
II ഇ.ബബ. XV- കകേരള നബയമസഭ/VIII-1

പതബനഞഞഞ്ചാം കകേരള നബയമസഭ

എടഞഞ്ചാം സകമ്മേളനഞ്ചാം

കചഞകദദഞത്തരങ്ങള് - സഞ്ചാംഗ്രഹഞ്ചാം

2023   ഫഫെബ്രുവരബ   01,   ബുധന

 നബയമസഭ  രഞവബഫലെ  9.00  മണബകക്ക്  ബഹുമഞനഫപ്പെട  സസ്പീകര

ശസ്പീ.  എ.  എന.   ഷഞ്ചാംസസ്പീറബഫന്റെ   അദദക്ഷതയബല്  നബയമസഭഞ  ഹഞളബല്

കയഞഗഞ്ചാം കചരന.

വഞങ്മൂലെഞ്ചാം നല്കേബയ ഉത്തരങ്ങള്

1 (*1) എലഞ പഞഞയത്തക്ക് ഓഫെസ്പീസുകേളബലഞ്ചാം ഫപഞതുജന കസവന കകേന്ദ്രങ്ങള്

തകദ്ദേശസസ്വയഞ്ചാംഭരണഞ്ചാം,  എകക്സൈസക്ക്  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ.  എഞ്ചാം.  ബബ.

രഞകജഷക്ക്)  നല്കേബയ  മറുപടബയബല്,  വബവബധ  വകുപ്പുകേള്/ഏജനസബകേളബല്

നബനള്ള  കസവനങ്ങളഞ്ചാം  വബവരങ്ങളഞ്ചാം  ലെഭദമഞക്കുന്നതബനഞയബ  'ഒപ്പെമുണക്ക് 

ഉറപ്പെഞണക്ക് '  എന്ന ടഞഗക്ക്  കലെകനഞടുകൂടബ  ഗ്രഞമപഞഞയത്തുകേളബല്  സബറബസണ

ഫഫെസബലെബകറഷന  ഫസന്റെര  ആരഞ്ചാംഭബക്കുഫമനഞ്ചാം  2023  ഏപബല്  മുതല്  ഇഇ

സഞ്ചാംവബധഞനഞ്ചാം  നബലെവബല്  വരുഫമനഞ്ചാം  സഭഫയ  അറബയബച.

ഗ്രഞമപഞഞയത്തുകേളബഫലെ  ഫടകബകല്  അസബസ്റ്റന്റുമഞഫരകയഞ  കുടുഞ്ചാംബശസ്പീ

ഫഹല്പ്ഫഡെസക്ക്  സഞ്ചാംവബധഞനഫത്തകയഞ എഞ്ചാം.എസക്ക്.ഡെബബ. കയഞഗദതയുള്ളവഫര
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'കേബലെ'  വഴബ  പരബശസ്പീലെനഞ്ചാം  നല്കേബ  നബകയഞഗബകചഞ  സബറബസണ

ഫഫെസബലെബകറഷന  ഫസന്റെര  പവരത്തബപ്പെബക്കുന്നതഞണക്ക്.

ഗ്രഞമപഞഞയത്തുകേളബല് ഏരഫപ്പെടുത്തബയ ഇന്റെകഗ്രറഡെക്ക്  കലെഞകല് ഗകവണനസക്ക് 

മഞകനഫജ്മെന്റെക്ക്  സഞ്ചാംവബധഞനത്തബലൂഫട  ഓണകലെനഞയബ  അകപക്ഷ

സമരപ്പെബക്കുന്നതബനഞ്ചാം  ഫഫകേപ്പെറക്ക്  രസസ്പീതക്ക്  ഉപകയഞഗബചക്ക്  നടപടബ  ഘടങ്ങള്

അറബയുന്നതബനഞ്ചാം സഞധബക്കുഫമനഞ്ചാം കമഞണബററബഞ്ചാംഗക്ക്  ഡെഞഷക്ക്  കബഞരഡെക്ക്  മുകഖേന

ഫെയല് നസ്പീകഞ്ചാം കമഞണബറര ഫചയഞന കേഴബയുഫമനഞ്ചാം നഗരസഭകേളബലഞ്ചാം സമഞന

സഞ്ചാംവബധഞനഞ്ചാം ആരഞ്ചാംഭബക്കുഫമനഞ്ചാം മനബ വദക്തമഞകബ.  സബറബസണ സരവസ്പീസക്ക് 

കപഞരടലെബലൂഫട  ലെഭബച  1041873  അകപക്ഷകേള്  തസ്പീരപ്പെഞകബയബട്ടുണക്ക്.

കപഞരടലെബഫന്റെ  പവരത്തനഞ്ചാം  സഞ്ചാംബനബചക്ക്  ഫപഞതുജനങ്ങളബല്  അവകബഞധഞ്ചാം

സൃഷബക്കുന്നതബനഞയബ  പചരണ പരബപഞടബകേള് നടത്തുനഫണനഞ്ചാം ഏകേസ്പീകൃത

തകദ്ദേശസസ്വയഞ്ചാംഭരണ  വകുപ്പെക്ക്  രൂപസ്പീകേരബചകതഞഫട  തകദ്ദേശസസ്വയഞ്ചാംഭരണ

സഞപനങ്ങളഫട  പബന്തുണഞ  സഞ്ചാംവബധഞനമഞയബ  ജബലകേളബല്  ഒറ  ഓഫെസ്പീസുഞ്ചാം

സഞ്ചാംസഞനതലെത്തബല്  ഒറ  ഡെയറക്ടകററഞ്ചാം  നബലെവബല്  വന്നബട്ടുഫണനഞ്ചാം

ഉകദദഞഗസരക്കുള്ള  ഫെഞ്ചാംഗ്ഷണല്  മഞനസ്വല്  ഉടന

പുറഫപ്പെടുവബക്കുന്നതഞഫണനഞ്ചാം പബനസബപ്പെല് ഡെയറക്ടകററബല് ഏകേസ്പീകൃത ഫ്രണക്ക് 

ഓഫെസ്പീസക്ക്  സഞ്ചാംവബധഞനഞ്ചാം  ആരഞ്ചാംഭബചബട്ടുഫണനഞ്ചാം  ഉപജബല/ജബല/സഞ്ചാംസഞന
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തലെങ്ങളബല്  സബരഞ്ചാം  അദഞലെത്തക്ക്  സഞ്ചാംവബധഞനങ്ങള്

ഏരഫപ്പെടുത്തുന്നതഞഫണനഞ്ചാം  മനബ വദക്തമഞകബ.  പഞഞയത്തുകേളബഫലെ എലഞ

കസവനങ്ങളഞ്ചാം ഉപയുക്തമഞകഞവുന്ന  ഫമഞഫഫബല് ആപബകകഷന,  ഏകേസ്പീകൃത

കസഞഫക്ക് ഫവയര  സഞ്ചാംവബധഞനഞ്ചാം  തുടങ്ങബയവ  സഞ്ചാംബനബചക്ക്

പരബകശഞധബക്കുന്നതഞഫണന്നക്ക്  ഉപകചഞദദങ്ങള്കക്ക്  മറുപടബയഞയബ  മനബ

അറബയബച.

2 (*2) നന്യൂനപക്ഷ കക്ഷമത്തബനഞയബ നടപ്പെഞക്കുന്ന പദതബകേള്

കേഞയബകേഞ്ചാം,  വഖേഫെക്ക്,  ഹജക്ക്  തസ്പീരതഞടനഞ്ചാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ.  വബ.

അബ്ദുറഹബമഞന) നല്കേബയ മറുപടബയബല്, നന്യൂനപക്ഷ കക്ഷമത്തബനഞയബ വബവബധ

കസഞളർഷബപ്പുകേള്,  ഫതഞഴബൽ  കനപുണദ/അടബസഞന  സഇകേരദ  വബകേസന

പദതബകേൾ,  കകേന്ദ്രഞവബഷ്കൃത പദതബ  തുടങ്ങബയവ  നന്യൂനപക്ഷ കക്ഷമ വകുപ്പെക്ക്

മുകഖേന  നടപ്പെബലെഞക്കുനഫണന്നക്ക്  സഭഫയ  അറബയബച.  വബകദശ

സരവകേലെഞശഞലെകേളബല്  ഉന്നത  പഠനഞ്ചാം  നടത്തുന്നതബനഞയബ  എടുക്കുന്ന

വബദദഞഭദഞസ വഞയ്പയുഫട പലെബശ ധനസഹഞയമഞയബ അഞക്ക് ലെക്ഷഞ്ചാം രൂപയുഫട

കസഞളരഷബപ്പെക്ക്, ഫപഞഫെഷണല്/ഫടകബകല് കകേഞഴ്സുകേള് പഠബക്കുന്നതബനഞയബ 30

ലെക്ഷഞ്ചാം രൂപയുഫട  വഞയ്പ,  20  ലെക്ഷഞ്ചാം രൂപയുഫട  പഞരന്റെക്ക്  പസക്ക്  വബദദഞഭദഞസ

വഞയ്പ  തുടങ്ങബയ  പദതബകേള്  നടപ്പെബലെഞകബവരുനഫണന്നക്ക്  വദക്തമഞകബ.
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കകേരള സഞ്ചാംസഞന നന്യൂനപക്ഷ വബകേസന ധനകേഞരദ കകേഞർപ്പെകറഷൻ മുകഖേന

നന്യൂനപക്ഷ  മതവബഭഞഗത്തബല്ഫപ്പെടവരകക്ക്  വഞയ്പഞ  പദതബകേളഞ്ചാം  കകേരള

മദ്രസഞദദഞപകേ  കക്ഷമനബധബ  കബഞർഡെക്ക്  മുകഖേന  മദ്രസഞദദഞപകേ

കക്ഷമനബധബയുഞ്ചാം  നടപ്പെബലെഞക്കുനണക്ക്.  പഞകലെഞളബ  കേമ്മേബറബ  റബകപ്പെഞരടബഫലെ

ശബപഞരശകേള്  നടപ്പെബലെഞക്കുന്നതബനക്ക്  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബചബട്ടുഫണനഞ്ചാം

നന്യൂനപക്ഷ  കക്ഷമ  വകുപ്പെബനക്ക്  കേസ്പീഴബലള്ള  മത്സര  പരസ്പീക്ഷഞ  പരബശസ്പീലെന

കകേന്ദ്രങ്ങളഫട  പവരത്തനഞ്ചാം  ഫമചഫപ്പെടുത്തുന്നതഞഫണനഞ്ചാം  നന്യൂനപക്ഷ

എയ്ഡെഡെക്ക്  കകേഞകളജുകേളബല്  കേമ്മേന്യൂണബറബ  കേസ്വഞടയബല്  പകവശനഞ്ചാം  കനടബയ

വബദദഞരതബകേള്കക്ക്  ഇ-ഗ്രഞന്റെക്ക്  ലെഭദമഞക്കുന്നതബനളള  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബക്കുന്നതഞഫണനഞ്ചാം  മണഞരകഞടക്ക്  നബകയഞജകേമണ്ഡലെത്തബല്

പരബശസ്പീലെന  കകേന്ദ്രഞ്ചാം  ആരഞ്ചാംഭബക്കുന്ന  കേഞരദഞ്ചാം  പരബഗണബക്കുന്നതഞഫണനഞ്ചാം

ഉപകചഞദദങ്ങള്കക്ക് മറുപടബയഞയബ മനബ അറബയബച.

3 (*3) പധഞൻമനബ ഗരസ്പീബക്ക്  കേലെദഞൺ കയഞജന പകേഞരമുള്ള സബക്ക് സബഡെബ  
   അരബ നബർത്തലെഞകഞനള്ള കകേന്ദ്ര സർകഞർ തസ്പീരുമഞനഞ്ചാം

ഭക്ഷദ-ഫപഞതുവബതരണ വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. ജബ. ആര. അനബല്) നല്കേബയ

മറുപടബയബല്,  പധഞൻമനബ  ഗരസ്പീബക്ക്  കേലെദഞൺ  കയഞജന  (PMGKAY)

കകേന്ദ്രസരകഞര  നബരത്തലെഞകബയതബലൂഫട  സഞ്ചാംസഞനങ്ങള്കക്ക്  നല്കേബ

വന്നബരുന്ന  ഭക്ഷദധഞനദ  വബതരണഞ്ചാം  പകുതബയഞയബ  കുറഫഞ്ഞെനഞ്ചാം  പസ്തുത
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നടപടബ കകേരളഫത്ത കദഞഷകേരമഞയബ ബഞധബചബട്ടുഫണനഞ്ചാം സഭഫയ അറബയബച.

40  ലെക്ഷകത്തഞളഞ്ചാം  മുനഗണനഞ  കേഞരഡുടമകേള്കക്ക്  കേബടബഫകഞണബരുന്ന

77,400.06  ഫമടബകേക്ക്  ടണ  ഭക്ഷദധഞനദങ്ങളഫട  വബതരണഞ്ചാം

അവസഞനബപ്പെബചബരബക്കുകേയഞഫണനഞ്ചാം മുനഗണനഞ വബഭഞഗത്തബനളള കനഞരമല്

കറഷന വബഹബതത്തബല് വരദനവക്ക് വരുത്തഞഫത പദതബ നബരത്തലെഞകബയതക്ക്

ഭക്ഷദദഇരലെഭദത്തബനഞ്ചാം വബലെകയറത്തബനഞ്ചാം കേഞരണമഞകുഫമനഞ്ചാം അരബവബഹബതഞ്ചാം

വരദബപ്പെബകണഫമന്ന  ആവശദത്തബകന്മേല്  കകേന്ദ്ര  സരകഞര  അനകൂലെ

നബലെപഞടക്ക്  സസ്വസ്പീകേരബചബടബഫലനഞ്ചാം  ഭക്ഷദ  ഭദ്രതഞ  നബയമപകേഞരഞ്ചാം  എ.എ.കവ,

പകയഞറബറബ  വബഭഞഗങ്ങള്കക്ക്  ലെഭദമഞയബരുന്ന  അരബയുഞ്ചാം  കഗഞതമഞ്ചാം  2023

ജനവരബ  മുതല്  ഒരു  വരഷകത്തയക്ക്  സഇജനദമഞകബയബട്ടുഫണനഞ്ചാം  മനബ

വദക്തമഞകബ.  ഇ-കപഞസക്ക്  ഫമഷസ്പീനകേളഫട  തകേരഞറുമൂലെഞ്ചാം  കറഷന

വബതരണത്തബലണഞകുന്ന  പതബസനബ  പരബഹരബക്കുന്നതബനക്ക്  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബചവരുനണക്ക്.   'ഓപ്പെകറഷന  ഫയകലഞ'  പകേഞരഞ്ചാം  അനരഹരുഫട

ഫഫകേവശമുണഞയബരുന്ന  കറഷന  കേഞരഡുകേള്  പബടബഫചടുത്തക്ക്  പബഴ

ഇഇടഞകബയബട്ടുഫണനഞ്ചാം  286087  മുനഗണനഞ  കേഞരഡുകേള്  വബതരണഞ്ചാം

ഫചയബട്ടുഫണനഞ്ചാം  ജനസഞ്ചാംഖേദഞനപഞതബകേമഞയബ  മുനഗണനഞ  കേഞരഡുകേളഫട

എണഞ്ചാം  വരദബപ്പെബകണഫമന്നക്ക്  കകേന്ദ്ര  സരകഞരബകനഞടക്ക്
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ആവശദഫപ്പെടബട്ടുഫണനഞ്ചാം  സഞ്ചാംസഞനഫത്ത  മുഴുവന  കറഷന  കേഞരഡുകേളഞ്ചാം

ആധഞറുമഞയബ  ബനബപ്പെബചബട്ടുഫണനഞ്ചാം  ഫനലെക്ക്ല്ല്  സഞ്ചാംഭരണവുമഞയബ  ബനഫപ്പെടക്ക്

189.37  കകേഞടബ  രൂപയുഫട  കുടബശബകേ  വബതരണഞ്ചാം  ഫചയ്യുന്നതബനക്ക്  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബചബട്ടുഫണനഞ്ചാം ഉപകചഞദദങ്ങള്കക്ക് മറുപടബയഞയബ മനബ അറബയബച. 

4 (*4) ഫകേ  -  കഫെഞണ പദതബ

മുഖേദമനബ  (ശസ്പീ.  പബണറഞയബ  വബജയന)  നല്കേബയ  മറുപടബയബല്,

സഞ്ചാംസഞനത്തക്ക്  ഇന്റെരഫനറക്ക്  അവകേഞശമഞയബ  പഖേദഞപബചബട്ടുഫണനഞ്ചാം  'ഫകേ-

കഫെഞണ'  പദതബയബലൂഫട  സഞരവതബകേ  ഇന്റെരഫനറഞ്ചാം  സരകഞര

ഓഫെസ്പീസുകേള്ക്കുഞ്ചാം  വബദദഞഭദഞസ  സഞപനങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം  അതബകവഗ  ഇന്റെരഫനറഞ്ചാം

ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതഞഫണനഞ്ചാം  സഭഫയ  അറബയബച.  ഫകേ-കഫെഞണബനക്ക്

ഇനഫ്രഞസ്ട്രക്ചര  ഫപഞഫഫവഡെര  ഫഫലെസനസുഞ്ചാം  ഇന്റെരഫനറക്ക്  സരവസ്പീസക്ക്

ഫപഞഫഫവഡെര  ഫഫലെസനസുഞ്ചാം  ലെഭബക്കുകേയുഞ്ചാം  26057  സഞപനങ്ങളബല്

അനബന  ഉപകേരണങ്ങള്  സഞപബക്കുകേയുഞ്ചാം  11832  ഓഫെസ്പീസുകേളബല്

ഇന്റെരഫനറക്ക്  കേണക്ഷന  നല്കുകേയുഞ്ചാം  ഫചയബട്ടുണക്ക്.  നബകയഞജകേ

മണ്ഡലെഞടബസഞനത്തബല്  100  ബബ.പബ.എല്.  കുടുഞ്ചാംബങ്ങള്കക്ക്  വസ്പീതഞ്ചാം

ഇന്റെരഫനറക്ക്  കേണക്ഷന  നല്കുന്നതബനള്ള  നടപടബ  പുകരഞഗമബക്കുനഫണനഞ്ചാം

പദതബ  യഞഥഞരതദമഞകുന്നകതഞഫട  ഗ്രഞമസ്പീണ/മലെകയഞര  കമഖേലെകേളബല്
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ഇന്റെരഫനറക്ക് ലെഭദത ഉറപ്പുവരുത്തഞന സഞധബക്കുഫമനഞ്ചാം മുഖേദമനബ വദക്തമഞകബ.

കകേരള  കനഞളജക്ക്  ഇകകഞണമബ  മബഷൻ  ആരഞ്ചാംഭബചതബലൂഫട  32,235  കപരകക്ക്

ഫതഞഴബല് നല്കേബയബട്ടുണക്ക്. ഡെബജബറൽ സരവകേലെഞശഞലെയുഫട കമൽകനഞടത്തബൽ

1515  കകേഞടബ രൂപയുഫട ഡെബജബറൽ സയൻസക്ക് പഞർകക്ക് സഞപബക്കുന്നതബനള്ള

പവരത്തനങ്ങള്  നടനവരുനഫണനഞ്ചാം  മൂനവരഷത്തബനള്ളബല്  പദതബ

പൂരത്തസ്പീകേരബകഞനഞണക്ക് ലെക്ഷദമബടുന്നഫതനഞ്ചാം ആശയങ്ങഫള ഉല്പ്പെന്നങ്ങളഞകബ

മഞറന്ന  ടഞകസ്ലേഷണല്  റബസരചക്ക്  ഫസന്റെറഞയബ  പഞരകക്ക്  പവരത്തബക്കുഫമനഞ്ചാം

വദക്തമഞകബ.  സരകഞര  ഐ.ടബ  പഞരക്കുകേളബല്  അടുത്ത

അഞ്ചുവരഷത്തബനള്ളബല്  ഒരു  കകേഞടബ  ചതുരശയടബ  ഐ.ടബ.  കസസക്ക്

പൂരത്തബയഞക്കുന്നതബഫന്റെ  ഭഞഗമഞയബ  തബരുവനന്തപുരഞ്ചാം  ഫടകകഞപഞരകബലഞ്ചാം

ഫകേഞചബ  ഇനകഫെഞപഞരകബലഞ്ചാം  കകേഞഴബകകഞടക്ക്  കസബരപഞരകബലഞ്ചാം

പതദക്ഷമഞയുഞ്ചാം  പകരഞക്ഷമഞയുഞ്ചാം  ഫതഞഴബലെവസരങ്ങള്  ലെഭദമഞകഞനഞണക്ക്

ഉകദ്ദേശബക്കുന്നഫതനഞ്ചാം സ്റ്റഞരടപ്പെക്ക് രഞ്ചാംഗഞ്ചാം ശക്തബഫപ്പെടുത്തുന്നതബലൂഫടയുഞ്ചാം കേഞരഷബകേ

കമഖേലെയബഫലെ  കൃഷബക്കൂടങ്ങളബലൂഫടയുഞ്ചാം  മൂലെദവർദബത  കേഞർഷബകേ  മബഷഫന്റെ

ഭഞഗമഞയുഞ്ചാം  ഫതഞഴബലെവസരങ്ങൾ  സൃഷബക്കുഫമനഞ്ചാം  അറബയബച.  ഗ്രഞഫെസ്പീന

ഉല്പ്പെന്നങ്ങളഫട  ഗകവഷണഞ്ചാം,  വബപണബ  കേഫണത്തല്  എന്നബവ  വബഭഞവനഞ്ചാം

ഫചയ്യുന്ന  ഇന്തദ  ഇഫന്നഞകവഷന  ഫസന്റെര  കഫെഞര  ഗ്രഞഫെസ്പീനബഫന്റെ



8

പവരത്തനത്തബനഞയബ  കേബനഫ്ര  ഫഫഹഫടകേക്ക്  പഞരകബല്  കസ്പീന  റഞ്ചാം

നബരമ്മേബക്കുന്നതബനള്ള  പവരത്തനങ്ങള്  പുകരഞഗമബക്കുകേയഞഫണനഞ്ചാം  2023

ഫസപ്റഞ്ചാംബര  മഞസകത്തഞഫട  ഫസന്റെര  പവരത്തനക്ഷമമഞകുഫമനഞ്ചാം

ഉപകചഞദദങ്ങള്കക്ക് മറുപടബയഞയബ മുഖേദമനബ അറബയബച. 

5 (*5) ഗ്രഞമപഞഞയത്തുകേളബല് പഇര സഹഞയ കകേന്ദ്രഞ്ചാം

തകദ്ദേശസസ്വയഞ്ചാംഭരണഞ്ചാം,  എകക്സൈസക്ക്  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ.  എഞ്ചാം.  ബബ.

രഞകജഷക്ക്)  നല്കേബയ  മറുപടബയബല്,  ഗ്രഞമപഞഞയത്തുകേള്  നല്കുന്ന

കസവനങ്ങള്കക്ക്  പുറഫമ  വബവബധ  വകുപ്പുകേള്/ഏജനസബകേളബല്  നബനള്ള

കസവനങ്ങളഞ്ചാം വബവരങ്ങളഞ്ചാം ലെഭദമഞക്കുന്നതബനഞയബ  'ഒപ്പെമുണക്ക്  ഉറപ്പെഞണക്ക് '  എന്ന

ടഞഗക്ക്  കലെകനഞടുകൂടബ മുഴുവന ഗ്രഞമപഞഞയത്തുകേളബലഞ്ചാം പഇര സഹഞയ കകേന്ദ്രഞ്ചാം

ആരഞ്ചാംഭബക്കുന്നതബനക്ക്  മഞരഗ്ഗനബരകദ്ദേശഞ്ചാം  നല്കേബയബട്ടുഫണനഞ്ചാം  2023  ഏപബല്

മുതല്  ഇഇ  സഞ്ചാംവബധഞനഞ്ചാം  നബലെവബല്  വരുഫമനഞ്ചാം  സഭഫയ  അറബയബച.

ഗ്രഞമപഞഞയത്തുകേളബല്  നബകയഞഗബചബട്ടുള്ള  ഫടകബകല്  അസബസ്റ്റന്റുമഞരുഞ്ചാം

കുടുഞ്ചാംബശസ്പീ  ഫഹല്പ്ഫഡെസക്ക്  സഞ്ചാംവബധഞനവുഞ്ചാം  കൂടഞഫത  എഞ്ചാം.എസക്ക്.ഡെബബ.

കയഞഗദതയുള്ളവഫര  'കേബലെ'  വഴബ  പരബശസ്പീലെനഞ്ചാം  നല്കേബ  നബകയഞഗബചഞ്ചാം

സബറബസണ  ഫഫെസബലെബകറഷന  ഫസന്റെര  പവരത്തബപ്പെബകഞനഞണക്ക്

ഉകദ്ദേശബക്കുന്നതക്ക്.  ഗ്രഞമപഞഞയത്തുകേളബല്  ഏരഫപ്പെടുത്തബയ  ഇന്റെകഗ്രറഡെക്ക് 
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കലെഞകല് ഗകവണനസക്ക്  മഞകനഫജ്മെന്റെക്ക്  സഞ്ചാംവബധഞനത്തബലൂഫട ഓണകലെനഞയബ

അകപക്ഷ  സമരപ്പെബക്കുന്നതബനഞ്ചാം  ഫഫകേപ്പെറക്ക്  രസസ്പീതക്ക്  നല്കുന്നതബനമുള്ള

സഞ്ചാംവബധഞനഞ്ചാം  ഏരഫപ്പെടുത്തബയബട്ടുഫണനഞ്ചാം  പഇര  സഹഞയ  കകേന്ദ്രത്തബഫന്റെ

പവരത്തനഞ്ചാം  സഞ്ചാംബനബചക്ക്  ജനങ്ങളബല്  അവകബഞധഞ്ചാം  സൃഷബക്കുന്നതബനഞ്ചാം

ഒഞണഫഫലെന  കസവനങ്ങള്  പകയഞജനഫപ്പെടുത്തുന്നതബനക്ക്

സജരഞക്കുന്നതബനമുള്ള  പചരണ  പരബപഞടബകേള്  നടത്തുനഫണനഞ്ചാം

ഉപകചഞദദങ്ങള്കക്ക് മറുപടബയഞയബ മനബ അറബയബച.  

6 (*6) ഫതഞഴബലറപ്പെക്ക് പദതബ കേഞരദക്ഷമമഞകഞന നടപടബ 

തകദ്ദേശസസ്വയഞ്ചാംഭരണഞ്ചാം,  എകക്സൈസക്ക്  വകുപ്പുമനബ നല്കേബയ മറുപടബയബല്,

ഫതഞഴബലറപ്പെക്ക്  പദതബയബലൂഫട  നടപ്പുസഞമ്പത്തബകേ  വരഷഞ്ചാം  ഇതുവഫര  743.21

ലെക്ഷഞ്ചാം ഫതഞഴബല് ദബനങ്ങള് സൃഷബകഞന സഞധബചഫവന്നക്ക് സഭഫയ അറബയബച.

2022-23  വരഷഞ്ചാം കകേന്ദ്രസരകഞര അനവദബച  6  കകേഞടബ ഫതഞഴബല്ദബനങ്ങള്

നവഞ്ചാംബര  മഞസത്തബല്ത്തഫന്ന  മറബകേടന്നതബനഞല്  8.5  കകേഞടബ

ഫതഞഴബല്ദബനങ്ങളഞയബ കലെബര ബഡ്ജറക്ക് പുതുകബയബട്ടുഫണനഞ്ചാം പടബകേ വർഗ്ഗ

കുടുഞ്ചാംബങ്ങൾകക്ക്  10  ലെക്ഷഞ്ചാം അധബകേഞ്ചാം  ഫതഞഴബൽ  നൽകുന്ന കടബൽ പസക്ക്

പദതബ  നടപ്പെഞകബവരുനഫണനഞ്ചാം  ഫതഞഴബലറപ്പെക്ക്  ഫതഞഴബലെഞളബ  കക്ഷമനബധബ

കബഞരഡെക്ക്  മുകഖേന  15  ലെക്ഷഞ്ചാം  ഫതഞഴബലെഞളബകേള്കക്ക്  ആനൂകൂലെദങ്ങള്



10

ലെഭദമഞകുഫമന്നഞണക്ക് പതസ്പീക്ഷബക്കുന്നഫതനഞ്ചാം അയനകേഞളബ നഗര ഫതഞഴബലറപ്പെക്ക്

പദതബ  കേഞരദക്ഷമമഞയബ  നടപ്പെബലെഞക്കുനഫണനഞ്ചാം  മനബ  വദക്തമഞകബ.

അവബദഗ്ദ്ധ  കവതനഞ്ചാം,  ഫമറസ്പീരബയല്  തുകേ,  ഭരണഫചലെവബനള്ള  തുകേ  എന്നബവ

യഥഞസമയഞ്ചാം  ലെഭദമഞകഞത്തതുഞ്ചാം  ഫതഞഴബലെഞളബകേളഫട  ഹഞജര

കരഖേഫപ്പെടുത്തുന്നതബനക്ക്  ഏരഫപ്പെടുത്തബയ  ഫമഞകബല്  ആപ്പെക്ക്,  NMMS-ഫലെ

സഞകങ്കേതബകേ  പശ്നങ്ങള്  എന്നബവ  ഫതഞഴബലറപ്പെക്ക്  പദതബ  നബരവഹണത്തബല്

ബുദബമുടക്ക്  സൃഷബക്കുനഫണനഞ്ചാം  കകേന്ദ്ര  സരകഞര  ഏർഫപ്പെടുത്തുന്ന

നബയനണങ്ങളഞ്ചാം  നബബനനകേളഞ്ചാം  പുന:പരബകശഞധബക്കുന്നതബനഞവശദമഞയ

ഇടഫപടല്  നടത്തഞറുഫണനഞ്ചാം  ഉപകചഞദദങ്ങള്കക്ക്  മറുപടബയഞയബ  മനബ

അറബയബച. 

******************


