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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

8 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 524 20-03-2023 - ൽ മ�പടി�്

പ�ികജാതി, പ�ികവർ� േമഖലകളിെല അടി�ാനസൗകര� വികസനം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. �രളി െപ�െന�ി,
േഡാ. െക. ടി. ജലീൽ, 

�ീ. െക. എം. സ�ിൻേദവ്, 
�ീ എം എസ്  അ�ൺ �മാർ 

�ീ. െക. രാധാ��ൻ
(പ�ികജാതി, പ�ികവർ�, പി�ാ� വിഭാഗേ�മ�ം
േദവസ��ം പാർലെമ�റികാര��ം വ��് മ�ി)

(എ) സം�ാന�് പ�ികജാതി, പ�ികവർ�
േമഖലകളിെല അടി�ാന സൗകര� വികസനം
ല��മി�് നട�� വികസന പരിപാടികൾ
വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(എ) ഉ�്. സം�ാനെ� പ�ികജാതി വിഭാഗ

േമഖലകളിെല അടി�ാന സൗകര� വികസനം
ല��മി�് പ�ികജാതി വികസന വ��്

നട�ിലാ�� പ�തികളാണ് അംേബദ്കർ �ാമം
പ�തി, േകാർ�സ്  ഫ�് പ�തി എ�ിവ. 

പ�ികജാതി വികസന വ��് നട�ിലാ��

അംേബദ്കർ �ാമം പ�തി �കാരം, ഓേരാ
നിേയാജകമ�ല�ി��� അടി�ാന സൗകര�
വികസന�ിൽ ഏ��ം പിേ�ാ�ം നിൽ���ം,
��േതാ അതിലധികേമാ പ�ികജാതി ��ംബ�ൾ
അധിവസി���ം വികസന �വർ�ന�ൾ

ആവശ����മായ സേ�ത�െള

െതെരെ���് ഓേരാ േകാളനിയി�ം ഒ� േകാടി
�പ�െട വികസന �വർ�ന�ൾ നട�ി

വ��. ഓേരാ സേ�ത�ിെ��ം

വികസനാവശ��ൾ വിലയി��ിയാണ് പ�തി
നിർവഹണം നട�ാ��ത്. േറാഡ്  നിർമാണം,
അ���ാൽ നിർമാണം, േസാളാർ െത�വ്

വിള�കൾ, ബേയാഗ�ാസ്  �ാ�്, ഭവന

�ന��ാരണം, ആശയ വിനിമയ സൗകര�ം,
�ടിെവ�സൗകര�ം, ൈവദ�തീകരണം,
സംര�ണഭി�ി നിർ�ാണം, അ��ളേ�ാ�ം ,
വ�മാനദായക പ�തികൾ (വനിതകൾ��
സ�യം െതാഴിൽ പ�തി) �തലായ അടി�ാന

സൗകര��ൾ വികസി�ി��തിന് പരമാവധി ഒ�
േകാടി �പയാണ് ഈ പ�തി �കാരം ഒ�
സേ�ത�ിനായി െചലവഴി�ക.
എം.എൽ.എ.മാ�െട േനരി��

േമൽേനാ��ിലാണ് പ�തി നിർവഹണം.
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പ�ികജാതി ഉപപ�തിയിൽ വിഭാവനം

െച�െ��ിരി�� മാനവ വിഭവേശഷി വികസന
അടി�ാന ആവശ��ൾ, സാ��ിക വികസനം
േപാ�� പ�തികളി�� നിർ�ായക വിടവ്
നിക��തിനായി േ�ാജ�ക�െട

അടി�ാന�ിൽ �ക അ�വദി��തി��

ശീർഷകമാണ് പ�ികജാതി വികസന�ിനാ��

േകാർ�സ്  ഫ�്. പ�ികജാതി ജനസംഖ��െട
അടി�ാന�ിൽ പ�തി �ക�െട ��ിെലാ�്
ജി�കൾ�് അ�വദി�് നൽ��. പ�ികജാതി/
പ�ികവർ��ാർ�� ജി�ാതല ക�ി�ി�െട

അംഗീകാര�ിെ� അടി�ാന�ിൽ ജി�കളിൽ
25 ല�ം �പവെര�� പ�തികൾ��

ഭരണാ�മതി നൽകാ��താണ്.

പ�ികജാതി േമഖലകളിെല അടി�ാന സൗകര�
വികസനം ല��മി�് നട�� വികസന

പരിപാടികൾ വിലയി���തിനായി ഡയറ�േറ�്
തല�ി�ം ജി�ാ േ�ാ�് തല�ി�ം സത�ര
നടപടികൾ സ�ീകരി� വ���്. പ�തി

നിർവഹണ �േരാഗതി ൈകവരി�ാ� �ീ�കൾ
�േത�കം അവേലാകനം െച�ക�ം ആവശ�മായ

�ടർ നടപടികൾ സ�ീകരി�ക�ം െച���്.
ജി�ാതല�ിൽ പ�ികജാതി വികസന

ഓഫീസർമാ�െട േമൽേനാ��ിൽ പ�തി

�േരാഗതി അവേലാകനേയാഗ�ൾ

സംഘടി�ി���്. 

സം�ാനെ� പ�ികവർ� സേ�ത��െട

പിേ�ാ�ാവ� പരിഹരി��തി�ം അടി�ാന

സൗകര� വികസന�ി�മായി പ�ിക വർ�

വികസന വ��് നട�ിലാ�ി വ�� �ധാന
പ�തിയാണ് അംേബദ്കർ െസ�ിൽെമ�് വികസന
പ�തി. പി�ാ�ം നിൽ�� പ�ികവർ�

സേ�ത��െട സമ� വികസനമാണ് ഈ

പ�തിയി�െട ല��മി��ത്. പ�ികവർ�

സേ�ത�ളിെല ഭവനരഹിതരായ

പ�ികവർ��ാർ�് ഭവന നിർ�ാണം, ഭവന

�ന��ാരണം, �ടിെവ� വിതരണ പ�തികൾ,
�ചിത� പരിപാടികൾ, നട�ാത, നട�ാലം �തലായ
അടി�ാന സൗകര� വികസന പ�തികൾ,
സാ��ിക വികസന �വർ�ന�ൾ,
വനിതകൾ�ം ��ികൾ�മാ�� േ�മ

�വർ�ന�ൾ, ജീവേനാപാധിക�െട വിതരണം
�ട�ിയവ�ം ശിപാർശയ�സരി�് ഈ

പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി നട�ാ���്. ഈ
�വർ�ികൾ വ�� മ�ി�െട േന�ത��ിൽ
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സം�ാനതല�ി�ം ജി�ാതല�ി�ം നിർ�ഹണ
ഏജൻസികെള വിളി� ��ി വിലയി��ിവ���്.
��ത പ�തി സംബ�ി�ളള �േരാഗതി വ��്
യഥാസമയം വിലയി����്.

പ�തിക�െട കാര��മ�ം �താര��ം

സമയബ�ിത�മായ നട�ി�ിന് നിയമസഭ

നിേയാജകമ�ലാടി�ാന�ിൽ എം.എൽ.എ
മാ�െട അ���തയിൽ േമാണി�റിംഗ് ക�ി�ികൾ
�പീകരി�ി��്

(ബി)

��ത േമഖലകളിൽ ഡിജി�ൽ സൗകര��ൾ
ലഭ�മാ��തിെ� ഭാഗമായി ഇ�ർെന�്
കണ�ിവി�ി �ർ�മാ�ം എ�ി�വാൻ

സാധി�ി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) പ�ികജാതി േമഖലകളിൽ നട�ിലാ�ി വ��
അംേബദ്കർ �ാമ വികസന പ�തിയിൽ

ഇ�ർെന�് കണ�ിവി�ി സൗകര��ൾ

ഉൾെ���ിയി��്. വ��ി� കീഴിൽ

�വർ�ി�വ�� വി�ാൻവാടിളി�ം ഇ�ർെന�്
സൗകര�ം ലഭ�മാണ്.ഇൻറർെന�് കണ�ിവി�ി

ഇ�ാ� പ�ികവർ� സംേ�ത�ളിൽ ഇൻറർെന�്
കണ�ിവി�ി ഏർെ����തിന് പ�ികവർ�

വികസന വ��ിെ� േകാർ�സ്  ഫ�്

വിനിേയാഗി�് നടപടികൾ സ�ീകരി� വ��.
ഇൻറർെന�് കണ�ിവി�ി ഇ�ാ�തായി

കെ��ിയ 1284 േകാളനികളിൽ 1070
േകാളനികൾ ഇൻറർെന�് സൗകര�ം

ഏർെ���ിയി��്. ഇ��ടാെത സാ�ഹ� പഠന
�റികളിൽ ഇൻറർെന�് സൗകര�ം

ഉറ�വ��ിയി��്. ഇടമല�ടിയിൽ മാ�ം

ഇൻറർെന�് കണ�ിവി�ി�ായി 4.31 േകാടി

�പയാണ് വകയി��ി െചലവഴി��ത്. 

(സി) ��ത േമഖലകളിൽ വീ�ക�െട അ����ണി,
�ർ�ീകരണം, നവീകരണം എ�ിവ ല��മാ�ി
�തിയ പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം
നൽ�േമാ?

(സി) പ�ികജാതി വിഭാ�ാ�െട ഭവന �ർ�ീകരണ�ം,
�ന��ാരണ�ം, നവീകരണ�ം ല��മി�� SAFE
( Secure Accommodation and Facility
Enhancement) പ�തി ആവി�രി�ി��്. ഒ�
ല�ം �പ വെര വ�മാന പരിധി�ളള�ം 2010
ഏ�ിൽ 1ന് േശഷം ഭവന �ർ�ീകരണം

നട�ിയി�ളള�മായ പ�ികജാതി

വിഭാഗ�ിൽെ�� ��ംബ�െളയാണ് ടി.
പ�തിയിൽ ഉൾെ���ിയി�ളളത്. കഴി� 5
വർഷ�ി�ളളിൽ ഭവന നിർ�ാണ�ിേനാ,
�ന��ാരണ�ിേനാ, �ർ�ീകരണ�ിേനാ

സർ�ാർ ധനസഹായം ലഭി�വെര�ം

�ൻവർഷ�ളിൽ അ�വദി� ധനസഹായ�ിെ�

അവസാന ഗ� 5വർഷ�ി�ളളിൽ

ൈക��ിയവേര�ം ടി പ�തിയിേല�്

പരിഗണി��ത�. ഈ സാ��ിക വർഷം

സം�ാന�് 7000 േപർ�് 2 ല�ം �പ
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നിര�ിൽ ആ��ല�ം അ�വദി��തിേല�ായി
ഭൗതിക ല��ം നി�യി�് പ�പരസ��ി�െട

അേപ�കൾ �ണി�ക�ം ലഭി� അേപ�കളിൽ
നി�ം അർഹരായവർ�്

�ൻഗണനാടി�ാന�ിൽ ഫ�ിെ� ലഭ�ത

കണ�ിെല��് ധനസഹായം

അ�വദി��തി�� നടപടികൾ

സ�ീകരി�വരിക�ം െച��.

പ�ികവർ� വിഭാഗ��െട ഭവന �ർ�ീകരണ�ം

�ന��ാരണ�ം ല��മി�െകാ�് പ�ികവർ�

വികസന വ��ിൽ േസഫ് (Secure
Accommodation and Facility Enhancement )
എ� പ�തി �തിയതായി ആവി�രി�ി��്. നട�്
വർഷം ഭവന �ന��ാരണ�ിനായി ജി�കൾ�്
അ�മതി ന�ിയ 1500 വീ�കൾ േസഫ്

പ�തിയിെല 2.50 ല�ം �പ നിര�ിൽ

നട�ിലാ��തിന് ജി�കൾ�് അ�മതി

ന�ിയി��്. ��ത �ണേഭാ�ാ�ൾ�് േസഫ്
പ�തി�െട 2.50 ല�ം �പ നിര�ിൽ

എ�ിേമ�ിെ� അടി�ാന�ിൽ കരാർ വ�്
വിവിധ ഘ��ളിലായി വീ�കൾ �േരാഗമി� വ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


