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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 180 11-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

േദശീയ �ാമീണ െതാഴി�റ�് പ�തി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. ലിേ�ാ േജാസഫ്,
�ീമതി � �തിഭ , 

�ീ . െക .ഡി .�േസനൻ , 
�ീ. പി. ന��മാർ 

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

മ�ി)

(എ)

രാജ��് ഏ��ം മിക�നിലയിൽ േദശീയ �ാമീണ
െതാഴി�റ�് പ�തി നട�ാ�ിയതി�െട
സം�ാനം ൈകവരി� േന��ൾ
എെ��ാമാെണ�് ഈ സർ�ാർ
വിലയി��ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദമാ�േമാ;

(എ) സം�ാന ചരി��ിൽ ആദ�മായി 10.23 േകാടി
െതാഴിൽ ദിന�ൾ ��ി��തിന് 2020-21
സാ��ിക വർഷ�ിൽ കഴി�. 2020-21
വർഷെ� കണ�കൾ പരിേശാധി�േ�ാൾ
പ�തിയിൽ െതാഴിൽദിന�ൾ ��ി��തിെല
�ീ പ�ാളി��ിൽ, േകരളം രാജ��്

ഒ�ാം�ാന�ാണ്. സമയബ�ിത േവതനം
വിതരണം നട��തിൽ സം�ാനം അ�ാം

�ാന�ം ���ിക�െട �ർ�ീകരണ�ിൽ

നാലാം �ാന�മാണ്. ഒ� ��ംബ�ിന്

നൽകിയ ശരാശരി െതാഴിൽ ദിന�ളിൽ (63.24)
അ�ാം �ാന�ം, പ�ിക വർ� ��ംബ�ൾ�്
നൽകിയ ശരാശരി െതാഴിൽ ദിന�ളിൽ (90.98)
രാജ��് ര�ാം �ാന�ം സം�ാനം

എ�ിയി��്. പ�ിക വർ� ��ംബ�ൾ�് 100
ദിവസെ� െതാഴിൽ ഉറ� വ��� കാര��ിൽ

(44.56% ��ംബ�ൾ�്) ര�ാം �ാന�ം

സം�ാനം േനടിയി��്.

(ബി) ��ത േന�ം ൈകവരി��തിനായി
ൈവവിധ�മാർ� എെ��ാം പ�തികളാണ്
ആ��ണം െച� നട�ിലാ�ിയെത�്
അറിയി�ാേമാ;

(ബി) �ാമീണ േമഖലയിെല പരമാവധി ��ംബ�ൾ�്
100 ദിവസം െതാഴിൽ നൽ��തിനാണ്
പ�തിയിൽ �ൻഗണന നൽ��ത്. െതാഴിൽ
നൽ��തിെനാ�ം തെ� സം�ാന സർ�ാർ
നട�ിലാ�� �ഭി� േകരളം പ�തി�െട
ഭാഗമായി ഉപജീവന�ിന് ഉത�� വ��ിഗത

ആ�ിക�െട നിർ�ാണ�ി�ം �ൻഗണന
നൽ�ക��ായി. ഇതിെ� ഭാഗമായി
പ�െതാ��്, ആ�ിൻ�ട് , േകാഴി�ട്
എ�ിവ�െട നിർ�ാണ ���ികൾ ഏെ���്

നട�ിലാ�ി. കഴി� സാ��ിക വർഷം 20794
പ�െ�ാ��്, 17122 ആ�ിൻ�ട് , 15225
േകാഴി�ട് , കാർഷിക ആവശ��ി�� 9838
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�ള�ൾ എ�ിവ െതാഴി�റ�് പ�തിയിൽ
നിർ�ി� നൽകി. പ�ിക വർ� ��ംബ�ൾ�്,
േക� സർ�ാർ ലഭ�മാ�� 100
െതാഴിൽദിന�ൾ�് ഉപരിയായി 100 െതാഴിൽ
ദിന�ൾ �ടി നൽ�� 'ൈ�ബൽ �സ് ' പ�തി
സം�ാന�് നട�ിലാ�ക�ം അ�വഴി പ�ിക
വർ� ��ംബ�ൾ�് ��തൽ െതാഴിലവസര�ൾ
ഒ��ക�ം െച�. അ��ാടി, വയനാട് , ആറളം

ഫാം �ട�ിയ �ല�ളിെല പ�ിക വർ�
��ംബ�ൾ�്, േക�ം നൽ�� േവതനം
ലഭി��തിന് കാലതാമസം ഉ�ാ�� പ�ം
�ൻ�ർ േവതനം നൽ��തി�ം ഈ പ�തി
സഹായകമാണ്. െതാഴി�റ�് പ�തി ���ികൾ

��തൽ കാര��മമായി നട�ിലാ��തിെ�
ഭാഗമായി വിവിധ വ��് പ�തികെള�ം,
തേ�ശ�ാപന��െട പ�തികെള�ം
െതാഴി�റ�് പ�തി�മായി സംേയാജി�ി�്
നട�ിലാ��തി�� �വർ�ന�ൾ

നട�ിലാ�ി. പ�തി �േരാഗതി
വിലയി���തിനായി �ത�മായ ഇടേവളകളിൽ
സം�ാന െതാഴി�റ�് കൗൺസിൽ േയാഗ�ൾ
േച�ക��ായി. �ടാെത ഉേദ�ാഗ��െട

�തിവാര അവേലാകന േയാഗ�ൾ േചർ�ം
പ�തി �േരാഗതി വിലയി��ി ആവശ�മായ

നിർേ�ശ�ൾ നൽകി.

(സി) �ളയാന�രം െതാഴി�റ�് പ�തി �േഖന
കാർഷിക േമഖലെയ �നർനിർ�ി��തി�ം
േകാവിഡ്  �രിതാശ�ാസ �വർ�ന�ൾ

സംഘടി�ി��തി�ം എെ��ാം �തിയ
തീ�മാന�ളാണ് ൈകെ�ാ�െത�്
വിശദമാ�േമാ;

(സി) സം�ാന��ായ �ളയ�ിെ�

സാഹചര��ി�ം �ടർ��ായ േകാവിഡ്
മഹാമാരി�െട സാഹചര��ി�ം െതാഴി�റ�്
പ�തിയി�െട �ാമീണ േമഖലയിൽ ഉപജീവനം
ഉറ�ാ��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി�ി��്.
�ളയാന�രം െതാഴി�റ�് പ�തി �േഖന
കാർഷിക േമഖലെയ �ന��ീവി�ി��തിെ�

ഭാഗമായി �ളയ�ിൽ �ഷി�്
അ�േയാജ�മ�ാതായി തീർ� �ഷി�ലം �ഷി�്
ഉപ��മാ�� �വർ�ന�ൾ ഏെ���്

നട�ിലാ�ി. �ഭി� േകരളം പ�തി�െട
ഭാഗമായി തരി��മി �ഷിേയാഗ�മാ�ൽ, ഉപജീവന
ആ�ികളായ പ�െതാ��്, ആ�ിൻ�ട് ,
േകാഴി�ട് , സ�യംസഹായ സംഘ�ൾ��
വർ�് െഷഡ്  എ�ിവ�െട നിർ�ാണ�ം
പ�തിയിൽ ��തലായി ഏെ���. �ഷി വ��ം,
കാർഷിക അ�ബ� േമഖലയിൽ �വർ�ി��

�ഗസംര�ണം, �ീരവികസനം �ട�ിയ
വ��ക�െട�ം സംേയാജി�ി�� �വർ�ന�ൾ

െതാഴി�റ�് പ�തിയിൽ നട�ിലാ�ി. േകാവിഡ്
മഹാമാരി�െട സാഹചര��ി��ായ െതാഴിൽ
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ന�ം പരിഹരി��തിനായി പരമാവധി
െതാഴിലവസര�ൾ ��ി��തി��
�വർ�ന�ൾ െതാഴി�റ�് പ�തിയിൽ
ഏെ���് നട�ിലാ�ാൻ സാധി�. േകാവിഡ്
നിയ�ണ�ൾ പാലി�െകാ� തെ� െതാഴിൽ
നൽ��തി�ം അ�വഴി ചരി��ിൽ ഏ��ം
��തൽ െതാഴിൽദിന�ൾ ��ി��തി�ം
സാധി�.

(ഡി)

െതാഴി�റ�് പ�തി�മായി ബ�െ�� എ�ാ
�വർ�ികളി�ം �താര�ത�ം കാര��മത�ം
ഉറ�വ���തി�ം ��ത പ�തി
വ�ാപി�ി��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

(ഡി) െതാഴി�റ�് പ�തിയിൽ �താര�ത�ം
കാര��മത�ം ഉറ� വ���തിന് േസാഷ�ൽ
ഓഡി�ിംഗ്, ���ി �ല�് സി�ിസൺ
ഇൻഫർേമഷൻ േബാർഡ് , ജനകീയ രീതിയി��
എ�ിേമ�് ��ി�ൽ എ�ീ സംവിധാന�ൾ
ഉ�്. പ�തി നിർ�ഹണ�ിെ� വിവിധ
ഘ��ളിൽ ഫീൽ�തല പരിേശാധനകൾ ഉറ�്
വ��ിയി��്. െതാഴിലാളിക�െട ഹാജർ
ഉറ�വ���തിനായി െമാൈബൽ േമാണി�റിംഗ്
സംവിധാനം ആരംഭി�ി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


