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അടടിയന്തരപ്രമമേയയ

ലലലെെഫഫ് ഭവന പദ്ധതടി

മേടി  .    സസ്പീക്കര:  ലലലെെഫഫ്  ഭവന  പദ്ധതടി  പ്രഖഖഖ്യാപടിത  പുമരഖ്യാഗതടി

ലലകെെവരടിക്കഖ്യാത്തതുമൂലെെയ  ഭവന  രഹടിതര  പ്രതടിസനടിയടിലെെഖ്യായടിരടിക്കുന്നതഖ്യായടി

പറയലപ്പെടുന്ന  സഖ്യാഹചരഖയ  സഭഖ്യാനടപടടികെെള്  നടിരത്തടിവചഫ്  ചരച

ലചയ്യണലമേന്നഖ്യാവശഖലപ്പെടഫ്  സരവ്വശസ്പീ പടി.  ലകെെ. ബഷസ്പീര,  സജസ്പീവഫ് മജഖ്യാസഫഫ്,

മമേഖ്യാന്സഫ് മജഖ്യാസഫഫ്,  അനൂപഫ് മജക്കബഫ്,  മേഖ്യാണടി സടി.  കെെഖ്യാപ്പെന്,  ശസ്പീമേതടി ലകെെ.

ലകെെ.  രമേ  എന്നസ്പീ  ബഹുമേഖ്യാനലപ്പെട  അയഗങ്ങള്  റൂള്  50  പ്രകെെഖ്യാരയ  മനഖ്യാടസ്പീസഫ്

നല്കെെടിയടിട്ടുണഫ്. 

തമദ്ദേശസസ്വയയഭരണയ,  എകക്സൈസഫ്  വകുപ്പുമേനടി  (ശസ്പീ  .    എയ  .    ബടി  .

രഖ്യാമജഷഫ്):  സര,  എലഖ്യാ മേലെെയഖ്യാളടികെെള്ക്കുയ അടച്ചുറപ്പുള്ളതുയ സുരകടിതവുമേഖ്യായ

വസ്പീലടന്ന ലെെകഖയ  മുന്നടിരത്തടി ഒന്നഖ്യായ  പടിണറഖ്യായടി  സരക്കഖ്യാരടിലന്റെ കെെഖ്യാലെെത്തഫ്

ആവടിഷ്കരടിച  സമേഖ്യാനതകെെളടിലഖ്യാത്ത,  രഖ്യാജഖത്തഫ്  മേലറഖ്യാരു  സയസഖ്യാനതയ

നടപ്പെടിലെെഖ്യാക്കടിയടിടടിലഖ്യാത്ത  സമേഗ്രമേഖ്യായ  ഭവന  നടിരമഖ്യാണ  പദ്ധതടിയഖ്യാണഫ്

ലലലെെഫഫ്  പദ്ധതടി.  ലലലെെഫഫ്  പദ്ധതടി  പ്രകെെഖ്യാരയ  സയസഖ്യാനലത്ത  അരഹരഖ്യായ

മുഴുവന് ഭവനരഹടിതരക്കുയ വസ്പീടഫ്  നല്കുന്നതടിനയ ഭൂരഹടിത ഭവനരഹടിതരക്കഫ്
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ഭൂമേടിയയ വസ്പീടുയ നല്കുന്നതടിനമേഖ്യാണഫ് ലെെകഖമേടിടടിട്ടുള്ളതഫ്. 2017-ല് ലലലെെഫഫ് ഭവന

പദ്ധതടി  ആരയഭടിചമപ്പെഖ്യാള്  തമദ്ദേശസസ്വയയഭരണ  സഖ്യാപനങ്ങളുലട

മനതൃതസ്വത്തടില്  കുടുയബശസ്പീലയ  ഉപമയഖ്യാഗലപ്പെടുത്തടി  ഫസ്പീല്ഡുതലെെ  സരമവ്വ

നടത്തടിയഖ്യാണഫ് ഭവനരഹടിതരുലട പടടികെെ തയ്യഖ്യാറഖ്യാക്കടിയതഫ്. അതഫ് ഗ്രഖ്യാമേ, വഖ്യാരഡഫ്

സഭകെെള്  പരടിമശഖ്യാധടിചഖ്യാണഫ്  അതതഫ്  തമദ്ദേശ  സസ്വയയഭരണ  സഖ്യാപനങ്ങള്

അന്തടിമേ  ഗുണമഭഖ്യാക്തൃ  ലെെടിസഫ്  തയ്യഖ്യാറഖ്യാക്കടിയതഫ്.  അതനസരടിചഫ്  വസ്പീടടിലഖ്യാത്ത

ഗുണമഭഖ്യാകഖ്യാക്കളുലട എണയ  1,70,452  ആയടിരുന. 2017-ലലെെ ഫസ്പീല്ഡുതലെെ

സരമവ്വയ്ക്കുമശഷയ  വഖ്യാരഡഫ്  ഗ്രഖ്യാമേസഭകെെള്  മചരന്നഫ്  അയഗസ്പീകെെരടിച

പടടികെെയഖ്യാണടിതഫ്.  ഇതടില്  തമദ്ദേശസസ്വയയഭരണ  സഖ്യാപനങ്ങള്  അരഹരഖ്യായടി

കെെലണത്തടിയതഫ്  1,02,542  മപലരയഖ്യാണഫ്.  അരഹരഖ്യായവലര

കെെലണതന്നതലഖ്യായ  തമദ്ദേശ  സഖ്യാപനങ്ങളഖ്യാണഫ്.  ആദഖ  ലെെടിസടിലലെെ  95,858

മപരുയ  ധനസഹഖ്യായയ  ലലകെെപ്പെറടി  വസ്പീടഫ്  നടിരമഖ്യാണയ  പൂരത്തടിയഖ്യാക്കടി

കെെഴടിഞടിട്ടുണഫ്.  മുന്കെെഖ്യാലെെങ്ങളടിലലെെ  ഭവന  പദ്ധതടികെെളടില്  നടിരമഖ്യാണയ

ആരയഭടിചഫ്  പൂരത്തടിയഖ്യാക്കഖ്യാന്  കെെഴടിയഖ്യാതടിരുന്നവലരയഖ്യാണഫ്  ലലലെെഫഫ്  പദ്ധതടി

ആദഖയ  മചരതപടിടടിചതഫ്.  വസ്പീടഫ്  നടിരമഖ്യാണയ  പൂരത്തടിയഖ്യാക്കഖ്യാന് കെെഴടിയഖ്യാലത

പഖ്യാതടിവഴടിയടില്  നടിലെെചഫ്,  വസ്പീലടന്ന  സസ്വപയ  ഒരടിക്കലയ  യഖ്യാഥഖ്യാരതഖമേഖ്യാക്കഖ്യാന്
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കെെഴടിയടിലലന്നഫ്  കെെരുതടിയ  54,116  ഗുണമഭഖ്യാകഖ്യാക്കലള  ഈ  സരക്കഖ്യാര

മചരതപടിടടിചതുയ  അതടില്  ഏതഖ്യാണഫ്  52,680  കുടുയബങ്ങള്  ആ  സസ്വപയ

പൂരത്തടിയഖ്യാക്കടിയതുയ  ഒരു  മേഹഖ്യാപഖ്യാതകെെമേഖ്യാണഫ്  എന്നഖ്യാണഫ്  അടടിയന്തരപ്രമമേയ

മനഖ്യാടസ്പീസടില് ആമരഖ്യാപടിക്കുന്നതഫ്. 

യ.ഡടി.എഫഫ്.  കെെഖ്യാലെെത്തഫ്  വസ്പീടുനടിരമഖ്യാണയ  നടത്തഖ്യാന്  കെെഴടിയഖ്യാതടിരുന്ന

ആളുകെെലള  ഈ  സരക്കഖ്യാര  സയരകടിക്കുകെെയയ  അവരക്കഫ്  ആ  സസ്വപയ

യഖ്യാഥഖ്യാരതഖമേഖ്യാക്കടി ലകെെഖ്യാടുക്കുകെെയമേഖ്യാണഫ് ലചയ്തതഫ്.  ഭൂരഹടിത ഭവനരഹടിതരഖ്യായടി

ആദഖപടടികെെയടിലണഖ്യായടിരുന്നതഫ്  1,58,470  മപരഖ്യാണഫ്.  ഇതടില്  32,376

കുടുയബങ്ങള് ഭൂമേടി  ആരജടിചഫ്  വസ്പീടുനടിരമഖ്യാണയ ആരയഭടിച്ചു.  2019-നമശഷയ

ഏറവുയ  ദുരബലെെ  വടിഭഖ്യാഗങ്ങളഖ്യായ  പടടികെെജഖ്യാതടി,  പടടികെെവരഗ,  ഫടിഷറസ്പീസഫ്

വടിഭഖ്യാഗങ്ങളടില്നടിന്നഫ്  ആദഖപടടികെെയടില്  ഉള്ലപ്പെടഖ്യാതടിരുന്ന  ആളുകെെള്ക്കഖ്യായടി

അഡസ്പീഷണല്  ഗുണമഭഖ്യാക്തൃ  പടടികെെ  തയ്യഖ്യാറഖ്യാക്കടി.  അതടില്  പടടികെെജഖ്യാതടി

വടിഭഖ്യാഗത്തടില്ലപ്പെട അരഹരഖ്യായ 32,703 മപരടില് ഇരുപതടിനഖ്യായടിരത്തടിമലെെലറ

ആളുകെെള് വസ്പീടുനടിരമഖ്യാണയ ആരയഭടിച്ചു. പടടികെെവരഗ വടിഭഖ്യാഗത്തടില്ലപ്പെട 11,648

മപരടില്  8,087  മപര  വസ്പീടുനടിരമഖ്യാണയ  ആരയഭടിച്ചു.  ഫടിഷറസ്പീസഫ്

വടിഭഖ്യാഗത്തടില്ലപ്പെട 4,220 മപരടില് 2,650 മപര വസ്പീടുനടിരമഖ്യാണയ ആരയഭടിച്ചു.
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അതഖ്യായതഫ്  ഒന്നഖ്യായ  പടിണറഖ്യായടി  വടിജയന്  സരക്കഖ്യാരടിലന്റെ  കെെഖ്യാലെെത്തഫ്  ആലകെെ

2,62,131  മപര  ലലലെെഫഫ്  പദ്ധതടിയടില്  വസ്പീടഫ്  സസ്വന്തമേഖ്യാക്കുകെെയണഖ്യായടി.

ഇതടിനപുറലമേ ഇടുക്കടി ജടിലയടില് അടടിമേഖ്യാലെെടി ഭവന സമുചയയ, അങ്കമേഖ്യാലെെടി ഭവന

സമുചയയ,  ലവങ്ങഖ്യാനൂര  ഭവന  സമുചയയ,  മേണന്തലെെ  എന്.ജടി.ഒ.  യൂണടിയന്

ഭവന സമുചയയ,  കെെസ്പീഴുമേഖ്യാടഫ് ഭവന സമുചയയ,  ലപരടിന്തല്മേണ ഭവന സമുചയയ

എന്നസ്പീ  ഭവന  സമുചയങ്ങളടിലൂലട  469  കുടുയബങ്ങള്ക്കഫ്  ഫഖ്യാറ്റുകെെളുയ  നല്കെെടി.

തടിരുവനന്തപുരയ  മകെെഖ്യാരപ്പെമറഷനടില്മേഖ്യാതയ  കെെരടിമേഠയ,  പൂങ്കുളയ,  കെെലടടിമുഖയ,

മേതടിപ്പുറയ  എന്നസ്പീ  സലെെങ്ങളടിലെെഖ്യായടി  ഒന്നഖ്യായ  പടിണറഖ്യായടി  സരക്കഖ്യാരടിലന്റെ

കെെഖ്യാലെെത്തഫ്  720  ഫഖ്യാറ്റുകെെളുയ  രണഖ്യായ  പടിണറഖ്യായടി  സരക്കഖ്യാരടിലന്റെ  കെെഖ്യാലെെത്തഫ്

ഇതുവലര 372 ഫഖ്യാറ്റുകെെളുമുള്ലപ്പെലട 1,092 ഫഖ്യാറ്റുകെെള് നല്കെെഖ്യാന് കെെഴടിഞടിട്ടുണഫ്.

മകെെഖ്യാഴടിമക്കഖ്യാടഫ്  മകെെഖ്യാരപ്പെമറഷനടിലലെെ കെെലത്തഖ്യാന്കെെടവടില്  141  കുടുയബങ്ങള്ക്കഫ്

ഫഖ്യാറഫ്  നല്കുകെെയണഖ്യായടി.  പ്രളയ  ദുരന്തയ  കെെണക്കടിലലെെടുതലകെെഖ്യാണഫ്

സഹകെെരണ വകുപ്പെഫ്  ലകെെയര മഹഖ്യായ  പദ്ധതടി  ആവടിഷ്കരടിചഫ്  2,091  വസ്പീടുകെെളുയ

പഴയന്നൂരടില്  40  ഫഖ്യാറ്റുകെെളുലട ഭവന സമുചയവുയ പൂരത്തടിയഖ്യാക്കുകെെയണഖ്യായടി.

പുനരമഗഹയ  പദ്ധതടിയടിലൂലട  ആലകെെ  2,322  കുടുയബങ്ങലള  വസ്പീടുയ  ഫഖ്യാറ്റുയ

നല്കെെടി  പുനരധടിവസടിപ്പെടിക്കുകെെയണഖ്യായടി.  ഇലതലഖ്യായ  സഖ്യാധഖമേഖ്യാക്കടിയതഫ്
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ആവരത്തടിചഖ്യാവരത്തടിചഫ്  2018-ലയ  2019-ലയ  വന്ന  മേഹഖ്യാപ്രളയവുയ

മേഹഖ്യാവഖഖ്യാധടിയയ  മനരടിട്ടുലകെെഖ്യാണഖ്യാണഫ്,  ആ  പ്രതടിസനടികെെലളലയലഖ്യായ

മേറടികെെടനലകെെഖ്യാണഖ്യാണഫ്  എന്നതഫ് അമങ്ങയറയ അഭടിമേഖ്യാനകെെരമേഖ്യായ കെെഖ്യാരഖമേഖ്യാണഫ്.

ഈ  സരക്കഖ്യാരടിലന്റെ  കെെരുതലെെടിലന്റെ  ഏറവുയ  വലെെടിയ  ഉദഖ്യാഹരണമേഖ്യാണഫ്.

യഖ്യാഥഖ്യാരതഖയ  അയഗസ്പീകെെരടിക്കഖ്യാലത, സരക്കഖ്യാര പ്രഖഖഖ്യാപടിച ലെെകഖയ മനടടിയടിലലനയ

ജനങ്ങലള കെെബളടിപ്പെടിച്ചുലവനമുള്ള  അടടിയന്തരപ്രമമേയ മനഖ്യാടസ്പീസടിലലെെ പരഖ്യാമേരശയ

അമങ്ങയറയ  അടടിസഖ്യാനരഹടിതമേഖ്യാണഫ്.   ഒന്നഖ്യായ  പടിണറഖ്യായടി  സരക്കഖ്യാരടിലന്റെ

കെെഖ്യാലെെത്തഫ്   ഒരു വസ്പീടുയ പൂരത്തടിയഖ്യാക്കടിയടിടടിലഖ്യാലയന്നഖ്യാണഫ് അന്നഫ് പറഞടിരുന്നതഫ്.

ഇഇൗ പറഞ വസ്പീടുകെെളുലട നടിരമഖ്യാണയ മുഴുവന് ഒന്നഖ്യായ പടിണറഖ്യായടി സരക്കഖ്യാരടിലന്റെ

കെെഖ്യാലെെത്തഖ്യാണഫ് പൂരത്തസ്പീകെെരടിചലതനയ രണഖ്യായ പടിണറഖ്യായടി സരക്കഖ്യാരടിലന്റെ കെെഖ്യാലെെത്തഫ്

വസ്പീടുണഖ്യാക്കടിയടിലലനമേഖ്യാണഫ്  ഇമപ്പെഖ്യാള്  പറയന്നതഫ്.  ഒന്നഖ്യായ  പടിണറഖ്യായടി

സരക്കഖ്യാരടിലന്റെ ഭരണകെെഖ്യാലെെഘടത്തടില് മൂനലെെകത്തടില്പരയ  വസ്പീടുണഖ്യാക്കടിലയന്നതഫ്

ഇമപ്പെഖ്യാള് അയഗസ്പീകെെരടിക്കഖ്യാന് തയ്യഖ്യാറഖ്യായതടില് സമന്തഖ്യാഷമുണഫ്.  ലലലെെഫഫ് പദ്ധതടിയലട

വടിജയയകെെണഫ്  തമദ്ദേശസസ്വയയഭരണ  സഖ്യാപനങ്ങളുയ  പ്രതടിപക  എയ.എല്.എ.-

മേഖ്യാരുള്ലപ്പെലടയള്ളവരുയ  സരക്കഖ്യാരടില്  സമരദ്ദേയ  ലചലത്തടിയതടിലന്റെ

അടടിസഖ്യാനത്തടിലെെഖ്യാണഫ്  2020-ല്  പുതടിയ  അമപക  കണടിചതഫ്.  ഒന്നഖ്യാമേലത്ത
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ഗുണമഭഖ്യാക്തൃ  ലെെടിസഫ്  നടിലെെനടില്ക്കുമമഖ്യാള്  തലന്ന  2020-ല്  പുതടിയ  അമപക

കണടിചതഫ്  തമദ്ദേശസസ്വയയഭരണ  സഖ്യാപനങ്ങളുലടയയ

എയ.എല്.എ.മേഖ്യാരുള്ലപ്പെലടയള്ളവരുലടയയ  ആവശഖയ  പരടിഗണടിച്ചുലകെെഖ്യാണഖ്യാണഫ്.

അതുയ  അടടിയന്തരപ്രമമേയ  മനഖ്യാടസ്പീസടില്    ആമകപമേഖ്യായടി

ഉന്നയടിചടിരടിക്കുകെെയഖ്യാണഫ്.   ഇഇൗ  സരക്കഖ്യാര  അധടികെെഖ്യാരത്തടില്  വന്നതടിനമശഷയ

തമദ്ദേശസസ്വയയഭരണ  സഖ്യാപനങ്ങളുലട  അമപകകെെളുലട  പരടിമശഖ്യാധന

പൂരത്തടിയഖ്യാക്കടി,  ഗുണമഭഖ്യാക്തൃ  ലെെടിസഫ്  പ്രസടിദ്ധസ്പീകെെരടിചഫ്  വസ്പീടഫ്  നടിരമഖ്യാണയ

ആരയഭടിചടിട്ടുണഫ്.  ആദഖ  ലെെടിസടില്  അവമശഷടിചടിരുന്ന  61763  മപര  ഇഇൗ

സരക്കഖ്യാരടിലന്റെ  കെെഖ്യാലെെത്തഫ്  വസ്പീടഫ്  നടിരമഖ്യാണയ  പൂരത്തസ്പീകെെരടിചഫ്  തഖ്യാമേസയ

ആരയഭടിചടിട്ടുണഫ്.  അതുള്ലപ്പെലട ഇതുവലര ആലകെെ  3,23,894 കുടുയബങ്ങളുലട വസ്പീടഫ്

നടിരമഖ്യാണയ  പൂരത്തസ്പീകെെരടിച്ചുകെെഴടിഞടിരടിക്കുകെെയഖ്യാണഫ്.   ഇന്തഖയടില്,  ലഫഡറല്

ഘടനയലട ചടക്കൂടടിനകെെത്തഫ് പരടിമേടിതമേഖ്യായ  സഖ്യാമത്തടികെെഖ്യാധടികെെഖ്യാരങ്ങള് മേഖ്യാതമുളള

ഒരു  സയസഖ്യാന  സരക്കഖ്യാരഖ്യാണഫ്  ഇതയയ  മേടികെെച  മനടയ  ലലകെെവരടിചടിരടിക്കുന്നതഫ്.

3,23,000  മപരക്കഫ് വസ്പീടഫ്  വചഫ്  ലകെെഖ്യാടുത്തടിരടിക്കുന്നതഫ് നടിസഖ്യാരമേഖ്യായ കെെഖ്യാരഖമേഖ്യാമണഖ്യാ?

2020-ലലെെ  ഗുണമഭഖ്യാക്തൃ  പടടികെെയടില്ലപട  16049  മപര  തമദ്ദേശസസ്വയയഭരണ
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സഖ്യാപനങ്ങളുമേഖ്യായടി  കെെരഖ്യാറടില്  ഏരലപ്പെട്ടുകെെഴടിഞ.  ആലകെെ  കെെണക്കഫ്

പരടിമശഖ്യാധടിചഖ്യാല്  3,23,894  വസ്പീടുകെെള്  പൂരത്തസ്പീകെെരടിക്കുകെെയയ  54,529  വസ്പീടുകെെളുലട

നടിരമഖ്യാണയ നടനലകെെഖ്യാണടിരടിക്കുകെെയമേഖ്യാലണന്നഫ് കെെഖ്യാണഖ്യായ. അതടിനപുറമമേ ഇമപ്പെഖ്യാള്

10000  വസ്പീടുകെെളുലടകൂടടി  എഗ്രടിലമേന്റെഫ് വയഖ്യാനണഫ്.  എലഖ്യായകൂടടി മചരത്തഖ്യാല്  ആലകെെ

വസ്പീടുകെെളുലട എണയ 388522 ആണഫ്.  50000 വസ്പീടുകെെള്കൂടടി നടിരമടിച്ചു നല്കെെഖ്യാനള്ള

തുകെെ  ലലലെെഫഫ് മേടിഷലന്റെ ലലകെെവശമുണഫ്.   സമേഖ്യാനതകെെളടിലഖ്യാത്ത മനടമേഖ്യാണഫ് ലലലെെഫഫ്

മേടിഷന്  പദ്ധതടിക്കുകെെസ്പീഴടില്  ലലകെെവരടിക്കഖ്യാന്  കെെഴടിഞടിട്ടുളളതഫ്.   ഇതടിലനലഖ്യായ

പുറമമേയഖ്യാണഫ്  ഭൂരഹടിതരഖ്യായടിട്ടുളള  ഭവനരഹടിതരക്കഫ്  ഭൂമേടി  കെെലണത്തഖ്യാന്

'മേനമസഖ്യാടടിത്തടിരടി  മേണഫ്'  എന്ന  കെെഖഖ്യാമയടിന്   സയഘടടിപ്പെടിച്ചുവരുന്നതഫ്.

എലഖ്യാവരുമടയയ പടിന്തുണ സരക്കഖ്യാര   പ്രതസ്പീകടിക്കുകെെയഖ്യാണഫ്.  ഇതടിലന്റെ ഭഖ്യാഗമേഖ്യായടി

ഇതടിമനഖ്യാടകെെയ  2349.72  ലസന്റെഫ്  സലെെയ  സയഭഖ്യാവനയഖ്യായടി

ലെെഭടിച്ചുകെെഴടിഞടിരടിക്കുകെെയഖ്യാണഫ്.   1232.49  ലസന്റെഫ്  സലെെയ  തമദ്ദേശസസ്വയയഭരണ

സഖ്യാപനങ്ങളുലടലയഖ്യാ  ഗുണമഭഖ്യാകഖ്യാക്കളുലടലയഖ്യാ  മപരടില്  രജടിസര  ലചയ

നല്കെെടികെെഴടിഞടിട്ടുണഫ്.  ഇഇൗ  സരക്കഖ്യാരടിലന്റെ  നടിശ്ചയദഖ്യാരഢഖത്തടിലന്റെ,

ഇചഖ്യാശകടിയലട  ഒരു  ഉദഖ്യാഹരണമേഖ്യാണടിതഫ്.   മകെെരളത്തടിലലെെ  പ്രമുഖ  ബടിസടിനസഫ്
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ഗ്രൂപ്പുകെെളടിലലെെഖ്യാന്നഖ്യായ  ചടിറടിലെെപ്പെടിള്ളടി  ഫഇൗമണഷന്  1000  ഭൂരഹടിതരക്കഫ്  ഭൂമേടി

വഖ്യാങ്ങടിനല്കെെഖ്യാന് സന്നദ്ധത അറടിയടിചഫ് മുമന്നഖ്യാട്ടുവരടികെെയണഖ്യായടി.    എറണഖ്യാകുളയ,

ആലെെപ്പുഴ ജടിലകെെളടിലെെഖ്യായടി 164 ഗുണമഭഖ്യാകഖ്യാക്കള്ക്കഫ് ഭൂമേടി വഖ്യാങ്ങടി നല്കെെടികെെഴടിഞ.

ഇഇൗ സരക്കഖ്യാര  കെെഖ്യാരഖകമേഖ്യായടി  ലലലെെഫഫ്  മേടിഷന്  പദ്ധതടി  നടപ്പെടിലെെഖ്യാക്കുന്നതടിലള്ള

വടിശസ്വഖ്യാസഖത ലകെെഖ്യാണഖ്യാണഫ് ഇതുമപഖ്യാലലെെലയഖ്യാരു ഫഇൗമണഷന്  1000  മപരക്കഫ് വസ്പീടഫ്

വഖ്യാങ്ങടിനല്കെെഖ്യാന്  തയ്യഖ്യാറഖ്യായതഫ്.  ജനങ്ങള്ക്കഫ്  ഈ  സരക്കഖ്യാരടിലള്ള

വടിശസ്വഖ്യാസത്തടിലന്റെ ലതളടിവഖ്യാണടിതഫ്.  29 ഭവന സമുചയങ്ങളുലട നടിരമഖ്യാണയ വടിവടിധ

ജടിലകെെളടില്  നടനവരടികെെയഖ്യാണഫ്.  പുനലൂര,  വടിജയപുരയ,  കെെരടിമേണ്ണൂര,  കെെടമ്പൂര

എന്നടിവടിടങ്ങളടിലെെഖ്യായടി  174  ഫഖ്യാറ്റുകെെള്  അടുത്തമേഖ്യാസയ  ഗുണമഭഖ്യാകഖ്യാക്കള്ക്കഫ്

ലലകെെമേഖ്യാറുന്നതഖ്യാണഫ്.  ലലലെെഫഫ്  മേടിഷന്  പദ്ധതടിയലട  കെെഖ്യാരഖകമേതയടില്

വടിശസ്വഖ്യാസമേരപ്പെടിച്ചുലകെെഖ്യാണഫ്  എറണഖ്യാകുളയ  ജടിലയടിലലെെ  ലനലടിക്കുഴടിയടില്  പ്രവഖ്യാസടി

മേലെെയഖ്യാളടിയഖ്യായ ശസ്പീ. സമേസ്പീര 51 ലസന്റെഫ് സലെെവുയ 18 ഫഖ്യാറ്റുകെെളുയ നടിരമടിച്ചുനല്കെെഖ്യാന്

തയ്യഖ്യാറഖ്യായടി  മുമന്നഖ്യാട്ടുവന്നടിരടിക്കുകെെയഖ്യാണഫ്.  തടിരുവനന്തപുരത്തഫ്  പൂവചലെെടില്

വനഖവമയഖ്യാധടികെെനഖ്യായ  ശസ്പീ.  സുകുമേഖ്യാരന്  ലലവദഖര  രണര  ഏക്കര  സലെെമേഖ്യാണഫ്

സഇൗജനഖമേഖ്യായടി  നല്കെെടിയടിട്ടുളളതഫ്.   സഹകെെരണ  വകുപ്പെടിലന്റെ  ലകെെയര  മഹഖ്യായ



Uncorrected/Not for Publication
08.02.2023

9

പദ്ധതടിയലട  തുടരചയഖ്യായടി  കെെണ്ണൂര,  പഖ്യാലെെക്കഖ്യാടഫ്,  മകെെഖ്യാടയയ  ജടിലകെെളടില്  ഫഖ്യാറഫ്

നടിരമഖ്യാണയ  നടനവരടികെെയഖ്യാണഫ്.   ഫടിഷറസ്പീസഫ്  വകുപ്പെടിലന്റെ  പുനരമഗഹയ

പദ്ധതടിയലട ഭഖ്യാഗമേഖ്യായടി  1361  വസ്പീടുകെെളുലടയയ  1184  ഫഖ്യാറ്റുകെെളുലടയയ നടിരമഖ്യാണവുയ

നടനവരടികെെയഖ്യാണഫ്.  സമേസ്പീപകെെഖ്യാലെെത്തഫ് വലെെടിയ വടിവഖ്യാദമുണഖ്യാക്കഖ്യാന് മനഖ്യാക്കടിയതഖ്യാണഫ്

വടിഴടിഞയ  തുറമുഖയ  പദ്ധതടി.  വടിഴടിഞത്തഫ്  400  മേതഖലത്തഖ്യാഴടിലെെഖ്യാളടികെെള്ക്കുളള

ഫഖ്യാറടിലന്റെ  നടിരമഖ്യാണയ  മുടത്തറയടില്  ഉടലന  ആരയഭടിക്കുന്നതഖ്യാണഫ്.  അതുമേഖ്യായടി

ബനലപ്പെടഫ്  ബഹുമേഖ്യാനലപ്പെട മേതഖബനനയ, സഖ്യായസഖ്യാരടികെെയ, യവജനകെെഖ്യാരഖ വകുപ്പു

മേനടിയയ  ഞഖ്യാനയ  പലങ്കടുത്ത   മയഖ്യാഗത്തടില്  തസ്പീരുമേഖ്യാനലമേടുത്തടിരടിക്കുകെെയഖ്യാണഫ്.

അതുമേഖ്യായടി  സരക്കഖ്യാര  മുമന്നഖ്യാട്ടുമപഖ്യാകുകെെയഖ്യാണഫ്,   10-ാം  തസ്പീയതടി  തറക്കലടിടഖ്യാന്

തസ്പീരുമേഖ്യാനടിചടിരടിക്കുകെെയഖ്യാണഫ്.  ഇഇൗ യഖ്യാഥഖ്യാരതഖങ്ങള്ലക്കലഖ്യായ  പുകെെമേറയടിടഖ്യാന്  ഇഇൗ

അടടിയന്തരപ്രമമേയ  മനഖ്യാടസ്പീസടിനയ  ആമരഖ്യാപണങ്ങള്ക്കുയ  കെെഴടിയകെെയടില.   ഞഖ്യാന്

ഇവടിലട  പറഞലതലഖ്യായ   അനടിമഷധഖമേഖ്യായടിട്ടുളള  വസ്തുതകെെളഖ്യാണഫ്.   വസ്പീടഫ്

വച്ചുലകെെഖ്യാടുത്തതടിന പുറലമേ  ഇന്ഷസ്വറന്സഫ് പരടിരക ഉറപ്പെഖ്യാക്കടിയടിരടിക്കുകെെയഖ്യാണഫ്.

യലലണറഡഫ് ഇന്തഖ ഇന്ഷസ്വറന്സുയ മകെെരള മസറഫ് ഇന്ഷസ്വറന്സഫ് വകുപ്പുയ മുമഖന



Uncorrected/Not for Publication
08.02.2023

10

8.74  മകെെഖ്യാടടി  രൂപയഖ്യാണഫ്  ലലലെെഫഫ്  ഗുണമഭഖ്യാകഖ്യാക്കളുലട  ഭവന  സുരകയഫ്

ലചലെെവഴടിക്കുന്നതഫ്.   അലനരട്ടുമേഖ്യായടി  ലലകെെമകെെഖ്യാരതലകെെഖ്യാണഫ്  വസ്പീടുകെെലള  സഇൗജനഖ

സഇൗമരഖ്യാരജ  പദ്ധതടിയടില്  ഉള്ലപ്പെടുത്തടിയടിരടിക്കുകെെയഖ്യാണഫ്.  ഇതുമപഖ്യാലലെെ

സമേഗ്രമേഖ്യായടി  പദ്ധതടികെെള്  നടപ്പെടിലെെഖ്യാക്കടിലക്കഖ്യാണടിരടിക്കുകെെയഖ്യാണഫ്.  ഇഇൗ വസ്തുതകെെലള

നടിമഷധടിക്കഖ്യാന്,  അതടിനമുകെെളടില്  ആമരഖ്യാപണത്തടിലന്റെ  പുകെെമേറ  സൃഷടിക്കഖ്യാനളള

ശമേമേഖ്യാണഫ് പ്രതടിപകയ നടതന്നതഫ്.  

ശസ്പീ  .    പടി  .    ലകെെ  .    ബഷസ്പീര:  സര,  എരന  തടിനന്നവലന  തുരന  തടിനന്ന,

ജനങ്ങലള  ലകെെഖ്യാളളയടടിക്കുന്ന  പ്രതടിമലെെഖ്യാമേമേഖ്യായ  ബഡ്ജറഫ്  നടിരമദ്ദേശങ്ങളടില്

പ്രതടിമഷധടിചഫ്  സതഖഖ്യാഗ്രഹ  സമേരയ  നടതന്ന  എലന്റെ  സഹപ്രവരത്തകെെരഖ്യായ

ശസ്പീ.  ഷഖ്യാഫടി  പറമടില്,  ശസ്പീ.  സടി.  ആര.  മേമഹഷഫ്,  ശസ്പീ.  നജസ്പീബഫ്  കെെഖ്യാന്തപുരയ,

മഡഖ്യാ.  മേഖ്യാതത്യു കുഴല്നഖ്യാടന്  എന്നടിവരക്കഫ് അഭടിവഖ്യാദഖമേരപ്പെടിച്ചുലകെെഖ്യാണഫ് ഞഖ്യാന് ഇഇൗ

അടടിയന്തരപ്രമമേയയ അവതരടിപ്പെടിക്കുകെെയഖ്യാണഫ്.

ബഹുമേഖ്യാനഖനഖ്യായ  മേനടി  പറഞതഫ്  പ്രതടിപകയ  പുകെെമേറ

സൃഷടിക്കുകെെയഖ്യാലണന്നഖ്യാണഫ്.   നഖ്യാട്ടുകെെഖ്യാര  ആലരങ്കടിലയ  സഇൗജനഖമേഖ്യായടി    ഭൂമേടി

വടിട്ടുലകെെഖ്യാടുത്തഖ്യാമലെെഖ്യാ വസ്പീടുണഖ്യാക്കടി നല്കെെടിയഖ്യാമലെെഖ്യാ ഫഖ്യാറഫ് ലകെെഖ്യാടുത്തഖ്യാമലെെഖ്യാ അലതലഖ്യായ
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ഗവണ്ലമേന്റെടിലന്റെ  കെെണക്കടില്ലപടുത്തഖ്യാന്  എല്.ഡടി.എഫഫ്.-നലഖ്യാലത  മവലറ

ആരലക്കങ്കടിലയ പറ്റുമമേഖ്യാ?  ഒന്നഫ് ആമലെെഖ്യാചടിച്ചു മനഖ്യാക്കൂ.    ഇഇൗ അടടിയന്തരപ്രമമേയയ

മൂന്നഖ്യായ  പ്രഖ്യാവശഖമേഖ്യാണഫ്  സഭയടില്  ഉന്നയടിക്കുന്നതഫ്.   2017-ല്  ബഹുമേഖ്യാനലപ്പെട

മുഖഖമേനടി  ലലലെെഫഫ്  മേടിഷലനക്കുറടിചഫ്  മേറുപടടി  പറഞടിരുന.   പടിന്നസ്പീടഫ്

ബഹുമേഖ്യാനഖനഖ്യായ എയ.  വടി.  മഗഖ്യാവടിനന് മേഖ്യാസര മേറുപടടി പറഞ.  ബഹുമേഖ്യാനലപ്പെട 5

മേനടിമേഖ്യാരഖ്യാണഫ്  ലലലെെഫഫ്  പദ്ധതടി  ലലകെെകെെഖ്യാരഖയ  ലചയ്യുന്നതഫ്.      ലലലെെഫഫ്  എന്ന

വഖ്യാക്കടിലന്റെ  ശരടിയഖ്യായ  അരതയ  എന്തഖ്യാണഫ്?   ജസ്പീവടിതയ  എന്നഖ്യാണഫ്,  എന്നഖ്യാല്

മകെെരളത്തടില്  കെെഴടിഞ  5  വരഷമേഖ്യായടി  ലലലെെഫഫ്  എന്ന  വഖ്യാക്കടിലന്റെ

അരതലമേന്തഖ്യാണഫ്?   കെെഖ്യാത്തടിരടിലപ്പെന്നഖ്യാണഫ്.   ഒരു  പ്രതസ്പീകയമേടിലഖ്യാത്ത

കെെഖ്യാത്തടിരടിലപ്പെന്നഖ്യാണഫ്.  മവലറ എന്തഖ്യാണഫ് അരതലമേനള്ളതഫ് നടിങ്ങള് ആമലെെഖ്യാചടിചഫ്

മനഖ്യാക്കൂ.  അ ഞഫ്  വരഷത്തടിനളളടില്  മകെെരളത്തടിലലെെ  എലഖ്യാ  ഭവനരഹടിതരക്കുയ

സസ്വന്തമേഖ്യായടി  മജഖ്യാലെെടി  ലചയ്തഫ്  ഉപജസ്പീവനയ  നടിരവ്വഹടിക്കുന്നതടിനഫ്,

സഖ്യാമൂഹഖപ്രകടിയകെെളടില്  മേഖ്യാനഖമേഖ്യായടി  ഭഖ്യാഗഭഖ്യാക്കഖ്യാകെെഖ്യാനയ  സഖ്യാമത്തടികെെ

മസവനമുള്ലപ്പെലട  എലഖ്യാ  സഖ്യാമൂഹഖമകമേത്തടിമന്റെയയ  പ്രമയഖ്യാജനയ

മകെെനസ്പീകെെരടിക്കഖ്യാനയ  ഉതകുന്ന  സുരകടിതവുയ  മേഖ്യാനഖവുമേഖ്യായ  വസ്പീടുകെെള്  ലെെഭഖമേഖ്യാക്കുകെെ
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എന്നതഫ്  ലലലെെഫഫ് മേടിഷലന്റെ ലവബ്ലലസറടിലളളതഖ്യാണഫ്.  എന്നടിടഫ് എവടിലടയഖ്യാണടിതഫ്

എത്തടിനടില്ക്കുന്നതഫ്?  പഖ്യാവലപ്പെടവനഫ് വസ്പീടഫ് വചഫ് നല്കുന്നതടിലനന്നഫ്  പറഞഖ്യാല്

മപഖ്യാലര?  അതടിലന  പരത്തടി,  പടരത്തടി  ഒലക്ക  പറഞഫ്  ദുരൂഹമേഖ്യാക്കുകെെയമല

ലചയ്യുന്നതഫ്. ലലലെെഫഫ് പദ്ധതടിയടില് ഉടനസ്പീളയ അതഫ് കെെഖ്യാണഖ്യായ, എലന്തഖ്യാലക്കമയഖ്യാ ഉണഫ്

പലക പഖ്യാവലപ്പെടവനഫ്  ഇനയ ഒരു വസ്പീടഫ്  കെെടിട്ടുന്നടില എന്നതഫ്  യഖ്യാഥഖ്യാരതഖമേഖ്യാണഫ്.

മകെെരളത്തടിലലെെ തടിതലെെ പഞഖ്യായതകെെള്ക്കമല ഇഇൗ അധടികെെഖ്യാരലമേന്നഖ്യാണഫ് 2017-ല്

പറഞതഫ്.  പഞഖ്യായത്തഫ് രഖ്യാജഫ്  ആകടിലലെെ  172-ാം വകുപ്പെഫ് ബഹുമേഖ്യാനലപ്പെട  മേനടി

വഖ്യായടിച്ചുമനഖ്യാക്കണയ.  ഗ്രഖ്യാമേ  പഞഖ്യായതകെെളുലട  അധടികെെഖ്യാരലമേന്തഖ്യാണഫ്?   വസ്പീടുകെെള്

നടിരമടിച്ചുലകെെഖ്യാടുമക്കണതഫ്  അവരഖ്യാണഫ്.   അതടിലനP നടിങ്ങള്  എന്തു  ലചയ,

എല്.ഡടി.എഫഫ്.-ലന്റെ  ഭരണകെെഖ്യാലെെഘടത്തടില്  2008-ല്  ഇ.എയ.എസഫ്.  ഭവന

നടിരമഖ്യാണ  പദ്ധതടി  ലകെെഖ്യാണ്ടുവന്നൂ,   അതഫ്  പരഖ്യാജയലപ്പെട്ടു.  രണഖ്യാമേതഫ്   2017-ല്

ലലലെെഫഫ്  ഭവന  പദ്ധതടി  ലകെെഖ്യാണ്ടുവന്നൂ.  അന്നഫ്  ബഹുമേഖ്യാനലപ്പെട  മുഖഖമേനടി

പറഞതഫ്  5  വരഷയലകെെഖ്യാണഫ്  മകെെരളത്തടില്  ഭവനരഹടിതരഖ്യായ  ആളുകെെള്

ഉണഖ്യാകുകെെയടിലലന്നഖ്യാണഫ്.   2018-ലലെെ  കെെണക്കഫ്  പരടിമശഖ്യാധടിച്ചുമനഖ്യാക്കണയ.
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ബഹുമേഖ്യാനലപ്പെട  മേനടിമയഖ്യാടഫ്  ഞഖ്യാന്  മചഖ്യാദടിക്കമട,    52000  വസ്പീടടിലന്റെ  കെെണക്കഫ്

ഇവടിലട അവതരടിപ്പെടിച്ചു.   ലഫയ്സഫ് I-ല് എങ്ങലനയഖ്യാണഫ്?   കെെഖ്യാലെെഖ്യാകെെഖ്യാലെെങ്ങളഖ്യായടി

പൂരത്തസ്പീകെെരടിക്കഖ്യാത്ത  വസ്പീടുകെെള്ക്കുള്ള   റടിപ്പെയര  ഫണഫ്   മഫസഫ്  I-ല്  ലകെെഖ്യാടുത.

അതടില്  52455  വസ്പീടുകെെളഖ്യായടിരുന.   ആ  കെെഖ്യാലെെഘടത്തടില്  പതയ  പനണ്ടുയ

വരഷമേഖ്യായടി  പൂരത്തസ്പീകെെരടിക്കഖ്യാത്ത  ഇ.എയ.എസഫ്.  ഭവനനടിരമഖ്യാണ  പദ്ധതടിയടിലലെെ

വസ്പീടുകെെലളഖ്യാലക്ക  പൂരത്തസ്പീകെെരടിക്കഖ്യാന്  തുകെെ  അനവദടിച്ചു.   2017-ല്  ലലലെെഫഫ്

പദ്ധതടിയടില്  രണ്ടുതരയ  ഗുണമഭഖ്യാകഖ്യാക്കളുണഖ്യായടിരുന.   മുന്  വരഷങ്ങളടില്

പഞഖ്യായത്തഫ്  സരക്കഖ്യാര  വകുപ്പുകെെള്  വഴടി  ആനകൂലെെഖയ  നല്കെെടിയടിട്ടുയ  വസ്പീടഫ്

നടിരമഖ്യാണയ  പൂരത്തടിയഖ്യാക്കഖ്യാന്  കെെഴടിയഖ്യാത്തവരുണഖ്യായടിരുന.  പടടികെെജഖ്യാതടി

വടികെെസന  വകുപ്പെടില്നടിന്നഫ്,  പടകെെവരഗ  വടികെെസന  വകുപ്പെടില്നടിന്നഫ്  ഏഴഖ്യായടിരയ

വസ്പീടുകെെള്ക്കഫ്  ഫണഫ്  നല്കെെടിയടിരുന.    അഞഫ്  വരഷയ  ലകെെഖ്യാണഫ്  35000  വസ്പീടഫ്

ലകെെഖ്യാടുക്കഖ്യാമേഖ്യായടിരുന.  പടടികെെജഖ്യാതടിക്കഖ്യാരക്കഫ്  22000  വസ്പീടുകെെള്  മേഖ്യാതമമേ

ലകെെഖ്യാടുത്തടിട്ടുളളൂലവന്നഫ്  ബഹുമേഖ്യാനലപ്പെട  മേനടി  പറഞ.  എവടിലടയഖ്യാണഫ്  നടിങ്ങള്

ലകെെഖ്യാടുത്തതഫ്?  അതുമപഖ്യാലലെെതലന്ന പടടികെെവരഗക്കഖ്യാരഖ്യായ  2800  ആളുകെെളുലട വസ്പീടഫ്
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നടിരമഖ്യാണയ പൂരത്തസ്പീകെെരടിച്ചുലവന്നഫ്  പറയന.  കെെണക്കഫ് പ്രകെെഖ്യാരയ   24000  എണയ

വരണമേഖ്യായടിരുന.  ആ ഫണഫ് എവടിലടമപ്പെഖ്യായടി?  രണഖ്യാമേതഖ്യായടി നടിങ്ങള് പറഞതഫ്

ഭവനരഹടിതരഖ്യായടി  കെെലണത്തടിയ  പുതടിയ  ആളുകെെള്,  ഒന്നഖ്യായ  ലഫയ്സടില്

പൂരത്തടിയഖ്യാക്കഖ്യാത്ത  ഭവനങ്ങള്  പൂരത്തടിയഖ്യാക്കഖ്യാന്  മേഖ്യാതമേഖ്യായടിരുന

അനമേതടിലയന്നഖ്യാണഫ്.  അങ്ങലനയഖ്യാകുമമഖ്യാള്  54122  വസ്പീടുകെെള്  ഒന്നഖ്യായ

ഘടത്തടിലലെെനയ     അതടില്ത്തലന്ന    52455   വസ്പീടുകെെള്   പൂരത്തസ്പീകെെരടിച്ചുലവനയ  

ലവബഫ് ലലസറടില് ലകെെഖ്യാടുത്തടിട്ടുണഫ്.   രണഖ്യായ ഘടത്തടില് ഭൂരഹടിതരഖ്യായ 1,77,972

മപലര  കെെലണത്തടിലയങ്കടിലയ  മരഖകെെള്  പരടിമശഖ്യാധടിചമശഷയ  1,03,124

ഗുണമഭഖ്യാകഖ്യാക്കലള  ലതരലഞടുക്കുകെെയയ   അന്തടിമേമേഖ്യായ  ഗുണമഭഖ്യാക്തൃ  ലെെടിസഫ്

2017-ല്  പ്രസടിദ്ധസ്പീകെെരടിക്കുകെെയയ  ലചയ.   ഇഇൗ  ലെെടിസടില്നടിനയ

എതയഖ്യാളുകെെള്ക്കഫ്   പണയ  നല്കെെടി?  ഇതുവലരയഖ്യായടി  നമള്  കെെലണത്തടിയ

ഭൂമേടിയടിലഖ്യാത്ത ഭവനരഹടിതരഖ്യായ ആളുകെെളുലട  എണയ  1,35,769  ആലണനയ

ഇതടില്  9,146  ആളുകെെള്മക്ക  ആനകൂലെെഖയ  ലെെഭഖമേഖ്യാക്കടിയടിട്ടുള്ളൂലവനയ

ബഹുമേഖ്യാനലപ്പെട  വകുപ്പുമേനടി  01-02-23-നഫ്  സഭയടില്  എനടിക്കഫ്  നല്കെെടിയ

മേറുപടടിയടില്  പറഞടിട്ടുണഫ്.   ഇതഫ്  നടിങ്ങള്  ശദ്ധടിചഫ്  മകെെള്ക്കണയ,

അതുമേഖ്യാതമേഖ്യാമണഖ്യാ,  അതടില്ത്തലന്ന  എതമപര  വസ്പീടഫ്  നടിരമടിച്ചു?
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ബഹുമേഖ്യാനലപ്പെട  മുഖഖമേനടിക്കഫ്  ഇതുസയബനടിച്ചുള്ള  റടിമപ്പെഖ്യാരടഫ്  നടിങ്ങള്

ലകെെഖ്യാടുത്തടിട്ടുണഖ്യാകുമേമലഖ്യാ,  മുഖഖമേനടിക്കഫ്  വളലരമയലറ  തഖ്യാത്പരഖമുള്ള

വടിഷയമേമല,   ലലലെെഫഫ്  പദ്ധതടി  ഇവടിലട  ലകെെഖ്യാണ്ടുവന്നതഫ്  അങ്ങഖ്യാണമലഖ്യാ.

9,746  എന്നതടില്  വസ്പീടഫ്  നടിരമഖ്യാണയ  പൂരത്തസ്പീകെെരടിചതഫ്  4,928  ആളുകെെള്

മേഖ്യാതമേഖ്യാണഫ്.  അടടിമേഖ്യാലെെടി  ഗ്രഖ്യാമേപഞഖ്യായത്തടില്  163  മപരക്കഫ്

ഭവനസമുചയത്തടില്  പഖ്യാരപ്പെടിടയ  നല്കെെടിലയന്നഫ്   തമദ്ദേശസസ്വയയഭരണ

വകുപ്പെടിലന്റെ  2023-ലലെെ ഡയറടിയടിലലെെ മപജഫ്  108-ല്  പറയനണഫ്.  നടിങ്ങള്

പണയ  ലകെെഖ്യാടുത്തതഫ്  എവടിലടയഖ്യാണഫ്?  തടിതലെെ  പഞഖ്യായതകെെള്ക്കഫ്  ഭവന

നടിരമഖ്യാണത്തടിനഫ്  അനവദടിക്കഖ്യാവുന്ന  തുകെെ  2  ലെെകയ  രൂപയഖ്യാണഫ്.  ഉമന്

ചഖ്യാണടി സരക്കഖ്യാരടിലന്റെ കെെഖ്യാലെെതയ അതടിനമുമഫ് എല്.ഡടി.എഫഫ്. ഭരണത്തടിലയ

അങ്ങലനതലന്നയഖ്യായടിരുന.

1996-ല് ജനകെെസ്പീയഖ്യാസൂതണ പദ്ധതടി നടിലെെവടില്വന്നതുമുതല് പഞഖ്യായതകെെള്

ഗ്രഖ്യാമേസഭകെെള്  വടിളടിച്ചുമചരത്തഫ്  അമപക  കണടിക്കുകെെയയ  ഗുണമഭഖ്യാക്തൃ

ലെെടിസ്റ്റുണഖ്യാക്കടി ഗ്രഖ്യാമേസഭയടില് വചഫ് അയഗസ്പീകെെരടിചഫ് ആനകൂലെെഖങ്ങള് നല്കുകെെയയ

ലചയ്യുന്ന  പതടിവഖ്യാണുള്ളതഫ്. കെെഴടിഞപ്രഖ്യാവശഖയ  നടിങ്ങള്

അധടികെെഖ്യാരത്തടില്വന്നമപ്പെഖ്യാള്  വസ്പീടഫ്  നടിരമഖ്യാണത്തടിനഫ്  നല്കുന്ന  തുകെെ
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വരദ്ധടിപ്പെടിക്കഖ്യാന്  തസ്പീരുമേഖ്യാനടിച്ചു,  അങ്ങലന  ലചയ്മതഖ്യാമട,  കുഴപ്പെമേടില.  അന്നഫ്

മുഖഖമേനടി ഇതുസയബനടിചഫ്  പറഞമപ്പെഖ്യാള് ഇതടിനമവണടി മേഖ്യാതമേഖ്യായടി ഒരു

ഫടിനഖ്യാന്സഫ്  കെെമനടി  രൂപസ്പീകെെരടിക്കുലമേന്നഫ്  പറഞടിരുന.  നടിങ്ങള്  ഇതുവലര

അങ്ങലനലയഖ്യാന്നഫ്  രൂപസ്പീകെെരടിമചഖ്യാ?  നടിങ്ങള്  ലചയ്തടില.  സഹകെെരണ

വകുപ്പുമേഖ്യാമയഖ്യാ,  സഹകെെരണ  ബഖ്യാങ്കുമേഖ്യാമയഖ്യാ  ബനലപ്പെടുത്തടിലക്കഖ്യാണഫ്  ഓമരഖ്യാ

പഞഖ്യായതയ  അമപക കണടിക്കുകെെയയ  മലെെഖ്യാണടിനള്ള  ഗഖഖ്യാരന്റെടി  സരക്കഖ്യാര

നല്കുകെെയയ ലചയലകെെഖ്യാണഫ് പദ്ധതടി നടപ്പെടിലെെഖ്യാക്കണലമേP ന്നഫ് അമന്ന ഞങ്ങള്

പറഞതഖ്യാണഫ്.  എന്നഖ്യാല്  നടിങ്ങള്  ലചയ്തതഫ്  എന്തഖ്യാണഫ്,  നടിങ്ങള്  എലഖ്യായ

മകെെനസ്പീകെെരടിച്ചു,  പഞഖ്യായതകെെള്ക്കഫ്  അതടിലനഖ്യാനമുള്ള  അധടികെെഖ്യാരയ

നല്കെെടിയടില.  ഗ്രഖ്യാമേസഭ  കൂടടിയഖ്യാണഫ്  അയഗസ്പീകെെഖ്യാരയ  നല്കെെടിയലതന്നഫ്

ബഹുമേഖ്യാനലപ്പെട  വകുപ്പുമേനടി  പറഞ,  ഗ്രഖ്യാമേസഭ  വടിളടിച്ചുമചരക്കഖ്യാലത

ആനകൂലെെഖങ്ങള്  നല്കെെഖ്യാന്  കെെഴടിയടില.  ഇതുസയബനടിലചലഖ്യായ  നടിങ്ങള്

ധഖ്യാരഖ്യാളയ  മേഖ്യാനദണ്ഡങ്ങള്  ഉണഖ്യാക്കടിവചടിട്ടുണഫ്.  ആ  മേഖ്യാനദണ്ഡങ്ങള്ക്കഫ്

വടിമധയമേഖ്യായടി  മേഖ്യാതമമേ  ഗ്രഖ്യാമേസഭകെെള്ക്കഫ്  അയഗസ്പീകെെഖ്യാരയ  നല്കെെഖ്യാന്

സഖ്യാധടിക്കുകെെയള്ളൂ.  പ്രസ്തുത മേഖ്യാനദണ്ഡയ നടിങ്ങള് വഖ്യായടിച്ചു മനഖ്യാക്കടിയടിട്ടുമണഖ്യാ?

മഫസഫ്  2-ല്  സസ്വന്തമേഖ്യായടി  ഭൂമേടിയള്ള  വടിഭഖ്യാഗത്തടില്  87495  വസ്പീടുകെെള്
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പൂരത്തടിയഖ്യാക്കടി.  എന്നഖ്യാല് ഭൂമേടിയടിലഖ്യാത്തവരക്കഖ്യായടി പ്രഖഖഖ്യാപടിക്കലപ്പെട മഫസഫ്

3-ല്  4928  വസ്പീടുകെെളഖ്യാണഫ്  പൂരത്തസ്പീകെെരടിചതഫ്.  വസ്പീടഫ്  നടിരമഖ്യാണത്തടിനഖ്യായടി

മുന്കെെഖ്യാലെെതണഖ്യായടിരുന്ന  മകെെനപദ്ധതടിയഖ്യായ  ഇനടിരഖ്യാ  ആവഖ്യാസഫ്  മയഖ്യാജന

(IAY) മപരുമേഖ്യാറടി ഇന്നതഫ് പ്രധഖ്യാന് മേനടി ആവഖ്യാസഫ് മയഖ്യാജനയഖ്യാണഫ്(PMAY).

70454  വസ്പീടുകെെള്  നല്കെെടിയതഫ്  പ്രസ്തുത  പദ്ധതടിയടില്  ഉള്ലപ്പെടുത്തടിയഖ്യാണഫ്.

PMAY(ഗ്രഖ്യാമേസ്പീണയ)  എന്ന പദ്ധതടിയടില്  19171-ഉയ  പടടികെെജഖ്യാതടി വകുപ്പുവഴടി

22605-ഉയ പടടികെെവരഗ വകുപ്പുവഴടി 2898-ഉയ ഫടിഷറസ്പീസഫ് വകുപ്പുവഴടി 4718-ഉയ

നന്യൂനപക  മകമേവകുപ്പെഫ്  മുഖഖ്യാന്തരയ  2363-ഉയ  അഡസ്പീഷണല്  ലെെടിസടില്

ഉള്ലപ്പെടുത്തടി  1883-ഉയ വസ്പീടുകെെള് പൂരത്തസ്പീകെെരടിച്ചു നല്കെെടിലയന്നഖ്യാണഫ് കെെണക്കഫ്.

അതഖ്യായതഫ്  ഇക്കഴടിഞ  5  വരഷയലകെെഖ്യാണഫ്  എത  വസ്പീടുകെെള്  പൂരത്തസ്പീകെെരടിച്ചു?

2,79,131  വസ്പീടുകെെള് എന്നഫ്  നടിങ്ങള് ഉത്തരയ പറയകെെയഖ്യാലണങ്കടില് അതടില്

52,455  വസ്പീടുകെെള്  നടിങ്ങളുലട  ഭരണത്തടിനഫ്  പതയ  പനണ്ടുഫ്  ലകെെഖ്യാലയ  മുമഫ്

പണടിതുടങ്ങടി  പൂരത്തസ്പീകെെരടിക്കഖ്യാത്ത  വസ്പീടുകെെളഖ്യാണഫ്.  ആ  കെെണക്കഖ്യാണഫ്  നടിങ്ങള്

നല്കുന്നതഫ്.   പഴയ  ഗുണമഭഖ്യാക്തൃ  ലെെടിസഫ്  പൂരണമേഖ്യാകുന്നതടിനമുമഫ്  നടിങ്ങള്

2020-ല്  വസ്പീണ്ടുയ  പുതടിയതഖ്യായടി  അമപക  കണടിച്ചു.  ഗുണമഭഖ്യാകഖ്യാക്കളുലട

അന്തടിമേ  ലെെടിസഫ്  പ്രസടിദ്ധസ്പീകെെരടിക്കഖ്യാന്  അതടിനമശഷയ  നസ്പീണ  രണ്ടുലകെെഖ്യാലയ
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മവണടിവന.    2020-ല് കണടിച അമപകകെെളുലട ലെെടിസഫ്  അന്തടിമേരൂപയ

നല്കെെടി  പ്രസടിദ്ധസ്പീകെെരടിചതഫ്  2022  ആഗസഫ്  31-ാം  തസ്പീയതടി  മേഖ്യാതമേഖ്യാലണന്ന

കെെഖ്യാരഖയ  നടിങ്ങള്  ആമലെെഖ്യാചടിക്കണയ,  എലന്തഖ്യാരു  ഫഖ്യാസഫ്...  അതടിമവഗമേമല.

അതടിലലെെ  അമപകകെെരുലട  എണയ  9,20,260  ആയടിരുലന്നങ്കടില്

അതടില്നടിനയ  അരഹരഖ്യായടി  കെെലണത്തടിയതഫ്  5,61,033 എണയ

ആളുകെെലളയഖ്യാണഫ്,  ലവറുയ  64%  മേഖ്യാതയ.  ഇതടില്ത്തലന്ന  സസ്വന്തമേഖ്യായടി

ഭൂമേടിയള്ളവരുലട  അമപകകെെള്  6,41,652  എണമേഖ്യായടിരുലന്നങ്കടില്

അരഹരഖ്യാലണന്നഫ്  കെെലണത്തടിയതഫ്  3,65,776  ആളുകെെലളയഖ്യായടിരുന.

സസ്വന്തമേഖ്യായടി  ഭൂമേടിയടിലഖ്യാത്ത  അമപകകെെരുടട  എണയ  2,78,608

ആയടിരുലന്നങ്കടില്  നടിങ്ങളുലട  മേഖ്യാനദണ്ഡപ്രകെെഖ്യാരയ  കെെലണത്തടിയ  അരഹര

1,95,257  മേഖ്യാതമേഖ്യാണഫ്.  ഇത്തരത്തടിലള്ള   മേഖ്യാനദണ്ഡയ  വച്ചുലകെെഖ്യാണഫ്

എങ്ങലനയഖ്യാണഫ്  ആനകൂലെെഖയ  ലകെെഖ്യാടുക്കഖ്യാന്  കെെഴടിയകെെ?   അനഖ്യാഥര  എന്ന

വടിഭഖ്യാഗയ  നടിങ്ങളുലട  മേഖ്യാനദണ്ഡത്തടില്  വമന്നഖ്യാ?  വന്നടില,  നടിങ്ങള്  ധഖ്യാരഖ്യാളയ

മേഖ്യാനദണ്ഡങ്ങള് വചമപ്പെഖ്യാള് അതടില് അനഖ്യാഥര വന്നടില. ഒരു സയഭവയ പറയഖ്യായ,

മേലെെപ്പുറയ  ജടിലയടിലലെെ  തടിരൂരങ്ങഖ്യാടടിയടിലലെെ  നന്നമ്പ്ര  പഞഖ്യായത്തടില്  ഒരു

ആദടിവഖ്യാസടി കുടുയബമുണഫ്,  അവടിലടയള്ള അനഖ്യാഥരഖ്യായ മൂന്നഫ്  ലപണ്കുടടികെെള്
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വലഖമയലടയയ  അമഖ്യാവലന്റെയയ  ഒപ്പെമേഖ്യാണഫ്  തഖ്യാമേസടിക്കുന്നതഫ്.  ലലലെെഫഫ്

പദ്ധതടിയലട  ചടപ്രകെെഖ്യാരയ  ഇവലര  കുടുയബമേഖ്യായടി  പരടിഗണടിക്കഖ്യാന്

സഖ്യാധടിക്കടിലലന്നഖ്യാണഫ് പറയന്നതഫ്.  ആ കുടടികെെളുലട പ്രയഖ്യാസയ കെെണമപ്പെഖ്യാള് ആ

നഖ്യാടടിലലെെ  നലവനഖ്യായ ഒരു മേനഷഖന്,  (അയല്വഖ്യാസടി)  3  ലസന്റെഫ്  ഭൂമേടി  വസ്പീടഫ്

നടിരമടിക്കഖ്യാന് വടിട്ടുലകെെഖ്യാടുത.  അങ്ങലന ഭൂമേടി ലെെഭഖമേഖ്യായമപ്പെഖ്യാള് അവര വസ്പീടടിനഫ്

ലലലെെഫഫ്  പദ്ധതടിയടില്  അമപക  ലകെെഖ്യാടുത.  അമപക  പരടിമശഖ്യാധടിക്കഖ്യാന്

ലലസറഫ്  വടിസടിറടിനഫ്  വന്നമപ്പെഖ്യാള്  ഇവര  കുടുയബമേടിലഖ്യാത്ത  അനഖ്യാഥരഖ്യായ

ലപണ്കുടടികെെളഖ്യാലണന്നഫ്  കെെണത്തടി.  കുടുയബമേടിലഖ്യാത്തവരക്കഫ്  വസ്പീടുലകെെഖ്യാടുക്കഖ്യാന്

മേഖ്യാനദണ്ഡപ്രകെെഖ്യാരയ  സഖ്യാധടിക്കടിലലനയ  നടിങ്ങള്  കെെലെെഖഖ്യാണയ

കെെഴടിക്കണലമേനമേഖ്യാണഫ്  ലലലെെഫഫ്  മേടിഷലന്റെ  ജടിലഖ്യാ  മകെെഖ്യാ-ഓരഡടിമനറര

അവടിലടലചന്നഫ്  ഇഇൗ  കുടടികെെമളഖ്യാടഫ്  പറഞതഫ്.  നടിങ്ങള്ക്കഫ്  നഖ്യാണമുമണഖ്യാ!

ആനകൂലെെഖത്തടിനഖ്യായടി  വന്നവമരഖ്യാടഫ്   മേഖ്യാനദണ്ഡയ ചൂണടിക്കഖ്യാണടിചഫ്  കെെലെെഖഖ്യാണയ

കെെഴടിക്കണലമേന്നഖ്യാണഫ്  പറഞതഫ്.  പഞഖ്യായത്തഫ്  ആ  ഉത്തരവഖ്യാദടിതസ്വയ

ഏലറടുക്കുലമേന്നഫ്  പറലഞങ്കടിലയ  ലചയ്യഖ്യാന്  കെെഴടിഞടില.  ഇതഫ്  പഖ്യാവയ

ആദടിവഖ്യാസടി  കുടടികെെളുലട  കെെഖ്യാരഖമേഖ്യാണഫ്.  നടിങ്ങള്  ലവറുലത  എലന്തങ്കടിലയ

പറയഖ്യാതടിരടിക്കൂ,  ഇലതലഖ്യായ  വസ്തുകെെളഖ്യാണഫ്.  നമള് കെെഖ്യാരഖങ്ങള് പഠടിചഫ്  ചരച
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ലചയ്തഫ് അപഖ്യാകെെതകെെള് തടിരുത്തണയ,  പഖ്യാവലപ്പെടവരക്കഫ് വസ്പീടഫ് നല്കെെണയ.  ആ

ഒരു കെെഖ്യാഴ്ചപ്പെഖ്യാടടില് പറയന്ന കെെഖ്യാരഖങ്ങലള കെെഖ്യാണണയ. പറയന്നതഫ് ആരഖ്യാലണന്നഫ്

മനഖ്യാമക്കണതടില,  പറയന്നതടില്  കെെഖ്യാരഖമുമണഖ്യാലയന്നഫ്  മനഖ്യാക്കടിയഖ്യാല്  മേതടി,

അതഖ്യാണഫ്  നലതഫ്.   ലലലെെഫഫ്  പദ്ധതടിയടിലലെെ വസ്പീടടിനഖ്യായടി ഇഇൗ കുടടികെെള് രണഫ്

വരഷമേഖ്യായടി  നടക്കുന,  ബഹുമേഖ്യാനലപ്പെട  മുഖഖമേനടി  ഇലതഖ്യാന്നഫ്  മകെെള്ക്കണയ,

തടസവഖ്യാദമുന്നയടിചതഫ് എഗ്രടിലമേന്റെഫ് ഒപ്പെടിടഖ്യാന് ലചല്ലുന്ന സമേയത്തഖ്യാണഫ്.  അവര

അനഖ്യാഥരഖ്യാണഫ്,  കുടുയബമേഖ്യായടിടടില.  നമ്മുലട  പരടിപഖ്യാടടി

കെെലെെഖഖ്യാണമുണഖ്യാക്കടിലക്കഖ്യാടുക്കുകെെയഖ്യാമണഖ്യാ?  കെെലെെഖഖ്യാണവുയ  കെെഴടിചഫ്

കുടുയബമേഖ്യായഖ്യാമലെെ  മേഖ്യാനദണ്ഡപ്രകെെഖ്യാരയ  വസ്പീടഫ്  ലകെെഖ്യാടുക്കുകെെയള്ളൂലവന്ന

നടിബനനലയപ്പെറടി  നടിങ്ങള്  ആമലെെഖ്യാചടിചഫ്  മനഖ്യാക്കൂ.  ഒറയഫ്

തഖ്യാമേസടിക്കുന്നവരക്കുയ  അനഖ്യാഥരക്കുയ  വസ്പീടഫ്  ആവശഖമേടിമല?  അഗതടികെെലളയയ

വടിധവകെെലളയയ മേഖ്യാറഖ്യാ മരഖ്യാഗയ ബഖ്യാധടിചവലരയയ ഉള്ലപ്പെടുത്തണലമേന്നഫ് നടിങ്ങള്

എഴുതടിയടിട്ടുണമലഖ്യാ. ഇതടിലന്റെ അപ്പുറമേഖ്യാണഫ് മകെെഖ്യാഴടിമക്കഖ്യാടഫ് ജടിലയടിലലെെ കെെഖ്യാരഖയ,

മകെെഖ്യാഴടിമക്കഖ്യാടഫ്  കൂരഖ്യാച്ചുണടില്  പഞഖ്യായത്തഫ്  ഓഫസ്പീസടിനഫ്  മുമടില്  കുടടികെെടിടപ്പെഫ്

അവകെെഖ്യാശത്തടിനഖ്യായടി  സമേരയ  നടന്നടിമല,  ഓടപ്പെഖ്യാലെെ  സസ്വമദശടിയഖ്യായ

സമരഖ്യാജടിനടി പഞഖ്യായത്തഫ് ഓഫസ്പീസടിനഫ് മുമടിമലെെയഫ് തഖ്യാമേസയ മേഖ്യാറടി.  എന്തഖ്യാണഫ്
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അതടിനള്ള  കെെഖ്യാരണയ?  അവരുലട  വസ്പീടടിലന്റെ  ടഖ്യാരമപഖ്യാളടിന്...(ബഹളയ)

അവടിലടനടിനയ  ബഹളയവയ്മക്കണ,  അവടിലട  ഇരടിക്കൂ..മേനടി  മേറുപടടി

പറമഞഖ്യാളുയ.  ടഖ്യാര  മപഖ്യാളടിന്  വസ്പീടടിലെെഖ്യാണഫ്  സമരഖ്യാജടിനടിയയ  ഭരത്തഖ്യാവഫ്

മഗഖ്യാപഖ്യാലെെനയ തഖ്യാമേസടിക്കുന്നതഫ്.  ലലലെെഫഫ് മേടിഷന് പദ്ധതടിക്കഫ് പഞഖ്യായത്തടിലന്റെ

ഗുണമഭഖ്യാക്തൃലെെടിസഫ് ഉണഖ്യായടിരുന.  അവര ആ ലെെടിസടില്നടിന്നഫ് പുറതമപഖ്യായടി.

ഞഖ്യാന്  പറഞ  കെെഖ്യാരഖങ്ങലളകുറടിചഫ്  നടിങ്ങള്  അമനസ്വഷടിക്കൂ,  അതലഖ്യാലത

അതുമേടിതുയ പറഞതുലകെെഖ്യാണഫ്  കെെഖ്യാരഖമേടില.  ബഹുമേഖ്യാനഖരഖ്യായ മുഖഖമേനടിമയഖ്യാടുയ

തമദ്ദേശസസ്വയയഭരണ വകുപ്പുമേനടിമയഖ്യാടുയ ധനകെെഖ്യാരഖ വകുപ്പുമേനടിമയഖ്യാടുയ ഞഖ്യാന്

ഒരു  കെെഖ്യാരഖയ  മചഖ്യാദടിക്കമട,  പുതടിയ  സരക്കുലെെര  വനലവന്നഫ്  മേനടി  പറഞ,

2022  ഒമകഖ്യാബര  മേഖ്യാസയ  ഇറക്കടിയ  ഒരു  സരക്കുലെെര  നടിലെെവടിലണഫ്,

5,65,000-ല്പ്പെരയ  ആളുകെെളുലട  കെെണക്കഫ്  ഇവര  പറയനണമലഖ്യാ,

അതുതലന്നയഖ്യാണഫ്  ഞഖ്യാനയ  പറഞതഫ്,  ജനറല്  ലസകറടില്  4  ലെെകയ

ആളുകെെള്ക്കഫ്  വസ്പീടഫ്  ലെെഭഖമേഖ്യാകെെഖ്യാനലണന്ന  കെെണക്കഖ്യാണഫ്  ഞഖ്യാനയ  പറഞതഫ്.

ഇപ്പെറഞ നഖ്യാലെെഫ് ലെെകയ ആളുകെെള്ക്കഫ് അഞഫ് ലകെെഖ്യാലയലകെെഖ്യാണഫ്, അതഖ്യായതഫ് ഈ

ഗവണ്ലമേന്റെടിനഫ്  മശഷടിക്കുന്ന  മൂന്നഫ്  ലകെെഖ്യാലയലകെെഖ്യാണഫ്  വസ്പീടഫ്  നല്കെെഖ്യാന്

കെെഴടിയമമേഖ്യാ?  ഞഖ്യാന്  പറയന്നതഫ്  ബഹുമേഖ്യാനലപ്പെട  മേനടി  ഒന  ശദ്ധടിക്കണയ.
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എന്തഖ്യാണഫ്  പുതടിയ  സരക്കുലെെറടിലള്ളതഫ്?  2017-ല്  പഞഖ്യായത്തടില്

നടിലെെനടിന്നടിരുന്ന അന്തടിമേലെെടിസടില്  100  ആളുകെെള് ഉണഖ്യാവുകെെയയ അതടില്  80

മപര  എഗ്രടിലമേന്റെടില്  ഒപ്പുവയ്ക്കുകെെയയ  ലചയ്തടിട്ടുലണങ്കടില്  അവരക്കഫ്

'ഹഡ്മകെെഖ്യാ'-ല്നടിനയ  2,20,000  രൂപ ലെെഭടിക്കുയ,  ബഖ്യാക്കടി ആ ലെെടിസടില്  20

ആളുകെെമള  അവമശഷടിക്കുനള്ളൂലവങ്കടില്  2022-ല്  പ്രസടിദ്ധസ്പീകെെരടിക്കുന്ന

ലെെടിസടില്  ആദഖ  മുന്ഗണന  പടടികെെവരഗക്കഖ്യാരക്കുയ  അടുത്തതഖ്യായടി

പടടികെെജഖ്യാതടിക്കഖ്യാര,  അതടിദരടിദ്രര  എന്നസ്പീ  കമേത്തടിലമേഖ്യായടിരടിക്കണലമേന്നഖ്യാണഫ്

പറയന്നതഫ്.  ബഖ്യാക്കടിവരുന്ന  ജനറല്  ലസകറടിലള്ളവരക്കഫ്  എവടിലട  നടിന്നഫ്

പണയ  ലകെെഖ്യാടുക്കുലമേന്നഫ്  അതടില്  പറഞടിടടില.  അലതഖ്യാലക്ക

പഞഖ്യായത്തടിലന്റെമമേല്  എന്നഖ്യാമണഖ്യാ  പറയന്നതഫ്.  40,000  രൂപ

ഗ്രഖ്യാമേപഞഖ്യായത്തഫ്,  20,000  രൂപ  മബഖ്യാക്കഫ്  പഞഖ്യായത്തഫ്,  20,000  രൂപ

ജടിലഖ്യാപഞഖ്യായത്തഫ്,  2,20,000  രൂപ  ഹഡ്മകെെഖ്യാ  വഖ്യായ,  1  ലെെകയ  രൂപ

സരക്കഖ്യാര എന്നടിങ്ങലനയഖ്യാണഫ്  4,00,000  രൂപ  ധനസഹഖ്യായയ നല്കുന്നതഫ്.

ലപഖ്യാതുവടിഭഖ്യാഗത്തടിലലെെ ആളുകെെള്ക്കഫ് നടിങ്ങള് വഖ്യായലകെെഖ്യാടുക്കുലമേന്നഫ് പറയന്നടില,

2023-ലലെെ അമലെെഖ്യാമക്കഷന് മേഖ്യാരചഫ്  31-നഫ്  അവസഖ്യാനടിക്കുയ.  ഞഖ്യാന് കെെഴടിഞ

പ്രഖ്യാവശഖയ  അടടിയന്തരപ്രമമേയയ  അവതരടിപ്പെടിചമപ്പെഖ്യാഴുയ  ഇക്കഖ്യാരഖയ
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പറഞടിട്ടുണഫ്.  ധനകെെഖ്യാരഖ  വകുപ്പുമേനടി  ഇതുമകെെടഫ്  ചടിരടിക്കുയ,  കെെഖ്യാരണയ

എക്സൈഫ് ലപന്ഡടിചറഖ്യാകെെഖ്യാലത അടുത്തദടിവസയ മുതല് മകെെഖ്യാടടികെെള് ഖജനഖ്യാവടിമലെെയഫ്

കെെടിട്ടുകെെയഖ്യാണമലഖ്യാ...

മേടി  .   സസ്പീക്കര: പസ്പീസഫ്... പസ്പീസഫ് സമേയയ അതടികമേടിച്ചുലകെെഖ്യാണടിരടിക്കുന...

ശസ്പീ  .   പടി  .   ലകെെ  .   ബഷസ്പീര:  സര, 2022-23 വരഷത്തടിലയ ഭവനപദ്ധതടിക്കഫ്

എക്സൈഫ് ലപന്ഡടിചര ഉണഖ്യാകെെടില.  ജനറല് ലസകറടില് എഗ്രടിലമേന്റെഫ് വയണലമേന്നഫ്

ഞഖ്യാന്  പറയന്നതല,  മേനടി  ഇറക്കടിയ  സരക്കുലെെറടില്ത്തലന്ന  അങ്ങലന

പറയകെെയഖ്യാണഫ്.  പടിലന്ന  എങ്ങലനയഖ്യാണഫ്  പദ്ധതടി  നടപ്പെടിലെെഖ്യാകുകെെ?

അതുലകെെഖ്യാണഫ്  ഇതടിലലെെ  അപഖ്യാകെെതകെെള്  തടിരുത്തണലമേന്നഖ്യാണഫ്  എനടിക്കഫ്

പറയഖ്യാനള്ളതഫ്.  പഞഖ്യായതകെെള്ക്കഫ്  അധടികെെഖ്യാരയ  തടിരടിച്ചുലകെെഖ്യാടുക്കണയ,

പഞഖ്യായതകെെള്  ഗ്രഖ്യാമേസഭ  മചരന്നഫ്  ഗുണമഭഖ്യാക്തൃ  ലെെടിസഫ്  തയ്യഖ്യാറഖ്യാക്കണയ,

അവരക്കഫ് മലെെഖ്യാണ് എടുക്കഖ്യാനള്ള സഇൗകെെരഖയ സരക്കഖ്യാര നല്കുകെെയയ  അതടിലന്റെ

പലെെടിശ  സരക്കഖ്യാര  വഹടിക്കുകെെയയ  ലചയ്യണയ.  ലലലെെഫഫ്  എന്നതഫ്  സരക്കഖ്യാര

വടിഹടിതമേല,  ഇഇൗ  ഉത്തരവടില്  ഒരു  കെെഖ്യാരഖയകൂടടി  പറയനണഫ്,  ഇതടിനഖ്യായടി

സമേഖ്യാഹരടിക്കുന്ന  മലെെഖ്യാണ്  തടിരടിചടവടിനഖ്യായടി  25%  തുകെെ  പഞഖ്യായതകെെള്ക്കഫ്

നല്കുന്ന  പദ്ധതടി  വടിഹടിതത്തടില്നടിനയ  തടിരടിച്ചുപടിടടിക്കുയ.  അങ്ങലന  ഒരു



Uncorrected/Not for Publication
08.02.2023

24

ഉത്തരവുയ  ഇറക്കടിയടിട്ടുണഫ്.  പടിലന്ന  നടിങ്ങള്ക്കഫ്  ഇഇൗ  പദ്ധതടിയടില്  എന്തഫ്

അവകെെഖ്യാശമേഖ്യാണുള്ളതഫ്;  പദ്ധതടി  തടിതലെെ  പഞഖ്യായതകെെളുമടതമല?

പഞഖ്യായതകെെള്  മുന്കെെഖ്യാലെെങ്ങളടില്  ലചയ്ത  പദ്ധതടിയടില്  തുരങ്കയ

വചടിരടിക്കുകെെയഖ്യാണഫ്.  ആ  നടപടടിയടിലലെെ  ലതറ്റുതടിരുത്തടിലക്കഖ്യാണഫ്,

സഖ്യാധഖ്യാരണക്കഖ്യാരഖ്യായ  വസ്പീടടിലഖ്യാത്ത  ആളുകെെള്ക്കഫ്  വസ്പീടഫ്  ലെെഭഖമേഖ്യാക്കഖ്യാനള്ള

നടപടടികെെള് സസ്വസ്പീകെെരടിക്കണയ. ഇതയയ ഗഇൗരവമേഖ്യായ വടിഷയയ സഭഖ്യാനടപടടികെെള്

നടിരത്തടിവചഫ് ചരച ലചയ്യണലമേന്നഫ് ആവശഖലപ്പെടുകെെയഖ്യാണഫ്.

തമദ്ദേശസസ്വയയഭരണയ-എകക്സൈസഫ്  വകുപ്പുമേനടി  (ശസ്പീ  .    എയ  .    ബടി  .    രഖ്യാമജഷഫ്  ):

സര,  ബഹുമേഖ്യാനഖനഖ്യായ  ശസ്പീ.  പടി.  ലകെെ.  ബഷസ്പീര  ഉന്നയടിലചഖ്യാരു  ആമകപയ

മനരലത്ത  പഞഖ്യായതകെെളഖ്യാണഫ്  ഇതഫ്  ലചയലകെെഖ്യാണടിരുന്നതഫ്  പഞഖ്യായതകെെളുലട

അധടികെെഖ്യാരയ  സരക്കഖ്യാര  കെെവരലന്നടുത  അതഫ്  തടിരലകെെ  പഞഖ്യായതകെെള്ക്കഫ്

ലകെെഖ്യാടുക്കണലമേന്നഖ്യാണഫ്.  എന്നഖ്യാല്  വസ്തുത  ഇമപ്പെഖ്യാഴുയ  തമദ്ദേശസസ്വയയഭരണ

സഖ്യാപനങ്ങളഖ്യാണഫ്  ഇതഫ്  ലചയ്യുന്നലതന്നഖ്യാണഫ്.  അതഖ്യായതഫ്  പഞഖ്യായതയ

മുനടിസടിപ്പെഖ്യാലെെടിറടികെെളുയ  മകെെഖ്യാരപ്പെമറഷനകെെളുമേഖ്യാണഫ്  ലചയ്യുന്നതഫ്.  ആരഖ്യാണഫ്

ഗുണമഭഖ്യാകഖ്യാക്കലള  ലതരലഞടുക്കുന്നതഫ്?  ഗ്രഖ്യാമേസഭ  മചരന്നഫ്  ആ  ഗ്രഖ്യാമേസഭയടില്

അലലങ്കടില്  വഖ്യാരഡഫ്  സഭയടില്  അയഗസ്പീകെെരടിക്കുന്ന  ലെെടിസഫ്  തമദ്ദേശസസ്വയയഭരണ

സഖ്യാപനങ്ങളുലട  ഭരണ  സമേടിതടികെെള്ക്കഫ്  മവണലമേങ്കടില്  മഭദഗതടി  ലചയ്യഖ്യാനളള
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അധടികെെഖ്യാരമുണഫ്.  അന്തടിമേമേഖ്യായടി ആരഖ്യാണഫ്  ഗുണമഭഖ്യാക്തൃ ലെെടിസഫ് അയഗസ്പീകെെരടിക്കുന്നതഫ്?

ഗുണമഭഖ്യാകഖ്യാക്കലള ലതരലഞടുക്കുന്നതഫ്?  തമദ്ദേശസസ്വയയഭരണ സഖ്യാപനങ്ങളഖ്യാണഫ്.

അതടിനഫ് അപ്രൂവല് ലകെെഖ്യാടുക്കുകെെ മേഖ്യാതലമേ ലലലെെഫഫ് മേടിഷന് ലചയ്യുനള്ളൂ. അടടിസഖ്യാന

രഹടിതമേഖ്യായ കെെഖ്യാരഖമേഖ്യാണഫ് ഏറവുയ വലെെടിയ ആമകപമേഖ്യായടി അമദ്ദേഹയ ഉന്നയടിചതഫ്.

പടിലന്ന  സരക്കഖ്യാര  ലചയ്യുന്ന  ലതറഫ്  എന്തഖ്യാണഫ്;  സരക്കഖ്യാര  ലചയ്യുന്നതഫ്

തമദ്ദേശസസ്വയയഭരണ സഖ്യാപനങ്ങള്ക്കഫ്  രണഫ് ലെെകത്തടി ഇരുപതടിനഖ്യായടിരയ രൂപ

വഖ്യായഖ്യാവടിഹടിതമേഖ്യായടി  നല്കുന്നതഖ്യാമണഖ്യാ;  ഒരു  ലെെകയരൂപ  സയസഖ്യാന

സരക്കഖ്യാരടിലന്റെ  ലഷയറഖ്യായടി  ലകെെഖ്യാടുക്കുനലവനളളതഖ്യാമണഖ്യാ?  യഥഖ്യാരതത്തടില്

സരക്കഖ്യാര തമദ്ദേശസസ്വയയഭരണ സഖ്യാപനങ്ങള്ക്കഫ് ധനസഹഖ്യായയ ലെെഭഖമേഖ്യാക്കുകെെയഖ്യാണഫ്

ലചയ്യുന്നതഫ്.  ശസ്പീ.  പടി.  ലകെെ.  ബഷസ്പീര മേനസടിലെെഖ്യാമക്കലണഖ്യാരു കെെഖ്യാരഖയ  4  ലെെകയരൂപ

ഇന്തഖയടില് ഭവന നടിരമഖ്യാണത്തടിനഫ് ലകെെഖ്യാടുക്കുന്ന ഏകെെ സയസഖ്യാനമമേയള്ളൂ,  അതഫ്

മകെെരളമേഖ്യാണഫ്.  കെെണക്കുകെെള്  മനഖ്യാക്കടിയഖ്യാല്  അതടിമനഖ്യാടടുതവരുലന്നഖ്യാരു  തുകെെ

ആനഖ്യാപ്രമദശടിലെെഖ്യാണഫ്  ഒരുലെെകത്തടി  എണ്പതടിനഖ്യായടിരയ  രൂപ  മേഖ്യാതമേഖ്യാണഫ്.

മകെെരളത്തടില്  ലകെെഖ്യാടുക്കുന്നതടിലന്റെ  പകുതടിയടില്തഖ്യാലഴയഖ്യാണഫ്.  അതഫ്  വലെെടിയ

വഖതഖഖ്യാസമേഖ്യാണഫ്.  (....ബഹളയ...)  ഞഖ്യാന്  വസ്തുതകെെള്  പറയമമഖ്യാള്  എന്തടിനഖ്യാണഫ്

പ്രതടിപകയ  അസസ്വസരഖ്യാകുന്നതഫ്;  മൂന്നഫ്  ലെെകത്തടി  ഇരുപത്തടി

മൂവഖ്യായടിരത്തടിലെെധടികെെയ  ആളുകെെള്ക്കഫ്  4  ലെെകയ രൂപവചഫ് ലകെെഖ്യാടുലത്തന്നഫ് പറഞഖ്യാല്

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiPwOKjpYX9AhUpV2wGHQ4jCigQFnoECBYQAQ&url=https%3A%2F%2Fbcdd.kerala.gov.in%2F%25E0%25B4%25A1%25E0%25B5%258C%25E0%25B5%25BA%25E0%25B4%25B2%25E0%25B5%258B%25E0%25B4%25A1%25E0%25B5%258D%25E0%25B4%25B8%25E0%25B5%258D%2F%25E0%25B4%2597%25E0%25B5%2581%25E0%25B4%25A3%25E0%25B4%25AD%25E0%25B5%258B%25E0%25B4%2595%25E0%25B5%258D%25E0%25B4%25A4%25E0%25B5%2583-%25E0%25B4%25AA%25E0%25B4%259F%25E0%25B5%258D%25E0%25B4%259F%25E0%25B4%25BF%25E0%25B4%2595%25E0%25B4%2595%25E0%25B5%25BE%2F&usg=AOvVaw1w4axOd7E5tZLlGeVKokzU
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ഏതഖ്യാണഫ്  പതടിനഖ്യാലെെഖ്യായടിരയ  മകെെഖ്യാടടിരൂപ  ഇതടിനകെെയ  ലചലെെവഴടിച്ചുലവന്നഖ്യാണഫ്

ഇതടിനരതയ.  ഇന്തഖയടില്  എവടിലടയഖ്യാണഫ്  ഇത്തരത്തടിലളള  ഭവന  നടിരമഖ്യാണ

പദ്ധതടി നടപ്പെടിലെെഖ്യാക്കടിയടിട്ടുളളതഫ്? ശസ്പീ. പടി. ലകെെ. ബഷസ്പീര ഇവടിലട കുലറ ആമകപയ

ഉന്നയടിച്ചു.  അമദ്ദേഹയ മേണ്ഡലെെത്തടിലലെെഖ്യാലക്ക വസ്തുതകെെള് നന്നഖ്യായടി മേനസടിലെെഖ്യാക്കുന്ന

ഒരഖ്യാളഖ്യാലണന്നഖ്യാണഫ്  ഞഖ്യാന്  വടിചഖ്യാരടിചടിരുന്നതഫ്.   അമദ്ദേഹത്തടിലന്റെ  ഏറനഖ്യാടഫ്

മേണ്ഡലെെത്തടില്  ഉള്ലപ്പെടുന്നതഖ്യാണമലഖ്യാ  എടവണ  പഞഖ്യായത്തഫ്.  അക്കഖ്യാരഖത്തടില്

അഭടിപ്രഖ്യായ വഖതഖഖ്യാസമുണഖ്യാകെെടിലമലഖ്യാ;  ആ എടവണ പഞഖ്യായത്തടില് ഇഇൗ വരഷയ

200  മപരുലട  എഗ്രടിലമേന്റെഫ്  വച്ചുകെെഴടിഞ.  അതഫ്  പടടികെെജഖ്യാതടി  പടടികെെവരഗ

(.....ബഹളയ.....)  ശസ്പീ.  പടി.  ലകെെ.  ബഷസ്പീറടിനഫ്  അവടിടലത്ത  എയ.എല്.എ.-എന്ന

നടിലെെയഫ്   സമന്തഖ്യാഷടിക്കഖ്യാനളള  കെെഖ്യാരഖമേഖ്യാണഫ്  പറയന്നതഫ്,  അങ്ങഫ്  അതടിനയ

പ്രതടിമഷധടിചഖ്യാല് എന്തുലചയ്യഖ്യാന് കെെഴടിയയ; ഇരുന്നൂറഫ് മപരടില് എസഫ്.സടി-എസഫ്.റടി.

വടിഭഖ്യാഗത്തടില്ലപ്പെടവര 120 മപരുയ  ജനറല് വടിഭഖ്യാഗത്തടിലലെെ 80 മപരുയ എഗ്രടിലമേന്റെഫ്

വചതഖ്യാണഫ്. അങ്ങതടില് ദു:ഖടിക്കുകെെയഖ്യാമണഖ്യാ സമന്തഖ്യാഷടിക്കുകെെയമല മവണതഫ്;  ശസ്പീ.

എ. പടി. അനടില്കുമേഖ്യാറടിലന്റെ  വണ്ടൂര  മേണ്ഡലെെത്തടില് ലവടത്തൂര പഞഖ്യായത്തടില് 102

മപരക്കഫ് ആദഖഗഡു വടിതരണയ ലചയകെെഴടിഞ. 

മേടി  .   സസ്പീക്കര: വഖ്യാക്കഇൗടഫ് സസ്പീചടില് പറഞഖ്യാല് മേതടി. കെെമേന്റെറടി ലചമയ്യണ.
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ശസ്പീ  .    എയ  .    ബടി  .    രഖ്യാമജഷഫ്  : സര,  ശസ്പീ.  പടി.  ലകെെ.  ബഷസ്പീര ബഹുമേഖ്യാനഖനഖ്യായ

എയ.എല്.എ.  ഒരു  ലടലെെടിവടിഷന്  ചഖ്യാനലെെടില്  വന്ന  വഖ്യാരത്ത  ഇവടിലട

ഉദ്ധരടിക്കുകെെയണഖ്യായടി.  ആ  വഖ്യാരത്ത  ഉദ്ധരടിച്ചുലകെെഖ്യാണഖ്യാണഫ്  പടടികെെജഖ്യാതടിക്കഖ്യാരുലട

അവസലയക്കുറടിചഫ്  അമദ്ദേഹയ  ആമകപയ  ഉന്നയടിചതഫ്.   ആ  വഖ്യാരത്തയമേഖ്യായടി

ബനലപ്പെട ഒമതുമപരടങ്ങുന്ന ആ കുടുയബത്തടിനഫ്  ഒരു മറഷന് കെെഖ്യാരഡഖ്യാണുളളതഫ്.

മറഷന്  കെെഖ്യാരഡടിലന്റെ  നമരുയ  എലന്റെ  കെെയ്യടിലണഫ്.  ഇവര  പടടികെെജഖ്യാതടി

വടിഭഖ്യാഗത്തടില്ലപ്പെടുന്നവരഖ്യാണഫ്,  ഇവരക്കഫ്  മകെെഖ്യാണ്കസ്പീറഫ്  ലചയ്ത  പക്കഖ്യാവസ്പീടഫ്

നടിലെെവടിലണഫ്.  പലക ആ വസ്പീടല വഖ്യാരത്തയടില് കെെഖ്യാണടിചതഫ്.  ലതറടിദ്ധരടിപ്പെടിക്കുന്ന

സടിതടിയഖ്യാണഫ്  അതടിലണഖ്യായതഫ്.  ഇഇൗ  മറഷന്  കെെഖ്യാരഡടിലള്ലപ്പെട  കുടുയബത്തടിനഫ്

മകെെഖ്യാണ്കസ്പീറഫ് വസ്പീടഫ് ഉലണനളളതുലകെെഖ്യാണ്ടുയ അതഫ് നടിലെെനടില്ലക്ക അതടില് ഉള്ലപ്പെട

മവലറഖ്യാരഖ്യാള്ക്കഫ് വസ്പീടഫ് ലകെെഖ്യാടുക്കണലമേന്നഖ്യാണഫ്.  ഒമതഫ് മപരുളള ഒറ കുടുയബമേഖ്യാണഫ്,

ഒരു മറഷന് കെെഖ്യാരഡഖ്യാണഫ്.   കുടുയബലമേന്ന നടിരവ്വചനത്തടില് പടടികെെജഖ്യാതടികെെഖ്യാരക്കുയ

മേതഖലത്തഖ്യാഴടിലെെഖ്യാളടികെെള്ക്കുയ  2019-ലലെെ  സരക്കഖ്യാര  ഉത്തരവുപ്രകെെഖ്യാരയ  ഇളവഫ്

അനവദടിചടിട്ടുണഫ്. അതുപ്രകെെഖ്യാരയ വഖതഖസ്ത വസ്പീടുകെെളടില് തഖ്യാമേസടിക്കുന്നവരഖ്യാലണങ്കടിലയ

ഒമരവസ്പീടടില്  വഖതഖസ്ത  അടുക്കളഖ്യായഖ്യാലണങ്കടിലയ  വടിവഖ്യാഹയ  കെെഴടിഞഫ്  ഒരു

വരഷത്തടിമലെെലറയഖ്യായടി  വസ്പീടടിലഖ്യാത്തതുലകെെഖ്യാണ്ടുമേഖ്യാതയ  മേറഫ്  വസ്പീടടില്  തഖ്യാമേസടിക്കുന്ന

വരഖ്യാലണങ്കടിലയ ഇങ്ങലനയളളവലര ഒമര മറഷന് കെെഖ്യാരഡടില് ഉള്ലപ്പെടടിട്ടുലണങ്കടിലയ
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വഖതഖസ്ത കുടുയബങ്ങളഖ്യായടി പരടിഗണടിച്ചുമേഖ്യാതമമേ ആനകൂലെെഖയ നല്കെെഖ്യാനഖ്യാകൂകെെയള്ളൂ.

പലക  ഇഇൗ  പറയന്ന  വഖകടി  ഇഇൗ  ഒരു  വടിഭഖ്യാഗത്തടിലയ  വരഖ്യാത്തതുലകെെഖ്യാണഖ്യാണഫ്

പഞഖ്യായത്തടിലലെെ  നടിരവ്വഹണ  ഉമദഖഖ്യാഗസന്  കെെരഖ്യാറടില്  ഏരലപ്പെടുന്ന  നടപടടി

സസ്വസ്പീകെെരടിക്കഖ്യാതടിരുന്നതഫ്. അതഖ്യാണഫ് വസ്തുത. അങ്ങഫ് പറയമമഖ്യാള് അശസ്വതഖ്യാമേഖ്യാ ഹതത

കുഞ്ജരത  എന്നഫ്  പതുലക്ക  പറയന്നതുമപഖ്യാലലെെ  പറയരുതഫ്.  പക്കഖ്യാ  മകെെഖ്യാണ്കസ്പീറഫ്

വസ്പീടുളള  കെെഖ്യാരഖമേഖ്യാണഫ്  പറഞലതനളള  വസ്തുതകൂടടി  പറയണയ.  എങ്കടിലയ,

ഇതടിമലെെലതങ്കടിലലമേഖ്യാരു  വടിഭഖ്യാഗത്തടില്  വരുലമേങ്കടില്  അവലര  ഉള്ലപ്പെടുത്തഖ്യാന്

കെെഴടിയമേഖ്യായടിരുന.  അമദ്ദേഹയ  അമദ്ദേഹത്തടിമന്റെതഖ്യായ  കുറചഫ്  കെെണക്കുകെെള്  ഇവടിലട

ഉദ്ധരടിച്ചു.  സരക്കഖ്യാരടിലന്റെ  കെെണക്കഫ്  കൃതഖമേഖ്യായടി   ഇവടിലട  പറഞതഫ്  കൂടഖ്യാലത

നടിയമേസഭയടില് പലെെപ്രഖ്യാവശഖമേഖ്യായടി മേറുപടടി നല്കെെടിയടിട്ടുളളതുമേഖ്യാണഫ്.  അമദ്ദേഹയ ആ

കെെണക്കുകെെള് ഉദ്ധരടിക്കുന്നതഫ്  മനതൃതസ്വയ ലകെെഖ്യാടുക്കുന്ന പഖ്യാരടടിയലട അനഭവത്തടിലന്റെ

അടടിസഖ്യാനത്തടിലെെഖ്യായടിരടിക്കുലമേന്നഖ്യാണഫ്.  ലകെെ.പടി.സടി.സടി.,  ആയടിരയ   പ്രളയ

ദുരടിതഖ്യാശസ്വഖ്യാസ  വസ്പീടുകെെള്  നടിരമടിച്ചുലകെെഖ്യാടുക്കലമേന്നഫ്  പ്രഖഖഖ്യാപടിചതഖ്യാണഫ്.  അന്നലത്ത

ലകെെ.പടി.സടി.സടി. പ്രസടിഡന്റെഖ്യാണഫ്, ഞഖ്യാന് ആമകപലമേനയ ഉന്നയടിക്കടില. ആയടിരയ

വസ്പീടുകെെള്  നടിരമടിച്ചുലകെെഖ്യാടുക്കുലമേന്നഫ്  പ്രഖഖഖ്യാപടിചതഖ്യാണഫ്.   ഇതഫ്  (പത  കെെടടിയഗഫ്

ഉയരത്തടികെെഖ്യാടടി)  മകെെഖ്യാണ്ഗ്രസഫ് പ്രസടിദ്ധസ്പീകെെരടിചതഖ്യാണഫ്.  ഇതുവലര ലെെഭടിച തുകെെ 3.43

മകെെഖ്യാടടിരൂപ അവകെെഖ്യാശ വഖ്യാദമേഖ്യാണഫ്. പണടി പൂരത്തടിയഖ്യാക്കടിയതഫ് 450 വസ്പീടുകെെള്, പണടി
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നടക്കുന്നതഫ്  348  വസ്പീടുകെെള്.  എന്തഖ്യാണഫ്  വസ്തുത?  നഖ്യാല്പത്തടിയഖ്യാറഫ്  വസ്പീടുകെെളഖ്യാണഫ്

പൂരത്തസ്പീകെെരടിക്കഖ്യാന്  കെെഴടിഞതന്നതഖ്യാണഫ്.   (....ബഹളയ.....)  പതത്തടില്  വന്ന

കെെണക്കഖ്യാണഫ്...

മേടി  .    സസ്പീക്കര  :  പസ്പീസഫ്....ബഹുമേഖ്യാനലപ്പെട  മേനടി  അങ്ങഫ്  മേറുപടടി  പറയണയ....

(.....ബഹളയ.....) കെെഇൗണര ആരഗത്യുലമേന്റെഫ് വഖ്യാക്കഇൗടഫ് സസ്പീചടില് പറയണയ.

 ശസ്പീ  .    എയ  .    ബടി  .    രഖ്യാമജഷഫ്  : സര,  ബഹുമേഖ്യാനലപ്പെട  പ്രതടിപകമനതഖ്യാവഫ്

ഇവടിലടയണമലഖ്യാ, വഖ്യാക്കഇൗടഫ് പ്രസയഗയ നടതമമഖ്യാള് എത വസ്പീടഫ് നടിരമടിച്ചുലവന്നഫ്

അമദ്ദേഹത്തടിനഫ് പറയഖ്യായ.  ഞഖ്യാന് ബഹുമേഖ്യാനഖരഖ്യായ മകെെഖ്യാണ്ഗ്രസഫ് എയ.എല്.എമേഖ്യാലര

ലവല്ലുവടിളടിക്കുന  നടിങ്ങള്  നടിരമടിച  ആയടിരയ  വസ്പീടുകെെള്  ഏലതലഖ്യായ

ഗുണമഭഖ്യാകഖ്യാക്കള്ക്കഖ്യാണഫ്  ലകെെഖ്യാടുത്തലതന്ന  പടടികെെ  പ്രസടിദ്ധസ്പീകെെരടിക്കഖ്യാന്

തയ്യഖ്യാറഖ്യാമണഖ്യാ;  നമള് തമടില് തരക്കത്തടിലന്റെ ആവശഖമേടില.  എന്നഖ്യാല് ആയടിരയ

വസ്പീടുകെെളുലട  പടടികെെ  ഏതഫ്  ഗുണമഭഖ്യാകഖ്യാക്കള്ക്കഖ്യാണഫ്  ലകെെഖ്യാടുത്തലതന്നഫ്

പ്രസടിദ്ധസ്പീകെെരടിചഖ്യാല് ഇഇൗ തരക്കയ അവടിലട തസ്പീരുയ. (.....ബഹളയ.....) 

മേടി  .    സസ്പീക്കര  : പസ്പീസഫ്....പസ്പീസഫ്....  വഖ്യാക്കഇൗടഫ്  സസ്പീചടില് കെെഇൗണര ആരഗത്യുലമേന്റെഫ്

നടത്തടിമക്കഖ്യാളൂ. (....ബഹളയ........) 

ശസ്പീ  .    എയ  .    ബടി  .    രഖ്യാമജഷഫ്  : സര,  ശസ്പീ.  ഉമന് ചഖ്യാണടിയലട കെെഖ്യാലെെത്തഫ് എത

വസ്പീടുകെെളഖ്യാണഫ്  നടിരമടിച്ചുലകെെഖ്യാടുത്തതഫ്;  അവസഖ്യാന  നടിയമേസഭഖ്യാ  സമമളനയ  2016-
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ലഫബ്രുവരടി,  ആ  സമമളനത്തടില്  ശസ്പീ.  മകെെഖ്യാടടിമയരടി  ബഖ്യാലെെകൃഷ്ണലന്റെ  മചഖ്യാദഖയ

നമര  3204-നഫ് ലകെെഖ്യാടുത്ത മേറുപടടി ഇതഖ്യാണഫ്.  വടിശദഖ്യായശയ അനബനയ  1  ആയടി

മചരത.  മകെെഖ്യാഴടിമക്കഖ്യാടഫ്  ബയഗഖ്യാമദശഫ്  മകെെഖ്യാളനടി  ഘടയ  ഒന്നഫ്  -  218,  സഖ്യാഫലെെഖയ

ആദഖഘടയ  - 48,  ഗൃഹശസ്പീ ഭവനയ പദ്ധതടി  2013-14 ല്  525, 2014-15-ല്  709,

2015-16-ല്  1500.  ഇതഖ്യാണഫ്  2013-14-മുതല്  2015-  2016  വലര  നടിങ്ങള്

യ.ഡടി.എഫഫ്.  സരക്കഖ്യാര  നടിരമടിച്ചുലകെെഖ്യാടുത്തതഫ്.  നടിയമേസഭയടില്  തന്ന

മേറുപടടിയഖ്യാണടിതഫ്. (....ബഹളയ.....)  എങ്ങലനയഖ്യാണഫ് പ്രതടിപകയ വസ്തുതകെെളുലടയയ

കെെണക്കുകെെളുലടയയ മുന്നടില് പകെെച്ചുമപഖ്യാകുന്നലതന്നതടിലന്റെ ഉദഖ്യാഹരണമേഖ്യാണഫ് ഇവടിലട

കെെഖ്യാണടിക്കുന്നതഫ്.  അന്നലത്ത  ബഹുമേഖ്യാനലപ്പെട  മുഖഖമേനടി  ഇഇൗ  നടിയമേസഭയടില്

ലകെെഖ്യാടുത്ത മചഖ്യാദഖത്തടിലന്റെ ഉത്തരമേഖ്യാണഫ് ഞഖ്യാനടിവടിലട പറഞതഫ് ഇതഖ്യാണഫ് വസ്തുത.

ശസ്പീ.  പടി.  ലകെെ.  ബഷസ്പീര എടുത്ത അതയയ സമേയയ ഞഖ്യാന് എടുത്തടിടടിലലനകൂടടി

ഞഖ്യാന് അങ്ങലയ ഓരമടിപ്പെടിക്കുകെെയഖ്യാണഫ്. മകെെന സരക്കഖ്യാര  അടടിമചല്പടിച കെെടുത്ത

സഖ്യാമത്തടികെെ  പ്രതടിസനടിയലട  ലകെെഖ്യാടടിയ  വടിമവചനത്തടിലന്റെ

പശ്ചഖ്യാത്തലെെത്തടിലെെഖ്യാണഫ് മകെെരളയ ഇന്തഖയടില് ഏറവുയ ഉയരന്ന തുകെെ വസ്പീടുവയഖ്യാന്

ലകെെഖ്യാടുക്കുന്നതുയ ഏറവുയ കൂടുതല് ആളുകെെള്ക്കഫ്   വസ്പീടുവചഫ്  ലകെെഖ്യാടുത്തടിട്ടുള്ളതുയ.

അതഫ് പ്രതടിപകയ ഓരക്കണയ.  നടിങ്ങള് മകെെള്മക്കണ ഒരു കെെണക്കഫ് ഞഖ്യാന്

പറയഖ്യായ.  2020-ലലെെ  മേടിഷന്  അമന്തഖഖ്യാദയ  റടിമപ്പെഖ്യാരടടില്നടിന്നഫ്
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ചൂണടിക്കഖ്യാണടിക്കുകെെയഖ്യാണഫ്.  ഇമപ്പെഖ്യാള്  സയസഖ്യാനങ്ങള്ക്കഫ്  ഭവനനടിരമഖ്യാണ

പദ്ധതടിക്കുളള  സയസഖ്യാന  വടിഹടിതവുയ  മകെെന  വടിഹടിതവുയ

എതയഖ്യാലണന്നഖ്യാണഫ്.  മകെെരളത്തടില് ഭവനപദ്ധതടിയലട  85  ശതമേഖ്യാനവുയ മസറഫ്

ലഷയറഖ്യാണഫ്.  ലസന്ട്രല് സസ്പീമേടില്നടിന്നഫ്  ലെെഭടിചതഫ്  15  ശതമേഖ്യാനയ മേഖ്യാതമേഖ്യാണഫ്.

ഉത്തരപ്രമദശടില്   ലസന്ട്രല്  ലഷയര  69  ശതമേഖ്യാനയ.  ഇഇൗ

വടിമവചനലത്തയഖ്യാണഫ്  നടിങ്ങള്  കെെഖ്യാമണണതഫ്.  അതടിലനയഖ്യാണഫ്  നടിങ്ങള്

മചഖ്യാദഖയ ലചമയ്യണതഫ്. അതഫ് മചഖ്യാദഖയ ലചയ്യഖ്യാന് നടിങ്ങള് തയ്യഖ്യാറഖ്യാകുന്നടില. ഒരു

കെെണക്കുകൂടടി പറയഖ്യായ. PMAY(ഗ്രഖ്യാമേസ്പീണ്) (Pradhan Mantri Awas Yojana

(Gramin) പദ്ധതടിയടില്  Central Assistance provided ഇന്തഖയടില് ആലകെെ

8 ലെെകയ  മകെെഖ്യാടടി  രൂപയയ  State  Assistance  Provided  15  ലെെകയ  മകെെഖ്യാടടി

രൂപയമേഖ്യാണഫ്.  സയസഖ്യാനങ്ങളഖ്യാണഫ്  ഇതടിലന്റെ  ബഖ്യാധഖത  പ്രധഖ്യാനമേഖ്യായയ

വഹടിക്കുന്നതഫ്.   അതടില്  മകെെരളത്തടിനഫ്  ലവറുയ  15  ശതമേഖ്യാനമേഖ്യാണഫ്  ലസട്രല്

അസടിസന്സഫ് എന്ന വസ്തുത നടിങ്ങള് മേനസടിലെെഖ്യാക്കണയ. ആ വസ്തുത നടിങ്ങള്

മേനസടിലെെഖ്യാക്കഖ്യാലത  മേലറലഖ്യാകെെഖ്യാരഖത്തടിലലമേന്നമപഖ്യാലലെെ  ഇക്കഖ്യാരഖത്തടിലയ മകെെരള

സരക്കഖ്യാരടിലന ആകമേടിക്കഖ്യാന് തയ്യഖ്യാറഖ്യാകുകെെയഖ്യാണഫ്.  നടിങ്ങള്ക്കഫ്  18  എയ.പടി.-

മേഖ്യാരുണമലഖ്യാ;  അവര  ഈ  അനഖഖ്യായവുയ  വടിമവചനവുയ  അവടിലട  മചഖ്യാദഖയ
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ലചയ്യഖ്യാന് തയ്യഖ്യാറഖ്യായടിട്ടുമണഖ്യാ?  നടിങ്ങള് ഇവടിലടയഖ്യാണഫ്  ബഹളമുണഖ്യാക്കുന്നതഫ്.

3,23,000  വസ്പീടുകെെള്  പൂരത്തടിയഖ്യാക്കടി  തമക്കഖ്യാല്  ലകെെഖ്യാടുത്ത

സരക്കഖ്യാരടിലനതടിലരയമല  നടിങ്ങള്   ബഹളമുണഖ്യാക്കടിലക്കഖ്യാണടിരടിക്കുന്നതഫ്.

നടിങ്ങള്ക്കഫ്  അവടിലടമപ്പെഖ്യായടി  മചഖ്യാദഖയ  ലചയ്യഖ്യാനളള  ലലധരഖമുമണഖ്യാ;

അതുപറഞമല  നടിങ്ങള്  ഇവടിലടനടിനയ  ജയടിച്ചുമപഖ്യായതഫ്.

മകെെരളത്തടിനമവണടി  മപഖ്യാരഖ്യാടഖ്യാലമേന്നഫ്  പറഞഖ്യാണമലഖ്യാ  നടിങ്ങലളലഖ്യാവരുയ

കെെഴടിഞ  തവണ  ജയടിച്ചുമപഖ്യായതഫ്.  ഇതുസയബനടിചഫ്  പഖ്യാരലെെലമേന്റെടില്  ഒരു

മചഖ്യാദഖലമേങ്കടിലയ  നടിങ്ങളുന്നയടിചടിട്ടുമണഖ്യാ?  അതടിനടിടയടില്  ഒരു  മചഖ്യാദഖയ

അശരസ്പീരടിമപഖ്യാലലെെ  ഉയരനമകെെള്ക്കുകെെയണഖ്യായടി.  ലകെെ.പടി.സടി.സടി.-യലട

വസ്പീടടിലന്റെ  കെെണക്കഫ്  പറഞമപ്പെഖ്യാള്  സടി.പടി.ലഎ.(എയ)  നടിരമടിച്ചുനല്കെെടിയ

വസ്പീടുകെെള്  എതയഖ്യാലണനള്ള  മചഖ്യാദഖയ  വന.   സടി.പടി.ലഎ.(എയ)  1273

വസ്പീടുകെെള്  നടിരമടിചഫ്  നല്കെെടിയടിട്ടുണഫ്.   750  വസ്പീടുകെെളുലട   നടിരമഖ്യാണയ

നടനലകെെഖ്യാണടിരടിക്കുന.  2013  വസ്പീടുകെെള്  പ്രഖഖഖ്യാപടിചതടിമനക്കഖ്യാള്

കൂടുതലെെഖ്യാണഫ്. പ്രതടിപകത്തടിലന്റെ  ഇഇൗ  അടടിയന്തരപ്രമമേയ  മനഖ്യാടസ്പീസഫ്  ഒരു

അത്ഭുതത്തടിനയ  വകെെയടില.  കെെഖ്യാരണയ,  കെെഴടിഞ  ലതരലഞടുപ്പുകെെഖ്യാലെെത്തഫ്

യ.ഡടി.എഫഫ്.  കെെണ്വസ്പീനറഖ്യായ   ശസ്പീ. എയ. എയ. ഹസന് പറഞതഫ്, ഞങ്ങള്
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അധടികെെഖ്യാരത്തടില്  വന്നഖ്യാല്  ലലലെെഫഫ്  പദ്ധതടി  അവസഖ്യാനടിപ്പെടിക്കുലമേന്നഖ്യാണഫ്.

അനന്തമേഖ്യായ കെെഖ്യാത്തടിരടിലപ്പെന്നഫ് ശസ്പീ. പടി. ലകെെ. ബഷസ്പീര ഇവടിലട പറഞ. ഇനടി

കെെഖ്യാത്തടിരടിക്കഖ്യാന്മപഖ്യാലയ  വകെെയണഖ്യാകെെടിലലന്നഖ്യാണഫ്  പ്രഖഖഖ്യാപടിചതഫ്.  ലലലെെഫഫ്

പദ്ധതടി  അവസഖ്യാനടിപ്പെടിക്കുലമേന്നഫ്  പ്രഖഖഖ്യാപടിച്ചു.  പ്രഖഖഖ്യാപടിക്കുകെെ  മേഖ്യാതമേല

ലലലെെഫഫ് പദ്ധതടി അവസഖ്യാനടിപ്പെടിക്കഖ്യാന് മമേഖ്യാദടി സരക്കഖ്യാരുമേഖ്യായടി ഗൂഢഖ്യാമലെെഖ്യാചന

നടതകെെയയ  സടി.ബടി.ലഎ.-ലയ  സമേസ്പീപടിക്കുകെെയയ  ലചയ്തവരഖ്യാണടിവര.  ആ

എയ.എല്.എ.  ഇമപ്പെഖ്യാള്  സഭയടിലെെടില.  സടി.ബടി.ലഎ.-ക്കഫ്  പരഖ്യാതടി

ലകെെഖ്യാടുത്തടിമല?     

മേടി  .  സസ്പീക്കര: പസ്പീസഫ്... കെെണ്ക്ലൂഡഫ്...   

ശസ്പീ  .    എയ  .    ബടി  .    രഖ്യാമജഷഫ്:  സര,  ഞഖ്യാന്  അവസഖ്യാനടിപ്പെടിക്കുന.

മകെെരളത്തടിമനഖ്യാടഫ്  കെെഖ്യാണടിക്കുന്ന  വടിമവചനയ  മചഖ്യാദഖയ  ലചയ്യുകെെയല  നടിങ്ങള്

ലചയ്തതഫ്.  മകെെന  സരക്കഖ്യാരുമേഖ്യായയ  മകെെന  അമനസ്വഷണ  ഏജന്സടികെെളുമേഖ്യായടി

മചരന്നഫ്  മകെെരളത്തടിലലെെ  പഖ്യാവലപ്പെട  മേനഷഖലന്റെ  വസ്പീടഫ്  എന്ന  സസ്വപയ

അടടിമേറടിക്കഖ്യാന്  ഗൂഢഖ്യാമലെെഖ്യാചന  നടതകെെയഖ്യാണഫ്  ലചയ്തടിട്ടുളളതഫ്.   അതടിലന്റെ

തുടരചയഖ്യാണഫ്  ഇമപ്പെഖ്യാള്  ലലലെെഫഫ്  മേടിഷലനതടിരഖ്യായടി  അടടിസഖ്യാനരഹടിതമേഖ്യായ

ആമകപങ്ങള് ഉന്നയടിച്ചുലകെെഖ്യാണ്ടുളള ഇഇൗ അടടിയന്തരപ്രമമേയ മനഖ്യാടസ്പീസഫ്. അതഫ്
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സഭ  നടിരത്തടിവചഫ്  ചരച  ലചയ്യമണ  യഖ്യാലതഖ്യാരു  ആവശഖവുമേടിലലന്നഖ്യാണഫ്

പ്രഖഖഖ്യാപടിക്കഖ്യാനളളതഫ്. 

മേടി  .  സസ്പീക്കര:  ബഹുമേഖ്യാനലപ്പെട  തമദ്ദേശസസ്വയയഭരണയ-എകക്സൈസഫ്

വകുപ്പുമേനടിയലട  വടിശദസ്പീകെെരണത്തടിലന്റെ  അടടിസഖ്യാനത്തടില്

അടടിയന്തരപ്രമമേയത്തടിനഫ്  അനമേതടി നടിമഷധടിക്കുന. 

 (അടടിയന്തരപ്രമമേയഖ്യാവതരണത്തടിനഫ് അനമേതടി നടിമഷധടിച്ചു.)

പ്രതടിപകമനതഖ്യാവഫ് (  ശസ്പീ  .    വടി  .    ഡടി  .    സതസ്പീശന്  ):  സര,

പ്രതടിപകത്തടിലന്റെ  അവകെെഖ്യാശമേഖ്യാണഫ്  റൂള്  50  മനഖ്യാടസ്പീസഫ്.  ജനങ്ങലള

ബഖ്യാധടിക്കുന്ന  വഖതഖസ്ത  വടിഷയങ്ങളുയ  പ്രശ്നങ്ങളുയ  നടിയമേസഭയടിലലെെ

മേനടിമേഖ്യാരുലടയയ  ജനപ്രതടിനടിധടികെെളുലടയയ  ഉമദഖഖ്യാഗസരുലടയയ

ശദ്ധയടില്ലകെെഖ്യാണ്ടുവന്നഫ്  അതടിലലെെ  ലതറ്റുകെെള്  ചൂണടിക്കഖ്യാടടി  അതഫ്

തടിരുത്തഖ്യാന്മവണടി  ഗവണ്ലമേന്റെടിനഫ്  ലകെെഖ്യാടുക്കുന്ന  അവസരമേഖ്യാണടിതഫ്.

യഥഖ്യാരതത്തടില്  പ്രതടിപകയ ഓമരഖ്യാ വടിഷയവുയ ലകെെഖ്യാണ്ടുവരുമമഖ്യാള്,  അതഫ്

ലകെെഖ്യാണ്ടുവരുന്ന........ ഒരു മേനടിയഖ്യാണഫ് അവടിലടയടിരുന്നഫ് സയസഖ്യാരടിക്കുന്നതഫ്.

മേടി  .   സസ്പീക്കര: പസ്പീസഫ്......പസ്പീസഫ്.......മേടിനടിസര, പസ്പീസഫ്.......മേടിനടിസര
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കെെഖ്യായടികെെയ,  വഖഫഫ്,  ഹജഫ്  തസ്പീരതഖ്യാടനയ  വകുപ്പുമേനടി

(ശസ്പീ  .   വടി  .   അബ്ദുറഹടിമേഖ്യാന്  ): സര,  ...(ലലമേക്കഫ് ഓഫഫ്)

മേടി  .   സസ്പീക്കര: അങ്ങഫ് പ്രസയഗയ തുടരൂ.

ശസ്പീ  .    വടി  .    ഡടി  .    സതസ്പീശന്:  സര,  ഓമരഖ്യാരുത്തര എഴുമന്നറ്റുനടിന്നഫ്  സസ്വയയ

എക്സൈഫ്മപഖ്യാസഫ്  ലചയ്യുകെെയഖ്യാണഫ്.   പ്രതടിപകമനതഖ്യാവഫ്  വഖ്യാക്കഇൗടഫ്  പ്രസയഗയ

നടതമമഖ്യാള്  ഒരു  മേനടി  എഴുമന്നറ്റുനടിന്നഫ്  ഞഖ്യാന്  ഇതഖ്യാലണന്നഫ്  സസ്വയയ

പ്രഖഖഖ്യാപടിചഖ്യാല്  എനടിലക്കഖ്യാനയ  ലചയ്യഖ്യാന്  കെെഴടിയടില.   ലലലെെഫഫ്  മേടിഷന്

പദ്ധതടിയമേഖ്യായടി ബനലപ്പെടഫ്….. (...ബഹളയ.....)  പ്രസയഗയ തടസലപ്പെടുത്തഖ്യാലത

ഞഖ്യാന്  പറയന്നലതന്തഖ്യാലണന്നഫ്  നടിങ്ങള്  മകെെടടിടഫ്  വസ്തുതഖ്യാപരമേഖ്യായടി

എലന്തങ്കടിലയ  ലതറ്റുലണങ്കടില്  നടിങ്ങളഖ്യാലരങ്കടിലയ  എഴുമന്നറ്റുനടിന്നഫ്  മചഖ്യാദടിക്കൂ;

ഞഖ്യാന്  എലഖ്യാ  കെെഖ്യാരഖങ്ങളുയ  ലതളടിവുകെെളുലട  അടടിസഖ്യാനത്തടില്  മേഖ്യാതമേഖ്യാണഫ്

സഭയടില് പറയഖ്യാന് മപഖ്യാകുന്നതഫ്. 

 ഇവടിലട  ലകെെഖ്യാടടിമഘഖ്യാഷടിക്കലപ്പെട  പദ്ധതടിയഖ്യാണഫ്  ലലലെെഫഫ്  പദ്ധതടി.

എനപറഞഖ്യാല്  അതടിനമുമഫ്  ഇവടിലട   യഖ്യാലതഖ്യാരു  ഭവനനടിരമഖ്യാണ

പദ്ധതടിയയ  ഇലഖ്യായടിരുനലവന്ന  അരതത്തടിലെെഖ്യാണഫ്  ഇമപ്പെഖ്യാള്  കെെഖ്യാരഖങ്ങള്
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മപഖ്യാകുന്നതഫ്.  മകെെന ഗവണ്ലമേന്റെടിലന്റെ ഇനടിരഖ്യാ ആവഖ്യാസഫ് മയഖ്യാജന പദ്ധതടിയയ

പടടികെെജഖ്യാതടി/പടടികെെവരഗ  വടിഭഖ്യാഗങ്ങള്ക്കുള്ള  പദ്ധതടിയയ

മേതഖലത്തഖ്യാഴടിലെെഖ്യാളടികെെള്ക്കുള്ള  പദ്ധതടിയയ  ലലമേമനഖ്യാരടിറടി  വടിഭഖ്യാഗത്തടിനള്ള

പദ്ധതടിയയ  തമദ്ദേശസസ്വയയഭരണ സഖ്യാപനങ്ങള് ഒറയഫ് ലചയ്യുന്ന പദ്ധതടികെെളുയ

ഭവന  ഹഇൗസടിയഗഫ്  മബഖ്യാരഡഫ്  വഴടിയള്ള  പദ്ധതടികെെളുലമേലഖ്യായ  നമ്മുലട

സയസഖ്യാനത്തഫ്   നടിലെെനടിന്നടിരുന.   ഇഇൗ  ഏഴഫ്  പദ്ധതടികെെലളയയ

ഒരുമേടിച്ചുമചരത്തഫ് ലലലെെഫഫ് മേടിഷന് എന്നഫ് മപരുലകെെഖ്യാടുത്തഫ് ലകെെഖ്യാണ്ടുവന്നതഖ്യാണഫ്.

കലെെഫഫ്  മേടിഷന്  പദ്ധതടിയടിലലെെ പ്രഖഖഖ്യാപനത്തടിലന്റെ കെെഖ്യാരഖലമേഖ്യാലക്ക ഇവടിലട

പറഞ. ലലലെെഫഫ് മേടിഷന് പദ്ധതടിവഴടി ഇമപ്പെഖ്യാള് പൂരത്തടിയഖ്യാക്കടിയ വസ്പീടുകെെളുലട

എണലമേതയഖ്യാണഫ്? 9-02-2022-ലലെെ മപ്രഖ്യാഗ്രസഫ് അനസരടിചഫ്  രണഫ് ലെെകത്തടി

എഴുപത്തടിലയഖ്യാന്പതടിനഖ്യായടിരത്തടി  ചടിലെെസ്വഖ്യാനയ  വസ്പീടുകെെളുലട  നടിരമഖ്യാണമേഖ്യാണഫ്

പൂരത്തസ്പീകെെരടിചലതന്നഫ്  പറഞ.  ഇമപ്പെഖ്യാള്  കുറചഫ്  വസ്പീടുകെെളുയകൂടടി

പൂരത്തടിയഖ്യായമപ്പെഖ്യാള് അതഫ് മൂന്നഫ് ലെെകത്തടിലെെധടികെെമേഖ്യാലയന്നഫ് പറഞ. ഞങ്ങള്

വലെെടിലയഖ്യാരു  പഖ്യാതകെെമേഖ്യായടിടല  മനഖ്യാടസ്പീസടില്  പറഞടിരുന്നതഫ്.

മുന്ഗവണ്ലമേന്റുകെെള് തുടങ്ങടിവച വടിവടിധ പദ്ധതടികെെള്,  ഒരു ഗവണ്ലമേന്റെടിലന്റെ

കെെഖ്യാലെെഖ്യാവധടി  പൂരത്തടിയഖ്യാക്കുമമഖ്യാള്  ആ  ഗവണ്ലമേന്റെടിലന്റെ  കെെഖ്യാലെെത്തഫ്  പണടിത
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എലഖ്യാ ലകെെടടിടങ്ങളുലടയയ പണടി പൂരത്തടിയഖ്യാക്കടിയടിടഖ്യാമണഖ്യാ മപഖ്യാകുന്നതഫ്; അല.

കുറചഫ്  വസ്പീടുകെെളുലട  പണടി  പൂരത്തടിയഖ്യാകെെഖ്യാലത  നടില്ക്കുയ.   കെെഴടിഞ

ഗവണ്ലമേന്റെടിന്റെ  കെെഖ്യാലെെത്തഫ്  പൂരത്തടിയഖ്യാകെെഖ്യാതടിരുന്ന  52000  വസ്പീടുകെെളുയകൂടടി

മചരന്നമപ്പെഖ്യാള്   ലലലെെഫഫ്  മേടിഷനടില്  എത  വസ്പീടുകെെളഖ്യായടി?   അഞഫ്

വരഷയലകെെഖ്യാണഫ്  ലലലെെഫഫ്  മേടിഷന്  പദ്ധതടിയടില്  രണരലെെകയ  വസ്പീടുകെെളഖ്യാണഫ്

പൂരത്തടിയഖ്യാക്കടിയതഫ്.  ഇടവണ ഗ്രഖ്യാമേപഞഖ്യായത്തടില് വസ്പീടുകെെള് ലകെെഖ്യാടുത്തതടിലന്റെ

കെെണക്കുകെെള്  ഇവടിലട  പറഞ. 2020-ല്  അമപക  കണടിചമപ്പെഖ്യാള്  9

ലെെകത്തടിലെെധടികെെയ ആളുകെെള് അമപക ലകെെഖ്യാടുത. അതടില് അരഹരഖ്യായ അഞഫ്

ലെെകത്തടി  അറുപതടിനഖ്യായടിരമത്തഖ്യാളയ  ആളുകെെലള  ലസലെെകഫ്  ലചയ.

ബഹുമേഖ്യാനലപ്പെട മേനടി  ശസ്പീ. എയ.  ബടി.  രഖ്യാമജഷഫ്  01-02-2023-ല് നല്കെെടിയ

ഉത്തരമേനസരടിചഫ്  2020-ല്  അമപക  കണടിചഫ്  2022- ല്  ലെെടിസഫ്

പ്രസടിദ്ധസ്പീകെെരടിചതടില്  നടിലെെവടില്  ഇഇൗ  ലെെടിസടിലള്ലപ്പെടടിട്ടുളള  12845

ഗുണമഭഖ്യാകകെെള്  തമദ്ദേശസസ്വയയഭരണ  സഖ്യാപനങ്ങളുമേഖ്യായടി

കെെരഖ്യാറടിമലെെരലപ്പെടടിട്ടുണഫ് എന്നഖ്യാണഫ്.   2020-ല് തുടങ്ങടിയ ഒരു മപ്രഖ്യാസസടിലന്റെ

രണഖ്യായ ഘടത്തടില്  5,60,000  ആളുകെെള്, 9  ലെെകയ ആളുകെെള് വസ്പീടഫ്  മചഖ്യാദടിച

സലെെത്തഫ്,  എടവണ  പഞഖ്യായത്തടിലലെെ  200  മപരടക്കയ,
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പനണഖ്യായടിരത്തടിലെെധടികെെയ  ആളുകെെള്  മകെെരളത്തടില്  എഗ്രടിലമേന്റെഫ്  വചടിട്ടുണഫ്.

അതഖ്യാണഫ്  പുമരഖ്യാഗതടി.  നല  പുമരഖ്യാഗതടിയമല;  നല  പുമരഖ്യാഗതടിയഖ്യാണഫ്.

ബഹുമേഖ്യാനലപ്പെട മേനടി നല്കെെടിയ ഉത്തരമേഖ്യാണഫ്.  രണഖ്യായ ഘടത്തടില്  200  വസ്പീടഫ്

ലകെെഖ്യാടുത്തടിമലലയന്നഫ്  മചഖ്യാദടിച്ചു.   ലലലെെഫഫ്  മേടിഷനടില് ഇതയയ അമപകകെെള്

വഖ്യാങ്ങടിയടിടഫ്   മൂന്നഫ്  വരഷയലകെെഖ്യാണഫ്  12845  ഗുണമഭഖ്യാകകെെളഖ്യാണഫ്

കെെരഖ്യാറടിമലെെരലപ്പെടടിരടിക്കുന്നതഫ്.  (.....ബഹളയ...)  ഇങ്ങലന  ശലെെഖലപ്പെടുത്തരുതഫ്.

യഥഖ്യാരതത്തടില്   ഇതുവലര  രണര  ലെെകയ  വസ്പീടുകെെളഖ്യാണഫ്

പൂരത്തടിയഖ്യാക്കടിയടിട്ടുളളതഫ്. 

ശസ്പീ  .   എയ  .   ബടി  .   രഖ്യാമജഷഫ്  : സര, വഴങ്ങുമമേഖ്യാ?

ശസ്പീ  .    വടി  .    ഡടി  .    സതസ്പീശന്:  സര,  ഞഖ്യാന്  എലന്റെ  ഈ  മപഖ്യായടിന്റെഫ്

പൂരത്തടിയഖ്യാക്കയടിടഫ് വഴങ്ങഖ്യായ.

ശസ്പീ  .   എയ  .   ബടി  .   രഖ്യാമജഷഫ്  : സര, എടവണ പഞഖ്യായത്തടില്  ഇഇൗ വരഷയ

എഗ്രടിലമേന്റെഫ്  വചതടിലന്റെ കെെഖ്യാരഖമേഖ്യാണഫ് പറഞതഫ്.

ശസ്പീ  .   വടി  .   ഡടി  .   സതസ്പീശന്  :അതുതലന്നയഖ്യാണഫ് ഞഖ്യാന് പറഞതഫ്, 2020-ല്

മൂനവരഷയ  ലകെെഖ്യാണഫ്  നടിരമടിചതഖ്യാണഫ്. പനണഖ്യായടിരത്തടിലെെധടികെെയ  വസ്പീടുകെെള്

മലെെഖ്യാക്കല്  മബഖ്യാഡടികെെള്  എഗ്രടിലമേന്റെഫ്  വചടിട്ടുണഫ്.  വസ്പീടഫ്  ലപഖ്യാളടിചടിടഫ്  ഇതഫ്
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കെെടിട്ടുലമേന്നഫ് പറഞഫ് കെെഖ്യാത്തടിരടിക്കുന്ന എതമയഖ്യാ ലെെകയ മപര മകെെരളത്തടിലണഫ്.

എത  ലെെകയ  മപര  ലഷഡ്ഡുകെെളടില്  തഖ്യാമേസടിക്കുന?  വസ്പീടടിലഖ്യാത്തവര  ആരുയ

നടിങ്ങലള  കെെഖ്യാണഖ്യാന്  വരഖ്യാറടിമല?  ലഷഡ്ഡുകെെളടില്  തഖ്യാമേസടിക്കുന്ന  പഖ്യാവങ്ങള്

മൂനലകെെഖ്യാലമേഖ്യായടി കെെഖ്യാത്തടിരടിക്കുകെെയഖ്യാണഫ്.  പഞഖ്യായത്തഫ് ലമേമരമേഖ്യാലര വഴടിയടില്

തടുതനടിരത്തടി മചഖ്യാദടിക്കുകെെയഖ്യാണഫ്. എന്തഫ് പുമരഖ്യാഗതടിയഖ്യാണുള്ളതഫ്; ഇതഖ്യാമണഖ്യാ

മൂനലകെെഖ്യാലയലകെെഖ്യാണ്ടുണഖ്യാക്കടിയ  പുമരഖ്യാഗതടി.  2017-ല്  പഴയ  ഗവണ്ലമേന്റെഫ്

തുടങ്ങടി വച 52000  ഉള്ലപ്പെലട  3  ലെെകയ പദ്ധതടി പൂരത്തടിയഖ്യാക്കടിലയന്നഖ്യാണഫ്

പറയന്നതഫ്.  ഇവടിലട ബഹുമേഖ്യാനലപ്പെട മേനടി ഒരു ലെെടിസഫ് വഖ്യായടിച്ചു.  ആലകെെ 500

വസ്പീടുകെെള് വചതുമപഖ്യാലലെെയഖ്യാണഫ് മകെെടതഫ്. 16-05-2017-ല് ശസ്പീ. ലകെെ. ടടി. ജലെെസ്പീല്

നടിയമേസഭയടില് നല്കെെടിയ ഉത്തരമേഖ്യാണഫ്.  ശസ്പീ.  ഉമന്ചഖ്യാണടി  സരക്കഖ്യാരടിലന്റെ

കെെഖ്യാലെെത്തഫ് ഇനടിര ആവഖ്യാസഫ്  മയഖ്യാജന പദ്ധതടിയടില് മേഖ്യാതയ  2011-12  മുതല്

2015-16  വലര  2,75,038  വസ്പീടുകെെള്   പൂരത്തസ്പീകെെരടിചടിട്ടുണഫ്.  ഇതഫ്  ശസ്പീമേതടി

അയടിഷഖ്യാ മപഖ്യാറടിയലട മചഖ്യാദഖത്തടിനള്ള മേറുപടടിയഖ്യാണഫ്.  2,75,000  വസ്പീടുകെെള്

2016 വലര ശസ്പീ. ഉമന് ചഖ്യാണടി സരക്കഖ്യാരടിലന്റെ കെെഖ്യാലെെത്തഫ് പൂരത്തസ്പീകെെരടിചടിട്ടുണഫ്.

ആ  5  വരഷയലകെെഖ്യാണഫ്  പൂരത്തസ്പീകെെരടിച വസ്പീടുകെെളുലട  എണയ  4,14,554 ആണഫ്.

അതുമപഖ്യാലലെെ ശസ്പീ. എ. ലകെെ. ബഖ്യാലെെന്  തന്ന മേറുപടടി എസഫ്.സടി. വടിഭഖ്യാഗത്തടില്
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24,594  വസ്പീടുകെെള്,  ഒഖ്യാമരഖ്യാ  വകുപ്പെടിലമുള്ള വസ്പീടുകെെള്……...  ഒന്നഖ്യായ പടിണറഖ്യായടി

സരക്കഖ്യാരടിലലെെ മേനടിമേഖ്യാര നടിയമേസഭയടില്ത്തന്ന മേറുപടടിയഖ്യാണഫ് വഖ്യായടിക്കുന്നതഫ്.

അതടിമനക്കഖ്യാള് വലെെടിയ ലതളടിവഫ്  ഏതഖ്യാണഫ്?  പടടികെെജഖ്യാതടി  വകുപ്പെഫ്  -24,887,

പടടികെെവരഗ വകുപ്പെഫ് - 17,588, 71,710 കുടുയബങ്ങള്ക്കഫ് ഗ്രഖ്യാമേപഞഖ്യായതകെെള്,

12,938  കുടുയബങ്ങള്ക്കഫ്  മുനടിസടിപ്പെഖ്യാലെെടിറടികെെള്,  12,815  കുടുയബങ്ങള്ക്കഫ്

മകെെഖ്യാരപ്പെമറഷനകെെളുയ  സസ്വന്തമേഖ്യായടി  പദ്ധതടി  ലകെെഖ്യാടുത്തടിട്ടുണഫ്.  അതുകൂടഖ്യാലത

മേതഖലത്തഖ്യാഴടിലെെഖ്യാളടികെെള്ക്കുമവണടി  നടിരമടിച  വസ്പീടുകെെള്

അമതടിനഖ്യായടിരത്തടിനകെെത  വരുയ.   4,54,000  വസ്പീടുകെെളഖ്യാണഫ്  ശസ്പീ.

ഉമന്ചഖ്യാണടി സരക്കഖ്യാരടിലന്റെ കെെഖ്യാലെെത്തഫ് നടിരമടിചതഫ്. ( .… ബഹളയ….)  ഇവടിലട

കെെടിടടിയ  ഉത്തരമേഖ്യാണഫ്  വഖ്യായടിക്കുന്നതഫ്.  വസ്പീടുകെെളുലട  നടിരമഖ്യാണ  കെെഖ്യാരഖത്തടില്

പടടികെെജഖ്യാതടി/പടടികെെവരഗ/  അതതഫ്  വകുപ്പുകെെള്  ലചയ്തതുമപഖ്യാലലെെ  കലെെഫഫ്

മേടിഷനടില് നടിരമഖ്യാണപുമരഖ്യാഗതടിയമണഖ്യാ? മേതഖലത്തഖ്യാഴടിലെെഖ്യാളടികെെളുലട വസ്പീടുകെെള്

അന്നഫ്  ഹഖ്യാരബര  എഞടിനസ്പീയറടിയഗഫ്  ഡടിപ്പെഖ്യാരട്ടുലമേന്റുയ   ഫടിഷറസ്പീസഫ്

ഡടിപ്പെഖ്യാരട്ടുലമേന്റുലമേലഖ്യായ  ലചയ്തതുമപഖ്യാലലെെയള്ള  പുമരഖ്യാഗതടി

മേതഖലത്തഖ്യാഴടിലെെഖ്യാളടികെെളുലട  വസ്പീടുകെെളുലട  പൂരത്തസ്പീകെെരണകെെഖ്യാരഖത്തടിലമണഖ്യാ?

വളലര  മമേഖ്യാശമേഖ്യാണഫ്.  എസഫ്.സടി/എസഫ്.ടടി.  ഡടിപ്പെഖ്യാരട്ടുലമേന്റുതലന്ന
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അവരക്കനവദടിച തുകെെയലട വളലര ലചറടിയ ഭഖ്യാഗയ മേഖ്യാതമേഖ്യാണഫ് ഇതടിനമവണടി

ലചലെെവഴടിക്കുന്നതഫ്.  അവരക്കഫ്  കെെടിടടിയ  തുകെെയലട  വളലര  കുറഞ  തുകെെ

മേഖ്യാതമേഖ്യാണഫ്  അവര  ലചലെെവഴടിക്കുന്നതഫ്.  ഇതഖ്യാണഫ്  ഈ  കെെഖ്യാരഖത്തടിലള്ള

പുമരഖ്യാഗതടി.  ഉദഖ്യാഹരണത്തടിനഫ്  കലെെഫഫ് ഭവന പദ്ധതടിക്കഫ് പഖ്യാന് മസസുണഫ്.

റൂറലെെടിനഫ് 525 മകെെഖ്യാടടി രൂപയടില് ലചലെെവഖ്യായതഫ് 6.22 ശതമേഖ്യാനമേഖ്യാണഫ്. അരബന്

പഖ്യാനടിലള്ള  192  മകെെഖ്യാടടി  രൂപയടില്  ലചലെെവഫ്  2.97  ശതമേഖ്യാനമേഖ്യാണഫ്.  വസ്പീടഫ്

വയഖ്യാനള്ളതലല്ല്ലമലഖ്യാ  പടിലന്ന  കെെഖ്യാശഫ്  ലകെെഖ്യാടുമക്കണ  ആവശഖമേടിലമലഖ്യാ.

എന്നടിടഖ്യാണഫ് ഇതഫ് സയസഖ്യാരടിക്കുന്നതഫ്.  ഇവടിലട പറഞ  4  ലെെകയ രൂപയലട

ഡടിവടിഷന്  എന്തഖ്യാണഫ്?   സരക്കഖ്യാര  വടിഹടിതയ  ഒരു  ലെെകയ  രൂപ,  ജടിലഖ്യാ

പഞഖ്യായത്തഫ്  ഇരുപതടിനഖ്യായടിരയ  രൂപ,  മബഖ്യാക്കഫ്  പഞഖ്യായത്തഫ്

ഇരുപതടിനഖ്യായടിരയ രൂപ, ഗ്രഖ്യാമേപഞഖ്യായത്തഫ് നഖ്യാല്പ്പെതടിനഖ്യായടിരയ രൂപ. ബഖ്യാക്കടി

വഖ്യായലയടുത്തമശഷയ പമത്തഖ്യാ പതടിനമഞഖ്യാ വരഷയ ലകെെഖ്യാണഫ് പഞഖ്യായതകെെള്

അടയണയ.  വടിമകെെനസ്പീകെെരണമേഖ്യാലണനപറഞഫ്  മകെെനസ്പീകെെരണയ  നടത്തടി

പഞഖ്യായതകെെലളലഖ്യായ  അവരുലട  പഖ്യാന്  ഫണടില്നടിനയ  അടയ്മക്കണ

സടിതടിയടിലെെഖ്യാണഫ്.  അവരക്കഫ്  മവലറഖ്യാരു  വരക്കുയ  നടത്തഖ്യാന്  കെെഴടിയഖ്യാത്ത

രസ്പീതടിയടില്  ഈ  പദ്ധതടികെെള്  ലകെെഖ്യാലണത്തടിചടിരടിക്കുകെെയഖ്യാണഫ്.
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സഖ്യാധഖ്യാരണക്കഖ്യാമരഖ്യാടഫ് പറയമമഖ്യാള് സരക്കഖ്യാര 4 ലെെകയ മുടക്കുന. ഇന്തഖയടില്

മവലറ  ഏലതങ്കടിലയ  സയസഖ്യാനത്തഫ്  4  ലെെകയ  മുടക്കുന്നവരുമണഖ്യാലയന്നഫ്

ഇവടിലട  മചഖ്യാദടിമക്കണ.  പബടികെെഫ്  മേസ്പീറടിയഗടില് നമുക്കഫ്  മചഖ്യാദടിക്കഖ്യായ.   ഇവടിലട

മചഖ്യാദടിചഖ്യാല്   4  ലെെകത്തടിലന്റെ  കെെണക്കഫ്  നമുക്കഫ്  പറയഖ്യായ.   ഇമപ്പെഖ്യാള്

നടിരമഖ്യാണലചലെെവുയ   കൂലെെടി  ലചലെെവുയ  വരദ്ധടിച്ചു.  നടിരമഖ്യാണ  സഖ്യാമേഗ്രടികെെളഖ്യായ

സടിലമേന്റെഫ്, കെെമടി എന്നടിവയലട ലചലെെവഫ് വലെെടിയ രസ്പീതടിയടില് വരദ്ധടിച്ചു.  ഇമപ്പെഖ്യാള്

പൂരത്തസ്പീകെെരടിക്കഖ്യാത്ത  വസ്പീടുകെെളുലട  എണയ  കൂടുകെെയഖ്യാണഫ്.  ആളുകെെള്ക്കഫ്  ഇതഫ്

പൂരത്തസ്പീകെെരടിക്കഖ്യാന് കെെഴടിയന്നടില എനള്ളതഖ്യാണഫ് ഏറവുയ പ്രധഖ്യാനലപ്പെട കെെഖ്യാരഖയ.

മേലറഖ്യാരുകെെഖ്യാരഖയ,  മുഖഖമേനടിയലട  കൂടടി  ശദ്ധയടില്ലപ്പെടുതകെെയഖ്യാണഫ്.

മേഹഖ്യാപ്രളയത്തടിലന്റെ  കെെഖ്യാലെെത്തഫ്  മകെെടുപഖ്യാടുകെെള്  സയഭവടിച  വസ്പീടുകെെള്ക്കഫ്  പലെെ

തുകെെകെെളുയ ലകെെഖ്യാടുത.  അതഖ്യായതഫ്  60,000  രൂപ, 1,20,000  രൂപ, 2.5  ലെെകയ

രൂപ  എന്നടിങ്ങലനയഖ്യാണഫ്  ലകെെഖ്യാടുത്തതഫ്.   റടിപ്പെയര  ലചയ്തടിട്ടുയ  ആ  വസ്പീടുകെെള്

ഇമപ്പെഖ്യാള്   തകെെരനമപഖ്യായടി.   വസ്പീണ്ടുയ  അതഫ്  കലെെഫടിലലെെ  ലെെടിസടില്  വന.

അങ്ങലന വരഖ്യാന് കെെഖ്യാരണയ എലെെടിജടിബടിലെെടിറടി ഉള്ളതുലകെെഖ്യാണഖ്യാണഫ്.  ആ പഴയ

വസ്പീടടില് തഖ്യാമേസടിക്കഖ്യാന് കെെഴടിയടിലലന്നഫ് പരടിമശഖ്യാധന നടത്തടി ലതളടിയടിചതമല?

കലെെഫഫ്  പദ്ധതടിയടിലലെെ  ലെെടിസടില്  വന്നമപ്പെഖ്യാള്  4  ലെെകയ  രൂപ  ലകെെഖ്യാടുക്കഖ്യാന്
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സമേയത്തഫ്  പറയകെെയഖ്യാണഫ്.  പണഫ്  അറുപതടിനഖ്യായടിരയ  രൂപ  വഖ്യാങ്ങടിയതഫ്

കുറചമശഷമമേ തരടികെെയള്ളൂലവന്നഖ്യാണഫ്.  പഴയ വസ്പീടഫ്  നന്നഖ്യാക്കഖ്യാന് ഒമന്നകെെഖ്യാല്

ലെെകയ രൂപ പണഫ് വഖ്യാങ്ങടിചടിട്ടുണഫ്.  അതഫ് കുറചമശഷമമേ നഖ്യാലെെഫ് ലെെകയ രൂപ

തരടികെെയള്ളൂ. രണരലെെകയ രൂപ പണഫ് വസ്പീടഫ് ലമേയടിന്റെനന്സടിനഫ് വഖ്യാങ്ങടിചടിട്ടുണഫ്.

ആ തുകെെ കുറചമശഷയ ബഖ്യാക്കടി ഒന്നര ലെെകയ രൂപ മേഖ്യാതമമേ തരടികെെയള്ളൂ. എന്തഫ്

നഖഖ്യായമേഖ്യാണഫ് ഇതടിലള്ളതഫ്?  പഴയവസ്പീടഫ് നന്നഖ്യാക്കഖ്യാന് ലകെെഖ്യാടുത്ത പണയ,  പഴയ

വസ്പീടടില്  ഇമപ്പെഖ്യാള്  തഖ്യാമേസടിക്കഖ്യാന്  കെെഴടിയടിലലന്നഫ്  കലെെഫടിലന്റെ  അരഹതഖ്യാ

പരടിമശഖ്യാധനയടിലൂലട ലതളടിഞഫ്  ആ വസ്പീടഫ് ലപഖ്യാളടിച്ചുകെെളമയണ. .…

മുഖഖമേനടി  (ശസ്പീ  .    പടിണറഖ്യായടി  വടിജയന്): പ്രളയത്തടിലന്റെ  ഭഖ്യാഗമേഖ്യായടി

തകെെരന്നവസ്പീടഫ്  നന്നഖ്യാക്കുന്നതടിനഫ്  ലകെെഖ്യാടുത്ത  പണയ  അനള്ള  വസ്പീടഫ്

നന്നഖ്യാക്കുന്നതടിനഫ്  ലകെെഖ്യാടുത്തതഖ്യാണഫ്.  കലെെഫഫ്  പദ്ധതടിയലട  ഭഖ്യാഗമേഖ്യായടി

ഏലതങ്കടിലലമേഖ്യാരു വഖകടിക്കഫ് വസ്പീടടിനഫ് അരഹത വരുനലണങ്കടില് ആ വസ്പീടടിനഫ്

അമദ്ദേഹത്തടിലന്റെ  മപരടില്  പഴയലതങ്കടിലയ  ഒരു  വസ്പീടുണഖ്യായടിരുന.  അതടിനഫ്

പ്രളയകെെഖ്യാലെെത്തഫ്  എലന്തങ്കടിലയ  സഹഖ്യായയ  ലെെഭടിചടിരുമന്നഖ്യാലയന്നഫ്

കെെണക്കഖ്യാമക്കണതടില.  അങ്ങലന  കെെണക്കഖ്യാക്കടില.  മുഴുവന്  തുകെെയയ

ലകെെഖ്യാടുമക്കണ സമേയതതലന്ന ലകെെഖ്യാടുക്കുന്നതഖ്യാണഫ്.
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ശസ്പീ  .    വടി  .    ഡടി  .    സതസ്പീശന്:  ഞഖ്യാന്  ആ  തസ്പീരുമേഖ്യാനലത്ത  സസ്വഖ്യാഗതയ

ലചയ്യുന.  പമക  നടിലെെവടില്  ആ  പണയ  കുറചടിടഖ്യാണഫ്  അവരക്കടിമപ്പെഖ്യാള്

ലകെെഖ്യാടുത്തടിരടിക്കുന്നതഫ്.  എലഖ്യായടിടതയ  കുറചടിരടിക്കുകെെയഖ്യാണഫ്.  എലന്റെ

നടിമയഖ്യാജകെെ  മേണ്ഡലെെത്തടിലെെഖ്യാണമലഖ്യാ  പ്രളയത്തടില്  ഏറവുയ  കൂടുതല്  വസ്പീടഫ്

തകെെരന്നതഫ്. അവടിലട മേഖ്യാതമേല, മകെെരളയ മുഴുവന്….. ( .… ബഹളയ...)

മേടി  .   സസ്പീക്കര:  പസ്പീസഫ്…….. പസ്പീസഫ്  അമദ്ദേഹയ പറയലട…… …….

ശസ്പീ  .    വടി  .    ഡടി  .    സതസ്പീശന്:  എന്തടിനഖ്യാണഫ്  ഇവര ബഹളമുണഖ്യാക്കുന്നതഫ്?

ഞഖ്യാലനഖ്യാരു  വടിഷയയ  ലകെെഖ്യാണ്ടുവന്നമപ്പെഖ്യാള്   മുഖഖമേനടി  എത

മപഖ്യാസടിറസ്പീവഖ്യായടിടഖ്യാണഫ്  ആ കെെഖ്യാരഖമത്തഖ്യാടഫ്  പ്രതടികെെരടിചതഫ്.  എനടിക്കഫ്  അതടില്

അഭടിമേഖ്യാനമുണഫ്.  ഇതുമപഖ്യാലലെെഖ്യാരു  വടിഷയയ  ലകെെഖ്യാണ്ടുവന്നഫ്

ആയടിരക്കണക്കടിനഖ്യാളുകെെള്ക്കഫ്  അറുപതടിനഖ്യായടിരവുയ  രണര  ലെെകവുലമേലഖ്യായ

ആനകൂലെെഖയ  ലകെെഖ്യാടുത്തടിലഖ്യായടിരുമന്നഖ്യാ? അവരുലട  വസ്പീടഫ്  ലപഖ്യാളടിഞമപഖ്യായടി

തഖ്യാമേസടിക്കഖ്യാന്  കെെഴടിയഖ്യാലത  കലെെഫഫ്  മേടിഷന്  മുമഖന  വസ്പീടഫ്  വയ്ക്കുമമഖ്യാള്,

അവരക്കഫ്  ആ  പണയ  സരക്കഖ്യാര  കുറച്ചുലകെെഖ്യാടുത്തമപ്പെഖ്യാള്,  ആ  വടിഷയയ

നടിയമേസഭയടില്  ലകെെഖ്യാണ്ടുവന്നഫ്  മുഖഖമേനടിയലട  ശദ്ധയടില്ലപ്പെടുത്തടി

തസ്പീരുമേഖ്യാനയ പ്രഖഖഖ്യാപടിചതടില് എനടിക്കഫ് അഭടിമേഖ്യാനമുണഫ്.  അതടിനഖ്യാണഫ് ഞങ്ങള്
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ഇതഫ്  ലകെെഖ്യാണ്ടുവരുന്നതഫ്.  മുഖഖമേനടി  അതടില്  പ്രതടികെെരടിചമലഖ്യാ.  നടിങ്ങള്ക്കഫ്

എന്തടിലന്റെ  വടിഷമേമേഖ്യാണഫ്?  അമദ്ദേഹയ  മപഖ്യാസടിറസ്പീവഖ്യായടിടഖ്യാണഫ്  സയസഖ്യാരടിചതഫ്.

2011 മുതല്  2016 വലര വഖതഖസ്തമേഖ്യായ പദ്ധതടികെെളടിലൂലട 4,55,000 വസ്പീടുകെെള്

നടിരമടിചമപ്പെഖ്യാള് ഇവടിലട 2017 മുതല് ഇതുവലര യഥഖ്യാരതത്തടില് അന്നലത്ത

52,000  കൂടഖ്യാലത   രണരലെെകയ  വസ്പീടുകെെള്  മേഖ്യാതമേഖ്യാണഫ്  നടിരമടിചടിട്ടുള്ളതഫ്.

നമുലക്കഖ്യാരു കെെഖഖ്യാപ്ഷനടിടഫ് ലകെെഖ്യാടടിമഘഖ്യാഷടിക്കഖ്യായ. മേറുപടടി പറയഖ്യാന് കെെഴടിയഖ്യാലത

വന്നമപ്പെഖ്യാള്,  കലെെഫഫ്  മേടിഷന്  ചരച  ലചമയ്യണ  സലെെത്തഫ്  ലകെെ.പടി.സടി.സടി.

ലകെെഖ്യാടുത്ത  വസ്പീടടിലന്റെ  കെെഖ്യാരഖയ  പറഞതഫ്  മേരഖഖ്യാദയഖ്യാമണഖ്യാ?  ഞഖ്യാന്  സഭയലട

മുമഖ്യാലകെെ   ആധടികെെഖ്യാരടികെെമേഖ്യായടി  ഒരു  കെെഖ്യാരഖയ  പറയന.  ലകെെ.പടി.സടി.സടി.

ആയടിരയ വസ്പീടുകെെള് നടിരമടിച്ചുലകെെഖ്യാടുക്കഖ്യാലമേന്നഫ് പറഞതഫ് ആയടിരയ വസ്പീടുകെെളുയ

അതടിമനക്കഖ്യാള് കൂടുതല് വസ്പീടുകെെളുയ നടിരമടിചടിട്ടുണഫ്. ഒഖ്യാമരഖ്യാ ജടിലയടിലയ ഒഖ്യാമരഖ്യാ

തഖ്യാലൂക്കടിലയ  ലകെെ.പടി.സടി.സടി.യയ  അതടിലന്റെ  മപഖ്യാഷകെെ  സയഘടനകെെളുയ

നടിരമടിച  വസ്പീടുകെെളുലട  അഡ്രസഫ്  സഹടിതയ  ബഹുമേഖ്യാനലപ്പെട  മേനടിക്കഫ്

ലകെെഖ്യാടുക്കഖ്യാന്  ഞങ്ങള്  തയ്യഖ്യാറഖ്യാണഫ്.  അമത  അവസരത്തടില്  മകെെഖ്യാടടിമയരടി

ബഖ്യാലെെകൃഷ്ണന്  2018-ല്  പ്രഖഖഖ്യാപടിച  രണഖ്യായടിരയ  വസ്പീടുകെെള്…….

ലകെെ.പടി.സടി.സടി.-യലട  ഭവന  നടിരമഖ്യാണ  പദ്ധതടിയനസരടിചഫ്  അങ്ങഫ്  46
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വസ്പീടുകെെളഖ്യാണഫ് ആലകെെ പറഞതഫ്.  എലന്റെ നടിമയഖ്യാജകെെ മേണ്ഡലെെത്തടില്മേഖ്യാതയ  28

വസ്പീടുകെെളുണഫ്.  അവടിലട  ലകെെ.പടി.സടി.സടി.-യലട  മബഖ്യാരഡഫ്  വചടിട്ടുണഫ്.

എറണഖ്യാകുളലത്ത  മൂന്നഫ്  നടിമയഖ്യാജകെെമേണ്ഡലെെങ്ങളടില്മേഖ്യാതയ  അങ്ങഫ്

പറഞതടിമനക്കഖ്യാള് കൂടുതല് വസ്പീടുകെെളുണഫ്.  അങ്ങലയമപ്പെഖ്യാലലെെ ഒരഖ്യാള് ഇവടിലട

വന്നടിടഫ്  ഒരു  പഖ്യാരടടിലയ  ഇതുമപഖ്യാലലെെ  അധടിമകപടിക്കരുതഖ്യായടിരുന.  ഞഖ്യാന്

ഇതഫ്  പ്രതസ്പീകടിചടില;  ലചയ്യരുതഖ്യായടിരുന.  മേനടിമേഖ്യാര  മേറുപടടി  പറയമമഖ്യാള്

കുമറക്കൂടടി നന്നഖ്യായടി പറയണയ. മപഖ്യാരഖ്യാളടി ഷഖ്യാജടിലയമപ്പെഖ്യാലലെെ മേനടി ശസ്പീ. എയ.

ബടി.  രഖ്യാമജഷഫ്  തരയതഖ്യാഴുന  എലന്നഖ്യാനയ  ഞഖ്യാന്  പറയടില.  പമക

പറയരുതഖ്യായടിരുന.  കെെണക്കഫ്  വചഫ്  ഞങ്ങള്  മേറുപടടി  പറയയ.  കൃതഖമേഖ്യായടി

ലചയ്തടിട്ടുണഫ്. എലന്റെ  നടിമയഖ്യാജകെെമേണ്ഡലെെത്തടില്  മേഖ്യാതയ  265  ഭവനങ്ങളുലട

നടിരമഖ്യാണയ  ലവളളലപ്പെഖ്യാക്കയ  കെെഴടിഞതടിനമശഷയ  ഞങ്ങള്

പൂരത്തടിയഖ്യാക്കടിയടിട്ടുണഫ്.  ഇങ്ങലനലയഖ്യാനയ  ഒരു  പഖ്യാരടടിലയയയ

അധടിമകപടിക്കരുതഫ്.  അങ്ങഫ്  ലലലെെഫഫ്  മേടിഷലന  സയബനടിചഫ്

ഉത്തരവഖ്യാദടിതസ്വമുളള മേനടിയഖ്യാണഫ്. അങ്ങയലട ലലകെെവശമുളള കെെടലെെഖ്യാസുകെെള്വചഫ്

മേറുപടടി പറയണയ. കെെഖ്യായടികെെയ, വഖഫഫ്, ഹജഫ് തസ്പീരതഖ്യാടനയ വകുപ്പുമേനടിയഖ്യായ

ശസ്പീ.   വടി.  അബ്ദുറഹടിമേഖ്യാന് എഴുമന്നറഫ് ബഹളയ ഉണഖ്യാക്കടിയതുലകെെഖ്യാണഫ് എന്തഫ്
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ലചയ്യഖ്യാന്  സഖ്യാധടിക്കുയ?  നടിങ്ങള്ക്കഫ്  അപമേഖ്യാനകെെരമേഖ്യാലണന്നഫ്  ഞഖ്യാന്

സൂചടിപ്പെടിക്കുന.                  .........(ബഹളയ)...........  അതുലകെെഖ്യാണഫ്

ഗവണ്ലമേന്റെടിലന്റെ  ലതറഖ്യായ  നടപടടികെെളടിലയ  ലലലെെഫഫ്  മേടിഷന്  പദ്ധതടി

മേനസ്പീഭവടിചതടിലയ  ശകടിയഖ്യായടി  പ്രതടിമഷധടിച്ചുലകെെഖ്യാണഫ്  ഞഖ്യാനയ  എലന്റെ

പഖ്യാരടടിയയ വഖ്യാക്കഇൗടഫ് ലചയ്യുന.

(ഗവണ്ലമേന്റെഫ്  നടിലെെപഖ്യാടടില്  പ്രതടിമഷധടിചഫ്  ശസ്പീ.  വടി.  ഡടി.  സതസ്പീശനയ

അമദ്ദേഹത്തടിലന്റെ പഖ്യാരടടിയടില്ലപ്പെട അയഗങ്ങളുയ സഭ വടിടഫ് പുറതമപഖ്യായടി.)

ശസ്പീ  .    പടി  .    ലകെെ  .    കുഞഖ്യാലെെടിക്കുടടി:  സര,  ലലലെെഫഫ്  ഭവന  പദ്ധതടിയടില്

സരക്കഖ്യാരടിനഫ്  ഒരു  പരഖ്യാജയയ  മൂടടിവയഖ്യാനലണനളളതഫ്  ബഹുമേഖ്യാനലപ്പെട

മേനടിയലട  മേറുപടടിയയ  അമദ്ദേഹത്തടിലന്റെ  മബഖ്യാഡടി  ലെെഖ്യായമഗസ്വജുലമേഖ്യാലക്ക

ശദ്ധടിചഖ്യാല്  മേനസടിലെെഖ്യാകുയ.  ലലലെെഫഫ്  ഭവന  പദ്ധതടിയടില്  വലെെടിയ

മനടമേടിലഖ്യാലയനയ വസ്പീടുകെെള് കെെഖ്യാരഖമേഖ്യായടി നടിരമടിക്കഖ്യാന് സഖ്യാധടിചടിടടിലഖ്യാലയനയ

അടടിയന്തരപ്രമമേയവുമേഖ്യായടി  ബനലപ്പെടഫ്  ശസ്പീ.  പടി.  ലകെെ.  ബഷസ്പീർ  പറഞതഫ്

ശരടിയഖ്യാലണന്നഫ്  ശദ്ധടിക്കുന്ന  എലഖ്യാവരക്കുയ  മേനസടിലെെഖ്യാകുയ.  കെെഖ്യാരണയ

മകെെരളത്തടില്  ഭവന  പദ്ധതടികെെലളഖ്യാലക്ക  ഡസ്പീലസന്ട്രലലലെെസ്ഡഖ്യായടി  അതഖ്യാതഫ്

വകുപ്പുകെെള്  അതഖ്യാതഫ്  ലസകറടിലളള  ആളുകെെള്ക്കഫ്  വടിവടിധ  ഏജന്സടികെെള്
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വളലര  നന്നഖ്യായടി  നടിരമടിചഫ്  നല്കെെടിയടിരുന്നതഖ്യാണഫ്.  എന്നഖ്യാലെെടിമപ്പെഖ്യാള്  ഒരു

മേടിഷന്  മമേഖ്യാഡലെെഖ്യാക്കടി  ടഖ്യാരജറഫ്  വചഫ്  നടപ്പെടിലെെഖ്യാക്കടിയമപ്പെഖ്യാഴുണഖ്യായതഫ്,

ആദഖമുണഖ്യായടിരുന്ന  സഖ്യാമത്തടികെെ  സഹഖ്യായങ്ങള്  മേഖ്യാതമമേ  അതടിനയ

ലെെഭടിക്കുനളളൂ.  എന്നഖ്യാല്  അതടിലന്റെ  നടിയമേങ്ങളുയ  വഖവസകെെളുലമേഖ്യാലക്കകൂടടി

എണയ  തടികെെയഖ്യാന്  കെെഴടിയഖ്യാലത,  ഒരുപഖ്യാടഫ്  സങ്കസ്പീരണമേഖ്യാക്കടി.

അടടിയന്തരപ്രമമേയത്തടില്  സൂചടിപ്പെടിചതുമപഖ്യാലലെെ  ഭവനങ്ങളുലട  എണങ്ങള്

കുറയകെെയയ  ആരക്കുയ  ലെെഭടിക്കഖ്യാത്ത  സടിതടിയമേഖ്യായടി.  ബഹുമേഖ്യാനലപ്പെട  മേനടി

മകെെരളത്തടിലന്റെ  ലപരമഫഖ്യാമേന്സടിലന  തഖ്യാരതമേഖലപ്പെടുതന്നതഫ്

യ.പടി.-യമേഖ്യായഖ്യാണഫ്.  'കുഞടിലന  കെെണഖ്യാലെെറടിയഖ്യായ  ഉഇൗരടിലലെെ  പഞയ'

എനപറയന്നതുമപഖ്യാലലെെ,  യ.പടി.-യമേഖ്യായടി  തഖ്യാരതമേഖലപ്പെടുതമമഖ്യാള്ത്തലന്ന

ഇതഫ് പരഖ്യാജയലപ്പെടടിരടിക്കുന/മമേഖ്യാശമേഖ്യായടിരടിക്കുനലയന്നഫ് മേനസടിലെെഖ്യാകുയ.  ഭവന

നടിരമഖ്യാണത്തടില്  മകെെരളത്തടിലന്റെ  ലപരമഫഖ്യാമേന്സഫ്  ഏതുകെെഖ്യാലെെതയ  വളലര

മുമടിലെെഖ്യാണഫ്.  ഉമന്ചഖ്യാണടി  ഗവണ്ലമേന്റെടിലന്റെ  കെെഖ്യാലെെത്തഫ്,  ഞങ്ങള്  വളലര

മനടമേഖ്യായടി പറഞ കെെഖ്യാലെെഘടത്തടില്.....  ഞഖ്യാനയ തമദ്ദേശസസ്വയയഭരണ വകുപ്പെഫ്

ലലകെെകെെഖ്യാരഖയ ലചയ്തടിരുന. 

തമദ്ദേശസസ്വയയഭരണയ-എകക്സൈസഫ്  വകുപ്പുമേനടി  (ശസ്പീ  .    എയ  .    ബടി  .
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രഖ്യാമജഷഫ്):  സര,  അമദ്ദേഹയ  ലതറടിദ്ധരടിചടിരടിക്കുന.  മകെെരളത്തടിലന്റെ

ലപരമഫഖ്യാമേന്സടിലന  യ.പടി.-യമേഖ്യായടി  തഖ്യാരതമേഖലപ്പെടുത്തടിയതല.  യ.പടി.-ക്കഫ്

ലെെഭടിക്കുന്ന  ഭവന  നടിരമഖ്യാണത്തടിലന്റെ  മകെെന  വടിഹടിതയ  69%  ആണഫ്.

മകെെരളത്തടിനഫ് ലവറുയ 15% മേഖ്യാതമമേ ലെെഭടിക്കുനളളൂലവന്നഖ്യാണഫ് പറഞതഫ്.

ശസ്പീ  .   പടി  .   ലകെെ  .   കുഞഖ്യാലെെടിക്കുടടി:  സര,  രണഫ് ഘടത്തടില് അങ്ങഫ് പറഞ.

ഇന്തഖയടില്,  മേതഖലത്തഖ്യാഴടിലെെഖ്യാളടികെെള്ക്കുയ  മേറ്റുയ  ഹഇൗസടിയഗഫ്  മബഖ്യാരഡുയ

വടിവടിധ ഏജന്സടികെെളുലമേഖ്യാലക്ക വസ്പീടഫ് നടിരമടിചഫ് നല്കുന്നതടില് മകെെരളയ വളലര

മുമടില്  നടില്ക്കുന്ന  സടിതടി  എലഖ്യാകെെഖ്യാലെെതമുളളതഖ്യാണഫ്.  മകെെരളത്തടിലന്റെ

സഖ്യാന്മഡരഡടിലന്റെ  അടുലത്തഖ്യാനയ  മേറ്റുസയസഖ്യാനങ്ങള്  വരുകെെയടില.

അതയധടികെെയ  ഭവനങ്ങള്  വടിവടിധ  വടിഭഖ്യാഗയ  ജനങ്ങള്ക്കഫ്  ഹഇൗസടിയഗഫ്

മബഖ്യാരഡഫ്  നടിരമടിചഫ്  നല്കുന. മകെെരളത്തടില്  എസഖ്യാബടിഷ്ഡഖ്യായ  ഒരു

സഖ്യാപനമേഖ്യാണഫ്  ഹഇൗസടിയഗഫ്  മബഖ്യാരഡഫ്.  മകെെനസ്പീകെെരണയലകെെഖ്യാണഫ്  ഒരു

ഗുണവുമുണഖ്യായടിടടില.  ലലലെെഫഫ് മേടിഷന് എനപറയന്ന മകെെനസ്പീകെെരണയലകെെഖ്യാണഫ്

മദഖ്യാഷയ മേഖ്യാതമമേ മകെെരളത്തടില് ഉണഖ്യായടിട്ടുളളൂ.  അതുലകെെഖ്യാണഖ്യാണഫ്  നടിങ്ങള്ക്കഫ്

വസ്പീടഫ്  നടിരമടിചഫ്  നല്കുന്ന  കെെഖ്യാരഖത്തടില്  ഇതയധടികെെയ  സ്തയഭനയ/പരഖ്യാജയയ

വന്നതഫ്.  ഇമപ്പെഖ്യാഴുയ  അതഫ്  തുടരുനലവന്നതഖ്യാണഫ്  സതഖയ.  സന്നദ്ധ
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സയഘടനകെെള്  വസ്പീടഫ്  നടിരമടിചഫ്  നല്കുന്ന  കെെഖ്യാരഖമേഖ്യാണഫ്  പറയന്നലതങ്കടില്

എലന്റെ  പഖ്യാരടടിയലട  കബതറഹ്മ  (കെെഖ്യാരുണഖ  ഭവനയ)  പദ്ധതടി  മേറഫ്

പദ്ധതടികെെലള  ചലെെഞഫ്  ലചയ്യഖ്യാന് കെെഴടിയയ.  വടിവടിധ  ജനവടിഭഖ്യാഗങ്ങള്ക്കഫ്  വസ്പീടഫ്

നടിരമടിചഫ്  നല്കുന്ന  ഞങ്ങളുലട  പദ്ധതടികെെലളഖ്യാലക്ക  മകെെരളയ

മുഴുവന്/ഇന്തഖലയഖ്യാടഖ്യാലകെെ  ശദ്ധടിചതഖ്യാണഫ്.  അതയധടികെെയ  വസ്പീടുകെെള്

ഞങ്ങലളലഖ്യായ നടിരമടിചഫ് നല്കുനണഫ്.  ഇമപ്പെഖ്യാള്  വസ്പീടഫ് നടിരമടിചഫ് നല്കുന്ന

കെെഖ്യാരഖത്തടില്  പഞഖ്യായതകെെള്ക്കഫ്  സസ്വഖ്യാതനഖവുമേടില,  ലമേമരമേഖ്യാരക്കഫ്  ഒനയ

ലചയ്യഖ്യാന്  സഖ്യാധടിക്കുനമേടില.  വളലര  ഡസ്പീലസന്ട്രലലലെെസ്ഡഖ്യായടി  നന്നഖ്യായടി

നടനവന്ന  ഒരു  പദ്ധതടിലയ  എങ്ങലനലയങ്കടിലയ  ശരടിയഖ്യാക്കഖ്യാനഖ്യാണഫ്

ബഹുമേഖ്യാനലപ്പെട  മേനടി  ശമേടിമക്കണതഫ്.  കെെഖ്യാരണയ  വസ്പീടുകെെലള  സയബനടിചതഫ്

വലെെടിലയഖ്യാരു പ്രശ്നമേഖ്യാണഫ്. സലെെവുയ വസ്പീടുയ ഇലഖ്യാത്തവനഖ്യായടി ഒരുഗതടിയമേടിലഖ്യാലത

നടിമതഖന  ജനപ്രതടിനടിധടികെെലള  കെെണ്ടുലകെെഖ്യാണടിരടിക്കുന്ന  ആളുകെെളുലട  എണയ

വലഖ്യാലത  കൂടടിയടിരടിക്കുന.  അതുസയബനടിചഫ്  പറയന്നതടിലന  ലവറുയ

രഖ്യാഷസ്പീയമേഖ്യായ  ലവല്ലുവടിളടിക്കഫ്  മേഖ്യാതയ  ഉപമയഖ്യാഗടിക്കുന്ന  ഒരുവടിഷയമേഖ്യാക്കടി

മേഖ്യാറ്റുകെെയലഖ്യാലത കെെഖ്യാരഖത്തടിമലെെയഫ് കെെടക്കുനമേടില,  ചരച ലചയ്യുനമേടില.  അതടില്

പ്രതടിമഷധടിചഫ്  ഞഖ്യാനയ  എലന്റെ  പഖ്യാരടടിയടില്ലപ്പെട  അയഗങ്ങളുയ  വഖ്യാക്കഇൗടഫ്
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ലചയ്യുന.

(ഗവണ്ലമേന്റെഫ്  നടിലെെപഖ്യാടടില്  പ്രതടിമഷധടിചഫ്

ശസ്പീ.  പടി.  ലകെെ.  കുഞഖ്യാലെെടിക്കുടടിയയ  അമദ്ദേഹത്തടിലന്റെ  പഖ്യാരടടിയടില്ലപ്പെട

അയഗങ്ങളുയ സഭവടിടഫ് പുറതമപഖ്യായടി.)

ശസ്പീ  .    മമേഖ്യാൻസഫ് മജഖ്യാസഫഫ്:  സര,  നമ്മുലട സയസഖ്യാനലത്ത പഖ്യാവലപ്പെട

മേനഷഖരക്കുമവണടിയളള  ഏറവുയ  പ്രധഖ്യാനലപ്പെട  ഭവന  നടിരമഖ്യാണ

പദ്ധതടിലയന്ന  നടിലെെയടില്  ലലലെെഫഫ്  ഭവന  പദ്ധതടിയലട  പ്രവരത്തനങ്ങള്

പൂരത്തടിയഖ്യാക്കുന്നതടിനഫ്  ഗവണ്ലമേന്റെഫ്  സസ്വസ്പീകെെരടിക്കുന്ന  അടടിയന്തര

സഖ്യാഹചരഖങ്ങളഖ്യാണഫ്  പ്രതടിപകയ  അടടിയന്തരപ്രമമേയത്തടിലൂലട  സഭയലട

ശദ്ധയടില്ലക്കഖ്യാണ്ടുവന്നതഫ്.  ബഹുമേഖ്യാനലപ്പെട  മേനടി  മേറുപടടിയടില്

പറഞതനസരടിചഫ്, പ്രവരത്തനങ്ങള് മുമന്നഖ്യാട്ടുലകെെഖ്യാണ്ടുമപഖ്യാകെെഖ്യാന് ഗവണ്ലമേന്റെഫ്

ശമേടിക്കുന്നലതഖ്യാലക്ക  എലഖ്യാവരക്കുയ  മബഖ്യാദ്ധഖലപ്പെടുയ.  എന്നഖ്യാലെെടിമപ്പെഖ്യാള്

ഗ്രഖ്യാമേസഭകെെള്  കുടടിയ  സമേയമേഖ്യാണഫ്.  140  നടിമയഖ്യാജകെെമേണ്ഡലെെങ്ങളടിലയ

ഗ്രഖ്യാമേസഭകെെള്  കൂടടിയ  സമേയത്തഫ്  വസ്പീടഫ്  എന്നഫ്  ലെെഭടിക്കുലമേന്നഖ്യാണഫ്  ജനങ്ങള്

മുഖഖമേഖ്യായയ മചഖ്യാദടിചതഫ്.  എത വരഷമേഖ്യായടി,  ഞങ്ങള് രഖ്യാഷസ്പീയ മപ്രരടിതമേഖ്യായടി

മേന:പൂരവ്വയ  പറയന്നതല.  ഭരണകടിമയഖ്യാ  പ്രതടിപകമമേഖ്യാ  ആകെെലട.  എലഖ്യാ
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നടിമയഖ്യാജകെെമേണ്ഡലെെങ്ങളടിലലെെയയ  ജനങ്ങള്  മചഖ്യാദടിക്കുന്നതഖ്യാണഫ്.  ടഖ്യാരമപ്പെഖ്യാളടിന്

വലെെടിചഫ്  ലകെെടടി  മേഴയത്തഫ്  നനലഞഖ്യാലെെടിചഫ്  കെെടിടക്കുന്ന  പഖ്യാവലപ്പെട  കുടുയബയ

വസ്പീടടിനമവണടി  കെെഖ്യാത്തടിരടിക്കുന.  ഇമപ്പെഖ്യാഴുയ  അലതഖ്യാരു  സസ്വപമേഖ്യായടി  മേഖ്യാതയ

നടില്ക്കുകെെയഖ്യാണഫ്.   ജനങ്ങള് മചഖ്യാദടിക്കുന്ന മചഖ്യാദഖത്തടിനഫ്  മേറുപടടി  പറയഖ്യാന്

സഖ്യാധടിക്കുന്നടില.  ഗ്രഖ്യാമേസഭയടില്  പഞഖ്യായത്തഫ്  ലമേമരമേഖ്യാര  മുതല്

എയ.എല്.എ.-മേഖ്യാരവലരയളള  എലഖ്യാവരുയ  ഒരുമപഖ്യാലലെെ  വടിഷമേടിക്കുന്ന  ഒരു

സഖ്യാഹചരഖയ  സയസഖ്യാനലത്തഖ്യാടഖ്യാലകെെയണഫ്.  അതഫ്  ഗവണ്ലമേന്റെഫ്  കെെണ്ണുതുറന്നഫ്

കെെഖ്യാണണയ.   വസ്പീടഫ്  നടിരമഖ്യാണയ  എങ്ങലനലയങ്കടിലയ  പൂരത്തടിയഖ്യാക്കുന്നതടിനഫ്

ഇടലപടഫ് എതയയ മവഗയ ഇക്കഖ്യാരഖങ്ങള് നടത്തടി ജനങ്ങലള സഹഖ്യായടിക്കഖ്യാന്

കെെഴടിയന്ന അടടിയന്തര നടപടടിയടിമലെെയഖ്യാണഫ് ഗവണ്ലമേന്റെഫ് വമരണതഫ്.  അതടിനഫ്

തയ്യഖ്യാറഖ്യാകെെഖ്യാലത  ലലലെെഫഫ്  ഭവന  പദ്ധതടി  ഒരു  സസ്വപ  പദ്ധതടിയഖ്യായടി

അവമശഷടിക്കുനലയന്ന സഖ്യാഹചരഖയ നടിലെെനടില്ക്കുനലവന്നതഫ് സരക്കഖ്യാരടിലന്റെ

ശദ്ധയടില്ലപ്പെടുതന.  ഇതഫ്  ചരച  ലചയ്യഖ്യാത്തതടില്  പ്രതടിമഷധടിചഫ്  ഞഖ്യാന്

വഖ്യാക്കഇൗടഫ് ലചയ്യുന.

(ഗവണ്ലമേന്റെഫ്  നടിലെെപഖ്യാടടില്  പ്രതടിമഷധടിചഫ്  ശസ്പീ.  മമേഖ്യാന്സഫ്  മജഖ്യാസഫഫ്

സഭവടിടഫ് പുറതമപഖ്യായടി.)
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ശസ്പീ  .   അനൂപഫ് മജക്കബഫ്: സര, ഭവനങ്ങള് ഇലഖ്യാലത മപഖ്യാകുന്നവരുലടയയ

ഭവനയ  പൂരത്തടിയഖ്യാക്കഖ്യാന്  കെെഴടിയഖ്യാലത  മപഖ്യാകുന്നവരുലടയയ  എണയ

വരദ്ധടിചടിരടിക്കുകെെയഖ്യാണഫ്.  ലലലെെഫഫ്  ഭവന  പദ്ധതടിക്കഫ്  അമപക

നല്കെെടിലയങ്കടിലയ ലെെടിസടില്  വന്നടിടടിലഖ്യാലയന്ന പരഖ്യാതടികെെളുമേഖ്യായടി എയ.എല്.എ.

എന്ന  നടിലെെയടില്  എലന്ന  ഒരഖ്യാഴ്ചയടില്  എമടഖ്യാപമത്തഖ്യാ  ആളുകെെലളങ്കടിലയ

സമേസ്പീപടിക്കഖ്യാറുണഫ്.  ഇമപ്പെഖ്യാള്  വന്ന  ലെെടിസടിലന്റെ  കെെണക്കുകെെളടില്,  920000

മത്തഖ്യാളയ  അമപകകെെള്  ലെെഭടിചതടില്  561033  അമപകകെെളഖ്യാണഫ്

അരഹരഖ്യായവരഖ്യായടി  സരക്കഖ്യാര  കെെലണത്തടിയതഫ്.  2020-ല്  വഖ്യാങ്ങടിയ

അമപകകെെലള  സയബനടിച  രണഖ്യാമേലത്ത  ലെെടിസഖ്യാണടിതഫ്.  ഇതഫ്  വലെെടിലയഖ്യാരു

യഖ്യാഥഖ്യാരതഖമേഖ്യാണഫ്.  ആ  യഖ്യാഥഖ്യാരതഖമേഖ്യാണഫ്  ഗവണ്ലമേന്റെടിലന്റെ

ശദ്ധയടില്ലക്കഖ്യാണ്ടുവരുന്നതഫ്.  ലലലെെഫഫ്  ഭവന  പദ്ധതടിയടില്  ഭവനങ്ങള്

പൂരത്തടിയഖ്യാകുന്നടില.  പദ്ധതടിയടിലൂലട ഭവനങ്ങള് ലെെഭടിക്കുന്നതടിനഫ് അനന്തമേഖ്യായ

കെെഖ്യാത്തടിരടിപ്പുണഫ്.  രണഫ്  ലെെകയ  മപരുലട  അമപകകെെള്  ലകെെടടിക്കടിടക്കുന.

പടിലന്ന  എങ്ങലനയഖ്യാണഫ്  നടിങ്ങളുലട  അമപക  സസ്വസ്പീകെെരടിക്കഖ്യാന്

കെെഴടിയന്നലതന്നഫ്  ഒരു  ഉമദഖഖ്യാഗസന്  നല്കെെടിയ  മേറുപടടിലയ  സയബനടിചഫ്

പഖ്യാവലപ്പെട  ഒരു  സസ്പീ  എമന്നഖ്യാടഫ്  പറഞ.  മകെെരളത്തടില്  സമേഖ്യാനമേഖ്യായ
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ചടിതമേഖ്യാണടിതഫ്.  അതഖ്യാണഫ്  ഞങ്ങള് ഇവടിലട  ചൂണടിക്കഖ്യാടടിയതഫ്.  പടടികെെജഖ്യാതടി-

പടടികെെവരഗ  വടിഭഖ്യാഗങ്ങള്ക്കുയ  മേതഖലത്തഖ്യാഴടിലെെഖ്യാളടികെെള്ക്കുലമേഖ്യാലക്ക

അവരുമടതഖ്യായ  വകുപ്പുകെെളടില്നടിന്നഫ്  വടിവടിധ  തലെെത്തടില്  ഭവനങ്ങള്

ലെെഭടിച്ചുലകെെഖ്യാണടിരുന.  ആ  ഭവനങ്ങലളലഖ്യായ  ഇന്നഫ്  മകെെനസ്പീകൃതമേഖ്യായടി  ലലലെെഫഫ്

ഭവന  പദ്ധതടിയടിമലെെയഫ്  ലകെെഖ്യാണ്ടുവന്നതടിനമശഷയ  ഉണഖ്യായടിരടിക്കുന്ന  വലെെടിയ

നന്യൂനതയഖ്യാണഫ്.  ഇതടിനമുമയ  ചൂണടിക്കഖ്യാടടിയതഖ്യാണഫ്.  അതടിലന്റെ  കെെണക്കുകെെള്

ബഹുമേഖ്യാനലപ്പെട  മേനടിക്കഫ്  പരടിമശഖ്യാധടിക്കഖ്യായ.  പടടികെെജഖ്യാതടി

പടടികെെവരഗക്കഖ്യാരക്കുയ മേതഖലത്തഖ്യാഴടിലെെഖ്യാളടി വടിഭഖ്യാഗങ്ങള്ക്കുലമേഖ്യാലക്ക മനരലത്ത

ലെെഭടിച്ചുലക്കഖ്യാണടിരുന്ന ഭവനങ്ങളുലട എണയ കുറഞടിരടിക്കുന. അക്കഖ്യാരഖത്തടില്

യഖ്യാലതഖ്യാരു സയശയവുമേടില. കെെണക്കുകെെള് ഉള്ലപ്പെലട അങ്ങഫ് പരടിമശഖ്യാധടിക്കണയ.

ഇതഫ്  വളലര  ഗുരുതരമേഖ്യായ  വടിഷയമേഖ്യാണഫ്.  ജനങ്ങളുലട  ഭവനയ  എന്ന

അവകെെഖ്യാശലത്ത മചഖ്യാദഖയ ലചയ്യുന്ന നടിലെെയടിമലെെയഫ് ഇതഫ് വനലകെെഖ്യാണടിരടിക്കുന.

ഇഇൗ  വടിഷയയ  ചരച  ലചയ്യഖ്യാത്തതടില്  പ്രതടിമഷധടിചഫ്  ഞഖ്യാന്  വഖ്യാക്കഇൗടഫ്

ലചയ്യുന.

(ഗവണ്ലമേന്റെഫ് നടിലെെപഖ്യാടടില് പ്രതടിമഷധടിചഫ് ശസ്പീ.  അനൂപഫ് മജക്കബഫ് സഭ

വടിടഫ് പുറതമപഖ്യായടി)       
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ശസ്പീമേതടി  ലകെെ  .    ലകെെ  .    രമേ:  സര,  എലഖ്യാ ഭവന നടിരമഖ്യാണ പദ്ധതടികെെളുയ

ഒലരഖ്യാറ മേടിഷലന്റെ കെെസ്പീഴടില് ആയമപ്പെഖ്യാള് ഫലെെത്തടില് പ്രധഖ്യാനലപ്പെട അരഹരഖ്യായ

ബഹുഭൂരടിഭഖ്യാഗയ  ആളുകെെള്ക്കുയ  വസ്പീടഫ്  ലെെഭടിക്കഖ്യാത്ത  സഖ്യാഹചരഖമേഖ്യാണഫ്

നടിലെെവടിലളളതഫ്.  ഒനരണഫ്  കെെഖ്യാരഖങ്ങള്  സരക്കഖ്യാരടിലന്റെ

ശദ്ധയടില്ലക്കഖ്യാണ്ടുവരഖ്യാലമേന്നഫ്  ഞഖ്യാന്  വടിചഖ്യാരടിക്കുന.  ഒന്നഫ്,  2020

നവയബറടില്  അമപക  നല്കെെടിയതടിലന്റെ  ലെെടിസഫ്  2022  ആഗസടിലെെഖ്യാണഫ്

പ്രസടിദ്ധസ്പീകെെരടിചതഫ്.  അമപക നല്കെെടി രണഫ് വരഷയ കെെഖ്യാത്തടിരുന്ന ആളുകെെള്,

ലഷഡടില്  തഖ്യാമേസടിചടിരുന്ന  ആളുകെെലളഖ്യാലക്ക  പലെെരടില്നടിനയ  കെെടയ  വഖ്യാങ്ങടി

ലചറടിയ  കൂരകെെള്  വയ്ക്കുന്നതടിനമവണടിയളള  ശമേയ  നടത്തടി.

എന്നഖ്യാലെെടിമപ്പെഖ്യാഴുണഖ്യായ  സഖ്യാഹചരഖയ  അവര  ഇഇൗ  ലെെടിസടില്നടിനയ

പുറത്തഖ്യായടിരടിക്കുനലവന്നതഖ്യാണഫ്.  അവരക്കഫ്  ഒരു  പണവുയ

നല്കുന്നടിലഖ്യാലയന്നഖ്യാണഫ്  ഇമപ്പെഖ്യാള്  സരക്കഖ്യാരടില്നടിനയ  ലെെഭടിചടിരടിക്കുന്ന

നടിരമദ്ദേശയ. തസ്പീരചയഖ്യായയ അതഫ് പുനതപരടിമശഖ്യാധടിക്കണയ. പലെെരടില്നടിനയ കെെടയ

വഖ്യാങ്ങടി  വസ്പീടഫ്  വച  ആളുകെെള്ക്കഫ്  ഏലതങ്കടിലയ  വടിധത്തടില്  പകുതടിലയങ്കടിലയ

ധനസഹഖ്യായയ നല്കുന്ന നടിരമദ്ദേശയ സരക്കഖ്യാരടിലന്റെ ഭഖ്യാഗതനടിനമുണഖ്യാകെെണയ.

രണഫ്, 420  സസ്വയര ഫസ്പീറഫ് ഭവനമേഖ്യാണഫ് ലലലെെഫഫ് ഭവന പദ്ധതടിയലട ഭഖ്യാഗമേഖ്യായടി
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നല്കുന്നതഫ്.  420  സസ്വയര  ഫസ്പീറഫ്  വസ്പീലടന്നതഫ്  ശസ്വഖ്യാസയ  വടിടുന്നതടിനമപഖ്യാലയ

സഖ്യാധടിക്കഖ്യാത്ത  കുടടിലെെഖ്യായടിടഖ്യാണഫ്  മേഖ്യാറുന്നതഫ്.  അതഫ്  720  സസ്വയര  ഫസ്പീറഖ്യാക്കടി

മേഖ്യാറ്റുന്നതടിനളള  തസ്പീരുമേഖ്യാനമുണഖ്യാകെെണയ.  പ്രധഖ്യാനമേനടി  ആവഖ്യാസഫ്  മയഖ്യാജന

പദ്ധതടി പ്രകെെഖ്യാരയ നല്കുന്ന ഭവനങ്ങള് 720 സസ്വയര ഫസ്പീറഖ്യാണഫ്. അക്കഖ്യാരഖയകൂടടി

പുനതപരടിമശഖ്യാധടിക്കഖ്യാന്  സരക്കഖ്യാര  തയ്യഖ്യാറഖ്യാകെെണയ.  ഏറവുയ  ഗുരുതരമേഖ്യായ

വടിഷയമേഖ്യാണടിതഫ്.  നടിരവധടി  ആളുകെെള്  വസ്പീടടിനമവണടി  കെെണസ്പീമരഖ്യാലട

കെെഖ്യാതനടില്ക്കുന്ന സഖ്യാഹചരഖമേഖ്യാണഫ്. വളലര ഗുരുതരമേഖ്യായ ഇഇൗ വടിഷയയ ചരച

ലചയ്യഖ്യാത്തതടില് പ്രതടിമഷധടിചഫ് വഖ്യാക്കഇൗടഫ് നടതന.

(ഗവണ്ലമേന്റെഫ് നടിലെെപഖ്യാടടില് പ്രതടിമഷധടിചഫ് ശസ്പീമേതടി ലകെെ.  ലകെെ.  രമേ സഭ

വടിടഫ് പുറതമപഖ്യായടി.

സഭവടിട്ടുപുറതമപഖ്യായ  അയഗങ്ങള്  അല്പസമേയത്തടിനമശഷയ  സഭയടില്

തടിരടിലകെെ പ്രമവശടിച്ചു.)


