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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 2259 11-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

പ�ായ�് തല വികസന സദ�്

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ �േമാദ് നാരായൺ
Shri M. V. Govindan Master

(തേ�ശ സ�യംഭരണ, �ാമവികസനം, എൈ�സ്   വ��്
മ�ി)

(എ)

എം.എൽ.എ. മാ�െട േന�ത��ിൽ �ിതല
പ�ായ�ക�െട സഹകരണേ�ാ��ടി

മ�ല�ിൽ ദീർഘകാലാടി�ാന�ി��

�ലധന നിേ�പ�ം വികസന�ം ല��മി��
പ�ായ�് തല വികസന സമിതി�ായി ഒ�
പ�തി ആവി�രി�വാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(എ) എം.എൽ.എ. ഫ�് ഉൾ�െട വിവിധ
േ�ാത�കളിൽ നി�� ഫ�കൾ തേ�ശ ഭരണ
�ാപന തല�ിൽ സമന�യി�ി�  ് വികസന
പ�തികൾ ആവി�രി�� രീതി ഇേ�ാൾ തെ�
സാധ�മാണ് . തേ�ശ ഭരണ �ാപന�ൾ�് 
ലഭി�� വികസനഫ�് , െമയി�നൻസ്   ഫ�് ,
തനത്  ഫ�് , േക�-സം�ാനാവിഷ്  �ത
പ�തിക�െട ഫ�് , സംഭാവന �ട�ിയ എ�ാ
േ�ാത�ക�ം ഇ�കാരം സമന�യി�ി��തിന് 
കഴി�ം. അതി�� മാർഗനിർേ�ശ�ൾ
തേ�ശഭരണ �ാപന�ൾ�്  നൽകിയി��് .
ആർ�ം മിഷെ��ം െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ
യ��ിെ��ം ഭാഗമായി ആേരാഗ�, വിദ�ാഭ�ാസ
േമഖലകളിൽ നിരവധി വികസന �വർ�ന�ൾ

�ൻ വർഷ�ളിൽ ആരംഭി�ി��് . കിഫ്ബി
േ�ാജ�ക�ം നട�ാ���് . ഈ ര�് 
േമഖലകൾ�ം �ാേദശിക സർ�ാ�കൾ
വലിെയാ� �ക മാ�ി വ����് . ആേരാഗ�

�ാപന�ൾ ശ�ിെ����തിന്  പതിന�ാം

ധനകാര� ക�ീഷൻ അവാർഡ്   ഇന�ിൽ അ��
അ�്  വർഷം െകാ�്  ലഭി�� 2968.28 േകാടി
�പ�ം ആേരാഗ� േമഖല�ായി ലഭ�മാ�ം. ഈ
സാഹചര��ിൽ �തിെയാ� പ�തി
പരിഗണനയിലി�.

(ബി) പ�ായ�് തല�ിൽ ആേരാഗ� - വിദ�ാഭ�ാസ
േമഖലയിേല�ായി ��ത വികസന സമിതി വഴി
വർഷം േതാ�ം ��് േകാടിയിൽ �റയാ� ആ�ി

വികസന പ�തി എം.എൽ.എ. - എ.ഡി.എസ് .
േപാെല എൽ.എസ് .ജി. - എ.ഡി.എസ് . എ�
േപരിൽ ആരംഭി�േമാ?

(ബി) എം.എൽ.എ. ഫ�് ഉൾ�െട വിവിധ
േ�ാത�കളിൽ നി�� ഫ�കൾ തേ�ശ ഭരണ
�ാപന തല�ിൽ സമന�യി�ി�  ് വികസന
പ�തികൾ ആവി�രി�� രീതി ഇേ�ാൾ തെ�
സാധ�മാണ് . തേ�ശ ഭരണ �ാപന�ൾ�് 
ലഭി�� വികസനഫ�് , െമയി�നൻസ്   ഫ�് ,
തനത്  ഫ�് , േക�-സം�ാനാവിഷ്  �ത
പ�തിക�െട ഫ�് , സംഭാവന �ട�ിയ എ�ാ
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േ�ാത�ക�ം ഇ�കാരം സമന�യി�ി��തിന് 
കഴി�ം. അതി�� മാർഗനിർേ�ശ�ൾ
തേ�ശഭരണ �ാപന�ൾ�്  നൽകിയി��് .
ആർ�ം മിഷെ��ം െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ
യ��ിെ��ം ഭാഗമായി ആേരാഗ�, വിദ�ാഭ�ാസ
േമഖലകളിൽ നിരവധി വികസന �വർ�ന�ൾ

�ൻ വർഷ�ളിൽ ആരംഭി�ി��് . കിഫ്ബി
േ�ാജ�ക�ം നട�ാ���് . ഈ ര�് 
േമഖലകൾ�ം �ാേദശിക സർ�ാ�കൾ
വലിെയാ� �ക മാ�ി വ����് . ആേരാഗ�

�ാപന�ൾ ശ�ിെ����തിന്  പതിന�ാം

ധനകാര� ക�ീഷൻ അവാർഡ്   ഇന�ിൽ അ��
അ�്  വർഷം െകാ�്  ലഭി�� 2968.28 േകാടി
�പ�ം ആേരാഗ� േമഖല�ായി ലഭ�മാ�ം. ഈ
സാഹചര��ിൽ �തിെയാ� പ�തി
പരിഗണനയിലി�.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


