
1 of 3

15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 221 13-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

പ�ിക േഗാ��ളിൽെ��വ�െട സമ�വികസനം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ െക ആൻസലൻ,
�ീ ഒ . ആർ. േക�, 

�ീമതി ശാ��മാരി െക., 
�ീ. ലിേ�ാ േജാസഫ് 

Shri K. Radhakrishnan
(പ�ികജാതി, പ�ികവർ�, പി�ാ� വിഭാഗ േ�മ-േദവസ�ം

വ��് മ�ി )

(എ) സം�ാന�് പ�ിക േഗാ��ളിൽെ��വെര
സാ�ഹിക, സാ��ിക, ആേരാഗ� രംഗ�്

�ഖ�ധാരയിൽ എ�ി��തിന് നട��
�വർ�ന�ൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) പ�ികവർ� വിഭാഗ�ിൽെ��വെര സാ�ഹിക,
സാ��ിക, ആേരാഗ� രംഗ�് �ഖ�ധാരയിൽ
എ�ി��തിന് പ�ികവർ� വികസന വ��്
നട�ിലാ�ിവ�� പ�തിക�െട വിശദാംശ�ൾ
�വെട േചർ��. വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയിൽ
നട�ിലാ�ിവ�� പ�തികൾ. വിദ�ാഭ�ാസ
േ�ാളർഷി�് േഹാ��കൾ/ എം.ആർ.എ�കൾ
�ീൈ�മറി വിദ�ാഭ�ാസം േഗാ�ബ� പ�തി
സാ�ഹിക പഠന�റി ലാേ�ാ�് വിതരണം
േകാളനികളിൽ ഇ�ർെന�് സൗകര�ം ലഭ�മാ�ൽ
വിേദശപഠന�ി�ളള ധനസഹായം ആേരാഗ�

സംര�ണ പ�തികൾ സമ� ആേരാഗ� �ര�ാ
പ�തി അടിയ�ര ചികി�ാ സഹായം അരിവാൾ
േരാഗികൾ�ളള സാ��ിക സഹായം
െമാൈബൽ െമഡി�ൽ �ണി�കൾ ഒ.പി.
�ിനി�ക�ം ആ�ർേവദ ഡിെ�ൻസറിക�ം
ആം�ലൻസ്  േസവനം ജനനി ജ�ര�ാ പ�തി
സാ�ഹിക-സാ��ിക വികസന പ�തികൾ
�രഹിതരായ എ�ാ പ�ികവർ� ��ംബ�ൾ�ം
�മി ലഭ�മാ��തിനായി പ�തി ആവി�രി�

നട�ിലാ�ിവ��. ൈലഫ് മിഷൻ പ�തി �േഖന
പ�ികവർ��ാർ�് വീട്  അ�വദി�  ്വ��.
ഭവനരഹിതരായ പ�ികവർ��ാ�െട
�നരധിവാസ�ി�ം അടി�ാന സൗകര�
വികസന�ി�മായി അംേബദ്�ർ െസ�ിൽെമ�്
െഡവലപ്െമ�് �ീം നട�ിലാ�ിവ��.
പാല�ാട് , മല�ഴ പ�ായ�ിെല

പ�ികവർ��ാർ�ാ�ം ആല�ഴ നിേയാജക
മ�ല�ിെല ഉളളാട സ�ദായ�ൾ�ാ�ം
പി.െക. കാളൻ ��ംബ പ�തി നട�ിലാ�ി വ��.
ഭ�� �ര�ാ പ�തികൾ എ�ാ ജി�കളിെല�ം
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പ�ികവർ� േമഖലയിൽ ആവശ�മായ

ഭ��ധാന��ൾ ലഭ�മാ��തി�� ഭ�� സഹായ
പ�തി. അ��ാടിയിൽ പ�ികവർ��ാർ�് ഭ��
�ര��ം ജീവേനാപാധി�ം ഉറ�വ���
തിനാ�� മിെ��് വിേ�ജ്  പ�തി. പ�ികവർ�
ജനസംഖ� േക�ീകരി�ി�� �േദശ�ളിൽ
നട�ിലാ�ിവ�� ഹരിത ര�ി, നമത് െവ�ാെമ
എ�ീ കാർഷിക പ�തികൾ. നിലവി��
െതാഴി�റ�് പ�തി �കാര�� െതാഴിലിന്
ഉപരിയായി 100 ദിവസെ� അധിക െതാഴിൽ
നൽ�� ൈ�ബൽ �സ്  പ�തി. പ�ികവർ�
�വാ�ൾ�ിടയിെല െതാഴിലി�ാ� ��ം
ല�കരി��തിനായി നട�ിലാ�ി വ�� സ�യം
െതാഴിൽ പരിശീലന പരിപാടിക�ം ൈന�ണ�
വികസന പ�തിക�ം. വനം-വന�ജീവി വ��ിൽ
നി�ം പ�ികവർ� േ�മ�ിനായി താെഴ�റ��
പ�തികൾ നട�ിലാ�ിവ��. പ�ാളി� വന
പരിപാലന പ�തി (Participatory Forest
Management). െച�കിട വനവിഭവ��െട
താ�വില (MSP for MFP – Minimum Support
Price for Minor Forest Produce) വൻ ധൻ
വികാസ േക� (Van Dhan Vikas Kendra
(VDVK)

(ബി)

ഇവർ�ാ�� വിവിധ പ�തിക�െട ഫല�ാ�ി
വിലയി��ി നീ�ിവ�� �ക �ത�മായി
വിനിേയാഗി��െ��് ഉറ�്  വ��വാൻ
നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) പ�ികവർ��ാർ�ാ�� വിവിധ േ�മ
പ�തികളിൽ ലഭ�മാ�� �ക�െട ശരിയായ
വിനിേയാഗം ഉറ�് വ���തി�� നടപടി
സ�ീകരി� വ���്. സം�ാന തല�ിൽ ബ�.
�ഖ�മ�ി�െട അ���തയിൽ പ�തി �േരാഗതി
വിലയി����്. ചീഫ് െസ��റി�െട
അ���തയിൽ മാസ�ിെലാരി��ം ബ�.
വ��് മ�ി, വ��് െസ��റി, വ��് ഡയറ�ർ
എ�ിവർ മാസം േതാ�ം പ�തി �േരാഗതി
വിലയി��ാ��്. േമൽ�റ�വ �ടാെത
ജി�ാതല�ിൽ ജി�ാ കള�ർ അധ��നായ
വർ�ിംഗ് ��ം പ�ികവർ� വികസന വ��ിെ�
േന�ത��ി�� ക�ി�ി സം�ാന തല�ി�ം

പ�തി �േരാഗതി അവേലാകനം െച���്.
തേ�ശ സ�യം ഭരണ വ��ം വനം-വന�ജീവി വ��ം
അതാത് വ��ിൽ നി�ം നട�ിലാ�ി വ��
പ�ികവർ� േ�മ പ�തിക�െട �േരാഗതി വ��്
തല�ിൽ അവേലാകനം െച���്.

(സി) വന�ി��ിൽ താമസി��വ�െട�ം �ാ�ന

േഗാ��ളിൽെ��വ�െട�ം സമ�
വികസന�ിനായി �േത�കം പ�തികൾ ഉേ�ാ;
വ��മാ�ാേമാ?

(സി) �േത�ക �ർബലേഗാ� വിഭാഗ��െട�ം മ�്
�ർബല വിഭാഗ��െട�ം വികസന�ിനായി

�ാേദശികാടി�ാന�ിൽ �േത�ക പ�തി�്
�പം നൽ���്. പരി�ിതിേലാല
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�േദശ�ളി�ം െവ�െ�ാ�ം/മ�ിടി�ിൽ
സാധ�താ �േദശ�ളി�ം താമസി��വ�െട
�നരധിവാസം ഘ�ം ഘ�മായി നട�ാ�ാൻ
പ�തികൾ ആവി�രി� വ��. �േത�ക
�ർബലേഗാ� വിഭാഗ�ാ�െട സംര�ണ�ി�ം

വികസന�ി�മാ�� േക� സഹായം
ഉപേയാഗി�ം ആേരാഗ�ം, അടി�ാന സൗകര�
വികസനം എ�ീ േമഖലകളിൽ പ�തികൾ
നട�ിലാ���്. ഈ വിഭാഗ�ിൽെ��

േരാഗികൾ�ം �തിർ� പൗര�ാർ�ം സംര�ണം
നൽ��തിനായി അ��ാടി, മാന�വാടി,
�ഗ�ഗിരി എ�ിവിട�ളിൽ അഗതി മ�ിര�ൾ
�വർ�ി� വ���്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


