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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 4992 01-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

�രഹിതർ�് �മി�ം പ�യ വിതരണ�ം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ .പി. െക. ബഷീർ 
Shri. K. Rajan 

(റവന�-ഭവനനിർ�ാണ വ��് മ�ി)

(എ) �ൻ സർ�ാറിെ� കാലയളവിൽ അർഹരായ എ�
േപർ�് പ�യം വിതരണം െച�ി��്;
അവർെ��ാം �മി ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാെയ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(എ)
�ൻ സർ�ാറിെ� കാലയളവിൽ 162281 േപർ�്
പ�യ�ം �മി�ം ലഭ�മാ�ി.

(ബി) 2011-2016 െല സർ�ാറിെ� കാലയളവിൽ
അർഹരായ എ�േപർ�് പ�യ�ം �മി�ം
വിതരണം െച�ി�െ��് െവളിെ���േമാ;

(ബി) 2011-2016 െല സർ�ാറിെ� കാലയളവിൽ
134460 േപർ�് പ�യം വിതരണം െച�ി��്.
എ�ാൽ ഇവരിൽ എ�ാേപർ�ം �മി ലഭ�മായി�ി�.

(സി) ഈ സർ�ാർ നാളി�വെര എ� േപർ�് പ�യ�ം
അ��കാര�� �മി�ം വിതരണം െച�ി�െ��്
വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഈ സർ�ാർ ആദ� ��ദിന കർ� പ�തിയിൽ
ഉൾെ���ി 13534 േപർ�് പ�യ�ം �മി�ം
വിതരണം െച�ി��്.

(ഡി) ഇനി�ം എ� �രഹിതരാണ് സം�ാന��ത്

എ�തിെ� കണ�കൾ ലഭ�മാേണാ; എ�ിൽ
വിശദാംശം നൽ�േമാ; അവർ�് �മി ലഭ�മാ�ാൻ
എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ക എ�്
വ��മാ�േമാ;

(ഡി) സം�ാനെ� �രഹിതർ�ം ഭവന രഹിതർ�ം
വീട്  നൽ���മായി ബ�െ��് �പീകരി�ി��
ൈലഫ് മിഷൻ പ�തി�മായി ബ�െ��്

തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ൾ സർെ� െച�്
�സി�ീകരി�ി��ത് �കാരം സം�ാനെ�

�രഹിത�െട എ�ം 341095 ആണ്. 1960 െല
േകരള �പതിവ് നിയമ�ി� കീഴി�� � പതിവ്
ച��ൾ അ�സരി�  ്അർഹരായി��വർ�്
�മി�് പ�യം നൽകി വ���്. റവന� വ��്
നട�ിലാ�� വിഷൻ & മിഷൻ 2021-26
പ�തി�െട ഭാഗമായി സം�ാനെ� എ�ാ
നിയമസഭാ സാമാജിക�െട�ം ജി�ാ
അടി�ാന�ി�ളള േയാഗ�ിൽ ഉയർ�
ആവശ��ിെ��ം റവന� െസ�േ�റിയ�ിൽ നട�
ചർ��െട�ം അടി�ാന�ിൽ സം�ാനെ�

ഒ◌ാേരാ വിേ�ജിേല�ം �രഹിത�െട എ�ം
�മി�െട ലഭ�ത, പ�യ വിതരണ�ി�ളള തട�ം
�ട�ിയ വിവര�ൾ ഉൾെ�ാളളി�  ്ഒ� ഡാഷ്
േബാർഡ്  സ�മാ��തി�ം അതി�െട
എ�ാവർ�ം �മി, എ�ാവർ�ം േരഖ എ� ല��ം
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സാ�ാത്�രി��തി�ളള �വർ�ന��മായി

സർ�ാർ �േ�ാ� േപാ��.

(ഇ)

വന�മി�മായി അതിർ�ി പ�ി��തിെ� േപരിൽ
പ�യം നൽകാൻ തട�ം ഉ� �േദശ�ൾ
ഏെത�ാമാണ്; ഇത് പരിഹരി��തിന് സ�ീകരി�
നടപടികൾ എെ��ാമാണ്; വിശദമാ�ാേമാ?

(ഇ) തി�വന��രം ജി�യിൽ െന�മ�ാട്  താ��ിൽ
െത�ർ വിേ�ജിൽ ഉൾെ�� 74.83 ഏ�ർ മി� �മി
വന�മിേയാട്  േചർ� കിട��താണ്. ��ത �മി
പരി�ിതി േലാല�േദശം എ� നിർ�ചന�ിൽ

വ���ം ��ത �മി വാസേയാഗ�മ�ാ�തിനാൽ

പ�യം വിതരണം െച�ാൻ കഴി�കയി�. െകാ�ം
ജി�യിൽ �ന�ർ, പ�നാ�രം, െകാ�ാര�ര
താ��കളിെല വിേ��കൾ എറണാ�ളം
ജി�യിെല േകാതമംഗലം താ��ിെല ���ഴ,
കീരാ�ാറ, േകാ��ടി, കട�ർ, ��മംഗലം,
േനര�മംഗലം വിേ��കൾ, േകാഴിേ�ാട്  ജി�യിെല
െകായിലാ�ി താ��ിൽ �രാ��്, ച�ി��ാറ
വിേ��കളി�ം താമരേ�രി താ��ിെല കാ�ലാട്
വിേ�ജി�ം വയനാട്  ജി�യിെല മാന�വാടി
താ��ിെല കാ�ിര�ാട് , േപര�, മാന�വാടി,
െതാ�ർനാട് , തവി�ാൽ, ��ിേലരി എ�ീ
വിേ��കളി�ം �ൽ�ാൻ ബേ�രി താ��ിെല
�ൽ�ളളി, കിട�നാട് , നടവയൽ, ��ാടി
വിേ��ക�ം ക�ർ ജി�യിെല േകാളയാട്  വിേ�ജ്
എ�ിവ വന�മിയായി അതിർ�ി പ�ി��തിെ�
േപരിൽ പ�യം നൽ��തിന് തട�ം ഉളളതായി
കാ��. 01.01.1977-���ളള വനം
ൈകവശ��െട സം��പരിേശാധനാ ലി�ിൽ
ഉൾെ�� ൈകവശ�ാർ�് സം��
പരിേശാധന�് േശഷം വനംവ��ിൽ നി�ം
നിരാേ�പ പ�ം ലഭ�മാ��ത�സരി�  ്പ�യം
നൽ��തി�ളള നടപടികൾ സ�ീകരി�വ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


