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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 385 29-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

പ�ിക വിഭാഗ��െട സാ�ഹിക ഉ�മന�ിനാ�� �വർ�ന�ൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. ലിേ�ാ േജാസഫ്,
�ീ. ടി. പി .രാമ��ൻ, 
�ീ . െക .ഡി .�േസനൻ , 

�ീ. എ. രാജ 

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

വ��് മ�ി )

(എ) സം�ാനെ� �രഹിതരായ പ�ിക
വിഭാഗ�ൾ�് �മി വിതരണം െച��തിനായി
കഴി� സർ�ാ�ം ഈ സർ�ാ�ം
നട�ിയി�� �വർ�ന�ൾ

വിലയി��ിയി�േ�ാ; ഈ ഇടെപട�കൾ
എ�േ�ാളം ഫല�ാ�ിയിെല�ി�ാൻ

കഴി�െവ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) �രഹിതരായ പ�ികവർ��ാർ�് �മി ലഭ�മാ�ി
�നരധിവസി�ി��തിന് �ൻ സർ�ാ�ം ഈ
സർ�ാ�ം കാര��മമായ നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി��ത്. കഴി� സർ�ാരിെ� കാല�്

വനാവകാശ നിയമം, നി�ി�വന�മി വിതരണം,
റവന� �മി വിതരണം, �മി വില� വാ�ി നൽ��
പ�തി (ലാ�് ബാ�്) എ�ീ വിവിധ പ�തികൾ
�േഖന 5,011 �രഹിതരായ പ�ികവർ��ാർ�്
4,146.51 ഏ�ർ �മി അ�വദി�ി��. ഈ
സർ�ാരിെ� കാല�് വനാവകാശ നിയമ
�കാരം 114 േപർ�് 56.27 ഏ�ർ �മി�്
ൈകവശാവകാശ േരഖ�ം, ലാ�് ബാ�് പ�തി
�കാരം 68 േപർ�് 9.17 ഏ�ർ �മി�െട പ�യ�ം
നൽകിയി��്. ലാ�് ബാ�് വഴി 19.86 ഏ�ർ �മി
വാ��തിനായി 8,41,26,831/- �പ േകാഴിേ�ാട് ,
പ�നംതി�, പാല�ാട്  എ�ീ ജി�കൾ�്
അ�വദി�ി��്. �മി വാ�ി രജി�ർ
െച��തി�ളള നടപടികൾ സ�ീകരി� വ��. �ൻ
സർ�ാരിെ� കാല�് ബ�. �ഖ�മ�ി�െട
അ���തയി�ം ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ

വ�തിന് േശഷം ബ�. പ�ികജാതി പ�ികവർ�
േ�മ വ��് മ�ി, ബ�. വനം-വന�ജീവി വ��്
മ�ി എ�ിവ�െട േന�ത��ി�ം പ�ികവർ�
വികസന വ��ിെ��ം വനം വ��ിെ��ം
സം�� േയാഗം േചർ�് വനാവകാശ നിയമം,
നി�ി�  വന�മി വിതരണം, �മി വില�് വാ�ി
നൽ�� പ�തി എ�ീ വിഷയ�ൾ ചർ� െച�്
�േരാഗതി വിലയി��ക��ായി. �ഖ�മ�ി�െട
അ���തയിൽ േചർ� േയാഗ തീ�മാന �കാരം
പ�ികവർ��ാ�െട �മി സംബ�മായ ���ൾ
കെ���തി�ം പരിഹരി��തി�മായി
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ജി�ാതല�ിൽ ജി�ാ കള�ർ െചയർമാനായി
െ�ഷ�ൽ ടാസ്ക് േഫാ�് �പീകരി�്
ഉ�രവായി��്. പ�ികജാതി വികസന വ��ിെ�
�രഹിത �നരധിവാസ പ�തി �കാരം �മി
ലഭി�ി�� �ണേഭാ�ാ��െട വിവര�ൾ
അ�ബ�ം - 1 ആയി േചർ��.

(ബി)

പ�ിക േഗാ�വിഭാഗ��െട സാ�ഹിക
ഉ�മന�ിനായി 2016 �തൽ ൈ�ബൽ
റീെസ�ിൽെമ�് ആ�് ഡവലപ്െമ�് മിഷൻ
നട�ിയി�� �വർ�ന�ൾ

വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) വിലയി��ിയി��്. 2016 �തൽ നാളി�വെര
ആദിവാസി �നരധിവാസ വികസന മിഷൻ �േഖന
5,193 േപർ�് വിവിധ പ�തികളിലായി 4,211.95
ഏ�ർ �മി അ�വദി�ി��്. വിശദ വിവര�ൾ
അ�ബ�ം - 2 ആയി േചർ��. 2016 �തൽ
നാളി�വെരയായി �ി.ആർ.ഡി.എം. �േഖന
അ�വദി� 1,925 വീ�കളിൽ 1,444 വീ�ക�െട
നിർ�ാണം ആരംഭി�ക�ം ആയതിൽ 507
വീ�ക�െട നിർ�ാണം �ർ�ീകരി�ക�ം

െച�ി��്. േശഷി�� വീ�ക�െട നിർ�ാണം
വിവിധ ഘ��ളിലായി നട�വ��. �മി
ലഭ�മാ�ി �നരധിവസി�ി� ��ംബ�ൾ�് മ�്
അടി�ാന സൗകര��ളായ ൈവദ�തി,
�ടിെവളളം എ�ിവ ലഭ�മാ��തി�ം
�നരധിവസി�ി�വർ�് സ�യം െതാഴിൽ
പ�തിക�ം, കാർഷിക വികസന പ�തിക�ം
നട�ിലാ��തി�ം, �നരധിവാസ
േമഖലകളിേല�് േറാഡ്  സൗകര��ൾ
ഏർെ����തി�ം �ി.ആർ.ഡി.എം. �േഖന
നടപടികൾ സ�ീകരി�ി��്.

(സി) പ�ികജാതി വിഭാഗ��െട സാ�ഹ� �ര�
പ�തികെള ഏേകാപി�ി��തിനായി
�ി.ആർ.ഡി.എം. മാ�കയിൽ ഒ� മിഷൻ വിഭാവനം
െച��തിെ� സാ��തകൾ പരിേശാധി�ി�േ�ാ;
വ��മാ�ാേമാ?

(സി)

നിലവിൽ അ�ര�ിെലാ� പരിേശാധന
നട�ിയി�ി�.

െസ�ൻ ഓഫീസർ
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