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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 161 11-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

�ാേദശിക ഭരണ സംവിധാന�ിെ� ശാ�ീകരണം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. ഇ. ടി. ൈടസൺ മാ�ർ ,
�ീ. ഇ െക വിജയൻ, 

�ീ ജി എസ്  ജയലാൽ , 
�ീ. വാ�ർ േസാമൻ 

Shri M. V. Govindan Master
(തേ�ശ സ�യംഭരണ, �ാമവികസനം, എൈ�സ്   വ��്

മ�ി)

(എ)

സം�ാന�് അധികാര വിേക�ീകരണെ��ം

�ാേദശിക സർ�ാ�കെള�ം ശ�ിെ���ി

പതിനാലാം പ �വ�ര പ�തി നട�ിലാ�വാൻ

ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) കഴി� 25 വർഷെ� ജനകീയാ��ണ

പരിപാടി�െട അ�ഭവ സ��ിെന

അടി�ാനമാ�ിയാണ് പതിനാലാം പ�വ�ര

പ�തി �പീകരി�ാൻ ഉേ�ശി��ത് . അതിെ�

ഭാഗമായി തേ�ശ സ�യംഭരണ�മായി ബ�െ��്

�ാനിംഗ് േബാർഡ്  6 വർ�ിങ്  ��കൾ

�പീകരി�ി��്. അവയി�െട

വിേക�ീ�താ��ണ ��ിയ, വികസന

ഇടെപട�കൾ, േസവന �ദാന �വർ�നം,
കാർഷിക േമഖല, നഗരവത്കരണം, ഭവനം

�ട�ിയ േമഖലകളിൽ �ാേദശിക സർ�ാ�ക�െട

�വർ�നം ശാ�ീകരി��തി��

പരിേ����ം നിർേ�ശ��ം ത�ാറാ��. �ൻ

വർഷ�ളിെല അ�ഭവ�ൾ വിലയി��ി

അതിെ� അടി�ാന�ിൽ േന��ൾ ��തൽ

ബലെ���ി�ം േപാരാ�കൾ പരിഹരി�ം

�േ�ാ�േപാ�ക എ� സമീപനമായിരി�ം

പതിനാലാം പ�വൽസര പ�തിയിൽ

സ�ീകരി�ക. �തിയ െവ�വിളികൾ

ഏെ����തിന്  �ാേദശിക സർ�ാ�കെള

�ാ�മാ��തി�� നടപടിക�ം

സ�ീകരി��താണ് . വിേക�ീ�താ��ണെ�

ബലെ����തിന് ജി�ാ ആ��ണ സമിതികെള

ശ�ിെ���ം. പതിനാലാം പ�വൽസര പ�തി

ത�ാറാ��തിന്  �േ�ാടിയായി �ൻവർഷ�ളിെല

�വർ�ന�ൾ വിലയി��ി അവ�ാ േരഖ

ത�ാറാ��തി�ം വികസനേരഖ

പരി�രി��തി��� നിർേ�ശ��ം ത�ാറായി

വ��.

(ബി) നവേകരള ��ി�ാ�� നയ�ം സമീപന�ം

ജനകീയാ��ണ ��ിയയിൽ അധി�ിതമായി

(ബി) ഉ�്. െതാഴി�ം വ�മാന�ം ഉറ�ാ�ൽ,
ജനകീയത�ം �താര�ത�ം ഉറ�ാ�ിെകാ�്
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നിർ�ഹി�വാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

മിക� ഭരണ നിർവഹണ രീതികൾ ഉറ�ാ�ൽ, ഇ-
ഗേവർണൻസ്   വ�ാപി�ി�ൽ, നീർ�ടാധി�ിത

ആ��ണം ഉറ�ാ�ൽ, �ചിത�

േകരള�ിനാ�� പ�തികൾ ഉറ�ാ�ൽ

എ�ിവയി�െട ജനകീയാ��ണ ��ിയ

ശ�ിെ���ിെ�ാ�ം സ�ർ� പാർ�ിടം,
ജനസൗ�ദ ആേരാഗ�പരിപാലനം,
െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ�ം, ൈജവ

�ഷി രീതികൾ എ�ീ േമഖലകൾ�് �ാ�ഖ�ം

നൽകിെ�ാ�ം നവേകരള കർ� പ�തി

�വർ�ന�ൾ �ട�കയാണ് . ഉത്പാദന

വർ�നവിൽ അധി�ിതമായ സാ��ിക വളർ�

ൈകവരി�ക, സാ�ഹ� നീതി�െട�ം പരി�ിതി

സംര�ണ�ിെ��ം േമഖലകളിൽ ൈകവരി�

േന��ൾ നിലനിർ�ക, ഈ േമഖലകളിെല

�വർ�ന�ൾ മിക��താ�ക എ�ിവയാണ് 
�ധാന ല���ൾ. നഗരവത്കരണം ഉയർ��

െവ�വിളികൾ േനരി��തിന് �ാേദശിക

സർ�ാ�കെള �ാ�രാ�ം. തേ�ശ സ�യംഭരണ

�ാപന�െള കാലാവ�ാ

വ�തിയാന�േളാട�ബ�ി��ാ�� ��തി

�ര��െള അതിജീവി��തി�ം

�തിേരാധി��തി�ം ��തൽ േശഷി

നൽ��തിന് സഹായി��താണ് Rebuild
Kerala initiative മായി ബ�െ���ി േലാക

ബാ�ിെ� ധനസഹായേ�ാെട നട�ാ��

പ�തി . �ായാധിക�ം, ��തര േരാഗം,
അതിദാരി��ം �ട�ി പലവിധ കാരണ�ളാൽ

അവശത അ�ഭവി��വ�േട�ം സർ�ാർ

േസവന�ൾ യഥാസമയം �ത�മായി

ലഭി�ാതിരി�� ജനവിഭാഗ��െട�ം അ�േ��്

േസവന�ൾ എ�ി��തിന് തേ�ശസ�യംഭരണ

�ാപന�ൾ �േഖന വാതിൽ�ടി േസവനം പ�തി

ആരംഭി� . വ�വസായ��ം സംരംഭ��ം

േ�ാ�ാഹി�ി��തി�ം വ�ാവസായിക സൗ�ദ

അ�രീ�ം ��ി��തി�ം (ഈസ്  ഓഫ്

�യിങ്  ബിസിനസ്) നടപടി സ�ീകരി� .
അതിദാരി��ം ഇ�ാതാ�കെയ� ല��േ�ാെട

സം�ാനെ� അതിദാരി��ം അ�ഭവി��വെര

കെ���തിനായി നടപടികൾ �ട�ി.
�ാേദശിക സാ��ിക വികസന�ിൽ

ഊ�ിെ�ാ�ം േകാവിഡ്  മഹാമാരി ��ി�

��ൻ െവ�വിളികൾ പരിഗണി�െകാ�ം,
ജനസംഖ�യിെല ഓേരാ ആയിരം േപർ�ം

അ�വീതം െതാഴിലവസര�ൾ ��ി�ക എ�

�ധാനെ�� ദൗത�ം �ാേദശിക സർ�ാ�കൾ
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�േഖന ഏെ����താണ്. േസവന�ൾ ഒ�

�ട�ീഴിൽ ��വൻ സമയ�ം െപാ�ജന��െട

വിരൽ��ിൽ ലഭ�മാ��തിേല�ായി

ഇൻഫർേമഷൻ േകരള മിഷൻ (ഐ.െക.എം)
Integrated Local Governance Management
System (ILGMS) വികസി�ി�ി��്.
േസവന�ൾ�് ഓൺൈലൻ ആയി അേപ�ി

��തി�ം �ക ഒ���തി��� സംവിധാനം

ILGMSെ� ഭാഗമായ സി�ിസൺ സർവീസ്

േപാർ�ൽ �േഖന ലഭ�മാ��താണ്.

(സി)

അധികാരം, ഉേദ�ാഗ�േശഷി, ൈദനംദിന ഭരണ

മികവ്, സാ��ിക ഭ�ത �ട�ിയ ഘടക�ൾ

പരിേശാധി�േ�ാൾ രാജ�െ� ഏ��ം ശ�മായ

�ാേദശിക ഭരണ സംവിധാനം

േകരള�ിലാെണ�ത് വിലയി��ിയി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇ��യിെല വിവിധ സം�ാന�ളിെല�ം േക�

ഭരണ �േദശ�ളിെല�ം പ�ായ�ീരാജ്

�ാപന��െട അവ� വിശകലനം െച�് േക�

പ�ായ�ീരാജ്  മ�ാലയം �സി�െ���ിയ

'Basic Statistics of Panchayathi Raj Institutions'
എ� 2019 ൽ �സി�െ���ിയ പഠന

റിേ�ാർ�ിെ� ഭാഗമായി ത�ാറാ�ിയ Panchayath
Devolution Index -നായി അധികാര��െട

ൈകമാ�ം, ഉേദ�ാഗ� സംവിധാന�ിെ�

ൈകമാ�ം, സാ��ിക േ�ാത�ിെ� ൈകമാ�ം,
കാര��മ�ം �താര��മായ ഭരണ�ിന്

ആവശ�മായ അടി�ാന സൗകര��ൾ

�ാപി�� കാര��ിെല േന��ൾ എ�ീ

അടി�ാന മാനദ���െട താരതമ��ിൽ

നട�ിയ പഠന�ിൽ േകരളം ഒ�ാം �ാന�്

നിൽ��തായി കെ��ിയി��്. െകാവിഡ്  
�തിസ�ി മറികട��തി�ം ��തി �ര��ൾ

ൈകകാര�ം െച��തി�ം തേദശഭരണ

�ാപന�ൾ നട�ിയ �വർ�ന�ൾ

േദശീയതല�ിൽ ��ി�െ��ി��് . മ�് 
സം�ാന�ളിൽ �ാമപ�ായ�്  വികസന

പ�തി ത�ാറാ��തിന് , േകരളം വികസി�ി�

ജനകീയാ��ണ�ിെ� രീതിശാ�ം

അവലംബി�ാൻ േക� പ�ായ�ീ രാജ്  
മ�ാലയം നിർേ�ശി� എ�ത്  േകരള�ി��

അംഗീകാരമാണ് .

(ഡി) ��തി േ�ാഭ�െള�ം േകാവിഡ്

മഹാമാരിെയ�ം �തിേരാധി��തിൽ

സം�ാന�ിെ� �ാേദശിക സർ�ാ�കൾ

എ�േ�ാളം സഹായകരമായി എ�്

െവളിെ���ാേമാ;

(ഡി) േകരള�ിെല ��തി േ�ാഭ��ം േകാവിഡ്

മഹാമാരി�ം �തിേരാധി��തിൽ

സർ�ാർതല�ി�ം ജി�ാ �ര�നിവാരണ സമിതി

തല�ി�ം എ��� തീ�മാന�ൾ

നട�ിലാ��തിനായി �ാേദശികതല�ിൽ

ലഭ�മായ മ�ഷ�വിഭവേശഷി�ം മ�് വിഭവ��ം

കാര��മമായി ഏേകാപി�ി�െകാ�് ഫല�ദമായി

�വർ�ി��തിൽ നിർ�ായകമായ പ�് തേ�ശ

�ാപന�ൾ വഹി� വ���്. തേ�ശ
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�ാപന�ളിൽ ത�ാറാ�െ��ിരി��

�ര�നിവാരണ പ�തി�െട പ�ാ�ല�ിൽ

�ത�മായ �െ�ാ���േളാെട �ര� നിവാരണ

�വർ�ന�ൾ ഏെ���വാൻ തേ�ശ

�ാപന�ൾ�് സാധി���്. �ളയെ�

അതിജീവി��തി�� നടപടികൾെ�ാ�ം

�ന��ാരണ �വർ�ന�ൾ നട�ാ��തി�ം

ഉപജീവന േ�ാജ�കൾ ആവി�രി�  ്
നട�ാ��തി�ം �ാേദശിക സർ�ാ�കൾ

േന�ത�പരമായ പ�ാണ്  വഹി�ത് . െകാവിഡ്  
മഹാമാരിെയ �തിേരാധി��തിെ� ഭാഗമായി

സി.എഫ് .എൽ.�ി.സി./ സി.എസ് .എൽ.�ി.സി/
ഡി.സി.സി എ�ിവ �ാപി�  ് പരിപാലി�ക,
വാർഡ്തല സമിതിക�െട ആഭി�ഖ��ിൽ

ക�ാറ�യിൻ �വർ�നം നട�ക, േ��്  ദി

െചയിൻ ക�ാ�യിൻ സംഘടി�ി�ക, ക��ണി�ി

കി�ൺ �ാപി�ക, �ചീകരണ അ�നശീകരണ

�വർ�ന�ൾ, ആ�പ�ികൾ�്  മ��കൾ

ലഭ�മാ�ക, �ഭി� േകരളം േപാ�� സാ��ിക

ഉേ�ജന പരിപാടികൾ നട�ാ�ക,
വിദ�ാർ�ിക�െട ഓൺൈലൻ പഠനം ഉറ�ാ�ക

�ട�ിയ മാ�കാപരമായ �വർ�ന�ൾ

�ാേദശിക സർ�ാ�കൾ കാ�വ�ി��്.

(ഇ)

�ാേദശിക സർ�ാ�കൾ�് ��തൽ �വർ�ന

സ�ാത��ം അ�വദി�െകാ�്

ഉ�രവാദി���ം ഇടെപട�ക�ം

െമ�െ���ാൻ നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ;
വിശദമാ�ാേമാ?

(ഇ) പതിനാലാം പ�വ�ര പ�തി

�പീകരണ�ിെ� ഭാഗമായി തേ�ശഭരണ

�ാപന�ൾ�്  ��തൽ �വർ�ന സ�ാത��ം

അ�വദി��തി�� നടപടിക�ം �തിയ

ഉ�രവാദി��ൾ ഏെ���ാൻ

�ാ�മാ��തി�� നടപടിക�ം ഉ�ാ�ം.
സം�ാന പ�തി വിഹിതം �റ�ാ�ം

തേ�ശ�ാപന��െട ബജ�് �കാരം അംഗീകരി�

പ�തി വിഹിതം �റ�ാെത �ാേദശിക

സർ�ാ�ക�െട സാ��ിക അധികാരം

സംര�ി��തി�� ആറാം ധനകാര�ക�ീഷെ�

ശിപാർശ സർ�ാർ അംഗീകരി�ി��്. പ�ിക

വിഭാഗ��െട താത്പര�ം സംര�ി��തിനായി

SCP/TSP െചലവി��ാ�� �റവ് അ��

വർഷെ� െപാ�വിഭാഗ�ിൽ നി�ം പരിഹാര

വകയി��ൽ നട��ത് സംബ�ി�

ശിപാർശ�ം അംഗീകരി�ി��്. െക�ിട നി�തി

തേ�ശ �ാപനനി�തി ആ���ം വിേനാദ

നി�തി�ം പരസ� നി�തി�ം ന�മായതിന് പകരം

അർ� വാർഷികാടി�ാന�ിൽ പരിഹാര�ക

നൽ���ം പരിേശാധി��താണ്.
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