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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 314 27-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

��ംബ�ീ �േത�ക ��ക�െട �പീകരണം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. പി. ടി. എ. റഹീം,
�ീ . െക .ഡി .�േസനൻ , 
�ീ. െക.വി.�േമഷ് , 

േഡാ �ജിത് വിജയൻപി� 

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

മ�ി)

(എ) സം�ാന�് �ീകൾ�് േ�ാ�ാഹനം

നൽ��തി�ം സാ��ിക സ�ാത��ം േനടാൻ
കഴി�െമ� ആ�വിശ�ാസം

വളർ�ിെയ���തി�മായി ��ംബ�ീ
�േത�കമായ ��കൾ �പീകരി�  ്�വർ�നം

ആരംഭി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ;

(എ) ഉ�്, �ീക�െട സാ��ിക

ശാ�ീകരണ�ിനായി ��ംബ�ീ വിവിധ
പ�തികൾ ആവി�രി�  ്നട�ിലാ�ി വ���്.
മിതവ�യ സ�ാദ� വാ�ാ �വർ�നം, ലിേ�ജ്
വാ� �ട�ിയ സാ��ിക �വർ�ന�ൾ,
�� സംരംഭ�ൾ ഉൾെ�െട�� ഉപജീവന
ഉപാധികൾ, മ�് സാ��ിക പി�ണകൾ,
കാര�േശഷി വികസന�ിന് �ൻ��ം
നൽകിെകാ�് വിവിധ േമഖലയിെല
പരിശീലന�ൾ എ�ിവ നട�ിലാ�ി വ���്.
�ീക�െട കാര�േശഷി�ം സാ�ഹ� ഇടെപടൽ
േശഷി�ം വർ�ി�ി��തി�ം,
അതി�മ�ൾെ�തിെര �തികരി��തി�ം,
േപാരാ��തി�ം, വ�മാനദായക
�വർ�ന�െള�റി�� അറി�ം അവസര��ം
��ംബ�ീ അയൽ���ളിെല
അംഗ�ൾെ��േപാെല അയൽ��ാംഗ�ൾ
അ�ാ�വർ�ം ലഭ�മാ�ി, �ീ ശാ�ീകരണ�ം

സാ��ിക ഉ�മന�ം അ�വഴി സാ�ഹിക
വികസന�ം ല��മി�് പര�ര സഹകരണേ�ാെട

�വർ�ി�� �വതിക�െട ��ാ�
വളർ��തിനായി 18 �തൽ 40 വയ�വെര
�ായ�� വനിതകെള ഉൾെ���ി ��ംബ�ീ വഴി
�േത�ക ��ക�െട �പീകരണം നട��തിനായി
തേ�ശ സ�യംഭരണ വാർ�തല�ളിൽ ഓ�ിലറി
��കൾ �പീകരി��തിനായി 02/10/2021
തീയതി സ.ഉ. (സാധാ) നം. 1894/2021/ത.സ�.ഭ.വ
ന�ർ ഉ�രവ് �കാരം പ�തി േരഖ�്
ഭരണാ�മതി ന�ിയി��്. ��ത ഉ�രവ് �കാരം
വിശദമായ മാർ�നിർേ�ശ�ൾ ജി�കൾ�്
നൽ�ക�ം, ഓ�ിലറി ��ിെ� �പീകരണ
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�വർ�ന�ൾ ത�രിതെ���വാ��
നടപടികൾ സ�ീകരി� വരിക�മാണ്. തേ�ശ
സ�യംഭരണ �ാപന വാർ�തല�ിൽ പരമാവധി
50 േപ�െട ��് എ� കണ�ിലാണ് ��ത
�വതീ ��കൾ �പീകരി��ത്.

(ബി)

��ത പ�തിയി�െട മെ�െ�ാെ�
കാര��ളാണ് ല��മി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ?

(ബി) ��ത പ�തി�െട �ധാന ല���ൾ താെഴ
പറ��വയാണ്, - �ീശാ�ീകരണ�ി�ം

�വതികളി�െട ��ംബ��െട സാ��ിക

വികസന�ി�ം അ�വഴി സാ�ഹ�
ഉ�മന�ി��ത�� അവസര�ൾ ലഭ�മാ��. -
�ീധനം, ഗാർഹിക പീഡന�ൾ �ട�ി �ീകൾ
അ�ഭവി�� സാ�ഹ� വിഷയ�ൾ ചർ�
െച��തി�ം പരിഹാരം കെ���തി��� ഒ�
െപാ� േവദിയായി ��ത ��കൾ വഴി
�വതികെള ശാ�ീകരി�ക - �ീക�െട
കാര�േശഷി�ം സാ�ഹിക ഇടെപടൽേശഷി�ം
വർ�ി�ി��തി�ം, അതി�മ�ൾെ�തിെര
�തികരി��തി�ം സാ�ഹിക വിഷയ�ളിൽ
ഇടെപ��തി�ം അവ�് പരിഹാരം
കാ��തി��� േവദിെയാ��ക. -
അഭ��വിദ�രായ �ീക�െട മാനവേശഷി
ഫല�ദമായി ഉപേയാഗി�  ്സാ��ിക�ം

വ��ിപര�മായ �േരാഗതി ൈകവരി�െകാ�്
സ�ഹ�ിൽ �ീക�െട പദവി ഉയർ��തിനാണ്
ല��മി��ത്. - വ�മാനദായക
�വർ�ന�െള�റി�� അറി�ം അവസര��ം
��ംബ�ീ അയൽ���ളിെല�േപാെല
അയൽ��ാംഗമ�ാ�വർ�ം ലഭ�മാ�ി
ഉപജീവനമാർ��ൾ കെ��ി �ാേദശിക
സാ��ിക വികസന�ി�ം ദാരി��
നിർ�ാർ�ന�ി�ം േവ�ി പര�ര
സഹകരണേ�ാെട �വർ�ി�� �വതിക�െട
��ാ� വളർ�ക. - സർ�േശഷി വളർ��തി�ം
പരിേപാഷി�ി��തി��� െപാ�യിട�ൾ
��ി�ക. - �ീകൾ അഭി�ഖീകരി�� ���െള
പ�ായ� തലം �ത�� തേ�ശസ�യംഭരണ
�ാപനതല�ിൽ അവതരി�ി��തി�ം അവ�്
പരിഹാരം കാ��തി��� ��കളായി
�വർ�ി�ക. - ��കളിൽ നി�ം സമാന
സ�ഭാവ�� കൺേസാർഷ��ൾ �പീകരി�്
�വർ�നം നട�ക.

െസ�ൻ ഓഫീസർ
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