ഉയരുന്നതചോയചി  ശദ്ധയചില്ലപ്പെട്ടചിട്ടുചണചോ;  എങചില്  പ്രസ്തുത

സേചോഹചരദതചിൽ  സേന്ധംസ്ഥചോനതണ  ലതചോഴചിലറപ്പെണ  പദ്ധതചി  കചോരദക്ഷമമചോയചി

നടക്കുനലണന്നണ  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതചിനണ  നടത്തുന്ന  പ്രവര്തനങ്ങള

അറചിയചിക്കേചോചമചോ;

(ബചി) ലതചോഴചിലറപ്പെണ ലതചോഴചിലെചോളചികളലട ചക്ഷമന്ധം ഉറപ്പെചോക്കേചോൻ ചക്ഷമനചിധചി

ചബചോര്ഡണ  രൂപഫീകരചിചചിട്ടുചണചോ;  പദ്ധതചിയചിൽ  ലപൻഷൻ  ഉളലപ്പെലടയള

ആനുകൂലെദങ്ങള  എത്ര  ചപര്ക്കേണ  ലെഭദമചോകുലമന്നചോണണ  പ്രതഫീക്ഷചിക്കുന്നലതന്നണ

അറചിയചിക്കുചമചോ;



(സേചി)  ഈ പദ്ധതചിയചിൽ ഒരു പഞചോയതചിൽ ഒചര  സേമയന്ധം  ഇരുപതണ

പദ്ധതചികള  മചോത്രചമ  പചോടുള്ളൂലവന്ന  ചകന  സേർക്കേചോരചിലന്റെ  അശചോസഫീയ

നചിബനന തചിരുതചിക്കുന്നതചിനണ  സേന്ധംസ്ഥചോന സേര്ക്കേചോരചിലന്റെ ഇടലപടലെചിലൂലട

കഴചിഞ്ഞെചിട്ടുചണചോ എന്നണ അറചിയചിക്കുചമചോ?

തചദ്ദേശസേസയന്ധംഭരണന്ധം-എലക്സസേണ  വകുപ്പുമനചി

(ശഫീ  .   എന്ധം  .   ബചി  .   രചോചജഷണ): സേര്, 

(എ)  ലതചോഴചിലെചോളചികളലട ഹചോജര് ചരഖലപ്പെടുത്തുന്നതചിനണ ഏര്ലപ്പെടുതചിയ

ലമചോലബല് ആപ്പെണ, NMMS-ലലെ സേചോചങതചിക പ്രശ്നങ്ങള, അവചിദഗ്ദ്ധ ചവതനന്ധം,

ലമറ്റഫീരചിയല്  തുക,  ഭരണലചലെവചിനുള  തുക  എന്നചിവ  ചകന  സേര്ക്കേചോര്

യഥചോസേമയന്ധം  ലെഭദമചോക്കേചോതതണ  തുടങ്ങചിയവ  ലതചോഴചിലറപ്പെണ  പദ്ധതചിയലട

നചിര്വ്വഹണതചില്  ബുദ്ധചിമുട്ടണ  സൃഷചിക്കുനണണ.  എന്നചിരുന്നചോലന്ധം  പദ്ധതചി

പ്രവര്തനങ്ങള  തടസന്ധം  കൂടചോലതയന്ധം  പരമചോവധചി  കചോരദക്ഷമമചോയന്ധം

നടത്തുന്നതചിനുള നടപടചികള സേന്ധംസ്ഥചോനതലെതചില് സേസഫീകരചിക്കുനണണ. ഒരു

ഗചോമപഞചോയതചില് ഒചര സേമയന്ധം  20  പ്രവൃതചികള മചോത്രചമ പചോടുള്ളു എന്ന

നചിബനന  പദ്ധതചി  നചിര്വ്വഹണതചില്  സൃഷചിച  ബുദ്ധചിമുട്ടണ  ചകന

സേര്ക്കേചോരചിലന്റെ ശദ്ധയചില്ലപ്പെടുത്തുകയന്ധം  ഇളവണ  ലെഭദമചോക്കുകയന്ധം  ലചയചിട്ടുണണ.

ഒരു  ഗചോമപഞചോയതചില്  ഒചര  സേമയന്ധം  50  പ്രവൃതചികള  ഏലറ്റടുക്കേചോലമന്ന

ഇളവണ ചകരളതചിനണ മചോത്രമചോയചി നചിബനനകചളചോലട അനുവദചിക്കുകയണചോയചി.



കൂടചോലത ചകന സേർക്കേചോർ ഏർലപ്പെടുതചിയ നചിയനണങ്ങളന്ധം നചിബനനകളന്ധം

പുന:പരചിചശചോധചിക്കുന്നതചിനുന്ധം/വചിവചിധ  സേചോചങതചിക  പ്രശ്നങ്ങള

പരചിഹരചിക്കുന്നതചിനുമചോയചി  സേമയചോസേമയങ്ങളചില്  ചകന  സേര്ക്കേചോരചിലന

സേമഫീപചിക്കേചോറുണണ.  ഇവയലടലയചോലക്കേ ഫലെമചോയചി നടപ്പെണ സേചോമതചിക വര്ഷന്ധം

ഇതുവലര 743.21  ലെക്ഷന്ധം ലതചോഴചില് ദചിനങ്ങള സൃഷചിക്കേചോന് സേചോധചിച്ചു. 2022-

23  വര്ഷന്ധം  10.31  ചകചോടചി  ലതചോഴചില്  ദചിനതചിനണ  ചകനസേര്ക്കേചോരചിചലെയണ

ലപ്രചോചപ്പെചോസേല് സേമര്പ്പെചിചചിരുനലവങചിലന്ധം 6 ചകചോടചി ലതചോഴചില്ദചിനങ്ങളക്കേചോണണ

ആദദന്ധം  അന്ധംഗഫീകചോരന്ധം  ലെഭചിചതണ.  എന്നചോല്,  സേന്ധംസ്ഥചോനന്ധം  മചികച

പ്രവര്തനതചിലൂലട  ഈ  ലെക്ഷദന്ധം  നവന്ധംബര്  മചോസേതചില്  തലന്ന

മറചികടന്നതചിലന തുടര്ന്നണ  8.5  ചകചോടചി ലതചോഴചില്ദചിനങ്ങളചോയചി ചകനസേര്ക്കേചോര്

ചലെബര് ബഡ്ജറ്റണ പുതുക്കേചിയചിട്ടുണണ.  എലചോ പഞചോയതചിലന്ധം സേമഗ നഫീർതട

പചോൻ  തയചോറചോക്കുന്ന  നഫീരുറവണ  പദ്ധതചി,  ജലെസേന്ധംരക്ഷണതചിനചോയചി

രണചോയചിരതചിലെധചികന്ധം  കുളങ്ങൾ,  കചോലെചോവസ്ഥചോ  വദതചിയചോനലത

ലചറുക്കുന്നതചിനുള പചത്തുരുത്തുകൾ തുടങ്ങചി ഏലറ പദ്ധതചികൾ സേന്ധംസ്ഥചോന

തലെതചിൽ  രൂപലപ്പെടുതചി  നചിർവ്വഹചിക്കുന.  വർക്കേണ ലഷഡുകൾ,

അങണവചോടചികൾ,  ചറചോഡുകൾ തുടങ്ങചിയവയലട നചിർമ്മചോണന്ധം ഇതചിനണ  പുറലമ

നടത്തുന. ലതചോഴചിലറപ്പെണ വഴചി ലെഭചിക്കുന്ന 100 ലതചോഴചിൽ ദചിനന്ധം കൂടചോലത പട്ടചിക



വർഗ്ഗ കുടുന്ധംബങ്ങൾക്കേണ  10  ലെക്ഷന്ധം അധചികന്ധം  ലതചോഴചിൽ നൽകുന്ന ലടബൽ

പസേണ പദ്ധതചിയന്ധം ഇചതചോലടചോപ്പെന്ധം സേന്ധംസ്ഥചോനന്ധം ഏലറ്റടുതണ നടപ്പെചോക്കുനണണ.

(ബചി) ഉണണ. പദ്ധതചിയണ കഫീഴചില് സേന്ധംസ്ഥചോനലത 15 ലെക്ഷന്ധം ലതചോഴചിലറപ്പെണ

ലതചോഴചിലെചോളചികളക്കേണ ആനൂകൂലെദങ്ങള ലെഭദമചോകുലമന്നണ പ്രതഫീക്ഷചിക്കുന.

(സേചി)  ഉണണ.  ഒരു ഗചോമപഞചോയതചില് ഒചര സേമയന്ധം  20  പ്രവൃതചികള

മചോത്രചമ പചോടുള്ളു എന്ന നചിബനന പദ്ധതചി നചിര്വ്വഹണതചില് സൃഷചിക്കുന്ന

ബുദ്ധചിമുട്ടണ  ചകനസേര്ക്കേചോരചിലന്റെ ശദ്ധയചില്ലപ്പെടുത്തുകയന്ധം പ്രസ്തുത നചിബനന

തചിരുത്തുന്നതചിനണ  നചിരന്തര  സേമ്മര്ദ്ദേന്ധം  ലചലത്തുകയന്ധം  ലചയചിരുന.  ഇതചിലന്റെ

ഫലെമചോയചി  ഒരു  ഗചോമപഞചോയതചില്  ഒചര  സേമയന്ധം  50  പ്രവൃതചികള

ഏലറ്റടുക്കേചോന്ധം  എന്ന  ഇളവണ  ചകരളതചിനണ  മചോത്രമചോയചി  നചിബനനകചളചോലട

ചകനസേര്ക്കേചോര് അനുവദചിക്കുകയണചോയചി. 


