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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 2257 11-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

ജനകീയാ��ണ പ�തി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ എ. സി. െമായ്  തീൻ ,
�ീ െക ആൻസലൻ, 

�ീമതി കാന�ിൽ ജമീല, 
�ീ. ടി.ഐ.മ��ദനൻ 

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

മ�ി)

(എ)

ജനകീയാ��ണ പ�തി�െട �റ�കൾ
പരിഹരി�  ്�ണേമ����ം ��ിര�ം

സർവതല �ർശി�മായ പ�തി �പീകരണ�ം
നിർ�ഹണ�ം ഉറ�വ���തിന് നടപടികൾ
സ�ീകരി�േമാ;

(എ) ജനകീയാ��ണ�ിെ� കഴി� 25 വർഷെ�
അ�ഭവ�ൾ വിലയി��ി അതിെ�
അടി�ാന�ിൽ േന��ൾ ��തൽ
ബലെ���ി�ം േപാരാ�കൾ പരിഹരി�ം �േ�ാ�
േപാ�ക എ� സമീപനേ�ാെട പതിനാലാം
പ�വൽസര പ�തി �പീകരി��താണ്. �തിയ
െവ�വിളികൾ ഏെ����തിന്  �ാേദശിക
സർ�ാ�കെള �ാ�മാ��തി�� നടപടിക�ം
സ�ീകരി��താണ് . പതിനാലാം പ�വൽസര

പ�തി ത�ാറാ��തിന്  �േ�ാടിയായി
�ൻവർഷ�ളിെല �വർ�ന�ൾ വിലയി��ി

അവ�ാേരഖ ത�ാറാ��തി�ം വികസനേരഖ
പരി�രി��തി��� നിർേ�ശ�ൾ സംബ�ി�്

നടപടിെയ��് വ��.

(ബി) പതിനാലാം പ�വ�ര പ�തി�െട ഭാഗമായി
സം�ാനെ� ��ിര വികസന�ിേല�്

നയി�ാ�ത�� എെ��ാം പ�തികളാണ്
പരിഗണി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) പതിനാലാം പ�തി�െട പരിേ���ം
�പെ����തി�� ചർ�കൾ�് 
�ട�ംകറി�ി��് . ഉടൻതെ� അതിന് 
അ�ിമ�പം നൽ��താണ് . െതാഴി�ം
വ�മാന�ം ഉറ�ാ�ൽ, ജനകീയത�ം
�താര�ത�ം ഉറ�ാ�ിെകാ�് മിക� ഭരണ
നിർവഹണ രീതികൾ ഉറ�ാ�ൽ, ഇ-ഗേവർണൻസ്  
വ�ാപി�ി�ൽ, നീർ�ടാധി�ിത ആ��ണം

ഉറ�ാ�ൽ, �ചിത� േകരള�ിനാ�� പ�തികൾ
ഉറ�ാ�ൽ എ�ിവയി�െട ജനകീയാ��ണ
��ിയ ശ�ിെ���ിെ�ാ�്  നവേകരള
��ി�ാ�� �വർ�ന�ൾ �ട��താണ്.
ഉത്പാദന വർ�നവിൽ അധി�ിതമായ
സാ��ിക വളർ� ൈകവരി�ക, സാ�ഹ�
നീതി�െട�ം പരി�ിതി സംര�ണ�ിെ��ം

േമഖലകളിൽ ൈകവരി� േന��ൾ നിലനിർ�ക,
ഈ േമഖലകളിെല �വർ�ന�ൾ മിക��താ�ക
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എ�ിവയാണ്  �ധാന ല���ൾ. �തിയ ഒ�
േകരളം ��ി�ക എ�താണ്  പതിനാലാം പ�തി
വിഭാവനം െച��ത്. വി�ാനാധി�ിതമായ�ം

പാരി�ിതിക േബാധ��ി��ിയ�മായ വികസന
സമീപനമായിരി�ം പതിനാലാം പ�തിയിൽ
സ�ീകരി�ക. ഇ�കാര�� െപാ�ല���ൾ
േന��തിന്  സം�ാന സർ�ാരിെനാ�ം
�ാേദശിക സർ�ാ�ക�ം ഊർ�ിതമായി

�വർ�ിേ����് . അതി�� കർ�
പരിപാടികൾ ആവി�രി��തിന്  തേ�ശ ഭരണ
�ാപന�െള സ�മാ�ാ��

�വർ�ന�ൾ�്  �പം നൽകി വ��.

(സി)

േകാവിഡ്  ആഘാതെ� അതിജീവി�ാ�ം
ഉപജീവനമാർ��ൾ �ന��ീവി�ി�ാ�ം

ഉത�� എെ��ാം കാര��ളാണ്
�ാേദശികാ��ണ�ിെ� ഭാഗമായി
പരിഗണി��ത്; വിശദാംശ�ൾ നൽ�ാേമാ?

(സി) ��തിേ�ാഭ�െള�ം േകാവിഡ്   മഹാമാരിെയ�ം
ജനകീയ ��ാ�യി�െട അതിജീവി��തിന് 
േകരള�ിെല �ാേദശിക സർ�ാ�കൾ
നിർ�ായക പ�വഹി�ി��് . �ഷി, മീൻ
വളർ�ൽ, ��േ�ാഴി വളർ�ൽ, �ീര - മാംസ
േമഖലയിെല ഉ�മനം എ�ിവയി�െട ഭ��
സ�യംപര�ാ�ത ഉറ�ാ��തിനായി നട�ാ�ി
വ�� �ഭി� േകരളം പ�തി
ശ�ിെ����താണ്. �ാേദശിക സാ��ിക

വികസന�ിൽ ഊ�ിെ�ാ�ം േകാവിഡ്
മഹാമാരി ��ി� ��ൻ െവ�വിളികൾ
പരിഗണി�െകാ�ം, ജനസംഖ�യിെല ഓേരാ
ആയിരം േപർ�ം അ�വീതം െതാഴിലവസര�ൾ
��ി�ക എ� �ധാനെ�� ഒ� ദൗത�ം
�ാേദശിക സർ�ാ�കൾ �േഖന
ഏെ����താണ്. വ�വസായ��ം സംരംഭ��ം
േ�ാ�ാഹി�ി��തി�ം വ�ാവസായിക സൗ�ദ
അ�രീ�ം ��ി��തി�ം (ഈസ്  ഓഫ്
�യിങ്  ബിസിനസ്) നടപടി സ�ീകരി� വ���്.
അ�വർഷം െകാ�് അതിദാരി��ം
ഇ�ാതാ�കെയ� �ഖ�ാപിത ല��േ�ാെട

സം�ാനെ� അതിദാരി��ം അ�ഭവി��വെര
കെ���തിനായി നടപടികൾ ആരംഭി�ി��്.
സാ�ഹിക സാം�ാരിക ഉപജീവന ഉ�മനം
ല��മി�് ��ംബ�ീ മിഷെ� േന�ത��ിൽ

�വതികൾ�ാ�� ഓ�ിലറി ��കൾ
�പീകരി��തി�� നടപടികൾ ആരംഭി�.
തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ളി�െട

െതാഴിലവസരം ��ി�ൽ കർ�പ�തി�് �ട�ം
�റി�. 50 തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ളിൽ

വാതിൽ�ടി േസവന പ�തി�് �ട�ം �റി�.
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െസ�ൻ ഓഫീസർ


