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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 6 04-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

സാ�ഹ�നീതിയിലധി�ിതമായ വികസനം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ എം രാജേഗാപാലൻ,
�ീ. പി. ന��മാർ, 
�ീ എം നൗഷാദ് , 
�ീ. എം.വിജിൻ 

Shri. Pinarayi Vijayan
(�ഖ�മ�ി)

(എ)

െകാവിഡ്  �തിസ�ി ��ി� �ർഘട
സാഹചര��ിൽ അധികാര�ിേലറിയ ഈ
സർ�ാർ എ�ാവെര�ം ഉൾേ�ർ��
സാ�ഹ�നീതിയിലധി�ിതമായ വികസന�ിന്

�ാരംഭം �റി��തിന് �ഖ�ാപി� ��ദിന
പരിപാടികൾ ല��ം സഫലീകരി��തിൽ
വിജയി�തായി വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം
അറിയി�ാേമാ;

(എ) ഉ�്. ��ദിന കർ� പരിപാടിയിൽ 32
വ��കളിൽ നി�ായി 181 പ�തികൾ
ഉൾെ�ാ�ി�തിൽ 100 ദിവസ�ൾ��ിൽ 137
പ�തികൾ �ർ�ിയാ�ിയി��്,
അവേശഷി�� 44 പ�തികൾ
�ർ�ീകരണപാതയിലാണ്. 100 ദിന
കർ�പരിപാടിയിൽ 100 ദിവസ�ൾ��ിൽ
75,000 െതാഴിൽ അവസര�ൾ വിവിധ വ��കൾ/
െപാ�േമഖല �ാപന�ൾ എ�ിവയിൽ
��ി��തിനായി ല��മി� �വർ�ി�തിൽ

80559 െതാഴിലവസര�ൾ (107%) ��ി�വാൻ
സാധി�െവ�ത് വലിയ േന�മാണ്. കർ�
പരിപാടി�മായി ബ�െ��് വികസി�ിെ���
www.100days.kerala.gov.in എ� േപാർ�ലി�െട
ഈ പ�തി�െട �േരാഗതി െപാ�ജന�ൾ�ം
നിരീ�ി�ാ��താണ്.�� ദിന പരിപാടിയിൽ
ഉൾെ�ടാ� മ�് നിരവധി പ�തിക�ം ഈ
കാലയളവിൽ വിവിധ വ��കൾ �േഖന
�ർ�ീകരി�ി��് .

(ബി) ജന��െട േ�മ, വികസനാവശ��ൾ
സമയബ�ിതമാ�ം ആ��ിതമാ�ം
നിറേവ��തിന് �ട�ം �റി�ാൻ
കഴി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഉ�്. ��ദിന കർ� പരിപാടിയിൽ 32
വ��കളിൽ നി�ായി 181 പ�തികൾ
ഉൾെ�ാ�ി�തിൽ 100 ദിവസ�ൾ��ിൽ 137
പ�തികൾ �ർ�ിയാ�ിയി��്,
അവേശഷി�� 44 പ�തികൾ
�ർ�ീകരണപാതയിലാണ്. 100 ദിന
കർ�പരിപാടിയിൽ 100 ദിവസ�ൾ��ിൽ
75,000 െതാഴിൽ അവസര�ൾ വിവിധ വ��കൾ/
െപാ�േമഖല �ാപന�ൾ എ�ിവയിൽ
��ി��തിനായി ല��മി� �വർ�ി�തിൽ

80559 െതാഴിലവസര�ൾ (107%) ��ി�വാൻ
സാധി�െവ�ത് വലിയ േന�മാണ്. കർ�
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പരിപാടി�മായി ബ�െ��് വികസി�ിെ���
www.100days.kerala.gov.in എ� േപാർ�ലി�െട
ഈ പ�തി�െട �േരാഗതി െപാ�ജന�ൾ�ം
നിരീ�ി�ാ��താണ്.�� ദിന പരിപാടിയിൽ
ഉൾെ�ടാ� മ�് നിരവധി പ�തിക�ം ഈ
കാലയളവിൽ വിവിധ വ��കൾ �േഖന
�ർ�ീകരി�ി��് .

(സി) നവ േകരള നിർ�ിതിെയ� ല���ിൽ

എ�ാവെര�ം ഭാഗഭാഗാ��തിന്
ആവി�രി�ി�ളള ��ധാന പരിപാടികെള�റി�്
അറിയി�ാേമാ?

(സി) ��തിേ�ാഭ�ൾ, കാലാവ�ാ

വ�തിയാന�ിെ� �ത�ാഘാത�ൾ,
പകർ�വ�ാധികൾ �ട�ിയ �ര��ൾ
അതിജീവി�  ്�തിയ വികസന കാ��ാ�ക�ം
�വർ�നരീതിക�ം വഴി �തിയ േകരളം ��ി�ക
എ� ല���ിെ� സാ�ാത്കാര�ിനായാണ്

നിലവി�� നാല് വികസന മിഷ�കെള�ം േകരള
�നർനിർ�ാണ പ�തിേയ�ം (RKI)
ഉൾെ�ാ�� നവേകരളം കർ�പ�തി - 2 ന്
�ട�ം �റി�ി��ത്. തേ�ശസ�യംഭരണ
�ാപന��െട േന�ത��ിൽ വലിയേതാതിൽ
ബ�ജന�െള അണിനിര�ി, വ��ക�െട�ം
ഏജൻസിക�െട�ം ഏേകാപന�ം േക�
സം�ാന സർ�ാർ പ�തിക�െട സംേയാജന�ം
വഴി അ�� �� വർഷം െകാ�് നി�ിത
ല���ൾ ൈകവരി�ാനാണ് വിഭാവനം
െച�ി��ത്. നവേകരള നിർ�ിതി�ാ��
െപാ�ല����ം എ�ാവേര�ം
ഭാഗഭാഗാ��തിന് ആവി�രി�ി��
പരിപാടിക�ം �വെട േചർ��:
െപാ�ജനാേരാഗ�ം, െപാ�വിദ�ാഭ�ാസം,
അടി�ാന ആവശ���ം ജീവേനാപാധി�ം �ഷി
വ�ാപനം, ജലസംര�ണം, മാലിന� സം�രണം,
പരി�ിതി സംര�ണം, �ര��െള
അതിജീവി�ാൻ കഴി���ം പരി�ിതി

സൗ�ദ�മായ വികസന പ�തികൾ എ�ീ
േമഖലകളിൽ വ�ംകാല െവ�വിളികെള�ടി
േനരിടാൻ കഴി�ം വിധ�ി�� �േ����ാ�ി�ം
നിലവി�� പരിമിതികൾ പരിഹരി�  ്ഏ��ം
ഉയർ� �ണേമ� ഉറ�ാ�ി�ം
ജനപ�ാളി�േ�ാെട ഒ� നവേകരളം ��ി�ക.
കാലാവ�ാ വ�തിയാനം, പകർ�വ�ാധി വ�ാപനം,
ആേരാഗ� ���ൾ എ�ിവ�് കാരണമാകാ��
പരി�ിതി ���ൾ പരിഹരി�  ്സാധ�മായ
രീതികളിെല�ാം പരി�ിതി �നഃ�ാപനം

സാധ�മാ�ക. പാരി�ിതിക സ�ലനാവ�
നില നിർ��തിന് ജന�െള
വിശ�ാസ�ിെല��െകാ�� പ�തി കൾ�്
�പം നൽ�ക. പരി�ിതി സൗ�ദ നിർ�ിതിക�ം,
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ഹരിതഊർ� വിനിേയാഗ�ം, ഇ-വാഹന നയ�ം
ഹരിത �റിസ�ം ഉൾെ�െട��വയി�െട ൈജവ
ൈവവിധ� സംര�ണ�ി�ം േപാഷണ�ി�ം

അ��ണമായ സാഹചര�ം ��ി�ക. വികസന
��ിയ�െട �ഖ�ധാരയിൽ എ�ാൻ കഴിയാെത
േപായവ�െട ജീവിത സൗകര���ം ജീവിത
�ണേമ��ം ഉപജീവന സൗകര���ം സാ�ഹ�
േ�മ സൗകര���ം െമ�െ���ക. മ�ം-ജല�ം
ഉൾെ�െട�� ��തി വിഭവ�ൾ
സംര�ി�ക�ം അവ�െട വിനിേയാഗ�ിന്

ശാ�ീയമായ രീതികൾ വികസി�ി�ക�ം ��തി
�ര��ൾ ഉൾെ�െട�� സാഹചര��െള
അതിജീവി�ാൻ കഴി�ംവിധം ��തി വിഭവ
പരിപാലന പ�തികൾ ആ��ണം െച�്
നട�ാ�ക�ം െച�ക. നീർ�ടാധി�ിത വികസന
കാ��ാടിൽ ഊ�ിയ ഒ� പ�തി തേ�ശ
സ�യംഭരണ �ാപനതല�ിൽ ആ��ണം
െച�്, വിവിധ വ��ക�േട�ം ഏജൻസിക�േട�ം
ഏേകാപനം വഴി തേ�ശ സ�യംഭരണ
�ാപന��െട ശാ�ീകരണം സാധ�മാ�ി
��തൽ ഫല�ദ�ം ��ിരത���മായ

പ�തികൾ നട�ാ�ക. പാർ�ിട�ം ഉപജീവന
മാർ���ം ഉൾെ�െട�� അടി�ാന

ആവശ��ൾ ഇ�ാ�വെര കെ��ി അവ�െട
ജീവിത �ണേമ��ം ഉപജീവന സൗകര���ം
വർ�ി�ി�ക. ആ�പ�ികളി�ം െപാ�
വിദ�ാലയ�ളി�ം ��ി�െ��ി�� െമ�െ��
അടി�ാന സൗകര��െള �േയാജനെ���ി

അവിട�ളിൽനി�് ലഭി�� േസവന��െട�ം
വിദ�ാഭ�ാസ�ിെ��ം �ണനിലവാരം ഉയർ�ക.
മാലിന� സം�രണം, ജലസംര�ണം, �ഷി,
പരി�ിതി സംര�ണം, െപാ� ആ�ിക�െട
പരിപാലനം, ആ�പ�ിക�െട�ം ആേരാഗ�
േസവന��െട�ം പരിപാലനം എ�ിവയിൽ
ഉ�രവാദി� സമീപനം വളർ�ിെയ��ക�ം

േന��ൾ ��ിരമാ�ക�ം െച�ക.
വ��ക�േട�ം �ാപന��േട�ം അടി�ാന

സൗകര�ം, ധനേ�ാത�്, മ�ഷ�േശഷി എ�ീ
വിഭവ�െളെയ�ാം തേ�ശ ഭരണ
�ാപനതല�ിൽ �േയാജനെ���ാൻ

കഴി�� �ിതി ��ി�ക. േസാഷ�ൽ
ഓഡി�ിംഗ്, സാ�ഹ� വിലയി��ൽ, പരാതി
പരിഹാര സംവിധാന�ൾ എ�ിവയി�െട
ജനാഭിലാഷ�ിന��തമായ വികസനം
സാധ�മാ�ക. സ�� സംഘടനകൾ, മത
�ാപന�ൾ, �വാസികൾ, സർ�ാരിതര
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സംഘടനകൾ �ട�ി സ�ഹ�ിെ� സമ�
േമഖലയി�� ജന��െട�ം ��ാന��െട�ം

�ാപന��െട�ം �ർ� സഹകരണ�ം അധിക
വിഭവ സമാഹരണ�ി�� പ�ാളി��ം

വികസന �വർ�ന�ളിൽ ഉൾേ��� �തിയ
സം�ാരം വളർ�ക. ആർജി�� േന��ൾ
വ�ംകാല വികസന �വർ�ന�ൾ��

ദിശാ�ചികയാ�ാൻ കഴി�ം വിധ�ിൽ

വിവരസ�യം (repository of knowledge)
��ി�ക. ഉ�രവാദി�േ�ാെട �താര��ം
ഫല�ദ�മായ ഭരണ നിർവഹണം സാധ�മാ�ക.
പ�തികൾ ആ��ണം െച��തി�ം
നട�ാ��തി�ം േമാണി�റിംഗി�ം വർ�ി�
ജനപ�ാളി�ം ഉറ�ാ�ക. വികസന
�വർ�ന�ളിൽ ജനപ�ാളി�ം ഉറ�ാ�ി
ജനകീയ ക�ാ�യി�കളായി �വർ�ന�ൾ

നട�ാ�ക. �തിയ സാേ�തിക വിദ��െട
സാധ�തകൾ എ�ാ േമഖലയി�ം പരമാവധി
�േയാജനെ���ക. വ��ക�േട�ം
ഏജൻസിക�േട�ം ഏേകാപന�ം, പ�തിക�െട
സംേയാജന�ം തേ�ശ സ�ംയഭരണ �ാപന

തല�ിൽ പരമാവധി ലഭ�മാ�ി �വർ�ന�ൾ

നട�ാ�ക. ��ിരത�ം കാര��മത�ം
�ണേമ��ം ഉറ�ാ�ി�ം പാരി�ിതിക നാശം
ഉ�ാ�ാ� വിധ�ി�ം പ�തികൾ
നട�ിലാ�ക. �സ�കാല-ദീർഘകാല �വർ�ന

�ൾ�് �േത�ക സമീപനം സ�ീകരി�ം സമയ�മം
�ത�മായി പാലി�ം അ�േയാജ�മായ �തന
സാേ�തിക വിദ�കൾ പരമാവധി
�േയാജനെ���ി�ം പ�തികൾ നട�ിലാ��
രീതി വികസി�ി�ക. േക�ാവി�ത പ�തിക�െട
ഫല�ദമായ സംേയാജന�ം കാര��മമായ
നട�ി�ം ഉറ�ാ�ക. വ��ക�െട കീഴിൽ
�േത�കമായി ത�ാറാ�� േക�-സം�ാന

പ�തിക�ം വിഭവ��ം കഴി��ിടേ�ാളം തേ�ശ
സ�യംഭരണ �ാപനതല പ�തി�മായി
സംേയാജി�ി�  ്നട�ാ�ക. �ാേദശിക വിഭവ
സമാഹരണ�ിെ��ം സ��
�വർ�ന�ിെ��ം ജനകീയ ഇടെപട�ക�െട�ം
േ�ാൺസർഷി� ക�െട�ം �പ�ിൽ ലഭി��
വിഭവ��ം പ�തിക�ം തേ�ശ സ�യംഭരണ
�ാപനതല പ�തി�െട ഭാഗമാ�ി മാ�ക.
വിവരസാേ�തിക വിദ��െട ഫല�ദമായ
ഉപേയാഗം എ�ാ രംഗ�ം ഉറ�ാ�ക�ം ഓേരാ
േമഖലയി�ം �തന ആശയ��ം ആേഗാളതല
മിക� �വർ�ന മാ�കക�ം
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േ�ാ�ാഹി�ി�ക�ം േകരള�ിെ�

സാഹചര��ൾ�� �തമായി അവ
�േയാഗ�ിൽ വ��ക�ം െച�ക.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


