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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 522 09-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

പ�ിക േഗാ�വർ��ാർ�ാ�� േ�മ, വികസന പ�തികൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. ടി. പി .രാമ��ൻ,
�ീ സി െക ഹരീ�ൻ, 
�ീമതി ശാ��മാരി െക., 

�ീ. എ. രാജ 

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

വ��് മ�ി )

(എ)

പ�ിക േഗാ�വർ��ാർ�ാ�� േ�മ, വികസന
പ�തികൾ ത�രിതെ����തിന് േക�
സർ�ാരിെ� സഹായം അഭ�ർ�ി�ി�േ�ാ;
വ��മാ�േമാ;

(എ) അഭ�ർ�ി�ി��്. പ�ികവർ� വികസന വ��്
�േഖന നട�ിലാ�ിവ�� േക�ാവി�ത
പ�തികൾ ത�രിതെ����തിനായി ��ത
പ�തി കൾ�� െ�ാേ�ാസ�കൾ നി�ിത
സമയ പരിധി��ിൽ േക� സർ�ാരിൽ
സമർ�ി�  ്െ�ാേ�ാസൽ േ�ാജ�് അൈ�സൽ
ക�ി�ി �െട പരിഗണന�് സമർ�ി� വ��. നട�്
സാ��ിക വർഷ�ിൽ വിവിധ പ�തി കളിൽ
േ�ാളർഷി�കൾ ഉൾെ�െട�� െ�ാേ�ാസൽ
േക�സർ�ാരിൽ സമർ�ി� ക�ം ആയതിന്

േക�സഹായം ലഭി�ക�ം പ�തികൾ
നട�ിലാ�ിവരിക�ം െച� ��്. നിർ�ാണ
���ികൾ ഒഴിെക�� എ�ാ പ�തികൾ�ം
�ക യഥാവിധി െചലവഴി�  ്വിനിേയാഗ
സാ��പ�ം സമർ �ി��താണ്.

(ബി)
പ�ിക േഗാ�വർ��ാർ�് വനാവകാശ
നിയമ�കാരം �മി ലഭ�മാ��തി�ളള സർേ�
നടപടി അടിയ�രമായി �ർ�ീകരി�ാൻ േക�
സർ�ാരിേനാട്  ആവശ�െ��ി�േ�ാ;
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ആവശ�െ��ി��്. വനസംര�ണ സമിതിക �െട
ശാ�ീകരണ�ി�ം സർേ� ഉൾെ�െട �ളള
നടപടികൾ �ർ�ിയാ�ി വനാവകാശ നിയമ
�കാര�ളള എ�ാ അവകാശ��ം
നൽ��തി��ളള സഹായമാണ് അഭ�ർ�ി

�ി�ളളത്.

(സി) പ�ിക േഗാ�വർ��ാർ�ാ�� ഫ�കൾ
യഥാസമയം അവരിേല�് എ�� എ�് ഉറ�്
വ��ാ�� സംവിധാനെ��റി�്

അറിയി�ാേമാ;

(സി) പ�ികവർ� വികസന വ��ിെ� എ�ാ വ��ിഗത

ആ��ല���ം �ണേഭാ�ാ വിെ� ബാ�്
അ�ൗ�ിേല�് േനരി�് മാറി നൽ��
സംവിധാനമാ��ത്. ഓൺ ൈലൻ
അേപ�േയാെടാ�ം �ണേഭാ�ാ വിെ� ബാ�്
പാസ്  ��ിെ� ഒ�ാം േപജി െ� േഫാേ�ാ �ടി
അപ് േലാഡ്  െച��തി നാൽ യഥാർ�
�ണേഭാ�ാവിന് തെ� ആ��ല�ം

ലഭി��െവ�് ഉറ�് വ�� ��ം �ക ബാ�്
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അ�ൗ�ിൽ നിേ�പി� േ�ാൾ തെ�
അേപ�ക�െട േഫാണി േല�ം എസ് .എം.എസ്
ലഭി���മാണ്.

(ഡി)

എസ് .ടി. െ�ാേമാ�ർമാ�െട കാര�േശഷി
വർ�ി�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;
വ��മാ�േമാ?

(ഡി) പ�ികവർഗ െ�ാേമാ�ർമാെര െതരെ���

േ�ാൾ വ��ിെ� പ�തികൾ, വിവിധ �ളായ
ആ��ല��ൾ, മ�് വ��കൾ �േഖന നൽ��
ആ��ല��ൾ, പ�ികവർഗ സംര�ണ
നിയമ�ൾ, എ�ിവ സംബ�ി �� പരിശീലന
പരിപാടികൾ ഇവർ�ായി സംഘടി�ി��.
ഊ��� െസമിനാ�കൾ വർഷാ വർഷം നട�ി

േബാധവൽ�രണ �ാ�ക�ം സംഘടി�ി���്.
അതി��റെമ അവ�െട ൈദനംദിന
�വർ�ന�ൾ, േ�ാജ�് ആഫീസർ/പ�ികവർഗ
വികസന ആഫീസർ, ൈ�ബൽ എ�്�ൻഷൻ
ആഫീസർമാർ �േഖന വിലയി��ാ��്.
�തിവാര, �തിമാസ മീ�ിം�ക�ം, വർ�്
ഡയറിക�ം �േഖന ഇവ�െട �വർ�നം വിലയി�
���്. സർ�ാരിെ� എ�ാ പ�തിക�ം
േസവന��ം പ�ികവർഗ�ാരിൽ എ�ി�

�തി�ം കാലഘ��ിന് അ��തമായ മാ��ൾ
പ�ികവർഗ േമഖലകളി�ം നട�ിലാ ��തി�ം
�തി�ാബ��ം വിദ�ാഭ�ാസ
േയാഗ�ത���മായ �വതീ�വാ�െള പ�ികവർഗ
െ�ാേമാ�ർമാരായി െതരെ� ���തി��
െ�ാേ�ാസൽ പരിേശാധി� വ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


