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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

8 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 535 20-03-2023 - ൽ മ�പടി�്

പ�ികജാതി, പ�ികവർ� വിഭാഗ�ൾ�് �മി ഉടമ�ത

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. ടി. െജ. വിേനാദ്,
�ീ. എം. വിൻെസ�് , 
�ീമതി െക. െക. രമ, 
�ീ. സി. ആർ. മേഹഷ്  

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

(എ)

സം�ാന�് പ�ികജാതി, പ�ികവർ�
വിഭാഗ�ൾ േനരി�� �ധാന ��ം �മി�െട
ഉടമ�ത സംബ�ി�ളളതായതിനാൽ അവെര
�മി�െട ഉടമ�രാ��തിനായി സ�ീകരി�്
വ�� നടപടികൾ എെ�ാെ�യാെണ�്
അറിയി�േമാ;

(എ) സം�ാനെ� പ�ികജാതി

വിഭാഗ�ിൽെ��വ�െട �മി ഉടമ�ത

ഉറ�വ���തിനായി �മിയി�ാ�

��ംബ�ൾ�് ഭവന നിർ�ാണ�ിനായി �മി
വാ��തിന് ധനസഹായം നൽ��. �ടാെത
പ�ികജാതി വിഭാഗ�ിെല �ർബല വിഭാഗമായ
അ��തിയാർ/ച�ിയാർ, േവടൻ, ക�ാടി,
നായാടി എ�ീ ��ംബ�ൾ�് ജീവിതനിലവാരം
ഉയർ��തിനായി �ഷി െച��തിന് �ഷി�മി
വാ�വാൻ ധനസഹായം അ�വദി��. 

�രഹിതരായ പ�ികവർ� ��ംബ�ൾ�്

വാസേയാഗ��ം �ഷിേയാഗ��മായ �മി വില�്
വാ�ി നൽ�� ലാ�് ബാ�് പ�തി, നി�ി�
വന�മി വിതരണം, വനാവകാശ നിയമ�കാര��
�മി വിതരണം എ�ീ പ�തികളി�െട ആദിവാസി

�നരധിവാസ വികസന മിഷൻ �േഖന

�രഹിതരായ പ�ികവർ� ��ംബ�െള �മി�െട
ഉടമ�രാ��. �ടാെത റവന� �മി

വിതരണ�ി�െട�ം �രഹിതർ�് �മി

ലഭ�മാ��.

ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�തിന് േശഷം
ആദിവാസി �നരധിവാസ വികസന മിഷൻ �േഖന
1684 േപർ�് 1789.25 ഏ�ർ �മി വിതരണം
െച�ി��്.

(ബി) ��ത വിഷയം സംബ�ി�് നട�ിലാ�ിയ
പ�തികൾ ഏെതാെ�യാെണ�ം ��ത
പ�തികൾ �േഖന �മി നൽ�വാൻ
സാധി�ി�േ�ാെയ�ം വിശദമാ�േമാ;

(ബി) �മി�െട ഉടമ�ത ഉറ�ാ��തിെ� ഭാഗമായി
പ�ികജാതി വിഭാഗ�ിെല �രഹിതരായ

��ംബ�ൾ�് ഭവന നിർ�ാണ�ിനായി �രഹിത
�നരധിവാസ പ�തി �കാരം �ാമ�േദശ�്

�റ�ത് 5 െസ�് �മി വാ��തിന് 3.75 ല�ം
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�പ�ം �ൻസി�ൽ �േദശ�് �റ�ത് 3 െസ�്
വാ��തിന് 4.5 ല�ം �പ�ം േകാർ�േറഷൻ
�േദശ�് �റ�ത് 3 െസ�് വാ��തിന് 6
ല�ം �പ�ം �രഹിത �നരധിവാസ പ�തി
�കാരം അ�വദി��. നട� സാ��ിക വർഷം
10.03.2023 വെര 3138 േപർ�് �മി

വാ��തിനായി 122,60,58,368/- �പ

െചലവഴി�. �ടാെത നിലവിൽ �ർബലവിഭാഗ
�നരധിവാസ പ�തി �കാരം

�ർബലവിഭാഗ�ളായ അ��തിയാർ/ച�ിയാർ,
േവടൻ, ക�ാടി, നായാടി എ�ീ വിഭാഗ�ിെല

�രഹിതരായ ��ംബ�ൾ�് പ�ായ�ിൽ

�റ�ത് 5 െസ�് �മി വാ��തിനായി 5 ല�ം
�പ�ം �ൻസി�ൽ �േദശ�് 3 െസ�് �മി
വാ��തിനായി 6 ല�ം �പ�ം േകാർ�േറഷൻ
�േദശ�് �റ�ത് 3 െസ�് �മി

വാ��തിനായി 7.5 ല�ം �പ�ം

അ�വദി��. ��ത വിഭാഗ��െട ജീവിത
നിലവാരം ഉയർ��തി�ം �മി ഉടമ�ത

സ�ായ�മാ��തി�ം �ഷിരീതിയി�െട

ഉപജീവനമാർ�ം േന��തി�മായി �റ�ത് 25
െസ�് �മി വാ��തിനായി 10 ല�ം �പ�ം
ധനസഹായമായി അ�വദി��. നട�

സാ��ിക വർഷം 2023 െഫ�വരി 28 വെര 168
�ണേഭാ�ാ�ൾ�് �മി നൽ��തിനായി

8,40,00,000/- �പ െചലവഴി�. നട� സാ��ിക

വർഷം �ർബലവിഭാഗ�ിെല 35 േപർ�് �ഷി �മി
അ�വദി�. ആയതിനായി 3,50,00,000/- �പ
െചലവഴി�.

ആദിവാസി �നരധിവാസ വികസന മിഷൻ �േഖന
�രഹിതരായ പ�ികവർ���ംബ�ൾ�് �മി

കെ��ി വാ�ി നൽ�� ലാ�് ബാ�് പ�തി,
നി�ി�  വന�മി വിതരണം, വനാവകാശ നിയമം
നട�ിലാ�ൽ, റവന� �മി വിതരണം എ�ിവ �േഖന
�രഹിതരായ പ�ികവർ��ാർ�് �മി ലഭ�മാ��.

ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�തിന് േശഷം
ലാ�് ബാ�് പ�തി �കാരം 198
�ണേഭാ�ാ�ൾ�് 38.01 ഏ�ർ �മി�ം,
നി�ി�  വന�മി വിതരണം െച�� പ�തി
�കാരം 117 േപർ�് 52.20 ഏ�ർ �മി�ം
വനാവകാശ നിയമ�കാരം 1369 േപർ�് 1699.04
ഏ�ർ �മി�െട ൈകവശാവകാശ േരഖ�ം

നൽകിയി��്. ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ

വ�തിന് േശഷം ഇ�ര�ിൽ ആെക 1684
േപർ�് 1789.25 ഏ�ർ �മി വിതരണം െച�ി��്.
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(സി) ആദിവാസി േമഖലകേളാട്  േചർ�് കിട��
വാസേയാഗ��ം �ഷിേയാഗ��മായ �ലം

പർേ�യ്സ്  ക�ി�ി നി�യി�� വില�്
��ടമകളിൽ നി�ം വാ�ി ലാൻഡ്  ബാ�ിൽ
ഉൾെ���ി അർഹരായവർ�് വിതരണം െച��
പ�തി�െട നിലവിെല �ിതി വിശദമാ�േമാ;

(സി) �രഹിതരായ പ�ികവർ� ��ംബ�ൾ�് �മി
കെ��ി വാ�ി നൽ�� ലാ�് ബാ�് പ�തി
�കാരം നാളി�വെരയായി 306
�ണേഭാ�ാ�ൾ�് 53.71 ഏ�ർ �മി വിതരണം
െച�ി��്.

ആയതിൽ, ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ

വ�തിന് േശഷം ലാ�് ബാ�് പ�തി �കാരം
തി�വന��രം, േകാഴിേ�ാട് , പാല�ാട് ,
വയനാട് , കാസറേഗാഡ്  എ�ീ ജി�കളിലായി 198
�ണേഭാ�ാ�ൾ�് 38.01 ഏ�ർ �മി വിതരണം
െച�ി��്.

ലാ�് ബാ�് പ�തി �കാരം പ�നംതി�,
എറണാ�ളം, േകാ�യം, കാസറേഗാഡ് , പാല�ാട്
എ�ീ ജി�കളിലായി 34.78 ഏ�ർ �മി വാ�ി
രജി�ർ െച�ി��്. ആയത് വിതരണം

െച��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി�വ��.

െകാ�ം, എറണാ�ളം, വയനാട്  എ�ീ

ജി�കളിലായി 11.04 ഏ�ർ �മി വാ��തിന്
േ��് െലവൽ എംപേവർഡ്  ക�ി�ി�െട

അംഗീകാരം ലഭി�ി��്. �മി വാ�ി രജി�ർ
െച��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി�വ��.

ലാ�് ബാ�് പ�തി �കാരം �മി വാ��തിനായി
ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�തിന് േശഷം
12,84,87,557/- �പ (പ��് േകാടി എൺപ�ി

നാല്  ല��ി എൺപ�ി ഏഴായിര�ി

അ��ി അൻപ�ി ഏഴ്  �പ മാ�ം)
അ�വദി�ി��്.

(ഡി) ��ത വിഭാഗ�ൾ�് അ�വദി�� �മി
അവർ�് തെ� ലഭി��െവ�ം
അന�ാധീനെ����ിെ��ം ഉറ�ാ��തിന്
േസാഷ�ൽ ഓഡി�് സംവിധാനം ഏർെ���േമാ?

(ഡി) പ�ികജാതി വിഭാഗ�ൾ�് പ�ികജാതി വികസന
വ��ിെ� പ�തികൾ �കാരം അ�വദി�� �മി
��ത വിഭാഗ��െട േപർ�് തെ� രജി�ർ
െച��െവ�ത് വ��ിെ� ഫീൽഡ്  തല

ഉേദ�ാഗ�ർ �േഖന ഉറ�് വ����്. �മി
രജി�ർ െച� േശഷം ആധാരം സമർ�ി�േ�ാൾ
ആയ� പരിേശാധി� േബാധ�െ�� േശഷമാണ്
ധനസഹായ�ക അ�വദി��ത്. പ�ികജാതി
വിഭാഗ�ൾ�് അ�വദി�� �മി അവർ�് തെ�
ലഭി��െവ�ം അന�ാധീനെ����ിെ��ം

ഉറ�ാ��തിന് വ��ിെ� ആഭ��ര ആഡി�്

�ത�മായ പരിേശാധന നട���്. �ടാെത
അ�ൗ��് ജനറലിെ� ആഡി�ം

നട�വ���്. 
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സം�ാന�് �രഹിതരായ പ�ികവർ�

��ംബ�ൾ�് വനാവകാശ നിയമം, നി�ി�
വന�മി വിതരണം, ലാ�് ബാ�് പ�തി, റവന� �മി
വിതരണം എ�ിവ �േഖന �മി ലഭ�മാ��തി��
നടപടികൾ സ�ീകരി�വ��. ഇ�ര�ിൽ

ലഭ�മാ�� �മി�് നൽ��

ൈകവശാവകാശേരഖ/പ�യം എ�ിവയിൽ �മി
മ��വർ�് വിൽ�വാേനാ

അന�ാധീനെ���വാേനാ പാടി�ാെയ�് വ�വ�
െച�ി��്.

1999-െല െക.എസ് .�ി ആ�് �കാരം

സം�ാനെ� പ�ികവർ��ാ�െട �മി

ൈകമാ�ം നിയ�ി�വാ�ം അന�ാധീനെ�� �മി
�നഃ�ാപി� നൽ�വാ�ം വ�വ� െച�ി��്.
ഈ വിഷയ�ിൽ റവന� വ��് �േഖന നടപടി
സ�ീകരി�വ��. ��ത വിഭാഗ�ൾ�്

അ�വദി�� �മി അവർ�് തെ�

ലഭി��െവ�ം അന�ാധീനെ����ിെ��ം

ഉറ�ാ��തിന് േസാഷ�ൽ ഓഡി�് സംവിധാനം
നട�ിലാ�� വിഷയം പരിേശാധി��താണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


